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 س للدراسات السياسيةمركز القد

٢ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

 ٢٠٠١ سبتمرب ١١السياسة األمريكية يف الشرق األوسط بعد 
 

 مستديرة عرض خالهلا الدكتور     مائدة  ٢٠٠١ أيلول   ٢٦لقدس للدراسات السياسية بتاريخ     نظم مركز ا  
اوس األستاذ املشارك يف جامعة فريمونت ومدير برنامج دراسات الشرق األوسط التابع للجامعـة              غغريغوري  .ف

يف احلوار عدد من ، وشارك ٢٠٠١ سبتمرب ١١تصوراته عن آفاق السياسة األمريكية يف منطقة الشرق األوسط بعد 
 :  األكادمييني والباحثني األردنيني ، وفيما يلي ملخص لوقائع الندوة 

 -:اوس غغريغوري . ف.د
يف البداية أود أن أشكر األستاذ عريب الرنتاوي إلتاحة هذه الفرصة ألمريكي لكي يتبادل اآلراء مع  خنبة          

 .من السياسيني واملثقفني األردنيني
 أو أمسع   ىمات على نيويورك وواشنطن على الرأي العام األمريكي كان كبريا، ومل أر           اعتقد أن تأثري اهلج   

 :ثل هذا احلجم كالذي حدث بعد هذه اهلجمات، وذلك يف اعتقادي لألسباب التالية مبرد فعل 
لقد كان أول هجوم مباشر على األرض األمريكية  منذ بريل هاربر، وعند املقارنة مع ما جـرى يف                   *  

ربر، نرى ان  هذا اهلجوم وقع على مراكز القوى األمريكية يف نيويورك وواشنطن، على العكس اهلجـوم                  بريل ها 
 .على بريل هاربر الذي وقع بعيدا يف احمليط اهلادئ

 أيلول اليوم األكثر دموية يف التاريخ األمريكي وعلى األرض األمريكية، وحىت احلـرب              ١١يعترب يوم   *  
 . آالف مواطن أمريكي ٦شهد يوما قتل فيه نقرن التاسع عشر مل األهلية األمريكية يف ال

ألمريكـي،  اتأثري اهلجمات على اتمع األمريكي سوف يكون عميقا، وسيمس خصوصية املـواطن             * 
وذلك عندما تشمل الرقابة مجيع نشاطات املواطن اليومية، كالرقابة على االتصاالت التلفونية وأشياء أخرى، وهذا                

 .وسوف يكون له تأثري عميق يف حياتنا اليومية كمواطنني أمريكيني.واطنني شيئا من خصوصيتهمسيفقد امل
 ١١كثري من املراقبني واملراسلني يف التلفزيون قالوا وما زالوا يقولون أن كل األشياء تغريت يف أمريكا بعد 

 .، وهذا صحيح إىل حد كبريأيلول
 األوسط، فإنين اعتقد انه ليس من املمكن القول بأن كل شيء            أما بالنسبة للسياسية األمريكية يف الشرق     

 .قد تغري، ولكن بال شك أن كثريا من أوليات السياسة األمريكية وتكتيكاا يف املنطقة سوف تتغري
   السياسة األمريكية يف الشرق األوسط هلا خصوصية وقواعد ثابتة، املصاحل األمريكية يف الشرق األوسط 

 -:وهذه املصاحل هي .ري بسبب األحداث يف نيويورك وواشنطنثابتة ولن تتغ
 
 النفط -١
 .مصر، السعودية، األردن ودول اخلليج: العالقات الوطيدة مع بعض البلدان العربية -٢
 . العالقات اخلاصة مع إسرائيل لن تتغري يف أسسها-٣
 . الوصول إىل حل للقضية العربية اإلسرائيلية-٤

يف حتليلي  لسياسة إدارة بـوش يف        و.تمر لكن ٍأسلوب احملافظة عليها سوف يتغري       هذه املصاحل سوف تس   
من الضروري أن نفرق    " إعالن احلرب ضد اإلرهاب     " أيلول، أو يف الفترة اليت نسميها يف أمريكا          ١١فترة ما بعد    

 .بني فصلني يف هذه السياسة على األقل
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٣ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

د يتمثل يف الرد العسكري والدبلوماسي والسياسي    له هدف واح   حنن اآلن يف الفصل األول، وهذا الفصل      
 واالقتصادي على اهلجمات، وهو مطلب الرأي العام األمريكي، وإذا مل تقوم اإلدارة برد قوي على هذه اهلجمات،                

لذلك اعتقد أن جل ما تركز عليه السياسـة         .فإا سوف تفقد ليس فقط شعبية بوش  ولكنها ستفقد الرئاسة أيضا           
وهذا التركيز بطبيعة احلال على أفغانستان أي        مريكية اآلن هو الرد العسكري الدبلوماسي والسياسي،      اخلارجية األ 

 .على ابن الدن وطالبان وعلى البنية التحتية حلركة بن الدن وطالبان
  أمريكا تريد وحتتاج إىل تعاون كل دول املنطقة الصديقة وغري الصديقة، لتنظيم دورها يف اهلجمـات،                

وبسبب هذه األولوية اجلديدة فإن إدارة بوش سوف تعيـد          . للضربات العسكرية احلتمية على أفغانستان     والتحضري
 .النظر يف أسلوب التعامل مع الشرق األوسط  ومع القضايا األخرى يف املنطقة

من الواضح أن موقف الرئيس بوش بالنسبة للقضية الفلسطينية واملفاوضـات، والعالقـات اإلسـرائيلية     
وتعرفون ان الرئيس بوش وإدارته عندما وصلوا إىل البيت األبيض فضلوا .طينية سوف يتغري على صعيد التكتيكالفلس

االبتعاد عن القضية الفلسطينية والصراع العريب اإلسرائيلي على العموم ألسباب كثرية، و منها فشل كلينتـون يف                 
مة كامب ديفيد الثانية، وال يوجد تفاؤل عند اإلدارة         السنة املاضية يف القمة مع الرئيس حافظ األسد، وكذلك يف ق          

 .األمريكية يف حصول تقدم يف املنطقة بسبب العنف و موقف احلكومة اليمينية اإلسرائيلية اجلديدة
 سوف ينعكس سلبا على للمصاحل األمريكية يف املنطقة، ولكين   أفهم املنطق              االنسحايب برأيي ان الدور    

ن وبسبب األولوية اجلديدة، فإن التحضري للمعركة حيتم على إدارة بوش أن تتدخل اكثر يف يف هذا الدور، ولكن اآل
القضية الفلسطينية والعالقات اإلسرائيلية الفلسطينية، على األقل لكي تتجنب تفاقم األزمة وتفاقم العنف، الن هذا               

 .العسكري ألفغانستانمهم ألمريكا يف حماوالا للحصول على تأييد الدول العربية  يف ضرا 
أما بالنسبة إليران فقد ظهرت اعتبارات جديدة، فهناك إرادة جديدة يف واشنطن لالتصال مع احلكومـة                
اإلسالمية يف طهران بسبب املصاحل، وال أقول املصاحل املشتركة، لكن أقول املصاحل املتساوية بني طهران وواشنطن                

ول كان هناك تفكري يف اإلدارة اجلديدة، يف إمكانية إعادة النظـر يف              أيل ١١بالنسبة لطالبان وهذا شئ جديد، قبل       
السياسة األمريكية جتاه إيران، لكن الكوجنرس منع ذلك وصدرت  قوانني  جديدة  تقضي بتمديد العقوبات ضـد              

 .إيران
هت إىل  بشكل عام سوف حيصل تغري يف تعامل إدارة بوش مع القضايا العاملية، اإلدارة يف بداية عهدها اجت                

ورفضت أسلوب إدارة كلنتون الذي اعتمد على املفاوضات املتعـددة األطـراف،            .سياسة أمريكية أكثر عمومية   
خبصوص قضايا التلوث العاملي، وقضية الدفاع الصاروخي، والكثري من القضايا اليت كانت جتابه باالنتقـاد مـن                 

فـإن إدارة بـوش   .لدان األوروبية وغريها مثل روسياولكن بسبب احلاجة احلامسة والواضحة للتعاون مع الب  .أوروبا
 .سوف تعيد النظر بأسلوا و تتعامل اآلن إىل حد ما بأسلوب املفاوضات متعددة األطراف، وهذا تغيري يف التكتيك

وقد كان هذا احلادث اإلرهايب، السبب الرئيسي يف تغري اإلدارة األمريكية من لغتها بالنسـبة إىل العـامل    
، فقبل هذه األحداث مل تكن واشنطن تـويل         )احلرب ضد اإلرهاب      ( لعامل اإلسالمي يف الفصل األول      العريب وا 

 .كثريا من االهتمام ملخاطبة الرأي العام يف العامل  اإلسالمي أو يف العامل العريب، أما اآلن فهناك اهتمام قائم وكبري
  وقد اعترفـت  (Crusade)مصطلح طبعا هناك أخطاء يف األسلوب اجلديد كما حصل يف  استعمال        

 .واشنطن ذا اخلطأ، واعتقد أن املوظفني يف أمريكا اآلن يتجنبون استعمال هذه الكلمة
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٤ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

لدى اإلدارة األمريكية إرادة كبرية يف جتنب فكرة الصراع بني احلضارات كأساس هلـذه احلـرب، أو                 
 قيامهـا  عندتأييد الدول اإلسالمية و العربية   الصراع بني الغرب واإلسالم، وذلك بسبب رغبتها يف  احلصول على            

لـذلك   باهلجوم على طالبان يف أفغانستان، و على املساعدة اللوجستية والعسكرية من باكستان ومن بلدان عربية،              
 .فإننا سوف نرى تغريا ملحوظا يف النظرة األمريكية للقضايا العالقة بشكل عام

 :ما هي  اية هذا الفصل 
واعتقد أن هذه     الفصل األول سوف تكون الضربات العسكرية على أفغانستان كما قلت،          اعتقد أن اية  

الضربات حتمية، والسؤال الوحيد هو، ما هي املدة الزمنية هلذه العملية، وما هي  األهداف املستهدفة يف أفغانستان                  
بالنسبة إىل سياستها يف الشـرق      وفعالية العملية، ولكن بعد الفصل األول سوف تواجه أمريكا  قضايا كثرية مهمة              

 .األوسط، وهذا ما امسيه الفصل الثاين للحرب ضد اإلرهاب
 بالنسبة لتطورات األحداث يف الفصل األول فهي يف اعتقادي واضحة، بينما هي يف الفصل الثاين تبـدو       

الفعل املباشر ضد   على رد   -وبسبب التركيز الشديد يف واشنطن على الفصل األول         .غامضة حلىت اآلن على األقل      
 قضايا الفصل الثاين والقضايا املطروحة أمام السياسة اخلارجية األمريكية يف       ال تويل فإا   -ابن الدن وضد أفغانستان   

وهذا ليس غريبا، فإذا ما رجعنا إىل حرب اخلليج قبل عشر سنوات جند أن              .الشرق األوسط اآلن كثريا من التفكري     
وتركيزا ملحوظا  على احلرب و بناء التحالف وعلى العمليات العسكرية ضد العراق، إدارة بوش األوىل أولت أمهية 

ولكن بعد االنتصار وبعد االنسحاب العراقي من الكويت، الحظنا ان إدارة بوش األوىل مل تكن جاهزة لإلجابـة                  
 .على األسئلة اجلديدة خبصوص السياسة األمريكية اليت جيب اتباعها يف اخلليج

هل من األفضل أن نؤيد االنتفاضة العراقية ضد صدام حسـني أم ال ؟    : اإلدارة السؤال التايل    وظهر أمام   
وقد كانت هناك اجتاهات متباينة يف اإلدارة األمريكية يف فترة بعد حرب اخلليج، وإنين أخشى ان تتكرر هذه احلالة                    

على األسئلة اليت ميكن ان امسعهـا عـن         يف الفصل الثاين يف هذه املعركة ضد اإلرهاب، وليست لدي أية إجابات             
االجتاهات اليت سوف تتخذها أمريكا يف الفصل الثاين، ولكن من وجهة نظري،ان من القضايا املهمة اليت جيب على          

 :أمريكا أن تتعامل معها يف الفصل الثاين من هذه احلرب هي
يكا أصـوات عـدة  يف احلكومـة         القضية األوىل هي السياسة األمريكية جتاه العراق، هناك اآلن يف أمر          

ويبـدو أن إدارة  .وخارجها تقول أن على أمريكا أن تنتهز فرصة اإلمجاع الدويل ضد اإلرهاب إلاء امللف العراقي     
بوش وخاصة وزير اخلارجية كولن باول قد رفض إدراج هذا املنطق يف الفصل األول وذلك بسـبب احلاجـة إىل               

ولكن يف الفصل الثاين فإنين اعتقد ان القضية العراقية سـوف           .ن وأفغانستان حشد االئتالف والتركيز على ابن الد     
 أيلول كانت هناك مراجعـة  ١١وحنن نعرف انه قبل أحداث    . السياسة األمريكية  اهتماماتس جدول   أتصعد إىل ر  

 العراق فشلت،   للسياسة األمريكية بالنسبة للعراق، وكان هناك شبه إمجاع يف اإلدارة على أن السياسة األمريكية يف              
وهناك شبه إمجاع على احلاجة العادة النظر يف السياسة األمريكية خبصوص العراق، ولكن ليس هناك أي إمجـاع                  

 حول االجتاه اجلديد املفضل للسياسـة األمريكيـة حنـو           ينعلى خيار حمدد، وبالعكس هناك جدل و نقاش شديد        
 يرى أن السياسة األفضل تشديد الضغط العسكري على         هناك اجتاه كما قلت يف احلكومة وخارج احلكومة       .العراق

وينادي بالتدخل العسكري األمريكي   النظام العراقي ويطالب بزيادة التأييد السياسي والعسكري للمعارضة العراقية،       
وباملقابل فإن هنـاك أصـواتا   .املباشر يف العراق، ويرى أن من الضروري أن تفعل اإلدارة ذلك إلاء هذه املشكلة          

تقول أن املعارضة العراقية ضعيفة جدا وليس بوسعنا أن نؤسس سياسة جديدة  تعتمد    ها  أخرى يف احلكومة وخارج   
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٥ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

على املعارضة العراقية لضعفها، هذه األصوات تقول أن نظام العقوبات فشل وال يضر بالنظام العراقي وإمنا يضـر                  
وقد الحظنا  توجها يف هذا السياق يف بداية عهد          .يبالشعب العراقي وتسبب يف مشاكل كثرية عند الرأي العام العر         

اإلدارة عندما طرح وزير اخلارجية األمريكي كولن باول فكرة العقوبات الذكية واليت تعين تغري نظام العقوبـات،                 
لذلك نالحظ ان  هناك موقفان يف احلكومة ويف واشنطن، وال اعرف أي من االجتاهني سوف يسيطر يف الفصـل                    

 أن القضية العراقية ستكون من أوىل القضايا اليت سـوف            مائة باملائة  حلرب ضد اإلرهاب ولكنين متأكد    الثاين من ا  
 .تتناوهلا إدارة بوش بعد الضربات على أفغانستان

من الضروري أن ندرك أيضا أن الصراعات البريوقراطية يف واشنطن ال تنتهي عـادة  بانتصـار أحـد                   
نية، ويف الغالب فإن السياسة اليت تتمخض عنها هذه الصراعات تكون سياسـة     األطراف، وهذا فيه كثري من العقال     

 بعدخمتلطة من الطرفني، ولذلك من املمكن القول على األرجح اننا سوف نرى سياسة أمريكية جديدة للعراق هلا                  
 . صيغة العقوباتيف آخر يتم فيه إعادة النظر بعد عسكري يزداد فيه الضغط على النظام وهلا 

ة أخرى سوف تطرح على جدول أعمال السياسة األمريكية يف الشرق األوسط، فأمريكا تشن حرب قضي
 .ضد اإلرهاب، لكن ما هو اإلرهاب ؟  كيف تعرف أمريكا مصطلح اإلرهاب

اآلن، ويف الفصل األول ليس هناك أي نقاش حول ذلك غري التركيز على أفغانستان وابن الدن، ولـيس                  
ريكا عن نوعية اهلجمات على واشنطن ونيويورك وامنا هناك إمجاع على أـا هجمـات               هناك أية نقاشات يف أم    

إرهابية، ولكن يف الفصل الثاين  جيب أن تتناول  أمريكا بعض املشاكل والتناقضات يف فكرة اإلرهاب ويف أسلوا                   
 كيفيـة تعريـف     وسوف يكون هناك حوار عميق يف واشـنطن يف         ويف التعامل مع الدول اليت تساند اإلرهاب،      

؟ هناك مثال سـوريا   إرهاباهل النضال املشرع الذي يهدف لتحقيق أهداف مشروعة      و ما هو اإلرهاب ؟   .اإلرهاب
وهي مدرجة يف القائمة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب، واعتقد ان هناك اجتاه يف واشنطن يطالب بأن نضـغط                  

ويف نفس الوقت فهناك إدراك يف واشنطن للدور السوري .استهاعلى سوريا اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا لتغيري سي
إذا أرادت سوريا   . يف املنطقة ككل حيث أن لسوريا دور مهم يف عملية السالم، وهلا دور مهم يف استقرار املنطقة                

تفعل عدم االستقرار يف املنطقة بسبب معارضتها للسياسة األمريكية اجلديدة فبوسعها أن            تشبب خبلق حالة من     أن ت 
لذلك وإىل حد .الكثري و تسبب مشاكل عديدة للواليات املتحدة يف لبنان ويف عملية السالم و يف القضية الفلسطينية

ما أمريكا حتتاج إىل التعاون السوري لتحد من تأثري ونشاط بعض اموعات اليت تعرفها أمريكا بأـا منظمـات                
 .إرهابية

ل هناك ملف مفتوح بني أمريكا وإيران ويتعلق بانفجار اخلـرب يف            إيران مثال هي أيضا على القائمة ومازا      
كيف تتعامل أمريكا مـع     .و تاريخ مر بني احلكومة األمريكية واحلكومة اإلسالمية يف إيران         .١٩٩٦السعودية عام   

 نظام  ، هل تعقد معها هدنة قد تساعد أمريكا يف أفغانستان و قد تساعد أمريكا أيضا يف زيادة الضغط على                  ؟إيران  
 .؟صدام حسني 

له حدود مع العراق وأفغانستان، وإىل حد ما إيران اآلن يف نفس املوقف الذي                إيران البلد الوحيد الذي   
األردن كان بني العراق والصراع العريب اإلسرائيلي و اآلن إيـران بـني أفغانسـتان               .كانت فيه األردن يف املاضي    

ة النظر يف عالقتنا مع طهران، لكن هناك أيضا أصوات يف واشـنطن             والعراق، لذلك هناك إرادة يف واشنطن العاد      
 . أيلول١١تقول أن إيران تساند اإلرهاب، ولذلك من الضروري أن نضغط على إيران اكثر مما كان قبل 
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٦ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

وهناك أيضا حزب اهللا يف لبنان وهو على قائمة اجلماعات اإلرهابية يف أمريكا، وواشنطن تتذكر املشاكل               
ناء الوجود العسكري األمريكي يف لبنان، وال تنسى انفجار املاريرت، ولكن حزب اهللا يف الثمانينات ليس                يف لبنان أث  

ومنذ عشر سنوات على األقل مل أجد شخصيا أي هجوم على املصاحل األمريكية من حـزب اهللا يف  .حزب اهللا اآلن 
، وحزب اهللا اآلن جزء ال يتجـزأ مـن          الشرق األوسط، وقد ركز على االعتداءات اإلسرائيلية على جنوب لبنان         

السياسة اللبنانية، فلحزب اهللا مقاعد يف الربملان اللبناين وله دور مهم يف االستقرار أو عدم االسـتقرار يف الشـرق                    
 .أم كحزب سياسي لبناين؟ كيف ستتعامل أمريكا مع حزب اهللا، كمجموعة إرهابية ؟.األوسط

الفصل الثاين من احلرب    دخلوا إىل   لقرار يف واشنطن عندما ي    هذه تساؤالت ستكون على طاولة صانعي ا      
 .ضد اإلرهاب

وطبعا القضية الفلسطينية ستكون على الطاولة، ويوجد أصوات يف أمريكا وإسرائيل تقول ال فرق بـني                
 .ياسر عرفات واسامة بن الدن وأما إرهابيان، وعلى أمريكا أن تتعامل معهما بنفس األسلوب

 هذه األصوات لن تسيطر على السياسة األمريكية بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيـث             شخصيا اعتقد أن  
نرى اآلن أن االهتمام بالقضية الفلسطينية ارتفع يف عيون واشنطن حىت يف الفصل األول بسبب عالقتها بكل القضايا 

خلليج وبالد الشام ويف املغرب     األخرى يف الشرق األوسط، وبسبب تأثريها على إمكانية تعاون البلدان العربية يف ا            
يف التكتيك على األقل عند تناول  لذلك أرى شخصيا إمكانية حدوث تغريات.مع أمريكا يف العمليات ضد اإلرهاب

واشنطن للقضية الفلسطينية، وسوف يؤخذ بعني االعتبار رد فعل الرئيس عرفات على اهلجمات، فهو إىل حد مـا                  
ة يف رده على اهلجمات ضد الواليات املتحدة، حىت أنين ال   اسـتبعد أن يرسـل              كان الرئيس العريب األكثر إجيابي    

لذلك اعتقد أن إدارة بوش سوف تكون اكثر قابلية للتعامل مع عرفـات والقضـية     .قوات فلسطينية إىل أفغانستان   
يجة هلذا التغري يف    ولكن ماذا ستكون النت   . أيلول ١١الفلسطينية بأكثر من احتمال  وأكثر نشاطا مما كانت عليه قبل            

أنا متفائل بأنـه    .التكتيك ؟ هل اهلدف هو  حتقيق وقف إطالق النار فقط ؟ أم من اجل التقدم حبل سياسي ائي                  
سيكون هناك تقدم ملحوظ للوصول حلل سياسي ووقف إلطالق النـار واسـتئناف املفاوضـات بـني برييـز                   

 ليس هناك أية ليونة لدى احلكومة احلاليـة يف إسـرائيل            فمن املمكن حتقيق أشياء من هذا القبيل، إذ أنه        .وعرفات
يف رأيي  أمريكا سوف تكون نشيطه اكثر من         .، ولذلك فإن إمكانية التقدم حمدودة     النهائيبالنسبة للحل السياسي    

 .السابق لكن ال اعرف كيف سيكون تقدميها للحل وجتنب التجاذب بني االطراف
كثر وضوحا عن االجتاهات يف السياسة األمريكية يف الفصـل          اعتذر عن عدم قدريت على توفري صورة ا       

الثاين من احلرب ضد اإلرهاب، ولكن لكي أدافع عن نفسي، اعتقد أن هذا بسبب الغموض يف واشنطن حول هذه               
القضايا اليت مل تتقرر بعد واليت سوف تأخذ جمراها بعد الفصل األول املتعلق بضربات أفغانستان، وسـيبدأ نقـاش          

 واشنطن حول هذه القضايا املهمة، وان شاء اهللا سوف أشارك على هامش النقاش من خـالل جتـاريب                   شديد يف 
تظر نتائج اجلدل والنقاش يف واشنطن حول االجتاهات اجلديدة يف          ينوحماضرايت وكتابايت وزياريت لواشنطن، وكلنا      
 .الشرق األوسط وشكرا حلضوركم واستماعكم
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٧ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

 األستاذ عريب الرنتاوي
  مركز القدس للدراسات السياسية  عامدير م

نشكر الدكتور على هذه اإلضاءات اهلامة، وجند له العذر يف عدم توضيح بعض املسائل ألا أصال غـري                  
ففي األساس هذه اإلدارة كما تعرفون جاءت إىل حد كبري بربنامج انعزايل انسحبت إىل حـد        .واضحة يف واشنطن  

 سياسات واستراتيجيات يف    حباجة لصياغة ، واالن جتد نفسها حتت ضغط األحداث        كبري من كثري من قضايا املنطقة     
التدخالت احمللية واإلقليمية والدولية حىت     بعض  بقاع كثرية من هذا العامل، لكن هذا األمر سيستغرق بعض الوقت و           

 .تكون اخلطوات األمريكية القادمة اكثر وضوحا
 

 الدكتور أمني مشاقبة 
 -:اسية يف جامعة الريموك أستاذ العلوم السي

يف البداية، حنن ضد ما وقع للمواطنني األبرياء يف أمريكا، ويف نفس الوقت حنن ضد اإلرهـاب بكـل                   
 .أشكاله، لكن ما يزعجين هو حالة التعميم الذي تبلور يف الرأي العام األمريكي اجتاه العرب واملسلمني

عرب واملسلمني يف أمريكا رغم ام مواطنون أمريكيون        مسعنا عن الكثري من املضايقات اليت يتعرض هلا ال        
 .هلم حقوقهم

أنـا عشـت يف   .وظهرت تصرفات تنم عن العنصرية والكراهية وجرى فيها التعميم وهذا ما اعتدنا عليه      
الواليات املتحدة مثاين سنوات ودرست هناك، صحيح أن هول الكارثة كان مفاجئا وكبريا لكن ال جيب التعميم يف  

 .حلالةهذه ا
أن احلديث عن أفغانستان وابن الدن والذي حتدثت عنه أو الذي مسيته الفصل األول هو رؤيا  ب قناعة   لدي

أمريكية، وهذا حيتاج إىل حتالف دويل للوقوف إىل جانب الواليات املتحدة يف معاقبته إذا ما ثبت يف نتائج التحقيق                   
 انه ليس لدى كثري من السياسيني والدول معلومة دقيقة عـن            ويبدو.الفدرالية األمريكية أن ابن الدن هو املسؤول      

 .الفاعل، لكن ما حصل قد حصل
بالنسبة للسياسة اخلارجية األمريكية أنا ال أقول أن هناك سلبيات اإلدارة األمريكية اجلديدة، يف الشـرق                

يف احلقيقـة حنـن   .نستاناألوسط التركيز على موضوع العراق وأنت قد أعطيته أولوية أوىل بعد عملية ضرب أفغا         
العرب، بشكل عام الدول واألنظمة السياسية العربية وحىت الشعوب العربية ليس لـديها أي كراهيـة للشـعب                  

، ولكن لدينا قناعة أن قضايانا عادلة ابتداء من القضـية           يني أي حقد على املواطنني األمريك     نااألمريكي، وليس لدي  
 .باط بسبب عدم تطبيق الشرعية الدوليةالفلسطينية عرب مخسني سنة ونشعر باإلح

سعينا للسالم وتنازلنا عن ثوابت رئيسية يف جمال القضية الفلسطينية ورضينا بالضفة والقطاع أو رضـي                
الشعب الفلسطيين بقيادته بشكل عام وبنسبة عالية بقيام دولة فلسطينية، وتعلمنا يف املدارس األمريكية، أن حـق                  

 ومع ذلك فاإلدارة اجلديدة مل تسع على األقل لتطبيق          ١٩١٤ادئ اليت أعلنها ولسون عام      تقرير املصري هو أحد املب    
 . حق تقرير املصريمببدأا يتعلق ممجزء 

 تتلفظ بكالم غري مريح لألمريكيني، اآلن ويف اية الثمانينـات           ١٩٦٧كانت اإلذاعات العربية قبل عام      
  ووادي عربة إىل آخره، هناك تغري يف النمطية العربيـة            ٢وسلو   وأ ١وبداية التسعينات وبعد مؤمتر مدريد وأوسلو       
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٨ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

وقبلنا بوجود إسرائيل، وبعض الدول وقعت على معاهدات معها، ولكن هذه املعاهدات اليت مت االتفاق فيها  على                  
 . مل ينفذ منها شيءالفلسطينيةإعادة حقوق الشعب الفلسطيين وإاء املعاناة  

وصا الشارونية تصل إىل حد اإلرهاب أو هي باألحرى شكل من أشـكال            ولة إسرائيل وخص  دممارسات  
وما دامت الواليات املتحدة تصدت كدولة القطب الواحد والدولة املهيمنة لقضـية            .اإلرهاب  اليت متارسها الدولة    

يف ما يتعلق ) التخصيص (ناهيك عن .اإلرهاب العاملي، ملاذا ال تأخذ بعني االعتبار ما جيري على األرض الفلسطينية         
، امساء منظمات ومواطنني عربا ومسلمني فقط      اإلدارة   ها اليت طرحت  ٢٧  الـ   قائمةحيث جرى تضمني    باإلرهاب  

 أصولية عاملية ٦٦وهذا أمر غري دقيق، وقد ذكرت إحدى الدراسات اليت أجريت يف جامعة هارفرد   على أن هناك 
 منظمـة داخـل يف      ٢٥٠مل نفكر فيها ناهيك عن وجـود        إحداها األصولية الدينية، إذن هناك أصوليات أخرى        

الواليات املتحدة  ذات طابع عنصري ال ترغب يف النظام، وال ترغب يف احلياة املدنية، رمبا فقط مجاعات صغرية يف          
 .اكالهوما وغريها

 كان على ملاذا  تقف الواليات املتحدة فقط عند العرب واملسلمني، وحنن الذين نسري املصاحل األمريكية إن
مستوى النفط أو على مستوى التبادل التجاري، ثقافتنا أمريكية وعلمنا أمريكي،  وبالتايل جيب أن يؤخذ هذا بعني                  
االعتبار يف الرأي العام األمريكي، وتؤخذ التراجعات يف الرأي العام للدول العربية وقبوهلا ومساندا هلذا الـدور                  

 .بعني االعتبار) الدور األمريكي(
يك عن النقطة األخرية وهي العراق واحلالة اإلنسانية، أنت طرحت سيناريوهني ملاذا ال يطرح سيناريو               ناه

 "العقوبات الذكيـة  " ثالث وهو التعاون واحلوار، طرحت إطار متشدد يدعو إىل حل عسكري وإطار اقل تشددا               
 .على العراق

اض والفقر وتدين املستوى املعيشي؟ ملـاذا ال   مليون عراقي يعانون من األمر ٢٧ملاذا ال يؤخذ يف االعتبار      
 إىل التعاون واحلوار ؟ هناك مثال صراع اليابان والواليات املتحدة، صـراع أدى إىل               ةتؤخذ يف هذا الوقت الدعو    
 . فلما تستمر هذه احلالة من العداءأصدقاءواصبحا  اجلانبان انفجار قنبلة ذرية مث تصاحل

األمريكية كما رأينا من مصطلحات استخدمت بطريقة غري مدروسة يف          واخللل يبدو واضحا يف السياسة      
البحث عن العدالة ثالثة  البحث عن العدالة األقل قليال، ومرة وأخرى البحث عن العدالة املطلقة، تارة.املرحلة األوىل

 .الالمتناهية، إضافة إىل موضوع احلرب الصليبية، و موضوع  صراع احلضارات
 

 رمياوياألستاذ حممود ال
 : كاتب وحملل سياسي اردين معروف له زاوية يومية يف جريدة الرأي األردنية

مما مسعناه من الدكتور غريغوري  قوله، ان كل شيء تغري اآلن، ولكن يبدو ان  التغري األمريكـي سـار         
ارئة هذا ما نشعر    وال يوجد أي تغري سياسي إال يف احلاالت الط        .باجتاه احلرب فقط، احلرب على أفغانستان وطالبان      

به، وهو ال يسمح بإعادة التفكري يف جممل السياسة األمريكية يف العامل مبا يف ذلك معاناة شعوب عانت مثل ما عاىن        
 أن أعداد الذين سقطوا يف الضفة الغربية وقطاع غزة هم           غاوسوأريد أن اذكر الدكتور     . اإلرهابيني مناألمريكيون  

سكان، وهؤالء يساوون مليون أمريكي كنسبة لعدد السكان،و حىت اآلن مل نسمع  حوايل نصف يف املائة من عدد ال      
أي تضامن ال عاطفي وال إنساين وال سياسي مع أبنائنا،  إضافة اىل األعداد اهلائلة من العراقيني، عالوة على ذلك،                    
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٩ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

لعراق قد تتطلـب    حيال ا ية  أننا مسعنا بعض التصرحيات من وزيرة اخلارجية السابقة اولربايت بان السياسة األمريك           
 .، كانت هناك تصرحيات من هذا النوعهالتضحية بأطفال

اعتقد أن السلوك األمريكي غري مفهوم وليس منطقيا، اآلن هناك حـديث عـن محلـة فكريـة ضـد                  
هذا شيء جيد، ولكن يف نفس الوقت نسمع أن هناك أساليب تكتيكية جتاه قضايا أخرى و هذا برأيـي                   .اإلرهاب
اب الصراع، وال يعرب عن شعور كاف باملسؤولية جتاه األمن واالستقرار يف منطقتنا،  لكن باإلضـافة اىل                  يعزز أسب 

ذلك املواقف األمريكية البعيدة عن موضوع الشرق األوسط، مثل سباق التسلح وقضايا البيئة والبلقـان، الـيت ال                  
، وال يتوقف عند ذلك  بل  يتم أيضا دعم إسرائيل تساهم يف االستقرار والسلم العاملي وهذا ال نراه جمرد وجهة نظر

و يتم التغطية عليها وتشجيعها عمليا على التمرد على القرارات الدولية، هذا شيء غريب، كيف لدولة عظمى أن                  
 تشجع دولة أخرى على التمرد على القرارات الدولية؟ 

 بدون دور ومت حتييدها، انتـهاء أي        ،  يف أزمة اخلليج األوىل بدت إسرائيل       أخريةأريد أن أعطي مالحظة     
دور فاعل  للوجود اإلسرائيلي، أال يدفعكم العادة النظر يف هذه العالقة اليت تسموا خاصة مع إسرائيل، عندما ال                   
تكون إسرائيل شريكة يف إحراز األمن واالستقرار، وهذا يشجعها على أن تفعل وترتكب ما تشاء، بينما معظـم                  

ى هي شريكة فعلية مع الواليات املتحدة، انتم ترون هذه العالقة خاصة مع إسرائيل،وحنن نراها   الدول العربية األخر  
 .عالقة خاصة مع االئتالف اإلسرائيلي أي أا نوع من الشراكة مع االئتالف اإلسرائيلي

 
 الدكتور نظام عساف

 :مدير مركز عمان للبحوث والدراسات
 .على هذه الدعوة ونشكر الدكتور على ما قدمه من أفكاربداية اشكر األستاذ عريب مدير املركز 

 أصغيت بانتباه اىل حديث الدكتور وكنت أتوقع أن يكون احلدث ذاته أعطى ألمريكا    تفكري جديد ،                   
لكين أشعر أن التفكري األمريكي ما زال مستمرا كما كان من قبل، وأتوقع انه مع انتهاء الفصل األول من املعركة                    

، ستثبت للعامل كله أن العنف اصبح عنفا مضاعفا واإلرهاب إرهاب مضاعف على مستوى األفـراد             ضد اإلرهاب 
 .واجلماعات

هذه التوجهات هي شكل من أشكال اإلرهاب الدويل وهي اخطر من اإلرهاب ذاته، أنا لست مقتنعـا                 
 حىت اآلن وما ظهر أمام الرأي       حىت اآلن فعال أن جمموعة ابن الدن هي اليت قامت بالتفجري، رمبا ولكن ما ظهر لنا               

العام العاملي، اعتقد انه ال يقنع  أي إنسان لكي يقول أن هؤالء فعال هم الذين ارتكبوا اجلرمية، ويستحقون العقاب                    
، حىت األدلة اليت طرحت على االجتماع يوجد منهم مخسة أدلة غري صحيحة، أدلة اختذت انطالقا مما هو عريب على 

 .هذه الطائرات 
 اآلن توجد تساؤالت يف الرأي العام العاملي،وهناك فراغات أخرى ميكن أن تثبتها األيـام الحقـا،                 حىت

وحىت اآلن  .فتجربة اوكالهوما اليت كانت تريد إلصاق التهمة بالعرب واملسلمني تبني الحقا أن تنظيما حمليا قام ا               
األول ال بد من إجياد أدلة واضحة، وهذا يدلل على انه فاألدلة املعلنة غري كافية ، واعتقد أنه من اجل تنفيذ الفصل  

واعتقد أن هذا شـيء خميـف   .يوجد نوع من الرد املتسرع واملتهور الذي تقوم به إدارة على مستوى دولة عظمى   
 .ومرعب، و سيولد آالف ابن الدن ومئات املنظمات من هذا النوع



 س للدراسات السياسيةمركز القد

١٠ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

يات املتحدة أن تقوم باهلجمات   وستتبع سياسة       وحول الفصل الثاين اعتقد انه من السهل اآلن على الوال         
العصا واجلزرة وستضرب الذي تريده،ألنين اعتقد أن املشكلة األساسية تتمثل يف أن الفصل األول ميهـد لضـرب           

مثال  ملاذا قامت هذه     .العراق و اعتقد انه يوجد شيء مميز يف السياسة األمريكية وهو أا ال تعيد النظر يف سياساا                
موعة بتهديد أمن أمريكا و ملاذا ضربتها ؟  ملاذا مل تضرب مثال إيطاليا أو بلجيكا ؟ أعتقد أن لـذلك عالقـة                       ا

بسياسات اإلدارات األمريكية املتعاقبة يف دعم احملتلني، سياسة تزويد احملتلني بأسلحة أمريكية لتضرب الشعوب،  كم 
ادي الذي درس الثانوية العامة والذي ليس بالضرورة أن يكون          فيتو استخدمته أمريكا ملصلحة إسرائيل، املواطن الع      

استخدمت أمريكـا لـدعم     ) الفيتو  (  قرارا مل تنفذها إسرائيل،  عشرات         ١٨٠قد دخل اجلامعة يعرف انه يوجد       
اعتقد هنـا أن السـؤال      .بوجهة نظري لو كنت مكان اإلدارة األمريكية ألعدت النظر يف جممل سياسيت           . إسرائيل
 يبتدئ حبل القضية الفلسطينية بشكل إجيايب وأن ال يكون التوجه حنو العراق بالضغط العسكري وال اللجوء الرئيسي

اىل مىت سوف تستمر    .أنا مع أنصار الرأي الثاين وهو ان الشارع العراقي هو الذي يقرر مصريه بنفسه             .اىل املعارضة 
 أمريكا يف استخدامها ملنطق القوة ؟

 
 :الدكتور غاوس 

، حول التعميمات ضد العرب واملسلمني يف أمريكا صحيح أن هناك جمانني يف أمريكا مثل أي بلد،                    أوال
قبل خروجي من أمريكـا     .وهناك من أساء بعد األحداث باستخدام ألفاظ التمييز العنصري ضد العرب واملسلمني           

ز العنصـري ضـد العـرب        سوف حتقق يف أربعني ااما تتعلق جبرائم التميي        FBIقرأت يف إحدى الصحف أن      
أنا شخصيا أثق ومقتنع بكـالم الـرئيس        .، وهذا مؤسف جدا، وهذا ليس جبديد على اتمع األمريكي          واملسلمني  

 التمييز العنصري والعنف ضد املواطنني األمريكان العـرب         ون يرفض نوالقادة السياسيني يف الواليات املتحدة الذي     
 .ريكان للتعامل مع جريام العرب واملسلمني كمواطننيواملسلمني، والذي يدعو إىل تشجيع األم

صحيح أن زيارة الرئيس بوش املسجد يف واشنطن كانت شكلية، ولكن اىل حد ما، فإنين اعتقد أن هذه                  
ولذلك اعترف باملشاكل األمريكية، ولكن يف نفس الوقت اعتقد انـه           .الظواهر مهمة يف مثل هذا الوقت احلساس      

اعتقد أن رد الفعل انعكس بصورة      .  وحيطة لدى الوزراء األمريكيني بعد أزمة السفارة يف إيران         باملقابل هناك حتسبا  
سلبية وهو مشكلة حبد ذاته، ولكنين  كمواطن أمريكي أجد أن هناك بعض النقاط اإلجيابية يف رد فعل القادة على                    

امنا يتعلق بالسياسة الداخلية، إذ أن       ال يتعلق بالسياسة اخلارجية فحسب، و      رئيس اجللسة فاملوضوع كما قال    .ذلك
 . من املسلمني والعرب هم مواطنون يف أمريكا وهذا رقم ليس صغرياالينيمسبعة قرابة 

 منكم قلق مـن سياسـة االبتعـاد مـن القضـية      ينبالنسبة للقضية الفلسطينية بدون شك لدى الكثري   
نعكس سلبا على الدور األمريكي يف الشرق األوسط        يف بداية إدارة بوش، وبعد انسحاا السليب الذي ا        .الفلسطينية

ولكنين اعتقد أن القضية الفلسطينية ستلقى االهتمام وخاصة بسبب .خاصة وان األزمة  تفاقمت خالل هذه الشهور  
سرائيل وهذا غري مشكوك فيه، ولكنين اعتقد أن املوقف من القضية وصحيح أن أمريكا منحازة اىل إ.رد فعل عرفات

 وهناك تفهم حلق تقرير املصري للفلسطينيني، طبعا ال          املاضية  سنة ١٥ أو   ١٠الفلسطينية تغري تغريا  إجيابيا خالل أل        
ولكـن  .رائيليني درجة يف السياسة األمريكية بالنسبة للفلسطينيني واإلس ١٨٠جيب أن يفهم بأن هناك تغيري جذري        

هناك مواقف اكثر ليونة لقبول فكرة تقرير مصري الفلسطينيني يف الضفة وغزة هذا احلد األدىن يف السياسة األمريكية                



 س للدراسات السياسيةمركز القد

١١ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

ولذلك أميل اىل التفسري بأن توجهات السياسة األمريكية يف الشرق األوسط بالنسبة للعـراق وبالنسـبة للقضـية       
 .الفلسطينية سبقت اهلجوم

ن األمور معقدة، شخصيا أنا افرق بني مرتكيب االنفجارات يف نيويورك عن غريهم، وهـذا               إنين اعتقد أ  
يتعلق بعدد قليل من العرب واملسلمني وهؤالء ليست هلا عالقة بقضايا العامل العريب، اعتقد أن هناك دور البن الدن                   

رة العربية وتابعت موضـوعات     يف هذه االنفجارات،  لقد عملت عدة أحباث عن السعودية ويف سياسة شبه اجلزي             
 أيلـول   ١١تتعلق بابن الدن منذ بداية التسعينات، لذلك اعتقد انه يرغب يف عمليات إرهابية مثل ما حصـل يف                   

 قال ما يريد بدون جمامالت ولذلك اعتقد أن له دور ولكن ما ال اعرفه هل هـو     ليس منافقا فهو    أسامة بن الدن    .
 .املسؤول الوحيد أم ال ؟

عتقد أن ابن الدن له دور شخصي يف العمليات اليت وقعت، وال اعتقد انه يهدف إىل إحـداث         شخصيا ا 
وال يريد إخالء أمريكا من الشرق األوسط، املشكلة بالنسبة هلم ال           .تغيري يف السياسة األمريكية يف الشرق األوسط      

 . اجلزيرة العربيةتتعلق بالسياسة األمريكية يف الشرق األوسط، املشكلة هي الوجود األمريكي يف
 يف حتليلي، ان التغيري اجلذري الذي حصل يف تفكري أسامة بن الدن هو حرب اخلليج والوجود األمريكي            
العسكري يف السعودية،  وهذا ما  دعا أسامة بن الدن اىل اختاذ موقف ضـد النظـام السـعودي و الواليـات                       

نية أو سياسة اكثر ليونة بالنسبة للعراق ال تغـري املعارضـة   ولذلك فإن سياسة اكثر احنيازا للقضية الفلسطي .املتحدة
اعتقد انه من املهم التفريق بني العرب .الشديدة البن الدن وجه التخرييب ضد الوجود األمريكي يف الشرق األوسط

 .واملسلمني  والذين ارتكبوا العمليات
ريكا أن تنشر املعلومات اليت تدل على       وأما عن املعلومات املتعلقة بالتحقيق فبدون شك انه جيب على أم          

تورط ابن الدن يف العمليات وانتم تعرفون ان املشكلة هي أن أي استخبارات تتجنب نشر املعلومات وذا يتعلـق                   
شخصيا اعتقد أن دوال عدة  وليست الشرق أوسطية فحسب سوف تدفع إدارة بوش لنشر مـا    . بأسلوب الوظيفة 

 .ابن الدن يف العملياتلديها من معلومات تتعلق بتورط 
اعتقد أن التعـاون مـع      سياسي   بالنسبة اىل العراق أو السياسة األمريكية يف العراق، شخصيا كمحلل           

 يف السياسة األمريكية، ليست هناك أية ثقة لدى أمريكا مبصداقية صدام حسني، لـيس               االعراق ليس ممكن  حكومة  
ولـذلك اعتقـد أن     .ومة بصورة طبيعية مثل حكومات أخرى     هناك أي اجتاه يف أمريكا ينادي بالتعامل معه كحك        

 .السيناريوهني الذين قرأما مها املرجحان يف السياسة األمريكية
 
 مجال اخلطيب.د

 :ناشط سياسي من تيار الوسط
من الواضح أن االستقرار األمريكي يشكل يف املنطقة أمهية استراتيجية وباعتقادي جيب أن يكون هنـاك                

 .السياسة الدولية يف املنطقةإعادة نظر يف 
منذ حرب اخلليج على     األخرية،سنوات اإلحدى عشر    عمليا يبدو ان أمريكا حترص دائما وعلى طوال أل        

أن جتعل من العرب دائما هم العامل احلاسم باجتاه تغيري املعادالت السياسية على الصعيد الدويل، دائمـا العـرب                   
اخلليج الثانية  وما أفرزت من معطيات كثرية نالحظ ضرورة الوصول إىل            واملسلمني، إذا دخلنا يف بتفاصيل حرب       
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١٢ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

النه يف احلقيقة ال ميكن إغفال الرأي العام العريب، حنن ال نقبل أن يقتل إنسان مهما كان .اتفاق لوضع حد للمشكلة
 .دينه أو لونه ، وبقدر ما أتأمل على مقتل طفل فلسطيين أتأمل ملقتل طفل أمريكي

تكمن يف القضية األخرى وهي تلك املتعلقة حبرب اخلليج الثانية بني الكويت والعراق، كـان                اخلطورة  
هناك ضغط أمريكي على إسرائيل، و كنا نتوقع أن يكون ذلك عنوانا لتغري النظرة األمريكية باجتاه دولة إسرائيل يف                

 إسرائيل ال تريد السالم وخري دليل علـى         املنطقة، وتومسنا خريا باتفاقيات السالم واىل آخره، لكن من املالحظ أن          
ذلك سياستها باجتاه الشعب الفلسطيين و عدم إقرارها باحلقوق العربية، اخلطورة تكمن أن تبقى السياسة األمريكية                

 .كما هي اآلن يف التعامل مع هذه العملية
 شكال أرضية مناسبة يف مداخلتك األخرية أشرت أن حرب اخلليج الثانية والوجود األمريكي يف السعودية           

ومناخا مناسبا البن الدن أن يقف املوقف هذا من الواليات املتحدة،  بتقديري لو تـداخلت املصـاحل العربيـة                    
واألمريكية من خالل املوقف احليادي واملناسب حلق العرب يف الشرق األوسط أو على صعيد ما يعانيه الشـعب                  

لقواعد األمريكية يف ذهن املواطن العـريب       لوجود ا  أثرا سلبيا ك أثرا   العراقي، بتقديري الشخصي ملا كان هلا أن تتر       
 .وألصبح النظر إليها كما هي موجودة يف  قربص أو غريها

أخريا أود أن أؤكد على مسالة وهي أن تكون فرصة مناسبة ألمريكا العادة النظر يف قضـايا العـرب                   
 .واإلسالم

 
 الدكتور نظام بركات

 : يف جامعة الريموك  أستاذ العلوم السياسية
األحداث اليت تعرضت هلا أمريكا وضرب فيها مدنيون، ما هو          وحنن نتحدث عن    يف البداية دعوين أسال     

 .السبب ؟ ملاذا يذهب شخص ويضرب أمريكا يف قمة اقتصادها، ويف قمة قوا وزارة الدفاع ؟
، وكل الفصل األول الذي ذكرته      كل التركيز على رد الفعل على ابن الدن، وجيب االنتقام من ابن الدن            

 .حول ابن الدن وماذا بعد ؟ ملاذا هذه العملية بالذات ؟
كنت احب أن امسع ملاذا يضحي هؤالء األشخاص حبيام، هل هو مثال لقاء مكاسب مادية ؟ ال يوجد                  

كون من ضمن   اآلن نعود إىل قضية اإلرهاب، عندما قلت أن اإلرهاب حباجة اىل تعريف، وقد ي             .أي مكاسب مادية  
هذه التعريفات، أن اإلرهاب له عناصر واحدة منها ، استخدام للعنف والقوة ضد مدنيني يف الغالـب ولتحقيـق                   

له مصلحة شخصية أو للحصول على مكاسب شخصية  أهداف سياسية أيديولوجية قد تكون دينية، ألنه إن كانت      
ال تدخل ضمن اإلرهاب الرامي لتحقيق أهداف       لن تدخل يف تعريف اإلرهاب وتدخل حتت باب اإلجرام وغريه و            

 سياسية، وبالتايل يطرح هنا سؤالني،  هذه األعمال هي يف الغالب سياسية ما الذي وراءها ؟ و ما هو السبب ؟ 
  ٢٥نالحظ تزايد أعداد املشبوهني فمن جمموعة عـددها          ،دار من قبل   أريد أن اعلق على احلديث الذي       

تقول  يف كالمك عن ردود الفعل الذين حاولوا االسـاءه   للعـرب واملسـلمني                 و. شخصا ٢٥٠، اىل     ٥٠اىل    
، و ملاذا كان هناك بعض مظاهر االرتياح عند العرب نتيجة ضرب أمريكـا، و حماولـة                 )ام جمانني   (األمريكيان  

انني الذين هـامجوا    أنين اعتقد أن وراء هؤالء ا     .إسرائيل الترويج أن العرب مل يشاركوا األمريكان أحزام بالقتلى        
 .املصاحل واجلماعات األمريكية واإلسالمية والعربية تعبئة إعالمية
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١٣ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

له   هناك قضية اإلعالم،  كيف تفسر االعتداءات على مواطن عريب أمريكي يعيش مساملا دون أن يكون               
اعلون قلة أو أقلية يف اتمع      أي عالقة مباشرة باحلادث إال انه ينتمي اىل تلك األمة العربية اإلسالمية، قد يكون الف              

األمريكي ولكن ذلك قد يعرب عن فكر سائد إن اعتربت أن هؤالء الذين قاموا بالعملية يعربون عن فكر سائد لدى                    
اجلماعات األخرى، وأيضا اهلجمات  ضد العرب األمريكان قد تعرب عن فكر لدى مجاعات موجودة يف اتمـع                  

عالم وتأثريها، قبل قليل قيل أن أمريكا منحازة اىل إسرائيل وأنا اعتقد اعتقادا             هناك كالم عن وسائل اإل    .األمريكي
انه الرأي العام األمريكي الذي  يـؤدي إىل احنيـاز   .تاما أن وجهة النظر هذه جتد قبوال لدى الرأي العام األمريكي       

 .احلكومة األمريكية يف سياستها يف الشرق األوسط 
 
 نادي فؤاد ه

 :  السياسيةالقدس للدراسات مركز باحثة يف
 انـه  تالعديد من الدول العربية اليت أعلنت عن رغبتها يف االنضمام اىل حتالف دويل ملقاومة اإلرهاب قال 

 من الضروري عقد مؤمتر دويل لتعريف اإلرهاب، فكيف تنظر واشنطن هلذه الدعوة ؟
مل تكن  يلول أن اإلدارة األمريكية      ذكرت يف سياق حديثك يف البداية انه قبل أحداث احلادي عشر من أ            

 مليون عريب غري    ٢٧٠ أو   ٢٥٠هناك    .تم أبدا بالرأي العام اإلسالمي أو العاملي،  لكن بعد األحداث بدأت تم            
أكيد ال أحد منهم كان     .مقتنعني على اإلطالق أن أمريكا حتشد هذه األعداد حملاربة رجل واحد هو أسامة بن الدن              

هل تعتقـد أن    . لكن علينا أن نعترف أنه كانت هناك مشاعر فرحة         اء يف واشنطن ونيويورك،   بسقوط األبري سعيدا  
التغيري يف التكتيكات كاف لتغيري مزاج الرأي العام املنقلب على أمريكا يف العامل اإلسالمي أو العريب خاصة ؟ وان                   

 ؟ ابن الدن بطل الكثري من املسلمني يف أفغانستان وباكستان ودول عربية واسالمية تعتقد أن
 

 مجال اخلطيب 
 :باحث يف مركز األردن اجلديد للدراسات 

حدث تارخيي يف حياة الشعب األمريكي ستبقى تفاعالته لسنوات قادمة واحلقيقة ستظهر يف يوم من األيام 
رار، فما جرى سأتناول تأثري مؤسسات اتمع املدين يف الواليات املتحدة يف صناعة الق.لعدد الضحايا وتقنية احلدث

مل تعمل هذه املؤسسات على خلق راي عام رادع لإلدارة األمريكية لتغيري موقفها يف .سيضعها أمام مهام ودور اكرب
العقد األخري على األقل جتاه القضايا العاملية مثل الصراع العريب اإلسرائيلي أو احلصار على العراق، فلو كان املوقف                  

 .جرىألقل جتاه القضايا السابقة ملا جرى ما األمريكي من ذلك حياديا على ا
اإلرهاب غري حمصور يف مكان واحد يف العامل وحملاربته ال بد من حلول يف كافة القضايا املتعلقة بالقضايا                  

 .اإلسالمية وقضايا شعوب العامل
ة واقتصـادية   ترتيبات أمني وأال ترى أن هناك عالقة بني اام ابن الدن واجلماعات اإلسالمية يف املنطقة              

 .استراتيجية وحيوية ذات عالقة بأنابيب النفط عرب أفغانستان وكابول
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١٤ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

 :أمني مشاقبة .د
باعتقادي أنه إذا استؤنفت الضربات العسكرية األمريكية ضد العراق سيكون هناك رد فعل غري إجيـايب                

عمليـة  ب رضـر تع متاما أن أمريكا ست    اجتاه أمريكا والسياسة األمريكية من قبل الكثري من الدول ، أنا اعرف ومقتن            
 .قلب الطاولة رأسا على عقبوقد تالتوسع يف هذه احلرب وخصوصا يف منطقة الشرق األوسط 

 
 :الرنتاويعريب 

 أيلول بالذات على   ١١عن التحوالت املنتظرة أو التغريات اليت ممكن أن تطرأ على السياسات الدولية بعد              
 :ام بعض العناوين احملددة سياسات الواليات املتحدة نتوقف أم

أوال هل نظام القطب الواحد الذي اخترب بعد ايار االحتاد السوفييت على مدى العشر سـنوات املاضـية     
والذي ثبت انه نظام مثري للمشاكل ومل حيل الكثري من الصراعات الدولية واإلقليمية هل هذا النظام سيبقى على ما                   

تحدة حللفاء ملواجهة احلرب القوية مع اإلرهاب سيفرض على الواليات املتحدة           هو عليه ؟ أم أن حاجة الواليات امل       
مشاركة أطراف دولية أخرى هي يف األصل مل تكن راغبة بنظام القطب الواحد روسيا الصـني االحتـاد األورويب               

 .وغريها 
ملتحدة سـوف   هل آن األوان أن ننتهي بنظام القطب الواحد؟ هل ميكن هذا أن حيدث أم أن الواليات ا                

تستخدم كل هذا اجلربوت الذي متلكه اآلن العادة االعتبار لنظام القطب الواحد بدال من أن تتوسع يف هذا النظام                   
 .املشاركة بشكل أو بآخرمزيد من حنو 

إيران عدو للواليات املتحدة ويوجد عالقات عدائية بينهما ومع ذلك وجدت الواليات املتحدة أن الفرصة 
 .وان بشكل غري مباشر عن طريق تابعها يف لندن مع طهرانمتاحه حلوار 

 ملاذا يستثىن العراق من هذه املعادلة ؟ إذا كان يف العراق جمنون واحد فنظام طهران يوجد فيـه جمـانني                    
له  كنميأنا أعرف أن العراق أضاع فرصة كان .أيضا، ففي إيران بدأت النغمة تعلو اليوم بقوة ضد الواليات املتحدة

يستفيد من هذا الذي حدث مبوقف إجيايب متضامن مع ضحايا الكارثة يف الواليات املتحدة، االستعداد للتعاون                أن  
له سجل يف اإلرهاب الدويل السياسي، إرهابه كان ضد املعارضة وضـد منظمـة               الدويل خاصة أن العراق ليس    

 . وإيرانالتحرير 
 األمريكية  حىت الالئحة السوداء تقول أن العـراق          العراق ليس متورطا تارخييا بعمل إرهايب ضد املصاحل       

اعرف أن العراق قصر يف هـذا املوضـوع         .يأوي صربي البنا وأبو إبراهيم،وال أحد فينا يعرف من هو أبو إبراهيم           
واخطأ كعادته وتأخر لكن يف تقديري ان هذا  نظام قوي وقابض على السلطة واإلطاحة به سوف تستغرق عشر                   

  حالة من اإلحباط واليأس يف املنطقة      وان، وهذا يعين أجياال جديدة من اإلرهاب واإلرهابيني،         يد أخرى او يز   سنني
 ، وكخالصة يف رأيي ال يوجد مناص من التعامـل  مـع            ستتضاعف مليون عراقي    ٢٧ ـلا معاناة   وأن،    ستتفشى

اح العاملي على العـراق النـه    اكثر شيء ميكن أن يسرع يف إسقاط النظام العراقي هو االنفت          .العراق بوضعه الراهن  
كل األسئلة  حول مسؤولية هذا النظام عن الكارثة على الرأي العام العراقي، وستفتح عليه االجندة        ستطرح    حينها

 .الداخلية
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١٥ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

ال يوجد البن الدن اجندة     فمالحظة ثالثة حنن ال نقول أن اإلرهاب صناعة هلا عالقة بالقضية الفلسطينية،             
متاما، وبالعكس ابن الدن مل يقتل يف كل عملياته أي          عليه  مع التحليل الذي تفضلت به و موافق        أنا اتفق   .فلسطينية

مشروعه يف اجلزيرة العربية،     .له أهداف إسرائيلية   يهودي أو إسرائيلي، وال يوجد بني ضحاياه إسرائيليون وال توجد         
 حنن نقول عن عشرا ت املنظمات شخصه مشروعه يف اخلالفة يف املال عمر لكن ابن الدن، يعكس ظاهرة أوسع من

األصولية املتشددة واملتطرفة اليت ينبثق من داخلها منظمات إرهابية هلا عالقة بالقضـية الفلسـطينية، والتعـاطف                 
اإلسالمي العريب مع هذه املنظمات، وضعف األنظمة العربية يف مواجهة هذه املنظمات له عالقة بإخفـاقكم انـتم    

تضعون أصدقائكم يف   ل إىلحلول متوازنة لقضايا العرب واملسلمني وبالذات يف فلسطني، أنتم           األمريكيني يف الوصو  
األمري عبد اهللا يف السعودية صديق الواليات املتحدة، الرأي العام يف السعودية صديق             .املنطقة يف وضع صعب للغاية    

 راي متشـدد  وال يريـد الوجـود          البن الدن، أنت تعرف اخلليج وكتبت عن اخلليج، الرأي العام يف السعودية           
من األمريكي يف املنطقة، هذه حقيقة نقر ا ونعرفها وانتم تدركوا وتعرفون ان املخاطر اآلن على مستوى اخلليج                  

 ؟ السبب يف ذلك أنكم تضعون حىت أصدقائكم يف املنطقة يف وضع صعب ساعدوا أصدقائكم حىت                 أين تأيت وملاذا  
؟ ال نريد أن تنحازوا للعرب، ليس من املفروض أن تنحازوا اىل العرب، تريـدون               كم، تساعدوم كيف    نيساعدو

االنسحاب من الشرق األوسط لكم حريتكم يف ذلك وال يوجد أحد يأسف كثريا على وجود وحضور أمريكا يف                  
 .وإذا أردمت أن تكونوا يف الشرق األوسط فكونوا على األقل حمايدين.املنطقة

، اجمنونمن تسمونه  مليون عراقي من اجل ٢٧فس احلالة، أنا ال أستطيع أن أعاقب  يف املوضوع العراقي ن
م من اخلارج من جهة أخرى، فيصبح الوضع كبت واضطهاد مركـب مـن              وعاقبت وأنتمهو يعاقبهم من جهة،     

 .الداخل ومن اخلارج هذه نقطة مهمة يف رأيي
اظ على املصاحل األمريكية، ال  توجد قناعة    إسرائيل وجدت يف املنطقة للحف     أخرى،مالحظة  لدي   توجد  

مصـممة  يف املنطقة أن إسرائيل هلا وجود وهلا حق، حنن قبلنا فيها على قاعدة أن هذا واقع، دوما يقال أن إسرائيل           
 القلعة الغربيـة يف     وهيالنفط بالذات، إسرائيل حاملة الطائرات املتقدمة للغرب يف املنطقة،          حلماية املصاحل الغربية و   

قبـل عشـر    املنطقة، ولكن يف كل حروبكم يف املنطقة مل تستفيدوا من إسرائيل عندما دد النفط وطرق إمداده                 
، إسرائيل مل تطلق طلقة واحدة ومل يكن مبقدورها أن تطلق طلقة واحدة وإال لوجدت كـل العـرب يف                    سنوات

 .مواجهة أمريكا
 واحلرب الباردة، وإسرائيل ليس هلا دور يف هذه         اإلرهاب هو عدوكم األساسي اآلن بعد االحتاد السوفييت       

يكون إلسرائيل دور يف هذه املعركة، هذه املعركة اآلن تتصدر سـلم            ساملعركة أبدا، ال اآلن وال بعد عشر سنني         
إن جاز التعبري اليت متثلها إدارة بوش " الرجيانية اجلديدة " أولوياتكم واليت حلت حمل الدرع االستراتيجي الصاروخي 

إسرائيل .سنكون حلفاء معكم عشر سنني وإسرائيل خارجا      سويا،هذه املعركة سنقف فيها عشر سنني       .االبن احلالية 
مل تعد ذخرا استراتيجيا للغرب، بل أصبحت عبئا استراتيجيا على الغرب، وانتم مازلتم تنتظرون والناس يشـمتون                 

 .فيكم ألنكم حلفاء إلسرائيل
م بأن أهداف اإلرهاب واإلرهابيني تقوم على ضـرب منـوذج احليـاة       العنجهية األمريكية حاولت الزع   

 كنتم  اولحرية والدميقراطية   كعرب ومسملني  وسواء أكنتم قاعدة ل      ، وهذا ال يعنينا     احلرية والدميقراطية : األمريكي  
 أن قلتمرب الباردة أثناء  احل.الذي يعنينا دوركم يف املنطقة، ودوركم يف املنطقة مؤسف.نظاما فاشيا، فذلك ال يعنينا
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١٦ ٢٠٠١ أيلول ١١السياسة األمريكية يف الشرق الوسط بعد 

، حسنا قبلنا، اآلن دورنا حنن املطلوب وهذا قوميةإسرائيل مهمة، يوجد احتاد سوفييت، توجد شيوعية، توجد أنظمة       
 -:نقاط يتلخص بأربعة حباجة اىل مثن، هذا الثمن 

، تعريف صحيح لإلرهاب مييز بني اإلرهاب واملقاومة، حزب اهللا ليس شبهة ومحاس ليست شبهة             : أوال  
طئ هنا أو ختكن أن مي، وية إرهابكب أعماالهلذه القوى أن ترتكن مي.اجلهاد اإلسالمي ليست شبهة، وهذا أمر قاطع    

هناك، مثل اجلزائريني الذين ارتكبوا أعمال إرهابية ضد املستوطنني يف اجلزائر، الثورة اجلزائريـة اآلن يف الـذاكرة                  
 اإلرهايب، وغدا  فإن التاريخ  سوف يسجل بعد  حترير الضفة             الفرنسية ثورة حترر وطين وليست من صنوف العمل       

 عملية تل أبيب أو عملية نتانيا، الن هذا شعب          ننسى مجيعا الغربية وغزة أا حركة حترر وطين فلسطيين، وسوف         
، ولكـن   يقاوم بكل الوسائل املشروعة، وقد يقترف بعض أفراده أو فصائل جتاوزات هنا أو هناك             حتت االحتالل     

 .ذه حركة يف جوهرها حركة حترر وطين وال نقبل أن ترتبط باإلرهاب بأي شكل من اإلرهابه
ـ   هذه اخللية  كيف نعاجل اإلرهاب، ليس  بالعمليات االستخباراتية أو باعتقال           ، وامنـا حبـل     ا أو غريه
 .املشكالت اليت جتعل من هؤالء نبتا شيطانيا غري مقبول ومرفوض يف أوساطنا

نريد حلوال هلذه القضايا على األقل حىت تتمكن أنظمتنا من الدفاع  عن توجهاا ودوهلا               : النقطة الثانية   
، وافقـد   أو مصر أو السعودية    اإلرهاب أن افقد حرييت يف األردن         مكافحة أنا ال أريد من اجل    .يف مواجهة شعوا  

 .غريمها من الدول وأمصر  وأعوامل الدميقراطية يف األردن 
 ضد اإلرهاب، احلربوالدميقراطية اليت تتبناها أنت يف أمريكا من اجل أن أكون معك يف  أن افقد احلرية   

جيب فهذا ال يصح دون أن تقدم حلوال عادلة يف حدها األدىن ومعقولة يف القضايا األساسية لكي تتساعد األنظمة،                 
طلب يف احلملة ضد اإلرهاب، كجزء من املت حرييت ةصادروتضعين بني خيارين، مال أن تضع السيف على رقبيت أن 

وتقليص خيارايت السياسية يف ظل استنكاف واضح عن املشاركة يف إجياد حلول عادلة متكين من إقناع مجـاهريي                  
 .جبدوى التحالف معك أو االنضمام للجهد الدويل املناهض لإلرهاب

 والغرب فإننا نكرب دائرة     إذا أردنا أن نعود إىل صراعات احلضارات، واحلرب بني الشرق         : النقطة الثالثة   
خنرج من أفغانستان ونشرع بضرب اليمن والزنداين وجامعة اإلميان وعني احللوة والعراق ولست اعرف ماذا               .العداء

 .أيضا، وقتها نكون قد دخلنا يف معركة مع العرب واملسلمني
          وهذا اعتربه مؤشرا إجيابيا     مقلصةائمة  ق اأنا طبعا انظر بتفاؤل اىل القائمة األمريكية األخرية من حيث ا ،

 اليت يوجد فيها كل فصائلنا الوطنية وكل CIAكنت أخشى انه تنضم للقائمة العاملية اليت خترجها ال . وليس سلبيا
املنظمات الوطنية والتحررية العربية من منظمة التحرير لتصل اىل فتح ومحاس واجلهاد وكل النـاس، وتصـنفهم                 

ليست عربية ومها كوريا وكوبا فقط والباقي كلـها         منها  قائمة حتوي سبع دول اثنتني      ارهابيني، عالوة على أن  ال     
 .دوال عرببة  ومسلمة وهذا شيء ال يعقل

 أنا انظر بتفاؤل أا على األقل قلصت من مساحة األعداء، وهذه التنظيمات هي أول تنظيمات معاديـة        
ي ضربت مصر ومل تضرب أمريكا، وزعماء اجلهاد اإلسالمي لدوهلا ولشعوا قبل أن تعادي أمريكا، اجلهاد اإلسالم

كانوا يتعلمون يف لندن وباريس، وكنتم ترفضون أن تسلموهم اىل القضاء املصري، كنتم ترفضون التعـاون مـع                  
القضاء املصري، وكانت مصر تشكوا مر الشكوى الن كل هذه املنظمات اإلرهابية تتلقى الدعم والتمويل واإلسناد 

وعندما ضرب األمريكان   . وعناصرها ورموزها موجودون يف لندن وباريس والواليات املتحدة، هذه حقائق          والقيادة
اصبحوا يريدون جتنيد كل الناس يف كل الدنيا، اصبح العامل كله يريد التجنيد من اجل مقاومة اإلرهاب الن أمريكا   
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 عدن أبني ضرب اليمنيني، كم ضـغط        ولكن اإلرهاب كان يضربنا منذ سنني، أبو محزة املصري وجيش         .ضربت  
، هذا الرجل مطلوب للعدالة يف اليمن رفضـتم أن   "أبو محزة املصري    "اليمنيون على بريطانيا من اجل أن تسلمهم        

 ونصبح CIAتسلموه ملاذا ؟ وملاذا يسكت عن ذلك  النه ميس أهدافا عربية واسالمية، ويتجند العامل كله ملصلحة   
اإلرهاب أيضا إرهـاب دويل     . هذه معادلة ال ميكن هلا أن تطبق      .ضرب اإلرهاب أمريكا  جواسيس ألمريكا عندما ي   

االستيطان قررمت انه جرمية حرب أليس كذلك ، أو ليس من الضروري حماكمة  جمرمي احلرب،                .واالحتالل إرهاب 
ة كلها وال جيدر أن     وهذا هو البلدوزر رئيس وزراء إسرائيل ملفاته يف صربا وشاتيال معروفة، نريد أن نرى الصور              

وننسى شارون وننسى االحتالل وننسى االستيطان      " أبو محزة املصري  " "أبو سياف   " تقول أن اإلرهاب يتمثل يف      
 .وكاخ وكاهانا وننسى كل هذه املنظمات

إذا أردمت العرب واملسلمني يف معركتكم الطويلة فإنه جيب أن تتم كل هذه الصـورة يف                : النقطة الرابعة   
شرعية الدولية ولتكن األمم املتحدة من يقرر ما هو اإلرهاب وعندها فالتعاقب الدولة اليت يلصق ا وصف                 اطار ال 

اإلرهاب ولتطرد من األمم املتحدة وتعاقب وحتاصر وتضرب وتقاطع، أما أن تـأيت وتفـرض علـي مفاهيمـك       
 اإلرهاب، أنا لست مع أمريكا ولست لإلرهاب،  وتقول يل إما هذا األمر أو ال،  أما أنت تكون مع أمريكا أو مع            

إرهابيا ولست مع اإلرهاب، أنا مع األردن أنا مع فلسطني أنا مع العراق، ملاذا أكون مع أمريكا ؟ وكيف ميكن أن                     
أكون مع أمريكا وهي دد أمين الوطين بسياساا اليت ال ميكن الدفاع عنها ال من قبل احلكومـة وال مـن قبـل                   

 .ذه هي املقاربة اليت حنن كعرب حباجة إليهااألنظمة، اعتقد ان ه
ث عن تغـيريات    ي حد من انعكاسات على املستوى الدويل، هناك      أفغانستان   يفملا جيري   سؤال أخري هل    

يتحدث عن إعادة خلط لكل     هناك من   القارة اهلندية ومستقبل كشمري و قزوين والقوقاز و       شبه   يف   جيواستراتيجية
تلك البقعة من العامل، وهذا ينعكس علي أيضا بنتائج مهمة يف املنطقة جلهة األمـن               األوراق  ولكل التوازنات يف      

واالستقرار أو جلهة النفط والعالقة مع الدول فهي يف صلب املوضوع فهي أعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، ولكن  
 .ريوإن كان من الضرورية طرح السؤال للمراقبة والتفكيبدو أن هذا ليس موضوعنا اآلن 

 
 -:الدكتور غاوس 

اتفق مع القائل بأن توسيع األحداث يف الفصل األول خارج أفغانستان سوف يؤدي اىل مشاكل كـثرية                 
للسياسة األمريكية،  شخصيا اعتقد أن اإلدارة األمريكية تعترف بذلك، ولذلك ال تتكلم عن العراق، وتركز على                 

 .أفغانستان
ا،   ولكن يوجد شبه إمجاع دويل على مستوى احلكومات للضربة            ال أريد أن أقول أن هناك إمجاعا دولي       

واعتقد أن اإلدارة األمريكية لن تسبب مشاكل كثرية يف هذا اإلمجاع بتوسيع األهـداف              .األمريكية ضد أفغانستان  
إذا هامجت . أفغانستان IN THE  SAME PAGEوحنن دائما نقول يف اللغة اإلجنليزية يف نفس الصفحة  

غانستان وابن الدن فسوف جتعل ابن الدن بطال اعتقد انه بطل اآلن، من  الضروري أن نتكلم بصـراحة                   أمريكا أف 
اعتقد حىت الذين يدينوا يف العامل العريب ويف بعض أقطار العامل اإلسالمي حىت الذين يدينوا العمليات يؤيدون فكرة                  

ل ذلك لكل العامل أن ابن الدن مسؤول عن قتـل           أمريكا قالت وتقو  .املواجهة مع الواليات املتحدة وهو بطل اآلن      
ستة االف من األمريكان ومع كل ما يقال عن ابن الدن  فكيف ال تضرب اآلن، هذا يعين استهتار يف هيبة الدول                      
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األمريكية داخليا وخارجيا، ولذلك اعتقد دائما مع استعمال القوة يف السياسة الدولية أن هناك إمكانية ألن  تـربز              
 .بية غري مقصودة يف العامل عندما تستخدم القوةنتائج سل

 ابن الدن هو اىل حد كبري نتيجة جناحني مهمني أمريكيني ومها احلـرب ضـد االحتـاد السـوفييت يف                    
ظاهرة ابن الدن من النتائج غري املقصودة للسياسة األمريكية،  للنجاح األمريكي يف             .أفغانستان، واحلرب يف اخلليج   

 .اناخلليج ويف أفغانست
ولكن "  ليس كالم فاضي  ".."كالم فاضي "بالنسبة للقواعد األخالقية وحقوق اإلنسان والدميقراطية كله        

ولكـن  .هذا ليس احلدث األول أو الثاين أو الثالث أو الرابع أو اخلامس يف السياسة األمريكية يف الشرق األوسـط   
كا فيها ليس هناك نفط فيها وليس هلا تأثري خارجي إال عندما انظر اىل أفغانستان ال أرى أية مصاحل استراتيجية ألمري

أمريكا هلا مصاحل اقتصادية واستراتيجية يف اخلليج ويف القوقاز ويف آسيا الوسطى وليس هلذه              .الالجئني الذين خرجوا  
دية فالشركة النفطية األمريكية يف كازاخستان والقوقـاز والسـعو        .املصاحل عالقة باملوقف األمريكي يف أفغانستان     

والعالقات اهلندية األمريكية اليت كانت سيئة خالل احلرب الباردة اآلن حتسنت كثريا ملاذا فهي سوق كبرية      .واخلليج
متطورة اىل حد ما، أمريكا تريد العالقات االقتصادية مع اهلند واهلند تريد العالقات االقتصادية مع أمريكا، يوجـد      

لحصول على مصـاحل يف الشـرق       ل أن أمريكا ال حتتاج اىل أفغانستان        موقع أمريكي يف اهلند اآلن، ولذلك اعتقد      
األوسط أم يف شبه اجلزيرة اهلندية ولذلك اعتقد أن التركيز على أفغانستان اآلن لسبب واحد هـو الـرد علـى                     

ريكي مبا اهلجمات، بعد الرد أي بعد ما تعتربه احلكومة األمريكية انتصارا يف أفغانستان لن يكون هناك أي اهتمام أم
بدون .حصل وما سيحصل بعد بطالبان، هذه مشكلة لباكستان، هذه مشكلة إليران ال اعتقد أا مشكلة لواشنطن               

شك يا أستاذ عريب فإن السياسة األمريكية املتعلقة باإلرهاب سوف تفشل إن  مشلت اموعات والشخصـيات                 
إلرهاب يف معظم دول العامل ضد املسلمني والعرب   احلرب ضد اتوسعتبدون شك إذا .العربية أو اإلسالمية فقط  

 باول تدل والوزيرواعتقد أن الكلمة اليت يستعملها الرئيس بوش .سوف تفشل، ولذلك على أمريكا أن تتجنب ذلك
 .على إرادة أمريكية قوية لتجنب الصراعات بني األديان وبني احلضارات

ريكية بالنسبة اىل املشروع الفلسطيين واحلقوق الفلسطينية آمل وأتطلع اىل كثري من الليونة يف السياسة األم     
يف تقرير املصري يف الضفة الغربية ويف غزة، واعتقد أن هناك إمكانية للتقدم يف أمريكا خبصوص هذا املوقف بسبب                   

 .إدراكها أمهية القضية الفلسطينية
 ليست مهمة يف العـامل العـريب،   كان هناك بعض التفكري بعد حرب اخلليج الثانية أن القضية الفلسطينية 

األحداث اليت حصلت يف السنة املاضية برهنت أن        .حلكوماتاالعامل العريب منقسم واملهم املصاحل الوطنية أو مصاحل         
 حية بالنسبة للشعب العريب، أعتقد كمحلل ان هنـاك إمكانيـة            ما زالت هذا التفكري خاطئ،  القضية الفلسطينية       

 .ف األمريكي بالنسبة للقضية الفلسطينية اكثر بكثري من إمكانية التغري األمريكي بالنسبة للعراقوقابلية للتغري يف املوق
 الدكتور بركات قال إن هناك جمانني يف أمريكا، وجمانني يف أفغانستان ويف كل بلدان العامل وهذا بالنسبة             

جمات على نيويورك وواشنطن هم جمانني ال ملاذا ؟ النه ميكن أن نقول أن الذين ارتكبوا اهل.يل صحيح وإجيايب جدا 
واعتقد .ميثلون اإلسالم وال ميثلون العروبة وهذا شيء مهم للدخول يف اجلدول األمريكي بالنسبة اىل سياستها املقبلة               

أن امليدان مفتوح هلذا النقاش، وكثري منا حياول إدخاهلا يف اجلدول األمريكي وان شاء اهللا سوف نـنجح وعنـدما       
 األردن بعد سنة أو سنتني أو ثالث سنوات سوف جنتمع يف جو اكثر صراحة أو جو اقل حساسية، شكرا ارجع اىل

 .جزيال لكم
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 :الرنتاويعريب 
شكرا جزيال لكم على حضوركم وبامسكم امسحوا يل أن اشكر الدكتور غاوس على هذه احملاضرة اهلامة                

 هذه الساعات اليت قضيناها مفيدة لنا مجيعا شكرا لكـم           وعلى هذا النقاش وتبادل الرأي الصريح، نأمل أن تكون        
 .مجيعا

 
 غريغوري غاوس الثالث.فالسرية الذاتية لـلدكتور  

 
غريغوري غاوس الثالث هو أستاذ مشارك يف العلوم السياسية يف جامعة فريمونت ومـدير لربنـامج                .ف

 – ١٩٨٧( لتدريسية جلامعـة كولومبيـا      دراسات الشرق االوسط التابع للجامعة، وقد عمل سابقا ضمن اهليئة ا          
-١٩٩٣(كما كان زميال للدراسات العربية واإلسالمية لـس العالقـات اخلارجيـة يف نيويـورك                 ) ١٩٩٥
 . كان أيضا أستاذا مساعدا ملحقا يف جامعة ماكجيل يف مونتريال بكندا١٩٩٦ويف خريف عام ).١٩٩٤

الدولية للشرق األوسط، مع اهتمام خاص بشبه اجلزيرة تتركز اهتماماته يف جمال البحوث على السياسات       
التحديات الداخلية واألمنية يف دول اخللـيج       : ممالك النفط   : الفارسي، قام بنشر كتابني     / العربية واخلليج العريب    

ريات اهلياكل الداخلية والتـأث   : وكتاب العالقات السعودية اليمنية     ) ١٩٩٤دار جملس العالقات اخلارجية،     (العربية  
 ).١٩٩٠دار نشر جامعة كولومبيا، (اخلارجية 

، وجملـة الشـرق األوسـط    Foreign Affairsنشرت مقاالته العلمية يف جملة العالقات اخلارجية 
Middle East Journal وجملة واشنطن الفصلية ،Washington Quarterly وجملة العالقات الدولية ،

Journal of International Affairs الدراسات العاملية ، وجملةReview of International 
Studies لدات احملررة، كما كان الدكتور غاوس شاهدا حول قضايا خليجية أمام جلنةالت واوغريها من ا ، 

العالقات الدولية لس النواب األمريكي، وظهر مرات عديدة على شاشات التلفزة واحملطات اإلذاعية للتعليق على               
 . أوسطيةقضايا شرق

 Randقبل إمتامه دراسات الدكتوراه عمل الـدكتور غـاوس كباحـث لـدى مؤسسـة رانـد       
Corporation   يف سانتا مونيكا بوالية كاليفورنيا ويف معهـد بروكينغـز  Brookings Institute يف 

 . منصب رئيس مجعية دراسات اخلليج العربية١٩٩٦ و ١٩٩٤وقد تبوأ بني عامي .العاصمة واشنطن
 وشهادة البكالوريوس بامتيـاز  ١٩٨٧ شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة هارفرد عام         تسلم

-١٩٨٢( درس اللغة العربية يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة        .١٩٨٠فائق من جامعة سانت جوزيف بفيالدلفيا عام        
 .١٩٨٤ عام Middlebury Collegeويف كلية ميدلبريي  ) ١٩٨٣

  
 
 

 


