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 الفعل وردة الفعل في الشرق األوسط
 بقلم جون ب. ألترمان

 
إدارة الرئيس األميركي  رأت فيها ،2011عندما اندلعت االحتجاجات الجماهيرية في العالم العربي في العام 

باراك أوباما فرصةً سانحةً. حيث ساعد الرئيس األميركي على دفع رئيس جمهورية مصر السابق، حسني 

مبارك، الذي كان حليف الواليات المتحدة منذ وقت طويل، إلى التنحي عن كرسي الرئاسة المصرية، قائًًل: 

ند كّل مفصل من مفاصل الوضع في مصر، انحزنا إلى "أعتقد أّن التاريخ سيسجل في نهاية األمر أننا، ع

  الجانب الصحيح من التاريخ".

 

وبعد نحو أربع سنوات على ذلك، لم تترسخ بعد "قوة الشعب" في منطقة الشرق األوسط. ذلك أّن دواًل مثل 

صر، فقد ي مليبيا وسوريا ال تزال تنزف بسبب الحروب األهلية التي بدأت على شكل احتجاجاٍت سلمية. أما ف

نة لحكم العسكري بعد ساتأييد الشعب عاد إلى  أّدت االنتخابات إلى تشكيل حكومة إقصائيٍة جًدا إلى درجة أنّ 

أسامة بن الدن، عاد الجهاديون  واحدة على حكمها. وبعد ثًلث سنوات ونصف على موت زعيم تنظيم القاعدة

لينبعثوا في المنطقة. وفي هذه األثناء، تجد الواليات المتحدة نفسها تخوض معارك في منطقة الشرق األوسط 

 يسودها تأّزم التحالفات وتناقص النفوذ األميركي. ما الخطأ الذي حصل؟ 

 

كمن المشكلة في تخلي الواليات المتحدة . بالنسبة إلى البعض، تلآلراءفي الواقع، ما المواقف إال انعكاس 

السريع عن المبادئ من أجل مصالحها. تسبب حديث الرئيس األميركي في وزارة الخارجية األميركية بعد 

حين شبّه االحتجاجات في منطقة الشرق األوسط بالثورة  ين،أسبوع واحد على مقتل بن الدن برفع آمال المثالي

لحصول على الحقوق المدنية في خمسينيات القرن الماضي وستينياته، قائًًل: األميركية والنضال األميركي ل

"بعد عقود من قبول هذه المنطقة للعالم كما هو، لدينا فرصة للسعي إلى إرساء العالم كما يجب أن يكون". إال 

الجيوش  ق معأّن تفاقم العنف والفوضى في منطقة الشرق األوسط دفع الواليات المتحدة إلى العمل بشكٍل أوث

 وأجهزة المخابرات والقادة المستبّدين الذين بدوا قبل أشهٍر قليلة وكأّن الزمن عفا عليهم. 

 

وقد تبّدت أجلى صور هذا التجاذب بين الُمثُل والمصالح في البحرين، مقّر األسطول األميركي الخامس 

دية وغيرها من الدول المجاورة، بقمع وحيث كانت الحكومة السنية تقوم، مدعومةً من المملكة العربية السعو

ثورة تحّركها الغالبية الشيعية. لم تتأثر عمليات القاعدة البحرية واستأنفت الواليات المتحدة بيع بعض المعّدات 

 العسكرية بعد بضعة أشهٍر على بدء األحداث. 

 

بل قارب السذاجة في وجه  ،وحسب ومن اآلخرين من رأى أن موقف الواليات المتحدة لم يقتصر على المثاليّة

األخطار الحقيقية والمستمرة التي برزت في منطقة الشرق األوسط. وال يزال الحلفاء العرب في الخليج 

يشتكون من أّن إدارة أوباما قد "ضّحت بحسني مبارك خدمةً لمصالحها الخاصة" وهو ما أدى إلى الفوضى. 

ا من تغافل الواليات المتحدة عن خطر اإلخوان   تهالمنطقة عن حيرفي حكومات المحافظة الوقد عبّرت 

المسلمين، واعتبارهم ديمقراطيين في حين رأتهم تلك الحكومات ثيوقراطيين متعطّشين للسلطة. وال تكتفي 

هذه الحكومات بالتساؤل حول إمكانية تلقيها دعًما من الواليات المتحدة إذا ما واجهت تحديات داخلية، بل 

انت الواليات المتحدة ستمّد أعداءها بالعون والمساعدة بسبب إيمانها الخاطئ بنوايا األعداء تتساءل حتى إذا ك

الطيبة. يشتكي الواقعيون في الواليات المتحدة من أن االضطراب الذي يرافق التغيير السياسي السريع متوقع 

  األوسط الشرق منطقة حول وتعليقات مًلحظات : الشهرية المجلة



 ب الوعي التاريخي أو التفكيروعميق، وأن التلهّف الذي قابلت به الواليات المتحدة هذا التغيير يعكس غيا

 االستراتيجي. 

 

 -ولعل أكثر ما يفاجئ في األشهر األخيرة، هو أنّه في الميادين التي تصب فيها الواليات المتحدة جّل جهودها 

قد رّكزت الحكومة األميركية جهودها حصًرا على العًلقات بين الحكومات. وبذلك، يعّول  -كالعراق مثًًل 

على مسؤولين غالبًا ما يكونون فاسدين أو عديمي الفاعلية للوصول إلى صفوف الجماهير  الرئيس األميركي

 الكبيرة غير الراضية التي كان قد رأى فيها الرئيس طاقاٍت واعدة قبل بضع سنوات.

 

وعلى الرغم من مسارعة البعض إلى وصف تصرفات الحكومة األميركية بقلة الكفاءة أو حتى الخبث، فإن 

لفعالية تأتي في الواقع نتيجة استمرار حالة عدم اليقين األميركي. ذلك أن االضطراب الذي يسود انعدام ا

قد دفعت الواليات المتحدة إلى اتخاذ موقف حذٍر إزاء استدامة حلفائها. وبتعبير  الشرق األوسطالسياسات في 

 كثير من زعماء المنطقة بالخشيةأبسط، فالواليات المتحدة ليست مستعدة للمراهنة على نجاحهم. وقد شعر ال

من سرعة سعي الواليات المتحدة إلى إنشاء عًلقات عمل مع اإلخوان المسلمين في مصر وترددها البطيء 

في تقبل استيًلء الجيش المصري على السلطة. بالنسبة إلى الواليات المتحدة، فقد كان ذلك تعبيًرا مبدئيًا عن 

تيجة. أما للحلفاء العرب من جهتهم، فقد كان ذلك عبارةً عن احتضان التركيز على األسلوب بداًل من الن

 انتهازي للرابح بداًل من الصديق.

 

ثم إّن تقييم القادة العرب للمفاوضات التي تقودها الواليات المتحدة حول البرنامج النووي اإليراني مشوب 

ن الًلزم ا أكثر متبذل الواليات المتحدة جهودً بالريبة من نوايا الواليات المتحدة. فالحكومات العربية تخشى أن 

أكبر من الًلزم إزاء انتهاكات إيران  بخمودلمحاولة إرضاء إيران في المفاوضات، واالستجابة بالتالي 

ى مخاوف القادة الخليجيين عل وتتفاقمالًلحقة التفاقاتها، وهو ما يتركها فريسة طموحات الهيمنة اإليرانية. 

أنه احتمال اعتماد الواليات المتحدة على نفسها في ميدان الطاقة، وهو ما يرون بسبب وجه الخصوص 

 من االهتمام األميركي بالشراكة معهم وبأمنهم.  سيخفف

 

وعلى الرغم من شيوع االتفاق على وجوب استجابة السياسة األميركية في منطقة الشرق األوسط إلى 

هذه السياسة قد تحّولت إلى سياسة تفاعلية تامة: تقوم على الظروف على أرض الواقع، تشيع الخشية من أّن 

غير متناسقة. وهذه النظرة بأنها تفاعلية تثير الشكوى من عدم تفاعلها هي األزمات وال ترتكز على مبادئ و

 بشكٍل كاٍف مع شكاوى الملتمسين الفرديين. وذلك يجعلها تبدو عاجزةً أيًضا.

 

يزا رايس أو كوندولالسابقة تحويليّة" التي اتّبعتها وزيرة الخارجية األميركية وسواء نظرنا إلى "الدبلوماسية ال

"صناعة الدول في القرن الحادي والعشرين" التي اعتمدتها وزيرة الخارجية األميركية الحالية هيًلري 

لعالم الذي يزداد ا اكلينتون، نًلحظ أن الواليات المتحدة ال تزال تفتقد إلى االستراتيجية التي تحتاج إليها في هذ

صال وسائل االتو أكبر حيث قوة الجهات غير الحكومية -ومنطقة الشرق األوسط التي تزداد تعقيًدا  -تعقيًدا 

. وبالقدر عينه من األهمية، ساعد تعقيد السياسة الخارجية على إرساء أصعب األولويات والحفاظ على أقوى

األولويات االستراتيجية للواليات المتحدة. وتظهر صّحة هذا األمر بصورة  تمييزعالم بات يزداد فيه صعوبةً 

خاصة بالنظر إلى االندفاع البيروقراطي القوي إلى إدراج األولويات في وثائق استراتيجية بداًل من االختيار 

 من بينها.

 

يد في سوف يصب بالتأك -سع بتعريفه الوا –أما االستراتيجية األوضح، فتأخذ هذا الشكل: أمن الطاقة العالمي 

مصلحة الواليات المتحدة االستراتيجية، كما هو حال احتواء اإلرهاب العابر للحدود. واألمر سيّان بالنسبة إلى 



الحفاظ على أمن الحلفاء الرئيسين في مواجهة الدول المعادية، وتحسين قدرة الحكومات الصديقة على 

ت الصديقة في المنطقة وفي أوروبا وفي آسيا هو الهدف الصمود. ويجب أن يكون العمل مع الحكوما

االستراتيجي، ومن أجل السعي إلى تحقيقه، على الواليات المتحدة أال تكتفي بالعمل مع الحكومات الصديقة بل 

عليها أيًضا أن تدفع باتجاه تمكين مجموعة من الجهات غير الحكومية ذات التفكير المشابه، سواء في 

دة أو خارجها. وفي أثناء كل ذلك، يجب أال يغيب عن بال الواليات المتحدة أن بعض أهم الواليات المتح

نجاحاتها قد نتجت، ال عّما أنجزته بشكٍل مباشر، بل عبر إنشائها مؤسسات ووضع حوافز شجعت الناس 

علها لى ردود فوالحكومات على العمل بالطريقة المطلوبة. ال يزال على الواليات المتحدة أن تتفاعل، ولكن، ع

 أن تكون جزًءا بسيطًا من أفعالها في منطقة الشرق األوسط وخارجها. 
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