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 *التأثيرات اإلقليمية لكردستان مستقلة

 علي رضا اندر،الري هانيوير، برينا ألني،
 20161مؤسسة راند علي ج. سكوتن، 

 
يد على وجه التحد ، ونقوملعراقالكردستان مستقلة يف مشال  ير التأثريات اإلقليمية احملتملةندرس يف هذا التقر 

ابستكشاف  إيران، مث نقومتركيا و قية و بتحليل مصاحل اجلريان الثالثة الرئيسية اإلقليمية وهم احلكومة املركزية العرا
لعراق أو يف ا مشال يفتقلة ستقالل الكردي. ومع ذلك، فإننا ال ننصح بكردستان مسسياسات كل طرف ردا على اال

 أي مكان آخر.
بل قمن  ثالث وأيضا  عامل الول الدأثريت من قبل مسألة استقالل كردستان العراق من قبل أكراد أكادمييني ومن قبل 

. اخلليج األوىل قاب حرب أعيفكم شبه ذايت الزعماء األكراد أنفسهم، وذلك بعد أن أنشأ األكراد منطقة تتمتع حب
م على األمور ن سيطرهتكن مبعد اإلطاحة بصدام حسني، عمل القادة األكراد العراقيون جبد لتحقيق أقصى قدر مم

وزيع فيما يتعلق بت ، وخاصةلأربي يف مشال العراق، وللسيطرة أيضا على التوتر بني بغداد وحكومة إقليم كردستان يف
 هليمنة على النفط واخلالفات على املناطق املتنازع عليها.املوارد وا

دستان عن قليم كر كومة إإبعاد ح إىلاختاذ خطوات جدية هتدف  إىلدفعت كل هذه األمور املسؤولني األكراد 
اق ة كردستان العر ول حكومدم حصعاحلكومة العراقية املركزية. ولقد اشتكى املسؤولون األكراد منذ فرتة طويلة من 

الل هو هدفهم االستق حة أنلى حصتها من املوارد من بغداد. وذكر العديد من القادة األكراد املهمني وبصراع
  النهائي واألساسي.

 ستقالهلا الذايتام على األاي ونتيجة لذلك، السؤال املطروح هنا حول إمكانية حصول كردستان العراق يف يوم من
 ية.قليمنبغي تقييم أتثرياته على الديناميات اإلليس جمرد نظرية، وهذا أمر حقيقي جدا وي

قابل ال ان آخر، ويف امل أي مكيفق أو ، سواء يف مشال العرايف هذا التقرير ال نتوقع قيام دولة كردية مستقلة حاليا  
 -ردستانكن حكومة إقليم  ة إلعالملنطقمن ذلك، اآلاثر احملتملة على ا نؤيد قيام دولة كردية مستقلة، إمنا ندرس بدال  

 نفصاهلا عن العراق.ا -يف مرحلة من املراحل
داعش  –اق والشامة والعر سالميتركز سياسة الوالايت املتحدة جتاه الشرق األوسط حاليا على تنظيم الدولة اإل 

، لعراقاكردستان مشال    إقليمبيا يفمن االهتمام حلكومة مستقرة نس وعلى األزمات اإلنسانية يف سوراي. وتويل قليال  
ار مة على االستقر تائج مهنك من الذي ميكن أن يشهد يف يوم من األايم قيام دولة كردستان املستقلة، وما يؤدي ذل

 يف املنطقة وعلى األمن القومي األمريكي.  
                                                           
1 Alireza Nader, Larry Hanauer, Brenna Allen, Ali G. Scotten, Regional Implications of an Independent 
Kurdistan, Rand, 2016 
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ملتحدة اوالايت رض العملت حكومة إقليم كردستان يف بعض الطرق على أساس أهنا دولة كردية وذلك بعد ف
د اق ما بعفى دستور العر ، وقّلصت بذلك النفوذ العراقي عن مشال العراق. أض1991العام  منطقة حظر جوي يف

د عارضت تان. فقكردس  صدام حسني الطابع املؤسسايت العراقي على االستقالل السياسي واالقتصادي إلقليم
الدول  هتديدا ملصاحل عتبارهابوضوع احلكومة املركزية العراقية وبشدة ظهور دولة كردية مستقلة، وكان ينظر هلذا امل

وق اد يطالبون حبقن األكر بري ماإلقليمية الرئيسية، مبا يف ذلك إيران وتركيا، حيث يوجد يف كال البلدين عدد ك
   سياسية وثقافية واسعة.

م من أن بغداد لى الرغعراق عبعض التغيريات يف املواقف جتاه أكراد ال إىلأدت التطورات اإلقليمية األخرية 
ألمر، نع حتقيق هذا اكايف ملوذ الرتضت وبقوة على قيام دولة مستقلة يف كردستان العراق، إال أهنا ال متلك النفاع

 الل.الستقوكذلك ميكن للحكومة املركزية العراقية أن تعرقل املساعي الكردية للحصول على ا
 

 لية يف كردستاناستقال كثرأستقرة و يف هذا السياق، ميكن لرتكيا أن جتين بعض الفوائد من وجود دولة كردية م
در  نفس الوقت مصيف، وهي املاني. فحكومة إقليم كردستان هي اليوم اثين أكرب سوق للصادرات الرتكية بعد أالعراق

 مهم للنفط لالقتصاد الرتكي. 
يت  قة حكم ذاام منطازن لقيقل مو إن وجود دولة مستقرة ومزدهرة يف إقليم كردستان العراق ميكن أن يكون مبثابة ث

 قلة الذي ميكنن املستردستاكقد تكون إيران حذرة من دولة  كردي يف سوراي واليت تعارض تركيا أتسيسها بقوة. 
ليم  نة مع حكومة إققات متيظ بعالولكنها يف الوقت نفسه حتتف ،أن حيرك السكان األكراد املوجودين على أراضيها

 ة. ملعلنعاداة الدولة اإلسالمية الشيعية اكردستان وتنظر إليها على أهنا حليف هام ضد م
ات اليت يناريوهى السبشكل عام سوف يعتمد رد فعل بغداد وأنقرة وطهران ابلنسبة الستقالل كردستان عل

 وهات.لسينارياهذه  . سوف ندرس يف هذا التقرير ثالثة منجبها حكومة إقليم كردستان مستقلةستصبح مبو 
 ع.   طاق واسنعلى  أبمجعهامن جانب واحد والذي تعارضه املنطقة  إعالن االستقالل الكردي: أوالا 
 قلة. لة مستتنهار فيه الدولة العراقية وتصبح حكومة إقليم كردستان دو  سيناريو: اا اثني
 .وبغداد أربيل: القطيعة التدرجيية بني اثلثاا 
 إىلمية الستقالل كردستان سوف تؤدي وابلقدر الذي تكون فيه الوالايت املتحدة مهتمة ، فإن ردود الفعل اإلقلي 

املزيد من عدم االستقرار يف املنطقة إذا حدث االستقالل الكردي بطريقة تدرجيية أو، من الناحية املثالية قد أييت هذا 
.وسوف ترحب تركيا على األرجح بدولة كردية مستقلة يف ظل هذا  أربيلاالستقالل نتيجة املفاوضات بني بغداد و 

املزيد من عدم االستقرار داخل احلدود اإليرانية،  إىلوسوف تتهاون إيران مع االستقالل الرتكي إذا مل يؤد السيناريو، 
وسوف تكون احلكومة املركزية العراقية املعارض األبرز الستقالل كردستان، إال أهنا سرتضخ أخريا لقبول دولة كردية 
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قدم هذه االستنتاجات التالية لكل ممّثل من املمثلني اإلقليميني من هنا ميكننا أن ن مستقلة مع إعطائها مراكز ضعيفة.
 الرئيسيني. 

 العراق  -
حلكومة ا رومن وجهة نظ انضل األكراد يف مشال العراق للحصول على االستقالل ملا يقارب قرن من الزمان.

ثابة ملتضاربة هي مبصاحل اذه املهاملركزية يف العراق، فإن انفصال األكراد يشكل حتداي مباشرا للسلطة العراقية. 
برز ملستمرة، ومن أياسية ات السوهي السبب يف العديد من النزاعا أربيلتيارمائي مستمر يف العالقات بني بغداد و 

 ية.  ول النفط الكردطوير حقة، وتهذه املشاكل وضع األراضي العراقية املتنازع عليها، وتقاسم امليزانية االحتادي
ألراضي اسعة من عات واوالسليمانية، فضال عن قطا أربيلحاليا من حمافظات دهوك و يتألف إقليم كردستان 

أحكم  وبغداد. أربيلن ا كل مطالب هبت" وهي األراضي املختلطة عرقيا واليت ابسم "املناطق املتنازع عليهااملعروفة 
يف  لنفط، ولو كتباب لغنيةاركوك كاألكراد سيطرهتم على جزء كبري من األراضي املتنازع عليها، مبا يف ذلك حمافظة  

 م. ن اإلقليإلقليم كردستان أن يكون مستقال، فمن احملتمل أن تكون كركوك جزءا م 2014العام 
 ن قدرة احلكومةراق، فإن العوعلى الرغم من إصرار بغداد الذي ال يتزعزع أبن منطقة كردستان سوف تظل جزءا م

ة متنعها يوم حتدايت كبري غداد البواجه تل على االستقالل قد تكون حمدودة، إذ املركزية العراقية ملنع األكراد من احلصو 
عيفا جيشا ض لعراقمن التصرف بشكل حاسم للحفاظ على سيطرهتا على حكومة إقليم كردستان، حيث ميلك ا

سامات ة وانقت طائفيتوترايكافح من أجل استعادة األراضي من تنظيم داعش، كما أنه يعاين من أزمات مالية و 
ن تكون بغداد تمل أ احملومن غري وحياول التعايف بشكل بطيء بعد عقود من احلرب. انشئ،سياسية حادة واقتصاد 

ادة لتعارض السي ة عملهادور  قادرة على التغلب على هذه العقبات يف املستقبل القريب، األمر الذي حيد من
  الكردية.

قالل ركزية مع االستومة املاحلك دولة الكردية، لذا يعتمد رد فعلهنا قد تكون بغداد غري قادرة على وقف ظهور ال
 الل كردستان ردب الستقاجلان ومن احملتمل أن يثري اإلعالن األحاديالكردي على كيفية اكتساب هذا االستقالل. 

زية مة املركن للحكو . وميكةلدراسفعل أكثر عدائية من جانب بغداد جلميع السيناريوهات اليت حتدثنا عنها يف هذه ا
د ريا لقدرة بغداداي خطحتيشكل أن ترى هذا العمل )اإلعالن( األحادي اجلانب على انه إهانة للسيادة العراقية و 

 على إبقاء البلد موحدا. 
 ميكن لبغداد أيضا أن تعارض االستقالل الكردي املكتسب بعد اهنيار الدولة العراقية، ولكن سيكون هلا

التفاوض على  إىلوبغداد  أربيلل املتاحة ملعاقبة األكراد. وإذا أدت القطيعة التدرجيية بني دورات قليلة جدا من العم
ممكن استخراج العديد من الفوائد من االستقالل الكردي يف الوقت  االنفصال، ميكن أن حتاول بغداد أبكثر قدر

 إىلدى ظهور دولة كردية جديدة ختفيف األثر السليب خلسارة إقليم كردستان، خاصة إذا أ إىلالذي تسعى فيه 
.  ُيكتسب االستقالل الكردي عموما من خالل اتفاق إحكام السيطرة على كركوك ومعظم املناطق املتنازع عليها
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، وهلذا االتفاق فوائد ممكنة لكال الطرفني من مجيع السيناريوهات اليت تناولتها أربيلمقبول للطرفني بني بغداد و 
 يف هذه الدراسة.

د إذا كان لبغدا ن تزدادأتجاوب التجاوب العراقي ضمن سياق إقليمي. وميكن لتأثريات هذا ال إىلأن ينظر  وينبغي
به بغداد  ي ستقومقتصادالقدرة على العمل مع القوى األخرى أي إيران وتركيا. وهنا فإن أي عمل عسكري وا

 رافق االستقاللتون إذا لتعان حيدث هذا اسيتعزز إذا كان منسقا مع األنظمة يف طهران أو أنقرة. ومن املرجح أ
لى أهنا هتديد ع القومية()يا ان وتركا إير الكردي مع عودة ظهور القومية لعموم األكراد والقيادة الكردية، اليت تنظر إليه
كردي ال ي مع االستقاللالعراق تجاوبملصاحلها احمللية. ومن احملتمل أن أتخذ حكومة إقليم كردستان بعني االعتبار ال

 . االنفصال عن العراق إىلبل السعي ق
راد ألكوقد يواجه ا لتجاوب.اهذا  هناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تؤثر على رد الفعل العراقي ومدى فعالية
حتتاج  ن القضااي اليتلعديد ممن ا حتدايت كبرية يف جهودهم لبسط السيادة، وما معاجلة رد الفعل العراقي إال واحدة

 ة إقليم كردستان للنظر فيها. حكوم
 تركيا -

قف على اق، وهذا يتو ال العر ن مشيف هناية املطاف قد تقبل أنقرة وجود دولة كردية ذات سيادة واليت هي اآل 
ركيا ختلت ت. ي هلاي الرتكبدئالظروف، على الرغم من أن وسائل أتسيس هكذا دولة قد يؤثر على مدى الدعم امل

ن يا الداخلية ومسات تركن سيامستقالل الكردي العراقي وذلك لعدد من األسباب النابعة عن معارضتها الطويلة لال
 وسوراي. العراق سي يفاحتياجات الطاقة يف تركيا والضرورات االقتصادية وتزايد حالة عدم اليقني السيا

( pkkردستاين )كعمال الزب الرمبا أوال وقبل كل شيء، وقبل استئناف أعمال العنف األخرية بني أنقرة وح
تعبئة اح لألكراد ابللى السمقت ع، واتفاختذت احلكومة الرتكية قرارا سياسيا حلل نزاعها مع األكراد األتراك

ظهار ة املدنية عن إالرتكي كوماتالسياسية والدفاع عن حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية. كما توقفت احل
مة العسكرية من عليها األنظانت هتيليت كاراك ابعتبارها هتديدا للدولة، ولألنظمة التعبئة السياسية من قبل األكراد األت

دماج ايت لصاحل االنذات حكم ذردية يف السابق. وختلى القادة األكراد األتراك أيضا عن مواصلتهم املطالبة مبنطقة ك
راقية عيام دولة كردية قمن أن  لقلقن ايف السياسة الرتكية واجملتمع الرتكي. ونتيجة هلذين التغيريين توقفت أنقرة ع

 مستقلة ميكن أن يثري االنفصالية الكردية املستقلة بني سكاهنا األكراد. 
حزب الشعوب  عد جناحبلعنف ( منذ اندالع اركيا قد تراجعت على هذه اجلبهة )املصاحلة مع األكراديبدو أن ت

رمان احلزب احلاكم ابألكثرية ح إىل، وهو جناح أدى 2015يف االنتخاابت النيابية يف حزيران  الدميقراطي الكردي
ردستاين هبدف مال الكب العالساحقة من األصوات، ما حفز احلملة اليت قادهتا احلكومة ملكافحة التمرد ضد حز 

 .2015لثاين رين اتعزيز سلطة حزب العدالة والتنمية من خالل انتخاابت برملانية جديدة عقدت يف تش
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ولني األكراد د املسؤ ضلقمع امزيد من  إىلقالب األخرية اليت حدثت يف متوز من العام احلايل أدت حماولة االن
ملركزية اسلطة احلكومة  لتعزيز كرادوقد مت تصميم هذه اإلجراءات املعادية لأل ،ليني وأيضا ضد املثقفني األكراداحمل

الب دفعت وحماولة االنق ملانيةت الرب أن االنتخااب بدال من إشعال احلروب الثقافية املعادية لألكراد. وعلى الرغم من
عنف أو أن استئناف ال بدو هنا، ال ياختاذ خطوات لتعزيز سلطاهتا احمللية وليس الستئناف العنف إىلاحلكومة الرتكية 

 .راقينيألنقرة بشأن استقالل األكراد الع االسرتاتيجيةحماولة االنقالب غريت احلساابت 
دي شريك اقتصا ىلإردستان كقليم  من االستثمار والتجارة الرتكية يف كردستان العراق إ اثنيا، حّولت سنوات

لنفط ااد املزيد من استري  ىلإركيا . ويف الوقت نفسه، فإن النمو السريع لالقتصاد الرتكي عموما دفع تمتزايد ومهم
ن عتركيا )انهيك  كردي إىلالقي العراوالغاز والسعي لتنويع مصادر الطاقة لديها. إن احتمال زايدة النفط والغاز 

 شريكا مهما للطاقة لرتكيا أيضا. أربيلاحتمال رسوم عبور إضافية( جعل 
لى ععدم االستقرار و ر للعنف كنذي  االستقالل الكردي كأنه سائق الهنيار العراق أو إىلمل تعد تركيا تنظر  اثلثا:

شدة بكوهنا متأثرة   إىلإلضافة اب -ا الشيعة يف بغداد، واليتطول حدودها. فرتكيا ال تثق ابحلكومة اليت يسيطر عليه
عترب أنقرة أن لطاقة. تاأثبتت عدم قدرهتا على طرد تنظيم داعش واحلفاظ على األمن أو تسهيل صادرات  –إبيران

  غداد.حكومة إقليم كردستان قادرة على تعزيز االستقرار على احلدود الرتكية أكثر من ب
ة إلنشاء منطق ردستاينال الكمع حزب العم األكراد السورينيا قلقة للغاية من اتفاق رابعا، أصبحت تركي

د ستئناف التمر اين على دستااحلكم الذايت على طول احلدود اجلنوبية لرتكيا وذلك يساعد حزب العمال الكر 
رق، يف عدد من الط نيلسورياكراد . وبينما تعمل تركيا على تقويض األاملناهض لرتكيا إذا فشلت حماداثت السالم

ردي  على السلوك الك، من خالل التدخل العسكري املباشر للتأثري2016مبا يف ذلك، ما حدث منتصف العام 
ل  درهتا على العمقدرجييا تان تالسوري من خالل العمل على القيادات الكردية العراقية. وزادت حكومة إقليم كردس

يف  رجيية املماثلةات التدلزايدنامكية )ووتريهتا البطيئة( من خالل اكأمر دولة واقع، وقد شجعت تركيا هذه الدي
 . لتجارية والتجارة ومشرتايت النفطاالتصاالت السياسية واالستثمارات ا

ومن املرجح أن تؤيد أنقرة قيام دولة كردية ذات سيادة انتقلت تدرجييا حنو االستقالل وانفصلت بعيدا عن الدولة 
اسا بسبب املشاحنات الداخلية والعنف. ومع ذلك فإن اإلجراءات املفاجئة من قبل األكراد العراقية املنهارة أس

العراقيني لتغيري الوضع القائم ساهم ابنسحاب القادة األتراك. فهم خيافون على سبيل املثال من أن يكون إعالن 
د العراقيني على املطالبة ابلعباءة القومية تصميم األكرا إىلاالستقالل غري املتوقع من قبل حكومة إقليم كردستان إشارة 

الكردية وتشجيع املزيد من احلكم الذايت بني األكراد يف تركيا وسوراي. وابملثل، ختاف تركيا من أن يدفع االنفصال 
يام املفاجئ حلكومة إقليم كردستان العراق لقطع العالقات التجارية والدبلوماسية مع تركيا، إذا ما قررت أنقرة أتييد ق

دولة كردية. على الرغم من أن التجارة الرتكية مع احلكومة املركزية يف العراق ليست هائلة، وقد ال ترغب أنقرة يف قطع 
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إمكانية استرياد النفط من جنوب العراق إذا ومىت عادت األجزاء اجلنوبية من خط أانبيب النفط العراقي للعمل 
 بشكل فوري.

، يف اقتصادية كبريةياسية و سزااي متقدم البطيء والثابت حنو االستقالل الكردي له من وجهة النظر الرتكية، فان ال
 خماطر سياسية واقتصادية. إىلحني أن التحركات املفاجئة حنو السيادة تؤدي 

 

 إيران  -
ودين ألكراد املوجالقات اع العسوف يتأثر رد فعل اجلمهورية اإلسالمية من قيام دولة كردية مستقلة مع وض

ة حساسة للجمهوري مسألة ،ستقلة. قضية كردستان ميران، فضال عن تصور إيران بشأن نوااي القوى اخلارجيةيف إ
بينما يرحب وتني. و املكب تشجيع عدد كبري من سكاهنا األكراد إىلاإلسالمية بسبب املخاوف من أن يؤدي ذلك 

ن يتغري أبه من املرجح  ن شعرواالذي مدى االرتباطاألكراد اإليرانيون بظهور دولة كردية مستقلة يف مشال العراق، فإن 
يديولوجية اإل إىلان أو ير إ داخل غرايفاملوقع اجل إىلتبعا لعوامل متعددة ترتاوح بني االنتماء القبلي واللغوي والديين 

 . السياسية
  ل اجملتمعات يفخرة وداملعمو ااألكراد ليسوا جمموعة متجانسة، مع اختالفات مهمة على حد سواء يف مجيع أحناء 

هديد ان من تصور التاخل إير ردي دكل بلد. من احملتمل أن تزيد االحتفاالت الواسعة النطاق والعامة لالستقالل الك
جديدة. ردية دولة ك ية جتاهموقف إيراين أكثر عدوان إىلمحالت لفرض النظام وأيضا  إىلاإليراين الذي سيؤدي 

ن عض يف إيران أبلايف حني يرى  حول أتثريات االستقالل الكردي على إيران.النخبة اإليرانية فيما بينها  وتنقسم
الث دول، لذا ثتقسيم  أيضا وجود عراق مقسم ميكن أن يضعف املوقف اإلقليمي للجمهورية اإلسالمية، وينتج عنه

ن أن تستفيد كيران ميأن إ سوف جتد القوى اخلارجية أنه من السهل التالعب بكل دولة على حدة. ويعتقد آخرون
و مصدر كراد هشأن األاهلدف النهائي لواشنطن ب من دولة كردستان مستقلة لديها عالقات جيدة مع طهران.

ستقلة، يف حني مردستان ولة كدللنقاش يف طهران. إذ يعتقد البعض أن تصرحيات الوالايت املتحدة ال تدعم إنشاء 
 كل أكثر سهولة.يمن بشهتها أن قطع صغرية وبذلك ميكن إىل قيرى آخرون أن الوالايت املتحدة تريد أن تقسم العرا

ة  اآلونة األخري دستان يفليم كر يف حلف مشال األطلسي والذي ازداد نفوذها على حكومة إقأما رد فعل تركيا العضو 
 فسوف حيجم الدور اإليراين بعد االستقالل الكردي. 

قالهلا، خاصة است ربيلأعالن إحكومة إقليم كردستان مع و من املمكن أن تنخفض العالقات االقتصادية بني إيران 
دية مع قاهتا االقتصايران عالادت إإذا قررت تركيا االستمرار يف زايدة حصتها السوقية بني األكراد. ومع ذلك فقد ز 

 هنايةد تفوق يف الية قئد املأن الفوا إىلحكومة إقليم كردستان على الرغم من أن اعرتاضات بغداد القوية تشري 
 املطاف املخاوف اإليرانية على القومية الكردية. 



   الرصد االستراتيجي                                                                    

 

عنف ضد دولة  لتصرف بشى اختويف الوقت الذي تبدو فيه إيران سعيدة من االستقالل الكردي إال أهنا قد 
وف ين، وابلتايل ساإليرا لتهديدتصور ااستقالهلا على  أربيل. سوف تؤثر الطريقة اليت تعلن فيها كردستان مستقلة

ذا ة سيكون قبول هإليرانيوهات ارد الفعل اإليراين القوي. وإذا حدث االستقالل الكردي فان أفضل السينارييتحدد 
اقعية و  تتبىن سياسة هران حىتية لطاالستقالل يتبعه مناقشات مطّولة مع بغداد من شأنه توفري الوقت والبيئة السياس

ل ، حتديدا من خالة جديدةحال إىلاب األكراد اإليرانيني ميكنها أن تتّكيف مع دولة جماورة جديدة، فضال عن اجنذ
 تنمية اقتصادية حملية وإصالحات سياسية.

يرانيون قور اإلوي الصفإن إعالن استقالل كردي مفاجئ وأحادي اجلانب من املرجح أن يقمن انحية أخرى، 
 يف احلكومة اغماتينيالرب  ميشويعملون على هت فقط،الذين يرّون الوضع الكردي يف إيران من خالل عدسة األمن 

 الذين يفضلون مواجهة التحدي من خالل حتسني حياة األقليات يف إيران.
رنسا، فكة املتحدة، ملالصني، امل )الوالايت املتحدة، روسيا، 1+5إن جناح تنفيذ اتفاق نووي بني إيران وجمموعة  

العقوابت  إيران من إعفاء ا ما مت. وإذبة للقضية الكرديةميكن أن يعقد آاثر مرتتبة على مستقبل طهران ابلنس وأملانيا(
وأيضا  الطاقة، لى قطاععتركز  املرجح أن، ومن استثماراهتا يف دولة كردية جديدةفإن ذلك سيجعلها حرة يف تكثيف 

مل ت، من احمليراينووي اإلق الناهنيار االتفا . ويف حالةك احلديدية لدمج هذين االقتصادينعلى إنشاء شبكة السك
 .يةلكردية اإليراناملظامل ة اعاجلأن ينجح احملافظون يف هتميش الرباغماتيني يف طهران، مقلّلني بذلك من فرصة م

 

 ألكراد قبل وبعد صدام حسني ووضع السياسة الداخلية الكردية ا - 
نظام الدولة  ول الغربيةعندما قّدمت الد عاما، 100النضال الكردي من أجل االستقالل منذ ما يقارب بدأ 

رضة هذا العراقية مبعا الدولة صال عنقبائل الشرق األوسط. ومنذ ذلك احلني، تتعثر اجلهود الكردية لالنف إىلالقومية 
لى علكردي. وعالوة التاريخ يف ا االنفصال أو الالمباالة من جانب اجملتمع الدويل. ختلي احللفاء الظاهري هو منط

 ستقالل. عيهم لالك يف سعلى االنقسامات الداخلية لتشكيل جبهة موحدة وذلذلك، فقد انضل األكراد للتغلب 
 ل تقويض اجلهودية تواصلسياسآفاق األكراد لتحسني مستقبلهم مع اهنيار النظام البعثي، ولكن الفصائل ا بدأت

كردي دام الشعب الا ملنال معيد االرامية إلقامة دولة منفصلة. إن أتسيس دولة كردية مستقلة ميكن أن يكون هدفا ب
 غري قادر على التغلب على العقبات اليت واجهته يف املاضي. 

 

 العراقي من أتسيس دولة كردستان مستقلة املوقف -
توترات سياسية بني  إىلتعارض احلكومة املركزية العراقية احلكم الذايت واالستقالل الكردي منذ سنوات، مما يؤدي  

بني احلكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان. وترى بغداد ك صراع أساسي يف املصاحل األكراد واحلكومة العراقية. هنا
، بينما جند أن سعي حكومة إقليم كردستان و مبثابة تقويض لسلطتها وسيادهتاأن احلكم الذايت الكردي واالستقالل ه
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االختالف املتضارب يؤكد من أجل االستقالل جيعل أي تورط عراقي يف الشؤون الكردية غري مرغوب فيه. هذا 
 وبغداد وحيّدد العالقات بني بغداد وكردستان ملدة قرن. أربيلالنزاعات السياسية اخلالفية بني 

يكون رد فعل ، كيف سلكرديوابلرغم من أن احلكومة املركزية العراقية قد حافظت على معارضتها لالستقالل ا
الستقالل. اث فيها  سيحدحد كبري على الطريقة اليت إىلبغداد على أتسيس دولة كردستانية ذات سيادة تعتمد 

كومة لطة احلسقويض ت إىلسوف تشهد بغداد إعالن أحادي اجلانب لالستقالل الكردي ابعتباره جهدا هادفا 
قاليد عراقية، ولكن مدولة الار الاملركزية. وسوف تعارض بغداد أيضا استقالل إقليم كردستان املكتسب من خالل اهني

أ سوف يكون اوض جمز عن تف احلكومة املركزية العراقية سوف تكون حمدودة. إن االستقالل الكردي الناتجسلطة 
ب ا جذراي يف حساب تغيري يتطل ، ولكن احتمالية هذا السيناريو االفرتاضي يصبح واقعاأربيلأكثر فائدة لبغداد و 

 نية.التفاضل والتكامل للحكومة املركزية ملا هو يف مصلحة العراق الوط
 قبل القريب. إن املستيفستقلة مبعني االعتبار عدة عوامل عند مناقشة تكاليف وفوائد جعلها  أربيلجيب أن أتخذ 

ة العراقيني. من بقي عارضةمأتسيس دولة ذات سيادة هو أمر صعب وسيصبح أكثر حتداي وصعوبة إذا واجه األكراد 
ول األكراد أن حيا تملل الشاغل. وبسبب هذا، من احملإن التخفيف من النتائج الضارة والنكسات سيكون الشغ
 ة.  ملنهار الدولة الفاشلة أو ا إىلاالنفصال عن العراق عرب مفاوضات تسوية أو عرب اللجوء 

 قف العراقي علىات املو أتثري وقد ركزت املناقشة هنا بشكل رئيسي على مدى استجابة بغداد الستقالل كردستان و
لك أن يؤثر ذمن شأن و الل، عوامل أخرى، مثل أتييد أو معارضة طهران وأنقرة لالستق األكراد. ومع ذلك، هناك

 على كيفية تصرف بغداد واألكراد يف أي سيناريو. 
سوف تكون فقط. و  لعراقإن أي تصور أو ردة فعل لظهور كردستان ذات سيادة ال ميكن النظر فيه يف سياق ا

 الديناميكيات عامل مؤثر ال حمالة. 
 
 أتسيس دولة كردستان مستقلةملوقف الرتكي من ا - 

ن لديزت مصاحل البليت عزّ تان ااستفادت تركيا كثريا من عالقاهتا الثنائية الوثيقة مع حكومة إقليم كردس
ت عزيز العالقاساره لتم وم. ويف حني تبدو أنقرة راضية عن الوضع القائالسياسية واالقتصادية واألمنية

كيا. اتيجية عظيمة لرت سرت ائد د فواستقالل الكردي سوف يولّ ، فإن االملتينة يف املستقبلالسياسية واالقتصادية ا
ت  السيما إذا كانو لدولة، ايادة ونتيجة لذلك، من احملتمل أن تدعم تركيا حكومة إقليم كردستان انتقالية وذلك لس

 نف واالضطراابتايد العن تز مفسها كردستان تطمح لالستقالل تدرجييا أو أهنا تنوي االنفصال عن بغداد لتحصني ن
اجئ العرتاف املفا إىلان كردست  وجنوبه. ومن احملتمل أن تؤدي مصاحل تركيا يف حكومة إقليم وسط العراقالسياسية 

ف من حدة للتخفي ّساسةح، على الرغم من أن أنقرة سوف تنخرط يف دبلوماسية حىت ابستقالل القادة األكراد
 ن منع استبعاد الشركات الرتكية من السوق العراقية. االستياء العراقي وأيضا م
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 .نع إقليم كردستازايدة مة ومتوثيق، حصدت تركيا جمموعة من املزااي من عقدها اتفاقيات وعالقات حىت يومنا هذا
 يقشكل كبري عن طر لرتكي باتصاد وتساهم الشركات التجارية الرتكية وشركات الصادرات النفطية واالستثمار يف االق

ن خالل م جمال الطاقة أكثر يف ستقلة، مما جيعل تركيا مقتصادي السريعزايدة إمدادات الطاقة الالزمة لدعم النمو اال
ية تركيا بدورها تزيد أمه. و ركياتعلى  االقتصادي أربيلعتماد ، وذلك يساهم يف زايدة اتنويع إمداداهتا من النفط والغاز

نشطة حزب أملنع  يلأربلى نفوذها السياسي، واليت متكنها من الضغط عاالقتصادية حلكومة إقليم كردستان من 
راي كردستاين يف سو عمال الزب الح إىلالعمال الكردستاين على أراضيها، ولتقويض هيمنة اجلماعات الكردية املنحازة 

الذي قد يؤثر  الكردي لقوميمن خالل دعمهم مجاعات كردية سورية، وأيضا من خالل االمتناع عن تعزيز الشعور ا
 على عملية السالم الكردية احمللية اليت تقوم هبا تركيا. 

ش يف على تنظيم داع للحفاظ ردستاناألكراد البشمركة من قدرة حكومة إقليم ك إىلعّززت املساعدة األمنية الرتكية 
ي صول على األراضللح اعشدنظيم اخلليج، وهبذه الطريقة يتم تعزيز االستقرار واألمن يف مناطقها ورمبا لتشجيع ت

 واألهداف يف أماكن بعيدة عن احلدود الرتكية.
ل تعقيدا يف ظ رق أكثرقل بطقد تسمح دولة كردية مستقلة لرتكيا بتعزيز مصاحلها بطرق غري ممكنة أو على األ

ن، من كردستا  مة إقليميف حكو  لطاقة، تتطور قدرة تركيا على تطوير البنية التحتية لالوضع الراهن. يف الوقت احلايل
 اوف بغداد ألنخمهتدئة  إىلاجة وتقدمي املساعدة العسكرية لقوات البشمركة بسبب احل أربيلتوقيع عقود نفطية مع 

در الطاقة ها مبصاطالبتممثل هذه اخلطوات سوف حترم احلكومة االحتادية من حتصيل اإليرادات، وسوف تقّوض 
لرتكية ستمر الشركات اتلك حىت داد وذتبقى على عالقة جّيدة نسبيا مع بغوتعزز تقسيم البالد. ومبا أن تركيا تريد أن 

قد  كون سّباقة كمانا أن تهنقرة ، ال ميكن أللنفط يف اجلزء اجلنويب من البالديف الدخول يف صفقات تطوير حقول ا
ة سالم لىعلحفاظ ل. وعالوة على ذلك، جيب على الدول اليت تسعى أربيلرغب يف أن تكون عالقتها مع ت

 دية. النفصالية الكر او تسهل أعّزز تأراضيها، وأبرزها الوالايت املتحدة أن تضغط على تركيا ملنعها من اختاذ خطوات 
ة مثل هذه ى مقاومري علحد كب إىلإذا أصبحت حكومة إقليم كردستان دولة مستقلة ذات سيادة، ستكون قادرة 

ة إقليم  نشطتها يف حكومأتعديل  إىلجة مام هذا األمر مل تعد تركيا حباالضغوط وعلى استعراض قوهتا مبهارة وفّعالية. أ
ان عن بغداد. م كردستإقلي كردستان خمافة أن تصبح مصدر إهلام النتقام العراق ألهنا ستكون قد فّصلت حكومة

ن كية وعدد مألمري املتحدة ايت اومن شأن دولة كردستانية ذات سيادة تطوير العالقات املباشرة والوثيقة مع الوال
 . دانة دوليةإرة أية إاث اورة بدونالدول األخرى، وابلتايل متمكن تركيا من تعزيز عالقاهتا مع الدول اجمل

وارد لكية املمو على وبغداد على تقاسم عائدات النفط أ أربيلبعد استقالل إقليم كردستان لن تتنازع 
ت سيادهتا وارد الواقعة حتبتة للمية اثقادرة على املطالبة مبلك اهليدروكربونية. وكردستان، كدولة ذات سيادة، لن تكون

 اإلقليمية، وستكون قادرة على تطويرها وتوقيع عقود تصدير دون تدخل من بغداد. 
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 األمنية. وميكناخلية و ا الدخدمة ملصاحله ربيلمن شأن أي نفوذ سياسي تعزيز قدرة تركيا على تقدمي مطالب أل
ب االحتاد ميش حز ين وهتردستان مستقلة وأكثر قوة لكبح مجاح حزب العمال الكردستالرتكيا أن تضغط جلعل ك

لكردية من اجل شمركة ات البالدميقراطي السوري. كما ميكنها أيضا أن توفر تدريبا عسكراي شامال وعتادا لقوا
لتوسع ات املدنية من ضطراابالنع امت، وميكنها أيضا أن مني البنية التحتية لقطاع الطاقةالقضاء على تنظيم داعش وأت

ها من شنطن وغري ن اخلوف من ردود فعل بغداد وواوذلك كله دو  -عرب حدودها الدولية اجلديدة مع العراق
ة ق. وعند الضرور ت العرا تفتياألكراد واليت ميكنها أن تساهم يف إىلاحلكومات املعنية بتقدمي مساعدات مباشرة 

قوة اإلقليم  و تعزيزأستقلة منشر قواهتا لتقدمي الدعم العسكري لكردستان ( ميكن لرتكيا أن تأربيل)وبطلب من 
يه الذي يهيمن عل العراق ءا منالعسكرية حملاربة تنظيم داعش. وطاملا ما زالت حكومة إقليم كردستان ال يزال جز 

 اقية.ل األراضي العر خو ية لدالسن احلكومة العراقية املدعومة وبقوة من إيران، فان تركيا لن تدعو قواهتا الرتكية
ق ومن من يف العراعدام األبب انيف النهاية، هناك حتول يف سياسات أنقرة جتاه األكراد األتراك، وذلك بس 

إقليم  و ية بني تركيا والسياس ادية. لقد أدت العالقات االقتصالتوترات مع احلكومة العراقية املدعومة من إيران
يف  رهاف يتعّزز ظهو اليت سو ، و يةستان قو ركيا حجة قوية لبقاء حكومة إقليم كردإعطاء ت إىلكردستان لعقد من الزمن 

ل قد تؤثر على الستقالال على للحصو  أربيلوعلى الرغم من أن الوسائل اليت متارسها . املستقبل كدولة ذات سيادة
  .رحبإال أن تركيا سوف ترّحب جبارها اجلديد بصدر  تركيا،

 

 كردستان مستقلة   املوقف اإليراين من دولة  
ة كردية دة دولإن والفإن ظهور دولة كردية مستقلة سوف يكون حداث كبريا يف شرق أوسط غري مستقر. لذا 

 ا من بعض أنصار، ورمبدبغدا كومة املركزية العراقية يفجديدة أذا أتسست من شأنه مواجهة معارضة قوية من احل
 . من طهراناخلط املتشدد يف العراق املدعوم 

على شكل  بري منهك جزء  نيل االستقالل قد يكون يف إىلن جناح حكومة إقليم كردستان يف إمخاد املعارضة إ
جلانب ادي اقالل أحن استعلى أساسها االستقالل: ومن املرجح أن يثري إعال أربيلالسيناريوهات اليت ستعلن 
أن قد تّقلل من ش أربيلو  غداددرجيية بني ب، يف حني أن التفاوض و / أو القطيعة التومفاجئ املعارضة اإلقليمية

 ال العراق تبعاردية مشولة كاملعارضة وموقفها من دولة مستقلة. ومن املرجح أن ختتلف استجابة بغداد لظهور د
عاقبة ملقوم هبا بغداد تيت سوف ري ال. ومن املفارقات، فإن العديد من التدابة اليت ستنشأ على أساسها كردستانللكيفي
ان على م كردستإقلي د بسبب إعالهنم االستقالل من جانب واحد سيكون نتيجة طبيعية حلصول حكومةاألكرا

مل مع ثا ستضطر للتعاشئت حدييت أناالستقالل من خالل اهنيار الدولة العراقية. يف كلتا احلالتني، فإن كردستان ال
ليت تسيطر األسواق ان عن أسواق كردستاالصعوابت املالية واالضطراابت االجتماعية من الالجئني ومن انفصال 

 عليها بغداد. 
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املطاف   هنايةيفقدم يالذي  أربيليتحقق االستقالل الكردي من خالل التفاوض على االنفصال بني بغداد و 
اد تفاوض مع األكر تداد أن ن لبغإمكانيات وفوائد كبرية تعود على كل من العراق وكردستان. على سبيل املثال، ميك

ال العراق، ديدة مشحلدود اجلتركيا عرب حقول النفط على طول ا إىلخطوط األانبيب املؤدية  إىلالوصول من أجل 
تقال داد أن تسهل انكن لبغلك، ميوالذي ميكن أن ميّهد الطريق للتعاون املستقبلي يف صادرات النفط. وعالوة على ذ

 وات الكردية.قوات البشمركة الذين خيدمون يف اجليش العراقي لدجمهم يف الق
د  واألكراد لطر لعراقينيلمهما هذا األمر ميكن أن يسهل أيضا التعاون األمين يف املستقبل الذي سيكون حامسا و 

يو ق هذا السينار العرا د تكرهيف البداية قداعش واحتواء عدم االستقرار يف سوراي من سقوط ضحااي عرب احلدود. 
ملدى تعاونة على ادستان مئد كر لحكومة العراقية أن تقّرر أن فواإال انه ميكن ل الكردي،لتمكني االستقالل 

 الطويل تفوق التكاليف السياسية من االنفصال الكردي على املدى القصري.
ط لى صادرات النفئدات وعالعا مستعداتن للتفاوض بعد توقيع مزيد من االتفاقيات على تقاسم أربيلتبدو بغداد و 

ديها مل ذه الرتتيبات لهيال من ددا قلوعلى القضااي العالقة األخرى، على الرغم من أن عوعلى املناطق املتنازع عليها 
ن حتاول خلق أو ميكن هن، أتعقد حىت اآلن. ميكن أن تستمر العاصمتني يف بذل اجلهود للحفاظ على الوضع الرا

ت االنفصال إجراءا ي يفضخالفات مستمرة من خالل الشك الدائم حبيث ميكنها أن تقّرر يف هناية املطاف امل
 .ضية اليت حتقق مصاحل كال الطرفنيالتفاو 

يطانية احملميات الرب  نية بنيلعثمابعد قرابة قرن من اتفاقية سايكس بيكو اليت قّسمت األكراد يف اإلمرباطورية ا 
لبلد االنجاح هلذا  ماانت يفضأية  والفرنسية، يواصل األكراد يف مشال العراق السعي لتأسيس دولة مستقلة. وال يوجد
مان ميه اقتصاده وضوية وتنسية قاجلديد، إال إذا تلقى دعما من الدول اجملاورة اليت متّكنه من بناء مؤسسات سيا

ذا قد يقبل لراضيهم أالمة أمنه. قد تستنتج كال من تركيا وإيران أن كردستان مستقلة ال تشكل هتديدا على س
ب لالستقالل ي اجلانن أحادومن احملتمل أن تكون العراق معادية إلعالاألكراد ابالستقالل حتت ظروف معينة. 

 ال السلمية اليتاالنفص فاوضاتموميكنها أن جتد فوائد من  اإلعالن،الكردي ولكنها رمبا تنقسم داخليا لوقف هذا 
 والعراق.   ربيلحتسن املصاحل املشرتكة أل

ستقالل من الفإن إعالن ا ات سيادة كهدف رئيسي،ويف الوقت الذي يركز فيه األكراد على إنشاء دولة ذ
دهرة هو ة مستقرة ومز ناء دولان بشأنه أن يكون اخلطوة األوىل يف بناء دولة جديدة. وكما تعلمت ابقي الدول ف

 أكثر تعقيدا بكثري من إعالن وجودها. 
 

 

 



   الرصد االستراتيجي                                                                    

 

  



   الرصد االستراتيجي                                                                    

 

 
 جيش إسرائيل المتنامي القدرات

  1الجديدة جيش الدفاع اإلسرائيلي يتكيف مع التهديدات
 

 ،هديدات اجلديدةيتكيف مع الت الدفاع اإلسرائيلي جيش - عاموس هريل، جيش إسرائيل املتنامي القدرات 
 50-43ص  ،4، العدد 95، اجمللد 2016آب  –متوز ،جملة فورين أفريز

 
د ية مباشرة بعانة اإلير لنوويامت إعطاء أوامر للجيش بوضع خطة من أجل توجيه ضربة أحادية اجلانب ضد املنشآت 

جلو وفرع االستخبارات العمل؛ اابشر سالح  .2009بدء الوالية الثانية لبنيامني نتنياهو كرئيس للوزراء يف آذار 
ثة ما يقارب الثال املطاف هناية هود أوملرت الذي خلف نتنياهو، أّن التحضريات لوحدها ستكلف البالد يفيإ وقّدر 

راك الذي  و ومعه ايهود ابنتنياه  أنّ هلجوم طبعا ، وإن كان من املمكن حينها، إالّ مليارات دوالر. إسرائيل مل تنّفذ ا
ما أخذ تحدة ابراك اوابايت املالوال آنذاك مل يفكرا جداي  بتنفيذه. يف حني أّن رئيس اإلسرائيليكان وزيرا  للدفاع 

قتصاد وابت أضعفت االذه العقل. هة فعالتهديد على حممل اجلد، لدرجة أنّه شّدد العقوابت املفروضة على إيران كردّ 
 إىلوي ابالتفاق النو  لذي دفعا ااإليراين، ما فتح اجملال أمام انتخاب الرئيس حسن روحاين، الرئيس املعتدل نسبي  

 جتميد الربانمج النووي حىت العقد املقبل. إىلاألمام ما أّدى 
 

ل ليت تراكمت خالاهديدات ع التكيز اهتمامها على مجيمنذ ذلك احلني، استطاعت أجهزة إسرائيل األمنية إعادة تر 
،  وسطية، ومجاعات شرق أبلدانٌ سنوات انشغاهلم ابلنووي اإليراين. ففي السنوات اخلمس األخرية، اهنارت حدوٌد و 

 ع، وابت الصراعاالتبا  ة  منكالدولة اإلسالمية )املعروفة بداعش(، احتلت أراض شاسعة، واستقطبت أعدادا كبري 
 الشيعي أكثر عنفا . -السين

ي، يش تقليدلسوري، كجااالضطراابت املخاطر اليت تواجه إسرائيل بشكل جذري. فخطر اجليش  هذه حّولت كل
الوقت، منذ  فسنرى. يف ية أخاختفى بشكل كامل تقريبا، ليتم استبداله بربوز إرهابيني جدد على حدوٍد إسرائيل

 ت فرديةة لعملياضفة الغربينيني يستعر، عرب تنفيذ مراهقني من ال، بدأ الصراع مع الفلسطي2015تشرين األول 
د السلوك اليت عة قواعن طبيابلسكاكني واألسلحة النارية. أاثرت ردة فعل اجليش اإلسرائيلي تساؤالت شائكة ع

 اليت املتدينني اليهودو مانيني ود العلالعلن، االختالفات بني أحزاب اليمني واليسار، وبني اليه إىل أبرزيتبعها. مما 
 حدوث حتوالت يف جيش الدفاع اإلسرائيلي، ويف البلد ككل.  إىلتؤدي 

                                                           
1 Amos Harel, Israel’s Evolving Military-The IDF Adapts to New Threats, July-August 2016, vol, 95, no: 4, 
pp-43-50 
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ويف نفس الوقت الذي كان جيب على" اجليش اإلسرائيلي" أن يوجه أنظاره صوب األخطار اخلارجية، بدأت 
 مشاكل إسرائيل الداخلية تنهال عليه.

 أعداء غري لدودين
، التقى بدان 2015باط شوت ملنصب رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي يف قبل فرتة وجيزة من وصول غادي ايزتك

على جيٍش  ستتأّمر"وت: . قال يل مريدور انه قال اليزتكمرييدور وهو عضو سابق يف جملس نتنياهو األمين
  قولهيبالغ لكن ما يور كان رييداستثنائٍي لكن ستواجه مشكلة وهي انه مل يعد هنالك من أعداء كي تواجههم. م
سيناريو  ءلقد كان أسو  .ديجكان صحيحاا، فأعداء إسرائيل املعتادين مل يعد ابستطاعتهم تشكيل أي هتديد 

ما عند 1973ن عام الغفرا ب يومطوال العقود املاضية، يؤرق "جيش الدفاع اإلسرائيلي" متمثال بتكرار سيناريو حر 
ٍئ. أما اآلن، ٍم مفاجهبجو  ندوس على جبل الشيخاجتاحت الدابابت السورية مرتفعات اجلوالن وسيطرة قوات كوما

د قال يل دية. لقلتقليوبعد مخس سنوات من احلرب األهلية، تفككت سوراي وذهب معها شبح احلرب الشاملة ا
، تركوا ابلة من احلدودهة املق اجليفجنود إسرائيليني متمركزين على جبل الشيخ، يف شهر نيسان، ان نظرائهم السوريني 

 منذ عام، لعدم توفري اإلمدادات هلم. مواقعهم 
ما  يوم أكثر اهتماباتت المي، فأما ابلنسبة للدول العربية اليت مازالت ترزح حتت حكم ديكتاتورايت العهد القد

تمحورة ا عن عقدهتم املات ختلو إلمار ابلتعاون مع إسرائيل، ولو حتت الطاولة. مصر واألردن، وبدرجة اقل، السعودية وا
يني أعظم ا مع اإلسرائيلتشاركوهنابتوا اليوم يعرتفون أبن املشاكل اليت يالفلسطيين، و -الصراع اإلسرائيلي حول مسألة

قيادات لوكما فعلت ا أخرى. ووكالئها من جهة، وداعش والقاعدة من جهة إيرانبكثري من املشاكل اليت تفرقهم: 
لقليلة ا. ويف السنوات ع إيراناي  م االتفاق عليه نوو اإلسرائيلية، انتقد مسؤولون سعوديون إدارة اوابما حول ما مت

 تبادهلا االستخباري مع إسرائيل.  رفعت السعودية من مستوى املاضية
بل  مية األخرية،اإلقلي راابتإن زوال هتديد اجليوش التقليدية عن أمن إسرائيل، هو ليس فقط نتاج االضط

كرية ابلقيادة العس ق األمرا يتعلفعندمالعسكري اإلسرائيلي. واقع التفوق  يضا نتاج خضوع هذه احلكومات أمامأ
يت لدى كثري من تلك الأكثر ب تفوقةماإلسرائيلية والتكنولوجيا الدفاعية وسالح اجلو واملخابرات، فإن قدرة إسرائيل 

ت ، جتنب1973ما، فمنذ العام ، جعلت هذا األمر واضحا  متا1948جرياهنا. انتصاراهتا يف معظم احلروب منذ عام 
 عها.ٍم مسوراي أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل، بينما وقع كل من مصر واألردن، اتفاقات سال

 جريان خطريين
ليا  ش منشغالن حاعاحزب هللا ود .إسرائيلتبقى الصورة سوداوية نظرا  ملا تبقى من خماطر )امليليشيات( هتدد امن 

تنتهي  ملستقبل. عندماها يف اهامجتمنية  أبرزيف سوراي. لكن كالمها  عن مقاتلة إسرائيل ابلقتال احلاصل فيما بينهما
ل عدواين ل أي عمف يؤجاحلرب األهلية يف سوراي سيحتاج حزب هللا لبعض الوقت لكي يستجمع قواه، لذلك سو 

 ضد إسرائيل، بينما سيسعى داعش لتنفيذ هتديداته بشكل أسرع.
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صاروخ متاما  150000 إىل 100000ة، ترسانة مؤلفة من كّدس حزب هللا، طوال السنوات العشر املاضي
صب أكثرية هذه الصواريخ . مل ت2006صاروخ مت إطالقها على املدن والقرى اإلسرائيلية خالل حرب  4500

 قدرة حزب هللا إىل شارةإمدنيا، وتسببت برد عسكري قوي، مما يشكل  46أهدافها لكنها أودت، مع ذلك حبياة 
 ية إسرائيل املفرطة اجتاه اخلسائر.على استغالل حساس

درت ابب مقبلة، فإذا  أي حر يفجهات مباشرة  بعد انتهاء احلرب، توّعد قياديي حزب هللا إسرائيل برفع وترية املوا 
ولون اع. قّدر املسؤ يش الدفجنود فٍخ قاتٍل جل إىلإسرائيل ابهلجوم جمددا سيحولون، حسب قوهلم، األراضي اللبنانية 

صاروخ يوميا، وسينفذ  1500 إىل ابن حزب هللا سيقصف املدن والبىن التحتية اإلسرائيلية مبعدل يصل يوناإلسرائيل
حلرب اهلجينة، يعتقد ا كاتغارات عابرة للحدود ضد القرى واملراكز العسكرية. فمن خالل هذا املزيج من تكتي

 انتصار، آخذا   لى هيئةعقدمها ب هللا أبن يطريق مسدود، وهي نتيجة تسمح حلز  إىلحزب هللا انه سيؤدي إبسرائيل 
 .كرية اهلائلة" للجيش اإلسرائيلي"بعني االعتبار امليزات العس

ب بتكتيكات األسلو  ال هذاحزبه خيطط الستكم إنادعى أمني عام حزب هللا، حسن نصر هللا بداية هذا العام، 
لق الصواريخ ة، وسيطلنوويهللا املنشآت ا جديدة. فتوعد أنه يف حال هامجت إسرائيل لبنان، فسوف يهاجم حزب

زب هللا ح إنأيضا  ر هللانصادعى يلة )على املخازن الكيمياوية يف حيفا، حيث تتمركز أكثرية املصانع اإلسرائيلية الثق
أن  ة مند يكون أقل قدر قزب هللا ح أنن احلدود اللبنانية(. وابلرغم م إىلسيجتاح اجلليل، املنطقة اإلسرائيلية األقرب 

اضحا  أكثر داي  وو جديدا يستطيع أن ينفذ هكذا هتديدات يف وجه اجتياح إسرائيلي شامل، ابت احلزب يشكل هت
 الصراع مسلحني حلزب منااديو من أي وقت مضى. وابلرغم من اخلسائر الفادحة اليت ممين هبا يف سوراي، سيخرج قي

 بعد انتهاء مائه اإليرانيني وزعزب هللا. وسيحافظ حاإلسرائيلي" ا يف مواجهة" اجليشخبرباٍت قتاليٍة قيمٍة قد يستعملوهن
 يخرج ضعيفا  مناحلزب س إنا مباحلرب األهلية السورية على عقيدهتم أبن إسرائيل هي املصدر األساسي للشر. لكن 

ة للحظ حىت اىت سننيحبل سينتظر أشهرا أو  األرجح،هذا الصراع الدموي، فهو لن يهاجم بشكل متسرع على 
 املناسبة.

ستحدث يف  ضى اليتالفو  لكن يف حال بدأ حزب هللا إبطالق الصواريخ اليت توعد هبا إسرائيل، ستؤدي
وحىت  جمات.هذه اهل يقافالداخل لشل احلياة املدنية، مما سيضع احلكومة حتت ضغٍط مجاهريٍي هائٍل إل

يذ ين، وعليها تنفاللبنا لداخلا إىلن اجلنود ، عليها على األرجح إرسال عشرات اآلالف متستطيع إسرائيل إيقافها
أهولة، سيقتل ناطق املخل املقواعده دا أنشأهذا األخري قد  إنضرابت جوية عنيفة ضد قواعد حزب هللا. لكن مبا 

زق، نفسها يف مأ ليةإلسرائياكومة جيش الدفاع على األرجح، عددا كبريا من املدنيني اللبنانيني. إذن، سوف جتد احل
. أخرىجهة  اهتا منتكتيكتواجه ضغوط حملية تطالبها ابلعمل السريع من جهة، وستواجه إداانت دولية لحيث س

 عنيٍف، سوف يذ هجومٍ ل تنفوما يزيد الوضع سوءا، هو عدم احتمال حتقيق جيش الدفاع لنصٍر حاسٍم، حىت يف حا
 ل.يظل حزب هللا قادرا  على إطالق أعداد كبريٍة من الصواريخ على إسرائي
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مليات عهنا كي تواجه أبم أيضا ا جتز أتخذ القيادات العسكرية اإلسرائيلية احلالية هذه األمور بعني االعتبار. لكنه
 لي" على لبنان،إلسرائيالجيش إطالق الصواريخ هبذه الكميات اهلائلة لن يكون هناك من بديٍل عن هجوٍم برٍي" ل

هاء أي ى األقل من انتلزمن علمن ا زب هللا عن مهامجة إسرائيل لعقدواهلدف منه إحلاق دماٍر كبرٍي يف لبنان وردع ح
 صراٍع حمتمٍل.

ميثلها  ة نفسها اليتاخلطور   ميثلالداعش فهو يشكل خطراا حقيقياا على إسرائيل، لكنه  تنظيم إىلأما ابلنسبة 
داف هجومية ضد أه ا أعماالنو يش بالدهم األوروبية، كي إىلفقد أرسل التنظيم بعضا  من جنوده ليعودوا  حزب هللا.

م املرجح أن يقو  ية، ومنالسور يهودية، وهّددت بشكٍل متكرٍر أبهنم سيهامجون إسرائيل من كال احلدود املصرية و 
لتحضري هلذا لمسبوق   غريالتنظيم هبذا العمل يف أقرب وقٍت ممكٍن، ألن عمله هذا، سيعطيها دفعا  إعالميا  

 ستخباراتية ضدياته االن عملمسرائيلي" بنشر املزيد من قواته على احلدود وزاد االحتمال، حيث بدأ "اجليش اإل
 داعش.

ستولت محاس ابلقوة على قطاع ا، عندما 2007أما األراضي الفلسطينية فلها مشاكلها اخلاصة، إذ أنه منذ العام 
 طة الفلسطينية،مع السل دقيق غزة بعد سنة من جناحها يف االنتخاابت هناك، أخذ "اجليش اإلسرائيلي" يعمل بشكل

خل يف ائيلية عن التدة اإلسر حلكوماليت مازالت حتكم الضفة الغربية، ملكافحة هذه اجلماعة. ويف املقابل، امتنعت ا
زيد ه، ختّلى املسفويف الوقت ن شؤون السلطة الفلسطينية، ومسحت للضفة الغربية أبن تنعم ابنتعاش اقتصادي بسيط.

لكن  بديٍل عن احلل.لصراع كادارة إيلية عن احتمال السالم الدائم، وبدؤوا الرتكيز على كيفية من القيادات اإلسرائ
ام على منظمة محاس عسرائيل تها إاإلسرائيلية مشاكل خطريٍة، فخالل احلملة العسكرية اليت شنّ  االسرتاتيجيةواجهت 
ق اليت األنفا تدمريو ق الصواريخ، ، قصف جيش الدفاع اإلسرائيلي غزّة بشكل عنيف من أجل وقف إطال2014

لعسكرية امهامجة بنيتها و حلماس  تابعةحفرهتا املنظمة حتت احلدود. وأرسلت إسرائيل أيضا قواٍت برية  لقتل العناصر ال
، إسرائيلي 72سطيين، ومقاتل فل 722مدين فلسطيين، و 1483قرب احلدود مع إسرائيل. أما عدد القتلى فهو 

على  ية عنيفةت غربمحال إىلقتلوا حسب أرقام األمم املتحدة، وهذه األعداد أدت  منهم جنودا، 66يشكل 
 رة.التكتيكات اإلسرائيلية اليت قيل عنها أبهنا اّتسمت ابلوحشية الفائقة عن الضرو 

تدعي عمليات لعدو تساجمات اجليش اإلسرائيلي" يف غزة نفس املعضلة اليت واجهها يف لبنان، فإيقاف هواجه "
فق. دأ يلوح يف األبع محاس مديدا  جصراعا   إنالكثري من الضحااي املدنيني. واألسوأ هو  إىليلية تؤدي غالبا  إسرائ

 جهتها حالٍة منه، ومواتنعم بابلضغط نظرا  لفقداهنا التأييد املصري اليت كانت ت املنظمة تشعرفقد بدأت هذه 
ع  من التصعيد م جديدةٍ جولةٍ  ة، وهذا قد يشجعها على بدءاالستياء الشعيب جنمت عن تدين مقومات احلياة يف غزّ 

 إسرائيل.
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 جيش وأمة
واقع التحوالت  أيضا مع أن يتعامل من التهديدات املتغرية اخلارجية فقط، إمنا عليه "ال يعاين "اجليش اإلسرائيلي

اجل جناهتا،  قاتل منتها فسناليت تطرأ على جمتمعه. فحىت منتصف الثمانينات على األقل، كانت إسرائيل تعترب 
نساء كانوا معظم الو خصي، شوكان أكثرية الرجال اإلسرائيليني يعتربون اخلدمة العسكرية ضرورة وطنية وطموح 

 يكتفون ابخلدمة يف جيش الدفاع اإلسرائيلي بدوٍر داعٍم غري مقاتل. 
ة طاع غزّة والضفحتالل قفض اني ير بدأ هذا الشعور ابالضمحالل منذ الثمانينات، إذ بدأ العديد من اإلسرائيلي

م نتفاضة األوىل اليت بدأت عامع لبنان وخالل اال 1982الغربية وبدأوا يتساءلون عن ما اقرتفه بلدهم خالل حرب 
ل كامل ودائم، يين بشكلفلسطا. مث ومقعت يف أوائل التسعينات اتفاقية أوسلو لوضع حل للصراع اإلسرائيلي 1987

روبية بعض الدول األو تحدة و ايت املإسرائيل من تعاوهنا األمين واالقتصادي والثقايف مع الوالويف نفس الوقت، زادت 
الشى كن هذا احللم تلعنف. لاوامة الغربية. وابت الكثري من اإلسرائيليني مقتنعني أن بالدهم سوف خترج أخريا من د

م اضة الثانية، اليت دامت من عابداية االنتف، ومع 1995رابني عام  إسحاقبعيد اغتيال رئيس وزراء إسرائيل آنذاك 
. فلقد هم العسكرية. حافظ الكثري من اإلسرائيليني على شكوكهم من تصرفات بالد2005العام  إىل 2000

د "ما بع ــتمع اله ابجملتسميت لوتفاك، ما ميكن إدواردأصبح اجملتمع اإلسرائيلي حسب كبري املخططني العسكريني 
صبح أيضا ورة القصوى. وأات الضر ذربها  قابل على اجملازفة حبياة فئته الشبابية يف حروٍب ال يعتالبطويل"، جمتمعا غري

 يفلسمعة بالدهم  ق جزئياالقل جزء من اإلسرائيليني غري مراتحني لعدد القتلى املدنيني يف معسكر العدو، بدافع
 الدولية اخلارجية. األوساط

ال اليهود % من الرج73 لتكوين الدميغرايف للجيش. فاليوم،نفس الوقت حصول تغيري يف اقد بدأ يف و 
اجد فيه قانون الٍد يتو بة يف وهي أقل نسبة اترخيي % من النساء اليهود مؤهلني للخدمة يف جيش الدفاع،58و

يني معف  الصهاينة، همومن غري شددينخدمة إلزامي. فالكثري من اليهود الرجال الذين ال خيدمون هم من املتدينني املت
يعلنوا  خلدمة مبجرد أناع عن االمتنفبإمكاهنم ا من اخلدمة كي يستطيعوا إكمال دراساهتم الدينية. أما النساء اليهود

لعلمانيني، معظم ا ط عندإحبا إىلأهنم متدينني، وحىت إن كانوا صهاينة وغري متشددين. هكذا إعفاءات تؤدي 
ن خيدموا يف أن ين يريدو الذلى عنني تضع أعباء يشعرون أن القواخاصة أهايل اإلسرائيليني يف عمر اخلدمة، الذين 

اون اجليش. وتع إىلنيا املتشددين دياليشيفا ، اآلالف من التالمذة 2014منذ عام ، اجليش. استدعت الدولة
 التالميذ مع القرار بشكل عام. لكن التوتر من اإلعفاءات ما زال جاراي .

ود العلمانيني الليرباليني من التطوع  الرتدد املتزايد عند اليهوهو  ،ة املاضيةالسنوات األخري  حصل تطور آخر خالل
كضباط يف الوحدات القتالية. وتوجهت أعداد متزايدٍة من الصهاينة املتدينني اليمينية مللء هذا الفراغ. وزادت نسبة 

ما بني  إىل% 2.5عادل ، من نسبة ت2010و 1990الضباط املتدينني اجلدد يف وحدات املشاة، ما بني عامي 
%. هذا التّغري يف املوازين أاثر عددا من املشكالت، فهل من املعقول مثال، أن ال متتثل وحدة مكونة 40% و35
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من متدينني ميينيني إسرائيليني ألوامر تطالبهم بتفكيك مستعمرات يهودية يف الضفة الغربية. لقد فّكك جيش الدفاع 
، وخالل تلك العملية، 2005ت خالل االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة عام اإلسرائيلي عددا من املستعمرا

رفض ما يقارب الستني جنداي  إسرائيليا االمتثال ألوامر قياداهتم. فأي انسحاب من الضفة الغربية، حيث يتواجد 
نود الذكور هناك عدد أكرب بشكل كبري من املستعمرات، سيشكل معضلة كبرية. ومن املمكن أيضا أن يواجه اجل

املتشددين دينيا، من مشاكٍل يف التعاطي مع زمالئهم من النساء، وهناك قسم منهم رفضوا أن خيدموا يف وحداٍت 
خمتلطٍة جنسيا ، وطالبوا أبن يكون زي النساء حمتشما أكثر. أصبحت ارتفاع معدالت الفصل اجلنسي ضمن وحدات 

اجلنود املتدينني لعدم حضورهم النشاطات  أعذاراضية، وكثرة قبول جيش الدفاع اإلسرائيلي يف السنوات القليلة امل
الثقافية اليت يعتربوهنا خملة ملعتقداهتم تشكل مواٍد جلداٍل دائٍم يف إسرائيل. فاجليش يبدو مياال  صوب املقارابت 

 العلمانية هلذه املسائل، وهلذا أصبح حمل نقد من قبل احلاخامات، وعدد من أعضاء الكنيست. 
ام مع لبنان ع بر خاصة يف احل قد أصبح اإلسرائيليون متشائمني أكثر من أداء" جيش الدفاع اإلسرائيلي"،ل

دون عظم اإلسرائيليني يعتق. تفيد استطالعات الرأي أن م2014 وخالل العمليات العسكرية يف غزة عام 2006
 تعادل قدرة جيش فهم عدموبة تالضرائب صعأن الصراعان انتهيا من دون بروز منتصٍر. هنا يواجه الكثري من دافعي 

ما ال يعلمه  . لكنزب هللاميزانيته مثانية مليارات دوالر على هزمية خصم أضعف حجما  وتكنولوجيا كحماس وح
ني بوة املوجودة جفقد تزداد ال أكثرية هؤالء املنتقدين أنه من الصعب حتقيق نصر حاسم على هكذا أعداء. مع ذلك،

ع مواجهة ل انداليف حا وقدرة اجليش على هزمية عدو غري تقليدي، وقد تصبح املشكلة أكربتوقعات اجملتمع 
خالل  التنظيم حات هذاوطمو  جديدة مع حزب هللا، فمعظم اإلسرائيليني ال يدركون املدى الذي تطورت فيه قدرات

 السنوات القليلة املاضية. 
 حكمة غري مألوفة

هذه التحدايت عرب ترشيد كل   ركان، مت وضع خطة مخسية ملواجهةمباشرة بعد تعيني ايزنكوت رئيسا لأل
، أن خيّفض عديد ضباط اجليش 2017وتبسيط "جيش الدفاع اإلسرائيلي". فمن املتوقع حبلول عام 

وسيتم تسريح عشرات اآلالف من كبار السن وقليلي اخلربة  ،5000 ـب 45000" املؤلف من ياإلسرائيل
. ويتوقع أيضا التخلص من الكثري من ألوية املدرعات القدمية، اليت كان بعضها ما يزال والتدريب من عديد االحتياط

يومنا هذا. وقد أعلن سالح اجلو اإلسرائيلي عن خطة للتخلص من العشرات من  إىليشغل دابابت "ابتون" القدمية 
من األجيال  15-وآالف 16-طائراته اليت يتخطى عمرها األربعني عاما وأكثر، مبا يف ذلك بعض طائرات آالف

اجلديدة.  35-القدمية، وعن شرائه سربني على األقل من الوالايت املتحدة، أو ما يعادل اخلمسني، من طائرة آالف
وعكس  ،واالستخبارية اإلسرائيلية اإللكرتونيةيستثمر بسخاء يف وحدات احلرب  أنوتعهد ايزنكوت، كأسالفه، 

التكنولوجي الذي ميتاز به جيش الدفاع قد ال يكون كافيا  للسماح له ابالنتصار أسالفه، اعرتف ايزنكوت أبن التقدم 
ضد عدو غري تقليدي. فأعاد تصويب تدريبات اجليش هبدف سد الثغرات، عرب الرتكيز على تكتيكات مكافحة 



   الرصد االستراتيجي                                                                    

 

كوماندوس   األعداء الذين يعتمدون أسلوب حرب العصاابت، وقام بتحديث هيكلية القوات الربية عرب إنشاء لواء
جديد مثال ، وقام إبعادة تنقيح خطط العمليات اليت هلا عالقة ابلدفاع عن احلدود اإلسرائيلية لتجهيز وحدات النخبة 

خرياا، بدأ كل من سالح اجلو واجليش والوحدات االستخبارية ابلعمل لتحسني قدرات ألعمليات هجومية. 
 الع أي نزاع مع حزب هللا. التنسيق وتبادل املعلومات فيما بينهم يف حال اند

شدة،  لتحدايتاأكثر  جيش الدفاع على معاجلة مع ذلك، وابلرغم من أمهيتها، لن تساعد هذه اإلصالحات،
إسرائيل ويف األراضي  يف 2015وهي التعامل مع تبعات حالة العنف اليت تفاقمت خالل تشرين األول من العام 

ريف، ني، ابحلرم الشللمسلم عروفةن يمصّلوا يف جبل اهليكل، وهي منطقة مالفلسطينية، بعد أن حاول متطرفون يهود أ
ت ابملدنيني م سيارارب صدحادٍي، عآمث بدأ شبان فلسطينيون، يف الشهور اليت تلت، بتنفيذ عمليات ذو طايٍع 

من ثالثني  كثرأهامجون ل املوالعسكريني اإلسرائيليني، أو عرب طعنهم ابلسكاكني يف الشوارع. فبحلول أاير قت
 2500 ـال واعتقل حوايل مهاجٍم فلسطييٍن حمتمل. 175" أكثر من يا، بينما قتل "اجليش اإلسرائيليإسرائيل

 فلسطيين. 
انية، كمنع ىل والثاألو  تفادت إسرائيل، حىت اآلن عمليات العقاب اجلماعي اليت استخدمتها يف االنتفاضة

سلطة نية التابعة للت األملوكاالايش اإلسرائيلي على التنسيق مع الفلسطينيني من العمل يف إسرائيل. كما حافظ اجل
ٍد من باط عدٍد متزايول، إبحن األالفلسطينية. وبدأت الوكاالت األمنية اإلسرائيلية يف األشهر اليت تلت شهر تشري

عن محلة  ابية النقلسطينالعمليات، غالبا بواسطة مراقبة شبكات التواصل االجتماعي. كما كشفت السلطة الف
ائية ليات اعتقال وقنفيذ عمباط تشإلقناع طالب املدارس الثانوية ابلعدول عن االخنراط يف الصراع، وبدأت، يف شهر 

 ملهامجني حمتملني. 
ية وعنصرية ٍل هستري دة فعر  إىلمع ذلك، مل يسهم أي شيء من هذا إبزالة القلق داخل إسرائيل، وأدت اهلجمات 

ثاين املاضي لا فخالل كانون يني واملسؤولني. حىت ايزنكوت، ابت هدفا للنقد الالذع،يف بعض األحيان من املدن
تقادات شديدة، عرض النترية، عندما أصر على اجليش أن يلتزم بقواعد االشتباك، ليتجنب حاالت املوت الغري ضرو 

ال . لقد زاد اجلدكم أيضاا احل ليس فقط من النواب اليمينيني يف الكنيست، ولكن من بعض الوزراء يف حزب الليكود
 الرأس وهو يفلسطيين فهاجم ممن تشنجه، يف أواخر آذار املاضي بعد أن ظهر شريط فيديو جلندي يطلق النار على 

ينيون شرعون مي بدأ ماجليش اإلسرائيلي هتمة القتل للجندي، حىتوجه مصاب وملقى على األرض. فسرعان ما 
ملصقات تربز  ، وبدأتنوبيةام احملكمة العسكرية قرب مدينة عسقالن اجلومشجعي كرة قدٍم قوميني ابلتظاهر أم

 ايزنكوت ووزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون كخونة. 
دخل انئب ايزنكوت، اللواء ايئري غوالن، يف ورطة أكرب بعد بضعة أايم من ذكرى يوم اهلولوكوست عندما أدىل 

يت يتخذها اجملتمع اإلسرائيلي، فادعى انه الحظ بعض التشاهبات خطااب حذر فيه من االطباع العنصرية والعنيفة ال
بشكل عام،  أورواباحلايل واملرحلة املثرية لالمشئزاز اليت حصلت يف  اإلسرائيليبني التطورات احلاصلة داخل اجملتمع 
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وزراء ميينيون الفرتة النازية. لقد تسبب قوالن بفضيحة كبرية حيث بدأ  إىلويف أملانيا بشكل خاص، وهي إشارة 
ابملطالبة ابستقالته، وقام نتنياهو بتوبيخه علنا، ألنه قّلل من قيمة رمزية اهلولوكوست، حسب قول نتنياهو. بقي 

قد تبخرت )استقال يعلون يف العشرين من  2019غوالن يف منصبه، لكن فرصه أبن يصبح خليفة ايزنكوت عام 
 ياهو على قواعد أخالقية ومهنية(. مايو قائال انه خيتلف بشكل شديد مع حكومة نتن

أبقى كل هذا على حتديني رئيسيني اليزنكوت: الدفاع عن اجليش وعن قواعده األخالقية من املنتقدين اليمينيني 
واليساريني، وجتهيزه للحرب على جبهات خمتلفة وغري حمددة. لقد أدى مهمته، حىت اآلن، بشكل جيد، لكنه جيد 

مع البعض من واألهم من ذلك،  من املواطنني اإلسرائيليني، ومع سياسيني حمافظني، نفسه، على خالف مع الكثري
جنوده، الذين يفضلون أن يطلقوا النار على املهامجني الفلسطينيني أوال، مث يبحثون عن املسببات. ويف نفس الوقت 

املخاطر اخلارجية، وجد نفسه  يعد العدة ليواجه جمموعات جديدة من أنالذي كان جيب فيه على اجليش اإلسرائيلي 
 .  دفاع عن الدميقراطية اإلسرائيليةيف دور جديد وغري مريح، كأحد أواخر خطوط الموغال  
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 منع انهيار 
*في سوريا سلطةال  

    يدي، بيكا واسري،سيلييت، كاثلني ر أندرو ابرا                                                                
 72011منع اهنيار السلطة يف سوراي، مؤسسة راند،         

 
لألمم  اجلمعية العامةتحدة و مم امليبقى الوضع يف سوراي يف أعقاب احلصار واملعركة يف حلب كارثي وفقا لتقرير األ

تقلة للتحقيق ومالحقة س، الذي يفّوض تشكيل جلنة حتقيق م2016در يف كانون األول من العام املتحدة الصا
راوغ يلبشرية للحرب، اخلسائر اه من مرتكيب جرائم احلرب يف سوراي. ويف الوقت الذي يعرب فيه اجملتمع الدويل عن أسف

 هذا اجملتمع يف إجياد حل سياسي لتسوية الوضع يف سوراي.
ا واألكثر إحلاح ر األسدبشا يمن أهم أولوايت الوالايت املتحدة إلهناء احلرب السورية هي رحيل الرئيس السور 

 .ية وتنظيم القاعدة وكل من يتبعهمهزمية الدولة اإلسالم
 إىلنتقال لالمكنة ف املتطرح وجهة النظر هذه سؤاال عن كيفية خلق سياسات الوالايت املتحدة أفضل الظرو 

لسورية، اؤسسات الدولة مظ على حلفامرحلة ما بعد النزاع يف سوراي اليت من شأهنا هزمية اجلماعات اإلرهابية وا
 وخاصة يف حالة عدم وجود إمجاع إقليمي إلهناء احلرب.

ن خالل العمل موسيا، و تتحقق على أفضل وجه من خالل الشراكة مع ر  أن هذه األهداف إىلتشري تقديراتنا 
ة مؤسسات زيدعم مركلذي ياجملس األمن الدويل، وأيضا من خالل إتباع سياسات لتحقيق االستقرار بعد الصراع 

غانستان، يف العراق وأف مريكيةت األالدولة السورية. إن الدروس املستفادة من الصراعات األخرية، مبا يف ذلك التدخال
 ركزية. دولة امللطة السيف فرتة ما بعد الصراع يف سوراي يتطلب  اإلعمارتقرتح أن األمن واحلكم وإعادة 

ورة  والدول اجملاخل سورايطرف دامزيد من عدم االستقرار والت إىل سوف تؤدي الدولة املنهارة واملمزقة يف سوراي
التقسيم وتفشي لدولة و اهنيار اكلما طالت مدة احلرب ارتفعت معها احتمالية و  أبمجعها.وأيضا على صعيد املنطقة 

 اإلرهاب واستمرار تدفق الالجئني.
، ن سوراي وماذا ميكن القيام بشأنههديد القادم مقسمني: يقّيم القسم األول الت إىلتنقسم وجهة النظر املقدمة 

، وخاصة يف غياب اإلمجاع اإلقليمي والعمل من خالل جملس األمن الدويلمبا يف ذلك أمهية الشراكة مع روسيا 
 زاع،النعلى إهناء احلرب. ومن شأن هذه الشراكة أن تسمح لألمم املتحدة أن تتوىل املرحلة االنتقالية لفرتة ما بعد 

يشكل القسم الثاين القضية ذلك تسمح هذه اإلمكانيات بتعزيز التنسيق األمين ضد اجملموعات اإلرهابية وك
                                                           

ّإعدادّوترجمة:ّآمنةّرزق،ّملفّالبحثّالراجعّ*
1Andrew Parasiliti, Kathleen Reedy, Becca Wasserّ,Preventing State Collapse in Syria, Randّ2017  
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 األساس للحفاظ على مقاربة مركزية لوضع احلكم وإعادة التعمري واألمن يف فرتة ما بعد الصراع يف سوراي،
المركزية والتقسيم، أو التأكيد غري املتجانس على تقرتح الوينبغي أن تقرأ هذه املقاربة كبديل للتوصيات السياسية اليت 

 احلكم احمللي. يقدم هذا االستنتاج مخس توصيات لسياسة الوالايت املتحدة يف سوراي:
 التهديد السوري -1

عمل رهابية اليت توعات اإلاجملم التهديد األكثر إحلاحا ملصاحل الوالايت املتحدة يف سوراي هو استمرار توسع إن
 ائها.وحلف راضي السورية وهي مسؤولة مباشرة عن اهلجمات على الوالايت املتحدةحبرية يف األ

راق، يف سوراي والع للحروب باشرةوّسع تنظيمي الدولة اإلسالمية والقاعدة شبكاهتم اإلرهابية العاملية كنتيجة م
أيضا اخنفض و  2015وعلى وجه اخلصوص، بدأت هذه املنظمات ختسر مساحات واسعة من أراضيها يف العام 

 العام يفوتونس وتركيا  وليبيا انستانهذه البلدان. كما كّثف تنظيم داعش عملياته يف أفغ إىلتدفق املقاتلني األجانب 
م لعاواليمن يف ا ملتحدة،ايت ا، تركيا، الوالإندونيسيا، وكذلك زادت عملياته يف بنغالدش، بلجيكا، فرنسا، 2015
دولة الفاشلة شأن ال ة. ومنالوالايت يف ختفيض هجمات تنظيم داعش اإلرهابي, وحىت اليوم مل تفلح جهود  2016

ة من دية املدعومجلهااماعات  واجليف سوراي أن تكون عرضة الستمرار النفوذ واالخرتاق من قبل اإلرهابيني والسلفيني
 قبل قوى خارجية.

 األسد هو احلل -أ
ما  ط ملرحلة احلكمالتخطي ال عنإلسالمية وتنظيم القاعدة فضسرتاتيجية الوحيدة للحد من خطر تنظيم الدولة ااال

ة يف موعات اإلرهابية واجمللسابقابعد النزاع يكون مبحاكاة االسرتاتيجيات األمريكية املستخدمة ضد حركات التمرد 
 العراق وسوراي. 

ني زمية اإلرهابيلدولة هلسات اسرتاتيجية هي للحفاظ على استقرار وتعزيز ما تبقى من مؤسابختصار، فإن هذه اال
تقال املتحدة هي ان لوالايتاياسة فان سسرتاتيجية األمريكية هنا ومع ذلك ولة دون اهنيار الدولة. تتعقد االواحليل

ديد حتالرغم من عدم  وعلى ماأوابة الرئيس األسد من السلطة. ويعترب رحيل األسد من املواقف اجلادة والسريعة إلدار 
 . عارضة يف سورايوعات املن جمممر أولوية لقطر والسعودية وتركيا، فضال عن جمموعة واسعة موقت زمين، وهلذا األ

 ليمي عدم وجود إمجاع إق-ب
ف دولة معادية  ائتاليفعضاء يف الوقت الذي ساعد فيه العديد من الشركاء اإلقليميني الرئيسيني والذين هم أ

ت الف األولوايتخا إىلمما أدى  قاعدة، هم أيضا يعارضون األسد،لإلسالم الوالايت املتحدة يف حرهبا ضد تنظيم ال
، ك يف مدينة حلبا يف ذلرة مبوعدم وجود إمجاع إقليمي. وأدى احتاد جمموعات املعارضة املسلحة مع مقاتلي النص

 تعقيد اجلهود الدبلوماسية إلهناء احلرب.  إىل
كا أساسيا للوالايت املتحدة يف مكافحة اإلرهاب ضد اململكة العربية السعودية، على سبيل املثال، كانت شري

تنظيمي القاعدة والدولة اإلسالمية، وكال التنظيمني أعلنا مسؤوليتهما عن اهلجمات يف اململكة. لكن السعودية تنظر 



   الرصد االستراتيجي                                                                    

 

إلرهاب سوراي على أهنا ساحة معركة يف حرهبا الطائفية ابلوكالة مع إيران اليت تعترب الرايض أكرب دولة راعية ل إىل
 والتهديد الرئيسي لالستقرار اإلقليمي. 

لكردية االقة ابملسألة عاي هلا  سور أما تركيا فقد عانت كثريا من إرهاب الدولة اإلسالمية ولكن أولويتها القصوى يف
يف حرب جنوب  رهابية(نظمة إيعتربه اردوغان م )الذياخلاصة هبا. دخل اجليش الرتكي وحزب العمال الكردستاين 

ود الرتكية ول احلدعلى ط إحباط ضم حزب االحتاد الدميقراطي لألراضي إىلق تركيا، وتسعى حكومة اردوغان شر 
 السورية.

ركاء محاية الشعب ش ة وحداتملتحداتكافح الوالايت املتحدة وتركيا إلخفاء اختالفاهتم يف سوراي. تعترب الوالايت 
هلدف الرئيس لعدو وااب هي سبة لرتكيا فوحدات محاية الشعفّعالني على األرض حملاربة تنظيم داعش. أما ابلن

 للعمليات العسكرية الرتكية يف سوراي. 
عّززت  2011ع العريب عام ذ الربي. ومنأما إيران فقد التزمت من جانبها التزاما كامال الدفاع لبقاء احلكومة السورية

رك الرئيسي دية لكوهنا احملا السعو ن أيضهللا. وتتهم إيرا إيران عالقاهتا مع العراق ولبنان وسوراي من خالل وكيلها حزب
 للوهابية املتطرفة املرتبطة ابلقاعدة وطالبان. 

 اخليار الروسي -ج
 2015 ريف عامخبعد  نظرا لعدم وجود إمجاع إقليمي وتعسر واضح للحرب، قامت الوالايت املتحدة وخاصة

، انقش رئيس الوالايت 2016ام تشرين الثاين من الع 14. يف بتعزيز تعاوهنا مع روسيا ملعاجلة الصراع يف سوراي
وروسيا ة لوالايت املتحدة بني املمكناملتحدة املنتخب دوانلد ترامب مع الرئيس الروسي فالدميري بوتني سبل التعاون ا

 اإلرهاب. ملكافحة
 عية احلكومةمشرو  "تدمري إنبقوله ذلك  ذ بدء االنتفاضة. وقد أوضح بوتنياملوقف الروسي حول سوراي اثبت من

ي الفوضى وعدم االستقرار، كما حدث يف العراق وليبيا، إىليف سوراي سوف يؤدي   يفم هنج بوتني هفوميكن أن م
لحكومة ل دعمه يفزعزع سوراي على أنه هنج دفاعي وانتهازي على حد سواء، ولكن هذا النهج ال ميكن أن يت

 السورية.
فر الدعم اجلوي للقوات ، فهي تو 2015للحكومة السورية يف أيلول من العام  صّعدت روسيا دعمها العسكري 

استأنفت الوالايت  2015لعام الربية السورية وابلتايل ترجح ميزان القوى لصاحل النظام. يف تشرين األول من ا
 املتحدة وروسيا مشاوراهتا العسكرية اليت علقت بعد ضم شبه جزيرة القرم. 

. وشكلت الروسي عسكرياستأنفت الدبلوماسية األمريكية الروسية حىت بعد التدخل ال على الرغم من ذلك،
ن عة كال ماي. وتضم اجملمو ما أصبح يعرف ابسم اجملموعة الدولية لدعم سور  2015واشنطن وموسكو أواخر العام 

عت كل األطراف اإلقليمية للمرة األوىل. وأدت ه ألمن اإمجاع جملس  ىلإادرة بذه املإيران والسعودية وتركيا وقد مجم
 . 2015يف كانون األول عام  2254الدويل على القرار 
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 فوفة ابملخاطر حمخطة بديلة -د
عم اإليرانية يف دروسية و ات الهناك هنج بديل لسوراي ينص على أنه ينبغي على الوالايت املتحدة تفسري اإلجراء

ضغط ع خطة بديلة للتحدة وضت املتم هذا الرأي على الوالاياألسد ابعتبارها معادية ملصاحل الوالايت املتحدة. حي
وأيضا  لسوريةعارضة اى املم العسكري لقو على روسيا وإيران للتفاوض من اجل طرد األسد ومن خالل زايدة الدع

 إنشاء منطقة حظر طريان أو منطقة "آمنة" مشال سوراي. 
ية وتقويض ة السور حلكومان زعزعة استقرار يفرتض هذا النهج أن روسيا ستعترب أن خماطر حدوث مزيد م

ااب لرحيل ح أكثر استيع، وستصبرانروسيا وإي فوق الفوائد املتوقعة علىالشراكة بني الوالايت املتحدة وروسيا ت
 . األسد بعد عرض الوالايت املتحدة لقوهتا

 التعامل مع األسد-هـ
كل من ش إىلل الوصو  ئها يف الشرق األوسطالوالايت املتحدة وحلفاتتطلب أي صفقة عملية مع األسد من 

 ية االستقرار يفاقع عمل الو يفأشكال التسوية مع روسيا وإيران يف سوراي. تقييمنا هو أن رحيل األسد قد يسّهل 
س خالل ضات وليلمفاو سوراي بعد الصراع، ولكن من األفضل أن حتدث عندما تستقر مؤسسات الدولة نتيجة ل

 تصعيد الصراع. 
 النتقالية، لكناملرحلة د يف اموقف الوالايت املتحدة بني املرونة والغموض على حد سواء حول دور األسيتأرجح 

ارجية زير اخلقال و  نأويف هذا الش املؤكد أنه ال ينبغي أن يكون األسد جزءا من حكومة ما بعد املرحلة االنتقالية.
د قيما يتعلق مبا وضوح ف هناك د الذهاب، أو إذا كانإنه "ليس من الواضح أنه جيب على األس األمريكية جون كريي

 يكون مستقبله أو قد ال يكون".
 أهنا لن وقت احلايل، إالة يف الون قويأن التزاماهتا جتاه األسد ميكن أن تك إىليف هذا السياق، أشارت روسيا وإيران 
ذهب أو جيب لن ي سدن األإمل يقل إنه اخلارجية الروسي سريغي الفروف " تستمر ألجل غري مسمى. وقد قال وزير

تشرين  ية اإليراين يفاخلارج وزير . ويف هذا اجملال قالأن يبقى، إمنا قال إن مصري األسد يقرره الشعب السوري
ية، وحدة وطن "إيران وضعت خطة لسوراي من أربع نقاط تتضمن تشكيل حكومة إن 2015األول عام 

لتشمل  ستوريةات الدتغيري لية حكومية جديدة على أساس هذه الومكافحة اإلرهاب واإلصالح الدستوري وهيك
سوراي واحلل ؤون الداخلية ليف الش لتدخلااملبادئ التالية: السيادة والسالمة اإلقليمية وحماربة التطرف والطائفية وعدم 

سد فهي أقل ألا بعد اومة مأما املصاحل السعودية بشأن حك ام حقوق اإلنسان وحقوق األقليات.السياسي واحرت 
وذ و إبعاد النفلسلطة أامن  وضوحا، مع بعض الشكوك حول ما إذا كانت اململكة تركز أكثر على إزالة األسد

  اإليراين من البالد متاما.
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 تفويض جملس األمن الدويل -و
قط، إمنا هاب فحة اإلر  مكافيفسرتاتيجية الوالايت املتحدة ااع إقليمي بشأن سوراي ال يقّوض إن عدم وجود إمج

خالل  ملتحدة يكون مناوالايت بة للأيضا التخطيط ملا بعد مرحلة النزاع يف سوراي. ولذلك، فإن اخليار األفضل ابلنس
وروسيا  والايت املتحدةبني ال تعاونالتعاون السياسي واألمين مع روسيا والتعاون مع جملس األمن الدويل. وقد أدى ال

ل على ت املتحدة التحايتقدم دبلوماسي هش. يسمح هذا النهج للوالاي إىل 2015بشأن سوراي منذ أواخر عام 
 .وجبهة النصرة دولة اإلسالميةة الزميهوهي  السؤال املباشر ملا ينبغي القيام به مع األسد والرتكيز على أهم أولوايهتا أال

 ية الدولة السوريةضق -2
ئة أو خاضعة للتجز  ت سورايذا كانبعد النزاع إمن غري املرجح أن يكون هناك استقرار يف سوراي يف مرحلة ما 

كست عدولة املوحدة. أفاق ال عّززت. لدى سوراي هوية وطنية قوية نسبيا ولديها خربة يف السلطة الالمركزية التقسيم
اطق جود أشخاص من منو شعورا ابلوحدة يف سوراي وليس شعورا ابالنقسام مع  2011تظاهرات الربيع العريب 

ستقرار يف السوف يعتمد ا ت خمتلفة ومن وضع اجتماعي واقتصادي معبأ لدعم اإلصالح والتغيري.وأعراق ودايان
على لبديلة يكلية الدولة اهمتكني  ا. إنسوراي يف مرحلة ما بعد النزاع على تعزيز الدولة البديلة واملؤسسات التابعة هل

اسية افة سوراي السيظرا لثقال، نكن أن يكون مضل" أو "الالمركزية"، ميحساب الدولة، حىت حتت ستار "احلكم احمللي
 واترخيها. 

رحلة ما بعد ربة سوراي يف مم من جتالرغ اهلوية الوطنية السورية مركزة كدولة واملثري للدهشة أهنا تطورت اترخييا، على
 إىلديني جنبا زيكراد ويني وأاالستعمار واحلكم السلطوي. اترخييا تعيش اجملتمعات املتنوعة من مسيحيني ومسلم

 اهلوية القوميةو ملشرتك تمع اجنب يف سوراي، ولدى مجيع هذه الطوائف هوية عرقية قوية وهناك أيضا إحساس ابجمل
ارة نزاعات كانت عبهذه ال ا منداخل سوراي، ومع مرور الوقت كان هناك عنف بني اجملموعات املختلفة، إال أن كثري 

 أساس اهلوية.تعبئة على  إىلعن معارك حملية مل تؤد 
ات السياسية كبومل تكن الش كانت الطائفية يف سوراي وسيلة نفعية لتحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي،

 لسطور. اهذه  مجيعها بعيدة عن اجملتمع املدين وشبكات األعمال يف كثري من األحيان حىت كتابة
ات ممارسات وجتاوز و لسلطوي األسد الى الرغم من نظام مثة تقليد يف احلكم املركزي رافق تطور القومية السورية. وع

اخلدمات و لبنية التحتية اوسع يف والت األجهزة األمنية يف احلكومة، كان حكم حزب البعث يف البداية فّعاال يف التنمية
ام  العالرائسة يف ر األسدىل بشااحلكومة خاصة مع تو  إىلاالجتماعية. ومع مرور الوقت، دخلت احملسوبيات والفساد 

لقرار وقراطية وصنع ام البري تنظي إىلزايدة مستوايت" رأمسالية احملسوبية". وقد سعى الرئيس األسد  إىلما أدى  2000
 . ق النقد الدويلا صندو وصى هبيف ما أمساه "اإلصالح اإلداري" وهو تكملة سياسية لإلصالحات االقتصادية اليت أ
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طيط د منها يف التخن يستفاكن أميخلربات القومية واحلكم املركزي السوري هناك العديد من الدروس من التقاليد وا
 ملرحلة ما بعد النزاع يف سوراي. 

ية أو ت غري الوطنز اهلوايتعزّ  أوال: جيب على اهليكلية اإلدارية للحكومة يف مرحلة ما بعد النزاع أن ال
ع األطراف دعم سوراي ومجيللدولية اموعة الدويل واجمل فقد دعا جملس األمن التقسيمات االثنية والطائفية واجلغرافية.

 يم البالد. كمافضت تقساي ور وحدة سور  إىلالسورية غري الكردية اليت شاركت يف حماداثت األمم املتحدة للسالم 
 تقسيم سوراي. طالب ب الذي دعمت الوالايت املتحدة "سوراي موحدة" ابستثناء حزب االحتاد الدميقراطي الكردي

لرائسة لحد من قوة الستورية ات الدسلطة الدولة املركزية ابلضرورة مع اإلصالح إىليا: ال تتعارض احلاجة اثن
ا ناء احلكم يف مة خلطط باثلممهذه اجلهود اإلصالحية ليست  السورية أو متكني السلطات احمللية والتشريعية.

 يسمى املناطق احملررة من سوراي.
، مثل لعراقادثت يف حاليت  نب األخطاءلة ما بعد النزاع يف سوراي جيب جتمرح إىلعند االنتقال  اثلثا،

تطهري واسعة  اك عمليةن هنجيب أن ال يكو  اإلفراط يف اجتثاث البعث أو االنشغال ابنتقال سلطة الدولة.
 ة. ألمنيالنطاق يف صفوف موظفي الدولة يف سوراي إمنا فقط للمتورطني يف جرائم األجهزة ا

 . ةلسوريا احلكم وقوات األمن إىلف تكون هناك حاجة لدمج بعض قوى "املعارضة" كما انه سو 
 إعادة بناء الدولة السوريةّ-أ

 ركزية. مطة حكم ود سلبعيدا عن مطالب احلكم، يتطلب إعادة بناء االقتصاد السوري والبنية التحتية وج
ر دوالر على األقل، ومن مليا 270أن تكلفة احلرب يف سوراي بلغت  إىلتشري التقديرات ، حىت يومنا هذا

 . مليار دوالر 300 إىلاإلعمار املتوقع أن تصل فاتورة إعادة 
مصرعهم وأصيب أكثر  ألف شخص 400كانت اخلسائر االقتصادية والبشرية للحرب شاقة يف سوراي، فقد لقي 

 55.7 إىل 2010ام عسنة يف ال 79.5ألف آخرين. كما اخنفض متوسط العمر املتوقع يف سوراي من  840من 
قدر ش يف فقر مدقع. وت% من السوريني يف خط الفقر ومعظمهم يعي 80.  ويعيش أكثر من 2014سنة يف العام 

 إىل% من األطفال ال يذهبون 51%. ومير قطاع التعليم يف سوراي حبالة اهنيار اتمة فحوايل 58 ـنسبة البطالة ب
 املدرسة.

ى الناس ر إذ جيب أن ي ،اقعيةعد احلرب أن تكون حمدودة وو يف مرحلة ما ب يف سوراي اإلعمارحتتاج جهود إعادة 
النقدي و التقشف املايل  إىلدية قتصا. ويف هذا اجملال دعا بعض خرباء التنمية االسنا يف حياهتم نتيجة هلذا التحولحت

 سيولة وابلتايلستوى الرفع متالحتواء التضخم وختفيض الدين، بينما قّدم البعض سياسات اقتصادية قصرية األجل 
 تؤمن الدخل. 
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حاولت  إذا ما تحيلةسوف يعتمد على األطراف اخلارجية يف إعادة اإلعمار، وسوف تكون هذه العملية مس
مع املؤسسات  اون وسيطويك اراإلعمعملية إعادة الدول اجملاورة تقويضها. ومن شأن تفويض جملس األمن أن يسرّع 

 ولية.املنظمة واجلهات املاحنة الد
 األمن ما بعد النزاع ّ-ب

ألمن أن ا ومن شأن فشل ألمن،العامل احلسم يف جناح أي تدخل أو انتقال للسلطة يف مرحلة ما بعد النزاع هو ا
 إىلاألمن  هود بسطتبع جيعّرض اإلصالح السياسي واالقتصادي للخطر، كما حدث يف العراق وليبيا. جيب أن ت

  :التوجيهات التالية
ت لسالمة ني ضماانع أتمميكون هناك هيكلية حمددة للمقاتلني من أجل تسليم أسلحتهم،  أوال: جيب أن

مج ثل، ميكن لربا. وابملسالحقوات املعارضة اليت توافق على برامج إعادة دمج املسلحني وتسرحيهم ونزع ال
تعتمد اع، إال أهنا سد النز عما ب املصاحلة االجتماعية وبناء التماسك أيضا أن تسهم يف عملية االستقرار يف مرحلة

 على مدى التزام األطراف احمللية والدولية يف هذه العملية.
لية اإلصالح قد تستمر عم .النزاع ا بعدمالسورية يف مرحلة  اثنيا: ينبغي أن تكون الرتتيبات األمنية حمور الدولة

 . املسلحة ملعارضةااعات يطرة مجت سوجود فجوة أمنية يف بعض املناطق اليت كانت حت إىلعدة سنوات ما يؤدي 
يكون له  لسنية، ميكن أنغلبية ات األإن تفويض احملافظات احمللية لتوفري حصرية أمن الدولة، ال سيما يف املناطق ذا

 بهة النصرة.جونت مع  تعاعواقب وخيمة وذلك بتوفري مالذ آمن للجماعات السلفية واجلهادية، وخاصة تلك اليت
يتم هذا  نأإمنا جيب  –يس مع املعارضة يف دمشقل –يكلة قوات األمن السورية ابلتنسيقجيب أن تتم إعادة ه

ة من الصراعات اخلارج لبلدانخارج سوراي وليس ابلعكس، كما هو متعارف عليه يف ا إىلالتنسيق من الداخل ليصل 
، واألهم لسياسيةاسوية تاألمن السورية على سياق وشروط ال إصالح قواتالداخلية. وسوف يعتمد سياق ومسار 
 من ذلك، إذا ما بقي األسد يف السلطة.

يف  ت سالم دوليةجود قواوري و : نظرا هلذه التحدايت اليت تواجه اإلصالح األمين، قد يكون من الضر اثلثا
بل جملس األمن قوابت من ن عق. ويتطلب وجود هكذا قوات موافقة روسيا، وإذا كان ال بد ممرحلة ما بعد النزاع

 وراي. ية يف سنتقال، فال ميكننا تصور وجود مثل هذه القوة حىت يتم تشكيل حكومة ادويل على سورايال
ة ا يف سوراي خاصك مناسبن ذلوقد يكو  رابعا: إن تشكيل قوة لتحقيق االستقرار ميكن أن يؤثر على جناحها.

زعزع مألجنبية أتثري لقوات الكون يكن أن . ومياطق احملررة ما بعد تسوية النزاعإذا تولت هذه القوات األمن يف املن
ألمم املتحدة اس قوات متار  . يف الوقت الذيكان هناك استياء شعيب من وجودها  لالستقرار بشكل غري مقصود إذا

 مهامها بشكل جيد وبنجاح مع تكلفة منخفضة وشرعية داخلية. 
وروسيا وسوراي. وبدون توفر الدعم الروسي، يف هناية املطاف، يتطلب وجود قوة سالم دولية اتفاق من قبل إيران 

ال ميكن أن يكون هناك أي عقوابت من جملس األمن الدويل ملثل هذه القوة. أما إذا ما صّمم األسد ومؤيديه على 
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استعادة السيطرة على "كل شرب" من األراضي السورية وحققوا بعض النجاحات املستمرة يف محالت هجومية مشايل 
قوات دولية أو حملية اليت ميكن أن تتأثر أو  إىلح أن يتم مقاومة التنازل عن سيطرة األراضي السورية سوراي، من املرج

يناور عليها من قبل أعداء األسد. قد يكون ميزان القوى على األرض يف هناية األمر احلكم النهائي للتوقيت 
 واملصطلحات واجلدوى من املفاوضات السياسية ووقف إطالق النار.

 صة الدراسة خال
ه لذي ال يوجد فياالوقت  ع، يفمن احملتمل أن تكون سوراي دولة ضعيفة يف منطقة مضطربة يف مرحلة ما بعد النزا 

ملتحدة يف الايت ا الو لذا فهناك مخس سياسات ممكنة حتمي وتعّزز مصاحلأي حل بسيط للمشاكل املستمرة. 
 مكافحة اإلرهاب ومنع اهنيار الدولة يف سوراي.

ملتحدة لدى الوالايت ااسية. و السي ، هناك فائدة للوالايت املتحدة وروسيا حتفظ دورمها بوصفهما قادة العمليةأوال
الايت ة بني الو كوميكن للشرا  ملهم.القليل من النفوذ الدبلوماسي مع سوراي وإيران. إمنا روسيا لديها هذا النفوذ ا

 قليمية يف سورايطراف إيود ألمن الدويل حتديد األسس والقاملتحدة وروسيا، وخاصة عند العمل من خالل جملس األ
 . لصراعاوميكنها يف هناية املطاف توفري الشرعية لتحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار بعد 

سالمية ضد الدولة اإل وروسيا تحدةميكن للتعاون والتنسيق العسكري واالستخبارايت الواسع بني الوالايت امل اثنيا:
ن يتم العمل به من قبل إدارة ترامب، ويشمل هذا أ -2016يف العام  أوابماحته إدارة كما اقرت   -ة وجبهة النصر 

ي أو إساءة صف عشوائقحيث يكونون عرضة للمساءلة عن أي  –التعاون روسيا وحلفائها حزب هللا وإيران وسوراي
 معاملة للمدنيني.

سعى تة. وميكنها أن السوري كرديةكية حول دور األحزاب الاثلثا، جيب على الوالايت املتحدة معاجلة املخاوف الرت 
 رتكية، ويف ذلكدود اللى احلعاليوم للقيام بذلك عن طريق تصرحيها وبوضوح أبهنا ال تدعم أي جمموعة انفصالية 

 ت. الفرا أي حماولة لالتصال مع احملافظات الكردية السورية شرقا وغراب من هنر إىلإشارة 
لي على حساب كم احملن للحلوالايت املتحدة مقاومة أي خطط لتجزئة أو تقسيم سوراي. وميكرابعا: جيب على ا

 الدولة السورية ما بعد النزاع أن يقوض آفاق االستقرار على املدى الطويل. 
طنية املركزية والو  ملؤسساتمن ا خامسا وأخريا: األسد ال ميثل الدولة السورية، إمنا تعتمد هذه الدولة على إرث

 . النزاعوتعزيز األمن يف مرحلة ما بعد  اإلعمارتسعى إلعادة 
ّوفر تاملتحدة، حىت  لوالايتلالزم وبناء على ذلك، ميكن أن يكون انتقال األسد مثنا لإلمجاع اإلقليمي والنفوذ ال

ي ينبغي أن سورية الذولة اليار الدع اهنالقيادة واملساعدة الالزمة لالستقرار الدويل يف سوراي ما بعد النزاع وذلك ملن
 تكون يف مصلحة مجيع األطراف.
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  الكابوس المصري 
 حرب السيسي على اإلرهاب

حرب السيسي على اإلرهاب،  – ستيفن كوك، الكابوس املصري  
 جملة فورين أفريز، ت2- ك1 2016، العدد 6، ص 1120-110

 
 رئيس حسينهناء حكم الرع للمطالبة إبالشوا إىلنزل عشرات اآلالف من املصريني  2011من العام  2ك 25يف 

 ، العضوال مجال حشمت. حينذاك ق، تنحى مبارك عن احلكمة عشر يوما  بعد مثاني عاما. 30 رك الذي داممبا
ت رأسك عاليا، أن "ارفعر لتحريالسابق يف الربملان املصري لصحيفة نيويورك اتميز، لقد صرخت احلشود يف ميدان ا

من الغياب عن العامل،  اما  ع 30نتنفس اهلواء النقي، ميكننا أن نرى حريتنا". "بعد مصري". وأضاف ميكننا أن 
 عادت مصر". 

بق يعتمد سكري ساؤول عأما اآلن، فقد أصبح هذا الفخر واألمل طي النسيان، فمرة أخرى، حيكم البالد مس
، فقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي نظام ا أكثر استبدادي لرئيس ذي أشرف عليه انظام الن الة منظام ا دكتاتوراي 

 السابق مبارك.
 رة، حيث يشهدبل الثو ليه قعبكل املقاييس تقريباا، تعترب األوضاع يف مصر اآلن أسوأ بكثري مما كانت 

ة"، ففي شهر ت "خطري توايمس إىلاالقتصاد ركوداا، كما أن احتياطيات مصر من العمالت األجنبية اخنفضت 
نذ ما م أهنا بلغت أدىن مستوى هلا مما يعين مليار دوالر، 16مة احتياطي العملة األجنبية متوز املاضي أصبحت قي

 إىلابإلضافة  ات، هذالواردايقارب السنة والنصف، أي أهنا أصبحت ابلكاد تكفي لتغطية تكاليف ثالثة أشهر من 
  .لدوالراتقنني  ل علىالعمأن قيمة اجلنيه املصري شهد اخنفاض ا ملحوظ ا، وبذلك بدأت احلكومة املصرية 

، 2010ة، ففي سنة ا أبزمر أيض  أما السياحة يف مصر، واليت تعترب أهم مصدر للعملة الصعبة ولالستثمار، فهي مت
ألف سائح. هذا  500ن عزار مصر ما ال يزيد  2016زار مصر ما يقارب املليون سائح كل شهر، ويف شهر أاير 

يون مل 22.5ك حاويل أن هنا ة، كماية املصرية وتدهور نظم التعليم والصحة العاماهنيار البنية التحت إىلابإلضافة 
 .%40مصري، يعيشون يف الفقر، وقد جتاوزت نسبة البطالة يف صفوف الشباب 

وعلى الرغم من كل هذه األزمات إال أن حكام مصر مل حياولوا فعل الكثري إلنعاش االقتصاد، وبدال  عن ذلك، 
لى أمر واحد ألهنم ابرعون فيه وهو قمع املواطنني. منذ سيطرة السيسي على السلطة يف متوز من واصلوا الرتكيز ع

شخص  3000ألف شخص، كما قاموا بقتل أكثر من  40، ألقت قواته األمنية القبض على أكثر من 2013العام 
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مئات آخرون ومت (، كما اختفى 2013شخص يف يوم واحد يف شهر آب سنة  1000و 800)مبا يف ذلك ما بني 
 احتجاز آالف األشخاص يف انتظار حماكمتهم، وجمرح عدد ال حيصى من األشخاص.

ملصرية لدولة اصبح لوبعد أكثر من ثالث سنوات من تنحي الرئيس حممد مرسي بعد انقالب عسكري، أ
قد  مصر مبا ةقادومل يهتم  ،مونوظيفة واحدة: تدمري املنظمة اليت ينتمي هلا مرسي وهي مجاعة اإلخوان املسل

وحدهم يف هذه  م ليسوا، لكنههوسهم هبذه املنظمة، فاملصريون يعانون وبشدةيلحق املواطن املصري العادي بسبب 
مة مني، أو أي منظن املسلإلخوالاملعاانة، فسكان غزة وسوراي وليبيا يدفعون الثمن أيض ا، وذلك ألن مالحقة مصر 
ميكن  وقت احلايل، الال . يفملصر هلا أدىن نقاط التشابه مع اإلخوان أصبح أهم مبادئ السياسة اخلارجية والداخلية

ب على احلكومة ذلك، جيد، لللوالايت املتحدة )أهم مصدر للمساعدات األجنبية( املساعدة يف تغيري مسار البال
أو قدرته  ستعدادهات على مل يظهر السيسي أي عالما، املصرية أن حتاول حل مشاكلها بنفسها، لكن حىت اليوم

 .على إحداث أي إصالح
 

 "أصل كل شيء-"
 ىلإطة، ويعود ذلك سي للسلالسي بدأ اشتباه احلكومة املصرية يف مجاعة اإلخوان املسلمني وخوفهم منهم قبل تويل

ئيس مجال عبد َسجن الر لثورة، و ، عندما قامت احلكومة املصرية حبل اجلماعة متهمني إايهم ابلتخطيط ل1948العام 
السادات فقد حاول إتباع  ، أما أنور1954اغتيال سنة  الناصر آنذاك اآلالف من أعضائها بعد جناته من حماولة

م مع إسرائيل هدة سالقع معاو أن ساءت عالقته معهم بعد أن  إىلطريق خمتلف، وحتمل وجود اإلخوان لفرتة قصرية 
ة ملنع ظهور مر وسيلذا األ، أما مبارك فقد تساهل أيض ا مع اجلماعة يف البداية على أمل أن يكون ه1979سنة 
 مل حياول مباركثال، و يل املت أخرى عنيفة، لذلك مت السماح ألعضاء اجلماعة ابلعمل يف اجلامعات على سبمجاعا

ما تبني لكن عندو يها، فتعطيل شبكة اخلدمات االجتماعية للجماعة على الرغم من أن حكومته حاولت التحكم 
ن جلماعة اإلخوا لتابعنياحني د فوز املرشملبارك أن سلطة اإلخوان تعّززت، قام ابختاذ إجراءات صارمة، خاصة بع

ثر ذلك املئات من أعضاء ، وسجن على إ2005من املقاعد يف االنتخاابت الربملانية اليت جرت سنة % 20حبوايل 
 اجلماعة.

د ليهم، ال يوجإلنسبة د، واباألب إىلأما اليوم فإن السيسي وحلفاءه يريدون سحق اإلخوان والتخلص منهم 
وان ن مجاعة اإلخأد أعلن ان قكاعة اإلخوان وتنظيم الدولة، وعلى الرغم من أن تنظيم الدولة  أي فرق بني مج

 "مرتدين".
، قال السيسي "كالمها يشرتك يف نفس اإليديولوجية، 2015خالل مقابلة له مع صحيفة دير شبيغل أوائل سنة 

لك املنظمة"، ويف كانون األول عام اإلخوان املسلمون هم أصل كل شيء، فكل املتطرفني اآلخرين بدؤوا من ت
وضعت احلكومة املصرية مجاعة اإلخوان املسلمني يف قائمة املنظمات اإلرهابية، ومنذ ذلك القرار، دفعت  2013
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الدوحة ولندن وإسطنبول، كما قامت بوقف نشاط  إىلالفرار من القمع والتوجه  إىلاحلكومة العديد من قادة اجلماعة 
 ظمة غري حكومية تدعي ارتباطها ابجلماعة.من 500ما يقارب عن 

هنم غري أإلخوان ثبت األلمصريني أسباب كثرية جتعلهم يساندون مثل هذه املمارسات، فخالل فرتة حكمهم، 
ة عام ذ إنشاء اجلماعصري. منع املأكفاء وأهنم استبداديون وطائفيون على الرغم من أن هلم جذور ا عميقة يف اجملتم

صريون أمر ا عتربه املاهو ما و البنا، كان اإلخوان رمز ا لألصالة والقومية واإلصالح الديين، على يد حسن  1928
، وقد جنحت اجلماعة يف استقطاب أتباعها من خالل معارضتها للصهي ا وجذااب  نات القرن  ثالثييفونية جديد 

الايت ل معارضتها للو من خال ؤخرا، وماملاضي، ومعارضتها للنظام امللكي يف األربعينات وللربيطانيني يف اخلمسينات
اسي للجماعة، دعم سي مصدر املتحدة وتقدمي خدمات اجتماعية لآلالف من املصريني الذين أصبحوا فيما بعد أهم
 ي هو التصعيد يفه السيسح فيكل هذه العوامل جتعل أي حماولة للقضاء كلي ا على اإلخوان غري ممكنة، لكن ما جن

 بح مألوف ا لدى املصريني منذ تنحي مبارك.العنف، األمر الذي أص
التسامح آلداب و دة واالوح إىليبدو أن حرب السيسي على اإلرهاب أصبحت مبثابة سخرية من الدعوات 

 احلقيقة مل يكن حممد مرسي ، ويف2013ويف أواخر حزيران عام  2011اليت مألت ميدان التحرير يف شتاء عام 
مربرات  ن للجيشمبا كامتثل هتديد ا على النسيج االجتماعي املصري، ور مالك ا خاصة وأن سياساته أصبحت 

لبالد اليت استقرار ازعزع لإلطاحة به، لكن إصرار اجليش على القضاء على أتباعه جعل األوضاع أكثر سوء ا و 
 أصبحت على وشك االهنيار.

اإلعالم،  ن وسائلعم مان وبدوحىت يومنا هذا ، يبدو أن السيسي ال يهتم بذلك، فقد بدت محلته ضد اإلخو 
خلطر الذي احدث عن  التوكأهنا حرب وذلك من خالل وصف أعضاء اجلماعة أبهنم "ليسوا مصريني" واملبالغة يف
رى مثل الفساد شياء أختم أبتفرضه اجلماعة، وهنا جنح السيسي يف كسب دعم املصريني حلكومته، لكن عليه أن يه

أنفق  العمالقة، فقد ملشاريعاار هنج يف االقتصاد املصري، ويبدو أن السيسي قد اختركود  إىلوالبريوقراطية اليت أدت 
ى السيسي أن ا كان علادات، إمنإير  إىلمليارات دوالر هبدف توسيع قناة السويس ومل  يؤد هذا التوسيع  8أكثر من 

ذلك،  ومي. عالوة علىقل العمالن ةيعمل على حتسني البنية التحتية اليت من شأهنا تعزيز االقتصاد، أو أن يطور شبك
ة املياه الصاحل ن توفريعيب ا يعاين قطاعي التعليم والصحة يف مصر من نقص التمويل، كما أن احلكومة عاجزة تقر 

 .لقالعيةاحلمى للشرب، لذلك انتشرت أمراض مثل التهاب الكبد الفريوسي وأنفلونزا الطيور ومرض ا
مليار دوالر كخطة إنقاذ  12، عرض صندوق النقد الدويل على مصر مبلغ آب املاضيأنه يف  إىلوجتدر اإلشارة 

ضح إن كان ري الوامن غ مالية، وتعهد السيسي يف ذلك الوقت أبنه سيعمل على إصالح االقتصاد املصري، لكن
 .سيفي بوعده أو ال
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 اخلوف والبغض-
لفه هوس خلراب الذي خا، ولكن فايةا فيه الكإن احلالة املزرية اليت وصلت إليها مصر يف هذه الفرتة مقلقة مب

زة على سبيل حدث عن غلنتف، السيسي مبالحقة اإلخوان املسلمني امتد خارج مصر ليزعزع استقرار املنطقة
، إال أنه مل يغري مرسي الكثري من محاس دعم ااملثال؛ فقد عرض مرسي على  اه فلسطني، ت مصر جتسياسا رمزاي 

 .2007ه مبارك سنة وواصل احلصار الذي بدأ
اس، قامت محلية ضد سرائيتدمري محاس، فخالل احلملة العسكرية اإل إىلومنذ تويل السيسي للسلطة، سعت مصر 

 رائيليني رفضواكن اإلسلاس، محاحلكومة املصرية بتشجيع إسرائيل على إعادة احتالل قطاع غزة والقضاء على حركة 
ى قطاع غزة، ناق علييق اخلالقضاء على حركة محاس ومل يرتدد يف تضذلك، ومنذ ذلك احلني، توىل السيسي مهمة 

ت حتت اجلدار ليت بنيفاق اوحّدت حكومته من عدد الفلسطينيني املسموح هلم بدخول مصر ودمرت العديد من األن
ر عام أواخ سلحة، ويفخرة واألالفا احلدودي املصري واليت كانت مصدر ا هام ا للمواد الغذائية ومواد البناء والسلع

 800قارب من دم ما يام هب، أنشأ اجليش املصري منطقة عازلة على طول احلدود املصرية مع قطاع غزة، وق2014
، ومبنتصف عام آخرمنزل  500منزل إلنشاء تلك املنطقة، وبعد فرتة قصرية، مت توسيع املنطقة العازلة وهدم 

تد مي مخسة أميال إىل ن ثالثةوله مطيق ا حزامي ا أمني ا يبلغ ، دمر اجليش املصري قرية كاملة يف رفح وأنشأ طر 2016
  ر.على طول احلدود املصرية مع مص

يد أن يتماشى وهنا تر كك يف  شمحاس يف الواقع منظمة إسالمية مرتبطة جبماعة اإلخوان املسلمني، وال يوجد أي 
ني يد من األمريكيتل العد مقنت السبب يفاجملتمع مع ما تفرضه من قيم إسالمية. ومحاس أيضا منظمة إرهابية، وكا

 ض ا، على الرغمريني أيتل مصواإلسرائيليني والفلسطينيني، كما أن السيسي يدعي أن محاس كانت املسؤولة عن مق
 .من أن حقيقة ذلك غري واضحة

قائدين جتاهل الرئيس املصري االختالفات اجلوهرية بني محاس ومجاعة اإلخوان يف مصر، فلكل من املنظمتني 
فحماس تريد حترير فلسطني من خالل  خمتلفني، كما أهنما خمتلفتان يف التكتيكات واالسرتاتيجيات واألهداف؛

تويل السلطة من خالل وسائل  إىلاستعمال العنف، يف املقابل، فإن مجاعة اإلخوان املسلمني سعت منذ عقود 
ا تفيد إبمكانية تعاون سلمية غري عنيفة، ومما ال شك فيه أنه يوجد تضامن بني اجمل موعتني، لكن توجد أدلة قليلة جد 

محاس ومجاعة اإلخوان على تقويض النظام املصري. ال يهتم السيسي ملثل هذه االختالفات، فمحاوالته للقضاء على 
مليون، حيث تبلغ نسبة الذين يعيشون يف الفقر  1.8محاس زادت من معاانة سكان غزة الذين يبلغ عددهم 

% مقارنة مبا كان عليه يف تسعينات القرن املاضي، 31ا اخنفض نصيب الفرد الواحد من الدخل بنسبة %، كم40
فوفق ا للبنك الدويل، كان اقتصاد غزة  األساسية مثل املياه والكهرابء. وتراجعت إمكانيات احلصول على الضرورايت

 1000 إىل 800ئيل اليت تسمح بدخول مرة مقارنة ابقتصاد الضفة الغربية، أما إسرا 250، أسوأ 2015عام 
غزة، فقد منعت احلصار املصري على غزة من القضاء على محاس وغزة، ومع  إىلشاحنة حمملة ابملواد األساسية 
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تراجع الدعم املقدم حلماس، قد يبدأ صراع جديد بني محاس وإسرائيل، األمر الذي سيزيد من معاانة الفلسطينيني يف 
  .غزة

 حمور السيسي-
مل ، ن السلطةعمبارك  تنحي صبح هوس مصر جبماعة اإلخوان املسلمني مرجعاا لسياساهتا يف سوراي، فبعدأ

حتدايت جيب  صر عدةان ملكيبد احلكم العسكري املصري اهتماماا كبرياا ابحلرب األهلية يف سوراي، حيث  
رتة، ، خالل تلك الف سورايار يفالثو  تغرّيت األمور يف فرتة حكم مرسي الذي كان أكثر تعاطف ا مع التعامل معها.

ي مؤمتر ا مع مبعوثني من إيران ، عقد مرس2012استقبلت مصر عدد ا كبري ا من الالجئني السوريني، ويف أيلول عام 
، قال مرسي خالل 2013حزيران من العام  15والسعودية وتركيا للبحث يف سبل إجياد حل للصراع، وبتاريخ 

ه مع اجلماعات تعاطف ىلإني ا الدويل" إنه ملتزم "بتحرير الشعب السوري"، ما يشري ضمخطاب يف "إستاد القاهرة 
 اجلهادية اليت تقاتل النظام السوري املتمثل يف بشار األسد.

 جاجات واسعة ضدبعد احتيع، و كان هذا اإلعالن مبثابة جرس إنذار داخل وزارة الدفاع املصرية، بعد بضعة أساب
 .اع السيسي احلكم بعد أن مت عزل مرسيمرسي، توىل وزير الدف

عام الاخر أيلول من سيسي أو ل ال. فقد قاأما اليوم فإن احلكومة املصرية دائمة احلذر عند احلديث عن سوراي
 ني الذين يضمونإلرهابيااربة خالل مقابلة مع قناة سي إن إن، "إن األولوية يف سوراي تتمثل يف ضرورة حم 2015

 ب السورية تبعدن احلر اب، اللمني". وحىت اليوم ليس لدى املصريني أي سبب للقلق من اإلرهمجاعة اإلخوان املس
دوم مكانية ققون من إميل، ولكن تنظيم داعش أنشأ فرعه يف سيناء منذ سنوات واملصريون قل 400أكثر من 

  .يبيامصر، كما أن مصر تواجه هتديد اجلهاديني القادمني من ل إىلاملقاتلني من سوراي 
مبا أن جلماعة و نيفني،  العاحلال يف سوراي مماثل حلال غزة، فقد خلط السيسي بني مجاعة اإلخوان واملتطرفني

يدة، ابلتايل ورية جدسكومة اإلخوان فرع ا يف سوراي، فإن السيسي خيشى من أن يلعب اإلخوان دور ا يف بناء ح
 .ديلة يف مصرسيظهر ذلك أن اإلخوان قادرين على أن يكونوا قوة سياسية ب

 املنال، رة غري بعيدةبلية فكملستقاويبدو أن فكرة لعب اإلخوان املسلمني دوراا فعّاالا يف احلكومة السورية 
إن جنله بشار األسد قد مسح ، ف1982فعلى الرغم من سحق حافظ األسد هلذه احلركة فيما يعرف مبجزرة محاة سنة 

ذار عام آراي يف يف سو  مجع شتاهتم، وعندما بدأت االنتفاضةألعضاء هذه احلركة ابستئناف نشاطهم وإعادة 
سامهة رة من خالل املال الثو لذي تا، كان اإلخوان املسلمون يف غاية احلذر ومل يبدأوا ابلتحرك إال يف اخلريف 2011

سوراي مني يف ن املسلإلخواايف أتسيس اجمللس الوطين السوري الذي ضم أغلب أطياف املعارضة، وقد تعّزز وجود 
ا بعد األسد ممرحلة  راي يفمحاية مصاحل تركيا يف سو  إىلبفضل حليفها الرتكي، رجب طيب أردوغان الذي سيسعى 

 من خالل تفعيل وتعزيز دور اإلخوان املسلمني.
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الف ما كرسته ن على خ، لكعلى ما يبدو، فإن القاهرة تبالغ يف خوفها من أتثري اإلخوان املسلمني يف سوراي
وراي، و السياسي يف ستماعي أاالج خوان يف مصر، فإن هذه احلركة مل متارس أي نوع من التأثري الثقايف أومجاعة اإل

  سوري.فمنذ جمزرة محاة ظلت قيادات احلركة يف املنفى بعيدة متام ا عن الرأي العام ال
ية تكرار ن إمكانمنطقي من الواضح أن السيسي جتاهل مرة أخرى الفوارق بني احلركتني بسبب خوفه غري امل

حدة واإلمارات ت املتلوالايالسيناريو املصري يف دمشق، لذا قرر االنسحاب من احللف املعارض لألسد بقيادة ا
إن فجانب النظام  ىلإلوقوف ا بعد احللف املساند له بقيادة روسيا إيران وحزب هللا، حىت إىلوالسعودية، واالنضمام 

ين حس إنمزية. ومع ابت الر خلطاابألسلحة أو اجلنود أو األموال، لكنها اكتفت السلطات املصرية مل تزّود األسد اب
زالت حتتفظ  صرية مات املمبارك وحلفاؤه قّللوا من شأن مصر ونفوذها يف منطقة الشرق األوسط، فإن اخلطااب

ب وقدم حللفاء هااإلر  كافحةممبكانتها، وقد قّسم السيسي القوى العربية الكربى من خالل دعم األسد حتت راية 
 األسد العرب واألجانب الغطاء الدبلوماسي والسياسي املناسب للتدخل يف سوراي.

 أفضل اجلنراالت الذين عرفناهم -
طاحة لفوضى منذ اإلرق يف الذي غسامهت مجاعة اإلخوان املصرية يف زعزعة االستقرار يف ليبيا، هذا البلد ا

ف ت تشريعية فاز فيها االئتال، عقدت ليبيا انتخااب2014ن من العام يف حزيرا. 2011مبعمر القذايف وقتله عام 
لقبائل الواقعة ااإلخوان وقادة و الميني اإلس املكون من الليرباليني والعلمانيني والفدراليني على التيار اليميين املكون من

عدهم، ما أنتج عن مقا تخليلايف مدينة مصراتة، بعد صدور نتائج االنتخاابت طعن اخلاسرون يف النتائج ورفضوا 
رقي لي ا يف طربق شف به دو معرت  عن ذلك برملانيني؛ هيئة يهيمن عليها اإلسالميون يف العاصمة طرابلس وجملس نواب

 البالد.
ت قوعها يف منزلقاو  إىلى ا أدممبعد االنشقاق، ساهم العنف الذي متارسه امليليشيات يف أتزم األوضاع يف ليبيا 

نية ن املصري وإمكاها األممور منالعديد من األ إىلتنبيه السيسي  إىلساهم الكشف عن هذه األزمة احلرب األهلية، و 
ملان زيز هيمنة الرب انية تع إمكيفسيطرة اجلماعات املسلحة على احلدود املصرية، وما يزيد من قلق السيسي اعتقاده 

و أحد القادة فرت، وهحليفة خساندة اجلنرال الذي يسيطر عليه اإلسالميون يف طرابلس، وابلتايل قام السيسي مب
بعد  يبيا عقب الثورةل إىلاد القذايف والذي انقلب عليه يف أواخر الثمانينات، مث ع العسكريني السابقني يف حكومة

 لم احلكومة عاما دون عجيش   ليبيا، أسس إىلعشرين سنة قضاها يف الوالايت املتحدة األمريكية. بعد عودة حفرت 
 سكرية ضدطيلة ثالث سنوات، ومن شن محالت ع لك بعد استيائه من تواصل الفوضى يف ليبياوذ 2014

 املتشددين واإلسالميني.
ساء لة الوحيدة إلر ة الوسيمبثاب ويرى أن القوة العسكرية هي اإلسالمية،يعترب حفرت من أشد املناهضني للحركات  

صر قدمت م نأومن الواضح  املصري عبد الفتاح السيسي، النظام يف ليبيا وهي نظرة مشرتكة بينه وبني الرئيس
 حدة.ت العربية املتاإلماراو رنسا اإلمدادات العسكريّة الالزمة للجنرال حفرت كما قمدم له الدعم الدبلوماسي من ف
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امات ين من االنقسلذي يعابلد اساهم االخنراط املصري يف الشأن اللييب يف تعميق االنشقاقات داخل هذا ال
جود و مستعد لتعزيز  نية؛ فهوالوط استبعاده لفكرة املصاحلة إىلوقد أدت مساندة مصر حلفرت  ركات االنفصالية،واحل
هنا أن حفرت  ابلذكر اجلديرو إنشائه منطقة حكم ذايت يف برقة،  إىل، وإن فشل يف ذلك سيؤدي فائه يف طرابلسحل

 2015ية سنة حدة وطنومة و ل املفاوضات وإقامة حكرفض جهود األمم املتحدة يف حل النزاع داخل ليبيا من خال
 اء جملس النوابفرت أعضرال حمعروفة حبكومة الوفاق الوطين، وعلى خلفية هذا الرفض للتدخل األجنيب، منع اجلن

 من تزكية حكومة الوحدة الوطنية اجلديدة.
لوفاق ث تعّد حكومة ابيا، حي لييفار تصر السلطات املصرية على دعم حفرت ابعتباره الوسيلة املثلى إلعادة االستقر 

د املتشددين ملنيع ضاحلصن الوطين ابلنسبة هلم، غري مؤهلة لتسيري شؤون البالد وال ميكن أن تكون مبثابة ا
من ديد ا على األهتا تشكل ليبي واإلسالميني، ووفق ا للمعطيات الراهنة، فإن خماوف السلطات املصرية مربّرة ألن

األشخاص، إن سلحة و ور األالتهديدات ابألساس يف تشكيل احلدود بني البلدين ملنطقة عب املصري، وتتمثل هذه
 ملزعومة، وجتدراألمنية ايدات اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات املصرية حتركها هواجس السيسي أكثر من التهد

خل ليبيا اقات داالنشقا أن مسامهة مصر يف سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطين سرّع من نسق إىلاإلشارة 
 وقلص من فرص إعادة توحيدها.

 استقرار الشرق األوسط املتوازن -
ى مساعدات صول علون احلدال تتيح سياسة مصر احلالية لواشنطن اختاذ قرارات كثرية لصاحل مصر، فمن 

كون له ت وفشل مصر قد ،شمن واشنطن وصندوق النقد الدويل ودول اخلليج سوف ينهار االقتصاد املصري اهل
ن ليبيا م يف كل لفوضىعدة تداعيات على منطقة الشرق األوسط املهددة ابنقسامات داخلية وتفشي العنف وا

عن مصر، ولن  ساعداتطع امل. من املؤكد يف الوقت الراهن أن الوالايت املتحدة لن تقوالعراق وسوراي واليمن
ودية. سلمني مسألة وجوان املد اإلخألهنم يعتربون حرهبم ضتستطيع أيضا إقناع القيادات املصرية ابلعدول عن قرارهم 

ساندة ضمنية مى أهنا ن علتفسر مصر دائماا انتقادات الوالايت املتحدة لسياستها القمعية جتاه اإلخوا
، وابلتايل فقد ارتكب 2012ومل ينسى السيسي ومؤيديه ترحيب واشنطن حبكومة مرسي منتصف العام  لإلخوان،

معاداة هؤالء  اضية عنن متغنظرهم خطأ فادح ا من خالل مراهنتهم على اخلطاب اإلصالحي لإلخوا األمريكيون يف
 ل يف منع تفاقملى األقعساعد للوالايت املتحدة ومليوهلم االستبدادية. ومع ذلك، ميكن للوالايت املتحدة أن ت

ايت الو لكن تورط ال إرهابية.األوضاع حيث يدرس الكونغرس حاليا إمكانية تصنيف مجاعة اإلخوان كمنظمة 
لفاعلني اك أغلب د يشكاملتحدة يف الشأن الداخلي املصري قد يلحق الضرر مبوقع الوالايت املتحدة يف بل

 السياسيني فيه بنواايها.
تشجيع الطرفني الرتكي والقطري الذين ميكنهما أن يلعبا  إىلابلنسبة لقطاع غزة، حيتاج الدبلوماسيون األمريكيون 

هام ا يف إعادة إعمار املنطقة، وذلك بتنسيق جهودمها لتخفيف الضغوط النامجة عن احلصار املصري واإلسرائيلي  دور ا
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غزة لن يرضخوا  ولتفادي انتشار الفوضى يف غزة، يبدو أن اإلسرائيليني قد أدركوا أن الفلسطينيني احملاصرين يف قطاع
جنب، مع مواصلة  إىلإقناع األتراك والقطريني ابلعمل جنب ا  لذلك بدأوا بتخفيف احلصار، وإذا متكنت واشنطن من

قطاع غزة، ستتحسن األوضاع على الرغم من تدخل  إىلحث إسرائيل على االستمرار يف السماح بتوافد البضائع 
 مصر السليب.
بدأ من عدة رة  القاهألسد يفلسوراي، فإن جناح واشنطن يف حتقيق التوازن بني األطراف الداعمة  إىلوابلنسبة 
تطع أيضا ردع ومل تس لسوريااليوم مل تستطع الوالايت املتحدة اختاذ قرارات حامسة خبصوص الشأن  سنوات، أما

لة دون دعم تستطيع احليلو  تحدة لنت املقوات األسد من السيطرة على املواقع الرايدية يف سوراي، وابلتايل، فإن الوالاي
 لي ا يف حل النزاع السوري.السيسي لبشار األسد ما مل تتدخل فع

املتحدة على  وبيني واألممع األور فاق مأما يف ما يتعلق األمر ابلشأن اللييب، فإن الوالايت املتحدة حتاول االت
 فإن ، وابلتايلكريةة والعستصادياحلكومة اجلديدة يف طرابلس مع إمدادها ابملساعدات االق إىلإعادة الشرعية 

هم ن فأما املصريو  ف حفرت،إضعا نية قد جيرب املصريني على تغيري رأيهم ومساعدهتم علىدعمها حلكومة الوحدة الوط
يل إذ يصرون من الدو س األعرضة للضغوطات الدولية بسبب دعمهم لقوات حفرت يف ليبيا وتشكيكهم يف نوااي جمل

ا يف اق الوطين ضئيلمة الوفو ح حكعلى اعتبار حفرت الوسيلة الوحيدة حملاربة اإلرهاب، وابلتايل، فإن إمكانية جنا  ة جد 
 ظل املعارضة املستمرة هلا من قبل كل من اجلنرال حفرت والسيسي.

 لبالد، وتكشفشهدها اليت تاتعترب مصر الطرف الوحيد الذي ُيالم على األزمة االقتصادية واالجتماعية 
  املاضية. ألربعنياوات هذه األزمة أيضا مدى إفالس سياسة الوالايت املتحدة جتاه مصر على مدى السن

صر معم التنمية االقتصادية يف مليار دوالر على برانمج د 80واجلدير ابلذكر أن الوالايت املتحدة أنفقت حوايل 
 ية لعب مصر دور  ى إمكانود علواألمن القومي واجملتمع املدين، وقد راهن صّناع السياسة األمريكية على مدى عق

 قة الشرق األوسط. فعال يف إعادة االستقرار ملنط
دعم  إىلليت تفضي ا 1979لقد احرتمت مصر خاصة يف عهد مبارك بنود معاهدة السالم مع إسرائيل عام 

 فكرة أن إعادة النظر يف إىلليوم اتحدة العمليات العسكرية الروتينية يف املنطقة وقمع املتطرفني. وحتتاج الوالايت امل
ترب ممصدر ا كنها تعقة، لرار يف الشرق األوسط فمصر ليست دولة مار مصر ميكن أن تكون سفرية األمن واالستق

 ا.ة جرياهنلنسبابلسياسة القمع املوجه ضد اإلخوان والذي حيمل يف طياته آاثر ا قد تكون مدّمرة، 
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يا ، حيث ا، حمليا  ودولعامل معهادمة التهذا التقرير جمموعة من القضااي اليت يتعني على اإلدارة األمريكية الق يتناول

فيما  إلدارة القادمةاتواجهها سالتحّدايت األساسية اليت  عشر سؤاال  تناولت حاول ممعّدو التقرير اإلجابة على مخسة 
ى صادية على مستو ت االقتحدايكا، والتري يتصل ابألمن القومي األمريكي، ومستقبل النظام العاملي الذي تقوده أم

ألوسط، كا يف الشرق ات أمري راوخيا العامل، وكيفية التعامل مع روسيا والصني واحللفاء واإلنفاق العسكري، واإلرهاب
رعاية امل يف جمال التوى العلى مسويف سورية خاصة، وحتّدايت الطاقة، وعالقة أمريكا ابملكسيك، والدور األمريكي ع

 لي أبرزقادمة. وفيما يكية الري األم االسرتاتيجيةالصحية، وأخريا  الدور الذي ميكن أن تلعبه "القيم" األمريكية يف 
 ّرق إليها التقرير.األسئلة اليت تط

 القومي؟ ابألمن يتصل يماف ترامب إدارة تواجهس اليت سيةاألسا لتحدايتا يه ما -1
يال حألمريكيني اأّن انتخاب دوانلد ترامب يعكس حالةا من عدم الرضى لدى  هامر ج. جون رأى

. دةلى سياسة حمدع تقوم وهناالسابقة، وأن محلته كانت تستثمر يف العواطف أكثر من ك األمريكية السياسات
 ويف هذا الصدد أدرج هامر أربعة حتّدايت ستواجهها إدارة ترامب وهي:

 تطع ى أنه ما مل تسسمة، ورأالد ابتت منق: رأى هامر أن االقتصاد األمريكي يعاين من الركود يف بالداخلي الوضع
ذ إن إا يف اخلارج، لى صورهتعفاظ احل الوالايت املتحدة حل املشكالت الداخلية اليت تعاين منها فلن يكون مبقدورها

ئها ويشجع ام حلفادة أماستمرار تلك املشكالت والتحّدايت الداخلية يعطي انطباعا  بضعف الوالايت املتح
 خصومها ضدها.

 سؤوليات لعون ابمليضط : حبسب الكاتب، هناك مشكلة يف كون الوالايت املتحدة ترى أن حلفائها الاحللفاء
 يل.يل احلام الدو هبا، وال يتحملون العبء الذي تتحمله هي يف اإلبقاء على النظاالواجب اضطالعهم 

 ابحلرب  وصفه ميكن ما أمريكا دض خيوضون ممن روسياو  والصني يرانإ مثل البةص كثرأ إقليميون منافسون
 ب النفسية وحرب(، وهي خليط من احلرب السايربية واحلر hybrid warالغامضة أو "احلرب اهلجينة" )

الايت املتحدة يست الو لحلرب االعصاابت واملناورات العسكرية اخلفيفة والتخريب االقتصادي والسياسي. ويف هذه 
نه  ابت الشاملة ألاملقار  اختاذ كنا ]كأمريكيني[ أفضل يف"منظمة ابلشكل الكايف خلوضها بعكس احلرب الباردة حيث 

 ."كان مثة إمجاع على العدو
                                                           
1 Josiane Gabel, Craig Cohen, 2017 Global Forecast, CSIS, 15 December, 2016 
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 أمن  ريكا، فيما خيصن البنية التحتية يف أمأرأى الكاتب  .االتصاالت ثورة ليهاع تنطوي اليت األمنية املالبسات
( ابلنظر لصلة cyber spaceاملعلومات ما زالت "هشة". حيث تربز جمددا  خطورة األمن يف فضاء "السايرب" )

  ذلك ابلتطرف وجذب اإلرهابيني.

 كا؟ري أم تقوده الذي لعامليا النظام عليه قومي الذي ألساسا سيتداعى هل -2
 أمريكا،قوده  الذي تها عن النظام احلايلأنه على الرغم مما يقال داخل أمريكا وخارج غرين ج. مايكل رأى

كية على ى القيادة األمري تبق، ملالعا عن التعددية القطبية، وإمكانية أفول جنم أمريكا كقوة واحدة على مستوى واحلديث
ظره، ربطا  مع نم وجهة  تدعتوقع البعض. حيث أتى غرين على ذكر املقومات اليتمستوى العامل أكثر مرونة مما ي

  بنية النظام العاملي القائم، داخل أمريكا وخارجها.يف الديناميات اليت تؤثر

 نواجه؟ عاملية اديةاقتص خماطر أية -3
يث سجل حجيد،  ضعو أن االقتصاد العاملي ليس يف  يلرم سكوتو غوودمان ب. ماثيوو كونلي  أ. رأى هيثر

 ، كما ازداد الدين2008قتصادية % فقط بعد األزمة اال3إمجايل الناتج احمللي على مستوى العامل منواا قدره 
 بة النمووقعات أن تكون نس، وهناك ت% مقابل الناتج اإلمجايل احمللي10على مستوى العامل حيث سجل ما نسبته 

ه إبمكان أي بلد مبفرد ، وحبسب سكوت ميلر فإنه لن يكون2018و 2017األعوام  % يف الوالايت املتحدة يف2
 كرب االقتصاداتوصفها أدة، بدفع عجلة النمو االقتصادي اإلقليمي. ورأى كونلي أنه يتعني على الوالايت املتح

 الغربية أن تضطلع بدور قيادي، حىت تعيد الثقة ابالقتصاد الغريب عموما .

 ة"؟"خمرب كقوة  دورها ياروس ستواصل هل -4
ي تعاون مع أ -كيةري ن وجهة النظر األمم -فشلتأ اليتهذا اجلزء من التقرير األسباب  يف أوليكر أولغا استعرضت

ليضع  2015يلول ، ومن مث احلراك العسكري يف سورية يف أ2014موسكو، حيث جاء ضم القرم يف العام 
 مع روسيا، غري ة ترامبإدار  املهم أن تتعاون موسكو يف مواجهة مع واشنطن. ويف هذا الصدد رأت أوليكر أنه من

رية،  أوكرانيا وسو يفخريبية" ياسة موسكو "التس إىلبرام صفقات بني الطرفني تعود أن املشكلة يف عدم وجود تعاون وإ
" يف الوقوف يف stigepreتقوم بشكل واضح على ما يشبه االعتبار والوجاهة " إذ إن سياسة الكرملني اخلارجية

حبسب الباحثة و أقوى.  فوذهاننطن، وكلما أبدت األخرية تراجعا ، كلما صار دور موسكو ورغبتها يف فرض وجه واش
 سبان.ات ابحللتحفظافإن ما أعلنه ترامب عن رغبته يف إصالح العالقات مع الكرملني جيب أن أيخذ هذه 

 الصني"؟ لصعود نظرن أن علينا "كيف -5
األسئلة  على جمموعة من سريايت آميو تشا فيكتورو جونسون .ك كريستوفر جييب ثالثة من اخلرباء وهم

املتعلقة بدور الصني يف آسيا والعامل، وكيف يتعني على اإلدارة القادمة التعاطي مع صعود التنني الصيين. حيث يرى 
إن فيما لو استمر نفوذ الصني االقتصادي والعسكري والسياسي ابلصعود، ولو بسرعٍة متواضعة، فجونسون أنه 
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العامل سيشهد خالل العقود القادمة التحول األكرب منذ صعود الوالايت املتحدة على املسرح العاملي هناية القرن 
 وسنكون أمام مرحلة جديدة ستحتل فيها قيادة العامل االقتصادية قوة غري غربية، وغري "دميقراطية". ...التاسع عشر

ك قع أن يكون هنان املتو لذا مو قوم به الدول العظمى اترخييا ، أما تشا فرأى أن سلوك الصني طبيعي، وهذا ما ت
(، لكن على صّناع onyhegemكا القوة املهيمنة )ري احتكاك وتنافس بني الصني، كقوة عظمى صاعدة، وبني أم

 ا تقوم به الصنييت أن مى سرتامواجهة عسكرية. من جانبه رأ إىلالقرار يف أمريكا ضمان أال يتحول هذا التنافس 
املنطقة، وأن  تها علىهيمن يف حبر الصني اجلنويب يعّزز حضورها ونفوذها العسكري وميكن أن يفضي ألن تستعيد

 عية احلزب الشيوعي الصيين.وهذا ما قد يعزز شر  )Sinocentrismتفرض نظاما  قائما  على املركزية الصينية ) 
 حلفائها؟ لىع االعتماد ملتحدةا الوالايت مكانإب مازال هل
تشار النزعة ومن ان تصادي ضعيفأن حال حلفاء أمريكا كحاهلا، حيث يعانون من منو اق شريير أندرو رأى

دفع يناك ما هاتب يرى أن ، بيد أن الكحالة من االستعصاء السياسي إىلابإلضافة  (populismالشعبوية )
ل حلفاء كره ليس  ة نظمن وجهلإلميان جبدوى التحالفات اليت أرستها أمريكا على مدى أكثر من نصف قرن. ف

كا، يضاف صوم أمري لحة خأمريكا ضعفاء أو ال ميكن االعتماد عليهم، كما أن فك هذه التحالفات سيصب يف مص
يات العامل يف عمل كا حولء أمري أنه ليس هناك خيار آخر أمام أمريكا. وقد ساق الكاتب أمثلة عن مسامهة حلفا إىل

ادرة قالايت املتحدة انت الو إذا ك السؤال ليس فيما"ذه التحالفات، ورأى شريير أن عسكرية تقودها، ما يعزز أمهية ه
 ."على االعتماد على حلفائها، بل هل مازال مبقدور حلفائها االعتماد عليها؟

 الدفاع؟ لىع اإلنفاق علينا كم -6
ا رة ترامب، فيمإدا جههعلى سؤال هام ستوا التقرير أجاب كونسيان  ماركو هنرت أندروو هاريسون تود معيف حوار 

ال أوابما و  المل يواجهها  نفاق،خيص اإلنفاق العسكري وميزانية الدفاع. فاإلدارة القادمة تواجه قيودا  على اإل
تعاطي مع مسألة مقرتحات ترسم إسرتاتيجية اإلدارة القادمة يف ال  ويف هذا الصدد أتى اخلرباء على ذكر بوش.

ترامب  ق رؤيةيفية حتقيكإن أحد القرارات اهلامة اليت جيب اختاذها هي  »يان سكان   اإلنفاق العسكري، حيث رأى
 80زايدة تصل لـ  ة سرتتبمريكي، وهذه الزايدة يف عديد وجتهيزات القوة العسكرية األ«عن توسيع القوة العسكرية

من الناتج  % 53. وىشكل سمليار دوالر أمريكي عما كان يطرحه أوابما يف هذا اخلصوص، لكن هذا املبلغ لن ي
اق واحلكمة ا اإلنفكي جبدوى هذ(، حيث أنه يتعنّي على اإلدارة أن تقنع الرأي العام األمري GDPاإلمجايل احمللي )

 من هكذا قرارات.
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 املتحدة؟" لوالايتا على ابيةاإلره هلجماتا نعمل جديدة السرتاتيجية حنتاج "هل -7
اب، ل مكافحة اإلرها يف جمااخل أمريكا وخارجهدا الوالايت املتحدة لإلجراءات اليت اختذهت غرين ن. شانون تطّرق

 2011ا  من بية بدءإلرهاحيث أتى على ذكر جمموعة من اإلحصاءات املتعلقة أبعداد الضحااي جراء األعمال ا
كة ال ن املعر هي يف أ وحبسب غرين، فإن املشكلة يف مكافحة اإلرهابيف خمتلف دول العامل.  2014وحىت 

لنظر لتنامي ، وابيت تغّذيهجيات اليولو تصر على حماربته ابلسالح، وإمنا تتطّلب حماربة األفكار املتطرفة واأليدتق
 سرتاتيجيةال» جة ماسةاحلا اإلرهاب وتعدد أشكال التعبري عنه، واعتماده على وساط التواصل االجتماعي، ابتت

 ضها اإلرهاب.ليت يفر يدات اللتصدي لكافة التهد« قهاشاملة وخطة عملياتية مزودة مبا حتتاجه من موارد لتطبي

 األوسط؟" الشرق يف نواجهها ليتا الرئيسة ألخطارا هي "ما -8
 معاجلة سريعة، ها يتطلبئيسة يف الشرق األوسط، بعضر أن إدارة ترامب تواجه حتّدايت  كوردمسان  ه. أنتوين رأى

اليت  لتحدايتاعة من كوردمسان فإن هناك جممو وبعضها اآلخر سيحتاج لعالج على مدى سنني وعقود، وحبسب  
 يتعني على إدارة ترامب مواجهتها، حيث أوردها الكاتب حتت العناوين اآلتية:

  مع احللفاء العرب. االسرتاتيجيةعلى اإلدارة األمريكية أن تعيد بناء شراكتها 
 فرضها طهران.تت اليت حداييف التأن تقرر مستوى التزامها "حبماية" اخلليج من إيران وأن جتيد التعامل مع ط 
 ت مجلة التهديدا ن تعاجلذلك أأن تعيد صياغة جهودها يف مكافحة اإلرهاب حملاربة من تبقوا من تنظيم "داعش" وك

 اليت ميثلها التطرف "اإلسالمي" يف املنطقة.
 ورية.س رب يفأن جتيب عن السؤال حول كيفية إجياد خمرج قابل لالستمرار وجمٍد فيما يتصل ابحل 
  نظيم "داعش"، صعود ت ا بعدمعليها أن تساعد العراقيني على إجياد حل للتوترات الطائفية اليت خلقتها مرحلة

 وكذلك االنقسامات بني العرب والكرد.
 ائمني داستقرار وأمن  مام خلقأدايت أن حتسن التعامل مع الصراع يف اليمن، والتكلفة اإلنسانية املتزايدة له، والتح

 فيه.
  اجهة الدور الروسي يف سورية والتصدي لنفوذ موسكو املتنامي يف املنطقة.مو 
 د مريكا واالحتاأبالقتها بحت عأن تعيد هيكلة عالقتها مع تركيا ما بعد حماولة االنقالب على أردوغان، اليت أص

 األورويب أكثر "استفزازا"، وتتدخل على حنو نشط يف العراق وسورية.
 وختفيض املستوايت احلالية من ادياالقتص ووالنم التعايف وحن لدفعها والتأثريألمن، مساعدة مصر على حتقيق ا ،

 القمع واإلجراءات األمنية "املتشددة".
  ن.املضي حنو االستقرار واألم وتونس علىمساعدة احللفاء اآلخرين كاألردن واملغرب 
  لدولتني.و حل احنالدفع  ودراسة خيار ،"إسرائيل"متابعة التنفيذ الكامل لالتفاقية األمنية اجلديدة مع 
 أفريقيا. ملنطقة الشرق األوسط ومشال االسرتاتيجية حساابهتا خبصوص األمهية يف أن تعيد النظر 
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 أية خيارات منلكها يف سورية؟ -9
يف  جية األمريكيةسة اخلار ايت اليت تواجه السياسورية ستكون من بني أكثر التحد"أن  دالتون ج. ميليسا رأت

أت ر أمريكا فيها،  بقيادة لدويل، وبعد استعراضها للوضع احلايل يف سورية، وعمليات التحالف ا"اإلدارة اجلديدة
ا دونه ، ومجيعهأوابما  إدارةنها يفمدالتون أنه أمام اإلدارة القادمة خيارات سياسية متعددة، واليت مت اختبار بعض 

 حماذير وخماطر، وهذه اخليارات هي:
 لب.ح -يا وإيران بدعم الرئيس األسد يف ترسيخ ممر دمشقالسماح لروس 
 .تقوية النهج القائم على مكافحة اإلرهاب هلزمية "داعش" والقاعدة 
 .القيام بتدخل عسكري واسع النطاق للضغط على الرئيس األسد 
 .السعي حنو خمرج سياسي تفاوضي يؤدي إلبعاد الرئيس األسد 

اسة نه مبعزل عن سيلباحثة أااألسلوب املتبع يف سورية"، رأت  لرئيسة لتغيريوحتت فقرة فرعية بعنوان "اخلطوات ا
 ية:ترامب يف بداية عهده، فإنه من احلكمة األخذ بعني االعتبار العناصر الستة اآلت

 .جيب اجلمع بني املقارابت السرية والعلنية لصياغتها يف سياسة متماسكة 
  سرية.ءات القإلجرااذها على إيران وروسيٍا، مبا يف ذلك على هذه اإلدارة أن جتد طرقا  ملمارسة نفو 
 .عليها أن تعزز التخطيط والتنسيق ضد أهداف "داعش" يف سورية والعراق 
 د.يس األسالرئ جيب التنسيق مع احللفاء والشركاء اإلقليمني لوضع هنج سياسي وعسكري للتعامل مع 
   ية.للمناطق "احملاصرة" يف سور جيب العمل على إيصال املساعدات اإلنسانية الدولية 
 عد "داعش" لة ما بمبرح جيب أن تعمل مع الطرف الذي ختتار التعاون معه يف سورية على وضع الشروط اخلاصة

 والنصرة.

 ابلطاقة؟ يتعلق يماف اجلديدة إلدارةا أمام سةالرئي اخليارات هي ما -10
 ، لكنها مازالتستهالكهالاقة تفوق ما حتتاج ا تنتج طأن الوالايت املتحدة، ورغم أهن الديسلو أو. سارة رأت

ة ادها على الطاقان اعتمكندما  عتعتمد على دول أخرى يف أتمني الطاقة، كما كان واقع احلال قبل عقٍد من الزمن، 
اقة، ورأت وفري موارد الطجمال ت مب يفاملستوردة يف أعلى مستوايته. وتطّرق التقرير لوعود الرئيس املنتخب دوانلد ترا

مة. اإلدارة القاد دة أماماعب عالباحثة أن هذا القطاع مير بتحوالت مهمة ستوفر فرصا ، وتفرض يف الوقت ذاته مص
كا مع يف عالقة أمري  ي وكذلكألمريكالقول إن الطاقة ستلعب دورا  اسرتاتيجيا  يف قوة االقتصاد ا إىلخلصت الباحثة 

 بقية الدول.
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 دة؟املتح الوالايت صاحلم ختدم نأ طرافاأل املتعددة تللمؤسسا ميكن كيف -11
ألطراف،  املتعددة املؤسسات ا إىلجلزء من التقرير ايف هذا  سيفي م. كونرو روند ف. دانييل تطّرق كل من

 سات بريتون وودتها مؤستسمي كالبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية وصندوق النقد الدويل، واليت اصطلح على
(onsInstituti Wood Bretonوحيث إن الوالايت املتحدة .)  ذه ههي أكثر أو اثين أكرب مساهم يف

الية وكفاءة فع ون أكثرات لتكيتعني على اإلدارة القادمة أن تضطلع بدور قيادي يف عمل هذه املؤسس»املؤسسات، 
اجملال  فسحسسات سياملؤ  ، وأي تقاعس من إدارة ترامب يف االخنراط بدور أكرب يف هذه«يف السنوات القادمة

ى املؤسسات قائم علالم )ريكا حققت مكاسب من هذا النظاللصني لتحل مكان الوالايت املتحدة. عدا عن أن أم
كي ري يل الدور األمية تفعير أمهاملتعددة األطراف( أكثر مما خسرت، ولذا جيب على اإلدارة القادمة أال تسيء تقد

  بشكل أكرب يف النظام املؤسسايت الدويل.

 األمريكية؟ االسرتاتيجية يف للقيم"" دور أي -12
 وارد واألرض،على امل يس صراعاا للسيطرةللكنه  الصراع،جتدد »أن أمريكا يف مرحلة من  لويس أ. جيمس رأى

 أن ، غري1930دأ منذ وجيا  بيديولأ، وعلى الرغم من أن اهنيار االحتاد السوفيايت أهنى صراعا  بل صراع على القيم
سب ثبتت فشلها. وحبأملاضية انوات زما، كما أن نظرية "القيادة من اخللف" اليت انتمهجت يف السالصني وروسيا مل هت

ميثاق حقوق  ص عليهاليت نلويس، تكمن املشكلة يف كون خصوم الوالايت املتحدة "يعارضون" القيم العاملية ا
لتاسع عشر من على نسخة القرن ا لنظام القائما -سب رأيهح -اإلنسان، حيث يعتربوهنا قيما  "غربية"، ويفضلون

راضيها دون أي أها على واطنيممفهوم "السيادة" ابملعىن السياسي، حيث تتمتع الدول حبرية القيام مبا تشاء مع 
 سرتاتيجيةابتعلق يما يفتدخل خارجي. وحبسب الكاتب سيتعني على اإلدارة القادمة اإلجابة على عدة أسئلة 

صاحلها أمريكا، ألن م ى مصلحةيز علالرتك إىلليت تتبناها أمريكا، وأيضا ضرورة احلاجة احلفاظ على القيم العاملية ا
 هناية ا وحلفائها. ويفد أمريكضلقوة احليوية تتمثل يف تعزيز االستقرار العاملي والفرص االقتصادية، ومنع استخدام ا

 .1945عد عام رسيت بيت أم القيم ال التقرير ختم الكاتب ابلقول إن الصراع يف هذه املرحلة يبدو صراعا  حول
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 :2017االتجاهات العالمية 

 1معضلة التقدم 
 20172جملس االستخبارات القومية األمريكي، كانون األول 

 
لرغم اظلم ومعتم على قريب م ستقبلم إىلتبدأ روايتنا عن املستقبل وتنتهي مبفارقة. تشري املسارات العاملية نفسها 

سوده األمل يستقبال ؤمن متكما وحتمل يف الوقت عينه الفرص واخليارات اليت   ،ور السابقةمن التقدم يف العص
ليوم ء على مفارقة ايط الضو لى تسلعاليت تغري املشهد العاملي کما وسنعمل ( ان. سنبدأ مع )االجتاهات الرئيسةواألم

ملاذا و كيف   صوسيلة لتشخي -نطبيعة والسلطة واحلكم والتعاو تغري ال -توسنناقش كذلك كون هذه االجتاها
شف ددة لكيفية كارات احملاملس أصبحت الديناميكية العاملية أكثر صعوبة يف السنوات القليلة املاضية. وسنستكشف

ل كسيحدد   تمعات( حيثاملدارات، اجمل اجلزر،عاما من خالل السيناريوهات الثالثة ) 20االجتاهات على مدى 
ات لتخطيط الفرتاضاتطوير  إىلافة مستقبل أكثر أو اقل إشراقا ابإلض إىلليت ستقود سيناريو نقاط اختاذ القرارات ا

 السياسات اخلارجية.
 :2035االجتاهات العاملية وانعكاساهتا الرئيسة خالل عام 

 أوالا: الدميوغرافيا والسكان:
 امل ان سكان الع ية.ل النامدو ال عدد السكان الذين هم يف سن العمل يف تناقص يف الدول الغنية بينما يتزايدون يف

ر مليا 8.8 إىل7.3 العامل سكان سيصبحون أكثر، أكرب يف العمر وأكثر تركزا  يف املدن. فمن املتوقع أن يصبح عدد
دة للتغري اهية معالعمل والرف كارثة وأمناط  إىلتنمية اقتصادية أو  إىلوقد يؤدي هذا التزايد  2035نسمة حبلول 

 دان الشيخوخة أو تلك ذات األغلبية الشابة.بشكل كبري سواء يف بل
  روف الطبيعية سوء الظو اعات االستمرار يف ارتفاع معدالت اهلجرة حبثا عن الرفاه االقتصادي واهلروب من الصر

وسط وشرق شرق األاصة الخازدايد عدد الذكور مقابل عدد اإلانث يف عدد من الدول  إىلواملناخية ابإلضافة 
 ملنصرمني العقدين يف ا زايد عمليات اإلجهاض القائمة على جنس اجلنني وإمهال اإلانثوجنوب آسيا وذلك لت

  الضغط الشعيب للمطالبة بفعالية السياسات  االجتاه الدميغرايفاملزيد من السكان سيعيشون يف املدن: سوف يعزز هذا
يف املدن فان ما يزيد عن نصف البشرية العامة وخاصة يف جمال تقدمي اخلدمات والبىن التحتية لتلبية حاجات السكان 

                                                           
 االسرتاتيجيةإعداد وترمجة دولة حيدر، متدرجة يف مديرية الدراسات 1ّ

2ّGlobal Trends: paradox of progress, National Intelligence Council, January 2017 
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يعيشون يف املدن. أي أن الدول اهلرمة ستزيد اهتمامها ابلرعاية الصحية واالجتماعية والرفاهية للسكان بينما سرتكز 
 .الدول اليافعة على تنمية التعليم والتوظيف وسياسات العمل

  اقتصادايا: اثنياا:
 سيهدد حماوالت ل النموض معدستمرار الضعف يف النمو االقتصادي واخنفااالقتصاد العاملي اآلخذ ابلتحول: إن ا 

 احلد من الفقر يف الدول النامية.
 بني  النقساماتتفاقم ا إىلي ستزيد التطورات التكنولوجية السريعة من وترية التغيري وخلق الفرص ولكنها ستؤد

  الفائزين واخلاسرين منها، أي أن الفجوة التكنولوجية تتزايد.
 
 حتول:االقتصاد العاملي يف  -1

 إيقاف  قتصادات الغنيةاول االث ستحإن االقتصاد يف مجيع أحناء العامل آخذ ابلتحول يف املستقبل القريب والبعيد حي
ظة على النامي احملاف العامل ات يفاالخنفاض يف النمو االقتصادي واحلفاظ على أمناط احلياة بينما ستحاول االقتصاد

 إىلإلضافة ابلكرمي. لعيش ااكانت قد أحرزته خاصة يف القضاء على الفقر املدقع وحتسني مستوايت التقدم الذي  
تضرب س آسيا يفصنيع ذلك ستجد الطبقات الوسطى الغربية نفسها حمشورة وذلك الن طفرة اخنفاض كلفة الت

 تنخفض بشكل كبريوس ناميمل الالعاالطبقة الوسطى يف أورواب وأمريكا إال أهنا يف الوقت عينه ستمنح فرصا أمام 
 تكلفة السلع للمستهلكني على مستوى العامل أبسره.

 لعديد من العاملي اصادي النمو االقتصادي سيصبح ضعيفا: خالل السنوات اخلمس املقبلة سيواجه النمو االقت
على األقل  امليا _عألقوى ااالقتصادات  وابلتايل ستشهدالعقبات واألكثر من ذلك انه سيواجه ضغوطات سياسية 

قر حيث ستواجه من الف ة يف احلدضعيفا سيهدد املكاسب األخري  التارخيية منواوفقا للمعايري  -يف املدى القريب
 .أساسياو ومها من أكثر االقتصادات قوة يف العامل تغريا مؤملا  يبو ألور واالحتاد االصني 

 ن ور يف الغرب أبذي الشعل ستغي العام لعدم تساوي الدخاألزمة املالية والتآكل يف الطبقة الوسطى وزايدة الوع
خ ارة عرب التاريير التجة حتر تكاليف حترير التجارة تفوق املكاسب اليت حيصلون عليها ونتيجة لذلك واجهت عملي

 عالمات التقشف عن كثب لعاملاصعوابت كثرية ما يهدد الفرص أمام زايدة التحرير التجاري يف املستقبل وسرياقب 
سيكون حمدودا  للتجارة احلرة األبعد تحرير الوالايت املتحدة األمريكية وغريها من الداعمني التقليديني يف التجارة واليف

 جمموعة من الشركاء. أوضمن قضااي ضيقة 
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من ( لشرائيةاالقوة  عادلت)التغريات يف الدخل احلقيقي عن طريق النسب املئوية للدخل يف العامل 
1988-2008: 

 ايت ن مواطين الوالء جدا مغنيافائزون: الطبقات الوسطى يف االقتصادات الناشئة، وال سيما الصني واهلند، واألال
 ملتحدة، الياابن، فرنسا، وأملانيا.ا -املتحدة، اململكة 

  ء يفبا، واألغنياري تقريون تغيدفريقيا جنوب الصحراء الكربى وغريها حيث بقي دخلهم إاخلاسرون: الفقراء جدا يف 
 السكان السابقني للدول الشيوعية. إىلدول ركود الدخل ابإلضافة 

 

 اديالصدمات املالية والركود االقتص-2
لصرف اارتفاع مستوى  إىلابقة د السأدى منو االقتصاد املدفوع ابلدين يف أمريكا والصني والياابن وغريها يف العقو 

أطلقت هذه  2008 مة العاموبعد أز  .الفقاعات العقارية الشخصي وارتفاع أسعار النفط وغريها من السلع وكذلك
ت هذه لقد منعاق. و الدول خطط للتحفيز االقتصادي من خالل خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة يف األسو 

 . إال أن ذلك ملمنخفضة سعارأباجلهود املؤسسات املالية الكربى من االهنيار ومكنت الدول األوربية أبن تقرتض 
ه إلنفاق. ويف هذزايدة الفراد ز قوي للنمو االقتصادي بسبب الفشل يف حتفيز احلكومات والشركات واأليؤدي لتحفي

اآلمنة يف ظل  ملالذاتث عن ابني البحث عن عائدات أفضل يف األسواق الناشئة والبحالظروف يتأرجح املستثمرون 
 قعا .ن متو صادي الذي كااملخاوف دورية، وهذا ما يؤمن فقط دعما  ال يعول عليه للنمو االقت

ن ميع التكنولوجي م التصنا وتضخكل العقبات اليت ستواجه االقتصادات يف العامل ستكون التكنولوجي  إىلابإلضافة 
ية عد احلرب العاملا حصل بية كمإحداها وذلك بسبب الصعوبة يف إجياد طرق جديدة لتعزيز اإلنتاجية يف الدول الغن

ستستمر  .ابلدخل رتبطةنولوجية ستضغط على سوق العمل واألجور والضرائب املالثانية. هذه التطورات التك
معدل  وترات يف اخنفاضت إىلدي ا يؤ مبالتكنولوجيا يف دعم األفراد واملشاريع الصغرية وكذلك يف تسريع وترية التغيري 

يد من دية ستتيح املز التقلي رية غن ثورة الطاقإأثري على الصحة العامة والطاقة. التوظيف وتعطيل أسواق العمل والت
قتصادي وتزايد نمو االني المصادر النفط والغاز الطبيعي، يف الوقت الذي ستقطع فيه التطورات التكنولوجية ب

ن احلال اآلن ال كما هي  لطاقةااستخدام الطاقة، أي لن يرتافق النمو االقتصادي مع ذات املستوى من الزايدة يف 
 .تجددةأو ابالعتماد على الطاقة امل أكربخدم الطاقة بفعالية التطورات التكنولوجية تست

 

 اإلقصائيةاثلثاا: اهلوايت واألفكار 
إن املزيد من التواصل بني اجملتمعات يف العامل يستمر يف زايدة االختالفات يف املعتقدات واألفكار واالنتماءات 

و االقتصادي سيزيد التوترات داخل اجملتمعات وفيما اإليديولوجية. إن منو الرتابط العاملي ابلتوازي مع ضعف النم
بينها وقد تستخدم بعض القيادات مفهوم القومية لتدعيم وفرض سيطرهتا. ستستمر الشعبوية ابلتزايد خالل العقدين 

ون وسيجد القادة السياسي املقبلني يف حال استمرت االجتاهات االقتصادية والدميوغرافية واحلوكمة يف مسارها احلايل.
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ابالستفادة من وسائل التواصل االجتماعي  السياسية السيمااللجوء للهوية مفيد لتعبئة املؤيدين وزايدة السيطرة  إن
 والوسائل اإلعالمية املتطورة.

نوع بني د التسامح والتن تقاليرية مأحد اآلاثر الرئيسة على املدى القريب والذي يزيد من سياسة اهلوية هو التع إن
ظهر يف ما الشعبوية فتاهتا. أوصراع إضايف رئيس آخر هو القومية وأثرورواب الذي يهدد مثاليتهم العاملية، وأ أمريكا

ا قد طيات الغربية مبلدميقرار يف اارتفاع ظاهرة مناهضة املهاجرين ومعاداة اآلخ إىلالغرب وأجزاء من آسيا، إضافة 
 هلوية الدينية،ان تبقى ملرجح أامن  تمعات خمتلفة ومتنوعة.يف إنشاء جم التقليدية للقوةتقويض املصادر  إىليؤدي 

يدة. التغريات الشد ء أثناءالنتما، رابط قوي خاصة أن البشر يبحثون على شعور أقوى اباإلقصائيةأو غري  اإلقصائية
 ريقيا.مشال أفوسط و ستمشكل الديناميات احمللية واإلقليمية يف الشرق األ اإلقصائيةاهلوايت الدينية 

 

 رابعاا: املزيد من الصعوبة يف اإلدارة واحلكم:
 من القضااي ن الكثريأإال  سوف يطالب الرأي العام احلكومات ابحلصول على املزيد من عائدات األمن والرخاء

ب يد لتلبية مطالو متزاعلى حن ستناضل احلكوماتستعيق األداء احلكومي كعدم الثقة وغريها من القضااي الناشئة. 
طبقة الوسطى ع يف الالتوس عدم االستقرار وتغري احلكم. ففي الدول ذات إىلن األمن والرخاء وستؤدي الشعب م

 ة بشكل أساسي يفاملطالبو جات االحتجاو خالل العقود املاضية مثل تركيا والربازيل سرتتفع فيها نسبة التظاهرات
ل أسهل عرب مات بشكملعلو احلصول على ا محاية مكتسباهتم من الضرر ويعود ذلك الزدايد قدرة املواطنني على

لدميقراطية ع بني ايت جتمال وابلنسبة للدولحبد ذاهتا موضع شك وتساؤل،  وستكون الدميقراطيةالتكنولوجيا. 
 واالستبداد ستجد صعوبة يف التكيف مع البيئة اجلديدة اليت ستوضع فيها.

ا قوى الكربى، ومبني ال صاحليجة الفرتاق وتضارب املعلى املستوى العاملي ستصبح احلوكمة أكثر صعوبة أيضا نت
م اإلمجاع على ية. ورغالدول مكاسب للدول الكربى يف املؤسسات يأبسيزيد من استخدام قوة الفيتو ملنع املساس 

 إىللك سيؤدي ق حول ذلتوافاحلاجة إلصالح األمم املتحدة فان تضارب املصاحل بني الدول الكربى وعدم توفر ا
 ذه املطالب.عرقلة ه

 خامساا: التغري يف طبيعة الصراعات 
اإلرهاب وما  ةتساع رقعامن  التخوف إىلسيزداد خطر الصراع نظرا لتباين املصاحل بني الدول الكربى ابإلضافة 

كما   بية.اكة والتخريات الفتالتقني استمرار عدم االستقرار يف الدول الضعيفة وانتشار إىل إضافةحيمله من هتديدات، 
 نظمة الروبوتيةنت واألإلنرت وسيصبح ختريب اجملتمعات أكثر شيوعا مع شيوع األسلحة الدقيقة البعيدة املدى وا
ستسعى امل. مار الشة الدالستهداف البنية التحتية عن بعد وتسخري إمكانية الوصول للتكنولوجيا لصنع أسلح

 سية هي املزاايت األساحلكوماي وستكون أهداف اتدمري البىن التحتية والتماسك االجتماع إىلالصراعات احلديثة 
 اجليوسياسية بدال من احلاق اهلزمية ابجليش املعادي.
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يم داعش، فقد  وتنظزب هللاوابلنسبة للمجموعات التخريبية واليت تتبع شىت الوسائل للوصول ألهدافها مثل ح
 إىلافة وع ابإلضاملضادة للدر و و ج-رضأسلحة متطورة كصواريخ األ إىلمتكنت يف العقد املاضي من الوصول 

نة اجملهولني القراص ى مثلطائرات دون طيار وغريها من األسلحة العالية الدقة. هذا وقد تستخدم مجاعات أخر 
Anonymous  ان على ماعات كانه يصعب ردع هذه اجل إىلرب، ونظرا كأبشكل  اإللكرتونيةلتنفيذ هجمات

 عنفا وبقوة أكرب. الدول مواجهة هذه اجلماعات بصورة أكثر
راهتا  تطوير قدو سبل للدفاع عن نفسها  ولتية إلجيادد-سوف تدفع احلرب عن بعد الدول واملنظمات الال

 ألسلحةابن حرب مصراعات تغري يف شكل ال إىلوقوات التحكم اآليل عن بعد ما سيؤدي  اإللكرتونيةكاهلجمات 
ة . ومثراحل األوىليف امل  سيمار صناعية والبىن التحتية الهجمات تستهدف األقما إىلاملباشرة بني جيوش متقابلة 

ى حىت العام ذه القو هتطور تخماوف جديدة من أسلحة الدمار الشامل إذ ستحافظ الدول النووية على قوهتا وسوف 
 لية.تصميم دول أخرى على تطوير نفسها احتذاء إبيران وكوراي الشما إىلابإلضافة  2035

 

 اهات الذي سيحول السياسة والسلطة:تالقي االجت اخلالصة:
ستؤدي  لعاملي.اشهد سوف تتالقى هذه االجتاهات بوترية غري مسبوقة جلعل احلكم والتعاون أصعب يف امل

لى التصرف فراد القادرة عات واالاملنظمزايدة عدد الدول و  إىلاالجتاهات االقتصادية والسياسية والتكنولوجية واألمنية 
أن تقوم  إىل لتوتراتحدة ا سيبقى النظام السياسي متذبذاب  وسرتتفع ،عيد الداخلي للدولعلى الص. بطرق مضرة

عد ادية ما بحفقد انتهت أ الدول، يف العالقة بني أما .التفاوض حول توقعاهتا املتبادلة إبعادةاجملتمعات والدول 
. سوف تسعى اأيض  تالشي آخذة ابل 1945احلرب الباردة فيما القواعد الضابطة للنظام الدويل اليت وضعت منذ 

 هشة ستكونها تائجن أن الإلقوة ابعض الدول العظمى والطاحمني اإلقليميني لتحقيق مزيد من املصاحل وأتكيدها عرب 
 نيانتشار الالعب ائج بظلالنت وستكتشف أن األشكال املادية والتقليدية للقوة أصبحت اقل قابلية لتأمني وإدامة

 الفيتو.املالكني حلق 
 ومدى القضااي عدد نإو احلكم صعوبة يف عملية  إىلن تالقي وتقاطع االجتاهات السابقة مع بعضها سيؤدي إ

منية القتصادية واألاجتاهات ذه االو الدولة ستزداد بوترية أسرع. هأرد أو اجملتمع هي خارج نطاق الف تعقيدها اليت
اد عزيز دور األفر ا على تولوجيوذ اجليوسياسي وستعمل التكنوالتكنولوجية ستزيد من عدد الدول اليت ستمارس النف

مهات ري وتقوض التفااجلماه ت ستقسمبيئة املعلوما إنعن  والنزاع فضال  واجلماعات الصغرية وعلى تغيري أمناط احلكم 
اطية  الدميقر ض املثل ل عن بعلتساؤ املشرتكة حول األحداث العاملية اليت سهلت أكثر من مرة التعاون الدويل ودفعت ل

 كحرية التعبري.
على املستوى الداخلي للبلدان ستزداد حدة التوترات وذلك بسبب توقعات اجلماهري من حكوماهتم وازدايد 
مساءلتهم يف ظل التغري العاملي. ويف املقابل ستزيد هذه التوترات من الصراعات بني الدول أيضا خالل السنوات 
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ن العوامل العدائية يف العالقات الدولية وداخل الدول، ومن املرجح اتساع رقعة اخلمس املقبلة. سيشجع هذا املزيج م
 لعامل.ا التهديد اإلرهايب على مستوى

  إفريقياابلنسبة للشرق األوسط ومشال 
السياسي  الحياب اإلصوغطقة مجيع االجتاهات تسري يف املسار اخلاطئ فالصراع املستمر يف املن إنمن الواضح 

خلارجية اليت اساعدات ة وامليهددان خطط خفض معدل الفقر ويتزايد واالعتماد على املوارد الطبيعيواالقتصادي 
 أمااط. ن اإلحبفيس عدعمت النخب. ويف الوقت ذاته شكلت مواقع التواصل االجتماعي أداة للجماهري للتن

عتربها غري ملركزية اليت تكومات ان احلعية كاألكراد مثال تستعد لتكوين بدائل أساس  واألثنيةاجلماعات الدينية احملافظة 
 فعالة وان هذه اجلماعات توفر خدمات للناس بشكل أفضل مما تقدمه احلكومات.
لية املعايري الدو  مصداقية تقوض من انحية اجلغرافيا السياسية فان منو األزمات اإلنسانية والصراعات اإلقليمية

 يرة ابلثقة حفزغري جد اشنطنو وع التصورات يف عواصم املنطقة أبن لتسوية النزاع ومعايري حقوق اإلنسان. إن شي
طوط ن عدم تنفيذ اخلنبعت م صوراتالدور الروسي والصيين، والتحوط العريب جتاه االلتزامات األمريكية. ان هذه الت

د عن احللفاء يران واالبتعاإوامليل حنو  2011احلمراء يف سوراي وحجب الدعم عن مبارك وابقي الرؤساء العرب يف 
 وازن يف أسيا.ادة التة إلعالسنة التقليدين وإسرائيل والشعور ابإلمهال من قبل الوالايت املتحدة األمريكي

ها البعض ى بعيدة عن بعضنما تبقنطقة بيورمبا تركيا تزداد نفوذا وأتثريا يف امل "إسرائيل" و إيرانيف الوقت ذاته فان 
 إنج. ئيل ودول اخلليق إلسراب القلنووية، فيما السلوك اإليراين العدائي يسبتنمو وخاصة قدراهتا ال إيرانوان قوة 

ازدايد  من املرجحاهري. ند اجلماعر عالطبيعة الطائفية للمنافسة بني إيران والسعودية تعزز اخلطاابت اليت حترك املش
 .2035االنقسام بني السنة والشيعة على املدى القصري وقد ال يهدأ حىت حبلول 

ين حول العامل اء الديالنتمايستغل اجلهاديون الغضب واملظامل ويعملون على ربطها هبوية معروفة لتعميق  سوف
ل جمندين من خال وأنصار ا أتباعاملتطرفني سيجدون دائم أن إالحيث سيصبح الدين مصدرا أكثر أمهية لالستمرارية. 

 لعامل من ضمنهااانت يف الداي معظم العامل. إنعرب  تسهيل التعبئة إىلتكنولوجيا املعلومات اليت تؤدي بتطورها 
 هذه يفكن استغالهلا ميا اليت قيدهتيف ع اإلقصائيةاملسحية واإلسالم والبوذية واهلندوسية واليهودية لديها جوانبها 

 نإابية، فاإلرهاملنظمات  إىلضمام لالن السبل ولكن بعيدا عن العوامل الدينية واالجتماعية والنفسية اليت تدفع األفراد
سيف ذو حدين  نولوجيان التكتعمل على جذب وتعبئة اجملندين واحلفاظ على متاسكها. ستكو  اإلرهابيةاجملموعات 

لسلطات ستقدم ل أخرىة اللوجستية ومن جه وتقدمي اخلدماتفمن جهة ستسهل عملية التواصل بني اإلرهابيني 
 .وكشفهاالقدرة األكرب على معرفة وحتديد التهديدات 
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 مستقبل النظام العاملي يف ظل التوازن  
عبون ا  ويتغري الالى عامليالقو  بينما تتشظى ان النظام الدويل ملا بعد احلرب العاملية الثانية أصبح موضع سؤال

كثر املي ليتناسب أسرح العى املاجلالسون على طاولة أخذ القرارات. وتسعى القوى الصاعدة لتعيل قواعد اللعبة عل
تغيري  ىلإتسعى  غريهاع مصاحلها وكذلك العمل على بناء اعراف ومعايري جديدة خاصة ان روسيا والصني و م

 االقاليم واملعايري مبا حيقق مصاحلها. 
الدول   بشكل اكرب يفللتأثري جلهوداملنافسة اجليوبوليتيكية يف ارتفاع، حيث تسعى روسيا والصني لبذل املزيد من ا

 إىلة ى الدول لالشار لضغط علمن ا ام مينع هيمنة الوالايت املتحدة االمريكية. ستزيد اجلماهرياجملاورة وتشجيع نظ
 جتاه املفاهيم لتزاماتجع االترا إىلوهذا سيؤدي يف املدى القريب السياسة الداخلية واخلارجية. عدم الفصل بني

  حقوق اإلنسان معايرييفتالعب تزيد من الاالستبدادية س األنظمةمن املرجع أن . األمنية السائدة وحقوق اإلنسان
 عواقب سلبية تؤثر على اجملتمع الداخلي. إىلمما سيؤدي 
 عاون يف القضاايمن الت ملهيمنةافوضى عاملية. كما ستحد الدول  إىلاملنافسة العاملية على املدى القريب  ستفضي

نظام عراف، وتفتت الية واألالدول آتكل املؤسساتالعاملية مع التأكيد بقوة على مصاحلها اإلقليمية، ما سيدفع حنو 
 الدويل اخذ ابلتفتت بني جماالت التأثري اإلقليمية املتنافسة. 

 السيناريوهات الثالثة للمستقبل البعيد
 سيناريو اجلزر

النمو  من رتات منو طويلةف إىلود ذي يقان هذا السيناريو يتحرى القضااي اليت تتعلق إبعادة بناء االقتصاد العاملي ال
 وملة سيستمر يفالع وسعار وتاالزدهالبطيء أو عدم النمو، وهو ما يتحدى النموذج التقليدي الذي وعد أبن حتسن 

دي املا لألمنايدة ة املتز لشعبيااملستقبل. يؤكد هذا السيناريو على صعوبة احلكم يف املستقبل وأتمني املتطلبات 
 لعمل والتجارة.اول سوق يت حتستقرار السياسي وتطور التكنولوجيات الواالقتصادي يف ظل ترنح العوملة وعدم اال

 ىلإ لعقود السابقةاملة يف ت العو الكثري من اجتاهايرجع معظم االقتصاديني بطء النمو االقتصادي والتسارع يف عكس 
 التالية:التطورات 

 االرتفاع يف عدم املساواة وتركز الثروة الذي أصبح من مغذايت التوترات  -1
 انتشار الذكاء االصطناعي  -2
 حتول أمناط التجارة حنو التجارة البينية أو اإلقليمية ال الدولية. -3
 تباطئ النمو االقتصاد العاملي -4
 بقاء الصني واهلند عالقتني يف "فخ الدخل املتوسط" -5
 اخل.لدز حنو الرتكيا إىلقادت التحدايت االقتصادية والداخلية الوالايت املتحدة األمريكية وأورواب  -6
 األنرتنت(االرتفاع يف مستوى السرقة الفكرية واهلجمات االفرتاضية )عرب  -7
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 التغري يف الظروف املناخية -8
 األوبئة العاملية  -9

ازية بناء جدران جم إىلحلها لى مصاععامل جمزأ أكثر دفاعية، ما دفع الدول القلقة  إىلأدى املزج بني هذه األحداث 
 يف التعاون الدويل يرتاجع . وهنااخلارجية، لتصبح جزر يف حبر من عدم االستقرارواقعية لالحتماء من التغريات  أو

ن وة على ذلك فاها. وعالن نفسالقضااي العاملية كاإلرهاب وغريها ما اجرب الدول على مزيد من العزلة للدفاع ع
تكون  كرية إال عندماوة العسقر الإمهال تطوي إىلميزانيات الدفاع وطغيان املخاوف الداخلية دفع الغرب  الرتاجع يف

 .ضمور يف النظام التحالفي إىلمصاحلها احليوية معرضة للتهديد، ما أدى 
ال ي ورايدة األعمر احمللبتكاإن التحسن يف النمو االقتصادي سيستمر يف االعتماد على التطور التكنولوجي واال

ان رفاهية لية وضمستقبت االقتصادية املوال تزال هناك حاجة ماسة لربامج احلكومة للتخفيف من االضطرااب
طاب السياسي االستق ب علىاألشخاص الذين لديهم قابلية اقل على التكيف. يتطلب التصدي هلذه القضااي التغل
 ذه املساعي منكومي هلعم احلالذي منع العديد من احلكومات من حتقيق تسوايت امليزانية الالزمة الستمرار الد

يت توجد داخل ادية الالقتصاكنولوجيات واخلربات واملوارد اليت تساعد على سد الفجوات خالل تداول تنشيط الت
 البلدان وفيما بينها.

 ىلإية اليت ستؤدي العامل صاديةيدرس هذا السيناريو تداعيات فشل احلكومات يف إدارة التغريات يف الظروف االقت
 إىلافة تمعية. ابإلضامات اجملالنقست املتقدمة والبطالة وازايدة عدم املساواة واخنفاض معدالت النمو يف االقتصادا

اضية االقتصادية امل لسياساتلسلبية احلاجة للبلدان الغنية ملعاجلة املخلفات الأن هذا السيناريو يسّلط الضوء على 
لى البحث ع عليت تشجاكومات الدول األكثر جناحا ستكون تلك احلن إرات بني الشعبوية والشمولية. وإدارة التوت

يز لمساعدة يف تعز لألعمال اايدة واالبتكار على كافة املستوايت وأتمني اخلدمات للجماهري على كافة املستوايت ور 
حرتام حقوق افشل يف مات وتاملعلو  إىل الضوابط للوصولالتصنيع احمللي وخلق فرص عمل. وأما الدول اليت ستضع 

ليت ائد االقتصادية ن الفواادها متكنولوجية فمن املرجح أن يتم استبعومتتنع عن االستفادة من املواهب ال امللكية
دايت يف حتا خيلق طورات مستكون أساسية يف ظل هذه الت األمنلة أمس إن تقدمها تقدم التكنولوجيا الناشئة.

 اليت ستعتمد على التكنولوجيا والنشاط اإلجرامي. اإلرهابيةأشكال اهلجمات 
 سيناريو املدارات 

توسيع قاعدة  إىل تسعى اليت ف هذا السيناريو مستقبل التوترات اليت أنشأها التنافس بني القوى الكربىيستكش
لنزعة القومية اجتاهات قى اتتال أنالنفوذ حملاولة احلفاظ على االستقرار يف الداخل. كما أنه يفحص كيف ميكن 

ر الصراع بني ي لزايدة خماطن العامللتعاو لناشئة، وتناقص ااملتصاعدة، وأمناط الصراع املتغرية، والتكنولوجيات املدمرة ا
 الدول.
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األمن القومي  مستشار ذكراتميقدم التقرير صورة خيالية عن املستقبل، فيضع سيناريو ملا ميكن أن تكون عليه 
 .2032مسيث" الثانية  وتقييمه للبيئة الدولية عند هناية والية "الرئيس 2032يف العام " "للرئيس مسيث

ح العاملي، ما  املسر يفت املتحدة سوف تقيد السياسات القطبية واألعباء املالية مشاركة الوالاي ،2020يف بداايت  
من الصني  رب كلتعتسوف و فاء. سيعزز التقديرات اخلارجية ابن الوالايت املتحدة تتجه حنو فرتة طويلة من االنك

 هتا االقتصادية مدارايفداخلة يمنتها على الدول اجملاورة التلك املرحلة هي فرصة لفرض ه إنوروسيا بشكل خاص، 
نطقة. نفوذها يف امل لتوسيع ألوسطوالسياسية واألمنية اإلقليمية. كما ستحاول إيران استغالل عدم استقرار الشرق ا

 متنازعة. وسوف و أقاليمدرجييا  حن، سوف ختلق التطورات اليت ذكرانها نظاما  عامليا  يرتاجع ت2020يف منتصف العام 
 ية وأمنية داخلة وسياستصاديحتاول القوى املتواجدة يف صلب تلك األقاليم فرض حقها ابحلصول على امتيازات اق

واحلصول على  يةاألجنب الدول . وستستخدم الصني نفوذها االقتصادي والعسكري للتأثري على سلوكاإلقليميةأطرها 
ند والياابن من اهل تتبىن كالأسواقها. وس إىلالدخول  إىلاليت تسعى األجنبية  األعمالتنازالت من قبل شركات 

 إىلة بذلك ا، مؤديصاحلهموغريمها من الدول سياسات خارجية مستقلة وجازمة للتصدي للتجاوزات الصينية على 
  ا الوسطىيف آسي ل قويتزايد التوترات اإلقليمية بني شرق وجنوب آسيا. وستقوم روسيا إبثبات نفسها بشك

 واجد الصيين القوي.موسكو ولصد الت لنفوذ خاضعةكمحاولة إبقاء تلك املنطقة 
ه تفرج وتسمح هلذوقف املمتقف  سوف يقرر الرئيس يف فرتة واليته األوىل أن الوالايت املتحدة مل تعد تستطع أن

عسكرية ال وتفعيل القواتة حشد حتالفات الوالايت املتحد إىللذا سوف ينتقل  .التطورات أن تستمر بال هوادة
ني وروسيا والص رانإيل من ك  اداتتؤدي استعداألمريكية حلماية املعايري الدولية مثل حرية املالحة البحرية. وسوف 

. املتحدة وحلفائهاوالايت ول والتكثيف التصورات العاملية حول وجود منافسة أمنية بني هذه الد إىل لصراع تقليدي
ية يف اعية واالقتصاداالجتم ملطالباالضغوط الداخلية على األنظمة السياسية نتيجة  إننها وما ميكن أن ال نتوقعه حي

ترات لة تصورات لتو تقرير مجرح الوسوف يط. روسيا والصني وإيران جعلتها اقل رغبة يف التنازل واملساومة مع أمريكا
ي موضعي كاك نوو احت إىلة منها وحروب ستندلع حينها على املسرح الدويل نتيجة هذه الفوضى وستصل يف درج

 دويل. سرح العودة التعاون بني القوى الكربى لتنظيم امل يسيستدعبني اهلند وابكستان وهو ما 
النظام  الدول، وهتديدزايدة خماطر الصراع بني  إىليدرس هذا السيناريو كيفية زايدة املنافسة اجليوسياسية اليت تؤدي 

الضوء على أمهية طمأنة احللفاء ومنع نزاعات "املنطقة الرمادية" )ما بني  سية، ويسلطأساالدويل القائم على قواعد 
وعالوة على ذلك، فان نشر قدرات  .حرب بني القوى الكربى إىلاحلرب والسلم( من تقويض املعايري الدولية وحتوهلا 

ة الفضاء، والعمليات جديدة، مثل األسلحة اليت تفوق سرعتها سرعة الصوت وأنظمة التحكم الذايت، وأسلح
تنامي التوترات اجليوسياسية اليت تنتج  إن االفرتاضية سوف يدخل ديناميكية جديدة تزيد خماطر سوء التقدير.

أحداث تزعزع االستقرار وتزيد املخاطر جلميع األطراف املعنية قد توفر حافزا للمنافسني إلجياد أرضية مشرتكة 
هذه النتيجة، ليست مضمونة وتسليط الضوء على أمهية إدارة زايدة املنافسة مثل  إن املخاطر.والتفاوض للحد من 
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اجليوسياسية بطرق تقلل من خماطر سوء التقدير والتصعيد مع ترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التعاون بشأن القضااي 
 املشرتكة. ذات املخاطر

 سيناريو اجملتمعات 
مات ترب قدرة احلكو اليت ختمة، و التحدايت االقتصادية الضخمة واحلوكيستكشف هذا السيناريو القضااي اليت تنشأ ك

ل، حكم يف املستقبقبات للصا وعختلق فر  أنالوطنية. وحياول معرفة كيف ميكن هلذه االجتاهات اليت عرضها التقرير 
التغيريات اليت ، واليت تعكس 2035وهو مكتوب من وجهة نظر رئيس البلدية املستقبلية ملدينة كندية كبرية يف عام 

 (.2035واجهتها خالل العقدين املاضيني )بلحاظ العام 
تغري، بيئة سريعة ال لية يفت احملتبدو احلكومات الوطنية اقل مهارة يف إدارة بعض االحتياجات العامة من احلكوما

ذلك،  إىل. وابإلضافة ةة القو تزايدالثانية كانت أكثر انسجاما مع الفئات االجتماعية والكياانت التجارية امل إن إذ
ت اخلصخصة ن عمليايدا مواصلت ثقة الرأي العام ابلقادة واملؤسسات احلكومية الوطنية ابلتآكل، وأجرت مز 

 كثر شيوعا، وقدأحلكومة اسطاء للخدمات العامة األكثر أمهية، وأصبحت املعامالت التجارية اليت ال تعتمد على و 
وفري مجع تات على حلكومل قنوات غري حكومية، وهذا يقلل من قدرة امنا عمل الناس على حنو متزايد من خال

والعمليات  خلارجيةاسة ايف حني أن وظائف الدولة احلساسة مثل السي .اإليرادات من خالل الضرائب والرسوم
 ل متزايد علىدون بشكيعتم العسكرية، والدفاع عن الوطن بقيت بيد احلكومات الوطنية، فيما السكان احملليون

ملالية مات التعليم واة من خدتزايدمالسلطات احمللية، واحلركات االجتماعية، أو املنظمات الدينية يف توفري جمموعة 
خالل التسويق  ملدى منعيد اوالتجارة والقانون، واخلدمات األمنية. ويف نفس الوقت، اكتسبت الشركات أتثري ب

ات القطاع زاد إشراك شرك دود وقدز احلء العمالء املكثف الذي جتاو املتطور على حنو متزايد، وبرامج احلوافز لبناء وال
 . وظفيهاملقدميها ت، ومت نطاق اخلدمات، مثل التعليم والرعاية الصحية واإلسكان مع توسعاخلاص يف احلياة 

 .ية الوطنيةحلكومقنوات ارج الوخا من خالل مجاعات متطورة ومرتابطة عالقاهتم وهوايهتميتزايد تعريف الناس عن 
ة على األفكار القائم وايتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي اآلن الوسائل الرئيسة لتحديد العالقات واهل

ملعلومات كم والتالعب ابلى التحدرة عاملشرتكة، واأليديولوجيات، والعمالة، واترخيها، بدال من اجلنسية. ومبا أن الق
ن لية يف كثري ممات احملاحلكو ركات ومجاعات الدعوة واجلمعيات اخلريية و أصبحت مصدرا رئيسيا للنفوذ، صارت الش

م ناع السكان لدعاطف إلقالعو  األحيان أكثر مهارة من احلكومات الوطنية يف ممارسة قوة األفكار واالستفادة من
 معات"اجملت" لشبكاتيف بعض احلاالت تتنازل احلكومات عن طيب خاطر عن بعض من قوهتا هلذه ا أجندهتا.

 بدت ت احمللية، اليتاخلدما تقدمياالجتماعية والتجارية على أمل نزع فتيل االنقسامات السياسية واإلحباط العام و 
 احلكومات الوطنية غري قادرة على توفريها.

يف الشرق األوسط اندمج جيل ضائع" من الشبان العرب غري الراضني، والذين تشكل وجودهم من خالل العنف 
من، والتشريد، وانعدام الفرص االقتصادية والتعليمية وخاصة ابلنسبة للنساء وذلك من خالل شبكات وانعدام األ
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املعلومات ليتحدى بىن احلكم املركزية التقليدية. طالب الشباب العريب يف العديد من البلدان ابملزيد من اخلدمات 
حكوماهتم. وعالوة على ذلك، كان هناك رفض  واإلصالحات السياسية للسماح هلم ابملزيد من التأثري يف سياسات

جمتمعي واسع من التطرف الديين العنيف للجماعات اإلرهابية اليت برزت على الساحة العاملية يف وقت مبكر من 
. سرعان ما انتشرت هذه احلركات الشبابية يف مجيع أحناء العامل، وتكررت جتربة الشرق األوسط يف 21 ـالالقرن 

ليس دائما مع نفس النتائج، حيث جنحت يف أمكنة ال سيما عرب تطوير احلكومات احمللية  أماكن أخرى، ولكن
 وفشلت يف أخرى اليت تعرضت للتقسيم وفق خطوط هوايتية وجرى استيعاهبا يف أماكن أخرى. 

ت لفات ذالية، حتاات احملاحلكومو وكذلك منظمات اجملتمع املدين كلت املنظمات التجارية والدينية، مبرور الوقت ش
ا  لعاملية تدرجييحدايت ال التحطبيعة متعددة، بعضها يضم احلكومات الوطنية. وتالقت هذه املقارابت اجلديدة يف 

 لتجاري واملديناجملتمع مات احول قيم مشرتكة مبا يف ذلك حقوق اإلنسان. أصبحت الدول والقادة املدنيني، ومنظ
غيري الت إىللة تؤدي اكن بديلق أمكات اإلقليمية وما بني األقاليم خلتشارك اآلن وبشكل روتيين يف العمليات والشب

ياسية ع األجندات السهري تدفاجلماو اإلجيايب. وأصبحت احلركات االجتماعية واملنظمات الدينية، واحلكومات احمللية، 
 والكياانت غري ولالالددول و للحكومات الوطنية. وأصبح مصطلح "العامل احلر" يعرف اجملموعات املتشابكة من ال
اسي والسياسات ح السياإلصالحكومية اليت تعمل بشكل تعاوين لتعزيز احرتام احلرايت الفردية وحقوق اإلنسان و 

 .املستدامة بيئيا ، التجارة احلرة، وشفافية املعلومات
ات وإجراءات سياس ىلإاجة حبيتناول هذا السيناريو القضااي املرتبطة مبستقبل احلكم. يف ذلك، أن احلكومات 
، ت غري احلكوميةاملنظماني، و لتشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص مع جمموعة واسعة من القادة الفاعل

د وجه اخلصوص، ق ية، علىاخلري واجلمعيات األهلية ملواجهة التحدايت الناشئة وان الشركات املتعددة اجلنسيات و 
 دمات املعلوماتحية، وخة الص البحوث والتعليم والتدريب والرعايتكمل على حنو متزايد عمل احلكومات يف توفري

" "القوة الصلبة ن عناصرمغريه للمجتمعات احملتاجة. بينما ستبقى الدول املصدر الرئيسي لتوفري األمن الوطين و 
ن مه أن يعزز ن شأنالذي م اخلاصةقدرهتا على االستفادة من اجملتمعات من اجلهات الفاعلة احمللية و  إىلابإلضافة 

اخلاص و لقطاعني العام ت بني اشراكاقوهتا الناعمة. ستكون الدميقراطيات الليربالية اليت تشجع احلكم الالمركزي وال
دة، كومة بطرق جديهور واحلاجلم األنسب للعمل يف هذا العامل. يف هذه اجملتمعات ستتيح التكنولوجيا التفاعل بني

 دولة.فشل الو زايدة االستبداد  إىلتؤدي احلكومات األخرى  مثل صنع القرار اجلماعي. بينما قد
 :ما تقرتحه السيناريوهات الثالثة

سيصبح العامل أكثر تقلبا يف السنوات املقبلة. وستعاين الدول واملؤسسات واجملتمعات من ضغوط من أعلى وأسفل 
جال من أعلى، يتطلب تغري املناخ والعمل عاجال خري من العمل آ –مستوى الدولة القومية للتكيف مع التحدايت

ومعايري التكنولوجيا والربوتوكوالت، واإلرهاب العابر للحدود الوطنية التعاون املتعدد األطراف من أسفل، وسيزيد 
 خطر عدم االستقرار. إىلعدم قدرة احلكومة على تلبية توقعات مواطنيها من عدم املساواة، وستؤدي سياسات اهلوية 
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املوارد والقدرة ولكن أيضا اإلرادة السياسية ودورا أكرب  إىلعالية هلذه التحدايت تتطلب ابإلضافة إن االستجابة بف
تسلط السيناريوهات الضوء أيضا، مع ذلك، على أن نفس اجملرايت اليت  جملموعة واسعة من القطاعني العام واخلاص

انتشار القوة  أدىاملدى الطويل إذا تزيد األخطار على املستوى القريب ميكن أن حتقق خمرجات أفضل على 
خلق املرونة إلدارة اضطراابت أكرب يف عامل حيث املفاجآت تضرب بشكل أقوى وبشكل متكرر، أكثر  إىلوالالعبني 

أصحاب املرونة، القادرين على التكيف مع الظروف املتغرية، املثابرون يف مواجهة  أولئكالالعبني جناحا سيكون 
كون بسرعة للتعويض بعض أن خيطئوا. تظهر الوالايت املتحدة العديد من العوامل املرتبطة الشدائد والذين يتحر 

املرونة، مبا يف ذلك حكم المركزي، اقتصاد متنوع جمتمع شامل، مساحة كبرية من األراضي، تنوع البيولوجي، 
  .طاقة آمنة وقدرات عسكرية عاملية وحتالفات إمدادات

حتسني احلكم و لتحالف ارة ايصبح أكثر وضوحا مع تزايد التحدايت العاملية. إد إّن حتدي العمل اجلماعي بدأ
قوقية على واملدنية واحل الدينيةو ارية الوطين واملنظمات الدولية واالنفتاح على تعبئة جمموعة واسعة من اجلمعيات التج

شرتك واحلاجة الضعف امل إىلتؤدي  يتالقضااي ال .مجيع مستوايت احلكومة سيكون املفتاح الستمرار النتائج اإلجيابية
 ملرونة.ازايدة  إىلد تدفع الدول ق -اإلرهابيةتوسع التهديدات و مثل التغري املناخي  –مقاربة عاملية إىل

لى نة واالبتكار عد املرو ازداي إىلتبين سياسات محائية ووطنية قد تؤدي  إىلتدفع سلبيات العوملة بعض احلكومات 
الذي قد مينح  الصناعيو تجاري خلق اإلطار املناسب لالستثمار ال إىلك التطورات قد تؤدي الصعيد احمللي. كل تل

طور صدر الرئيسي لتهنا املعلى أ احلكومات واملؤسسات األكادميية، املتعارف إنامتيازات للمجتمعات احمللية. كما 
ة وصول العوام سيع قدر  تو كار عربالقطاع اخلاص، قد تشجع على صناعات تطورات حملية لرتفع من اإلنتاج واالبت

 للعلوم واألحباث. 
كافحة العوامل ألوسط مشرق ايتطلب خلق املرونة يف اجملتمعات اليت متر يف ظروف صعبة كتلك املتواجدة يف ال

سالمي ويدعم دين اإلين ابلمواجهة عوامل اإلحباط قد حيفز االعرتاض ضد التطرف املتز  إناليت حتفز التطرف. 
 اإلصالح السياسي. ىلإالدعوات 
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