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* * *  

 للسياسة الشرق أوسطية إلدارة بوش الثانية الصادر عن مركز -يسعدنا يف مركز الزيتونة أن نقدم عرضاً وافياً لكتاب الطريق املستقبلية
أوسطية يف معهد بروكينجز وهو من الكتب املهمة اليت تستحق االطالع لكوا تقدم تصورات ومقترحات سابان للسياسات الشرق 

  .٢٠٠٨حمددة إلدارة بوش الثانية اليت سوف تستمر حىت بداية سنة 

  

سته احلرب على اإلرهاب واملعركة يف العراق شكلت اإلطار الذي عمل خالله الرئيس بوش يف فترة رئا               : التعريف بالكتاب 
وفيما هو يتوجه للفترة الثانية من احلكم فإن الرئيس يؤكد التزام إدارته إعادة بناء أجندة عمل لسياسته يف الـشرق                    . األوىل

  .األوسط تتضمن حتديات نشر الدميقراطية، وقف الديكتاتوريات، والسالم بني الفلسطينيني واالسرائيليني
 جمموعة من خربائه لتقييم سياسة بوش يف الفترة األوىل مـن حكمـه              ز كلف جيف معهد بروكين  ) سابان(لذلك فإن مركز    

  .وطرح خيارات بديلة تتوافق والتوجهات السياسية لفترة إدارته الثانية
) بـن الدن  (إن هذا الكتاب يغطي كافة التحديات اليت من املمكن أن يواجهها الرئيس بوش يف فترة إدارته الثانية من حماربة                    

إلصالح يف العامل العريب، من حتقيق السالم يف الشرق األوسط إىل احلفاظ على العراق، ومن مواجهة إيران               وظاهرته إىل نشر ا   
  .إىل دفع سوريا والسعودية إىل االخنراط ومواكبة التوجهات السياسية األمريكية يف الشرق األوسط

طية متكاملة وغري جمزأة، حتقق األولويـات       الباحثون يناقشون كيف أن على إدارة بوش تطوير إستراتيجية سياسية شرق أوس           
، وعنواا تقوية احللفاء ودفعهم للتخفيف من االعتماد        )٢٠٠٤(اليت وضعت وعرضت خالل احلملة االنتخابية الرئاسية عام         

  .على الواليات املتحدة واإلدارة األمريكية
ة متكاملة، وإطاراً يساعد صـانعي القـرار يف         إن هذا الكتاب يؤمن العوامل واإلطارات األساسية لوضع سياسة إستراتيجي         

اإلدارة األمريكية على معاجلة ومواجهة التحديات ومواصلة تطبيق السياسات األمريكية املقررة للشرق األوسط بعد أحداث               
  .٢٠٠١سبتمرب / أيلول
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  )فلينت ليفرت(  بقلم...وسطبوش والشرق األ: املقدمة

  
 مل يأخذ باالعتبار أية قوة عظمى       ٢٠٠١ سبتمرب/ حداث أيلول أجية ملواجهة   عندما وضع الرئيس بوش سياسته اخلار     

أخرى على الساحة الدولية ألن بالده القوة العظمى الوحيدة، ومل يركز يف سياساته على الشرق األوسـط والعـامل                   
  ). تركيا- إيران-أفغانستان(ىل دول إسالمية غري عربية مثل إالعريب فقط بل جتاوز ذلك 

  
 مل يعلن بوش احلرب على بـن الدن         ٢٠٠١سبتمرب  / بعد أحداث احلادي عشر من أيلول       :دة الطموحة األجن -

ختاذ موقف واضـح بـني   اوجمموعاته اجلهادية ونظام طالبان يف أفغانستان فقط، بل طالب العامل وكافة الدول ب           
  .رهاب ومواجهة العواقبىل معسكر اإلإرهاب أو االحنياز ىل جانب العامل املتحضر ومواجهة اإلإالوقوف 

 ما إذا كانـت     مل يكن واضحاً  ) احلرية املستمرة (وعندما أطلقت الواليات املتحدة محلتها ضد القاعدة يف أفغانستان          
  ...وسط الكبري؟سالمي ودول الشرق األجياد منوذج وطريقة حكم يكون مثاال للعامل اإلرهاب أم هي إلمحلة ضد اإل
 ربط فيـه بـني      ٢٠٠٢ يناير/ وجهه الرئيس بوش أمام الكونغرس يف كانون الثاين       الذي  ) حال االحتاد (يف خطاب   

رهابيني وحددها  لإل حمتمالًرهاب والدول اليت تقهر شعوا وتسعى المتالك أسلحة الدمار الشامل، وتشكل داعماًاإل
  :، ورسم سياسته على الشكل التايل) كوريا الشمالية- العراق-إيران(بالدول التالية 

  .رهاب يف العاملالعمل على جتفيف ينابيع اإل  -أ
 .سالميرهاب خاصة يف العامل اإلنظمة واتمعات املهددة بالقهر واإل دعم األ-ب

  :وسط الكبري املستقر على الشكل التايل ورأى الشرق األ
  .سرائيليةاوسط يقوم على مبدأ الدولتني فلسطينية و السالم يف الشرق األ-أ
 .سالمية والعربية حنو الدميوقراطيةل الداخلي يف اتمعات اإل  تشجيع التحو-ب
 .فريقيا بدعم من الدول الصناعية الثمانيةأوسط ومشال   تشجيع إقامة منطقة التجارة احلرة يف الشرق األ-ج
 .مثل للدول احمليطة وااورة   العراق سيكون قلب الدميوقراطية والنموذج األ- د

رية هي القوة الوحيدة املؤهلة لتحقيق ذلك بإلغاء احلقد والديكتاتوريـة يف منطقـة الـشرق                واعترب بوش أن قوة احل    
  .وسط والعاملاأل
  
إن صـميم  . إن جناح أو فشل سياسة بوش يف هذه املنطقة احلساسة من العامل ال يزال يف امليزان          : املنطقة يف امليزان   -

  :وقلب خطة بوش يف املرحلة الراهنة هو
  ".رهاباإل"حماربة   -أ

 .ستقرارها إعادة إعمار العراق وتأمني -ب

 ).إيران وسوريا(يف املنطقة " املتسلطة"نظمة  حماربة األ-ج
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حداث ال يطمئن وقد تكون النتائج      ستمرت املعطيات الواردة على هذا الشكل الذي تصلنا فيه، فإن تسلسل األ           اإذا  
الذي تبنته كافة الدول مع الواليات املتحدة وشاركتها فيـه          ) برهااحلرب على اإل  (العنوان   أو طارمث إن اإل  . كارثية

 بعد اآلن، وبدا هذا جليا خالل احلرب على          صاحلاً  ومل يعد إطاراً    مل يعد مقبوالً   ٢٠٠١ سبتمرب/ يلولأبعد أحداث   
 متنفسا  مجاع الذي كانت حتظى به خالل احلرب على أفغانستان، مما أعطى          العراق حيث فقدت الواليات املتحدة اإل     
  .قتدى به، أكثر منها تنظيما منتشرا على الساحة الدولية ي ومنوذجاًللجهاديني وأصبحت القاعدة مثاال يحتذى

 إن قرار احلرب على العراق الذي أختذه الرئيس بوش كان من أخطر القرارات ومع دخول إدارته واليتها ثانيـة ال         -
فالفشل واضح حـىت    ) ىل إقامة نظام دميقراطي يف العراق     إرهاب  اإلمكافحة  (بد له من إعادة النظر يف سياساته من         

ويفـسر  " رهابينياإل"ن وأي خروج للواليات املتحدة من العراق دون حتقيق أدىن نتائج إجيابية سوف يعزز حمور                اآل
  :لذلك على إدارة بوش أن تدرس.على أنه هزمية للواليات املتحدة على يد اجلهاديني

  
وهي يف  . رهاب واليت تسعى المتالك أسلحة الدمار الشامل       سياساهتا مع الدول املصنفة داعمة لإل       يف إعادة النظر   -

  :ذلك بني وجهتني
  .التغيري املباشر بالقوة كما حدث يف أفغانستان والعراق  -أ

 من   ممارسة الضغط للتغيري كما حدث يف ليبيا اليت اضطرت لالستجابة للضغوط الدولية فسلمت كافة ما متلك                -ب
لذا فإن على إدارة بوش أن تطور سياسة مماثلة لدفع إيران كي            . نتاج أسلحة دمار شامل   ستخدامها إل امعدات ميكن   
 .تقوم بعمل مماثل

  
كيـة وإجنـاح الـسياسة      يمر بني الواليات املتحدة وكل من السعودية ومصر حلماية املـصاحل األ           تقوية الروابط  -
 .كية يف املنطقةيمرستراتيجية األاإل
  
وسط نتيجة التناقض الذي تقـع فيـه    اليت يراها العرب واملسلمني يف سياسة إدارة بوش يف الشرق األ      إن الصورة  -

مـرين  كية وإذا كـان األ    يمرإدارته هي مزيج من احلرص على املصلحة االسرائيلية، وضمان املصلحة االقتصادية األ           
كية جتاههم هـي    يمر الذي يراه العرب واملسلمني يف السياسة األ       مر الثالث كية إال أن األ   يمردارة األ أولوية بالنسبة لإل  

 .أا تعبري عن العداء واحلقد املوجه حنوهم
سالميني، وبعـد فـشل الـسياسة       إن الواقع الصعب الذي يعيشه العراق، بعد أن أصبح نقطة جذب للجهاديني اإل            

كية أن تتخذ إجراءات حمددة يف فترة يمردارة األإليرانية، فإن على اكية يف ترويض وضبط السياسة السورية واإل    يمراأل
  :وسطإدارهتا الثانية لتحقيق إستراتيجيتها يف الشرق األ

  ".رهاباإل" التركيز على احلرب على -١
 .سالميكي يف العامل العريب واإليمر إعادة االحترام والتقدير للوجود األ-٢
 .سالمي واالجتماعي يف العاملني العريب واإلصالح السياسي واالقتصادي تشجيع عملية التحول واإل-٣

 ٤



  .وسط على أن تشمل لبنان وسوريا توسيع العملية السلمية يف الشرق األ-٤
 .ستقرار العراقا -٥
لعرقلة العملية الـسلمية يف     " رهابينياإل"ستخدام نفوذها لدى    امتالك أسلحة نووية، ومنعها من      ا منع إيران من     -٦

 .وسطالشرق األ
 .، وتأمني تعاون سوري أكرب لتحقيق أهداف الواليات املتحدة يف املنطقة"رهابينيلإل"عم السوري  وقف الد-٧
  .رهابيني يف السعودية، وتأمني محاية مصادر الطاقة احليوية للواليات املتحدة يف اخلليج الفارسي القضاء على اإل-٨

  . كيةيمردارة األلى اإلىل ذلك تشجيع احللفاء يف املنطقة على ختفيف اعتمادهم عإإضافة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٥



  ).شتاينربغ شبلي التلحمي وجاميس( بقلم)... النب الدنية( فكاراأل حماربة بن الدن أو -
  

كي بعـد   يمرمن القومي األ  كية واأل يمرطار العام للسياسة اخلارجية األ    رهاب على أا اإل   لقد قُدمت احلرب على اإل    
رهاب أقل وهجا مما كان عليه خاصة بعد احلـرب          وبعد أن أصبح شعار حماربة اإل     ،  ٢٠٠١ سبتمرب/ أحداث أيلول 

  :رهاب ضمن نقطتني أساسيتنيعلى مكافحة اإل على العراق، أصبح لزاماً على الواليات املتحدة إعادة التركيز
  
 رهاب أصبحت ضبابية، فأصبح من الـضروري توضـيح وحتديـد طبيعـة             على اإل   إن تعريف أهداف احلرب    -أ
كية أصبحت تواجـه    يمردارة األ ن اإل أكية ملواجهته، خاصةً    يمردارة األ رهاب، والسياسة املناسبة اليت ستنتهجها اإل     اإل

  :رهاب حبد ذاتهللصراع وليس اإل) النب الدنية(املفاهيم 
ن الواليات املتحدة سالمي ويعترب أمتداد العامل العريب واإل اىل إقامة دوله إسالمية على      إيهدف  ) النب الدين (  التوجه   -

ينسب للقاعدة بشكل خاص ولكل جمموعة تؤيد وتبارك ومتارس أعمـاالً           ) النب الدين (مث إن التوجه    . العدو الرئيسي 
  .كتنظيم القاعدة

إال أا كما يبدو ستستمر حىت إىل       ) أسامة بن الدن  (مسها من مؤسس القاعدة     اخذ  أت) النب الدنية ( بالرغم من أن     -
  . الدن وغيابه عن الساحةما بعد ذهاب بن

  
 هي أن على الرئيس ومستشاريه االعتراف بأن حصار وعزل وإضعاف هـذا التوجـه               النقطة الثانية واملهمة   –ب  

سالمي، والعمل على كسب    يتطلب تعاون ودعم خمتلف القوى الدولية وخاصةً دول العامل اإل         ) النب الدين (الفكري  
  :احللفاء داخل هذه الدول مما يتطلب

قليمية والدولية لوضع سياسة إستراتيجية ناجحة ملواجهة هذا        كية للبيئة السياسية اإل   يمردارة األ فهماً واضحاً من اإل    -
  .الفكر وحماربته

  .قليميمن الدويل واإل  تعاون وجهد دويل وإقليمي ألداء مشترك يكون أكثر واقعية وفاعلية يف تأمني األ-
  
  .كيةيمراألداء الدويل للسياسة األ -

حادية للعامل  حترام زعامة وقيادة الواليات املتحدة األ     امع دخول الرئيس بوش فترة رئاسته الثانية جيب أن نعترف بأن            
إن هذه الزعامة اليت تكرسـت      . كية ملا هو جيد وما ليس جيداً للعامل مل تعد مقبولة          يمرقد بدأت هتتز، وأن الرؤية األ     

خرى املتحالفـة   منت مصاحل الواليات املتحدة فقط، وليس القوى والدول األ        ا قد أ  أمع انتهاء احلرب الباردة أثبتت      
لذلك من الصعب التصور كيف ميكن للواليات املتحدة أن تؤسس لرؤية دولية وتعاون دويل مشترك حملاربة بن . معها

  :خذ ذه االهتمامات واملخاوف الدولية ومعاجلتهاالدن وأفكاره دون األ
ىل التصور بأن جناح الواليات املتحدة      إ مع الواليات املتحدة يف حرا على العراق يعود          ورويب إن عدم التعاون األ    -

  .ىل تقوية حضورها ونفوذها وسياساهتا اخلارجية مبا يشكل هتديدا هلذه الدول يف مصاحلهاإيف حرا سيؤدي 
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ما يدفع اتمع الدويل للحذر مـن       ستعماهلا للقوة املتاحة، وهذا     ا من بعضها يعتمد على كيفية       إن خوف الدول   -
  .أحادية الواليات املتحدة والرئيس بوش

ىل تعديل سياساهتا، ليس على املدى القريب والتكتيكي بـل علـى            إإن هذه الرؤية جيب أن تدفع الواليات املتحدة         
 لكل دولة أولوياهتا،    كية فإن يمردارة األ رهاب أولوية لدى اإل   ستراتيجية، وإذا كانت حماربة اإل    مستوى السياسات اإل  

فاعليـة يف    مور لتأمني تعاون دويل أوسع وأمشـل وأكثـر        لذا جيب أن تأخذ الواليات املتحدة بعني االعتبار هذه األ         
  .رهابمكافحة اإل

رهـاب  على التعاون مع الدول الفاعلة يف السياسة الدولية حملاربـة اإل           يف احملصلة إن على الواليات املتحدة التركيز      
  : النووي، وهذه الدول هيواالنتشار

  .هذه جمموعة الدول القوية يف العامل. ملانيا، فرنسا، واليابانأ الصني، روسيا، اململكة املتحدة، -
  .سالمية الربازيل، اهلندسالمية ومن غري اإلمن جمموعة الدول اإل. ندونيسيا، باكستان، السعودية، تركياإ مصر، -

بوش يف بداية فترهتا الثانية العمل على تطوير املؤسسات الدولية مـن ضـمنها              كذلك على الواليات املتحدة وإدارة      
  .مم املتحدة، البنك الدويل وغريها وإعطاء دور أكرب لدول مثل أملانيا واليابان وكذلك اهلند والربازيلاأل
  
  .كيةيمرقليمي للسياسة األداء اإلاأل -

والنمو املضطرد  ). بن الدن (ية بني اموعات املرتبطة بأفكار      كيمردارة األ رهاب جيب أن تفرق اإل    يف حرا على اإل   
ىل تعاطف املسلمني مع أفكـار      إكي يف املنطقة ليس مرده      يمرسالمي، مث إن رفض التدخل األ     سالميني يف العامل اإل   لإل

ية اليت ترتكـب    خطاء السياس إن األ . جنبيةسالمي يف املنطقة، والرافض للهيمنة األ     بن الدن بل إىل تنامي الشعور اإل      
  :قليمي املطلوب لتحقيق ذلكرهاب والتعاون اإلتؤثر سلبا على اجلهود املفترضة حملاربة اإل

  %.٤ىل أقل من إمن السعوديني عربوا عن ثقتهم بالواليات املتحدة، اليوم تدنت النسبة %٦٠. ٢٠٠٠ يف العام -
  .سالميانتماءهم اإل أما اليوم فإم يعربون عن نتماءهم العرويب،ا كان معظم العرب يعربون عن ٢٠٠١ يف العام -
سـتياًء مـن    ا بالقاعدة ولكن    بإجيابية أكثر مما ينظرون للواليات املتحدة ال حباً       ) للقاعدة( معظم العرب ينظرون     -

  ).طالبان( خاصة وأن معظمهم ال ميلك قناعة بإقامة دولة إسالمية على مثال. الواليات املتحدة
 تبني أن أكثر    ٢٠٠٣ جري عام سالمي، إال أم ويف إحصاء أُ     نتمائهم اإل ام العرب يعربون عن      بالرغم من أن معظ    -

 وجاك شرياك وصدام حسني، وما      ١٩٧٠الذي تويف عام    ) مجال عبد الناصر  (ثالث زعماء شعبية يف العامل العريب هم        
  .جيمع هؤالء الثالثة سياستهم املناهضة للواليات املتحدة

رهاب، فعليها أن تكسب قلـوب وعقـول املـواطنني العـرب      املتحدة حريصة على حماربة اإل     إذا كانت الواليات  
نظمـة  دعـم األ  (سـالمي   واملسلمني عرب االخنراط يف سياسة أكثر واقعية مع القضايا اليت هتم العاملني العـريب واإل              

برز كوا   االسرائيلي هو النقطة األ    يبقى أن الصراع العريب   ). الديكتاتورية،احلرب العراقية والصراع العريب االسرائيلي    
  .الرئيس الباكستاين عن هذا املوضوع) برويز مشرف(سالمي كما عرب القضية املركزية للعامل اإل
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كية للمنطقة هي إعادة إحياء العملية السلمية بني        يمردارة األ جيابية اليت ميكن أن ترسلها اإل     شارات اإل اإل" إن من أهم    
  ".سرائيل ومحايتهااستمرار حمافظتها على ضمان أمن اليني مع الفلسطينيني واالسرائي

سالمية على أنه خيدم أهدافها وتوجهاهتا وتطورها، أما        التطور الدميقراطي جيب أن يأخذ طريقة يف املنطقة العربية واإل         
تعقيدا على املـدى    مور ستصبح أكثر    فإن األ ) بن الدن (دفع املنطقة دفعاً حنو الدميوقراطية ملواجهة تطلعات وتنظيم         

  :عتبارات باحلسباناكية أن يأخذوا ثالثة يمرالقريب واملتوسط وعلى واضعي السياسة األ
ستقرار، وال يـؤمن االسـتقرار إال بنجـاح         ارهاب الذي ختشاه الواليات املتحدة ينمو حيث ال يوجد           إن اإل  -١

، ففي العراق حيث التجربة ال تزال يف بـداياهتا          الدميوقراطية والتحول إليها، وهذه عملية طويلة وشاقة وتتطلب وقتاً        
ن حيتضن إرهابيني أكثر مما كان حيتضن يف عهد صدام حسني، لذلك فمن املمكن أن تقوم الواليات                 أصبح العراق اآل  

ففي باكستان مثالً حيث املشكلة خمتلفة تدعم الواليـات املتحـدة           . املتحدة بتبديل أولوياهتا تبعا ملصلحتها الوطنية     
الرئيس الباكستاين حملاربة القاعدة ويف نفس الوقت تطالبه باالنفتاح الـسياسي كوسـيلة حملاربـة               ) برويز مشرف (

فالعراق سيكون ساعتئٍذ جتربة فاشلة إذا استبدلت الواليات املتحدة حكومـة           . سالميني داخل باكستان  املتشددين اإل 
غلبية الشيعية حملاربة املتـشددين عـوض تـشجيع          األ حزب البعث الديكتاتورية حبكومة ديكتاتورية أخرى تقودها      

  . الدميقراطية والتعددية احلزبية لتأمني مصاحلها وبدل أن يكون العراق منوذجاً دميوقراطياً مستقراً يف وسط العامل العريب
اًء وسط خاصة وأا تواجـه عـد       إن إدارة بوش تواجه مشكلة توجيه وتشجيع التطور الدميقراطي يف الشرق األ            -٢

  .نظمة املتسلطة الديكتاتوريةمتزايداً من اجلمهور أكثر مما كانت تواجهه من األ
نتشار الدميقراطية بعد احلرب    ا هذا ما يفسر التناقض بني مواقف احلكومات واجلمهور خالل احلرب العراقية، وأن              -أ

  .أقل منه قبلها العراقية هو
ىل اجلمهـور يف اتمعـات      إات املتحدة اخلارجية جيب أن يصل       ىل أن مفهوم سياسة الوالي    إ هذه املعضلة تقود     -ب

  .صالح السياسيسالمية كشرط يسبق اإلالعربية واإل
 فـإن   ،زالة احلواجز عاقتها وإل  إن الواليات املتحدة ال تستطيع فرض الدميقراطية إذا كان هناك أكثر من سبب إل              -٣

  :على  عليها التركيز
  .نسانالتأكيد على موضوع حقوق اإل  -أ
  .صالح االقتصادي والتعاون بني القطاعني العام واخلاص التأكيد على اإل-ب
  . البحث عن وسائل لتشجيع وممارسة احلقوق املدنية-ج

  .نإن هذه االستراتيجية ستساعد الواليات املتحدة على املدى الطويل على مواجهة أهم هتديد تواجهه اآل
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  .)متارا كوفمان ويتس(بقلم ... ستراتيجية ثابتةإصالح يف العامل العريب كاإل  نشر-
  

ال بد للواليات املتحدة من وضع سياسة ثابتة وواضحة بالتعاون مع حلفائها ملوازنة تضارب املصاحل، وتزامناً مع بدء                  
  .جتماعياقتصادي واصالح وتوجيه املنطقة العربية حنو إصالح سياسي وعملية إعادة اإل

كي يمروسط هدفه استمرار تدفق النفط احليوي لالقتصاد األ       أمني االستقرار يف الشرق األ    إن ت  : غياب االستقرار  -
الـسعودية   مـصر، (نظمة املؤيدة للواليـات املتحـدة       من االسرائيلي، وكذلك احلفاظ على األ     والعاملي، ومحاية األ  

) الـسكاين (لتوسع الـدميوغرايف    ا وسط يف السنني القادمة هو    ، فاخلطر الداهم على االستقرار يف الشرق األ       )ردنواأل
نظمة العربيـة  جتماعي جديد بني األ  الذلك جيب املساعدة على بناء عقد       . واجلمود االقتصادي والتحالفات السياسية   

سـتقرار  اومواطنيها لتطوير وتنمية هذه اتمعات وبالتايل التعاون بينها وبني الواليات املتحدة يف القضايا امللحة مثل                
  .يرانية والصراع العريب االسرائيلي وسائر القضايا ذات االهتمام املشتركهة الطموحات النووية اإلالعراق ومواج

وسط على املـدى    ىل الرغبة يف تأمني االستقرار يف الشرق األ       إإضافة  : رهاب  صالح العريب واحلرب على اإل     اإل -
وهـذا  ". رهاباإل"سالميني، ومكافحة   اإلكية على املدى البعيد، هي مواجهة       يمرهداف السياسة األ  أالقريب، فإن   

عداد املتزايدة مـن الـشباب   يتطلب إصالحا يشمل الوضع السياسي واالقتصادي والعمل على تأمني فرص عمل لإل           
  . سالميبعادهم عن التطرف اإلإل
ريـات  نظمة حنـو ح    إن اهلدف هو حتقيق الدميوقراطية وليس توجيه األ        :صالح  أهداف املؤيدين الستراتيجية اإل    -

حمدودة، والواليات املتحدة عليها أن تنخرط يف هذه االستراتيجية، فليس من مصلحتها تأييد املعارضني وتشجيع قيام                
صالح، ن تشجع القادة العرب على اإل     أمر، لذلك على الواليات املتحدة      ثورة للتغيري قد تكون معادية هلا يف اية األ        
  . هلم العون لتحقيق ذلكللحفاظ على االستقرار واهلدوء وأن تقدم

ىل إنظمة احلاكمة، مما يقود الوضع     سترخاء األ اصالح  من املخاطر احملتملة لعملية اإل    : صالح تقييم خماطر سياسة اإل    -
سالمية للسلطة كما حدث    صالح التدرجيي والتحول املرحلي، ومن املخاطر أيضا وصول القوى اإل         الفوضى بدل اإل  

 كيني بشكل يعـرب   يمر يف السلطة قوى غري إسالمية ولكن معادية لأل        ، وقد تضع أيضاً   ١٩٩١نتخابات  ايف اجلزائر يف    
ن أية حكومة ستستلم السلطة     أ إال أن من املهم أن نرى أيضاً      . وسطكية يف الشرق األ   يمرعن عدم الثقة بالسياسة األ    

ورويب والواليـات  ع االحتـاد األ وسط سواء مؤيدة أو معارضة للسياسة الغربية فإا حمكومة بالتعاون م      يف الشرق األ  
ىل السلطة وختفيف أثـر     إسالميني  ىل خفض فرص وصول اإل    إكية هتدف   يمرصالح األ املتحدة، لذلك فإن سياسة اإل    
  .كية يف املنطقة وضمان حسن التعاون معهايمروصول أي منها على املصاحل األ

وسط فإن هناك ثـالث     صالح يف الشرق األ    لإل على ضوء املخاطر احملتملة    : صالحىل مقاربة واضحة لإل   إاحلاجة   -
  :طارخيارات مطروحة يف هذا اإل

صالح التدرجيي يف العامل العريب بشكل ال يتعارض مع قيم ومفـاهيم املنطقـة              تدعم الواليات املتحدة عملية اإل     -أ
  .صالح على العامل العريبن الواليات املتحدة تفرض اإلأيفترض منه  وبشكل ال
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صالح االقتصادي أولوية على السياسي كون االسـتقرار والنمـو   أن تعترب الواليات املتحدة أن اإل  من املمكن  -ب
  .صالح السياسياالقتصادي هو املدخل لإل

صالح فإن الواليات املتحدة جيب أن تركز على إعطاء احلقوق املدنية للمواطنني يف              لضمان حسن سري عملية اإل     -ج
  .خرىاحلكومات العربية ملشاركة السلطة مع القوى السياسية األالعامل العريب قبل أن تضغط على 

نظمة العربية   حكيما خاصة وأن األ    مر الواقع لن يكون عمالً    إن مشروعا أقل طموحا للمنطقة العربية أو أقل جماةً لأل         
  . عن توجهاهتا وليس لتحقيق إصالح جدي إجيابياًنطباعاًاعطاء صالح إلتستغل اإل

صالح ولويات مبا خيدم اإل   صالح كافة اجلوانب وجيب أن ترتب األ       جيب أن يشمل اإل    :صالحاإلوضع أولويات    -
  .كيةيمرنفسه دون أن يتعارض مع املصاحل األ

  : التحرر االقتصادي-١
ستيعاب العمالة الشابة اجلديدة يف سوق العمل وإعطاء اجليل اجلديد الفرصة لتحسني ظروف             ا على املدى القصري،     -أ

  .نفاق احلكومي وتوجيههالعمل على حتسني اإلحياته، و
 على املدى البعيد، حتسني توزيع الثروة على كافة القطاعات االجتماعية واالقتصادية مبا خيفف مـن الفـساد                  -ب

  .ويسمح مبشاركة أوسع يف االقتصاد العاملي
  : إصالح تعليمي-٢
  .فة تعليمية تعطيه مهارات توظيفية يف سوق العمل على املدى القصري، مساعدة اجليل اجلديد يف احلصول على ثقا-أ
 لتحاقهم بـاملتطرفني وتـوفري  اجيال اجلديدة سياسة الفكر االنتقادي لتخفيف خطر  على املدى البعيد، تعليم األ  -ب

  .تربية مدنية تعلمهم ممارسة الدميقراطية
  
  
  
  :التحرر السياسي  -٣
اد على وعي املواطنني خللق الشروط املالئمة لوجود أحزاب سياسية            على املدى القصري، ممارسة الشفافية واالعتم       -أ

  .سالميونوإعالم حر يوقف التقدم الذي حيرزه اإل
  .قامة انتخابات حرةمنية والتحضري إل على املدى البعيد، تطوير الدستور واملؤسسات السياسية والقضائية واأل-ب
 والفوضى اليت قد يتسبب ا هذا الفشل سيكون هلا وقعـا            صالح إن فشل عملية اإل    أين جيب أن نركز جهودنا؟      -

مدادات النفطية، لذلك فإن على الواليات املتحدة       ستقرار اإل امن وعدم   نعدام األ ا على االقتصاد العاملي نتيجة      كارثياً
ثـالث  ساسية اليت تربطها ا مصاحل مشتركة يف العامل العريب، وهي عبـارة عـن               أن تركز جهودها على الدول األ     

  :جمموعات
بسبب عمق عالقتهما بالواليات املتحدة وحضورمها القوي يف العامل العريب واالستقرار الـذي  (  مصر والسعودية     -أ

  ).يتمتعان به

 ١٠



صالحات بالتعـاون مـع الواليـات       بسبب العدد السكاين املهم وإمكانية تطبيق اإل      (واليمن     املغرب واجلزائر   -ب
  ).املتحدة

من عدم قيام عالقة جيدة تربطها بالواليات املتحدة إال أا بسبب الدور الذي تلعبـه يف لبنـان                  أما سوريا بالرغم    
هتمام من الواليات املتحدة يتركـز حـول مـستقبلها          اوالقضية العراقية والرتاع العريب االسرائيلي أصبحت حتظى ب       

  .ومستقبل نظامها
ن تأثريهم حمدود يف العامل العريب إال أن عالقتهم اجليـدة   بالرغم من أ  (تونس، البحرين والكويت     قطر، ردن،  األ  -ج

  ).مع الواليات املتحدة تبقيهم يف دائرة االهتمام
جنـاح  مكانات اليت متلكها الواليات املتحدة إل     جيب تسخري كافة اإل    : صالحالعوامل املؤثرة يف جناح عملية اإل       -

  .عادة صياغة وترتيب وبعضها جيب احملافظة عليها بعناية إلصالح يف العامل العريب، بعض السياسات حباجةسياسة اإل
نظمة على االخنراط     العالقات الدبلوماسية، التواصل مع العامل العريب من خالل العالقات الدبلوماسية لتشجيع األ             -أ

  .صالحيف اإل
  .الحاتصربط املساعدات املقدمة من الواليات املتحدة للعامل العريب بتطبيق اإل.   املساعدة-ب
  .صالح يف العامل العريب  تعاون الدول الصناعية الثمانية على تقدمي املساعدة لإل-ج
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  ).مارتني إنديك( بقلم... وسط  حتقيق السالم يف الشرق األ-
  

إسرائيل بعد أربع سنوات من الرتاع الدموي بني        ) هناك ضوء يف اية النفق ولكن ال يوجد نفق         (يقول مشعون برييز  
الف الضحايا ال زال التحدي أمام إدارة بوش يف فترهتا الثانية حول كيفية التقريـب بـني                 آوالفلسطينيني وسقوط   

سرائيل، الـدول   اىل اية النفق، وكيفية التعاون مع القيادة الفلسطينية اجلديدة،          إعادة الضوء   الطرفني إل  وجهات نظر 
  .فسهالعربية واللجنة الرباعية لبناء النفق ن

من العمل علـى    (يتطلب احلفاظ على التوازن التقدم على كل مسار من املسارات التالية            : احملافظة على التوازن   -
لتداخل هذه املسارات   ) يراين للفلسطينيني ىل وقف الدعم اإل   إىل الضغط على النظام السوري للتعاون       إاستقرار العراق   

 لألخر وإمكانية وقف إطالق النار بني الفلـسطينيني واالسـرائيليني           مع بعضها مما جيعل التقدم على أحدها مساعداً       
  : جهدين متوازيني داخليني ومهاىل ذلك أيضاًإلكنه يستلزم إضافة . أسهل

  )بناء النفق. ( تشجيع الفلسطينيني واالسرائيليني لتحقيق مصاحلة تارخيية-أ
  .)ضوء يف اية النفقال. ( تقدمي الدعم للطرفني لتجاوز املتطرفني يف اجلانبني-ب
سـتالم  احالل السالم مـع  الحت فرصة إل) مازن أبو(ستالم حممود عباس  ابعد وفاة عرفات و   :  إعادة بناء النفق   -

  : ثالثةالقيادة اجلديدة، إن دعم هذا التوجه يتطلب شروطاً
  .دة بناء الثقة بني الطرفنيعا  االنسحاب من غزة إل-أ
  .ني  تطبيق هدنة جديدة بني الطرف-ب
  .نتخابات تشريعية جديدة يف الضفة والقطاعا  -ج
  :إعادة بناء القدرة الفلسطينية يتطلب  -
  .منيةجهزة األاالقتصادية، القضائية واأل  إعادة بناء املؤسسات السياسية،-أ
  . إجيابياًمما خيلق جواً" سرائيلا" العمل على وجود شريك يف املفاوضات مع -ب
ستعداده لالنسحاب من غزة ال بد مـن        ابعد وفاة عرفات وإعالن شارون      : ب من غزة  فك االرتباط واالنسحا    -

  .مور الضروريةحتقيق بعض األ
  .ىل جانبهإ  دعم الرئيس حممود عباس والوقوف -أ
  .منية الفلسطينية  إعادة ترتيب وتدريب القوى األ-ب
  .ى غزةسلحة عل  ترتيبات تقوم ا الواليات املتحدة ومصر ملنع تدفق األ-ج
  .  تعاون الواليات املتحدة والبنك الدويل لدعم السلطة-د
تتطلب دعم الواليات املتحدة للمعتدلني يف اجلانبني، وقف بناء املستوطنات من جانـب  :  النفقإىلإعادة الضوء    -

  :ع التاليةىل طاولة احلوار والتفاوض حول املواضيإاالسرائيليني ووقف العنف الفلسطيين لبناء الثقة والعودة 
  .ىل جانب بعضهما البعضإ  بناء دولتني دميقراطيتني لشعبني مستقلني يعيشان بسالم -١
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من % ٥-٣من الضفة الغربية وكامل القطاع ويعوض على         %٩٧-٩٥  بناء الدولة الفلسطينية على ما يوازي         -٢
  .راضي املقتطعةاأل
ىل دولة فلسطني فقط مع التعويض وحرية اخليار يف االستقرار خـارج أو             إ يسمح لالجئني الفلسطينيني بالعودة      -٣

  .داخل الدولة الفلسطينية
% ٥ىل جانب احلدود يف ثالث مستوطنات يف مساحة ال تتعـدى            إ املستوطنون اليهود يف الضفة الغربية جيمعوا        -٤

  .من أراضي الدولة الفلسطينية
  . حتت السيادة الفلسطينية واليهود حتت السيادة االسرائيلية  القدس مدينة واحدة عاصمة لدولتني العرب-٥
  .سرائيل يف الدفاعامنية اليت تشترط دولة فلسطينية مرتوعة السالح، ولكن مستقلة مع حق   الترتيبات األ-٦
  .عتراف الدول العربية بإسرائيلا  إاء الصراع العريب االسرائيلي، و-٧
  ؟الدميقراطية أوالً  -

صوات املطالبة بأن يطبق الفلسطينيون الدميقراطية قبل االخنراط يف العملية السلمية، ولكن يف احلقيقـة               األترتفع بعض   
ال حاجة هلذا الشرط املسبق الن الفلسطينيني تواقني للدميقراطية بعدما خربوا االضطهاد واالحتالل والتفرد بالـسلطة          

  .الذي مارسه عرفات
بري يف حتسني الظروف املوضوعية لتحقيق تقدم علـى املـسار التفاوضـي إذا               لسوريا دور ك   :الورقة السورية   -
  : السوري بشكل متوازي ومن النتائج اليت يتضمنها–ستأنفت املفاوضات على املسار اللبناين ا
  .خرى  إن املشاركة السورية تعطي الغطاء الشرعي والسياسي لكافة املشاركات العربية األ-١
 الدعم الذي تقدمه للمجموعات الفلسطينية، ووقف نشاطاهتا كشرط الخنراط سوريا اليت              مطالبة سوريا بوقف    -٢

  .بدأت تبدي مرونة
  .  قد يبدو أن لسوريا مصلحة يف ضبط أداء حزب اهللا يف جنوب لبنان حىت ال يعرقل مسار املفاوضات-٣
ئيلية ويتيح لسوريا التعـاون لتحقيـق        اخنراط سوريا يف العملية السلمية يبعد أخر جيش عريب عن اجلبهة االسرا            -٤
  .ينيراستقرار العراق مما يضعف احللف السوري اإلا

  .مور ويؤخرها ولكن جيب أن يبقى الباب مفتوحا الخنراط سورياغتيال الرئيس احلريري يف لبنان قد يعقد األاإن 
  .وسطكي للعملية السلمية يف الشرق األيمراملبعوث الرئاسي األ  -

  طـويالً   ووقتاً  كبرياً كية غونداليزا رايس تقوم بالرحالت املكوكية وهذا يتطلب جهداً        يمرة اخلارجية األ  ال تزال وزير  
 مرتبط به مباشرة ويقوم بكل ما يلزم مـن جهـد    خاصاًقد ال متلكه الوزيرة، لذا جيب أن يعني الرئيس بوش مندوباً         

  .مامىل األإلدفع العملية السلمية 
نسحاب شارون من غزة يعطيه فرصـة طيبـة         ائيس بوش أن يعلم بأن غياب عرفات و        جيب على الر   :  التوقيت  -

سالميني املتشددين الذين تدعمهم إيران سيذلون كل جهد ممكن لتعطيـل           لتحريك العملية السلمية، خاصة وأن اإل     
  .وإعاقة أي تقدم
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  ).كينيث بوالك(بقلم ... ٢٠٠٥خطة لكسب السالم يف :   إنقاذ العراق-
  

ىل ركام وبعد ثالثني    إ سنة من احلصار وثالثة حروب مدمرة حتول العراق          ١٢ بعد. كيةيمرأولوية السياسة األ  العراق  
ختاذ قـرار دون العـودة      ا على    على املواطن العراقي الذي مل يعد قادراً        من احلكم الديكتاتوري الذي أثر سلباً      عاماً

عادة بناء مـا هدمتـه      ميلكون القدرة وال القرار إل     قيني ال للمركز أو مراجعة من هم أرفع منه، أصبح العراق والعرا         
  .احلرب

يف اجلنوب يتعاون الشيعة بأمر من مرجعيتهم الدينية، ولكنهم يف نفس الوقـت جيهـزون الـسالح واملتطـوعني                   
  .وامليليشيات

  .ةىل الشيعإكيني يرغبون يف تسليم السلطة يمريف الغرب السنة حياربون بال هوادة مفترضني أن األ
  .كراد باهلدوء، ولكن ال ضمانة الستمرار التعايش بني احلزبني الكرديني الرئيسينييف الشمال ينعم األ

     لذلك ال بد من إعادة النظر بالـسياسة         .ىل ثالث دول متثل القوى الثالث     إد باالنقسام   من هنا نرى أن العراق مهد
  .هستقراراكية املتبعة يف العراق، للحفاظ على وحدته ويمراأل
  
  
  .ستراتيجية جديدةحان الوقت إل: من  األ-

ىل خارج العراق، وهتدمي عملية البناء ومنـع العـراقيني مـن            إإن هدف املقاومة العراقية هو دفع الواليات املتحدة         
رتكبته الواليات  افاخلطأ الذي   . مورعمار، وإظهار أن أمراء احلرب وحدهم ميسكون بزمام األ        املشاركة يف إعادة اإل   

عدم إجراء توازن بني سياستها واستراتيجيتها من جهة واملوازنة املخصصة واملقررة لتحقيقها، فقد ركزت        تحدة هو امل
  .خرى للمقاومة وأمراء احلربكية على املدن وحقول النفط وتركت الريف واملناطق األيمراالستراتيجية األ

ىل أن تصل حيث مل تصل بعد، وتكون منطلقـا          إوقون  املطلوب إقامة مناذج أمنية وتنموية يتمسك ا العراقيون ويت        
  .لقوى عراقية مدربة وجمهزة جيدا ومدعومة بقوى أجنبية

من يف كافة أرجاء العـراق، ولتعزيـز        ال ميلك التحالف القوات الكافية لتأمني األ      : هداف مع النتائج  مطابقة األ   -
  : وهيقوات التحالف، هناك ثالثة مصادر حمتملة لتأمني قوات إضافية

مـن يف    سنوات هي املدة املطلوبة لتدريب وجتهيز جيش عراقي قادر على حتمل مـسؤولية األ              ٥-٣:  العراقيني -١
  .ىل املواجهةإالبالد، حىت ال يتكرر ما حيدث اليوم من عمليات فرار نتيجة االستعجال يف دفع العراقيني 

مـن يف    جندي لتأمني األ   ١٨٠,٠٠٠ىل حوايل   إودها  على الواليات املتحدة أن ترفع عدد جن      :  الواليات املتحدة  -٢
  .زدياد قدرة القوات العراقيةاستقرار الوضع واخمتلف أحناء البالد، مث تقوم خبفض العدد تدرجييا مع 

كية اليت سبقت احلرب، والـبعض مـن        يمرسباب عديدة فإن بعض احللفاء غاضبني من السياسة األ        أل:   احللفاء  -٣
سباب أمنية متعلقة   خر ال يستطيع املشاركة أل    عتها يف إعادة إعمار العراق بعد احلرب، والبعض اآل        االستراتيجية اليت اتب  

  .لذلك جيب االستفادة من احللفاء القالئل الذين ال زالوا يشاركون. به
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  . من الداخل واخلارجعتراضاًاال بد من تغيري بعض التكتيكات اليت تلقى : تغيريات تكتيكية -
  .ات أولوية على الغارات  جعل الدوري-١
 القيام بدوريات مشتركة وخمتلطة مع العراقيني تشعرهم باملشاركة واالستعداد السـتالم املـسؤولية، ويعطـي                -٢
  .كيني فرصة جناح أكربيمراأل
 محاية العراقيني املشاركني يف إعادة إعمار العراق مما يتعرضون له من هجمات وغارات، وهذا يتطلب مشاركة                 -٣
  .ة مباشرة يف احلمايةكييأمر
كيون يف العراق، ونشر نتائجها علـى كافـة         يمر إنشاء مؤسسة مركزية للتعلم من الصعوبات اليت يواجهها األ         -٤

  .الوحدات املنتشرة يف العراق لالستفادة من اخلربات املكتسبة
طياف العراقية ومن   افة األ ال بد من مراجعة التطور السياسي يف العراق للتأكد من مشاركة ك           :  القطاع السياسي   -

  :وهذا يتطلب. على املناصبأىل إ عملية نشر املفاهيم الدميقراطية بدء من املستويات الدنيا وصوالً
إن وحدة العراق تتطلب وضع دستور يدرس بعناية ويضمن مـشاركة           . التأكد من وضع دستور عراقي مقبول       -

لرخاء للشعب العراقي، وإنشاء أحزاب ذات متثيل واسع، خاصـة          طياف العراقية، لتأمني االستقرار والنمو وا     كل األ 
  .وأن العراق يعاين اليوم من التشرذم واالنقسام، وأحزاب خيتصر براجمها وحضورها قادهتا فقط

جيب أن يفهم املواطن العراقي حقوقه وواجباته حىت يستطيع بعد ذلـك            . علىىل األ إسفل   من األ  بناء الدميقراطية   -
دميقراطية بشكل صحيح، كما أن الدميقراطية تطبق بشكل أفضل عندما ميارسها الشعب ويطبقها بنفسه              أن ميارس ال  

  .وليس عرب فرضها عليه بالقوة
كراد الراغبني بإقامة دولتهم املستقلة والشيعة العرب الذين        ، األ  وعرقياً  دينياً يضم العراق تنوعاً  . مشاركة السلطة   -

ىل أم منقسمون علـى     إمريكيني إضافة    غياب طويل، ولكنهم ال زالوا ال يثقون باأل        مساك بالسلطة بعد  يرغبون باإل 
كيني، فاخنرطوا يف املقاومـة أو      يمرأنفسهم، والعرب السنة الذين يشعرون باملرارة حلرمام من السلطة على أيدي األ           
وى فيها من خالل أحزاب تستطيع      دفعوا بأبنائهم لالخنراط فيها، لذلك ال بد من تقاسم السلطة ومشاركة كافة الق            

  .نه ال بد من عراق موحد مقبول من كافة العراقينياملشاركة دون املواجهة، أل
كية سوى التعاون مع العشائر الـسنية وشـيوخها كـوم           يمر ال خيار أمام القيادة األ     .التوجه للسكان السنة    -

 جيب تأمني الدعم للعشائر، ليس بالضرورة مببالغ نقدية، على املدى القصري . يتعاونون مع املقاومة ويسهلون هلا عملها     
ت احلساسة، ومنع املقاومة من ضرب البنية التحتية الـيت جيـري            آىل احلرس الوطين حلماية املنش    إبنائها  أولكن بضم   

ـ            . كية أيضاً يمربناؤها، وضرب القوات األ    سلمية أما على املدى البعيد، فيجب العمل على إدخال السنة يف العملية ال
  .كراد كالشيعة واألوضمان مشاركتهم يف أجهزة الدولة، ومساعدهتم على إجياد مرجعية قيادية متاماً

كيون كخشبة خالص للوضـع املتـردي يف        يمرل عليه العراقيون أوال مث األ      هذا الذي يعو   .التطوير االقتصادي   -
  :يف العراق بني كافة العراقيني، وهذا يتطلبكي يمرن الواقع احلايل يقضي على الثقة يف احلضور األأل. العراق
  تأمني منافع ملموسة سريعا كمعاجلة مسألة البطالة، وتأمني اخلدمات اليت يشعر العراقيون بتراجعها، وبتـشجيع     -١

  .عادة الثقة مبستقبل العراقوتفعيل الدورة االقتصادية، إل
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، وكذلك إشـراك الـشركات      طراف أيضاً  أن يشمل األ     إلغاء املركزية االقتصادية الن التطور االقتصادي جيب        -٢
 بأن مقدرات الـشعب     نطباعاًاىل الواجهة أعطى    إكية  يمرندفاع الشركات األ  ان  عمار، أل العراقية يف عملية إعادة اإل    
  .مهيته البالغة يف متويل إعادة بناء العراقىل ضرورة تطوير قطاع النفط ألإإضافة . العراقي ليست بني يديه

دارة والتنظيم واليت مـن املمكـن أن        مم املتحدة آالف الكوادر اليت متلك اخلربة يف اإل         لدى األ  : م املتحدة ماأل  -
 نطباعـاً امم املتحدة كوا تعطـي  ىل جانب األإخنراط دول كثرية اتضعها بتصرف الشعب العراقي، مما يسهل أيضا       

  . وإجيابياًحيادياً
رتباطات داخل العراق سواء مبـصاحل أو خبالفـات         اكل جريان العراق هلم     إن  ): جريان العراق (خنراط اجلريان   ا  -

ىل إجياد طريقـة    إاليت تربطها عالقات قوية بالعرب الشيعة مما جيب أن يدفع الواليات املتحدة             ) إيران(وأهم اجلريان   
العراق، كذلك ال بد    خرين يف   يرانيني حول املوضوع العراقي، واالستفادة كذلك من آراء وخربة اآل         للتفاوض مع اإل  

ن جريان العراق قادرون    أل) إيران تركيا، السعودية،(كية يف العراق    يمردارة األ من طمأنة جريان العراق حول نوايا اإل      
كية من املـأزق احلـايل   يمردارة األجياد طريقة خلروج اإلعلى عرقلة أو تأخري عملية إعادة إعمار العراق، وكذلك إل     

  .الذي تتخبط به يف العراق
  .مكان العمل على إجياد حل لكافة مشاكل العراقكخالصة ميكن القول أن باإل
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  ).كينيث بوالك(بقلم ...   مواجهة إيران-
  

 أمريكي غري معلن فيما خص احلرب يف أفغانستان والعراق إال أن إدارة بـوش مل                –بالرغم من وجود تعاون إيراين      
  .تقرر بعد كيفية التعاطي مع إيران

  
يرانية العراقية  من اخلارج تبدو إيران قادرة على مواجهة الضغوط اخلارجية من احلرب اإل           : يرانية الضعف اإل  نقاط  -
يرانيون قادرون على حشد التأييد الداخلي من خالل املظاهرات واملسريات    ىل العقوبات االقتصادية فال زال القادة اإل      إ

يراين تشكل حساسية مفرطة الضغوطات على االقتصاد اإل بات أوال أن نظرة عن قرب تؤكد أن العقو       إ. اليت يقودوا 
ىل أن العقوبات منعت    إيرانيني فالبطالة متفشية خاصة بني الشباب، والتضخم املايل يزداد باستمرار، إضافة            للقادة اإل 

لك إن   مليار دوالر لتطويره، كـذ     ٧٠إيران من حتديث أسلحتها، ومن تطوير قطاعها النفطي الذي تقدر حاجته ب           
 من االستثمارات خللق فرص عمل جديدة للشباب خاصة وأا تعـاين مـن               مليار دوالر سنوياً   ٢٠ىل  إإيران حباجة   

  .بطالة مرتفعة وتضخم مايل مرتفع
  
يراين، وكل مـسار    جيب أن تتبىن الواليات املتحدة مسارات مترابطة ومتعددة ملعاجلة الشأن اإل          :   ثالثة مسارات  -

يـرانيني غـري    ن السياسيني اإل  من شروطها أن تكون مرنة أل     . شأن فشل أحدها أن تفشل مجيعها     خر، ومن   يدعم اآل 
      ات فعلهم ومواقفهم السياسية، لذلك فإن على الواليات املتحدة أن تكون           مستقرين على رأي، ومن الصعب توقع رد

  .ارات وبالتايل النتائج املطلوبةجاهزة ومتوقعة ملواقف مفاجئة تتطلب مرونة يف التعاطي حىت ال تفقد ترابط املس
  
مبا أن الواليات املتحدة غري راغبة يف أية مواجهة عسكرية مع إيران            . إبقاء أبواب التسوية مشرعة   : ولاملسار األ   -١

ىل إيران بـاجللوس    إكية  يمرسلحة األ صفقات األ ) الكونترا(حالياً، ومبا أن الواليات املتحدة كانت راغبة منذ قضية          
ىل تسوية ممكنة مع مـا      إ للوصول    حاضراً حتماالًاجيب أن يكون    ) املساومة الكربى (ى  سم معها فإن ما ي    والتفاوض

ىل حل يف قضية امللف النووي      إيتطلبه ذلك من إلغاء لقوانني استصدرها الكونغرس ضد إيران، هذا يف حال الوصول              
  .يرانية جتاه الواليات املتحدةحلدة اإليراين، وسائر القضايا العالقة مع ما يستتبع ذلك من ختفيف ااإل

ىل حزب سياسي بعـد     إوحتول حزب اهللا اللبناين     " رهابلإل"كذلك جيب أن يستتبع ذلك وقف تعاون ودعم إيران          
صـول املاليـة    باملقابل تقوم الواليات املتحدة برفع العقوبات املفروضة على إيران وحتريـر األ           . أخذ موافقة سوريا  
خنراط إيـران يف    اوتسهل الواليات املتحدة     ات املتحدة، وحل كافة املطالبات القضائية املشتركة،      احملجوزة يف الوالي  

  .كافة مؤسسات اتمع الدويل
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لقد قاطعت الواليات املتحدة إيران فيما تعاونت معها أوروبا واليابان، وكلتـا            : )العصا واجلزرة (املسار الثاين     -٢
خرى ملنـع  ان، لذلك جيب أن تنسق الواليات املتحدة سياستها مع القوى الدولية األ       ستيعاب إير االسياستني فشلتا يف    

 جيب أن تظهر الواليات املتحـدة       إيران من االستفادة من التناقضات بني السياسات املختلفة للدول الصناعية، أيضاً          
 من تنـسيق العمـل الـسياسي        بد  من االجيابية يف التعامل مع إيران مبا يضمن خروجها من دائرة العداء، وال             قدراً

يراين واالقتصادي بني الواليات املتحدة وأوروبا واليابان لرسم سياسة واضحة يف التعامل مع إيران فعدم التجاوب اإل               
يبقى أن مشاركة روسيا والصني     ). اجلزرة(والتعاون له إجيابياته ونتائجه     ) العصا(مع مطالب اتمع الدويل له عواقبه       

  .ملقدمات والنتائجضرورية يف ا
  .يراينالتحضري الحتواء النظام اإل: املسار الثالث  -٣

ول والثاين فال يبقى أمام الواليات املتحدة سوى التصرف مبفردها وااللتـزام مببادئهـا ومحايـة                إذا فشل املسار األ   
  .لعمل العسكرياىل إخرى املطروحة واملمكنة من العقوبات مصاحلها ودرس كافة اخليارات األ
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  )فلينت ليفرت( بقلم... خنراط سورياا  -
عترافها حبضور سوريا ودورهـا يف قلـب العـامل    الطاملا كانت سوريا يف موقع العداء للواليات املتحدة بالرغم من         

  .العريب
 السورية خاصة بعد صـدور قـانون        -كيةيمرخالل عهد الرئيس بوش تراجعت العالقات األ      . جذور اخلالف   -

وىل من الرئاسة ومـع بدايـة       هذا يف الفترة األ   . ستقالل وسيادة لبنان الذي تبناه الكونغرس     استعادة  ا و حماسبة سوريا 
كي من دمـشق نتيجـة      يمر ومت سحب السفري األ    ٢٠٠٥فرباير  /   غتيال الرئيس احلريري يف شباط    االفترة الثانية مت    

  .لذلك
ن مـع   وىل، واآل اوين واضحة طوال فترة حكم بوش األ       السورية بعن  –كية  يمرمل حتظ العالقة األ   :   سياسة الفراغ   -

رهـاب  كية حنو سوريا خاصة يف موضوع مكافحة اإل       يمردخول إدارة بوش فترهتا الثانية، البد من حتديد السياسة األ         
  .سلحة الدمار الشاملأوالعراق و

  أربع نقاط أساسية: كيةيمرستراتيجية األ  أسس اإل-
  :)سورياقانون حماسبة (زيادة الضغط   -١

مـايو  / يـار أسياسة الضغط مارستها الواليات املتحدة من خالل قانون حماسبة سوريا الذي أصدره الكونغرس يف               
كي مـن   يمركية سحب السفري األ   يمردارة األ كية مبقاطعة سوريا وقررت اإل    يمر والذي يطالب الشركات األ    ٢٠٠٤
كي هـذا   يمر بقيت أحادية ومل تشارك التوجه األ      ا عاما مل تنجح أل    ٢٥لكن إجراءات كهذه وعلى مدى      . دمشق

  . على هذه القرارات ومل تعط النتائج املرجوةخرى مما أثر سلباًالدول األ
تستطيع الواليات املتحدة وال متلك القدرة على تغيري كل نظام بالقوة العسكرية بعد              ال: تغيري النظام السوري    -٢

ولذا يبدو أن االعتماد    . أفغانستان بالرغم من أن البعض يرغب يف ذلك       جراء يف كل من العراق و     أن مارست هذا اإل   
  . وأكثر واقعية وموضوعيةجراء التغيري من الداخل ممكناًعلى املعارضة إل

يعترب البعض أن إعادة إحياء العملية السلمية وتنـشيط املـسار الـسوري             :   إحياء املسار التفاوضي السوري     -٣
كيـة  يمردارة األ إن بدء عملية التفاوض ستسهل على اإل      . سدسبيل الوحيد الخنراط األ   بالتفاوض حول اجلوالن هو ال    

رهاب وأسلحة الدمار الشامل ومسألة ضبط احلدود العراقية والقضية العراقية          طرح سائر املواضيع املتعلقة مبكافحة اإل     
  .حبد ذاهتا

ت املتحدة أن متارس مع النظام الـسوري مـا           إن على الواليا   :)سياسة العصا واجلزرة  (االخنراط املشروط أو      -٤
رهاب، واعترفت ليبيا مبسؤوليتها عن طائرة    مارسته يف السودان وليبيا من ضغوطات حيث ختلى السودان عن دعم اإل           

ىل إلوكريب وسددت التعويضات، وسلمت ما متلك من برامج ومواد متعلقة بربناجمها لتطوير أسلحة دمـار شـامل                  
شارات االجيابية اليت أعطاها الرئيس     ن مل متارس إدارة بوش سياسة مماثلة بالرغم من اإل         لكن حىت اآل  . الواليات املتحدة 

متالكه اخلـربات   اكية، خاصة وأنه يعلم حاجته للدعم اخلارجي لتنفيذ إصالحات داخلية لعدم            يمردارة األ سد لإل األ
فـاالخنراط  .  أن يعرقل أية سياسـة إصـالحية       ىل مواجهته للحرس القدمي الذي حياول     إالالزمة لتحقيق ذلك إضافة     

  .املشروع يعين تبادل مصاحل أو حتمل نتائج عدم التعاون
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إن من مصلحة الواليات املتحدة أن حتدد أولوياهتا ومطالبها وأن تعاجلها مع سوريا اليت إذا               : سلة مطالب واحدة    -
سد وقدرته على القيـام      تعزيز وتقوية موقع بشار األ     ما جتاوبت فإن الواليات املتحدة باملقابل ستأخذ بعني االعتبار        

  .صالحات الداخليةباإل
غتيال الرئيس احلريري ارهاب ويبقى أن الوضع اللبناين اهلش واملستجد بعد      أولويات الواليات املتحدة هي العراق واإل     

  .ري من لبنانتفاق احلكومتني اللبنانية والسورية على جدولة االنسحاب السوا للحل بعد سيجد طريقاً
كي جيب أن يأخذ بعني االعتبار املصاحل السورية املشروعة يف العراق وأن            يمراحلوار السوري األ  : الشأن العراقي  -أ

اليت ستقدمها الواليات املتحدة    ) اجلزرة( للحكومة العراقية وستكون سياسة      التعاون بني الطرفني سيكون مفيدا أيضاً     
ة يف إعمار العراق وتعاون عراقي سوري جتاري أوسع، وأن يفهـم الـسوريون أن              لسوريا يف حال تعاوا، املشارك    

ويف حال رفضت سوريا التعـاون فـستكون        . التعاون مع الواليات املتحدة سيخدم املصاحل السورية بشكل أفضل        
رهابيني اإلهي البديل وستعرب الواليات املتحدة عن موقفها بشكل علين وواضح بأن قواهتا ستالحق              ) العصا(سياسة  
  .راضي السوريةداخل األ

رهاب لذا فإن سياسة الواليات املتحدة على املدى        ال تزال سوريا تصنف على أا دولة داعمة لإل         : رهاب  اإل  -ب
  .رهاب وهذا ما يعيق حتسني العالقات بني الطرفنيالقريب واملتوسط هي إبعاد سوريا عن اإل

  .ىل تبين مواقف وسياسات خمتلفةإ لدفع سوريا ىل سياسة العصا واجلزرةإوتعود مرة أخرى 
ستئناف احلوار واملفاوضات علـى املـسار الـسوري         استكمال هذه الدائرة    ايتطلب  : ستكمال دائرة السالم  ا  -

ىل أسلحة الـدمار الـشامل      إاالسرائيلي برعاية أمريكية مع ما يتطلبه ذلك من حل كافة القضايا العالقة من العراق               
  .رهاب واإلوالشأن اللبناين
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  ). فلينت ليفرت( بقلم... خنراط الرياضا  إعادة -
  

كية السعودية على قوهتا وحضورها، اليوم تشهد هذه العالقات بعض          يمر حافظت العالقات األ   على مدى ستون عاماً   
ن فرص فشل السياسة    كية من جديد فإ   يمرالتراجع وإذا فشل الرئيس بوش وإدارته يف إعادة بناء الشراكة السعودية األ           

  .وسط ستكون كبرية خالل فترة إدارة بوش الثانيةكية يف الشرق األيمراأل
لقد وقفـت   . منستراتيجية املشتركة بني السعودية والواليات املتحدة النفط مقابل األ        املصلحة اإل :   أمهية املصاحل   -

سـتقرار  امع الشيوعية، حيث ساعدت على      ىل جانب الواليات املتحدة خالل احلرب الباردة واملواجهة         إالسعودية  
جتاه الغرب مثل مصر خالل عهد السادات، كذلك سامهت يف          انظمة املوالية للغرب وساعدت على دفع بعضها ب       األ

نتهاء احلرب الباردة دعت السعودية الواليـات املتحـدة         اوبعد  . فغان ملواجهة االحتالل السوفيايت   دعم ااهدين األ  
ىل إعادة آل الصباح املوالني للواليات املتحدة       حتالل صدام حسني للكويت وإل    اىل اململكة ملواجهة    إواحللفاء الغربيني   

سعار واحلفاظ على   حتياطي النفط العاملي يف تثبيت األ     اكما تساهم السعودية مبا متلك من خمزون ضخم من          . السلطة
  .استقرار وثبات إمدادات النفط

 وضـلوع   ٢٠٠١ سبتمرب/ كية السعودية بعد أحداث أيلول    يمرعت العالقات األ  لقد تراج :  خماطر عدم االنتباه    -
ىل حـد أن بعـض النـواب        إستهدفت برجي التجارة العاملية يف نيويـورك        االعديد من السعوديني يف العملية اليت       

شبيهة بنظـام   رهاب وأعتربها البعض دولة     ىل قائمة الدول الداعمة لإل    إكيني طالب بضم السعودية     يمروالسياسيني األ 
ومل تتعـاون املخـابرات     . رهابيني الذين نفذوا العمليـة    طالبان برغم أن النظام السعودي مل تثبت إدانته يف دعم اإل          

نتبـاههم علـى    ا حيث ركز السعوديون     ٢٠٠٣ نفجارات الرياض عام  اكية إال بعد    يمرالسعودية مع املخابرات األ   
عراق مل تساهم السعودية بوحدات من جنودها إال أا مسحـت           خالل احلرب على ال   . رهاب الذي طال أراضيهم   اإل

كيـة ائيـا مـن      يمرنسحبت القـوات األ   انتهاء احلرب العراقية    اكية فوق أراضيها، وبعد     يمربتحليق للطائرات األ  
  .السعودية

لية صـعبة   كية السعودية تواجه السعودية اليوم أوضاع داخ      يمرمع تراجع العالقات األ   : أوقات صعبة يف الرياض     -
  .وهلذه التحديات أوجه ثالثة

 سنة  ١٤من سكاا حتت    %٤٦قتصادية حيث أن    ا لتطبيق إصالحات سياسية و     متزايداً   تواجه السعودية إحلاحاً    -١
عداد الضخمة من الشباب الذي يتخرج من اجلامعات واملدارس حيث تبلـغ نـسبة              مما يتطلب إجياد فرص عمل لأل     

  %.٣٠البطالة بني الشباب حبدود
 وحول دور    وسياسياً قتصادياًاسالم الوهايب يف اتمع السعودي       تدور يف السعودية اليوم حوارات حول دور اإل        -٢

  .املرأة السياسي واالجتماعي وكذلك وضع الطائفة الشيعية يف السعودية
حـتالل  االسعودية عقب    يراضعماهلم على األ  أرهابيني الذين تفاقمت     من اإل   جدياً  تواجه السعودية اليوم حتدياً    -٣

  . للعائلة احلاكمةالعراق بشكل ميثل حتدياً
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كية السعودية، ممـا    يمرإن ما يدور يف السعودية اليوم من حتديات وصعاب داخلية يف وقت تراجعت فيه العالقات األ               
ة يف وقت تتصاعد    مين يف محاية اململك   ىل التساؤل عن دور الواليات املتحدة األ      إدفع العديد من السياسيني السعوديني      

  .فيه موجة العداء للواليات املتحدة يف اململكة
ـ   اهللا يعترب أن الواليات املتحدة ال تتعاون مبا فيه الكفاية مع اململكة ملواجهة اإل              مري عبد إن األ   هرهاب ومكافحة متويل

ـ  كية مل تكن منصفة وأن األ     يمردارة األ كما أن سياسة اإل    كيـة يف  يمرسياسة األمري شعر باخليانة من بعض أوجـه ال
  :وسط من ضمنهاالشرق األ

  . يف بريوت٢٠٠٢اهللا يف القمة العربية عام  مري عبدجتاهل القضية الفلسطينية واملبادرة السلمية اليت أطلقها األ-أ
وسط وخطأ الرؤساء   صالح االقتصادي والسياسي يف الشرق األ      حول اإل  ٢٠٠٣مريكي عام     خطاب الرئيس األ    -ب

  . سنة يف التعاطي مع أنظمة متسلطة٦٠ مدى السابقني على
 من التقرير املشترك الذي أعده      ٢٠٠١كية إزالة اجلزء املتعلق بالتورط السعودي يف أحداث         يمردارة األ   رفض اإل   -ج

  .الكونغرس واملخابرات املركزية وعدم نشر هذا اجلزء علناً
ة النظام السين من بغداد مما أخـل بـالتوازن الـسين       ىل إزال إكل هذا ساهم يف الوضع املقلق داخل السعودية إضافة          

وهذا ما دفع باجلهاديني من داخل السعودية بالتوجه للقتال يف العـراق ومـن مث داخـل                 . الشيعي يف منطقة اخلليج   
 قلية الشيعية يف  يران يف املنطقة مما قد يؤثر على األ        إعطاء دور أكرب إل    ومن نتائج سياسة بوش أيضاً    . السعودية نفسها 

.  لسياسة حسن اجلـوار    السعودية إذا ما قررت إيران دعمها من جديد بعد أن توقف الرئيس خامتي عن ذلك تنفيذاً               
  .ىل حد ماإكية أيضاً أن بدأت السعودية تنأى بنفسها عن سياسات الواليات املتحدة يمرمن نتائج هذه السياسة األ

وحساس يف املنطقة للمساعدة يف حتقيق أهداف السياسة        إن الدور السعودي ضروري     : عادة االخنراط   احلاجة إل   -
  .كيةيمراأل
شبلي التلحمـي   (رهاب بدون تعاون السعودية وتعاوا الكامل كما ذكر         دارة بوش االنتصار على اإل      ال ميكن إل    -أ

  ).النب الدنية(يف مقالتهما حول )  وجاميس شتاينربغ
مـارتن  (د رحيل عرفات يتطلب مسامهة سعودية فاعلة كما ذكر            إن دعم املعتدلني من القادة الفلسطينيني بع        -ب

  ).إنديك
خنراط كافة أطياف الشعب العراق يف إعادة بناء العراق يتطلب تعاونا أكرب من جانب جريان العراق خاصة                 ا إن   -ج

  ).كينيث بوالك(السعودية لتأمني مشاركة السنة كما أشار 
ور يف أي ترتيبات ملرحلة ما بعد صدام ملا هلا من دور وتأثري يف العـامل                على املدى البعيد جيب أن يكون للسعودية د       

  .سالميالعريب واإل
كية يف املنطقـة كـذلك      يمركي ضروري لدعم السياسة األ    يمرإن التعاون السعودي األ   : ستراتيجيةاخليارات اإل  -

 سـتمرار اراتيجية لضمان تعاوا و   مين ضرورة إست  ستقرار السعودية السياسي واأل   اىل النفط السعودي جتعل     إاحلاجة  
  .جتاه تطوير احلريات يف اململكةالكن هذا ال مينع الضغط ب. كييمرتدفق النفط احليوي لالقتصاد العاملي واأل

  .نتخاا االختيار بني أربع خيارات إستراتيجية للتعامل مع السعوديةامريكية املعاد دارة األعلى اإل
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هذا اخليار يفترض أن تعلن الواليات املتحدة أن السعودية هي عـدو هلـا يف               ) القةالفوضى اخل : (ولاخليار األ   -١
رهاب والسري قدما يف إستراتيجية تعميم سياسة احلرية يف املنطقة، لكنها حتمل يف طياهتا خطـر                حرا املعلنة على اإل   
  .سالميني املتشددينيكية الن البديل احملتمل آلل سعود هم اإلرميطال املصاحل األ

يفترض البعض أن تقوم الواليات املتحدة بالضغط على السعودية يف بعض املسائل بشكل علـين               : اخليار الثاين   -٢
متنعت السعودية عن التجـاوب تفـرض       اويف حال   ) رهاب، الطاقة، إصالح التعليم، حماربة التشدد الديين      متويل اإل (

لنفط يصبح هذا اخليار غري ذي فاعلية إذ ستجد السعودية          ىل ا إلكن مع منو االقتصاد الصيين وحاجته       .عليها عقوبات 
  .سالمية املتشددةكما أن العقوبات قد تعزز حضور القوى اإل. خرآقتصادياً اشريكا 

يف القـضايا   ) خذ وأعط (مريكي أكثر يف سياسة تبادل املصاحل مع النظام السعودي          االخنراط األ : اخليار الثالث   -٣
قليمية لتتالءم مع املصاحل واالهتمامات السعودية      يث تعدل الواليات املتحدة بعض سياساهتا اإل      ستراتيجية املتبادلة حب  اإل

يهدد االستقرار يف اململكة كمـا       صالحات الداخلية السعودية بشكل ال    كذلك تعدل الواليات سقف مطالبها يف اإل      
  .تعاون االستراتيجي بني البلدينستمرار وزيادة الاصالح هو جيب أن يفهم أن هدف الواليات املتحدة من اإل

مين يف منطقة اخلليج يضم دول اخلليج، السعودية والعراق علـى غـرار             إنشاء إطار للتعاون األ   :    اخليار الرابع   -٤
احلل السلمي لكافة املشاكل والرتاعات وعدم التدخل يف شـؤون الـدول            (ورويب يضمن   من والتعاون األ  منظمة األ 

  .يرانيةمريكية اإلطار عامل ضغط يف املفاوضات األويشكل هذا اإل) نسانحترام حقوق اإلاخرى واأل
إن السياسة اليت جيب أن تتبعها إدارة بوش يف الفترة الثانية من إدارهتا جيب أن تعتمد علـى                  : رسم سياسة حمددة    -

أسيس إطار وترتيبات أمنيـة     ىل ت إتعاون ثنائي مكثف مع القيادة السعودية إضافة        (اخليارين الثالث والرابع واليت تعين      
  ).ملنطقة اخلليج
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