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أبوظبـــي :المســـتقبل لألبحـــاث والدراســـات المتقدمة.

مقدمة
تبــدو ذكــرى أحــداث  11ســبتمرب  2001مختلفــة هــذه املــرة ،ليــس فقــط ،ألنــه مــر عليهــا عقــدان
شــهد فيهــا العــامل تحــوالت غــر مســبوقة ،عــى صعيــد قضايــا األمــن والسياســة واالقتصــاد واملجتمع
والتكنولوجيــا ،وإمنــا لكــون تلــك الذكــرى جــاءت بعــد أســابيع مــن عــودة حركــة طالبــان إىل الســلطة
يف أفغانســتان ،إثــر انســحاب أمريــي أثــار جــدالً بــن مــن يرونــه اســتمرارا ً لرتاجــع القــوة األمريكيــة،
وآخريــن يعدونــه نهجـاً واقعيـاً ممتــدا ً منــذ إداريت أوبامــا وترامــب إىل بايــدن ،حيــث األولويــة لبنــاء
الداخــل ملنافســة القــوة الصينيــة املتصاعــدة.
لقــد أظهــر ذلــك االنســحاب األمريــي درس ـاً جديــدا ً يُضــاف إىل سلســلة دروس أفرزتهــا – وال
تــزال -أحــداث  11ســبتمرب بالنســبة لــدول ومجتمعــات الــرق األوســط .فعــى ســبيل املثــال،
بــدت هنــاك مراجعــات إقليميــة حــول مــدى إمكانيــة مواصلــة االعتــاد عــى ال ـراكات الوثيقــة
مــع الواليــات املتحــدة ،يف ظــل اسـراتيجيتها لتقليــص املهــام العســكرية الخارجيــة ،خاصــة أن ذلــك
العــزوف األمريــي عــن الــرق األوســط أنتــج تقدم ـاً لقــوى “مــلء الف ـراغ” ،مثــل روســيا وتركيــا
وإي ـران ،لتصبــح بدورهــا فواعــل رئيســية يف ديناميــات الحــرب والســام يف املنطقــة.
وانعكــس ذلــك الــدرس الــذي أدركتــه بعــض حكومــات الــرق األوســط مبكرا ً عــى وتــرة التكيف
اإلقليمــي الــذي بــدا أكــر تســارعاً خــال األعــوام األخــرة ،لجهــة إعــادة تشــكيل املحــاور اإلقليميــة
والنــزوع إىل تهدئــة الرصاعــات واالســتقطابات الخارجيــة ،وتنويــع عالقتهــا مــع القــوى الدوليــة عــى
غ ـرار روســيا والصــن ،بــل وعــودة الدعــوات لتفعيــل االتجــاه العــريب املشــرك ،عــى أســس أمــن
وســامة الــدول العربيــة ملواجهــة التغلغــات اإلقليميــة لرتكيــا وإيـران يف شــؤون دول املنطقــة.
ومــع تالقــي ذكــرى  11ســبتمرب والصعــود الطالبــاين يف أفغانســتان ،بــدت املنطقــة أيضـاً يف مواجهة
مغذيــات جديــدة ومحتملــة لظاهــرة اإلرهــاب التــي أخــذت صعــودا ً وانــزوا ًء خــال عقــد مــا بعــد
ثــورات العــام  ،2011حيــث إن بعــض الخ ـراء يتوقعــون حف ـزا ً جديــدا ً لإلرهــاب عــى املســتويني
املحــي والعاملــي ،بفعــل تداعيــات النمــوذج الطالبــاين عــى تحــركات تنظيمــي “القاعــدة” و”داعش”،
وفروعيهــا يف الــرق األوســط والســاحل األفريقــي.
وبالتــايل ،فــإن وتــرة تغــر مفاهيــم مثــل األمــن وســيادة الــدول التــي عرفهــا الــرق األوســط
بفعــل مكافحــة اإلرهــاب والتدخــات الخارجيــة يف أعقــاب  11ســبتمرب  ،2001ســتظل عــى األرجــح
مســتمرة ،بــل وســتعزز ظواهــر جديــدة منهــا صعــود “الرجــل القــوى” ملواجهــة أزمــات االنكشــاف
األمنــي والســيايس لبعــض الــدول العربيــة ،يف ظــل تراجــع النمــوذج الدميقراطــي ،إذ بــدا مــن الصعــب
بنــاء اســتقرار وتوافــق ســيايس داخــي يف الــدول واملجتمعــات نتاج ـاً لفــرض اإلرادات الخارجيــة أو
اســتدعاء منــوذج ســيايس إىل ســياقات مغايــرة.
ومثــل هــذه الــدروس واالنعكاســات ألحــداث  11ســبتمرب عــى الــرق األوســط يطرحهــا هــذا
امللــف الخــاص ملركــز املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة ،حيــث يقــدم آراء خاصــة ومتنوعــة
لكبــار الك ّتــاب والخـراء والباحثــن العــرب ،حــول مــا الــذي تغــر يف منطقتنــا ،وإىل أيــن ســتتجه بعــد
عقديــن مــن أحــداث  11ســبتمرب؟
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ذكرى  11سبتمبر بين تغير األمن وسيولة الجهاد
د .نصر محمد عارف
أكاديمي ومفكر سياسي مصري

عــى الرغــم مــن مــرور  20عامـاً عــى أحــداث  11ســبتمرب  ،2001فــإن العــامل مل يعــرف الحقيقــة الكاملــة حولهــا،
ومل يتبــن عــى ســبيل القطــع واليقــن كل املالبســات بشــأنها ،ومــع ذلــك فــإن الحقيقــة التــي ال تقبــل الشــك أن
هــذه األحــداث قــد غــرت شــكل العــامل وصورتــه إىل زمــن ال ميكــن ألحــد أن يتنبــأ بــه .وهــذا التغيــر متعــدد
األبعــاد والجوانــب ميكــن تلخيــص أهــم أبعــاده يف مجموعــة النقــاط اآلتيــة:
 -1نهايــة مفهــوم األمــن والســكينة مبعنــاه القديــم
الــذي كان موجــوداً قبــل أحــداث  11ســبتمرب ،حيــث
كان البــر العاديــون يشــعرون بدرجــة معينــة مــن
األمــان واالطمئنــان يف حياتهــم ،وكانــت املخاطــر
بالنســبة لهــم معلومــة املصــادر ،محــددة الشــكل
والنتيجــة ،وهــي محصــورة يف اإلطــار الجغــرايف،
واملحيــط االجتامعــي ،ومل يكــن مــن ضمنهــا أن
يكــون مــن مهــددات األمــن ومنغصــات الحيــاة
مخاطــر تــأيت مــن أقاليــم وقــارات بعيــدة ال عالقــة
لإلنســان العــادي بهــا ،وإمنــا يتــم التضحيــة بــه مــن
أجــل النكايــة بحكومتــه ،أو بديانتــه .وقــد متــدد
هــذا املفهــوم مــع تنظيــم داعــش اإلرهــايب ،ومــع
الهجــات العبثيــة التــي حدثــت يف املــدن األوروبيــة
ويف نيوزيلنــدا وغريهــا ضــد أبريــاء ال عالقــة بينهــم
وبــن مــن يعتــدي عليهــم .ونهايــة مفهــوم األمــن
بهــذا املعنــي غــرت حيــاة املليــارات مــن البــر ،وكلفــت
الحكومــات مــوارد هائلــة ملواجهــة مخاطــر محتملــة مثلــا
حــدث يف ســبتمرب .2001
 -2تراجــع مفهــوم ســيادة الــدول باملعنــي التاريخــي الســابق
عــى أحــداث ســبتمرب ،فقبلهــا كانــت الســيادة مفهوم ـاً مقدس ـاً
ال ميكــن املســاس بــه إال بعــد إجـراءات معقــدة جــدا ً؛ مــن أهمها
ق ـرار مــن مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة تحــت الفصــل
الســابع مــن امليثــاق .وبعــد  11ســبتمرب  ،2001أصبحــت الــدول
القويــة القــادرة تخــرق ســيادة الــدول األضعــف تحــت حجــة
جاهــزة وهــي محاربــة اإلرهــاب .فقــد كان للحــرب األمريكيــة
عــى أفغانســتان والعـراق تأثــر غايــة يف الخطــورة عــى املفهــوم
القانــوين للنظــام الــدويل الــذي كان يعتمــد مفهــوم الســيادة
كقاعــدة قانونيــة لجميــع ترصفــات أعضائــه .ومثــال آخــر يف هــذا
الســياق ،مــا تقــوم بــه تركيــا يف الع ـراق وســوريا وليبيــا وغريهــا
تحــت ذريعــة محاربــة اإلرهــاب الــذي أصبــح تهمــة جاهــزة
يتــم إلصاقهــا بأقليــات أو حــركات سياســية انفصاليــة.
 -3انتكاســة حركــة الفكــر النهضــوي اإلســامي لصالــح الحــركات
الشــعبوية التــي تريــد إعــادة متثيــل التاريــخ عــى مــرح
العــر ،وذلــك تحــت شــعار الجهــاد الــذي متــت عمليــة معقــدة
لتشــويهه؛ قامــت بهــا قيــادات تنظيــم القاعــدة ومــن ســار عــى
طريقتهــم ،حيــث تــم تحويــل الجهــاد الــذي يعــد بابــاً مــن
أبــواب الفقــه اإلســامي التاريخــي لــه ضوابطــه ومحدداتــه إىل
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مفهــوم ســائل يتــم توظيفــه لتربيــر أعــال وحشــية قاســية ال
يقبلهــا أي ديــن أو ملــة مــن ملــل بنــي البــر .ويف هــذا الســياق،
ظهــرت حــركات إجراميــة عديــدة ترفــع شــعار الجهــاد مثــل
“بوكــو حـرام” ،وحركــة “الشــباب” يف الصومــال ،وأفــرع القاعــدة
يف مختلــف بقــاع العــامل اإلســامي .وظهــور هــذه الحــركات التــي
متــارس اإلرهــاب تحــت عنــوان “الجهــاد” ،جــاء عــى حســاب
حــركات التجديــد والنهضــة واإلحيــاء اإلســامي التــي بــدأت مــع
القــرن التاســع عــر وكانــت تهــدف إىل تحقيــق نهضــة حضاريــة
يف املجتمعــات املســلمة.
 -4تجديــد ثقافــة املواجهــة بــن العــامل اإلســامي والغــرب؛
وهــي الثقافــة التــي كانــت موجــودة يف فــرة االســتعامر الغــريب
ألفريقيــا وآســيا .فقــد أدت أحــداث ســبتمرب  2001إىل تجديــد
هــذه الفكــرة التــي ســوق لهــا املفكــر الســيايس األمريــي
“صمويــل هنتنجتــون” يف كتابــه “صــدام الحضــارات” قبــل ذلــك
بنحــو  10ســنوات ،وكان العــامل يظــن حينهــا أن هــذه فكــرة
افرتاضيــة نظريــة ،فــإذا بأحــداث  11ســبتمرب تحــول هــذه الفكــرة
إىل واقــع حقيقــي تعيشــه العديــد مــن املجتمعــات والحــركات
الدينيــة وتدعــو إليــه ،ســواء يف العــامل اإلســامي أو يف الغــرب.
إجــاالً ،هــذه بعــض املجــاالت التــي أحدثتهــا هجــات 11
ســبتمرب  2001عــى شــكل العــامل الــذي نعيشــه اليــوم والتــي
ســوف تســتمر معنــا لعقــود قادمــة مــا مل تتــم عمليــة تغيــر
يف الوعــي العاملــي تقــوم بهــا أدوات الثقافــة والفنــون العابــرة
للحــدود.

ملفات المستقبل

لماذا فشلت التدخالت العسكرية األمريكية في الشرق األوسط؟
يوسف جمعة الحداد
كاتب إماراتي

ال شــك أن الفشــل الــذي يالحــق التدخــات العســكرية األمريكيــة يف الــرق األوســط ليــس اســتنتاجاً تحليليـاً يحتاج
إىل براهــن وشــواهد ،بــل هــو واقــع تقــر بــه الدوائــر السياســية يف واشــنطن .وميكــن اإلشــارة ،عــى ســبيل املثــال ،إىل
مــا كتبــه بــن رودس نائــب مستشــار األمــن القومــي األمريــي يف عهــد الرئيــس األســبق بــاراك أوبامــا ،حيــث كتــب
يف مجلــة “فوريــن أفــرز” األمريكيــة ،معتـراً أن ليبيــا والعـراق وأفغانســتان والصومــال كانــت ســتكون أفضــل مــن
دون التدخــل العســكري األمريــي.
والســؤال األكــر إلحاحــاً لــدى الدوائــر
البحثيــة يتمحــور حــول عوامــل فشــل
التدخــات العســكرية األمريكيــة يف الــرق
األوســط خــال العقديــن املاضيــن ،وهنــا
ميكــن اإلشــارة إىل عوامــل عديــدة:
 -1غيــاب الفهــم الدقيــق للثقافــة الســائدة
لــدى املجتمعــات ،والتبايــن بــن املجتمعــات
التقليديــة يف منطقــة الــرق األوســط ونظريتها
يف الغــرب ،حيــث اعتقــدت بعــض النخــب
األمريكيــة أن تطويــر نظريــات مثــل “الفــوىض
الخالقــة” كأســاس إلعــادة بنــاء الــدول وفــق
املبــادئ والقيــم الغربيــة ميكــن أن ينجــح يف
الــرق األوســط ،ولكــن التجــارب جميعهــا
يف هــذا الشــأن قــد فشــلت متام ـاً ومل تقــرب
مــن تحقيــق أي نجــاح ،بــل ذهــب بعضهــا يف
اتجــاه معاكــس ودفــع بالــدول إىل مســتنقع
الفــوىض والعنــف واالضطرابــات والتــرذم الطائفــي واملذهبــي
والعرقــي وانهيــار مفهــوم الدولــة متام ـاً ،والعــودة إىل حاضنــات
ووالءات تــم تجاوزهــا بشــكل كبــر ،مثــل القبائليــة واملناطقيــة
واملذهبيــة ،إذ مل يكــن منطقيـاً أن تقــوض أســس الدولــة القوميــة
التــي مل تكــن ثابتــة بعــد.
وهنــا ميكــن مناقشــة الــرؤى األمريكيــة الحاملــة بشــأن بنــاء
دميقراطيــة واقتصــاد ســوق وتجــارة حــرة وغــر ذلــك مــن دون
مراعــاة تأثــرات البيئــة والتقاليــد والثقافــة الســائدة يف دول
املنطقــة ،ودراســة تأثــر ذلــك كلــه عــى الــرؤى التــي يطرحهــا
مخططــو السياســات األمريكيــون .ولــو أخذنــا مثــال ليبيــا ،حيــث
كان متوقعــاً تحقيــق انتقــال رسيــع إىل دولــة غنيــة بالنفــط
مواليــة للغــرب ،تصبــح أيض ـاً ســوقاً جاهــزة لــركات األســلحة
الغربيــة ،ولكــن بــدالً مــن ذلــك ،تحــول األمــر إىل كابــوس أمنــي
ونقطــة متركــز جديــدة لتنظيــات اإلرهــاب ،وتحولــت ليبيــا
إىل ممــر عبــور لألســلحة لالرهابيــن يف جميــع أنحــاء منطقــة
الســاحل.
 -2ضآلــة اإلنفــاق األمريــي عــى “إعــادة البنــاء” ،فالتدخــات
العســكرية األمريكيــة التــي ترفــع شــعار إعــادة بنــاء الــدول

وترســيخ الدميقراطيــة مل تنفــق ســوى مبالــغ ضئيلــة مــن
جملــة اإلنفــاق العســكري لهــذه التدخــات يف تحقيــق الهــدف
الرئيــي ،أي يف التنميــة وبنــاء الــدول .فعــى ســبيل املثــال،
تقــول اإلحصــاءات إن اإلنفــاق العســكري األمريــي يف أفغانســتان
والــذي المــس ســقف تريليــون دوالر مل يُنفــق منــه ســوى 130
مليــار دوالر ،بينــا ذهــب الجــزء األكــر مــن اإلنفــاق العســكري
عــى احتياجــات القــوات األمريكيــة .كــا مل تنفــق الواليــات
املتحــدة ســوى  10مليــارات دوالر يف مكافحــة تجــارة املخــدرات
يف هــذا البلــد.
 -3غيـــاب الرؤيـــة االســـراتيجية األمريكيـــة طويلـــة األمـــد،
ففـــي البدايـــة تحـــدث القـــادة والرؤســـاء األمريكيـــون عـــن
الســـعي إلعـــادة بنـــاء الـــدول وغـــرس الدميقراطيـــة وثقافـــة
حق ــوق اإلنس ــان والقي ــم الغربي ــة يف ه ــذه ال ــدول ،ث ــم ع ــاد
الرئي ــس ج ــو باي ــدن ليتح ــدث بع ــد االنس ــحاب األمري ــي م ــن
أفغانس ــتان ع ــن أن الوالي ــات املتح ــدة مل تك ــن تس ــتهدف بن ــاء
الدول ــة األفغاني ــة ،ب ــل ذهب ــت ملكافح ــة اإلره ــاب .والحاص ــل
أن هـــذا االرتبـــاك االســـراتيجي قـــد ســـبب رضرا ً مبصالـــح
الواليـــات املتحـــدة ،وتراجـــع مصداقيتهـــا ،وأســـهم يف إيجـــاد
مناطـــق ودول ضعيفـــة وهشـــة ،واتســـعت رقعـــة اإلرهـــاب
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بشـــكل كبـــر وتحولـــت تنظيامتـــه إىل فسيفســـاء تنتـــر يف
مناطـــق جغرافيـــة واســـعة .وبـــدالً مـــن وجـــود فـــراغ أمنـــي
يف دول ــة واح ــدة ،مث ــل أفغانس ــتان ع ــام  ،2001اتس ــع األم ــر
ليشـــمل بعـــد ذلـــك العـــراق وبعدهـــا ســـوريا وليبيـــا.
 -4الخطــأ يف إدارة مــا يُعــرف بـــ “الربيــع العــريب” عــام ،2011
حيـــث تبنـــت الواليـــات املتحـــدة الرؤيـــة القائلـــة باالعتـــاد
عـــى جامعـــات اعتربتهـــا منوذجـــاً لإلســـام الســـيايس املعتـــدل
كبديـــل ألنظمـــة الحكـــم القامئـــة ،وكانـــت املحصلـــة فشـــل
هـــذه الجامعـــات يف إدارة الـــدول الفتقارهـــا لخـــرات الحكـــم
والسياســة ،واالنقســام الداخــي العميــق حولهــا .وتســبب ذلــك
يف من ــح الفرص ــة لق ــوى إقليمي ــة توس ــعية للتدخ ــل يف ش ــؤون
جواره ــا اإلقليم ــي ،ك ــا ح ــدث بالنس ــبة لليم ــن وس ــوريا ع ــى
ي ــد إيــران .وكادت ه ــذه األخط ــاء تتس ــبب يف كارث ــة إقليمي ــة
ك ــرى ل ــوال نج ــاح الش ــعوب العربي ــة يف التخل ــص م ــن قبض ــة
حك ــم الجامع ــات املتطرف ــة ،ك ــا ح ــدث يف الحال ــة املرصي ــة يف
يوني ــو .2013
 -5تجاهــل واشــنطن حلفاءهــا اإلقليميــن عنــد بنــاء ورســم
السياســات الخاصــة بالــرق األوســط ،حيــث تســببت
السياســات األمريكيــة تجــاه إيــران طيلــة العقديــن املاضيــن
يف اقــراب النظــام اإليــراين مــن امتــاك أســلحة نوويــة ،فضــاً
عــن مراكمــة ترســانة صاروخيــة متطــورة قــادرة عــى توجيــه
الرضبــات الدقيقــة بعيــدة املــدى ،وبشــكل يهــدد القــوات
األمريكيــة املتمركــزة يف منطقــة الــرق األوســط .وهــذا قــاد يف
النهايــة الواليــات املتحــدة للتفكــر يف إعــادة انتشــار قواتهــا يف
دول مثــل العـراق ،فضـاً عــن تراجــع قــدرة واشــنطن عــى لجــم
االندفــاع االســراتيجي اإليـراين جـراء اقــراب طهـران مــن امتــاك
قــدرات تســليحية نوويــة.
 -6سياســـات املواءمـــة واملزاوجـــة التـــي تنتهجهـــا واشـــنطن
حيـــال بعـــض التنظيـــات اإلرهابيـــة ،مثـــل جامعـــة اإلخـــوان
املســـلمني ،حيـــث تـــردد واشـــنطن يف
وضـــع بعـــض هـــذه التنظيـــات عـــى
قوائـــم اإلرهـــاب العتقادهـــا بـــأن مثـــة
مصالـــح وأهدافـــاً اســـراتيجية يجـــب
الحفـــاظ عليهـــا مـــن خـــال اإلبقـــاء
عـــى خيـــط رفيـــع مـــن العالقـــات مـــع
قي ــادات ه ــذه التنظي ــات والجامع ــات.
وتس ــببت سياس ــة “إمس ــاك العص ــا م ــن
املنتص ــف” يف خس ــائر كب ــرة للتدخ ــات
األمريكي ــة يف س ــوريا والعــراق وغريه ــا.
 -7تراجــع ثقــة الحفــاء يف واشــنطن،
فمــن املؤكــد أن الواليــات املتحــدة
تعــاين فجــوة بــن األفعــال واألقــوال،
وقــد تســببت هــذه الفجــوة يف تراجــع
الثقــة بينهــا وبــن حلفائهــا يف منطقــة
الــرق األوســط ،واألمــر هنــا مل يقتــر
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عــى التخــي عــن أنظمــة حكــم حليفــة لواشــنطن يف عــام
 ،2011ولكنــه ميتــد ليشــمل عــدم تنفيــذ تعهــدات متكــررة،
مثــل التصــدي ألنشــطة إيــران التــي تهــدد األمــن واالســتقرار
اإلقليمــي يف منطقــة الخليــج العــريب .واملســألة ال ترتبــط يف هــذه
الحالــة بتنفيــذ أعــال عســكرية بقــدر مــا ترتبــط بدعــم قــدرات
الحلفــاء التســليحية ملواجهــة هــذه التهديــدات وبنــاء الــردع
وتــوازن القــوى الــازم ملواجهــة األخطــار القامئــة.
أخــرا ً ،فــإن مجمــل عوامــل الفشــل الســابقة يكمــن يف
إحســاس الواليــات املتحــدة الزائــد بالتفــوق لدرجــة االقتنــاع
بإمكانيــة تصديــر قيمهــا ومبادئهــا إىل مجتمعــات ليســت
جاهــزة الحتضــان هــذه القيــم واملبــادئ وتطبيقهــا مــن دون
التشــاور والتنســيق مــع حلفائهــا التقليديــن ،باإلضافــة إىل أن
ارتبــاك السياســة الخارجيــة األمريكيــة تجــاه منطقــة الــرق
األوســط يف الســنوات األخــرة قــد أســهم يف افتقــار هــذه
السياســات للدعــم الرســمي مــن جانــب دول املنطقــة.
فحــن يصــف الرئيــس األمريــي الســابق دونالــد ترامــب
قـرار أســافه بإرســال قــوات إىل الــرق األوســط بـــ “أكــر خطــأ
يف تاريــخ البــاد” ،ترتاجــع عــى الفــور معــدالت الثقــة يف قــدرة
الواليــات املتحــدة عــى االحتفــاظ مبكانتهــا ونفوذهــا يف هــذه
املنطقــة .فواشــنطن تتــرف أحيان ـاً وفــق حســابات اقتصاديــة
رقميــة بحتــة مــن دون أدىن اعتبــار للحســابات االســراتيجية،
مبعنــى أن وجــود القــوات األمريكيــة يف الــرق األوســط يعــد
رم ـزا ً لقيــادة العــامل .ولــذا فــإن الحديــث عــن مغــادرة املنطقــة
كليـاً يعنــي الكثــر بالنســبة للقيــادة األمريكيــة عامليـاً ،واملســألة
يف هــذه الحالــة ال تقتــر عــى تراجــع أســعار النفــط ،ومــن
ثــم تراجــع القــدرات الرشائيــة لــدول املنطقــة مــن صــادرات
الســاح األمريكيــة ،فالرشاكــة ليســت عــى املســتوى التجــاري
والتســليحي فقــط ،بــل متتــد لتشــمل مصالــح متبادلــة عــى
الصعيــد األمنــي االســراتيجي.

ملفات المستقبل

الديمقراطية بين إرادة الخارج واعتبارات الداخل
د .أحمد يوسف أحمد
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

الفكـرة األساسـية يف تغيير النظـم السياسـية بـإرادة خارجيـة أن مثة نظماً متثل يف رأي نخـب حاكمة ما تهديداً للسـلم
واألمن الدوليني ،سـوا ًء لسـلوكها العدواين تجاه محيطها الخارجي أو الحتضانها تنظيامت إرهابية تسـبب الرضر نفسـه،
وفيما بعـد تطـورت الفكـرة ،حيـث امتدت ملحاسـبة النظم عىل سـلوكها تجاه شـعوبها فيما يعرف بالتدخل اإلنسـاين،
واسـتخدمت لتربيـر التدخـل الخارجـي بحجة إعادة بناء هـذه النظم ،وفقاً للقيم واملؤسسـات السياسـية الدميقراطية.
وال تخفـى مخاطـر توظيـف هـذه الفكـرة لخدمـة مصالـح الـدول
املتدخلـة ،وميكـن اعتبـار التدخـل األمريكي لتأسـيس نظامين وفقاً
لقيـم الدميقراطيـة الغربيـة يف اليابـان وأملانيا الغربيـة عقب الحرب
العامليـة الثانيـة على أنقاض النظامين اللذين روعا شـعبيهام والعامل
هـو الحالـة املعـارصة األوىل ،وقـد اسـتُ ِ
خدم نجاحه لتربيـر محاوالت
فاشـلة لتأسـيس نظـم سياسـية بـإرادة خارجيـة مـن دون تبصر يف
الظـروف الخاصـة للتجربـة ،وأولهـا أن التدخـل حـدث بعـد هزميـة
كاملـة يف حـرب امتـدت لسـنوات وخلفـت وراءهـا دمـارا ً وخسـائر
برشيـة هائلـة ،فيام جرت عمليـات التدخل الالحقـة ضد نظم قامئة
ولهـا قاعـدة قوتهـا الداخليـة ،ناهيـك عـن اعتبـار هـذه العمليـات
عدوانـاً خارجيـاً على نحـو اسـتنفر مقاومة وطنيـة لها.
ذريعة اإلرهاب:

وقــد كان تفاقــم خطــر اإلرهــاب يف مطلــع هــذا القــرن مناســبة
إلحيــاء هــذه الفكــرة مــع أنهــا مل تغــب أبدا ً عــن مخيلــة نخبة صنع
القـرار األمريــي كلــا ظهــر نظــام اعتربتــه خطـرا ً عــى مصالحهــا،
كــا يف حالــة الثــورة الكوبيــة يف خمســينيات القــرن املــايض .أو
بــرز تهديــد لنظــام يــدور يف فلكهــا كنظــام ڤيتنــام الجنوبيــة الــذي
هــدده “الڤيــت كونــج” املدعومــون مــن ڤيتنــام الشــالية والصــن
واالتحــاد الســوڤييتي يف ســتينيات القــرن املــايض وســبعيناته.
ومــع أن محاولتــي التدخــل يف الحالتــن قــد منيتــا بالفشــل
الذريــع ،كــا يف عمليــة “خليــج الخنازيــز” يف كوبــا  ،1961التــي
جنــدت فيهــا املخابــرات املركزيــة األمريكيــة عنــارص كوبيــة
معارضــة ،والتدخــل األمريــي يف ڤيتنــام بحــوايل ربــع مليــون جندي
مســلحني بأشــد األســلحة التقليديــة فتــكاً ،إال أنــه يبــدو أن نخبــة
صنــع القـرار األمريــي مل تســتوعب الــدرس رغــم التكلفــة املاديــة
والبرشيــة الهائلــة بالــذات يف الحالــة الڤيتناميــة.
وقـد يكـون لنجـاح الرئيـس جورج بـوش يف دحر الغـزو العراقي
 1991دور يف إعادة االعتبار لفكرة التدخل الخارجي مع أن السـياق
كان شـديد االختلاف ،فقـد كانـت عمليـة الكويـت موجهـة ضـد
عـدوان خارجـي ومتمتعـة برشعيـة كويتية وعربيـة ودولية.
وجــاء تفاقــم خطــر اإلرهــاب يف مطلــع القــرن مــع أحــداث
ســبتمرب  2001ليعطــي الذريعــة لنخبــة صنــع القــرار األمريــي
للعــودة إىل الفكــرة الفاشــلة ،وهكــذا تــم الغــزو األمريــي
ألفغانســتان يف  2001للقضــاء عــى نظــام “طالبــان” املحتضــن
لتنظيــم القاعــدة ،وللع ـراق يف  ،2003بحجــج كثــرة ثبــت زيــف
معظمهــا كان مــن بينهــا دعــم اإلرهــاب.

فشل أمريكي:

مل تختلــف النتيجــة مطلقــاً عــن ســوابق الخــرة املاضيــة وهــي
الفشــل الذريــع ،ففــي الع ـراق أدت سياســات االحتــال األمريــي
إىل تفكيــك مؤسســات الدولــة واملجتمــع ،وعــاىن النظــام الســيايس
الجديــد الــذي ابتكــره خـراء أمريكيــون من تــرذم وعدم اســتقرار
هائــل مــازال العـراق غــر قــادر عــى التخلــص منــه متامـاً ،ناهيــك
عــا أضافــه الغــزو مــن أوجــاع النفــوذ اإلي ـراين الــذي متــدد عــى
نحــو غــر مســبوق ،مســتفيدا ً مــن خلخلــة الدولــة واملجتمــع،
ومــن مزيــد مــن توحــش اإلرهــاب كــا بــدا يف تأســيس أول دولــة
لإلرهــاب يف الخــرة املعــارصة.
أمـا الخبرة األفغانيـة فالبـد أن متثـل الـدرس األخير يف عمليـات
التدخـل الخارجـي لفرض النظـم بإرادة خارجية ،فبعـد عرشين عاماً
مـن الغـزو األمرييك للقضـاء عىل “طالبان” تتفـق إدارة ترامب معها
وتلتـزم إدارة بايدن بعدها باالتفاق عىل انسـحاب القوات األمريكية
مقابـل مجـرد تعهـد “طالبـان” بـأال تجعـل أفغانسـتان قاعـدة
لتنظيمات إرهابيـة تلحـق الضرر بالواليـات املتحـدة التـي اعتربت
هذا االتفاق نرصا ً مع أنه هزمية سـاحقة عسـكرية وسياسـية ،فأنت
تضـع يـدك يف يـد من هاجمته أصلاً للقضاء عليه وأسـقطت نظامه
بالفعـل لكنـه قـاوم وأجبرك عىل االنسـحاب واسـتوىل عىل السـلطة
قبـل إمتـام انسـحابك ،وليـس صحيحـاً أنك قضيـت على “القاعدة”
ناهيـك عـن التلايش الفوري للنظـام الذي أسسـته ورعيتـه لعقدين
مـن الزمـان ،وينبغـي أن تكـون هذه الخبرة الدرس األخري يف فسـاد
فكـرة تأسـيس النظـم السياسـية بـإرادة خارجيـة نظـرا ً الختلاف
منظومـة القيـم والبنـى االجتامعيـة بين القـوى املتدخلـة والبلـدان
املسـتهدفة بالتدخـل ،فهـل يسـتوعب الـدرس من يعنيهـم األمر؟
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ملفات المستقبل

التغلغل اإلقليمي في الشأن العربي بعد  11سبتمبر
محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

بعـــد مـــرور عقديـــن مـــن تفجـــرات  11ســـبتمرب  ،2001ويف ظـــل التغـــرات التـــي شـــهدتها منطقـــة
ال ــرق األوس ــط خ ــال ه ــذه الف ــرة ،ف ــإن ه ــذا املل ــف يس ــتحق ق ــراءة جدي ــدة وبطريق ــة مختلف ــة،
خاص ــة في ــا يتعل ــق بالعالق ــة ب ــن م ــا ج ــرى يف س ــبتمرب  2001وتصاع ــد األدوار اإلقليمي ــة يف أح ــداث
املنطقـــة وتطوراتهـــا.
فلو ألقينا نظرة رسيعة عىل التاريخ الحديث للرشق األوسط ،يتضح
لنا أن أدوار القوى اإلقليمية يف املنطقة ،خاصة إيران وتركيا ،كانت
محدودة النطاق والفعالية ،وتركزت تحركاتها وسياساتها اإلقليمية يف
القضايا وامللفات ذات الصلة املبارشة مبصالحها وأمنها .لكن أحداث
سبتمرب  2001نقلت التدخالت اإلقليمية غري العربية إىل مستوى أكرث
خطورة وأعمق أثرا ً ،وهو الشؤون الداخلية للدول العربية.

سقوط الحواجز:

دامئاً كان هناك تداخل وتفاعل مستمران بني الشؤون الداخلية
والخارجية لدول املنطقة .بيد أن تفجريات  11سبتمرب كانت سبباً
مبارشا ً يف سقوط الحواجز بني النطاقني الداخيل والخارجي بشكل
كامل ،وبتوجيه انتباه العامل إىل العوامل الداخلية التي تفرز ظاهرة
اإلرهاب واألوضاع االقتصادية والسياسية واالجتامعية التي تشكل
شخصية وعقلية اإلرهابيني واملتطرفني .وعىل الرغم من الغموض
ونقص املعلومات حول األشخاص أو الدول التي تقف وراء تلك
التفجريات ،فإن واشنطن اندفعت إىل الدخول يف شؤون املنطقة
العربية والعمل عىل إحداث تغيريات جذرية ،وهو ما أدى يف النهاية
إىل محاوالت إحداث تغيريات ألوضاع وسياسات وخصائص مجتمعات
عربية لها خصوصياتها وتركيبتها الخاصة بها.
وتركت تفجريات  11سبتمرب بصمة ثقيلة عىل الجهود الدولية يف
هذا االتجاه .فبالرغم من التعاون الكبري الذي أبدته الدول العربية
يف مكافحة اإلرهاب مبختلف الصور واألبعاد ،فإن الرؤى والتوجهات
الدولية استمرت قلقة بقناعات تولدت بسبب تفجريات سبتمرب،
وأهمها وأخطر تلك القالقل هو الربط بني اإلرهاب والدين اإلسالمي
وليس كون اإلرهاب ناتج عن سلوكيات وترصفات بعض األفراد
الذين يعتنقون اإلسالم .وهذا ما سمح للدول اإلقليمية (إيران وتركيا
وإرسائيل) مبامرسة أدوار والقيام بتحركات مبارشة وغري مبارشة يف
هذا السياق ،مبباركة بل وتنسيق مع الواليات املتحدة والقوى الدولية
الكربى .وبالتايل تم السامح بتضخم دور ونفوذ هذه الدول اإلقليمية
يف بؤر النزاع باملنطقة العربية ،مثل الحرب ضد تنظيم داعش يف
العراق وسوريا.
وعىل الرغم من الدور الكبري الذي قامت به الدول العربية يف
ذات السياق ،فإن أهداف الدول اإلقليمية تجاوزت النطاق املبارش
ملواجهة اإلرهاب ،إىل توظيف مساهامتها يف الحملة الدولية ملكافحة
اإلرهاب ،واستغالل االضطراب والتدهور الداخيل يف بعض الدول،
وتحقيق مصالح مبارشة وهذا ما نراه يف الوجود العسكري الرتيك
يف سوريا وليبيا ،والنفوذ اإليراين الواسع يف العراق وسوريا ،فضالً
عن األذرع والوكالء العسكريني يف لبنان واليمن .ولهذا االخرتاق
الجيواسرتاتيجي اإلقليمي يف قلب املنطقة العربية ،مخاطر شديدة
عىل األمن الوطني العريب ،الجامعي والفردي أيضاً.
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تراجع العمل العربي المشترك:

مع كل االنتقادات التي تحيط مبفهوم العمل العريب املشرتك ،إال
أن أحد أهم تداعيات تفجريات سبتمرب  ،2001كان إسقاط املفهوم
والقضاء تقريباً عىل أي توجه فكري أو حريك يُغلب البعد اإلقليمي
العريب املتمثل يف الجامعة العربية كقاسم مشرتك وعامل تجميع
للدول العربية .فوجدت الدول غري العربية يف املنطقة الفرصة
الخرتاق السياق العريب والتغول فيه وإقامة روابط وعالقات مصلحية
قوية مع أطراف عربية ،تتجاوز مصالح وارتباطات تلك األطراف
مع دول عربية يُفرتض أنها شقيقة .ولعل املثال األفضل عىل ذلك
هو متكن إيران وتركيا من إقامة شبكة عالقات عربية قوية أساسها
املصالح الثنائية وأحياناً املتعددة التي تلعب فيها أنقرة وطهران دور
الراعي واملحرك لتوجهاتها.
وزاد الوضع خطورة وتعقيدا ً مع ضعف وتراجع القدرات الذاتية
لبعض الدول مثل العراق ولبنان ،وتفاقم الضغوط الداخلية
والخارجية عىل حكوماتهام املتعاقبة ،األمر الذي أتاح نقل دائرة
النفوذ والتأثري اإلقليمي (اإليراين والرتيك بصفة خاصة) من النطاق
الرسمي املبارش أي العالقة مع الحكومات ،إىل العالقة مع أحزاب
وتنظيامت يف داخل الدول ،مثل حزب الله اللبناين وحركة حامس
الفلسطينية وامليليشيات العراقية.
وقد تكون تلك التدخالت وصلت إىل الحد الذي نراه اليوم
مبساعدة عوامل وتطورات أخرى الحقة عىل تفجريات  11سبتمرب،
مثل احتالل العراق عام  ،2003ثم االنتفاضات الشعبية يف بعض
دول املنطقة عام  .2011بيد أن الباب الواسع الذي سمح بوجود
وتنامي تلك األدوار اإلقليمية كان تفجريات سبتمرب  2001واملأزق
الذي فرضته عىل العامل ،وبصفة خاصة املنطقة العربية.

ملفات المستقبل

ما بعد الخروج األمريكي من الشرق األوسط
د .عبدالمنعم سعيد
كاتب ومفكر سياسي مصري

خالل العرشين عاماً املاضية دخلت الواليات املتحدة األمريكية يف ثالث حروب ،ترتب عليها وجود عسكري يف الرشق
األوسط مع ما يصاحب هذا الوجود من عمليات التعزيز االقتصادي واإلنساين .األوىل كانت يف أفغانستان رداً عىل
هجامت الحادي عرش من سبتمرب  2001اإلرهابية يف نيويورك وواشنطن ،والثانية كانت يف العراق يف  2003بحجة
امتالك بغداد أسلحة نووية ،وبعد الفشل يف إيجاد هذه األسلحة انقلبت املهمة إلقامة دولة دميقراطية جديدة يف بالد
الرافدين ،والثالثة كانت ضد اإلرهاب يف عمومه ،خاصة ضد دولة “الخالفة اإلسالمية” عىل الحدود السورية  -العراقية.
جعل ــت الح ــروب الث ــاث م ــن الوج ــود األمري ــي يف
ال ــرق األوس ــط كثيفــاً لي ــس فق ــط م ــن الناحي ــة
العس ــكرية واألمني ــة ،ولك ــن معه ــا كان ــت هن ــاك
زواي ــا اقتصادي ــة وسياس ــية للتعام ــل م ــع القي ــادات
املحليـــة ،والتفـــاوض مـــع القيـــادات السياســـية،
والت ــورط يف القضاي ــا العرقي ــة واملذهبي ــة.
يف العـــام الحـــايل عزمـــت الدولـــة األمريكيـــة
عـــى االنســـحاب مـــن الـــرق األوســـط ونفذتـــه
بشـــكل كامـــل خـــال الشـــهور األخـــرة بالخـــروج
مـــن أفغانســـتان ،وجـــرى االتفـــاق مـــع القيـــادة
العراقيـــة لرئيـــس الـــوزراء مصطفـــي الكاظمـــي
ع ــى الخ ــروج الكام ــل م ــن العــراق قب ــل نهاي ــة
العـــام .القـــوات األمريكيـــة التـــي ال تتجـــاوز 900
عن ــر عس ــكري يف س ــوريا مل يتق ــرر األم ــر بش ــأنها
بع ــد ،ولك ــن املق ــدر ه ــو أنه ــا س ــوف تتقل ــص إىل
ح ــد كب ــر خ ــال الف ــرة املقبل ــة .املؤك ــد ه ــو أن
خالص ــة االنس ــحاب والخ ــروج األمري ــي ه ــو تقلي ــص البصم ــة
العســـكرية األمريكيـــة عـــى أرض املنطقـــة.
ولك ــن لي ــس معن ــى ذل ــك زوال الوج ــود واالهت ــام ،فم ــن
ناحيـــة فـــإن الواليـــات املتحـــدة ال تـــزال تـــرى يف انتشـــار
األس ــلحة النووي ــة خطــرا ً يه ــدد الدول ــة األمريكي ــة ،وم ــن ث ــم
فإن ــه بع ــد التوقي ــع ع ــى االتف ــاق  5+1الن ــووي م ــع إيــران يف
عه ــد الرئي ــس أوبام ــا ع ــام  ،2015واالنس ــحاب م ــن االتفاقي ــة
ع ــام  2018يف عه ــد الرئي ــس ترام ــب ،ف ــإن الوالي ــات املتح ــدة
يف عه ــد الرئي ــس باي ــدن ع ــادت م ــرة أخ ــرى إىل االتف ــاق م ــن
خ ــال مفاوض ــات جدي ــدة متن ــع إيــران م ــن امت ــاك األس ــلحة
النووي ــة ،مقاب ــل رف ــع العقوب ــات االقتصادي ــة القاس ــية عنه ــا.
والتوصـــل إىل هـــذا االتفـــاق عمليـــاً ســـوف يعنـــي تقليـــص
الوج ــود األمري ــي يف منطق ــة الخلي ــج الع ــريب.
كمون استراتيجي:

ترجمـــة هـــذا االنســـحاب يف إطـــار مـــا هـــو معلـــوم مـــن
اســـراتيجية الرئيـــس بايـــدن تقـــود داخليـــاً إىل نـــوع مـــن
“الكمـــون االســـراتيجي” الداخـــي الـــذي يتيـــح للواليـــات
املتح ــدة أوالً إع ــادة بن ــاء نفس ــها ممثل ــة يف البني ــة األساس ــية.

ثانيــاً ،إع ــادة التموض ــع االس ــراتيجي األمري ــي إىل منابع ــه
األوىل مــع الــدول التــي وقعــت معاهــدات أمنيــة شــاملة ،مثــل
تل ــك القامئ ــة م ــع دول حل ــف األطلنط ــي والياب ــان وأس ــراليا
وكوري ــا الجنوبي ــة.
ثالثــاً ،أن الوالي ــات املتح ــدة س ــوف تع ــد نفس ــها للدخ ــول
يف حال ــة م ــن املنافس ــة الواس ــعة م ــع الص ــن بعضه ــا يتعل ــق
بـــدول رشق آســـيا ،وبعضهـــا اآلخـــر ،ورمبـــا كان األهـــم ،هـــو
املنافس ــة االقتصادي ــة واملرشوع ــات الصيني ــة الك ــرى املتعلق ــة
به ــا ،مث ــل الحــزام والطري ــق.
رابع ـاً ،ك ــا ه ــي الح ــال يف ال ــرق األوس ــط ف ــإن الوالي ــات
املتحـــدة ســـوف تعتمـــد أكـــر عـــى القـــوى اإلقليميـــة ويف
مقدمته ــا إرسائي ــل وتركي ــا وم ــر ،ومؤخــرا ً ويف مه ــام معين ــة
كل م ــن قط ــر ودول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة .العالق ــات
األمريكيـــة الســـعودية ســـوف تظـــل لهـــا أهميتهـــا الخاصـــة
عـــى اعتبـــار املكانـــة الخاصـــة للمملكـــة يف العـــامل اإلســـامي
ودورهـــا يف اقتصـــادات الطاقـــة يف العـــامل .والحقيقـــة فإنـــه
أخ ــذا ً ل ــكل ذل ــك يف االعتب ــار ،فإن ــه م ــن الصع ــب قي ــاس م ــدى
التأث ــر ال ــذي س ــوف يرتك ــه الخ ــروج األمري ــي م ــن املنطق ــة،
اس ــتنادا ً إىل وجه ــة النظ ــر الذائع ــة أن الخ ــروج س ــوف يعقب ــه
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فـــراغ ،وأن الفـــراغ ســـوف يســـتدعي قـــوى دوليـــة أخـــرى،
مث ــل الص ــن وروس ــيا ،ل ــي مت ــأه بالنف ــوذ والتأث ــر ،أو ق ــوى
إقليميـــة تـــرى يف نفســـها أن أوان هيمنتهـــا قـــد أزف.
والحقيقــة هــي أن وجهــة النظــر الذائعــة ليســت ســهلة وال
ممكن ــه ،وه ــي يف العم ــوم تش ــكل مج ــرد اس ــتدعاء ملش ــابهات
تاريخي ــة ،بين ــا التاري ــخ يتح ــرك يف اتجاه ــات أخ ــرى .الق ــوى
الك ــرى ،مث ــل روس ــيا ،لديه ــا م ــن إره ــاق التجرب ــة الس ــورية
م ــا يكف ــي ل ــي تكتف ــي مب ــا حصل ــت علي ــه ،أم ــا الص ــن ف ــإن
لديه ــا طريق ــة أخ ــرى إلدارة وجوده ــا ال ــدويل ،فه ــي مل تت ــورط
يف أي م ــن أزم ــات ال ــرق األوس ــط املزمن ــة ،وه ــي ش ــحيحة
األق ــوال وكث ــرة الح ــرص يف تحركاته ــا الدبلوماس ــية الت ــي وإن
ك ــرت مؤخــرا ً فإنه ــا ال تف ــي للكث ــر ال ــذي ال يبق ــى من ــه إال
م ــا ه ــو اقتص ــادي.
الص ــن م ــن ناحي ــة أخ ــرى لديه ــا م ــن الق ــدرة وامله ــارة يف
الدبلوماســـية االقتصاديـــة أن تقيـــم مينـــاء حيفـــا اإلرسائيـــي،
وتس ــاهم يف امل ــروع الكب ــر لبن ــاء العاصم ــة اإلداري ــة ومح ــور
قنـــاة الســـويس يف مـــر ،وتعقـــد مـــع إيـــران اتفاقـــاً نفطيـــاً
واس ــتثامرياً واس ــع النط ــاق يف الوق ــت نفس ــه.
عــى أي األحــوال ،فــإن مالمــح هــذه املرحلــة الجديــدة
مــن النظــام الــدويل ثــايث األقطــاب ال ت ـزال يف مراحلهــا األوىل،
ولكــن املشــاهد منهــا أنهــا ســوف تجــرى يف ظــل وجــود خفيــف
منــزوع العســكرية مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
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تكيف إقليمي:

ب ــدأ رد الفع ــل اإلقليم ــي للخ ــروج األمري ــي ،قب ــل وق ــت م ــن
بـــدء االنســـحاب األمريـــي ،مـــن خـــال دخـــول املنطقـــة يف
حال ــة م ــن التهدئ ــة واملصالح ــة ووض ــع األس ــس لنظ ــام وأم ــن
إقليم ــي يس ــعيان إىل تجن ــب رصاع ــات ك ــرى يف املنطق ــة ،وإذا
كان ذل ــك ممكنــاً ،البح ــث ع ــن ح ــل ملش ــاكل مزمن ــة .وق ــد
وض ــع “بي ــان الع ــا” الص ــادر ع ــن القم ــة الخليجي ــة يف يناي ــر
 ،2021األس ــاس لع ــودة العالق ــات ب ــن دول التحال ــف الرباع ــي
(الســـعودية ومـــر واإلمـــارات والبحريـــن) ،وقطـــر .وهـــذا
مـــا تجـــدد مؤخـــرا ً يف قمـــة بغـــداد الخاصـــة بأمـــن العـــراق
م ــن حي ــث إجــراء مقاب ــات وفت ــح مباحث ــات ب ــن الس ــعودية
وإيــران ،وب ــن م ــر وتركي ــا ،وب ــن اإلم ــارات وكل م ــن قط ــر
وتركي ــا.
وم ــع ه ــذا التوج ــه نح ــو التهدئ ــة والبح ــث ع ــن حل ــول
إقليميــة للمشــاكل اإلقليميــة ،فــإن اتجــاه الســام مــع إرسائيــل
أخ ــذ اتجاه ــن كاله ــا ل ــه طبيع ــة اقتصادي ــة تص ــدق م ــؤرشا ً
ع ــى توجه ــات املرحل ــة املقبل ــة .فهن ــاك اتف ــاق منت ــدى الغ ــاز
لـــرق البحـــر املتوســـط الـــذي يضـــم ســـبع دول مـــن بينهـــا
فلســـطني وإرسائيـــل واألردن ومـــر ،واالتفـــاق اإلبراهيمـــي
للســـام بـــن اإلمـــارات والبحريـــن يف ناحيـــة وإرسائيـــل مـــن
ناحيـــة أخـــرى .وأخـــذا ً لتلـــك االتجاهـــات كلهـــا يف االعتبـــار،
فإنه ــا تش ــر إىل أن ال ــرق األوس ــط رت ــب ب ــدوره ملرحل ــة م ــا
بع ــد الخ ــروج األمري ــي.
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