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السياسية الغربية يف الشرق األوسطفشل 

برلني\3عرض د. حامد فضل هللا

والتعليق من قبل السياسيني كتاب حظي 2015األملانية للنشر هذا العام بيكصدر عن دار 
السياسة الغربية يف الشرق األوسط حتت عنوان "زراعة فشل واملختصني واملستشرقني األملان عن 

الباحث يف الشئون 2لودرزميخائيل"، للدكتور والكاتب السياسي 1املرتتبة علي السياسة الغربية يف الشرق
. يتميز الكتاب جبرأة وشجاعة يف نقد توجهات السياسة الغربية حنو الشرق األوسط ويتناول واالقتصاديةالسياسية 

وبقية 

قصري مما يدل علي عظم االهتمام به واإلقبال علي قراءته وحتليله. 

الكتاب مدخل و مثانية حماور.يضم

ذلك على ، فهمعلى إصدار هذا الكتابرغبيتيف بودابست عن قاجاء يف املدخل: "عندما اخربت صدي
. ان هذا "والربيطانيون الشرق األوسط واليزالون ميارسون ذلك بلذةكيف اغتصب األمريكيون : طريقته وأردف

التعليق يف اجلوهر ليس بعيداً عن الصواب. 

مبنية "تدعي بفخراليت لسياسة الغربيةان هذا الكتاب
أرضاً حمروقة.ترتك يف الغالب يف الشرق األدىن واألوسط ولكنها"على قيم

ايضا بقية دول االحتاد 2001سبتمرب 11وحليفتها احلميمة بريطانيا ومؤخراً منذ اوال مثهم ، امريكاوالفاعلون
األورويب وليس أخراً املانيا.

و احلرب ، وأزمة السالح النووي مع ايران "الدولة اِالسالمية"و زحفالذي يريد فهم االزمات احلالية ومنها تقدم 
لسياسات الغرب وممارسته ، جيب عليه أن يدرس 



قلب نظام احلكم يف ايران مبساعدة اجهزة املخابرات األمريكية ويقصد(اخلطيئة األوىل) ما يسيمه يشري لودرز اىل
الذي جاء اىل احلكم عرب حممد مصدقرئيس الوزراءاىل ابعاد1953.أغسطس 19والربيطانية والذي ادى يف 

امن جديد ليقوم بتنفيذ السياسة الغربية يف املنطقة ورعاية مصاحلهدميقراطية. مث عودة الشاه للسلطة
واستالم 1979على حساب مصلحة شعبه ومصلحة املنطقة.

. 1953اخلميين للسلطة ما  هي اال الرد املتأخر على انقالب 

ايف وأمهية موقعها اجلغر يكتب لودرز بتفصيل عن احلرب االفغانية ،  بدءًا  بدخول اجليش السوفييت اىل افغانستان
بني الكتلتني الشرقية والغربية بقيادة روسيا وأمريكا.السياسي ( جيوبولتيك ) وصراع املصاحل املتنافسة 

داخل وحمافظا السلفي الذي عده تيارا متطرفا 
منذ اندالع . واالسالم

امريكامعالسعوديةحتالف يذكر ايضا و .يف املنطقةض التطورات الدميقراطيةيو تقو ملنع 2011الثورة العربية 
بداية. حىتالسوفييت وجتنيد االفغان العربللحرب ضد والتمويل السعوديخلدمة املصاحل االمريكية و الغربية

انقالب . 2001. أكتوبر 7يف اهلجوم األمريكي على طالبان  وأسامة بن الدن
، ظهر كنجاح واجلهاد األفغاينبكل السبل من أجل االثورة االيرانيةومناهضة 1953

.ويف نفس الوقت وضع اللبنة لفواجع أخرىامريكا بنصر قصريمنوذجي، بشر 
.لإلسالميني املتشددين

والعراقية االمريكيةيتعرض الكاتب للحرب العراقية االيرانيةمث
جتاهله للحقائق عاب عليه أثيم ومع ذلك مدين لصعوده اىل الدعم احلاسم من امريكا 

غنيمة سهلة ليورط تصورها ظاهر، و اضطراب تعاين منايران الثورة يف
نفسه وشعبه يف حرب عقيمة وطويلة وكانت كارثية للبلدين.

التفكري يف تغيري النظام يف العراق واسقاط صداموصعود احملافظني اجلدد بدأ 2000منذ فوز جورج بوش عام 
. ويشرح الكاتب بتفاصيل دقيقة عن مسار احلرب 2003. مارس 19بدا و 

وفساد االمريكية يف العراقاإلدارةواألخطاء البالغة اليت ارتكبتها 
السنية والشيعية واملنظمات الشعبيةلنمو وجناح املقاومةتربة خصبة ادي ايل خلقوعجز حكومة نوري املالكي،

، إما العريبويرى ان الوضع املأسوي واملثري ليس فقط يف العراق لوحده وامنا يف كل العاملاالرهابية.



مويةاالسالاملقاومة 
اخلليج  ومشريا اىل الوضع املأسوي يف  يف مقدمتهم مصر وبلدان ،حكم فردي استبدادي جامديفواماالسودان 

مثاًال حيتذى،2010منها االنتفاضة العربية يف ديسمرب ويرى لودرز يف تونس اليت بدأت 
كحزب إسالمي بقيادة راشد حركة النهضةأكثر. ومثن دور بناءةسائلو اختارت 

يف إقرار الدستور اجلديد.وخاصةالغنوشي

العريب العامل يفاألكثر تقدماهو من دون شكهذا الدستور.2014يناير/كانون الثاين والذي اعتمد يف 
.أركانهبوصفه واحدا منقوق اإلنسان مؤسس على نص اإلعالن العاملي حلعلى وجه التحديداإلسالمي. وهو و 

فصل بني الدولة، بينما حددت نصوص الدستور الأساس التشريعقانوين أوومل تذكر فيه عمدًا الشريعة كمصدر
جترم التكفري الشائع وضعت عقوبة جنائية املعارضنيقتل السياسينيردا علىوأيضا .حقوق املرأةتعزيز و والدين،

.بني السلفيني واجلهاديني

-2014قتل يف حرب 2014يتعرض لودرز اىل حرب غزة 
.فقطمدنيني6منهم 71قتلطفل. من اجلانب اإلسرائيلي500منهم من املدنيني غالبيتهمفلسطيين2200

نفسه، جاء حكم املستشارة األملانية مريكل: " اسرائيل تدافع عن نفسها عن يتكلم عدد 
وكذلك 2012و 2009\2008يف حروب غزة . وهى نفس التصرحيات اليت "محاسضد ارهاب 

هنا حزب هللا.واملقصود واحلديث عن مافيا االرهاب 2006يف هجوم اسرائيل على لبنان

ملعاداةاسرائيل؟ وكأملاين خصوصاً؟ أو ان "نقد اسرائيل" طبعة جديدة بنقدهل مسموح اساسًا "يتساءل لودرز:
إزاء السياسةالغري نقدي "،حبزن. يصف املؤرخ االسرائيلي توم سيجفأخرى؟بصورة، السامية

. فهو يقلل من قيمه املفاهيم مثل اىل اسرائيل له عواقبهالدائمأن االحنياز."كجنب امام الصديق،اإلسرائيلية
املعتدلنيوالكيل مبكيالني. ويضعف موقف مرتادفات للنفاقالدميقراطية وحقوق االنسان يف الشرق، اليت تعترب

وسط العرب، ويقوي احلركات االسالموية وتدفع اىل التطرف وسط املهاجرين املسلمني."

عرب التاريخ املستمر، من سقوط االستفادة منهاخيتتم لودرز كتابه بفقرة هامة متسائال " هل توجد دروس ميكن 
ايلالنظر الكاتب يلفت ؟ بداية 2014حىت حرب غزة 1953مصدق 

والتعاون الوثيق العسكرية الغربية، واالختناق االقتصاديللتدخالتوأثر الدماء املمتدة عرب الشرق، كنتيجة الغربية
يعيش ، نشأت حركات جديدة بعضها ارهابية. و يف املوازي.املوالني للغربالدكتاتوريني مع أسوأ



ضباب من العنف و وسطحىت اآلن هةه ، جديدشواطئي ينطلق اىل وجلدهتغيري العامل العريب االسالمي 
لتحالف القوى الدميقراطية يف غداً او اليوماءهل تلعب السياسة الغربية يف هذه الفرتة االنتقالية دورًا بنّ اخلراب. 
دامدافأمريكا واالوروبيون يتعقبون مصلحتني اساسيتني: . بالاإلجابةاملنطقة؟ 

".الفلسطينيني، والذي يعين مواصلة التسلط على طرق النقل وأمان اسرائيلوالغاز الطبيعي وضمان 

يكتب لودرز:

لنأخذ، الذين جتمدوا منذ زمن يف دوائرهم. لوحدهموالكتاب ال نعتمد على السياسينيقصرية."لنبدأ خبطوات
واالعتزاز بثقافتنا.

، علينا الوقوف جبانبهمهذا يسهل ف، فقط من اجل البقاءجياهدونماليني من البشر من الشرق األدىن واالوسط 
علينا حترمي معاداة السامية ، خاصة اولئك الذين حضروا الينا كمهاجرينومع بيئتناللتأقلم

وكراهية االسالم. علينا اظهار القوة امام الذين يستغلون حريتنا. وخاصة أولئك الذين يزرعون الريح وحيصدون 
وأخطر ما يستخلصه الكاتب عن مسؤولية قادة امريكا عن التدهور العاصفة، وليس هم وحدهم يف الشرق.
يكتب ميخائيل لودرز . الهاياحملكمة اجلنائية الدولية يفحاسبتهم امامالكارثي يف الشرق االوسط هو مطالبته مب

يوجه ان اليوم الذي "
مليئة فعًال ، تصبح كلمة " جمتمع القيم الغريب "بلري وجورج دبليو بوش، دك شيين، توين 

"

، ساردًا وحملال بلغة واضحة التاريخ السياسي احلديث للشرق األوسطمساريقدم لنا لودرز بصورة مكثفة 

عن الفلسطينيني ضوح مع فهو يقف بو العامل العريب واالسالمي.
."عن ارهاب الدولة االسرائيلي"وعدالة قضيتهم وال خيشى ان يتكلم

اىل توضيح ومناقشة. مثل تقييم الكاتب للثورة واحلرب السورية، صحيح حتتاجالنقاط اليتبعضالشك ان هنالك 
منقسمة ولكنها يف نفس الوقت مل جتد الدعم الكايف، اما القول ال حل بدون األسد السوريةان املعارضة الوطنية

، رغم االتفاق على ان وقف الدمار ونزيف الدم واحلفاظ بعد كل هذا الدمار والقتل، وجهة نظر يصعب قبوهلا
للوضع السياسي يف مصر وقضية اإلخوان املسلمنياملتجزأكذلك حتليله



وقصة (" االنقالب" على "مرسي أول رئيس ينتخبه الشعب" ) ال يتسق مع تصرحيات عديدة له ُحيَمل فيها الفكر 
حيتاج اىل مراجعة. ، الوهايب املعادي للدميقراطية والتقدم مسؤولية الدمار الذي يعم املنطقة

الذي يصدر يف طبعته الرابعة خالل أشهر قليلة يربر كتاب الهذا تطيع أن اقول أن بعد هذا العرض املوجز اس
االهتماممضمونه وحمتواه تزايد 

اخلاطئة يف منطقة الشرق الذي يعانيه الشرق األوسط يعود يف األساس ايل السياسيات الغربيةاالضطرابأن 
الكارثية علي شعوب املنطقة. وقد جنح الكاتب يف تقدمي حتليل موضوعي عميق ومناقشة علمية األوسط ونتائجها

. واالحرتام

1 -Michael Lüders, Wer den Wind Sät. Was westliche Politik im
Orient anrichtet . Verlag C. H. Beck München, 2015
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