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ييجؼ البحث إلى تقري اآلثار الدمبية التي تدبب بيا التشافذ األمخيكي –
الخوسي في مشصقة شخؽ الستػسط عمى الشدق السجتسعي بسا وضع وحجة وسيادة
الجوؿ العخبية في السشصقة السحكػرة في خصخ ييجد وجػدىا .وتكسغ أىسية البحث

انصمقت مغ أف معالجة مدببات االنقداـ والتفتت الكامشة في السشصقة مػضػع البحث

يشبغي أف يسثل أولػية لمداسة والقادة الحاكسيغ لبمجاف السشصقة إذا ما رغبػا في

الحفاظ عمى دوليع مغ الزياع .وتزسغ البحث أربعة محاور تشاولت التفخد

األمخيكي في السشصقة ومغ ثع عػدة الشفػذ الخوسي وما تدبب بو مغ تشافذ بيغ
ٍ
عخض لتجاعيات
القػتيغ وانعكاسات ذلظ عمى مدتقبل الشطاـ األمشي العخبي بعج

الرخاع في سػريا عمى األمغ القػمي العخبي .أما أىع االستشتاجات فقج أشارت إلى
أف التشافذ األمخيكي-الخوسي في السشصقة إنسا ىػ عمى حداب األمغ القػمي

العخبي وال يعشي تصػره إلى اشتباؾ عدكخؼ بيشيسا وأف تػاجج القػتيغ األمخيكية
والخوسية نجع عغ تذخذـ دوؿ السشصقة بعج أف غامخ بيا حكاميا فيسا نأت مكػناتيا

الدكانية عغ مدؤولياتيا تجاه أوشانيا.

الكمسات السفتاحية :الػاليات الستحجة االمخيكية؛ ركسيا االتحادية؛ االمغ العخبي.
https://regs.mosuljournals.com/,
)(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Abstract
The research aims to investigate the negative effects caused by
the American-Russian competition in the eastern Mediterranean region
on the societal pattern, including making the unity and sovereignty of
the Arab countries in the mentioned region vulnerable to the danger
threatening their existence. The importance of the research stems from
the fact that it addresses the causes of division and fragmentation
inherent in the region in question and should be a priority for the
politicians and leaders ruling the countries of the region if they wish to
preserve their countries from being lost. The research included four
sections that dealt with the American exclusivity in the region and then
the return of Russian influence and the competition it caused between
the two powers and its repercussions on the future of the Arab security
system after a presentation of the aftermath of the conflict in Syria on
Arab national security. The key conclusions indicated that the
American-Russian competition in the region is at the expense of Arab
national security and does not mean its development into a military
clash between them and that the presence of the American and Russian
forces resulted from the fragmentation of the countries of the region
after their rulers risked them while their population components
distanced themselves from their responsibilities towards their
homelands.
Keywords: USA; Russian Federation; Arab security.
https://regs.mosuljournals.com/,
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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:

مػقػجمػة :

شكمت مشصقة شخؽ الستػسط العخبية ميجانا خربا لالستحػاذ والديصخة  -مغ

جانب القػػ الستػسعة إقميسيا ودوليا  -سػاء بفزل حجودىا البحخية أو البخية اليذة،
أو بفزل تشػعيا اإلثشي والعخقي الستشاقس والحؼ أضفت خالفاتو وتذشجاتو مديجا مغ

الػىغ عمى الشديج االجتساعي ليحه البقعة الجغخافية وعمى أنطستيا الدياسية الستعاقبة

األمخ الحؼ عدز مغ فخص نجاح التجخالت الخارجية لمشيل مشيا.

بعج التفخد االمخيكي في عالع ما بعج الحخب الباردة ،حاوؿ األمخيكيػف فخض

الدالـ بالقػة عمى السشصقة عمى قجر ما كاف األمخ متعمقا بأشخاؼ الرخاع العخبي-
اإلسخائيأتي ،وتصمب ىحا األمخ ضسغ سياقاتو العسمية ،االنقزاض عمى مكامغ الشفػذ

السشاوغ لمػاليات الستحجة األمخيكية في بعس األجداء العخبية مشيا عمى سبيل السثاؿ
تػجيات نطاـ الحكع في سػريا الحميف مع الخوس ،فكاف فخض اندحاب القػات

الدػرية مغ لبشاف يدخؼ ضسغ ىحه الدياقات في ضل ضعف إمكانية إشيار روسيا

الشاشئة بعج تفكظ االتحاد الدػفيتي الدابق معارضتيا لمػاليات الستحجة ،األمخ الحؼ
جعل البالد الدػرية واىشة ومعخضة إلمكانية احتالليا مغ جانب األمخيكييغ آنحاؾ
سيسا وأف نطاميا الحاكع امتمظ عالقات مع إيخاف التي عجتيا الػاليات الستحجة مع

العخاؽ عمى رأس الجوؿ السعادية لمسرالح االمخيكية.
فخضية البحث:

انصمقت مغ أف ضعف مدتػيات الػعي لدكاف ىحه السشصقة ربسا زاد مغ

ضعف تساسظ شبقاتيا االجتساعية االمخ الحؼ ألقى بطاللو القاتسة عمى واقع أنطستيا
الدياسية ،لكغ حتى في ضل قػة األنطسة الدياسية التي سادت السشصقة ،إال أنيا

عخضة لمسشاؿ مغ الخارج لحا فإف التجخل الخارجي ىػ الحؼ قج تدتثسخ فيو القػػ
العطسى عمى قج ما يترل الحالة الدػرية تحجيجا بل وحتى الحالة العخاقية عمى ٍ
حج

سػاء.
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إشكالية البحث:
جاءت اشكالية البحث مغ تداؤؿ مفاده ىل إف قػة التساسظ السجتسعي في

السشصقة مػضػع البحث ،كانت قادرة عمى الترجؼ لمسعزالت الخارجية؟ أـ أف االمخ

يفػؽ قجرات أىل السشصقة عمى مػاجية التجخالت الخارجية التي دائسا ما استغمت
ضعف البشية االجتساعية والشفدية الشاجسة عغ العخقيات والسحىبيات الستعارضة التي

وججت نفديا جشبا الى جشب حتى في ضل رفزيا لػاقع كيحا.
مشيجية البحث:

اعتسج البحث عمى السشيج التاريخي بجانب العشرخ التحميأتي في عخض فحػػ

البحث بأمل تمسذ ما يسكغ مغ حمػؿ تديح ىحا التشافذ عغ السشصقة او تُ َح ّجع مغ
تجاعياتو عمى األقل فيسا يخز الحالة العخبية في تزخرىا مغ ىكحا أداء لمقػػ

العطسى عمى األراضي العخبية في مشصقة شخؽ الستػسط وتحجيجا الحالة الدػرية.
هيكمية البحث:

تزسشت ليكمية البحث السحاور اآلتية:

األكؿ .التفخد األمخيكي في مشصقة شخؽ الستػسط ما بعج الحخب الباردة.

الثاني .عػدة الشفػذ الخكسي إلى سػريا في ضل التخاجع األمخيكي.

الثالث .الشطاـ األمشي العخبي كتجاعيات الرخاع في سػريا .

الخابع.مدتقبل الشطاـ األمشي اإلقميسي العخبي بيغ الزعف الجاخمي كالتجخل الخارجي
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السبحث األكؿ
التفخد األمخيكي في مشصقة شخؽ الستػسط ما بعج الحخب الباردة
بعج انتياء الحخب الباردة  ،9119-9191تسكشت القػة العدكخية والدياسية
لمػاليات الستحجة األمخيكية مغ تثبيت الغخب كعشرخ فعاؿ ومشفخد في الجانب الذخقي
مغ حػض البحخ األبيس الستػسط ،فمع تكغ ىشاؾ قػة مشافدة حيشحاؾ قادرة عمى
تيجيج التػاجج البحخؼ لألسصػؿ الدادس األمخيكي في السشصقة(.)9

بشاء عمى ذلظ ،حاولت الػاليات الستحجة استثسار ذلظ التفػؽ مغ خالؿ تشطيع

العالقات الجولية بسا ىػ متػافق مع رؤيتيا ومرالحيا اآلنية والسدتقبمية ،فعمى سبيل

السثاؿ رسست إدارة الخئيذ االمخيكي بيل كميشتػف ( ،)1009-9119السالمح الخئيدة
واألىجاؼ األساسية لمشطاـ الجولي الججيج إذ أشارت است اختيجية األمغ القػمي لعاـ

9111إلى ضخورة الحيمػلة دوف سيصخة قػة مشاوئة لمػاليات الستحجة عمى أية مشصقة
تعتبخ مرالح استخاتيجية لألمخيكييغ (مجسػعة باحثيغ.)22–21 ،1092 ،

كاف الخئيذ االمخيكي جػرج بػش االب ( )9119-9191أوؿ مغ أعمغ قياـ

نطاـ دولي ججيج بعج حخب الخميج الثانية  9119ىجفو تحقيق االستقخار العالسي

حدب التػصيف األمخيكي ،لكغ شخيقة التعاشي األمخيكية مع اليجؼ السعمغ مغ

إعالف قياـ ىحا الشطاـ الجولي الججيج ،أثارت قمق السجتسع الجولي( ،)1وبقجر ما تعمق

األمخ بسشصقة شخؽ الستػسط فقج حاولت الػاليات الستحجة استثسار أفػؿ الشفػذ الخوسي
بعج انتياء الحخب الباردة لتعديد نفػذىا في مشصقة شخؽ الستػسط عمى حداب الشفػذ

الخوسي.

لقج أدارت واششصغ شؤوف السشصقة بػاسصة شبكة عالقات خاصة أنذأتيا مع

قػػ إقميسية مغ أبخزىا شبكتي عالقات ثالثية األشخاؼ أنذأتيا مشح فتخة الحخب الباردة
مع العبيغ إقميسييغ ،الذبكة األولى :الػاليات الستحجة األمخيكية -تخكيا -اسخائيل،
والذبكة الثانية  :الػاليات الستحجة األمخيكية -مرخ -إسخائيل ،وكاف االستقخار الشدبي
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الحؼ تحقق في الجدء الذخقي لحػض البحخ األبيس الستػسط مدتشجا بذكل كبيخ

عمى السثمث الثاني الحؼ تذكل في سشػات الدبعيشيات مغ القخف الساضي حيغ قخرت

مرخ بكيادة رئيديا األسبق دمحم أنػر الدادات ( )9199-9110تغييخ سياستيا
الخارجية والتقخب مغ الػاليات الستحجة األمخيكية مسا أدػ الى تػقيع اتفاقية سالـ مع

إسخائيل عاـ  ،9111فسرخ ىي األكبخ مغ بيغ الجوؿ العخبية ودائسا ما لعبت دو ار
ميسا في الجدء الذخقي لحػض البحخ الستػسط والذخؽ األوسط وإفخيكيا ،لحا فإف

اندحاب مرخ مغ الحمف الدػفييتي واالئتالؼ العخبي السشاىس إلسخائيل أدػ إلى
تحديغ مكانة الػاليات الستحجة بيشسا استسخ وريث الدادات الخئيذ دمحم حدشي مبارؾ

( ،)1099-9199بشفذ الشيج السدانج ألمخيكا فقج كاف التقاء السرالح بيغ الػاليات

الستحجة ومرخ وإسخائيل سببا في الحفاظ عمى اليجوء الشدبي في الجدء الذخقي مغ
حػض البحخ الستػسط (عشبار ،د.ت).

لكغ ما يعشيشا ىشا ىػ الحالة الدػرية التي تعخضت لتيجيج مغ إمكانية شغ

الػاليات الستحجة االمخيكية ليجػـ وشيظ عمى األراضي الدػرية لإلشاحة بشطاميا

الحاكع عاـ  1002استس اخ ار ليجػميا الحؼ بجأتو عمى العخاؽ عاـ  1009بيجؼ

تصػيع القػػ الدياسية الحاكسة في العخاؽ وسػريا التي أضيخت مشاؤتيا لمسرالح
ٍ
تػقيت بجا غخيبا وغيخ واقعي في ضل جسػح القػة األمخيكية واندواء
االمخيكية في
القػة الخوسية السكافئة لألمخيكييغ فبجا األمخ مغامخة أكثخ مشيا سياسة في ضل

التػصيف األمخيكي لمبمجيغ ضسغ الجوؿ السارقة (ناصخ ،د.ت).

لكغ لألمخ جحو ار تاريخية ساعجت البمجيغ السذار الييسا عمى تبشي مػاقف تعج

إلى حج ما مجابية لألمخيكييغ ،وربسا نطخت الكيادات الدياسية العخاقية والدػرية مغ

مشطػر التخاجع السكثف لمقػة االمخيكية خارجيا سيسا في والية الخئيذ بيل كميشتػف التي

ألدمتيا متغيخات عشيفة في الداحة البمقانية عمى االلتفات الييا في ضل ضعف قجرات

أوربا عمى كبح التيػر العخقي والعقائجؼ الحؼ عرف بأوروبا الذخقية ،لكغ فتخة حكع
الجسيػرييغ الحقا في ادارة جػرج بػش اإلبغ ( ،)1009-1009فتحت أبػاب الزخر
:
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الحؼ تعخض لو االقتراد األمخيكي نتيجة األداء العدكخؼ االمخيكي الػاسع خارجيا

فزال عغ التكاليف الباىطة لمتجخالت األمخيكية عالسيا والتي سخعاف ما وجج فييا
الجيسقخاشيػف فخصة سانحة لمػصػؿ إلى الخئاسة االمخيكية عبخ بخنامج انتخابي ركد

عمى االقتراد ودفع نحػ تقميل نذاط الحزػر األمخيكي خارجيا األمخ الحؼ استجعى

تخاجعا في التحخكات األمخيكية شخؽ البحخ األبيس الستػسط(.)9

واجو الحزػر الفاعل لمػاليات الستحجة األمخيكية في شخؽ الستػسط تحجيات

عجيجة مشيا عمى سبيل السثاؿ ما يأتي:

أوال :ضعف الحزػر األوربي عسػما والشاتػ خرػصا في ىحه السشصقة.

ثانيا :صعػد التشافذ عمى الييسشة عمى ىحا الحػض مغ قػػ قصبية كػنية صاعجة

مثل روسيا والريغ ،شكمت درجة مغ التيجيج عمى السرالح األمخيكية.

ثالثا  :استباحة بعس القػػ اإلقميسية لشفديا ملء الفخاغ واالنقزاض عمى بعس دوؿ

اإلقميع بسا أخل بالتػازف االستخاتيجي بيغ دوؿ اإلقميع.

رابعا :ضغط الذخكات األمخيكية لمديصخة عمى الثخوة الستػقعة في السشصقة (مخقز،

.)1019

لسػاجية ىحه التحجيات وبيجؼ إنجاح الجغخافيا الدياسية الججيجة رأػ

االستخاتيجيػف األمخيكيػف ما يأتي:

أوال :ضخورة أف يشطخ الى مشصقة شخؽ الستػسط ككياف متساسظ تحخكو رؤية واحجة.
ثانيا :إنذاء مخاكد تػاجج أمخيكية نػعية إلمكانية انصالؽ سخيع ليذ فقط فى السجاؿ

العدكخؼ وإنسا تذسل العجيج مغ السجاالت الشػعية كاالقترادية والتجارية واألمغ
والدالمة.

ثالثا :عجـ االكتفاء بالزبط الجػؼ أو عغ بعج ليحه السشصقة بقجر ما يتعمق األمخ

بالثخوات الباششية ،وإنسا بالتػاجج الفاعل مغ خالؿ الحزػر السكثف لذخكات التشقيب

وما يمدـ ذلظ مغ دمج وتعاوف وتقاسع بيغ الذخكات األمخيكية ،فزال عغ زيادة حجع

االستثسارات األمخيكية.
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رابعا :تذجيع الحػار الستػسصي.

خامدا :تجعيع القػاعج العدكخية في مشصقة شخؽ البحخ الستػسط بأسمحة متقجمة
وتقشيات مخاقبة حجيثة (مخقز.)1019 ،

ويخػ البعس عمى أف الحؼ دفع إلى تصبيق استخاتيجية الػاليات الستحجة

األمخيكية حياؿ شخؽ الستػسط ىػ ما يأتي :

أوال  :تعػيس الق اخرات الخاشئة التى تست خالؿ الدشػات األخيخة والتي بخزت معيا

التشاقزات الجبمػماسية والدياسية األمخيكية فى أكثخ مغ ممف .

ثانيا :إتاحة الفخصة أماـ شخكات التشقيب الكبخػ مغ تعطيع استفادتيا مسا يتزسشو

حػض شخؽ الستػسط مغ ثخوة أكيجة تُقجر بسا يقخب مغ  2000مميار متخ مكعب مغ
الغاز تسثل ما يقخب مغ  % 92مغ احتياشي الغاز في العالع ،وما يقخب مغ %90
مغ اإلنتاج العالسي الشفصي ،إف ىحه االستخاتيجية فخضت تغييخات فى الجدع األكبخ
وىػ الذخؽ األوسط(.)4

لقج بجا أف ىشاؾ تخاجعا ندبيا في ليسشة الػاليات الستحجة األمخيكية عالسيا

أرجعو البعس إلى الخغبة األمخيكية بحاتيا لتخفيف االعباء السالية الالزمة لتسػيل

العسميات العدكخية خارج األراضي األمخيكية ال سيسا بعج حخب الخميج عاـ ،9119
وقج أمكغ مالحطة ذلظ في أدارة الخئيذ بيل كميشتػف التي لع تتعخض حيشيا الييبة

األمخيكية خارجيا إلى ما يشتقز مشيا مثمسا بجا األمخ واضحا خالؿ واليتي الخئيذ

األمخيكي باراؾ أوباما ( ،) 1091-1001التي بجأت فييا مالمح الييبة األمخيكية
تتعخض لمكدخ مغ خالؿ الفعاليات العدكخية الخوسية إقميسيا ودولياَ وىحا ما سيعخض

في السبحث الثاني.
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السبحث الثاني
عػدة الشفػذ الخكسي إلى سػريا في ضل التخاجع األمخيكي
جاءت أىسية شخؽ البحخ األبيس الستػسط بالشدبة لخوسيا عبخ أشكاؿ متعجدة
ألنو كاف الصخيق الػحيج إلضيار مػسكػ نفديا كقػة عائجة إلى الدياسة العالسية
ّ
تفخدت فييا أمخيكا بػصفيا القػة العطسى الػحيجة ّإباف انتياء
و ّ
السيسا في الفتخة التي ّ

الحخب الباردة ،فرار شخؽ البحخ األبيس الستػسط

ىجفا لخوسيا االتحادية في

السشصقة ،واكتدب وجػدىا العدكخؼ في سػريا أىسية حيػية في ضل بقاء ميخاث مغ

العالقات القػية التي بشتيا مػسكػ مع القاىخة ودمذق في عيج االتحاد الدػفيتي
الدابق ،فأرادت أف تديج مغ نفػذىا في العاصستيغ العخبيتيغ التي تخبصيا معيسا روابط

شكمت مشصقة شخؽ البحخ األبيس الستػسط مفتاح روسيا لبمػغ ىحا
تاريخية ،فيسا ّ
اليجؼ(.)2
تػجيت أنطار روسيا إلى شخؽ البحخ األبيس الستػسط مغ دوف أف يكػف ليا

تقجـ روسيا
ثقل في مشصقتي الحجاز والخميج ،ففي األزمة اليسشية عمى سبيل السثاؿ لع ّ
أحدت بالقمق إزاء عسمية عاصفة
السداعجات التي ّ
قجمتيا لمحخب في سػريا ،و ّ
()2
ِ
الحل بالحػار ،ومع
الحدـ  ،التي أُشمقت لسحاربة الحػثييغ عاـ  ،1092ودعت إلى ّ
بأف روسيا اتّفقت مع إيخاف لجعع الحػثييغ في اليسغ،
حمػؿ عاـ  ،1092ضيخت مداعع ّ
ورغع ىحه السداعع ،لع يحرل تقارب روسي إيخاني في اليسغ كسا ىػ الحاؿ في
سػريا ،إذ كاف شخؽ البحخ األبيس الستػسط اليجؼ الخئيذ لمدياسات الخوسية ومغ

خاللو سعى الخوس الى الشدوؿ إلى البحار الجافئة التي ليا تػجيات في الساضي

القجيع لدياسات بالدىع ،ومغ خالؿ ىحه السشصقة أرادت روسيا أف تحّقق مكاسبيا في
مشصقة الذخؽ األوسط(.)1
بجأت روسيا باستعخاض قػتيا عمى الداحة الجولية باعتبارىا دولة تخيج تػسيع

نفػذىا في مشصقة شخؽ البحخ األبيس الستػسط ،ىحه السشصقة عجت ذات أىسية
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استخاتيجية لسػسكػ حياؿ دوؿ الذخؽ األوسط ،وشكمت األزمة الدػرية في األعػاـ

الساضية خيخ دليل عمى ذلظ مغ خالؿ نػاتج العشف واالضصخابات الشاجسة عغ
تجاعيات االزمة السحكػرة وامكغ في ىحا الدياؽ مالحطة أف إدارة الخئيذ الخوسي

الحالي فالديسيخ بػتيغ قج حجدت ليا ىجفاف في سػريا:

االوؿ ،أف مػسكػ تخيج الحفاظ عمى وجػدىا في سػريا لحساية قػاعجىا العدكخية.

الثاني ،يتجمّى في رغبتيا زيادة ثقميا االقترادؼ في البحخ الستػسط ومغ ثَ ّع
أف اليجؼ األساسي لمػجػد الخوسي في سػريا ليذ دعع نطاـ األسج ،بل

يتّزح
حساية

مرالحيا في مشصقة شخؽ البحخ الستػسط ،ليحا فميذ الشطاـ الدياسي في دمذق
كائغ في سّمع أولػياتيا االستخاتيجية ،بل مػانئ الالذقية وشخشػس(.)9
لقج وججت روسيا االتحادية في مشصقة شخؽ الستػسط مجاال لمكذف عغ قجراتيا

الدياسية والعدكخية ،وبخز ذلظ في الجعع الخوسي لمشطاـ الدياسي في سػريا عمى
مجػ سشػات ،ففي خصاب الدعيع الخوسي فالديسيخ بػتيغ أماـ الجورة الدبعيغ لمجسعية

العامة لألمع الستحجة في  19أيمػؿ  ،1092كذف بػضػح عغ قمقو واندعاجو مذي اخ
إلى أف روسيا االتحادية ال يسكغ أف تدسح باستسخار األوضاع السزصخبة إقميسيا،
وبعجىا بيػميغ تع اإلعالف عغ القخار بالتجخل العدكخؼ السباشخ في سػريا ،وىػ قخار

إقميسي في نصاقو الجغخافي لكشو عالسي في دالالتو وأبعاده الدياسية ،فقج سعت مشو
مػسكػ إلى تحقيق عجة أىجاؼ مشيا:

 -9االلتداـ الخوسي بجعع الحمفاء ،وذلظ خالفا لمسػاقف األمخيكية تجاه حمفائيا ،وأنيا
ٍ
حميف ليا.
اؼ روسيا لغ تدسح لقػػ خارجية بإسقاط نطاـ حكع
- 1إحجاث تغييخ في تػازف القػة العدكخية عمى األرض بعج الخدائخ التي تعخضت

ليا القػات الدػرية في  ،1092وذلظ تسييجا لمبحث عغ حل سياسي ألف خارشة
تػازف القػػ عمى األرض تؤثخ في شكل الحل ومحتػاه.

- 9إثبات القجرة المػجدتية الخوسية عمى نقل السعجات العدكخية بكفاءة ،فزال عغ

القجرة االستخباراتية عمى إتساـ الشقل بدخية وبدخعة.
:

138

 - 9التأكيج عمى ججية روسيا فيسا تدسيو مكافحة اإلرىاب باعتباره خص اخ عمى األمغ

الجولي ،وعمى األمغ الخوسي.

 - 4تعديد الػجػد الخوسي في السياه الجافئة بالبحخ األبيس الستػسط ،وىحه السشصقة

تسثل الحداـ الجشػبي ألمغ روسيا.

 - 2أخح زماـ السبادرة وإثبات القجرة عمى تغييخ الخخائط الدياسية وتػازنات القػػ

اإلقميسية وتعديد مػقف روسيا في مشاشق نفػذىا ،ووضع حجود لمتجخل األمخيكي في

مجاؿ روسيا الحيػؼ.

 - 2إحخاج الػاليات الستحجة األمخيكية ،وإبخاز تخاذؿ مػقفيا وعجـ ججيتيا في ما

يعخؼ بسكافحة اإلرىاب (ىالؿ.)1092 ،

ميسا في االستخاتيجية
تبػأ الػجػد العدكخؼ الخوسي وسياسات الصاقة مكانا ًّ
لقج ّ
التي تتبعيا روسيا في شخؽ البحخ األبيس الستػسط ،وقج تأثخت ىحه الدياسات مباشخة
ميسا مع تخكيا وإيخاف،
شػرتيا مػسكػ مع القػػ اإلقميسية ،إذ بشت تقاربا ًّ
بالعالقة التي ّ
بيشسا تدعدت التػازنات في الذخؽ األوسط عبخ اإلستخاتيجية الخوسية الججيجة (الذيخ،
.)1091

()1

لقج لعبت روسيا دور الػساشة في بشاء تحالفات ججيجة في السشصقة

نتيجة

تقّمز الشفػذ األمخيكي ،وبفزل العالقة القخيبة التي بشتيا مػسكػ مع إيخاف،

السخجػة مغ الحخب الدػرية ،وأف تقّمل مغ
استصاعت روسيا أف تحرل عمى الشتائج
ّ
ثقل البيت األبيس في الذأف الدػرؼ ،مغ ىشا بجأ الخوس بسحاوالتيع تغييخ التػازنات
القائسة في مشصقة الذخؽ األوسط عبخ تحخكاتيع في مشصقة شخؽ الستػسط ضسغ
استخاتيجيتيع السذار الييا مسا جعل السكتدبات األمخيكية في خصخ ،وقج أثّخ ىحا

تحػؿ عامل الشفػذ لسرمحة مػسكػ.
الػضع في عالقات التحالف في السشصقة عشجما ّ
في إشار ىحا السذيج تتجمى ترػرات روسيا السدتقبمية في شخؽ البحخ األبيس

الستػسط عمى الشحػ اآلتي:

 -9حساية مػانئ شخشػس والالذقية في سػريا.
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 - 1مػاصمة العالقات القخيبة مع تخكيا ،وبشاء تحالفات ججيجة في السشصقة مغ أجل

زيادة نفػذىا في الذخؽ األوسط.

 - 9حساية مػقعيا السذتخؾ مع إيخاف واالستسخار في التعاوف العدكخؼ.

 - 4نقل مػارد الصاقة مغ شخؽ البحخ األبيس الستػسط عبخ تخكيا وإيخاف.
 - 2االستسخار في العالقات الحدشة مع دوؿ السشصقة لرالحيا.

 - 2تحقيق التقارب مع مرخ في السجاليغ العدكخؼ واالقترادؼ.
 – 1العسل عمى الحج مغ الزغػشات اإلسخائيمية عبخ سػريا.

 - 9ملء الفخاغ الحؼ خمفو الشفػذ األمخيكي والحؼ بجأ يشحدخ تجريجيًّا في شخؽ البحخ

األبيس الستػسط ،والتحػؿ في نياية السصاؼ إلى قػة تسمظ الشفػذ األكبخ في السشصقة.

إف العالقات الخوسية الستصػرة مع قػػ إقميسية قػية( ،)90تحسل أىسية كبخػ
ّ
لخوسيا بدبب سياساتيا الخامية لبشاء نفػذ ليا في السشصقة ،وخيخ مؤشخ عمى ذلظ،
تعج مػسكػ ىحا التقارب تعاونا مع حميف
التقارب الحؼ حرل بيغ مػسكػ وأنقخة ،إذ ّ
ٍ
ججيج لتػسيع مجاؿ نذاشيا في شخؽ البحخ الستػسط في الػقت الحؼ تجج فيو أنقخة
الديئة
نفديا مزصخة لبشاء عالقات مع العبيغ ججد بدبب الدياسات األمخيكية
ّ

تجاىيا ،وإذا ما اخحنا بشطخ االعتبار عجـ تجاىل حكيق َة أف تخكيا تُ َعّج أحج أقػػ
إف مدتقبل العالقات الثشائية بيغ أنقخة
البمجاف في حمف الشاتػ ،فأنو يسكششا القػؿ ّ
ومػسكػ ،يحسل أىسية كبيخة بالشدبة لحسالت روسيا في شخؽ البحخ الستػسط مغ جية

األزمة الدػرية(.)99

راقب الغخب بجوره عغ ٍ
كثب ىحه الخوابط القػية بيغ تخكيا وروسيا واتداعيا

لتذسل التجارة والجفاع العدكخؼ ،ولػحع في ىحا الدياؽ ابتعاد أنقخة عغ حميفيا القجيع
أمخيكا بدبب سياسات ىحه االخيخة في عيج الخئيذ باراؾ أوباما فقج كاف لدياسة
واششصغ ىحه دور كبيخ في التقارب بيغ أنقخة ومػسكػ والتي رغبت واششصغ في تخكيسا

يػاجياف تعقيجات الحخب في سػريا بيشسا اكتفت ىي في تاميغ مرالحيا دوف بحؿ

الخدائخ(.)91
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بالشدبة لمػاليات الستحجة ،فإف الػجػد الخوسي في الذخؽ األوسط ىػ في

السدتػػ السقبػؿ مغ حيث تيجيجه لمسرالح االمخيكية ،لكشو يعقج تحقيق ىحه السرالح
ويزخ إلى درجة أف الدياسة الخوسية مجفػعة بيجؼ الحج مغ نفػذ الػاليات الستحجة
واإلضخار بسكانة الػاليات الستحجة ،ومغ السخجح أف تشطخ الػاليات الستحجة في

ترخفات روسيا في الذخؽ األوسط مغ خالؿ مشطػر مشافدة القػػ العطسى فيسا
تػاجو إسخائيل السفارقة الستسثمة في الخغبة في الحج مغ التقميل مغ السذاركة العدكخية

األمخيكية (وإف لع يكغ بالزخورة السذاركة الجبمػماسية) في الذخؽ األوسط بيشسا
تحتاج في الػقت نفدو إلى درجة مغ السذاركة مع روسيا( ،)99عمى األقل لسشع األخيخة

مغ تقييج حخية إسخائيل في العسل في مشصقة الذخؽ األوسط ال سيسا في سػريا وأماكغ

أخخػ ،فاالستخاتيجية اإلسخائيمية ال تشبع مغ مشافدة القػػ العطسى ،لكشيا تختكد عمى
مقتزيات إدارة األزمة الدػرية ومشيا تشصمق الى اإلقميع العخبي الذخؽ أوسصي لتشاؿ
مغ مكامغ الزعف العخبي وىحا ما سيعخضو السبحث الثالث.

:
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السبحث الثالث
الشطاـ األمشي العخبي كتجاعيات الرخاع في سػريا
ال يسكغ الحجيث عغ الشطاـ األمشي العخبي وانعكاسات الرخاع في سػريا

بسعدؿ عغ متغيخ ساىع في إحجاث ترجع في الشطاـ األمشي العخبي نجع عغ

تجاعيات األحجاث التي رافقت دخػؿ القػات العخاقية الى الكػيت عاـ  ،9110ومغ ثع

االختخاؽ الحؼ حرل في القخار العخبي لرالح استخجاـ القػة ضج العخاؽ مسا جعل

األمغ العخبي رىيشة بيج غيخ أىمو وزاد ذلظ الترجع إباف ضعف الشطاـ الدياسي
العخبي عغ مػاجية قخار الغدو األمخيكي لمع اخؽ عاـ  ،1009لتتذطى أجداء كبيخة مغ

ىيبة األمغ القػمي العخبي(.)94

اذف فالحالة الدػرية ال تعبخ عغ بجء انييار الشطاـ االمشي العخبي بقجر ما

سبقتيا الى ذلظ تجاعيات الغدو االمخيكي لمعخاؽ وما تبعو مغ فقجاف ما تبقى مغ ىحا

الشطاـ االمشي بعج اختالؿ معادلة القػة في السشصقة العخبية وما يجاورىا إقميسيا لرالح

اضسحالؿ مبجأ التكافؤ في القػة بيغ العخب وإسخائيل عمى سبيل السثاؿ(.)92

مغ جانب اخخ ىشاؾ ما يترل بسفيػـ األمغ القػمي العخبي مغ حيث البشاء

الدياسي واالجتساعي واالقترادؼ لألنطسة العخبية ذات الدمصة السدتجيسة ،وإذف
ىشاؾ مدالة ميسة في ىحا الذأف ،فالحجيث عغ تساسظ الشطاـ األمشي العخبي ال يعبخ
بالزخورة عغ الػاقع حتى عشجما كاف ذلظ الشطاـ في ِع ِّده ،فاألمغ القػمي العخبي إنسا

يبجأ عدكخيا ويشتيي اقتراديا واجتساعيا ،وعشجما نخػض في تمظ التفاصيل فأنشا قج ال
نخػ أمشا قػميا عخبيا بالسفيػـ الحؼ روجت لو األنطسة العخبية التي لع تكغ تعشي بو

إال ما يرػف أمغ سمصتيا وديسػمتيا بغس الشطخ عغ االختخاؽ الخارجي وما يترل

بو مغ مدببات ،وربسا نكػف ىشا بسػاجية حكيقة غيخ مدتداغة عغ وىع األمغ

القػمي العخبي في حالتو السعتمة التي ال تتصمب سػػ صجمة سياسية أو عدكخية
ليشكذف معيا مجػ ضعف الشطاـ األمشي العخبي في إشياره لحالة الترجؼ والسجابية

ضج الخاغبيغ بالشيل مشو(.)92
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نعػد ىشا الى األزمة الدػرية وتجاعياتيا الػاضحة عمى تساسظ دولتيغ رئيديتيغ
في السذخؽ العخبي وىسا سػريا والعخاؽ فزال عغ تأثيخاتيا عمى دوؿ عخبية مجاورة،
لكغ ما يعشيشا ىشا ىػ الحالة الدػرية وتجاخالتيا مع الحالة العخاقية وانعكاسات ذلظ

عمى األمغ القػمي العخبي .

لقج تجاوزت ىحه األزمة في تأثيخىا كثي اخ مغ األزمات العخبية مشح العاـ ،9149

وربسا مشح الحخب العالسية األولى ،إذ أدخمت األمغ القػمي العخبي في إعادة تعخيف

تاريخي( ،)91فبجا أنيا أعادت تعخيف التيجيجات كسا ومزسػنا واتجاىا ،فقج تجاوزت

التيجيجات والسخاشخ ،الجغخافية الدػرية لتختجؼ نصاقا إقميسيا ال لبذ فيو ثع ما لبثت

اف أخحت مشحى أكثخ اتداعا المدت في بعس مغ أبعادىا السجػ الجولي .

بعج سػريا ذاتيا ،أصبح كل مغ األردف ولبشاف والعخاؽ في عسق مؤثخات األزمة

الدػرية ،عمى نحػ كاف يرعب تعخيف أمغ أؼ مغ ىحه الجوؿ بسشأػ عشو ،وبجرجة

أقل وضػحا ،بجت كل مغ مرخ وتػنذ وفمدصيغ ،وأقصار مجمذ التعاوف لجوؿ
الخميج العخبية في مخمى األزمة الدػرية ،أما خارج الشصاؽ العخبي ،فقج أصبحت دوؿ

غخب البحخ الستػسط ،إضافة إلى تخكيا وقبخص واليػناف ،تحت وشأة ىحه األزمة ،وإف

بجرجات متفاوتة ،ومغ ثع ،أضحى الشطاـ الجولي عامة معشيا بذكل أكبخ بسؤثخات

األزمة ،وبجا مغ الرعب تعخيف أمشو بسعدؿ عغ تصػراتيا وتجاعياتيا (السخىػف،
.)1092

إف ما ُيسكغ قػلو عمى نحػ مجسل عغ األمغ الجولي عامة ُيسكغ إسقاشو
بذكل تفريمي عمى األمغ القػمي العخبي ،فيحا األمغ أضحى في مخمى شطايا

األزمة الدػرية (الحسامري ،)1092 ،ليذ فقط نتيجة لتأثخ عجد كبيخ مغ الجوؿ

العخبية بيحه األزمة عمى نحػ مباشخ فحدب ،بل كحلظ لتجاخل مؤثخاتيا باألمغ

السجتسعي العخبي الحؼ أصبح أحج ضحاياىا.

إف مزسػف األخصار الشاجسة عغ األزمة الدػرية ىػ فخيج مغ نػعو ،وربسا ال

نجج مثيال لو في التاريخ العخبي السشطػر ،ىحه السخاشخ السحكػرة بجت وأنيا مشطػمة
مترمة مغ التيجيجات االجتساعية والدياسية واالستخاتيجية ومشحرة بترجعات ىائمة في
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التساسظ السجتسعي اإلقميسي والسحمي العخبي ،وتجمت أولى ىحه السخاشخ في انجالع

التصخؼ الفكخؼ الحؼ انداح في الجغخافية العخبية زارعا الذقاؽ ودافعا باتجاه االنقداـ
األىمي وماحيا لسفيػـ الجولة عبخ إضخاـ أعساؿ العشف اليائمة التي عدزت الشػايا
السدتتخة والطاىخة لعشاصخ تفتت الجولتاف سػريا والعخاؽ ولع تشحرخ السخاشخ ىحه في
الزخر السباشخ الشاجع عشيا ،بل امتجت ألبعج مغ ذلظ مغ حيث أنيا زعدعت ركائد

وزدت مغ درجة التذطي
الدمع االجتساعي ونالت مغ سمع األولػيات الػششية ،ا

القػمي ،فزال عغ إثارة االستقصاب السحىبي والعخقي والجفع بو دفعا مسشيجا مغ
جانب مجسػعات التصخؼ بيجؼ إثارة الكخالية ،وقج نجحت ىحه القػػ في تحقيق قدط
مغ أىجافيا عمى جشاح األزمة الدػرية وفي سياؽ حيثياتيا (السخىػف.)1092 ،

ال يسكغ فرل مفيػـ األمغ اإلقميسي العخبي بذقو العخاقي عغ شقو اآلخخ

الدػرؼ ،فبقجر ما ساىع الغدو األمخيكي لمعخاؽ وإلغاء الجولة العخاقية في ازاحة القػة
العخاقية لرالح الخاغبيغ في إضعاؼ األمغ القػمي العخبي داخميا وخارجيا ،فإف

الحخب في سػريا وعمييا ساىست في الشيل مغ القػة العخبية وإف بذكل أقل قػة مغ
الحالة العخاقية مسا ساعج في اختالؿ التػازف االستخاتيجي اإلقميسي (سمساف ،د.ت)

لرالح القػػ السشاوئة ليحيغ البمجيغ.

إف خصػرة االزمة الدػرية تكسغ في إنعاش تفتيت الجوؿ العخبية السذخقية عمى

نحػ أمكغ فيسو مغ خالؿ الدياسة االمخيكية وحتى الخوسية في إشار أداءىا عمى
الجغخافية الدػرية بذكل ربسا تفقج معو بعس بمجاف السذخؽ العخبي صػرتيا السػحجة
والسدتقمة إلى غيخ رجعة ،لكغ ىحا ال يشفي بالزخورة أف األنطسة الدياسية العخبية في
البمجاف مػضػعة البحث والتقري معفية مغ دورىا في وصػؿ الحاؿ إلى الدػء الحؼ

أمكغ معو إختخاؽ أمشيا الػششي واإلقميسي عمى حج سػاء ،فعمى سبيل السثاؿ وبقجر ما

يتعمق األمخ بالحالة الدػرية يسكغ مالحطة أف الػاليات الستحجة استثسخت في حالة

مغ تشامي االدوار الفاعمة ل ػ العبيغ سياسييغ اقميسييغ (عثساف–921 ،1019 ،
 ،)929فزال عغ االستثسار األمخيكي في انجفاع تخكيا لتقجـ نفديا بقػة في عالع

صشع مدتقبل االنطسة في السشصقة ،ىحا االستثسار االمخيكي نجع عغ احتجاـ الخالفات

:
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لألشخاؼ أعاله وصػال إلى درجة الترادـ عمى األرض الدػرية مسا أضفى مديجا مغ

الزعف عمى بشية الشطاـ الدياسي العخبي فأكتدى الحاضخ العخبي بسشطػره الحالي
والسدتقبمي بزبابية حػؿ مريخ دوؿ السشصقة العخبية ومثي اخ لسخاوؼ تشحر باقتالع ما
بقي مغ أسذ التػازف االستخاتيجي بيغ دوؿ السشصقة العخبية وبيغ خرػميا

الستخبريغ بيا.

ىحه اليذاشة الكامشة في البشاء الدياسي والسجتسعي العخبي ساىست بذكل

مباشخ وغيخ مباشخ في تجخل روسيا والػاليات الستحجة بذكل عمشي ومباشخ في

األرض الدػرية لتديل معيا ما تبقى مغ أوراؽ تغصي عيػب األداء الدياسي العخبي

في تفاعمو مع األزمات الجولية أو اإلقميسية في الشطاـ الجولي الججيج(.)99

لقج قجمت لشا األزمة الدػرية حالة غخيبة مغ حاالت التشافذ الجولي في إشارىا،

ففي الػقت الحؼ اعتقجت دمذق ،أنو مغ خالؿ إشيارىا القػة الخوسية لتفادؼ العاصفة
االمخيكية ،يسكشيا االستثسار ألجل تحقيق مرالحيا ىي عمى حداب تشاقس مرالح

الصخفيغ السحكػريغ ،إال أف الػقائع عمى األرض بخىشت عمى ضعف في الترػر

الدياسي واالستخاتيجي لمقائسيغ عمى القخار الدياسي في سػريا ،فالتشافذ الخوسي –
األمخيكي لع يتصػر إلى نداع بل تحػؿ إلى حالة مغ التفاىسات الزسشية ألجل تحقيق

مرالحيسا الخاصة فيسا لع يجشي الشطاـ الدياسي العخبي سػػ مديجا مغ الفػضى

التي أشمقت ضغائغ متخاكسة لفئات شارئة عمى التكػيغ السجتسعي لتعبث بسفيػـ
الجولة (دمحم نادر العاني.)1091 ،

بالتػازؼ مع ذلظ كمو ،كاف مغ نتائج األزمة الدػرية الجفع باتجاه تذكيل مشاخ

كثيف مغ االستقصاب داخل الشطاـ اإلقميسي العخبي ،وفي ضل ىحا االستقصاب،

تذخذـ الشطاـ العخبي وانقدع عمى نفدو ،وبات أكثخ ُبعجا عغ الػفاؽ ووحجة الرف
التي يشذجىا ،وىحا االنقداـ عمى الحات مّثل سببا آخ اخ لتخدؼ الشطاـ اإلقميسي العخبي

لمستغيخ الخئيدي ،لكشو ما كاف ليقل خصػرة وضخ ار عشو.
متغيخ تابع
ّ
الحؼ رغع أنو ّ

:
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السبحث الخابع
مدتقبل الشطاـ األمشي اإلقميسي العخبي بيغ الزعف الجاخمي كالتجخل الخارجي
محجدة لسفيػـ األمغ
ال يداؿ الفكخ الدياسي العخبي بعيجا عغ صياغة
ّ
القػمي ،ففي الػقت الحؼ ضيخت فيو مفاليع لألمغ القػمي في كثيخ مغ الجوؿ بػضػح
كاألمغ القػمي األمخيكي والفخندي وغيخىا ،فإنشا نمحع غيابا لسا يسكغ اإلجساع عميو

حػؿ السفيػـ العخبي لألمغ القػمي ،ودوف الجخػؿ في تفريالت ذلظ ،فقج تحجدت

ثالثة اتجاىات متبايشة :األوؿ ،نأػ عغ فكخة األمغ القػمي العخبي ،والثاني نطخ إلى

السفيػـ في إشار ما يجب أف يكػف ،في حيغ نطخ إليو االتجاه الثالث كسخادؼ لسفيػـ
األمغ اإلقميسي (الكيالني.)29 ،9112 ،

أمشية عخ ٍ
ٍ
بية
إف أىع ما أمكغ مالحطتو في ىحا الذأف ،ىػ غياب الستخاتيجية
ٍ
اضحة ،فالسذكمة بجت في ندوع كل دولة عخبية وحجىا لرياغة مفيػـ مشفخد ألمشيا،
و

األمخ الحؼ عدز مغ الحالة القصخية أكثخ فأكثخ في العجيج مغ الجوؿ العخبية نتيجة
عجـ قجرتيا عمى مػاكبة الستغيخات الجولية ،فقج تفتت العالع العخبي ،وما عاد ىشاؾ

إدراؾ حكيقي في أف السخاشخ تيجد الجسيع في السشصقة العخبية وال يسكغ ألية دولة
وال ألؼ كياف وحجه الترجؼ لسا ييجد األمغ القػمي العخبي (حدغ العاصي.)1091 ،

تأرجحت قػة الشطاـ األمشي العخبي بيغ القجرة عمى التأثيخ إقميسيا أو عالسيا،

وبيغ ضعف ىحا التأثيخ إف لع يكغ انعجامو ،والحالة الثانية كانت ىي األكثخ شيػعا،
فعمى سبيل السثاؿ لع تبج الجوؿ العخبية رغبات واضحة في تحقيق الشدق العخبي عشجما

يػاجو األمغ العخبي حالة مغ التحجيات التي تػجب بحؿ قجر مغ التشازالت لرالح
تدػيق مػقف عخبي مػحج يشطخ إليو عمى أنو يسثل تحالفا عخبيا قػيا قاد ار عمى

معالجة اإلشكاليات العخبية الجاخمية وبشفذ الػقت يستمظ ردعا قػيا تخذى معو القػػ
اإلقميسية والعالسية االقتخاب مشو ،ولعل الحالة العخاقية والحالة الدػرية ىي نسػذج
مثالي مغ التحجيات التي واجييا األمغ اإلقميسي العخبي في سياؽ ترجيو لسعالجة

:
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االزمات العخبية عشج تعخضيا لمتجخل الخارجي ،لكغ بشفذ الػقت يشبغي الشطخ إلى

ذلظ مغ خالؿ مؤسدات العسل العخبي السذتخؾ التي كانت شبو معصمة إباف مػاجيتيا

لألزمات العخبية،

وفي ىحا االتجاه يسكغ اعتبار أف الحجث األبخز الحؼ أحجث

ترجعا خصي اخ في األمغ القػمي العخبي ىػ االحتالؿ األمخيكي لمعخاؽ عاـ ،1009
الحؼ نجع عشو ضياع ىيبة ىحا األمغ بعج أف لع يؤخح بالحدباف عخبيا (خالج العسػش،

.)1009

كاف مغ نتائج ما تقجـ أف شيجت العالقات العخبية– العخبية تسدقا لع تعخفو مغ

قبل فزال عغ غياب التزامغ العخبي وضعف معالسو فقج امتج الذمل إلى السؤسدات
القػمية األمخ الحؼ أدػ إلى نذػء الطػاىخ اآلتية:

ٍ
ومؤسدات وقجرات.
 - 9انييار األمغ القػمي العخبي ،مفيػما وبشية
ٍ
ومؤسدات ،في مقابل تخسخ القصخية ،فك اخ
 -1انحدار السج القػمي ،فك اخ وعسال

وعسال.

 - 9ندوع القصخية إلى اإلستقاللية في عالقاتيا الخارجية ،دوف الشطخ إلى انعكاسات

ذلظ الشدوع عمى السرالح القػمية.

 - 4تفاعل السرالح القصخية مع السرالح العالسية ،واألميخكية بالحات ،وىػ ما أفخز

ما سسي حق االستعانة بالقػات األجشبية لسػاجية حاالت محجدة باألمغ القصخؼ ،أو

لسلء فخاغات ناجسة عغ الخذية مغ حجوث تمظ الحاالت.

 - 2ضيػر نػعية ججيجة مغ التيجيجات اإلقميسية ،إذ أصبحت ىحه التيجيجات متػقعة

مغ الرجيق والعجو.

 - 2دخػؿ دوؿ السشصقة في دائخة التأثيخ األميخكي وتشاثخىا عمى مداحة الجائخة،

التراقا بالسخكد أو قخبا أو بعجا مشو ،ولكشيا جسيعيا تجخل في ىحه الجائخة ويدتقخ كل
مشيا في مكاف ما مشيا (مخكد باحث لمجراسات.)1002 ،

بشاء عمى ذلظ حجث ثسة فخاغ استخاتيجي مخفق بتعصل القجرات العخبية فيسا

يتعمق بالرخاع العخبي خارجيا ،وتأكيج السرجاقية األميخكية في الجفاع عغ مرالحيا،
:
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سيل عمى القػػ الفاعمة في السشصقة وبخاصة الػاليات الستحجة سيصختيا عمى
مغ ىشا ًّ

السشصقة و مغ ثع التحخؾ لسلء الفخاغ االستخاتيجي (العخبي) ببجيل إقميسي كانت القػػ
الغخبية شخحتو مشح الخسديشيات حتى التدعيشيات مغ القخف الساضي مخات عجة
وبأشكاؿ ومكػنات مختمفة وفذمت في تخويجو حتى إذا تػافخت ليا الطخوؼ السشاسبة،

أخخجتو في التدعيشيات في مذخوع الذخؽ األوسط الكبيخ وأوكمت إلى قػػ إقميسية
ميسة الجعػة إليو وتكػيشو في مثاؿ آخخ عمى التحجيات الخارجية التي تعخض ليا

األمغ القػمي العخبي(.)91

لقج رافقت الجعػة إلى السذخوع أعاله بخوز ضاىختيغ:

 - 9ضاىخة العجاء لمعخوبة في بعس أنحاء العالع العخبي مغ جانب السكػنات

االخخػ ،وإقباؿ معطع الجوؿ العخبية عمى التحمل مغ االلتدامات القػمية العخبية ،فزال
عغ تػىيغ االرتباط بالسؤسدات القػمية نفديا .

 - 1الطاىخة الثانية ،ىي تحػؿ األمغ القػمي العخبي إلى دائخة مقصعة األوصاؿ

وفارغة مغ القجرات الفاعمة تعرف فييا الشػداعات والرجامات السدمحة بسختمف

أشكاليا وأنػاعيا وال ُيدتجعى األمغ القػمي العخبي اآلف إال مغ أجل التحكيخ باليدائع
التي تحل بو ،أو السخاشخ التي تيجد ما بقي مشو (مخكد باحث لمجراسات.)1002 ،
بشاء عمى ما تقجـ يصالعشا التداؤؿ االتي:

ىل الػضع العخبي الحالي بسا يذيجه مغ حالة تذخذـ وتفكظ ،يجعل مغ األمغ

أمخ واقعيا ؟ تدتجعي اإلجابة عمى ذلظ ،مشاقذة أىع الستصمبات الالزمة
القػمي العخبي ا
لريغة نطخية األمغ القػمي العخبي ،ومغ ىحه الستصمبات ما يأتي:
 -9مجػ تػفخ وامتالؾ اإلرادة الدياسية.

 -1تحجيج مالية السرالح القػمية العخبية.

 -9الػقػؼ عمى شبيعة التيجيجات الحكيكية التي تػاجييا الجوؿ العخبية.
 -4اإلقخار فيسا إذا كاف ىشالظ عجو حكيقي وآخخ وىسي ،وثالث محتسل.
 -2صياغة التحالفات السسكشة التي تحقق األمغ القػمي العخبي.
:
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 -2تحجيج الستصمبات ومقارنتيا بسا يسكغ تصبيقو وتحكيقو.

 -1وضع الخخيصة الذاممة لشطخية األمغ القػمي العخبي (السشيخ.)1092 ،
ىحه الستصمبات السحكػرة تػاجييا إشكاليات عجة مشيا ما يأتي:

عسمية رصجىا أم اخ صعبا.
ذكل األمغ القػمي مسا
تذابظ العشاصخ التي تُ ّ
يجعل ّ
ُ .9
ُ
ّ
الدياسية واالجتساعية واالقترادية لمجوؿ العخبية.
 .1تَ ّشػع األنطسة
ّ

بأنو َيحسل الكثيخ مغ الّجالالت
 .9استخجاـ َمفيػـ األمغ القػمي العخ
بي برػرٍة تُطيخه ّ
ّ
ّ
الستشاقزة.
السزاميغ ُ
وَ

 .4ارتباط مفيػـ األمغ القػمي تاريخيا بالحخوب وتَبخيخاتيا االستعسارّية وما جمبت
ّ
قسع داخمي.
لمعالع العخبي مغ ٍ
ّ
مسا َيديج مغ
 .5تذكيل القػػ ّ
الػسائل السدتػردة مغ الخارجّ ،
الجفاعية لمجولة عبخ َ
ويفخض قيػدا عمى ُحخّية العسل العدكخؼ.
صعػبة اتّخاذ الق اخرات الدياسية لكل دولة
ُ
تفزيل بعس األقصار العخبية األمغ القصخ ّؼ الخاص بيا عمى األمغ القػمي.
.2
ُ
ّ
التصػر في التّكشػلػجيا فزال
األجشبية وغياب
تحػؿ األمػاؿ العخ ّبية إلى األسػاؽ
ّ
ّ
ّ .1
وخصصيا (خزخ.)1091 ،
عغ فذل التّشسية ُ
لقج وفخ ذلظ مشاخا مشاسبا لمعجيج مغ القػػ الجولية واإلقميسية في التجخل في

الذأف العخبي إليجاد عسق استخاتيجي ليا مغ خالؿ تعقيج خارشة الرخاع في السشصقة
بسا يحقق ليا مكاسب استخاتيجية حتى تطل ىحه الجوؿ مشذغمة بخالفاتيا بسا يعيق

مذخوعيا التشسػؼ ويزعف مغ قجراتيا الجفاعية ويدتشفح قػتيا العدكخية ،ىحا الػضع
جعل مغ مفيػـ األمغ القػمي العخبي قزية تذبو األمشية التي تدتعري عمى التحقق

(حدغ العاصي.)1091 ،

سيطل البعج الدياسي لمشطاـ األمشي العخبي ىػ األىع في معادلة األمغ

القػمي العخبي أكثخ مغ األركاف األخخػ نط اخ الرتباشو الػثيق بالشطاـ االجتساعي
العخبي في بعس البمجاف العخبية الستشػعة اإلثشيات والعخقيات ،والتي مغ الديػلة

تغحية تسخدىا خارجيا األمخ الحؼ ربسا يعرف بسشطػمة األمغ القػمي العخبي،
:
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فسعادلة األمغ الدياسي واالجتساعي ىي األخصخ عشج اختالليا إذا ما قػرنت
بسعادالت األمغ األخخػ ألنو سيفزي إلى انقداـ الجولة العخبية الػاحجة ومغ ثع تبعثخ

قػتيا وعػامل ردع أمشيا الػششي بػجو القػػ السحمية عخقيا وعقائجيا العابثة بتساسكيا

مغ خالؿ التجخالت الخارجية وىحا ما جدجتو الحالة الدػدانية سابقا وتجدجه الحالة

الدػرية والحالة العخاقية اآلف (عبجالعاؿ.)1099 ،

خػػػاتػػػسػػػة :

تعج مشصقة الذخؽ األوسط مغ البقاع الجغخافية العالسية القابمة لمتأثخ بستغيخات

الشطاـ العالسي بحكع محجودية قجراتيا وإمكانياتيا وضعف تساسكيا اجتساعيا واقتراديا
وسياسيا واتداع نصاؽ أزماتيا السجتسعية التي أشمقت ندعات محىبية وتحخكات

انفرالية وجساعات مدمحة تسجدت في أكثخ مغ بمج شخؽ أوسصي بفعل التغحية
الخارجية .

تقجـ لشا األزمة الدػرية حالة مغ صخاع اإلرادات بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية

وبيغ روسيا االتحادية التي نطخت لألزمة في سػريا مغ مشطػر أمشيا اإلقميسي مغ

حيث أف سػريا تعج مغ أواخخ قالع الشفػذ الخوسي في شخؽ الستػسط وال تخيج روسيا

القبػؿ بتجخيجىا مغ ىحه البقعة.

نذخت ىػاجذ األمغ الخوسي مخاوفيا مغ القخـ وأوكخانيا وجػرجيا وصػال إلى

السياه الجافئة الدػرية ،فالسجاؿ الحيػؼ لألمغ الخوسي ال يسكشو تحسل االنتكاسات التي
لػ كانت قج استسخت مثمسا بجأت عقب تفكظ االتحاد الدػفييتي ،فأنيا تشحر بتجميخ

الييبة الخوسية الستػارثة عالسيا .

بالسقابل ،تجرؾ الػاليات الستحجة ما لدػريا مغ أىسية بالشدبة لخوسيا وأف استفداز

الخوس في سػريا يشبئ بسخاشخ جديسة تشجع عغ احتسالية حجوث احتكاؾ بيغ الخوس
واألمخيكييغ .

أمكغ قخاءة التجخل األمخيكي في األزمة الدػرية مغ خالؿ أداء اإلدارة األمخيكية

في عيج الخئيذ باراؾ أوباما ( )1092-1001التي رغبت في تغييخ الشطاـ في سػريا
لكغ دوف التجخل السباشخ ،غيخ أنيا دفعت بأتجاه تكػيغ مجاميع مدمحة إلستشداؼ
:
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القػات السدمحة الدػرية ،وعمى الخغع مغ شعا ارت إدارة أوباما بأف الشطاـ في سػريا

فقج شخعيتو وأف عمى الخئيذ الدػرؼ أف يخحل ،إال أف أداء إدارة أوباما لع يكغ
بسدتػػ قػة ترخيحاتيا.

إف الحؼ اىتست لو اإلدارة االمخيكية ىػ استسخار حالة األمغ واليجوء عمى

حجود إسخائيل مع سػريا فزال عغ انتياز فخصة ارتكاب األخصاء مغ جانب الشطاـ

في سػريا لإليقاع بو ولكغ دوف االجياز عميو بل دفعو باالتجاه الحؼ تخصط لو اإلدارة
األمخيكية ،وفي ىحا الدياؽ استثسخت الػاليات الستحجة بخصأ استخجاـ الجير الدػرؼ

لألسمحة الكيسياوية مسا وضع الشطاـ أماـ خصخ التغييخ بالقػة السدمحة األمخيكية
السباشخة فتجخمت روسيا عمى الخط مباشخة وأعصت ضساناتيا لتعيج الشطاـ بتدميع
تخسانتو الكيساوية لتجميخىا ،وىكحا ألجست الػاليات الستحجة مكامغ قػة الشطاـ وجخدتو
ض ِسغ أمغ حمفائيا .
مغ أسمحتو االستخاتيجية عمى نحػ َ
بعج أف تيقغ األمخيكيػف مغ أف مقجرات األزمة الدػرية أضحت بأيجييع بشدبة

كبيخة ،عسجوا إلى إضعاؼ السشزػيغ في معدكخ السعارضة السدمحة لمشطاـ ،ىحه
ٍ
ٍ
سياسية
معارضة
الدياسة األمخيكية أنتجت نطاما حاكسا ضعيفا جشبا إلى جشب
وعدكخ ٍ
ٍ
وتسػيل
ية ضعيفة ،لكغ أنتجت أيزا فرائل عدكخية حرمت عمى دع ٍع
وتدميح أمخيكي ساىست في إلحاؽ الزخر باألمغ القػمي العخبي مغ الجاخل .
ٍ

لع تتحقق فخضية االشتباؾ العدكخؼ األمخيكي– الخوسي عمى األراضي الدػرية

في ضل التشافذ بيشيسا ،بل تحػؿ التشافذ إلى نػع مغ التفاىسات الزسشية بيغ

الصخفيغ ،لكغ الحؼ تحقق ىػ ضخب أسذ الجولة الدػرية كجولة قائسة كسا حرل مع

الجولة العخاقية ،وعمى الخغع مغ اف كال الشطاميغ الدياسييغ في البمجيغ أسيسا في

ٍ
بعس مغ تخدؼ الػاقع االجتساعي واالقترادؼ واألمشي في بمجييسا ،إال أنو في ضل
غياب اإلشار الدياسي القادر عمى حل الخالفات أو ضبصيا فإف الشطاـ اإلقميسي

الذخؽ اوسصي -العخبي فدح السجاؿ لطيػر الشداعات وميج الصخيق أماـ االختخاؽ
الخارجي ألنساط متزادة مغ تجخالت القػػ الجولية تحت ذرائع كامشة في البشاء

:

151

ٍ
بعس مغ تجاعياتو ما سبق وأف عخؼ
السجتسعي العخبي األمخ الحؼ أنتج لشا في
بالخبيع العخبي.

اليػامر

( )1يتسخكد ىحا األسصػؿ عادة في كسط البحخ الستػسط أك الجدء الذخقي مشو كيػجج مقخ قيادتو

بسجيشة نابػلي اإليصالية كيتكػف مغ حػالي أربعيغ قصعة بحخية تجيخىا قػة تقجر بشحػ 21ألف

عدكخي (األسصػؿ الدادس األمخيكي ،د.ت)

( )2ىحا الشطاـ الجكلي الججيج يتجاذبو إستقصاباف ،قجيع كحجيث ،فال القجيع قابل لإلندحاب مغ
السدخح الجكلي ،كال الججيج قادر عمى فخض قػاعجه كأسدو (عخيب الخنتاكي ،د.ت)

( )3تعجدت مطاىخ تخاجع القجرات األمخيكية ،فعمى السدتػى االقترادي انخفزت ندبة اسياـ

أمخيكا الشاتج العالسي لرالح دكؿ أخخى كالريغ كألسانيا ،كانخفس معجؿ نسػىا االقترادي

مقارنة بيحه الجكؿ ،كسا ارتفع حجع ديػنيا .كتختب عمى ذلظ تخاجع قجراتيا عمى تحسل تكمفة

تحخكاتيا العدكخية في العالع أضف إلى ذلظ ارتفاع ندبة البصالة فييا ،كحاجتيا إلى تحجيث

البشية الرشاعي (ىالؿ.)2015 ،

( )4الدياسة األميخكية تجاه مشصقة شخؽ الستػسط اليػـ ىي في الغالب سمدمة مغ العسميات

العدكخية التكتيكية مع تخاجع الجبمػماسية األمخكية لحداب الػجػد األمشي كاإلستثسار

االقترادي (السكاحمة.)2018 ،

( )5شكل العامل الجغخافي بالشدبة لخكسيا سبباً اساسياً مغ األسباب التي دفعتيا لمبحث عغ
كمػقع متقجـ في مشصقة شخؽ الستػسط العخبية (خميل.)110 ،2019 ،
( )6ىجفت عسمية عاصفة الحدـ إلى إعادة تختيب تػازف القػى في العالع العخبي ،كإرساؿ رسالة

كاضحة لجكؿ إقميسية كدكلية بأف التحالف الججيج عازـ عمى الحفاظ عمى كحجة اليسغ كسالمة

أراضيو كردع إيخاف كمشعيا مغ التغمغل في الذؤكف الجاخمية لمجكؿ العخبية (شبانة.)2015 ،

( ) 7عكدت األىجاؼ الجيػبػليتيكية الخكسية في العالع العخبي اآلف كجػد خصػط حسخاء لخكسيا
االتحادية كمغ الػاضح إستعجادىا لمجفاع عشيا بقػة (خميل.)110 ،2019 ،

( )8ركدت مػسكػ مشح فتخة شػيمة عمى كبح الشفػذ األمخيكي في الخارج ،اذ كرث بػتيغ كجية
كترخؼ عمى أساسيا بصخؽ ججيجة .فسشح البجاية ،سعى إلى إعادة إنخخاط ركسيا
الشطخ ىحه
ّ
في الذخؽ األكسط كىػ أكثخ كاقعية كاستعجاداً مغ أسالفو لتشسية العالقات مع كافة األشخاؼ
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في السشصقة  ،كمع ذلظ ،فإف رؤيتو السعادية لمغخب دفعتو إلى تعديد أعسق العالقات مع قادة

ذكي التفكيخ السساثل مغ أمثاؿ الخئيذ الدػري بذار األسج ).(Borshevskaya, 2021

( )9حاكلت ركسيا تعديد كجػدىا في الذخؽ األكسط برفة عامة كشخؽ الستػسط عمى كجو

الخرػص ،حيث عخضت السداعجة في السحادثات بيغ تخكيا كاليػناف مغ أجل تصػيخ حػار

بشاء ييجؼ إلى حمػؿ مقبػلة لمصخفيغ (ع .محسػد.)2020 ،

( ) 10في ضل الصسػحات التػسعية لمغخب فإف التفكيخ بػاقعية فخض نفدو عمى ترػرات الشخب
الخكسية لتشػيع تعامالت بالدىع كالعسل ألجل كفخة مغ الترجي الدياسي لسجابية عسمية

تصػيق ركسيا (لػصيف.)161 ،2018 ،

( )11تخكيا الجكلة صاحبة الحجكد الجغخافية األشػؿ مع سػريا  ،التي دعست القػى التي تقاتل
الشطاـ الدػري في الجاخل كالقادـ بعزيا مغ الخارج عمى شكل أفخاد كجساعات إعالمياً

كعدكخياً ك لػجدتياً لحا كاف مغ السشاسب لخكسيا إستقصاب تخكيا (نعسة–118 ،2016 ،

.)120

( ) 12كاف مغ الػاضح أف التفزيالت اإلستخاتيجية في الدياسة األمخيكية تجاه سػريا أصبحت

تتسثل في أف الصخيق الػحيج لمخخكج مغ ىحا الرخاع ىػ مفاكضات بيغ السعارضة كالشطاـ ،

ككانت إدارة أكباما مشذغمة تساما بسػضػع إتساـ االندحاب مغ العخاؽ كالخخكج مغ األزمة

السالية التي شّمت االقتراد األميخكي كالغخبي عسػماً  ،كعشجما انجلعت األزمة الدػرية ،لع
ّ
ّ
ُت ِ
خف كاششصغ خذيتيا مغ إنعكاس حاؿ عجـ اإلستقخار في سػرية عمى كضع قػاتيا في

تتسكغ مغ إنجاز سحب
العخاؽ  ،لحلظ كانت ّ
قجر مغ اليجكء اإلقميسي حّتى ّ
تفزل تحقيق أكبخ ٍ
يفدخ تم ّكؤىا الجخػؿ في األزمة الدػرية لتغييخ مػازيغ القػى اإلقميسية
قػاتيا االمخ الحي ّ

،عمى الخغع مغ الجعػات العجيجة مغ داخل كاششصغ كالعالع العخبي لمقياـ بحلظ (قبالف،
ّ
.)11 ،2015

( )13شكمت اإلستخاتيجية العدكخية-الدياسية اإلسخائيمية في السدألة الدػرية جػىخ ىحه
العالقة ،فيحه اإلستخاتيجية يسكغ رسع مالمحيا بأربع نقاط ،ىي اإلجخاءات الخامية إلى

الحيمػلة دكف استخجاـ أراضي سػريا مغ جانب إيخاف لسياجسة إسخائيل ،كمشع تػريج أنػاع
حجيثة مغ األسمحة لػحدب هللا ،كمشع سقػط الشطاـ الدػري
بذكل يؤدي ألف تشيار معو
ٍ

السؤسدة األمشية العدكخية التابعة لمشطاـ كالتي تمتدـ ُمشح أكثخ مغ أربعيغ عاماً بعجاكة باردة
الدشية عمى السذيج
مع إسخائيل ،أما الشقصة األخيخة فسحػرىا مشع هيسشة التيارات اإلسالمية ُ
:
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كىسا بالزبط الُشقصتاف التي تذتخؾ فييسا إسخائيل مع اإلستخاتيجية
الدياسي الدػريُ ،
الخكسية (ر .محسػد.)2016 ،

( )14في  2أغدصذ عاـ  ،1990شيجت مشصقة الخميج ما أسستو صحيفة األىخاـ السرخية في
اليػـ التالي "كارثة عخبية مفدعة" .فقج قامت إحجى الجكؿ العخبية بإحتالؿ دكلة عخبية أخخى

ليشيار أحج أعسجة نطخية

األمغ العخبي (دمحم عبجالدالـ.)2003 ،
( )15بجأت شخكخ كبيخة في الشطاـ العخبي بعج حخب الخميج  1991لتتختب عمييا بجاية عسمية
التدػية الدمسية لمرخاع العخبي اإلسخائيمي عاـ  1991لتفقج نطخية األمغ القػمي العخبي

إشارىا الجفاعي (دمحم عبجالدالـ.)2003 ،

( )16جاء تفكظ اإلتحاد الدػفييتي كقػى عطسى ليرب في ىحا اال تجاه  ،األمخ الحي ضيخت معو
تأثيخاتو الدمبية عمى مجسل األمغ العخبي نط اًخ إلرتباط بعس الجكؿ العخبية بخكابط قػية مع

الدػفييت (عثساف.)163 ،2021 ،

ابتجاء ىي حالة ذىشية يشبغي كجػدىا لكي يتع اإلنتقاؿ إلى السخحمة
()17إف األمغ القػمي
ً
الالحقة الخاصة بجراسة حالة إستشباط نطخية األمغ القػمي الالزمة التي تمبي ىحه الستصمبات
(القراب.)2008 ،

( )18يخبط عبجالحي كخيط بيغ نتاج الجكؿ القسعية العخبية  ،كبيغ كىع الشطاـ األمشي العخبي الف
األكلى ىجفيا أمغ سمصتيا (كخيط.)2022 ،

قجمت مؤسدة ( رانج) لمجراسات تقخي اًخ كضعو (لػراف
( )19في العاشخ مغ تسػز سشة ّ 2002
مػرافيتر) السحمل اإلستخاتيجي فييا ،إلى ىيئة الدياسة الجفاعية في كزارة الجفاع األمخيكية.

تألف التقخيخ مغ أربع كعذخيغ نقصة خررت لجراسة الػضع في السشصقة العخبية  ،كخمز

التقخيخ إلى إقتخاح ما كصفو بأنو اإلستخاتيجية الكبخى لمذخؽ األكسط  .اشار التقخيخ بالحخؼ

ما يمي :العخاؽ ىػ السحػر التكتيكي  ،الدعػدية ىي السحػر االستخاتيجي  ،مرخ ىي الجائدة

(السػسػعة الجدائخية لمجراسات الدياسية كاالستخاتيجية،

:

.)2019
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