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 املقدمة

 بين أركان 
ً
شهدت سياسة الواليات املتحدة، منذ تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم، صداماٍت بارزة

اإلدارة األميركية، صدامات انعكست سلًبا في مسار تحركاتها تجاه القضايا الفاعلة حول العالم، وأفرزت 

غرابة في التحركات الدبلوماسية عهًدا جديًدا من عهود اإلدارة األميركية؛ عهًدا يتسم بعدم االستقرار، وال

تخذ عبر حساب 
ُ
التي ظهرت بعيدة من املؤسساتية املكلفة باتخاذ القرار األميركي. فأغلب القرارات باتت ت

ترامب على تويتر، ومعظمها يستند إلى ذريعة احترازية تركن إلى نظرية "وجود تنافس عظيم يشكل السمة 

 األساسية لساحة العالقات الدولية".

ّن أن غياب ااملؤسساتية واالستراتيجية الواضح في تحرك اإلدارة األميركية الحالية قد يستمر حتى و  
ُ
ظ

استراتيجيته  2017انتهاء الدورة الرئاسية لترامب، إال أن ترامب أعلن في منتصف كانون األول/ ديسمبر 

 م.لألمن القومي، ظهرت إلى السطح بعد مرور عام كامل على توليه مقاليد الحك

ا من كون سياسة الواليات املتحدة تعّد سياسة صانعة 
ً
ألبرز خطط املسار  -إلى حٍد كبير-انطالق

املستقبلي للتطّورات العاملية، تحمل االستراتيجية املذكورة أهمية عالية بوصفها وثيقة مبدئية في التنبؤ 

ملستقبلية؛ ومن هنا تنبع أهمية ببعض الخطوط العريضة التي قد تنتهجها اإلدارة األميركية في سياستها ا

الدراسة إذ تسعى لتحليل االستراتيجية الخاصة بدولٍة عظمى تكاد تكون األكثر تأثيًرا في نتائج مسارات 

العالقات الدولية. لذا ال بد من التنقيب في أغوار مضمون هذه االستراتيجية، بما يوصلنا إلى نتائج متوقعة 

 حول التحرك املستقبلي لها.

الرغم من حالة غياب االتزان التي تتصف بها اإلدارة األميركية، إال أن االعتماد على املنهج التحليلي على 

تبنى من إدارة ترامب، والقارئ للواقع قد يؤدي دوًرا كبيًرا في توقعنا للنتائج 
ُ
املستنبط لنظريات الفكر امل

 املحتملة على قدر كبير من الصواب.

من أربعة محاور حاولت سبر أغوار االستراتيجية املذكورة، وتقويمها،  في ضوء ذلك، تألفت الدراسة

 حيال امللفات العالقة في الساحة الدولية، ال سيما النفوذ املتنامي 
ً

وتوقع تحرك اإلدارة األميركية مستقبال

التي  لكٍل من روسيا والصين، امللف النووي لكٍل من إيران وكوريا الشمالية، إلى جانب القضية السورية

 باتت تشكل املحور األساس ملسار العالقات الدولية في وقتنا الحالي.
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 املحور األول: مضمون االستراتيجية

"عصٌر جديٌد من التنافس". بهذه العبارة شرع الرئيس األميركي دونالد ترامب في تعريف استراتيجية 

، قال ترامب في أثناء إعالنه العناصر . وعن طبيعة هذا التنافس1األمن القومي الجديدة للواليات املتحدة

، إن "استراتيجيتنا الجديدة تتضمن 2017كانون األول/ ديسمبر  18األساسية لالستراتيجية الجديدة، في 

االعتراف، سواء طاب ذلك لنا أم ال، بأن العالم دخل عصًرا جديًدا من التنافس. تنافس جعل العالم بأكمله 

ة وسياسية، إذ نواجه األنظمة املارقة التي تهدد األمن الجماعي للواليات يشهد مواجهات عسكرية واقتصادي

املتحدة وحلفائنا، إضافة إلى الجماعات اإلرهابية، والشبكات اإلجرامية العابرة للحدود، والهجمات 

 .2اإللكترونية والكهرومغناطيسية، وغيرها من األطراف التي تنشر العنف والشر حول العالم"

 ون االستراتيجية بإيجاز، ُيذكر اآلتي:ولتلخيص مضم

التركيز على ضرورة إجراء تحديث كامل للقوات املسلحة األميركية، وبناء حدود متينة، من أجل  -

 .3"مواجهة املخاطر املحيطة بها"

- "
ً

 .4تأكيد املصلحة القومية للواليات املتحدة؛ تحت شعار "أميركا أوال

وة"، وتعزيز النفوذ األميركي واملبادئ الديمقراطية حول العالم، السعي لفرض السالم "عن طريق الق -

 إلى "السالم اإلمبراطوري" الذي يعني فرض الواليات املتحدة السالم بالقوة على نحٍو يكفل لها إمكان 
ً

وصوال

 .5فرض إرادتها على الدول األخرى 

، بل وصفهما للمرة األولى 6العالم عّد روسيا والصين دولتان تسعيان لتحدي النفوذ األميركي وقيمه في -

. وفي ضوء ذلك، اإلقرار بأن األمن 7بالقوتين اللتين تسعيان للنيل من نفوذ قيم الواليات املتحدة وثروتها

 .8االقتصادي هو أمن قومي

 .9زيادة القوة التجارية األميركية حول العالم -

 .10"املارقة"التركيز على نزع السالح النووي من كوريا الشمالية  -

                                                           
 .2018آذار/ مارس  15، تاريخ الدخول: 2017كانون األول/ ديسمبر  18ترامب يعلن االستراتيجية الجديدة لألمن القومي األميركي: السالم بالقوة، روسيا اليوم، تاريخ النشر  - 1
  .2018آذار/  مارس  15كانون األول/ ديسمبر، تاريخ الدخول:  18النشر: استراتيجية األمن القومي األميركي الجديدة ال تتضمن ضربات وقائية، روسيا اليوم، تاريخ  - 2
 ترامب يعلن االستراتيجية الجديدة لألمن القومي األميركي: السالم بالقوة، روسيا اليوم، مصدر سبق ذكره. - 3
 .نفسه المصدر - 4
 .2018آذار/ مارس  15، تاريخ الدخول: 2017كانون األول/ ديسمبر  30ربية نت، تاريخ النشر: استراتيجية ترمب. أميركا أوالا واستقرار الشرق األوسط، الع - 5
 .2018آذار/ مارس  15، تاريخ الدخول: 2018كانون الثاني/ يناير  31ترامب يعتبر روسيا والصين تحدياا ألميركا، وكالة سبوتينك، تاريخ النشر:  - 6
 .2018آذار/ مارس  15، تاريخ الدخول: 2017كانون األول/ ديسمبر  18لقومي الجديدة، قناة العالم، تاريخ النشر: الرئيس األميركي يُعلن استراتيجية األمن ا - 7
82018.r. 15, Things to know about Trump’s national security strategy, CNN Politics, Date of Pubblication: Dec. 18, 2017, Date of Entry: Ma 5 -  
92017, Date of te of Publication: Dec. 18,Daplan sees China, Russia as U.S. frenemies, Bloomberg, ” America First“Trump  -  Entry: Mar. 15, 

2018. 
 ترامب يعلن االستراتيجية الجديدة لألمن القومي األميركي: السالم بالقوة، روسيا اليوم، مصدر سبق ذكره. - 10

https://arabic.rt.com/world/916405-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7
https://arabic.rt.com/world/916405-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7
https://arabic.rt.com/world/916405-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7
https://arabic.rt.com/world/916395-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%25
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/american-elections-2016/2017/12/20/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%25A
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/american-elections-2016/2017/12/20/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%25A
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/american-elections-2016/2017/12/20/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%25A
https://arabic.sputniknews.com/radio_in_depth/201801311029650542-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/radio_in_depth/201801311029650542-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/radio_in_depth/201801311029650542-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/
http://www.alalam.ir/news/3230231/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%25
http://www.alalam.ir/news/3230231/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%25
http://www.alalam.ir/news/3230231/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%25
https://edition.cnn.com/2017/12/18/politics/5-things-to-know-about-trumps-national-security-strategy/index.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-18/trump-to-declare-china-strategic-competitor-in-security-speech
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التصدي أيًضا لطموح دولة إيران "املارقة" التي وصفتها االستراتيجية "بالنظام الدكتاتوري" الذي  -

يزعزع أمن املنطقة واستقرارها، ويهدف إلى تدمير الواليات املتحددة، ويدعم جماعات إرهابية دولية. 

 .11املارقة" التي تهدد األمن العامليووصف الحقبة الجديدة من التنافس بحقبة "مواجهة نظم الحكم 

 .12مجابهة الجماعات اإلرهابية الدولية الساعية للعمل النشط ضد مصالح الواليات املتحدة -

 .13اإلبقاء على كالسيكية التعاون مع الحليف االستراتيجي "أوروبا" -

 

 املحور الثاني: الجوانب السياسية املبدئية لالستراتيجية

عد تنبع األهمية القصو 
ُ
ى الستراتيجية األمن القومي األميركي، من موقع الواليات املتحدة الدولي، إذ ت

أحد الفواعل، بل أكبرها، املؤثرة في الساحة الدولية، وأي تحرٍك لها في ميدان ما من ميادين الساحة 

لدول األخرى الدولية، يؤثر في مسار العالقات الدولية قاطبة. ويمكن مالمسة ذلك من خالل متابعة تحرك ا

في الساحِة الدولية. فعلى سبيل املثال، تجنح روسيا إلى التنسيق الدائم مع الواليات املتحدة، للتحرك في 

سورية، وعند الخروج عن نطاق ما هو ُمتفق عليه، تستهدف الواليات املتحدة القوات الروسية أو 

، إلى التنسيق م
ً
عها، وفي استهداف القوات األميركية ملواقع امليليشيات التابعة لها، فتعود روسيا، مضطرة

تابعة لقوات النظام السوري، في محيط مدينة البوكمال، ومن ثم استهداف دبابة روسية، في شباط/ فبراير 

ا على 14املنصرم، بسبب دخولها مرمى نيران القوات املوالية للواليات املتحدة
ً
 واقعًيا بسيط

ً
، ليس إال مثاال

 حدة في تحديد خرائط تسوية النزاعات في الساحة الدولية.تأثير الواليات املت

تأكيد أوروبا -ربما اتفقت االستراتيجية املذكورة مع بعض كالسيكيات اإلدارات األميركية السابقة 

 
ً

لكن اختالفها كان أكثر وضوًحا. ويمكن مالحظة هذا االختالف عبر رصد  -حليًفا للواليات املتحدة مثاال

 املبدئية لها: الجوانب السياسية

 الواقعية األمنية الصارخة التي تصل حد التطبيق شبه الكامل ألسس الداروينية االجتماعية: -

أساس النظرية الواقعية يركن إلى أن األصل في العالقات الدولية هو الصراع، نظًرا إلى أن اإلنسان، 

من يدير الدول، ومن ثم العالقات وفًقا للمفكر السياس ي توماس هوبز، أناني الطبع، وألن اإلنسان هو 

الدولية، فإنه سيسعى دوًما ألن يكون أقوى، ويحظى بمقدرات أكبر، مقارنة بالدول األخرى التي يديرها أناٌس 

 .15آخرون

                                                           
 .المصدر نفسه -  11
 استراتيجية ترمب. أميركا أوالا واستقرار الشرق األوسط، العربية نت، مصدر سبق ذكره. -  12
 .المصدر نفسه -  13
 .2018ار/ مارس آذ 16، تاريخ الدخول: 2018شباط/ فبراير  14ضربة أميركية جديدة تستهدف قوات النظام في ريف دير الزور الشرقي، العربي الجديد، تاريخ النشر:  -  14
 .2018آذار/ مارس  18النظرية الواقعية الكالسيكية في العالقات الدولية، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واالستراتيجية، تاريخ الدخول:  -  15

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/14/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%25
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/14/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%25
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/14/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%25
https://www.politics-dz.com/threads/alnzri-aluaqyi-alklasiki-f-alylaqat-alduli.46/
https://www.politics-dz.com/threads/alnzri-aluaqyi-alklasiki-f-alylaqat-alduli.46/
https://www.politics-dz.com/threads/alnzri-aluaqyi-alklasiki-f-alylaqat-alduli.46/
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توقعة دوًما، فاإلنسان ُجبل على األنانية والغدر، 
ُ
ويتسم هوبز بسمة اإليمان العميق بنظرية املؤامرة امل

ا من هذه الصفات التي يشدد هوبز على أن  وهذا ما يجعله يعيث
ً
فساًدا وينشر الفوض ى في الكون، وانطالق

لها تأثيرات كبيرة في أنفس السياسيين الحاكمين لكيان الدولة، يدعو القيادة السياسية إلى الحذر الشديد 

تخلص من تلك من الحلفاء قبل األعداء، لتجنب أي خطر قد ينبع من أنانية أو غدر األطراف األخرى. ولل

املخاطر يشدد هوبز على ضرورة خوض سباق التسلح وعدم منح الطرف اآلخر فرصة امتالك سالح أقوى. 

ويمكن استشعار هذه النظرة لترامب في دعوته الدائمة إلى الخوف والحذر من اآلخر، وحظره مواطني دول 

الصين بأنهما غريمتان للواليات مسلمة عدة من القدوم إلى الواليات املتحدة، ووصفه الصارخ لروسيا و 

. وما يعزز إيمان الدول باملؤامرات الخارجية هو فقدان 16املتحدة، تسعيان للقضاء على نفوذها ومصالحها

عنصر الثقة في العالقات الدولية، فكل دولة تفقد السلطة التامة القادرة على ضبط سلوك الدول األخرى، 

ا من 17دول األخرى بالكامل، بحسب فردريك شومانوال تعرف الدولة كيف تريد أن تتصرف ال
ً
. وانطالق

هذه العوامل، فإن الدولة في الساحة الدولية تتوقع دوًما األسوأ من غيرها، لذا ترمي كل دولة إلى الظفر 

 بقوٍة أكبر مقارنة بالدول األخرى.

تشاركين في املصالح القومية وطبًقا لهوبز في كتابه "ليفياثان"، فإن الدولة هي الكيان الحامي لألفراد امل

ذاتها، ضد دول الناس األخرى التي تتسم بالطبيعة األنانية والسلوك العدواني اللذين يسببان صراًعا 

. وهذا ما يدفع هوبز إلى اقتراح "عقد اجتماعي" يقوم على تسخير كل ما تملك 18فوضوًيا في الساحٍة الدولية

. فأساس الواقع االجتماعي، وفًقا 19ية على حساب مصالح الفردالدولة من مقدرات من أجل مصلحتها القوم

للنظرية الواقعية، هو الجماعة، فاألفراد في عالٍم يتسم بندرة املوارد يواجهون بعضهم ليس بوصفهم 

أشخاًصا، وإنما أعضاء في جماعة منظمة تشكل الدولة التي توفر لهم كًما كبيًرا من حاجاتهم االجتماعية 

والفيزيولوجية واألمنية، وهذا ما يخلق جماعات نزاع في الساحة الدولية، لذا ال بد من أن واالقتصادية 

. ويمكن مالمسة هذه الصفات ملسار إدارة ترامب، وبكل 20تكون مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد

ميركية، سهولة، من خالل النظر إلى تركيز استراتيجيته على ضرورة إجراء تحديث كامل للقوات املسلحة األ 

وبناء حدود متينة، مع محاولة إلغاء برنامج "أوباما كير"، أو حتى إصالحه ملصلحة تخفيف أعبائه على 

، وفرض ضرائب جمركية على واردات األملنيوم والحديد الصلب للواليات املتحدة، ولم يستثِن منها 21الدولة

 .22سوى املكسيك وكندا"

ئم على أن الدول، ال املنظمات، هي الفاعل األهم في العالقات أيًضا ُيظهر ترامب إيمانه باملبدأ القا

الدولية، وُيالحظ اقتباس ترامب لهذه الصفة بابتعاده عن العمل املنظمي أو التحالفي التقليدي للواليات 

                                                           
ا بانسحاب الواليات من اتفاق التجارة عبر الهادئ، وكالة رويترز، تاريخ النشر:  -  16  .2018آذار/ مارس  18، تاريخ الدخول: 2017كانون الثاني/ يناير  23ترامب يوقع أمرا
 النظرية الواقعية الكالسيكية في العالقات الدولية، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واالستراتيجية، مصدر سبق ذكره. -  17
 .36. ص: 2017. بيروت: دار الساقي، تاريخ النشر: 1إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف واإلرهاب، ط:  - 18
 .37 – 36: ص ،المصدر نفسه - 19
 .252، ص: 2009، عمان: دار مجدالوي للنشر والتوزيع، تاريخ النشر: 1عبد الوحيد الجاسور، موسوعة علم السياسة، ط:  ناظم - 20
 .2018آذار/ مارس  18، تاريخ الدخول: 2017تموز/ يوليو  28مجلس الشيوخ يرفض إلغاء "أوباما كير". وترامب يرّد، سكاي نيوز، تاريخ النشر:  - 21
آذار/ مارس  19، تاريخ الدخول: 2018آذار/ مارس  8ترامب يقر فرض رسوم جمركية على واردات األلمنيوم والحديد الصلب إلى الواليات المتحدة، روسيا اليوم، تاريخ النشر:  - 22

2018. 

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1572AZ
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1572AZ
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1572AZ
https://www.skynewsarabia.com/world/968087-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%95%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8
https://arabic.rt.com/world/931184-ترامب-رسوم-جمركية-واردات-الألمنيوم-الحديد-الصلب-الولايات-المتحدة/
https://arabic.rt.com/world/931184-ترامب-رسوم-جمركية-واردات-الألمنيوم-الحديد-الصلب-الولايات-المتحدة/
https://arabic.rt.com/world/931184-ترامب-رسوم-جمركية-واردات-الألمنيوم-الحديد-الصلب-الولايات-المتحدة/
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قدم إلى حلف شمال األطلس ي "الناتو" العسكري، ورفع الدعم عن وكالة غوث 
ُ
املتحدة، بتخفيف الدعم امل

، وإن كان ذلك ملآرب أخرى، إضافة إلى رفع الدعم عن منظمة 23لالجئين الفلسطينيين "األونروا"وتشغيل ا

. وذلك كله من أجل املصلحة القومية 24األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"واالنسحاب منها

 واالقتصادية والسياسية واألمنية لدولته.

د إيمان 
ّ
ترامب واستراتيجيته العميق بالواقعية األمنية أو "التقليدية"، وفي إطار عرض مؤشر آخر يؤك

يمكن اإلشارة إلى حرصه على بناء تحالفات مع الدول األخرى في سبيل زيادة قدرة الواليات املتحدة في الدفاع 

دل الفائدة عن نفسها، بعيًدا من االعتماد املتبادل املؤدي إلى االرتباط أو الوالء الوثيق، وإنما االعتماد متبا

على نحٍو أعلى نسبًيا ملصلحة الواليات املتحدة. وال داعي لإلسهاب في ذكر كثير من املؤشرات، فالصفقة التي 

ُعقدت في الرياض، واالنتقاد الدائم من ترامب التفاق "الناتو" الذي يصفه "بغير العادل" في تقسيم نسبة 

ألوروبي حليف تقليدي، غير أنه ال بد من أن يتقاسم املساهمة، مع تأكيده في استراتيجيته أن االتحاد ا

ثبت مسار االستراتيجية األميركية وفًقا 
ُ
تكلفة التحالف مع الواليات املتحدة بقدر يكفي لتكوين مؤشرات ت

 لهذا املبدأ.

 

 براغماتية ُمطلقة صارخة -

لعملي على الجوانب في الحقيقة يمكن تعريف البراغماتية بأنها "تقديم النفعية أو شروط الجانب ا

، بوصفها إحدى نقاط الواقعية السياسية. فاألخيرة تحتضن امليكيافيلية "الغاية تبرر 25النظرية واملبدئية"

عّد 26الوسيلة الجيدة والقذرة"
ُ
 في تحقيق هدف سياس ي ما. وت

ً
، وقد تكون البراغماتية أقل الوسائل قذارة

عقالنًيا يخدم مصلحة الدولة عبر إماطة املبادئ جانًبا عن  البراغماتية، وفًقا للنظرية الواقعية، أسلوًبا

 .27السياسة. وبقدر االبتعاد عن العواطف واألحاسيس واملبدئيات، يتسع نطاق العقالنية اإليجابية

، يركن القادة السياسيون املتسمون بالصفة الواقعية البراغماتية إلى فصل املبادئ األخالقية عن 
ً
عادة

األخالقية هي منتوج القوى واملصالح بحسب ميكافيلي، والدول ترسم األخالق الدولية العمل السياس ي؛ ف

. عندما تذكر البراغماتية ال بد أن نعي 28وفًقا ملصالحها القومية التي تحافظ على بقائها وفًقا لجورج هيغل

 عن علم املصالح الذي ال يمت إلى القيم واألخالق بأي صلة. فنفعية 
ً

مصلحة الدولة على أننا نتحدث أصال

 رأس األمور املبدئية كلها.

                                                           
 .2018آذار/ مارس  19، تاريخ الدخول: 2018كانون الثاني/ يناير  6مليون دوالر من دعم "األونروا"، الخليج أونالين، تاريخ النشر:  125أنباء عن تجميد واشنطن  - 23
24, Date of Enrty: Mar. he Newyork Times, Date of Publication: Oct. 12, 2017Israel bias”, T-will withdraw from UNESCO, citing its “AntiU.S.  - 

2018.19,  
 .2018آذار/ مارس  20البراغماتية، السوري الجديد، تاريخ الدخول:  - 25
 .2018آذار/ مارس  20، تاريخ الدخول: 2016حزيران/ يونيو  25من الميكيافيلية، الحياة، تاريخ النشر:  يءبراء موسى، ش - 26
 .2018 آذار/ مارس 20، تاريخ الدخول: 2017تموز/ يوليو  22ربى الحسني، البراغماتية، السبيل، تاريخ النشر:  - 27
 .2018آذار/ مارس  20، تاريخ الدخول: 2013نيسان/ أبريل  20مي حسين عبد المنصف، النظرية الواقعية الكالسيكية في العالقات الدولية، الحوار المتمدن، تاريخ النشر:  - 28

http://alkhaleejonline.net/articles/1515216374617530800/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-125-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%25
http://alkhaleejonline.net/articles/1515216374617530800/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-125-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%25
http://alkhaleejonline.net/articles/1515216374617530800/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-125-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%25
https://www.nytimes.com/2017/10/12/us/politics/trump-unesco-withdrawal.html
https://newsyrian.net/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://newsyrian.net/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://newsyrian.net/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/m/opinion/16272261#sthash.5lZlfDXO.dpbs
http://al-sabeel.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355333
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355333
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355333
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ا، عزوف ترامب عن قيم حماية املناخ، ودعم اليونسكو الراعية للجوانب الثقافية والحضارية، 
ً
إذ

 .2017يصور حجم البراغماتية التي قد تتسم بها تكتيكات االستراتيجية األميركية لعام 

 

 تعزيز توازن القوى بالحمائية االقتصادية -

في القوى بين  -نسبي أو مطلق-ل مبدأ توازن القوى، وفًقا للنظرية الواقعية التقليدية، حالة توازن يمث

الدول العظمى ودول اإلقليم الواحد، فإذا اختل امليزان ملصلحة دولة ما، فإن الدول األخرى، ال سيما 

ر على السطح معضلة العظمى، تتجه نحو بذل جهد حثيث إلعادة صوغ كفة امليزان. ونتيجة لذلك تظه

"التنافس األمني" الذي يدفع الدول إلى بذل جهد مستمر في رفع مستوى قوتها السياسية واالقتصادية 

 .29والثقافية

وبالتزامن مع ارتفاع مستوى الشفافية اإلعالمية والعملية الديمقراطية وحرية الرأي، وغيرها من  

العناصر األخرى كالشرعية الدولية والقوة الناعمة  مؤشرات التطّور الحديث، في الدول الحديثة، باتت

 والنفوذ التجاري االقتصادي التمويلي، تؤدي دوًرا واضًحا في توازن القوى.

وتأتي الحمائية التجارية أو االقتصادية، في ضوء مسعى ترامب ذي سمة العقالنية االقتصادية 

العمود الفقري  -على األرجح-ني بالنسبة إليه للمحافظة على قّوة الواليات املتحدة االقتصادية التي تع

للقوى األخرى، أمام قوى الدول املنافسة. وتعني الحمائية االقتصادية لجوء حكومة بلد معين إلى وضع 

قيود أمام التجارة الدولية، عبر الحد من الواردات وإقامة حواجز جمركية عالية، في حال شعرت أن هناك 

أن تضر باقتصادها، والمست خطًرا يتمثل في أن بضائعها واقتصادها املحلي  منافسة غير عادلة من شأنها

 .30مهدد من اقتصادات الدول األخرى 

وقد أشارت سوزان سترنج، مؤسسة نظرية االقتصاد الدولي، إلى أن الدولة القوية هي التي تملك 

ضافة إلى القدرة األمنية. وُيطلق على املعلومات والتكنولوجيا، واإلنتاج والتجارة، واملال والقدرة التمويلية إ

 .31هذه القوى مجتمعة "القوة الهيكلية أو البنيوية"

ويبدو أن اإلدارة األميركية تعي تماًما نشوء صلة قوية بين معدل النمو االقتصادي التكنولوجي والقوة 

والصراع، في ظل هيمنة نظام العوملة الذي يعني تراجع أهمية الحدود الجغرافية في التبادل التجاري 

مح سياسة الحمائية االقتصادية ترامب إلى تطبيق بعض مال  -في األغلب-واملعلوماتي والخبراتي، وهذا ما دفع 

كزيادة ضريبة الجمارك، واالنسحاب من االتفاقات التي يرى فيها تهديًدا ملصالح الواليات املتحدة، بل 

 تهديده للصين التي يراها املنافس األول للواليات املتحدة بكل صراحة.

                                                           
 واقعية الكالسيكية في العالقات الدولية، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واالستراتيجية، مصدر سبق ذكره.النظرية ال - 29
 .8201آذار/ مارس  21، تاريخ الدخول: 2017أيلول/ سبتمبر  19. إجراء مناهض للعولمة مناقض لحرية التجارة، العرب، تاريخ النشر: االقتصادية الحمائية - 30
 .2018آذار/ مارس  21، تاريخ الدخول: 2017كانون األول/ يناير  19خبيرة سياسية: روسيا ليست الشريك الصحيح لتركيا، ترك برس، تاريخ النشر:  - 31

https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%25D
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%25D
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%25D
http://www.turkpress.co/node/30200
http://www.turkpress.co/node/30200
http://www.turkpress.co/node/30200
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رة األميركية إال أنها لم تغفل على الرغم من حجم الصراحة الواقعية التي تمتعت بها استراتيجية اإلدا

تسعى لتأسيس  -أي الواليات املتحدة-تغليفها بخطاب إنشائي يلمع الهوية األميركية، بوصفها بأنها دولة 

 ركائز قوية للسالم حول العالم.

 

توقع لإلدارة األميركية في ضوء 
ُ
املحور الثالث: التحرك املستقبلي امل

 االستراتيجية املطروحة

ظهر الخطوط العامة الستراتيجية األمن القومي التي طرحتها إدارة ترامب مؤخًرا، أن الواليات املتحدة 
ُ
ت

ُمتجهة صوب إجراء ممارسات وقائية من أجل قضم نفوذ الدول األخرى ملصلحة نفوذ الواليات املتحدة 

 "السياس ي واالقتصادي". 

كية، يصبح بإمكاننا رصد أهم السيناريوهات بعد رصد أهم الخطوط العريضة لالستراتيجية األمير 

 املتوقعة لتحركات اإلدارة األميركية الجديدة في الساحة الدولية على النحو اآلتي:

 

اتباع منهجية االنعزالية االقتصادية و"العصا الغليظة" والتدخل اآلني على  -

 الصعيد السياس ي

مبدأه القاض ي  1823ميركي جيمس مونرو عام عرفت الواليات املتحدة االنعزالية بإطالق الرئيس األ 

بضرورة استقالل كل نصف الكرة األرضية الغربي أو األميركيتين سياسًيا وعسكرًيا واقتصادًيا، لتفادي 

 مبدأه باالستناد إلى إمكان تحقيق املصادر االقتصادية في القارتين 
ً

التدخل األوروبي واألزمات الدولية، معلال

 .32تفاء الذاتي لدولهما جميعهااألميركيتين أي االك

ولتطوير هذا املبدأ ورفع مستوى عمليته شدد الرئيس األميركي، ثيودر روزفلت على أن التدخل األوروبي 

والدولي سيستمر في محيط الواليات املتحدة، بالتوازي مع استمرار الضعف واملمارسات الخاطئة للدول 

 غ
ً

غري دوال
ُ
ير أميركية بالتدخل في شأنها الداخلي، ومن ثم تتعرض املصالح األميركية الصغيرة التي ربما ت

مبدأ "العصا الغليظة" القاض ي  1905األميركية القومية لخطر التقّويض أو االضمحالل، لُيعلن عام 

ر ذلك املبدأ  ّوِ
ُ
بإرسال قوات أميركية إلى الجمهوريات األميركية القريبة لحمايتها من التدخل األجنبي، وقد ط

ق ليس بأسلوب إرسال الجيوش األميركية فحسب، بل بالسيطرة على  ليشمل بَّ
َ
دول العالم جميعها، وُيط

 .33الطرق التجارية، وتضييق الخناق على الفاعليات التجارية واالقتصادية للدول املعادية أو املنافسة

                                                           
 .432: ص. 2016: النشر تاريخ كتب، ـ إي: لندن، 1: ط ،)مترجمان( غوردو الطيب.دو حالي أحمد.دروزماي فوت، س. نيل ماكفرلين، مايكل ماستندونو،  - 32 

 .المصدر نفسه - 33 
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 نحو تنفيذ مبدأ مونرو "االنعزالي"، مست
ً
 في ذلك إلى انسحابها بدا واضًحا أن اإلدارة األميركية ماضية

ً
ندة

من اتفاق "الشراكة العابرة للمحيط الهادئ"، وإعالن نيتها في تخفيف حدة وجودها في املناطق "غير املفيدة" 

وفًقا ملعايير معينة تقيس الفائدة أو الخسارة التي تعود عليها. لكن، تصريحات أعضاء اإلدارة وتصعيدهم 

شير إلى احتمال ركون الواليات ضد إيران، والتخوف من التمددين الصي
ُ
ني والروس ي، وغيرها من العوامل ت

املتحدة إلى "العصا الغليظة" السياسية العسكرية أو االقتصادية لردع تلك التهديدات واملخاوف، لكن 

 .34وفًقا لآلنّية السياسية الخاصة بكل منطقة التي تخفف التكاليف على الخزينة األميركية

 

ا الغليظة" من خالل االعتماد األساس ي على سياسة تطبيق مبدأ "العص -

 االحتواء أو التطويق وتوسيع نطاقها

في الحقيقة، إن الخطط الصينية االقتصادية تبدد بصورة كبيرة النفوذ التجاري واألمني والتمويلي 

والتكنولوجي للواليات املتحدة، األمر الذي يقض ي على هدف اإلدارة األميركية الجديدة الرامي إلى إعادة 

ن تمض ي الصين في تنفيذ "الهيبة أو العظمة الدبلوماسية السياسية" للواليات املتحدة. فال ُيعقل أ

مشروعها "حزام واحد طريق واحد" الرامي إلى إيجاد بديل للطرق التجارية العاملية التي تسيطر عليها 

الواليات املتحدة، ومن خاللها تتحكم في الحركة التجارية للعالم، وتأسيس نظام أمني جديد، وابتداع نظام 

ملسيطر عليهما من الواليات املتحدة، من دون أن تحرك تمويلي مستقل عن صندوق النقد والبنك الدولي ا

اإلدارة األميركية الجديدة ساكًنا. ولعل الخيار األفضل واألكثر عملية أمام الواليات املتحدة هو اتباع 

سياسة "االحتواء أو التطويق العسكري أو االقتصادي"، بحيث تعمل على جذب الدول املتنازعة مع 

ة لبحر الصين أو البحر الجنوبي، أو حتى الدول غير املتنازعة، بتوفير الدعم الصين، كالدول املشاطئ

 السياس ي واالقتصادي والعسكري لها.

من الجدير بالذكر أن الواليات املتحدة اتبعت هذه السياسة، التطويق، في محيط الصين خالل الحرب 

صوب كوريا الجنوبية والوس  الباردة، واستطاعت بالفعل تحقيق تطويق عّوق حركة الصين التمددية

وتايوان وتايلند، وعلى األرجح قد تنضوي دول أخرى عّدة، وبخاصة الدول املجاورة للصين واملتنازعة معها 

على مساحات النفوذ في منطقة بحر الصين الشرقي، تحت مظلة الواليات املتحدة، التخاذها حليًفا موازًنا 

 للتغلغل الصيني.

جوم املوجه إلى إيران، والرغبة األميركية في تقليم أظفار إيران التي باتت بتدميرها وباالتكاء على حدة اله

ا على املصالح األميركية في منطقة الشرق األوسط، بحسب وصف أعضاء 
ً
ل خطًرا محدق

ّ
لالستقرار، تمث

 اإلدارة، فإن هناك في ما يبدو نصيًبا جيًدا من هذه السياسة.

                                                           
 9، تاريخ الدخول: 2017أيار/ مايو  8سارة خليل، عرض كتاب "العصا الغليظة: حدود القوة الناعمة وضرورة القوة العسكرية" إلليوت كوهين، السياسة الدولية، تاريخ النشر:  - 34 

 .2018ن/ أبريل نيسا

http://www.siyassa.org.eg/News/12086.aspx
http://www.siyassa.org.eg/News/12086.aspx
http://www.siyassa.org.eg/News/12086.aspx
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إيران والصين، فقد تتبع الواليات املتحدة هذه السياسة ضد أي من  وال يمكن قصر هذه السياسة على

القوى التي تعارضها، ال سيما أنها سياسة تعود بالفائدة السياسية واالقتصادية على الواليات املتحدة 

نتيجة تنفيذها في إطار سياسة التحالف متبادل الفائدة أو التكاملي "ش يء مقابل ش يء"، وبذلك تبدو جاذبة 

 خص ترامب الذي يميل إلى حساب األمور بصيغة التكلفة والربح.لش

في ضوء ذلك، هل تتجه اإلدارة األميركية صوب تطبيق استراتيجية "الضربة االستباقية الوقائية"؟ في 

الحقيقة، يؤمن أغلب أعضاء اإلدارة األميركية الحالية باستراتيجية الضربة االستباقية الوقائية، لكن 

ات املتحدة هذا السيناريو يبدو صعًبا بعض الش يء، ألن األعضاء الذين يدعون والذين ال تنفيذ الوالي

يدعون إلى تنفيذ هذه االستراتيجية، على حٍد سواء، يعلمون حجم تكلفتها السياسية واالقتصادية، 

ية االقتصادية وبخاصة في ظل وجود أمثلة عملية على فشلها كاملثال األفغانستاني والعراقي، إضافة إلى العقل

التي يتسم بها ترامب ومعاونوه. فتكاليف تلك الضربة التي قد تستهدف إيران أو كوريا الشمالية أو حتى 

الصين، ستكون موجعة جًدا للواليات املتحدة التي لم تكد تخرج من ثوب الخسارات الدبلوماسية 

ك الحرب التي ولدت منظمات إرهابية واالقتصادية والعسكرية من جراء الحرب على أفغانستان والعراق، تل

دفعت أعضاء اإلدارة الجديدة إلى االعتراف بأنها ناتجة من فراغ السلطة الذي نتج من انهيار األنظمة 

 السابقة.

وهنا يجدر ذكر القوة العسكرية والتماسك األمني اللذين تتسم بهما الدول املعنية مقارنة بالعراق أو  

د من تكاليف الحرب األميركية في حال ركنت إلى استراتيجية الضربات الوقائية، أفغانستان، األمر الذي يزي

عوًضا عن اقتصار رغبة ترامب في استرداد حق الواليات املتحدة من الحرب على العراق خصوًصا، وليس 

رى فتح جبهة حرب جديد تكلف بالده ثروة هائلة ال تعود بعائد أمني أو اقتصادي جيد، فترامب "التاجر" ي

مت إلى إيران على طبق من ذهب، والواليات املتحدة التي  ِ
ّ
أن املقدرات العراقية، وعلى رأسها النفط، قد ُسل

 "أنفقنا ثالثة تريليونات 
ً

 بالفائدة املطلوبة، وقد عرج ترامب علًنا على هذا األمر قائال
َ
قامت بالحرب لم تحظ

 .35دوالر في العراق، ومن ثم قمنا بتسليمه إلى إيران"

د هذا األمر مسؤول رفيع في اإلدارة األميركية، إذ أشار إلى أن االستراتيجية الجديدة لألمن القومي 
ّ
وقد أك

األميركي ال تتضمن ضربات استباقية، مع تأكيد حق واشنطن في حماية مصالحها. بمعنى وجود هدف تقوية 

حتواء أو التطويق، إليقاف دور النفوذ، ولكن بأساليب مختلفة، على األرجح، تدور في فلك سياسة اال 

 .36"الدول التحريفية"، بحسب وصف االستراتيجية، في املض ي قدًما نحو تغيير خريطة النفوذ العاملي

ا أمام تنفيذ االستراتيجية املذكورة، فإن املواجهة األميركية 
ً
لذا، وفي سياق العوامل التي قد تشكل معّوق

إيران وحدائقها الخلفية، كالعراق وسورية واليمن ولبنان، وبالطبع  تقتصر على حدود -في ما يبدو-اإليرانية 

 حزب هللا، واملضائق املائية.

                                                           
 .2018آذار/ مارس  26 . تاريخ الدخول2017شباط/ فبراير  2تريليون دوالر، تاريخ النشر  3إيران تستحوذ على العراق بعد إهدار أميركا  :ترامب - 35
 .2018آذار/ مارس  26. تاريخ الدخول: 2017كانون األول/ ديسمبر  18استراتيجية األمن القومي األميركي الجديدة ال تتضمن ضربات وقائية، روسيا اليوم، تاريخ النشر:  - 36

http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/020220173
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/020220173
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/020220173
https://arabic.rt.com/world/916395-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%25
https://arabic.rt.com/world/916395-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%25
https://arabic.rt.com/world/916395-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%25
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ومصياف  37وربما، تغلغل إيران في املنطقة وإنشاء مصانع أسلحة كيمياوية في بانياس "طرطوس"

ختلفة من السوريتين، واستمرارها في تصنيع األسلحة الباليستية التي تستطيع حمل أنواع م 38"حماه"

الرؤوس الحربية، مع بنية االتفاق النووي الذي توجد فيه مادة تنص على أن بعض القيود التقنية 

، ومادة أخرى تنص على تعهد إيران 2025املفروضة على النشاط النووي تسقط تدريجًيا ابتداًء من عام 

قف عن بناء مزيد من مفاعالت في املئة، والتو  5باملحافظة على مستوى التخصيب النووي بحيث ال يتجاوز 

عاًما، والسماح للمفتشين الدوليين بدخول البالد، ما يعني أنه يمكن لها أن تطّور  15املياه الثقيلة مدة 

برنامجها خارج البالد، ومع تعليق دول عربية اآلمال على شخص ترامب وصهره كوشنير، بعد قمة الرياض 

جانب التحامل الشخص ي لرئيس لجنة االستخبارات املركزية  مليار دوالر، إلى 500التي بلغت تكلفتها 

السابق، وزير الخارجية الجديد، مايك بومبيو، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، اللذّين قاسيا من التدخل 

اإليراني في العراق بصورة مباشرة، وغيرها من العوامل، قد تدفع اإلدارة األميركية نحو التركيز على إيران في 

 تيجية املذكورة.االسترا

 لكن هل تستطيع الواليات املتحدة الخروج بنتائج إيجابية من عقوباتها املفروضة على إيران؟ 

اإلجابة األقرب إلى الصواب عن هذا التساؤل هي، على األرجح، أن األمر ليس ممكًنا. وما ُيعوق ترامب 

 في تطبيق هذه السياسات هو العوامل اآلتية:

عدم التزام الدول املجاورة إليران، كتركيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان، بقرار العقوبات األميركية  

. 39مليار دوالر 9.6إلى  2016ضد إيران. فعلى سبيل املثال وصل حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران عام 

أن هذه الدول تتبادل الفائدة مع إيران،  وهناك حركة تجارية نشطة بين الدول الجارة األخرى. ونظًرا إلى

قدم على خطوة تضر ضرًرا كبيًرا باالقتصاد أو األمن اإليراني.
ُ
 فإنها قد ال ت

شير إلى تركيا أو اململكة العربية  -
ُ
ربما، انعدام املنافس اإلقليمي الحقيقي والقوي إليران. يمكن أن ن

 إقليمية منافسة إليران، غ
ً

الحظ، )مالحظة يسيرة( عدم قدرة تركيا على السعودية بوصفها دوال
ُ
ير أننا ن

إرجاح كفة امليزان ملصلحتها في سورية، ضد إيران، وضعف اململكة العربية السعودية في مواجهة جماعة 

الحوثي في اليمن. في حين استطاعت إيران استتباع العراق ولبنان واليمن وسورية. وهنا، ُيالحظ أن الدول 

رغمها على عدم املجاورة إليران 
ُ
تنافسها، لكن تشابك املصالح االقتصادية واألمنية والسياسية معها، ت

منافستها منافسة فاعلة. فعلى سبيل املثال، تستورد تركيا من إيران نسبة كبيرة من الغاز، لذا تخطت 

 ، وتعاونت مع إيران من أجل مصالحها.40العقوبات األميركية

أقرب لتكون دولة محورية، الغطاء الشرعي والحماية العسكرية يكاد توفير روسيا، بوصفها دولة 

ا آخر. وتنطلق روسيا نحو إيران من دافع تيار 
ً
والدعم االقتصادي والتكنولوجي إليران، يشكل معّوق

                                                           
 .2018آذار/ مارس  26، تاريخ الدخول: 2017آب/ أغسطس  28نتانياهو يؤكد: إيران تبني مصانع إلنتاج صواريخ متطورة في سورية، أورينت نت، تاريخ النشر:  - 37
ا إيرانياا  - 38  .2018آذار/ مارس  26، تاريخ الدخول: 2017ل/ سبتمبر أيلو 07إلنتاج الصواريخ، المدن، تاريخ النشر:  اسوريا  -إسرائيل تستهدف مركزا
 .2018آذار/ مارس  26حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران، وزارة االقتصاد التركية، تاريخ الدخول:  - 39
 .2018نيسان/ أبريل  10، تاريخ الدخول: 2017رين الثاني/ نوفمبر تش 29رضا صراف يعترف في المحكمة كيف كسر الحصار المفروض على إيران، بينت، تاريخ النشر:  - 40

http://orient-news.net/ar/news_show/140094/0/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%25
http://www.almodon.com/arabworld/2017/9/7/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%258
http://www.almodon.com/arabworld/2017/9/7/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%258
http://www.almodon.com/arabworld/2017/9/7/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%258
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/%C4%B0ran/html-viewer-ulkeler;jsessionid=KxGvUr79T3d1eza4yTPq1jKD3gU0-4KfzLWEI__bIeYktvD97AA_!743949100?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160195&contentTitle=T%C3%BCrkiye+%20
https://bianet.org/bianet/siyaset/191974-riza-sarraf-konusuyor
https://bianet.org/bianet/siyaset/191974-riza-sarraf-konusuyor
https://bianet.org/bianet/siyaset/191974-riza-sarraf-konusuyor
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وهو تيار يدعو إلى التوسع في قارتي أوروبا وآسيا من أجل رفع قدرات القوة البرية "روسيا" -"األوراسيانية" 

ويبدو أنه يسيطر على سياستها الخارجية الحالية، في سبيل كسر الهيمنة  41-البحرية "الغرب" ضد القوة

 األميركية.

معارضة دول االتفاق األخرى فرض عقوبات على إيران، وتطلعها إلى التعاون معها، ال سيما على صعيد  -

طل اقتصادي،
ُ
ا من قاعدة التحالف النسبي، وليس التحالف امل

ً
 1+5أي إن بعض دول  ق،وذلك انطالق

تنظر إلى مكسبها من االتفاق مع إيران مقارنة بدول االتفاق األخرى، بمعزٍل عن الهدف املطلق لهذا التحالف 

الذي كان محدًدا في إطار الحيلولة دون تطوير إيران قدراتها النووية بصورة كاملة. غير أن معارضة هذه 

رم إيران بالكامل من العمل على تطوير قدراتها النووية وإنما يحد األميركي لالتفاق الذي ال يح الدول للنقض

ال تأبه للهدف املطلق أو  -هو ظاهر حتى اآلن ال سيما فرنسا بحسب ما ما-منها، يبّين أن بعض هذه الدول 

العام للتحالف، وإنما تهتم بمدى قدرتها على االستفادة سياسًيا واقتصادًيا من هذا االتفاق ملصلحة 

 حها القومية مقارنة بدول االتفاق األخرى.مصال

 التماسك البنيوي املؤسس ي لدولة إيران، بخالف العراق وأفغانستان. -

طبق االستراتيجية الوقائية  -
ُ
التماسك العسكري األمني االقتصادي االستراتيجي إليران التي أضحت ت

 وحرب الوكالة في سورية والعراق واليمن.

حاول اإل 
ُ
ا من كونه املرشح هو أن ت

ً
دارة األميركية الجديدة كبح جماح التوغل اإليراني في املنطقة، انطالق

يؤثر سلًبا في مصالح أميركا والحلفاء، كدول الخليج وإسرائيل، لكن بالتمعن في توازن القوى الذي يوفر 

 بروسيا ونسبًيا بالصين، يبدو أ
ً

ن الواليات املساندة العسكرية والدعم الدبلوماس ي والشرعية، ممثال

املتحدة قد ال تستطيع اتخاذ إجراءات صلبة أو عسكرية مباشرة ضد إيران. وقد ظهر تماهي الواليات 

السورية، ولعل مرد ذلك إلى  -املتحدة مع التمدد اإليراني، في السماح لها بالوصول إلى الحدود العراقية 

 بتصدير غازها الطبيعي الذي قد يوفر رغبة الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي في السماح إليران 
ً

مستقبال

 للغاز الطبيعي الروس ي.
ً

 بديال

، فرض عقوبات جديدة على 2017يمكن أن نجد في إعالن الواليات املتحدة، في منتصف تموز/ يوليو 

من الشخصيات واملؤسسات اإليرانية فقط، من دون التوسع في نطاق هذه العقوبات،  18إيران، شملت 

كيز على تقليم نفوذها في جنوب سورية، ولبنان بمحاولة رفع التنسيق مع الحكومة اللبنانية، دليل لكن بالتر 

على تبني منهج تطبيق سياسة التطويق وتقليم األظفار النسبية التي قد تؤدي إلى تفاوضات أو إجراءات 

ي أن هذه السياسة تصب توقف املشروع اإليراني في التمدد وتملك السالح النووي قدر اإلمكان. وال شك ف

 في املصلحة اإلسرائيلية التي ترى في إيران العدو املنافس األول لها في املنطقة.

                                                           
نيسان/ أبريل  10، تاريخ الدخول: 2016ل/ سبتمبر أيلو 27أمينة مصطفى دلة، الُمخيّلة الجيوبوليتيكية الروسية والفضاء األوراسي، المعهد المصري للدراسات، تاريخ النشر:  - 41

2018. 

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AE%D9%8A%D9%91%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%25
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AE%D9%8A%D9%91%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%25
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AE%D9%8A%D9%91%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%25
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ولعل تغيير موازين القوى اإليرانية الداخلية واإلقليمية والدولية الخارجية املحيطة بإيران هي األجدر 

تضيق على النظام اإليراني وتغير  في توسيع دائرة سياسة "االحتواء والتطبيق" إلحداث عقوبات فعلية

 توجهه، إن أبدت الواليات املتحدة جدية في ذلك.

في إطار قطع ذراع التمدد الصيني، وليس الدخول معها  -على األرجح-أيًضا؛ املواجهة مع الصين ستكون 

بان الحرب في مواجهة اقتصادية أو أمنية ساخنة لم تفعلها الواليات املتحدة في أوج اصطدامها مع الصين إ

 الباردة، فالهدف هو تحجيم دور تلك الدول.

تشمل هذه االستراتيجية كوريا الشمالية أيًضا. فقد وصلت حدة املشاحنة بين الواليات املتحدة، 

ستعرة التي شملت تهديد الطرفين بعضهما، 
ُ
بقيادة ترامب، وكوريا الشمالية إلى درجة التصريحات امل

الستراتيجية التابعة لهما في املحيط الهادئ واملناطق القريبة منه، بل وشن باستهداف املنشآت العسكرية ا

 حرب نووية ملتهبة "بالنار والغضب". غير أن هذه التصريحات لم تعد كونها تصريحات.

تقع أراض ي البلدين في نطاق طول مدى الصواريخ التي تمتلكانها، وهذا ما يزيد من جدية األزمة. فاملسافة 

  2112وام األميركية وكوريا الشمالية بين جزيرة غ
ً

 4700، وتبعد هاواي عن كوريا الشمالية مسافة 42ميال

  3775ميل، أما الحدود األميركية البرية فتبعد عن كوريا الشمالية بمقدار 
ً

. وإلى جانب ذلك كله، تقع 43ميال

ألمور صوب االصطدام كوريا الشمالية على مسافة الصفر من نطاق الصواريخ األميركية، لكن لم تتجه ا

 العسكري املباشر.

عد األزمة الكورية الشمالية إحدى أهم املؤشرات امللموسة عن استمرار الحرب الباردة، 
ُ
في الحقيقة، ت

، ودعمت فيها كل من الصين 1950. الحرب الكورية التي اندلعت عام 1991على الرغم من إعالن انتهائها عام 

الية، والواليات املتحدة و"الناتو" كوريا الجنوبية، كانت أول حرب عسكرية واالتحاد السوفياتي كوريا الشم

، إال أنها تبدو ما تزال مستمرة فعلًيا، 1953مباشرة وساخنة خالل حقبة الحرب الباردة. انتهت نظرًيا عام 

ت املتحدة في ظل عدم توقيع اتفاق تهدئة وسالم مباشر بين الكوريتين، وفي ظل سعي أطراف األزمة، الواليا

 والصين وروسيا، لبلورة نفوذهما األمني والتجاري بلورة واضحة واستراتيجية في هذه املنطقة.

بالعودة إلى تساؤل؛ ملاذا لم تتجه الواليات املتحدة نحو التصعيد ضد كوريا الشمالية، على الرغم من 

 عوامل اآلتية:استفزاز األخيرة لحلفائها استفزاًزا واضًحا؟، تجيب عن هذا التساؤل ال

انعدام عنصر الردع األميركي املؤثر ضد كوريا الشمالية: على األرجح، لم تستطع الواليات املتحدة  -1

ردع كوريا الشمالية عسكرًيا أو سياسًيا أو إعالمًيا نتيجة االعتراض الروس ي والصيني على أي إجراء عدواني 

إجراء، مخافة احتدام األزمة التي  أو دبلوماس ي حاد ضدها. وبالفعل، لم تستطع الواليات املتحدة اتخاذ أي

كانت، بال شك، ستعود بعواقب وخيمة على مسار العالقات الدولية في أكثر من ميدان. وإن تمكنت 

من ردع كوريا الشمالية بتهديدها بحرٍب نوويٍة، فإن اليابان وكوريا الجنوبية ال  -فرًضا-الواليات املتحدة 

                                                           
 .2018آذار/ مارس  29 الدخول تاريخ، 2017 أغسطس /آب 9: النشر تاريخ عربي، سي بي بي استهدافها؟، الشمالية كوريا تريد التي غوام جزيرة عن نعرفه الذي ما -  42
 istanceD.المسافة بين كوريا الشمالية وجزيرة هاواي  - 43

http://www.bbc.com/arabic/media-40877453
http://www.bbc.com/arabic/media-40877453
http://www.bbc.com/arabic/media-40877453
https://ar.distance.to/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.distance.to/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.distance.to/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A
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ن هذا الردع الذي يعتمد على الحل "الصفري" الذي يبدو صعب تقبالن بذلك، ألنهما الخاسر األكبر م

التنفيذ في ظل امتالك كوريا الشمالية أسلحة دمار شامل قادرة على صد الهجمات األميركية أو التصعيد 

 األميركي ضد كوريا الشمالية.

بفعل يرى  ُيعرف الردع بأنه محاولة طرف ما ثني طرف آخر عن اإلتيان في قاموس العالقات الدولية

بالقيام بسلوك يمكن أن يشكل  ملنع الطرف اآلخر من التفكير الطرف األول أنه ضار به، أو يجده ضرورًيا

شكل عقالنية نظام أي طرفين متناحرين املرتكز  ،44منزلته ملصالحه أو أهدافه أو موقعه أو تهديًدا
ُ
وت

الّي ال يتمتع بالعقالنية املطلوبة لنجاح لكن نظام كوريا الشمالية الح األساس لنجاح استراتيجية الردع،

هذه السياسة، وال يهتم كثيًرا بنتائج الحرب ألنه بإيجاز نظام سلطوي، بخالف تخوف اليابان وكوريا 

 الجنوبية من مردود رفع الواليات املتحدة سياستها الردعية كما سلف ذكره.

، تصبح اليابان وكوريا الجنوبية في ظل الظن بفشل سياسة الردع األميركية ضد كوريا الشمالية

وتتجلى خسارة هاتين الدولتين في التهديدات  ضامنتين ملقعدهما في فئة الدول الخاسرة في أتون هذه األزمة،

التي قد تتسبب في حصر عمل خاليا األزمة الفاعلة في مؤسساتها تجاه هذه  العسكرية املتنامية لألزمة

ر سوقهما الذي يعّد سوق عمل يعتمد على التبادل التجاري وتبادل في عدم استقرا القضية، وتؤدي دوًرا

 البورصة للعملة، ويحتاج إلى استقرار أمني وسياس ي، عالوة على التخوف الشعبي من وقع األزمة.

تكاد عدمية نجاعة سياسة الردع، إلى جانب انخفاض الفائدة االقتصادية في سوق البلدين، يشكالن 

وتأسيس معادلة توازن قوى تكفل لهما  لجنوبية واليابان إلى تخفيف حدة التوترعاملين يدفعان كوريا ا

مع  وقد يكون هذا السيناريو وردًيا، لكن إذا حققت روسيا والصين تقارًبا صد أي خطر كوري شمالي ُمتوقع،

 قد تتجه األخيرة إلى تهدئة الوضع بعض الش يء. كوريا الشمالية

إلى التفاوض مع نظام  -بوصفها ضامنة للتفاوضات-سيق مع الصين بالتن قد تندفع كوريا الجنوبية

، من أجل تحقيق السالم 1998كوريا الشمالية على نحو سياسة "الشمس املشرقة" التي اتبعتها عام 

إلى وجود فيض من  أما اليابان فقد تكتفي بتأسيس معادلة توازن قوى، نظًرا والتوافق مع كوريا الشمالية،

 بينها وبين الصين.ملفات التوتر 

. وقد سبقه زيارة من 201845نيسان/ أبريل  27لقد شهدنا ذلك بالفعل في لقاء مسؤولي الكوريتين في 

. وهنا إشارة إلى تفضيل 201846مارس/ آذار  28الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون إلى الصين في 

ري احتواء التجارب النووية لكوريا الشمالية. األطراف، وباألخص الواليات املتحدة، "أقلمة" األزمة، حتى يج

اإلقليمية التي قد تعتمد عليها الواليات املتحدة في انتهاج سياسة عدوانية  -أي الدول -ولعل انعدام الركائز 

                                                           
 .2018آذار/ مارس  30، تاريخ الدخول: 2009آب/ أغسطس  9عمر كوش، إستراتيجية الردع، الجزيرة نت، تاريخ النشر:  - 44
 .2018نيسان/ أبريل  28، تاريخ الدخول:2018نيسان/ أبريل  27قمة الكوريتين التاريخية، بي بي سي عربي، تاريخ النشر:  - 45
 .2018آذار/ مارس  30، تاريخ الدخول: 2018آذار/ مارس  28ة نت، تاريخ النشر: زعيم كوريا الشمالية في الصين متعهداا بنزع "النووي"، العربي - 46

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2009/8/9/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2009/8/9/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2009/8/9/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9
http://www.bbc.com/arabic/world-43916410
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2018/03/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%25
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2018/03/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%25
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2018/03/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%25
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فعلية في ذلك اإلقليم ضد كوريا الشمالية، وهذا ما ُيبقيها تسير في إطار السعي نحو تخفيف حدة األزمة، 

 الكوري الشمالي والدول الداعمة له أو تطويقه. واحتواء النفوذ

تهديد األزمة الفعلي لألمن األميركي القومي: كما سلف ذكره، تقع األراض ي األميركية في مرمى الصواريخ  -2

الكورية الشمالية، وهذا ما يخفف من طبيعة القوة الردعية األميركية، ويشكل تهديًدا كورًيا فعلًيا لألمن 

صبح الصين الرابح األول من هذه األزمة.األميركي القو 
ُ
 مي. وفي ضوء هذه املعادلة، ت

في مضمار األزمة الكورية أيًضا، عندما خرج الرئيس ترامب، بخطابات نارية تهدد من يحاول كسر "القوة 

العظمى" للواليات املتحدة، اتجهت األنظار صوب املشروع الصيني، ال سيما بعد ظهور تركيز أميركي 

وسياس ي نسبي صوب بحر الصين الجنوبي إبان إدارة أوباما، واستمر مع تولي إدارة أوباما مقاليد عسكري 

 الحكم، إال أنه لم يجد، حتى اآلن، استراتيجية واضحة املعالم.

لقد أيدت إدارة أوباما، ومن ثم إدارة ترامب، مطالبة الدول املشاطئة لبحر الصين الجنوبي بضرورة 

لكن باستعار األزمة الكورية التي باتت تهدد  في محيط البحر الثري بالغاز الطبيعي، تخفيف الصين نفوذها

ونفوذها في املناطق القريبة من الصين، تنفست األخيرة الصعداء، نتيجة تغير أجندة  أمن الواليات املتحدة

ا على أزمة بحر تركيزه حول هذه األزمة، كبديل لصب بصورة رئيسة الواليات املتحدة السياسية وتمحورها

 الصين الجنوبي.

بذلك، أصبحت الصين دولة رابحة في األزمة الكورية، إذ حازت على فرصة ترغم الواليات املتحدة على 

كوريا الشمالية بتخفيف وتيرة تجاربها، وظفرت أيًضا ببحبوحة من  التعاون معها بوصفها قوة يمكنها إقناع

مع الدول املشاطئة للبحر الجنوبي، ما يمنحها إمكان إقناعهم  تمكنت خاللها إعادة ترتيب أوراقها الوقت

ولعل موافقة  بعيدة من التدويل أو األقلمة للقضية، بضرورة الوصول إلى تسوية ضمن تفاوضات ثنائية،

  على شروط الصين 2017 آب/ أغسطس 6في  رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"
ً

ملموًسا  يمثل دليال

ملصلحتها، ال سيما أن الواليات املتحدة هي من بادرت بمطالبة الصين  األزمة على رجحان كفة ميزان

 .47بالضغط على كوريا الشمالية وأداء دور الدولة الضامنة

تصّب األزمة في مصلحةروسيا أيًضا، إذ تبحث عن ميدان جديد ملنافسة الواليات املتحدة في الساحة 

اليات املتحدة في ميادين النزاع. وال ريب في أن ثراءها بالغاز الدولية، لكسب أوراق جديدة تساوم عليها الو 

 عن فرصة رفع 
ً

نوع من خاللها الدول املستوردة، فضال
ُ
الطبيعي دفعها إلى البحث عن أسواق استهالكية ت

مستوى التعاون العسكري مع كوريا الشمالية في قطاع بناء مفاعالت نووية ومجاالت عسكرية أخرى ترفع 

 بوصفها دولة قطبية عاملية.من رصيدها 

أما دول رابطة "آسيان"، فهي دول خاسرة، ككوريا الجنوبية واليابان؛ ألن أداء الصين دوًرا محورًيا في 

األزمة، يفقدهم الدعم األميركي لقضيتهم بخصوص النفوذ في محيط بحر الصين الجنوبي. وفي إطار سياسة 

                                                           
 .2018آذار/ مارس  30، تاريخ الدخول: 2017كانون األول/ ديسمبر  17بالضغط على كيم جونج أون، اليوم السابع، تاريخ النشر:  ينجالواليات المتحدة تطالب ب - 47

https://www.youm7.com/story/2017/12/17/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%25
https://www.youm7.com/story/2017/12/17/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%25
https://www.youm7.com/story/2017/12/17/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%25
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صبح الدول املتعاونة 
ُ
 أيًضا، ويكاد تجميد االحتواء والتطويق، ت

ً
 خاسرة

ً
مع كوريا الشمالية عسكرًيا دوال

الواليات املتحدة جزًءا من املساعدات املقدمة إلى مصر من جراء تعاونها مع كوريا الشمالية، ُيجسد أبرز 

 األمثلة على ذلك.

الذي أشار إلى أن  -قبل استقالته-ريكس تيلرسون  في الحصيلة، بّين تصريح وزير الخارجية األميركية

بالده ستواظب على استخدام الوسائل الدبلوماسية مع كوريا الشمالية حتى سقوط أول قنبلة من طرفها، 

ادلة بكوريا الشمالية إلى أن املعادلة تصب في مصلحة كوريا الشمالية وروسيا والصين، وقد تأخذ هذه املع

 ملعب التفاوضات املماثلة لتلك التي حدثت بين إيران والدول الغربية.

لذا، قد تكتفي الواليات املتحدة بتطبيق سياسة االحتواء والتطويق ضد كوريا الشمالية أيًضا، عبر 

فاقات محورية مع تحرك دبلوماس ي يحد من استكمال برامج تطوير األسلحة والتجارب العسكرية، وعقد ات

دول إقليمية تضغط عليها سياسًيا وعسكرًيا واقتصادًيا، وتفرض عقوبات على من يتعاون معها. وكالعادة 

 نتيجة هذه السياسة تكتيكية وليست استراتيجية.

 

 تحالفات مصالح وضرورات لتحقيق املصلحة املشتركة -

بالواقعية األمنية البحتة التي ترصد هدف على الرغم من أن مسار السياسة األميركي الكالسيكي يتسم 

إعالء شأن الواليات املتحدة وعظمتها على الصعد كافة، إال أن الواليات املتحدة منذ تسلمها قيادة القطب 

الغربي بعد الحرب العاملية الثانية، ومن ثم قيادة العالم بعد أفول الحرب الباردة وتفكك االتحاد 

إلقليمية "املسايرة" ملصلحتها سواء أكانت هذه القوى ديمقراطية أم غير السوفياتي، أبقت على القوى ا

ديمقراطية، وأجرت معها تحالفات براغماتية "تحالفات ضرورات" تتجاهل املبادئ التي تدعي الواليات 

املتحدة التمسك بها، كالديمقراطية والليبرالية، وتوفر لها فرصة خدمة مصالحها مقابل العدو أو املنافس، 

وفي الحاالت جميعها تعمد الواليات املتحدة إلى إقامة هذه التحالفات وفًقا للتحالف "النسبي" الذي يحرز 

 بالدول املتحالفة معها، وما ُيعزز هذا السيناريو دعم أغلب األعضاء 
ً
مصالح أكبر للواليات املتحدة مقارنة

الواليات املتحدة تفعيل دورها مع دول الخليج لالستقرار اإلقليمي، وقد تظهر هذه التحالفات جلًيا في إعادة 

على أساس العالقات التكاملية "النفط مقابل األمن"، ولكن قد تكون املطالب األميركية تحت دفة اإلدارة 

 الجديدة أكثر من السابق.

لقد اتبعت الواليات املتحدة هذه السياسة لتجنب مثالب التحرك الفردي، ووقاية نفسها من أي خلل 

قد يصيب توازن القوى اإلقليمية، إذ يمكن أن ُيحدث تجاهل هذه القوى اتجاهها إلى التحالف مع منافس 

ه، نلحظ بأنهم يؤمنون بهذه آخر. وبالرجوع إلى آراء بعض أعضاء اإلدارة األميركية الحالية، وحتى ترامب نفس

السياسة إيماًنا قوًيا، بدعوى أن عدم االستقرار الناتج من استهداف نظام دولة معّين يولد اإلرهاب 

والتكاليف االقتصادية عديمة الفائدة في املدى البعيد. وهذا يعني إعادة تفعيل سياسة التحالف مع القوى 
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اللتان عانتا سياسة إدارة أوباما املتمثلة بسياسة "الحرب اإلقليمية، وعلى رأسها دول الخليج وتركيا 

 للتحالف مع القوى اإلقليمية.
ً

 بالوكالة" التي قامت على دعم امليليشيات بديال

وفي ضوء ذلك، ال يمكن إغفال الدور الذي أّداهه التقارب األميركي اإليراني في تخلي الواليات املتحدة 

اما، ولكن بعودة التصعيد األميركي اإليراني الذي يقرب الدول املنافسة عن هذه التحالفات خالل إدارة أوب

إليران إلى الواليات املتحدة التي تحظى بفوائد سياسية واقتصادية جّمة من ذلك التحالف، يبدو أن 

تحالفات املصالح والضرورات األميركية ستطغى على الساحة الدولية من جديد. تصب السياسات األميركية 

قعة في مصلحة تركيا التي ما زالت تتوسم الخير في إدارة ترامب التي يرى كثير من أعضائها أنها حليف املتو 

استراتيجي في مواجهة التمدد اإليراني والخطر اإلرهابي النابع من "داعش" وإقامة املناطق اآلمنة في سورية 

الذي اكتسب -ارب املنتظر مع تركيا لتعجيل عملية حل النزاع وفًقا ملبدأ تقاسم النفوذ. وقد يؤدي التق

بعض التأكيد بعد زيارة رئيس االستخبارات الوطنية السابق، وزير الخارجية الحالي "مايك بومبيو" إلى أنقرة 

إلى تخفيف الدعم األميركي املقدم إلى قوات الحماية الكردية. والجدير  -2017شباط/ فبراير  9يوم الخميس 

حدة دعمها لقوات الحماية الكردية الفاعلة في سورية بالكامل يبدو أمًرا غير ذكره أن قطع الواليات املت

 ممكن ألسباب عّدة:

 فاعلية قوات الحماية الكردية امليدانية. -

تشكيل قوات الحماية الكردية منطقة نفوذ حيوية في سورية ملصلحة الواليات املتحدة تهدف إلى  -

 بأكبر قدٍر ممكن. ترجيح كفة ميزان الحل السياس ي ملصلحتها

منى بها السياسة الخارجية التركية. وفي سياق ذلك، فإن 
ُ
وهنا يظهر جزًءا من الخسارات التي قد ت

احتمال اتجاه ترامب إلى إقامة التحالفات اإلقليمية موزعة التكاليف على الدول املشاركة فيها، بوصفها 

 لحلف "الناتو" الذي تسعى الواليات املتحدة لتخف
ً

يف مستوى دعمها االقتصادي له لشعورها بديال

ا في 
ً
بتكاليفه الباهظة من دون عائد، بحسب ما أوضح عدد من أعضاء اإلدارة، هو أمر ال يصب إطالق

مصلحة دول االتحاد األوروبي األعضاء في الحلف، والقريبة حدودهم من روسيا التي تركن في توفير أمنها إلى 

يما في ظل ظهور احتمال تنسيق الواليات املتحدة مع روسيا ضمن حلف "الناتو" بصورة أساسية، ال س

رجع احتمال تنسيق الواليات املتحدة مع روسيا على حساب مصالح الدول 
ُ
هذه التحالفات للسطح. وت

 األخرى إلى ركائز عّدة أهمها:

اتباع شتى السمات واآلراء الشخصية لفريق ترامب الذي يتسم "بامليكيافيلة" القائمة على نظرية " -

الوسائل الجيدة والسيئة املمكنة لتحقيق املصلحة"، وال شك في أن التعاون مع روسيا يأتي في إطار تحقيق 

املصلحة األميركية الرامية إلى القضاء على اإلرهاب، وتخفيف حالة عدم االستقرار املؤججة للمخاطر 

 ي.السياسية واالقتصادية والعسكرية، وكبح جماح التغلغل اإليران
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اإليراني: حسابًيا مواجهة الواليات املتحدة للصين وإيران  -الصيني  -الرغبة في تفكيك القطب الروس ي  -

بمعزل عن روسيا، هي أقل عناًء من مواجهتها للصين وإيران مع روسيا. فبينما سعت إدارة أوباما لتفكيك 

ب تلمس فتك ذلك القطب باستقطاب ذلك القطب من خالل االتفاق النووي مع إيران، يبدو أن إدارة ترام

الطرف الروس ي، والجدير ذكره أن الواليات املتحدة نجحت في تفكيك أواصر القطب الروس ي الصيني عقب 

 .1972زيارة الرئيس األميركي "ريتشارد نيكسون" إلى الصين عام 

"من تعاون مع روسيا  ـ طمأنة نظرية الهيمنة األميركية ترامب وإدارته: يناط بروسيا املقولة التاريخية

فشل"، "التحالف مع الدب الروس ي مستنزف وبال فائدة استراتيجية"، وهو ما يصب في مصلحة نظرية 

"هيمنة القطب األميركي على العالم" التي ظهرت إلى السطح عشية انهيار االتحاد السوفياتي، ورسخ 

ودبلوماسيتها االقتصادية والعلمية والثقافية  االنتصار التاريخي للهيمنة األميركية التي باتت بانتصارها ذاك

الناعمة أنجح من الدبلوماسية الروسية، أقرب إلى طيف كبير من الدول حول العالم. لذلك، يبدو أن 

الواليات املتحدة تعي جيًدا حجم هيمنتها السياسية واالقتصادية وهو ما يطمئنها للتحرك نحو التحالف 

، ولكن بشكل جزئي نظًرا إلى معارضة الكونغرس واالستخبارات واللوبيات "البراغماتي" الجزئي مع روسيا

 روس ي ُموسع. -لتعاون أميركي 

 

ا ملضمون االستراتيجية
ً
 املحور الرابع: املستقبل السياس ي لسورية وفق

شكل األزمة السورية إحدى أهم نقاط النزاع في الساحة الدولية، إذ تجمع بتعقيداتها الجيوـ سياسة 
ُ
ت

ا من الدول املتفقة في نقاٍط ما واملختلفة في نقاٍط أخرى. وقبل الخوض في رسم سيناريوهات عددً 

استشرافية حول السياسة املستقبلية للواليات املتحدة في سورية، يجدر النظر إلى أهدافها في البداية. 

 يمكن تحديد أهداف الواليات املتحدة، بما هو ظاهر، على النحو اآلتي:

صة من النفط السوري: في إطار التسارع الذي تشهده عملية "تقاسم" النفوذ في سورية، ـ اقتناص ح

ا لُتبقي على نفوذها املنفرد 
ً
تسعى كل دولة للحصول على الحصة األفضل لها. فبينما تبذل روسيا جهًدا حثيث

راسيا" الذي في سورية منذ خمسينيات القرن املاض ي، لتدعيم مشروعها االستراتيجي املعروف باسم "أو 

تهدف من خالله إلى بناء قوة رادعة في الساحة الدولية، والسيطرة على منافذ تجارية مهمة مطلة على 

الحوض الشرقي للبحر املتوسط، ترمي إيران إلى إبقاء نفوذها املؤسس ي واألمني والجيو ـ اقتصادي في سورية 

، وبناء "خط دفاع" وقائي خارج  الذي يتمثل في مد "الخط الفارس ي" لنقل الغاز الطبيعي إلى
ً

أوروبا مستقبال

حدودها القومية. أما تركيا فتريد حماية حدودها من خطر تأسيس "دولة كردية"، إلى جانب تخوفها من 

تحّول سورية إلى ممٍر للغاز الطبيعي. ذلك املمر الذي تحاول أن تنفرد به، لتتحول إلى صنبور يربط الدول 

جدي. -توردة. وفي خضم هذا النزاع الجيو املوردة له بالدول املس
ُ
 اقتصادي، تجتهد القتطاع نصيبها امل
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ووسيلة لذلك، ركنت الواليات املتحدة، بحسب ما ظهر في مسار تحركها حيال امللف السوري مؤخًرا، 

إلى قوات سورية الديمقراطية "قسد" التي استطاعت إنهاء سيطرة تنظيم الدولة "داعش" على مدينة 

، حتى السيطرة على حقل العمر الذي ُيعّد أكبر 2017تشرين األول/ أكتوبر  22وأكملت تحركها، في  الرقة،

حقول النفط السورية الذي يقع على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال بلدة امليادين التابعة ملحافظة دير 

. وقد مثلت هذه 48العمرالزور التي سيطر عليها النظام في مطلع الشهر الذي سيطرت "قسد" فيه على حقل 

 الحوادث أوج التسابق التنافس ي بين األطراف املتنازعة في سورية.

إلى جانب حقل العمر، توجد في محافظة الرقة بعض النقاط النفطية الصغيرة، وتحوي الحسكة أيًضا 

يدية بالقرب بئًرا من الغاز في حقول السو  25بئًرا، إضافة إلى وجود قرابة  1322حقول رميالن التي تتضمن 

 عن الحقول الواقعة في مناطق الشدادي والجبسة والهول ومركدة وتشرين 
ً

من حقل رميالن، فضال

. وجميعها تقع تحت سيطرة "قسد" أو باألحرى وحدات حماية الشعب "ي ب ج" الكردية املدعومة 49كبيبة

 .50من الواليات املتحدة

سية وقوات النظام السوري في الريف الشرقي لدير ربما استهداف الطائرات األميركية للميليشيات الرو 

، خير دليل على سعي الواليات املتحدة للمحافظة 51الزور، بسبب دخولها "مرمى نيران القوات املوالية لها"

على نصيبها من الطاقة في سورية. ولقد بات كالسيكًيا تأكيد تأثير العقالنية االقتصادية إلدارة ترامب في 

بقي الواليات  مسارها السياس ي،
ُ
ريد الحصول على أكبر فائدة بأقل التكاليف. وفي ضوء ذلك، قد ت

ُ
إذ ت

املتحدة على السيطرة الكردية في املناطق "املفيدة" من سورية، وتدعم إنشاء حكم ذاتي لهم، من أجل 

 املحافظة على مصالحها املذكورة.

 حماية أمن إسرائيل: -

بة إلى الواليات املتحدة محط جدل بين املتابعين للشأن الدولي. ربما غدا موضوع أهمية إسرائيل بالنس

 -جندي أميركي في مناورات مشتركة هي الثانية واألكبر في تاريخ العالقات األميركية  2500غير أن مشاركة 

، 53، واعتراف ترامب بالقدس "عاصمة إلسرائيل"201852اإلسرائيلية، جرت في نهاية شباط/ فبراير 

، وغيرها من التطورات أشارت 201954ارات دوالر كمساعدات إلسرائيل من ميزانية عام ملي 3وتخصيص 

إلى استمرار الواليات املتحدة في التعهد بحماية أمن إسرائيل. وال داعي لذكر مدى التأثير "اللوبي اإلسرائيلي" 

 في اضطرار إدارات الواليات املتحدة املتتالية إلى التحرك في هذا اإلطار.

                                                           
  .2018آذار/مارس  30، تاريخ الدخول: 2017تشرين األول/ أكتوبر  22"قسد" تُسيطر على حقل نفطي رئيسي شرق سورية، يورونيوز، تاريخ النشر:  - 48
  .2018آذار/مارس  30، تاريخ الدخول: 2017تشرين األول/ أكتوبر  24تعرف على أبرز الحقول النفطية في سورية، الجزيرة نت، تاريخ النشر:  - 49
 .المصدر نفسه - 50
 .2018نيسان/ أبريل  1، تاريخ الدخول: 2017شباط/ فبراير  14طائرة أميركية تستهدف قوات النظام وتدمر دبابة روسية الصنع في دير الزور، زمان الوصل، تاريخ النشر:  - 51
 .2018نيسان/ أبريل  1، تاريخ الدخول: 2018شباط/ فبراير  27للمشاركة في المناورة، وكالة سبوتينك، تاريخ النشر:  جندي أميركي إلى إسرائيل 2500وصول  - 52
 .2018نيسان/ أبريل  1، تاريخ الدخول: 2017كانون األول/ ديسمبر  6تاريخ النشر:  ،هماذا بعد؟، دويتشه فيل ؛اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إسرائيل - 53
 .0182نيسان/ أبريل  1، تاريخ الدخول: 2018شباط/ فبراير  13مليار دوالر، وكالة سبوتينك، تاريخ النشر:  3.3ا تدعم الجيش اإلسرائيلي بـ أميرك - 54

http://arabic.euronews.com/2017/10/22/sdf-captured-a-major-oil-field-in-deir-al-zor-province
http://arabic.euronews.com/2017/10/22/sdf-captured-a-major-oil-field-in-deir-al-zor-province
http://arabic.euronews.com/2017/10/22/sdf-captured-a-major-oil-field-in-deir-al-zor-province
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2017/10/23/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2017/10/23/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2017/10/23/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.zamanalwsl.net/news/article/84607/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/84607/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/84607/
https://arabic.sputniknews.com/world/201802271030390522-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/world/201802271030390522-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/world/201802271030390522-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1/
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%25
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%25
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%25
https://arabic.sputniknews.com/world/201802121029959607-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/world/201802121029959607-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/world/201802121029959607-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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ا من اإلطالة في هذه النقطة، سطر اتفاق "منطقة خفض التصعيد في جنوب سورية" الذي ُوقع وبعيًد 

ا على مسعى الواليات املتحدة في 2017بين موسكو وواشنطن وعمان في تشرين الثاني/ نوفمبر 
ً
 دامغ

ً
، دليال

 رك داخل سورية.. وربما غابت عنه إسرائيل لُتبقي على خياراتها واسعة في التح55حماية أمن إسرائيل

ويبدو أن الواليات املتحدة قد تسعي لنشر قواتها أو تكثيف وجود القوات التابعة لها في املناطق 

الحدودية مع إسرائيل، من أجل وأد احتمال استغالل إيران هيكلية االتفاق الذي ينص على أن روسيا هي 

، وذلك من 56كيلو متر 15إليرانية مسافة من يضمن االتفاق في األراض ي السورية، ويقتض ي ابتعاد القوات ا

أجل توفر حماية أكبر إلسرائيل ضد محاوالت إيران الختراق أمنها، بذريعة استهداف قوات املعارضة 

 السورية املوجودة بالقرب من الحدود اإلسرائيلية.

 املحافظة على استراتيجية التطويق واالحتواء: -

زت الدراسة على اإلشارة إلى أن 
ّ
فضل السير وفًقا لسياسة التطويق رك

ُ
اإلدارة األميركية الحالية ت

واالحتواء، ألّنها قليلة التكاليف العسكرية واالقتصادية، وجيدة النتائج. غير أن الواقع ُيفيد بأن إدارة أوباما 

 أيًضا مضت على درب هذه السياسة.

حابية" في العالم، لتجنب الخسارات لقد أعلن الرئيس األميركي السابق، باراك أوباما سياسته "االنس

البشرية واملادية التي أصابت الواليات املتحدة خالل إدارة الرئيس جورج بوش. وقد انعكست هذه السياسة 

 ، وتخفيف الوجود األميركي في أفغانستان.2011في االنسحاب من العراق عام 

تأكيد اختالف سياسته الخارجية عن مع تولي الرئيس األميركي، دونالد ترامب، مقاليد الحكم، حاول 

حادة ضد كوريا الشمالية وإيران،  -على األقل-سياسة سلفه أوباما، متجًها نحو تبني سياسات "خطابية" 

 عن دعمه الواضح للتظاهرات املعارضة للنظام اإليراني، بعكس إدارة أوباما التي التزمت الصمت عام 
ً

فضال

200957. 

دارتين في ما يتعلق باستراتيجية االحتواء واالنسحاب التي تخفف تكاليف ولعل الفارق األساس بين اإل 

الدور القيادي للواليات املتحدة في العالم، يكمن في تبني ترامب لغة خطابية واضحة وحماسية، بعكس 

 أوباما الذي كان يتسم بلغة صمت عجيبة وغامضة حّيرت كثيًرا من حلفاء الواليات املتحدة، ال سيما تركيا،

 في فهمها. 

على األرجح، تنبع هذه السياسة من تبني اإلدارتين منطق "املصلحة القومية القائمة على الحمائية 

". أما التشابه البارز بين 
ً

االقتصادية واألمنية الداخلية"، من أجل تحقيق مصالح داخلية "ألميركا أوال

البقاء في الشرق األوسط لحماية  الطرفين على صعيد التحرك في الساحة الخارجية فيكمن في ضرورة

 .58املصلحة األميركية على حساب املصلحة اإليرانية والروسية، وغيرهما من الدول املنافسة
                                                           

 .2018نيسان/ أبريل  1، تاريخ الدخول: 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  11اتفاق الجنوب السوري أنجز بين عّمان وواشنطن وموسكو، المدن، تاريخ النشر:  - 55
 .2018نيسان/ أبريل  1 ، تاريخ الدخول:2017تشرين الثاني/ نوفمبر  15إسرائيل تفند اتفاق الجنوب السوري، المدن، تاريخ النشر:  - 56
  .2018نيسان/ أبريل  08، تاريخ الدخول: 2018نيسان/ أبريل  06عبد الرحمن سراج، ترامب يقتفي خطوات أوباما في سورية، تلفزيون سورية، تاريخ النشر:  - 57
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د قائد القيادة املركزية األميركية الجنرال، 
ّ
وفي إعالن ترامب األخير نيته في االنسحاب من سورية، وإن أك

ملكاسب امليدانية، دليٌل واضٌح على رغبته في اقتفاء أثر جوزيف فوتيل، ضرورة البقاء لوقٍت حتى ضمان ا

 اإلدارة السابقة في تبني استراتيجية "االكتفاء بالتطويق" الذي يكفل اإلدارة الفاعلة بتكاليف معقولة.

ويكاد اكتفاء الواليات املتحدة بتأسيس قواعد "دعم لوجستي" في عدد من املناطق املحورية التي تضمن 

بزمام التحركات الجيو ـ سياسية املستقبلية، في األراض ي السورية، ويكفل لها استخدام لها اإلمساك 

"العصا الغليظة" ضد الدول املنافسة، خير دليل على استمرار إدارة الرئيس ترامب في تبني هذه السياسة. 

صدها عبر قاعدة عسكرية في سورية، تقع في محاور استراتيجية، يمكن ر  14وتوجد للواليات املتحدة 

 :59خريطة وكالة سبوتنيك اآلتية
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وربما نرى في تأييد اإلدارة األميركية للمسار السياس ي الذي تقوده روسيا مع تركيا وإيران، بزعم أن 

 آخر على االقتناع بهذه السياسة.60الساحة السورية تهم هذه األطراف أكثر
ً

 ، مثاال

: كيف تخطط الواليات املتحدة للمحافظة على في ظل هذه الشواهد، يبقى السؤال األكثر طرًحا هو

 نفوذها االستراتيجي "املحدود" في سورية؟

يطول التنقيب عن إجابة لهذا السؤال. لكن مع وجود الشواهد املذكورة أعاله، تكاد ورقة مؤسسة راند 

شكل ورقة راند أه4األميركية بعنوان "خطة سالم من أجل سورية 
ُ
جيب عن هذا السؤال. وت

ُ
مية كبيرة "، ت

في فهم السياسة األميركية، كونها مؤسسة ذاع صيت قربها وتأثيرها في صنع قرارات السياسة الخارجية 

 .61األميركية حيال الشرق األوسط

، تنطلق الورقة من قناعة انعدام إمكان إسقاط نظام األسد. وللمحافظة على التأثير االستراتيجي، 
ً
بداية

إلبقاء على وكالء محليين هما الوسيلتان األمثل للواليات املتحدة، لترسيخ يبدو أن ملف إعادة اإلعمار وا

نفوذها االستراتيجي في سورية. وبحسب الورقة، فإن استخدام ورقة إعادة اإلعمار سيجري في عملية بناء 

الروس ي، ويقض ي على  -على النفوذ اإليراني  -وليس يقض ي-مجتمع ينعم بالتعددية السياسية، ويحد 

 إلى ملف إعادة اإلعمار 62ات ظهور تنظيمات متشددة كتنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"مسبب
ً
. وإضافة

 والوكالء املحليين، قد تعمد الواليات املتحدة إلى استراتيجية التعاون اإلقليمي النشط.

بي، وتسعى الواليات املتحدة لتنفيذ خطتها عبر مجالس محلية شرعية. وتأتي شرعية وجود النفوذ الغر 

 بمبدأ إنشاء هيئات محلية تتمتع بشرعية وقبول 
ً

وباألخص األميركي، في سورية عبر املجالس الشرعية عمال

ا من نقطة دعم "بعض" املجالس املحلية، نرى أن الورقة تؤمن 
ً
شعبي في محيط سيطرتها. وانطالق

هر برؤية غير ُمعلنة رسمًيا من بالفدرالية الالمركزية. وبذلك تتفق إلى حٍد كبير مع الطرح الروس ي الذي يظ

 موسكو ولكنها ملموسة، يمكن تسميتها باسم "الشيشنة".

تصبو "الشيشنة" إلى حٍل ُيبقي على النفوذ الروس ي وسيطرة النظام، مع إعادة فرز قوى املعارضة وفًقا 

ي منطقة إدلب، لفصائل معتدلة "تقبل عملية التسوية" وغير معتدلة "ال تقبل بعملية التسوية"، ال سيما ف

حيث سيطرة هيئة تحرير الشام؛ جبهة النصرة سابًقا التي ترتبط بشكٍل أو بآخر بتركيا. وفي إطار "الشيشنة" 

حاول روسيا تحويل الدول اإلقليمية الفاعلة "الدول الجسرية" إلى "وكالء" أو "شركاء" يواكبون طموحها 
ُ
ت

 ما نلمسه اليوم من تحرك تركيا وإيران مع روسيا. في التحرك، حتى تجري تسوية األمور، وبالفعل هذا 

وتجدر اإلشارة إلى أن نقطة الخالف األساسية بين الطرفين األميركي والروس ي تكمن في محاولة كل منهما 

تحقيق نفوذ يكفل له اإلمساك بزمام األمور في سورية في املدى البعيد. وقد بدا واضًحا في األزمة األخيرة التي 

، إذ هدد ترامب بضربة كبيرة، 63لسطح، بعد ضرب النظام السوري لدوما بأسلحة كيمياويةظهرت على ا
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، ربما لكسب أوراق ملصلحة بقائه في سورية على حساب النفوذ الروس ي، بحيث 64لكنه سرعان ما تراجع

ات املتحدة تحتاج الواليات املتحدة إلى ذريعة شرعية للبقاء في سورية في املدى الطويل، فقد تستحوذ الوالي

على هذه الذريعة، باتفاٍق مع روسيا التي تضغط بدورها على النظام للموافقة ربما مقابل تخلي النظام عن 

جزء ملموس من أسلحته الكيماوية، ومقابل التوصل إلى اتفاٍق ُيبقي وجوًدا للواليات املتحدة في سورية. 

التنبؤ بإمكان املحافظة على وحدة األراض ي ولعل إشارة الخارجية الروسية إلى أنه لم يعد بإمكانها 

يكشف جزًءا من املفاوضات التي تجري وراء الكواليس لتحقيق ما هو مذكور أعاله. وهنا ُيشار  65السورية

إلى أن أهداف الواليات املتحدة في سورية، بحسب وزير الخارجية األميركي السابق، ريكس تيلرسون، كانت 

ش" والقاعدة، دعم انتقال من نظام األسد تقوده األمم املتحدة، الحد من تتمحور حول منع تهديدات "داع

ن الالجئين السوريين العودة إلى بالدهم، ضمان خلو سورية من 
ّ
نفوذ إيران في سورية، إيجاد أوضاع تمك

 . وهذه األهداف قد تشكل نقاط سياسة "التفاوض" بين الواليات املتحدة وروسيا.66أسلحة الدمار الشامل

قسم هذه املنطقة  جغرافي عسكري  ي هذا السيناريو يكون هناك تقسيموف
ُ
للمنطقة الواحدة، حيث ت

ا بها كوحدة واحدة. وعلى األرجح، 
ً
على الدول ذات الفاعلية، لكن تبقى على صعيد السياسة الدولية معترف

سة التي ستتقاسمها ومتوازنة في عالقتها بالقوى املتناف قد ينتهي املصير السوري بدولة واحدة مستقلة

 جغرافًيا واقتصادًيا وسياسًيا وعسكرًيا.

، احتمال تشابه نهاية األزمة 67لقد طرح الباحث السوري مروان قبالن، في مقاله "األيلولة السورية"

وُعرفت باسم  السورية باألزمة اإلسبانية التي انتهت فيها عملية التسوية التي تبعت حرب الوراثة اإلسبانية،

، 1714، واستمرت حتى 1701لة اإلسبانية" التي ُيقصد بها حرب الوراثة اإلسبانية التي اندلعت عام "األيلو 

بين فرنسا والنمسا وإنكلترا وروسيا على وراثة امللك تشارلز الثاني الذي كان آخر ملوك إسبانيا من ساللة 

تقاسم ممتلكات إسبانيا الذي قض ى ب 1714وانتهت الحرب بتوقيع اتفاق "راشتات" عام  الهابسبورغ،

 سياسًيا واقتصادًيا وجغرافًيا بين املتنازعين بما يحافظ على توازن معتدل للقوى بينهم.

ونلمس هذا السيناريو بسهولة في النظر إلى نقطة ترسيخ تركيا بعمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، 

وهيمنة "إسرائيل" غير املباشرة في  وسيطرة الواليات املتحدة عبر قوات "قسد" في شمال شرق سورية،

املناطق القريبة من الجوالن، واألردن في سيطرتها غير املباشرة القريبة من درعا، وكذلك روسيا وإيران في 

وما قد يواجه هذا السيناريو هو االعتراض الروس ي  الساحل واملناطق الداخلية لسورية هذا السيناريو،

ورقة اإلعمار إلى جانب الضغوط الدولية قد يجعل سورية دولة ُمقسمة اإليراني، لكن يبدو أن استغالل 

 على نحو يكفل ألنقرة وواشنطن وعمان و"إسرائيل" مصالحها في املدى البعيد.
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في الحقيقة، إن بقاء الواليات املتحدة، سواء بشكٍل مباشر أم غير مباشر، في شمال شرق سورية، 

لكن  واإلسرائيليين الذين يريدون تقليم أظفار النفوذ اإليراني،يخدم مصالحها وحلفاءها من الخليجيين 

قد تواجه الواليات املتحدة، كما سلف ذكره، اعتراًضا حقوقًيا على وجودها في سورية، ما يجعلها مضطرة 

د إلى تطويع الحدث األخير في بقائها في سورية بذريعة "مراقبة األسلحة الكيمياوية" أو ما يشابهها من ذرائع ق

ساق إلى بقائها وبعض الدول، كبريطانيا وفرنسا وأملانيا والنرويج، في سورية أو بالقرب من حدودها في إطار 
ُ
ت

"قوة دولية" تكسب الشرعية الدولية من مجلس األمن. وفي هذا ترسيخ واضح الستراتيجية العصا الغليظة 

"توقف" التحرك الروس ي واإليراني  املستندة إلى االحتواء والتطويق، بحيث تبقى قوة أميركية شرعية

 والسوري "النظام" في حال خرجوا عن السيناريو املرسوم، بتكاليف طفيفة.

وفي ضوء هذا السيناريو، يبدو أن الواليات املتحدة بحاجة ماسة إلى التعاون مع أنقرة، لالستفادة من 

قات بين أنقرة وواشنطن في أوج موقعها الجغرافي والسياس ي بالنسبة إلى األزمة السورية. ولكن العال

تدهورها. وبما أن واشنطن بحاجة إلى توقيٍت تكون فيه العالقات جيدة بين الطرفين، طغت على زيارة 

تيلرسون، منتصف في شباط/ فبراير، أجواٌء وصفت باإليجابية من الصحف التركية، إذ استمع تيلرسون 

ب ج" نحو الشرق من الفرات، واالنتشار في منبج  إلى مطالب أنقرة التي تمحورت حول انسحاب قوات "ي

 .68إلى جانب القوات األميركية

وقد تستجيب الواليات املتحدة، على الرغم من رحيل تيرسلون، نسبًيا لهذا املطالب، نظًرا إلى سلم 

أولوياتها الذي يضع شرق الفرات، وليس غرب الفرات؛ حيث عفرين، في الحسبان، ولكن يبقى تحرك بعض 

دول الخليجية، ال سيما اإلمارات العربية املتحدة، نحو استخدام ورقة دعم النظام السوري وحزب ال

 يشكل  -املحالف ضمًنا لتركيا-االتحاد الديمقراطي "ب ي د" وحتى املجلس الوطني الكردي 
ً

أمًرا محتمال

 أمام ال
ً
ا أمام تركيا التي تسعى الستغالل تلك الورقة ملصلحتها، وفرصة

ً
واليات املتحدة التي تبحث عن معّوق

بديل نسبي لتركيا، إذ يمكن للواليات املتحدة االعتماد على األموال الخليجية التي يمكن أن تدخل عبر 

غير مضطرة إلى الخضوع الكامل لتركيا التي  -أي الواليات املتحدة-العراق وإقليم كردستان، ومن ثم تكون 

سية، حيث يمكن للواليات املتحدة بذاتها بناء نفوذ مباشر على تملك النفوذ السياس ي وامليزة الجيوسيا

 فصائل املعارضة، يضطر تركيا إلى تقديم التنازالت في بعض النقاط.

خطط لنشر معايير سياسية معينة تحفظ لها نفوذها في بعض املناطق 
ُ
إذا كانت الواليات املتحدة ت

منها، فستكون بحاجة إلى دعم تركي كبير في هذا اإلطار، السورية، ال سيما الشمالية والشمالية الشرقية 

 بهما تركيا. والنفوذ السياس ي اللذين تتمتع لجهة املوقع الجغرافي

وإلى جانب الحدث الطارئ "الهجوم الكيمياوي" الذي قد تضغط من خالله الواليات املتحدة على 

ان على تبني عملية اإلعمار بالكامل التي تبلغ روسيا، تجدر اإلشارة إلى انعدام القدرة الكاملة لروسيا وإير 

تكلفتها ربع تريليون دوالر أميركي تقريًبا، ما قد يدفع روسيا إلى جانب النظام السوري إلى القبول بإيقاف 

                                                           
 .2018بريل نيسان/ أ 18، تاريخ الدخول: 2018شباط/ فبراير  15مسؤولون أتراك: أردوغان أبلغ تيلرسون "بوضوح ما تريده" أنقرة، دويتشه فيله، تاريخ النشر:  - 68

http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD-%D9%85%25
http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD-%D9%85%25
http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD-%D9%85%25


 
 26 

الصراع العسكري، والدخول في عملية تقديم تنازالت متواضعة من أجل الحصول على تمويل إعادة البناء، 

 تلك املصادر املتوافرة في العراق.ال سيما في ظل نضوب 

 للقرارات التي جرى التوصل إليها في جنيف وعبر مجلس األمن، بمعنى أن 
ً

وقد تأتي هذه الخطة بديال

الواليات املتحدة ترغب بخطتها املعنية في مواجهة الهيمنة الروسية على املسألة السورية أو موازنتها عبر 

الهيمنة الروسية، حتى ولو صاغت روسيا الدستور ونظام الحكم مشروٍع يمنحها شرعية شعبية توازن 

ففي هذه الحالة تكون روسيا قدمت شكل حكم نظري، والواليات املتحدة، عبر املجالس املحلية  السوريين،

في املئة من األراض ي السورية، صاغت تطبيقات خاصة  35املنتشرة في مناطق سيطرتها التي تبلغ أكثر من 

 بها.

يتعلق بتعيين مايك بومبيو وزيًرا للخارجية، وتعيين جون بولتون مستشاًرا لألمن القومي اللذين وفي ما 

شير بعض اآلراء إلى أن السياسة األميركية قد تتجه نحو عدم القبول  يتسمان بالتشدد تجاه إيران
ُ
وروسيا، ت

غير أن سيناريو استمرار بمسلمة تسليم سورية لروسيا وإيران، بحسب ما صرح ترامب في أكثر من مرة. 

ترامب في اقتفاء أثر سلفه "أوباما" تجاه سورية التي تقوم على االنسحاب، واتباع سياسة التطويق 

 واالحتواء، األكثر رجوًحا، ربما لعوامل عدة:

انعدام االستراتيجية األميركية الواضحة حيال سورية: تتكون اإلدارة األميركية من كوادر كبيرة،  -

 اتسمت مع
ً

ظمها، حتى اآلن، بامليل إلى النفس الطويل، واختيار مسار التفاوض في تحقيق املصالح بديال

ملسار التحدي. وبعد مرور عام على تولي إدارة ترامب مقاليد الحكم، وفي ظل انعدام استراتيجية أميركية 

أنفسهم مضطرين إلى  واضحة حيال سورية، قد يجد أعضاء اإلدارة األميركية، بما فيهم بومبيو وبولتون،

 موازنة تحركهم وفًقا للتشاور مع بعضهم.

الصفات السلوكية لترامب: تشهد اإلدارة األميركية، منذ اعتالئها سدة الحكم، تغّيرات متواترة في  -

األركان األساسية لها، ما شكل نظرية "سهولة استغناء رجل األعمال ترامب عن موظفيه املتمردين"، وهذا 

بومبيو وبولتون يتناغمان مع طروحاته بعيًدا من الخالفات العميقة التي يكمن فيها تأييدهم ما قد يجعل 

ا جديًدا في التحرك األميركي 
ً
لتنفيذ سياسات عسكرية موسعة ضد إيران. غير أن بومبيو قد ُيضفي تكتيك

ا يقوم على توظيف العمل االستخباراتي الذي يقوم على حرب الدعا
ً
ية السياسية أو حيال سورية؛ تكتيك

 حرب العصابات "استراتيجية الضرب من أسفل الجدر، وغيرها"، ضد روسيا وإيران.

كلفة مع روسيا  -
ُ
الساحة الدولية: ليس ترامب وحده الذي يريد االبتعاد عن الصدامات الساخنة امل

ق، لجهة وإيران، بل بعض حلفائه أيًضا، وباألخص فرنسا، تريد تجنب الصدام، واتباع سياسة تطوي

االستفادة من االتفاق النووي مع إيران لالستثمار في قطاعها النفطي، وتجنب االصطدام الفعلي مع روسيا 

التي تملك مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية قد تؤثر بها سلًبا في الدول الغربية في ميادين أخرى، وأخيًرا 
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العسكرية الساخنة أو التحركات امليدانية التخوف من حجم التكاليف العسكرية واالقتصادية للصدامات 

 التي تحمل روح التحدي.

وفي ختام هذا املحور، تكمن خالصة السياسة األميركية حيال السورية في استراتيجية النفوذ املحدود 

الذي يكفل تطبيق استراتيجية االحتواء والتطويق. وفي ضوء ذلك، يمكن تلخيص سيناريوهات السياسة 

 
ُ
 حتملة في سورية على النحو اآلتي:األميركية امل

سيناريو البقاء املشروط: ينطلق هذا السيناريو من ضرورة بقاء الواليات املتحدة في سورية ولو بالحد  -

األدنى، لحماية مصالح حلفائها اإلسرائيليين والخليجيين، من خالل الحد من النفوذ اإليراني، ولإلبقاء على 

تصادية هناك. وشرط البقاء هو تكليف الدول الخليجية، ال سيما املكاسب الجيوسياسية والجيواق

اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، بنفقات بقاء القوات األميركية مع القوات املحلية 

"الحدودية" التي ستكون تابعة لها. ولعل تأكيد اجتماعات مجلس األمن القومي األميركي الدورية ضرورة 

على  -أي سورية-ة النفوذ اإليراني يجعل سورية منطقة أولوية بالنسبة إلى واشنطن، لجهة احتوائها مواجه

أكبر نفوذ إيراني خارجي تقريًبا. وإذا تحقق هذا السيناريو، فالخاسر هو إيران، إذ سيجري تقليص نفوذها، 

ركيا التي ستفقد قدرتها الكاملة وروسيا إذ ستفقد انفرادها في السيطرة الكاملة على األراض ي السورية، وت

على تطويع ميزتها الجغرافية السياسية النابعة من محاذاتها لألراض ي السورية، في التفاوض مع الواليات 

املتحدة من أجل االنتشار في منبج، والقضاء على الحلم الكردي في تأسيس إقليم حكم ذاتي بالكامل. أما 

 لخليجية.الرابح النسبي فهو إسرائيل والدول ا

تخفيف واشنطن عدد قواتها مع رفع عدد القوات املحلية وإشراك قوات بعض الدول األخرى:  -

يتضارب هذا السيناريو مع ما ذكر في السيناريو أعاله، إذ إن الهدف هو املحافظة على املكاسب األميركية 

ي. إذ يحمل في طياته احتمال في سورية، وحماية مصالح الحلفاء، إال أنه يختلف من حيث التنفيذ التكتيك

إبقاء قوات أميركية بصفة استشارية أو بأعداٍد قليلٍة جًدا، ورفع عدد القوات الحدودية "املحلية"، وإشراك 

دول أخرى، كبريطانيا وفرنسا والنرويج التي تعّد مشاركة، ولو نسبًيا، في عمل القوات املوجودة في مناطق 

وربما مصر أو دول  لدول العربية، كاألردن واإلمارات والسعوديةالسيطرة الكردية، إلى جانب بعض ا

. وهنا ترتفع التكاليف املالية والعسكرية على دول الخليج. يشارك األردن دول الخليج 69"التحالف اإلسالمي"

ذات القلق من حيث النفوذ اإليراني، إذ عبر مسؤولوه في أكثر من تصريٍح صحافي عن تخوفهم من احتمال 

ر ميليشيات شيعية على الحدود السورية ـ األردنية والحدود السورية ـ العراقية بما ُيبقي فتيل الصراع انتشا

"الطائفي" قائًما في املنطقة لكن بحدود، لتجنب التصعيد مع تركيا التي ساندتها في أكثر من ملٍف فاعل. أما 

سب أوراق جديدة تساوم عليها تركيا في مصر فمن مصلحتها التأثير سلًبا في التحرك التركي في سورية، لك

                                                           
 . 2018نيسان/ أبريل  18عبد الوهاب عاصي، باحث في مركز جسور للدراسات، لقاء هاتفي مع الباحث،  - 69



 
 28 

ميادين نزاع أخرى، ال سيما السودان وليبيا، ولكن بحدود، فقد ال يرغب النظام املصري الحالي في املساهمة 

 .70في إضعاف سيادة نظام األسد

ويمكن أن تبقى هذه القوات في سورية في إطار "قوة دولية تراقب عملية السالم أو تراقب عدم 

نتجها الواليات املتحدة وحلفاؤها. استخدام 
ُ
األسلحة الكيمياوية" أو غيرها من املسوغات الشرعية التي قد ت

ولكن، إن شاركت قوة خليجية، فإنه ال ُيرجح أن تكون هناك أعداد كبيرة منها، بسبب أولويات دول الخليج 

األفريقية القريبة منها جغرافًيا.  التي تتمحور حول املسألة اليمنية، وملف باب املندب، والنفوذ في املناطق

ولكن بزيارة وزير الدولة لشؤون الخليج، ثامر السبهان، إلى الرقة، في منتصف تشرين األول/ أكتوبر من 

العام املنصرم، برفقة مبعوث الرئيس األميركي لتنسيق أعمال التحالف الدولي ضد اإلرهاب، بريت 

الديمقراطية "قسد"، رسالة سعودية واضحة عن  ماكغورك، ولقائهما ببعض عناصر قوات سورية

املرشح هو جيش شمال -استعدادها في سلك سبل التعاون املختلفة التي على األرجح ستعتمد على جيٍش 

راد اإلبقاء عليها، مع قوة خليجية خفيفة. -سورية
ُ
 من أبناء املناطق امل

ن أدواتها ومهماتها السابقة لم تعد في هذا املضمار، تكاد قوات سورية الديمقراطية "قسد" تعي بأ

صالحة للمرحلة الحالية، وهي في حاجة إلى إعادة ترتيب أوراقها في املرحلة الحالية، من أجل كسب الشرعية 

والقبول، ولعل إعالنها تأسيس جيش شمال سورية خير دليل على ذلك. إذ يبدو أن بعض القيادة الكردية 

تقدم لهم الدعم الكامل لتحقيق حلمهم القائم على تأسيس  أخذت تدرك أن الواليات املتحدة لن

"كردستان سورية" بحالٍة مشابهة لكردستان العراق، لذا مالت إلى "املناطقية" بعيًدا من "العرقية"، ربما 

بضغٍط من الواليات املتحدة التي تظهر أنها ال تريد خلق عناصر تؤجج صراًعا في املستقبل، وال تريد قطع 

 تنسيق مع روسيا في صوغ عملية التسوية بالكامل.أواصر ال

وفي هذا السيناريو أيًضا، يبدو أن روسيا وإيران وتركيا من الدول الخاسرة. لكن يمكن لروسيا إبداء 

بعض الليونة للتفاوض حول معادلة تخفف من تعقيد امللف بعيًدا من قوة موازية كبيرة. ويمكن لتركيا أن 

اير هذه السياسة عبر املطالبة بعدم تعيين قادة من حزب العمال الكردستاني تسلك طريق الواقعية، وتس

"بي كا كا" في قيادة القوات الحدودية التي يتوقع أن تتألف من قوات كردية وعربية وسريانية وغيرها، ومن 

خالل السعي لعدم نشر قوات دولية، وبخاصة خليجية، بأعداٍد كبيرة، أو في املدى الطويل، لتجنب 

الخليجية  -املنافسة الدبلوماسية والعسكرية الخليجية التي تضر بمصالحها القومية. فالعالقات التركية 

تمر بخالٍف أيديولوجي واستراتيجي قد تكون سورية ميدانه الجديد، وهو ما تخشاه تركيا. وقد تحاول تفادي 

سكرية، وتخفيف حدة التوتر امليل األميركي شبه الكامل إلى الخليج، من خالل تقديم قواعدها الع

 التعاون مع تركيا في هذا اإلطار، ملا تتمتع به تركيا من تأثير 
ً

الدبلوماس ي مع الواليات املتحدة التي تريد فعال

إقليمي يساهم في تغيير كثير من املعادالت في حال صار هناك تنسيق مشترك يخدم مصالح الطرفين. وفي 

وتركيا، تجاوًبا مع اإلدارة األميركية، قد تتحول قضية إشراك قوة عربية حال إبداء الدولتين األهم، روسيا 
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تركية لتحقيق مصالحها في سورية بطرائ أخرى. ولكن  -ملناورة أميركية تكسب من خاللها موافقة روسية 

يبدو أن هذه النقطة ال تنفي احتمال مشاركة دول الخليج مالًيا وعسكرًيا "استشارًيا" في مناطق سيطرة 

 "وحدات حماية الشعب".

على الرغم من عدم وضوح ما تود الواليات املتحدة تحقيقه في سورية، إال أن هذا السيناريو يبدو األكثر 

رجحاًنا بالنسبة إلى دول الحلف األميركي التي تسعى لتقاسم التكاليف والفائدة، وترغب في تحقيق أكبر قدر 

رجح هو ممكن من مصالحها القومية، فهي تتناغم نسبيً 
ُ
ا مع مصالح أغلب الدول الحليفة. لكن يبدو أن امل

إن -في املدى البعيد، ومنح حكم فعلي وقانوني  -إن دخلت-انسحاب القوات األميركية والقوات العربية 

من خالل التفاوض مع روسيا، لسكان املناطق "املفيدة"، من أجل تخفيف حدة النزاع مع روسيا إلى  -أمكن

نهكة للقوات في املدى البعيد. أقل مستوى، ومن
ُ
 أجل توفير التكاليف األمنية واالقتصادية امل

 سيناريو االنسحاب الكامل من األراض ي السورية:  -

إن سيناريو انسحاب القوات األميركية من سورية بالكامل يبدو غير منطقي ملا ذكرناه أعاله من أهداف 

اإليراني، من خالل املحافظة على مصالح الحلفاء بالحد  أميركية قومية تقوم على ضرورة الحد من النفوذ

األدنى، وضبط التمدد الروس ي في الساحة الدولية. ولكن يمكن في املدى البعيد توقع انسحاب الواليات 

املتحدة إلى مناطق حدودية سورية، كمنطقتي التنف وديريك، ومواصلة دعم القوات "الحدودية"، لإلبقاء 

 التحركات الروسية اإليرانية، بأقل التكاليف والخالفات السياسية.على وسيلة ملوازنة 

 

 الخاتمة

انتظر مراقبو الشؤون الدولية إصدار اإلدارة األميركية استراتيجيتها أكثر من عام. وُيعزى انتظار 

عّد تقريًبا املحرك 
ُ
املراقبين الستراتيجية اإلدارة األميركية بلهفة، إلى دورها الفاعل في الساحة الدولية، فهي ت

ا من أهم
ً
ية هذه االستراتيجية، تمحورت الدراسة حول واملؤثر األول في شؤون العالقات الدولية. وانطالق

حتملة في الساحة الدولية. اتسمت استراتيجية 
ُ
تناول مضمونها، وقراءة ما بين سطورها، والتنبؤ بنتائجها امل

اإلدارة األميركية بالغموض النسبي، وهذا ما جعل تحليلها يعتمد إلى حٍد كبير على نهج قراءتها بتتبع تحركات 

كية منذ تسلمها مقاليد الحكم. وبالتأمل في النماذج الواقعية املطروحة لتحركات اإلدارة اإلدارة األمير 

األميركية، وبالتمعن في فحوى االستراتيجية املذكورة، نجد أن اإلدارة األميركية تتجه نحو تبني سياسات 

 
ً

زة على املصلحة األميركية أوال
ّ
، بعيًدا من منطق "املصالح االنعزالية االقتصادية، والواقعية األمنية املرك

الجماعية أو املشتركة"، والبراغماتية البعيدة عم املبادئ املتعلقة بالديمقراطية والليبرالية وغيرها من 

السياسات التي تخفف تكاليف الدور القيادي للواليات املتحدة في الساحة الدولية. وهذا ما ُيشير إلى 

يجية انكماش على ذاتها، مع اإلبقاء على منهجية "العصا الغليظة" التي احتمال تبني اإلدارة األميركية استرات
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نها تطويق املخاطر واحتوائها وفًقا للتدخل اآلني السريع بحسب ما تقتضيه 
ّ
تعني إبقاء قواعد عسكرية تمك

 مصالحها.
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