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مدتخمص البحث
شكمت االزمة الجولية عاىخة سياسية متججدة برؾرة مدتسخة في عالؼ الدياسة
الستغيخ بسجخالت سخيعة التجُفق ،طبقاً لتقاطع السرالح و الشفؾذ وحخكة األداء،
ُ
ونظاؽ الفعل لمقؾػ الجولية وسؾاىا مؽ اإلقميسية ،األمخ الحؼ يتظمب معيا اعتساد
استخاتيجية ُمحكسة التظبيق لسؾاجيتيا ،وادارتيا أحياناً ،أو اإلدارة بيا في احياف
أخخػ ،وىحا ما يتؾائؼ مع أنسؾذج الجراسة السعتسج "استخاتيجية القؾة الحكية"،
وأنسؾذج األزمة الحالية بيؽ واششظؽ وطيخاف ،إذ تسثل ىحه االستخاتيجية األنسؾذج
األمثل لسثل ىكحا أزمات ،كؾنيا تؤجج فتيل األزمة الى حج معيؽ مؽ التراعج
السديظخ عميو بأدوات صمبة ،مؽ جية ،وتشاور بذق دبمؾماسي تداومي ناعؼ مؽ
ُ
جية اخخػ ،لتُذكل بسجسميا أدوات ُمتشاغسة في التظبيق ،ومثالية في نيل اليجؼ
السذجدة عمى طيخاف ،في
السشذؾد ،ذلػ اف استس اخرية الزغط األمخيكي بالعقؾبات ُ
األزمة الحالية ،مع ارساؿ تعديدات عدكخية وتقشية ولؾجدتية ،باالقتخاف مع جانب
اخخ مؽ الخغبة لجػ اإلدارة االمخيكية في التعامل معيا طبقاً ألسمؾب الزغط
الجبمؾماسي_التداومي ،يعشي اف ادارة الخئيذ األمخيكي دونالج تخامب تعؾؿ عمى
مشيج القؾة الحكية في التعامل ،ألسباب وضخورات ليا عالقة بالسكاسب
االستخاتيجية العميا لؾاششظؽ في مشظقة الخميج ،وامتجاىا نحؾ مشغؾمة الذخؽ
األوسط.
الكمسات السفتاحية :القؾة الذكية ،ادارة االزمة الدولية
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Smart Power Strategy in International Crisis
Management : Washington-Tehran Crisis during
the year 2019 a Model
Dr. Mohmmad W. Al-Qaqissi
Law Dep./ College of Alnoor Aljaeaa
Abstract
The international crisis is a constantly evolving political
phenomenon in today's world of changing politics, in
accordance with the intersection of interests, influence and
performance movement, and the scope of action of international
and other regional powers, which requires the adoption of an
effective strategy to confront and manage.
This is in line with the model of the study "smart power
strategy" and the current crisis model between Washington and
Tehran. This strategy represents the ideal model for such crises,
because it uses solid and effective tools on the one hand and
soft instruments on the other, And the achievement of the goals
set, as the continuity of the US pressure by the severe sanctions
on Tehran, in the current crisis, with sending military and
technical and logistical reinforcements, in conjunction with
another aspect of the desire of the US administration in dealing
with them according to the method of diplomatic pressure,
means that the administration of the US President Donald
Tramp counts on the smart power approach in dealing, for
reasons and necessities related to higher strategic gains to
Washington in the Gulf region, and its extension to the Middle
East.
Keyword method: Smart Power / International Crisis
Management
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السقدمة :

تراغ الدياسة الخارجية عمى مدتؾػ الق اخرات والدمؾكيات عمى األقل،

لمتعامل مع مؾقف دولي معيؽ .ويقرج بالسؾقف الجولي الحافد السباشخ الشاشئ مؽ
البيئة الخارجية في فتخة زمشية معيشة ،والحؼ يتظمب مؽ صانع الدياسة الخارجية

الترخؼ بذكل معيؽ لمتعامل معو .وىشا يحجد ىيخماف ثالثة أبعاد رئيدة لألزمة
الجولية ىي السفاجأة والتيجيج وضيق الؾقت الستاح .فإذا كاف السؾقف الجولي الشاشئ

عؽ البيئة الخارجية يتسيد بتؾافخ عشاصخ السفاجأة  ،والتيجيج ،ومحجودية الؾقت نذأ
ما يدسى بػ"األزمة الجولية  "International Crisisإذ يتسيد ىحا السؾقف بأف

الحافد الحؼ أنذأ السؾقف لؼ يكؽ متؾقعاً بالشدبة لرانع الدياسة الخارجية ،كسا أنو
يذكل تيجيجاً كبي اًخ ألىجافو األساسية ،فزال عؽ أنو ال يتيح لرانع الدياسة

الخارجية إال وقتاً محجوداً لمتعامل مع الحافد قبل أف تجخل عشاصخ ججيجة عمى
السؾقف تجعل مؽ الرعب التأثيخ عميو( .)1لحا فاألزمة الجولية في عل التعخيف

الستفق عميو ىي نقظة تحؾؿ مفاجئ في العالقات بيؽ دولتيؽ أو أكثخ تتجو نحؾ

التغييخ والحؼ قج يكؾف نحؾ األفزل أو األسؾأ ( .)2ولسا كاف لشذؾء األزمات أثار

سمبية قج تؤثخ بذكل عسيق في أطخاؼ األزمة الجولية فقج كاف لداماً عمى أطخافيا
الدعي إلى إدارة ىحه األزمة لمعسل عمى احتؾاءىا وجعميا بسشأػ عؽ التفاقؼ والتفجخ

وىحا يقؾدنا إلى التعخيف بإدارة األزمة الجولية والخؾض في حيثياتيا مؽ استخاتيجية

وتكتيػ نغخياً ،لالنتقاؿ بعجىا الى الجانب التظبيقي السيجاني ضسؽ أنسؾذج حجيث

ليا ،أال وىؾ ازمة واششظؽ-طيخاف  2119انسؾذجاً .ذلػ أف استخاتيجيات عجيجة

تتبع في إدارة االزمة الجولية ،طبقاً لكل ازمة ومزسؾنيا ،وبسا يتساشى مع الخؤية
االدراكية لفخيق ادارة االزمة ،ومجػ تأثيخ نتائج االدارة فييا عمى مخخجات األداء

االستخاتيجي لمجولة ،ومرالحيا االستخاتيجية العميا ،وليحه األمؾر السيسة ،تسيل
إدارة دونالج تخامب الى ذلػ االداء الخارجي الحؼ يؾعف معو استخاتيجية القؾة
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الحكية في أدارة االزمة مع طيخاف ،وفقاً لحدابات السرالح والكمف االستخاتيجية،
وطبقا لمييكمية العمسية أدناه.

أىسية الدراسة  :تشبع أىسية الجراسة مؽ اىسية قؾػ الجراسة في العالؼ عمى
السدتؾييؽ العالسي واالقميسي ،ذلػ اف السؾضؾع يسذ دولة عغسى ىي الؾاليات

الستحجة االمخيكية ،بسجيات قؾتيا االستخاتيجية السعخوفة لجػ الجسيع اقتراديا،

وتقشياً وعدكخيا ،فزالً عؽ قؾة اقميسية ال يدتياف بيا ،ىي أيخاف ،وما تحؾزه مؽ
ُمقؾمات قؾػ اقميسية ال يسكؽ التغاضي عشيا او التقميل مؽ شأنيا مؾضؾعياً،
ناىيػ عؽ وجؾد احتسالية وبشدب عالية حؾؿ تأثخ قجر كبيخ مؽ االقتراد العالسي

في حاؿ انتاب االزمة بيشيسا شيء مؽ قبيل الترعيج او الحىاب الى االشتباؾ

السحجود ،او اتداع رقعة ردود االفعاؿ االيخانية بالزج مؽ مرالح ميسة لمؾاليات

الستحجة في عسؾـ مشظقة الذخؽ االوسط ،والخميج العخبي تحجيجاً ،اذا ما أستسخ
الحرار االقترادؼ الخانق عمييا ،وتأثيخ ذلػ بالزخورة عمى االمؽ العالسي

اقترادياً وسؾاىا مؽ مجيات التأثيخ األخخػ .
إشكالية الدراسة  :تتسخكد إشكالية الجراسة حؾؿ نقظة جؾىخية ىي أف احتسالية

تراعج االزمة بيؽ الظخفيؽ واالنتقاؿ بيا الى مجيات سمبية ،لؽ تكؾف أثارىا

مقترخة عمى كال الجولتيؽ او مرالحيسا السستجة في جيؾب دوؿ الذخؽ االوسط،
بل اف االمخ سيعكذ أزمة حقيقية عشجما يتعخض االقتراد الجولي لمخظخ ،في

عل تذابػ السرالح بيؽ دوؿ السشغؾمة العالسية ،فزالً عؽ أف كال الظخفيؽ

يحاوؿ قجر اإلمكاف تجشب الحىاب الى مؾاجية مباشخة ،رغؼ وصؾؿ واششظؽ إلى

اعتاب مخحمة الزغط بالعقؾبات السذجدة او القرؾػ ،والتعديدات العدكخية ،لسا
تسثمو مؽ ضغط سيكؾلؾجي ،وىؾ أحج اىؼ اركاف الحخوب الحجيثة  ،ضسؽ مخاحل

التخويج او التسييج ليا.
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فرضية الدراسة  :تشظمق فخضية الجراسة مؽ االتي  :إف إدراؾ ادارة دونالج ت اخمب
لفاعمية تؾعيف استخاتيجية القؾة الحكية ،بؾصفيا األلية األندب إلدارة األزمة

الحالية مع طيخاف ،ستفزي إلى ضبط األداء االستخاتيجي األمخيكي في أدارة ىحه
األزمة لرالح واششظؽ ،سبيالً لتحقيق اىجاؼ الؾاليات الستحجة  ،ومؽ ثؼ إجبار
طيخاف عمى الجمؾس الى طاولة التفاوض ،وبالتالي السداومة الجبمؾماسية عمى
شخوط تختزييا واششظؽ ،لحساية مرالحيا ،ووجؾدىا في الخميج ،وكحلػ مرالح

حمفائيا ،وأمشيؼ القؾمي ىشاؾ .

مشيجية الدراسة  :تقتزي الجراسة العمسية ىشا االعتساد عمى اكثخ مؽ مشيج ،

بغية الؾصؾؿ الى فيؼ اكثخ شسؾالً ،واتداعاً لؾاقع الجراسة قيج البحث ،االمخ الحؼ

يجفع بشا الى االعتساد عمى السشيج الؾصفي التحميمي ،لمغفخ بخؤية تحميمية معسقة

عؽ ماىية االزمة الجولية ،وكيفية أدارتيا عبخ استخاتيجية وتكتيػ مشاسبيؽ ليا ،

تحؾؿ دوف تراعج ُمشحشاىا الى مجيات خظيخة يرعب الديظخة عمييا بعج حج
معيؽ.

فزالً عؽ أتباع السشيج االستذخافي ،والحؼ تؼ اعتساده في السظمب الثالث في

صيغ مذاىج مدتقبمية لتحجيج ُمدتقبل األزمة ما بيؽ واششظؽ وطيخاف ،ضسؽ
فخضيات عمسية تدتشج عمييا ىحه السذاىج ،مع تخجيح احجاىا ،تبعاً لقخب ُمتغيخاتو
العمسية مؽ الؾاقع السيجاني الحؼ تسخ بو مجخيات االمؾر بيؽ واششظؽ وطيخاف.

ىيكمية الدراسة :

إف الجراسة في ضؾء اشكاليتيا ،وفخضيتيا العمسية  ،تؾزعت عمى مبحثيؽ ،لكل

مشيسا ثالث مظالب ىي اآلتي :

السبحث االول :ادارة االزمة الدولية  :السفيؾم  ،الخظؾات ،فريق االدارة.

السظمب االول  :مفيؾـ ادارة االزمة الجولية.

السظمب الثاني :خظؾات التعامل مع االزمة الجولية.
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السظمب الثالث :فخيق إدارة االزمة الجولية.

السبحث الثاني :استراتيجية القؾة الذكية لدونالد ترامب في ادارة أزمة واششظؽ-

طيران خالل العام .9109

السظمب األول :ماىية استخاتيجية القؾة الحكية .

السظمب الثاني  :دوافع إدارة األزمة مع ايخاف عبخ استخاتيجية القؾة الحكية

األمخيكية.

السظمب الثالث  :مدتقبل ادارة االزمة الحالية بيؽ واششظؽ-طيخاف :ثالث مذاىج .
الخاتسة واالستشتاجات
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املبحث االول

ادازة االشمت الدوليت  :املفهىم ،اخلطىاث ،فسيق االدازة

الشػ اف مؾضؾع األزمة الجولية وإدارتيا مؽ السؾاضيع الحداسة عمى مدتؾػ
العالقات الجولية ،ألنيا تختبط بسرالح دوؿ بعيشيا ،وكحلػ أمشيا القؾمي ،وبحا فأف

الؾصؾؿ الى عسمية فيؼ أكثخ عسقاً لسفيؾميا ومجلؾالتيا ومزسؾنيا نغخياً ،يعج

مجخالً ميساً ،لفيؼ أكثخ أتداعاً لسخخجاتيا العسمية بريغتيا السيجانية ،وليحا افخد
الباحث مبحثاً خاصاً بالجانب الشغخؼ ليا ،يسيج لفيؼ داللتيا العسمية في الجانب
الثاني التظبيقي ،وفق ثالث مظالب ،وكاآلتي :

السظمب االول  :مفيؾـ ادارة االزمة الجولية.

السظمب الثاني :خظؾات التعامل مع االزمة الجولية.

السظمب الثالث :فخيق إدارة االزمة الجولية.

السظمب األول :مفيؾم إدارة األزمة الدولية:
كاف أوؿ استخجاـ لسرظمح إدارة "األزمة الجولية "Crisis Management

في مجاؿ العالقات الدياسية والجولية في سشة  1962مؽ القخف الساضي عشجما
نذبت أزمة الرؾاريخ الدؾفيتية في كؾبا

()3

حيث كاف الخؾؼ مؽ احتساؿ تراعج

السؾاجية بيؽ الجوؿ العغسى إلى حخب نؾوية وراء نسط ججيج مؽ االىتساـ العمسي

السكثف بإدارة األزمة حتى أف (روبخت ماكشسارا) وزيخ الجفاع األمخيكي األسبق ،

قاؿ بعج انتياء أزمة كؾبا عاـ ( 1962لؼ يعج ىشاؾ بعج اآلف مجاؿ لمحجيث عؽ
االستخاتيجية العدكخية وإنسا عؽ إدارة لألزمات فقط)

()4

.

والؾاقع فإف مرظمح إدارة األزمة قج صاحبو الغسؾض في استخجاماتو وأعظى
()5

معاني متعجدة في مجلؾالتو

إذ يعخفيا (ويمياـ كؾانت) بأنيا "سمدمة مؽ اإلجخاءات
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(الق اخرات) اليادفة إلى الديظخة عمى األزمة  ،والحج مؽ تفاقسيا حتى ال يفمت

زماميا ،مؤدية بحلػ إلى نذؾب الحخب ...وبحلػ تكؾف اإلدارة الخشيجة لألزمة ىي
تمػ التي تزسؽ الحفاظ عمى السرالح الحيؾية لمجولة وحسايتيا " ( .)6أما (جؾنثاف

روبختذ) فيحىب إلى أف إدارة األزمة تعشي (قجرة أحج أطخاؼ الشداع عمى إقشاع
خرسو أو خرؾمو ،برجؽ عدمو عمى ترعيج الشداع لحسمو أو حسميؼ عمى

التخاجع عؽ ترعيج األزمة تجشباً لمسداس بسرالحو)(.)7وصحيح أنو ليذ ىشاؾ

تعخيف متفق عميو في إدارة األزمة ،إال أف الرحيح أيزاً ،إف ىشاؾ قاسساً مذتخكاً
يمتقي عشجه العجيج مؽ السعشييؽ عمى أف إدارة األزمة تعشي تمػ الخظؾات

والدياسات أو السبادغ والقؾاعج التي يسكؽ مؽ خالليا ،أو بؾاسظتيا الديظخة عمى
مؾقف ما بغية الحج مؽ احتساالت تظؾره إلى مدتؾيات خظيخة أمالً في أف ال
ترل بأطخافيا إلى حج االحتكاـ إلى القؾة العدكخية .ولكي نكؾف أكثخ دقة في
تعخيفشا ىحا نقؾؿ إف (الديظخة عمى أحجاث الرخاع في األزمة ) تقتزي أحياناً

تكثيف عسميات الترعيج كسا تقتزي في أحياف أخخػ ،التخفيف مؽ حجتيا .وبحلػ
تعشي إدارة األزمة كال مؽ عسميات الترعيج وتكثيف التحخكات الرخاعية ،وعسميات
تخفيف حجة األزمة والعسل مؽ أجل تدؾيتيا حتى ال يرل تظؾرىا إلى حج

استخجاـ القؾة العدكخية الذاممة .ىحا يعشي أف صشاع القخار يدعؾف إلى السداوجة
بيؽ أدوات الزغط وأدوات التؾفيق (السداومة) معاً ،وىؾ األسمؾب األكثخ اقتخابا
مؽ الؾاقع عشج معالجة أزمة ما

()8

أؼ يتؼ الزغط عمى الخرؼ مؽ أجل تقجيؼ

تشازالت لرالح الظخؼ الزاغط وفي نفذ الؾقت يجب أف يتخؾ الباب مفتؾحاً لو
لتقجيؼ التشازالت بذكل يزسؽ "حفع ماء الؾجو " لجػ الخرؼ ،لحا نالحع بأف ىشاؾ
مؽ أطمق اصظالح ىدىدة القارب عمى إدارة األزمة الجولية  ،تمػ اليدىدة التي
()9

تؤدؼ إلى سقؾط أحج طخفي األزمة (الخرؼ)  ،أو الجخؾؿ في الحخب
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يشبغي عميشا أف نفخؽ ما بيؽ إدارة األزمة و اإلدارة باألزمة  ،فاإلدارة باألزمات

تختمف عؽ إدارة األزمات ألنو يدتشج عمى افتعاؿ أزمة ما لمتخمص مؽ أزمة

أخخػ ،وإف افتعاؿ أزمة ما ىؾ إال وسيمة لمتغظية والتسؾيو عمى السذاكل القائسة
بالفعل ،مثالً لجؾء بعض الحكؾمات التي تؾاجو أزمة داخمية تيجد الشغاـ إلى

افتعاؿ أزمة خارجية إلخخاج الحكؾمة مؽ مذكمة الزغط الجاخمي الحؼ تؾاجيو(.)11

لحا فإف اإلدارة باألزمات ىي فعل ييجؼ إلى تؾقف نذاط مؽ األنذظة أو

انقظاعو ،أو زعدعة استقخار وضع مؽ األوضاع بحيث يؤدؼ إلى إحجاث تغييخ في
ىحا الشذاط أو الؾضع لرالح مجبخه .كأف تفتعل دولة ما مذكمة ما عمى الحجود مع

إحجػ جاراتيا إلحجاث أزمة تيجؼ مؽ ورائيا إلى تخسيؼ الحجود أو الحرؾؿ عمى

مكاسب ُمعيشة عمى السدتؾػ الدياسي(.)11
والؾاقع إف اإلدارة باألزمات يقابميا أسمؾب أخخ مؽ قبل الظخؼ السقابل وىؾ
إدارة األزمات .إذ أف ىحا السؾقف الستأزـ الحؼ خمقو الظخؼ األوؿ يدتجعي قياـ
الخرؼ بتكثيف جسيع إمكاناتو ،وتدخيخ كامل قؾاه لمخخوج مؽ األزمة بسكاسب أو

بأقل خدائخ .والؾاقع إف الشتائج ليدت دائساً مخضية لسؽ خمق األزمة .فقج يراب
بخيبة أمل أحياناً ألنيا قج تجمب لو الخدائخ .إذاً اإلدارة باألزمات يقابميا إدارة

األزمات ،وقج تشجح األولى وتخفق الثانية ،وقج يحجث العكذ بل وقج يخدخ
الظخفاف وأحياناً قج يكدب الجسيع

()12
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السظمب الثاني :خظؾات التعامل مع األزمة:

يتؼ التعامل مع األزمات ،وإدارتيا إدارة عسمية رشيجة بدمدمة ُمتكاممة ومتخابظة
مؽ الخظؾات الستتابعة وكاالتي (:)13
أوال :تقدير السؾقف االزمؾي  :يقرج بتقجيخ السؾقف تحجيج جسمة الترخفات

التي قامت بيا قؾػ صشع األزمة ،وقؾػ كبحيا ،شاممة تقجيخ مكؾنات ىحه الترخفات

وما وصمت إليو األزمة مؽ نتائج ،وردود أفعاؿ ،وآراء ومؾاقف محيظة مؤثخة أو متأثخة

بيا ،ويذسل تقجيخ السؾقف تحميالت لسزسؾف العالقات ،ومكؾنات القؾة لمظخفيؽ،

ومرادر الؾصؾؿ إلى الشتائج الحالية ،وأسباب نذؾء السؾقف الخاىؽ ،وروافج تظؾره،

وعالقات السرالح ،والرخاع ،والتشافذ والتكامل ،التي ارتبظت بو أو بعجت عشو.
ثانيا :تحميل السؾقف األزمؾي  :بعج تقجيخ السؾقف وتحجيجه تحجياً دقيقاً ،يقؾـ

مجيخ األزمة بسداعجة معاونيو بتحميل السؾقف لألزمة ،ويتؼ التحميل بيجؼ االستجالؿ
وصؾالً إلى اليقيؽ ،عؽ طخيق التسييد الؾاضح بيؽ عشاصخ السؾقف لألزمة ،لتؾضيح
عشاصخ األزمة ،ومسا تتخكب ،وتقديسيا إلى أكبخ عجد مسكؽ مؽ األجداء ليتدشى لشا

إدراكيا بأقرى وضؾح مسكؽ ،ومؽ ىشا يتؼ تحميل السؾقف السخكب لألزمة إلى أجدائو
البديظة ،ثؼ إعادة تخكيبو بذكل مشتغؼ ،بحيث يتؼ التؾصل إلى معمؾمات ججيجة عؽ

صشع السؾقف لألزمة ،وكيفية معالجتو ،ومؽ ىشا يتؼ تحميل السؾقف إلى ما يتخكب

مشو مؽ عشاصخ مبدظة بيجؼ اإلحاطة بيا عمى وجو سميؼ(.)14

وقج تدتخجـ الشساذج الخياضية لتحميل السؾقف االزمؾؼ وأىسيا(:)15

 - 1تحميل عالقات االرتباط واالنحجار لمستغيخات.

- 2تحميل أسباب التؾتخ عمى أساس السعمؾمات التي تحرل عمييا.
- 3تحميل مؾاطؽ القؾة لجػ كل مؽ الظخؼ الرانع لالزمة.
- 4تحميل طبيعة الخظخ الحؼ تذكمو األزمة.

ثالثا :التخظيط العمسي لمتدخل في األزمة  :وىي مخحمة رسؼ الديشاريؾىات

ووضع الخظط والبخامج ،وحذج القؾػ لسؾاجية األزمة والترجؼ ليا ،وقبل أف يتؼ ىحا
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بكاممو يتؼ رسؼ الخخيظة العامة لسدخح عسميات األزمات بؾضعو الحالي ،مع إجخاء

كافة التغيخات التي تتؼ عميو أوالً بأوؿ ،وعمى ىحا السدح يتؼ وضع كافة األطخاؼ
والقؾػ التي تؼ حذجىا مؽ قبل صانعي األزمة ومؽ جانب مقاومي األزمة ،وتحجيج
بؤر التؾتخ وأماكؽ الرخاع ،ومشاطق الغمياف ،بؾصفيا جسيعاً مشاطق ساخشة ومؽ
خالؿ ىحه الخؤية العمسية الذاممة السحيظة بأبعاد مدخح األزمة ،وزوايا الخؤية

الستعجدة لألطخاؼ الستعمقة السختبظة باألزمة ،يتؼ رسؼ خخيظة التحخؾ عمى الشحؾ
اآلتي(:)16

 - 1تحجيج األماكؽ األكثخ تحرشاً وأمشاً التخاذىا كقؾاعج لالنظالؽ.

 - 2تحجيج األماكؽ اآلمشة لتكؾف بسثابة سياج آمؽ لمقؾاعج الخاصة باالنظالؽ،

فزالً عؽ حاجد امتراص لمرجمات إذا ما تجىؾر السؾقف ،فزالً عؽ مشاطق
إنحار وترفية وتحظيؼ األمؾاج ،أو مشاطق تفخيغ وتيجئة لتخفيف ضغط األزمة.

 - 3تحجيج أسباب األزمة السترمة بالشغاـ ،وأؼ مؽ رمؾز الشغاـ أو رمؾز القيادة في
كياف الجولة يسكؽ التزحية بو ،وإعجاده ليحه التزحية ،وتؾجيو الدخط لو ،والتسييج

لجخؾؿ رمد ججيج لو شعبية تختاح إليو قؾػ الرشع.

 - 4تحجيج خظة امتراص ضغط األزمة الحالية عؽ طخيق االستجابة لبعض
السظالب والتؾافق مخحمياً مع قؾػ صشع األزمة مؽ خالؿ السخاحل العمسية اآلتية(:)17

أوالً :مخحمة االعتخاؼ باألزمة.
ثانياً :مخحمة التؾافق واالستجابة السخحمية لسظالب األزمة.

ثالثاً :مخحمة التحقيق والتثبت مؽ أسباب األزمة.
رابعاً :مخحمة تذكيل لجاف السشاقذة واالشتخاؾ في حل األزمة.

خامداً :مخحمة السذاركة في الحل السقتخح ونقل عبء حل األزمة لمقؾػ الرانعة ليا.
سادساً :مخحمة ركؾب األزمة واالبتعاد بيا عؽ السكاف التي حجثت بو ،وحساية كياف
الجولة مؽ تأثيخىا واالحتفاظ بحيؾيتو وأدائو.
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 -5تؾزيع األدوار عمى قؾػ األزمة وبرفة خاصة عمى أعزاء فخيق السياـ الحؼ تؼ
تكميفو بسيسة التجخل السباشخ لسعالجة األزمة.

 - 6التأكج مؽ استيعاب كل فخد لمخظة العامة السؾضؾعة ،وكحا مؽ التتابع الدمشي

لمسياـ وفقاً لمديشاريؾ السؾضؾع لسعالجة كل مؽ إف اخزات األزمة ،والقؾػ الرانعة ليا،
وكحا لمتزامؽ مع بعض عشاصخىا ،وكحا لمديظخة عمى مدخح األزمة بذكل فعاؿ.

 - 7حذج كل ما تحتاجو عسمية التعامل مع األزمة ،وتدويج فخيق السياـ باحتياجاتو

مؽ األدوات والسعجات التي يتظمبيا ويحتاجيا السؾقف مؽ األزمة .مؽ تحجيج
لألىجاؼ والؾسائل السشاسبة ليا (.)18

 - 8تحجيج ساعة الرفخ أو التؾقيت السحجد لبجء العسمية وتشفيح السيسة السحجدة

بذكل فعاؿ وحاسؼ ،عمى أف يتؼ متابعة ما يحجث أوالً بأوؿ ،والؾقؾؼ عمى رد فعل
األطخاؼ األخخػ .وأيا ما كانت العسمية التخظيظية ،فإنو نتيجة ضغط األزمة وما

تتدؼ بو عسمية األزمة مؽ عجـ وفخة الؾقت الكافي لمتخظيط ،يمجأ ُمتخح القخار إلى
مجسؾعة الديشاريؾىات الجاىدة التي أعجت مؽ قبل لسؾاجية مؾاقف األزمة الرعبة

واستخجاميا ،أو إجخاء تعجيل طفيف عمييا لتكؾف صالحة لالستخجاـ الفعمي ،تالفياً
لدؾء التقجيخ في االزمة (.)19
رابعا –:التدخل لسعالجة األزمة :مؽ خالؿ السعخفة واإلحاطة الذاممة والكاممة

والعالسة بالديشاريؾىات البجيمة ،والديشاريؾ السعتسج والسجاز لمتجخل في األزمة ،وإسشاد

السياـ ،وتؾزيع األدوار عمى فخيق مياـ األزمة يكؾف متخح القخار في إدارة األزمات قج
حجد كل شيء ،ووضع لكل عشرخ احتساالتو ،وحدب اتجاىاتو ،ثؼ اتخح القخار ،وتتؼ

معالجة األزمة بسجسؾعة مياـ أساسية ومياـ ثانؾية ومياـ تكسيمية  ،فالسياـ األساسية
تقؾـ عمى الرجاـ والجحخ ،والسؾاجية الدخيعة العشيفة ،واالمتراص ،واالستيعاب،
واالستشداؼ ،وتحؾيل السدار الخاص بقؾػ صشع األزمة ،في حيؽ أف السيسات

الثانؾية تشرخؼ إلى عسميات تييئة السدارات وتأميؽ اإلمجادات وحساية قؾػ مؾاجية

األزمات وتؾفيخ السدانجة والسؤازرة ليا ،أما السياـ التكسيمية التجسيمية فتشرخؼ أساساً
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إلى معالجة اآلثار الجانبية الدمبية الستختبة عؽ الرجاـ مع قؾػ صشع األزمة،

وامتراص كل ما مؽ شأنو أف يؾجج غزباً أو خؾفاً أو رعباً في السجتسع الحؼ حجثت

فيو مؾاجية األزمة.

()21

السظمب الثالث :فريق إدارة األزمةCrisi Team :

إف فخيق إدارة األزمة ىؾ ذلػ الفخيق الحؼ يجخؼ تكميفو مؽ إدارة األزمات

بالتعامل مع األزمة وقؾػ األزمة والعسل عمى معالجتيا والحج مؽ خظؾرتيا وأثارىا
الدمبية ،وىحا الفخيق ىؾ فخيق يكمف بسياـ وعيفية محجدة لمتعامل مع أزمة بحج

ذاتيا ،وقج يتظمب األمخ أف يجخؼ تكميف ىحا الفخيق باالستسخار بعج ذلػ ،وقج
يجخؼ حل ىحا الفخيق بعج انتيائو مؽ معالجة ىحه األزمة .ومؽ الزخورؼ أف يتؼ
تكؾيؽ فخيق أزمة لمتعامل مع كل أزمة ،وليذ بالزخورة أف يتعامل ذات الفخيق مع

األزمات األخخػ ،إذ أنو ال تؾجج أزمتاف ُمتساثمتاف تساماً ،فكل أزمة ليا خرائريا
وعشاصخىا وأسبابيا ونتائجيا التي تسيدىا عؽ أية أزمة أخخػ ،وإذا لؾحع أف أزمة
الستغيخات فقط،
ما تذبو أزمة أخخػ فإف ىحا التذابو يكؾف في بعض العشاصخ و ُ
ويكؾف ىشاؾ اختالؼ وتبايؽ في العشاصخ والستغيخات األخخػ

()21

وىشاؾ بعض القؾاعج والسبادغ األساسية التي يجب تؾفخىا في فخيق األزمة

وكاآلتي (:)22

 إتباع أخالقيات ومعاييخ الفخيق.

 الؾفاء بالسياـ والؾاجبات السشاطة بكل عزؾ مؽ أعزاء الفخيق .
 أخح زماـ السبادرة وتشفيح السظمؾب.

 تقجيؼ أىجاؼ الفخيق عمى األىجاؼ الذخرية.

 مداعجة أعزاء الفخيق اآلخخيؽ عمى اكتداب السيارات الججيجة الالزمة لعسل
الفخيق.
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 تشفيح السياـ السظمؾبة دوف تباطؤ ،وتشديق العسل مع أعزاء الفخيق .وإطخاء
كل مؽ يجيج عسمو.

 االلتداـ بالؾقت السحجد وحزؾر جسيع االجتساعات.

 مذاركة اآلخخيؽ في البيانات والسعمؾمات والسعخفة عؽ األزمة السظخوحة.
 االستعجاد لتغييخ الخأؼ إذا تبيؽ عجـ صحتو ،وإعيار عجـ السؾافقة عمى أراء
اآلخخيؽ بأسمؾب لبق ومؤدب يخاعي مذاعخ اآلخخيؽ .وإبجاء الخأؼ بؾضؾح
عشج عجـ االقتشاع بآراء وأفكار اآلخخيؽ .وإبجاء السالحغات السؾضؾعية والبشاءة

في كل ما يجخؼ طخحو مؽ أراء وأفكار .

فزالً عؽ شخوط أخخػ تتعمق بعسخ أعزاء الفخيق وجشديؼ ،والظباع

والرفات الذخرية التي تعتبخ ضخورية ليحا الفخيق السكمف بسيسة حداسة ،ومؽ
ىحه الرفات :القجرة عمى التحكؼ باألعراب وعجـ االنفعاؿ وعجـ التأثخ العاطفي

بسجخيات األزمة .والحخص الذجيج واالنتباه والؾعي الكبيخ لكل ما يجور في عل

األزمة .وامتالؾ السيارات والقجرات الجدسانية والعقمية التي تسكؽ أعزاء الفخيق
مؽ التعامل مع األزمة بشجاح .والقجرة عمى رصج أحجاث األزمة وتتبعيا وتحميميا
والعسل عمى تخظيط وتشفيح الديشاريؾىات التي تشاسب عخوؼ األزمة ،فزالً عؽ
القجرة عمى اتخاذ القخار في الؾقت السشاسب ،والتشبؤ بالحؾادث وتشبؤ السدار

السدتقبمي لألحجاث ،والقجرة عمى شخح األفكار وإيراليا إلى الجيات ذات العالقة

بدخعة وسيؾلة(.)23

والججيخ بالحكخ إف فخيق األزمة يجب أف يتزسؽ أشخاص ذوؼ خبخة في

وممسة بكل جؾانب األزمة
مجاالت واختراصات مختمفة لكي تكؾف الخؤية شاممة ُ
وتظؾراتيا ،فزالً عؽ أىسية امتالؾ فخيق األزمة لخوح الفخيق والعسل الجساعي
لتقجيؼ السرمحة العامة عمى الخاصة ،وأىسية التفكيخ اإلبجاعي لسجسؾع أعزاء
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الفخيق  ،واالنتباه لزغط عشرخ الؾقت الستاح والحؼ قج يؤثخ بذكل سمبي إذا لؼ

يتؼ استثساره بذكل جيج(.)24

فزال عؽ كل ما تقجـ يسكؽ تحجيج بعض السخاحل الزخورية في عسمية إدارة

األزمة التخاذ القخار الدميؼ في مؾاجيتيا:

أوالً :إدراك صانع القرار :ال شػ أف مجرؾ صانع القخار ىؾ أمخ في غاية األىسية
لمتعامل مع أؼ أزمة ،ألنو ىشاؾ مجرؾ يفيؼ األزمة بجاللة تيجيج وبالتالي قج تثيخ
إشكالية أكبخ في فيؼ األزمة وإدارتيا ،في حيؽ أف ىشاؾ مجرؾ ال يفيسيا برفة

تيجيج كبيخ ومؽ ثؼ قج ال يثيخ السؾقف إلى درجة عغسى أو تيجيج أكبخ ،وفي كال

الحالتيؽ يكؾف إلدراؾ صانع القخار أىسية كبيخة في التأثيخ عمى إدارة األزمة
ومجخياتيا(.)25

ثانياً :جسع السعمؾمات عؽ األزمة :عشجما تشذأ أزمة ما ،تبجأ عسمية البحث عؽ

السشذيء ليا ،واليجؼ مؽ ىحه العسمية
السعمؾمات الستعمقة بيحه األزمة أو السؾقف ُ
ىؾ استيزاح أو استكذاؼ أبعاد الفخص أو التيجيجات التي خمفيا السؾقف

األزمؾؼ .واألىؼ مؽ ذلػ ىي عسمية تشقية السعمؾمات وترفيتيا إذ أحياناً يؾاجو

السزممة حؾؿ األزمة وىؾ ما يدسى أحياناً
صانع القخار فيض مؽ السعمؾمات ُ
"بحخب السعمؾمات" األمخ الحؼ يتظمب كفاءة وفعالية نغؼ االتراؿ ونغاـ

االستخبارات لظالسا يعتسج عمييسا صانع القخار في تجفق السعمؾمات اليقيشية ندبياً ،
وىشا تبخز أىسية فخيق األزمة في مداعجة صانع القخار لفمتخة السعمؾمات وترفيتيا

لمحؾؿ دوف بشاء قخار يدتشج عمى معمؾمات ُمغممة (.)26
ثالثاً :تحميل السعمؾمات وتفديرىا  :ىشا يتؼ إتباع أسمؾب عمسي رشيج في تحميل

السعمؾمات الؾاردة والستعمقة بالسؾقف األزمؾؼ وتفديخىا بسداعجة فخيق األزمة
لإلحاطة الذاممة بكل حيثياتيا ومكشؾناتيا التي تجخل في عسمية إدراؾ سميؼ لسجسل

مؾقف األزمة والحؼ يسيج األمؾر التخاذ القخار بذأف األزمة .
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رابعاً  :مرحمة البحث عؽ البدائل واتخاذ القرار :والتي يتؼ فييا تخشيح مجسؾعة مؽ
الق اخرات والبجائل الستاحة واختيار البجيل أو القخار األندب وتفزيمو عمى باقي

بشاء عمى رؤية التعغيؼ االستخاتيجي لمسرمحة والستسثمة بتحقيق اليجؼ
البجائلً ،
وبشاء عميو يتؼ اتخاذ القخار لسعالجة
األمثل بأقل كمفة وبأسخع وقت مسكؽ،
ً

األزمة(.)27

مسا تقجـ يسكؽ القؾؿ ،أف األزمة الجولية تسثل نقظة تحؾؿ مفاجئ في

العالقات بيؽ دولتيؽ أو أكثخ ،وقج تشجؼ عشيا أثار خظيخة األمخ الحؼ تجفع معو
طخفي األزمة إلى المجؾء إلى مخحمة ُميسة ىي مخحمة إدارة األزمة الجولية ،والتي
تتظمب بجورىا رؤية سميسة التخاذ قخار يكؾف مؽ الرعب عمى صانع القخار بمؾغو

دوف المجؾء إلى ىيئة أو فخيق يداعجه عمى تشقية الخؤية وإيزاحيا األمخ الحؼ
يدتمدـ وجؾد فخيق متخرص ودقيق يعيج إليو ميسة إدارة األزمة معتسجاً عمى
معظيات عمسية رصيشة مؽ قبيل تقجيخ السؾقف األزمؾؼ وتحميمو والتخظيط العمسي
لمتجخل في األزمة ومعالجتيا ،فزال عؽ عسمية جسع السعمؾمات وتحميميا وتؾفيخ

السدتشج إلى
البجائل وتفزيل بعض الخيارات ومؽ ثؼ الخكؾف إلى الخيار األندب ُ
رؤية التعغيؼ االستخاتيجي آال وىؾ ذلػ القخار الحؼ يحدؼ األزمة لرالح احج
طخفي االزمة ،وبالزج مؽ الظخؼ االخخ الخرؼ ،وبأقل كمفة مسكشة وأقرخ وقت.
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املبحث الثاوي

اسرتاتيجيت القىة الركيت لدووالد تسامب يف أدازة أشمت واشىطه –
طهسان خالل العام : 9102

تعج االستخاتيجية والتكتيػ ،األسمؾب األكثخ عقالنية في التعامل مع اية ازمة
دولية ،وذلػ عبخ مخاحل تدتشج الى حكسة استخاتيجية تشذط بخؤية شاممةُ ،متدمحة
بعبخ وتجارب الساضي ،ومالمدة الؾاقع السيجاني ،وىي في طخيقيا لشيل األىجاؼ

االستخاتيجية العميا السخصؾدة .

تعج الؾاليات الستحجة األمخيكية الجولة األكثخ انتياجا الستخاتيجيات وتكتيكات

محكسة في نيل األىجاؼ والسرالح العميا ليا في الدياسة الجولية السعاصخة ،وذلػ

لسا تستمكو مؽ مجخالت التفكيخ االستخاتيجي ،ومخخجاتو مؽ أداء استخاتيجي
مشزبط ،والسختكؽ الى تكشيػ فاعل في مؾاجية وادارة اية ازمة دولية مجابية ليا،

او ألمشيا القؾمي السستج عالسيا ،ومرالحيا االستخاتيجية في عالؼ اليؾـ الدخيع

بتجفق متغيخاتو الستججدة ،والتي تدتؾجب تؾليفة مؽ التكتيكات التي تجسع قؾػ

الجولة باتجاه واحج ،يزسؽ الؾصؾؿ الدخيع لألىجاؼ السخسؾمة ُمدبقاً.
وتبعاً لحلػ ،تخػ واششظؽ أف "استخاتيجية القؾػ الحكية Smart Power

 "Strategyىي األسمؾب األمثل وربسا األفزل في التعامل مع طيخاف في عل
إدارة دونالج تخامب الحالية ،األمخ الحؼ يجفع بشا الى تقديؼ ىحا السبحث الى مظالب

ثالث تفدخ حيثيات السؾضؾع بذكل أكثخ عسقاً وأتداعاً ،وكاالتي:
السظمب األول :ماىية استخاتيجية القؾة الحكية .

السظمب الثاني :دوافع إدارة األزمة مع ايخاف عبخ استخاتيجية القؾة الحكية األمخيكية.
السظمب الثالث :مدتقبل ادارة االزمة الحالية بيؽ واششظؽ-طيخاف :ثالث مذاىج .
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السظمب األول :ماىية استراتيجية القؾة الذكية :
لؼ يعج امتالؾ عشاصخ القؾة ،وأشكاليا السختمفة ،كافياً لشجاح الجولة في تحقيق
أىجاؼ سياستيا الخارجية ،وفي التأثيخ في اآلخخيؽ ،إذ أصبحت ىشاؾ أىسية
متدايجة لكيفية تؾعيف الجولة لسا تستمكو مؽ أشكاؿ القؾة ،عبخ القيادة الشاجحة التي

يكؾف لجييا الحكاء أو "فظشة الدياؽ  "Contextual Intelligenceمؽ أجل
تحجيج أؼ أنساط أو ميارات مؽ القؾة يسكؽ تؾعيفيا في السؾاقف السختمفة( .)28مؽ

ىشا وبعج ارتكاف إدارة باراؾ اوباما إلى محيط القؾة الحكية في التعامل الجولي ،نخػ
اف اداء ادارة دونالج تخامب في عل واليتو الحالية شكل امتجاداً لتمػ االلية عمى
األقل الى الؾقت الحاضخ في التعامل الدياسي الخارجي.

وطبقاً لػ ػ ػ ػ  Chester A Crockerفإف القؾة الحكية تذتسل عمى استخاتيجية تدتخجـ
الجبمؾماسية ،والجحب أو اإلقشاع ،وبشاء القجرات ،وتدؾيق القؾة ،والتأثيخ في الظخؽ
ذات التكمفة الفعالة والتي ليا شخعية سياسية واجتساعية ،وبذكل أساسي ارتباط كل

مؽ القؾة العدكخية و أشكاؿ الجبمؾماسية كافة( .)29وكانت الؾاليات الستحجة قج
نجحت في الجمج بيؽ القؾة الشاعسة والرمبة ،مشح الحخب العالسية الثانية ،حيؽ

استخجمت قؾتيا العدكخية لمقزاء عمى أعجائيا ،وفي الؾقت ذاتو استخجمت قؾتيا
الشاعسة إلعادة إعسار الجوؿ األوربية والياباف ،مؽ خالؿ تبشي خظة مارشاؿ ،ونغاـ

بخيتؾف وودز ،ونذخ الثقافة والقيؼ والجيسقخاطية( .)31وبالسحرمة فإف القؾة الحكية ىي
تؾعيف شامل لسجسل األدوات االستخاتيجية الستاحة لمقؾة االمخيكية  ،وكسا ُمبيؽ

في السخظط رقؼ ( )1أدناه .
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عقوباث
اقتصاديت
فزض حصار
تحزك عسكزي
استراتيجية
القؾة الذكية

انقوة
انناعمت

انقوة
انصهبت

ضغط نفسي
أحالف
استزاتيجيت
استقطاب
معادي
اختزاق أمني

ترك الباب مفتؾحاً لمتفاوض

الدبمؾماسي والسداومة ،إلرغام

انتهويح بانحزب

الخرؼ عمى تقديؼ تشازالت

مخظط افتراضي مؽ ترسيؼ الباحث يؾضح فيو مقؾمات استراتيجية القؾة الذكية

لحا يخاد بآلية القؾة الحكية ،استعادة القجرة القيادية العالسية لجػ الؾاليات

الستحجة مؽ خالؿ االستخجاـ السخف لجسيع اآلليات بسا فييا الجبمؾماسية واالقترادية
والعدكخية والدياسية والقانؾنية والثقافية ،ضسؽ إطار تكتيكي يذكل مختك اًد

لالستخاتيجية األمخيكية بريغتيا الججيجة( .)31كؾنيا تشتيج نيجاً يجسع ما بيؽ اآللية
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الشاعسة والرمبة لتحقيق ىجؼ التغييخ كإحجػ مختكدات االستخاتيجية األمخيكية في
الييسشة الجولية ،وكسا مبيؽ في الججوؿ رقؼ ( )1أدناه :
آليات القؾة لمتغيير عمى الشسط األمريكي
القؾة الرمبة

القؾة الشاعسة

القؾة الذكية

تقؾم عمى اإلكراه وىي

وتقؾـ عمى تؾعيف

وىي تمػ القؾة التي

خذشة  ،تتزسؽ

والسعمؾماتية والثقافية

الدابقيؽ " الرمبة

قؾة صمبة مادية أو
استخدام الؾسائل

العدكرية ،والؾسائل

االقترادية ذات الظبيعة
الزجرية كالعقؾبات

االقترادية وليذا يظمق
عمييا أحياناً بدياسة
"العرا والجزرة"

الؾسائل اإلعالمية
لتذكل آلية ناعسة

تجسع ما بيؽ الشسظيؽ
والشاعسة" لتحقيق

تسثل في القجرة عمى

االستخجاـ األمثل

التأثيخ في اآلخخيؽ

لعسمية التغييخ ضسؽ

باإلقشاع واالستقظاب
والجاذبية دوف

استخجاـ اإلكخاه أو

أعظاء مكانة لفعل

التكتيػ اإلستخاتيجي لػ
 USAفي الذخؽ

األوسط  ،كسا حرل
في ليبيا وفي سؾريا.

معيؽ بسعشى أنيا كسا
يرفيا جؾزيف ناؼ
ال تسثل سياسة

العرا والجدرة .
الجدول مؽ أعداد الباحث باالعتساد عمى:
- Joseph S. Nye, Soft Power: The Means To Success In World
Politics, New York, Public Affairs, 2004.
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وتأسيداً عمى ما تقجـ ،وباخترار مؾضؾعي ،يسكؽ القؾؿ بأف استخاتيجية

القؾة الحكية ىي محرمة لتؾليفة مؽ الؾسائل واألليات الرمبة والشاعسة في اف واحج

 ،والتي تذكل في الشياية تؾعيفاً الستخاتيجية القؾة الحكية في الؾصؾؿ الى االىجاؼ

السبتغاة  ،ولعل خيخ مثاؿ معاصخ لحلػ ىؾ أتباع ىحه االستخاتيجية مؽ قبل ادارة
دونالج تخامب في التعامل مع ازمة طيخاف لمعاـ الحالي  ،2119وكسا في السظمب

اآلتي .

السظمب الثاني :دوافع إدارة األزمة مع ايران عبر استراتيجية القؾة الذكية
األمريكية :

إف أية عؾدة لمساضي القخيب بحثاً عؽ مجخيات العالقات االستخاتيجية األمخيكية-
اإليخانية تؤشخ فتؾ اًر حاداً اعتخػ مدخػ تمػ العالقات ،السيسا في عل إدارة جؾرج
بؾش االبؽ ،إذ لؼ تكؽ صياغة سياسة الؾاليات الستحجة الخارجية تجاه طيخاف

ببديظة أو مباشخة أبجاً ،فيي تتخاوح ما بيؽ مج وجدر شيجتيا عالقات البمجيؽ،
ولعل أكثخ التظؾرات الجراماتيكية في العالقات األمخيكية -اإليخانية خالؿ فتخة

الخئيذ جؾرج بؾش االبؽ ق اخره بذسؾؿ إيخاف جشباً إلى جشب مع العخاؽ وكؾريا

الذسالية "دوؿ محؾر الذخ" في يشايخ .)32(2112السيسا بعج اكتذاؼ وجؾد مؾاقع
ومشذآت نؾوية سخية في مشظقة ناتاند وأراؾ وسط وغخب إيخاف في ذات العاـ(.)33

إال أنو مع بجاية العاـ  ،2113وبالتحجيج مشح الغدو األمخيكي لمعخاؽ أصبحت إيخاف
قؾة إقميسية تدتحزخ بقؾة في حدابات الؾاليات الستحجة األمخيكية ،السيسا عشجما
يتعمق األمخ بالعخاؽ ،وذلػ انظالقا مؽ إمكانية التأثيخ الحؼ يسكؽ أف تمعبو ىحه

القؾة فيسا يخص الجاخل العخاقي( .)34في عل اعتخاؼ غخبي – أمخيكي باألساس-
بجور إقميسي فاعل ليا ،خاص ًة مع امتالؾ إيخاف أوراؽ مشاورة عجيجة في العخاؽ ،
ولبشاف  ،وسؾريا(.)35
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وعمى الخغؼ مؽ أف الؾاليات الستحجة ،وبدبب انذغاالتيا الستعجدة في العخاؽ،
فخضت عمييا تيجئة خياراتيا حياؿ إيخاف ،إال أنيا مازالت فيسا يبجو تحاوؿ

تخويزيا مؤقتاً سبيالً لتظؾيقيا ومؽ ثؼ التعامل معيا بآليات ذكية( .)36السيسا بعج
وصؾؿ باراؾ أوباما إلى سجة الحكؼ في الؾاليات الستحجة عاـ .2119

فقج ورث الخئيذ أوباما عؽ سمفو عالقات متأزمة بيؽ واششظؽ وعجد مؽ

الجوؿ ،مشيا الكبخػ والسشافدة التاريخية لمؾاليات الستحجة "روسيا والريؽ" ،ومشيا
البارزة إقميسياً والظامحة إلى السديج مؽ الشفؾذ "إيخاف" ،وإذا استظاع "تعمؼ" الجروس
بدخعة وترؾيب طخيقتو بالتعامل مع الغالبية العغسى مؽ ىؤالء (األعجاء) ،فإف

الظخيق ما يداؿ طؾيالً أمامو قبل أف يشجح في إقشاع مشتقجيو في الجاخل والخارج
بججوػ الحؾار( .)37في عل طخحو الستخاتيجية القؾة الحكية بؾصفيا آلية ألداء

أمخيكي ججيج ،يحبح المجؾء إلى تفزيل الخيار الجبمؾماسي عمى العدكخؼ(.)38
السيسا في عل التحجيات الكبخػ التي تفخضيا إيخاف في تعشتيا بالسزي قجماً في
بخنامجيا الشؾوؼ(.)39
ومؽ ىحا السشظمق فإف أوباما حخيص عمى تحاشي القياـ بعسل عدكخؼ في إيخاف
بأؼ حاؿ مؽ األحؾاؿ ،وإتباع استخاتيجية تتمخص بعقج صفقة دبمؾماسية تقزي

بإيقاؼ البخنامج الشؾوؼ اإليخاني ،وربسا بجعؼ مؽ روسيا( .)41في عل مداوغ أؼ
عسل عدكخؼ قج يتخح ضج إيخاف ،مؽ ىشا يدعى أوباما لمتعامل مع إيخاف وفق مبجأ
ذكي قؾامو الحؾار والتفاوض بسج اليج إليخاف ،بعج تقجيؼ تشازالت معيشة ،وىؾ ما

أكجه بقؾلو "إذا كانت ىشالػ دوؿ مثل إيخاف راغبة في إرخاء قبزتيا ،فإنيا ستجج
يجاً مسجودة مؽ جانبشا" والحؼ جؾبو بخد السخشج عمي خامشئي بالقؾؿ " تغيخوا أنتؼ
وسيتغيخ سمؾكشا"(.)41
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وبحا فإف أىسية القزايا السرمحية ما بيؽ الؾاليات الستحجة وإيخاف تحتؼ عمييسا

الخكؾف إلى السداومات بيؽ الحيؽ واألخخ ،وذلػ بالشغخ إلى أىسية تمػ القزايا

مؽ قبيل(السمف الشؾوؼ اإليخاني ،دور إيخاف اإلقميسي ،تختيبات األمؽ في الخميج

وعالقة إيخاف بيا .الجور اإليخاني في العخاؽ ،عالقة إيخاف بالجوؿ والشغؼ الرجيقة

لمؾاليات الستحجة ،تجاريا واقتراديا ،فزالً عؽ مدألة العقؾبات)( .)42ويبجو اف عقج

اتفاؽ البخنامج الشؾوؼ مع ايخاف ( )1+5جاء ضسؽ ىحا الدياؽ .

تكاد تكؾف إيخاف الجولة األكثخ وضؾحاً في مؾقف العجاء األمخيكي مشيا

عالسياً ،السيسا في عل إدارة تخامب بجءاً مؽ  21يشايخ  ،2117وترخيحاتو مع

فخيق واسع مؽ إدارتو بأف إيخاف تسثل الجولة األكثخ تجخالً سمبياً في أغمب قزايا
مشظقة الذخؽ األوسط مؽ جانب ،ومؽ جانب أخخ يذكل البخنامج الشؾوؼ اإليخاني
عقجة الخالؼ في العالقات ما بيؽ الجولتيؽ ،فزال عؽ تجخالتيا الدمبية في دوؿ

السشظقة ،ذلػ البخنامج الحؼ لظالسا أعتخض عميو تخامب بذجة ،مؤكجاً أف مثل ىكحا
أمخ كاف قج حجث في عل إدارة أوباما التي لؼ تدتؾعب حجؼ مجياتو السدتقبمية

واتداع دور ونفؾذ ايخاف بعج أف رات فيو نجاحاً لجيؾدىا الجبمؾماسية(.)43

وتؾافقاً مع ىحه الخؤية التي يحسميا تخامب في نغختو إليخاف  ،يحىب وزيخ

دفاعو الدابق ماتيذ الى تؾجو مقارب ،ال بل أكثخ شجة مشو  ،إذ أعمؽ م اخ اًر ،
ومشح رئاستو لمقيادة العدكخية األمخيكية الؾسظى أف أعغؼ ثالثة تيجيجات تؾاجو
الؾاليات الستحجة ىي  :إيخاف إيخاف إيخاف  ،ويتبشى ذات السؾقف العجيج مؽ رجاؿ

فخيق تخامب األمشي واالستخباراتي

()44

.

ومع لحلػ يخػ تخامب اف اضعاؼ ايخاف امخ ال مشاص عشو ،كؾنو احج اىؼ

الؾعؾد التي قظعيا لمشاخب االمخيكي ،فيسا يتعمق بإيخاف وضخورة تخاجع السؾقف

االمخيكي في عل ادارتو مؽ ذلػ التقجـ الحؼ احخزه اإليخانيؾف مع واششظؽ في عل
ادارة باراؾ اوباما ،وىحا ما سبق واف اكجه وزيخ خارجيتو الدابق ريكذ تيمخسؾف
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عشجما قاؿ إنو أمخ تخامب بسخاجعة االتفاؽ ،يعشي اف أم اًخ ما يشتغخ مريخ ىحا

االتفاؽ( .)45وىحا ما تأكج فيسا بعج بإعالف تخامب االندحاب مؽ االتفاؽ مؽ طخؼ
كبيخ عمى طيخاف اقتراديا  ،وحتى
اً
واششظؽ مشح ايار  ،2118وفخضو ضغظاً
ضغط امشي مع تحخيػ قظعات عدكخية امخيكية باتجاه الخميج العخبي ،وفي ذات

الؾقت اعالنو مؽ الياباف انو ال يخيج تغييخ الشغاـ اإليخاني ،وال يخيج األذػ لمذعب
اإليخاني ،االمخ الحؼ يجفع بشا الى تأكيج استسخار نيج االدارة االمخيكية لجونالج

تخامب في التعامل مع طيخاف عبخ استخاتيجية القؾة الحكية ،لجوافع وضخورات

استخاتيجية تتسثل باآلتي :

اوالً :لعل افزل طخيقة لمتعامل االمخيكي مع ايخاف ضسؽ حدابات التكمفة
()46
االستخاتيجية ىي استخاتيجية القؾة الحكية
ذلػ إف ادارة تخامب تفكخ ممياً
بحدابات الخبح والخدارة قبل أف تقجـ عمى اؼ فعل ،عمى اف ال يعشي ذلػ استبعاد

خيار تؾجيو ضخبة انتقائية محجودة ،إذ لعل مؽ السشظقي ججاً القؾؿ بأف الزخبة
األمخيكية لقاعجة الذعيخات الدؾرية عمى سبيل السثاؿ كانت قج غيخت كثي اًخ مؽ

قؾاعج المعبة باتجاه إعظاء زخؼ أكثخ لمشفؾذ األمخيكي ،وتغييخ قؾاعج االشتباؾ ىشاؾ،
وأرساؿ رسالة ميسة لكل مؽ روسيا وإيخاف بأف إدارة دونالج تخامب ىي ليدت إدارة

باراؾ اوباما تساماً ،ذلػ أف زمؽ تفزيل "القؾة الشاعسة  " Soft Powerقج أنتيى،
وأف عيجاً ججيجاً تجدجه القؾة الحكية األمخيكية " "Smart Powerبذقييا الرمب
والشاعؼ في التعاطي مع قؾاعج الشفؾذ والسرالح واألىجاؼ ،واألدوار الجخيئة الشاتجة

عشيا قج بجأ بالفعل .)47

ثانياً :أف غالبية قادة االدارة االمخيكية بسا في ذلػ ،الخئيذ ذاتو ،ال تخيج حخًبا مع
إيخاف ،ذلػ أف تخامب وعج بخخوج أميخكي كامل مؽ ساحات الحخب الذخؽ
أوسظية ،التي وصفيا بباىغة التكاليف وغيخ السججية ،وبحا فإف حخًبا مع إيخاف قج
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ال تكؾف قريخة وال دوف خدائخ مؤلسة ،وقج تؾجو ضخبة قاضية الحتساالت إعادة

ئيدا( .)48وبالتالي فاف المجؾء الى التمؾيح باستخجاـ القؾة لمزغط
انتخاب تخامب ر ً

الجبمؾماسي ضسؽ سياقات القؾة الحكية يعج ام اًخ ميس ًا لإلدارة االمخيكية في ىحه

االزمة .

ثالثاً  :تجرؾ االدارة االمخيكية تساماً خظؾرة الخكؾف الى الخيار العدكخؼ بسفخده،
كؾف ذلػ يعشي السديج مؽ الخدائخ عمى السدتؾػ السادؼ والبذخؼ ،واالقترادؼ
بالزخورة ،وربسا فيسا يتعمق بالسؾقف الجولي تجاه القؾػ الكبخػ ،االتحاد االوربي،
روسيا ،الريؽ .ذلػ اف الحىاب لمحخب يعشي تعخيض ندب عالية مؽ االمؽ

الظاقؾؼ العالسي لمسخاطخ ،ألف التيجيج األمخيكي بخشق ايخاف اقترادياً قج يجفع بيا
الى دفع االخخيؽ ايزاً الى الذعؾر بو مؽ خالؿ تعخيض صادراتيا الشفظية لمتيجيج
بعج عخقمة او غمق مزيق ىخمد اماـ السالحة الشفظية العالسية ،واف كل مؽ

السسمكة العخبية الدعؾدية واالمارات ستكؾف في مقجمة ىحه الجوؿ ،األمخ الحؼ يجفع
بإدارة تخامب الى التفكيخ ممياً بحدابات التكمفة الذاممة مؽ ربح وخدارة قبل االقجاـ

عمى فعل ما .

رابعاً :تعؾؿ االدارة االمخيكية كثي اًخ عمى االزمات االجتساعية والسؾجات االحتجاجية
ضج الشغاـ ،كديادة معالت الفقخ ،وانتذار البظالة التي وصمت خالؿ العاـ الحالي

 2119إلى  %11.4مقارنة بشدبة  %11.2في العاـ الحؼ سبقو ،مع تؾقعات
بديادة كبيخة في ىحه الشدب بسخور االياـ ،والتي عيخت في الجاخل االيخاني ُعقب

فخض العقؾبات االقترادية عمى طيخاف ،وتذجيجىا بذكل اكبخ جعل االقتراد

طا كبيخة ىي األسؾأ مشح فخض عقؾبات دولية عمى إيخاف في
اإليخاني يؾاجو ضغؾ ً

فتخة  ،2112-2111السيسا اذا ما عمسشا انيا تعجت الجانب الشفظي لتذتسل عمى
الجانب التجارؼ والخاص بالتعجيؽ والرشاعات االيخانية والتي تذكل ما ندبتو

 %15-11مؽ إجسالي ايخادات االقتراد االيخاني(.)49
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اذ َّ
تتذكل ىحه األزمات ويتذكل الؾعي بيا نتيجة :اوالً :االختخاؽ الستدايج لتكشؾلؾجيا
السعمؾمات .وثانياً :رفع خرؾـ إيخاف الجولييؽ واإلقميسييؽ عمى مجار سشؾات مؽ
جيؾدىؼ عمى صعيج صشاعة سخديات خاصة بالؾضع االقترادؼ واالجتساعي

الخاىؽ في سياؽ معاد لمشغاـ الحاكؼ في طيخاف).(51

وبالتالي سيكؾف التحجؼ الحقيقي أماـ طيخاف في كيفية تيجئة الخأؼ العاـ مع

ازدياد تأثيخ العقؾبات خالؿ العاـ  2119وىؾ ما تعؾؿ عميو واششظؽ بجرجة مقبؾلة
التأثيخ ،واحتساؿ دخؾؿ طيخاف في مفاوضات متؾقعة مع واششظؽ تدتظيع أف
تخفف مؽ خالليا الزغؾط االقترادية .وقج تدتظيع بعض اآلليات السالية ،التي
تدعى أكثخ مؽ دولة إلى تفعيميا كاالتحاد األوروبي وتخكيا والعخاؽ ،تدييل التجارة

غيخ الشفظية (ندبيًّا) ودخؾؿ سمع أساسية (كاألدوية) إلى إيخاف(.)51

تمػ ىي ابخز السبخرات والجوافع التي تجفع بإدارة دونالج تخامب الى احتسالية

الستغيخات الدخيعة
سيخ تؾعيف القؾة الحكية في إدارة األزمة مع طيخاف ،ولكؽ تبقى ُ
والستجفقة بذكل كبيخ ،فزالً عؽ الحدابات طؾيمة االمج لمسرالح االستخاتيجية

لكال الظخفيؽ ،وكحلػ عشرخ السفاجأة ،كميا عؾامل ليا ادوار في مدتقبل التعامل

االمخيكي مع االزمة ضسؽ أكثخ مؽ خيار او مذيج عمسي لو افتخاضاتو

واشتخاطاتو ،وكسا في السظمب الثالث.
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السظمب الثالث  :مدتقبل إدارة االزمة الحالية بيؽ واششظؽ-طيران :ثالث مذاىد
الشػ أف التفكيخ السدتقبمي ىؾ ذلػ التفكيػخ العمسػي الػحؼ يدػتخجـ مشػاىج

متعجدة الستذخاؼ مذاىج السدتقبل السسكشة والسحتسمة والسخغؾب بيا .

ويتفػػق الػخأؼ عمػػى اقتػخاف مفيػػؾـ استذػخاؼ السدػػتقبل ومفيػػؾـ السذػػيج بعالقػػة طخديػػة

مؾجبػػة .ذلػػػ ألف األصػػل فػػي كػػل استذػخاؼ ُمدػػتقبمي يشتيػػي إلػػى بمػػؾرة ثسػػة مذػػاىج
لسدتقبل السؾضؾع الحؼ يشرخؼ إلى استقخاء تظؾر اتجاىات آليػة أدائػو فػي الدمػاف
ُ

الالحق(.)52

وانظالقا مؽ قانؾف االستس اخرية وقانؾف التغييخ الحؼ تقتخف بو حخكة التاريخ،

وكحلػ انظالقا مؽ أف السدتقبل قج يقتخف بسا لؼ يفكخ بو أحج في الحاضخ وبالتالي

قج ال يقتخف باستسخار ديسؾمة معظيات الحاضخ الدمبية أو اإليجابية ،سششظمق مؽ

الفخضيات اآلتية أساساً لبشاء مذاىج مدتقبل إدارة االزمة الحالية بيؽ واششظؽ-

طيخاف عبخ استخاتيجية القؾة الحكية  ،وكاآلتي :

الفرضية األولى :إف اقتخاف تيجيجات االدارة االمخيكية الحالية التي يسثميا

دونالج تخامب ،بثسة ادوات زجخية بظبيعتيا االقترادية القرؾػ ،كالحرار
االقترادؼ ،واثخىا عمى الرعيج الجاخمي ،وامتجادىا بتحخكات أمخيكية عدكخية
عمى السدتؾػ االقميسي الحؼ يحيط بظيخاف ،فزالً عؽ تأجيج الشغخة العالسية بذأف
سمؾؾ طيخاف الدمبي تجاه دوؿ السشظقة ،واثخىا عمى االمؽ العالسي ،سيجفع إلى

صؾرة مدتقبمية تؤشخ احتسالية األخح بخيار السؾاجية العدكخية مع طيخاف في ادارة

االزمة .

الفرضية الثانية :إف التمكؤ في ججية تؾعيف واستخجاـ القؾة العدكخية

بالزج مؽ طيخاف ،عمى نحؾ فاعل ،باإلقخاف مع امتجاد بعض السعظيات االمخيكية
الجاخمية والخارجية ،مثل عجـ وجؾد تحذيج دولي غخبي بقيادة امخيكية ضج طيخاف،

عمى غخار العخاؽ عاـ  ،2113وقبميا كؾسؾفا عاـ  ،1999فزالً عؽ تبمؾر
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مؾاقف امخيكية ،رافزة لمتحخؾ العدكخؼ ،بسا فييا ترخيح تخامب ذاتو مؽ طؾكيؾ
بأف بالده مدتعجة لمتفاوض وليذ لجييا نية تغييخ الشغاـ الدياسي في طيخاف،

سيفزي ،في العسؾـ ،إلى اختالؿ إدراكي لتمػ الترؾرات التي تؤيج ذىاب واششظؽ
ُ
لمحخب بالزج مؽ طيخاف ،وبالتالي تفعيل الجانب الجبمؾماسي .وىؾ ما سيقؾد إلى
صؾرة مدتقبمية تتشاقض وتمػ الرؾرة التي تفيج بيا الفخضية األولى.

الفرضية الثالثة :إف تدامؽ استسخار ثسة مؤشخات لمترعيج العدكخؼ،

واحتسالية السؾاجية ،مؽ قبيل إعادة ىيكمة انتذار القؾات العدكخية االمخيكية في
مشظقة الخميج وبالقخب مؽ طيخاف ،مع استس اخرية تزييق الخشاؽ عمييا اقترادياً،

مع قجرة واششظؽ في الؾقت ذاتو عمى دفع طيخاف لمجمؾس عمى طاولة السفاوضات

عبخ استخاتيجية القؾة الحكية التي تسثل عشرخؼ الزغط والتفاوض في اف واحج،

وأعادة تؾعيفيا بعشاصخ مزاعفة األثخ ،ستجعل مدتقبل ادارة ازمة واششظؽ-

طيخاف ،مقتخنة برؾرة تجسع بيؽ مزاميؽ مذيجؼ السؾاجية ،والجبمؾماسية
الدابقيؽ.

وفي ضؾء ما تقجـ ،نخػ أف مذاىج مدتقبل إدارة االزمة الحالية بيؽ واششظؽ-

طيخاف قج تقتخف باآلتي:

أوالً :إما مذيج إدارة االزمة عبخ خيار السؾاجية.

وأما ،ثانياً ،فسذيج ادارة االزمة عبخ الؾسائل الجبمؾماسية.

وأما ،ثالثاً ،فسذيج ادارة االزمة عبخ استخاتيجية القؾة الحكية.

و مؽ السفيج قبل البجء بتشاوؿ ىحه السذاىج ،اإلشارة إلى اآلتي:

 -1إف الفخضيات الفخعية الثالث لسذاىج مدتقبل إدارة االزمة الحالية بيؽ

واششظؽ-طيخاف ،ىي مذتقة مؽ مزسؾف الفخضية السخكدية التي يتأسذ عمييا

البحث برؾرة عامة.

124

د .دمحم وائم انقيسي

استزاتيجيت انقوة انذكيت

 -2إف تعجدية مذاىج مدتقبل إدارة االزمة الحالية بيؽ واششظؽ-طيخاف ،يتسيد

باالنفتاح عمى ما يعج مسكشاً ،أو محتسالً ،أو مخغؾباً بو ،مؽ الرؾر الستعجدة،
وبالتالي ال يقبل ،كدؾاه ،االنغالؽ عمى صؾرة حتسية واحجة.

أوالً  :مذيد إدارة االزمة عبر خيار السؾاجية:
اتداقاً مع الفخضية األولى لسدتقبل إدارة االزمة الحالية بيؽ واششظؽ-طيخاف،
يتأسذ ىحا السذيج ،عمى ما يفيج أف امتجاد ضغؾطات الحرار االقترادؼ الذجيج

الحؼ فخضتو واششظؽ عمى طيخاف ،والحؼ يذتسل عمى الرادرات الشفظية ،وكحلػ

صادرات التعجيؽ اإليخانية التي تسثميا الرشاعات األخخػ في ايخاف ،مقخوناً
بتحخكات عدكخية امخيكية سؾاء عمى صعيج اعادة ىيكمة االنتذار العدكخؼ

االمخيكي في الخميج تأميشاً لسرالحيا االستخاتيجية في مشظقة الذخؽ األوسط في
العسؾـ  ،او عبخ مجدات االستخبارات االمخيكية في دوؿ السشظقة ومشيا ايخاف

ذاتيا ،ستفزي الى السديج مؽ التؾتخات والتؾتخات السزادة ،ومؽ ثؼ أثخ ذلػ في

تدايج الترعيج ما بيؽ الظخفيؽ ،واثخه في السشغؾمة االمشية لمسشظقة ،والسرالح

االستخاتيجية العامة.

ويفتخض ىحا السذيج ،أف عسق اإلدراؾ األمخيكي بزخورة إخزاع ايخاف،

ومؽ ثؼ تغييخ سمؾكيا الدياسي الدمبي تجاه دوؿ السشظقة التي تسثل خط السرالح
االستخاتيجية االمخيكية ،فزالً عؽ أيقاؼ دعسيا لمتيارات والجيات التي تدعدع
االستقخار في مشظقة الذخؽ االوسط ،وتجخالتيا في الذؤوف الجاخمية لجوؿ بعيشيا
في السشظقة ،وتعشت الجانب اإليخاني في التفاوض والتغييخ ،ىؾ الحؼ يفزي إلى

أناطو إدارة االزمة الحالية عبخ خيار السؾاجية العدكخية(.)53

وبحا فإف تخاكؼ األثار الدمبية الشاجسة عؽ الدمؾؾ واألدوار التي تقؾـ بيا

طيخاف ،وادواتيا في السشظقة ،مؽ وجية نغخ واششظؽ ،ستكؾف خيخ ُمدؾغ
الحتسالية ركؾف الؾاليات الستحجة االمخيكية الى خيار اجياض تظمعات طيخاف في
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الييسشة االقميسية ،ذلػ اف ما يذيخ اليو الترعيج األمخيكي ضج إيخاف ،يتجاوز
بشغخ تخامب السمف الشؾوؼ ،وتظؾيخ قجراتيا الراروخية ،الى تغييخ سمؾكيا
الدياسي الدمبي تجاه دوؿ السشظقة ومرالح الؾاليات الستحجة األمخيكية ،وحمفائيا

ىشاؾ ،وايقاؼ دعسيا لمحخب في اليسؽ ،وسؾريا ،وحدب هللا  ،وفي فمدظيؽ ،وكحلػ

العخاؽ ،فسدتؾػ العقؾبات التي فخضتيا إدارة تخامب عمى إيخاف لؼ ترل إليو أية
إدارة سابقة ليا ،وال حتى عقب احتجاز الخىائؽ األميخكييؽ في سشؾات الجسيؾرية

االسالمية األولى عاـ  ،1979كسا أف مؤشخات واششظؽ لمتعامل بالسثل مع أؼ

استفداز إيخاني عدكخؼ لؼ يعج ثسة مجاؿ لمتغاضي عشيا(.)54

واتداقا مع رؤية ىحا السذيج ،تدعى الؾاليات الستحجة االمخيكية الى أحكاـ

الظؾؽ والديظخة االستخاتيجية عمى ايخاف مؽ خالؿ استسخار نيج التزييق
االقترادؼ الذجيج ،عبخ مشغؾمة العقؾبات التي فخضتيا عمى طيخاف ،والتي تججىا

اداة فعالة إلرغاـ القيادة اإليخانية عمى قبؾؿ التشازؿ في األزمة الحالية(.)55

وانظالقا مؽ تخاكسات ما سيفزي اليو ىحا السذيج ،وفق معظيات اقترادية

خظيخة تسخ بيا طيخاف ،و تحخكات عدكخية أمخيكية تسيج ألفعاؿ غيخ ُمدتبعجة،
وكحلػ سياسية ىادفة الى تغييخ سمؾكيا الدياسي عمى اقل تقجيخ ،مقابل رفض

الجانب اإليخاني أؼ مداومة او تشازؿ ،فإف األخح باحتسالية السؾاجية بالخيار

السعجة
العدكخؼ السحجود او الذامل يبقى قائساً ،وطبقاً لحدابات السرالح والكمف ُ

مدبقاً.
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ثانياً  :مذيد ادارة االزمة عبر الؾسائل الدبمؾماسية:

أتداقاً مع الخؤية الثانية لمسذاىج السدتقبمية ،يتأسذ ىحا السذيج مع رؤية

تتشاقض ندبياً مع تمػ التي يعبخ عشيا مذيج إدارة االزمة عبخ خيار السؾاجية،

قؾاميا اف تخؾ الباب االمخيكي مفتؾحاً اماـ التفاوض الجبمؾماسي ،وافداح مجاؿ
في ذات الؾقت لظيخاف لألقجاـ عمى ذلػ ،مؽ خالؿ رسائل عجيجة ،قدؼ مشيا
حسمت معيا مزاميؽ التفاوض بجسمتيا ،وكاف ذلػ عمى لداف وزيخ خارجية

الؾاليات الستحجة االمخيكية مايػ بؾمبيؾ ،في  21مايؾ  ،2119عشجما حجد 12

شخطاً لمتؾصل الى "اتفاؽ ججيج" مع طيخاف  ،لتسثل استخاتيجية ججيجة لؾاششظؽ في

التعامل مع ايخاف ،ويسكؽ اجساليا باآلتي(:)56

 -1اإلفراح عؽ كامل األبعاد العدكخية لشغاميا الشؾوؼ والدساح لؾكالة الظاقة
الحرية بتفتيذو بذكل مدتسخ.

 -2التؾقف عؽ تخريب اليؾرانيؾـ ،والتخمي عؽ محاوالت معالجة البمؾتؾنيؾـ،
وإغالؽ مفاعل الساء الثقيل.

 -3أف تدسح إيخاف لمؾكالة الجولية لمظاقة الحرية بالؾصؾؿ الكامل إلى كافة
السحظات الشؾوية العدكخية وغيخ العدكخية.

 -4أف تزع إيخاف حجا النتذار الرؾاريخ الباليدتية وإطالؽ الرؾاريخ التي يسكؽ
أف تحسل رؤوسا نؾوية.

 -5إطالؽ سخاح السؾاطشيؽ األميخكييؽ وكل مؾاطشي الجوؿ الحميفة.
-6

إيقاؼ دعؼ إيخاف لسجسؾعات إرىابية في الذخؽ األوسط مثل حدب هللا

وحخكتي حساس والجياد الفمدظيشيتيؽ.

 -7احتخاـ الحكؾمة العخاقية والدساح بشدع سالح السيميذيات الذيعية.
 -8إيقاؼ دعؼ السيميذيات الحؾثية في اليسؽ وأف تعسل عمى التؾصل لحل
سياسي في اليسؽ.
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 -9سحب كل القؾات التي تخزع ألوامخ إيخاف مؽ سؾريا.
 -11إيقاؼ دعؼ طالباف وجسيع العشاصخ اإلرىابية وإيؾاء عشاصخ القاعجة.

 -11إيقاؼ دعؼ فيمق القجس في الحخس الثؾرؼ اإليخاني شخكاءه مؽ اإلرىابييؽ.

 -12يجب عمى إيخاف أف تؾقف سمؾكيا الحؼ ييجد جيخانيا ،وكثيخ مشيؼ حمفاء
لمؾاليات الستحجة.

والججيخ بالحكخ اف واششظؽ ،اعخبت مقابل ىحه الشقاط عؽ استعجادىا لخفع العقؾبات

مقابل التداـ واضح وصخيح مؽ طيخاف تتعيج مؽ خاللو بالتقيج بيحه الشقاط.

وفي ذات الدياؽ ،ضسؽ اطار سعي واششظؽ إلدارة االزمة بظخؽ السداومة

الجبمؾماسية ،فقج عبخ الخئيذ االمخيكي تخامب في  ،27مايؾ  ،2119مؽ طؾكيؾ
اثشاء زيارتو لمياباف و لقائو رئيذ وزراءىا ،بؾضؾح عؽ أىجافو فيسا يتعمق بأزمة

طيخاف ،بالقؾؿ إف "أميخكا ال تدعى لتغييخ الشغاـ الحاكؼ في إيخاف ،أريج أف يكؾف
ذلػ واضحا ..ما أريجه ىؾ أف ال تسمػ إيخاف أسمحة نؾوية".

()57

.

وضسؽ ذات التؾجو ،أف الخئيذ تخامب ال ُيجيخ بسفخده ممفات الدياسة الخارجية،
وأف احاطتو بفخيق مؽ الرقؾر يؤيج الزغط االقترادؼ والعدكخؼ عمى طيخاف،

ال يعشي انو ال يدتسع الى التيار العقالني ايزاً ،خاصة مؽ اعزاء مجمذ
الذيؾخ ،ومؽ الحدبيؽ مسؽ ال يخغبؾف في االندالؽ لحخب ال ججوػ مؽ ورائيا وال
58

يسكؽ االنترار فييا ضج إيخاف( ).

وفي ضؾء ما تقجـ ،يفتخض ىحا السذيج أف مخخجات أدارة واششظؽ لالزمة

مع طيخاف عبخ السداومة الجبمؾماسية ،ستكؾف حتساً افزل لمؾاليات الستحجة ،كؾنيا
تزسؽ حساية مرالح الؾاليات الستحجة وحمفائيا في السشظقة بتكاليف ادنى ،وتشأػ

بيا عؽ أؼ تحجيات مجابية في السخحمة السقبمة.
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وغشي عؽ القؾؿ ،أف االفتخاض الحؼ تأسذ عميو ىحا السذيج ،ال يمغي احتسالية
الديخ باتجاه يجسع ما بيؽ الخياريؽ ،أؼ خيار الترعيج بالسؾاجية السحجودة ،و
خيار الجبمؾماسية في أف واحج ،بسعشى احتسالية دمج السذيجيؽ برؾرة تدسح

باألخح بكل مشيسا في آف واحج ،األمخ الحؼ يزعشا أماـ خيار ُمدتقبمي ثالث ،أال
وىؾ مذيج ادارة االزمة عبخ استخاتيجية القؾة الحكية ،والتي تجسع ما بيؽ الخياريؽ
الرمب والشاعؼ في التعامل ،وذلػ عمى الشحؾ اآلتي :

ثالثاً :مذيد ادارة االزمة عبر استراتيجية القؾة الذكية :

أتداقاً مع الفخضية الثالثة لمسذاىج السدتقبمية التي انظمق مشيا السظمب الثالث،

يتأسذ ىحا السذيج عمى ما ُيفيج أف مدتقبل إدارة االزمة الحالية بيؽ واششظؽ-
طيخاف سيكؾف ُمحرمة لتؾعيف األدوات الرمبة ،والشاعسة مؽ قبل اإلدارة
األمخيكية في أف واحج ،ذلػ إف المجؾء الى لغة الترعيج مؽ قبل واششظؽ بالزج
مؽ طيخاف ،عبخ فخض العقؾبات االقترادية وتذجيجىا ،وإدراج الحخس الثؾرؼ
اإليخاني عمى قائسة اإلرىاب العالسي ،وأرساؿ تعديدات لحساية مرالح الؾاليات

الستحجة وحمفائيا ،تتقجميا حامالت طائخات "إبخاىاـ ليشكؾلؽ"  ،ومشغؾمة بظاريات
الباتخيؾت ،و مشغؾمة طائخة استظالع "اإلنحار السبكخ" ،وكحلػ قؾات مذاة مؽ

الساريشد بعجد ( )1511جشجؼ أمخيكي ،الى القؾاعج العدكخية االمخيكية السشتذخة في

الخميج العخبي ،بسا تسثميا ىحه اإلجخاءات مؽ قؾة صمبة ،دوف أف يشفي ذلػ تجاىل
واششظؽ لمقؾة الشاعسة ،ألنيا أبقت عمى الباب مفتؾحاً أماـ طيخاف ألؼ جيج
59

دبمؾماسي تتظمع اليو في عسمية ادارة االزمة بيؽ الجانبيؽ( ).

وتبعاً لسا مخ ذكخه ،يقتخف ىحا السذيج بحالة افتخاضية تقع في الؾسط بيؽ

مذيجؼ إدارة االزمة عبخ خيار السؾاجية ،ومذيج ادارة االزمة عبخ الؾسائل
الجبمؾماسية ،وبحلػ فيؾ يجسع بيؽ افتخاضات وخرائص ىحيؽ السذيجيؽ
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الستشاقزيؽ ندبياً ،وعمى نحؾ يفزي الى جعل مدتقبل إدارة واششظؽ لألزمة مع

طيخاف انعكاسا ليسا.

وطبقاً لفخضية ىحا السذيج ،فإف ثسة ضخورات استخاتيجية تفزي الى لجؾء

واششظؽ نحؾ أدارة األزمة مع طيخاف عبخ استخاتيجية القؾة الحكية ،وليذ خيار
السؾاجية الذاممة ،او السداومة الجبمؾماسية لؾحجىا ،وكاآلتي :

 -1تحدي الؾالية االنتخابية الثانية لمرئيس االمريكي دونالد ترامب :ال يخفي
تخامب رغبتو الجامحة في التظمع لمفؾز بؾالية انتخابية ثانية ،وبحا يجرؾ تساماً أف
ذىاب واششظؽ لمحخب مع ايخاف يعشي برؾرة كبيخة التأثيخ عمى فخصتو في الؾالية

الثانية ،وبالتالي احتسالية خدارتو لشدبة ىائمة مؽ الشاخبيؽ في الجاخل األمخيكي،

ناىيػ عؽ احتسالية استغالؿ الجيسقخاطييؽ ألؼ عسل عدكخؼ في تأجيج الجاخل
األمخيكي بالزج مؽ تخامب ،وبالتالي القزاء عمى تظمعات تخامب لمغفخ بؾالية

ثانية ،السيسا واف الؾقت ليذ ببعيج عؽ بجء االنتخابات األمخيكية والسحجدة رسسياً
61

بيؾـ الثالثاء الثالث مؽ نؾفسبخ .) (2121

 -2تعتسد االستراتيجية األمريكية في حاالت االزمات مع الخرؼ ،عمى محاولة
اضعافو بحرار اقترادؼ خانق ،يدتسخ لفتخة ال تقل عؽ ( )11-5سشؾات في

الستؾسط الشدبي ،لتؾجو بعجىا ضخبة عدكخية تذل قجرات الخرؼ السزاد،

السذجدة لؼ
وبالتظبيق عمى حالة إدارة االزمة مع طيخاف ،فأف العقؾبات االمخيكية ُ
يسزي عمييا سؾػ اشيخ ،وبالتالي فإف فاعميتيا في التأثيخ عمى الجاخل اإليخاني لؼ
تتبمؾر بذكل واسع بعج ،األمخ الحؼ يعزج مؽ احتسالية استس اخريتيا لفتخة اطؾؿ،

وىحا ما يقمل مؽ احتسالية تغميب الخيار العدكخؼ في إدارة االزمة.

 -3التحدي الدولي :تجج واششظؽ ذاتيا في مؾقف محخج دولياً ،إذا ما اقجمت عمى
اؼ عسل عدكخؼ ضج ايخاف ،الف ذلػ قج يعخض جدء ميؼ مؽ االمؽ االقترادؼ
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العالسي وتحجيجاً الجانب الظاقؾؼ مشو الى إشكالية ليدت بالقميمة ،السيسا اذا ما

اقجمت طيخاف عمى اغالؽ مزيق ىخمد الحؼ يسخ عبخه  %41مؽ مرادر الظاقة
العالسية ،فزال عؽ اف كالً مؽ روسيا والريؽ وكحلػ االتحاد االوربي وحتى اليشج
تزخرت بذكل واضح مؽ العقؾبات االقترادية السفخوضة عمى طيخاف نتيجة

لتؾقف ترجيخ الشفط االيخاني ،ىحا مؽ جية ،ومؽ جية اخخػ أعتجنا مؽ واششظؽ

عمى عسمية تحذيج عدكخؼ لحمفاء دولييؽ ،ليا قبل ذىابيا ألؼ عسمية عدكخية،

كسا في تجخبتي العخاؽ  ،2113 ،1991وقبميا كؾسؾفا عاـ  ،1999خاصة أف
احج اىؼ ركائد استخاتيجية تخامب ىي مذاركة الحمفاء في تحسل األعباء في القيادة

والسرالح ،بيشسا نخػ واششظؽ تحذج بسفخدىا بالزج مؽ طيخاف دوف اؼ حميف

أخخ عمى السدتؾػ الجولي عدكخياً .وىؾ ما يجعؼ الحجيث عؽ ضعف احتسالية

السؾاجية العدكخية.

 -4البعد االقترادي :لعل مؽ السشظقي القؾؿ اف مرمحة الؾاليات الستحجة
األمخيكية عسمياً ،تكسؽ في اإلبقاء عمى مرجر تيجيج لجوؿ السشظقة في الخميج
العخبي ،يبخر بيع األسمحة األمخيكية لجوؿ الخميج برفقات مالية ىائمة ،وىؾ ما
يدسى باستخاتيجية ترجيخ التيجيج وبيع الدالح .وبالتالي مؽ السخجح استسخار

واششظؽ بفخض العقؾبات االقترادية عمى طيخاف ،السيسا ترفيخ الرادرات
الشفظية وحغخ التعامل بالجوالر األميخكي عبخ القشؾات السرخفية ،ومشع جسيع

التعامالت بالحىب والسعادف الشفيدة ،وإيقاؼ تجارة السعادف الرشاعية مثل الحجيج

العسمة
واأللسشيؾـ ،وحغخ صفقات الفحؼ وجسيع أنؾاع الكخبؾف ومشع بيع وشخاء ُ

اإليخانية (الخياؿ) خارج البالد ،وحغخ البخمجيات ذات االستخجامات الرشاعية

ومشع تعامالت الدشجات وأدوات َّ
الجيؽ اإليخاني وحغخ صفقات الظيخاف وصشاعة
61

الديارات( ).
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وباالتجاه نفدو يحىب وزيخ خارجية الؾاليات الستحجة مايػ بؾمبيؾ بالقؾؿ أف

"الؾاليات الستحجة ممتدمة بحخماف الشغاـ اإليخاني مؽ كل الظخؽ السؤدية إلى سالح
نؾوؼ ..سشؾاصل فخض أقرى قجر مؽ الزغط عمى الشغاـ حتى يتخمى عؽ

طسؾحاتو السدعدعة لالستقخار ..كسا نجعؾ السجتسع الجولي إلى محاسبة الشغاـ

اإليخاني عمى تيجيجه بتؾسيع بخنامجو الشؾوؼ ،وسشؾاصل البشاء عمى الشجاحات
الكبيخة التي حققتيا بالفعل حسمة الزغط لجيشا .كسا ىؾ مؾضح في السظالب الػ 12

في خظابي بتاريخ  21مايؾ  ، 2118سشدتسخ في مسارسة أقرى ضغط عمى

الشغاـ اإلي اخني حتى يغيخ قادتو سمؾكيؼ السجمخ ،ويحتخمؾف حقؾؽ الذعب اإليخاني،
62

ويعؾدوف إلى طاولة السفاوضات"( ).
وتبعاً لسا مخ ذكخه ،تدعى الؾاليات الستحجة االمخيكية الى ادارة االزمة عبخ

استخاتيجية القؾة الحكية ،التي تجسع الزغط والسداومة في اف واحج ،وىحا ما يغيخ
جمياً في تعامل االدارة االمخيكية معيا ،ففي الؾقت الحؼ يعبخ فيو كبار مدؤولي
إدارة الخئيذ دونالج تخامب -ونعشي صانعي الدياسة الخارجية تجاه إيخاف -وىسا

وزيخ الخارجية مايػ بؾمبيؾ ومدتذار األمؽ القؾمي جؾف بؾلتؾف ،بميجة متذجدة

وترعيجية مشيا اتياـ بؾلتؾف مباشخة إليخاف ،مؽ العاصسة اإلماراتية أبؾ عبي
عشجما تحجث عؽ ىجسات ميشاء الفجيخة ،إذ قاؿ "مؽ الؾاضح أف ىحه اليجسات

كانت باستخجاـ ألغاـ بحخية ،ومؽ شبو السؤكج أف تكؾف مؽ إيخاف" .وأضاؼ "ال

السيؼ أف تعخؼ القيادة في إيخاف أنشا
أحج في واششظؽ يجيل ذلػ ،وأعتقج أنو مؽ ُ
نعخؼ ،".وكحلػ اليجؾـ الحؼ وقع عمى ميشاء يشبع الدعؾدؼ"( ،)63بيشسا يغل
الخئيذ تخامب محافغا عمى عجـ رغبتو في الترعيج عدكخيا ضج إيخاف ،ال بل انو

يخسل رسائل دبمؾماسية بيؽ فتخة واخخػ ،ليذ ادقيا اتراؿ البيت االبيض
بالدؾيدخييؽ ،لتسخيخ رقؼ ىاتف يسكؽ لإليخانييؽ االتراؿ مؽ خاللو بالخئيذ
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االمخيكي ،بعج أف ناشج تخامب عمشا اإليخانييؽ االتراؿ بو وسط تؾتخات ُمتراعجة
مع طيخاف ،وىحا ما يؤكج انتياج االسمؾب الحكي في ادارة ىحه االزمة ،والتي عبخ

عشيا مجيخ مؤسدة الجفاع عؽ الحخيات بؾاششظؽ مارؾ دوبفيتد ،بالقؾؿ "أف بؾلتؾف
مفيج ججا لمخئيذ تخامب ،ألنو مؽ الرقؾر األشجاء ،لحا تكخىو كؾريا الذسالية

وتكخىو إيخاف ،وىحا يخحب بو بؾلتؾف بذجة والخئيذ كحلػ" .ويزيف دوبفيتد "ىحا
يفتح الباب أماـ مداحة دبمؾماسية يسكؽ لتخامب استغالليا لمسخاوحة بيؽ الترعيج

والخغبة في التفاوض"(.)64

وتبعاً لسا تقجـ  ،واتداقاً مع مبخرات ىحا السذيج ،فإنو يفتخض اف تجيخ الؾاليات

الستحجة االمخيكية االزمة مع طيخاف عبخ استخاتيجية القؾة الحكية ،والتي تجسع ما

بيؽ السذيجيؽ الدابقيؽ في التؾعيف.

وبعج استعخاض ما قج يتبمؾر مؽ احتساالت مدتقبمية عؽ أدارة االزمة بيؽ

واششظؽ وطيخاف ،في إطار السذاىج السحكؾرة سابقاً ،يبقى الدؤاؿ الحؼ البج مؽ
االجابة عميو ،وىؾ :ما السذيج الحؼ يحتسل بأرجحية عالية اف تقتخف بو ادارة
واششظؽ لألزمة مع طيخاف ،يخػ الباحث انو السذيج الحؼ يعبخ عؽ االخح
باستخاتيجية القؾة الحكية في التعامل مع ازمة طيخاف ،كؾنو األندب لمؾاليات

الستحجة االمخيكية في عل عخوؼ الؾاقع الحالي.

وغشي عؽ القؾؿ ،أف لجؾء الؾاليات الستحجة الى خيار القؾة الحكية في التعامل

مع طيخاف ،ال يعشي بالزخورة عجـ احتسالية تؾجيو ضخبة محجودة ألىجاؼ معيشة

داخل ايخاف ،السيسا أذا ما نجح تخامب في الفؾز بؾالية ثانية .الف ذلػ سيعج قؾة
سيزعف
مزافة لعشاصخ الزغط االمخيكي اوالً ،فزالً عؽ اف الجاخل اإليخاني ُ
اكثخ بؾجؾد العقؾبات السفخوضة عميو الى تمػ الفتخة ،ناىيػ عؽ احتسالية استسخار

استخاتيجية الرسؾد والتحجؼ اإليخاني لتمػ الفتخة ،االمخ الحؼ ال يشفي معو احتسالية
تؾجيو ضخبة انتقائية ألىجاؼ استخاتيجية بعيشيا.
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الخاتسة واالستشتاجات:

لعل مؽ نافمة القؾؿ ،اف الفخضية الخئيدة التي ارتكدت عمييا الجراسة ،شكمت

بؾصمة عمسية ،مؾجية لحيثيات ومعظيات ومزاميؽ الستغيخات السؤثخة عمى

مؾضؾع الج ارسة ،لترل بالشتيجة الى نياية عمسية ليا مبخراتيا السشظقية ،ذلػ اف
الجانب الشغخؼ مؽ الجراسة كاف قج اعظى دافعاً ميساً لمجانب العسمي ليا ،فالؾلؾج
الى تحجيج مفيؾـ أدارة االزمة الجولية ،ومزسؾنيا ،وتسييدىا عؽ اإلدارة باألزمة ،

فزالً عؽ ماىية االليات السشاسبة لمتعامل مع االزمة الجولية ،واالستخاتيجيات
الستبعة ضسؽ تكتيػ مشاسب لكل ازمة تبعاً لحيثياتيا ،فزالً عؽ ضخورة انتقاء
فخيق مشاسب ألداره االزمة ،متجانذ و يجسع ما بيؽ عجة اختراصات ،كميا

عؾامل ميسة لحدؼ السؾقف األزمؾؼ لرالح الجولة التي تجيخىا.

وبالتظبيق عسمياً عمى انسؾذج الجراسة ،ادارة واششظؽ لألزمة مع طيخاف ،بخزت
صؾرة اكثخ وضؾحاً لجػ الباحث في تقجيؼ استخاتيجيات متعجدة ليحا الغخض ،مشيا
استخاتيجية السؾاجية  ،واستخاتيجية السداومة الجبمؾماسية ،ثؼ استخاتيجية تجسع ما

بيؽ األثشيؽ ،وىي استخاتيجية القؾة الحكية ،والتي تغؼ تؾليفة مؽ مزاميؽ القؾة ،
يسكؽ أذا ما تؼ استخجاميا بذكل مجروس ومحكؼ ،اف تكؾف نتائجيا ايجابية لرالح
واششظؽ ،وىحا ما تمسح لو مدارات األداء االستخاتيجي األمخيكي في التعامل مع

طيخاف.

ذلػ اف استس اخرية الزغط األمخيكي بالعقؾبات السذجدة عمى طيخاف ،مع

ارساؿ تعديدات عدكخية وتقشية ولؾجدتية ،باالقتخاف مع جانب اخخ مؽ الخغبة لجػ

اإلدارة االمخيكية في التعامل معيا طبقاً ألسمؾب الزغط الجبمؾماسي ،يعشي اف
ادارة تخامب تعؾؿ عمى مشيج القؾة الحكية في التعامل ،ألسباب وضخورات ليا

عالقة بالسكاسب االستخاتيجية العميا لؾاششظؽ في مشظقة الخميج ،وامتجاىا نحؾ
الذخؽ األوسط.
األستشتاجات :
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وتبعاً لسا تقجـ فإف ىشاؾ استشتاجات تؼ التؾصل الييا لتسثل جؾىخ جيجنا
البحثي ىحا  ،ويسكؽ اجساليا باألتي:

 -1اف ىجؼ الؾاليات الستحجة االمخيكية مؽ ادارة االزمة مع واششظؽ ىؾ الخخوج

مشيا بسؾقف رابح ،عمى حداب مؾقف اخخ مشاقض لو تساماً يحىب لمظخؼ األخخ،
وىحا ما يبجوا واضحاً ججاً مؽ خالؿ اإلعالف الرخيح عؽ ذلػ ،لإلدارة االمخيكية
التي يسثميا دونالج تخامب وفخيقو الخئاسي ،بأنو ال عؾدة اال بعج تحقيق األىجاؼ

السشذؾدة.

 -2ثسة استخاتيجيات عجيجة ماثمة اماـ الؾاليات الستحجة في تعامميا مع أؼ ازمة

دولية مجابية ليا ،إال اف انتقاء استخاتيجية معيشة عؽ غيخىا ،يعتسج ىشا عمى مجػ

ادراؾ واششظؽ لحيثيات ومزاميؽ ومؾاقف األطخاؼ السؤثخة فييا ،فزالً عؽ دراسة
الكمف االستخاتيجية مؽ ربح وخدارة لكل استخاتيجية متبعة.
ُ

 -3تذكل استخاتيجية القؾة الحكية القياس الحؼ سار عميو األداء االستخاتيجي
األمخيكي في إدارتو لالزمة مع واششظؽ ،والتي تجسع تؾليفة مؽ عشاصخ القؾة

مسح لو مدارات األداء االستخاتيجي
الرمبة والشاعسة في أف واحج ،وذلػ ما ُت ُ
األمخيكي تجاه طيخاف ،فالعقؾبات االقترادية السذجدة أستسخت مع أرساؿ تعديدات
عدكخية وتقشية ولؾجدتية أمخيكية ،باالقتخاف مع القؾة الشاعسة  ،ورغبة تخامب التي

أفرح عشيا عمشاً في اكثخ مؽ مؾقف بخغبتو في المجؾء الى الخيار الجبمؾماسي في
ادارة االزمة مع طيخاف ،وبالتالي فإف العقؾبات االقترادية والتحخكات العدكخية ال
تعجو أكثخ مؽ اف تكؾف وسيمة ضغط قرؾػ لجفع طيخاف نحؾ الجمؾس عمى
طاولة التفاوض ،وبالتالي السداومة الجبمؾماسية.

 -4ثسة ضخورات استخاتيجية تجفع بإدارة دونالج تخامب الى تفزيل استخاتيجية القؾة
الحكية في ادارة االزمة مع طيخاف ،مشيا عجـ رغبتو في خدارة الجاخل (الشاخب

االمخيكي) ،السيسا واف االنتخابات االمخيكية لؼ يبق عمييا الكثيخ مؽ الؾقت "3

نؾفسبخ  ،"2121كحلػ عجـ تحذيج واششظؽ لتحالف دولي غخبي يجعسيا في

مؾاجية طيخاف عسمياً ،كحلػ تتظمع واششظؽ الى اعظاء السديج مؽ الؾقت لجانب
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تراعج تأثيخ العقؾبات االقترادية السفخوضة عمى طيخاف ،والتي ستجفع بيا الى

المجؾء الى السداومة الجبمؾماسية اخخ السظاؼ نتيجة تجني اقترادىا ،وبجاية تحمخ
جساىيخؼ مؽ الؾضع داخل طيخاف ذاتيا ،كسا اف مؽ مرمحة واششظؽ بخاغساتياً،
االبقاء عمى مرجر تيجيج لمخميج يبخر بيع اسمحة امخيكية لجوؿ الخميج برفقات

مالية ىائمة ،وبحا فإف احتسالية مؾاجية واششظؽ لظيخاف بالقؾة الرمبة وحجىا تبقى

بعيجة الخؤية طبقاً لألدراؾ األمخيكي.
 -5وتبعاً لسا مخ ذكخه ،فإف تراعج الزغط االمخيكي والتمؾيح باستخجاـ القؾة قج
يقؾد الى نتائج متقجمة يرعب الديظخة عمييا دوف استخاتيجية ُمحكسة ،وتكتيػ

متقؽ ،يجيخ األزمة بذكل عاؿ مؽ الجقة تالفياً لالندالؽ عؽ حافة الياوية فييا ،وبحا
لسدتقبل إدارة ازمة واششظؽ – طيخاف ،مؽ خالؿ استقخاء
يخػ الباحث في تحميمو ُ
الخؤية االستخاتيجية بؾاسظة مشيج التحميل االستذخافي ،أف مدتقبل إدارة ىحه األزمة
سيختكؽ الى األداء األكثخ عقالنية ،وىؾ ما تجدجه القؾة الحكية بذقييا الرمب

والشاعؼ ،ضسؽ حدابات الكمف االستخاتيجية السحجدة ليا ،وبذكل ُمدبق.

وطبقاً لسشيج التحميل االستذخافي  ،تؼ بشاء ثالث مذاىج ُمدتقبمية لمجراسة  ،كسا
يأتي:

أوالً  :مذيد إدارة االزمة عبر خيار السؾاجية.
ثانياً :مذيد ادارة االزمة عبر الؾسائل الدبمؾماسية.

ثالثاً :مذيد ادارة االزمة عبر استراتيجية القؾة الذكية.
وضسؽ نيج السشيج االستذخافي في تخجيح أحج السذاىج السحتسمة أو السسكشة
أو السخغؾب بيا ،فقج تؼ تخجيح السذيج الثالث ،اؼ مذيج إدارة االزمة عبخ

استخاتيجية القؾة الحكية ،كؾنو االحتساؿ االقخب لمؾاقع مؽ خالؿ استقخاء معظيات

الجراسة ومزاميشيا.

وفي ضؾء كل ما تقجـ ،يزحى واضحا أف الفخضية التي شكمت بؾصمة

دراستشا ىحه قج تست البخىشة عمييا.
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