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بينما يشرع احملللون يف إجراء تقويم شامل يف الشرق األوسط ضمن إطار 
كما  –احلرب الباردة، بما يف ذلك عالقة واشنطن بإسرائيل، فإنهم قد يستنتجون 

أن القوتين العظميين مل تفشال فحسب يف فرض إرادتيهما  –استنتج حمررا هذا الكتاب 
سبات عدة، بل إن هذه الدول كثيراً ما على الدول العميلة لهما يف املنطقة، يف منا

تمارس سياسات انتهازية، وأن تستغل شركائها بطريقة أدت إىل تأزم "استطاعت أن 
العالقات بين الدولتين العظميين، وإىل خلق املزيد من عدم االستقرار يف الشرق 

  ).٣ص " (األوسط
عيّنة للدراسة، واستخدم الكتّاب الذين ساهموا يف هذا اجمللد بعض احلاالت امل

السورية، للبرهان على أن  –اإلسرائيلية، والروابط السوفياتية  –كالعالقة األميركية 
، "صعوبات مشتركة يف جلم عمالئهما يف الشرق األوسط"القوتين العظميين واجهتا 

هاتين القوتين، "والواقع أنه يجزم أن . كما ورد يف تعبير الكاتب جاكوب بيركوفيتش
ر أمور الدول العميلة لهما، كانتا يف كثير من األحيان تخضعان لتدابير ناهيك بتدبي

  ).٢٧ص " (هؤالء العمالء
ويوفّر حتليل فيليب وندسور للعالقات بين الواليات املتحدة وإسرائيل، خالل 

." الذيل هو الذين كان يهز الكلب"أعوام رئاسة ريغان، مثاالً واضحاً للحجة القائلة أن 
ة واشنطن تستند إىل الفكرة القائلة إن قوة إسرائيل العسكرية هي، يف فقد كانت سياس

إجماع "آن واحد رادع للقوى الراديكالية التي يرعاها السوفيات، وقطب يستقطب نشوء 
ولكن ما . مساند ألميركا قد يشارك فيه بعض الدول العربية املعتدلة" استراتيجي
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األميركية حلل مشكالت الشرق األوسط من  احملاولة"حدث فعالً، بدالً من ذلك، هو أن 
خالل استخدام دولة عميلة كقطب الرحى يف بناء نظام جديد، أدّت فقط إىل تأجيج 

  ).٤٧ص " (التوترات الكامنة
واستناداً إىل وندسور، فقد استخدمت إسرائيل عالقاتها بواشنطن خلدمة 

، ولقمع ١٩٨٢نان سنة مصاحلها اخلاصة يف املنطقة، كما دل على ذلك اجتياحها للب
وقد أدت هذه التطورات إىل تصاعد التكلفة . السكان الفلسطينيين يف األراضي احملتلة

السياسية والعسكرية بالنسبة إىل الواليات املتحدة، وإىل إضعاف موقفها يف العامل 
العربي، وإىل وضعها يف مسار صدامي مع الشيعة يف لبنان، وإىل تأجيج التوتر بين 

إن احملاوالت األميركية حلل املعضالت يف "ويقول وندسور . ين العظميينالدولت
سياستها الشرق األوسطية من خالل جعل إسرائيل حمور إجماع استراتيجي له 

مضامين عاملية، أدت فقط إىل تأزيم العداوات اإلقليمية، وإىل إحلاق الهزيمة 
  ).٤٩ص " (بالسياسة األميركية

دائمة والرسمية، والتي تتضمن تعريفات واضحة وبخالف أنظمة التحالف ال
الذي ساد بين إسرائيل " التحالف"إجماالً عن قوانين اللعبة وواجباتها، فإن نوع 

والواليات املتحدة يعكس التزاماً بال حدود، من جانب واشنطن، جتاه االستمرار يف 
ويكمن . تمويل ودعم إسرائيل عسكرياً، ومن دون أي مقابل من جانب تلك الدولة

حرية التمتع بااللتزام من دون دفع "اجلانب األفضل لعمالة إسرائيل يف أنها تملك 
  ).٥١ص " (ثمن التحالف

وحتاول مقالة وندسور، شأنها يف ذلك شأن مقاالت بعض اختصاصيي الشرق 
وبصورة  –فريدمان، أن تبرهن . األوسط اخملضرمين، مثل برنارد رايش وروبرت و

، "كثيراً ما يطغى احلامي على الدولة العميلة"اب الرئيسية يف أنه حجة الكت –فعالة 
ص " (الدولة العميلة هي األخرى كثيراً ما تستخدم قوة عظمى خلدمة مصاحلها"لكن 
فقد فشل حمرّراه يف طرح تفسير نظري . لكن الكتاب يعاين قصوراً كبيراً ). ٢٩

وموسكو ضحيتين  وتاريخي مقنع بشأن السبب الذي من أجله وقعت واشنطن
  .طوعيّتين ملكايد عمالئهما يف الشرق األوسط

إن النموذج العام للعالقة بين احلامي والعميل، الذي يطرحه الكتاب، يضع 
الذي يقيس نتائج السياسات " سياسة األمر الواقع"عالمة استفهام على منهج 

كري للقوى، اخلارجية باالعتماد اعتماداً شبه كامل على اعتبارات التوازن العس
ويفترض أن القوتين العظميين قادرتان، بالتايل، على فرض إرادتيهما على الدول 
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لكن حجة الكتاب هي أن بعض األمم الصغيرة، مثل كوبا وإسرائيل، يملك . الصغيرة
أخرى ال يمكن قياسها بمقياس امليزان املبسّط للقوى، والتي تستطيع أن " ميزات"

  .اتهاتستخدمها يف عالقاتها بحُم
يبقى عاماً جداً، وغير " امليزات"غير أن املشكلة تكمن يف أن البحث يف هذه 

" العلبة السوداء"قابل للتحديدز وعلى سبيل املثال، ثمة تركيز حمدود على حمتويات 
يف السياسات األميركية واإلسرائيلية، وعلى الطريقة التي حتدد فيها هذه املسارات 

والواقع أنه ال يوجد أي اهتمام حصري بإطار الشرق . نالعالقة بين هاتين الدولتي
ويُفهم من ذلك، ضمناً، . فيه) أو السوفياتي(األوسط الفريد لدى تفسير التورط األميركي 

اإلسرائيلية، مثالً، والعالقة  -أن ليس ثمة من فارق كبير بين العالقة األميركية 
  .الكوبية –السوفياتية 

ليل عالقة احلامي بالعميل حمصور حصراً تاماً وباإلضافة إىل ذلك، فإن حت
ومن جراء تنافس الدولتين "تقريباً يف إطار احلرب الباردة، ويبدو أنها توحي بأنه 

العظميين احلاد للحصول على حلفاء، فإن هامش املناورة لدى الدول الصغيرة 
يرة هو الذي يمنح الدول الصغ"لذا، فإن هذا التنافس ." يصبحان ذوي شأن كبير

انسحاب العميل "، وخصوصاً ألن "العميلة قدرتها غير املتوقعة على ممارسة الضغط
لذا، فإن التأثير الكبير ." من العالقة يُرى أنه أمر كارثي بالنسبة إىل القوة العظمى

هو نتيجة طبيعية "للدول العميلة الصغيرة، وبغض النظر عن أهميتها الفعلية، 
  ).٢١ص " (تين، واللتين تملكان سياسات عامليةللدولتين العظميين املتنافس

يقدمها الالعبون " خدمات استراتيجية"وال ريب أن حاجة الواليات املتحدة إىل 
اإلقليميون يف احلرب الباردة، ال يمكن أن تفسّر كلياً التزام أميركا جتاه إسرائيل، 

فمن الصعب، بعد كل هذا . السعوديةوجتاه دولة أخرى يف الشرق األوسط هي العربية 
وذاك، أن نتخيّل أن تعمد إسرائيل، أو العائلة املالكة يف السعودية، إىل التهديد بأنها 

  .ستنسحب من احللف لتلتحق باملعسكر السوفياتي خالل احلرب الباردة
والواقع، وسعياً وراء تطبيق النموذج العام للعالقة بين احلامي والعميل على 

ألوسط، خالل احلرب الباردة، فإن حمررَّي الكتاب قد فشال يف إدراك أن التكلفة الشرق ا
العالية التي تكبدتها القوى اخلارجية خالل تورطها يف الشرق األوسط تتجاوز 

التنافس بين الدولتين العظميين يف احلرب الباردة، وقدرة الالعبين احملليين على 
  .استغاللها
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، فإن عدم قدرة القوى اخلارجية على فرض قوتها كارل براون. وكما يقترح ل
على الشرق األوسط، والنكسات الكبرى التي أصيبت هذه القوى بها يف املنطقة منذ 

. للمنطقة" الفسيفسائية"سقوط الدولة العثمانية هي، إىل حد كبير جداً، نتيجة الطبيعة 
الشرعية السياسية إذ يعمد خليط من النُخب واحلكومات احمللية، التي تفتقر إىل 

والقدرة على احلياة اقتصادياً، إىل جرّ القوى اخلارجية إىل جانبها دعماً ملصاحلها 
 L. Carl Brown, International Politics and The Middle East: Old: أنظر(

Rules, Dangerous Game, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 

1984.(  
ارجية فتجد نفسها قد اجنذبت، يف النهاية، نحو التنافس أما الدولة اخل

السياسي والعسكري يف املنطقة، الذي قد يؤدي إىل تكلفة عالية، بما يف ذلك التورط 
  ).كما حدث، مثالً، يف حرب اخلليج(العسكري املباشر 

والسبب الذي حمل واشنطن على دفع هذه التكلفة الباهظة ليس هو احلرب 
ا هو معدل املنافع السياسية واالقتصادية التي جتنيها النُخب الباردة بقدر م

. األميركية السياسية واخملتصة بالشؤون اخلارجية من خالل التورط يف املنطقة
فالدعم إلسرائيل، الذي ينظّمه اللوبي اإلسرائيلي، يوفّر ألعضاء  الكونغرس األصوات 

ودية تضمن مصالح شركات النفط وأموال احلمالت االنتخابية، بينما العالقات بالسع
  .الصناعي –الكبرى واجملمّع العسكري 

وقد استخدمت القوى احمللية وأعضاء املؤسسة السياسية األميركية احلرب 
الباردة لتبرير التورط األميركي يف الشرق األوسط، كما برهنت هذه احلرب عن التكلفة 

لكن التكاليف هذه كانت . نطقةالتي تتكبدها القوى اخلارجية كجزء من تورطها يف امل
تدفعها بريطانيا العظمى خالل سيطرتها على املنطقة قبل احلرب الباردة، كما تدفعها 

  .واشنطن اآلن، بينما هي تدخل فترة الهيمنة على املنطقة التي تلي احلرب الباردة
والواقع أن ما يتطلَّع احملرران إليه من أن نهاية احلرب الباردة ستمكّن 

منهاج مشترك للدولتين العظميين حيال املنطقة واحلد "طن وموسكو من تطوير واشن
فالذنب اإلسرائيلي ما زال ). ٢٩ص (، هو تطلع قد تخطّته األحداث "من تأثير العمالء

كما أن التزام الواليات املتحدة جتاه . يهز الكلب األميركي، حتى بعد سقوط جدار برلين
  .قد تخطى نهاية احلرب الباردة حكومات الدول النفطية العربية

لكن نهاية احلرب الباردة قد تؤدي إىل حدوث تغيير كبير يف قدرة بعض القوى 
اإلقليمية، كإسرائيل، وبعض الالعبين السياسيين األميركيين، كاللوبي اإلسرائيلي، 
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وهذه نقطة فشل الكتاب يف . على تبرير تكلفة التدخل األميركي الباهظة يف املنطقة
إن نهاية ما ينظر إليه أنه التهديد السوفياتي من جهة، وتصاعد . يز الضوء عليهاترك

املشكالت االقتصادية على اجلبهة الداخلية من جهة أخرى،  سيجعالن من الصعب 
إقناع الرأي العام األميركي بقبول سيناريو الذنب الذي يهز الكلب، وقد يؤديان يف 

إىل سابق عهده يف عالقة الواليات املتحدة " فوذميزان الن"نهاية املطاف إىل إعادة 
  .بدولة عميلة، كإسرائيل

  ليون هادار
  زميل مساعد يف
  مؤسسة كاتو، واشنطن
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