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العدد ال�سابع وال�ستون - كانون الثاين/يناير 2009

هل من فر�سة لل�سالم؟
ال يختلف اثنان حول اأهمية التاأثر والتاأثري املتبادلني بني الدول يف حتديد م�سري �سعوبها، وبالتايل �سعوب العامل 
قاطبة، خ�سو�سًا اإن كان بع�ض تلك الدول ميتلك قوى كبرية يف ال�سيا�سة واالقت�ساد وما ي�سبقهما، وما يليهما، 
من "ع�سكريات" يف البحر والرب والف�ساء. والواليات املتحدة االأمريكية متثل طليعة تلك القوى، كما يرى البع�ض، 
ال بل متثل فريدتها ووحيدتها التي ال ت�ساركها فيها دولة اأخرى، كما يرى البع�ض االآخر، من هنا االهتمام الوا�سح 
القوى  بتحديد حكام  االهتمام  اإن  وال�رصاعات.  االأزمات  مراكبها يف حميط  وت�سيري  قيادتها  يتوىل  باأهّمية من 
ال�سغرى من قبل الكربى، ياأتي من باب ب�سط النفوذ وك�سب الغالل، اأما االهتمام بتحديد حكام القوى الكربى، فاإنه 
ياأتي من باب انتظار احللول االآتية من فوق، من القادرين على حتريك امل�سار يف هذا االجتاه اأو ذاك، وعلى اإ�سعال 

االأزمات، اأو اإطفاء نارها اإىل حني واأجل... اأو اإىل غري رجعة. 
التوقعات، وتن�ساأ  االأقالم، وتتواىل  العامل، وتكتب عنها  اليها عيون  اإدارة جديدة تتطلع  اليوم  الكربى  الدولة  يف 
االآمال واالأمنيات. مع كل جديد هناك فر�سة جديدة، ح�ُسنت الفر�سة التي �سبقتها اأو �ساءت. وكل مو�سوع يحتمل 
النقا�ض، وكل قيمة يزداد حولها املهتمون بني موؤيد ومعار�ض، لكن، للجديد طلة تتزاحم اأرقامها وتلتمع �سورها. 
يف  االرتكاز  نقطة  هي  الفل�سطينية  والق�سية  اإليها،  ننتمي  التي  املنطقة  بق�سايا  ترتبط  ق�سيتنا  فاإن  نحن،  اأما 
تلك الق�سايا. �ستون �سنة ونحن ندفع االأثمان نتيجة الأخطاء العامل، اأو تق�سريه جتاه تلك الق�سية. كم من قائل 
اإن التوازن يف التفاو�ض، والتفتي�ض عن حل  اإن فر�سًا عديدة حلل تلك امل�ساألة قد �ساعت �سابقًا. وكم من قائل 
دائم لق�سية فل�سطني، ينتظر اجلميع اأن توؤمنه الواليات املتحدة االأمريكية فيما لو اأرفقت القوة التي تتمتع بها، 
واملوقع العاملي الذي حتتله، بالتفهم ال�رصوري حلاجة حقوق �سعوب االأر�ض اإىل كل ما يرفع الظلم عنها. وكم من 
قائل، من جهة اأخرى، اإن الفر�ض مل ت�سع الأنها مل تكن موجودة، واإن التوازن املذكور ال ميكن حتقيقه من قبل اأي 
قوة خارجية، واأي اتفاق يتم فر�سه من قبل فالن اأو فالن، معّر�ض لالنهيار، واحلل هو يف الداخل، هو يف اإعادة 
االأرا�سي اإىل اأ�سحابها. متهيداً حلل يتم بناوؤه على العدالة، العدالة الدولية التي يتفق حولها اجلميع، وال يطبقها 

اجلميع.
اإن لبنان هو اأقرب اجلريان اإىل مركز ال�رصاع العربي االإ�رصائيلي، واالأقربون هنا هم اأوىل بتلقي امل�ساعب واالأطماع 
واالعتداءات، ما دامت االأزمة قائمة، لكن، لو انخف�ض من�سوب مائها ال�ساخنة، الأ�سبحنا اأوىل باال�ستقرار وال�سالم... 
وهل من نقا�ض يف اأن بالدنا هي بالد ال�سالم، حتلو به ويحلو بها، واأنها اأي�سًا بالد احلق والعدل اللذين مل تبخل 

عليهما يومًا بالبطولة والت�سحيات؟               
                                                                                                                     العميد الركن �سالح حاج �سليمان

                                 مدير التوجيه
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      االأعمال للن�رص.
يف  اإدراجه  بخيار  حمتفظة  للن�رص،  راً  مقرَّ كان  اإذا  ما  عمله  ت�سلمها  من  �سهرين  خالل  الكاتب  املجلة  ُتعلم   -5
      العدد  الذي تراه منا�سبًا. كما حتتفظ املجلة بحقها يف اأن تقرتح على الكاتب اإجراء اأي تعديالت يف الن�ض  

      تزكيها هيئة التحكيم.
من  الواحد  الوجه  اعتماد  مع  بو�سوح  مكتوبة  اأو  مطبوعة  تكون  اأن  املر�سلة  الكتابات  يف  املجلة  تتوقع   -6

      الورقة والف�سحات املزدوجة بني االأ�سطر.
7- ال تلتزم املجلة اإعادة االأعمال غري املقررة للن�رص اإىل اأ�سحابها.

راأي  اأ�سحابه، وال يعرب بال�رصورة عن  ُين�رص فيها ناطقًا با�سم  " جميع ما  اللبناين  الوطني  " الدفاع  8- تعترب 
      املجلة اأو قيادة اجلي�ض.

9- حتتفظ املجلة بجميع حقوق الن�رص والتوزيع، وال يجوز االإقتبا�ض من املواد املن�سورة كليًا اأو جزئيًا اإاّل باإذن منها.
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املتحدة  الواليات  حتركت  الثانية  العاملية  احلرب  اإثر 
ال�رصق  يف  االأوىل  القوة  نف�سها  لتثبِّت  ب�رصعة  االأمريكية 
رئي�سة،  وب�سورة  تركز،  اآنذاك  �سيا�ستها  كانت  حيث  االأو�سط 
على اأن ال تقع دول هذه املنطقة حتت �سيطرة االأنظمة القومية. 
عندما  اإيران  يف  ال�سعيد  هذا  على  االأول  التهديد  طعم  وذاقت 
من  مدعوًما  م�سدَّق،  حممد  دميوقراطًيا  املنتخب  الرئي�ض  اأّم 
ط  فخطَّ الربيطانية.  االإيرانية  النفط  �رصكة  االإيراين،  ال�سعب 
املركزية  االإ�ستخبارات  وكالة  يف  امل�سارك  روزفلت  كريمت 
الواليات  دت  وتعهَّ مكانه.  ال�ساه  ليحل  م�سدق  اأطاح  النقالب 
امل�ساعدات  من  الهائل  بالدفق  ال�ساه  قوة  االأمريكية  املتحدة 

ز ال�ساه اال�ستخبارات االإيرانية – ال�سافاك. فيما عزَّ
الرئي�ض  �سعود  من  االأمريكية  املتحدة  الواليات  قلقت  وكذلك 
القومي  الع�سكري  ال�سابط  وهو  النا�رص يف م�رص،  عبد  جمال 
قطب  وبات   1952 العام  انقالب  بعد  ال�سلطة  اإىل  و�سل  الذي 

اجلاذبية للحركات العربية.
يف املنطقة  يف  االأمريكية  امل�سالح  االأحداث  هذه  اأدخلت 
�سوفياتية،  هيمنة  اأي  منع  اإىل  االآيلة  الباردة  احلرب  ظروف 
اخلروج يحاول  نظام  اأي  اأن  وا�سًحا  كان  اأنه  من  الرغم  على 

الواليات املتحدة : التالعب يف معايري 
العالقات اخلارجية    

اأ.د. مي�سال نعمة

*

*

اأ�ستاذ يف القانون الدويل
هذا الن�ض يف االأ�سل باللغة االإنكليزية وقد نقله اإىل العربية العميد اأنطوان جنيم

**

**
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اأ.د. مي�سال نعمة

من فلك الواليات املتحدة، �سواء كان مرتبًطا برو�سيا اأو ال، �سيعترب معادًيا. 
ال�سيا�سية  املذاهب  �سل�سلة  من  اأيزنهاور،  مذهب  مذهب،  اأول  ن�ضَّ  ولقد 
الواليات  اأن  على  االأو�سط  ال�رصق  يف  االأمريكية  اال�سرتاتيجية  ر�سمت  التي 
اأو�سطية  اأي دولة �رصق  القوات امل�سلحة لن�رصة  املتحدة جاهزة ال�ستخدام 
"تطلب امل�ساعدة �سد اأي عدوان م�سلَّح ُي�سنُّ عليها من اأي دولة حتت �سيطرة 

ال�سيوعية الدولية".
ه الرئي�ض جمال عبد النا�رص اإىل  عك�ض هذا املذهب غ�سب وا�سنطن من توجُّ
الكتلة ال�رصقية للح�سول على ال�سالح. وكانت الواليات املتحدة قد رف�ست 
ت�سليح م�رص ما مل توافق على االن�سمام اإىل احللف االأمني االقليمي، حلف 
�سمن  لالختبار  �رصيًعا  ايزنهاور  مذهب  خ�سع  وهكذا  ترعاه.  الذي  بغداد، 
�سل�سلة تطورات يف املنطقة بدا اأنها لتعزيز موجة القومية. يف االأردن ُهدِّد 
امللك ح�سني من قبل جمل�ض النواب الذي انتخب حينها وكان موالًيا للرئي�ض 

عبد النا�رص. 
اأعلنت الوحدة بني م�رص و�سوريا حتت ا�سم اجلمهورية العربية   1958 العام 
املتحدة، ويف الفرتة نف�سها يف لبنان اأعلن قوميون عرب املقاومة �سد حكم 
كميل �سمعون. بيد ان االأمر االأكرث اهمية بالن�سبة اىل الواليات املتحدة كان 
االنقالب الع�سكري القومي الذي اأ�سقط يف العراق عامذاك الرئي�ض العراقي، 
الربيطاين الوالء، نوري ال�سعيد. فهذا احلدث �سكل �رصبة قا�سية ل�سمعتها يف 

املنطقة وهدَّد م�ساحلها النفطية.
خ�سي امل�سوؤولون االأمريكيون اأن يعاود النظام العراقي اجلديد تاأكيد حقِّه 
ال�سلطة  اأ�س�ستها  التي  ا  جدَّ ال�سغرية  البالد  هذه  الكويت،  بدولة  التاريخي 
الربيطانية لتحول دون �سيطرة اأي دولة اأكرب على منطقة �ستكون االأ�سخم 
اإنتاج النفط. لذلك، وعقب اجتماع طارئ �سّم كال من وزير  يف اخلليج يف 
امل�سرتكة  االأركان  هيئة  ورئي�ض  داال�ض،  فو�سرت  جون  االأمركية  اخلارجية 
�سدرت  داال�ض،  اآلن   CIA االأمريكية  اال�ستخبارات  ومدير  توينينغ،  ناثان 
تفقد  "ف�سوف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ل  تتدخَّ مل  ما  اأنه  اأكدت  مذكرة 
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اأ.د. مي�سال نعمة

نفوذها"، و"تتعرَّ�ض قواعدها للخطر"، و�ستكون �سدقيتها مو�سع �سك عرب 
العامل.

من  كثرًيا  �سيفيد  الذي  القومي  اخلطر  من  االأمريكية  ال�سلطة  قلقت  وكذلك 
االمتيازات النفطية يف الكويت والعراق.

اللبناين  الرئي�ض  طلب  ال�سقوط،  من  حكمه  على  وخ�سية  ثانية،  ناحية  من 
اأيزنهاور.  االأ�سبق كميل �سمعون من الواليات املتحدة دعمها طبًقا ملذهب 
وملا كانت ت�سع عينها على العراق، التقطت احلكومة االأمريكية هذه الفر�سة 
فاأعلنت التاأهب النووي، وح�سدت قوة �ساربة �سخمة جاهزة للتدخل عندما 
ال�ساطئ  البحرية على  14000 رجل من م�ساة  واأنزلت حواىل  تدعو احلاجة، 
�سحبت  التزاماته  احرتام  اجلديد  العراقي  النظام  د  تعهَّ وعندما  اللبناين. 
يف  القوات  واإنزال  العراق،  انقالب  تبع  ما  اإذن،  قواتها.  املتحدة  الواليات 
بريوت، كان فهًما جديًدا لقواعد اللعبة يف ال�رصق االأو�سط، اأي اأن التغرّيات 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  م�سالح  اأن  طاملا  ممكنة  كانت  ال�سيا�سية 

اال�سرتاتيجية م�سونة.

"العالقة اخلا�سة" مع اإ�رسائيل
منذ اأواخر �ستينيات القرن املن�رصم، كانت اإ�رصائيل احلليف الوحيد االأكرث 
املر�سوم  الدور  توؤدي  وكانت  االأو�سط،  ال�رصق  املتحدة يف  للواليات  اأهمية 
عوًنا  املتحدة  الواليات  من  تلقَّت  هذا،  اأجل  من  املنطقة.  يف  كحار�ض  لها 
ع�سكرًيا ومادًيا اأكرث من اأي دولة اأخرى يف العامل. وكتب �ستيفن زون�ض يف 

هذا ال�سدد: "عالقة الواليات املتحدة مع اإ�رصائيل فريدة".
القومي،  الدخل  �سعيد  على  عاملًيا  ع�رصة  ال�ساد�سة  املرتبة  اإ�رصائيل  حتتل 
�سعيد  فعلى  اخلارجية.  االأمريكية  املعونة  من   40% تلّقت  اأنها  حتى 
امل�ساعدات االأمريكية لل�رصق االأو�سط، تلقت اإ�رصائيل %54 منها العام 1999 
يف حني كان ن�سيب م�رص %38، وباقي دول ال�رصق االأو�سط %8. وجتاوزت 
امل�ساعدات املبا�رصة الإ�رصائيل يف ال�سنوات االأخرية 3.5 مليار دوالر �سنوًيا، 
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كما حظيت بدعم �سبه كامل من الكونغر�ض االأمريكي حتى من الدميقراطيني 
الليرباليني الذين ي�رصُّون عادة على ربط املعونة بحقوق االإن�سان والقانون 

الدويل.
اإ�رصائيل يتطلَّب طرًدا جماعًيا لل�سكان العرب  اإن االأ�سا�ض الذي قامت عليه 
املحليني واإقامة دولة يهودية �رصفة، االأمر الذي يجعل اإ�رصائيل، على حد 
االأو�سط.  لل�رصق  اال�ستقرار  للغاية وم�سدر عدم  املعّول عليه  احلليف  �سواء، 
الع�سكرية  القدرة  على  االعتماد  االأمريكية  املتحدة  الواليات  فبا�ستطاعة 
يجعل  الفريد  اإ�رصائيل  تاريخ  الأن  املنطقة  ك�رصطي  الإ�رصائيل  املتفوِّقة 
اإ�رصائيل. عالوة  �سني عن دولة  معظم املواطنني االأمريكيني مدافعني متحمِّ
ق  على ذلك، اإن اعتماد اإ�رصائيل الكلي على الدعم االأمريكي لدفع ثمن التفوُّ
الع�سكري ال�سخم على جريانها، يجعلها ن�سرية للغرب. ومن ناحية ثانية، 
اأوجد الطرد الق�رصي للفل�سطينيني من قبل اإ�رصائيل م�سدًرا ثابًتا لالحتكاك 
يف املنطقة الذي هدَّد على الدوام با�سطراب العالقات بني الواليات املتحدة 

االأمريكية والدول العربية.
الثانية، وملا كانت  العاملية  اأعقبت نهاية احلرب  التي  االأوىل  ال�سنوات  يف 
الواليات املتحدة االأمريكية ت�سعى اإىل تو�سيع اإطار هيمنتها على كامل دول 
اخلليج، راأت وا�سنطن يف اإ�رصائيل حليًفا لها، ولكن من بني اآخرين. ومع ذلك، 
ملا تزايد تهديد القومية العربية بعد و�سول م�سّدق )حممد بن هدايت، كان 
 .1951 العام  الربيطانية  االإيرانية  النفط  األغى معاهدة  اإيران.  لوزراء  رئي�ًسا 
ُعزل العام 1953، و�سجن 3 �سنوات(، والرئي�ض جمال عبد النا�رص اإىل ال�سلطة 
مطلع اخلمي�سنيات من القرن الع�رصين، بداأت تتنامى امل�ساعدات الإ�رصائيل. 
ففي حني كانت الواليات الواليات املتحدة تقّدم العام 1951 الإ�رصائيل 100 
ها االنقالب يف م�رص يف ال�سنة التالية على تقدمي  األف دوالر فقط هبة، ح�سّ

86.4 مليون دوالر اإىل اإ�رصائيل.

العالقات  تف�سد  اأن  من  حذرة  ا�ستمرت  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ولكن 
اأحد  هذا  وكان  االأخرى،  العربية  الدول  مع  عالقاتها  اإ�رصائيل  مع  املتينة 
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�سنّته  الذي  الثالثي  العدوان  على  االعرتا�ض  اإىل  دعاها  الذي  االأ�سباب 
بريطانيا وفرن�سا واإ�رصائيل على م�رص العام 1956 عقب تاأميم الرئي�ض عبد 
ا�ستمرت يف توثيق عالقاتها  الرغم من ذلك،  ال�سوي�ض. وعلى  النا�رص قناة 
العربية  القومية  منو  ا�ستمرار  اإىل  نظًرا  اإ�رصائيل،  االأمني"،  "احلار�ض  مع 
ال�سياق  املنطقة. ويف هذا  ال�سوفياتي يف  النفوذ  تزايد  اإمكان  وخوفها من 
ل جمل�ض االأمن القومي االأمريكي اإىل  كتب مارك كورت�ض "العام 1958 تو�سّ
اأن النتيجة الطبيعية املنطقية ملعار�سة القومية العربية الراديكالية يجب 
ال�رصق  يف  للغرب  املوؤيدة  الوحيدة  الكبرية  كالقوة  اإ�رصائيل  دعم  تكون  اأن 
االأو�سط"، وتابع يقول "خالل االأزمة يف ال�رصق االأو�سط العام 1958، عندما 
اأنزلت بريطانيا قوات يف االأردن، وكذلك فعلت الواليات املتحدة يف لبنان، 
العنان  اإطالق  مزايا  منا�سبات  عدة  يف  اإيزنهاور  االأمريكي  الرئي�ض  بّجل 

الإ�رصائيل )مع تركيا( �سد القومية العربية املتطرفة".
ت�ستويل  اأن  توينينغ  ناتان  اجلرنال  العامة  االأركان  هيئة  رئي�ض  واقرتح 
اإقليمي ي�سم التدخل  اإ�رصائيل على ال�سفة الغربية لالأردن كجزء من دفاع 
اأن  كان حمًقا  لقد  االإجمال،  �سوريا. يف  والرتكي يف  العراق  الربيطاين يف 
ينظر العرب اإىل بناء وطن قومي لليهود يف املنطقة حتت رعاية بريطانية 

على اأنه "راأ�ض ج�رص دائم للهيمنة الغربية".
الر�سميون  اأدرك  الإ�رصائيل،  العون  زاد  وكلما  املا�سي،  القرن  �ستينيات  يف 
الغالب،  وب�سكل خفي يف  للعمل،  عليها  االعتماد  باالإمكان  اأن  االأمريكيون 
من اأجل كبح انت�سار القومية العربية يف املنطقة. لكن كان يجب انتظار دور 
اإ�رصائيل يف حرب االأيام ال�ستة يف حزيران العام 1967، عندما اأثبت اجلي�ض 
ًقا على قوات م�سرتكة من عدة دول اأخرى واحتالله  االإ�رصائيلي نف�سه متفوِّ
الواليات  لتوّطد  �سيناء،  جزيرة  و�سبه  اجلوالن  ومرتفعات  الغربية  ال�سفة  
امل�ساعدات  من   99% الواقع  ويف  اإ�رصائيل.  مع  اخلا�سة  عالقاتها  املتحدة 
الإ�رصائيل حتققت يف ال�سنوات التي اأعقبت حرب االأيام ال�ستة، وكانت يف نظر 
ال�سيا�سة االأمريكية ا�ستثماًرا جيًدا جًدا. ويروى �ستيفن زون�ض اأهمية اإ�رصائيل 
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بالن�سبة اإىل الواليات املتحدة فيقول: "�ساعدت اإ�رصائيل يف قمع انت�سارات 
فل�سطني.  واليمن كما يف  واالأردن  لبنان  الراديكالية يف  القومية  احلركات 
لعدة  ال�سوفياتي  االحتاد  حليفة  �سوريا،  االإ�رصائيلية  الع�سكرية  اأبقت  لقد 
رت   �سنوات، حتت املراقبة. و�سيطرت قواتها اجلوية على كامل املنطقة. ووفَّ
االأمريكية.  االأ�سلحة  لتجربة  قتال  ميدان  املتكّررة  االإ�رصائيلية  احلروب 
كذلك �سّكلت اإ�رصائيل قناة لنقل هذه االأ�سلحة اإىل االأنظمة واحلركات - مثل 
النظام العن�رصي ال�سابق يف جنوب اأفريقيا، اإيران، غواتيماال والكونرتا يف 
نيكاراغوا – التي ال تقدِّم اإليها الواليات املتحدة االأمريكية الدعم الع�سكري 
�ساند  وهكذا  االأمريكي.  العام  الراأي  عند  االأمر  �سعبية  لعدم  وعلًنا  مبا�رصة 
امل�ست�سارون الع�سكريون االإ�رصائيليون "الكونرتا"، و"جونتا" ال�سلفادورية، 
وغريهما من احلكومات حليفة الواليات املتحدة، كما دعمت ا�ستخباراتها 

ال�رصية اأمريكا يف جمع املعلومات املخابراتية والعمليات ال�رصية.
املتو�سطة  البالي�ستية  ال�سواريخ  مئات  اإ�رصائيل  متتلك  ثانية،  ناحية  من 
املدى، وتعاونت مع ال�سناعة الع�سكرية االأمريكية يف ما يت�سل باالأبحاث 
مبادرة   ويف  الدفاعية،  ال�سواريخ  واأنظمة  نفاثة،  قتال  لطائرة  والتطوير 
هذه  مثل  تعري�ض  تبغي  اأمريكية  اإدارة  ثمة  ولي�ض  اال�سرتاتيجية.  الدفاع 
الفكرة فقال:  – هالهمي هذه  بيت  بنيامني  واأّيد  للخطر.  املهمة  العالقات 
"اأورد اخلبري االأمريكي امليجور جرنال جورج كيفن – �سابط اال�ستخبارات 
اإ�رصائيل  لقوة  م�ساوية  ع�سكرية  قوة  على  احلفاظ  اأن  ال�سابق-  اجلوية 
تكّلف دافع ال�رصائب االأمريكي 125 بليون دوالر اأمريكي، وت�ساوي العالقة 
ولي�ض   ."CIA اأمريكا  ا�ستخبارات  "خم�ض  االإ�رصائيلية  االأمريكية  الع�سكرية 
ثمة �سك باأن اال�ستثمار يف اإ�رصائيل، من وجهة النظر االأمريكية، هو �سفقة 

رابحة، ومال م�رصوف جيًدا.
م�سالح  مع  الدوام  وعلى  متاًما  تتطابق  ال  ا�رصائيل  م�سالح  وبالطبع، 
العدائي  الو�سع  الواقع، يجب كبح  االأحيان، يف  املتحدة. فبع�ض  الواليات 
الإ�رصائيل اإزاء الدول العربية من اأجل تعزيز العالقات الوثيقة مع الطبقات 
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اخلليج  حرب  وخالل  مثاًل،  االأب  بو�ض  جورج  فالرئي�ض  احلاكمة.  العربية 
اإ�رصائيل من مهاجمة العراق خوًفا  اأن مينع  1991، كان عليه  الثانية العام 
اإقالق م�رص وال�سعودية، الع�سوين االإقليميني املتعاونني يف التحالف  من 

�سد العراق. 
يف  ثم  ال�ستة،  االأيام  حرب  يف  االإ�رصائيلية  الع�سكرية  القوة  كانت  ولكن، 
انتقال  يف  ال�سبب  و�سوريا،  م�رص  �سد  اأثريت  والتي   ،1973 ت�رصين  حرب 
الراحل  امل�رصي  الرئي�ض  عهد  فعلى  املتحدة.  الواليات  اأح�سان  اإىل  م�رص 
اأنور ال�سادات، باتت م�رص الدولة االأوىل التي تعرتف باإ�رصائيل. و اأ�سبحت 

مذذاك ثاين اأكرب متلقٍّ للم�ساعدات االأمريكية بعد الكيان االإ�رصائيلي.
مثله  ولكن  املتحدة،  للواليات  احلرا�سة  كلب  هي  اإ�رصائيل  املعنى،  هذا  يف 
وهذا  منه.  حتريره  اأخرى  ويف  مقوده  يق�رص  اأن  االأحيان  بع�ض  يف  يجب 
االأمر اأفرز التوتر يف �سيا�سة الواليات املتحدة اإزاء ال�رصق االأو�سط، وبالتايل 
اإليها  ُي�سعى  ال  والتي  ال�سالم  لعملية  كلينتون  بيل  الرئي�ض  تلّهف  يف�رّص 
�سماًنا حلقوق الفل�سطينيني، واإمنا لو�سع راأ�ض ال�سلطة الفل�سطينية الرئي�ض 
وبذلك  الفل�سطينية،  الق�سية  من  والتخلُّ�ض  املراقبة،  حتت  عرفات  يا�رص 
ت�سهيل التعاون اإىل اأبعد حد بني اإ�رصائيل وجريانها العرب. وعلى ما يبدو، 

اإن �سهولة انتفا�سة احلركة الفل�سطينية يف�سد با�ستمرار هذه احل�سابات. 

توكيالت
اإن هزمية الواليات املتحدة يف فيتنام اأقنعت املخططني االأمريكيني اأواخر 
االأو�سط  ال�رصق  يف  ال�سيطرة  اإحكام  باأهمية  املا�سي  القرن  من  ال�ستينيات 
اجلديد"  نيك�سون  "مذهب  واعتمد  املبا�رص.  الع�سكري  التدخل  دون  من 
اإيران  وغدت  االإقليمية.  االأمريكية  ال�رصطة  قوة  لتكون  املحلية  القوى  على 
اإليها  ت�ستند  التي  االأو�سط  ال�رصق  الثالث يف  الدعائم  وال�سعودية  واإ�رصائيل 

�سلطة الواليات املتحدة يف املنطقة.
"لن  اأمريكا  اأن  االأ�سبق،  االأمريكي  الدفاع  وزير  لريد،  ملفن  اأو�سح  ولقد 



12

الدفاع الوطني - كانون الثاين  2009

الواليات املتحدة : التالعب يف معايري العالقات اخلارجية 

اأ.د. مي�سال نعمة

ع من اأم  ت�سطلع طوياًل بدور رجل ال�رصطة يف العامل، وبداًل من ذلك �سنتوقَّ
اأخرى تاأمني الكثري من ال�رصطة  لتوؤدي دورها يف حميطها". 

جاك�سون  هرني  النفط  وخبري  االأمريكي  ال�سناتور  الحظ  ذلك،  على  عالوة 
العام 1973 اأن اإ�رصائيل واإيران يف ظل حكم ال�ساه هما "�سديقان موثوقان 
"عملتا  ال�سعودية  العربية  اململكة  مع  التي  االأمريكية"  املتحدة  للواليات 
الدول  بع�ض  يف  امل�سوؤولني  وغري  الراديكاليني  العنا�رص  اأولئك  كبح  على 
لون تهديًدا  الذين ي�سكِّ ... هم، االأحرار مبا يقومون به،  العربية وا�ستيعابهم 

خطرًيا بالفعل مل�سدرنا االأ�سا�سي من النفط يف اخلليج الفار�سي".
بليون   8,3 يعادل  مبا  املتحدة  الواليات  باعت  و1979   1970 العامني  بني 
دوالر اأ�سلحة ل�ساه اإيران، واأر�سلت اأكرث من 50 األف م�ست�سار اأمريكي لتدريب 
احلليف  بعيد،  زمن  منذ  فُتعترب،  ال�سعودية  اأما  ال�رصي.  وبولي�سه  جي�سه 
العربي االأهم يف اخلليج للواليات املتحدة. فاقت�سادًيا، هي العمود الفقري 
الإنتاج النفط يف اخلليج. واإذا كان %65 من احتياط النفط املوؤكد موجودة 
ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  متوافرة  منها   38% فـ  اخلليج.  منطقة  يف 
فعند اكت�ساف النفط هناك العام 1938 �رصعان ما فازت �رصكات النفط مثل 
�سوكال، تك�ساكو، موبيل، و�ستاندارد اأويل اأوف نيوجرزي بامتيازات رابحة 
من خالل ت�سكيل �رصكة النفط العربية – االأمريكية اأرامكو Aramco. وو�سف 
كـ  ال�سعودي  النفط  م�سادر   1945 العام  اخلارحية  لوزارة  مذكرة  م�رصوع 
"م�سدر �سخم للقوة اال�سرتاتيجية، وواحدة من اأ�سخم اجلوائز املادية يف 
قّدمت  و�سعيفة،  فقرية  دولة  البدء  يف  كانت  للتي  و�سوًنا  العامل".  تاريخ 
الواليات املتحدة اأموال م�رصوع مار�سال اإىل ابن �سعود. وحتى خم�سينيات 
القرن املن�رصم، عندما بداأ احلكام االإقليميون يفر�سون كثرًيا من ال�سيطرة 
اأنف�سهم  املحليني  امل�سايخ  من  وغريه  �سعود  ابن  ثّبت  النفط،  عائدات  على 
عن  فكرة  والإعطاء  النفط.  �رصكات  من  اإليهم  املقدمة  اجلعاالت  بوا�سطة 
كيفية �رصف هذه الرثوة النفطية ال�سخمة نورد اأنه عندما كان ابن �سعود 
على  ال�سعودية  �رصفت  مرائبه  ل�سيانة   1946 العام  دوالر  مليوين  ي�رصف 
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فالعائلة  اليوم،  اأما  فقط.  دوالر  األف   150 قيمته  ما  ال�سنة  تلك  يف  التعليم 
ا بليونيني.  ال�سعودية احلاكمة ت�سم عدة اآالف فرد منهم اأكرث من 50 �سخ�سً
وتقدر قيمة الق�رص امللكي بحواىل 17 بليون دوالر اأمريكي، وتبلغ ميزانية 

العائلة املالكة ما بني 6 و7 باليني دوالر اأمريكي. 
لل�سيا�سة  الرئي�ض  الهدف  غدت  ال�سعودية  العربية  "اجلائزة"  حماية  اإن 
ترومان  هاري  االأ�سبق  االأمريكي  الرئي�ض  كتب  لقد  اخلليج.  يف  االأمريكية 
يحدث  اأن  ميكن  تهديد  "ال  فيها  قال   1950 العام  �سعود  امللك  اإىل  ر�سالة 
ململكتك اإال و�سيكون مو�سع اهتمام مبا�رص من الواليات املتحدة". وبعدما 
مبردود  م�ساركة  اأكرب  ك�سب  اإىل  املتلّهفة  للنفط،  املنتجة  الدول  لت  �سكَّ
1960 حمتفظة  " العام   OPEC "اأوبك  الدول امل�سّدرة للنفظ  نفطها، منظمة 
منتج  وكاأكرب  اأهمية.  اأكرث  اململكة  غدت  االأمريكي،  الركن  يف  بال�سعودية 
للنفط يف العامل، ميكنها، من بني اأمور اأخرى، اأن تكون الرافعة يف �سمان 

تدفق ما يكفي من النفط للحفاظ على االأ�سعار منخف�سة. 
الدوالرات معدات وعتاًدا  الواليات املتحدة بباليني  طوال تاريخها، باعت 
ع�سكريًا لي�ض حلماية "اجلائزة" ال�سعودية وح�سب من تدخل خارجي، واإمنا 
من  واحًدا  ال�سعودي  املجتمع  يكون  واأن  الداخلية.  املعار�سة  من  ا  اأي�سً
املجتمعات االأكرث قبلًيا يف العامل اأمر ال يعني الر�سميني االأمريكيني البتة. 
ومنظمة  الدولية،  العفو  منظمة  "اإن  الري�ض:  اأبو  �سعيد  كتب  ال�سدد  هذا  يف 
مين�سوتا، وغريها من  الدوليني يف  املحامني  ومنظمة  وات�ض،  اإي�ست  ميدل 
قت جميعها حاالت ال حدَّ لها من التعامل مع  منظمات حقوق االإن�سان، وثَّ

النا�ض على طريقة البدو �سابًقا.
تهديًدا خطرًيا  اليوم  االإ�سالم  املتحدة ترى يف  الواليات  اأن  الرغم من  على 
اآراء  بانتظام  ت�سخ  االإمريكية  وال�سحافة  االأو�سط،  ال�رصق  يف  مل�ساحلها 
عرقية م�سادة لالإ�سالم، يبقى اإ�سالم العربية ال�سعودية غري مم�سو�ض، �سامًلا. 
االأ�سولية  فعلًيا  �سّجعت  املتحدة يف فرتة ما  الواليات  اأن  املفارقات  ومن 
 CIA االأمريكية  فاال�ستخبارات  العربية.  للقومية  موازنة  كقوة  االإ�سالمية 
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جمال  الرئي�ض  عهد  على  م�رص  يف  امل�سلمني  االإخوان  مع  تعاونت  مثاًل، 
باك�ستان.  يف  عمليات  قواعد  االإ�سالمية  للحركات  ووّفرت  النا�رص،  عبد 
للجهود  ونتاج  املتحدة،  للواليات  �سابق  حليف  فهو  الدن  بن  اأ�سامة  اأما 
يف  الرو�ض  لقتال  وتدريبها  واالأ�سولية  االإ�سالمية  القوى  لدعم  االأمريكية 
لت ذات  اإ�رصائيل موَّ القرن املن�رصم. حتى  الثمانينيات من  اأفغان�ستان يف 
منظمة  لتقوي�ض  كو�سيلة  فل�سطني  يف  وحما�ض  امل�سلمني  االأخوان  مرة 
التحرير الفل�سطينية. واليوم، يعترب االإ�سالم واحًدا من اأكرث التهديدات رعًبا 
ًعا من هذه امل�سالح  للم�سالح االأمريكية يف املنطقة، وكان ذات يوم م�َسجَّ
نف�سها. وما هو ثابت يف ال�سيا�سة االأمريكية هو حاجتها اإىل تقوية �سيطرتها 
اال�سرتاتيجية واالقت�سادية والع�سكرية على تدفق النفط. اأما كيف يتم ذلك 

فوفًقا للزمن.

االنت�سار ال�رسيع
ال�رصق  االأمريكية يف  ال�سيا�سة  واجهت   ،1979 العام  اإيران  �ساه  ُخِلع  عندما 
ال�رصق  يف  االأ�سا�سية  ركائزها  اإحدى  خ�رصت  فلقد  حادة.  اأزمات  االأو�سط 
التي  الثورة  "اإن  امل�ساألة:  هذه  ونغر  ومارثا  �ستورك  جو  وي�سف  االأو�سط. 
اأطاحت ال�ساه العام 1979 غرّيت جذرًيا املعادلة اال�سرتاتيجية يف املنطقة. 
يوًما  مر�سحة  ال�سكان،  عدد  القليلة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  تكن  ومل 
الثانية  الركيزة  اإ�رصائيل  وكانت  اإيران.  لدور  م�سابه  بدور  لال�سطالع 
عوائقها  اأن  بيد  االأو�سط،  ال�رصق  يف  االأمريكية  لال�سرتاتيجية  االأ�سا�سية 

ال�سيا�سية حّدت على نحو �سارم من جدواها يف اخلليج". 
اإىل  احلاجة  �سدَّد على  كارتر" الذي  "مذهب  نيك�سون" بـ  "مذهب  وا�ستبدل 
يف  االأمريكية  امل�سالح  تعّر�ست  اإذا  الع�سكرية  للقوة  املبا�رص  اال�ستعمال 
لفكرة  كارتر  جيمي  االأمريكي  الرئي�ض  رّوج  لذلك،  وفًقا  للخطر.  املنطقة 
وتتطّلب  املنطقة.  �رصيًعا يف  التدخل  اأمريكية" ميكنها  �رصيع  انت�سار  "قوة 
مثل هذه اال�سرتاتيجية، من الواليات املتحدة االأمريكية، اأن ترا�سف اأنظمة 
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وباتت  اأرا�سيها.  على  اأمريكية  ع�سكرية  قواعد  باإقامة  لها  لل�سماح  حملية 
واأُكِرة حكام اخلليج،  الفقري لهذه اال�سرتاتيجية.  العمود  ال�سعودية  العربية 
القادرين على االإعالن جهاًرا عن دعمهم للواليات املتحدة واإ�رصائيل  غري 
خوًفا من تنفري �سعوبهم، على العمل �رًصا �ساحمني للقوات البحرية واجلوية 
االأمريكية باال�ستخدام املحدود للت�سهيالت الع�سكرية يف املنطقة. ولكن هذا 
عدة  على  كبري  نحو  على  االعتماد  االأمريكية  املتحدة  الواليات  األزم  االأمر 
اإىل  باالإ�سافة  الهندي،  نائية يف كينيا ودييغو غار�سيا يف املحيط  قواعد 

ن�رص حامالت طائرات.
العام 1980، وجدت الواليات املتحدة االأمريكية يف انفجار احلرب االإيرانية 
اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  حلمل  رائعة  منا�سبة  فر�سة  العراقية   –
ال�سعودية  خوف  "اإن  ووغرن:  �ستورك  االأمر  وي�رصح  وثيق.  ع�سكري  تعاون 
د احلرب منح الواليات املتحدة التاأثري النتزاع اأكرب قدر من التعاون  من متدُّ
ال�سعودي الوثيق مع املخططات الع�سكرية االأمريكية. وكان حمور هذا اجلهد 
وقطع  وقود،  م�ستودعات  مع  قواعد  ونظام  "اأواك�ض"  طائرات  خم�ض  بيع 
اأنتوين كورد�سمان  غيار، وذخائر". ويف هذا ال�سدد كتب املحلل الع�سكري 
"ال حت�سينات ممكن ت�سورها يف اجل�رص اجلوي االأمريكي اأو انت�سار القوات 
اجلوية االأمريكية، وقدرة اإقامة قواعد ظاهرة ميكن اأن ت�سبح �رصية لتمنح 
الواليات املتحدة قدرة التعزيز الفاعلة وال�رصيعة. وثمة ميزة اإ�سافية هي 

اأن ال�سعوديني دفعوا ثمن كل ذلك".
العربية  اململكة  اأهدرت  املا�سي،  القرن  من  الثامن  العقد  امتداد  على 
امتداد  على  جوي  دفاع  بناء  يف  اأمريكي  دوالر  بليون   50 زهاء  ال�سعودية 
القوات  ال�ستعمال  وجاهز  الناتو،  وحلف  االأمريكية  للموا�سفات  اخلليج 
االأمريكية يف حال االأزمة. والعام 1988، �سّمم فيلق املهند�سني الع�سكريني 
وبنى مبا قيمته 14 بليون دوال اأمريكي �سبكة من الت�سهيالت الع�سكرية عرب 

اململكة العربية ال�سعودية.
التي  االإيرانية  العراقية-  احلرب  ا�ستغرقتها  �سنني  ثماين  من  اأكرث  خالل 



16

الدفاع الوطني - كانون الثاين  2009

الواليات املتحدة : التالعب يف معايري العالقات اخلارجية 

اأ.د. مي�سال نعمة

االأمريكية  ال�سيا�سة  كانت  اجلانبني،  عند  روح  مليون  اإىل  كلفتها  ارتفعت 
الغربية  القوى  الطرفني. وقد باعت  تقوم على ت�سجيعها كو�سيلة الإ�سعاف 
ورو�سيا االأ�سلحة للمتحاربني. بيد اأنه العام 1987، عندما بدا اأن اإيران �سرتبح 
احلرب، مالت الواليات املتحدة اإىل العراق الأنها راأت يف االنت�سار االإيراين 
الزراعية  والقرو�ض  الع�سكري  العون  للعراق  فقّدمت  االأكرب.  لل�رص  انت�ساًرا 
املالحة" يف  "حرية  وا�ستغّلت حجة  احلا�سمة،  اال�ستخباراتية  واملعلومات 

اخلليج حل�سد اأرمادا �سخمة ملهاجمة البحرية االإيرانية.
بعد هزمية اإيران العام 1988، تنامى الدعم االأمريكي للرئي�ض العراقي �سدام 
باعت  و1990   1985 العامني  بني  �سلفا:  الن�ض  كتب  ال�سدد  هذا  يف  ح�سني. 
"مزدوجة  800 مليون دوالر طائرات  ال�رصكات االأمريكية مبا قيمته حوايل 
التحويل  �سهلة  ولكنها  مدنية،  الأغرا�ض  لت�ستعمل  ظاهرًيا   – اال�ستعمال" 
احلكومة  �سّدقت  و1989،   1988 العامني  وخالل  الع�سكري.  اال�ستعمال  اإىل 
لوكالة  بيولوجية  منتجات  لبيع  االأمريكية  لل�رصكات  اإجازات  االأمريكية 
�ساروخ  اإنتاج  لت�ساميم  الكرتونية  وجتهيزات  العراقية،  الذرية  الطاقة 
ا�ستخدام �سدام ح�سني  �سهرين من  بعد   ،1988 عراقي. ويف حزيران/يونيو 
يف  بكتل  �رصكة  فازت  الكردية،  حلبجة  قرية  الإبادة  الكيميائية  االأ�سلحة 
يخّطط  العراق  وكان  برتوكيميائي،  م�سنع  لبناء  باتفاقية  كاليفورنيا، 
للعراق حتى  الزراعية  القرو�ض  اإدارة بو�ض  الإنتاج غاز اخلردل. و�ساعفت 
�سدام"  "لوبي  االأمريكية  االأعمال  موؤ�س�سات  وخلقت  �سنوًيا...  دوالر  بليون 

لل�سغط من اأجل اأف�سل ال�سالت مع العراق".

حرب اخلليج العام 1990
اإن حرب اخلليج العام 1991 �سّجلت للمرة الوىل منذ العام 1958 اأن الواليات 
االأو�سط  اأو�سع �سعيد لل�رصق  اأطلقت عملية اجتياح على  املتحدة االأمريكية 
الكويت، كان  العراق  الذي غزا فيها  اليوم  بهدف حماية م�ساحلها. وحتى 
وملا  وا�سنطن.  عند  مقبولة  �ستكون  اأعماله  اأن  تاأثري  حتت  ح�سني  �سدام 
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الكويت  اإ�رصار  العراق من  اإيران، غ�سب  ا�ستنزف خالل احلرب مع  كان قد 
اإىل  احلاجة  باأم�ض  كان  حني  يف  بالنفط  العاملي  النفط  �سوق  اإغراق  على 
الكويت قالت  بداأ يهّدد  لدفع تكاليف احلرب. وعندما  النفط  اأف�سل عائدات 
"ال  ح�سني:  �سدام  للرئي�ض  غال�سبي  اأبريل  العراق  لدى  االأمريكية  ال�سفرية 
الكويت".  مع  احلدودي  نزاعكم  مثل  العربية   – العربية  النزاعات  يف  راأي 
الواليات  قلبت  بقليل،  ذلك  بعد  الكويت  ح�سني  �سدام  اجتاح  عندما  ولكن 
ت�سمح ل�سدام ح�سني  اأن  االأمريكية موقفها متاًما، فهي ال ميكنها  املتحدة 
اأنه  وال�سيما  اخلليج،  نفط  ربع  على  �سيطرته  القوى من خالل  ميزان  بقلب 
دكتاتور ع�سكري قا�ٍض، كان قبل االجتياح �سديًقا للواليات املتحدة وبعده 

بات فجاأة "هتلر اجلديد"، وهذا هو الفارق الوحيد.
اإن انهيار االحتاد ال�سوفياتي ونهاية احلرب الباردة اأوجدا الظروف الفريدة 
التي ت�سمح للواليات املتحدة بتثبيت هيمنتها املبا�رصة على املنطقة اأكرث 
حتالف  لت�سكيل  الفر�سة  االأب  بو�ض  جورج  الرئي�ض  وا�ستغلَّ  قبل.  ذي  من 
ع�سكري – حتت رعاية االأم املتحدة- ي�سمُّ لي�ض القوى االأوروبية وح�سب 
اململكة  مثل  اأو�سطية  �رصق  دواًل  ا  اأي�سً واإمنا  واأملانيا،  وفرن�سا  كربيطانيا 

العربية ال�سعودية وم�رص و�سوريا. 
ز، الر�سوة  ولقد ا�ستخدمت يف اإن�ساء هذا التحالف امل�ساد للعراق، وبكل متيُّ
رو�سيا،  اإىل  دوالر  باليني   4 تقدمي  اإىل  اخلليج  دول  دفعت  فلقد  والرتهيب. 
تيان  �ساحة  الدميقراطية يف  للحركة  الوح�سي  القمع  التي جعلها  وال�سني، 
اآن مني معزولة عامليا، ُدعيت هذه املرة اإىل اأخذ مكانها اإىل الطاولة؛ وم�رص 
االأخ�رص  ال�سوء  �سوريا  واأعطيت  دوالر،  بليون   14 قيمته  دين  من  اأُعفيت 
القا�سي  املتحدة  االأم  قرار  �سد  اليمن  �سّوت  وعندما  لبنان.  الجتياح 
ما  فوًرا  املتحدة  الواليات  اأوقفت  العراق،  �سد  القوة  با�ستعمال  بال�سماح 
قيمته ماليني الدوالرات من امل�ساعدات، وعمدت اململكة العربية ال�سعودية 

اإىل طرد 800 األف عامل "�سيف" ميني.
باالإ�سافة اإىل كل اجلعجعة حول حرب العراق �سد "املجتمع الدويل"، �ُسنَّت 
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مع  اأمريكية،  والأهداف  االأمريكية،  القوات  بوا�سطة  �ساحق،  وب�سكل  احلرب، 
بع�ض امل�ساعدة من بريطانيا وال�سعودية. ولقد حّلق الطيارون االأمريكيون 
القتالية. وا�ستخدمت االأم املتحدة، على نحو  الطلعات  %90 من  ما ن�سبته 
بقتال  وحرًبا  اأمريكية  بزعامة  حرًبا  كان  ما  لتغطية  تني  ورقة  �رصف، 

اأمريكي.
اأوروبية وعربية  اأي جهد قامت به دول  االأب تخريب  اأدارة بو�ض  وتعّمدت 
لتحقيق ت�سوية �سلمية، فمن خالل حق النق�ض- الفيتو مثاًل اأف�سلت اقرتاًحا 
الواليات املتحدة تتّلهف  االأمن، وكانت  اأربع نقاط يف جمل�ض  فرن�سًيا من 
لتلقني زبونها ال�سابق در�ًسا. وخالل �سهر طويل من احلرب اجلوية، ُدّمرت 
البنية التحتية العراقية. فلقد اأ�سقط خالل اأكرث من 90 األف طلعة جوية حواىل 
88500 طن من القنابل العنقودية، والقذائف التفريغية، وغريها من قذائف 

معاجلة  وقدرات  الطاقة،  و�سبكات  والطرقات  اجل�سور  مدمرة  املدفعية، 
املياه، وقد ُقتل ع�رصات اآالف العراقيني من جراء ذلك.

الق�سف،  �سهر من  اأكرث من  بعد  الرئي�ض �سدام ح�سني،  اأن  الرغم من  وعلى 
وافق على القبول بقرار االأم املتحدة الداعي اإىل خروج العراق من الكويت، 
�سلفا حرب  وقد و�سف الن�ض  االإمياءة.  هذه  املتحدة  الواليات  رف�ست  فقد 
ولكن  "كفى"،  اأ�سا�سا  �سدام  �رصخ  "لقد  كاالآتي:  الوح�سية  الربية  بو�ض 
اأيام،  الواليات املتحدة كانت تريد �سن حرب برية باأي حال. وخالل �ستة 
اندفعت القوات الربية لدول التحالف والواليات املتحدة عرب الكويت وجنوب 
اآخر  وخالل  كثيف.  ب�سكل  االن�سحاب  على  العراقية  القوات  جمربة  العراق، 
 28 النار يف  اإطالق  اإىل وقف  بو�ض  �ساعة من احلرب، وقبل دعوة   اأربعني 
�سباط/فرباير، قادت القوات الربيطانية هجوًما من دون رحمة �سد اجلنود 
ا�سم  والب�رصة  الكويت  بني  الطريق  على  اأطلق  حتى  املن�سحبني،  العراقيني 
"طريق املوت ال�رصيع". وفّر اجلنود العراقيون من الكويت باأي عربة ممكنة 
املدّرعة  التحالف  وحدات  ثانية  ناحية  من  وقامت  عليها،  يدهم  ي�سعون 
بعزل هوؤالء لتق�سف الطائرات احلربية االأمريكية بقنابلها االأرتال امل�سوقة 
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التي و�سفها طيار  اأي مقاومة تذكر. ويف هذه املذبحة  ل�ساعات من دون 
اأمريكي "كاإطالق نار على �سمكة يف برميل"، قتل اآالف املجندين العراقيني 
50 ميل من الطريق ال�رصيع. طائرات عديدة كانت متالأ ال�سماء  على م�سافة 
فوق جنوب العراق، وحيث كان مراقبو احلركة اجلوية الع�سكرية يناورون 

لتاليف اال�سطدامات يف اجلو".
نهاية اللعبة بعدئذ حلرب الرئي�ض جورج بو�ض كانت �ساخرة. فبعد نداء اإىل 
ال�سعب العراقي الإطاحة �سدام ح�سني، اأّيدت القوات االأمريكية القوات العراقية 
د االأكراد يف ال�سمال، وال�سيعة يف اجلنوب. واأعطى اجلرنال  عندما قمعت مترُّ
نورمان �سوارزكوف جرناالت �سدام االأذن بانتهاك قانون "عدم الطريان" 
وا�ستعمال الطوافات امل�سّلحة لقمع الثورة. ويقول برنت �سكوكروفت، الذي 
الواليات  اإن   1998 العام  جنينغز  لبيرت  اآنذاك،  القومي  االأمن  م�ست�سار  كان 
ثورة  ولي�ض  �سدام ح�سني  يطرد  ع�سكرًيا  انقالًبا  اأرادت  االأمريكية  املتحدة 

�سعبية، "كنت اأتوقع حكومة ما بعد احلرب حكومة ع�سكرية".
االأم  فر�ستها  التي  العقوبات  تكن  مل  احلرب،  اأعقبت  التي  ال�سنوات  يف 
جنم  واإمنا  وح�سب  التحتية  بنيته  بناء  اإعادة  من  العراق  ملنع  املتحدة 
بنق�ض  مت�سلة  ا  اأمرا�سً معاناتهم  ب�سبب  �سهرًيا  االأطفال  اآالف  وفاة  عنها 
التغذية. وثمة اآالف اآخرون كانوا يعانون �رصطانات خمتلفة �سببها قذائف 
االجتياح  خالل  االأمريكية  الدبابات  ا�ستعملتها  التي  امل�ستنفد  اليورانيوم 
الربي يف حرب اخلليج. ويف حني اأن احلرب قتلت اأكرث من 200 األف عراقي، 
ذلك،  على  عالوة  عراقي.  مليون  من  اأكرث  وفاة  العقوبات  قانون  عن  جنم 
ذي  اعترب  ما  نادًرا  للعراق  م�ستمر  ق�سف  يف  املتحدة  الواليات  توّرطت 

اأهمية اإخبارية يف ال�سحافة االأمريكية.
قت الواليات املتحدة ن�رًصا دموًيا يف حرب اخلليج، وبكلفة ب�سع مئات  حقَّ
ممار�سة  عن  الثمن  يكن  اأًيا  تتوقف  لن  اأنها  برهنت  االأمريكيني،  اجلنود 
امتيازاتها االإمربيالية وتقوية �سلطتها يف ال�رصق االأو�سط. وبغياب رو�سيا 
"ال�سالم  لفر�ض  املتبقية  الفريدة  العظمى  القوى  اأنها  يبدو  ال�سورة،  عن 
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االأمريكي  Pax Americana "على املنطقة.

ال�سيا�سة االأمريكية منذ حرب اخلليج
هيمنتها  ب�سطت  وقد  منت�رصة  اخلليج  حرب  من  املتحدة  الواليات  خرجت 
على املنطقة بحزم اأكرث من اأي وقت م�سى. لقد ُدّمر العراق، وُحِفظ �سعيًفا 
العالقات وثيًقا مع  املتحدة توطيد  للواليات  التحالف  الدوام، و�سمح  على 
الكثري من الدول العربية. ووّجه جناحها يف حرب اخلليج الر�سالة بكلمات 
اأ�ستاذ  هد�سون،  مايكل  كتب  وكذلك  يتحقق".  نقوله  "ما  بو�ض،  جورج 
العالقات الدولية يف جامعة جورجتاون يف "ميدل اإي�ست جورنال": "حتى 
يجب  االأو�سط،  ال�رصق  يف  االأمريكية  لل�سيا�سة  �ساحبها،  كما  االنتقادات، 
التع�سة.  املنطقة  ق يف هذه  بتفوُّ اليوم  تقف  املتحدة  الواليات  باأن  تقّر  اأن 
ت�سورها-  ميكن  طريقة  باأي  االإقليمي  التدخل  من  قرن  ن�سف  فخالل 
والدمار،  والتج�س�ض،  والرتبية،  والثقافة،  وامل�ساعدة،  الدبلوما�سية  عرب 
"الثالوث املقد�ض" للم�سالح  – َتَثبَّت  اإ�سقاط القوة الع�سكرية  اآخًرا(  و)لي�ض 
االأمر ال  اأن  ال�سيوعية. والذين يقولون  النفط، ومعاداة  اإ�رصائيل،  االأمريكية: 
حتقيق  على  املتحدة  الواليات  بقدرة  ي�ستخفون  ح�سل  قد  يكون  اأن  ميكن 
روؤ�ساء  ي�ستدعي  اأن  االأمريكي  الرئي�ض  باإمكان  واليوم،  متناق�سة.  اأهداف 
ال�سيا�سية  اأجندته  على  امل�سادقة  اإىل  االأو�سطية  ال�رصق  احلكومات  اأكرث 
كتابة  االأمريكيون  احلاليون  الر�سميون  وي�ستطيع  و)الداخلية(.  االإقليمية 
ال�سيا�سية االقت�سادية الداخلية الأكرث حكومات املنطقة. وتتمتع الع�سكرية 
اإىل  اأفريقيا  �سمال  من  امل�سبوَقني  غري  والقبول  الدخول  بحرية  االأمريكية 

اخلليج".
اإقليمية.  تناق�سني يف دورها كقوة عظمى  املتحدة  الواليات  تعاين  ولكن، 
جديد  من  تهّدد  التي  الفل�سطينية  امل�ساألة  حل  على  قدرتها  عدم  اأولهما 
الع�سكري  تدخلها  اأن  هو  وثانيهما،  املنطقة.  يف  الدقيق  التوازن  بتفجري 
الكثيف جعل ملكيات اخلليج اأقل �سعبية – مع اأزمة انخفا�ض عوائد النفط 
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يف العقد االأخري مع االنخفا�ض املريع الأ�سعاره.
اأجلها  من  �سعت  التي  واإيران  للعراق  املزدوج"  "اال�ستيعاب  �سيا�سة  اإن 
ُت�ستبدل  ُتِرَكت تقريًبا ومل   ،1991 العام  الواليات املتحدة بعد حرب اخلليج 
العربية  الدول  دعم  و�سعف  العراق،  �سد  العقوبات  نظام  وتاآكل  باأخرى. 
بني  متاأرجحة  عالقة  اإيران  يف  التغيريات  اأوجدت  حني  يف  للعقوبات، 
هذه والواليات املتحدة. ولي�ض مبقدور هذه االأخرية اأن تقّرر �سواء احلفاظ 
االنفتاح نحوها.  �سيا�سة  اإىل  التحّول  اأو  اإيران،  العقوبات �سد  �سيا�سة  على 
وبا�ستثناء بريطانيا، حليفة الواليات املتحدة، مل تهتم دول اأوروبية اأخرى، 
طوياًل، باحلفاظ على العقوبات املفرو�سة على العراق. اأما رو�سيا، الّتواقة 
اإيقاف  على  العمل  نيتها  عن  حينها  عرّبت  فقد  نفطية،  �سفقات  عقد  اإىل 

الق�سف والعقوبات �سد العراق واإنهائها.
على  املتحدة  الواليات  قدرة  املتزايدة  العراقي  ال�سعب  معاناة  اأ�سعفت 
بداأت  العربية  فاالأنظمة  االأو�سط.  ال�رصق  داخل  وال�سيما  العقوبات،  تربير 
تعيد العالقات ال�سيا�سية واالقت�سادية مع بغداد. وم�ستفيدين من ا�ستئناف 
ر�سميون وم�ساهري  بغداد من عدة دول، ك�رص  اإىل  املدنية  اجلوية  الرحالت 
حظر الطريان اإىل بغداد. ويبدو، على الرغم من جميع النوايا واالأهداف، اأن 

فريق االأم املتحدة للتفتي�ض مل تطاأ قدمه البتة اأر�ض العراق. 
اأما امل�سكلة التي تواجهها الواليات املتحدة، حتى بعد انت�سارها يف حرب 
اخلليج، فهي اأنها، با�ستثناء اإ�رصائيل، ال وكالء لها يعّول عليهم يف ال�رصق 
بع�ض  يف  د  ُت�سّ اأن  يجب  اخلليج،  حرب  برهنت  كما  واإ�رصائيل،  االأو�سط، 
الواليات  جنحت   ،1970 العام  النا�رص  عبد  الرئي�ض  وفاة  ومنذ  االأحيان. 
ولكنها،  الإ�رصائيل.  كتهديد  وحّيدتها  مدارها  اإىل  م�رص  جذب  يف  املتحدة 
ثانية،  ناحية  ومن  العرب.  جريانها  تاأديب  يف  عليها  تعتمد  اأن  ت�ستطع  مل 
على  مبارك  ح�سني  الرئي�ض  م�رص،  يف  الفل�سطينية  الق�سية  �سعبية  اأكرهت 

�سحب ال�سفري امل�رصي من اإ�رصائيل.
ولكن هذه  ت�سليح.  اأميا  ال�سعودية  �سّلحت  املتحدة  الواليات  اأن  ُيقال،  احلق 
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ولهذا  حدودها،  خلف  الع�سكرية  قوتها  ا�ستعمال  و�سع  يف  لي�ست  االأخرية 
ت�رصف  اأن  املتحدة  الواليات  وعلى  اإيران.  مع  انفراج  �سيا�سة  اإىل  ت�سعى 
وغري  الدميقراطية  غري  اخلليج  ملكيات  لت�سليح  املال  من  �سخمة  مبالغ 
ال�رصعية. وحتى مع ذلك، ال ميكنها االعتماد عليها ك�رصطي املنطقة حلماية 
م�ساحلها، فهي قد �سّلحتها لتثبتها حليفة لها، واإيجاد الظروف الع�سكرية 

فيها ما ي�سمح بالن�رص ال�رصيع للقوات االأمريكية.
املنطقة  داخل  غاٍل  ع�سكري  وجود  على  حتافظ  اأن  املتحدة  الواليات  على 
القوات  يرتك  ال  االأمر  وهذا  م�ساحلها.  على  احلفاظ  اأجل  من  وحولها 
موؤخًرا  حدث  مثلما  الع�سكرية،  الهجومات  على  منفتحة  وح�سب  االأمريكية 
�سغًطا  ا  اأي�سً ي�سع  واإمنا  كول،  االأمريكية  املدمرة  �سد  اليمني  املرفاأ  يف 
نحو  وعلى  �سعوبهم،  ت�ستاء  الذين  املحليني  احلكام  على  �سخًما  �سيا�سًيا 

متزايد، من الوجود االأمريكي.
العامل.  �رصطي  نف�سها  املتحدة  الواليات  تعترب  اأكادميية،  نظر  وجهة  من 
وت�ستمد دورها من وجهة نظر املدر�سة الواقعية وتعتمد على بناء فر�سيتها 
القائلة "اأن لي�ض ثمة حكومة عاملية مركزية تردع العدوان، لذا كان عليها 

اأن ت�سطلع بهذا الدور".
العامل  الأن  داخلية  حاجة  هو  العامل  �رصطي  اأن  املتحدة  الواليات  تفرت�ض 
خطرة  غري  خفية"  "يد  هناك  ولي�ض  لها.  اأخطاًرا  يحمل  حدودها  خلف 
للعالقات الدولية تكفل ال�سالم لقرارات زهاء 200 دولة واأعمالها باالإ�سافة 
ميكن  ال  العام.  وخريه  الدويل  املجتمع  وا�ستقرار  االأهلية  احلروب  اإىل 
 11 هجمات  ولكن  حميطاتها.  خلف  باأمان  هذا  جتاهل  املتحدة  للواليات 
اأفكاًرا كانت لالأمريكيني حول هذا االجتاه، فك�سفوا  اأيقظت  اأيلول/ �سبتمرب 
اأن "االإرهاب الكبري" الذي عرّب عنه الرئي�ض بو�ض بقوله اأنه "مفرتق الطرق 
املحفوف باملخاطر بني الراديكالية والتكنولوجيا" – ن�ساأ كتهديد رئي�ض- 

اأو قابل للجدل واملناق�سة – حلياة االأمريكيني واالأمن القومي.
بيد اأن االإرهاب لي�ض اخلطر الوحيد وح�سب النا�سئ خلف احلدود االأمريكية، 
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مثل  القومية،  احلدود  ى  تتخطَّ تهديدات  ا  اأي�سً يواجه  االأمريكي  فاملجتمع 
ال�سائبة.  النووية  واالأ�سلحة  الدفيئة  وغازات  املعدية،  واالأوبئة  املخدرات، 
ويبقى كذلك حتديات تقليدية مهمة، فاالأمريكيون يفتحون ال�سحف يومًيا 
لالطالع على ال�رصاع يف ال�رصق االأو�سط، واملواجهات بني الهند وباك�ستان، 
واملاأزق امل�سلَّح يف �سبه اجلزيرة الكورية، والعنف بني الي�سار واليمني يف 
اأيلول/   11 يف  االأمريكيني  مع  تعي�ض  كانت  كلها  امل�ساكل  هذه  كولومبيا. 

�سبتمرب وت�ستمر معهم اإىل اليوم.
يقيم االأمريكيون عالقات وثيقة وحتالفات عرب العامل، بيد اأن ال تناغم بني 
القوى املتفقة يف الراأي والتفكري حول االإجماع واملوؤ�س�سات، والقدرات على 
اأوروبا يف معظم  االأمر مع  العاملي بانتظام، كما كان  النظام  اأداء  �سمان 
باإجناز  م�سغولة  فاأوروبا  اليوم  اأما  ع�رص.  التا�سع  القرن  من  االأول  الن�سف 
امل�سرتكة  التطلعات  تعوزها  اآ�سيا  اأن  حني  يف  اخلا�سة،  الداخلية  تنميتها 
واملوؤ�س�سات القوية. وال متتلك اأمريكا الالتينية واأفريقيا، بعُد، قدرات كبرية 
ال�رصق  اإىل  بالن�سبة  كذلك  �سحيح  واالأمر  عاملي.  بدور  اال�سطالع  تخولها 

ا ملحق بال�رصاع. االأو�سط الذي هو اأي�سً
خماوفهم،  اإىل  وا�ستناًدا  كاهلهم.  على  تقع  القيادة  اأن  االأمريكيون  ي�سعر 
الداخلي،  وتنوّعهم  العاملي،  االقت�سادي  وانت�سارهم  الراأ�سمايل،  ونظامهم 
العاملية.  الهرمية  يف  فريدة  مرتبة  يحتلون  ال�رصفة  الع�سكرية  وقوتهم 
وعرفت القرارات التي اتخذها االأمريكيون اأو ق�رّصوا يف تنفيذها، واالأعمال 
قوله،  يف  اأخفقوا  اأو  قالوه  الذي  والكالم  فيها،  ق�رّصوا  اأو  بها  قاموا  التي 

اإعرتا�سات وا�سعة.
بها هو بذاته.  اإن �رصطي العامل الواقعي هو اليوم خائف من املهمة التي تنكَّ
ولكنه يفهم ويح�ضُّ بقيود القبول به. وهكذا قال والرت برنان يف �ستينيات 

القرن املا�سي يف م�سل�سل  تلفزيوين له: "لي�ض تفاخًرا، اأنه واقع وح�سب". 

اإدارة دميقراطية جديدة و�سيا�سة اأمريكية خارجية
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اإدارة  حتت  املت�سدِّدة  االأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  من  �سنوات  ثماين  بعد 
حليفة  ال�سغرية،  الدول  بع�ض  بني  متناٍم  قلق  ثمة  بو�ض،  دبليو  جورج 
الواليات املتحدة، التي تلّقت كّما كبرًيا من الدعم ال�سيا�سي والع�سكري من 
اإدارة بو�ض، ومثل هذه التغيريات ال�سارمة �سوف حتتل مكانها يف ال�سيا�سة 
رئي�ًسا  انتخب  اأوباما  باراك  ال�سناتور  اأن  �سيما  وال  اخلارجية  االأمريكية 

للواليات املتحدة االأمريكية.
من ناحية اأخرى، بع�ض الدول، التي مل تكن على عالقة طيبة مع الواليات 
التي  تلك  منها  وال�سيما  املا�سية  الثماين  ال�سنوات  يف  االأمريكية  املتحدة 
اإدارة بو�ض، ما زال ينتظر بتلّهف  ال�سيا�سي من  ال�سغط  الكثري من  واجهت 
التبّدل يف ال�سيا�سة االأمريكية اخلارجية. وبع�ض االأنظمة جنا من العا�سفة 
الوقت. وكان  لك�سب  التكتيكات بكل ذكاء  وا�ستخدامه  الكبري  نتيجة �سربه 
متى  تعرف  وكانت  بو�ض،  اإدارة  اأمام  طوياًل  ال�سمود  االأنظمة  هذه  هدف 

تقول نعم ومتى تقّدم التنازالت، ومتى تقول ال، ولكن...
متاما مثلما مل يكن معمر القذايف وحافظ االأ�سد غري �سعيدين بانتخاب بيل 
كلينتون رئي�ًسا للواليات املتحدة العام 1992 بعد ثماين �سنوات من �سيا�سة 
مادلني  وال�سيدة  كري�ستوفر،  وارن  ال�سيد  راأ�سها  على  خارجية  اأمريكية 
االأ�سد  وب�سار  جناد  اأحمدي  كذلك  حق-  على  كانا  اأنهما  برهنت  اأولربايت، 

متتعا باإح�سا�ض االرتياح مع انتخاب ال�سّيد اأوباما رئي�ًسا.
هل قلق احللفاء و�رصاء وقت اخل�سوم مرّبران؟ هل �سيا�سة الواليات املتحدة 
ال�سيا�سة  هل  االإدارة؟  تغرّي  مع  عنيف  ب�سكل  تتغرّي  اخلارجية  االأمريكية 

اخلارجية تعتمد على الفرد، اأم هناك عوامل اأخرى حتّدد هذه ال�سيا�سة؟
االأجوبة عن هذه االأ�سئلة، يتم عرب �سرب املواقف املعلنة للمر�سحني الرئا�سيني 
االأمريكية  ال�سيا�سة  يف  املوؤثرة  العوامل  ودر�ض  اخلارجية،  ال�سيا�سة  يف 
الدميقراطية  لالإدارة  عقالين  بتوقع  التحليالت  لنا  ت�سمح  وقد  اخلارجية. 

اجلديدة.
االإدارات  اأكرث  اأن  ال�سيا�سيني  املحلِّلني  عند  بعيد  حّد  اإىل  به  امل�سّلم  اإن 
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يف  ترغب  الدميقراطية  اأوباما  اإدارة  قبل  االأخرية  وبخا�سة  اجلمهورية، 
مقاربة "اأحادية" يف ال�سيا�سة اخلارجية. وهوؤالء "االأحاديون" يوؤمنون باأن 
على الواليات املتحدة االأمريكية، املالكة القوة العظمى الوحيدة املتبقية، 
وفر�ض  العامل  لل�رصاعات يف  لو�سع حد  ع�سكري  ب�سكل  قوتها  اأن متار�ض 
االإدارات  رغبت  ثانية،  ناحية  من  االأخرى.  االأم  على  الدميقراطي  الطابع 
ينادون  التعّدديون  فهوؤالء  الطرف".  "متعدِّدة  مقاربة  يف  الدميقراطية 
قوتها  وبا�ستخدام  الدولية،  املنظمات  من  وغريها  املتحدة  االأم  بتقوية 
يف امل�ساعي احلميدة يف ال�رصاعات املحلية واالإقليمية املختلفة مف�سلني 
ذلك على توريط القوات االأمريكية. لقد انتقدت ال�سناتور هيالري كلينتون، 
وزيرة اخلارجية حالًيا يف اإدارة الرئي�ض اأوباما، اآحادية الرئي�ض بو�ض يف 
مقال لها عن ال�سيا�سة اخلارجية و�سعت فيه روؤيتها لهذه ال�سيا�سة الحًقا 
فقالت اإن "اإدارة بو�ض قدَّمت لل�سعب االأمريكي �سل�سلة من اخليارات الكاذبة: 
�سد  ال�سلبة  القوة  الطرف،  تعددية  �سد  االآحادية  الدبلوما�سية،  �سد  القوة 

الناعمة" )فورين اآفريز(.
كاأ�سطورة  االنعزال  كان  اأيلول/�سبتمرب،  من  ع�رص  احلادي  تداعيات  اأبرز 
اأمريكية تاأ�سي�سية. فمبادرة الدفاع اال�سرتاتيجية )SDI(، التي اقرتحها يف 
البدء الرئي�ض رونالد ريغن درًعا واقية �سد الهجمات ال�سوفياتية، ثم عّدلها 
واليزرية  ف�سائية  تقنية  اأف�سل  ال�ستعمال  بو�ض،  دبليو  جورج  وتبنَّاها 
عدم  اأثبتت  املبادرة  هذه  الغريب.  الهجوم  من  نوع  اأي  عن  اأمريكا  لعزل 
�سد  جدوى  ذي  غري  تطوًرا  االأكرث  الدفاع  نظام  كان  لقد  متاًما.  فعاليتها 
االنتحارية.  بالطائرات  املتمثلة  التقنية  املنخف�سة  الداخلية  الهجمات 
من  نوًعا  االأمر  كان  لقد  ب�ساطة.  بكل  يطبق  مل  التقليدي  اأو  النووي  الردع 
ملواجهته،  الباردة  احلرب  ا�سرتاتيجيات  تخطط  مل  الذي  الداخلي  التهديد 
غدا  وهكذا  البيت.  داخل  كانت  احلرب  وجبهة  الداخل،  يف  كان  فالعدو 
ي�ستطيع  ال  ومقرها.  الدولة  �سميم  ب  �رصُ لقد  الوهن.  البيت" م�سدر  "اأمن 
عليهم  وكان  باال�ستمرار،  التهديد  لهذا  ال�سماح  االأمريكية  ال�سيا�سة  �سنَّاع 
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اإعادة حتديده بطريقة تتوافق مع اأنواع القوة املو�سوعة بت�رصفهم. وكانت 
الكل  مطّوًقا  وع�سكرًيا  �سيا�سًيا  هجوًما  جوابهم،  االإرهاب"  على  "احلرب 
حرية  وعك�ض  االأمن،  وكاالت  اإدارة  تنظيم  اإعادة  عرب  البيت  اأمن  من  بدًءا 
وقطع  الع�رصين،  القرن  من  الت�سعينيات  عوملة  يف  واالأموال  النا�ض  حركة 
ب الأي هجمات م�ستقبلية  التموين عن االإرهابيني املحددة هويتهم، والتح�سُّ
اأو  ممكنة عرب تدمري امل�سادر املحتملة لالأ�سلحة والتمويل واالإيديولوجيا، 
حتويلها. هذه اخلال�سة للتفكري حتمية للغاية يف الوثيقة الر�سمية اجلديدة 
حول ا�سرتاتيجية االأمن القومي للواليات املتحدة االأمريكية التي اأ�سدرها 
اإنها مذهب الدفاع   .2002 اأيلول/�سبتمرب   17 الرئي�ض جورج دبليو بو�ض يف 

االأمريكي اجلديد.
الدولية  اإىل  بو�سوح  ت�ستند  اأمنية  ا�سرتاتيجية  اجلديد  املذهب  يعلن 
االأمريكية التي تعك�سها "القيم" و"امل�سالح" االأمريكية. وهو ُيعري اهتماًما 
ن هذه االأخرية احلرية  ا لتقدمي القيم االأمريكية كقيم عاملية. وتت�سمَّ خا�سً
اأن  على  بو�ض  الرئي�ض  وي�رّص  والكرامة.  االإن�سان  وحقوق  والدميقراطية 
حكامه،  اختيار  وحرية  الكالم،  بحرية  يتمتع  اأن  يريد  كان  اأينما  "ال�سعب 
والتنعم  الفردية،  بامللكية  واإناًثا،  ذكوًرا  اأوالده،  وتعليم  اإميانه،  وحرية 
بعوائد عمله. قيم احلرية هذه عادلة وحّقة لكل �سخ�ض يف كل جمتمع". وفًقا 
لذلك يحّدد املذهب االأهداف املعلنة العامة للحرية ال�سيا�سية واالقت�سادية، 
والعالقات ال�سلمية مع الدول االأخرى، واحرتام الكرامة االإن�سانية. وبتحقيق 
مع  التعاون  ا�سرتاتيجية  ممار�سة  املتحدة  الواليات  تتعّهد  االأهداف  هذه 

احللفاء واالأ�سدقاء والتح�سب من االأعداء والتهديدات. 
"توازن قوى يدعم احلرية".  اإقامة  ثمة مو�سوع عادي يف هذا املذهب هو 
العا�سقة  "االأم  قيادة  املعلن  التوازن  هذا  من  املتحدة  الواليات  وتبغي 
اأو  ويدعمه  االإرهاب  د  يتعهَّ من  وكل  االإرهابية،  املجموعات  �سد  للحرية" 
اأن  بو�ض  الرئي�ض  على  كان  اأنه  يبدو  ال�سيا�سي  املوقف  هذا  ومع  ي�ساعده. 
"الليربالية  الواقعي،  القوى  – ميزان  االأمريكية  االإيديولوجية  الدورة  ينجز 
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االنعزالية،  الليربالية  العوملة  الباردة،  احلرب  واقعية  االنعزالية،  العاملية، 
تيدي  الرئي�ض  من  كاماًل  قرًنا  ا�ستغرقت  التي  الواقعي-  القوى  ميزان  ثم 

روزفلت العام 1901.
كان ميزان القوى عند تيدي روزفلت يثري نهو�ض االأمة االأمريكية ال�ساعدة 
االأقل  اأو على  العامل،  كموازن لالأمرباطوريات املوؤ�س�سة املتناف�سة الفتتاح 
احلفاظ على النظام العاملي يف و�سعه الراهن االأف�سل. اأما اليوم، وبعد مئة 
�سنة من التطور االإن�ساين ال�سيا�سي، فلم يعد هناك الكثري من االإمرباطوريات 
يف  ال�سعوبة  وتكمن  وموازنتها.  معها  للتناف�ض  االإيديولوجيات  حتى  اأو 
التعامل مع الثقافات ال�ساملة اأو احل�سارات، مبوازاة امل�سالح االقت�سادية 
اإىل  االأمل  الكثري  بو�ض،  الرئي�ض  وواجهت  ذاتها.  الغربية  للدول  واملعنوية 
االآن، بتزعم فرن�سا واأملانيا معار�سة احلرب �سد العراق، والرف�ض ال�سعبي 

العارم وال�سجب االأخالقي لكامل نظرية احلرب اال�ستباقية.
الفعل  قبل  ما  دور  تعني  بو�ض،  الرئي�ض  يقرتحها  كما  اال�ستباقية،  احلرب 
"لتحالف طوعي"  العامل  الواليات املتحدة كزعيمة م�سيطرة على  به  تقوم 
ب�سكل  والغرب  املتحدة   الواليات  الأمن  حمتمل  تهديد  اأي  وتدمري  ل�رصب 
عام. ولكن هذا املفهوم للحرب يتعار�ض مع املفهوم املرافق مليزان القوى. 
كقوة عظمى عاملية  ال�سيطرة،  دور  تختار بني  اأن  املتحدة  الواليات  فعلى 
فريدة، والقبول باحل�سور ال�رصعي للدول االأخرى باختالف وجهات نظرها 
املتحدة  الواليات  به  تقوم  وما  القوى.  مليزان  عاملية  بنية  يف  واإ�رصاكها 
االأول،  اخليار  اختارت  اأنها  يفرت�ض  خا�ض،  ب�سكل  العراق  واإزاء  اليوم، 
ال�سيطرة العاملية، وال �سيما اإذا قّررت العمل خارج النطاق القانوين ملجل�ض 

االأمن يف االأم املتحدة. 
ت�سكيل  يف  اجلديد  للدوراالأمريكي  قا�ٍض  اختبار  هي  العراقية  امل�ساألة  اإن 
نظام عاملي جديد. فاالختيار احلا�سم االأول الذي اتخذه الرئي�ض بو�ض يف 
هذا االإطار كان عندما قّرر الذهاب اإىل االأم املتحدة وجتربة احل�سد املتعّدد 
الطرف على بغداد، خمالًفا ن�سيحة العديد من امل�سوؤولني الكبار يف اإدارته. 
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الغايل  الثمن  باإدراك  م�رصوط  الطرف  تعّددية  تعّهده  اأن  يبدو  ذلك،  ومع 
"للذهاب منفردا" بالن�سبة اإىل الثمن الدقيق املطلوب من االأع�ساء املوؤثرين 
يف جمل�ض االأمن، ومن احللفاء اال�سرتاتيجيني يف املنطقة الذين ت�سهيالتهم 
وم�ساركتهم �رصورية لقيادة احلرب و�رصعيتها. ويبدو اأن الواليات املتحدة 
مل جتد الدعم اخلا�ض حلربها على العراق لي�ض يف االأم املتحدة وال حلف 
مانًعا  كان  الطرف  تعددية  ثمن  اأن  يبدو  كما  لها،  التابع  االأطل�سي  �سمال 
طات االأمريكية للحرب على العراق. وكان جواب الرئي�ض بو�ض  اأمام املخطَّ
وم�ساعديه �سديد الو�سوح: اإذا و�سع االأع�ساء االآخرون يف املنظمة العاملية 
ثمًنا عالًيا للم�ساركة، فاالأمريكيون �سيوا�سلون قيادة "التحالف الطوعي" 
م�ستوى  على  باكرة  ت�سوية  ثمة  يكن  مل  واإن  العراق.  يف  اأهدافهم  الإجناز 
الواليات  بني  احلّدة،  العالية  الدبلوما�سية  امل�سدود،  احلبل  ا�سرتاتيجية 
�سي�سهد  فالعامل  اأخرى،  من  واأملانيا  وفرن�سا  جهة  من  وبريطانيا  املتحدة 
حلف  داخل  حادة  ان�سقاقات  عن  ناجم  جديد  قوى  لنظام  الباكر  النذير 
اإىل  ت�ستمتعان  فتبدوان  وال�سني  رو�سيا  اأما  االأوروبي.  واالحتاد  االأطل�سي 
اأق�سى حد بدبلوما�سية الذعر العالية احلدة. وترتبط النتيجة مبن يتعرّث اأواًل.
خلطر  نف�سها  ف�ستعرِّ�ض  واأملانيا،  لفرن�سا  املتحدة  الواليات  ا�ست�سلمت  اإذا 
القبول االآيل مبيزان قوى متعّدد الطرف  اإىل  خ�سارة هائلة لهيبتها تف�سي 
حيث الواليات املتحدة واحدة فقط بني كثريين. اإنه اأمر بعيد االحتمال جًدا 
عند هذه املرحلة. ويبدو اخليار الثاين- اأحادية الطرف مع حلفاء طوعيني 
ب�سكل كبري مب�ستوى  العاملي اجلديد  النظام  نتائج  و�ستتاأثر  قبواًل.  – اأكرث 
النجاح اأو الف�سل يف قيادة احلرب. واإذا اأرادت الواليات املتحدة وحلفاوؤها 
الرثوات  غنائم  معاجلة  ثم  ومن  ومقنع  �رصيع  ن�رص  حتقيق  يف  النجاح 
الفر�سة  االأمريكية  االإدارة  متتلك  اأن  فيجب  م�ساحلها،  فيه  مبا  العراقية 

للحفاظ على دور ممّدد يف الهيمنة على العامل.
ولكن الهيمنة العاملية مكلفة وم�ستنزفة. فالتاريخ كان قا�سًيا مع كل اأمة 
لدى  القوة  تفّوق  م�ستوى  اأن  �سّلمنا  ولو  العاملي.  حتتكرالنظام  اأن  اأرادت 
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الواليات املتحدة يف النظام احلايل غري م�سبوق، واأن نوع ال�سيطرة االأمريكية 
خمتلف عن الغزو احلايل التقليدي، ولكن نظًرا اإىل امل�ستوى العايل للتكامل 
والتوافق بني ال�سعوب والدول، واإىل طبيعة التفاعالت املعا�رصة واالأخطار 
ع التغيريات املفاجئة والعنيفة يف اأي وقت. وعاجال اأم اآجاًل  يجب علينا توقُّ
�ست�سعف قدرة الواليات املتحدة على متابعة ممار�سة هيمنتها العاملية ما 
لالإدارة  املقاربة  القطب. هذه  متعّددة  ميزان قوى  بنية  اأمام  الطريق  ميّهد 
التفّوق  ال�ستمرار  الف�سلى  املنا�سبة  �ستوّفر  تاريخًيا،  املختربة  العاملية، 
للتفوق  اآخر  احتمااًل  ناي   �ض.  جوزف  ويقّدم  الهيمنة.  من  بدال  االأمريكي 

االأمريكي امل�ستمر من خالل تعددية القطب املوؤكّدة. 
لتدّرج  اآلية   ، اإىل حد بعيد  القطب،  �ستكون تعّددية  اليوم،  الو�سع  كما يبدو 
لبق للواليات املتحدة داخل الو�سع اخلا�ض لنظام ميزان القوى. و�ست�سمح 
دية تدريًجا لقوى رئي�سة اأخرى باال�سرتاك، اأكرث فاأكرث، يف �سنع  هذه التعدُّ
القرار الدويل يف فرتة اكت�ساب قوة ن�سبية باملقارنة مع الواليات املتحدة. 
الو�سع  من  �سلمي  النتقال  االأف�سل  اأملنا  التدريجية  املقاربة  هذه  وتبقى 
احلايل غري امل�ستقر لنظام عاملي فو�سوي مع قوة عظمى مرتبكة وظاملة 
حتاول اإيجاد و�سع مالئم، اإىل نظام ميزان قوى اأكرث ا�ستقراًرا واأقل خطًرا. 
اأخرًيا، ثمة نتيجة اإيجابية واحدة لهذا االنتقال �ستزيد ومتاأ�س�ض االعتدال يف 
اإدارة �سوؤون العامل. وعلى الرغم من كل �سيء، كان مفهوما "توزيع القوة" 
نفعا  ولقد  االأمريكية.  لل�سيا�سات  االأ�سا�سيتني  الدعامتني  القوة"  و"ميزان 
جيًدا يف امليدان االأمريكي الداخلي، واأجنزا، بكل تفاوؤل، نتائج مماثلة على 

ال�سعيد العاملي.

ال�سيا�سة اخلارجية املعلنة لباراك اأوباما
انتقد الرئي�ض باراك اأوباما �سيا�سة جورج بو�ض اخلارجية كما فعلت كذلك 
ال�سيدة هيالري كلنتون. ولقد قّدم اإىل الكونغر�ض م�رصوع قانون يدعو اإىل 
وذلك   ،2008 اآذار/مار�ض  نهاية  مع  العراق  من  االأمريكية  القوات  ان�سحاب 
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خالل مقابلة مع �ستيف كروفت على قناة �سي بي اإ�ض التلفزيونية. وي�سف 
ويعتقد  الذريع،  بالف�سل  العراق  يف  بو�ض  الرئي�ض  �سيا�سة  اأوباما  الرئي�ض 
يف  الفرق  بع�ض  ون�رص  العراق،  من  مراحل  على  ان�سحاب  حتقيق  يجب  اأنه 

اإفغان�ستان، وبع�ض اآخر يف اأجزاء اأخرى من ال�رصق االأو�سط.
االن�سحاب  اأن  بالقول  ا�ست�سهد  االنتخابية  حملته  من  �سابقة  مرحلة  يف 
االإقليمية  القوى  اإىل  العراقيني كما  اإىل  "يوّجه ر�سالة  العراق  املمرحل من 
بع�ض  اإيجاد  يف  حقها  بع�ض  تاأخذ  اأن  عليها  اأن  و�سوريا  اإيران  ومنها 
العراقيني بني يدي  اال�ستقرار هناك". وقد ف�رّص هذا االأمر باأنه ترك م�سري 

اإيران و�سوريا. 
اأمر حمتوم  التقليدية لاللتزام من خالل املباحثات  ال�سيا�سة اخلارجية  اإن 
من وجهة نظر اأوباما. حتى مع النظام الظامل يف اإيران – الذي هو تهديد 
للمنطقة، وحللفاء الواليات املتحدة كما يطرحه هو- انتقد الرئي�ض اأوباما 
اأنه  قال  ذلك،  من  وبداًل  االإيرانيني.  القادة  اإىل  التكلم  بو�ض  الرئي�ض  رف�ض 
يف  النا�ض  من  الكثري  "هناك  الأن  معهم  حمادثات  اإجراء  يف  راغًبا  كان 
االأو�سع.  االأم  جمموعة  من  جزًءا  يكونوا  اأن  يرغبون  اأنهم  يحتمل  اإيران- 

وبالن�سبة اإلينا، اأال نكون يف مباحثات معهم اأمر غري مقبول".
ا اأنه كان خطاأ عدم اإجراء حمادثات مع �سوريا،  ويعتقد الرئي�ض اأوباما اأي�سً
واأن املباحثات التي يريدها مع ال�سوريني واالإيرانيني �ستف�سح املجال اأمام 
اإمكان "اأن تك�سب االأفكار والقيم ك�سًفا عظيًما يف هاتني الدولتني". وهكذا 
يريد الرئي�ض االأمريكي اجلديد اأن يقدم الإيران و�سوريا دوًرا يف العراق بعد 
�سحب القوات االأمريكية منها، ومن ثّم ال�رصوع يف حمادثات معهما بحيث 
اأفكاره ومعتقداته. وهذا لي�ض �سبًبا وح�سب لقلق  �ستكونان منفتحتني على 
حلفاء االأمريكيني يف املنطقة، ولكن خلوف حقيقي مما �سيكون م�سريهم 
اأوباما  اأوباما اخلارجية. ولبع�ض االأ�سباب، يفكر  يف حال انت�سار �سيا�سة 
املتحدة  الواليات  الأن  كذلك  هي  ي�سّميها،  كما  الظاملة،  االأنظمة  هذه  باأن 
االإيرانيني  اإقناع  قادرعلى  باأنه  يعتقد  اأنه  كما  معها.  مباحثات  جُتر  مل 
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اأفكاره وقيمه عليهم.  بعدم اال�ستمرار يف م�رصوعهم النووي مبجرد عر�ض 
انفتحوا على  اأنهم  لو  لبنان  ان�سحبوا من  ال�سوريني كانوا  اأن  ويعتقد كذلك 
ال�سيا�سيني يف لبنان �سوف  اأنه يعتقد باأن اغتيال  اأفكاره وقيمه. ويحتمل 
عند  لة  املف�سّ اخلارجية  ال�سيا�سة  – عبارة  الدبلوما�سية  خالل  من  ف  يتوقَّ

الدميقراطيني وال�سيد اأوباما.
هما  العراق  من  املمرحل  واالن�سحاب  واإيران  �سوريا  مع  الدبلوما�سية  اإن 
�سيا�سته  �ستكون  ما  ولكن  اأوباما.  ال�سيد  عند  املف�سلة  اخلارجية  ال�سيا�سة 
مع اإ�رصائيل والفل�سطينيني؟ يف لقائه على قناة "�سي بي اإ�ض" التلفزيونية 
مع �ستيف كروفت دعا الرئي�ض اأوباما الواليات املتحدة اإىل اأن تكون اأكرث 
حل  اإىل  الو�سول  بهدف  والفل�سطينيني  االإ�رصائيليني  القادة  مع  التزاما 
الدولتني. ويلوم ال�سيد اوباما الفل�سطينيني على عدم قيام زعماء �سيا�سيني 
مع  م�ساكلهم  حلل  كا�سرتاتيجية  العنف  عن  التخلي  على  قادرين  بينهم 
كفاية  قوية  تكون  اأن  يجب  اأوباما،  للرئي�ض  وفقا  القيادة،  وهذه  اإ�رصائيل. 
باإمكان  اإذا كان  ويقول  اإ�رصائيل.  اإليه مع  التو�سل  اتفاق ميكن  اأي  لتعزيز 
قادة حما�ض وفتح اأن ي�سلوا اإىل اتفاق من خالل اإدراكهم اأن العنف ال يقود 
اإىل اأي مكان بالن�سبة اإىل حما�ض، واأن تنظم فتح عملها اخلا�ض، فيكت�سبوا 
ا باأن الواليات املتحدة يجب  ا واأي�سً بذلك فر�سة جيدة للتقدم. ويعتقد اأي�سً

اأن ت�سجع هذه العملية من خالل االلتزام الفاعل مع الفل�سطينيني.
اإن اخلطاب الذي األقاء الرئي�ض اأوباما اأمام منظمة "اإيباك AIPAC"  يظهر كم 
اليهودي.  ال�سوت  لك�سب  بعيًدا  االأمريكية  الرئا�سة  مر�سحو  يذهب  اأن  يجب 
املر�سحني.  جميع  هدف  م�ساعدتها  وك�سب  التاأثري،  �سديدة  املنظمة  فهذه 
و�سوريا  اإيران  مع  اأوباما  الرئي�ض  ا�ستخدمها  التي  القا�سية  اللغة  ومتاثل 
اهلل  حزب  ي�سمي  ا  اأي�سً فهو  اليمني،  اأق�سى  من  جمهوري  لغة  اهلل  وحزب 
جمموعة اإرهابية. لقد كان حازًما يف رف�ض ناكري الهولوكو�ست )املحرقة(، 
املحرقة.  حدوث  اأنكر  الذي  جناد  اأحمدي  االإيراين  الرئي�ض  اإىل  اإ�سارته  يف 
وقال اإن اإيران دولة نووية �ستطرح تهديًدا لي�ض الإ�رصائيل واملنطقة وح�سب، 
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ا لباقي العامل، و�ست�سجع االإرهابيني، وتن�سىء حالة عدم ا�ستقرار  واإمنا اأي�سً
يف املنطقة، وتر�سد اإىل التكاثر النووي بني جريانها وتطرح تهديًدا وجودًيا 
من  اإيران  ملنع  اقرتحها  التي  باحللول  يتعلق  ما  ويف  واأمريكا.  الإ�رصائيل 
بلوغ القدرة النووية، فهو ال ميتلك غري املفاو�سات والعقوبات مع ال حدود 

زمنية لهذه املفاو�سات.
اإن الدعم ال�سخم الإ�رصائيل خالل احلملة االنتخابية قد يكون تكتيًكا جلذب 
االأربعني  الرئا�سية كلها يف  االنتخابية  اليهودي. فخالل احلمالت  ال�سوت 
�سنة االأخرية، وعد معظم املر�سحني الرئا�سيني باالعرتاف بالقد�ض عا�سمة 
اأن  بيد   - اليهودي  ال�سوت  لك�سب  واجللي  الوا�سح  ال�سبب  الإ�رصائيل- 
ومع  االأبي�ض.  البيت  اإىل  دخولهم  فور  وعودهم  ن�سوا  بالرئا�سة  الفائزين 
لذا،  اإ�رصائيل.  لدولة  القوي  دعمهم  يف  طويل  تاريخ  للدميقراطيني  ذلك، 
اإما  اإ�رصائيل  اإزاء  االأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأن  االفرتا�ض  املاأمون  من 

�ستبقى ذاتها اأو �ستكون اأكرث مل�سلحة اإ�رصائيل.

قيم اأوباما ومعتقداتته
اإيباك جممل ال�سيا�سة املعلنة تقريًبا  اأمام منظمة  اأوباما  با�ستثناء خطاب 
التي  املفاو�سات  يف  التقليدية  الدميقراطيني  طريق  �سيتبع  اأنه  اإىل  ي�سري 
من  الكثري  قيم  بان�سجام  ال�سيا�سة  هذه  تالئم  امل�ساكل.  حلل  تنتهي  ال 
العظمى  الغالبية  مع  بتوافق  بالتاأكيد  وهي  ومعتقداتهم،  الدميقراطيني 
من االأمريكيني االأفريقيني. وما ال يتوافق مع القيم التي يتمتع بها معظم 
االأمريكيني االأفريقيني هو الدعم املطلق الإ�رصائيل الذي اأظهره اأوباما اأمام 
اإيباك. ونظرة اإىل الوراء اإىل مواقف اثنني بارزين من االأمريكيني االأفريقيني 
ا من احلزب الدميقراطي - �ست�ساعدنا  يف ال�سيا�سة اخلارجية – وهما اأي�سً

على فهم منطقي لقيم اأوباما ومعتقداته.
اأول �سيا�سي اأمريكي اأفريقي �سهري نرجع اإليه هو ال�سيد اأندرو يونغ الذي خدم 
ك�سفري اأمريكي يف االأم املتحدة يف اإدارة الرئي�ض ال�سابق جيمي كارتر. فلقد 
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اأكره على اال�ستقالة من من�سبه العام 1979 الأنه التقى ممثل منظمة التحرير 
االأمريكيون  الر�سميون  وُمِنع  اإرهابية،  اآنذاك  تعترب  كانت  التي  الفل�سطينية 
املّرة  وكانت  االنرتنت.  على  جورجيا  ملو�سوعة  وفقا  اأع�سائها  التقاء  من 
التحرير  منزلة مبنظمة  اأعلى  من  اأمريكي  م�سوؤول  فيها  يت�سل  التي  االأوىل 
اأفريقًيا.  اأمريكًيا  االأوىل  املرة  يف  يكون  اأن  م�سادفة  تكن  ومل  الفل�سطينية 
ال�سيدة  ت�سمية  على  علًنا  �سادق  قد  يونغ  ال�سّيد  اأن  من  الرغم  على  حتى 
اأوباما  الرئي�ض  ال�سعب روؤية  االأبي�ض، فمن  البيت  اإىل  ال�سباق  كلينتون يف 
يحيد عن معتقدات ال�سيد يونغ، ومعظم االأمريكيني االأفريقيني وقيمه، والتي 
هي اإظهار التعاطف جتاه الفل�سطينيني وامتالك املوقف العقلي والعاطفي 

املتوازن مع اإ�رصائيل والفل�سطينيني.
جاك�سون  جي�سي  الق�ض  هو  ال�سهري  االأفريقي  االأمريكي  الثاين  ال�سيا�سي 
 1984 العامني  الدميقراطي  احلزب  من  للرئا�سة  للت�سمية  مر�سًحا  كان  الذي 
ال�سبعينيات  اأواخر  يف  عرفات  يا�رص  بال�سّيد  اإعجابه  يخف  مل  وهو  و1988. 
ومطلع الثمانينيات من القرن املا�سي وفًقا لكينيث تيمرمان يف برناجمه  
به  ويثق  العرب،  االأمريكيني  بني  كبرية  ب�سعبية  يحظى  كان   Shakedown

�سوريا  اإىل  ال�سفر  على  قادًرا  كان  ملاذا  يف�رصِّ  الذي  االأمر  العرب،  الزعماء 
طائرته  اأ�سقطت  الذي  االأ�سري  االأمريكي  الطّيار  اإطالق  لتاأمني   1983 العام 
فوق لبنان خالل واحدة من الغارات االأمريكية النادرة �سد القوات ال�سورية 
يف لبنان. وهذا مثل اآخر عن اأمريكي اأ�سود مل ي�ستطع اأن يكون زائد امل�ساندة 

الإ�رصائيل، فهي �سد قيمه ومعتقداته.
�سيا�سة الرئي�ض اأوباما جتاه اإ�رصائيل ال يجب اأن تكون جذرية كما يريدها 
يونغ  ال�سّيد  �سيا�سة  خطوات   ، رمبا  تتبع،  اأن  يجب  ولكن  جاك�سون،  ال�سيد 
املعتدلة. لهذا، ميكننا افرتا�ض اأن خطاب اأوباما اأمام اإيباك هو بكل ب�ساطة 

جلعل نف�سه مقبواًل عند الناخبني اليهود. 

دعم الكونغر�ض 
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االآن بعد ان انتخب األ�سيد اأوباما رئي�ًسا للواليات املتحدة، ثمة تغيري جذري 
املواقف  على  قائم  افرتا�ض  االأمريكية،  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  متوّقع 
املعلنة وعلى القيم واملعتقدات. ولكن هل الرئي�ض اأوباما قادر على حتقيق 
التغيريات التي يريدها؟ هناك بع�ض العوامل التي ُيتوقع اأن ت�ستك�سف بغية 
اإدراك اإمكانية هذه التغيريات. اأحد هذه العوامل هو دعم الكونغر�ض الذي هو 

حيوي الأي رئي�ض ل�سّن �سيا�ساته.
مون بالكونغر�ض، �سيمتلك باراك اأوباما الدعم  واليوم، والدميقراطيون يتحكَّ
الكونغر�ض  انتخابات  اإجراء  حتى  ل�سنتني  االأقل  على  للكونغر�ض  املعلن 
اجلديد. ولكن هل ميكننا توقع كم �سيكون دعم الكونغر�ض �سخًما ل�سيا�سة 
وال�سوريني؟  االإيرانيني  مع  حمادثات  الإجراء  اأو  الطرف  متعددة  خارجية 
نان�سي  ال�سّيدة  هو  الكونغر�ض،  من  موؤثر  �سيا�سة وجه دميقراطي  اإىل  نظرة 
بيلو�سي الناطقة با�سم الكونغر�ض، ميكن اأن ت�ساعد على اإ�سقاط بع�ض ال�سوء 

على نوع الدعم الذي �سيناله رئي�ض دميقراطي من كونغر�ض دميقراطي. 
بيلو�سي  ال�سيدة  قّررت  الكونغر�ض،  با�سم  ناطقة  انتخابها  من  �سهرين  بعد 
لقد  بو�ض.  الرئي�ض  اعرتا�سات  من  الرغم  على  وزيارتها  �سوريا  عزلة  ك�رص 
حاولت اأن تعمل ما كان على الر�سميني الدميقراطيني فعله: اإجراء حمادثات 
مع الزعماء الذين �سبَّبوا م�ساكل للواليات املتحدة واالأمل باإقناعهم بتغيري 
قالت:  لدم�سق  زيارتها  وخالل  وح�سب.  املحادثات  خالل  من  �سيا�ستهم 
"جئنا بكل �سداقة واأمل وت�سميم على اأن طريق دم�سق هي طريق ال�سالم" 
وقالت اإنها تنقل ر�سالة من رئي�ض الوزراء االإ�رصائيلي اإيهود اأوملرت مفادها 
اخرتاق  هي  �سوريا  �سالم" مع  حمادثات  يف  للدخول  جاهزة  اإ�رصئيل  "اأن 
لي�ض كذلك ح�سبما جاء يف بيان �رصعان ما �سدر عن  االأمر  ظاهري. لكن 

مكتب اأوملرت، وهذا االأخري مل يجر اأي تغيريات يف �سيا�سة اإ�رصائيل. 
مع  متاما  يتوافق  الذي  الكونغر�ض،  با�سم  للناطقة  املوقف  هذا  مثل  مع 
اأوباما دعًما مقبواًل  الرئي�ض  اأن ي�سمن  اأي دمقراطي ليربايل، ميكن  فل�سفة 

من الكونغر�ض.
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النووي  الربنامج  وقف  يف  بو�ش  الرئي�ش  اإدارة  ف�شلت 
اإيران على بعد  ا�شتمر على زخمه لت�شبح  الذي  الإيراين 
�شنتني اأو ثالث �شنوات من امتالك القدرة على �شنع اأول �شالح 

نووي)1(.
جميع  ح�شني  �شدام  نظام  و�شقوط  العراق  غزو  عملية  فتحت 
الأبواب التي كانت مغلقة يف وجه اإيران ملد نفوذها وتو�شيع 
الأو�شط  ال�رشق  منطقة  يف  والأمني  ال�شيا�شي  دورها  اأطر 
العراق  التي نتجت عن احتالل  التطورات  اأعادت  لقد  واخلليج. 
ا�شرتاتيجي   – اجليو  املحيط  يف  "اجلديد"  اإيران  دور  تعريف 
الأ�شا�شية  املعطيات  من  جمموعة  من  ينطلق  وهو  الإقليمي. 

واأبرزها:
مواقع  ت�شكل  التي  الأزمات  منطقة  و�شط  يف  اإيران  موقع    -1

احلرب  اأنتهاء  بعد  واهتمامها  الأمريكية  ال�شرتاتيجية  تركيز 
وفل�شطني  ولبنان  والعراق  اأفغان�شتان  واأهمها:  الباردة، 

بالإَ�شافة اإىل باك�شتان.
2- الأيديولوجية الإ�شالمية التي تعتمدها اإيران، والتاأثري الذي 

واأفغان�شتان، اخلليج  دول  يف  ال�شيعة  ال�شكان  على  متار�شه 

خيارات النفتاح الأمريكي على اإيران و�سط 
ت�سكيك اإيراين ورف�ض اإ�سرائيلي وخماوف عربية
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بالإ�شافة اإىل دينامية ال�شيا�شة الإيرانية جتاه اجلماعات الأ�شولية ال�شنية 
يف اأكرث من منطقة، وخ�شو�شًا مع منظمتي حما�ش واجلهاد الإ�شالمي.

3- الدور الذي تريد اإيران اأن توؤديه على م�شتوى اخليارات ال�شيا�شية والأمنية 

يف منطقة ال�رشق الأو�شط، )يف اخلليج ومنطقة امل�رشق العربي(. وتعمل على 
الربط بني اأمن هاتني املنطقتني حيث تعتقد اأن ذلك �شيحقِّق لها الأمن الذي 

تبحث عنه يف معادلة مزدوجة ملواجهة النفوذين الأمريكي والإ�رشائيلي.
4 - ال�رشاع املفتوح الذي تخو�شه اإيران يف مواجهة الوليات املتحدة منذ 

للعراق، حيث عمدت  الأمريكي  الحتالل  بعد  اأوجه  بلغ  والذي   ،1979 العام 
اإدارة بو�ش اإىل ا�شتعمال كل و�شائل ال�شغط للحد من نفوذ اإيران، معتربة اأن 
الإيرانية على ح�شاب  امل�شالح  تقدم  اإىل  �شيوؤدي  التق�شري يف هذا املجال 

امل�شالح الأمريكية وعلى ح�شاب م�شالح حلفائها يف املنطقة.
مل يقت�رش ال�رشاع املفتوح على ق�شية النفوذ ال�شيا�شي والع�شكري والدور 
اإيران على امل�شتوى القليمي، بل زاده حدًة املوقفان  اأن توؤديه  الذي تريد 
ذلك من  نتج عن  وما  الإيراين،  النووي  الربنامج  والأوروبي من  الأمريكي 
بو�شائلها  �شواء  اإيران  �شد  املتحدة  الوليات  مار�شتها  وعقوبات  �شغوط 

اخلا�شة اأو عرب نظام عقوبات اأقرَّه جمل�ش الأمن الدويل.
اأدت هذه التطورات واملنطلقات ال�شرتاتيجية الإيرانية والأمريكية اإىل و�شع 
اإيران والوليات املتحدة يف مواجهة �شبه �شاملة، بحيث ميكن اعتبارهما 
الأقليمية  القوى  موازين  لتعديل  منهما  كل  ي�شعى  ا�شرتاتيجيني  كخ�شمني 
والدولية ل�شاحله. وهكذا فاإن كل ما ميكن اأن تن�شجه الوليات املتحدة من 
لها  اإيران حتدًيا  نظر  ي�شكل يف  املنطقة  دول  واأمنية مع  �شيا�شية  عالقات 
بو�ش يف  اإدارة  به  قامت  ما  واأبرز  اآخر  وكان  وم�شاحلها.  لأمنها  وتهديًدا 
هذا املجال التفاقية الأمنية الأمريكية – العراقية، التي ترى فيها طهران 
داخل  الإيراين  النفوذ  ت�شتهدف  اأنها  اإىل  بالإ�شافة  لأمنها،  مبا�رًشا  تهديًدا 

العراق.
اإدارة بو�ش بالرغم من كل العقوبات وال�شغوط التي مار�شتها على  انتهت 
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اإيران اإىل ف�شل ذريع �شواء جلهة احتواء الدينامية ال�شيا�شية والأمنية التي 
التي  الع�شكرية  الدينامية  جلهة  اأو  اخلليج،  ومنطقة  العراق  يف  مار�شتها 
اإ�رشائيل وامل�شالح الأمريكية من خالل حزب اهلل يف لبنان  مار�شتها �شد 

وحما�ش واجلهاد الإ�شالمي يف فل�شطني.
وال�شوؤال املطروح الآن: ما هي قدرات الرئي�ش اأوباما على اعتماد �شيا�شات 
جديدة مع اإيران تعّو�ش من الف�شل الذي ات�شمت به �شيا�شات الرئي�ش بو�ش؟

�سيا�سة اأوباما جتاه اإيران
بداأ الرئي�ش اأوباما مبكًرا، ويف اأثناء حملته النتخابية، بالإعالن عن نيته 
اإيران تقوم على النفتاح والعمل الدبلوما�شي  اعتماد مقاربة جديدة جتاه 

بدل �شيا�شة العزل والعقوبات التي اعتمدها �شلفه.
والأمنية  ال�شيا�شية  الهواج�ش  معاجلة  يف  مبكًرا  يبداأ  اأن  اأهمية  يدرك  وهو 
بطموحاتها  املتعلِّقة  والتعقيدات  اإيران،  مع  العالقات  �شوء  من  الناجتة 
لها التدخل  النووية. ولقد امتلكت هذه خالل ال�شنوات املا�شية قدرات تخوِّ
اأ�شبحت  بحيث  العربي،  العامل  يواجهها  التي  الأزمات  خمتلف  يف  بقوة 
فعلًيا املحرك الأ�شا�شي حلالت عدم ال�شتقرار التي ي�شهدها كل من العراق 

ولبنان وفل�شطني ومنطقة اخلليج)2(.
ي�شتعجل فريق اأوباما الدبلوما�شي ر�شم اخلطوط العري�شة لل�شيا�شة اجلديدة 
الأمم  يف  اجلديدة  الأمريكية  ال�شفرية  من  الغيث  اأول  وجاء  اإيران.  جتاه 
املتحدة �شوزان راي�شي التي اأعلنت اأن الوليات املتحدة �شتعتمد حيال اإيران 
"دبلوما�شية ن�شطة" ت�شمل العمل الدبلوما�شي املبا�رش، مع موا�شلة التعاون 
الربنامج  حول  بالتفاو�ش  املعنيَّة  ال�شت  الدول  جمموعة  مع  وال�رشاكة 
الأمن  جمل�ش  يف  الع�شوية  الدائمة  اخلم�ش  الدول  وهي:  الإيراين  النووي 
"�شندر�ش ما هو �رشوري ومنا�شب اأملانيا. واأ�شافت راي�ش  اإىل  بالإ�شافة 

 للقيام به حفاًظا على ال�شغوط بهدف الو�شول اإىل نهاية الربنامج النووي 
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الإيراين")3(. و�شّددت على "اأن على احلوار والدبلوما�شية اأن ي�شريا جنًبا اإىل 
جنب مع ر�شالة حازمة جًدا من جانب الوليات املتحدة واملجتمع الدويل 
الأمن  جمل�ش  حددها  التي  واجباتها  اإيران  تلتزم  اأن  ينبغي  اأنه  مفادها 
الدويل، واأن رف�شها �شيوؤدي اإىل زيادة ال�شغوط عليها". لكن يبدو بو�شوح 
اإيران  اأوباما لن تتخلَّى يف طرحها �شيا�شية احلوار والنفتاح مع  اإدارة  اأن 
عن اخليارات الأخرى التي متتلكها، وقد عرّب عن ذلك �رشاحة املتحدث باإ�شم 
"جميع  �شت�شتخدم  اأوباما  اإدارة  باإن  بقوله  جيب�ش  روبرت  الأبي�ش  البيت 
عنا�رش قوتنا الوطنية" للتعامل مع خماوف وا�شنطن ب�شاأن برنامج اإيران 

النووي.
وترجح م�شادر اأوروبية اأن املبادرة الدبلوما�شية الأمريكية قد تتاأخر ب�شبب 
قرب موعد النتخابات الإيرانية، ولكن اإمكان تاأخري موعد بدء املفاو�شات 
يقرتن مبحاذير يثريها بع�ش اأجهزة ال�شتخبارات القريبة من اإعطاء طهران 
املزيد من الوقت للنجاح يف ا�شتكمال دورة �شنع الوقود النووي حيث تفيد 
الدرا�شات باإمكان ح�شول مثل هذا التقدُّم خالل �شنة واحدة ما ي�شع الأمور 

يف نقطة الالعودة.

املوقف الإيراين جتاه اأوباما
اأ�شا�شية  اإمكان ح�شول تغيريات  اإيرانية عن اعتقادها بعدم  عرّبت قيادات 
يف العالقات الإيرانية – الأمريكية يف عهد اأوباما، وباأن �شيا�شة ال�شغوط 
نظرتها  يف  وتنطلق  لال�شتمرار.  مر�شحة  بو�ش  اإدارة  تعتمدها  كانت  التي 
�شتعمل  الأمريكية  ال�شرتاتيجية  باأن  اعتقادها  خالل  من  هذه  الت�شاوؤمية 
على احلد من دور اإيران ال�شيا�شي والأمني يف العراق ومنطقة اخلليج، الأمر 
الذي توؤ�رش اإليه التفاقية الأمنية مع العراق، بالإ�شافة اإىل التوجه الأ�شا�شي 
لال�شرتاتيجية الأمريكية للحفاظ على ميزان القوى يف اخلليج، ودعم الدور

 الإ�رشائيلي الإقليمي. وترى طهران يف ا�شتمرار هذه ال�شرتاتيجية الأمريكية 
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يف  الفعلي  انخراطها  دون  واحلوؤول  والأمني،  ال�شيا�شي  لدورها  تهديًدا 
مع  النووية،  التكنولوجيا  امتالك  يف  حقها  وا�شتهداف  املنطقة،  اقت�شاد 
الأ�شا�شي لال�شتقرار يف  التهديد  ل م�شدر  ت�شكِّ اإيران  اإن  الأبقاء على مقولة 

املنطقة)4(.
وترى اإيران، على ل�شان رئي�ش جمل�ش ال�شورى علي لريجاين، اأن اأي تغيري 
اإعادة تعريف دورها كجزء  اإىل  اأن ي�شتند  اأوباما جتاهها يجب  يف �شيا�شة 
ا�شا�شي من ال�شيا�شات الأمريكية جتاه املنطقة. وينطلق املطلب الإيراين من 
حقيقة اأن املتغريات الإقليمية قد غرّيت توزيع الأدوار بني خمتلف القوى، 
على  يقت�رش  يعد  مل  نفوذها  واأن  اأ�شا�شي،  لعب  اإىل  حتّولت  قد  اإيران  واأن 
العراق ومنطقة اخلليج بل متّدد ليبلغ فعلًيا ال�شاطئ ال�رشقي للبحر املتو�شط.
�شت�شبح  القدمي  القوى"  "مبيزان  لالحتفاظ  اأوباما  حماولة  اأن  وتعتقد 
جديدة  حروب  واندلع  ال�شتقرار  عدم  على  ي�شجع  الذي  الأ�شا�شي  العن�رش 
اأن  2006 ويف غزة موؤخًرا. وت�شدِّد على  العام  على غرار ما حدث يف لبنان 
�شباق الت�شلح لن يخدم ال�شلم وال�شتقرار يف املنطقة، مع التذكري باأنه كان 
املحاولة  ا�شتمرار  ان  الإيرانية.   – العراقية  احلرب  وراء  الأ�شا�شي  ال�شبب 
الأمريكية يف احلفاظ على "ميزان القوى" يتعار�ش مع امل�شالح الإيرانية 

ومع دور اإيران الأقليمي، وهو خيار ل ميكن اأن تقبل به اإيران)5(.

مناورات لتح�سني املواقع
يوم  �شالة  يف  رف�شنجاين  ها�شمي  اهلل  اآية  الأ�شبق  الإيراين  الرئي�ش  حتدث 
الأمريكي  النفتاح  اإمكان  عن   2009 الثاين/دي�شمرب  كانون   30 يف  اجلمعة 
على اإيران فقال "اإن طهران تن�شت بانتباه تام اإىل اإ�شارات التغيري ال�شادرة 
الأمريكية اجلديدة الإدارة  الإيرانيني ينتظرون من  اأن  واأكد  عن وا�شنطن"، 

 اإتخاذ موقف حكيم لأنه "يف غياب مثل هذا املوقف �شي�شيعون عدة �شنوات 
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4. Kayhan Barzegan,“Iran and Obama: The Grand Bargains on Roles”.
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اإيران  وقف  �رشورة  حول  بو�ش  الرئي�ش  كالم  مكرِّرين  وقتنا،  من  اأخرى 
لربناجمها النووي ومكرِّرين التهديدات نف�شها لنا، واأن كل ما يقدِّمونه لنا 

ل يتعدَّى جمموعة من الوعود غري القابلة للتنفيذ")6(.
جناد  اأحمدي  الإيراين  الرئي�ش  اإدلء  من  يومني  بعد  رف�شنجاين  كالم  جاء 
اأمريكًيا  ا  عر�شً ت�شمن  مباحثات  اأي  على  اإيران  انفتاح  فيه  اأكد  بت�رشيح 
على  املبا�رش  الرد  مبنزلة  وكان  الأو�شط.  ال�رشق  جتاه  �شيا�شاتهم  بتغيري 
كالم الناطق با�شم البيت الأبي�ش روبرت جيب�ش يوم اخلمي�ش يف 29 كانون 
الثاين/يناير 2009 باأن الرئي�ش اأوباما مل يّغري موقفه من "�رشورة الحتفاظ 
الإيراين)7(.  النووي  الربنامج  مع  التعامل  اإىل  يعود  ما  يف  خياراته"  بكل 
وجاء هذا الت�رشيح يف معر�ش الرد على خري ن�رشته �شحيفة "الغارديان" 
باأن هناك عدة م�شودات ر�شائل )قيد  اأمريكي  الربيطانية نقاًل عن م�شوؤول 
التهنئة  ر�شالة  على  للرد  اخلارجية  ووزارة  الأبي�ش  البيت  يف  املراجعة( 

التي وجهها اأحمدي جناد اإىل اأوباما.
�رشَّح ع�شو الكونغر�ش ورئي�ش جلنة املخابرات يف جمل�ش النواب الأمريكي 
توجد  "ل  باأنه  الأمريكي.  ماك�ش  نيو  مركز  مع  مقابلة  يف  هوك�شرتا  بيرت 
هجوم  اأي  اأن  واأعترب  الإيراين"،  النووي  الربنامج  لوقف  اأمل  ول  طريقة 
"�شيكون يف غاية  اأن ت�شنَّه الوليات املتحدة �شد املن�شاآت الإيرانية  ميكن 
�شنته  الذي  ال�شهل  الهجوم  بني  املقارنة  ميكن  ل  اأنه  و�رشح  ال�شعوبة". 
مقاتالت اإ�رشائيلية على ما يعتقد باأنه مفاعل نووي يف �شوريا والهجوم على 
املن�شاآت النووية الإيرانية حيث يتطلَّب "الهجوم على اإيران تكرار الهجمات 
عة على م�شاحات وا�شعة ومدفونة يف باطن الأر�ش". لقد  �شد اأهداف موزَّ
عوا من�شاآتهم بدل  تعلَّم الإيرانيون من خالل الأحداث املا�شية اأهمية اأن يوزِّ
اأي قوة مهاجمة تدمريها.  اأن يجمعوها يف مكان واحد بحيث ي�شهل على 

6. AFP from Tehran, January 30, “Iran’s Rafsanjani urges Obama not to copy Bush”. www.spacewar.com/
reports/Irans-rafsanjani-urges...
7. ibid.
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للجي�ش  التابعة  ال�شرتاتيجية  الدرا�شات  موؤ�ش�شة  معلومات  على  رًدا 
من  يلزمها  ما  واحدة  �شنة  خالل  تنتج  اأن  اإيران  مبقدور  باأنه  الأمريكي 
الوقود النووي الالزم ل�شنع اأول قنبلة نووية اعترب هوك�شرت اأن املعلومات 
عن هذا املو�شوع حمدودة "واأن ما نعلمه هو التزامهم اإنتاج �شالح نووي، 
يف  هي  �شواريخ  وت�شنيع  بتطوير  لهم  ت�شمح  التكنولوجية  معارفهم  واأن 
تهديد ل�شتقرار  "اإيران هي م�شدر  باإن  القول  اإىل  ن م�شتمر". وخل�ش  حت�شُّ
وهما  واإ�رشائيل،  ال�شعودية  العربية  اململكة  مثل  ولدول  الأو�شط  ال�رشق 

ت�شعران باخلوف مما قد تفعله اإيران يف امل�شتقبل")8(.
يف  الجتماع  الأمريكي  النواب  جمل�ش  يف  اخلارجية  جلنة  رئي�ش  حاول 
املقربني  الإيرانيني  امل�شوؤولني  اأحد  مع  الأول/دي�شمرب  كانون  اأوا�شط 
ميكن  كان  الأخرية.  اللحظة  يف  األغي  الجتماع  ولكن  خامنئي  ال�شيد  من 
ال�شورى  جمل�ش  رئي�ش  لريجاين  على  ال�شيد  بني  الجتماع  هذا  ي�شكل  اأن 
هوارد  الدميقراطي  والنائب  الإيراين  النووي  امللف  يف  ال�شابق  واملفاو�ش 
بريمان رئي�ش جلنة ال�شوؤون اخلارجية، اللقاء الر�شمي الأعلى م�شتوى الذي 
يجري بني اإيران والوليات املتحدة منذ العام 1979. ويوؤكد اإلغاء الجتماع 
ا يف املنامة يف اآخر حلظة وجود تباين كبري بني امل�شوؤولني  الذي كان مقرًرُ
الإيرانيني حول اإجراء ات�شالت ر�شمية مع الأمريكيني. وذكرت املعلومات 
باأن بريمان كان قد اأطلع الرئي�ش بو�ش وفريق الرئي�ش املنتخب اأوباما على 

التح�شريات اجلارية للقاء لريجاين)9(.
متناق�شة  ومواقف  ت�رشيحات  عدة  الأمريكي  اجلانب  قبل  من  َلت  �ُشجِّ
الوليات  مع  احلوار  على  لالنفتاح  ا�شتعدادهم  حول  اإيرانيني  مل�شوؤولني 
املتحدة، كان اأبرزها طلب الرئي�ش اأحمدي جناد ووزير اخلارجية منو�شهر 
متكي من اإدارة اأوباما، التي اأعلنت عن نيتها تغيري �شيا�شات اأمريكا جتاه 
اإيران �شد  ال�شابقة  اأعمالها  على  علنًيا  اأعتذاًرا  وا�شنطن  تقّدم  اأن  اإيران، 
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8. “Iran as a strategic threat”, www.globalsecurity.org/wmd/library/report2009.
9. Wall Street Journal, February 2, 2009, “Senior Democrat Snubbed by Iran in Outreach Bid”, by Jay Salo-
man, p.9.
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يف  املتحدة  الوليات  ته  ح�رشَّ الذي  الع�شكري  النقالب  عن  ا  وخ�شو�شً  
اإيران العام 1953، ك�رشط لقبول طهران باإجراء حمادثات على م�شتوى عاٍل.
يف مقابل هذا املوقف املت�شدِّد �شدر ت�رشيح للوزير منو�شهر متكي يف اأثناء 
الأمريكية  الإدارة  باإن  نعتقد  "حتن  فيه:  يقول  القت�شادي  دافو�ش  موؤمتر 
اجلديدة، وكما يقول ال�شيد اأوباما، �شتعتمد �شيا�شات جديدة فعلية، وجوابنا 

اأنهم �شيجدون يف املنطقة ردود فعل متعاونة")10(.
ُبِذلت جهود مكثفة يف الأ�شهر الأخرية لتنظيم لقاءات بني اإيران والوليات 
�شت  روؤ�شاء  زيارة   2008 الثاين/نوفمرب  ت�رشين  يف  اأبرزها  وكان  املتحدة 
جامعات اأمريكية طهران لتنظيم التبادل العلمي بني البلدين، وكانت وعود 
هذا  من  اأ�شابيع  بعد  لكن  التبادل.  عملية  تكثيف  على  بالعمل  الإيرانيني 
ال�شيد  امل�شاهمني يف هذه املهمة  اأحد كبار  اأوقف  الكبري  الأكادميي  اللقاء 
غلن �شوايتزر، من اأكادميية العلوم الأمريكية، وجرى ا�شتجوابه من قبل اأحد 
وغري  �شيئ  املقرتح  العلمي  التبادل  اأن  واأبلغ  الإيرانية،  املخابرات  اأجهزة 

مرحب به من قبل اإيران.

تباينات اأمريكية حول التوقيت والأ�سلوب
تقول م�شادر من داخل اخلارجية الأمريكية اإن اإدارة اأوباما تدر�ش جمموعة 
الطاولة  ا�شرتاتيجيات على  اإيران، واإن هناك عدة  الأفكار حول  وا�شعة من 
اإيران ما زال يف بدايته. وترف�ش  النقا�ش حول  اأن  اأحد  لكن ل يخفى على 
ب�شاط  على  املطروحة  ال�شرتاتيجيات  تو�شيف  اخلو�ش يف  امل�شادر  هذه 

البحث.
يف هذا الوقت، الذي ما يزال البحث عن ال�شيا�شة التي يجب اأن تتبعها اإدارة 
هناك  تكون  اأن  الطبيعي  من  اأنه  امل�شادر  هذه  ترى  اإيران،  حيال  اأوباما 
اإيران.  اإىل  ا  رو�ش مبعوًثا خا�شً دني�ش  تعيني  الإدارة حول  داخل  تباينات 
فثمة تيار داخل الإدارة يخ�شى اأن تف�رّش اإيران هذا التعيني على اأنه انت�شار
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10- ال�رشق الأو�شط، »م�سادر اأمريكية لل�رشق الأو�سط.تباينات حول تعيني مبعوث لإيران« 30 كانون الثاين/يناير 2009
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للنهج املت�شدِّد الذي يتبعه التيار املت�شدِّد بقيادة الرئي�ش اأحمدي جناد. يف 
اإىل ما بعد  الإنتظار  الإدارة يقول ب�رشورة  اآخر داخل  املقابل، هناك تيار 
2009 على  التي �شتجري يف حزيران/يونيو  الإيرانية  الرئا�شية  النتخابات 
الإدارة  اأن تتوا�شل فيها  التي يجب  الطريقة  اأ�شا�ش نتائجها  ز على  ُتعزَّ اأن 

الأمريكية مع اإيران، بوا�شطة مبعوث خا�ش اأم بطرق وقنوات اأخرى.
لكن هذا ل يعني اأن الإدارة الأمريكية لن تتوا�شل مع اإيران خالل هذه الفرتة 
حيث قرَّرت وا�شنطن اأن توفد م�شوؤوًل اأمريكًيا رفيع امل�شتوى للم�شاركة يف 
اإىل  بالإ�شافة  الأمن  جمل�ش  يف  الع�شوية  الدائمة  اخلم�ش  الدول  اجتماع 
اأملانيا الذي عقد يف اأملانيا يف الأ�شبوع الأول من �شباط/فرباير 2009 لبحث 
امللف النووي الإيراين. كما يجري الإعداد لدعوة اإيران للم�شاركة يف موؤمتر 
الدول املجاورة لأفغان�شتان لبحث م�شاألتي اأمن ذلك البلد وا�شتقراره الأمر 
الإن�شحاب من  بعد  اأوباما  اإدارة  تواجهها  التي  التحديات  اأكرب  ل  ُي�شكِّ الذي 
العراق. وتنتظر الإدارة الأمريكية من اإيران يف املقابل اأن تتخلَّى عن دورها 

غري الداعم لال�شتقرار والأمن يف منطقة ال�رشق الأو�شط)11(.
قال م�شوؤول يف اخلارجية الأمريكية "هناك من يريدون اإعالن تعيني رو�ش 
ا من يقولون ب�رشورة النتظار  اأي�شً اأو نحو ذلك. لكن هناك  اأ�شبوع  خالل 
ثمَّ  ومن  الإيرانية،  الرئا�شية  النتخابات  بعد  ما  اإىل  رمبا  الوقت،  بع�ش 
الإ�رشاع يف تعيني  باأن دعاة  اتخاذها". ويعقب  التي يجب  حتديد اخلطوة 
رو�ش يرون اأن التاأخري يعطي اإيران اإ�شارة اإىل عدم رغبة وا�شنطن بالنفتاح 
يف  يرون  فاإنهم  حزيران/يونيو  حتى  بالنتظار  يرغبون  من  اأما  عليها، 
الإ�رشاع بتعيني مبعوث اإ�شارة قد ت�شتغل من قبل املت�شدِّدين والبناء عليها 
على اأنها انت�شار لتهجم على اإدارة بو�ش، وميكن ا�شتغالل ذلك يف املعركة 
رئا�شة  ا�شتعادة  يف  الإ�شالحي  التيار  حظوظ  ي�شعف  ما  النتخابية 

اجلمهورية من املحافظني.
قراًرا  هناك  اأن  الأمريكيني  امل�شوؤولني  ت�رشيحات  تتبع  خالل  من  يبدو 
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11- املرجع نف�شه
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بعملية  البدء  اأجل  من   2009 حزيران/يونيو  بعد  ما  اإىل  النتظار  ب�رشورة 
اأن تعتمد مقاربة متاأنية من خالل  ح  النفتاح واحلوار الفعلي. ومن املرجَّ
اأ�شا�ش ذلك  الإيراين، وعلى  للرد  يتلو كل منها تقومي  التقدم خطوة خطوة، 

ر اخلطوة التالية. تتقرَّ
5 زائد  ل بّد من التذكري باأن م�شاركة الوليات املتحدة يف اجتماع الدول 
واحد يف اأملانيا لدر�ش امللف النووي الإيراين يف الأ�شبوع الأول من �شباط/
اخلارجية  وزير  م�شاعد  و�شارك  �شبق  فقد  اجلديد،  بال�شيء  لي�شت  فرباير 
ويليام برينز يف اجتماع مماثل عقد يف جنيف العام 2008، وقد كانت املرة 
الأوىل التي ي�شارك فيها م�شوؤول اأمريكي مع م�شوؤولني اإيرانيني لبحث امللف 

النووي.

ال�سفقة الكربى
الدرا�شات  مركز  من  كورد�شمان  اأنتوين  ال�شرتاتيجي  اخلبري  يت�شاءل 
ووا�شنطن حيث  احلوار بني طهران  وا�شنطن حول �رشعة  ال�شرتاتيجية يف 
تعقيدات  ب�شبب  وذلك  فورية"  نتائجه  تكون  ولن  "بطيًئا  يكون  اأن  ع  يتوقَّ
الإيراين،  النووي  امللف  مقدمها  ويف  الطاولة  على  املطروحة  الق�شايا 
ا  الأو�شط وخ�شو�شً وال�رشق  واأفغان�شتان  العراق  الو�شع يف  اإىل  بالإ�شافة 

العالقة القائمة بني طهران وحزب اهلل وحما�ش.
وا�شنطن  بني  فاحلوار  الأمور،  لإ�شتعجال  داعي  ل  اأن  كود�شمان  ويعترب 
وطهران قائم وم�شتمر وعلى عدَّة حماور مثل الأمم املتحدة ويف اجتماعات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات دولية اأخرى. اإن الت�شالت قائمة 
ويدرك الطرفان اأهمية ما يتحدثان عنه لكن الختالفات بينهما كبرية ول 
ميكن حلها بالع�شا ال�شحرية. ويتحدَّث الطرفان، الأمريكي والإيراين، الآن 
عن �رشورة البحث لتحقيق "ال�شفقة الكربى" بينهما الأمر الذي. يتطلَّب اأن 
ي�شعيا لتقليب خمتلف اخليارات املتاحة. وهذا يفر�ش اأكرث من احلوار من 

اأجل احلوار.
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الأمريكية  العالقات  التحرك قدًما يف  اأنه من املمكن  وي�شيف كورد�شمان 
ا�شتعداد  تعني  التي  ال�شيا�شية  الرباغماتية  اعتماد  خالل  من  الإيرانية   –
ال�شعب  من  يبقى  لكنه  و�شطى.  بحلول  والقبول  تنازلت  لتقدمي  اجلانبني 
ح اأن يبقى التقدم بطيئًا وحمدود  التنبوؤ ب�رشعة التحرك حيث يبقى من املرجَّ

النتائج.
يبدو بو�شوح اأن الوليات املتحدة ت�شعى لعقد �شفقة كربى مع اإيران، وقد 
اجلوار  دول  مبوؤمتر  اإيران  اإ�رشاك  ممانعتها  عدم  خالل  من  جليًا  ذلك  ظهر 
يف  الأمريكية  الأجندة  يف  الكربى  الق�شايا  من  تعترب  والتي  لأفغان�شتان 
الأمريكية  القيادات  عن  ال�شادرة  املعلومات  وتوؤكد  اأوباما.  الرئي�ش  عهد 
القيادة  وقائد  مولن  مايكل  اجلرنال  الأمريكية  اجليو�ش  اأركان  رئي�ش  اأن 
بان بدعوة اإيران للم�شاركة  الو�شطى الأمريكية اجلرنال ديفيد برتايو�ش يرحِّ

يف موؤمتر جوار اأفغان�شتان)12(.
ميكن لإيران اأن ت�شطلع بدور مهم يف البحث عن ال�شتقرار داخل اأفغان�شتان 
يف  تنازلت  اإيران  تقدم  اأن  به،  امل�شكوك  بل  ل  ال�شعب،  من  يبقى  ولكن 
اإفغان�شتان من دون ربطها باملوقف الأمريكي حول الق�شايا الأخرى ذات 

الهتمام امل�شرتك.
تدرك القيادتان الأمريكية والأوروبية اأهمية اعتماد مقاربة اأقليمية لتح�شني 
الو�شعني ال�شيا�شي والأمني داخل اأفغان�شتان، واأن عودة ال�شتقرار ل ميكن 
اأهمية البحث عن حلول على  اأن تقوم على العامل الع�شكري. من هنا تربز 
اآ�شيا،  و�شط  ودول  واإيران  وباك�شتان  الهند  ومب�شاركة  الإقليمي  امل�شتوى 
للم�شاركة يف  اإيران  ال�شني ورو�شيا. ومن هذا املنطلق �شتتم دعوة  واأي�شًا 

الجتماع الدويل حول اأفغان�شتان والذي �شيعقد يف الربيع املقبل.
الدرا�شات  مركز  يف  الأو�شط  ال�رشق  ق�شم  رئي�ش  الرتمان،  جون  ع  يتوقَّ ل 
العالقات  يف  وكبري  �رشيع  اخرتاق  حدوث  وا�شنطن،  يف  ال�شرتاتيجية 
والرئي�ش اإيراين  رئي�ش  بني  لقاء  حدوث  وي�شتبعد  ووا�شنطن.  طهران  بني 
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البلدين.  العالقات بني  بناء  لإعادة  التمهيدية  الفرتة  الأمريكي خالل هذه 
لكن هل يجل�ش م�شوؤولون اأمريكيون مع م�شوؤولني اإيرانيني وجهًا لوجه يف 
ولي�ش  بو�ش  عهد  يف  ذلك  وحدث  �شبق  فقد  نعم.  اجلواب  املقبلة؟  املرحلة 
اأوباما. �شياأتي وقت يجل�ش  اإدارة  اأن ل يحدث ذلك يف ظل  هناك من �شبب 
فيه الرئي�ش اأوباما وجهًا لوجه مع رئي�ش اإيراين ولكن من املرجح وفق راي 

بع�ش اخلرباء الأمريكيني اأن ل يكون الرئي�ش اأحمدي جناد.
من  حتل  كربى"  "�شفقة  حتقيق  يف  والإيراين  الأمريكي  الطرفان  يرغب 
تب�رّش  ل  القائمة  التعقيدات  لكن  بينهما.  العالقة  الق�شايا  جميع  خاللها 
باإمكان اإيجاد حلول �رشيعة لها جميًعا. ومن املوؤكد اأن اإدارة اأوباما ت�شع 
يف راأ�ش اأولوياتها اإيجاد حل للربنامج النووي الإيراين، وهي تعلم اأن الوقت 
ي�شكل عاماًل اأ�شا�شًيا، حيث من املمكن اأن ت�شل اإيران يف برناجمها النووي 
ن من اإنتاج كمية كافية  اإىل نقطة الالعودة خالل عام اأو عامني بحيث تتمكَّ

من الوقود النووي ل�شنع اأول �شالح نووي.
تدرك اإيران حقيقة املوقف الأمريكي وتركيزه على التو�شل اإىل حل للم�رشوع 
ا ما يعود ملطلب وقف عمليات تخ�شيب اليورانيوم، لذلك  النووي وخ�شو�شً
من املرجح اأن تعمل على ك�شب الوقت من خالل اإطالة اأمد املفاو�شات حول 
هذه الق�شية وقد جنحت خالل خم�ش �شنوات يف خو�ش غمار هذه املواجهة 
الدولية  الوكالة  ومع  وبريطانيا(  وفرن�شا  )اأملانيا  الأوروبية  الثالثية  مع 
العقوبات  كل  قاومت  كما  الدويل،  الأمن  داخل جمل�ش  الذرية ويف  للطاقة 

وال�شغوط الأمريكية مبا فيها التهديدات باللجوء اإىل اخليار الع�شكري.

مفاعيل النفتاح على م�سار الأزمات والق�سايا الإقليمية.
يبدو من خالل حتليل املواقف الأمريكية والإيرانية، يف ما يعود للدخول يف 
عملية تفاو�شية جدية حتل كل اخلالفات القائمة بني البلدين اأن الظروف 
والعنا�رش املو�شوعية مل تن�شح بعد، واأن وا�شنطن وطهران ما زالتا تدر�شان 
احتمالت النجاح والف�شل. توؤ�رش التباينات حول عملية النفتاح وتوقيتها 
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ب على  اأن ترتتَّ التي ميكن  اإدراك امل�شوؤولني الأمريكيني املخاطر  اإىل مدى 
القوى  خمتلف  بني  دة  املعقَّ والعالقات  الرتابط  طبيعة  ب�شبب  وذلك  ف�شلها 
والديناميات الإقليمية، بالإ�شافة اإىل �شعوبة التن�شيق بني خمتلف وجوه 
غربي   – جنوبي  منطقة  جتاه  الكربى  الأمريكية  ال�شرتاتيجية  وم�شارات 

اآ�شيا ومنطقة ال�رشق الأو�شط.
�شيرتك النفتاح الأمريكي على اإيران تاأثريات ومفاعيل على جممل امل�شائل 
مع  املتحدة  الوليات  عالقات  على  �شيوؤثر  اأنه  كما  الإقليمية،  والق�شايا 

الدول العربية يف منطقة اخلليج وامل�رشق العربي.
ال�شلمية،  املفاو�شات  م�شار  على  مبا�رش  تاأثري  النفتاح  ل�شيا�شة  �شيكون 
الأمريكي  القرار  تنفيذ  �رشعة  وعلى  العراق  م�شتقبل  على  �شتوؤثر  اأنها  كما 
لالإن�شحاب منه. ميكن اأن ت�شتغل اإيران ان�شحاب القوات الأمريكية من اأجل 
فر�ش نفوذها على العراق، وفر�ش نظام من الهيمنة الأمنية على غرار ما 
النفتاح  �شيا�شة  ال�شورية. �شترتك  الو�شاية  لبنان يف فرتة  �شائًدا يف  كان 
النت�شار  نزعة  و�شبط  الت�شلح  من  احلد  م�شار  على  مفاعليها  اإيران  على 

النووي يف منطقة ال�رشق الأو�شط ويف مناطق اأخرى من العامل.
على  احلرب  م�شار  على  الأمريكي  النفتاح  مفاعيل  درا�شة  من  ا  اأي�شً بد  ل 
الإرهاب وذلك يف ظل اتهام اإيران بال�شلوع يف تعاطي الإرهاب وت�شجيعه 
ا على �شوء التهامات ال�شعودية  يف كل من العراق واأفغان�شتان، وخ�شو�شً
اإيران  بني  يتنقلون  �شوهدوا  �شعودًيا  مطلوًبا   35 باإيواء  لإيران  الأخرية 

وافغان�شتان.
الق�شايا  جممل  على  الأمريكي  النفتاح  مفاعيل  ياأتي  فيما  ن�شتعر�ش 

الإقليمية الرئي�شة.

اأولً : تاأثري النفتاح على العراق 
ابرز  اأحد  ال�شنوات اخلم�ش املا�شية  للعراق خالل  ل الحتالل المريكي  �شكَّ
عوامل الختالف بني خمتلف الديناميات الأ�شا�شية يف املجتمع المريكي 
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ا بني احلزبني اجلمهوري والدميقراطي. مل يكن الختالف مقت�رًشا  وخ�شو�شً
اإدارة  اه لي�شمل الطريقة التي عاجلت بها  على �رشورات �شن احلرب بل تعدَّ
وال�شرتاتيجية  المريكية،  القوات  عدد  وزيادة  احلرب،  تلك  تداعيات  بو�ش 
دول  ومع  العراقي  ال�شعب  مكوِّنات  مع  اأمريكا  وعالقات  املتبعة  الأمنية 
الفرتة  حتديد  جلهة  ا  وخ�شو�شً امل�شتقبل،  لي�شمل  النقا�ش  وامتد  اجلوار. 
العناوين  اأبرز  اأحد  الخري  البند  ل  و�شكَّ العراق.  من  لالن�شحاب  الزمنية 
للنقا�شات يف اثناء احلملة النتخابية الرئا�شية والتي فاز بها باراك اأوباما 

لي�شبح الرئي�ش الـ 44 للوليات املتحدة .
العراق  من  بالن�شحاب  النتخابية  معركته  اثناء  يف  اأوباما  الرئي�ش  وعد 

خالل فرتة �شتة ع�رش �شهًرا .
والآن وبعد انتخابه وت�شلُّمه مقاليد الرئا�شة ل بّد له من النتقال من النقا�ش 
ال�شيا�شي اىل العمل الواقعي والتطبيقي "حيث ل ي�شبه منظر روما من فوق 

منظرها من حتت".
�شحيح اأنه قد حتقَّق يف ال�شنة الأخرية بع�ش التقدم يف م�شرية تفعيل احلكم 
العراقي، ويف اإعادة بناء القوات امل�شلَّحة والأمنية، بحيث اأ�شبح من املمكن 
ل  هذا  لكن  حمافظة.  من  اأكرث  يف  والأمن  ال�شتقرار  حتقيق  مهمة  تكليفها 
كل  مواجهة  يف  الدولة  بنية  ومتا�شك  ال�شيا�شي  القرار  �شالبة  توافر  يعني 
واخلارج يف حال  الداخل  العراق من  لها  يتعرَّ�ش  اأن  التي ميكن  ال�شغوط 
�شنوات.  او ثالث  �شنتني  ب�شكل كامل يف خالل  المريكية  القوات  ان�شحاب 
للتطورات  الراهنة  النزعة  ا�شتمرار  حال  يف  املتحدة  للوليات  ميكن  لكن 
ال�شيا�شية والأمنية اأن ت�شحب تدريًجا عدًدا من الألوية املقاتلة من العراق 
اعتماد  بّد من  ل  اأفغان�شتان.  وال�شتقرار يف  احلكم  تدعيم  وا�شتعمالها يف 
احلذر ال�شديد يف تنفيذ هذه العملية، حيث ميكن اأن يجد فيها خ�شوم اأمريكا 
املنا�شبة لإعادة �شن هجمات داخل العراق �شواء من خالل ت�شلل جماعات 
�شبه  التنظيمات  بع�ش  تنظيم  اإعادة  خالل  من  اأو  احلدود  عرب  اإرهابية 
الع�شكرية واأبرزها متفرِّعات جي�ش املهدي وغريه من اجلماعات التي كان 
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ا مع اإيران. لها ارتباطات عرب احلدود وخ�شو�شً
تنفيذ  بعد  العراقي  امل�رشح  ي�شهدها  اأن  ميكن  التي  التطورات  �شوء  على 
والوليات  العراق  يعتمد  اأن  "التدريجية" ويقت�شي  الأمريكية  الن�شحابات 
ال�رشاع مع  تتنا�شب مع تطور طبيعة  اأمنية جديدة  ا�شرتاتيجيات  املتحدة 
الن�شحاب  يرتبط  ل  اأن  يجب  احلا�شل.  الفراع  تعبئة  اىل  ال�شاعية  القوى 
العراق  داخل  الأمني  الو�شع  على  الطارئ  بالتح�شن  التدريجي  الأمريكي 
التاأكد  جلهة  �شواء  ال�شيا�شي  الو�شع  تطور  ا  اأي�شً يراعي  اأن  يجب  بل  فقط، 
ا�شتمرار  اأو جلهة �شمان  الدولة،  ا�شتمرار وحدة  العراق وتاأمني  من متا�شك 
الأمريكي  الدعم  ا�شتمرار  ذلك  يتطلَّب  وقد  و�شقلها،  الدميقراطية  العملية 
لفرتة عمليتني انتخابيتني متتاليتني. ميكن اأن ينتج عن العملية النتخابية 
الأحزاب  بني  قوي  ب�رشاع  الت�شبُّب  اأو  القدمية  اجلروح  بع�ش  نكاأ  املقبلة 
وجودي  بتهديد  �شت�شعر  والتي  الدينية،  القوى  وبني  العلمانية  والقوى 
يف  املحلية  النتخابات  اإليها  ت  اأ�رشَّ التي  اخل�شائر  موجة  ا�شتمّرت  اإذا 

املحافظات موؤخًرا .
يبداأ  لن  اأوباما  الرئي�ش  اأن  اإىل  وا�شنطن  املتداولة يف  املعلومات  كل  ت�شري 
عملية الن�شحاب من العراق قبل اأوائل العام 2010، وت�شتكمل تدريًجا خالل 
حجم  يتعدَّى  ل  اأن  على   ،2011 العام  من  الأول  الن�شف  اىل  متتد  قد  فرتة 
�شمن  وذلك  العراق،  اأر�ش  على  املنت�رشة  القوى  ن�شف  املن�شحبة  القوات 
يف  اأو  العراق  يف  اأمنية  اأو  �شيا�شية  لنتكا�شات  املجال  يف  تف�شح  ل  خطة 
انتخابات  اأوباما على تنفيذ  ُيقدم  اأن  منطقة اخلليج. لن يكون من احلكمة 
املكا�شب   " وحماية  وال�شتقرار  الأمن  �شيانة  اإن  العراق.  من  �رشيعة 
الدميقراطية" تفرت�شان ا�شتمرار الدعم الأمريكي ال�شيا�شي والأمني ل�شنوات 

عديدة مقبلة)13(.
اإدارة  اإىل  بالن�شبة  التدريجي  الن�شحاب  اأهمية  اإيران  تدرك  اأن  يفرت�ش 
اأوباما، لأن ذلك ميثِّل اأول انتخاب ميكن اأن يخ�شع له يف �شيا�شته اخلارجية،
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و�شيرتتَّب على جناح تنفيذ الن�شحابات اأو ف�شلها وفق الربنامج الذي وعد 
اأن  ميكن  التي  املبادرة  حجم  النتخابية  حملته  اإبان  يف  اأوباما  بتطبيقه 

يعتمدها جتاه اإيران.
الأمريكي  الطمئنان  م�شتوى  العراق  داخل  الإيراين  الن�شاط  على  ف  �شيتوقَّ
ا  اإىل نوايا اإيران للدخول يف مفاو�شات جدية مع الوليات املتحدة، واأي�شً
اإىل مدى تعاونها يف البحث عن نظام اإقليمي تعاوين، وبالتايل تخلِّيها عن 

نزعة الهيمنة التي حتاول اأن متار�شها على دول اجلوار. 
نف�شها  لفر�ش  العراق  من  الأمريكي  الن�شحاب  ا�شتغالل  اإيران  حاولت  اإذا 
وغزة  ولبنان  العراق  واأمن  اخلليج  باأمن  التالعب  على  قادر  كبري  كالعب 
فاإن حلفاء الوليات املتحدة يف املنطقة �شريف�شون هذا الدور الذي تريده 
اإيران لنف�شها على ح�شاب اأمنهم وم�شاحلهم، و�شيطالبون الوليات املتحدة 
ال�شرتاجتية  يف  تبّدل  اإىل  ذلك  يوؤدي  وقد  منها.  �شارم  موقف  باتخاذ 
الأمريكية جتاه اإيران، ووقف عملية النفتاح واحلوار والنتقال تدريًجا اإىل 

خيارات اأخرى كتلك التي كانت معتمدة يف عهد جورج بو�ش. 
�شي�شكل العراق يف الفرتة املقبلة حقل اختبار للدور الذي ت�شعى اأن ت�شطلع 
ملواجهة  م�شتعدة  طهران  كانت  فاإذا  املنطقة،  م�شتوى  على  اإيران  به 
تعريف دورها  النظر يف  تعيد  اأن  فاإن عليها  باإيجابية  الأمريكي  النفتاح 
داخل العراق ويف لبنان وفل�شطني واأفغان�شتان، مع اإدراك اأهمية امل�شالح 
اإىل جمريات  بالإ�شافة  اخلليج،  املناطق، ويف  هذه  الأمريكية يف خمتلف 

احلرب على الإرهاب.
ويجدر بال�شلطات الإيرانية اأن تدرك باأن النفتاح الأمريكي عليها ل يعني 
حتت اأي ظروف تخلِّي الوليات املتحدة عن م�شاحلها يف العراق التي يبدو 
اأن عمقها �شيفر�ش على اإدارة اأوباما اإعادة النظر ب�شاأن الوعود التي اأطلقها 
الرئي�ش يف اإبان حملته النتخابية وتعهده الن�شحاب خالل �شتة ع�رش �شهًرا .
ترتبط "ال�شفقة الكربى" من وجهة النظر الإيرانية مبدى قبول اأوباما للدور 
الإيراين على امل�شتوى الإقليمي. ل تبحث اإيران كما يظن البع�ش يف وا�شنطن 
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عن �شمانات لأمنها ولكنها تريد اعرتاًفا اأمريكًيا بالدور الكبري الذي ينطلق 
من عنا�رش القوة التي متتلكها. اإذا اأظهرت اإدارة اأوباما عن رغبتها يف قبول 
اإيران �شتكون م�شتعدة لتقدمي تنازلت يف لبنان وفل�شطني  هذا الدور، فاإن 

وجتاه اإ�رشائيل مقابل التاأكيد على دورها يف العراق واخلليج)14(.
اإيران  يف املقابل توؤكد م�شادر الإدارة الأمريكية الرغبة يف النفتاح على 
ومتوازية،  ومتدرِّجة  مرتابطة،  خطوات  اعتماد  خالل  من  قوة  موقع  من 
التهديد  مع  احلوار  �شيا�شة  فيها  تتكامل  مقاربة  اعتماد  ذلك  ي�شتدعي  وقد 
اإيران  اإىل  اأوباما  اأن تكون ر�شالة  بالعودة اىل �شيا�شة العقوبات. ويقت�شي 
وا�شتقالله  واأمنه  العراق  على ح�شاب  تكون  لن  التقارب معها  �شيا�شة  باأن 
كما اأنها لن ةكون على ح�شاب العراق واأمنه وا�شتقالله.كما اأنها لن تكون 

على ح�شاب الدول العربية املتحالفة مع الوليات املتحدة)15(.

ثانًيا: مفاعيل النفتاح على العملية ال�سلمية.
الإهمال  من  �شنوات  �شبع  بعد  واإ�رشائيل  العرب  بني  ال�شالم  عملية  حتولت 
د لإدارة جورج بو�ش اإىل راأ�ش اأولويات اإدارة اأوباما الذي �شارع اإىل  املتعمَّ
قبل  من  مفوَّ�ش  خا�ش  كمبعوث  ميت�شل  جورج  ال�شابق  ال�شناتور  تعيني 
اإطالق  اإعادة  اأجل  ات�شالت وخطوات من  يلزم من  القيام بكل ما  الرئي�ش 
اأوباما  الرئي�ش  اأن  ويبدو  كامل.  اأمريكي  وبدعم  بزخم  التفاو�شية  العملية 
وعلى  ة،  غزَّ يف  امليداين  الو�شع  تداعيات  على  املرتتِّبة  املخاطر  اأدرك  قد 
املحور  بني  القائمة  ال�شيا�شية  املواجهة  ا  وخ�شو�شً الإقليمية  التطورات 
الإيراين – ال�شوري املدعوم من قطر وحمور العتدال العربي بقيادة م�رش 
التطورات  جممل  ُينبئ  اأمريكًيا.  واملدعوم  ال�شعودية  العربية  واململكة 
ل  تتحوَّ بحيث  الهاوية  حافة  نحو  الأمور  بدفع  واإ�رشائيلًيا،  فل�شطينًيا 
ق�شية اإن�شاء الدولتني الإ�رشائيلية والفل�شطينية خياًرا م�شتحياًل وغري قابل 
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للتطبيق على الأر�ش. و�شيوؤدي ف�شل اإدارة اأوباما اأو تاأخرها يف �شق الطريق
تقدم  واإحراز  والفل�شطينيني،  اإ�رشائيل  بني  التفاو�شية  العملية  ملعاودة 
ملمو�ش على طريق احلل، اإىل الإ�رشار بامل�شالح الأمريكية الكربى يف منطقة 
ال�رشق الأو�شط، حيث ي�شكل ال�شالم م�شاألة حمورية ل تقت�رش مفاعليها على 
اه  م�شتقبل اإ�رشائيل وال�شعب الفل�شطيني والدول املجاورة لفل�شطني بل يتعدَّ
العربية  بالدول  املتحدة  الوليات  عالقات  ملجمل  اأ�شا�شية  اأر�شية  ل  لي�شكِّ

والإ�شالمية.
�شيكون من نتائج ف�شل اأمريكا يف قيادة مفاو�شات مثمرة حدوث ت�شاقطات 
�شلبية تولِّد جمموعة جديدة من التحدِّيات ال�شرتاتيجية والأخالقية والتي 
ل تخدم موقع اأمريكا و�شيا�شتها اخلارجية. من هنا تربز اأهمية املهمة التي 
الرئي�ش  حدَّدها  التي  لالأولوية  وفًقا  ميت�شل،  ال�شيناتور  بتنفيذها  ي�شطلع 
بو�ش  جورج  الرئي�ش  �شيا�شات  مع  نقي�ش  طرف  على  تقف  والتي  اأوباما 

خالل �شبع �شنوات من وليته.
على  �شخونة  الأكرث  الق�شية  الفل�شطيني  امل�شار  على  ال�شالم  عملية  ت�شكل 
يف  الأمريكي  الوجود  ق�شية  هناك  اأو�شطية:  ال�رشق  اأوباما  الرئي�ش  اأجندة 
العراق واملع�شلة النووية مع اإيران وق�شية احلرب على الإرهاب ومالحقة 

فلول تنظيم "القاعدة" بالإ�شافة اإىل م�شاألة اأمن الطاقة وا�شعارها.
ترتابط كل هذه الق�شايا بع�شها مع البع�ش الآخر. وهناك تاأثريات �شلبية اأو 
اإيجابية مبا�رشة يف ما بينها. واأي تاأخري يف العمل املتزامن على خمتلف 
امل�شارات �شيوؤثر �شلًبا على امل�شالح الأمريكية يف املنطقة وعلى اأمن العراق 
ولبنان وفل�شطني وا�شتقرارها. يبدو لأول وهلة اأنه ل ميكن حتديد اآثار اأي 
تاأخري اأو عرقلة حت�شل على م�شار عملية ال�شالم بني اإ�رشائيل والفل�شطينيني، 
لكن ردود الفعل العربية على العمليات الع�شكرية الإ�رشائيلية يف غزة خالل 
د مدى ح�شا�شية ال�شعوب العربية والإ�شالمية  كانون الثاين/يناير 2009 توؤكِّ
من تاأخر ال�شيا�شة الأمريكية يف �شبط ال�شتعمال الإ�رشائيلي املفرط للقوة 
الالزمة  ال�شغوط  ممار�شة  عن  الأمريكية  الإدارة  تخلُّف  ويف  الع�شكرية 
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الدولة  لإعالن  متهيًدا  الفل�شطينية،  الأرا�شي  من  لالإن�شحاب  اإ�رشائيل  على 
الواقع  اأر�ش  على  الوقائع  اأن  املتالحقة  التطورات  من  ويبدو  املوعودة. 
اأوباما  اإدارة  الرئي�ش بو�ش وتلتزمه  اأطلقه  الدولتني الذي  باتت تهدد خيار 
بناًء على اآخر الت�رشيحات التي اأدىل بها ال�شيناتور ميت�شل يف اإبان زيارته 

الأوىل للمنطقة.
الإ�رشائيلي  ال�شالم  بق�شية  ا  ُيعنّي موفًدا خا�شً اأن  اأوباما  للرئي�ش  يكفي  ل 
مبادرة  اإطالق  ي�شتدعي  الراهنة  الأو�شاع  حرج  اأن  حيث  الفل�شطيني،   –
اأمريكية وا�شعة تعمل ب�شكل مرتابط على عدة م�شارات بحيث تربط ما بني 
وفق  الأخرى  الق�شايا  حلل  وامل�شارات  الإ�رشائيلي   – الفل�شطيني  امل�شار 
ا�شرتاتيجية اأمريكية �شاملة تتجاوب مع الوعود التي اأطلقها الرئي�ش اأوباما 

يف اأثناء حملته النتخابية ويف خطبه وت�رشيحاته بعد توليه الرئا�شة.
– الإ�رشائيلي لن يحل جممل  ل بد من العرتاف باأن حل ال�رشاع العربي 
على  ال�شالم  حتقيق  اأهمية  من  التقليل  اخلطاأ  من  لكن  املنطقة،  م�شاكل 
العربية.   – الأمريكية  العالقات  وعلى  املنطقة،  يف  وال�شتقرار  الإزدهار 
ي�شكل ال�شالم ق�شية مركزية لإ�رشائيل وللفل�شطينيني ول�شوريا ولبنان، كما 

يحتل اأهمية خا�شة بالن�شبة اإىل كل من م�رش والأردن)16(.
عن  قامتة  �شورة  تعك�ش  التي  املراآة  – الإ�رشائيلي  العربي  ال�رشاع  ي�شكل 
ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية، وهي توؤثر ب�شورة �شلبية جًدا يف الراأي العام 
العربية،  املجتمعات  لع�شكرة  الأ�شا�شية  الدوافع  ا  اأي�شً ي�شكل  كما  العربي. 
غالب  يف  توؤدي  جهادية  ن�شاطات  من  عنه  ينتج  وما  الديني  وللتطرف 
بال�شعب  الالحق  الظلم  على  للثاأر  كو�شيلة  الإرهاب  اعتماد  اإىل  الأحيان 

الفل�شطيني)17(.
ت�شتغل اإيران ال�رشاع العربي – الإ�رشائيلي من اأجل الدخول كالعب اأ�شا�شي 
لت بالفعل اإىل الهيمنة على جمريات الأمور  على امل�شتوى الإقليمي، وتو�شَّ
غزة.  قطاع  مع  واحلدود  لبنان  مع  احلدود  اإ�رشائيل هما  مع  على جبهتني 
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وتربز احلاجة ملحة اإىل احتواء هذا املد الإيراين باإجتاه هذا ال�رشاع، واإن
على  ملمو�ش  تقدم  اإحراز  يف  الأمريكية  الإدارة  بنجاح  يرتبط  ذلك  جناح 

امل�شارين ال�شوري والفل�شطيني.
يوؤثر ا�شتمرار ال�رشاع على ا�شتقرار اأنظمة احلكم يف عدد من الدول العربية 
الدول  هذه  كانت  واإذا  والأردن.  ولبنان  اخلليجية  والدول  م�رش  فيها  مبا 
لعملية  املبا�رشة  النتيجة  تبقى  ولكن  �شعوبها،  نقمة  احتواء  قد جنحت يف 
والذي  وال�شعوب،  احلكومات  بني  ما  الفجوة  تو�شيع  يف  متمثلة  الحتواء 
يهدِّد  ما  العربية  املجتمعات  ع�شكرة  اإىل  قوية  ودعوة  نزعة  عنه  �شينتج 

ال�شتقرار العام، كما امل�شالح الأمريكية يف املنطقة)18(.
ت�شعى الوليات املتحدة حلل ق�شية وجودها الع�شكري يف العراق، مع حر�ش 
وا�شح على احتواء التداعيات التي ميكن اأن حتدث نتيجة ان�شحاب قواتها 
من هذا البلد. اإن جناح املبادرة ال�شلمية التي يقودها ميت�شل �شيوؤدي حتًما 
اإىل تعاون عربي وا�شع لإجناح اخلطة الأمريكية لالإن�شحاب من العراق. من 
البيئة  عنا�رش  جميع  �شيغرّي  وعادل  �شامل  �شالم  اإىل  التو�شل  اأن  الوا�شح 
حتالفات  اأمام  املجال  يف  و�شيف�شح  املنطقة،  يف  ا�شرتاتيجية   – اجليو 
على  لالإنفتاح  الإمريكية  املبادرة  اإجناح  على  ت�شاعد  �شيا�شية  وتفاهمات 

اإيران.
امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  اإقامة  هدف  وبلوغها  ال�شالم  عملية  �شتدعم 
اخلا�شة  العمليات  فيها  مبا  الإرهاب،  على  احلرب  يف  الأمريكية  اجلهود 
�شد تنظيم "القاعدة"، حيث يتوقع اأن يت�شبب مثل هذا الإجناز يف تغيريات 

جذرية على م�شتوى الراأي العام العربي والإ�شالمي.
عدة  لت�شمل  الدبلوما�شية  مبادرتها  اأوباما  اإدارة  تو�شع  اأن  املفرت�ش  من 
�رشيعة  خطوات  واإتخاذ  ال�شالم  عملية  على  الرتكيز  مع  وم�شارات  حماور 

لتحقيق التقدم املطلوب واأبرزها.
ال�شدع راأب  اإىل  الرامية  الأخرى  اجلهود  وكل  امل�رشية  البادرة  دعم   .1
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ال�شيا�شي والتنظيمي احلا�شل بني منظمة التحرير وحما�ش. اإن ا�شتمرار هذا 
�شلطة متما�شكة  توؤمن  فل�شطينية جديدة  انتخابات  اإجراء  �شيمنع  النق�شام 

قادرة على اأن تكّون ال�رشيك الالزم يف عملية ال�شالم.
اإطالق  وقف  تثبيت  اأجل  من  الأطراف(  خمتلف  )مع  اجلهود  اق�شى  بذل   .2
لإقامة حكومة  الرئي�ش عبا�ش  واإ�رشائيل، ودعم م�شاعي  النار بني حما�ش 

وحدة وطنية ت�شارك فيها حما�ش.
3. دعم املوقف العربي الذي تقوده م�رش وال�شعودية، والذي جتلَّى يف موؤمتر 
 2009 �شباط/فرباير   3 يف  ظبي  اأبو  يف  عربية  دول  لت�شع  اخلارجية  وزراء 
يف  النار  وقف  على  للتخريب  وم�شاعيه  الإيراين  النفوذ  وجه  يف  للوقوف 
غزة، ومنع اأي جهود مثمرة مل�شاحلة فل�شطينية وللتقدم يف عملية ال�شالم.

جلهة  �شواء  امل�شتمرة  ال�شتيطان  عمليات  لوقف  اإ�رشائيل  على  ال�شغط   .4
تو�شيع امل�شتوطنات القائمة اأو اإقامة م�شتوطنات جديدة.

بدء  والإ�رشاع يف  واإ�رشائيل،  �شوريا  للتو�شط بني  الرتكية  املباردة  دعم   .5
اإ�رشائيلية   – �شورية  مفاو�شات  اإىل  لالإنتقال  متهيًدا  �شوريا  مع  احلوار 

مبا�رشة.
قيام  اإىل  الأول  يهدف  اإقليميني  موؤمترين  لعقد  الالزمة  اخلطط  حت�شري   .6
يحقق  اأمني  تعاون  لقيام  الثاين  ويوؤ�ش�ش  واإمنائي،  اقت�شادي  تعاون 

ال�شتقرار والهدوء.
حماولة  يف  يتمثَّل  املنطقة  جتاه  اأوباما  �شيا�شة  تواجهه  ما  اأخطر  اإن 
عمليات  ت�رشيع  خالل  من  الدولتني  م�رشوع  لتخريب  ة  جادَّ اإ�رشائيلية 
ال�شتيطان بحيث تولِّد واقًعا ي�شتحيل معه اإقامة دولة فل�شطينية متوا�شلة 
�شيا�شة  الفلط�شينيني  جتاه  اإ�رشائيل  اليوم  تعتمد  ال�شتمرار.  على  وقادرة 
الفل�شطينيني  اأ�شوات عديدة تطالب بطرد  وُت�شمع  "عن�رشي" وعزل،  متييز 

من ال�شفة اإىل الأردن.
اأم اآجاًل مطوًقا بواقع امل�شتعمرات على الأر�ش  �شيجد ميت�شل نف�شه عاجاًل 
وباملطالب الإ�رشائيلية للتخلي عن خيار الدولتني واعتباره ميًتا. وهذا ما 
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حماولة  اأي  باأن  موؤخًرا  للت�رشيح  برييز  �شيمون  الإ�رشائيلي  الرئي�ش  دفع 
لإخالء امل�شتعمرات �شتوؤدي اإىل حرب مدنية داخل اإ�رشائيل.

�شيوؤدي مثل هذا املنطق اإىل عرقلة مهمة ميت�شل واإف�شالها يف تدعيم وقف 
النار كمقدمة ملعاودة مفاو�شات ال�شالم على امل�شار الفل�شطيني. و�شينتج 
اإ�رشائيل يف طريقه اإىل تاأخري مبادرة الرئي�ش  عن العراقيل التي �شت�شعها 
اأوباما جتاه املنطقة مع كل ما ميكن اأن يرتافق ذلك من تعقيدات وت�شاقطات 
العراق،  الإن�شحاب من  النفوذ وامل�شالح الأمريكية احليوية مبا فيها  تهدد 

واأمن اخلليج والنفتاح على اإيران من اأجل احتواء برناجمها النووي.
ل بد من اأن تعتمد اإدارة اأوباما موقًفا �شارًما من هذه املحاولت الإ�رشائيلية 

لإخراج قطار الدبلوما�شية الأمريكية اجلديدة عن �شكته.
اإن املحاولت الإ�رشائيلية للعرقلة ت�شبُّ حتًما يف �شالح ال�شيا�شة الإيرانية 
�شواء لتخريب عملية ال�شالم اأو لليهمنة على املنطقة العربية، و�شيكون جناح 
الأمريكية  امل�شالح  ح�شاب  على  الهدفني  هذين  من  اأي  حتقيق  يف  اإيران 

وعلى ح�شاب �شيادة حلفائها من دول العتدال العربي ونفوذهم.

ثالًثا: تاأثري النفتاح على النت�سار النووي
الإيراين،  النووي  الربنامج  لوقف  والدولية  الأمريكية  اجلهود  كل  ف�شلت 
وجنحت اإيران يف ا�شتيعاب كل ال�شغوط ونظام العقوبات الدويل، وا�شتمرت 
ا يف جمايل تخ�شيب اليورانيوم  يف تطوير قدراتها التكنولوجية وخ�شو�شً
وتطوير �شواريخ بعيدة املدى قادرة على حمل روؤو�ش نووية. لكن، ولأ�شباب 
تقنية، ما زالت اإيران على بعد زمني يراوح ما بني �شنة وثالث �شنوات عن 

�شنع اليورانيوم العايل التخ�شيب الالزم للقنبلة.
يعتقد اخلرباء باإن اإيران ما زالت تواجه بع�ش العقبات يف برنامج تخ�شيب 
اليورانيوم بوا�شطة عمليات الطرد املركزي، ما يتيح للرئي�ش اأوباما الوقت 
بالتخلي  اإقناعها  اأجل  من  باإجتاهها  ديبلوما�شية  مبادرة  لتطوير  الالزم 
ي�شكل  املبادرة  لهذه  الإعداد  اأن  ويبدو  النووي.  الوقود  �شنع  دورة  عن 
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خمتلف  حول  ملفاتها  وا�شنطن  ُتِعدَّ  اأن  تتطلَّب  حيث  التعقيد  بالغة  عملية 
وال�رشاع  اخلليج  واأمن  واأفغان�شتان  كالعراق  اإيران  مع  العالقة  الق�شايا 
اإىل  بالإ�شافة  وحما�ش،  اهلل  حزب  �شالح  وق�شيتي  الإ�رشائيلي   – العربي 
وبت�شجيع  القاعدة،  باإيواء جماعات من  اإيران  تتهم  الإرهاب حيث  ق�شايا 
ن�شاطات اإرهابية متنوعة. وتريد وا�شنطن اأن تناق�ش كل هذه الق�شايا مع 
اإيران مبا�رشة. اأما م�شاألة الربنامج النووي الإيراين فاإن الوليات املتحدة 
الثالثية  املجموعة  ت�شم  دولية  مفاو�شات  �شمن  مناق�شتها  يف  ترغب 
رو�شيا  باإن�شمام  وذلك  ثالثة  زائد  وبريطانيا(  وفرن�شا  )اأملانيا  الأوروبية 
ل هذا الإطار التفاو�شي فر�شة م�شابهة  وال�شني والوليات املتحدة. وي�شكِّ
للمبادرة التي اعتمدت يف املفاو�شات مع كوريا ال�شمالية حول برناجمها 

النووي)19(.
تاأمل الوليات املتحدة اأن تر�شم اإطاًرا اأكرث فاعلية مع املجموعة الثالثية 
ل اإىل تفاهمات مع رو�شيا وال�شني ل�شمان  الأوروبية، كما تاأمل اأن تتو�شَّ
على  اإيران  لإجبار  اعتمادها  ميكن  عقوبات  اأو  �شغوط  لأي  م�شاندتهما 
وقف برناجمها لتخ�شيب اليورانيوم. وي�شود اعتقاد لدى اإدارة اأوباما )من 
خالل النقا�ش البطيء والهادىء ملختلف اخليارات( باأنه ميكن التو�شل اإىل 
اأقناع اإيران بالتخلي عن عمليات التخ�شيب اإذا �شعرت باأن رو�شيا وال�شني 

تتخليان فعاًل عن م�شاندتها اأو حمايتها يف مواجهة العقوبات.
اأن تدفعها وا�شنطن لكل من  لكن ل بد من الت�شاوؤل عن الأثمان التي يجب 

مو�شكو وبكني لقاء ذلك؟
يبقى ال�شوؤال الأبرز: ماذا ميكن للوليات املتحدة اأن تفعل اإذا ف�شلت املبادرة 

الدبلوما�شية القائمة على الثالثية الأوروبية زائد ثالثة؟
من  كل  تعاونت  لو  حتى  املقاربة  هذه  جناح  �شمان  ميكن  ل  الواقع  يف 
ظل  يف  ا  خ�شو�شً واأوروبا  املتحدة  الوليات  مع  ب�شدق  وال�شني  رو�شيا 
اإيران يف  اأنه ل تراجع عن حق  القيادات الإيرانية امل�شتمرة على  تاأكيدات 
امتالك كامل دورة التكنولوجيا النووية. لقد حّولت القيادات الإيرانية من 
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خالل ا�رشارها على امتالك هذه التكنولوجيا امل�رشوع النووي اإىل م�رشوع 
اأو  رئي�ش  لأي  ميكن  ل  فاإنه  هنا  ومن  �شامل،  �شعبي  بدعم  يحظى  وطني 

حكومة مت�شددة اأو اإ�شالحية امل�شاومة على مثل هذا الثابت الوطني.
�شتواجه اإدارة اأوباما يف مثل احلالة خيارات �شعبة:

اخليار الأول: اأن تقبل وا�شنطن بامتالك اإيران للقدرة التكنولوجية النووية 
على  وذلك  النووي،  لل�شالح  اإيران  بناء  جلهة  قيود  و�شع  مقابل  الكاملة 
القدرات  متتلكان  حيث  واليابان  اأملانيا  من  كل  مع  القائم  الو�شع  غرار 

التكنولوجية من دون وجود اإرادة ل�شنع اأ�شلحة نووية.
اإيران بعدم �شنع ال�شالح النووي  اإذا ف�شلت امل�شاعي لإقناع  اخليار الثاين: 
اأكرث من اجتاه.  تقوم بخطوات حا�شمة يف  اأن  املتحدة  الوليات  فاإن على 
ميكن اأن تلجاأ )قبل و�شول اإيران اإىل اإنتاج كميات كافية من الوقود ل�شنع 
النووية  املن�شاآت  تدمري  اأجل  من  ع�شكري  هجوم  �شن  اإىل  النووي(  ال�شالح 
ب�شبب  والغمو�ش  ال�شك  من  اأجواء  العملية  هذه  ويِلفُّ  اإيران.  داخل  الهامة 
�شعوبة حتقيق جناح م�شمون اأو ب�شبب ما تت�شبَّب به من تداعيات �شيا�شية 
الأو�شط  ال�رشق  منطقة  لي�شمل  النزاع  تو�شيع  اإىل  توؤدي  قد  وا�شرتاتيجية 

وجنوبي غربي اآ�شيا.
يف مثل هذه احلالة ل بّد من اأن تخاطب الوليات املتحدة الدول املجاورة 
واإقناعها بعدم اللجوء اإىل تطوير برنامج نووي خا�ش بها، لأن ذلك �شيوؤدي 
اإىل زيادة النت�شار النووي، والذي �شيزيد من احتمالت عدم ال�شتقرار مع 

خماطر حدوث مواجهة نووية وم�شتقبلية.
على  تعمل  واأن  نووية،  باإيران  املتحدة  الوليات  تقبل  اأن  الثالث:  اخليار 
الإقليمي بتقدمي مظلة نووية  القوى  ت�شحيح الختالل احلا�شل يف ميزان 
اأي  دون  من  الإيراين  النووي  ال�شالح  يجعل  مبا  املنطقة،  لدول  اأمريكية 

مفاعيل هجومية اأو كقوة رادعة.
لن يكون من ال�شهل اإقناع حلفاء اأمريكا من العرب املعتدلني كم�رش واململكة 
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العربية ال�شعودية القبول باإيران نووية بالإ�شافة اإىل اإ�رشائيل نووية، واإذا 
قبلوا فاإنه �شيكون �شمن تفاهمات موؤقتة تعطي الفر�شة الزمنية ملعاجلة 
هذا اخللل الكبري يف موازين القوى بالعمل الدبلوما�شي اأو بامل�شاعدة على 

تطوير برامج نووية خا�شة بهم.
اأن  ميكن  مبا  اأوباما  اإدارة  �شتواجهها  التي  الأ�شا�شية  املع�شلة  تبقى  لكن 
تكون عليه ردود الفعل الإ�رشائيلية �شد اإيران حيث يرجح اأن تقوم اإ�رشائيل 
كل  مع  اإيران،  داخل  الأ�شا�شية  الأهداف  بع�ش  �شد  جوية  �رشبة  بتنفيذ 
اإقليمي  نزاع  اإىل  وحتويله  النزاع  تو�شيع  خماطر  من  ذلك  على  يرتتب  ما 

وا�شع)20(.
�شيكون لإمتالك اإيران ال�شالح النووي مفاعيل ا�شرتاتيجية واأمنية توؤثر على 
ابتزاز جريانها من خالل  اإىل  اإيران  تلجاأ  اأن  املنطقة، حيث ميكن  ا�شتقرار 
التهديد  اإىل درجة  اأن ي�شل ذلك  التدمريية، ولكن من دون  فائ�ش قدراتها 
الطبيعية ملثل هذا البتزاز �شتكون من خالل زيادة  النتيجة  املبا�رش. واإن 

�شباق الت�شلح، مبا يف ذلك ال�شالح النووي)21(.
حلفائها  من  حتى  و�شتتهم  للم�شداقية،  الأمريكية  الديبلوما�شية  تفتقد 
العرب باعتماد مكيالني يف معاجلة مو�شوع اإيران النووية اإذا ا�شتمرت يف 

ال�شكوت على الرت�شانة النووية التي متتلكها اإ�رشائيل.
اأمام مثل هذا الف�شل يف احلالتني الإيرانية والإ�رشائيلية فاإنه ل يبقى اأمام 
الوليات املتحدة من خيار بديل لإعالن و�شع م�رش ودول جمل�ش التعاون 
اخلليجي والأردن والعراق حتت املظلة النووية الأمريكية كخطوة �رشورية 

لت�شحيح اخللل يف ميزان القوة الإقليمي.
اخلطوة  هذه  مبثل  اإ�رشائيل  تقبل  اأن  ميكن  هل  املطروح:  ال�شوؤال  ويبقى 
جتاه  النووية  لقوتها  الردع  مفاعيل  تعطيل  �شاأنها  من  والتي  الأمريكية 

الدول العربية؟
من ال�شعب الإجابة على هذا ال�شوؤال، وهو ل ي�شكل عنوانًا اأ�شا�شيًا يف هذا البحث.
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رابًعا: مفاعيل النفتاح على احلرب على الإرهاب
الإدارة  اإىل  بالن�شبة  خا�شة  اأهمية  الإرهاب  على  احلرب  متابعة  ترتدي 
اأوباما  لإدارة  ميكن  ل  املنطلق  هذا  ومن  والراهنة،  ال�شابقة  الأمريكية 
ال�رشق  منطقة  جتاه  اخلارجية  �شيا�شتها  يف  جديدة  مقاربة  اأي  تعتمد  اأن 
التهديدات  اإىل  نظًرا  وذلك  الإرهاب  على  احلرب  ح�شاب  على  الأو�شط 
الكبرية وامل�شتمرة التي يواجهها الوجود الأمريكي يف العراق واأفغان�شتان 
بالإ�شافة اإىل امل�شالح الأمريكية الوا�شعة النت�شار. ما زال الإرهاب ي�شكل 
تهديًدا خطرًيا قادًرا على اإزهاق حياة عدد كبري من النا�ش اأو تدمري اأهداف 

حيوية، بالإ�شافة اإىل هدم قواعد الثقة بني ال�شعب وال�شلطة)22(.
يبقى العن�رش الأكرث خطورة متمثاًل يف جناح اجلماعات الإرهابية ال�رشق 
اأو�شطية يف �شن هجوم كبري داخل الوليات املتحدة اأو �شد جتمعات اأمريكية 
يف اخلارج، واأن يوؤدي الهجوم اإىل خ�شائر ب�رشية كبرية حيث �شتجد الإدارة 
هذه  قواعد  على  الرد  على  جمربة  نف�شها  احلالة  هذه  مثل  يف  الأمريكية 
�شيا�شية  اأو  قانونية  باأي �شوابط  د  التقيُّ دون  اأينما وجدت، من  اجلماعات 
اأن يت�شبب  اأي تداعيات لحقة. ميكن  الأخذ بالعتبار  اإن�شانية من دون  اأو 
الرد الأمريكي على اأي عملية اإرهابية ب�شغوط داخل الوليات نف�شها، كما 
�شينتج عنه �رشر موؤكد على عالقات اأمريكا مع عدد من الدول، و�شيرتتب 

ا اإ�شعاف املوقف الأمريكي جتاه املجتمع الدويل. عليه اأي�شً
ميكن ال�شتنتاج باأن احلرب على الإرهاب �شتبقى اأولوية اأمريكية مع احلر�ش 
للم�شالح احليوية  بالأ�رشار  تت�شبب  على خو�شها �شمن �شوابط بحيث ل 
الأخرى. ل يعني قرار اأوباما بالنفتاح على اإيران والدخول يف مفاو�شات 
حول برناجمها النووي اإهمال التدخل الإيراين يف �شوؤون العراق الداخلية، 
العراق. كما  اإىل داخل  الأغراب  الإ�شلحة واملقاتلني  ال�شكوت عن تهريب  اأو 
اجلوار  دول  مل�شالح  باأ�رشار  يت�شبب  ل  اأن  يجب  اإيران  على  النفتاح  اأن 
لالنفتاح مقاربة  اأي  ن  تت�شمَّ اأن  من  بّد  ول  اخلليجية.  الدول  ا  وخ�شو�شً
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وت�شجيعه،  الإرهاب  دعم  يف  اإيران  بدور  يتعلق  واأمنًيا  �شيا�شًيا  �شًقا 
اأ�شامة  اأرا�شيها ومن بينها �شعد  القاعدة على  وا�شت�شافتها بع�ش قيادات 

بن لدن.
ن �شيا�شة النفتاح على اإيران درا�شة وا�شعة وتف�شيلية حول  يجب اأن تت�شمَّ
خمتلف ال�شيا�شات الإيرانية التي ت�شّجع التطرف والإرهاب، واأ�شكال الدعم 
العالقات  تبقى  امللف  هذا  اأهم عنا�رش  ومن  اجلماعات.  لهذه  تقدمه  الذي 
حما�ش  ومنظمة  اهلل  حزب  من  كل  مع  طهران  بها  ترتبط  التي  اخلا�شة 
اخلارجية  وزارة  قبل  الإرهابية من  املنظمات  ي�شنفان �شمن  اأنهما  حيث 

الأمريكية.
ميكن اأن تلجاأ اإدارة اأوباما اإىل و�شع اإجراءات و�رشوط �شمن ا�شرتاتيجيتها 
اجلديدة ملعاجلة خمتلف الق�شايا والأزمات يف منطقة ال�رشق الأو�شط من 

اأجل احلد من خماطر الإرهاب ومن اأبرز هذه اخلطوات:
اأولً: دعم اجلهود وال�شيا�شات املحلية ملحاربة التطرف والإرهاب. ل ميكن 
كبح احلركات الإرهابية وتدمريها خارج اجلهود التي تبذلها دول املنطقة 
هذا  يف  اأ�شا�شي  بدور  ت�شطلع  اأن  املتحدة  للوليات  ميكن  ولكن  نف�شها، 
الدعم املادي واملايل والتقني وال�شتعالمي الذي  املجال وذلك من خالل 

تقدمه لهذه الدول لتعزيز قدراتها على املكافحة)23(.
املنطقة  دول  خطط  ودعم  اخلا�شة  الربامج  تطوير  يف  امل�شاعدة  ثانًيا: 
تت�شمن  اأن  وميكن  والت�شامح.  العتدال  ثقافة  ودعم  التطرف  ملحاربة 
طبيعة  تعديل  حول  املطالب  من  عدًدا  اإيران  جتاه  الأمريكية  املقاربة 
من  عدد  يف  املتطرِّفة  اجلماعات  بع�ش  مع  طهران  تقيمها  التي  العالقات 

الدول العربية.
ثالًثا: تربز �رشورة تو�شيع احلوار الأمريكي مع الدول العربية والإ�شالمية 
من اأجل التاأكيد على ما ورد يف خطاب اأوباما يوم تن�شيبه باأن اأمريكا ل 
ت�شمر ال�شوء للعرب وامل�شلمني، وباأنها لي�شت يف حالة مواجهة مع الإ�شالم، 
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ي�شيئون  الذين  والإرهابيني  املتطرفني  من  فريق  مع  هي  املواجهة  وباأن 

لالإ�شالم وامل�شلمني.
والإ�شتعالمية  الع�شكرية  اجلهوزية  من  كاف  م�شتوى  على  الإبقاء  رابًعا: 
التي  املكت�شبات  تّخرب  قد  اأمنية  تطورات  اأي  حلدوث  منًعا  العراق  داخل 
"لل�شفقة  ال�شعي  �شمن  الفر�شة  انتهاز  وميكن   .2008 العام  خالل  حتققت 
الإقليمية" الكربى مع كل من اإيران و�شوريا للطلب اإليهما وقف تدخلهما يف 
الأغراب  واملقاتلني  الإرهابيني  عبور  منع  والتزام  الداخلية  العراق  �شوؤون 

اإىل داخل العراق.
خام�ًسا: العمل على اإيجاد الفر�ش لفتح حوار مع كل من حزب اهلل وحما�ش 
اإيران  مع  اأوباما  اإدارة  �شتعتمدها  التي  واحلوار  النفتاح  �شيا�شة  ظل  يف 

و�شوريا.
�ساد�ًسا: تاأمني الدعم وامل�شاعدات الالزمة للدول ال�شعيفة اأو تلك التي تواجه 
واحلوؤول  واليمن  وال�شومال  كلبنان  خارجية  �شغوط  اأو  داخلية  اأزمات 
اآمن  مالذ  اإىل  ل  وتتحوَّ التطرف  فيها  ر  يتفجَّ فا�شلة  دول  اإىل  حتولها  دون 

لالإرهابيني والقرا�شنة.
ال�شتعمال  على  القائمة  الإ�رشائيلية  ال�شيا�شات  �شبط  على  العمل  �سابًعا: 
لبنان  يف  حدث  ما  غرار  على  الدولة  اإرهاب  ممار�شة  وعلى  للقوة  املفرط 

العام 2006 ويف غزة موؤخًرا.
وال�شوري  الفل�شطيني  امل�شارين  على  ال�شالم  عملية  يف  التقدم  ي�شكل 
متار�شه  الذي  الظلم  اإن  والإرهاب.  التطرف  من  للحد  اأ�شا�شيني  عن�رشين 
ال�شخط  م�شاعر  لإ�شاعة  قوًيا  ي�شكل حافًزا  الفل�شطيني  ال�شعب  اإ�رشائيل �شد 
والكره وال�شغينة لدى الإن�شان العربي والذيي يدفعه جمتمعة نحو التطرف 

والعنف.

اخليارات واملخارج املمكنة
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يبدو من الت�رشيحات  اجلديدة وجود احتمال لعتماد اإدارة اأوباما مقاربة 
اإدارة بو�ش بطريقة  "حم�شنة" لتلك التي كانت تعتمدها  اإيران بدبلوما�شية 
�شيا�شة  تقوم على  والتي  الثالثية،  الأوروبية  الو�شاطة  "غري مبا�رشة" عرب 
اخلم�ش  ال�شنوات  خالل  ف�شلها  اأثبتت  �شيا�شة  وهي  واجلزرة"  "الع�شا 
"املح�شنة".  املقاربة  هذه  مثل  اعتمدت  اإذا  اأوباما  اإدارة  تخطئ  املا�شية. 
فعليها اإجراء تقييم بالعمق ل�شرتايتجيتها جتاه اإيران، والبحث عن مقاربة 
�شاملة تاأخذ يف عني العتبار تطلعات اإيران اإىل تاأدية دور اأ�شا�شي وموؤثر 

يف اأمن املنطقة وا�شتقرارها.
باأن تهديداتها  الوليات املتحدة من خالل تقييمها هذا  اأن تدرك  يفرت�ش 
اجلو،  الإيرانية من  النووية  املن�شاآت  اأو ب�رشب  النظام يف طهران،  بتغيري 
بالإ�شافة اإىل �شيا�شة العقوبات والعزل مل حتقق اأي نتائج تذكر، واأن اإيران 
ما زالت م�شتمرة يف تطوير برنامج امتالكها للتكنولوجيا النووية، من هنا 
تربز اأهمية البحث عن خيارات جديدة �شمن مقاربة �شاملة للبحث عن حل 

�شامل، وذلك �شمن الأُطر التية:
اأ�شا�شي  كالعب  الإ�شالمية  اجلمهورية  بحكومة  اأوباما  اإدارة  اعرتاف  اأولً: 
ووحيد يف متثيل ال�شعب الإيراين وحكومته، والكف عن التعامل مع جميع 
وخارجها.  اإيران  داخل  الإ�شالمية  للجمهورية  املناوئة  املعار�شة  قوى 
ومر�شد  اأوباما  اإدارة  بني  مبا�رشة  عالقات  ن�شج  العرتاف  هذا  وي�شتتبع 
الثورة علي خامنئي مبا يطمئن النظام الإيراين على ن�شج عالقات متبادلة 

بني البلدين)24(.
يقت�رش  ل  بحيث  امل�شارات  متعددة  دبلوما�شية  مقاربة  اعتماد  ثانًيا: 
املعقدة  الق�شايا  جميع  لي�شمل  ع  يتو�شَّ بل  النووي،  املو�شوع  على  الأمر 
اإعادة العالقات  البلدين منذ ما يقارب ثالثة عقود واأبرزها:  والعالقة بني 
اإيران  الدبلوما�شية بني البلدين، حل ق�شية الربنامج النووي الإيراين، دور 
املنطقة  اأزمات  يف  الإيراين  التدخل  والعراق،  اخلليج  منطقة  يف  الأمني 

ا يف لبنان وفل�شطني واأفغان�شتان. الأخرى وخ�شو�شً
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اأن تخدم اجلهود  ثالًثا: امل�شتوى الدبلوما�شي وحتويله اإىل تفاهمات ميكن 

الفريق هذا  عمل  يعرقل  ل  اأن  يجب  لكن  الق�شايا.  خمتلف  حلل  الالحقة 
اإمكان ا�شتغالل الفر�ش املتاحة لت�شالت على م�شتوى القمة بني طهران 

ووا�شنطن.
رابًعا: تفرت�ش هذه املقاربة ال�شاملة اأن تطلع اإدارة اأوباما حلفاءها العرب 
على م�شارات املفاو�شات مع اإيران، واأن تعمل على طماأنتهم باأن ما يجري 
على  الإبقاء  على  حري�شة  وا�شنطن  وباأن  الأ�شا�شية،  م�شاحلهم  يهدد  ل 

توازن ا�شرتاتيجي يخدم م�شالح اجلميع.
على  اأمريكي  انفتاح  مع  اإيران  على  النفتاح  يرتافق  اأن  من  بد  ل  خام�ًسا: 
�شوريا، واأن يكون ذلك كمقدمة ملفاو�شات مبا�رشة بني �شوريا واإ�رشائيل 
من  كامل  اإ�رشائيلي  ان�شحاب  بعد  بينهما  �شالم  اتفاقية  حتقيق  اأجل  من 
اأولوية  يحتل  الإ�رشائيلي   – الفل�شطيني  امل�شار  اأن  ويبدو  اجلولن.  ه�شبة 
اأوباما، ولكن ل تكفي عملية الت�شالت التي يقوم بها  اإدارة  اإىل  بالن�شبة 
املوفد الرئا�شي ال�شيناتور ال�شابق ميت�شل، فاملطلوب اأن تقوم اإدارة اأوباما 
اإدارة  اعتمدتها  التي  املقاربة  يف  تغيري  مع  ال�شلمية  املفاو�شات  برعاية 

بو�ش.
النتخابية  اأثناء املعركة  التحقيق يف  امل�شائل املعقدة وال�شعبة  مل تطرح 
"اخلطر  احتواء  اأجل  من  اعتمادها  ميكن  التي  املقاربة  حول  الرئا�شية 
النووي" الإيراين. ول يتعدَّى الطرح الذي يقدمه اأوباما �شوى بع�ش الأفكار 
النتخابية.  املعركة  حمى  يف  ف�شاع  ال�شرتاتيجي  اجلوهر  اأما  التكتيكية، 
ال�شوؤال: ماذا ميكن للوليات املتحدة  تبقى امل�شاألة الأ�شا�شية مركزة حول 
اأن تطلب من اإيران؟ وما هي حدود التنازلت الأمريكية للتو�شل اإىل ت�شوية 

اإذا رف�شت اإيران املطالب الأمريكية الأولية؟
يرى �شتيفن رادمايكر وهو م�شاعد �شابق لوزير اخلارجية الأمريكية ل�شوؤون 
اأمر  هو  الأول  الأمريكي  "العر�ش  باأن  النووي  والنت�شار  الت�شلح  من  احلد 

الدفاع الوطني - كانون الثاين 2009

خيارات النفتاح الأمريكي على اإيران و�شط ت�شكيك اإيراين ورف�ش اإ�رشائيلي وخماوف عربية

العميد الركن نزار عبد القادر



67

اإيران  من  بالطلب  التفاو�شية  العملية  اأوباما  اإدارة  تبداأ  بالكامل:  متوقع 
الأمن  جمل�ش  قرار  م�شمون  والتزام  اليورانيوم  لتخ�شيب  جهودها  وقف 
الدويل املتخذ يف متوز/يوليو 2006 والذي جرى التاأكيد عليه مرات عديدة، 
ل الأ�شا�ش الذي ارتكزت عليه املفاو�شات الأوروبية – الإيرانية.  والذي �شكَّ
تلك  اإىل  ان�شمامه  عدم  على  بو�ش  الرئي�ش  لم  قد  اأوباما  الرئي�ش  وكان 

املفاو�شات.
وقد  الدولية  والطروحات  الأوروبية  الطروحات  جميع  دائًما  اإيران  رف�شت 
اإيراين خمتلف ملجرد جلو�ش  ال�شذاجة توقع احل�شول على جوب  يكون من 
الوليات املتحدة اإىل طاولة احلوار. �شرتف�ش اإيران ب�شكل �شبه موؤكد الطلب 
لقبول  العامل  اإجبار  على  قادرة  باأنها  ح�شاباتها  من  انطالًقا  الأمريكي، 

بربناجمها لتخ�شيب اليورانيوم.
ر املوقف بعد عدة جل�شات تعرّب فيها اإيران عن اإ�رشارها  كيف ميكن اأن يتطوَّ

على ا�شتكمال عمليات التخ�شيب؟
املاأزق  من  للخروج  باجتهادات  الأمريكيني  بع�ش  يتقدم  اأن  املنتظر  من 
وبالتايل منع و�شول املفاو�شات اإىل احلائط امل�شدود. تفرت�ش الرباغماتية 
يف  اإيران  اأحرزته  الذي  التقدم  العتبار  بعني  الأمريكي  املوقف  ياأخذ  اأن 
تتطلب  الواقعية  وباأن  و2009،   2006 العامني  بني  ما  للتخ�شيب  برناجمها 
العام  ت�شغل  كانت  فلقد  اإيران.  ل�شالح  يعمل  الوقت  باأن  ا  اأي�شً العرتاف 
2006 مائة واأربعة و�شتني جهاًزا للطرد املركزي، وهي ت�شغل اليوم اأكرث من 

خم�شة اآلف جهاز مع برنامج لزيادة عدة اآلف خالل هذا العام، ول يبدو 
اأنه ميكن اأقناعها بوقف عملياتها ولو ب�شورة موؤقتة. يف ظل هذه الظروف 
غري املوؤاتية للمفاو�ش الأمريكي ل بد من ال�شعي للح�شول على اأف�شل حل 

ممكن قبل اأن تتو�شل اإيران اإىل �شنع وقود عايل التخ�شيب.
مر�ٍش  حل  عن  البحث  عملية  يف  اعتمادها  ميكن  التي  املخارج  هي  ما 

باحلدود الدنيا؟
التخ�شيب،  اأن ترتاجع عن مطلبها بوقف عمليات  للوليات املتحدة  ميكن 
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واأن تقرتح و�شع الربنامج النووي الإيراين حتت رقابة دولية م�شدَّدة بحيث 
ن هذا  ميكن اأكت�شاف اأي ن�شاطات اإيرانية ل�شنع ال�شالح النووي، وقد يت�شمَّ
النظام ال�شماح لإيران بتخ�شيب كميات حمدودة من اليورانيوم مع مالحقة 

�شارمة لحت�شابها والطالع على و�شائل ا�شتعمالها.
وهناك خمرج بديل �شبق اأن اقرتحه الدبلوما�شي الأمريكي الأ�شبق طوما�ش 
بيكرينغ بال�شماح لإيران بتخ�شيب اليورانيوم ولكن �شمن "كون�شور�شيوم" 

دويل ي�رشف على عمليات التخ�شيب.
م�شاألة  على  كربى  تداعيات  له  ف�شيكون  اخليارين  هذين  اأحد  اعتمد  اإذا 
اأخرى مثل  الأو�شط، حيث �شتطلب دول  ال�رشق  النووي يف منطقة  النت�شار 
ال�شعودية وم�رش معاملتها باملثل. بالقيا�ش على ذلك فقد اأّدى قرار الرئي�ش 
اإىل  للطاقة  "بو�شهر"  مفاعل  لبناء  الرو�شي  امل�رشوع  معار�شة  عدم  بو�ش 

مطالبة عدة دول عربية ببناء حمطات مماثلة لتوليد الطاقة الكهربائية.
على  للعمل  املنطقة  يف  اأخرى  دول  مع  الت�شاهل  اإىل  ذلك  اعتماد  �شيوؤدي 
يف  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  و�شتدخل  اليورانيوم،  لتخ�شيب  م�شانع  اإن�شاء 
مرحلة خطرية من ال�شباق على الت�شلح ب�شكل يزيد من حالة عدم ال�شتقرار 

واندلع اأزمات وحروب ي�شعب �شبطها.
ذلك  تنفيذ  اإمكان  تعطل  قد  التي  وامل�شاعب  احلواجز  من  جمموعة  تربز 

اأبرزها:
قاعدة  من  اإنطالًقا  وذلك  املخرجني  من  باأي  القبول  اإ�رشائيل  �شرتف�ش   .1
اأنها ل توؤمن بقدرة اأي نظام دويل على �شبط الن�شاط النووي الإيراين، مع 
باأن  النظام  بهذا  قبولها  املقابل  يف  تطلب  قد  طهران  باأن  اأبيب  تل  اإدراك 

يطبق على املن�شاآت النووية الإ�رشائيلية.
2. �شيوؤدي اعتماد مثل هذه احللول اإىل موجة وا�شعة من عدم التزام القيود 
)N.P.T( ولن يقت�رش ذلك  التي فر�شتها معاهدة احلد من النت�شار النووي 

على الدول ال�رشق اأو�شطية بل �شيتعداها اإىل مناطق اأخرى من العامل.
تطوير  يف  بامل�شاركة  دوليني  م�شتثمرين  لإقناع  كربى  �شعوبة  هناك   .3
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واإدارة من�شاأة ناطنز )Natanz( الإيرانية، وذلك ب�شبب افتقارها اإىل التجهيزات 
احلديثة للتخ�شيب، واأن جتهيزها بتكنولوجيا متطوِّرة يعني اإهداء اإيران ما 

ل ميكن اأن متلكه من معارف متطوِّرة خالل عقد اأو اأكرث.
ما هو اإذن البديل؟

تدخل  اأن  من  املتحدة  للوليات  بد  ل  والتعقيدات  امل�شاعب  هذه  اأمام 
املفاو�شات مع اإيران على قناعة باأن امل�شوؤولية يف عدم ف�شل املفاو�شات 
على  واأن  لوحدها،  عاتقها  على  تقع  م�شوؤولية  ي�شكل  ل  حل  اإىل  والتو�شل 

ا م�شوؤولية مثل هذا الف�شل. اإيران اأن تتحمل اأي�شً
كل  عن  الرتاجع  على  بقدرته  اإيران  يعلم  اأن  اأوباما  الرئي�ش  على  يبقى 
البلدين، وبانه لن يتاأخر  القائمة بني  اإىل حل لالأزمة  للتو�شل  ا�شتعداداته 
النفتاح  �شيا�شة  ف�شل  عن  تنتج  اأن  ميكن  التي  التداعيات  كل  مواجهة  يف 

واحلوار.

ال�ستنتاجات
النظام  "م�شاومة كربى" مع  للدخول يف  اأوباما  اإدارة  ت�شتعد  اأن  بد من  ل 
ملا  ا  وخ�شو�شً الإقليمي،  اإيران  بدور  لالعرتاف  ا�شتعدادها  مع  الإيراين 
تخ�شيب  ملع�شلة  حل  اإيجاد  على  العمل  مع  واخلليج،  العراق  لأمن  يعود 
التخ�شيب  ملع�شلة  حل  عن  البحث  اإن  اإيران.  بها  تتم�شك  التي  اليورانيوم 
حيث  رو�شيا،  لت�شمل  الأمريكية  الدبلوما�شية  املبادرة  تو�شيع  ي�شتدعي  قد 
يبدو اأنه ي�شتحيل حل هذه املع�شلة من دون تعاون وثيق مع مو�شكو. وهنا 
نتازلت حقيقية يف  لتقدمي  م�شتعدة  املتحدة  الوليات  تكون  اأن  من  بد  ل 
يف  اأمريكية  تنازلت  تقدمي  اإمكان  الذهن  اإىل  يتبادر  وهنا  اأخرى.  مناطق 
بع�ش  يف  بنائها  على  وا�شنطن  تعمل  التي  ال�شاروخية  الدرع  مو�شوع 

الدول الأوروبية.
لن تقبل اإيران بتقدمي اإي تنازلت لوا�شنطن ملجّرد اأن تقدم لها هذه تطمينات 
اأو  النووية من قبلها  ا جلهة عدم مهاجمة املن�شاآت  اأمنها، وخ�شو�شً حول 
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من قبل اإ�رشائيل. كما لن تكفي اأي �شمانات اأمريكية بعدم ال�شعي لإ�شقاط 
لت  النظام يف طهران مقابل التخلي عن عمليات تخ�شيب اليورانيوم. لقد حتوَّ
ك بها كل مواطن اإيراين. ت�شعر اإ�رشائيل  هذه امل�شاألة اإىل ق�شية وطنية، يتم�شَّ
اإيران من فر�ش للتوافق  ره النفتاح الأمريكي جتاه  باخلوف جتاه ما يوفِّ
حول الربنامج النووي الإيراين، والذي ميثل يف راأي القيادات الإ�رشائيلية 
على  ال�شهيوين"  "اللوبي  ومعها  اإ�رشائيل  و�شتعمل  وجودي.  تهديد  م�شدر 
اإىل  النووية  للم�شاألة  يعود  ملا  ا  وخ�شو�شً النفتاح  عملية  ف�شل  حتويل 

انطالقة جديدة لل�شيا�شات املت�شددة �شد اإيران.
يبقى اخليار الأ�شعب والأخطر بالن�شبة اإىل الوليات املتحدة يف اأن تف�شل 
مبادرتها الدبلوما�شية "املتعدِّدة الأبعاد" يف احل�شول على وقف لعمليات 
تخ�شيب اليورانيوم. ويقت�شي الو�شول اإىل مثل هذا اخليار اأن تبداأ الوليات 
الف�شل،  هذا  على  املرتتبة  الحتمالت  كل  بدرا�شة  مبّكر،  وقت  يف  املتحدة 
اأخرى،  حلول  عن  البحث  �شيا�شة  �شمن  اإ�رشائيل،  ومع  العرب  حلفائها  مع 
مبا فيها اإمكان اللجوء اإىل اخليار الع�شكري كخطوة �رشورية لوقف حتول 

اإيران اإىل قوة نووية اأو تاأخريه.
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During the Cold War, NATO’s purpose 
was to defend Western interest and values. 

NATO’s mission now is to advance these 
interests and values and create stability. The 
political guidance of NATO’s agenda recognizes 
that instability outside the Euro Atlantic space 
poses a threat to Alliance members. The security 
environment continues to change; it is and will be 
complex and global, and subject to unforeseeable 
developments.
In Riga meeting, NATO leaders named terrorism 
and the spread of weapons of mass destruction 
as the likely principal threats to the alliance over 
the next 15 years. They also talked about the 
instability that follows failed or failing states, 
regional conflicts, the growing availability of 
conventional weapons and disruption in the flow 
of resources, especially in the energy sector.

Leaping in the 
International System: 

NATO’s New Role

Sanaa Said Hannoush
*

*Research
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NATO no longer has one perceived threat to its common 
security, but many different threats. And because these threats, 
like terrorism, exist on a global scale, NATO has decided to 
carry out all military tasks, from peacekeeping to full-scale war, 
and it is preparing itself be able to respond to threats against the 
West from wherever they may come.
The transformation that NATO leaders laid out at Riga has of 
course already been going on. For most of its history, NATO 
never fired a shot. Now NATO is fighting. Considering NATO 
path since the end of the Cold War: In 1994, NATO was an 
alliance of 16 states, without partners, having never conducted a 
military operation, by 2005, NATO had become an alliance of 26, 
engaged in eight simultaneous operations on four continents with 
the help of 20 Partners in Eurasia, seven in the Mediterranean, 
and four in the Persian Gulf. Besides the NATO deployments 
in Afghanistan and Kosovo, NATO flies air patrols over the 
Baltic States and Slovenia, carries out anti-terrorist naval patrols 
in the Mediterranean, runs military headquarters in Bosnia and 
Macedonia, trains the Iraqi army and gives logistical support to 
African peacekeepers in Darfur.
NATO’s claimed missions in Afghanistan, in Kosovo, in Iraq, 
have a common purpose: the promotion of peace and security, 
the protection of freedom. But they are different kinds of 
missions in different geographical theaters. They show that 
there is Western claim for NATO to address different sorts of 
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common threats. 
At Riga, NATO leaders highlighted several important steps in 
NATO transformation. 
One: It expanded the strategic dialogue with its allies. It does 
not make any difference where NATO is deployed, in as much 
as it meets all of the challenges to Western collective security.
Two: NATO moved to strengthen its relationship with partners 
and has for more than a decade had good relations in the euro-
Atlantic space. Increasingly, today’s challenges in the perspective 
of the West require the latter to work well with nations all around 
the world, particularly countries who share Western values and 
are willing to commit to working with the West.
Three: It was reaffirmed NATO’s open door policy. At a time 
when many Europeans are questioning the limits of Europe, 
the United States, Lithuania, and our NATO allies see the 
possibility of expansion as essential to NATO’s goal to create a 
Europe whole, free, and at peace. From America’s perspective, 
NATO’s role as a mentor and magnet for change and positive 
democratic reform throughout the transatlantic space has been 
one of its greatest exports. NATO has expressed its intention to 
keep the door open, and continue to work with those countries 
who aspire to meet NATO’s performance-based standards for 
membership.
NATO is becoming something different than the static Cold 
War organization which the West relied on for so many years. 
The greatest test of NATO’s ability to protect collective security 
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in the 21st century is Afghanistan, where NATO has taken on 
the lead role. This is not NATO’s first military operation. It 
fought in Kosovo in 1999, but that was primarily an air war. In 
Afghanistan, NATO is engaged for the first time in active ground 
combat. NATO’s proclaimed goal is to prevent Afghanistan from 
reverting to a failed state and terrorist haven. NATO troops are 
in each sector of the country, including Eastern and Southern 
Afghanistan. 
Today 37 countries are contributing to the NATO mission in 
Afghanistan. Twenty-six are NATO allies. Eleven are partners 
from outside NATO, like Australia, South Korea, Japan, and 
Jordan. Fifteen years ago, who would have thought that all 
NATO members and partners would have made this state 
sovereignty penetration to rebuilding a country far from Europe? 
That countries like Australia, New Zealand, Albania, Croatia, or 
Macedonia would contribute to this NATO mission? NATO 
leaders in Riga pointed out the need for partnership and the need 
for out-of-area operations. In Afghanistan, global partnership is 
a reality. “Out- of-area” operations are the NATO norm today. 
NATO today claims that it is delivering 21st century security 
and that it is doing it in Afghanistan, doing it in Kosovo, and 
doing it with training mission in Iraq, and with support for the 
African Union in Darfur. 
Since its founding in 1949 till now, NATO plays a major role in 
influencing the decisions made by its members and their allies 
and foes. But the world, nowadays, comprises many and new 
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powerful countries with different and new objectives. Thus, 
NATO faces new challenges and new obstacles as the world 
police controlling the world. The question remains is NATO 
the legitimate organization to face the new challenges? And does 
NATO have accurate function in making decisions and doing 
military interferences when necessary to defend and protect 
their own alliances and their own interests?
Going back to its history, the North Atlantic Treaty Organization 
is a military alliance established by the signing of the North 
Atlantic Treaty on April 4, 1949 and entered into force on August 
24, 1949. The NATO headquarters are in Brussels, Belgium, 
and the organization was created to establish a military defense 
against any invasion of Western Europe by the Soviet Union and 
it constitutes a system of collective defense whereby its member 
states agree to mutual defense in response to an attack by any 
external party. According to article V: “Armed attack against one or 
more members in Europe or North America shall be considered 
and attack against all; each member in exercise of the right of 
individual or collective self defense or collective self defense 
recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations, 
will assist the party or parties so attacked by taking forthwith 
individually and in support with other parties such actions as it 
deems necessary, including the use of armed force, to restore and 
maintain the security of the North Atlantic Area ” (1).
NATO is an alliance that consists of 26 independent member 
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countries. Lately, on March 29, 2004 Bulgaria, Estonia, Latvia, 
Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia formally became 
members of NATO; at that moment the seven countries formally 
became parties to the North Atlantic Treaty and members of 
the North Atlantic Treaty Organization. This is the fifth and 
the largest round of enlargement in NATO’s history. On July 9, 
2008 Albania and Croatia sign in the accession protocols hence 
are bringing NATO to 26 member countries. 
Not all NATO members are so enthusiastic to exercise 
influence to control other countries. As an example: Germany, 
according to both German and U.S. diplomats, wants to send 
an accommodating message to Moscow, both by slowing down 
NATO membership for Georgia and Ukraine and by welcoming 
a call by President Dmitri Medvedev of Russia for talks on a 
new “security architecture” for Europe. For now, Germany 
insists that Georgia and Ukraine go through what is called a 
Membership Action Plan, or MAP, before NATO enlargement 
is considered.
For its first few years, NATO was not much more than a 
political association. However, the Korean War galvanized the 
member states, and an integrated military structure was built 
up under the direction of two U.S. supreme commanders. The 
first NATO Secretary General Lord Ismay famously stated the 
organization’s goal which was “to keep the Russians out, the 
Americans in, and the Germans down” (2).
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In 1966, the French President Charles de Gaulle disturbed at 
American and NATO influences in his country and seeking a 
more important and independent role for his country, withdraws 
France from NATO’s military command and requests removal 
of NATO headquarters form France. 
Thus the Alliance moved headquarters to Brussels, Belgium. 
But France continued a cooperation relation and still holds 
membership in the North Atlantic Council, composed of 
ministerial representatives of member states which meet at least 
twice annually. 
Moreover, after the fall of the Berlin Wall in 1989, the organization 
became drawn into the Balkans while building better links with 
former potential enemies to the East, which ended with several 
former Warsaw Pact states joining the alliance in 1999 and 2004.
And since the September 11, 2001 terrorist attacks, NATO has 
attempted to refocus itself to new challenges and has deployed 
troops to Afghanistan and trainers to Iraq. 
Like any alliance, NATO is ultimately governed by its 26 
member states. However, the North Atlantic Treaty, and other 
agreements, outlines how decisions are to be made within 
NATO. Each of the 26 members sends a delegation or mission 
to NATO’s headquarters in Brussels, Belgium. 
The senior permanent member of each delegation is known 
as the Permanent Representative and is generally a senior civil 
servant or an experienced ambassador. Together the Permanent 
Members form the North Atlantic Council, a body which meets 
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together at least once a week and has effective political authority 
and powers of decision in NATO. From time to time the Council 
also meets at higher levels involving Foreign Ministers, Defense 
Ministers or Heads of State or Government and it is at these 
meetings that major decisions regarding NATO’s policies are 
generally taken. 
However, it is worth nothing that the Council has the same 
authority and powers of decision-making and its decisions have 
the same status and validity, at whatever level it meets. 
NATO summits also form a further scene for decisions on 
complex issues, such as enlargement. The meetings of the North 
Atlantic Council are chaired by the Secretary General of NATO 
and, when decisions have to be made; action is agreed upon on 
the basis of agreement and common treaty. There is no voting 
or decision by majority. Each nation represented at the Council 
table or on any of its subordinate committees retains complete 
sovereignty and responsibility for its own decisions.
The second pivotal member of each country’s delegation is the 
Military Representative, a senior officer from each country’s 
armed forces. Together the Military Representatives form the 
Military Committee, a body responsible for recommending 
to NATO’s  political authorities those measures considered 
necessary for the common defense of the NATO area. Its 
principal role is to provide direction and advice on military 
policy and strategy. It provides guidance on military matters 
to the NATO Strategic Commanders, whose representatives 
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attend its meetings, and is responsible for the overall conduct 
of the military affairs of the Alliance under the authority of the 
Council. 
Like the council, from time to time the Military Committee also 
meets at a higher level, namely at the level of Chiefs of defense, 
the most senior military officer in each nation’s armed forces. 
The Defense Planning Committee excludes France, due to that 
country’s 1966 decision to remove itself from NATO’s integrated 
military structure. On a practical level, this means that issues 
that are acceptable to most NATO members but unacceptable 
to France may be directed to the Defense Planning Committee 
for more expedient resolution. Such was the case in the lead up 
to “Operation Iraqi Freedom”. 
The current Chairman of the NATO Military Committee is 
“Giampaolo Di Paola” of Italy.
The NATO Parliamentary Assembly, presided by “José Lello”, 
is made up of legislators from the member countries of the 
North Atlantic Alliance as well as thirteen associate members. It 
is however officially a different structure from NATO, and has 
as aim to join together deputies of NATO countries in order to 
discuss security policies. Subordinate to the political structure 
are the International Staff and International Military Staff, which 
administer NATO programs and carry out high-level political, 
military, and also civil emergency planning. 
NATO’s military operations are directed by the Chairman of 
the NATO Military Committee, and split into two Strategic 
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Commands both commanded by a senior US officer assisted by 
a staff drawn from across NATO. The Strategic Commanders are 
responsible to the Military Committee for the overall direction 
and conduct of all Alliance military matters within their areas of 
command. 
Many countries try daily to enter the NATO and being blocked 
by other major powerful countries a new council was created, on 
May 29, 1997, The Euro-Atlantic Partnership Council which is a 
multilateral forum created to improve relations between NATO 
and non-NATO countries in Europe and in Asia. In addition, 
the collaboration and coordination between “The Partnership 
for Peace Program” and “The Mediterranean Dialog Countries 
are in alignment”. 
 As a result, NATO’s expansion policy is seen by Moscow as 
a continuation of a Cold War attempt to surround and isolate 
Russia. Furthermore, NATO’s policy is based on nuclear sharing, 
which is a policy of nuclear deterrence. Thus, countries without 
nuclear weapons are also involved in delivering weapons for the 
armed forces. In all cases the United States of America is the 
first and pioneer in delivering weapons for other countries. In 
this way, both the “Non-Aligned Movement” and critics inside 
NATO believe that NATO’s nuclear sharing violates Articles I 
and II of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, which prohibit 
the transfer and acceptance, respectively, of direct or indirect 
control over nuclear weapons. 
During the Cold War, NATO’s nuclear forces played a central 
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role in the Alliance’s strategy of flexible response. To prevent 
major war in Europe, nuclear weapons were integrated into the 
whole of NATO’s force structure, and the Alliance maintained 
a variety of targeting plans which could be executed at short 
notice. This role caused high readiness levels and quick-reaction 
alert postures for significant parts of NATO’s nuclear forces.
In the new security environment, NATO has radically reduced its 
reliance on nuclear forces. Their role is now more fundamentally 
political, and they are no longer directed towards a specific threat. 
NATO has also ended the practice of maintaining standing 
peacetime nuclear contingency plans and as a result, NATO’s 
nuclear forces no longer target any country. Nowadays, NATO’s 
nuclear forces play an essential role in war prevention.
Some will agree that after the Cold War, the Atlantic Alliance’s 
military dimension is no longer that important. NATO’s political 
and diplomatic strengths can guarantee member nation’s security. 
However it’s known that the unique military capabilities have 
given the NATO credibility in a disorderly world. 
The reinvention of NATO took on two main forms: first to 
enlarge the Alliance and second to expand the mission. USA 
administration officials declare that the NATO military mission 
is no longer just collective defense but it has been expanded to 
include collective security. As Gordon Adams, a former Clinton 
budget official, has pointed out, “The enlargement decision 
does not enlarge an alliance whose core purpose is to defend 
against the Soviets. Rather it recognizes NATO’s new mission: 
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collective security” (3). 
In this way NATO’s membership and mission could expand 
infinitely. The term collective security is a universal concept 
and NATO is now committed to guarantee the security and 
independence of all states. Technology transfer has expanded 
rapidly in the world. It has been estimated that some 50% of 
new products and processes will originate outside the primary 
developer; academic and other research institutions are obvious 
sources of much of this new technology. 
In the NATO Co-operating countries, however, technology 
transfer is in its infancy; it is crucial for wealth creation and 
improvement in the quality of life that this mechanism is 
developed. As previously mentioned the 26 member countries 
are fully independent, and can freely decide and seek out for 
technology and military expansion. In this way, a widening 
technology gap between the United States and other NATO 
members will challenge the ability of NATO to function as a 
unified, multinational force. 
Over several decades, great disparities in the funding of defense 
research and technology by NATO members has produced 
a widening technological gap that threatens to become a 
divergence, a condition from which the Alliance may not 
be able to recover. The technology gap, in turn, is creating a 
capabilities gap that undercuts the operational effectiveness
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of NATO forces, including the new NATO Response Force. 
Consequently, the greatest challenge facing NATO is the desire 
of individual nations to safeguard information and technology 
from their allies, according to the general manager of the agency 
tasked with enabling coalition interoperability. 
As a result the NATO creates an organization to facilitate and 
improve their technological works. “The NATO Research 
and Technology Organization”, founded in 1998, promote and 
conduct co-operative scientific research and exchange of technical 
information amongst 26 NATO nations and 38 NATO partners. 
The “RTO” is the largest collaborative body in the whole world. 
It includes over 3000 scientists and engineers addressing the 
complete scope of defense technologies and operational domains.  
This effort is supported by an executive agency, the Research 
and Technology Agency, which facilitates the collaboration by 
organizing a wide range of studies, workshops, and other forums 
in which researchers can meet and exchange knowledge.
NATO’s new structural vision must be the continuous and 
dynamic incorporation of ever-changing politics and ever-
changing technologies into political-military operations, 
doctrine and structure. There must be a visible plan to step up 
smoothly and rapidly from a new smaller NATO force structure 
to a twenty first century fighting capability.  
Thus the real issue that faces the NATO is how to reconstruct 
and reorganize the Alliance to address new challenges. Moreover, 
NATO must redefine its mission to satisfy the world demands 
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and to deal in a better way with all threats confronting its existence 
and its alliances security and safety. Hence, NATO faces new 
challenge through its force posture, operational concepts and 
doctrine.
One of the most serious challenges confronting NATO is 
whether and how to redefine its mission. NATO’s traditional 
mission have included prevention from an attack against its 
members, defense against such an attack should deterrence 
fail, and reassurance of its members that their security needs 
are being met. Or the American view of improving the mission 
of the NATO was declared by secretary of the state Madeleine 
Albright, who called on the Alliance to become “a force for peace 
from the Middle East to Central Africa” (4). 
In this way, USA also claimed that NATO should become 
more relevant to America’s current security challenges to have 
support from the American people. Historically, NATO has 
depended upon a mix of forces to control its attitudes towards 
the world. Mainly the European League and U.N are two of the 
most organizations that exercise influence and power upon its 
decisions. Consequently, the Russian will not be the only ones 
with high expectations and the only ones who try to exercise 
power and influence NATO’s decisions. Upon its creation 
NATO has promised that the first new members will not be 
the last, but countries left out of the first round of expansion 
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are beginning to question the sincerity of this commitment. 
“NATO’s door is open in theory and closed in practice” (5).  
In fact, Russia may revert to dictatorship, and it may again pose 
a threat to Europe in the distance future. But NATO does not 
need to enlarge to serve as a hedge. Its existence is sufficient for 
that purpose. NATO needs to enlarge to continue its promise 
of consolidating democracy and markets in order to promote 
prosperity and security in a part of Europe often plagued by 
economic backwardness and military conflicts. In addition, 
USA can continue to promote consolidation and can reach out 
to a Russia that wants to reach out to NATO. Only by making a 
strong case that consolidation strengthens Europe’s security and 
thus serves USA interests. Therefore, USA supports NATO’s 
future enlargement to overcome Russia that the former members 
of its Empire are now independent and sovereign states, and they 
have the same qualities as “Her” and can contribute in leading 
Europe to better standards.
Conversely, the theory that NATO expansion would isolate 
Russia was a sensitive one for the American administration. In an 
effort to eliminate any such development and reassure Moscow 
of the defensive nature of NATO expansion, Bill Clinton, the 
President of the United States, persuade NATO to create the 
NATO-Russia Permanent Joint Council on May, 1997. This 
council permits Moscow to have a consultative status in NATO, 
but of course not the opportunity to dilute or block or even
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vote a NATO decisions. This council reduced and even worked 
out to cancel decades of hatred and division between Russia and 
other European countries.
Since the fall of the Berlin Wall, NATO has demonstrated a 
willingness to adapt to the post-Cold War security environment, 
conceptually and organizationally. For this, what NATO needs 
to enter the next decades is an implementation plan to fulfill 
the obligations of a new strategic environment. Or that plan 
must link the Alliance’s new strategic concept to the military 
capabilities and force planning goals that are foundation of the 
Alliance.  
Since the end of the World War II and the crisis of the Cold War, 
NATO proved its existence and efficiently. Many critics argue 
that by accomplishing its mission NATO should relax and enjoy 
its triumph. But NATO has been about more than just collective 
territorial defense. It has always concerned itself with common 
values and shared interests. And the treat that was from one side 
and one aspect become with multiple aspects and sides. This 
age, “The Age of Terrorism”, is a clear evidence of the necessity 
of such an organization. 
As a matter of fact, the Europeans want to narrow the focus of 
the Alliance far too regionally, and they hope to obtain capability 
over the economical issues. The United States is idealistic about 
the limits of NATO as an instrument of global security and 
wants to dominate leadership, while criticizing Europeans for 
their lack of initiative and capability. 
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For this, the Americans see the Europeans as unwilling to face 
problems and using their one military force to overcome any 
danger. In contrast, the Europeans see the Americans as being to 
harsh and ready in any case to exercise military power without 
even thinking of consequences and even without taking in 
consideration other Alliances. The Europeans are quite sure 
that the Americans get benefit from every thing to insure their 
stability and economical statues and military power. 
At present, NATO is reestablishing its profile through different 
views and features. Foremost, NATO is working to give a 
modern meaning to collective defense, under Article V; for 
example, by invoking Article V, NATO members have shown 
their solidarity toward the United States and condemned, in the 
strongest possible way, the terrorist attacks against the United 
States on 11 September. Furthermore, the NATO is working to 
reduce and resolve the tension through a cooperative relationship 
with Russia and preserving the autonomy of Alliance decision 
making.  
In addition, NATO is working to make a balance between the 
Alliances especially between Europe and North America. In this 
way, USA is leading a harmonization and a relationship with 
the European Union organization. “The United States will not 
depend on individuals in key position to ensure that ESDP does 
not split the Alliance. It will want to establish institutions and 
processes that will lock the European effort into a transatlantic 
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frame-work” (Stanley R. Sloan) (6).
In addition, France insists on radical reform of the NATO. 
Unless NATO would become genuinely multilateral in military 
planning and operations, France does not apparently see the 
point in joining its military structures though recently the 
French president indicated a possibility of joining providing 
some conditions are met. For this, the most important issue 
that faces the NATO, it’s building a well military, defense and 
command posture and the right to exercise its power and the 
ability to react rapidly.
However, the events of September 11 reinforced the weakness 
of NATO’s internal decision-making and this weakness 
revealed in the Kosovo crisis. As well, a growing divergence in 
threat perceptions was also bound to make the Atlantic grow 
wider. On one side there was Europe, focusing on the social 
and political causes of terrorism. On the other side there was 
the US, focusing exclusively on fighting the symptoms of 
terrorism, while effectively trying to restore the immunity it lost 
on September 11. 

In the new US security strategy Europe was to play only a 
subordinate role. While the enlargement advocated by the US 
indicates a continuing role for NATO in expanding a unique 
European zone of peace, Washington no longer foresees any
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major military role for the alliance. Thus, the European Union
should become stronger militarily in order to pursue its own 
security interest independently of the United States. 
When talking about NATO, we usually concentrate on summit, 
crises and conflicts. As a result, the daily work and achievements 
of the Alliance are often overlooked. In fact, small states can find 
many opportunities for influence that spring from the dynamics 
of committee work, the forming of alliances within the Alliance, 
veto power, and active participation in defense planning and 
operations. Influence cannot be gained without sufficient will to 
accommodate the needs of others. Efficient decision-making in 
such a large Alliance entails flexibility from all of the members, 
and it is vital not to abuse the unanimity rule by incessantly 
exercising one’s veto. Several panelists agreed that the smaller 
allies are not, by virtue of their limited capabilities, designated 
as mere ‘followers’ of the bigger states in the decision-making 
process. The major powers disagree on many points and this 
gives the smaller ones opportunities to find different alliances 
within the Alliance. There seems to be a certain degree of 
permanence in the coalitions that have formed as a result of 
larger power disagreements; certain nations tend to agree more 
often with certain same nations than with others. Two sets of 
reasons explain why these alliances within the Alliance gain 
their semi-permanent character. First, strategic interests are 
often of permanent nature because of geography, demography, 
national economy, characteristics of armed forces, and other 
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realities. Second, common cultural and historical backgrounds 
influence the behavior of member states. This semi permanence 
of alliances increases the influence of the small states within the 
Alliance. 
In addition, as NATO has grown to an organization of 26 
members, the use of speaking time has to be economized. It 
is recommendable to make a statement only when one has 
something important to say. Some nations have wanted to leave 
their fingerprint on every initiative. If this is done in matters of 
minimal importance it can be regarded as a waste of time and as 
counterproductive to effective decision-making.
As a result, many features show that USA is definitively NATO’s 
biggest member with regard to defense spending and military 
power. This gives Americans a special weight, and they use it 
to dominate the political and strategic levels of the Alliance. 
However, on tactical and operational levels this does not apply. 
USA influence was much less than he had presumed before 
beginning his work in NATO. On political level, UK plays a 
big role. It has also increased influence on the operational level 
because of its expertise pertaining to the doctrines and concepts 
suitable for NATO’s new tasks and missions. Many of them 
have characteristics that resemble imperial policing missions, 
in which UK has a long history of experience. France too has 
strengthened its participation recently. Moreover, many smaller 
members have shown that they can play bigger roles than their 
size would lead one to believe.
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Thus, in daily work, NATO is a transatlantic organization in 
which initiatives come from many different nations, big and 
small. According to many countries, NATO represents a fearful 
aspect. A report made by the “CNN” on April 3, 1999, shows that 
two-thirds of Russian fear NATO attacks. One of the Russian 
claims that “the attack on Yugoslavia is just a dress rehearsal for 
NATO” (7). 
Russia is strongly opposed to any further expansion eastwards of 
NATO, and is furious that Ukraine and Georgia will be offered 
membership. US Vice-President Dick Cheney expressed during 
his visit to Ukraine in September 2008, his support for Ukraine’s 
bid to become a member of NATO. 
He states clearly that “Ukrainians have a right to choose whether 
they wish to join NATO and NATO has a right to invite 
Ukraine to join the alliance when we believe they are ready and 
that the time is right”. In fact, NATO remains as a protective 
supremacy, certainly when it deals with common interests 
and affairs. Warships were sent to Somalia’s coast to protect it 
form pirates attack. And these warships have the authority to 
interfere including military actions to protect ships passing in 
this dangerous water.
Notwithstanding, NATO presence in Afghanistan is helpful to 
Afghan to provide them security, stability and paving the way for 
reconstruction and effective governance. The NATO Secretary 
General “Jaap de Hoop Scheffer” proclaims, when they asked
7. Harrigan, Steve. “Survey: Two-Thirds of Russians fear NATO Attack”. CNN. 3 April,1999
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him about the NATO existence in Afghanistan, “this is one of 
the most challenging tasks NATO has ever taken on, but it is a 
critical contribution to international security” (8). 
Conversely, NATO are not doing their mission fully, they face 
daily many problems and lacks, which abuse their effective role. 
For example, according to media reports, many civilians were 
killed in heavy fighting between NATO forces and insurgent 
forces in Kandahar, Afghanistan. NATO has admitted that many 
civilians were killed in NATO air and ground operations or 
during heavy aerial bombardment. Sam Zarifi, Human Rights 
Watch’s Asia research director said considering this issue: “While 
NATO forces try to minimize harm to civilians, they obviously 
are not doing enough” (9).
Finally, NATO is an alliance whose members are all democracies, 
committed to similar values, in particular the advancement and 
protection of human rights. However, the Alliance is acting on 
behalf of the International community and ready to slight the 
UN and skirt international law in order to enforce its collective 
judgment. In fact, after all, NATO is an alliance which exercises 
influence over the world for many decades. And NATO’s 
members use this alliance for their own countries advantages 
and benefits. For this, many small and weak countries face 
daily fear from being attacked or governed by the NATO, and 
they avoid being under any influence to keep, as they can, their 

NATIONAL DEFENSE - JANUARY 2009

Leaping in the International System: NATO’s New Role

Sanaa Said Hannoush

8. NATO in Afghanistan. North Atlantic Treaty Organization. June, 2008.
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autonomy.  And as Machiavelli wrote in his book, The Prince, 
“there is nothing more difficult to carry out, nor more doubtful 
of success, nor more dangerous to handle, than to initiate a new 
order of things” (10).    
In conclusion, nothing can be done to prevent NATO expansion 
to include the whole world. Even most prohibited and exiled 
countries. The door to NATO should remain open. In his speech 
at Warsaw University in 2001, the President Bush stated that, 
“all of Europe’s democracies, from the Baltic to the Black Sea all 
that lie between should have the same chance for security and 
freedom and the same chance to join the institutions of Europe 
-- as Europe’s old democracies have” (11). 
It seems rather clear that, from the points of view of NATO, 
of Russia and of the Central and Eastern European countries, 
also in connection with the question of NATO enlargement 
and how to defuse the (politically explosive) nuclear component 
of this issue, so that this development has a positive evolution 
rather than negative consequences. There might be much to 
gain from the early establishment of what so called Nuclear 
Free Zone (NWFZ) in Eastern Europe. Not to mention the 
obviously positive contribution to European and world security 
that would ensue per se from such a development.
A separate, and also most positive, step would be the decision 
to complete the withdrawal of American nuclear weapons from
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Western Europe. This would make a lot of military sense: the 
small deployments left are a costly and dangerous nuisance. It 
would also establish the de facto norm that nuclear weapons are 
only based within nuclear-weapon countries. But this question 
-which would be in the nature of a unilateral American and 
NATO decision-should not be confused with the creation of a 
NWFZ in Western Europe, that entails an internationally binding 
commitment and-desirable as such a development would be-
might be hardly feasible, as long as Great Britain and France 
cling to their nuclear arsenals.
These developments would contribute to de-emphasize the 
role of nuclear weapons, thereby strengthening the world-wide 
nuclear-weapon nonproliferation regime that has been reaffirmed 
recently by the indefinite extension of the Non-Proliferation 
Treaty (NPT); a regime whose viability depends on the nuclear-
weapon countries demonstrating their capability to adjust 
to the novel world circumstances in which nuclear weapons 
should only be deemed appealing by desperate terrorist groups 
(incidentally, this entails a threat against which the availability of 
nuclear weaponry provides no protection whatsoever; indeed, it 
only adds to the risk).
All these developments can be interpreted as adding more and 
more “finite elements” to a step-by-step process whose final 
goal is to cover the entire globe with NWFZs. The achievement 
of a Nuclear-Weapon-Free World (NWFW) by such a route 
is an old idea (the “Swiss cheese” method): it is an approach 
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synergistic to the realization of a NWFW via a universal 
convention analogous to that Chemical Weapon Convention, 
which has recently entered into force, opening thereby the way 
towards the realization of a Chemical-Weapon-Free World. But 
neither is it too remote: for instance, Brazil has recently tabled 
at the United Nations General Assembly the proposal to turn 
the entire Southern Hemisphere into a NWFZ. Indeed, this half 
of our globe is already almost completely covered by NWFZs 
which are partly or completely in force (12).  

12. Taken from the website from Francesco Calogero who is Professor of Theoretical Physics, University of 
Rome I, “La Sapienza”, Rome, Italy. He served as Secretary 
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Introduction 

En finance, le risque systémique est la prob-
abilité d’occurrence d’un dysfonctionnement pa-
ralysant l’ensemble du système financier dans 
une vaste zone ou dans le monde entier, par le 
biais des engagements croisés, première étape 
avant des faillites en chaîne. Cela conduirait à un 
effondrement du système financier mondial (1).  
Depuis 1973, les crises ayant comporté un risque 
important pour la pérennité du système financier 
ont été nombreuses:
•La crise pétrolière de 1973 qui a entraîné une 
forte inflation, laquelle s’est répercutée sur 
l’ensemble de l’économie. 
•La faillite de la Banque Herstatt  en 1974.
•La crise pétrolière de 1979 qui a provoqué un 
nouveau renchérissement des prix du pétrole. 
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•La crise de la dette bancaire des PVD en 1982 qui a secoué le 
système bancaire international. 
•Le crash du marché des taux d’intérêt en 1987 qui a été suivi 
par celui des actions. 
•La crise économique mexicaine de 1994.  
•La crise financière russe de 1998.
•Les attentats du 11 septembre 2001 qui ont lieu au cœur du 
système financier américain. 
•La crise des subprimes en 2007 qui a trouvé son origine aux 
États-Unis.
Le concept de risque systémique est très pratique pour ceux qui 
le manipulent. C’est l’équivalent financier de la bombe atom-
ique. La menace est aussi vague que terrifiante, on est prêt à tous 
les sacrifices pour ne pas la courir. Le risque systémique est très 
protégé, car la moindre allusion peut précisément déclencher la 
réaction en chaîne si redoutée. Il est l’état d’urgence et les pleins 
pouvoirs financiers, l’arme la plus redoutable et la plus antidé-
mocratique de nos sociétés modernes (2). 

Encadré No 1                    

L’effet domino et le risque systémique:   
La finance n’arrête pas de se complexifier, découvrant à chaque 
progrès les moyens de spéculer davantage, et démultipli-
ant apparemment à l’infini l’effet de levier qui accroît sans doute
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la chance de gain mais aussi, et dans la même proportion, 
le risque de perte. Au sein des produits dérivés, ces effets se combinent de 
manière “non-linéaire”, rendant impossible de prédire où se déroulera le 
prochain drame et quelle sera son ampleur.

Dans le domaine assurantiel, il est difficile d’obtenir une pro-
tection financière contre le risque systémique, tout simplement 
parce qu’il est difficile de trouver une contrepartie désireuse 
d’accepter ce risque. L’autre difficulté à laquelle les assureurs 
doivent faire face est celle de l’évaluation du risque. Il est très 
difficile de se procurer des données sur le risque systémique. 
Si une banque se déclare en faillite et vend tous ses actifs, la 
chute du prix des actifs peut introduire des problèmes de li-
quidité chez les autres banques, conduisant à un mouvement de 
panique général.
Le risque systémique est un risque qui ne peut pas être réduit en 
le diversifiant. C’est pour cela qu’il est parfois appelé risque non 
diversifiable (3).  
L’une des principales raisons de la régulation des marchés finan-
ciers est justement de réduire le risque systémique. Seules les 
banques centrales, dans leur rôle de prêteur de dernier ressort, 
sont à même d’y remédier quand il se matérialise (4). 
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I- Crise des Subprimes 

La crise américaine des Subprimes reflète avant tout la prise 
de conscience brutale, par le marché dans son ensemble, de 
l’augmentation du risque systémique potentiel comme con-
séquence de l’assemblage et de la transformation en produits de 
marché (titrisation) de paniers de créances bancaires, autrement 
dit de risques initialement contractés au niveau micro-bancaire, 
sans que pour autant la qualité réelle des créances cédées puisse 
être ultérieurement un déterminant fondamental de leur prix. 
Une multitude de risques d’origine bancaire ont ainsi pu être 
transférés, à travers des montages de produits de marché à priori 
négociables, de type “Assets Backed Securities” (ABS), assortis 
d’un écran “Special Purpose Vehicle” (SPV), et ce sans véritable 
garantie sur les “fondamentaux” sous-jacents de ces produits 
mais plutôt sur la base d’anticipations extrapolatives quant à 
l’évolution attendue des prix de leurs sous-jacents (5) .

1.1- Particularités du Financement du Marché Immobilier 
Américain

Sur ce marché, les emprunteurs sont très largement classés en 
fonction de leur qualité. Ainsi, les ménages aux revenus les plus 
faibles ou les plus fragiles, qui constituent donc des emprunteurs 
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de mauvaise qualité (d’où l’appellation “subprimes”), paient 
des taux d’intérêt sensiblement plus élevés que les autres, en 
compensation du risque plus grand qu’ils font courir au prê-
teur. 
Cependant, pour emprunter à bon compte pendant la période 
de taux d’intérêts très bas, beaucoup sinon la plupart s’endettent 
à taux variable. Ils peuvent ainsi accéder au crédit mais en as-
sumant le risque de hausse des taux en cas d’inversion de ten-
dance. 
Il est aussi habituel que l’emprunteur ne paie que les intérêts- ce 
qui diminue d’autant la charge qui pèse sur ses revenus- et que le 
capital ne soit pas amorti au fil du temps- celui-ci est remboursé 
par la revente de la maison, hypothéquée au profit du prêteur.
Les prêteurs ne sont pas des banques, mais des institutions spé-
cialisées, elles-mêmes segmentées selon la clientèle à laquelle 
elles s’adressent. Ces institutions ne disposent pas de ressources 
propres; elles se refinancent en revendant leurs portefeuilles de 
crédits hypothécaires à des investisseurs sous forme de titres ob-
ligataires.

1.2- Déclenchement de la Crise

Le marché des subprimes, sous marché du marché hypothécaire 
des États-Unis d’Amérique, visait à permettre aux ménages dé-
favorisés un accès à la propriété immobilière. Ces prêts immobiliers 
à taux variables, gagés sur la valeur de l’acquisition immobil-
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ière présentaient un risque important d’insolvabilité mais les 
banques pouvaient saisir les maisons hypothéquées. 
Le retournement de la croissance américaine, la hausse des taux 
d’intérêt et de la précarité des ménages concernés ont  provoqué: 
• de nombreux défauts de paiement et une insolvabilité des dé-
biteurs
•un besoin de refinancement des banques détenant ces créances 
ou ces titres 
•une amplification de la crise du bâtiment et de l’immobilier (6). 

Encadré No 2 

De l’établissement prêteur, on passe à la banque d’affaires qui achète les 

prêts, le premier touchant naturellement des commissions. La banque va 

titriser également en fixant les taux à haut risque et coter ainsi les obliga-

tions sur les marchés financiers. Les investisseurs vont alors en profiter en 

prenant en charge le risque. 

La crise de l’immobilier augmentant les taux d’intérêts du rembourse-

ment, les familles ne peuvent plus rembourser, leur maison est saisie par la 

banque. Les marchés apprennent que c’est fini, les investisseurs ne veulent 

plus miser à un seul centime dans ces subprimes  donc ne plus prendre en 

charge le risque. La banque se retrouve alors avec des actifs n’intéressant plus
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personne sur les marchés donc on assiste à un marché illiquide,

leur bilan est donc rempli d’actifs “pourris” qui ne seront en fait 

jamais transformés en cash.

Grosses pertes ! 

La crise des crédits subprimes américains a conduit à une défi-
ance:
•envers les créances titrisées (ABS, RMBS, CMBS, CDO) qui 
comprennent une part plus ou moins grande de crédits sub-
primes,
•envers les fonds d’investissement, les OPCVM (dont les SI-
CAV monétaires), 
•envers le système bancaire (7).

La complexification des marchés financiers a provoqué une 
diffusion du risque jusqu’à devenir un risque systémique par 
contagion à d’autres segments de marchés financiers et d’autres 
pays. Cette dilution des créances a, au lieu de mutualiser les ris-
ques, provoqué une augmentation de l’incertitude et paralysé les 
acteurs financiers et le refinancement interbancaire (8).
Un premier cas de panique bancaire a même eu lieu en An-
gleterre (incapacité de répondre à un retrait massif de mon-
naie par les agents non financiers), dans la Northern Rock, 
huitième banque anglaise pourtant non engagée sur le marché
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des subprimes mais uniquement sur celui du marché du prêt 
immobilier anglais au 5ème rang. Cette banque solvable a dû 
faire face à un problème de liquidité. 
Les banques centrales ont dû alors jouer leur rôle de prêteur de 
dernier ressort et de garant de la viabilité du système bancaire en 
intervenant sur les marchés monétaires (9). 

Encadré No 3

Il est difficile de trouver des solutions en raison:
- de la complexité du système financier
- du manque de connaissance des liens entre ses différentes composantes
- de l’opacité de nombreuses transactions financières 
- de l’incertitude qui règne quant à l’exposition réelle des établissements 
financiers au risque d’insolvabilité des débiteurs.

Depuis le déclenchement de la crise au mois d’août 2007, les 
dépréciations d’actif s’accumulent: UBS, Merrill Lynch, City 
group, HSBC, Bear Stearns, Carlyle Group, Deutsche Bank, 
Mizuho Financial, Crédit Agricole. Aucune banque occidentale 
n’est épargnée. 
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Encadré no 4  

Les conséquences en chaîne de la crise des subprimes: 

- le marché des titres subprimes décote vite et fortement, puis se bloque 

faute d’acheteurs

- les investisseurs prennent peur avec des titres subprimes dont nul ne sait 

plus la valeur et qui sont devenus invendables, d’où le blocage d’un certain 

nombre d’OPCVM, au détriment des porteurs moins rapides ou plus 

confiants que les autres qui s’y retrouvent piégés

- faute de pouvoir titriser les nouvelles créances hypothécaires qu’elles con-

tinuent de produire, les institutions spécialisées américaines se heurtent à 

un problème sérieux de refinancement, au point que plusieurs d’entre elles 

font faillite, d’abord les plus fragiles puis de plus importantes

- parmi les investisseurs imprudents se trouvent des banques britanniques, 

allemandes et d’autres, confrontées à des pertes latentes excessives au re-

gard de leurs fonds propres et à l’impossibilité de se refinancer, quelques 

une ont dû faire l’objet d’un sauvetage d’urgence

- c’est à ce moment que surgit le spectre d’un blocage général du mar-

ché interbancaire, sur lequel toutes les banques ajustent leurs besoins de 

financement au jour le jour, et que les banques centrales ouvrent leurs 

guichets en grand afin d’assurer le refinancement du système bancaire, et 

d’éviter une crise majeure à l’échelle mondiale.
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Encadré No 5
                              
Déroulement de la crise systémique américaine:  

I- Les banques américaines font des prêts immobiliers à des ménages in-

solvables

-  taux d’intérêt très bas (intérêts à payer sont faibles et donc supportables 

par un plus grand nombre),

-  prix de l’immobilier en hausse (la garantie dont bénéficie la banque 

est de très bonne qualité, en cas de défaut de paiement, la banque saisira 

l’immeuble et pourra facilement se faire rembourser sur le prix de vente, 

dans la mesure où les prix auront augmenté)

=> Les banques ont assoupli les conditions d’octroi de leurs prêts im-

mobiliers 

=> Prise par les banques américaines de plus de risques. (A côté des 

financements accordés aux emprunteurs disposant d’une confortable ca-

pacité de remboursement (”prime lending”), les banques ont prêté à des 

emprunteurs peu solvables (”subprimes”), alléchées par les rendements 

plus importants offerts par ces crédits immobiliers à risque.)

II- Retournement du marché immobilier américain  

-les taux d’intérêts remontent

-le marché immobilier ralentit 

-le prix de l’immobilier baisse

=> Les défaillances des emprunteurs “subprimes” augmentent (le recours 

à l’endettement à taux variable étant très développé aux Etats-Unis, si 

les taux montent, les échéances montent également… ainsi que les défail-
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lances)

=> le prix de vente du bien immobilier, qui a baissé, ne permet plus de 

rembourser systématiquement la totalité de l’emprunt

=> Les banques et les établissements de crédit spécialisés se trouvent con-

frontées à de graves difficultés financières

III- Diffusion des mauvaises créances dans les marchés

-refinancement par les banques américaines, dans le cadre de titrisations, 

de ces prêts immobiliers auprès d’investisseurs tels que des banques, des 

compagnies d’assurance ou des hedge funds spécialisés dans les actifs ris-

qués

=>Propagation des difficultés propres au marché immobilier américain  

IV- Crise de confiance 

-Défiance vis-à-vis des produits de titrisation propagée à d’autres seg-

ments de marché, notamment celui des “commercial paper”, qui représen-

tent d’énormes montants:

-un produit après l’autre, ABS adossées à des prêts subprimes, CDO et 

CDO « au carré », s’étiolent avant de disparaître 

-un secteur après l’autre, SIV, obligations, périclitent avant de se fermer.

=>Les investisseurs n’ayant plus confiance dans ces actifs, ils s’en sont 

retirés pour se reporter sur des instruments qu’ils jugeaient plus sûrs. 

=> Conséquence: cette chute de la demande a entraîné un assèchement 

de la liquidité sur les marchés.

V- Intervention des banques centrales 

-quasi-paralysie du marché interbancaire

=> Les banques centrales décident d’intervenir: 
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-injections massive par la FED, BCE, BNS, BOE, BDC de liquidités 

dans le circuit monétaire pour fournir aux établissements bancaires et fi-

nanciers les fonds dont ils avaient besoin pour leur activité:

-abaissement par la FED de ses taux d’intérêt pour soulager à la fois les 

banques et l’ensemble de l’économie américaine

Les Banques centrales n’avaient d’autre solution que de refinancer abon-

damment le marché dans son ensemble afin d’éviter que la manifestation 

du risque systémique ne débouche sur une crise générale de liquidité

VI- L’économie réelle frappée à son tour

-L’impact négatif de la crise du “subprimes” sur les banques ne fait pas 

de doute, ni aux Etats-Unis, ni, dans de moindres proportions, dans les 

autres pays développés

- Mais le secteur financier n’est pas le seul, qui pâtit des secousses finan-

cières. 

L’économie réelle est à son tour touchée:

-baisse du moral des ménages et des chefs d’entreprises

-difficultés rencontrées par les banques

-resserrement des conditions de crédits (hausse des taux d’intérêt, sélection 

plus forte des emprunteurs) qui pourraient peser sur la consommation des 

ménages comme sur l’investissement des entreprises, et donc sur la crois-

sance du PIB.
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Section II -  Impact du Risque des Subprimes sur le Sect-
eur Bancaire Libanais

Le Liban a connu deux grandes crises systémiques; celle liée à 
la faillite en 1966 de la plus grande banque la “Banque Intra”et 
celle liée à la dépréciation dramatique en 1982 de sa monnaie na-
tionale. Est-ce qu’il pourra subir une nouvelle crise suite aux ré-
percussions des effets de la crise des Subprimes sur les Banques 
Libanaises? Quelles sont les conséquences éventuelles du risque 
de subprimes sur ces banques? 

2.1- Banques Libanaises
2.1.1- Caractéristiques 
Le secteur bancaire au Liban s’est engagé depuis l’arrêt de la 
guerre civile dans la modernisation. Il se caractérise par une 
transparence très élevée qui facilite l’analyse et l’évaluation des 
facteurs du risque systémique liée à la crise des Subprimes:
• Le nombre des banques opérant au Liban a atteint 63, réparties 
entre 54 banques commerciales et 9 banques d’investissement.  
• Le secteur bancaire libanais attire les hommes d’expertise, 
de compétences et de qualifications de haut niveau, comme en 
témoigne la hausse continue du taux d’employés titulaires de 
diplômes universitaires. 
• Le secteur bancaire libanais demeure le principal pôle pour mo-
biliser les épargnes et stimuler les investissements, vu la relative 
faiblesse de l’activité des institutions d’intermédiation financière 
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et des marchés financiers locaux. 
• Les banques libanaises respectent les normes internationales 
de l’industrie bancaire, réagissant d’une manière positive au con-
trôle bancaire effectué par les autorités de contrôle officielles. 
• Les autorités centrales et de contrôle, ainsi que les directions 
des banques ont pris de nombreuses mesures qui sont, dans leur 
totalité, en harmonie avec les normes et les règles adoptées ou 
qui seront adoptées par l’industrie bancaire mondiale, le FMI, 
le groupe GAFI et d’autres parties concernées par la stabilité fi-
nancière internationale et la conformité des législations et régle-
mentations nationales avec celles en vigueur sur le plan interna-
tional. 
• Le niveau actuel de transparence financière est considéré 
comme acceptable, selon les organismes internationaux, et con-
forme aux meilleures pratiques internationales (10). 

2.1.2- Activités 
Le secteur bancaire représente une part importante de l’économie 
libanaise en terme de volume, le total actif / passif des banques a 
atteint environ 321% du PIB, soit un des taux les plus élevés tant 
sur le plan régional que mondial. 
Les dépôts demeurent la principale ressource des banques com-
merciales opérant au Liban et constituent le moteur principal
du bilan total des banques.
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Environ 30% du total des crédits sont des crédits à découvert
sans garanties (overdrafts), environ 28% du total des crédits sont 
des facilités et/ou des prêts hypothécaires, environ 18% sont des 
prêts contre des garanties personnelles, environ 17% contre des 
garanties en numéraire, des garanties bancaires, des bons du Tré-
sor ou des titres d’Etat, 5% contre d’autres garanties en nature 
et 2% contre des valeurs financières. Quant à la répartition des 
crédits sur les secteurs économiques, ces crédits restent claire-
ment concentrés dans le secteur du commerce et des services. 
La part de l’industrie est d’environ 14%, celle du secteur de con-
struction et du bâtiment d’environ 16%, des prêts personnels 
18%, celle de l’intermédiation financière et des autres secteurs 
ainsi que celle de l’agriculture reste faible (11).
 
2.1.3- Gestion des Risques 

• Risques d’asymétrie d’échéances et risques des taux d’intérêt:
- Les risques d’asymétrie d’échéances liés au portefeuille des 
crédits bancaires octroyés au secteur privé sont largement maî-
trisés. 
• Risques de change:
- Ces risques demeurent largement contrôlés grâce aux mesures 
prises par la BDL concernant les positions de change, car il 
est interdit aux banques au Liban de prendre des positions de
change, à l’exception des positions opérationnelle et structurelle 
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pour la protection du capital. Les positions de change ouvertes
(Open Foreign Exchange position) ne peuvent pas dépasser 1% 
des fonds propres de base.

• Risques de crédit:
- Les banques travaillent à différents niveaux pour contenir ces 
risques. Elles sont fermes dans l’octroi des crédits et réduisent 
leur exposition à certains secteurs porteurs de risques poten-
tiels. 
Elles constituent également les provisions adéquates pour ces 
crédits, exigent les garanties nécessaires et révisent la classifica-
tion de leurs crédits d’une manière périodique. 
Il est à noter, à cet égard, l’attitude stricte adoptée par les autorités 
monétaires en ce qui concerne les crédits accordés à découvert 
(overdrafts). En effet, ces autorités ont demandé aux banques, 
par la circulaire intermédiaire no 85 de n’accorder de tels crédits 
que pour financer des opérations commerciales, ce qui améliore 
sans aucun doute la qualité de l’emprunt bancaire. 
• Risques de liquidité:
- Les risques de liquidité dans le secteur bancaire libanais sont 
considérés comme faibles, puisque ce secteur se distingue par 
des taux de liquidité élevés, selon toutes les normes, malgré le 
rendement relativement bas des placements liquides ou quasi-
liquides comparativement à celui des crédits accordés au secteur 
privé. 
Le maintien d’une liquidité élevée constitue la stratégie adoptée 

DÉFENSE NATIONALE  -JANVIER 2009

Dr Rima SLEILATI

Conséquences Du Risque Systémique Des Subprimes sur le Secteur Bancaire Libanais



49

par les banques depuis longtemps, pour des raisons connues, 
principalement la sauvegarde et le renforcement de la confiance 
dans le secteur bancaire.  
Le surplus de liquidité est essentiellement investi dans des 
dépôts ordinaires, des certificats de dépôts auprès de la BDL et 
des dépôts à court terme auprès des banques correspondantes, 
qui, dans leur majorité, sont de grandes banques dans les pays 
de l’OCDE. 
• Risques de solvabilité:
- Le secteur bancaire bénéficie d’un taux de solvabilité élevé dé-
passant en moyenne environ 20% (selon l’accord de Bâle 1), et 
donc largement supérieur aux taux requis par la BDL (12%) et 
par le Comité de Bâle (8%).
Les banques opérant au Liban entreprennent toutes les prépa-
rations nécessaires pour appliquer le nouvel accord de Bâle à 
tous les niveaux, principalement, l’amélioration du contrôle et 
de la gestion des risques bancaires (risques de crédits, risques 
du marché et risques opérationnels) et l’augmentation des fonds 
propres. 

2.1.4- Performance 
La performance du secteur bancaire est bonne: 
• Le taux de croissance des bénéfices nets est supérieur à celui 
de la moyenne du total actif et des fonds propres de base. 
• Le rendement sur la moyenne des actifs (ROA) est d’environ 
0,75% et celui sur la moyenne des fonds propres est d’environ 14%.
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Parmi les principaux facteurs ayant contribué à l’augmentation 
des bénéfices des banques, on trouve la hausse de la marge 
d’intérêt (intérêts perçus - intérêts payés) et des commissions et 
autres recettes (nettes).

2.2- Banque du Liban 

La Banque du Liban (BDL) est l’institution chargée par la loi 
de maintenir la stabilité monétaire et économique du Liban, 
de préserver la solidité de son secteur bancaire et de protéger 
sa monnaie nationale afin d’assurer une croissance sociale et 
économique continue. Elle réglemente les banques convention-
nelles et islamiques et les institutions financières opérant au Liban. 
Elle est une personne morale du secteur public, qui jouit d’une 
indépendance financière et administrative, sans être soumise 
aux réglementations administratives et aux contrôles applicables 
dans le secteur public. Elle agit en fonction du code du crédit et 
de la monnaie et les banques sont tenues d’appliquer les direc-
tives et circulaires émises par elle. Elle est avant tout une auto-
rité de supervision et de régulation. 
Durant les dernières années, La BDL a opéré un important re-
dressement du secteur bancaire. 
Elle a œuvré pour la diminution des risques bancaires, pour 
l’amélioration des systèmes de paiement et pour l’élargissement 
de l’éventail des activités du secteur. Depuis 1998, la Banque 
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centrale a imposé aux banques l’application des règles pruden-
tielles strictes conformes aux exigences internationales, avec un 
ratio de solvabilité minimum de 12%, des réserves obligatoires 
représentant 10% des bénéfices annuels, le recours systématique 
au provisionnement pour créances douteuses.
M.  Riad Salamé, Gouverneur de la Banque du Liban, insiste sur 
le fait que le secteur bancaire au Liban bénéficie d’une réputa-
tion solide et d’une direction de contrôle excellente. 

2.3- Evaluation du Risque Subprimes sur le Secteur Ban-
caire  
 
L’étude des caractéristiques, de l’activité, de la gestion des ris-
ques, des performances des Banques Libanaises ainsi que du 
rôle de la Banque Centrale (BDL) nous permet de conclure que 
l’impact de la crise des Subprimes est faible. 
Le rôle des Banques est important au détriment du rôle des au-
tres intermédiaires financiers. Les Banques Libanaises ne sont 
que peu engagées dans l’activité d’ « Investment Banking » qui 
est particulièrement touchée par les tensions de la crise. Sur les 
63 banques opérant au Liban seules 9 banques sont des banques 
d’investissement (12).  
Le marché financier n’est pas encore très développé au Liban. 
Les facteurs favorisant la transmission de la crise titrisation, fonds 
d’investissements et engagements indirects des banques ne sont 
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pas développés au Liban (13).   
 
Encadré No 6 
   

Une crise financière généralisée: 

-La transmission de la crise par la titrisation 

La première courroie de la crise réside dans le phénomène de la titrisation 

de créances. Le marché des subprimes a été massivement financé par la 

titrisation, les créances étant regroupées dans des véhicules de financement 

ad hoc et transformées en titres négociables souscrits par des investisseurs.

-La transmission par les fonds d’investissement 

La deuxième courroie de transmission de la crise est constituée des fonds 

d’investissement qui ont eux-mêmes acheté les créances titrisées. Les 

crédits subprimes, offrant des rendements élevés dus au paiement par 

l’emprunteur d’un taux d’intérêt plus élevé que pour le marché prime, les 

investisseurs ont exercé une forte demande de ce type de produits afin de 

doper les performances de leurs fonds d’investissement ou OPCVM.

-Les engagements indirects des banques 

En troisième lieu, ces fonds d’investissement appartien-

nent ou sont financés par les banques. Les banques reprennent 

donc par ce biais les risques qu’elles avaient dans un premier 

temps confié aux marchés. La communauté financière a alors
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réalisé, vers la fin juillet 2007, que l’ensemble du système bancaire 

supportait des risques de crédits, non seulement dans les fonds que les 

banques finançaient, mais aussi dans les fonds qu’elles géraient. 

Les Banques Libanaises ont une politique plus prudente que les 
Banques Américaines en matière d’octroi de crédit et en particu-
lier en matière de crédit immobilier:
•Les crédits immobiliers ne sont pas accordés par des socié-
tés de crédit spécialisées mais par des banques bien capitalisées 
(actifs du système bancaire =environ  321% du PIB), profitant 
des capitaux extérieurs provenant de la Diaspora et des pays du 
Golfe et de la croissance du taux d’épargne au Liban. 
• La plupart des prêts immobiliers sont accordés à taux fixe au Li-
ban. Les emprunteurs ne sont donc pas à la merci d’une remon-
tée des taux directeurs de la banque centrale (en contrepartie, ils 
ne bénéficient pas des baisses potentielles de ces taux directeurs, 
mais l’évolution récente montre que ces profits potentiels sont 
minces). 
• Les banques assortissent leurs prêts d’exigence de garanties, 
telles que les cautions, les hypothèques (14).  
Les éléments de la chaine des effets directs de la crise des Sub-
primes ne sont pas présents.
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Encadré No  7 
    
La chaîne des effets directs:
-insolvabilité des emprunteurs subprimes 
-faillite des sociétés de crédit spécialisées
-pertes de la part des grandes banques qui les détenaient ou travaillaient 
avec elles.

On note une bonne performance des banques avec des résultats 
positifs croissants.

Encadré No 8

Le FMI a évalué le coût de la crise à 945 milliards de dollars dont 565 
pour les emprunts hypothécaires américains et les instruments financiers 
associés, 240 pour les produits dérivés du marché immobilier commercial, 
120 pour les prêts aux entreprises et 20 pour les prêts à la consomma-
tion.

Actuellement on se retrouve avec un secteur sain et dynamique, 
bénéficiant d’une confiance générale du système financier con-
trairement à l’état dans lequel se trouvent les secteurs bancaires 
mondiaux touchés par la crise des Subprimes.
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Encadré No 9

La crise a provoqué: 
-une crise de confiance générale dans le système financier
- une chute des marchés financiers 
- une crise de liquidité bancaire
- une crise de solvabilité

Le Gouverneur se déclare prêt, en cas de besoin, à se porter im-
médiatement au secours des banques pour éloigner le spectre 
d’une crise (15). 
 
Encadré no 10

Afin d’éviter une crise systémique du système financier américain, la 
Réserve Fédérale a mis au point une panoplie de produits innovateurs et 
efficients:
1) la diversification des titres éligibles au refinancement,
2) l’injection de liquidités supplémentaires et la possibilité de mettre en 
garantie des titres frappés d’illiquidité,
3) la baisse du taux d’escompte,
4) la baisse des taux d’intérêt, en plus d’une politique très active des taux 
directeurs.
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Conclusion

Nous pouvons conclure que les turbulences sur le marché du 
Subprimes n’ont pas eu des effets sur les résultats des banques 
libanaises Les risques entrainant une crise systémique ne sont
pas actuellement présents dans au niveau du secteur bancaire.
Peut-on dire pour autant que cette crise et ses effets sont déjà du 
passé par rapport aux Banques Libanaises? Nous estimons que 
la prudence est de mise et le restera toujours. 
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The United States: Manipulation of standards
 in foreing relations

Following World War Two, the United States made fast actions to 
establish itself as the first power in the Middle East and its policies 
at that time focused on the necessity of taking all the measures to 
prohibit the countries of this region from falling under the reign of 
nationalist regimes. The United States experienced this threat for 
the first time in Iran when President Mohammad Mosaddaq, who 
was elected in a democratic way, backed by the Iranian people, na-
tionalized the Iranian – British Oil Company.
Consequently, the Central Security Agency member Kirmet 
Roosevelt planned for a coup which resulted in overthrowing 
Mosaddaq and appointing the Shah in his place.
The United States also showed major concerns facing the rise of 
the Nationalist officer Jamal Abdel Nasser in Egypt after leading a 
coup in 1952 which made him president and transformed him into 
“magnetic pole” for Arab movements.
The researcher focuses in his study that Israel has been the only and 
most important ally of the United States of America in the Middle 
East since late sixties. However, the United States made sure at 
that time that this close  relation with Israel does not ruin its rela-
tions with the other Arab countries.
After the dethronement of the Shah of Iran, the United States Pol-
icy faced intense crises such as the crisis which took place following 
the Gulf War in 1990 when it launched the widest invasion in the 
Middle East with the aim of protecting its interests. After the Gulf 
War, the United States came out victorious and imposed its firm 
hegemony more than ever over the entire region.
Finally, the researcher points out to the foreign policy of the United 
States and particularly the public policy of President Obama who 
criticized George Bush’s foreign policy and stressed on Obama’s 
values and principles and the support granted by the Congress to 
the new President.
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The options of the American overture towards Iran 
amid Iranian doubts, Israeli rejection and Arabic 

concerns

The Bush Administration has failed in its endeavor to halt the 
Iranian Nuclear Program which persisted in the same momentum 
and thus Iran is only two or three years away from possessing the 
capacity of creating its first nuclear weapon.
The Invasion of Iraq and the fall of Saddam Husein’s Regime 
opened all the doors which were once shut in the face of Iran and 
enabled it to spread its hegemony and widen its political and secu-
rity role in the Middle East and the Gulf. The development result-
ing from the occupation of Iraq redefined the “new” Iranian role in 
the regional Geo – Strategic surroundings. This new role is based 
on a series of major elements and mainly:
1 – the location of Iran in the middle of the crisis region where 
the United States focused its interests following the Cold War and 
in this regard we can name the following countries: Afghanistan, 
Iraq, Lebanon, Palestine and Pakistan.
2 – the Islamic Ideology adopted by Iran and its influence over the 
Shiite communities in the countries of the Gulf and Afghanistan 
in addition to the Iranian policy’s Dynamism  towards the Radical 
Sunni factions in many regions and especially with the Movements 
of Hamas and Islamic Jihad.
3 – the role which Iran wishes to execute on the level of political 
and security options in the Middle East region (in the Gulf and 
the Occident). In this framework, Iran endeavors to correlate the 
security of these two regions since it considers that this will ensure 
the security which it seeks in a dual equation in order to face the 
American and Israeli influences.
4 – the wide confrontation engaged by Iran against the United 
States since 1979. This confrontation reached its peak after the 
American invasion of Iraq when the Bush administration used all 
the pressure tools to reduce the Iranian influence since it considered 
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that any negligence in this filed will result in the rise and develop-
ment of Iranian interests at the expense of the American interests 
and the interests of its allies in the region.

The wide scale confrontation was not limited to the issue of the 
Iranian military and political influence or on the role which Iran 
wishes to play in the region. Yet, the escalation was intensified 
due to the American and European position regarding the Irani-
an Nuclear Program and the sanctions and pressures exercised by 
the United States against Iran whether through its own means or 
through a system of sanctions endorsed by the United Nations Se-
curity Council.
These developments, in addition to the American and Iranian prin-
ciples, led to a full scale confrontation between Iran and the United 
States in such a manner that they can be considered as strategic op-
ponents where each side is attempting to modify the regional and 
international balance of power to his benefit. Thus, all the security 
and political relations which the United States might shape in the 
region will constitute a challenge and a threat in the Iranian per-
spective. In this regard, the last action of this sort was launched by 
the Bush Administration through the American – Iraqi Security 
Agreement that was considered by Tehran as a direct threat to its 
security in addition of being a threat to the Iranian Influence inside 
Iraq.
The Bush Administration against Iran sustained a complete fail-
ure in spite of all the sanctions and pressures whether in the field of 
containing the security and political dynamism exercised by Iran in 
Iraq and the Gulf or in the field of limiting the military dynamism 
exercised against Israel and the American interests through “Hez-
bolla” in Lebanon and through “Hamas” and “Islamic Jihad” in 
Palestine.
The current question is: what are the capacities which Obama pos-
sesses that will enable him to adopt new policies towards Iran in a 
way to compensate for the failure of President Bush’s policies?
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Capitalism: Evolution to crisis
The background of the current financial crisis

A heated argument reigns over the circles of researchers, ana-
lysts and economic experts in many countries concerning the 
best way to describe the current financial crisis and the reper-
cussions which this crisis might leave on the future of capital-
ism and subsequently on the future of international relations 
in the fields of politics, economy, social and military security 
and so forth. The crisis became an international one with re-
sults affecting all the world countries regardless of their eco-
nomic systems and different positions in the general hierarchy 
of Capitalism.
It is true that the digital indicators of the crisis and especially on 
the financial level has been more concentrated in the countries 
adopting central capitalization headed by the United States 
of America. However, the storm of these numbers and indexes 
started blowing over all the levels of capitalism and over all 
the Asian and African Markets, mainly the Arab Markets and 
especially the oil exporting nations due to the close correlation 
between the variation of world oil trade prices and the prices of 
stocks and shares, particularly in the industrialized countries 
where energy consumption reaches the highest levels.
This research attempts to establish a link between the evolu-
tion of Capitalism and its crisis in the same time in view of the 
fact that the huge development which capitalism has witnessed 
during the second half of the twentieth century was actually 
taking place on the basis of a crisis represented in the lack of 
incentives. In this concern we can point out to the crisis in 
the investment level resulting from a general recession in the 
international economy by reason of the intense depletion of re-
sources caused by the Giant Capitalist Corporations relying 
on enormous monetary funds. 
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 Les Etats-Unis: La manipulation au niveau des 
critères des relations étrangères

Après la fin de la deuxième Guerre Mondiale, les Etats-Unis 
s’efforcent de se présenter comme étant la première force influ-
ente dans la region du Moyen-Orient: la politique de ce pays 
se concentrait alors sur le fait que les Etats de cette région ne 
tombent pas sous le contrôle de régimes nationalistes. Or les 
Etats-Unis connurent la première menace sur ce niveau en 
Iran, quand le président Mohammad Musaddaq, élu suite à des 
élections démocratiques et appuyé par le peuple iranien, na-
tionalisa la société pétrolière anglo-iranienne. C’est alors que 
Kermet Roosvelt du CIA planifia pour un coup d’Etat, pour 
que le Shah prenne la place de Musaddaq.
De même les Etats-Unis se faisaient du souci pour la mon-
tée en puissance de Jamal Abdel Nasser en Egypte, l’officier 
militaire nationaliste qui est arrivé au pouvoir suite à un coup 
d’Etat en 1952, et qui est devenu le pôle attirant les mouvement 
arabes.
Le chercheur insiste dans son étude que depuis la fin des années 
soixante du siècle dernier, Israël fut l’allié unique le plus im-
portant des Etats-Unis au Moyen-Orient. Or les Etats-Unis 
ne laissaient pas leurs relations solides avec Israël affecter sur 
leurs relations avec les autres pays arabes.
Depuis que le Shah d’Iran fut destitué, la politique des Etats 
Unis au Moyen Orient a connu de véritables crises. Après la 
Guerre du Golf, en 1990, les Etats-Unis ont lancé une opéra-
tion d’invasion à un niveau très large afin de protéger leurs 
intérêts. Ils en sont sortie victorieux et étalèrent leur hégémonie 
en étant plus ferme que jamais.
Finalement, l’écrivain fait allusion à la politique étrangère des 
Etats-Unis, surtout la politique publique de Barrak Obama 
qui a critiqué la politique étrangère de Georges Bush, en met-
tant l’accent sur les valeurs et les principes d’Obama, ainsi que 
le support offert  par le Congrès.  

DÉFENSE NATIONALE  -JANVIER 2009

Les Etats-Unis: la manipulation au niveau des critères des relations étrangères

Prof. Michel Nehmé



72

Les options de l’ouverture américaine vers l’Iran à 
l’ombre de doutes iraniens, d’un rejet israélien et de 

craintes arabes

L’administration du président Bush n’a pas réussi à mettre terme 
au programme nucléaire iranien qui poursuit ses activités sur le 
même rythme; c’est alors que l’Iran sera d’ici deux ou trois ans, 
capable de produire la première arme nucléaire.
L’invasion de l’Iraq et la chute du régime de Saddam Hussein ont 
ouvert toutes les portes, jadis fermées, afin que l’Iran puisse étendre 
son influence et élargir les cadres de son rôle politique et sécuritaire 
dans la région du Moyen Orient et du Golf. Les développements 
ayant lieu après l’invasion de l’Iraq ont redéfini le rôle «nouveau» 
de l’Iran dans le cadre géostratégique régional. Cette définition re-
pose sur une série de données principales, dont notamment:
1- La position géographique de l’Iran au milieu de la région des 
crises qui constitue des positions de concentrations stratégiques 
américaines, surtout après la fin de la guerre froide, notamment: en 
Afghanistan, Iraq, Liban et la Palestine, en plus du Pakistan.
2- L’idéologie islamique adoptée par l’Iran, en plus de l’influence 
qu’elle exerce sur les habitants chiites dans les états du Golf et 
l’Afghanistan, et le dynamisme de la politique iranienne envers les 
groupes fondamentalistes sunnites dans plus d’une région, surtout 
avec le «Hamas» et le «Jihad Islamique».
3- Le rôle que l’Iran désire exercer au niveau des options poli-
tiques et sécuritaires au Moyen-Orient (dans le Golf et la région 
de l’Occident arabe). Elle œuvre à lier entre la sécurité de ces deux 
régions, en croyant que cela lui assurera la sécurité qu’elle cherche 
dans une double équation pour faire face à l’influence américaine et 
l’influence israélienne.
4- Le conflit ouvert mené par l’Iran en face des Etats Unis depuis 
l’année 1979, et qui a atteint son apogée après l’occupation améric-
aine de l’Iraq, où l’administration Bush a utilisé tous les moyens 
de pression afin de réduire l’influence de l’Iran, tout en considérant 
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que toute négligence dans ce domaine mènera à la progression des 
intérêts iraniens aux dépens des intérêts américains et de ceux de ses 
alliés dans la région.
Le conflit ouvert ne se limita pas sur la question de l’influence poli-
tique et militaire et le rôle que l’Iran désire exercer au niveau ré-
gional, mais il est devenu plus grave à cause de la position des Etats- 
Unis et de l’Europe vis-à-vis du programme nucléaire iranien, et 
les pressions qui en résultèrent ainsi que les sanctions prises par 
les Etats-Unis à l’encontre de l’Iran, que ce soit par leurs propres 
moyens ou par le règlement des sanctions promulgué par le Conseil 
de sécurité international.

Tous ces développements ainsi que les données stratégiques irani-
ennes et américaines ont abouti à un affrontement total entre l’Iran 
et les Etats-Unis qui sont considérés dès lors deux rivaux straté-
giques, dont chacun d’eux œuvre à égaliser les balances des forces 
régionales et internationales à son bénéfice. C’est alors que toutes 
relations politiques et sécuritaires menées par les Etats-Unis avec 
les pays de la région, sont considérées, du point de vue de l’Iran, une 
menace pour elle. L’accord sécuritaire américo – iraquien réalisé par 
l’administration du président Bush était le dernier exemple, consi-
déré par l’Iran comme étant une menace directe à sa sécurité, tout 
comme il vise l’influence iranienne à l’intérieur de l’Iraq.
Malgré toutes les sanctions et les pressions exercées sur l’Iran, 
l’administration du président Bush a connu un échec terrible: elle 
n’a pas réussi à cerner le dynamisme politique et sécuritaire de l’Iran 
en Iraq et dans la région du Golf, ni son dynamisme militaire ex-
ercé contre Israël et les intérêts américains à travers le «Hezbollah» 
au Liban, et le «Hamas» et le «Jihad Islamique» en  Palestine.

La question qui se pose actuellement est la suivante: à quel point 
le Président Obama est-il capable d’adopter de nouvelles politiques 
avec l’Iran pour récompenser l’échec des différentes politiques adop-
tées par le président Bush ?
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Le capitalisme: Du développement à la crise.
L’arrière-plan de la crise financière actuelle

Une grande polémique existe aujourd’hui dans les milieux des 
intellectuels, des chercheurs et des experts de l’économie et de la 
finance dans plus d’un pays du monde afin de définir la crise fi-
nancière actuelle, ses répercussions sur l’avenir du régime capi-
taliste et par la suite sur l’avenir des relations internationales 
au niveau de la politique, de l’économie, de la sécurité sociale 
et militaire. Il s’agit d’une crise, devenue mondiale et dont les 
répercussions toucheront tous les Etats du monde quels que soi-
ent leurs régimes économiques et quelle que soit leur position 
dans la pyramide capitaliste générale.
Il est vrai que les indices de la crise surtout au niveau finan-
cier, se concentraient beaucoup plus dans les états capitalistes 
qui, à leur tête figurent les Etats-Unis; or la crise a commencé 
à toucher tous les niveaux du régime capitaliste, les marchés 
asiatiques et africains, notamment les marchés arabes, surtout 
ceux du pétrole, vu le lien étroit existant entre les variations des 
prix du commerce pétrolier mondial d’une part, et le mouve-
ment des bourses et des actions d’autre part, notamment dans 
les pays industriels qui sont les plus grands consommateurs 
d’énergie. 
Cette étude essaie de trouver un lien entre le développement 
du capitalisme et sa crise en même temps, vu que le développe-
ment énorme qu’a connu le capitalisme lors de la deuxième 
moitié du 20ème siècle, reposait en réalité sur la base d’une 
crise représentée par l’absence de motivations. Il existe alors 
une crise au niveau des investissements due à une récession gé-
nérale dans l’économie mondiale à cause de l’épuisement grave 
des grandes sociétés capitalistes se basant sur des fonds moné-
taires considérables.
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