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لّية رّبما
ّ

ه لم يستطع تجاوز عقيدة واشنطن التدخ
ّ
       .انتقد "قواعد لعبة واشنطن" لكن

 

ا، يبدو  الذيو  الخارجّية، السياسة في لتغيير""ا أّن  أوباما، رئاسة فترة من األخيرة األشهر من نقترب بينما جليًّ

ح وعد
ّ

ركت حيث ق؛يتحّق  لم به الّناخبين أوباما، الرئاسّية لالنتخابات املرش
ُ
 الحرب بإنهاء هداتهتع جميع ت

 يطوس دور  لعبو  روسيا، مع العالقات تحسينو  النووي، السالح من خال عالم حون السعيو  العراق، في

ون  يعّد و   تحقيق. دون  من العربي العالم مع العالقات تحسينو  وفلسطين، إسرائيل بين نزيه
َ
 خليفته ك

 ،القومي األمن قضايا في الرئيس من يمينّية أكثر كلينتون، هيالري  السابقة الخارجّية وزيرة املحتملة،

ا نصًبا ما، بطريقة      .باعدةاملت االحتماالت من مرحلة   بدءل مهمًّ

 

 أفغانستان، في 10.000 نحوو  العراق في جندي 5.000 نشر تّم  قد كان السطور، هذه كتابة تاريخ حّتى

الت مع بالتوازي  ذاك الجنود نشر ويتماش ى
ّ
 حرب إلى إضافة وليبيا، سورية في رةالخط  و  املغلوطة التدخ

 قامت الوسطى. آسيا سهول و  جبال إلى العربّية الجزيرة وشبه املغرب من تمتّد  ،عكسّية نتائج ذات جوّية

 ذلكو  ،العسكرّية املغامرات تلك على القانونّية من مسحة بإضفاء ،القلق إلى تدعو وبصورة   أوباما، إدارة

 بتاريخ رسالكونغ أقّره الذيو  العسكرّية"، القّوة باستخدام "اإلذن من لها املبّررات استخالص طريق عن

 في أم الفعلية الخدمة في سواء عسكري  مليون  2.1 على التدخالت تلك ترتكزو  ،2001 سبتمبر أيلول/ 14

 ي،أميرك دوالر مليار 600 درهاق سنوّية بتكلفة البالد خارج متمركزين عسكري  200.000 بينهم من ،االحتياط

  دولة. 160 من أكثر في عملّياتب اآلن، يقوم، يميركاأل  الجيش أّن  إلى التقديرات بعض تشيرو 

 

 ترى  التيو – اإلدارة قامت روسيا، مع خطورة أشّد و  ةجديد باردة لحرب خوضها إلى إضافةو  األثناء، هذه وفي

 يحّول  الذيو  آسيا" "محور  يسّمى ما بإطالق -جوهرّية قومّية مصلحة الجنوبّية الصين بحر منطقة في

 إلى مشتركة، تجارّية مصالح على واسع، بشكل مبنّية، سياسة من الصين تجاه املّتحدة الواليات سياسة

 إلى كثيفة، إعالمّية تغطية رافقتها التيو  الرئيس، رحلة كانت لذلك الصين، نهوض تواءحا هدفها أخرى 

ًرا آسيا يشرق جنوب
ّ
 االهتمام جذبو  الترويج طريق عن ها،عزلو  الصين إحاطة واشنطن نّية على جّيًدا مؤش

 كفيتنام. أخرى  دول  إلى

 

فته ما بإصالح أوباما يقوم أن واسع، اقنط على املفترض، من كان
ّ
 الجسم تخليصو  بوش سنوات خل

 املحافظين بين التقارب ىأضح حكمه، فترتي نهاية فيو ذلك، عن عوًضا لكن السيطرة. أوهام من السياس ي

ليّ  الويلسونّية بمبادئ املؤمنينو  الجدد
ّ
ا،و  صلًبا الخارجّية، السياسة في ةالتدخ  وضوًحا أشّد  دليل ال عقائديًّ

 جورج سياسة عن املدافعينو  املحّرضين من كانوا والذين الجدد، املحافظين تحّول  حقيقة من ذلك على

 كاغان، روبرت من ل  ك صّرح فقد كلينتون، لهيالري  املخلصين الداعمين أشّد  إلى الخارجّية، بوش دبليو

ح مواجهة في كلينتون  تفضيلهم عن كوهين إليوتو  بوت وماكس
ّ

    ترامب. دونالد الجمهوري املرش
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 أصحابو  الجدد املحافظون  ّد ُيع األمر نهاية ففي األولى، للوهلة األمر عليه يبدو مما مفاجئة أقّل  ذلك لكّن 

 فة.معرّ و  ةمحّدد نهاياتو  مقاصد له ،إليهم بالنسبة فالتاريخ، غائّيين: املاركسّية، في كما الويلسونّية، النظرة

جاه في اإلنسانّية مسيرة أن ن(و الليبراليّ  ن و التدخليّ ) والويلسينّيون  الجدد املحافظون  يعتقد كما
ّ
 ات

ما ،فحسب األفق يف تلوح ليست الديمقراطّية
ّ
 في أميركا عقيدة تلخيص اإلمكان وفي للتحقيق، لةقاب هي إن

 خالل الخارجّية ةوزير  منصب تشغل كانت عندما أولبرايت، مادلين اّدعته الذي ّدعاءباال  الخارجّية السياسة

نا ،عنها غنى ال التي األّمة هي اأميرك ّن بأ الرئاسّية، ون كلينت بيل حقبة
ّ
ناو  ة،بشجاعو  شامخين نقف ألن

ّ
 نرى  ألن

 أساس ي جزء عن ،ةجّيد بصورة   باور، سامانتا املّتحدة، األمم في أوباما سفيرة عّبرت كما البعيد، املستقبل

ًرا: كتبت عندما يدةالعق تلك من
ّ
 د،بازديا تتأثر  القومّية مصالحنا إّن  املسألة، هي بموضوعّية،و  "هذه، مؤخ

ما ،فحسب الدول  بين يحدث ما في ليس
ّ
   ."ل الدو  داخل الناس معاملة فيها يتّم  التي يفّيةكالب أيًضا إن

 

 الذيو  األخرى، للدول  الداخلّية لشؤونا في التدخل عدم في ويستفاليا ملبادئ العارض باور  تجاهل يرتبط

ا الحزبين، كال من التدخلّيين بين الضرورات من اآلن ُيعّد 
ً
 ّية،أميرك عاملّية بسيطرة باإليمان وثيًقا ارتباط

لةو 
ّ
 فيها: ورد حيث ،2010 عام في الصادرةو  للدفاع، سنوات( أربع )كل اعّيةالرب أوباما إدارة مراجعة في املمث

 النطاق واسعة بعملّيات القيام تحّملو  التخطيط استطاعتها في التي وحيدةال األّمة املّتحدة الواليات "تبقى

 والتأثير للقّوة مسؤولّية ي ذو  احراسًّ  نكون  نأ واجب تحّملنا الفريدة املرتبة هذه إّن  ممتّدة. مسافات على

 .بهما" الظروفو  واإلصرار التاريخ زودنا اللذين

 

 السياسة عقيدة قبضة في بإحكام، عالًقا، أوباما بقي ذلك عن عوًضاو  يتحّقق، لم التغيير أّن  الواضح من

لةو  نفسه، هو رفضها، قد التيو  ،الخارجّية
ّ
 "،Washington Playbook" واشنطن لعبة قواعد في املتمث

 على ةفظاحامل على تنّص  التي الديني الطابع ذات "العقيدة نهابكو  باسيفيتش آندرو  األكاديمي يصفهاو 

 .التكاليف" عن أو العالم بها يتغّير التي لطريقةا عن ظرالن بصرف ذلكو  ،للعالم اأميرك صدارة

ه أكتوبر األّول/ تشرين شهر أواخر في بوست" "واشنطن صحيفة الحظت
ّ
 أن املألوف غير من يعّد " بينما بأن

 من اآلتية التوصيات غزارة فإّن  لإلدارة"، األخيرة األشهر في ضخمة دراسات بإطالق واشنطن مؤسسة تقوم

 السياسة نخبة بين إجماًعا تعكس" للتقّدم يميركاأل  كاملركز واشنطن في الفكرّيةو  البحثّية املؤسسات

 سيقومون  عندما املستقبلّيين املؤّرخين سيحّير الذي السؤال سيكون  لرّبماو  .ّية"ميركاأل  لخارجّيةا

 أن وفصاحة، لباقة   بكّل  وعد، رئيس استطاعة في كان كيف التالي: هو أوباما سنوات سجّل  باستعراض

  يجري 
ً
 ،يكون  أن يبدو ما إلى تدعو التيو  ،والسائدة املغلقة للعقيدة ًراأسي يصبح أنو  ،املاض ي مع قطيعة

الت
ّ
    منتهية؟ غير خارجّية تدخ
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 كان 2003 عام في العراق غزو  أّن  حقيقة نكران متزايد، بشكل  و  الصعب، من فيه أصبح الذي الوقت في

 
ً

 الخاّصة اللغة استخدام طريق عن إدارته سياسات تبرير بوش دبليو جورج حاول  ذريًعا، فشال

  تصرفاته لجعل كمحاولة ،بالويلسونّيين
ً
 خطابه في أعلن قد كان حيث املحترم، الرأي أصحاب عند سائغة

 قراطّيةالديم الحركات نمو دعم عن البحث على تنّص  املّتحدة اتالوالي سياسة ن"إ :الثاني االفتتاحي

  ذلكو  وحضارة، بلد كّل  في واملؤسسات
ً
 بوش، قام  .العالم" في االستبداد ءإنها في األبعد لهدفنا خدمة

 قاد ما الويلسونّيين،و  الجدد املحافظين أيديولوجّيات بين التقارب طريق بإيضاح اللغة، تلك بتوظيفه

   لها. االرتهانو  مغلقة، عقيدة   في التجّمد إلى ّيةميركاأل  الخارجّية السياسة

 

 املناخ ذلك تشكيل تّم و  االفتراض"، "مناخ ـب ويليامز أبلمان ويليام املؤّرخ وصفه ما إلى العقيدة تلك تستند

 ما أزمة أّي  عرفت التي "الرواية" طتهاسابو  تقوم التيو  الخارج"،-"الداخل ديناميكّية طةسابو  السائد

 طةسابو  الخارج"“ بـ زيزهاتع ويتم الحالّيين، ءوالسفرا اإلدارة موظفي طةسابو  "الداخل" دافباسته

 حالة ففي استباقي. أعمال جدول  وضع عملّية لىإ حالة، كّل  عند ،يرقىس الذي األمر اإلعالم، مؤّسسات

قة السياسة
ّ
 نزع إلى تهدف قّصة بتشكيل الخارج"و  "الداخل ديناميكّية قامت وسيا،ر  وليبيا بسورية املتعل

 نتائج أّي  ظهور  ومنع ،البسيطة الفروق إدراك إلى الحاجة تجّنب بهدف ذلكو  املعنّية، األنظمة عن الشرعّية

ه لذلك معطاة. بسياسة مرتبط قرار ألّي  واقعّية أو مباشرة غير أو أخالقّية
ّ
ا، صعبال من فإن  حّتى جدًّ

 بسبب ذلكو  العقيدة، تلك من ينطلق أن ضحة،الوا أوباما مواهب يمتلك تنفيذي رئيس إلى بالنسبة

    املقبولة. السياسّية الخيارات طيف بها تضّيق التي الطريقة

   

* * * 

 

ل في سوريةاملإّن قرار إدارة أوباما غير 
ّ
لعين من املصبوغ بينبع من فهمها للربيع العربي، و  ،نتج للتدخ

ّ
آراء املط

ه سلسلةآراء بو  ،اإلدارة
ّ
املناصرة للديمقراطّية، من الحركات الشعبّية السلمّية و  مؤسسة اإلعالم، على أن

حسب النظرّية بقد تّم الحكم بأحقّية تلك الحركات في الحصول على دعم الواليات املّتحدة ألّن، و و 

املحافظين الجدد/ الويلسونّيين(، نشر أليديولوجّيات الركائز الرئيسّية إحدى الديمقراطّية السلمّية )

ّية؛ كما تقول الحجة التي غالًبا ما يتّم ذكرها: ميركصّب، في الواقع، في خانة املصالح األ الديمقراطّية يُ 

 الديمقراطّيات ال تخوض حروًبا ضّد بعضها.   

 

رت صفو سورية، و لقد أعطت التظ
ّ
، الصوت لكثير من فئات 2011بكّل تأكيد، في ربيع عام اهرات التي عك

لكن هل كان ذلك يعني بالضرورة أّن إطاحة مشروعة ضّد نظام األسد، و  ى شكاو الشعب التي كان لها 

لبّية العظمى من غاملصالح القومّية للواليات املّتحدة، أو مصالح األ تخدم حكومة البلد العلمانّية 

ه لم يت
ّ
ذلك ألّن عقيدة السياسة الخارجّية قد حكمت م طرح ذلك السؤال على اإلطالق، و السورّيين؟ يبدو أن
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ر: بشار األسد،بالحظر. و ليه ع
ّ
طّية هو عائق في وجه إحالل الديمقرا تّم إعداد الرواية السورّية في وقت مبك

   .قاتل لشعبه، "يجب أن يرحل"و 

 

السماح بالقيام بكّل ش يء، بصرف النظر عن قرارها، إالنظام، حاملا يتم تثبيتها و  تعطي رواية عدم شرعّية

ختارة
ُ
؛ شاهدوا كيف قام مدير وكالة االستخبارات السابق )س ي.آي.إي( أو أخالقّيتها قانونّية السياسة امل

حكومة الواليات  مّولتديفيد بيتروس بدعوة واشنطن التحالف مع عناصر القاعدة في سورية، أو كيف 

ن عإضافة إلى وليو، عاًما في تّموز/ ي 12التي قامت بقطع رأس طفل ذي حركة نور الدين الزنكي، و املّتحدة 

 إلى  الذي لم يؤّد  فّعال، و القانوني وغير البارات املركزّية، غير التسليح، لوكالة االستخبرنامج التدريب و 
ّ

إال

 إطالة أمد النزاع السوري.  

 

ًرا 
ّ
 قام الرئيس بالتصريح مبك

ُ
منقاًدا وراء –تّم استخدام الديناميكّية ذاتها خالل األزمة الليبّية: حيث

رتكاب في مؤسسة اإلعالم بأّن الديكتاتور الليبي معّمر القذافي كان على وشك ا إشاعات دائرة  كحقائق

بأّن عليه الرحيل. تّم تعزيز رواية منع املذبحة وشيكة الحدوث  -مجزرة ضخمة  في معقل الثّوار في بنغازي 

حقيقة أّن من مقاالت الرأي، مع ذلك تّم إثبات س و انفير األخبارّية التي تقطع األ بمجموعة من التقار 

لها كان
ّ
ا؛ فلم يكن يوجد عندها، و  األساس الذي استندت عليه اإلدارة في تدخ كما ال يوجد اآلن، أّي وهميًّ

افي دلي
ّ
قد كان ذلك واضًحا في ذلك الوقت، مذبحة إبادة جماعّية في بنغازي، و  ارتكابل يكشف عن نّية القذ

: "2011اس، في شهر نيسان/ أبريل هو األكاديمي في جامعة تكسكوبرمان، و كما أشار آالن 
ً

إّن أفضل ، قائال

ط إلجراء عملّية إبادة جماعّية في بنغازي 
ّ
م ارتكابه لها في املدن األخرى دهو ع ،دليل على أّن القذافي لم يخط

ي مسواء بشكل  جزئي أ ،عاد السيطرة عليهااستالتي 
ّ
التي يفوق و  -وأجدابياومصراتة بما فيها مدن الزاوية - كل

ان بنغازي 
ّ
 عدد سك

ً
انها مجتمعة

ّ
  ".تعداد سك

 

 تّم إعداد الرواية، أم   ينلكن ال مشكلة في ذلك: فحو 
َ
ل، على الرغم من حقيقة، كما روتها ت العقيدة ل

ّ
التدخ

ة 
ّ
افي محاولة ، 2011في عام  The Rolling Stoneمجل

ّ
صال مع  محاولةاإلسالم(  سيف)ابن القذ

ّ
ترتيب ات

ل، و ميركاع األ العتقاده بقدرته على إقن هيالري كلينتون،
ّ
 اإلسالم سيفأجرى لكن عندما ّيين بعدم التدخ

 
ّ
ل حلف ا صال، رفضتباالت

ّ
افي في تشرين ، و 2011لناتو في آذار/ مارس كلينتون التحّدث إليه. تدخ

ّ
تل القذ

ُ
ق

ا تّم ملؤهاألّول/ أكتو 
ً
ا وراءه فراغ

ً
د الدولة اإلسالمّية في صعو بو  ،ذلك الوقت، بحرب  أهلّية، منذ بر، تارك

 الشام.العراق و 

 

 عوًضا عن كونها معلنة، اإلرادة كانت دعوة فقد أّما في حالة روسيا، 
ً
 مضمرة

ً
إطاحة فالديمير بوتين دعوة

على تغيير  التركيز، أضحى هدف عزل روسيا، مع 2012فبعد قرار بوتين التقّدم إلى انتخابات آذار/ مارس 

، كتب السياس ي 2011في الواقع، في آذار/ مارس لواليات املّتحدة االفتراضّية. والنظام فيها، سياسة ا
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الروس ي بوريس نيمتسوف أّن جورج بايدن، نائب الرئيس، قد أخبر تجّمًعا لشخصّيات املعارضة في موسكو 

ح نفسه ليصبح رئيًسا؛ 
ّ

ه لو كان بوتين، "ملا كان رش
ّ
 .أيًضا" هلنفسألّن ذلك سيكون سّيًئا للبالد و بأن

 

الكرملين، كعائق  وبعد ذلك، تّم إعداد الرواية: كان من املقّرر معاملة بوتين، العائد لفترة رئاسّية ثالثة في

هيالري إلكترونّية موّجهة من ة النظر أبعد من رساليجب على الشخص ال ؛ فإلثبات ذلكتجب إزالته. و 

، بأّنها كانت سعيدة 2012سابق في شباط/ فبراير عد إلى مساوزيرة للخارجّية، حينذاك التي كانت كلينتون، و 

  .في روسيا ما بعد بوتين"وتنفيذها ستراتيجّيتنا إوّجه إلى البيت األبيض "لتخطيط لرؤية املساعد يت

 

 ،بوتين بدولة خارجة عن القانون -وسم روسيافي اتجاه خارجّية، د الدفع، بواسطة أصوات داخلّية و حص

ر بأّن السبب األس، مع بدء ثورة امليدان في أوكرانيا، 2014-2013ثماره في شتاء عام أغلى 
ّ
اس في لنتذك

فاقالتصّدع بين املتظاهرين و 
ّ
حاد األوروّبي،  الحكومة األوكرانّية كان فشل األخيرة في توقيع ات

ّ
شراكة مع االت

لو عن ُبعد، كان ذلك خارًجا للواليات املّتحدة مهّددة حتى و  الوقت الذي لم تكن فيه املصالح القومّية فيو

 تضّمنت ت؛ عن املوضوع
ُ
فاقّية بنوًدا تجارّية و حيث

ّ
ا، خارج لك االت أمنّية كانت كفيلة بجّر أوكرانيا، فعليًّ

 و إطار النفوذ الروس ّي التقليدّي، 
ُ
االرئيس املنتخب ديمقراها بغّض النظر عن النتائج: إطاحة تّم إكمال  ،طيًّ

، كانت الواليات املّتحدة قد زّودت 2015بحلول نهاية عام  شخص. 10.000 ـحرب أهلّية قتلت ما يقارب الو 

ل  760مبلغ ّي كقروض  مضمونة، و أميركدوالر مليار  2أوكرانيا بمبلغ 
ّ
مليون دوالر كمساعدات أمنّية، شك

التي قد ُينظر إليها، يوًما ضرورّية، مع روسيا، و رب باردة جديدة، عالية التكلفة وغير ذلك جزًءا من ح جميع

فته سياسة أوباما الخارجّية وراؤها.
ّ
 ما، كاإلرث األساس الذي خل

 

* * * 

 

يةالخارج" بين اإلدارة ومؤسسة اإلعالم، قامت إلى ديناميكّية "الداخل و  إضافة
ّ
الفكرّية في و  املراكز البحث

 إلى املنظمات غير 
ً
اسة الخارجّية املذكورة أعاله، الحكومّية بلعب دور داعم لعقيدة السيواشنطن، إضافة

، بو 
ً
فبينما تّدعي الحيادّية، تقوم تشكيالت إدارة أوباما.  طول امتدادد، على ازدياالتي أصبحت مسموعة

مقترحات سياسة  ، ومؤسسة بروكينغز، في الحقيقة، بتبييضCNAS ي الجديدميرككمركز األمن األ 

فخالل السنوات القليلة املاضية ؛ املستساغثوب لغة الويلسونّيين الناعم و بإلباسها املحافظين الجدد 

إطاحة ا و البطل في سياسات كتسليح أوكرانيو لبحثّية دور الحاضن العبت املؤسسات الفكرّية و فقط، 

مات  الحكومة
ّ
ر تلك املنظ

ّ
ّوليها، فعلى سبيل املثال، بعد أن قبلت مؤسسة بشّدة بممفي سورية. غالًبا ما تتأث

هابّية التي كانت قد مّولت جماعات سلفّية إر و –ي من حكومة قطر أميركمليون دوالر  14.8بروكينغز مبلغ 

ا(  -فتح الشام) سوريةكجبهة النصرة في  قامت تلك املؤسسة الفكرّية بنشر مقال رأي يدافع عن  -حاليًّ

مة اإلرهابّية" الجماعة السنّية السورّية
ّ
كما و  .املتطّرفة "أحرار الشام"، مقّدمة حجًجا ضّد "وسمها باملنظ
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ا الشيخ حمد بن جاسم بن و –بمركزها في قطر ام املحللون املرتبطون ببروكينغز و ق الذي يترأسه تشاركيًّ

بتكرار شكواهم من عدم قيام إدارة  -عضو العائلة الحاكمة القطرّيةآل ثاني، رئيس الوزراء السابق و  جبر

كان يرد مولر، وزير التنمية الدولّية األملاني، غ لكّن و  لدعم املعارضة املعتدلة في سورية.أوباما بما هو كاف 

 : "ع2014"التليغراف" في عام  قد أخبر صحيفة
ّ
 من يمّول الفرق العسكرّيةح و ليكم أن تسألوا من يسل

أّن أخيًرا، في الواقع، بدا واضًحا  .الشام(، الكلمة املفتاحّية هنا هي قطر")للدولة اإلسالمّية في العراق و 

، 2014، تعود إلى آب/ أغسطس إلكترونيهيالري كلينتون تشارك مولر مخاوفه، فقد قالت في رسالة بريد 

رسلت إلى جون 
ُ
ا للدولة اقطر "تقّدم دعًم بوديستا أّن حكومات السعودّية و  أ ا خفيًّ ا ولوجستيًّ إلسالمّية ا ماليًّ

  ."قةللجماعات السنّية املتطّرفة األخرى في املنطفي العراق واملشرق، و 

 

ل الحزب الديمقراطي وبينما كان، تولس ي غافي حزيران/ يونيو، و 
ّ
يطرح مشروع "، املحارب القديم" بارد، ممث

 شادي حميد، التسليح في سورية، قاماملركزّية للتدريب و االستخبارات قانون لوقف تمويل برنامج وكالة 

أقّل غابارد قد يكون واحًدا من أسوأ و تولس ي "أّن بالفخري في بروكينغز، بالذكر في موقع تويتر  الزميل

رين 
ّ
، بل فحسب معرفة بأمور السياسة الخارجّية في الحزب الديمقراطي، فهو ال يمتلك أفكار سّيئةاملفك

 
ً
رة : "لدى االنعزالّيين اليسارّيين الجدد ) .أيًضا"خط 

ً
اليمين املتطّرف ( و غاباردثّم تابع حميد بعدها قائال

ا؛ فهو يستطيع املساعدة ضّد تفريًبا )ترامب( اآلراء نفسها   الدولة عن أّن بوتين، في الحقيقة، ليس سّيًئا جدًّ

ر زميله في قطر، تشارلز يردد صدى مشاعكان حميد، بتشويهه سمعة غابارد، الشام!" اإلسالمّية في العراق و 

إّن  .الذي كان مسبًقا قد اّتهم غابارد بكونه "كبير مدافعي الحزب الديمقراطي عن بشار األسد"ليستر، و 

السياسة الخارجّية بشكل  في بروكينغز، حميد وليستر، يقوما بدورهما كمدافعين عن عقيدة الزميلين

 ألهدافهما. ةجّدي أن يعانيا من انتكاسةلكن من املمكن لهما، إن نجح غابارد بتمرير قانونه، جّدي، و 

 

ل أكبر في سورية، حاول حميد تبييض صفحة إلى الترويج و  إضافة
ّ
ل اإلدارة الكارثي في الدعوة لتدخ

ّ
تدخ

ه كان "أسوأ ليبيا، وذلك على الرغم من قيام الرئيس أوباما باالع
ّ
ه كان أخطائه" و تراف بأن

ّ
لكّن حميد يّدعي أن

 ذلك بقوله: 
ً

ال
ّ
 "ناجًحا،" معل

ً
ال

ّ
أن تكون عليه لو سمح  اي أفضل مّما كان ممكنً "إّن حال البلد اليوم هتدخ

افي أّن يتابع سلوكه العنيف عبر البالد"
ّ
الحرب األهلّية التي تدّمر  كأّن و  .املجتمع الدولي للديكتاتور معّمر القذ

ع خمس سنواتالبالد منذ 
ُ
 ذات أهمّية.  ّد ال ت

 

ة بالتأثير في "مناخ الفكريّ ا، تقوم املؤسسات البحثّية و الت رأي ذات قيمة مشكوك فيهامقإنتاجها إلى  إضافة

فترض أن تساعد االفتراض" ع
ُ
كأدوات توجيهّية لصانعي السياسة. في ن طريق نشرها تقارير خاّصة من امل

رات الحكومّية و الحاصل، في بعض األ الحقيقة، ٌيعّد التشابه 
ّ
ا وقات، بين املذك

ً
أدبّيات مراكز األبحاث خارق

للشرق  CNASتلك كانت الحالة في حزيران/ يونيو املاض ي، عندما شعر مدير مركز ين الطبيعة، و لقوان

 ور وزارةإلى "نقاط التشابه" العديدة بين ما ذكرته قناة صقاألوسط "إيالن غولدنبرغ" بالسعادة لإلشارة 
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إلسالمّية: من القاع "هزيمة الدولة ا " بعنوان:CNASتقرير أعّده مركز "و  ،الخارجّية املتشّددة عن سورية

إلى القّمة"، حيث دعا كالهما، من دون الحاجة لذكر ذلك، إلى انغماس أكبر للواليات املّتحدة في الحرب 

 فيماتؤّيد، مهّمة على امتداد العام املاض ي، بنشر عّدة تقارير و  ،CNASاألهلّية السورّية. كما قام مركز 

بالعنصر البشري  ةتؤّيده، إلى استعمال الطيران الحربي من دون طّيار بشكل  أوسع )الوعد بأنظمة غير مزّود

القّوة  االلتزامات في البلدان األجنبّية )توسيع، وإلى زيادة اإلنفاق العسكري و املحيط الهادي(في منطقة آسيا و 

الت الواليات املّتحدة في ظّل إّية: ميركاأل 
ّ
إلى النظام العاملي الجديد والتنافس ي(،  و ستراتيجّيات لنشر تدخ

للمعارضة  يميركستراتيجّية للدعم العسكري األ إ التسليح املباشر للمعارضة السورّية )من القاع إلى القّمة:

حة(، و 
ّ
 يقاف إنفاق العسكرّي بشكل أكبر )في الوقت الذي نستطيع: أيًضا زيادة اإل السورّية املسل

ّ
قّوة ل تأك

جاه وسطذا املركز إّن حّتى رّية(. و ا العسكأميرك
ّ
قد كشف  ،ي"ميرك"مركز التقّدم األ  ،اليسار الواضح-االت

جاه فرض منطقة حظر طيران فوق سورية، الخطو عن تقرير أخيًرا 
ّ
ة التي اعترفت هيالري يدفع بقّوة بات

"قتل  ىلإأّنها قد تؤّدي وسع و لو كان وراء األبواب املوصدة، أّنها تحمل خطر إمكانّية قيام حرب أكلينتون، و 

    .كثير من السورّيين"

 

ا من حكومة الواليات املّتحدةماملاألثناء، قام املجلس األطلس ي، و  في هذه تو بإطالق ومن حلف النا ،ّول جزئيًّ

 على فعل أكبر في أوكرانيا، التقارير امن املقاالت و  عدد
ّ
، وبالشراكة 2015ففي شباط/ فبراير عام لتي تحث

على  حافظة"املمجلس شيكاغو للشؤون الدولّية، قام املجلس األطلس ي بإطالق دراسة: مع بروكينغز و 

وحلف شمال األطلس ي  الذي يجب على الواليات املّتحدة مقاومة االعتداء الروس ي: مااستقالل أوكرانيا، و 

 دفع اإلدارة إلى تسليح كييف. ما"، ؟هأن يفعال 

 

ي سياسة عابرة لألطلس ي معقولة كما انتقل املجلس األطلس ي، خالل السنوات القليلة املاضية، من تبنّ و 

انتهاكات حقوق " ـك-تحتوي تقارير الحرب الباردة الجديدة عنًفا، و  أكثر عّينات بروباغندارزينة إلى إنتاج و 

اة ر اإلنسان في جزي ة روسيًّ
ّ
االختبار على مرأى من "ـ كو ، 2015املنشور في شهر آب/ أغسطس " القرم املحتل

" التسليح بهدف الردع"و 2015شهر تشرين األّول/ أكتوبر املنشور في " الجميع: حرب بوتين في أوكرانيا

قة باألزمة بين  -2016املنشور في شهر تموز/ يوليو 
ّ
روسيا وأوكرانيا. وعلى  أمثلة عن منتجاته املذهلة واملتعل

املؤتمر  حكومة الواليات املّتحدة، قام مجلس األطلس ي بإدراجى حلف الناتو و إل إضافةنحو  غير مفاجئ، و 

وي فيكتور األوكراني العاملي، و 
ّ
السفارة الالتفّية إلى قائمة بينشوك، والحكومة الليتوانّية و األوكراني األقل

 .الكثر ممّوليه

 

مات الخاّصة بين ا هنالك أيًضا تواطؤ
ّ
 ،ابعة لحكومة الواليات املّتحدةتلك الوكاالت التحكومّية و غير الملنظ

يعّد األب حركات الهادفة لتغيير األنظمة. و ال -أحياًنا، كما في حالة أوكرانيا، تنجح في هندسةو –التي تنشد و 

ؤّسس 
ُ
ا من يّدعي كونه تأكيد، املمّول و نّية" هو، بكّل يديولوجيا اإلنسا"األ  ـملا يمكن أن ندعوها بامل

ً
فيلسوف
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ا جورج سوروس، و  ر و يحاول، عن طريق شبكة "منظالذي سياسيًّ
ّ
يدعم مة املجتمع املفتوح"، أن يؤث

          جماعات املعارضة من املجتمع املدني في بلدان أوروّبا الشرقّية.  

 

بيير  EBAYلعّل أكثر الغازين الجدد رمزّية هو ُموجد موقع املشابهين له، و من إنتاج عدد قام سوروس ب

له في االنتفاضة األوكرانّية أّدى الذي أوميديار، و 
ّ
واشنطن، فوفًقا للصحفي مارك إيمس: جهد إلى إكمال تدخ

 بالوكالة األ –ّية ميرك"قامت الحكومة األ 
ً
لة

ّ
 تمويلفي مهّم بلعب دور   -(USAIDّية للتنمية الدولّية )ميركممث

 من تمويل تلك الجماعات أتى من أوميديار.إّن كما قال إيمس و  .جماعات املعارضة قبل الثورة"
ً
 كبيرة

ً
  نسبة

 

التي أشارت، في تشرين الثاني/ نوفمبر وميديار أكثر من سامانتا باور، و في الواقع، لم يثن أحد على عمل أ

ا لسوروس، و ، إ2013
ً
الذين يعملون بغية "محّبي فعل الخير الجدد" و  ـادة بذلك في خطاب إشلى كونه وريث

هي: االقتصاد املفتوح، الحكومات الترويج لها ومّدها باملوارد، و نشر الرؤية التي "قام جورج سوروس ب

د حقيقة قيام منظمة املجتمع املفتوح بأعمال قيّ و  .فتوحة واملجنمعات املفتوحة"امل
ّ
مة في مجاالت من املؤك

 أّن بشكل خاّص هنا في داخل الواليات املّتحدة، الح املجرمين في ظّل العدالة، و صإالصّحة العاّمة، و 
ّ

إال

خصال أقّل حمادة، حيث تظهر عّينة مسّربة من الرسائل االلكترونّية ذا  ّد عنشاط سوروس في الخارج يُ 

، تصميم السياسات ما بعسوروس املحاولة، و  "املجتمع املفتوح" قيامـ الخاّصة ب د ثورة امليدان بشكل  نشط 

 سوروس 2014ّي "جيفري بيات" في آذار/ مارس ميركفخالل اجتماع  مع السفير األ  ؛في أوكرانيا
ّ
، حث

على تزويد "مساعدات احترافّية في مجال العالقات العاّمة للحكومة األوكرانية" كما ذكر أيًضا  نواشنط

من "خدمة أمن فيديرالي" ممّولة من بقليل كانت أكثر " Right Sectorرأيه بأّن جماعة الفاشّيين الجدد "

  روسيا بهدف اإلخالل باستقرار أوكرانيا. 

 

* * * 

 

ا للشرعيّ   رة. من السوابق الخط  كثيًرا ة، لقد ارتكبت حكومة الواليات املّتحدة، بتنصيبها لنفسها حكًما عامليًّ

ل في أّي مكان من العالم، بصرف النظر عن نتائج أو أخالقّية و 
ّ
اليوم، تحتفظ الواليات املّتحدة بحّق التدخ

الت الواليات املّتحدة 
ّ
التها، على صعيد األرواح أو الثروات. ففي الشرق األوسط، خلقت تدخ

ّ
أو تكاليف تدخ

الوقت الذي كان فيه حلفاؤنا املزعومين،  ليبيا، فيو  سوريةلة اإلسالمّية على أرض العراق، و الفضاء للدو 

الجماعات ين للدولة اإلسالمّية )داعش(، و قطر، من بين أشّد املتبّرعكة العربّية السعودّية وتركيا و كاململ

 املتطّرفة الدينّية التي تحمل العقلّية نفسها.  

 

، هوًسا غريًبا بالرئيس الروس ي "فالديمير بوت إضافةو  ين"، أدارت مؤسسة الوزارة إلى ما أصبح، بسرعة 

عن حقيقة كون  كذلك األمرو  الخارجّية عينها عن الدمار الذي تسّببت فيه الحرب األهلّية األوكرانّية،
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فاق مينسك لوقف إطالق النار و الذي لرّبما ال ٌيقهر، لتنفيذ العائق األساس، و 
ّ
الذي تّم التوّصل إليه في ات

ا، و أميركملمّولة ادعومة و ، هو حكومة كييف امل2014عام  التي تفتخر بكونها من النازّيين الجدد، تماًما كما يًّ

 فعل املتحّدث باسم برملانها. 

 

في الوقت الذي نقترب فيه من تاريخ الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، من الواضح أّن اإلدارة تنظر إلى 

ا. على الخارجّية أن تكون شأًنا إيمانلكن ال ينبغي للسياسة ة الخارجّية كعقيدة  إيمانّية، و السياس يًّ

ل و ذوي العقلّيات املشابهة لهم ماألشخاص التقدمّيين، و 
ّ
التحررّيين أن ينّبهوا ن املحافظين املعارضين للتدخ

  واطرحيأن  عليهموضع كهذا، و إلى خطر ي ميركلشعب األ ا
ً

  بديال
ً
لتلك العقيدة التي  اشعبيًّ و  ا، وسليًم امتماسك

لوا حركة سالم للقرن الواحد تأسر السياسة 
ّ
بهم األمر أن يشك

ّ
الخارجّية للواليات املّتحدة. قد يتطل

ي عائلة كلينوالعشرين
ّ
تون ، مع حلفاء لهم من داخل جناح السالم في الحزب الديمقراطي. تزيد احتمالّية تول

 على افإن حدث ذلك، اإلدارة، و  مهّماتمّرة ثانية 
ّ
لّية، تفّح يق و ليسار املسؤول أن يدق

ّ
لن ص دوافعها التدخ

 عن احتمالّية نجاحه. في البحث ليس علينا أن نخدع أنفسنا يكون فعل ذلك باألمر السهل، و 

  نا جميًعا، أن نحاول.تصلحلكن يجب، مل

 






