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  األمريكيةستراتيجية الواليات املتحدة ال  الثالثةاألعمدة: األمن اإلصالح والسالم
  ١يف الشرق األوسط

  
ـ  ا جمموعـة  واشنطن تقريـر      أصدرت مؤسسة  ٢٠٠٥ن عشر من فرباير     يف الثام   الرئاسـية   ةلدراس

Presidential Study Group Report األمـن اإلصـالح والـسالم   : والذي جاء حتت عنوان :
 يف الشرق األوسط، وهو تقرير صادق عليـه         األمريكية الثالثة الستراتيجية الواليات املتحدة      األعمدة

األعضاء الثالثة واخلمسون يف هذه اموعة، الذين ينتمـون اىل كـل مـن احلـزبني اجلمهـوري            
، Madeleine Albright مـادلني أولربايـت  : ية هلذه اموعة تـشمل واهليئة الرئاس. والدميقراطي

، Roy Blunt  ، روي بلنتHoward Berman  بريمان، هواردSamuel Berger رميويل برجص
 Alexander ، ألكسندر هيـغ Newt Gingrich ريش، نيوت جينجLeslie Gelb بليسلي جيل

Haigكامبلمان. ، ماكس أم Max M. Kampelman، كباتريكريجني ك Jeane Kirkpatrick ،
  رلني، روبرت مـاكف Joseph Lieberman ، جوزف ليربمانSamuel Lewis  لويسميويلص

Robert McFarlaneجـاميس وولـسي  . ، رR.James Woolsey  رمـان وك، ومـورتيمر ز 

Mortimer Zuckerman التقرير املخلص التنفيذي هلذا ،، وفيما يلي:  
  

 يف هذه األيام حتديات غري عادية يف الشرق األوسط، مما ألمريكيةاتواجه الواليات املتحدة 
ولعل . اإلصالح، والسالم ،واألمن: متكاملة مبنية على ثالثة أركانيتطلب منها أن تعتمد استراتيجية 

فإذا كانت .  العمل على تنفيذها وحدها غري كاٍفهي الضاغطة أكثر من غريها، ولكنأجندة األمن 
ة ال تريد فقط أن حتارب التهديدات اليت تواجهها يف املنطقة بل أن تغري أيضاً الواليات املتحد

 أن تباشر باإلصالحات األمريكيةالديناميكية اإلقليمية اليت تنتج مثل هذه التهديدات، فإن على اإلدارة 
ني تشجع على إرساء سالم آمن بالسياسية واالقتصادية واالجتماعية يف بلدان الشرق األوسط، وأن 

  . العرب واإلسرائيليني
  : اخلطوات األوىل

  :  هي٢٠٠٥إن أكثر األولويات ضغطاً على إدراة بوش يف عام 
 وتسليمها زمام األمور على األرض، تسريع عملية تدريب القوى األمنية العراقية اجلديدة -

  . بالتزامن مع بناء هيكلية حكومة عراقية حرة متثل كافة شرائح العراقيني

                                                 
يعد هذا التقرير من أهم التقارير اليت حتدد للرئيس األمريكي سياسته جتاه الشرق األوسط للسنوات األربع القادمة ، والنص الوارد هنا  1
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يق يف استراتيجية التعامل مع الربنامج النووي اإليراين مع القوى األساسية يف االحتاد التنس -
  . األورويب واألمم املتحدة

  . األيديولوجية ضد التطرف اإلسالميرب تطوير وتطبيق استراتيجية شاملة خلوض احل -
  . تقدمي قيادات جديدة من خالل عملية الدعوة إىل اإلصالح السياسي -
ار املستجدات األمنية والسياسية على الساحة الفلسطينية وفك االرتباط السلمي استثم -

  . واملنظم بني إسرائيل وقطاع غزة
ىل حتديد اسات، فإن عليها أيضاً أن ترفض الدعوات إ هذه السياألمريكيةوفيما تطبق اإلدارة 

 اجلانب جتاه طهران  مبادرة أحاديةوتقدمي من العراق، األمريكيةجدول زمين النسحاب القوات 
الوضع "اقتراح مبكر إلعادة استئناف مفاوضات أي والحتواء طموحاا فيما يتعلق بربناجمها النووي، 

  . بني اإلسرائيليني والفلسطينيني" النهائي

  
  األمن: أوالً

   : العراق
 ال تشكل ةبعد التأكد أنه أصبح دولة مستقر، من العراق األمريكي االنسحاب بيص

 األوسع يف املنطقة، يف خانة املصاحل الوطنية األساسية األمريكيةاً جلرياا وال للمصاحل ديد
وأفضل طريقة لتحقيق ذلك، يكون بدعم انبثاق عراق فدرايل موحد، . األمريكيةللواليات املتحدة 

وق تديره حكومة فعالة، متثل كافة الشرائح، وتكون خاضعة حلكم القانون، وحريصة على محاية حق
وتعترب االنتخابات العراقية اليت حصلت مؤخراً، والتشكيل املتوقع للحكومة االنتقالية . األقليات

. خطوات مهمة يف هذا اال، جيب أن تتضمن وضع مسودة دستور يكون شامالً قدر اإلمكان
لكن على وخالل هذه العملية على الواليات املتحدة أن تبقي على عدد كبري من قواا يف العراق، و

املدى الطويل، فإن قوة وقدرات اجليش العراقي الوطين ستكون الدليل الذي سوف تعتمد عليه 
وبالتايل فإن املهمة األوىل للواليات .  إلثبات جناعة سياستها يف العراقاألمريكيةالواليات املتحدة 

ما أن رحيل القوات ك يف العراق هي تدريب وجتهيز القوات األمنية العراقية، األمريكيةاملتحدة 
 عن العراق جيب أن يكون مرتبطاً بتحقيق ما ذكرنا من أهداف وليس بتاريخ اعتباطي األمريكية

وع جيب أن تكون  جتاه هذا املوضاألمريكيةوعليه، فإن سياسة الواليات املتحدة . على الروزنامة
تور مصادق عليه، وحني تتوىل حكومة عراقية منتخبة زمام األمور يف ظل قانون دسحني : كالتايل

 انسحاا ة سوف تبدأ بربجماألمريكيةيصبح األمن يف العراق حتت السيطرة، فإن الواليات املتحدة 
العسكري منه، وهذه العملية قد تبدأ يف وقت مبكر بطلب من احلكومة العراقية، وعلى اإلدارة 



سكرية هلا يف العراق، سواء كان  أن تؤكد على طول اخلط أا ال ترغب يف إبقاء قواعد عاألمريكية
  . ذلك، بالقوة أو باالتفاق

 يعترب االنتشار النووي اإليراين مبا فيه اخلطر الذي تشكله :االنتشار النووي اإليراين
ومن بني . األمريكياموعات اإلرهابية والدول املعادية أكثر التهديدات خطورة على األمن القومي 

ن التحدي األكثر صعوبة واألكثر تطلباً للقيام خبطوات عاجلة بشأنه، دول الشرق األوسط تشكل إيرا
  بل إن-وعات اإلرهابيةم خاصة فيما يتعلق بدعم ا-فمشكلة إيران ال تكمن فقط يف سياساا

ىل احتمال ان يشكل االنتشار النووي اإليراين حمفزاً لدول أخرى يف الشرق األوسط األمر يتعدى إ
ا اجلزائر لترد على إيران من خالل السعي المتالك ية السعودية ومصر وسوريا ورمبلعربمثل اململكة ا

إن منع إيران من امتالك أسلحة . وديد األنظمة اليت ال متتلك مثل هذه القدرات،قدرات نووية 
 وبأساليب أخرى إذا اضطر األمر، يشكل ضرورة ،نووية من خالل اجلهود الدبلوماسية إذا أمكن

ويف هذا اخلصوص، فإن أهم دور لواشنطن يف . األمريكيةاسية ملصاحل الواليات املتحدة حيوية وأس
منع إيران من امتالك هذه األسلحة هو يف الوصول إىل توافق مع أوروبا ينص صراحة على أن 

 حبق إيران، بناء - سواء كانت سلبية أو إجيابية –الواليات املتحدة سوف تتخذ اإلجراءات املناسبة 
ن على واشنطن أن األوروبية يف هذا الشأن، يف حني إ ما ستؤول إليه احملادثات بني إيران والدول على

ترفض فكرة إجراء حمادثات مع إيران بعيداً عن احملادثات اليت جتري بني إيران واألوروبيني، ولرمبا 
تشترك فيها اقتضت ضرروة إيقاف تطوير إيران للسالح النووي إجراء حمادثات متعددة األطراف 

 واالحتاد األورويب، إذا اتفق أركان األطلسي على أن مشاركة الواليات األمريكيةالواليات املتحدة 
 تلزم إيران أن تنهي برناجمها المتالك السالح  سوف تسهل الوصول إىل اتفاقيةاألمريكيةاملتحدة 
م املعارضة اإليرانية وحتقيق مثل هذا االتفاق ال جيب  أن يكون على حساب تقليص دع. النووي

من أجل إجياد حل هلذا يتم التلويح باخليارات العسكرية املطالبة باحلرية، كما أنه ال جيب أن 
  . املوضوع

لصعيد التكتيكي يف احلرب على ات املهمة اليت مت حتقيقها على اكن تعزيز اإلجنازمي :اإلرهاب
على " جترمي اإلرهاب"بعد أحداث احلادي عشر من أيلول من خالل االستمرار يف عملية اإلرهاب 

من خالل ضم جمموعات مثل حزب اهللا وحركة محاس إىل الئحة املنظمات و،الصعيد الدويل
اإلرهابية احملاربة دولياً، وتعزيز جهود استهداف البىن االقتصادية والدعوية والعملياتية 

الصعيد االستراتيجي، فإن مواجهة التحدي األيديولوجي املتمثل بالتطرف  على .٢لإلرهابيني
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والوصول إىل مجاهري املسلمني ، تسعى إىل إصالح األنظمة، اإلسالمي من خالل جهود طويلة املدى
  .  جيب أن يؤخذ بعني االعتبار على أنه أمر أساسي مركزي،اليت تعارض الراديكالية

 حتتاج الواليات املتحدة ، يف جمال السياسة املتعلقة بالطاقة كجزء من مبادرة أوسع:الطاقة
 جتاه أي األمريكي إىل جهود قيادية من أجل تطوير برنامج عملي خيفف من هشاشة املوقف األمريكية

ة قد حتدث يف الشرق األوسط فيما يتعلق بالطاقةخض .  
  

  اإلصالح :ثانياً 
 على اإلرهاب، على الواليات املتحدة أن تبذل جهوداً من أجل تعزيز األبعاد االستراتيجية للحرب 

أوهلما السعي للوصول إىل املاليني من املسلمني الذين ثبطهم التطرف اإلسالمي، وتبين : ذات وجهني
استراتيجية إلصالح اتمعات يف الشرق األوسط حىت تستطيع أن مش املتطرفني اإلسالميني، 

وهذا قد . ليت يتذرعون ا من أجل توسيع قاعدة الدعم الشعيب هلموتسقط من أيديهم ورقة املظامل ا
تدفق الدعم البشري للمجموعات اإلرهابية، ة ومنسقة من أجل احلؤول دون يتطلب جهوداً منظم

 مع احللفاء احملليني من الواليات املتحدة األمريكيةوذلك من خالل اعتماد استراتيجية تتعاون فيها 
. اء تغيريات جذرية يتم إحراز التقدم فيها بشكل تدرجيي تراكمي متستمرأجل التشجيع على إجر

 أن تعترب اإلصالح الشامل، وإرساء دعائم األمريكيةجيب على الواليات املتحدة : وبتعبري سياسي
 الثنائية مع البلدان األمريكيةالليربالية والدميقراطية عناصر أساسية يف عالقات الواليات املتحدة 

 يف املنطقة، وبالتايل، فإن هذا اجلهد سوف يتطلب تشجيع انبثاق قيادات جديدة، تصل من األساسية
  . خالل اآلليات الدميقراطية

ومن الناحية البريوقراطية، فإن هذا اجلهد يتطلب إعادة هندسة شاملة لكيفية نفاذ اإلدراة 
 والدفاع عن سياسة ها،عم ودتهاوتغذية األحالف احلالي إىل الشعوب من أجل التعريف باألمريكية

    . األمريكية  والترويج للقيماألمريكيةالواليات املتحدة 
  

  السالم :ثالثاً

 أن تبادر إىل االستفادة من األمريكيةفيما يتعلق بعملية السالم العربية اإلسرائيلية على اإلدارة 
علق بفك االرتباط مع سياسة إسرائيل فيما يت: األوىل: نافذة الفرص املهمة اليت فتحت من جهتني

قطاع غزة ومشال الضفة الغربية، والثاين انبثاق القيادة الفلسطينية اجلديدة اليت يبدو أا مستعدة 
 األمريكية إن هدف الواليات املتحدة .بشكل حاسم لرفض العنف كتكتيك للوصول إىل االستقالل
حلل الذي يوفر األمن والسالم ، وهو اهو إحراز تقدم على صعيد احلل القائم على إجياد دولتني



وهذا . ويعزل أولئك الذين اختاروا مسار رفض احللوللإلسرائيليني والكرامة والرضا للفلسطينيني، 
الوقوف إىل جانب : ميكن حتقيقه من على أفضل وجه من خالل التركيز على ثالثة أمور أساسية

، ودعم الفلسطينيني وهم حياولون ملء إسرائيل يف جمازفتها الفعلية من خالل قيامها بفك االرتباط
الفراغ السياسي يف مرحلة ما بعد عرفات من خالل إرساء دعائم جمموعة من املؤسسات التمثيلية 
والقانونية والرقابية، وترشيد نوايا الالعبني األساسيني على الساحة اإلقليمية والدولية الذين يسعون إىل 

ل االحتالل العسكري اإلسرائيلي بإدارة سياسية ملتزمة استبدامساعدة السلطة الفلسطينية على 
 ألن كل ذلك ميكن أن يشكل جسراً حنو املزيد من باحملاسبة والشفافية والسالم، وحكومة منظمة،

وما نقترحه هو أن على .  املفاوضات املتعلقة بالوضع النهائيلبنود خارطة الطريق، واستئنافالتطبيق 
فكار  ألن مثل هذه األأي استراتيجية جديدة للسالم مرفوضة بوضوح أن  أن تعلناألمريكيةاإلدارة 

يف هذه املرحلة املفصلية سوف تعيق اجلهود السياسية احلساسة اليت سوف تسمح لفك االرتباط 
االسرائيلي واإلصالح الفلسطيين أن يريا النور، باإلضافة إىل ذلك، فإن على الواليات املتحدة 

لتأكيد على مسامهتهم ل العربية ومع األوروبيني وغريهم حوار فعال مع الدول  أن تنخرط يفاألمريكية
واستثمار االصالحات الفلسطينية " جترمي اإلرهاب"خاصة فيما يتعلق مبوضوع ،الكاملة يف هذه العملية

  . وتبيان أمهية السالم وفوائده لكل األطراف
وسطن ويف كل  من احلاالت  للعمل يف الشرق األأمريكيةهذه التوصيات تشكل أجندة 

 ضرورية لنجاح هذه اخلطوات، ولكن أمريكا وحدها ال تستيطع أن األمريكيةاملذكورة فإن الريادة 
حتقق هذه األهداف، وحلسن احلظ، هناك الكثري من الدول املستعدة لالنضمام إلينا كحلفاء من أجل 

دها، إال أن مفهوم التهديدات واالستعداد مواجهة التهديدات واالستعداد الختاذ اإلجراءات املناسبة ض
ومن أجل أن نكسب املعركة على الرئيس الختاذ اإلجراءات ضدها خيتلف من عاصمة إىل أخرى، 

أن يتبىن سياسية دبلوماسية تقوي األحالف والعالقات املوجودة حالياً، مع املؤسسات الدولية 
مع جبدية وتعاطف إىل آراء حلفائنا والقيام بتوسيعها مىت أمكن ذلك، كما أن عليه أن يست

، وأن يرحب بأي فرصة لبسط األسباب والضرورات اليت تدعو الواليات املتحدة وأصدقائنا
  . وحلفائنا ومنافسينا وحىت أعدائنا على التحرك لكل أصدقائنا، األمريكية



  الفقرة املتعلقة حبماس وحزب اهللا يف التقرير الكامل
  

  محاس وحزب اهللا
 يف حرـا    األمريكيةشمل اجلهود الدولية اليت تقوم ا الواليات املتحدة         جيب أن ت  

بأن نـشاط هـذه     عات مثل محاس وحزب اهللا، فالفكرة اليت تقول         على اإلرهاب جممو  
ساحة الصراع العريب اإلسرائيلي، وبالتايل فإما جيب أن ال حيتال حيزاً           اموعات حمدود ب  

 هي حقيقة خاطئة، وهزمية سياسية، فكال هاتني املنظمتني         ية على اإلرهاب  عامليف احلرب ال  
ا، ومجع التربعات، وتأمني الدعم السياسي على مستوى عـاملي،          م بتجنيد أعضائه  انتقوم

وخطرية، تظهر الواليـات    متهالكة  وكال اموعتني تشاركان القاعدة يف محل أيدولوجية        
لك شبكة عريضة تـوفر هلـا الـدعم         ومحاس اليت متت  . املتحدة على أا الشيطان األكرب    

اللوجسيت واملادي، هلا ارتباطات واضحة بتنظيم القاعدة؛ يف حني أن حزب اهللا مل يكتف              
فقط بتنفيذ عمليات إرهابية حول العامل، بل إن هناك أدلة حسية على تعاونه مع تنظـيم                

ـ       القاعدة، وهذا ما أشار إليه مؤخراً      التحقيق بأحـداث    التقرير الصادر عن اهليئة املكلفة ب
 أن تعمل بـشكل     األمريكيةوبالتايل فإن على الواليات املتحدة      . احلادي عشر من أيلول   

وثيق مع حلفائها يف أوروبا ومع إسرائيل ويف العامل العريب كله من أجل حماربـة هـاتني                 
ما، وكشف   اما مع املنظمات األخرى الناشـطة        موعتني، وإحباط عملياوإعاقة عالقا 
  . لشبكة اإلسالمية اإلرهابية الدوليةيف ا




