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:)2من 2(قوس األزمة بعد العراق: تشوش واضطراب من البحر األبیض المتوسط لشبھ القارة الھندیة 

العالم بحاجة لقیادة واعیة تستطیع التفریق بین ألوان الطیف اإلسالمي وال 
تحول كل منافس إلى عدو قاتل

ح حلیفھا أمریكا تخلت عن دعم صدیقھا السنیورة في حرب تموز لصال
.االستراتیجي إسرائیل

األمیر موالي ھشام بن عبد هللا*
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وأحدبيمغرالواألكادیميالباحثھشام،مواليأعدھامحاضرةة،ورقھذه
اإلسالميالعالمفيالوضععنتحلیلیةةرؤیتقدمالكةمالالعائلةأعضاء

محاورعلىإضاءاتوفیھاالھندیة،القارةشبھحتىتوسط،مالمنوالعربي
وسیناریوھات قرالعازوغبعدخاصةالمنطقةفيأمریكااصنعتھالتياألزمة

القوىوصورالمنطقة،ھذهفيالعاميللرأوخسارتھا،إیرانجھةاوملیكارمأ
التسیدي،التفكیرآثارعنرؤیةھناالكاتبویقدم. المنطقةفيدةوالجدیالالعبة

فالفوضىعلیھم،انقلبوالذيالجددالمحافظیندعاةحملھالذيسرطتغوالم
ثالثىعلھناالكاتبكزروی. قرالعاوحلفيوصغالإلىتحولتاإلبداعیة

اللبنانیة،-ةیینوالفلسط،اإلیرانیة-قیةرالعاالعقدةوھي،األزمةقوسفيعقد
.الباكستانیة-واألفغانیة

»يبرالعالقدس«

فؤاداللبنانيالوزراءرئیسمنظروكان. الحربھذهفيلعبتھالذيالدورجراءباھظاثمناالمتحدةالوالیاتدفعت
،أمریكامنتلقاهالذيالباردوالردبلده،تدمیرمنإسرائیلعومنالتدخلالمتحدةالوالیاتداشمنایبكيوھوالسنیورة

. العادلالوسیطعناألمریكيلالدعاءضربةموجھةالعربي،العالمعمأمریكاعالقاتفيتحولنقطةیكونأنیمكن
باعتبارھابھاالترحیبوتم،»األرزورةث«لأمریكيدعمخاللمنانطلقتالتي) مارس(آذار نمرشععالرابحركة

رئیسكأيألمریكاصدیقاالسنیورةكان. العربيالعالمفيتعزیزهأمریكاخاللھمنلتأمالذيالدیمقراطياإلصالح
.األمریكيالدعمعلىالسنیورةیحصلفلندرسا،لبنانلتلقیناإلسرائیلیةالرغبةوجھفيولكنقبلھ،لبنانيوزراء

ألمریكاتھدیداتمثلتكنلمولةد-ةھشدیمقراطیةیمثلصدیقلزعیمظھرھاالمتحدةالوالیاتأدارت،أخرىبكلمات
للعدوانانتقادأيبارزسیاسيأيأوأمریكاعنیصدرولم. املشالاإلسرائیليالھجومدعماجلمن،أو إسرائیل
. الحملةأثناءجدیدةأسلحةحناتشبإسرائیلتزویدإلىوسارعتالنار،إطالقلوقفمحاولةأيحجبتكما. اإلسرائیلي

التيوالمعداتاألمریكیةاألسلحةمخزونیستخدمواكيلإلسرائیلیینسمحتأنھالدرجةاألمریكياالنخراطاعمیقكان
كما. لبنانعلىھجماتھمفي- الطوارئ حالةفيباستخدامھااألمریكیةالقواتقیامافتراضعلى-إسرائیلفيخزنتھا

كماالمستقبل،فيبإطالقھایرغبونھجماتفيباستخدامھیلإسرائتقومأنعلى،الطارئالمخزونمنأمریكاضاعفت
الصیفحربمستحقاتعدفإسرائیللمساعدةكضمانات)رملیار دوال4.5(إضافیةمساعدةإلسرائیلأمریكاقدمت

.1الماضي

منھاةبالمائ90طإسقاتملبنان،علىأسقطتالتيالعنقودیةالقنابلكتلمنملیونثالثةضمنمنكانتأمریكاأسلحة
قائداأنحتىمحتوما،باتالنارإطالقوقفأنیعرفونعالجمیكانوعندماالحرب،مناألخیرةساعة72ل افي

.2»یةالعنقودبالقنابلكاملةبلدةبتغطیةقمنایة،شووحجنوناكانبعملھقمناما«قائالاعترفإسرائیلیا

كلشبشوتناقثتبولكنھا،األمریكیةالمتحدةالوالیاتفياإلعالماأو یبثھھاعلییعلقأنبدونتمرقدالسیاساتھذه
إقناعبمكانالصعوبةمنسیكونفانھالحربھذهبعدانھأخشى. والعربياإلسرائیليناإلعالمییفيومفصلعواس

مبدأوتجاھلظاھر،حلیفبخیانةتقوملنالوالیاتواإلسالمي/إنالعربيالعالمینفقطولیسواإلسالمي/العربيالعالمین
.بھبالقیامترغبعملأيفيإسرائیلدعماجلمنانھیزعم

ولم،3»لبنانفيالمدنیةالتحتیةللبنیةتخیلھیمكنالتدمیر«بأنھاالسنیورةوصفھعنمافقطتعبرتكنلمھذهالنتیجة
. نفسھاالسنیورةلحكومةأضعافبمثابةكانت،یضاأإنھا،األوسطرقشالفيووضعھاأمریكالموقفضربةفقطتكن

بتنظیمهللاحزبیقوممعاكسة» أرزورةث«في» الوطنیةالوحدةحكومة«فياكبربدوراآلنیطالبهللافحزب
الغربجیعھاشوتعلیھابالثناءقاموتكتیكاتألسالیبساخرتقلیدفيومنظمة،وضخمةسلمیةعرواشمظاھرات
عنالدفاعىلعقادروغیرضعیفوزراءكرئیسالسنیورةیصورأنهللاحزبعلىالسھلمنصار. تحدةالموالوالیات

بالظھورمعنیةلیست«مفھوموضمنالسلطةعلىالداخليالصراعسیاقفي. أمریكاوداعمتھاإسرائیلتغطرسمنأمة
تجنیدعملیاتكثفالذياللبناني،شللجیدعمھابمضاعفةاآلنالمتحدةالوالیاتتقوم» آخرعلىطرفایدعممنبمظھر
علىقادرالیكونشالجیقوةتعزیزھوھذاكلمنالمتحدةالوالیاتمنطق. 4اللبنانیینوالدروزالسنةمنأفرادهوتنظیم

حربالندالعظروفخلقعلىسیساعدھذاأنقائالیتھمأنهللاحزببمقدورفسیكونھناومن. هللاحزبأسلحةعزن
ضدعنھمالدفاعولیساللبنانیینالمواطنینضدشالجیاستخداممنیمانعانالالسنیورةوحكومةأمریكاویظھر،أھلیة

.األجانبالغزاة
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ھزیمة إسرائیل

انتھىلكنھالكبیر،الدماروراءهخلفانھعملبنان،علىإسرائیلھجومأنھيلصالحھا،أجادلالتيالنتیجة،
إسرائیلألعمالنظرفقد،األمریكيالضیقالسیاسيالخطابإطاررجخاسیاسیة،ھزیمةكانواضحھوكماوبھزیمة،

منذإلسرائیلھزیمةأولھذهوكانت. العالموفيالمنطقةفيمعزولةاآلنإسرائیلتبدووبالنتیجة. شائناعدواناباعتبارھا
،أفرادهعمالتواصلعلىالقدرةهللاحزبیفقدفلم،أحسنوتكتیكاتةاستخباراتیمعلوماتهللاحزبامتلكفقدطویل،أمد
5.ةخسائر كبیرالغزاةتكبیدوأعام،بشكلاللبنانیینللمواطنینوالرادیوالتلفازعبرالرسائلبثمواصلةأو

أسرھمااللذیندیینالجنسراحإطالقأوهللاحزبأسلحةعزنمن،أھدافھممنأيتحقیقاإلسرائیلیینبوسعیكنولم
.هللاحزبمقاتلو

وأمریكاإسرائیلكانتإنھوالعراق،فيأمریكاعمھوكمابلبنان،یتعلقفیماإسرائیلأماماآلنالماثلوالسؤال
. الردععلىالقدرةبعضإرجاعحتىأو،أھدافھمابعضلتحقیقالعسكریةالقوةمضاعفةخاللمنأوبالھزیمة،ستقبالن

. وجدیدةفاعلةقوةاستخدامعبرلإلصالحقابلةمؤقتةنكساتأنھاأو؟الحروبمنعالرابالجیلنذرھيالھزائمهھذھل
الضحایا،منوخالیةمجانیةانتصاراتباعتبارھماجیالخلوحربصربیافيالحربجنموذإن: مؤكدواحدشيءھناك
عنكلھاھيالجدیدةفالمعارك. قائمایعدلمالنموذجھذا. العالیةالتقنیةذاتالعسكریةالقوةاستخدامعبرتتحققالتي

علىقدرتھاكانتأیاالجویةالقوةتعدلمالنزاعات،ھذهفي. والءاتھمعلىوالحصولبالسكانالطویلوالتحكمالسیطرة
.باھظوثمنھاالدائم،االستقراروالالحاسم،النصرتحقیقعلىقادرةالتدمیر

الصراعإلىتقوددینامیكیةوخلقلھ،والسیاسياالجتماعياالنسجاموزعزعةللبلد،المدنیةالتحتیةالبنیةتدمیرإن
وعندما. متوقعةغیررھیبةآثاراتركتالعراق،فيالدینامیكیةھذهتفعیلتمعندماانھخاصة: األھلیةوالحربالطائفي

ثالثسیاسيسیاقفيالدینامیكیةنفسعنالكشفیتموعندمامصادفة،انعتبرھقدفإننالبنانفيالعناصرنفسعوضیتم
ھذافيعرضیةمالحظاتاألقلعلىھذهلنمط،تحولبأنھالمراقبینمنالكثیرعلیھسیطلقفلسطین،المنطقة،نفسوفي

.االتجاه

قذر محاط بسیاج كھربائيوغیت

األزمةاقمةمفلتؤديأنیمكنكارثةكبیرة،قاعدةعلىانیةإنسكارثةھوالفلسطینیةاألراضيفيعالوضإن
األراضيفيعملھیرغبونبماالقیامحقھممنأناإلسرائیلیونیعتقد. والعراقبنانلفياآلنإذكاؤھایتمالتيوتوسیعھا

إاللیستأنھاعلىغزةیوناإلسرائیلعاملحولھ،وأقعدتھاالدنیاإسرائیلأقامتالذي،»فك االرتباط«ومنذالفلسطینیة،
وأوروبامریكاأانضمت). ینایر(الثانيكانونانتخاباتفيحماسانتصارومنذ. الناروإطالقللقصف» حرة«منطقة

كانتالحمالتلھذهالواضحةجالنتائ. دیمقراطیاالمنتخبةحكومتھمرفضعلىالفلسطینیینوإجبارعلتجویإسرائیلإلى
الفظیعةالصورةذكيأمریكيصحافيكاتبورصوكما. األھلیةالحربدوامةنحوواالنحدارتماعيالجاالنظامانھیار

یحدث:لما

لیسضخم،كھربائيوسیاجاإلسرائیليبالجیشمحاطونوقذر،مكتظغیتوداخلغزةفيالفلسطینیونیعیش«
والقانونالنظاملتدمیرالمحكمةاإلسرائیلیةالجھود. للھجماتیومیاویتعرضونللقطاعالدخولأووجالخربإمكانھم
وزارةأنقاضجانبمنالفلسطینیونیمرحیثغزة،مدینةعرواشفيواضحةالرھیب،عووالجالفوضىوتعزیز
المؤسساتمنآخروعددالوزراءرئیسمقروتعرضالوطني،واالقتصادالخارجیةووزارةالفلسطینیة،الداخلیة
منةبالمائ45بنسبةالقطاعتزودالتيالكھربائیةالطاقةتولیدمحطةوتدمیرمسحوتم. إسرائیليجويلقصفالتعلیمیة

تربطجسورستةتدمیروتم. المتكررالقصفمنتسلملمالبدائیةوالمحوالتالكھرباءبكاتشوحتىالكھربائیة،الطاقة
أزمةإلىالغربیةالضفةحدرنتالسیاقوبنفس. الحیاةتریاناشمنالكثیرمعھاومحیتالقطاع،أطرافببقیةغزةمدینة

نسخةإلىالغربیةوالضفةغزةتحوالنعندماستحققانأنھماوإسرائیلأمریكاتعتقدماذا. غزةفيیحدثمابمستوى
عنثنیھمیمكنللفلسطینیین) ھوبسللفیلسوفنسبة» (كابوس ھوبسي«خلقخاللمنانھتعتقدھلالعراق،عنمصغرة
.6؟»موتعزیز السالاالنتحاریةالعملیاتمنوالحد،اإلرھاب

واضحتحایلففيواضحة،كالاألشأنإالالعراق،عنمصغرتیننسختینلبنانأوفلسطینحبتصالأنھواألمل
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المرتبطةغزةفي17قوةبتزویدإسرائیلیةبمساعدةالمتحدةالوالیاتتقوم،اإلسرائیلياإلعالمفياھتماماأثارماوھو
حناتشأدتفقدوالفلسطینیین،اإلسرائیلییناألمنیینالمسئولینوبحسبمتقدمة،بأسلحةدحالنمحمدالقويفتحبرجل

.7»حماسجانبمنللتسلحتنافسإلىاألسلحة

كانتمناطقالثثفياألمریكیةالسیاسةعبرفانشیتكاألھلیةوالحرباالجتماعياالنقسامفمنطقالنیة،كانتأیا
لرئیس1996عامأعدتالتيھیرةشالالورقةدعتفقد. طموحاتھاوجھفيتقف» مقاومة«مناطقتعتبرھاإسرائیل
شبوعھدفياألمریكیةالسیاسةكلواشالذینالجددالمحافظینمنعددكتبھاوالتينتنیاھوبنیامیناإلسرائیليالوزراء

توازنعلىتقومإستراتیجیةإلىیرشیتقلیديلمفھوم» سالم شامل«المعروفعارشالمن» نظیف«واضحتحولإلى
هللاحزبمعقویةومواجھةالعراقفيالسلطةعنحسینصدامإزاحةخاللمنتحقیقھیتمھذاانوأوصتالقوة،

المھمة،أنجزتفقدجیةاإلستراتیبھذهیتعلقوفیما-الخطیرةالتھدیداتمنوالحدزعزعةعامكلشوب،وإیرانوسوریة
سیطرةعنبدائلرعایةخاللمنالفلسطینيالتھدیدزعزعةإلىدعتقد» تحول نظیف أو واضح«الورقةكانتوإذا

قامتالذيالخیارضدفتححیتسلإعادةإلىالیومتحتاجاإلستراتیجیةفھذهالفلسطیني،المجتمععلىالقویةعرفات
8.بتعزیزه) اإلستراتیجیة(

الدمارإستراتیجیة

منالیمینیةالصھیونیةفيالمتشددالمركزداخلیوجدانھلمفھوماومناالستقرار،زعزعةھواإلستراتیجیةقوام
السیطرةإسرائیلتریدالتيالفلسطینیةاألراضيكلمنترحیلھمأوالداخلفيالفلسطینیینإخضاعیجبانھیعتقدون
بحیثالفلسطینیونفیھمبمنالمتمردینإسرائیلجیرانكلإضعافتملوالتحقیقممكنذاھانیعتقدونوالذینعلیھا،
فيجدیدةمواقعیحتلونالمتشددینھؤالءؤیةرللدھشة،مثیرالیسانھعمع،فزموھذا. المقاومةعلىالقدرةیفقدون

مقدمةيفنفسھاعتضأنعلىعالوةستسیر،المتحدةالوالیاتأنالتفكیرومجردصادم،أمر انھ،اإلسرائیلیةالحكومة
تكونأنیعنیھلمامضللمفھومعنالدفاعمواصلةاجلمنذاتیادماراتحملوالتيالمدمرةاالستراتیحیةلھذهالداعمین

.إلسرائیلصدیقا

منلسلسلةواضح،غیربیراكعجزاكونھنمأكثرد،التفسیر الوحیاألحیانبعضفياإلستراتیجیةھذهتبدوذلكعوم
یظھرأو ،اإلستراتیجیةھذهتتبنىأمریكاوانالمتحدة،الوالیاتتخذتھااالتيالسلبيراألثوذاتالمتناقضةالقرارات

فقطولیس،واإلسالميالعربيالعالمفيالیومللقلقمثیر أمراكبرھو،اإلستراتیجیةھذهتبنتأمریكاأنالناسمنللكثیر
علىیدكالتأھناویجب. الیومالعالمعلىتھدیداكبرستكونفإنھاصحیحاھذاكانوإذا-واإلسالمي لعربياالعالمینفي
،األھدافمنأيعلىخطورتھمثلوإسرائیلالمتحدةللوالیاتخطیراألقلعلىھواإلستراتیجیةھذهاتباعأن

.أنفسھمتدمیرعلىبعضھمیساعدونالواألصدقاء

فيیصبالإلسرائیلالمشروطغیردعمھاأنتفھموانمفتوح،بشكلاألمور ھذهلمناقشةملحةجةبحاوأمریكا
فعلیھا،إلسرائیلصدیقةفعال،أمریكاكانتوإذاالطریق،ھذانحواالنحدارمنولمنعھما،إسرائیلمصلحةأومصلحتھا

منإسرائیلعبمنالكفیلةلسلمیةاالمعوقاتكلعتضأنعلیھابلالطریق،ھذافيلسیرلدعوةأيفقطتقاومالأن
:إسرائیليمعلقھذاأشار إلىوكما. الطریقلھذااالنحدار

دیتجاوز عدالیھودیةدولة،أنفسھماإلسرائیلیینعلىولكنفقطالفلسطینیینعلىتھدیداكلشتالإسرائیلسیاسات
العالمعمعدائیةمواجھةفينفسھاعبوضتقومعربيملیونبمئتيومحاطة،)یھوديمالیین5,5منھم(مالیین7سكانھا

.9أیضا اإلسرائیلیینإنقاذیعنيالفلسطینیینإنقاذ-ستبقىالدولةھذهأنمنضمانأيیوجدوالكلھ،اإلسالمي

عبریادتھا،بساالعترافعلىجیرانھاإجبار عبرالمنطقةفياألمنإسرائیلستحققھلتختار،أنإسرائیلعلى
؟العالمفيالوحیدةالعظمىالقوةمنالمحدودینغیروالعسكريالماليبالدعمفوعةشالمالعسكریة،للقوةالدائماالستخدام

یقتضي،األولالخیار. الفلسطینیینعمتبدأ؟جیرانھاعممتبادلةاحترامعالقاتإنشاءخاللمنأمنھاتحقیقانھأو
أما. ضعافاجیرانھاإبقاءاجلمنوالتقلیدیةالنوویةأسلحتھاومراكمةاألمریكیینللسیاسیینولوبيسیاسيضغطعملیات

عادلةحدودحولوالتفاوضبحقوقھمواالعترافالفلسطینیینضدارتكبالذيملبالظاالعتراففیقتضييالخیار الثان
ذلكفيبماالتسلح،عملیاتتخفیضعلىاوضالتفخاللمنالعنفمستوىوتخفیضالدولي،القانونعلىبناءوآمنة

لكنمعھ،تتساوقكيإلسرائیلبالنسبةصعبایكونقدالثانيالخیار. األسلحةترساناتعومن،أسلحتھامنالتخلص
.النافعةواستخداماتھحیاتھاستنفدقدعقود،منذإلسرائیلالمفضلوھواألولالخیار
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لباكستاناأفغانستان، 

قوسطولعلىالشرقفيفبعیدا،أفعالھابسببجاءتالتيوالنقمة،الھزیمةدوامةتحصدالمتحدةالوالیاتكانتإذا
فيوالتبسیطعدوھا،تماسكمنالتقلیلفمحاولة. ومحرجةحرجة،أخرىنكسةتواجھ) المتحدةالوالیات(فإنھا،األزمة

إلىأخرىجبھةنحواالنتباهلتحویلواالستعدادالعراق،منسكانیةفةثاكوأكثراكبرلبلدوالسیاسیةالثقافیةالتحدیاتفھم
األطلسيوحلفأمریكافانمتطابقة،وغیرمعقدةأجندةلھاأخرىإقلیمیةقوةعلىفیھتعتمدالذيالوقتفياتجاه،

.أفغانستانفياكبیرتحدیایواجھان) الناتو(

القوة،خاللمنوالقاعدةالدنبنأسامةبمالحقةأمریكابحقدأحكیشكلم2001)سبتمبر(أیلولھجماتبعد
منبالكثیرمحفوفمرأبلد،سیاسةتشكیلإعادةاجلمنالناتوبمساعدةواسعةعسكریةحملةعنباإلعالنوالقرار

. االجتماعياإلصالحتحقیقاجلمندائموسیاسيماليالتزامیتبعھحاسما،عسكریانصرایقتضيفالنجاحالمشاكل،
.االجتماعيباإلصالحمتساوبشكلوالملتزمینمحلیینومحترمینصادقینشركاءعلىأیضاتعتمداإلستراتیجیةھذه

فيسریعةنتائجتحقیقاجلمنالشماليالتحالفأعضاءمنالحربأمراءعلىالمتحدةالوالیاتاعتمدتالواقعفي
حیثمتقلبین،حلفاءالحربأمراءكان. كابولفيمركزیةحكومة» صفر«اجلمنرئیسباستیرادوقامتالمیدان،
العسكریةالعملیاتتواصلتبریرعلىبقادرینكرازيأو ھمیكونواولملطالبان،مصداقیةوقسوتھمفسادھمأعطى
عالوضتمیزالتيثنیةاالوالوالءاتالمستقلةالقبلیةالجماعاتشملللممعنىوذاتجذابةأجندةمنجزءأنھاعلىالغربیة

.األفغاني

وقامتطالبان،أوالقاعدةفيالبارزینالقادةمنالتخلصفيالمتحدةالوالیاتفشلھوأیضاعالوضلسوءأدىوما
صلتھامنالرغمعلىانھواضحا،وكان. حرجةلحظةفيللعراقالدنبنتالحقكانتمھمةقواتبتحویلأمریكا

ناحیةمنثانویابلداأفغانستاناعتبرتأمریكافان،اإلرھابعلىالمعلنةوالحرب). سبتمبر(لأیلوبھجماتالواضحة
فيعامبشكلتغطیتھتتملمعدمھأو التقدمأنكماعلیھا،العراقمفضالأفغانستاناألمریكياإلعالمتجاھلوقد. األھمیة
.األمریكياالعالم

جیدةعالقاتعلىحافظواالذینطالباناتباعأنكماالفیدیو،أشرطةإصداروالظواھريالدنبنواصللذلكونتیجة
حقیقیاتھدیدایمثلونوصاروابقوة،صفوفھمتنظیمأعادواوالباكستانأفغانستانبینالحدودطرفيعلىالبشتونقبائلعم

حلففیھاسیحافظالتيالمدةھيكمامعروفولیس،أفغانستانمنقواتھمأحسنبسحبالفرنسیونقامفقد. الناتولقوات
المعسكراتفيمحجوزةقواتوجود. عالوضعلىأثرھمأوفاعلیتھمستكونماذاأوقواتھم،علىاألخرىوالدولالناتو
وعسكريسیاسيعوضلخلقیؤديعسكریة،وعملیاتھجماتتنفیذاجلمنفقطتخرجوالبالد،إدارةفيمساھمةبدون
االعترافالناتومنیطلبأنلحدالباكستانيالخارجیةوزیرذھبفقد. طالبانیدفيالمبادرةبقاءیعنيممامحتملغیر

.10أفغانستانةرمغادوبالھزیمة

لعبة الباكستان

فيلیستعثرتالقاعدةوبینبینھاوسھلة) مقنعة(نبیلةتبدومعركةھندسةأوللتخطیطالخرقاءاألمریكیةالمحاولةإن
. اإلسالمیةاألصولیةعمالباكستانتلعبھاومعقدةخطیرةلعبةفيولكنالحرب،أمراءوسیاسةالقبلیةالسیاسةتعقیدات

وحاولتااإلسالمییناألصولیین) اياساي(ومخابراتھاالباكستانیةالحكومةتبنتللباكستان،العسكريالحكمعودةفمنذ
تونیةشالبالقبلیةالھویةبینعتجمالتيفطالبان. الخاصةأھدافھمالتحقیقسالمییناإلالرادیكالیینمنعددعلىالسیطرة
قدمتطالبانتعارضكانتالتيفإیران. اإلیرانيوالتأثیرشالبلوالقومیینضدجیدكسالحإلیھمنظر،اإلسالمیةوالھویة

. 11أفغانستانفيالتحتیةالبنیةأعمارإعادةفيعدوتسا)سبتمبر(أیلولبعدماليشالوالتحالفلألمریكیینتكتیكیادعما
ومن. میرشوكالھندھوالرئیسيالباكستانمصدرلظیطبعا،،إلیران» اللینة«القوةھذهتزایدمنقلقةفباكستانھناومن
كمصدرالقاعدةدونبطالبانلحلفائھاوتنظرمیریة،شالكللقضیةودعمھاالمحلیةاإلسالمیةللجماعاتستانكالباتنظرھنا

عمالتحالفأضحىفقدالسیاسیةوالمؤسسة) اياساي(ل بالنسبة. القویةالھندوسیةجارتھاضداستراتیجيلعمق
جیدكلشباإلستراتیجیةھذهنوسبتفقدالسوفییتضدالحربوخالل،اإلقلیمیةاإلستراتیجیةفيبنیویاجزءااإلسالمیین

قدواالجتماعیةالتقلیدیةالھیكلیةانواثقةوالعسكریةالسیاسیةالنخبةكانتإذ،األفغانیةاومةوالمقاألمریكیةاألجندةفي
.حولھماتنموكانتالتياألصولیةالمدارسوتتحمالنانشتتعای
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باعتبارھاألمریكافیھینظرأصبحالذيالوقتفيمعاالسیاجطرفيعلىاللعبلممارسةصعبااألمرأصبحوقد
ستانكالباتحویلعلىقادرةأمریكاكانتعامارینشعفقبل. اإلسالميالعالمفيأخرىوأماكنألفغانستانومحتلةةغازی
،اإلسالميللعالمأمریكاتوجھھاضربةكلواثربصدمةالباكستانالیومعرشوت. اإلسالمیةالرادیكالیةالستخدامیةكأداة
أفغانستانفيالمسلمینوعقولقلوبسبكفيلھاشوفمدمرةطویلةبحربدونطالبانھزیمةفيأمریكيلشفوأي

.نفسھاالباكستانفيألمریكاالمواليالنظامسیضعفھذافانوالباكستان

،أفغانستانداخل» طالبان معتدلین«وجودبحتمیةلالعترافاألفغانیةوالحكومةالناتوإقناعالباكستانتحاولوعلیھ
أنیمكنقاعدةبخلقیھددھذافانطبعا. لطالبان- وزیرستانمالش-أقالیمھامنإقلیملىعسیطرتھاعنوتخلت

المتفرعةوالجماعاتالقاعدةتعطيانھاكما،أفغانستانفيالناتولقواتضرباتلتوجیھمعتدلینغیرطالبانیستخدمھا
عبرالعراقیة-األفغانیةالصلةأصبحتفقد. وغیرهالعراقمنوالتكتیكاتالمقاتلینوتصدیرالستیرادآمناملجأعنھا

تمالتيالتكتیكاتإحدىھيالماضيفيیعرفونھااألفغانیكنلمالتياالنتحاریةفالعملیاتواقعة،حقیقةالقاعدة
».بكسنة القاعدة«و» تقعید باكستان«تسمیتھیمكنمااھدتشسربما. العراقمناستیرادھا

قدرتھعدممناآلخرھوكوشیالذيرفشمجبشیكرازيالطرفین،كالیملكھاالتيالسیطرةحجمیظھرھدشمفي
زعزعةعناصركلطیاتھافيستحملأفغانستانفيأمریكیةھزیمةأيفانھناومن. القاعدةلمواجھةالمزیدعملعلى

الباكستانفيع الوضولكنالعراقفيماكالالعودةنقطةوصلالذيعالوضدرجةإلىیصلالوقدستان،كلبااالستقرار
.األوضاعتدھورمنسیزیدالعراقفيأمریكاتستثمرهودوالرورصاصةجنديوكلواضح،كلشبیتدھور

احدیستطیعوالالھندیة،القارةبھشإلىالعربيرقشالممنیمتدأزمةقوسھناكأنالقولنستطیعقصیرة،بعبارات
قدالتيالقادمةاألشھرفيقراراتاتخاذسیتم. القریبالمستقبلفيواألزمةالتوترعزنفیھایتمسالتيبالطریقةالتكھن
.وعقالنیةھادئةقراراتأي،آخرخیارنحوبالتحولتنذروقدھذه،األزماتمفاقمةفيتسھم

سوریةحماس،،هللاحزب،ثالبعالقاعدة،إنتفھم،الغربفيلقیادةحاجةھناكاالتجاه،ھذافيالسیراجلومن
فھمعلىقادرةلقیادةبحاجةنحن». الشرإرھاب«اإلیدیولوجيالمصطلحفيواختزالھااختصارھایمكنالوإیران

سوریة،عمللتعاملمستعدمثال،لطرف،بحاجةنحن. األزماتكلعناصرمنالفتیلعزونالروابطوتفكیكالصالت،
فيالخاصةالوطنیةمصالحھافلسوریةالمناسبات،منعددفيأمریكاساعدتوقدالمتحدة،اتالوالیتھددالالتيالدولة
أيیجلبلنللجوالناإلسرائیلياالحتاللفاستمرارسوریة،ارضھيالتيالجوالنحولصفقةلعقدوالتوصلاللعبة

تنطلقاناللتینالجماعتینفلسطین،فيوحماس،لبنانفيهللاحزبمع»فھم«،هاالتجاوبنفس. المتحدةالوالیاتعلىعنف
،أنھماكمافیھاراننتشتالتيالمجتمعاتعنونیابةالخاصة،الوطنیةمصالحھماعنتعبرمبدئیةأسسمنمواقفھمافي

جھةمنأمریكاوبینجھةمنبینھمایوجدوالروعة،شالمملالظمظاھرمنالكثیرعنتعبران،هللاوحزبحماس
سحبالمتحدةللوالیاتھذه،والحالةویمكن. الوطنیةأمریكابمصالحاألمریتعلقعندمامواجھةأوتعارضأي،أخرى
المتطرفینھزیمةفيالمساعدةذلكفيبمامصالحھا،بتعزیزوالتمسكالطاولةعلىمنالموضوعاتمنالكثیر

أكثرالقاعدة،تصلحفلنالخیارلھاتركولومنھا،جزءاأوكالقاعدةلیستوھيابھة،شمتلیستالجماعاتھذه. الحقیقیین
معارضةلجماعاتتتحولفقدومساواةبھدوءمعھاالتحدتحالةوفي». الشرإمبراطوریة«یدفيأداةفیتنامأصبحتمما

.وإدارتھابھاالتحكمیمكن

حولوصادقمخلصنقاشإلىكارترلرئیسادعاكمااالتجاه،فيالتغیرھذاھامیلتون-بیكرمجموعةاقترحتلقد
الفصائلمنمعارضةلقیتالمؤسسةداخلمنالمعتدلةالبراغماتیةاألصواتفھذهذلكعوم. المتحدةالوالیاتسیاسة
ارتكبالذيالضررإصالحإن. والكونغرسالرئیسعلىیدالھاأنیبدووالتيالجدد،المحافظینومنللعسكرةالداعیة
أنفكرةعنالتخليتتطلبوقد. اإلستراتیجیةفيجدیةتغییراتثحداإنحووالتحولالخاطئةبالقراراتترافااعیقتضي
یقتضيفقدھذاكلوفوق. المعقدةواالجتماعیةالسیاسیةاكلمشللحالیقدمأنیمكنواحدطرفمنالعسكريالقرار
واحد،إیدیولوجيإطارضمنمتداخلةعناصرإالھيماوعةالمتناإلسالمیةالعربیةواألممعوبشالعنالتخليأیضا

تقدیممواصلةأوالعظمى،للقوىالجیوسیاسیةالحاجاتكانتسواءآخر،يءشأوخصشلصالحبھاالتالعبویمكن
.للنفطالدائمةالغربحاجةأو،إلسرائیلروطشالمغیرالدعم

واعیةقیادةلصالحاإلیدیولوجیةحربھاعنللتخليمستعدةلمتحدةاالوالیاتكانتاناھدةشلمعیتطلالیومالعالم
منیطلباحدال. حقیقیةاھتماماتعنیعبرحقیقيبتحركفوعاشمالسیاسي،القوةموقعمنوعدلبحذرتفاوض/وذكیة

منافسكلتحویلعنالتوقفھوفیھ،قوةأعظممنالعالمیحتاجھماولكنالمتناقضة،األجنداتتجاھلالمتحدةالوالیات
.قاتلعدوإلى- واإلسالميالعربيالعالمفيخاصة- لھامحتمل
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