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 االستراتيجية األمريكية الجديدة وانعكاسها على العرب
 

 الدكتور عبد الستار قاسم
 

يخطئ من يظن أن الرئيس األمريكي جورج بوش االبن قادر على وضع استراتيجيات كبيرة على               
خلفيته الثقافية والسياسية ونمط حياته بصورة عامة ال تؤهله ألن يكون           . اتساع العالم والدفاع عنها   

لقد كشفت حملته االنتخابية جهله بالشؤون الدولية إلى درجة أنه ظن           .  أو مخططا استراتيجيا   مفكرا
أن طالبان عبارة عن فرقة موسيقية، المنظمة التي اضطر أن يجيش ضـدها فـي بدايـة عهـده                   

مستوى بوش االستراتيجي هو مستوى حاكم والية تسيطر عليه القيم األمريكية التقليديـة             . كرئيس
 .حبذ غالبا االهتمام بالذات والبقاء داخل األسوارالتي ت

لم يقدم الرئيس بوش برنامجا لسياسته الخارجية إبان حملته االنتخابية يمكن أن يوصف بـالمتميز               
أو الطموح أو العدواني، وإنما قدم أفكارا ال تخرج عن منطق الدفاع عن النفس والمحافظة علـى                 

 عززت فيه نعرة التفوق األمريكي وسهلت علـى         2001/لكن أحداث أيلول  . قدرة عسكرية رادعة  
كانت األحداث ضـخمة والشـعور باإلهانـة        . الصقور األمريكيين الدخول إليه من أوسع األبواب      

انزوى الحمائم أو أصحاب    . شديدا والرغبة في االنتقام جامحة، والجو مشبعا بالغضب واالستعجال        
قامة إمبراطورية أمريكية على النمط الروماني القديم       التعاون الدولي جانبا لصالح الطامحين نحو إ      

 .     والقادرة على التصرف بمعزل عن اآلخرين إن أبوا التعاون
شهدت واشنطون حركة دؤوبة للقوميين األمريكيين المتعصبين بعد انهيـار االتحـاد السـوفييتي              

فرض رأيها على اآلخـرين     والذين دعوا إلى إقامة إمبراطورية أمريكية تتجاوز األطر الدولية وت         
 Stephen Cambone, Dovٍ :أذكـر مـن هـؤالء   . اعتمادا على قوتها العسكرية واالقتصادية

Zakheim, Lewis Libby, John Bolton, Eliot Cohen, Paul Wolfowits .   يـؤمن
راطيـة  هؤالء بتميز وتفوق األمة األمريكية على باقي األمم، وبأن القيم األمريكية المتمثلة بالديمق            

والحرية المتعارف عليها في بالدهم هي العليا وهي الحقيقة التاريخية التي تنتهي إليها كل القـيم،                
وبأن النظام االقتصادي الذي يتبنى قيم السوق هو األنسب لكل األمم وأن الرأسـمالية التحرريـة                

دي هو الـذي  اليهو-هي قدر كل األمم، وبأن التراث المسيحي) Liberal Capitalism(الجديدة 
إسرائيل بالنسبة لهؤالء هي تجسيد إلرادة الرب       . يمجد الرب بينما رب اآلخرين هو رب الضالل       

 .وأن أمنها وبقاءها في مواجهة المتوحشين العرب والمسلمين تضمنهما الواليات المتحدة
لذي بنتـه   يؤمن هؤالء أن أمريكا هي القوة األعظم بال منازع وأنه حان الوقت إلقامة ذلك المجد ا               

المنظمات الدولية تهدف إلى تنظيم العالقات بين الدول، وما         . روما عندما حكمت الشرق والغرب    
دام أن الواليات المتحدة قد أصبحت األعظم فإن دور هذه المنظمات بما فيها األمم المتحدة لم يعد                 

رب التعاون مـع    إنهم ال يمانعون في إقامة تعاون، لكن إذا تضا        . على درجة كبيرة من الضرورة    
ولهذا دعا هؤالء إلى فكرة بناء قوة تفـوق التحـدي،           . رؤية الواليات المتحدة فإنه لن يعود مجديا      

ولم يخف هؤالء رأيهم في ضـرورة إقامـة         . ذلك لضمان الهيمنة األمريكية عبر الزمان والمكان      
 .ةاإلسالمي-قواعد عسكرية في مختلف أنحاء العالم وعلى رأسها المنطقة العربية

هؤالء هم اآلن رجال بوش الذين وجدوا في اإلدارة الجديدة من يرعاهم ويشد على أيـديهم مثـل                  
 .    بوش هو صاحب القرار لكنه ليس صاحب الفكر. نائب الرئيس تشيني ووزير الدفاع رامزفيلد

من الناحية الرسمية والهيكلية اإلدارية، هناك عدة جهات تشـترك فـي صـناعة االسـتراتيجية                
هناك وزارة الخارجية األمريكية ووزارة الـدفاع، وهنـاك لجنـة           . مريكية والسياسة الخارجية  األ

لكن األهم من بين كل هذه الهيئات هو مجلس األمن القـومي            . الخارجية واألمن التابعة للكونغرس   
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 كوندو رايس هي التي   . التابع مباشرة للرئيس األمريكي والذي يشغله المقربون من الرئيس مباشرة         
 .ترأس هذا المجلس اآلن وهي ال تقل تعصبا عن األشخاص المذكورين أعاله

أما من خارج الدوائر الرسمية فإن هناك العديد من الجمعيات والمعاهد التي تعني بقضايا الـدفاع                
وهناك مجموعـات   . واالستراتيجية والخارجية وتضع بصماتها على فكر وتخطيط صاحب القرار        

الشركات الكبرى ومعامل التصـنيع الحربـي وبالتنظيمـات اليهوديـة           الضغط المتمثلة خاصة ب   
الشركات الكبرى ذات مصالح عالمية وترغب برؤية عالم منفتح اقتصاديا وتجاريـا            . والصهيونية

لما ينطوي ذلك على أرباح هائلة، والمنظمات الصهيونية ترغب في توظيف السياسة األمريكيـة              
هذه المنظمات تعمل على الصعيدين الشعبي والرسمي وذلـك         . في البالد العربية لصالح إسرائيل    

من أجل صنع المناخ المناسب شعبيا لإلبقاء على القرار الرسمي الخاص بإسرائيل قرارا يتمشـى               
ولهذا نجحت هذا المنظمات عبر السنوات على تعزيز مواقعهـا مـن            . تماما مع الموقف الشعبي   

ون عن إسرائيل وسياساتها بطريقة أشد مما يدافع عنهـا          خالل المسيحيين المتصهينين الذين يدافع    
. هؤالء هم مفكرو البيت األبيض اآلن والذين هم أنفسهم القوميون المتعصـبون           . الصهاينة أنفسهم 

هم الذين يدفعون باتجاه مالحقة العرب والمسلمين والقضاء على العديد من التعاليم اإلسالمية مـن               
والبرامج الثقافية في البالد العربية واإلسالمية، وهم الـذين دفعـوا           خالل تغيير المناهج التعليمية     

 . بشدة نحو احتالل العراق لتصبح مثال أمام العالم وممهدا للهيمنة األمريكية
 

 النقاط الرئيسة في االستراتيجية األمريكية
 عبـر العقـود     من المهم بداية اإلشارة إلى نقطتين رئيستين حكمتا السياسة األمريكية إلى حد كبير            

تقوم السياسة الخارجيـة األمريكيـة      . السالفة وحتى اآلن وهما القوة الداعمة للمصلحة والتوازنات       
ما زالت أمريكا متمسكة بنظرية مورغينثاو وكيسنجر التي        . على القوة المرتبطة بتحقيق المصالح    

إذا أرادت الدولة أن    تقول أن المصالح ال تتحقق بمعزل عن القوة وأن القوة يجب أن تبقى حاضرة               
ومن هنا نالحظ أن الواليات المتحدة حقيقة عبـارة عـن دولـة             . تضمن نجاح سياستها الخارجية   

إنها دولة أنانية تفترض أن اآلخرين      . هوبزية دائمة البحث عن القوة ومتشككة من ناحية الطمأنينة        
 .عبارة عن ذئاب ويجب تطوير األسلحة الكفيلة بردعهم وضمان حسن سلوكهم

تقوم الديمقراطية على   . من الناحية الثانية، ال تؤمن الواليات المتحدة بالديمقراطية وإنما بالتوازنات         
تتبنـى  . الحريات والقانون واحترام اإلنسان، لكن التوازنات تقوم على القانون واحترام المصـالح           

ة وأن العـدل يعكـس      الديمقراطية العدل واحترام الحقوق، لكن التوازنات ترتكز على معادلة القو         
ولهذا ال تعمل الواليات المتحدة في سياستها الخارجية علـى إقامـة            . تضاد القوى وليس الحقوق   

لهذا تميـز   . الديمقراطية وإنما على إقامة مراكز قوى تحقق لها مصالحها تحت شعار الديمقراطية           
نظمة استبدادية ما دامـت     أمريكا بين استبدادي وآخر تبعا لهذه المصالح وال مانع لديها أن تدعم أ            

 .  هذه األنظمة تحقق لها ما تريد
اختلفت االستراتيجية األمريكية جذريا عما كانت عليه أيام الحرب الباردة، فتلك كان لها أعـداؤها               

، وجرت عليها   2001/أيلول/11واختلفت كذلك منذ أحداث     . المختلفون ووسائلها وأساليبها المختلفة   
ال أرى ضرورة العودة إلى الجذور      . للرئيس الموجود في البيت األبيض    تعديالت وتطويرات تبعا    

التاريخية، وسأركز على المرحلة القائمة حاليا وهي مرحلة جورج بوش االبن، أو مرحلة ما بعـد                
 .الهجمات على نيو يورك ووزارة الدفاع

 West(نـت  ربما يكون خطاب الرئيس األمريكي الذي ألقاه في القاعدة األمريكيـة ويسـت بوي  
Point (  من أهم الكلمات بخصوص تحديد معالم االستراتيجية األمريكية         2002/حزيران/1بتاريخ 

أشار الرئيس إلى مهمات ثالث أمام هـذه        . الحالية والتي تضع أسس تفكير الرئيس بوش وإدارته       
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ء عالقـات   الدفاع عن السالم من خالل قتال اإلرهابيين والطغاة؛ بنـا         : االستراتيجية لتحققها وهي  
قوية مع القوى العظمى؛ توسيع دائرة السالم بتشجيع مجتمعات حرة ومنفتحة في كل قـارة مـن                 

وقد كان التحول في هذه المهمات واضحا عن المهمات التي كانت قد وضعتها إدارة              . قارات العالم 
 National(ركز كلينتون في تقريره حول اسـتراتيجية األمـن القـومي األمريكـي     . كلينتون

Security Strategy (ألن أمريكا تسعى إلى تقويـة األمـن   1999/والذي نشر في كانون أول 
غابـت فكـرة الرخـاء      . األمريكي وتدعيم الرخاء ونشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الخارج        

األمريكي عن أولويات بوش وكأنه يضع بالده في حالة طوارئ أو حرب مستمرة يصبح الحديث               
كما أم بوش استعمل لغة أكثـر قـوة أو   . ء نوعا من الرومانسية أو عدم الواقعية خاللها عن الرخا  

مشبعة بالنفَس الهجومي مثل قتال اإلرهابيين والطغاة وتوسيع دائرة السالم وليس مجرد نشر كمـا          
 .فضل كلينتون أن يستعمل

الم وإنما للتعـاون    أشار بوش إلى البعد الدولي ليؤكد على أن أمريكا ال تسعى إلى إدارة الظهر للع              
لكن بـوش   . مع القوى العظمى األمر الذي ربما اعتبرته إدارة كلينتون مسألة قائمة ال جدل حولها             

أوحى بتركيز إدارته على البناء العسكري ذي الصبغة الدفاعية والتي تعني غالبـا المزيـد مـن                 
مريكـي، وهـذه عبـارة      التصنيع العسكري والتحديث، بينما كان كلينتون مهتما بتقوية األمن األ         

الدفاع الذي ذكره بوش ينطوي على منحى عسكري جديد يواجه          . مطاطية ال تحمل تفسيرا محددا    
أخطارا جديدة متمثلة باإلرهابيين والطغاة حسب وصفه، ويتضمن بالتالي أعمـاال عسـكرية ذات              

 .أنماط جديدة وتقنيات عسكرية مستحدثة
 اإلرهابيين والطغاة في ذات السلة، ووصـفهم بـأنهم          وضع بوش في رؤيته االستراتيجية الجديدة     

قال بأن الطغاة يبنون الجيوش التي من شـأنها أن تهـدد أمـن    . يهددون مصالح الواليات المتحدة 
وال يقل مـن وصـفهم باإلرهـابيين        . الواليات المتحدة بخاصة إذا امتلكت أسلحة الدمار الشامل       

 أشخاص تعمل سرا تستطيع أن تتسلل إلـى         خطورة عن الطغاة من حيث أن شخصا أو مجموعة        
شرح بوش بـأن    . الواليات المتحدة لتقوم بأعمال تهدد أمن الواليات المتحدة وتودي بحياة األبرياء          

استراتيجية الحرب الباردة قامت على مواجهة أعداء معروفين بأدوات معروفة وحيـز جغرافـي              
فكيف تعمل ضده؟ وكيف    . في الخفاء معروف، لكن العدو اآلن، حسب رؤيته، غير مرئي ويعمل          

تواجه من يريد االنتحار؟ فضال عن أن هؤالء األعداء الجدد يرون في امـتالك أسـلحة الـدمار                  
 .الشامل أحد خياراتهم

في هذا السياق، صدرت تصريحات متعددة عن مسؤولين أمريكيين ترى إمكانيـة التعـاون بـين                
ت السرية الموصوفين باإلرهابيين مما قد يمكـن  بعض الحكام الموصوفين بالطغاة ورجال المنظما     

ولم تتلكأ الدوائر األمنية في القول بأن عراق صـدام          . المنظمات من امتالك أسلحة الدمار الشامل     
وكوريا الشمالية قد تتعاونان مع تنظيمات معادية للواليات المتحدة في صـنع أسـلحة كيماويـة                

 .تمييز الحدي بين الطغاة والمنظمات السريةوهذا ما يبرر في النهاية عدم ال. وجرثومية
وبناء على هذا برر بوش الضربات الوقائية دون التخلي عن سياسة الردع واالحتواء التي كانـت                

اعتمدت الواليات المتحدة عبر عقود من الزمن سياسة عسكرية واقتصادية وسياسية تقـوم             . قائمة
اعتمـدت سياسـة    .  المحتملين غير المؤكـدين    على ردع األعداء واحتوائهم حتى لو كانوا بمرتبة       

الردع النووي عسكريا ضد دول المعسكر الشرقي المنهار، واستعملت فـي ذات الوقـت سياسـة       
عمدت أمريكا إلى محاصرة بعـض الـدول        . االحتواء ضده وضد دول أخرى خارجه مثل إيران       

ت فـي اسـتقطاب الـدعم       اقتصاديا وسياسيا وأوقفت معها العديد من المعامالت التجارية، ونجح        
الدولي الحتوائها، ولجأت أحيانا إلى إشعال الحروب إلضـعاف الـدول المعنيـة مثـل الحـرب            

 .اإليرانية-العراقية
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لكن اآلن لم تعد سياسة الردع واالحتواء كافية، فأضاف بوش سياسة الضربة الوقائية والتي تعني               
فقـد  . ى توجيه ضربة للواليات المتحدة    ضرب العدو المحتمل وتدمير قواه قبل أن يكون قادرا عل         

قال بوش في خطابه المشار إليه أعاله أن األمريكيين ال يستطيعون تـرك أعـدائهم يبـادرونهم                 
وقد حاول الرئيس األمريكي إضفاء صبغة الشرعية الدولية على هذه السياسة الجديـدة             . بالضربة

لقي ضربة قبل أن يكون بمقدورها اتخاذ       أن األمم ليست بحاجة لت    "قائال أن القانون الدولي يعترف      
اعتبر الرئيس هذا بمثابة تشـريع       ." إجراء قانوني للدفاع عن أنفسهم ضد قوى تشكل خطرا داهما         

 . يعطي الدول حق القيام بضربات استباقية
لكن الرئيس األمريكي أعلن أن استراتيجيته تقوم على المشاركة الدولية قائال أنه من األفضـل أن                

أكد على ضرورة كسب تأييد المجتمـع الـدولي علـى         . لضربة الوقائية متعددة المشاركين   تكون ا 
الصعيدين السياسي والميداني، لكمه أكد أيضا على عدم التردد فـي العمـل منفـردا إذا دعـت                  

وعليه تسعى الواليات المتحدة باستمرار للعمل أوال من خالل األطر الدوليـة أو مـن               . الضرورة
ع القوى العظمى، وتفضل انتزاع مقررات دولية من األمم المتحدة قبل القيام بـأي             خالل التعاون م  

عمل عسكري ضد أي دولة أو جهة، لكنها في النهاية ال تلتزم بهذه األولوية إذا رأت أن المجتمع                  
هذا يشير بوضوح إلى أن القانون الدولي واألمـم المتحـدة ال            . الدولية ليس متجاوبا مع رغباتها    

في النهاية مرجعية يجب التقيد بهما، وإنما يشكالن مرجعية يمكن تجاوزهمـا إذا دعـت               يشكالن  
 فإن االستراتيجية األمريكية هذه تضـع  James Skillenوكما يقول الكاتب األمريكي . الضرورة

 .      القانون الدولي في أزمة ومعه األمم المتحدة
هذا ما أكد عليه الرئيس     . تخبارية غير اعتيادية  تتطلب الحرب الوقائية جاهزية عالية جدا وقدرة اس       

أكد أنه ال بد من صـنع       . بوش بشكل عام عندما قال أن الوقائية تتطلب التفوق العسكري والهيمنة          
. ميزان قوى لصالح ما أسماه بحرية اإلنسان على اعتبار أن الواليات المتحدة تمثل هذه الحريـة               

عظمى األخرى إال أنه أكد على ضرورة التميز المنفـرد        وعلى الرغم من أن له عينا على القوى ال        
من حيث القوة بحيث تصل الواليات المتحدة من القوة التي تولد لدى أعدائها القناعة بأن ال أمـل                  

بمعنى أنه على أمريكا أن     . لجهودهم العسكرية في تخطي قوة الواليات المتحدة وال حتى موازاتها         
قـوة تفـوق    : ي قلوب المنافسين، أو حسب التعبير الرئاسـي       تبني قدرات عسكرية تبعث اليأس ف     

هذا تعبير ليس من صناعة بوش وإنما يعود لولفويتز الذي يعمل مساعدا لوزير الـدفاع               . التحدي
فقد سبق أن روج لهذا التعبير منذ عهد بوش األب وكلينتون، ولم يجد صـدى إال                . األمريكي اآلن 
 .  في عهد االبن

 تريد فقط أن تدافع عن نفسها وحرية مواطنيها، حسب الرئيس بـوش، وإنمـا               الواليات المتحدة ال  
الحرية عبارة عن رسـالة تحملهـا       . تدعو لقيادة العالم نحو وضع عالمي جديد يقوم على الحرية         

الواليات المتحدة عبر العالم وفوق كل دولة وأمة ألنها الروح التاريخية للعالم والتي يجب أن تسلم                
ويضيف الرئيس أن الحرية بقيت عبر التاريخ تحت خطر الحرب واإلرهـاب            . الدوللها وبها كل    

أصـبح  . وضاعت في خضم الصراعات بين الطغاة، وانتهى غيابها بالناس إلى الفقر والمـرض            
اليوم، طبعا تحت قيادة بوش، أمام اإلنسانية فرصة تعزيز انتصار الحرية ضد هـؤالء األعـداء،                

 .بمسؤوليتها لقيادة هذه المهمة العظيمةوالواليات المتحدة ترحب 
واضح أن بوش يعود إلى منطق الفالسفة التقليديين الذين ينظرون إلى األمور بصيغ فلسفية مطلقة               
وإلى عهود الجبابرة الذين يرون في أنفسهم أصحاب رسالة تاريخية تحمل كل الحقيقة وال تتـرك                

أن الحرية هي إرادة التاريخ، وهـي مصـلحة         فوثيقة بوش تقول    . بعدها ما يمكن وصفه بالحقيقة    
الواليات المتحدة تمثل قيـادة     . أمريكية ومصلحة كل شخص في العالم ومصلحة كل دولة بالوالدة         
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الحرية، وكل ما تقوم به أمريكا يدفع باتجاه الحرية في العالم، وما هو جيد ألمريكـا جيـد لبقيـة                    
 .العالم

 
 

 متطلبات النجاح
ح دائما على الساحة األمريكية يتركز حول رد الفعل الذي يمكن أن يحـدث              السؤال األول المطرو  

هل صحيح أن العالم سيستسلم لهذه السياسة األمريكية التي يمكن          . من قبل أوساط مختلفة في العالم     
أن تطال مختلف الدول بسبب تشعب عناصرها؟ أمريكا مثال تريد أن تالحق أمـوال التنظيمـات                

فهم بالطغاة مما يعني بالتأكيد تدخلها فـي قضـايا داخليـة للـدول مثـل                السرية وأموال من تص   
وهي أيضا ستتدخل في اعتقال أشخاص وستطلب مـن         . التحويالت المالية والحسابات المصرفية   

الدول توظيف أجهزتها األمنية للتأكد من صحة المعلومات التي تتراكم لـدى األجهـزة األمنيـة                
وربما تلجأ أمريكا إلى تنفيذ عمليات اغتيال وتصفية فـي          . اتاألمريكية حول األشخاص والنشاط   

كيف ستتصرف الـدول إزاء     . عدد من الدول أو إلى شن عمليات عسكرية مثلما حصل في اليمن           
هذا االنتهاك لسيادتها النسبية؟ أي أن أمريكا تعتبر نفسها من خالل استراتيجيتها الجديدة هي الدولة               

اها سيكون صاحب سيادة من خالل الحرية التي ستفرضـها السـيدة            الوحيدة ذات السيادة وما عد    
 .صاحبة السيادة

من زاوية المنطق المجرد، الضعفاء، حسب بعض األمريكيين، يتكتلون ويأتلفون لمواجهة الخطر             
أي أنـه  ). John Lewis Gaddis(المشترك؛ أما من الزاوية التاريخية، فإن هذا لم يحصل دائما

ولهذا يرى  .  الضعفاء باألمر الواقع ويحاول كل منهم البحث عن طريق نجاته          من الممكن أن يسلم   
أمريكيون ومنهم الرئيس بوش أن الدول التي ال طموح لديها لتكون في الصف األول لن تتحـدى                 

على . الوضع الذي تصنعه أمريكا ولن تحاول كسب القوة للتحدي وإنما ستتعاون مع القوة األعظم             
يوجد دولة ذات طموح قريبة بقوتها من قوة الواليات المتحدة، وستبقى القوات            المدى المنظور، ال    

هـذا يعنـي    . األمريكية أمام ميادين شبه مفتوحة لتنفيذ عمليات عسكرية على مختلف المستويات          
أيضا أنه إذا حدثت صراعات دولية فإنها ستبقى ضمن حيز محدود ال يمتد أثرها على المجتمـع                 

 .سالم العالمي حسب تعريفها هيالدولي ولم يهدد ال
أما األمر اآلخر الذي سيجعل مسألة التحدي غير واردة فيتمثل في أن القـيم األمريكيـة، حسـب                  

تدعو أمريكا إلى حرية الشعوب من خالل إقامة        . االفتراض األمريكي، مقبولة عالميا وتلقى رواجا     
عدد كبير مـن األمـم      . ولة عالميا نظم ديمقراطية تحافظ على حقوق اإلنسان حسب المعايير المقب        

يعاني من الطغيان واالستبداد والقهر والكبت وهي مستعدة للتعاون مع أمريكا ضد حكامها الـذين               
بالنسبة لألمريكيين، أمريكا تمثل اتحاد القوة مـع المبـادئ الكونيـة            . ينهبون الثروات ويبذرونها  

رة وعلى رأسـها شـعوب إسـالمية ال         فهل هذا الجدل منطقي فعال؟ هناك شعوب كثي       . األخالقية
 .تشارك الواليات المتحدة مثل هذا الطرح وترى أن أمريكا هي دولة الشر والعدوان

 أن بوش يلتقي مع فوكوياما بالنهاية الكونية للتاريخ والتي تقول بأن كـل  Tod Lindsbergيقول 
. تي يطرحها بـوش   شخص سيعترف لآلخر بأنه حر مثله ومتساو معه، ولكن طبعا ضمن القيم ال            

 . يصعب لمثل هذا التحديد المسبق لمسار التاريخ أن يجد نفسه واقعا
 البعد األخالقي

تقول اإلدارة األمريكية أنها ستنجح في حملتها ألنها تحمل قيما أخالقية يسهل استيعابها ألنها تحرر               
لكـن  . عـات إنها ترى أن قيمها جيدة لكل شخص في كـل المجتم          . الناس من االضطهاد والقهر   

المشكلة تكمن هنا في محاولة فرض هذه القيم دون أن يكون هناك جهد دولي واسع يضفي نوعـا                  
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أمريكا تقود التحول بنفسها ومنفردة في كثير مـن         . من الشرعية والمشاركة على التحوالت القيمية     
ي العالم بمن   السلوك األمريكي ال يروق للكثيرين ف     . األحيان، ودون أن يخلو من التبجح والعنجهية      

 . فيهم أهل أوروبا الذين يشعرون أيضا أن أمريكا ال تريد توفيرهم قيميا وتعمل على أمركتهم
أمريكا تصنع أعداء قيمها بأسلوبها السائد اآلن حتى لو كانت تلك القيم جيدة ومقبولة نظريـا مـن          

قيمها وتقاليدها ممـا    تعطي أمريكا انطباعا بحب السيطرة واالستهانة بالشعوب وب       . الشعوب واألمم 
وربما هذا ما عكسه الجنود األمريكيون      . يؤدي إلى ردود فعل سلبية قد تتطور إلى معاداة ورفض         

تصدير القيم التي تقول    . في العراق من خالل سلوكهم الفوقي الذي استهان بقيم العراقيين وعاداتهم          
لدولية المتبعة في احترام الثقافـات      أمريكا أنها أخالقية بهذه الطريقة التي ال تنسجم مع األعراف ا          

وعاداتها وطقوسها لن يؤدي في النهاية إلى نشر الفضيلة المرغوب بهـا وإنمـا إلـى الفوضـى                  
إنها تريد نشـر    . حتى أن االستراتيجية األمريكية تدخل في تناقض أخالقي مع نفسها         . والنزاعات

ـ    Lindsay andأو كمـا أشـار    . لقيم الحرية ولكنها تتعاون مع استبداديين للقيام بهـذا العم
Steinberg         فهل أمريكا حقيقة ملتزمة بقيم     .  أن أمريكا تتعاون مع طغاة في حربها على اإلرهاب

 الحرية أم بسالمة األمريكيين؟
ال يمكـن الـدعوة إلـى       . التوجه نحو التحول العالمي يتطلب مشاركة دولية من الناحية األخالقية         

ما يبنى على استبداد ال يولـد       . ا بالقوة أو بطريقة غير ديمقراطية     الديمقراطية والعمل على نشره   
ربما يشـكل   . الحرية، وما يقام على تغييب اآلخرين يبقى عرضة لمحاوالتهم السرية للقضاء عليه           

عدم التجاوب الدولي مع أمريكا حول ما أسماه الرئيس األمريكي بمحور الشر دليال واضحا علـى      
جد الرئيس األمريكي، على المستوى العالمي سوى وسائل إعالم تردد مـا            لم ي . أهمية هذه المسألة  

قاله دون أن يحقق أي تعاون دولي حول تبعات إعالنه، بل على العكس، تعـرض لموجـة مـن                   
 إلـى  Henry Kissingerوقد أشـار  . االنتقادات التي وصلت إلى حد االستهزاء بسذاجة الطرح

 سياسة خارجية أمريكية بنـاء علـى نهـج السـيطرة            مثل هذا المعضل عندما رفض فكرة قيام      
فمـثال قالـت    . وأشارت العديد من الصحف والتعليقات األمريكية إلى مثل هذا النحـو          . والهيمنة
وهذا يعني اسـتبدال  .  أن االستراتيجية األمريكية تقيم دولة عالمية مستبدةNew Yorkerصحيفة 

 . طغاة صغار بطاغية كبير
. ية تنبهت على ما يبدو لهذه المسألة وأوقفت العمل بمصطلح محـور الشـر             لكن اإلدارة األمريك  

مرت فترة طويلة والرئيس األمريكي ال يتحدث بالموضوع، لكن الرأي العام األوروبي عبر عـن               
أعطـى  . عكس ما سعى إليه الرئيس من حيث أن دول الشر قد تكون أمريكا وحليفتها إسـرائيل               

منذ عدة أشهر مؤشرا حول ذلك البعد األخالقي الذي ال تستطيع           االستطالع األوروبي الذي جرى     
 . أي دولة أن تتصرف بمفردها وبغفلة عنه

 الحالة الداخلية األمريكية
إنهـا  . تواجه اإلدارة األمريكية مشكلة انفصام بين تطلعاتها الخارجية والمزاج الداخلي األمريكـي  

ية إلى مختلف أنحاء العالم، وتعمل علـى التـدخل          تريد التمدد في هيمنتها سواء العسكرية أو القيم       
بشؤون الكثير من الدول إن لم يكن كلها، بينما الشعب األمريكي ما يزال يفضل البقاء داخل أسوار                 

الشـعب  . الواليات المتحدة ليس منعزال تماما وإنما بعيدا عن هموم ومشـاكل ال يراهـا تنفعـه               
لقضايا الدولية إلى درجة الجهل، وينشغل كثيرا بهمومه        األمريكي بصورة إجمالية قليل االهتمام با     

هناك من يهتم بالقضايا الدولية من أصحاب الشـركات واالسـتثمارات           . الداخلية ومصالحه الذاتية  
الكبيرة والمصالح االقتصادية المتعلقة بالتجارة العالمية، وهناك من بين األقليات من تشغله قضايا             

هم من جمعيات يهودية وصهيونية، لكن هؤالء يشكلون نسبة ضـئيلة           سياسية مثل اليهود ومن يمثل    
هذه النسبة تشارك في صنع القرار األمريكي من حيث أنها عامل حاسـم فـي               . تتمتع بنفوذ كبير  
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تحديد نتائج االنتخابات األمريكية سواء على مستوى الكونغرس أو الرئيس، ومن حيث أنها منظمة              
وإليها ينتمي العديد   .  نفوذ سياسي وإعالمي واقتصادي هائل     الصفوف وتقيم مجموعات ضغط ذات    

من صناع السياسة األمريكية المتوارين، أي أصحاب الصـف الثـاني الـذين يشـكلون اللجـان                 
 .المتخصصة والمستشارين

قد تتعايش الالمباالة الشعبية مع السياسة الخارجية إلى درجة معينة مثلما تعايشـت منـذ انتهـاء                 
امية، لكنه يصبح من الصعب التعايش مع ازدياد نشاط السياسة الخارجية إلى الدرجة             الحرب الفياتن 

فمثال، يتطلب خوض الحروب إرسال الجيوش إلى مواقع القتال         . التي تتطلب تعاونا شعبيا مباشرا    
إن لم يكن الشعب متفاعال مع األحداث ومؤيـدا         . مما يعني أن أمريكيين سيسقطون قتلى وجرحى      

ته الخارجية فإنه سيبدأ بالتذمر بخاصة إذا أخـذت الخسـائر البشـرية واالقتصـادية               لسياسة إدار 
أجبر هذا السبب أمريكا على االنسحاب مهزومة مـن فياتنـام، ولـيس مـن               . باالرتفاع والتزايد 

 .المستبعد أن يعود ثانية إلى الفعل
 تتجـاوز فيهـا الخطـوط    إما أن تدير سياسة خارجية بطريقة ال: أمام اإلدارة األمريكية احتماالن 

الحمراء التي تؤدي إلى تذمر شعبي أمريكي، أو أن تخوض حملة إعالمية وتعليمية فـي الـداخل                 
األمريكي لرفع مستوى االهتمام الشعبي بالشؤون الخارجية إلى درجة متكافئة مع رغبـة اإلدارة              

 سينشأ حتما في درجة     وإال فإن اإلرباك  . بالتدخل وخوض الصراعات، أو تنفيذ الضربات الوقائية      
 .االنسجام الشعبي مع سياسات رئيسه مما سيكبل أيدي اإلدارة في تنفيذ سياساتها

 عدة حروب في آن واحد
نظرية تدعو إلى التركيز علـى      . هناك نظريتان عسكريتان أساسيتان في التعامل مع جبهات القتال        

ات الجيش وسلبا على معنويات     محور معين من أجل إحداث اختراق كبير يؤثر إيجابا على معنوي          
نظرية أخرى تقول أن فتح عدة جبهات يشتت        . العدو، ويرفع من درجة قوة الدفع باتجاه االنتصار       

لهذه إيجابياتهـا   . قوات العدو ويقلل من قدراتها على المقاومة الفاعلة مما يؤدي إلى انتصار سريع            
 .ومؤيدوها، ولتك إيجابياتها ومؤيدوها

بدأت بأفغانستان، ثم انتقلت    . ة الحالية تفكر بفتح أكثر من جبهة واحدة في آن واحد          اإلدارة األمريكي 
تبـدو  . إلى العراق قبل أن تطمئن إلى استقرار جبهتها األولى، ومن ثم أخذت تهدد سوريا وإيران              

قد تنجح أمريكا عسكريا هنا وهناك، لكنها على ما         . أمريكا بهذا كالثور الهائج الذي يفكر بعضالته      
يبدو غير قادرة على تحقيق االستقرار على أي من جبهاتها، وبهذا تكون قد استثارت خلية النحـل             

قد تلسع الخلية الهادئـة، لكـن       . بدل أن تكون قد حافظت على ذلك األذى المتوقع ولكنه المستقر          
 أمريكـا   ومن المحتمل أن يؤدي الهجوم إلى استثارة الرأي العام الداخلي في          . الخلية الهائجة تهاجم  

وفي كال الحـالتين    . فينقلب على إدارته التي ستضطر إلى التراجع أو إلى دفع ثمن يوم االنتخابات            
 .تكون أمريكا قد وضعت نفسها في مأزق ناجم عن سوء التدبير

 الصراع التاريخي
تغامر الواليات المتحدة بأعمالها العسكرية بصنع األجواء المناسبة لتأجيج صراع تـاريخي بينهـا              

إنها تضع نفسها فـي مواجهـة قـوى         . وبين الشعوب المستهدفة، أو تلك األجزاء المستهدفة منها       
التحدي يولـد التحـدي     . وفئات عدة تحمل عقائد وآيديولوجيات متكاملة، وإيمانها بها قوي وعميق         

 أمريكـا . المضاد، والعدوان يولد أفكار وأعمال االنتقام، والضعف يدفع باتجاه البحث عن السالح           
تواجه أناسا يفضلون الموت على الحياة في كثير من األحيان، وهناك فرق شاسع بين الباحث عن                

هناك من يرون في الموت تضحية مقدسة من أجل أن يحيـا            . الذات وذلك الباحث عن االستقرار    
الثاني ال يمكـن    . الشعب والوطن، وهناك من يرى في االستقرار وسيلة لحصد المزيد من المنافع           

قـد  . لناحية المنطقية أن ينتصر أبدا على األول حتى لو حقق بعض االنتصارات التاريخيـة             من ا 
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يحقق القوي وهو الثاني االنتصار، لكن األول يملك القدرة المستمرة على بناء جيل الثأر واالنتقام               
 .القائم على أسس من القدسية والخلود

إنها . أراها تحاول اآلن االبتعاد عما يؤذيها     لم تستطع أمريكا اتقاء شرور أعمالها في الماضي وال          
. تدفع المزيد من الناس إلى معاداتها والبحث عن وسائل وأساليب انتقامية أو تحريرية من الظلـم               

ولهذا سيتم التركيز على تطوير وسائل تقنية فعالة خاصة أن في أفغانستان درسا قويا فيما يجـب                 
بعض التنظيمات فـي باكسـتان ودول آسـيا الوسـطى           تنظيم القاعدة ما زال قائما ومعه       . عمله

إنه منتشر في مختلف أنحاء العالم وال يعاني من نقص في األفـراد أو نضـوب فـي                  . اإلسالمية
كما أن األحداث تدفع بآخرين لتشكيل تنظيمات جديدة تركز في أعمالها على مـا سـهل                . الموارد

 فعل رد فعل، وهناك إدراك واسع بـأن         لكل. تصنيعه وقلت تكاليفه وخف حمله واشتد أذى نشره       
 .البندقية الرشاش لم تعد إال سالحا للغية

كيف ستتحاشى أمريكا فكرة الضدية التاريخية والصراع المستمر؟ كل عمل يحمل فـي الـداخل               
نقيضه حتى على الصعيد الذاتي، فكيف إذا اتسع ليتعلق بشعوب وأمم ترى مسـتقبلها واسـتقاللها                

قد يضحك الرئيس األمريكي كثيرا سرورا باالنتصارات العسـكرية         . ى أجنبية مهددين من قبل قو   
 .التي يحققها جيشه هنا وهناك، لكن التاريخ ال ينتهي عند اللحظة

 
 الفشل األمريكي

 الذي كتب في تعليق له فـي   William Lindهناك من يبشر بفشل االستراتيجية األمريكية مثل 
إذا كانت ستفشل أم ال ألنها ستفشل، وإنما السؤال يدور حـول             أن السؤال ليس فيما      19/2/2003

السبب الذي يدفع أمريكا للسيطرة على العالم وإنشـاء مملكـة جديـدة علـى غـرار رومـا أو                    
الجدلية تقوم على أن التفرد خطير وهو يصنع األعداء وال يصنع           . اإلمبراطورية اإلسبانية القديمة  

غدا ستتلقى أمريكـا    . ي تتنوع مصادرها وأسبابها وال سقف لها      إنه يقوم على القوة الت    . األصدقاء
 . ضربات من حيث ال تعلم، ومعها لن تنفع كل األسلحة الفتاكة التي بحوزتها

 
 االستراتيجية األمريكية في الوطن العربي

 
ومة انطالقا من األبعاد التقليدية للسياسة الخارجية األمريكية التي قامت أساسا على المصلحة المدع
 :بالقوة، يمكن تلخيص السياسة األمريكية في المنطقة العربية واإلسالمية إجماال بالنقاط التالية

 تفتيت الوطن العربي والعالم اإلسالمي: أوال
وقد . ورثت أمريكا سياسة تفتيت الوطن العربي عن االستعمار الفرنسي والبريطاني وأمعنت فيها           

بناها الغرب تجاه العرب عبر عقود أن المنطلق الحضـاري          اتضح عبر السياسات المختلفة التي ت     
ومن الممكن تفسير ذلك بناء على أحداث تاريخية عدة ابتداء          . يشكل األساس للعداء الغربي للعرب    

وال أظن أن هنتنغتون كان مازحـا عنـدما         . من معركة اليرموك وانتهاء بإقامة الكيان الصهيوني      
حديثه غريبا بالنسبة لبعضهم لكنه كان يعبر حقيقة عمـا          ربما بدا   . تحدث عن صراع الحضارات   

 .يتفاعل في نفوس العديد من الغربيين تجاه العرب
لم تسلم أمريكا بحق العرب بالوحدة واستمرت في معاداة االتجاهات القومية واإلسـالمية والقـادة               

واليات المتحدة لن   وقد أصبح واضحا لدى العرب جميعا أن ال       .الذين حملوا على أكتافهم هم الوحدة     
. تسمح بوحدة عربية حتى لو كانت محدودة مثل وحدة وادي النيل أو الشام أو الجزيـرة العربيـة                 

لكـن  . ويتحدث العديد من العرب اآلن عن نوايا أمريكية تفتيتية إضافية إلضعاف العرب بالمزيد            
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فتيت قائمة، وأنها لن    سواء عملت على تفتيت دول عربية موجودة اآلن أو لم تفعل تبقى سياسة الت             
 .تتوانى في تعميقها إن رأت ذلك ضروريا

 
 الحرص على تبعية القادة العرب: ثانيا

لهذا حرصت بريطانيا على إقامة حكومات      . ال تستقيم سياسة التفتيت إال إذا كانت محروسة عربيا        
ربيـة  عربية مرتبطة بها مباشرة وموالية لمصالحها الشخصـية والقبليـة ولـيس للمصـالح الع              

كثر الحديث عن الوحدة العربية من قبل العديد من القادة العرب، لكنهـا وحـدة لـن                 . واإلسالمية
تتحقق إال إذا كان لدى القادة االستعداد للتخلي عن مناصبهم وهو األمر الذي بدا مع األيام شـديد                  

الحكـام  وبسبب ما طرأ على الطرح من ابتذال بسبب التكرار عديم الجدوى اسـتعاض     . الصعوبة
 .عنه بالتضامن العربي والذي بقي متعثرا وعديم الجدوى أيضا

إذا كانت أمريكا تسعى اآلن إلى تغيير حكام عرب ليس ألنها تغير استراتيجيتها تجاه العرب ولكن                
ربما ترى أمريكـا أن     . ألنها ترى أن عددا من الحكام قد استُهلكوا ولم تعد هناك جدوى من بقائهم             

صلحون اآلن بسبب أنماط الحكم القبلية وأنه ال مفر من تطعيم الحكم بدرجة من              بعض الحكام ال ي   
أي أن المسألة متعلقة بالتكيف مع مـا يطـرأ مـن            . الديمقراطية التي ال تؤذي المصالح الغربية     

 .تطورات نفسية واقتصادية وثقافية وليس باستراتيجية جديدة
 

 اإلصرار على التخلف العربي واإلسالمي: ثالثا
يبقـى  . يجب أن يبقى العرب والمسلمون متخلفين وال مانع من أن يبدو وكأنهم يواكبون الحداثـة              

وعليه فإنه من المحظـور     . العرب والمسلمون متخلفين بتخلفهم العلمي واعتمادهم على تقنية الغير        
ع على العرب إقامة مؤسسات علمية حديثة تسعى فعال إلى االكتشاف العلمي ومن ثم إلى االختـرا               

ولذا من السهل أن يالحظ المرء أن الجامعات العربية واإلسالمية ليست بالحقيقة            . والتطوير التقني 
مراكز تطوير علمي وتقني أو تغيير سياسي واجتماعي وإنما هي في الغالـب مراكـز إصـدار                 

 .     شهادات  جامعية يعرف أصحابها بعض علوم ال ضرورة الستخدامها العملي
العرب من أوائل المسـتهلكين     .  أن يواكب العرب الحداثة االستهالكية والتجسسية      إنما ال مانع من   

للمنتجات الغربية الحديثة، والحكومات العربية من أكثر الحكومات تطورا في أسـاليب التجسـس              
وصلت الكهرباء إلى جسد العربي قبل أن تصل البيوت، وتصل السيارات           . على الشعوب العربية  

هكذا يبدو العرب أنهم يعيشون     . اق العربية قبل أن تصل على المعارض الغربية       الفارهة إلى األسو  
على هذا قامت السياسة األمريكيـة      . مع التطورات العالمية لكن دون أن يكونوا مساهمين بإنتاجها        

 .وعليه تستمر
 

 ضرب كل عربي ومسلم يرفع رأسه: رابعا
ح يعمل بمعزل عن اإلرادة األمريكيـة       تقوم السياسة األمريكية على ضرب كل عربي ومسلم طمو        

ولهـذا  . ويحاول تحقيق استقالل حقيقي أو تطوير علمي أو ما من شأنه رفع شأن األمة العربيـة               
واجهت أمريكا المد القومي العربي وتآمرت على عبد الناصر وحاصرت سوريا إلـى حـد مـا                 

 الحرب األمريكية علـى     .وضربت ليبيا والسودان وإيران وأفغانستان وشنت الحرب على العراق        
 . أيلول/11العرب مستمرة منذ الخمسينيات ولم تبدأ مع 

  
 المحافظة على إسرائيل قوية ومهيمنة: خامسا
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من المفروض أن يبقى العرب والمسلمون تحت السيطرة من الناحية العسكرية وأن تبقى إسرائيل              
يل وجدت لتبقى وعلـى العـرب   المنطق األمريكي يقول أن إسرائ.متفوقة عليهم فرادى ومجتمعين   

والمسلمين أن يخضعوا لها ويعترفوا بها ويقيموا عالقات اعتيادية معها، وكل عربي يرفض ذلـك               
أمريكا تستعمل الحكام العرب الذين يسيرون في فلكهـا للضـغط           . يتعرض للعقاب عاجال أو آجال    

هـذه  . صـالح اإلسـرائيلية   على األمة والمقاومين، وتستعمل نفوذها المالي والعسكري لتحقيق الم        
 . استراتيجية قائمة منذ االنتداب البريطاني على فلسطين ومنذ انبثقت الصهيونية إلى دولة إسرائيل

 التحول األمريكي
في مجرى هذه السياسة األمريكية، وجد األمريكيون أن األمور ال تسير كما يريدون وأن إطـالق                

 المواطنين العرب والمسلمين إلى درجة أنهـم        ضاق الخناق على العديد من    . نار عكسي قد حصل   
أخذوا ينظمون صفوفهم سرا لقلب الوضع القائم في الوطن العربي والعالم اإلسالمي وإقامة نظـم               

يرى األمريكيون أن التنظيمـات الجديـدة     . سياسية جديدة معادية للغرب وبالذات للواليات المتحدة      
الستقطاب المؤيدين، وتجعل مـن الحـرب ضـد         هي تنظيمات متطرفة وإرهابية وتستعمل الدين       

 .األنظمة والغرب حربا مقدسة تستحق التضحية من أجل الفوز العظيم في اآلخرة
صحيح أن األمريكيين يشنون الحرب على هذه التنظيمات، لكنهم يرون أيضا أنه من الضـروري               

أغلب المهتمـين   . فالبحث في أسباب نشوئها ومعالجتها ألن في ذلك القضاء الحقيقي على التطر           
األمريكيين بمن فيهم اإلدارة األمريكية يرون أن غياب الديمقراطية هو السبب فـي نشـوء هـذا                 

يقولون أن  . التطرف وأنه ال مفر من دمقرطة العرب والمسلمين إذا أريد للعالج الحيوي أن ينجح             
ف األموال، وأنه من    الحكام لم يتركوا مساحة للمشاركة الشعبية وسيطروا على اتخاذ القرار وصر          

الحكمة الضغط باتجاه إجراء إصالحات سياسية ليأخذ كل موقعه في رسم السياسة العامة وللتعبير              
من المهم أن يشعر المواطن في البالد العربية واإلسالمية أنه محترم وأن يعرف             . عن نفسه بحرية  

 .المجهولأن الشرطة السرية لن تطرق بابه بعد منتصف الليل لتقوده إلى عالم 
ولد االسـتبداد ردود  . التحليل األمريكي هذا يصيب جزءا من الحقيقة ويتجاهل حقائق أخرى مهمة    

فعل كتلك التي يتحدث عنه األمريكيون، لكنهم يغفلون مسائل دعم إسرائيل والمحافظة على ضعف              
حقـائق،  واضح أن األمريكيين يهربون من مواجهة ال      . العرب والمسلمين ونهب الثروات والوحدة    

 .وال أرى أن ذلك سيخدم سياستهم في تحقيق االستقرار الذي ينشدون
من المتوقع إذا قامت أنظمة ديمقراطيـة       . فضال عن ذلك، إنهم ال يوضحون ما يعنون بالدمقرطة        

في البالد العربية واإلسالمية أن يخسر الحكام الموجودون كراسيهم وأن تجلـس مكـانهم قـوى                
هذا ما يراه بعض األمريكيين مثل الكاتـب        . في الواليات المتحدة صديقا   إسالمية وقومية ال ترى     

William Lind  .   هذه القوى ستتعامل مع إسرائيل بعداء عقائدي وسياسي حاد، وستصر علـى
فهل ستعمل أمريكا علـى نشـر       . تطوير التقنية العربية اإلسالمية وعلى المحافظة على الثروات       

 العربية واإلسالمية؟ الديمقراطية فعال في البالد 
إنه من المشكوك فيه أصال أن أمريكا تدافع عن الديمقراطية ألنها حقيقة ال تمارسها بشـكل جيـد                  

على المستوى الـداخلي،    . على الصعيد الداخلي وتدعم الطغاة والمستبدين على المستوى الخارجي        
هنـاك قـيم    . يم األخالقيـة  تقوم السياسة األمريكية أساسا على التوازنات وليس على الحقوق والق         

أخالقية ضرورية لتحقيق التوازنات، لكنها لن تصل إلى المستوى الحقوقي المطلوب أخالقيا حسب             
فمثال تتطلب الديمقراطية وجود وسائل إعالم حرة وحياديـة فـي طرحهـا             . المبادئ الديمقراطية 

 .يان في الواليات المتحدةلتصل الحقيقة كما هي إلى القارئ، لكننا ال نجد هذا في كثير من األح
وعلى الصعيد الخارجي، أمريكا مهتمة بوالء الحكام الذين يحققون لها المصالح وليس بمـن هـو                

إذا دعت مصـلحة    . الحكام العرب مستبدون، لكن الحرب لم تشملهم جميعا       . مستبد أو غير مستبد   
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القهر فإنها ستمارس ضغطا    الواليات المتحدة أن يغير الحاكم أسلوبه أو يخفف من أساليب القمع و           
أي أن أمريكا غير معنية بالشعوب ولن تستطيع القيام بخطوات هامة باتجاه نشر             . في هذا االتجاه  

 .  ديمقراطية حقيقية
من المحتمل أن تدعم الواليات المتحدة المنظمات غير الحكومية مثـل تلـك التـي تـدافع عـن                   

يقود المنظمـات غيـر     . لحكومة في ظل العولمة   الديمقراطية والسالم وحقوق المرأة لتأخذ دور ا      
الحكومية أناس مثقفون يظهرون بالمظهر الديمقراطي المطلوب عربيـا اآلن، ومـن الممكـن أن               

في ذات الوقت يشكل هـؤالء عنصـر        . يشكلوا مصدر ثقة للمواطن العربي الذي يتشوق للتغيير       
 بـالنمط الـديمقراطي الغربـي       طمأنينة للغرب ألنهم يحصلون على تمويلهم من الغرب ويؤمنون        

ويعترفون بإسرائيل ويفضلون التفاوض معها ضمن منطق المصالحة والتخلي عن حقوق الالجئين            
إنهم ينفذون السياسة األمريكية بثوب ديمقراطي تحرري يتفوق على ثـوب أغلـب             . الفلسطينيين

ثـر علـى اسـتعداد للقيـام        هناك مثقفون ك  . الحكام العرب الذي يتميز بالقبلية واأللوان التقليدية      
بالمهمات األمريكية لقاء المال والجاه وهم هناك اآلن يرأسون المنظمات غير الحكومية التي تزداد              

 . ميزانياتها ويتسع نفوذها
هناك اآلن قضيتان عربيتان تشكالن اختبارين للسياسة األمريكية واسـتراتيجيتها الجديـدة وهمـا              

ختبار التقليدي للسياسة األمريكية في المنطقة، بينمـا تشـكل          تشكل فلسطين اال  . فلسطين والعراق 
فيما . العراق اختبارا لقدرة أمريكا على تنفيذ استراتيجيتها القائمة على السيطرة والضربة الوقائية           

 : يلي رؤية عامة للموضوعين
 

 فلسطين
 

ينية ضـمن   تحاول اإلدارة األمريكية على مدى عقود من الزمن البحث عن حل للقضية الفلسـط             
 :األسس التالية

إسرائيل دولة اليهود وليست دولة كل سكانها، ذلك الستثناء العرب الذين يشكلون حـوالي               -1
 من السكان حسب اإلحصاءات المعلنة؛% 20

 توطين الفلسطينيين في البالد العربية مع تعويضهم؛ -2
 نطقة؛اعتراف العرب بإسرائيل وإقامة عالقات اعتيادية معها لتصبح جزءا من الم -3
 الحفاظ على التفوق العسكري اإلسرائيلي والمحافظة على ضعف العرب؛ -4
 ضرب كل من يحاول المساس بأمن إسرائيل سواء كان شخصا أو تنظيما أو دولة؛ -5
 .أن يتبنى العرب برامج ثقافية وتعليمية تلغي فلسطين من الذاكرة تماما -6

 
ا بالنسبة للحل وهـي الرؤيـة اإلسـرائيلية         لم تستطع اإلدارات األمريكية المتعاقبة أن تنفذ رؤيته       

نجحت اإلدارات  . ألسباب تتعلق بالوضع العربي وعدم تطوره بالطريقة التي تقبل بمثل هذا الحل           
ولهـذا  . جزئيا لكن الحل ما زال بعيد المنال على الرغم من تسليم فلسطينيين وعرب بهذه الرؤية              

ديم مبادرات متتالية لكـن دون أن تلبـي مطالـب           عملت اإلدارات بما فيها اإلدارة الحالية على تق       
خريطة الطريق كانت آخـر محاولـة       . الفلسطينيين وبعض العرب ولو جزئيا فتوالت االنهيارات      

 :لإلدارة الحالية، وفيما يلي تلخيص لها
  

 :جوهر الخريطة
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وضاع أي إنهاء االنتفاضة والعودة باأل    . 28/9/2000الخريطة في جوهرها عبارة عن العودة إلى        
العامة في الضفة الغربية وغزة إلى ما قبل االنتفاضة وبعـث الحيـاة مـن جديـد فـي طاولـة                   

أما جوهر الجوهر فهو إلزام الفلسطينيين بحراسة األمن اإلسرائيلي وعدم القيام بـأي   . المفاوضات
 تعـزز   عمل من شأنه أن يؤثر سلبا من قريب أو بعيد على أمن إسرائيل، والقيام بتلك المهام التي                

 .من أمن إسرائيل واإلسرائيليين
الخريطة عبارة عن ثالث مراحل يؤدي تطبيق المرحلة األولى إلى تطبيق المرحلة الثانية، وأنه ال               

اعتمادا على آخر نص معدل، تقول المرحلة األولـى أن          . يمكن القفز عن مرحلة لصالح التي تلي      
تصدر : "وتضيف...." ف غير مشروط للعنف   بشكل فوري بتنفيذ وق   "على الفلسطينيين أن يباشروا     

القيادة الفلسطينية بيانا ال يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسالم وأمن ويدعو لوقـف                
فوري وغير مشروط إلطالق النار، ووقف النشاطات العسكرية وجميـع أنـواع العنـف ضـد                

."  الرسمية التحريض ضد إسـرائيل     توقف كافة المؤسسات الفلسطينية   . اإلسرائيليين في أي مكان   
الخط أدنـاه    (برؤيةتصدر القيادة اإلسرائيلية بيانا ال يقبل التأويل تؤكد فيه التزامها           "وفي المقابل   

الدولتين ودولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة تعيش بأمن وسالم إلى جانـب              ) للكاتب
وتدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسـطينيين        دولة إسرائيل، كما عبر عن ذلك الرئيس بوش،         

من المهـم   ." توقف كافة المؤسسات اإلسرائيلية الرسمية التحريض ضد الفلسطينيين       . في أي مكان  
الرؤية عبارة عـن    . مالحظة تعبير تأكيد حق إسرائيل بالنسبة للفلسطينيين وتعبير برؤية الدولتين         

 .الم أو أوهامكلمة غير واضحة وقد يتم تفسيرها على أنها أح
تبدو النصوص هنا على درجة من التكافؤ لكنها في الحقيقة مضللة وذلك ألنهـا تعتبـر العنـف                  
الصادر عن الفلسطينيين بذات مرتبة العنف الصادر عن اإلسرائيليين، وبالتالي يعتبر القوة المحتلة             

 1967 أكدت منذ عام     وهي لم تأت بالجديد ألن إسرائيل     . بذلت مرتبة الشعب الواقع تحت االحتالل     
أي أن إسرائيل ملتزمـة بهـذه       . أنها لن تمارس عنفا ضد الفلسطينيين ما لم يقوموا بأعمال عنف          

السـبب هـو أن االلتـزام       .  وليست بحاجة إلى مبادرات لتأكيد ذلـك       1967النصوص منذ العام    
بمعنـى أن   . الفلسطيني عبارة عن وقف للمقاومة أو عدم القيام بها، وهو ما يريـده أي احـتالل               

 .الخريطة تقدم هدية فلسطينية مجانية إلسرائيل
بجهـود  "ال تتوقف خريطة الطريق عند هذا النص العام وإنما تضيف بأن على الفلسطينيين القيام               

ملموسة على األرض العتقال وعرقلة وتوقيف األشخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات            
تتابع بأن على األجهزة األمنية الفلسطينية التـي سـيعاد          و." عنيفة ضد اإلسرائيليين في أي مكان     

ترتيبها وفق الرغبات األمريكية أن تالحق اإلرهابيين وأن تقـوض قـدراتهم وبنـاهم التحتيـة                 
ثم تطلب الخريطة العودة إلى التنسيق األمني كما كان عليه األمر سابقا، وتقوم الـدول               . اإلرهابية

خاص وكافة أشكال الدعم األخرى للجماعات التي تدعم اإلرهـاب          التمويل العام وال  "العربية بقطع   
وبناء على التقدم في الخطوات األمنية يقوم الجيش اإلسرائيلي باالنسحاب السـريع            ." وتشارك فيه 

 .من المناطق التي كانت تنتشر فيها قوات فلسطينية
 يطلـب مـن الحكومـة       تقدم الخريطة في هذه المرحلة نصا جيدا بالنسبة للفلسطينيين وهو الذي          

، وتجمـد الحكومـة     2001مارس  /اإلسرائيلية تفكيك البؤر االستيطانية التي أقيمت منذ شهر آذار        
اإلسرائيلية جميع النشاطات االستيطانية وفق تقرير ميتشيل وبما في ذلك النشاطات المتعلقة بالتمدد             

 .الخاص بالتمدد السكاني للمستوطنات
 : اإلصالح

ولى عن إصالح المؤسسات الفلسطينية مع التدخل فيمـا يجـب أن يقـوم بـه          تتحدث المرحلة األ  
الفلسطينيون فيما يخص شؤونهم الداخلية األمر الذي يتمشى تماما مـع االسـتراتيجية األمريكيـة          
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ال شك أن اإلصالح مطلوب فلسطينيا، لكنه ليس بالتحديد ذات اإلصـالح الـذي يريـده                . الجديدة
يون إصالحا يخدم مصالحهم بينما يريد الفلسـطينيون إصـالحا يخـدم            يريد األمريك . األمريكيون

والدليل على ذلك هو أن األمريكيين يطلبون في الخريطة تعيـين           . تطلعاتهم ونحو استعادة حقوقهم   
لمـاذا تحتـاج    . رئيس وزراء يتمتع بصالحيات واسعة، مع الطلب بنصوص دستورية متوافقـة          

 الذي يجب فيه تخفيض النفقات وترشـيدها؟ المصـلحة          فلسطين رئيسا ورئيس وزراء في الوقت     
ليست فلسطينية بقدر ما أن أمريكا وإسرائيل تريدان رئيسا للوزراء يتمتع بدم جديد نحو مالحقـة                

 .       المقاومين الفلسطينيين وإنهاء المقاومة
امـة  تطلب الخريطة من الفلسطينيين وضع دستور مبني على األسس الديمقراطية وينص علـى إق   

لكن هنـاك عبـارة     . ثم تطلب تعيين لجنة انتخابات وإجراء انتخابات حرة ونزيهة        . رئاسة وزراء 
وفي سياق نقاش حر وشفافية في انتقـاء المرشـحين          : "... غريبة بحاجة إلى توقف ونظر تنص     

من ينتقي المرشحين؟ هل سيكون هناك تدخل في تحديد من يحـق لـه              ...." وعلى أساس الحرية    
 . األمر ليس واضحا وبحاجة إلى تريث قبل الحكمالترشيح؟

 :المرحلة الثانية
إذا تم االلتزام بما هو وارد في المرحلة األولى فإن الطريق تصبح ممهدة للمرحلة الثانيـة والتـي        
تقول الخريطة عنها أنها مرحلة إنشاء الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة وسمات سيادية بنـاء علـى                

أشارت المرحلة األولى إلى الدولة الفلسطينية المسـتقلة،        . وة نحو الحل الدائم   الدستور الجديد كخط  
. لكن المرحلة الثانية تراجعت فورا لتصفها بالدولة ذات الحدود المؤقتة وصاحبة السمات السيادية            

مـا  . هناك تراجع كبير في ذات الوثيقة لصالح عبارات غير واضحة وتحمل العديد من التفسيرات             
 ذات الحدود المؤقتة وما هو معنى السمات السيادية؟ هناك فرق شاسع بين الدولـة ذات                هي الدولة 

وتشترط هذه المرحلة أن مثل هذه الدولة لـن تتحقـق إال            . السيادة وبين تلك ذات السمات السيادية     
 بعد أن يثبت الفلسطينيون أنهم يقاومون اإلرهاب بقوة وعزيمة، وأنهم يقيمون نظاما يحترم المبادئ             

والسؤال هنا هو حول مصير هذه الدولة إذا اختار الفلسطينيون عبر انتخابات حـرة              . الديمقراطية
أعتقـد أن فـي ذهـن       . ونزيهة قيادة تؤمن بالمقاومة أو ترفض مالحقة المقاومين الفلسـطينيين         

األمريكيين واإلسرائيليين توجيه الناخب الفلسطيني نحو نتيجة يريـدونها، أي نحـو ديمقراطيـة              
 .فصلة حسب مقاساتهم هم وليس حسب مقاسات الشعب الفلسطينيم

يتم في هذه المرحلة عقد مؤتمر دولي للتأكد من الوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في المرحلة               
ومن شأن هذا المؤتمر أن يتأكد من أن الدول العربية تعيد عالقاتها مع إسرائيل ومـن أن                 . األولى

 األمن اإلسرائيلي، وأيضا إشراك لبنان وسوريا في مؤتمر دولي يعقد           الفلسطينيين يفون بمتطلبات  
 .بهدف التسوية الدائمة

 :المرحلة الثالثة
 ومـن شـأنه أن   2005-2004يتم في هذه المرحلة عقد مؤتمر دولي آخر والمتوقع أن يكون في    

تقوم دولتان  . ا سبق يضع اتفاقا نهائيا يرسم الوضع الدائم وذلك بعد التأكد من استمرار االلتزام بم            
على أرض فلسطين وتقبل الدول العربية بعالقات عادية مع إسرائيل مع االلتزام باألمن والسـالم               

 .لجميع دول المنطقة
 

 الخالصة
ال  تختلف هذه الخطة جذريا عن تقرير ميتشيل أو مبادرة تينيت أو االتفاقيات التي عقدتها السلطة                 

لـم  . ث عن دولة فلسطينية لكنه غير واضح وغموضه متعمـد         هناك حدي . الفلسطينية مع إسرائيل  
حتى اآلن  . يظهر علينا ديبلوماسي غربي أو إسرائيلي حتى اآلن ليعرف الدولة التي يتحدثون عنها            
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، وبال جيش أو حدود مفتوحة مع       67/نحن نعرف أنهم يريدون دولة ليس على كل األرض المحتلة         
 .مقاومة المقاومة الفلسطينيةالجيران، وملتزمة باألمن اإلسرائيلي و

هذه المبادرة كغيرها من المبادرات األمريكية التقليدية ال تقدم حال للصراع الدائر، وهي تتحاشـى               
إنها مبادرة تهدئة وليسـت     . تماما التأكيد على الحقوق الفلسطينية وتركز على حق إسرائيل باألمن         

ى هذا المستوى وذلك ألن إسرائيل عادة ال        مبادرة تسوية، وليس من المتوقع لها أن تنجح حتى عل         
تلتزم بما تفي به وألنها لن تعمل على مساعدة السلطة الفلسطينية في تبرير حملة عسكرية محتملة                
ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، كما أن فصائل المقاومة لم تعد لعبـة يمكـن السـيطرة عليهـا                  

خصوص ضمن حلقات تدجين العرب التـدريجي       أي أن اإلدارة األمريكية ستبقى بهذا ال      . بسهولة
 .لقبول إسرائيل وفق ما ورد أعاله، األمر الذي يواجه عقبات وتحديات كثيرة

 
 العراق

تحاول أمريكا أال تظهر بمظهر المحتل وتجهد وفق ما تسمح به معاييرها األمنية لتثبيت صـورة                
 ليست دولة غازية أو استعمارية جديدة       إنها بحاجة ألن تظهر أمام العالم بأنها      . المنقذ وليس المحتل  

بخاصة أنها لم تثبت أن لدى العراق أسلحة دمار شامل، وأن تتجنب تطور روح المقاومـة لـدى                  
إنهـا  . الشعب العراقي وما يمكن عن يتمخض عنه من خسائر أمريكية وعراقية في ذات الوقـت              

رغب في التـورط فـي حـرب       بالتأكيد تحاول أن تحافظ على النصر الذي تحقق حتى اآلن وال ت           
عصابات ستنقلب عليها إن نشبت وتحول نشوتها إلى هزيمة أمام أمم تتمنى أن ترى أنف أمريكـا                 

 . وقد تمرغ في التراب
 : أمام أمريكا الخيارات التالية

أن تبقى في العراق المدة المطلوبة لتأمين مصالحها النفطية تماما وتنصيب نظـام سياسـي               : أوال
هذا أمر يتطلب وقتا طـويال      . ن لها مصالحها على شاكلة أغلب األنظمة العربية       يخضع لها ويضم  

ويتطلـب أيضـا    . وقوة عسكرية كبيرة تستطيع االنتشار في مختلف التجمعات السكانية العراقيـة          
إبراز زعماء سياسيين على حساب آخرين سواء من القادمين مع قوات الغزو أو من الموجـودين                

 .داخل العراق
ينطوي تواجد القوات األمريكية في التجمعات السـكانية        . ر يحمل في طياته ما يعمل ضده      هذا خيا 

أمريكا تعرف تماما أن الوعي هـو       . العراقية على توليد الوعي باالحتالل وتعمقه مع طول المدة        
هذا فضال عن أن دعمها لعناصر سياسية يولد ردود فعل          . المقدمة األولى نحو الثورة أو المقاومة     

من الوارد جدا أال يصـبر العراقيـون طـويال علـى            . ية وحزبية ودينية ضد هذه العناصر     شعب
المتعاونين مع الطرف األمريكي أو المهادنين لهم من القيادات السياسية والدينية وأن يعملوا ضدهم              

أي أن البقاء المكثف للقوات األمريكية ينطـوي        . على السريع كما حصل في بعض المدن العراقية       
 . دعوة مباشرة للعراقيين لحمل السالح والقتال من أجل التحريرعلى
من الممكن أن تخلي القوات األمريكية التجمعات السكانية لتقيم في معسكرات خارجية، وأن             : ثانيا

بالتأكيد هناك نصائح كثيرة يتم تقديمها للـرئيس        . تكتفي بالسيطرة العسكرية على المواقع النفطية     
يرين بضرورة االبتعاد عن المناطق السكنية باألخص العربية سـواء كانـت            األمريكي من قبل كث   

 .سنية أو شيعية
لكن هذا أيضا غير مأمون بالنسبة للقوات األمريكية ألن وسائل اإلعالم في هذا الزمن ال تتـرك                 

ذلك الوجود األجنبي الذي ساد في دول عربيـة عبـر عشـرات             . الكثير من األشياء طي الكتمان    
العراق متطورة نوعا ما مـن ناحيـة        . ون أن يثير حفيظة الجماهير لن ينجح في العراق        السنين د 
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الوعي السياسي مقارنة بدول عربية نفطية أخرى وتتحسس األمور وتستشعرها، وليس من السهل             
 .أن تنطلي على العراقيين تخفيات من هذا القبيل

ا اإلخـالء العسـكري األمريكـي       هذا فضال عن المشكلة األمنية الصعبة التي يمكن أن يصـنعه          
مـن  . للمتعاونين مع أمريكا والذين من المفروض أن يقوموا على إدارة البالد بشـكل أو بـآخر               

سيحمي هؤالء؟ العراق ليست أفغانستان وال يوجد فيها جيش جـاهز لقتـال العـراقيين لصـالح                 
 .األمريكيين

 :أن تبقى قوة احتالل بالظل وذلك من خالل أمرين: ثالثا
. تقدام قوات من دول أخرى مثل رومانيا وتركيا وبولندا لتقوم بحفظ ما يسمى بالسـالم              اس - أ

مقابل قليل من المال تقبل مثل هذه الدول تأجير بعض جنودها للواليات المتحـدة لتلعـب                
يتم تسليح هذه القوات بمـا      . دورا يعفي الواليات المتحدة من أن تكون دولة محتلة غاشمة         

يكا في قواعد بعيدة قليال عن المراكز السكانية العراقية أو في دولـة             يلزم وتقف قوات أمر   
 .عربية جاهزة لمد يد العون في حال الضرورة

تشكيل جيش عراقي شبيه بجيش أنطوان لحد في جنوب لبنان أو السلطة الفلسطينية فـي                - ب
جيش . ةفلسطين يقوم على خدمة المهام والمصالح األمريكية مقابل المال والبقاء في السلط           

مثل هذا سيقوم بالمهام األمنية المرتبطة بما تسميه أمريكا باإلرهاب وسيكون لزاما عليـه              
 .مالحقة العراقيين وزجهم في المعتقالت تحت تبريرات مثل التطرف واإلرهاب

أمام أمريكا أن تسارع في دمقرطة العراق بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بأسرع وقت ممكن              : ثالثا
حرصت أمريكا في إعالمها العالمي على التنديد باستبدادية صدام حسـين وعلـى             . دوتترك البال 

بـل أن   . حرصها على حرية أهل العراق، ومن المفروض أن تبرهن على صحة ما تقول عمليـا              
 .حكومة الواليات المتحدة ستجد نفسها تحت ضغط أدبي عالمي لتجري هذه االنتخابات

الحرية العربية  . نها ليست مهتمة في دمقرطة الوطن العربية      يضع هذا الخيار أمريكا في ورطة أل      
تشكل خطرا على المصالح األمريكية ألنها ستزيل أغلب األنظمة العربية القائمة حاليا من الوجود              

ومن سيفوز في   . وستأتي بأنظمة أخرى تكون ملتزمة بالقضايا العربية وليس بالمصالح األمريكية         
 احتمال هم اإلسالميون من الشيعة والسنة مع رجحان الثقل الشـيعي            انتخابات العراق؟ على أغلب   

 :نتائج من هذا القبيل تنطوي على خطرين. في المجالس التمثيلية
ازدياد النفوذ اإليراني في العراق أو على األقل التعاون بين العراق الجديد وإيران األمـر                - أ

ظفت أمريكا الكثير من الجهد من      و. الذي يتناقض حديا مع المصالح األمريكية في المنطقة       
اإليرانية مشتعلة وذلك إلنهاك الطـرفين ماديـا ومعنويـا          -أجل أن تبقى الحرب العراقية    

فهل تسمح أمريكا بانتخابات تقود إلـى       . ولتأجيج مشاعر الكراهية بين العرب واإليرانيين     
 متاعب جديدة؟    

إذا . العربية واإلسالمية ضد إسرائيل   أما الخطر الثاني فيتمثل بانضمام العراق إلى الجهود          - ب
فاز اإلسالميون في االنتخابات فإنه من المتوقع أن تنهض الجبهة الشرقية فـي مواجهـة               

صحيح أن نظام صدام حسين كان ضد إسرائيل لكنه غـرق           . إسرائيل نهضة نوعية قوية   
 مباشرة  في الكثير من النشاطات الحربية جعلت قدرته العسكرية بعيدة عن تحدي إسرائيل           

 .وأبقى العراق كقوة كامنة أكثر منها قوة فاعلة
ليس من المستبعد أن تلجأ أمريكا إلى ضرب العراقيين بعضـهم بـبعض إذا وجـدت أن                 : رابعا

تسد -قد تلجأ أمريكا إلى سياسة فرق     . الخيارات المختلفة ال تلبي لها ما جاءت إلى العراق من أجله          
ة والقبلية والقومية مما يلهي العراقيين عن عدوهم الخارجي         وذلك من خالل نشر النزاعات الطائفي     

ينطوي هذا أيضا على    . ويصبح هذا العدو حكما أو مطلبا عراقيا للسيطرة على النزاعات العالمية          
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نقيضه من حيث أن أمريكا التي تريد أن تظهر بمظهر المحرر ستصبح غير القادر على تحقيـق                 
ا في مواقف حرجة أمام العالم وربمـا أمـام الـرأي العـام              استتباب األمن في البالد مما يضعه     

 .األمريكي
 

إنها تواجه مقاومة عراقية مرشحة الكتساب المزيـد        . أي أن أمريكا ستجد نفسها في مأزق حقيقي       
تحتاج المقاومة إلى وقت للتنظيم والتدريب واالستقطاب وما شابه ذلك من مسـتلزمات             . من القوة 
 :حة تدفع باتجاه المقاومة يمكن اختصار بعضها كالتاليهناك مقومات واض. جهادية

الشعب العراقي بخاصة العربي لن يرضى باالحتالل بغض النظـر عـن رأيـه               -1
ال أستثني األكراد بالمطلق، لكنهم سيأتون إلى صفوف المقاومـة          . بالنظام السابق 

نظيمات ومن الجلي اآلن أن الت    . بعد أن يتأكدوا أن أمريكا تستعملهم وال تحترمهم       
 .اإلسالمية الكردية تشارك في أعمال المقاومة

على الـرغم   . إنها فرصة تاريخية أمام الشيعة لتكون لهم كلمة مؤثرة في العراق           -2
. من حجمهم السكاني الكبير، إال أن نصيبهم في الحلبة السياسية لم يكـن مناسـبا              

لسياسـي  أظن  أنهم قد وصلوا في هذه المرحلة إلى درجة من الوعي والنضوج ا             
لن يقبلوا معها الوقوف على الحياد أو متفرجين بخاصـة أن لـديهم التنظيمـات               

وهم يرتكبـون   . القادرة على قيادة العمل سواء على المستوى السياسي أو الديني         
 .خطأ فادحا بحق أنفسهم إن وقفوا متفرجين

لـة  ال مجال أمام السنة إال تبني المقاومة خاصة أنهم أكبر الخاسرين فـي المرح              -3
لكن مشكلة السنة أنهم ممزقون وال توجد لهم قيـادة واضـحة ال علـى               . الراهنة

لكن الوسيلة لن تستحيل أمـام مـن        . المستوى السياسي وال على المستوى الديني     
 .يقرر القتال ضد الغزاة

تتوفر خبرات عسكرية وقتالية في العراق نتيجة نظام التجنيد الذي كـان قائمـا               -4
علما أن الخبرات العربية    . صلة التي خاضها صدام حسين    ونتيجة للحروب المتوا  

هناك خبرات في فلسـطين     . واإليرانية المستعدة لدعم أهل العراق كثيرة ومتحفزة      
ولبنان وإيران وربما في باكستان ترغب في مقاتلة األمريكيين معتبرة ذلك جهادا            

 .في سبيل اهللا
 مـن المتطـوعين العـرب       ستتلقى المقاومة العراقية بمجـرد انطالقهـا اآلالف        -5

والمسلمين والذين سـيرفدون أعمالهـا القتاليـة بمختلـف الفنـون العسـكرية              
 .والتضحيات

ستبقى جماهير العراق تحت ضغط عربي وإسالمي شعبي كبير من أجل أن تقاوم              -6
سنجد عربا يتحدثون ويكتبون عبر وسائل اإلعالم المختلفة محرضين         . األمريكيين

سيصنع العرب تيـارا ضـاغطا      . لثورة وطرد األمريكيين  مطالبين أهل العراق با   
وستكون التجربتـان الفلسـطينية     . على الجمهور العراقي أو محمسا له لالنطالق      

واللبنانية درسين يتم تردادهما والعبر المستخلصة منهما على أسماع وأبصار أهل           
 .     العراق

. ا آلت إليه التجربة اإلسرائيلية في لبنان      من المحتمل أن تؤول التجربة األمريكية في العراق إلى م         
الرهان الكبير اآلن على نجاح االستراتيجية األمنية األمريكية        . عندها تكون نهاية استراتيجية بوش    

يتمركز في العراق من حيث أنها هي ساحة القتال الرئيسة التي تقرر فيما إذا كانت هذه السياسـة                  
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ين سيؤدي إلى تغيير في البيت األبـيض وإلـى توقـف            فشل األمريكي . ستستمر أم أنها ستتوقف   
االستراتيجية الحالية، ونجاحهم سيعزز موقف بوش وسيبقيه في البيت األبيض كمنتصـر وبطـل              

 . قومي
 

 الشرق األوسط الكبير
 

من المطلوب أن نتريث في تناول فكرة الشرق األوسط الكبير على أنها مشروع متكامل يمكن أن 
فالفكرة أوال ليست جديدة، وهي لم تخضع بعد لبلورة تجعل منها كال .  التنفيذيجد غدا طريقا نحو

طلت علينا الفكرة بمسميات متعددة منذ خمسينيات القرن . متكامال بخطوط عريضة وتفاصيل
لكن مع كل الضعف . الشرق األوسط الجديدالماضي، وبلورها شمعون بيريس في كتاب بعنوان 

جاحا حتى اآلن على الرغم من وجود أطراف عربية متنفذة سياسيا العربي لم يحقق أصحابها ن
 .وثقافيا راغبة في التعاون

إنها ذات منابت بريطانية . واضح أن الفكرة ليست عربية وليست إسالمية وإنما غربية إسرائيلية
ة في ولهذا تعكس مالمحها مالمح السياسة الغربي. بداية وتم تبنيها أمريكيا، واحتُضنت إسرائيليا
فلسطين، حسب السياسة الغربية عبارة عن الوطن . المنطقة وبالذات فيما يخص القضية الفلسطينية

مشكلة الفلسطينيين كسكان هي . القومي لليهود، وال غرابة أن فلسطين والقضية الفلسطينية مغيبتان
 والسيادية، المطروحة وليس القضية الفلسطينية بمختلف عناصرها الحقوقية والوطنية والسياسية

 . أي أن المطروح قضية أفراد وليس قضية شعب ووطن. الخ
 

 أسباب بروز الفكرة من جديد
رأت أمريكا أن األمور تسير في . لم تأت الفكرة من فراغ ولم تكن بمعزل عن المصالح األمريكية

 :ع بناء على ما يليالمنطقة على غير هواها وعلى غير هوى إسرائيل، فطرحت المشرو
تحقق سياسات الواليات المتحدة في المنطقة منسوبا متزايدا من الكراهية والضيق لدى : أوال

أمريكا ال تقيم وزنا لمشاعر الناس وال . شعوب المنطقة وبالذات لدى الحركات اإلسالمية والقومية
الهتماماتهم وكرامتهم، ومضت عبر السنوات في سياسات مقبولة رسميا دون االنتباه إلى درجة 

والنتيجة أنه حق على أمريكا مفهوم الشيطان األكبر الذي أطلقته عليها الثورة . رفض الشعبيال
 .اإليرانية بقيادة الخميني

تبين ألمريكا أن األنظمة التي حظيت بدعمها عبارة عن أنظمة متخلفة وظالمة وال تتمتع : ثانيا
المنطقة دولة داعمة لالستبداد تنادي أمريكا بالديمقراطية، في حين تراها شعوب . بتأييد شعبي

 .وسببا رئيسا في قمع اإلنسان العربي
قدرت أمريكا مدى استياء الشعوب من األنظمة التي تبدد الثروات وال تعتني برفاهية : ثالثا

هناك نسبة فقر عالية . الشعوب وال تقدم في كثير من األحيان الحد األدنى من الخدمات المطلوبة
 .وات هائلة في المنطقة، وهناك نسبة أمية عاليةعلى الرغم من وجود ثر

أخذت أمريكا تدرك مدى تأثير الهزائم التي مني بها العرب على نفسية اإلنسان العربي، : رابعا
يورك وواشنطون إلى داث أيلول في نيووربما تشير أح. ودرجة تأثير ذلك في بناء ثقافة االنتقام

 .هذه الرغبة العربية المتصاعدة
النتائج واضحة بين أيدي األمريكيين وغيرهم وهي تتمثل بظهور حركات سرية مقاتلة : سادسا

إسرائيل أقل أمنا من أي وقت مضى في . تهدد أمن إسرائيل والواليات المتحدة والدول األوروبية
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أي أن الوضع القائم أصبح . تاريخها القصير، والواليات المتحدة تواجه متاعب أمنية متزايدة
 .هذا يهدد مصالح أمريكا وإسرائيل. نظيمات واألعمال التي يطلق عليها إرهابيةمفرخة للت

 
 ما العمل

كيف يمكن امتصاص نقمة الشعوب في ذات الوقت الذي تتأثر فيه : السؤال الكبير المطروح هو
المصالح األمريكية واإلسرائيلية سلبا؟ أو ما هي السياسات التي يجب اتباعها فتحسن من وضع 

اإلسرائيلية؟ أي أنه -ن العربي بعيدا عن الوعي العروبي واإلسالمي ضمن الرؤية األمريكيةاإلنسا
إذا أتت سياسة القمع المباشر واإلخضاع بنتائج عكسية فمن المفروض استقدام سياسة جديدة تبقي 

 .العرب مطية للغير بطريقة مريحة
عن السياسة العامة في المنطقة ذلك فكرة الشرق األوسط الكبير تبعد التطلع العروبي واإلسالمي 

اإلطار العام للفكرة أوسع من العروبة . ألن من الشركاء من هم غير عرب ومن هم غير مسلمين
بهذا يمكن تحويل . وأوسع من اإلسالم ويأخذ بعدا جغرافيا ينفي مسائل االنتماء العقائدي والقومي

فاهية واقتصادية لها عالقة بالجيب وليس التطلعات العربية من العروبة واإلسالم إلى تطلعات ر
 .بالعقل أو الشوق النفسي

فكرة الشرق األوسط الكبير تريح األنظمة العربية والمثقفين المتعاونين مع الغرب من مسألة 
فبدل أن تكون فكرة التطبيع مع إسرائيل مطروحة بمخاطرها، تصبح المسألة . التطبيع مع إسرائيل

وبما أن إسرائيل . ة ككل وضرورة تعاون الجميع من أجل رفاء الجميعذائبة في مستقبل المنطق
. هي األقدر علميا وتقنيا فإن السواعد العربية والتركية وغيرها ستكون ظهيرا للعقل اإلسرائيلي

ومع الدعم الغربي إلسرائيل، سيكون الشرق األوسط الكبير بقيادة إسرائيل التي تحقق دخوال 
 .ل األضرار الممكنةميسرا في المنطقة وبأق

تتوقف القضية الفلسطينية عن كونها . والفكرة تريح األنظمة أيضا من هموم القضية الفلسطينية
قضية شعب يحاول الحصول على حقوقه الخاصة وتصبح قضية سكان يبحثون عن مأوى وع 

غربية عبارة قضية فلسطين بالنسبة ألمريكا والدول ال. ندخل في هذا العالم الشرق األوسطي الكبير
الالجئون وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ويجب حلها :  من شقينعن مشكلة سكانية مكونة

التوطين هو الحل األمثل لقضية الالجئين ألن عودتهم إلى . كمدخل لتحقيق االستقرار في المنطقة
ريكيون في هنا يتفق األوروبيون واألم. بيوتهم وممتلكاتهم، حسب النظرة الغربية، غير واقعية

تجاوز المقررات والمواثيق الدولية، لكنهم يعتبرون مساعدة الفلسطينيين على التوطن في البلدان 
 .العربية حيوية لمصالحهم ومصالح إسرائيل

 على اعتبار أنهم شأن داخلي إسرائيل 1948ال يهتم الغربيون بالعرب داخل فلسطين المحتلة عام 
المناسبة للحيلولة دون تطورهم إلى أقلية قومية تناضل من أجل وتستطيع إسرائيل اتخاذ السياسات 

لكنهم يهتمون بسكان الضفة والقطاع ويعملون نحو إيجاد حل يبقيهم مجرد . نيل حقوق قومية
تهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة أمر غير . سكان وال يرتقي بهم إلى دولة حقيقية ذات سيادة

ة، وتبقى مسألة حجزهم في منطقة جغرافية ضيقة هي الخيار وارد تحت الظروف الدولية الراهن
هذا خيار يصنع وهما بأن هناك دولة فلسطينية مما يشبع رغبة القيادة الفلسطينية . األفضل

بالظهور بمظهر المحرر، وفي نفس الوقت يحافظ على المتطلبات األمنية اإلسرائيلية التي يعمل 
 .الكيان الفلسطيني وكيال لها

 
 مح األساسية للشرق أوسط الكبيرالمال

 :تطرح أمريكا األمور التالية كي تصل إلى أهدافها
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هذا التحديد لم يحصل بعد وهو خاضع للمداوالت بخاصة . تحديد الشرق األوسط الكبير أوال: أوال
أن هناك دوال صديقة ألمريكا وأخرى عكس ذلك، ودوال يمكن أن تدخل في المشروع وأخرى لن 

 .سرائيل فهي جزء من المشروع ومن المؤكد أن تكون عضواأما إ. تقبل
الهدف . إحداث تنمية اقتصادية تركز على خلق فرص عمل وتعمل على توزيع أفضل للثروة: ثانيا

هو تقليص نسبة الفقر ورفع دخول الناس المالية على اعتبار أن الفقر يؤدي إلى االنضمام إلى 
. ال عسكرية ضد أهداف أمريكية وصهيونية وأوروبيةتنظيمات سرية ومن ثم إلى القيام بأعم

وعليه فإنه ستقام صناديق التنمية وستتم المباشرة بمنشآت اقتصادية تستوعب ماليين األيدي 
 .العاملة
أدى قمع . إحداث تنمية سياسية تنهي عهود االستبداد وتأتي بالديمقراطية إلى المنطقية: ثالثا

كثير من االستياء مما دفع الكثيرين نحو التنظيمات السرية بخاصة األنظمة الرسمية العربية إلى ال
يجب تطوير الديمقراطية في الوطن العربي إنما إلى الحد الذي ال تفرز فيه . التنظيمات اإلسالمية

أي يجب أن . قيادات معادية للمصالح الغربية أو متمسكة آيديولوجيا وقوميا باإلسالم والعروبة
حت السيطرة بحيث ال تأتي االنتخابات بأشخاص غير مرغوب فيهم إسرائيليا تبقى الديمقراطية ت

 .وأمريكيا، أو بحيث تبقى األغلبية لصالح الشرق الوسط الكبير
إعادة النظر في المناهج التدريسية والتثقيفية بحيث يتم استبعاد اإلسالم المجاهد لصالح : رابعا

 وهنا تتم مراقبة مناهج المدارس .الح الواقع االقتصادياإلسالم الكهنوتي، ويتم استبعاد التاريخ لص
 .والتدريس الديني ونشاطات المساجد

رفع مستوى المرأة بحيث تنخرط في الحياة العامة من مختلف النواحي التعليمية والسياسية : خامسا
  .واالقتصادية واالجتماعية

مادية واالقتصادية التي ال تقيم لألبعاد تذويب التطلعات العربية وإخفائها لصالح التطلعات ال: سادسا
 .القومية والدينية وزنا

 سابقة  المنطلقات الغربية اإلسرائيليةة في الشرق األوسط الكبير ضمنفلسطين موجود: سابعا
إنه مشروع يسلّم بوجود إسرائيل ويعتبرها جزءا فاعال وال يتجزأ من المنطقة، ويفتح . الذكر

صال لم يكن مشروع الوطن العربي الكبير أو العالم اإلسالمي الواسع وهو أ. أبواب التطبيع معها
 .ألن الهدف ليس رفاهية الشعوب وإنما سيادة إسرائيل في المنطقة وبقائها

فأين الشعب الفلسطيني في المعادلة؟ أعتقد أن اتفاقية أوسلو المعقودة بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
ية على تأجيل التفاوض بشأن الالجئين إلى مفاوضات الوضع نصت االتفاق. الفلسطينية تقدم حال

النهائي، وفي ذات الوقت تم انعقاد مؤتمر الالجئين على مستوى المنطقة للبحث في مسائل 
كان ذلك المؤتمر نواة لحل مشاكل المنطقة على اتساعها . الالجئين وبمشاركة السلطة الفلسطينية

المعنى أن . قة مثل روسيا وأمريكا واالتحاد األوروبيوبمشاركة من دول أخرى من خارج المنط
المشروع الشرق أوسطي سيبحث عن حل لكل مشاكل الالجئين في المنطقة بما فيها مشكلة 

ومن المحتمل جدا اعتبار . الالجئين الفلسطينيين ومن يسمونهم الالجئين اليهود في البالد العربية
أرض اليهود ومن الضروري إعادتهم إلى موطنهم الفلسطينيين داخل فلسطين الجئين عرب في 

 .األصلي
الحديث . أما عن إقامة الدولة، لن تسمح إسرائيل وأمريكا بإقامة دولة عربية غربي نهر األردن

الدائر اآلن حول إقامة دولة فلسطينية والتصريحات األمريكية بشأنها ال يعني بأي حال من 
ات سيادة، وإنما يعني إقامة كيان فلسطيني يشرف على األحوال إقامة دولة فلسطينية حقيقية ذ

إنه يعني استخدام . شؤون المدنية للسكان الفلسطينيين ويلتزم بالمتطلبات األمنية اإلسرائيلية
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الفلسطينيين كوكالء لالحتالل، كيانهم يبقى ما داموا ملتزمين وإال فإن إسرائيل تدخل بدباباتها إلى 
 . التي تراها مناسبةمناطق هذا الكيان بالطريقة

الشرق األوسط الكبير من أجل بقاء إسرائيل وهيمنتها وليس من أجل احترام حقوق الشعب 
إنه مشروع ال يختلف جذريا عن المشاريع التاريخية . الفلسطيني أو جعل العرب ديموقراطيين

 .التي حملت ذات الهدف، ومثلما فشلت تلك، فإنه ليس من المتوقع أن ينجح هذا
 

 ن الصداقة مع العرب والمسلمينثم
ال أعتقد أن سياسة أمريكا القائمة على الحكام العرب والمنظمات غير الحكومية ستنجح بسبب عدم               

إذا . مصداقية هذه المنظمات في الشارع ووعي الحركات اإلسالمية واألحزاب والتنظيمات بدورها          
فتح صـفحة جديـدة مـن التعـاون     كانت أمريكا معنية بالصداقة مع جمهور العرب والمسلمين و       

 :واالحترام المتبادل أخال أن عليها أن تأخذ باعتبارها ثالث أمور في غاية األهمية
 أن تعترف بأن للعرب والمسلمين طموحات ألن يكونوا أمة موحـدة ذات شـأن وأن مـن                  :أوال

طموح نحـو   لدى العرب ولدى المسلمين     . واجبها أن تتوقف عن كل السياسات التي تعيق تحقيقها        
تغيير أوضاعهم بصورة جذرية واستعادة أمجاد أجدادهم الذين قادوا األمم وقدموا لها الجديد فـي               

ربما ال يطفو هذا الطموح على السطح باستمرار لكنه هناك          . مختلف مجاالت العلم والفن واألدب    
دى النـاس   ول. في مؤخرة رأس أغلب العرب والمسلمين جاهزا ألن يفلت من عقاله في أية لحظة             

في بالدنا قناعة بأن الغرب بصورة عامة بقيادة بريطانيا قد تآمر على هذا الطموح فـي القـرن                  
التاسع عشر وعبر النصف األول من القرن العشرين وأن الواليات المتحدة قد ورثت هذا التـآمر                

ـ         . فيما بعد ولغاية اآلن    ة تـأتمر   لقد فتت الغرب العرب والمسلمين وقسموهم إلى دويالت متنازع
بأوامر األجانب، وإذا كان للغرب أن يكون جادا في طلب صداقة حقيقية فإن عليه إعـادة النظـر                  

بمعنى أن علـى الواليـات المتحـدة أن         . بكل ما عمل عبر الزمن وإصالح ما سببه من أضرار         
تتوقف عن سياسة التهميش والتعامل مع العرب والمسلمين على أنهـم مجـرد أنـاس متخلفـين                 

ين وظالميين يكرهون النور والتقدم، وأال تبقى أسيرة لمصاحها الخاصة ظانّة أن خيرهـا             ومتوحش
 .وحدها هو خير العالم

 أن تتخلى الواليات المتحدة عن األنظمة العربية واإلسالمية القائمة حاليا لمـا تمثلـه مـن                :ثانيا
 مـن األنظمـة العربيـة       دأبت أمريكا على مساندة العديد    . استبداد وإصرار على التخلف والتبعية    

واإلسالمية التي هي في نظر شعوبها فاسدة وطاغية وغير حريصة على مصالح األمـة، بـل أن                 
. بعضها متآمر على األمة ومتعاون مع الصهيونية والواليات المتحدة في إركاع األمـة وإذاللهـا              

وانتخاب ممثليها، لكن   تقول الواليات المتحدة أنها مع الديمقراطية ومع حرية الشعوب في االختيار            
هذا بالنسبة لعدد كبير في الوطن العربي والعالم اإلسالمي عبارة عن ادعاء كاذب وأن أمريكـا ال                 

 .تقيم وزنا لإلنسان أو حقوق الشعوب وأن كل ما تهتم به هو مصالحها
ية أو  أمريكا تميز بين نظام سياسي وآخر في منطقتنا بناء على مصالحها وليس بناء على قيم إنسان               

إنها تكثف هجماتها على نظام     . مثل عليا كما تقول في ترويحها لفكرة الديمقراطية وحقوق اإلنسان         
معين على اعتبار أنه استبدادي ليس ألنه كذلك وإنما ألنه يشذ ولو قليال عن الخطـوط السياسـية                  

ض الناس وتنهب   أنظمة عربية وإسالمية عدة تدور في الفلك األمريكي تنتهك أعرا         . المقبولة لديها 
أموالهم وتزجهم بالسجون والمعتقالت وتعتدي على ممتلكاتهم وحياتهم دون أن تلقى معارضة من             

 .أمريكا أو مجرد تعليق بسيط ال يغير من األمر شيئا
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وهـي  . بالنسبة للعديد من الناس في بالدنا، أمريكا تتحالف أو تتعاون مع شياطين أو جبابرة آثمين              
كثيرا ما نسمع مسؤولين أمريكيين يصفون زعمـاء        . ربما من حيث ال تدري    بذلك تصنع أعداءها    

ربمـا  . عرب بنوع من الحماس على أنهم أصدقاء ويشيدون بمواقفهم ورؤاهم الحكيمـة السـديدة             
يحتاج هؤالء إلى معرفة رد فعل الشارع العربي أو على األقل جزء منه على مثل هـذه األقـوال          

. ت أقوالهم وأعمالهم ستفضي على المدى البعيد إلى تحقيق مصـالحهم    ليقدروا بالضبط فيما إذا كان    
. يبدو لي أن الواليات المتحدة تشبه عامل ماركس الذي يكد في مصنع رأسمالي مصاص للـدماء               

 .    تنتج أمريكا أعداءها بالضبط كما ينتج العامل عوامل ضعفه
لواليـات المتحـدة أن إقامـة دولـة         إذا ظنت ا  .  أن تتخلى الواليات المتحدة عن إسرائيل      :ثالثا

ربمـا  . فلسطينية سيحل المشكلة وسيخفف من عداء الجماهير العربية لها فإن ظنها سـيبقى ظنـا              
يهدئ قيام دولة فلسطينية األمور مؤقتا لكنه لن يهدئها على مدى بعيد ذلك ألنـه ال يشـكل حـال                    

ن يقبل بإقامة دولة فلسطينية إلـى       من بين العرب م   . تاريخيا يلبي نظرة العربي والمسلم إلى نفسه      
مشـكلة  . جانب دولة إسرائيل، لكن هؤالء هم الذين يقبلون باألمر الواقع وال يتطلعون نحو التغيير             

أمريكا ليس مع هؤالء وإنما مع قوى التغيير العربية واإلسالمية التي ترى في الواقع شرا كبيـرا                 
 .يجب نسفه أو تفجيره

ود قوى التغيير فإنه من الحكمة أن ترفع يدها عن الصراع الدائر وأن             إذا أرادت أمريكا أن تكسب      
تمثل إسرائيل الهزيمة العربية واإلسالمية بأبشع صورة       . تتوقف تماما عن تقديم أي دعم إلسرائيل      

ويجسد كيانها ذال تاريخيا مستمرا، ولن ترى قوى التغيير أن مصداقيتها يمكن أن تتبلور باستدخال               
مريكا أن تقرر فيما إذا كانت تريد االستمرار في سياسة تعتبرهـا قـوى التغييـر                وأل. هذا العار 
من المفروض أن تعترف أمريكا ومعها المعسكر الغربي أن إقامة الوطن القومي اليهودي             . معادية

في فلسطين لم يجلب على العالم سوى الحروب والدمار، وأن استمرار وجوده لن يكـون حـافزا                 
 .منحو الهدوء والسال

 
 المطلوب من العرب

ال يمكن وضع كل العرب في سلة واحدة لنقول أن هذا هو المطلوب منهم، وإنما من المفـروض                  
تقسيمهم إلى رسميين وغير رسميين، متمسكين بالحق العربي وغير متمسكين، منظمـين وغيـر              

هـم ولـدوا    منظمين، مسالمين وحربيين، مسلمين عقائديين أم مجرد مسلمين، قوميين أم مجرد أن           
 .عربا

أود أن أشير قبل التفصيل إلى أن الوسيلة المثلى للتأثير عربيا وإسالميا على الواليات المتحـدة ال                 
كل أعمال الدعاية الناجحة يفسدها     . ترتكز أساسا على أعمال الدعاية وإنما على تغيير ما نحن فيه          

ما نحن فيـه اآلن     . ية بار حاكم يستأجر زوجة رجل داعر، أو رجل أعمال يتمرغ ثمال على أرض           
وما لم نغير مـن أنفسـنا       . ال يثير استخفافا بنا في الواليات المتحدة فقط وإنما في كل أنحاء العالم            

اإلنسان المحترم يفرض احترامه على اآلخرين، والمهزوم       . فإن الصورة المرسومة عنا لن تتغير     
 .ال يثير شفقة وإنما سخرية

 
 الحكام مجتمعون
 العربي العام ونشط سياسي واجتماعي وباحث، ال أرى أن هناك جدوى من تحفيز              كمراقب للوضع 

إنهم يقعون ضمن بنـد تنصـيب       . الحكام العرب للقيام بأي عمل لمواجهة االستراتيجية األمريكية       
الحكام الوارد أعاله حول النقاط الرئيسة التي تحكم السياسة األمريكية في المنطقة، وأغلبهم عبارة              
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الحكومات العربية عموما ال    . لواليات المتحدة في تنفيذ سياساتها على العرب والمسلمين       عن عون ل  
إنها . تشكل مصدر قوة استراتيجي يمكن االعتماد عليه، وإنما مصدر قوة داخلي يمكن الخوف منه             

 .نقاط ضعف
ـ   . المعنى أن الحكام العرب مجتمعون أعجز من أن يصنعوا شيئا مؤثرا لصالح األمـة              ي ولنـا ف

 .مؤسستي القمة والجامعة العربية عبرة تمتد على مدى خمسين عاما
 

 الحكام منفردون
بإمكان بعض الحكام العرب أن يصنعوا شيئا خارج اإلطار الجماعي للحكام إنمـا بـنمط حكـم                 

الحاكم ال بد أن يكون عظيما إذا أراد تحقيق أهداف عظيمة، وأولـى الخطـوات نحـو                 . مختلف
زعماء القصور والنساء والليالي الحمراء     . وف عن متاع الحياة الدنيا الرخيص     العظمة تتمثل بالعز  

فمن شاء من الحكام العرب أن يخوض معركة        . وموائد ما لذ من الطعام ال يصلحون إال لالمتطاء        
الحفاظ على الذات وانتزاع الحقوق فإن عليه أن يكون مستقيما في حياته الخاصة وأمينا في حياته                

 .العامة
الجبناء ال يحررون وال يحملون أمانة أو       . يوجد زعيم عظيم يحول شعبه إلى قطيع من الجبناء        ال  

ولهذا ال بد له من أن يتعاون مـع شـعبه ويفـتح المجـال               . مسؤولية وسرعان ما يولون األدبار    
هاية أي أن الحاكم المستبد يخدم في الن      . للمشاركة والنقد وتحديد المسؤوليات والمقاضاة العادلة، الخ      

االستراتيجية األمريكية في البالد العربية واإلسالمية حتى لو ادعى غير ذلك، وهو أيضـا يقـدم                
ألمريكا ذرائع التدخل بحجة الدفاع عن الحريـة التـي تلعـب اآلن دورا مركزيـا فـي الفكـر                    

 .اإلمبراطوري األمريكي
 

 المفكرون اإلسالميون
ية وهي االنفصام بين الفكر والفقه، أو ربمـا غيـاب           أعتقد أن هناك خلال تعاني منه األمة اإلسالم       

األمة تعني كثيرا بالقضايا الفقهية التي تعـالج        . الفكر اإلسالمي إلى حد بعيد وازدياد تفاصيل الفقه       
الشؤون اليومية، أو قضايا الحالل والحرام وتبتعد كثيرا عن مسائل الحـق والباطـل التـي مـن             

ولهـذا  . لفقهية والتي تشكل منطلقا حيويا نحو البحث العلمـي        المفروض أنها الحكم حول القضايا ا     
غاصت األمة بالتفاصيل الفقهية مع الزمن على حساب الكليات التـي مـن المفـروض أن تنيـر          

فمثال نجد أن آيات التشريع في القرآن       . الطريق نحو تطوير األمة علميا واجتماعيا واقتصاديا، الخ       
شريعات تفصيلية اآلن حول مسائل مثل مسـألة لبـاس المـرأة ال             الكريم قليلة نسبيا، بينما نجد ت     

فبدل الخوض بمكانة المرأة كإنسان له كيان محترم، خضنا كثيرا فيما يعقـد لنـا               . سلطان يحكمها 
ومثال ننشغل بقضية زينة المرأة والتي ذكرت في آيتين منهما آية خلقيـة ال راد  . ديننا من تفاصيل 

 ال ننشغل كثيرا ببناء مؤسسات علمية متطورة على الرغم مـن أن             لها في سورة الزخرف، بينما    
 .آيات التعقل والتفكر والتدبر والنظر وما شابهها تتعدى المائة

هناك مشكلة في تطوير الفكر اإلسالمي ولها عالقة مباشرة بقدرة األمة على التعامل مع قضـايا                
تطيع األمة مواجهـة فلسـفات اقتصـادية        بهذا المستوى الفكري وهذا التعقيد الفقهي لن تس       . القرن

واجتماعية وسياسية قوية وستبقى تدور في حلقة مفرغة من كيل االنتقادات واالتهامات لآلخرين،             
 .وستبقى أمريكا تقول لنا أننا متخلفون وبحاجة إلى وصاية

يـة  هذا فضال عن أن بعض األفكار الموصوفة اآلن باإلسالمية هي بالحقيقة مـن التقاليـد العرب               
لقد تمت أسلمة العديد من التقاليد عبر الزمن حتى أصبحنا نصفها باإلسـالمية             . وليست اإلسالمية 

بصفتي مدرسا للفكـر السياسـي اإلسـالمي، أرى         . دون أن يكون لها تعزيز من القرآن أو السنة        
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الكثير من عدم الحرص والذي من شأنه أن يخدم أصـحاب السـلطات السياسـية واالجتماعيـة                 
وأعي تماما أيضا أننا ال نسمح حتى اآلن بحرية الرأي والتعبير، وبعضنا ما             . صادية والدينية واالقت

 .يزال يسارع إلى تكفير الفكرة الجديدة وصاحبها
يبدو أحيانا أن   . ومن المالحظ أيضا أن المسمين بحاجة إلى الوحدة على األقل في النواحي الفكرية            

ل في كتاب قديم ليبرر عملـه أو يضـفي عليـه صـفة              بعضنا يتبع أهواءه ويبحث لنفسه عن قو      
أثر هذا على مكانة القرآن الكريم ومركزيته في توجيه الفكر اإلسالمي ومن ثـم الفقـه                . القدسية

. خطيب الجمعة يأتي عادة بآية واحدة، ثم يتبعها بعشرين حديثا دون تدقيق فيها وتأكـد              . اإلسالمي
يير كتبها السماوية، فهل نحن أو بعضنا من الذين يتخـذون  لقد اتهم المسلمون الديانات األخرى بتغ   

 القرآن مهجورا فينطبق عليما ما نقوله حول أصحاب الديانات األخرى؟
 

 األحزاب
األحزاب القائمة حاليا في البالد العربية ال تقوم بواجبها وأغلبها مهادن للسلطان وال يعد بخطوات               

في أن تصدر البيانات وإنما يجب أن تخرج إلى الشـارع           ال يك . جريئة لمواجهة االستبداد والفساد   
ال مستقبل لهذه األحزاب القائمة إال إذا كان الواحد منها حزبا تختفـي             . ليكون لها ثقل نحو التغيير    

وال . وراءه حركة مقاومة أو يسنده تنظيم عسكري يتحدى األعداء من أهـل الـداخل والخـارج               
المعارضـة التـي تنتقـد      . ن يتحدى النظام القائم وزعيمه    مستقبل ألي من هذه األحزاب إن لم يك       

 .وزراء ومديري مؤسسات فقط ال تشكل مصدر ثقة بالنسبة للجماهير
 

 التنظيمات السرية
هذه التنظيمات تستطيع أن توقف االستراتيجية األمريكية عند حدها اآلن دفاعا ليس عـن العـرب         

فـإذا قـام    .  الرئيسة اآلن لالستراتيجية األمريكية    العراق هو ساحة االختبار   . فقط وإنما عن العالم   
أعضاء هذه التنظيمات بحشد قواهم لمواجهة االحتالل وأوقعوا الخسائر الكافية لتحريـك الشـارع            

. األمريكي ضد حكومته فإن العرب سيكسبون الجولة وستكون لهم كلمة مسموعة في واشـنطون             
 أمام هذه التنظيمات فرصة تاريخيـة وإال فـإن          .األمريكيون ال يحترمون الضعفاء ويقدسون القوة     

 .  الزحف األمريكي على البالد العربية واإلسالمية سيستمر
ردد الرئيس األمريكي أكثر من مرة أن العراق هي ساحة المواجهة العسكرية الرئيسة، وأن على               

ن يكسـبوا   أعتقد أن تقدير بوش هذا صحيح، ولهذا على العرب والمسـلمين أ           . أمريكا أن تكسبها  
انتصار أمريكا على المقاومة العراقية هو انتصار على كل العرب والمسـلمين وسـتمتد              . الحرب

أما إذا خسرت أمريكا الحرب فإن آفاقا واسعة للتغييـر          . آثاره بصورة سريعة إلى سوريا وإيران     
 .على الساحة العربية واإلسالمية ستنفتح وسيصبح وضع األنظمة صعبا جدا

 
 ي في أمريكا الضغط العرب

من المهم دعم مجموعات الضغط العربية في الواليات المتحدة ألنها تعيش داخل مجتمع يمكن أن               
لكن هذه المجموعات مرتبطة بقوة بصـورة العربـي     . تؤثر فيه على المستويين الشعبي والرسمي     

لبناء اإلنتاجي  إذا غيرنا ما نحن فيه لنركب قارب العلم واحترام اإلنسان وا          . والمسلم بصورة عامة  
احترام العرب والمسلمين في أمريكا وكل أنحاء العالم مـن          . فإن تلك المجموعات ستكسب زخما    

 .احترامنا ألنفسنا في أوطاننا
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