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  مقاالت
 مغربي فؤاد

  السياسة األميركية اجلديدة
  القضية الفلسطينية:جتاه 

  نظرة حتليلية

ال داعي للخوف من آراء الوزير آيف إيتام (داعية التطهير العرقي للفلسطينيين). "
 "بأصدقائنا األميركيين.فهو حمامة بيضاء مقارنة 

  (رئيس احلكومة، أريئيل شارون،
 عند عودته من واشنطن)

"يستطيع املرء إيجاز نهجهم بجملة واحدة: إنهم يظنون أن العامل العربي عامل 
  "معاقين ال يفقهون سوى لغة القوة.
  (إيهود شبرينتساك، أكاديمي
  إسرائيلي، عند عودته عقب إجراء

  اجتماعات يف البنتاغون)
 6 (اجلمعة، "يديعوت أحرونوت"أورد هذين االقتباسين أَلِكْس فيشمان يف صحيفة 

  ).2002أيلول/سبتمبر 
شارفت أَسْرلة السياسة اخلارجية واحمللية األميركية على االكتمال. فاجملتمعان 
األميركي واإلسرائيلي ال يمكن تمييز أحدهما من اآلخر فعلياً على كل املستويات: 

يني يسيطر سيطرة تامة على عملية صنع القرار يف إسرائيل، واجلهاز اجلناح اليم
العسكري/األمني اإلسرائيلي طليق اليد اآلن يف تقرير السياسة اخلارجية. يف املقابل، 
يمسك احملافظون األميركيون بزمام األمور يف واشنطن، حيث تتوىل وزارة الدفاع 

نع السياسة اخلارجية. وسيمنح النصر بقيادة دونالد رامسفيلد الدور الرئيسي يف ص
االنتخابي، الذي أحرزه املرشحون اجلمهوريون يف انتخابات نصف الوالية التي جرت 
. ولن  مؤخراً، اإلدارة األميركية يداً طليقة يف دفع أجندتها ذات النزعة العسكرية قُدُماً

االنتخابات يحمل انتصار إدارة بوش اخلير للشرق األوسط، بصرف النظر عن نتيجة 
اإلسرائيلية، وستحظى إسرائيل بيد طليقة يف التعامل مع الفلسطينيين أيّاً يكن الفائز 

                                                            
)(  .أستاذ العلوم السياسية يف جامعة تنيسي، ومدير مركز القطان للبحوث التربوية والتنمية يف رام الله، فلسطين  
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يف االنتخابات اإلسرائيلية املقبلة. ويبدو أيضاً أن الهجوم على العراق شبه مؤكد. 
فالرئيس بوش يشعر بأن لديه تفويضاً من شعبه ليفعل ما يشاء، بصرف النظر عما 

  تحدة أو احللفاء الرئيسيون.تقرره األمم امل
ليس هناك عملياً أي معارضة سياسية إالّ يف أوساط جمموعات هامشية يف كال 
اجملتمعين. فالفوضى تسود احلزب الديمقراطي يف الواليات املتحدة وحزب العمل يف 
إسرائيل. ووسائل اإلعالم طيّعة إىل حد كبير، وتعيد إنتاج املوقف الرسمي بإخالص. 

هوس باألمن الوطني يميز اجملتمعين، إذ تنتشر مظاهر الوطنية والتلويح باألعالم وثمة 
. وثمة تسامح يف  يف كل مكان. وبات اآلن إلغاء احلريات املدنية األساسية أمراً عادياً
كال اجملتمعين على صعيد التعبير عن الكراهية والتزمت العرقي ضد املسلمين والعرب. 

يث علناً اآلن عن التطهير العرقي والطرد اجلماعي للسكان ويف إسرائيل، يجري احلد
بأكملهم، وكذا وصف العرب باحليوانات أو بالسرطان. ويف الواليات املتحدة، يستطيع 

)، زعيم دعاة إحياء املسيحية (وهم باملناسبة Jerry Falwellاآلن األب جيري فولْوِل (
) أن يصف صراحة النبي حممد (ص) يشكلون اآلن احلصن الداعم إلدارة بوش وإلسرائيل

بأنه إرهابي من دون أن يواجَه بمعارضة شاجبة. ويُلبس العرب واملسلمون لبوس 
الشياطين أكثر من ذي قبل، على الرغم من املزاعم التي تناقض ذلك. وقد يكون ذلك 

  مقدمة لتبرير قتلهم عندما تستعر احلرب على العراق فجأة.

  :بوش مبدأ
 اإلمبريايل النموذج

من األيديولوجيات واملمارسات التي  لدينا اآلن مبدأ يضفي شكالً على جمموعة
. ويستند هذا 2001أيلول/سبتمبر  11 يف طور التكوّن قبل وقت طويل من أحداث كانت

املبدأ إىل استراتيجيا استباقية مصمَّمة لضرب أي نظام يُعتقد أنه يمتلك أسلحة دمار 
جيا األمن القومي الرسمية لبوش، التي أُعلنت يف أواسط شامل. وتسعى استراتي

تشنها الواليات املتحدة  "استباقية"، لتبرير أية هجمات عسكرية 2002أيلول/سبتمبر 
من أجل إحباط أعمال عدائية من قبل اخلصوم أو الوقاية منها، ولو كان الشك يكتنف 

  .توقيت هجوم العدو ومكانه
بدأ اخملططون االستراتيجيون األميركيون يبحثون عن بعد انتهاء احلرب الباردة، 

، ظهر 1998مبدأ عسكري جديد يالئم دور القوة املهيمنة الوحيدة يف العامل. ويف سنة 
مفهوم احلرب غير املتكافئة كعنصر رئيسي يف هذا املبدأ اجلديد. وتشير احلرب غير 

اسي الذي تمارسه جمموعات املتكافئة يف جوهرها إىل احلاجة إىل الرد على العنف السي
 -		دون مستوى الدول، ضد دول صناعية ضعيفة نسبياً، سواء أكانت دوالً أم أطرافاً

أيلول/سبتمبر، يف املعجم  11حضرية متقدمة. وهذا املفهوم، كما ظهر يف أعقاب 
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األميركي على األقل، يشمل الصراع على الصعد الدبلوماسية واملالية واالقتصادية. كما 
عامل النفسي جانب رئيسي يف هذه االستراتيجيا، إذ ينطوي على معركة للفوز أن ال

السكان املستهدفين. وتتضمن االستراتيجيا ثالثة مكوّنات: الوقاية  "قلوب وعقول"	بـ
من الهجمات عن طريق الكشف واملنع؛ تقليل تأثيرات العمل اإلرهابي عن طريق الدفاع 
املدين واالستجابات الطارئة األُخرى؛ القبض على شبه العسكريين بعد احلدث. ويغيب 

حتماً يف إسرائيل، احلاجة إىل التصدي  عن التصور األميركي احلايل، كما هو احلال
شأت السياسية التي ن -		سكرية بتحليل البيئات االجتماعيةلتطور اجملموعات شبه الع

  .عنها والرد عليها
تعتمد الواليات املتحدة وإسرائيل على نهج عسكري يف التعامل مع العنف 

 ن رئيسيتين: األوىلالسياسي. ويرتكز نهج اإلمبراطورية األميركية اليوم على دعامتي
أنها تستطيع الوصول إىل أي جزء من العامل بأسلحة غير نووية عن طريق استخدام 
الطائرات أو وسائل أُخرى؛ والثانية أن لديها اآلن القدرة على إصابة الهدف بدقة عالية. 
وقد حتسن إمكان الوصول إىل أي بقعة يف العامل والدقة العالية بصورة كبيرة نتيجة 

ربة يف حروب صغيرة يف الصومال والبوسنة وكوسوفو وأفغانستان، األمر الذي التج
  .أدى إىل إدخال مزيد من التحسينات على مفهوم احلرب غير املتكافئة

ويف الشرق األوسط، أقامت الواليات املتحدة وإسرائيل فيما بينهما على مر السنين 
ة، واملعرفة، والوسائل اللوجستية، تنسيقاً عملياً وثيقاً فيما يتعلق باملواد العسكري

وتبادل املعلومات واالستخبارات، فضالً عن البرجميات. ويف ثمانينات القرن العشرين، 
 -	صمم على تعزيز العالقة األميركيةكان وزير اخلارجية، جورج شولتس، يفاخر بأنه م

من املستقبل. واإلسرائيلية إىل حد عدم قدرة أي إدارة أميركية على إبطال مفاعيلها يف 
الناحية العملية، تعمل إسرائيل كمتعاقد من الباطن مع الواليات املتحدة يف مسألة 
خوض احلرب غير املتكافئة، وال سيما يف حماربة العنف السياسي يف التجمعات 
السكانية احلضرية الكثيفة. وهكذا، تُعتبر مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، بالنسبة إىل 

راتيجيين األميركيين، بمثابة خمتبر للحرب غير املتكافئة ومكان اخملططين االست
  .مثايل الختبار املفاهيم اجلديدة للتخطيط العسكري

لقد أصبح من الشائع يف اآلونة األخيرة إرجاع االندفاع املتشدد للسياسة 
اخلارجية األميركية إىل السيطرة التي تفرضها قلة من املتحمسين يف اجلناح اليميني 

 Nation ، يف جملة(Jason Vest) ى إدارة بوش. وتؤرخ املقالة التي كتبها جايسون فستعل
لنشوء جمموعات قوية، مثل املؤسسة اليهودية لشؤون األمن القومي، )، 2/9/2002(

 ومركز السياسة األمنية، واألفراد املرتبطين بهاتين اجملموعتين، مثل وولفوفيتز
(Wolfowitz) وبيرل (Perle) نيوغاف (Gaffney) وفيث (Feith) من املعروفين  وآخرين

بتأييدهم الشديد لزيادة امليزانيات العسكرية، وباملعارضة املتعصبة ألي شكل من 
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أشكال احلد من التسلح، وبمساندتهم العمياء إلسرائيل الليكودية. وبوجود حلفاء أقوياء 
لق د يملكون سلطة إىل حد يُقمثل تشيني ورامسفيلد، يظهر اآلن أن هؤالء احملافظين اجلد

وجيمس بيكر  (Brent Scowcroft) أشخاصاً مثل هنري كيسنجر وبرنت سكوكروفت
  .والرئيس األسبق جيمي كارتر

ال يخفي هؤالء املتعصبون اليمينيون اجلدد خططهم جتاه الشرق األوسط، 
األميركي الوثيق. فإطاحة النظام العراقي  -ويتحدثون علناً عن التنسيق اإلسرائيلي 

ل م إعادة تشكيوتنصيب ملكية هاشمية يف العراق يمثالن اخلطوة األوىل يف حماولته
السياسية يف املنطقة. والهجوم العسكري على العراق، كما يورد  -		اخلريطة اجلغرافية

يف حين أن اململكة املراسل اإلسرائيلي واسع االطالع ألِكْس فيشمان، هو الهدف األول، 
العربية السعودية هي الهدف االستراتيجي، ومصر هي اجلائزة الكبرى. أمّا الهدف 
النهائي، بحسب زعمهم، فهو إضفاء الديمقراطية والليبرالية والطابع الغربي على 
. وبعبارة أُخرى، الهدف هو جعل  اجملتمعات التي نشأت فيها القاعدة ونمت نمواً جاحماً

  .ثر سالمة بالنسبة إىل املصالح األميركية واإلسرائيليةاملنطقة أك
أعتقد أن من اخلطأ اجلسيم االفتراض أن هذه األجندة ستتالشى ألنها من صنع 
بعض املتطرفين. فثمة أدلة كثيرة على أن هناك إجماعاً عريضاً يف اإلدارة األميركية 

جود اختالفات بشأن على هذه األهداف االستراتيجية اإلجمالية، على الرغم من و
األسلوب أو نقاط التركيز. بل إنني أذهب إىل أبعد من ذلك فأقول إنه ال يوجد دليل على 
أن هناك اختالفات حادة بين خمتلف الهيئات يف احلكومة األميركية بخصوص هذه 
القضايا. ولذلك يعبّر أشخاص يف وزارة اخلارجية والبيت األبيض والبنتاغون 

وعة مشتركة من املوضوعات املتسقة جداً، وهذا أيضاً سبب والكونغرس عن جمم
استمرار مراسلين صحافيين بارزين وذوي صالت جيدة، مثل توماس فريدمان، بين 

  .آخرين، يف إيضاح هذه املوضوعات نفسها
ثمة مبدأ إمبريايل جديد آخذ يف التشكل يف عهد جورج بوش. وكما يرى فيليب 

ما أشبه ")، 2002(أيلول/سبتمبر  Monde diplomatique Leيف ، ) GolubPhilip( غولوب
اليوم بأواخر القرن التاسع عشر، عندما بدأت الواليات املتحدة توسعها االستعماري يف 
البحر الكاريبي وآسيا واحمليط الهادئ، وكانت تلك اخلطوات األوىل يف اجتاه القوة 

بريالية شديدة. وتنافس العاملية. وقتئذ استبدت بالواليات املتحدة حماسة إم
 "الصحافيون ورجال األعمال واملصرفيون والسياسيون يف ترويج سياسات غزو العامل.

ويريد اإلمبرياليون األميركيون اجلدد حتقيق مزيد من األمن واالزدهار عن طريق قوة 
السالح ال التعاون الدويل. وهم مستعدون للعمل منفردين أو يف إطار ائتالفات موقتة، 

جانب واحد ودفاعاً عن مصالح قومية حمددة بشكل ضيق. وعلى دول العامل الثالث،  من
يف رأيهم، أن تخضع حلقبة استعمارية جديدة أو شبه سيادة. القوة اإلمبريالية الكبرى 
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ال حتتاج إىل حلفاء، وإنما إىل أتباع. وبالتايل على أوروبا أن تقبل دوراً ثانوياً يف 
الذي سيتم فيه تقسيم جديد للعمل: تقوم الواليات املتحدة  النظام العاملي اجلديد

بالقصف والقتال، ويعمل الفرنسيون والبريطانيون واألملان كشرطة يف املناطق 
  احلدودية، ويقدم اإلسكندنافيون املساعدات اإلنسانية.

يجري اآلن طرح هذا املبدأ اإلمبريايل اجلديد بتبريرات أيديولوجية وتاريخية 
حروب السالم الوحشية: احلروب "اجلديد  (Max Boot)لنأخذ كتاب ماكس بوت  مالئمة.

 The Savage Wars of Peace: Small Wars and) (2002( "الصغيرة وبروز القوة األميركية

the Rise of American Power يؤرخ بوت، حمرر املقاالت االفتتاحية يف صحيفة .(Wall 

Street Journal .للتطور اإلمبريايل األميركي يف اجلزء األخير من القرن التاسع عشر ،
إنزاالً يف  180، نفذت البحرية األميركية 1934وسنة  1800يذكر أنه ما بين سنة 

أماكن بعيدة. وال يشمل ذلك، طبعاً، احلروب الكثيرة التي خاضها اجليش األميركي ضد 
م بوت تصنيفاً أساسياً لهذه احلروب . ويقد1890الهنود احلمر كل سنة حتى سنة 

؛ حلماية املواطنين األميركيين واملصالح "األشرار"اإلمبريالية الصغيرة: ملعاقبة 
األميركية يف األراضي األجنبية؛ لتهدئة اجلماهير املتمردة والتجمعات غير القانونية 

روب يسية لهذه احليف أماكن بعيدة؛ للمطالبة بامتيازات جتارية أو إقليمية. والسمة الرئ
الصغيرة، بحسب بوت، هي عدم وجود ميدان واضح للقتال. هناك مناطق فقط يجب 
السيطرة عليها، ومدنيون تُقدَّم لهم احلماية، وأعداء خفيون يجب إخضاعهم. ويستقي 

) - 1936		Rudyard Kipling( )1865(بوت عنوان كتابه من حتريض روديارد كيبلنغ 
، والذي 1899السيئ السمعة، للواليات املتحدة يف شباط/فبراير  اإلمبريايل الشهير، بل

  يقول فيه:
  ارفعوا عالياً عبء الرجل األبيض.."

  "حروب السالم الوحشية..
يتفق بوت مع االستراتيجيا االستباقية اجلديدة للرئيس بوش، لكنه يعتقد أن على 

 : ا لينا تشكيل العامل على صورتنأعتقد أن ع"الواليات املتحدة القيام بأكثر من ذلك قائالً
  "على نحو أشمل، ويجب أن نكون أكثر إقداماً يف ذلك كما يجدر بإمبراطورية عظيمة.

لقد أخذت اإلمبريالية تكتسب شرعية متزايدة بين كبار املعلقين واحملللين 
السياسيين يف أميركا. بل إن بعضهم بات يشير إىل اإلمبراطورية األميركية بمثابة 

، )Kennedy Paul(. ومن املعتنقين اجلدد لهذا املبدأ بول كنيدي "طورية احلريةإمبرا"
 The Rise and Fall of Great() 1989( "صعود القوى العظمى وسقوطها"مؤلف كتاب 

Powers( وهذا األستاذ يف "التمدد اإلمبريايل املفرط"، الذي كان يحذر مواطنيه من .
 "عصر السالم األميركي"جامعة ييل، الذي ينتمي إىل آل كنيدي، يعمل اليوم على ترويج 

(Pax Americana)		- .وهو ليس استثناء بين أقرانه يف ذلك  
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إن هذا ليس بجديد. فخالل القرنين املاضيين، كما يقول األستاذ نصير عاروري: 
. وقد رسمت اإلمبراطوريات الغربية خريطة " الشرق األوسط وأعادت رسمها مراراً وتكراراً

عيّنت زعماء حمليين، ورقّتهم، وخّفضت مرتبتهم، وعزلتهم عن السلطة، بما يتناسب مع 
مصاحلها االستراتيجية. وبقي أمر واحد متسقًا وحاضراً دائماً يف احملاوالت املتتالية 

حمليين من أجل تبرير إعادة إلعادة تعديل احلدود وتعزيز الهيمنة: توفُّر شياطين 
ويتساءل األستاذ عاروري،  "التشكيل وإعادة رسم اخلريطة االستراتيجية بشكل متكرر.

هل ستحقق الواليات املتحدة وشرطيّها األول (إسرائيل) جناحاً أكبر "وهو حمقّ يف ذلك: 
  "ألوىل؟مما حتققه مشاريع االستعمار وإعادة االستعمار السابقة منذ احلرب العاملية ا

غير أن ال شيء مما سبق يقترب حتى من تقديم إجابة عن سؤال مهم وواضح جداً 
هو: ملاذا تصر إدارة بوش إصراراً شديداً على إطاحة احلكومة العراقية التي احتوتها 
القوة األميركية، واحتواها نظام العقوبات الصارم، منذ ما يقرب من أحد عشر عاماً؟ 

هو النفط. فكل التقديرات تشير إىل أن الواليات املتحدة تعتمد اجلواب الوحيد املقنع 
اليوم على نفط الشرق األوسط أكثر من ذي قبل، وإىل أن العراق يمتلك أكبر احتياط من 

 Michael)النفط غير املستخرج بعد اململكة العربية السعودية. وقد أشار مايكل كلير 

Klare)  تزييت دواليب احلرب"يف مقالته" iling the Wheels of War)(O التي نشرت يف ،
يف حين جرى استكشاف أغلبية "، إىل ما يلي: 7/10/2002بتاريخ  Nationجملة 

احلقول الرئيسية يف السعودية واالتفاق على استغاللها، فإن العراق يمتلك مناطق 
ل احلقوواسعة ذات إمكانات هيدروكربونية واعدة، لكن غير مستكشفة. وربما تضم هذه 

أكبر املكامن األخيرة من النفط غير املستكشف والذي مل يتم االتفاق على استغالله، 
وتفوق كثيراً حقول النفط غير املستخرج املوجودة يف أالسكا وإفريقيا وبحر قزوين. 
ومن يكسب السيطرة على هذه احلقول يمارس نفوذاً هائالً على أسواق الطاقة العاملية 

  "والعشرين.يف القرن احلادي 
ويف الواقع، كلما تراجع االقتصاد األميركي ازدادت نبرة اإلمبريالية األميركية 
حدّة. ونظراً إىل افتقار الواليات املتحدة إىل املوارد الكافية كي تفرض نفسها كقوة 
مهيمنة حقًا يف النظام العاملي، فإنها تسعى إىل السيطرة الشاملة من خالل استخدام 

كرية. هكذا كان الوضع يف جوهره عندما ذهبت الواليات املتحدة إىل عضالتها العس
احلرب يف اخلليج يف أوائل تسعينات القرن العشرين، ويبقى على حاله اليوم بصرف 

أيلول/سبتمبر وما تالها من حرب على اإلرهاب. لذا من اخلطأ  11النظر عن أحداث 
  اً عن هجمات أيلول/سبتمبر.النظر إىل الصورة احلالية باعتبارها تطوراً ناجم

ما الذي يعنيه كل ذلك بالنسبة إىل منطقة الشرق األوسط، وما الذي يعنيه للمسألة 
الفلسطينية على وجه اخلصوص؟ إن احلديث عن تغيير النظام ورسم خرائط جديدة 
للمنطقة شيء، وحتقيق ذلك شيء آخر. فليس هناك أي ضمانة أن األميركيين سيكونون 
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بريطانيين أو الفرنسيين يف إدارة اإلمبراطورية. بل إنهم أقل تهيئة يف الكثير أفضل من ال
من النواحي، إذ إن مستوى معرفتهم باملنطقة ضئيل جداً مقارنة باألوروبيين، يف العامل 

  العربي على األقل.
اإلسرائيلية، فمن الواضح جداً أن اإلدارة  -		أمّا بالنسبة إىل املشكلة الفلسطينية

ركية واحلكومة اإلسرائيلية احلالية فشلتا يف حتقيق غاياتهما. لقد استخدمت األمي
حكومة شارون كل أدوات القوة والعنف املمكنة إلخضاع الفلسطينيين وإنهاء 

. إليعي -	انتفاضتهم، مثلما قال وزير الدفاع اإلسرائيلي املستقيل، بنيامين بن زر مؤخراً
إدارة بوش يف حتقيق أي تقدم يف اجتاه حل املسألة، لقد فشلوا فشالً ذريعاً. كذلك فشلت 

وهي تفضل إطالق يد شارون كي يفعل ما يريد. ولن تتدخل الواليات املتحدة لفرض 
  قيود على إسرائيل إالّ عندما يسبب هذا األخير مشكالت للمصالح األميركية يف املنطقة.

 ، سيكون لدينا يف الواقععندما تهاجم الواليات املتحدة العراق وتبدأ قتل املدنيين
مشكلتان رئيسيتان تلهبان الرأي العام العربي واإلسالمي. ويف كال احلالين، تقف 
الواليات املتحدة وإسرائيل جنباً إىل جنب، وينظر إليهما شعب املنطقة على أنهما عدوان 

نف عله. ونتيجة ذلك، من املرجح أن تصبح املصالح األميركية واإلسرائيلية أهدافاً لل
  السياسي يف األعوام املقبلة.

هل يبقى نظام الدول العربية بعد التأثيرات املتالحقة ملا يحدث يف فلسطين وما 
قد يحدث يف العراق؟ إنه أمر مشكوك فيه. ربما تنجح الواليات املتحدة وإسرائيل يف 

تؤدي  نزعزعة االستقرار يف املنطقة بأكملها. ويف الوقت نفسه، من املشكوك فيه جداً أ
  التشكيالت السياسية اجلديدة التي يمكن أن تنتج إىل خدمة مصاحلهما.
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