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المقدمة

أفكار ـ أفعال ـ تأثري

معهد  املسّمى  اإلرسائييل  ـ  األمرييك  املركز  شعار  هو  هذا 

ملفهوم  بالنسبة  الكثري  يعني  مّم  األدىن.  الرشق  لسياسة  واشنطن 

متارس  علمية  جمعة  مجرّد  ليس  فهو  والتفكري.  الدراسات  مركز 

ينصح  كم  األحداث  عن  مبعزل  وتداولها  األفكار  إنتاج  هواية 

جيمس بيكر يف أحد كتبه »اعمل بكّد،ادرس وابحث وابق بعيًدا عن 

نصيحة  إّما  فهي  نحوين،  العبارة عىل  هذه  فهم  السياسة«]]] ميكن 

أّن  مفادها  الحاكم  املجتمع   يوّجهها  األمرييك  املعرفة  ملجتمع 

البحث والتفكري لك أّما السياسة والتأثري فلنا.... أو أنّها نتيجة معاناة 

وهذا  األمريكية  التفكري  مراكز  عىل  اإليديولوجية  الهيمنة  من  بيكر 

اللويب  مع  صدامات  بيكر  جيمس  سرية  شهدت  وبالفعل  أرجح، 

الصهيوين يف واشنطن.

كيـف ميـارس هـذا املركـز وغـريه مـن مراكـز التفكـري عمليـة 

صناعـة األفـكار واألفعـال والتأثـري؟ مـن الواضح كم يبـّن النص 

الرتويجـي أنّـه عـىل اتصـال دائـم بأعضـاء الكونغـرس االمـرييك 

ووحـدة  املسـلحة،  والقـوات  التنفيذيـة،  الـوكاالت  يسـميه  ومـا 

االسـتخبارات، هـذا عـىل مسـتوى دوائـر القـرار، وعىل املسـتوى 

الجامعـات  يف  أبحاثهـم  نتائـج  الباحثـون  يسـتعرض  األكادميـي 

املسـتوى  عـن  العـامل.  حـول  أو  املتحـدة  الواليـات  يف  سـواء 

[[[- Work Hard, Study and Keep Out of Politics.
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الثالـث وهـو الجمهـور يقـول النـص : لعـّدة مـرات يوميًّـا تـرد تعليقـات باحثـي 

املركـز يف اإلعـام الرئيـي األمرييك والعاملـي وتظهر يف مقاالت الـرأي يف نخبة 

الصحـف باإلضافـة إىل املقابـات التلفزيونيـة واإلذاعية، هذا باإلضافـة إىل مليون 

شـخص سـنويًّا يـزورون موقع املعهـد اإللكـرتوين لقراءة املنشـورات أو مشـاهدة 

الفيديوهـات بشـكل مبـارش أو لـدى الطلـب. معظـم املراكـز األمريكية تعمـل بهذه 

الطريقـة، ومعنـى هـذا أن األفـكار املنتجـة عىل مسـتوى نخبوي يتـم ترويجها عىل 

أنّهـا مصلحـة أمـريكا يف دوائـر القـرار، وتسـويقها عـىل أنّهـا علـم يف الجامعـات، 

ثـّم تتعـرض لعمليـات تخفيف لكثافتهـا وتوضيـب إلطارها لتصبح مامئـة لإلعام 

املـريئ واملسـموع واملكتـوب ومواقـع التواصل االجتمعـي، ونرش األفـكار بهذه 

الكثافـة الكّميّـة يف البنيـة الطوليـة والعرضيـة للمجتمـع مينـح فكـرة ذات خلفيـة 

ايديولوجيـة هالـة العلـم وقوة الحقيقـة، فيصبح الخـروج من إطارها مسـتعصيًا عىل 

املسـتهلك للمعرفـة أو املعلومـة والـذي ال ميلـك القـدرة عـىل تحليـل خلفيتهـا.

1-  ألعاب اللغة

األمريكية يف  »املصالح  فيصبح  اسم إرسائيل  ينقلب  نفسه  الرتويجي  النص  يف 

دامئة  مطابقة  يرى  ال  الصهيوين  غري  األمرييك  املنظور  أن  »علّم  األوسط  الرشق 

بن إرسائيل واملصالح األمريكية، وبعض آخر يرى أّن إرسائيل عقبة يف وجه تحقيق 

املصالح األمريكية يف العامل اإلسامي ) انظر: بول فنديل: من يجرؤ عىل الكام(. 

والدميقراطية  واالزدهار  كاالستقرار  مصطلحات  فتستخدم  اللغة   ألعاب  وتستمر 

واألمن والسام، وكلها تعني يف قاموسهم أموًرا أخرى غري التي نعرفها، فكلمة استقرار 

هي املعّب األمرييك عن عدم وجود تهديد للهيمنة األمريكية عىل املنطقة، واالسم 

الذي يطلق عىل هذا التهديد هو »زعزعة االستقرار«، وكلمة دميقراطية تستخدم حيث 

يكون حكم األغلبية دافًعا للمزيد من التبعية، أما اإلزدهار فهو تربية املجتمعات عىل 

تحديًدا،  األمريكية  أو  الغربية  السلع  تسويق  تضمن  التي  االستهاكية  الحياة  أمناط 
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العسكري إلرسائيل يف  التفوق  بدميومة  إاّل  توفريهم  فا ميكن  والسام  األمن  أّما 

املنطقة وألمريكا يف العامل.

2- استبعاد املخالفني 

وجود باحثن صهاينة إرسائيلين كمساهمن أساسين يف أبحاث املركز يستخدم 

الرشق األدىن شبه محتكرة  الكام عن  الرتويجي كميزة تجعل مرشوعية  النص  يف 

أي  فإن  وبالتايل  وليس من خارجه،  الرشق  »داخل«  من  مراقبن  باعتبارهم  لهؤالء، 

»رأي خارجي«  بأنه  متهم سلفاً  فهو  الصهيونية  يتوافق مع املصالح  أمرييك ال  رأي 

بعيد عن املنطقة، وهذه تقنية االستبعاد و»التفييش« مبعنى لصق التهمة باملخالفن 

ملنع االستمع آلرائهم، من أفعل تقنيات القمع التي تستخدمها اللوبيات الصهيونية 

يف الغرب، سواء باستخدام التهمة املعلبة الجاهزة كالعداء للسامية أو عدم العلمية 

واملوضوعية أو االنحياز »لإلرهابين« املسلمن، أو البعد عن »واقع« ما يجري حول 

إرسائيل وفيها. ولذلك يتم قمع وإسكات األصوات املخالفة بكافة السبل وبدون أّي 

قيود أخاقية أو مهنية أو علمية، لتهيمن وجهة النظر التي يراد لها أن تكون املرجعية 

الوحيدة لسياسات أمريكا يف املنطقة. 

الخيالية  يرفُض األفكاَر  سون يف تصوُّرهم معهداً  يقول املرّوجون: وضع املؤسِّ

ينبغي أن يكون الرشق األوسط  التي تدوُر يف أذهان املراقبن الخارجيِّن حول ما 

عليه، واإلحاطة بدالً من ذلك بالتقييمت املوضوعية لواقع املنطقة.

كم أوضحنا يتضمن النص تُهًم جاهزة لوجهات النظر األخرى: فهي إّما »أفكار 

لواقع  املوضوعية  »بالتقييمت  محيطة  غري  أو  »خارجين«  مراقبن  من  خيالية« 

واقعية،  فهي  الصفات،  بتلك  تتمتع  يوافقها  وما  املركز  أبحاث  وحدها  املنطقة«. 

داخلية، موضوعية، واألجدر بتحديد »ما ينبغي أن يكون عليه الرشق األوسط«.  يف 

هذه الجملة األخرية يفصح املؤسسون عن الهدف األساس، فمرسح عملياتهم هو 
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للمصالح  الخاصة  لرؤيتهم  وفًقا  يكون«  أن  يجب  »ما  إىل  »كائن«  هو  مّم  االنتقال 

األمريكيةـ  اإلرسائيلية.  بلغة أكرث رصاحة: مُييل املركز عىل أصحاب القرار والقيادات 

الوسطى والناس رؤيته الخاصة للكيفية التي يجب أن يرى فيها الرشق األوسط، يعني 

العدسة  أمام  الصورة  يرسم  بل  الرؤيا،  وزاوية  واملنظور  املنظار  بتحديد  يكتفي  ال 

ويقنع املستهلكن إلنتاجه بتبّنيها بكافة الوسائل والعمل عىل تحويلها إىل واقع.

األمر يتجاوز ما ألفناه من مراكز تفكري نخبوية تعمل عىل نرش األفكار يف أجواء 

رحبٍة من النقاش، فهذا املركز أحادي الرؤية ال يحاور األفكار املضادة بل يضغط بقوة 

واملجتمع  والدميقراطية  الحوار  قيم  عن  الحديث  املشهد.  عن  إلقصائها  اللوبيات 

املفتوح ترُتك للدعاية واالستهاك املحيل، وتكاد األفكار هنا تتحول إىل مطرقة أو 

كائن فيزيايئ يطحن من يقف أمامه، ال من قوة الفكرة نفسها، بل من قوة الشبكة اإلدارية 

واإلعامية والعاقاتية التي ترّوج الفكرة وتعّززها بالتكرار واإلقصاء يف الوعي الجمعي. 

3- اإلسالم السيايس

يف  القوى  توازنات  يف  جوهريًّا  تغرّيًا  العرشين  القرن  من  األخري  العقد  شهد 

لنقل االهتمم  إيران سببًا  الثورة اإلسامية يف  انتصار  العامل اإلسامي، حن شّكل 

االسرتاتيجي إىل منطقة الخليج، وأىت صعود تيار اإلسام السيايس يف تركيا بقيادة 

نجم الدين أربكان ليكمل عملية رسم الخارطة بشكل ال يائم توجهات املعهد.

الطيف  ألوان  كل  »شيطنة«  يف  متخصصون  باحثون  تفرغ  الحن  ذلك  ومنذ 

اإلسامي، بهدف استبدال االتحاد السوفيايت بعدو يحفظ ألمريكا استنفارها العسكري 

وهيمنة رشكات النفط والساح عليها، كم يحفظ إلرسائيل دور القاعدة املتقدمة يف 

مواجهة »العدو« الجديد.
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يعّب املؤسسون للمعهد عن هذه املهمة بالتايل:  

األوىل  الخليج  وحرب  السوفيايت  االتّحاد  بسقوط  ومدفوعاً  التسعينيّات،  »يف 

والتحوُّالت التي جرت عىل مستوى الرتكيبة اإلقليمية االسرتاتيجية، اتّسع نطاق بحث 

باعتبارها  اإلسامية  السياسة  تصاعد  وعىل  تركيا  عىل  ا  خاصًّ تركيزاً  ليشمل  املعهد 

املفهوم املتكّرر الرضوري لفهم االتجاهات السياسية يف أنحاء الرشق األوسط ما 

بعد االتحاد السوفيايت«.

كان اإلسام املتطرف قد أُنتج بتعاون وثيق بن اململكة العربية السعودية والواليات 

السوفيايت  االتحاد  انسحاب  بعد  للتصدير  جاهزًا  وأصبح  أفغانستان،  يف  املتحدة 

البدء  القرن إال إشارة  ]]/9 /]200 مطلع هذا  وسقوطه املدّوي. ومل تكن أحداث 

ال لحرب الواليات املتحدة عىل اإلرهاب كم تقول الدعاية، بل لتوظيف الحركات 

التكفريية واإلرهابية ضد أي شكل من أشكال التمرد عىل النفوذ األمرييكـ  الصهيوين  

ـ السعودي يف املنطقة.. ولذلك من الطبيعي أن تحظى اتجاهات الحركات اإلرهابية 

لصالح  ليعمل  املُنِتج واملُموِّل  بعيًدا عن  التكفريي  العنف  لتوجيه  املعهد  باهتمم 

أطروحة التمزيق الشامل للعامل اإلسامي تنفيذا لنظرية الفوىض الخاقة. 

وتعليبه  تصنيعه  يتم  »ُمنتَج«  عن  عبارة  املركز،  قاموس  يف  السيايس  اإلسام 

وتصديره عىل مستوى أمريكا والعامل واملنطقة، وتُدمج كل محاولة إلحياء اإلسام 

األوسط  الرشق  يف  األمريكية  للمصالح  تهديًدا  كونها  بعنوان  عرصية  بصورة  ولو 

والعامل اإلسامي. وهكذا نفهم معنى تحّول »السياسة اإلسامية« إىل »مفهوم متكرر 

رضوري لفهم االتجاهات السياسية يف أنحاء الرشق األوسط«. 

يختلف املركز هنا مع مفهوم »اإلسام الدميقراطي املدين« الذي حاولت شرييل 

بينارد من معهد »راند«  أن تسّوقه، فهي يف بحثها تحاول أن تختار بن »اإلسامات« 

املنطقة،  يف  املتحدة  للواليات  حليًفا  يصلح  الذي  ذلك  األرض  عىل  املوجودة 
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وبالطبع ستحتاج أي نسخة من اإلسام إىل تحوالت جذرية ملاءمة معايري السياسة 

األمريكية، وسيكون املُنتَج النهايئ غري ذلك اإلسام الذي أنُزل عىل رسول اللّه صىل 

اللّه عليه وآله، ولكّنه يف املحّصلة نسخة أنتجتها املنطقة تتّسم بأنّها محايدة أو بعيدة 

عن التوجهات التي تهدد الهيمنة األمريكية. 

العداء املطلق ألي  يتبنى فكرة  يختلف معهد واشنطن عن معهد راند... عندما 

بوصفه  إساميًّا  شعاًرا  يرفع  من  كّل  تصوير  عىل  سرنى  كم  باحثوه  ويركّز  إسام، 

تكرار مختلف  الجوانب الرصاعية واألمنية يف  أن تبز  تهديًدا. واملقاربات تحاول 

األساليب لنظرية الصدام الحتمي بن الحضارات والثقافات التي أسس لها االسترشاق  

األمرييك ـ الصهيوين الحديث. 

                                                   مدير التحرير

   جهاد سعد

 





   

          المركز في الميزان 

 متهيد

وبيّّنا  للمعهد،  املعتمد  الرتويجي  النص  لنقد  الكتاب  مقدمة  خّصصنا  قد  كّنا 

ينتجه  الذي  الفعلية من خال املحتوى  اللغة ومدلوالتها  الفروقات األساسية بن  

عىل  املعهد  يف  الباحثون  يسهر  كيف  نفّصل  هنا  ينتهجها.  التي  والسياسة  املعهد 

م بقوالب  صيانة أفكار هي أقرب إىل اإليديولوجيا منها إىل العلم، ولكن كالعادة تقدَّ

إّن من  مثاً  نقول  أن  البديهي  اإليديولوجية.  فمن  إخفاء األجندا  معرفية تعجز عن 

مصلحة الواليات املتحدة األمريكية أن تكسب العامل اإلسامي بدل إرسائيل وحدها. 

هذا لو تعاملنا مع الحقائق بعقل ريايض بحت، ونظرنا إىل العامل اإلسامي ككتلة 

مرتاصة معادية إلرسائيل... ولكن مع توقيع اتفاقيات السام العربية )كامب ديفيد، 

النفوذ والعاقات بن إرسائيل  أمام متدد  أُزيحت عقبات من  وادي عربة، أوسلو(، 

ودول عربية وإسامية وأفريقية كانت متضامنة مع القضية الفلسطينية، وأصبح بإمكان 

بالعرب  أن تحافظ عىل دعمها إلرسائيل من دون أرضار تذكر عىل عاقاتها  أمريكا 

خصوصاً، ومن يلحق بالعرب من املسلمن عموًما. ولكن مل يؤّد ذلك التخفيف من 

حدة الرصاع عىل مستوى بعض األنظمة العربية وارسائيل إىل اطمئنان للمستقبل لدى 

املختصن يف معهد واشنطن، واستمروا يف ضخ املواد التي تُبقي الدعم األمرييك 

الربيع  ُسّمي  وما  لبنان  من  الصهيوين  االنسحاب  بعد  خصوًصا  استنفار،  حالة  يف 

العريب. ورأينا قبل ]]20 كيف رصد املعهد بواسطة لجنة متخصصة عدد املظاهرات 

الشعبية التي تُعتب معادية ألمريكا يف العامل العريب وحاول التقليل من أهميتها ليك ال 

تكون سببًا يف إعادة النظر بطبيعة العاقة األمريكية ـ الصهيونية. 
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ومن يقرأ ما ينرشه هذا املعهد وغريه ال بّد أن يصل إىل نتيجة: وهي أّن العاقات 

األمريكية ـ اإلرسائيلية هي ورشة عمل يتم ترميمها يومياً، إن مل نقل بالساعة والدقيقة 

أن  اإلعام األمرييك، ميكن  الحثيثة ألي خب يف  اإلعامية  املواكبة  عندما ناحظ 

يؤثّر سلبًا عىل صورة إرسائيل عند الرأي العام.  ومع ذلك مل تسلم صورة إرسائيل من 

الخدوش التي أتاحها تعدد مصادر املعلومات يف عرص الثورة املعلوماتية، وتفاعلت 

منظمت مجتمع مدين مع نداء املقاطعة لكل ما هو صهيوين حتى وصل األمر إىل 

خسائر اقتصادية باملاين من الدوالرات. 

 رغم ذلك ورغم املستوى العلمي الرفيع الذي يتمتع به الباحثون تبقى هناك ثوابت 

»إيديولوجية«، ال يتم التشكيك بها أبًدا وعىل رأسها : أّن العاقة األمريكية مع إرسائيل 

رضورة أمريكية، وإاّل فإن أمريكا لن تحسن إدارة مصالحها يف الرشق األوسط. وبالتايل 

فإن أمن إرسائيل جزء ال يتجزأ من األمن القومي األمرييك. وال يحتاج األمر إىل تدبر 

عميق لتهفيت هذه املقوالت التي تُعتب أساطري يف معايري الجيو اسرتاتيجيا...  حتى 

يف عيون بعض الخباء األمريكين الوطنين، ولكّنها أساطري تتغذى من مجهود هائل 

يبقيها يف صدارة اهتمم الرأي العام واصحاب القرار هناك. وما فيها من الامعقول تتم 

حميته »بديانة إنجيلية صهيونية« تجعل من مصري البرشية مرتهًنا لهذا الحلف املقدس 

الذي سيقاتل »املسلمن األرشار« يف نهاية التاريخ. 

العلم  أدلجة  العكس متّت  بل عىل  التاريخ،  ينته  ومل  إذاً  اإليديولوجيا  مَتُت  مل 

والتاريخ، وأكدت أبحاث مراكز التفكري الصهيونيةـ  األمريكية أّن اإليديولوجيا والدين 

املزيف ماذ الخائفن عىل ذلك الكيان الغريب الذي ُزرع من سبعة عقود من دون 

أن يلتقي بجذور. 

الخطورة تكمن ال يف تزييف الديانة اليهودية واملسيحية وحسب، بل يف توظيف 

أموال وشبكات فضائية ومساجد ودعاة لتزييف اإلسام، وتأسيس تنظيمت إرهابية 

عاملية تحرص عىل حمل راية اإلسام لتعزيز االرتباط بن الشعار املقدس واإلرهاب 

املدنس.
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أن  بعد  والحداثة،  العلمنة  شعار  اليوم  تحمل  أصبحت  أمريكية  عربية  محميات 

ساهمت يف تشويه صورة الدين الحنيف متهيداً لطرح العلمنة بصيغتها الغربية كحّل 

للدول الرازحة تحت حكم الطغاة املتغربن. ومل يكن الدين بحقيقته يوماً مسؤواًل 

متخلف  فهم  من  املحدثة  الجاهلية  تقّدمه  عّم  وال  املخابرات  مطابخ  تنتجه  عّم 

لإلسام... ولكن عمليات تجهيل الناس بعنوان تبليغهم تفعل فعلها يف تنفري األمة 

من دينها.

)Robert Satloff( روبرت ساتلوف

1-  الديبلوماسية العامة

تافتس،  بجامعة  والدبلوماسية  للحقوق  فليترش  كلية  عميد  غولن،  إدموند  كان 

معناها  يف  العبارة  استخدم  من  »أول  الخارجية،  الخدمة  يف  متقاعد  ومسؤول 

الحديث.« وذلك سنة 965]، أّما التعريف األشمل لها بحسب نيكوالس كول فهو: 

الحكومات من خال  قبل  الدولية من  العاقات  إدارة  العامة،  هي  الدبلوماسية  أّن 

الكيانات غري  التعامل مع مجموعة واسعة من  العامة، ومن خال  وسائل االتصال 

الحكومية )األحزاب السياسية، والرشكات، والجمعيات التجارية، والنقابات العملية، 

العرقية(. وهكذا، مبا يف  الدينية، والجمعات  التعليمية، واملنظمت  واملؤسسات 

ذلك األفراد املؤثرين( لغرض التأثري عىل السياسة وأفعال الحكومات األخرى.]]]

 ،[993 سنة  منذ  املعهد  مدير   )Robert Satloff( ساتلوف  روبرت  يهتم  هنا 

بالديبلوماسية العامة التي تشمل عنده ثاثة عنارص رئيسية هي اإلعام والتعليم وتبادل 

الطاب، وتستهدف الناس بخاف الديبلوماسية التقليدية التي تخاطب الدول.]2]  

وتعتب إضافة الرتبية والتعليم وتبادل الطاب مزًجا بن فكريت الديبلوماسية العامة 

[[[- https://en.wikipedia.org/wiki/Public_diplomacy.

]2]- دراسة صادرة عن المعهد في 2004 تحت عنوان »معركة األفكار في الحرب على اإلرهاب: مقاالٌت 

حول الدبلوماسية األمريكية العامة في الشرق األوسط«.
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كم عرفها كول، والقوة الناعمة كم عرفها جوزيف ناي. فهذا األخري ركز عىل تبادل 

الطاب الذي ميّكن الطاب األجانب من عيش النموذج األمرييك با تلقن، ونقل 

القيم واإلعجاب بشكل تلقايئ بفعل االحتكاك الطبيعي.]]] 

يف مطلق األحوال فإّن تحويل اإلعام أو التعليم إىل »ديبلوماسية عامة« لتسويق 

باحثًا عن  اإلعام  يعود  فا  األصيل.  دورهم  من  املجالن  يجرد  سياسة حكومية، 

ببساطة مسؤواًل عن ترويج معلومات وصور  باسمها، بل يصبح  ناطًقا  الحقيقة وال 

عن  النظر  بغّض  املُموِّلة  الدولة  سياسة  تخدم  ومصطلحات  لفظية  وقوالب  منطية 

العاقة املتوهمة مع اإلخبار البيء والحقيقة. أّما الرتبية فتتحول بدورها من عملية 

تأهيل اجتمعي اىل عملية قولبة إلنتاج شخصية حاملة لجينات التبعية با إرادة منها 

بل بحكم االحتكاك واالنبهار بالنموذج األمرييك.

2- ترامب والقيم األمريكية

يف تركيزه عىل إبراز القيم األمريكية الجوهرية التي يتّسُم بها املجتمع األمرييك، 

وعىل وجه الخصوص: التسامح، االنفتاح، الجدارة، والنشاط املدين. يظهر روبرت 

ساتلوف كأحد رعاة نظرية »القوة الناعمة« التي طورها جوزف ناي. علمً أّن انتخاب 

رجل مثل دونالد ترامب ينسف كل ما قال ساتلوف أنه سمت املجتمع األمرييك فهو 

من دون أدىن شك، عنرصي يف مقابل التسامح، منغلق يف مقابل االنفتاح، وال يتمتع 

بأي جدارة أو أهلية ليك يكون رئيس أعظم قوة يف العامل، ومل يحصل عىل ثروته 

بنشاط مدين رشيف، ويف الوقت نفسه هو الرئيس األقرب إىل قلب معهد واشنطن 

الذي يديره ساتلوف. 

3- تعديل مناهج التعليم 

وتحتل الرتبية والتعليم حيّزًا مهمًّ من اهتمماته، فيم يكشف تركيزه عىل املحتوى 

التعليمي ونرش اللغة اإلنكليزية والكتب األمريكية يف العامل العريب عن مدى إدراكه 

م لألوالد عىل طبق بارد بعيًدا عن  العميق لقوة الجذب الكامنة يف الثقافة عندما تقدَّ

]]]- راجع: جوزيف ناي : القوة الناعمة.
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ساحات القتال والسجال فتؤدي إىل انتصار األفكار التي تخدم املصالح األمريكية. 

ما  ليواجه  الرتبوية  البامج  اليهودية يف  املحرقة  الحديث عن  يقحم ساتلوف  وهنا 

يسّميه موجة انكار املحرقة يف العامل اإلسامي، ويلجأ إىل أسلوب مبتكر وجديد 

وهو البحث عن عريب شمل أفريقي أنقذ يهوديًّا من يد النازية ايام االحتال األملاين 

لشمل أفريقيا. يختفي ذكاء الرجل ومنهجه األكادميي عندما يتعلق األمر بإرسائيل 

فعقدة املحرقة غربية أساساً، والعريب يشعر أنّه ضحية الصهيونية وليس العكس، وال 

تساعد املشاهد اليومية والحروب التي تشّنها أو تدعمها إرسائيل عىل تغذية موقف 

إيجايب من املحرقة...

يفرق بن  باستهداف املسلمن، وال  الرجل يف نصح أمريكا  يف املحصلة يبع 

تطبيق  إىل  النهاية  يف  يهدف  الكّل  أّن  طاملا  متطرف،  وإساموي  معتدل  إسامي 

الرشيعة، وهذا بالنسبة إليه يشكل خطراً اسرتاتيجياً.

من هنا ينصح بدعم العلمنين والليبالين، وال يؤيد التقارب حتى مع اإلخوان 

املسلمن يف مرص، يف فرتة حكمهم القصرية عىل الرغم مّم أبدوه من تعاون وموافقة 

عىل اتفاقية كامب ديفيد.

4- رصد الشارع العريب

الدراسة التي نرشت تحت عنوان: "تقييم ما يفعله العرب ال ما يقولونه سنة  2006"، 

هدفت إىل رد األصوات التي تطالب أمريكا بتغيري سياساتها يف الرشق االوسط عن 

عىل  أمريكا  ضد  خرجت  التي  املظاهرات  وعدد  العريب،  الشارع  حركة  رصد  طريق 

تفاوت يف حجم تأثريها وقوتها. قالت الدراسة خال 6 سنوات خرجت 538 مظاهرة 

يف 8] دولة تحت تأثري حوادث معينة كاجتياح العراق أو اغتيال الشيخ أحمد ياسن،...

أّما الرسعة التي يخرج فيها العرب للتظاهر فإنّها تشبه الرسعة التي يعودون فيها إىل 

حياتهم الطبيعية. وهذا يعني أّن الرفض العريب للسياسة األمريكية هو مجرد ردات فعل 

آنيّة ال ترقى إىل مستوى مرشوع تغيري شامل يضغط للوصول إىل هدف، لذلك يستنتج 

الباحثون أن ال داعي لتغيري السياسة األمريكية ألّن الغضب الشعبي العريب قصري النفس 
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أو مضبوط... عام ]]20 تحرَّّك ما يُسّمى الربيع العريب، وليس هنا مكان تقويم العملية 

من بدايتها إىل نهايتها بل يكفي أن نحكم عليها من نتائجها. 

 )Patrick Clawson( باتريك كالوسون

1-  احلرب اخلبيثة

قبل  بالحرب  لتوريطها  إيران،  استفزاز  الدعوة إىل  باتريك كاوسن يف  يرتدد  ال 

أن تستكمل بناء ترسانتها العسكرية ويف هذا اإلطار يقرتح طريقة هو يسّميها خبيثة، 

وهي إغراق غواصات إيرانية تحت املاء يف املحيط الهندي. هذا النمط من التفكري 

يشهد ازدهاًرا مع إدارة ترامب اليوم، ولكّنه يحمل معه خطر مواجهة واسعة النطاق 

قد تؤدي يف نهاية املطاف إىل إشعال املنطقة، وال يظهر أّن إدارة ترامب متيل إىل 

العسكرية يف  فقدراتها  املنطقة،  إىل  بقّوة عسكريًّا  للعودة  استنزاف تضطرها  حرب 

كّل ما شهدناه حتى اليوم وسيلة ابتزاز لتحسن الوضع املايل واالقتصادي للواليات 

املتحدة األمريكية عىل حساب الحلفاء والخصوم واألعداء.

من جهة أخرى: ال تزال القواعد التي أرساها كاوسن بعد االنسحاب اإلرسائييل 

أمريكا  تدعم  بأن  أوىص  كان  فهو  هذا.  يومنا  حتى  سارية  لبنان،  جنوب  من  املذّل 

العدوان  حق  إرسائيل  مبنح  الدعم  هذا  يرتجم  أن  عىل  اإلرسائييل  الردع  يسّميه  ما 

عىل لبنان تحت عنوان حق الدفاع عن النفس. الرضبات اإلرسائيلية للبنان قد تكون 

استباقية أو وقائية، أو ردًّا عىل عملية مقاومة، وهذا ما حصل بشكل يفوق التصور يف 

حرب متوز 2006، وبالتايل فيمكن تصنيف كاوسن بأنّه من املتحمسن للخيارات 

املنطقة،  يف  إرسائيل  وحول  األرض،  عىل  األمرييك  العسكر  تُبقي  التي  العسكرية 

بغّض النظر عن الخسائر البرشية واملادية التي ميكن أن مُتنى بها القوة األمريكية مثًنا 

للدفاع عن إرسائيل. 
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2-  اإلدارة احلالية تطّبق تعليامت كالوسن بكفاءة منخفضة

والقوة  والدبلوماسية،  العقوبات،  من  قوي  مزيجٍ  استخدام  أّن  كاوسون  يعتب 

الناعمة، والتدابري األشّد يخلق فرصاً جيدة لرصف إيران عن مسارها النووي الحايل. 

ويقرتح برنامجا رشساً ملحارصة إيران، متهيًدا لكرس إرادتها السياسية أو إسقاط النظام.

ويبدو أّن إدارة ترامب قد اعتمدت سلة كاوسن كلها ونّفذتها، ولكن ليس بالكفاءة 

املناسبة، لذلك نستعرض فيم ييل اقرتاحات الباحث وتعليقنا عليها: 

أ-العقوبات: »تُقوُِّض اللهجة الشديدة التي تفتقُد لإلجراءات القاسية عمليَة الردع، 

وينبغي عىل الواليات املتّحدة أن تحشد الدول األخرى للمساعدة يف مسألة فرض 

العقوبات من أجل تعزيز تعهُّدات الوفاء بالردع«.

إجراءلت  دون  من  بالتهديد  االكتفاء  عدم  األول  من شّقن:  هنا  االقرتاح  يتألف 

بالفعل من لهجتها، وانسحبت فعاً  إدارة ترامب  قاسية، ويف هذا املجال صّعدت 

من االتفاق النووي، وأرفقت ذلك كله بتشديد العقوبات بشكل غري مسبوق، مّم أثّر 

بشكل مبارش عىل االحتياط النقدي اإليراين من العملة الصعبة، وتسبب بهبوط حاد 

للتومان اإليراين يف مقابل الدوالر.

أّما بالنسبة للشق الثاين املتعلق بحشد تأييد الدول األخرى للعقوبات، فقد كانت 

طريقة ترامب يف حشد هذا التأييد بعيدة عن النجاح بل ومستفزة لألطراف الدولية، 

االتفاق  عن  مدافعن  إىل  وتركيا  والهند  وروسيا  والصن  أوروبا  تحولت  بحيث 

النووي...

للدبلوماسية  الرئيي  الهدف  يتمثّل  أن  »ينبغي  الدبلوماسية:  ب-استخدام 

األمريكية تجاه إيران بإقناع الحكومات والشعوب يف جميع أنحاء العامل بأّن الغرب 

هو املتعقِّل بينم النظام اإليراين هو الذي يقف عائقاً أمام حّل األزمة النووية، وبذلك 

يتمُّ دفُع عجلة املصالح األمريكية إىل األمام يف العامل. مع ذلك، يتدىّن احتمل حّل 

املشكات مع إيران عب الدبلوماسية«.
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ميكننا القول إّن ما حصل بالفعل كان مخالفاً متاًما لهذه التوصية؛ فقد أعلنت إدارة 

ترامب انسحابها من االتفاق النووي بطريقة بدت فيها متجاهلة اللتزاماتها الدولية، 

والقانون الدويل، ولتقارير منظمة الطاقة النووية، فيم متسكت إيران باالتفاق حتى 

قد  والعامة  الخاصة  الديبلوماسية  معايري  فإّن  وهكذا  منها.  رئيي  مع خروج طرف 

تّم تجاهلها متاماً، واعتمدت اإلدارة األمريكية فقط عىل قّوتها الفيزيائية واالقتصادية 

مّم جعل فرتة ترامب صالحة إلعان موت الديبلوماسية األمريكية. وعدم االلتفات 

بهذا  إدارة ملف  الناعمة« يشري إىل قصور عقيل يف طريقة  األمريكية  »القوة  ألهمية 

القدر من الحساسية، ولن يؤدي بالطبع إىل دفع عجلة املصالح األمريكية إىل األمام، 

كم كان كاوسن يأمل، ولذلك نعود إىل أّن كلمة »مصالح أمريكية« يف أدبياته غالبًا 

ما تعني مصلحة إرسائيل وحدها، ولو أدى ذلك إىل إرضار واضح وفاضح بصورة 

سعت الواليات املتحدة  إىل بنائها بكافة الوسائل.

ج -القّوة الناعمة: »يعتقُد الخامنايئ بشّدة أّن الهدف الحقيقي للغرب هو »اإلطاحة 

الناعمة« بنظام الجمهورية اإلسامية، وأّن املأزق النووي هو مجرد ُعذٍر مؤقّت لتنفيذ 

عن  الخامنايئ  رصَف  الغربية  الحكومات  عىل  يصعُب  القدمية.  الغربيّة  الغاية  هذه 

الغريب وليس ضّد سياساٍت  الثقايف«  ه ضّد »الغزو  تُوجَّ التفكري ألّن اعرتاضاته  هذا 

حكوميٍة غربيٍة ُمحّددة. ال تستطيع الحكومة منَع هوليوود من إنتاج األفام التي يودُّ 

اإليرانيون مشاهدتها عىل الرغم من أّن الخامنايئ يعتب أّن هذه املنتوجات الثقافية 

تُؤدِّي إىل تخريٍب عميٍق للجمهورية اإلسامية وقيمها.

للقوى  العون  يد  تقديَم  األمريكية  الحكومة  باستطاعة  أنّه  كاوسون  يعتب 

تّم  إذا  فاعليًة  أكرث  سيكوُن  العون  هذا  وأّن  املجال  هذا  يف  اإليرانية  الدميقراطية 

بشكٍل رّسي، ويرى أيضاً أّن أفضل وسائل إيصال األخبار إىل اإليرانين سوف يبقى 

التلفزيون الفضايئ الذي يرجع إليه اإليرانيون أكرث من اإلنرتنت«.

أثر  نرى  وبالفعل  املجال،  هذا  يف  جهًدا  األمريكية  املتحدة  الواليات  توفّر  مل 

التخريب الثقايف والتغريب الفكري يف أوساط واسعة من النخبة والشعب اإليراين، 
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ولكّن املفارقة هي أّن املتغربن أصبحوا جزًءا من النظام، مّم وفّر لإليراين الخارج 

عىل مبادىء الثورة فرصة للبقاء يف النظام والدفاع عنه من منطلق قومي، وليس من 

منطلق الدفاع عن الثورة. إّن املرونة التي تبديها الساحة السياسية والثقافية اإليرانية، 

وبطريقة  األجيال،  بن  التحول  بفعل  النظام  من  جديدة  نسخة  انتاج  يف  تساهم  قد 

دميقراطية، طاملا حافظ أركان الثورة والنظام عىل عملية التداول السلمي للسلطة، 

بالطبع،  منها  قصد  دون  ومن  اإلسامية.  القيم  منظومة  ضمن  بينهم  الرصاع  وإدارة 

ساهمت اإلدارة األمريكية الحالية بنزعتها االستعائية العنرصية، يف تقريب املسافات 

من  االسرتاتيجي  باملوقف  يتعلق  فيم  خصوصاً  واملحافظن،  اإلصاحين  بن 

املدى  يف  الدولية  اإليرانية  السياسة  يف  األوراسية  التوجهات  سيعزز  مّم  الغرب، 

املنظور... وهذا با شك ينسجم مع األسس الخمينية للثورة. علينا فقط أن نكف 

عن تصور مشهد سكوين للدولة يف إيران، واعتبار كل تحول فيها نرًصا للغرب، بل 

هو التحول الطبيعي والرضوري الذي يحاول الغرب حرفه عن مساره.

3- الدعم املطلق إلرسائيل

بعد اتفاق كامب ديفيد وما أصبح واضًحا اآلن من سياسات لبعض الدول العربية 

أو معظمها، ما عادت إرسائيل عدّوة للنظام العريب الرسمي، وهذه التطورات أضعفت 

بالفعل من الحاجة إىل إرسائيل كحارس للمصالح األمريكية يف املنطقة. بل إن بعض 

الدول العربية بدت علنا هذه املرة، أكرث طواعية لإلرادة األمريكية من الكيان الصهيوين 

نفسه، والذي يتمتع بهامش كبري بفضل لوبيات الضغط الصهيونية يف أمريكا.  لذلك 

يسعى كاوسن ومن معه لتضخيم ما يسّمونه الخطر النووي اإليراين، إلبقاء إرسائيل 

بوابة إجبارية لدخول أمريكا إىل املنطقة.

يف هذا اإلطار يعتب كاوسون »أّن التعاون اإلقليمي األكرث أهميًة بالنسبة للواليات 

املتّحدة هو مع إرسائيل، ويفرتض أّن احتياجات إرسائيل تتمثّل باستخباراٍت دقيقة 

رة  مدمِّ أرضاٍر  إللحاق  وقدرات  اإليرانية،  الدفاعات  لهزمية  ووسائل  وتفصيلية، 

أشّد يف جميع هذه  بقدراٍت  تزويد إرسائيل  اإليراين. ومن خال  النووي  بالبنامج 
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املجاالت تستطيع الواليات املتّحدة التأثري عىل النقاش اإلرسائييل حول ما إذا كان 

عليها توجيه رضبٍة إىل البنامج النووي اإليراين أم ال«.

وبناء عىل ذلك فإّن املطلوب من أمريكا بنظره هو طأمنة إرسائيل باستمراٍر عب 

الرتسانة  لدى  ما  بأحدث  وتزويدها  واالستخباري،  العسكري  تفوقها  عىل  الحفاظ 

األمريكية لضمن هزمية الدفاعات اإليرانية وتدمري البنامج النووي اإليراين... هذا 

لدى  وثبت  مرة،  من  أكرث  إليران  عسكرية  رضبة  توجيه  موضوع  مناقشة  متت  وقد 

مّم  بالنتائج،  التحكم  أو  الفعل  بردود  التنبؤ  إمكان  عدم  األمريكين  االسرتاتيجين 

أدى يف نهاية املطاف إىل مفاوضات أفضت إىل االتفاق النووي مع إيران. ومل تعد 

إرسائيل ومن معها قادرون بعد اقرار االتفاق عىل العزف عىل سمفونية الخطر النووي 

اإليراين، فعادت بقوة نغمة متدد النفوذ اإليراين يف املنطقة، وهذه حقيقة ال ميكن 

إنكارها نتيجة الفراغ االسرتاتيجي الذي خلفه انسحاب دول عربية كبى من أدوارها 

التقليدية، واجتياح العراق وأزمة سوريا.  

4-  هناية األزمة السورية لصالح األسد 

مل تكن روسيا سنة 3]20 قد تدخلت باألزمة السورية، وكانت جحافل املقاتلن 

التكفريين تحتل أكرث من نصف مساحة سوريا مبا فيها حلب، ولكن رغم ذلك كتب 

كاوسن يقول: »النتيجة األرجح للرصاع سوف تتمثّل بانتصار األسد وحلفائه، حزب 

الله وإيران، وأنّهم قد يكتسبون الجرأة من انتصارهم. بالتايل، قد تشعر إرسائيل بوجود 

الردع ضّد الحركات املغاِمرة.... وبروز الخصوم املتجرّئن  لتعزيز  حاجٍة رضوريٍة 

عىل إرسائيل من ناحية، وتصميم إرسائيل من ناحيٍة ثانية عىل تعزيز قّوة الردع لديها 

قد يُشكِّان مزيجاً خطرياً«. 

يف غمرة الجدل الدائر يومها عن انسحاب أمريكا من املنطقة، واتّباعها سياسة الحروب 

املنطقة،  يف  أفعل  أمرييك  عسكري  تدخل  أنصار  من  وأمثاله،  كاوسن  كان  بالوكالة، 

ولذلك مل تكن الساحة السورية بنظرهم ترّجح كّفة انتصار حلفاء أمريكا ألّن جبهتهم مل 

تكن متمسكة بالقدر الكايف يف مقابل األسد وحلفائه كم فرست أبحاث أمريكية أخرى. 
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التنبوء بانتصار األسد وحلفائه دعوة رصيحة ملزيد من التدخل األمرييك املبارش، 

التي مل تعد رادعة لخصوم أكرث  ملا سيشكله هذا االنتصار من خطر عىل إرسائيل 

جرأة عليها بحسب تعبريه.

نفهم من هذا اإلرصار أّن الدعم األمرييك مهم كان كبريًا وشاما ً، مل يعد يكفي 

لضمن مستقبل إرسائيل؛ فاملطلوب هو استدراج أمريكا لتكرار تجربتها يف العراق 

للنفط  األمريكية  الحاجة  وتراجع  جهة،  من  العراق  حرب  دروس  ولكّن  سوريا،  مع 

ما  ثالثة، مع  الدولتن من جهة  لفكرة حّل  العريب من جهة أخرى، ورفض إرسائيل 

تسبّب ذلك من توتر مع إدارة أوباما الذي كان ينّفذ آنذاك توصيات بيكر  ـ هاملتون، 

كل هذه العوامل مجتمعة جعلت املراقبن مهم كان انتمؤهم ياحظون رشخاً عميًقا 

يف العاقات األمريكية ـ اإلرسائيلية. يف حالة كاوسن نجد اإلحساس بهذا الرشخ 

ينذر بالخطر العظيم، فليس له إاّل أن يحشد األسباب لبقاء أمريكا يف املنطقة بغّض 

النظر عن »سياسات الطاقة« كم يسّميها، وكأّن التفسري التقليدي لاهتمم األمرييك 

باملنطقة القائم عىل ركني النفط وإرسائيل يهتز من كا جانبيه، ومل تنفع حتى إدارة 

ترامب يف ترميم هذا التوجه االسرتاتيجي بل أكدته مؤخرا بقرار اإلنسحاب من سوريا. 

وكاوسن وأمثاله بحشد الحجج والذرائع لرضورة إبقاء أمريكا يف املنطقة يؤكدون 

جّديّة املخاوف من توجه يبدو أنّه اسرتاتيجي باالنسحاب، وترك إرسائيل ملصريها، 

كل ما يف األمر أنّهم يستبدلون كلمة »حمية إرسائيل« بالحديث عن »دور نشيط تلعبه 

الواليات املتحدة يف املنطقة« كم يرد يف النص التايل :  

»ال بّد أن يستمع األمريكيون بوتريٍة أعىل ووضوٍح أكب إىل األسباب غري املرتبطة 

بالطاقة التي تقف وراء الدور النشيط الذي تلعبه الواليات املتّحدة يف املنطقة. ويف 

يقوموا  أن  أدناها،  األمريكين من أعىل املستويات إىل  باملسؤولن  املقابل يجدر 

باملنطقة،  األمرييك  االلتزام  قوة  مبدى  متكرِّر  بشكٍل  األوسط  الرشق  أبناء  بتذكري 

والجهود  الوقت  من  وكم  فيها،  املنترشة  األمريكية  العسكرية  األصول  كثافة  ومدى 

يُكرِّسها كبار املسؤولن األمريكين للمنطقة، ومدى أهمية املنطقة بالنسبة للمخاوف 

الواليات  بأّن  ومتكرِّرة  واضحٍة  تفسرياٍت  إىل  العامل  يحتاُج  باإلجمل،  األمريكية. 
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املناطق يف  من  العديد  نشيط يف  دوٍر  لعب  وقادرة عىل  مستعدًة  تزاُل  ال  املتّحدة 

الوقت نفسه«.... يعني ميكننا أن نصارع الصن يف آسيا، ونهدد األمن الرويس من 

أوكرانيا، ونحمي إرسائيل يف الرشق األوسط، ال داعي لانسحاب من أجل التوجه 

صوب املحيط الهادي. 

حسناً، هذا درس آخر يف حرب اللغة، لنحاول اآلن أن نكتب النص نفسه بدون 

الطاقة من املنطقة، عليها أن تهدد  تشفري: حتى لو أصبحت أمريكا أقل حاجة إىل 

خصوم إرسائيل بوضوح، وال يكفي التهديد، بل التواجد العسكري الكثيف واإلشارة 

ترسل رسالة ضعف  أمريكا  فإّن  وإاّل  لتهدئة املخاوف اإلرسائيلية.  ردع  اليه كعنرص 

أنّها غري قادرة أو مستعدة للمواجهة عىل جبهات متعددة... وهكذا فإّن  للعامل من 

التزام أمريكا بحمية إرسائيل يوضع يف سياق صورة أمريكا العظمى يف العامل.

مرة أخرى يأيت الجواب املحبط ملعهد واشنطن،  من توجهات اإلدارة األمريكية 

عندما تعلن انسحابها من دور رشطي العامل، فاملؤرشات االقتصادية مل تعد تسمح 

بتحمل تكاليف االنتشار العسكري األمرييك، وهذا ما يعبَّ عنه ليس فقط بوضوح، 

من  حميتهم  نفقات  تحّمل  حلفائه  من  يطلب  عندما  ترامب  الرئيس  بصافة  وإمّنا 

الخليج إىل أوروبا وآسيا. 

)Dennis Ross( دينيس روس -

تحت عنوان: »مل تَسَع واشنطن يوماً لتسوية القضية الفلسطينية«، نرشت جريدة 

األخبار اللبنانية مقابلة مع املؤرخ اليهودي األمرييك  سيث أنزيسكا]]] الذي وصل 

بعد بحث طويل إىل النتيجة التالية:

»لقد تعرّض الفلسطينيون لعملية خداع مديدة من ِقبَل اإلدارات األمريكية املتعاقبة. 

]]]- جريدة األخبار اللبنانية:  اإلثنين ]3 كانون األول 8]20.
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عىل  العمل  بل  يوماً،  هؤالء  إىل  بالنسبة  وارداً  الفلسطينية  القضية  »حّل«  يكن  ومل 

تصفيتها عىل املدى الطويل.

ويف مقابلة مع قناة امليادين يف إطار برنامج توثيقي عن الرئيس حافظ األسد تحت 

عنوان »الرجل الذي مل يوقع«، قالت املستشارة بثينة شعبان: »ال سام مع إرسائيل 

طاملا أن الوسيط األمرييك هو دنيس روس«.  إذا أخذنا هذا املخطط األمرييك الذي 

يعتب تصفية القضية الفلسطينية هدف الديبلوماسية األمريكية منذ كيسنجر، فإن كتاب 

»السام الضائع« لدنيس روس لهو »قصة نجاح« يف منع الفلسطينين من الحصول 

بقاء  سبب  يرشح  »املؤلف  إّن  الرتويجي  النص  ويقول  املرشوعة.  حقوقهم  عىل 

السام بعيد املنال يف الرشق األوسط«. ويساعدنا دوره عىل فهم الرتابط املحكم 

بن السياسة الخارجية األمريكية والكيان الصهيوين خصوًصا يف العامل الثالث، وليس 

فقط يف الرشق األوسط. 

يقرتحها،  أو  يتبناها  التي  لألفكار  ومنّفًذا  باحثاً  يكون  أن  لدنيس روس  أتيح  لقد 

السام، وسناحظ  عملية  يُسّمى  وما  االمريكية،  الخارجية  الفاعلة يف  أدواره  بسبب 

كيف وجدت اقرتاحاته طريقها إىل التنفيذ من قبل اإلدارات األمريكية املتعاقبة.  

1- تربير استخدام القوة املفرطة ضد املدنيني يف حرب متوز 2006

2006  وقد كانت نار العدوان اإلرسائييل عىل لبنان  20 متوز  يف خطاب له يف 

مشتعلة رأى روس : أّن حزب الله  قام بعمليّته يف نفس اليوم الذي كان ينبغي عىل 

مة مقابل توقيفها لبنامج التخصيب  إيران أن تُجيب فيه عن مجموعة الحوافز املقدَّ

عىل  الردِّ  عىل  قدرتها  إظهار  إيران  أرادت  الله  حزب  وكيلها  خال  ومن  النووي، 

الضغوط الدولية عىل املسألة النووية من خال الضغط عىل املجتمع الدويل من 

نواٍح أخرى.

لبنان وغزة، حصل إجمٌع يف إرسائيل  ويضيف: بعد االنسحاب اإلرسائييل من 

عىل أّن العامل العريب ينظُر إىل هذه االنسحابات كعامة ضعف، وعليه يعزو روس الردَّ 

اإلرسائييل القايس عىل حزب الله إىل رغبة إرسائيل يف إعادة قوة ردعها العسكرية، 
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وإظهار العواقب املرتتّبة عىل الهجوم عليها لحزب الله وحمس، وإضعاف قدراتهم 

وبُناهم التحتية بشّدة.

يعتُب روس أّن االتّجاه الفكري العريّب الجديد الذي ينتقُد حزب الله يفتُح مجاالً 

لخطٍّة أمريكية مدعومٍة عربياً لتغيري الحالة الراهنة. وعليه، ينبغي أن تعمل الواليات 

تدعُم  خطٍّة  تطوير  أجل  من  واألردن  ومرص  السعودية  مع  الكواليس  وراء  املتّحدة 

الحكومة اللبنانية وجيشها وتلبّي الشواغل اإلنسانية. انتهى

يرشح الخطاب جذور املفردات املستخدمة يف الديبلوماسية، واإلعام العريب 

التابع للواليات املتحدة بشكل أو بآخر. 

وحتى  والعريب،  الوطني  البعد  وإهمل  بإيران  الله  حزب  عاقة  عىل  الرتكيز   _

مسألة تحرير األرسى من سجون االحتال الصهيوين. 

يف  يعّب  مصطلح  الدويل«،  »املجتمع  عىل  ضغط  هو  إلرسائيل  تعرّض  أّي   _

أهمية  ويضّخم  األمريكية،  املتحدة  الواليات  إرادة  عن  العربية  السياسية  األدبيات 

إرسائيل بالنسبة للعامل، ويعمد إىل استخدامه كل املطبخ املتأمرك يف العامل العريب 

لتصوير أّي مواجهة مع إرسائيل عىل أنّها خاف إرادة املجتمع الدويل. 

_ تبير العنف املفرط ضد املدنين والبيئة الحاضنة لحزب الله، بحاجة إرسائيل 

إىل إظهار قوتها بعد انسحاب عام 2000.

_ حشد أجواء عربية معادية ألّي شكل من أشكال املقاومة »خلف الكواليس«، 

لعلّنا نشعر اليوم بأنّها أصبحت عىل السطح . 

2- الرد عىل النتائج املحبطة حلرب متوز

كيف يطّور دنيس روس الردود املامئة عىل فشل إرسائيل يف القضاء عىل حزب 

الله؟

 اللغة التي يستخدمها الفتة ولكن الغايات واضحة: أوالً، »الكام عن حساسية 
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الحساسية  هذه  مستوى  رفع  يعني  سياسته«،  يؤيدون  ال  الذين  تجاه  الله  حزب 

حصل  وقد  داخلية،  لبنانية  مشكلة  إىل  الحزب  لتحويل  األقىص  للحد  واستغالها 

هذا بالفعل يف أحداث 7 أيار 2008 عندما لجأت حكومة السنيورة،إىل افتعال مشكل 

مع شبكة اتصاالت الحزب، مم دفع الحزب إىل استخدام الساح للدفاع عن منشأة 

اسرتاتيجية يف مقاومته.

بتعاون  بالساح  الله  حزب  تزّود  تسهيل  يف  دورها  عىل  سوريا  »معاقبة  ثانياً: 

اقتصاديًا، ونُظّمت ضدها حرب دامت  أورويب أمرييك«، وبالفعل حورصت سوريا 

سبع سنوات حتى اآلن.

ثالثاً: »دمج املصالح اإلرسائيلية والسعودية  يف نهج متمسك للوصول إىل نتيجة 

أفعل«: يعني ليكمل التحريض الوهايب ـ اإلرهايب املمول من قبل السعودية ما بدأه 

العدوان الصهيوين، ورأينا هذا األمر يحصل بالفعل أيًضا يف العمليات اإلرهابية التي 

حصلت يف لبنان، ويف تعاون التنظيمت اإلرهابية املدعومة من السعودية وغريها 

مع إرسائيل يف سوريا، الستنزاف القدرات العسكرية للحزب والدولة السورية..

يكشف التنفيذ املتطور والعميل ألفكار روس أمرين: األول، أنّه من الدائرة التي 

تعكس توجهات اإلدارة العليا القريبة من التخطيط للتنفيذ.وثانيًا أّن أفكاره تجد آذانًا 

صاغية ويُكرّس لتنفيذها ميزانيات هائلة.

3- نرش اجلغرافيا الطائفية

العامل اإلسامي يف مفردات اإلدارة األمريكية عبارة عن قوى سنية، وقوى شيعية، 

والخارطة التي يجب أن ترسم بعد »داعش« تقيض بتحرير املناطق التي سيطر عليها 

السنية فقط، ليس للحصول عىل مرشوعية يف الحرب وحسب، بل  بالقوى  داعش 

من  التخلص  بعد  والعراق  سوريا  يف  ستنشأ  التي  السنية  الدول  حدود  لرسم  أيًضا 

داعش الذي تكّفل برسم هذه الحدود بالعنف املفرط واملجازر املروعة.

املستبعد  من  وإاّل  حاسمة،  السنية  الدول  بن  التنسيق  يف  األمريكية  املساهمة 
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ويتفق مع روس  البعيد،  املدى  أهدافه عىل  منّسق  تحالف سني غري  أي  يحقق  أن 

جمعة من الباحثن الذين يشجعون مساهمت فاعلة أكرث من قبل الواليات املتحدة 

ويوّجهون سيًا من االنتقادات إلدارة أوباما بسبب دورها املتواضع يف دعم القوى 

السنية كم يفضلون تسميتها.

عىل  يجب   : يقول  عندما  األمرييك  التلكؤ  هذا  سبب  لنا  يرشح  روس  ولكن 

السّنة  أبرز رشكائها  يعتبها  بطريقة  للتحرك يف سوريا  االستعداد  املتّحدة  الواليات 

معقولًة وموثوقة، ولكن إذا أرادوا أن تقوم واشنطن باستخدام قوتّها الجوية وتقديم 

الدعم اللوجستي ووسائل االستخبارات بصورة أكرث منهجية، يتعّن عليهم بيان ما هم 

مستعّدون لفعله أيضاً.

أّن أمريكا قد  يؤكد  ديبلومايس رفيع، مّم  اليوم ولكن من  ترامب  لغة  نفسها  هي 

تبّنت مبدأ الحرب بالوكالة بشكل شبه نهايئ، فعىل اآلخرين أن يقدموا املال والجنود، 

من  أكب  قدًرا  الحليف  السني  املعسكر  أراد  وإذا  بالوكالة،  املسلم  يقاتل  واملسلم 

الدعم فعليه أن يحدد ما هو مستعد لفعله. 

4- دعم العلامنيني املتغربني

يفرّس لنا الباحث والديبلومايس، توجهات نراها اليوم واضحة يف اجتياح علمين 

للمنطقة بقيادة حكومات غري دميقراطية، ولذلك فإّن الحليف ألمريكا يكفي أن يكون 

غري إسامي، وليس بالرضورة دميقراطيًّا يؤمن بالحريات السياسية والعقائدية.

رمّبا كان كامه عن االبتعاد عن إيران يف محاربة داعش ناتًجا عن املشهد العراقي، 

حيث كانت تنظيمت إسامية عراقية قريبة إليران تقاتل عىل األرض، ويحصل تنسيق 

مع ساح الجو العراقي واألمرييك بواسطة الجيش والرشطة االتحادية. يف املحصلة 

إسامية  قوى  مع  مستواه  كان  مهم  تنسيق  أي  يؤيدون  ال  الذين  اىل  روس  ينضم 

التحالف  أنّه يدعم  باملعنى اإليديولوجي سواء كانت سنية أو شيعية، وقد مر معنا 

مع دول سنية باملعنى الطائفي، يعني التسنن يف هذه الدول يوظَّف كنزعة مذهبية يف 

مواجهة الشيعة فقط، وليس له أن يتحول إىل اتجاه اسامي. هي مدرسة تدرك الفارق 
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اإلسام  لتنحية  الطائفية  فتوظف  كالتزام،  واإلسامية  كسياسة،  الطائفية  بن  الدقيق 

بكل ألوان الطيف التي تنضوي تحت صفة إسامي. 

املحركات  أّن  باعتبار  األنسب،  الحليف  هو  اإلسامي  غري  أو  العلمين  ويبقى 

اإليديولوجية تكون منزوعة منه، ويقيس مدى نجاح سياسته بأسلوب نفعي خالص، وال 

يهدد بالتحول إىل عدو إلرسائيل يف حال متكنه من الحكم. ولذلك :« يعتُب روس أّن 

غري اإلساموين يوّدون التيقُّن من دعم الواليات املتحدة، وبالنسبة لواشنطن فإّن ذلك 

يعني عدم التعاون مع إيران يف مواجهة »داعش«، واإلبقاء عىل التنافس الفعيل مع إيران 

يف باقي أرجاء املنطقة، واالعرتاف بأّن مرص هي جزٌء ال يتجزأ من االئتاف املناهض 

لإلساموين. ومُيثّل غري اإلساموين رشكاء أمريكا الطبيعين يف املنطقة...«

5- ضامن الدعم املطلق إلرسائيل

ترومان وحتّى  منذ  ـ اإلرسائيلية  األمريكية  العاقات  »النجاُح املحتَّم:  كتابه  يف 

التي  اإلدارات  يحاكم  أن  روس  يحاول   20[5 األول،  ترشين  يف  الصادر  أوباما« 

كديبلومايس  مهمته  يكمل  وهو  إرسائيل،  مع  األمرييك  التضامن  يف  نقًصا  سّجلت 

صهيوين يسهر عىل سامة الدعم األمرييك املطلق للكيان. إّن هذا الكتاب يكشف 

دنيس  السام   لعملية  مندوبها  فيم  نزيهاً«  »وسيطاً  أمريكا  تكون  أن  معنى  بوضوح 

روس يحاكم اإلدارات األمريكية عندما تبتعد ولو بشكل تكتييك عن تحقيق متطلبات 

التفوق الصهيوين يف املنطقة.

)David Makovsky( ديفيد ماكوفسكي 

يف  األشهر  فمقالته  التمجيد؛  صحافة  عنوان  تحت  ماكوفسيك  أدبيات  تندرج 

جريدة  نيويوركر »الرضبة الصامتة«، هي احتفال بالرضبة اإلرسائيلية للمنشآت النووية 

السورية العام 2007. والهدف هو إبقاء التعاون امليداين بن األمريكين واإلرسائيلين 

يف وضعية رادعة لخصوم إرسائيل يف املنطقة.
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عن  يزيد  ما  بلغت  وقد  األمريكية،   للكليات  املكثفة  زياراته  هو  أكرث  والافت 

20] زيارة  يف السنوات األخرية، للرتويج لوجهة النظر الصهيونية يف مناقشات عن 

باحثن،  مجرد  وليسوا  جبهة  عىل  مقاتلون  هؤالء  اإلرسائييل.  ـ  الفلسطيني  الرصاع 

التزامهم اإليديولوجي أكرث مم هو حمس علمي لنرش املعرفة.  ونشاطهم يعكس 

ويجدر بنا أن نرى يف آليات عملهم أرسار الحفاظ عىل الدعم األمرييك غري املبر 

بكافة  وتوزيعها  األفكار  انتاج  عىل  الدؤوب  النشاط  إنّه  نظرنا.  وجهة  من  إلرسائيل 

لتوفري  املعرفة  وصّناع  الحاكم  املجتمع  مع  التواصل  بقاء  عىل  والحرص  الوسائل 

وجهات نظر جاهزة لاستهاك..

1- حصان طروادة

إىل  ماكوفسيك  إدخال  يف  طروادة  حصان  دور  األمريكية  الرسمية  الوفود  لعبت 

 .[994 من سنة  ابتداء  التوايل  مرات عىل  دمشق، وذلك لخمس  السورية  العاصمة 

وكان يف تلك األثناء يراسل مجات إرسائيلية، ورمبا يراسل املوساد بسبب العاقة 

الوطيدة بن املعهد واملخابرات اإلرسائيلية.

أّما دخوله إىل السعودية عام 995] فكان إذنًا حصل عليه بتدخل أمرييك ملراسلة 

الصحف اإلرسائيلية من جدة.  والفارق واضح بن أن يكون ماكوفسيك عضًوا مرافًقا 

لوفد من الخارجية األمريكية، أو أن يكون صحفيًّا إرسائيليًّا متّكن من الحصول عىل إذن 

مبراسلة صحف إرسائيلية من جدة. العبة أن نشاط ماكوفسيك وغريه يشمل العامل 

العريب بعنوان أنّه أمرييك، فيم يصّب املردود الفعيل لعمله يف حساب إرسائيل.

2- التخويف من نموذج حزب اهلل عربًيا

العربية  األنظمة  تجنيد  ماكوفسيك  يحاول  كيف   2006 آب   [4 مقالة  يف  رأينا 

سياق  يف  الكام  هذا  ويأيت  عليها.  خطراً  متوز  يف  انتصاره  معتبًا  الله  حزب  ضد 

تسعري الرصاع السني ـ الشيعي وتحويل األنظمة العربية إىل حزام دفاع عن إرسائيل. 

واملؤسف أّن هذا الكام تحّول إىل سياسات رسمية لدى الدول التي تتأثر بالنفوذ 

والبيئات  وتاريخها  اللبنانية  البيئة  بن  الظروف  اختاف  من  الرغم  عىل  األمرييك. 
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عن  تبتعد  إرهابية  سلفية  تنظيمت  إلنتاج  مهيّأة  أنّها  تَبنَّ  والتي  املختلفة،  العربية 

مقاومة إرسائيل لتحارب األنظمة والحركات املعادية لها. ويجب علينا اعتبار ظاهرة 

اإلرهاب التكفريي نجاًحا للمخطط الصهيوينـ  األمرييك يف رسم خارطة جيوسياسية 

مذهبية تحّول إرسائيل إىل حليف للمعسكرـ  السني، يف مقابل محور املقاومة بقيادة 

شيعية، ولكن هذا النجاح بالذات يهفت من إمكان نشوء تنظيمت تتمهى مع حزب 

الله اللبناين سواء يف التوجه أو األسلوب أو األداء. وإذا استفدنا من تجربة داعش 

والنرصة فإّن هذه التنظيمت بقيت غري قادرة عىل التصالح مع أطروحة مدنية بديلة 

للدولة، وغري قادرة عىل تقديم سياسة دولة بديلة، فهي نتوء اجتمعي غريب بدل أن 

تكون مرشوًعا ميلك رؤية مستقبلية لكيفية التعامل مع اآلخر بغري القتال، وما ذلك إال 

ألنّها ظواهر وظيفية يطلب منها تدمري املجتمعات العربية وتفسيخها ليأيت موظفوها 

بعدها ويساهموا يف رسم الخارطة الجديدة للخراب. 

3- استبدال اخلرافات باألساطري

أوهام  استبدال  يتم  والسام«  واألوهام  :»الخرافات  روس  دنيس  مع  كتاب  يف   

الفلسطينية يقرتح  القضية  التسوية يف  أمريكية بأساطري إرسائيلية،  فكيف بعد فشل 

الكاتبان تجاوزها، مّم يحولها  بحسب املثل األمرييك إىل »فيل يف الغرفة«،  يشكل 

وجوده واقًعا ال ميكن تجاهله،  ولكن ال يتحدث عنه أحد، وعىل الرغم من ذلك وجد 

مرشوع تجاهل القضية الفلسطينية طريقه إىل اإلدارة األمريكية الحالية مبعنى أن يسبق 

التقرير  التي يعرضها يف  الخطة  أما  التطبيع أي تسوية فلسطينية مهم كانت هزيلة. 

70-80 % من أرايض املستوطنات  ]]20، فتتضمن ضم  االسرتاتيجي الصادر سنة 

ال  الفلسطينين  حصة  يجعل  بشكل  حكومية،  وبقرارات  طبيعي  بشكل  تنمو  التي 

تتجاوز 20 % من فلسطن التاريخية. وإذا ضمينا إىل هذا االقرتاح ما كتبه ما كوفسيك 

يف الخرافات واألوهام، فحتى هذا االقرتاح الهزيل مجرد ورقة عىل الطاولة لكسب 

مع  العاقات  لتطوير  رشطًا  ليس  مبنظوره  حلّها  ألّن  القضية،  لحل  وليس  الوقت، 

العرب وترسيخ الوجود الصهيوين يف املنطقة. 
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4- ملاذا نجحت احلركة الصهيونية؟ 

حرب  عشية  الصهيونية  الحركة  لصالح  الكيفية  وال  الكمية  الحسابات  تكن  مل 

948]، وحتى اآلن يعتب نجاح الغرب يف زرع إرسائيل واستمرارها ملدة سبعة عقود 

مسألة جديرة بالتأمل.

هي  الحقيقة  فيم  اليهودي،  »النوع«  بتفوق  يقنعنا  أن  يحاول  الصهيوين  النص 

االستعمر الغريب الذي أراد للمرشق العريب أن ينفصل عن املغرب العريب، إلنهاء 

أي احتمل ملرشوع تكامل أو وحدة يشّكل خطرًا عىل املصالح الغربية، ولكن رغم 

ذلك هذا قد يبر تأسيس إرسائيل ولكّنه ال يبر استمرارها.

إن فهم حقيقة الكيان الصهيوين كقاعدة غربية متقدمة يف قلب الرشق، والدور 

املريب الذي لعبته أنظمة عربية حليفة للغرب، قد ميّكنا من القول إّن األّمة العربية 

كانت يف أغلب األوقات مشلولة اإلرادة السياسية حتى وهي قادرة عىل تصحيح هذا 

الباردة، كانت حريصة  أثناء الحرب  الدولية حتى يف  التاريخي. فاملعادالت  الخطإ 

الغرب  جهة  من  سواء  العظمى،  الدول  حراسة  تحت  اإلرسائييل  األمن  إبقاء  عىل 

األورويب واألمرييك أو من جهة الرشق السوفيايت.

مستوى  إىل  ترقى  ال  مقاومة  مسلحة  تنظيمت  اليوم  تشّكله  الذي  القلق  مقدار 

إمكانيات الدول، يف داخل دوائر القرار الصهيونية، يعّب عن هشاشتن: واحدة تتعلق 

بإرسائيل ككيان، وواحدة تتعلق بالنظام العريب الرسمي الذي بقي منزوع الفعالية يف 

رصاع ما كان ينبغي له أن يدوم سبعة عقود.

نعود إىل ماكوفسيك وأدبياته التمجيدية التي تحاول أن تجعل من إرسائيل وليدة 

صارخة  بانتهازية  األقوى  موجة  ركوب  إىل  كلمته  تشري  بينم  الصهيونية،  العبقرية 

الحركة  »نجحت  يقول،  حن  خصوًصا  الصهيوين  الحلم  تأسيس  إىل  للوصول 

الصهيونية  لعّدة أسباب:

أ( قيام الصهاينة بتنمية عاقاٍت مع القوى العظمى وعىل وجه الخصوص بريطانيا 

خال الحرب العاملية األوىل والواليات املتّحدة خال الحرب العاملية الثانية.
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ب( إدراك الصهاينة ألهمية تطوير املؤسسات )املستشفيات، الجامعات، نقابات 

كّل  ُجعلت   [948 العام  يف  إرسائيل  سْت  أُسِّ وحن  الهاغانا...(،  ميليشيا  العّمل، 

واحدٍة منها ببساطة جزءاً من الحكومة اإلرسائيلية.

ج( القيادة الصهيونيّة املتمتِّعة بذهنيٍة بعيدة النظر.انتهى 

يف  وأمريكا  التأسيس  يف  بريطانيا  دعم  هو  الحاسم  العامل  أن  الواضح  من 

االستمرار، ولوال ذلك الدعم ما كانت إرسائيل لتبرص النور، وال تؤسس مؤسسات 

وال ميليشيا مسلّحة..أّما بُعد النظر فحقيقة يجب االعرتاف بها خصوًصا يف االستفادة 

من الوجود اليهودي يف الرشق لفهم العرب من جهة، والوجود اليهودي يف الغرب 

لتسخري إمكانيات دول عظمى من أجل التخادم املتبادل بن الغرب وإرسائيل.

 )Matthew Levitt( ماثيو ليفيت

1- فريق صناعة األوهام

واالستعانة  دوائر  إنشاء  للحادثة  السيايس  االستثمر  تطلّب   9/[[ هجمت  بعد 

بخباء لحبك القصص وتأليف الروايات وخلطها ببعض املعلومات املخابراتية ليك 

الصهاينة عىل  الباحثون  وبالطبع كان  استنفار،  العام األمرييك يف حالة  الرأي  يبقى 

األمرييك  التدخل  يبقى  أن  دامئًا  املهمة ألّن من مصلحتهم  لهذه  تصّدى  من  رأس 

نشطًا يف املنطقة، ومن الافت أّن ماثيو ليفيت قد شغل مناصب تتعلق باإلرهاب يف 

إرسائيل وسنغافورة واإلمارات العربية املتحدة  بالتوازي مع إصداراته التي متحورت 

حول املهمت التالية:

_ أّواًل تذويب وإخفاء الفوارق بن إرهاب التنظيمت السنية التكفريية املتطرفة 

إرهابية  إسامي كمنظمة  تنظيم  أي  مع  التعامل  الشيعية مبعنى  املقاومة  وتنظيمت 

بغية ابقاء كّل اإلسام عدو لكّل أمريكا.
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_ تضخيم دور حزب الله تحديًدا عب نسج القصص التي تحوله إىل خطر عاملي 

ليفيت من  ماثيو  الروايات يسقط  يشّكل خطرًا اسرتاتيجيًّا عىل إرسائيل. حبك  ألنّه 

االعتبار األكادميي متاما كصديقه مارتن كرمير، فدامئًا ما يكّرر ليفيت قدًرا محدوًدا 

من  تجعل  التي  والتوقعات  التحليات  من  جبًا  عليها  ليبني  املعلومات  من  ا  جدًّ

مواجهة حزب الله مهمة عاملية.

ينجز ليفيت هذه املهمة بإنتاٍج غزيٍر مستغًا جهل الرأي العام األمرييك بالفروقات 

والتفاصيل بن مقاومة وإرهاب واسام سّني وإسام شيعي.

مدنين يف  االعتداء عىل  أبًدا يف  تُسهم  الشيعية مل  التنظيمت  أن  ويغفل متاًما 

الغرب أّواًل كموقف فقهي وثانيًا ألّن مثل هذه االعتداءات فضًا عن عدم مرشوعيتها 

فقًها فإنّها تكون دامئًا أصغر من أن تؤثّر عىل السياسات الغربية بل ذريعة لاعتداءات 

الغربية  املخابرات  بتورط  يطرح شكوكًا  مّم  العربية واإلسامية  الدول  الغربية عىل 

والصهيونية يف مثل هذه العمليات، ومل تعد عاقة داعش مبخابرات الغرب وإرسائيل 

خافية اآلن.

2- االنتشار العاملي املوهوم

الذي مينع  الكندي  بالقرار  ليفيت  يحتفل   2003 الثاين  6كانون  له يف  مقالة  يف 

نشاطات حزب الله يف الدولة ويجهد لتصحيح ما يسّميه خطأ شائًعا تسبب بالرتدد 

الكندي وهذا الخطأ برأيه هو أّن الحزب منظمة اجتمعية وسياسية تخوض رصاًعا 

مسلًّحا ضد إرسائيل، ليسّوق سلسلة من الحبكات واملؤلفات التي تريد أن تخفف 

من وقع تلك الحقيقة عىل القرار الكندي، ويتضح من املقالة أّن الكندين بالفعل 

يرون الحزب بحجمه الطبيعي ولكّن جهود ليفيت وأمثاله مع ضغوط اإلدارة األمريكية 

هذا  هو  وما  أراضيها  عىل  الحزب  نشاط  يحظّر  قراًرا  تتخذ  كندا  جعل  يف  أفلحت 

اللبنانين  املغرتبن  من  للحزب  مؤيدون  يقدمها  تبعات  إاّل  الحقيقة  يف  النشاط 

واملسلمن والعرب، وهنا تأيت أهمية مثل هذه القرارات ألنّها تندرج يف إطار تجفيف 

التمويل عن الحزب ملنعه من تطوير إمكانياته يف مواجهة العدو الصهيوين.
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وليك يؤكد صورة العاملية يأيت مقاله عن حزب الله ونشاطه يف اسرتاليا يف اإلطار 

نفسه مع عنوان مبهر »بصمت حزب الله الدامية حول العامل« ويتحول الحزب إىل 

منظمة نشطة يف اسرتاليا تهدد »الناس« هكذا بشكل غامض وعام بغية حث السلطات 

االسرتالية عىل وقف التبعات لصالح الحزب يف أرجائها.

أّما التهمة التي ال ميكن تبئة حزب الله منها وهي ترُشّفه يف الحقيقة، فهي دعم 

ليفيت بعدم اعتقال أي منتسب  الغربية. وهنا يصطدم  الفلسطينين يف غزة والضفة 

لحزب الله يف الضفة ويحل املشكلة بالقول إّن الحزب أصبح لديه من يسمع كامه 

يف التنظيمت األخرى.

هذا األمر بالذات يستغله بشكل أخطر عندما يقول أكرث من مرة وبطرق مختلفة 

إّن الفروقات اإليديولوجية وهو يقصد املذهبية ال تؤثر عىل التعاون بينها، علًم أّن 

غري  مع  بتعاون  انطباًعا  يخلق  أن  يريد  ليفيت  ولكّن  فلسطن  يف  فقط  يَصُدق  هذا 

التنظيمت الفلسطينية، ولكن تداعيات األحداث يف سوريا كّذبت هذه املقولة عندما 

تحّول الحزب إىل قوة ضد اإلرهاب السلفي.

ويف مقالته عن أفريقيا يحّول ليفيت كّل االغرتاب الشيعي هناك إىل ممّول للحزب 

املوضوع.  يف  مبارش  صهيوين  لتدخل  ممهًدا  األفريقية  الدول  ضعف  من  ويشكو 

بتهم ملفقة وبإيعاز ومشاركة مبارشة  استهداف مغرتبن  بالفعل  تم   2004 ومنذ سنة 

من املوساد اإلرسائييل كم حدث يف نيجرييا وأنغوال وغريها، وهذا يكشف خطورة 

ما يقوم به ليفيت وأمثاله ليس ضد حزب الله فقط وإمّنا ضد االقتصاد اللبناين ككل 

والذي يعتمد بقدر كبري عىل التحويات من الخارج علم أّن االغرتاب األفريقي هو 

األول يف هذا املجال.

3- منّسق عمليات

نشاط  ضد  إقليمي  عمليات  كمنسق  ليفيت  يظهر   2004/6/[8 بتاريخ  مقالة  يف 

الضفة  العمليات يف  80 % من  الحزب مسؤواًل عن  يعتب  الحزب يف املنطقة فهو 

وبذلك يوحي بأّن الفلسطينين ليسوا اصحاب املبادرة يف املقاومة وليس هناك إرادة 
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عند أغلبيتهم للمقاومة بعد أوسلو وإمّنا يتدخل الحزب ليخرّب هذا االستقرار!! ويف 

يف  الحزب  وجود  عىل  السيطرة  تريد  »التي  مرص  عن  نيابة  يتحدث  نفسها  املقالة 

غزة« وعن ما ميكن لرتكيا أن تفعله ملنع اتخاذ أراضيها كملتقى. الرجل منسق فعيل 

حرب  يف  األطراف  كافة  توريط  هدفه  واإلقليمي  الدويل  املستوى  عىل  للعمليات 

إرسائيل  مقاومة  جهود  وتشتيت  األعداء  من  املزيد  لخلق  الله  حزب  عىل  إرسائيل 

متويل  عن  كتابه  ويف  املقاومة.  مع  التعاطف  وقوة  املايل  التمويل  عىل  والتأثري 

دعمها  بسبب  ملشاكل  تتعرض  أن  يجب  التي  الحاضنة  البيئة  يستهدف  اإلرهاب، 

للحزب وهذا ما نفذ عمليا يف حرب متوز 2006.

وبعد الفشل يف حرب متوز ياحظ ليفيت أّن الرصيد األخاقي للحزب يجب أن 

مُيّس فيتّهمه باالحتيال وغسيل األموال والسقوط إىل هاوية التعابري الا أخاقية وهذا 

ما يشري إىل العجز والفشل يف الحقيقة أكرث مم هو عنرص قوة.

اسرتاتيجية أخرى يجب أن نلتفت إليها عىل الرغم من كونها مكشوفة ولكّنها مؤثرة 

ومتثل عدة الشغل لخصوم حزب الله يف الداخل وهو التبع بتحديد أهداف الحزب يف 

لبنان والعامل. أّما يف لبنان فالهدف إنشاء كيان شيعي، ويف العامل تحويل املسلمن يف 

الغرب إىل متطرفن وال يجد الرجل يف أدبيات الحزب أي اقتباس يساعد عىل تدعيم 

التهم، ولذلك قلنا إّن ليفيت ال يلتفت أبًدا إىل االعتبارات الصحفية واألكادميية يف 

تعمري أبراج الوهم، املهم عنده أن تؤيت األكاذيب مفعولها ولو إىل حن.

اليوم عىل اختاف يف  الغربية  الدوائر  هذه اسرتاتيجية يف الحقيقة تعتمدها كل 

كاذبة  أنّها  ينرشها  من  يعرف  مغلوطة  تعميم صور منطية  والحرفيةوتقتيض  الحرفية 

ولكّنها ال تخاطب إاّل عصبيات معيّنة تؤدي إىل شلل يف الوعي. تقوم الفكرة بدورها 

يف التحريض ثّم ينكشف زيفها يف وقت ال ميكن تعويض الخسائر التي سببتها.

املختلَقة  الصور  تقوم  حيث  األفكار،  مبطرقة  االسرتاتيجية  هذه  تسمية  ميكنني 

بدور املِعَول الذي يهدم الوعي ويتجه باألحداث إىل الدمار ثّم تختفي فجأة وكأنّها 

مل تكن بعد أن تستنفذ دورها.
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يف هذه السلبيات التدمريية ال رضورة للمطابقة بن املعلومة والفكرة والصورة، 

والواقع عندما تكون الحقيقة ضد املرشوع يتم تجاهلها متاًما لهدم ما هو قائم عىل 

انقاضها.

4- شهادة قائمة عىل الفرضيات

يف شهادته أمام اللجنة الحكومية لألمن الوطني آذار 2]20، ال تكاد ترى واقعة 

واحدة تؤيد كام ليفيت، وتسيطر عىل لغته التحليات والفرضيات التي يستند فيها 

قد  إيران  قادة  »إّن  تقول:  التي  الجملة  هذه  مثًا  ناحظ  ِمثله:  هو  وَمن  نفسه  عىل 

أصبحوا أكرث استعداًدا للموافقة عىل تنفيذ الهجمت يف الواليات املتحدة،« وهي 

كافية لكشف الغاية من كل ما يقدمه »الخبري« أمام اللجنة، وهي باختصار ردم الهوة 

االتجاه.  بهذا  اإلرهاب  عىل  الحرب  توجيه  ليتم  والقاعدة،  وإيران  الله  حزب  بن 

الحظ هذه اإلضافة: »حينم يعتُب حزب الله أن الواليات املتّحدة قد تورّطت بشكٍل 

مبارش يف استهدافه أو تقويضه، فإّن احتمل قيامه بهجوٍم ضد املصالح األمريكية يف 

الداخل أو الخارج سوف يتضاعف«. يقال هذا الكام بعد ست سنوات من تعاون 

أمرييك صهيوين يف حرب متوز 2006، وال يعب يف الحقيقة إاّل عن يأس من النجاح 

يف وضع الحزب مكان القاعدة وتصويره خطرًا عىل الداخل األمرييك.

ويف مقالته عن التفجري الذي استهدف السياح اإلرسائيلين يف بلغاريا، يعود ليفيت 

االستهداف  ليكون خارج   9/[[ بعد  الدولية  العمليات  جّمد  كان  الحزب  أّن  ليؤكد 

الحكومية  اللجنة  أمام  يناقض بشكل واضح شهادته  الحرب عىل اإلرهاب مّم  يف 

أّما كامه  والتحليل.  للمعلومات  منضبط  استخدام غري  إىل  ويشري  الوطني،  لألمن 

عن حرب املخدرات فتنطلق من معلومة صهيونية ليبني منها ليفيت منظومة دولية 

تتاجر باملخدرات كعادته يف تضخيم امتدادات الحزب الدولية، والطعن مبصداقيته 

األخاقية، لتحويل الرصاع معه من قضية حقوق واحتال، إىل قضية حقوقية جنائية 

ضد منظمة إجرامية كم يسميها.

بعد دخول حزب الله يف الحرب السورية ينشغل ليفيت بردة الفعل املتوقعة من 
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الحزب عىل الرضبات الغربية، ويقّدم تحليًا يحاول أن يقّدر فيه متى يخرج الحزب 

شبكاته الدولية إىل الفاعلية، ويخلص إىل أن الرضبات يف حال كانت مؤثرة عىل 

يتحكم  هاجس  الدولية.  الشبكة  يسميه  ما  ظهور  إىل  تؤدي  قد  فإنّها  األسد  نظام 

بكل  ولكن  الوقائع،  تسعفه  أن  دون  من  الطرق  بكل  تسويقه  إىل  ويسعى  بتفكريه 

أسف كامه يقال يف فضاء خال من الخباء الحقيقين بالواقع املرشقي ويفضلون 

رؤية الرشق بعيون هؤالء.

)Micheal Eisenstadt( مايكل آيزنشتات

خدم  األمريكية،  للخارجية  الرسمية  الوفود  ضمن  سوريا  ماكوفسيك  دخل  كم 

مايكل آيزنشتات يف العراق عىل مستوى قيادي، ابتداء من مشاركته يف فريق عمل 

سنة  إىل  وصواًل  العراق«،  »مستقبل  حول  الخارجية  لوزارة  التابع  الدفاعية  السياسة 

0]20 سنة اعتزاله العمل العسكري. وتشري سريته الذاتية إىل أنّه كان أخذ إجازة من 

معهد واشنطن سنة 992] إلنجاز تقرير»دراسة القوة الجوية يف حرب الخليج« الذي 

كلّفته به القوات الجوية األمريكية. ال يحتاج األمر إىل كثري تفكري لناحظ أن الرجل 

كان يعمل عىل مستوى التخطيط قبل أن يذهب إىل ميدان التنفيذ عىل األرض يف 

منظور  من  العراق  يرى  أن  يفّضل  كيف  تحلياته  من  يأيت  فيم  وسناحظ  العراق. 

األمن الصهيوين، وكيف ينفصل البلد يف منظوره عن كونه مأهواًل بالبرش ليتحول إىل 

ساحة رصاع عىل النفوذ.

 1-  فكرة هجوم إرهايب عىل املدنيني األمريكيني

مّم يستحق التأمل أن فكرة هجوم إرهايب عىل املدنين األمريكين، قد تم تداولها 

يف معاهد الصهاينة األمريكين قبل خمس سنوات من أحداث ]]/9، ويوجد شبه يقن 

اآلن أّن أمريكا إّما فََعلتها، أو رأت التخطيط وتركت العملية تحدث، بهدف إطاق حربها 

املزعومة عىل اإلرهاب، والتي ال يُحدد فيها العدو لتبقى يد الدولة العظمى مطلقة. 
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اليوم  بشدة  تطبّق  التي  العقوبات  َوْصفة  وآيزنشتات  كاوسن  كتب   [996 سنة 

إيراين ضّد  إرهاب  وقوع  هو»إمكانية  عنوان مضلل متاماً  تحت  وذلك  إيران،  عىل 

األمريكين والردود األمريكية املحتََملة«. الفكرة ال تساعد عليها الوقائع مطلقاً، كانت 

اإلصاحي  للتيار  صعوًدا  وتشهد  رفسنجاين،  الرئيس  سنوات  آخر  يف  يومها  إيران 

تُّوج بانتخاب السيد  محمد خامتي رئيساً للجمهورية  سنة 997]، وهي فرتة ُعرفت 

بانفتاح إيراين غري مسبوق عىل أمريكا والغرب. وقد تُّوجت تلك الفرتة مببادرة إيرانية 

شهد  الذي  نفسه  العام  وهو   ،200[ عام  املتحدة  األمم  تبنتها  الحضارات  لحوار 

أحداث ]]/9. وفجأة تم اإليعاز لإلعام الغريب واملتغرب باستبدال شخصية خامتي 

الحوارية، بشخصية بن الدن الصدامية، فساد منطق »الفسطاطن«، ودار اإلسام ودار 

الكفر، ومن ليس معنا فهو ضدنا، الذي يغذي أطروحة صدام الحضارات التي تخدم 

مشاريع إدارة بوش االبن.  

ربط إيران بإمكانية أن تكون وراء اعتداء إرهايب عىل املدنين األمريكين يف فرتة 

ولذلك  اإليراين.  بامللف  يليق مبتخصصن  ال  إيران،  اإلصاحي يف  التيار  صعود 

االنفتاح  مع  األمرييك  التجاوب  تعطيل  إىل  هادفة  الكتابات  تلك  تكون  أن  نرّجح 

أّن  يعرفون  أنّهم  ورغم  بالشكوك.  وتغذيتها  عدوانية  صورة  وخلق  آنذاك،  اإليراين 

القوى الشيعية دواًل وتنظيمٍت ال تؤيّد أّي هجوم إرهايب عىل املدنين يف عقر دار 

الغرب، بسبب عدم مرشوعيته عندهم أوالً، وعدم صوابيته ثانياً، فإّن الكاتبن يزعمن 

وجود خطر إرهايب إيراين يعلمون بحكم اختصاصهم أنّه لن يحدث أبداً، ثّم يرتّبان 

عىل هذا الهجوم ردود الفعل املحتملة، وهي العقوبات التي تصّعب حصول إيران 

عىل العملة الصعبة وتؤجج االحتجاجات الشعبية الداخلية ضد الحكومة، وهو ما 

انتقام  بعنوان  حتى  العسكري  بالغزو  ينصحون  ال  أنّهم  واألهم  اآلن.  ترامب  يفعله 

العسكري األمرييك من  »أّما االقتصاص  من هجوم إرهايب مفرتض عندما يقوالن: 

ل األمل  إيران، فإنّه سيكون محفوفاً باملخاطر، فقد أظهرْت إيران قدرًة عاليًة عىل تحمُّ

وقد تجىّل ذلك يف حربها الطويلة ضّد العراق«. هذا، ومل تكن دروس الحرب عىل 

العراق وأفغانستان قامئة، أما اآلن فإن أدايت الحرب األساسية هم االقتصاد والدعاية 
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يحتم  مم  النظام،  ضد  النفسية  الحرب  وتسعري  الدولة  تقويض  إطار  يف  املضادة، 

االقتصادية عىل  السيطرة  بنية  تستهدف  تقليدية،  غري  مواجهة  أدوات  تطوير  رضورة 

العامل، والفصل بن القيمة الفعلية والقيمة الوهمية للدوالر، والعمل لتحرير االقتصاد 

إمكانيات  تراجع  مع  »اقتصادية«  عدوانية  تزداد  التي  األمريكية  الهيمنة  من  العاملي 

التدخل العسكري لديها.

2-  إنصاف األعداء

سنة 2004 كانت أصداء انسحاب إرسائيل من جنوب لبنان تحت تأثري رضبات 

أي مثن  با  انسحابًا  كان  أنه  املنطقة خصوًصا  أرجاء  تدّوي يف  تزال  املقاومة، ال 

تجربة  بتميّز  واإلقرار  األعداء،  إنصاف  عىل  أيزنشتات  أجب  مم  اتفاق،  أو  سيايس 

مواجهة  يف  العربية  األنظمة  معظم  جّديّة  عدم  الحقيقة  يف  فضحت  التي  املقاومة 

الكيان الصهيوين.

يقول يف مقالة تحت عنوان »حزب الله، إيران، واحتمالت عملية السام« تُعبِّ 

أنشطة إيران وحزب الله يف الرصاع العريب ـ اإلرسائييل عن تركيٍب نادر من الجّدية 

وثبات الهدف والكفاءة التقنية والفطنة االسرتاتيجية«.

التفكري االسرتاتيجي  الكفوءة عىل  انعكاس وجود املقاومة  األهم من ذلك هو 

الصهيوين. يقرتح ايزنشتات » أ( تحسن الوضع االقتصادي والسيايس يف املناطق 

دعمهم  لتوقيف  وإيران  سوريا(  )عب  الله  حزب  عىل  الضغط  ب(  الفلسطينية؛ 

ثّم  النووي اإليراين ومن  البنامج  الفلسطينية املعارِضة؛ وج( تجميد  للمجموعات 

توقيفه«. مل يتم االلتزام باالقرتاح األول فالوضع االقتصادي خصوًصا يف غزة وصل 

إىل الحضيض وفّجر مسريات العودة، والتوتر السيايس يزداد خصوًصا بعد انتخابات 

البندان  أّما  السياسية.  املعادلة  يف  أسايس  كطرف  بحمس  جاءت  التي   2006

يؤديّا يف املحصلة  التطبيق برشاسة، ولكن مل  إىل  فوجدا طريقهم  والثالث  الثاين 

اليوم  تواجهه سوريا  منه. وما  ثم اإلنسحاب  النووي  تدمري سوريا واالتفاق  إاّل إىل 

من تحّديات الحرب عليها با شك أثّر عىل بنية الدولة، ولكن يف موضوع مقاومة 
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إرسائيل بالذات، أضاف إىل األمن الصهيوين تحديات وجود املقاومة وإيران عىل 

الحدود السورية مع إرسائيل.

3- احلرب تنتقل إىل ساحة االقتصاد

أنّها  أثبتت  اإليديولوجية،  خلفيتها  كانت  مهم  الشعبي  الطابع  ذات  املقاَومات 

أفعل من الجيوش النظامية املحكومة بسقف سيايس تحدده القوى العظمى، سواء 

يف وجه االحتال أو اإلرهاب. وليست التنظيمت اإلرهابية يف الواقع إاّل »ميليشيات 

األنظمة املوالية ألمريكا وإرسائيل«،  يف وجه املقاومات املتعددة التي افتتحت طرقًا 

جديدة يف املواجهة تتجاوز األطر املحددة من قبل النظام اإلقليمي والعاملي، مم 

حتّم عىل الواليات املتحدة وحلفائها نقل الرصاع إىل ساحة ليس للمقاومات فعالية 

تذكر فيها وهي ساحة االقتصاد. وهنا تواجه األطروحة املقاومة رضورة تعميم فكرها 

وممرستها إىل ساحات متعددة ولعّل تحديات اليوم كحصار غزة وإيران وفنزويا، 

اللعبة  قواعد  تغيري  إىل  يفيض  ما،  عامليًّا  توجًها  ينتج  النفط،  بأسعار  والتاعب 

االقتصادية يف العامل والقامئة عىل أسس نتائج الحرب العاملية الثانية.  

4-  النفوذ اإليراين يف العراق

تقرير نيسان ]]20 عن النفوذ اإليراين يف العراق يحاول أن يقّدم نصائح لإلدارة 

االمريكية يف مرحلة ما بعد االنسحاب وال يغفل إثارة النعرات التي توتر العاقة بن 

العراق وإيران. 

ما يستفزك هو أسلوب املقاربة السطحي ملسائل عميقة يف التاريخ والجغرافيا، 

وما ميكن أن نسميه رصاع الصناعة مع طبيعة األشياء.

للباحثن  يحلو  التي  بالدرجة  مخطط  والعراق  إيران  بن  يحدث  ما  كل  فليس 

ال  جزء  فهي  البلدين،  بن  الديني  الطابع  ذات  الزيارات  مسألة  خصوًصا  تقدميها، 

يتجزأ من الثقافة والعادات الشيعية عموًما، وحظيت بدفع عراقي إيراين بعد سقوط 

النظام الصدامي السابق.
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كم يتم تصوير العراقين عىل أنهم مجرد جهة سلبية تتلقى تأثري ما تخططه إيران 

ال  سياسة  تنجح  أن  الصعب  فمن  بالفعل،  يحدث  ما  عن  ا  جدًّ بعيد  وهذا  وأمريكا، 

مؤثر يف  السيايس وحضور  لهم متثيلهم  العراقين  من  واسعة  عليها رشيحة  يوافق 

املجتمع العراقي.

ولذلك تبدو اقرتاحات آيزنشتات وزمائه ومنها اإلرصار عىل فتح قنصلية أمريكية 

لهم  أصبح  العراقين  أن  إىل  تلتفت  ال  عامة  عاقات  حفلة  من  نوًعا  النجف،  يف 

طريقتهم الخاصة يف التوفيق بن مختلف األطراف.

ويف مطلق األحوال مل تجد دعوتهم لسياسة أمريكية حكومية شاملة آذانًا صاغية 

عند اإلدارة، وخصوًصا الحالية التي ال تؤمن إال بأهمية وجود عسكري يحمي منابع 

وممرات النفط.

من  سواء  إليران  عسكرية  رضبة  عىل  الفعل  رد  احتمالت  عن   20[2 تقرير  أّما 

قبل إرسائيل أو أمريكا، فلم يعد هذا الخطاب صالًحا إاّل يف مجال الحروب الدعائية 

والنفسية، ألّن التقارير املتخصصة أجمعت عىل أنه سيكون بداية لحرب شاملة ال 

توجد إرادة أمريكية أو صهيونية للدخول فيها بسبب تغري ملموس يف موازين القوى... 

رمّبا لهذا تلجأ الواليات املتحدة إىل استخدام قوتها االقتصادية كساح بديل، آملة 

أن يتحرك الشعب اإليراين ضد النظام تحت وقع اآلثار املؤملة للعقوبات. 

)James Jeffrey( جيمز جيفري

سفري أمرييك سابق يف العراق وتركيا  وشغل مناصب حساسة يف األمن القومي 

فيتنام وأملانيا مم يعطي شخصيته  الجيش يف  والخارجية، ولديه شهادة خدمة يف 

بعًدا وطنيًّا أمريكيًّا، وميّكنه من وضع رؤاه الصهيونية يف اإلطار الوطني.

يكرر جيفري اقرتاحات زمائه بشأن إيران ولذلك سنهتم بالجديد من أقواله حول 

دول املنطقة األخرى.
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1 - تركيا واإلسالم املعتدل

العدالة  حزب  حكم  تحت  تركيا،  مستقبل  استرشاف  تحاول  مشرتكة  دراسة  يف 

إمكان تحول  الكاتبان جيمز جيفري وسونر جاغابتاي  يستبعد  والتنمية  سنة3]20، 

تركيا إىل دولة إسامية مبعنى تحكيم الرشيعة  ألسباب هي:

 »أ( مفهوم »الرشيعة« الذي يحمل داللة غري إيجابية يف املجتمع الرتيك حيث ال 

تدوُر األسلمة حول فكرة الرشيعة وإمنا حول اإلسام األخاقي؛ وب( الطابع الغريب 

ي الذي مُيثِّل سمًة تنفرد بها تركيا بن جريانها املسلمن يف الرشق  القائم واملؤسَّ

األوسط؛ ج( إرث تركيا من العلمنية الدستورية وإرث كمل أتاتورك«.

خال  من  اليوم  يُطرح  والغرب،  العلمنية  مع  املتصالح  اإلسام  من  الحد  هذا 

يدفعنا إىل رضورة  للعامل اإلسامي. مّم  تعاطف اإلخوان املسلمن معه كنموذج 

تفكيك هذا النموذج وماحظة ما فيه من عوامل جذب وعوامل طرد:

ة من التجربة  أّوالً: إّن اآلليات اإلدارية واملؤسساتية املتَّبعة يف تركيا واملستمدَّ

الغربية، ومن متيُّز األتراك تاريخيًّا يف الجانبن اإلداري والعسكري، هي يف الواقع 

البعد  النظر عن  تّم تطبيقها بغّض  أينم  تنتج دولة مؤسساتية  آليات عقانية محايدة 

اإليديولوجي.

البداية تسري بشكٍل متواٍز مع  ثانياً: صحوة اإلسام السيايس يف تركيا كانت من 

العلمنية، ليك تتجنب انقابات الجيش، ولكّنها وصلت مع أردوغان إىل مصالحة 

ضمنية تشوبها بعض الرصاعات التي تحاول أن تحافظ عىل شكلية التدين الشخيص 

بحيث أصبح السمح للمحجبات بدخول الجامعات الرتكية انجازاً.

لصالح  العنيف  الصدام  لتفادي  الجهتن  كا  من  حمراء  خطوط  رُسمت  ثالثاً: 

تهدد  التي  املواضع  يف  الحياة  أسلمة  يف  مييض  الحزب  فا  الخفيف،  الرصاع 

واألحزاب  الجيش  واالجتمعي، وال  االقتصادي  املدى  تركيا يف  التغريب يف  بنية 

العلمنية تسعى للعودة إىل إرث اتاتورك الذي يرمز لعلمنية معادية لإلسام ككّل يف 

منظومته العقائدية والرشعية واألخاقية.
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رابعاً: متتزج الشعارات اإلسامية باإلرث القومي الطوراين، مبا يجعل اإلسام 

وسيلة الستعادة املجد العثمين، بدل تسخري قدرات األّمة الرتكية للعودة إىل مرشوع 

الهيمنة الغربية. تركيا يف هذه الحالة ال  إسامي فيه دول إسامية متكاملة يف وجه 

تخرج عن حدود االطمئنان الغريب، بل تطرح نفسها رشيًكا للغرب يف املنطقة بدل 

أن تكون وكيًا له، ومن هنا ينشأ التوتر بن اإلسام الرتيك الذي ميلك نزعة استقال 

نسبي من دون انساخ عن الفضاء الغريب، واإلسام السلَفي التابع بشكل كيّل لدوائر 

االجتمعية  لبنيتها  تفتيت  وعنرص  املنطقة  لدول  هدم  كمعول  واملستخدم  الغرب 

وعامل استنزاٍف ملواردها الطبيعية.

وهذا اإلسام السلَفي يقوم بحكم الواقع بأمرين:

املجال  وترك  والثقايف،  واالقتصادي  االجتمعي  التخلف  حراسة  هو  األول، 

لإلسام  منّفرة  صورة  تقديم  سياساتهم..والثاين،  عن  والدفاع  للمستبدين  السيايس 

تضمن بقاء النموذج الغريب متفرداً يف املنافسة عىل مشاريع التنمية الشاملة.

تنموية  لرؤية  ميهد  املتخلفة،  السلفية  النسخة  من  اإلسام  تحرير  فإّن  ولذلك 

متحررة من هيمنة النموذج الغريب، وتظهر التجربة الرتكية أكرث تقدًما عىل هذا الصعيد 

ولكّنها يف املدى االسرتاتيجي تصطدم مبحرمات غربية تتمثل :

أوالً: باملحافظة عىل أمن إرسائيل وثانياً: رضورة عدم املس بالنظام االقتصادي 

عدم  رضورة  وثالثاً:  العاملية.  للموارد  غربية  قيادة  يضمن  الذي  العاملي  الربوي 

مشابه  »سني«  منوذج  ظهور  ملنع  األطلي  شمل  حلف  عن  العسكري  االنفصال 

للتجربة اإليرانية. ويبدو أّن النموذج الرتيك ملتزم بعدم الوصول إىل هذا املستوى 

من التحدي ملنظومة الهيمنة الغربية. 

2- اإلسالم السيايس والديمقراطية

ولكن رغم الجهود الرتكية يف البحث عن مكان يف الرشق مع الغرب وليس من دونه، 

واستمرار التعاون العسكري مع الحلف األطلي، والعاقات مع إرسائيل، فإّن جيفري 
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وزميله يرفضان أي شكل من أشكال اإلسام السيايس، ولو كان عىل الطريقة األردوغانية.

ففي مقالٍة بتاريخ 5 أيلول 4]20 تحت عنوان »هل يتطابق اإلسام السيايس مع 

الدميقراطية؟«، يرى الباحثان أّن اإلسام السيايس ليس من أشكال الدين اإلسامي: 

»بل هو فكٌر سيايس يسعى الستمداد الرشعية من اإلسام. وتُعدُّ األحزاب اإلسامية 

السياسية جزءاً من الحركات السياسية املدفوعة فكريّاً، بينم تستنُد الدميقراطية عىل 

نزاهة الفرد وحرية اختياره. يف ظّل اإلسام السيايس، تُصبح الحكومة »أداًة« للحركة 

الفكرية التي تروُم فرض العقيدة«.. ثّم ينتقُل الباحثان للحديث عن تركيا، فيعتبان: 

»أنّه مع عدم التطابق بن اإلسام السيايس والدميقراطية، سوف تتغلّب الدميقراطية 

عىل اإلسام السيايس يف تركيا«.

ويبز رفضهم لألردوغانية بالقول: »أنّه توجد أموٌر تحول دون تسلُّط أردوغان، 

منها: التنّوع الكبري يف املجتمع املدين الرتيك، حلول وسائل التواصل االجتمعي 

مكان اإلعام التقليدي مم يُشّكل التفافاً حول قبضة أردوغان عىل اإلعام، وعدم 

قدرة أردوغان عىل تحّدي قاعدة السياسة الرتكية، ووجود االنتخابات الحرّة«. 

  لو تجاوزنا الخطاب األمرييك الرسمي إىل عهد أوباما، فإّن الواليات املتحدة 

األمريكية كانت وال تزال تؤيد العملية الدميقراطية عندما تأيت بأنصارها إىل الحكم، 

اإليديولوجي.  أو  الفكري  االتجاه  النظر عن  بغّض  تأيت بخصومها  وترفضها عندما 

تبر  والغاية  دبابة،  ظهر  عىل  أىت  ولو  حتى  ألمريكا  مواليًا  الحاكم  يكون  أن  املهم 

الحالية  اإلدارة  ألّن  أوباما،  عهد  إىل  قلنا  انقاباً...  أو  انتخابًا  أكانت  سواء  الوسيلة 

السياسة  عورات  من  شيئًا  يسرت  كان  الذي  الخطاب  ذلك  عن  حتى  أساساً  تخلّت 

األمريكية يف العامل؛ الحال اليوم هو الدعم العلني لاستبداد واإلطاحة برئيس جاءت 

به صناديق االقرتاع يف فنزويّا لتعين عميل للرشكات األمريكية.

فإذا ارتكبت الدميقراطية يف تركيا، »خطيئة« انتخاب حزب اسامي فإّن »العنارص 

الدميقراطية األساسية يف تركيا«  ـ هو االسم الحريك للقوى املوالية للغرب ـ »كفيلة 

بإصاح الوضع والتغلب عىل اإلسامين بانتخابات حرة«، عىل حد تعبري الكاتبن.
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ال ريب أّن سلوك األحزاب اإلسامية يف مرص وتركيا ساعد األمريكين عىل االدعاء 

للوصول  ولكن كوسيلة  بها،  اميانًا  ليس  االنتخابات  تعتمد  اإلسامية  األحزاب  بأّن 

للحكم ملرة واحدة. ولكن رأينا يف تونس وإيران والعراق انتخابات منتظمة ونتائجها 

السلمي  للتداول  االحرتام  هذا  العام.  الرأي  التغري يف  مدى  بالفعل  تعكس  مفاجئة 

للسلطة، من شأنه أن يبّدل تلك النظرة التي تربط ما بن األحزاب اإلسامية والتمرتس 

اإليديولوجي ملنع تداول السلطة. ويف كل األحوال الفصل بن سلوك األحزاب التي 

تحمل الشعار اإلسامي، واإلسام كعقيدة ودين ومنظومة قيم، رضوري مهم كانت 

النتائج، ليك تبقى األّمة قادرًة عىل محاكمة أداء األحزاب وفًقا للمعايري اإلسامية من 

جهة عىل قاعدة »الزموهم مبا الزموا به أنفسهم«، ومن جهة أخرى ليك ال يتم تحميل 

اإلسام ككّل وزر األَخطاء الناتجة عن شهوات املال والسلطة.

يف حالة تركيا، شهدنا صعوًدا وهبوطًا يف مدى التمسك بالدميقراطية قبل محاولة 

االنقاب الفاشلة وبعدها؛ فقد وصل حزب العدالة والتنمية بانتخابات حرة، وفاز بناء 

عىل إنجازات تنموية ملموسة، ولكّن التعديات الدستورية التي عّززت صاحيات 

سلطاٍن  أمام  أصبحنا  بأنّنا  أوحت  االنتخابات،  بعد  القمعية  واإلجراءآت  الرئيس، 

عثمين سيحكم باآلليات الدميقراطية وبغريها.

3- رشطي العامل

الدويل،  القانون  حمية  رشطي  أنّه  "البعض"  يتصور  فقد  العامل  رشطي  قلنا  إذا 

األمريكية  التدخات  يف  الدويل  للقانون  الصارخة  االنتهاكات  من  ظهر  كم  ولكن 

أي  عىل  يتقدم  األمريكية  املصالح  معيار  أّن  الواضح  من  فإّن  العامل،  يف  املتعاقبة 

قانون أو معاهدة أو ميثاق. 

لنظام  امللطَّف  التعبري  هو  العاملي«  األمني  »بالنظام  جيفري  جيمز  يسميه  ما 

الهيمنة. والتأمل باملمرسة يجعلنا نعتب التعبري خادعاً، ألّن املصالح كانت تقتيض 

أحيانًا تقرير أماكن نرش الفوىض يف العامل »كمحيط إرسائيل مثًا«، واألماكن التي 

يجب زعزعة االستقرار فيها البتزاز الدول األخرى مثال أوكرانيا ـ روسيا، واملناطق 
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دول  يف  األزمة  مثال  عدواها،  انتشار  من  خوفًا  بالقوة  األمن  فرض  فيها  يتم  التي 

يوغسافيا السابقة.

هي ليست عمليات إدارة لألمن باملعنى الحريف بقدر ما هي إدارة لألزمات، تبقي 

معامل االسلحة األمريكية يف حالة ازدهار من جهة، وتُنشئ الحاجة إىل تدخل أمرييك 

ما من جهة أخرى.

هذا هو املنظور الذي نقارب  من خاله كام جيفري عن النظام األمني العاملي 

عندما يقول: 

»تركّزت االسرتاتيجية الكبى للواليات املتحدة منذ الحرب الباردة عىل تأسيس 

وردعه«  النظام  هذا  يواجه  تهديٍد  بأيِّ  اإلحاطة  أجل  من  وإدارته  عامليٍّ  أمنيٍّ  نظاٍم 

وليك ينسجم مع أهداف معهد واشنطن فإنّه يرى: »أّن معظم التهديدات املتبقية التي 

تُواجه النظام الدويل تتواجد يف الرشق األوسط الكبري«.

عىل  األمريكية  للهيمنة  األسايس  التهديد  أن  بدا  السوفيايت  االتحاد  سقوط  بعد 

العامل أصبح من التاريخ، ولكن الفريق الداعم للوجود العسكري األمرييك يف العامل، 

اتبع سبيًا آخر لحث اإلدارات املتعاقبة عىل إبقاء جنودها عىل األرض حيث توجد 

بأّن معظم  يعّب جيفري  الصهيوين. ولذلك  األمن  أو  األمريكية  تهدد املصالح  جهة 

التهديدات املتبقية موجودة يف الرشق األوسط الكبري ثّم يفصل فيم بعد بأنّهم إيران 

وسوريا ومن معهم.

عند  تتكرر  ثابتة  فكرة  فهناك  داعش،  إىل  القاعدة  من  اإلرهابية  التنظيمت  أّما 

غري  بشكل  العدو  قوة  تضخيم  وهي  مختلفة،  وأساليب  بطرق  األمريكين  الباحثن 

واقعي لضمن تدخل وتواجد أمرييك فاعل يف املنطقة بذريعة محاربته.

األسلوب نفسه اتُّبع قبل غزو أفغانستان والعراق، ولكّن نتائج التدخات العسكرية مل 

م لألمريكين ما كانوا يطمحون إليه من التحكم مبا فوق األرض وما تحتها. يف هذه  تُقدِّ

الناحية بالذات يجب أن نلحظ تغرّيًا يف أصل مفهوم القوة االسرتاتيجية، فكثريًا ما كانت 
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أمريكا تربح الحرب الضارية »باملاكرو«، وتخرس »بامليكرو«، بسبب الجهل بطبيعة الثقافة 

والناس، وأهمية التفاصيل املحلية التي ترتك الرمال متحركة تحت أقدام جنود االحتال. 

والتفاوض  سوريا،  من  االنسحاب  وإعان  جزئيًّا،  العراق  من  االنسحاب  بعد 

ألسبابها  املتحدة  الواليات  أن  يبدو  أفغانستان،  من  االنسحاب  لتسهيل  طالبان  مع 

االقتصادية، وبسبب تغري مفهوم توازن القوى ستبحث عن وسيلة إلدارة »نظامها للردع« 

مع وكاء أو رشكاء مع الرتكيز عىل مطرقة العقوبات االقتصادية التي أصبحت الساح 

الوحيد بيد إدارة ترامب بعد سقوط ساح الدعاية وفشل التدخات العسكرية املتتالية.

والعقوبات االقتصادية عىل املدى البعيد، ستفيض إىل محاوالت جادة من الدول 

املترضرة للتحرر من سلطة الدوالر لحساب العمات املحلية أو سلة من العمات 

القوية ليس بينها الدوالر. وكّل هذا يفرّس القلق يف معهد واشنطن عىل مصري إرسائيل. 

4-  مزيد من التدخل يف اليمن واملنطقة

التعاون األمرييك  لنا جيفري األمر، وكأّن وقف  6]20 يصّور  يف خطاب له سنة 

مع الحلف السعودي لن يؤدي إىل وقف الحرب عىل اليمن!!!. كانت األصوات قد 

بدأت ترتفع من الكلفة اإلنسانية للقصف بالطائرات األمريكية، والنصيحة التي يقدمها 

السفري هنا هي »توخي الحذر أكرث يف تنفيذ العمليات العسكرية«. يعني ال لوقف 

الحرب، وال سبيل لتهدئة املخاوف السعودية إال باملزيد من التورط االمرييك عب 

مقاربة أكرث جّديّة للخطر اإليراين.

إّن الرجـل ينتمـي إىل ديبلوماسـية عدوانيـة بـكل معنـى الكلمـة، وال يعطـي 

بـااًل للجوانـب اإلنسـانية مهـم كان الثمـن، طاملـا أنّه يرى أي شـكل من أشـكال 

الرتاجـع األمرييك مـن املنطقة خطَـرًا عىل إرسائيـل وحلفائها. ويحتـوي الخطاب 

عـىل جملـة مـن التهويـات والتناقضـات فتارة يلـّوح بـأّن الوجود األمـرييك مينع 

حربًا سـنية ـ شـيعية شـاملة، وتـارة أخرى يدعـو إىل تدخل أمرييك حاسـم لصالح 

السـّني. الطرف 
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وفيم يؤكد رضورة زيادة الدعم األمرييك للتحالف من أجل أن يكون »القتل اليومي 

أكرث دقة«، يدعو إىل هدف عمليايت هو وقف إطاق النار وبدء الحوار السيايس،  ويف 

مقاربة ما يسّميه الرصاع اإلقليمي الشامل بن إيران والسعودية  فإنه يدعو إىل »مناقشة 

هذا الرصاع«. كلمة تحمل أكرث من معنى، ولكّنه يوّضح يف النهاية أنّه ال سبيل لحياد 

أمرييك يف هذا الرصاع االسرتاتيجي، وعىل الواليات املتحدة أن تكون طرفًا فاعًا يف 

الحرب ضد إيران، لطأمنة السعودية، وبالطبع من خلفها إرسائيل. 

حتى يف عهد ترامب تسري الحسابات االقتصادية الداخلية يف أمريكا، ضد الهوى 

الصهيوين، فأمريكا ليست مستعدة إلنفاق املزيد من األموال عىل حمات عسكرية 

إبقاء  أمًا يف  كلفة  أقل  أدوات سيطرة  تستخدم  فإنّها  ولذلك  النتائج،  غري مضمونة 

نفوذها السيايس مستنًدا عىل قّوتها االقتصادية وتفّوقها التكنولوجي، وباألمس قرأنا 

عن توصية للرئيس األمرييك يأمر فيها باالهتمم بالذكاء الصناعي الذي يفرتض فيه أن 

يوفّر خسائر برشية يف رصاعات املستقبل... ولكن اآلن أصبح واضًحا أن االنسحابات 

األمريكية العسكرية من املنطقة خيار اسرتاتيجي أملته رضورات أمريكية محلية، وهذا 

يرُّسع يف رفع وترية التحريض الصهيوين ـ السعودي إلنجاز ما يسمى »صفقة القرن« 

التي تختص بالقضية الفلسطينية، ليك يغادر األمرييك وقد ارتسمت خارطة تحالفات 

جديدة يف املنطقة تحمي إرسائيل بسياج من الدول العربية »املعتدلة«...  

)David Pollock( ديفيد بولوك

1- حماور اهتامماته

يهتم ديفيدبولوك مبا يسّميه املركز »الحراك السيايس« يف بلدان الرشق األوسط، 

ومن خال متابعة نتاجه املهم نفهم أّن جل اهتممه يتلخص مبا ييل: 

أ_ يف مقابل التقارير التي تنصح أمريكا بالتوازن يف سياساتها يف الرشق األوسط 

وتحذرها من االنحياز السافر ملصلحة إرسائيل، يركّز بولوك عىل أّن الحراك الشعبي 
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أبًدا إىل مستوى تشكيل خطر عىل  النفس ولن يرقى  التأثري وقصري  العريب محدود 

مصالح أمريكا يف املنطقة، مهم انحازت.

األفكار  تطور  إىل رصد  الحقيقة  يهدف يف  يديره  الذي  »فكرة«  إن مرشوع  ب_ 

بالعربية  ينرش  وهو  برنامجه،  يف  للمشاركة  الفرصة  اتاحة  عب  العريب  العامل  يف 

بالتطرف،  السياسات األمريكية  واإلنكليزية، مركّزًا عىل وسم كّل من يقف يف وجه 

وداعيًا إىل إنشاء بيئة »معتدلة«، هذه الكلمة التي تعني دامئًا يف القاموس األمرييك 

إّما الرىض أو التحالف مع أمريكا وإرسائيل.

استغال  إطار  يف  العراقيات«  للنساء  الدميقراطية  »املبادرة  برنامج  يأيت   _ ج 

»مظلومية« املرأة يف العامل العريب، إلحداث موجة تشكيك ليس باألعراف املتخلفة 

فحسب، وهو األمر املحمود، ولكن أيًضا مبنظومة الترشيع اإلسامي يف األحوال 

منارًصا لحقوق  نساء علمنيات خطابًا  تهدف إىل تحميل  الشخصية. فبامج كهذه 

املرأة وفق األجندا األمريكية، والدفع بهّن باتّجاه مراكز القرار بعنوان تعزيز دور املرأة 

يف املجتمع العراقي.

وهنا تجدر اإلشارة إىل أّن وكالة األنباء الكويتية »كونا«]]] نقلت عن وزير الخارجية 

األمرييك كولن باول: بأّن كلفة البنامج هي 0] مليون دوالر، بينم يخبنا املركز أن 

الكلفة الحقيقية هي 5] مليون دوالر بفارق 5 ماين بن الرقمن.

سـاهم وجود نسـاء مؤمنات متدينات، يف الوسـط الحزيب والسـيايس العراقي، 

يف التخفيـف مـن قـدرة برامـج كهـذه عـىل تكريـس فصـل منطـي بـن علمنيـة 

متغربـة منـارصة للمرأة، وإسـام سـيايس معـاٍد لها. ولكـّن األمر يحتـاج إىل مزيد 

مـن الجهـود لـيك تتوقـف البامـج األمريكيـة عـن العبـث بالنسـيج االجتمعـي 

العراقـي ألهداف مشـبوهة.

[[[-://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?language=ar&id=1419207.
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2- أفعال العرب ال أقواهلم

أ. أسئلة مضللة

للحقائق،  ملتوية  قراءة  بولوك  يقّدم   ،20[0 سنة  السيايس  املجهر  إصدار  يف   

املتبعة  املنهجية  العراق.  عىل  الحرب  بعد  العربية  ـ  األمريكية  العاقات  واقع  عن 

يف مقاربة املوضوع تهدف إىل تهدئة املخاوف األمريكية من ردود فعل عربية ضد 

العراق  اعتمد  وهو  له  التخطيط  تّم  ما  استكمل  بهدف  وذلك  املتحدة،  الواليات 

كمنصة للهجوم عىل سوريا وإيران من جهة، وتأمن حزام أمني إلرسائيل  من جهة 

أخرى، والسيطرة عىل أسواق النفط منابع وممرات من جهة ثالثة، وقد بدت األمور 

يف عهد أوباما خاف تلك التوجهات، خصوًصا قبل عام االنسحاب األمرييك من 

العراقية.  والحكومة  األمريكية  اإلدارة  بن  املوقعة  للمعاهدات  وفقا   20[[ العراق 

بأسلوب موارب يتجاهل بولوك واقعا ال يعرفه إال أهل املنطقة ليطرح األسئلة التالية:

»هل قطعْت الدول العربية عاقاتها التجارية مع الواليات املتحدة أو صفقاتها من 

األسلحة األمريكية؟

رشاء  أو  املتحدة  الواليات  يف  الدراسة  أو  بالسفر  يهتّمون  العرب  يعد  مل  هل 

املنتجات األمريكية؟

هل تفّجرْت املظاهراُت املعادية ألمريكا يف الشوارع العربية؟

هل تراجعت الدول العربية عن اإلصاح السيايس أو االقتصادي عندما كان هذا 

اإلصاح بدعٍم من واشنطن؟ 

إنّنا نجُد أنّه مع قياس السلوك مبعايري موضوعية فإّن العاقات مع كّل الحكومات 

العربية ـ وأغلب الجمهري العربية ـ قد تحّسنت باستمراٍر وقّوة بعد السنة األوىل من 

حرب العراق«.

إّن حجم التضليل يف هذه األسئلة ال يخفى عىل من يعيش يف الباد العربية، فمتى 
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كانت الجمهري العربية متلك قرار قطع العاقات التجارية مع الواليات املتحدة؟ أو 

متلك حق االعرتاض عىل صفقات األسلحة؟ وخصوًصا بعد غزو العراق حن دخل 

املتحدة،  للواليات  حليفة  دول  وهي  القرار،  عىل  الخليج  دول  هيمنة  عرص  العرب 

وكمعظم الدول العربية ليس فيها دميقراطية تعّب عن رأي شعوبها، كم يقّر بولوك نفسه.

ورغم ذلك كلّه ال يعكس كاُمه الواقَع حتى يف الصحافة الخليجية؛ فبعد سلسلة 

استطاعات للشارع العريب علّقت جريدة االتحاد اإلماراتية سنة ]]20 كم ييل : ما 

يُظهره تاريخ استطاعات الرأي التي نقوم بها يف العامل العريب هو أّن سياسات إدارة 

بوش ألحقت رضراً بالغاً بصورة الواليات املتحدة عب الرشق األوسط. فالتعذيب، 

تُنىس  ال  سياسات  كلّها  ولبنان...  غزة  وتدمري  والعراق،  غريب،  وأبو  وجوانتانامو، 

طبعت عهد بوش. وألّن العرب كانوا يتوقعون من أوباما أن يغرّي كّل هذه األمور، فقد 

ارتفعت اآلراء اإليجابية حول أمريكا يف 2009. ولكن بعد إدراك أّن الرئيس الجديد ال 

يستطيع أو لن يكون قادراً عىل القيام بتلك التغيريات، انخفضت املعدالت اإليجابية 

حول أمريكا بشكل حاد. ورمبا يكون رفع التوقعات ثم إحباطها عماً مدّمراً، ولكّن 

األكيد أنّه ال توجد رغبة عربية يف »إعادة بوش«، وذلك ألّن الُحفر التي حفرها بوش 

العامل  أّن  درجة  إىل  للغاية  عظيمً  كان  فيه  تسبب  الذي  والرضر  جّداً  عميقة  كانت 

العريب والواليات املتحدة سيعيشان مع تداعيات سياساته لفرتة طويلة قادمة. ]]] 

كتعبري  األمريكية،  للمنتجات  ومنظمة  ومدروسة  ممنهجة  مقاطعة  تُنظَّم  مل  نعم، 

عن رفض العرب للسياسات األمريكية. وبكلمة أوضح مل تتعرض أمريكا لقدر كاف 

من األذى يف مصالحها يدفعها لتغيري سياساتها، وهذا إمّنا يعّب عن عجز الجمهري 

العربية الغاضبة عن ترجمة هذا الغضب ببامج مقاطعة فعالة، كتلك التي نشهدها 

اليوم يف الغرب ضد البضائع اإلرسائيلية.

أكرث  من  العراق  يف  األمريكين  استهداف  هو  بالفعل  يحدث  كان  الذي  ولكن 

من جهة، كلٌّ ألسبابه. ومل يسلم البنامج الذي أرشف عليه »بولوك«، وهو برنامج 

[[[- https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/60689/.
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اغتيال  تّم  فقد  املبارش.  االستهداف  من  العراقيات«  للنساء  الدميقراطية  »املبادرة 

أخطر امرأة يف هذا املجال وهي األمريكية )فرين هوالند( ]]]التي أّدت دوراً خطرياً 

يف إنشاء مركزين لتدريب النساء يف مدن الحلة وكرباء والنجف، وقد تم اغتيالها 

يف مدينة كرباء بعد أيام قليلة عىل افتتاح املركز النسوي األمرييك يف املدينة حيث 

كانت هوالند تقود سيارة )دايو( بيضاء عندما اقرتبت منها سيارة تحمل عامة الرشطة 

فُقتلت هي وعراقية  الرصاص،  بسيل من  فرشقها  منها رجل مسلّح  العراقية، ووثب 

يعمل يف  كان  أمرييك  تدعى سلوى عميش، وجندي  مهامها  تساعدها يف  أخرى 

البحرية األمريكية، ثم تحّول إىل محارض يف املراكز النسائية يدعى بوب زنغاس! .

لكتابة  منتخبة  هيئة  لفرض  العراق  يف  املرجعية  حرّكتها  التي  املظاهرات  أّما 

الدستور، ثم انتخابات نيابية، وحكومة تعكس نتائج االنتخابات، فكلّها كانت تعّب 

عن رفض لاحتال والهيمنة األمريكية وبأسلوب سلمي مدين. ولذلك ميكن اعتبار 

كّل مظاهرة حرّكتها إرادة عراقية حرّة اعرتاًضا عىل املخطط األمرييك لكيفية حكم 

العربية مل  الجمهري  إّن  للقول  املظاهرات  هذه  وتجاهل  االحتال،   تحت  العراق 

تخرج ضد أمريكا، هو محض تضليل. 

ب. ترشيح نتائج البحث 

ال شك أّن البحث الذي قُّدم يف توقيت مهم سنة 0]20، أي قبل سنة مّم ُسّمي 

عىل  العربية  الفعل  ردود  استرشاف  يحاول  فهو  الخاصة.  أهميته  له  العريب،  الربيع 

السياسات  لتفادي  نظر صهيونية  من وجهة  كامًا  تصوًرا  ويُقّدم  األمريكية،  السياسة 

والتوجهات األمريكية املرضة بإرسائيل يف املنطقة. 

النتائج ُعرضت بطريقة منسقة قادرة عىل اقناع القارىء البعيد عن العامل العريب، 

وهذه مشكلة ال زلنا نعاين منها إىل اآلن، وهي تغييب الجوانب التي ميكنها أن تفضح 

متاسك البحث، واملعطيات التي ليست مبتناول املستهلكن النتاج املعهد.

سيكون ترشيح النتائج مثااًل عىل التفاوت الكبري يف قوة الرصاع عىل الرأي العام 

]]]- موقع دنيا الوطن في 2005/]/22.
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األمرييك، ال أقصد بن لويب عريب ولويب صهيوين؛ فالحكومات العربية يف أمريكا، 

اإلدارة  عند  نفسها  لتسويق  الصهيوين  باللويب  تستعن  منها،  الخليجية  وخصوًصا 

العريب من منطلق مصالح  األمريكية، ولكّن الرصاع هو بن من يريد مقاربة الوضع 

أمريكا التي ال تتطابق دامئًا مع املصلحة اإلرسائيلية، وأولئك الذين ال يريدون سياسة 

لنتائج خاطئة من مقّدمات  الباحث هنا  إاّل من خالهم. أّسس  أمريكية يف املنطقة 

بعضها صحيح، وأثبتت األحداث خطأه، مبعنى أّن الشعوب العربية ترجمت غضبها 

يف النهاية ضد أنظمتها التابعة ألمريكا رسًّا أو جهرًا ولكّنها فشلت يف املحافظة عىل 

ليس كم   20[[ بعد  العريب  العامل  أن  يعني  الثورات املضادة، وهذا  مكاسبها ضد 

قبله، واملستقبل يعدنا باملزيد.  

3- الديمقراطية املمنوعة

يعتُب بولوك أّن هناك أربعة تفاسري معقولة للفجوة الكبرية بن املواقف املعاِدية 

للواليات املتّحدة املنترِشة افرتاضاً، واألفعال العربية الواقعية:

عىل مستوى الحكومات:

 أ( »معظم الحكومات العربية ليست أنظمًة دميقراطية تستطيع شعوبها محاسَبتها«. 

هذا  فإن  إلرسائيل،  أمريكا  انحياز  من  العريب  الشعبي  الغضب  تصاعد  مهم  يعني 

الدميقراطية  غري  الحكومات  ألّن  الدولة،  سياسة  مستوى  عىل  يرتجم  لن  الغضب 

أّن  وهي  معاكسة  بطريقة  الكام  نفهم  أن  لنا  يحق  أخرى  ناحية  ومن  ذلك.  ستمنع 

الدميقراطية ممنوعة يف العامل العريب ألنّها ستأيت بأعداء أمريكا وإرسائيل إىل الحكم.

املّتحدة  الواليات  مع  جيدة  عالقاٍت  تُريُد  الحاكمة  العربية  الُنَخب  »معظم  ب( 

وتُواِفُق رّساً عىل بعض السياسات األمريكية«. العاقات مع النخب العربية ال تشمل 

فقط أولئك الذين هم يف صدارة السلطة، بل هم طبقات حاكمة عىل عدة مستويات 

وحارسة  جهة،  من  األمرييك  الدعم  من  مستفيدة  وهي  وثقافية،  وإعامية  اقتصادية 

للمصالح األمريكية يف املنطقة من جهة أخرى، ومتارس نفاقًا عىل شعوبها فرتفض 

علناً وتوافق رّساً عىل السياسات األمريكية يف املنطقة.
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ج( »بعض الحكومات العربية تُتِقُن إخفاء تعاونها الواسع مع الواليات املّتحدة 

هناك  يكن  أنّه مل  َف  تكشَّ السوفيايت  االتحاد  بعد سقوط  أمريكا«.  معاداة  قناع  وراء 

يسار عريب يف الحقيقة؛ فالحكومات التي وسمت نفسها بطابع »ثوري يساري« كانت 

متعاونة مع الواليات املتحدة عىل اختاف يف عمق هذا التعاون ومداه. إجمالً ال 

يوجد يف العامل العريب حكومة »معادية« للواليات املتحدة وصوال إىل املحميات 

والدول التابعة كلّيًّا، وإمّنا يوجد ملفات متقاطعة، تُحرّكها املصالح قربًا أو بعًدا.  

أو بعض سياساتها  الواليات املّتحدة  تُحبُّ  التي ال  العربية  الشعوب  د( »حتى   

عربية  ظاهرة  بولوك  يستغل  هنا  الحكومات«.  بني  الجيدة  العالقات  بقيمة  تعرتُف 

إيجابية ويوظّفها لصالح وجهة نظره، بينم األمر مخالف متاًما ملا يعرضه. فلطاملا 

كانت الشعوب العربية ِبَوعي فطري وأحيانًا ِبَوعي سيايس وثقايف تُفرّق بن موقفها 

من سياسات الحكومة األمريكية واملوقف من الشعب األمرييك، بل وتعتب الشعب 

األمرييك ضحية من ضحايا حكومته كم هو الحال عندنا. أّما املدارس والجامعات 

األمريكية يف العامل العريب فقد ساعدت عىل التفريق أيضا بن أمريكا الحضارة وأمريكا 

اإلدارة. ولذلك، قد نجد من هو معاٍد للسياسة األمريكية راغبًا يف الدراسة يف أحد 

املقاومة  الحركات  قادة  كبار  األمريكية  الجامعات  يتخرج من  أمريكا، وقد  جامعات 

خدمات  من  االستفادة  تشّكل  ال  املعنى،  بهذا  املنطقة.  يف  األمريكية  للسياسات 

الحكومات املوالية ألمريكا تعبريًا عن املوقف السيايس. والدليل أّن الدول األقرب 

إىل أمريكا يف العامل العريب قد شهدت هزات ثورية بدأت عام ]]20 أي بعد سنة من 

كتابة هذا البحث. اآلن، قد يناقش "البعض" يف براءة هذه التحركات، ولكن الراجح 

أنها كانت يف بداياتها هبّات شعبية ركبت الثورة املضادة موجتها.

عىل مستوى السلوك الشعبي: 

أ( »يعتربُ معظُم العرب أّن العالقات السياسية مع الواليات املّتحدة ليست األولوية 

تغيري  يف  يطمعون  بل  ال  األولوية«.  مُيثُِّل  الذي  هو  املحّل  االقتصاد  بل  املهمة، 

التنمية  إعاقة  مسؤولية  املتحدة  الواليات  ويحّملون  تجاههم،  األمريكية  السياسات 
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دة لهم، وهذه  االقتصادية عندهم، ويعتبون إماءات البنك الدويل سياسة تفقري متعمَّ

بديهيات يف الشارع العريب، متت التعمية عليها بهذا االستنتاج.

العرب لالكتفاء فقط مبشاهدة  ب( »حرية اإلعالم وراحة األفراد قد تدفُع بعض 

التلفاز أو املشاركة يف املدّونات اإللكرتونية عىل اإلنرتنت فحسب، من دون اتّخاذ 

خطواٍت عملية«. ينطبق هذا األمر عىل األنظمة الخليجية؛ فالكام عن الراحة والرتف 

االستخدام  ويغلب عىل شعبها  النفط،  دول  بل  الشعبي،  العريب  الثقل  دول  يَُعمُّ  ال 

الكبى  العربية  الدول  مع  باملقارنة  السكان  عدد  وقلة  التواصل،  لوسائل  املفرط 

والوسطى ) مرص، العراق، سوريا، اليمن..الجزائر، السودان(، هذا املزيج من الرتف 

املايل وقلة عدد السكان يجعل وسائل التواصل الوسيلة األساسية للرفض من دون 

ترجمة عملية. وقد تم التحكم حتى بهذا املستوى املتواضع من الرفض من قبل دول 

الخليج التي تشهد حراكًا معاديًا لحكوماتها التابعة للواليات املتحدة كلّيًّا )البحرين، 

التلفزة عن  أنّه ال توجد حرية لإلعام بل تعّب كّل شاشات  والسعودية(. فضًا عن 

سياسة الحكومة مبارشة ومتيل معها حيثم متيل يف كل دول الخليج. ويف خارج شبه 

الجزيرة العربية يختلف األمر من دولة إىل أخرى بينم تبقى سيطرة الحكومات عىل 

اإلعام هي الغالبة.

السياسات  بعض  بني  أو  وإرسائيل،  املّتحدة  الواليات  بني  العرب  »متييز  ج(   

مع  بالتعاون  عليها  يحصلون  التي  األخرى  والفرص  والتجارة،  والتعليم،  األمريكية 

علمهم  مع  العرب  وعي  عن  يكشف  التمييز  هذا  أّن  إىل  سبق  فيم  أرشنا  أمريكا«. 

باالنحياز األمرييك الرسائيل، ولكّن بولوك يريد أن يقول هنا إّن هذه املصالح التي 

تربط العرب بأمريكا )تعليم أو تجارة( متنع التمرد العريب عىل السياسات املنحازة، 

وهذا غري دقيق ألسباب، أهمها أّن الرشيحة املترضرة من السياسات األمريكية هي 

انتمءه  فإن  املستفيد  حتى  وثانياً:  أوالً.  هذا  املستفيدة،  الرشيحة  من  بكثري  أوسع 

أمريكا  مع  بالعاقة  مرتبط  أنّه  يعني  ال  أمريكية  رشكة  مع  تعامله  أو  أمريكية  لجامعة 

ارتباطًا ال ميكن اإلستغناء عنه؛ فالشوارع العربية امتألت باملتظاهرين من خريجي 

الجامعات األمريكية عىل مدى عقود وخصوًصا يف العقد الحايل: )0]20- 2020(. 
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د( »تحوُّل بعض املظاهرات يف الدول العربية ضّد األنظمة بحّد ذاتها وليس ضّد 

تلك  هي  أنظمتهم،  عىل  العرب  يأخذه  ما  أكرث  ألّن  واضحة  مغالطة  هذه  أمريكا.« 

التبعية العمياء للواليات املتحدة واملؤسسات التابعة أو املنحازة دوليًّا لها، خصوًصا 

يف السياسات الخارجية وأمناط التنمية التي يتم إماؤها وفًقا لألجندات األمريكية. 

ولذلك، بخاف ما توقّع بولوك خرجت املظاهرات املعادية لألنظمة وألمريكا والتي 

أنُفق عىل قمعها أو حرف مسارها املليارات، ولكن، ونحن عىل عتبة نهاية هذا العقد، 

يظهر أّن املرسح العريب ال يزال مرشًحا لانفجار من جديد، كم تظهر لنا مشاهد 

السودان والجزائر وتونس ومرص واألردن.. 

بعد هذه السلسلة من املاحظات ميكننا إعادة صياغة النتائج التي توصل إليها 

بولوك كالتايل:

ط  املتوسِّ املدى  عىل  العربية  الحكومات  معظم  سلوُك  يتطابق  أن  »مُيكن   -[

حّتى  ـ  واألمنية  االقتصادية  بالروابط  يتعلُّق  فيام  ـ خصوصاً  األمريكية  املصالح  مع 

ولو كانت املواقف الشعبية ُمعادية ألمريكا«.  هذا صحيح، وقد حصل بالفعل ألّن 

الحراك العريب مل يرتجم نفسه ثورة كاملة تغرّي األنظمة وتوجهاتها.

2_ »بالنسبة للشعوب العربية، حتى بحال معارضتها لسياسات الواليات املّتحدة 

وعىل  أمريكا،  مع  واالقتصادية  والعلمية  الشخصية  الروابط  نحو  متيُل  تفتأُ  ال  فإنّها 

املعاِدية  املظاهرات  يف  املشاركة  عن  متناٍم  بشكٍل  الشعوب  هذه  متتنُع  األغلب 

املوالية  األنظمة  عىل  الثورة  بن  واقعيًّا  وليس  ذهني  الفصل  املّتحدة«.  للواليات 

ألمريكا، والقيام بتظاهرات مبارشٍة ضد أمريكا، فكّل ما يصيب األنظمة ينعكس عىل 

النفوذ األمرييك يف املنطقة سلبًا إذا كان البديل ممثًّا لإلرادة الشعبية كم هي.

صّناع السياسة أن يضعوا يف أذهانهم االزدواجية  ينبغي عىل  أنّه  3- »يرى بولوك 

يف  األمريكية  االسرتاتيجية  بتحديد  يقومون  حينام  العربية  واملواقف  املصالح  بني 

وفق  الترصُّف  العربية  والشعوب  الحكومات  تختار  سوف  حيث  األوسط،  الرشق 

ولكن  األبحاث  من  املزيد  إجراء  املطلوب  من  إنّه  بقوله  بولوك  يختتُم  مصالحها. 

تلك األبحاث التي تتمحوُر حول األفعال وليس املواقف!«... االزدواجية يف العامل 
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العريب ليست بن املصالح واملواقف، بل بن اإلرادة الشعبية واإلمكانيات، فالكل 

أو  املستفيد  بادهم، سواء  عن  األمريكية  الهيمنة  ترفع  أن  العرب  مصالح  أن  مدرك 

غري املستفيد، ولكّن املفتَقد هو تحويل هذا الوعي إىل حركة تحفيز وتنفيذ لثورة 

كاملة واضحة يف قياداتها ووالءاتها وبرنامجها. هذا عىل املستوى الشعبي، أّما عىل 

الهيمنة  بقاء  رضورة  عىل  وُمجمعة  متطابقة  ومواقفها  فمصالحها  األنظمة  مستوى 

األمريكية الحامية للكرايس والعروش يف أغلب الدول.

 )Micheal Knights( مايكل نايتس

 ميثّل هذا الرجل خاصة العقلية االستعمرية الجديدة، فهو يتنقل يف العراق كباحث 

يذكرنا  مّم  العراق،  أمن  ال  النفط  وأمن  النفط  حول  تتمحور  األساسية  مهمته  ولكّن 

بالترصيحات الشهرية لرتامب والتي يقول فيها: ال وجود لشعب يف العراق، هناك فقط 

السؤال:  فأكمل متجاهًا  العراقيون  يوافق عليه  له هذا ال  قيل  النفط.  النفط وأنا سآخذ 

سنحمي اآلبار ونأخذ النفط. يعني هذا كّل ما يُهّمه من العراق. ونايتس عبارة عن أداة 

تنفيذية للفكرة، حيث تُشّكل الخدمات األمنية األمريكية محور اهتممه كم هو واضح 

من كتابه الصادر سنة 2005: »املياه املضطربة: مستقبل املساعدة األمنية األمريكية يف 

الخليج«.

1- االخرتاق األمني العميق لدول اخلليج

للدول  واالستخبارايت  العسكري  األمرييك  الدعم  »صيانة  نايتس:  يسّميه  ما 

األمد  طويلة  اسرتاتيجيٍة  أيِّ  من  رئيي  كجزء  وتوسيعه  حجمً  األصغر  الخليجية 

عن  بدقة  يعّب  الخليج«،  يف  األمريكين  واملوظّفن  األمريكية  املصالح  لحمية 

تقليدي  تتجاوز أي فهم  بلغ حدوًدا  الدول والذي  لهذه  مخطط االحتال »األمني« 

لاحتال يف التجارب السابقة.

حيث مل يعد التواجد العسـكري كافيًا، بل وجب انتشـار األمن واالسـتخبارات 

ا،  األمريكيـة يف طـول البـاد وعرضهـا، ونـرش الـرشكات األمريكيـة ومواكبتهـا أمنيًـّ
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باعتبـار أّن أنظمـة الخليـج مل تعـد قـادرة عـىل حمية نفسـها »من التطرف السـني 

الداخيل«.

نرى اليوم بأّم العن ما كان سنة 2004 ُمخطَّطًا للخليج ويتلخص مبا ييل:

يقول نايتس: »من املحتمل أن يقوَم اإلصاُح السيايس واالقتصادي وآثار العوملة 

بزعزعة العديد من املجتمعات السّنية الدينية التقليدية يف الخليج مّم يُشكُِّل بيئاٍت 

عة ولتصاعد املجموعات السّنية السياسية املتطرِّفة«. ُمناسبة للعمليات اإلرهابية املوسَّ

أّن أمريكا  يعني  اليوم. وهذا  السعودي  العهد  2030 لويّل  كأنّه يتحدث عن رؤية 

تتّبع يف مناطق سيطرتها سياسة خلق الداء لتكون هي الدواء، وتصعيد التوتر الداخيل 

يف دول الخليج وبن دول الخليج إلبقاء الحاجة إىل وجودها العسكري ثم األمني 

رضورٌة ُملِّحٌة عند األنظمة القامئة أساًسا عىل حميتها السياسية والعسكرية. 

إّن العاقة مع دول الخليج كانت دامئًا عاقة تبعية مطلقة للبيطاين ثم األمرييك، 

اإلنتاج  أرباح  فتات  املحميات  وإعطاء  النفط  باسترياد  اختصارها  الخطإ  ومن 

منذ سنة  بالوكالة  العمل  فرتة  أمريكا  أنهت  ذلك  من  الرغم  ولكن عىل  والتصدير... 

]99] وجاءت بأساطيلها ووّسعت قواعدها، وها هي يف عهد ترامب متد يدها إىل 

الرثوات السيادية الخليجية وتدخل يف البنية املجتمعية، وصواًل ال إىل استرياد النفط 

بقيمة زهيدة وحسب، بل أيًضا التجارة بالنفط نيابة عن الدولة أو الدول املعنية. وأبعد 

من ذلك يتم اآلن إحداث تغيري بنيوي عميق يف املجتمعات الخليجية، نحو عملية 

تغريب كاملة بحراسة ديكتاتوريات ملكية تعتمد بشكل أسايس عىل حمية املرتزقة 

التابعن ألجهزة مخابرات أمريكية ـ إرسائيلية، وتضع الرشكات األمريكية يدها حتى 

الحليفة  الدول  معظم  يف  هاجًسا  األمن  أصبح  فيم  التطوير،  بعنوان  األوقاف  عىل 

للواليات املتحدة يف املنطقة. 

صادرة  تقارير  أشارت  وقد  العراق،  يف  ذلك  يأملون  كانوا  بأنّهم  شك  يوجد  ال 

غاز  ثروة  األمريكية،  األسد  عن  قاعدة  بواسطة   األنبار،  يف  يحرسون  أنّهم  مؤّخرًا 

ونفط مل تُستثمر بعد من قبل الحكومة العراقية، وهي عىل بعد بضعة كيلو مرتات من 



61المركز في الميزان

العراق لحمية  إًذا عندما قال سنبقى يف  الحدود السعودية. مل يكن ترامب مجنونًا 

منابع النفط، وال شأن لنا فيم يحصل للناس هناك. 

2- التعاون األمني األمريكي ــ اخلليجي

يف بحث حزيران 3]20، يقدم نايتس رؤية للتعاون األمني بن الواليات املتحدة 

ودول الخليج ويعتب نقاط القوة هي التالية :

أنّه يف  التهديدات حيث يذكُر  النظرة إىل  ـ »االشرتاك مع الواليات املتّحدة يف 

الواقع، تقرتب آراء قادة الدول الخليجية حول مسألة حيازة إيران عىل األسلحة النووية 

من رؤية إرسائيل أكرث من قربها من املوقف األمرييك واألورويب.

ـ االستثمر القوّي يف قطاع الدفاع وتقديم الدعم لاستعراض األمرييك للقوة، 

حيث يذكُر أّن السعودية ستبقى أهمَّ مستثمٍر يف قطاع الدفاع عىل املدى املنظور. 

م نوعاً من القاعدة أو النفوذ  عىل الرغم من أّن جميع دول الخليج األصغر حجامً تُقدِّ

أو الدعم للجيش األمرييك إاّل أّن ُعامن تربز كحليف ُملتزم ومقتدر عسكرياً.

دة للغاية«. انتهى ـ وجود قدراٍت أمنيٍة داخلية مشدَّ

ورشاء  عسكريًّا،  أمريكا  عىل  االعتمد  هي  األساس  القوة  نقطة  باختصار،  يعني 

من  كّل  أمنيًّا ضد  والتشدد  القوة،  لها الستعراض  قواعد عسكرية  وتوفري  أسلحتها، 

يقف يف وجه هذه السياسة. وكّل ما ذُكر بعنوان »نقاط قوة« هو »مؤرشات ضعف« 

مزمن يف بنية الدولة وأساس وجودها ومعنى سيادتها عىل أرضها وأصل قّوتها، فهذه 

الدول ال تستطيع ببساطة أن تدافع عن نفسها بدون دعم أمرييك واضح، ومرتزقة عىل 

األرض للقتال..كم أصبح واضًحا من حرب اليمن.

األمريكية  السياسة  ولكّن  الحقيقة،  هذه  والصهاينة  األمريكيون  املخططون  يدرك 

ما بعد حرب العراق تقيض بقتال املسلمن باملسلمن والعرب بالعرب، فلم يكن 

خصوًصا،  والسعودية  عموًما  الخليج  عسكرة  من  املزيد  سوى  خيار  من  أمامهم 

والوسيلة الفضىل إىل ذلك هي الحرب العبثية ضد اليمن.
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أّن الحروب تستنهض الشعوب وتدفعها إىل تقديم أقىص طاقتها  من املعروف 

للدفاع ولكن برشط أن تكون الحرب عادلة ضد عدو حقيقي. واألمر مل يكن كذلك 

يف العدوان عىل اليمن، فالقبائل تاريخيًّا متداخلة بن اليمن والسعودية، والخاف 

عىل نجران وعسري وجيزان ُحسم يف اتفاق سنة 2000 لصالح السعودية، وما يُسّمى 

نفوذ إيراين يف اليمن تبّن أنّه دفع اليمنين باتجاه إيران أكرث، فيم مل يكن إليران ذلك 

التأثري الحاسم عىل األحزاب والقبائل اليمنية.

ولكن نعم، اشرتت السعودية ساًحا بأرقام خيالية، وُجّمد نهوض اليمن إىل األمام 

لسنوات، ومن ناحية العسكرة برز عجز الجيش السعودي، وظهرت مؤرشات من أرض 

يخوض  بأنّه  اقتناعه  عدم  عىل  بل  وحسب،  الجيش  كفاءة  ضعف  عىل  ليس  املعركة 

حربًا  مرشوعة،  فلجأ النظام السعودي إىل الدعاية املذهبية لحشد املرتزقة من السودان 

حشد  يف  اإلمارات  جهود  إىل  باإلضافة  األخرى  واإلسامية  العربية  والدول  وباكستان 

املرتزقة األجانب، وتجنيد اليمنين الجنوبين يف حرب استنزاف مل تنته فصواًل حتى اآلن.

ال ريب أّن التدريب املتواصل والرصف الجنوين لتشكيل جيش حقيقي، وعمليات 

التجنيس، والتعاون مع دول قوية كباكستان ودول الغرب، سيؤثر عىل املدى البعيد 

تبقى يف  الكبى  الثغرة  ولكّن  السعودية،  واألمنية  العسكرية  القوى  كفاءة  زيادة  يف 

نقص املوارد البرشية، وميل القبائل السعودية إىل أن تكون املراكز والرتب العسكرية 

ترشيفية أكرث منها »حربية«. فقد فشل النظام السعودي يف َسْعودة العملة يف مهن 

تتطلب قدًرا متواضًعا من الجهد، فكيف سيتمكن من إقناع مجتمع مرتف بالعسكرة 

لخوض حروب ضد العرب واملسلمن يف اليمن وغريها...أّما األداة األساسية يف 

الحشد للحرب، وهي الشحن املذهبي، فقد  فقدت بريقها بعد انكشاف أهدافها من 

جهة، وتراجع النظام نفسه عن دعم الوهابية من جهة أخرى.

من  الحّد  عىل  قادًرا  منه،  أمريكا  انسحاب  بعد  حتى  النووي  االتفاق  بقي  فيم 

استثمر فكرة الخطر اإليراين بسبب التزام إيران به وفًقا لتقارير وكالة الطاقة النووية. 

مل يعد يف األفق سبب الستمرار العدوان عىل اليمن إاّل  عملية االبتزاز األمرييك 
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مينح  الذي  واالقتصادي  واألمني  والسيايس  العسكري  والتمركز  الخليج،  لدول 

الخليجية،  الرثوة  لرسقة  منها  تستفيد  تجسس،  ومنصات  قواعد  املتحدة  الواليات 

إيران  مع  التمس  خطوط  ودفع  والدولين....  اإلقليمين  خصومها  من  واالقرتاب 

ـ  الجيو  املنظور  هذا  ومن  اآلسيوي،  العريب  الفضاء  داخل  إىل  وروسيا  والصن 

سيايس تصبح مسألة السيطرة عىل النفط وراءنا، وتطل تحديات تغيري خريطة العامل 

لصالح هذه القوة الدولية أو تلك. 

أمرييك  عسكرٍي  وجوٍد  عىل  الحفاظ  املهم  من  أنّه  نايتس  »يعتُب  لذلك:  رمّبا 

واضح يحظى بتغطيٍة إعاميٍة دوريٍة جيدة يف بلدان الخليج العربية مبا يف ذلك برامج 

التعاون  املتحدة ودول مجلس  الواليات  ينبغي عىل  أنّه  القوات، كم  مع  التدريب 

لتعزيز  وبانتظام،  واحد  آن  يف  وصاروخيٍة  جويٍة  دفاعيٍة  مبناوراٍت  القيام  الخليجي 

االلتزام األمرييك تجاه دول الخليج، وبناء الثقة واملهارات داخل هذه الدول«. 

3- متطلبات »خلجنة« العراق 

العراق دولة وازنة يفوق عدد سكانها )38 مليون نسمة (، أّما عدد املواطنني يف 

دول مجلس التعاون الست فهو حسب إحصائيات 2018 )27 مليون نسمة( يخدمهم 

)28 مليونًا( من األجانب الوافدين.

املخطط األمرييك يقيض بتحويل كل دولة وازنة يف العامل العريب إىل دولة فاشلة، 

بغية تقسيمها وتحويلها إىل إمارات أو دويالت عىل الطريقة الخليجية، يعني محميات 

ال تتمتع بالسيادة الحقيقية يف إدارة مواردها الطبيعية... وال سياستها الخارجية.

مع  الحرب  أّن  مقولة  يكرر  عندما  املخطط  معامل  إيضاح  يف  نايتس  يساعدنا 

»داعش« ستطول، ثم يقّدم خرباته الفنية لداعش يك يصمد بعد أن بدأ تراجع التنظيم 

اإلرهايب يظهر عىل األرض يف املوصل، ومن جهة أخرى يشجع عىل اإلرساع يف 

إنشاء الدولة الكردية، ويحّذر من تحول الحشد الشعبي إىل قوة عراقية وطنية جامعة. 

فقد كان وضع العراق عىل مسار التقسيم يقتيض »تحرير« املوصل بقوة سنية بحتة 

تؤكد الهوية املذهبية  للدويلة املنوي إنشاؤها يف شامل وغرب العراق.
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يف إصدار »املجهر السيايس« العدد 37] عام 5]20 تحت عنوان »الجهُد الكبري: 

إعادُة تفعيل التعاون األمني األمرييك يف العراق«، العنوان وحده يكمل ما بدأه نايتس 

عن التعاون األمني مع دول الخليج، ولكّن التحديات التي تواجه  الهيمنة األمريكية 

اللجوء إىل اسرتاتيجية تخويف اإلدارة األمريكية من  يتم  العراق مختلفة، لذلك  يف 

أنّها ستفقد السيطرة عىل األحداث لصالح »الهال الشيعي« إذا تركت القوى العراقية 

تسّجل تقّدًما عىل األرض. 

أ( داعش يؤسس للتعاون األمني

يرى نايتس: »أّن معركَة إضعاف »الدولة اإلسامية« وتدمريها سوف تكون طويلًة 

أمريكيون آخرون  فعل مسؤولون  املدة كم  بذكر  نفسه  يورّط  وستُشكِّل تحدياً«. مل 

نفسها  املدة  عاماً، وهي   30 داعش ستدوم  التخلص من  معركة  أّن  ثقة  بكل  أعلنوا 

التي شغلت أوروبا ودمرتها بن البتستانت والكاثوليك وانتهت باالتفاق الوستفايل 

سنة 648]، ليؤسس ذلك االتفاق لظهور مفهوم الدولة ذات السيادة يف الغرب، ومم 

عىل  هناك  الدولة  أسست  املسيحية  املذاهب  بن  الحرب  أّن  عنده  التوقف  يجدر 

أنقاضها، بينم املطلوب من الحرب املذهبية بن املسلمن تقويض دعائم الدول 

القامئة وتفتيتها.

ولذلك بُذلت جهود أمريكية ملموسة لجعل هذا التوقع مبثابة نبوءة تُحّقق نفسها، 

وحصل بالفعل بحسب مسؤولن عراقين أن تدخلت أمريكا إلعاقة التقدم، وتزويد 

أمد  إلطالة  آمنة  أماكن  إىل  أمريكية  مبروحيات  القيادات  ونقل  باملعلومات  داعش 

الحرب قدر اإلمكان، وإجهاد القوى العراقية املتصدية من جيش ورشطة وحشد.

 أّما الخدمة التي قّدمها داعش ألمريكا فهي العودة إىل رشاكة أمنية مع العراق فقد:

»كانت  الواليات املّتحدة تأمل بعد انسحابها يف العام 2011 من العراق أن تُبقي عىل 

الدفاع الجوي ومكافحة اإلرهاب وتبادل املعلومات االستخباراتية مع العراق ولكّن هذا 

الجهد قد تعثَّ يف البداية بسبب تردُّد العراق تجاه االلتزام برشاكٍة أمنية مع أمريكا عىل 

املدى البعيد، ولكّن أوائل العام 2014 قد شهد البدء مبشاركاٍت أمريكية«.
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ب( عدم توفر رشوط التعاون األمني من جهة العراق

ُم نايتس نتائج إحدى األبحاث التي تُفيد أّن التعاون األمني األمرييك الناجح  يُقدِّ

يتعلّق بدوٍل حليفة متتلُك الصفات التالية:

وكيفية  األمنية  واالهتممات  املصالح  يف  املتّحدة  الواليات  مع  »االشرتاك   -[

تقيض  أمريكا  فمصلحة  العراق؛  حالة  يف  متوافر  غري  وهذا  التهديدات«،  إىل  النظر 

بالعودة إىل احتال صامت للعراق إلدارة ثروته واالنتقاص من سيادته، كم تقتيض 

تعتب  التي  اإلرسائيلية  ـ  السعودية  النظر  وجهة  العراق  يتبنى  أن  للتهديدات  بالنسبة 

إيران تهديًدا أساسيًّا، فيم يرى العراق أّن األولوية للتخلص من داعش، ويطمح إىل 

عاقات متوازنة مع كل األطراف، وال يريد أن يكون ساحة مواجهة إقليمية أو دولية 

بل جرس حوار.

القدرة  وامتاك  األمني،  التعاون  يف  االستثمر  عىل  املالية  القدرة  »امتاك   -2

السعودية  الطريقة  يعني عىل  الدعم األمرييك«،  القصوى من  االستيعابية لاستفادة 

يُنفق عليها من موازنته وخزائنه  أمريكية  أن يطلب حمية  العراق  أّن عىل  والبولندية 

املنهوبة من قبل أمريكا نفسها، عىل مدى عقد ونصف من العقوبات قبل الغزو سنة 

السابع،  الفصل  العراق تحت  إبقاء  2003 وبعد االحتال بسبب حرص أمريكا عىل 

فالحال أّن العراق ال ميلك أصًا تلك املاءة املالية التي يتطلبها التعاون األمني مع 

أمريكا حتى ولو كان هناك إرادة سياسية، وهو األمر غري املتوافر أيًضا، وما »القدرة 

من  ممكن  عدد  أكب  لنرش  االستعداد  عن  ملطَّف  تعبري  إاّل  القصوى«  االستيعابية 

القواعد العسكرية األمريكية  عىل األرض العراقية الستنساخ ما هو حاصل اليوم يف 

دول الخليج، وهو األمر الذي سيعّب عنه بوضوح يف الفقرة التالية.

3- »أّما أنجح مناهج التعاون األمني األمرييك فهي: البامج األمريكية الضخمة 

بثباٍت وعىل املدى  بالعمل  نتائج أفضل،  بالتايل  تُحقِّق  املموَّلة بشكٍل جيد والتي 

الطويل، وتطوير القدرة االستيعابية للدولة الرشيكة، وماءمة املساندة األمريكية مع 

يعتب  البحث،  مع هذا  تطابقاً  االستيعابية لرشيكتها.  والقدرة  االسرتاتيجية  األهداف 
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نايتس أّن املرحلة التالية من التعاون األمني األمرييك مع العراق ينبغي أن تتّجه نحو 

بناء القدرة االستيعابية للعراق الفيدرايل وحكومة إقليم كردستان )حيث يُبدي األكراد 

استعدادهم الستقبال وجوٍد عسكرٍي أمرييك طويل األمد يف ديارهم(«. 

حسناً، تّم رشح معنى »القدرة االستيعابية« هنا بوضوح، ولكن ما معنى »ماءمة 

إىل  عدنا  إذا  املصطلح  هذا  نفهم  االسرتاتيجية«؟  األهداف  مع  األمريكية  املساندة 

ترامب  الحايل  األمرييك  الرئيس  األمريكين وخصوًصا  املسؤولن  كبار  ترصيحات 

كان يف خطاب  فم  الغامضة،  باملصطلحات  األهداف  تغليف  ذكاء  الذي الميلك 

مايكل نايتس مبثابة إدانة لسياسة أوباما سنة 5]20، أصبح تعبريًا عن سياسة اإلدارة يف 

عهد ترامب الحايل فنقول: إّن ماءمة املساندة األمريكية لألهداف االسرتاتيجية يعني 

التمسك باإلنفاق عىل االنتشار العسكري األمرييك يف العراق بحيث تُنفَّذ عىل أرضه 

منابع  وتسويًقا،  إنتاًجا  النفطية  الرثوة  عىل  الكاملة  السيطرة  تضمن  متركز  عمليات 

العسكرية  للقوى  تأهيٍل  إعادة  توفر  كم  وتكريرًا.  واستخراًجا  استكشافًا  وممرات، 

وال  وخياراتها.  األمنية  باملنظومة  والتحكم  عقيدتها،  تغيري  إىل  يؤدي  مبا  العراقية 

نُحّمل الكام هنا أكرث مّم يحتمل فهو يقول أيًضا بوضوح: »أنّه ينبغي عىل الواليات 

املتّحدة أن ترتبط بالعنارص الفاعلة الرئيسية املستقبلية داخل منظومة القوات األمنية 

العراقية، فهذا ما تفعله إيران وهذا ما ينبغي أن تُحّققه الواليات املتحدة أيضاً. كذلك، 

ينبغي ألمريكا أن تدعم بقّوٍة حصوَل العراق عىل التدريب واملعّدات األمريكية، ومن 

املهم عدم الغفلة عن وزارة الداخلية العراقية ألنّها تضمُّ عدداً غري مسبوق من القوات 

العسكرية، وإّن أيَّ ُجهٍد ملنع تحوُّل العراق إىل منوذٍج كحزب الله ينبغي أن يتّصل 

بكيفية تشكيل وزارة الداخلية« انتهى

عزل  إىل  سيؤدي  الجيش(،  عقيدة  )تغيري  واألمن  )االقتصاد(،  بالنفط  واإلمساك 

العراق عن أي دور مستقبيل، يف الرصاع العريب ـ اإلرسائييل، وبالتايل تحقيق هدف 

اسرتاتيجي آخر وهو تحييد قوة وازنة متثّل تهديًدا كبريًا ألمن إرسائيل.

أما الهدف الثالث واملعلن فهو محارصة إيران ومراقبتها واالعتداء عليها إن لزم 
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وتلك  العراق،  يف  املوجود  عىل  زيادة  إنشاؤها  املزمع  القواعد  من  انطاقًا  األمر، 

املوجودة أصًا يف كردستان. 

ج- العزف عىل الوتر املذهبي

5]20( كتب يقول : »هل ميكن لقواٍت تتألَّف  عىل إثر تحرير تكريت )4] آذار 

يتّم  التي  العمليات  مثمراً يف  ريادياً  دوراً  تلعب  أن  الشيعة  املتطوِّعن  من  بغالبيتها 

تنظيم  العراقي طرد مدافعي  الجيش  يستطيع  السنية؟ وهل  تنفيذها يف املجتمعات 

»الدولة اإلسامية« من األماكن الحرضيّة املحصنة« ؟ !!!

اإلسامية،  الدولة  ومدافعي  سنية،  مجتمعات  يف  شيعة  املصطلحات،  الحظ 

إرصار عىل رؤية العراق حوارض سنية ال يجب أن يدخلها الشيعة، وحوارض شيعية 

هذا  ما يف  بكّل  اإلسامية«  الدولة  »تنظيم  دامئًا  فهو  داعش  أما  بها.  للسنة  ال شأن 

االستخدام من تشويه ملفهوم الدولة وقيم اإلسام، وكأّن الذي يقاتلهم ليس مسلًم، 

واألهم من كّل ذلك استخدام كلمة »مدافعي التنظيم« يعني سنة يدافعون عن منطقة 

سّنة من رتب رفيعة  أّن ضباطاً  تابع املعارك  الشيعة. ويعرف كّل من  سنية يف وجه 

شاركوا يف املعارك ضد إرهاب داعش بصفتهم عراقين وطنين وكذلك األمر بالنسبة 

للشيعة، وأن استخدام هذه األدبيات هدفه تكريس نوع من التقسيم الذهني عىل أمل 

أن يصبح واقعيًّا، بجهود القوات األمريكية طبًعا.

ومييض نايتس خائًفا من أن يقاتل الشيعة لتحرير املوصل، وهو ما حصل بالفعل، 

ويلقي ما بجعبته من تخويف للدولة يف العراق عندما يقول: »أّن إحدى العواقب غري 

املقصودة التي قد ترتتَُّب عىل معركة استعادة املوصل هي إضعاف سيطرة الدولة عىل 

امللف األمني يف بغداد نفسها بشكل خطري، وهذا وضٌع قد يصعب التعايف منه يف 

السنوات املقبلة«، يعني ال تقرتبوا من املوصل وإاّل فإنّكم ستخرسون أمن بغداد. 

سّنية  لتكريس  »داعش«  عمر  يف  أطول  وقت  إىل  األمرييك  املخطط  يحتاج 

املوصل عىل حساب عراقيتها، يريدها نواة لدولة سّنية، ومنصة انطاق لحروب أهلية 

طويلة األمد، تبني أبراًجا من الدم الفاصل بن مكونات الشعب العراقي. 
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4-  تعليم داعش كيفية الدفاع عن مناطقه

يف إطار ما أسميناه »إطالة عمر داعش قدر اإلمكان« تكشف مقالة 30 نيسان 5]20 

ما ميكن تصوره محرض اجتمع يف غرفة عمليات القوات التي تقاتل داعش. يف هذه 

املناقشات  وتُعتب  العدو مبوضوعية  عند  والضعف  القوة  عنارص  عادة  تُناقَش  الغرفة 

مبثابة أرسار عسكرية. ولكن نايتس يفّضل تقديم محرض التقرير إىل داعش ليتمكن من 

تغيري اسرتاتيجيته الدفاعية: »يتَّبُع تنظيم »الدولة اإلسامية« منطاً عملياتياً دفاعياً فريداً 

تشوبه عّدٌة من نقاط الضعف التي مُيكن استغالها. من نواح ٍكثرية، يُشبه منط الدفاع 

الذي يعتمده »داعش« ذاك الذي اتّبعه الجيش األملاين بن عامي 944] و945]؛ فعىل 

املستوى التكتييك، تُعتب عنارصه شديدة الخطورة وال تزال قادرًة عىل تحقيق االنتصارات 

يف االشتباكات،  ولكن عىل مستوى العمليات تفتقُر إىل التمسك االسرتاتيجي وتُظهر 

عجزاً مزمناً عن الدفاع عن األرايض التي تقُع تحت سيطرتها«. انتهى

من بقية املقالة نفهم أّن عىل داعش أن يعزز آليات الضبط والسيطرة عىل األرض، 

يف  النقص  وتعويض  مقاتليه،  رشاسة  الستغال  الهجوم،  إىل  الدفاع  من  باالنتقال 

»عقيدة  املقال:  عنوان  هو  وهذا  عليها.  يسيطر  التي  باألرض  واالحتفاظ  العديد، 

الهجوم: تنظيم الدولة اإلسامية يف وضعية الدفاع«.

5- رعاية اإلرهاب السلفي

فنية لداعش واستشارات  بتقديم خدمات  الواليات املتحدة األمريكية  مل تكتف 

عسكرية، بل زودته باألسلحة والتدريب قبل سقوط املوصل وبعدها، وأفسحت له 

مواقع التواصل االجتمعي لتسهيل التجنيد، وضّخمته إعاميًّا لرتهب من يرغب يف 

العامل، عب املطارات... وها هي  مقاتليه من كل دول  انتقال  قتاله، وأرشفت عىل 

تقصف بطريانها من يقرتب من معسكر داعش يف وادي حوران. 

الحظنا مقدار الدالل الذي توافر لداعش عىل مواقع التواصل االجتمعي عندما 

لألنظمة  معادية  منشورات  أو  تغريدات  مع  اليوم  املواقع  هذه  تترصف  كيف  راقبنا 

الحليفة ألمريكا يف املنطقة، يصل األمر يف السعودية إىل اإلعدام، ويف غريها إىل 
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االعتقال والتعذيب، وتحجب أي كلمة ممكن أن تعرتض عىل انتهاك فاضح لحقوق 

اإلنسان، ويتم اآلن حجب الصفحات بالكامل بقرار من تويرت وفايس بوك، وإقفال 

الحسابات... بينم مل يكن األمر كذلك مع القاعدة وداعش والنرصة وأخواتها... وقد 

أجريت دراسات للخطاب الداعيش تعتمد عىل ما توفره الصفحات الداعشية عىل 

الفايس بوك باإلضافة إىل ما تبثه وكالة »أعمق« الناطقة باسم التنظيم.

إّن منو وتكاثر »فريوس السلفية التكفريية« يف الحواضن األمريكية، عربية كانت أو 

إسالمية، عىل امتداد الفضاء األورايس، من الخليج إىل باكستان وأفغانستان، وصواًل 

فإّن  وبالتايل  واالعرتافات،  والشواهد  الوقائع  تؤيدها  حقيقة  أصبح  الشيشان...  إىل 

كّل من يهتم بالصورة الحضارية لإلسالم الحقيقي، والجوهر النوراين والتنويري لهذا 

املرض  هذا  انتشار  وإعادة  إنتاج  إعادة  ملنع  جهوده،  يستنفر  أن  يجب  القّيم  الدين 

األقليات  مصري  ويهدد  بل  اإلسالمية،  والدول  املجتمعات  بنية  يهدد  الذي  الفتاك 

املسلمة يف الدول اآلسيوية واألوروبية. 

6- التحريض ضد احلشد الشعبي 

إذا قرأنا نايتس جيًدا فإّن برنامج إدارة الرصاع يف العراق يفرتض أن يجري وفق 

الجدول التايل:

أواًل: متكن داعش من احتال املناطق السنية العربية غري الكردية كافّة، والحفاظ 

عىل األرض ألطول فرتة ممكنة.

ثانيًا: إدارة الرصاع مع داعش من ِقبل جهات تتحكم أمريكا بقوتها وقرارها، ويدعو 

رصاحة ويف أكرث من موقع كم أرشنا سابًقا ـ إىل تعين قيادات أمنية عراقية متعاونة 

مع أمريكا.

ثالثًا: تحضري صحوات سنية للحلول مكان داعش. حيث يشري أيًضا يف أكرث من 

موقع إىل رضورة عدم مشاركة الشيعة يف تحرير املوصل، ويستغرب مشاركتهم يف 

تحرير تكريت، ويعتب داعش مدافع عن مناطق السنة. 
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يقول  حيث  التقسيم،  دومينو  إلطاق  الشمل  يف  الكردية  الدويلة  إعان  رابعاً: 

تحالف  العمل عب  أيضاً  واشنطن  »يتعّن عىل   :20[6 أيلول   [4 له يف  يف خطاب 

مجموعة »دول العرشين« عىل تعزيز اإلصاح والتعاون بن القوات العراقية و»قوات 

البشمركة الكردية«، إىل جانب تنفيذ مشاريع ُحكم يف املناطق السّنية والشيعية عىل 

حد سواء«.

خامساً: يبدو أّن مرشوع التقسيم لن يتحقق إذا بقيت أمريكا معتمدة عىل القوى 

البتاع  هائٍل  بشكٍل  ُممّولٍة  ودوليٍة  أمريكيٍة  مشاركٍة  من  بّد  فا  العراقية،  املحلية 

الجهات  ستستمرُّ  كبى،  دوليٍة  بريٍّة  لقّوٍة  االنتشار  غياب  »فمع  املحلية:  املعادلة 

الفاعلة املحلية بالتحكُّم بوترية الحرب مّم يعني أّن املعركة ستدور وفقاً لجدولها 

الزمني الخاص وليس وفق الجدول الزمني للواليات املتحدة.«

الحشد الشعبي العراقي مل يكن يف الحسبان، »فأتاهم الله من حيث مل يحتسبوا 

وقذف يف قلوبهم الرعب«. يقول نايتس: يعمُل الحشد الشعبي كقّوٍة ضاربٍة متنّقلة 

معضلة  األمر  هذا  يُشكّل  للعراق.  املتاحة  الهجومية  اإلمكانيات  من  يُضاعف  ماّم 

بالنسبة لواشنطن، حيث إّن العديد من املقاتلني يف صفوف الحشد الشعبي يُعادون 

الواليات املّتحدة.... ويقول: »أّما خارج إطار القتال، تكتسُب هذه الوحدات نفوذاً 

ارتباطهم  من  أعضائها  استفادة  مع  كربى،  سياسيًة  قوًة  تصبح  أن  وميكن  شعبياً، 

باإلنجازات امليدانية«، وقد حصل هذا بالفعل وتحققت مخاوفه بالكامل. ويضيف: 

إذ  الطويل،  املدى  ُمحتملَن عىل  مساَرين  الشعبي  الحشد  أمام وحدات  أّن  »يبدو 

ُموازية  عسكريًة  قّوًة  تُصبح  أن  بإمكانها  أو  للطوائف،  عابرًة  قّوًة  تُصبح  أن  مُيكنها 

عىل غرار الحرس الثوري اإليراين فتؤدِّي دوَر قوٍة أمنيٍة شيعيٍة ُمقوِّضٍة لقوات األمن 

العراقية ورافضٍة للدعم الغريب. يعتمُد تحقيق أيٍّ من هذه النتائج عىل تعاون مختلف 

تتطلّع  كانت  إذا  وفيم  بينها،  فيم  تنافسها  أو  بعضها  مع  الشعبي  الحشد  جمعات 

إىل قيادة الحكومة العراقية أو طهران«. وقد اختار الحشد حكومة العراق، أّما إشارته 

إىل تحقق ذلك يف حال بقي الحشد متمسًكا، فهو إيعاٌز برضب تنظيمت الحشد 

ببعضها كمخطط بديل يف حال جرت األمور وفق السيناريو »املرعب« الذي حصل.
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   محمد الدجاني

 يذكّرك هذا الرجل مبا كتبه جون بول سارتر  سنة ]96]، يف مطلع تقدميه لكتاب 

البجوازية  النخبة  فانون، »معذبو األرض«. يسخر سارتر من تلك  املناضل فرانس 

الغربية. ويرشح كيف أصبح اآلسيوي واألفريقي مجرد  النخبة  أيدي  املصنعة عىل 

صدى فارغ ملا يردده »البرش« يف العواصم الغربية :

مليارين، منهم خمسمئة مليون  ببعيد، كان عدد سكان األرض  »منذ زمن ليس 

فاألولون ميلكون  األصلين«.  »السكان  مليون من  ومليار وخمسمئة  »البرش«،  من 

»الكلمة« واآلخرون يستعريونها. وبن هؤالء وأولئك يقوم بدور الوسطاء ملوك صغار 

تم رشاؤهم، وإقطاعيون، وبورجوازية زائفة مصطنعة.

املستعمرة  الباد  وكانت عواصم  عارية،  تبدو  املستعمرات  الحقيقة يف  وكانت 

)بكرس امليم( تفّضل أن تكون تلك الحقيقة مستورة أو مكسوة، وكان عىل السكان 

لهم،  املستعمرين  عواصم  يحبّوا  أن  امليم(  )بفتح  املستعمرة  الباد  يف  األصلين 

»نخبة  تصنع  األوروبية  النخبة  التعبري. ورشعت  إن صح  أمهاتهم  يحبّون  متاًما كم 

فتيان، وترسم عىل جباههم  السكان األصلين، فأخذت تختار مراهقن  مزيفة« من 

بالحديد األحمر مبادىء الثقافة األوروبية، وتحشو أفواههم »بتعابري رنانة«، وكلمت 

كبرية لزجة تلتصق باألسنان، ثم ترّدهم إىل ديارهم بعد إقامة قصرية يف العاصمة وقد 

ُمسخوا. إّن هؤالء األفراد الذين ميثّلون أكاذيب حية تسعى عىل قدمن، قد أصبحوا 

ال ميلكون ما يقولونه إلخوتهم، ألنّهم ال يفعلون شيئًا غري ترداد ما يسمعون، فمن 

باريس إىل لندن وأمسرتدام كّنا نحن  نهتف قائلن: »بارتينون، فراترينيتيه« فإذا بشفاه 

تنفرج يف مكان ما من أفريقيا أو آسيا لتقول : »بتينون!... نيتيه!!!!!«  كأنّه رْجٌع تافه 

للصدى... وكان ذلك هو العهد الذهبي«.]]] 

بدأت صناعة محمد الدجاين يف الجامعة األمريكية يف بريوت واستكمل تعليبه 

[[[- Frantz Fanon: Les damnés de la terre Préface de Jean-Paul Sartre )1961(, Éditions La 

Découverte & Syros, Paris, 2002,p18.



72 معهد واشنطن للشرق األدنى

وعاد   [993 سنة  إىل   [975 سنة  من  عاًما   [7 مدى  عىل  املتحدة   الواليات  يف 

»هولوكوست... ساتلوف،  روبرت  أمثال  من  سمعها  كلمة  يردد  القدس  إىل  بعدها 

هولوكوست...!!!

اصطحب   ،20[4 العام  من  آذار  »يف  يُذبحون:  جلدته  وأبناء  قومه  كان  وفيم 

بولندا  يف  النازية  االعتقال  معسكرات  إىل  رحلٍة  يف  فلسطينياً  طالباً   27 الدجاين 

ليعرّفهم عىل املحرقة، فقام العّمل واملوظفون ورابطة املعلّمن يف جامعة القدس 

بتعليق عضويته نهائياً، كم أصدرت تسع منظمت طابية سياسية تابعة للجامعة بياناً 

الجامعة  الطاب ضّده يف حرم  »التطبيع=خيانة«، وتظاهر  علنياً ضّده تحت عنوان 

دون فيها بقتله إذا عاود التعليم يف الجامعة، وعمدوا  ووّجهوا رسالًة إىل مساعده يهدِّ

إىل إحراق سيارته الحقاً«. 

تهدف  بجهود مشرتكة  ساتلوف  روبرت  املعهد  مدير  نارًشا ألفكار  استمر  ولكّنه 

إىل إقناع الفلسطينين  برضورة تعلم »الهولوكوست«!!!. وقد سبق لنا أن ناقشنا هذا 

املوضوع كفكرة أثرية عند ساتلوف، وسنضيف يف تعليقنا عىل املقالة التالية أبعاًدا 

خفية لطرح هذه املقولة،  ولكن ال بد قبل البدء مبناقشة األفكار أن نبدي االستغراب 

من سلوك دجاين، خاصة وأّن الجامعة األمريكية يف بريوت واألردن، خرّجت رجااًل 

فلسطينين مناضلن متمسكن بقضيتهم تحّولوا فيم بعد إىل قيادات يف منظمة التحرير 

الفلسطينية. القصد أّن املشكلة ال تكون دامئًا يف الجامعة بل يف تهافت الشخصية 

وخوائها إىل الحد الذي يجعل منها نقيًضا لهويتها، وعدوًّا لثقافتها، وخائنًة لقضيتها. 

1- وقل رب زدين علاًم 

تحت   20[[ آذار   29 بتاريخ  ساتلوف  وروبرت  الدجاين  محمد  بقلم  مقالٍة  يف 

عنوان »ملاذا ينبغي أن يدرس الفلسطينيون عن املحرقة؟«، يعمد الكاتبان إىل تصوير 

األمر وكأنّه مجرد زيادة يف املعرفة  متسلّحن بقوله تعاىل : وقل رب زدين علمً... 

أّما الهدف بحسبهم : »فهو منع حدوث إبادة جمعية يف املستقبل وتغليب الحلول 

الديبلوماسية باعتبار الرصاع سياسيًّا«.
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الذنْب  الغرب، وكيف تحولت عقدة  الفكرة يف  تلك  انتشار  نحن نعرف ظروف 

من اليهود إىل املسيحين هناك؛ فعىل مدى قرون كان اليهودي يف الغرب املسيحي 

عىل  األسايس  املحرض  أدق  بشكل  أو  اإلنجيل  بنص  )ع(،  املسيح  السيد  قاتل 

قتله، فتحول املسيحي بعد املحرقة إىل قاتل اليهودي الذي يجب أن يقيض عمره 

وهو يكّفر عن هذا الذنب بالتعاطف مع اليهود الصهاينة »املساكن«. ساهم الخواء 

الروحي يف الغرب يف نرش فكرة التعاطف وتقديسها؛ فاملواطن الغريب بعد أن تخىل 

عن الله والقيم الدينية وأُّسست له دولة الرعاية االجتمعية، أصبح يبحث عن قضية 

ذي  العريب  العامل  يف  متوافر  غري  الرتف  وهذا  اإلنساين...  لحّسه  كشعار  يلتزمها 

األغلبية املسلمة التي مل تساهم يف املحرقة سواء أكانت واقًعا أم خيااًل.

العريب مشغول بأبسط حاجاته، وبالدفاع عن قضاياه املحقة التي يأيت عىل رأسها 

قضية تحرير فلسطن وتحرير الباد العربية من التبعية والتخلف، لذلك يبدو الكاتبان 

ُمنفصلَن عن الواقع متاماً، يريدان حرش التعاطف مع اليهودي ـ الصهيوين يف قلب 

العريب امليلء بالجراح من الصهاينة أنفسهم.

الخاصة  القضية  إبقاء  وهو  دور،  سخافتها  عىل  األفكار  هذه  لطرح  يبقى  لكن 

»مبظلومية اليهود« مشتعلة ومحل تداول مّم يؤثّر عىل املدى البعيد يف كرس الحاجز 

النفي تجاهها.

لقد تجاوز األمر يف الغرب مجرد التعاطف، عندما تحّولت مقولة العداء للسامية 

مبعناها الحرصي، إىل ساح قانوين تستخدمه اللوبيات الصهيونية ضد كّل من ينتقد 

إرسائيل حتى ولو كان متعاطًفا مع اليهود، كم حصل مؤخرًا مع جرميي كوربن رئيس 

حزب العمل البيطاين املعارض. القضية إذاً أبعد من مجرد معرفة وتعاطف، بل هي 

محاولة إدخال العرب إىل حظرية املنظومة القانونية التي أصبحت تُكبّل أّي تحرّك 

بعقول  الكاتبن  استخفاف  مقدار  الحظ  قد  الكريم  القارئ  ولعّل  إلرسائيل.   معاٍد 

العرب واملسلمن عب استخدام آية قرآنية كرمية للوصول إىل ذلك الهدف الدينء.
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2- اإلسالم املعتدل

يف مقالة بتاريخ 5] كانون الثاين 5]20 يتابع محمد الدجاين لعبة استخدام القرآن 

عىل  اللعب  اإلسام،  من  األمريكية  لنسخته  للتسويق  الرشيف  والحديث  الكريم 

املصطلحات أصبح مسألة مفضوحة ولكّنه تجاوز كّل الحدود يف مسألة »اإلٍسام«. 

أعني أّن أمريكا ميكنها أن تعطي رأيًا يف الدميقراطية والعلمنية وحقوق اإلنسان بغّض 

النظر عن مصداقيتها، ال أن تفرضه عىل اآلخرين، ولكن فيم يتعلق باإلسام تحديًدا 

فليست مؤهلة حتى أن تبدي رأياً، وال أن تنّصب نفسها »مرجعاً« للحكم عىل اإلسامات، 

فهذا متطرف وهذا معتدل وهكذا. ولكن عىل الرغم من ذلك هي استنفدت »ألعاب 

يقاتل  الحقيقية، فمن  ألصقت املصطلحات مبصالحها ال مبصاديقها  اللغة« عندما 

النظام السوري مثًا اسمه يف اإلعام املتأمرك »ثائر«، ولكن إذا خطر لنفس هذا املقاتل 

أن يدير بندقيته صوب إرسائيل يتحول فورًا إىل إرهايب متطرف.عىل هذا املنوال يُسّمى 

املسلم معتداًل يف قاموس املفردات عند الدجاين وأرضابه، إذا ني آيات رد االعتداء 

يف القرآن الكريم، وتذكََّر فقط آيات السام مع تحريف واضح للدال واملدلول.

األخطر من التاعب باأللفاظ هو السعي لبناء تيار فلسطيني تحت عنوان »الوسطية« 

الفلسطيني،  املجتمع  داخل  حاّد  عامودي  انقسام  يف  تسهم  أمريكية  أجندا  لفرض 

حيث يعتب الدجاين : »أّن هناك ثاثة محظورات يف املجتمع الفلسطيني ال بّد من 

كرسها، أال وهي: املواقف تجاه الواليات املتحدة، وتجاه تعليم الدين اإلسامي، 

وتجاه تعليم تاريخ املحرقة. يرُّصح الدجاين أنّه يعمل عىل كرْس هذه املحظورات 

منذ أكرث من عرشين عاماً، ويُشرُي إىل اإلنسانية التي الحظ وجودها عند اإلرسائيلين 

والتي ساهمت يف تغيري مواقفه«.

قدر كبري من الفتنة الخالصة يف مرشوع تحسن صورة الصهيوين هذا، وقدر أكب 

من الوقاحة عندما يجد نفسه مؤّهًا لتغيري محتوى التعليم الديني من موقعه هناك. 

ولذلك من الطبيعي أن ال يلقى تجاوبًا ألّن الوقائع تكّذبه يوميًّا فهل ميكننا اليوم أن 

نُحّدث الفلسطيني الذي ميوت كّل يوم عن وجٍه إنسايٍن إلرسائيل؟!!! 
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3- دعم التطبيع والتخدير

بأهمية  إقناعهم  الدجاين  يحاول  الفلسطينين،  الرتكيز عىل  من  بعد عرشين سنة 

وتوّسع  أوسلو،  التفاق  امللموسة  الثمر  ولكّن   ،20[6 سنة  مقابلٍة  يف  »التطبيع« 

كشفت   ،20[7 سنة  القدس  حول  ترامب  إدارة  من  املنحاز  املوقف  ثم  االستيطان، 

الهدف الحقيقي لتوظيف الدجاين من قبل الدوائر الصهيونية، ومل تُبق له إال االعرتاض 

الخجول عىل نقل السفارة األمريكية إىل القدس. إّن املهمة األساسية لهؤالء هي تخدير 

الضحية ما أمكن قبل إجراء العمليات الجراحية املؤملة وهي دامئًا عمليات قضم أو برت 

تُهيّئ للمزيد من التوسع واالستيطان عىل حساب فلسطن التاريخية.  

 حنين غّدار

عىل الرغم من انبطاحها ونرصتها ألمريكا ال يعتبها املعهد إاّل زميلة مؤقتة  تؤدي 

خدمة شبيهة بخدمات الدجاين  وهي أن تكتب لصالح أعداء بلدها طلبًا لانتمء إىل 

املستعمر.

من ناحية اللياقة العلمية هي أيًضا األقل علًم فا تتعدى كتاباتها تقارير املخب 

الذي سمح وجوده يف لبنان يف استكشاف البيئة الداخلية بنَفٍس عدايٍئ لكّل ما هو 

مقاومة.

سلبية  تعتبها  ظاهرة  أي  بتضخيم  غدار  تتبناها  التي  املقاربة  منهجية  تقيض 

وتوظيفها لتصوير األمر وكأنّه مترٌّد داخل البيئة الشيعية املقاومة.

ولكن دامئًا ما تخذلها النتائج وتحّول توقعاتها إىل رساب، وهذا ال مينع من إتاحة 

الفضائيات املتأمركة لها؛ فالدعاية املعادية ال تعتمد عىل صوابية ما يقال بل عىل 

األثر النفي.
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1- حزب اهلل يف سوريا

يف 5] آب 6]20 تحاول غدار رصد التحوالت الناتجة عن مشاركة حزب الله  يف 

الحرب السورية. 

لتقول:

إىل  التنظيم  اهتمم  تحّول  مع  ثانوية  »املقاومة« ضّد إرسائيل  »أصبحت سياسة 

كان  أن  وبعد  اإللهي«،  »النرص  خطابات  عن  التنظيم  تخىّل  ثالثاً،  السوري.  النزاع 

حزب الله يُعتب قوًة تُحقِّق االنتصارات الرسيعة والحاسمة، أصبح اليوم قوًة تُرسل 

إىل بادها جثامن »شهدائها«، فالقتال يف سوريا ال يُفسح الكثري من املجال أمام 

االنتصارات اإللهية«.

كان ذلك وإرسائيل تعلن بشكل رسمي دعمها للنرصة وتدخل بطريانها ملنع أي 

تقّدم عندما تجد التوازنات عىل األرض ترّجح كّفة الجيش العريب السوري وحلفائه، 

ومل يكن األمر بحاجة إىل ذكاء ثاقب ملعرفة أّن املعركة يف سوريا كانت بالدرجة 

األوىل ضد إرسائيل وحلفائها العرب الذين يستهدفون قطع الطريق املمتد من طهران 

إىل بريوت عب دمشق.

هي املعركة ذاتها مع تغري وتوسع جغرايف لخطوط التمس التي ما عادت بفضل 

اإلرهاب املعومل تعرتف بحدود الدول.

نعم، ألّن الذين اختاروا أن يكونوا أداة إرسائيل وأمريكا يف هذه الحرب هم عرب 

وسوريّون ومسلمون فإّن الحرب يف سوريا كانت مصحوبة باألمل واملرارة وكلّفت 

وبأمثان  واضًحا  النرص  كان  ذلك  ورغم  شهداء،  شبابها  من  يانعة  زهرات  املقاومة 

تتحقق  فلم  العسكري  املنظور  أّما من  اإلنساين.  املنظور  باهظة، وكلفة مرهقة من 

األهداف الصهيونية باستنزاف املقاومة، بل زادت من جهوزيتها العسكرية وكفاءتها 

القتالية باعرتاف خباء الكيان الصهيوين. ومل تكن البيئة الحاضنة للمقاومة إاّل خزان 

املقاومة عىل  بيئة  انقاب  املراهنون عىل  األلف خرس  وللمرة  كعادتها،  تضحيات 

قيادتها، مهم غلت التضحيات.
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بأّن خط االتصال والحبل  إاّل أن تعرتف عىل مضض  رمّبا لذلك مل تجد غدار 

الرّسي املمتد من طهران إىل بريوت تكرس بدل أن ينقطع واشتد بدل أن يضعف يف 

مقالة أيلول 6]20.

2- املرأة يف بيئة املقاومة

أنّه  فيه  يقال  ما  فأقل  الله،  بيئة حزب  النساء واألمهات يف  أّما دخولها إىل حالة 

يعّب عن »ِخّسة« غري مسبوقة ملا فيه من تضليل واستخدام لظواهر اجتمعية وكأنّها 

انعكاس للحرب السورية بالذات.

فمن قال إّن األم أو الزوجة أو البنت يف بيئة املقاومة ال تتبنى نفس الخيارات، 

ومن قال إنّها مجرد ضحية سلبية لألحداث، وهل ميكن تصور بذل هذه التضحيات 

بدون دعم معنوي وروحي وعميل من املرأة بكل أدوارها؟

ستبيك عىل ولدها وأخيها وزوجها كم بكت زينب ولكّنها يف النهاية ستقول كم 

قالت زيتب : ما رأيت إاّل جميًا.

يصعب عىل أمثال غدار فهم هذه املعادلة... ولكن بىل، بقيت زينب مقاًما  شامًخا 

يف الشام ويف قلوب املؤمنات وفعلت فعلها يف تضميد الجراح وتعليم الصب.

3- احلرب االقتصادية واملالية

بعض  الله  وتجاوب  أمريكا عىل حزب  التي شّنتها  االقتصادية  الحرب  أثر  عىل 

املصارف مع اإلجراءات العقابية  كتبت تقول: 

»خال عدٍد من املقابات التي أُجريت مع مقاتلن يف صفوف حزب الله وأعضاء 

فيه وداعمن له، تجىّل شعوٌر واحٌد بوضوح: قد يكون هؤالء األفراد منفتحن عىل 

النظر يف فرٍص اقتصادية خارج نطاق الحزب«. أّما عنوان املقالة فهو يعّب عن هدف 

الحرب بوضوح: »البدائل االقتصادية قد تُساهم يف فصل الشيعة عن حزب الله«.

الثغرة األساسية يف هذه املقاربة  هي اختزال االنتمء إىل املقاومة ببعدها املايل 
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واالقتصادي، فالجهاد يف سبيل الله ليس مجرد »فرصة عمل« واملخصصات املالية 

للمجاهدين يف املقاومة مل تكن يوًما منافسة للوظائف األخرى أو األعمل الحرة.

ولكن عىل الرغم من ذلك وجدنا أصحاب اختصاصات عالية يف الهندسة والطب 

وحاميل شهادات دراسات عليا يف العلوم الطبيعية واإلنسانية، يوظفون كّل طاقاتهم 

ومهاراتهم وأعمرهم يف سبيل الحصول عىل مكان متواضع يف هذه املسرية.

رس القوة كان دامئًا يف العقيدة ومل يكن يف اإلمكانيات التي تزيد وتنقص، وأثر 

الحرب االقتصادية يف لبنان تحديًدا قد انعكس أيًضا عىل النظام املرصيف سلبًا وهو 

نظام حليف للكارتل املايل العاملي.

بيد  حّل  يوجد  فا  القلوب،  وامتحان  الصفوف  غربلة  يف  تساهم  املحن  وهذه 

األعداء، حتى الباء يف ثقافتنا نعمة. 

4- وصف احلرب السورية 

دة  وفقاً لغّدار: »ليس هناك شٌك يف أّن الحرب األهلية هي إحدى الصفات املتعدِّ

التي تطبُع النزاع السوري، ولكّن الحقيقة هي أّن هذه حرٌب يشّنها نظام األسد وحلفاؤه 

عىل الشعب السوري«. تعتُب غّدار أنّه ال مُيكن إطاق تسمية الحرب األهلية عىل 

هذا الرصاع يف حن أّن املعارضة السورية نادراً ما تُقاتُل املوالن السورين للنظام بل 

تخوُض عملياتها بوجه مقاتلن أجانب يف بلدها، وكذلك فإنّها ليست حرباً أهلية عندما 

تكون روسيا وإيران والسعودية والواليات املتّحدة وغريها من دول حلف الناتو منخرطًة 

فيها بشكٍل أو بآخر. إّن وصف هذا الرصاع بالحرب األهلية له تداعياٌت خطرية عىل 

ُن الحمية لألسد ويُعطي االنطباع أيضاً بأّن هذا النزاع محيّل، األمر  السياسة، حيث يؤمِّ

الذي يُتيح للقوى الغربية واملنظّمت الدولية عدم االنحياز لجهٍة أو ألخرى«.

الرصاع يف  تابع مراحل  فكّل من  الكام،  الواقع يف هذا  لتزوير  ال توجد حدود 

سوريا يعلم أنّها بدأت مظاهرات يف درعا حرّكتها غرفة عمليات املوك يف األردن، 

إرهابية َجّندت عرشات  بفعل فاعٍل إىل حرب عسكرية شّنتها منظمٌت  ثم تحّولت 
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كّل  يف  وتسهيات  تريك  خليجي  أمرييك  بتمويل  خارجها  ومن  من سوريا  اآلالف 

وكّل  وإرسائيل  واألردن  ولبنان  تركيا  عب  سوريا  دخلوا  إلرهابين  العامل  مطارات 

املمرات البية والبحرية املتاحة.. أّما ما تُسّميه غدار »معارضة سورية« وعىل رأسها 

ما ُسّمي »الجيش السوري الحر« عىل طريقة جيش لحد يف لبنان، فقد تبّن أنّه مجرد 

واجهة تم ابتاعها بعد أشهر قليلة من إطاقها.

ولذلك نتّفق مع حنن غدار بأنّها مل تكن حربًا أهلية وإن انخرط فيها سوريون، بل 

كانت حربًا عاملية عىل سوريا بغية تدمريها وتقسيمها وتحويل سياستها، وبالتأكيد مل 

تكن من أجل دميقراطية داعش والنرصة.

»املعارضة  مقاتلة  رسدية  فتكّذب  السوري  العريب  الجيش  شهداء  عدد  أّما 

السورية« لقوى أجنبية، وما  هو تفسري تدمري حلب ورسقتها وتفكيك معاملها وهي 

سنية بالكامل من قبل القوى التابعة لرتكيا.. أمل يكن هذا استهدافًا لاقتصاد السوري 

القائم مبعظمه عىل طبقة رجال أعمل سنة موالية للنظام؟

5- اسرتاتيجية اللعب عىل التناقضات

تنصح  التي  اللعبة  الشيعية ومتارس  التناقضات  باللعب عىل  تنصح حنن غدار 

التفجري بن الحزب وبيئته، وبن الحزب وإيران،  بها يف كل كتاباتها، وترمي فتائل 

فبعد أن خرست الحرب يف سوريا والعراق تقّدم غدار خدماتها للواليات املتحدة 

ُق مصالح الواليات املّتحدة بشكٍل أفضل  عىل هذه الجبهة فتقول يف 7]20: »ستتحقَّ

إذا اشتملت خطواتها املستقبلية ضّد حزب الله عىل خطٍة لالستفادة من االنشقاقات 

والتناقضات داخل املجتمع الشيعي«.

املجال  هذا  يف  دعائية  قوة  من  لديها  ما  كّل  تبذل  مل  املتحدة  الواليات  وكأّن 

يف  اختلط  الذي  والدم  سوريا،  أو  لبنان  يف  سواء  القوى  موازين  ولكّن  بالذات، 

الجبهات بقي مبثابة الصق اسرتاتيجي ملحور املقاومة. فمثل هذه األالعيب قد ترتك 

أثًرا يف معسكرات مرتفة تقاتل يف العامل االفرتايض أّما التي تتحد يف امليدان فال ترى 

إاّل سياسة صناعة الوقائع وفرضها...بعيًدا عن وسوسات الشيطان.
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6- احتامالت احلرب

الله الجديد ينبغي  2017 تحت عنوان »لردع حزب  24 أيار  يف مقالٍة لها بتاريخ 

التفكري عىل املستوى اإلقليمي«، تعترب غّدار : »أنّه يزداد احتمل حدوث حرٍب بن 

حزب الله وإرسائيل ما دام الحزُب مستمراً يف بناء ترسانته باالعتمد عىل األسلحة 

اإليرانية املتطّورة، وما دام يُشكُِّل خطراً عىل إرسائيل من جهة الحدود اللبنانية والقسم 

السوري من هضبة الجوالن. وّسع حزُب الله دائرَة نفوذه يف املنطقة إىل حدٍّ كبري منذ 

2006، وال بدَّ للخطط والسياسات الرامية  اندالع حربه األخرية مع إرسائيل يف عام 

إىل احتواء تهديد حزب الله داخل لبنان وخارجه ـ سواء عرب الوسائل العسكرية أو 

عىل  الحزب  به  يضطلع  الذي  الجديد  الدور  االعتبار  بعني  تأخذ  أن  ـ  الدبلوماسية 

املستوى اإلقليمي«.

قوًة  املعركة  الحزب  دخل  فقد  وراءها،  وَمن  غدار  لحنن  العنوان وحده هزمية 

لبنانية محلّية، وخرج منها قوًة إقليمية، وهذا هو حزب الله الجديد كم تسّميه. أّما َمن 

فشل يف هزمية الحزب املحيّل فسيكون أعجز يف هزمية اإلقليمي.

االسرتاتيجي،  الردع  معنى  يف  جهٍل  عن  يفصح  العسكرية  الرتسانة  عن  الكام  بقية 

فكلم زادت قوة الحزب قلت احتمالت الحرب بقرار واٍع من العدو الصهيوين؛ نعم، يبقى 

احتمل االنزالق إىل حرب إذا تجاوز أحد الطرفن خطوطًا حمراء رسمها كلٌّ من الطرفن.

ومشغولة  جرناالتها،  باعرتاف  مردوعة  إرسائيل  أّن  هو  اآلن  حتى  ثبت  ما  ولكن 

بإبعاد املقاومة عن حدودها مع سوريا، وأيًضا بلغة االسرتاتيجيا هذا يعني أّن حسابات 

األرض وجغرافيّة الرصاع سّجلت تقّدًما لصالح محور املقاومة، عىل مستوى الحدود 

واالنتشار وعىل مستوى اإلقليم، ومل يبق لغدار وغريها إاّل التسيّل بالعامل االفرتايض. 
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لم، ساهمت جهود املعهد الرامية إىل التعبري عن نظرٍة واضحة  »يف الحرب والسِّ

يف  السياسة  ُصّناع  إىل  العون  يد  بتقديم  الوطنية  األمريكية  املصالح  إىل  وواقعية 

الحكومة وخارجها من أجل إصدار قرارٍت ُمبتنية عىل املعرفة بحقِّ الرشق األوسط«.

الرئيس األمرييك بيل كلينتون

»إّن عملكم الدؤوب وإلتزامكم بنرش الحرية يُقّويان وطننا ويساعدان عىل جعل 

العامل مكاناً أكرث أمناً وساماً«.

الرئيس األمرييك جورج بوش

*  *  *

تأّسس معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن من قبل اللجنة األمريكية ـ اإلرسائيلية 

للشؤون العامة )American Israel Public Affairs Committee( وتربطه عالقٌة 

وثيقة بالحكومة اإلرسائيلية. شعار املعهد: أفكار، أفعال، تأثري.
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مهّمة املعهد]1]

تتمثُّل مهّمة معهد واشنطن بتقديم فهٍم موزوٍن وواقعٍي عن املصالح األمريكية يف 

الرشق األوسط وتعزيز السياسات التي تُحافظ عىل هذه املصالح.

تاريخ املعهد

يف العام 985]، قامت مجموعٌة صغرية من األمريكين امللتزمن بتعزيز املصالح 

وهو  األدىن،  الرشق  لسياسة  واشنطن  معهد  بتأسيس  األوسط  الرشق  يف  األمريكية 

يف  والبحث  األوسط  الرشق  لدراسة  حرصياً  املكرّسة  للبحوث  معهٍد  أكُب  اليوم 

شؤونه السياسية والعسكرية واالجتمعية.

 ،)Barbi Weinberg( واينبغ  باريب  أنجلوس  لوس  يف  املدين  الزعيم  بقيادة 

متثّلْت مهمة املؤّسسن بإدخال قوة األفكار ونظام إجراء الدراسات يف عملية صياغة 

السياسة األمريكية يف الرشق األوسط، وليك يكون العنوان مناسباً مع السياسة قاموا 

باختيار مصطلح »الرشق األدىن« بدالً من املصطلح األشهر »الرشق األوسط« ألنّهم 

أرادوا السم املعهد أن يعكس التحديَد الجغرايفَّ الخاص بوزارة الخارجية األمريكية. 

سون أّن املصالح األمريكية يف املنطقة تنبعُث من مجموعٍة من األفكار  أدرك املؤسِّ

الرئيسية كــ»األمن والسام واالزدهار والدميقراطية واالستقرار«، ولكّنهم أدركوا أيضاً 

أّن الطريقة املثىل لتعزيز هذه املصالح هو من خال السياسات التي ترجع بجذورها 

سون يف تصوُّرهم  وضع املؤسِّ التحقيق واملناقشة والبحث. واألهم من هذا،   إىل 

ما  حول  الخارجيِّني  املراقبني  أذهان  يف  تدوُر  التي  الخيالية  األفكاَر  يرفُض  معهداً 

ينبغي أن يكون الرشق األوسط عليه، واإلحاطة بدالً من ذلك بالتقييامت املوضوعية 

لواقع املنطقة.

السياسية  القضايا  من  واسعٍة  مبجموعٍة  مختّصني  خرباء  البحثية  الهيئة  تتضّمن 

يُجيد  األوسط.  الرشق  من  زاويٍة  كلَّ  تتناول  التي  واالقتصادية  واألمنية  والعسكرية 

البيان الوارد على الصفحة الرسمية لمعهد واشنطن على الشبكة  ]]]- مهمة المعهد وتاريخه: مترجم عن 

العنكبوتية.
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منها،  ينحدرون  ما  وأحياناً  فيها  وعملوا  سكنوا  وقد  املنطقة  لغاِت  الخرباء  هؤالء 

السياسة  وقد عمل باحثو املعهد فعلياً يف كلِّ فرعٍ حكومٍي يؤّدي دوراً يف صناعة 

يف الرشق األوسط ـ ومن ضمنها مجلس األمن القومي ووزارة الخارجية والِبنتاغون 

ووحدة املخابرات.

والتواصل  واملنطوقة  املكتوبة  الكلمت  عب  التحليل  واشنطن  معهد  ُم  يُقدِّ

الشخيص. تحظى منشورات املعهد من ُملّخصات السياسة إىل الدراسات الطويلة 

بإجمٍع واسعٍ حول »وجوب قراءتها« من قبل املسؤولن والدبلوماسين والصحفين 

تقييمٍت  إىل  باإلضافة  لألحداث  فورياً  تحلياً  ُم  وتُقدِّ العامل،  وحول  واشنطن  يف 

يقوُم  ما  غالباً  السياسة املستقبلية.  تُشكُِّل  التي  مدروسة وبعيدة املدى لاتجاهات 

املعهد بتقديم ُملخّصاٍت للكونغرس والوكاالت التنفيذية والقّوات املسلَّحة ووحدة 

االستخبارات. كذلك، يستعرُض الباحثون نتائجهم يف لجاٍن أكادميية رفيعة املستوى 

حول العامل، ولعّدة مّرات يومياً ترُد تعليقاتهم يف اإلعالم الرئييس األمرييك أو العاملي 

التي  املقابالت  إىل  باإلضافة  الصحف،  نُخبة  يف  الواردة  الرأي  مقاالت  يف  وتظهُر 

اإلذاعية.  األخبار  برامج  أو  التلفزيونية  الشبكات  عىل  الباحثني  هؤالء  مع  تُجرى 

يلجأُ أكث من مليون شخٍص سنوياً إىل موقع املعهد عىل الشبكة العنكبوتية لقراءة 

املنشورات أو مشاهدة الفيديوهات بشكل مبارش ولدى الطلب.

يف بادئ األمر، انصبَّ تركيُز جدول األعمل البحثّي التابع للمعهد عىل العاقات 

الرشق  يف  األمريكية  والسياسة  واألمنية،  السياسية  والقضايا  العربية-اإلرسائيلية، 

السوفيايت  االتّحاد  بسقوط  ومدفوعاً  التسعينّيات،  يف  اإلجمل.  نحو  عىل  األوسط 

اإلقليمية  الرتكيبة  مستوى  عىل  جرت  التي  والتحوُّالت  األوىل  الخليج  وحرب 

ا عىل تركيا وعىل تصاعد  االسرتاتيجية، اتّسع نطاق بحث املعهد ليشمل تركيزاً خاصًّ

السياسية  باعتبارها املفهوم املتكّرر الرضوري لفهم االتجاهات  السياسة اإلسالمية 

يف أنحاء الرشق األوسط ما بعد االتحاد السوفيايت.

بعد الهجمت اإلرهابية يف ]] أيلول ]200، أضاف املعهد حقوالً بحثية ملساعدة 
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التطرُّف اإلسامي واإلرهاب وانتشار أسلحة  الحكومة األمريكية يف فهم ومواجهة 

الدمار الشامل، وعىل وجه التحديد األسلحة النووية. بعد عرش سنوات، أّدى اندالع 

من  سلسلٍة  إىل  املحّل  الشيعي  ـ  السّني  النزاع  ونشوب  العريب  بالربيع  يُسّمى  ما 

األحداث التي قّوضت االستقرار يف املنطقة وهّددت مبحو حدودها السياسية التي 

كانت قد استمرّت لقرون. مجّدداً، تحرّك املعهد عرب توفري تحليٍل متطّور ملواضيع 

جديدة كالسلفّية وتجنيد اإلرهابيني عرب اإلنرتنت وإعادة بروز روسيا كمؤثٍّر إقليمي.

التمويل من املواطنن األمريكين  يتلّقى  30 عاماً، ما زال املعهد  بعد أكرث من 

وازدهاراً«  وأمناً  ساماً  أكرثَ  أوسٍط  رشِق  بإنشاء  »ُملتزماً  زال  وما  حرصٍي،  بشكٍل 

ومواهُب  األفكار  قوُة  تُحّركها  التي  األمريكية  »القيادة  بأّن  التعريفي  البيان  ويُرّصح 

األفراد املتفانني الذين يستطيعون تحويلها إىل سياساٍت سليمة وقابلة للتطبيق، سوف 

تُقرّب من تلك الحقيقة«.

*  *  *







روبرت ساتلوف 
)Robert Satloff(

يشغُل روبرت ساتلوف منذ العام 993] منصب املدير التنفيذي ملعهد واشنطن، 

من  مؤلَّفاً  فريقاً  ويقوُد  املعهد  عمليات  جميع  عىل  اإلرشاَف  يتوىّل  الصفة  وبهذه 

يتبّوأ  كذلك،  األوسط.  بالرشق  ن  املختصِّ السياسة  وممريس  والخباء  الباحِثن 

تجاه  األمريكية  السياسة  حول  بركوِوتز  هاورد  كريّس  واشنطن  معهد  يف  ساتلوف 

الرشق األوسط.

يتمتّع ساتلوف بخبٍة يف السياسة العربية واإلسامية وسياسة الواليات املتّحدة 

العربية-اإلرسائيلية،  السام  تكلّم وكتب كثرياً حول عملية  يف الرشق األوسط، وقد 

األمريكية  الدبلوماسية  لتنقيح  والحاجة  السيايس،  اإلسام  مُيثّله  الذي  والتحّدي 

العامة يف الرشق األوسط.

بُعيد هجامت الحادي عرش من أيلول، انتقل الدكتور ساتلوف وعائلته إىل الرباط 

وأوروبا  األوسط  الرشق  أرجاء  يف  بالسفر  سنَتني  من  ألكث  وقام  املغرب،  عاصمة 

السيايس  اإلسالم  ضد  الفكرية  الحملة  متنُح  التي  الطرق  عن  الكتابة  يف  وأسهب 

الراديكايل رضورًة ُملّحة باإلضافة إىل أساليب إمدادها باألفكار، وقد كان هذا موضوع 

مقاالٌت  اإلرهاب:  الحرب عىل  األفكار يف  »معركة  عنوان:  تحت  مقاالته  مجموعة 

حول الدبلوماسية األمريكية العامة يف الرشق األوسط«]1] )2004(. خالل مّدة سفره 

العرب  قصص  عن  الكشف  عىل  الشخصية  ساتلوف  أبحاث  تركّزت  الخارج،  إىل 

»األبطال« و»األرشار« يف املحرقة اليهودية، ُمعتمداً عىل األرشيف واملقابالت وزيارة 

إقناع الحكومة األملانية  11 دولة يف أربع قارات. تسّببت اكتشافاته يف  املواقع يف 

أفريقيا،  شامل  يف  اإلجبارية  العمل  معسكرات  من  الناجني  لليهود  التعويض  بدفع 

[[[- The Battle of Ideas in the War on Terror: Essays on U.S. Diplomacy in the Middle East.
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وهذا هو موضوع كتابه الذي حّقق مبيعاٍت عالية: »برفقة األخيار: القصص الضائعة 

من االمتداد العميق للمحرقة يف األرايض العربية« )2006(]1].

آراؤه حول قضايا  تظهر  ما  9 كتب وأبحاث، وغالباً  بتأليف/تحرير  قام ساتلوف 

جورنال«،  سرتيت  »وال  تاميز«،  »نيويورك  مثل  رئيسية  صحٍف  يف  األوسط  الرشق 

»واشنطن بوست«، و»لوس أنجلوس تاميز«. يتكّرُر ظهور ساتلوف كمعلّق يف برامج 

العامة  اإلذاعة  وعىل  الحوارية  البامج  ويف  التلفاز  شبكات  ألهم  التابعة  األخبار 

الوطنية. قام ساتلوف بإطاق برنامٍج إخبارٍي وحوارٍي بعنوان »داخل واشنطن« يُبّث 

مرًّة يف األسبوع منذ العام 2005 عىل قناة »الحرّة«، وهي محطٌّة تلفزيونية فضائية عربية 

مدعومة من الحكومة األمريكية ويُغطّي بثُّها أنحاء الرشق األوسط. يتوىّل ساتلوف 

إدارة الحوار يف هذا الربنامج، وعليه، فإنّه يَُعدُّ املذيع األجنبي الوحيد الذي يستضيُف 

برنامجاً عىل محطة تلفزيونيٍة عربية فضائية.

باإلضافة إىل عمله يف امليدان اإلعامي، أدىل ساتلوف بشهادته عّدة مرات أمام 

مجلس الشيوخ واللجان الحكومية املهتمة بالسياسة األمريكية يف الرشق األوسط.

-التحصيل العلمي: دكتوراه من كلية سانت أنطونيو يف جامعة أوكسفورد، ماجستري 

.)Duke( من جامعة هارفارد، وبكالوريوس من جامعة ديوك

-مجاالت الخربة: مرص، األردن، شمل أفريقيا، الفلسطينيون]2]، السياسة العربية 

السام،  الدميقراطية واإلصاح، عملية  ـ اإلرسائيلية،  العربية  العاقات  واإلسامية، 

السياسة األمريكية.

-نطاق بحثه الحايل: الدبلوماسية األمريكية العامة يف الرشق األوسط، السياسة 

األمريكية حول تحقيق الدميقراطية واإلصاح يف الرشق األوسط، السياسة األمريكية 

حول النزاع العريب ـ اإلرسائييل، اإلسامويون، والسياسة العربية.

[[[- Among the Righteous: Lost Stories of the Holocaust’s Long Reach Into Arab Lands

]2]-يتعّمد الموقع الرسمي لمعهد واشنطن أن يذكر كلمة »الفلسطينيين« وليس »فلسطين« ألنّها تحمل داللًة 

على الدولة، وصّناع السياسة األمريكيون ال يعترفون بدولٍة فلسطينية في األرض المقّدسة.
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-اللغات التي يُتقنها: اإلنكليزية، العربية، الفرنسية، العبية.

ترشين  إىل  يعود  الذي  السيايس«  »املجهر  إصدار  من  السابع  العدد  يف   )1

الفلسطينية«،  االنتفاضة  اإلسالمي يف  »البعد  عنوان  وتحت   ،1988 العام  من  األول 

يُقّدم ساتلوف يف هذا البحث امليداين الذي أجراه يف إرسائيل واألردن واألرايض 

الفلسطينية النقاَط التالية ورشح كاًّ منها:

األمور  وأحد  الفلسطينية  االنتفاضة  أشعلت  التي  الرشارة  هو  اإلسالمي  -النشاط 

األساسية التي حافظت عىل جذوتها.

ل بن  -تنفي مشاركُة املجموعات اإلسامية يف االنتفاضة فكرَة التناقض املتأصِّ

اإلسام والوطنية.

يُجب  مّم  الناشطن  من  محورية  مجموعة  تشكيل  إىل  اإلساميون  -مييُل 

التعاون  البحث عن تحالفات أخرى ومجاالت  الوطنية األخرى عىل  املجموعات 

معها.

-يُوّفر اإلسالم عرب املساجد عامالً مهامً لتأمني جنود االنتفاضة ومقّراتها وشبكات 

تواصلها.

-فيام يتعلّق مبقاتلة إرسائيل، تشرتك املجموعات اإلسالمية يف األهداف األساسية 

وتبدو متحالفة بشكٍل وثيق مع الوطنيني.

الخطابية  السيطرة  لنيل  املختلفة  الفلسطينية  املجموعات  بن  سباٌق  -يوجد 

والسياسية والتنظيمية عىل مسار االنتفاضة.

-يف األشهر التسعة األوىل من االنتفاضة، استطاعت املجموعات اإلسامية أن 

تُبقي تركيزها ُمنصبّاً عىل العدو اإلرسائييل املشرتك، ولكن برزت بعدها اختافاٌت 

اسرتاتيجية بن املجموعات الفلسطينية املختلفة. 
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داخل  أقوياء  كفاعلني  اإلسالميني  الناشطني  بروز  د  يُهدِّ البعيد،  املدى  -عىل 

األرايض الفلسطينية بإبعاد النقاش السيايس الفلسطيني عن املصالحة مع إرسائيل.

حركة  وهي:  إسامية  مجموعات  ثاث  عن  رئيي  بشكٍل  ساتلوف  يتحّدث 

إرسائيل  مواجهة  إىل  الداعية  األوىل  الدينية  املنظمة  كانت  التي  اإلسامي  الجهاد 

باسم اإلسام والتي ينظُر معظم أعضائها إىل الخميني كقدوة، وحمس التي برزت 

الثورة  انتصار  كنتيجٍة مبارشة لانتفاضة، وفتح اإلسامية. نجح الخميني من خال 

حينم  ولكن  الفلسطينين،  بن  خصب  مرتعٍ  عىل  الحصول  يف  اإليرانية  اإلسامية 

تراجعت الثورة يف نظر العديد من العرب السّنة، تدنّت جاذبية املجموعات اإلسامية 

يف األرايض الفلسطينية. بعد هذا الرتاجع مبّدٍة وجيزة، أخذ املسلمون يف جنوب 

لبنان مكاَن اإليرانين وأصبحوا قدوة النشاط اإلسامي السيايس، وذلك بعد نجاحهم 

يف إخراج األمريكين ومن ثّم اإلرسائيلين من لبنان]]]. كلّم استمّر الوفاق اإلسامي/

الوطني بالتطوُّر، وكلّم لعب الناشطون اإلساميون دوراً أعظم يف املواجهة اليومية 

سياسية  عمليٍة  إنشاء  املستقبل  يف  األصعب  من  سيكون  اإلرسائيلية،  السلطة  ضّد 

بعيدة املدى حول الرؤية االسرتاتيجية التي يحملها هؤالء الناشطون املتمثّلة بإنشاء 

دولة فلسطينية »خالية من الصهاينة«.

عىل  الحرب  يف  األفكار  »معركة  عنوان  تحت   2004 يف  صادرة  دراسٍة  يف   )2

اإلرهاب: مقاالٌت حول الدبلوماسية األمريكية العامة يف الرشق األوسط«، ترُد عدّة 

مقاالت:

يف القسم األول تحت عنوان »اسرتاتيجية الدبلوماسية العامة«، يعتُب ساتلوف أّن 

تتألّف من ثاثة عنارص  ينبغي أن  السيايس الحايل  أيَّ حملٍة تُخاض ضمن اإلطار 

أساسية:

]]]- يعوُد تاريخ هذه المقالة إلى العام 988]، فيكوُن المراد من إخراج األمريكيين من لبنان هو االنسحاب 

األمريكي على إثر تفجير السفارة األمريكية في بيروت في نيسان من العام 983] ومن ثم تفجير مقّر المارينز 

في تشرين األول من العام نفسه. أّما إخراج اإلسرائيليين من لبنان، فإنّه إشارة إلى انسحاب اإلسرائيليين في 

العام 985] من أكثر من نصف األراضي اللبنانية المحتلة منذ العام 982]. 
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أ( رشح السياسة األمريكية برصاحة ودون تقديم االعتذار )ومن ضمن ذلك عدم 

تجنُّب رشح الدعم الذي تُقّدمه الواليات املتّحدة إلرسائيل(.

ب( توفري املصادر البديلة للمعلومات املوثوقة والواقعية عن العامل بشكل عام 

وعن الدول املحلية حيث يقطُن املستمعون واملشاهدون املستهدفون.

ج( إبراز القيم األمريكية الجوهرية التي يّتسُم بها املجتمع األمرييك، وعىل وجه 

الخصوص: التسامح، االنفتاح، الجدارة، والنشاط املدين.

مة »للحرب  يرى ساتلوف أّن الخطوة األوىل يف إنشاء حملٍة دبلوماسية عامة ُمتمِّ

عىل اإلرهاب« هي: إدراك صعوبة التحّدي، التمييز بن الدول والشعوب املستهدفة، 

ومعرفة االختافات األساسية بن الوضع الراهن والنزاع الفكري األمرييكـ  السوفيايت 

الذي جرى يف السنوات السابقة.

يذكُر ساتلوف أنّه توجد ثالثة عنارص رئيسية يف حملة الدبلوماسية العامة املتكاملة 

وهي: اإلعالم، التعليم، وبرامج تبادل الطاّلب، وينبغي بذل املزيد من الجهد يف كلٍّ 

من هذه امليادين.

يف امليدان اإلعالمي، الهدف األسهل للدبلوماسية العامة املعزَّزة هو البّث، أي 

الرتكيز عىل التلفاز واإلذاعة، ولكّنه األدّق.

أّما بالنسبة للتعليم، يعتُب ساتلوف أنّه من املؤسف أّن أغلبية طّاب الجامعات 

وسياستها  األمريكية  الحكومة  عن  املعلومات  لكسب  فرصًة  ميلكون  ال  العرب 

للمجتمع  أفضل  بشكٍل  الرشق األوسط  فهم شعوب  أّن  وثقافتها، ويرى  ومجتمعها 

األمرييك ينبغي أن يكون أمراً ذا أهمية حاسمة بالنسبة للدبلوماسية األمريكية العامة. 

تُوجد أولويتان وهم: ترويج هذه البامج يف الجامعات الكبى يف الرشق األوسط، 

الدراسات  إدخال  أجل  من  محلّيّن  أساتذٍة  مع  للتعاون  جديدة  وسائط  وإنشاء 

هي  اإلنكليزية  اللغة  أّن  ساتلوف  يعتب  والثانوي.  األسايس  التعليم  يف  األمريكية 

املعرب إىل الثقافة واملجتمع األمرييك، وإتاحتها بشكٍل أوسع ألهل الرشق األوسط 
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ينبغي  العامة األخرى. كذلك،  الدبلوماسية  الجهود  لنجاح كلِّ  أفضَل فرصٍة  تُشكِّل 

تعليم الطاّلب العرب عن املحرقة اليهودية.

تبذَل املزيد من  أن  للواليات املتّحدة  ينبغي  الطاّلب،  تبادل  يتعلّق ببامج  فيم 

ويعتُب  املتّحدة،  الواليات  والجامعات يف  املعاهد  إىل  التاميذ  جذب  الجهد يف 

ساتلوف أّن برامج تبادل الطّاب قد أثبتت مع الوقت أنّها نافعة وعالية املردود يف 

بناء العاقات اإليجابية.

يختُم ساتلوف بالقول إنّه يف حملة الدبلوماسية العامة ـ كالحرب عىل اإلرهاب 

ل  يُفضَّ قابلة لإلثبات.  قليلة  انتصاراٌت رسيعة بل نجاحات  ـ لن يكون هناك  نفسها 

ع، ومن املهم للواليات املتّحدة  إنجاز هذه الحملة بطريقٍة صحيحة ومن دون ترسُّ

أمريكا  للتعرُّف عىل سياسة  األوسط  الرشق  الفرصة ألهل  منح  الجهد يف  تبذل  أن 

وحكومتها وطريقة الحياة فيها وسياساتها، واستناداً إىل ذلك يتّخذون القرار املدروس 

حول دعم أمريكا أو مناهضتها، وكيفية بناء مستقبلهم ومجتمعاتهم.

يف القسم الثاين تحت عنوان »األخطاء التي نرتكبها«، يذكُر ساتلوف بعض أسباب 

فشل السياسة العامة األمريكية منذ ]] أيلول ومنها:

»لنيل  الرامي  الجهد  الذين مثّنوا  السياسة  لُصّناع  الخاطئ  االسرتاتيجي  ه  -التوجُّ

املوّدة« وذلك عىل حساب دعم السياسة األمريكية.

-القرارات التكتيكية الخاطئة التي أضفت هالًة من التأييد عىل بعض أكرث الُنّقاد 

ُخبثاً للمصالح والسياسة األمريكية.

ومبادرات  مشاريع  لتطوير  أيلول   [[ حادثة  اغتنام  يف  واإلبداع  الرسعة  -قلّة 

دبلوماسية جديدة وتطبيقها.

-االعتمد املفرط عىل قوى البّث اإلعامي.

-النقص يف تقديم االهتامم والتمويل املناسب لألبعاد املتوسطة والبعيدة املدى 

لحملة »السيطرة عىل القلوب والعقول«.



94 معهد واشنطن للشرق األدنى

يعتُب ساتلوف أّن املشاكل الرئيسية هي: عدم امتاك الواليات املتّحدة لتعريٍف 

الحروب  يف  ُمناسبن  غري  ألفراٍد  العوَن  تقدميها  واألرشار«،  »األخيار  عن  صحيح 

تأكيدها املفرط عىل إعان  العربية واإلسامية،  تُشّن يف املجتمعات  التي  الثقافية 

التسامح الديني األمرييك، وعدم التأكيد الكايف عىل دعم السياسة. وفقاً له، ينبغي أن 

يكون دعم السياسة األمريكية يف صميم جميع حمات الدبلوماسية العامة.

تهتّم  ال  أن  املّتحدة  الواليات  عىل  أنّه  ويعتب  التعليم  ملسألة  ساتلوف  يتطرّق 

يتعلّمه، ويقرأه، ويسمعه،  ما  الدرايس: أي  باملحتوى  أيضاً  التعليم بل  فقط مبسألة 

ويشاهده الطاّلب يف الرشق األوسط. تحتوي هذه النقطة عىل أربعة عنارص، فيتحتّم 

عىل أمريكا:

من  العديد  يف  لها  املعادية  الدعاية  حمالت  مبحاربة  وثباٍت  بشدٍة  تقوم  أن  أ( 

الدول.

ب( أن تسعى للسيطرة عىل عقول الشباب املسلم من خالل التعليم.

ج( أن تكون حكيمًة يف توسعة جهود البّث اإلعالمي يف الرشق األوسط.

د( أن تزيد بشكٍل كبري من متويل برامج تعلّم اللغة اإلنكليزية يف الخارج، فمن 

خال هذه اللغة يدخُل الشباب إىل بوابة العوملة التي تُتيح الفرصة للواليات املتّحدة 

إليصال صوتها.

يف القسم الثالث تحت عنوان »األموُر الصحيحة التي نقوُم بها«، يعتُب ساتلوف 

أنّه من ضمن األمور اإليجابية التي تقوُم بها الواليات املّتحدة: إبقاء أبواب التعليم 

الخارج  األمريكية يف  املدارس  العرب، ووجود  للطاّلب  مفتوحة  أمريكا  العايل يف 

التي تلعُب دوراً حيويّاً يف الحروب الثقافية الدولية عىل حّد تعبريه.

الدبلوماسية  أّن  ساتلوف  يعتُب  جديدة«،  »مقاربة  عنوان  تحت  الرابع  القسم  يف 

العامة ليست مجرد حملٍة دعائية بل استثمراً يف األفكار واألشخاص ليك تحصل 
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الحلفاء  لتكوين  وفرصٍة  الحالية  لسياساتها  عادلة  ُمحاكمٍة  عىل  املتّحدة  الواليات 

املصالح  تعزيز  سبيل  املستقبل. يف  أمريكا يف  إىل جانب  يُحاربون  الذين  الجدد 

تعتمُد  الناجحة  العامة  الدبلوماسية  أّن  إدراك  يف  األوىل  الخطوة  تتمثّل  األمريكية، 

عىل ثاثة مضامن: الرتكيز القصري األمد عىل الصورة الخارجية للواليات املتّحدة، 

التأكيُد املستمر  االستثمر بعيد األمد يف الحلفاء املستقبلين، وأكرث من أي يشء 

عىل تعزيز املصالح األمريكية.

أمريكا  حلفاء  من  لاستفادة  العميل  »الدليل  عنوان  وتحت  القسم،  هذا  -يف 

مسلم  مليار   1.3 من  أكرث  وجود  مع  أنّه  ساتلوف  يعتُب  لإلساموين«،  املناهضن 

مبساعدة  أو  مبفردها  املتّحدة  الواليات  تقوم  أن  الواقعي  غري  من  العامل،  حول 

الحكومات األخرى واملنظمت الدولية واملبادرات الخاصة بإفراغ البيئة التي تعرثُ 

فيها املنظمت اإلرهابية عىل املجنَّدين. ولكن عىل الرغم من عدم إمكانية إنجاز 

أنّه يوجد الكثري مّم مُيكن فعله لتقليل عدد اإلساموين  هذا األمر بشكٍل تام، إاّل 

من  الرغم  عىل  معهم.  املتعاطفن  الناشطن  أو عدد  إرهابين،  يُصبحون  قد  الذين 

أّن هدف الدبلوماسية العامة هو الناس وليس الحكومات، إاّل أنّها تُشبه الدبلوماسية 

التقليدية يف أهدافها وهي: تقوية األصدقاء، تقويض تأثري األعداء، وتنمية الفهم العام 

)والدعم( للمصالح والقيم األمريكية الوطنية.

من أجل تقليل عدد اإلسامين املجّندين، ينبغي:

أ( تحديد الحلفاء املحتملن يف أوساط املسلمن غري اإلساموين، ومن الطرق 

واملؤمترات  األمريكية  السفارة  أنشطة  يف  للمشاركة  دعوتهم  اتّباعها:  مُيكن  التي 

الصحفية املتعلّقة بالسفارة والزيارات التبادلية والرحات التعليمية إىل أمريكا.

ب( إنشاء شبكات تجمعهم بهدف عام، وقد يتضّمن هذا األمر جمَع أشخاٍص 

يف  فقط  الشبكات  هذه  تُسهم  ال  اإلساموية.  انتشار  ملحاربة  مختلفة  رؤى  ذوي 

يتولّوا  أن  الذين ميكن  األفراد  أيضاً يف تحديد  بل  النشاط اإلصاحي  قوة  مضاعفة 

أدوم  تغيريٍ  إىل  الوصول  العامة. ميكن  السياسة  دة يف  ريادية يف قضايا محدَّ أدواراً 
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يف  إصاحي  تفكريٍ  ذوي  ألفراٍد  الخفي  األمرييك  التأييد  خال  من  فاعلية  وأكرث 

الهيئة البريواقراطية واملجتمع املدين وذلك من أجل إيصالهم إىل الهيئات الوطنية 

واملحلية التي يتم تشكيلها عادًة من أجل مراجعة املناهج الدراسية.

ج( إظهار دعم الواليات املتّحدة لهؤالء الحلفاء يف الرؤية واملال.

الدعم  تقديم  أهمية  من  الرغم  أنّه عىل  ساتلوف  يعتب  الحلفاء،  تقوية  أجل  من 

األساليب  إحدى  كاٍف.  غري  أنّه  إاّل  لإلساموين،  للمناهضن  الواضح  السيايس 

وجه  وعىل  لهم  االستخباراتية  املعلومات  تقديم  هي  مادياً  املكلِفة  وغري  املهمة 

الخصوص تلك املعلومات املتعلّقة بالعمليات واإلدارة والتمويل والعنارص داخل 

جميع املبادرات واملنظّامت غري الحكومية املّتجهة نحو اإلسالموية، وهذا محفزٌّ 

قوي للعمل.

يف الحملة الرامية للحّد من انتشار اإلساموية، ال يكفي تحديد الحلفاء الحالين 

امليدان،  هذا  يف  ومستقبلين.  ُجُدد  حلفاء  تكوين  ينبغي  بل  وتقويتهم  ودعمهم 

يعتُب ساتلوف أّن إحدى ساحات املعركة األساسية هي تعليم األطفال )تعليم اللغة 

الخارج،  ارتياد املدارس األمريكية يف  اإلنكليزية، متكن الطاب غري األثرياء من 

وتوزيع  األوسط،  الرشق  يف  األمريكية  بالجامعات  الشبيهة  الجامعات  إنشاء  دعم 

الكتب التعليمية األمريكية يف باد املسلمن(.

ال  أنّه  ساتلوف  يعتب  العامة«،  والدبلوماسية  الخاصة  »املبادرات  عنوان  -تحت 

يوجد شٌك حول أهمية السعي وراء اإلصاح السيايس واالجتمعي واالقتصادي يف 

منطقة الرشق األوسط األعم. يتحّدث ساتلوف عن دول هذه املنطقة وأديانها ولغاتها 

و»العامل  العريب«  »العامل  ملفهومي  أهمية  توجد  ال  أنّه  ويعتب  حكمها،  وأساليب 

اإلسالمي« بل ينبغي إبعادهام عن قاموس السياسة ألّن اإلسالمويني ينتفعون منهام، 

والعنرص األسايس يف مواجهة اإلساموية هو دعم مفهوم الدولة.

يعتُب ساتلوف أنّه يقع عىل عاتق الواليات املتّحدة دوٌر مهم يف ترويج اإلصاح 
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ناشطة لعرشات  كانت  الحكومية  املنظّمت غري  أّن بعض  مع  األوسط،  الرشق  يف 

من  العديد  هناك  أّن  إاّل  كذلك،  تبقى  أن  املرجَّح  ومن  املنطقة  هذه  يف  السنوات 

)كعامل  اإلصاحية  األجندة  يف  واإلبداع  الحركة  إدخال  مُيكنها  التي  املؤّسسات 

التجارة، التعليم العايل، واملؤّسسات اإلنسانية(. أّما يف القطاع الخاص، فتوجد نقطة 

مفيدة النطالق املبادرات األمريكية وهي الرتكيز عىل: اإلعالم، التعليم، والنساء.

-تحت عنوان »دروس من الخط األمامي: السنتني اللتني قضيتهام يف املغرب«، 

هو  ـ  أمريكا  شعبية  انعدام  -وليس  الراديكالية  اإلساموية  انتشار  أّن  ساتلوف  يعتب 

أكب تحدٍّ يواجه املصالح األمريكية يف املجتمعات العربية واإلسامية. استناداً إىل 

تجربته يف املغرب، يرى ساتلوف أّن عىل الدبلوماسية األمريكية العامة الرتكيز عىل 

ثاثة ميادين أساسية: أ( صورة أمريكا )ميكن اتّباع العديد من الخطوات لتحسن هذه 

الصورة(؛ ب( مصالحها؛ وج( استثمراتها يف الحلفاء الحالين واملستقبلين )وهذا 

هو العنرص األهم(.

مع  أنّه  ساتلوف  يرى  اإلرهاب«،  عىل  الحرب  يف  األفكار  »معركة  عنوان  تحت 

املشاكل التي تشهدها الدبلوماسية األمريكية العامة يف الرشق األوسط، مُيكن القيام 

باألمور التالية لرتميم األرضار: النظر إىل معركة األفكار كجبهٍة عسكرية، وأن يكون 

م. كذلك، ينبغي القيام بأموٍر أقّل  الهدف عىل املدى البعيد النرص وليس مجرّد التقدُّ

وبطريقٍة أفضل، وأن تُصبح جهود الدبلوماسية العامة أشّد وأكرث محلية، وأن يبحث 

املسؤولون األمريكيون يف كّل بلٍد إسامٍي عن حلفاء محتملن. لن يكون الفوز يف 

معركة األفكار أمراً سهالً، وينبغي للواليات املّتحدة أن تعرف أوالً بأنّها معركة، وأنّه 

مُيكن الفوز بها ثانياً.

بتاريخ 91 نيسان 5002 تحت عنوان »ُمشكلة الدميقراطية  3( يف جلسة مناقشة 

اإلساموية  أّن  ساتلوف  يذكُر  الحل؟«،  هم  اإلسالمويون  هل  األوسط:  الرشق  يف 

هي  اإلسامي  الترشيع  إىل  استناداً  وتنظيمه  الحكم  إلنشاء  الجهد  بذل  تعني  التي 

أكب تحدٍّ فكرٍي يُواجه الواليات املتّحدة يف الوقت الراهن. ينبغي أن يكون هدف 



98 معهد واشنطن للشرق األدنى

السياسة األمريكية تقويض اإلساموين وهزميتهم من خال تحديد تحالٍف واسع 

من غري اإلساموين واملناهضن لهم وتنميته ودعمه. من أجل إدخال املجموعات 

اإلساموية يف حواٍر سيايس مع الواليات املتّحدة، ينبغي أن تنجح يف امتحانن: أن 

تبقى متمسكة بالدميقراطية مع مرور الوقت، وأن يكون النطاق الكامل لسياساتها يف 

ميدان العمل خالياً من العنف وليس مجرد نبذه لفظياً.

يرى ساتلوف أنّه ينبغي عىل الواليات املتّحدة أن يكون لديها أقل قدر من التواصل 

مع املجموعات اإلساموية، ومن األفضل أن ال يكون هناك تواصل عىل اإلطاق. ال 

مُيكن ألمريكا أن تدعم اإلساموين واإلصاحين يف نفس الوقت، بل ينبغي أن تدعم 

األفراد واملؤّسسات التي تحمل القيم العاملية، وهذا يعني تطبيق سياسة أكرث حزماً 

تتمثُّل باالستثمر يف األنصار الحقيقين للدميقراطية وليس الدميقراطية النظرية.

تجاه  األمريكية  »السياسة  عنوان  تحت   2005 أيلول   24 يف  أُقيم  مؤمتر  يف   )4

اإلسالمويني: التعاون أم العزل؟«، يعتب ساتلوف أنّه بالنسبة إىل بعض اإلساموين، 

مُيثّل الحصول عىل القوة خطوًة يف سبيل تحقيق هدفن رئيسين: أ( محو الحدود 

بن الدول اإلسامية من أجل إعادة تشكيل الخافة؛ وب( قلْب املفاهيم املعارصة 

للمواطنة من أجل تحويل األّمة إىل الفاعل البارز يف الشؤون الدولية. هناك ثاث 

نقاط مهّمة ينبغي تذكّرها وهي أّن اإلسامويّن يعتبون أّن العنف هو تكتيٌك وليس 

اسرتاتيجية )االسرتاتيجية ثابتة وتتمثّل يف تحويل األنظمة املوجودة إىل دول ُمستندة 

تّم  حينم  إاّل  للعنف  ممرستها  إسامية  مجموعة  أي  تُعلِّق  مل  وأنّه  الرشيعة(،  إىل 

الضغط عليها من ِقبل دولة معيّنة، وأّن عدم اللجوء إىل العنف ليس املعيار الوحيد 

للدخول يف السياسة الدميقراطية، بل أيضاً نبذ العنرصية والتحريض.

ال تتعاون الواليات املتّحدة سياسياً مع املجموعات اإلرهابية ولكّنها تتعاون مع 

اإلساموين الذين يتمتّعون بالرشعية يف بعض البلدان. يتحتُّم عىل الواليات املتّحدة 

أن تساعد أصدقاءها يف الرشق األوسط بدالً من التعاون مع خصومها، وعليها دعم 

الدميقراطين وليس الدميقراطية فحسب، باإلضافة إىل عدم تحفيز االرتباط السيايس 
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الواليات  عىل  ينبغي  معتدلن،  إىل  املتطرّفن  تحويل  من  وبدالً  اإلساموين.  مع 

املتّحدة االلتزام باملرشوع املتمثّل بتقوية املعتدلن، وال مُيكن تحقيق ذلك إاّل إذا 

كانت أمريكا أكرث علمً بكيفية ترويج الدميقراطية يف الرشق األوسط.

عنوان  تحت   ،2006 بتاريخ شباط   53 العدد  السيايس«  »املجهر  إصدار  5( يف 

»تداعيات فوز حامس عىل األمن، والسياسة، واالقتصاد، واالسرتاتيجية«، يناقُش عّدة 

باحثن هذا املوضوع بتشّعباته ويتوىّل ساتلوف تقديم معلومات أساسية عن حركة 

حمس حيث يذكُر أنّها قد عّبت يف ميثاقها عن هدفها األسايس املتمثِّل مبواجهة 

لتحقيق  إرسائيل، ومن دون هذه املهمة فا سبب لوجودها. توجد وسائل متعّددة 

دميوغرافياً  إرسائيل  إلغراق  الفلسطيني  املجتمع  أسلمة  بن  وترتاوح  الهدف  هذا 

أنّه من املؤكَّد أن  وصوالً إىل الرصاع املسلَّح ضّد الدولة اليهودية. يعتب ساتلوف 

تقوم حمس بإظهار الليونة التكتيكية يف الُحكم، إاّل أنّه من غري املحتمل أن تقوم 

بتغيري أيٍّ من أبعاد اسرتاتيجيتها األساسية.

من أجل تقييم أداء حمس يف السلطة، يُلفت ساتلوف النظر إىل النقاط التالية:

أ( هدف حمس املبارش هو تعميق سيطرتها عىل جميع أبعاد املجتمع الفلسطيني، 

وهذه السيطرة هي أساس إسرتاتيجيتها الطويلة األمد املتمثّلة مبواجهة إرسائيل، وما 

د ممرستها للحكم السيايس. تخاف منه حمس هو هفوة تُهدِّ

ب( قد تقيم حامس هدنًة مع إرسائيل ولكّنها لن تُقيم السالم معها. بالتايل، فإّن 

تثبيت سلطة حامس يف الداخل الفلسطيني سيكون مقدمة للتجهيز للمرحلة املقبلة 

من املعركة ضّد إرسائيل والتي سوف تخوضها حامس من موقعٍ أقوى دبلوماسياً، 

وسياسياً، وعسكرياً.

العريب  امليدان  قلب  يف  مسلَّحة  راديكالية  حكومٍة  ظهور  أّن  ساتلوف  يعتُب 

من  وكثريٍ  املعتدلة  العربية  والدول  إرسائيل  عىل  سلبيٌة  انعكاساٌت  له  اإلرسائييل  ـ 

الله  كحزب  الخارجية  القوى  وصول  مشكلة  حّل  مُيكن  ال  األمريكية.  السياسات 
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وإيران إىل أبواب القدس وتحّول الرصاع إىل نزاٍع دويل إاّل من خال منع قيادة حمس 

من الوصول إىل نظام الُحكم أو ضمن سقوطها الرسيع إذا وصلت إليه فعاً. وكلّم 

بقيت الحكومة بقيادة حمس يف الحكم لوقٍت أطول، سوف تزداد سيطرة الحركة عىل 

املؤّسسات الفلسطينية )ومن ضمنها العسكرية(، وسوف تُرّحب مبشاركة املنتهزين 

اإلساموين ومُتهِّد لاستئناف املحتمل للرصاع املسلَّح ضّد إرسائيل.

»تقييم  عنوان  تحت   2006 متوز   57 العدد  السيايس«،  »املجهر  إصدار  يف   )6

ما يفعله العرب وليس ما يقولونه: مقاربٌة جديدة لفهم العداء العريب تجاه الواليات 

عىل  نخلة  ومارك  يومانز،  يونيس  ساتلوف،  روبرت  باحثن:  ثاثة  يُركِّز  املّتحدة«، 

اً مهمً ألنّها متثّل أفعاالً شخصية يقوُم  حركات املظاهرات العامة ويعتبونها مؤرشِّ

وأماكنها  املظاهرات  عدد  عن  دقيقة  إحصائياٍت  اإلصدار  هذا  يتضّمن  األفراد.  بها 

وسنواتها وأسبابها وعدد املشاركن فيها وانتمءاتهم.

العراق ومن  املّتحدة هي  للواليات  ُمناهضة  التي شهدت مظاهرات  الدول  أكث 

أّما الدول التي شهدت أقّل املظاهرات  ثم مرص وتأيت بعدها األرايض الفلسطينية، 

فقد كانت اإلمارات العربية املّتحدة، الكويت، وتونس. أّما لدى اتّخاذ عدد السكان 

بعني االعتبار، فقد كانت الدول التي شهدت أكث املظاهرات هي: لبنان، البحرين، 

األردن؛ والدول التي شهدت أقّل املظاهرات هي: تونس، السعودية، والجزائر. بعد 

ُم الباحثون املالحظات التالية: إيراد التفاصيل املتعلّقة باملظاهرات، يقدِّ

 538( ُمنخفضاً  كان  املّتحدة  للواليات  املناهضة  للمظاهرات  اإلجاميل  العدد 

مظاهرة مذكورة يف قاعدة البيانات يف 18 دولة عىل مدى 6 سنوات(، وقد كانت هذه 

ياسني(  الشيخ أحمد  واغتيال  العراق  )كاجتياح  معّينة  بحوادث  املظاهرات مدفوعًة 

وهمدت برسعٍة بعد ذلك. ال يتشابه جميع العرب وهذا يّتضح من عدد املظاهرات 

تزدد  مل  وكذلك  عام  بشكٍل  عنيفة  املظاهرات  هذه  تكن  ومل  املختلفة،  الدول  يف 

توجد عالقٌة بني  طبيعتها. كذلك، ال  أو  فيها  املشاركني  أو عدد  الوقت  مع  وتريتها 

ر املظاهرات واالصطفاف السيايس للدول التي شهدت هذه االحتجاجات. تكرُّ
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تتمثّل االستنتاجات التي يُقّدمها الباحثون كالتايل:

حاالت التعبري عن العداء تجاه الواليات املّتحدة هي عرضية ومدفوعة بأحداث 

معّينة وال يوجد دليٌل كبريٌ عىل تنامي الكراهية تجاه أمريكا أو شعبها أو سياساتها. 

أّما الرسعة التي يخرُج فيها العرب للتظاهر فإنّها تشبه الرسعة التي يعودون فيها إىل 

مستوياٍت  تُظهر وجود  االستطالعات  نتائج  أّن  مع  االحتجاج.  بعد  العادية  حياتهم 

عالية من العداء تجاه الواليات املّتحدة، إاّل أّن قلّة املظاهرات املناهضة ألمريكا 

من  العربية  الحكومات  منع  هو  السبب  لعّل  كمفاجأة.  تأيت  العنيفة  غري  وطبيعتها 

انعقاد هذه املظاهرت تجّنباً الستياء أمريكا أو خشيًة من تحوُّل هذه االحتجاجات 

ضّدها، أو قد يكون السبب اعتبار الشعوب العربية أّن املظاهرات يف الشوارع هي 

غري فّعالة.

يرى الباحثون أنّه قد قامت بعُض الحكومات يف املنطقة بالتحريض عىل إقامة 

عدٍد كبري من املظاهرات إلظهار امتعاٍض رسمي تجاه إحدى السياسات األمريكية، 

دة، أو لسبٍب آخر. يف ختام البحث، يتساءل  أو لحرف االنتباه العام عن قضيٍة محدَّ

يتّم  مل  إذا  مؤثِّرة  املواقف  أّن  وهل  املّتحدة  الواليات  معاداة  معنى  عن  الباحثون 

عن  أخرى  مؤرشاٍت  إىل  اإلضافية  األبحاث  تتطّرق  أن  ينبغي  أفعال؟  إىل  ترجمتها 

الواليات  إىل  السفر  وعدم  األمريكية  البضائع  كمقاطعة  ألمريكا  املعادي  السلوك 

املّتحدة أو االمتناع عن ارتياد مدارسها وجامعاتها، وقبل التوّصل إىل أحكام نهائية 

ستكون الواليات املّتحدة مخطئة إذا قامت بتقييد سياساتها أو أنشطتها الخارجية فقط 

بسبب خوفها من رّدة الفعل الشعبية.

7( يذكُر تقرير كتاب روبرت ساتلوف »برفقة األخيار: القصص الضائعة من االمتداد 

العميق للمحرقة يف األرايض العربية« الصادر يف ترشين األول 2006، أّن املؤسسات 

املكرَّسة إلحياء ذكر املحرقة قد كرّمت أكرث من عرشين ألف شخص لقيامهم بإنقاذ 

اليهود خال الحرب العاملية الثانية ولكن ال يندرج عريٌب واحد ضمنهم. يف سعيه 

العاملن  يجتاُح  الذي  املحرقة  إنكار  سيل  ملواجهة  باألمل  مفعٍم  ردٍّ  عىل  للعثور 
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اإلسامي والعريب، انطلق ساتلوف يف مهمة البحث عن بطٍل عريب تستطيع قّصته 

تغيري الطريقة التي ينظُر فيها العرب إىل اليهود وإىل أنفسهم وتاريخهم.

-جديٌر بالذكر أّن وزارة الخارجية األمريكية قد قامت برعاية جولٍة خطابية لساتلوف 

َم سلسلًة من املحارضات أمام  يف مرص وإرسائيل استمرّت لعرشة أيام، وذلك ليك يُقدِّ

جامهري يف الرشق األوسط حول الدور العريب يف املحرقة وأهمّيته السياسية يف يومنا 

الحايل.

8( يف خطاٍب له يف 31 ترشين األول 2006 تحت عنوان »مقاربة جديدة ملواجهة 

إنكار املحرقة يف املجتمعات العربية واملسلمة«، يرى ساتلوف أّن أحد أكرث أشكال 

معاداة السامية ُخبثاً وانتشاراً يف املجتمعات العربية هو إنكار املحرقة، وأنّه إذا أُريَد 

تبديل تصّورات العرب عنها ينبغي تقديم الحادثة يف قالب قصٍة عربية: أي رسد واقعٍة 

قام فيها عريٌب بإنقاذ يهودي يف زمن املحرقة )حيث إّن األملان وحلفاَءهم قد احتلّوا 

ساتلوف  يعتربُ  يهودي(.  مليون  نصف  من  أكرث  فيه  يقطُن  كان  الذي  أفريقيا  شمل 

أنّه ينبغي للعرب أن يسمعوا هذه القصص من أساتذتهم، ووّعاظهم، وقادتهم، وتقع 

عىل األمريكيني مسؤولية فتح العقول العربية عىل هذه الحقبة املنسّية من تاريخهم، 

الداخل والخارج هو فعالً مسألة متّس األمن  التسامح يف  تعزيز  بأّن  بالقول  ويختُم 

القومي األمرييك.

9( يف خطاٍب له يف 2009 تحت عنوان »املصلحة واالحرتام املتباَدلَني: أفكاٌر 

أّن  ساتلوف  يرى  اإلسالمي«،  »العامل  تجاه  العامة  االمريكية  الدبلوماسية  تخدُم 

املصالح  ودعم  األجنبية  بالجمهري  املبارش  االنشغال  تتجاوُز  العامة  الدبلوماسية 

األمريكية وأنّها مُتثّل منافسًة فكريًة مع املتطرّفن اإلساموين الذين يوّدون فرض 

العنارص  هذه  هزمية  تتطلُّب  والعامل.  دولهم  يف  الرشيعة  إىل  ُمستندة  حكوماٍت 

جميع آليات األمن الوطني غري القهرية، وعىل الواليات املتّحدة أن تضمن وجود 

خيارات متعددة للمسلمن ألنّه حينم يُصبح التطرّف الخيار الوحيد ستكون أمريكا 

قد ُهزمت بالفعل.
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من أجل توجيه الدبلوماسية العامة نحو حرب األفكار، ينبغي للواليات املّتحدة 

يواجهون  الذين  أولئك  وتقوية  التعاون  أجل  من  بالدول  خاصة  خططاً  م  تُصمِّ أن 

حربّية  مناطق  أ(  فئات:  خمس  ضمن  التخطيطات  هذه  تفصيل  وينبغي  التطرُّف، 

حاسمة  دول  ج(  باكستان(؛  نيجرييا،  )اليمن،  هّشة  دول  ب(  وأفغانستان(؛  )العراق 

)تركيا، مرص، إندونيسيا(؛ د( منطقة نظامية )أوروبا(؛ وه( إيران لوحدها.

الفريدة  التحديات  تناول  يف  ة  ومتبرصِّ فَِطنة  املتّحدة  الواليات  تكون  أن  ينبغي 

التي تتضّمنها هذه الفئات، وعليه، يجب تحديد املجموعة الواسعة من املسلمن 

ناحيٍة  من  اإلسامي.  والحكم  التطرُّف  يُعارضون  الذين  ـ  والعلمنين  امللتزمن  ـ 

أخرى، ال ينبغي االعتامد عىل اإلسالمويني غري العنيفني لحْجب أصوات اإلسالمويني 

العنيفني بل يتحّتم مواجهة اإلسالمويني جميعاً. كذلك، ينبغي التفريق بني الحكومات 

املستعّدة للتعاون مع الواليات األمريكية وتلك التي تعترب أّن التعاون مع اإلسالمويني 

يخدُم مصالحها بشكٍل أفضل.

10( يف شهادٍة أدىل بها ساتلوف أمام مجلس النّواب األمرييك يف 9 شباط 2011 

أمريكا  سياسة  عىل  تداعياتها  ولبنان:  مرص  يف  املستجّدة  »التطّورات  عنوان  تحت 

وحلفائها يف الرشق األوسط األعم«،  يعتُب ساتلوف أنّه مع االضطرابات التي تجتاح 

الدول العربية يف الربيع العريب، ينبغي للسياسة األمريكية أن تتّبع التايل:

-تعزيز التحالفات: حيث إنّه مع سقوط سند أمريكا املتمثّل مبرص )ولو بشكٍل 

آين( ينبغي للواليات املتّحدة أن تعزِّز تحالفاتها. تأيت رشاكتها مع إرسائيل يف أول 

الائحة مع أهمية التحالف مع دول الخليج وتقوية األردن.

-ترويج عمليٍة إصاحية مستمرة وأساسية.

-توجيه حركات التغيري نحو األنظمة القمعية كإيران وسوريا]]].

د( عدم السمح إليران باالستفادة من التهاء الواليات املتّحدة مبرص.

هـ( تبّني مقاربة أكرث جّديّة وواقعية تجاه السام اإلرسائييل ـ الفلسطيني.

]]]-كتب ساتلوف هذه التوصية قبل وقوع األزمة السورية.
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الطويل  الهدف  لبنان عىل  تُركّز يف  أن  املّتحدة  الواليات  أّن عىل  يرى ساتلوف 

األمد املتمّثل بدعم وتطوير القوات الوطنية التي ترفض السيطرة األجنبية ونفوذ إيران 

»ملقاومته«  رهينة  اللبناين  الشعب  تجعل  التي  الله  حزب  سياسة  وتُعارض  وسوريا 

الوهمية ضد إرسائيل.

11( يف دراسٍة صادرة يف آذار 2011 تحت عنوان »إرسائيل: قيمٌة أم عبء؟ نقاٌش 

يف  إرسائيل  لصالح  باً  متعصِّ ساتلوف  يقُف  اإلرسائيلية«،  ـ  األمريكية  العالقة  حول 

مقابل شاس فرميان ـ السفري األمرييك السابق يف السعودية ـ الذي يعترب أّن إرسائيل 

مبارشاً  تهديداً  تُشكِّل  ال  إيران  وأّن  العكس،  وليس  أمريكا  من  األكرب  املستفيد  هي 

للواليات املّتحدة. فيم ييل تلخيٌص ألبرز آراء ساتلوف:

-تُشكِّل إرسائيل قيمًة اسرتاتيجية للواليات املّتحدة، بل وأكث من ذلك، مصدراً 

حكومتُها  تدعُم  صديقة  دولة  لديها  يكون  أن  أمريكا  مصلحة  من  غنياً.  اسرتاتيجياً 

املنطقة  الرشق األوسط األعم، وال توجد يف هذه  األمريكية يف  وشعبُها املصالح 

دولٌة مؤيِّدة ألمريكا حكومًة وشعباً مثل إرسائيل.

الثقافة والقيم، وهذا األمر ينصّب يف  -تشرتك الواليات املّتحدة مع إرسائيل يف 

اقتصاد  يكون  أن  أمريكا  مصلحة  من  كذلك،  األمريكية.  الوطنية  املصلحة  قلْب 

بن  القوية  العاقة  ساعدت  وقد  األمرييك  باالقتصاد  وثيق  بشكٍل  مرتبطاً  إرسائيل 

البلدين يف تحويل إرسائيل إىل محطة طاقٍة اقتصادية ورشيك اقتصادي ألمريكا.

-دولة إرسائيل القوية التي تتمتّع بعاقٍة متينة مع الواليات املتّحدة هي أساسيٌة 

املبادرات  أكرث  إحدى  كانت  العملية  وهذه  األوسط،  الرشق  يف  السام  عملية  يف 

الرشق  يف  إقليمية  حرٌب  تحصل  مل  سنة   36 خال  نجاحاً.  األمريكية  الدبلوماسية 

األوسط ولكن يبقى هذا االحتمل قامئاً بخاصة مع الظروف عىل الجبهة الشملية 

ـ  األمرييك  التعاون  إنجازات  أعظم  إحدى  أّن  ساتلوف  يرى  لبنان(.  جنوب  )مع 

العريب-اإلرسائيل إىل  النزاع  السالم هو تحويل  اإلرسائيل يف رشاكتهام يف عملية 

نزاعٍ إرسائيل ـ فلسطيني.
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-تعوُد إرسائيل عىل الواليات املتّحدة بالعديد من املصالح العسكرية، وقد قامت 

إرسائيل باستخباراتها وتكنولوجيتها والدروس التي تعلّمتها من تجربتها الخاصة يف 

القتال غري املتكافئ ومكافحة اإلرهاب بإنقاذ عدٍد من األمريكين.

-بالنسبة للسلفيِّن واملتطرفن الشيعة، أمريكا هي »الشيطان األكب« وإرسائيل هي 

ديتها وثقافتها، وإرسائيل  فقط »الشيطان األصغر«. إنّهم يكرهون أمريكا وقيمها وتعدُّ

الواليات املّتحدة يف  ما تحتاجه  أّن  يعتُب ساتلوف  هي جزٌء صغري من املوضوع. 

بل  يهودية  دوٍل  مبعنى  ليس  ولكن  ـ  »اإلرسائيليني«  من  املزيد  هو  األوسط  الرشق 

حلفاء أكث قوًة ودميقراطيًة ودعامً ألمريكا، أي بتعبريٍ آخر، دوالً مثل إرسائيل.

12( يف مقالٍة له يف 30 حزيران 2011 تحت عنوان »مرص، واسرتاتيجية الواليات 

املّتحدة، والتعاطي مع جامعة »اإلخوان املسلمني«، يعتُب ساتلوف أّن الجميع يف 

ى بـ»الربيع العريب« وأنّه سيكون ملصريها  واشنطن يُدرك أّن مرص هي نواة ما يُسمَّ

بدءاً  األوسط،  الرشق  يف  األساسية  األمريكية  املصالح  عىل  وفوري  مبارش  تأثرٌي 

السويس ومكافحة تهريب  قناة  الوصول إىل  من االحتياجات األمنية األساسية مثل 

األسلحة، وحتى األولويات اإلقليمية مثل السام العريب ـ اإلرسائييل والحاجة إىل 

مواجهة طموحات إيران اإلقليمية. واألهم من ذلك، فإّن انتعاش مرص من جديد قد 

يجعلها مستعّدًة للعودة كاعٍب رئيي عىل الساحة السياسية واالجتمعية والثقافية 

لحصول  قويّاً  منوذجاً  الثوري  تغيريها  مساُر  يُشكِّل  والذي  اإلقليمية،  الدول  بن 

تغيرياٍت يف أماكن أخرى.

يعتُب ساتلوف أنّه يتعّن عىل اإلدارة األمريكية أن تفعل ما بوسعها لتعزيز اآلفاق 

لحدوث تغيري إيجايب، ويشمل ذلك:

للقوات  األعىل  و»املجلس  املرصية،  والحكومة  املرصي،  الشعب  -إخبار 

املسلَّحة« عن طبيعة الدولة املرصية التي توّد الواليات املّتحدة إقامة رشاكة دامئية 

معها.
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الدميقراطي  االختيار  عملية  يف  االستثمر  بن  تناقض  وجود  بعدم  -االعرتاف 

وانعدام الامباالة تجاه نتائج هذه العملية، أي إيجاد السبل لتقديم الدعم من خال 

األقوال واألفعال، وعن طريق الزعمء واألحزاب التي تشارك قيم ومصالح الواليات 

املتّحدة.

املحتملن  الدولين  املانحن  مثل  ـ  أخرى  رئيسية  فاعلة  جهاٍت  مع  -التعاطي 

وزعمء الكونغرس األمرييكـ  لزيادة مساهمتها املفيدة املحتملة والحّد من السلبية 

منها.

يرى ساتلوف أنّه مع وجود اسرتاتيجيٍة واضحة املعامل لتعزيز املصالح األمريكية 

يف مرص، فإّن قرار التعاطي مع جامعة »اإلخوان املسلمني« ـ وهي قوة سياسية من 

أقل  موضوع  هو  ـ  املّتحدة  الواليات  ملصالح  معادياً  سيكون  نجاحها  أّن  الواضح 

أهمية. أّما مع غياب مثل هذه االسرتاتيجية، سيقوم أصدقاء أمريكا وخصومها بتفسري 

ٌ يف الظالم. موضوع التواصل مع جامعة »اإلخوان املسلمني« عىل أنّه تعثُّ

13( يف مقالة بقلم روبرت ساتلوف وإريك تراجر بتاريخ 23 كانون الثاين 2012 

تحت عنوان »كيف ينبغي للواليات املّتحدة أن تتعامل مع الصعود اإلسالموي يف 

بََنت  قد  املتّحدة  الواليات  كانت  إذا  أنّه  يرى  "البعض"  أّن  الباحثان  يذكُر  مرص«، 

عاقاٍت أمنية وثيقة مع أكرث الدول املسلمة املحافظة مثل السعودية وقطر فبالتأكيد 

أّن مرص بقيادة »اإلخوان املسلمن« ميكن أن تكون ودودة أيضاً. مع ذلك، فإنّهم 

الازم  من  أنّه  وجد  قد  فيها  اإلسامي  التصوُّر  ألّن  متاماً  تختلف  مرص  أّن  يعتبان 

املحاربة من أجل النجاة من قبضٍة حديديٍة ملستبٍد فاسد مدعوم من قبل الواليات 

خة  الغرب وإرسائيل- هي مرتسِّ معاداة  أمريكا -إىل جانب  معاداة  أّن  املتّحدة، كم 

بعمق يف وجدان الجمعات اإلسامية املرصية.

قد  املاضية  القليلة  األشهر  يف  وأفعالهم  اإلسامين  أقوال  أّن  الباحثان  -يرى 

تحّدثت عن نفسها وهي تؤكُِّد أّن املصالح األمريكية الرئيسية ستعاين عىل األرجح. 

الدعم  أّن  هي  القاهرة  يف  الصاعدين  القادة  إىل  واشنطن  رسالة  تكون  أن  ينبغي 
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األمرييك ـ سواء املبارش وغري املبارش- يُشرتط بتعاونهم للحفاظ عىل السام مع 

وعليه،  األقليات.  وحقوق  الدينية  والحقوق  السياسية  بالتعددية  ك  والتمسُّ إرسائيل 

د عاقتها بناًء عىل ما يفعله حكام مرص الجدد يف الواقع وليس  ينبغي ألمريكا أن تحدِّ

والدبلوماسين  الصحفين  مع  باإلنجليزية  متحّدثوهم  يقوله  الذي  الناعم  الكام 

والسياسين األمريكين الذين يزورونهم.

14( يف مقالٍة له يف 27 كانون الثاين 2015 يف جريدة »دايل ستار« الصادرة يف 

لبنان، وتحت عنوان »املسلمون الصالحون بني املايض والحارض«، يرسُد ساتلوف 

يعتُب  توني.  يهودي  رجٍل  بإنقاذ  قام  الثانية  العاملية  الحرب  مسلم يف  رجل  قصَة 

ساتلوف أّن السبب الذي يدعو إىل تكرار هذه الروايات بأعىل صوت ممكن وبقدر 

اإلمكان هو التذكري الرضوري بالقوة التي تتمتّع بها حرية االختيار. فاألشخاص الذين 

لتعكس  بتطرٍُّف  ويحوِّرونها  اإلسام  أو  كالقومية  السائدة  العادية  األفكار  يأخذون 

يُواجهون  الذين  بذلك، وأولئك  يتّخذون خياراً  الجهادية  أو  الفاشية  أقىص درجات 

بشجاعٍة من يضطهُد اآلخرين عىل أساس هذه األفكار املتطرفة واملحرّفة هم أيضاً 

يتخذون خياراً. بناًء عليه، يعترب ساتلوف أّن النرص يف املعركة ضّد التطرُّف سيتحّقق 

عندما يّتخذ املزيد من املسلمني نفس الخيار الذي اتّخذه األفراد الذين أنقذوا اليهود 

يف زمن املحرقة خالل الحرب العاملية الثانية.

البيت  حدود  »خارج  عنوان  تحت   2015 األول  كانون   11 يف  له  مقالة  يف   )15

يرى  اإلسالمية«،  »الدولة  ضد  األمريكية  االسرتاتيجية  يف  الفراغات  ملء  األبيض: 

أمٌر  اإلسامية«  »الدولة  تنظيم  هزمية  أّن  هو  والصادم  املرير  الواقع  أّن  ساتلوف 

رضوري ولكّنه غري كاٍف. لقد هزمت الواليات املتّحدة  التطرف السني املتشدد يف 

للقتال  تضطر  قد  ولألسف،  )داعش(،  الحايل  بشكلها  وستهزمها  )القاعدة(  السابق 

تتخلص  أن  إىل  ستتكّرر  حلقة  ضمن  املستقبل،  يف  مجدداً  بها  الهزمية  إللحاق 

الحكومات واملجتمعات والجامعات السنية بصورٍة فّعالة من العقلية والظروف التي 

تُشكِّل أرضيًة خصبة لهذا التطرف.
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يعتُب ساتلوف أّن أمريكا وحلفاَءها ومصالحها وقيمها يواجهون تحدياٍت طويلة 

د من السنة والشيعة عىل اختاف أنواعهم. يُعتب  األمد من التطرُّف اإلسامي املتشدِّ

الخطر  يكون  ال  قد  ولكّنه  اليوم،  إلحاحاً  األكرث  التهديد  اإلسامية«  »الدولة  تنظيم 

الهندي من خال وكائها  إيران من بريوت إىل املحيط  نفوذ  فاليوم، ميتدُّ  األهم. 

)كـحزب الله وامليليشيات الشيعية املتطرّفة يف العراق(، ورشكائها )مثل بشار األسد(. 

وبخالف تنظيم »الدولة اإلسالمية«، فإّن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية هي دولٌة فعلية 

تتمّتع بجميع السلطات والصالحيات والخصائص مبا فيها بنى تحتية نووية هائلة. قد 

ال تتصّدر إيران العناوين اليوم، ولكّنها قد تشكِّل أخطر تهديد يف املستقبل.

يرُتَجم مواجهة تنظيم »الدولة اإلسامية« بشكل شبه حتمي من خال االستعانة 

بالقوة الكافية لتحقيق الهدف املتمثّل بإلحاق هزميٍة عسكرية بالعدو. قد ال تتطلّب 

هذه الخطوة أعداداً كبى من الجنود األمريكين، إاّل أنّها قد تستوجب أعداداً أكب 

من األعداد املنترشة حالياً. يعتُب ساتلوف أّن هناك مشكلة واقعية وهي كيفية ملء 

الفراغ السيايس بعد تحقيق النرص، ولكن يجب أن ال تُساهم هذه املعضلة يف ثني 

وهذا  النرص،  وهو  أال  األسايس  الهدف  تحقيق  إىل  السعي  عن  املتّحدة  الواليات 

كلّه يجب أن ال يرصف أنظارها عن التحديات الطويلة األمد القامئة عىل منع انتشار 

سنية  لتشكيل حكوماٍت  املحلّيني  الالعبني  مع  والعمل  السنية،  الجهادية  الحركات 

فعالة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة، ومجابهة النفوذ اإليراين اإلقليمي املتزايد.

الكلامت  تلعبها  التي  2016 تحت عنوان »األهمية  1 متوز  له يف  16( يف مقالٍة 

يف مكافحة اإلسالموية«، يعتُب ساتلوف أّن عىل الواليات املتّحدة أن تكون أوضح 

العنيفة. هناك فرق بن  السياسية، واإلساموية  يف متييزها بن اإلسام، اإلساموية 

وليس  بالقوة  تتعلّق  أيديولوجيٌة  هي  اإلساموية  وإساموي.  إسامي  الكلمتن: 

نوٍع من  القوى وتسعى لفرض  القوة املسلمة عىل سائر  اإلميان، فهي تؤكِّد سيادة 

الحكم الديني عىل مجتمعاٍت برّمتها مع تدمري كلِّ يشء يعتبه اإلسامويون ُمعارضاً 

مع فهمهم للتطبيق الصحيح لإلسام.
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ممرستهم  يف  الفروقات  إحدى  وتتمثّل  أنفسهم،  بن  اإلسامويون  يختلُف 

الُعنف  استخدامهم  أو  إساموياً،  املحكوم  املجتمع  لتحقيق  االنتخابية  السياسة 

لتعزيز املرشوع اإلساموي. مع االلتباس الذي قد ينطوي عليه استخدام مصطلح 

ل ساتلوف استخدام مصطلح »اإلساموية العنيفة« هنا. ما يُهمُّ أكرث  »جهادي«، يُفضِّ

هو ليس الوسائل التي يستخدمها اإلسامويون )اتّباع العملية السياسية أو العنف( بل 

الهدف املتوّخى )الوصول إىل السلطة(. تختلُف هذه املقاربة عن الرتكيز التقليدي 

النتيجة  وليس عىل  الوسائل  التأكيد عىل  يضع  الذي  العنيف  التطرُّف  مواجهة  عىل 

يرى  أتباعه.  أو  اإلسامي  الدين  مع  التطرُّف  لهذا  صلٍة  بأيِّ  االعرتاف  يف  ويرتّدد 

ساتلوف أنّه يف قلب الجدال األمرييك الوطني حول املصطلحات، يتمركُز املفهوم 

الذي يرّصح بأّن جميع اإلساموين ُمسلمن ولكن ليس كّل املسلمن إساموين.

-يُفّضل ساتلوف عدم الهروب من استخدام مصطلح اإلساموية ويعتب أّن التحّدي 

الذي تواجهه الواليات املتّحدة ينبع من هذه اإلساموية بحد ذاتها، وأنّها أيديولوجية 

رشيرة يستطيع أتباعها اختيار الوسائل العنيفة أو غري العنيفة لتحقيق أهدافهم. بالتايل، 

ينبغي عىل القادة األمريكيني أن يتكلّموا برصاحٍة وحكمة عن خطر اإلسالموية إلنشاء 

والدولية  االتحادية  والحكومات  أمريكا  يف  املسلمة  املجتمعات  مع  التحالفات 

واملحلية، وهي تحالفات رضورية للفوز يف املعركة ضّد هذه األيديولوجية.

»نقل  عنوان  وتحت   ،2017 الثاين  كانون  سياسية«،  »ُمذكّرات  إصدار  يف   )17

بالتزامه  الوفاء  ترامب  أراد  إذا  أنّه  ساتلوف  يعتُب  القدس«]1]،  إىل  األمريكية  السفارة 

بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس، فعليه أن يتحرّك برسعة ُمنجزاً األمور 

التالية:

-التشاور مع الحكومة اإلرسائيلية.

]]]- في السادس من كانون األول 7]20، اعترف الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمًة إلسرائيل 

وأصدر قراره بنقل السفارة األمريكية إلى المدينة المقّدسة. بعد أشهر من إصدار القرار، تّم افتتاح السفارة 

األمريكية في القدس بتاريخ 4] أيار 8]20 وسط احتجاجاٍت فلسطينية عارمة على حدود غزة أسفرت عن 

شهادة أكثر من 60 فلسطينيًّا برصاص قّوات االحتال.
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-قيام فريقه بتقييم التداعيات األمنية اإلقليمية واملحلية وتجهيز الردود املناسبة 

عليها.

هذه  رشح  عب  األساسين  والدولين  اإلقليمين  والحلفاء  األصدقاء  -إرشاك 

الخطوة لهم وحثّهم عىل نقل سفاراتهم إىل القدس.

-إجراء لقاءاٍت رّسية وعالية املستوى مع الرشكاء العرب واملسلمني األساسيني 

)يذكر ساتلوف عىل وجه الخصوص مرص، األردن، السعودية، املغرب، إندونيسيا، 

وتركيا(.

-إخبار القيادة الفلسطينية بالخطوة وأّن مصلحتها تتمثّل يف تفادي الُعنف وليس 

بإثارته

-تحديد خطة لتنفيذ األبعاد اللوجستية لهذا االنتقال.

غرب  يف  السفري  إقامة  ومكان  األمريكية  السفارة  وقوع  رضورة  ساتلوف  يرى 

القدس، أي ذلك الجزء من املدينة الذي سيطر عليه اإلرسائيليون بن عامّي 948]-

949] وذلك للتأكيد عىل أّن هذه الخطوة تهدف إلصاح الظلم التاريخي العائد إىل 

القدس  من  بأيِّ جزٍء  رسمياً  أمريكا  اعرتاف  بعدم  واملتمثّل  إرسائيل  تأسيس  تاريخ 

كعاصمة إلرسائيل. إذا تّم تصوير نقل السفارة وتخطيطه وتنفيذه بأساليب ضعيفة، قد 

يؤّدي ذلك فعاً إىل ردٍّ عنيف من العرب واملسلمن، وهو ما يتنبّأ به "البعض" وكان 

سبب إحجام الرؤساء السابقن عن اتّخاذ هذه الخطوة.

يرى ساتلوف أّن إعان نقل السفارة ينبغي أن يرتافق مع ترصيح للسياسة األمريكية 

يتضّمن النقاط التالية:

-نقل السفارة األمريكية إىل القدس قد تأّخر 69 عاماً.

-تثمن أمريكا ملوافقة إرسائيل عىل تحديد املوقع والحدود الدامئة للقدس عب 

املفاوضات.
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-عمل السفارة األمريكية يف القدس سيتّم كالعمل املعتاد للسفارات.

-محافظة الواليات املتّحدة عىل قنصلية عامة يف القدس كممثليٍة فعليٍة عنها لدى 

السلطة الفلسطينية.

يف  سة  املقدَّ لألماكن  الراهن  الوضع  عىل  للحفاظ  املتّحدة  الواليات  -دعم 

املدينة.

-دعوة الواليات املتّحدة لجميع الدول األعضاء يف األمم املتّحدة لنقل سفاراتهم 

إىل القدس.



يتوىّل منصب مدير األبحاث  أقدم يف معهد واشنطن  باتريك كاوسون]]] زميٌل 

فيه حيث يرُشُف عىل »املبادرة األمنية اإليرانية«. قام كاوسون بكتابة أكرث من 50] 

مقالة حول الرشق األوسط واالقتصاد العاملي باإلضافة إىل تأليف/تحرير 8] كتاباً 

ودراسًة عن إيران، وقد نرش مقاالت رأي يف صحٍف رئيسية كـ»نيويورك تاميز«، »وال 

سرتيت جورنال«، و»واشنطن بوست«. أدىل بشهادته أمام لجان الكونغرس أكرث من 

عرشين مرة، كم ساهم كشاهٍد خبري يف أكرث من 30 قضية فيدرالية ضّد إيران. يَظهُر 

عىل  وتعليقاته  تحلياته  ُم  ويُقدِّ والراديو  التليفزيون  عىل  متكرِّرة  بصورٍة  كاوسون 

اإلعام باإلضافة إىل أنّه يُرَجع إليه بنحٍو ُمكثَّف لاستشارة.

قبل انضممه إىل معهد واشنطن، عمل كاوسون كأستاٍذ رفيعٍ للبحوث يف معهد 

الدراسات االسرتاتيجية الوطنية التابع لجامعة الدفاع القومي، وكاقتصاديٍّ رفيع يف 

صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، وكباحٍث يف معهد أبحاث السياسة الخارجية.

 »New School for Social Research« التحصيل العلمي: دكتوراه يف االقتصاد من

)Oberlin College( وبكالوريوس من كلية أوبرلن

مجاالت الخربة: إيران، دول الخليج الفاريس، الطاقة واالقتصاد، انتشار األسلحة.

اللغات التي يتحدث بها الكاتب: اإلنكليزية، الفارسية، الفرنسية

*  *  *

]]]- أثار باتريك كاوسون ضجًة في إحدى تصريحاته التي دعا فيها إلشعال الحرب مع إيران بشكٍل عمدي 

)Crisis Initiation( حيث قال: »إذا لم يرد اإليرانيون التسوية، سوف يكون من األفضل لطرٍف آخر أن يبدأ 

الحرب. تنزل الغواصات اإليرانية بشكٍل دوري )إلى أعماق المحيط(، وفي أحد األيام قد ال تطفو إحداها 

على السطح )مجدداً(. نحن في لعبة استخدام األساليب الخفية ضّد اإليرانيين، ويُمكننا أن نصبح أخبث 

)في هذه اللعبة(«.

باتريك كالوسون 
)Patrick Clawson( 



113الخبراء والباحثون

»املصالح  عنوان  تحت  آيزنشتات  ومايكل  باتريك كالوسون  بقلم  مقالٍة  1( يف 

األمريكية بعد أيِّ انسحاٍب إرسائيٍل من لبنان« بتاريخ نيسان 2000 ]1]، يعتُب الباحثان 

أّن االنسحاب من جنوب لبنان يُشكُِّل عّدة أخطاٍر ويُقّدم عّدة فرص يف الوقت عينه. يف 

دة عىل شمل إرسائيل،  أسوء األحوال، قد يؤدِّي االنسحاب إىل وقوع هجمٍت ُمتجدِّ

حصول ثأٍر إرسائييل، وقوع دماٍر إضايف يف البُنية التحتية املدنية اللبنانية، واندالع 

مواجهة بن إرسائيل وسوريا بسبب تسامح األخرية ـ إن مل نقل تشجيعها ـ للهجمت 

إىل  االنسحاُب  يؤدِّي  فقد  الحاالت،  أفضل  يف  أّما  اللبناين.  الجانب  من  الصادرة 

حدوٍد هادئة )إن مل تكن سلمية(، ونزع ساح حزب الله واملجموعات الفلسطينية 

املناِهضة إلرسائيل، وتأكيد سيطرة الحكومة اللبنانية عىل منطقة الجنوب.

يرى الباحثان أّن ما سوف يحصُل بعد االنسحاب اإلرسائييل يعتمُد عىل عاملَن: 

ومن  الرئيسية،  والدولية  اإلقليمية  العنارص  فعل  رّدة  وب(  االنسحاب،  ظروف  أ( 

يهتموا  األمريكين مل  السياسة  أّن صّناع  الباحثان  يذكُر  املتّحدة.  الواليات  ضمنهم 

اهتمٍم  البلد موضَع  يغدو هذا  قد  بعد االنسحاب  بلبنان عىل مدى سنوات، ولكن 

لواشنطن. عىل املدى القريب، تتمثُّل املصالح األمريكية الرئيسية بعد االنسحاب 

بالحيلولة دون وقوع العنف، والحّد منه، وإعادة السام واالستقرار إىل لبنان وحدوده 

مع إرسائيل. أّما إحدى املصالح األخرى، فإنّها تتمثّل بالقضاء عىل دور لبنان كماٍذ 

آمن لإلرهابين وكنقطٍة أساسية للتجارة الدولية للمخّدرات.

مصلحٌة  وسوريا  للبنان  يكون  قد  اللبناين،  الجنوب  من  إرسائيل  انسحاب  بعد 

ي  يف تشجيع العنف ضّد إرسائيل عىل يد مجموعاٍت مسلَّحٍة مختلفة. يتمثّل التحدِّ

املبارش للسياسة األمريكية يف منع هذا العنف، ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي عىل 

جنَي  تْضمُن  ب(  اإلرسائييل؛  الردَع  تدعُم  أ(  سياسًة:  تتّبع  أّن  املتّحدة  الواليات 

لبنان وسوريا للمنافع لقاء منعهم للعنف بعد االنسحاب، ودفعهم لثمٍن باهظ إذا 

ُخ حالة ما بعد االنسحاب من خال تقديم الدعم  تسامحا تجاهه أو شّجعاه؛ ج( تُرسِّ

للرتتيبات األمنية ومعايري بناء الثقة؛ د( متنُع األحداث التي مُيكن أن تتسبَّب بُعنٍف 

]]]-  صدرت هذه المقالة قبل شهٍر فقط من تحرير الجنوب اللبناني في 25 أيار من العام 2000.
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د. يعتُب الباحثان أنّه بحال وقوع هجمٍت عىل الحدود بعد االنسحاب اإلرسائييل  ُمتجدِّ

من الجنوب اللبناين، فمن حقِّ إرسائيل التام أن تُدافع عن نفسها عب رضباٍت وقائيٍة 

وانتقامية، وينبغي عىل الواليات املتّحدة أن تدعم هذا الحق. قد يكوُن الردُع هو مفتاُح 

الحفاظ عىل السام بن إرسائيل ولبنان وسوريا. لهذا السبب، يجب أن يبقى تأييُد حقِّ 

إرسائيل بالدفاع عن النفس واالنتقام ركناً أساسياً يف السياسة األمريكية تجاه لبنان.

عنوان  تحت   2009 أيّار  بتاريخ   93 العدد  السيايس«  »املجهر  إصدار  يف   )2

يف  إيران  منهجية  أّن  كاوسون  يعتُب  املايض«،  من  دروٌس  إيران:  مع  »التعامل 

اعتمدها  بقدر  للباد  الداخلية  السياسة  عىل  تعتمُد  املتّحدة  الواليات  مع  عاقتها 

عىل اإلطار الجغرايف ـ السيايس األعم، ويف أغلب األوقات ينصبُّ اهتمُم معظم 

السياسين اإليرانين عىل القضايا السياسية الداخلية. يُشري كاوسون إىل أنّه ينبغي 

عىل الواليات املتّحدة أن تُدرك أّن عليها التعامل مع املسؤولن الفعليّن يف الباد 

وليس أولئك الذين تُكّن لهم الوّد.

املتّحدة  الواليات  مع  التعامل  يف  ينجحون  الذين  اإليرانين  أّن  كاوسون  يذكُر 

التي تقف  الحواجز  يُريد إسقاط  بأغلبه  الشعب اإليراين  ينتفعون سياسياً؛ ألّن  سوف 

بوجه العاقات األمريكيةـ  اإليرانية. ولكن تحت الظروف الراهنة، سوف يقع التعامل مع 

دين الذين مُيسكون بزمام القّوة، ويُفيد الواقع املرير الذي ال مُيكن التهرُّب منه أّن  املتشدِّ

هذا التعامل سوف يعوُد بالنفع عىل أولئك الذين تكرههم الحكومة والشعب األمرييك.

يرى كاوسون أنّه ينبغي أن تعتقد الواليات املتّحدة وإيران أّن التعامل املشرتك 

يخدُم مصالحهم االسرتاتيجية إاّل أّن هذه املصالح يف الواقع تتعارُض بشكٍل رئيٍي 

حيث تكمُن املصلحة االسرتاتيجية األمريكية يف املحافظة عىل الوضع الراهن بينام 

تقبل  ال  أمٌر  وهو  املنطقة،  يف  البارزة  القوة  تُصبح  وأن  املشهد  تُغريِّ  أن  إيران  تُريُد 

يوجد  أسايس،  بشكٍل  املصالح  تختلُف  دامت  ما  بالتايل،  املّتحدة.  الواليات  به 

عائٌق هائل أمام التعاون االسرتاتيجي. يرى كاوسون أّن االرتياب وانعدام الثقة هم 

ل إىل  حاجزان كبريان يقفان بن الواليات املتّحدة وإيران، ومن الصعب جداً التوصُّ
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بحيث  ُمنقسمة  اإليرانية هي  الحكومة  أّن  األمريكيون  يعتُب  الطرفن حيث  حلٍّ بن 

دة بالرفض من جهٍة أخرى، بينم يرى اإليرانيون أّن  قد يُقابَل أّي اتفاٍق مع جهة ُمحدَّ

األمريكين يُريدون إحداث »ثورة ناعمة« أو »مخمليّة« لتغيري النظام.

3( يف إصدار »مذكّرات سياسية« العدد الثامن، بتاريخ كانون الثاين 2012 تحت 

العامل  لدى  أّن  يعتُب كاوسون  حتمياً«،  أمراً  ليس  اإليراين  النووي  »االنعتاق  عنوان 

التكتيكية أو االسرتاتيجية- ملنع االنعتاق النووي  الناحية  الغريب الوقت ـ سواًء من 

ه نحو  العديد من نقاط الضغط املوجَّ اإليراين؛ فمن خال االستمرار يف استغال 

للنظام  يُظهروا  أن  وحلفائها  املتّحدة  الواليات  باستطاعة  اإلسامية،  الجمهورية 

اإليراين أّن تكلفة األسلحة النووية هي أكرث من فائدتها.

يرى كاوسون أنّه يف حال وقوع عمليٍة عسكرية تؤدِّي إىل تدمري البنامج النووي 

اإليراين بشكٍل كبري، ستحتفظ إيران بالِعلم الازم إلعادة بنائه، وقد تُقرِّر بعد الهجوم 

أن تعمل عىل تطوير أسلحٍة نووية بشكٍل جيّل. كذلك، قد يحشد الهجوم العسكري 

اإليرانين وراء النظام ورمبا تنتقم إيران عب دفع حلفائها يف حزب الله إىل إطاق 

صواريخهم عىل إرسائيل، أو تقوم بشّن هجمٍت عىل املاحة يف الخليج الفاريس 

تتّخذ  فقد  إيران،  تجاه  إلرسائيل  الزمني  بالجدول  يتعلّق  فيم  أّما  هرمز.  ومضيق 

إرسائيل قراراها مبهاجمة إيران دون إباغ الواليات املتّحدة ّمم قد يتسبّب بالكثري 

من التعقيدات ألمريكا بغضِّ النظر عن نتيجة تلك الغارة.

من وجهة نظٍر سلبية، تتمثّل التحديات يف ما ييل:

-سوف تُثقل العقوبات كاهَل االقتصاد اإليراين ولكن من غري املرجَّح أن تؤدِّي 

بالقيادة اإليرانية إىل تغيري مسارها حول البنامج النووي.

اتّفاق ألّن  الدبلوماسية إىل حصول  املفاوضات  أن تُفيض  -من غري املحتمل   

املستوى األدىن الذي تقبل به إيران ال يتطابق مع أقىص ما يقبل به الغرب.

-لن يقوم املجتمع املدين اإليراين بالوقوف بوجه النظام يف أيِّ وقٍت قريب.
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-تتضاءل احتمالت قيام العمل العسكري بتأخري إيران لوقٍت طويل.

الواليات املتّحدة مّم  إيران هو أقرص من جدول  الزمني تجاه  -جدول إرسائيل 

يعني أنّه من املحتمل أن تقوم إرسائيل باتخاذ خطواٍت عسكرية رسيعة ال ترىض بها 

الواليات املتّحدة.

النفط مرتفعًة كم هي يف الوقت الحارض مّم  -من شبه املؤكَّد أن تبقى أسعار 

مُيّكنها من  مّم  األجنبية برسعة  العمات  الكثري من  إيران ستواصل جمع  أّن  يعني 

ل التكاليف اإلضافية التي تفرضها العقوبات. تحمُّ

والقوة  والدبلوماسية،  العقوبات،  من  قوي  مزيجٍ  استخدام  أّن  كالوسون  يعتربُ 

الناعمة، والتدابري األشّد يخلق فرصاً جيدة لرصف إيران عن مسارها النووي الحايل.

-العقوبات: تُقوُِّض اللهجة الشديدة التي تفتقُد لإلجراءات القاسية عمليَة الردع، 

وينبغي عىل الواليات املّتحدة أن تحشد الدول األخرى للمساعدة يف مسألة فرض 

العقوبات من أجل تعزيز تعهُّدات الوفاء بالردع.

األمريكية  للدبلوماسية  الرئييس  الهدف  يتمّثل  أن  ينبغي  الدبلوماسية:  -استخدام 

تجاه إيران بإقناع الحكومات والشعوب يف جميع أنحاء العامل بأّن الغرب هو املتعقِّل 

بينام النظام اإليراين هو الذي يقف عائقاً أمام حّل األزمة النووية، وبذلك يتمُّ دفُع عجلة 

املصالح األمريكية إىل األمام يف العامل. مع ذلك، يتدىّن احتامل حّل املشكالت مع 

إيران عرب الدبلوماسية.

للغرب هو »اإلطاحة  الحقيقي  الهدف  أّن  بشّدة  الخامنايئ  يعتقُد  الناعمة:  -القّوة 

الناعمة« بنظام الجمهورية اإلسالمية، وأّن املأزق النووي هو مجرد ُعذٍر مؤّقت لتنفيذ 

هذه الغاية الغربّية القدمية. يصعُب عىل الحكومات الغربية رصَف الخامنايئ عن هذا 

ه ضّد »الغزو الثقايف« الغريب وليس ضّد سياساٍت حكوميٍة  التفكري ألّن اعرتاضاته تُوجَّ

غربيٍة ُمحّددة. ال تستطيع الحكومة منَع هوليوود من إنتاج األفالم التي يودُّ اإليرانيون 

الثقافية تُؤدِّي إىل  أّن الخامنايئ يعترب أّن هذه املنتوجات  مشاهدتها عىل الرغم من 

تخريٍب عميق للجمهورية اإلسالمية وقيمها.
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من  نسنتنتج  أّن  ينبغي  ال  أنّه  ويعتُب  الخرضاء  الثورة  مسألة  إىل  كاوسون  يُشرُي 

خالها أّن املقاومة الداخلية هي عقيمة. يُواِجُه النظام اإليراين بشكٍل ُمتكرِّر مقاومًة 

شعبيًة، وتُظهُر التجارب يف العقد الراهن أّن حركات املقاومة املدنيّة قد تنجح ضّد 

الديكتاتوريات القاسية إذا حصلت يف الوقت املناسب واستمّدت قّوتها من الشعب. 

تعتمُد هذه الحركات عىل نفسها بشكٍل أسايس، إاّل أّن األطراف الخارجية تؤّدي دوراً 

بالفعل يف كثريٍ من الحركات املشاِبهة من خال مساعدة  ُمتواضعاً، وقد ساهمت 

املجتمع املدين عىل التواصل بشكٍل أفضل يف الداخل ومع املجتمع األعم، ومن 

خال استخراج الدروس من الحركات املدنيّة الناجحة يف الدول األخرى.

يعتربُ كالوسون أنّه باستطاعة الحكومة األمريكية تقديَم يد العون للقوى الدميقراطية 

اإليرانية يف هذه املجال وأّن هذا العون سيكوُن أكث فاعليًة إذا تّم بشكٍل رسي، ويرى 

أيضاً أّن أفضل وسائل إيصال األخبار إىل اإليرانيني سوف يبقى التلفزيون الفضايئ 

الذي يرجع إليه اإليرانيون أكث من اإلنرتنت.

اخلّطة األمريكية من وجهة نظر كالوسون

نظاٍم  إلطاحة  دعمها  تُعلن  أن  األمريكية  للحكومة  ينبغي  ال  أنّه  كاوسون  يرى 

د إال حينم يطفو االحتمل العقاين بأّن هذا النظام سيسقُط بالفعل. يف الوقت  ُمحدَّ

الحايل يف إيران، من غري املناسب الحديث عن إسقاط النظام إذ ينبغي أن يتمثّل 

الهدف اآلين يف تعزيز التمحور حول قضايا محلية من أجل كْسب انتصاراٍت صغرية 

متدُّ الشعَب بالثقة باإلضافة إىل تشجيع االنشقاقات بن النخبة الحاكمة، وقد تأيت 

اللحظة التي تشهُد تغرّياً رسيعاً يف الوضع داخل إيران. تخاُف املعارضة اإليرانية من 

مواجهة النظام الذي يتمتّع بدعٍم قوٍي من بعض رشائح الشعب، ويعتُب كاوسون أّن 

اتِّباع مساٍر خاٍل من العنف هو أكرث فاعليًة من املعارضة املسلَّحة ألّن العوائق أمام 

أولئك  إىل  باإلضافة  أيضاً،  يُشاركوا  أن  ز  والعجَّ األطفال  وبإمكان  ترتفع،  املشاركة 

األعداد  بهذه  الناس  يُشارُك  حينم  للمرشوع.  تاٍم  بشكٍل  أنفسهم  يكرِّسوا  مل  الذين 

العلمية،  املجاالت  جميع  من  املتنوِّرون  إليهم  ينضّم  حينم  وخصوصاً  الكبرية، 
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العديد  أّن  يذكُر كاوسون  نتائَج عكسية.  إىل  للعنف  النظام  استخدام  يؤدِّي  سوف 

من املحاوالت املسلّحة لإلطاحة بالشاه مل تنجح يف السبعينيات، ولكّن العصيان 

املدين هو الذي أسقطه يف النهاية. بالتايل، فإنّه يُشرُي ضمنياً إىل أنّه من أجل إسقاط 

النظام الحايل ينبغي إعادة سيناريو الثورة اإلسالمية ولكن بوجهٍة ُمعاكسة.

ضّد  املستمر  األمرييك  الرّسي  العمل  عن  كالوسون  يتحّدث  األشّد:  التدابري 

م أمثلًة عليه، ويتطرّق أيضاً إىل الحملة العسكرية التخريبية  الربنامج النووي اإليراين ويُقدِّ

التي تشّنها إرسائيل وقيامها باغتيال العلامء النوويني وفق مزاعم إيران. يعتربُ كالوسون 

أّن األعامل الرسية مُيكن أن تكون أدواٍت ممتازة وأّن تكاليفها السياسية هي أقّل من 

القصف الجوي الواسع، فقد ساهمت االنشقاقات وتحليق الطائرات دون طّيار والحرب 

اإللكرتونية واالغتياالت يف تعزيز أثر العقوبات عىل برنامج إيران النووي.

هاجس  النوويون  اإليرانيون  املهندسون  يحمل  أن  ينبغي  أنّه  كاوسون  يرُصِّح 

أن يحذروا من  منازلهم، وينبغي  للقتل يف طريق عودتهم إىل  التعرُّض  الخوف من 

قيام زمائهم بترسيب املعلومات إىل الغرب، وأن يخشوا من توقُّف عمل حواسيبهم 

وُمعّداتهم، أو من عدم حصولهم عىل األدوات الازمة والتدريب والنصح )يف إشارٍة 

إىل بعض األساليب التي قد تعتمدها الواليات املتّحدة ضّد إيران(. يعتب كاوسون 

أّن هذه األعمل الخفيّة ليست فّعالًة فحسب، بل تُقلِّل أيضاً من إثارة ردود فعٍل إيرانية 

إيران كدولٍة تقُع تحت  التعاطف تجاه  إثارة  النظام وتحدُّ من  وطنية لالتفاف حول 

حصار الواليات املتّحدة وحلفائها.

مع  املعلومات  من  املزيد  تقاسم  عىل  إيران  ضد  العدائية  التقنيات  تشتمُل  قد 

النووي  البنامج  ضّد  وتدمريية  قوية  إلكرتونية  حملًة  تقوُد  أنّها  يبدو  التي  إرسائيل 

فوق  تُحلّق  التي  اآللية  الطائرات  تجهيز  املناسب  من  يكون  قد  كذلك،  اإليراين. 

لدى  والتخوف  الرهبة  تزيد  أن  ميكن  التي  الخطوة  وهي  هجومية،  بقدراٍت  إيران 

»الحرس الثوري« خال التجارب الصاروخية من احتمل قيام الطائرات بدون طيار 

التعاون اإلقليمي األكث أهميًة  بإشعال الوقود الشديد االنفجار. يعتُب كاوسون أّن 
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تتمثّل  إرسائيل  احتياجات  أّن  ويفرتض  إرسائيل،  مع  هو  املّتحدة  للواليات  بالنسبة 

باستخباراٍت دقيقة وتفصيلية، ووسائل لهزمية الدفاعات اإليرانية، وقدرات إللحاق 

رة بالبنامج النووي اإليراين. من خال تزويد إرسائيل بقدراٍت أشّد يف  أرضاٍر مدمِّ

جميع هذه املجاالت تستطيع الواليات املتّحدة التأثري عىل النقاش اإلرسائييل حول 

ما إذا كان عليها توجيه رضبٍة إىل البنامج النووي اإليراين أم ال.

تتمثُّل األشكال األخرى من التدابري التي تقّل حّدًة عّم ذكرناه آنفاً مبا ييل: إظهار 

تأهُّب الجيش األمرييك املتواجد يف العديد من الدول القريبة عىل إيران واستعداده 

للرّد برسعٍة وبشّدة ضّد أيِّ هجوٍم إيراين )وأحد وسائل تحقيق هذا االنطباع هو من 

إيران(، زيادة عمليات جمع املعلومات  خال تكثيف املناورات عىل الحدود مع 

االستخباراتية يف الداخل اإليراين، زيادة الضغط عىل اإلرهاب اإليراين سواٌء أكان 

توكيدية  أم من خال وكائها، ووْضع سياسٍة  مبارشة  إيران  به  تقوم  الذي  اإلرهاب 

)عىل سبيل املثال: إصدار مرسوم رئايس مدعوم من الكونغرس ينصُّ عىل أّن أيَّ 

قامت  قد  تكون  أمريكا  أحد حلفاء  النووي ضّد  الساح  تستخدُم  املنطقة  دولٍة يف 

بالفعل بشنِّ هجوٍم ضد الواليات املتّحدة نفسها(.

يبدو أنّه من غري املحتمل أن تتخىّل الجمهورية اإلسالمية عن الحصول عىل قدرة 

تصنيع األسلحة النووية لكّنها قد تُوافق عىل تعديٍل تكتييٍك ميكن أن يكون له مردوٌد 

التأخري  النووي هو مجرد تأخري، ولكّن هذا  أّن تأجيل الربنامج  اسرتاتيجي. قد يبدو 

قد ميثِّل نرصاً ألّن نظام الجمهورية اإلسالمية لن يستمر إىل األبد، فالخامنئي الذي 

الغزو  الذي ميثله  بالتهديد  إيران مشغول جداً  عن سياسات  يعرف شيئاً  أنّه  يُفرتض 

الثقايف الغريب واحتامل »اإلطاحة الناعمة«. من الواضح أّن الجمهورية اإلسالمية مل 

تسيطر عىل قلب الجيل اإليراين الصاعد وعقله، وهذا ليس عالمًة جيدة للمستقبل.

الناحية  الكايف من  الوقت  الواليات املتّحدة ورشكائها  أّن لدى  يعتُب كاوسون 

التكتيكية واالسرتاتيجية: فمن الناحية التكتيكية، مل ينضج البنامج النووي اإليراين 

بعد، وأّما من الناحية االسرتاتيجية فإّن نظام الجمهورية اإلسامية لن يستمّر إىل األبد. 
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سحري  حلٌّ  يوجد  ال  حتميًّا.  أمراً  ليس  النووية  لألسلحة  إيران  امتاك  فإّن  وعليه، 

يكون  أن  أو عقوبايت  أو عسكري  دبلومايس  إجراٍء  النووي وال مُيكن أليِّ  للأمزق 

حاسمً، ولكّن األثر الرتاكمي لتشديد اإلجراءات عىل صعيد جميع الجبهات يحمُل 

إيران يف حال استمرّت يف مسارها  التكاليف امللقاة عىل  فائدًة ُمزدوجة وهي رفع 

الحايل، وإظهار فشل الجهود النووية للقادة اإليرانين.

4( يف تقريٍر اسرتاتيجي َصَدر يف نيسان 2010 تحت عنوان »املصافحة املثالية مع 

إيران: االسرتاتيجية العسكرية الحذرة وسياسة التعامل الرباغامتية«، يذكُر كاوسون 

بالتعامل مع املجتمع  يتعلّق  فيم  رأٍي واحد  متّفقًة عىل  ليسْت  اإليرانية  النخب  أّن 

الدويل أو الواليات املتّحدة، وأّن إحدى املعامل الدامئة يف الجمهورية اإلسامية 

هي االختاف القائم حول توجيه الباد واألسس السياسية. كذلك، يتحّدث كاوسون 

وتشكيله  للقمع،  أداٍة حكومية  إىل  التدريجي  وتحّوله  اإليراين  الثوري  الحرس  عن 

لكبح  وحشيًة  قوًة  أصبح  الذي  البسيج  عىل  وسيطرته  اإليراين،  السيايس  للمشهد 

يعتُب  األخرى.  سات  واملؤسَّ والجامعات  الترشيعية  الهيئة  يف  والتغلغل  املعارضة 

كاوسون أنّه مع استمرار قمع املعارضة بطرٍق أشّد قسوة، قد يتغرّي طابع الجمهورية 

عىل  الثوري  الحرس  يُسيطر  قد  وكذلك  استبداداً،  أكرث  ويُصبح  جوهرياً  اإلسامية 

ُمعظم القوة عىل حساب الويّل الفقيه.

أوالً، من  أساَسن:  إيران عىل  مع  للتعامل  ُجهٍد  أيِّ  بناء  يرى كاوسون رضورَة 

الواسعة  أنشطتها  دين عن  املتشدِّ قبل  من  املحكومة  إيران  تتخىّل  أن  املرجَّح  غري 

النووية ودعم اإلرهاب وتخريب  باملسألة  تتعلق  الغرب سواء كانت  يُعارضها  التي 

أغلبية  تدعُم  ال  ثانياً،  الباد.  داخل  اإلنسان  حقوق  انتهاك  أو  األخرى  الحكومات 

اإليرانيني ـ وعىل وجه الخصوص الشباب ـ سياسات النظام اإليراين، وقد ال تستطيع 

دة أن تحظى بالسيطرة حينام يكرب الجيل القادم. استناداً إىل هذين  الحكومة املتشدِّ

املبدأين، يعتربُ كالوسون أّن التعامل مع إيران ينبغي أن يهدف إىل كْسب الوقت حّتى 

يتغري النظام من الداخل.
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يرى العديد من النخبويّن اإليرانين أّن التعامل مع الغرب هو تطبيٌع يُحتّم عىل 

الدويل،  املجتمع  مع  مفتوح  ومعلومايٍت  وتعليمٍي  ثقايٍف  بتفاعٍل  السمح  إيران 

للسيطرة عىل جريانها عىل  السعي  إيران دولة وليست قضية، وعدم  بأّن  واالعرتاف 

الرغم من أهمية إيران اإلقليمية. بتعبريٍ آخر، يُشري التعامل الحقيقي إىل نهاية الثورة 

ل إىل هذه النتيجة بشكٍل سلمي وحافظت  وبروز نظاٍم ُمختلف حتى ولو تّم التوصُّ

الغرب،  بالتعامل مع  إيران  قادة  قليٌل فقط من  يهتمُّ عدٌد  القوة.  الحالية عىل  النخبة 

االرتباط  الخصوص  وجه  )عىل  أبعاده  بعض  يف  للخوض  "البعض"  يستعدُّ  وبينم 

العلمي واالقتصادي(، إاّل أنّهم يضعون الحدوَد عىل أبعاٍد أخرى أو يرفضونها. ما يُثرُي 

اإلحباط أكرث هو أّن القلق يُساور عدداً كبرياً من القادة حيال قيام التسوية بدفع إيران 

تقوُم  اإلضايف، وحيث  الضغط  من  سيٍل  إىل  األول  التنازل  يؤدِّي  ُمنزلق حيث  إىل 

التسوية عىل صعيد أيِّ جبهٍة بتعريض الثورة للخطر.

األمريكية وليس  الجذب  إيران هو عوامل  قيادة  ما تخشاه  أكث  أّن  يعتربُ كالوسون 

دين يخشون من صداقة أمريكا أكرث من عداوتها.  الهجوم العسكري األمرييك، وأّن املتشدِّ

من  هو  املتمنِّعة  الحكومات  وسائل جذب  أفضل  بأّن  االعتقاد  إىل  األمريكيون  مييُل 

خال الرشوع بحوافز بناء الثقة كتقديم املنح الدراسية، إجراء التبادالت الثقافية، تسهيل 

يُفّضلون  فإنّه هم  املتشّددون،  أّما  السفارات.  املبادالت بن  الفيزا، وتفعيل  معامات 

مواجهة رضبٍة عسكرية بدالً من هذه اإلجراءات الصديقة، بل قد يعتُب بعضهم أّن الرضبة 

العسكرية هي نعمة فيم إذا استطاعوا تحويل رّد الفعل الوطني إىل حمٍس ثوري.

إيران  مع  الحديث  يُشكُِّل  الدولية،  الدبلوماسية  مستوى  أنّه عىل  يرى كاوسون 

إّن  حيث  املتّحدة  الواليات  إىل  بالنسبة  صعوبًة  الوقت  نفس  يف  األخرى  والقوى 

أخرى،  جهٍة  لتحريك  املبذولة  الجهود  د  يُعقِّ قد  ما،  جهٍة  لتحريك  مطلوٌب  هو  ما 

وعنارص  التنازالت  بن  الدائم  التدرُّج  إيران  يف  دين  املتشدِّ عىل  التأثري  ويتطلُّب 

س  اإلجبار كالعقوبات. ال تحسب إيران حساباً ملجلس األمم املتّحدة ولكّنها تتحسَّ

من النقد اإلقليمي والعزلة عن الدول النامية، لذلك، ينبغي عدم إغفال االسرتاتيجيات 

التي تتضّمن ممرسة الضغط املحيّل.
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يكمُن التهديد بالقّوة أو فرض العقوبات امللموسة األخرى يف قلب النجاحات 

ولكن  النووي،  إيران  برنامج  تأخري  يف  ما  حدٍّ  إىل  العقوبات  نجحْت  الدبلوماسية. 

ح أن تُغريِّ رأي إيران تجاه القضايا االسرتاتيجية املهّمة كتطوير القدرة  من غري املرجَّ

أنّه ينبغي إنشاء عقوباٍت شديدة ضّد االمرباطورية التجارية  النووية. يرى كالوسون 

للحرس الثوري؛ أّما إذا تلقَّت إيران رضبًة قاسمة عىل هيئة العقوبات طويلة األمد، 

فمن غري الواضح كيف ستكون رّدة الفعل الداخلية. قد تتمّثل برّدة فعٍل وطنية )ولكن 

أّن  الرغم من  دين عىل  تقوِّض من عزمية املتشدِّ قد  أو  مل يحصل ذلك لحّد اآلن( 

ثقتهم بأنفسهم واهتاممهم املحدود مبصلحة الشعب قد يجعلهم منيعني ضّدها.

ما زالت أهداُف السياسة اإليرانية الخارجية ثابتة منذ عقود وهي: أن تُصبح إيران 

القوة املسيِطرة عىل املنطقة، أن تحّد من النفوذ األمرييك يف الرشق األوسط، وأن 

ر الثورة إىل الخارج. عىل الرغم من بعض النجاحات يف محاولة نيل النفوذ،  تُصدِّ

إاّل أّن إيران قد واجهت أيضاً بعض النكسات. يرى كاوسون أّن أيَّ هجوٍم أمرييٍك 

أو إرسائييل عىل إيران لن يتسبّب بنهضٍة ضخمة يف أوساط شيعة الخليج، فقد تقع 

بعض املظاهرات ولكن يُرجَّح أن يقترص األمر عىل ذلك. أّما السؤال األصعب فهو: 

ماذا سوف يفعُل حزب الله اللبناين تحت هذه الظروف؟ لقد تطوَّرت العاقة التي 

تجمع بن إيران وحزب الله عب الزمن، ومتتلك إيران نفوذاً عىل املجموعة هو أقل 

نوعاً ما مّم كان عليه الوضع يف السنوات املنرصمة. يأمُل حزب الله اليوم أن يُحافظ 

عىل صورة الفاعل السيايس املوثوق يف لبنان، وهذا األمر قد يُقيِّد أفعاله، ولكّنه مع 

ذلك سوف يبقى وكياً إيرانياً مهمً بغضِّ النظر عن استمرار النظام اإليراين الحايل 

الرصاع  دام  ما  إليران  بالنسبة  مهامً  اسرتاتيجياً  الله رصيداً  يبقى حزب  سوف  ال.  أم 

اإلرسائيل ـ الفلسطيني قامئاً.

يذكُر كاوسون أّن دول مجلس التعاون الخليجي تُدرُك أنّها سوف تُصبح يف خطِّ 

النار األمامي يف حال وقوع أيِّ رصاٍع مع إيران، وال تُريد االعتمد بشكٍل حرصٍي عىل 

الدعم العسكري والدبلومايس الذي تُقّدمه الواليات املتّحدة، وتروُم تنويَع عاقاتها 

الخارجية لتوسيع نطاق حلفائها. مبا أّن دول مجلس التعاون الخليجي تعتُب إيران 
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قوًة ُعظمى يف املنطقة، فإنّها متيُل نحو تجنُّب إثارة العداء معها. أّما إرسائيل، فإنّها 

تعتُب أنّه إذا مل يتّم احتواء إيران بحال عدم امتاكها لألسلحة النووية، فا توجد فرصٌة 

كبرية الحتوائها حينم تحصل فعاً عىل هذه األسلحة. يعتقُد العديد من النخب يف 

آجاً،  أم  عاجاً  التحرُّك عسكرياً  املتّحدة  الواليات  يتحتّم عىل  أنّه سوف  إرسائيل 

ولكن تدور املسألة حول إمكانية انتظار إرسائيل لهذا التحرّك من دون أن تخطو هي 

خطواٍت بنفسها حيث إّن إيران النووية تُشكِّل تهديداً وجودياً محدقاً بإرسائيل. يعتُب 

كاوسون أنّه إذا قرَّرت إرسائيل اتّخاذ خطواٍت عسكرية أحادية الجانب، فإّن هجوًما 

كهذا سوف يكون ُمركَّزاً وقصري األمد.

عىل أّي هيئٍة قد يأيت اهلجوم األمريكي عىل إيران؟

هجوٍم  بشنِّ  املتّحدة  الواليات  بقيام  املتمثّلة  املحتملة  غري  الحادثة  وقت  إذا 

الحملة  أّن  إىل  تُشرُي  الدالالت  فإّن جميع  اإليراين،  النووي  البنامج  عسكرٍي ضّد 

دة  العسكرية سوف تتضّمن استخداَم قوٍة هائلة. يُحتمل أن تضّم الهجمة رضباٍت ُمتعدِّ

تُشنُّ عىل مدى عّدة أيام لتدمري قذائف إيران البالستية، ومضادات الطريان، والقواعد 

هدف  أّن  العامل  وحول  إيران  يف  العديدون  يعتقُد  قد  النووية.  واألهداف  القيادية، 

هذه الحملة العسكرية هو تغيري النظام وأّن املسألة النووية هي مجرد عذر، ويعتُب 

كاوسون أّن هذا ال ينصبُّ يف املصالح األمريكية لذا، ينبغي أن تقوم واشنطن برشٍح 

تفصييٍل أكب ملا تقتضيه الرضباُت االستباقية.

5( يف تقريٍر إسرتاتيجي َصَدر يف أيلول 2010 تحت عنوان »الخطُّ األحمر: كيف 

نُقيِّم تطوُّر السياسة األمريكية تجاه إيران«، يذكُر كاوسون اختاَف املحلِّلن وصّناع 

السياسة حول املنهجية التي ينبغي اتّباعها تجاه إيران حيث تتمثّل األوىل بتحسن 

تُشكِّله  الذي  االسرتاتيجي  التهديد  عىل  الثانية  تؤكِّد  بينم  البلدين  بن  العاقات 

السياسات اإليرانية الحالية ورضورة تخفيض خطره، ويؤدِّي كلٌّ من هذين املنهجن 

إىل نتائج سياسية تختلُف عن األخرى.

د  ويُعدِّ أهدافها،  االتّفاق عىل  يتطلُّب  العقوبات  نجاح  قياَس  أّن  يعتربُ كالوسون 
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املفاوضات  تسهيل  اليورانيوم،  تخصيب  وقف  التالية:  وهي  املطروحة  األهداف 

إيران،  التكاليف عىل  إيران، مساعدة املعارضة الدميقراطية، فرض  املثمرة، تعطيل 

زيادة السخط املحّلّ تجاه السياسات الحكومية، تأخري الربامج النووية والصاروخية 

وإعاقتها، إبراز االستنكار العاملي، ردع البلدان األخرى عن اتّباع الخط نفسه، رصف 

ُمنتهيك  والوقوف ضّد  اإليرانية،  األسواق  منتوجاتها يف  نرش  عن  والدول  الرشكات 

املختلفة  األمريكية  األهداف  هذه  كلَّ  كالوسون  يذكر  أن  بعد  اإلنسان.  حقوق 

املطروحة، يُشريُ إىل أّن املسؤولني وصّناع السياسة يختلفون بشكٍل كبري حول كيفية 

قياس أثر العقوبات، ومع انعدام التوافق عىل األهداف فمن الصعب التكهُّن بحصول 

املوافقة عىل فائدتها املحتملة.

يعتُب كاوسون أّن الخامنايئ يعتقُد بشكٍل خاطئ أّن الغرب هو التهديد الرئيي 

النظام.  بتغيري  الغرب  رغبة  يُحرِّك  سوف  نووي  اتفاٍق  أّي  وأّن  سلطته،  يُواجه  الذي 

يُبرّش بخريٍ ملسألة  اإليرانين، وهذا ال  دين  املتشدِّ العديد من  االعتقاد  يُشاطره هذا 

الحكومة  من  كُّاً  أّن  الغربيون  القادة  يفهم  أن  ينبغي  إيران.  مع  التسوية  أو  التعامل 

واملعارضة اإليرانية يعتبان بشكٍل خاطٍئ أّن الغرب يحمُل مفتاَح التطوُّرات السياسية 

الدميقراطية. هذا  القوى  انتصار  تتمثُّل يف  الحقيقية  وأّن مصلحته  اإليرانية املحلية 

يف  املتّحدة  الواليات  نجاَح  يقيسان  سوف  اإليرانية  واملعارضة  الحكومة  أّن  يعني 

أّما  املتشّددين.  وتقهقهر  املعارضة  م  تقدُّ ضوء  عىل  إيران  تجاه  السيايس  مسارها 

بالنسبة لخامنايئ، فإنّه يعتُب أّن االرتقاء النووي يُبز قوة إيران وأّن الباد سوف تكون 

يتقلّص  سوف  الضغط  هذا  انخفاض  ومع  الخارجي،  للضغط  عرضًة  أقلَّ  بالتايل 

الضغط الداخيل الذي تُشكِّله املعارضة. كذلك، قد يظّن الخامنايئ أّن أفضل طريقٍة 

ملا يعتبه تحدياً غربياً جديداً )املسألة النووية( هو الوقوف بجرأة يف وجهه.

تقييم خطر اندالع احلرب

أنّها قد ال تُعارض   عىل الرغم من أّن إيران تُدرك تديّن مستواها العسكري، إاّل 

تستنتُج  وقد  عسكرياً،  انتصاراً  وليس  معنوٍي  انتصاٍر  عن  تبحُث  ألنّها  حرب  وقوع 
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مم  محدود  لرصاٍع  بالرضورة  مستعدٍّ  غرُي  هو  األمرييك  الجيش  أّن  صحيح  بشكٍل 

العديد  توجد  االستقرار.  الداخيل وفرض  التمرُّد  قمع  تركيزها عىل عمليات  ح  يُوضِّ

من األسباب التي تُثري القلق من حصول نزاٍع عسكري بن الواليات املتّحدة وإيران 

وتتمثّل إحدى االعتبارات الرئيسية يف أّن اإليرانين يعتبون أّن الجمهورية اإلسامية 

تنال قّوًة متصاعدة بينم تتدهور الواليات املتّحدة، باإلضافة إىل الرأي اآلخر الذي 

يُفيد أّن أمريكا ال تردُّ حينم تتحرك إيران بشكٍل ال يُريض الواليات املتّحدة. كلُّ من 

يودُّ اجتناب رصاٍع أمرييك ـ إيراين ينبغي أن يهتّم عىل األقل بطريقة تعزيز الواليات 

املتّحدة ملصداقية خطوطها الحمراء بقدر اهتممه بامتاك أمريكا لبديٍل مقبول عن 

أي رضبٍة استباقية. يعتُب كاوسون أّن أهمَّ سؤاٍل يف تقييم اقرتاب أيِّ رصاعٍ عسكري 

أم ال هو: إىل أّي درجٍة قد تقوم إيران بتخطّي الخطوط الحمراء األمريكية؟

تُواجُه الواليات املتّحدة العديد من التحّديات والقليل من الفرص يف سياستها تجاه 

م الذي مُيكن أن تُحرزه  إيران، وال يوجد إجمٌع كبري عىل األهداف األمريكية أو التقدُّ

الواليات املتّحدة. يتمحوُر معظم االختاف بن املتفائلن واملتشامئن يف الحكومة 

م؟ إذا كان املتشامئون  األمريكية حول السؤال التايل: ما هي املعايري املناسبة لقياس التقدُّ

ه أمريكا وإيران نحو اختبار اإلرادة، وقد تتحّول  عىل حق، يتمثّل الخطر الكبري يف توجُّ

هذه املواجهة إىل اختباٍر للقوة يندلُع عىل األرجح حينم تقوُم إيران سهواً بتجاوز أحد 

الخطوط الحمراء التي تضعها الواليات املتّحدة مّم قد يتسبّب بردٍّ أمرييك عنيف.

6( يف إصدار »املجهر السيايس« العدد 131، بتاريخ ترشين الثاين 2013 تحت 

عنوان »انتفاُء النتيجة الحسنة: كيف مُيكن إلرسائيل أن تنجرَّ إىل النزاع السوري؟«، 

النزاع  يف  اإلرسائييل  التدخُّل  أّن  ُمعتباً  املشرتك  البحث  خامتة  كاوسون  يكتُب 

السوري هو أمٌر غري مرّجح، وكيفم ستنتهي الحرُب يف سوريا فلن تتضّمن نتيجتُها 

املبارشة ساماً مع إرسائيل. إذا طال النزاع، فإنّه قد يُرهق جميَع األطراف ويُضعف 

بالحدود اإلرسائيلية- الفّعال  التحكُّم  الحكومة املركزية إىل درجٍة ال تستطيُع معها 

السورية. أّما إذا خرجت الحكومة قويًة بعد الرصاع، فإنّها قد تتّجُه نحو تشديد العداء 

من امللِفت للنظر أّن كالوسون قد رّصح بأّن النتيجة األرجح للرصاع  ضّد إرسائيل. 
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سوف تتمّثل بانتصار األسد وحلفائه حزب الله وإيران، وأنّهم قد يكتسبون الجرأة من 

انتصارهم. بالتايل، قد تشعُر إرسائيل بوجود حاجٍة رضورية لتعزيز الردع ضّد الحركات 

املغاِمرة. يعتربُ كالوسون أّن بروز الخصوم املتجرّئني عىل إرسائيل من ناحية، وتصميم 

إرسائيل من ناحيٍة ثانية عىل تعزيز قّوة الردع لديها قد يُشكِّالن مزيجاً خطرياً.

يف  الرصاع  انتهاء  بعد  يزول  لن  إرسائيل  مع  املواجهة  خطر  أّن  من  الرغم  عىل 

سوريا، إال أنّه كلّم انخفضت مّدة النزاع تقلّصْت إمكانيُة دخول إرسائيل فيه. ينبغي 

عىل الواليات املتّحدة أن تُساعد يف إنهاء الرصاع برسعٍة أكب وأن تفعل ما بوسعها 

لتجنُّب االحتمل البعيد املتمثّل بامتداد النزاع ليشمل إرسائيل. يتحتّم عىل واشنطن 

أن تقوم أيضاً بتقليل الخطر الذي تُشكِّله األسلحة االسرتاتيجية املوّجهة ضّد إرسائيل 

كالصواريخ، والدفاعات الجويّة املتطوِّرة، واألسلحة الكيميائية، وغريها من األسلحة 

وإرسائيل  أمريكا  بن  وثيق  استخبارايتٌ  تعاوٌن  يحصل  وأن  اللعبة،  قواعَد  تُغريِّ  التي 

ح  تُوضِّ أن  ينبغي  النهاية،  يف  سوريا.  يف  والقذائف  الصواريخ  هذه  أماكن  لتحديد 

الواليات املّتحدة للجميع أنّه إذا قام أيُّ طرف بشنِّ هجوٍم عىل إرسائيل أو اكتسب 

لردع  إرسائيل  إجراٍء  أيِّ  بقوٍة  تدعُم  أمريكا سوف  فإّن  اللعبة،  لقواعد  ة  ُمغريِّ أسلحًة 

الهجامت املستقبلية. عىل وجه الخصوص، ينبغي أن يفهم حزب الله أنّه إذا سعى 

إلدخال إرسائيل إىل الحرب، فإّن الثمن سيكوُن باهظاً.

7( يف إصدار »املجهر السيايس« العدد 136، بتاريخ أيلول 2014، تحت عنوان 

»رّدة فعل إيران تجاه أيِّ اتّفاٍق نووي«، يعتُب كاوسون أّن هناك العديد من املشاكل 

املنافع  باملحافظة عىل  إيران  قيام  أ(  وتشتمل عىل:  اإليراين  االقتصاد  تُواجه  التي 

الذين  إّن  )حيث  باالمتيازات  املتمتّعة  األقلية  لخدمة  الراهن  الوضع  مها  يُقدِّ التي 

للمحافظة  الضغط  انتفعوا من االنحرافات االقتصادية يف املايض سوف مُيارسون 

عىل امتيازاتهم(؛ ب( عرثات إدارة روحاين الجديدة حيث إنّها قد قّدمت سياساٍت 

اقتصادية غريبة؛ ج( كرثة استخدام إيران للطاقة الرخيصة؛ د( اإلرساف املايل يف عهد 

الرئيس أحمدي نجاد )البدء باملشاريع وعدم إكملها(؛ وه( توقُّعات الشعب اإليراين 

العالية وغري الواقعية.
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بعد أيِّ اتفاٍق نووي، سوف تبقى معظم العقوبات األمريكية قامئة وحتى العديد 

من العقوبات غري األمريكية، وسوف يتّم رفعها تدريجياً خال السنوات القادمة. أّما 

العوائق التي تقُف أمام رفع العقوبات النووية، يعتُب كاوسون أنّها كالتايل: أ( عدم 

إظهار إيران اللتزامها بتغيري سياساتها؛ ب( عدم إبراز إيران اللتزامها باالتّفاق النووي؛ 

برفع  املتّحدة يف اإلرساع  الواليات  تردُّد  ود(  الكونغرس؛  التي يضعها  العراقيل  ج( 

من  العقوبات  هذه  قلقها من صعوبة فرض  بسبب  املتّحدة  األمم  عقوبات مجلس 

جديد إذا مل تقم إيران بتنفيذ االتفاق بشكٍل تام.

عىل الرغم من جميع العوامل التي ذُكرت سابقاً، مُيكن لاتّفاق النووي أن يُوفِّر 

املحلّيّون  األعمل  رجال  يقوم  قد  أ(  أسباب:  لعّدة  املدى  قصري  اقتصادياً  انتعاشاً 

تُقرِّر  قد  ب(  العقارات؛  سوق  من  بدالً  املنِتجة  االستثمرات  نحو  أموالهم  بتوجيه 

الجهات التجارية األجنبية ُمعاودَة الدخول يف السوق اإليراين بسبب أهميته املحتملة 

باملحافظة عىل منّوها  تسمح إليران  قّوٍة  نقاط  املقبلة؛ ج( وجود  السنوات  خال 

العامة تحت ثقل الحجم نفسه من  العقوبات؛ د( عدم وقوع املالية  حتى لو بقيت 

الديون التي تُعاين منها معظم الدول الصناعية؛ وهـ( تجهُّز إيران للقفز قُُدماً فيم لو 

ُخفِّضت العقوبات.

يعتُب كاوسون أنّه يصعُب التنبُّؤ باألثر االقتصادي لاتّفاق النووي ولكّنه يذكُر أّن 

إحدى النتائج املعقولة هو أّن هذا األثر سوف يكون ضئياً ألّن الرشكات األجنبية 

سوف ترتّدد يف التعامل مع إيران بسبب القيود املستمرة والبيئة االقتصادية غري املؤاتية 

)الكثري من البوقراطية والفساد(، والوترية البطيئة يف رفع القيود التجارية، وحذر البنوك 

الكبري من إجراء املعامات مع الزبائن اإليرانين. أّما النتيجة املعقولة األخرى، فهي 

أّن األثر سوف يكوُن كبرياً ومبارشاً حيث سوف تتلّهف الرشكات للدخول يف سوٍق 

تشتمل  التي  املعامات  لتويّل  مستعدٌة  البنوك  أّن  إيران  تجد  وكبري، وسوف  جديد 

بالتجارة اإليرانية إىل مزيٍد  التفاؤل  عىل املليارات من األصول املحّررة، وسيؤّدي 

النتيجة اإليجابية بحّد ذاتها قد  أّن هذه  من االستثمر واإلنفاق. ولكن من املرّجح 

تكون قارصًة عن التوقعات غري الواقعية التي يعتقُد بها الكثري من اإليرانين. سوف 
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وليس  السيايس  األثر  مستوى  عىل  النووي  االتّفاق  ملنافع  الحاسم  االختبار  يكوُن 

اآلثار التقنية االقتصادية. ويعتمد الكثري من األمور عىل العوامل غري االقتصادية كأثر 

االتِّفاق عىل مكانة إيران يف املنطقة والتصوُّرات حول مدى نجاح إيران يف مقابل 

الواليات املتّحدة وأوروبا.

باتريك  بقلم   2016 متوز  بتاريخ   146 العدد  السيايس«  »املجهر  إصدار  يف   )8

كالوسون وساميون هندرسون تحت عنوان »سياسة الطاقة: أمريكا والرشق األوسط 

يف عرص الوفرة النفطية«، يرى الباحثان أّن تقلُّبات أسعار النفط واالبتكارات التقنية، 

باإلضافة إىل زيادة الحساسية تجاه خيارات السياسات البيئية، تؤدِّي إىل تغيري وجه 

النقاشات الدائرة حول وقود املستقبل، ليس يف الواليات املتّحدة فحسب بل يف 

العامل أجمع. تُنتج الواليات املتّحدة نسبة أكب من نفطها الخاص وتستهلك نسبًة 

أقل نسبياً، فيم بدأ العامل يفكر يف مستقبل ما بعد النفط. لكن من املرجح أن تبقى 

هيمنة النفط قامئة عىل األقل عىل مدى السنوات 0]-20 املقبلة، وسوف يبقى الرشق 

األوسط مصدراً رئيسياً لنفط العامل.

يعتُب الباحثان أّن الدور املستمر الذي يؤّديه النفط يف االقتصاد العاملي ما هو إاّل 

أحد األسباب التي متنع الواليات املّتحدة من االبتعاد عن الرشق األوسط؛ فاملنطقة 

مه الواليات املتّحدة عىل  تضمُّ أصدقاء وحلفاء قدامى يتطلّعون إىل الدعم الذي تُقدِّ

املستوى الدبلومايس والعسكري واالقتصادي. كذلك، فإّن املنطقة هي مصدٌر لعدم 

االستقرار الذي ما فتئ يرتك تأثرياته عىل الواليات املتّحدة مراراً وتكراراً، وهذا عامل 

لخصوٍم  موطٌن  هو  األوسط  فالرشق  املنطقة؛  يف  األمرييك  الوجود  يستدعي  مهمٌّ 

يُشكِّلون تهديداً للواليات املتّحدة. وبينم تدرس الواليات املتّحدة كيفية استغال 

الفرص الجديدة والتحكُّم باملخاطر الناشئة يف الرشق األوسط املتغرّي، يظهر خطٌر 

جسيم وهو أّن عدم االكرتاث املتصوَّر للواليات املتّحدة تجاه األحداث والتوّجهات 

أصدقائها  أمن  وعىل  األمريكية  املصالح  عىل  سلباً  يُؤثّر  اإلقليمية  والتطورات 

وحلفائها.
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انخفاض الطلب األمرييك عىل استرياد النفط يعني أنّه بوسع الواليات املتّحدة 

التغايض عن احتمل مواجهتها لـ»ساح النفط« الذي قد يُستخدم ضّدها. أّما هدف 

الشحن  بقاء ممرات  فهو ضمن  األوسط  الرشق  األمريكية يف  العسكرية  العمليات 

زادت  إذا  الوقت.  مرور  مع  اآلسيوية  الدول  مع  تقاسمه  ميكن  دوٌر  وهذا  مفتوحة، 

ثقة الواليات املتّحدة بإمدادات الطاقة الخاصة بها، فبإمكانها أن تفرض العقوبات 

وغريها من التدابري برصامٍة أكب عىل دول الرشق األوسط التي متتلك أسلحة الدمار 

أّن  الطاقة  مجال  املتّحدة يف  للواليات  املتنامي  االستقال  يعني  كذلك،  الشامل. 

بوسعها أن تكون أقّل قلقاً حيال الرشق األوسط وأن تُحوِّل املزيد من االهتمم نحو 

الطاقة  إنتاج  تزايد  فإّن  وباختصار،  آسيا.  بينها محور  ومن  العامل،  من  أخرى  أماكن 

لتعزيز  املجال  أمامها  ويفتح  بقوة  واشنطن  نفوذ  يُضاعف  املّتحدة  الواليات  داخل 

املصالح األمريكية بحزٍم أكرب عىل مختلف الجبهات.

قّل  فإذا  سلبية،  جوانب  من  الطاقة  واردات  انخفاُض  يخلو  ال  أخرى،  جهٍة  من 

اعتمد الواليات املتّحدة عىل النفط والغاز املستورَديْن، سيكون من الصعب للغاية 

يعتُب  األمرييك.  للشعب  الرشق األوسط  بفاعلية يف  انخراط واشنطن  تفسري سبب 

الباحثان أّن تقليل االعتمد األمرييك عىل نفط الرشق األوسط قد يخلُق االنطباع بأّن 

يُقوِّض  الذي  األمر  الفّعال يف هذه املنطقة،  الواليات املتّحدة ترتاجع عن موقفها 

من نفوذها عىل الدول الصديقة. وإذا شعرت الجهات العدوانية يف املنطقة أن التزام 

واشنطن بأمن الرشق األوسط يتضاءل، قد تُقرِّر تكثيَف أنشطتها املزعزعة لاستقرار. 

من  يقلِّل  أن  املتّحدة  الواليات  والغاز يف  النفط  إنتاج  ارتفاع  من شأن  فإنّه  كذلك، 

فرص توسيع اإلنتاج أمام الجهات املنِتجة يف الرشق األوسط، وهذا مساٌر قد يقّوض 

ز عدم االستقرار عىل املستوى املحيل. ثبات االزدهار القائم عىل النفط ويحفِّ

يرى الباحثان أنّه من أجل اغتنام أكب الفرص وتجنُّب أدىن السيئات، يجب عىل 

واشنطن أن تعمل بنشاط عىل ضبط توقُّعات السياسة األمريكية يف الرشق األوسط، 

يستمع  أن  بّد  ال  أجمع.  والعامل  واملنطقة  نفسها  املتّحدة  الواليات  يف  وذلك 

األمريكيون بوتريٍة أعىل ووضوٍح أكب إىل األسباب غري املرتبطة بالطاقة التي تقف 
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الواليات املتّحدة يف املنطقة. ويف املقابل يجدر  تؤّديه  الذي  النشيط  الدور  وراء 

باملسؤولن األمريكين يف أعىل املستويات إىل أدناها أن يقوموا بتذكري أبناء الرشق 

كثافة األصول  باملنطقة ومدى  األمرييك  االلتزام  قوة  متكرِّر مبدى  بشكٍل  األوسط 

العسكرية األمريكية املنترشة فيها، وكم من الوقت والجهود يُكرِّسها كبار املسؤولن 

األمريكين يف املنطقة، ومدى أهمية املنطقة بالنسبة للمخاوف األمريكية. باإلجمل، 

بأّن الواليات املّتحدة ال تزاُل مستعدًة  رة  يحتاُج العامل إىل تفسرياٍت واضحٍة ومتكرِّ

وقادرة عىل تأدية دوٍر نشيط يف العديد من املناطق يف الوقت نفسه.



مستشار برنامج Irwin Levy لتعزيز العاقة االسرتاتيجية األمريكية ـ اإلرسائيلية.

دينيس روس زميٌل متميِّز وقد زاول مهامه يف معهد واشنطن يف العام ]]20. قبل 

ذلك، كان قد عمل ملّدة سنتن كمساعٍد خاص للرئيس أوباما وتوىّل منصب كبري 

مديري مجلس األمن القومّي عن املنطقة الوسطى، وعمل أيضاً ملّدة عام كمستشاٍر 

خاص لوزيرة الخارجية هياري كلينتون. عىل مدى أكرث من 2] سنة، لعب السفري 

روس دوراً ريادياً يف صياغة التدخُّل األمرييك يف عملية السام يف الرشق األوسط 

ويف التعامل املبارش مع األطراف املفاِوضة.

الرجل  مكانة  روس  السفري  توىّل  عالية،  مهاراٍت  ذا  دبلوماسياً  كونه  جانب  إىل 

األول يف عملية السام يف الرشق األوسط أثناء والية كُلٍّ من جورج بوش األب وبيل 

ل  التوصُّ والفلسطينين يف  اإلرسائيلين  مساعدة  فّعاالً يف  دوراً  لعب  وقد  كلينتون، 

ط بنجاٍح لتحقيق اتفاقية الخليل عام  إىل االتّفاق املؤقَّت عام 995]، كم أنّه قد توسَّ

997]، وسهَّل تحقيق معاهدة السام األردنية ـ اإلرسائيلية عام 994]، وعمل بشكٍل 

مكثَّف إلحداث التقارب بن إرسائيل وسوريا.

سياسة  يف  الخبة  من  عقدين  من  أكرث  ميتلُك  ودبلومايٌس  باحٌث  روس  السفري 

االتّحاد السوفيايت والرشق األوسط، وقد عمل بشكٍل وثيق مع وزراء الخارجية جيمز 

ق الخاص لشؤون  بايكر، وارِن كريستوفر، ومادلن آلبايت. قبل تولِّيه ملنصب املنسِّ

الرشق األوسط يف عهد الرئيس كلينتون، عمل روس كمدير هيئة تخطيط السياسة يف 

وزارة الخارجية يف إدارة بوش األب. بتلك الصفة، أّدى دوراً بارزاً يف السياسة األمريكية 

تجاه كلٍّ من االتّحاد السوفيايت، وعملية توحيد أملانيا ودمجها يف منظمة حلف شمل 

األطلي، ومفاوضات الحّد من التسلُّح، وتحالف حرب الخليج عام ]99].

دينيس روس
)Dennis Ross( 
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وجنوب  األدىن  الرشق  لشؤون  كمديٍر  روس  عمل  ريغان،  الرئيس  عهد  يف 

التقييم الصايف  القومي، واملدير املفوَّض ملكتب  آسيا ضمن هيئة مجلس األمن 

)Office of Net Assessment( التابع للبنتاغون. نال السفري روس امليدالية الرئاسية 

وآلبايت  بايكر  الوزيران  وقام  كلينتون  بيل  من  املتميِّزة  املدنية  الفيدرالية  للخدمة 

مبنحه أرفع جائزة يف وزارة الخارجية.

970] من جامعة كاليفورنيا )لوس أنجلوس(، وقد متحورت   تخّرج روس عام 

حتى   [984 ومنذ  السوفيايت،  القرار  صناعة  عملية  حول  الدكتوراه  لنيل  أطروحته 

السوفيايت  السلوك  حول  بركيل-ستانفورد  لبنامج  تنفيذي  كمديٍر  عمل   [986

الدويل. نال أرفع ميدالية تُقّدمها جامعة كاليفورنيا وحاز وسام »خّريج العام« فيها، 

كليّة   ،)Brandeis(برانديز جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه  من  مجموعًة  تلّقى  كم 

 ،)Jewish Theological Seminary(املعهد الاهويت اليهودي ،)Amherst(آمريست

وجامعة سرياكيوز)Syracuse University(. يف 6]20-7]20، وأطلق معهد جاكسون 

للشؤون الدولية التابع لجامعة ييل )Yale( عىل السفري روس لقب زميل أقدم.

التسلُّح،  الحّد من  السوفيايت،  االتّحاد  العديد من املنشورات حول  ألّف روس 

والرشق األوسط األعم وقد ساهم بكتابة العديد من الفصول للكتب الجامعية. أثناء 

»العلم  العاملية«،  »السياسة  دوريات  يف  مقاالته  ظهرت  والثمنينيات،  السبعينيات 

السيايس«، »أوربيس«، »األمن الدويل« وغريها، وبعد اعتزاله من الحكومة يف أواخر 

عام ]]20 كتب العديد من مقاالت الرأي لصالح »نيويورك تاميز«، »واشنطن بوست«، 

و»وال سرتيت جورنال«. ألّف روس بعض الكتب املؤثِّرة حول عملية السام، وكان 

أحدثها »النجاُح املحتَّم: العاقات األمريكية ـ اإلرسائيلية منذ ترومان حتى أوباما«]]] 

التاريخ.  فرع  عن  للكتاب  اليهودية  الوطنية  الجائزة  الكتاب  هذا  ُمنح  وقد   )20[5(

شارك روس أيضاً يف تأليف كتاب »الخرافات، األوهام، والسام: البحث عن اتّجاٍه 

جديد ألمريكا يف الرشق األوسط]2]« مع خبري عملية السام يف معهد واشنطن دايفيد 

[[[- Doomed to Succeed: The U.S.-Israel Relationship from Truman to Obama.

[2[- Myths, Illusions, and Peace: Finding a New Direction for America in the Middle East.
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ماكوفسيك. كذلك، ألّف دراسًة تحت عنوان »السام الضائع: القّصة الخفيّة للكفاح 

ُم نظرًة شاملة تحليليًة وشخصيًة عن  من أجل السام يف الرشق األوسط«]]] والتي تُقدِّ

عملية السام يف الرشق األوسط. كذلك، نال روس مديح »نيويورك تاميز« عن كتابه 

الصادر يف 2007 »أصول الُحكم وكيفية إعادة مكانة أمريكا يف العامل«]2] حيث وصفته 

ح. الصحيفة باملهم واملوضِّ

العربية-اإلرسائيلية،  العاقات  الفلسطينيون،  إرسائيل،  العراق،  الخربة:  مجاالت 

الدميقراطية واإلصاح، عملية السام، والسياسة األمريكية.

*  *  *

الرشق  السالم يف  أجل  للكفاح من  الخفّية  القّصة  الضائع:  »السالم  كتابه  1( يف 

األوسط« الصادر يف 2005، وفقاً للتقرير: »يقوم دينيس روس ـ ذو الشخصية النادرة 

التي تتلّقى االحرتام من جميع األطراف: الدميقراطين والجمهورين، الفلسطينين 

تفاصيل  برسد  ـ  وواشنطن  الله  ورام  القدس  يف  والسّكان  والرؤساء  واإلرسائيلين، 

عملية السام منذ 988] حتى انهيار املباحثات يف أوائل ]200 مّم أّدى إىل االنتفاضة 

الثانية، ويأخذ بعن االعتبار التطّورات الحديثة ُمورداً إياها يف خامتٍة جديدة مضمومة 

أوسلو،  دايفيد،  كامب  مؤمترات  روس  يذكُر  الكتاب،  هذا  يف  الطبعة.  هذه  إىل 

وسقوط  صعود  رابن،  إسحاق  اغتيال  حادثة  إىل  باإلضافة  وغريها  مرص  جينيف، 

ويارس عرفات  لرابن  املختلفة جداً  الشخصيات واالسرتاتيجيات  نتانياهو،  بنيامن 

األوىل،  للمرة  الفلسطينية.  للسلطة  األوىل  الخطوات  إىل  باإلضافة  كلينتون،  وبيل 

الدراماتيكية  وكيفيتها  الكواليس  خلف  جرت  التي  املفاوضات  بإظهار  كتاٌب  يقوم 

والرسية يف أغلب األحيان وأسباب تعرّثها، ويرشُح املؤلِّف سبب بقاء السام بعيَد 

املنال يف الرشق األوسط«.

2( يف خطاٍب له بتاريخ 20 متّوز 2006 تحت عنوان »الحرب بني إرسائيل وحزب 

[[[- The Missing Peace: The Inside Story of the Fight for Middle East Peace.

[2[- Statecraft and How to Restore America’s Standing in the World.
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الله«، يذكُر روس أنّه منذ انسحاب إرسائيل من الجنوب اللبناين قام حزب الله باحرتام 

الدويل وأرسه  للخط  الكبري يف سلوكه من خال خرقه  التحوُّل  الخط األزرق، ولكّن 

للجنديَّْن ال مُيكن أن يُفرسَّ كفعٍل يُظهر التضامن مع الفلسطينين بل يبدو أّن املحرِّك 

لهذا السلوك هو إيران عىل األرجح. قام حزب الله بعمليّته يف اليوم نفسه الذي كان ينبغي 

مة مقابل توقيفها لبنامج التخصيب  عىل إيران أن تُجيب فيه عن مجموعة الحوافز املقدَّ

النووي، ومن خال وكيلتها حزب الله أرادت إيران إظهار قدرتها عىل الردِّ عىل الضغوط 

الدولية عىل املسألة النووية من خال الضغط عىل املجتمع الدويل من نواحٍ أخرى.

بعد االنسحاب اإلرسائيل من لبنان وغزة، حصل إجامٌع يف إرسائيل عىل أّن العامل 

العريب ينظُر إىل هذه االنسحابات كعالمة ضعف، وعليه يعزو روس الردَّ اإلرسائيل 

وإظهار  العسكرية،  ردعها  قوة  إعادة  يف  إرسائيل  رغبة  إىل  الله  حزب  عىل  القايس 

العواقب املرتتّبة عىل الهجوم عليها لحزب الله وحامس، وإضعاف قدراتهم وبُناهم 

التحتية بشّدة.

يعتربُ روس أّن االتّجاه الفكري العريّب الجديد الذي ينتقُد حزب الله يفتُح مجاالً 

لتغيري الحالة الراهنة. وعليه، ينبغي أن تعمل الواليات  لخطٍّة أمريكية مدعومٍة عربياً 

تدعُم  خطٍّة  تطوير  أجل  من  واألردن  ومرص  السعودية  مع  الكواليس  وراء  املّتحدة 

اإلنسانية. مُيكن إضعاف كلٍّ من حزب  الشواغل  وتلّبي  اللبنانية وجيشها  الحكومة 

للحلول مكانهم. جدير  واقتصادية  بدائل سياسية  إنشاء  ينبغي  الله وحمس ولكن 

ُح بأّن إرسائيل لن تعود إىل وضعها قبل الحرب، وبعد بدء  باملاحظة أّن روس يرُصِّ

حرب متوز بثمنية أيام، وهو تاريخ هذا الخطاب، يقول: ينبغي عدم السمح لحزب 

الله باالنبعاث من الرماد وإاّل سوف يقوُم بتحويل الهزمية إىل انتصار.

3( يف خطاٍب له بتاريخ 1 أيلول 2006 تحت عنوان »ِعربٌ ونتائج من الحرب بني 

إرسائيل وحزب الله: تقييٌم مبكِّر«، يذكُر روس أّن إرسائيل قد فشلت يف تدمري ترسانة 

حزب الله الصاروخية يف 1993 و1996 ومجدداً يف 2006، وإذا حصل نزاٌع جديد فإّن 

هذا الهدف سوف يبقى غري قابٍل للتحقُّق. من املهم التفريق بن الوقائع املوضوعية 
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الله  الناحية املوضوعية أصبح حزب  فمن  الحرب،  أعقبت  التي  وغري املوضوعية 

اآلن أضعف بكثريٍ عسكرياً بسبب عمليات إرسائيل الهجومية، وأّما من الناحية غري 

ُن املقاومة  املوضوعية فإّن حزب الله يُعتب املنترِص ألّن الثقافة السياسية العربية تُثمِّ

وليس الخضوع. سوف يبقى حزب الله حّساساً تجاه الديناميكيات السياسية داخل 

لبنان وعىل وجه الخصوص أولئك الذين مل يدعموا أفعاله وال يريدون تعريَض الباد 

للمزيد من النزاعات.

د بالسالح بشكٍل  يرُصِّح روس بأّن حزب الله بدأ فوراً عقب حرب متوز بإعادة التزوُّ

فّعال حيث يُدِخل السالح إىل لبنان عرب سوريا، وإذا مل يُبَذل جهٌد كبري ملعالجة هذه 

املشكلة قد تغدو رشارًة النطالق رصاعٍ جديد يف املستقبل. كذلك، يرى روس أنّه 

إلنزال  ُمشرَتَكة  اسرتاتيجيٍة  تطويَر  األوروبية  والدول  املتّحدة  الواليات  عىل  يتحتّم 

كتهديد،  الله  حزب  إىل  السعودية  نظرة  تَُعدُّ  بسوريا.  الوخيمة  االقتصادية  العواقب 

أمراً مثيناً بالنسبة للجهود الدبلوماسية األمريكية، ولكن مل يتمَّ استخدام هذه الفرصة 

بشكٍل فّعال، ولو أّن املصالح االسرتاتيجية اإلرسائيلية والسعودية قد ُدمجت يف نهجٍ 

ح الوصول إىل نتيجٍة سياسيٍة أكث نفعاً. ُمتامسك لكان من املرجَّ

يف  الصادر  العامل«  يف  أمريكا  مكانة  إعادة  وكيفية  الُحكم  »أصول  كتابه  يف   )4

أّن مشاكل إدارة بوش قد نبعْت من عجزها عن استخدام  2007، يحتّج روس عىل 

أدوات أصول الُحكم سواٌء كانت دبلوماسيًة أم اقتصاديًة أم عسكريًة لتعزيز املصالح 

هاك  وبعد  كالسياسة،  قدمية  هي  الحكم  أصول  مسألة  أّن  روس  يعتُب  األمريكية. 

أّن هذه األصول  "البعض" تدهور أصول الحكم، ولكّن روس يعتب  الشيوعية توقّع 

رضورية للمحافظة عىل السام. يف فصول الكتاب، يُلخُِّص روس كيفية مساعدة هذه 

األصول يف تشكيل نظاٍم عاملٍي جديد بعد العام 989]، ويُظهر كيف أّن فشل هذه 

ح  دولياً، ويوضِّ املتّحدة  الواليات  قد أضعف  األوسط  والرشق  العراق  األصول يف 

إيران  الصن وخطر  تصاعد  من  الحدَّ  تستطيُع  التي  لوحدها هي  الحكم  أصول  أّن 

كيف  ويُظهُر  الناجح،  التفاوض  فنِّ  عن  للكشف  خبته  إىل  روس  يستنُد  النووية. 

يستطيع الرئيس التايل حلَّ املشاكل الراهنة وتحديد سياسٍة خارجية واقعية وطموحة.
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الدولة  لهزمية«  »اسرتاتيجية  عنوان  تحت   2014 أيلول   2 بتاريخ  له  مقالٍة  يف   )5

اإلسالمية«، يعتُب روس أّن اإلدارة األمريكية تتصارُع مع خياراتها الفعلية يف سوريا، 

علمً أّن هذه الخيارات يجب أن تصبو نحو هدف واضح. من الجيّل أن »داعش« ال 

تشكِّل تهديداً عىل الواليات املتحدة فقط، وأّن الحل ليس عسكرياً بحتاً وال ميكن أن 

يكون كذلك. ال بد للعشائر السنية التي ثارت عىل التنظيم عند دخوله إىل العراق سابقاً 

يف 2007 أن تكرِّر ذلك مرة أخرى، وينبغي أن تتلّقى الدعم املايل والعسكري يف كلٍّ 

ُب عىل كاّفة القوى السّنية الرائدة يف املنطقة ـ السعوديني  من العراق وسوريا. يتوجَّ

واإلماراتيني واألردنيني واألتراك ـ أن تلعب دوراً يف العملية، ولكن كام هو الحال يف 

كثري من األحيان، إذا مل تعمل الواليات املتحدة عىل تعبئة وتنسيق الرّد بني مختلف 

األطراف الدولية فمن املستبعد أن تنثبق استجابة كهذه ناهيك عن تناسقها ومتاسكها.

يعتربُ روس أّن استالم دولة عربية سّنية لدفة القيادة يف هذا السياق سُيضفي املزيد 

من الرشعية عىل الحملة ضد »داعش« ـ كام يتعنّي عىل الدول العربية تقديم الدعم 

العسكري يف هذه الحملة باإلضافة إىل القوات واألسلحة والتدريب، وتوفري الدعم 

من  للحّط  الدينية  الجهود  وحتى  الدبلوماسية،  والجهود  واالستخبارات،  للقبائل، 

إال  اإلسالمية«  »الدولة  بتنظيم  الهزمية  إلحاق  ميكن  ال  اإلسالمية«]1].  »الدولة  شأن 

من خالل اسرتاتيجية كاملة وشاملة، ومع ذلك يجب أن يكون هدفها واضحاً. يعتربُ 

روس أنّه يجب عىل الواليات املتّحدة االستعداد للتحرك يف سوريا بطريقة يعتبها 

أبرز رشكائها السّنة معقولًة وموثوقة، ولكن إذا أرادوا أن تقوم واشنطن باستخدام قوتها 

الجوية وتقديم الدعم اللوجستي ووسائل االستخبارات بصورة أكرث منهجية، يتعّن 

عليهم بيان ما هم مستعّدون لفعله أيضاً.

6( يف مقالٍة له بتاريخ 11 أيلول 2014 تحت عنوان »اإلسالمويّون ليسوا أصدقاء 

الواليات املّتحدة«، يذكُر روس أنّه قد برز يف اآلونة األخرية خطُّ تصدُّع جديد يف 

سياسة الرشق األوسط ستكون له تداعيات عميقة عىل السياسة الخارجية األمريكية 

يف املنطقة وميثّل فرصًة حقيقية للواليات املتّحدة. ال يفصُل هذا الخط بن مؤيِّدي 

]]] - يعتبُر روس أنّه يُمكن حثُّ جامعة األزهر على إدانة تنظيم »داعش« والتهديد الذي يشكِّله على اإلسام.
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الحرب  أو  والشيعة،  السّنة  بن  الرصاع  أو  ومعارضيه،  اإلسامية«  »الدولة  تنظيم 

اإلساموين وغري  بن  األسايس  باالنقسام  يتمثّل  بل  وإيران،  السعودية  بن  بالوكالة 

اإلساموين. من جهة، هناك اإلسامويون سواء من السنة أو الشيعة، إذ مُتثّل »داعش« 

وجمعة اإلخوان املسلمن الطرف السّني يف حن متثُّل إيران وميليشياتها مبا فيها 

حزب الله )لبنان وسوريا( وعصائب أهل الحق )العراق( الطرف اآلخر. يخوُض العديد 

أيضاً يف رصاٍع حاد  منخرطون  أنّهم  إاّل  بينهم،  فيم  نزاعاٍت  اإلساموين  من هؤالء 

مع غري اإلساموين لتحديد الهوية األساسية للمنطقة، والقاسم املشرتك بن جميع 

اإلساموين هو أنّهم يضعون الهويات الوطنية يف املرتبة الثانية بعد الهوية اإلسامية.

تُكافُح اإلدارة األمريكية لوضع اسرتاتيجيٍة فّعالة، ويُتيُح االنقسام بني اإلسالمويني 

وغري اإلسالمويني فرصًة عىل هذا الصعيد. يعتُب روس أّن غري اإلساموين يوّدون 

التعاون  التيقُّن من دعم الواليات املتحدة، وبالنسبة لواشنطن فإّن ذلك يعني عدم 

مع إيران يف مواجهة »داعش«، واإلبقاء عىل التنافس الفعيل مع إيران يف باقي أرجاء 

املنطقة، واالعرتاف بأّن مرص هي جزٌء ال يتجزأ من االئتاف املناهض لإلساموين. 

أنّه عىل  ويعتُب روس  املنطقة،  الطبيعين يف  أمريكا  اإلساموين رشكاء  مُيثّل غري 

األمن  عىل  الرتكيز  الرشاكات:  هذه  يف  مبادئ  ثاثة  اتّباع  األمرييك  الرئيس  إدارة 

واالستقرار، عدم مدِّ اليد لإلساموين، وأن ال يقتيض دعم الواليات املتحدة للرشكاء 

غري اإلساموين قيام أمريكا بالتخيل عن آرائها أو قيامها بدعم السياسات الداخلية 

كافّة لهؤالء الرشكاء.

7( يف كتابه »النجاُح املحتَّم: العالقات األمريكية ـ اإلرسائيلية منذ ترومان وحّتى 

بياناً غرَي مسبوق  ُم روس  يُقدِّ للتقرير:  أوباما« الصادر يف ترشين األول 2015، وفقاً 

ة مع إرسائيل. لطاملا أكّدت السياسة األمريكية  عن عاقة الواليات املتّحدة املتغريِّ

عىل الرابطة غري القابلة للكرس التي تجمُع بن الدولتن والتزام أمريكا الشديد تجاه 

املتّحدة  الواليات  بن  تجمع  التي  الروابط  تشتّد  الحايل،  يومنا  البلد. يف  هذا  أمن 

وإرسائيل إىل الحّد الذي حن يقُع أيُّ اختاف بينهم فإنّه يظهُر غالباً يف األخبار. مع 

ذلك، مل يكن األمر عىل هذا النحو عىل الدوام.
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شارك دنيس روس بشكٍل مبارش يف صياغة السياسة األمريكية تجاه الرشق األوسط 

وإرسائيل تحديداً عىل مدى ثاثن عاماً تقريباً. عمل يف وظائف رفيعة، ومن ضمنها 

فّعاالً يف  ـ اإلرسائييل، وأّدى دوراً  العريب  السام  لبيل كلينتون من أجل  كان مبعوثاً 

النقاشات الدائرة حول كيفية متوضع  إرسائيل بشكٍل مائم يف املنطقة وما الذي ينبغي 

ه للسياسات األمريكية. يف هذا الكتاب، ينقلنا روس عب كل إدارٍة  أن يؤّدي دور املوجِّ

أمريكية منذ ترومان وصوالً إىل أوباما ويُبز لنا بشكٍل دراماتييك موقَف كلِّ رئيس تجاه 

إرسائيل واملنطقة، والجداالت العاصفة يف أغلب األحيان بن املستشارين الرئيسين، 

واألحداث املحرِّكة للسياسات التي أّدت أحياناً إىل تحوٍُّل يف املنهج.

يُشريُ روس يف الكتاب إىل نُدرة االتّعاظ من الدروس، وأّن نأي الواليات املّتحدة 

فائدة،  يُثمر أيَّ  آيزنهاور ونيكسون وبوش وأوباما مل  الرؤساء  عن إرسائيل يف عهد 

كتاُب  م  يُقدِّ األعم.  الدرس  من  اإلطالق  عىل  العربة  أخذ  عدم  وراء  السبب  ويرشح 

»النجاح املحتَّم« نصائح لكيفية فهم أولويات القادة العرب وكيف مُيكن لإلدارات 

املستقبلية أن تُشكِّل السياسة األمريكية بأفضل طريقٍة عىل ضوء ذلك.

8( يف مقالٍة له بتاريخ 12 حزيران 2016 تحت عنوان »إثبات أّن "الدولة اإلسالمية" 

صورته  وتشويه  اإلسامية«  »الدولة  تنظيم  هزمية  أّن  روس  يعتُب  مزيَّف«،  مبعوٌث 

للتعامل مع اإلرهاب. وعىل  أساسيان يف أي خطٍّة اسرتاتيجيٍة هادفة  هم عنرصان 

الرغم من وجود جمعاٍت إرهابية أخرى، إاّل أّن تنظيم »داعش« يُشكُِّل خطراً فريداً 

يستخدم تنظيم »الدولة اإلسالمية« وسائل التواصل  لثاثة أسباب عىل األقل: أّوالً، 

م الستقطاب الشّبان املستبَعدين واملهمَّشني  االجتامعي بأسلوٍب ُمتَقن ومهني ومصمَّ

يف املجتمع. السبب الثاين هو أنه يُشكُِّل مصدر إلهام للهجمت الفردية، وبخاصة 

هذه  يلبّي  ملن  البطويل  االستشهاد  عن  يزعمه  وما  الكّفار«  »قتل  إىل  دعواته  بفعل 

الدعوات. أّما السبب الثالث فهو إعان التنظيم بأّن مهّمته تتمثُّل بالحاجة إلحداث 

تنظيم  أّن  ذلك  ويعني  لإلسام،  النهايئ  النرص  لتحقيق  الكّفار  مع  كارثية  مواجهٍة 

»داعش« سينّفذ الهجمت ضد الواليات املتحدة حتى إذا مل تقم األخرية مبهاجمته.
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ما الذي ينبغي القيام به لهزمية تنظيم »الدولة اإلسامية«؟ يعتُب روس أنّه أوالً، ال 

بّد أن تعمل واشنطن عىل إضعاف جاذبيته، فهو يّدعي أّن مهمته إلهية، ولذلك فإّن 

تكبّده لخسائر عسكرية سيبهن أن اّدعاءه باطل. ويف حن تعمل الواليات املتحدة 

حالياً عىل دحره يف كل من العراق وسوريا، إاّل أّن صور نجاحاته سبتقى قامئة طاملا 

واتخاذه  املوصل  عىل  استحواذه  وهي  الرمزية  انتصاراته  أعظم  واشنطن  تبطل  مل 

التنظيم املزيّفة هي من خال  الرقة عاصمًة له. إحدى الطرق أخرى لفضح مزاعم 

استخدام وسائل التواصل االجتمعي حيث إنّه من املهم أن تقوم الواليات املتحدة 

بإظهار املنشقِّن عن »داعش« عىل منّصات التواصل االجتمعي ليك يرسدوا أخبار 

فية للحكم يف األرايض  الوحشية والظلم واستغال النساء والطبيعة الفاسدة والتعسُّ

الخاضعة لسيطرة التنظيم.

صورة  تشويه  يستطيعون  الذين  الوحيدون  هم  الُسّنة  املسلمني  أّن  روس  يرى 

»داعش« وأّن واشنطن هي بحاجة ألن يقوم الُسّنة من رجال ديٍن وعشائر وحكومات 

بتحقيق هذا األمر والحلول محل التنظيم عىل األرض. تكمُن املشكلة التي تُواجهها 

أولويتها يف  الدور يف كون  بهذا  الُسّنة عىل االضطالع  الواليات املتحدة يف حمل 

وامليليشيات  إيران  تشغل  حني  يف  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  هي  والعراق  سوريا 

الشيعية والرئيس السوري بال الُسّنة. من هنا، ينبغي عىل الرئيس األمرييك أن يفهم 

د ويستفيد من استعداد الواليات املتحدة ملواجهة إيران يف املنطقة  هذا الواقع املعقَّ

من أجل كسب النفوذ والقدرة عىل التأثري عىل السنة لحّثهم عىل جعل تنظيم »الدولة 

اإلسالمية« أوىل أولوياتهم وأولويات الواليات املّتحدة عىل حدٍّ سواء.

9( يف مقالٍة له بتاريخ 62 نيسان 2017 تحت عنوان »التهديدات املشرتكة تُوّفر 

أّن  روس  يذكُر  الخليجي«،  التعاون  مجلس  دول  مع  إرسائيل  لتعاون  جديدة  فرصاً 

إيران،  من  نابعاً  ُمشرتكاً  اسرتاتيجياً  الخليجية ترى خطراً  الدول  إرسائيل والعديد من 

ويذكُر برصاحٍة أّن مسؤولني قياديني سعوديني رصّحوا له يف آب 2016 أّن »إرسائيل 

ليست عدواً«، ويعتُب أّن الذي يشغل بالهم هو إيران واستخدامها للميليشيات الشيعية 

بُغيَة إضعاف الدول العربية ونيل السيطرة يف املنطقة. ترسي الشائعات بأّن إرسائيل 
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الجزيرة  يف  حتى  قيادية  عربيٍة  دوٍل  مع  عملياتياً  وحتى  استخباراتياً،  أمنياً،  تتعاوُن 

يجري يف  ما  إىل  أنظارها  بتوجيه  الخليج وإرسائيل  ودول  السعودية  العربية، وتقوُم 

البحرين والعراق ولبنان وسوريا واليمن حيث يعتربون أّن الخطر النابع من إيران هو 

خطٌر وجودي.

يعتُب روس أّن إرسائيل هي رشيٌك طبيعي لدول مجلس التعاون الخليجي وليس 

فقط بسبب امتالكها لنفس النظرة تجاه التهديد اإليراين بل ألنّها متتلُك قدراٍت واقعية 

عىل املستوى العسكري والتكنولوجي واالستخبارايت وهي مستعّدٌة الستخدام هذه 

والدول  إرسائيل  مع  تُجري  أّن  املّتحدة  الواليات  تستطيُع  لروس،  وفقاً  القدرات. 

إيران  الخيارات ملواجهة استخدام  الخليجية خططاً خفّية للطوارئ من أجل تطوير 

للميليشيات، باإلضافة إىل إجراء محادثاٍت رسيّة بني أمريكا وإرسائيل والدول العربية 

لتقديم املزيد يف سبيل توحيد الدفاعات الصاروخية، استكشاف العرب، التفكري يف 

إذا استطاعت  بتعبريٍ آخر،  التدريب فاعليًة.  أفضل املامرسات، وتبنِّي أكث أشكال 

الواليات املتّحدة تنمية هذا التعاون الخفّي بن القوات األمنية واالستخباراتية العربية 

واإلرسائيلية، فإنّها ستستطيع الحصول عىل مكاسب إضافية يف مواجهتها للتهديدات 

املصالح  التقاء  وإّن  والقاعدة،  اإلسامية«  »الدولة  وتنظيم  إيران  تُشكِّلها  التي 

اإلرسائيلية-السّنية قد يكون مفيداً ملسألة السالم اإلرسائيل ـ الفلسطيني.

يختتُم روس بقوله إّن إرسائيل والدول العربية القيادية لديها نفس التصّورات حول 

التهديدات وأّن التعاون الخفّي بينهم يصنُع تطوراً جديداً مهّمً يف املنطقة، ويعتُب أّن 

الوقت والدبلوماسية الصامتة الفّعالة سيكشفان لنا إذا كانت ستستطيُع إدارة ترامب 

االستفادة من هذا التعاون ملواجهة التهديدات اإليرانية والسّنية املتطرِّفة يف املنطقة 

ٍم يف النزاع اإلرسائييل ـ الفلسطيني.   واستغاله من أجل تحقيق تقدُّ

10( يف مقالٍة له بتاريخ 8 أيلول 2017 تحت عنوان »الطريقة الصحيحة للضغط 

ترامب  األمرييك  الرئيس  موقف  حول  شٌك  يوجد  ال  أنّه  روس  يذكُر  إيران«،  عىل 

أحد  بأنّه  االنتخابية  حملته  خال  ووَصَفه  سبق  فقد  إيران،  مع  النووي  االتِّفاق  من 
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أسوإ االتّفاقات التي تم التفاوض عليها عىل اإلطاق]]]. إذا مل تُصادق إدارة ترامب 

إيران  برنامج  تراقب  التي  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أّن  ـ علمً  االتّفاق  عىل هذا 

النووي قد اعتبت مجدداً أّن الجمهورية اإلسامية تفي بالتزاماتها ـ فإّن هذه الخطوة 

التي  الوكالة والدول األخرى  الواليات املتحدة عن كلٍّ من  تُساهم يف عزل  سوف 

شاركت يف املفاوضات النووية مع إيران. يعتُب روس أّن التعبري عن االمتعاض من 

الجمهورية اإلسامية أمٌر مفهوم، ال سيم نظراً إىل أعمل طهران يف سوريا ومختلف 

أنحاء الرشق األوسط، لكّن الهدف األمرييك يف هذه املرحلة يجب أن يتمثل بعزل 

إيران وليس الواليات املتحدة نفسها.

يتحّدث روس عن نشاطات قائد فيلق القدس قاسم سليمين وقيام إيران بتعزيز 

وجودها يف سوريا والعراق باستخدامها للميليشيات الشيعية، وتزويد الحوثين يف 

ترامب  إدارة  يجدر عىل  أنّه  ويعتُب  الله،  من حزب  بالصواريخ ومبستشارين  اليمن 

سيكبّد  بأنّه  إظهارها  عب  اإليراين  السلوك  لهذا  للتصّدي  اسرتاتيجيٍة  عىل  الرتكيز 

الجمهورية اإلسامية أمثاناً، وإثبات أّن طهران ستتسبَّب بعزل نفسها والحيلولة دون 

أيِّ تطبيعٍ للعاقات مع املجتمع الدويل. يختتُم روس باعرتافه أّن املخاوف تنتابه 

من أن يؤّدي االتّفاق إىل إضفاء الرشعية عىل بنيٍة تحتيٍة نوويٍة إيرانيٍة كبرية والحفاظ 

عىل خيار األسلحة النووية متاحاً أمام الجمهورية اإلسامية، ويعتقُد بأنّه يجب عىل 

الواليات املتحدة االستفادة من الوقت الذي وّفره االتفاق لتعزيز قّوتها الرادعة ليدرك 

اإليرانيون ما سيخرسونه إذا قرروا امليض قدماً يف تطوير األسلحة.

]]]- بعد ثمانية أشهر من هذه المقالة، أعلن الرئيس األمريكي ترامب انسحابه من االتّفاق النووي مع إيران 

وذلك بتاريخ 8 أيار 8]20.



مدير مرشوع معهد واشنطن: »عملية السام يف الرشق األوسط«]]]

دراسات  يف  مساعد  وأستاٌذ  واشنطن  معهد  يف  متميٌِّز  زميٌل  ماكوفسيك  ديفيد 

جون  جامعة  يف  املتقدمة  الدولية  للدراسات  نيتزه   بول  كلية  يف  األوسط  الرشق 

الخارجية  وزير  مكتب  يف  ماكوفسيك  عمل   ،20[4-20[3 عامي  يف  هوبكينز. 

األمريكية حيث كان مستشاراً رفيع املستوى للمبعوث الخاص حول املفاوضات 

الفلسطينية. ـ  اإلرسائيلية 

كتَب ماكوفسيك العديد من الدراسات واملقاالت الصادرة عن معهد واشنطن 

حول قضايا متعلقة بعملية السام يف الرشق األوسط والرصاع العريب ـ اإلرسائييل، 

وشارك مع دنيس روس يف تأليف كتاب »الخرافات، األوهام، والسام: البحث عن 

مبيعاٍت  والذي حّقق   2009 الصادر يف  األوسط«  الرشق  اتّجاٍه جديد ألمريكا يف 

عالية. قامت جريدة »نيويورك تاميز« بإعادة طباعة الخرائط التي أعّدها ماكوفسيك 

يف العام ]]20 حول الحلول البديلة لألرايض يف الرصاع اإلرسائييل ـ الفلسطيني. 

 20[2 أيلول  يف  »نيويوركر«  جريدة  يف  الصامتة«  »الرضبة  بعنوان  مقالته  وردت 

ـ  األمريكية  الديناميكيات  املقالة  هذه  تناولت  وقد  الواسع،  االستحسان  حازت 

يف  السورية  النووية  املنشآت  عىل  اإلرسائيلية  الهجمة  إىل  أّدت  التي  اإلرسائيلية 

العام 2007.

ماكوفسيك عضٌو دائٌم يف مجلس العاقات الخارجية واملعهد الدويل للدراسات 

االسرتاتيجية يف لندن. وردْت تعليقاته عىل عملية السام والرصاع العريبـ  اإلرسائييل 

]]]- تّم إطاق هذا المشروع في العام 2000، ويُشرف عليه حالياً ديفيد ماكوفسكي. تتمثّل مهمة المشروع 

بتقديم تحاليل لصّناع السياسة األمريكيين حول قضايا ذات أهميٍة قصوى إلسرائيل وجيرانها العرب، ويتناول 

القيّمون عليه السياسة المؤثرة على عملية السام في الشرق األوسط.

ديفيد ماكوفسكي

)David Makovsky( 



143الخبراء والباحثون

سرتيت  »وال  تاميز«،  أنجلوس  »لوس  بوست«،  »واشنطن  تاميز«،  »نيويروك  يف 

جورنال«، »فاينانشال تاميز« وغريها من الصحف، ويظهر ماكوفسيك بصورٍة متكررة 

عىل وسائل اإلعام للتعليق عىل الشؤون العربية ـ اإلرسائيلية.

وأمام  الخارجية،  للعاقات  الشيوخ  مجلس  لجنة  أمام  بشهادته  ماكوفسيك  أْدىل 

الفرعية  اللجنة  أمام  مرّات  ولعّدة  الخارجية،  للشؤون  األمرييك  النواب  مجلس  لجنة 

األخرية،  السنوات  يف  الخارجية.  للشؤون  النواب  مجلس  لجنة  يف  األوسط  للرشق 

قام ماكوفسيك بأكرث من 20] زيارة إىل كليّاٍت أمريكية ملناقشة الرصاع اإلرسائييل ـ 

الفلسطيني.

يف  لعمله  التكريم  عىل  ماكوفسيك  حاز  واشنطن،  معهد  إىل  انضممه  قبل 

كذلك،   .2000 حتى   [989 العام  من  السام  عملية  غطّى  وقد  الصحافة  مجال 

دبلوماسياً  وُمراساً  بوست«،  »جريوسامل  لجريدة  تنفيذياً  ُمحرِّراً  ماكوفسيك  عمل 

لـ»هآرتس« الصحيفة اليومية الرئيسية الصادرة يف إرسائيل، وُمحرِّراً ُمساهمً يف مجلة 

»تقرير أخبار الواليات املتحدة والعامل« حيث كان ُمراسلها املتميِّز يف القدس عىل 

مدى ]] سنة. يف 994]، ُمنح جائزًة من نادي الصحافة الوطنية )جائزة إدوارد م.هود 

للمراسات الدبلوماسية( تقديراً للمقالة الرئيسية التي شارك يف كتابتها حول الشؤون 

املالية ملنظمة التحرير الفلسطينية.

واِرن  آنذاك  الخارجية  قبل وزير  الشخيص من  للتدّخل  1994، ونتيجة  يف متوز 

اإلرسائيلية  اإلصدارات  إلحدى  يكتُب  صحفٍي  أوَل  ماكوفسيك  أصبح  كريستوفر، 

األخرية  الزيارة  وكانت  مرات،  خمَس  العاصمة  هذه  ماكوفسيك  زار  دمشق.  يزور 

يف كانون األول 1999 برفقة وزيرة الخارجية آنذاك مادلني آلربايت. يف آذار 1995، 

ومبساعدة مسؤولني أمريكيني، ُمنح ماكوفسيك إذناً غري مسبوق إلرسال التقارير من 

مدينة جّدة يف السعودية لصالح أحد املنشورات اإلرسائيلية.

التحصيل العلمي: بكالوريوس من جامعة كولومبيا وماجستري يف دراسات الرشق 

األوسط من جامعة هارفارد.
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عملية  العربية-اإلرسائيلية،  العاقات  الفلسطينيون،  إرسائيل،  الخربة:  مجاالت 

السام، والسياسية األمريكية.

األمريكية- العاقات  اإلرسائيلية،  ـ  الفلسطينيّة  العاقات  الحالية:  األبحاث 

اإلرسائيلية، واملنشآت الجامعية األمريكية

اللغات التي يتحّدث بها: اإلنكليزية، العبية.

*  *  *

1( يف مقالٍة له بتاريخ 23 متّوز 2006 تحت عنوان »نفوذ إيران يف لبنان«، يعتُب 

ماكوفسيك أّن حرب متوز قد حرّكْت االهتمم العاملي ألنّها مل تُعتب نزاعاً محلياً بل 

محاولًة إيرانية لرفْع الرهان يف الرشق األوسط، وأنّه يصعُب عدم تحليل هذه الحرب 

قادرة  إيران  بأّن  للعامل  النووي وكتذكريٍ  البنامج  االنتباه عن  إيراين لحرْف  كمسعًى 

عىل الهجوم إذا تّم تضييق الخناق عليها.

2( يف مقالٍة له بتاريخ 14 آب 2006 تحت عنوان »الفوىض امليليشياوية اإليرانية«، 

يرى ماكوفسيك أنّه من خالل إرسال عائداتها النفطية إىل حزب الله وتسليح مجموعٍة 

ر إن كُتب لها  من املقاتلني املتعّصبني، قامت إيران ببلورة اسرتاتيجيٍة مُيكن أن تتكرَّ

النجاح يف أنحاء العامل العريب. إذا خرج حزب الله بجرأٍة من حرب متوز، قد تسعى 

إيران إلحداث املزيد من الفوىض امليليشياوية وذلك من خال تقوية املجموعات 

العربية املتطرّفة التي مُيكنها تقويُض الحكومات من مرص إىل السعودية. بالنسبة إىل 

هذه امليليشيات سوف يكوُن حزب الله هو النموذج، وأّي نرٍص ُمتصوَّر لحزب الله 

اليوم سوف يُنتج نُسخاً شبيهة له غداً.

تحت   2006 األول  ترشين  بتاريخ   60 العدد  السيايس«  »املجهر  إصدار  3( يف 

عنوان »ِعرب ودالالت حرب إرسائيل ـ حزب الله: تقييم أّويّل«، يعتُب ماكوفسيك أّن 

إرسائيل قد دخلْت بعد حرب متوز يف مرحلٍة من االختبار الذايت، وعىل الرغم من 

الضعف  نقاط  أّن  إاّل  إرسائيل  إىل  بالنسبة  اإلنجازات  من  تخُل  الحرب مل  هذه  أّن 

إىل  ماكوفسيك  يشرُي  اإلرسائييل.  الشعب  إىل  بالنسبة  اتّضحْت  قد  فيها  الكامنة 
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األهداف  هذه  تحقيق  اسرتاتيجيات  ويف  اإلرسائيلية  األهداف  يف  الوضوح  انعدام 

التحركات  بن  عاقٍة  تحديد  عىل  قادرة  تكن  مل  إرسائيل  وأّن  متّوز،  حرب  أثناء 

العسكرية التكتيكية والغايات السياسية االسرتاتيجية. أّدى فشل عملية صناعة القرار 

اإلرسائييل يف تحديد األهداف الواقعية وتنفيذها إىل فقدان الكثري من أفراد الشعب 

اإلرسائييل للثقة بالقيادة السياسية والعسكرية.

ديناميكية  الحرب هو  التي ساهمت يف حصول  األمور  من  أّن  يعتُب ماكوفسيك 

الداخل اإلرسائيل حيث إّن إرسائيل أصبحت تشعُر يف الفرتات املمتدة قبل حرب 

متوز بتفتُّت قوة الردع لديها، وكان نرص الله قد رّصح بأّن إرسائيل »هي أوهن من بيت 

العنكبوت«. وعليه، فإّن هجوم إرسائيل مّثل عاصفًة ُمثىل لحكومٍة يائسة ال تتحّمل 

سياسياً أن تبدو ضعيفًة يف عيون شعبها.

يف أول الحرب وأثنائها، تّم توجيه نقدين مختلفن لعملية صناعة القرار اإلرسائييل 

لتحقيق هدفها  امتاك إرسائيل السرتاتيجيٍة  والسائد هو عدم  العام  النقد  السيايس: 

القوة  استخدام  يف  وفشلها  الله،  حزب  عىل  قاضية  رضبٍة  بإنزال  املتمثّل  النهايئ 

أّن  فهو  الثاين،  النقد  أّما  املعركة.  أوائل  يف  األرض  عىل  الازمة  والبرشية  النارية 

هدف إرسائيل مل يكن واقعياً وكان من األفضل البدء بهدٍف متواضعٍ أكرث ولكّنه قابٌل 

للتحقيق. وعليه، مل يكن ينبغي إلرسائيل أن تشّن حرباً مل تكن بحالة استعداد جيدة 

لبدئها ومتابعتها وإنهائها، ويذكر ماكوفسيك أّن األمر املشرتك بن النقدين هو سيطرة 

الرتّدد السيايس عىل صناعة القرار مّم أدى إىل إخفاقاٍت خال الحرب.

الدويل  الرتكيز  2006 هي:  لحرب متوز  اإليجابية  النتائج  أّن  ماكوفسيك  يعتب 

حصول  إمكانية  األوسط،  الرشق  يف  لاستقرار  ُمزعزعة  قّوة  باعتبارها  إيران  عىل 

يف  الحنق  إرسائيل،  مع  حدودها  عىل  السيطرة  من  مزيٍد  عىل  اللبنانية  الحكومة 

للجمهور  البارز  التحّمل  بالحرب،  تسبّب  الذي  الله  نرص  عىل  اللبناين  الداخل 

النتائج  إىل  بالنسبة  أّما  واشنطن.  مع  املتينة  العاقات  وبقاء  للحرب،  اإلرسائييل 

السلبية، فباإلضافة إىل اإلرتباك يف صناعة القرار اإلرسائييل، فإنّها كالتايل: ازدياد 
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قوة  وتفتيت  إرسائيل،  تقييد  وسوريا،  إيران  تقوية  اإلساموين،  املتطرّفن  جرأة 

الردع اإلرسائيلية.

 عىل الرغم من أّن إرسائيل لديها كل سبب لتكون ُممتّنة للواليات املتحدة للدعم 

الذي قّدمته خال حرب متوز 2006 إاّل أّن هذه الحرب قد أظهرْت نقاط الضعف يف 

الحوار األمرييك ـ اإلرسائييل الذي ال يغوص عميقاً لدى الفحص عن الرابطة بن 

الخطوات العسكرية واألهداف السياسية، وهذا يستدعي حواراً أقرب يف املستقبل 

لتفادي األزمات والتعامل معها حن وقوعها.

يعتُب ماكوفسيك أّن حرب متوز هي نداٌء تنبيهي إلرسائيل عىل عّدة ُمستويات، 

فقد لفتت األنظاَر اإلرسائيلية إىل خطورة األسلحة اإليرانية، وطموحات قيادة حزب 

الله، وقدرة هذه امليليشيا عىل العمل كجيش مع تفادي القواعد التقليدية للحرب. 

يف املايض، مثّلت الفرتات التي أعقبْت الحروَب اإلرسائيلية أوقاتاً لاختبار الذايت 

أّن هذه املرونة قد  التالية. يرى ماكوفسيك  الحلول قبل املواجهة  وللحصول عىل 

لدى  العسكرية  الجهوزية  ثغرات  وتقويم  أخطائها  تصحيح  يف  إرسائيل  ساعدْت 

جنود االحتياط، أو يف توضيح عملية صناعة القرار بشكٍل أفضل باإلضافة إىل بيان 

األهداف وعاقتها بالتكتيكات العسكرية.

اتّجاٍه جديد ألمريكا  البحث عن  4( تقرير كتاب »الخرافات، األوهام، والسالم: 

ملاذا  التايل:  عىل  التقرير  ينصُّ   ،2009 حزيران  يف  الصادر  األوسط«]1]  الرشق  يف 

فشلت الواليات املتحدة دامئاً يف تحقيق أهدافها االسرتاتيجية يف الرشق االوسط؟ 

يعتُب الكاتبان ديفيد ماكوفسيك ودنيس روس ـ وهم من ضمن الخباء األمريكين 

ن بشؤون هذه املنطقة ـ أّن السبب يعوُد للعمل األمرييك تحت  الرئيسين املختصِّ

ظال االفرتاضات الزائفة أو الخرافات املتعلّقة بطبيعة ودوافع دول الرشق األوسط 

وقادتها. يف هذا الكتاب، يكشُف املؤلِّفان زيف هذه املغالطات املرضّة التي يعتقُد 

وزيرة  آلبرايت  مادلين  مثل  الكتاب  هذا  مدحْت  قد  البارزة  الشخصيات  بعض  أّن  إلى  اإلشارة  ]]]-تجدُر 

الخارجية األمريكية السابقة، وشيمون بيريز الرئيس السابق لدولة إسرائيل، وعبد الرحمن الراشد مدير قناة 

وغيرهم. الفضائية  العربية 
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تستطيع  املدى  وبعيدة  ُموجزة  مبادئ  ويقّدمان  واليمن،  اليسار  حزب  من  كلٌّ  بها 

مساعدة أمريكا يف وضع مساٍر فّعال للعمل يف منطقة الرشق األوسط.

من ضمن الخرافات التي يُظهر الكاتبان بطالنها وحتى خطورتها هي: فكرة كْون 

السالم اإلرسائيل ـ الفلسطيني مفتاَح حلِّ جميع مشاكل الرشق األوسط، وأن يكون 

نة من الضغط  تغيري األنظمة هو رشٌط للسالم والدميقراطية، وأن تكون قيادة إيران ُمحصَّ

الدبلومايس واالقتصادي. أّدت هذه املفاهيم الخاطئة وغريها إىل سنواٍت من السياسات 

الفاشلة وعطّلت قدرة أمريكا عىل إصدار قراراٍت ُمثمرة يف هذه املنطقة املتقلِّبة من 

العامل التي سوف تحمل مفتاَح األمن األمرييك يف القرن الواحد والعرشين.

الحدود:  »تصوُّر  عنوان  تحت   2011 يف  الصادر  االسرتاتيجي  التقرير  يف   )5

خياراُت حّل القضّية اإلرسائيليةـ  الفلسطينية حول األرايض«، يتمثّل الهدف يف تقديم 

خياراٍت فعلية لصّناع السياسة ولكّن ماكوفسيك ومعهد واشنطن ال يتبنيّان أيّاً منها. 

ترُد يف هذا التقرير خرائط تفصيلية وإحصاءات دقيقة وتُذكر ثاثة سيناريوهات لتبادل 

األرايض بن إرسائيل والسلطة الفلسطينية.

تبادٍل  تطبيَق  الطرفن  بإمكان  أّن  والجغرافيا  الدميوغرافيا  تداخل  تحليُل  يُظهر 

ضم  ب(  1:1؛  تبلغ  تبادل  نسبة  حصول  أ(  رئيسية:  أهداف  ستّة  يُحقِّق  لألرايض 

إرسائيل  ضم  ج(  املستوطنن؛  من   %  80-70 عىل  تحتوي  التي  للمناطق  إرسائيل 

ملساحة ضئيلة من األرايض التي تّم حيازتها يف العام 967]؛ د( عدم حصول ترشيد 

د املخاوف اإلرسائيلية األمنية؛ و( قيام دولة فلسطينية  فلسطيني؛ هـ( إجراء تدابري تُبدِّ

ُمجاورة يف الضفة الغربية.

6( يف إصدار »مذكرات سياسية« العدد السابع تحت عنوان »سعي الفلسطينيني 

للحصول عىل عضوية يف األمم املتحدة: األسباب املنطقية وردود الفعل والتداعيات« 

السلطة  يؤّدي طلب  أن  املرّجح  من  أنّه  ماكوفسيك  يذكُر   ،2011 أيلول   15 بتاريخ 

الفلسطينية للحصول عىل عضوية كاملة كدولٍة يف األمم املتحدة إىل إثارة مواجهٍة 

سياسية بن السلطة الفلسطينية وإرسائيل.



148 معهد واشنطن للشرق األدنى

فيم يتعلّق بإعان الدولة، ترى إرسائيل أّن هناك تداعياٍت عديدة محتملة ستظهر 

االسرتاتيجيّة  أّن  إرسائيل  تعتب  أوالً،  املتحدة.  األمم  يف  الفلسطينيون  نجح  إذا 

تقدير، تجنُّب تقديم  أقل  السام كلياً، أو عىل  الفلسطينية تهدُف إىل تجاوز عملية 

أّن  من  اإلرسائيليون  يخىش  ثانياً،  املستقبلية.  الدولة  حدود  شكل  بشأن  تنازالت 

الفلسطينية عىل  السلطة  ع  يُشجِّ املتحدة سوف  األمم  الفلسطينين يف  تعزيز وضع 

استغال آليات األمم املتحدة مبا يُحّقق مصالحها القصوى عىل الحساب السيايس 

املتحدة  األمم  الفلسطينين العرتاف  استغال  ثالثاً، تخىش إرسائيل من  إلرسائيل. 

ر  من أجل التأكيد عىل سيادتهم. نظراً للمخاطر العالية التي ينطوي عليها األمر، حذَّ

املسؤولون اإلرسائيليون من أّن مبادرة السلطة الفلسطينية يف األمم املتحدة سوف 

تؤدِّي إىل اتّخاذ مجموعٍة متنّوعة من الخطوات االنتقامية.

قد يكون ملحاولة إعان الدولة يف األمم املتّحدة تداعيات عميقة، بغّض النظر 

عن ردود الفعل اإلرسائيلية املحتملة، منها تعليق مساعدات الكونغرس إىل السلطة 

الفلسطينية الذي سوف يُضعف أداءها بشكل جوهري أو وقوع مظاهرات تخرج عن 

عىل  الحصول  الفلسطينين  محاولة  إىل  إرسائيل  تنظُر  فلسطن.  يف  السيطرة  نطاق 

د مصالحها الرئيسية. يعتُب ماكوفسيك أّن السلطة  العضوية يف األمم املتحدة بأنّها تُهدِّ

الفلسطينية سوف تُعرّض نفسها ملخاطر االنهيار جراء مبادرتها لانضمم كدولة إىل 

األمم املتحدة، ويرى أّن تحقيق انتصاٍر حاسم للسلطة الفلسطينية يف األمم املتحدة 

سيثري عىل األرجح خطواٍت انتقامية من قبل إرسائيل.

7( يف العدد الثامن من »التقرير االسرتاتيجي« الصادر يف أيلول 2012 تحت عنوان 

مع  ماكوفسيك  يشرتُك  اإلرسائيل«،  ـ  األمرييك  التنسيق  إيرانية:  نووية  ثورة  »تفادي 

باتريك كاوُسون ملناقشة هذه املسألة ويعتُب الباحثان أّن املأزق النووي اإليراين 

يهمُّ الواليات املتحدة بشّدة وتشعُر به إرسائيل بنحٍو حاّد حيث يرى الكثريون هناك 

أّن املشكلة بحاجة لحلٍّ حاسٍم رسيعاً.

تُشكِّل مسألة كيفية منع إيران عن حيازة األسلحة النووية تحّدياً بسبب التعقيدات 
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الكبرية من ثاث نواٍح: أ( تداخل عدٍد من األهداف األمريكية حول إيران )الحّد من 

طموحاتها النووية باإلضافة إىل استهداف أفعالها العدوانية عىل صعيد حقوق اإلنسان 

البنامج  النهج األمرييك تجاه  الدعم لإلرهاب(؛ ب( مخاوف إرسائيل من  وتقديم 

والدبلوماسية  العقوبات  أّن  إرسائيل  يف  املسؤولون  يعتقد  )حيث  اإليراين  النووي 

لديهم فرصة للنجاح فقط إذا اعتقدت إيران بإمكانية قيام الواليات املتّحدة برضب 

وج(  ينبغي(؛  كم  إيران  جمح  تكبح  ال  املتّحدة  الواليات  وأّن  النووية،  منشآتها 

اسرتاتيجية إيران املتمثّلة بالغموض واإلنكار )حيث تظهر فاعلية هذه االسرتاتيجية 

يف عدم استعداد "البعض" يف املجتمع الدويل لإلقرار بقيام إيران بتعّدي الحّد الذي 

يُخوِّل توجيَه رضبٍة عسكرية إليها(.

حول  اإلرسائيلية  ـ  األمريكية  التشاورات  يف  الحاصلة  التوتّرات  معظم  تتضّمُن 

املأزق اإليراين مسألة التوقيت: أي الرسعة التي تتقّدم فيها إيران، مسار املفاوضات، 

يتمثّل  كاف.  غرَي  سياسياً  رّداً  الحايل  الدبلومايس  االتجاه  فيها  يُعتب  التي  واللحظة 

الدافع العام ملخاوف إرسائيل بالخشية من وصول تطوُّر إيران النووي إىل نقطة مثرية 

داً بالخطر، ومع أّن الواليات املتحدة  للقلق حيث يكون األمن الوطني اإلرسائييل ُمهدَّ

تضع نهجاً دبلوماسياً لحل املسألة سلمياً إاّل أنّه ينبغي أن تكون حذرة ليك ال تقع 

يف فخ الخطوط الحمراء التي فرضتها وذلك حن تفشل كل الخيارات ويوشك خيار 

توجيه رضبة أمريكية عىل االنتفاء.

ليك مُتسك الواليات املتّحدة بزمام املبادرة وتُظهر تصميمها عىل وقف تطوُّر 

تحديد  أ(  عليها:  يتحتُّم  السمح مبحادثاٍت طويلة وعقيمة،  من  بدالً  النووي  إيران 

ب(  الدبلوماسية؛  النووية  املفاوضات  تستمر  ليك  استيفاؤها  ينبغي  التي  املعايري 

تعزيز أحقانية النهج األمرييك وإظهار عدم عقانية النظام اإليراين؛ ج( تقوية اإلجمع 

الرشق  دول  يف  وبخاصة  والدويل  )املحيل  الواسع  الدعم  تأمن  أي  السيايس، 

األوسط( للخطوات التالية؛ وهـ( إقناع إيران بأنّها ال مُيكن أن متتلك قنبلًة نووية.

م النووي؛ منها: فرض العقوبات اإلضافية، الحرب  هناك عّدة أساليب إلبطاء التقدُّ



150 معهد واشنطن للشرق األدنى

واغتيال  املنشقِّني،  تجنيد  اإللكرتونية،  املعركة  التخريب،  تتضّمن  التي  الرسيّة 

العاملني يف الربنامج النووي. يعتُب الباحثان أّن الفرصة التي تنتُج عن هذا اإلبطاء ال 

تعني فقط املزيد من الوقت للدبلوماسية بل رمبا وقتاً إضافياً إلرسائيل قبل أن تشعر 

بانتهاء فرصتها لتوجيه رضبة عسكرية.

ليك تُشكِّل الواليات املتحدة إجمعاً واسعاً مع الحلفاء الرئيسينـ  ومن ضمنهم 

إرسائيل بخصوص اتّفاٍق دبلومايس، ينبغي أن يتّم التشاور حول سؤالن أساسيَّْن: 

أ( اسرتاتيجية التفاوض؛ وب( محتوى االتّفاق. يجب أن تتقّدم املحادثات يف وقٍت 

قريب، وإاّل سوف تكون قد أُغلقت نافذة الدبلوماسية بالفعل فيتحتّم عىل الواليات 

املتّحدة أن تحشد أكب عدٍد من حلفائها الدوليّن لتتخذ إجراءات أشد رصامة سواء 

أكانت علنية أم رسيّة، ُمعلَنة أم قابلة لإلنكار.

عام عىل  مئة  الرابطة:  »الحدود  عنوان  تحت  السيايس«  »املجهر  إصدار  8( يف 

من  عدٌد  يساهم   ،2016 األول  كانون  بتاريخ   151 العدد  بيكو«  ـ  سايكس  اتفاقية 

»رصاع  عنوان  تحت  ماكوفسيك  مقالة  وتندرج  املقاالت،  من  مبجموعٍة  الباحثن 

إرسائيل املستمر عىل األرايض« حيث يتناول التقارب البيطاين ـ الصهيوين املمهِّد 

الحتال اليهود لفلسطن قبل أن يذكر األمور التالية:

)يستخدم  الصهاينة  بن  متضاربة  وطنية  مطالب  بوقوع  بلفور  وعد  تسبّب 

فلسطن،  يف  الساكنن  والعرب  »اليهود«(  وليس  بالذات  العبارة  هذه  ماكوفسيك 

هي  بيكو  ـ  سايكس  اتّفاقية  أّن  يعتبون  الفلسطينيون  زال  ما  تقريباً  عام  مئة  ومنذ 

مؤامرة إمبيالية ملنح أراضيهم للغرباء. بسبب هذا الوعد، أعاد الفلسطينيون التفكري 

بهويتهم بشكٍل جذري واستمرّت املنافسة الوطنية بن الصهاينة والفلسطينين منذ 

7]9] حتى عام 947] الذي شهد خطة األمم املتحدة لتقسيم فلسطن التي أجازها 

الصهاينة ورفضها العرب.

م ماكوفسيك عّدة أسباب: ملاذا نجحت الحركة الصهيونية؟ يُقدِّ
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أ( قيام الصهاينة بتنمية عاقاٍت مع القوى العظمى وعىل وجه الخصوص بريطانيا 

خال الحرب العاملية األوىل والواليات املتّحدة خال الحرب العاملية الثانية.

ب( إدراك الصهاينة ألهمية تطوير املؤسسات )املستشفيات، الجامعات، نقابات 

كّل  ُجعلت   [948 العام  يف  إرسائيل  سْت  أُسِّ وحن  الهاغانا...(،  ميليشيا  العّمل، 

واحدٍة منها ببساطة جزءاً من الحكومة اإلرسائيلية.

ج( القيادة الصهيونية املتمتِّعة بذهنيٍة بعيدة النظر.

أّما الفلسطينيون، فقد افتقدوا لقياداٍت واعية، وتصّدعت قياداتهم بسبب النزاعات 

بن العوائل الكبرية. كذلك، كان يغلُب عىل الشعب الفلسطيني الطابَع الريفي ومل 

يف  إرسائيل  تغلّبت  رشعية.  غري  الصهيونية  الخطة  ُمعتباً  للمساومة،  ُمستعداً  يكن 

الدول  تخدمهم  فلم  الفلسطينيون  أّما  ومؤسساتها؛  قياداتها  بسبب   1948 عام  حرب 

نيابًة عنهم، بل كانت هذه الدول يف  التي كانت قد تعّهدت بتدمري إرسائيل  العربية 

الواقع غارقًة يف مصالحها الخاصة املتضاربة. بعد مئة عاٍم من اتّفاقية سايكس-بيكو، 

اختيار جريانه، ويبقى األمل قامئاً  الجغرافيا صلبة وليس بوسع أيِّ جانٍب  ما زالت 

الصعب  من  كان  ولو  سايكس-بيكو، حتى  قاعدة  تُشكِّل  التي  الحدود  مسألة  بحّل 

تصّور حصول هذا التطوُّر يف يومنا الحايل.



ماثيو ليفيت هو مدير برنامج ستاين لاستخبارات ومكافحة اإلرهاب يف معهد 

واشنطن. خال الفرتة املمتّدة ما بن عام 2005 وبداية 2007، شغل ليفيت منصب 

نائب مساعد شؤون االستخبارات والتحليل يف وزارة املالية األمريكية. بتلك الصفة، 

عمل كمسؤوٍل كبري يف فرع الوزارة املختص باإلرهاب واالستخبارات املالية وكذلك 

كنائب رئيس مكتب االستخبارات والتحليل الذي يُشّكل إحدى الوكاالت األمريكية 

االستخباراتية السّت عرشة التي يتوىّل مكتب مدير االستخبارات الوطنية إدارتها. أثناء 

لحمية  الرامية  الجهود  يف  مركزياً  دوراً  ليفيت  لعب  املالية،  وزارة  يف  خدمته  فرتة 

النظام املايل األمرييك من االنتهاك وإحباط قدرة اإلرهابين وُموزِّعي األسلحة عىل 

ليفيت  توىّل   ،2009-2008 األمرييك. يف  القومي  لألمن  دة  املهدِّ الهجمت  متويل 

لألمن  الخاص  للمبعوث  اإلرهاب  مكافحة  مستشار  دور  الخارجية  وزارة  ِقبل  من 

اإلقليمي يف الرشق األوسط، الجرنال جيمز جونز.

س  املؤسِّ املدير  بصفة  واشنطن  معهد  يف  ليفيت  عمل   ،2005 إىل   200[ من 

عرش  الحادي  هجمت  أعقاب  يف  إنشاؤه  تّم  الذي  اإلرهابية  البحوث  لبنامج 

مكافحة  مجال  يف  استخبارايت  كمحلٍِّل  ليفيت  يعمل  كان  ذلك،  قبل  أيلول.  من 

م الدعم التحلييل التكتييك  اإلرهاب يف مكتب التحقيقات الفدرايل )FBI( حيث قدَّ

التبّعات  جمع  شبكات  عىل  ُمركِّزاً  اإلرهاب  ُمكافحة  لعمليات  واالسرتاتيجي 

والدعم اللوجستي للمجموعات اإلرهابية يف الرشق األوسط. أثناء عمله يف مكتب 

من  لّدة  واجهت  التي  املجموعات  يف  كعضٍو  ليفيت  شارك  الفدرايل،  التحقيقات 

األزمات ومن ضمنها التهديد اإلرهايب املحدق يف مطلع األلفية وهجمت الحادي 

عرش من أيلول. حاز ليفيت العديد من الجوائز والتقديرات عىل خدمته الحكومية يف 

كلٍّ من مكتب التحقيقات الفدرايل ووزارة املالية.

ماثيو ليفيت 

)Matthew Levitt(
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 Yeshiva( يحمُل ليفيت درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية من جامعة ِيِشيفا

University( باإلضافة إىل شهادة ماجستري يف القانون والدبلوماسية، كم أنّه قد حاز 

لجامعة  التابعة  والدبلوماسية  للقانون   )Fletcher( فلترش  كلية  من  الدكتوراه  شهادة 

القانون يف  لكلية  التابع  التفاوض  برنامج  ليفيت كباحٍث يف  تافتس )Tufts(. عمل 

 )Paul H. Nitze( جامعة هارفرد، وقد ألقى دروساً يف كلٍّ من كلّيّة بول إتش نيتزه

كريغر  زنفيل  كلّيّة  هوبكينز، ويف  لجامعة جون  التابعة  املتقّدمة  الدولية  للدراسات 

يف  مساعد  أستاٍذ  منصب  حالياً  ليفيت  يتبوأ  والعلوم.  لآلداب   )Zanvyl Krieger(

»برنامج الدراسات األمنية« يف كلية إدموند أ.والش )Edmund A. Walsh( للخدمة 

.)Georgetown( الخارجية يف جامعة جورجتاون

وألقى  واملدنية،  الجنائية  القضايا  من  العديد  يف  خبري  كشاهٍد  دوره  ليفيت  أّدى 

محارضاٍت يف اإلرهاب العاملي نيابًة عن وزارات الخارجية والعدل والدفاع واألمن 

القومي، كم أنّه قد عمل مستشاراً للعديد من الوكاالت الحكومية األمريكية والقطاع 

متعلّقة  قضايا  والنواب يف  الشيوخ  أمام مجلي  بشهادته  وأدىل  الخاص،  الصناعي 

باإلرهاب الدويّل. شارك ليفيت كزميٍل يف مركز مكافحة اإلرهاب يف الكلية الحربية 

األمريكية يف ِوست بوينت ومركز األمن اإللكرتوين والوطني يف جامعة جورج واشنطن.

باالضافة إىل جميع ما ذُكر فإّن ليفيت هو:

 -عضٌو يف فريق مجلس العاقات الخارجية.

-عنرٌص يف املجلس االستشاري العاملي يف كلٍّ من معهد مكافحة اإلرهاب يف 

إرسائيل، واملركز العاملي ألبحاث العنف السيايس واإلرهاب يف سنغافورة.

-عنرٌص يف املجلس االستشاري يف مركز العقوبات والتمويل غري القانوين التابع 

ملؤّسسة الدفاع عن الدميقراطيات.

للدراسات  اإلمارايت  املركز  يف  األكادميي  االستشاري  املجلس  يف  -عضٌو 

والبحوث اإلسرتاتيجية.
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د العنيف، واألنشطة  ع عن اإلرهاب، ومكافحة التشدُّ   يكتب ليفيت بشكٍل ُموسَّ

السام،  العربية-اإلرسائيلية حول  املالية غري املرشوعة، والعقوبات، واملفاوضات 

السياسية  الدورية واملجات  الصحف  مقاالتُه يف  ورََدْت  األوسط.  الرشق  ومنطقة 

والصحافة باإلضافة إىل إصداره العديد من املنشورات األخرى. غالباً ما يظهر ليفيت 

كضيٍف عىل اإلعام الوطني والعاملي، وقد ألّف عّدة كتب ودراسات، من ضمنها: 

 ،[[[)2006( الجهاد«  خدمة  يف  واإلرهاب  الخريية،  التبُّعات  السياسة،  »حمس: 

الهجمت  وجه  يف  السام  محادثات  عىل  املحافظة  النار:  تحت  و»التفاوض 

اإلرهابية« )2008(]2]، و»حزب الله: البصمة العاملية«)3]20(]3].

- مجاالت الخربة: لبنان، الفلسطينيون، اإلرهاب

1( يف مقالٍة له بتاريخ 6 كانون الثاين 2003 تحت عنوان »منع نشاط حزب الله يف 

كندا«، يعتُب ليفيت أّن حزب الله مجموعٌة إرهابية تتمتّع بذراٍع دويل ومتتلُك شبكًة 

ينبغي حظر  أنّه  اللوجستي تعمُل يف أرجاء كندا. يرى ليفيت  ُمستحَكمًة من الدعم 

حزب الله ليس بسبب خطابه، بل بسبب أنشطته اإلرهابية يف كندا والواليات املتّحدة 

وأمريكا الاتينية والرشق األوسط وأماكن أخرى. كذلك، فإنّه يعتب أّن من املستغرب 

أّن الشكوك حول صوابية هذه الخطوة قد راودت بعض األشخاص يف كندا بعد حظر 

حزب الله هناك يف ]] كانون األول 2002. رمّبا يعود هذا الرتدُّد الفرتاضهم بأّن حزب 

املسلَّح  الرصاع  تخوُض  وسياسية  اجتمعية  منظمة  بل  إرهابية  مجموعًة  ليس  الله 

ضّد إرسائيل، إاّل أّن األدلة عىل النشاط اإلرهايب الدويل لحزب الله هي كثرية جداً، 

وينبغي أن يفخر الكنديون بأّن حكومتهم قد قامت بحظر حزب الله.

2( يف مقالٍة له بتاريخ 9 حزيران 2003 تحت عنوان »بصامت حزب الله الدامية 

حزب  أّن  عىل  يوافقون  اإلرهاب  شؤون  يف  الخباء  أّن  ليفيت  يذكُر  العامل«،  حول 

[[[- Hamas: Politics, Charity and Terrorism in the Service of Jihad.

[2[- Negotiating Under Fire: Preserving Peace Talks in the Face of Terror Attacks.

[3[- Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon’s Party of God.
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الله هو أحد أكرث املجموعات اإلرهابية الدولية نشاطاً يف أسرتاليا. يعتُب ليفيت أّن 

الله مُيثّل خطراً مبارشاً  وجود املتعاطفن والداعمن اللوجستين واملالين لحزب 

عىل األسرتالين، وعىل أسرتاليا أن تفعل كّل ما بوسعها ملنع داعمي حزب الله عىل 

أراضيها من متويل الحزب وتسهيل عملياته ضد الناس.

3( يف مقالٍة له يف آب ـ أيلول 2003 تحت عنوان »شبكة حزب الله اإلرهابية يف 

الفلسطيني  الرصاع  يف  تورّطه  كثّف  قد  الله  حزب  أّن  ليفيت  يذكُر  الغربية«،  الضّفة 

تدريب  بن  التورط  هذا  ويتفاوت  األخرية،  الثاث  السنوات  خال  اإلرسائييل  ـ 

املبارش  التجنيد  إىل  لها  املادي  الدعم  وتقديم  اإلرهابية  الفلسطينية  املجموعات 

الضفة  الله يسيطر عىل شبكٍة إرهابية قديرة يف  أّن حزب  الفلسطينين. مبا  للعماء 

يقوم  أن  يستطيع  ألنّه  األوسط  الرشق  يف  السام  إلفساد  نفسه  نّصب  فقد  الغربية، 

بشكٍل مبارش بإعطاء األوامر لغريه بالقيام بالهجمتـ  حتى ولو التزمْت املجموعات 

اإلرهابية الكبى الفلسطينية بوقف إطاق النار. تسعى إرسائيل برّسيٍّة لتقويض شبكة 

حزب الله اإلرهابية، ولكّن الرتسانة الصاروخية الضخمة لحزب الله سوف تجعل أي 

هجوٍم عسكري مبارش عىل بُنيته التحتية يف لبنان أمراً ُمكلِفاً للغاية]]].

4( يف مقالٍة له يف 20 آب 2003 تحت عنوان »موطئ حزب الله يف الضّفة الغربية«، 

يذكُر ليفيت أّن إيران متّول شبكًة اسمها »كتائب العودة« ويقوُم حزب الله بإدارتها وأّن 

الله االستهدافية باإلضافة  هذه الشبكة قد قامت بشكٍل فّعال بتوسعة قدرات حزب 

إىل أهدافه السياسية. يؤكُّد املسؤولون اإلرسائيليون أّن حزب الله مل يعد بحاجة إىل 

تجنيد اإلرهابين وتدريبهم وتهريبهم إىل إرسائيل عب أوروبا ألنه يُسيطر اليوم عىل 

شبكٍة إرهابية قديرة للغاية يف الضفة الغربية.

والتهديدات  السيناريوهات،  االتجاهات،  املعارص:  »اإلرهاب  مؤمتر  يف   )5

بتقديم  قام   ،2003 أيلول   8 بتاريخ  إرسائيل  يف  ليفيت  فيه  شارك  الذي  املستقبلية« 

مالحظاٍت تحت عنوان »حزب الله: دراسة نفوذه العاملي« حيث اعتب أّن املجموعات 

]]]-صّرح ليفيت بهذه العبارة قبل ثاث سنوات من حرب تّموز.
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التي  العاقات  أّن  إاّل  الدويل،  اإلرهاب  املركزية يف  البُنيوية  الوحدة  اإلرهابية هي 

تجمع بن أفراد اإلرهابين املنتمن إىل مجموعاٍت مختلفة هي أكرث أهميًة. يُسهِّل 

هذا التواصل التعاون بن املجموعات الذي غالباً ما يكون عملياتياً ويف غريها من 

األحيان لوجستياً ومالياً. تتواجُد هذه الصات حتى بن املجموعات التي ال يجمعها 

د، ويعتُب ليفيت أّن الروابط بن وحدات حزب الله واألفراد واملجموعات  فكٌر ُمَوحَّ

م معلوماٍت عن نفوذ حزب الله العاملي. وعليه، ينبغي أن  اإلرهابية حول العامل تُقدِّ

يكون حزب الله أحد األهداف األساسية يف الحرب عىل اإلرهاب.

يقوُم عماء حزب الله يف الخارج باالندماج يف بيئاتهم مّم يجعل الكشف عنهم 

صعباً جداً. وعىل الرغم من أّن وحدات حزب الله ليست كلّها متشابهة إاّل أنّها متيُل 

نحو إظهار اللمسات العملياتية املشابهة )التغلغل الخفّي يف الباد، جمع األموال، 

التنفيذ  أسلوب  أّن  ليفيت  يعتُب  دة(.  متعدِّ مبهام  القيام  املحليّن،  السّكان  تجنيد 

مالية  أكانت  ـ سواء  الدولية  الله  عمليات حزب  ينطبق عىل جميع  الذي  األسايس 

أم لوجستية أم عملياتية ـ هو اإلرشاف عىل الشبكات من قبل املسؤولن الكبار يف 

حزب الله أو من إيران.

يرُّصح ليفيت أّن حزب الله مجموعٌة إرهابية متتلُك نفوذاً عاملياً، وأّن التقييمت 

ٌم  ومصمِّ قادٌر  الحزب  أّن  عىل  تتّفق  مختلفة  أمٍن  أجهزة  عن  الصادرة  االستخباراتية 

عىل مهاجمة األهداف اإلرسائيلية واألمريكية والغربية، ويُشكِّل بذلك تهديداً جّديًّا. 

يُفيُد بأّن الفشل يف التعامل مع تهديد حزب الله اليوم  قّدمت التجربة السابقة درساً 

سيكون له تداعيات شديدة ومؤملة يف املستقبل.

يف  الله  حزب  »تهديد  عنوان  تحت   2004 الثاين  كانون   2 يف  له  مقالٍة  يف   )6

من  كبرية  كمياٍت  يجمعون  أفريقيا  يف  الله  حزب  عماء  أّن  ليفيت  يذكُر  أفريقيا«، 

األموال ويقومون بغسلها باإلضافة إىل تجنيد العماء املحلين، وجمع املعلومات 

قبل املرحلة العملياتية، ودعم نشاطات حزب الله اإلرهابية ضد املصالح اإلرسائيلية 

واألمريكية والغربية. استناداً إىل مسؤويل مخابرات من الواليات املتّحدة وإرسائيل، 
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مُتّثل أفريقيا ميداناً جاذباً لجهود حزب الله بسبب العدد الكبري من املغرتبني اللبنانيني 

والشيعة القاطنني هناك وضْعف وحدات تنفيذ القانون املحلية.

يذكُر ليفيت أّن إحدى التقارير االستخباراتية اإلرسائيلية املرتكّزة عىل أنشطة حزب 

أّن حزب  ر  تُقدِّ أفريقيا  العاج والسنيغال والكونغو وجنوب  التمويلية يف ساحل  الله 

ليفيت  يعتُب  األفريقية]]].  القارة  من  سنوياً  الدوالرات  من  اآلالف  مئات  يجمع  الله 

واللوجستي  املايل  بالنشاط  املتورّط  األفريقي«  الله  حزب  »فرع  عن  الكشف  أّن 

ا( لألجهزة  والتنفيذي يف القارة ينبغي أن يؤدي دور التنبيه املوقظ )ولكن املتأخر جدًّ

االستخباراتية التي تعمل ضد اإلرهاب. 

 2004 الثاين  كانون   17 بتاريخ  جوريش  وآيف  ليفيت  ماثيو  بقلم  مقالٍة  يف   )7

أّن  الباحثان  يرى  املّتحدة«،  الواليات  يف  الله  حزب  تلفزيون  »حظر  عنوان  تحت 

الله املسؤول عن قتل أكب عدٍد  الدعائية األساسية لحزب  قناة املنار تعمل كاآللة 

اإلرهابية  »املنظّمت  قامئة  إىل  املنار  قناة  إضافة  وأّن  القاعدة  بعد  األمريكين  من 

املشمولة باالستبعاد« هي الخطوة األوىل إليقاف عمليات حزب الله يف الواليات 

الثانية، ينبغي إضافة املنار إىل قامئة »الكيانات اإلرهابية  املتّحدة. أّما يف الخطوة 

املالية  األصول  تجميد  من  الحكومة  أجل متكن  من  وذلك  صة«،  املَخصَّ الدولية 

ومعاقبة  معها،  تتعامل  التي  واملنظّمت  األشخاص  أو  املحطة  بهذه  املرتبطة 

أيضاً  يؤثِّر  أّن هذا سوف  ليفيت  يعتُب  الخدمات.  لها  م  تُقدِّ التي  املصارف األجنبية 

عىل قدرتها عىل البّث ما وراء البحار.

8( يف مقالٍة بقلم ماثيو ليفيت وزوهار بولتي بتاريخ 18 حزيران 2004 تحت عنوان 

»تقييم موطئ حزب الله يف الضفة الغربية«، يذكر ليفيت أّن حزب الله مسؤوٌل عن 80 

باملئة من الهجمت اإلرهابية التي صدرت من الضفة الغربية، ويعتُب أنّه من املرّجح 

الغربية وغزّة  الضفة  لبنان وتطبيقها يف  بإتقانها يف  الحزب  قام  التي  التقنيات  تكرار 

ويف مناطق أخرى أيضاً.

]]]- تضع االستخبارات اإلسرائيلية دولة ساحل العاج في المرتبة األولى من حيث جمع األموال لصالح 

السنغال. الله وتليها  حزب 
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صانعاً  اإلرهاب،  ملكافحة  املبذولة  الجهود  ضّد  بارزة  مقاومًة  الله  حزُب  أظهَر 

عىل الدوام تقنياٍت جديدة مع تغريُّ الظروف وإحباط التقنيات القدمية. ينصُح ليفيت 

املؤّسسات املالية الدولية بإصاح األخطاء املنهجية عب فرض القوانن التي متنع 

املجموعات اإلرهابية من استخدام هذه املؤسسات كآلية مفّضلة لتحويل األموال. 

من الناحية الدولية، تستطيع إيران التأثري عىل قرارات حزب الله عب قطع التمويل، بينم 

تريد مرص السيطرة عىل وجود الحزب يف غزة، وبإمكان تركيا إجراء التدابري ملنع عماء 

الحزب من اتخاذ أراضيها كملتقى. يعتُب ليفيت أنّه من املطلوب تحقيق منهجيٍة واسعٍة 

ملكافحة اإلرهاب تتجاوز الهجمت العسكرية عىل مخيّمت التدريب التابعة لحزب 

الله لتشمل الرقابة املالية والحصول عىل التعاون من دوٍل يف الرشق األوسط.

9( يف كتاب »متويل اإلرهاب وردود الدولة من منظوٍر مقاِرن«، ساهم ماثيو ليفيت 

بفصٍل تحت عنوان »موارد حزب الله املالية« حيث يعتب أّن الحقيقة املؤملة هي أّن 

أّي جهٍد ملكافحة اإلرهاب ـ مهم كان واسعاً أو دولياً أو شاماً ـ لن يستطيع القضاء 

عليه. وعليه، ينبغي أن يكون دور مكافحة اإلرهاب تقليص البيئة ليك يصعب عىل 

الله  اإلرهابين تنفيذ عملياتهم. يتحّدث ليفيت بالتفصيل عن مصادر متويل حزب 

م الدعم الرسمي، واملغرتبون يف أماكن مثل أفريقيا وأمريكا الاتينية  )إيران التي تُقدِّ

وغريها، واملؤّسسات الخريية، واملشاريع املخالفة للقانون يف الخارج(.

ا يف جمع األموال وغسيلها وتحويلها عب مجموعٍة  يعتُب ليفيت أّن حزب الله بارٌع جدًّ

واسعة من األنشطة. يضمُن الجمع املستقل لألموال الذي يقوُم به حزب الله ـ  إىل 

جانب املبالغ الضخمة التي يحصل عليها من إيرانـ  الحرية املستقبلية للمجموعة عب 

التمويل املتنّوع بغّض النظر عن أّي تحّوٍل قد يطرأ عىل موقف إيران. يُنفق حزب الله 

األموال بشكٍل أسايٍس عىل جدول أعامله املتمّثل بإنشاء كياٍن شيعي يف لبنان وتحويل 

املسلمني يف الغرب إىل متطرّفني. لتحقيق هذا األمر، تنصبُّ معظم أموال حزب الله 

عىل الرعاية االجتمعية وعىل األنشطة السياسية التي متّول اإلرهاب بشكٍل غري مبارش. 

وباألخص  ـ  الله  حزب  قادة  كبار  فإّن  اإليرانين،  من  املهمة  النصائح  إىل  باالضافة 

نرصالله- هم الذين يُصدرون القرارات الرئيسية املتعلقة بكيفية اإلنفاق ومواضعه.
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مبا أّن حزب الله مدفوٌع عقائدياً، فإّن النزاهة املالية تطغى عليه عىل الرغم من 

الفساد املايل  التساهل تجاه  يُحافظ عىل سياسة عدم  الحزب  بأّن  "البعض"  اعتقاد 

أّن عاقات  نزيهة وإرضاء كافليه يف طهران. مبا  فقط لإلبقاء عىل سمعته كمنظّمة 

حزب الله بإيران وسوريا توفّر القليل من نقاط الضعف العملياتية للوكاالت املكاِفحة 

لإلرهاب، إال أّن هذه العاقات تُشري إىل أّن أفضل وسائل استهداف حزب الله هي 

من خالل استهداف عالقته بإيران وسوريا.

يُعلن ليفيت بشكٍل رصيح أنّه إذا فشلت الواليات املتّحدة يف تعديل هيئة فرض 

القانون واملخابرات، ويف سّن القوانن واإلجراءات املامئة، ويف تكريس املوارد 

وأطول  أصعب  تغدو  سوف  اإلرهاب  عىل  الحرب  أّن  تجد  سوف  الازم،  والعزم 

وأكرث كلفًة يف األرواح. ال تعني مكافحة اإلرهاب إلحاق الهزمية به بل تقليص البيئة 

تنفيذ  املستويات:  كل  عىل  يريدونه  ما  فعل  اإلرهابين  عىل  يصعب  ليك  الفاعلة 

العمليات، حيازة الوثائق املزّورة ونقلها، نقل الفاّرين من مكاٍن آلخر، توفري التمويل، 

وجمع األموال وغسلها. استناداً إىل ليفيت، تعني مكافحة اإلرهاب عرقلة األنشطة 

األكرب  الدويل  التنسيق  خالل  من  فقط  لإلرهابيِّن.  واملالية  واللوجستية  العملياتية 

الله  لحزب  الداعمة  املالية  الدولية  الشبكة  استهداف  النجاح يف  السلطات  تستطيع 

وتقليص البيئة الفاعلة التي تزدهُر فيها هذه املنظمة حالياً.

10( يف مقالٍة له يف 27 متّوز 2011 تحت عنوان »حزُب الله: حزُب االحتيال«، 

من  بدالً  اإلجرامية  الله  حزب  ألنشطة  املستهِدفة  الدولية  الجهود  أّن  ليفيت  يرى 

اإلرهابية سوف تُضِعُف شبَكته الداعمة وتُقوِّض سمعته يف لبنان والخارج. منذ أن 

قامت إيران بتأسيس حزب الله يف عام 982] عملْت عىل تسليح املنظمة ومتويلها 

وتدريبها وتحويلها إىل قوٍة إرهابية وقتالية مؤثِّرة. بيد أّن حزب الله مل يعتمد بشكل 

كيّل عىل إيران لتمويل عملياته فقد قام أيضاً بجمع األموال عب أنشطة إجرامية، مبا 

يف ذلك تزوير العمات والبضائع واالحتيال يف البطاقات االئتمنية وغسل األموال.
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بعد أن تعرَّض فجأًة لضائقٍة مالية بعد سنواٍت من التمويل اإليراين الوفري، تحّول 

حزب الله إىل مشاريعه اإلجرامية التي كانت قامئة من قبل، وقد عزَّزت هذه األنشطة 

اإلجرامية من قدرة حزب الله وصّعبت عىل الدول الغربية تقويضه إاّل أنّها قد عرّضته 

ل حزب الله إخفاء أفعاله عن األنظار إاّل أّن شبكته  أيضاً ملخاطر غري مسبوقة. يُفضِّ

اإلجرامية قد وضعت املنظّمة تحت رقابٍة غري مسبوقة من ِقبل وكاالت تنفيذ القانون 

يف جميع أنحاء العامل، مّم فتح نافذة جديدة تستطيع من خالها اإلجراءات الدوليّة 

إضعاف الحزب عىل نحٍو مل يحدث من قبل.

الله يستعدُّ  2012 تحت عنوان »حزب  الثاين  18 كانون  بتاريخ  11( يف مقالٍة له 

لشّن هجوم يف جنوب رشق آسيا«، يذكُر ليفيت أّن التقارير االستخباراتية  تُشرُي إىل 

أّن عماء حزب الله كانوا ناشطن يف منطقة جنوب رشق آسيا خال معظم سنوات 

وماليزيا  وسنغافورة  والفيلبن  تاياند  ذلك  يف  مبا  املايض،  القرن  من  التسعينيات 

وأسرتاليا، وحتى بورما.

استمر نشاط حزب الله يف املنطقة يف األلفية الجديدة، ولكن بصورٍة مُتاثل النهج 

الذي اتّبعته الجمعة بعد حوادث ]] أيلول من ناحية الرتكيز عىل اإلسناد والتموين 

واإلمدادات أكرث من العمليات وذلك من أجل البقاء بعيداً عن مرمى الحرب العاملية 

عىل اإلرهاب. ولكن حتّى خال هذه الفرتة، شارك حزب الله يف بعض النشاطات 

العملياتية، وال سيم عمليات التسلُّل إىل إرسائيل من قبل عماء قادمن من أوروبا، 

ويف إحدى الحاالت من جنوب رشق آسيا. تّم القضاء عىل الفجوة العملياتية بصورة 

كاملة بعد اغتيال مغنية يف شباط 2008، حيث كان يشغل منصب قائد عمليات حزب 

الله يف الخارج.

يعتُب ليفيت أنّه ال ينبغي التفاجؤ اليوم من حيازة حزب الله للقدرة عىل شّن هجمت 

واالنخراط يف أنشطة الدعم اللوجستي يف تاياند وأماكن أخرى يف املنطقة، وإذا ما 

دعت الحاجة فإّن املجموعة عىل استعداٍد إّما للقيام بعمليات طوارئ أثناء تحركها 

أو رشاء ونقل املتفجرات أو غريها من املواد.
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أّن  ليفيت  يذكُر   ،2012 كندا« يف  الرشائية يف  الله  »شبكة حزب  مقالته  12( يف 

حزب الله قد بنى شبكًة عامليًة واسعة ذات قدراٍت تنفيذية تُخّولها مهاجمة املصالح 

اللوجستي  للدعم  تحصيلها  الشبكة يف  هذه  تعتمُد  األوسط.  الرشق  الغربية خارج 

حول  املهاجرة  الشيعية  اللبنانيّة  املجتمعات  يف  واملؤيِّدين  العنارص  عىل  واملايل 

العامل. يف كندا، حافظ حزُب الله طوياً عىل شبكٍة متينة من وكاء املشرتيات الذين 

يستطيعون رشاء املواد ذات االستخدام املزدوج وإرسالها إىل لبنان.

تتمتّع كندا مبوقعٍ صناعي وتجاري ومايلٍّ قوي مبا يجعل هذا البلد مكاناً جاذباً 

لرشاء  جاذباً  مكاناً  كندا  الخصائص  هذه  تجعُل  التجارية.  األنشطة  يف  لانخراط 

األسلحة واملواد ذات االستعمل املزدوج. إّن هذا األمر ـ باالضافة إىل تاريخ حزب 

الله الطويل يف كندا ـ يجعل رضورة الرتكيز عىل جهود حزب الله الرشائية يف البلد 

تُدرك  الكندية  السلطات  أّن  السار يكمن يف  الخب  أّن  ليفيت  أولوية، ويعتُب  ذا  أمراً 

متاماً التهديد الذي يُشكِّله حزب الله.

2012 تحت  21 آذار  13( يف شهادٍة له أمام اللجنة الحكومية لألمن الوطني يف 

املخابرات  أّن  ليفيت  يذكُر  بالوطن«،  املحدق  والتهديد  الله،  »إيران، حزب  عنوان 

األمريكية ترى أّن قادة إيران قد أصبحوا أكرث استعداداً للموافقة عىل تنفيذ الهجمت 

يف الواليات املتّحدة. كذلك، فإّن حزب الله قد سبق واستهدف املصالح األمريكية 

يف بريوت والخارج. ميتلك الحزب قاعدًة كبرية من الداعمن يف الواليات املتّحدة 

تتشّكل من عماء قد تلّقوا التدريب العسكري والتنفيذي، وعدٍد أكب من املتعاطفن 

وميكن  للمجموعة  اللوجستي  الدعم  وبعض  التمويل  يقّدمون  الذين  واملؤيِّدين 

استدعاؤهم لدعم النشاط التنفيذي إذا قرَّر الحزب القيام بهجوم يف أمريكا.

حينم يعتُب حزب الله أّن الواليات املتّحدة قد تورّطت بشكٍل مبارش يف استهدافه 

أو تقويضه، فإّن احتمل قيامه بهجوٍم ضد املصالح األمريكية يف الداخل أو الخارج 

شبكاته  لتفعيل  الله  حزب  أمام  خيارات   4 هناك  أّن  ليفيت  يعتُب  يتضاعف.  سوف 

واملتعاطفن معه يف حال أراد شّن هجوٍم يف أمريكا:
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أ( تسخري الشبكات املحلية للقيام بهجوٍم يُدار من الخارج.

من  املرَسلن  الرسيِّن  للعماء  الدعم  لتقديم  والشبكات  األفراد  استدعاء  ب( 

الخارج لتنفيذ الهجوم.

ج( االعتمد عىل العاقات الفّعالة مع العنارص املجرمة ودفْعهم لدعم الهجوم 

أو حتّى تنفيذه.

د( دعوة املتعاطفن واملؤيدين للقيام بعمليات »مقاومة« للتضامن مع الحزب.

الواليات املتّحدة  بتنفيذ هجوم مبارش عىل  الله  من غري املؤكَّد أن يقوم حزب 

بحال تعرّضت إيران للهجوم أو مصالحه للخطر. من األكرث ترجيحاً أن يحاول حزب 

الله استهداف املصالح األمريكية يف أماكن ال تكون فيها إجراءات مكافحة اإلرهاب 

بها،  القيام  إنكار  تنفيذ هجمت مُيكن لهم  الله  إيران وحزب  يُفّضل كلٌّ من  قوية. 

ويعلُم حزب الله بأّن تنفيذ هجوم يف الواليات املتّحدة سوف يضعه بشكٍل مبارش يف 

مرمى نريان الحرب األمريكية ضّد اإلرهاب الدويل. مع ذلك، إذا قّرر الحزب الهجوم 

ألنّه يرى أّن ذلك يصبُّ يف مصلحته، فإّن لديه القدرة عىل ذلك.

الله؟«،  2012 تحت عنوان »هل فعلها حزب  18 متّوز  بتاريخ  له  14( يف مقالٍة 

بلغاريا  يف  اإلرسائيلين  السيّاح  من  مجموعًة  استهدف  الذي  الهجوم  ليفيت  يذكر 

الجناح  إحياء  أعاد  قد  مغنية  عامد  اغتيال  أّن  ويعتب  الله،  حزب  إىل  نُسب  والذي 

العمليايت الدويل لحزب الله الذي كان قد تّم تقليصه يف أعقاب هجمت ]] أيلول 

من أجل إبقاء املجموعة خارج نريان الحرب عىل اإلرهاب. لكلٍّ من إيران وحزب 

غربيّة  أو  إرسائيلية  أهدافاً  تستهدف  إرهابية  هجمت  لتنفيذ  الخاصة  أسبابهم  الله 

تستهدف  التي  العقوبات  الهجمت عىل علمئها وعىل  لانتقام من  -فإيران تسعى 

برنامجها النووي، بينم يسعى حزب الله لانتقام من اغتيال مغنية، وهذا التاقي يف 

املصالح يعزُِّز عاقتهم الوثيقة القامئة منذ فرتٍة طويلة مبا يجعل قدراتهم العملياتية 

املجتمعة أكرث خطورة.
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15( يف مقالٍة له بتاريخ أيلول 2012 تحت عنوان »حزب الله وإرهاب املخدرات: 

الله  حزب  أّن  إىل  تُشرُي  املتاحة  األدلة  أّن  ليفيت  يذكُر  للحدود«،  عابٌر  متناٍم  خطٌر 

الحدود  عب  املخدرات  لتهريب  طولية  خطوٍط  استخدام  يف  طويل  باٌع  له  كان 

مبادلة  إىل  باإلضافة  العسكرية  بالعمليات  صلة  ذات  ألغراٍض  اللبنانية  اإلرسائيلية 

)وأحياناً  إرسائيل  عرب  من  مجرمن  من  االستخباراتية  باملعلومات  املخّدرات 

بأنّه عىل مدار  التقارير  ليفيت ما أوردته إحدى  من يهود إرسائيلين(. كذلك، يذكُر 

املرتبطة  اللوجستية  أعمله  من  كبري  بشكل  الحزب  وّسع  املاضية  القليلة  السنوات 

بتجارة املخدرات وغسيل األموال وأضفى الطابع املؤّسسايت عليها إىل الحّد الذي 

ازدادت فيه عائدات األموال من تجارة املخدرات عن تلك األموال التي وصلْت إىل 

املجموعة من كافّة مجاالت التمويل األخرى مجتمعًة.

 يذكُر ليفيت أنّه بعد تأسيس حزب الله يف أوائل الثمنينيات، استفادت املجموعة 

من الفتوى الدينية الصادرة يف منتصف ذلك العقد والتي منحت مبِّراً دينياً لاتجار 

ع يف مجال صناعة املخدرات يف أمريكا الجنوبية  باملخدرات. بدأ حزُب الله بالتوسُّ

التالية. تلّقى  يف أوائل الثمنينيات إاّل أّن نشاطه قد ازداد بشكٍل كبري خال العقود 

وبن  بينه  الروابط  وتوثّقت  الجنوبية  أمريكا  يف  اللبنانية  الجالية  من  الدعم  الحزب 

عصابات املخدرات بشكل كبري وبخاصة عىل طول الحدود األمريكية املكسيكية. 

كذلك، مل تقترص أنشطة حزب الله عىل أمريكا الجنوبية فحسب بل امتّدت لتشمل 

أفريقيا أيضاً.

يرى ليفيت أنّه مع الوقت، تحّولْت تجارة املخّدرات من مرشوٍع إجرامي يشارك 

لجمع  الحزب  عماء  به  يقوم  منظَّمً  تكتيكاً  ليصبح  الله  حزب  داعمي  بعض  فيه 

باملخدرات  االتجار  يف  الله  حزب  مثل  إرهابية  مجموعات  ضلوع  يُعتب  األموال. 

الشبكات  تلك  وتُتيح  األمريكية،  الحدود  االستقرار واألمن عىل  انعدام  يُعزِّز  عاماً 

القدرة عىل جمع مبالغ طائلة من املال عن طريق تهريب املخدرات  الله  لـحزب 

وغسل األموال.
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16( يف إصدار»املجهر السيايس« العدد 123، بتاريخ كانون الثاين 2013 تحت 

عنوان »حزب الله وفيلق القدس يف حرب إيران الخفّية ضد الغرب«، يذكر ليفيت أّن 

فيلق القدس ـ أي قوة النخبة يف الحرس الثوري اإليراين ـ وحزب الله قد قّررا يف 

0]20 بدَء حملة ُعنٍف جديدة مركَّزة عىل إرسائيل وعىل أهداٍف أمريكية وغربية. ال 

تعوُد العاقة الوطيدة بن قادة حزب الله والجمهورية اإلسامية فقط إىل االلتزام التام 

للحزب مببدأ والية الفقيه الذي يقع »يف قلب عقيدتنا الدينية« عىل حّد تعبري األمن 

العام حسن نرص الله، بل أيضاً بسبب اعتمد حزب الله عىل إيران لنيل الدعم املايل 

واملادي والسيايس.

عىل الرغم من أّن حزب الله قد استمّر يف حملته املتمثلة باالستهداف العسكري 

إلرسائيل مع بقاء التوتُّر مع الغرب، إالّ أنّه مل يقم بهجوٍم ناجح ضّد املصالح الغربية 

التنفيذي  الجناح  انبعث   ،2008 يف  مغنية  اغتيال  بعد  أّما  الُخب.  أبراج  تفجري  منذ 

العمليات  يف  اإلخفاق  من  سنتان  مضت  ولكن  جديد،  من  الله  لحزب  الدويل 

الخارجية مّم حتّم إعادة التقييم. انخرط حزب الله مبحادثاٍت تفصيلية مع مسؤولن 

قة ضد املصالح اإلرسائيلية واألمريكية  إيرانين لتحديد دوره يف الحرب الخفية املنسَّ

والبيطانية والخليجية، ويعتُب ليفيت أّن دور حزب الله قد تحّدد باستهداف السيّاح 

اإلرسائيلين.

عىل الرغم من أّن عمليات حزب الله وفيلق القدس يف الخارج  كانت غري ُمتَقنة 

إاّل أّن املسؤولني الغربيني يخافون من قيام الجهتني مع الوقت بتنفيذ عملياٍت ناجحة 

الوحدة  أّن  إاّل  مغنية  بالثأر الغتيال  ُملتزماً  الله  زال حزب  ما  الغربية.  املصالح  ضد 

بإدراك صعوبة استهداف شخصيٍة إرسائيلية مهمة  الخاصة املكلّفة بذلك قد بدأت 

يف الخارج. مبا أّن هذه الشخصيات تتمتّع بحميٍة ُمشّددة إجمالً، وضع حزب الله 

نتيجة  أّن  ليفيت  يرى  بلدهم.  داخل  إرسائيلين  مسؤولن  موازية الستهداف  خططاً 

داً عىل الئحة  حرب إيران الخفيّة ضد الغرب هو بروز فيلق القدس وحزب الله مجدَّ

التهديدات املبارشة التي تواجه الواليات املتّحدة وحلفائها.
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إجرامية«،  الله كمنظّمٍة  2013 تحت عنوان »حزب  له يف خريف  مقالٍة  17( يف 

يعتُب ليفيت أّن اضطاع حزب الله باألنشطة اإلجرامية ينبُع من حاجته لتوفري التمويل 

وخصوصاً من أجل التأسيس الستقاليته عن ممّوليه يف طهران ودمشق يف الوقت 

الذي يُواجه كلٌّ منهم حالًة من انعدام األمن املايل. يديُر عماء حزب الله إحدى 

أكب العمليات اإلجرامية وأكرثها تعقيداً يف العامل، وقد عّززت تلك األنشطة اإلجرامية 

من شوكة املنظّمة وزادت من صعوبة قدرة الدول الغربية عىل تقويضها.

يعتب ليفيت أّن هناك أعمالً إجرامية يضطلُع بها حزب الله حول العامل ويتحّدث 

تزييف  األموال،  غسيل  املخّدرات،  تهريب  كالتايل:  وهي  منها،  واحدٍة  كلِّ  عن 

أصبح  قد  الله  حزب  أّن  مبا  الوثائق.  وتزوير  املتطّورة،  األسلحة  رشاء  العمات، 

أكرث نشاطاً يف أوروبا، فقد اتّخذ االتحاُد األورويب خطوًة مهّمة للبدء مبواجهته من 

خال تصنيف جناحه العسكري كجمعٍة إرهابية. ولكن يعتب ليفيت أنّه من خال 

االتحاد األورويب قد  فإّن  الله،  لـحزب  العسكري«  »الجناح  التصنيف عىل  اقتصار 

قّوض بشكل قوٍي من قدرته عىل مصادرة أي أموال مبوجب نظام مصادرة األصول 

الذي يطبّقه حيث إّن أّي أموال مرتبطة بـحزب الله ولكّنها غري مرتبطة علناً بجناحه 

العسكري، سوف تبقى بعيدة املنال ومحمية يف أوروبا. عىل األرجح، سوف يواصل 

األنشطة  مظلّة  تحت  لكن  األوروبية  القارة  يف  األموال  عىل  الحصول  الله  حزب 

السياسية واالجتمعية.

18( يف لقاٍء مخّصص للحديث عن كتابه الجديد »حزب الله: البصمة العاملية« 

دة  يف معهد واشنطن يف 6 أيلول 2013، يذكُر ليفيت أّن حزب الله ميتلك هوياٍت متعدِّ

واملجتمع  اللبنانية،  والدولة  اإليرانين،  العلمء  بفتاوى  واحٍد  آٍن  يف  يرتبُط  حيث 

الشيعي يف لبنان، والشيعة املغرتبن. غالباً ما تقوُم هذه الهويات بجذب املجموعة 

كذلك،  متقاطعة.  غري  بطريقٍة  العمل  الحزب  عىل  يُحتِّم  مم  مختلفة  جهاٍت  إىل 

حول  الغربية  املصالح  استهداف  عىل  املتعّددة  الله  حزب  هويات  إحدى  تشتمُل 

العامل. يؤمُن حزب الله بشّدة مببدإ والية الفقيه، وهذه العقيدة مهمة لفهم املجموعة 

سواٌء يف إطارها التاريخي أو من خالل مشاركتها يف سوريا.
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الله  حزب  سينتقُم  »هل  عنوان  تحت   2013 أيلول   10 بتاريخ  له  مقالٍة  يف   )19

بّشار  ثقله إىل جانب  قد وضع  الله  أّن حزب  ليفيت  يذكُر  للغارات عىل سوريا؟«، 

الغارات  اعتُبت  إذا  األسد.  نظام  ببقاء  يتعلق  كيانه  بقاء  أّن  الحزب  ويعتُب  األسد، 

الغربيّة عىل سوريا محدودة ورامية فقط ملعاقبة األسد وليس خلْعه، قد ال يستدعي 

اعتُبت  إذا  الله ورشكائه. ولكن  السوري وحزب  النظام  رّداً عىل اإلطاق من  ذلك 

الغارات ُمقوِّضة للنظام قد يتّم استدعاء شبكات حزب الله الدوليّة للثأر من املصالح 

اإلرسائيلية أو الغربية.

20( يف مقالٍة له بتاريخ 24 أيلول 2013 تحت عنوان »الخروج املرّجح إلرهابيي 

حزب الله من املالذ اآلمن«، يعتُب ليفيت أّن حزب الله اليوم غارٌق يف مأزق وأّن هذه 

املجموعة التي تصُف نفسها »باملقاومة« وتتعّهد بتدمري إرسائيل أصبحت متورطة 

أّن  ليفيت  بحرٍب طائفيٍة يف سوريا حيث تقوم »مبقاومة« إخوانها املسلمن. يذكُر 

الحرب يف سوريا قد عادت عىل حزب الله بخرساٍن هائل للقاعدة والدعم السيايس 

يف لبنان حيث يترّسب الرصاع الطائفي إىل داخل الحدود ويُهّدد بحرٍب أهليٍة جديدة، 

وإذا استمرّت مكانة حزب الله باالنهيار يف لبنان رمّبا لن يبقى هذا البلد ماذاً آمناً 

ألفراد الحزب كم كان سابقاً لعرشات السنن.

 ،2013 األول  ترشين  الصادر يف  العاملية«  البصمة  الله:  »حزب  كتابه  21( يف 

منشورًة  حكوميًة  وثائَق  تضمُّ  التي  املصادر  من  واسعة  سلسلٍة  إىل  ليفيت  يستنُد 

حديثاً وسجّاٍت قضائيًة وحواراٍت شخصيًة مع مسؤولن يف وحدات االستخبارات 

وتنفيذ القانون حول العامل. ينطلُق ليفيت للتحقيق يف بدايات حزب الله وهجمته 

يف  اإلجرامية  ومشاريعه  اإلرهابية  أنشطته  ثّم  ومن  لبنان،  يف  األوىل  العنيفة 

صة لدعم املجموعات  الخارج. يتحّدث ليفيت أيضاً عن وحدة حزب الله املخصَّ

القوات  واجهوا  الذين  املتمرِّدين  ودعم  تدريب  ومشاركته يف  املقاتلة  الفلسطينية 

الله  حزب  دور  إىل  نظرٍة  بإلقاء  الكتاب  يختتُم  صّدام.  بعد  العراق  يف  األمريكية 

إىل  باالضافة  والغرب،  إرسائيل  ضّد  الخفيّة  إيران  حرب  يف  واملستمر  املتكامل 

خططه الستهداف املدنين حول العامل.
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الكبري  »االنتشار  عنوان  تحت   2013 األول  كانون   13 بتاريخ  له  مقالٍة  يف   )22

لحزب الله يجعل منه خطراً قريباً من الوطن«، يرى ليفيت أّن حزب الله له منٌط قد 

ويحملون  غربيّة  مامح  ذوي  عماء  تجنيد  عىل  قائٌم  وهو  وتكراراً  مراراً  استخدمه 

الخارج.  يف  العمليات  لتنفيذ  استخدامهم  ثم  ومن  غربية  سفر  وجوازات  جنسياٍت 

إىل  قتاله  فادحة جراء  تكبَّد خسائر  أوحال سوريا حيث  حالياً يف  الله  يغرُق حزب 

جانب نظام األسد، ويُشرُي ليفيت إىل أّن معظم املقاتلن األجانب الذاهبن للقتال 

يف سوريا هم من السّنة الذين يقاتلون ضّد حزب الله وأّن عدداً صغرياً منهم فحسب 

قد ذهبوا للقتال إىل جانب الحزب.

عمليات  لتنفيذ  أسرتالين  لعماء  الله  حزب  تجنيد  ضوء  عىل  أنّه  ليفيت  يعتُب 

إرهابية يف الخارج أو القتال يف سوريا، وأنشطته السابقة والحالية يف جنوب رشق 

آسيا، فقد حان الوقت بأن تقوم الحكومة األسرتالية بتوسيع حظرها للجمعة الذي 

يقترص حالياً عىل »أجنحتها« العسكرية واإلرهابية ليشمل املنظمة بأرسها - مبا يف 

ذلك عملياتها السياسية.

أّن حزب  ليفيت  2014، يرى  السوري« يف  الله واملأزق  مقالته »حزب  23( يف 

الله قد وضع نفسه يف  قلب رصاٍع طائفٍي ال ميتُّ بصلٍة إىل غايته الوجودية املتمثّلة 

»مبقاومة« االحتال اإلرسائييل. من خال املشاركة يف هذه الحرب الطائفية، يقوُم 

حزب الله بتهديد استقرار املجتمع اللبناين الطائفي املحطَّم واملنقسم. لطاملا لعب 

واالجتمعي  السيايس  النشاط  نفوذه عب  بتوسعة  وقام  لبنان  رائداً يف  دوراً  الحزب 

الله عىل  اّدعى حزب  العسكرية.  السيايس والخبة  باالضافة إىل اإلرهاب والعنف 

مُيكنه  ال  سوريا  يف  مبشاركته  اليوم  ولكّنه  لبنان،  مصالح  وفق  يترصف  أنّه  الدوام 

الحفاظ عىل هذا الوهم. تُظهر أنشطة حزب الله عىل جانبي الحدود اللبنانية-السورية 

أنّه عىل النقيض من إعانه، فإنّه يعمُل بشكٍل أسايٍس انطاقاً من مصالحه ومصالح 

إيران وليس الشعب اللبناين.
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يرى ليفيت أّن حزب الله يخوُض الحرب حتى تحقيق النرص من أجل املحافظة 

الله،  حزب  مصالح  لتحقيق  السلطة  يف  األسد  إبقاء  اسرتاتيجية:  أموٍر  ثاثة  عىل 

املحافظة عىل املمرّات الجوية والبيّة إليصال األسلحة واألموال وغريها من املواد 

اآلتية من إيران، ودعم املصالح اإليرانية.

24( يف مقالٍة له بتاريخ 6 كانون الثاين 2014 تحت عنوان »األزمة األيديولوجية 

التي يُواجهها حزب الله«، يعتُب ليفيت أنّه يوجد عدٌد قليٌل فقط من املقتنعن مبنطق 

إرسائيلية.  أو  أمريكية  خطٌة  هي  السورية  الثورة  بأّن  يقول  الذي  املعوّج  الله  حزب 

عب  »املقاِومة«  مؤهاته  لتجديد  بالحاجة  الوقت  مع  الله  حزب  يشعُر  قد  وعليه، 

النظام  ألنصار  ومساندته  األسد  نظام  مع  بوقوفه  مبارش.  بشكٍل  إرسائيل  مواجهة 

بؤرة  يف  نفسه  الله  حزب  وضَع  الُسنة،  الثوار  ضد  الساح  وحمله  وإيران  العلوين 

رصاع طائفٍي ليس له عاقة من قريب أو بعيد بعلّة وجود الحزب املزعومة وهي: 

الزّج مبقاتليه  الله عىل  إقدام حزب  أّن  ليفيت  يرى  »مقاومة« االحتال اإلرسائييل. 

يف سوريا قد أوجد لدى العديد من اللبنانين شعوراً بأّن الحزب إمّنا يضع مصلحته 

كجمعٍة فوق مصلحة لبنان كدولة، وهو اليشء الذي يتناقض مع الصورة التي طاملا 

سعى جاهداً أن يرسمها لنفسه وهي أنه جمعة لبنانية أوالً وقبل كل يشء.

25( يف مقالٍة واردة يف إصدار»وجهات نظر بشأن اإلرهاب« العدد الثاين، نيسان 

2014 وتحت عنوان »رجل حزب الله يف مرص«، يتحّدث ليفيت عن شبكة حزب الله 

لكيفية  مثاالً واضحاً  إياها  2008 معتباً  لغاية   2005 منذ  فاعلًة يف مرص  التي كانت 

عمل شبكات حزب الله يف الرشق األوسط ومناطق أخرى خارج الحدود اللبنانية. 

مع  تعاونه  أّن  إاّل  الله جامعٌة شيعية مسلّحة يف األساس،  أّن حزب  الرغم من  عىل 

الفلسطينيني السّنة ضد »املحتلني الصهاينة« قد أكسبه دعامً واسعاً يف أنحاء العامل 

العريب.

دعمه  زيادة  التالية:  األهداف  تحقيق  أجل  من   »[800 »الوحدة  الله  حزب  أنشأ 

الغربية،  الضفة  اإلرهابية يف  بُنيته  وتقوية  التسعينيات،  الفلسطينية يف  للمجموعات 
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وتسهيل تسلّل عمائه إىل إرسائيل لجمع املعلومات االستخباراتية وتنفيذ الهجمت 

اإلرهابية، وخطف اإلرسائيلين، وتجنيد العرب اإلرسائيلين. قام حزب الله عىل يد 

محمد منصور وعنرص رفيع من »الوحدة 800]« ببناء شبكٍة يف مرص لتهريب الساح 

واملال إىل املجموعات الفلسطينية، واإلرشاف عىل تدريب املسلحن الفلسطينين، 

بجمع  لعدة سنواٍت  الشبكة  هذه  قامت  إرسائيل.  اإلرهابية ضد  الهجمت  وتسهيل 

السلطات  للتقارير مل تكن  الحزب، ولكن وفقاً  نيابًة عن  املعلومات االستخباراتية 

املرصية عىل علم بذلك حتى لفتت العديُد من أجهزة املخابرات األجنبية املختلفة 

ـ مبا يف ذلك »املوساد« اإلرسائييل و»وكالة املخابرات املركزية« األمريكية- انتباه 

السلطات املرصية إىل هذه الشبكة.

تؤكِّد شبكة حزب الله يف مرص عىل ثاثة مواضيع مهمة وحاسمة لفهم آلية عمل 

الجمعة يف الخارج وهي:

أوالً، غالباً ما يتّم استدعاء شبكات حزب الله لتوفري الدعم اللوجيستي أو غريه يف 

العمليات التي تتجاوز نطاق اختصاصها األصيل.

تتمثّل مبراقبة األهداف  ثابتة منذ فرتة طويلة  الله طريقة عمل  يتبّنى حزب  ثانياً، 

العمليات حتى عند عدم وجود أي مخطَّط يُجرى اإلعداد له.  تنفيذ  املحتملة قبل 

مهم كان هدف هذا الرصد، فإنّه مُيّكن املجموعة من تطوير التخطيط الجاهز الذي 

ميكن االستفادة منه يف املستقبل إن أرادت ذلك.

ثالثاً، ميلك حزب الله سجاً خطرياً من العمليات يف الرشق األوسط.

يـرى ليفيـت أّن حـزب اللـه قد بذل جهـوداً مضنيـة لتبيـر وجوده عىل السـاحة 

العامليـة باعتبـاره منظّمـة »مقاومـة«. أّما اليـوم، يواجـه الحزب هجوماً أكرث رشاسـة 

جـراء مشـاركته يف الحـرب السـورية. مـن دون وجـود إرسائيـل لتبيـر احتفـاظ 

حـزب اللـه بأسـلحته باعتبـاره »مقاومـة مرشوعـة«، لـن يتبقـى للحزب سـوى مّبٍر 

ضعيـف لوجـوده. مـا دام حـزب اللـه يُقاتـل إىل جانـب نظـام األسـد ضـّد السـنة، 

فسـيُنظر إليـه بشـكل متزايـٍد عـىل أنّه قـّوة قتاليـة طائفية تعمـل عىل تقويـض الدولة 
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اللبنانيـة. يف ظـّل هـذه الظـروف، من شـبه املؤكَّـد أن يُعيد حـزب اللـه تركيزه عىل 

أنشـطة »الوحـدة 800]« يف مسـًعى منه لدعـم سـمعته كمجموعٍة تُركِّز أساسـاً عىل 

إرسائيل. »مقاومـة« 

26( يف مقالٍة له بتاريخ 18 حزيران 2014 تحت عنوان »سّد الثغرات االستخباراتية 

املتعلقة بعمليات حزب الله الدولية«، يعتُب ليفيت أّن حزب الله ينشُط اليوم حول 

العامل ويف سوريا عىل وجه الخصوص، وأّن فهم هذه املجموعة ومواجهة أنشطتها 

هو أمٌر يتمتّع برضورٍة حاسمة. يُظهر تقرير »واشنطن بوست« أّن وحدة املخابرات 

األمريكية تعاين من 50 ثغرة يف مواجهة اإلرهاب ويتعلّق العديد منها بحزب الله.

يرى ليفيت أّن حزب الله معرٌّض للعقوبات املالية بسبب تورّطه يف األعمل غري 

هذه  ومُتثّل  اإليراين،  التمويل  الحاصل يف  النقص  سّد  أجل  من  قانونياً  املرشوعة 

األنشطة فرصًة لكشف الطابع اإلجرامي لحزب الله. سوف يضع قانون »منع النشاط 

املراقبة،  من  املزيد  تحت  املنظمة   20[4 يف  الصادر  الله«  لحزب  املايل  الدويل 

ويتطلّب هذا القانون توفري التقارير املتعلقة بشبكات حزب الله اللوجستية الدولية 

ومشاريعه اإلجرامية العاملية. عب هذه التقارير، يأمل الكونغرس سّد بعض الثغرات 

االستخباراتية املتعلّقة بحزب الله وتقوية الواليات املتّحدة من أجل العمل بشكٍل 

أوثق مع حلفائها الدوليّن ملواجهة أخطر املجموعات اإلرهابية يف العامل.

2014 تحت  بتاريخ 25 حزيران  ليفيت ونداف بوالك  بقلم ماثيو  27( يف مقالة 

أّن  الباحثان  يرى  كثرياً«،  تنفع  قد  صغرية  مساعدٌة  العراق:  يف  الله  »حزب  عنوان 

»املستشارين«  من  محدوداً  عدداً  أّن  تُظهر  العراق  يف  السابقة  الله  حزب  عمليات 

امليليشيات  خطورة  من  كبري  بشكٍل  يزيدون  قد  القدس  فيلق  مع  بالتعاون  الخباء 

الشيعية املحلية التي تتجّهز ملواجهة هجوم داعش. سيكتفي حزب الله عىل األرجح 

بإرسال أعداٍد قليلة من املدرِّبن ومنّفذي العمليات الخاصة، ومع ذلك سيكون ألّي 

انتشار وإن كان متواضعاً لقوات حزب الله اللبناين يف العراق أثراً كبرياً نظراً لعملياته 

الخاصة وأنشطته التدريبية داخل العراق وعاقته الوثيقة مع فيلق القدس اإليراين.
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3800« يف العراق بعد أن طلب منه فيلق القدس ذلك  الله »الوحدة  أنشأ حزب 

دة  القوات املتعدِّ التي تستهدُف  الشيعية  العراقية  2003 لدعم امليليشيات  العام  يف 

الجنسيات. بعد انسحاب القوات األمريكية من العراق، عملت »الوحدة 3800« يف 

أماكن أخرى يف املنطقة وبشكٍل أسايٍس يف اليمن ملساعدة الحوثين يف مواجهتهم 

قيادة هذه  الله،  مقرَّب من نرص  قائٌد ومستشاٌر  تسلّم خليل حرب، وهو  للحكومة. 

الوحدة يف العام 2]20. يعتُب ليفيت أنّه من املنطقي أن يتّم نرش عنارص هذه الوحدة 

يف العراق ألنّه يُفرتض أّن نرص الله يُريد قائداً ذا خبة يكون مسؤوالً عن مثل هذه 

املنطقة الهامة.

كم كان عليه الوضع سابقاً، من غري الرضوري أن يُساهم حزب الله يف إرسال 

مئات املقاتلن بل عدداً محدوداً من املدرِّبن ذوي الخبة و»استشاريي« العمليات 

تحقيق  يف  يُسّهل  وقد  الله  حزَب  املساهمت  من  النوع  هذا  يُرهق  ال  الخاصة. 

امليليشيات الشيعية العراقية إلنجازاٍت واسعة النطاق.

2014 تحت عنوان »ما هو حزب الله؟ األبعاد  19 آب  28( يف مقالٍة له بتاريخ 

م ليفيت معلومات أولية عن بدايات حزب الله وفكره،  املحلية والنفوذ الدويل«، يُقدِّ

ودعمه املحيل، ومشاركته يف سوريا، وتورّطه يف الخارج )العراق واليمن والخليج 

وأوروبا(، وتجنيده للّبنانين الذين يحملون جنسياٍت أجنبية. يختتم ليفيت بالقول إّن 

م نفسه كمقاومة لبنانية ولكّنه قد شارك بهجمٍت إرهابية وأصبح اّدعاؤه  حزب الله يقدِّ

عىل العمل فقط لصالح اللبنانين، يزول رويداً يف العقد األخري، باإلضافة إىل تدينِّ 

الدعم العريب له تدريجياً. يعتُب ليفيت أّن حزب الله كان دامئاً ملتزماً بوالية الفقيه، 

ولكن يبدو أّن هذا املبدأ سوف يؤثّر عليه سلباً يف النهاية.



مدير برنامج الدراسات األمنية والعسكرية يف معهد واشنطن.

ـ  العربية  األمنية  والقضايا  الفاريس  الخليج  شؤون  يف  خبرٌي  آيزنشتات  مايكل 

اإلرسائيلية، وقد ألّف الكثري من األبحاث التي تتناول الحروَب التقليدية وغري النظامية 

ومسألَة انتشار األسلحة النووية يف الرشق األوسط باإلضافة إىل تنّقله الكثيف يف هذه 

املنطقة.

قبل انضممه إىل معهد واشنطن يف العام 989]، عمل آيزنشتات كمحلٍِّل عسكري 

لصالح الحكومة األمريكية، وخدم لـ26 عاماً كضابٍط يف قوات االحتياط األمريكية 

القيام مبهمٍت  العسكرية عىل  0]20. اشتملت خدمتُه  العام  وذلك قبل اعتزاله يف 

الدائرة  تقييم  وفريق   )20[0( هناك  األمريكية  القوات  مقّر  مع  باالشرتاك  العراق  يف 

البرشية )2008(. كذلك، عمل آيزنشتات يف القدس والضّفة الغربية واألردن مبعيّة 

ق األمني األمرييك لشؤون إرسائيل والسلطة الفلسطينية )2008-2009(، وكان  املنسِّ

من ضمن القيادة املركزية األمريكية والهيئة املشرتكة أثناء »عملية الحرية الدامئة« 

باإلضافة إىل مشاركته يف تخطيط »عملية الحرية العراقية« )]200-2002( وحضوره 

يف تركيا والعراق خال »عملية توفري االطمئنان« )]99](.

خـَدَم آيزنشـتات أيضـاً بصفـٍة مدنيّة يف فريـق الحملة املشـرتكة لتقييـم التخطيط 

دة الجنسـيات يف العراق والسـفارة األمريكية  )2009( التي جمعْت بن القّوات املتعدِّ

يف بغـداد، وكمستشـاٍر للفريق البحثي املفـوَّض من الكونغـرس )2006(، ويف الهيئة 

دة الجنسـيات يف العراق »الوحـدة الحربية لاسـتخبارات« )2005- العسـكرية املتعدِّ

2006(، وفريـق عمـل السياسـة الدفاعيـة التابـع لـوزارة الخارجيـة األمريكيـة حـول 

مايكل آيزنشتات 

)Micheal Eisenstadt(  
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»مسـتقبل العـراق« )2002-2003(. يف العـام 992]، أخـذ آيزنشـتات إجـازًة من معهد 

واشـنطن لـيك يُنجز تقرير »دراسـة القّوة الجوية يف حـرب الخليج«]]] الـذي كلّفته به 

األمريكية.  الجويـة  القوات 

التحصيل العلمي: ماجستري يف الدراسات العربية من جامعة جورج تاون.

مجاالت الخربة: إيران، العراق، إرسائيل، دول الخليج الفاريس، الشؤون العسكرية 

واألمنية.

اإلقليمي،  إيران  تأثري  وتداعياته،  اإليراين  النووي  البنامج  الحالية:  األبحاث 

العراق  يف  اإلسامية  الدولة  ضّد  العسكرية  الحملة  اإليرانية،  الثقافية  االسرتاتيجية 

القّوة  واستخدام  العسكرية  اآللة  دور  اإلسامية،  الدولة  جاذبية  تقويض  وسوريا، 

والتواُزن  املنتَظَمة،  وغري  املعامل  الواضحة  غري  النزاعات  األمريكية،  السياسة  يف 

العسكري العريب ـ اإلرسائييل.

اللغات التي يتحّدث بها/يُجيد قراءتها: العربية، اإلنكليزية، الفرنسية، العبية.

*  *  *

الله: األمناط  1996 تحت عنوان »عمليات حزب  أيّار   7 بتاريخ  له  1( يف مقالٍة 

املاضية واالحتامالت املستقبلية«، يذكُر آيزينشتات أّن حزب الله قد خرج من حرب 

عناقيد الغضب ساملاً نسبياً مع حصوله عىل شعبيٍة جديدة يف لبنان، ولكن عليه أن 

يُوازن بن الضغوطات املتضاربة التي مُتارسها إيران عليه لاستمرار يف أنشطته من 

جهة، والتي مُيارسها عليه السّكان املدنيّون من جهٍة أخرى ليتوّخى املزيد من ضبط 

الّنفس. من املرّجح أن ال تستمّر املوجُة الكبرية من الدعم الشعبي التي يُقال بأنّها 

قد أّدت إىل حصول التعاطف مع حزب الله وساهمت يف زيادة التدفُّق املايل عليه، 

وأن تكون ذا أهميٍة محدودة. يف الختام، يذكُر آيزنشتات أّن معظم اللبنانين ال يؤمنون 

برؤية حزب الله وأهدافه وهذا يحدُّ من إمكانياته كتنظيٍم جمهريي.

[[[- Gulf War Air Power Survey.
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إيراين  إرهاب  وقوع  »إمكانية  عنوان  تحت   1996 آب   7 بتاريخ  له  مقالٍة  يف   )2

كاوسون  وباترك  آيزينشتات  يذكُر  املحَتَملة«،  األمريكية  والردود  األمريكيني  ضّد 

بعض األعمل اإلرهابية التي وقعت ويُرّجح أن تكون إيران وراءها ويعتبان أنّه عىل 

املستوى الدبلومايس ينبغي للواليات املتّحدة أن تحّث املجتمع الدويل عىل فرض 

عقوباٍت قاسية عىل إيران. مع أنّه من غري املرّجح أن تُعرقل العقوبات قدرَة إيران عىل 

التورُّط يف اإلرهاب إال أنّها ترفع كِلَفتَه وتؤجِّج االستياَء الشعبي من النظام وتُقلّص 

الصعبة  العملة  من  إيران  مْنع  خال  من  وذلك  املشاكل،  إثارة  عىل  طهران  قدرة 

يعتب  كذلك،  الشامل.  الدمار  أسلحة  إنتاج  وسائل  ومن  األسلحة  لرشاء  املطلوبة 

الباحثان أنّه عىل الواليات املتّحدة أن تُقنع حلفاءها بخْفض حجم الوجود الرسمي 

اإليراين عىل أراضيهم والحّد من تحرّكات الدبلوماسين اإليرانين. أّما االقتصاص 

العسكري األمرييك من إيران، فإنّه سيكون محفوفاً باملخاطر، فقد أظهرْت إيران قدرًة 

ل األمل وقد تجىّل ذلك يف حربها الطويلة ضّد العراق. عاليًة عىل تحمُّ

إيران،  الله،  عنوان »حزب  2004 تحت  األول  كانون   22 بتاريخ  له  مقالٍة  3( يف 

واحتامالت عملية سالم إرسائيليةـ  فلسطينية جديدة«، يذكُر آيزينشتات أّن أنشطَة حزب 

الله وإيران يف امليدان العريب ـ اإلرسائييل هي جديرة باملاحظة بسبب استمرارها 

العمل يف جميع جبهات الرصاع والعديد  ألكرث من عْقَدين ونطاقها املشتمل عىل 

السعودية،  األردن،  مرص،  غزّة،  الغربية،  الضّفة  إرسائيل،  مثل  والدول  املناطق  من 

وتركيا. تُعربِّ أنشطة إيران وحزب الله يف الرصاع العريب-اإلرسائيل عن تركيٍب نادر 

من الجّدية وثبات الهدف والكفاءة التقنية والفطنة االسرتاتيجية. من السهل أن نستنتج 

بأّن عرقلة املفاوضات العربية ـ اإلرسائيلية، وتقويض املجتمع اإلرسائييل وتوهن 

عزميته، وتهديد مراكز الثقل السّكاين اإلرسائييل هي بالنسبة لحزب الله وإيران أهدافاً 

اسرتاتيجية ذات أهمية حاسمة وينبغي السعي لتحقيقها بنشاط.

يعتُب الباحثان أنّه مُيكن للمجتمع الدويل تحسَن فرص عملية السام عب التعامل 

بفاعليٍة مع محور حزب الله ـ إيران، وذلك من خال: أ( تحسن الوضع االقتصادي 

والسيايس يف املناطق الفلسطينية؛ ب( الضغط عىل حزب الله )عب سوريا( وإيران 
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النووي  البنامج  الفلسطينية املعارِضة؛ وج( تجميد  لتوقيف دعمهم للمجموعات 

اإليراين ومن ثّم توقيفه.

4( يف مقالٍة له بتاريخ 13 متّوز 2006 تحت عنوان »حزب الله يفتح جبهًة ثانية«، 

احتمَل  تُظهر  اإلرسائيلية  ـ  اللبنانية  الحدود  عىل  التطّورات  أّن  آيزينشتات  يعتُب 

حصول مزيٍد من التصعيد. تكمُن املخاطر يف ظهور محور عسكري معاٍد إلرسائيل 

والواليات املتّحدة ومؤلَّف من حمس وحزب الله وسوريا وإيران. يصعُب التصديق 

بأّن حزب الله مل يلتمس بركة إيران قبل إقدامه عىل خطف الجنديَّْن، وينصبُّ توقيت 

الدبلوماسية املستمرة  االنتباه عن املواجهة  إيران ألنّه يحرف  الخطوة لصالح  هذه 

حول امللف النووي اإليراين ومناقشة هذه املسألة يف مجلس األمم املتحدة.

5( يف إصدار »املرصد السيايس« بتاريخ 19 حزيران 2009 تحت عنوان »قّوات 

األمن يف الجمهورية اإلسالمية ومصري املعارضة«، يتحّدث آيزنشتات بشكٍل موجز]]] 

تقع مسؤولية صّد  من  اإليراين وعىل  والبسيج  الثوري  والحرس  الجيش  قّوات  عن 

دة  االضطرابات الداخلية واالحتجاجات، ويتطرّق إىل مسألة تدخُّل العنارص املتشدِّ

إىل  السياسية وصوالً  الساحة  بصورٍة رسيّة يف  املسلحة  والقوات  األمن  أجهزة  يف 

تحّول الحرس الثوري إىل الدعامة الرئيسية للنظام.

كثرياً ما تقوم إيران مبفاجأة املتتبِّعن ألحداثهاـ  حتى أكرث املراقبن املخرضمن- 

حول ما سيحدث فيم إذا وقع اشتباٌك عنيف بن النظام واملعارضة. يتوقف الكثري 

عىل األسئلة التالية:

»البسيج«  ميليشيا  القمع:  بأعمل  للقيام  النظام  سيختارها  األمن  قوات  من  -أي 

املدعومة من »قوات إنفاذ القانون«، أم »فيلق الحرس الثوري اإليراين«؟

-وكيف سيختار نرشها: مواجهة املحتجن من خال استعراٍض ضخم للقوة مع 

الرتكيز عىل استخدام العنف بصورة محدودة نسبياً، أو نرش أعداد هائلة من القوات 

واستخدام العنف بصورة مفرطة؟

]]]-على ضوء االحتجاجات التي أعقبْت االنتخابات الرئاسية اإليرانية في العام 2009.
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-وبأيِّ درجة من املهارة تستطيع املعارضة تشجيَع االنشقاق يف صفوف قوات 

األمن والفرار منها؟

مع ذلك، يعتُب آيزنشتات أّن القيام بحملة عنيفة ـ حتى لو كانت ناجحة )كم يبدو 

عىل األرجح( ـ قد يكون مرحلًة الفتتاح رصاٍع طويل ومرير مع آثار بعيدة املدى عىل 

متاسك قوات األمن واستقرار النظام عىل املدى البعيد.

6( يف إصدار »املجهر السيايس« العدد 111، بتاريخ نيسان 2011 تحت عنوان 

»نفوذ إيران يف العراق: مواجهة منهج طهران الحكومي الشامل«، يقوم ثالثة باحثون: 

عىل  اإليراين  النفوذ  أبعاد  مبناقشة  عل  وأحمد  نايتس،  مايكل  آيزنشتات،  مايكل 

العراق بعد اإلطاحة بنظام صّدام حسني.

استهدفْت  قد  إيران  أّن  الثالثة  الباحثون  يعتربُ  إليران،  السياسية  االسرتاتيجية  يف 

توحيَد األحزاب الشيعية العراقية لتتمكّن من ترجمة الثقل الشيعي الدميوغرايف )نحو 

60 باملائة من السكّان( إىل نفوٍذ سيايس يرمي إىل تعزيز سيطرة الشيعة عىل الحكومة. 

العراق،  يف  التأثري  ملامرسة  األمد  الطويلة  اسرتاتيجيتها  من  كجزٍء  إيران،  سعت 

تأسيسها  يف  ساهمْت  التي  الشيعية  السياسية  األحزاب  خالل  من  النفوذ  لتحصيل 

وقّدمت لها الدعم ألكث من ثالثة عقود، باإلضافة إىل املحافظة عىل عالقات جيدة 

مع األحزاب الكردية الرئيسية للتأمني عىل نفوذها يف مناطق ِمن شامل العراق.

إيران  قامت  فقْد  للميليشيات واملتمرّدين،  م  املقدَّ اإليراين  الدعم  بالنسبة إىل  أّما 

بتسليح وتدريب ومتويل امليليشيات واملتمرِّدين الشيعة ـ ويف بعض األحيان السّنة- 

ُمهينٍة بالواليات  للعمل من أجل تقويض أو إلغاء الخصوم السياسيني وإنزال هزميٍة 

املتحدة تصبُّ يف ردْع التدخُّالت العسكرية األمريكية املستقبلية يف املنطقة. تستخدُم 

إيران هذه املجموعات إلشعال التوتُّرات الطائفية وإثارة العنف السيايس، ثم تتدخل 

د  دبلوماسياً لحل هذه املشاكل لتصقل صورتها كرشيٍك أسايس للعراق. كذلك، تُزوِّ

هذه الجامعات املسلحة إيراَن مبصدر نفوذ إضايف إذا ثبت أّن حلفاءها السياسيني 

العراق يف  القوات األمريكية يف  الوثوق بهم، وتوفِّر لها وسيلًة لالنتقام من  ال ميكن 
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حالة تعرض املنشآت النووية اإليرانية لهجوٍم من قبل الواليات املتحدة أو إرسائيل. 

قد تستخدم إيران دعمها لهذه امليليشيات الشيعية والجامعات املتمردة للضغط عىل 

الحكومة العراقية من أجل الحدِّ من عالقتها مع الواليات املتحدة وكمصدٍر للتأثري يف 

بعُض املجموعات  أيضاً  تُحاول  اللبناين، قد  الله  قضايا أخرى. ومبحاكاتها لحزب 

العراقية الخاصة التي ترعاها إيران أن تبسَط نفوذها يف الشارع وتستخدَم أنشطَة املقاومة 

السابقة التي اضطلعْت بها ضّد الواليات املتحدة كمدخل إىل الحياة السياسية.

تهديٍد  تُشكِّل عىل األرجح أكرب  اإليرانية  الناعمة  القوة  أّن  الثالثة  الباحثون  يعتربُ 

عىل سيادة العراق واستقالله عىل املدى الطويل، وهي كالتايل:

العراق وإيران مييُل  التجارة بني  توازن  أّن  الباحثون  يعترب  الروابط االقتصادية:  أ( 

من  العراق  مع  واالقتصادية  التجارية  روابطها  من  إيران  عزَّزت  وقد  األخرية،  لصالح 

جارتها. ضمن  التأثري عىل  القدرة عىل  وتحقيق  مالية  مكاسَب  الحصول عىل  أجل 

التدّخالت اإليرانية االقتصادية يندرُج ما يل:

يقوِّض  ماّم  ومدعومة،  رخيصة  استهالكية  وسلع  مبنتجات  العراق  -إغراق 

القطاعات الزراعية والتصنيعية العراقية ويتسبَّب مبشاعر استياء بني العراقيني.

يُقوِّض  ماّم  العرب،  لشط  املايئ  املجرى  ي  تغذِّ وتحويلها ألنهاٍر  السدود  -بناء 

الزراعة العراقية يف الجنوب ويعيُق جهود إحياء األهوار يف العراق.

-التعويض نوعاً ما عن نقص الكهرباء يف العراق من خالل توفري نحو 10 باملائة 

من احتياجات البالد، إاّل أّن العديد من العراقيني يرون أّن إيران تتالعب بهذه اإلمدادات 

ألغراض سياسية.

كذلك، أصبح العراق وجهًة رئيسية للسياح الدينيني اإليرانيني إذ يزور نحو 40,000 

تركيز  قد أصبحت محط  النجف  أّن  العراق شهرياً، كام  املقّدسة يف  املدن  إيراين 

االستثامرات اإليرانية التي تفيد -عىل نحو غري متناسب ـ حلفاَء طهران من السياسيني 

املحليني، وبهذه الطريقة تشرتي إيران نفوذها يف العراق.
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ب( تصدير اإلسالم الثوري: منذ الثورة اإلسالمية، كان أحد أهداف إيران الرئيسية 

تأمني سيادة أيديولوجيتها الرسمية يف املجتمعات الشيعية يف أنحاء العامل. أنفقت 

إيران أمواالً طائلة لتمويل أنشطة علامء الدين املسيَّسني املقرتِننِي بقم ليك تتجاوز 

اإلنفاق املايل للمراجع يف النجف وتستميل الحوزويني والجامهري من أجل وْضعهم 

عن  اإليراين  النموذج  لرتويج  الدعائية  األنشطة  إىل متويل  باإلضافة  نفوذها،  تحت 

السياسية  املصلحة  أو  الدينية  العقيدة  من  انطالقاً  بذلك  إيران  تقوُم  ال  اإلسالم. 

فحسب، بل أيضاً ألّن املسؤولني يعتربون أّن ترويج الشعور بالتضاُمن مع إيران بني 

شيعة العامل سوف يضمُن قيام الشيعة يف كّل مكان باالحتشاد إىل جانب إيران يف 

حال تعرّضها للهجوم.

تجدُر اإلشارة إىل األهمية التي يُولِّيها الباحثون الثالثة ملدينة النجف انطالقاً من 

إيران هناك لكْسب  الشيعي ويتحّدثون عن أنشطة  العامل  القدمية يف قلب  مركزيتها 

النجف  يف  األمرييك  الدبلومايس  الوجود  انعدام  أّن  ويعتربون  والعقول،  القلوب 

سوف يُقيِّد بشكٍل كبري من قدرة أمريكا عىل التعامل مع الشيعة ـ وباألخص الزّوار 

العراق ويف املجتمعات  النفوذ اإليراين يف  ـ  وعىل قدرتها عىل مواجهة  اإليرانيني 

الشيعية حول العامل. يرى الباحثون أّن عىل الواليات املّتحدة إعادة التفكري بقرارها 

غري الحكيم املتمّثل بعدم فتح قنصلّيٍة أمريكية يف النجف، ألّن هذه القنصلية تُسهِّل 

وصول أمريكا إىل السياسيني ورجال الدين العراقيني األساسيني، وإحداث التواصل 

مع الزوار اإليرانيني، والتعامل مع الزوار الشيعة من أنحاء العامل كاّفة.

ج( املعلومات والدعاية والرأي العام: إىل جانب جهودها األخرى، تتنافس إيران 

من أجل الفوز بعقول العراقيني وقلوبهم من خالل األخبار والربامج الرتفيهية باللغة 

العربية التي تعكُس وجهَة نظر طهران حول األخبار املتعلِّقة بالعراق واملنطقة.

يعتربُ الباحثون الثالثة أّن محاوالت إيران لبسط نفوذها يف العراق مل تحقِّق حتى 

العديد  ن  تتضمَّ تشكيَل حكومة جديدة  أّن  من  الرغم  متباينة، عىل  نتائج  اآلن سوى 

من الحلفاء العراقيني األكث قرباً من طهران، واالنسحاب العسكري األمرييك سوف 
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ع إيران من نطاق نفوذها. عىل املدى الطويل، سوف  مينح فرصاً جديدًة ليك توسِّ

تعتمُد طبيعة العالقة بني العراق وإيران إىل حدٍّ كبري عىل الوضع األمني يف العراق، 

والرتكيبة السياسية للحكومة العراقية، ونوع العالقة الطويلة األمد التي تبنيها العراق مع 

ح أن يُساهم  جريانها العرب والواليات املتحدة. باإلضافة إىل ذلك، فإنّه من املرجَّ

ٍر رئييس للنفط بزيادة التوتّرات بني البلدين. ظهور العراق كمصدِّ

ماذا ينبغي أن تفعله الواليات املّتحدة؟ يعتربُ الباحثون أنّه ينبغي ألمريكا أن تدعم 

جهود تحقيق االستقرار التي تقوُم بها القوات األمنية العراقية، وأن مُتارس الضغط من 

أجل تهميش املتطرِّفني يف الحكومة الجديدة، وأن تقوم ببناء العالقة املوصوفة يف 

م املساعدة يف تطوير قطاع  اتّفاق »اإلطار االسرتاتيجي األمرييك ـ العراقي«، وأن تُقدِّ

النفط والطاقة العراقيَّنْي.

فإّن إيران التي تتمّتع  2011 ُمتواضعاً  إذا كان االنشغال األمرييك يف العراق بعد 

عاً مع العراق سوف تسعى حتامً لبْسط نفوذها لتأكيد  بروابط أوثق وأشمل وأكث تنوُّ

موقعيتها كأعظم قوٍة أجنبية داخل األرايض العراقية. سوف يكوُن لهذا األمر تداعياٍت 

ُمعاكسة عىل النفوذ األمرييك يف املنطقة والجهود األمريكية لردع إيران ومحارصتها، 

املّتحدة  الواليات  قامت  إذا  فقط  االمريكية  املصالح  وتعزيز  ذلك  تفادي  ومُيكن 

بالتعامل مع العراق يف العديد من امليادينـ  دبلوماسياً، اقتصادياً، معلوماتياً، وعسكرياً 

ـ ومواجهة املنهج اإليراين الحكومي الشامل مبنهجٍ أمرييك ُمامثِل.

يختُم الباحثون الثالثة بالتوصية باإلبقاء عىل طاقٍم عسكرٍي أمرييك يف السفارة 

األمريكيون  الضّباط  يعتربها  التي  املعلوماتية  بالعمليات  ُمختصاً  يكون  األمريكية 

املعلوماتية  األنشطة  –هذه  العراق  يف  اإليراين  النفوذ  مواجهة  وسائل  أقوى  إحدى 

التي ترُبز تدّخل إيران يف السياسة العراقية، ودعمها للمجموعات املسلَّحة العنيفة، 

ضعف،  بحالِة  العراق  تُبقي  التي  االقتصادية  وسياساتها  العراقية،  للسيادة  وانتهاكها 

سوف تجُد آذاناً صاغية يف العراق، وقد تكون أكث األساليب فّعاليًة لتقوية املواقف 

العراقية التي تضع قيوداً قوية عىل التأثري اإليراين عىل العراق عىل املدى الطويل.
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7( يف إصدار »مالحظات بحثية« العدد 11 بتاريخ حزيران 2012 تحت عنوان »ما 

بعد تحليل أسوء السيناريوهات: ردود إيران املحتملة ضد رضبٍة إرسائيلية وقائية«، 

يعتب مايكل آيزنشتات ومايكل نايتس أنّه من املرجَّح أن يُسرتشد ردُّ إيران عىل أيِّ 

التبادلية،  عىل  اإلرصار  رئيسية:  اعتبارات  بثاثة  إرسائيل  جانب  من  وقايئ  هجوٍم 

له،  الرغبة يف عدم توسيع نطاق الرصاع دون رضورة وعىل نحو ال تستطيع إيران تحمُّ

من  الاحق  والتدخُّل  إضافية  إرسائيلية  هجمٍت  شنَّ  تردع  بطريقة  الرّد  يف  والرغبة 

جانب الواليات املتحدة.

تعتُب طهران أّن البنامج النووي هو عامٌل رئيي لتحويل الجمهورية اإلسامية إىل 

قّوٍة إقليمية، لذا، فإّن الهجوم الوقايئ العسكري من جانب إرسائيل سيؤّدي عىل األرجح 

ضّد مفاعل  الصاروخية  الهجامت  أ(  املحتملة:  اإليرانية  الردود  من  عنيف.  ردٍّ  إىل 

دميونة واملراكز السكانية اإلرسائيلية )وقد يُطلق حزب الله عدداً صغرياً من القذائف 

الصاروخية ضد إرسائيل(؛ ب( تنفيذ هجمت إرهابية يف الخارج؛ ج( تنفيذ هجامت 

عن طريق الوكالء عىل املواطنني األمريكيني يف أفغانستان؛ د( اختطاف أمريكين؛ 

إيران  أن تشّن  البحرية األمريكية. ولكّنه من غري املرّجح  وهـ( وقوع مصادمات مع 

هجامت صاروخية عىل الدول املجاورة أو أن تقوم بإغالق مضيق هرمز.

تكون  قد  إرسائيل  وقايٍئ  املقصودة ألي هجوٍم  التبعات غري  أّن  الباحثان  يعترب 

كالتايل: أ( االصطفاف الوطني داخل إيران؛ ب( ارتفاع صوت الشارع العريب؛ ج( 

الرشوع يف برنامج نووي مكثَّف ورسِّي. عىل الرغم من أّن الهجوم اإلرسائييل الوقايئ 

سينطوي عىل مخاطر جّمة، إاّل أنّه لن يكون نهاية العامل املروعة كم يتوقع "البعض"، 

وتستطيع الواليات املتحدة أن تتخذ خطوات عديدة للحدِّ من هذه املخاطر دون أن 

تبدو ضالعة يف قرار إرسائيل بالهجوم.

املؤكد أنّه  من  يكون  يكاد  إيران،  عىل  أمرييك  عسكري  هجوٌم  وقع  إذا  ولكن 

سوف يؤدِّي إىل رد أوسع نطاقاً من حالة وقوع هجوم إرسائييل. يُرجَّح أن ال تستهدف 

طهران مصالح الواليات املتحدة فحسب، وإمنا إرسائيل وحلفاء واشنطن من دول 
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للهجوم  الدول عىل تشجيعها املفرتض  أيضاً، حيث ستعاقب هذه  العريب  الخليج 

وستحاول ردعها عن تقديم مساعدات إضافية للجهود العسكرية األمريكية.

ثاثية  ستكون  املتّحدة  الواليات  لسياسة  الرئيسية  التحديات  أّن  الباحثان  يرى 

األبعاد يف حال وقوع رضبٍة إرسائيلية: أ( ردع أي عمل انتقامي من جانب اإليرانين 

ضد املصالح األمريكية؛ ب( الحّد من نطاق الرصاع ومّدته عن طريق إخراج حزب 

إيران  قدرة  التأكُّد من عدم  إيران؛ ج(  الدويل عىل  الضغط  الحرب وحشد  من  الله 

عىل إعادة بناء برنامجها النووي يف أعقاب الرصاع وعدم قدرة حزب الله عىل إعادة 

التسلح.

عنوان  تحت   2014 نيسان  بتاريخ   14 العدد  بحثية«،  »مذكّرات  إصدار  يف   )8

»ما يُخربنا مايض إيران الكيميايئ عن ُمستقبلها النووي«، يرى آيزينشتات أّن تاريخ 

البنامج اإليراين لألسلحة الكيميائية يُوفِّر رؤيًة مهّمة حول كيفية تفكري النظام تجاه 

تطوير أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، والقوانن األساسية والثقافة االسرتاتيجية 

للقيادة الُعليا للجمهورية اإلسامية. ُوِضع كلٌّ من برنامج إيران الكيميايئ والنووي 

الحرب  لتطوير قدرة رادعٍة يف زمن  إّن األول كان محاولًة  ألغراض مختلفة، حيث 

مع  إليها  الحاجة  وانتفت  العدو  امتلكها  دة  محدَّ إمكانيٍة  ملواجهة  العراقية-اإليرانية 

يوفِّر  تأّسس ليك  نفوٍذ مزدوج  فهو مرشوُع  النووي  إيران  برنامج  أما  الحرب،  انتهاء 

النظام وصورته  لهوية  النووي، باإلضافة إىل كونه أمراً محورياً  إليران خيار الساح 

الجمهورية  لتحويل  وطموحاته  العامل،  خريطة  عىل  إيران  ملكانة  وتصّوره  الذاتية، 

اإلسامية إىل قوٍة إقليمية.

أبديا هواجَس أخاقية حقيقية حول  الخميني والخامنايئ قد  أّن  آيزنشتات  يذكر 

استخدام الساح الكيميايئ والنووي، ولكّن صناعة إيران للساح الكيميايئ وإقدامها 

الرصيح عىل وضع تصميٍم لخطة الساح النووي يُبز خضوَع القيم الدينية ملصالح 

النظام اإليراين. وعليه، فإّن نبذ إيران لألسلحة النووية حتى ولو تّم تأطريه مبصطلحاٍت 

دينية لن يكون بدياً للمراقبة الشديدة أليِّ اتّفاق نووي مع إيران. يعتُب آيزنشتات أنّه 
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يوجد درٌس أسايس لتتعلّمه الواليات املتّحدة من تجربة األسلحة الكيمياوية اإليرانية 

وهو مدى كون البيانات الصادرة عن املسؤولن يف الحكومة اإليرانية مؤرّشاٍت ال 

يُعتمد عليها بشأن القدرات والنوايا اإليرانية الحقيقية، فهم غالباً ما يبالغون يف وصف 

القدرات ويحرِّفون النوايا ومن شأن ذلك أن يُعّقد جهوَد الواليات املتحدة املستقبلية 

و»الضوضاء«  »اإلشارات«  بن  والتمييز  اإليرانية  والنوايا  القدرات  تقييم  إىل  الرامية 

وتأسيس عاقِة ردٍع مستقرة مع إيران.

كان الهدف من برنامج الساح الكيميايئ الردع واالستخدام الحريب ولكّن برنامج 

والنفوذ  الناعمة  الحرب  )تعزيز  نفسية  ـ  سياسية  أهداف  يروُم خدمة  النووي  الساح 

السيايس( وأهداف عسكرية )الردع والدفاع(. ينبغي أن يتّم تحصيل معرفٍة دقيقة ـ وهذا 

ألنّه  السياسة-  لصّناع  أسايٍس  عميل  اهتمٍم  بل  أكادميي  اهتمٍم  موضَع  مجرد  ليس 

التابعة  الدمار الشاملة  من املرّجح أن تؤّدي االفرتاضات الخاطئة عن برامج أسلحة 

للخصوم إىل سياساٍت فاشلة. تُساعد هذه الثغرات املعلوماتية إيراَن يف ضمنة سيادة 

أهداف سياستها،  تحقيق  إىل  أفضل  بشكٍل  تُفيض  بيئًة  يُشّكل  مّم  الخاصة  رواياتها 

ويقُف نقص الشفافية الذي ساهم بوقوع الحالة الراهنة كسبٍب رئيي النعدام الثقة بن 

إيران والواليات املتّحدة وكعائق أسايس أمام تحسن العاقات بن البلَديْن. 

يعتُب آيزنشتات أّن مسار البنامج النووي اإليراين يعتمد عىل عّدة عوامل: توازن 

النووية،  القدرة  عىل  الحصول  محاولة  وتكاليف  مخاطر  طهران،  يف  الحزبيّة  القوة 

ل رشوَط الجدال وحساب القرار يف إيران، وإىل أيِّ  األزمات املحتملة التي قد تُبدِّ

درجة تعتقُد القيادة اإليرانية بإمكانية الكشف عن محاولٍة إلعادة إحياء برنامج إيران 

اإليراين،  القرار  حساب  عىل  بفعاليٍة  التأثري  عىل  أمريكا  قدرة  أّما  املوازي.  الرسي 

فإنّها سوف تعتمد عىل تحصيِل فهٍم أكب لجميع العوامل املتقّدمة وذلك عب: العمل 

االستخبارايت، التفاعات الدبلوماسية، التبادالت غري الرسمية، والبحث األكادميي.

9( يف إصدار »مالحظات بحثية« العدد 18 بتاريخ أيّار 2014 تحت عنوان »بني 

اجتمع  األمريكية يف سوريا«،  العسكرية  الخيارات  الكامل:  واالنخراط  التام  الحياد 
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أربعُة باحثن ومنهم آيزينشتات لتقديم نظرٍة عاّمة إىل الخيارات العسكرية األمريكية 

باتّباع  األمر  توجيه  دون  من  منها  واحدٍة  كلِّ  وسلبيات  إيجابيات  وتقييم  سوريا  يف 

األصول  إىل  الوصول  من  األسد  نظام  منع  كالتايل:  وهي  منها،  دة  محدَّ واحدٍة 

املالية، تشكيل تهديد جّدّي من خال استعمل القّوة للضغط عىل النظام، تدريب 

الهجامت عىل  شّن  النظام،  إمدادت الساح إىل  وتجهيز املعارضة، عرقلة وصول 

العسكرية  الوحدات  أهّم  رضب  احتواؤها،  أو  املتبقية  الكيميائية  األسلحة  قدرات 

القاعدة،  لـتنظيم  التابعة  طيار عىل العنارص  دون  هجامت بطائرات  شّن  التكتيكية، 

رضب أهم ِّاألهداف العسكرية واالقتصادية االسرتاتيجية، وفرض مناطق حظر جّوي/

مالذات إنسانية آمنة.

يرى  قامْت برضبٍة عسكرية؟  إذا  منها  املّتحدة  الواليات  أعداء  ينتقُم  هل سوف 

الباحثون األربعة أّن سوريا قد ال ترّد عسكرياً عىل الهجوم األمرييك إذا بقيت قواتُها 

منشغلًة مع املعارضة وإذا اعتقدت بأنّها ستدفع مثناً باهظاً عىل الصعيد العسكري، 

الله،  حزب  أّما  بذلك.  ثالثة  جهًة  تُكلِّف  بأن  ُكبرٌي  فاالحتمل  الرد  اختارت  ما  وإذا 

فمع وجود اآلالف من مقاتليه يف سوريا، لن يستطيع فتَح جبهٍة أخرى ضد الواليات 

املتحدة دون تكبُّد الخسائر، وقد يسعى إىل ردع التحرك األمرييك دون أن يصبح هو 

بنفسه هدفاً أمريكياً. أّما إيران، فإنها ستشعُر أنّها بحاجة إىل الرد إذا قُتل عنارصها يف 

الرضبة إاّل أّن اعتبارات مختلفة ستؤثر عىل مثل هذا القرار، وقد مُييل عليها حذرُها 

إرجاَء عملية الرّد.

عىل الرغم من أّن الدبلوماسية والعقوبات مل تحقِّق النتائَج املنشودة يف سوريا، ما 

زالت اإلدارة األمريكية قلقًة من أن يجرَّها أيُّ تحرٍُّك عسكري، مهم كان محدوداً، إىل 

حرٍب أخرى يف الرشق األوسط. ولكن إذا أحجمْت أمريكا عن التحرك، فإنّها سوف 

النطاق عىل مصالحها.  بالبقاء يف دور املتفّرج يف نزاٍع له تداعياٌت واسعة  تخاطُر 

لعلَّ  نتائج حسنة،  أيِّ  يُسفر عن  لن  الذي  النزاع  أنّه يف هذا  األربعة  الباحثون  يعتُب 

ـ  املنطقة  وشعوب  السوري  للشعب  أسوأ  نتائَج  حدوث  تجنُّب  أجل  من  التحرك 

واألهم من ذلك ملصالح الواليات املتحدة ـ هو الحل األفضل الذي يُؤَمل تحقيقه.
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2014 تحت  الثاين  بتاريخ ترشين   20 العدد  »ُمذكّرات سياسية«  10( يف إصدار 

مرٍن ورصاعٍ  مع عدوٍّ  التعامل  اسرتاتيجية  اإلسالمية:  بالدولة  الهزمية  »إلحاق  عنوان 

ُمستعٍص«، يذكُر آيزينشتات أّن حملة التغلُّب عىل داعش تُواجه تحدياٍت كبريًة هي 

كالتايل:

أ( من شبه املؤكَّد أّن نتائج هذه الحملة لن ترتقي إىل مستوى التوقُّعات بسبب 

من  يحّد  مّم  العملياتية  األوسط  الرشق  بيئة  يف  الكامن  والتعقيد  داعش  مرونة 

احتمليات النجاح.

قدرة  أّن  إاّل  داعش  جسد  يف  الهائلة  الضعف  نقاط  وجود  من  الرغم  عىل  ب( 

منها  يُعاين  التي  الضعف  بحاالت  محدودة  هي  استغالها  عىل  املتّحدة  الواليات 

فرية يف املنطقة. رشكاء أمريكا عىل األرض والسياسية الصِّ

ج( قيام الواليات املتّحدة بتخصيص موارَد غري كافية يف سعيها وراء أهداف غري 

واقعية.

من غري املرّجح أن يتّم تحقيق توقّعات الشعب األمرييك بتدمري داعش بسبب 

واشتمل  العملياتية،  وبيئتها  وتنظيمها  فكرها  من  النابعة  املجموعة  هذه  مرونة 

الحملة عىل قوى أخرى  اعتمد  دة،  أو غري محدَّ نتائج غري مقصودة  الحروب عىل 

عىل األرض. يعتُب آيزنشتات أّن نقاط قوة داعش هي: القيادة والتنظيم، امتاك قضية 

أعدائه  ومقاتلة  السابق،  مجده  إىل  اإلسام  وإرجاع  الخافة،  تأسيس  )إعادة  ُمدّوية 

»الحقيقين« وعىل رأسهم الشيعة وإيران(، القدرة الدعائية القوية، القوات املجهَّزة 

جيداً، قابلية التكيُّف، خطوط التواصل الداخلية، وهالة من املنعة. من ناحيٍة أخرى، 

التطبيق  السّنة من  الشعوب  نفور  للقّوات،  الزائد  االمتداد  الضعف يف:  نقاط  تتمثّل 

العسكرية،  نقاط الضعف  قيادة تحالف قابل لانقسام،  الصارم للرشيعة اإلسامية، 

ي الرئيي  التمويل غري الكايف، والعزلة املكانية وإحاطة األعداء بها. يكمُن التحدِّ

يف قيام الواليات املتحدة باستغال نقاط ضعف املجموعة عب األعمل األحادية 

دة األطراف، واستهدافها بطريقٍة منهجية ومستمرة ليك تقيض عىل  الجانب أو املتعدِّ

تنظيم »الدولة اإلسامية«.
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األمريكية،  االسرتاتيجية  يف  عنرص  أهم  هي  الجويّة  الحملة  أّن  آيزنشتات  يرى 

ولكّن القوة الجوية مبفردها لن تهزم داعش. تستطيُع القوة الجوية أن متنع انتصارات 

داعش، وتكرس زخمها، وتُسقط قدراتها، وتكبحها عسكرياً، وتعزل قّواتها يف العراق 

الوقَت واملكاَن من أجل  ن  الدعم بعضها لبعض، وتُؤمِّ وسوريا ومتنعها من تقديم 

تنظيم وضع رشكاء أمريكا عىل األرض وتزايد عددهم. من الناحية املثالية، ينبغي أن 

مُتثّل الحملة الجوية ُجهداً حذراً ومدروساً ومتأنياً مُيكن تكثيفه أو تقليصه واإلبقاء 

عليه لسنواٍت إذا استلزم األمر ذلك.

إللحاق الهزمية بداعش وتدمري »دولتها اإلسامية«، ينبغي عىل الواليات املتّحدة 

األمر  وهذا  ُحكمها،  يف  الكامنة  التناقضات  عىل  وتركّز  ضْعفها  نقاَط  تستغل  أن 

يتطلّب العمَل عىل مستوياٍت عسكرية واقتصادية ونفسية. كذلك، مُيكنها أن تربط 

بن األنشطة املعلوماتية والعمل العسكري لتحقيق النتائج النفسية. يذكُر آيزينشتات 

الجهادي.  الفكر  بنهاية  تُؤِذن  داعش سوف  هزمية  بأّن  أحٌد  يتوّهم  أن  ينبغي  ال  أنّه 

قد تنجح الواليات املتّحدة يف إذالل داعش إاّل أّن الفكر الذي تستمدُّ منه إلهامها 

تُشّكله  الذي  التهديد  لخْفض  طريقاً  تجد  أن  املتّحدة  الواليات  عىل  يبقى.  سوف 

داعش ليصل إىل درجاٍت قابلة للسيطرة ولكن مع عدم التسبُّب بخسائر كبرية يف الدم 

والرثوة األمريكية.

11( يف إصدار »مالحظات بحثية« العدد 26 بتاريخ أيار 2015 تحت عنوان »ردع 

النووية  إيران  منشآت  مراقبة  أّن  آيزنشتات  يعتُب  النووية«،  القدرة  إيران عىل  حصول 

يُشكِّل وظيفًة مهّمة، ولكن من املرّجح أّن حيازة إيران للساح النووي لن تتّم عب 

 ، يُشكِّل أكب تهديٍد وتحدٍّ الذي  املنشآت املعلَن عنها بل عب منشآت رسيّة، وهو 

وقد يكون ردع إيران عن الحصول عىل القدرة النووية بطريقٍة خفيّة هو أفضل وسيلة 

لضمن القمع النووي اإليراين. من أجل ردْع إيران عن بناء أو حيازة أداٍة نووية، ينبغي 

أن تقوم الواليات املتّحدة بإقناعها أنّه لن يُكَشف أمرُها فحسب بل سوف تعاين من 

النتائج التالية: إعادة فرض العقوبات من قبل أمريكا أو زيادتها، إطاق حملة حرٍب 

ناعمة ُمزعِزعة للنظام، أو حتى استخدام القوة العسكرية لتدمري برنامجها النووي.
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رمبا  ـ  األجنبية  االستخباراتية  والوكاالت  املتحدة  الواليات  أّن  آيزنشتات  يذكُر 

مبساعدة بعض اإليرانين الساخطن ـ قد نجحت يف الكشف عن أنشطٍة نوويٍة رسيّة 

إيران االخرتاَق املستمر لبنامجها مّم أوهن من عزميتها  إيران، وأدركْت  سابقة يف 

ودفعها للعمل بحذٍر أكب. ليك متنع أمريكا إيراَن من استئناف األنشطة النووية الخفيّة 

عىل نطاٍق واسع، ينبغي أن تُعزِّز خوف إيران من كشف أمرها. سواٌء حصل اتفاٌق مع 

إيران أم ال، فإّن إنجاز األهداف األمريكية األساسية يف مقابل إيران سوف يتطلّب ردعاً 

موثوقاً من أجل الحيلولة دون وصول إيران إىل القدرة النووية، وتحقيق هذا األمر بشكٍل 

صحيح هو مفتاح نجاح السياسة األمريكية تجاه إيران يف السنوات املقبلة.

»االسرتاتيجية  عنوان  تحت   2015 الثاين  ترشين  بتاريخ  صادرة  دراسٍة  يف   )12

عرٍص  الناعمة يف  والقوة  املصلحة،  الدين،  اإليرانية:  اإلسالمية  للجمهورية  الثقافية 

من التغيري املِخّل«، يعتُب آيزنشتات أّن إيران عدٌو غري تقليدي ماّم يستلزُم مقاربات 

تأخذ  أن  املقاربات  لهذه  ينبغي  والسياسة.  واالسرتاتيجيا  التخطيط  تقليدية يف  غري 

هها الديني ـ الفكري واألهمية الدامئة للقومية  بعني االعتبار ثقافَة إيران املتطوِّرة وتوجُّ

اإليرانية وتاريخ إيران العسكري املعارص.

جنودها  وأّن  خطري  كخصٍم  إيران  صورة  إلظهار  اإليرانيون  املسؤولون  يسعى 

قدمية  الصورة  هذه  ولكّن  الثمن،  لدفْع  ُمستعٌد  مجتمعها  وأّن  الشهادة  نحو  يسعون 

وتعود أليام الثورة وأوائل فرتة الحرب ضد العراق، إذ إنّه بعد الخسائر الكبرية التي 

املواجهة  تجنَُّب  لون  يُفضِّ القرار  صانعو  وأصبح  اإليراين  املجتمع  أُحِبط  وقعْت 

الدستور  أّن  ومع  أو خلسًة.  مثاً(  الله  )من خال حزب  بالوكالة  والعمل  املبارشة 

الشيعية  املجتمعات  أهملت  قد  إيران  أّن  إاّل  املستضعفن  لحمية  يدعو  اإليراين 

املتعرِّضة للخطر )العراق/االنتفاضة الشعبانية ]99]، أفغانستان/مجزرة مزار رشيف 

ردودها عىل  ومتثّلت   )20[[ مظاهرات  البحرين/   ،2006 متّوز  لبنان/حرب   ،[998

نحٍو غري مبارش. يعتُب آيزنشتات أّن هذه الباغمتية تتطابُق مع مبدإ املحافظة عىل 

»مصلحة النظام«، والفرضية األساسية يف هذا املبدإ هو أّن اإلسام الثوري لن يستمر 

القيمة  هي  النظام  املحافظة عىل  تكون  وعليه  اإلسامية،  الجمهورية  بقيت  إذا  إاّل 
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مخالفة  تتضّمن  لو  حتى  ذلك  سبيل  يف  يشء  أيِّ  بارتكاب  ويُسمح  العليا  الدينية 

التعاليم اإلسامية.

يندفُع التخطيط الدفاعي للجمهورية اإلسامية من رغبٍة شديدة لـ: أ( رفْع مكانتها 

التأثري يف الرشق األوسط وخارجه؛ ب(  إقليمية تستطيع  إيران إىل قوٍة  عْب تحويل 

العراق إليران؛ ج( تحقيق  اجتياح  أّدى إىل  الذي  الفشل االسرتاتيجي  إعادة  تجنُّب 

إيران  تسعى  األمر،  هذا  الحياة]]]. إلنجاز  الذات يف جميع مجاالت  االعتمد عىل 

لتفادي الرصاع التقليدي أو ردعه بينم تقوم يف الوقت ذاته بتعزيز برنامجها الرامي 

النفسية( وجْمع  )الحرب  والعمليات املعلوماتية  التوكيل  الراهن عب  الوضع  لتغيري 

القوة الصلبة والناعمة لتشكيل البيئة اإلقليمية والعاملية بطرٍق تُعّزز مصالحها.

القّوة الناعمة اإليرانية: عادًة، تسعى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وراء اسرتاتيجيٍة 

ذلك  ويعوُد  األخرية،  تُفّضل  ولكّنها  والناعمة  الصلبة  القوة  بني  متزُج  أمنّيٍة  وطنيٍة 

أصول  عىل  والنفسية  والروحية  األخالقية  األبعاد  بسيادة  اإليرانيني  القادة  العتقاد 

الناعمة تستطيُع إبعاَد  أّن الحرَب األمريكية  القادة  الُحكم واالسرتاتيجيا. يرى هؤالء 

الشباب اإليراين عن فكر الثورة، وتقويض الدعم الشعبي للنظام، واستنزاف التالُحم 

ك  االجتامعي. أّما املسؤولون األمريكيون، فيعتُب آيزنشتات أنّهم مييلون إىل التمسُّ

بالحرب الصلبة والتقليل من قيمة الحرب الناعمة ويتّجهون نحو التغايض أو إساءة 

فْهم الدور الرئيي للحرب الناعمة ـ عىل األخص الحرب الدعائية والنفسية- عىل 

صعيد سياسة إيران الدفاعية والخارجية.

بالنسبة إليران، تتألّف الحرب الناعمة مّم ييل: التحكُّم بصورة النظام وسمعته، 

نفسها  وتقديم  والتلفيق،  الدعاية  االقتصادي،  النفوذ  تعزيز  الثوري،  اإلسام  تصدير 

عىل  املعتاد  إيران  تركيز  مع  أنّه  إىل  اإلشارة  تجدُر  ولكن  مسؤول.  عاملي  كعنرٍص 

قدراتها  خالل  من  ذلك  ويظهُر  الصلبة  الحرب  تُهمل  مل  فإنّها  الناعمة،  الحرب 

العسكرية وبرنامجها النووي وُمقاتليها بالوكالة.

]]]- وهو هدٌف أساسي للثورة اإلسامية وفقاً آليزنشتات.
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يعتُب آيزنشتات أّن هناك عّدة أُسس تُشكِّل األسلوب الحريب للجمهورية اإلسالمية 

وتتضّمن التايل:

الله  حزب  أّن  آيزنشتات  ويعتُب  الوكاء،  عب  يتّم  )الذي  املبارش  غري  العمل  أ( 

اتّباع  إيران(،  أو إرسائيلية عىل  أمريكية  الثأر أليِّ رضبٍة  كبرياً يف  يؤّدي دوراً  سوف 

منهج الغموض، والتحيّل بالصب االسرتاتيجي.

استخدام  )عدم  للقوة  الحصيف  واالستخدام  التناسبية،  باملِثل،  التعامل  ب( 

الرصاص ضد املحتّجن يف املظاهرات ضد النظام ووضع أخطر الخصوم املحليِّن 

تحت اإلقامة الجبية(.

ج( الرتكيز عىل األبعاد األخاقية والروحية والنفسية ألصول الحكم واالسرتاتيجيا. 

يعتُب آيزنشتات أّن كلَّ مواطن إيراين ُمعرَّض للرسائل التخريبية التي تدخُل الباد عب 

م  اإلنرتنت والراديو والفضائيات، ومتتلُك هذه الوسائل القدرة عىل تقويض الدعم املقدَّ

للفكر الثوري التابع للنظام، وتزداُد نقطة الضعف هذه جرّاء انجذاب العديد من اإليرانين 

إىل الثقافة الشعبية األمريكية. من اإلجراءات التي اتّبعتها إيران للمواجهة: التشويش 

عىل بّث الراديو والتلفاز األجنبي، حظر وسائل التواصل االجتمعي، بناء برامَج حمية 

تُصعِّب وصول اإليرانين العادين إىل اإلنرتنت، السعي لتصميم »إنرتنت وطني« لعزْل 

تنمية  والجيش،  األمنية  والقوات  الجامعات  أسلمة  الخارجية،  التأثريات  الشعب عن 

ثقافة الجهاد واملقاومة والشهادة، وتقوية عملية مواجهة الضغط االجتمعي.

د( املرونة التكتيكية: أحياناً قد تقف إيران بثبات يف وجه الضغوط أو التهديدات، 

قد ترتاجع يف حال مواجهتها لتحدٍّ قوّي وتسعى الستغال نقاط ضغٍط أو  وأحياناً 

ضْعٍف أخرى. ال يبدو أّن املسؤولن اإليرانين يرتبطون باالّدعاءات أو التهديدات 

أو االلتزامات املاضية التي يُطلقونها وال يشعرون بحاجٍة للتوفيق بن التناقضات.

هـ( إحداث االنقسام بن التحالفات املعادية عب اإليقاع بن الخصوم.

حصلْت  إذا  أنّه  آيزنشتات  يعتُب  النووي:  السالح  عىل  إيران  حصول  تداعيات 
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إيران عىل الساح النووي، قد تستمر يف سياستها املتمثّلة بالغموض النووي وتُبقي 

ترسانتها النووية رّساً حتى تؤدي أزمٌة أو حرٌب أو نزوٌع نحو االفتخار إىل الكشف عن 

هذه القدرة. وإذا قامت إيران باإلعان عن قدرتها النووية أو اختبتْها يف حالة السام، 

أهداف سياسية-نفسية  تحقيق  األقل( من أجل  )مبدئياً عىل  تفعل ذلك  فإنّها سوف 

تتمثّل بتعزيز القوة الناعمة للنظام وزيادة تأثريه يف املنافسة االسرتاتيجية املستمرة مع 

أعدائها العرب والواليات املتّحدة وإرسائيل. يرى آيزنشتات أّن هدف إيران هو إيقاع 

إرسائيل يف سلسلٍة من النزاعات الطويلة والدموية واملحِبطة وغري الحاسمة مع وكالء 

إيران عىل الحدود اإلرسائيلية مع التهديد الضمنّي بالدمار النووي.

يذكُر آيزنشتات أّن الثقافة االسرتاتيجية للجمهورية اإلسامية كان لها أثٌر بالغ عىل 

يتطلّب  تقليدي  غري  بعدوٍّ  النتيجة  ومتثّلت  والحرب،  واالسرتاتيجيا  الحكم  أصول 

مقاربات غري تقليدية يف االسرتاتيجيا والسياسة. يظهر هذا عىل النحو األوضح يف 

بُنية القّوات املسلّحة اإليرانية املنظََّمة لتنفيذ اإلرهاب والتخريب والعمليات بالوكالة 

البنيُة غري  وحرب العصابات البحرية وحمات القْصف االسرتاتيجي. خدمت هذه 

النووي،  الهجمت عىل األرايض اإليرانية والبنامج  إيراَن جيداً، وردعْت  التقليدية 

أهم  أّما  العريب.  الربيع  بداية  منذ  املنطقة  يف  اإليراين  النفوذ  بسط  يف  وساعدت 

الجويّة املتكاملة،  الدفاعات  النقص يف  الجمهورية اإلسامية، فهي:  نقاط ضعف 

االنخفاض يف قدرة الجهاز اإلرهايب، عدم استطاعة القوة البحرية اإليرانية النجاة يف 

ع، وإمكانية حصول املشاكل يف  معركٍة مع فريٍق حريٍب بحري-جوي ُمعارِص وُمتنوِّ

اخرتاق قّوتها الصاروخية للدفاعات اإلرسائيلية أو الخليجية.

ماذا ينبغي أن تفعله الواليات املّتحدة؟

-السْعي ملْنع إيران من حيازة األسلحة التي قد تُتّم بُنية القوة لديها وتسّد الثغرات 

الرئيسية يف القدرات وتحّد من نقاط الضعف األساسية وتُفسد املصالح األمريكية.

-االستمرار يف الجهود الدبلوماسية التي متنُع إيران من الحصول عىل األسلحة 

ة لقواعد اللعبة. املغريِّ
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التي تستثمر نقاط الضعف اإليرانية  القدرات  -تشجيع حلفاء أمريكا عىل حيازة 

وتواجه نقاط القوة.

-مواجهة كّل عنرص من ثاثية إيران الرْدعية والحربية ليك تتدىّن ثقة إيران بقدرتها 

إنهاء الرصاع برشوٍط  عىل إلحاق الرضر باملصالح األمريكية أو تحقيق أهدافها أو 

مؤاتية.

تخطِّيها  تم  إذا  مقصود  يقع رصاٌع غري  ال  اإليرانية ليك  الحمراء  الخطوط  -فهم 

سهواً، وكذلك عىل الواليات املتّحدة أن تكون واضحة فيم يتعلّق بالخطوط الحمراء 

الخاصة بها وأن ترّد جهود إيران الرامية الختبار هذه الخطوط أو التحايل عليها.

-اتّباع املرونة يف توجيه التهديدات إليران )تارة بنحٍو علني وآخر بنحو ضمني(.

إيران  مع  تعاملها  يف  املجازفات  ل  لتحمُّ املتحدة  الواليات  استعداد  -إظهار 

ورّد السياسات اإليرانية التي تُلحق الرضر مبصالحها، وإاّل فسوف تستمر إيران يف 

تجاوزها للحدود مّم يزيد من خطورة وقوع مواجهٍة غري مقصودة مع أمريكا.

-الرتكيز عىل كُلٍّ من الردْع من خال املنع/الردْع من خال العقوبة، والتأكيد عىل 

قيام الواليات املتّحدة باستهداف املمتلكات اإليرانية الرئيسية وأنّها لن ترّد بالرضورة 

بشكٍل متساٍو فحسب يف حال وقوع النزاع، مّم يجعل أمريكا خصمً يصعُب التنبّؤ 

بأفعاله.

تقوية  اإليرانية مع  القدرات  أمريكا عىل مواجهة  إبراز قدرة  الحلفاء عب  -طأمنة 

عملية الردع من خال التأكيد عىل ضعف إيران يف اإلقدام عىل االنتقام.

لدى  فعاليًة  الوسائل  أكرث  تكون  قد  التي  الناعمة/السياسية  الحرب  -استخدام 

أمريكا.

13( يف إصدار »املجهر السيايس« العدد 143 بتاريخ نيسان 2016 تحت عنوان 

أّن  آيزينشتات  يعتُب  الكبري«،  األوسط  الرشق  يف  األمريكية  العسكرية  »املشاركة 
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التدخُّات العسكرية األمريكية يف الرشق األوسط األعم خال العقَدين األخرَييْن قد 

فشلت غالباً يف مواجهة التهديدات ضّد املصالح األمريكية النابعة من تلك املنطقة 

األمريكية  السياسات  قامْت  ما  كثرياً  الواقع،  هناك. يف  املصالح  تلك  تعزيز  أو يف 

بزيادة العلل وفاقمت الرصاعات العسرية. يرى آيزينشتات أّن حاالت اإلخفاق هذه 

يف  األمرييك  العسكري  والعمل  والتنظيم  التفكري  تقييم  بإعادة  تتسبّب  أن  ينبغي 

ل دبلوماسياً وعسكرياً يف  التدخُّ املصالح األمريكية تفرُض  املنطقة، خصوصاً ألّن 

منطقة الرشق األوسط يف املستقبل املقبل.

يرى  الرشق األوسط«،  العملياتية يف  البيئة  »تأثري  القسم األول تحت عنوان  -يف 

آيزينشتات أّن عىل الواليات املتّحدة امتاَك توقّعات متواِضعة فيم يتعلّق بإنجازات 

ل دبلومايس يف الحروب]]].  التدّخل العسكري ولكن عليها أن تُدرك إمكانية وقوع تبدُّ

عىل أمريكا أن تعلم أّن التدُخل العسكري قد يكون رضورياً يف بعض األحيان وأّن 

نتيجته ستكون ُمفيدة ودامئة، وأن تتخىل عن الرتكيز عىل العثور عىل حلوٍل ملشاكل 

يعتمُد  والتمرُّد  لإلرهاب  املواِجهة  األمريكية  الجهود  نجاح  أّن  تعلم  وأن  املنطقة، 

غالباً عىل سياسات الحلفاء اإلقليمين للواليات املتحدة إاّل أّن بقاء الثقافة السياسية 

التي تُفيد أّن »الفائز يأخذ كلَّ يشء« يف هذه املنطقة سوف يُساهم يف سهولة تكيُّف 

املجموعات املتطرّفة والشبكات اإلرهابية.

-يف القسم الثاين تحت عنوان »االسرتاتيجية املَُفكَّكَة: ترتيب األساليب والوسائل 

والوسائل  األساليب  باختيار  تتعلّق  االسرتاتيجية  أّن  آيزينشتات  يذكُر  والغايات«، 

ُم التعقيد الكامن يف الرشق  املناسبة لتحقيق الغايات الواقعية والقابلة للتحقُّق. يُقدِّ

بتفاقم  األمريكيون  السياسة  صّناع  تسبّب  ما  كثرياً  ولكن  جّديّة،  تحديّاٍت  األوسط 

والغايات  املتزاحمة  للمتطلّبات  األهمية  تولية  أو  إدارة  يف  فشلهم  بسبب  الوضع 

املتعارِضة، وقد قّوض هذا األمر من الجهود العسكرية األمريكية يف املنطقة. يكمُن 

والعسكري يف  الدبلومايس  االنشغال  ُمستداٍم من  العثور عىل مستًوى  ي يف  التحدِّ

المصرية- السام  وثيقة  دعامة  وإرساء   [973 حرب  إثر  حليفة  إلى  مصر  تحوُّل  المثال:  سبيل  على   -[[[

اإلسرائيلية.
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املنطقة يكوُن كافياً لحمية املصالح األمريكية يف الرشق األوسط وتعزيزها من دون 

فرْض تكاليف مانعة عىل هذه املصالح يف مناطق أخرى.

-يف القسم الثالث تحت عنوان »الحمالت املضاّدة إلرهاب القاعدة وداعش بعد 

الحادي عرش من أيلول«، يعتُب آيزنشتات أّن سياسات الواليات املتّحدة قد ساهمت 

العسكرية  التي كانت تسعى أمريكا عب حماتها  العديد من الرصاعات  يف إشعال 

واملضاّدة لإلرهاب إليقافها. منذ الحادي عرش من أيلول، قُتل نحو 45 أمرييك داخل 

الواليات املتّحدة بسبب الهجمت اإلرهابية و60] خارجها وهذا عامة عىل نجاح 

السياسة األمريكية املضاّدة لإلرهاب. ولكن يف نفس هذه املدة ازدادت الهجمت 

اإلرهابية يف الرشق األوسط وشمل أفريقيا خمسَة أضعاف حاصدًة عرشات اآلالف 

من األرواح وقامت املجموعات اإلرهابية برفْع نطاق عملياتها ورسعة القيام بها، وهذا 

يدعو إىل إعادة تقييم صوابية وفعالية التقنيات املتّبعة يف مقاتلة هذه املجموعات 

وعىل وجه الخصوص تقنية توجيه الرضبات عب الطائرات بدون طيّار.

-يف القسم الرابع تحت عنوان »الردع، اإلرغام، وبّث الطأمنينة«، يرى آيزنشتات أنّه 

يوجد الكثري مّم ينبغي تعلّمه حول كيفية تقييم األعداء املحليِّن ملصداقية أمريكا 

ـ   األوسط  الرشق  يف  واإلرغام  الردع  عمليات  جريان  وكيفية  وقدراتها،  وتهديداتها 

وعىل وجه الخصوص يف املجال اإللكرتوين. مبا أّن معظم أنظمة الُحكم يف الرشق 

األوسط تنهمُك يف املحافظة عىل كيانها، عىل الواليات املّتحدة أن تبحث يف كيفية 

إىل  عائدة  ألسباٍب  الناعمة  والثورات  االنقالب  من  األنظمة  هذه  مخاوف  استغالل 

الردع واإلرغام. كذلك، عىل الواليات املتّحدة أن تفهم بشكٍل أفضل نظرَة حلفائها 

إليها وكيفية تشكيل توقّعاتهم وأن تُطمئنهم عىل قدرة أمريكا وإمكانية االعتمد عليها.

-يف القسم الخامس تحت عنوان »متكني اآلخرين: التدريب/التجهيز، ومهاّمت 

للسلطة  التابعة  األمنية  القّوات  أمثلة:  ثاثة  آيزنشتات  م  يُقدِّ األمنية«،  املساعدة  قّوة 

الفلسطينية، املعارضة السورية، والقّوات األمنية العراقية، ويعتُب أنّها تُظهر أّن السياسة 

غالباً ما تؤدي دوراً حاسمً يف تحديد نتيجة مهمت التدريب/التجهيز وقّوة املساعدة 
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األمنية. يعتُب آيزنشتات أنّه ينبغي أن تقرتن جهوُد تقديم الدعم العسكري عىل األغلب 

بجهوٍد دبلوماسية ُموازية من أجل تشكيل البيئة السياسية وضمن إفضاء الرشوط إىل 

النجاح ـ عىل األخص يف املجتمعات املنقسمة بشكٍل حاد كالعراق ـ باإلضافة إىل 

منع القوات العسكرية واألمنية من أن تُصبح ُمَسيََّسة.

-يف القسم السادس تحت عنوان »األنشطة املعلوماتية«، يعتُب آيزنشتات أّن هذه 

تحتّل  أن  وينبغي  املتّحدة،  الواليات  أعداء  نجاح  يف  حاسمً  دوراً  أّدت  األنشطة 

أهميًة مركزية يف رّد أمريكا واسرتاتيجيتها املحلية. تتألف األنشطة املعلوماتية من 

استخدام الكلمت واألفعال والصور العاطفية للتأثري عىل الجمهري وتقويض جاذبية 

األوسط. يف  الرشق  األمرييك يف  للنفوذ  ُمستَثَمر  أعظُم مصدٍر غري  األعداء، وهي 

تقييمهم لقدرة األعداء عىل إلحاق الرضر مبصالح الواليات املتّحدة، مييُل صّناع 

السياسة األمريكيون إىل الرتكيز عىل القّوة الصلبة )عىل األخص القدرات العسكرية 

التقليدية وغري التقليدية لألعداء( ويتّجهون نحو التخفيض من أهمية الحرب الدعائية 

واملعلوماتية.

لعبْت األنشطة املعلوماتية دوراً رئيسياً يف نجاح داعش، ولهذا السبب ينبغي أن 

تكون مواجهة هذه األنشطة عنرصاً أساسياً يف الحملة ضد هذه املجموعة. أّما بالنسبة 

إليران، فإنّها تعكُف عىل حملٍة دعائية مستمرة لصْقل سمعتها يف الداخل والخارج 

وتشويه صورة الواليات املتحدة. كذلك، فإّن نجاحات إيران األخرية املتمثّلة ببسط 

عىل  املنطقة  يف  ومكانتها  صورتها  عّززت  قد  واليمن  والعراق  سوريا  يف  نفوذها 

تواجه  أن  املتّحدة  الواليات  عىل  ينبغي  وعليه،  أعداءها.  وأوهنت  مؤيِّديها  صعيد 

فعالية، وتكذيب »عقيدتها  إيران املعلوماتية عب تحدي روايتها بشكل أكرث  أنشطة 

الثمن  وإبراز  بالوكالة،  تُقاتل  التي  ميليشياتها  خسارة  ضمن  خال  من  املقاِومة« 

الذي يدفعه الشعب اإليراين للدعم الذي تُقّدمه الدولة اإليرانية للحركات الراديكالية 

ونظام األسد، وإبراز إيران بصورٍة سخيفة وعاجزة يف أعن مواطنيها وسّكان املنطقة. 

كذلك، يعتُب آيزنشتات أنّه ينبغي عىل الواليات املّتحدة أن تثني الدول عن إرسال 

رعاياها إىل إيران لتلّقي العلوم الدينية، حيث مُيكن أن تُجّندهم االستخبارات اإليرانية 



194 معهد واشنطن للشرق األدنى

أو أن يصبحوا راديكاليني. يعتقُد قادة إيران أّن »الحرب الناعمة« تُشكِّل تهديداً أعظم 

للنظام من الرضبة العسكرية أو االجتياح، وينبغي عىل الواليات املّتحدة أن تستخدم 

هذا الخوف للضغط عىل إيران ودْعم قوة الردع، وقد يكوُن التهديد بالحرب الناعمة أو 

السياسية أحد أكث أدوات السياسة األمريكية فعاليًة لدى التعامل مع دول مثل إيران.

يرى آيزنشتات أّن أنشطة الواليات املتّحدة املعلوماتية كانت تعاين من التفكُّك 

متاماً كالعنارص األخرى يف اسرتاتيجيتها. لتحقيق النجاح، من املهم امتاك معرفٍة 

وفهٍم عميَقْن بالثقافات واملجتمعات األجنبية، وعىل الواليات املتحدة أن تُكرِّس 

املزيد من املوارد لصالح هذا الجهد وأن تحشد كّل األساليب القامئة تحت ترصُّف 

الحكومة سواء أكانت علنيًة أم خفيًة لدعم هذه األنشطة وإزالة العوائق البريوقراطية أمام 

التعاون الفّعال بن الوكاالت. عىل الرغم من أّن وزارة الخارجية األمريكية ال تُوظِّف 

التواصل االجتامعي ضّد املجموعات  للعمل يف مجال  20 شخصاً  أكث من نحو 

عىل  املجموعات  هذه  يُواجهون  الذين  العامل  حول  األفراد  عدد  أّن  إال  املتطرِّفة 

اإلنرتنت رمّبا يبلغ املاليني. وعليه، ينبغي عىل الواليات املّتحدة أن تبذل املزيد من 

الجهد لتقوية األشخاص الذين يُقاتلون أعداَء أمريكا يف الفضاء املجازي.

النزاع  عرص  يف  للحرب  جديدة  »أساليب  عنوان  تحت  الختامي  القسم  -يف 

د املمتد«، يذكُر آيزنشتات أّن الواليات املتّحدة تُواجه تحديّاٍت عسكرية غري  املعقَّ

مسبوقة يف الرشق األوسط األعم. مهم ساء الوضع يف هذه املنطقة، مُيكن دامئاً 

أن يتدهور أكرث وهو ما يحصُل غالباً، ويعتمُد املستقبل بشكٍل جزيٍئ عىل كيفية ردِّ 

الواليات املتحدة عىل األزمات يف الرشق األوسط. إىل حد اآلن، ساهمْت أمريكا 

دة عىل مستوى  د يف االضطراب املحيل عب قيامها بأخطاء ُمتعدِّ بشكٍل غري متعمَّ

من  املّتحدة  الواليات  تنسحب  أن  ينبغي  ال  أنّه  آيزنشتات  يعتُب  االمتناع.  أو  الفعل 

التطورات  تصيغ  ليك  عسكرياً  متورطًة  تبقى  أن  ينبغي  بل  األوسط  الرشق  منطقة 

وتؤثِّر عليها وتدعم الدبلوماسية األمريكية وتُسندها، مع عدم التسبُّب بخسائر كبرية 

يف الدم والثوة األمريكية.
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يتطلَُّب تحسن القدرة اإلسرتاتيجية األمريكية حصول تغيرياٍت يف طريقة تفكري 

أمريكا وتنظيم حكومتها وعملها العسكري يف املنطقة مّم يستدعي: أ( فهمً أعمق 

ساتية لتحسن األداء اإلسرتاتيجي؛ وج( إعادة  للبيئة العملياتية؛ ب( إصاحات مؤسَّ

التفكري يف النهج األمرييك املتعلِّق بعدٍد من وظائف األمن الوطني الحاسمة التي 

األمنية،  املساعدة  وقوة  الطأمنينة،  وبّث  والردع واإلجبار  اإلرهاب،  مكافحة  تشمل 

والعمليات املعلوماتية، والعمل الرسّي.

14( يف خطاٍب له يف منتدًى سيايس يف معهد واشنطن بتاريخ 14 أيلول 2016 

أّن  آيزينشتات  يعتُب  اإلسالمية«،  الدولة  ضد  العسكرية  الحملة  »تقييم  عنوان  تحت 

إلحاق الهزمية بـتنظيم »الدولة اإلسامية« عب »محارصته وتدمريه« يف الرقة واملوصل 

)وفقاً لخطة البنتاغون( قد ال يرُتجم بالرضورة إىل هزمية، ففي أفغانستان عام ]200 

ويف العراق عام 2003 أّدى انهيار مقاومة العدو إىل عودة العنارص كمتمرّدين. 

رة يف املستقبل املنظور، لذلك عىل واشنطن التخّل عن  ستبقى سوريا دولًة ُمدمَّ

ميلها نحو »إيجاد الحلول املناسبة لكافة املشاكل« والرتكيز عوضاً عن ذلك عىل 

السيطرة عىل النزاع من خالل إيجاد ترتيباٍت محلية تصاعدية. عىل الواليات املّتحدة 

يُشكِّل تهديداً وجودياً  أن تبقى منخرطًة يف سوريا، وعىل الرغم من أن اإلرهاب ال 

القدرة عىل تغيري املشهد السيايس املحل يف أوروبا )لصالح روسيا(  أّن لديه  إال 

والواليات املّتحدة. يف النهاية، يتعنّي عىل واشنطن اتّخاذ خطوات لضامن أن تدمري 

الدول  نحو  ببساطٍة  عنارصه  يدفع  لن  واملوصل  الرقة  اإلسالمية« يف  »الدولة  تنظيم 

املجاورة والتسبُّب بزعزعة استقرارها بشكل أكرب.



عىل  اهتممه  ينصبُّ  واشنطن  معهد  يف  متميٌِّز  زميٌل  جيفري  جيمز  السفري 

ويُركّز  األوسط  الرشق  يف  املتحّدة  للواليات  والعسكرية  الدبلوماسية  االسرتاتيجية 

عىل تركيا وإيران والعراق. يُعدُّ جيفري من أحد كبار الدبلوماسين األمريكين وقد 

الفائقة يف واشنطن والخارج. باإلضافة  تسلّم سلسًة من املناصب ذات الحساسية 

إىل عمله السابق كسفريٍ يف أنقرة وبغداد، شغل أيضاً منصب مساعد الرئيس ونائب 

أيضاً  إيران، وقد عمل  تركيٍز خاص عىل  مع  إدارة بوش  القومي يف  األمن  مستشار 

كنائب رئيي لألمن املساعد ملكتب شؤون الرشق األدىن يف وزارة الخارجية حيث 

العامة.  السياسة  وتنسيق  اإليرانية  بالسياسة  املختص  الفريق  قيادة  مهاّمه  تضمّنت 

تضّمنت وظائفه السابقة ما ييل: رئيس مستشاري وزير الخارجية لقضايا العراق، نائب 

رئيس البعثات إىل بغداد وأنقرة والقائم بأعملها، وسفري أمريكا يف ألبانيا.

أملانيا  يف  خدم  وقد  األمرييك  الجيش  يف  سابق  ُمشاة  ضابط  جيفري  السفري 

والفيتنام منذ 969] إىل 976].

جامعة  من  ماجستري  إيسرِتن،  نورث  جامعة  من  بكالوريوس  العلمي:  التحصيل 

بوستون. 

مجاالت الخربة: إيران، العراق، دول الخليج الفاريس، تركيا، الطاقة واالقتصاد.

*  *  *

جيمز جيفري

)James Jeffrey( 
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تحت   2013 شباط  بتاريخ  العارش  العدد  االسرتاتيجي«  »التقرير  إصدار  يف   )1

يُورد جيفري  إيران«،  تجاه  املتحدة  الواليات  القرار: سياسة  »التحرّك التخاذ  عنوان 

بعض التوصيات األساسية لصّناع السياسة األمريكين:

العتبة  لتجاوز  إيرانية  جهود  أي  والردع\مقاومة  للهيمنة  إيران  سعي  مجابهة  أ( 

عىل الرغم من أّن هذه السياسة ستحتاج إىل تدعيم عىل  املدى الطويل،  النووية: 

يعتُب  سلوكه.  تغيري  إىل  يدفعه  اإليراين  للنظام  كافياً  تهديداً  مُتثِّل  أن  ينبغي  أنّه  إاّل 

جيفري أنّه ميكن توفري املستوى املناسب من التهديد عب تشديد العقوبات، وقيام 

الوضع  وتعزيز  قوي،  إقليمي  تحالف  وإقامة  مصداقية،  أكرث  وقايئ  عسكري  خيار 

العسكري، والحّد من بعض التحديات اإليرانية ال سيّم التحديات العسكرية.

ب( منع حيازة إيران ألسلحة نووية: باإلضافة إىل التدابري الدبلوماسية واالقتصادية 

تكون األكرث شموالً عىل اإلطاق،  نووية  تسويٍة  تقديم  ينبغي  والعسكرية األخرى، 

مع التوضيح بأّن عدم قبول إيران بتلك التسوية سوف يُفرسَّ عىل أنه قرار من النظام 

بسياسة  الدولية  الثقة  زيادة  سبيل  يف  النووية.  األسلحة  امتاك  يف  قدماً  بامليض 

ح بأّن أي دليل قاطع حول امتاك إيران للساح النووي سوف  الوقاية، ينبغي أن يُوضَّ

رة ـ أي أّن حصول إيران عىل سالح نووي لن  يؤدِّي إىل شّن هجمت أمريكية ُمدمِّ

يكون رادعاً لعمل عسكري أمرييك، وإمنا سيكون محفزاً له.

من  وذلك  وحلفائها:  املّتحدة  للواليات  التقليدية  العسكرية  القدرات  تعزيز  ج( 

يجب  أنّه  أجل ردع بل وهزمية أي عمل عسكري إيراين يف املنطقة. يعتُب جيفري 

عىل الواليات املتحدة أن تُحقِّق فوزاً حاسامً وقاطعاً يف أّي استخداٍم للقوة، ولهذا 

فإن اإلبقاء عىل تواجٍد أمرييك يف منطقة الرشق األوسط سوف يكون كافياً لتحقيق 

الردع، والفوز يف أي رصاع مع إيران ينبغي أن ميثل األولوية الدفاعية األوىل للواليات 

املتحدة.

د( التعزيز املستمر للتحالفات الرسمية وغري الرسمية: وهو ما مُيثِّل واحدة من 

األوراق األمريكية األكرث قوة يف مواجهة إيران. يف سبيل الحفاظ عىل هذه التحالفات 



198 معهد واشنطن للشرق األدنى

ينبغي عىل الواليات املتحدة أن مُتيّز بن األفعال اإليرانية التي تبغضها وتلك التي 

تعرتض عليها لدرجة تستدعي فرض عقوباٍت واتخاذ عمل عسكري.

قطاع  استهداف  خال  من  إيران:  عىل  االقتصادي  الضغط  مواصلة   هـ( 

الهيدروكربونات واملؤسسات املالية و»فيلق الحرس الثوري اإلسامي« اإليراين.

اإليراين مع  للشعب  األمريكين  احرتام  وبيان  اإليراين:  الشعب  التواصل مع  و( 

العمل عىل تعزيز الدميقراطية.

يعتُب جيفري أّن املسألة ال تتعلّق فيم إذا كانت الواليات املتحدة سوف تتعامل 

د الخيارات السياسية التي قد تتخّذها الواليات  مع إيران أم ال، بل كيفية ذلك، ويُعدِّ

عمليٌة عسكريٌة ضخمة إلسقاط  هو  املحتملة  الخيارات  أّوُل  إيران.  تجاه  املتحدة 

النظام وبناء دولٍة جديدة متطابقة مع املعايري األمريكية والدوليّة، ولكن مبا أّن هذا 

تنفيذ  أ(  يف:  البديل  يتمثّل  استبعاده.  تّم  فقد  كبرية  مخاطر  عىل  ينطوي  االحتمل 

وفرض  لـ»الثائرين«،  العسكري  وغري  العسكري  الدعم  تقديم  الرسية،  العمليات 

وتعبئة  الدميقراطية  البامج  تنفيذ  وب(  الجانب،  األحادية  أو  الدولية  العقوبات 

الحكومات واإلعام والرأي العام، وإطاق العمليات الدعائية، وتقديم ُمختلف أنواع 

الدعم السيايس للمجموعات املعارضة.

واملحادثات  الثنائية  املبادالت  عب  وذلك  التقرُّب،  محاولة  هو  الثاين  الخيار 

أّن  جيفري  يعتُب  نفسه.  الرصاع  فوق  التسامي  إىل  الخيار  هذا  ويهدُف  والروابط، 

الواليات املتحدة ينبغي أن تكون مستعّدة إلجراء املحادثات إذا أبرز اإليرانيون رغبًة 

أن  أمريكا  ينبغي عىل  الحايل ال  يُغرّي اإليرانيون موقفهم  إذا مل  فعليًة بذلك، ولكن 

تُضّحي بيشٍء مهم يف سبيل هذا التقرُّب.

العاملية،  نظرتها  تبديل  محاوالت  تُثمر  مل  إذا  إيران  مواجهة  هو  الثالث  الخيار 

واالحتال.  االجتياح  إىل  األمر  وصول  عدم  مع  والتقرُّب،  النظام  تغيري  خال  من 

العدوانية  إيران  أنّه يبقى عىل الواليات املتّحدة مواجهة أفعال  وعليه، يرى جيفري 

واملرفوضة، وهذه هي السياسة األمريكية املتبّعة تجاه إيران منذ 30 عاماً.
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2( يف مقالٍة بقلم جيمز جيفري وسونر جاغابتاي يف 30 نيسان 2013 تحت عنوان 

»اإلسالم السيايس املعتدل«، يذكر الباحثان النفوذ املتنامي لحزب العدالة والتمنية 

يف تركيا وأصوله الضاربة بجذورها يف املعارضة اإلسامية، والسؤال املطروح حول 

ما إذا كان الحزب سيستخدم صاحياته املهيمنة ألسلمة الدولة وتحويلها إىل دولة 

أن تكون اإلجابة عىل هذا  أنّه من املرّجح  الباحثان  يرى  الرشيعة اإلسامية.  تطبِّق 

السؤال هي »ال«، فـسامُت تركيا التاريخية والسياسية الفريدة تجعلها أرضاً غري خصبة 

لتطبيق الرشيعة أو لظهور اإلسالم الراديكايل.

يعتُب الباحثان أنّه توجد 3 عوائق أمام تطبيق الرشيعة يف تركيا: أ( مفهوم »الرشيعة« 

الذي يحمل داللة غري إيجابية يف املجتمع الرتيك حيث ال تدوُر األسلمة حول فكرة 

ي الذي  الرشيعة وإمنا حول اإلسام األخاقي؛ وب( الطابع الغريب القائم واملؤسَّ

مُيثِّل سمًة تنفرد بها تركيا بن جريانها املسلمن يف الرشق األوسط؛ ج( إرث تركيا من 

العلمنية الدستورية وإرث كمل أتاتورك.

يذكُر الباحثان أّن األمم تقع عرضة للتغيري الذي قد يحدث برسعٍة أحياناً. لذلك، 

فإّن أي استنتاجات واسعة النطاق بشأن مصري تركيا سوف تكون مصحوبة بحذر بالغ. 

عىل الرغم من ذلك، فإّن مزيج تركيا الفريد الذي يجمع بن االنتمء للعامل اإلسامي 

ووجود النفوذ الغريب يُرجَّح أن يكون مبثابة بوصلة للمستقبل، بغّض النظر عن وقوع 

تغيرياٍت محددة يف اتجاه أو آخر. كذلك، فإّن تركيا التي تدير ظهرها أليٍّ من مصادر 

شخصيتها الوطنية الرئيسية سوف تفتح الباب أمام الشقاق الداخيل، وتفقد جاذبيتها 

أمام العامل الصناعي وجريانها يف الرشق األوسط، وتواجه صعوباٍت يف الحفاظ عىل 

تطورها السيايس ـ االجتمعي، ومنّوها االقتصادي، ونجاحها الدبلومايس.

2014 تحت  أيلول   5 بتاريخ  بقلم جيمز جيفري وسونر جاغابتاي  مقالٍة  3( يف 

اإلسالم  أّن  الباحثان  يرى  الدميقراطية؟«،  مع  السيايس  اإلسالم  يتطابق  »هل  عنوان 

الستمداد  يسعى  سيايس  فكٌر  هو  بل  اإلسالمي  الدين  أشكال  من  ليس  السيايس 

الرشعية من اإلسالم. تُعدُّ األحزاب اإلسامية السياسية جزءاً من الحركات السياسية 
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ظّل  يف  اختياره.  الفرد وحرية  نزاهة  الدميقراطية عىل  تستنُد  بينم  فكرياً،  املدفوعة 

اإلسالم السيايس، تُصبح الحكومة »أداًة« للحركة الفكرية التي تروُم فرض العقيدة.

ينتقُل الباحثان للحديث عن تركيا، فيعتبان أنّه مع عدم التطابق بني اإلسالم السيايس 

والدميقراطية، سوف تتغلّب الدميقراطية عىل اإلسالم السيايس يف تركيا. توجد أموٌر 

تحول دون تسلُّط أردوغان، منها: التنّوع الكبري يف املجتمع املدين الرتيك، حلول 

قبضة  حول  التفافاً  يُشّكل  مم  التقليدي  اإلعام  مكان  االجتمعي  التواصل  وسائل 

أردوغان عىل اإلعام، وعدم قدرة أردوغان عىل تحّدي قاعدة السياسة الرتكية، ووجود 

االنتخابات الحرّة. عىل املدى القصري، يضع مسار حزب العدالة والتنمية املصالح 

األمريكية تحت الضغط. يعتُب الباحثان أّن الطريق إىل النفوذ األمرييك يف تركيا غري 

الواليات  تستطيع  ال  الحرة،  االنتخابات  مبدأ  عن  الدفاع  عن  النظر  وبرصف  مبارش، 

دية«. سوف يعتمُد  املتحدة أن تويص الدول األخرى إىل أيِّ مدى مُيكنها أن تكون »تعدُّ

عمق عاقة أمريكا مع تركيا واستعدادها لدفع مثن املحافظة عىل هذه العاقة عىل بقاء 

العنارص الدميقراطية األساسية يف تركيا، وتأيت االنتخابات الحرة عىل رأسها.

5( يف مقالٍة بقلم أربعة سفراء أمريكيني سابقني من ضمنهم جيمز جيفري بتاريخ 

6 شباط 2015 تحت عنوان »ملاذا ينبغي أن نُبقي عىل سفرينا يف اليمن؟«]1]، يعرتض 

هؤالء السفراء عىل سحب السفري األمرييك من اليمن ُمعتبين أّن كهذا قرارًا ال ينبغي 

تقُف  السفري.  بالخوف عىل حياة  مدفوعاً  يكون  وأن  واشنطن وحدها  أن يصدر من 

اليمن عىل حافة الحرب األهلية، والعمل وإصدار القرار عىل األرض رضوريان يف هذا 

الوقت الحاسم من أجل محاولة تثبيت الوضع قبل أن ينزلق اليمن إىل الفوىض العارمة.

لديهم  العاصمة  القوة يف  الذين سيطروا عىل  الحوثين  أّن  األربعة  السفراء  يرى 

أصدقاء إيرانيون، ولكّن العاقة غري واضحة مّم يعني أنّه ال ينبغي القفز إىل افرتاضاٍت 

حول وجوِد تحالٍف وثيق مع إيران. يعتُب السفراء أّن عىل الواليات املتّحدة أن تفهم 

قيام  وإمكانية  مشرتكة،  مصالح  هناك  يكون  أن  واحتمل  الحوثيون،  إليه  يسعى  ما 

املساعدات األمريكية املالية والعسكرية بتعزيز االستقرار السيايس.

  Matthew Tuellerفي شباط من العام 5]20، تّم إغاق السفارة األمريكية في اليمن وتّم نقل السفير-[[[

إلى السعودية مع هيئة موظّفي السفارة.
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لدى السعوديّن اهتمماٌت شديدة يف اليمن ونفوٌذ بالغ عىل بعض القبائل اليمنيّة. 

تتعاون مع السعودين بسبب نفوذهم  الواليات املتّحدة األمريكية أن  بالتايل، عىل 

القوّي وعاقتهم الكبرية بأمريكا وعمق مصالحهم يف اليمن. ال أحد يستطيع تقييم 

املشهد املحيل وإصدار القرار أفضل من السفري، وال أحد غريه سوف يدفع الثمن 

نفسه  إذا كان القرار غري صائب. ينبغي عىل الواليات املتحدة أن تفعل كّل ما بوسعها 

لتأمني السفارة األمريكية يف اليمن، وعليها أن تدرك القيمة العظمى للمحافظة عىل 

ا هناك إذا كان ذلك ممكناً. سفريٍ ذي مؤهالت عالية جدًّ

6( يف مقالٍة له بتاريخ 16 ترشين الثاين 2015 تحت عنوان »عىل الواليات املتحدة 

إرسال قواٍت بريّة للقضاء عىل الدولة اإلسالمية«، يعتُب جيفري أنّه من الواضح أنّه لن 

يتّم إلحاق الهزمية بتنظيم »الدولة اإلسامية« مع غياب قواٍت بريٍة متنقلة من الدرجة 

البية  القوة  تكون هذه  أن  قوٍة جوية ساحقة. ال يجب  باإلضافة إىل وجود  األوىل 

كبرية، كم أنّه ال يجب أن تكون جميعها أمريكية. ولكن مع غياب قوٍة أمريكية، سوف 

وكذلك  املضاّدة  هجمته  أّن  كم  متاسكه،  عىل  اإلسامية«  »الدولة  تنظيم  يحافظ 

إىل  الخاصة سيؤدِّي  العدوانية  أهدافهم  لتحقيق  لـه  الرويس  ـ  اإليراين  االستغال 

الواليات املتحدة مرًة أخرى  الكثري من دول أوراسيا ويُعرّض  زعزعة االستقرار يف 

لهجمٍت إرهابيٍة واسعة النطاق.

يعتُب جيفري أّن السبب وراء عدم إرسال قواٍت أمريكية ملحاربة تنظيم »الدولة 

إىل  اللجوء  بعدم  املتمثّل  أوباما،  عهد  يف  األمريكية  اإلدارة  شعار  هو  اإلسامية« 

الحّل العسكري أبداً، واعتبار العديد من األمريكين ـ وحلفاء أمريكا األوروبين ـ أّن 

العمليات العسكرية البيّة يف الرشق األوسط عىل وجه الخصوص تؤدِّي إىل نتائَج 

البرشية  الخسائر  تفادي  ورضورة  أسوئها،  يف  وكوارث  األحوال  أحسن  يف  عكسيٍة 

يف القوات األمريكية. عىل الرغم من ذلك، ال يُغرّي جيفري رأيه ويرّص عىل رضورة 

إرسال قواٍت أمريكية ملحاربة »الدولة اإلسامية«.

2016 تحت عنوان  نيسان  بتاريخ   143 العدد  السيايس«  7( يف إصدار »املجهر 
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»املشاركة العسكرية األمريكية يف الرشق األوسط الكبري«، يرى جيفري أّن الخطوة 

ومن  األمريكية،  العسكرية  االنتشار  وحركات  العمليات  إحصاء  يف  تتمثّل  األوىل 

ثم تقييم نجاح كلِّ واحدٍة منها عىل حدة، وذلك باالعتمد عىل املعايري العسكرية 

بشكٍل أسايس وأثرها السيايس يف تعزيز اسرتاتيجية أمريكا يف املنطقة.

الباردة عىل تأسيس  الحرب  الكربى للواليات املتحدة منذ  تركّزت االسرتاتيجية 

نظاٍم أمنٍي عاملي وإدارته من أجل اإلحاطة بأيِّ تهديٍد يواجه هذا النظام وردعه. بالنظر 

إىل القوة الدميغرافية واالقتصادية ـ التقنية التي تطبع املنطقة األوروبية ـ اآلسيوية، 

فإّن أي قوٍة عظمى ـ أو قوى ـ تنشأ هناك قد تقوُم مع الوقت وباستخدام التكنولوجيا 

أّن  يرى جيفري  املتحدة.  الواليات  القوة يف وجه  باستعراض  املعارِصة  العسكرية 

معظم التهديدات املتبقية التي تُواجه النظام الدويل تتواجد يف الرشق األوسط الكبري، 

العام  للمبدإ  اإلقليمّي  التطبيَق  تعكُس  التهديدات  هذه  ضّد  األمريكية  الحملة  وأّن 

واالهتمم مبنطقة محّددة يُوجد فيها الكثري من العنف والتهديدات.

العسكرية  اتّخذت املشاركة  الثانية،  العاملية  الحرب  نهاية  منذ  أنّه  يذكُر جيفري 

التمركز  األمريكية يف الرشق األوسط عّدة أشكال، منها: تقديم املعّدات للحلفاء، 

الواسع للقوات األمريكية، واملشاركة العسكرية التي ترتاوح بن الغارات املخترصة 

اإلقليمية،  االسرتاتيجيات  تحقيق  أجل  من  األرض.  عىل  الضخمة  الحمات  إىل 

املدى  عىل  والعسكرية  السياسية  األنشطة  من  بالعديد  املتحدة  الواليات  قامت 

القريب والبعيد وقد اشتملْت عىل خمسة أنواع:

األمريكية  االلتزامات  تأيت  ما  غالباً  األمنية:  وااللتزامات  الضمنات  تقديم  أ( 

مبساعدة حلفائها الذين يرزحون تحت الضغط، عىل هيئٍة غري مبارشة، ويذكُر جيفري 

االستعداد  عىل  كبرية  إشارة  عادًة  هو  دة  محدَّ دولٍة  يف  األمريكية  القوات  متركز  أّن 

العسكري للدفاع.

ب( املساعدة األمنية والتدريب والتعاون: يأيت أكث النشاط العسكري األمرييك 

املبيعات  بربامج  املتمثلة  األمنية  املساعدة  شكل  عىل  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
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االستخباراتية،  املعلومات  مشاركة  املشورة،  تقديم  التدريب،  للخارج،  العسكرية 

التعليم العسكري يف أمريكا، وغريها. يذكر جيفري أّن الهدف من ذلك هو ضمن 

قدرة هذه الدول عىل الدفاع عن أنفسها دون االعتمد عىل التعزيزات الضخمة من 

القوات األمريكية، وأن تقوم بدعم العمليات األمريكية لدى اإلمكان.

ج( تأسيس القواعد العسكرية ونرش القوات يف الرشق األوسط.

التهديد باألنشطة العسكرية: قد يتضمن ذلك  بالعمليات العسكرية أو  القيام  د( 

االستخدام الفعيل أو املحتمل للقوة، وبالتايل يكون أشد خطراً ولكن أكرث تغيرياً يف 

البُنية األمنية.

هـ( تحصيل الدعم الدبلومايس الدويل لألمن اإلقليمي والعمليات األمريكية.

وأماكنها  األوسط  الرشق  يف  األمريكية  العمليات  بأنواع  الئحًة  جيفري  يُقّدم 

وتواريخها، ويحكم عىل نجاحها أو فشلها أو كونها »ممزوجة«. يرى جيفري أنّه بغّض 

النظر عن النجاح أو الفشل التكتييك العسكري واألثر عىل األهداف السياسية، فإّن 

العمليات العسكرية والسياسات وانتشار القوات تخضُع ملعياٍر آخر وهو: املقبولية 

من الشعب األمرييك والكونغرس.

يف يومنا الحايل، مُيكن للواليات املتحدة أّن تعّد معظم دول املنطقة حلفاء )تركيا(، 

أو رشكاء مميزين )إرسائيل(، أو مجرد رشكاء )باكستان، أفغانستان، العراق، دول الخليج 

أمريكية، ويف  الدول معّداٍت عسكرية  تتلّقى هذه  السّت، األردن، مرص، واملغرب(. 

بعض األحيان دعمً اقتصاديًّا أو عسكريًّا ماديًّا، باإلضافة إىل ضمناٍت أمنيٍة أمريكية 

األمريكية.  العسكرية  األركان  هيئة  مع  تدريب مشرتك  أو  وتخطيٍط  فعلية،  أو  قانونية 

لبنان  أما  الدول.  هذه  من  دولة   [2 األمريكية يف  القواعد  أو  القوات  تتواجد  كذلك، 

دة.  قان إىل حدٍّ ما مع أمريكا حول قضايا أمنية متعدِّ والجزائر، فإّن هاتن الدولتن تنسِّ

يف هذه املنطقة، توجد دولتان معاديتان فقط وهم: إيران وسوريا، بينم قد انحدرت 

ثاث دول إىل الفوىض باعتبارها مناطق غري محكومة وهي: الصومال، اليمن، وليبيا.
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8( يف منتًدى سيايس بتاريخ 7 نيسان 2016 تحت عنوان »مكافحة اإلبادة الجامعية: 

إعادة تقييم الحرب عىل تنظيم »الدولة اإلسالمية«، قّدم جيفري ماحظاته حيث يرى 

أّن هناك ازدواجية بن التدخات اإلنسانية التي تهدُف إىل حمية السكان املعرَّضن 

للخطر وبن التدخات الواقعية السياسية. بشكل عام، يزيُد الدعم الدويل املعزَّز من 

رشعية التدخل ومن احتمالت نجاحه، وكم أّن احتكار القوة أمٌر بالغ األهمية، إال 

أّن الجهود الرامية لحمية السكان ال بّد أن تكون متكاملة مع غريها من الجهود، ومن 

الرضوري أيضاً تقوية السكان املحلين.

للرد  ومستعدين  قادرين  معّن  رصاٍع  يف  الخارسون  كان  كلّم  أنّه  جيفري  يرى 

بالعنف، كلم كان بإمكانهم إعادة إطاق دورة إراقة الدماء التي دفعت إىل التدخُّل 

»الدولة  تنظيم  لسيطرة  الخاضعة  األرايض  يف  املدنيون  يواجه  األول.  املقام  يف 

اإلسامية« أسوأ انتهاكات حقوق اإلنسان وعمليات االضطهاد. هناك أسباب أخرى 

الستهداف التنظيم، ولكّن تحرير املاين الخاضعن لسيطرته هدف نبيل بحدِّ ذاته. 

ومع ذلك، حاملا يتم تحرير هذه املناطق، سيبقى تنظيم »داعش« قادراً عىل التسلل 

وبينم  القوة.  احتكار  إىل  الحاجة  يؤكد  الذي  األمر  األرايض،  واستعادة  والهجوم 

يُنظر عادة إىل القوات األمريكية عىل أنّها قوة موضوعية فارضة للتوازن يف حاالت 

الطويل يف ظل  املدى  األمرييك عىل  الوجود  الحفاظ عىل  فإّن  األزمات،  بعد  ما 

غياب القوى املحلية غالباً ما يُولّد عداًء جيوسياسيًّا. يعتُب جيفري أّن عملية التخطيط 

للمرحلة التي تيل تحرير األرايض من قبضة تنظيم »الدولة اإلسامية« تُشكِّل تحّدياً 

واالختصاص  الصاحية  صاحب  تحديد  األبيض  البيت  عىل  يتوّجب  لذلك  كبرياً، 

للقيام بهذه الجهود.

9( يف خطاٍب له بتاريخ 17 ترشين الثاين 2016 تحت عنوان »األزمة اإلنسانية يف 

يبدو  اليمن قد  تعزيز األهداف األمريكية االسرتاتيجية يف  أّن  يعتُب جيفري  اليمن«، 

متعارضاً مع تجّنب الكارثة اإلنسانية إاّل أنّه ليس كذلك. حتى ولو أوقفت الواليات 

أن  املرجَّح  فمن  الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول  السعودية  مع  تعاونها  املتحدة 

الرصاع يف  تلخيص  أنّه مُيكن  يذكُر جيفري  إنسانية.  كارثٌة  الحرب وتحصل  تستمر 
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اليمن كنزاٍع بن إيران وحلفائها اإلقليمين من جهة، والتحالف املحيل الذي تقوده 

السعودية ودول خليجية من جهٍة أخرى، مع مساهمٍة جزئية من تركيا وإرسائيل. يعتُب 

وأّن  املنطقة،  يف  شيعية  ـ  ُسنيّة  حرٍب  نشوب  إىل  يؤدِّي  قد  النزاع  هذا  أّن  جيفري 

السياسة األمريكية ينبغي أن تُركّز عىل التايل:

املتحدة  الواليات  إقناع حلفاء  اإلنسانية من خال  األزمة  من  الحّد  تكتيكيًّا:  أ( 

بتوّخي الحذر أكرث لدى تنفيذ العمليات العسكرية يف مقابل نيل املزيد من التنسيق 

العسكري ومعلوماٍت استخبارية أفضل من أمريكا.

ب( عملياتيًّا: التوّصل إىل وقٍف إلطاق النار واالنتقال من الحرب إىل الخطاب 

السيايس.

بقيادة  والتحالف  إيران  بن  الشامل  اإلقليمي  الرصاع  مناقشة  اسرتاتيجيًّا:  ج( 

السعودية.

لن  للتحالف  الدبلومايس  أو  العسكري  األمرييك  الدعم  إنهاء  أّن  جيفري  يعتُب 

يُنهي الحرب أو األزمة اإلنسانية يف اليمن، ولكن إذا قامت الواليات املتحدة برصاحٍة 

أكرث بتناول التهديد االسرتاتيجي األكب الذي يُشّكله دور إيران يف اليمن واعرتفت 

بعمليات التقّدم اإليرانية وكانت عىل استعداٍد للمساعدة يف ردعها، فبإمكانها أن تُقنع 

التحالف الذي تقوده السعودية بتعديل تكتيكاته العسكرية املثرية للجدل )القصف 

جادٍّ  مجهوٍد  أي  ودعم  اإلنسانية،  املعاناة  وتقليل  الخصوص(،  وجه  عىل  الجوي 

لتحقيق السام.



ديفيد بولوك زميٌل أقدم يف معهد واشنطن يُركِّز أبحاثَه عىل الحراك السيايس يف 

بلدان الرشق األوسط. يُديُر بولوك »مرشوع فكرة« وهو برنامٌج يتوىّل البحث والنرش 

التغيري  تعزيز  إىل  تهدُف  التي  السياسية  األفكار  تكوين  أجل  من  الشبكات  وبناء 

يبُز  الجهد  مقّدمة هذا  األوسط. يف  الرشق  التطرُّف يف  انتشار  اإليجايب ومواجهة 

للتبادل  يُروُِّج  العربية واإلنكليزية  باللغتن  فريد  إلكرتويٌن  »ُمنتدى فكرة«، وهو منٌب 

الفكري بن عموم املسلمن والدميقراطين العرب وصّناع السياسة وأصحاب الرأي 

األمريكين.

يف  الكبري  األوسط  الرشق  حول  املستوى  رفيع  كمستشاٍر  سابقاً  بولوك  عمل 

الصفة،  بتلك   .2002 العام  توىّل هذا املنصب يف  الخارجية األمريكية حيث  وزارة 

قّدم بولوك استشاراٍت سياسية تتعلّق بقضايا الدميقراطية واإلصاح يف املنطقة مع 

الرتكيز بشكٍل خاص عىل حقوق املرأة. كذلك، ساعد بولوك يف إطاق »املبادرة 

الدميقراطية للنساء العراقيات« التابعة لوزارة الخارجية األمريكية وقد بلغْت تكلفتها 

5] مليون دوالر باإلضافة إىل »املجلس النسايئ األمرييك ـ األفغاين«، وقد عمل 

بشكٍل مبارش مع املدافعن عن حقوق النساء يف أنحاء الرشق األوسط.

من العام 996] إىل ]200، توىّل بولوك عّدة مناصب استشارية سياسية يف وزارة 

الخارجية تُغطِّي منطقة جنوب آسيا والرشق األوسط، وقد عمل أيضاً ملّدة أربع سنواٍت 

كان  األمرييك.  الخارجية  لوزير  التابعة  السيايس  التخطيط  هيئة  يف  محيّل  كخبريٍ 

بولوك قد ترأس سابقاً أبحاث الرشق األدىن/جنوب آسيا/أفريقيا يف مركز املعلومات 

األمرييك حيث أرشف عىل دراسة الحكومة األمريكية للرأي العام ومواقف الُنَخب 

واملضمون اإلعامي يف هذه املناطق الثاث. يف العامن 995]-996]، عمل بولوك 

ديفيد بولوك 

)David Pollock(
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السيايس املقروء عىل  بتأليف اإلصدار  قام  ُمقيم يف معهد واشنطن حيث  كباحٍث 

نطاٍق واسع تحت عنوان »الشارع العريب: الرأي العام يف العالَم العريب«.

ألقى الدكتور بولوك دروساً يف جامعة هارفارد كأستاٍذ زائر، وعمل كمدرٍِّس ُمساعد 

اتصاالت  أنحاء الرشق األوسط ولديه شبكة  تنّقل كثرياً يف  يف جامعة جورجتاون. 

قوية مع أشخاٍص يف الحكومات وامليدان األكادميي وقطاع األعمل يف مختلف 

أرجاء املنطقة.

مجاالت الخربة: العراق، إرسائيل، شمل أفريقيا، الفلسطينيون، السياسة اإلسامية 

والعربية، العاقات العربية ـ اإلرسائيلية، الدميقراطية واإلصاح، عملية السام.

التحصيل العلمي: بكالوريوس من كليّة هارفارد، دكتوراه من جامعة هارفارد.

اللغات التي يتحّدث بها الكاتب: العربية، اإلنكليزية، الفرنسية، العبية.

*  *  *

»األفعال  عنوان  تحت   2010 حزيران  بتاريخ  السيايس«  »املجهر  إصدار  يف   )1

أّن  بولوك  يعتُب  األمريكية«،  ـ  العربية  للعالقات  الجديد  النموذج  املواقف:  وليس 

العقد  خال  العربية  األمريكية  العاقات  حول  إطاقاً  مصيب  غري  العام  التصوُّر 

مع  العاقات  فإّن  السلوك مبعايري موضوعية  قياس  مع  أنّه  نجُد  إنّنا  املايض حيث 

كّل الحكومات العربية ـ وأغلب الجمهري العربية ـ  قد تحّسنت باستمراٍر وقّوة بعد 

العريب  السلوك  التايل: ما هو  السؤال  بولوك  يطرُح  العراق.  السنة األوىل من حرب 

استفسارات عن  عّدة  تتفّرع  العقد املايض؟  املتحدة خال  الواليات  تجاه  الفعيل 

هذا السؤال؛ عىل سبيل املثال:

هل قطعْت الدول العربية عالقاتها التجارية مع الواليات املتحدة أو صفقاتها من 

األسلحة األمريكية؟

رشاء  أو  املتحدة  الواليات  يف  الدراسة  أو  بالسفر  يهتّمون  العرب  يعد  مل  هل 

املنتجات األمريكية؟
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هل تفّجرْت املظاهراُت املعادية ألمريكا يف الشوارع العربية؟

هل تراجعت الدول العربية عن اإلصالح السيايس أو االقتصادي عندما كان هذا 

اإلصالح بدعٍم من واشنطن؟

اإلجابة عىل كل هذه  أّن  تُثِبُت  التقرير  مها هذا  يُقدِّ التي  األدلة  أّن  بولوك  ُح  يرُصِّ

من  يتمُّ  جديد  منوذٍج  إىل  الحاجة  تؤكُِّد  النتائج  هذه  أّن  ويعتُب  »ال«،  هي  األسئلة 

عىل  الرتكيز  شأنه  من  الذي  النموذج  وهو  العربية  األمريكية  العاقات  فْهُم  خاله 

األفعال أكرث من املواقف. الفكرة الرئيسية وراء النموذج الجديد هي بسيطة وتتمثُّل 

والخطاب  الرسمية  والبيانات  والتعليقات  اإلعامية  والتغطية  االستطاعات  ترك  بـ: 

الدبلومايس، ثم إيجاد طريقٍة إلحصاء األنواع املختلفة من السلوك العريب الفعيل 

العرب  يفعله  ما  باختصار:  أي  العربية،  األمريكية  بالعاقات  املتعلق  ذلك  وخاصة 

وليس ما يقولونه )عىل املستوى الحكومي والشعبي(.

يعتُب بولوك أّن هناك أربعة تفاسري معقولة للفجوة الكبرية بن املواقف املعاِدية 

للواليات املتّحدة املنترِشة افرتاضاً واألفعال العربية الواقعية:

أنظمًة دميقراطية  ليست  العربية  الحكومات  أ( معظم  الحكومات:  عىل مستوى 

تستطيع شعوبها محاسَبتها؛ ب( معظم الُنَخب العربية الحاكمة تُريُد عاقاٍت جيدة مع 

الواليات املتّحدة وتُواِفُق رساً عىل بعض السياسات األمريكية؛ ج( بعض الحكومات 

العربية تُتِقُن إخفاء تعاونها الواسع مع الواليات املتّحدة وراء قناع معاداة أمريكا؛ ود( 

تعرتُف  سياساتها  بعض  أو  املتّحدة  الواليات  تُحبُّ  ال  التي  العربية  الشعوب  حتى 

بقيمة العاقات الجيدة بن الحكومات.

السياسية  العاقات  أّن  العرب  يعتُب معظُم  أ(  الشعبي:  السلوك  أّما عىل مستوى 

مُيثُِّل  الذي  االقتصاد املحيل هو  بل  األولوية املهمة  ليست  املتّحدة  الواليات  مع 

فقط  لاكتفاء  العرب  بعض  تدفُع  قد  األفراد  وراحة  اإلعام  حرية  ب(  األولوية؛ 

أو املشاركة يف املدّونات اإللكرتونية عىل اإلنرتنت فحسب من  التلفاز  مبشاهدة 
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دون اتّخاذ خطواٍت عملية؛ ج( متييز العرب بن الواليات املتّحدة وإرسائيل، أو بن 

بعض السياسات األمريكية والتعليم، والتجارة، والفرص األخرى التي يحصلون عليها 

بالتعاون مع أمريكا؛ ود( تحوُّل بعض املظاهرات يف الدول العربية ضّد األنظمة بحّد 

ذاتها وليس ضّد أمريكا.

يعتُب بولوك أّن النتائج املستفاَدة من هذا البحث هي كالتايل: مُيكن أن يتطابق 

ـ  األمريكية  املصالح  مع  ط  املتوسِّ املدى  عىل  العربية  الحكومات  معظم  سلوُك 

خصوصاً فيم يتعلُّق بالروابط االقتصادية واألمنية- حتّى ولو كانت املواقف الشعبية 

لسياسات  معارضتها  بحال  حتى  العربية،  الشعوب  إىل  بالنسبة  ألمريكا.  ُمعادية 

والعلمية واالقتصادية  الشخصية  الروابط  نحو  متيُل  تفتأُ  فإنّها ال  املتّحدة  الواليات 

يف  املشاركة  عن  متناٍم  بشكٍل  الشعوب  هذه  متتنُع  األغلب  وعىل  أمريكا،  مع 

املظاهرات املعاِدية للواليات املتّحدة. يرى بولوك أنّه ينبغي عىل صّناع السياسة أن 

يضعوا يف أذهانهم االزدواجية بني املصالح واملواقف العربية حينام يقومون بتحديد 

االسرتاتيجية األمريكية يف الرشق األوسط حيث سوف تختار الحكومات والشعوب 

العربية الترصُّف وفق مصالحها. يختتُم بولوك بقوله إنّه من املطلوب إجراء املزيد من 

األبحاث ولكن تلك األبحاث التي تتمحوُر حول األفعال وليس املواقف!

أيلول  يف  صدر  آيزنشتات  ومايكال  بولوك  ديفيد  بقلم  اسرتاتيجي  تقريٍر  يف   )2

2012 تحت عنوان »كيف تستفيُد الواليات املّتحدة من تحالفها مع إرسائيل؟«، يذكُر 

الباحثان أّن العادة قد جرْت عىل توضيح معامل العاقة الخاصة بن الواليات املتّحدة 

وإرسائيل من ناحية مفهوم االلتزام األخاقي والقيم املشرتكة واملصالح املتبادلة. 

الواليات  تُواِجُه  أيلول،  من  عرش  الحادي  حوادث  عىل  الزمن  من  عقٍد  مرور  بعد 

ة وأكرث تعقيداً، ويرى الباحثان أّن إرسائيل هي إحدى البلدان  املتحدة بيئًة أمنيًة متغريِّ

القليلة التي تقف يف وضعٍ مُيّكنها من مساعدة الواليات املتّحدة عىل التعامل مع 

هذه التحديات األمنية القدمية والجديدة عىل حدٍّ سواء.

يعتُب الباحثان أّن إرسائيل  تُشكُِّل حصناً ضّد التطرف اإلسالمي يف بلدان املرشق 
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الدول  ضّد  اإلرسائيل  الردع  تعزيز  يف  األمرييّك  العسكري  الدعُم  يُساِعد  العريب. 

املعادية واألطراف الفاعلة غري الدولية، ويف الوقت نفسه تتوافُر املعّدات العسكرية 

التي تمَّ تخزينها مسبقاً يف إرسائيل لدعم خطط الواليات املتحدة الطارئة يف رشق 

البحر املتوسط   والخليج الفاريس. من ناحيٍة أخرى، يُبّن السجل التاريخي بأّن دعم 

الواليات املتّحدة إلرسائيل يف العقود األخرية مل يؤثر عىل جوهر العاقة بن أمريكا 

وحلفائها العرب أو املسلمن أو غريهم. عاوًة عىل ذلك، تُحاِفُظ العديُد من الدول 

العربية عىل عالقاٍت استخباراتية مع إرسائيل بل تنخرط يف جهوٍد من وراء الكواليس 

األولوية  عىل  إال  ذلك  يؤكُِّد  وال  واشنطن،  مع  كوسيط  العمل  عىل  ل  ي إرسائ لحثِّ 

املستدامة للمصالح بني األطراف.

النطاق  واسع  وعسكرياً  واقتصادياً  دبلوماسياً  دعمً  املتّحدة  الياُت  الو منحت 

اليهودية،  للدولة  النوعي«  العسكري  »التفوُّق  بالحفاظ عىل  والتزمت  ئيل،  إىل إرسا

ووقّعت عىل اتفاقية للتجارة الحرة معها، وقّدمت لها مساعداٍت عسكرية واقتصادية 

كبرية حيث مّكنْت هذه املساعدات من قيام إرسائيل ببناء جيٍش قوي مم أّدى إىل 

تجنُّب الحاجة إىل تدخُّل ٍعسكرٍي أمرييك فعيل ملساعدة إرسائيل. يف هذا الزمن 

الذي يتِّسُم بعدم وجود اليقن إىل حدٍّ كبري وتزايد التوتُّرات مع إيران، يرى الباحثان أنّه 

من املرّجح أن تعتمد الوالياُت املّتحدة بشكٍل أكرب عىل حلفائها غري الدميقراطيني 

األكث استقراراً مثل السعودية، وحلفائها الدميقراطيني املستقّرين مثل إرسائيل وتركيا 

لتأمني مصالحها يف منطقة الرشق األوسط.

يف  التعاون  أ(  عب:  يتمُّ  التقليدية  األمنية  التهديدات  مواجهة  أّن  الباحثان  ُب  يعت

مجال االستخبارات حيث ال تزاُل املخابراُت اإلرسائيلية تُشكُِّل مصدراً رئيسياً لتزويد 

العاملي  الصعيد  عىل  الله  حزب  وأنشطة  النووي  إيران  برنامج  بشأن  علومات  امل

عىل  واشنطن  فيه  تعمُل  الذي  الوقت  ويف  القاعدة.  تنظيم  إىل  املنتسبن  نشطة  وأ

السنوات املقبلة، فإنها سوف تعتمد بشكل متزايد  تخفيض ميزانية استخباراتها يف 

عىل حلفاء مثل إرسائيل مللء الفجوات؛ ب( التعاون يف ميدان الدفاع )الصواريخ/
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الدروس  ومجال  اإلرهاب]]]  مكافحة  ميدان  يف  العسكري  التعاون  ج(  القذائف(؛ 

العسكرية املستفاَدة وميدان الطائرات بدون طيّار والروبوتات؛ د( التعاون الدفاعي 

الصناعي؛ وهـ( األمن الداخيل.

االقتصاد  إنعاش  أ(  يتمُّ من خال:  فإنّه  الجديدة،  األمنية  التحديات  مواجهة  أّما 

والتطوير  البحث  وبرامج  اإلرسائييل  ـ  األمرييك  االستثمُر  يُساِهُم  حيث  األمرييك 

واملشاريع املشرتكة يف خلق عرشات اآلالف من فرص العمل للعّمل األمريكين يف 

مجاالت تكنولوجيا املعلومات والدفاع والبحث والتطوير الطبي، وتُعتب إرسائيل من 

بن أهّم عرشين مستثمر دويل مبارش يف الواليات املتحدة؛ ب( التعاون السيبايّن 

والحرب اإللكرتونية؛ ج( األمن املايئ والغذايئ؛ د( متابعة مصادر الطاقة املتنوِّعة 

دة؛ هـ( تحسن الصحة العامة حيث إّن إنجازات إرسائيل الطبية تُساِهُم يف  واملتجدِّ

صحة الشعب األمرييك من خال مساعدتها عىل تخفيض تكاليف الرعاية الصحية، 

إنتاجية القوى العاملة األمريكية، وتعزيز النجاح التجاري ألصحاب مصانع  وزيادة 

املجتمعي،  التكيُّف  عىل  القدرة  تعزيز  و(  املتحدة؛  الواليات  يف  الحيوي  الطّب 

عىل  األمريكين  الجنوَد  تُساِعُد  املحاربن  مرونة  لتعزيز  اإلرسائيلية  فالتقنيات 

دة والتعامل مع االكتئاب أو املرض النفي املعروف  االستعداد لجوالٍت قتالية متعدِّ

الحاصل يف االستجابة لحاالت  م  التقدُّ الصدمة« باإلضافة إىل  بـ»اضطراب ما بعد 

الطوارئ وعاج الضحايا الشامل والتعليم الوقايئ.

وفقاً للباحثَْن، تتمثُّل التحدياُت املستقبلية التي تُواجه عاقَة الواليات املتّحدة 

مع إرسائيل باألمور التالية:

أوالً، السام مع فلسطن؛ إذ ينبغي عىل إرسائيل ممرسة املزيد من ضبط النفس 

وبناء  املرشوعة  غري  الفلسطينية  املساكن  وتدمري  األرايض  مبصادرة  يتعلّق  فيم 

املستوطنات.

]]]- يذكُر الباحثان مثًا أنّه يُعتقد على نطاٍق واسعٍ بأّن إسرائيل قد قامت باغتيال القائد العسكري لـحزب 

الله عماد مغنية »الذي يحمُل دماً أمريكياً على يديه أكثر من أيِّ إرهابٍي آخر باستثناء أسامة بن الدن«.
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الذي تكون فيه الحكوماُت الشعبوية  بالحّد  إنّه  العربية حيث  ثانياً، االنتفاضات 

الواليات  تجد  قد  العام،  للرأي  أكرث  بصورٍة  حّساسة  أو  إلرسائيل  معادية  الجديدة 

املتحدة صعوبًة أكب يف تحقيق التوازن بن عاقاتها مع إرسائيل والعرب. مع ذلك، 

يستدرُِك الباحثان ويذكران أّن االضطرابات السياسية العربية لديها القدرة أيضاً عىل 

تعزيز التحالف بن الواليات املتحدة وإرسائيل.

ثالثاً: الحد من عدم الثقة، حيث ال تزاُل العاقاُت بن الواليات املتّحدة وإرسائيل 

تتأثر بتياٍر خفيٍّ من عدم الثقة يف الوقت التي تتجّذُر فيه هذه العاقات بروابط وثيقة 

يف عدٍد كبري من املجاالت.

رابعاً: االعتمد عىل الذات، حيث إّن استمرار طلب املساعدة العسكرية األمريكية 

وإذا  ركود  األمرييك يف حالة  االقتصاد  بقي  ما  إذا  وبخاصة  مسّمى،  أجٍل غري  إىل 

إىل  يؤّدي  قد  املقبلة،  السنوات  الطاقة يف  من  كبرية  مكاسب  إرسائيل  ما حصدت 

حصول توتراٍت إضافية يف العاقات بن البلدين.

أعداء إرسائيل إىل املقاطعة وشّن حماٍت لسحب االستثمرات  يتّجه  خامساً: 

وبذل جهوٍد ترمي إىل نزع الرشعية عن الدولة اليهودية كوسيلٍة لعزلها دبلوماسياً مّم 

يحدُّ من خياراتها العسكرية واالقتصادية، وإذا نجحت هذه الخطوات فإنّها قد تُلحق 

الرضر باالستثمرات يف إرسائيل وتُعرقل جهوَد البحث والتطوير واإلنتاج التعاوين 

التي تَُعدُّ نقاطاً مركزية بالنسبة لاقتصاد اإلرسائييل والعاقات األمريكيةـ  اإلرسائيلية.

إرسائيل بلٌد صغري، ولكّنها تُساهم بشكٍل كبري يف عدٍد من املجاالت املهّمة ألمن 

بأّن إرسائيل  للمزيد من االعرتاف  أّن هناك حاجة  الباحثان  الواليات املتحدة. يرى 

بشكٍل  أيضاً  تُساهم  بل  فحسب،  املتّحدة  الواليات  دعم  من  جّمة  فوائد  تجني  ال 

قّوُة إرسائيل واستقرارها، إىل جانب  تنفُع  كبري يف دعم مصالح الواليات املتّحدة. 

الواليات املتّحدة عىل  العسكرية والتكنولوجية والعلمية، يف تعزيز قدرة  إنجازاتها 

تلبية املتطلّبات األمنية واالقتصادية ومتطلّبات التنمية )يف الداخل والخارج( التي ال 

غنى عنها للمحافظة عىل االزدهار والريادة األمريكية.
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يعتِبُ الباحثان أنّه يتعّنُ عىل الزعمء واملسؤولن األمريكين تشجيع الرشاكات 

مع إرسائيل واالعرتاف بها بشكٍل رصيح باإلضافة إىل القيم املشرتكة، وااللتزامات 

األخاقية، وتطلُّعات صنع السام يف الرشق األوسط. يجب عىل الوكاالت التجارية 

والتقنية والعلمية والطبية ووكاالت املعونة األمريكية أن تستفيد بقدٍر أكب من الخبة 

واملهارات اإلرسائيلية وأن ترُشك إرسائيل بصورة أكب جنباً إىل جنب مع غريها من 

الخاص  القطاع  من  األمريكين  األعمل  رجال  عىل  يتعّن  كم  الدولين،  الرشكاء 

واألفراد يف املجتمعات التكنولوجية والعلمية أن يتحّفزوا بصورة أكب إلعادة منافع 

هذه االتصاالت إىل الواليات املتحدة.

3( يف مقالٍة له بتاريخ 9 نيسان 2015 تحت عنوان »ردود الفعل العربية املتباِينة 

عىل إطار االتّفاق النووي اإليراين«، يذكُر بولوك أّن معظم املحلّلن قد ركّزوا عىل 

ردود الفعل اإلرسائيلية واألمريكية حيال إطار االتّفاق النووي اإليراين عىل الرغم من 

ردود الفعل العربية املهّمة واملتباينة إىل حدٍّ كبري يف جميع أنحاء املنطقة.

ركّزْت ردوُد الفعل العربية عىل جهٍة واحدة وهي الدالالت األوسع نطاقاً للصفقة 

النووية املحتملة التي تتمثُّل بتدخُّل إيران املألوف يف الرصاعات اإلقليمية. باإلضافة 

إىل ذلك، تُظِهُر البحوث اإلحصائيّة أّن معظم الجمهري العربية تدعم وجهات نظر 

حكوماتها السلبية للغاية تجاه السياسات اإليرانية، حتى إذا كانت بعض هذه الجمهري 

تشعُر بقلق حيال مختلف املشاكل الداخلية لديها.

الجانب  كذلك يف  الوضع  يكن  ولكن مل  باالتّفاق  الله  رّحب حزُب  لبنان،  يف 

السيايس اللبناين املعاكِس حيث تتطابُق ردوُد الفعل املتباينة مع االنقسامات الطائفية 

الترصيحات  توالْت  فقد  سوريا،  يف  أّما  إيران.  تجاه  اللبنانية  الشعبية  املواقف  يف 

الرسمية السورية عىل تهنئة إيران عىل املكاسب التي حّققتها يف إطار االتّفاق  الذي 

ال يخدم »مصالح الشعب اإليراين يف مجال الطاقة النووية« فحسب،  بل يخدم أيضاً 

الحملة الدولية لعزل إرسائيل. أّما مرص واألردن، فقد التزمتا الصمت بينم شّككْت 

دول  فإّن  أخرى،  ناحيٍة  من  املتحدة.  الواليات  بسياسة  هناك  إعامية كبى  وسائل 



214 معهد واشنطن للشرق األدنى

تُشرُي معظم وسائل اإلعام  بينم  الحذر  تتوّخى  الصغرية  الخليجي  التعاون  مجلس 

إيران  يُركِّزون عىل طموحات  فإنّهم  السعوديون،  أّما  التخريبية.  إيران  إىل سياسات 

اإلقليمية.

ُم عدداً من املبادئ التوجيهية التي تستطيُع الواليات  يعتِبُ بولوك أّن هذه النتائج تُقدِّ

اإليرانية يف  النووية  تجاه املحادثات  العربية  الفعل  رّدة  استخدامها إلدارة  املتّحدة 

، يجب عىل واشنطن معالجة مخاوف العرب حول تهديدات  املرحلة القادمة. أوالً

إيران غري النووية بقدر تهديداتها النووية  املحتملةـ  ليس فقط يف اليمن ولكن أيضاً يف 

سوريا والعراق ولبنان والبحرين وخارجها. ثانياً، ينبغي أن تتجّنب الواليات املتّحدة 

الخلط بن هذه املسألة والحديث عن التحديات االجتمعية والسياسية واالقتصادية 

باململكة  عاجاً  اهتمماً  أمريكا  تويل  يجب  أن  العربية. ثالثاً،  الدول  الدينية يف  أو 

وتتزايُد  املتحدة  الواليات  سياسة  من  القلق  مستوى  يرتفُع  حيث  السعودية  العربية 

الجهوُد الناشطة  لكْسب حلفاء بديلن وتوجد احتمالٌت حاّدة لانتشار النووي. 

4( يف مقالٍة لديفيد بولوك وغيث العمري بتاريخ 7 آب 2015 تحت عنوان »التزام 

االتّفاق  أّن  الباحثان  يعتِبُ  الفلسطينيني«،  نظر  وجهة  من  الفلسطينية  بالقضية  إيران 

الرشق األوسط، مع وجود  القّوة يف  قواُمه سياسات  أوسع  اإليراين جزٌء من سياٍق 

مصاعب تطرحها مسألة الهوية العرقية بن فاريس وعريب والطائفية بن شيعي وسّني، 

وتُضاف إىل اهتمماٍت إساميٍة ووطنية وجيوسياسية متعّددة. ترُّصح إيران مبنارصتها 

للـ«املقاومة« الفلسطينية يف وجه االحتال، بينم تحتجُّ الحكومات العربية عىل أّن 

القضية الفلسطينية تُخّصهم وتقاوم »التدّخل« اإليراين يف الشؤون العربية.

مؤرّشاً  الفلسطيني-اإلرسائييل  الرصاع  هذا  إىل  أنفسهم  الفلسطينين  نظرة  تَُعّد 

مهّمً لكيفية تطّور األحداث يف املنطقة يف املستقبل. يستنُد الباحثان إىل استطاٍع 

للرأي العام الفلسطيني جرى بتكليٍف من معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن بينم 

كان االتّفاق اإليراين يشارف عىل االنتهاء، ليقّدم بعض البيانات املوثوقة والفريدة 

التوّصل إىل فهم كامٍل  أنّه من أجل  الباحثان  من نوعها حول هذه املسألة، ويعتب 
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للموقف الفلسطيني تجاه إيران، من املفيد التطرُّق إىل الطريقة التي ينظُر من خالها 

الفلسطينيون إىل السياسات اإليرانية وإىل حلفاء إيران العرب الرئيسين.

يحظى حزب الله بنسبٍة ملحوظة من التأييد تصل إىل 69 يف املائة لدى سّكان 

تبقى  أنّها  بيد  ما،  حدٍّ  إىل  النسبة  هذه  فتنخفض  غزة  قطاع  سكان  لدى  أّما  الضفة، 

الله هي  شعبية حزب  أّن  57 يف املائة. تجدُر اإلشارة إىل  مثريًة لإلعجاب إذ تناهز 

أعىل بأشواط لدى الفلسطينيني منها لدى أّي جمهور عريب آخر تّم مؤّخراً استطالع 

إيراين آخر متطرّف:  بتأييد كبري، فهي وكيٌل  التي تحظى  أّما الجمعة األخرى  رأيه. 

أي حركة الجهاد اإلسامي يف فلسطن حيث تحظى هذه الجمعة بتصنيٍف إيجايب 

تصل نسبته إىل ]7 يف املائة يف الضفة الغربية و84 يف املائة يف قطاع غزة، وهي 

تفوُق شعبية حركة الجهاد اإلسالمي بأشواط شعبية حركة حامس، ال  نسبٌة مذهلة. 

ضّد  االحتجاجي«  »التصويت  من  نوعاً  يعكس  رمبا  الشعبية  هذه  من  جزءاً  إّن  بل 

فشل حامس وسوء حكمها والقمع الذي متارسه. أّما بالنسبة لشعبية الدول، تُسّجل 

إيران،  سياسات  به  حظيت  الذي  تقريباً  نفسه  التأييد  معّدَل  األخرية  مرص  سياساُت 

ويُسّجل األردن نسباً أفضل من مرص. كذلك، يناُل عدٌد من منافي إيران اإلقليمين 

تركيا  هي  تأييداً  واألكرث  السعودية،  منها  وأعىل  كقطر،  أعىل  تصنيفات  اآلخرين 

حيث حاول األتراك جاهدين عىل مدى السنوات القليلة املنرصمة أن يُوفّروا الدعم 

السيايس واملادي الرفيع للفلسطينين.

أّوالً، املذهب  اآلتية:  الباحثان االستنتاجات  إىل هذه األدلّة، يستخلُِص  استناداً 

السّني هو عامٌل يدخل يف الحسابات، وال تستطيع إيران أن تَُعّد عىل املدى البعيد 

ما  يف  لاستياء  قابٌل  الفلسطيني  الشارع  ثانياً،  الفلسطينية.  للقضية  شعبياً  منارصاً 

يتعلّق بالرشكاء اإلقليمين ـ عرباً كانوا أم غري عرٍب ـ أو حتى يف ما يتعلّق بإرسائيل، 

فالفلسطينيون يستجيبون ألّي حزٍب يرون أنّه يعكس أولوياتهم أو يلبّي احتياجاتهم 

ولديهم اندفاعات معتدلة وراديكالية عىل حدٍّ سواء. أّما إمكانية قيام إيران باستغال 

هذه النقطة، فتقرتُن عىل األرجح بالبدائل التي يعتقُد الفلسطينيون أنّهم يتمتّعون بها. 

لهذا، وبغّض النظر عّم يحدُث يف النقاش الدائر حول االتّفاق بشأن امللف النووي 
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والفلسطينين  اإلرسائيلين  -أي  جميعها،  املعنيّة  األطراف  عىل  ينبغي  اإليراين، 

والعرب واألطراف األخرى ـ أن تعمل بجدٍّ لتجعل من التعايش الكريم خيارها األكرث 

واقعيًة وجاذبية.

ال  األردين  »الشعب  عنوان  تحت   2015 األول  ترشين   9 بتاريخ  له  مقالٍة  5( يف 

»الدولة اإلسالمية«، ولكّنه مع عدم  يُحّب روسيا وال إيران وال حزب الله وال تنظيم 

التدخُّل يف سوريا«، يذكُُر بولوك أنّه مع تصاعد التداعيات الدولية لألزمة يف سوريا، 

جديداً  استطاعاً  أّن  إىل  بولوك  يُشرُي  حذر.  بقلٍق  الوضع  إىل  سوريا  جريان  ينظُر 

للرأي العام يف األردن ـ الذي يستضيف مليون الجئ سوري وبرنامجاً أمريكياً داعمً 

للمعارضة السورية ـ قد ألقى الضوء عىل وجهات نظٍر محلية قاسية حول هذا الرصاع 

والرصاعات اإلقليمية األخرى املشتعلة يف الجوار.

يف األردن، يُنظر إىل كلٍّ من األسد وروسيا وحزب الله، إىل جانب تنظيم »الدولة 

ا وال يرى األردنيون أّي »أخيار« يف سوريا اليوم. كذلك،  اإلسالمية« نظرًة سلبية جدًّ

الساحقة  األغلبية  اعتبت  األخرية  اإليرانية  السياسات  عن  األردنيون  ُسئل  عندما 

إشكالية  يطرُح  أنّه  اإليراين عىل  النووي  االتّفاق  إىل  أيضاً  ويُنظر  سلبية،  أنّها  منهم 

أيضاً. أّما املطالب األبرز للشعب األردين من الواليات املّتحدة فقد متّثلت بتقديم 

الخيار  بينام حّل  العسكري  ثم األسلحة والتدريب  اقتصادية/تكنولوجية أكرب  معونٍة 

الدبلومايس ثالثاً. ويعتربُ بولوك أّن ما يُثريُ الدهشة هو أّن خيار الحصول عىل فرص 

أكرث للعرب للدراسة، أو السفر/العيش يف أمريكا جاء يف املركز األخري.

يرى بولوك أّن هذه النتائج تُشرُي إىل أنّه عند قياس املخاطر عىل استقرار األردن، 

فمن غري املحتمل أن يحظى تنظيم »الدولة اإلسامية« أو إيران وحلفاؤها مبا يكفي 

من الدعم الشعبي إلحداث اضطراباٍت خطرية. إضافة إىل ذلك، فإن سياسة امللك 

عبد الله الثاين الهادئة تجاه سوريا تبدو محسوبًة جيداً إلبقائه بعيداً عن املشاكل. 

قد تُفيض الضغوطات الخارجية لتعزيز دور األردن يف سوريا إىل رّدة فعل ٍاجتمعيٍة 

عنيفٍة ال يُستهان بها. بدالً من ذلك، فإّن الجمهور األردين سيكون أكرث تقبُّاً لزيادة 
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عن  مبنأى  األردن  إبقاء  بهدف  وذلك  والعسكري،  االقتصادي  األمرييك  الدعم 

الرصاعات املشتعلة عىل حدوده بدالً من االنخراط فيها بشكٍل أكب.

6( يف مقالٍة له بتاريخ 25 شباط 2016 تحت عنوان »استطالعات الرأي تُظِهُر أّن 

معظم املسلمني يرفضون كاّلً من التطرُّف واإلصالح اإلسالمي«، يذكُر بولوك األخبار 

الخاطئة التي تُفيد أّن األيديولوجيات الجهادية املتطرِّفة قد اجتذبْت بطريقٍة أو بأخرى 

أعداداً كبرية من املسلمن ويعتُب أّن العكس صحيح استناداً إىل بياناٍت مادية وواقعية 

مستخلَصة من استطاعاٍت فعلية للرأي العام.

يف املجتمعات ذات األغلبية املسلمة، ال تحتّل األيديولوجيا املكان األسايس 

أغلبيٌة  منحت  فقد  ذلك،  عن  البعد  كلَّ  بعيدٌة  هي  بل  األشخاص  معظم  أذهان  يف 

كبرية من املسلمن األولوية للقضايا العملية مثل فرص العمل أو العائلة أو التعليم 

أو الصّحة أو الدخل. وعندما ُسئلوا عن أولوياتهم الوطنية، صّنف معظُمهم األمن أو 

ه أيديولوجي  التنمية االقتصادية أو محاربة الفساد يف أعىل القامئة بدالً من أيِّ توجُّ

معّن. باإلضافة إىل ذلك، وخافاً لألفكار الخاطئة الشائعة، فإّن اإلجراءات املضاّدة 

الغالبية  الجهادية رمّبا تكون مقبولة لدى  الصارمة ضّد األيديولوجيات واملنظّمت 

تنظيَم  بشّدة  تُعارُض  الغالبية  هذه  أّن  املحلين مبا  املسلمن  السّكان  من  العظمى 

شِهَد  فقد  الله  أّما حزب  أخرى.  متطرِّفة  أّي حركات جهادية  أو  اإلسامية«  »الدولة 

لبنان، وحتى  الشيعية يف  أبناء طائفته  إاّل بن  ومتسارعاً يف شعبيته  ملحوظاً  تراجعاً 

حركة حمس قد خرست الكثري من الدعم يف بعض الدول ال سيّم يف مرص وأيضاً 

يف منطقة الخليج.

عىل الرغم من نتائج االستطاع ورفْض األغلبية لتنظيم »الدولة اإلسامية« إال أّن 

ذلك ال يعني أّن هذه الجمهري الرئيسية التي تتألُّف بأغلبها من العرب السّنة ترفُض 

هذه  أّن  يعني  ال  للتنظيم  العاملي  شبه  الرفض  أّن  كم  األصولية،  املنظّمت  جميَع 

تحذيٍر  استنتاج  دينياً يف اإلسام. مُيكن  تشهد »إصاحاً«  أن  تودُّ  العربية  الجمهري 

عميٍل مهّم من اإلحصاءات، وهو أّن النسب املئوية الضئيلة ملؤيدي تنظيم »الدولة 
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اإلسامية« أو التنظيمت املتطرِّفة العنيفة األخرى بن السّكان تكفي للتسبُّب برضر 

أو  الحكومات ضعيفًة  فيها  التي تكون  املناطق  أدق يف  وينطبُق ذلك بشكٍل  كبري، 

متداعية.

واألخبار  موثوقة،  هي  مقالته  عليها  بنى  التي  االستطاعات  أّن  بولوك  ُح  -يرُصِّ

األكث  املتطرفة  الجهادية  األيديولوجيات  يرفضون  املسلمني  معظم  أّن  هي  الجيدة 

عنفاً، أّما األخبار السيئة فهي أن معظمهم يرفض أيضاً الجهود الرامية إىل إعادة تفسري 

اإلسالم بطريقٍة معتدلة أو متسامحة أو معارصة.]]]

»السّنة والشيعة يف  2017 تحت عنوان  الثاين  20 ترشين  بتاريخ  له  مقالٍة  7( يف 

البحرين: استطالع جديد يُظِهر أوجَه التوافق واالختالف«، يستِنُد بولوك إىل استطاٍع 

تّم برعاية معهد واشنطن يف البحرين التي شهدْت قدًرا هائاً من االحتقان الطائفي 

التي تهيمن  خال معظم العقد املايض، ويُعزى ذلك إىل نظامها املليك ونخبتها 

عليهم الطائفة السنيّة وغالبًا ما تنشأ معارضٌة بينها وبن أغلبية السّكان الذين ينتمون 

إىل الطائفة الشيعية. بعكس ما ميكن تصّوره، اتّضح أّن النخبة السنية يف الباد والشارع 

ا تتّسُم باإليجابية عموًما وبخاصًة  الشيعي ميلكان يف الواقع وجهات نظر متشابهة جدًّ

فيم يتعلُّق بالتعايش مع بعضهم ومع الدول العربية املجاورة كم وأنهم مييان إىل 

ـ  الفلسطيني  السام  تعزيز  واشنطن وعىل  مع  الطيبة  العاقات  أهمية  االتّفاق عىل 

اإلرسائييل، ولكن يختلُف مواطنو البحرين السّنة والشيعة بشكٍل واضح يف مواقفهم 

تجاه سياسات إيران ووكائها يف املنطقة.

مع  العاقات  حول  الحاصل  اإلجمع  هو  االستغراب  يُثرُي  ما  أّن  بولوك  يعتُب 

تقول  الطائفتن  تقريبًا من كا  النصف  إىل  تصُل  نسبًة  إّن  املتّحدة حيث  الواليات 

املتحدة.  بالواليات  جيدة  عاقاٌت  تجمعها  أن  البحرين  إىل  بالنسبة  املهم  من  إنّه 

ُ هذا األمر بالخري ملستقبل العاقة مع البحرين التي تضمُّ قاعدًة  وفقاً لبولوك، يُبرشِّ

بحريًة أمريكيًة كبى، عىل الرغم من استمرار التوتُّرات الطائفية والسياسية الداخلية 

]]]-  ماحظة: جرى االستطاع في دوٍل إساميٍة ُمحّددة ولم يكن على صعيد جميع الدول اإلسامية.
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يف الجزيرة. ويف ما يتعلُّق باالحتمالت املستبعَدة حول فتح الطريق أمام التقارب 

مع إرسائيل ـ حيث أُفيد بأن حّكام البحرين قد أعربوا عن تفاؤلهم الخاص يف اآلونة 

الفلسطيني واالنفتاح  ـ  السام اإلرسائييل  البحرين بن دعم  مُييّز سكان  ـ   األخرية 

الفعيل عىل الدولة اليهودية.

أّما فيم يتعلُّق بسياسات إيران اإلقليمية، صّوت 2 % فقط من السّنة يف البحرين 

بإيجابية إىل حد ما، يف حن يَنظُُر 68 % من املواطنن الشيعة إىل سياسات إيران 

بشكٍل إيجايب. كذلك، يُنظَُر إىل حزب الله بشكل سلبٍي من قبل 95 % من السّنة يف 

الباد و62 % من الشيعة. ويف هذا اإلطار، تعارض نسبة 90 % من السّنة و]7 % من 

الشيعة الحوثين يف اليمن.

-يرى بولوك أّن نتائَج هذا االستطاع تُِبُز صورًة أكرث دقًّة عن االنقسام الطائفي 

املعروف يف مجتمع البحرين املختلط. هناك درجٌة كبريٌة من التقارب عىل الرغم 

من التوتُّرات السائدة وإن مل يكن التوافق بالرضورة ُمنصبّاً عىل تأييد سياسة الحكومة 

من  الشيعية سواء  األغلبية  مع  بإيران موضَع خاٍف  املتعلقة  القضايا  تظلُّ  القامئة. 

ويف  الباد.  يف  الحاكمة  السنية  األقلية  نظر  وجهة  من  أو  الرسمية  السياسة  ناحية 

الوقت نفسه، مل يُبد الشيعة يف البحرين أيَّ تعاطٍف مع امليليشيات الحليفة إليران 

يف الحروب الطائفية التي تجري يف بلدان أخرى يف املنطقة. يعتب بولوك أّن الرغبة 

الشعبية املشرتكة يف التوصل إىل حلٍّ وسطي والتعايش معاً، مُيكن أن تكون أساًسا 

لاستقرار النسبي أو حتى للمصالحة السياسية.



ٌص بالشؤون العسكرية واألمنية  مايكل نايتس زميٌل أقدم يف معهد واشنطن ُمتخصِّ

للعراق وإيران واليمن ودول الخليج. تنّقل نايتس كثرياً يف العراق والدول الخليجية، 

وقام عىل نطاٍق واسعٍ بنرش مواضيع تتعلّق بقضايا أمنية يف وسائل إعاٍم رئيسية مثل 

 .)Jane’s IHS( »نرشة تحليل استخبارات قطاعي األمن والدفاع »آي إتش إس جن

الجيش  األمريكية وضبّاط  الحكومة  السياسة يف  بإطْاع صّناع  بانتظام  نايتس  يقوُم 

األمرييك عىل الشؤون األمنية اإلقليمية.

عمل نايتس كرئيٍس لقسم التحليل والتقييمت يف مجموعٍة من الرشكات األمنية 

واليمن.  وليبيا  العراق  يف  املعلومات  جمع  فرق  بتوجيه  وقام  النفط،  ورشكات 

العراق  يف  املحليّة  واألمنية  العسكرية  الوكاالت  مع  واسع  بشكٍل  عمل  كذلك، 

ودول الخليج واليمن.

العسكرية  العمليات  من  املستفادة  الدروس  حول  عة  موسَّ بحوثاً  نايتس  أجرى 

دراسات  قسم  من  الدكتوراه  عىل  وحصل  التسعينيات،  منذ  الخليج  يف  األمريكية 

العمليات  قضية  أطروحتُه  تناولْت  حيث  لندن«  يف  امللكية  »الكلية  يف  الحروب 

ٍص  متخصِّ كصحفٍي  نايتس  عمل  كذلك،  الخليج.  يف  األمريكية  العسكرية 

بالشؤون الدفاعية لـ»غلف ستيتس نيوزليرت« )Gulf States Newsletter( و»جينس 

إنتيليجنس ريفيو« )Jane’s Intelligence Review(. صدر أوَُّل كتبه عن أمن الخليج 

تحت عنوان: »املياة املضطربة: مستقبل املساعدة األمنية األمريكية يف الخليج« 

.[[[)2005(

[[[- Troubled Waters: Future U.S. Security Assistance in the Persian Gulf.

مايكل نايتس

)Micheal Knights(    
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الخليج  ودول  إيران،  للعراق،  واألمنية  العسكرية  الشؤون  الخربة:  مجاالت 

الفاريس.

األبحاث الحالية: املخاطر والفرص التي تواجهها السياسة األمريكية يف العراق.

*  *  *

 2004 متّوز   19 بتاريخ  سولومون-شوارتز  وآنا  نايتس  مايكل  بقلم  مقالٍة  يف   )1

تحت عنوان »التهديد األعم اآليت من اإلسالمويني السّنة يف الخليج«، يعتُب الباحثان 

التهديدات  مع  ببطٍء  تتكيُّف  بدأت  قد  الخليجية  الدول  يف  األمنية  سات  املؤسَّ أّن 

التي تُشكِّلها الكتل املتطرّفة يف املجتمعات السنيّة الحاكمة. يُشكُِّل صيانة الدعم 

وتوسيعه  حجمً]]]  األصغر  الخليجية  للدول  واالستخبارايت  العسكري  األمرييك 

جزءاً رئيسياً من أيِّ إسرتاتيجيٍة طويلة األمد لحمية املصالح األمريكية واملوظّفن 

األمريكين يف الخليج.

من عادة اإلرهاب أن ينتقل إىل الدول التي توجد فيها أقّل األماكن خطورًة لتنفيذ 

العمليات وتوفُِّر أيضاً أكب عدٍد من األهداف الغربية، وهذان العامان موجودان يف 

دول الخليج. يعتب الباحثان أّن التيّار األخطر ليس مئات الجهادين الذين يرجعون إىل 

السعودية من العراق، بل آالف السّنة الذين أصبحوا متطرِّفن ويعودون إىل بلدانهم من 

السعودية. من املحتمل أن يقوَم اإلصاُح السيايس واالقتصادي وآثار العوملة بزعزعة 

العديد من املجتمعات السّنية الدينية التقليدية يف الخليج مّم يُشكُِّل بيئاٍت ُمناسبة 

عة ولتصاعد املجموعات السّنية السياسية املتطرِّفة. للعمليات اإلرهابية املوسَّ

عنوان  تحت   2013 حزيران  يف   127 العدد  السيايس«  »املجهر  إصدار  يف   )2

التعاون  »مجلس  لدول  العسكرية  القدرات  اإليراين:  ي  التحدِّ مستوى  إىل  »اإلرتقاء 

الخليجي »والتعاون األمني األمرييك«، يذكُر نايتس أّن شعوب دول مجلس التعاون 

الخليجي تعيُش يف إحدى أكرث املناطق خطورًة يف العامل. باإلضافة إىل قربها من 

]]]-تُركِّز المقالة على دولتي البحرين وقطر.
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مجلُس  يُواِجُه  وسوريا،  واليمن  العراق  مثل  للرصاعات  ومعرَّضة  مستقرة  غري  دوٍل 

التعاون الخليجي تهديداً من إيران وهي إحدى القوى اإلقليمية الطموحة التي تسعى 

للحصول عىل أسلحٍة نووية. يخىش قادُة مجلس التعاون الخليجي السّنة من هالٍل ـ 

أو بدٍر ـ شيعٍي يصعد من إيران ليشمل دولهم.

والفرص  الضعف  ومكامن  القوة  نقاط  بتعداد  نايتس  يقوُم  األول،  الفصل  -يف 

والتهديدات التي تُواجهها جيوش الدول الخليجية ويتحّدث عنها بالتفصيل. تتمثّل 

نقاط القوة يف:

يف  أنّه  يذكُر  حيث  التهديدات  إىل  النظرة  يف  املتّحدة  الواليات  مع  -االشرتاك 

الواقع، تقرتب آراء قادة الدول الخليجية حول مسألة حيازة إيران عىل األسلحة النووية 

من رؤية إرسائيل أكرث من قربها إىل املوقف األمرييك واألورويب.

للقوة  األمرييك  لاستعراض  الدعم  وتقديم  الدفاع  قطاع  يف  القوّي  -االستثمر 

حيث يذكُر أّن السعودية ستبقى أهمَّ مستثمٍر يف قطاع الدفاع عىل املدى املنظور. 

م نوعاً من القاعدة أو النفوذ  عىل الرغم من أّن جميع دول الخليج األصغر حجامً تُقدِّ

أو الدعم للجيش األمرييك إال أّن ُعامن تربز كحليف ُملتزم ومقتدر عسكرياً.

دة للغاية. -وجود قدراٍت أمنيٍة داخلية مشدَّ

أّما مكامن الضعف فإنّها تتمثّل بجغرافيا الدول الخليجية حيث تنصبُّ التضاريس 

لصالح إيران، وجود محدوديٍة يف املصادر البرشية، االزدواجية والفشل يف التنسيق، 

ل. ي الجهوزية وقوة التحمُّ ومواجهة تحدِّ

يعتُب نايتس أّن الفرص التي تتشّكُل من خالها قدرات جيوش الدول الخليجية 

وجود  الدولية،  الرشاكات  عىل  االنفتاح  املتنامية،  االحرتافية  هي:  إيجايب  بنحٍو 

التيّارات التكنولوجية، والتعاون يف مجال الدفاع الجّوّي والصاروخي. أّما بالنسبة إىل 

التهديدات فهي التالية: فقدان الثقة بالواليات املتّحدة، حصول إيران عىل الساح 

السعي  أو  إيران  مع  التكيُّف  إىل  الخليج  دول  يقودان  قد  العامان  )وهذان  النووي 
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بأنفسهم للحصول عىل أسلحة الدمار الشامل(، وقوع االضطراب يف إحدى الدول 

الخليجية، تخفيض ميزانية الدفاع، والتمديد املفرط للتخطيط العسكري.

يرى نايتس أّن التعاون األمني مع جيوش دول مجلس التعاون الخليجي هو النهج 

الخليج  منطقة  يف  اإلقليمي  االستقرار  عىل  للمحافظة  عمليًة  واألكرث  فاعليًة  األكرث 

الفاريس. مبا أّن االحتفاظ بوجوٍد عسكرٍي أمرييٍك كبري ال يُعتب حاً دامئاً عىل املدى 

الطويل، ينبغي عىل الواليات املتحدة االستفادة من القدرات العسكرية املتزايدة لدول 

مجلس التعاون الخليجي ومضاعفتها. تزداُد جيوُش دول الخليج العريب ديناميكيًة يوماً 

بعد يوم، ورمّبا ال تكون هذه الدول حليفًة عسكرية مثالية إاّل أّن لديها العزم لتكون 

كذلك، وهي تستثمر أمواالً طائلة يف مجال الدفاع. األهمُّ من ذلك هو وجودها الفعيل 

يف املنطقة، وعىل الرغم من أنّها تقع يف مرمى األسلحة اإليرانية فقد اختارت املشاركة 

بفعاليٍة إىل جانب الواليات املتّحدة الحتواء قدرات إيران العسكرية.

-يف الفصل الثاين، يرى نايتس أن جيوش الدول الخليجية ال تستطيع أن تحلَّ 

املهّمت،  فيها  ذ  تَُنفَّ التي  املناطق  جميع  يف  األمريكية  العسكرية  القوات  مكاَن 

القوات  وتوفري معظم  املناطق  بعض  القيادة يف  تويلِّ  تستطيُع  البُلدان  أّن هذه  إال 

دور  تؤّدي  أخرى  أحياٍن  يف  أو  أخرى،  مناطق  يف  الخاص  أمنها  عن  املسؤولة 

م  يُقسِّ بعيداً عن امليدان.  أمريكا  فتدفعها  إليها  أو قد ال يكون هناك حاجة  الداعم 

تستطيُع  حيث  »دفاعية«؛  أساسية  مهامت  األوىل(  فئتن:  إىل  املهمت  نايتس 

تقريباً  تام  بشكل  املهمت  هذه  وترتكّز  بقوة،  االنخراط  الخليجية  الدول  جيوش 

عىل األرايض واملياه اإلقليمية واملجال الجوي لدول الخليج، وقد اتّخذ مجلس 

الواليات  تستطيُع  دفاعية  مجاالت  ثاثة  يف  واسعة  خطواٍت  الخليجي  التعاون 

املتّحدة االستمراَر يف دعمها وتشكيلها وهي:

أ( األمن الداخل، الدفاع املدين، وحامية البنية التحتية الحيوية؛

ب( اإلنذار املبكِّر املشرتك والدفاع الجوي والصاروخي املتكامل؛

ج( الدفاع عن »املناطق االقتصادية الحرصية« واملياه اإلقليمية واملوانئ.
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أقّل  الخليجية  الدول  قدرات  تكون  حيث  محتملة  »هجومية«  مهامت  الثانية( 

محورية ولكن تستطيع تقديم مساهمٍت مهّمة يف املستقبل. من األمثلة عليها: دعم 

الداخيل  الدفاع  الهجومية،  الجويّة  العمليات  دعم  هرمز،  املاحة يف مضيق  حرية 

الشامل  السؤال  املتّحدة،  الواليات  إىل  بالنسبة  التقليدية.  غري  والحرب  األجنبي، 

انتهاج أسلوٍب هجومي  هو كيف ميكن لواشنطن أن توفِّر للدول الخليجية وسائَل 

تكتييك للدفاع عن الحالة الراهنة دون العمل عىل مفاقمة التوترات العسكرية أو خلق 

ديناميكية أقل استقراراً يف املنطقة.

-يف الفصل الثالث، يصُل نايتس إىل االستنتاجات التالية:

أوالً، ما زالت الواليات املّتحدة ملتزمًة بقوٍة بأمن الخليج وال يوجد منافٌس يستطيُع 

أخذ دورها الفريد يف املنطقة. حتى ولو قلّلت الواليات املتحدة من استرياد إمدادات 

الطاقة من الخليج، إال أّن اقتصادها سيبقى معتمداً عىل استقرار األسعار يف أسواق 

النفط. تتمتّع الواليات املتحدة مبقاٍم مهيِمن يف الخليج ألنّها قد رّسخت مصداقيتها 

كأقوى رشيٍك عسكرٍي يف العامل وكحليٍف ُمعتََمد للحكومات امللكية هناك.

ثانياً، يوجد دوٌر واضح للواليات املتّحدة يؤكُِّد عىل التعاون األمني غري املْكلِف 

مع دول الخليج من دون الحاجة لنرش أعداٍد كبرية من القوات األمريكية.

دول  بن  األعباء  وتقاسم  الناجح  األمرييك  األمني  التعاون  توقّعات  إّن  ثالثاً، 

الخليج ميرُّ بأفضل حاالته، وبدأت تتأرجُح نقاط القوة والفرص عىل مكامن الضعف 

والتهديدات.

دة ينبغي أن يرتكّز عليها التعاون األمني األمرييك مع الدول  م نايتس طرقاً متعدِّ يُقدِّ

الخليجية يف املستقبل وهي كالتايل:

مناطق  داخل  ودعمها  صة  املتخصِّ العسكرية  القدرات  تطوير  عملية  توجيه  أ( 

املهّمت الحساسة يف الدول الخليجية بهدف ردْع إيران. سوف يُقلُّل دعم تطوُّر هذه 

القدرات يف أرجاء دول الخليج العريّب كافّة من احتمل أن يصبح الجيش األمرييك 
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مواجهٍة  من  االنسحاب  يختار  قد  واحد  إقليمي  حليٍف  عىل  كامل  بشكٍل  معتمداً 

مستقبلية مع إيران. 

التحتية  والبنية  الداخيل  األمن  لحمية  الرامية  الجهود  توجيه  يف  االستمرار  ب( 

الحيوية ودعمها، وعىل وجه الخصوص ميدان األمن اإللكرتوين.

البحرية  الدوريات  تعزيز  عىل  البحرية  القوة  ذات  الخليجية  الدول  تشجيع  ج( 

والقدرات الجويّة لضبط كامل نطاق مياهها اإلقليمية.

التعاون  يف  الواعدة  امليادين  أكرث  أحد  والصاروخي  الجوي  الدفاع  اعتبار  د( 

األمرييك ـ الخليجي.

أمرييك واضح يحظى  الحفاظ عىل وجوٍد عسكرٍي  املهم  أنّه من  نايتس  يعتُب 

بتغطيٍة إعامية دورية جيدة يف بلدان الخليج العربية مبا يف ذلك برامج التدريب مع 

القوات، كم أنّه ينبغي عىل الواليات املتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي القيام 

األمرييك  االلتزام  لتعزيز  وبانتظام  واحد  آن  دفاعية جوية وصاروخية يف  مبناوراٍت 

تجاه دول الخليج وبناء الثقة واملهارات داخل هذه الدول.

3( يف إصدار »املجهر السيايس« العدد 137 عام 2015 تحت عنوان »الجهُد الكبري: 

إعادُة تفعيل التعاون األمني األمرييك يف العراق«، يرى نايتس أّن معركَة إضعاف »الدولة 

أن  أنّه من املتوقَّع  اإلسامية« وتدمريها سوف تكون طويلًة وستُشكِّل تحدياً، ومع 

يشهد عام 5]20 محاولَة إعادة املدن الرئيسية التي سيطر عليها التنظيم، إاّل أّن العراق 

التالية  6]20 والسنوات  الواليات املتّحدة وغريها يف  سوف يحتاج لدعٍم مهمٍّ من 

ليك يبُسَط سيادته عىل مناطق حدودية مع سوريا باإلضافة إىل أماكن بعيدة أخرى.

إىل جانب الحرب ضد »الدولة اإلسامية«، يرى نايتس وجوَد مشهٍد عىل املدى 

ط هو أكرث خطورة يتمثّل يف ُجهد إيران واملجموعات املقاتلة بالنيابة عنها  املتوسِّ

أمنيٌة  بنيٌة  تربُز  الحايل،  يومنا  يف  األمني.  وقطاعها  العراقية  الحكومة  عىل  للسيطرة 

وإذا  الله،  العراقي إىل منوذجٍ كحزب  األمني  الهيكل  تحويل  تُساهُم يف  قد  موازية 
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استطاعت إيران أن تُعيد ما أنجزته يف لبنان فقد تُحقِّق سيطرًة متينة عىل دولة العراق 

التي تضّم 36 مليون نسمة وتُشكِّل قوًة نفطية متتلُك القدرة عىل تصدير النفط عىل 

ٍكحزب  إّن تحويل العراق إىل منوذج  نطاٍق يُوازي السعودية خالل عقٍد من الزمن. 

الله لن يؤثِّر عليه فحسب، فقد تقوم امليلشيات العراقية املدعومة من إيران بإعادة 

االنتشار يف سوريا لدعم نظام األسد وقد يتمُّ تقويض قدرة الواليات املتّحدة عىل 

الشيعي«  السوري وتشكيله باإلضافة إىل تحوُّل الخوف من »الهال  حرص الرصاع 

إحدى  أّن  نايتس  يعتُب  واقعّي.  احتمٍل  إىل  ط  املتوسِّ البحر  إىل  إيران  من  املمتد 

أساليب تقليل إمكانية وقوع هذه النكسة الكارثية هو من خال التفوُّق عىل اإليرانين 

كحليٍف عسكرٍي للعراق، ولكن بطرٍق تتناسُب مع املصالح االسرتاتيجية األمريكية 

الكبرية هناك. كلّام تضاعف عمل الواليات املّتحدة سيزداد نفوذها، وبالتايل مُيكن 

لها أن تطلب من العراقين بشكٍل ُمتزايد أن يقوموا مبا يخدم املصالح األمريكية.

اإليراين،  النفوذ  األمريكية ومواجهة  العراق وضمن املصالح  استقرار  أجل  من 

ينبغي تحقُّق منظوٍر شامل للتحالف األمني طويل األمد الذي يتجاوُز إىل حدٍّ كبريٍ 

إذا  االسرتاتيجي.  العراقي  ـ  األمرييك  اإلطار  اتّفاق  املوجودة، يف  األمنية  املظاهَر 

أساس املصالح  العراق عىل  مع  أمنيٍة جديدة  بناَء عاقٍة  املتّحدة  الواليات  أرادت 

االنطاق،  نقطَة  فقط  مُتثّل  اإلسامية«  »الدولة  هزمية  فإّن  املشرتكة،  واالهتممات 

ومتتلُك أمريكا ميزاٍت يف الحرب ضّد هذا التنظيم اإلرهايب تفوُق ما متتلكه إيران.

م املشورة القتالية، وتُسهم هذه النصائح  تتمّثل طريقٌة أخرى بنرش فرٍق أمريكية تُقدِّ

القتالية يف وضع إحدى األُسس للعالقة العسكرية الطويلة التي تجمع بني الواليات 

القادة  أمريكا مساعدة  فتستطيع  »الدولة اإلسامية«،  عن  بعيداً  أّما  والعراق.  املّتحدة 

املعتدلن والتكنوقراطين يف العراق عىل تعزيز االستقال االسرتاتيجي للدولة العراقية. 

م القادة السياسين والعسكرين  يعتُب نايتس أّن مستقبَل العراق االسرتاتيجي يتطلَُّب تقدُّ

الذين يرون سلبيات االعتمد املفرط عىل إيران. ال مُيكن إصاح املنظومة السياسية 

واألمنية إاّل من خال البدء من رأسها، وإذا كان الوضع جيداً عىل املستوى األعىل من 

صّناع السياسة فإّن العديد من النتائج الحسنة سوف تنتقل إىل سائر املنظومة.
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يرى نايتس أّن أوىل املصالح الحيوية األمريكية يف العراق تتعلّق بدور هذا البلد 

لديها حجر أساس  العظيمة  الُبنى  كّل  الرشق األوسط.  الدولية يف  داخل املنظومة 

التي  العراق أحد أحجار األساس  يَُعدُّ  الُبنياَن متامسكاً، ويف الرشق األوسط  يجعل 

ثاين  تُشكِّل  فإنّها  النفط،  صادرات  أّما  أماكنها.  يف  والحدود  الدول  منظومَة  تُثبِّت 

املصالح االسرتاتيجية األمريكية يف العراق، بينم تتعلَُّق آخر املصالح االسرتاتيجية 

بالسياسة الطائفية يف األزمة العراقية. بالنسبة إىل حلفاء أمريكا يف املنطقة، فإّن بقاء 

العراق كدولٍة مستقلة هو طريٌق لقياس إلتزام الواليات املتحدة مبصالحها ورشكائها 

يف الرشق األوسط ونظام املنطقة ككل. إذا ُسمح بتفكُّك العراق ووقوع أقاليم طائفية 

الحلفاء  من  وغريها  الخليجية  الدول  فإّن  إيران،  أو  اإلسامية«  »الدولة  نفوذ  تحت 

العرب املعتدلِن سوف يُشكِّكون بالعزمية والقدرة األمريكية.

عىل املستوى العمليايت، استفادت إيران من تجربتها الطويلة يف دعم امليليشيات 

الشيعية يف لبنان والعراق وسوريا، ومبساندٍة إيرانية أرسل حزب الله 250 مستشاراً 

فنياً ومحلِّالً استخباراتياً إىل العراق. يتحّدث نايتس عن العمل العلني داخل العراق 

تفّتح  فقد  والغريّب  األمرييك  التعاون  وأّما  املهندس،  مهدي  وأبو  سليامين  لقاسم 

2011 من العراق  بشكٍل تدريجي. كانت الواليات املّتحدة بعد انسحابها يف العام 

تأمل أن تُبقي عىل الدفاع الجوي ومكافحة اإلرهاب وتبادل املعلومات االستخباراتية 

د العراق تجاه االلتزام برشاكٍة  مع العراق، ولكّن هذا الجهد قد تعثَّ يف البداية بسبب تردُّ

أمنية مع أمريكا عىل املدى البعيد، ولكّن أوائل العام 2014 شهد البدء مبشاركاٍت 

أمريكية.

ُم نايتس نتائج إحدى األبحاث التي تُفيد أّن التعاون األمني األمرييك الناجح  يُقدِّ

يف  املتّحدة  الواليات  مع  االشرتاك  التالية:  الصفات  متتلُك  حليفة  بدوٍل  يتعلّق 

املالية  القدرة  امتاك  التهديدات،  إىل  النظر  وكيفية  األمنية  واالهتممات  املصالح 

عىل االستثمر يف التعاون األمني، وامتاك القدرة االستيعابية لاستفادة القصوى من 

الدعم األمرييك. أّما أنجح مناهج التعاون األمني األمرييك فهي: البامج األمريكية 

الضخمة املموَّلة بشكٍل جيد والتي تُحقِّق بالتايل نتائج أفضل، العمل بثباٍت وعىل 
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املساندة  وماءمة  الرشيكة،  للدولة  االستيعابية  القدرة  وتطوير  الطويل،  املدى 

هذا  مع  تطابقاً  لرشيكتها.  االستيعابية  والقدرة  االسرتاتيجية  األهداف  مع  األمريكية 

البحث، يعتب نايتس أّن املرحلة التالية من التعاون األمني األمرييك مع العراق ينبغي 

أن تتّجه نحو بناء القدرة االستيعابية للعراق الفيدرايل وحكومة إقليم كردستان )حيث 

يُبدي األكراد استعدادهم الستقبال وجوٍد عسكرٍي أمرييك طويل األمد يف ديارهم(.

يرى نايتس أنّه ينبغي عىل الواليات املّتحدة أن ترتبط بالعنارص الفاعلة الرئيسية 

املستقبلية داخل منظومة القوات األمنية العراقية، فهذا ما تفعله إيران وهذا ما ينبغي أن 

تُحّققه الواليات املتحدة أيضاً. كذلك، ينبغي ألمريكا أّن تدعم بقوٍة حصوَل العراق 

الداخلية  وزارة  عن  الغفلة  عدم  املهم  ومن  األمريكية،  واملعّدات  التدريب  عىل 

العراقية ألنّها تضمُّ عدداً غري مسبوق من القوات العسكرية، وإّن أيَّ ُجهٍد ملنع تحوُّل 

العراق إىل منوذٍج كحزب الله ينبغي أن يتّصل بكيفية تشكيل وزارة الداخلية.

4( يف مقالٍة له بتاريخ 14 آذار 2015 تحت عنوان »هل يستطيُع الجيش العراقي 

ن والتدقيق يف عملية تكريت  طرَد تنظيم »الدولة اإلسالمية؟«، يعتُب نايتس أّن التمعُّ

لقواٍت  ميكن  هل  وهم:  االلتباس،  يسودهم  رئيسيتن  نقطتن  عىل  الضوء  يُسلُِّط 

تتألَّف بغالبيتها من املتطوِّعن الشيعة أن تلعب دوراً ريادياً مثمراً يف العمليات التي 

يتّم تنفيذها يف املجتمعات السنية؟ وهل يستطيع الجيش العراقي طرد مدافعي تنظيم 

التحالف  غياَب  نايتس  يذكُر  املحصنة؟  الحرضيّة  األماكن  من  اإلسامية«  »الدولة 

الدويل الذي تقوده الواليات املتّحدة عن الهجوم ومشاركة وحدات الحشد الشعبي 

القادة  من  وغريه  وعمله  املهندس  مهدي  أبو  قائدها  عن  موجز  بشكٍل  ث  ويتحدَّ

بشكل مكثَّف مع الحرس الثوري اإليراين واستعانتهم املستمرة مبستشارين إيرانين 

ولبنانين من حزب الله يف عملياتهم.

إذا نجح الهجوم عىل تكريت، فإنّه قد يزيد من احتمل قيام العراق بتكرار هذا 

النموذج شمالً يف املوصل]]] مع نرش وحدات الحشد الشعبي لدعم جهود الجيش 

]]]- بتاريخ 0] تموز 7]20 تّم اإلعان رسمياً عن تحرير الموصل على يد القوات العراقية من تنظيم »الدولة 

اإلسامية«.
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العراقي الستعادة السيطرة عىل املدينة ذات املليون نسمة والتي تُعدُّ عاصمة السّنة 

يف العراق. ال يشء يضمن ترحيب أبناء املوصل ذوي الفكر املستقل بقّوات وحدات 

الحشد الشعبي، ال سيم وأن 65 % من سكان املدينة هم من العرب السّنة، وقد يُلقى 

بثقل العملية عىل كاهل الجيش العراقي الذي تدعمه الواليات املتحدة، فهو يحظى 

باحرتاٍم أكب بعض اليشء من قبل مواطني املوصل. يعتُب نايتس أّن إحدى العواقب 

غري املقصودة التي قد ترتتَُّب عىل معركة استعادة املوصل هي إضعاف سيطرة الدولة 

عىل امللف األمني يف بغداد نفسها بشكل خطري، وهذا وضٌع قد يصعب التعايف منه 

يف السنوات املقبلة.

نيسان 2015 تحت   30 بتاريخ  ميلو  نايتس وألكساندر  بقلم مايكل  6( يف مقالٍة 

عنوان »عقيدة الهجوم: تنظيم »الدولة اإلسالمية »يف وضعية الدفاع«، يذكُر الباحثان 

أنّه قد مىض أكرث من مثانية أشهر عىل اتّخاذ تنظيم »الدولة اإلسامية« مواقَف دفاعية 

الخاضعة  فعلياً يف كلِّ معركة خاضها، وقد أخذت املساحات  العراق، وخرس  يف 

له باالنحسار ببطٍء وانتظاٍم بعد أن كانت قد بلغت قمتها يف آب 4]20. يتَّبُع تنظيم 

التي  الضعف  نقاط  من  عّدٌة  تشوبه  فريداً  دفاعياً  عملياتياً  منطاً  اإلسامية«  »الدولة 

مُيكن استغالها. من نواح ٍكثرية، يُشبه منط الدفاع الذي يعتمده »داعش« ذاك الذي 

تُعتب  التكتييك،  املستوى  فعىل  و945]؛   [944 عامي  بن  األملاين  الجيش  اتّبعه 

االشتباكات،  يف  االنتصارات  تحقيق  عىل  قادرًة  تزال  وال  الخطورة  شديدة  عنارصه 

ولكن عىل مستوى العمليات تفتقُر إىل التمسك االسرتاتيجي وتُظهر عجزاً مزمناً عن 

الدفاع عن األرايض التي تقُع تحت سيطرتها.

التنظيم  تركيبة  عىل  العراق  يف  »داعش«  تتّبعه  الذي  العمليايت  النمط  يعتمُد 

وهيكليته وأيديولوجيته وقيادته. يبدو أّن بعض املخطِّطن الكفوئن قد تولّوا بفعاليٍة 

قيادة التنظيم عىل املستوى االسرتاتيجي، ولكن عىل املستوى العمليايت يظهر أنَّ 

هناك فرصة ضئيلة لقيام سيطرة مركزية. ما زالت نواة تنظيم »الدولة اإلسامية« عبارة عن 

تحرُّك عسكري صغري جداً يف العراق، إىل الحدِّ الذي ال يستطيع مواصلة الدفاع عن 

سًة عسكريًة  األرايض الواقعة حالياً تحت سيطرته بشكٍل دائٍم باإلضافة إىل أنّه ليس مؤسَّ
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مهنية وفًقا لكل املقاييس. مُيكن اعتبار التنظيم اتَّحاداً لفرق قتالية مؤلَّلة رشسة، تخوض 

يف معظم األحيان اشتباكات تكتيكية من خال تعزيز قّوة فصائلها العسكرية.

ما يتخىّل عن األرايض  التفوق عىل أعداده، غالباً  أنّه قد تمَّ  التنظيم  حينم يرى 

به،  الخاصة  العملياتية  االحتياجات  مع  التناسب  أجل  من  تحت سيطرته  الخاضعة 

وتصدر عنه إشاراٌت مفادها أنّه يدرك بأنّه سيتمُّ إقصاؤه يف وقت قصري عن املناطق 

التي متت مهاجمتها. ومع أنّه يبقى يف معظم األحيان يف تلك املناطق حتى اللحظة 

األخرية املمكنة قبل االنسحاب منها، إاّل أّن تاريخه يحفُل بحاالت استنزاف لقواته 

األساسية يف املناطق التي تكون عىل وشك التعرُّض للهجوم. عىل الرغم من متتُّع 

»الدولة  تنظيم  أّن  يبدو  سواء،  حدٍّ  عىل  واسرتاتيجية  رمزيٍة  بقيمٍة  واملدن  البلدات 

تضمُّ  التي  الريفية  املناطق  عن  النشط  الدفاع  عىل  تركيزه  معظم  يصبُّ  اإلسامية« 

املناطق الحرضية، وعندما يلتزم التنظيم بالدفاع عن منطقة فغالباً ما يختار املقاربة 

األكرث هجومية وعدائية ألداء املهمة.

يبدو أّن العديد من وحدات »داعش« تُعاين من االرتباك التكتييك املزمن، الذي 

يتمثّل بحاجٍة شبه َمرَضية التّخاذ زمام املبادرة ومهاجمة العدو. ميكن لهذه املقاربة 

أن تحافظ عىل املعنويات وتُعزِّز الخبة العملياتية للجنود الصامدين وهذا ما تقوم 

به فعاً، إاّل أنّها تُنهك القوات وتؤدِّي بشكٍل مستمر إىل استنزاف قوتهم اإلجملية. 

يُحدث التنظيم تدفقاً مستمراً من العمليات التي تحظى بتغطيٍة إعامية كبى وتدعم 

»داعش«  بأّن  التنظيم  مؤيِّدي  لدى  انطباعاً  الصور  هذه  وترتك  الدعائية]]]،  جهوده 

يواصل حالة الهجوم يف حن أّن العكس هو الصحيح. ال شّك بأنّه يتمُّ استنزاف قّوات 

تنظيم »الدولة اإلسامية« بشكل متزايد، وعىل الرغم من أّن معّدل تجديد عنارصه غري 

معروف، فقد يعاين التنظيم من صعوبة كبى يف استبدال الخسائر األسبوعية التي 

تفوق 250 قتيل )باإلضافة إىل أعداٍد متناسبة من اإلصابات واالنشقاقات األخرى( ال 

صة املاهرة. سيّم عىل مستوى القادة والقوى البرشية املتخصِّ

]]]- يعتبر نايتس أّن وسائل اإلعام العالمية قد أعانت مقاتلي »داعش« خال العام المنصرم عبر تحويلهم 

إلى رجاٍل خارقين إثر إنجازاتهم في العراق مّما فتح أبواباً كثيرة للتوّسع في أماكن أخرى.
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يرى الباحثان أّن إحدى جوانب الحملة العسكرية لـ»داعش« يف العراق التي تمَّ 

االستخفاف بها هو ارتكازها عىل جهوٍد واسعة النطاق لـم يُسّمى بـ»اقتصاد القوة«، 

النشط  الدفاع  »الدولة اإلسامية« بشكل غري واضح يف  تنظيم  قّواُت  انخرطت  فقد 

يُعيُق  الذي  األسايس  العامل  األرض.  عىل  عددها  يف  األسايس  الضعف  لحجب 

رسعة التقدم يف وجه تنظيم »الدولة اإلسامية« يتمثَُّل يف عدم حشد العدد الكايف من 

قوات اإلخاء، وعدم وضع خطٍط فّعالة لتطهري املناطق، وعدم استخدام أعداٍد كافيٍة 

من الوحدات الفّعالة مللء املساحات املتنازَع عليها وتعزيز ملكيتها.

يعتُب الباحثان أنّه مُيكن إلحاق الهزمية بتنظيم »الدولة اإلسامية« يف مدن عراقية 

أخرى أيضاً وحتى محافظة الرقة يف سوريا إذا تمَّ إعداد قواٍت مندفعة ومدعومة جيداً 

لتحرير تلك املناطق وتعزيز القبضة عليها. ال تُعزى النجاحات التي حّققها التنظيم 

إىل قّوته الجوهرية، بل تعوُد بشكلٍ كامٍل تقريباً إىل غياب املعارضة الفّعالة. وصحيح 

أّن تنظيم »الدولة اإلسامية« مل يستطع االحتفاظ باألرايض التي وقعت يف قبضته، 

إاّل أنّه قد يُفلح يف منع إعادة التوطن وترسيخ االستقرار يف املناطق املترضرة يف 

ي  مرحلة ما بعد النزاع. وهنا تكمن القوة شبه العسكرية لـ»داعش«، وهذا هو التحدِّ

العسكرّي الفعيل الذي يُواجه العراقين ورشكاءهم يف التحالف.

7( يف خطـاٍب لـه بتاريـخ 1 حزيـران 2015 تحـت عنـوان »النفـوذ اإليـراين يف 

العـراق: بـني فـرض التـوازن والسـري عـىل ُخطـى حـزب اللـه«، يتحـّدث نايتـس عن 

ح  وحـدات الحشـد الشـعبي وتحّولهـا إىل قـوات قتاليـٍة فّعالـة يف العـراق، ويُـرصِّ

أنّـه عـىل الرغـم مـن عمـل هـذه الوحـدات بشـكٍل مسـتقل عـىل األغلـب، إاّل أنّـه 

مـن غـري الدقيـق تسـميتها باملليشـيات ألنّهـا تشـكُِّل جـزءاً مـن القيـادة املشـرتكة 

لــقّوات األمـن العراقـي. عمليـاً، يتـمُّ التحكُّـم بهـذه الوحـدات إىل حـدٍّ كبـري من 

قبـل الجمعـات السياسـية املدعومـة مـن إيـران مثـل منظّمـة بـدر ويف النهاية من 

قبـل فيلـق القـدس التابع للحرس الثـوري اإليراين، وقـد لعبت هذه الوحـدات دوراً 

حاسـمً يف اسـتعادة السـيطرة عـىل األرايض مـن قبضة تنظيـم »الدولة اإلسـامية«. 

يعمـُل الحشـد الشـعبي كقـّوٍة ضاربٍة متنّقلـة ماّم يُضاعـف من اإلمكانيـات الهجومية 



232 معهد واشنطن للشرق األدنى

املتاحـة للعـراق. يُشـكّل هـذا األمر معضلة بالنسـبة لواشـنطن، حيـث إّن العديد من 

املقاتلـني يف صفـوف الحشـد الشـعبي يُعـادون الواليـات املّتحـدة.

  تضمُّ وحدات الحشد الشعبي ما بني 60 ألف و90 ألف مسلَّح يعملون بالتناوب، 

الوحدات  هذه  عنارص  نخبة  بدعم  الله  وحزب  اإليراين  الثوري  الحرس  يقوُم  كام 

ويزّودانها باملعلومات االستخباراتية واملستشارين والخدمات اللوجستية واألسلحة. 

قوًة  تصبح  أن  شعبياً، وميكن  نفوذاً  الوحدات  هذه  تكتسُب  القتال،  إطار  أّما خارج 

سياسيًة كربى، مع استفادة أعضائها من ارتباطهم باإلنجازات امليدانية]1]. يبدو أن أمام 

وحدات الحشد الشعبي مسارين ُمحتملن عىل املدى الطويل، إذ مُيكنها أن تُصبح 

الحرس  غرار  ُموازية عىل  عسكريًة  قّوًة  تُصبح  أن  بإمكانها  أو  للطوائف،  عابرًة  قّوًة 

العراقية ورافضة  لقوات األمن  ُمقّوضة  أمنيٍة شيعيٍة  قوٍة  فتؤدِّي دوَر  اإليراين  الثوري 

جمعات  مختلف  تعاون  عىل  النتائج  هذه  من  أيٍّ  تحقيق  يعتمُد  الغريب.  للدعم 

قيادة  إىل  تتطلّع  كانت  إذا  وفيم  بينها،  فيم  تنافسها  أو  بعضها  مع  الشعبي  الحشد 

الحكومة العراقية أو طهران.

للرتكيز  األوان  »آن  عنوان  تحت   2015 األول  كانون   12 بتاريخ  له  مقالٍة  يف   )8

لعّدة  أنّه خافاً  نايتس  يعتُب  اإلسالمية«،  »الدولة  الحرب عىل  الحروب ضمن  عىل 

التعقيد يف  »الدولة اإلسامية« شديد  بتنظيم  الهزمية  إلحاق  يكون  قد ال  تأكيدات، 

املناطق التي سعت هذه الجمعة لاستياء عليها يف كلٍّ من العراق وسوريا وليبيا 

وغريها. إذا نظّمت القوات املسلحة املحلية صفوفها وتلقَّت الدعم الجوي، ستهزم 

تنظيم »داعش« عىل أرض املعركة، وبهذا سوف تقوُِّض سمعَة هذه الجمعة القامئة 

عىل النجاح وتحّد من قدرتها عىل تجنيد العنارص. ولكن يوجد عائٌق واحد يحوُل 

دون تحقيق هذا النرص، وهو انعدام الوحدة وقلة االندفاع من قبل معاريض التنظيم. 

مع غياب االنتشار لقّوٍة بريّة دولية كبى، ستستمرُّ الجهات الفاعلة املحلية بالتحكُّم 

بوترية الحرب مّم يعني أّن املعركة ستدور وفقاً لجدولها الزمني الخاص وليس وفق 

]]]-حّل الجناح السياسي الذي يضمُّ أغلب فصائل الحشد الشعبي في المرتبة الثانية في االنتخابات النيابية 

العراقية التي جرت في شهر أيار 8]20 إذ نال »تحالف الفتح« بقيادة هادي العامري 47 مقعداً.
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الجدول الزمني للواليات املتحدة. ميتلُك جميع حلفاء الواليات املتحدة وخصومها 

أهدافاً أكرث تعقيداً بكثري من تقويض تنظيم »داعش« وهزميته، وبالنسبة إليهم، تُشكُِّل 

باً للعمل الفعيل الذي سيبدأ ورسعان  املعركة الحالية يف سوريا فرصًة للتموضع تحسُّ

القصوى ملعظم  األولوية  وتقوُم  اإلسامية«،  »الدولة  بتنظيم  الهزمية  إلحاق  يتم  ما 

الاعبن عىل تعزيز سيطرتهم عىل األرض. 

يعتُب نايتس أّن املقارنة مع »الحرب الباردة« قد تُائُِم الوضَع الحايل يف الرشق 

األوسط، ولعّل أوضح اتجاٍه يف السنوات األخرية قد متثّل باصطفاف األطراف يف 

نزاٍع شيعي ـ سني محتمل، باإلضافة إىل ارتباط عّدة نزاعاٍت بعضها مع بعض ضمن 

نسيٍج واحد. من جهة، يوجد »محور املقاومة« الذي يضم العبن مثل إيران وحزب 

الله ووكاء إيران يف العراق وقد صّمم هذا املحور عىل استبعاد القوات األمريكية 

من املنطقة. من جهٍة أخرى، يوجُد تحالٌف أقّل متاسكاً ولكن يف طور النمو يضّم 

الفئة  تركُِّز هذه  العربية املتحدة.  السعودية وتركيا وقطر واإلمارات  العربية  اململكة 

تعاظم  منع  لرتكيا  وبالنسبة  األول،  املقام  الشيعي يف  املقاومة  محاربة محور  عىل 

»الدولة  تنظيم  السّني  التحالف  يَعتُب هذا  أراضيها ويف سوريا.  الكردي عىل  النفوذ 

اإلسامية« والعنارص الجهادية األخرى تهديداً أقل خطراً من التهديد الشيعي، حتى 

أنه ينظر إىل املقاتلن السلفين كأداة يف بعض الحاالت، كم هو الوضع يف اليمن 

موازية ضد الحوثين  العربية« حرباً  حيث يخوض تنظيم »القاعدة يف شبه الجزيرة 

املدعومن من إيران.

هذين  بن  املوازِنة  القّوة  دور  لتأدية  تسعى  قد  واشنطن  أّن  من  الرغم  عىل 

املعسكرين، تُواجه الحكومة األمريكية خياراٍت شديدة الصعوبة تتأرجُح بن حلفائها 

يشكِّلون  الذين  النجاح  لهم  املتوقَّع  الشيعة  والاعبن  جهة  من  التقليدين  السّنة 

عنرصاً أساسياً يف الحرب ضد تنظيم »الدولة اإلسامية« من جهة أخرى. يرى نايتس 

أنّه ال بّد من أن تبدأ الواليات املتحدة اآلن يف االستعداد لدرء الحروب املقبلة أو 

يُحتِّم تحديد مصالح واشنطن  بالتحرك، مّم  بدأوا فعاً  خوضها، ألّن خصومها قد 

الطويلة األمد بوضوح ومحاربة تنظيم »الدولة اإلسامية« بطريقٍة تدعم هذه األهداف 
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عىل املدى الطويل. إذا كان هدف الواليات املتّحدة ومصلحتها يف الرشق األوسط 

اعتبار  عندها  ميكن  فحسب،  اإلسامية«  »الدولة  تنظيم  محاربة  حول  يتمحوران 

االسرتاتيجية الحالية كافية ووافية. ولكن يجب عىل الواليات املتحدة أن تأخذ بعن 

والتي  »داعش«  تنظيم  ضد  الحرب  إطار  يف  املنضوية  دة  املتعدِّ الحروب  االعتبار 

بدأت مامحها بالظهور.

2016 تحت عنوان »تقييم الحملة العسكرية  أيلول   14 بتاريخ  له  9( يف خطاٍب 

بشكل  تغريَّ  قد  العراق  يف  املشهد  أّن  نايتس  يذكُر  اإلسالمية«،  »الدولة  تنظيم  ضد 

طبيعة  بشأن  الرئيسية  املهمة  الِعب  بعَض  م  يُقدِّ بدأ  حيث   20[4 أيلول  منذ  ملحوظ 

الرصاع املحيل. تدهورت القدرات العسكرية والدفاعية لـتنظيم »الدولة اإلسامية« 

عىل  قدرته  انخفاض  مع  مهمة  ألراٍض  الجمعة  خسارة  تداخلت  كم  العراق،  يف 

التجنيد وبّث الذعر يف النفوس واالستفادة من أصول النفط.

مُيكن استخاص ثاث ِعب من الحملة العسكرية حتى اآلن: أوالً، أهمية القيادة 

يف الحرب حيث إّن عجز القيادة عن الترصّف بحزٍم يف مواجهة التحذيرات املتكررة 

بأّن التنظيم سيشّن هجمت كبرية هو الذي مّكن تنظيم »الدولة اإلسامية« من التوّسع 

الصغرية  القوات  أهمية  التأكيد عىل  الحملة  كررت  ثانياً،  و4]20.   20[[ عامي  بن 

ثالثاً، شّكل  البرشية.  الرغم من نقص قواها  العدّو عىل  العدد والباسلة يف ماحقة 

لكن  الحرب،  يف  املشاركة  األطراف  لكافة  فّعاالً  ساحاً  واإلنهاك  الوقت  عاما 

األحداث قد أظهرت أيضاً أنه غالباً ما يكون لهذا الساح نتائج عكسية.

يرى نايتس أّن املراحل القادمة من الحرب ستشتمُل عىل االقتتال يف األرايض 

تنظيم  يشّنها  قد  هجمت  أليِّ  التصّدي  أجل  من  للسلطة.  الخاضعة  غري  العراقية 

»الدولة اإلسامية« يف املستقبل من هذه األرايض، عىل الواليات املتّحدة مضاعفة 

تعاونها مع قوات األمن العراقية، وتسليحها وتدريبها يف مجاالت مكافحة اإلرهاب 

باإلضافة إىل  الحدود وتقنيات االستخبارات واستهداف مواقع محّددة  أمن  وضبط 

أموٍر أخرى. يتعّن عىل واشنطن أيضاً العمل عب تحالف مجموعة »دول العرشين« 
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عىل تعزيز اإلصاح والتعاون بن القوات العراقية و»قوات البشمركة الكردية«، إىل 

جانب تنفيذ مشاريع ُحكم يف املناطق السّنية والشيعية عىل حد سواء.

11( يف إصدار »املجهر السيايس« تحت عنوان »الحدود الرابطة: مئُة عاٍم عىل 

تحت  مقالًة  نايتس  م  يُقدِّ  ،2016 األول  كانون   151 العدد  بيكو«  ـ  سايكس  اتفاقية 

عنوان »العراق: تحديُد الدولة املستقرّة« حيث يذكُر فيها أّن حدوَد العراق التي ترُد 

يف الخرائط املعارصة ليست نتاجاً دقيقاً التّفاقية سايكس ـ بيكو بل اندماجاً لثاث 

محافظاٍت ُعثمنية. يف الفرتة املمتدة بن ]92] و932] أُقيمت حدود العراق ومنذ 

ذلك الحن تُنتقُد »اصطناعية« هذه الدولة، ويعوُد ذلك إىل حدٍّ بعيٍد بسبب افتقارها 

للوحدة العرقية ـ الطائفية. انضّم تنظيُم »الدولة اإلسامية« مؤخراً إىل قافلة الناقدين 

حينم هّدد يف العام 4]20 بالقضاء عىل مؤامرة سايكس ـ بيكو.

يطـرُح نايتـس األسـئلة التاليـة: كيـف ينبغـي أن تنظـر الواليـات املتّحـدة إىل 

العـراق، وكيـف تتقاطـُع املصالـح األمريكيـة مـع طبيعـة الدولـة العراقيـة وهيئتها؟ 

دةـ  توحيـد العـراق أو  هـل ينبغـي أن تسـعى الواليـات املتّحـدة نحـو نتيجـٍة محـدَّ

اقتطاعـه )إنشـاء دولـٍة كُرديـة ُمسـتقلة( ـ أم أن تنتظـر قيـام العراقيـن بوضـع جدول 

األعـمل؟ يُجيـُب نايتـس برصاحـٍة أّن عـىل الواليـات املتحـدة أن تعمـل كوسـيٍط 

يُسـاعد عـىل حـدوث انفصـال وّدي بـني كردسـتان والعـراق وأن تضمن بقـاء االثنني 

جاَريـن صديقـني. كذلك، عىل الواليـات املتّحدة أن تضمن عـدم تجاهل األقليات 

)الرتكـمن، املسـيحين، األزيديـن، الَشـبَك، الـكاكاي، وغريهـم( ألنّهـم أطـراف 

معنيّـة مهمـة يف املناطـق املتنازَع عليهـا ولديهم شـكاوى وطموحـاٍت خاصة. أّما 

يف املناطـق العراقيـة غـري الكرديـة، فريى نايتـس أّن الفيدراليـة لديهـا إمكانيٌة جيدة 

للتطبيـق، وأّن الواليـات املتّحـدة تسـتطيُع اتّخـاذ دور املطَمـِن يف التفاعات بن 

الكتـل الشـيعية وممثـيل املجتمع السـّني.

أّن  يبدو  أنّه  إاّل  الخارجية  العراق  حدود  بتعديل  يهتّم  أحد  ال  أنّه  نايتس  يعتُب 

العراقين يُدركون الحاجة لتعديل الحدود الداخلية. إذا انفتح العراقيون عىل انفصاٍل 
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عادل عن األكراد، فتوّد أمريكا بقوٍة حصوَل اتحاٍد عراقي. لدى واشنطن اهتمٌم شديد 

وكياٍن  العراق  بن  الوثيقة  والدبلوماسية  والعسكرية  والسياسية  االقتصادية  بالروابط 

كرديٍّ جديد، وهاتان الجارتان مُتثّان حليفتان قويّتان ألمريكا. عىل الرغم من صعوبة 

د  تصوُّر األمر يف بعض األحيان، إال أّن العراق قد يستفيد أكرث من حكٍم متثييٍل متعدِّ

املتنازَع  واملناطق  كردستان  أمر  انتهى  كيفم  الديني.  والتسامح  واللغات  الثقافات 

ع العراقي بشكٍل تام، وينبغي  عليها والعراق الفيدرايل، ال مُيكن حّل النسيج املتنوِّ

أن يُؤخذ بعن االعتبار يف الحكومة املستقبلية.



محمد الدجاين هو زميٌل يف برنامج الزمالة االفتتاحي »وستون« )Weston( يف 

ُس حركة »الوسطية« التي تستنُد إىل اإلسام املعتدل. يحمُل  معهد واشنطن، ومؤسِّ

الدجاين الجنسية الفلسطينية، وقد عمل سابقاً كأستاٍذ يف العلوم السياسية يف جامعة 

القدس، وانضّم إىل معهد واشنطن يف العام 2]20 كزميٍل مؤقَّت.

 خال سنوات دراسته يف الجامعة األمريكية يف بريوت، انضّم أوالً إىل »حركة 

القومين العرب« ومن بعدها إىل حركة »فتح«، لكّنه قرَّر يف العام 975] أن يرتك ميدان 

انتقاده  إثر  تهديداٍت  تلّقى  أن  بعد  األكادميية.  البيئة  عىل  اهتممه  ليصّب  السياسة 

الدكتوراه،  شهادة  نال  حيث  املتحدة  الواليات  إىل  غادر  »فتح«،  حركة  يف  للفساد 

وعاد يف العام 993] إىل القدس للمرة األوىل منذ العام 967].

تكساس  جامعتي  من  دكتوراه  شهاديت  القدس  يف  املولود  الدجاين  يحمُل 

س ملعهد القدس  وساوث كارولينا ويعمُل كباحٍث وناشط سام، وهو املدير املؤسِّ

للدراسات واألبحاث، ورئيس مجلس إدارة »دار املياه والبيئة يف رام الله« وعضو يف 

مجلس إدارة جمعية الشبّان املسيحين )YMCA( يف القدس.

إىل  رحلٍة  يف  فلسطينياً  طالباً   27 الدجاين  اصطحب   ،20[4 العام  من  آذار  يف 

معسكرات االعتقال النازية يف بولندا ليعرّفهم عىل املحرقة، فقام العّمل واملوظفون 

ورابطة املعلمن يف جامعة القدس بتعليق عضويته نهائياً، كم أصدرت تسع منظمت 

طابية سياسية تابعة للجامعة بياناً علنياً ضّده تحت عنوان »التطبيع=خيانة«، وتظاهر 

إذا  بقتله  فيها  دون  يهدِّ مساعده  إىل  رسالًة  ووّجهوا  الجامعة  الطاب ضّده يف حرم 

عاود التعليم يف الجامعة، وعمدوا إىل إحراق سيارته الحقاً.

حممد الدجاين
)Mohammed Dajani( 
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ع حول الثقافة والسياسة العربية، وقد ألّف باالشرتاك مع  كتب الدجاين بشكٍل موسَّ

 International مدير معهد واشنطن روبرت ساتلوف مقالًة للرأي وردْت يف صحيفة

Herald Tribune تحت عنوان »ملاذا ينبغي أن يدرس الفلسطينيون عن املحرقة؟«.

ـ  العربية  العاقات  والعربية،  اإلسامية  السياسة  الفلسطينيون،  الخربة:  مجاالت 

اإلرسائيلية، الدميقراطية واإلصاح.

اللغات التي يتحّدث بها الكاتب: العربية، اإلنكليزية.

*  *  *

1( يف مقالٍة بقلم محمد الدجاين وروبرت ساتلوف بتاريخ 29 آذار 2011 تحت عنوان 

»ملاذا ينبغي أن يدرس الفلسطينيون عن املحرقة؟«، يطرُح الباحثان السؤال التايل: هل 

يجب عىل الفلسطينين )والعرب اآلخرين( أن يدرسوا عن املحرقة؟ هل ينبغي أن تُدَرج 

هذه املأساة التاريخية يف املناهج الدراسية العربية؟ ويُجيُب كليهم بنعم.

يعتُب الباحثان أنّه ليك مننع حدوث إبادة جمعية يف املستقبل بقدر اإلمكان فإّن 

فهم األمور التي تُثريها هو أمٌر رضوري، ومع عدم وقوع حواٍر حول املحرقة فليس 

هناك معنى ملناقشة اإلبادة الجمعية. ال يعرف الفلسطينيون والعرب بشكل عام سوى 

ما يتمُّ تشويه ما يعرفونه عب املنظور املنحرف للثقافة  القليل عن املحرقة، وغالباً 

العاملية  الحرب  لليهود خالل  التي جرت  تدريس األحداث  يتمُّ  ال  العربية.  الشعبية 

الثانية يف املدارس أو الجامعات العربية، غري أنّه ليس لدى العرب ما يخشونه من فتح 

أعينهم عىل هذا الفاصل من التاريخ البرشي، فكام تقول اآلية: }وُقْل َربِّ زِْديِنْ ِعلْامً{.

يذكر الباحثان أنّهم ال يحثّان عىل تدريس املحرقة فقط ليك يفهم الفلسطينيون 

املعاناة اليهودية وتأثريها عىل نفسية الشعب اليهودي، فإّن تدريس الفلسطينين عن 

املحرقة لهذا السبب وحده مُيثّل خطراً ألنّه يُغّذي املعادلة السهلة بأّن »اليهود لديهم 

املحرقة والفلسطينيون لديهم النكبة«. يحثُّ الباحثان الفلسطينين عىل تعلّم املزيد 

عن املحرقة ليك يتسّنى لهم التسلُّح باملعرفة التي تساعدهم عىل رفض املقارنة، ألنه 
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إذا تّم تجنُّب ذلك عىل نطاٍق واسع، فإّن السام سيكون أقرب مناالً. مع كلِّ املعاناة 

التي يتحّملها الفلسطينيون، فإّن رصاعهم مع إرسائيل ما زال يف جوهره رصاعاً سياسياً 

ل إىل اتفاقات. يعتُب الباحثان  مُيكن أن ينتهي من خالل استعامل الدبلوماسية والتوصُّ

أّن تدريس املحرقة للفلسطينين هي وسيلٌة لضمن عدم سريهم يف الطريق املسدود 

املتمثِّل باالعتقاد بأّن عملية السام التي تجري بن حن وآخر بينهم وبن إرسائيل 

ميؤوٌس منها، وسوف تؤكّد مناقشة املحرقة أنّه مُيكن تحقيق السالم.

إىل  »دعوٌة  عنوان  تحت   2015 الثاين  كانون   15 بتاريخ  له  مقالٍة  يف   )2

عىل  ينبغي  جانباً،  الوقوف  من  بدالً  أنّه  الدجاين  يعتُب  املعتدل«،  اإلسالم 

باستاب  قامت  قد  صغرية  أقليًة  بأّن  لاعرتاف  يتآزروا  أن  املعتدلن  املسلمن 

أّن  الدجاين  يذكُر  سياسية.  أهداٍف  أجل  من  األساسية  ونصوصه   دينهم 

ممثلة  بقيٍم  تتشارُك  املسيحية،  أو  اليهودية  أو  اإلسامية  سواء  الدينية،  النصوص 

قامئة عىل السام والرحمة واملصالحة واالعتدال، حتى أّن القرآن يُحّذر من التطرف 

ذلك،  من  الرغم  عىل  االعتدال.  بتبنِّي  أتباعه   d محمد  النبيُّ  أوىص  وقد  الديني 

لخدمة  القرآن  آيات  تفسري  إىل  طويلة  فرتة  منذ  يعمدون  املتطرِّفن   املسلمن  فإّن 

عىل  بالشجاعة  املعتدلن  من  قليٌل  سوى  يتحّل  ومل  الخاصة،  السياسية  أجنداتهم 

أّن  ويعتُب  القرآنية  اآليات  لبعض  الخاطئة  التفسريات  الدجاين  املواجهة. ينتقد 

هناك العديد من النصوص يف القرآن والحديث والسرية النبوية التي تُعارض القراءة 

املتطرِّفة. 

يرُصِّح الدجاين أنّه ال يجوز أن يبقى املسلمون املعتدلون مكتويف األيدي، وال بّد 

من أن ترفع األغلبية املعتدلة الصامتة صوتها مهم كانت املخاطر ليك تُدافع عم تُؤمن 

دة قادرة عىل كبح جمح اإلسام املتطرف، وعليها االنطاق  به، فهذه األصوات املوحَّ

من قدرتها عىل اإلبداع واالبتكار لتعزيز االعتدال يف الدين والسياسة والحياة.

3( يف خطاٍب له بتاريخ 27 شباط 2015 تحت عنوان »النضال من أجل اإلسالم 

املعتدل: األفكار واألنشطة الفاعلة عىل الجبهة األمامية الجديدة«، يعتُب الدجاين أّن 
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هناك ثاثة محظورات يف املجتمع الفلسطيني ال بّد من كرسها، أال وهي: املواقف 

تجاه الواليات املتحدة، وتجاه تعليم الدين اإلسامي، وتجاه تعليم تاريخ املحرقة. 

يرُّصح الدجاين أنّه يعمل عىل كرْس هذه املحظورات منذ أكرث من عرشين عاماً، ويُشرُي 

إىل اإلنسانية التي الحظ وجودها عند اإلرسائيلين والتي قد ساهمت يف تغيري مواقفه.

يتحّدث الدجاين عن تأسيسه لحركة »الوسطية« املكرَّسة لإلسام املعتدل بعد 

أن الحظ اندماج بعض املسلمن املعتدلن مع اإلرسائيلين ويذكُر أنّه مل تكن طبيعة 

هذه الحركة سياسيًة عىل اإلطاق بل سعْت إىل بناء جرٍس بن السياسة والدين بهدف 

»الوسطية« عىل  أجرتها حركة  التي  املشاريع  أوىل  ركّزت  الفلسطينية.  الثقافة  تغيري 

قتل  الفلسطينيون  األطفال  يتعلّم  الفلسطيني حيث  اإلسامي  التعليم  مستوى  ترّدي 

هذا  إىل  نظراً  الله.  يُفضلّه  الذي  الدين  هو  اإلسام  وأّن  املسلمن  وغري  ين  املرتدِّ

التفسري  إىل  العودة  أجل  للفلسطينين من  الدعوة  بتوجيه  الحركة  قامت هذه  األمر، 

الذي يرسمه باإلضافة إىل تعليمهم  للقرآن والرتكيز عىل املسار الوسطي  الصحيح 

بأّن األديان األخرى تُشجِّع عىل االعتدال أيضاً.

األديان  أبناء  بن  الثقة  بناء  »الوسطية« يف  لحركة  الثاثة  الرئيسية  األهداف  تتمثّل 

املختلفة، والقضاء عىل األفكار النمطية، وتثقيف األجيال املقبلة. مع أّن هذا املرشوع 

قد واجه معارضًة شديدة داخل املجتمع الفلسطيني حيث قام كثريون باتّهام الحركة 

بأنها منوذٌج عن اإلسام املستوحى من الواليات املتحدة، ولكن يعتُب الدجاين أّن 

الجمعات املتطرفة أمثال »الدولة اإلسامية« لن تُهزم بالقوة العسكرية وحدها، وأنّه 

ينبغي تقديم إيديولوجيا بديلة عىل غرار »الوسطية«، أي أّن الدجاين يُشرُي ضمنياً إىل 

هذه  كرْسَ جميع  أّن  ويعتُب  إىل إرسائيل،  الصداقة  يد  مدُّ  هو  التطرُّف  البديل عن  أّن 

املحظورات هو أمٌر رئيٌي لوضع حدٍّ لحلقة الخوف وضمن مستقبٍل أفضل ألطفالنا.

4( يف مقالٍة له بتاريخ 9 نيسان 2015 تحت عنوان »تعليم أوالدنا رسالَة اإلسالم 

تُحرُِّف  أفكاراً  األطفاُل  يتعلّم  العربية  الدول  أنّه يف بعض  الدجاين  يذكُر  الحقيقية«، 

بأّن  ح  يرُصِّ ثّم  ذلك،  عىل  أمثلًة  الدجاين  م  يُقدِّ والحديث.  للقرآن  الحقيقي  املعنى 
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القرآن ال ينفي التوراة واإلنجيل بل يؤكّد عليهم ويؤيِّدهم، ويزخر بآياٍت تُبّجلهم، 

م اإلساُم للمسيحين  ويؤكِّد عىل القيم املشرتكة بن األديان اإلبراهيمية الثاث. يُقدِّ

واليهود مجاالً واسعاً من الحريات الدينية والحمية، ويعتُب أّن حقوق األقليات هي 

واجٌب ديني وأخاقي. يحثُّ القرآُن املسلمن عىل دعوة غري املسلمن إىل حواٍر 

ينشأ  وحينم  الحسنة{،  واملوعظة  }بالحكمة  الدينية  القضايا  حول  ولطيف  محرتم 

و}قل  دين{  ويل  دينكم  }لكم  يقولوا:  أن  املسلمن  القرآن  يُعلِّم  والحّدة  االختاف 

الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر{، وهذا ما ينبغي أن نُعلّمه ألطفالنا.

إسالٌم  هناك  األول 2015 تحت عنوان »هل  كانون   16 بتاريخ  له  5( يف خطاٍب 

فمفهوم  املايض،  عن  االبتعاد  إىل  يحتاُج  اإلسام  أّن  الدجاين  يذكُر  ُمعتدل؟«، 

»اإلصاح« يعني العودة إىل األصل. االعتدال هو أمٌر أسايس يف اإلسام، وذلك وفق 

أساس واضح ميكن العثور عليه يف العديد من السور واألحاديث النبوية الرشيفة؛ 

فالتحليل العقاين للنصوص واملبادئ الدينية هو وحده الذي يسمح بالوصول إىل 

صيغٍة ُمعتدلة وصادقة عن اإلسام. من خال ترصيحه بأنّه يتوّجُب عىل املسلمني 

املعتدلني أن يدركوا أّن الجهاد هو الرصاع الروحي داخل أنفسهم ضد الرش والخطيئة 

للجهاد يف  العسكري  البعد  بنفي  الدجاين  يقوُم  املؤمنني،  النضال ضّد غري  وليس 

اإلسام ويحرص الجهاد يف عملية التطهري الروحي.

م املعنى الحقيقي، لذا ينبغي  يعتُب الدجاين أّن التفسريات الحرفية للغاية ال تُقدِّ

ين عن التفسريات الحرفية  عىل اإلسام النظر يف اإلصاح املسيحي الذي نأى بالدِّ

للكتاب املقدس، فالهدف النهايئ لإلسام هو خري البرشية ولذلك يجب أن يُدرس 

يف  الوقوَف  املعتدلن  عىل  يجب  كذلك،  حجر.  من  بقلٍب  وليس  إنساين،  بقلٍب 

التطرُّف من خال  القضاء عىل  يتمَّ  يُرتكب باسم اإلسام، ولن  الذي  التطرف  وجه 

حرب الكراهية ولكن من خال قهر الخوف وتعزيز املصالحة. يُقّدم الدجاين أمثلًة 

عىل أموٍر يعتربُ أنّها مل ترد يف القرآن كالحجاب، والعداء تجاه اليهود واملسيحيني، 

ورجم الزانية، وقتل املرتدين، ولكّن املتطرفن يُطبِّقونها يف يومنا هذا بينم ال يُدافع 

املسلمون املعتدلون عن هذه اآلراء املتخلِّفة وال ميارسونها.
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عىل  ينبغي  »ملاذا  عنوان  تحت   2016 أيلول   13 بتاريخ  معه  مقابلٍة  يف   )6

الفلسطينيني دعم التطبيع مع إرسائيل؟«، يتحّدث الدجاين عن حركة مناهضة التطبيع 

أال وهي:  الحملة  لهذه  الثاث  األساسية  املبادئ  د  ويُعدِّ فلسطن،  مع إرسائيل يف 

إنهاء االحتال، وتأمن حقوق مساوية لإلرسائيلين والفلسطينين، ومنح حق العودة 

الكامل لّاجئن الفلسطينين، ويعتُب أّن التطبيع يُشكِّل خطوًة أساسية يف عملية إنهاء 

النزاع. ال بّد من أن يجلس اإلرسائيليون والفلسطينيون معاً عىل طاولة املفاوضات 

يتحقق  الطرفن، ولن  تنازالٍت مؤملة تحظى مبوافقة  نية إىل  بكلِّ ُحسن  ويتوصلوا 

ذلك إاّل إذا أيّد الرأي العام اإلرسائييل قضيَة السام.

من الجانب اإلرسائييل، من غري املرجَّح أن تؤدِّي مقاطعة إرسائيل عىل الصعيد 

األكادميي والثقايف والتجاري إىل إنهاء االحتال، بل ستزيد اليمن اإلرسائييل قساوًة 

وتصلباً وتقوِّي املتطرِّفن يف إرسائيل. يف الواقع، تستغل الحكومة اإلرسائيلية حملة 

مناهضة التطبيع لادِّعاء بعدم وجود رشيك من الجانب الفلسطيني. أّما من الجانب 

مشاعر  تفريغ  خال  من  »التنفيس«  من  نوعاً  التطبيع  مناهضة  تُشكِّل  الفلسطيني، 

الغضب واإلحباط التي تُراود الشعب الفلسطيني نتيجة االحتال اإلرسائييل. 

يعتُب الدجاين أّن التطبيع ال يحرم الفلسطيني حقَّه يف املطالبة بحقوقه وال مينعه 

من إدانة الظلم املرتكب من قبل دولة إرسائيل بحقِّ الفلسطينين، ويذكُر أنّه ُمستعٌد 

للمشاركة يف حواٍر مع املجموعات أو األفراد اإلرسائيليني اليمينيني الذين يؤيِّدون 

يجب  التي  الفئة  هي  بالتحديد  هذه  ألّن  املستوطنات  وبناء  االحتالل  عىل  اإلبقاء 

ل إىل تفاهم. مُيكن إنهاء االحتال من  التحاور معها من أجل تغيري الوضع أو التوصُّ

خال القضاء عىل النفوذ املتطرِّف لدى الجانبَن، وبالتايل خلق بيئة مبنيّة عىل الثقة 

من شأنها إحال حقبة جديدة من املصالحة والسام عب تسويٍة سلمية يتم التفاوض 

عليها، ويبدأ ذلك من االعرتاف باآلخر واحرتامه وليس نزع الرشعية عنه وعزله.

إنهاء  سيدفع  اآلخر،  مع  التوافق  عدم  التطبيع  مناهضة  عملية  تفرتض  حن  يف 

االحتال الفلسطينين إىل االتفاق معه يف نهاية املطاف. بالتايل، ميكنهم أن يحرزوا 
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يختتُم  التطبيع«.  »حملة  دعم  لناحية  املبادرة  زمام  أخذ  خال  من  عديدة  مكاسب 

إنّه بدالً من حملة مناهضة التطبيع، تستوجُب مصالُح الفلسطينيني  الدجاين بالقول 

العام  الرأي  إعجاب  وإثارة  اإلرسائيليني  إلرشاك  واسرتاتيجية  مبارشة  حملٍة  تنفيَذ 

اإلرسائيل، فمن دون التعاون والتواصل والتطبيع يستحيُل تحقيق السالم، وهذا هو 

الهدف بالتحديد.

7( يف مقالٍة له بتاريخ 14 شباط 2017 تحت عنوان »أسباب معارضة نقل السفارة 

األمريكية من تل أبيب إىل القدس«، يعتُب الدجاين أّن الرئيس ترامب سيُحسن صنًعا إذا 

مل يلتزم بتعهُّده الذي يقيض بنقل السفارة األمريكية إىل القدس، وذلك لألسباب اآلتية:

تعتب  التي  القدمية  األمريكية  السياسة  الحالة  هذه  يف  ترامب  إدارة  ستناقض  أ( 

 [947 القدس مدينًة محتلة كجزٍء من قرار التقسيم التي اتخذته األمم املتحدة عام 

لجعل القدس منطقًة دولية وإبقائها مفتوحًة أمام األديان السموية الثاثة.

أن  إلرسائيل  مة  مقسَّ غري  كعاصمٍة  بالقدس  األمرييك  االعرتاف  شأن  من  ب( 

القضية  هذه  تسوية  إىل  سعيها  يف  إرسائيل  اندفاع  من  ويحّد  أوسلو،  التزام  يقوِّض 

ضد  اإلرهابية  الخطط  لتصعيد  حجًة  املسلمن  املتطرِّفن  ويُعطي  سلمي،  بشكٍل 

املدنين يف القدس.

ع هذه الخطوة الهوة بن الواليات املتحدة وحلفائها األوروبين. ج( ستوسِّ

املؤيِّدة  العربية  األنظمة  قبل  من  الدعم  تراجع  إىل  الخطوة  هذه  ستؤدِّي  د( 

تحتاجها  دوٌل  وهي  ومرص،  واملغرب  والسعودية  األردن  غرار  عىل  لألمريكين 

الواليات املتحدة كحلفاٍء لها يف حربها ضّد اإلرهاب وتنظيم »الدولة اإلسامية«.

هـ( قد تُولِّد هذه الخطوة اضطراباٍت يف الشارع العريب، مقوضًة بذلك التعاون 

لة  الخجول بن إرسائيل والدول العربية املعتدلة. وإذا ما اتخذت عملية السام املؤجَّ

منًحى عنفيًّا، قد يُستهَدف املواطنون األمريكيون واملصالح األمريكية يف املنطقة 

مّم يزيد من عزلة الواليات املتّحدة يف العاملن العريب واملسلم.
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و( ستكتي هذه الخطوة بأبعاٍد دينية عميقة يف العاملن اإلسامي واملسيحي 

تشّنها  التي  الحرب  من  جزًءا  الجمهري  ستعتبها  اإلسامي،  العامل  يف  إنّه  حيث 

إدارة ترامب عىل اإلسام مّم قد يدفع بالكثريين إىل دعم أيديولوجية تنظيم »الدولة 

اإلسامية« مّم يعّزز التطرُّف. أّما يف العامل املسيحي، فستُعتب تلك الخطوة تنازاًل عن 

القدس لصالح الديانة اليهودية، كم ستشكُِّل تجاهًا لحقوق املسيحين ومراكزهم 

الدينية يف املدينة املقدسة.

باختصار، يعتُب الدجاين أّن هذه الخطوة ستُلهب األوضاع يف املنطقة من دون 

وتتسبَّب  الهجمت من جهة،  لخطر  واألمريكين  األمريكية  فتُعرّض املصالح  داٍع، 

بزعزعة االستقرار السيايس يف األنظمة العربية املعتدلة من جهة أخرى.



حنن غّدار زميلٌة مؤقتة يف معهد واشنطن تُركّز أبحاثها عىل السياسة الشيعية يف 

منطقة الرشق، وهي مديرة تحريٍر سابقة للنسخة االنكليزية من موقع NOW اإلخباري 

اللبناين. كمديرة تحرير هذا املوقع، ألقت غّدار الضوَء عىل نطاٍق واسعٍ من القضايا 

الراهنة التي ترتاوُح بن تطوُّر حزب الله داخل املنظومة السياسية اللبنانية املهّشمة، إىل 

نفوذ إيران املتصاعد يف أنحاء الرشق األوسط. ساهمت غّدار بكتابة عدٍد من املقاالت 

للمجات والصحف األمريكية ومن ضمنها »نيويورك تاميز« و»فورين بوليي«. قبل 

التالية:  الصحف  لصالح  مقاالٍت  غّدار  كتبت   ،2007 يف   NOW ملوقع  انضممها 

السفري، النهار، والحياة وعملت أيضاً كباحثٍة يف املكتب اإلقليمي للبنامج اإلمنايئ 

لألمم املتّحدة. تنحدُر غّدار من بلدة الغازية يف لبنان ولديها إجازة يف األدب اإلنكليزي 

وماجستري يف دراسات الرشق األوسط من الجامعة األمريكية يف بريوت.

مجاالت الخربة: لبنان، السياسة اإلسامية والعربية.

*  *  *

1( يف خطاٍب لها بتاريخ 15 آب 2016 تحت عنوان »تجربٌة تحوُّلية: فهم انخراط 

حزب الله يف سوريا«، تذكُر غّدار أّن حزب الله قد أرىس ثاث ركائز أساسية لنشاطاته 

عىل  التشديد  ب(  لبنان؛  يف  مستقلة  واجتمعيٍة  اقتصاديٍة  خدماٍت  إنشاء  أ(  وهي: 

»املقاومة« املتواصلة لتحرير األرايض املحتلة؛ و ج( إحياء ذكرى استشهاد اإلمام 

الحسن التي تُشّكل سياقاً مناسباً للدور السيايس والعسكري الذي يلعبه حزب الله 

يف لبنان. من خال إجادة التنظيم الربَط بن هذه الركائز، استطاَع تعبئة الشيعة تحت 

رايته بينم نجح أيضاً يف التغلغل يف مؤسسات الدولة واالقتصاد والسياسة.

حنني غّدار
)Hanin Gaddar( 
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له يف سوريا، تغرّيت أولوياته واسرتاتيجياته  تعتُب غّدار أنّه حينم بدأ حزب الله تدخُّ

العسكري،  لإلنفاق  ميزانيته  من  بكثري  أكب  نسبٍة  بتخصيص  رشع  أوالً،  وخطاباته. 

قد  منها  أكب  نسبًة  أّن  إاّل  االجتمعية  للخدمات  متويله  استمرار  من  الرغم  وعىل 

سات املرتبطة ببنيته التحتية العسكرية، وذلك يف إطار  ُوجِّهت إىل العائات واملؤسَّ

الجهود التي يبذلها لدعم قواته. ثانياً، أصبحت سياسة »املقاومة« ضّد إرسائيل ثانوية 

مع تحّول اهتمم التنظيم إىل النزاع السوري. ثالثاً، تخىّل التنظيم عن خطابات »النرص 

اإللهي«، وبعد أن كان حزب الله يُعتب قوًة تُحقِّق االنتصارات الرسيعة والحاسمة، 

يُفسح  فالقتال يف سوريا ال  بادها جثامن »شهدائها«،  تُرسل إىل  قوًة  اليوم  أصبح 

الكثري من املجال أمام االنتصارات اإللهية.

تتحّدث غّدار عن الفجوة الكبرية التي تسبَّبت بها الحرب بن شيعة لبنان، ومع 

اعتبار حزب الله اآلن عىل نحٍو متزايد ميليشيا شيعية إقليمية، وجد العديُد من الشيعة 

أنّه من شبه املستحيل إيجاد وظائف يف املؤّسسات السّنية يف لبنان ودول الخليج. 

تذكُر غّدار أّن فرص العمل املتوافرة أمام اللبنانين الشيعة عىل وجه الخصوص هي 

ضئيلة جداً خارج إطار الفرص التي يوفّرها لهم حزب الله، ولوال االنتشار الكثيف 

للتنظيم يف سوريا لكان معظم سكان ضاحية بريوت الجنوبية عاطلن عن العمل.

عىل الرغم من أّن الرصاع قد أثقل كاهل مقاتيل حزب الله، واستنزف املجتمع 

أبناء  أّن  إاّل  االجتمعية،  الطبقات  بن  الفوارق  وعّمق  ومالياً،  اجتمعياً  الشيعي 

كبار املسؤولن يف حزب الله يعيشون حياًة مرفّهة ـ وهذه ظاهرٌة استثارت مشاعر 

الحرمان لدى العديد من اللبنانين الشيعة. تعتُب غّدار أّن هذه الفوارق االجتمعية 

ـ باإلضافة إىل مقتل معظم القادة امليدانين للحزب منذ حرب 2006 ـ قد أرهقت 

املقاتلن واملدنيِّن الشيعة. ويف حن أّن من شأن أّي مواجهة جديدة مع إرسائيل 

أن تحيي روح التضامن لدى حزب الله، إاّل أّن األعباء االجتمعية واملالية املرتتِّبة 

عىل االنخراط يف حرب خارجية )سوريا( قد ألحقت أرضاراً كبرية عىل الدعم الذي 

يتمتّع به التنظيم.

2016 تحت عنوان »وصول اسرتاتيجية "سوريا  8 أيلول  2( يف مقالٍة لها بتاريخ 
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املفيدة" التي تعتمدها إيران إىل مرحلة االكتامل العمل«، تذكُر غّدار أّن قيام إيران 

مبساعدة نظام األسد عىل إرساء السيطرة التامة عىل دمشق تُشكُِّل جزءاً واحداً فقط 

من خطّتها لتشكيل هاٍل شيعي، وأّن أيَّ خطٍة لوقف تعزيز هذه األهداف قد تُشعُل 

املحيطة  املناطق  بإفراغ  األسد  نظام  قيام  عن  غّدار  تتحّدث  أوسع.  طائفياً  رصاعاً 

بهذه  إيران  من  املدعومة  امليليشيات  تورط  أّن  وتعتُب  السّنة  سّكانها  من  بدمشق 

العملية يكشُف الكثري عن اهتمم إيران بالسيطرة عىل هذه البلدات التي تقع ضمن 

الراحلن،  السّنة  منازل هؤالء  الشيعي األوسع. يف  نطاق »سوريا املفيدة« والهال 

العراقية وعىل وجه الخصوص أولئك املنحدرين من  العوائل  النظام بإسكان  يقوُم 

الجنوب العراقي الشيعي.

الحفاظ  عىل  النظام  مساعدة  إىل  لألسد  الدميوغرافية  االسرتاتيجية  تهدُف  بينم 

عىل سيطرته عىل دمشق، فإّن إيران وميليشياتها بالوكالة تستثمر أيضاً بشّدة يف هذه 

العملية إذ تأمل طهران أن تقوم االتفاقيات التي تُعقد مع املدن السّنية املحارصة بتعزيز 

اسرتاتيجيتها الخاصة القامئة عىل فكرة »سوريا املفيدة« التي تتضّمن انتزاع السيطرة 

عىل املمر الذي يربط املنطقة الساحلية السورية مبعاقل حزب الله يف لبنان. وبصفته 

العميل الشيعي الرئيي إليران، أجرى حزب الله تطهرياً عرقياً بنفسه يف بعض املناطق 

عىل طول الحدود )عىل سبيل املثال، يف مدينة القصري ومنطقة القلمون(.

وحمص  بدمشق  القلمون  يربط  الذي  املمر  يُصبح  قد  الجهود،  لهذه  نتيجًة 

والجيب العلوي خالياً من السّنة قريباً. باإلضافة إىل حمية العاصمة من القوات ذات 

األغلبية السنية املناهضة لألسد، فإّن هذا التطور قد يعطي حزب الله إمكانية الوصول 

إرسائيل.  أخرى ضد  بفتح جبهة  له  يسمح  أن  ويحتمل  الجوالن،  إىل هضبة  اآلمن 

ينبغي النظر إىل هذا املمر يف السياق اإلقليمي، إذ سريبط إيران والعراق و»سوريا 

املفيدة« شبه املكتملة بسهل البقاع واملعقل العسكري لـحزب الله يف جنوب لبنان، 

وسيكتمل بالتايل الهال الشيعي الذي تُسيطر عليه طهران ولكّنه سيكون محاطاً ببحٍر 

من السّنة، وبخطاٍب طائفي متصاعد، وبزيادة العداء تجاه الشيعة. وعليه، تعتُب غّدار 

ُب عىل امليليشيات التابعة إليران، مبا فيها حزب الله، أن تبقى منترشة عىل  أنّه سيتوجَّ
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دة لحمية هذا الهال يف لبنان وسوريا والعراق وأيِّ مكان آخر قد تكون  جبهاٍت متعدِّ

هناك حاجة إىل أن تتواجد فيه.

3( يف مقالٍة لها بتاريخ 12 ترشين األول 2016 تحت عنون »نساء حزب الله غري 

ُم غّدار مثاالً عن والدٍة ُممتعضة لشهيد من حزب الله وتعتُب أّن لقب  سعيدات«، تُقدِّ

»شهيد« لن يؤمِّن مستقبل هذه األم. عىل الرغم من أنّها سوف تحصل عىل تعويض 

ومنافع إال أنّها سوف تُنىس كآالف األمهات اللوايت خرْسن أبنائهّن يف املعركة. تذكُر 

غّدار أّن األموال التي رصفها حزب الله عىل عوائل الشهداء يف السابق هي أكرث مّم 

يرصفه اليوم ويعوُد السبب إىل أّن معظم التمويل اآليت من إيران يرُصف عىل العمليات 

العسكرية املحلّيّة وعىل وجه الخصوص يف سوريا. يف الوقت الراهن، يلقى املزيد 

من املقاتلن حتفهم وتقوم عائاٌت إضافية باملطالبة بالتعويض والخدمات، وهذا 

األمر يُثرُي السخط يف مجتمع حزب الله واملجتمع الشيعي األعم يف لبنان.

إّن الحزب مينح املقاتلن  الله حيث  النساء يف حزب  تتحّدث غّدار عن وضع 

رواتبهم لقاء جهودهم وتضحياتهم بينم يُفرتض عىل النساء االنتظار، وتتطرّق أيضاً 

عىل  تقع  التي  والتوقّعات  واملهدي  كاملصطفى  مدارس  يف  الفتيات  تربية  ملسألة 

أكتافهّن ليعملن ضمن صفوف حزب الله ويتزّوجن من مجاهدين الحقاً ويروِّجن قيم 

الحزب داخل عوائلهّن ويف املجتمع. تتلّقى النساء من العوائل القدمية يف الحزب 

احرتاماً وتعويضاً أكرث من غريهّن، ومع أّن الخدمات للمجتمع األوسع قد تقلّصت 

املشكلة  أّن  غّدار  ترى  الخاص.  االهتمم  تتلّقى  زالت  ما  الداخلية  الدائرة  أّن  إاّل 

الجديدة تتمثّل يف زوجات املقاتلن الجدد اللوايت يُعانن من الناحية االقتصادية. 

واضطرار  املؤقَّت  الزواج  ملسألة  الله  حزب  استخدام  عن  غّدار  تتحدث  كذلك، 

النساء للدخول يف عقود  كهذه من أجل املال وقيام بعض املسؤولن يف حزب الله 

بالضغط عىل األرامل للقبول بإجراء عقود زواج مؤقّتة معهم.

تعتُب غّدار أّن النساء مُيثِّلن املشكلة الداخلية الرئيسية يف حزب الله، فهّن يخرسن 

يف  دورهّن  يهمِّش  األمر  وهذا  سوريا  يف  الحرب  يف  وأزواجهن  وإخوتهن  أبناءهن 

الحزب، ويدفع األفقر من بينهن إىل حافّة البقاء عىل قيد الحياة. كذلك، ترُّصح غّدار 
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أّن اإلحباط والظلم االجتمعيَّْن التي تستمر الحرب يف زيادتهم وتعميقهم قد يؤّديان 

قريباً إىل انفجاٍر »لن تكون حتى السيدة زينب قادرة عىل منعه« عىل حّد تعبريها.

بتاريخ 18 ترشين األول 2016 تحت عنوان »البدائل االقتصادية  4( يف مقالٍة لها 

قد تُساهم يف فصل الشيعة عن حزب الله«، تتحّدث غّدار عن قيام مرصف لبنان يف 

أيار 6]20 بإصدار تعميٍم دعا فيه املصارف كافًّة إىل إغاق حساباٍت تعود إىل أفراٍد 

ساٍت مرتبطة بـحزب الله، وقد صدر هذا التعميم يف أعقاب ترشيعٍ جديد أصدرته  ومؤسَّ

الواليات املتّحدة وُعرف دولياً باسم »قانون مكافحة متويل حزب الله«. منذ أيار، تّم 

املؤّسسات  أوساط  الذعر يف  من  حالًة  سبّب  الذي  األمر  الحسابات،  مئات  إغاق 

والكيانات األخرى املرتبطة بالحزب، وقد سِخر األمن العام لـحزب الله من العقوبات 

األمريكية معتباً أنّه لن يكون لها أّي تأثري عىل الحزب ألنّه يحصل عىل أمواله من إيران.

سياساته  عىل  هائلة  تعدياٍت  أدخل  قد  ولكّنه  قريباً،  الله  حزب  أموال  تنفد  لن 

التغيريات يف  هذه  أثر  ]]20. متثَّل  عام  السورية  الحرب  انخراطه يف  منذ  اإلنفاقية 

من  عدٍد  وخال  مىض،  وقت  أّي  من  أكرث  العزلة  وازدياد  التسلُّح  بزيادة  امليزانية 

املقابات التي أُجريت مع مقاتلن يف صفوف حزب الله وأعضاء فيه وداعمن له، 

النظر يف فرٍص  تجىّل شعوٌر واحٌد بوضوح: قد يكون هؤالء األفراد منفتحن عىل 

اقتصادية خارج نطاق الحزب.

العسكري  القطاعن  بن  نفقاته  م  يقسِّ الله  حزب  كان  التاريخية،  الناحية  من 

يف  نطاقاً  األوسع  الشيعي  واملجتمع  لبنان  يف  الرئيي  مجتمعه  وبن  والخدمايت، 

إيران  ذراع  أو  ـ  إقليمية  ميليشيا  إىل  نفسه  الله  حزب  حّول  فقد  اليوم  أّما  املنطقة. 

الجمهورية اإلسالمية  القادمة من  األموال  ـ وأصبحت معظم  املنطقة  العسكرية يف 

تُخّصص لتمويل عملياته العسكرية يف سوريا والعراق واليمن وأّي مكان آخر تسعى 

أّن  الله  حزب  أتباُع  اعتَب  السورية،  الحرب  قبل  بالوكالة.  قواٍت  نرش  إىل  إيران  فيه 

»املقاومة« هي دعوة أو تكليف، أّما يف أيامنا هذه فإّن املقاتلن يف سوريا يصفون 

مهمتهم بأنها مجرد »عمل« أو »وظيفة«.
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أّدت الحرب إىل إنهاك الطائفة الشيعية يف لبنان عىل العديد من املستويات، لكّن 

التي  األحياء  الفقرية يف  الجيوب  بشكل خاص عىل سكان  كانت وخيمة  العواقب 

ومرفوضن  للغاية،  معزولن  اللبنانيون  الشيعة  أصبح  وقد  الله،  عليها حزب  يسيطر 

يُساهم  قد ال  لبنان ويف مختلف أنحاء العامل العريب.  من قبل جمعاٍت أخرى يف 

استحداث بدائل اقتصادية للشباب الشيعة بدفعهم إىل مناهضة حزب الله ولكّنه قد 

م لهم خياراً وسبيالً لوضع حدٍّ العتامدهم عىل مصادر الحزب. يُقدِّ

ترى غّدار أنّه من خال املساعدة عىل توفري فرص عمل للشباب الشيعة يف لبنان، 

سيعمل املجتمع الدويل عىل تقويض قدرة حزب الله عىل تجنيد املقاتلن. يُدرُك 

الحزب جيداً هذا الواقع، وبالتايل فإنه يبذل جهوداً حثيثة لتقويض جهود املساعدات 

الرامية إىل تحسن رفاهية  ـ  الواليات املتّحدة  مها  تُقدِّ التي  فيها تلك  الدولية ـ مبا 

مّد  الدويل يف املثابرة عىل  يواجه املجتمع  الذي  التحدي  الشيعية. يكمُن  الطائفة 

اليد للشيعة يف لبنان مع الكشف يف الوقت نفسه عن نفاق حزب الله املتمثّل بزعمه 

الدفاع عن مصالح الشيعة بينم مينع دخول املساعدات.   

5( يف مقالٍة لها بتاريخ 23 ترشين الثاين 2016 تحت عنوان »احتامل قيام إيران 

أهمية  من  الرغم  أنّه عىل  غّدار  تعتُب  لبنان«،  إىل  العراق وسوريا كجرٍس  باستخدام 

من  األجزاء  بعض  ترك  نتائج  أّن  إاّل  اإلسامية«  »الدولة  قبضة  من  األرايض  تحرير 

العراق وسوريا تحت السيطرة اإليرانية قد يكون بنفس مستوى فظاعة تركها يف قبضة 

الجمعات املتطرِّفة. هناك رسالٌة تُكرُِّر إيران إرسالها إىل املجتمع الدويل وهي أنّها 

ستقوُم بكّل ما يلزم لتكون من صّناع القرار يف املمر الذي يصُل العراق بلبنان عب 

سوريا. عىل الرغم من أنّه قد ال يكون للجرس البي أهمية كبى لطهران من ناحية 

نقل األسلحة، إاّل أنّه سيوفِّر مرسحاً أكب الستعراض قوتها وترسيخ الوجود اإليراين 

املتواصل يف العراق وسوريا ولبنان.

اٍت  جاء التسارع يف االسرتاتيجية اإليرانية الواضحة ملّد هذا الجرس يف أعقاب تغريُّ

جذرية يف الهيكلية الهرمية للميليشيات الشيعية يف سوريا. نظراً لسلسلة النجاحات 

التي حققتها »منظمة بدر« يف العراق وسوريا، قّررت إيران تغيري القيادة العملياتية يف 
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بينم وضعت  دمشق  القصري وضواحي  عىل  ُمسيطراً  الله  بقي حزب  سوريا، حيث 

»منظمة بدر« عىل رأس العمليات العسكرية يف حلب وأصبحت تعمل مبارشًة تحت 

إمرة الحرس الثوري اإليراين. مع تواجد »منظمة بدر« عىل جهٍة من الحدود وحزب 

لتوسيع  التخطيط  طور  يف  إيران  تكون  أن  املحتمل  من  األخرى،  الجهة  عىل  الله 

الجرس البي إىل جنوب لبنان قريباً. وإذا نجحت إيران يف هذه املساعي، فإّن الدول 

الثاث املتورّطة يف هذه االسرتاتيجية قد تخرس ما تبقى من سيادتها.

الخطاب  تأجُّج  يؤدِّي  أن  احتمل  وهي  إلحاحاً  أكرث  مشكلة  وجود  غّدار  ترى 

لتنظيم »الدولة اإلسامية« واإلسهام  الطائفي  الشيعين إىل تحفيز الخطاب  والنفوذ 

التي  األخرى  املتطرِّفة  الجمعات  جانب  وإىل  جانبه  إىل  السّنة  السكان  تعبئة  يف 

ى من هذه املشاعر. ويف حني يُعترب تحرير األرايض السورية والعراقية من قبضة  تتغذَّ

الفاعلة األخرى  أمراً جوهرياً، يجب عىل واشنطن واألطراف  تنظيم »داعش«  قوات 

التفكري بتأنٍّ يف النتائج املرتتبة عىل تسليم هذه األرايض إىل إيران.

2016 تحت عنوان »توّقفوا عن تسمية  14 كانون األول  بتاريخ  لها  6( يف مقالٍة 

النزاع السوري بالحرب األهلية، فهو ليس كذلك«، تذكُر غّدار أّن املجتمع الدويل 

يعتب األزمة يف سوريا حرباً أهلية، ولكّن هذا التبسيط غري دقيق ويحفل بالخطورة فهو 

يعفي املجتمع الدويل من املسؤولية ومينح بشار األسد غطاًء من الرشعية، كم أنّه 

يبّئ روسيا وإيران اللَّتن ينخرُط جنودهم بفاعليٍة يف الرصاع، ويسمح للتنظيمت 

لها يف النزاع وأعملها العنيفة. وفقاً لغّدار، ليس هناك  اإلرهابية املحلية بتبير تدخُّ

دة التي تطبُع النزاع السوري،  شٌك يف أّن الحرب األهلية هي إحدى الصفات املتعدِّ

ولكّن الحقيقة هي أّن هذه حرٌب يشّنها نظام األسد وحلفاؤه عىل الشعب السوري.

تعتُب غّدار أنّه ال مُيكن إطاق تسمية الحرب األهلية عىل هذا الرصاع يف حن أّن 

املعارضة السورية نادراً ما تُقاتُل املوالن السورين للنظام بل تخوُض عملياتها بوجه 

مقاتلن أجانب يف بلدها، وكذلك فإنّها ليست حرباً أهلية عندما تكون روسيا وإيران 

والسعودية والواليات املتّحدة وغريها من دول حلف الناتو منخرطًة فيها بشكٍل أو 

بآخر. إّن وصف هذا الرصاع بالحرب األهلية له تداعياٌت خطرية عىل السياسة، حيث 
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يُتيح  الذي  النزاع محيل، األمر  بأّن هذا  ُن الحمية لألسد ويُعطي االنطباع أيضاً  يؤمِّ

للقوى الغربية واملنظّمت الدولية عدم االنحياز لجهٍة أو ألخرى. تختتُم غّدار بقولها 

أنّه ال مُيكن فهم تاريخ النظام واسرتاتيجيته، والطبقات املختلفة من الشعب السوري، 

ومصالح األطراف املتدخلة يف الرصاع، وال أهمية املساءلة، إاّل لدى التوقُّف عن 

تسمية النزاع بالحرب األهلية.

7( يف مقالٍة لها بتاريخ 22 شباط 2017 تحت عنوان »حزب الله يفقُد بريَقه يف ظلِّ 

ُسليامين«، تذكُر غّدار أّن العاقات بن مقاتيل حزب الله وقادتهم يف الحرس الثوري 

اإليراين تُعتب معقَّدة، إاّل أنّها أكرث إشكاليًة من أن تُناقَش علناً، وقد كشفت الحرب 

عية الحقيقية، إىل جانب غطرسٍة فارسيٍة يف التعامل  يف سوريا عن نوايا إيران التوسُّ

مع الشيعة العرب مل يألفها مقاتلو حزب الله من قبل.

بعد إرسال سليمين إىل سوريا يف األيام األوىل من الحرب، رسعان ما تغرّيت 

الهوية  عىل  للرتكيز  املتكرِّرة  الدعوات  أّدت  وإيران.  الله  حزب  بن  الديناميكية 

املذهبيّة إىل توحيد امليليشيات الشيعية كافة التي تُقاتل تحت راية الحرس الثوري 

يُواِجُه هذا االتحاد تحدياٍت  اإليراين خال الحرب، ولكن منذ ذلك الحن أصبح 

من  االعرتاضات  بعض  الكاتبة  تُورد  والعرب.  الفرس  بن  العميقة  بالتوترات  تتمثَّل 

تخيّل  أو  معهم  واملتغطرس  القايس  اإليراين  التعامل  عىل  الله  حزب  يف  مقاتلن 

أّن سليمين  الله  العديد من مقاتيل حزب  اإليرانين عنهم يف ساحة املعركة. يرى 

الناتج عن ذلك  التوتُّر  استبدالها بسهولة، ويقوُم  يعتبهم مجرد ذخرية عربية مُيكن 

بالتسبُّب بخيبة أمٍل تجاه اّدعاءات إيران عن الوحدة الشيعية الشاملة. أصبح العديد 

خيال،  هو  الشيعية«  الهوية  »وحدة  مفهوم  أّن  يعتقدون  املخرضمن  املقاتلن  من 

مقاتلن  كونهم  من  أكرث  األمل  خائبي  لبنانين  كعرب  بادهم  إىل  سيعودون  وأنهم 

منترصين ميثّلون عموم الشيعة، كم يعتقُد الكثري من املقاتلن أنّهم يدفعون جميع 

التكاليف بينم يجني اإليرانيون الثمر.

تنعكس التغيريات يف القوة القتالية لـحزب الله بشكل خطري عىل املجتمع الشيعي 

االقتصادية  وآثارها  عامة  بصورٍة  سوريا  يف  الحرب  شعبية  لعدم  ونظراً  لبنان،  داخل 
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ل الرضبات  الحادة، أصبح اللبنانيون الشيعة أكرث عزلًة. لن يتمكَّن حزب الله من تحمُّ

التي تشوِّه سمعته لوقت طويل، إاّل أنّه يبدو أّن إيران وسليمين هم غري منزعجن من 

الوضع الراهن، بل يعتبان أن هذه املشكلة تخصُّ حزب الله وحده. فقَد حزب الله 

بعضاً من »القدسية« التي كان يحظى بها يف لبنان، ومل يعد العديد من الشيعة الذين 

يبحثون عن هويٍة وخطاٍب مغاير أو طريقة عيٍش مختلفة يعتبون الحزب مجدياً.

ترى غّدار أّن اإلقدام عىل مواجهة إرسائيل قد تكون خطوة تستطيُع إحياء الدعم 

إذا عمدت واشنطن إىل الضغط عىل حزب  لبنان.  الله يف  الشيعي لـحزب  الشعبي 

اتِّخاذ  التوتُّرات بن الواليات املتّحدة وإيران، قد يعمد الحزب إىل  الله وسط تزايد 

ُق  صفة الضحية ليكسب من جديد الدعم الشعبي الذي كان يحظى به. بالتايل، ستتحقَّ

مصالح الواليات املّتحدة بشكٍل أفضل إذا اشتملت خطواتها املستقبلية ضّد حزب الله 

عىل خطٍة لالستفادة من االنشقاقات والتناقضات داخل املجتمع الشيعي، وإاّل فسيلجأ 

حزب الله من دون شك إىل استغال أّي مواجهة إلعادة الشيعة إىل قاعدتهم الطائفية.

الشيعي لإلرهاب«،  الُبعد  2017 تحت عنوان »إدراك  لها يف شباط  8( يف مقالٍة 

تنظيم  حيال  فعله  ينبغي  فيم  بالتفكري  انهمك  قد  الدويل  املجتمع  أّن  غّدار  تعتُب 

»الدولة اإلسامية« وني الوجه اآلخر من املوضوع، أال وهو امليليشيات الشيعية 

فمكافحة  إيران،  من  املدعومة  املنطقة  أخرى يف  ولبنان ودول  العراق وسوريا  يف 

اإلرهاب تتطلَُّب إلقاَء نظرٍة أوسع عىل الجمعات اإلرهابية.

عندما ُجّر حزب الله إىل الحرب يف سوريا، بدأ الخطاب املّقدس ينهار وتّم قمع 

اّدعى  كرباء.  املعارك يف سوريا مبعركة  تشبيه  عب  الزمن  من  لفرتٍة  العام  السخط 

حزب الله أيضاً أّن الحرب يف سوريا هي معركٌة مقدسة من شأنها أن متهِّد الطريق 

الشيعة  معظم  بدأ  سوريا  يف  القتىل  عدد  ازدياد  مع  لكن  املنتظَر،  املهدي  لظهور 

حن  يف  النرص.  لتحقيق  وصفًة  دامئاً  ليس  املقّدس  الخطاب  أّن  بإدراك  لبنان  يف 

ترتّسخ جذور حزب الله بعمٍق أكب يف سوريا، تحّولت املقاومة التي كانت تجذب 

إليها سابقاً متطّوعن متحّمسن إىل مؤسسٍة مشرتكة ملقاتلن يبحثون عن دخٍل أو 

منصب. أصبح املقاتلون املتدّربون الذين انضّموا إىل الحزب قبل الحرب السورية 
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يغادرون حاملا يجدون مصدر دخٍل آخر، يف حن يتدفّق قادمون جدد أقل تدريباً، 

وليسوا بنفس القدر من الوالء، وهم أقّل تديُّناً وأكرث طائفية.

تتحّدث غّدار عن تشكيل حزب الله ووحدات الحشد الشعبي العراقية وميليشياٍت 

شيعية باكستانية وأفغانية لقّوٍة واحدٍة تقُع تحت سيطرة الحرس الثوري اإليراين، وأّن 

هذا الجيش القومي الشيعي قد تّم إنشاؤه ومتويله وتدريبه من قبل الحرس الثوري 

الجيش  الرئيسية لهذا  تتمثّل املهمة  السيطرة اإليرانية عىل املنطقة.  من أجل تعزيز 

الشيعي يف سوريا بحمية »سوريا املفيدة« وهي ممٌر جغرايف يربط العراق وسوريا 

ولبنان. عىل الرغم من صعوبة تعطيل هذا املمر، تعتُب غّدار أنّه مل يفت األوان بعد 

يُساهم حلٌّ سيايس اسرتاتيجي طويل األمد بوضع حدٍّ لإلجراءات  فقد  للمحاولة، 

العسكرية اإليرانية وإلزام الحرس الثوري بإيقاف خطّته إلكمل هذا املمر.

9( يف مقالٍة لها بتاريخ 24 أيار 2017 تحت عنوان »لردع حزب الله الجديد ينبغي 

التفكري عىل املستوى اإلقليمي«، تعتب غّدار أنّه يزداد احتمل حدوث حرٍب بن حزب 

الله وإرسائيل ما دام الحزُب مستمراً يف بناء ترسانته باالعتمد عىل األسلحة اإليرانية 

املتطّورة، وما دام يُشكُِّل خطراً عىل إرسائيل من جهة الحدود اللبنانية والقسم السوري 

من هضبة الجوالن. وّسع حزُب الله دائرَة نفوذه يف املنطقة إىل حدٍّ كبري منذ اندالع 

حربه األخرية مع إرسائيل يف عام 2006، وال بدَّ للخطط والسياسات الرامية إىل احتواء 

تهديد حزب الله داخل لبنان وخارجه  ـ سواء عرب الوسائل العسكرية أو الدبلوماسية ـ 

أن تأخذ بعني االعتبار الدوَر الجديد الذي يضطلع به الحزب عىل املستوى اإلقليمي. 

يُعتب حزب الله اليوم من أهم عنارص الجيش اإلقليمي اإليراين، وبالتايل فإّن الجهود 

املبذولة للحدِّ من نفوذ الحزب عىل الجبهة الداخلية اللبنانية وحدها ستكون غري كافية.

تذكُر غّدار أّن حزب الله ال يريد اندالع حرٍب مع إرسائيل لعّدة أسباب، منها تورُّط 

قواته يف حروٍب أخرى، والحفاظ عىل مكاسبه السياسية داخل لبنان، واعتباره الهدوء 

التي سوف  األموال  وقلّة  الشيعية،  املعاقل  التجارية يف  األعمل  نجاح  أحد أرسار 

يحصُل عليها إن وقعت الحرب، واألهم من ذلك كلّه أن حزب الله سيتحّمل هذه 

املرة ـ خافاً ملا جرى يف عام 2006 ـ  مسؤوليَة النازحن من الطائفة الشيعية. من 
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جهتها، تعلم إرسائيل أّن توجيه الرضبات إىل ترسانة حزب الله يف لبنان قد يتسبَّب 

إىل  يدفعها  ماّم  سوريا،  يف  ترسانته  عىل  تشّنها  التي  الرضبات  عن  مغاير  فعٍل  برّد 

تجنُّب مثل هذه االستفزازات. سمح هذا التوازن الدقيق بإبعاد الحرب عن املنطقة 

حتى اآلن إال أنه ال مفّر من وقوع األخطاء بخاصة يف مثل هذه الساحة املشحونة.

سوريا  يف  نشاطه  بفعل  مة  متقدِّ عسكرية  بإمكانياٍت  يتمتّع  الله  حزب  أصبح 

والسورية  العراقية  الشيعية  امليليشيات  وقيادة  بتدريب  بنفسه  ويقوم  أخرى،  وبلدان 

والباكستانية واألفغانية واليمنية. مع ازدياد دور إيران يف املنطقة، يتعاظُم أيضاً دور 

حزب الله فيها، ويعتب معارضو حزب الله أّن أثره الواسع يف املنطقة يجعل التصدي 

له مهمًة أكرث تعقيداً مم كانت عليه يف املايض كم أّن استهدافه يف لبنان لن يؤثِّر 

الله حالياً، يجب  التصدي لـحزب  أنّه من أجل  عليه يف مناطق أخرى. تعتُب غّدار 

عىل الواليات املتّحدة وإرسائيل وخصوم الحزب من العرب مواجهة واحتواء خططه 

ودوره يف سوريا والعراق وبلدان أخرى يف املنطقة. لن يغادر حزب الله سوريا ما 

العبارة  لنفسها، ولعّل »التحوُّل املستمر« هي  إيران  التي رسمتها  مل تكتمل املهمة 

الدميوغرافية  والرتكيبة  ومقاتليه  عمله  ونطاق  الله  حزب  دور  تصف  التي  املناسبة 

األوسع للمنطقة. ال بّد أليِّ اسرتاتيجيٍة ترمي إىل مواجهة حزب الله أن تأخذ بعن 

االعتبار مثل هذا التحوُّل وأن تركِّز عىل أبعاده االجتمعية واالقتصادية والعسكرية.

10( يف مقالٍة لها بتاريخ 4 أيلول 2017 تحت عنوان »الحرب مع حزب الله اآلن 

تعني حرباً مع إيران«، تذكُر غّدار أنّه يزداد احتمُل نشوب حرب وشيكة بن إرسائيل 

وحزب الله نتيجَة الخطابات املحمومة التي يُطلقها املسؤولون اإلرسائيليون وقياديو 

حزب الله حول الرضر الذي ستُنتجه الحرب املقبلة عىل الجانب اآلخر. إذا مل يتّم 

الله إلرسائيل من  يُشّكله حزب  الذي  التهديد  مع  والتعامل  إيران يف سوريا  احتواء 

جهة لبنان وهضبة الجوالن، فإّن الحرب املقبلة بن إرسائيل وحزب الله قد تكون 

حتمية )وإن مل تكن بالرضورة وشيكة يف الوقت الحارض(. عىل الرغم من تصاُعد 

الخطابات الحربية، يُدرك كا الطرفن أّن هناك الكثري عىل املحك، وهذا هو السبب 

يف وجود دالئل عىل تجنُّب كا الجانبن للحرب.
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نظراً إىل أّن حزب الله يُسيطر اآلن عىل مساحاٍت أكرب يف سوريا، قد تجُد إرسائيل 

أّي حرب مقبلة ويف مواجهٍة مع امليليشيات  أو أكث يف  تقاتل عىل جبهتني  نفسها 

الشيعية كافة يف سوريا، وليس فقط مع حزب الله. يقوُد الحزب حالياً عرشات اآلالف 

واليمن تحت  وباكستان  وأفغانستان  والعراق  لبنان وسوريا  من  الشيعة  املقاتلن  من 

القيادة العامة لفيلق القدس اإليراين، وقد تكون الحرب املقبلة حرباً فعلية بن إرسائيل 

وإيران.

يف حال اندالع الحرب، قد يسهل عىل حزب الله إعان النرص هذه املرة، فُجّل 

ما يحتاجه هو إلحاق أرضار جسيمة بإرسائيل والصمود فقط. وطاملا أن إيران ـ التي 

تُسيطر عىل سوريا والعراق ـ  تقوم بدعم حزب الله، سيتمّكن الحزب دوماً من إعادة 

بناء ترسانته كم فعل بعد حربه ضد إرسائيل عام 2006. لن تُشكِّل األرضار التي تلحق 

بلبنان واملدنيّن أيَّ عائٍق بالنسبة لـحزب الله، بل عىل العكس من ذلك قد يستفيُد 

الحزب من ذلك ليحظى بتأييٍد شعبي واسع لـ»املقاومة« التي تراجعت نسبُة مؤيِّديها 

منذ مشاركة حزب الله يف سوريا. من ناحيٍة أخرى، قد تؤدِّي الحرب أيضاً إىل استعادة 

الداخلية،  الناس عن املشاكل  انتباه  الله ملكانة املقاومة، إىل جانب تشتيت  حزب 

وال شك يف أّن هذا ينصّب يف مصلحة الحزب. وأّما إذا وقعت الحرب يف سوريا فلن 

يستفيد حزب الله بالقدر نفسه، بل سيُنظر إليه عىل أنّه جزء من الحرب اإلقليمية.

إذا كان هدف الحرب هو القضاء عىل حزب الله، سيكون عىل إرسائيل مواجهة 

إيران، وستكون هذه هي الطريقة الوحيدة لضامن عدم قيام الحزب بإعادة بناء ترسانته. 

ولكن مع غياب رغبة الواليات املتّحدة يف قيادة حرب ضد إيران، قد تحاول إرسائيل 

ملنع  سوريا  يف  رضباتها  توسيع  خال  من  الحايل  الوقت  يف  الله  حزب  احتواء 

الحزب من السيطرة عىل مزيٍد من األرايض أو تخزين املزيد من الصواريخ. مهم 

كان السيناريو، فإّن األمر املؤكّد الوحيد هو أنّه سيتعّن عىل كلٍّ من إرسائيل وحزب 

الله بقيادة نرص الله أخَذ عوامل كثرية بعن االعتبار قبل اإلقدام عىل خطوٍة كهذه.
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