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السقجمة

عمى امتجاد الحقب الدابقة ،شغمت مشصقة الذخؽ األوسط مكانة بارزة في

الحدابات الجيػستخاتيجية لمقػػ الكبخػ بدبب مػقعيا االستخاتيجي ،بػصفيا الجدخ

الخابط بيغ قارة آسيا وأوروبا وأفخيؿيا ،واحتػاء السشصقة عمى الكثيخ مغ مرادر الصاقة

الخئيدة ،حيث تستمظ أكبخ االحتياشات الشفصية عمى مدتػػ العالع ،فزال عغ اإلرث
الحزارؼ والتشػع الثقافي لدكاف السشصقة ،ما جعمت تمظ القػػ تتشافذ ؼيسا بيشيا
وتتدابق مغ اجل إيجاد مػشأ قجـ فييا وبدط نفػذىا والديصخة عمى مقج ارتيا.

ؼبعج الحخب العالسية الثانية ومع صعػد الػاليات الستحجة االمخيكية كقػػ

عطسى في الداحة الجولية أصبح الذخؽ األوسط مخكد ثقل جيػاستخاتيجي كبيخ

ومحػر اىتساـ الحكػمات االمخيكية الستعاؾبة ،كسا وارتبصت بذكل مباشخ بالسرالح

الحيػية " "Core Interestsاالمخيكية السيسا مع اشتجاد حجة الحخب الباردة مع

االتحاد الدػفيتي ،كسا وأصبحت مخكد دعع التػجيات االستخاتيجية الذاممة االمخيكية
" "Grand Strategyومشصمق نحػ فخض الييسشة االمخيكية عمى العالع .لحلظ سعت

الػاليات الستحجة بذكل حثيث عمى تعديد تػاججىا العدكخؼ فييا ووشجت عالقاتيا
االقترادية والدياسية والثقاؼية مع دوؿ السشصقة مغ اجل ضساف مرالحيا.

وخالؿ مجة رئاسة جػرج بػش االبغ ،دخمت السشصقة في مشعصف خصيخ خاص ًة
بعج ىجسات  11أيمػؿ/سبتسبخ  2001وتبشي استخاتيجية مكافحة اإلرىاب والحخوب
االستباؾية في مػاجية التيجيجات العابخة لمحجود ،اذ أعصت ادارة بػش لمسشصقة بعجاً

ججيجاً تأثخت بذكل كبيخ بالجافع االيجيػلػجي والشفدي لبػش نفدو وأركاف إدارتو -

السحافطيغ الججد  -واتدست الدياسة الخارجية االمخيكية في تمظ الحؿبة باالنجفاع

أكثخ نحػ الخارج واالستخجاـ السفخط لمقػة العدكخية ،وكشتيجة لحلظ تحػلت السشصقة

الى مدخح عسمياتي لمتحػالت االستخاتيجية االمخيكية الكبخػ ومشصمقاً لمسذخوع العالسي
لتمظ اإلدارة(.)1
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وقج تخكت إدارة بػش بدبب انخخاشيا السفخط في الذخؽ األوسط وتخاكع أخصاء

سياستيا الخارجية خالؿ ثساف سشػات تخكة ثقيمة تسخزت عشيا نتائج كارثية عمى

الػاليات الستحجة مغ جية وعمى دوؿ السشصقة مغ جية أخخػ ،مسا تصمب مغ اإلدارة

الالحقة العسل بجيػد استثشائية مغ اجل ترؽية تمظ التخكة ومعالجة تمظ األخصاء.

عشجما شارفت والية بػش الثانية عمى االنتياء انتعذت اآلماؿ في اف تقػـ

اإلدارة القادمة بإعادة تػازف الجور الؿيادؼ لمػاليات الستحجة في الذخؽ االوسط
وترحيح أخصاء الدياسة الدابقة ومعالجة السذاكل التي خمفتيا وتػجيو الدياسية
الخارجية االمخيكية بسا يحقق أمغ واستقخار السشصقة الغارقة في الفػضى .بيج اف تمظ

اآلماؿ سخعاف ما تبجد مع تػلى باراؾ أوباما الخئاسة في الػاليات الستحجة ،إذ تعيج

الخئيذ الججيج ومشح حسمتو الخئاسية األولى بانو سيقػـ بإعادة تختيب أولػيات الدياسية
الخارجية االمخيكية في الداحة الجولية وتػزيع االىتسامات االمخيكية وفق ترػرات

ججيجة بعيجاً عغ الذخؽ األوسط ،مسا يعشي تخاجع االىسية التي كانت تحطى بيا
الذخؽ األوسط في الحدابات االستخاتيجية االمخيكية

فاعتسج أوباما استخاتيجية "إعادة التػازف" والتحػؿ نحػ العسق االسيػؼ او ما

سسي بدياسة (االستجارة او التسحػر) " "Pivotنحػ مشصقة شخؽ آسيا والسحيط

اليادغ ،قابمو اندحاب امخيكي مغ الذخؽ األوسط بجوف معالجة لمسذاكل واألزمات

التي تدببت بيا إدارة بػش ليشتيي السصاؼ بغخؽ السشصقة في فػضى بدبب التجخالت
االقميسية وضيػر جساعات مدمحة وتشطيسات إرىابية استغمت الفخاغ االستخاتيجي

وغياب الجور االمخيكي لتعدز مغ مكانتيا وتتسجد جغخاؼياً والتي بجورىا تدببت بشتائج
كارثية عمى أمغ واستقخار عجد مغ الجوؿ مشيا العخاؽ.
مذكمة البحث

تأسيداً عمى ما سبق ،يسكغ تحجيج السذكمة البحثية في اف التحػؿ االستخاتيجي
األمخيكي مغ الذخؽ األوسط الى مشصقة شخؽ آسيا والسحيط اليادغ وانحدار االىتساـ
األمخيكي بالذخؽ األوسط كسشصقة ذات أولػية في االدراؾ االستخاتيجي األمخيكي وما
:
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تبعيا مغ تقميل االنخخاط األمخيكي في قزايا السشصقة ساىع بذكل او بآخخ في عجـ

االستقخار االمشي في العخاؽ والتي تسثمت بطيػر تشطيع داعر (اإلرىابي) وسيصختو
وبشاء عمى ذلظ ،يسكغ صياغة اإلشكالية
عمى أجداء واسعة مغ األراضي العخاؾية.
ً
البحثية في الدؤاؿ السحػرؼ اآلتي :كيف ساىست استخاتيجية التحػؿ مغ الذخؽ
األوسط الى مشصقة شخؽ آسيا والسحيط اليادغ في تجىػر األوضاع األمشية في العخاؽ
وميجت الصخيق لطيػر وبخوز تشطيع داعر (اإلرىابي) في العخاؽ؟

ويشجرج ضسغ الدؤاؿ السحػرؼ جسمة مغ التداؤالت الفخعية اآلتية التي تحاوؿ

الجراسة اإلجابة عمى كل مشيا بذيء مغ التفريل:

 -1ماىي اىع مالمح التحػؿ االستخاتيجي األمخيكي مغ الذخؽ األوسط الى شخؽ
آسيا والسحيط اليادغ؟

 -2ماىي األسباب التي دفعت إدارة أوباما بتبشي خيار االندحاب مغ الذخؽ األوسط؟

 -3كيف ساىع االندحاب األمخيكي مغ الذخؽ األوسط في تجىػر األوضاع األمشية
في العخاؽ وضيػر تشطيع داعر (اإلرىابي)؟

أىسية البحث

يعج وصػؿ أوباما الى سجة الخئاسة في الػاليات الستحجة االمخيكية حجثاً ميساً

عمى السدتػييغ االقميسي والعالسي لسا تخكو مغ تأثيخ كبيخ عمى االستخاتيجية الذاممة

لمػاليات الستحجة تجاه العالع السيسا وانو انتيج مدا اًر ججيجاً تختمف اختالفاً كبي اًخ عمى
ما دأبت عميو الػاليات الستحجة خالؿ السخاحل الدابقة .والف الذخؽ األوسط كانت
مشصقة نفػذ أمخيكية والجور األمخيكي في رسع وصياغة سياسات السشصقة واضح وبيغ،

فاف أؼ تغييخ في نيج وترػر الػاليات الستحجة حتساً سيكػف لو تجاعيات عمى

اء كاف بالدمب او باإليجاب .وىشا تكسغ أىسية البحث في كػنو يدمط
السشصقة سػ ٌ
الزػء عمى التحػؿ الحؼ ش أخ في االستخاتيجية االمخيكية مغ مشصقة الذخؽ األوسط
التي كانت محػر اىتساـ وتخكيد اإلدارة االمخيكية الدابقة ،نحػ مشصقة شخؽ آسيا

:

261

والسحيط اليادغ وما نتج عغ ذلظ التحػؿ مغ آثار وتجاعيات سمبية عمى دوؿ السشصقة

تحجيجاً ،عمى األوضاع األمشية في العخاؽ.

ىجف البحث

يتسثل اليجؼ الخئيذ مغ ىحا البحث في أنو محاولة إليجاد عالقة بيغ حجثيغ

ميسيغ :األوؿ ىػ التحػؿ االستخاتيجي األمخيكي مغ مشصقة الذخؽ األوسط الى آسيا،
والثاني ىػ ضيػر وصعػد تشطيع داعر (اإلرىابي) في العخاؽ وما نتج عشيسا مغ

تجاعيات خصيخة عمى األوضاع األمشية العخاؾية ،محاوالً إيجاد فيع أعسق لمجور التي
أسيست إدارة أوباما ،لتخكيا مشصقة الذخؽ األوسط وسحب القػات االمخيكية في
العخاؽ ،في ضيػر تشطيع داعر (اإلرىابي) خاصة بعج تدايج االتيامات – واخخىسا

التي وجييا الخئيذ األمخيكي الحالي دونالج تخامب خالؿ حسمتو االنتخابية االولى –

إلدارة أوباما عغ مدؤوليتيا في ضيػر تشطيع داعر (اإلرىابي).
فخضية البحث

مغ اجل معالجة السذكمة البحثية والبحث عغ إجابات واؼية عغ األسئمة التي

اثخيت ،تفتخض الجراسة ما يأتي:

 -1اف التحػالت االستخاتيجية االمخيكية إلدارة أوباما واالندحاب األمخيكي مغ الذخؽ
األوسط وما تبعو مغ سحب القػات األمخيكية مغ العخاؽ وتقميل االنخخاط في

قزايا السشصقة ،فدحت السجاؿ اماـ القػػ اإلقميسية لسلء الفخاغ االستخاتيجي
ومسارسة نفػذىا والتسجد في دوؿ السشصقة مشيا العخاؽ والتي كانت نتائجيا سمبية

وبالزج مغ االستقخار األمشي.

 -2سحب القػات االمخيكية مغ العخاؽ التي كانت تتػلى الجدء األكبخ مغ عسميات

حفع األمغ دوف إتساـ عسمية تجريب وتجييد القػات األمشية العخاؾية أضعف الػاقع
األمشي وفدحت السجاؿ اماـ السجاميع اإلرىابية بالطيػر واالنتذار مغ ججيج

واعصتيا الحافد في الديصخة عمى أجداء واسعة مغ السشاشق الدشية.

:
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 -3اف اندحاب القػات االمخيكية مغ العخاؽ دوف اكساؿ عسمية التحػؿ الجيسقخاشي
وتثبيت أسذ الشطاـ الدياسي العخاقي شجعت الدمصة الدياسية بالتدمط واالستبجاد

ومسارسة االضصياد العخقي ضج الذعب العخاقي.

مشيجية البحث

تعتسج ىحه الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي في استعخاض استخاتيجية

التحػؿ األمخيكي عمى مدتػػ االندحاب مغ الذخؽ األوسط وعمى مدتػػ التػجو نحػ
آسيا والسحيط اليادغ وبياف اىع األسباب التي جعمت إدارة أوباما تتبشى خيار

االندحاب مغ الذخؽ األوسط وتخكيا تعج بالفػضى .فزال عغ ذلظ فاف الجراسة
اعتسجت أيزا مشيج التحميل الشطسي في تقجيع تفديخ عمسي ألثخ ىحا التحػؿ
االستخاتيجي في تجىػر األوضاع األمشية في العخاؽ مغ خالؿ الخبط بيغ حجث

االندحاب األمخيكي مغ العخاؽ والتجاعيات التي تمتيا وميجت الصخيق لطيػر تشطيع
داعر (اإلرىابي) في العخاؽ.
هيكمية البحث

اقتزت الجراسة تقديسيا الى محػريغ رئيديغ :األوؿ يتشاوؿ التحػؿ االستخاتيجي

األمخيكي خالؿ مجة باراؾ أوباما مغ الذخؽ األوسط نحػ مشصقة اسيا والسحيط اليادغ
واألسباب التي دفعت إدارة أوباما بتبشي ىحا الخيار .والثاني يتشاوؿ أثخ ىحا التحػؿ

االستخاتيجي في تجىػر األوضاع األمشية في العخاؽ وضيػر تشطيع داعر (اإلرىابي).
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مع وصػؿ باراؾ أوباما الى سجة الخئاسة في الػاليات الستحجة االمخيكية في عاـ

 ،2009شيجت الدياسة الخارجية االمخيكية الذاممة تحػالت كبخػ عمى مدتػػ
التػجيات تجاه األقاليع العالع السختمفة خاصة بعج تخاجع السكانة األخالؾية والؿيسية
لمػاليات الستحجة في الداحة الجولية كشتيجة حتسية لدياسات الخئيذ بػش الغيخ

متػازنة واستخجامو السفخط لمقػة العدكخية(.)2

خالؿ مجتي رئاسة بػش االبغ ،تبشت الػاليات الستحجة سياسة أمشية دولية

متذجدة خاص ًة بعج ىجسات  11أيمػؿ /سبتسبخ  ،2001إذ شكمت ىحه اليجسات
ذريعة لمػاليات الستحجة إلعالف حخبيا الجولية عمى (اإلرىاب) .ومع صعػد الحخب في
أفغاندتاف والعخاؽ إلى أعمى ججوؿ أعساؿ الدياسة الخارجية لمػاليات الستحجة ،أدركت

العجيج مغ دوؿ آسيا والسحيط اليادغ ،وخاصة في جشػب شخؽ آسيا ،أف الػاليات
الستحجة ما عادت تػلي أؼ اىتساـ بالسشصقة ،وشكظ حمفاء الػاليات الستحجة وشخكاؤىا
بالتدامات الػاليات الستحجة تجاه األمغ اإلقميسي والتعاوف االقترادؼ في السشصقة(.)3

تػلى باراؾ أوباما الخئاسة وبجأ بالعجيج مغ الدياسات الججيجة عمى السدتػػ

الخارجي والجفاعي ،اذ كاف يخػ أف الدياسة الخارجية لمػاليات الستحجة تجاه العالع لع

تكغ متػازنة بذكل متكافئ ،وال تعكذ السرمحة العميا الجاخمية بذكل ر ٍ
ئيذ وضخورة

استعادة التػازف االستخاتيجي ،واعادة تختيب األولػيات في مشاشق مختمفة ،لتتػافق مع
األولػيات السحمية والجولية ،ويجب تصبيق مختمف أدوات الدياسة وفغ الحكع .إف

مفيػـ اوباما لمتػازف االستخاتيجي يقػـ عمى االعتخاؼ بحجود القػة األمخيكية ومػاردىا،
وأف االستخاتيجية الكبخػ تفخض تحجيج األولػيات وتخريز السػارد السشاسبة ليا(.)4

بشاء عمى ذلظ أصبحت مشصقة آسيا والسحيط اليادغ تحتل أىسية كبخػ وتذكل
ً
أولػية عمى غيخه مغ مشاشق العالع السيسا وأنيا تزع أكبخ اقتراديات العالع الراعجة

:

264

وتذكل مخكد العسميات التجارية واالستثسارية ،فزال عغ كػنيا تزع او تحيط بيا

قػػ نػوية رئيدة مثل روسيا والريغ وكػريا الذسالية واليشج وباكدتاف؛ فذيجت
الد شتيغ األولى مغ رئاسة أوباما مخحمة الجراسة والتخصيط لعسية التحػؿ االستخاتيجي

وبعج ذلظ بجأت استخاتيجية أوباما باالندحاب مغ الذخؽ األوسط والتػجو نحػ اسيا
تأخح شكميا األولي .ووضع كبار السدؤوليغ في إدارة أوباما بدياسة إعادة التػازف

" "Rebalanceاو ما تدسى في البعس األحياف بدياسة التسحػر " "Pivotفي
مشصقة آسيا والسحيط اليادغ لتبجأ معيا مخحمة ججيجة في عالقات الػاليات الستحجة

الخارجية مع القارة االسيػية وأيزا مشصقة الذخؽ األوسط(.)5

وفي  11تذخيغ األوؿ /أكتػبخ  2011كتبت وزيخة الخارجية االمخيكية ـيالرؼ

كميشتػف مقاالً في مجمة الدياسة الخارجية تحت عشػاف (القخف األمخيكي الباسيفكي)
ذكخت فييا اف مشصقة اسيا والسحيط واليادغ باتت تذكل السحخؾ الخئيذ لمدياسة
العالسية وعبخت مغ خالليا عغ التحػؿ االستخاتيجي الججيج لمػاليات الستحجة وإعادة

تػجيو بؤرة اىتساـ إدارة أوباما مغ الذخؽ األوسط نحػ مشصقة اسيا والسحيط اليادغ.
وبخرت الػزيخة سياسة إعادة التػازف تمظ بزخورة حيػية مغ اجل تعديد الؿيادة
االمخيكية عمى السدخح الجولي وأيزا تعديد امغ ومرالح الػاليات الستحجة والديخ بيا

نحػ افاؽ جيجة (.)6

وبشاء عمى ذلظ فاف التحػؿ االستخاتيجي األمخيكي إلدارة أوباما قامت عمى
ً
محػريغ رئيديغ ىسا :التحػؿ نحػ اسيا والسحيط اليادغ ،واالندحاب مغ الذخؽ
األوسط .وىحا ما سشتشاولو بالتفريل في ىحا السبحث مع بياف األسباب الجافعة ليحا

التحػؿ عمى مدتػػ الذخؽ األوسط.

:

265

السطمب ال ول :التحؽل نحؽ آسيا والسحيط واليادئ
في حؿيقة االمخ فإف تػجو إدارة أوباما نحػ آسيا والسحيط اليادغ ليدت

بالججيجة وال ىي وليجة المحطة ،بل سبق اوباما الى ذلظ رؤساء سابقػف مشيع ريتذارد

نيكدػف وجػف كيشجؼ وجػرج بػش واخخىع جػرج دبميػ بػش .ففي عيج األخيخ،
ساىست الػاليات الستحجة بذكل فعاؿ في مبادرات شخاكة إقميسية عجة مشيا انذاء

مجسػعة العذخيغ* ،والذخاكة عبخ السحيط اليادغ ومع اليشج وغيخىا مغ الجوؿ .لكغ

ما يسيد ىحا التػجو الججيج انو بشى اشا اًر عاماً ودائساً لمذخاكة والتعاوف مع دوؿ القارة
السختمفة ،خاص ًة انيا اتت بعج فتػر العالقة بدبب القزايا الستعمقة بحقػؽ االنداف
والحخب عمى اإلرىاب(.)7

في نياية عاـ  2011أعمشت إدارة أوباما أنيا ستكثف دور الػاليات الستحجة في

مشصقة آسيا والسحيط اليادغ وتسشحيا األولػية في خصصتيا العدكخية واالقترادية وفي

نذاشيا الدياسي الخارجي .ومع االستعجاد لالندحاب مغ الذخؽ االوسط وسحب
القػات األمخيكية مغ العخاؽ وجدء مغ قػاتيا مغ أفغاندتاف ،تػالت ترخيحات مدؤولي

اإلدارة حػؿ رغبتيع في إعادة التػازف لمجور االمخيكي والدعي النتياز الفخص
السدتقبمية الكامشة في مشصقة آسيا والسحيط اليادغ .وصخح الخئيذ باراؾ أوباما في

خصاب ألقاه أماـ البخلساف األستخالي في تذخيغ الثاني /نػفسبخ  ،2011بأف ىجفو ىػ

دور أكبخ وشػيل السجػ في تذكيل ىحه السشصقة
ضساف "أف تمعب الػاليات الستحجة ًا
[مشصقة آسيا والسحيط اليادغ] ومدتقبميا"( .)8واليجؼ الشيائي ،وفًقا لسدتذار األمغ

القػمي تػـ دونيمػف ،ىػ تعديد السرالح األمخيكية مغ خالؿ السداعجة في تذكيل

قػاعج ججيجة لسشصقة آسيا والسحيط اليادغ تقػـ عمى أسذ احتخاـ القانػف الجولي،
واحتخاـ التجارة وحخية السالحة ،وبشاء الثقة بيغ القػػ الشاشئة وجيخانيا ،وحل الخالفات

()9
بالصخؽ الدمسية دوف المجػء الى التيجيج أو اإلكخاه .

تقػـ استخاتيجية إعادة التػازف في التحػؿ نحػ اسيا والسحيط اليادغ عمى ثالث

محاور رئيدة:

:

266

أوال :السحؽر االستخاتيجي والعدكخي

يعج الجانب االستخاتيجي والعدكخؼ العشرخ األىع في استخاتيجية إعادة التػازف

االمخيكية في مشصقة آسيا والسحيط اليادغ؛ ففزال عغ التػاجج العدكخؼ األمخيكي في

أستخاليا وسشغافػرة ،فاف مدؤولي اإلدارة أعمشػا أنيع سيقػمػف بإعادة نذخ القػات

األمخيكية في السشصقة .وىحا ما أكج عميو الخئيذ أوباما بقػلو" ،لقج وضعشا في اعتبارنا
مدتقبل القػات السدمحة االمخيكية وبجأنا عسمية مخاجعة شاممة لتحجيج اىع السرالح

االستخاتيجية لمػاليات الستحجة واولػياتشا الجفاعية خالؿ العقج القادـ .وما يجب اف

تعخفو السشصقة ،انشي أمخت الفخيق األمشي القػمي الخاص بي بجعل وجػدنا وميستشا

في مشصقة آسيا والسحيط اليادغ أولػية قرػػ"(.)10

وبيجؼ االستجابة ليحا التػجو الججيج ،اتخحت ادارة اوباما سمدمة مغ الخصػات:

 -1نقل القجرات العدكخية وخاصة القجرات البحخية والجػية التي تذسل الدفغ الحخبية
وحامالت الصائخات ،والقجرات الستعمقة باالستخبارات والسخاؾبة ،والصائ اخت العدكخية

مغ أفغاندتاف وغيخىا مغ مدارح العسميات إلى آسيا والسحيط اليادغ .وقامت
الػاليات الستحجة بشذخ  %60مغ القجرات البحخية األمخيكية في مشصقة آسيا

والسحيط اليادغ واليشج ،بجالً مغ  %50كسا كاف في الدابق .ويذسل ذلظ زيادة

صاؼية لحاممة شائخات واحجة وسبعة مجمخات وعذخة سفغ قتالية وغػاصتيغ(.)11

 -2أيجت و ازرة الجفاع االمخيكية االستسخار في نذخ 11ناقمة شائخات وأعادت التأكيج
عمى الجيػد الخامية إلى تحديغ وتصػيخ وتحجيث القجرات العدكخية االمخيكية
واعصاء االولػية لمتكشمػجية العدكخية لقػاتيا الستػاججة في اسيا في نفقات التحجيث

في اجل التغمب عمى استخاتيجيات "مشع الػلػج والسشصقة السحخمة"* التي تعتسجىا

الريغ في السشصقة ،ونذخ االسمحة االستخاتيجية ذات الصاقة العالية او ما يعخؼ
بػ(اسمحة الصاقة السػجية) ذات القجرة العالية في التجميخ واسمحة الميدر الرمبة

عمى متغ الدفغ العدكخية االمخيكية (.)12
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 -3تعديد القجرات العدكخية واالمشية لمحمفاء والذخكاء االقميسييغ مغ خالؿ آليات
مداعجة أمشية أكثخ مخونة ،ومغ خالؿ عسميات تعاونية لسكافحة اإلرىاب
والسخجرات و التسخد .و شجد البيت األبيس وو ازرة الجفاع االمخيكية عمى رغبتيسا

في زيادة التجريب والتسخيشات السذتخكة مع الحمفاء والذخكاء العدكخييغ الججد ،مغ

أجل ضساف القجرة الجساعية عمى تأميغ السرالح السذتخكة(.)13

 -4إعادة بشاء تحالفات الػاليات الستحجة مع دوؿ السشصقة  -خاصة مع أستخاليا

والياباف والفمبيغ وكػريا الجشػبية – وتػثيق العالقة مع الذخيظ االستخاتيجي

سشغافػرة .في الػقت نفدو ،قامت إدارة أوباما بتػسيع نصاؽ التحالفات الدابقة مغ

اجل تشػيع مجسػعة الذخكاء لتذسل اليشج وإنجونيديا ونيػزيمشجا وفيتشاـ ،حيث
عبخت استخاتيجية األمغ القػمي لعاـ  2010لمبيت األبيس عمى اف الحمفاء

اإلقميسييغ ىع أساس إعادة التػازف والتي اكجت عمى اف الذخاكات الستداوية تعج
حتسية لػجػد أمخيكي دائع في السشصقة(.)14

فزالً عغ ذلظ ،فقج وقع الخئيذ أوباما مع نزيخه األستخالي في  16تذخيغ
الثاني /نػفسبخ  2011عمى اتفاؾية التعاوف العدكخؼ بيغ الدالح الجػؼ األمخيكي
والقػات البحخية االمخيكية مغ جية والقػات األستخالية مغ جية أخخػ تشز عمى ؾياـ

 250 - 200مغ قػات الساريشد االمخيكية بعسمية مشاوبة في مشذاة عدكخية أستخالية
بالقخب مجيشة داويغ شسالي استخاليا لسجة ستة أشيخ عمى امل تػسيع حجع السشاوبة

تجريجياً بحمػؿ عاـ  2020ليربح القػة قػاميا حػالي  2500مغ أفخاد مذاة البحخية
االمخيكية .ووافقت الػاليات الستحجة واستخاليا عمى خصط لديادة وصػؿ الصائخات

العدكخية األمخيكية إلى مشذآت سالح الجػ السمكي األستخالي والدساح لمبحخية

األمخيكية بالػصػؿ إلى القػاعج البحخية لمسحيط اليشجؼ في أستخاليا(.)15

وفي اإلشار ذاتو ،أسدت الػاليات الستحجة وسشغافػرة في شباط /فبخايخ 2012

بذكل مذتخؾ مشتجػ حػار الذخاكة االستخاتيجية بيغ البمجيغ وىػ تختيب سشػؼ يجتسع
ؼيو قادة البمجيغ مغ اجل تعديد العالقات الثانية في شتى السجاالت وعمى راسيا
:
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السجاؿ العدكخؼ( .)16وفي حديخاف /يػنيػ  ،2012عقب اجتساع ثشائي عمى ىامر

مشتجػ حػار الذخاكة االستخاتيجية في سشغافػرة ،أعمغ وزيخ دفاع سشغافػرة نيغ إيشغ

ىيغ مػافقة بالده عمى الدساح لمبحخية األمخيكية بشذخ أربع سفغ حخبية لتقػـ بعسميات
مشاوبة في السياه االقميسية الدشغافػرية .وفي عاـ  ،2016ارسمت الػاليات الستحجة

شائختي دوريات ( )P-8A Poseidonالبحخية مغ األسصػؿ الدابع األمخيكي الى
سشغافػرة استجاب ًة لخغبة سشغافػرة في أف تطل الػاليات الستحجة مشخخشة في األمغ
اإلقميسي واحتخاميا ألميخكا كذخيكيا األمشي الخئيذ(.)17
ثانيا :المحور السياسي والدبلوماسي
الى جانب تعديد تحالفاتيا وتػاججىا العدكخؼ وبشاء شبكة مغ العالقات

االستخاتيجية والعدكخية مع الذخكاء اإلقميسييغ في السشصقة ،فاف استخاتيجية إعادة
التػازف تتصمب التحخؾ بذكل فعاؿ ونذط عمى الجانبيغ ،الدياسي والجبمػماسي .فدمظ

الخئيذ اوباما مدارات دبمػماسية وسياسية تجاه دوؿ السشصقة والتي بجأت مبك اًخ
وتحجيجاً في االشيخ االولى مغ مجة رئاستو األولى ( )2012-2008كجدء مغ نذاشو

الدياسي .أوال ،تػضيح الخؤية االستخاتيجية الججيجة إلدارتو في الدعي نحػ تحقيق
األمغ واالستقخار اإلقميسييغ ،والتبادؿ االقترادؼ الحخ والسفتػح ،ونذخ الؿيع الدياسية

التي تشصػؼ عمى حقػؽ اإلنداف والحكع الخشيج ،وتحديغ صػرة الػاليات الستحجة في

السشصقة والتي تذػىت خالؿ السخاحل الدابقة .ثانياً ،تخافقت ىحه الجيػد بديارات عجة
لمخئيذ اوباما واركاف ادارتو الى بمجاف في شخؽ آسيا والسحيط اليادغ.
وفي ىحا الرجد ،بحلت إدارة أوباما جيػداً مكثفة لتػسيع وإعادة تفعيل مذاركة

الػاليات الستحجة في السؤسدات اآلسيػية والسؤسدات الستعجدة االشخاؼ في آسيا
والسحيط اليادغ مثل مشتجػ آسياف االقميسي ( ،)ARFالسشرة الدشػية السعشية بقزايا

االمغ والجفاع الحؼ تجسع سشػياً ثالثة وعذخوف دولة اسيػية مع مسثميغ مغ الػاليات
الستحجة ودوؿ االتحاد االوربي ،وقسة شخؽ آسيا ( ،)EASالسشتجػ االقميسي الدشػؼ
التي تزع في عزػيتيا اغمب الجوؿ االسيػية والػاليات الستحجة وروسيا(.)18
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وفي عاـ  2009قامت الػاليات الستحجة بتػؾيع معاىجة الرجاقة والتعاوف

) (TACمع رابصة دوؿ جشػب شخؽ اسيا السعخوفة باسع أسياف ،وكثفت مغ
مذاركتيا في السشطسات اإلقميسية ،وىي الخصػة التي ميجت إلى حزػر الخئيذ أوباما

افتتاحية قسة ) (EASفي تذخيغ الثاني /نػفسبخ  2011والتي تسحػرت حػؿ القزايا

االستخاتيجية والدياسية واالقترادية الػاسعة ذات االىتساـ السذتخؾ بيغ دوؿ شخؽ

أيزا
آسيا مع السذاركيغ اآلخخيغ في القسة .فزال عغ ذلظ ،فاف الػاليات الستحجة ً

عدزت تعاونيا اإلقميسي في مجاؿ مشع انتذار األسمحة الشػوية والتأىب لمكػارث مغ
خالؿ مذاركتيا في السؤسدات الستعجدة األشخاؼ ذات الرمة باألمغ ،واالتفاؾيات

اإلقميسية بذأف مبادرات تيديخ التجارة مغ خالؿ مشتجػ التعاوف االقترادؼ آلسيا
والسحيط اليادغ .ونجحت اإلدارة في الحرػؿ عمى تسػيل مغ صشجوؽ الجعع

االقترادؼ ( )ESFلسداعجة اآلسياف مغ أجل تعديد أمشيا ،ودعع بخامج التعميع
والتأىب لمكػارث والجخيسة العابخة لمحجود ومكافحة الفداد في السشصقة في إشار مشتجػ

آسياف اإلقميسي(.)19

ووفقاً لترػرات أوباما ،فاف السؤسدات اإلقميسية تقجـ فخصة كبيخة لمػاليات
الستحجة لتحقيق األىجاؼ التي حجدىا مدتذار األمغ القػمي دونيمػف *،لمسداعجة في
تذكيل األمغ والتشسية االقترادية في السشصقة ،واالحتفاظ بجور رئيذ في السشاقذات

حػؿ مجسػعة واسعة مغ القزايا ،مغ األمغ البحخؼ وعجـ االنتذار ،إلى تحخيخ
التجارة واالستثسار في جسيع أنحاء السشصقة( .)20عالوة عمى ذلظ ،فاف قادة السشصقة

يفزمػف ،وخاصة في جشػب شخؽ آسيا ،بذكل عاـ أف تختكد مذاركة الػاليات

الستحجة في شخؽ آسيا عمى التداـ الػاليات الستحجة القػؼ بالسؤسدات الستعجدة
األشخاؼ في السشصقة.

:
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ثانيا :المحور االقتصادي والتجاري
مغ الػاضح أف التجارة واالزدىار االقترادؼ أمخاف أساسياف لججوؿ أعساؿ

الػاليات الستحجة في آسيا والسحيط اليادغ ،وتعج ركيدة اساسية مغ ركائد استخاتيجية

ف
نسػا في
اعادة التػاز  .وىحا ما صخح بو أوباما عشجما قاؿ "اف السشصقة تعج األسخع ً
العالع ،ومػشغ أكثخ مغ نرف االقتراد العالسي ،وتعج مشصقة آسيا والسحيط اليادغ
أمخ بالغ األىسية لتحقيق أولػيتي القرػػ ،وىحا يخمق الػضائف والفخص لمذعب
ًا
األمخيكي"( .)21وفي شيادتو أماـ لجشة العالقات الخارجية بسجمذ الذيػخ ،أشار نائب

مداعج الػزيخ األوؿ سكػت مارسيل إلى تػقعات البشظ الجولي بأف "مشصقة شخؽ آسيا
والسحيط اليادغ ستديع بشدبة  %40مغ الشسػ العالسي ىحا العاـ ،ويتػقع بعس

السختريغ أف ما يقخب مغ  %50مغ الشسػ العالسي عمى مجػ العقجيغ السقبميغ
سػؼ تتػلج في ىحه السشصقة(.)22

زادت إدارة أوباما مغ تخكيد الػاليات الستحجة عمى العالقات االقترادية

والتجارية في مشصقة آسيا والسحيط اليادغ ،ولعبت السشصقة دو اًر حاسساً في السبادرة

الػششية لمترجيخ – وىي استخاتيجية أعمغ عشيا اوباما في شباط /فبخايخ  2010والتي

تيجؼ الى مزاعفة الرادرات االمخيكية في غزػف الدشػات الخسذ القادمة ،-

سيسا واف اربعة مغ أسػاؽ الترجيخ العذخة الشاشئة السدتيجفة في استخاتيجية الترجيخ
الػششية لعاـ  2011تقع ضسغ مشصقة آسيا والسحيط اليادغ وىي الريغ واليشج
وإنجونيديا وفيتشاـ(.)23

كسا سعى اوباما الى تقػية الييكل االقترادؼ اإلقميسي في السقاـ األوؿ مغ

خالؿ السعاييخ العالية التي تزعيا اتفاؾية الذخاكة االقترادية االستخاتيجية عبخ
السحيط اليادغ أو ما يعخؼ بالذخاكة العابخة لمسحيط اليادغ ( ،)TPPالتي أراد مغ
خالليا تعديد مكانتيا االقترادية في آسيا والسحيط اليادغ.

كانت إدارة أوباما تأمل أنو إذا أمكغ التفاوض بذأف  TPPبدخعة ،فدػؼ يػفخ

عجدا مغ الفػائج االقترادية والجبمػماسية واالستخاتيجية اذ مغ شأف
لمػاليات الستحجة ً
:
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االتفاؾية أف تديج مغ وصػؿ الػاليات الستحجة إلى األسػاؽ اآلسيػية الشامية ،وتداعج

عمى تحفيد نسػ الرادرات األمخيكية ،وتػليج فخص العسل السختبصة بالترجيخ ،وتعديد

االنتعاش االقترادؼ ،مع تعديد حساية حقػؽ السمكية الفكخية األمخيكية وضساف
تشافذ الذخكات األمخيكية في سػؽ إقميسية أكثخ عجالً ونداىة .مغ الشاحية الجبمػماسية،

ستطيخ اتفاؾية  TPPالتداـ الػاليات الستحجة ومذاركتيا في السشصقة ،فزال عغ
السداعجة في تعديد العالقات األعسق مع الجوؿ األعزاء األخخػ .مغ الشاحية
االستخاتيجية ،مغ السترػر الحج مغ السخاشخ السحتسمة السختبصة بشقل البزائع

والخجمات في مشصقة آسيا والسحيط اليادغ ،حيث سيكػف ألعزاء  TPPمرمحة

مذتخكة في الحفاظ عمى تجفق آمغ ومػثػؽ لمبزائع عبخ السحيصيغ اليشجؼ والسحيط

اليادغ(.)24

وتتجمى الفػائج السباشخة إلمكانات الشسػ تمظ في تقييع البيت األبيس في عاـ

 ،2012إذ تع دعع أكثخ مغ خسدة مالييغ وضيفة في الػاليات الستحجة بذكل مباشخ

مغ خالؿ ترجيخ البزائع إلى اقترادات التعاوف االقترادؼ آلسيا والسحيط اليادغ.

وشيج التجفق الدشػؼ لالستثسارات األمخيكية في شخؽ آسيا ما يقخب مغ الزعف بيغ
عامي  2009و 2011مغ  22.5مميار دوالر إلى  41.4مميار دوالر .وفي الػقت

نفدو ،ارتفع مدتػػ االستثسار في الػاليات الستحجة بشدبة  %31مغ عاـ 2008

ليرل إلى  422مميار دوالر بحمػؿ نياية عاـ  .2012كسا وبمغت صادرات الػاليات

الستحجة إلى دوؿ الذخاكة عبخ السحيط اليادغ الى  698مميار دوالر بشدبة  :44مغ
اإلجسالي الترجيخ الخارجي في عاـ .)25(2013

ختاماً يسكغ القػؿ بأف التعاوف األمشي والدياسي والسذاركة االقترادية مع
الحمفاء والذخكاء اإلقميسييغ شكل ركائد استخاتيجية إعادة التػازف االمخيكية في آسيا
والسحيط اليادغ ،حتى مع تعخضيا ألنػاع مختمفة مغ التحجيات تحت ؾيادة الخئيذ

أوباما .وقج قػبمت جيػد إدارة أوباما لتحقيق مذاركة أكبخ في الذؤوف اآلسيػية بذكل
إيجابي مغ جانب معطع الحكػمات في آسيا  -باستثشاء الريغ  -وزادت الثقة
:
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ازدىار
ًا
الدياسية تجاه االلتداـ األمخيكي بزساف مشصقة آسيا والسحيط اليادغ أكثخ
وسالمة.
السطمب الثاني :االندحاب مؼ الذخق الوسط وفغ االرتباط بو

وفي إشار استخاتيجية التحػؿ نحػ اسيا والسحيط اليادغ كسا ذكخنا سابقا فاف

باراؾ اوباما اعتسج نيجا ججيجا في الدياسة الخارجية تجاه الذخؽ األوسط وذلظ

بالتحػؿ مغ السذاركة الفعالة الى السذاركة السخنة وعجـ التجخل او الشأؼ بالشفذ مغ

قزايا السشصقة .فسشح األياـ األولى التي أمزاىا في الدمصة ،اتبع أوباما استخاتيجية

تخؽيس الػجػد العدكخؼ االمخيكي في الذخؽ وعجـ االنخخاط كثي اخ في قزاياه التي

تدتشج إلى اعتقاده بأف سياسات إدارة بػش التجخمية أضخت بذجة بسكانة الػاليات
الستحجة .فسغ وجية نطخ أوباما ،كانت ىشاؾ حاجة إلى استخاتيجية مختمفة لمغاية:
نيج غيخ عجواني ومتعجد األشخاؼ وغيخ تجخمي .وقج أدػ ذلظ إلى تآكل الشفػذ

األمخيكي في عجة مشاشق ،وال سيسا أوروبا الذخؾية والذخؽ األقرى والذخؽ األوسط.
أوال :انياء الؽجؽد العدكخي المخيكي في العخاق

بجاية فاف االندحاب مغ العخاؽ وإنياء الػجػد العدكخؼ األمخيكي في العخاؽ

كانت تذكل األولػية اإلقميسية لتػجيات اوباما في الذخؽ االوسط .عمى الخغع مغ قخار
االندحاب اتخح سابقا مغ قبل إدارة بػش عشجما وافقت ،تحت ضغط مغ الحكػمة
العخاؾية ،عمى ججوؿ زمشي لالندحاب األمخيكي  -مغادرة القػات األمخيكية لمسجف

العخاؾية بحمػؿ صيف  2009ويعقبيا سحب جسيع القػات بحمػؿ نياية عاـ - 2011
 ،فاف اوباما اعصى االمخ ججية وعسل بخصػات جخيئة عمى تصبيقيا عمى ارض الػاقع

م ع اختالؼ في تحجيج تاريخ اندحاب القػات السقاتمة ،وعجد القػات التي ستبقى في
البالد بيغ ذلظ التاريخ وكانػف األوؿ/ديدسبخ  ،2011وإمكانية إبقاء بعس القػات في

العخاؽ بعج ىحا التاريخ .ومسا يعكذ االىسية التي أعصيت ليحه السدألة ،شمب أوباما
مغ الجير مقتخحاتو حػؿ مػعج سحب القػات السقاتمة في أوؿ اجتساع لسجمذ األمغ

القػمي .وتع تقجيع ثالثة خيارات:

:
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شيخ  -أؼ حتى كانػف االوؿ  -2010وىي مجة
 -1اندحاب لسجة ثالثة وعذخيغ
اً
يعتقج ؼيو وزيخ الجفاع روبخت غيتذ أنيا كاؼية لتػفيخ "أدنى مدتػػ مغ السخاشخ
وأعمى احتسالية لتحقيق أىجافشا".

 -2اندحاب لسجة تدعة عذخ شي اًخ وتشتيي في آب /أغدصذ  2010والتي مغ شأنو
أف يمبي معطع وليذ كل متصمبات تصػيخ قػات األمغ العخاؾية.

شيخ ،أؼ بحمػؿ حديخاف /يػنيػ  ،2010كسا
 -3واخي اًخ االندحاب خالؿ ستة عذخ ًا
اقتخحو أوباما في حسمتو االنتخابية والتي مغ شأنيا أف تخمق "مخاشخ عالية
لمغاية" إلنجاز السيسة.

وفي الشياية قخر أوباما قبػؿ مػعج آب /أغدصذ  2010مع ابقاء ندبة مغ

عشرخ يتػاججوف بيجؼ االستسخار
القػات يتخاوح عجدىا ما بيغ ()50,000-35,000
اً
في تجريب القػات العخاؾية وحساية األميخكييغ واالنخخاط في أنذصة مكافحة

اإلرىاب(.)26

وبعج ذلظ تبادؿ الجانباف (العخاقي واالمخيكي) الديارات الخسسية واجخاء

السباحثات لعجد مغ السمفات السيسة وعمى أرسيا ممف سحب القػات األمخيكية مغ

العخاؽ ،ففي نيداف /أبخيل  2009قاـ أوباما بديارة رسسية الى العخاؽ والتقى ؼيو
بخئيذ الػزراء وعجد مغ السدؤوليغ العخاقييغ لسشاقذة قزايا عجة ذات االىتساـ
السذتخؾ أىسيا مباحثات ججية حػؿ امغ واستقخار العخاؽ وممف نقل السدؤولية األمشية

مغ قػات التحالف الجولي إلى القػات االمشية العخاؾية .وعقب ذلظ زيارة قامت بيا وزيخة
الخارجية االمخيكية ـيالرؼ كميشتػف الى العخاؽ في الذيخ ذاتو الى العخاؽ والتقت
بخئيذ الجسيػرية ورئيذ الػزراء اكجت مغ خالليا حخص ودعع الػاليات الستحجة

لعخاؽ امغ ومدتقخ ذات سيادة كاممة ،كسا تصخقت الػزيخة الى التعاوف بيغ الجانبيغ
في السجاالت االقترادية والثقاؼية وغيخه(.)27

أما ؼيسا يتعمق بتػقيت اندحاب القػات األمخيكية مغ العخاؽ ،فقج اتفق الجانباف

عمى تحجيج مػعج االندحاب في اب  ،2010عمى اف يكػف ىشالظ مفاوضات حػؿ
:
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إمكانية إبقاء بعس القػات األمخيكية بعج إتساـ االندحاب لغخض تقجيع الجعع
المػجدتي لمقػات األمشية العخاؾية .ولكغ ىحا االمخ كاف يتصمب الجخػؿ في مفاوضات

مع الحكػمة العخاؾية وتعجيل بعس بشػد اتفاؾية اإلشار االستخاتيجي بيغ الػاليات

الستحجة والعخاؽ سيسا واف الجانب األمخيكي كاف يصالب بسشح الجشػد األمخيكييغ

الحرانة القزائية .وفي الشياية لع يدتصع رئيذ الػزراء نػرؼ السالكي تػفيخ

الحرانة القانػنية لمقػات األمخيكية بدبب انقالب الخاؼ العاـ العخاقي ضج الػجػد

العدكخؼ األمخيكي ورفس قػػ سياسية عخاؾية التػاجج األمخيكي ،وبالشتيجة لع يكغ

أماـ أوباما مغ خيار سػػ سحب جسيع قػاتو الشطامية مغ البالد ،ليزع نياية
لسذخوع كمف الػاليات الستحجة الكثيخ مغ الساؿ والجـ(.)28
ثانيا :عجم االنخخاط في قزايا السشطقة

في أواخخ عاـ  2010ومصمع عاـ  2011اجتاحت عجد مغ الجوؿ العخبية

حخكات احتجاجية سمسية او "ثػرات الخبيع العخبي" كسا جخػ تدسيتيا ،متأثخة بالثػرة
التػندية التي نجحت في اإلشاحة بالخئيذ زيغ الجيغ بغ عمي حتى بمغت

االحتجاجات جسيع الجوؿ العخبية .كاف البج لمػاليات الستحجة اف تعخؼ عغ مػاقفيا

إزاء التصػرات الججيجة التي تذيجىا الذخؽ األوسط .ففي خصاب ألقي في أيار /مايػ
 ،2011عبخ أوباما عغ مػقفو مغ الثػرات العخبية بالقػؿ "إف لمػاليات الستحجة

مرمحة كبيخة في الحفاظ عمى استقخار الجوؿ العخبية ،وضساف حق الذعػب العخبية

في تقخيخ مريخىا" .وقاؿ ايزاً إف أمخيكا ستعدز اإلصالح الدياسي واالقترادؼ

غيخ السدتقخ في السشصقة وسػؼ تجعع االنتقاؿ إلى الجيسقخاشية ،وشجد عمى أف الجعع

االمخيكي ليحه السبادغ تذكل أولػية قرػػ يجب تخجستيا إلى إجخاءات ممسػسة
وتحؿيقيا باستخجاـ جسيع الػسائل الجبمػماسية واالقترادية واالستخاتيجية ،ليغجو ذلظ

الى والدة نيج أمخيكي ججيج في التعامل مع العالع العخبي(.)29

ومع تراعج حجة االحتجاجات اتبع فخيق الدياسة الخارجية ألوباما ،بؿيادة وزيخة

ىادئا ومشخفس السخاشخ تجاه السدائل الستعمقة
نيجا
ً
الخارجية ـيالرؼ كميشتػفً ،
:
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بحخية التعبيخ حقػؽ اإلنداف .عمى الخغع مغ اف و ازرة الخارجية في تقاريخىا وخصبيا

أشارت إلى انتياكات كبيخة لحقػؽ اإلنداف رافقت االحتجاجات الجساىيخية ،اال إف
مػاقف فخيق الدياسة الخارجية اتدست بالتشاقس واالزدواجية والزبابية في التعامل
مع التصػرات الستالحقة خالفا لسا عيجت عميو الػاليات الستحجة في الػضػح في

التعامل مع قزايا السشصقة .عمى سبيل السثاؿ تعخضت اإلدارة النتقادات داخمية بدبب
إرساليا رسائل ضبابية إلى حدشي مبارؾ والستطاىخيغ ،حيث دعست مبارؾ مبجئياً قبل
أف تقخر ؼيسا بعج تقجيع دعسيا الكامل لمسحتجيغ الحيغ يصالبػف بإقالتو(.)30
وعشجما دخمت السشصقة في مخحمة الفػضى بعجما التجأت الحخكات االحتجاجية

الى الػسائل غيخ الدمسية وضيػر حخكات مدمحة تدتخجـ العشف ودخمت في صخاع
مدمح مع األنطسة الحاكسة ،اتخحت إدارة أوباما مػقفاً محايجاً وصاغت تعامميا في

إشار رؤية شاممة تيجؼ إلى تجشب التػرط في حخوب ججيجة .كسا عسمت عمى حث

دوؿ السشصقة لمتعامل مع أزماتيا مباشخة دوف االعتساد عمى الػاليات الستحجة لتشدحب

وتتخؾ الباب مفتػحاً اماـ القػػ الجولية واالقميسية لتذغل الفخاغ االستخاتيجي التي

تخكتيا(.)31

وتعج االزمة الدػرية خيخ مثاؿ عغ التخاجع الكبيخ لمجور األمخيكي في الذخؽ

األوسط وعجـ االنخخاط في شؤوف السشصقة .عمى الخغع مغ ضغػط الدياسييغ

الجسيػرييغ وغخؽ سػريا في حساـ الجـ ،قاوـ أوباما الجعػات لمتجخل السباشخ ،وبجالً
مغ ذلظ ،حرخ التجخل األمخيكي في سػريا في تقجيع الجعع الدياسي والسالي

لمسعارضة وشغ حخب بػسائل أخخػ ضج نطاـ األسج  -الحخب االقترادية .وحتى
ؼيسا يتعمق بقخار تدميح العشاصخ القػمية داخل السعارضة  -الخصة التي شػرىا ديفيج

بتخيػس ،مجيخ وكالة السخابخات السخكدية في ذلظ الػقت في عاـ  ،2012وبجعع مغ
ا

وزيخة لمخارجية ـيالرؼ كميشتػف ،التي دعت إلى فحز الستسخديغ وتجريب السقاتميغ

الحيغ سيتع تدويجىع باألسمحة – رفزيا اوباما جسم ًة وتفريالً وألغى الفخيق االمغ
القػمي الحؼ دعا الى ذلظ(.)32
:
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عمى الخغع مغ إصخار إدارة أوباما عمى أف األسج يجب أف يتشحى ،إال أنو لع

إقميسيا
يكغ لجيو اإلرادة أو الخغبة في التجخل عدكخًيا بدبب مخاوؼ مغ الترعيج،
ً
ودوليا .كسا أف ىشاؾ قمق داخل اإلدارة بذأف تشامي قػة الجساعات الجيادية الخاديكالية
ً
مثل جبية الشرخة وتكخار سيشاريػىات العخاؽ وليبيا .وفي ىحا الرجد قاؿ أوباما في

مؤتسخ صحفي ُعقج في تذخيغ الثاني /نػفسبخ " :2012لقج رأيشا عشاصخ متصخفة
تتدمل إلى السعارضة ،وأحج األشياء التي يجب أف نكػف ححريغ بذأنيا  -السيسا
عشجما نبجأ الحجيث عغ تدميح شخريات معارضة  -ىػ أنشا ال نزع الدالح بذكل
غيخ مباشخ في أيجؼ أشخاص مغ شأنو إلحاؽ األذػ باألمخيكييغ أو إلحاؽ الزخر

باإلسخائيمييغ أو اف نذارؾ غيخ ذلظ مغ األعساؿ التي تزخ بأمششا القػمي(.)33

كاف أوباما يفزل التدػية الدياسية التي تخخج األسج مغ الدمصة أكثخ مغ

الرخاع السدمح السصػؿ الحؼ قج يجمخ الجولة الدػرية والشديج االجتساعي لمبالد ويأمل

أف تحقق السعارضة مكاسب عدكخية ميسة تجبخ األسج عمى التشحي دوف الحاجة إلى

تجخل عدكخؼ غخبي مباشخ .كسا انو كاف لجيو امل أف تغيخ روسيا مػقفيا تجاه سػريا
واف تسارس السديج مغ الزغط عمى األسج لقبػؿ التشحي عغ الحكع.

ويشصبق االمخ نفدو عمى القزية الميبية ،اذ رفس الخئيذ اوباما تػلي السيسة

الميبية وأصخ عمى تػلي حمفائو األوروبييغ والعخب السدؤولية وفق استخاتيجية "الؿيادة

مغ الخمف" .ومع ذلظ ،في قخار المحطة األخيخة ،دعع التجخل العدكخؼ لحمف شساؿ
األشمدي في ليبيا ألنو كاف يخذى أف يختكب القحافي محبحة ما لمستسخديغ في

بشغازؼ(.)34

ثانيا :الجوافع الكامشة وراء االندحاب المخيكي مؼ الذخق الوسط
ثسة دوافع جػىخية كامشة وراء التحػؿ االستخاتيجي االمخيكي وفظ االرتباط

بالذخؽ األوسط والتحػؿ نحػ مشصقة آسيا والسحيط اليادغ ،يسكغ اجساليا باآلتي:

 -1مشح عجة سشػات والذخؽ االوسط تعج مغ أكثخ مشاشق العالع تقمباً مغ الشاحية
الدياسية واالمشية .خاضت القػات األمخيكية حخبيغ مكمفتيغ في السشصقة عمى
:
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مجار العقج الساضي ،في أفغاندتاف والعخاؽ ،في محاولة لسشع تمظ الجوؿ مغ أف
تربح قػاعج لإلرىاب ونذخ الجيسقخاشية فييا .لكغ عشجما وججت الػاليات الستحجة

نفديا عاجدة عغ تحقيق ىجفيا في اليشجسة الدياسية في الذخؽ األوسط ،ازدادت

التجخالت الخارجية وازداد معيا السذاعخ السعادية لمػاليات الستحجة بيغ سكاف

السشصقة ،وساىع ىحا التصػر في السػاقف في تدييل تحػؿ أوباما االستخاتيجي.

 -2غخؽ السشصقة في الفػضى عمى السدتػييغ الدياسي واالمشي عقب انجالع ثػرات
واحتجاجات كبيخة في دوؿ عخبية عجة  -الحميفة مشيا لمػاليات الستحجة كسرخ
وتػنذ واليسغ والجوؿ الغيخ حميفة مثل ليبيا وسػريا  -والتي تدامشت مع التػجيات

الججيجة لإلدارة االمخيكية بالتػجو نحػ آسيا والسحيط اليادؼ االمخ الحؼ جعمت

اإلدارة االمخيكية تعيج التفكيخ في التعامل مع مشصقة الذخؽ األوسط واتباع
استخاتيجية انتقائية ححرة وتفزيل السذاركة غيخ العدكخية ،مع حث دوؿ السشصقة

في التعامل مع قزاياىع وازماتيع بأنفديع دوف االعتساد عمى الػاليات الستحجة.

 -3التخاجع الكبيخ في حاجة الػاليات الستحجة إلى الشفط السدتخخج مغ دوؿ الذخؽ
األوسط بدبب تشػع مرادر استيخاد الشفط ،واالعتساد أكثخ عمى مرادر مغ خارج
مشصقة الخميج مثل كشجا والسكديظ ونيجيخيا .فزال عغ ذلظ ،ضيخ ما يدسى

بػ"الشفط الرخخؼ" في الػاليات الستحجة ،وبجأت عسميات استخخاجو وإنتاجو وفقاً

لمسعاييخ االقترادية .ووفقاً لمتقجيخات ،ستحقق الػاليات الستحجة االكتفاء الحاتي

وستربح ُمرج اًر لمشفط خالؿ السجة مغ  2025إلى  .2030وبالتالي ،لغ تحتاج
الػاليات الستحجة إلى واردات الشفط مغ الخارج ،وخاصة الذخؽ األوسط فزال عغ
ذلظ تخاجع اىسية الشفط كسرجر مغ مرادر الصاقة .ىحا االمخ شجع ادارة اوباما

عمى التفكيخ بججية في االندحاب بذكل تجريجي مغ بؤرة مميئة بالشداعات الجولية

بعجما دخمت الػاليات الستحجة مزسار الجوؿ السشتجة لمشفط(.)35

 -4تجاعيات االزمة السالية العالسية لعاـ  2008التي نذأت في ووؿ ستخيت وضخبت
اسػاؽ الساؿ العالسية التي أدت الى اغالؽ السرانع والبشػؾ وانخفاض الشاتج
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الرشاعي وفقجاف الػضائف وارتفاع ندب البصالة في العجيج مغ الجوؿ وعمى رأسيا
الػاليات الستحجة التي عانت مغ عجد كبيخ في مػازنتيا الدشػية .وكشتيجة لحلظ

سعت االدارة الججيجة عمى تخؽيس الشفقات العدكخية وتقميل االلتدامات السالية

الخارجية لمػاليات الستحجة مشيا التحخر مغ التداماتيا تجاه الذخؽ االوسط خاص ًة
مع تدايج مدتػيات عجـ االستقخار ودخػؿ السشصقة في دوامة العشف والفػضى.
 -5الفمدفة الدياسية او العقيجة " "Doctrineالتي يؤمغ بيا الخئيذ اوباما والتي
كانت دافعاً قػياً لمتػجو الججيج لمػاليات االمخيكية .فأوباما يؤمغ بسبجأ الالتجخمية

( )Non-interventionistفي الدياسة الخارجية وبزخورة عجـ االنخخاط في

الشداعات والرخاعات الجولية التي ال تذكل تيجيجاً مباش اًخ عمى امغ ومرالح
الػاليات الستحجة .ومع اندالؽ السشصقة في مشحجر الفػضى وعجـ االستقخار ارتأت

إدارة اوباما اف تتخح مػقف الستفخج وتخمت عغ دورىا كالعب فاعل في قزايا
الذخؽ االوسط تاركة فخاغاً استخاتيجياً استصاعت قػة دولية او اقميسية كخوسيا
وإيخاف وتخكيا اف تذغمو(.)36

خالصة القػؿ ،تغيخت استخاتيجية الػاليات الستحجة في الذخؽ األوسط تحت

رئاسة أوباما مغ خالؿ التحػؿ نحػ سياسات أقل تذجداً ،وابخزت الحاجة إلى عكذ

الشتائج غيخ السػاتية لمغصخسة الدابقة .وىحه التصػرات دلت بذكل جمي عمى تخاجع
استخاتيجي أوسع ،حيث سخعاف ما أصبح مغ الػاضح أف الخيار االستخاتيجي

لمسذاركة السباشخة تع التخمي عشو ،وانتيت محاولة فخض نسط ـيسشة مغ العالقات في

الذخؽ األوسط إلى حج بعيج ،حيث لع تعج واششصغ مدتعجة ،بعج اآلف ،لجفع ثسغ
الييسشة اإلقميسية .ونتيجة لحلظ ،كاف مغ الزخورؼ تخريز جيج ومػارد أقل ليحه

السشصقة السزصخبة.
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املبحث الثاني
أثر االنسحاب األمريكي من الشرق األوسط على األوضاع األمنية يف العراق
بعج اف قامت الػاليات الستحجة باإلشاحة برجاـ حديغ واحتمت العخاؽ سشة

 ،2003كاف ىجفيا السعمغ ىػ تذكيل العخاؽ وبشاءىا مغ ججيج عمى اساس ديسقخاشي

وتيجيجا لجيخانيا وتكػف
تعجدؼ تحكسو حكػمات معتجلة ال تذكل قاعجة أخخػ لإلرىاب
ً
شخيكا استخاتيجيا شػيل االمج مع الػاليات الستحجة( .)37ولكغ األمػر لع تدخ مثمسا
خصط لو حيث سخعاف ما تجىػر األوضاع األمشية في العخاؽ نتيجة رفس االحتالؿ

مغ قبل قصاعات واسعة مغ الذعب العخاقي وضيػر جساعات مدمحة وتشطيسات

إرىابية تشذط في مشاشق مختمفة تدتيجؼ القػات االمخيكية وقػات األمغ العخاؾية

والسجنييغ عمى حج سػاء.

وعمى الخغع مغ ؾياـ الػاليات الستحجة بشقل الدمصة إلى حكػمة مجنية عخاؾية

سػء خاص ًة بعج تفجيخ
وتذكيل اوؿ حكػمة تعجدية ،اال اف األوضاع االمشية ازدادت ً
ضخيح اإلماميغ العدكخييغ في  13حديخاف /يػنيػ  2007في سامخاء ليتحػؿ شبيعة

الرخاع الى صخاع شائفي في البالد.

ومغ اجل تعديد االمغ ومػاجية السجاميع السدمحة والتشطيسات اإلرىابية قامت

القػات االمخيكية في عاـ  2008بتذكيل الرحػات في السشاشق الدشية مغ السعتجليغ

الدشة ،كسا قامت ايزا بتحديغ أداء الجير الع اخقي االمخ الحؼ قاد الى قمب
االوضاع األمشية في السشاشق الدشية -بػصفيا بؤرة الشذاشات اإلرىابية  -نحػ

االستقخار وتزاءؿ معيا عجد اليجسات .وعمى أثخ ذلظ شخعت القػات األمخيكية
باالندحاب مغ السجف الخئيدة واوكمت إدارة الذؤوف األمشية الى القػات العخاؾية.

ولكغ مع وصػؿ أوباما سجة الدمصة في الػاليات الستحجة وكجدء مغ عسمية

التحػؿ االستخاتيجي األمخيكي مغ مشصقة الذخؽ األوسط نحػ آسيا والسحيط اليادغ،
قامت الػاليات الستحجة بدحب تجريجي لقػاتيا العدكخية مغ العخاؽ لتغادر نيائياً في
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 .2011وبعج ىحا االندحاب انفجخ الػضع األمشي وبجأت السجاميع السدمحة

والتشطيسات اإلرىابية تشذط مغ ججيج وعادت التفجيخات واالغتياالت الى سابق عيجىا

وتأزـ الػضع في السشاشق الدشية حيث يشذط ما يدسى بتشطيع القاعجة والتي أدت في

نياية السصاؼ الى سقػط مجف وبمجات كاممة تحت سيصخة تشطيع داعر (اإلرىابي)

عاـ .)38(2014

سشحاوؿ في ىحا السحػر اف ندمط الزػء عمى أىع التجاعيات التي أعقبت

االندحاب األمخيكي مغ العخاؽ وكيف أثخ ىحا االندحاب عمى انييار األوضاع
األمشية في العخاؽ والتي ميجت الصخيق لرعػد تشطيع داعر (اإلرىابي) وسيصختو

عمى ثمث األراضي العخاؾية.

أوال :فخاغ أمشي وعجم جاىدية القؽات المشية العخاقية إلدارة السمف االمشي
شكل حجث سقػط مجيشة السػصل تحت سيصخة تشطيع داعر (اإلرىابي) في

أيمػؿ  2014عالمة فارقة ولحطة صادمة في االوساط الدياسية والعدكخية في
الػاليات الستحجة االمخيكية .فاالنييار السفاجئ لمقػات العخاؾية والتفكظ الدخيع ألربع

اع مختمفة مغ االسمحة األمخيكية والسجربة تحت اشخاؼ
فخؽ عدكخية كانت مجججة بأنػ ٍ
مدتذاريغ عدكخييغ مغ قػات التحالف الجولي اماـ العذخات مغ مدمحي التشطيع اثار

التداؤؿ اآلتي :كيف قامت إدارة أوباما بدحب القػات االمخيكية مغ العخاؽ مع عجـ
جاىدية القػات األمشية العخاؾية في إدارة السمف األمشي؟ كسا اف ىحا االمخ اثار الحاجة

الى مخاجعة وتقييع لجيػد االدارات العدكخية االمخيكية في بشاء القػات األمشية
العخاؾية.

مغ السعمػـ اف أولى السياـ التي قاـ بيا الحاكع السجني األمخيكي في العخاؽ ىػ

حل السؤسدة العدكخية العخاؾية واألجيدة األمشية الدابقة كجدء مغ عسمية "حخية

العخاؽ" وإعادة بشاء الجولة العخاؾية عمى أسذ مختمفة واالستعاضة عشو بتذكيل قػة

عدكخية لمجفاع الػششي تكػف تحت سمصة التحالف الجولي يتحجد مياميا في حفع

االمغ الجاخمي.
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رأت الػاليات الستحجة إف إنذاء قػات أمشية عخاؾية فاعمة ركيدة أساسية مغ

ركائد استخاتيجيتيا في عخاؽ ما بعج صجاـ ومدألة ضخورية وحيػية لشجاح جيػدىا

في العخاؽ .فبجوف حج أدنى مغ األمغ لغ يدتصيع العخاؽ اف يشعع بحكع حؿيقي ،ولغ
يتسكغ مغ تحقيق مبجأ سيادة القانػف والسباشخة بإعادة بشاء االقتراد السجمخ .حتى مع

زيادة وجػد القػات األمخيكية ،ال يسكغ تأميغ بغجاد وال بؿية العخاؽ دوف دعع كبيخ مغ
قػات األمغ العخاؾية ،بسا في ذلظ الجير والذخشة.

ففي عاـ  2004أنذأت سمصة التحالف الجولي بؿيادة الػاليات الستحجة (الؿيادة

االمشية االنتقالية الستعجدة الجشديات في العخاؽ) والتي عخفت اخترا ار

ب( )MNSTC-Iوىي اشبو بسشطسة او سمصة تابعة لػ ازرة الجفاع االمخيكية مدؤولة

عغ تصػيخ وتشطيع وتجييد و ازرة الجفاع وو ازرة الجاخمية العخاؾية ومعشية بخفع جيػزية

قػػ األمغ الجاخمي وتحديغ األداء السؤسدي لػ ازرات االمغ العخاؾية( .)39ضسغ ىحا
اإلشار ،فاف ميستيا تشجرج في أربع فئات وىي-1 :انذاء القػات-2 ،زيادة استقاللية

قػػ األمغ الجاخمي -3 ،تحديغ القجرات السؤسداتية العخاؾية -4 ،تعديد احتخاؼية قػػ
األمغ الجاخمي(.)40

سعت الدمصة اف تجعل مغ قػػ األمغ الجاخمي قادرة عمى تحسل السدؤولية في

حساية الدكاف وتصػيخ السؤسدات األمشية العخاؾية عمى الحفاظ عمى األمغ مع

انخفاض مذاركة قػات التحالف ،اؼ اف ميستيا األساسية تعج جدًء مخكدياً مغ
استخاتيجية الخخوج األمخيكية .وبسعية ذلظ وفي عاـ  2005اتخحت الحكػمة العخاؾية

ق اخ اًر بإعادة تذكيل السؤسدة العدكخية واألمشية وإعادة الزباط الدابقيغ واستثشاء بعس
الختب الكبيخة كجدء مغ عسمية ترحيح األخصاء التي رافقت قخار حل الجير

العخاقي(.)41

بعج ذلظ استسخ العسل عمى تصػيخ السؤسدات االمشية العخاؾية مغ حيث العجد

والعجة والتجريب .فعمى سبيل السثاؿ ،خالؿ عاـ  ،2007قامت  MNSTC-Iبسداعجة

و ازرتي الجاخمية والجفاع في تجشيج وتجريب وتجييد أكثخ مغ  124الف عزػ ججيج
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في قػات األمغ العخاؾية .وبمغ معجؿ التجشيج في الجير وحجه لعاـ  2007و2008

حػالي  .)42(%220ربسا كاف ىحا التػسع الدخيع في الجير العخاقي أىع العػامل
السيسة في نجاح عسمياتيا العدكخية الالحقة ضج السجاميع السدمحة.

وفي ربيع عاـ  ،2008كثفت القػات األمشية العخاؾية بذكل ممحػظ عسمياتيا

العدكخية في جسيع أنحاء العخاؽ .وبيغ نيداف وأيار  ،2008ششت قػات األمغ
العخاؾية بسدانجة مغ قػات التحالف عسمية صػلة الفخساف في البرخة ،وعسمية الدالـ

في مجيشة الرجر ،وعسميتي زئيخ االسج واـ الخبيعيغ في السػصل .وكانت قجرة قػػ

األمغ الجاخمي عمى تشفيح تمظ العسميات الثالث الستدامشة عالية وعالمة عمى التصػر

والقػة التي باتت تستمكيا .ويذيخ ىحا التقجـ ،عمى الخغع مغ أنو ليذ بالسدتػػ
السصمػب ،إلى أف جيػد  MNSTC-Iالتي استسخت ثالث سشػات لبشاء القػات

العدكخية العخاؾية بجأت تؤتي ثسارىا(.)43

فزالً عغ ذلظ ،فقج قامت الػاليات الستحجة بتجييد الجير العخاقي بسعجات

عدكخية متصػرة وعدزت قجراتو في مجاالت اإلدامة والمػجدتيظ مغ خالؿ بخامج عجة

مشيا" :بخنامج السبيعات العدكخية الخارجية" ( )FMSو "بخنامج التسػيل العدكخؼ

الخارجي ( )FMFإذ استصاع العخاؽ شخاء الدمع والخجمات العدكخية المػجدتية مغ
الػاليات الستحجة بأسعار تفزيمية؛ فسغ خالؿ ىحيغ البخنامجيغ وفي السجة مغ عاـ

 2005الى عاـ  2018بمغ حجع السذتخيات أكثخ مغ  22مميار دوالر شسمت 146

دبابة ابخامد و 36مقاتمة نػع اؼ .)44(16

وحتى بعج سحب القػات االمخيكية مغ العخاؽ وفي خزع معارؾ التحخيخ ضج

تشطيع داعر (اإلرىابي) استسخت الػاليات الستحجة في دعع جيػد القػات االمشية
العخاؾية وتع تػجيو معطع امػاؿ السخررة تحت ىحيغ البخنامجيغ وايزا خالؿ بخامج

اخخػ مشيا (السػاد الجفاعية الدائجة  )EDA Excess Defense Articlesفي تجييد

العخاؽ باحتياجاتو العاجمة في السعارؾ السيجانية مثل صػاريخ ىمفايخ وصػاريخ عيار
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 2.7انج واسمحو صغيخه وذخائخ والجروع الػاؾية والجبابات لتمبية االحتياجات السباشخة
في الخصػط األمامية(.)45

عمى الخغع مغ التقجـ الكبيخ الحؼ حققتو القػات االمشية العخاؾية مغ حيث

التشطيع والتجريب والتجييد وكحلظ االنترارات التي تحققت ضج السجاميع السدمحة اال
اف الدؤاؿ السصخوح ،ىل كانت القػات األمشية العخاؾية قادرة عمى إدارة السمف األمشي

باستقاللية وبسعدؿ عغ قػات التحالف؟ او بريغة أخخػ ،لساذا تجىػر الػضع األمشي

في العخاؽ بذكل سخيع بعج رحيل القػات االمخيكية مغ العخاؽ؟

في تقخيخ خاص صجر مغ لجشة مذكمة مغ خب اخء سياسييغ وعدكخييغ امخيكاف

بخئاسة الجشخاؿ جيسذ جػند حػؿ تقييع الػضع السيجاني في العخاؽ قبيل االندحاب،

كاف ىشالظ إشارة واضحة وصخيحة الى عجـ قجرة القػات األمشية العخاؾية في إدارة
السمف األمشي بذكل مدتقل .وخمز التقخيخ الى عجـ جاىدية القػات العخاؾية مغ

حيث االستعجاد والقجرة عمى تػفيخ االمغ في البالد وعجـ قجرتيا عمى حساية الحجود

الخارجية لمبالد مغ السخاشخ الخارجية في حاؿ لػ اندحبت القػات االمخيكية مغ

العخاؽ( .)46ما يعشي اف االدارة االمخيكية تخكت العخاؽ قبل اف تشجد ميستيا في بشاء

قػات عخاؾية قادرة عمى االخح بسدؤولياتيا في الحفاظ عمى االمغ الجاخمي مغ

االخصار الجاخمية والخارجية.

فزال عغ ذلظ فاف اإلجخاءات التي اتبعتيا الحكػمات العخاؾية في احكاـ

الديصخة الذخرية لذخز رئيذ الػزراء عمى مؤسدات الجولة أسيع بذكل فعاؿ في

اضعاؼ السؤسدات األمشية ،اذ تع تيسير دور الجيات الخسسية الفاعمة في ادارة
الذؤوف االمشية (و ازرة الجفاع والجاخمية والسخابخات) وأصبحت خاضعة بذكل كبيخ
لسكتب رئيذ الػزراء مغ خالؿ التجخل السباشخ في الق اخرات الخاصة باألفخاد مغ حيث

التعييغ والتخؾية والتخؼيع .عالوة عمى ذلظ ،تع استحجاث مخاكد ؾيادة عسميات في تدع

محافطات عخاؾية وتع وضعيا تحت امخة رئيذ الػزراء يتػلى ؾيادتيا ضباط مػالػف
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يفتقخوف الى الكفاءة والجراية السصمػبة ليشتيي االمخ بأكبخ عسمية تجميخ لمسؤسدات

األمشية العخاؾية(.)47

ابتجاء مغ عاـ  ،2012تػلت القػات العخاؾية مدؤولية األمغ الجاخمي بشفديا
و ً
مع غياب الجعع االستخباراتي والعدكخؼ التي كانت تقجميا القػات األمخيكية في وقت

تدايجت ؼيو حجة االضصخابات والرخاعات في الذخؽ األوسط وتحجيجاً في سػريا
السيسا مع بخوز مجاميع مدمحة وتشطيسات ارىابية تديصخ عمى مشاشق شاسعة مغ
االراضي الدػرية والسجف السحاذية لمحجود العخاؾية .والف عسميات مكافحة اإلرىاب
تعتسج بذكل رئيذ عمى معمػمات استخبارية عالية الجقة كانت تقجميا القػات

االمخيكية ،فزال عغ مخاؾبة الحجود العخاؾية ورصج تحخكات السجاميع اإلرىابية
بػاسصة االقسار الرشاعية االمخيكية ،أصبح مغ الديػلة عمى اإلرىابييغ التدمل الى
األراضي العخاؾية والتشقل بحخية بيغ سػريا والعخاؽ( .)48وىكحا فاف اندحاب القػات

االمخيكية جعمت ميسة القػات العخاؾية في محاربة االرىاب وضبط الحجود عديخة مع
غياب الجعع واالسشاد االمخيكي.

ثانياً :فخاغ استخاتيجي وتدايج نفؽذ الجول االقميسية في العخاق

تحػؿ العخاؽ الى ساحة تشافذ بيغ دوؿ الجػار اإلقميسي،
بعج سقػط الشطاـّ ،
مخكد لتحػالت القػة إذ تدعى كل دولة الى مج
السيسا بيغ إيخاف والدعػدية وأصبح
اً
نفػذىا او تعديدىا بسا يحقق مرالحيا في العخاؽ والسشصقة.

بالشدبة إليخاف يعج العخاؽ أحج اىع السجاالت الصبيعية لتعديد نفػذىا ،ومج ذلظ

الشفػذ نحػ الجوؿ األخخػ بػصفيا قػة إقميسية معتبخة لجييا مذخوع جيػ-استخاتيجي

يتسثل في حمسيا اإلمبخاشػرؼ بالديصخة عمى االمتجاد البخؼ مغ حجود الريغ وحتى

البحخ الستػسط .وفي نفذ اإلقميع الجغخافي حيث ىشالظ دوؿ الخميج العخبية ،وعمى
رأسيا الدعػدية رأت في تدايج الشفػذ اإليخاني في العخاؽ ما ييجد مرالحيا ويذكل
تيجيجاً حؿيؿياً ألمشيا واستقخارىا فػضفت امكانياتيا السادية والسعشػية لػقف ىحا الشفػذ

داخل العخاؽ(.)49
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مغ الػاضح انو خالؿ الدشػات التي تمت سقػط الشطاـ عسمت إيخاف عمى خمق

دوائخ تابعة ليا في كافة مفاصل الجولة العخاؾية واستصاعت بجيػد حثيثة اف تدتسيل
قادة سياسييغ ونخباً ثقاؼية وإعالمية ومجاميع مدمحة فػصل االختخاؽ اإليخاني إلى

مفاصل ميسة في الجير والذخشة وأجيدة األمغ واالستخبارات العخاؾية والكثيخ مغ
مدتفيجة مغ حجودىا
الػ ازرات السيسة .كسا قامت ببخاعة تامة باختخاؽ الذعب العخاقي،
ً
السذتخكة الصػيمة وكحلظ عالقاتيا الثقاؼية والجيشية واأليجيػلػجية بقادة العخاؽ الججد

والجيات الفاعمة في محاولة مشيا لمديصخة عمى كافة الجػانب الدياسية ،واالقترادية،
والثقاؼية ،وحتى الجيشية لمعخاؽ مدتغمة انييار الجولة ومؤسداتيا الخسسية(.)50

اتبعت الحكػمة اإليخانية ثالث شخؽ مختمفة في تعديد نفػذىا والتأثيخ في

الدياسة العخاؾية:

اوال :مغ خالؿ الخابصة الجيشية والسحىبية ،فسغ خالؿ التقارب السحىبي استصاعت إيخاف

اف تشرب نفديا السجافع عغ حقػؽ الذيعة في السشصقة خاص ًة بعج االصصفاؼ
والتخشجؽ الصائفي والسحىبي التي ضخبت مشصقة الذخؽ األوسط .ونجحت الدياسات

الجيشية اإليخانية الى حج كبيخ في جحب الكثيخيغ إلى فمظ الجسيػرية اإلسالمية وبعيجاً
عغ تأثيخ رجاؿ الجيغ السشفتحيغ عمى الصػائف االخخػ ويجافعػف عغ التعجدية

الجيشية(.)51

ثانيا :لعب دور الػسيط او السحكع الخئيذ في الشداعات الدياسية .فعشجما تصفػ عمى

الدصح ازمة سياسية وتذتج وترل الى شخيق مغمق  -خاصة واف االزمات سػاء

كانت حؿيؿية او مفتعمة ،اصبحت مالزمة لمشطاـ الدياسي العخاقي القائع عمى مبجأؼ

السحاصرة والتػافق  -فاف االشخاؼ الدياسية العخاؾية تشذج تجخل شخؼ خارجي
مؤثخ لجسع الفخقاء الدياسييغ مغ اجل إيجاد حل او تدػية لمسذكمة محل الشداع .والف

إليخاف أشخافاً سياسية فاعمة داخل العسمية الدياسية فإنيا تتجخل كػسيط قػؼ ومؤثخ
في حل الشداعات التي غالباً ما تكػف ىي الصخؼ األبخز في ايجادىا .شبقت إيخاف
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بذكل واسع ىحه االستخاتيجية في تعديد دورىا السؤثخ في تذكيل حكػمات عخاؾية

يقػدىا حمفاءىا مع الحخص عمى أال تكػف قػية بسا ؼيو الكفاية(.)52

ثالثا :اعتساد األسمػب العدكخؼ مغ خالؿ انذاء ودعع السميذيات والجساعات

السدمحة .فبيشسا تداعج إيخاف حمفائيا عمى العسل ضسغ االليات الجيسقخاشية ،فإنيا

تقػـ في الػقت نفدو بتسػيل وتجييد وحتى إنذاء مجسػعات مدمحة تسكشيا مغ

الزغط عمى االشخاؼ الدياسية الفاعمة التخاذ سياسات ترب في مرمحة الجسيػرية

اإلسالمية .فكمسا ازدادت قػة الكيانات السػازية ،تكػف الحكػمة السخكدية العخاؾية في

حالة ضعف(.)53

وبسخور الػقت نجحت إيخاف اف تعدز وجػدىا وتسج نفػذىا في العخاؽ عمى

نصاؽ واسع كصخيق مسيج نحػ تحقيق مذخوعيا في السشصقة .ولكغ الػجػد العدكخؼ
األمخيكي في العخاؽ كانت تذكل عؿبة إليخاف اماـ تحقيق شسػحاتيا وتخبظ حداباتيا

االستخاتيجية في السشصقة والعخاؽ عمى وجو التحجيج .ومسا ال شظ ؼيو ،فاف اخخاج
القػات األمخيكية مغ العخاؽ كانت مدعى إيخانياً بامتياز ويسثل أحج أىع أىجافيا

السخحمية في العخاؽ(.)54

وىشا يبخز الدؤاؿ األىع ،كيف أثخ تدايج الشفػذ والتأثيخ اإليخاني عمى تجىػر

األوضاع األمشية في العخاؽ بعج اندحاب القػات االمخيكية وكيف ساىع ذلظ في خمق

االحجاث الالحقة وميجت الصخيق لطيػر تشطيع داعر (اإلرىابي)؟

يسكغ القػؿ اف ازدياد الشفػذ والتأثيخ اإليخاني في العخاؽ ىػ في غيخ صالح

االستقخار االمشي في العخاؽ وذلظ لدببيغ رئيديغ:

 -1عمى الخغع مغ أف إيخاف اختارت التجخل مغ خالؿ القػة الشاعسة والخوابط الجيشية
في السقاـ األوؿ اال اف ىحا ال يسشعيا مغ اف تختار العخاؽ ساحة لترؽية حداباتيا

مع الػاليات الستحجة وأف تدتخجـ القػة الرمبة إذا ما شعخت بأف مرالحيا
االستخاتيجية في خصخ ،السيسا وأف لجييا قجرة عالية في التأثيخ عمى األحجاث في

العخاؽ.
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 -2رفس شخيحة واسعة مغ الذعب العخاقي الػجػد والشفػذ اإليخاني في العخاؽ .فعمى
سبيل السثاؿ يعتقج الدشية اف السذخوع االيخاني في العخاؽ ىػ مذخوع محىبي تدتيجؼ

السكػف الدشي العتبارات أيجيػلػجية عقائجية( .)55وىحا االمخ انعكذ سمباً عمى
االحجاث الالحقة التي عرفت بالعخاؽ والسشصقة.

وىحا ما حجث فعالً فقج قامت إيخاف بتدميح وتجريب وتسػيل السيميذيات العخاؾية

السختمفة مغ أجل تدويج حمفائيا الدياسييغ بالػسائل السسكشة لتقػيس الخرػـ
الدياسييغ والقزاء عمييع ،وكحلظ استخجمت تمظ السميذيات في استيجاؼ السرالح

االمخيكية التي مغ شأنيا ردع التجخالت العدكخية األمخيكية السدتقبمية في السشصقة.

فزال عغ ذلظ فاف إيخاف استخجمت وكالءىا الستذجديغ إلذكاء التػتخات الصائؽية
وإثارة العشف الدياسي مغ اجل تقػيس السذخوع األمخيكي في العخاؽ والسشصقة(.)56

وفي الصخؼ االخخ فكسا ىػ معمػـ فاف الكثيخ مغ الدشة العخب عارضػا الغدو

األمخيكي لمعخاؽ ،وفي اعقابو انجلعت عجد مغ التسخدات في السشاشق الدشية بيجؼ
شخد القػات االمخيكية مغ العخاؽ التي استسخت لدشػات عجة .ولكغ مع ضيػر وتدايج

الشفػذ االيخاني في العخاؽ ،تغيخت مػاقفيع وصاروا يعجوف وجػد القػات األمخيكية

كعامل استقخار وعشرخ تػازف لمشفػذ االيخاني خاص ًة مع تدايج اعساؿ القتل عمى اليػية
التي كانت تسارسيا السميذيات خالؿ فتخة االقتتاؿ الصائفي(.)57
اما عمى السدتػػ الدياسي والف األحداب الدشية لع تتسكغ مغ تذكيل جبية

مػحجة داخل العسمية الدياسة فاف العجيج مغ ؾيادات تمظ االحداب أصبحػا يخوف في

الػاليات الستحجة وسيط ومحكع عادؿ بيغ القػػ الدياسية السختمفة عمى عكذ إيخاف

التي كانت دائساً ما تدعى لتسكيغ حمفاءىا( .)58لحلظ ،أثار الحجيث عغ االندحاب

األمخيكي مغ العخاؽ الكثيخ مغ القمق داخل السجتسع الدشي واحدابو الدياسية ،اذ اف

رحيل الػاليات الستحجة يعشي بالزخورة عػدة السيميذيات في مسارسة عسميا والقتل
عمى اليػية.
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ومع بجء الػاليات الستحجة بدحب قػاتيا مغ العخاؽ وجج الكثيخ مغ السخاقبيغ

والسحمميغ اف ىحا االمخ مغ شأنو أف يعخض العخاؽ الزعيف لييسشة جاره اإليخاني

القػؼ وسػؼ يخمق فخاغاً استخاتيجياً .وستكػف عسمية ملء ىحا الفخاغ حتسا مغ نريب
إيخاف  -القػة األكثخ نفػذاً وتأثي اًخ في العخاؽ -وىػ بسثابة إقخار مغ قبل الػاليات

الستحجة بفذل مذخوعيا وتدميع السذيج العخاقي بالكامل إلى إيخاف عمى شبق مغ
ذىب .وال يبقى حيشئح إليخاف اماـ تحقيق مذخوعيا اال ٍ
تحج واحج وىػ إضعاؼ

األشخاؼ الدشية السؤثخة ،وىػ إجخاء تتكفل بو أذرعيا الدياسية والسدمحة(.)59

وكشتيجة لحلظ ،وجج الدشة أنفديع اماـ خياريغ ال ثالث ليسا ،إما االقخار بالشفػذ

اإليخاني وقبػؿ االنخخاط في مذخوعيا او الخفس والسقاومة باإلمكانيات الستاحة ،وىػ
ما ذىب اليو الكثيخ مغ أبشاء الصائفة الدشية مغ خالؿ االنزساـ الى الجساعات
السدمحة او تقجيع الجعع والتأييج الزسشي لتمظ الجساعات في عسميا السدمح ضج

الحكػمة العخاؾية ،مسا أدػ الى بخوز التشطيسات اإلرىابية مغ ججيج وتعاود نذاشيا
السدمح في السشاشق ذات الغالبية الدشية مسيجاً بحلظ الصخيق لطيػر تشطيع داعر

(اإلرىابي) وسقػط السػصل.

مخكدية الدمطة واستبجاد الحكؽمة
كسا ىػ معمػـ اف التصخؼ والعشف يشذأ ويددىخ في السجتسعات التي تذعخ فييا

جساعات معتبخة باالستياء والتحمخ مغ تعامل الحكػمة معيا وتخػ نفديا ميسذة

ومزصيجة خاص ًة التي تذيج تحػالت كبخػ او التي تسخ بسخحمة انتقالية كتمظ التي
مخ بيا العخاؽ بعج  .2003وعمى الخغع مغ اف الشطاـ الدياسي في العخاؽ ما بعج

صجاـ بشي عمى اسذ ديسقخاشية اال انيا اتدست بػياب البيئة الجيسقخاشية وعجـ تخسخ

الثقافة السذتخكة بيغ فئات السجتسع وىذاشة اليػية الػششية الجامعة .فزال عغ ذلظ

فاف مسارسات الصبقة الدياسية والخغبة في احتكار الدمصة لجػ البعس مغ الدياسييغ
ادت الى تفاقع السأزؽ الجيسقخاشي العخاقي.
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بعج عسمية التحػؿ الدياسي التي قامت بيا الػاليات الستحجة في العخاؽ بخزت

عمى الدصح احداب وتيارات سياسية تسثل الصائفة او السكػف التي تشتسي ليا.

استصاعت االحداب والقػػ الدياسية التي تسثل الصائفة الذيعية والقػمية الكخدية ،اف
تترجر السذيج الدياسي وتؤثخ في سيخ العسمية الدياسية في ضل دور ىامذي وغيخ

مؤثخ لمصائفة الدشية .رفس الدشة العخب االنخخاط واالنجماج في الشطاـ الججيج عجا
بعس االحداب والذخريات الدشية( .)60وكشتيجة لحلظ ،اتجو ىحا السكػف نحػ خيار

التسخد واستخجاـ العشف والقػة السدمحة ضج القػات االمخيكية بحكع كػنيا قػة احتالؿ
حتى اصبحت السشاشق والسحافطات الدشية ساحة استشداؼ ومخك اًد لمشذاشات السدمحة
السختمفة .فيي مغ جانب اصبحت تحت سيصخة مجاميع مدمحة وارىابية تفخض

سمصتيا بقػة الدالح تحت ذريعة مقاتمة السحتل والقػات الحكػمية ،وعخض ًة ليجسات
القػات االمشية العخاؾية والسميذيات بحجة محاربة االرىاب(.)61

أدركت الػاليات الستحجة اف تحقيق االستقخار الدياسي واالمشي في العخاؽ لغ يتع

اال بتسثيل عادؿ لجسيع فئات السجتسع في العسمية الدياسية والييكل الحكػمي والحؼ
يعج ضخورة لزساف شخعية الحكػمة وتجشب السديج مغ الرخاع الصائفي .فقامت
بالزغط عمى الحكػمة العخاؾية (حكػمة الديج السالكي) مغ اجل تبشي نيج عقالني

وشسػلي مغ حيث السذاركة الحؿيؿية لجسيع فئات الذعب ،والعسل عمى تحقيق التػازف
االثشي في السؤسدات االمشية مغ خالؿ دمج قػات الرحػة او ما يعخؼ بسجالذ

االسشاد او االنقاذ في سمظ الجير والذخشة ،اال اف حكػمة السالكي لع تكغ راغبة

بإحجاث التػازف ولع تقع بأؼ محاولة جادة في بشاء ىػية وششية مذتخكة تتجاوز

االنقدامات العخؾية والصائؽية .البل أف العجيج مغ اإلجخاءات التي اتخحت والدياسات

التي اتبعث خاص ًة خالؿ واليتو الثانية ،كانت ترب في االتجاه السعاكذ ولع تؤِد إال
إلى السديج مغ االنقدامات(.)62
وعشجما بجأ الحجيث عغ سحب القػات االمخيكية مغ العخاؽ ،كانت انتخابات عاـ

 2010عمى االبػاب وكاف بسثابة فخصة مػاتية لمسكػف الدشي لمجخػؿ في العسمية
:
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الدياسية مغ خالؿ اآللية الجيسقخاشية خاص ًة بعج انحدار نذاشات السجاميع
االرىابية .فجخت االنتخابات وبخز فييا ائتالؼ العخاؾية بؿيادة إياد عالوؼ الحؼ حرل
عمى دعع العجيج مغ زعساء الؿبائل الدشية ،واستصاع الفػز بأغمبية شؽيفة مغ السقاعج

في البخلساف ،متغمباً عمى ائتالؼ دولة القانػف بؿيادة الديج السالكي .وبسػجب الجستػر
العخاقي ،فإف الكتمة التي تفػز بأكبخ عجد مغ السقاعج في البخلساف تحرل عمى أوؿ

فخصة لتذكيل حكػمة ،ولكغ السالكي اتبع سمدمة مغ السشاورات الدياسية تزسشت

ادعاءه بتدويخ االنتخابات والسصالبة بإعادة فخز األصػات ،وأقراء بعس مخشحي
القائسة العخاؾية تحت ستار اجتثاث البعث ،واخي اًخ مسارستو الزغط عمى السحكسة
االتحادية العميا إلعادة تفديخ السادة الستعمقة بالكتمة االكبخ لرالحو مسا أتاح لو

الفخصة لمػالية الثانية(.)63

مغ الػاضح ججاً اف اقراء اياد عالوؼ مغ رئاسة الحكػمة لرالح نػرؼ

السالكي ساىع بذكل او بآخخ في دفع العخب الدشة نحػ رفس العسمية الدياسية مغ
ججيج .ومسا زاد الصيغ بمة إف السالكي حطي بجعع إدارة أوباما في تذكيل الحكػمة

وبقائو رئيداً لمػزراء لػالية ثانية عمى الخغع مغ الخفس الدشي لو خاص ًة بعج تعثخ
مفاوضات تذكيل الحكػمة وعجـ تػافق القػػ والكتل الدياسية السختمفة حػؿ شخز
رئيذ الػزراء التي استسخت لذيػر عجة .فإدارة أوباما كانت حخيرة عمى مغادرة

العخاؽ وبحاجة إلى حكػمة عخاؾية فاعمة تديل عسمية االندحاب في عاـ ،2011
وكاف السدؤولػف األمخيكيػف مقتشعيغ بأف أسخع شخيقة لتذكيل الحكػمة ىي إبقاء

السالكي رئيداً لمػزراء(.)64

وبعج مغادرة القػات األمخيكية لمعخاؽ قاـ السالكي باحتكار الدمصة وتعديد سمصتو

الذخرية .فقج قاـ بإعادة تذكيل الجياز األمشي وتػزيع السشاصب وفقاً لمسحدػبية
عاجد عغ مسارسة دوره التذخيعي والخقابي.
ًا
والػالء ،وشل عسل البخلساف حتى أصبح
فزال عغ ذلظ ،فانو قاـ بتدييذ الدمصة القزائية وأصبحت أداة سياسية يدتخجميا
في استيجاؼ خرػمو .وتػلى السالكي مشرب وزيخ الجفاع ووزيخ الجاخمية ووزيخ
:
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الجولة لألمغ القػمي والقائج العاـ لمقػات السدمحة ليديصخ بذكل كامل عمى السمف

األمشي في العخاؽ(.)65

وعمى صعيج آخخ ،فاف مغادرة القػات االمخيكية لمعخاؽ اتاحت لمسالكي الفخصة

في مسارسة سياسة اقرائية مغ خالؿ(:)66

 -1استغاللو لمسادة الخابعة مغ قانػف مكافحة اإلرىاب لمتخمز مغ السعارضيغ
الدياسييغ.

 -2استخجاـ القػة والعشف في مػاجية االحتجاجات واالعترامات التي اجتاحت السجف
الدشية بجالً مغ الجمػس عمى شاولة السفاوضات واالستساع الى مصالبيع والتي
كاف الكثيخ مشيا مصالب شخعية ودستػرية قابمة لمتشفيح.

 -3حل قػات الرحػة التي كانت تسثل قػة فاعمة في محاربة تشطيع القاعجة مخالفاً
بػعػده الدابقة بجمج تمظ القػات في األجيدة االمشية.

وبجالً مغ االستجابة لسصالب السحافطات السشتفزة ،استخجـ السالكي القػة
والعشف في التعامل مع السحتجيغ والستطاىخيغ وفي كانػف الثاني /يشايخ ،2013

قتمت قػات األمغ عجد مغ الستطاىخيغ ومغ ثع قامت باقتحاـ ساحة االعتراـ في
الحػيجة وقتمت حػالي  40متطاى اًخ ،االمخ الحؼ ادػ الى دعػة المجاف التشديؿية في
ساحات االعتراـ ابشاء العذائخ الى حسل الدالح وتذكيل مجالذ عدكخية لثػار

العذائخ لتشصمق مخحمة السػاجية السدمحة مع االجيدة االمشية .ومع دخػؿ مخحمة
السػاجية السدمحة بيغ ثػار العذائخ واالجيدة االمشية ،تييئت الطخوؼ السثالية لتشطيع

القاعجة لمطيػر مججداً واعادة بشاء قػتيا والبجء في عسمياتيا االرىابية حتى تسكشت في
االخيخ مغ الديصخة عمى السػصل وغيخىا مغ السجف والسحافطات(.)67

:
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الخاتسة

خالصة القػؿ في جسمة ما تقجـ اف نيج إدارة أوباما في الذخؽ األوسط تخؾ

فخاغاً استخاتيجياً نابعاً مغ حؿيقة أف الذخؽ األوسط لع يعج محل اىتساـ الػاليات

الستحجة وال يترجر أجشجة الدياسة الخارجية ألوباما الف أولػيات سياستيا الخارجية

الخئيدة أصبحت تكسغ في آسيا والسحيط اليادغ .والتحػؿ االستخاتيجي نحػ آسيا
والسحيط اليادغ قابمو تخاجع استخاتيجي في الذخؽ االوسط ،حيث سخعاف ما قاـ أوباما

بدحب القػات االمخيكية مغ العخاؽ والتخمي عغ خيار السذاركة السباشخة في قزايا

السشصقة ،ليشتيي مع ىحا التحػؿ االستخاتيجي الؿيادة والييسشة االمخيكية لمذخؽ
االوسط.

عمى صعيج الجاخمي العخاقي فإنشا ندتشتج باف سياسة فظ االرتباط وسحب

القػات االمخيكية مغ العخاؽ اتت بثالث عػاقب وخيسة عمى االمغ واالستقخار الجاخمي
العخاقي والتي تدببت في الشياية بطيػر تشطيع داعر (اإلرىابي) وسقػط ثمث

االراضي العخاؾية تحت سيصختو وىي:

 -1تػقف بخامج تجريب وتجييد القػات االمشية العخاؾية لتكػف قادرة عمى الؿياـ
بسدؤولياتيا في حفع االمغ الجاخمي والخارجي ،فزالً عغ تعصل الجيػد

العسمياتية  -االستخباراتية والعدكخية – الزخورية التي كانت تقجميا الػاليات
الستحجة في محاربة االرىاب مسا ادػ الى ضعف القػات العخاؾية في الترجؼ

لميجسات الستكخرة لمتشطيسات اإلرىابية.

 -2تشامي الشفػذ اإليخاني في العخاؽ بذكل كبيخ السيسا واف الػجػد العدكخؼ
األمخيكي كاف يرب في جيػد الػاليات الستحجة في كبح الشفػذ اإليخاني الستدايج

انجاز إيخانياً كػف إيخاف
خاص ًة إذا ما عمسشا اف االندحاب األمخيكي بحج ذاتو يعج
اً
كانت تدعى الى ىحه الغاية لدشػات عجة .فاالندحاب حػؿ إيخاف إلى أىع العب
خارجي في العخاؽ  -إذا لع يكغ كحلظ بالفعل – وفتح اماميا الصخيق لتػسيع

:
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نفػذىا في السشصقة والتي كانت ليا تبعات غيخ حسيجة عمى أمغ واستقخار العخاؽ

والسشصقة.

 -3تػقف السداعي االمخيكية في ؾياـ الحكػمة العخاؾية بإرساء أسذ التحػؿ

الجيسقخاشي وتحقيق مبجأ التػازف والسذاركة الحؿيؿية لجسيع فئات السجتسع العخاقي
في العسمية الدياسية .فاالندحاب األمخيكي مغ العخاؽ كانت بسثابة إقخار ضسشي
واعتخاؼ مغ قبل إدارة أوباما بعجـ اىتساميا بالذأف الجاخمي العخاقي وأنيا ما عادت

تكتخث بتصػرات الدياسة الجاخمية العخاؾية االمخ الحؼ شجع السالكي عمى احتكار

الدمصة ومسارسة سياسات اقرائية ضج السعارضيغ وشخيحة واسعة مغ الذعب

ليييئ بحلظ أرضية خربة لشسػ وازدىار الجساعات السدمحة ومعاودة التشطيسات
اإلرىابية لشذاشيا السدمح في مشاشق واسعة مغ العخاؽ.

:
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