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الدوىل
ال�ق األوسط عى تشكل النظام
ي
ي
ً
الحرب السورية (  )2019-2011نموذجا
The impact of events in the Middle East on the formation of the international system The Syrian War )2011-2019( as a model
د.النارص دريد سعيد
Dr. Al Nasser Duraid Saeed
م .لقمان حكيم رحيم
Lukman Hakim Rahim Teacher
قسم القانون /كلية العلوم االنسانية -جامعة حلبجة  /حكومة إقليم كوردستان -العراق
/Department of Law/ College of Humanities /Halabjah University
المقدمة:
لعــب الـ شـ�ق االوســط ومــازال دو ًرا محوريـ ًـا ف� تشــكل النظــام الــدوىل منــذ االزل ،بســبب موقعــه الجيوبوليتــ� واهميتــه عــى المسـ ي ف
ـتوي�
ي
ي
ي
ً
ً ف
ف
ش
ـدوىل بــال اد� شــك ،فــال يمكــن
ـياس واالقتصــادي .ومنــذ الحــرب العالميــة الثانيــة اصبــح الــ�ق االوســط موقعــا اساســيا ي� تشــكيل النظــام الـ ي
السـ ي
ً
ف
ف
التشــكيك ي� ان حادثــة عقــد صفقــة الســالح المرصيــة – التشــيكية ي� 1955كان واحــدا مــن ابــرز محطــات تشــكل نظــام القطبيــة الثنائيــة وكذلــك
ـوفيى ف�  ،1956حــرب اليمــن ،حلــف بغــداد ،ســقوط حلــف بغــداد ،حــرب حزيـران ،حــرب االسـ ف ف
ت
ـتراف ،حــرب
بقيــة االحــداث الالحقــة (االنــذار السـ ي ي
ف
ش
ش
ـ� ي� صنــع
ت�يــن ...الــخ) ،كمــا أن حــرب الخليــج  1991كانــت المــؤ� االهــم لــوالدة نظــام القطبيــة االحاديــة بســبب تســجيله ســيادة الطــرف االمريـ ي
ش
الق ـرار وتنفيــذه عــى المســتوى الــدوىل وتراجــع الطــرف السـ ت
ـالس.
ي
ـوفيى ودوره عــى المســتوى الـ ي
ي
ـدوىل اىل حــد االضمحــالل بــل والتـ ي
ً
ً ف
امري� او من خالل الخالفات
الدوىل الجديد سواء من خالل تراجع الدور االورو-
واألن تلعب الحرب السورية دورا مهما ي� تشكيل صورة النظام
ي
ي
وب� بقية اعضاء الناتو حول الملف الســوري) او الخالفات ي ف
ب� تركيا ي ف
االطلســية (الســيما ي ف
الغر� االعم (الخالفات الخليجية
ب� اعضاء المعســكر
بي
ت
االعراضــات
ـروس وارصاره عــى تلبيــة ق ـرار بقــاء النظــام رغــم كل
الســعودية – االمريكيــة زمــن إدارة اوبامــا ...الــخ) او مــن خــالل تقــدم الموقــف الـ
ي
ف
ـدوىل.
و� نــوع مــن التحــدي للمجتمــع الـ ي
الدوليــة ي
ف
الدوىل عى اعتاب العقد الثالث من القرن .21
تأثر الحرب السورية عى مسار تشكل النظام
وسنحاول ي� هذا البحث ،رصد اهم نقاط ي
ي

اشكالية البحث:

ف ش
ه مجــرد تفاعــالت سياســية دوليــة
تــدور االشــكالية حــول الســؤال التـ ي
ـاىل (هــل ان المظاهــر الدوليــة المرتبطــة بالحــرب الســورية ي� الــ�ق االوســط ي
ً
ـدوىل بــا�ه وفقــا لتأري ـ ــخ طويــل مــن تأثـ يـر اقليــم الـ شـ�ق االوســط عــى مســار
ه تحــوالت تشـ يـر وتوضــح مســار تطــور النظــام الـ ي
عاديــة او انتظاميــة ام ي
تشــكل هــذا النظــام).
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الفرضية:

ف
ش
ـدوىل
ـدوىل كجــزء مــن تأثـ يـر تفاعــل هــذه المنطقــة بمنظومــة النظــام الـ ي
ه مــؤ� مهــم لتغـ يـرات عميقــة ي� النظــام الـ ي
ان احــداث ســوريا  2019-2011ي
منــذ االزل.

منهجية البحث

لقــد اتبعنــا منهــج تومــاس مــاول  Mouleوديفيــد ســاكو  Sackoاللذيــن عارضــا منهــج كينيــث والـ ت فـر ( Waltzمؤســس مذهــب الواقعيــة الجديــدة
ف
ـدوىل.
 )Neorealismوالــذي كان قــد اكــد عــى قــدرة الواليــات المتحــدة عــى البقــاء ي� صــدارة النظــام الـ ي
اذ اكــد مــاول وســاكو عــى ان بقــاء القطبيــة االحاديــة محفــوف منــذ تأسيســه بالتحديــات مــن قبــل الالعبـ ي ف
ـ� االخريــن الذيــن سيشــعرون بالتهديــد مــن

بقــاءه وســيحاولون ازاحتــه مــن هــذا الموقــع وبالنتيجــة ســينجحون ف ي� ذلــك.
وقد اتبعنا الهيكلية التالية:

ف
تأثر ش
ال�ق االوسط ي� تشكل األنظمة الدولية
المبحث األول :ي

المطلب األول :ش
ال�ق االوسط ونظام الثنائية القطبية
ف
الثا� :ش
ال�ق االوسط ونظام االحادية القطبية
المطلب ي
ف
ف
الثا� :ت
االمري� ي� االزمة السورية
الراجع
المبحث ي
ي
المطلب األول :إدارة الرئيس اوباما واالزمة السورية
ف
الثا� :إدارة الرئيس ترامب واالزمة السورية
المطلب ي
الخاتمة واالستنتاجات

المبحث األول:

ف
تأثر ش
ال�ق االوسط ي� تشكل األنظمة الدولية
ي

ظلــت السياســة الدوليــة طــوال القــرن التاســع عـ شـ� والنصــف االول مــن القــرن ش
أورو� باألســاس ،بيــد ان الحــرب العالميــة الثانيــة
الع�يــن ذات طابــع
بي
ف
أســفرت عــن تحــول جوهــري واىل تراجــع الــدور
ـا� عــى وجــه الخصــوص عــى رقعــة الشــطرنج الدوليــة،إال ان نتيجــة
األورو� بشــكل عــام ب
والريطـ ي
بي
ـت� الغربيــة واالمريكيــة عــى حــد ســواء،ومنذ بدايــة القــرن ش
ألهميــة ش�ق األوســط فقدحـ فـ� بأهتمــام كبـ يـر ف� السياسـ ي ف
الع�يــن والحــرب العالميــة
ي
ي
ف
ف
ف
ـ� ي� المنطقــة )]1[(.
األوىل وإتفاقيــة ســايكس بيكــو ،ووعــد بلفــور ،وبدايــة األســتعمار
األورو� المتمثــل ي� االســتعمار ب
الريطـ ي
بي
ـا� –الفرنـ ي
ـاخن،وه الفـ تـرة الـ ت يـى
ويمكــن ان نطلــق عــى الفـ تـرة الـ ت يـى توقيــع معاهــدة فرســاي ،والـ ت يـى تمخضــت بدورهــا عــن قيــام عصبــة األمــم ،بفـ تـرة الســالم السـ
ي
ف
ت
ف
ـدوىل آنذاك،فجــاء
تقــع بـ يـ� العــام 1936 -1920م،حيثشــاب تلــك الفــرة ســالم منقــوص ولــم تســتطع عصبــة األمــم التحكــم ي� وتـ يـرة انهيــار النظــام الـ ي
انســحاب المانيــا مــن عصبــة األمــم ،واحتــالل اليابــان لمقاطعــة منشــوريا الصينية،وايطاليــا ألثيوبيــا وتراجــع هيبــة األنظمــة الديمقراطيــة أمــام تحديــات
ً
ً
ف
األنظمــة الدكتاتوريــة دليــا واضحــا عــى فشــل سياســة األمــن المشـ تـرك المتبعــة مــن قبــل عصبــة األمــم ،ممــا ادى ي� نهايــة المطــاف اىل قيــام الحــرب
ف
ت
األهليــة االســبانية الـ ت يـى كانــت بدورهــا الـ شـ�ارة الحقيقيــة لقيــام الحــرب العالميــة الثانيــة ي� الفــرة )]2[(.1945-1939
ومــن خــالل هــذا المبحث،ســوف نتطــرق اىل تلــك الحقبــة التاريخيــة ودور منطقــة الـ شـ�ق االوســط ولهــذا ســيتناول هــذا المبحــث مطلبـ ي ف
ـ�  :المطلــب
ف
ش
ـا� :الـ شـ�ق االوســط ونظــام االحاديــة القطبيــة.
األول :الــ�ق االوســط ونظــام الثنائيــة القطبيــة ،أمــا المطلــب الثـ ي
المطلب األول :ش
ال�ق االوسط ونظام الثنائية القطبية
ً
تجــاوزا لـ شـ�ح مــ�ح عمليــات الحــرب العالميــة الثانيــة فقــد وضعــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة نقطــة النهايــة لقصــة عقــود مــن الحــروب والمعــارك
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
يف
ـ� النوويتـ ي ف
والرصاعــات االثنيــة والقاريــة وذلــك بإلقــاء القنبلتـ ي ف
ـة،و� نفــس الوقــت كانــت بمثابــة
ایک
ـ� عــى كل مــن ي
اليابانيت�،مــن جهـ ي
هروشــيما ونــاكاز ي
ت
ـوفيى بإمتالكهــا الســالح النــووي منهيــة بذلــك ســنوات مــن نظــام التعدديــة القطبيــة المحكمــة ولتســفر نهايــة الحــرب
رســالة واضحــة اىل االتحــاد السـ ي
ً
ف
العالميــة الثانيــة عــن هزيمــة الدكتاتوريــات ي� ايطاليــا والمانيــا واليابــان وتراجــع مكانــة القــارة االوروبيــة وتحديــدا كل مــن بريطانياوفرنســا ،كمــا تغـ يـرت
وال�قيــة حيــث نشــأت االنظمةالشــيوعية ،وتطــورت المســتعمرات خــارج أوروبــا واتضحــت المطالــب ش
أنظمــة الحكــم بأوروبــا الوســ� ش
الم�وعــة
ت
ـى بالعالــم الثالــث وقــد
لح ـركات التحــرر مــن االســتعمار ،وادى ذلــك اىل حصــول العديــد مــن المســتعمرات عــى اســتقاللها والـ يـى شــكلت مــا سـ ي
كان للــدول العربيــة دور فعــال ضمــن هــذه المجموعة،وترســخ بعدهــا نظــام عالــى جديــد أطلــق عليــه «الثنائيــة القطبيــة» ([)]3والــذي شــكله مــن
ت
الناحييتـ ي ف
ـوفيا� حـ تـى ســقوط هــذا االخـ يـر بشــكل
ـ� الجيوسياســية والجيواسـ تـراتيجية التاريخيــة كل مــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة واالتحــاد السـ
ي
ئ
ـا� ف ي� العــام 1991م.
نهـ ي

ً
أوال :مفهوم مصطلح ش
ال�ق األوسط:
ف
ف
ـ� للشــؤون الدوليــة
حـ يـ� أطلــق الفردماهــان المصطلــح كان يقصــد بــه المنطقــة الواقعــة بـ يـ� الهنــد والجزيــرة العربيــة ،وحســب مفهــوم المعهــد الملـ ي
ف
الــذي تأســس ي� لنــدن ســنة  1919برئاســة المــؤرخ أرنولــد توينـ ب يـى ،فــإن تســمية الـ شـ�ق األوســط شــملت ،ش�ق البحــر المتوســط ،وبصــورة خاصــة
منطقــة الهــالل الخصيــب ومــرص وتركيــا واليونــان وقـ بـرص وإيـران .وأبــان الحــرب العالميــة الثانيــة  ،1945-1939توســع اســتخدام مصطلــح الـ شـ�ق
ش
ـر� ومــرص والســودان وتركيــا وإي ـران وأفغانســتان .وبعــد إنتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ،وســع معهــد الـ شـ�ق
األوســط ليشــمل كافــة المــ�ق العـ ب ي
ً
ً
ف
األوســط الــذي تأســس ي� واشــنطن ســنة  1946اســتخدام المصطلــح المذكــور ليشــمل فضــا عــن المنطقــة أعــاله،كا مــن باكســتان وآســيا الوســ�
ف
واألقطــار العربيــة ي� شــمال أفريقيــا)]4[( .
ً
ً
ف
ث
ش
ا�،،يضــم مــن جناحيــه أقوامــا مــن
ـياس واقتصادي،أ كــر ممــا هــو مصطلــح جغر ي
لقــد أصبــح معلومــا أن مصطلــح الــ�ق األوســط هــو مصطلــح سـ ي
عــروق شـ تـى (عربية،وتركية،وفارســية،وكردية )[]5
ت
ومن أديان ت
األفري� ثم إ�ائيل وتعانق ذراعاه
العر� ابتداء بمرص دون الشمال
شى إسالمية ومسيحية ويــهودية وتمتد حدوده لتحتوي الوطن
بي
ي
ً
أقطا ًراتصل إىل أفغانستان ت
وحى جمهوريات آسيا الوس� شماال)]6[(.
ت
ش
ـ� فيــه قــارات أوروبــا وأفريقيــا وآســيا ،ويضــم البحــار :المتوســط واألحمــر واألســود،اىل جانــب
وهكــذا ،فــإن الــ�ق االوسط،يشــكل المجــال الــذي تلتـ ي
ف
العر� والمحيط الهندي ،كما يتحكم بأهم المضايق ي� العالم ،مثل هرمز،باب المندب،قناة السويس،البسفور،
بحر العرب وبحر قزوين والخليج
بي
ً
الدردنيــل ،وتــروي أراضيــه أنهــارا مهمــة كدجلــة والفـرات والنيــل واالردن ،وهوموطــن الحضــارات القديمــة ومهــد االديــان الســماوية.ويضم فــوق ذلــك
كلــه اكـ بـر ثــروة نفطيــة ف ي� العالــم.

ً
ثانيا:ظهور مفهوم ش
ال�ق األوسط مع بدء الحرب الباردة

ً
ً
أن ش
تعر
،وه لم ب
تعتر الواليات المتحدة االمريكية-قطبه ب
ال�ق االوسط كفكرة يعود إىل الغرب وتحديدا أوروبا تاريخيا وإىل الغرب والذي ب
االكر ي
ً
ف
تغر المشــاري ــع الغربية واالمريكية تجاه المنطقة.
ا� محدد عى وجه الدقة كما شا�نا ،بل تعرضت لإلنكماش والتوســع مع ي
أبدا عن نطاق جغر ي
ـو� الحــاد []7ودور الزعامــات الدوليــة بـ ي ف
ـ�
ـة،ه بــدء ظاهــرة الحــرب البــاردة  ،بســبب التناقــض االيدولـ ب ي
وكانــت نتيجــة الحــرب العالميــة الثانيـ ي
الطرفـ ي ف
ـ�[]8

ف
ش
ـى موحــد،كان الهــدف منــه ضمــان
وظهــرت محــاوالت غربيــة عديــدة شــمول منطقــة الــ�ق االوســط،ومن ضمنهــا الــدول العربيــة ي� إطــار إقليـ ي
ً
ًف
ـيوع ،ودخلــت الحــرب البــاردة منعطفــا هامــا ي� ســنة  1952بإنتخــاب
أمــن أ�ائيــل ،وتقديــم ضمانــات أمنيــة واضحــة لهــا وللمنطقــة مــن المــد الشـ ي
ً
ف
ف
([)]9و� ســنة  1953تقــدم ايزنهــاور بمـ شـ�وع إنشــاء حلــف بـ ي ف
ايزنهــاور رئيســا للواليــات المتحــدة .
ـ� الــدول الشــمالية ي� الـ شـ�ق االوســط المناهضــة
ي

ت
ـى (بحلــف بغــداد) وتــم االعــالن عنــه عــام . 1955
لألتحــاد الســوفيى باألخــص تركيــا والع ـراق وباكســتان واي ـران وقــد انضمــت اليهــا بريطانيــا وسـ ي
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وكان الحــدث األهــم ف� االتحــاد السـ ت
ـتال� عام،1953ومــا تبعــه مــن إطــالق المصالحــة بـ ي ف
ـوفيى هــو وفــاة جوزيــف سـ ي ف
ـ� الســوفيت و
ي
ي
ئ
المفا� للقوات الســوفيتية من النمســا.
ب
وتوىل نيكيتا خروشــوف المســؤولية السياســية عام  1956و تبنيه لسياســة
يوغسالفيا[،]10واإلنســحاب
ي
ـلى[.]11
التعايــش السـ ي
ف
ف
ـر� بزعامــة جمــال عبدالنــارص ي� عقــدي الخمســينات
ـوم العـ ب ي
ـ� هــذه االثنــاء ســعت بريطانيــا وفرنســا،ثم الواليــات المتحــدة لحصــار المــد القـ ي
فـ ي
ً
ف
والســتينات مــن القــرن ش
الع�يــن ،و تــم توســيع المفهــوم ليشــمل دوالإســالمية غـ يـر عربية،مثــل اي ـران ي� عهــد الشــاه وتركيــا بحيــث يصبــح الـ شـ�ق
ً
ً
ً ت
ش
ـ�
األوســط نطاقاإســراتيجيا وأمنيــا يقــوم عــى سلســلة مــن األحــالف مثــل حلــف بغــداد عــام ،1955ومــن ثــم مــ�وع النقطــة الرابعــة للرئيــس االمريـ ي
ف
ت
ئ
ـلهما� حــرب الســويس
اتي� بقيــادة الواليــات المتحــدة مــع أفــول نجــم بريطانيــا وفرنســا عــام 1957بعــد فشـ
الســابق أيزنهــاور لمــى الف ـراغ اإلســر ب ي
ي
ً
ف
و� النهايــة جــاءت اإلســتجابة االمريكيــة تجــاه السياســة الســوفيتية الجديــدة وكان هــذا نتيجةلجملــة مــن االســباب  :منهــا معارضــة
عــام  ، 1956ي
ً
ف
،الفرن�،اال�ائيـ يـى عــى مــرص ســنة ،1956ومــن ثــم نزوعهمــا لتســوية أزماتهمــا ســلميا ،كأزمــة كوبا]12[1962والحــرب
يطا�
الســوفيت للعــدوان ب
الر ي
ي
ً
العربيــة اال�ائيليــة 1967تجنبــا للمواجهــة العســكرية المبـ ش
ـا�ة بينهمــا .و بالتــاىل أدت اسـ تـراتيجية التعايــش الســلى اىل قيــام االتحــاد السـ ت
ـوفيى و
ي
ي
ي
السلى عى العالم الثالث،فقد
الواليات المتحدة بتحقيق قدر من التفاهم حول القضايا الدولية([،)]13أما بالنسبة لمخرجات سياسة التعايش
ي
م�،إتجــاه دول عالــم الثالــث إلســتثمار التناقضــات األمريكيــة الســوفيتية.
ـ� فهــو ضــدي لصالــح مــن ليــس ضــدي فهــو ي
تراجعــت سياســة مــن ليــس مـ ي
وتأســيس حركــة عــدم اإلنحيــاز عــام  1961ف ي� مؤتمــر بلغـراد.
ً
فسلســلة االحــالف تلــك قــد أدخلــت دوال عربيــة تحكمهــا نظــم محافظــة مواليــة للواليــات المتحدة،مثــل األردن والســعودية وعـراق نــوري الســعيد،
ً
ً
ف
ش
ـ� دوال عربيــة رغــم إنهــا تقــع ي� قلــب هــذا النطــاق نفســه (إذا مــا قبلنــا مدلــول المصطلــح جغرافيــا) ،مثــل
وتخــرج مــن نفــس النطــاق �ق األوسـ ي
مــرص وســوريا والعـراق منذعــام  1958واليمــن منــذ عــام.1962
ـر� عــام  1967توصلــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة  ،اىل فرصورة اســتمرار التفاهــم مــع االتحــاد
ـوم العـ ب ي
وبعــد هزيمــة النظــام النــارصي والمــد القـ ي
ً
ت
السـ ت ت
ت
ـدوىل ) –أو مرحلــة الوفــاق
ـلى،بل و االنتقــال اىل مرحلــة متقدمــة الـ يـى مــا يعــرف تاريخيــا بفرة(االنفـراج الـ ي
ي
ـوفيى الـ يـى ضمــن اطــار التعايــش السـ ي
. )]14[(1976-1969
ً
ف
ف ش
ـ� كيســنجر وإىل
أمــا ي� الــ�ق األوســط فقــد اســتفادت الواليــات المتحــدة ي� عهــد إدارة نيكســون أيضــا وتحــت تأثـ يـر سياســة وزيــر الخارجيــة االمريـ ي
ـ� الرئيــس المــرصي الســابق أنــور الســادات إىل تســوية ســلمية �يعــة ومنفــردة مــع ا�ائيــل بعــد أن عـ بـر منــذ األيــام األوىل لحــرب
حــد بعيــد مــن سـ ي
ف
أكتوبر /ش
ت�يــن األول  1973عــن عزمــه عــى عــدم إطالــة أمــد الحــرب أو عــدم توســيع مداهــا ،وذلــك ي� مراســالته ال�يــة مــع كيســنجر ،وتــم ذلــك
ف
ف
ت
ف
ـر� –اال�ائيـ يـى ي� إطــار مواجهتــه لتداعيــات اســتخدام ســالح
االســتثمار مــن خــالل نجــاح كيســنجر ي� فــك االرتبــاط بـ يـ� قضيـ يـى النفــط والـرصاع العـ ب ي
النفــط العــر� إبــان حــرب أكتوبر /ش
ت�يــن[. ]15
بي
ومــن جانــب آخــر حاولــت الواليــات المتحــدة أثنــاء وبعــد هــذه الحقبــة جــل أهتمامهــا بحــرص االطـراف العربيــة الـ ت يـى تقبــل التســوية السياســية للـرصاع

ـر� –اال�ائيـ يـى بقيــادة منفــردة لواشــنطن ومعهــا كل مــن ا�ائيــل وإيـران الشــاه وتركيــا ،مــع التأكيــد عــى أهميــة إقامــة عالقــات إقتصاديــة وتنســيق
العـ ب ي
ً
أمـ فـى بـ ي ف
ـ� هــذه األطـراف العربيــة وإ�ائيــل ،وقــد تــم ذلــك جزئيــا مــع توقيــع أنــور الســادات معاهــدة «ســالم «منفــرد مــع إ�ائيــل عــام .1979
ي
ً
لــم يــدم الوفــاق أواالنف ـراج طويــا،إذ �عــان مــا عــاد الـ شـ�ق والغــرب إىل الحــرب الباردة،قبــل انتهــاء عقــد الســبعينات،بل وإن البعــض أطلــق عليهــا
الحــرب البــاردة الثانيــة،أو مــا يســى إنتكاســة الوفــاق ( ،1985-1976كانــت هنــاك مدخــالت لعــودة الواليــات المتحــدة اىل سياســة اإلحتــواء.
ـ� وصــل الشـ ي ف
ـ� ،وقــد زاد هــذا اإلدراك ســنة  1978حـ ي ف
تزايــد اقتنــاع الواليــات المتحــدة ان اإلنفـراج قــد أفــادت الســوفيت أ كـ ثـر ممــا أفــاد االمريكيـ ي ف
ـيوع�
ً
ً
ف
ت
ـوفيى،
إىل الســلطة ي� أفغانســتان ،واليمــن ســنة  ،1979وكذلــك قامــت فيتنــام بغــزو كمبوديــا ونصبــت هنــاك نظامــا مواليــا لهــا ولحليفهــا االتحــاد السـ ي
عــى أثــر ذلــك بــدأ االمريكيــون ف ي� مراجعــة سياســة االنفـراج ،وســاروا ف ي� ثــالث طــرق :

ف
ت
االول:هو تعميق التناقض
السوفيى
الصيى –
ي
ي
ف
ف
األمري� ي� أوروبا
الثا� :تكثيف الوجود النووي
ي
ي

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
العر�
الثالث :أتباع سياسة هجومية لحماية مصالحهم النفطية ي� منطقة الخليج
بي
ف
ـمر ،1979تمثــل بقيــام االتحــاد السـ ت
ـوفيى بإجتيــاح أفغانســتان ،وقــد
إال أن التطــور الحاســم الــذي أنــ� سياســة االنف ـراج والوفــاق ي� /31ديسـ ب
ي
ف
مثــل هــذا التدخــل نقطــة تحــول ي� السياســة الدوليــة[،]16إذ أنــه أدى اىل النهايــة الفعليــة لعمليــة االنف ـراج وبــدء الحــرب البــاردة الجديدة،ممــا
ف
ـالمية� إيـران ،بزعامــة «آيــة هللا الخميـ ف يـى»
ـى كارتــر إىل إعــالن سياســة جديــدة ســميت «بمبــدأ كارتــر» عــى إثــر قيــام الثــورة اإلسـ
ي
حمــل الرئيــس جيـ ي
واإلطاحــة بحكــم محمــد رضــا شــاه ف ي� بفرايــر .]17[1979/ومــن ثــم إتبــاع ايـران سياســة معاديــة للواليــات المتحــدة االمريكيــة **.وقــد توافقــت هــذه

التطــورات مــع وصــول رونالــد ريغــان إىل رئاســة الواليــات المتحــدة ســنة ،1981
ف
ف
وكان ريغــان يمثــل التيــار المتشــدد ي� الحــزب الجمهــوري إذ كان للتطــورات الداخليــة ي� الواليــات المتحــدة أثرهــا الكبـ يـر عــى تراجــع سياســة الوفــاق
ت ف
ف
ف
ف
ف
ف
دد�
ـ� أال تــر ي
خــالل عهــد ريغــان ،فـ ي
ـ� سـ يـى الثمانينــات صعــد نجــم المحافظـ يـ� اليمينـ يـ� الذيــن كانــوا يــرون أن الواليــات المتحــدة االمريكيــة ينبـ ي
إســتخدام القــوة إذااقتضــت الـ فـرصورة ذلــك ويــرى هــذا التيارايضابــأن المخاطــر الـ ت يـى تواجــه الواليــات المتحــدة االمريكيــة تتطلــب إتخــاذ خطــوات
ف ف
اليميى ي� الرئيس رونالد ريغان
بغر هذا األســلوب،ووجد التيار
إســتباقية ســواء عســكرية أوخالفه للتعامل معها بشــكل فعال ،واليمكن إحتواءها ي
ي
ً
ف
ت
الخار�،فقــد بــرزت حكومــات غربيــة يمينيــة
ـوفيى[ ،]18هــذا كان داخليــا ،أمــا عــى الصعيــد
ب ي
ضالتهــم لتحقيــق مخططهــم ي� مواجهــة االتحــاد السـ ي
ف
ف
ت
ـددة،ف� بريطانيــا انترصحــزب المحافظـ ي ف
و�
متشـ
ـ� وتولــت مارغريــت تاتـ شـ� رئاســة الحكومــة ب
الريطانيــة والـ يـى توافقــت مــع السياســة االمريكيــة ،ي
ي
ت
ت
ش
ف
ـر� وحلــف
اط الــذي تبــى سياســة االنفتــاح عــى ال�ق،كمــا إقربــت فرنســا برئاســة فرانســوا ميــران مــن المعســكر الغـ ب ي
المانيــا انهــزم الحــزب الديمقـر ي
ً
ف
ف
ف
ت
ـوفيى وانحــاز كليــا
و� اليابــان بــرزت شــخصية رئيــس الــوزراء (ياسـ ي
ـوهرو ناكوسـ ي
ـ� ،ي
ـو�) الــذي ألــ� جميــع مظاهــر التقــارب مــع االتحــاد السـ ي
األطلـ ي
ً
ت
ـوفيى وأتبعــت اسـ تـراتيجية مضــادة للوفــاق ،فكانــت هــذا إيذانــا
إىل الواليــات المتحدة،واتخــذت جميــع هــذه الحكومــات سياســة معاديــة لإلتحــاد السـ ي
الكثرمــن المؤرخـ ي ف
بتدهــور العالقــات بـ ي ف
(النيوليراليــة).
ـ� عــى هــذه الفـ تـرة اســم
ـ� الـ شـ�ق والغــرب وبــدء مرحلــة جديــدة مــن الحــرب الباردة،ويطلــق
ب
ي
ت
وه
وقــررت الواليــات المتحدة،إتبــاع سياســة جديــدة تــدور حــول مســاعدة الــدول الصديقــة (الــدول الديقراطيــة) عــى مواجهــة االتحــاد السـ ي
ـوفيى ،ي
ت
ت
ـوع اطلــق (بحــرب النجــوم)
ـوفيى مــن خــالل ســباق تســلح نـ ي
السياســة الـ يـى عرفــت بمبــدأ ريغــان([ ،)]19وكذلــك إتبــاع سياســة انهــاك االتحــاد السـ ي
ت
ـاع ضــد الصواري ـ ــخ قبــل وصولهــا إىل أهدافهــا .
مــن خــالل إعــالن «مبــادرة الدفــاع االســر ب ي
اتي�» ،بإنشــاء نظــام دفـ ي
ف
أثــر تراجــع الوفــاق عــى العالــم الثالث،فــأزدادت الحــروب ،بســبب تصــادم مصالــح القــوى العظــى عــى المــوارد األوليــة الموجــودة ي� العالــم
ً
الثالث،وتراجعــت عمليــة التنميــة وأصبــح الـ شـ�ق االوســط ســوقا تلرويـ ـ ــج الســالح والي ـزال.

ف
ت
ف
ت
ت
ـوفيى
ـ� هــذا العهــد أخــذ معــدل النمــو ي� اإلقتصــاد السـ ي
أمــا مــن جهةاإلتحــاد السـ ي
ـوفيى ،بــدأ الراجــع فيــه منــذ عهــد بريجنيــف (،)1984 – 1964فـ ي
ً
ف
ت
ت
ت
ف
السوفيى فيها نموا وصل ي� عام  1973اىل  ،%5.3إنخفض
الى سجل اإلقتصاد
بالراجع ،فعى العكس من المدة الممتدة يب�  1970-1954ي
ي
ف ي� عــام  1980إىل  ،%2.6ثــم تــواىل هــذا اإلنخفــاض ،حـ تـى وصــل ف ي� عــام  1990اىل. )]20[( %6
ف
ت
ـوفيى بعــد وفــاة بريجنيــف 1984مــن ظاهــرة هــرم قياداتــه فتــوىل القيــادة اندروبــوف و تشـ يـرننكو ولــم يحكمــان ســوى ســنة ،ثــم
وعــا� االتحــاد السـ ي
ً
ف
ت
ـوفيى.
ي� 1985أنتخــب غورباتشــوف أمينــا عــام للحــزب الشـ ي
ـيوع السـ ي
ت ف
ف
ت
الروسـ تـرويكا (المصارحــة أو المكاشــفة ) و
وأ� غورباتشــوف برؤيــة جديــدة أساســها إج ـراء إصالحــات سياســية ي� النظــام السـ
ـوفيى ي� اتجــاه ب
ي
كالسسنوســت (إعــادة البنــاء) ،لكــن أدت هــذه السياســة اىل نتائــج عكســية حيــث حــاول غورباتشــوف تهدئــة الحــرب البــاردة  ،مــن خــالل تقديــم
ف
ت
اتي�،ولما أدركــت الواليــات المتحــدة ان تلــك التنــازالت
سلســلة مــن التنــازالت للواليــات المتحــدة ي� مجــال التســلح إلنهــاء مبــادرة الدفــاع االســر ب ي

ت
ـوفيى ،طالبــت بالمزيــد ،وأضطرغورباتشــوف إىل قبــول تلــك الـ شـ�وط وهــو األمــر الــذي أنتــ� بــه إىل تفكيــك الكتلــة
ه ترجمــة لضعــف االتحــاد السـ ي
ي
ش
ال�قيــة واالتحــاد السـ ت
ـوفيى برمتــه.
ي
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الثا� :ش
ال�ق األوسط ونظام األحادية القطبية
المطلب
ي

ف
ت
ف
ـى ،بحيــث أصبحــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة القــوى العظــى
أدى إنتهــاء الحــرب البــاردة إىل حــدوث إنقــالب ي� المـ يـران االســراتيجية العالـ ي
ً
ً
ً
ف
ـى
الوحيــدة ي� العالــم ،واعلنــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة رســميا ان زمنــا جديــدا مــن العالقــات الدوليــة قــد بــدأت تحــت مســى النظــام العالـ ي

الجديــد وهــو عالــم أحاديــة القطبيــة الــذي بــدأ مــن خاللــه الواليــات المتحــدة االمريكيــة التحكــم بالعالــم ،إذ طرحــت نهايــة الحــرب البــاردة مــع زوال
ً
ت
ت
ا� للكويــت ،وانتصــار الواليــات المتحــدة االمريكيــة عــى المنظومــة الســوفيتية دون حرب،فرصــا
ـوفيى ،وحــرب الخليــج ضــد الغــزو العـر ي
االتحــاد السـ ي
ف
عديــدة للمـ فـص قدمـ ًـا ف� تطبيــق ش
م�وعهــا المتجــدد للـ شـ�ق االوســط([ )]21فبــدأت الواليــات المتحــدة التحكــم بالعالــم والســيما ي� المناطــق الـ ت يـى لــم
ي
ي
تكــن تحــت ســيطرة أمريــكا مثــل آســيا الوســ�.
ً
ً ف
ف
فقــد أتاحــت التطــورات األخـ يـرة  -نجاحهــم ي� تحريــر الكويتوانتشــارهم العســكري الطويــل األمــد بـرا وجــوا ي� شــبه الجزيــرة العربيــة  ،وقيــادة الجهــود
الدبلوماســية بهــدف إيجــاد حــل للـ ف فـراع العــر� –اال�ائيــى  -األمريكيـ ي ف
ـ� القــدرة عــى التأثـ يـر وحريــة التحــرك بشــكل غـ يـر مســبوق.ويطلق البعــض
بي
ي
ً
عــى هــذه المرحلــة تســمية الـ شـ�ق األوســط القديــم  ،الــذي بــرز فيــه العـراق كنظــام معــادي لكنــه ضعيــف ،وإيـران كدولــة اصوليــة وضعيفــة نســبيا،

ف
ف
ف
ـى ي� وقــت شــهدت فيــه تلــك المرحلــة العديــد مــن المظاهــر ابرزهــا التقلبــات ي�
وا�ائيــل الدولــة النوويــة الوحيــدة ي� المنطقــة كأقــوى العــب إقليـ ي
ف
ـ� ا�ائيــل والفلسـ ي ف
أســعارالنفط  ،واســتمرار وجــود انظمــة عربيــة قمعيــة وصعوبــة التعايــش بـ ي ف
ـ�([.)]22
ـطين� وبقيــة العــرب  ،ي� ظــل التفــوق االمريـ ي
ـى نحوالتعقيــد اكـ ثـر فاكـ ثـر ،ويمكــن ادراجــه ضمــن خانــة الواقعيــة السياســية المســيطرة عــى العالقــات الدوليــة ،حيــث بــرزت
اتجــه النظــام العالـ ي
ف
ـى والجبــارة
المصالــح الدوليــة عــى حســاب القانــون الـ ي
ـى جديــد وبزعامــة الواليــات المتحــدة االمريكيــة صاحــب القــوى العظـ ي
ـدوىل ي� نظــام عالـ ي
ً
ً
ً
ف
ـدال مــن العدالــة ،الفـ ف
ـو� العالميــة ،وتفعيــل دور االمــم المتحــدة والمجتمــع
عســكريا وأقتصاديــا قــوة المثيــل لهــا ي� تاري ـ ــخ العالقــات الدوليــة[ ،]23فبـ
العالى،تزايــد ظاهــرة اإلثنيــات والقوميــات
ـاع لكــن لصالــح امريــكا وبمشــيئتها،وتزايد ظاهــرة اإلهــارب
الـ ي
ـدوىل (ماســميت تفعيــل التحــرك الجمـ ي
ي
ف
المختلفــة ،باتجــاه تقســيم الــدول وتفتيتهــا اىل دويالت،اســتعمال حــرب االســتباقية و المطالبــة باســتخدم القــوة ي� القضــاء عــى النظــم الديكتاتوريــة
ف
ي� العالم،تقســيم العالــم اىل الــدول الخـ يـر و دول الـ شـ� (مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا) وضمــن اسـ تـراتيجية الحــرب عــى االرهــاب ظهــرت مصطلحــات
”محــور الـ شـ�“ و ”الدولــة المارقــة“ ([. )]24وهــذا مايســميه ريتشــارد هــاس بالعــرص الرابــع مــن عصــور الـ شـ�ق االوســط[]25
ف
ـ� الجــدد تبـ فـى نظريــة الفـ ف
مــن الواضــح إن تيــار المحافظـ ي ف
ـو� الخالقــة إلحــداث التغيـ يـر ي� العالــم الــذي يعتـ بـره هــوالء بحاجــة لإلصــالح
ف
والديمقراطية،وبـ ً
ـدء بحــرب الخليــج وفتــح محــور جديــد لل ـرصاع ي� منطقــة بلقــان وانهيــار فدراليــة يوغســالفيا اىل عــدة دول (كوســوفو ،رصبيــا،
ف
مقدونيــا )...كانــت ألجــل فتــح مم ـرات بريــة والبحريــة هامــة ي� اسـ تـراتيجة االندفــاع نحــو الـ شـ�ق .وكانــت نحــو الهــدف االكـ بـر وهــو النفــاذ اىل قلــب
العالــم([.)]26

ف
وه نقطــة مهمــة بعــد الحــرب البلقــان وتتوضــح فيهــا مالمــح اسـ تـراتيجية كبـ يـرة للواليــات المتحــدة ي� عالــم يقــوده نظــام
وجــاءت أحــداث  11ســبتمر ي
ـ� ف� البلقــان وأفغانســتان كان يغذيهمــا ومنــذ ســقوط االتحــاد السـ ت
ف
ـوفيى
أحــادي القطـ ب يـى دون منافس،والجديــر بالذكــر البــد اإلشــارة إىل أن الحربـ ي ي
ي
ف
ف
أفــكار مفكريــن مثل(فوكويامــا ي� كتابــه نهايــة التاري ـ ــخ) و (صموئيــل هينتنغتــون ي� كتابــه رصاع الحضــارات) وتبشـ يـرهما عــن العــدو الجديــد بعــد زوال
ت
ت
ـأ� بــوش األبــن ليعلــن عــن عــدو جبــار هــو اإلرهــاب([.)]27
ـوفيى كمــا كان كيســنجر يصــف الســوفيت بالعدويـ ي
االتحــاد السـ ي
وهكــذا وصلــت الواليــات المتحــدة اىل قلــب العالــم مــن البلقــان اىل الع ـراق فأفغانســتان ونفــذت نظريــة (الفريدماهــان) و (ماكندر)وســبايكمان
ً
ً
ً
الكبر،مــن خــالل أحتــواء روســيا مجــددا ومحارصتهــا بحلــف الناتــو عســكريا.وحصول عــدد مــن
بحذافرها،تمهيــدا لتحقيــق مـ شـ�وع ش�ق األوســط
ي
ي
الثــورات ف ي� دول البلقــان وآســيا الوســ�.
ً
لكــن العوامــل الـ ت يـى أدت اىل إيصــال هــذا العــرص أىل نهايتــه ،بعــد أقــل مــن عقديــن ،فمنهــا البنيــوي ومنهــا مــا هــو مســتحدث ذاتيــا  ،حيــث جــاء غــزو
ً
ً
ف
ف
ف
ـ� لمواجهــة اي ـران الشــيعية ،وهكــذا اســتفاقت
الع ـراق ي� عــام  ،2003الــذي كان الع ـراق السـ يـى مــن أوىل ضحايــاه بعدمــا كان قويــا فاعــا بمــا يكـ ي
ف
ش
ـر�
ـر� –عـ ب ي
ـر� –ا�ائيـ يـى إىل عـ ب ي
التوتـرات الســنية الشــيعية ي� ظلهــذا البلــد وعــى إمتــداد الــ�ق االوســط بعدمــا كانــت راكــدة  ،وتحــول الـرصاع مــن عـ ب ي
ف
ف
ـي�  ،حيث إتخذ اإلرهابيون قواعد لهم ي� العراق  ،وقاموا بتطوير تقنياتهم وتصديرها  ،بحيث اصبحت مســألة الديمقراطية
 ،ورصاع سـ يـى –شـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
مرتبطــة بفقــدان األمــل ونهايــة التفــوق السـ ف يـى هــذا مــن جهــة  ،ومــن جهــة ثانيــة تســبب غــزو الع ـراق بتقليــص نفــوذ الواليــات المتحــدة ي� العالــم ،
لألمركيـ ي ف
ـ� ([.)]28
ـام الشــعور المعــادي
ي
نتيجةلتنـ ي
ً
ف
فــإذا كانــت حــرب الخليــج االوىل الـ ت يـى عــدت حربــا فرصوريــة  ،قــد شــكلت بدايــة للعــرص االمـ يـر يك ي� الـ شـ�ق االوســط ،فيمــا جــاءت حــرب الخليــج الثانيــة
ف
ف
ت
ـ� ذلــك العــرص  .إىل ذلــك بــرزت عوامــل اخــرى ســاهمت ي� فقــدان واشــنطن نفوذهــا ي� المنطقــة  ،ومنهــا انهيــار عمليــة
 ،الـ يـى عــدت حــرب خيــار لتنـ ي
الســالم ،كنتيجــة لفشــل مفاوضــات كامــب ديفيــد ف� العــام  ،2002وضعــف خليفــة يــا� عرفات،وصعــود حمــاس ف ف
والرعــة اال�ائيليــة األحاديــة ،
ي
ً
ً
ـاس  ،وهكــذا خــ�ت الواليــات المتحــدة دورا فريــدا ،كانــت قــد اســتطاعت مــن خاللــه
وعــدم قــدرة إدارة بــوش اإلبــن عــى مواصلــة العمــل الدبلومـ ي
ً
ف ً
ف
ـام االصوليــة
أن تتواصــل مــع العــرب واال�ائيلـ يـ� معــا ،عامــل آخــر أيضــا أدى اىل نهايــة العــرص االمـ يـر يك ،هــو فشــل األنظمــة التقليديــة ي� مواجهــة تنـ ي
ـ� يتأ كــدوا مــن ان المجتمعــات المغلقــة باتــت تشــكل الحاضنــة االصوليــة،
االســالمية  ،فيمــا انتظــر االمريــكان حـ تـى وقــوع هجمــات /11سـ ب
ـيبتمر ،لـ ي
ـ� الحصــول عــى التمويــل واالســلحة والمتطوعـ ي ف
إىل ذلــك ســاهمت العولمــة ف� تغـ يـر المنطقــة  ،حيــث بــات مــن الســهل لألصوليـ ي ف
ـ�  ،واالفــكار فيمــا
ي
ف
ـر� اىل قريــة إقليميــة مسيســة ،حيــث بــدأت الشاشــات تبــث مشــاهد العنــف
ســاهم اإلعــالم الجديــد  ،بعــد انتشــار الفضائيــات ي� تحويــل العالــم العـ ب ي
ـلم� والمىــآس ف� الضفــة الغربيــة ،مــا أدى إىل زيــادة المســافة بـ ي ف
ـ� والمسـ ي ف
والدمــار ف� العـراق  ،وســوء معاملــة الســجناء العراقيـ ي ف
ـ� شــعوب المنطقــة
ي ي
ي
ف
تأثرهــا يتضائــل  ،وانعــدام
والواليــات المتحــدة([ . )]29وهكــذا باتــت حكومــات المنطقــة تواجــه صعوبــة ي� التعــاون مــع الواليــات المتحــدة الـ ت يـى بــدء ي
ف
الثقــة بالواليــات المتحــدة مــن زرع الديقراطيــة ي� المنطقــة  .وربمــا نحــن اليــوم بصــدد العــرص الخامــس والســادس مــن عصــور الواليــات المتحــدة
ً
ف
ـر� وماتمخضــت عنــه مــن تداعيــات عميقــة وتغـ يـر كثـ يـر مــن االنظمــة وظهــور «داعــش « بشــكل غـ يـر
ي� المنطقــة خصوصــا بعــد أحــداث الربيــع العـ ب ي
ـ� مهمـ ي ف
طبيــ� ف� المنطقة.إضافــة اىل ماذكــر  ،حــدوث حدثـ ي ف
ـ�:
ي ي
ً
ف
األوىل حــرب عــام  2006أل�ائيــل عــى غــزة ،حيــث وعــى لســان وزيــرة الخارجيــة االمريكيــة (كونــدا ي فلرارايــس) قائــا« :أن ش�ق االوســط ي� مغــاض
صعــب لــوالدة ش�ق االوســط الجديــد» ([.)]30
وه كانــت رســالة واضحــة أن روســيا بأمكانهــا
والثانيــة :حــرب جورجيــا الخاطفــة عــام  2008الــذي اســتطاع روســيا بــأن يحســم المعركــة لصالحــه ي
ف
ـ� بوتـ ي ف
إعــادة مجدهــا مــن جديــد خصوصـ ًـا بعــد مـ ب ئ
ـ� اىل الســلطة أصبــح لروســيا دور ي� االحــداث الـ ت يـى طــرءت عــى العالقــات الدوليــة ،ومــن جانــب
ً
ً
ف
آخــر الصـ ي ف
ـ� العمالقــة الـ ت يـى أصبــح القــوة األعظــم أقتصاديــا بعــد الواليــات المتحــدة ليحــل مــكان يابــان أقتصاديــا ولهــا الكلمــة ي� مجريــات العالقــات
الدوليــة.و بالتــاىل أدراك كل مــن الصـ ي ف
ـ� و روســيا بنوايــا الواليــات المتحــدة العســكرية ،بتكويــن عــدد مــن التكتــالت االقليميــة المهمــة مثــل منظمــة
ي
ً
شــانغهاى للتعــاون الــدوىل  ،أضافــة اىل روســيىا والصـ ي ف
ـ� انضمــت اليــه عــدد مــن دول آســيا الوســ�([ ،)]31األمــر أدىــإىل إعــادة نفــوذ روســيا اىل آســيا
ي
الوســ� مــن جديــد[.]32
ف
أن اسـ ف ف
ـتراف الواليــات المتحــدة االمريكيــة ي� حرب ـهــا ضــد العـراق وافعانســتان أضافــة المشــاكل االقتصاديــة الـ ت يـى تواجــه العالــم اليــوم بشــكل خطـ يـر
ف ف
ت
ـدوىل فمنهــم مــن ذهــب
ومنــذ  2008وخاصــة أوربا،لذلــك اختلفــت اآلراء مــن قبــل الباحثـ يـ� ي� الشــؤون الدوليــة واالســراتيجية عــن مصـ يـر النظــام الـ ي
إىل أن األحاديــة القطبيــة ف� النظــام الــدوىل بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة ه عامــل مهــم مــن عوامــل اســتقرارا ألمــن والســلم الدوليـ ي ف
ـ� ،فيمــا
ي
ي
ي
ذهــب فريــق ثــان إىل أن هــذه المرحلــة مؤقتــة ،التلبــت أن تتبــدل بســبب النمــو المتســارع لــدول كـ بـرى مثــل الصـ ي ف
ـ� واليابــان والهنــد وروســيا وتكتــالت
األور�([.)]33
دوليــة مثــل االتحــاد
بي

ً
ً
ف
أمركيــا غـ يـر مســبوق الســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا ي� كافــة األزمــات والرصاعــات الدوليــة ،إذ قطعــت اإلدارة
ـى اليــوم جنوحــا ي
ويواجــه النظــام العالـ ي

األمركيــة الحاليــة الطريــق عــى أي مفاوضــات أو تدويــل للمشــاكل واألزمــات ،إال بمــا يخــدم سياســاتها وتفــردت بالقـرارات مســتبعدة حـ تـى حلفاءهــا
ي
ً
ف
ف
التقليديـ ي ف
األمركيــة ي� قيادتهــا للعالــم تســتعيد ي�
األمركيــة منــذ حــرب الخليــج الثانيــة ،بــدا واضحــا أن اإلدارة ي
ـ� كأوروبــا ،وبالنظــر إىل السياســات ي

ممارســتها نمــوذج الســيطرة االســتعمارية الفجــة دون أن تــدرك أن مســؤولية القيــادة الدوليــة تتطلــب الفهــم العميــق للمشــاكل واألزمــات الدوليــة
ً
ف
والمشــاركة اإليجابية ي� حلها بتحجيم األزمات ال خلقها ،وتلك إشــكالية متعاظمة النعكاســاتها عى كافة الشــؤون الدولية ،وبدا واضحا أن مفهوم
ف
األمركيــة عــى ضمــان المصالــح
األمركيــة لكــون هــذا المفهــوم ينحــرص ي� القــدرة ي
األمركيــة لعالــم يواجــه إشــكالية معرفيــة لــدى اإلدارات ي
القيــادة ي
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ف
ت
ـ� للعالقــات الدوليــة([)]34
اتي� خطـ يـر وقعــت فيــه اإلدارة ي
القوميــة ،وهــو مــأزق إســر ب ي
األمركيــة ي� ممارســتها لــدور الفاعــل الوحيــد والمنظــم الرئيـ ي
ف
وتبــدو أن محــو ًرا قــد تبــدو مالمحهــا اســتقرت بتشــكيلها بعــد أحــداث الربيــع العــر� وخصوصـ ًـا االزمــة الســورية مــن روســيا والصـ ي ف
ـ� وإي ـران .ي�
بي
ذات الوقــت ،فــإن الحديــث عــن نظــام دوىل متعــدد األقطــاب ال يـزال حديــث تفــاؤل ال يســتند إىل أرضيــة قويــة ،وإذا أخذنــا بعـ ي ف
ـ� االعتبــار األقطــاب
ي
َّ
ً
ت
ف
ش
ت
المحتملــة ،نجــد أن روســيا أوال ومنــذ االنهيــار المــدوي لالتحــاد السـ
ـا� هيبتهــا ،وإن احتفظــت بوضــع ال�يــك لرســانتها
ـوفييى ،قــد قلــم العقــد المـ ي
ي
النوويــة وقدرتهــا عــى المشاكســة واإلقــالق ،وعــى الرغــم مــن كبواتهــا االقتصاديــة ،فإنهــا تحــاول أن تســتعيد أدوارهــا العســكرية بتكثيــف حضورهــا
ـ� .
العســكري ([)]35هنــا وهنــاك وبشــكل ســلس وتدريـ ب ي
ف
ـا� وهــو دول الوحــدة األوروبيــة ككتلــة سياســية واقتصاديــة واحــدة نظــر إليهــا المحللــون بتفــاؤل أ كـ ثـر كقطــب مــوازي
أمــا عــن القطــب المحتمــل الثـ ي
ت
األمرك ف� العالم إال أنه وبالنظر إىل أن العالقات ي ف
ضفى
األطل� ،تؤطرها عالقات تاريخية واتفاقيات اقتصادية وسياســية وعســكرية
ب�
للدور ي ي ي
ي
ي
ف
و� ذات الوقــت التخــوف مــن االنســحاب
ترافقــت عــى الــدوام مــع حساســيات أوروبيــة مــن الهيمنــة ي
األمركيــة الكاملــة عــى شــؤون القــارة األوروبيــة ي
ف
األمـ يـر يك مــن الشــؤون األوروبيــة ي� عالقــة فريــدة مــن التجــاذب والتنافــر ،فالــدول األوروبيــة كلمــا ســعت للفـرار مــن الظــل األمـ يـر يك المهيمــن عــى حلــف
األمركيــة عــى
األمركيــة الجديــدة مثــال صــارخ عــى الهيمنــة العســكرية ي
األمركيــة ،والــدرع الصاروخيــة ي
«الناتــو» ،ترجــع مــن جديــد تحــت ظــل العبــاءة ي
القــارة األوروبيــة ف� ظــل حقائــق أمنيــة ال تقبــل النقــاش بــأن األهــداف المعلنــة للــدرع الصـ ف
ـارو� المزمــع إنشــاؤه والـ ت يـى بــدء بهــا مــن بولنــدا ،إذ ال تمــت
ي
ي
بصلــة لألمــن
األمركيــة،
األورو� ومــع مخاطــر إحيــاء نزعــات الحــرب البــاردة وإحيــاء خطــوط التمــاس مــع روســيا ،إال أن أوروبــا رضخــت للـ شـ�وط ي
بي
ً
ف
ـاىل([.)]36
وه واقعيــا ال تســتطيع أن تلبــس عبــاءة المنافــس ي� الوقــت الحـ ي
ي
ً
ف
ث
أمــا القطــب المحتمــل الثالــث ،المتمثــل � الصـ ي ف
ـ� ،فعــى الرغــم مــن أ كــر الســيناريوهات تفــاؤال بمســتقبل العمــالق األصفــر والقفـزات االقتصاديــة
ي
ف
ت
ش
الـ تـى تحققــت ،فــإن الصـ ي ف
ـ� التـزال ي� حاجــة لتغيـ يـرات أعمــق وأشــمل لتتحــول لقــوة قــادرة عــى المطالبــة ب�اكــة اســراتيجية مــع الواليــات المتحــدة،
ي
ـدوىل ،وبالنســبة لرابــع األقطــاب المحتملــة اليابــان ،فقــد تراجعــت الســيناريوهات الـ ت يـى
ـى أو الـ ي
أو بــدور ي
دوىل فاعــل ومؤثــر ســواء عــى المســتوى اإلقليـ ي
ً
ـياس يــوازي ثقلهــا االقتصــادي.
كانــت قــد رســمت أدوارا أ كـ بـر لليابــان باعتبارهــا قــوة اقتصاديــة عظــى البــد أن تبحــث عــن دور سـ ي
ً
ـدوىل وســعيها
ـدوىل يواجــه تحديــات عميقــة ،فالواليــات المتحــدة رغــم انفرادهــا بالنظــام الـ ي
يمكــن القــول اليــوم اســتنادا إىل التحليــل ،إن النظــام الـ ي
لتحجيــم الــدول الكـ بـرى األخــرى لــم تســتطع أن تؤســس نظامـ ًـا أحــادي القطبيــة ،بــل إن ممارســات العقديــن الماضيـ ي ف
ـ� قــد أسســت النف ـراد بالقــوة

ف
ُ
ـى متعــدد القطبيــة بالتحجيــم .األرجــح أن يتطــور النظــام إىل
ـ� لتأســيس نظــام عالـ ي
خــارج النظــام ،أي نظــام الالنظــام ،ي� الوقــت الــذي ووجــه السـ ي
ً
ً
دوىل عــى تقاســم المســؤوليات
نظــام متعــدد القطبيــة باتفــاق األقطــاب وإجمــاع الــدول ،وذلــك ليــس ســعيا فرديــا مــن هــذه األقطــاب ،بــل باتفــاق ي
ً
ـدوىل خاضعــا لقــوة واحــدة ومــن االســتحالة أ كـ ثـر إخضاعــه بالقــوة([.)]37
الدوليــة ،فمــن المســتحيل أن يســتمر النظــام الـ ي

ض
الثا�
المبحث
ي
ض
ت
ال�اجع
االمري� ي� األزمة السورية
ي

ً ً
ف
ف
ش
ـدوىل
ـاىل ،ويمكــن وصــف النظــام الـ ي
ـدوىل الحـ ي
تعتـ بـر االزمــة الســورية ي� عرصنــا الراهــن نموذجــا حيــا لتأثـ يـر أزمــات الــ�ق األوســط ي� تشــكيل النظــام الـ ي
ف
ـاىل بأنــه نظــام ي� طــور التشــكل بعــد انحســار الصــورة النمطيــة للنظــام االحــادي القطبيــة الــذي خــرج للعالــم بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة والـ ت يـى
الحـ ي
ســادت بشــكل واضــح خــالل تســعينات القــرن ش
الع�يــن قبــل ان تواجــه بظاهــرة النهــوض الســلى للصـ ي ف
ـ�]38[.
ي
ف
ف
ش
والع�يــن[ ،]39وقــد ســاهمت ســوريا ومازالــت حـ تـى اللحظــة ي� اب ـراز هــذه الحقيقــة وإظهارهــا بشــكل جـ يـى
وظهــور قــوة روســيا ي� القــرن الواحــد
(انحســار االحاديــة القطبيــة).
ً
ف
السوفيى كما ف
ت
سرى.
وتحاول روسيا من خالل دورها ي� سوريا تثبيت وضعها كقوة عظى مجددا بعد انهيار االتحاد
يمكــن تقســيم الــدور االمريــ� ف� االزمــة الســورية اىل مرحلتـ ي ف
ـ� وهمــا مرحلــة الرئيــس أوبامــا ومرحلــة الرئيــس ترامــب وســنقوم باســتعراض وتحليــل
ي
كال المرحلتـ ي ف
ـ�:
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
واجهــت رئاســة اوبامــا منــذ بدايتهــا ف�  2009حقائــق ت
الراجــع األمريــ� القاســية والمتمثلــة بهزيمــة المـ شـ�وع االمريــ� ي� العـراق وافغانســتان ( والـ ت يـى
ي
تســببت بســقوط ســلفه جــورج دبليــو بــوش ) مــن جهــة وأزمــة الركــود االقتصــادي المدمــرة عــام  2008ممــا جعلــه يلجــأ اىل وضــع اولويــات للسياســة
الخارجيــة لبلــده وبمعـ فـى ان الواليــات المتحــدة لــم تعــد قــادرة عــى ان تديــر كل شــؤون العالــم لوحدهــا او باعتبارهــا الالعــب االول فيــه وهــذا يتطلــب
ف ف
كرهــا ي� مناطــق أخــرى ولهــذا فقــد ظهــر مايعــرف (بمبــدأ أوبامــا)
ان تقــرر ســحب يدهــا او تخفيفهــا مــن مناطــق معينــة حــول العالــم مــن اجــل إعــادة تر ي
[ ،]40وقــد لخــص دانيــل دريزيــز ( )Daniel w. Dreznerسياســة اوبامــا بانهــا تحـ ش
ـاس ف ف
كتريــر لهــذه
الراعــات والرصاعــات الغـ يـر مجديــة بقبولــه ب
الراعــات ف
(الراعــات الغـ يـر مجديــة تضعــف الــدور االمريــ� ف� ف ف
السياســة ف ف
الرصوريــة) [ ،]41واكــد اوبامــا فكرتــه هــذه بقولــه (ان الواليــات المتحــدة
ي ي
ّ
ً
ً
تبـ تـ� اقــوى دولــة ف� العالــم ث
واكرهــا ثـراءا عــى االرض لكننــا نبـ تـ� دولــة واحــدة والمشــاكل الـ ت يـى نواجههــا .ايــا كانــت اليمكــن حلهــا بواســطة دولــة واحــدة
ي
فقــط!!)[.]42

ً
ً
اتيجيا ت
للركـ ي فـر عــى حــوض المحيــط الهــاديء وآســيا عــى حســاب
مــن جهــة ثانيــة فقــد أصبــح واضحــا ان إدارة الرئيــس اوبامــا تتجــه بانظارهــا اسـ تـر
ً
ـنجا بـ ي ف
ـ� الواليــات المتحــدة والعــرب مــن أي فـ تـرة
الـ شـ�ق االوســط واوروبــا[ ،]43وعندمــا بــدأ أوبامــا رئاســته وجــد عالقــات فيهــا رواســب اكـ ثـر تشـ
ف
ســابقة بســبب غــزو الع ـراق ي�  2003والمشــاعر الغاضبــة الـ ت يـى أدى إليهــا هــذا الصــدام فحــاول ان يبــدأ عــرصه بمحاولــة تلطيــف األجــواء وإعــادة
الوضــع اىل الحالــة الطبيعيــة]44[.
ف
ـ� تراجــع واضــح ف� ت ف
لكــن �عــان مــا اصطــدم برفــض قــوي نتيجــة سياســاته ف� الـ شـ�ق االوســط والـ تـى هدفــت اىل تأمـ ي ف
إلرامــات الواليــات المتحــدة ي�
ي
ي
ي
المنطقــة[.]45
ف
ت
ف
ـ�
والمتأمــل للسياســة االمريكيــة زمــن إدارة الرئيــس اوبامــا ي� األزمــة الســورية ســيجد إنهــا مجموعــة مــن الراجعــات واالنكفــاءات المســتمرة ،فـ ي
موضــوع اســتخدام النظــام لالســلحة الكيميائيــة وبعــد خربــة الغوطــه[ ،]46أطلــق الرئيــس اوبامــا تهديــده بعمــل عســكري إذا ماعـ بـر النظــام الســورى
ً
ئ
ـا�[ ]47ولــم ينفــذ أوبامــا أيــا مــن تهديداتــه ،الســيما وان هــذه لــم
مــا أســماه هــو بـ(الخــط االحمــر) وهــو ماحــدده بنفسه،بأســتخدام الســالح الكيميـ ي
ئ
ـى حـ تـى  2013/6/13عندمــا أصــدر البيــت
تكــن المــرة األوىل لهجــوم النظــام الســوري عــى شــعبه بالســالح الكيميـ ي
ـ� الرسـ ي
ـا�[ ]48وتأخــر الــرد االمريـ ي
ً
ً
ـ� لــم يتجــاوز آنــذاك الق ـرار تســليح المعارضــة]49[.
االبيــض بيانــا أقــر فيــه ان دمشــق قــد اجتــازت فعــا الخــط األحمــر .لكــن الــرد االمريـ ي
ف
ف
ـواطء الســورية ي� اتجــاه واضــح للقيــام بعمــل عســكري باالشـ تـراك مــع المملكــة
و�  26آب 2013/رســت ســفن البحريــة االمريكيــة قــرب الشـ ي
ي
ً
ف
ت
ش
ـالس والتمييــع[.]51
الرلمــان ب
المتحــدة[ ،]50لكــن الق ـرار �عــان مــا تبخــر بســبب اعــراض ب
الريطـ ي
ـا� اوال ثــم �عــان مــا تعــرض االمــر برمتــه للتـ ي
ف
ـبتمر ايلــول  ]52[،2013أعلــن فيــه
ـ� المعلــن ي� المنطقــة لصالــح موســكو بــدأت مــع خطــاب أوبامــا يــوم  10سـ ب
لكــن نقطــة بــدء االنســحاب االمريـ ي
ه رؤيــة
بــكل جــالء تبنيــه للرؤيــة الروســية ،أو باألحــرى ق ـراره بالركــون اىل ال ـرأي الـ
ي
ـروس والتحقيقــات الروســية ،رغــم علمــه بــأن الرؤيــة الروســية ي
ً
ف
ئ
ـا�]53[.
داعمــة للنظــام وإنهــا اليمكــن ان تظهــر دليــا يثبــت تــورط النظــام ي� عمليــات القصــف الكيميـ ي
ً
ت
روس – امريــ� لوضــع آليــه مشـ تـركة لتدمـ يـر االســلحة الكيميائيــة الســورية
ـبتمر  2013عــن إطــار مشـ تـرك
واســتكماال لهــذا الراجــع اعلــن يــوم  14سـ ب
ي
ف
ئ
ت
ـا� لكنــه أبـ تـ� عــى 45
يفــرض ان تنتـ ي
ـ� ي� أواســط  30( 2014حزي ـران) وقــد ذكــرت مصــادر اعالميــة ان نظــام بشــار االســد أزال  19موقــع كيميـ ي
موقــع آخــر!![]54
ئ
ـا�[ ،]55ممــا أدى اىل تســاقط مصداقيــة الواليــات المتحــدة بالنســبة
واســتمرت االنتهــاكات بالنســبة للنظــام الســوري فيمــا يخــص الجانــب الكيميـ ي
ً
ف
للقضيــة الســورية ،بــل ان النظــام دبــر الحقــا هجمــات جديــدة بغــاز الكلوريــن ي� ]56[.2014
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المطلب
ي

ً
ف
ـ� لــم يبــدأ
ـى االمريـ ي
الواقــع ان التدخــل العســكري ي� األزمــة الســورية بالنســبةلالدارة األمريكيــة قــد بــدأ باك ـرا[ ]57ولكــن التدخــل العســكري الرسـ ي
ـ� ألول مــرة ،وكانــت معركــة كوبـ فـا� أول تعــاون ناجــح بـ ي ف
إال ف�  2014إثــر ظهــور داعــش ف� ســوريا[ ،]58وبــدأت الواليــات المتحــدة بإرســال المدربـ ي ف
ـ�
ي
ي
ف
اك ـراد ســوريا والواليــات المتحــدة[ ،]59وتعهــد مبعــوث الرئيــس أوبامــا ي� المنطقــة آنــذاك جــون الــن بــان الواليــان المتحــدة ستســلحهم وتحميهــم
حـ ي ف
ـ� الـ فـرصورة[.]60
ف
ف
و� اكتوبــر بــدأت عمليــة (العــزم المتأصــل)
ـدوىل لمحاربــة داعــش)[ ،]61ي
ـدوىل الموســع باســم (التحالــف الـ ي
و� تلــك الســنة تأســس التحالــف الـ ي
ي
ً
ً
ف
ف
ف
ـدوىل ي� ســوريا ]62[،والـ ت يـى قــررت رســميا إعــادة الــدور االمريــ� ي� ســوريا (كمــا ي� الع ـراق) عكــس نوايــا الواليــات المتحــدة زمــن إدارة
للتحالــف الـ ي
ـر�ء إال بســبب ظهــور داعــش)
الرئيــس اوبامــا ،والســؤال هنــا هــل جــاء الرئيــس ترامــب بقـرار يختلــف كمــا كان اوبامــا قــد قــرره (وهــو القـرار الــذي لــم يـ ب ي
مــن انســحاب امريــ� مــن ســوريا ؟....

ً
ف
ـاىل ،ي� مرحلــة مبكــرة وتحديــدا منــذ عــام
بإلقــاء نظــرة عــى مجريــات تفكـ يـر الرئيــس االمريــ� مــن خــالل تغريداتــه عــن االزمــة الســورية ،نالحــظ التـ ي
ف
ف
 2013دعا ترامب اىل االنسحاب االمري� من سوريا[ ]63ثم عاد للتحذير من دعم المعارضة المسلحة ي� سوريا ي�  ]64[،2013ثم عاد ليحتج
ً
ف
بعدهــا بيــوم واحــد متذمـرا عــن عــدم قيــام الــدول العربيــة الغنيــة (عــى حــد وصفــه) بدفــع امــوال وكلــف التدخــل االمريــ� ي� ســوريا[ ،]65وحــذر بعدهــا
ً
ف
بيــوم مــن قيــام الواليــات المتحــدة بـ فـرصب ســوريا وتأثـ يـر ذلــك عــى صورتهــا[ ،]66متســائا عــن جــدوى التــورط ي� ســوريا[ ،]67مؤكــدا عــى فرصورة
ً
ف
ف
ف
نيــل اوبامــا لتفويــض مــن الكونغــرس قبــل أي فرصبــة[ ،]68مكــررا رفضــه لتدخــل ي� ســوريا[ ،]69ثــم عــاد ي� تغريــدة مثـ يـرة للجــدل ليقــول انــه لــو فكــر ي�
الذهــاب لســوريا فســيذهب بشــكل مفـ ب ئ
ـا� وليــس بهــذا الشــكل المعلــن[ ،]70ثــم ســخر مــن فكــرة الخــط االحمــر للرئيــس اوبامــا وحثــه عــى االلتفــات
ً
ـددا ومحــذ ًرا مــن تدمـ يـر الحضــارة عــى حــد تعبـ يـره بســبب هجرةالسـ ي ف
ـوري� اىل اوربــا وامريــكا
المريــكا بــدل االنغمــاس بالشــأن الســورى[ ،]71وعــاد مهـ
ف
!![ ،]72ثــم عــاد يســخر بقــوة مــن قضيــة (الخــط االحمــر) ي� ]73[.2016
ً
ف
ـ� ي� ســوريا ،وليــس مــن المؤكــد معرفــة ان
ويبــدو واضحــا مــن اســتعراض افــكار ترامــب قبــل توليــه الرئاســة ،انتقــاده لعمليــة مــا اســماه التــورط االمريـ ي
ف ف
ت
ـ� ي� إدارة الرئيــس اوبامــا ،كعادتــه
كان هــذا االنتقــاد نابــع مــن رؤيــة اســراتيجية محــددة أم هــو مجــرد هجــوم لــكل مايفعلــه خصومــه مــن الديمقراطيـ ي
ف
ت
ت
و� أ كـ ثـر مــن مــرة مــن خــالل هــذه التغريــدات
الـ يـى أســتمر عليهــا طيلــة فــرة مــا قبــل فــوزه بالرئاســة وخــالل دورتــه الرئاســية األوىل ،ألن ترامــب أعــ� ي
إيحــاءات قويــة بالتناقــض وتصــورات بعيــدة عــن الحقيقــة فهــو مــن جهــة أدان عــدم تنفيــذ اوبامــا لوعــده بالتدخــل بعــد كــ� بشــار االســد للخــط
ف
االحمــر ،لكنــه كــرر مــن جهــة ثانيــة إدانتــه لمزيــد مــن التــورط االمريــ� ي� الشــأن الســوري !! إزاء ذلــك كانــت األنظــار مركــزة عــى إدارة ترامــب لمعرفــة
ئ
ـا� عــى منطقــة
كيفيــة ترصفهــا حيــال الشــأن الســورى ،وقــد بــدأت إدارة ترامــب بالتفاعــل مــع الحــدث الســوري مــن خــالل حادثــة الهجــوم الكيميـ ي
خــان شــيخون]74[.
ف
ف
ف
و� اول رد فعــل تلرامــب ي� نفــس يــوم الحــادث رصح بــان الهجــوم
بعــد أقــل مــن اربعــة اشــهر عــى اســتالم ترامــب لمســؤلياته ي� البيــت االبيــض ،ي
ف
يســتحق االدانــه ونســبه للنظــام الحاكــم وأنــه اليمكــن تجاهلــه مــن العالــم المتمــدن[ ،]75فيمــا رصحــت نيــ� هايـ يـى المبعوثــة االمريكيــة ي� األمــم
ً
المتحــدة بــأن اســقاط بشــار اآلن مــن أولويــات االدارة االمريكيــة[ ،]76كمــا انهــا لمحــت إلمكانيــة التــرصف بشــكل منفــرد ردا عــى هــذا الهجــوم]77[.
ً
ً
ف
ف
قائــا (تذكــروا ان كل مقاتـ يـى الحريــة هــؤالء ي� ســوريا ال يــردون شــيئا غـ يـر ان يطـ يـر ّوا الطائ ـرات !!) ي� إشــارة اىل احــداث  11أيلــول ،بأعتبارهــم مــن
المعارضــة االســالمية.
ش
ـوذ� بالنســبة لالمريــكان عــى االرض الســورية  ،فهــو
وهنــا بــرز دور قــوات ســوريا الديقراطية(قســد)([)]78والواقع ان قســد قــد اثبــت انــه �يــك نمـ ب ي
ً
ف
مــن جهــة ليــس مرتبطــا بــأي دولــة مــن دول المنطقــة ،ومــن جهــة اخــرى فهــو الطــرف الوحيــد ي� المعارضــة الســورية الــذي اليمكــن ان تلوثــه شــبهات
ف
ف
الديى إســوة بجميع فصائل المعارضة الســورية االخرى ،ولالمريكان تجربة طيبة ي� التعامل مع نظرائهم أكراد العراق ،ويحظون بســمعة
االنتماء
ي
ف
ث
ف
ـاىل لتســليحه وتدريبــه لمواجهــة
ممتــازة بـ يـ� جميــع صنــاع القـرار وأروقــة الساســة ي� واشــنطن  ،لذلــك بــدت واشــنطن وكأنهــا عــرت عــى الوكيــل المثـ ي
ف ش
ه صغــر حجــم هــذا الفصيــل وانقطاعــه عــن بقيــة فصائــل المعارضــة الســورية،وكراهية الجانــب الـ تـر يك
داعــش ي� �ق ســوريا  ،والمشــكلة الوحيــدة ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ا� لــه (والســيما الـ تـر يك)([.)]79
وااليـر ي
ف
ت
ف
ف
ئ
ـدوىل بالتعــاون مــع قســد بالكثـ يـر مــن
وهكــذا بــدأت العمليــات المشــركة بـ يـ� الطرفـ يـ� ([،)]80وقبــل مـ بـ� ترامــب ي� آب  2017إذ قــام التحالــف الـ ي
ً
ف
المنجـزات ([ ،)]81لكــن هــذا التعــاون اصطــدم بالتحفــظ والرفــض الـ تـر يك الرصي ـ ــح ،إذ ليــس �ا ان تركيــا لطالمــا ربطــت (( PYDو( )YPGي� ســوريا
ف
ـتا�( (PKK
اط)ووحــدات حمايــة الشــعب مــع حــزب العمــال الكردسـ ي
(حــزب االتحــاد الديمقر ي
ف
ف
ت
ف
ـا� الكرديــة ي� ســوريا
ـرك معـ يـ� اســتهدف إســقاط مدينــة كوبـ ي
،وهــوكمــا معــروف العــدو اللــدود للدولــة الركيــة ،وبــرزت شــكوك غـ يـر مثبتــة حــول دعــم تـ ي
بيــد داعــش ([ ،)]82والواقــع ان تزايــد قــوة قســد زاد مــن عدائيــة تركيــا ورفضهــا لهــذه التنــام المضطــرد ف� قوتهــا وبدايــة توجيــه ف
الرصبــات العســكرية
ي
ي
ف
لقســد مــن الجيــش الـ تـرك إبتـ ً
ـداء مــن آذار  2016ي� عفريــن ([، )]83وعنــد بــدء عمليــة منبــج ارصت تركيــا عــى وجــوب عــزل قســد عــن العمليــات
ي
ف
وكـ شـ�ط للمشــاركة بهــا  ،ورفضــت واشــنطن طلبــات انقــره  ،وبــدأت العمليــات مــع حلفائهــا ي� ســوريا ([.)]84
ودعــت انقــره إبــان عمليــات شــمال حلــب ف� فرايــر  2016اىل اقامــة منطقــة حظــر الطــران ([ ،)]85و بالطبــع ت
اعرضــت موســكو عــى الفكــرة ألنهــا
ي
ي ب
رمــت بــكل ثقلهــا وراء انتصــار االســد عــى كل خصومــه وضمــان بســط ســيطرة نظامــه عــى كامــل الـ تـراب الســوري .ومــن شــأن ذلــك المقـ تـرح ان يمنــع
ف
تحقيق خطط روسيا ف� هذا المجال ([ ،)]86و ف� آب من نفس العام بدأ القصف ت
الر يك عى شمال منبج (باإلضافة لقصف داعش ي� جرابلس
ي
ي
ً
ً
ف
) ([ ،)]87ومعــه بــدأ التدخــل العســكري الـ تـر يك رســميا ي� ســوريا ( لمحاربــة داعــش والـ ت يـى أســمتها تركيــا درع الف ـرات) معلنــة رســميا انهــا موجهــة
ف
ف
ـ� مــن
لداعــش ولوحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة ([ ،)]88ومنــذ ذلــك الحـ يـ� بــدا ان الواليــات المتحــدة واقعــة أمــام عــدة ضغــوط ي� ســوريا فـ ي
ـ�
جهــة ملزمــة بمحاربــة داعــش دون دعــم نظــام االســد ( المدعــوم مــن خصــوم امريــكا كإيـران وحــزب هللا أو منافســيها كروســيا ) ومــن جهــة ثانيــة فـ ي
ف
ت
وه الكــرد كأداة ممتــازة عــى االرض لمحاربــة الدواعــش  ،لكنهــا غـ يـر راغبــة
ملزمــة بحمايــة الجهــة الوحيــدة ي� ســوريا الـ يـى تدعمهــا وتســلحهاوتؤيدها ي
ً
ً
ً
ً
طبعــا بمواجهــة االتـراك الذيــن يــرون فيهــا خصمــا وعــدوا خطـ يـرا (ربمــا أ كـ ثـر مــن داعــش نفســها) ،ويضعــون هــدف القضــاء عليهــا كمعيــار او مقيــاس
ً
ف
ف
ت
ت
ـاىل مــن
لعالقاتهــم بــأي طــرف ي� المنطقــة او خارجهــا حــى اضطــرت امريــكا ترامــب اىل االعــراف رســميا بعــدم قدرتهــا عــى االســتمرار ي� وضعهــا الحـ ي
ف
ت
االعراضــات الشــديدة الـ ت يـى
خــالل االعــالن عــن ســحب قواتهــا مــن ســوريا([. )]89ثــم تراجعــت اىل الموافقــة عــى ابقــاء  400جنــدي ي� ســوريا بعــد
جوبــه بهــا قـرار ترامــب مــن قبــل الخارجيــة والبنتاغــون .

الخاتمة

ف
ف
ش
ـاس ي� التأري ـ ــخ المعــارص لتغيـ يـر وتبــدل األنظمــة الدوليــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة
رأينــا ي� هــذا البحــث كيــف كان الــ�ق االوســط هــو محــك اسـ ي
ف
ش
ت
و� كثـ يـر مــن بقاعــه الســيما ف� الع ـراق وســوريا ومــرص وفلسـ ي ف
ـر�  ،وقــد حاولنــا أن نرصــد تراجــع
ـط� ي
وغرهــا مــن أقطــار المــ�ق العـ ب ي
ي
وحــى اآلن ي
ف
الموقــف االمريـ ف ش
وه القضيــة الســورية  ،وقــد
ـ� ي� الــ�ق األوســط مــن خــالل قيــاس مواقــف هــذا الطــرف بالنســبة لقضيــة اساســية ي� عرصنــا أال ي
ي
ت
وجدنــا ان الطــرف االمريــ� رغــم التناقــض الظاهــر بـ ي ف
ـ� إدارتيــه كمــا يفــرض واللتــان عارصتــا هــذه األزمــة (أوبامــا و ترامــب) إال انهمــا بالنتيجــة عكســتا
ي
ً
ً
ف
ت
ش
ـ� ي� عمــوم الــ�ق األوســط  ،وهــو مانتنبــأ مــن خــالل بحثنــا هــذا ان يــزداد
موقفــا واحــدا مــن هــذه األزمــة  ،يتمثــل باالنســحاب والراجــع االمريـ ي
ويتحقــق ف ي� الســنوات القادمــة ســواء اســتطاع ترامــب ان يتجــدد واليتــه ف ي� انتخابــات  2020القادمــة او حلــت محلــه إدارة ديمقراطيــة جديــدة.
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الهوامش
بير رنوفان ،تاري ــخ القرن شالع�ين  ،1948-1900ترجمة نورالدين حاطوم ،دمشق ،مطبعة الجامعة السورية ،1959 ،ص.48
[ ]1ي
ف
[ ]2جــاءت تدخــل الواليــات المتحــدة واليابــان ي� الحــرب ،ليثبــت ان أوروبــا لــم تعــد قــادرة بمفردهــا عــى تحديــد مصـ يـر السياســة الدوليــة ،فالتغـ يـر
ً
ً
ف
ـى ادى اىل تحــول هــذا التــوازن لصالــح القــوى غـ يـر اوروبيــة ،ومــن ثــم إكتســاب السياســة الدوليــة طابعــا عالميــا ،وقــد
الجوهــري ي� تــوازن القــوى العالـ ي
تعمــق هــذا اإلتجــاه بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إذ ظهــر تبعيــة أوروبــا للواليــات المتحــدة االمريكيــة أنظر:د.محمــد الســيد ســليم ،تطــور السياســة
ش
الدوليــة ف� القرنـ ي ف
والع�يــن ،دار الفجــر للنـ شـ� والتوزي ـ ــع ،القاهــرة ،2002 ،ص.275
ـ� التاســع عـ شـ�
ي
زك ،بغداد ،دارالحرية للطباعة ،1976 ،ص.29-28
[ ]3تشارلس ي
اولرش ،الحرب الباردة ومابعدها ،ترجمة فاضل ي
ف
[ ]4ميثاق منا� ش
م�وع ش
د� ،ش
االمر يك المعارص) ،مركز الدراســات االسـ تـراتيجية ،جامعة كربالء
ال�ق االوســط
ـياس ي
ي
ي
الكبر (قراءة ي� الفكر السـ ي
مجلة أهل البيت ،العدد  ،19ص.557
انظر الرابطhttp://abu.edu.iq/reserch/13768 :

ف
ف
[ ]5الكــرد أو األ ك ـراد (بالكرديــة :كــورد) هــم شــعوب يعيشــون ي� غــرب آســيا شــمال الـ شـ�ق األوســط بمحــاذاة جبــال زاكــروس وجبــال طــوروس ي�
ف
المنطقــة الـ تـى يســميها األ كـراد كردســتان الكـ بـرى ،وتعــد القوميــة الكرديــة مــن الســكان االصليـ ي ف
ـياوه اليــوم عبــارة عــن
ـ� االقــدم � منطقــة غــرب اسـ
ي
ي
ش
ش
ش
ت
إمراطورية
الى أنشــأت ب
أجزاء من شــمال �ق العراق وشــمال غرب إيران وشــمال �ق ســوريا وجنوب �ق تركيا .وينحدرون من القبائل الميدية ي
ف
ف� القــرن الســابع قبــل الميــالد ،ويختلــف تعــداد األ ك ـراد باختــالف المصــادر بـ ي ف
ـ�  40 -30مليــون نســمة ،يعيــش القســم األ كـ بـر منهــم ي� تركيــا (مــا
ي
ـ�  15إىل  20مليــون نســمة ،حــواىل  %20مــن إجمــاىل الســكان) ،ثــم إيـران (حــواىل  8ماليـ ي ف
بـ ي ف
ـ� ،أقــل مــن  )%10ثــم العـراق ( 5,69مليــون نســمة،
ي
ي
ي
ف
ف
ث
ف
ـو� نســمة %15 ،مــن الســكان), ،وعــى إثــر انهيــار الســلطنة العثمانيــة ي� نهايــة الحــرب العالميــة
مــا بـ يـ�  15إىل  )%20وأخـ يـرا ســوريا (أ كــر مــن مليـ ي
ف
ف
ت
الى أبرمت ي� 1920
األوىل رأى األكراد حلم الحصول عى وطن خاص بهم عى وشك أن يتحقق بعدما أصبح ب
حرا عى ورق ي� معاهدة سيفر ي
ومنحــت األ كـراد حــق تقريــر المصـ يـر.
ف
ولكــن هــذا الحلــم تبخــر بعــد انتصــار مصطـ فـ� كمــال ف� تركيــا واضط ـرار الحلفــاء ت
للراجــع عــن بنــود معاهــدة ســيفر واســتبدالها ي�  1923بمعاهــدة
ي
لــوزان الـ تـى وضعــت الشــعب الكــردي تحــت ســيطرة تركيــا وإيـران باإلضافــة إىل بريطانيــا وفرنســا اللتـ ي ف
ـ� كانتــا دولـ ت يـى االنتــداب عــى العـراق وســوريا عــى
ي
ً
ً ت ً
ً
ً
ف
ـواىل .ويعــد األ كـراد أ كـ بـر قوميــة ال تملــك دولــة مســتقلة أو كيانــا سياســيا موحــدا معرفــا بــه عالميــا ،إال أن الكــورد ي� العـراق ،اســتطاعوا اســتغالل
التـ ي
ف
ف
ف ت ف
ـماىل ،حكمــا ذاتيــا
هزيمــة نظــام صــدام حسـ يـ� الـ يـى مـ يـى بهــا بعــد انســحابه مــن الكويــت فقامــوا بانتفاضــة ضــده ي�  1991وأقامــوا ي� إقليمهــم الشـ ي
ف
ت
ف
و� ســوريا ،عـ فـا� األ كـراد عــى مــدى عقــود مــن تهميــش واضطهــاد
ا� الــذي أنشــأ جمهوريــة اتحاديــة .ي
أقــر رســميا ي�  2005بموجــب الدســتور العـر ي
ف
مارســهما بحقهــم النظــام البعـ ثـى ،وكانــت خاللهــا أقــص طموحاتهــم ه االعـ تـراف بحقوقهــم .وعندمــا اندلــع الـ ف فـراع بـ ي ف
ـ� النظــام والمعارضــة ي� 2011
ي
ي
ت ف
ف
ت
ذا� ي� قســم مــن
وقــف األ ك ـراد عــى «الحيــاد» ،لكنهــم مــا لبثــوا أن اســتفادوا مــن الفــو� الـ يـى ولدتهــا الحــرب إلقامــة إدارة كرديــة تتمتــع بحكــم ي
المناطــق الشــمالية.
ً
االمراطوريتـ ي ف
ـ� العثمانيــة والصفويــة طــوال حكمهمــا ضــد االقليــات واالثنيــات وحـ تـى االديــان االخــرى كمــا فعلــت الدولــة
وكان الكــورد تاريخيــا اداة بيــد ب
ف
العثمانيــة ،أثنــاء الحــرب العالميــة االوىل باســتعمال الكــرد ي� اإلبــادة الجماعيــة ضــد االرمــن  ،بــل وحـ تـى ضــد الكــرد االيزيديــن ولألســف تحــت ســتار
ف
ف
الديــن ،أمــا اليــوم وعــى العكــس مــن ذلــك ،فإنهــم يشــكلون عن ـرصا أساســيا ي� الحــرب ضــد التنظيمــات الجهاديــة ي� ســوريا والع ـراق ،فقــد اصبــح
ً
ف
ً ف
الكــورد العبــا ي� التفاعــالت السياســة الدوليــة أآلن ي� منطقــة الـ شـ�ق األوســط  ،ولــن تشــهد المنطقــة اســتقرارا مالــم تعالــج المشــكلة الكرديــة برمتهــا
بشــكل عــادل.
[ ]6احمــد ثابــت ،مبــادرة الـ شـ�ق االوســط الكبـ يـر االبعــاد السياســية واالسـ تـراتيجية ،مركــز الكاشــف للدراســات االسـ تـراتيجية ،المنابــع
االسـ تـراتيجية ،2004،ص.12انظــر الرابــطhttp://goo.gl/gaurb6:
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ـ� اجتماعيـ ي ف
ـ� نظامـ ي ف
[ ]7كانــت الحــرب البــاردة رصاعــا ايدولوجيــا حــادا بـ ي ف
ـ� إعتمــد كالهمــا ايدولوجيتــان متناقضتــان ي� مضمونهمــا و غاياتهمــا بعيــدة
المــدى ،همــا االشـ تـراكية الســوفيتية  ،والرأســمالية الغربيــة.
إذ يمكــن القــول أن الحــرب البــاردة قــد تفرعــت عــن الحــرب العالميــة الثانيــة ،ولذلــك حينمــا شــعرت الــدول الغربيــة أن االتحــاد السـ ت
ـوفيى يبســط
ـا� يتضمــن الســ� لنـ شـ� المذهــب الشــيوع ف� تلــك الــدول وإقامــة حكومــات مواليــة لــه وإبتـ ً
نفــوذه ف� ش� ت� أوروبــا بشــكل مبـ ش
ـداء مــن ســنة 1946
ي ي
ي
ي
ي
ف
حدثــت سلســلة مــن الوقائــع الـ تـى تراكمــت وأنتهــت بخلــق الحــرب البــاردة ي� خــالل عــام .منهــا :
ً
م�وع بظبط التسلح باسم ش
اوال :س� الواليات المتحدة االمريكية الحتكار القنبلة النووية من خالل طرح ش
(م�وع باروخ):
ي
الم�وع الذى ت
وهو ش
ت
اقرح فرض رقابة دولية عى انتاج السالح النووي مما كان ف
السوفيى من امتالك هذا السالح.
يعى منع االتحاد

ف
ف
ف
و� صيــف عــام  1945حيــث اندلعــت احــداث هامــة ي� شــمال اي ـران .عندمــا شــكل االك ـراد (جمهوريــة
التطــور الثـ ي
ـا� :كانــت أي ـران نقطــة البدايــة ي
ً
ف
ف
(القا� محمد) ،وكذلك س� (حزب توده) اىل تاسيس جمهورية مستقلة ي� أذربيجان بمساعدة
كوردستان) وتحديدا يوم1945/1/21بقيادة
ي
ً
ـتغا وجــوده العســكرى ف ي� تلــك المنطقــة.
الجيــش االحمــر ،مسـ
لكــن �عــان مــا اســتغلت إدارة ترومــان ( )1952-1945اتفاقيــة التحالــف الثـ ث
ـال� (بريطانيــا ،االتحــاد السـ ت
ـوفيى ،الواليــات المتحدةاالمريكيــة)،
ي
بمزاحمــة القــواة الســوفيتية ،حيــث نصــت هــذه االتفاقيــة ان تســحب كل مــن بريطانيــا واالتحــاد السـ ت
ـوفيى ،قواتهــا العســكرية مــن ايـران خــالل فـ تـرة
ت
اىل اتفــاق حــول االســتثمار
ـماىل ايـران بالتوصــل ي
اقصاهــا ســتة أشــهر بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة .وقــد ربــط االتحــاد الســوفيى انســحابه مــن شـ ي
ف
ت
الريطانيــة ف ي� ايـران.
المشــرك لحقــوق النفــط ي� تلــك المنطقــة ،وهــو مــاكان يعـ ف يـى تهديــد المصالــح النفطيــة ب
ً
ثالثا - :تصاعد الحركة الشيوعية ف ي� اليونان واللجوء اىل استعمال العنف ضد الحكومة المدعومة من بريطانيا.
ف
وكانــت بريطانيــا والواليــات المتحــدة تؤمنــان أن االتحــاد السـ ت
ـوفيى يدعــم تلــك الحركــة .ولمــا فشــلت بريطانيــا ي� دعــم اليونــان ضــد الحركــة اليســارية
بــادرت بإخطــار الواليــات المتحــدة بعجزهــا عــن االســتمرار ف ي� دعــم الحكومــة اليونانيــة ،ممــا ادخــل اليونــان ف ي� اتــون الحــرب البــاردة.
ً
ف
ف
رابعــا :عــدم التوصــل اىل أي نتائــج ي� التعامــل مــع القضيــة االلمانيــة .أثنــاء مؤتمــر وزراء خارجيــة الــدول االربـ ــع الــذي انعقــد ي� موســكو  10مــارس
ت
ـر� .ويــؤرخ لهــذا المؤتمــر بأنــه يمثــل البدايــة الرســمية للحــرب الباردة.للمزيدأنظــر:
ســنة  ،1947وذلــك الختــالف المنهــج الســوفيى عــن المنهــج الغـ ب ي
ـ� التاســع عـ شـ� و ش
د .محمــد الســيد ســليم ،تطــور السياســة الدوليــة ف� القرنـ ي ف
الع�يــن ،دار الفجــر الجديــد للنـ شـ� و التوزيـ ـ ــع ،القاهــرة ،الطبعــة
ي
الثانيــة، 2004 ،ص.566
ف
[ ]8ان اهــم مــا تمـ ي فـرت بــه سياســة ترومــان ،هــو التخـ يـى العلـ ف يـى عــن سياســة عــدم التــورط ي� القضايــا االدوليــة ،والـ تـى كانــت االدارة االمريكيــة الســابقة
ف ف
ف
انكل� ي� /12نيســان-أبريل 1945قبل شــهر عى انتهاء الحرب العالمية الثانية ،وقدخلفه
تحاول اضفائها عى سياســاتها الخارجية ،إذ تو� فر ي
اط هاري ترومان ( .)1952-1945المصدر نفسه ،ص.567
نائبه الديقر ي
ت ف
[ ]9غرت الواليات المتحدة ت
يف
أتجاه�:
أسراتيجيتها العسكرية تجاه االتحاد
السوفيى ي�
ي
ي
األول :هو ت
سوفيى جديد برد قوي يشمل كل دول الكتلة ش
ت
ال�قية.
إسراتيجية األنتقام الشامل ،ويقصد بذلك الرد عى أي تهديد أو عدوان
ي
الثـ فـا� :سياســة حافــة الهاويــة ،ويقصــد بهــا الوصــول بالعالقــة مــع االتحــاد السـ ت
ـوفيى إىل أقــص حــد ممكــن مــن التصعيــد إلجبــاره عــى وقــف أي
ي
ي
توســع جديــد.
ـ� مبــدأ ايزنهــاور  :والــذي نــص عــى التعهــد بمســاعدة دول الـ شـ�ق االوســط ضــد أي عــدوان مســلح مــن قبــل الشــيوعية الدوليــة.
قــدم الرئيــس االمريـ ي
المصدر نفســه ص.569

ف
ف
ـيوع ) والــذي ضــم ي� عضويتــه
ه مقــر الكومنفــورم الــذي تأســس ي� سـ ب
ـالم الشـ ي
ـبتمر ســنة  ( 1947المكتــب االعـ ي
[ ]10ورغــم ان بلغ ـراد كانــت ي
ـوفيى ودول أوروبــا ش
االح ـزاب الشــيوعية ف� االتحــاد السـ ت
يف
ال�قيــة (ســبعة أح ـزاب) باالضافــة اىل الحزبـ ي ف
ـ�.إال أنــه تــم
ـ� الشـ
ي
ـيوعي� االيطــاىل والفرنـ ي
ف
ف
ف
ـتال� وتيتــو حــول الــدور السـ ت
ـ� سـ ي ف
طــرد يوغســالفيا منــه �  2يونيــو ســنة  1948عــى اثــر انــدالع الـ فـراع بـ ي ف
ـوفيى ي� يوغســالفيا.
ي
ف
لتبى خروشوف لسياسة التعايش
السلى-:
[ ]11كانت هناك جملة من االسباب ي
ي
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ال�قية.أذ ان القدرة العسكرية الغربية كانت اعى من ش
عدم التوازن ف� القدرات العسكرية الغربية و شال�قية .
ي
ف
ت
إتبــاع الواليــات المتحــدة اســراتيجية الــرد الشــامل و سياســة حافــة الهاويــة ي� ظــل وجــود عمليــة تــوازن الرعب.والنتائــج الكارثيــة إلنــدالع أيــة حــربجديــدة.
كان المتصور أن تؤدي تالسلى إىل تخفيف عبء سباق التسلح.
اسراتيجية التعايش
ي
ت ف
ف
ـوفيى ي� امكانيــة هزيمــة تلــك الــدول نتيجــة
نتيجــة لتصاعــد حـركات التحــرر الوطـ يـى المعاديــة للــدول االســتعمارية الغربيــة ،زادت ثقــة االتحــاد السـ ياســتعمال القــوة الناعمــة.
ً
ً
ً
ف
وسياسيا ولهذا ف
سوفيى ي ف
ت
ممر.
ح� العالم الثالث ي� عهده بدعم
جدوى اإلنفتاح عى العالم الثالث ،ودعمه اقتصاديا وعسكرياي
ي
ف
ف
ـر� عــى االقــل ،واالهتمــام بالصناعــات المدنيــة
ـاع لبــالده اىل المســتوى الغـ ب ي
رأى خروشــوف اولويــة تأمـ يـ� التفــوق االقتصــادي والثقـ يـا� واالجتمـ ي
بجانــب الصناعــة العســكرية.
ف
ف
ت
ـلى والــرد المــرن ،إندلعــت أزمــة كوبــا عــام 1962ي� امريــكا الالتينيــة ،وكانــت الواليــات المتحــدة قــد حاولــت
[ ]12ي� ظــل اســراتيجيتا التعايــش السـ ي
ً
ف
غزو كوبا فيما عرف بأســم خليج الخنازير ي�  / 15إبريل ســنة .1961وهو الغزو الذي فشــل ف ي� تحقيق أهدافه ،مما مهد الحقا ألزمة الصواري ــخ.
ف
ويمكــن القــول ان أزمــة الصواريـ ـ ــخ الكوبيــة مثلــت نقطــة تحــول ي� الحــرب البــاردة .وذلــك ان األزمــة مثلــت أقــرب نقطــة وصلــت عندهــا الدولتــان
ف
العظيمــان إىل حافــة الحــرب المبـ ش
ـا�ة بمــا تعنيــه مــن آثــار مدمــرة هائلــة ،ومــن ثــم بــدأت الدولتــان ي� إعــادة تقييــم سياســاتهما بإتجــاه تفــادي حــدوث
ـوفيى صواريخــه ف� االر ف
ازمــات مــن هــذا النــوع  ،وحــرص هــذه األزمــة الناجمــة عــن وضــع االتحــاد السـ ت
ا� الكوبيــة ومطالبــة الواليــات المتحــدة
ي
ي
ف
ئ
ـواط الكوبيــة ي� أكتوبــر .1962
بســحب تلــك الصواريـ ـ ــخ ،وقيامهــا بحصــار الشـ
ت
ـوفيى صواريخــه مــن كوبــا .مقابــل تعهــد الواليــات المتحــدة
فقــد تفاهمــت الدولتــان حــول االزمــة مــن خــالل حــل وســط ســحب ،بموجبــه االتحــاد السـ ي
ف
ف
ئ
ف
ـز� للتجــارب
و� ســنة  1963توصلــت
ِ
الدولتــان اىل إبـرام اتفاقيــة الحظــر الجـ ي
ا� الكوبيــة ،وســحب صواريخهــا الموجــودة ي� تركيــا ،ي
بعــدم غــزو االر ي
النوويــة ،ورغــم عــزل خروشــوف ســنة  1964وتــوىل قيــادة جماعيــة جديــدة مكونــة مــن بريجنيــف الســلطة ف� االتحــاد السـ ت
ـوفيى ،اال ان القيــادة
ي
الجديــدة اســتمرت ف� اتبــاع اسـ تـراتيجية التعايــش الســلى ،ويمكــن القــول ان العمالقـ ي ف
ـ� ادركا بعــد ازمــة كوبــا قواعــد اللعبــة ووضعهــا ســوية باالتفــاق
ي
ي
ً
وثــم إنشــاء الخــط الســاخن ألول مــرة بـ ي ف
ـ� موســكو وواشــنطن وظلــت القوتــان تسـ يـران معــا بموجــب هــذه القواعــد حـ تـى نهايــة الحــرب البــاردة.
ت
اإلسراتيجية والسياسة الدولية ،يبروت ،االبحاث العربية ،1979 ،ص.41
صري مقلد،
أنظر :إسماعيل ب
ف
ف
ف
[ ]13ولعــل اهمهــا كان هــو مشــاركة الــدول االربـ ــع المنتــرصة ي� الحــرب العالميــة الثانيــة ي� مؤتمــر فيينــا ي� 15مايــو ســنة  1955ويعتـ بـر مؤتمــر
1955إنعطافــة مهمــة لمســار العالقــات الدوليــة ومـ ش
ـ� العالمـ ي ف
ـ� القطبـ ي ف
ـؤ� عــى انتهــاء مايســى بالقطبيــة الثنائيــة الجامــدة بـ ي ف
ـ� والــذي شــهد:
والى نصت جالء قوات الدول المتحالفة مقابل ت ف
ت
األخرة بالحياد
الرام
ي
توقيع تلك الدول معاهدة الصلح مع النمسا ي

ت
ـوفيى وألمانيــا األتحاديــة .واصبحــت المانيــا حقيقــة دوليــة (أي المانيتـ ي ف
ف
ـ�) و اصبحــت المانيــا الغربيــة
تبــادل العالقــات الدبلوماســية بـ يـ� االتحــاد السـ ي
ف
ـ� وهــذا يعـ ف يـى أن تقســيم اوروبــا اصبــح حقيقــة واقعــة.
عضــو ي� الحلــف االطلـ ي
أنظــر  :د .اينــاس ســعدي عبــد هلل ،الحــرب البــاردة ،تاري ـ ــخ العالقــات االمريكية-الســوفيتية (، )1990-1945العـراق بغــداد ،كليــة االداب-الجامعــة
المستنرصية ،2015،ص .47
ـوفيى ,فإن دوافع ف
[ ]14ف� أعقاب العدوان اال�ائيى  1967عى مرص وســوريا واألردن ،فبالنســبة لالتحاد السـ ت
تبى سياســة االنفراج كانت تكمن
ـوفيى ،وتقليــص النفقــات الدفاعيــة الســوفيتية .وقــد تصــور االتحــاد السـ ت
ف� أزديــاد حــدة الـ ف فـراع الصيـ فـى السـ ت
ـوفيى أن التقــارب مــع الواليــات المتحــدة
ي
ف
قــد يشــكل رادعــا للصـ ي ف
ـ� الشــعبية ي� احتمــال الهجــوم عليــه.
بــدأت الواليــات المتحــدة مــن جانبهــا ،وتحــت تأثـ يـر الــدور الــذى قــام بــه هـ فـرى كيســنجر مستشــار ألمــن القــوم  ,ووزيــر الخارجيــة االمريــ� فيمــا بعــد
ف
ف
ف
:
ي� إقامــة عالقــات جديــدة مــع كل منهمــا ي� ظــروف الـ ف فـراع بينهمــا  ,وأصبحــت الواليــات المتحــدة العامــل المــوازن ي� مثلــث عالقــات
ـ� منــذ عــام  1970وتمثــل بموافقــة الواليــات المتحــدة عــى ان تحــل الصـ ي ف
واشــنطن – موســكو -بكـ ي ف
ـ� الشــعبية محــل جمهوريــة الصـ ي ف
ـ� الوطنيــة
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ـ� ســنة  ،1972لذلــك رأى االتحــاد السـ ت
(تايــوان ) ف� األمــم المتحــدة ،ثــم االتفــاق عــى تبــادل التمثيــل الدبلومــاس بعــد زيــارة نيكســون الصـ ي ف
ـوفيى أن
ي
ت
ف
هــذا التطــور يمكــن أن يــؤدي إىل نشــوء محــور صيــى –أمريــ� ،ومــن ثــم ,فــإن االنفـراج االمريــ� الســوفيى يمكــن أن يعطــل مــن نشــوء هــذا المحــور،

ف
ف
ومــن الالفــت لإلنتبــاه إن هــذا التوجــه نحــو تعميــق االنفـراج جــاء ي� وقــت كان فيــه جنــود الواليــات المتحــدة االمريكيــة يخوضــون معركــة خــا�ة ي�
فيتنــام.
ف
أنظــر  :فرجينيــا بروديــن ومــارك ســيلدون ،الــ� المعــروف ،مبــدأ نيكســون وكيســنجر ي� آســيا ،بـ يـروت ،المؤسســة العربيــة للدراســات ،والنـ شـ�،

 ،1974ص.41-40
ف
ت
ه العهــد الذهـ بـى لعمليــة االنف ـراج الــدوىل حيــث تــم خــالل عقــد مؤتمــر القمــة األول ي� موســكو /30-22مايــو ســنة
[ ]15تعتـ بـر فــرة الســبعينات ي
ـ� الدولتـ ي ف
 1972بزيــارة نيكســون إليهــا  ،وقــد أســفرت القمــة عــن إصــدار وثيقــة «إعــالن المبــادئ االساســية للعالقــات بـ ي ف
ـ�» ،تلتهــا زيــارة بريجنيــف
ف
ت
والى ادت اىل :
اىل واشنطن ي� /25-18يونيوسنة  1973ي

 تجنب العالقة الصفرية ي فب� الواليات المتحدة والسوفيت ومنع نشوب حرب نووية,ونبذ استخدام القوة أوالتهديد بها.
 حل مشاكل دولية مزمنة كمشكلة بر ي فل�,والتوصل إىل إتفاق بشأن وثيقة هلسن� عام .1973
ت
االسراتيجية األوىل .) )salt
 -نزع السالح الشامل وتوقيع اتفاقية الحد من االسلحة

ت
السوفيى أثناء حرب أكتوبر  1973ي ف
 نجحت سياسة االنفراج الدوىل ف� منع نشوب مواجهة مسلحة ي فب� مرصو
ب� الواليات المتحدة واالتحاد
ي ي
ســوريا من ناحية وإ�ائيل من ناحية أخرى.وتعاونت الدولتان إليقاف العمليات العســكرية  ,وســحب القوات اال�ائيلية
ـن� األوىل ســنة 1972والثانيــة ســنة 1973واألهــم عــى مســتوى
 تحققــت اإلنطالقــة الحقيقيــة لعمليــة االنفـراج الـ يـدوىل عندمــا عقــدت قمــة هلسـ ي
ف
ت
ـن�) .واختلفــت تلــك القمــة
روؤســاء الــدول ســنة 1975 ،حرصتــه ( )33دولــة ووقعــت هــذه الــدول عــى الوثيقــة النهائيــة الـ يـى عرفــت ب(وثيقــة هلسـ ي
ـ� .بــدون مشــاركة الواليــات المتحــدة واالتحــاد السـ ت
ـ� المتصارعـ ي ف
عــن القمــم الســابقة حيــث شــارك فيهــادول الحلفـ ي ف
ـوفيى .تعــرف أيضــا بإتفاقيــات
ـ� األلمانيتـ ي ف
ـ� الــدول األعضاءبمــا ف� ذلــك الحــدود القائمــة بـ ي ف
هلســن� ،وتضمنــت االعـ تـراف بالحــدود القائمــة بـ ي ف
ـ�.
ي
ي

أنظــر :عبدالخالــق عبــدهللا ،العالــم المعــارص والرصاعــات الدوليــة ،سلســلة عالــم المعرفــة  ،الكويــت ،مطابــع الرســالة ،1989،العــدد ،133ص. 78
وللمزيــد مــن التفاصيــل ف ي� عهــد نيكســون انظــر:
ف
ت
ف
الثا� ،1984،ص.379
هري كيسنجر ،سنوات العصف ،مذكرات  ،مركز البحوث والمعلومات  ،سلسلة الكتب المرجمة ،العدد،8المجلد ي
ف
ف
ف
ـ� ي� هــذا الجــزء مــن العالــم ،ويشـ يـر البعــض
[ ]16رأت القيــادة الســوفيتية ي� ذلــك الوقــت ان التدخــل ي� افغانســتان هوالــذي يوقــف الوجــود االمريـ ي
ف
ت ف
ت ف
ـوفيى ي� ترجمــة تقدمــه العســكري إىل نفــوذ وقــوة سياســية ي� الســاحة
ـوفيى ي� أفغانســتان هــو رغبــة االتحــاد السـ
إن مــن أســباب التدخــل السـ
ي
ي
الدوليــة ،مــع تجنــب المواجهــة المبـ ش
ـا�ة مــع الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،ف� ظــل الوفــاق الــدوىل بينهمــا آنــذاك ،كذلــك االتحــاد السـ ت
ـوفيى كان
ي
ي
ي
يعتقــد ان واشــنطن تعتـ بـر افغانســتان منطقــة هامشــية بالنســبة لهــا ،ولــن يدفعهــا تدخــل الســوفيت اىل حــدوث مواجهــة مبـ ش
ـا�ة بـ ي ف
ـ� البلديــن،

ً
ً
وبالتــاىل فــإن عمليــة الغــزو السـ ت
ـوفيى ألفغانســتان قــد تكــون رســالة اىل بــزوغ نجــم موســكو كقــوة عظــى نشــطة عالميــا مجــددا.
ي
ي
أنظر:

ف
ت ف
ت
االلكرونيــة،
ـ� ي� الع ـراق ،جريــدة الريــاض
ـالم السـ
صالــح النملــة ،االعــالم والسياســة الخارجيــة ،مقارنــة الــدور االعـ ي
ي
ـوفيى ي� أفغانســتان واالمريـ ي
htti://www.alriydh.com
ف
وكذلك أنظر:
مصط� عاشور «افغانستان جراح تتجدد»htti://www.islamonline.net ،
ت
يف
الى ادت لهذه النتيجة  ،منها:
الداخى
المستوي�
[* ]17كانت هناك جملة من اإلخفاقات األمريكية عى
ب ي
ي
وخار� ،ي
ف
الفيتنام.
الشوع
 الهزيمة ي� فيتنام  ،1975بعد حرب دامت من سنة  ،1975-1959وعى أثرها تم توحيد فيتنام تحت قيادة الحزبي
ي
 فضيحة ووتر غيت.ف
 فشل تحرير الرهائن ي� ايران .1980An Academic And Scientntific Journal
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التخى عن الحلفاء ف ي� ايران و نيكاراغوا واماكن اخرى.
ي
للمزيد ،أنظر  :محمد السيد سليم ،مصدر سبق ذكره ص .576
ً
ً
ت
السوفيى مسارا صلبا مثل:
اتخذت سياسة ريغان تجاه اإلتحاد
ي
عقوبات اقتصادية.
محاولة تعطيل نمو العالقات السوفيتية االوروبية.

ت ف
السوفيى ي� العالم الثالث ،كذلك
العمل عى إسقاط النظم الصديقة لإلتحاد
ي
فف
ت
السوفيى ف ي� أفغانستان.
إستراف اإلتحاد
ي
وتعطيل المصادقة عى معاهدة سالت  2الموقعة عام .1979
ت
السوفيى داخليا و خارجيا .أنظر:
أثرت كل ذلك عى اإلتحاد
ي
د.ايناس سعدي عبدهللا ،الحرب الباردة ،دراسة تاريخية للعالقات االمريكية السوفيتية ،مصدر سبق ذكره ،ص.62

[ ]18ت
حى اصبح هذا التيار يدع بالريغانية.
ت
السوفيى من خالل جملة من الخطوات القاسية:
[ ]19وكان أساليب ريغان للتعامل مع اإلتحاد
ي
-

قام الرئيس ريغان بفرض عقوبات اقتصادية.

-

محاولة تعطيل نمو العالقات السوفيتية االوروبية.
ت ف
السوفيى ي� العالم الثالث
إ سقاط النظم الصديقة لإلتحاد
ي
فف
ت
السوفيى ف ي� أفغانستان.
إستراف اإلتحاد
ي

-

وتعطيل المصادقة عى معاهدة سالت  2الموقعة عام .1979
ت
السوفيى داخليا و خارجيا.
أثر كل ذلك عى اإلتحاد
ي
أنظر:د.ايناس سعدي عبدهللا ،الحرب الباردة ،دراسة تاريخية للعالقات االمريكية السوفيتية ،مصدر سبق ذكره ،ص.62
[ ]20المصدر نفسه ،ص.63
ت
[ ]21احمد ثابت ،مبادرة ش
واالسراتيجية ،مصدر سبق ذكره ،ص.12
الكبر االبعاد السياسية
ال�ق االوسط
ي
ف
[ ]22ميثاق منا� ش
م�وع ش
د� ،ش
االمر يك المعارص) ،مصدر سبق ذكره ،ص.557
الكبر (قراءة ي� الفكر
ال�ق االوسط
السياس ي
ي
ي
ي
ف
[ ]23كانــت ســمات تلــك الفـ تـرة لنهايــة الحــرب البــاردة ومــا تالهــا هوتفــرد الواليــات المتحــدة االمريكيــة ي� السياســة الدوليــة مــن خــالل المؤسســات الدوليــة ،مثــل
االمــم المتحــدة ،حيــث تكثــف عــدد إجتماعاتــه ومشــاوراته وقراراتــه بـ ي ف
ـ� عــام 1990وحـ تـى عــام  1995إتخــاذ مــا يســاوي  %50مــن عــدد القـرارات الـ ت يـى اقــرت عـ بـر
ً
ـ� ســنة الماضيــة مــن تاري ـ ــخ المنظمــة ،فأختلفــت نوعيتهــا وأســاليبها عمــا ف� الســابق ،فعــى ســبيل المثال،صــدر ضــد العـراق بضــع ش
الخمســة واالربعـ ي ف
وع�يــن قـرارا
ي
عقــب غــزوه للكويــت ،وهــو امــر لــم تكــن لــه ســابقة وبحــق بلــد واحــد ،وكان احــد هــذه القـرارات واخطرهــا هــو قـرار الحــرب ضــد العـراق ،وقــد كان هــذا اول قـرار
ف
ف
ف
ـا� ،حيــث تــم تغيـ يـر الكثـ يـر مــن توجهــات
بصــدد اعــالن الحــرب عــى دولــة عضــو ي� االمــم المتحــدة منــذ اعــالن الحــرب عــى كوريــا ي� الخمســينات مــن القــرن المـ ي
ً
ف
االمم المتحدة نتيجة التفرد االمري� ف� السياسة الدولية ف� تلك ت
سابقا لكونها ً
جزء من
الفرة ،إذ تدخل االمم التحدة ي� مواضيع لم تكن تيتطيع التدخل بها
ي
ي ي
ف
ت
ف
الشــؤون الداخليــة للــدول ،إذ تغـ يـرت وجعلــت بعــض الرصاعــات الداخليــة بمثابــة خطــر مهــدد للســلم واألمــن الدوليـ يـ� ،كمــا حصلــت ي� حالـ يـى البوســنة وكوســوفو.
ف
ف
ـا�،2009،ص.294
ـى الجديــد والمتغـ يـرات الدوليــة ،دار المنهــل اللبنـ ي
للمزيــد أنظــر  :د .خليــل حسـ يـ�  ،النظــام العالـ ي
[ ]24المصدر نفسه ،ص. .557
[ ]25اعتـ بـر ريتشــارد هــاس الـ شـ�ق االوســط بعبــوره بعــدد مــن المراحــل إذ اعتـ بـر المرحلــة االوىل (وصــول نابليــون اىل مــرص ،الــذي مهــد لنشــوء الـ شـ�ق االوســط
ف
الحديــث وتفــكك الدولــة العثمانيــة .وجــاءت الحــرب العالميــة االوىل لتســجل نهايــة ذلــك العــرص ،ليبــدأ االوروبيــون بعــد ذلــك بالتوغــل ي� المنطقــة وتقاســم غنائــم
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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الحــرب بـ ي ف
ـ� الــدول االوروبيــة المنتــرصة ،معلنــة بدايــة عــرص االســتعمار الـ ت يـى شــهدت فيــه منطقــة الـ شـ�ق االوســط هيمنــة بريطانيــة -فرنســية دامــت
ـ� عظيمتـ ي ف
نحــو اربعــة عقــود و�عــان مــا انتــ� ف� اعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة وظهــور قوتـ ي ف
ـ� عــى مــ�ح السياســة الدوليــة .للمزيــد ،أنظــر:
ي
ف
ش
ز13،ت�يــن الثــا� ،2006،اعــداد مركــز الحرمـ ي ف
ـ� ،مجموعــة مقــاالت
افر
هانــس ريتشــارد  ،نهايــة عــرص الـ شـ�ق االوســط الجديــد ،مجلــة فــورن ي
ي
بعنــوان «الـ شـ�ق االوســط الجديــد» ص ، 49انظــر الرابــط http://goo.gl/ebfmss
[ ]26د.محمــد ســعدي  ،مســتقبل العالقــات الدوليــة مــن رصاع الحضــارات اىل أنســنة الحضــارة وثقافــة الســالم  ،بـ يـروت مركــز دراســات الوحــدة
العربيــة ، 2006،ص. 57
ف
ش
ش
غرمنشــوره،جامعة االزهــر
ـر�  ،رســللة ماجسـ يـتر ي
ـى العـ ب ي
ـ�  ،مــ�وع الــ�ق االوســط الكبـ يـر واثــره عــى النظــام اإلقليـ ي
[ ]27محمــود حســن العفيـ ي
،كليــة االداب والعلــوم السياســية،غزة،2012،ص.12
[ ]28المصدر نفسه  ،ص. 30

ف
[ ]29ميثاق منا� ش
م�وع ش
د� ،ش
االمر يك المعارص) ،مصدر سبق ذكره ،ص.567
الكبر (قراءة ي� الفكر
ال�ق االوسط
السياس ي
ي
ي
ي

والع�ين ،ترجمة غازي مسعود ،دار ش
ش
ال�وق  ،عمان ،1993 ،ص.323
[ ]30بول كندي ،االستعداد للقرن الحادي

[ ]31المصدر نفسه ،ص.324
ف
يف
وقرغرســتان  ،وأوزبكســتان ،وطاجيكســتان  ،وتركمانســتان  ،جميــع هــذه الــدول بعــد
[ ]32الجمهوريــات الخمــس ي� آســيا الوســ� :كازاخســتان،

االســتقالل مــن االتحــاد السـ ت
ـوفيى نتيجــة االنهيــار االخـ يـرة ومنــذ عــام  ،1990بــدء التســاؤل الجــاد عــن عالقــة روســيا بهــذه الجمهوريــات ،فقــد
ي
ً
ف
ت
ت
ـابقا ،وبـ ي ف
ف
ـ� الســلطة المركزيــة ي� موســكو ،لكــن نتيجــة تــورط
ـوفيى سـ
تالشــت قــوة الجــذب الـ يـى كانــت تربــط بـ يـ� الجمهوريــات المنتميــة لالتحــاد السـ ي
ف
ف
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ي� مواجهــات متعــددة ي� (أفغانســتان والع ـراق) ،وتراجــع إســتعداداتها القتاليــة وقدرتهــا عــى المنــاورة بعــد إســتمرار
ً
ـ� الدولتـ ي ف
الحــرب ف� هاتـ ي ف
ـ� ،لســنوات طويلــة عــى خــالف مــاكان متوقعــا ،أفســح المجــال أمــام روســيا لتوســيع نطــاق نفوذهــا واســتعادة مســؤولية
ي
ف
ف
ـر� لحمايــة تدفقــات الطاقــة
ـ� – غـ ب ي
األمــن ي� مناطــق نفوذهــا التقليديــة الســابقة ،والســيما ي� آســيا الوســ� وجنــوب القوقــاز ،بتفويــض امريـ ي
والحــؤول دون ســيطرة القــوى المتطرفــة ف ي� تلــك المناطــق .أنظــر :
ف
ف
ف
ـى ،ي� مجلــة السياســة الدوليــة ،القاهــرة ،العــدد ،120
د.نيفـ يـ� عبدالخالــق مصطــ� ،أزمــة تفــكك الكومنولــث ،انعكاســات التنافــس الـ ي
ـدوىل واألقليـ ي
الســنة الواحــدة والثالثــون ،نيســان/أبريل  ،1995ص.118
،بروت ،2004،ص.84
االيو� ،دار الكتاب
بريجنس� ،االختيار :السيطرة عى العالم أم قيادة العالم ،ترجمة عمر
[ ]33زبغنيو
العر� ي
بي
بي
ي
ف
ف
الدوىل الجديد ،دار الكندي  ،االردن  ،2009،ص.70-68
الوطى وعنارص قوة الدولة ي� ظل النظام
[ ]34هايل طشطوش ،االمن
ي
ي
ـر� ،بـ يـروت 2004،
ـ�  ،دار الكتــاب العـ ب ي
ـ� اىل الســيطرة عــى العالــم ،ترجمــة سـ ي
ـام الكعـ ي
ـ� االمريـ ي
[ ]35نعــوم تشومسـ ي
ـ�  ،الهيمنــة أم البقــاء لسـ ي
،ص.19

ف
ف
الدوىل الجديد ،مصدر سبق ذكره،ص.69
الوطى وعنارص قوة الدولة ي� ظل النظام
[ ]36هايل طشطوش ،االمن
ي
ي
[ ]37المصدر نفسه ،ص.20
ً
ت
ف
ف
ف
ـيوع الصيـ فـى
وه السياســة الـ يـى اتبعهــا هوجينتــاو االمـ يـ� العــام للحــزب الشـ ي
ـلى للصـ يـ� ي
ـلى للصـ يـ� أو يســى احيانــا التطــور السـ ي
[ ]38النهــوض السـ ي
ً
للتعبـ يـر عــن نهــج الصعــود االقتصــادي ف� الصـ ي ف
ـ� الخــارج عــن الخــط الثــوري الــذي كان ســائدا ،وقــد ظاهــر المصطلــح ألول مــرة عــى يــد المفكــر
ي
ً
ف
ف
الصيـ فـى جينــغ سـ ي ف
ـ� = (الــذي دعــا دائمــا لتغليــب القــوة المناعمــة ي� السياســة الخارجيــة الصينيــة) عــام  2003ي� منتــدى بومبــا وثــم تبـ فـى المصطلــح
ي
ف
رئيــس الــوزراء ويــن جيابــاو ي� مؤتمــر آســيان مــن نفــس العــام ،أنظــر:
Zheogbijian )china’s peaceful pise to Great power states( Foreign Affairs, couecil of foreign Relations, New York,
.2005 September – October

ف
ت
ف
ـ�ء فالديمـ يـر بوتــن ي�
[ ]39أرتبطــت عــودة القــوة السياســة والعســكرية واالقتصاديــة لروســيا مــع انتهــاء فــرة الرئيــس الســابق بوريــس بلتسـ يـ� ومـ ب ي
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أول رئاســة لــه عــام .2000

ف
[ ]40بالرغــم مــن ان اوبامــا لــم يعلــن رصاحــة عــن مبــدأ واضــح ي� السياســة الخارجيــة كمــا فعلهــا أســالفها (مونــرو ،ترومــان ،نيكســون ،كارتــر ،ريغــان،
يف
بوش) اإال ان العديد من المر ي ف
والمحلل� حاولوا إيجاد ســمات مشـ تـركه او ظاهرة لطريقة إدارة اوباما للسياســة الخارجية لبالده ،أنظر:
اقب�
.2008-3-19 Spocer Ackerman )the Obama Doctrain( the American Prospect in
https: prospect.org/article/obama-douetraine
[Daniel w. Drezner )Explaining the Obama Doctrine )foreign policy, Council of Foreign Relations, New York, ]41
.2009 ,20 April
[ ]42كان ذلك ف ي� خطابه ف ي� مؤتمر الدول االمريكية الذي عقد ف ي� ترينداوتوب ف ي� عام  ،2009انظر:
.2014-7-2 ,Jeffrey Anderson( the Obama Doctrine )the weekly standard
.795998-www.weeklystandard.com Jeffrey.h. anderson/the Obama Doctrine
[ ]43عرفت هذه السياسة بسياسة انتقال محور العمل اىل آسيا (.)pivot to Asia
.Janine Davidson )The U.S pivot to Asia( American Journal of Chinese
.82-77 pp ,2014 June ,21 .Studues American Association of Chinese studies, san Antenio, vol
ً
ً
ف
[ ]44ت
أل� الرئيس أوباما خطابا مشهورا بتأري ــخ  4حزيران  2009ي� جامعة القاهرة بمرص عرف وقتها بخطاب البداية الجديدة،
ف
ـالم) لبعضهمــا مبنيــة عــى
( )A New Beginningحــث فيــه عــى انتهــاج سياســة مختلفــة ورؤيــة مختلفــة مــن الطرفـ يـ� (امريــكا والعالــم االسـ ي
المصلحــة واالحـ تـرام المبــادالن.
.2009-5-8 Ross Colvin( Obama to Reach out to Muslims in Egyt Speech( Reuters
.549-547 www.reuters.com/articles/us-Obama-Muslims-idustre
يف
[ ]45وصل التقاطع ي ف
الطرف� اىل حد رفض استقبال الرئيس االمري� ف ي� الرياض خالل زيارته ف ي�  2016أنظر:
ب�
bill 11/9 Andrew Buncombe( Barak Obama gets Diplomatic Snub as Saudi Arabia Shows its Anger over
)Independent

.2016-4-20

.www.Independent.co.uk/news/world/middle-east/barak-obama-gets
ف
ف
ف
ـوا� دمشــق والـ ت يـى كانــت أنــذاك تحــت
[ ]46ي� يــوم  21آب  2013رصبــت صواري ـ ــخ محملــة بمــادة الســارين الســامة القاتلــة منطقــة الغوطــة ي� ضـ ي
ً
ـ� الدوليـ ي ف
ـخصا ولــم يســمح النظــام بدخــول المفتشـ ي ف
ـ�
ـواىل ( )1729شـ
ســيطرة المعارضــة الســورية المســلحة لنظــام األســد متســببة بمقتــل حـ ي
الخراء ان الغاز المســتعمل ف ي� الهجوم هو من نفس الغاز الموجود ف ي� مخازن الجيش الســوري انظر:
للمنطقة للتحقيق إال يوم /25آب وقد أكد ب
( Report of the Independent International commission of Inquity on the Syrian Arab Republic( UN Human
.2014-2-12 ,Rights Concil
.html.eed4 53182/www.refworld.org,docid
[-16 .Glenn Kessler )President Obama and the Red lineon Syria’s chemical weapons( the Washington post ]47
.2013-9
.president – Obama /06/09/2013/www.washington post.com/news/fact-checker/wp
ً
ف
ف
[ ]48ي� يــوم  2013/3/16كان النظــام الســوري قــد دبــر هجومــا باالســلحة الكيميائيــة عــى ناحيــة خــان العســل ي� مدينــة حلــب المعروفــة ،ممــا
ً
ـ� و  10مدنيـ ي ف
تســبب بمقتــل  26شــخص  16منهــم كانــوا جنــود حكوميـ ي ف
ـ� وحــواىل  86مصــاب وقــد تبادلــت كا مــن الحكومــة والمعارضــة المســؤلية
ف
ف
ي� هــذه الحادثــة ولــم تســتطع أي جهــة إثبــات إدعاءهــا ،لكــن اســتخدام غــاز الســارين ي� الهجــوم قــاد الحكومــة االمريكيــة اىل إتهــام نظــام االســد
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
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بالمســؤلية عــن الحــادث ،انظــر:
.Anne Barnard )Syria and Activists Trade Charges on Chemical Weapons( the New York Times 19-3-2013
.www.nytimes.com/2013/03/20/worldmiddleeast/Syria-developments
[ ]49رغــم هــذا الق ـرار الضعيــف ورغــم ان إدارة اوبامــا وضعــت العديــد مــن المحــددات والـ شـ�وط عــى قرارهــا هــذا إال انــه لــم يــرى النــور إال بعــد
شــهرين بســبب المعوقــات الـ ت يـى وضعهــا الكونغــرس ف ي� حينــه ضــد هــذا الق ـرار ،أنظــر:
Mark Hosenball and Susan cornwell )White House lobbies Congress to Overcome Syria Arms Dead Lock )Re.uters in 10-7-2013
.www.reters.com/articleo/us-Usa-Syria-arms/white-house-lobbies
ً
وه ســفينة بريطانيــة مخصصــة النـزال المشــاة وكذلــك
[ ]50توجهــت كا مــن القطــع البحريــة التاليــة (اتــش ام اس بولــوارك) ( )H MS Bulwarkي
،وه حاملــة طائ ـرات بريطانيــة والمدمــرة االمريكيــة يــواس اس بــارى (، )UssBaryوالمدمــرة
اتــش ام اس الليسـ تـريوس ()H ms Illustrious
ي
ً
وه يــو اس اس ماهــان (، )Uss Mahanوالمدمــرة االمريكيــة
االمريكيــة الثانيــة يــواس اس غرافيـ يـى (،)Uss Gravelyوايضــا مدمــرة ثالثــة امريكيــة ي
يــواس اس رامــاج (.)UssRamagd
.Sam Lagrone )U. SandU.K move ships closer to Syria( usni News 26-8-2013
.s-and-UK-move-ships-4/26/08/3/20/ News usni.org
ف
ف
ف
ـا� دايفيــد كامـ يـرون آنــذاك اىل االلـ ت فـرام بق ـرار برلمــان
ـا� بالرفــض ممــا حــدا برئيــس الــوزراء ب
الرلمــان ب
[ ]51ي� يــوم  2آب  2013صــوت ب
الريطـ ي
الريطـ ي
ف
و�
ه المدمــرة يــواس اس ســتوت  ) )Uss stoutللبحــر المتوســط ي
بــالده ،فيمــا قامــت الواليــات المتحــدة بإرســال قطعــة بحريــة خامســة ي
ً
وه يــواس اس ســان انتونيــو ( )Uss Antonioورغــم كل هــذا التحشــيد العســكري فقــد اعلــن اوبامــا
يــوم 30آب أرســلت أيضــا مدمــرة سادســة ي
ً
ً
ف
و� يــوم  31آب ألـ تـ� اوبامــا خطابــا اعلــن فيــه بانــه مســتعد العطــاء االوامــر بالهجــوم مبجــرد حصولــه عــى
انــه ســينتظر تفويضــا مــن الكونغــرس ي
ً
ف
ف
و� يــوم  2013/9/3انســحبت المدمــرة يــواس اس ماهــان بســبب
التفويــض ،وقــدم حججــا قويــة حــول وجــوب توجيــه الرصبــة لنظــام االســد ،ي
ف
ف
ف
ـبتمر أيــدت لجنــة العالقــات الخارجيــة ي�
و� يــوم  4سـ ب
خروجهــا مــن الخدمــة فيمــا رحلــت حاملــة الطائـرات يــواس اس اس نيمتـ يـر ( ،)Uss Nimitzي
الرصبة خالل  90يوم وان التشمل ت
الرصبة ضد الحكومة السورية عى ان تنفذ ف
الكونغرس طلب ف
اشراك قوات برية فيها أو اي أنزال عسكري !!.
ً
وظل القرار ينتظر الموافقة النهائية من مجلس النواب والشيوخ وهو مالم يحصل ابدا ،أنظر:

.ShiblyTelhami )President Obama’s Confused Logic on Syria( Brooking in 10-9-2003
.www.brokings.edu/opinions/president-Obama-confused-logic-on-Syria
ً
ً
ف
ت
ـبتمر  2013عندمــا انكــر اوبامــا انــه وضــع خطــا احمـرا ! قائــا ان العالــم هــو مــن وضــع الخــط االحمــر
[ ]52ي� الواقــع ان الراجــع بــدأ منــذ يــوم  4سـ ب
ف
ت ف
ـاىل اىل موســكو لحضــور
عـ بـر حكوماتــه ووقــع عــى معاهــدة تضمــن عــدم اســتخدام االســلحة الكيميائيــة حــى ي� حالــة الحــروب ،وســافر ي� اليــوم التـ ي
ف
ـبتمر اقنعــت موســكو بشــار االســد بالموافقــة عــى
و� يــوم  9سـ ب
قمــة ( )G20هنــاك وحــاول نيــل دعــم قــادة القمــة عــى العمليــة العســكري القادمــة ،ي
تســليم مخزونــه مــن االســلحة الكيمائيــة ،انظــر:
Mona Yacoubian )Should the Obama Admin Stration have made Different Decision about Syria? this is what a
.Controversial Study Found( the Washingtonpost 2-4-2018
what-policy/02/04/2018/www.Washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp
ً
ـيرصب النظــام طالمــا يثبــت تورطــه ف� ف
ـكا بمــا تبـ تـ� مــن مــاء وجــه امريــكا ف� األزمــة بأدعــاءه انــه سـ ف
الرصبــة لكــن فحــوى
[ ]53رغــم ان اوبامــا ظــل متمسـ
ي
ي
الخطــاب اوضــح بــال جــالء تســليم اوراق القضيــة بيــد موســكو ،أنظــر:
.)AliqE.Dastagir )Obama’s Syria speech: 10 things you need to know
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Us. Today in 11-9-2013
Eu.ustoday.com/story/news/world/2013/09/10/Obama Syria – speech
.Syria’s Chemichal )Wepon’s...Can’tbedone!( The Economis 3-10-2013 ]54[
.can-it-be-done/03/10/2013/www.economist.com/nidelle-est-and-africa
] رصح مسؤل امري� لجريدة وول ت55[
: أنظر،سريت جورنال ان النظام بدأ بخرق االتفاق منذ أيامه األوىل
Adam Entous and Julian E. Barnes )Syria Chemical DisclosurerFalls Short of U. SCount )the Wall Street Journal,
.27-9-2013
www.wsy.com/articles/Obama-praises-syria-resolution
ف
ف
] اســتخدم نظــام بشــار االســد ذريعــة عــدم إدراج غــاز الكلوريــن ي� االتفــاق كأســاس بعــدم تخلصــه مــن هــذه المــادة بــل واســتخدامها ي� ثــالث56[
ف
ف
.2016 ،2014 مواقــع عــى األقــل ي� انحــاء متفرقــة ي� ســوريا
.2017-5-2 Anne Barnard( April Nerve Gas Attack in Syria appears to be one ira Series )the Age
.www.theage.com.au/world/april-nerve-gas-attack
ً
ً ف
 فقــد رصح مســؤل أمـ فـى ســابق للصحـ فـ� المعــروف،ـ� عســكريا واســتخباراتيا ي� األزمــة الســورية
] تضاربــت االنبــاء بشــأن بدايــة الدخــول االمريـ ي57[
.2011  وحـ تـى،2012 ـيمورهرش بــأن الواليــات المتحــدة نســقت تدفــق االســلحة اىل ســوريا بالتعــاون مــع بريطانيــا والســعودية وقطــر ســنة
سـ
ي
SeymoreM.Hersh( Military to Military )London Review of Books, Nicholas Spice, London, vol.3, No, 1, 7 January
.2016, p. 13

ً ف
 وقبلهــا كانــت2013 �ـى عــن تخصيــص مبلــغ مليــار دوالر لتســليح المعارضــة المســلحة مــن قبــل الحكومــة االمريكيــة بــدأ رســميا ي
لكــن االعــالن الرسـ ي
ً
: أنظــر،ـ� أي أي تقــوم بتمويــل فصائــل محــددة مــن المعارضــة بمســاعدات انســانية تطــورت الحقــا اىل تســليح وتدريــب ومعلومــات اســتخبارية
الـ ي
.2014-5-26 ,Nancy Youssef )Syrian Rebels Describe u.s Backed Training in Qatars )Frontline
.www.pbs.org/wghh/frontline/artiles/artiles/Syria-rebels
RatriciaZengerle and David lawder )U.S congress Approves Arming Syrian Rebels, funding Government( ]58[
.Reuters, 19-9-2014
./www.reuters.com/articles/us-iraq-crisis-congress-vote
ً
ف
: انظر،االخرة
] لمعرفة المزيد عن القضية الكردية ي� سوريا تأريخيا ومالبساتها خالل الحرب االهلية59[
ي
JordiTejel( Syria’s Kurds, History, Politics and Society )Translated by Emily waelle and Jane welle, Routledge,
.2009 ,London
U.S will protect Syrian rebels when tim comes: enroy ( Mailon line, 3/3/2015 ( ]60[
/www.dailyMail.co.uk/wires/sfp/article-2976658
ً
اوال من ش
: أنظر، دولة60  ليصبح2014/12/3 � ثم توسع ف ي2014/9/5 �ع�ة دول ف ي
] تأسس61[
ResheedHosein )understanding Isil: How History Epains Ideology( American Intelligence foundation, fort Hua.chuca, Arizona, vol.32, No1, 2015, p.70
Chris Carroll( Global waron Terrorism expeditionary Medal authorized for operation in herent Resolve ]62[
.)stars and Stripes, 31-10-20-2014
.www.Stripes.com/news/global-war-on-terrorism
ی�ك
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ف
ف
ف
[ ]63كان ترامــب ي�  2011قــد أدان  ،إدانــة األمــم المتحــدة ال�ائيــل وســكوتها عمــا يجــرى ي� ســوريا ،فيمــا عــاد ي�  2012ليهاجــم اوبامــا النــه اعــ�
مرونــه حركــة واضحــة لبوتـ ي ف
ـ� ف ي� ســوريا ،أنظــر:
.Nicholas Fandos( Trump’s view of Syria: How it evolved, in 19 Tweets )the New York Times, 7-4-2017
www.nytimes.com 2017/04/07/us/politics/Donald-trump-syria-twitter
[Ibid ]64
[Ibid ]65
[Ibid ]66
[Ibid ]67
[Ibid ]68
[Ibid ]69
[Ibid ]70
[Ibid ]71
[Ibid ]72
[Ibid ]73
ً
ً
ف
[ ]74تقــع منطقــة خــان شــيخون ي� محافظــة أدلــب بســوريا وقــد تلقــت هجومــا كيميائيــا مــن خــالل فرصبــة جويــة بتأري ـ ــخ  2017/4/4بغــاز الســارين
ً
متســببة بمقتــل  74شــخصا وإصابــة  557آخريــن وقــد اعلنــت لجنــة األمــم المتحــدة للتحقيــق ( )un-opcwعــن مســؤولية نظــام بشــار االســد عــن
العمليــة ،أنظــر:
.Rodrigo Capos )Syrian Government to Blame for April Attack –UN Report( Reuters, 27-10-2017
.Uk.reuters.com/articles/uk-mideast-crisis-Syrian-un
ف
ت
الثا� ملك االردن ،انظر:
[ ]75جاء ذلك الترصي ــح خالل المؤتمر المشرك له مع الملك عبدهللا ي
(.2017/4/4 ,Statement from President Donald J. Trump( statements
.www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement- president-donald-J-Trump
[.Angela Dewan )us Envoy Nikk, Haley says Syria Regim change is Inevitable( CNN, 10-4-2017 ]76
[SominiSengupta and Rick Gladstone )Nikki Haley Says u.s may Take our own Action on Syrian chemichal ]77
.Attack( the New York Times, 5-4-2017
.www.nytimes.com/2017/04/05/worldMiddleeast/syria-chemicha-attack-un
وه ميليشــيات مســلحة بقيــادة وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة ،تتكــون معظمهــا مــن األ كـراد بمشــاركة
[ ]78قســد أو قــوات ســوريا الديقراطيــة  ،ي
ً
ف
ف
العــرب وال�يــان وبعــض ت
 �2015ســوريا ألجــل قيــام دولــة علمانيــة وديمقراطيــة وفدراليــة ي� ســوريا ،وأعتـ بـرت بمثابــة
الركمــان أيضــا ،تأسســت عــام
ي
،وه تعتـ بـر مناوئــة للجماعــات المعارضــة الســورية المســلحة
القــوة المدافعــة عــن التشــكيل اإلداري المســى (فدراليــة شــمال ســوريا الديمقراطيــة)
ي
،ربمــا أ كـ ثـر مــن مناوئتهــا للنظــام الســوري ،بســبب علمانيتهــا وبسســب معاداتهــا لنظــام أنقــره لهــا (والداعــم األول لهــذه المنظمــات )  ،وقــد تمكنــت

مــن االنتصــار عــى داعــش ف� كثـ يـر مــن المواقــع وطــرده منهــا ،مثــل حلــب ومنطقــة الهــول ش�ق الحســكة والشــدادي جنــوب الحســكة وســد ش
ت�يــن
ي
ف
ف
ش�ق حلــب ومنبــج شــمال حلــب ومدينــة الطبقــة ي� الرقــة وســد الطبقــة وســد البعــث ي� الرقــة ومدينــة الرقــه نفســهاللمزيد انظــر:
Thomas Schmidinger )RojavaRevolition, War and the future of Seryia Kurds(, Translaited by Michael Schiffman,
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.PlautoPreis, London, 2018, P.63
ه منظمــة متعــددة اإلثنيــات ومتعــددة الطوائــف
[ ]79رصح جــون دوریــان الناطــق باســم عمليــة غضــب الف ـرات (حملــة تحريــر الرقــة) بــأن قســد ي
ـر� داخــل قواتهم،أنظــر:
وهــذا أحــد أســباب تعاوننــا معهــم  ،وهــم مازالــو مســتمرين ببنــاء العنــرص العـ ب ي
Michal Halpern )the only way to defeat Isis is by arming kurds( observer6-2-2017
Observer .com/2017/06/united-states-finally-arms-kurds
ف
ف
 �)warthمحافظــة الرقــة لغــرض عــزل ومــن ثــم تحريــر عاصمــة داعــش ي� ســوريا
[ ]80والـ ت يـى ســميت بعمليــة غضــب الف ـرات (of Euphrates
ي
أال وه مدينــة الرقــة ،وقــد بــدأت بإعــالن قســد ف� ش
ت�يــن الثـ فـا�  2016ف� مدينــة عـ ي ف
ـ� عيــ�  ،وقــد رحــب وزيــر الدفــاع آنــذاك زمــن إدارة اوبامــا
ي
ي
ي
ي
آشــتون كارتــر باإلعــالن أنظــر :
Sara Elizabeth Williams )Wrath on the Euprates as us-backed forces Launch opaeration to seize raqqa from
.isisls, grip( the telegraphe, 6-11-2016
www.telegraph.com.uk/news/n2016/11/06/us baked-forces-announce-operation-to
ف
و� بفرايــر  2016بــدأت عمليــة تحريــر مدينــة الشــدادي (حملــة غضــب
ـ� لتنظيــم قســد منــذ  2015/10/12ي
[ ]81بــدأ الدعــم العســكري االمريـ ي
ف
ت
ش
،و� يــوم  24بفرايــر  2016تــم
الخابــور) ومــا تبــ� مــن جنــوب محافظــة الحســكة  ،وقــد تمكنــت مــن اكمــال مهمتهــا بنجــاح بعــد أقــل مــن عــ�ة ايــام ي
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تحريــر اكــر مــن  315قريــة (2400كــم مربــع)،ممــا جعــل وزيــر الدفــاع االمريـ ي
ف
ف
و� مايــو  2016انخرطــوا مــن جديــد � عمليــات تحريــر شــمال الرقــة  ،ثــم بــدأت عمليــات تحريــر منبــج
ونحــن ممتنــون لذلــك وســنظل ندعمهــم )  ،ي
ف
ف
(عمليــة الشــهيد والقائــد فيصــل ابــو ليــى) ي� /31ايــار ، 2016واكتملــت العمليــات بتحريــر منبــج ونواحيهــا ي� نهايــة آب ،ثــم عمليــة غــرب البــاب
ف
ف
ف
ف
ت
ت
ـبتمر ي� نفــس العــام ،
ـ� إال ي� 28ايلــول /سـ ب
ي� ريــف شــمال غــرب محافظــة حلــب جنــوب مدينـ يـى مــارع وتــل رفعــت الـ يـى بــدأت ي� 31آب ولــم تنتـ ي
ً
ـرا الحملــة الكبـ يـرة المعروفــة ب(غضــب الفـرات) أو عمليــة تحريــر الرقــة وأســتمرت العمليــة حـ تـى بعــد مـ ب ئ
ـ� إدارة ترامــب وحـ تـى تحريــر المينــة
وأخـ ي
بالكامــل ف�  /17اكتوبــر ش
ت�يــن  2017أنظــر :
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المقـ تـرح ال يمكــن المـ ف ئ
ـص فيــه دون موافقــة حكومــة دمشــق  ،باإلضافــة لمجلــس االمــن ،وكان هــذا الجــواب بمثابــة قتــل للمقـ تـرح بســبب انقطــاع
العالقــة بـ ي ف
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Abestract
The effect of Middle East on forming the international system
The Syria war 2011-2019 as example
The Middle East was and still. A key part in forming the international system since ever.Because of its geopolitical location and its importance politically and economically. And since the ww2 the Middle East became an
essential spot in the international order
And now the Syrian civil war became Avery important event in establishing the post unipolar order

الملخص

ف
ف
كان ش
 ومنذ الحرب.ـياس وأهميتها سياســيا واقتصاديا
رئي� ي� تشــكيل النظام
 جزء.ال�ق األوســط وما زال
 بســبب موقعها الجغر ي.الدوىل
ي
ا� السـ ي
ي
ً
ً ف
ش
ـدوىل
 أصبــح الــ�ق األوســط مكانــا أساســيا ي� النظــام الـ ي، العالميــة الثانيــة
ف
ً واآلن أصبحــت الحــرب األهليــة الســورية حدثـ ًـا
 فقامــت الدراســة بإعــادة تعريــف موقــع الـ شـ�ق،مهمــا للغايــة ي� تأســيس نظــام مــا بعــد القطــب الواحــد
 واسـ ش، كمــا ناقشــت التهديــدات النابعــة مــن حالــة الســيولة ف� الـ شـ�ق األوســط، األوســط ف� السياســات العالميــة
ـت�فت الدراســة أن الـ شـ�ق األوســط
ي
ي
. وكمــا يقــول ريتشــارد هــاس نحــن امــام عــرص التكويـ ف يـى الخامــس مــن عصورالـ شـ�ق األوســط،يقــف ف ي� لحظــة فارقــة
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