املستمرة
املواكبة
ّ
نشرة شهرية تجمع ملخصّات نصوص أجنبية هامة
العدد السادس :آب 2021
إعداد:
مديرية الدراسات اإلستراتيجية

المحتويات
 استراتيجية األمن القومي الروسي الجديدة 2021

.....................

3

 نقاش في الكونغرس حول لبنان

.....................

11

 ندوة للسفيرة األميركية في لبنان

.....................

19

 توقّعات حول العراق

.....................

23

 استطالع رأي أميركي حول أداء إدارة بايدن أثناء معركة سيف القدس

.....................

29

 أراء أميركية حول تداعيات الحدث األفغاني

.....................

33

 الشرق األوسط بعد الحدث األفغاني

.....................

43

1

2

استراتيجية األمن القومي الروسي
الجديدة 2021
الموضوع
بتاريخ  2تموز  2021وافق الرئيس الروسي فالديمير بوتين على إستراتيجية األمن القومي الجديدة لالتحاد الروسيي
أتت اإلستراتيجية الجديدة بعد ست سنوات من اعتمياد اإلسيتراتيجية السيابقة التيي

يدرت بتياريخ  31كياوو األو

 2015فيما يلي موجز عن أهم النقاط والموضوعات التي تضمنتها هذه اإلستراتيجية

أبرز النقاط
روسيا في العالم الحديث :االتجاهات والفرص
 في سياق التوتر الجيوسياسي المتزايد ،ينبغي للسياسة الخارجية لالتحاد الروسي أ تسهم في زيادة
استقرار وظام العالقات الدولية القائم على القاوو اليدولي ،ومبيادا األمين العيالمي المت يافر و يير
القابل للتجزئة ،وتعميق التفاعل المتعدد األطراف وذلك من أجل حل المشي الت العالميية واإلقليميية
بش ل مشترك مع الدور التنسيقي المركزي لألمم المتحدة ومجلس األمن التابع لها
 يجب ضما أمن الدولية واألمين العيام وسيالمة أراضيي الدولية وسييادتها عليى المسيتو ،المناسيب،
ويجب تقليل مسيتو ،النشياط اإلرهيابي بشي ل كبيير يضيمن التنفييذ المتسيق للسياسية العسي رية
حماية االتحاد الروسي من األخطار العسي رية والتهدييدات العسي رية ينبغيي قميع محياوالت التيدخل
الخارجي في الشؤو الداخلية لالتحاد الروسي بش ل فعا
 من أجل ضما وحماية المصالح الوطنية لالتحاد الروسي من التهديدات الخارجية والداخلية ،بما فيي
ذلك األعميا

يير الوديية لليدو األجنبيية ،مين الضيروري زييادة كفيامة اسيتخدام اإلوجيازات الحاليية

والمزايييا التنافسييية لالتحيياد الروسييي ،مييع األخييذ فييي االعتبييار االتجاهييات طويليية األجييل فييي التنمييية
العالمية
وتحديدا ذلك الذي تشهده االقتصيادات الرائيدة فيي العيالم ،وتراجيع اسيتقرار
 في ظل ظروف الركود،
ً
النظام النقدي والمالي العالمي ،وتفاقم الصراع من أجل الو و إليى األسيواق والميوارد ،وممارسية
اسييتخدام أدوات المنافسيية ييير العادليية ،أ ييبحت التييدابير الحمائييية والعقوبييات ،بمييا فييي ذلييك فييي
اوتشارا ومن أجل الحصو على مزايا ،يمارس عدد من الدو ضغطًا
المجالين المالي والتجاري ،أكثر
ً
3

مفتوحيا عليى روسييا وئيركائها وييتم اسيتخدام االهتميام المتزاييد مين المجتميع
سياسيا واقتصياد ًيا
ً
ً
الدولي بمشاكل تغير المناخ والحفاظ على بيئة مواتية كذريعة لتقييد و و الشركات الروسية إليى
أسواق التصدير ،وتقييد تطور الصناعة الروسية ،وفرض السييطرة عليى طيرق النقيل ،وإعاقية تنميية
روسيا في القطب الشمالي
 يصاحب تنامي عدم االستقرار الجيوسياسي وتفاقم النزاع وزيادة التناقضيات بيين اليدو زييادة فيي
التهديد باستخدام القوة العس رية وبالتالي فإ إضعاف قواعد القاوو الدولي ومبادئه المعترف بهيا
عمو ًمييا ،وإضييعاف المؤسسييات القاوووييية الدولييية القائميية وتييدميرها ،والتف يييك المسييتمر لنظييام
المعاهدات واالتفاقات في مجا تحديد األسلحة ،ييؤدي إليى زييادة التيوتر وتفياقم الوضيع العسي ري
والسياسي ،بما في ذلك بالقرب من حدود دولة االتحاد الروسي كميا تهيدف تصيرفات بعي
إلى التحري

اليدو

على عمليات التف ك في رابطة الدو المستقلة ( 1)CISمن أجل تدمير عالقات روسييا

مع حلفائها التقليديين كما يصف عدد من الدو روسيا بأوها تهديد وحتيى خصيم عسي ري ويتزاييد
خطر تصعيد النزاعات المسلحة إلى حروب محليية وإقليميية ،بميا فيي ذليك مشياركة القيو ،النوويية
باإلضييافة إلييى أوييه يجييري تطييوير مجيياالت الفضييام والمعلومييات بنشيياط كميييادين جديييدة للعمليييات
العس رية
 إ الر بة في عز االتحاد الروسي واستخدام المعايير المزدوجة في السياسة الدولية يعيرقال زييادة
فعالية التعاو المتعدد األطراف في مجاالت مهمة للمجتمع العالمي مثل ضما األمن المت افر و يير
القابل للتجزئة لجميع الدو  ،بما في ذليك فيي أوروبيا ،وحيل النزاعيات ،وم افحية اإلرهياب والتطيرف
واالتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة واوتشار األميراض المعديية ،وضيما أمين المعلوميات اليدولي،
وحل المشاكل البيئية
 أ بحت مش لة القيادة األخالقية وإيجاد أساس أيديولوجي جذاب للنظيام العيالمي المسيتقبلي أكثير
القييم

إلحاحا فعلى خلفية أزمة النموذج الليبرالي الغربي ،يقوم عدد من الدو بمحياوالت لتقيوي
ً
التقليدية ،وتشويه تاريخ العالم ،ومراجعة وجهات النظر حو دور وم اوة روسيا فيه ،وإعادة تأهييل
الفائية ،والتحري

على النزاعات بين األعراق واألديا

وتجري حمالت إعالمية لخلق

ورة معادية

لروسيا كما أ استخدام اللغة الروسية محدود ،وأوشطة وسائل اإلعالم الروسيية واسيتخدام مصيادر
المعلومات الروسية محظورة ،وتم فرض عقوبات على الرياضيين اليروس باإلضيافة إليى أ االتحياد
الروسي متهم بش ل ير منطقي باوتهاك االلتزامات الدولية ،وتنفيذ هجمات ال مبيوتر ،والتدخل في
الشؤو الداخلية للدو األجنبيية ويتعيرض المواطنيو اليروس اليذين يعيشيو فيي الخيارج للتميييز
واالضطهاد العلني

 1هي منظمة دولية أورو-آسيوية م ووة من  12جمهورية سوفياتية سابقة تت و مين روسييا ،بيالروسييا ،أوكراوييا ،موليدوفا ،جورجييا،
أرمينيا ،أذربيجا  ،تركماوستا  ،أوزب ستا  ،كازاخستا  ،طاج ستا  ،قير ستا
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 تحاو الدو

ير الصديقة استغال المشاكل االجتماعية واالقتصيادية القائمية فيي االتحياد الروسيي

لتدمير وحدته الداخلية ،والعمل عليى دعيم الحركيات االحتجاجيية واللجيوم فيهيا إليى التطيرف ،ودعيم
الفئات المهمشة ،وتقسيم المجتمع الروسي هناك تزايد فيي اسيتخدام األسياليب يير المبائيرة التيي
تهدف إلى إثارة عدم االستقرار على المد ،الطويل داخل االتحاد الروسي
 تتمثل العوامل الرئيسية التي تحدد م اوة ودور االتحاد الروسي في العالم على الميد ،الطوييل فيي
الجودة العالية لإلم اوات البشرية ،والقدرة على ضما القييادة الت نولوجيية ،وفعاليية اإلدارة العامية،
واوتقا االقتصاد إلى أسياس ت نوليوجي جدييد وتتحيو حالية العليم واالبت يار والصيناعة والتعلييم
والرعاية الصحية والثقافة إلى مؤئر رئيسي على القدرة التنافسية لروسيا
أمن الدولة واألمن العام
 تبذ القو ،المدمرة في خارج البلد وداخله محاوالت الستخدام الصيعوبات االجتماعيية  -االقتصيادية
الموضوعية في االتحاد الروسيي مين أجيل تحفييز المشياكل االجتماعيية ذات التيأثيرات السيلبية عليى
األمن ،ومفاقمة النزاعات بين األعراق واألديا  ،والتالعب في مجا المعلومات كما تسعى المنظمات
اإلرهابيية والمتطرفية الدولييية إليى ت ثييف عملهييا اليدعائي والعميل علييى تجنييد الميواطنين الييروس،
وإوشييام خاليييا تةمرييية خا يية بهييا علييى أراضييي روسيييا ،وإئييراك الشييباب الروسييي فييي أوشييطة ييير
مشروعة
األمن االقتصادي:
 الحد من استخدام الدوالر األميركي في النشاط االقتصادي األجنبي
 التغلب على االعتماد الحاسم لالقتصاد الروسي على استيراد التقنيات والمعدات والم ووات من خال
اإلدخا السريع للتطورات الت نولوجية الروسية المتقدمة ،وتوطين اإلوتاج في روسيا
أمن المعلومات
 إ وشاط الدوائر الخا ة للدو األجنبية في إجرام عمليات االستخبارات والعمليات األخر ،في مييدا
المعلومات الروسي آخذ في االزدياد كما تمارس القوات المسلحة لمثل هذه الدو إجيرامات لتعطييل
البنية التحتية الحيوية للمعلومات في االتحاد الروسي
 من أجل زعزعة استقرار الحالة االجتماعية  -السياسية في االتحاد الروسي ُتنشر معلومات كاذبة ،بميا
عميدا عين التهدييد بأعميا إرهابيية وتحتيوي ئيب ة المعلوميات واالتصياالت
في ذلك تقارير كاذبة
ً
"اإلوتروت" على مواد من منظمات إرهابية ومتطرفة ،ودعوات ألعما ئغب جماعية ،وتنفيذ أوشيطة
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متطرفة ،والمشاركة في األحداث الجماهيرية (العامة) المخالِفة للقاوو  ،والدعاية لنمط حياة إجرامي،
واستهالك المخدرات والمؤثرات العقلية والهدف الرئيسي لهذا التأثير المدمر هم الشباب
 يتم تحقيق هدف ضما أمن المعلومات من خال تنفيذ سياسة الدولة الهادفة إلى:
 1تطوير وظام للتنبؤ وتحديد ومنع التهديدات ألمين المعلوميات فيي االتحياد الروسيي ،وتحدييد
مصادرها ،والقضام الفوري على عواقب تنفيذ مثل هذه التهديدات
 2منع و (أو) تقليل الضرر الذي يلحق باألمن القيومي الميرتبط بتنفييذ المعلوميات االسيتخبارية
الفنية من ِقبل الدو األجنبية
 3تعزيز أمن المعلوميات للقيوات المسيلحة ،والقيوات األخير ،،والتشي يالت والهيئيات العسي رية،
وكذلك مطوري ومصنعي األسلحة والمعدات العس رية والخا ة
 4مواجهة استخدام البنية التحتية المعلوماتيية لالتحياد الروسيي مين ِقبيل المنظميات المتطرفية
واإلرهابية والخدمات الخا ة والهياكل الدعائية لصالح الدو األجنبية إلحداث تيأثير إعالميي
مدمر على المواطنين والمجتمع
 5تعزيز التعاو مع الشركام األجاوب في مجا ضما أمن المعلومات ،بما في ذلك بهدف إوشام
وظام قاوووي دولي لضما األمن في مجا استخدام ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت
 6تزويد المجتمع الروسي والدولي بمعلومات موثوقة حو السياسة الداخلية والخارجية لالتحياد
الروسي
االستقرار االستراتيجي والتعاو الدولي متباد المنفعة
 تحاو البلدا التي تفقد قيادتها ير المشروطة إمالم قواعدها عليى األعضيام ارخيرين فيي المجتميع
الدولي ،واستخدام وسائل المنافسة ير العادلة ،وتطبيق تدابير تقييدية أحاديية الجاويب (عقوبيات)،
والتدخل عل ًنا في الشؤو الداخلية لليدو ذات السييادة وتيؤدي مثيل هيذه اإلجيرامات إليى تقيوي
مبادا وقواعد القياوو اليدولي المعتيرف بهيا عمو ًميا ،وإضيعاف وتيدمير المؤسسيات والي ُنظم القائمية
للتنظيييم القيياوووي الييدولي ،وتفيياقم الوضييع العس ي ري  -السياسييي ،واوخفيياض القييدرة علييى التنب يؤ
وإضعاف الثقة في العالقات بين الدو
 يسعى االتحاد الروسي إلى ضما استقرار وظام العالقات الدولية على أسياس التقييد يير المشيروط
بقواعد القاوو الدولي ،وتعزيز الدور التنسيقي المركزي لألمم المتحدة ومجلس األمن التابع لهيا فيي
حل المشاكل العالمية واإلقليمية
 ال تزا روسيا ملتزمة باسيتخدام الوسيائل السياسيية ،وفيي المقيام األو آلييات الدبلوماسيية وحفي
السالم ،في تسوية النزاعات الدولية وداخل الدو

ففي حالة قيام الدو األجنبية بأعما

يير وديية

تهدد سيادة ووحدة أراضي االتحاد الروسي ،بما فيي ذليك تليك المتعلقية باسيتخدام تيدابير تقييديية
6

(عقوبيات) ذات طبيعيية سياسيية أو اقتصييادية أو اسيتخدام تقنيييات المعلوميات واالتصيياالت الحديثيية،
َيعتبر االتحاد الروسي أ اتخاذ تدابير متناسقة و ير مت افئة هيو أمير مشيروع ،وضيروري لقميع مثيل
هذه األعما

ير الودية ،وكذلك لمنع ت رارها في المستقبل

 تمثل أهيداف السياسية الخارجيية لالتحياد الروسيي فيي تهيئية الظيروف المواتيية للتنميية االجتماعيية
واالقتصادية المستدامة للبلد ،وتعزييز األمين القيومي ،وتعزييز م اوية االتحياد الروسيي كأحيد المراكيز
المؤثرة في العالم الحديث
 يتم تحقيق أهداف السياسة الخارجية لالتحاد الروسي من خال المهام التالية:
 1زيادة استقرار النظام القاوووي الدولي ،ومنع تجزئته أو إضعافه أو التطبيق االوتقائي لقواعيد
القاوو الدولي
2

تعزيييز السييلم واألميين الييدوليين ،ومنييع اسييتخدام القييوة العسي رية بمييا ينتهييك ميثيياق األمييم
المتحدة ،وإلغام المتطلبات األساسية لشن حرب عالمية ومخاطر استخدام األسلحة النووية

3

تحسين آليات ضما األمن الجماعي على المستويين العالمي واإلقليمي ،وتنفيذ تيدابير بنيام
الثقة وتطويرها ،إذا لزم األمر ،ومنع الحوادث في المجا العس ري

 4الحفيياظ علييى االسييتقرار االسييتراتيجي ،وتحسييين آليييات منييع اوتشييار أسييلحة الييدمار الشييامل،
ووسائل إيصالها والمنتجات والت نولوجيات ذات الصلة ،وآليات مراقبة التسلح ،وكيذلك آلييات
السلوك المسؤو في إوشام واستخدام التقنيات الحيوية
 5تعميق التعاو مع الدو األعضام في رابطة الدو المسيتقلة وجمهوريية أبخازييا وجمهوريية
أوسيييتيا الجنوبييية علييى أسيياس ثنييائي وفييي إطييار جمعيييات الت امييل ،وفييي مقييدمتها االتحيياد
االقتصادي األوراسي ،ومنظمة معاهدة األمن الجماعي ،ودولة االتحاد
 6ضما ت امل ال ُنظم االقتصادية وتطوير التعاو متعدد األطراف في إطار الشيراكة األوروبيية
ارسيوية ال بر،
7

تطوير عالقات الشراكة الشاملة والتفاعل االستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية ،وخا ة
الشراكة االستراتيجية المميزة مع جمهورية الهند ،بميا فيي ذليك بهيدف إوشيام آلييات موثوقية
لضما االستقرار واألمن اإلقليمييين عليى أسياس عيدم االوحيياز فيي منطقية آسييا والمحييط
الهادا

8

تعميق التعاو متعدد التخصصات ميع اليدو األجنبيية فيي

ييم منظمية ئينغهاي للتعياو

ومجموعيية دو البييري س ( ،)BRICSوتعزيييز األسييس الوظيفييية والمؤسسييية للتفاعييل داخييل
ملتقى دو ( RICروسيا ،الهند ،الصين)

7

9

دعم تطوير الت امل اإلقليمي ودو اإلقليمي في إطار المؤسسات الدولية متعددة األطيراف،
و ِمنصات الحوار ،والروابط اإلقليمية ،بما في ذلك في منطقة آسيا والمحيط الهيادا ،وأميركيا
الالتينية ،وإفريقيا

 10الحفاظ على حوار مت افر ومتباد المنفعة مع جميع الدو المهتمة من أجل تطوير التعياو
التجاري واالقتصادي وتعزيز االستقرار الدولي واإلقليمي
 11المساعدة على إزالة ومنع بؤر التوتر والنزاعات في أراضي الدو المجاورة لالتحاد الروسي
 12زيادة دور االتحاد الروسي في أوشطة حف

السالم

 13تقديم الدعم لحلفام وئركام االتحاد الروسي في حل القضايا المتعلقة بضما الدفاع واألمن،
وتحييد محاوالت التدخل الخارجي في ئؤووهم الداخلية
 14حماية حقوق ومصالح مواطني االتحاد الروسي والشركات الروسية في الخارج
 15دعم تصدير البضائع الروسية ،بما في ذلك منتجات الت نولوجيا الفائقة ،ومواجهية اسيتخدام
المنافسة ير العادلة والتدابير التمييزية ضد الشركات الروسية
 16تطوير التجيارة الدوليية والعالقيات االقتصيادية ،والمسياعدة فيي جيذب االسيتثمارات األجنبيية
عاليا إلى االتحاد الروسي
والتقنيات المتقدمة والمتخصصين المؤهلين
ً
تأهيال ً
 17ضييما مصييالح االتحيياد الروسييي المتعلقيية باست شيياف الفضييام الخييارجي والمحيييط العييالمي
والقطب الشمالي والقطب الجنوبي
 18زيادة دور االتحاد الروسي في المجا اإلوساوي والثقافي والعلمي والتعليمي العالمي ،وتعزييز
م اوة اللغة الروسية كلغة للتوا ل الدولي
 19تقديم الدعم للمواطنين الذين يعيشو في الخارج في ممارسة حقوقهم ،بما في ذلك الحق
في الحفاظ على الهوية الثقافية الروسية بال امل ،لضما حماية مصالحهم
 20تعزيز العالقات األخوية بين الشعوب الروسية والبيالروسية واألوكراوية
 21التصدي لمحاوالت تزوير التاريخ ،وحماية الحقيقة التاريخية ،والحفاظ على الذاكرة التاريخية
 22تعزيز مواقف وسائل اإلعيالم الروسيية ووسيائل االتصيا الجماهيريية فيي مييدا المعلوميات
العالمي
 23تطوير التعاو في إطار المنظمات والمؤسسات الدولية ،وتوسيع استخدام أدوات دبلوماسيية
الشب ة
 24تطوير التعاو العس ري السياسي والعس ري التقني مع الدو األجنبية
 25تطوير التعاو الدولي في مجا م افحة اإلرهياب والتطيرف والفسياد واإلوتياج واالتجيار يير
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة ير الشرعية والجرائم العابرة للحدود
 26تنمية التعاو الدولي من أجل خلق ميدا معلومات عالمي آمن ومنصف
8

 27تطوير التفاعل مع الدو األجنبية في مجا حماية البيئة والوقاية من تغير المناخ
 28مساعدة الدو األجنبية في القضام على عواقب الطوارا الطبيعية والتي من

نع اإلوسيا ،

وفي م افحة التهديدات البيولوجية واوتشار األمراض المعدية الخطيرة
 29االودماج في مجا النقل العالمي ،وتنفيذ إم اوات العبور لالتحاد الروسي
 30تفعيل التعاو في مجا المساعدة اإلومائية الدولية ،وال سيما في المنطقية التيي وشيأت ميا
بعد تف ك االتحاد السوفياتي
 31توسيييع التعيياو مييع الييدو األعضييام فييي رابطيية الييدو المسييتقلة فييي مجييا تعزيييز األميين
البيولوجي
حماية البلد
 يتسم الوضع العس ري  -السياسي في العالم بتش ل مراكيز قيوة عالميية وإقليميية جدييدة ،وتفياقم
الصييراع بينهييا علييى منيياطق النفييوذ تتزايييد أهمييية القييوة العس ي رية كييأداة لتحقيييق الييدو أهييدافها
الجيوسياسية.
 هناك محاوالت للضغط على روسيا وحلفائها وئركائها ،وبنام البنية التحتية العس رية لمنظمية حليف
ئما األطلسي بالقرب من الحيدود الروسيية ،وت ثييف األوشيطة االسيتخباراتية ،وممارسية اسيتخدام
التش يالت العس رية ال بيرة واألسلحة النووية ضد االتحاد الروسي وكلها تساهم في تعزييز األخطيار
العس رية والتهديدات العس رية لروسيا االتحادية.
مسيارا
 على خلفية تطوير إم اوات وظام الدفاع الصاروخي العالمي ،تتبع الواليات المتحيدة األميركيية
ً
ثابتًا للتخليي عين االلتزاميات الدوليية فيي مجيا تحدييد األسيلحة يشي ل النشير المخطيط لصيواريخ
يدا لالسييتقرار
أميركييية متوسييطة وقصيييرة المييد ،فييي أوروبييا ومنطقيية آسيييا والمحيييط الهييادا تهديي ً
االستراتيجي واألمن الدولي.
 يتم تحقيق األهداف الدفاعية للبالد في إطار تنفيذ السياسة العس رية من خال اليردع االسيتراتيجي
ومنع النزاعات العس رية ،وتحسين التنظيم العس ري للدولة وأئ ا التطبيق وأساليب عمل القيوات
المسلحة الروسية والقوات األخر ،والتش يالت والهيئات العس رية ،وزيادة االستعداد التعبوي لالتحاد
الروسي وجاهزية قوات ووسائل الدفاع المدوي في هذه الحالة ،يتم إيالم اهتمام خاص لحل المهيام
التالية:
1

تحديد المخاطر العس رية والتهديدات العس رية الحالية والمحتملة في الوقت المناسب؛

 2تحسين وظام التخطيط العس ري فيي االتحياد الروسيي ،وتطيوير وتنفييذ إجيرامات مترابطية سياسيية
وعس رية ودبلوماسية واقتصادية وإعالمية و يرها بهدف منع استخدام القوة العس رية ضيد روسييا
وحماية سيادتها وسالمتها اإلقليمية؛
9

 3الحفاظ على الردع النووي عند مستوٍ ،
كاف؛
 4ضما درجة معينة من االستعداد لالستخدام القتالي للقوات المسيلحة والقيوات األخير ،والتشي يالت
والهيئات العس رية؛
 5حماية المصالح الوطنية ومواطني االتحاد الروسي خارج أراضيه؛
 6التطيوير المتييواز لم ووييات التنظيييم العسي ري ،وبنييام القييدرات الدفاعييية ،وتجهيييز القييوات المسييلحة
والقوات األخر ،والتش يالت والهيئات العس رية بأسلحة حديثة ومعدات عس رية وخا ة؛
 7ضييما االسييتقال الت نولييوجي للمجمييع الصييناعي العس ي ري لالتحيياد الروسييي ،وتطييويره المبت يير،
والحفاظ على القيادة في تطوير وإوتاج وماذج جديدة واعدة (مجمعات وأوظمية) لألسيلحة والمعيدات
العس رية والخا ة؛
 8إعداد اقتصاد االتحاد الروسي واقتصاد ال ياوات الم ووة لالتحاد الروسي واقتصياد البليديات ،وإعيداد
سييلطات الدوليية والح ومييات والمنظمييات المحلييية والقييوات المسييلحة والقييوات األخيير ،والتش ي يالت
والهيئييات العسي رية لضييما حماييية الدوليية ميين هجييوم مسييلح وتلبييية احتياجييات الدوليية واحتياجييات
الس ا في زمن الحرب.
 9تخطيط وتنفيذ تدابير للتحضير لحماية الس ا والقيم المادية والثقافية على أراضي االتحاد الروسي
من األخطار النائئة عن النزاعات العس رية أو وتيجة لهذه النزاعات.
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نقاش في الكونغرس حول
لبنان

الموضوع
عقدت لجنة الشؤو الخارجية في مجلس النواب األميركي جلسة استماع بعنوا " :لبنا

تقييم الشلل السياسيي،

األزمة االقتصادية والتحديات للسياسة األميركية" وذلك بتاريخ  29تموز  2021ئارك في الجلسة كل من ديفييد
ئين ر (معهد وائنطن لسياسات الشرق األدوى) ومنى يعقوبيا (مؤسسة الوالييات المتحيدة للسيالم) ورويدا سيليم
(مؤسسة الشرق األوسط) فيما يلي أبرز التو يات التي وردت في أوراق المتحدثين

خال ات األوراق المقدمة
ورقة ديفيد ئين ر الم توبة

2

كما تتعامل إدارة بايد مع األزمة في لبنا  ،سي و من المهم أخذ النقاط التالية بعين االعتبار:
من المم ن أ يسوم األمر قبل أ يصبح أفضل :حتى وإ تش لت الح ومة اليوم في بيروت ،سوف يأخذ
المرجح أ
تنفيذ اإل الحات وقتًا ،وكذلك أثر المساعدات المالية لصندوق النقد الدولي على أي حا  ،من
َّ
صرف  -أقل من  5مليارات دوالر وسيتم
ي و بروامج ندوق النقد الدولي في لبنا – إذا أُقر وحين ُي َ
توزيعه بش ل تدريجي حسب تنفيذ الح ومة اللتزاماتها ،إال أوه لن ي و

حال سحر ًيا إ
ً

تعافي لبنا ،

طويال) يجب أ يبذ الشعب اللبناوي جهو ًدا
وحتى في أفضل السيناريوهات ،سيقاس بالعقود (سيأخذ وقتًا
ً
المرجح أ أ لب هذه األموا لن تتم إعادتها على
الستعادة األموا المسروقة عبر الفساد المستشري ،ومن
َّ
أبدا ،وأثنام
اإلطالق ستُقتَطع رؤوس أموا كبيرة من حسابات المودعين اللبناويين التي لن ُتستعاد كاملة ً
حدوث هذه العملية سيزداد تدهور األمن العام ومع ازدياد اإلحباط والجوع سترتفع الجرائم الصغيرة

2

Testimony of David Schenker Taube Senior Fellow, The Washington Institute for Near East Policy, House Foreign Affairs
Committee, Subcommittee: Middle East, North Africa and Global Counterterrorism, “Lebanon: Assessing Political Paralysis,
Economic Crisis and Challenges for U.S. Policy”, July 29, 2021
https://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20210729/114005/HHRG-117-FA13-Wstate-SchenkerD-20210729.pdf
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والعنيفة المؤذية وسيتم اختبار وزاهة المؤسسات اللبناوية ،بما في ذلك األجهزة األمنية على هذا األساس،
سي و الهم األكبر هو ديمومة الجيش اللبناوي
مسألة الجيش اللبناوي مثار إزعاج ل نها تبقى مهمة بالر م من ذلك :دعم الواليات المتحدة للجيش
موضع جد ٍ في وائنطن تصنف القيادة المركزية للواليات المتحدة الجيش اللبناوي
مطلب
اللبناوي هو
ُ
ٌ
على أوه من أقدر الشركام اإلقليميين لها ،خصو ً ا لناحية م افحة اإلرهاب وبينما يتعهد الجيش اللبناوي
بمحاربة اإلرهابيين السنة ،تتفاد ،المؤسسة من حين إلى آخر التصادم وتتعاو
"الميليشيا اإلرهابية الشيعية" المدعومة من إيرا

وتنسق مع حزب اهلل،

أيضا مشغولة من
المنا ب األساسية والحساسة هي ً

تأثيرات واسعة النطاق؛ إضافة إلى ذلك،
قبل مؤيدين لحزب اهلل أو هم جواسيس لصالح حزب اهلل ولذلك
ٌ
وبش ل يخالف قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،يعيق الجيش بش ل مت رر قوات األمم المتحدة
(اليوويفيل) المؤقتة في لبنا عن التحقيق في أمر أوشطة حزب اهلل العدائية في جنوب لبنا

ول ن في

وفس الوقت ،يبقى الجيش اللبناوي من المؤسسات القليلة التي ال تزا تساعد في المحافظة على مظهر من
النظام العام في الدولة إذا اب حضور الجيش ،قد تشهد "إسرائيل" المزيد من المتظاهرين الفلسطينيين
الذين يحاولو االجتياز والتسلل عبر الحدود؛ وقد تصبح المظاهرات التي تنتشر على طو األراضي اللبناوية
حاليا من ِقبل الجيش – عنيفة وفوضوية
 والتي ال تزا مضبوط ًة إلى ٍّحد ما ً
الزعمام

كثيرا ما ينتقد داعمو الجيش اللبناوي والواليات المتحدة  -وبع
تداعيات تدهور الجيش اللبناويً :
من الطبقة السياسية  -ا لعالقات ما بين مؤسسات الجيش اللبناوي وحزب اهلل ،ويستشهد أولئك المنتقدو

بهذه العالقة لطلب قطع التمويل العس ري األجنبي األميركي( )FMFهذا التعاو إئ الي ويجب معالجته
يجب على وائنطن أ ُتلزم الجيش اللبناوي بشروط معينة ،وللقيام بذلك يجب على إدارة بايد االوخراط
في عملية رفع التمويل الستبعاد كبار الضباط الموالين لحزب اهلل ،وكذلك يجب على إدارة بايد أ تشترط
المساعدة على الجيش اللبناوي بإوهام ممارساته الفاضحة عبر استخدام المحاكم العس رية الستهداف
منتقدي حزب اهلل في الداخل والخارج ال ينبغي لهم أ يعملوا كحامين لحزب اهلل ل ن قطع كل التمويل
المالي عن الجيش اللبناوي خال األزمة المالية الحالية سي و بمثابة هزيمة ذاتية باإلضافة إلى التداعيات
على الوضع األمني سالف الذكر ،يم ن أ يؤدي تدهور و/اوهيار الجيش اللبناوي إلى زيادة ما يسميه الباحث
مارتن كرامر "الشباب الزائدين عن الحاجة" ،أي العاطلين عن العمل في المجا العس ري ،ما يدفعهم إلى
البحث عن وظائف ضمن ميليشيات طائفية
لبنا ليس حزب اهلل :بالتأكيد ،حزب اهلل يهيمن على لبنا ولن يتم إوهام هيمنته في أي وقت قريب لن
يستهدف الجيش اللبناوي "المنظمة اإلرهابية" ،ل ن السياسيين والنشطام المعارضين لمفاهيم هذه الجماعة
يتعرضو للتهديد أو القتل ال ينبغي أ ي و رد الواليات المتحدة على هذه الدينامي ية هو ترك لبنا
ليصبح والية كاملة إليرا

كما هو الحا مع العراق ،يجب أ تستمر وائنطن في التعامل ودعم الجهات

الفاعلة المحلية التي تشارك القيم األميركية وتطمح لممارسة السيادة في الوقت وفسه ،بينما تساعد
12

ماليا يلقي
الواليات المتحدة في تخفيف المعاواة اإلوساوية في لبنا  ،يجب أ تستمر في استهداف حزب اهلل ً
م سؤولو حزب اهلل باللوم على العقوبات األميركية في االوهيار االقتصادي للدولة ،ل ن الغالبية العظمى من
اللبناويين تعرف بش ل أفضل كيف ساهم استغال حزب اهلل للنظام المصرفي وفساده وتورطه في تجارة
المخدرات ومعارضته لإل الح بش ل كبير في االوهيار المالي للبنا

ال ئك أوه وقت حساس لفرض

عقوبات إضافية ،ل ن ال ينبغي أ يحصل حزب اهلل على اعتراف وال أ يستفيد أكثر من األزمة التي ساهم
في خلقها وال ينبغي أ ي و حلفام حزب اهلل السياسيو كذلك من المهم أ تستمر وائنطن بالتنافس
مع إيرا في لبنا

في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايد إلى إبرام اتفاق وووي مع إيرا  ،يجب عليها أ

تتشدد في توجهها ضد حزب اهلل
تبقى العقوبات أدا ًة مفيدة :على وائنطن أ
بغ

النظر عن الحزب الذي ينتمو

توا ل فرض العقوبات على النخبة السياسية اللبناوية -

إليه  -فهم ُيبقو

على وظام الفساد المزمن الذي أد ،إلى هذا

أيضا من حلفائه السياسيين
االوهيار وال يتضمن ذلك تصنيف أسمام مسؤولين من حزب اهلل فقط بل ً
وآخرين

ممن يعرقلو تش يل ح ومة إ الحية والقيام باإل الحات على إدارة بايد التي تفخر بأوها

أعادت بنام العالقات مع الشركام األوروبيين وأ

تختلط بهؤالم الشركام كي توا ل التزاماتها بتصنيف

وتأثير أكبر بالنسبة لهؤالم
معنى
النخبة اللبناوية حتى يصدر عنها سلوك أكثر وجاعة للعقوبات األوروبية
ٌ
ً
عضوا من
الممثلين أكثر من العقوبات األميركية وار حيث أ المح مة الدولية الخا ة بلبنا قد أداوت
ً
دورا في ا تيا رئيس الوزرام السابق رفيق الحريري عام  ،2005على وائنطن أ تضغط
حزب اهلل للعبه ً
على ئركائها األوروبيين -الذين ساهموا في دعم وتمويل المح مة في مساعي لهم إلقرار حس المسؤولية
في لبنا  -كي يسموا حزب اهلل ب ليته كمدا ٍ في عملية اال تيا

إضاف ًة إلى ذلك ،وائنطن مهتمة بأ

تسعى لتحقيق العدالة بحق ضحايا لبناويين آخرين من ضحايا حزب اهلل مثل لقما سليم؛ واقد عتيق ضد
الميليشيا وكا يتلقى مساعدة إومائية من الواليات المتحدة ،والذي قُتل في ئهر ئباط من عام 2021
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ورقة منى يعقوبيا

3

بش ل أوضح ،يجب على الواليات المتحدة التركيز على أولويات مستعجلة:
 )1توفير خدمات إوساوية إضافية :في الوقت الذي ينهار وضع اللبناويين تحت خط الفقر ،واوعدام األمن
الغذائي ،يجب على الواليات المتحدة تقديم دعم ومساعدات إوساوية للبنا

في  4آب سوف تقوم فروسا

بعقد مؤتمر بمساعدة الواليات المتحدة ،لتلبية االحتياجات المتزايدة للبناويين في هذا المؤتمر تلتزم
الواليات المتحدة بالتعهد بتقديم مبالم بالدوالر بطرق مبائرة إ المبالم النقدية هي أكثر الطرق فعالية
وآلية مؤثرة بتجاوز الح ومة اللبناوية والقطاع المصرفي الفاسد وحف

كرامة المستفيدين واستقالليتهم

 )2االستمرار بالضغط لضما تش يل ح ومة بأسرع وقت يتبعها عدة خطوات لتنفيذ اإل الحات وتدابير
المساملة :تلتزم الواليات المتحدة بتنسيق الجهود مع فروسا واالتحاد األوروبي للتأكيد على رئيس الوزرام
الم لف ميقاتي لتش يل ح ومة م لفة بتنفيذ اإل الحات التي يطالب بها المجتمع المدوي منذ فترة
سعيا ألطالق حزمة إوقاذ مالي يجب أ تبقى هذه الح ومة بقوتها حتى اوتخابات  2022يجب
طويلة،
ً
على الواليات المتحدة وحلفائها تطبيق الضغط بش ل منسق من خال التهديد بتدابير قسرية تستهدف
أعضام فاسدين من الطبقة السياسية التي تعرقل تش يل الح ومة أو اإل الحات ،قد تتضمن هذه
العقوبات األخر،

التدابير حظر السفر ،وتجميد أموا وثروات ،وبع

 )3تقديم دعم إضافي للجيش اللبناوي :الجيش اللبناوي هو المحور األساسي لالستقرار ،دماره قد يؤدي
إلى فوضى كاملة للبنا

أجور جنود الجيش ومعائاتهم اوخفضت بش ل حاد مثل باقي اللبناويين

ويواجهو العديد من المشاكل منها تأمين قوت عائالتهم تعهدت الح ومة القطرية بالتبرع ب  70ط ًنا
بدال لغالم المعيشة أو الدعم
من الغذام ئهر ًيا للجيش اللبناوي تشمل الخيارات المحتملة مساعدة وقدية ً
المبائر من وزارة الدفاع األميركية للجيش اللبناوي
 )4المطالبة بإجرام اوتخابات بلدية وبرلماوية ورئاسية لعام  2022في موعدها والعمل على مراقبة
االوتخابات ،في حين أ الح ومة الم لفة بقوتها االستثنائية ملزمة بإيصا لبنا إلى بر األما  ،ف ذلك
3

Mona Yacoubian, Senior Advisor on Syria, the Middle East and North Africa, United States Institute of Peace, Testimony
before the House Foreign Affairs Subcommittee on the Middle East, North Africa, and Global Counterterrorism, “Lebanon:
Assessing Political Paralysis, Economic Crisis and Challenges for U.S. Policy”, July 29, 2021
https://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20210729/114005/HHRG-117-FA13-Wstate-YacoubianM-20210729.pdf
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اوتخابات  2022لها وفس القدر من األهمية لضما أ يسلك لبنا طريق التغيير الديمقراطي اوتخابات
عادلة وذات طابع حر ،ساعية لالستقرار ،ومستقلة ،وديمقراطية لبناوية تتيح أفضل طرق للتغيير
الحقيقي ،وفر ة لظهور أ وات مستقلة ،ال سيما في البلديات ،وست و

المساعدة األميركية عبر

التدريب ومراقبة االوتخابات مهمة وداعمة للبلد إضافة إلى األولويات المستعجل إوجازها ،يجب على
أيضا أخذ التدابير التي تعزز قدرات لبنا واحترازه من تنامي االعتماد على المساعدات:
الواليات المتحدة ً
 تسخير الخبرات وتمويل المؤسسات اللبناوية للمغتربين :يفتخر لبنا

بوجود واحد من أكثر

المؤسسات اال ترابية موارد في العالم أظهرت مؤسسات للمغتربين مثل  LIFEوبع

المؤسسات

الدولية للمغتربين اللبناويين – كي "فريق العمل األميركي  - "ATFLفوائد ملموسة إلتاحة مشاركة
المؤسسات ومنظمات المغتربين اللبناوية أسهمت  LIFEبحوالي  $640,000عبر أعضائها منذ سنة
 2020للتخفيف من هذه األزمة االقتصادية في لبنا

تقدم هذه المؤسسة العديد من المنح

والتدريبات للشباب اللبناوي كذلك ساهم "فريق العمل األميركي  "ATFLبعد اوفجار مرفأ بيروت
يجب على USAID

جوا إلى لبنا
بملف قدره  40مليو دوالر من اإلمدادات الطبية التي ُوقلت ً
است شاف طرق تنسيق وتسهيل مساعدة منظمات ومؤسسات االوتشار اللبناوي (المغتربين) لدعم
لبنا وتلبية احتياجات إوساوية وإومائية
 المساعدة بزيادة تمويل برامج التعليم الخا ة بالوكالة األميركية للتنمية الدولية في ظل تهديد
م اسب التعليم في لبنا

جرام األزمة االقتصادية ،ت تسب البرامج التعليمية للوكالة األميركية

للتنمية الدولية أهمية أكبر كلما زاد الفقر في لبنا

تزايد عدد األطفا

المستضعفين الذين

يحتاجو إلى مساعدة تعليمية وسي و من األهمية بم ا زيادة الدعم للمدارس االبتدائية ،بما
في ذلك بالمواد التعليمية واللوازم المدرسية ،وكذلك من المستحسن زيادة عدد المنح الدراسية،
ودعم مؤسسات التعليم العالي ،كالجامعة األميركية في بيروت والجامعة اللبناوية األميركية،
وبالتالي المحافظة على المفتاح األساسي للقوة الناعمة للواليات المتحدة والمساعدة على تخفي
وسبة "هجرة األدمغة" المتزايدة في البالد
 توسيع برامج النمو االقتصادي للوكالة األميركية للتنمية الدولية تؤكد األزمة االقتصادية في لبنا
على الحاجة إلى تعزيز قطاع خاص منتج يوفر الوظائف وفرص النمو يم ن أ يؤدي دعم تطوير
المؤسسات عبر العديد من القطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة والت نولوجيا الزراعية واالقتصاد
الرقمي إلى تحفيز خلق فرص العمل ووضع لبنا على طريق النمو الشامل والمستدام يجب على
الوكالة األميركية للتنمية الدولية أ توسع برامجها للنمو االقتصادي التي تعتمد على آليات متعددة
مثل تمويل المشاريع ،وتقديم قروض ميسرة وقليلة الت لفة ،والشراكات بين القطاعين العام
والخاص
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الخال ة
وذيرا
على الواليات المتحدة أ تعير اهتما ًما أكبر ألجراس اإلوذار المدوية في لبنا  ،فقد ت و أزمة لبنا
ً
على تحديات أعصى مقبل ٍة على المنطقة فأ دام الجائحة عبر الشرق األوسط ت شف عن تحديات بعيدة
المد ،من دو حل بالنسبة للواليات المتحدة ،من المهم أ تقوم بنقلة ووعية في أسلوب تعاملها مع
الشرق األوسط وحيث إ الواليات المتحدة تتحو عن وضعية الحروب األبدية في المنطقة ،فإ استراتيجي ٌة
تقوم على التنمية والدبلوماسية ست و

أكثر مالمم ًة وفعالي ًة في التعامل مع تحديات ما بعد الجائحة

المعقدة التي سيواجهها الشرق األوسط لبنا هو المثا األكثر درامية عن ردامة الح م في المنطقة إ
مجابهة أزمات لبنا

دبلوماسية الواليات األميركية الفعالة ووضع برامج

المتتالية بفعالية من خال

مهما ،ليس فقط للبنا بل للمنطقة جمعام
للمساعدة ست و امتحا ًوا ً
******

ورقة رودا سليم

4

يجب أ تركز مشاركة الواليات المتحدة في لبنا على:
 )1التخفيف من حدة الصعوبات االقتصادية:
حيث إ احتياجات عميوم الشيعب قيد تزاييدت بشي ل رهييب وسيط أزمية اقتصيادية متفاقمية ،ينبغيي عليى
الواليات المتحدة وئركائها اليدوليين أ يبيادروا إليى وضيع جهيودهم فيي سيبيل تقيديم مسياعدة إوسياوية
مسبقا والتي تمد اللبناويين والالجئين بالخدمات األساسيية ،ويتضيمن ذليك أ
ً
لينهضوا بالبرامج الموضوعة
تصلهم معووات ذام ومام آمنة بطريقة مضمووة ،باإلضافة إلى الرعاية الصحية وخيدمات التعلييم وكيا
للمنظمات ير الح ومية والجمعييات الخيريية المحليية والدوليية المبيادرة البيارزة لميلم الفجيوة الناتجية عين
قصييور أدام الدوليية ول يين ر ييم ذلييك ،هنيياك هبييوط رهيييب فييي القييدرة علييى تييوفير الخييدمات واألوضيياع
االقتصادية المتدهورة يتجاوز قدرات الجمعيات لقد باتت الحاجة ملح ًة لتوفير إعاويات فوريية قصييرة الميد،
على ئ ل

ٍ
أيضيا وضيع
وقدا ،وتوزيعٍ للمواد الغذائية والدوام ،وإمدادات الرعاية الطبية ويجب ً
دقات ُت َّ
قدم ً

خطط لحلو بعيدة المد ،من أجل العائالت اللبناوية الضعيفة ومجموعات الالجئيين اليذين يفتقيرو لألمين
الغذائي والصحي ،بحيث تأتي بحلو تتمييز بالديمومية وتركيز عليى تعزييز قيدرة النياس فيي االعتمياد عليى
النفس ووضعِ برامج تم نهم من الت سب لمعيشتهم

4

Randa Slim, Senior Fellow and Director, Program on Conflict Resolution and Track II Dialogues, The Middle East Institute,
House Foreign Affairs Subcommittee on the Middle East, North Africa, and Global Counterterrorism, “Lebanon: Assessing
Political Paralysis, Economic Crisis, and Challenges for U.S. Policy”, July 29, 2021
https://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20210729/114005/HHRG-117-FA13-Wstate-SlimPhDR-20210729.pdf
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 )2قيادة المشاركة الدولية في لبنا :
من خال العمل مع فروسا والسعودية يم ن للواليات المتحدة تعزيز وقيادة المشياركة الدوليية ألجيل لبنيا ،
بما في ذلك الجهود الدبلوماسية المنسقة تجاه تش يل ح ومة الت نيوقراط مين المسيتقلين واالختصا ييين
الذين يم نهم الشروع والبدم في المهمة الصعبة بالمفاوضات مع المؤسسات الماليية الدوليية مثيل

يندوق

النقد الدولي ،والبنك الدولي ،والدو األعضام في ميؤتمر سييدر ألجيل التموييل المشيروط بإ يالحات كبييرة
وإجرامات

ارمة

على الر م من ئدة األزمية االقتصيادية ،فيإ وضيع لبنيا عليى مسيار اإلوعيات االقتصيادي لييس بالمهمية
المستحيلة ،فمع وجود الح ومة المناسبة واالهتمام من قبل الواليات المتحدة ،بما في ذلك ال ووغرس وكبار
المسييؤولين ،ودو مثييل فروسييا والممل يية المتحييدة وألماويييا والممل يية العربييية السييعودية واإلمييارات العربييية
المتحدة وال ويت ،يم ن للبنا التعافي من هذه األزمات المتعددة.
محسن لتوزيع المساعدات
سيحتاج المجتمع الدولي إلى التو ل إلى ميثاق جديد للبنا  ،بما في ذلك وموذج َّ
 وموذج يتجاوز سلطة الدولة ويتم من خالله توجيه جميع المساهمات الدولية يم ن أ يتخذ ذليك ئي لمعتمدة من
سلطة دولية يعمل بها متخصصو لبناويو مستقلو ويخضعو لمجلس إدارة بأ لبية دولية
َ
الدو الماوحة هناك تجارب مختلطة مع االتفاقات الدوليية التيي تشيترط المسياعدة عليى األدام لقيد كاويت
"مؤسسة تحدي األلفية" فعالة للغاية في تغيير حساب الت لفية والفوائيد لإل يالح فيي البليدا الشيري ة مين
خييال تييوفير آليييات للح ومييات إليصييا إوجازاتهييا إلييى مواطنيهييا والجهييات الماوحيية والمسييتثمرين األجاوييب،
وبالتالي تشجيع المساعدات اإلضافية واستثمارها
 )3مساعدة اللبناويين على إوهام الفساد المخطَّط له وتعزيز المساملة:
إ الخطوة األولى في مسييرة اإل يالح إلوهيام الفسياد وتعزييز المسياملة فيي لبنيا هيي إوشيام لجنية دوليية
لتقصي األحداث من أجل التحقيق في اوفجار مرفأ بيروت في آب  2020يجب على الواليات المتحدة وفروسيا
توجيه جهد دولي إلوشام مثل هذه اللجنة بعد مرور ما يقرب من عام على االوفجار ،لم تصدر وتائج تحقييق
الح ومة
سوف تسعى لجنة تقصي الحقائق الدولية لتبيا مسببات االوفجيار وتحدييد المسيؤو عنيه يجيب أ ي يو
محيدد إلجيرام تحقيقهيا ويجيب أ تشيمل متخصصيين لبنياويين ودولييين وأ تيتم
لهذه اللجنة إطيار زمنيي
َّ
قيادتها من خال ئخصية دوليية رفيعية المسيتو ،خيال الشيهر الماضيي ،وقيع  53مين األفيراد والجماعيات
اللبناوية ،اإلقليمية والدولية ،وكذلك  62من الناجين وأسر الضحايا ،رسال ًة تحث اليدو األعضيام فيي مجليس
حقوق اإلوسا التابع لألمم المتحدة على إوشام بعثة تحقيق في اوفجار العام الماضي
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 )4الحفاظ على المساعدة األمنية للجيش اللبناوي:
الجيش اللبناوي هو المؤسسة الوحيدة التي تتمتع باحترام أ لبية اللبناويين ،كميا أويه تصيرف بشي ل

يائب

أساسييا فيي تخفييف التهدييدات الداخليية
دورا
ً
مع المتظاهرين إ لدعم الواليات المتحيدة للجييش اللبنياوي ً
والخارجية عن المنظمات والجهات ير الح ومية وفي تعزيز أمن الحيدود ميع سيوريا باإلضيافة إليى الحفياظ
على المساعدة األميركية بالمعدات العس رية والتدريب ،فالجيش اللبناوي يحتاج إليى دعيم إضيافي لعيائالت
جنوده من خال االوخراط مع الحلفام والشركام فيي أوروبيا والشيرق األوسيط لمسياعدة لبنيا  ،وعبير إظهيار
المستمرين بدعم الشعب اللبناوي في هذه األزمة االقتصادية ير المسبوقة ،وتوضييح أ
االهتمام وااللتزام
َّ
الحل الدائم لعدم االستقرار السياسي واالقتصادي فيي لبنيا ي يو عبير القيرارات التيي يتخيذها السياسييو
والمواطنو اللبناويو  ،ومن خال منع الفراغ الذي ستمأله روسيا وإيرا  ،فإونا وخدم مصالحنا
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ندوة للسفيرة األميركية في
لبنان

الموضوع
بتاريخ  5آب  2021أقامت الجامعة اللبناوية األميركية باالئتراك مع فريق العمل األميركيي الخياص بلبنيا ()ATFL
ودوة على تطبيق  Zoomبعنوا "بعيد عيام :لبنيا بعيد اوفجيار مرفيأ بييروت" ئيارك فيي النيدوة كيل مين سيفيرة
الواليات المتحدة في لبنا دوروثي ئيا ،والمنسقة الخا ية لألميم المتحيدة لشيؤو لبنيا جواويا رووي يا ،ورئييس
معهد الشرق األوسط بو سالم ،ورئيس الجامعة اللبناوية األميركية ميشا معوض ،وميدير ومؤسيس ئيركة أبيي
وادر للخدمات االستشارية جو أبي وادر أدار الجلسية اليرئيس والميدير التنفييذي لفرييق العميل األميركيي الخياص
بلبنا إدوارد ابرييل فيما يلي أبرز النقاط التي استخلصناها من الندوة

أبرز النقاط
دوروثي ئيا:
 الجامعة اللبناوية األميركية هي ئريك أساسي للواليات المتحدة
 أميركا تدعم كل المطالب الداعية لمحاسبة المسؤولين اللبناويين
 ساعدت الواليات المتحدة بالو و إلى الحقيق حو اوفجيار المرفيأ عبير التحقييق اليذي أجيراه م تيب
بنام على هذه النتائج
التحقيقات الفدرالي ( )FBIوأدعو اللبناويين أ يتابعوا ً
 أو خطوة لتحقيق اإل الحات هي تش يل ح ومة جديدة
 %50 إلى  %60من اللبناويين يعيشو تحت خط الفقر
جيدا فيي لبنيا تعميل الوالييات المتحيدة عليى دعيم المشياريع الصيغيرة
 بسبب الوضع المالي السير ً
وخلق فرص عمل للبناويين فهم بحاجة إلى دعمنا لالستمرار
 تعمل الواليات المتحدة على دعم الجيش اللبناوي وقو ،األمين اليداخلي اليدعم ال يجيب أ يقتصير
على المؤسسات فقط بل يجب أ وقوم بدعم أفراد الجييش وقيو ،األمين اليداخلي ألوهيم يميرو
بفترات

جدا
عبة ً
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 ال يم ن حل األزمة اللبناوية بمشاركة داعم ومتبرع واحد للبنا

فلبنا بحاجية للمسياعدة مين أكثير

من جهة ماوحة دولية
 تعميل الوالييات المتحييدة عليى مسياعدة القطيياع الصيحي والقطيياع التربيوي عين طريييق دعيم بعي
المستشفيات والمدارس
قريبا هو تقديم مساعدات ذائية للشعب اللبناوي
 أحد المشاريع التي ستقوم بها أميركا ً
حيحا أ منظمات المجتمع المدوي في لبنا ترتبط بالواليات المتحدة
 ليس
ً
 يجب تطبيق سياسة "العصا والجزرة" في لبنا
" العصا":
 1العقوبات الفروسية
 2العقوبات األميركية وخا ة على حزب اهلل
 3االتحاد األوروبي سيقوم بفرض عقوبات على بع

اللبناويين

أيضا بفرض عقوبات على بع
 4يجب على ال ثير من الدو األخر ،أ تشارك ً

اللبناويين

" الجزرة":
 1عبر

ندوق النقد الدولي

 أقابل باستمرار منظمات المجتمع المدوي في لبنا

حتيى ار ال تمتليك منظميات المجتميع الميدوي

رؤية واضحة وموحدة على الر م من أوهم متفقو على بع

النقاط

 تعارض منظمات المجتمع المدوي أي تأجيل لالوتخابات
 تؤمن منظمات المجتمع المدوي بإ أحد أوجه التغيير هو إئراك الشيباب والنسيام أكثير فيي الحيياة
السياسية وعليه فسي و لهم حضور بارز في االوتخابات القادمة
 طلب مني وزير الخارجية األميركية أوتووي بلين ن أال ينحصر دوري فيي لبنيا فقيط بيل يجيب أ
أيضا تحت عنوا "استراتيجية دبلوماسية منسقة"
ي و لي دور في السعودية ً
جدا من لبنا وتعتبير أ السياسييين اللبنياويين قيد سيرقوا األميوا التيي أرسيلتها
 السعودية مستامة ً
السعودية لمساعدة البلد
 أثنام لقائي مع السفيرة الفروسية بالقيادة السعودية في الرياض أعيرب السيعوديو عين اهتميامهم
بما قلناه لهم حو لبنا
 سي و هناك توا ل أكبر مع السعوديين في الفترة المقبلة
 الهدف هو ت وين "جبهة موحدة" للملف اللبناوي
 سي و للواليات المتحدة وفروسا والسعودية تأثير كبير على لبنا
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 لقد قمنا بتوسيع وطاق العقوبات ليشمل أكثير مين طيرف سياسيي واحيد (حيزب اهلل) العقوبيات عليى
مثال تأتي في هذا السياق وسي و هناك عقوبات على لبناويين آخرين
جبرا باسيل ً
بو سيالم (تيم التعرييف ببيو سيالم بأويه يمتليك ال ثيير مين المعلوميات حيو االوتخابيات بح يم متابعتيه
للموضوع وبالتالي من المم ن أ ي و من الفاعلين األساسيين في االوتخابات القادمة)
 حزب اهلل هو التحدي األكبر بالنسبة للبناويين
حاليا أكثر توح ًدا من قبل
 منظمات المجتمع المدوي ً
 ما تزا منظمات المجتمع المدوي بحاجة لل ثير من العميل إلحيداث أي تغييير ول ين ال يم ين ي
النظر عن التقدم ال بير التي أحدثته
 تؤكد جميع منظمات المجتمع المدوي على رفضها ألي تأجيل لالوتخابات
قريبا
 ال أعتقد أ الح ومة اللبناوية ستتش ل ً
 أية ح ومة جديدة يجب عليها العمل مع

ندوق النقد الدولي والجهات الماوحة الدولية

 يجسد العام  2022عام الفرص السياسية والتغيير السياسي ألوه وقطة بداية التغيير في لبنا بسبب
حصو االوتخابات البلدية والرئاسية في هذا العام
أيضا
 روسيا والصين يريدا مساعدة لبنا
ً
جزما من الدعم الدولي للبنا
ُ تعد روسيا والصين ً
 حزب اهلل هو أداة إيرا في لبنا ويقوم بما تمليه عليه السلطة في إيرا
 السعودية لن تساعد لبنا إال عند تش يل ح ومة جديدة
بلدا ذا سيادة فهناك جيش ير رسمي يح مه وتابع إليرا
 بالنسبة للسعودية لبنا ليس ً
 على الر م من أ تركيا تساعد لبنا في بع

أساسييا
العبيا
الحاالت إال أوها ليست بموقع لت يو
ً
ً

في البلد
تغيييرا ملحوظًيا
 التغيير في االوتخابات القادمة سي و محدو ًدا فمنظمات المجتمع المدوي لين تحيدث
ً
تغييرا
بل سنحتاج من  5سنوات إلى  10سنوات حتى ور،
ً
ئخصا إلى البرلما الجديد من خارج األحزاب السياسية
 من المتوقع أ يصل ما بين  10إلى 15
ً
ميشا معوض
 أهم القطاعات التي تحتاج إلى دعم هي القطياع الصيحي ،وقطياع التعلييم ،وكيل ميا يتعليق برعايية
األطفا
 لن ي و هناك أي رد من الشعب اللبناوي في االوتخابات القادمة بل أتوقع أ يعاد اوتخاب وفيس
حاليا
الطبقة الموجودة ً
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توقّعات حول العراق

الموضوع
دراسة بعنوا

"العراق  :2021-2020تنبؤات" أعدتها كاثرين الولر ،محللة الشؤو

العراقية في "معهد دراسات

الحرب" 5و ُوشرت بتاريخ حزيرا 2021

الملخص التنفيذي
ال يم ن للواليات المتحدة أ تعمل على استقرار الشرق األوسط  -أو تخفي

أولويته بش ل آمن  -دو

أوال تتعامل القو ،اإلقليمية مع العراق على أوه ساحة لخوض
تحقيق االستقرار في العراق ً

راعات بالوكالة

تضر بمصالح الواليات المتحدة وتعزز الالإستقرار في المنطقة االستقرار يولد االستقرار؛ فتعزيز الدولة
العراقية بحيث ال يم ن بسهولة أ

تدور داخل حدودها حروب بالوكالة األجنبية من ئأوه أ يقلل من

التوترات في المنطقة دولة عراقية أكثر مرووة يعني تمتعها بحماية أفضل من التدخل األجنبي في
المستقبل مثل أوشطة الميليشيات المدعومة دوليًا ،والنفوذ السياسي ،والجهادية .يم ن لعراق مستقر وذو
وسياسيا بين جيراوه المعتد بهم :إيرا وتركيا والممل ة العربية السعودية،
سيادة أ يش ل حاج ًزا ماد ًيا
ً
وبين إيرا ومشروعاتها في سوريا ولبنا

ويم ن أ يساعد هذا الحاجز في تم ين المحور المنشود في

بعيدا عن
سياسة الواليات المتحدة والتركيز األمني على االهتمامات الملحة في أماكن أخر ،من العالم
ً
الشرق األوسط.
المرجح أ
لسوم الح  ،ال يتجه العراق وحو مزيد من االستقرار على المد ،المتوسط إلى الطويل ومن
َّ
يطغى

نع القرار من ِقبل جهات خارجية على وتائج

نع القرار في القيادة العراقية وإخراجها عن مسارها

في األئهر الثماوية عشر المقبلة كما قد ينتج عن استمرار ح م النظام السياسي الفاسد في العراق من ِقبل

Katherine Lawlor, “IRAQ 2021–2022: A FORECAST”, Institute for the Study of War, June 2021
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Iraq%20-%20A%20Forecast.pdf
5
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العديد من وفس النخب التي تقاسمت السلطة منذ عام  2006درجة معينة من المرووة المحلية بعد اوتخابات
قادرا على التغلب على تدخل القو ،اإلقليمية األخر،
 2021في العراق ،ل ن من المحتمل أال ي و العراق ً
أجر ،معهد دراسة الحرب ) (ISWفي ربيع عام  ،2021سلسلة ورت عمل مع خبرام داخليين وخارجيين
ترجيحا واألئد خطورة للدولة العراقية في األئهر الثماوية عشر المقبلة تقدم هذه
للتنبؤ بالمسارات األكثر
ً
ترجيحا واألوجع واألخطر على المصالح األميركية
الورقة وتائج بحث المعهد وتقييمات أولية للمسارات األكثر
ً
أيضا سلسلة من السيناريوهات البديلة
واستقرار العراق في ذلك اإلطار الزمني كما ستطرح هذه الورقة ً
وستسلط الضوم على المؤئرات التي يم ن أ تساعد

اوعي السياسة في الواليات المتحدة على توقع

االوع اسات وفهم تداعيات األحداث ال بر ،بش ل أفضل عند حدوثها وتستند الورقة إلى تقييمات استقرار
الموضحة في الورقة السابقة لل اتبة" :العراق هش وليس ميؤوس منه :كيف تقوض هشائة العراق
العراق
َّ
االستقرار اإلقليمي".
وجد معهد دراسة الحرب ) (ISWأ الدوافع الداخلية للعراق ستعزز الوضع الراهن للفساد السياسي ،مما يوفر
استمرارية قصيرة األجل دو معالجة عيوب الدولة المتجذرة معظم النخب السياسية في العراق ،وال سيما
قادة الفصائل السياسية من الشيعة واألكراد ممن تقاسموا السلطة منذ عام  ،2006اوخرطوا في النظام
وخب بح م المستثمر وستتجنب الصراعات أو الحروب األهلية ما دامت
السياسي القائم على الغنائم ستبقى ٌ
محتفظة بنصيبها من الغنائم استمرار الح م بعد االوتخابات البرلماوية لعام  2021لن يؤدي إلى تحسين
ووعية الحياة للشعب العراقي ،ول نه قد يزيد من استقرار الدولة على المد ،القريب إلى المتوسط ،ويخلق
مجاال لتطوير وظام جديد.
ً
ومع ذلك ،فإ

الوضع السياسي واالقتصادي للعراق ال يم ن أ

يستمر في وهاية المطاف .ال يم ن أ

تستمر الدولة العراقية في خلق وظائف ح ومية إلرضام س اوها العاطلين عن العمل الذين يتزايد عددهم
وسخطهم على حد سوام ،ما عدا الزيادة الهائلة والمستمرة في أسعار النفط .إ استقرار العراق ،في وواح
المرجح أ تطغى دينامي ياته الداخلية الصعبة على دينامي يات إقليمية أكبر
كثيرة ،خارج عن سيطرته .من
َّ
تهديدا .تدير كل من إيرا والممل ة العربية السعودية ودو الخليج األخر ،و"إسرائيل" وتركيا
وأكثر
ً
راعاتها على األراضي العراقية ،مما يؤدي إلى زعزعة استقرار العراق والشرق األوسط ال بير.
ومن بين هذه الصراعات ،تعتبر تلك التي تشترك فيها إيرا هي األخطر على العراق والمنطقة يجب على
الواليات المتحدة أ تعمل على إدارة أو قمع الصراعات الخارجية األكثر سلبية ،وبالتالي إفساح المجا أمام
تمثيال
النظام المحلي العراقي ليتطور إلى وظام أقو ،وأقل فسا ًدا وأكثر
ً
 ستوا ل إيرا حملتها لطرد الواليات المتحدة من العراق والشرق األوسط من المحتمل أ إيرا
ووكالمها يسعو

بهجماتهم إلى تش يل مراجعات مبائرة لوضع القوات األميركية في الشرق

األوسط ،وعلى وجه التحديد ،وتائج الحوار االستراتيجي بين الواليات المتحدة والعراق ستشن
الميليشيات المدعومة من إيرا باوتظام هجمات على القوات والمنشةت األميركية (وتلك المرتبطة
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بها) لتحفيز االوسحاب األميركي ال امل من العراق وربما المنطقة بأكملها ،وكالهما من األهداف
المرجح أ تعتمد هجمات الوكالم اإليراوية المستقبلية على األ و األميركية
اإليراوية األساسية من
َّ
في العراق على أحدث الهجمات مثل الطائرات من دو طيار ،مما يزيد من الدقة والفتك المحتملَين
أيضا أ يتم تحديد مد ،فتك هذه الهجمات وتواترها وحجمها من خال حالة
للهجمات من
المرجح ً
َّ
التوترات األميركية اإليراوية ومع ذلك ،في السيناريو األكثر خطورة ،يم ن لقادة الميليشيات العراقية
أ يستبقوا حسابات إيرا ويشنوا هجمات لتعزيز حمالتهم المنفصلة ول ن المت املة لتش يل عملية
نع القرار في الح ومتَين األميركية والعراقية واإلطاحة بالقوات األميركية قد يؤدي وشاط
الميليشيات المستقلة إلى خطر حدوث تصعيد ير محسوب بين الواليات المتحدة وإيرا .
 ستشن إيرا بش ل متزايد هجمات عبر وكالم عراقيين ومن األراضي العراقية على الممل ة العربية
السعودية ودو الخليج األخر .،ستستمر الهجمات المدعومة من إيرا على الجهات الفاعلة اإلقليمية
حيث يعمل وكالم إيرا العراقيو

على تحسين قدرات طائراتهم بدو

طيار ما لم تتم ن إيرا

والسعودية من التو ل إلى ووع من التهدئة .ستزيد إيرا من هذه الهجمات إلى جاوب محادثاتها
مع السعودية لدق إسفين بين األخيرة وئركائها األميركيين ومنع أي تحسن في العالقات السعودية
المرجح أ تن ر إيرا في الوقت وفسه مسؤوليتها عن الهجمات وتتعهد بتقليصها
اإلسرائيلية .من
َّ
إذا أذعنت السعودية للمطالب اإليراوية ووأت بنفسها عن أميركا.
 قد تهدد إيرا

"إسرائيل" بش ل متزايد من العراق وسوريا ،مما يؤدي إلى مزيد من الضربات

اإلسرائيلية االوتقامية في هذين البلدين .تستخدم إيرا العراق لبنام عمق استراتيجي والمساعدة في
ردع هجوم تقليدي من ِقبل "إسرائيل" أو يرها على إيرا  .ستشن "إسرائيل" ارات جوية إضافية
متزايدا من ِقبل الجماعات الشيعية المتطرفة المدعومة
تهديدا
ضد أهداف داخل العراق إذا الحظت
ً
ً
من إيرا في العراق .يم ن أ ينشأ هذا التصور من االستخدام المتزايد لقدرات الطائرات من دو
طيار بعيدة المد ،من ِقبل وكالم إيرا العراقيين ،أو مشاركة الجماعات العراقية في أوشطة ضد
المرجح أ تؤدي الضربات
"إسرائيل" في سوريا أو لبنا  ،أو رحيل القوات األميركية من العراق .من
َّ
الجوية اإلسرائيلية إلى هجمات اوتقامية مزعزعة لالستقرار من ِقبل وكالم إيرا ضد الواليات
المتحدة أو ئركائها وضد الح ومة العراقية إذا اعتبر وكالم إيرا

رد الح ومة على االوتهاكات

اإلسرائيلية للسيادة العراقية ير ٍ
كاف.
 يم ن أ يؤدي المزيد من االضطراب التركي للوضع القائم منذ ربع القر الماضي في ئما العراق
وأماكن أخر ،في المنطقة إلى إثارة التنافس التركي اإليراوي المزعزع لالستقرار في األراضي
العراقية محاوالت تركيا توسيع وفوذها ووجودها األمني خارج وطاق النفوذ التركي التقليدي في
كردستا

العراق إلى األجزام التي تسيطر عليها إيرا

تقليد ًيا في ئما

العراق أدت بالفعل إلى

المرجح أ تقسم إيرا وتركيا
هجوم واحد مدمر على األقل بالوكالة اإليراوية على قاعدة تركية .من
َّ
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هذا التوتر وتعزالوه .ومع ذلك ،في السيناريو األكثر خطورة ،تخاطر إيرا

وتركيا بإئعا

راع

ئرعيا
بالوكالة من أجل النفوذ على أجزام من العراق قد تعتبرها تركيا بش ل متزايد على أوها تنتمي
ً
إلى مجا وفوذها.
بينما تسعى إيرا واألعدام ارخرو إلى إجبار العراقيين على دعم السياسات واأليديولوجيات الفاسدة التي
تضر بمستقبل العراق ،يجب على الواليات المتحدة أ توا ل السعي من أجل عراق أقو ،وأكثر ديمقراطية
واستقالال يم نه توفير حاجز إقليمي للتخفيف من حدة النزاعات المستقبلية .لذلك يجب إيجاد تواز بين
ً
البا ما تتنافس فيما بينها:
أربع أولويات في سياسة العراق ً
 1االستمرار في تقديم المساعدة والتدريب والمشورة األميركية ل افة مستويات قوات األمن العراقية.
ال تزا

مهمة م افحة داعش المستمرة تعتمد على الدعم األميركي لقوات األمن العراقية من

استخبارات ومراقبة واستطالع ) (ISRالدعم األميركي سيرسخ الهزيمة الدائمة لداعش ويمنع عودة
ظهور هذا التهديد بينما يساعد في بنام جيش عراقي أكثر احترافًا .في ضو

ذلك ،يجب على

الواليات المتحدة تقديم مشورة هادفة ومحدودة النطاق وتدريب قوات األمن المسؤولة عن حماية
كبار المسؤولين في الح ومة العراقية .يم ن لهذا الدعم أ

يم ن هؤالم المسؤولين من اتخاذ

الخيارات الصعبة الالزمة لتأمين مستقبل العراق وفي السياق وفسه حماية أوفسهم من التهديدات
الخارجية والداخلية.
النظام اإليراوي يعتبر مفاوضاته

قد َر اإلم ا ُ .يرجح أ
 2ردع وعرقلة التدخل اإليراوي في العراق ْ
النووية مع الواليات المتحدة منفصلة عن الهجمات بالوكالة في العراق؛ الهدف األساسي من تلك
بدال من التأثير على المفاوضات األميركية-اإليراوية.
الحملة هو طرد القوات األميركية من العراق ً
لذلك يجب أ

ت و

قلقا من أ
الواليات المتحدة أقل ً

مفاوضاتها ستخرج عن مسارها بسبب

عد الرد على هجمات وكالم إيرا التي
ردودها على األوشطة والهجمات اإليراوية الخبيثة في العراقُ .ي ُّ
عنصرا ضرور ًيا إلعادة إرسام الردع ضد إيرا وئب ة
تهدد القوات األميركية والمنشةت داخل العراق
ً
أيضا أ
الميليشيات التي تعمل بالوكالة عنها .يجب على الواليات المتحدة ً
إيرا

تظهر للعيا

أوشطة

السياسية واالقتصادية الضارة في العراق ،بما في ذلك التهريب وئرام األ وات وتهديد

النشطام.
 3استخدام التعاو الدبلوماسي واألمني مع ئركام وحلفام الواليات المتحدة اإلقليميين لردع األوشطة
المزعزعة لالستقرار داخل العراق لد ،تركيا و"إسرائيل" والسعودية ودو الخليج األخر ،القدرة على
زعزعة استقرار العراق بش ل كبير من خال ردهم على األوشطة اإليراوية هناك يجب على أميركا
العمل مع هؤالم الشركام لخلق مقاربة إقليمية مشتركة للعراق تدير بش ل أفضل التهديد الذي
يش له تمترس إيرا في العراق
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 4دعم مطالب حركة االحتجاج الشعبية في العراق وجهود المجتمع المدوي طويلة المد ،لوضع حجر
ي و

للمشاريع األميركية التي تضع ئروطًا

المرجح أ
تمثيال من
األساس لنظام عراقي أكثر
ً
َّ
للمشاركة المدوية على المد ،الطويل التأثير اإليجابي األكبر على مستقبل العراق على المد،
القريب ،يعني ذلك تشجيع مشاركة الناخبين وئفافية االوتخابات وإبراز الجهات التي تهدد أ ًيا منهما
أيضا أ تأخذ بعين االعتبار دعم جهود المجتمع المدوي مثل الح ومة
يجب على الواليات المتحدة ً
الطالبية ،أو فصو التربية المدوية ،أو المناظرات التي ُتعرف الجيل القادم من العراقيين بالعنا ر
األساسية للديمقراطية العلماوية والتشاركية يم ن لمثل هذه البرامج أ تساعد في مواجهة البرامج
الخبيثة التي تدعمها إيرا

والتي تعمل على تلقين الشباب المستضعفين أيديولوجيات متطرفة

ومزع ِزعة الستقرار الدولة العراقية.
ال يجب أ يقارب

اوعو القرار في أميركا مش لة العراق فقط من منظور توقع واستباق األحداث السياسية

أيضا من خال وهج ح ومي كامل يهدف إلى وضع
واألمنية الهامة في األئهر الثماوية عشر القادمة ،ول ن ً
استقرارا في العقود القادمة وهذه النتيجة جديرة باالستثمار األميركي العراقي الذي استمر
ئروط لعراق أكثر
ً
لمدة  18عا ًما.
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استطالع رأي أميركي حول
أداء إدارة بايدن أثناء معركة
سيف القدس

الموضوع
استطالع أجراه مر يد "اسيتطالع القضيايا الحرجية" التيابع لجامعية ميريالويد األميركيية ،6أُجيري فيي الفتيرة مين 22
أميركيا بالغًيا ،يظهير أ
حزيرا إلى  21تموز ،من بين عينة من  3379مواط ًنا
ً

البيية األمييركيين ليم توافيق عليى

جهييود الييرئيس جييو بايييد لييي "إوهييام القتييا " فييي ييزة فييي ئييهر أيييار الماضييي ،مدفوعيية بييرف

أقلييية كبيييرة ميين

الديمقراطيين.
باإلضافة إلى ذلكُ ،يظهر االستطالع الذي وشرته مؤسسة "بروكينغز" البحثية ،تحت إئيراف البروفسيور فيي جامعية
ميريالود الدكتور ئبلي تلحمي" ،أكبر زيادة خال عام واحد تم تسجيلها في عدد الديمقراطيين الذين يرييدو مين
الواليات المتحدة أ تميل وحو الفلسطينيين" ،وذلك عليى األرجيح وتيجية لحيرب "إسيرائيل" عليى يزة ،حييث ألقيى
المزيد من الديمقراطيين باللوم على "إسرائيل" في الصراع أكثر من الفلسطينيين.

الخال ة
يطييرح االسييتطالع سييبعة اسييتنتاجات مهميية استخلص يها ميين بييين العينيية التمثيلييية علييى المسييتو ،الييوطني
األميركي بتوجيه األسئلة إلى  3379من البالغين األميركيين (بهامش خطأ ،)٪1 69 :وقدمتها ئركة "ويلسين
س اربورو" للتسويق.
أوال ؛ رف
ً

معظم األميركيين جهود بايد (السلبية) إلوهام القتا في زة ،وكيا اليرف

خاص بين أولئك الذين يقولو إوهم تابعوا الصراع عن كثب بش ل عام ،رف

مرتف ًعيا بشي ل

 ٪52 6جهود بايد  ،بينما

وافق عليها  ٪47 4من بين أولئك الذين قالوا إوهم تابعوا األزمة عن كثب أو إلى حد ما ،كا الرف
 ٪56رفضوا ،بينما وافق  ٪44من ضمن الديمقراطيين رف

أعلى:

 ٪27 7لسياسة بايد تجاه يزة وهيو ميا يعيد

Shibley Telhami, “Most Americans, including half of young Democrats, disapprove of Biden’s handling of recent Gaza
crisis”, Brookings Institution, July 29, 2021
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/07/29/most-americans-including-half-of-young-democratsdisapprove-of-bidens-handling-of-recent-gaza-crisis/
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رقما مرتف ًعا بش ل ير عادي وتعتبر مواقف الديمقراطيين الذين تتيراوح أعميارهم بيين  18و 34عا ًميا أكثير
ً
اوتقا ًدا ،حيث يرف

حوالي وصفهم ،٪49 7 ،جهود بايد .

ومن المحتمل أ يشمل رف

الجمهوريين لتعامل بايد مع أزمة زة العدييد ممي ن يعتقيدو أ باييد

مؤيدا لي "إسرائيل" بما فيه ال فاية ل ن المالح
ليس
ً

أ عدد الجمهيوريين اليذين يوافقيو عليى سياسية

بايد تجاه زة ( )٪20يفوق عدد الجمهوريين الذين يوافقو عمو ًما على وظيفته كيرئيس ،والتيي تراوحيت
بين  8و٪12
ثاويا؛ ألقى  ٪8 1فقط من الديمقراطيي ن باللوم في األزمة على الفلسيطينيين ،بينميا ألقيى  ٪34 8بياللوم
ً
علييى "إسييرائيل" ،و ٪52 5حم لييوا المسييؤولية للطييرفين علييى حييد سييوام فييي المقابييل ،ألقييى  ٪59 1ميين
الجمهييوريين بيياللوم علييى الفلسييطينيين ،وألقييى  ٪3 7بيياللوم علييى "إسييرائيل" ،و ٪31 3ألقييوا بيياللوم علييى
الجيياوبين بالتسيياوي بشي ل عييام ،يميييل األميركيييو ميين ذوي األعمييار  34-18عا ًميا إلييى إلقييام اللييوم علييى
"إسرائيل" ( )٪30 1أكثر من الفلسطينيين ( ،)٪20 2ويميل الديمقراطيو  34-18عا ًما إلى إلقام الليوم عليى
"إسرائيل" ( )٪45 1أكثر ب ثير من الفلسطينيين ()٪6 1
ثال ًثا ؛ يريد عدد كبير من الديمقراطيين ( ،)٪43 7وربيع األمييركيين عمو ًميا  ،أ "تميارس الوالييات المتحيدة
مزيدا من الضغط على إسرائيل ،بما في ذلك وقف المساعدات" فيي المقابيل ،يرييد  ٪49مين الجمهيوريين
ً
و ٪8 5من الديمقراطيين ممارسة ضغط مماثل على الفلسيطينيين بشي ل عيام ،فيميا ال ير يب  ٪48 7مين
تقريبيا مين الجمهيوريين
المستطلعين في ممارسة ضيغط إضيافي عليى أي مين الجياوبين ،ميع وفيس العيدد
ً
( )٪44 7والديمقراطيين ( )٪47 8الذين اختاروا هذا الخيار.
راب ًعا؛ يؤيد ُثلث المستطلَعين ربط إمدادات األسلحة األميركية لي "إسيرائيل" بسيلوكها تجياه الفلسيطينيين.
الالفييت أ العديييد ميين الجمهييوريين ( )٪32 3مثييل الييديمقراطيين ( )٪36 3يؤيييدو ربييط إمييدادات األسييلحة
األميركية لي "إسرائيل" بسلوكها تجاه الفلسطينيين بش ل عام ،عارض  ٪46 6مثل هيذه اليروابط ،بميا فيي
ذلك  ٪50 3من الجمهوريين و ٪43 4من الديمقراطيين.
خامسا؛ ُثلثا الديمقراطيين ( ،)٪67 7و ٪44 4من الجمه وريين الذين يعرفو موقف ممثليهم المنتخبين في
ً
ال ووغرس بشأ "إسرائيل"  /فلسطين يقولو إ ممثليهم يميلو إلى "إسرائيل" أكثر مما يفعليو هيم
وقييا حييوالي وصييف المسييتطلعين إوهييم ال يعرفييو أييين يقييف ممثلييوهم فييي ال ييووغرس بشييأ "إسييرائيل"
والم لي
/فلسطين تسلط هذه النتائج الضوم على أ مواقف الناخبين – ال سيما مواقف الديمقراطيين – أقل ً
"إسرائيل" من ممثليهم ،واألهم من ذلك هو أ الجمهور يدرك ذلك.
سادسا ؛ يتوا ل ومو االستقطاب حو الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي حيث يرييد معظيم الجمهورييو مين
ً
الواليات المتحدة أ تميل وحو "إسرائيل" بشي ل مبائير ،فيي حيين أ الغالبيية العظميى مين اليديمقراطيين
والمسييتقلين يريييدو ميين الواليييات المتحييدة أال تميييل إلييى "إسييرائيل" أو الفلسييطينيين وميين بييين األقلييية
الديمقراطية التي تريد أ تنحاز الواليات المتحدة إلى جاوب ضد آخير ،ترييد األ لبيية ار أ تمييل الوالييات
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مسيجلة فييي
المتحيدة وحيو الفلسيطينيين بنسييبة اثنيين إليى واحييد ( ٪17 9إليى  – )٪9 5وهيي أعلييى وسيبة
َّ
الواليات المتحدة لصالح الفلسطينيين في أي من استطالعات الرأي حتيى ار

واألكثير إثيارة لالوتبياه ،بيين

الديمقراطيين من الفئة العمرية  34-18عا ًما ،هناك وسبة  ٪34 5يريدو أ تميل الوالييات المتحيدة وحيو
يجلة فييي اسييتطالعات جامعيية
الفلسيطينيين ،مقارويية بييي  ٪9 1لييي "إسيرائيل" – وهييي ً
أيضييا أعلييى وسيبة مسي َّ
ميريالود حتى ار .
ساب ًعا ؛ يعتقد األميركيو أ إيرا تمتلك أسلحة وووية أكثر مما يعتقدو أ "إسرائيل" تمتل ها في حيين
رسميا بها) بع س إيرا  ،فإ التصور العام
ُعرف عن "إسرائيل" امتالكها أسلحة وووية لعقود (دو االعتراف
ً
األميركييي يفتييرض واق ًعييا مختل ًفييا :يفتييرض  ٪60 5ميين األميييركيين ( ٪70 6ميين الجمهييوريين و ٪52 6ميين
الديمقراطيين) أ إيرا تمتلك أسلحة وووية مقابل  ٪51 7من الذين يقولو إ "إسرائيل" تمتل ها (٪51 7
من الجمهوريين و ٪51 9من الديمقراطيين).
تحليل وخال ة :أهمية زة كاوت كبيرة
إحد ،النتائج الالفتة للنظر في هذا االستطالع هي التحو ال بير في المواقف الديمقراطيية تجياه "إسيرائيل"
والذي ُيعد أكبر من أ ُيفسر ببساطة من خال االتجاهات طويلة األجل ،مما يسلط الضوم على الحرب عليى
مستمرا مألو ًفا ار للدعم القيوي ليي "إسيرائيل"
اتجاها
زة في ئهر أيار الماضي و ُيظهر االستطالع بالتأكيد
ً
ً
بين الجمهوريين ،إلى جاوب تقليل الدعم لي "إسرائيل" بين الديمقراطيين كما يسلط الضيوم عليى التنياق
بين الموقف العام الداعم للغاية الذي اتخذته إدارة بايد تجياه "إسيرائيل" واليرأي العيام اليديمقراطي ،اليذي
يريد بأ لبية ساحقة من الواليات المتحدة أ ت و عادلة ،وبين الذين يؤيدو االوحياز إليى جاويب ميا ،فيإ
العدد يزداد بين الذين يريدو للواليات المتحدة أ تنحاز إلى الجاوب الفلسطيني.
ل ن النتائج تتجاوز االتجاهات الديمو رافية والحزبية هناك أدلية قاطعية عليى أ الحيرب األخييرة عليى يزة
أد ت إلى تراجع الدعم لي "إسرائيل" بين الديمقراطيين ،وخا ة الديمقراطيين الشباب على وجيه الخصيوص،
جدا بحيث ال يم ن أ ي و وتيجة لالتجاهات الديمو رافيية عليى
كبيرا ً
كما ً
ُيعد التغيير خال ً 11
ئهرا فقط ً
المد ،الطويل.
ووتيجة أخر ،،يظهرها االستطالع بشأ االستقطاب السياسيي فيي وائينطن :فيي اسيتطالع آب  ،2020أراد
 ٪13 1ميين الييديمقراطيين أ تميييل الواليييات المتحييدة وحييو الفلسييطينيين ،مقابييل  ٪10 4يفض يلو الميييل
لي"إسرائيل" في االستطالع الجديد ،أراد  ٪17 9أ تميل الواليات المتحيدة إليى الفلسيطينيين ،مقابيل ٪9 5
أرادوا الميل لي "إسرائيل".
في آب (أ سطس)  ،2020أراد  ٪18 3من الديمقراطيين مين فئية  34-18عا ًميا أ تمييل الوالييات المتحيدة
وحو الفلسطينيين ،مقاروة بي  ٪11 4تجاه "إسرائيل" في االسيتطالع الجدييد ،أراد  ٪34 5أ تمييل الوالييات
المتحدة للفلسطينيين ،مقابل  ٪9 1تجاه "إسرائيل".
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جري بيين  22حزييرا و 21تميوز ،أي بعيد تصيويت ال نيسيت اإلسيرائيلي
والجدير ذكره ً
أيضا أ االستطالع أُ َ
( 13حزيرا ) على اإلطاحة برئيس الوزرام بنيامين وتنياهو (الذي لم ي ن يحظى بشعبية بين اليديمقراطيين)
واستبدا ح ومته بواحدة أخر ،تبدو ودية تجاه بايد والبيت األبيي

 ،وبالتيالي ،فمين المحتميل أ ي يو

التحو في رأي الديمقراطيين وتيجة للمواجهة األخيرة في زة هذا العام.
ومن المثير لالهتمام أوه في األسابيع األخيرة اوخفضت تقييمات الموافقة اإلجمالية عليى أدام باييد  ،ويرجيع
ذلك في الغالب إلى اوخفاض التأييد بين الديمقراطيين على الر م من عدم وجود دليل مبائر يشير إلى أ
الحرب على زة كاوت أحد أسباب هذا االوخفاض ،إال أ هنياك ال ثيير مين األدلية السيتنتاج أوهيا ليم تسياعد
بايد وربما تسببت بأضرار لشعبيته
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أراء أميركية حول تداعيات
الحدث األفغاني

الموضوع
ادرا عن جهات أميركية يشتمال على أرام عدد كبير من الخبرام حو تداعيات االوسحاب األميركي من

تقريرا

تاليا
أفغاوستا على المصالح األميركية ويتضمنا تو يات ومقترحات لما يم ن لوائنطن القيام به ً

أبرز الخال ات
ادر عن مجلة "بوليتي و" األميركية وفيها تحليل وأرام لثماوية مسؤولين خدموا عبر إدارات بوت

تقرير

وأوباما وترامب حو
2021

مستقبل طالبا

وأفغاوستا

والمنطقة وخيارات الواليات المتحدة ،بتاريخ  17آب
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 ار بعد أ سقطت أفغاوستا في يد طالبا  ،ما هيي الخطيوة التاليية لهيذا البليدا ميا اليذي يجيب أ
وتوق عه خال األسبوعين واألئهر المقبلةا
فالي وصر ،مستشار أو للممثل األميركي الخاص ألفغاوستا وباكستا :2011-2009 ،
أعتقد أ ما سنراه هو التوطيد التدريجي للسلطة من ِقبل طالبا

سوف يشيددو الخنياق فيي جمييع أوحيام

البالد سيبدأو في االستيالم عليى المؤسسيات الح وميية ،ويشيرعو فيي تطهيير المسيؤولين فيي منا يب
السلطة ما حدث في أفغاوستا هو ئيم أئبه بالثورة إ النظام بأكمله اليذي سياعدت الوالييات المتحيدة
في إقامته في كابو وعبر البالد سوف ينهار يبلم عدد مقاتلي طالبا حيوالي  75000مقاتيل هيذا ال ييزا
جد ا ،بالطبع ،لتغيير البلد على الفور لذلك ،على المد ،القصير ،سيوف يعقيدو تحالفيات ميع السي ا
غيرا ً
ً
وضوحا عليى الح ومية؛
تدريجيا في تعزيز سلطتهم ،وسنر ،تأثيرهم بش ل أكثر
المحليين ل نهم سيبدأو
ً
ً
سيبدأو في إ دار القواوين واألوامر وما ئابه ذلك

https://www.politico.com/news/magazine/2021/08/17/afghanistan-former-us-officials-whats-next-505295
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ليزا كيرتس ،مديرة مجلس األمن القومي لجنوب ووسط آسيا:2021-2017 ،
يجب أ ي و أكبر مخاوف المجتمع الدولي أ تشرع طالبا في حملة من القتل االوتقيامي يجيب أ ي يو
هناك جهد دولي منسق ،بما في ذلك من ِقبل مجلس األمن الدولي ،لتجنب هيذا السييناريو سيت و هنياك
تغييرات في المجتمع األفغاوي ،وست و أكثر حدة في المناطق الحضرية ،وخا ة كابو  ،حيث اعتياد النياس
على أسلوب حياة أكثر حداثة وليبرالية لقد وميت وسيائل اإلعيالم بشي ل متزاييد خيال العقيدين الماضييين،
وسيتغير هذا بال ئك
جيم كالبر ،مدير المخابرات الوطنية:2017-2010 ،
أعتقد أوه يم ننا توقع المزيد من الفوضى ال أعتقد أ طالبا مستعدة إلدارة البالد ،وأتوقيع ظهيور أحيزاب
بين طالبا

لذلك لن ي و هناك تماسك في جميع أوحام البالد ست و بع

الشريعة الصارمة ،والبع

األمياكن خاضيعة ألح يام

ارخر ال يخضع لذلك

باري ب افيل ،مدير أو في مجلس األمن القومي لسياسة واستراتيجية الدفاع:2010-2008 ،
ال توجد مؤئرات على أ طالبا ستغير وهجهيا وروحهيا األساسيية فيي حيين أ األدام السيابق لييس ضيما ًوا
للنتائج المستقبلية ،يجب أ وتوقع المزيد من الشيم وفسه فيي أفغاوسيتا بقييادة طالبيا عيام  2021كميا
فعلنا من وسخة التسعينيات وهيذا يعنيي اتبياع وهيج القيرو الوسيطى فيي ح يم اليبالد ،وعملييات اإلعيدام
العلنية ،وعدم احترام حقوق النسيام والفتييات ،وعيدم وجيود موسييقى ،وتيوفير ميالذ آمين ميع ميرور الوقيت
للقاعدة واإلرهابيين ارخرين الذين سيقومو بالتجنيد والتخطيط ،وذلك على الر م من الخطاب العام الذي
سيقو خالف ذلك والتدريب على العمليات اإلرهابية ضد الواليات المتحدة وأوروبا وأماكن أخر ،،وست و
هذه النسخة من القاعدة أكثر قدرة من سابقتها ،حيث ستتمتع باالتصا عبر ِمنصيات اإلوترويت التيي سيتعزز
كل جاوب من جواوب عملياتها
لوريل ميلر ،وائب الممثل األميركي الخاص بالنيابة ألفغاوستا وباكستا :2017-2013 ،
هنيياك مجموعيية أكبيير ميين األسييئلة حييو الش ي ل الييذي سيييبدو عليييه ح ييم طالبييا فييي أفغاوسييتا

كيييف

كليا ،أم سي و هناك مقاومة ،بما فيي
سيحتفظو ب ل األراضي التي حصلوا عليهاا وهل المقاومة تبددت ً
أبدا أي ووع مين الرؤيية التفصييلية أو البرويامج
ذلك المقاومة المسلحة لح مهم السياسيا لم تطرح طالبا
ً
حقيا أ وقيو كييف سييبدو
السياسي ل يفية ح مهم ألفغاوستا إذا اسيتولوا عليى السيلطة ،وليذا ال يم ننيا ً
األميير هييل سيعرضييو أي وييوع ميين الفتييات علييى القييوات األفغاوييية األخيير ،أم الا هييل سييتبدو ح ييومتهم
وطريقتهم في الح م كما كاوت في التسيعينيات ،أم أوهيا سيت و ئييئًا مختلفًياا ال يوجيد سيو ،القلييل مين
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المعلومات يبدو أ أي ووع من المعارضة لطالبيا قيد تالئيى تما ًميا ل ين يجيب أ وتيذكر أويه بعيد الغيزو
األميركي في عام  ،2001بدا األمر كما لو أ طالبا قد تالئت تما ًما ولم تعيد موجيودة ،ثيم أعيادوا تجمييع
تدريجيا بمساعدة من باكستا وآخرين وعاودوا الظهيور كتميرد ال يبيدو ذليك مرج ًحيا فيي الوقيت
فوفهم
ً
الحالي ،ل نني لن أستبعد تما ًما احتميا أويه عليى ميدار األئيهر والسينوات المقبلية قيد وير ،هيذا النيوع مين
المقاومة المسلحة والتمرد في وجه طالبا
آوي بفورتسهايمر ،وائبة رئيس البعثة في سفارة الواليات المتحدة في كابو  2018-2017 ،ووائبة مساعد
وزير الخارجية لشؤو أفغاوستا :2019-2018 ،
على المستو ،السياسي ،يم ننا عليى األرجيح أ وتوقيع وو ًعيا مين النتيائج التفاوضيية التيي ستشيمل بعي
جزما من ح ومة تهيمن عليها
أعضام الح ومة الحالية ،أو يرهم من القادة السياسيين أو القبليين ،ليصبحوا ً
طالبا

ور ،بع

أمرا ضرور ًيا ألوه كا
الدالئل على أ ذلك بدأ يحدث ،وبالتأكيد كا رحيل الرئيس ني ً

يعارض بشدة تلك النتيجة وعلى المستو ،اإلوساوي ،لألسف ،كل ما يم ننا توقعيه هيو االوتقيا مين أزمية
إلى أخر،
سارة تشايس ،المستشارة الخا ة لرئيس هيئة األركا المشتركة :2011-2010
طالبييا ليسييت مجموعيية مسييتقلة تما ًمييا ،هييم فييي األسيياس

يينيعة االسييتخبارات العس ي رية الباكسييتاوية،

والمعروف باسم االستخبارات الداخلية إذا كنت تريد التف ير فيما قد يحيدث فيي أفغاوسيتا فقيد ي يو مين
جدا التف ير فيما هو في المصلحة االستراتيجية للجيش الباكستاوي في هيذا السيياق ،ال أتوقيع وقيوع
المفيد ً
خسائر جسيمة لنسام يتم جرهن من منازلهن وذبحهن بادا ذي بدم ،ليست هذه هي الطريقية التيي يقاتيل
بها األفغا

ثاويا ،هذا ال يخيدم
يرت ب األفغا أعما عنف لتوضيح الصورة ،ثم يتفاوضو  -كما رأينا للتو
ً

مصييالح باكسييتا  ،مييا يخييدم مصييالح باكسييتا هييو السيييطرة بالوكاليية علييى أفغاوسييتا

أوييا متأكييد ميين أ

الح ومتين الصينية والروسية سيي و لهميا ييوم مييداوي ميع هيذا ل ننيي أئيك ،بصيراحة ،فيي أ ح ومية
طالبا التي ترعاها باكستا أو تيدعمها إليى حيد كبيير ستسيمح ميرة أخير ،ألسيامة بين الد جدييد ال أر،
جنبا إلى جنب مع هجمات إرهابية ضخمة يتم إطالقها من األراضي األفغاوية
الح ومة الباكستاوية العبة ً
ما يم نني تخيله هو محاولية طالبيا التأكيد مين اسيتمرار تيدفق األميوا  -لالسيتفادة مين تيدفق التموييل
الضخم في ئ ل مساعدات إوساوية وتنموية كاوت تتدفق إلى أفغاوستا طوا هذه السينوات تخييل أيين
سيتموضعو للحفاظ على تدفق اإليرادات ،فهذا ما يوضح كييف سيي و سيلوكهم فيي ضيو ذليك ،مين
المرج ح أ تقو المنظمات ير الح ومية الدولية ال بيرة" ،وحن لسنا سياسيين ،وحين ولبيي فقيط احتياجيات
أيضا هذا ال يعني أوه لن ي و هناك معاواة
الس ا األفغا " سي ووو سعدام للحفاظ على تدفق األموا
ً
هائلة لعدد كبير من الناس ،ل ني ال أر ،إبادة جماعية أو قتل للنسام
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رينا أميري ،مستشارة أولى للممثل األميركي الخاص ألفغاوستا وباكستا :2012-2009 ،
إوها فترة زمنية ير مستقرة بش ل ال يصيدق ،ويم ين أ تسيير فيي اتجياهين أحيد السييناريوهات هيو أويه
يم ن أ ي و لديك ح ومة وحدة من ووع ما تجمع الطرفين م ًعا وتتضيمن مسيتو ،معينًيا مين التسيوية -
ول نها ستمنح طالبا قوة ير مت افئة ،ألوهم المنتصيرو العسي ريو

هيذه ليسيت تسيوية سياسيية ،إوميا

استيالم عس ري ثم هناك سيناريو ،كما في الماضي ،حيث تنهار ح ومة الوحيدة فيي ضيو فتيرة قصييرة
رعبيا ،فطالبيا وحشيية وقمعيية
من الزمن وتسقط أفغاوستا فيي حيرب أهليية وهيذا هيو االحتميا األكثير ً
حقيا هيو الحيرب األهليية
للغاية ،والناس في أفغاوستا مرعوبو مينهم ل ين االحتميا اليذي يقليق الجمييع ً
والمجازر ،واحتما ذلك حقيقي للغاية


ما الذي يم ن للواليات المتحدة أ تفعله ،إذا كا هناك أي ئيم تفعليه ،للتيأثير عليى الموقيف أو
تقليل الضررا

وصر:
لم يعد للواليات المتحدة ار وفوذ في أفغاوستا

ل نها يم ن أ تفعل ال ثير عليى الصيعيد الدبلوماسيي

جدا بما تريد أ تفعله طالبا وما ال تفعليه وعليهيا أ
يجب أ ي و لد ،الواليات المتحدة إحساس واضح ً
تستمر في استخدام القنيوات التيي بنتهيا فيي الدوحية للتوا يل ميع قييادة طالبيا واسيتخدام مجموعية مين
أيضيا أ تعميل بشي ل
الترهيب والتر يب لمحاولة التأثير على قراراتهم ل ن يتعين على الوالييات المتحيدة ً
هذا هو الوقيت المناسيب للتعدديية ،لييس فقيط ميع

وثيق مع الدو األخر ،التي لها عالقات مع أفغاوستا

أيضا ميع اليدو التيي ال وتعاميل معهيا عيادة ،وهيي باكسيتا والصيين وروسييا
األوروبيين أو حلفائنا ،ول ن ً
وحتى إيرا

هناك مجموعة من المصالح المشتركة بين جميع هذه الدو حو اإلرهياب ،وأزميات الالجئيين،

بدال من ح م اإلرهاب
وحو قيام طالبا بإرسام االستقرار ً
يجب على الواليات المتحدة االوخراط في دبلوماسية قوية مع تلك الدو لمحاولة إوشام ِمنصة موحدة حتيى
يتم نوا جمي ًعا من إرسا وفس الرسالة ووضع وفس الضغوط على طالبا من أجيل حملهيم عليى التجياوب
أيضا من خال رعاية األمم المتحدة ،التي لم تشارك الواليات المتحدة في أفغاوستا في
يم ن القيام بذلك ً
السنوات األخيرة ،ويم ن لألمم المتحدة أ ت و ذات أهمية خا ة بمساعدة الصين وروسيا وجيرا آخيرين
في مساعدة المجتمع المدوي في أفغاوستا
أفغاوستا

حقيا للبقيام منخرطية فيي
ال أعتقد أ الواليات المتحيدة تتطليع ً

لدينا اهتمامات قصيرة المد ،فيما يتعلق باألئيخاص اليذين يعمليو معنيا وورييد مسياعدتهم -

المجتمع المدوي ،والنسام ،والطبقة الوسطى ل ن هيذه ليسيت مصيالح اسيتراتيجية طويلية األميد ثابتية فيي
أفغاوستا

أساسا لعالقة مستدامة
ولذا ال أر،
ً
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كورتيس:
يجب أ ينصب التركيز الفوري على إجالم الميواطنين األمييركيين بأميا  ،وكيذلك ارالف مين األفغيا اليذين
سيياعدوا الواليييات المتحييدة ،وإال سييي ووو ضييحايا لعمليييات القتييل االوتقامييية لطالبييا

وميين بييين هييؤالم

المسؤولو الح وميو األفغا وقادة المجتمع المدوي الذين تلقوا التمويل والتشجيع مين الوالييات المتحيدة
للعمل في مجا حقوق اإلوسا وقضايا المرأة ار هم مستهدوفو بسبب تعاووهم مع الوالييات المتحيدة،
ووائنطن عليها التزام أخالقي بحمايتهم
يجب أ ت و األولوية الثاوية هي منع وقوع كارثة إوساوية ،ويجب على مجتمع المعووة الدوليية أ يحشيد
داخليا
ويتحرك بسرعة لدرم األزمة التي أوجدتها حالة النزوح
ً
ثال ًثا ،يجب على الواليات المتحدة أ تشترط لالعتراف المستقبلي بطالبيا إثباتهيا بشي ل ملميوس أوهيا لين
تقوم بحملة قتيل اوتقاميية؛ وأوهيا سيتحمي حقيوق اإلوسيا  -وخا ية حقيوق الميرأة ،بميا فيي ذليك السيماح
للفتيات والنسام بالذهاب إلى المدرسة والجامعة والعمل خيارج المنيز ؛ وأوهيم سييمنعو تحيو اليبالد ميرة
أخر ،إلى بؤرة إرهابية وبدو هذه اإلجرامات ال تستحق طالبا االعتراف الدولي
كالبر:
التحدي المبائر هو تنظيم وتنفيذ عملية اإلخالم ،التي تبيدو وكأوهيا فوضيى فيي الوقيت الحيالي بعيد ذليك
وحتاج إلى االوخراط بقوة مع المجتمع الدولي لمحاولة تحقيق بع

االستقرار في الوضيع وحين بحاجية إليى

إيالم اهتمام خاص لباكستا  ،ليس لدي أي إجابات سحرية على المد ،الطويل
بافل:
يم ن للواليات المتحدة أ تعمل مع حلفائها وئركائها لبنام سياسة لم افحة اإلرهاب ،وإعال موقف واضيح
بأ قيادة طالبا معرضة للخطر فيي حيا عمليت عليى تيأمين أي ميالذ لإلرهيابيين اليذين يخططيو لقتيل
األميركيين و يرهم
أيضا إيجاد أرضية مشتركة مع روسيا والهند والصين و يرها لتقلييل التهدييدات
يجب على الواليات المتحدة ً
األمنية الصادرة من أفغاوستا

باإلضافة إلى ذلك ،يجب عليى الوالييات المتحيدة وحلفائهيا االسيتعداد عليى

الفور لمعالجة األزمة اإلوساوية واسعة النطاق التي تت شيف ،بميا فيي ذليك احتميا تيدفق أعيداد كبييرة مين
الالجئييين ويجييب علييى الواليييات المتحييدة إجييرام مراجعيية أساسييية ل يفييية اسييتخدامها لييألدوات الوطنييية -
أخييرا ،حتيى
العس رية والمدوية على حد سوام  -للمساعدة في استقرار الدو الهشة التي تمزقها الصيراعات
ً
ميع اسيتمرار التييأثيرات الجيوسياسيية عليى تحالفييات أميركيا ومنافسيييها ،يجيب عليى الواليييات المتحيدة إجييرام
السبل لتعزيز القيدرات
مراجعة (في مشاورات منسقة بإح ام مع أقرب حلفائها) على وجه السرعة الست شاف ُ
والمسار األوسع لتلك التحالفات
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ميلر:
السؤا المطروح على الواليات المتحدة هو :هل سيتحاو العميل ميع ح ومية طالبيا ل سيب بعي

النفيوذ

المتواضع فيي تشي يل الطريقية التيي تتصيرف بهيا طالبيا فيي السيلطةا هنياك جهية تير ،قبيو ميا حيدث،
واالعتراف به والعمل بهذا الواقع الجديد ،في مقابل جهة أخير ،تعتيرض عليى هيذا الواقيع الجدييد ،وتيرف
ئرعية ح ومة طالبا وتعارض أي ح ومة أخر ،تعطي الشرعية لطالبا

وهنالك حيل وسيطي ي مين فيي

تبنى الواليات المتحدة وو ًعا من موقف المراقب ألدام طالبا  ،فيإذا ليم تتصيرف طالبيا بشي ل سيير للغايية
فسنقبل بشرعيتها  -ولين وعتيرض عليى توليهيا مقعيد األميم المتحيدة ،باإلضيافة للبحيث عين طيرق لتقيديم
المساعدة للشعب األفغاوي أعتقيد أ رد الوالييات المتحيدة سيي و فيي م يا ميا ،عليى األقيل فيي الميد،
القريب ،في تلك المساحة الوسطى من االعتراف بالواقع ،وهو عدم اتخاذ موقف رسيمي مين الواقيع واوتظيار
رؤية كيف تتصرف طالبا
بفورتسهايمر:
دائما خيارات ليدينا التزاميات بموجيب قياوو
من الخطأ القو إ الواليات المتحدة ليس لديها خيارات لدينا ً
إيلي ويز لمنع اإلبادة الجماعية والمجازر ،الذي أ بح قاوو ًوا في عام  ،2019ول ن مع ذلك ما يم ننا القيام
به في هذه المرحلة هو مجموعة

جدا من اإلجرامات مقاروة باإلجرامات المتاحة لنا قبل ثالثة أئيهر ال
غيرة ً

يزا بإم اونا استخدام وفوذوا في مجلس األمين التيابع لألميم المتحيدة الوتيزاع تنيازالت مين طالبيا  ،اليذين
يريدو رفع العقوبات المفروضة عليهم كما يريدو أ يتم االعتيراف بهيم حتيى يتم نيوا مين تيولي مقعيد
وظرا ألوه ال يم ن إجالم جميع األئخاص المعرضين للخطر ،يم ننيا محاولية العميل
أفغاوستا في ويويورك
ً
أخييرا ،يجيب أ وفيتح مطيار كيابو عليى الفيور أميام
مع مجلس األمن لوضع آليات حماية للفئات الضعيفة
ً
الرحالت الجوية الدولية ،المدوية والعس رية أعلم أوه تم التعهد بذلك ،ول ن علينا أ ور ،ما إذا كا يم ن
حاليا
تحقيق ذلك بالفعل باستخدام كمية الموارد الموجودة ً
ثاويا ،يجب على اإلدارة أ تعمل لضما عدم تزايد احتماالت وشوب حرب أهلية ،من المم ن أ تنشيب مين
ً
خال دعم دو المنطقة لوكالئها ثال ًثا ،يتعيين عليى الوالييات المتحيدة اسيتخدام وفوذهيا المتبقيي لضيما
عدم قييام طالبيا باالوتقيام والقميع  -فيميا يتعليق باليدوس عليى حقيوق الميرأة واألقلييات ومجتميع حقيوق
اإلوسا

لقد تحدثت إلى ال ثير من األئخاص خال الي  24ساعة الماضية ،ولم يضيع الطالبا أي وقيت فيي

طرق األبواب بالقوائم واألسمام ،وترهيب النسام وتهديدهن بش ل خاص إوهم يخلقو منا ًخا من الرعب
حتى ار لم تتم محاسبة طالبا على أي ئييم ،عليى الوالييات المتحيدة أ تحاسيبهم عليى احتيرام حقيوق
المرأة ،إ الشعب األفغاوي ال يستحق ما فعله العالم به
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أخيرا ،يجيب عليى الوالييات المتحيدة تعييين منسيق كبيير للشيؤو اإلوسياوية والالجئيين للتعاميل ميع النيزوح
ً
الجماعي وأزمة الالجئين واألزمة اإلوساوية الناجمة عين االوسيحاب األميركيي المفياجر مطليوب وهيج ئيامل
للح ومة لمعالجة التحديات القاوووية واللوجستية وجعلها برامج ذات مغز،
******
تقرير

ادر عن مؤسسة راود األميركية بعنوا

"االوهيار في أفغاوستا  :رؤ ،من باحثي مؤسسة راود"

بتاريخ  17آب 2021
بعضا من أف ارهم األولية:
ئارك عدد قليل من باحثي مؤسسة ً RAND
 جيسو كامبل هو باحث سياسي يدرس األمن الدولي وم افحة التمرد واالستخبارات وقياس التقيدم
المحرز في إعادة اإلعمار بعد الصراع ئغل منصب المدير القطري ألفغاوستا في م تب وزير الدفاع
للسياسة من يوويو  2016حتى سبتمبر 2018
 ئيلي كولبيرتسو باحثة أولى في مجا السياسيات تركيز عليى النيزوح القسيري ،وتحقييق االسيتقرار
بعد الصراع ،والتعافي من ال وارث قادت العديد من الدراسات حو الالجئين ،وهيي ميديرة مشياركة
لبروامج أبحاث وتحليل ال وارث في مؤسسة RAND.
 ليندا روبنسو باحثة أولى في مجا السياسات تشمل خبرتهيا اسيتراتيجية األمين القيومي والشيؤو
الدولية وقوات العمليات الخا ة والحرب ير النظامية وتحقيق االستقرار تدير مركز  RANDللسياسة
العامة في الشرق األوسط ومؤلفة كتاب  2013حو العمليات الخا ية فيي أفغاوسيتا  ،مئية اوتصيار:
العمليات الخا ة ومستقبل الحرب األميركية
 أودرو رادين عالم سياسي متخصص في ئؤو الناتو ،وبنام الدولة وإ الح قطياع األمين ،وعملييات
القطري ألفغاوستا في م تب وزيير اليدفاع للسياسية مين كياوو االو
السالم ئغل منصب المدير ُ
 2018حتى كاوو األو 2020
 ديريك روسما محلل دفاعي كبير تركز أبحاثه على سياسة األمن القومي وقضيايا أمين المحيطيين
الهندي والهادي
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 هل ستصبح أفغاوستا مال ًذا آم ًنا لل جماعات اإلرهابية مثل المرة األخيرة التي كاوت فيها طالبا في
تهديدا للوطن األميركيا
السلطة ،قبل هجمات الحادي عشر من أيلو  /سبتمبرا هل وتوقع
ً
روبنسو  :تعهدت إدارة بايد بالحفاظ على قدرة م افحية اإلرهياب "فيي األفيق" لتعطييل أي تهدييدات
تنشأ من أفغاوستا

ل ن بدو وجود استخبارات على األرض ست و القيدرة عليى اكتشياف التهدييدات

النائئة محدودة
لد ،روسيا والصين بع

الحوافز لردع وتعطيل النشاط اإلرهابي الذي قد يمتد إلى دو آسيا الوسطى

ومقاطعة ئينجياوم الصينية وبالمثل ،فإ إيرا المجاورة ليديها بعي

الحيافز لتحوييل اوتشيار العنا ير

السنية المتطرفة إلى بلدها ذي األ لبية الشيعية  -على الر م من أ إييرا عمليت كميالذ آمين لعنا ير
القاعدة في بع

األحيا  ،ألسباب ت تي ية

أودرو رادين :أوافق على أ قدرة الواليات المتحدة على المراقبة من جاوب واحيد والتصيرف ضيد تهدييد
إرهابي في أفغاوستا أو قادم من مجموعات في أفغاوستا من المرجح أ ت يو محيدودة للغايية فيي
ظل ح ومة تسيطر عليها طالبا

ي اد ي و من المؤكد أ طالبا سترف

أي عمل عسي ري أمري يي

في اليبالد ،وإذا قاميت الوالييات المتحيدة بعميل عسي ري ضيد إرادتهيا ،فيم نهيا االوتقيام مين أي وجيود
دبلوماسي أميركي في اليبالد طلبيت وزارة الخارجيية األميركيية تأكييدات مين طالبيا بأوهيا لين تهياجم
السفارة األميركية وموظفيها ،وائترطت المساعدة المستقبلية بمعاملة طالبا لألميركيين
كامبل :أعتقد أ األحداث يجب أ تستمر قبل أ وتم ن من تحدييد التهدييد المبائير لليوطن األميركيي
بمزيد من اليقين من ارمن أ وقو إ أفغاوستا  ،حيث ت و طالبا هي الالعب السياسيي المهييمن،
ست و أكثر مالممة للقاعدة والجماعات ذات التف ير المشابه ل ن هناك عياملين يحيددا إليى أي ميد،
دوليا لطالما كاوت طالبا تتوق إلى االعتراف الدولي بأوهيا كييا سياسيي
تهديدا
تش ل هذه الجماعات
ً
ً
قابل للحياة وتستحق أ يتم قبولها كيزعيم ئيرعي للدولية األفغاويية عليى هيذا النحيو ،ال أعتقيد أوهيم
يريدو العودة إلى حالة منبوذة إذا تم نيوا مين تجنبهيا بيالنظر إليى زخمهيا الحيالي ،أعتقيد أ بإم يا
طالبا تحقيق وتيجة مطلوبة بأ تصبح الفاعل المهيمن في وظيام سياسيي متجيدد يحميل عليى األقيل
طام الشمولية
رادين :وعم ،سياسة طالبا تجاه الجماعات اإلرهابية سيي و لهيا تيأثير مهيم عليى التهدييد المسيتقبلي
لإلرهيياب ميين أفغاوسييتا

لطالبييا تيياريخ ميين العالقييات الوثيقيية مييع القاعييدة ،بمييا فييي ذلييك استضييافة

المجموعة قبل عام  2001وفي الوقت وفسه ،التزمت طالبا في اتفاق ئباط/فبراير  2020بين الواليات
المتحدة وطالبا بمنع جماعات مثل القاعدة من استخدام األراضي األفغاوية لتهديد الوالييات المتحيدة أو
حلفائها ومع ذلك ،قد ي و هناك سبب للشك فيي تأكييدات طالبيا
إوهم ير راضين تما ًما عن امتثا طالبا التفاقية السالم
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سيابقا
ً
قيا مسيؤولو أمري ييو

هناك اعتبار آخر وهو أ القاعدة أضعف ب ثير ار مما كاوت عليه فيي عيام  2001ويشيير تقريير لألميم
المتحدة إلى أ القاعدة لديها ما يقرب من  400إلى  600فرد في أفغاوستا

المجموعية المهمية األخير،

خارجيا على المد ،القريب إلى المتوسط هي داعش خراسا  ،وهيي أقيل
تهديدا
الوحيدة التي قد تش ل
ً
ً
إثارة للقلق طالبا هي عدو واضح لتنظيم داعش خراسا وقد حاربتهم بشدة في عام 2019
 ما هي بع

التداعيات الجيوسياسية لالوهيار السريع في أفغاوستا ا

قريبا بقيادة طالبا وإعطائها الشرعية عليى الير م مين
ديريك روسما  :من المرجح أ ترحب الصين ً
أ الموقف الرسمي لب ين هو دعم المصالحة الوطنية األفغاوية ،إال أوها كاوت في وفس الوقت منخرطية
رسميا مع طالبا منذ عام  2019وبش ل ير رسمي خال السنوات العديدة الماضية للتحضير السيتعادة
ً
طالبا للسلطة على وجه الخصوص ،خال تموز  ،2021رحب وزير الخارجية الصيني واويم ييي بممثليي
طالبا في الصين في إئارة واضحة للغاية على دفم العالقات بين الصين وطالبا

لد ،الصين هدفا

رئيسيا ومترابطا في مرحلة ما بعد الواليات المتحدة:
أوال وقبل كل ئيم أفغاوستا  ،تسعى ب ين إلى االستقرار في أفغاوستا لتجنب أي امتداد محتمل إليى
ً
مقاطعة ئينجياوم ئيما

يرب الصيين (ميوطن اإليغيور) حتيى ار  ،اعتميدت الصيين فيي الغاليب عليى

باكستا للقييام باألعبيام الثقيلية ومنيع اإلرهيابيين مين دخيو ئيينجياوم أو دعيم قضيية الحركية ل ين
المتحييدث باسييم طالبييا سييهيل ئيياهين قييا هييذه المييرة" :وحيين وهييتم باضييطهاد المسييلمين سييوام فييي
فلسطين أو مياومار أو الصين ،ووهتم باضطهاد ير المسلمين في أي م ا في العالم ل ن ما لن وفعله
هو التدخل في الشؤو الداخلية للصين"
األولوية الثاوية للصين هي تأمين الو و إلى الموارد الطبيعية ألفغاوستا

وفقا لتقرير عام  ،2014قد
ً

تمتلك أفغاوستا ما يقرب من تريليو دوالر من المعاد األرضية النادرة القابلية لالسيتخراج المحبوسية
أوال إلييى االسييتقرار لبنييام الطييرق السييريعة
داخييل جبالهييا للو ييو إلييى هييذه المعيياد  ،سييتحتاج الصييين ً
والس ك الحديدية داخل البالد وفي جميع أوحام البالد تشارك ب ين بالفعيل فيي العدييد مين المشياريع،
على الر م من أ كابو قاومت المشاركة الرسمية في مبادرة الحزام والطريق الصيينية لتجنيب الوقيوع
قريبيا مين الميرجح أ تظيل الصيين وباكسيتا
في الجاوب الخطأ من الوالييات المتحيدة ،قيد يتغيير هيذا ً
متحالفتين بش ل وثيق مع أفغاوستا  ،وهذا أمر إيجابي آخر لب ين حيث تعزز طالبا قوتها
عميقا ،حيث يم ن للصين وروسيا وحتى إيرا االسيتفادة
ً
كامبل :قد ي و التأثير الجغرافي االستراتيجي
من النظام السياسي الجديد في كابو

اعتما ًدا على ما سيحدث ،قد ي يو هيذا خسيارة كبييرة للوالييات

المتحدة هناك تقارير موثوقة تفيد بأوه بعد اجتماعات رفيعة المستو ،مع طالبا قبل أسبوعين ،أعرب
الصينيو عن استعدادهم لقبو ح ومة طالبيا الجدييدة فيي أفغاوسيتا

ييأتي هيذا عليى األرجيح ميع

توقع أ طالبا ستعمل على القضام على التهديدات المتطرفة القادمة من أفغاوستا
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أيضا
من المرجح ً

أ تحيياو ب ييين االسييتفادة ميين عالقتهييا مييع النظييام الجدييد لتحقيييق أهييداف اقتصييادية مثييل اسييتغال
الرواسب المعدوية األفغاوية وإوشام اتصا بري بإيرا ووقاط أخر،
باإلضافة إلى ذلك ،على الر م من كووهما خصمين تياريخيين لطالبيا  ،فقيد قيدمت روسييا وإييرا فيي
السنوات األخيرة الدعم للجماعة وأقامت عالقات أوثق مع قيادتها تم تحفيز هذا إلى حد كبير من خيال
ر بتهما المتبادلة فيي دفيع الوالييات المتحيدة وحليف ئيما األطلسيي إليى خيارج أفغاوسيتا  ،ل ين مين
المرجح أ تر ب كل من موس و وطهرا في الحفاظ على عالقة مثمرة مع النظام الجديد
بطبيعة الحا  ،األساس في كل هذا هو الدرجية التيي ت يو فيهيا طالبيا مسيتعدة وقيادرة عليى إخمياد
بع

المنظمات المتطرفة التي توا ل الحفاظ على العالقات معها إذا استطاعت ذليك ،وكاويت الصيين

رسميا بنظام طالبا  ،فقد يؤدي ذلك إلى تقييد خييارات الوالييات
وروسيا وإيرا على استعداد لالعتراف
ً
دبلوماسيا
المتحدة وحلفائها وئركائها عندما يتعلق األمر بعز طالبا
ً
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الشرق األوسط بعد الحدث
األفغاني

الموضوع
مقاال حو تأثيرات االوسحاب األميركي من أفغاوستا على السياسة األميركية في الشرق األوسط وسوريا

وص المقالين
يعقوب عميدرور ،مستشار األمن القومي اإلسرائيلي األسبق ،ماذا بعد االوسحاب من أفغاوستا ا معهد
القدس لألمن واإلستراتيجيا 18 ،آب 2021
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في وقت سابق من هذا األسبوع ،تحدثت مع

حفي أميركي محترم سأ

عن تأثير اوسحاب الواليات

المتحدة وسقوط أفغاوستا في أيدي طالبا على "إسرائيل" لم ي ن أو من يسأ هذا السؤا  ،ر م أ
يطرح

عدوا لي "إسرائيل" في ساحة المعركة البع
أبدا
جدا عن "إسرائيل" ولم ت ن ً
أفغاوستا بعيدة ً
ً
السؤا ويربط بين االوسحاب السريع من أفغاوستا وقرار وقف القتا في العراق وترك قوات أميركية
لتدريب الجيش العراقي.
المتوقعة كا الرئيس أوباما ،الذي تحدث عن محور للشرق ،أي تحويل جهود الواليات
حدد العملية
َّ
أو من َّ
المتحدة من الشرق األوسط وحو الشرق ،في إئارة إلى الصين وحذا الرئيس ترامب حذوه وقرر سحب جميع
القوات األميركية من سوريا والعراق (على الر م من عدم تنفيذ ذلك بش ل كامل) وا ل الرئيس بايد
هذه العملية ووضعها في وهاية

عبة في أفغاوستا  ،واتخذ خطوة أخر ،وحو االوسحاب ال امل من العراق

بعبارة أخر ،،هذه الخطوة ليست خصو ية ئخصية بل عملية تاريخية حتمية تع س المشاعر األميركية
العميقة الجذور االستثمار األميركي الهائل في الحروب في الشرق األوسط ،وتريليووات الدوالرات التي
أُ َ
وفقت ،وعشرات ارالف من القتلى والجرحى ،لم تسفر عن النتيجة المرجوة للواليات المتحدة.
السؤا ال يقتصر على "إسرائيل" السؤا هو كيف سيؤثر قرار الواليات المتحدة بتقليص التدخل العس ري
األميركي في الشرق األوسط ،واستيالم طالبا السريع على أفغاوستا  ،على النظام الدولي واإلقليمي الذي
Major General (res.) Yaakov Amidror, “What’s Next, After the Withdrawal from Afghanistan?”, The Jerusalem Institute for
Strategy and Security, 18.08.2021
https://jiss.org.il/en/amidror-whats-next-after-the-withdrawal-from-afghanistan/
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تعمل "إسرائيل" من خالله وبالتالي ،هناك ثالثة مجاالت تحتاج إلى المعالجة :المجاالت العالمية ،والشرق
أوسطية ،واإلسرائيلية.
فاقا
من منظور عالمي ،يعتبر فشل أميركا في عملية بنام دولة في بلد تحملت مسؤوليته في عام  2000إخ ً
ذري ًعا ،ال سيما بالنظر إلى السرعة الخاطفة الوهيار النظام العس ري والسياسي في أفغاوستا الذي حاولت
الواليات المتحدة بنامه.
هل سيؤثر هذا الفشل على م اوة أميركا الدولية ،وعلى رأسها السباق بين الواليات المتحدة والصينا على
األرجح ،سوف يؤثر ذلك على م اوة الواليات المتحدة بنسبة قليلة تنافس الواليات المتحدة مع الصين ال
ٍ
محدد إ الصين تندفع بإيماوها وتقييمها الواسع النطاق بمرور الوقت لتراجع أميركا إ
عالقة له بأي
حدث َّ
النظام الديمقراطي سلك مساره والصين ظهرت على المسرح العالمي لتغيير العالم وليس االودماج فيه،
المؤكد على اإلطالق ما إذا كاوت الصين مهتمة
وفقا للقواعد التي وضعها الغرب .ليس من
وبالتأكيد ليس ً
َّ
بأ

تصبح أفغاوستا دولة إرهابية  -ل ن الوضع في أفغاوستا

رئيسيا من ئأوه أ يملي
ليس حد ًثا
ً

تصرفات الصين.
كما أ أوروبا لن تغير موقفها الحذِر من الصراع بين الصين والواليات المتحدة بسبب وجاح أميركا أو فشلها
في أفغاوستا أو العراق ستستمر أوروبا في التحدث بجدية عن حماية حقوق اإلوسا في الصين وفي وفس
الوقت توسيع تجارتها معها من المؤكد أ األوروبيين سي ووو سعدام إذا وجحت الواليات المتحدة في
عز طالبا  ،وحتى أوهم كاووا على استعداد لتقديم بع

المساعدة خال المراحل المختلفة من الحرب ضد

أ

الصين

طالبا

والقاعدة  -ل ن معظم األوروبيين يعتقدو

التجارة أفضل من الحرب ،وعندما ت و

حقا ،حتى لو كاوت هناك أسباب أخالقية واضحة للقيام بذلك.
الشريك التجاري األكبر ،ال يم نك محاربتها ً
إ الدرس الحقيقي الذي يتعلمه العالم من فشل الواليات المتحدة يتعلق بالشرق األوسط بأكمله يظ ِهر
الفشل للعالم أ التاريخ ال يم ن تقليده ،وأ ما وجح بعد الحرب العالمية الثاوية في ألماويا واليابا ال ينجح
بالضرورة في الشرق األوسط فشلت الواليات المتحدة في تغيير الثقافة المحلية في العراق ،وبالتأكيد فشلت
في أفغاوستا

من الواضح أ الشرق األوسط والدو اإلسالمية المختلفة التي تت و منها هذه المنطقة

ليست جاهزة للتغيير.
يتغير بش ل
لذلك يجب أ ي و
واضحا تما ًما أ الشرق األوسط ،بين المحيط األطلسي وحدود الهند لن َّ
ً
قريبا ،تما ًما كما حصل بعد اتفاقيات أوسلو و"الربيع العربي" الذي كاوت تسميته بهذا االسم خاطئة
كبير ً
ثقافيا ويظهر هذا الفشل
هذه المنطقة مح وم عليها أ تظل عبة ووحشية وعنيفة وقمعية وإسالمية
ً
المزدوج للواليات المتحدة مرة أخر ،يجب أ يصاحب كل إعال أو تقييم حو التغيير إلى األفضل ئك
سليم ،ألوه من الصعب تحقيق مثل هذا التغيير في المنطقة يجب على العالم أ يدرك هذا وأ ينظر إلى
وفقا لذلك.
العمليات اإلقليمية ً
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كليا ،لن ي و هناك
في الوقت وفسه ،يجب أ وأخذ في االعتبار أوه بعد مغادرة الواليات المتحدة
جزئيا أو ً
ً
تدخل القو ،األخر ،التي أوشأتها الواليات
فراغ ال يوجد فراغ في العالم الحقيقي ،والعقبة التي تحو دو
ُّ
المتحدة من خال وجودها ذاته  -ست و قد أزيلت سيم ن هذا الصين وروسيا من توسيع وفوذهما في
المنطقة ست و هناك مؤئرات اقتصادية على ذلك سوف يشاركو في إعادة بنام سوريا وكذلك في
أيضا (بش ل رئيسي من قبل الصين) ،وسوف يوسعو وفوذهم
إعادة بنام العراق ولبنا  ،وربما أفغاوستا
ً
من خال

بنام قواعد عس رية في المنطقة وبيع األسلحة المصلحة الصينية ،إلى جاوب المنافسة مع

الواليات المتحدة ،تنبع من حاجة الصين للطاقة المصلحة الروسية جيو-استراتيجية ،فهي تر ،الشرق
تمتد المشاكل منها إلى دو االتحاد السوفياتي السابق
األوسط على أوه "المنطقة المجا ِورة" التي يم ن أ
َّ
وحتى إلى روسيا وفسها.
ستسعد الصين وروسيا بالمشاركة في وجودهما وتوسيع وفوذهما ،حتى بش ل رمزي ،في أي م ا
المرجح أ
تنسحب منه الواليات المتحدة  -إ لم ي ن لسبب آخر سو ،اإلئارة إلى تغيير لصالحهما من
َّ
يؤدي وجودهما األكثر برو ًزا في المنطقة إلى تغيير في سلوك دو الشرق األوسط ،ألوه لن ي و من
المم ن تجاهل المصالح الروسية والصينية يبدو العالم مختلفًا عندما ت و هناك قاعدة عس رية

ينية أو

بدال من قاعدة أميركية.
روسية قريبةً ،
بالنسبة للشرق األوسط وفسه :يجب على دو المنطقة أ تدرك أ الظروف السياسية واألمنية من حولها
قررت طي المظلة ،لألفضل أو لألسوأ) بالنسبة
تتغير ،وأ مظلة الواليات المتحدة تزداد ضع ًفا (أل أميركا َّ
إليرا وتركيا ،وهما دولتا لهما ٍ
ماض إمبراطوري وتحلما باستعادة مجدهما السابق وتوسيع وفوذهما،
فهذه فر ة لن تفوتاها ،وبالتالي من المحتمل أ تصبحا أكثر عدواوية.
بالنسبة إلى الدو التي تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن والتي تشعر بالقلق إزام محور الشر الشيعي،
فضال عن عودة ظهور اإلمبراطورية العثماوية ،مدفوعة بإيديولوجية ئبيهة بإيديولوجية اإلخوا المسلمين
ً
 حا الوقت ار للعمل بش ل جماعي لحماية وفسها.هذه الدو العربية ،بعضها ني ،وبعضها كثيف الس ا  ،وبعضها يعاوي من مشاكل اقتصادية واجتماعية
خطيرة إوها دي تاتوريات على مستو ،أو آخر ،تمارس سيطرة ئديدة على س اوها وتقمع المعارضة في
وخارجيا ستجد كل دولة
داخليا
الوقت وفسه ،يتعرضو للتهديد من قبل المنظمات اإلسالمية المتطرفة،
ً
ً
من هذه الدو لوحدها عوبة كبيرة في مواجهة الضغط التركي أو اإليراوي وكذلك مع الخطر ال امن من
األعدام الداخليين من الداخل ،بأئ ا مختلفة.
ومع ذلك ،إذا عملوا م ًعا ،ضمن المساعدة المتبادلة في األمور االقتصادية واالستخباراتية والعس رية،
ترك
فسي ووو قادرين على مواجهة الدولتين ير
َّ
العربيتَين اللتين تسعيا للسيطرة على العالم العربي س ُت َ
كل من هذه الدو مع تحديات داخلية

أيضا قادرة على التعامل مع هذا بسهولة أكبر
عبة ،ل نها ست و
ً

إذا تم تخفيف التهديد الخارجي وحصلت على دعم "ئقيقة عربية" من الخارج.
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مستعدا لمثل هذا التغيير ربما لن تم ن المنافسات القديمة
من ير الواضح تما ًما ما إذا كا العالم العربي
ً
جدا ألي ئخص يبحث في مشاكله الخارجية إذا
بين هذه البلدا وداخلها من التعاو  ،والذي يبدو أوه مهم ً
ثبت أ

هذا هو الحا  ،فسي و

لد ،إيرا

وتركيا وقت أسهل لتهديد البلدا

في جميع أوحام الشرق

األوسط وفي الوقت وفسه ،إ وجاح طالبا سيشجع الحركات اإلسالمية الرادي الية وستزيد من جهودها
العربية يبقى أ

في هذه الدو

ور ،كيف سيتصرف تنظيم القاعدة أو داعش أو تنظيم جديد له

أيديولوجية مماثلة.
من وجهة النظر اإلسرائيلية ،فإ ضعف التزام الواليات المتحدة واوخراطها في الشرق األوسط يطرح مش لة
بش ل رئيسي أل

"إسرائيل" ستتحمل عبم مواجهة الدو التي تهدد "إسرائيل" والمنطقة بأسرها .في

أيضا لي "إسرائيل" فر ة حقيقية بعد كل ئيم" ،إسرائيل" أقل تأثًرا باالوسحابات
الوقت وفسه ،يوفر هذا ً
أبدا قدرتها الدفاعية على ئراكة أميركية وشطة ،وبالتأكيد
األميركية من الدو العربية لم ِ
تبن "إسرائيل" ً
ت "إسرائيل" أ توفر الواليات المتحدة الوسائل فقط لنصرها  -من خال
ليس في ساحة المعركة توق َع ْ
المساعدة في ئرام األسلحة األميركية ،ومن خال الدعم الدبلوماسي الذي يم ن "إسرائيل" من استخدام
القوة حتى تحقيق النصر في ساحة المعركة ،ومن خال ردع القوات التي تضر أو تهدد "إسرائيل" في هذه
المناطق ،لم تتراجع الواليات المتحدة عن التزامها تجاه "إسرائيل" ،وبالتالي فإ ئروط ئن حرب مستقبلية
تتغير جوهر ًيا من وجهة وظر "إسرائيل".
لم َّ
ومع ذلك ،فمن الصحيح أ "إسرائيل" أ بحت ار أكثر وحدة في تحمل العبم اليومي للتعامل مع القو،
سيتعين على "إسرائيل" معالجة هذا العبم
العدواوية في المنطقة ،لمنع الحروب وكسبها على حد سوام
َّ
اإلضافي عبر حشد قوتها العس رية على "إسرائيل" أ تحاو إقناع الواليات المتحدة بالمساعدة في هذا
الجهد اإلضافي ل ن ال يجوز تحت أي ظرف من الظروف دعوة "إسرائيل" الواليات المتحدة إلعادة جنودها
إلى المنطقة.
ليس من ئأ "إسرائيل" كيف تحدد الواليات المتحدة أولوياتها وأين تريد (أو ال تر ب) في التضحية بحياة
وتحقيقا لهذه الغاية تتلقى أكبر قدر
ً
رجالها ووسائها مرة أخر ،،يجب على "إسرائيل" تعزيز قوتها العس رية،
مم ن من المساعدة من الواليات المتحدة حتى ال تحتاج إلى مساعدة أميركية في ساحة المعركة على
رارا أوها ستدافع عن وفسها بنفسها "إسرائيل" مستعدة لدفع ثمن هذه القدرة
مرارا وت ً
"إسرائيل" أ تؤكد ً
وست و سعيدة لتلقي المساعدة األميركية في تخفيف عبم استيعاب هذه القدرة.
في الواقع ،قد تزداد م اوة "إسرائيل" اإلقليمية بقوة في مجالين ربما تفهم دو الشرق األوسط أ العالقة
المفتوحة مع "إسرائيل" مهمة للغاية لقدرتها على الدفاع عن وفسها وعلى ع س إيرا وتركيا ،ال توجد
لد" ،إسرائيل" أي ذرائع أو تطلعات للسيطرة على الدو العربية أو التأثير عليها ،إلى جاوب ر بتها في
منعها من تهديدها وبالتالي ،يم ن للدو
"إسرائيل" أل

العربية أ

تستفيد بش ل كبير من العالقات المفتوحة مع

األخيرة تستطيع توفير المعرفة والت نولوجيا في مجاالت مهمة لهذه البلدا
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مثل المياه

والزراعة والتعليم والصحة يم ن لي "إسرائيل" أ تساعدهم في الدفاع عن أوفسهم عن طريق التعاو
االستخباراتي وكذلك المساعدة األمنية العلنية والسرية.
بديال عن الواليات المتحدة ،ل ن هذه الدو
"إسرائيل" ليست
ً

ستتم ن مع "إسرائيل" من بنام مخطَّط

إقليمي يسهل عليهم التعامل مع التهديدات المختلفة إذا استجابت بش ل

حيح لقرار الواليات المتحدة،

يم ن للعالم العربي أ ينضج ويتعلم التعامل مع مشاكله بمفرده  -مع "إسرائيل".
من وجهة وظر الواليات المتحدة ،ستزداد أهمية "إسرائيل" في تأمين المصالح األميركية في المنطقة
(وكذلك بالضرورة م اوة "إسرائيل" كعنصر من عنا ر األمن القومي للواليات المتحدة) إذا قامت الواليات
المتحدة بتقييم الوضع بش ل

خب الجناح األيديولوجي المناه

حيح ولم تدع

لي "إسرائيل" على

هوامش أقصى يسار الحزب الديمقراطي ُيضعِف تف يرها العقالوي والمهني ،فسوف تدرك أ "إسرائيل" هي
الدولة الوحيدة في المنطقة التي يم ن للواليات المتحدة االعتماد عليها.
"إسرائيل" هي الدولة الوحيدة التي يوجد فيها للواليات المتحدة ئريك جاد ومنطقة اوتشار أمامية آمنة
البلد الوحيد الذي يم ن للواليات المتحدة أ تثق به في مرووة النظام والصداقة إوها الديمقراطية الوحيدة
في المنطقة بأسرها ،والتي يم ن للواليات المتحدة أ

تعتمد عليها بالمعنى األعمق لل لمة "القيم

ئعارا فار ً ا ،بل هي أساس التعاو في مواجهة المةزق الصعبة.
المشتركة" ليست
ً
ال ئك أ قرار الرؤسام األميركيين بخف

االستثمارات في الشرق األوسط (بش ل أساسي لتوجيه الطاقة

والميزاويات إلى الشرق األقصى) له أهمية تاريخية للشرق األوسط بأكمله ال يضمن التحو األميركي وجاح
الواليات المتحدة في سباقها مع الصين ،ل نه يقوض بالتأكيد ئعور الدو في منطقة الشرق األوسط بأ
هناك من يم ن االعتماد عليه في حالة حدوث أزمة ،خا ة فيما يتعلق بإيرا

وتركيا وفيما يتعلق بي

"م افحة اإلرهاب العالمي".
ومع ذلك ،إذا عملوا م ًعا ،يجب أ ت و الدو العربية قادرة على الدفاع عن وفسها ضد العدوا اإليراوي
والتركي إ إضافة "إسرائيل" إلى هذا التعهد سيجعل من األسهل ب ثير مواجهة القو ،اإلقليمية ير العربية
التي تتطلَّع إلى ح م العالم العربي على "إسرائيل" أ تستمر بتعزيز قدرتها في الدفاع عن وفسها بمساعدة
الواليات المتحدة ستبقى "إسرائيل" حليف الواليات المتحدة الذي يم ن االعتماد عليه أكثر في مواجهة
التهديدات والتغييرات التي تجتاح المنطقة

*******
ويل كويليام ،الشرق األوسط يتحضر لالوسحاب األميركي من سوريا ،فورين بوليسي 26 ،آب 2021
بعد اوسحاب الواليات المتحدة من أفغاوستا تتسام الدو العربية عما إذا كاويت سيوريا -التيي يوجيد فيهيا
مئات الجنود األميركيين -ست و البلد التالي الذي يشهد اوسحاب الجيش األميركي منه .أعطت إدارة باييد
بالفعل مؤئرات على ويتها التغاضي عن مسياعي بعي
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اليدو العربيية إلحييام عالقاتهيا ميع وظيام اليرئيس

بدال من منعها من القيام بذلك .يمثل هذا تحوًال طفيفًا ول نه مهم في سياسة الواليات
السوري بشار األسد ً
المتحدة ،كما يمثله قاوو قيصر لحماية المدويين في سوريا لعام  2019مع إظهار وائنطن ئهية متضيائلة
لفرض عزلة سوريا  -بما في ذليك مين خيال الوسيائل العسي رية  -بيدأت بعي

اليدو العربيية فيي إخيراج

سوريا من عزلتها الدبلوماسية.
فييي األئييهر األخيييرة ،عييززت دو الخليييج وال سيييما اإلمييارات العربييية المتحييدة والبحييرين والممل يية العربييية
السعودية  -عالقاتها مع الح ومة السورية ،وإ بدرجات متفاوتة وفي سيعيها لتحقييق أهيداف مختلفية مين
واحية أخر ،،توا ل ال ويت وقطر عدم إبدام أي اهتمام بالقيام بذلك.
هناك حدود لمد ،قدرة دو الخليج العربيية عليى تعزييز عالقاتهيا ،التيي تتيأثر بشيدة بسياسية إدارة باييد
الوليدة تجاه سوريا والمد ،الذي ال يزا واسع النطاق لعقوبات قاوو قيصر ل ن القادة العرب يتذكرو بيال
ئك أ الرئيس األميركي السابق دووالد ترامب أعلن االوتصار على داعش في كاوو األو  2018وبيالنظر
إلى سياسة الرئيس األميركي جو بايد تجاه أفغاوستا  ،والتي تستند إلى إعال مماثل لي "أوجزت المهمية"،
فمن المرجح أ يستعدوا لخروج وائنطن من سوريا بعد كل ئيم ،من الصعب العثور على أي ئخص فيي
اإلدارة األميركية يجاد علنًا بأ سوريا مصلحة حيوية للواليات المتحدة.
عليى ميا يبييدو ،قيام بعي

القييادة العيرب ،بمين فييي ذليك مين األرد واإلمييارات العربيية المتحيدة ،و يييرهم

بالضغط على أعلى المستويات في وائنطن لصالح اإلعفام من العقوبات لدعم توسيع وطاق و يولهم إليى
سوريا من المغري و ف هذا التوا ل بأوه سياسة واقعية من قبل الدو العربية في محاولة ل سب النفيوذ
فضيال عين
في سوريا وقيادة عملية إعادة اإلعمار ،على الر م من الفظيائع التيي ارت بهيا النظيام وداعميوه،
ً
الجهود المتضافرة لعز سوريا عن تركيا وإيرا

ومع ذلك تختلف دوافع كيل دولية عربيية فالمبيادرات التيي

بيدال مين خطيوات وهائيية
اتخذتها تعتبر بش ل أفضل تحركات "تموضع مسبق" قبل تسوية سياسية مقبلية ً
وحو تطبيع العالقات مع األسد في ظل الوضع الراهن.
سي و التو ل إلى تفاهم مع األسيد بمثابية حبية ُميرة للغايية ال يم ين ابتالعهيا ،خا ية بالنسيبة للممل ية
العربية السعودية بالنظر إلى العدام الشخصي الذي يشعرو به تجاهه وعائلته المبائرة على الر م مين أ
القيادتين اإلماراتية والبحرينية أقل حساسية ،حيث تحدثت األولى عن عالقيات أخويية تعيود إليى سيبعينيات
القر الماضي ،فإ البيئة الحالية لن ترحم ،ومن ير المرجح أ تفوق الم افةت مخاطر وعواقب التطبيع.
ومع ذلك ،وبعد عقد من الصراع ،تبحث دو الخليج عن طرق لتطوير حل عربي للحيرب ،ومين خيال القييام
بما يسمى بإعادة سوريا إلى الحظيرة العربية هذا أمر طويل ومن يير الميرجح حدوثيه إليى حيد كبيير ،ل ين
العمل وحو هذا الهدف يمنح دو الخليج العربية السبق في حا اختارت الواليات المتحدة تراج ًعا متسيار ًعا أو
تو لت إلى اتفاق مع روسيا بشأ ئ ل تسوية سياسية على الر م من أ هذه الخيارات ربما بدت ريبية
قبل بضع سنوات ،إال أوها بدأت تبدو أكثر واقعية ار .
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ينبغي النظر إلى جهود دو الخليج العربية إلعادة بنام العالقات مع الح ومة السورية فيي ضيوم ذليك إوهيا
محاولة إلعادة تأسيس وتنمية عالقيات العميل بعيد توقيف دام  10سينوات ،ل ين هيذه الميرة ،سيت و أكثير
تفاعلية لقد ولت األيام التي كاوت دو الخلييج العربيية تواجيه أزميات إقليميية بيدفتر ئيي ات مفتيوح لقيد
فشال ذري ًعا عدة مرات ،بما في ذلك في لبنا والعراق في الواقع ،هناك القليل من الشيهية
فشل هذا النهج ً
بين دو الخليج العربية لتمويل إعادة إعمار البالد دو ضماوات بتلبية مصالحها السياسية بال امل.
ميؤخرا
حافظت ُعما على عالقات دبلوماسيية رفيعية المسيتو ،ميع سيوريا طيوا فتيرة النيزاع ،وقيد عيززت
ً
وجودها الدبلوماسي في البالد وعلى الر م من القوة السياسية للضغط من أجل رفع تعليق عضوية سوريا
في الجامعة العربية ،اوضمت إلى اإلمارات والبحرين واألرد لتحقيق هذا الهدف.
في ضو ذلك ،أ بحت اإلمارات العربية المتحدة أكثر قوة منذ إعادة فيتح سيفارتها فيي دمشيق فيي عيام
 2018بدافع هدفها لمحاربية النفيوذ التركيي كجيزم مين

يراعها األوسيع ميع أوقيرة فيي جمييع أوحيام الشيرق

األوسط وئما إفريقيا ومنطقة البحر األحمر
تعتقد اإلمارات العربية المتحدة أ أية تسوية سياسية بين وظام األسيد وقيوات سيوريا الديمقراطيية ()SDF
سياسييا ليي "مشيروع الينفط"
جهيدا
التي يقودها األكراد ستساعد في تسوية خالفياتهم وقيد بيذلت اإلميارات
ً
ً
ال ردي إلدارة ترامب ،والذي كا يهدف إلى تزويد قوات سوريا الديمقراطية بمصيدر دخيل مسيتقل  -بغي
النظر عن الشرعية  -حتى تتم ن من موا لة قتالها ضد داعش ومقاومة التو الت التركية في الوقت وفسه
في المنطقة
مصالح السعودية محدودة في وطاقها في الوقت الحالي ،على الر م من أ تقيوي

النفيوذ اإليراويي يظيل

هييد ًفا طويييل األجييل التقييارير التييي تتحييدث عيين اجتميياع ضييباط اسييتخبارات سييعوديين كبييار مييع وظييرائهم
السوريين ال يقصد السعوديو منها إضفام الشرعية على وظام األسد وفسه ،بيل تهيدف إليى إوشيام وسيائل
لتباد المعلومات االستخبارية ومواجهة التهديدات المشيتركة ليذلك فهيي خطيوات عمليية إلعيادة العالقيات
على مستو ،العمل ول نها ال ترقى إلى االستعادة ال املة للعالقات ويم ن للجسور التي يتم بناؤها ار أ
تدعم االوتقا إلى تسوية سياسية قد تستثني األسد على الر م من فوزه بواليية رئاسيية رابعية فيي أييار،
والتي اعتبرها الغرب احتيالية ،فإ اقتراح خروج األسيد مين ح ومية مسيتقبلية ميا زا
بع

يير بعييد عين أذهيا

قادة دو مجلس التعاو الخليجي

ستستمر دو الخليج في وضع وفسيها  -فيي خطيوات مختلفية وبطيرق تتمائيى ميع العقوبيات الحاليية عليى
سوريا  -قبل التو ل إلى تسوية سياسية في البالد السؤا عين موعيد مثيل هيذه التسيوية سييعتمد عليى
الواليات المتحدة بالنظر إلى واقعية بايد فيي أفغاوسيتا  ،مين السيهل تخييل اليرئيس يسيتنتج أ القيوات
األميركية في ئما ئرق سوريا ال تخدم المصالح األميركية مع ذلك قد تقنع كارثة خروج الواليات المتحدة
من كابو ووحشيتها المطلقة بايد بأ التو ل إلى اتفاق مع روسيا أفضل من مجيرد االوسيحاب والتخليي
عن حلفائها في سوريا
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فقة حيث تقبل روسيا تش يل ح ومة اوتقالية "تتيألف

يم ن لبايد والرئيس الروسي فالديمير بوتين بدم

من عنا ر من النظام الحيالي  -ول ين مين خيارج عائلية األسيد  -وعنا ير مين معارضية مختلفية الجماعيات
والمجتمع المدوي" في المقابل تحصل روسييا عليى اعتيراف دوليي بمصيالحها فيي سيوريا واسيتمرار وفوذهيا
كافييا لييدو الخليييج العربييية  -وجميعهييا علييى عالقيية جيييدة
السياسييي والعسي ري فييي الييبالد سييي و ذلييك ً
بموس و  -لتطبيع العالقات مع سوريا واالستفادة من الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل ،حتى ليو كيا ذليك
يعني أ ال ويت وقطر ستضطرا إلى اللحاق بالركب
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