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لماذا يجب أن تتولّى الواليات المتحدة قيادة العالم من جديد
إنقاذ السياسة الخارجية األميركية ما بعد ترامب

1

جو بايدن ،فورين افيرز ،آذار/أيار 2020

تقريبىا منىأ أن
تراجعت مصداقية الواليات المتحدة ونفوذها في العالم إلىى أدنىي مسىتوياتها
ً
تركت والرئيس باراك أوباما منصبنا في  20كانون الثاني عام  .2017استخف الرئيس دونالىد
ُ
ترامب بقدراتنا وأضعف أو تخلى في بعض الحاالت عن حلفاء الواليات المتحدة وشركائها .لقد
انقلىىب الىىرئيس علىىى جهىىاز اسىىتخباراتنا ودبلوماسىىيينا وقواتنىىا المسىىلحة .كمىىا شىىجع خصىىومنا
وأهدر نفوذنا في كيفية مواجهة تحديات األمن القومي من كوريا الشمالية إلى إيران وسىوريا
إلى أفغانستان وفنزويًل ،ومع إفًلس ترامب لم يعد لديه شيء عملي ليظهره.
حروبا تجارية غير نزيهىة ،ضىد أصىدقاء الواليىات المتحىدة وأعىدائها علىى حىد
لقد شن ترامب
ً
سواء ،حيث أثرت هأه الحروب على الطبقة الوسطى األميركية .كما تنازل ترامب عىن القيىادة
األميركية من خًلل حشد العمل الجماعي لمواجهة التهديىدات الجديىدة ،وخاصىة تلىك الفريىدة
من نوعها في هأا القرن .وأبعد من ذلك كله ،ابتعد ترامب عن القيم الديمقراطية التي تعطي
التحديات العالميىة التىي تواجىه
وتوحدنا كشعب واحد .وفي الوقت نفسه ،أصبحت
القوة ألمتنا
ّ
ّ
تغيىر المنىا والهجىرة الجماعيىة إلىى الفوضىى التكنولوجيىة واألمىراض
الواليات المتحدة  -من ّ
قوض التقدم السريع للسلطوية والقومية والليبرالية
تعقيدا وأكثر
المعدية  -أكثر
ً
إلحاحا ،بينما ّ
ً
قدرتنا على مواجهتها بشكل جماعي.
تجد الديمقراطيات  -التي أصيبت بالشلل بسبب الحزبية المفرطة التىي تعثىرت بسىبب الفسىاد
والتي أثقل كاهلهىا انعىدام المسىاواة علىى نحىو مفىر

 -صىعوبة فىي تقىديم هىأه المسىاواة

لشعوبها .ويظهر هنا أن الثقة في المؤسسات الديمقراطية في تراجع حيث يتصاعد الخوف من
ويتحىول إلىى
شيدته الواليات المتحدة بعنايىة فائقىة سىوف ينهىار
اآلخر ،والنظام الدولي الأي ّ
ّ
 1ترجمة :آمنة حسن رزق
Why America must lead again: By Joseph R. Biden, Jr, Foreign Affairs, March/April 2020.
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again
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أشىىًلء .إن ترامىىب والىىديماغوجيين حىىول العىىالم يميل ىون إلىىى هىىأه القىىوي لتحقيىىق مكاسىىب
شخصية وسياسية.
سوف يتعيّن على الرئيس األميركي القىادم مخاطبىة العىالم كمىا هىو فىي كىانون الثىاني عىام
 ،2021وسوف تكون محاولىة إنقىاذ مىا تبقىى مهمىة هائلىة .أمىام هىأا الواقىع ،سىيتعيّن علىى
الرئيس أو الرئيسة القادمة إنقاذ سمعتنا وإعادة بناء الثقة في قيادتنا وحشد بًلدنىا وحلفائنىا
لمواجهة التحديات الجديدة بسرعة .لن يكون هناك وقت لنضيعه.
كىىرئيس ،سىىوف أتخىىأ خطىىوات فوريىىة لتجديىىد الديمقراطيىىة والتحالفىىات األميركيىىة وحمايىىة
المستقبل االقتصادي للواليات المتحدة ،وسوف أجعل الواليىات المتحىدة تقىود العىالم مجىد ًدا.
هأه ليست لحظىة خىوف ،إنمىا هىأا هىو الوقىت المناسىب لًلسىتفادة مىن القىوة والجىرأة التىي
أوصىىلتنا إلىىى النصىىر فىىي حىىربين عىىالميتين وأسىىقطت السىىتار الحديىىدي .لقىىد سىىاهم انتصىىار
الديمقراطية والليبرالية على الفاشىية واالسىتبداد فىي خلىق العىالم الحىر .لكىن هىأا السىجال ال
أيضا.
يحدد ماضينا فقط بل يحدد مستقبلنا ً

تجديد الديمقراطية في الوطن
نقىوي تحىالف
ً
أوال وقبل كل شيء ،يجب تصحيح ديمقراطيتنا وتفعيلها مىن جديىد ،ويجىب أن ّ
الديمقراطيات التي تقف معنا حول العىالم .تبىدأ قىدرة الواليىات المتحىدة علىى أن تكىون قىوة
جاهىدا
للتقدم في العالم وحشد العمل الجماعي من المجتمع األميركي .من هنىا سىوف أسىعى
ً
إلعادة صياغة نظامنا التعليمي من جديد بحيث ال تحدد فرصىة الطفىل فىي الحيىاة مىن خىًلل
الرمز البريدي أو العرق ،كما سأعمل على إصًلح نظام العدالة الجنائيىة للقضىاء علىى الفىوارق
غير العادلة وإنهاء وباء اإلفرا

في السجون واسىتعادة حقىوق التصىويت للتأكىد علىى إيصىال

أصوات جميع المواطنين على حد سواء ،وإعادة الشفافية والمساءلة إلى حكومتنا.
الديمقراطية في هأا السياق ليست فقط أساس المجتمع األميركي ،إنما هي منبع قوتنىا ألنهىا
تقوي وتزيد قوة قيادتنا في بقائنا بأمان في العالم .كما أن الديمقراطية هي الملهمة إلبداعنا
الأي يقود ازدهارنا االقتصادي ،وهي جوهر وجودنا ،وهي رؤيتنا للعالم ،وهي ما يريد العىالم
أن يرانا عليه ،وهي تسمح لنا بالتصحيح الىأاتي ومواصىلة السىعي للوصىول إلىى ُم ُثلنىا العليىا
بمرور الوقت.
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وتوسىع قىدرتهم علىى المحافظىة علىى
يجب أن نعلم بأن الديمقراطية تزيد من قىوة حلفائنىا
ّ
محىرك قوتنىا وتنميتنىا ،وهىي تسىمح لنىا بتصىحيح أخطائنىا
السلم العالمي .الديمقراطية هىي ّ
بشكل متواصل.
كأمة ،علينا أن نثبت للعالم أجمىع أن الواليىات المتحىدة مسىتعدة لقيىادة العىالم مىرة أخىري -
أيضا بقوة نموذجنا وتجربتنا الناجحة وإصىرارنا علىى المضىي قُىد ًما.
ليس بنموذج قوتنا ولكن ً
رئيسىا ،سىوف أتخىأ خطىوات حاسىمة لتجديىد قيمنىا األساسىية.
وتحقيقا لهأه الغاية وبصفتي
ً
ً
سوف أدحض على الفور سياسات إدارة ترامب القاسية التي ال معنى لهىا والتىي تفصىل اآلبىاء
عن أطفالهم على حدودنا؛ كما سأعمل على إنهاء سياسات ترامب الوخيمىة المتعلقىة بىاللجوء
وإنهىىاء حظىىر السىىفر كمىىا سىىأطالب بمراجعىىة ةحالىىة الحمايىىة المؤقتىىةة للسىىكان المستضىىعفين؛
وتحديد قبولنا السنوي لًلجئين إلى  ،125000والسعي لرفع هأا القانون مع مىرور الوقىت بمىا
يتناسىىب مىىع مسىىؤوليتنا وقيمنىىا .سىىوف أعيىىد التأكيىىد علىىى الحظىىر المفىىروض علىىى التعىىأيب
واستعادة المزيد من الشفافية في إدارة العمليات العسكرية األميركية ،بما في ذلك السياسىات
التي تم وضعها خًلل إدارة أوباما  -بايدن للحد من الخسائر في صفوف المدنيين .سوف أعيد
المبادرة الحكومية لمنح النساء والفتيات حقوقهن على مسىتوي واسىع حىول العىالم .وسىأؤكد
للعالم مرة أخري أن البيت األبيض هومن أشد المدافعين  -ولىيس المعتىدي الرئيسىي  -علىى
الركىائز والمؤسسىىات األساسىية لقيمنىىا الديمقراطيىىة ،مىن احتىىرام حريىىة الصىحافة ،إلىىى حمايىىة
وتأمين الحق المقدس في التصويت ،والتمسك باستقًلل القضاء .هأه التغييرات ليست مجىرد
بداية إنما هي دفعة واحدة على الحساب على التزامنا بالقيم الديمقراطية في وطننا األم.
معينىة ،أو انتهىاك اإلجىراءات
سوف ّ
أطبق قىوانين الواليىات المتحىدة دون اسىتهداف مجتمعىات ّ
القانونية الواجبة ،أو تشتيت شمل العائًلت ،كما فعل ترامب .سوف أسعى لتأمين حدودنا مىع
ضمان كرامة المهاجرين والحفاظ على حقهم القانوني في طلب اللجوء .لقد قمت بنشر خطط
توضح هأه السياسات بالتفصيل وتصف كيفية تركيز الواليات المتحدة على األسباب الجأريىة
التي تدفع المهاجرين للجوء إلى حدودنا الجنوبية الغربية .بصفتي نائب الرئيس ،حصلت علىى
دعىىم الحىىزبين لبرنىىامد مسىىاعدة بقيمىىة  750مليىىون دوالر مىىن أجىىل دعىىم تعهىىدات قىىادة
السلفادور وغواتيماال وهندوراس لمواجهة الفساد والعنف والفقر المستشري الأي يدفع الناس
إلىىى مغىىادرة منىىازلهم فىىي تلىىك البلىىدان .بىىدأت تحسىىينات الظىىروف األمنيىىة لتىىدفقات الهجىىرة
باالنخفاض في بلدان مثل السىلفادور .كىرئيس ،سىوف أعتمىد علىى تلىك المبىادرة مىن خىًلل
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اسىىتراتيجية إقليميىىة شىىاملة مىىدتها أربىىع سىىنوات بقيمىىة  4مليىىارات دوالر تطلىىب مىىن الىىدول
المساهمة بمواردها الخاصة وإجراء إصًلحات كبيرة وملموسة وقابلة للتحقق.
برنامد قبول الًلجئين بالواليات المتحدة *)(USRAP
أيضىىا خطىىوات مهمىىة لمواجهىىة المشىىاكل الداخليىىة وتضىىارب المصىىالح واألمىىوال
سىىوف أتخىىأ ً
المظلمة والفساد الأي يخدم األجندات الضىيقة أو الخاصىة أو األجنبيىة ويضىعف ديمقراطيتنىا.
تبدأ هأه الخطوات من خًلل النضال من أجل تعديل دستوري للقضاء على استخدام دوالرات
القطاع الخاص بالكامىل فىي االنتخابىات األميركيىة .باإلضىافة إلىى ذلىك ،سىوف أقتىرح قانو ًنىا
لتعزيز الحظر على الرعايا األجانب أو الحكومات التي تحىاول التىأثير علىى االنتخابىات األميركيىة
على الصىعيد الفيىدرالي والمحلىي والىوالئي وتأسىيس وكالىة أنبىاء مسىتقلة جديىدة – اللجنىة
الفيدرالية األميركية لألخًلقيات  -لضمان تنفيأ هأه القوانين الموحدة والصارمة وغيرهىا مىن
قوانين مكافحة الفساد.
يؤدي االفتقار إلىى الشىفافية فىي نظىام تمويىل حملتنىا ،إلىى جانىب غسىيل األمىوال األجنبيىة
ىد هىىأه الثغىىرات التىىي تفسىىد
الواسىىع النطىىاق ،إلىىى حىىدوث خلىىل كبيىىر .لىىألك نحتىىاج إلىىى سى ّ
ديمقراطيتنا .وباتخاذي هأه الخطوات األساسية لتعزيز األسس الديمقراطية للواليىات المتحىدة
وتشجيع العمل بهأه الخطوات في بلدان أخري ،سأدعو زمًلئي القادة الديمقراطيين في جميع
أنحىىاء العىىالم إلعىىادة تعزيىىز الديمقراطيىىة ووضىىعها علىىى جىىدول األعمىىال العىىالمي .تتعى ّىرض
الديمقراطية اليوم للمزيد من الضغو

أكثر من أي وقت مضىى منىأ الثًلثينيىات .فقىد أفىادت

دائما من عىام 1985
منظمة فريدوم هاوس بأن هناك  41دولة تم تصنيفها على أنها ةحرةة ً
ظا في الحرية على مىدي السىنوات
إلى عام  ،2005في المقابل سجلت  22دولة
انخفاضا ملحو ً
ً
الخمس الماضية.
من هونغ كونغ إلى السودان وتشيلي ولبنان ،يتشارك المواطنون في هأه البلدان مرة أخىري
الطموح والرغبة المشتركة للحكم الرشيد والكراهية العالمية للفساد .الفساد هو الوباء الخبيىث
ويىزود القىىادة المسىتبدين بىىأداة قويىة لتقسىىيم
الىأي يغىىأي القمىع ويقىىوض كرامىة اإلنسىىان،
ّ
وإضعاف الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم .ومىع ذلىك ،عنىدما تتطلىع ديمقراطيىات العىالم
توحىد الىبًلد – وذلىك مىن أجىل قيىادة
إلى الواليات المتحدة التي تدافع بفخر عن القيم التىي ّ
العالم الحر– نجد أن ترامب ينتمي إلى الفريق اآلخىر ،حيىث يتبنىى مواقىف الحكىام المسىتبدين
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بينما ُيظهر ازدراءه للحكام الديمقراطيين .ومن خًلل رئاسته ألكثر اإلدارات فسا ًدا في التىاريخ
األميركي الحديث مد يد العون للحكام الفاسدين في كل مكان.
خًلل سنتي األولى من تولّي منصب الرئاسة سوف تنظم الواليىات المتحىدة وتستضىيف قمىة
عالمية من أجل الديمقراطية لتجديىد الىروح الديمقراطيىة والهىدف المشىترك منهىا دول العىالم
الحر .سوف تجمىع هىأه القمىة ديمقراطيىات العىالم لتقويىة مؤسسىاتنا الديمقراطيىة ومواجهىة
وبنىاء علىى النمىوذج
الدول التىي تتراجىع فيهىا الديمقراطيىة وصىياغة جىدول أعمىال مشىترك.
ً
النىىاجح الىىأي تىىم إرسىىاؤه خىىًلل إدارة أوبامىىا  -بايىىدن فىىي قمىة األمىىن النىىووي ،سىىوف تحىىدد
الواليات المتحىدة األولويىات بغيىة تحقيىق النتىائد مىن خىًلل تكثيىف عمىل الىدول فىي ثًلثىة
مجاالت :مكافحة الفساد ومكافحة االستبداد وتعزيز حقوق اإلنسان فىي دولهىم وخىارج الىبًلد.
وبصفتي الشخص المعني بهأه القمىة فىي الواليىات المتحىدة سىوف أصىدر توجيهىات رئاسىية
تنص علىى أن مكافحىة الفسىاد هىي مصىلحة أمنيىة وطنيىة أساسىية ومسىؤولية ديمقراطيىة،
وسأبأل جهو ًدا على المستوي الدولي لتحقيق الشفافية فىي النظىام المىالي العىالمي ومتابعىة
ملف المًلذات الضريبية غير المشروعة وضبط األصول المسروقة ،وهأا األمر سوف يقف عثىرة
أمام القادة الأين يسرقون شعوبهم لًلختباء وراء الشركات الوهمية المجهولة.
أيضا منظمات المجتمع المىدني مىن جميىع أنحىاء العىالم ،هىأه
سوف تشمل قمة الديمقراطية ً
المنظمات التي تقف على الخطو

األماميىة للىدفاع عىن الديمقراطيىة .وسىوف يصىدر أعضىاء

القمىىة دعىوة للعمىىل مىىن أجىىل القطىىاع الخىىاص ،بمىىا فىىي ذلىىك شىىركات التكنولوجيىىا ووسىىائل
التواصل االجتماعي العمًلقة التي يجب أن تعترف بمسؤولياتها واهتمامها الساحق في الحفاظ
على المجتمعات الديمقراطية وحماية حرية التعبير .في الوقت نفسه ،ال يمكىن اسىتخدام حريىة
التعبير كترخيص لشركات التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي لتسىهيل انتشىار األكاذيىب
نصىاتها لىن تعى ّزز
الخبيثة .من هنا ،يجب أن تعمل هىأه الشىركات علىى ضىمان أن أدواتهىا وم ّ
تسهل القمع فىي الصىين وأمىاكن أخىري ،إضىافة
عمل الدولة اإلشرافية وتد ّمر الخصوصية ،أو ّ
إلى نشر الكراهية والمعلومات المضللة وتحريض الناس علىى العنىف ،أو تظىل عرضىة إلسىاءة
االستخدام.

الرصد االستراتيجي
سياسة خارجية للطبقة المتوسطة
ثانيا ،سوف تقوم إدارتىي بتهيئىة األميىركيين للمشىاركة فىي االقتصىاد العىالمي – وذلىك مىن
ً
خًلل سياسة خارجية خاصة للطبقة الوسطى .ومن أجل الفوز بالمنافسة في المسىتقبل أمىام
الصىىين أو أي بلىىد آخىىر يجىىب علىىى الواليىىات المتحىىدة صىىقل أدواتهىىا المبتكىىرة وتوحيىىد القىىوة
االقتصادية للديمقراطيات في جميع أنحاء العىالم لمواجهىة الممارسىات االقتصىادية التعسىفية
والحد من عدم المساواة.
يوازي األمن االقتصادي األمن القومي .مىن هنىا ،يجىب أن تبىدأ سياسىتنا التجاريىة مىن داخىل
الوطن وذلك بتعزيز أهم رصيد لىدينا وهىو الطبقىة الوسىطى  -والتأكىد مىن مشىاركة الجميىع
بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الرمز البريدي أو الدين أو التوجه الجنسي
للنهوض بالبلد،
ّ
أو اإلعاقة .يتطلب تحقيق هأه السياسة استثمارات هائلة في بنيتنا التحتية على نطاق واسىع
من خًلل الطرق السريعة والسكك الحديدية وشبكة الطاقة والمدن الأكية والتعليم .يجىب أن
نقدم لكل طالب المهارات الًلزمة للحصول علىى وظيفىة جيىدة فىي القىرن الواحىد والعشىرين،
والتأكيد على حصول كل أميركي على رعاية صحية عاليىة الجىودة وبأسىعار معقولىة؛ إضىافة
دوالرا فىي السىاعة؛ وقيىادة ثىورة فىي االقتصىاد النظيىف
إلى رفع الحد األدنى لألجور إلى 15
ً
لخلق فرص عمل جديد وجيدة لعشىرة مًليىين مىواطن  -بمىا فىي ذلىك وظىائف النقابىات فىي
الواليات المتحدة.
سىىوف أجعىىل االسىىتثمار فىىي البحىىث والتنميىىة مىىن أهىىم األولويىىات فىىي رئاسىىتي ،بحيىىث تقىىود
الواليات المتحدة مهمة االبتكار .ال يوجد سبب يجعلنا نتخلف عن الصين أو أي بلىد آخىر عنىدما
يتعلىىق األمىىر بالطاقىىة النظيفىىة أو الحوسىىبة الكميىىة أو الىىأكاء االصىىطناعي أو شىىبكة الجيىىل
الخامس أو السكك الحديدية عاليىة السىرعة أو السىباق مىن أجىل القضىاء علىى السىرطان كمىا
نعرف .لدينا أكبر الجامعات البحثية في العالم ،ولدينا تقليد قوي لسيادة القانون .واألهىم مىن
أبدا.
ذلك لدينا عدد مهم من العمال والمبدعين لن يخألوا بلدنا ً
أيضىا علىى التأكىد مىن أن قواعىد االقتصىاد
سوف تعمل السياسة الخارجيىة للطبقىة الوسىطى ً
الدولي لم يتم التًلعب بها ضد الواليات المتحىدة  -ألنىه عنىدما تتنىافس الشىركات األميركيىة
حتما .أنا أؤمن بالتجارة العادلة.
على أرضية تنافس عادلة سوف نفوز ً

الرصد االستراتيجي
يعيش أكثر من  %95من سكان العالم خارج حدودنا – لأا علينا االستفادة من تلىك األسىواق.
في هأه السياق ،علينا أن نكون قادرين على بناء األفضل في الواليات المتحىدة وبيىع أفضىل
منتجاتنا حول العالم ،وهأا يعني إزالة الحواجز التجارية التي تفرض عقوبات على األميىركيين
ومقاومة االنزالق العالمي الخطير نحىو النزعىة الحمائيىة .وقىد حىدث هىأا األمىر قبىل قىرن مىن
الزمان ،بعد الحرب العالمية األولى ،ما أ ّدي إلى تفاقم أزمة الكسىاد الكبيىر وسىاعد فىي انىدالع
الحرب العالمية الثانية.
ال يمكننا دفن رؤوسنا في الرمال والقول بأنه ال للمزيىد مىن الصىفقات التجاريىة .سىوف تقىوم
الدول بالتبادل التجاري مع الواليىات أو بىدونها .السىؤال هنىا ،مىن يضىع القواعىد التىي تحكىم
التجارة؟ مىن سىيهتم بحمايىة العمىال والبيئىة والشىفافية وأجىور الطبقىة الوسىطى؟ أمىام هىأا
الواقع ،يجب على الواليات المتحدة القيام بهأا المهمة ،وليس الصين.
كرئيس ،لن أُبرم أي اتفاقيات تجارية جديىدة دون مشىاركة جميىع األميىركيين فىي االسىتثمار
وتحضيرهم لتحقيق النجىاح فىي االقتصىاد العىالمي .لىن أتفىاوض لعقىد صىفقات جديىدة دون
وجود قادة عمىاليين وبيئيىين علىى طاولىة المفاوضىات بطريقىة مفيىدة دون أن يشىمل ذلىك
تنفيأ أحكام متشددة حتى يستطيع شركاؤنا إنهاء الصفقات التي يو ّقعون عليها.
خاصا .لقد أمضيت ساعات طويلة مع قادتهىا ،وأفهىم مىا نواجهىه .للصىين
تمثل الصين تحد ًيا ً
باع طويل في المناورة فهي تعمل على توسيع نطاقها العالمي والترويد لنموذجهىا السياسىي
الخىىاص وتوظيىىف االسىىتثمارات فىىي تقنيىىات المسىىتقبل .وفىىي هىىأه األثنىىاء ،اعتبىىر ترامىىب أن
الواردات من أقرب حلفاء الواليات المتحدة – من كندا إلىى االتحىاد األوروبىي – بمثابىة تهديىد
ومتهورة .ومن خًلل عزلنا عن النفوذ االقتصىادي
لألمن القومي من أجل فرض رسوم مد ّمرة
ّ
لشركائنا ،قام ترامب بتقويض قدرة بلدنا على مواجهة التهديد االقتصادي الحقيقي.
ال تحتاج الواليات المتحدة ألن تكىون متشىددة مىع الصىين .إذا كىان للصىين أسىلوبها الخىاص
أيضىا
سوف تستمر في سرقة التكنولوجيا والملكية الفكرية للشركات األميركية ،وسوف تسىتمر ً
في استخدام اإلعانات لمنح الشركات المملوكة للدولة ميزة غير عادلة – ومنحها األفضلية في
السيطرة على تقنيات المستقبل وصناعاته.

الرصد االستراتيجي
تبرز الطريقة األكثر فاعلية في مواجهة هأا التحىدي مىن خىًلل بنىاء جبهىة موحىدة مىن حلفىاء
الواليات المتحدة وشركائها لمواجهىة التصىرفات التعسىفية للصىين وانتهاكىات حقىوق اإلنسىان
تغير المنا ،
حتى عندما نسعى للتعاون مع بكين في القضايا التي تتًلقى فيها مصالحنا ،مثل ّ
والحد من االنتشار النووي واألمن الصحي العالمي.
تمثل الواليات المتحىدة بمفردهىا حىوالي ربىع النىاتد المحلىي اإلجمىالي العىالمي ،ولىأا عنىدما
نتعاون مع نظرائنا من الدول الديمقراطية سوف تتضاعف قوتنا .في هىأه الحالىة ال تسىتطيع
كبيرا لصياغة خريطىة
الصين تجاهل أكثر من نصف االقتصاد العالمي .هأا األمر يمنحنا نفو ًذا ً
طريق في كل شيء من البيئة إلى العمل والتجارة والتكنولوجيا والشفافية ،وبألك نستمر في
التعبير عن مصالحنا وقيمنا الديمقراطية.

العودة إلى طاولة المفاوضات
سوف يضع برنامد السياسة الخارجية لبايىدن الواليىات المتحىدة علىى طاولىة المفاوضىات مىرة
أخىىري ،فىىي مكىىان يم ّكنهىىا مىىن العمىىل مىىع حلفائهىىا وشىىركائها لحشىىد العمىىل الجمىىاعي بشىىأن
التهديدات العالمية .أمام هأا الواقع ،العىالم ال يىنظم نفسىه .فخىًلل  70عا ًمىا لعبىت الواليىات
رائدا في وضىع القواعىد وصىياغة
دورا ً
المتحدة تحت رئاسة الرئيسين الديمقراطي والجمهوري ً
االتفاقات وإحياء المؤسسات التي توجه العًلقات بين الدول وتع ّزز األمن الجماعي واالزدهار –
إال أن جاء ترامب .إذا ارتضينا اسىتمرار تولّيىه المسىؤولية سىيحدث أحىد أمىرين :إمىا أن يتىولّى
القيادة بلد آخر ،ولكن لىيس بطريقىة تعىزز مصىالحنا وقيمنىا ،أو لىن يفعىل ذلىك أحىد ،عندئىأ
ستحدث الفوضى .في كلتا الحالتين ،الواليات المتحدة هي الخاسر األكبر.
القيادة األميركية ليست معصومة من الخطأ .لقد ارتكبنا أخطاء وهفوات كثيرة .واعتمىدنا فىي
بىدال مىن االعتمىاد علىى قوتنىا مىن كافىة النىواحي .كمىا أن
كثير من األحيان على قوة جيشىنا ً
تأكرنا كل يوم بمخاطر هأا النهد غير المتوازن وغير المتماسك ،وهو
سياسة ترامب الخارجية ّ
ويشوهها.
النهد الأي يعطّل دور الدبلوماسية
ّ
أبدا في حماية الشعب األميركي ،بما في ذلىك اسىتخدام القىوة عنىد الضىرورة .ومىن
لن أتردد ً
بين جميع األدوار التي يجب على رئيس الواليات المتحدة أن يقوم بها ليس هناك ما هو أكثر
رئيسىا،
أهمية من دور القائد العام .الواليات المتحدة لديها أقوي جيش في العىالم ،وبصىفتي
ً

الرصد االستراتيجي
سأضمن بقاءها على هأا المسار وسىوف أقىوم باالسىتثمارات الًلزمىة لتجهيىز قواتنىا لمواجهىة
تحديات هأا القرن ،خًل ًفا لما حصل في القرن الماضي .ينبغي أن يكون استخدام القوة المىًلذ
األخير وليس األول .ومن هنا يجب استخدام القوة فقط للدفاع عن المصالح الحيوية للواليىات
وقابًل للتحقيق ،وبموافقة مسبقة من الشعب األميركي.
واضحا
المتحدة ،عندما يكون الهدف
ً
ً
لقد حان الوقت إلنهاء الحروب إلى األبد .لقد كلّفت هأه الحروب الواليات المتحدة دماء وثروات
ال توصف .وكما قلت منأ فترة طويلة يجب إعادة الغالبية العظمى من قواتنا إلىى الىوطن مىن
الحروب في أفغانسىتان والشىرق األوسىط كمىا يجىب أن نحىدد مهمتنىا بدقىة أال وهىي هزيمىة
أيضىىا إنهىىاء دعمنىىا للحىىرب التىىي تقودهىىا
القاعىىدة والدولىىة اإلسىىًلمية (داعىىش  .ويجىىب علينىىا ً
السعودية في الىيمن .يجىب أن يكىون هىدفنا مكافحىة اإلرهىاب فىي وطننىا وفىي جميىع أنحىاء
تمسكنا بنزاعات خاسرة سوف تسىتنزف طاقاتنىا فىي متابعىة القضىايا المهمىة
العالم ،ولكن إذا ّ
التي تتطلب اهتمامنا ،وتمنعنا من إعادة بناء وسائل القوة األميركية األخري.
يمكننا أن نكون أقوياء وأذكياء في الوقت عينه .هناك فرق شاسع بين عمليات النشر الواسعة
النطاق والمفتوحة لعشرات اآلالف من القوات القتاليىة األميركيىة ،والتىي يجىب أن تنتهىي ،فىي
مقابىىل اسىىتخدام بضىىع مئىىات مىىن جنىىود القىىوات الخاصىىة وعناصىىر المخىىابرات لىىدعم الشىىركاء
وسياسىيا
تحمل هأه المهىام الصىغيرة عسىكر ًيا واقتصىاد ًيا
ً
المحليين ضد عدو مشترك .يمكننا ّ
كونها تع ّزز المصلحة الوطنية.
يجب أن تكون الدبلوماسية األداة األولى للقوة األميركيىة .أنىا فخىور بمىا حققتىه الدبلوماسىية
األميركية أثناء إدارة أوباما  -بايدن ،من خًلل قيادتها الجهود العالمية لوضع اتفاقيىة بىاريس
بشأن المنا حيّز التنفيأ ،إلى قيادة االستجابة الدولية إلنهاء تفشي فيىروس إيبىوال فىي غىرب
أفريقيا ،إلى تحقيقها االتفاق التاريخي المتعدد األطراف لمنع إيران مىن الحصىول علىى أسىلحة
نووية.
الدبلوماسية ليست مجرد سلسلة من المصافحة والتقا

وتنمىي
الصىور .الدبلوماسىية تبنىي
ّ

العًلقات بين الدول وتعمل على تحديد المجاالت ذات االهتمام المشىترك أثنىاء تسىوية نقىا
الخًلف .تتطلب الدبلوماسية منا االنضبا

والقدرة علىى وضىع سياسىات متماسىكة مىع وجىود

فريق من المهنيين ذوي الخبرة المتخصصين في هأا المجال .كرئيس ،سوف أرفع من مستوي
الدبلوماسىىية باعتبارهىىا األداة الرئيسىىية للسياسىىة الخارجيىىة للواليىىات المتحىىدة .وسىىوف أعيىىد

الرصد االستراتيجي
تفعيىىل مهىىام السىىلك الدبلوماسىىي الىىأي قامىىت هىىأه اإلدارة بتقلىىيص مهامىىه ،وسىىوف أعيىىد
الدبلوماسية األميركية إلى أيدي المختصين الحقيقيين.
أيضا مصداقية وقىد حطّىم ترامىب مصىداقيتنا أثنىاء إدارتىه السياسىة
تتطلب الدبلوماسية منا ً
الخارجية ،وخاصة خًلل األزمات ،فكلمة الدولة هي أغلىى مىا نملكىه .لقىد قضىى ترامىب علىى
هيبة الواليات المتحدة من خًلل االنسحاب من المعاهدة تلو األخري ،ونكثه الوعود المقطوعة
وتغريده خارج سرب الواليات المتحدة والكأب بشأن األمور المهمة والصغيرة.
أمىس الحاجىة
أهم الحلفاء الديمقراطيين التي هي فىي
أبعد ترامب ً
ّ
أيضا الواليات المتحدة عن ّ
ووجه ضربة قاصمة إلى حلف النىاتو ،حيىث قىام بىابتزاز الحلىف وتقويضىه .فىي المقابىل،
لهمّ .
يجب على حلفائنا إظهار موقفهم العادل بالنسبة لهأا األمر ،ولهأا أنىا فخىور بااللتزامىات التىي
تفاوضت عليها إدارة أوباما  -بايدن لضمان زيادة أعضاء حلف الناتو حجىم إنفىاقهم الىدفاعي
(ويدعي ترامب أنه صاحب اليد الطولى في هأه الخطوة  .لكىن التحىالف تجىاوز مسىألة المىال
ّ
مقىدس ولىيس بمثابىة صىفقة
هنا ،ألن التزام الواليىات المتحىدة تجىاه هىأا الطىرح هىو التىزام ّ
تجاريىىة .يتموضىىع حلىىف النىىاتو فىىي صىىميم األمىىن القىىومي األميركىىي وهىىو حصىىن المثاليىىة
والديمقراطية الليبرالية  -تحالف القيم -ما يجعله أكثر ديمومة وموثوقية وأكثر فاعلية مقارنة
بالشراكات التي يتم بناؤها عن طريق اإلكراه أو استخدام المال.
كرئيس ،سوف أبأل كل الجهود المطلوبة السىتعادة شىراكاتنا التاريخيىة ،كمىا سىأبأل جهىو ًدا
مضاعفة لتعريفهم بالواقع الأي نواجهه اليوم .يخشى الكرملين مىن حلىف النىاتو القىوي وهىو
التحالف السياسي العسىكري األكثىر فعاليىة فىي التىاريخ الحىديث .ومىن أجىل مواجهىة العىدوان
الروسي يجب المحافظة على قدرات قوات التحىالف العسىكرية وجعلهىا فىي جهوزيىة تامىة فىي
مقابل توسيع قدراتنا على مواجهة التهديدات غير التقليديىة ،مثىل الفسىاد المسىلّح والتضىليل
والسرقة اإللكترونية .ويجب علينا فرض تكاليف حقيقية على روسيا بسبب انتهاكاتهىا المعىايير
وتكىرارا ضىد النظىام
مىرارا
الدولية والوقوف مع المجتمع المدني الروسي الىأي وقىف بشىجاعة
ً
ً
االستبدادي للرئيس فًلديمير بوتين.
إن العمل بشكل تعاوني مىع الىدول األخىري التىي تشىاركنا قيمنىا وأهىدافنا ال يجعىل الواليىات
نجاحا .وبتلك الطريقة نقوم بتعزيز قوتنا وتوسيع
المتحدة مخادعة إنما يجعلنا أكثر أم ًنا وأكثر
ً
وجودنا حول العالم وتعظيم دورنا أثناء مشاركة المسؤوليات العالمية مىع الشىركاء الىراغبين.
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نحتاج إلى تعزيز قدراتنا الجماعية مع األصدقاء الىديمقراطيين خىارج أميركىا الشىمالية وأوروبىا
من خًلل تمويل تحالفات المعاهدات مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ،وتعميق الشىراكات
من الهند إلى إندونيسيا لتعزيز القيم المشتركة في منطقة سوف تحدد الواليات المتحىدة مىن
نصر علىى ضىرورة التزامنىا الصىارم بىأمن ةإسىرائيلة .كمىا نحتىاج إلىى بىأل
خًللها مستقبلهاّ .
المزيىىد مىىن الجهىىد إلدمىىاج أصىىدقائنا فىىي أميركىىا الًلتينيىىة وأفريقيىىا فىىي الشىىبكة األوسىىع
للديمقراطيات واغتنام الفرص من أجل التعاون في تلك المناطق.
ومن أجل استعادة ثقة العالم ،علينا أن نثبت للعالم أجمع أن الواليات المتحدة تعي تما ًمىا مىا
تحىدد مصىيرنا:
جدا خاصة عنىدما يتعلىق األمىر بالتحىديات التىي ّ
تقوله وتفعله .هأا األمر مهم ً
تغيّر المنا  ،والتهديد المتجدد الناجم عن الحرب النووية والتقنية المدمرة.
تغيىر
يجب على الواليات المتحدة قيادة العالم لمواجهة التهديىد الوجىودي الىأي نواجهىه مثىل ّ
المنا  ،وإذا لم نحصل على هأا الحق ،فلن يكون لدينا شيء آخر للقيام به .لألك سوف أقوم
باستثمارات مهمة وعاجلة داخل الواليات المتحدة والتي تضعنا علىى السىكة الصىحيحة وذلىك
تلوث بحلول عام  .2050ومن المهىم
من أجل الحصول على اقتصاد طاقة نظيفة مقابل صفر ّ
أيضا أن نأكر أن الواليات المتحدة تنتد  %15فقط من االنبعاثات العالمية ،سوف أسىتفيد مىن
ً
اقتصادنا وسلطتنا المعنوية لدفع العالم إلى السير ُقد ًما نحو العمل الحازم .وسوف انضم إلىى
اتفاقية باريس بشأن المنا في اليوم األول من تولّي إدارة بايىدن السىلطة ،ثىم أقىوم بعقىد
مؤتمر قمة مهم حىول انبعاثىات الكربىون فىي العىالم ،وحشىد الىدول فىي هىأا المجىال لزيىادة
طاقاتها والسير قد ًما نحو األمام .سوف أنهي االلتزامات القابلة للتنفيأ والتي من شأنها تقليىل
انبعاث الكربون في الشحن الجوي والطيران العالمي ،كما سنتخأ إجراءات فعالة للتأكد مىن أن
الدول األخري ال يمكنها تقويض الواليات المتحدة اقتصىاد ًيا حتىى نسىتطيع اإليفىاء بالتزاماتنىا
الخاصة .ويشمل هأا األمر إلىزام الصىين  -وهىي أكبىر مصىدر النبعىاث الكربىون فىي العىالم –
والتلوث إلى دول أخىري عىن طريىق تمويلهىا مشىاريع طاقىة
التوقف عن دعم صادرات الفحم
ّ
الوقود األحفوري الفاسد بمليارات الدوالرات من خًلل مبادرة الحزام والطريق.
موثوقىا
فيما يتعلق بحظر االنتشار واألمن النووي ،ال يمكن للواليات المتحىدة أن تكىون صىو ًتا
ً
في الوقت الأي تتخلّى فيه عن الصفقات التي أبرمتها .مىن إيىران إلىى كوريىا الشىمالية ،ومىن
روسيا إلى المملكة العربية السعودية ،ساعدت سياسىة ترامىب علىى احتمىال االنتشىار النىووي
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والسباق على التسلح النووي الجديد ،وحتى استخدام األسلحة النوويىة .كىرئيس ،سىوف أجىدد
التزامنا الحد من التسلح من أجل عصر جديد.
من جهة ثانية منعت الصفقة النووية اإليرانيىة التاريخيىة التىي تفاوضىت عليهىا إدارة أوبامىا -
بايىىدن إيىىران مىىن الحصىىول علىىى سىىًلح نىىووي .ومىىع ذلىىك ،فقىىد تسىّىرع ترامىىب ورفىىض هىىأه
الصفقة ،ما دفع إيران إلى إعادة تشغيل برنامجها النووي وأصبحت أكثر استفزازية ،األمر الأي
يزيد من خطر نشوب حرب كارثية أخري في المنطقة.
ال تراودني أية أوهام حول النظام اإليراني ،هأا النظام الأي شارك في زعزعة االسىتقرار فىي
ظلمىا.
جميع أنحاء الشرق األوسط ،وقمع بوحشية المحتجين فىي وطىنهم ،واحتجىز األميىركيين ً
في المقابل لدينا طريقة ذكية لمواجهة التهديد الأي تشىكله إيىران لمصىالحنا وطريقىة أخىري
وهي هزيمة الأات – لقد اختار ترامب الطريقة األخيرة.
مؤخرا أدي مقتل قاسم سليماني ،قائد فيلىق القىدس اإليرانىي ،إلىى إنهىاء عنصىر خطيىر فىي
ً
أيضا احتمال تصاعد دائرة العنف ،ودفع طهران إلى التخلىي عىن التزاماتهىا
المنطقة ،لكنه أثار ً
النووية التي وضعتها بموجب االتفاق النووي .لألك ندعو طهران للعودة إلىى قواعىد االمتثىال
الصارم لًلتفاق النىووي .وإذا فعلىت ذلىك ،سىوف أنضىم مجىد ًدا إلىى االتفاقيىة وأجىدد التىزام
الواليات المتحدة استخدام الدبلوماسية للعمل مع حلفائنا لتعزيز هأه االتفاقية وتوسيعها ،في
مقابل العمل على إنهاء األنشطة اإليرانية األخري المزعزعة لًلستقرار.
ومنسىقة مىع
مع كوريا الشىمالية ،سىوف أقىوم بتعزيىز دور مفاوضىينا وسىأبدأ حملىة مسىتمرة
ّ
حلفائنا وغيرهم ،بما في ذلك الصين لتعزيز هدفنا المشترك المتمثل في جعل كوريا الشمالية
أيضا تمديىد معاهىدة سىتارت الجديىدة التىي تعمىل علىى
خالية من األسلحة النووية .وسأتابع ً
االستقرار االستراتيجي بين الواليات المتحدة وروسىيا ،وسىوف أسىتخدم هىأه الخطىط كأسىس
لترتيبات جديدة للحد من التسلح .وسوف أقىوم بخطىوات أخىري إلظهىار التزامنىا بتقلىيص دور
األسلحة النووية .وكما ذكىرت فىي عىام  ،2017يجىب أن يكىون الغىرض الوحيىد مىن الترسىانة
ردعيا – والرد علىى أي هجىوم نىووي عنىد الضىرورة فقىط .كىرئيس ،سىوف
النووية األميركية
ً
أعمل على وضع هأا الرأي موضىع التنفيىأ ،بالتشىاور مىع الجىيش األميركىي وحلفىاء الواليىات
المتحدة.
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عنىىدما يصىىل األمىىر إلىىى تكنولوجيىىا المسىىتقبل ،مثىىل شىىبكة الجيىىل الخىىامس  G5والىىأكاء
االصطناعي ،تقوم دول أخري بتكريس الموارد الوطنية للسيطرة علىى هىأه التقنيىة وتحديىد
كيفية استخدامها .فىي هىأا الوقىت علىى الواليىات المتحىدة تكثيىف جهودهىا مىن أجىل ضىمان
استخدام هأه التقنيات لتعزيز المزيد من الديمقراطية واالزدهىار المشىترك ،ولىيس بالحىد مىن
الحرية والفرص داخل الواليات المتحدة وخارجها .على سبيل المثال ،سوف تنضم إدارة بايدن
مع حلفاء الواليات المتحدة الديمقراطيين لتطوير شبكات الجيل الخامس اآلمنة بقيادة القطىاع
وأيضىا الفئىات مىن ذوي
الخاص حتى تواكب هأه التكنولوجيا كل فئات المجتمع دون استثناء
ً
الدخل المنخفض.
في الوقت الأي تسعى فيه التقنيات الجديدة إلى إعادة تكوين اقتصادنا ومجتمعنا من جديىد،
يجب علينا أن نعمل على جعل محركات التقدم هأه تلتىزم بىالقوانين وأخًلقيىات العمىل ،كمىا
فعلنا مع التكنولوجيا السابقة التي شكلت نقا

تحول مضيئة في تاريخ الواليات المتحىدة مىع
ّ

تج ّنب الوقوع في الهاوية ،في الوقىت الىأي اسىتلمت فيىه الصىين وروسىيا زعامىة التكنولوجيىا
الرقميىىة .آن األوان ألن تمىىارس الواليىىات المتحىىدة دورهىىا القيىىادي فىىي صىىياغة مسىىتقبل
تكنولوجي يمكّن المجتمعات الديمقراطية من االزدهار والتطىور ويمكنهىا مىن المشىاركة علىى
نطاق واسع.
هأه أهدافنا الطموحة ،وال يمكن تحقيق أي من هأه األهداف دون دعىم الىدول الديمقراطيىة
الصديقة للواليات المتحدة من أجل السير ُقد ًما في هأه الطريق .نواجه خصىو ًما داخىل وطننىا
وخارجه ،ويعمل هؤالء الخصوم على استغًلل االنقسامات في مجتمعنا وتقويض ديمقراطيتنا
يحىدد مصىير الشىعوب .مىن هنىا فىدن الىرد
وتفكيك تحالفاتنا ومنع تشكيل نظام دولي سليم ّ
على هأا التهديد هو انفتاحنا الواسع على جميع الشىعوب إضىافة إلىى المزيىد مىن الصىداقات،
والمزيد من التعاون ،والمزيد من التحالفات ،واألهم من ذلك المزيد من الديمقراطية.

االستعداد لتولي القيادة
يعمل بوتين على إخبار نفسه واآلخرين بأنه يستطيع خداعنا بأن الفكرة الليبرالية ةع ّفى عليها
الزمنة .لكنه يفعل ذلك ألنه خىائف مىن قىوة هىأه الليبراليىة .ال يمكىن ألي جىيش علىى وجىه
األرض أن يطابق الطريقة التي تنتقل بها فكرة الحرية المتحركة من شخص آلخر بحيث تجتاز
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ىول مجتمعىىات المىىواطنين العىىاديين إلىىى مجتمعىىات
الحىىدود وتتخطىىى اللغىىات والثقافىىات ،وتحى ّ
لنشطاء ومنظمين ودعاة تغيير.
يجب علينا مرة أخىري تسىخير تلىك القىوة وحشىد العىالم الحىر لمواجهىة التحىديات التىي تواجىه
العالم اليوم .تتحمل الواليات المتحدة مسىؤولية تسىيير الوجهىة ،وال توجىد دولىة أخىري لىديها
القدرة على إدارة دفة السىفينة .يتعىيّن علينىا أن نىدافع عىن الحريىة والديمقراطيىة ونسىتعيد
مصداقيتنا وننظر بتفاؤل ثابت وعزم إلى مستقبلنا.
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طريق المستقبل
تواجه الواليات المتحدة مشكلة استراتيجيّة جوهرية فيما يتعلق بالنظام العالمي تتلخص في
كيفية االستجابة لتوزيع الترتيبات المتفق عليها بين القوي الكبري .لدي الواليات المتحدة
خيار :إ ّما إعادة تشكيل نظام عالمي يقوم على التفاهم مع أوروبا واليابان والصين والهند
تركز على تحسين خيارات ترتيبها
وروسيا بشأن حدود السلوك المقبول وكيفية إنفاذه أو أن ّ
وفقا لقيمها بصرف النظر عن سلوك الصين أو روسيا أو غيرهما الطريق عينه أم ال .اإلجابة
ً
تقوم نوع مسار العمل الأي يحمي ويدفع المصالح القومية الحيوية للواليات المتحدة.
ّ
نحدد المصالح الحيوية للبًلد على النحو التالي:
فضىًل
 منع استخدام األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والحد مىن التهديىد بهىا،ً
عىىن الهجمىىات اإلرهابيىىة التقليديىىة المأسىىاوية أو الهجمىىات اإللكترونيىىة ضىىد الواليىىات
المتحدة أو قواتها العسكرية في الخارج أو ضد حلفائها.
 منع انتشار وتأمين األسلحة والمواد النووية ،والحد من اعتماد أنظمة تسليم األسىلحةالنووية المتوسطة والطويلة المدي.

 1تعريب :حوراء بظاظة.
Robert D. Blackwill & Thomas Wright, “The End of World Order and American Foreign Policy”, Council
On Foreign Relations, Council Special Report No. 86, May 2020.
https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/the-end-of-world-order-and-american-foreign-policycsr.pdf
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 الحفاظ على توازن القوي العالمية واإلقليمية التي تعزز السًلم واالستقرار والحرية منخًلل قوة الواليات المتحدة المحلية ،والقوة الدولية األميركية ونفوذهىا ،وقىوة أنظمىة
التحالف األميركية ،مع زيادة المساهمات من الحلفاء والشركاء.
 منع نشوء قوي عظمى معادية أو دول فاشلة على الحدود مع الواليات المتحدة. ضمان قدرة بقىاء األنظمىة العالميىة الرئيسىة واسىتقرارها (التجىارة ،واألسىواق الماليىة،وإمدادات الطاقة ،والفضاء اإللكتروني ،والبيئة ،وحرية البحار .
مىن جهتهىىا ،تسىىعى الصىىين إلىى تقىىويض التحالفىىات األميركيىىة بشىكل شىىامل والحلىول محىىل
الواليات المتحدة األميركية في نهاية المطاف باعتبارها القوة األكثر أهميىة فىي آسىيا وزعيمىة
العالم التكنولوجية .إن بكين تحرز تقد ًما في هأا الجهد الطويل األمد ،مع نمىو قوتهىا الكبيىرة
دوليا .وأ ًيا كانىت الحقيقىة الموضىوعية فىدن سىلوك بكىين يشىير إلىى أنهىا قىد
وتع ّثر واشنطن
ً
مهما.
ّ
دورا ً
تصدق أنها تلعب ً
وعلى أي حال ،فدن الدولتين ملتزمتان تما ًمىا فىي الوقىت الحىالي بقناعاتهمىا األساسىية بشىأن
السبل إلدارة مجتمعاتهما والحكم ،وتعزيز مصالحهما الوطنية ،وتنظيم النظام الىدولي.
أفضل ُ
أي مىن هىأه األسىس
أي من الجانبين ّ
يقدم تنازالت كبيرة بشىأن ّ
ومن الصعب أن نتخيل م ًعا ّ
الجوهرية في أي وقت قريب.
إن الحالة المؤسىفة للنظىام العىالمي ال تعنىي نهايىة النظىام ،وال تعنىي تضىييق التعىاون بىين
ويتعين على الواليات المتحدة أن تضمن تقىديم نظىام جىأاب قىدر
الواليات المتحدة والصين.
ّ
تقىدمها الصىين أو
قادرا على منافسة البدائل التىي ّ
اإلمكان بالنسبة للدول األخري ،وأن يكون ً
غيرها .وهأا يتطلب تغييرات كبري في السياسة الخارجيىة األميركيىة كمىا كانىت تمىارس منىأ
الحرب الباردة.
التوصيات
تجد الواليات المتحدة نفسها في عالم حيث ال يوجد احتمال كبيىر بىأن تتقىارب القىوي الكبىري
على نموذج واحد للنظام العالمي وتتفهم بشكل مشترك القيود والحدود ووسائل اإلنفاذ كمىا
مسىتحيًل ،أن يعىود
أيضىا ،وإن لىم يكىن
ً
كانت تتمنى طيلىة ثًلثىين عا ًمىا .ومىن غيىر المىرجح ً
النظام الدولي إلى بناء غير رسمي للنظام العالمي من ذلىك النىوع الىأي مارسىته أوروبىا فىي
الفترة من  1815إلى  .1848بل يتعين على األميركيين ،كما كانت الحال فىي عصىر بسىمارك،
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أن يتوقعوا من الصين وروسيا والعديد مىن الىدول األخىري أن تتّبىع اسىتراتيجيات خاصىة بهىا،
سواء في مناطقها أو في القضايا العالمية.وقد يتس ّنى لنىا أن نتوقّىع بعىض الصىفقات الكبىري
في النظام العىالمي فىي المسىتقبل البعيىد ،ولكنهىا تبىدو بعيىدة اآلن .والسىؤال هىو :مىا الىأي
تستطيع الواليات المتحدة ،ومىا الىأي ينبغىي لهىا ،أن تفعلىه للحفىاظ علىى مصىالحها الوطنيىة
وفكرها الخاص بالنظام الدولي في هأه البيئة غير المؤكدة؟
ال ينبغي للواليات المتحدة أن تعود إلى مفهوم النظام الدولي الليبرالىي ولىم يكىن المصىطلح
موجو ًدا أثناء الحرب الباردة ى إن النظام الدولي القائم على القىيم الثابتىة للحريىة والتحىرر هىو
وحده القىادر علىى اكتسىاب الىدعم المسىتدام مىن الكىونغرس والشىعب األميركىي ،ولكىن مىن
المؤسف أن ةالمدينة على تلة المشرقة كما أطلق عليها جىون وينثىروب أصىبحت مظلمىة فىي
الوقىىت الحىىالي .يتعىىيّن علىىى الواليىىات المتحىىدة أن تعيىىد بنىىاء التحىىالف األساسىىي مىىن الىىدول
الديمقراطيىة الليبراليىة ذات التوجهىات المماثلىىة كمىا فعلىت فىي أواخىىر األربعينيىات مىن القىىرن
العشرين ،ولو بقدر أقل من التركيز العسكري ،وأن تزيد من قدرة هأه الشىراكة علىى الصىمود
التحديات الجديدة التىي تواجههىا المجتمعىات الحىرة .كمىا أن هىأه الكتلىة سىتكون
في مواجهة
ّ
بالتحىديات المشىتركة مثىل تغيّىر المنىا  ،واالنتشىار
بحاجة للتعاون مع منافسىيها فيمىا يتصىل
ّ
النووي ،واألوبئة ،واإلرهاب الدولي ،واإلبادة الجماعية ،واالقتصاد العالمي.
ونوصي على وجه التحديد بما يلي:
إنشاء نموذج مقنع للحكم األميركي الكفؤ ،الأي سيع ّزز بدوره زعامة أميركا الدولية .وتشمل
الخطوات المحلية األولية نحو الحكم الديمقراطي األكثر كفاءة ،االستثمار في التعليم ،وإصىًلح
نظام الهجرة المعطل ،ومكافحة الفساد ،وتىوفير دور للدولىة فىي تطىوير ونشىر التكنولوجيىات
المتقدمة مثل تكنولوجيا  ،G5وتوفير الموارد الكافية والًلزمة للحكومة الفيدرالية.
إنعاش الدبلوماسية األميركية عبر استخدام النفوذ بشكل أكثىر فعاليىة .علىى سىبيل المثىال،
المقدمىة إلىى المملكىة العربيىة
يتعيّن على الواليات المتحدة أن تجعىل المسىاعدات العسىكرية
ّ
تنضىم مىن
السعودية مشروطة أكثر بالسلوك السعودي .وينبغي لها ،بالعمل مع حلفائهىا ،أن
ّ
ثنائيا مع إيران.
دبلوماسيا
حوارا
ً
ً
جديد إلى خطة العمل المشترك الشاملة وأن تفتح ً
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تنشيط التعاون في أميركا الشمالية مع كندا والمكسيك.
إصًلحا جوهر ًيا .لىم
إصًلح الطريقة التي تتعامل بها الواليات المتحدة مع حلفائها وشركائها
ً
يعد بوسع الواليىات المتحىدة أن تتجاهىل بشىكل روتينىي وجهىات نظىر الىدول ذات التوجهىات
تتقبىل كلمىة ةالة أو عبىارة ةأفعىل ذلىك
المماثلة.
ويتعين على واشنطن في بعض األحيان أن ّ
ّ
بطريقة أخرية كر ّد من جانب الحلفاء .على سبيل المثال ،أن تنصت بتعاطف إلى استراتيجيات
الحلفاء بشأن العًلقات مع إيران.
تعزيىىز الطموحىىات مىىع أوروبىىا .ال بىىد أن تكىىون الواليىىات المتحىىدة وحلفاؤهىىا األوروبيىىون أكثىىر
طموحا واستباقية إذا كان لليبرالية أن تصبح قوة تنافسية في الشؤون العالمية .ولكىي يكىون
ً
يتعين عليه أن يعالد القضايا الكبري التي تىؤثر بشىكل مباشىر علىى حيىاة
هأا التحالف
ً
مناسبا ّ
النىىاس وأن يتفىىق علىىى القواعىىد الخاصىىة بالبيانىىات وتنظىىيم التكنولوجيىىا الضىىخمة ،والتعىىاون
فضىًل
الرسمي في تطوير ونشر تكنولوجيات جديدة مثل تكنولوجيا  G5والأكاء االصىطناعي،
ً
عن تبني نهد مشترك في التعامل مع التحدي االقتصادي والسياسي من جانب الصين.
تعزيز العًلقات مع الهند .إن نيودلهي مقتنعة بأن الصين تسىعى لتصىبح هىي بىدل الواليىات
المتحدة محل القوة األساسىية فىي آسىيا ،وأن هىأا سىوف يكىون سىي ًئا للغايىة بالنسىبة للهنىد،
وينبغي لواشىنطن ونيىودلهي أن تتىأكر أن هىدفهما الرئيسىي لىيس اإلجمىاع علىى التجىارة أو
إيران بل على التضامن لمواجهة الصين الصاعدة.
تعزيىىز التعىىاون الىىدولي بشىىأن عًلجىىا ت ولقاحىىات فيىىروس كورونىىا المسىىتجد االسىىتثمار فىىي
المؤسسات الدولية.
إن اإلدارات الديمقراطية تميل إلى العمل داخىل المؤسسىات الدوليىة كمىا هىي أو تسىعى إلىى
دفىىع اإلصىىًلحات الًلزمىىة لجلىىب القىىوي الصىىاعدة .ومىىن المىىرجح أن تنفصىىل بعىىض اإلدارات
الجمهورية ،وخاصة إدارة ترامب ،عن هأه المؤسسات أو تسىحب تمويلهىا إذا لىم تىتمكن مىن
الوصول إلى الطريق .إن التصدي لهأا التحدي يىتلخص فىي إشىراك الواليىات المتحىدة بشىكل
كامل في رؤية حديثة لمنظمات متعددة األطراف وإعدادها .علىى سىبيل المثىال ،يتعىيّن علىى
الواليات المتحدة أن تعمل مع األنظمة الديمقراطية وغيرها من األطىراف المهتمىة بىاألمر علىى
رائىدا
دورا ً
معالجة االختًلل في التوازن لصالح الصين في منظمة التجارة العالمية ،وأن تلعىب ً
في إصًلح منظمة الصحة العالمية.

الرصد االستراتيجي
كل من
تجزئة
تغي ر المنا واألوبئة واإلرهاب الدولي .تتقاسم ّ
ّ
التحديات العابرة للحدود مثل ّ
تغيىر المنىا واألمىراض الوبائيىة .وهىأه
معينة في مكافحىة ّ
الواليات المتحدة والصين مصالح ّ
يتعىين علىى
معرضة للخطر بسىبب المنافسىة الجيوسياسىية بىين البلىدين.
ّ
المصالح المشتركة ّ
الجىىانبين أن يوضىىحا لشىىعبيهما أنهمىىا سىىوف يتعاونىىان فىىي مجىىاالت مثىىل المنىىا  ،واألوبئىىة،
واالنتشار النووي ،والفضىاء اإللكترونىي ،واالقتصىاد العىالمي ،حتىى حىين يتنافسىان بقىوة فىي
مجاالت أخري.
وقف التدهور في ميزان القوي مع الصين .لكي يكون الحىوار الثنىائي المكثىف بىين واشىنطن
أوال أن تثبىىت بوضىىوح أنهىىا تعمىىل علىىى تعزيىىز
وبكىىين مثمىًىرا ،يتعىىيّن علىىى الواليىىات المتحىىدة ً
توصيل قوتها العسىكرية والدبلوماسىية واالقتصىادية فىي آسىيا؛ وزيىادة التفاعىل مىع الحلفىاء
والشركاء واألصدقاء؛ والمساعدة في بناء القوة الدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية لحلفائها.
وهأا يعني في جملة أمور أن توقف الواليات المتحدة ضرب حلفائها اآلسيويين.
التنافس مع الصين .وحتى إذا ما أوقفت الواليات المتحدة تدهور ميىزان القىوي فمىن المحى ّتم
يتعىين علىى
أن تكون واشنطن وبكين من المتنافسين االستراتيجيين في المستقبل المنظور.
ّ
الواليات المتحدة أن تبتكر استراتيجية في التعامل مع الصىين تحىدد حجىم وشىكل المشىاركة.
خاصىا بالتجىارة
وال بد أن يتم تصميم هىأا بالتنسىيق الكامىل مىع الحلفىاء وأن يىولي اهتما ًمىا ً
والتمويىىل ،بمىىا فىىي ذلىىك االنضىىمام إلىىى الشىىراكة عبىىر المحىىيط الهىىاد المعىىاد تشىىكيلها،
والمؤسسات واألطر الدولية ،ونقل التكنولوجيا ،والدفاع السىيبراني ،والبنيىة األساسىية المهمىة
مثل االتصاالت والطاقة ،وضوابط التنمية واالسىتثمار .بىدون هىأا التعىاون المكثىف يبىدو مىن
المستبعد أن تتمكن الواليات المتّحدة من أن تنافس بنجاح وسلمية الصين ،التي من المحتمل
المتأصىل
االستراتيجي البارز ألميركا لعقىود عديىدة .إن التشىاؤم األميركىي
أن تكون المنافس
ّ
ّ
بشىأن هىأه المنافسىىة لىيس فىىي محلىه .فباالسىىتعانة بالسياسىات السىىليمة تسىتطيع الواليىىات
المتحدة وحلفاؤها أن يتنافسوا بنجاح مع الصين مىع تجنىب المنافسىة القابلىة لًلشىتعال حىين
يدافعون عن المصالح والقيم الوطنية للتحالف.
تقليص االنخرا

في الشرق األوسط .إن أزمة فيروس كورونا المستجد ال بد أن تكون بمثابة

النهاية لعصر ما بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول .أفرطت الواليىات المتحىدة فىي االسىتثمار
تكف عن محاولة إصىًلح المنطقىة األكثىر
في الشرق األوسط الكبير ،ويتعيّن على واشنطن أن ّ
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وتدميرا للأات على وجه األرض .لقد حان الوقت لسحب القوات األميركية المقاتلىة مىن
اختًلال
ً
ً
أفغانستان في العام القادم من دون الحاجة إلى االتفاق مىع طالبىان؛ واالعتىراف بىأن إمكانيىة
حل الدولتين للقضية الفلسطينية اإلسرائيلية أصبح بعيد التحقّق اليوم؛ وإنهىاء الىدعم للحىرب
السعودية في اليمن؛ وإحياء وتحديث خطة العمل المشتركة الشاملة لمنع طهران مىن امىتًلك
واضحا أنه على الرغم من تطلّع الواليات المتحدة إلىى أن تصىبح
األسلحة النووية؛ وأن يكون
ً
إيران ديمقراطية فهأا قرار للشىعب اإليرانىي ،وال ينبغىي للواليىات المتحىدة أن تحىاول بنشىا
األميركيىة مىع شىركائها العىرب للتركيىز علىى المسىائل
تحقيق ذلك؛ وخفض مستوي العًلقات
ّ
ذات االهتمام المشترك وليس تقديم الدعم العام ألهدافها المحلية والدوليىة .ورغىم اسىتمرار
يتعين عليها إعادة توجيىه مواردهىا مىن
الواليات المتحدة في التزامها الدائم بأمن ةإسرائيلةّ ،
ويتعىين عليهىا
الشرق األوسط إلى أمور أكثر أهمية لمصالحها الوطنية اليوم وفي المسىتقبل.
ّ
أن تتعامىل مىع صىعود القىوة الصىينية ،وأن تعمىل علىى تعميىق عًلقاتهىا بالحلفىاء فىي آسىىيا
تقدم كبير في التكنولوجيات الجديىدة ،وأن تعىالد التهديىدات
وأوروبا ،وأن تسعى إلى تحقيق ّ
تدريجيا ،بالتنسيق مع
التحول
تغير المنا واألوبئة .وال بد من القيام بهأا
العابرة للحدود مثل ّ
ً
ّ
يتعىين علىى االتحىاد األوروبىي أن
الحلفاء األوروبيين ،من أجل تجنّب الفراغ في المنطقة .بىل
ّ
يتحمل المزيد من العبء في محاولة تشكيل الشرق األوسط ،الأي يؤثر بىدوره علىى مصىالحه
ّ
الوطنية الحيوية وسيكون ذلك بمثابة عبء ثقيل.
التعىىاون المشىىرو

مىىع روسىىيا .إن تىىد ّخل روسىىيا فىىي االنتخابىىات األميركيىة فىىي عىىام ،2016

وأفعالها العدوانية في الشرق األوسط منأ عام  ،2015واستمرار عدوانها في أوكرانيا ،كل هأا
يجعل التعاون الحقيقي غير محتمل في الوقت الحالي .وإذا مىا تىد ّخلت روسىيا فىي االنتخابىات
األميركية في عام  ،2020يتعيّن على اإلدارة القادمة أن تفىرض تكىاليف إضىافية كبيىرة علىى
نظام بوتن وأن تبلغ موسكو بأن هأه هي الحال .ولكن إذا ما حكىم علىى روسىيا بأنهىا ظلىت
خارج االنتخابات ،وإذا تم إحراز تقدم على مسار إنهىاء اإلجىراءات الروسىية ضىد أوكرانيىا ،فقىد
يكون هناك مجال للحوار االستراتيجي مع روسىيا علىى النحىو الىأي يىؤدي الستكشىاف السىبل
الكفيلة بزيادة التعاون بشأن المصالح المشتركة ،حتى في حىين تتنىافس الىدولتان بقىوة فىي
مجاالت أخري .وعلى أية حال ،يتعيّن على واشنطن أن تواصل مفاوضاتها مع موسىكو بشىأن
األسلحة النووية.
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إعادة بناء ولكن إصًلح االقتصاد العالمي .ال شك أن العالم يمر بمراحل مبكىرة مىن االنحىدار
تتسىق عمليىة
االقتصادي المديد .وينبغي للواليات المتحدة أن تعمل مع البلدان األخىري حتىى ّ
إعادة بناء االقتصادات الوطنية مع الحفاظ على اقتصاد عالمي مفتوح ومفيد للطىرفين .وفىي
أيض ىا أن تمىىارس الضىىغو
ىين علىىى الواليىىات المتحىىدة ً
الوقىىت نفسىىه يتعى ّ

مىىن أجىىل تنفيىىأ

اإلصىًلحات الًلزمىة للحىد مىن خطىر األزمىىات الماليىة فىي المسىتقبل ،وتغييىر قىانون الضىىرائب
الدولي ،حتى يتس ّنى للشركات أن تدفع الضرائب في مكان ما ،وأن تعمل على تمهيىد المجىال
االقتصادي للتنىافس بىين الىديمقراطيات ونمىوذج الصىين التجىاري البحىت ،ومعالجىة التفىاوت
جماعيىا وعىدم االعتمىاد علىى القىوي
البنيوي ،وضمان قىدرة المجتمعىات الحىرة علىى الصىمود
ً
المتنافسة في مجال التكنولوجيات واإلمدادات الحرجة.

الرصد االستراتيجي

الرصد االستراتيجي

تطوير االهتمام األميركي بالشرق األوسط
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اإلرهابية
مواجهة إيران والحركة الجهادية
ّ
استراتيجية األمن القومي والسياسة الخارجية ،لجنة الدراسات
في الحزب الجمهوري بالكونغرس األميركي ،حزيران 2020

كبيرا ألن نظامها
منافسا
ليست إيران قوة عظمى أو
استراتيجيا ،لكنّها ال تزال تمثل تحد ًيا ً
ً
ً
فاسد ومدعوم بجهاز عسكري واستخباراتي ،في حين أنها الدولة الرائدة في العالم الراعية
لإلرهاب .على عكس األساطير التي نشرتها إدارة أوباما فدن تصريحات إيران ليست كلمات
محلية بل هي القوة الدافعة وراء كل نشا
سياسي
ةموجهة لجمهو ٍر
ٍّ
ّ

وفقا
النظام الخبيثً .

لوكالة االستخبارات الدفاعية ،للجيش اإليراني هدفان فوريان رئيسيان 1( :ضمان بقاء
النظام ،و( 2تحقيق موقع مهيمن في الشرق األوسط لتهديد الواليات المتحدة وحلفائها.
وسعيا لتحقيق أهدافها ،حاولت إيران استخدام الوسائل التقليدية لتطوير قدراتها العسكرية
ً
من خًلل السعي إلى صنع سًلح نووي ،وتطوير صواريخ باليستية ،كما استخدمت ما يسميه
الجنرال ماكماستر ةنموذج حزب اهللة ،وهو إنشاء حكومات ضعيفة في المنطقة من خًلل
دعم الميليشيات اإلرهابية وجعل تلك الحكومات تعتمد على إيران للحد من نفوذ الواليات
المتحدة في المنطقة .لقد عمل الرئيس ترامب على عكس سياسات أوباما الضارة وقد بدأ
حقيقيا ،فديران أضعف من الناحية االقتصادية أكثر من أي
نجاحا
نهد الرئيس ترامب يحقق
ً
ً
وقت مضى ،وهي محرومة من عائدات مبيعات النفط ،وتكافح من أجل دفع األموال
للمليشيات اإلرهابية في المنطقة .في السنوات األخيرة ،بدأت إيران تشهد ردة فعل حقيقية
 1تعريب :زهراء شكر
THE RSC NATIONAL SECURITY STRATEGY, STRENGTHENING AMERICA & COUNTERING
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في الداخل مع اندالع احتجاجات كبيرة ضد النظام في جميع أنحاء البًلد .وفي الوقت نفسه،
طالبت الحركات االحتجاجية الرئيسية المؤيدة للديمقراطية التي تطورت في العراق ولبنان
وسوريا بدنهاء الهيمنة اإليرانية على بلدانهم.
يعتقد فريق العمل أن بدمكان المحافظين في الكونغرس العمل مع الرئيس ترامب لدعم
استراتيجيته بشأن إيران بعدد من الطرق الرئيسية ،فيمكن للكونغرس تشديد العقوبات
االقتصادية لتعزيز حملة الضغط األقصى .كما واصل الرئيس ترامب تعزيز هأه الحملة
بنفسه ،وفريق العمل يؤ ّيد بقوة قراره في  27أ ّيار /مايو  2020بدنهاء اإلعفاءات النووية
المدنية اإليرانية  -وهو إجراء طالما سعى من أجله المحافظون في الكونغرس .لكن على
الرغم من األشوا

التي قطعها الرئيس ترامب ،يعتقد فريق العمل أنه يجب فعل المزيد،

فستكون حزمة العقوبات التي طرحها فريق العمل أصعب حزمة عقوبات على إيران اقترحها
أيضا أنه يجب على المحافظين رفض الجهود
الكونغرس على اإلطًلق .يعتقد فريق العمل ً
إلنهاء الدعم األميركي للعمليات السعودية في اليمن ومنع الرئيس من القيام باألعمال
الدفاعية المستقبلية لقتل القادة اإلرهابيين اإليرانيين مثل سليماني أو المقاتلين في
الميليشيات العميلة التي كان يقودها .مثل هأه الجهود تزيد فقط من احتمال نشوب حرب
وأخيرا،
بين الواليات المتحدة وإيران من خًلل إضعاف قوة الردع وتحفيز العدوان اإليراني.
ً
يجب على الواليات المتحدة إنهاء الدعم والتمويل للدول الواقعة تحت سيطرة إيران لمواجهة
نفوذها في المنطقة .يجب أن ال تأهب دوالرات دافعي الضرائب األميركية إلى الميليشيات
اإلرهابية المدعومة من إيران أو القوات العسكرية في المنطقة التي تعمل معها .يجب على
أيضا الوقوف مع المحتجين في تلك البلدان ،وكألك في إيران نفسها،
الواليات المتحدة ً
لتقليص نفوذ طهران.
تعزيز حملة الرئيس ترامب للضغط األقصى على إيران

إن الرئيس ترامب هو بالفعل أول رئيس منأ  39عا ًما يشن
ّ
إن حملة الضغط األقصى هي
هجو ًما استراتيجيًا على اإليرانيينّ .
بالتأكيد من الدرجة األولى إذا دخلت في تفاصيلها ،فهي
مصممة لتغيير سلوك إيران في المنطقة ولتغيير الطريقة التي
َّ
تعامل بها إيران شعبها .يجب أن يكون هأا تركيزنا
االستراتيجية.
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 الجنرال جاك كين.ألن العقوبات األميركية تستثني المساعدة اإلنسانية
إن رفع العقوبات أمر غير ضروريّ ،
ّ
واألدوية واألجهزة الطبية والغأاء .لقد زعمت إيران أ ّنه يجب على الواليات المتحدة رفع
العقوبات حتى تتمكّن من الحصول على أموال قابلة لًلستبدال ،والتي يمكن استخدامها
بدال من الرعاية الطبية .وبالتالي يرفض فريق العمل المناشدات لتخفيف
لنشر اإلرهاب ً
بدال من ذلك يجب على الكونغرس أن يعمل
العقوبات على إيران لمواجهة وباء كورونا ،لكن ً
على توسيع العقوبات على إيران بشكل كبير والمساعدة في تعزيز حملة الضغط القصوي
التي قام بها الرئيس .يوصي فريق العمل بالتدابير التالية:
يجب على الكونغرس تقييد اإلعفاءات التنفيأية التي ترفع العقوبات عن إيران
يعتقد فريق العمل أن على الكونغرس أن يحظر رفع العقوبات عن إيران دون موافقة
سنَّت أحكام مماثلة في الكونغرس األخير في قانون مكافحة أعداء
َ
مجلسي النواب والشيو ُ .
الواليات المتحدة ) (CAATSAقلّلت من اإلعفاءات التي تسمح للرئيس برفع العقوبات عن
روسيا .قد يكون هأا نموذج القيود التشريعية لرفع العقوبات عن إيران.
يجب على الكونغرس أن يحث إدارة ترامب على فرض عقوبات صارمة على إيران
وفقا للوكالة الدولية للطاقة الأرية ،منأ تشرين الثاني /نوفمبر  ،2019ضاعفت إيران
ً
المخصب ثًلثة أضعاف ،وهأا انتهاك واضح لخطة العمل الشاملة
مخزونها من اليورانيوم
ّ
ةآلية التراجعة عن خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران على
المشتركة مع إيرانّ .
تنص ّ
وقعٍ يمكن أن يثير مشكلة عدم امتثال إيران ،ويطلب منها حلّها في غضون 30
أي ُم ّ
أن َّ
يو ًما ،وبخًلف ذلك ستعود العقوبات التي فرضتها األمم المتحدة إلى حي ّز التنفيأ .هأه اآللية
تمنح الواليات المتحدة القدرة على التأرع بآلية الستعادة القيود الدولية المفروضة على
برنامد إيران للصواريخ الباليستية وتخصيب اليورانيوم واألعمال المتعلقة بالبلوتونيوم.
في كانون الثاني /يناير  ،2020لجأت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى آلية تسوية
النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أن أعلنت إيران أنها لن تلتزم باالتفاق بعد
مدة  65يمكن أن تعود إيران خًللها إلى االمتثال لًلتفاقية ،أو
سببا لتحديد ّ
اآلن .وكان ذلك ً
مواجهة عقوبات األمم المتحدة إذا ما وجدت أي من هأه الدول الثًلث إيران في حالة عدم
قررت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تمديد هأه الفترة
امتثال .بعد محادثات مع إيرانّ ،
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بدال من استئناف العقوبات االنتقامية .وبينما لم تعد الواليات المتحدة طرفًا في خطة العمل
ً
الشاملة المشتركة فقد أكدت وزارة الخارجية رأيها بأن الواليات المتحدة ،كعضو في مجلس
األمن ،تحتفظ بالحق في المطالبة بعقوبات انتقامية بموجب قرار مجلس األمن رقم .2231
كما أشار ريتشارد غولدبرغ ،المسؤول السابق في إدارة الرئيس ترامب عن مكافحة انتشار
أسلحة الدمار الشامل اإليرانية في مجلس األمن القومي بالبيت األبيض ،ةإذا استعادت
فدن كل القيود المفروضة على إيران ستعود إلى آجال
أميركا العقوبات في مجلس األمن ّ
مفتوحة :حظر األسلحة ،والصواريخ ،والقيود النووية ،والمطالبة بأن توقف إيران جميع
أنشطة التخصيب على أراضيهاة .كما قال وزير الخارجية بومبيو إ ّن الواليات المتحدة تدرس
جد ًّيا الضغط من أجل فرض عقوبات على إيران في مجلس األمن الدولي.
أن فرض عقوبات على إيران أمر ضروري لتحقيق أقصى قدر من الضغط
يعتقد فريق العمل ّ
يوجه الواليات المتحدة إلى استخدام صوتها
عليها .ويدعم فريق العمل إصدار تشريع
ّ
وتصويتها ونفوذها في مجلس األمن الدولي لفرض عقوبات .باإلضافة إلى ذلك ،يعتقد
أن الواليات المتحدة لديها نفوذ رئيسي على المملكة المتحدة بعد خروج
فريق العمل ّ
بريطانيا من االتحاد األوروبي ،وهي تسعى إلى اتفاقية تجارة حرة مع أميركا .يجب على
الواليات المتحدة استخدام هأا النفوذ لدفع المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على إيران.
بناء على قرار
على الرغم من أن الواليات المتحدة تحتفظ بالحق القانوني لفرض عقوبات ً
مجلس األمن رقم  2231فدن فرض المملكة المتحدة للعقوبات سيكون أقل إثارة للجدل
جزءا من خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران.
ً
دوليا ألنه ال يزال ً
ينبغي على الكونغرس االستعداد بشكل استباقي النتهاء حظر األسلحة الأي تفرضه األمىم
المتحدة على إيران وتوجيه وزارة الخزانة لمعاقبة قائد قىوات الفضىاء فىي الحىرس الثىوري
إن السعي إلى فىرض
اإليراني أمير علي حاجي زاده بموجب سلطات أسلحة الدمار الشاملّ .
أن حظر األسىلحة الىأي تفرضىه األمىم المتحىدة
نظرا إلى ّ
عقوبات إضافية يصبح أكثر أهمية ً
على إيران ينتهي في تشرين األول/أكتوبر  ،2020فينبغي على الكونغرس دعم جهود إدارة
ترامب للسعي إلى تمديد الحظر من خًلل قرار جديد لمجلس األمن الىدولي .ومىع ذلىك ،فىي
حالىىة انتهىىاء صىىًلحية الحظىىر وعىىدم تفعيىىل العقوبىىات ،يعتقىىد فريىىق العمىىل أنىىه يجىىب علىىى
اقا في منع دول مثل روسيا والصين من الدخول في صفقات أسلحة
سب ً
الكونغرس أن يكون ّ
جديىىدة مىىع إيىىران أو مسىىاعدتها فىىي برنامجهىىا المتعلّىىق بالصىىواريخ الباليسىىتية .مىىن الناحيىىة
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ومتعىددة األطىراف إلعىادة بنىاء
المثالية ،ستقوم الواليىات المتحىدة بمحاولىة واسىعة النطىاق
ّ
إن مثىل هىأا
الحظر بشكل ف ّعال مىن خىًلل فىرض عقوبىات شىاملة علىى صىفقات األسىلحةّ .
سىيؤكد حقيقىة أن تىدفّق أسىلحة جديىدة إلىى إيىران
الجهد مىع الىدول ذات التفكيىر المماثىل
ّ
تقىل عىن المزيىد مىن الحىرب والىدمار فىي الشىرق األوسىط .علىى وجىه
سيؤ ّدي إلى نتائد ال ّ
التحديد ،يجب على الكونغرس النظر في فرض عقوبات جديىدة علىى صىناعات األسىلحة فىي
أي بيىع
دول مثل روسىيا والصىين ،التىي سىتبيع األسىلحة إليىران ،والمصىارف التىي
ستسىهل َّ
ّ
لألسلحة إليران ،والشركات التي تقوم بشحن األسلحة.
أيضا ،يوصي فريق العمل الكونغرس بتوجيه وزارة الخزانة لمعاقبة قائد القوات الجو-
ً
فضائية التابعة للحرس الثوري اإليراني ،أمير علي حاجي زاده ،تحت سلطات أسلحة الدمار
الشامل.
ىل مىىن القطاعىىات الماليىىة والبتروكيميائيىىة
يجىىب علىىى الكىىونغرس فىىرض عقوبىىات علىىى كى ٍّ
التهىرب مىن مجموعىة كاملىة مىن العقوبىات
والسيارات والبناء في إيران .بينما تحاول إيىران
ّ
المرتبطة بنقل النفط وبيعه وشحنه وتخزينه ،ال ينبغي نسيان صناعاته غيىر النفطيىة ،التىي
إن تشىديد الخنىاق علىى القطىاع غيىر النفطىي فىي إيىران
تستمر في توفير األمىوال للنظىامّ .
سيزيد من انكماش االقتصاد الكلي إليران ويمكن أن يخلق المزيد من عدم االستقرار المىالي
والسياسي .وقد فرض الكونغرس عقوبات قطاعية على قطاعىات الطاقىة ،والشىحن البحىري،
وبناء السفن في إيران كما هو مطلوب من ق َبل ةاالتحىاد الىدولي لمنظمىات االمتثىالة .يجىب
على الكونغرس توسيع دائىرة المًلحقىة لىدي ةاالتحىاد الىدولي لمنظمىات االمتثىالة لمًلحقىة
القطاعات البتروكيميائية والمالية والسيارات في االقتصاد اإليراني.
أن
يعتبر قطاع البتروكيميائيات ثاني أكبر صناعة تصدير في إيران بعد النفط ،كما ّ
للقطاعات البتروكيميائية والمالية التابعة لًلقتصاد اإليراني روابط قوية بالحرس الثوري
اإليراني .وكما اقترحت منظمة ةمتّحدون ضد إيران نوويةة ،فدن الخطوة األولى يمكن أن
تكون عبر فرض عقوبات على شركة ) ،(TAPPICOوهي شركة تابعة لشركة استثمار
الضمان االجتماعي التي تملكها الدولة اإليرانية ،وأداة استثمارية رئيسية تمتلك غالبية
الحصص في مصانع ومشاريع وشركات بتروكيميائيات متعددة .يعتبر قطاع صناعة
قلق ألنه ،كما الحظ دوبويتز ،ةيمكن أن تكون التكنولوجيا والمواد
السيارات ً
أيضا مصدر ٍ
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الخام إلنتاج السيارات ذات استخدام مزدوج.ة وقد استشهد دوبويتز بعدد من األمثلة على
المقوي ،واآلالت المتطورة األخري لتصنيع أجهزة
استخدام إيران أللياف الكربون ،والفوالذ
ّ
أيضا هدفًا للعقوبات ،فأراع
الطرد المركزي.
وأخيرا ،يجب أن يكون قطاع البناء اإليراني ً
ً
ةمقر خاتم األنبياء لإلنشاءاتة ،يسمح للحرس
الهندسة والبناء في الحرس الثوري اإليرانيّ ،
الثوري اإليراني بالحصول على االستثمار األجنبي .وكما الحظت منظمة ةمتحدون ضد إيران
نوويةة" ،بصفته أكبر مقاول إيراني للمشاريع الصناعية واإلنشائية ،مع المئات من شركات
األقمار الصناعية تحت سيطرته ،فدن مقر خاتم األنبياء لإلنشاءات هو العنصر األكثر أهمية
في الهيمنة االقتصادية للحرس الثوري اإليراني على االقتصاد اإليراني.ة
يجب على الكىونغرس فىرض عقوبىات علىى آليىة ةإنسىتكسة ونظيرتهىا اإليرانيىة ةالمعهىد
التجاري والمالي الخاصة .إن آلية دعم التبادل التجاري (إنستكس هىي كيىان أوروبىي ذات
ويسهل تصىميمها المعىامًلت
أغراض خاصة تم إنشاؤها في كانون الثاني/يناير عام .2019
ِّ
بغير الدوالر األميركي والعمًلت غير الخاصة بجمعية االتصاالت المالية العالمية بىين البنىوك،
التي تحمي الشركات األوروبية من العقوبىات األميركيىة علىى إيىران .فىي نيسىان/أبريل عىام
 ،2019أنشأت طهران آلية التجىارة والتمويىل الخاصىة ،كنظيىر آلليىة دعىم التبىادل التجىاري.
أسهما فىي آليىة التجىارة
فدن البنوك السبعة التي تمتلك
وكما كشف دوبويتز وقاسمي نجادّ ،
ً
والتمويل الخاصة هي كيانات يسيطر عليها النظام تخضع بالفعل للعقوبات األميركية .وفىي
 31آذار /مارس عام  ،2020تم بنجاح إتمام أول صىفقة بىين االتحىاد األوروبىي وإيىران مىن
قىادرا علىى الىدخول
خًلل آلية دعم التبادل التجاري لمواجهة وباء .إذا كان االتحاد األوروبي
ً
مباشرة في معامًلت مع الكيانات الخاضعة للعقوبات ،فدن العقوبات األميركيىة علىى إيىران ال
التهرب مىن العقوبىات
معنى لها .وقد ّ
قدم عضو فريق العمل النائب بريان ستيل قانون وقف ّ
على إيران ،والأي سيمنَح وزير الخزانة السلطة الصريحة لمعاقبة مؤسسة مالية تعمل خىارج
الواليات المتحدة تقوم عن علم بدجراء معاملة كبيرة قابلة للعقاب تتعلّق بآلية دعم التبىادل
التجاري .كما يؤيد فريق العمل هأا التشريع ويوصي كألك بفرض مثل هأه العقوبات على
آلية دعم التبادل التجاري (إنستكس .
يجب أن يطلب الكون غرس من ةمكتب مراقبة األصول األجنبيةة توسيع نطاق األنشطة التي
وفقىا لنائىب مسىاعد وزيىر الخارجيىة لشىؤون
كبيراة لقطاع الشحن فىي إيىرانً .
تشكّل
ةدعما ً
ً
تمويىىل التهديىىدات والعقوبىىات ،ديفيىىد بيمىىان ،فىىدن إيىىران تهربىىت مىىن العقوبىىات مىىن خىىًلل
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استخدام عمليات النقل من سفينة إلى سفينة ،وإيقاف الشاحنين ألجهزة اإلرسال واالستقبال
وعدت إدارة ترامب بفىرض عقوبىات علىى الىنفط الموجىود فىي ةالمخىازن
الخاصة بهم .وقد َ
فىدن
الجمركيةة في المىوان الصىينية .وكمىا الحظىت منظّمىة ةمتّحىدون ضىد إيىران نوويىةةّ ،
شبك ًة من الشىركات البحريىة ،بمىا فىي ذلىك ةسىلطات المىوان  ،ووكىًلء االسىتيراد ،وشىركات
اإلدارة ،والمسىىىتأجرون ،والمشىىىغّلون ،وشىىىركات التىىىأمين البحريىىىة ،وجمعيىىىات التصىىىنيف،
وجميىع’مزودي الخىدمات البحريىة‘ اآلخىرينة يسىمحون لألسىطول اإليرانىي المؤلىف مىىن 200
سفينة خاضعة للعقوبات ،وكألك السفن غيىر اإليرانيىة التىي تحمىل بضىائع إيرانيىة خاضىعة
للعقو بات ،بدرساء حموالتها وتفريغ بضائعها في الموان في جميع أنحاء العىالم .يجىب علىى
الواليات المتحىدة أن تسىتهدف بقىوة جميىع الشىركات والىدول المشىاركة فىي تخىزين الىنفط
بغض النظر عن موقعها ،كما يجب علىى الكىونغرس توجيىه مكتىب مراقبىة األصىول
اإليراني
ّ
األجنبية لتوسيع نطاق الخدمات البحرية الخاضعة للعقوبات من خًلل توسيع قائمة الخدمات
كبيراة لخدمات قطاع الشحن في إيران.
التي تشكل
ةدعما ً
ً
يجب على الكونغرس تنظيم وتوسيع العقوبات الحالية على خلفية انتهاك حقىوق اإلنسىان
في إيران .في الوقت الحاضر ،تتصدي ثًلثة أوامر تنفيأية لحالة حقىوق اإلنسىان فىي إيىران،
ومىىع ذلىىك لىىم يىىتم تقنينهىىا فىىي القىىانونُ .يعنىىى األمىىر التنفيىىأي رقىىم  13553مىىن األوامىىر
التنفيأية باالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان من قبل الحكومة اإليرانية .بينمىا ُيعنىى األمىر
التنفيأي رقم  13606باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان من قبل حكومتي إيران وسىوريا
باستخدام تكنولوجيا المعلومات .و ُيعنى األمر التنفيأي رقم  13628بأولئك الىأين يحظىرون
حرية التعبير أو التجمع من قبل الشعب اإليراني .كما يوصي فريق العمل بقوننة هأه األوامر
التنفيأية الثًلثة لدعم حقوق اإلنسان في إيران .باإلضىافة إلىى ذلىك ،يوصىي فريىق العمىل
يسن الكونغرس تشري ًعا يستهدف عد ًدا من األفراد والكيانىات المشىاركين فىي انتهاكىات
بأن
ّ
أيضىا أن يطلىب مىن إدارة ترامىب اسىتخدام
حقوق اإلنسان في إيران .يجب على الكىونغرس ً
سلطات قانون ماغنيتسكي العالمي لمعاقبة رؤساء المؤسسات اإليرانيىة ومجموعىات تشىكّل
اإلمبراطورية المالية للمرشد األعلى اإليراني.
يجب على الكونغرس المصادقة على ةقانون إيقاف الكيانات واألوليغارشية اإليرانية
الفاسدةة لإلفادة عن األوليغاشية اإليرانية الفاسدة والكيانات التابعة للدولة.

الرصد االستراتيجي
يجب على الكونغرس دعم وتوسيع نقا وزير الخارجية بومبيو االثنتي عشرة إلزالة
العقوبات عن إيران ضمن وثيقة سياسية عامة.
حماية أميركا من خًلل تقوية صًلحية الرئيس بالحرب.
يجب على الكونغرس إقرار تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية ضد اإلرهابين لضمان
أن الرئيس لديه سلطة واضحة للحفاظ على البًلد آمنة في وجه المنظمات اإلرهابية
ّ
األجنبية
المشرعين على التفكير باستبدال اإلذنين الصادرين عا َمي  2001و2002
يحث فريق العمل
ّ
باستخدام القوة العسكرية ضد اإلرهابين اللأين عف ّى عليهما الزمن للسماح للرئيس بوضوح
كل من العدوان المدعوم من إيران والتهديدات اإلرهابية من داعش والقاعدة.
بالرد على ٍّ
مشرعين اتباعها هو تصميم تفويض باستخدام القوة العسكرية
وأحد الخيارات التي يمكن لل ّ
يخول الرئيس االنخرا
ضد اإلرهابين ّ

في عمليات ضد أي منظمة إرهابية أجنبية مصنّفة

حاليا في قائمة وزارة الخارجية في وقت التشريع .مثل هأا اإلذن باستخدام القوة
ومدرجة ً
قدمه السناتور توم كوتون (التعديل
العسكرية ضد اإلرهابين سيكون
مشابها للتعديل الأي ّ
ً
على  S. J. Res. 68والأي كان سيسمح للواليات المتحدة باالنخرا

في العمليات

المعينة .ومع ذلك ،على عكس التعديل
الموجهة ضد المنظّمات اإلرهابية األجنبية
العسكرية
ّ
ّ
الخاص بالسناتور كوتون ،يمكن أن يقتصر هأا التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد
معينة
اإلرهابين على تلك المنظمات اإلرهابية األجنبية الموجودة على القائمة في مرحلة ّ
مقيدة إلضافة مجموعات إلى قائمة المنظمات
من الزمن لتجنّب منح الرئيس سلطة غير ّ
اإلرهابية األجنبية لتوسيع سلطات الحرب من طرف واحد .وهأا يعني أن الرئيس ال يمكنه
تسمية مجموعة جديدة من المنظمات اإلرهابية األجنبية ،والحصول على نفس سلطة اإلذن
سيتعين على الكونغرس أن يعمل
وبدال من ذلك،
باستخدام القوة العسكرية ضد اإلرهابينً .
ّ
مرة أخري لتحديث التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد اإلرهابين ليشمل المجموعة
أيضا ،يجب أن يحتوي هأا اإلذن الجديد على إجراء حكم االنقضاء لضمان تقييم
اإلضافيةً .
الكونغرس في المستقبل.
إن تحديد منظمات إرهابية أجنبية أمر منصوص عليه في قانون مكافحة اإلرهاب وعقوبة
تتضمن العملية استنتاج وزير الخارجية أن منظمة أجنبية ما
اإلعدام الفعلية لعام .1996
ّ
يهدد األمن القومي للواليات المتحدة .بينما يطلب القانون الحالي
ُتشارك في نشا إرهابي ّ
نهائيا وقبل
من وزير الخارجية التشاور مع الكونغرس قبل أسبوع واحد من إصدار التصنيف
ً

الرصد االستراتيجي
أن يمنح األطراف المصنّفة القدرة على التماس المراجعة القضائية في محكمة االستئناف
إن قائمة وزارة الخارجية الحالية للمنظمات اإلرهابية
بالوالية األميركية لمقاطعة كولومبياّ .
المعينة تشمل العديد من المجموعات التي شاركت الواليات المتحدة بالفعل في
األجنبية
ّ
قتال معها منأ  11أيلول/سبتمبر ،بما في ذلك داعش والقاعدة وكتائب حزب اهلل والحرس
الثوري اإليراني.
يعتقد فريق العمل أن منح الرئيس السلطة الصريحة للمشاركة في العمليات العسكرية ضد
وسيًلئم نص القانون مع العمليات العسكرية األميركية
التهديدات اإلرهابية أمر منطقي،
ُ
الحالية حول العالم بشكل أفضل .كما أن اإلذن باستخدام القوة العسكرية ضد اإلرهابين
المنصوص عليه بشكل صحيح سوف يحقّق التوازن بين إعطاء الرئيس سلطة كافية
محددة من الزمن من دون منح سلطات حرب غامضة
لمًلحقة المنظمات اإلرهابية لفترة َّ
محددة.
وغير َّ
مواجهة دور إيران اإلقليمي
يشكّل الدور اإلقليمي إليران  -وخاصة سلوكها الخبيث في العراق وسوريا ولبنان واليمن -
مباشرا للواليات المتحدة وةإسرائيلة والحلفاء الخليجيين مثل المملكة العربية
تهديدا
ً
ً
أي مجموعة من السياسات لمواجهة إيران ال يمكنها
السعودية .ويعتقد فريق العمل ّ
أن ّ
تجاهل دورها اإلقليمي الخبيث .في هأا السياق ،يوصي فريق العمل بمجموعة السياسات
التالية التي تهدف إلى مًلحقة إيران ووكًلئها في المنطقة وخفض تمويل دافعي الضرائب
األميركيين للحكومات التي استولت عليها إيران وميليشياتها.

العراق
يجب على الكونغرس أن يطلب من وزارة الخارجية تصنيف عدد من الميليشيات العميلة
المدعومة من إيران في العراق وسوريا على أنها منظمات إرهابية أجنبية وأن تحتفظ
بقائمة مراقبة للميليشيات التي ستكون مدعومة من إيران في المستقبل .يوصي فريق
كل من العامري وفيلق بدر ،إلى جانب
العمل بأن يطلب الكونغرس من الرئيس تسمية ٍّ
الميليشيات اإليرانية األخري المدعومة في العراق ،مثل كتائب اإلمام علي ،وسرايا
الخراساني ،وكتائب سيد الشهداء ،ولواء أبو الفضل العباس وحركة األوفياء ،وحركة جند

الرصد االستراتيجي
أيضا وقعت بيا ًنا
إن هأه الميليشيات ليست مجرد وكيلة إليران ،بل ً
اإلمام ،وسرايا عاشوراءّ .
تعهدت فيه بمواجهة الواليات المتحدة.
في نيسان/أبريل عام ّ 2020
عًلوة على ذلك ،يجب أن يطلب الكونغرس من وزارة الخارجية إصدار تقرير سنوي بشأن
الكيانات الجديدة التي يمتلكها أو يسيطر عليها الحرس الثوري اإليراني وفيلق القدس في
العراق .يحتوي قانون ةمنع زعزعة استقرار العراقة السابق ،الأي تم إقراره في مجلس
تخول إصدار مثل هأا التقرير .سيواكب هأا
النواب خًلل الكونغرس الى  ،115على مواد ّ
التقرير لعبة إيران الخادعة المتم ّثلة بدنشاء ميليشيات فرعية جديدة في العراق ،والتي ال تتم
وأخيرا ،يجب على الكونغرس توسيع القانون ليطلب من الرئيس تحديد
معاقبتها لسنوات.
ً
األشخاص األجانب الأين يساعدون أو يدعمون الميليشيات العميلة الجديدة في إيران.
تقريرا عن التهديىدات طويلىة المىدي التىي يشىكّلها دعىم قىوات
يجب أن يطلب الكونغرس
ً
الحشد الشعبي العراقية وغيرها من الميليشيات المدعومة من إيران في الحرب على داعش.
يتضمن هأا التقرير المعلومات التالية 1( :عدد الميليشيات المدعومة من إيران فىي
يجب أن
ّ
العراق التي استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من المساعدة األمنية األميركية خىًلل فتىرة
أي الميليشىيات المدعومىة مىن إيىران فىي العىراق هىي التىي
عمل قوة المهام المشتركة؛ (ّ 2
ىددت
اسىىتفادت مىىن المسىىاعدة األمنيىىة األميركيىىة؛ ( 3مىىا إذا كانىىت هىىأه المليشىىيات قىىد هى ّ
الواليات المتحدة أو عملىت مىع أي مىن المنظمىات اإلرهابيىة األجنبيىة المصىنّفة؛ ( 4مخىاطر
سىببتها اسىتراتيجية العمىىل مىع إيىران لمحاربىىة
مكافحىة اإلرهىاب علىىى المىدي الطويىل التىىي ّ
داعىىش؛ ( 5صىىًلت قىىوات الحشىىد الشىىعبي بالميليشىىيات المدعومىىة مىىن إيىىران والمنظّمىىات
اإلرهابيىىة؛ ( 6التهديىىد الىىأي تش ىكّله قىىوات الحشىىد الشىىعبي علىىى داخىىل الواليىىات المتحىىدة
وةإسىىرائيلة وحكومىىة إقلىىيم كردسىىتان والمملكىىة العربيىىة السىىعودية واألردن وتركيىىا ومصىىر
وشىىركاء إقليميىىين آخىىرين؛ ( 7مىىدي اسىىتفادة إيىىران وميليشىىياتها مىىن المسىىاعدة األمنيىىة
األميركية خًلل الحرب على داعش.
يجب على الكونغرس منع تمويل وزا رة الداخلية العراقية والشرطة االتحادية حتى يتم الوفاء
ببعض الضىمانات .منىأ ظهىور داعىش عىام ُ 2014ز ّودت وزارة الخارجيىة العىراق بمبلىغ 1.2
مليار دوالر في التمويل العسكري األجنبىي لتمويىل قىوات األمىن العراقيىة ،وفىي تلىك الفتىرة
الزمنيىىة نفسىىها زو ّدت وزارة الخارجيىىة العىىراق بمبلىىغ  4.2مليىىون دوالر للتعلىىيم والتىىدريب
العسكري الىدولي .باإلضىافة إلىى ذلىك ،قىدمت وزارة الىدفاع  4مليىارات دوالر لقىوات األمىن

الرصد االستراتيجي
العراقية للقتال ضد داعش عبر ةصندوق تدريب وتجهيز العراقة السىابق ،وةصىندوق تىدريب
وتجهيز مكافحة داعشة الحالي .خًلل معظم هأه الفترة ،كانت وزارة الداخلية العراقية تحت
أن فيلق بدر
سيطرة الوكيل اإليراني فيلق بدر ،من خًلل وزير الداخلية قاسم األعرجي .ومع ّ
رائىدا هنىاك ،حيىث إ ّن كبىار القىادة فىي
لم يعد يدير الوزارة
دورا ً
ً
رسميا إال أ ّنه ال يزال يلعب ً
الشرطة الفيدرالية هم من نشطاء فيلق بدر .وكما شهد مايكل بريجنت ،وهىو أحىد البىاحثين
فىدن هىادي
في معهد هدسون وضابط سابق في استخبارات الجىيش األميركىي فىي العىراقّ ،
العامري ،زعيم فيلق بدر وشركاءه ةيقومون بتسهيل أنشطة ميليشيا فيلق القدس اإليرانىي،
ويحصلون على دبابات إم 1أبرامز األميركية ،ويطّلعىون علىى معلومىات مصىدرها المخىابرات
األميركية من خًلل وزيىر الداخليىة السىابق سقاسىم األعرجىيح ،ويحصىلون علىى األمىوال مىن
خًلل الميزانية األمنية لرئيس الوزراء.ة
فوفقا
ً
تعود أصول هأه الشراكة إلى السياسات الخاطئة التي كانت تتبعها إدارة أوباما.
لتقرير نورمان سيجار عام  2015لمعهد الدراسات االستراتيجية في كلية الحرب التابعة
للجيش األميركي  -في ذلك الوقت  -كان الجيش األميركي ةيعمل في نفس ساحة المعركة
مثل الميليشيات سالمدعومة من إيرانح ،سواء في العمليات الجوية أو المهام التدريبية أو
حتى التقديم غير المرغوب به للدعم ،كما هو الحال في تسليح الميليشيات ،حتى لو كان
تزودها
ذلك بشكل غير مباشرة .إضاف ًة إلى ذلك ،كما أوضح سيجار ،فدن األسلحة التي ّ
الواليات المتحدة للعراق والتي تم نقلها من قبل الحكومة إلى الميليشيات المدعومة من
فعليا في العمليات ةالمشتركةة مع بعض الميليشيات.
إيران تجعل الواليات المتحدة متعاو ًنة ً
ووصف بريجنت االستراتيجية التي تستخدمها إيران لممارسة السيطرة على الكيانات العراقية
وتأثيراتها على النحو التالي:
استخدم قاسم سليماني نموذج حزب اهلل لخلق نسخ منه كوكًلء موالين للحرس الثوري
اإليراني وفيلق القدس من القوات المسلحة في العراق ،ونموذج بدر للتسلل إلى وزارة
استبدل نموذج حزب اهلل نموذج داعش بميليشيات فيلق
الداخلية العراقية ووزارة الدفاع.
َ
القدس في جميع أنحاء العراق ،ويستخدم نموذج بدر اآلن في لبنان الحتواء القوات المسلحة
إن استراتيجية ةبناء المؤسسات لمواجهة إيرانة التي نسمعها من األكاديميين
اللبنانيةّ .
والدبلوماسيين ومسؤولي األمن القومي هي في الواقع تبني مؤسسات إليران لتتغلغل
وتتسلّل وتمأل المكان .يمكن لوكًلء الحرس الثوري اإليراني وفيلق القدس الوصول إلى

الرصد االستراتيجي
أن حزب اهلل لديه
األموال والمعدات األميركية في وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية ،كما ّ
نفس القدرة على الوصول مع القوات المسلحة اللبنانية.
عًلوة على ذلك ،ارتكبت كل من وزارة الداخلية والشرطة الفيدرالية انتهاكات جسيمة
لحقوق اإلنسان في حمًلت القمع العنيفة ضد المتظاهرين العراقيين المناهضين إليران،
فمن غير المعقول أن تستمر أموال دافعي الضرائب األميركيين في التدفق إلى وزارة
الداخلية العراقية والشرطة الفيدرالية العراقية المختارتين من قبل إيران.
يجب على الكونغرس سن قانون حقوق اإلنسان والمساءلة في العىراق لىدعم المتظىاهرين
إن قىانون حقىوق اإلنسىان
العراقيين المؤيدين للديمقراطية في مواجهة الهيمنىة اإليرانيىةّ .
والمساءلة في العراق ،الأي يرعاه رئيس فريق العمىل النائىب ويلسىون ،يىدعم الديمقراطيىة
وحقوق اإلنسان في العراق ،كما ُيظهر تضامنًا مع حركىة االحتجىاج العراقيىة التىي دعىت علنًىا
إلى إنهاء الهيمنة اإليرانية على البًلد .يطالب القانون وزارة الخارجية تحديد ما إذا كان كبار
المسؤولين العراقيين المتورطين في الهجمات على المتظاهرين ،بمن فىي ذلىك كبىار القىادة
فىىي الحشىىد الشىىعبي ،تنطبىىق علىىيهم معىىايير فىىرض العقوبىىات بموجىىب قىىانون ماغنيتسىىكي
يشجع هأا القانون إصًلحات الحكومة لمكافحة الفسىاد وتعزيىز سىيادة القىانون
العالمي .كما
ّ
والشىىفافية فىىي العىىراق ،ويىىدين الهجمىىات ض ىد المتظىىاهرين السىىلميين ،ويطالىىب بمحاسىىبة
المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان ضد المتظاهرين في العراق.
يجب أن يطلب الكونغرس من العراق االمتثال للعقوبات على إيران .يوصي فريق العمل بأن
يصدر الكونغرس تشري ًعا ينهي هأه اإلعفاءات ،لممارسة الضغط على العراق ،وليجعل من
الصعب على إيران استخدام العراق كقناة لتجاوز العقوبات.

لبنان
يجب على الكونغرس أن يقطع التمويل والمساعدة األمنية األميركية للقوات المسلّحة
اللبنانية ويمنع إنقاذ صندوق النقد الدولي للبنان.
إن مواجهة الهيمنة اإلقليمية إليران يجب أن تخاطب لبنان حيث يقع حزب اهلل ،وكيل إيران،
ّ
تمنح الواليات المتحدة القوات المسلحة اللبنانية  160مليون دوالر
على أعتاب ةإسرائيلة.
ُ
وفقا لقانون الواليات
سنو ًيا كدعم من أموال دافعي الضرائب ،والغرض من هأه المساعدةً ،
المتحدة ،هو ةإضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة اللبنانية للتخفيف من التهديدات
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الحكومية ،بما في ذلك حزب اهللة .وعلى الرغم
الداخلية والخارجية من الجهات الفاعلة غير
ّ
من هأا الهدف النبيل فد ّن التمويل األميركي للجيش اللبناني كان له نتائد عكسية إلى حد
يتحرك الجيش اللبناني ضد حزب اهلل .وقد الحظت قوات الدفاع
كبير ،ففي الواقع ،لم
ّ
اإلسرائيلية ةنفوذ حزب اهلل المتزايدة على الجيش اللبناني .وبحسب الجيش اإلسرائيلي،
كبيرا من السلطة داخل هيئات اتخاذ القرار في الجيش اللبناني .وكما
قدرا ً
يمارس حزب اهلل ً
فدن القوي المتحالفة مع حزب اهلل لديها أغلبية داخل الهيئة
يشير الجيش اإلسرائيلي ّ
المسؤولة عن إدارة أكثر األمور األمنية حساسية للدولة.
فدن السياسة األميركية
وكما الحظ طوني بدران من ةمؤسسة الدفاع عن الديمقراطياتة ّ
يسمى بمؤسسات الدولة في لبنان عملت فقط لصالح حزب اهلل ،الأي
المضلّلة لتعزيز ما
ّ
ووفقا لبدران ،تم نشر القوات المسلحة اللبنانية في مناطق
ً
يسيطر على هأه المؤسسات.
أنفاقا عابرة للحدود إلى ةإسرائيلة ،وحتى
غضت النظر عن حفر حزب اهلل
ً
حزب اهلل ،ولكنها ّ
أ ّنها ةسمحت باستيراد حزب اهلل عبر مطار لبنان الدولي للتكنولوجيا ،بواسطة الطائرات
موجهة ودقيقةة .إضاف ًة إلى ذلك ،مع وجود
اإليرانية ،لتطوير قأائف حزب اهلل إلى صواريخ َّ
الحكومة اللبنانية اآلن تحت سيطرة حزب اهلل وحلفائه ،الأين يمتلكون أغلبية قوية في
بأن تمويل القوات المسلحة اللبنانية يحقّق أي شيء آخر
البرلمان ،فد ّنه من األصعب القول ّ
غير دعم الحفاظ على الهيمنة اإليرانية عبر حزب اهلل.
متجدد حول الحكمة من تمويل الجيش اللبناني ،فعلّقت
وقد أ ّدت هأه الحقائق إلى جدال
ِّ
إدارة ترامب مساعدات أمنية بقيمة  105مًليين دوالر للبنان في شهر تشرين األول/أكتوبر
عام  ، 2019ولكن جري استئناف تحويلها في نهاية المطاف في شهر كانون األول /ديسمبر.
كل من السناتور تيد كروز والنائب لي زيلدين قانون ةمواجهة حزب اهلل من قبل
قدم ٌّ
ّ
الجيش اللبنانية لحجب  %20من المساعدة العسكرية األميركية عن الجيش اللبناني ما لم
يتمكّن الرئيس من التصديق على أنه يتّخأ الخطوات الًلزمة إلنهاء تأثير حزب اهلل وإيران
على الجيش اللبناني ،بينما يوصي فريق العمل بالأهاب إلى أبعد من ذلك ،وقطع تمويل
حاليا للحصول
دافعي الضرائب بالكامل عن الجيش اللبناني .إضاف ًة إلى ذلك ،يسعى لبنان ً
نظرا
على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بسبب وضعه االقتصادي الصعب ،ولكن ً
لسيطرة حزب اهلل على لبنان ،يعتقد فريق العمل أنه يجب على الكونغرس إقرار قانون يمنع
صرف أي مساعدات من أموال دافعي الضرائب لصندوق النقد الدولي لتأهب إلى خطة
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أي خطة إنقاذ ستؤ ّدي إلى إنقاذ حزب اهلل ،في الوقت الأي يطالب فيه
إنقاذ لبنان .إن ّ
المتظاهرون في لبنان بوضع حد للفساد ،ويقفون ضد حكم حزب اهلل.
يجب على الكونغرس توسيع العقوبات على حزب اهلل وحلفائه في لبنان .يوصي فريق العمل
أوال ،يمكىن لمثىل هىأا
بتشريع قانون عقوبات جديد على حزب اهلل لسد الثغىرات الموجىودةً .
القىىانون ،كمىىا اقترحىىت منظمىىة ةمتحىىدون ضىىد إيىىران نوويىىةة ،أن يعاقىىب جميىىع البرلمىىانيين
الحاليين أو المسىتقبليين ووزراء الحكومىة الىأين هىم أعضىاء مباشىرون فىي حىزب اهلل .كمىا
يمكن أن يعاقب ما يسىمى بأعضىاء مجلىس الىوزراء المسىتقلّين الىأين هىم فىي الواقىع مىن
أنصار حزب اهلل ،بمن في ذلك وزير الصحة الحالي جميل جبىق والنائىب جميىل السىيد ووزيىر
الخارجية السابق فوزي صلو  .وباإلضافة إلى معاقبة حزب اهلل نفسىه ،يجىب أن يطىال هىأا
أيضا أقوي حلفاء حزب اهلل من خارج التنظيم لدعمهم حزب اهلل ،مثل وزير الخارجيىة
القانون ً
جبران باسىيل ورئىيس حركىة أمىل ورئىيس مجلىس النىواب اللبنىاني نبيىه بىري .قىد يتطلّىب
القانون الجديد من الرئيس أن يفحص ما إذا كان هأان الشخصان والحلفاء األقوياء اآلخرون
لتجمىىع  8آذار  -خاصىىة تلىىك الموجىىودة فىىي الحىىزبين
لحىىزب اهلل ضىىمن الكتلىىة السياسىىية ّ
الحر وحركة أمل  -يستوفون المعىايير التىي سىيتم فرضىها بموجىب
السياسيين التيار الوطني ّ
قانون ةمنع التمويل الدولي لحزب اهلل الدولي لعام 2015ة ،وقانون ةتعىديًلت منىع التمويىل
الدولي لحزب اهلل لعام 2018ة ،وقانون ةقيصر سوريا للحمايىة المدنيىة لعىام 2019ة .ويمكىن
أيضا أن تفرض استخدام هأه السلطات لمعاقبىة الكيانىات المرتبطىة بحىزب
لهأه التشريعات ً
اهلل في أميركا الًلتينية.
أيضىىا الكىىونغرس بدصىىدار تشىىريع يسىىتهدف ممتلكىىات حىىزب اهلل
ويوصىىي فريىىق العمىىل ً
االقتصادية الضخمة فىي لبنىان ،وكىألك شىركاته الخارجيىة .وسيشىمل ذلىك معاقبىة شىركة
جزئيا لمؤسسة الشهيد التابعىة لحىزب اهلل  -والشىركات
أطلس  -وهي شركة قابضة مملوكة
ً
التابعة لها ،بما في ذلك شركة األمانة للوقود وشركة األمانة بلس ،التي تمتلك سلسىلة مىن
محطات الوقود وتجارة الوقود ومشتقات النفط .ومىن الشىركات األخىري التىي يسىيطر عليهىا
حزب اهلل شركة شاهد فارم ،وهي شىركة أدويىة فىي لبنىان ،وشىركة ميىديك ،التىي تسىتورد
وتبيع األدوية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبيىة .باإلضىافة إلىى ذلىك ،يمكىن لقىانون
تمىول حىزب اهلل،
العقوبات الجديد على حزب اهلل أن يستهدف األوقاف الدينية اإليرانيىة التىي ّ
بما في ذلك مؤسسة ضريح اإلمام الرضىا ،ومؤسسىة المظلىومين والمعىوقين ،ومؤسسىة 15
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أخيرا ،يمكن أن تتطلّب مثل هأه التشريعات مىن شىبكة مكافحىة
خرداد ،ومؤسسة اإلسكانً .
الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة تحديىد مىا إذا كىان يمكىن اعتبىار منطقىة جنىوب لبنىان
كمصدر قلق رئيسي لغسىل األمىوال بموجىب القسىم  311مىن قىانون  ،Patriotال سىيما فىي
المناطق التي يهيمن عليها حزب اهلل .وسيحظر هأا فتح حسابات مراسلة أو االحتفاظ بها في
الواليىىات المتحىىدة لصىىالح المؤسسىىات الماليىىة فىىي جنىىوب لبنىىان أو نيابىىة عنهىىا ،فضى ًىًل عىىن
اسىىتخدام حسىىابات المراسىىًلت التابعىىة للمؤسسىىات الماليىىة األجنبيىىة فىىي المؤسسىىات الماليىىة
األميركية المشمولة ،للقيىام بتجهيىز المعىامًلت التىي تشىمل المؤسسىات الماليىة فىي جنىوب
لبنان .والجدير بالأكر أن شىبكة مكافحىة الجىرائم الماليىة اسىتخدمت هىأه السىلطة لتصىنيف
إيران كمنشأة غسيل أموال أساسية في تشرين الثاني /نوفمبر عام .2019

سوريا
يجب أن يدعم الكونغرس مساعي إدارة ترامب من أجىل انتقىال سياسىي وانسىحاب جميىع
القوات اإليرانية من سوريا ،ويطلب من وزارة الدفاع تقديم تقييم الجىدوي لمنطقىة حظىر
الطيران في إدلب ،سوريا .وكما أشار كين بوالك من معهىد المشىروع األميركىي ةإذا كانىت
الواليات المتحدة ستدفع إيران إلى الوراء فدن سوريا هي أفضل مثال من الفئة األولى ،وهي
المكان حيث إيران ضعيفة ،وحيث يمكننا إلحىاق األذي بهىم أكثىر ممىا يمكىنهم إلحىاق األذي
كًل من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة إلى تطبيق قانون قيصر بقىوة
بنا.ة يدعو فريق العمل ً
واستخدام سلطاتهما لمعاقبة الكيانات اإليرانية والروسية وحزب اهلل التي تدعم نظام األسد.
يجب على الكىونغرس النظىر فىي تشىريعات إضىافية تطلىب مىن وزارتَىي الخارجيىة والخزانىة
التدقيق أكثر في شؤون الدول التي تستكشف أو توسع العًلقات االقتصادية مع نظام األسد
مثل اإلمىارات العربيىة المتحىدة وعمىان ولبنىان واألردن ،باإلضىافة إلىى السىلطات القضىائية
األخري المعروفة بالتهرب من العقوبات .كما يمكن للىوزارتين تحقيىق ذلىك مىن خىًلل تقريىر
سىنوي يفحىص مىا إذا كانىت معىايير عقوبىىات قىانون قيصىر مسىتوفاة مىن قبىل المسىىؤولين
الحكوميين ورجال األعمال في هأه البلدان أم ال.
وعًلوة على ذلك ،وبسبب الوضع الصعب في إدلب ،يوصي فريق العمل بأن يطلب
الكونغرس إصدار تقرير يفحص جدوي منطقة حظر الطيران ةحول الجهود اإلنسانية وجهود
مكافحة اإلرهاب في سوريا والمنطقة المحيطة بهاة .مثل هأا التقرير كان يجب أن ُيطلَب
قر في مجلس النواب عام
في البند  303من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا الأي أُ ّ
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إلحاحا حيث تم تجديد الدعوات لخلق منطقة حظر الطيران
 .2016وأصبح هأا التقرير أكثر
ً
إن منطقة حظر الطيران في
في سوريا ،بما في ذلك ألمانيا ،الحليف للواليات المتحدةّ .
التوسع
أمرا ضرور ًيا لمواجهة
ّ
سوريا ،كما الحظ ويلسون رئيس فريق العمل ،ستكون ً
اإليراني في شمال غرب سوريا وللمساعدة على وقف تدفّق الًلجئين الأين يجتاحون أوروبا.
اليمن
يجب على الكونغرس معاقبة الحوثيين في اليمن باعتبارهم منظمة إرهابية أجنبية ،وقوننة
العقوبات على أولئك الأين يدعمون الحوثيين ويزعزعون استقرار اليمن .يوصي فريق العمل
يقر الكونغرس تشري ًعا يطلب التحقيق في ما إذا كان الحوثيون يستوفون المعىايير التىي
بأن ّ
يتم تصنيف المنظمات اإلرهابية األجنبية بموجبها ،بسبب عًلقاتهم مع المنظمات اإلرهابيىة
األخري ،مثل الحرس الثوري اإليرانىي ،وبسىبب هجمىاتهم اإلرهابيىة ضىد المىدنيين اليمنيىين
والمملكة العربية السعودية .إضاف ًة إلى ذلىك ،يوصىي فريىق العمىل بىأن يعاقىب الكىونغرس
أولئك الأين يىدعمون الحىوثيين وكىألك أولئىك الىأين يقىرر الىرئيس تقىديمهم علىى أنهىم
يدعمون أولئك الأين ينتهكون قرار مجلس األمن رقم .2216
يجب على الكونغرس االمتناع عن وقف مبيعات األسلحة إلى السعودية واإلمارات .إن وقىف
مبيعات األسلحة إلى المملكة العربية السعودية فىي الىيمن ،كمىا الحظىت ةمؤسسىة التىراثة،
سيقوي الحوثيين ويقلّل من احتمال حصول اتفاق سًلم إلنهاء الحرب فىي الىيمن ،وسىيؤدي
ذلك إلى تقويض المملكة العربية السعودية ،وإعطاء إيىران الضىوء األخضىر لتوسىيع دعمهىا
إن
للحوثيين ،والسماح للحوثيين باكتساب الزخم في سىاحة المعركىة والتوسىع بشىكل أكبىرّ .
السماح للحوثيين بالحصول على موط قدم دائىم علىى حىدود المملكىة العربيىة السىعودية
يتسبب بوضع مماثل لوضىع حىزب اهلل علىى الحىدود مىع ةإسىرائيلة،
في اليمن من شأنه أن
ّ
استراتيجيا أوسع في المنطقة.
عمقا
مما يمنح إيران ً
ً
يجب على الكونغرس توجيه وزارة الدفاع لتقديم تقييم شىامل لقىدرات الواليىات المتحىدة
الحربية بدون
للدفاع ضد الصواريخ الباليستية اإليرانية ،وصواريخ كروز ،والطائرات الجوية
ّ
طيار .ويوصي فريق العمل وزارة الدفاع بتقييم التهديد الأي تواجهه القىوات األميركيىة مىن
الصواريخ اإليرانية والطائرات بدون طيار ،باإلضافة إلى دفاعاتنا ذات الصىلة ،بمىا فىي ذلىك
خيارات القتل الرقيق والقتل العنيف.
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كيف فقد التحالف األميركي-السعودي قيمته
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كيث جونسون وروبي غرايمر ،مجلة
فورين بوليسي 23 ،نيسان 2020

في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر عام  ،1973أي بعد سىتة أسىابيع فقىط مىن إعىًلن المملكىة
السعودية ومنظمة أوبك حظر تصدير النفط نحو أوروبا والواليات المتحىدة ،انفجىر مستشىار
غاضبا على السعوديين خًلل اجتماع سري في البيىت
األمن القومي األميركي هنري كيسنجر
ً
لوح بفكرة إرسال قوات أميركية للسيطرة علىى حقىول
األبيض .وقد كان في وقت سابق قد ّ
غاضىبا:
مند ًدا بما اعتبره ةابتزا ًزا سعود ًيا .قال كيسىنجر حينهىا
النفط في المملكة وتقسيمهاّ ،
ً
المتحضر رهينة بين أيادي ثمانية مًليين من الهمدة .بعىد
ةإنه من السخافة أن يبقى العالم
ّ
ثًلثة أشهر كان كيسنجر داخل قصر الملك فيصل يقدم فروض الطاعة ويعد بدعم أميركىي
اقتصادي وتقني وعسكري حتى قبل رفع حظر تصدير النفط .حيث قىائ ًًل للملىك :ةإن هىدفنا
هو العمل مع سموكم لتعزيز صداقتنا على أسس طويلة المدية.
كىامًل حىول حظىر تصىدير الىنفط كانىت فرصىة نىادرة لتسىليط
شىهرا
تلك األزمة التي دامت
ً
ً
الضوء على العًلقات المتقلّبة والقوية في آن واحد بين السىعودية والواليىات المتحىدة .ففىي
عدة مناسبات انهار التحالف بين الطرفين بسبب الخًلف حول الصراع العربي اإلسرائيلي ،ثىم
أن الصفقة التي عقدها الرئيس فرانكلين روزفلىت
على خلفية هجمات  11أيلول/سبتمبر .إال ّ
والملك ابن سعود في أعقاب الحرب العالميىة الثانيىة مكّنىت مىن الحفىاظ علىى العًلقىة بىين
واشنطن والرياض لمدة  75عا ًما .لكن ربما قد تختلف األمور اآلن إذ إنه في ربيع هأا العىام،
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ضررا
تما ًما كما حدث في أوائل السبعينيات ،استخدم السعوديون سًلحهم النفطي ،ملحقين ً
تعمد خفىض أسىعار الىنفط فىي وقىت يشىهد فيىه
بال ًغا باالقتصاد األميركي ،وذلك من خًلل ّ
المشىرعون فىي
انهيارا بسبب فيروس كورونا .وحتى قبل هأه األزمة كىان
االقتصاد العالمي
ّ
ً
واشىىنطن يشىىعرون بالقليىىل مىىن الرضىىا تجىىاه السىىعوديين ،بسىىبب تواصىىل انتهاكىىات حقىىوق
اإلنسان ،والحرب الدموية التي تقودها المملكة في الىيمن ،وربمىا األكثىر إثىارة للغضىب هىي
تعرض لها صحفي ةواشنطن بوستة بأوامر من الدولة السعودية.
عملية القتل التي ّ
عبر استخدامهم سًلح النفط ،إنما يختبرون في النهاية صبر الجمهوريين المتعطّشين للأهب
أن الواليىات
دائمىا مىن أكبىر مسىاندي الريىاض فىي الكىونغرس .ورغىم ّ
األسود والأين كانوا ً
توصىلت إلىى اتفىاق هىأا الشىهر
المتحدة والسعودية وروسىيا وبىاقي الىدول المنتجىة للىنفط ّ
فدن هأا األمر لم ينفع ،إذ أن أسىعار الىنفط الخىام األميركىي
لخفض اإلنتاج وإصًلح األضرار ّ
ىدد بموجىىة مىىن
وصىىلت إلىىى أدنىىى مسىىتوي لهىىا فىىي الق ىرن الواحىىد والعشىىرين ،وهىىو مىىا يهى ّ
اإلفًلسات وتسريح العمىال فىي الشىركات األميركيىة .وفىي  20نيسىان/أبريل انهىارت أسىعار
النفط األميركي بشكل كامل لتصل إلى ما دون الصفر ألول مرة في التاريخ.
المشرعون في الواليىات المنتجىة للىنفط مثىل تكسىاس ولويزيانىا ونىورث داكوتىا
يوجه
ّ
اآلن ّ
مسىودة قىرار لسىحب
وأالسكا اتهامات للسعودية بشن حرب اقتصادية ،وقىد قىاموا بصىياغة
ّ
القوات األميركية وإلغاء المظلة األمنية التي كانىت الواليىات المتحىدة منىأ عقىود تحمىي بهىا
الدولة السعودية ّ
وصرح كيفن كريمىر ،النائىب الجمهىوري عىن نىورث داكوتىا ،والىأي
الهشةّ .
يتصرف األصدقاء تجاه أصىدقائهم ،لقىد
قائًل :ةما هكأا
يتز ّعم حملة الدفاع عن هأا المقترح ً
ّ
فادحا في تقدير رد الفعل األميركية.
ارتكبوا خطأ
ً
بىىدأ الكثيىىرون فىىي واشىىنطن بالتشىىكيك علىىى نطىىاق واسىىع فىىي األسىىس التىىي قامىىت عليهىىا
العًلقات الثنائية بين البلدين على مدي  75عا ًما ،وخاصة الحماية األميركيىة لضىمان التىدفّق
السلس للنفط السعودي ودعم الرياض ألصدقاء أميركا فىي الشىرق األوسىط .حتىى الىرئيس
األميركي دونالد ترامب ،الأي كان إلى وقت قريىب يىدافع عىن هىأه العًلقىات ،يتسىاءل اآلن
أن أغلبه اآلن
بشكل علني عما إذا كانت الواليات المتحدة تحتاج لحماية النفط السعودي .إذ ّ
عوضىا عىىن أوروبىىا والواليىىات المتحىىدة كمىىا فىىي
يبىىاع للصىىين وبىىاقي المشىىترين اآلسىىيويين
ً
السنوات السابقة .فثورة الطاقة األميركية خًلل العقد المنصىرم خفّضىت مىن االعتمىاد علىى
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نفط السعودية والشرق األوسط ،وهو ما دفع بالعديد مىن المتىابعين للتسىاؤل حىول جىدوي
صرف األموال وخسارة أرواح الجنود األميركيين لحماية هىأا النظىام الملكىي الىديني الىأي ال
يتبنى الكثير من القيم األميركية.
هأه الزيجة التي صمدت أمىام حظىر تصىدير الىنفط ،ثىم هجمىات  11أيلول/سىبتمبر ،وحىرب
العىىراق ،تتعى ّىرض اآلن لهىىزة بقىىوة الزلىىزال ،وذلىىك بسىىبب تزايىىد االمتعىىاض لىىدي المشى ّىرعين
عصيبا عندما أشرح للناخبين
األميركيين واإلعًلم والرأي العام .يقول كريمر :ةأنا أقضي وق ًتا
ً
لماذا نصرف األموال ونخاطر بحياة جنودنا للدفاع عن بلىد يمتلىك تاري ًخىا سىي ًئا معنىا ويظهىر
أن
جىدا الىدفاع عىن السىعوديينة .إال ّ
اآلن هأا النىوع مىن السىلوك .لقىد أصىبح مىن الصىعب ً
سوءا خًلل وقت قريب ،يقىول بىروس ريىدل الخبيىر فىي الشىأن السىعودي
األوضاع قد تزداد
ً
والعميىىل المتقاعىىد مىىن وكالىىة االسىىتخبارات األميركيىىة :ةالشىىيء الوحيىىد الىىأي يمنىىع انهيىىار
حاليا هو ترامىب الىأي لديىه ميىل خىاص للمملكىة .ولكىن هىأا األمىر قىد يتغيىر فىي
العًلقات ً
انتخابات هأا العام إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب ،إذ إن بايدن سىبق لىه
أن وصف المملكة السعودية بأنهىا ةمنبىوذةة ،وأكىد أنىه سىوف يوقىف مبيعىات األسىلحة إلىى
الرياض.
لكن كيف وصلت األمور إلى هأا الحد؟
يبدو أن التوترات القائمة اليوم تنبع في األصل من األسس التىي قامىت عليهىا هىأه العًلقىة
الهىوة
دائمىا لتجىاوز
ّ
الثنائية الغريبة ،والتي تتمثل في مقايضة النفط مقابل األمىن والسىعي ً
بين دولة ديمقراطية ليبرالية ونظام ملكي ديني محافظ .يعتقد بعىض الخبىراء أن العًلقىات
األميركية السعودية سوف تتجاوز هأه العاصفة في النهاية ،مثلما حدث فىي السىابق ،وذلىك
بسبب حاجىة المصىالح األميركيىة لحليىف فىي الشىرق األوسىط بمثىل حجىم المملكىة وثرائهىا
وعدائها إليران .يقول بًلل صعب ،المحلل في معهد الشرق األوسط والمستشار السىابق فىي
جدا ،وربما من غير المحتمل ،التفكير في انهيار العًلقات
وزارة الدفاع األميركية :ةمن الصعب ً
أو حدوث طًلقة.
لكن محللين آخرين يرون احتمال حدوث قطيعة في األفىق ،مثىل بىروس ريىدل الىأي يقىول:
ةأعتقد أن اللحظة الحالية مهمة ومفصلية في تاريخ العًلقات ،فقد حدثت في السابق هىزات
دائما تستمر وتتعافى بسبب وجود تلك الصفقة األولى .ولكننىا
عديدة ،ولكن العًلقات كانت ً
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لم نعد نحتاج للسعوديين اليوم ،فهأه األحداث تىأتي فىي سىياق جيوسياسىي مختلىف تما ًمىا
عن األزمات السابقةة.
مرت العًلقات بين الدولتين بعدة مفاصل منها حرب الخليد األولى والثانية وهجمات الحادي
عشر من أيلول التي خلقت أخطر أزمة في العًلقات التي كانت تبدو فىي السىابق غيىر قابلىة
طا على المملكة ،فيما شعرت القيىادة السىعودية
للكسر .أصبح الرأي العام األميركي أكثر سخ ً
ً
طائشا قامت به مجموعىة
عمًل
باالمتعاض من ردة الفعل األميركية على ما اعتبرته الرياض ً
نددت بهم القيادة .تلك الهجمات لم تؤد فقىط إلىى عقىدين
من السعوديين المارقين الأين ّ
أيضىا إلىى الغضىب ممىا
من الحمًلت العسكرية األميركية في الشرق األوسط الكبير بىل أ ّدت ً
تور
يعتبره كثيرون ّ

المسؤولين السعوديين في الهجمات.

إلى اليوم تتواصل المعىارك القانونيىة حىول هىأه المسىألة ،إذ إن عىائًلت ضىحايا الهجمىات،
مدعومة بأعضاء متنفأّين فىي الكىونغرس ،تىدفع نحىو إقامىة دعىاوي مدنيىة ضىد الحكومىة
السىىعودية للمطالبىىة بتعويضىىات .وقىىد رفضىىت وزارة العىىدل األميركيىىة عىىدة محىىاوالت لرفىىع
المسىؤولين

تىور
تتضمن
السرية عن ملفات تعود لمكتب التحقيقات الفدرالي
ّ
ّ
ً
تقييما لمدي ّ
التقدم بطلىب جديىد أمىام قىاض فىدرالي
السعوديين في الهجمات .وقد تم خًلل هأا الشهر
ّ
من أجل االطًّلع على هأه الوثائق.

فدن الواليات المتحدة قامىت
سممت العًلقات عام ّ 2001
إذا كانت تصرفات السعوديين قد ّ
قىررت إدارة الىرئيس بىوش االبىن غىزو العىراق واإلطاحىة
بالشيء ذاتىه بعىد عىامين ،عنىدما ّ
بصدام حسين رغم المعارضة القوية من السعوديين الأين كانوا يخشون مىن أن هىأا األمىر
ّ
سوف يفتح الباب أمام اتسىاع دائىرة النفىوذ اإليرانىي بىالقرب مىن حىدودهم ،وهىو مىا حىدث
بالفعل .وكانت السعودية حينها تشعر باالرتياب تجاه تزايد الهيمنىة اإليرانيىة علىى المنطقىة
منأ  ،1979وقد ذكر جوردن الأي عمل سفيراّ فىي الريىاض حتىى أواخىر  2003أن ةالمخىاوف
السعودية من إيران تزايدت بعد غزو العراق وقىال لىي وزيىر الخارجيىة السىعودي حينهىا ةلقىد
وقدمتموه إليران على طبق من فضةة.
رأسا على عقب ّ
قلبتم العراق ً
ولكن مع مرور الوقت ،منحت هجمات  11أيلول/سبتمبر ذاتها الواليىات المتحىدة والسىعودية
الفرصة إليجاد هدف مشترك ،خاصة بعد ظهور تنظيمات إرهابية مثل تنظيم القاعىدة الىأي
نفأ تلك الهجمات ثم شرع في استهداف السعودية نفسها من خًلل هجوم كبير عىام .2003
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فقد أصبح تنسيق الجهود بين البلىدين لمكافحىة اإلرهىاب أقىوي مىن أي وقىت سىابق ،وهىو
مستمر إلى اليوم ،ويمثل أحىد أهىم عوامىل التقىارب فىي العًلقىات المتّسىمة بىالتوتر .يقىول
تحىول فىي العًلقىات
جوردن إن ةبناء عًلقة جديدة تقوم على مكافحة اإلرهاب م ّثىل نقطىة
ّ
يهىددهم تما ًمىا مثىىل مىىا
بىين البلىىدين ،بعىىد أن أيقىىن السىعوديون ّ
أن تنظىىيم القاعىىدة كىىان ّ
أن الحىرب
يهددناة .ويىري جوزيىف وسىتفال الىأي عمىل
سىفيرا فىي السىعودية قبىل جىوردن ّ
ً
ىىرف الىىىديني سىىىاعدت علىىىى رأب الصىىىدع الىىىأي خلّفتىىىه هجمىىىات 11
المشىىىتركة ضىىىد التطى ّ
جديدا.
زخما
ً
أيلول/سبتمبر ومنح تلك العًلقات ً
من وجهة نظر السعودية ،كانىت بدايىة فتىرة أوبامىا مبهىرة قبىل أن يخفىت بريقهىا بشىكل
كارثي ،وذلك في ظل تباين اآلراء حول الربيع العربي وحقوق اإلنسىان والحىرب األهليىة فىي
سوريا ،وخاصة جهود أوباما للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران .حيال هأا الشأن يقىول
علي الشهابي ،الأي كان حتى السنة الماضية يرأس خلية تفكير ةمؤسسة العربيةة ،وهو مىن
المدافعين عن المصالح السعودية في واشنطن :ةلقد مرت المملكة العربية السعودية بستين
عا ًما من خيبات األمل مع حبيبتها (أميركا  ،ولكن أوبامىا كىان أول رئىيس منىأ جيمىي كىارتر
يقض مضجع السعوديينة.
ّ
ىدم المشىىورة إلدارة أوبامىىا بشىىأن قضىىايا
وحسىىب ريىىدل مىىن مؤسسىىة ةبروكينغىىزة ،الىىأي قى ّ
السياسة الخارجية ،فدن ةالربيع العربي زعزع بًل شك العًلقات األميركية السىعودية .بالنسىبة
لهم ،كانت استجابة الواليات المتحدة إلى دعوات اإلصًلح في العالم العربي متعاطفة بشكل
كبير مما أ ّدي إلى فتور العًلقات بينهمىاة .لكىن ترحيىب الواليىات المتحىدة الظىاهري بحركىات
مخي ًبىا لآلمىال فىي
سياسيا تزامن مع ما بدا للسعوديين
تهديدا
اإلصًلح التي تشكّل
ً
تقاعسىا ّ
ً
ً
العمل على جبهات أخري قريبة مىن حىدودهم أي فىي سىوريا والعىراق واالتفىاق النىووي مىع
حىأرا مىن اسىتحواذ الحىوثيين
إيران .وفي اليمن كان لواشنطن شكوكها تجىاه الحىرب ولكىن
ً
ونظرا لحساسية العًلقات األميركية السعودية التي أصبحت ّ
هشة بعد االتفىاق
على السلطة،
ً
قدمت إدارة أوباما في نهاية المطاف الدعم العسكري والدبلوماسي لجهود المملكة
اإليرانيّ ،
العربية السعودية في اليمن.
اشتدت معارضة الكونغرس للدعم العسكري األميركىي للحملىة
ومع استمرار الحرب في اليمن
ّ
السىعودية ،إلىىى جانىىب تنىامي الرقابىة علىىى مبيعىىات األسىلحة األميركيىىة المقترحىىة للريىىاض.
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وبحلىىول موعىد االنتخابىىات األميركيىىة عىىام  2016كانىىت المملكىىة العربيىىة السىىعودية تكىىافح
الستعادة عًلقاتها المتميزة مع الواليات المتحدة .ومع انتخاب دونالد ترامب ،الجمهوري الأي
المتشددة تجاه إيران ولم يثر ضجة حىول حقىوق اإلنسىان،
يشارك الرياض في وجهات النظر
ّ
أيضا على أعباء محتملة.
حصلت المملكة العربية السعودية على شريان الحياة ،ولكن ً
فوج القادة السعوديون ،مثل كثيرين ،بفىوز ترامىب المفىاج فىي انتخابىات سىنة ،2016
وانطلقوا بسرعة لبناء جسور التواصل مع اإلدارة الجديىدة وترسىيخ الىروابط الشخصىية بىين
ولي العهد محمد بن سلمان وترامب ،وخاصة نسد العًلقات مع جاريد كوشنر صهر الىرئيس.
كان القادة السعوديون على استعداد لتجاهل تعليقىات ترامىب وكىانوا حريصىين علىى إقامىة
عًلقات مع رئيس غير تقليدي لم يسبق اختباره قبل أن يتمكن الزعماء األجانب اآلخرون من
ذلك .وقال الشهابي :ةكانت واشنطن مثل روما في اإلمبراطورية الرومانية ،ونحن مثل دولة
تابعة عليها أن تحيي اإلمبراطور .يمكنك وضع قرد في البيت األبيض وسنحيّيهة.
ىتد غضىىب
اعتىىرض ترامىىب علىىى جهىىود الكىىونغرس للحىىد مىىن التعىىاون العسىىكري .ولىىم يشى ّ
الكونغرس على المملكة العربية السعودية إال بعد القتل الوحشي لكاتب العمود في صىحيفة
واشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية فىي إسىطنبول فىي تشىرين األول/
أكتىىوبر عىىام  2018علىىى يىىد عمىىًلء سىىعوديين .لكىىن مىىرة أخىىري تىىد ّخل ترامىىب لحمايىىة
جزئيا إلى العًلقات االقتصىادية بىين البلىدين والمخىاوف مىن تزايىد نفىوذ
مشيرا
السعوديين،
ً
ً
منافسي الواليات المتحدة اآلخرين في الشرق األوسط.
لكن هأه العًلقات الرئاسية كلّفت الرياض الكثيرُ .ينظر إلى محمد بن سلمان على أنه قريىب
بشكل استثنائي من كوشنر وترامب .ولكن ال شك أن االنتفاع مىن نجاحىات رئىيس ال يتمتىع
ووقع توجيه تهم إليه لعزلىه لىيس أفضىل طريقىة لتحسىين صىورة المملكىة
بشعبية
تاريخيا َ
ً
أن االنفتاح على البيت األبيض ةساهم في إقامة عًلقىة،
العربية السعودية.
ويؤكد الشهابي ّ
ّ
ولكن على الجانب اآلخر خلق أوجه تشابه بين المملكة العربية السىعودية وترامىبة ،وهىو مىا
أضر بقضية السعودية في الكونغرس والصحافة في وقت كانت فيه المشادات الحزبية علىى
ّ
ةإن احتضىان ترامىب كلّىف السىعودية أكثىر ممىا
أوجها في واشنطن .ويضيف الشهابي
ً
قىائًلّ :
قدمتهة.
ّ
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رغم عقود من العًلقات االقتصادية الوثيقة والتعاون العسىكري ومكافحىة اإلرهىاب يبىدو أن
جىأورا عميقىة فىي الواليىات المتحىدة مىن شىأنها إضىفاء
المملكة العربية السعودية لم تزرع
ً
بعيدا عن الملوك والجنىراالت والرؤسىاء .وهىأا يعنىي أنىه
الطابع
المؤسسي على عًلقتها بها ً
َّ
عندما توترت العًلقات بىين البلىدين لىم يكىن لىدي الريىاض العديىد مىن الحلفىاء الخىارجيين
للدفاع عنها في واشنطن .في هأا السياق قال الدبلوماسي األميركي السابق فيرستين :ةلقد
كانت عًلقة عرضها ميل واحد وعمقها بوصةة.
بعد ذلك ،جاءت تجاوزات محمد بن سلمان في السياسة الخارجية ومنها الحرب الكارثيىة فىي
اليمن ،واالختطاف االفتراضي لرئيس الوزراء اللبناني بهىدف الضىغط علىى إيىران وحىزب اهلل،
والحظر المفروض على قطر جارتها الصغيرة والشريك العسكري الرئيسىي للواليىات المتحىدة.
أما على المستوي الداخلي ،فكانت هناك تقارير منتظمة حول انتهاكات حقوق اإلنسىان التىي
ُترتَكب في المملكة ،باإلضافة إلى عملية االبتزاز لجمع حوالي  100مليار دوالر مىن الخصىوم
السياسيين األثرياء لتعزيز السلطة تحت غطاء حملة مكافحة الفساد.
طغت تلك الخطوات على حملة محمد بن سلمان الطموحة إلصًلح بىًلده وتنويىع اقتصىادها
أن الريىاض كانىت
القائم على إيىرادات الىنفط ،ممىا دفىع منتقىدي الكىونغرس إلىى اسىتنتاج ّ
أخيىرا المىرأة
مثًل منحت السعودية
تخطو خطوة إلى األمام وخطوتين إلى الوراء .عام ً 2018
ً
سجنوا
حق قيادة السيارة .لكن بعض أبرز الناشطين الأين ضغطوا من أجل هأه اإلصًلحات ُ
وتعرضوا للتعأيب ،حسب بعض التقارير .عًلوة على ذلك أضحت المملكة العربية السىعودية
ّ
أكثر من أي وقت مضى تعتمد على تحالفها مع واشنطن لتعزيز شرعيتها الدولية فىي الوقىت
الأي تخلّت فيه الدول األوروبية والمجتمع الدولي األوسع عن دعمها.
سىلبيا بالفعىل عنىدما فشىلت روسىيا
كان موقف المملكة العربيىة السىعودية فىي الكىونغرس
ً
والمملكة العربية السعودية في أوائل آذار /مارس  2020في التوصىل إلىى اتفىاق للحىد مىن
وحًل شراكة كانت قائمة منأ ما يقارب ثًلث سنوات أسىهمت فىي إبقىاء أسىعار
إنتاج النفطّ ،
نسبيا .بدأت روسيا حرب أسعار النفط ،لكن المملكة العربية السعودية أنهتهىا
النفط مرتفعة
ً
من خًلل رفىع اإلنتىاج بشىكل كبيىر وتخفىيض سىعر بيىع صىادراتها النفطيىة .هىأه الخطىوة،
شىل الحركىة االقتصىادية فىي
مقترنة باآلثار االقتصادية الكارثية لوباء فيروس كورونا الىأي ّ
جميع أنحاء العالم ،أ ّدت إلى هبو

أسعار النفط إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.
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خًلفًا لعام  1973عنىدما اسىتخدمت المملكىة العربيىة السىعودية سىًلح الىنفط لرفىع األسىعار
وإيأاء الواليات المتحدة ،حقّقت أسعار النفط المتهاوية هىأه المىرة الهىدف المطلىوب .يحتىاج
دوالرا للبرميىل
منتجو النفط الصخري في الواليات المتحىدة إلىى أسىعار نفىط أعلىى مىن 40
ً
تسببت في هبو
لتحقيق سعر التعادل .ولكن حرب األسعار الروسية السعودية ّ

سىعر الىنفط

دوالرا ثم إلى أرقام سلبية ،ممىا أ ّدي إلىى موجىة مىن اإلفًلسىات وأضىرار اقتصىادية
إلى 25
ً
طالت الشركات من تكساس إلى داكوتا الشمالية..
يركىز علىى حقىوق اإلنسىان فىي الكىونغرس ويطىالبون
ليس الديمقراطيون وحدهم اآلن من ّ
أيضا ُيشكّكون بالكامل في األساس الأي تقوم عليه العًلقىة
باالنتقام ،بل بات الجمهوريون ً
األميركية السعودية .وفي أواخر نيسان /أبريل حىث السىيناتور الجمهىوري القىوي عىن واليىة
أوكًلهوما جيمس إنهوف إدارة ترامىب علىى ةمعاقبىة سالمملكىة العربيىة السىعودية وروسىياح
علىىى سىىلوكهما العىىىدوانية .يقىىول ريىىىدل إن ةالسىىعوديون لىىديهم مشىىىكلة خطيىىرة مىىىع
الىىديمقراطيين ،وهىىأا واضىىح منىىأ فتىىرة طويلىىة ...وفىىي الوقىىت الىىراهن أفسىىدوا عًلقىىتهم
بىىالجمهوريينة .ومىىن جهتىىه ،قىىال كىىيفن كريمىىر ،السىىيناتور الجمهىىوري عىىن واليىىة داكوتىىا
الشمالية :ةأعتقد أن التحالف االستراتيجي الأي بيننا وبين السعودية قد تداعى ،وستسىتغرق
طويًلة.
إعادة بناء الثقة وق ًتا
ً
هل الزواج الأي بدأ في قناة السويس سنة  1945على وشك االنتهاء بطًلق؟
إن األسس التي انبنت عليها العًلقات وخاصة منىأ سىنة  1980جىري التخلىي عليهىا بصىمت.
تعهدت الواليات المتحدة األميركية لسنوات بالدفاع عن المملكة العربيىة السىعودية وضىمان
التدفّق الحر للنفط بما يفيد االقتصاد العالمي .وبدخولها مرحلة المنافسة بين القوي العظمى
تسىىعى إدارة ترامىىب النتىىزاع الثىىروات األميركيىىة مىىن الشىىرق األوسىىط لمواجهىىة منافسىىيها
العالميين روسيا والصين.
هىددت الهجمىات اإليرانيىة نىاقًلت الىنفط بىالقرب مىن الخلىيد
في صىيف عىام  2019عنىدما ّ
الفارسي تدفّق الىنفط تم ّثىل رد ترامىب بالطلىب مىن حلفائىه مثىل اليابىان وكوريىا الجنوبيىة
متسائًل عن سبب استمرار الواليىات المتحىدة األميركيىة بتنفيىأ هىأه المهمىة
حماية سفنهم،
ً
تعرضت منشىآت نفىط
منأ عقود ،ما لم تكن دول أخري تدفع مقابل ذلك .في ذلك الخريف ّ
تسىبب فىي غضىون دقىائق بتراجىع
سعودية عديدة لهجوم إيراني حسب بعض المزاعم ،مىا
ّ
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اإلنتاج العالمي بحوالي  5بالمئة .وقد كان رد الواليات المتحدة علىى ذلىك عىدم القيىام بىأي
شيء ،ما عدا نشر تغريدة من قبل ترامب.
إن الشيء الوحيد الأي تغيّر خًلل العقد الماضىي هىو تراجىع اعتمىاد الواليىات المتحىدة علىى
الىىنفط السىىعودي ونفىىط الشىىرق األوسىىط .وهىىأا مىىن شىىأنه أن يضىىع العًلقىىات األميركيىىة
السعودية على أساس مختلف عما كانت عليه في البداية أو فىي السىبعينيات أو خىًلل حىرب
الخليد .في سياق متصىل أضىاف كىوك ةلقىد اختلفىت مصىالح الواليىات المتحىدة فىي الشىرق
سىميت بىى
األوسط عما كانت عليه من قبلة .حتى لو خلقت طفرة الطاقة األميركية أسطورة ُ
ةاستقًللية الطاقةة ،حيث ال يزال المنتجون األميركيون رهائن إلى حد كبير للنفط السىعودي
وضغو

متحىررة بعىد كىل هىأه العقىود مىن نفىط الشىرق
السوق العالمية ،فدن رؤية أميركا
ّ

األوسط تجعل من السهل علينا تخيّل إعادة صياغة شاملة للصىفقة العشىوائية التىي أبرمهىا
روزفلت مع بن سعود.
يعتقد خبراء آخرون أن أغلب الروابط التىي عقىدت بىين البلىدين ال تىزال قائمىة .وقىال بىًلل
عمليىا
صعب ،المحلل في معهد الشرق األوسط :ةبعد قطوع هجمات  9/11ال يمكن أن نفكّىر
ً
حدا للعًلقة أسوأ من هأه الحادثىةة .ومىا دامىت الواليىات
في حصول أمر من شأنه أن يضع ً
المتحدة تواصل اعتبار إيران مصدر تهديد كبير فىدن العًلقىات الوثيقىة مىع المملكىة العربيىة
السعودية سيكون لها جاذبية قوية .في هأا الشأن أفاد كالي توماس ،خبير الشىرق األوسىط
في مركز األمىن األميركىي الجديىد ،بىأن العًلقىات األميركيىة السىعودية الصىاعدة ةليسىت إال
مجرد حل ،وذلك بالنظر إلى الطبيعىة التاريخيىة والتقليديىة لتلىك العًلقىة .فمىن الصىعب أن
تقسو على شريك أثبت أنه من الشركاء القًلئل الأين يمكننا االعتماد عليهم ضد إيرانة.
لكن خًلل هأه األزمة األخيرة كانت عًلقة السعودية الوثيقة مع ترامب هىي العامىل الوحيىد
الأي أنقأها من ردة فعىل الكىونغرس المضىادة ،وحالىت دون انهيىار العًلقىة التىي اسىتمرت
ثمانية عقود .لكن قد يتغير ذلك في تشرين الثىاني /نىوفمبر ،وقىال ريىدل :ةأعتقىد أن هىأه
المرة مختلفة .إذا فاز بايدن فمن المحتمل أن نري إعادة تقييم جوهرية للعًلقاتة.
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الحياة بعد كوفيد19-
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غير بها الوباء العالم
ستة مف ّكرين بارزين يعكسون الكيفية التي ّ
مجلة ةالمال والتطويرة ،صندوق
النقد الدولي ،حزيران 2020
دانيال ساسكيند ،أستاذ مادة االقتصاد بكلية باليول في جامعة أوكسفورد

جزئيا ألنها تحتوي على العديد من الميزات الجديدة وغير المألوفة .حالة
هأه األزمة مقلقة
ً
طوار طبية عالمية ناجمة عن فيروس ال نزال ال نفهمه بالكامل .كارثة اقتصادية ذاتية
أيضا أن
األسباب كر ّدة فعل ضرورية الحتواء انتشاره .ومع مرور الوقت أصبح من الواضح ً
جديدا على اإلطًلق .يبدو أن
الكثير من أكثر األشياء إثارة للقلق بشأن هأه األزمة ليس
ً
االختًلفات الًلفتة في عدوي كوفيد 19-ونتائجها تعكس عدم المساواة االقتصادية القائمة.
هناك اختًلالت ملحوظة بين القيمة االجتماعية لما يفعله ةالعمال الرئيسيونة واألجور
حقا.
المنخفضة التي يتلقونها نتيجة الفشل المألوف للسوق في تقدير ما هو مهم ً
كان من المتوقع أن يكون هناك ترحيب وتصديق للمعلومات الخاطئة والمضلِّلة حول
نظرا لعقد من الشعبوية المتزايدة وتراجع الثقة في الخبراء .وكان من غير المفاج
الفيروسً ،
نظرا لًلحتفال بالسياسة العالمية ةبلدي
عدم وجود استجابة دولية َّ
منسقة بشكل صحيحً ،
إن األزمة هي وحي بمعنى حرفي أكثر بكثير  -فهي تركز اهتمامنا
ً
أوالة في السنوات األخيرةّ .
الجماعي على العديد من الظلم والضعف الموجود بالفعل في الطريقة التي نعيش بها م ًعا.
سابقا فمن الصعب عدم رؤيتها اآلن.
ً
إذا كان الناس ُع ْم ًيا عن هأه األخطاء
كيف سيبدو العالم بعد كوفيد19-؟ العديد من المشاكل التي سنواجهها في العقد القادم
تطرفًا من تلك التي نواجهها اليوم .سيبدو العالم مختلفًا بشكل
نس ًخا أكثر ّ
ستكون ببساطة َ
 1تعريب :علي مراد.
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كبير هأه المرة فقط إذا قررنا اتخاذ إجراءات لحل هأه المشاكل وإحداث تغيير أساسي مع
خروجنا من هأه األزمة.
جيمس مانييكا ،رئيس ومدير معهد ماكينزي العالمي

سىابقا .إن آثىار
ً
المرجح أن يعود العالم بعد كوفيد 19-إلىى العىالم الىأي كىان عليىه
من غير
َّ
الوباء تتسارع في العديد من االتجاهات الجارية بالفعل في االقتصىاد العىالمي .ينطبىق هىأا
بشكل خاص على االقتصاد الرقمي مع ارتفاع السلوك الرقمي مثل العمل عىن ُبعىد والىتعلّم
أيضىا ،بمىا فىي
والطبابة عن ُبعد وخدمات التوصيل .قد تتسارع التغييىرات الهيكليىة األخىري ً
ذلك إضفاء الطابع اإلقليمي على حركة اإلنتاج والتوزيىع وانفجىار آخىر فىي تىدفقات البيانىات
عبر الحدود.
لقد وصل مسىتقبل األعمىال إلىى مصىيره بشىكل أسىرع مىع التحىديات المصىاحبة لىه  -التىي
يحتمل أن يتضاعف كثير منها  -مثل استقطاب الدخل ،وضىعف العمىال ،والمزيىد مىن العمىل
التحوالت المهنية .هىأا التسىارع لىيس نتيجىة للتقىدم
الضخم ،وضرورة أن يتكيّف العمال مع
ّ
أيضا العتبارات جديدة متعلقىة بالصىحة والسىًلمة ،وستسىتغرق
التكنولوجي فحسب ،بل هو ً
االقتصادات وأسواق العمل وقتًا للتعافي ومن المحتمل أن تنبثق مختلفة.
مىىع تضىىخيم هىىأه االتجاهىىات ،أدت حقىىائق هىىأه األزمىىة إلىىى إعىىادة النظىىر فىىي العديىىد مىىن
المعتقدات ،مع تأثيرات محتملة على الخيارات طويلة المدي لًلقتصاد والمجتمع .تتراوح هأه
التأثيرات من المواقف حول الكفاءة مقابل المرونىة ،ومسىتقبل الرأسىمالية ،وتكثيىف النشىا
االقتصىىادي والمعيشىىة ،والسياسىىة الصىىناعية ،ومقاربتنىىا للمشىىاكل التىىي تىىؤ ّثر علينىىا جمي ًعىىا
وتىىدعو إلىىى عمىىل عىىالمي وجمىىاعي  -مثىىل األوبئىىة وتغيّىىر المنىىا  -إلىىى دور الحكومىىة
فىدن الخيىارات التىي تىم اعتمادهىا أثنىاء األزمىات يمكىن أن
والمؤسسات .وكما أظهر التىاريخ ّ
حاسما هو الحاجة إلى عمىل جمىاعي لبنىاء اقتصىادات
تشكّل العالم لعقود قادمة .ما سيظل
ً
توفّر النمو االقتصادي الشامل واالزدهار والسًلمة للجميع.
جين سالدانها ،مديرة الشبكة األوروبية للديون والتنمية

المقىدم لًلقتصىادات الناميىة
تختبر جائحة كوفيد 19-حدود التعاون العالمي .وال يزال الدعم
َّ
على وجه الخصوص غير كاف .وقد تضررت هأه االقتصادات في وقت مبكر جىراء االنكمىاش
االقتصادي العالمي ،عبر التدفقات القياسية لرؤوس األموال وتشىديد األوضىاع الماليىة .هىأه

الرصد االستراتيجي
االقتصادات تواجه أسوأ أزمة إنسانية منأ الحرب العالمية الثانيىة ،وتعىاني مىن ضىغو

غيىر

مسىىبوقة علىىى قىىدرتها الماليىىة المحىىدودة بالفعىىل لمعالجىىة االحتياجىىات الصىىحية العامىىة
واالحتياجات االجتماعية العاجلة.
سوف يكون للخيارات التي جري اعتمادها اآلن عواقب بعيدة المدي .االعتماد على المزيد من
تسىبب بهىا
الشيء نفسه ال يمكن الدفاع عنه إذ إنه يتجاهل حجىم المعانىاة اإلنسىانية التىي
ّ
دورا لصندوق النقد الىدولي فىي
الوباء .يجب أن تشمل أجندة إصًلح مًلئمة لألمم المتحدة ً
معالجة المشىاكل الهيكليىة التىي أدت إلىى تفىاقم الىدين فىي االقتصىادات الناميىة .يجىب أن
بعيدا عن اإلصًلحات الصديقة للسوق والحوافز لًلسىتثمار
تحول هأه األجندة تمويل التنمية ً
ّ
ّ
التقشف .عًلوة على ذلك يجب علىى البلىدان الغنيىة فىي
الخاص .يجب أن تتخلى عن عقيدة
أيضىىا تصىىحيح
النهايىىة أن تفىىي بالتزاماتهىىا فىىي مجىىال المسىىاعدة اإلنمائيىىة الرسىىمية .يجىىب ً
اختًلالت القوة في المؤسسات العالمية من أجل اعتراف عادل باحتياجات وحقوق ثلثي سكان
العالم الأين يقيمون في جنوب الكرة األرضية.
إذا فشىىل المجتمىىع الىىدولي فىىي االسىىتجابة بشىىكل حاسىىم اآلن فسىىوف تتضى ّىرر خطىىة 2030
واتفاق باريس بشكل فادح .هناك حاجىة اآلن إلىى تعدديىة جديىدة  -تلعىب فيهىا إصىًلحات
رئيسىيا  -ويجىب أن تسىتند إلىى رؤيىة للتنميىة تضىع حقىوق
دورا
ً
مؤسسات ةبريتىون وودزة ً
اإلنسان والمساواة بين الجنسين والمنا ُنصب عينيها.
شاران بورو ،األمين العام لًلتحاد الدولي لنقابات العمال

شىموال ومرونىة واسىتدامة.
يجب أن يكون العىالم بعىد الموجىة األولىى مىن كوفيىد 19-أكثىر
ً
نعيش اليوم في عالم نما فيه عدم المساواة بين الدول وداخلها نتيجة لتسابق الشركات إلى
القاع وتفشي الفقر في جزء كبير من القوي العاملة العالميىة .لقىد عىانى العديىد مىن البلىدان
من الصدمات الخارجية لى كوفيد 19-بىدون حمايىة اجتماعيىة شىاملة ،أو أنظمىة صىحة عامىة
قوية ،أو خطة للوصول إلى هدف تصفير االنبعاثات الكربونية بحلول عام  ،2050أو اقتصىاد
حقيقي مستدام بوظائف عالية الجودة.
ُعق َد مؤتمر ةبريتون وودزة بينما كانت الحرب ال تىزال مسىتعرة وسىاهم فىي تشىكيل أسىاس
لعقد اجتماعي بعد الحرب .وبشكل مماثىل نحتىاج اليىوم إلىى صىياغة خطىة طموحىة إلعىادة
التأهيل بينما نعمل على القضاء على الوباء .الدعم الدولي هو مسألة بقاء جماعي واستثمار

الرصد االستراتيجي
في مستقبل الصحة واالقتصاد العىالمي والتعدديىة .الخيىار لنىا ،وسىتكون تصىرفات صىندوق
حاسما.
عامًل
النقد الدولي والنظام المتعدد األطراف
ً
ً
جديدا .يمكن أن يشكّل االستثمار
اجتماعيا
وعقدا
يجب أن يكون هدفنا للتعافي عمالة كاملة
ً
ً
ً
العام في اقتصىاد الرعايىة والتعلىيم والبنيىة التحتيىة منخفضىة االنبعاثىات الكربونيىة العمىود
الفقري للتحفيز الأي يقلّل من عىدم المسىاواة .يمكىن لسياسىة األجىور والمفاوضىة الجماعيىة
وتنظيم سوق العمل إحياء الطلب على االستهًلك وتحفيىز المىداخيل مىع وضىع حىد لنمىوذج
عمالهىىا .وينبغىىي
تحمىىل أي مسىىؤولية تجىىاه ّ
األعمىىال التجاريىىة الىىأي يسىىمح للشىىركات بعىىدم ّ
تركز علىى أهىداف األمىم المتحىدة للتنميىة المسىتدامة
معالجة الديون من خًلل عملية إغاثة ّ
والنمىىو االقتصىىادي الىىدائم لكىىل بلىىد .لقىىد أعىىاق التوحيىىد المىىالي قصىىير النظىىر إدارة الىىدين
وتخفيضه بعىد األزمىة الماليىة العالميىة ،وسىيجعلنا مىرة أخىري أقىل قىدرة علىى التعامىل مىع
األزمات الصحية واالقتصادية المسىتقبلية .ويمكىن أن يكىون االزدهىار المشىترك ثمىرة عىالم
كوفيد 19-الأي يتميز بالطموح المشترك والتضامن العالمي.
سيرجيو ريبيلو ،أستاذ التمويل الدولي في كلية كيلوغ لإلدارة في جامعة نورث وسترن

سىىوف تتىىرك جائحىىة كوفيىىد 19-بصىىمة دائمىىة علىىى االقتصىىاد العىىالمي ،ممىىا سيتسى ّىبب فىىي
جىزءا مىن
تغييرات دائمة وتلقين دروس مهمة .مىن المحتمىل أن يصىبح فحىص الفيروسىات ً
حياتنا ،تما ًما مثلما أصبحت التدابير األمنية في كل مكان بعد  11أيلول .من المهم االستثمار
في البنية التحتية الًلزمة للكشف عن تفشي الفيروس في المستقبل .هىأا االسىتثمار يحمىي
االقتصادات في حال كانت الحصانة من كوفيد 19-مؤقّتة.
المرجح أن يصبح العمل عن بعد أكثر شيو ًعا .كان لدينا بعض األدلة على أن العمل من
من
َّ
المنزل هو على األقل منتد مثل العمل في المكتب .ومع ذلىك ،كانىت العديىد مىن الشىركات
جربه الكثيرون بنتائد جيدة ،قىد يكىون العمىل
ِّ
مترددة في تبني العمل عن بعد .اآلن بعد أن ّ
التحول الرقمي ،مع مزيد مىن
عن بعد موجو ًدا ليبقى .وقد أ ّدت أزمة الوباء إلى تسريع وتيرة
ّ
التوسع في التجارة اإللكترونية وزيادة في وتيرة اعتماد الطبابىة عىن بعىد ،وعقىد المىؤتمرات
ّ
عبر الفيديو ،والتعليم عبر اإلنترنت ،والتكنولوجيا المالية.
تتعامل الشركات التي تمتلك شبكات توريد دولية مع النقص واالختناقات ،ومن المحتمل أن
نري العديد من هأه الشركات تعيد بعض إنتاجها .لسىوء الحىظ فىدن هىأا االتجىاه لىن يخلىق

الرصد االستراتيجي
ستتوسىع الحكومىات
المىرجح أن تجىري أتمتىة معظىم اإلنتىاج.
العديد من الوظائف ألنىه مىن
َّ
ّ
بشكل أكبر بعد لعب دور الضامن والمستثمر كمًلذ أخير خًلل األزمىة .سىيزداد الىدين العىام
أن
أهم درس مىن جائحىة كوفيىد 19-هىو ّ
مما سيخلق ّ
تحديات مالية في جميع أنحاء العالمّ .
العمل م ًعا مهم لحل المشاكل التي تؤ ّثر على الجنس البشري بأكمله ،فنحن أقوي بكثير عند
اتحادنا.
إيان بريمر ،مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا

تغير مستمر قبل أزمة كوفيد 19-بوقت طويىل .قىام الفيىروس
كان النظام العالمي في حالة ّ
التاجي بتسريع ثًلثة من االتجاهات الجيوسياسىية الرئيسىية التىي ستشىكّل نظامنىا العىالمي
القادم ،والتي ستنتظرنا على الجانب اآلخر من هأا الوباء.
االتجاه األول هو زوال العولمة .تشير الصعوبات اللوجستية التي كشفت عنها األزمىة الحاليىة
التحول عن شبكات التوريد العالمية اآلنية .ولكن مع تزايد الصعوبات االقتصادية
بالفعل إلى
ّ
أوالة سىيدفع الشىركات إلىى تىوطين العمليىات
فدن النمو الحتمىي للقوميىة وسياسىة ةبلىدي ً
تفضل شبكات التوريد الوطنية واإلقليمية .االتجىاه الثالىث هىو صىعود الصىين
التجارية التي ّ
أن
الجيوسياسي ،الأي كان في طىور التشىكّل منىأ أكثىر مىن ثًلثىة عقىود .ولكىن فىي حىين ّ
حولت نفسها بنجاح إلى قوة عظمى اقتصادية وتكنولوجية ،لم يتوقع أحد أن تصبح
الصين ّ
تغيىىر ذلىك إذا اسىتمرت دبلوماسىىية
قىوة عظمىى ذات ةقىوة ناعمىىةة .يمكىن لهىأه األزمىة أن ّ
التصور بأن بكين كانت أكثىر فعاليىة مىن بقيىة العىالم فىي أدائهىا
األزمة في الصين واستمر
ّ
خًلل تفشي الفايروس.
حاال ال يعني وحده أنها كألك في الواقع .هناك سىبب يجعىل
بالطبع ،أن تبدو الصين أفضل ً
جىراء التسىتّر الصىيني
الناس يشككون في األرقام الصينية .وقد زاد انعدام الثقىة العىام هىأا ّ
األولي على تفشي الفايروس ،األمر الأي أوصل إلى انتشىاره العىالمي .يميىل دونالىد ترامىب
ّ
وإدارته إلى هأه الرواية كاسىتراتيجية انتخابيىة وتحويىل االنتبىاه عىن طريقىة تعىاطيهم مىع
تتقبل الصىين هىأا دون رد فعىل ،ممىا سىيجعل مىن المحتمىل بشىكل متزايىد أنىه
الوباء .لن ّ
بمجرد انتهاء العالم من الوباء الحالي فدننا سنغرق في حرب بىاردة جديىدة ،هىأه المىرة بىين
الواليات المتحدة والصين.
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أوال :تركيا والعالم العربي والتداعيات على واشنطن
ً
موحدة حيال أنقرة،
أن الشركاء العرب الرئيسيين للواليات المتحدة ال يمتلكون رؤية
رغم ّ
َّ
فد ّن هناك أنماطًا واضحة مشتركة بينهم .تم ّثل تركيا بالنسبة للمملكة العربية السعودية
وتهديدا في الوقت عينه .أ ّما الفرصة فهي مساعدة
واإلمارات العربية المتحدة واألردن فرصة
ً
أن تركيا تم ّثل
تركيا للبلدان السنّية األخري على احتواء النفوذ اإليراني ،وأما التهديد فهو ّ
النصير لإلخوان المسلمين واألحزاب السياسية التابعة لهم ،وهو ما تعتبره هأه العواصم
مهد ًدا لشرعيتها واستقرارها الداخلي.
العربية ّ
المتناقضين في العًلقة مع تركيا:
النموذجين العربيين
مثاالن على
َ
َ
عمان ،ولكن مع
ّ
األول هو مصر ،التي تتماشى بشكل عام مع منظور الرياض-أبو ظبيّ -
وبعد القاهرة الجغرافي
حساب مشوب باالضطرابات األخيرة فيها .بالنظر إلى األمن النسبي ُ
أن النظام القديم في القاهرة تم االنقًلب عليه من قبل
عن التهديدات اإليرانية ،وحقيقة ّ
فدن النظام المصري الحالي يضع قيمة أقل
حكومة بقيادة اإلخوان المسلمين تدعمها تركياّ ،
يركز على تركيا كتهديد ألمن النظام على
لتركيا كشريك الحتواء إيران،
ً
وبدال من ذلك ّ
أساس الدعم التركي للمعارضة الداخليةُ .يضاف إلى قلق مصر وإحباطها من أنقرة وتمس ّكها
مصر بأولويتها القائمة على سيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم  -التي ض ّعفها أردوغان

 1تعريب :حوراء بظاظة ،مريم عًلء الدين ،نورهان عكنان
Stephen J. Flanagan, F. Stephen Larrabee, Anika Binnendijk, Katherine Costello, Shira Efron, James
Hoobler, Magdalena Kirchner, Jeffrey Martini, Alireza Nader, Peter A. Wilson, “Turkey's Nationalist Course,
Implications for the U.S.-Turkish Strategic Partnership and the U.S. Army”, RAND Corporation, January 2020
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المشددة على الجيش
في تركيا على مدي العقد الماضي مع تحقيق السيطرة المدنية
َّ
التركي.
أما النموذج اآلخر المختلف في نظرة الدول العربية تجاه تركيا فهو قطر ،الشريك اإلقليمي
الأي يتمتع بالعًلقة األقوي مع تركيا وال يتبنّى وجهة نظر مصر بشأن التهديد الأي تفرضه
جماعة اإلخوان المسلمين .وأ ّدت األزمة الخليجية األخيرة إلى تعميق اعتماد قطر على تركيا
وزيادة البعد العسكري في شراكتهما.
تحد العًلقات المعقّدة بين الشركاء العرب وتركيا من تعزيز السياسة الخارجية األميركية
ّ
ظل انخرا
والمصالح األمنية األميركية في ّ

ص ّناع السياسات والمخطّطين العسكريين في

الواليات المتحدة برسم السياسة حيال الشرق األوسط .يتم ّثل التحدي األكبر في أن
األولويات المختلفة ألنقرة والعواصم العربية تخلق عقبات أمام الواليات المتحدة في
أن هأه الخًلفات بين أنقرة وأبو
الحصول على دعم الشركاء للمبادرات اإلقليمية .والواقع ّ
وعمان والقاهرة والدوحة والرياض تعيق الجهود األميركية اليوم وهناك أسباب عديدة
ظبي ّ
تجعلنا نتوقع استمرار هأا الوضع.
أن تنظيم الدولة اإلسًلمية يشكل
رغم اتّفاق أعضاء التحالف الدولي لمحاربة داعش على ّ
تهديدا فقد اختلفت تصوراتهم اختلفت بشكل كبير في كيفية تناسب تهديد داعش مع
ً
بيئات التهديد العامة لدي كل منهم .فقد أعطت أنقرة األولوية الحتواء الحكم الأاتي الكردي
وليس إنهاء وجود داعش ،في حين أعطت الواليات المتحدة األولوية للقضاء على تنظيم
داعش حتى في ظل خطر تصاعد الطموحات الكردية.
سعت الرياض بداي ًة إلى الحصول على فرصة إلضعاف إيران ،في حين سعت الدوحة إلى
عمان بالقلق إزاء احتواء الًلجئين،
اغتنام الفرص لدعم اإلسًلميين .ومن الطبيعي أن تشعر ّ
المتحدرون من أصول فلسطينية على األردنيين
يتفوق األردنيون
نظرا للتوازن الدقيق ،إذ
ّ
ّ
ً
صور ّية في
األصليين عدد ًيا .والنتيجة هي أنه على الرغم من ّ
أن هأه البلدان كانت شريكة َ
التحالف الأي تقوده الواليات المتحدة لمكافحة داعش ،فقد اتّبعت كل منها استراتيجيتها
وغالبا ما عملت هأه االستراتيجيات لتحقيق أهداف مشتركة .هأا التحدي مستمر
الخاصة،
ً
في إلقاء ظًلله على جهود مكافحة اإلرهاب في مرحلة ما بعد داعش .على سبيل المثال
عابرا للحدود في سوريا متم ّث ًًل بى ةهيئة تحرير
ستواجه الواليات المتحدة
ً
تهديدا جهاد ًيا ً

الرصد االستراتيجي
فدن تركيا والشركاء العرب
الشامة بعد هزيمة خًلفة داعش .وكما في المثال السابق ّ
الرئيسيين يختلفون في تحديد أولويات هأا التهديد نسبة لمصالحهم الوطنية المختلفة .قد
تستسلم قطر إلغراء دعم اإلسًلميين في سوريا للحفاظ على قوة المعارضة ،أ ّما الدول
إيديولوجيا لإلسًلميين مثل مصر واإلمارات العربية المتحدة فدنها
اإلقليمية األخري المعارضة
ً
ستعارض بشدة أي دعم أو ضم لهيئة تحرير الشام إلى التسوية التفاوضية.
المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية ،باعتبارها القوة الخليجية العربية األبرز
من
ّ
راغبة في الحصول على أي قوة معارضة متبقية ضمن مسعى شراء الوالءات لها ،إذ يشكّل
واضحا لألك.
مرشحا
المتحدر من غوطة دمشق الشرقية
جيش اإلسًلم
ّ
ً
ً
ينطوي الدور الأي تلعبه تركيا على فائدة كبري ما دامت تردع الكتلة التي تقودها المملكة
العربية السعودية عن العمل العسكري ضد قطر ،األمر الأي يطيل أمد النزاع ألن دعم تركيا
للدوحة يضع قطر على قدم المساواة مع منافسيها في مجلس التعاون الخليجي ،األمر الأي
يسمح لها بتجنّب التنازالت التي قد تحل النزاع حتّى بشرو

المرجح
التحالف الرباعي .ومن
ّ

طا بتركيا وقطر ،ما يضطر الواليات
أن تكون المخاطر المترتّبة على هأا الصراع أكثر ارتبا ً
المتحدة إلى االختيار بين مجموعات متنافسة من شركاء الشرق األوسط.
في أسوأ السيناريوهات يمكن أن يؤدي االنحياز األميركي المفتََرض لصالح أحد تلك
المعسكرات المتنافسة إلى حرمان الجيش األميركي من التشبيك أكثر مع دول المعسكر
اآلخر ،مما يعقّد القدرة على االستجابة في حالة الطوار

العسكرية في منطقة مسؤوليات

القيادة المركزية األميركية ،مثل التصعيد البحري مع إيران في الخليد الفارسي .بالنظر إلى
المتقدم في منطقة الخليد الفارسي وجنوب
الدور الرئيسي للجيش األميركي في وجوده
ّ
العراق (للتحو

من العدوان اإلقليمي اإليراني ولضمان أمن إسرائيل والشركاء اإلقليميين

سيتعين على مخطّطي الجيش أن يكونوا على دراية بهأه التوتّرات التي يمكن أن
اآلخرين
َّ
تعطّل خطط الطوار الحالية.

ثانيا :الشراكة الحأرة :مستقبل العًلقات اإلسرائيلية التركية
ً
كانت العًلقات اإلسرائيلية التركية منأ المصالحة في حزيران عام  2016مًلئمة ،وقد اتّسمت
األشهر األحد عشر األولى بعد االتفاق باتجاهات إيجابية ،السيما في تحسين الروابط

الرصد االستراتيجي
أيضا مؤشرات
االقتصادية ،وفي استعادة العًلقات الدبلوماسية والحفاظ عليها؛ وكانت هناك ً
على النقاشات العسكرية المبدئية في المقام األول حول الناتو .لكن منأ ذلك الحين نشأت
توتّرات دبلوماسية تعكس استمرار االختًلفات الجوهرية بين هأين الشريكين السابقين.
ففي العديد من المحطات هاجم أردوغان ةإسرائيلة بعد أن تبنّى سياسات مثيرة للجدل
تتعلق بالفلسطينيين ،فر ّدت ةإسرائيلة بقسوة وهاجمت حكم أردوغان االستبدادي
ومعاملته لألكراد – وهما القضيتان الحساستان في تركيا.
الطبيعة الشخصية للردود اإلسرائيلية على أردوغان لم تكن عفوية ،ففي نظر ةإسرائيلة
متعددة الوجوه يحكمها بالكامل اليوم رئيسها غير الموثوق
فدن تركيا التي كانت ذات يوم
ّ
به واالستبدادي وربما المعادي للسامية .وجاءت نتيجة االستفتاء الدستوري الأي أجري في
أن
 16نيسان عام  ،2017والأي منح سلطات شاملة ألردوغان ،لتؤكد شكوك ةإسرائيلة .إال ّ
وزارة الخارجية اإلسرائيلية شعرت حينها باالرتياح ألنه على عكس الحاالت السابقة ،عندما
أثارت الحمًلت االنتخابية التركية قضايا مع ةإسرائيلة لحشد الدعم ،لم يتم ذكر ةإسرائيلة
حتى في حملة االستفتاء االنتخابية.
بالنسبة لى ةإسرائيلة سيكون للقرارات التي يتّخأها أردوغان األكثر قوة ،إلى جانب العديد
التحديات الداخلية والخارجية للدول ،آثار على العًلقات اإلسرائيلية التركية في جميع
من
ّ
المجاالت مثل االقتصاد والطاقة والتعاون األمني والدبلوماسية .على المدي القصير ،يمكن
أن تنمو العًلقات االقتصادية ويستطيع البلدان مواصلة بعض تجارة الطاقة ،ولكن التعاون
يتحسن بشكل
بشأن هأه القضايا الحساسة (مثل األمن والدبلوماسية ليس من المتوقع أن
ّ
مفيد في أي وقت قريب.
تقريبا عن تركيا كشريك اقتصادي أو دبلوماسي
لم يكن لدي ةإسرائيلة في السابق بديل
ً
أن الوضع اختلف اآلن .فقد حلّت اليونان وقبرص ودول أخري محل
أو أمني في المنطقة إال ّ
تركيا في مناورات عسكرية مشتركة بعد إغًلق المجال الجوي التركي أمام رحًلت الجيش
اإلسرائيلي .ثم إ ّن تركيا التي كانت سوق تصدير مهمة للصناعات الدفاعية اإلسرائيلية خًلل
التسعينيات ومعظم أوائل العقد األول من القرن الواحد والعشرين ،أما اليوم فهناك أسواق
تاريخيا
فرصا مربحة .كما أن تركيا كانت
أخري أكبر متاحة أمام هأه الصناعات وتوفّر
ً
ً
الحليف الوحيد ألغلبية المسلمين في ةإسرائيلة ،التي باتت تتمتّع اآلن بعًلقات عبر القنوات
الخلفية مع السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،والعًلقات مع مصر واألردن ،اللتين أبرمت

الرصد االستراتيجي
ةإسرائيلة معهما اتفاقيات سًلم تتحسن باطراد ،بينما عًلقات تركيا مع هأه البلدان في
تراجع.
محل تركيا كوجهة سياحية قريبة بأسعار معقولة ألعداد كبيرة من
حلّت اليونان وقبرص
ّ
السكان اليهود ،وبينما كانت ةإسرائيلة وتركيا مهتمتين في البداية بصفقة غاز ،تدرس
ةإسرائيلة بدائل أخري كخط أنابيب ةإيست ميدة الأي يتم التفاوض عليه مع قبرص
لكن
واليونان وإيطاليا .وقد نجحت تل أبيب وأنقرة
تاريخيا في فصل االقتصاد عن السياسةّ ،
ً
ةالسامة بين البلدين يضيف مخاطر سياسية قد يرغب المستثمرون ورجال
المنا السياسي
ّ
األعمال في تجنّبها ،مما قد يعيق التقدم على الجبهة االقتصادية.
سبل لًلتفاق على
ستستمر ةإسرائيلة وتركيا في تقاسم األهداف المشتركة وينبغي إيجاد ُ
مهتمان بمنع وقوع كارثة إنسانية في غزة،
نهد إلعادة تأهيل قطاع غزة .كًل البلدين
ّ
التحديات التي تواجهها
وتستمر ةإسرائيلة بالترحيب بجهود تركيا إلعادة اإلعمار .غير أن أحد
ّ
ةإسرائيلة هو أن مساعدة تركيا لغزة يتم توجيهها من خًلل العديد من المنظمات الحكومية
وغير الحكومية ،بما في ذلك هيئة اإلغاثة اإلنساني التركية  ،IHH -المرتبطة بدعم حركة
طرقا للتعامل مع هأه الخًلفات بدقة عند
حماس .وقد وجدت ةإسرائيلة وتركيا في السابق ً
العمل على تحقيق هدف مشترك.
تقدم ملموس في عملية السًلم الفلسطينية اإلسرائيلية
من اآلمن االفتراض ّ
أن تحقيق ّ
سيؤدي إلى تغييرات في نهد تركيا تجاه ةإسرائيلة وسيساعد على تقريب البلدين من
بعضهما البعض .وكما كان الحال في مؤتمر مدريد للسًلم عام  ،1991واتفاقيات أوسلو،
وفك االرتبا

المرجح أن تستجيب أنقرة بشكل إيجابي
بين ةإسرائيلة وقطاع غزة ،من
َّ

للتقدم على الجبهة الفلسطينية وتع ّزز عًلقاتها مع ةإسرائيلة .وبعد أن سعت أنقرة إلى لعب
ّ
مهتمة بالوساطة في المحادثات بين اإلسرائيليين
دور الوسيط في الماضي فهي ال تزال
ّ
والفلسطينيين والمساعدة على فرض مبدأ الدولتين كحل للنزاع.

الخًلصة واالنعكاسات على الواليات المتحدة
لعبت أنقرة تقليد ًيا لعبة موازنة ،حيث حافظت على عًلقات وثيقة مع الواليات المتحدة
وحلفائها اآلخرين في الناتو ،وتتعاون بدرجات متفاوتة مع إيران وسوريا وروسيا .مع ذلك

الرصد االستراتيجي
ويدل الرد التركي الصارم
أقل حساسية.
أن قانون التوازن أصبح ّ
ّ
تشير التطورات األخيرة إلى ّ
على اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة لى ةإسرائيلة وانسحاب سفير تركيا لدي
الواليات المتحدة بعد افتتاح السفارة الجديدة في القدس على احتمال حدوث مزيد من
التدهور في العًلقات التركية األميركية.
كبيرا
مهما -
إقليميا
العبا
أيضا تركيا
لكن على المدي الطويل ،تري الواليات المتحدة ً
ً
ً
ً
ً
وقادرا عسكر ًيا  -يمكنه المساهمة في الموازنة السنّية
تقنيا
ومتقد ًما
ومكتظًا بالسكان
ّ
ً
ً
مهمة لتعزيز
إن العًلقات اإلسرائيلية التركية األفضل في هأا السياق ستكون
إليرانّ .
ّ
االستقرار اإلقليمي وحشد تحالف إقليمي يضم كًل البلدين لدحر النفوذ اإليراني .على الرغم
أن
حاليا مع كل من واشنطن والقدس هي في منسوب منخفضّ ،إال ّ
من ّ
أن عًلقات أنقرة ً
الواليات المتحدة ال يزال لديها نفوذ على ةإسرائيلة وتركيا ويمكنها استخدامه لمواصلة
متعددة .إذا اختارت اإلدارة
تسهيل التفاعًلت اإليجابية بين الجانبين على مستويات
ّ
األميركية القيام بألك ،فقد تدفع الجانبين إلى فصل خًلفاتهما األيديولوجية عن عًلقاتهما
البراغماتية وتجنّب التصعيد بشأن القضايا الحساسة  -سواء كانت قضية المسجد األقصى أو
االستقًلل الكردي .باإلضافة إلى ذلك يمكن للواليات المتحدة المساعدة في تشكيل
العًلقات التركية اإلسرائيلية على المدي الطويل من خًلل متابعة عملية سًلم إسرائيلية
التحسن في العًلقات اإلسرائيلية الفلسطينية
فدن
فلسطينية جادة .إذا كان التاريخ
مؤشراّ ،
ّ
ً
تحسن في العًلقات اإلسرائيلية التركية.
سيعقبه ّ
ثالثا :العالقات الروسية التركية :إدارة الخالفات في شراكة صعبة
كبيرا،
مهما من الناحية الجغرافية السياسية وسوق طاقة ً
جارا ً
تم ّثل تركيا بالنسبة لروسيا ً
فرصا لتوسيع إمدادات الغاز إلى أوروبا ،وتساهم في تقييد نفوذ حلف شمال
وهي ّ
تقدم ً
األطلسي واالتحاد األوروبي ،وتع ّزز موقع روسيا في الشرق األوسط .وهناك خمسة مجاالت
محتملة للتعاون والتفاعل بين البلدين.
العالقات االقتصادية
يحافظ كًل البلدين على المصالح االقتصادية في عًلقة إيجابية تتمحور حول الطاقة .مع
مصدرا للمنافسة في بعض األحيان ،حيث سعت روسيا إلى توسيع
أيضا
ذلك شكّلت الطاقة ً
ً

الرصد االستراتيجي
احتكارها للطاقة في جنوب أوروبا ،وسعت تركيا إلى االستفادة من موقعها الجغرافي لتصبح
مركز عبور مهم للطاقة ،خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي من حوض بحر قزوين وآسيا
مهما للغاز الطبيعي ،حيث يوفر
الوسطى .أما روسيا فدنها تمثل بالنسبة لتركيا
مصدرا ً
ً
الروس حوالي ثلث إجمالي الطاقة المستهلكة في تركيا .ومع حوالي  %55من الغاز التركي
المستورد من روسيا اليوم تسعى الحكومة التركية بشكل دوري لتنويع واردات الغاز من
أجل الحد من اعتمادها على موسكو .بعد  24تشرين الثاني عام  ،2015تاريخ إسقا

تركيا

القاذفة الروسية ،توقف التقدم في محادثات أنبوب ةتورك ستريمة بين الجانبين حتى
حزيران عام  2016حين اعتأرت تركيا عن الحادثة وجرت استعادة العًلقات االقتصادية
المتبادلة ،وتم استئناف مشروع تورك ستريم.
باإلضافة إلى الغاز والنفط ،أصبحت روسيا الشريك الحصري للحكومة التركية في خططها
إلنشاء ثًلث محطات للطاقة النووية ستبدأ بالعمل بحلول عام  ،2023الأكري المئوية
لتأسيس الجمهورية التركية .ولكن رغم المصالح المشتركة بين البلدين في مجال الطاقة،
تسبب ببعض الخًلفات مع
تبرز رغبة روسيا في السيطرة على النقل اإلقليمي للطاقة ما ّ
أن مشاريع مثل خط أنابيب بحر قزوين تتعارض مع
تركيا .وقد حأّرت موسكو من ّ
مصالحها .وللحد من التنويع لخطو

إمداد الطاقة عرضت روسيا حوافز تجارية لتعزيز

التعاون الثنائي في الطاقة مع أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان.
أن هأا
ع ّززت هأه العًلقات االقتصادية بعض التعاون السياسي ،ولكن على الرغم من إال ّ
دن الجهود التي تبألها موسكو الستخدام
النهد قد يأتي بنتائد عكسية في المستقبل .ف ّ
أسعار الغاز أو التجارة في التعامل مع أنقرة يمكن أن تثير ردود فعل تركية عنيفة ،وتؤ ّدي
تجدد جهود تركيا لتنويع أسواقها ومصادر الطاقة لتقليل اعتمادها على روسيا.
إلى ّ
الجهود الروسية لتقويض المؤسسات الغربية
تم ّثل جهود روسيا لتقويض الناتو واالتحاد األوروبي وإيجاد بدائل للمؤسسات الغربية
نظرا إلى
مصلحة روسية رئيسية ،األمر الأي يشكّل
مصدرا للتوتر في العًلقة مع تركيا ً
ً
تقوض العًلقات التركية
اهتمامها بضمانات الناتو األمنية وسعيها لًلندماج في أوروبا ،رغم ّ
التقليدية القوية مع الواليات المتحدة بسبب معارضتها العلنية للغزو األميركي للعراق عام
أيضا فوائد عملية للبلدين في غياب عضوية االتحاد األوروبي،
تقدم الشراكة ً
ّ .2003

الرصد االستراتيجي
مهما لألسواق األوروبية بالنسبة لتركيا.
وتشكل العًلقات االقتصادية القوية مع روسيا ً
بديًل ً
أما بالنسبة لروسيا ،فدن التعاون مع تركيا على خط أنابيب الغاز ةتورك ستريمة يسمح لها
أيضا إلى مغازلة تركيا
بالتحايل على العقبات التنظيمية لًلتحاد األوروبي .وتسعى روسيا ً
من خًلل تعزيز التعاون الدفاعي ومبيعات األسلحة.
في حين أن الشكوك المشتركة بين المؤسسات التي يقودها الغرب والنزاعات السياسية مع
حاليا مصدر تماسك بين روسيا وتركيا فالحكومتان
الواليات المتحدة وأوروبا قد تشكل
ً
بعيدتان عن تشكيل عًلقة غير قابلة للكسر .تستمر أنقرة في إدارة االختًلفات السياسية
المهمة مع موسكو وتظل حأرة من نوايا الكرملين طويلة األجل .وقد أظهر القادة األتراك
أن الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي هما الشريك األمني األكثر
أنهم ال يزالون يرون ّ
موثوقية.

تعزيز القوة المحلية للدعم المتبادل لًلستبداد
إن اتخاذ القرارات الحكومية شديدة المركزية مع إدارة الحكم بثبات في كًل الدولتَين يجعل
ّ
العًلقات الشخصية بين بوتين وأردوغان أكثر أهمية .ينظر كًل الزعيمين إلى المعارضين
السياسيين واالحتجاجات الشعبية من خًلل عدسة استبدادية ،وقد وفّر االثنان لبعضهما
البعض الدعم المتبادل ضد الضغو

الغربية من أجل اإلصًلح الديمقراطي .وقد ساعد

الدعم المتبادل لًلستبداد بين الزعيمين على إصًلح الخًلف الثنائي خًلل األزمة
عبرت روسيا
الدبلوماسية األخيرة .عقب محاولة االنقًلب في تركيا في  15تموز ّ ،2016
شخصيا بشكل فوري عن التضامن مع الحكومة التركية ،بينما كان حلفاء تركيا
وبوتين
ً
الغربيون أبطأ وباهتين في ردود فعلهم ،ونشرت تقارير غير مؤكدة في وسائل اإلعًلم
الروسية أ ّن روسيا حأّرت تركيا من االنقًلب قبل وقوعه.
أيضا داخل كلتا الدولتين في توتر العًلقات ،فقد
ويمكن أن تسهم االعتبارات المحلّية ً
أظهرت التداعيات الدبلوماسية الناجمة عن أزمة إسقا

الطائرة الروسية عام  2015الجانب

السلبي المحتمل لتركيز السلطة في القيادة ،التي ت ّتخأ مواقف شعبوية مع القليل من القيود
التسبب بصراع غير مقصود
سية على السلطة .سلّطت الحادثة الضوء على خطر
ّ
المؤس ّ
َّ
وأخيرا ،فدن استعداد
بالنظر إلى استخدام الحكومتين الدعاية الرسمية لشيطنة الخصم.
ً

الرصد االستراتيجي
روسيا للتدخل في الشؤون الداخلية التركية قد يثير رد فعل عني ًفا من أردوغان ،خاصة إذا
يهدد أولويات أردوغان الداخلية.
كان هأا التد ّخل ّ
شراكة غير مستقرة في البحر األسود
لروسيا وتركيا مصالح أمنية كبيرة ومتقاربة إلى حد ما في البحر األسود ،وهو عامل كان في
تمة
بعض األحيان مصدر تعاون ولكن في كثير من األحيان ساحة للتنافس .إن روسيا مه ّ
صغيرا  -للحد من تواجد قوات الناتو األخري في البحر
بالعمل مع تركيا  -وإن كانت شريكًا
ً
حاليا إلى ضمان سهولة عبور أسطولها من البحر األسود لدعم
األسود .وتسعى روسيا
ً
العمليات الروسية في شرق البحر المتوسط والشرق األوسط عمو ًما .ومن األمثلة الواضحة
على هأا االهتمام المتبادل إنشاء ةالمجلس االقتصادي للبحر األسودة ،وقرار تركيا عدم
دعم ترشيح الواليات المتحدة لًلنضمام إليه ،وهو ما كانت بعض الدول المشاطئة للبحر
بأن وجود ةالقوة
مرارا ّ
األسود قد حاولت فرضه .ودأبت كل من تركيا وروسيا على التصريح ً
أن ةوجود الناتو
ؤكد على ّ
المتعددة الجنسيات لمهمة التعاون البحري في البحر األسودة ي ّ
ليس ضرور ًيا في البحر األسودة.
أعلنت روسيا عام  2016أنها تعتزم إنفاق  2.4مليار دوالر إضافية على مدي السنوات األربع
القادمة لتعزيز وتحديث أسطولها في البحر األسود ،بما في ذلك السفن السطحية األكثر
فضًل عن تطوير قدرات الدفاع الجوي
المزودة بصواريخ كروز المتطورة،
حداثة والغواصات
ً
ّ
البرمائي .وكشفت روسيا عن خطط إلنشاء قاعدة أسطول البحر األسود الجديدة بتكلفة
قدرها  1.4مليار دوالر بالقرب من شبه جزيرة القرم بحلول عام  2020والتي ستكون بمثابة
مقر ألسطول البحر األسود ،مع استمرار سفنها بالتواجد في مياه البحر األبيض المتوسط.
هأه الخطط تهدف إلى تطوير الحضور البحري الروسي بناء على مصادقة بوتين في تموز
ةمصممة
س ّمي ةالعقيدة البحرية الروسية الجديدةة التي أُعلن أنّها
عام  2017على ما ُ
ّ
لمواجهة طموحات الواليات المتحدة وحلفائها للسيطرة على أعالي البحار والضغط من أجل
التفوق الساحق لقواتهم البحريةة.
ّ
وقد خلص بعض المحللين األتراك إلى أنه ةمع ضم شبه جزيرة القرم أصبحت روسيا أكبر
تهديد عسكري فوري لتركيا مرة أخري ،كما كان الحال خًلل الحرب الباردة وفي القرنين
أن االعتبارات األمنية في البحر األسود لم تسفر عن احتكاكات
السابقينة .وعلى الرغم من ّ
بين تركيا وروسيا في السنوات األخيرة ،فد ّن الطموح الروسي المتزايد والقوة النسبية في

الرصد االستراتيجي
المنطقة ،المقترنة بميل تركيا إلى اللجوء إلى حلف الناتو في أوقات الخطر ،يمكن أن يمثل
حاج ًزا أمام العًلقات الثنائية العميقة والمستمرة بين البلدين.
الطموحات في الشرق األوسط
بالنسبة لروسيا يمكن أن تكون العًلقة التعاونية مع تركيا بمثابة حجر زاوية مهم في سعيها
أن النهد المتباين من جانب كل حكومة في
لتوسيع نفوذها في الشرق األوسط .لكن يبدو ّ
إن المخاوف الروسية
السياسة اإلقليمية من المحتمل أن يح ّد من نطاق هأه الشراكةّ .
العميقة من عدم االستقرار اإلسًلمي في القوقاز وتدفّق المقاتلين من تلك المنطقة من
وإلى النزاعات في الشرق األوسط ،وكألك ميل الكرملين للشركاء االستبداديين ،قد دفعت
الدعم الروسي لقوي األمر الواقع في جميع أنحاء المنطقة ،بما في ذلك الدعم لألسد في
سوريا وللحكم العسكري في مصر وليبيا .من ناحية أخري انحازت تركيا بشكل أساسي إلى
ارتياحا لقوي اإلسًلم السياسي .ويمكن أن تتأ ّثر العًلقة إذا تم
قوي التغيير وهي أكثر
ً
تجاهل مخاوف تركيا الدائمة حول احتمال قيام دولة كردية مستقلّة بالنظر إلى النهد
الروسي النفعي في النزاع السوري.
لقد كانت سوريا المصدر الرئيسي لًلحتكاكات الثنائية بين روسيا وتركيا منأ عام ،2011
حيث كان الدعم الروسي لألسد يتعارض في البداية مع سياسة تركيا المؤيدة لتغيير النظام
في سوريا ،ولكن بعد المصالحة تراجعت تركيا عن موقفها بشأن ضرورة اإلطاحة باألسد من
السلطة ،وتعاونت مع روسيا في المبادرات العسكرية والدبلوماسية حول سوريا ،بما في
ذلك اتفاق أيار عام  2017بين روسيا وتركيا وإيران إلنشاء أربع ةمناطق لخفض التصعيدة
في األجزاء التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا.
مهد ًدا من قبل الدول الساعية إلنهاء الصراع السوري إذا
قد يكون مستقبل التعاون اإلقليمي َّ
مؤخرا إلى تنصيب نفسها
لم تأخأ في االعتبار المصالح التركية .خارج سوريا ،سعت موسكو
ً
كعنصر فاعل مسؤول في المنطقة للحفاظ على عًلقات جيدة مع جميع الحكومات الحالية
في الشرق األوسط ،بما في ذلك ةإسرائيلة .هأا يتناقض بشكل حاد مع دعم تركيا لإلخوان
المسلمين في مصر وفي أماكن أخري.

الخًلصة :االنعكاسات على الواليات المتحدة

الرصد االستراتيجي
إن دراسة خمسة عناصر رئيسية في العًلقات الروسية التركية المت ّسعة تشير إلى أ ّنه على
أن بعض القوي قد تستمر في الجمع بين البلدين في السنوات المقبلة ،هناك
الرغم من ّ
نقا

هامة من االحتكاك والمصالح المتباينة .ستبقى األمور مرتبطة بقدرة روسيا وتركيا

على التوصل إلى طريقة جديدة للتعاون ،أو ستواصًلن التأرجح بين التعاون والصراع مع
إدارة االختًلفات المهمة ،آخأين بعين االعتبار معيار االستعداد التركي للقبول بتوسيع
الطموح الروسي في العناصر الخمسة سالفة الأكر .حتى لو كانت تركيا على استعداد
فدن الصراع غير المقصود في أي واحدة من القضايا
الستيعاب روسيا في العديد من القضايا ّ
الخمسة قد يخرج عن التقارب طويل األجل .مع ذلك يجب على صانعي السياسة في
تظل تركيا حليفًا ال يمكن التنبؤ به وأكثر استعدا ًدا للعمل
الواليات المتحدة أن يتوقّعوا أن
ّ
مع روسيا في أغراض متعارضة بشأن بعض القضايا عندما تملي ذلك مصالحها الوطنية
المتغيرة.
ّ
تتعارض التطورات في العًلقة القائمة على الطاقة بين روسيا وتركيا مع المصالح األميركية
إن
المتم ّثلة بالسعي لتقليل تركيا والدول األوروبية من اعتمادها على الطاقة الروسية ،إذ ّ
هدف الواليات المتحدة المتم ّثل بتطوير خطو

متعددة لنقل طاقة بحر قزوين
أنابيب
ّ

أن العًلقات التجارية الروسية التركية أفادت كًل الطرفين -
مهد ًدا .ومع ّ
ووسط آسيا سيكون َّ
أن استعداد روسيا الستخدام العقوبات التجارية كأداة عقابية يمكن أن
وخاصة تركيا – إال ّ
المصدرين األتراك للبحث عن أسواق بديلة .ويبدو أن هأه المخاوف والتباطؤ
يدفع
ِّ
المرجح أن يبقي حجم التجارة اإلجمالي أقل بكثير
االقتصادي المحتمل في كًل البلدين من
َّ
لمعلَن.
من هدف الى  100مليار دوالر ا ُ
تم ّثل رغبة روسيا في إضعاف المؤسسات الغربية وتقويضها مجموعة أخري من الفرص
أن اإلحبا
والتحديات المحتملة للعًلقة مع تركيا .في حين ّ

من فشل عملية االنضمام إلى

االتحاد األوروبي ،والتوتّرات األوروبية اآلسيوية داخل تركيا ،قد يغأيان عًلقاتها على المدي
القريب مع روسيا ،فدن المواءمة االستراتيجية طويلة األجل سوف تتطلّب من تركيا االبتعاد
التأكد من أ ّنها لن تصطف إلى جانب
الدائم عن حلفائها في الناتو  -أو على األقل
ّ
المؤسسات الغربية ضد روسيا .قد يكون هأا المسار محفوفًا بالمخاطر في وقت تتحدي فيه
روسيا بشكل متزايد المعايير األمنية األوروبية وتستعرض قوتها العسكرية .وال يزال القادة
ميًل للجوء إلى
األتراك حأرين من النوايا الروسية وقدراتها العسكرية ،وقد أبدوا
مرارا ً
ً

الرصد االستراتيجي
مخيبا
أن الرد كان
الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي في األوقات الصعبة  -رغم ّ
ً
الوثيق بسياسات الناتو

متمسكة باالرتبا
لآلمال أحيا ًنا بالنسبة ألنقرة .وإذا بقيت تركيا
ّ
ستظل روسيا حأرة من تركيا
وخططه العسكرية وعملياته  -خاصة على أطراف روسيا -
ّ
كشريك طويل األجل.
أ ّدي االتجاه الواضح نحو الحكم االستبدادي في كًل البلدين إلى الدعم المتبادل في مواجهة
أن جنوح
االنتقادات الغربية ،وع ّزز الدور الفردي للقادة في تحديد مسار العًلقات الثنائية .إال ّ
أن أي أزمة ثنائية يمكن
الزعيمين إلى الخطاب القومي وغياب الضوابط على حكمهما يعني ّ
َ
أن موقف المواجهة من شأنه أن يع ّزز موقفه
أن تتصاعد بسرعة إذا اعتقد أي زعيم منهما ّ
يضر بالمصالح األميركية بشكل عام ضمن مساعي تقوية المؤسسات
المحلي .هأا التطور ّ
الديمقراطية في تركيا ومكافحة الجهود الروسية لتقويض المؤسسات الديمقراطية في
أوروبا والواليات المتحدة ،وقد يعاود الظهور كمصدر مستقبلي لًلحتكاك بين الواليات
المتحدة وتركيا.
أ ّدت االستثمارات الروسية األخيرة في أسطول البحر األسود والمكاسب اإلقليمية في المنطقة
لتعرض تركيا
نظرا
ّ
الساحلية إلى دفع توازن القوي في البحر األسود لصالح روسيا .و ً
للضغو العسكرية واالقتصادية الروسية فقد اتبعت استراتيجية لتحقيق التوازن بين الناتو
وروسيا .وقد أ ّدي ذلك إلى استمرار المناورات الثنائية مع البحرية الروسية في البحر األسود،
وكألك محادثات الدبلوماسيين وموظفي الحكومتين .وفي ضوء رغبة روسيا بتأكيد هيمنتها
اإلقليمية على البحر األسود ستكون تركيا مضطرة لقبول توسيع الحضور الروسي ومواصلة
اتباع نهد تعاوني للحفاظ على الوجود األميركي وحلف الناتو بشكل محدود .قد يكون لهأا
النهد آثار ملموسة على المًلحة البحرية األميركية خًلل األزمات ،كما كان الحال بعد غزو
بدال من ذلك يمكن لتوسيع روسيا قوتها العسكرية البحرية في
روسيا لجورجيا عام ً .2008
سيجر طلبات تركية إضافية من الناتو
المنطقة أن يعيد إحياء مقاربة أكثر صفرية ،األمر الأي
ّ
الهتمام أكبر بالبحر األسود.
تميّزت جهود روسيا لتوسيع نفوذها في الشرق األوسط بسياسات حازمة بشكل متزايد في
سوريا مع السعي للحفاظ على عًلقات جيدة مع الحكومات في جميع أنحاء المنطقة .ولتجنّب
مجاال للتنافس يتعيّن على تركيا أن تقبل بأن أولويات روسيا
السماح بأن يصبح هأا
ً

الرصد االستراتيجي
المختلفة اختًلفًا جوهر ًيا قد تؤدي أحيا ًنا إلى نتائد سياسية تختلف عن أولويات تركيا
اإلقليمية  -وتضمن أن تدار مثل هأه االختًلفات بشكل بنّاء .قد يكون مثل هأا النهد
تحد ًيا ،بالنظر إلى تاريخ دعم حزب العدالة والتنمية لإلسًلم السياسي في جميع أنحاء
ضطر تركيا
المنطقة ،والمخاوف التركية العميقة حول الحكم الأاتي الكردي المحتمل .سوف ت ّ
على وجه التحديد إلى قبول الدعم الروسي للقيادات العسكرية القائمة في مصر وليبيا
أمنيا .يمكن أن يؤدي
والتعامل بعناية مع الجماعات اإلسًلمية التي تعتبرها روسيا
ً
تهديدا ً
المتطرف في منطقة القوقاز إلى عرقلة الصفقة مع
االرتبا التركي بالنشا اإلسًلمي
ّ
الروس .ويمكن أن يؤدي الدعم الروسي لدولة كردية على حدود تركيا إلى حدوث الصدمات
من خًلل عًلقاتهما ،رغم أن الدعم الروسي الضمني للهجوم التركي على عفرين في سوريا
قد يشير إلى أن موسكو في هأا الصدد تعطي األولوية لعًلقتها بأنقرة .تعتبر العًلقة
عنصرا ها ًما في استراتيجية موسكو األوسع المتم ّثلة بتوسيع نفوذها في
الشاملة مع أنقرة
ً
الشرق األوسط وتحدي هيمنة الواليات المتحدة في المنطقة.
أن المنافسة المحتملة في البحر
من بين العناصر الخمسة للعًلقة بين تركيا وروسيا يبدو ّ
األسود والمصالح المتضاربة في الشرق األوسط من المرجح أن تخلق حواجز أمام الشراكة
العميقة والدائمة بين تركيا وروسيا .وقد أدت العًلقات الدافئة رغم االضطرابات بين أنقرة
تاريخيا بين تركيا
وموسكو بالنسبة للواليات المتحدة إلى تفاقم الكسور في التحالف الوثيق
ً
وأميركا .لكن المصالح المتنافسة ونقا

االهتمام المحتملة في عًلقات تركيا مع روسيا

جديدا .ويمكن لتركيا كواحدة من الحلفاء
نموذجا
تجعل من السابق ألوانه اعتبار ما يحصل
ً
ً
القًلئل الأين احتجوا بالتزامات األمن الجماعي لحلف الناتو في أوقات حرجة ،أن تطلب دعم
التحديات السياسية
الحلف خًلل أزمة مستقبلية مع روسيا ،تاركة واشنطن بمجموعة من
ّ
المختلفة تما ًما عن تحديات اليوم.

الرصد االستراتيجي

الرصد االستراتيجي
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الدولة اإلسًلمية (داعش هي قوة أكثر فعالية في سوريا ممىا كانىت عليىه قبىل أشىهر .إنهىا
تتحرك بحرية أكبر ،وتن ّفأ هجمات ف ّتاكة ضد أعدائها ،وتدخل القري لتحأير السكان المحليين
من التعاون مع األكراد أو النظام السوري أو التحىالف الىدولي .ويحشىد التحىالف الىأي تقىوده
الواليات المتحدة القوات إلبقاء الجماعة تحت الضغط.
بعىىد بدايىىة عىىام  2020شىىنت الخًليىىا النائمىىة هجمىىات مفاجئىىة اسىىتهدفت قىىوات سىىوريا
يسميه داعش ةالصحواتة (وهو مصطلح مهين يستخدمه داعش للفصىائل
الديمقراطية وما ّ
جنبا إلى جنب مىع قىوات سىوريا الديمقراطيىة والتحىالف الىدولي بقيىادة
المسلمة التي تعمل ً
الواليات المتحدة عبر سوريا  -من بقايا الجماعات السنية التي حاربت القاعدة في العراق مىن
 . 2008-2005استهدفت عمليات داعش األخيرة في سوريا جميع المناطق شرقي نهر الفرات
وصوال إلى الصحراء السىورية .ويبىدو أن داعىش قىد اسىتخدم وحىدات قتاليىة صىغيرة ولكىن
ً
منظّمة لتنفيأ العمليات األخيرة .بعد معركة باغوز فىي آذار عىام  2019التىي أنهىت بسىيطرة
تغير التنظيم بشكل كبير .سمحت هأه التعديًلت لىه
داعش على مناطق في سوريا والعراق ّ
بالتركيز على الهجمات المفاجئة ضد منافسيه واالستهداف االنتقىائي .تتعلىق أهىم التغييىرات
بقدراته المالية؛ وطبيعة عملياته العسكرية؛ وقدرتىه علىى التحىرك والقيىام بضىربات سىريعة
فضًل عن تشكيل خًليا صغيرة جديىدة تشىرف علىى الواجبىات الدينيىة واالجتماعيىة
ومؤلمة.
ً
مهما
في المناطق التي كان تنظيم داعش يسيطر عليها في السابق إلثبات أنه ال يزال ً
العبا ً
 -وإن كان سر ًيا  -يمكنه تشكيل األحداث وترهيب السكان المحليين.
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مركزة
هجمات ّ
ال يبدو أن تنظيم الدولة اإلسًلمية يفتقر إلى التمويىل لعملياتىه .وهىأا يعنىي أن المجموعىة
بدال من السطو أو السىطو علىى الطىرق
تركز على الهجمات العسكرية عالية القيمة ً
يمكن أن ّ
السريعة أو اقتحام المكاتب الحكومية لجمع األموال أو الفدية .بحسب شهادات بعض أعضىاء
داعش الىأين عملىوا فىي جمىع األمىوال فىدن معظىم األمىوال التىي كانىت فىي الرقّىة  -مركىز
ذاتيا بعد سقو
الخًلفة المعلنة ً

الموصل  -ال تزال في حىوزة القىادة الميىدانيين ،ومعظمهىا

على األرجح في سوريا .كان من المعتاد نقىل جميىع األمىوال والىأهب والفضىة إلىى منىاطق
آمنة قبل أن تصل المعارك إلى وسىط المدينىة ،وهىأا علىى األرجىح مىا حىدث فىي الموصىل
أن التنظيم نقل مًليين الدوالرات من الرقّىة إلىى
والرقة .أكد قادة داعش السابقون للمؤلف ّ
معقًل للجماعة في أوائل عام  ،2019لمنع المال من الوقوع فىي
ريف أبو كمال ،الأي أصبح
ً
ىول األمىىوال داعىىش
أيىىدي قىىوات سىىوريا الديمقراطيىىة والتحىىالف الىىدولي .مىىن المىىرجح أن تمى ّ
لسنوات ،خاصة وأن التزاماتها بتجهيز ودفع أعداد كبيىرة مىن المقىاتلين أو تمويىل العمليىات
العسكرية الرئيسية هي اآلن أقل بكثير مما كانت عليىه عنىدما كانىت تسىيطر علىى األراضىي
وكان لديها قوة قتالية أكبر بكثير .إذا احتفظت داعش ولىو بجىزء مىن ثروتهىا السىابقة ،التىي
قىىدرت ذات مىىرة بعشىىرات المًليىىين مىىن الىىدوالرات ،فدنهىىا تظىىل ثريىىة بمىىا يكفىىي السىىتمرار
عملياتها العسكرية .وتشير التقارير الواردة من السكان المحليين في شرق سوريا ومًلحظىات
ماليىا ،ممىا يمنحهىا حريىة تقديريىة أكبىر فىي اختيىار
أنشطتها إلى أن الجماعة ال تىزال قىادرة ً
بدال من إشغال نفسها بالحصىول علىى المىال .وتمىنح قىدر ُة داعىش تركي َزهىا علىى
معاركها ً
االستهداف االستراتيجي سرع ًة في عملياتها ،وحريىة فىي الحركىة ،وقىدرة أكبىر علىى تشىكيل
أن هجماته األخيىرة
الوضع األمنيُ .تظهر المراقبة الدقيقة لعمليات التنظيم خًلل عام ّ 2020
ىيما فىىي ديىىر الىىزور والر ّقىة وحمىىص والشىىدادي جنىىوب الحسىىكة ،تىىم
فىىي شىىرق سىىوريا ،ال سى ّ
تنفيأها على نحو جيد ،مما أ ّدي إلى ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش السىوري وقىوات
يركىز
يىدل علىى حريىة الحركىة التىي يتمتىع بهىا داعىش اآلنّ .
سوريا الديمقراطية ،األمر الأي ّ
التنظيم بشكل رئيسي على مهاجمة الميليشيات الشيعية غرب نهىر الفىرات حىول مىدن مثىل
الميادين ،وعلى مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية شرق الفىرات وقىوات النظىام السىوري فىي
المنطقىىة الصىىحراوية بىىالقرب مىىن حمىىص .تبىىدو هىىأه الهجمىات مختلفىىة عىىن هجمىىات العىىام
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تحديدا وفتكًا ،خاصىة بىين حمىص وجنىوب الحسىكة بىالقرب مىن
الماضي من حيث إنها أكثر
ً
الحدود السورية العراقية.
زيادة رؤية داعش
نشط تنظيم الدولة اإلسًلمية في الجزء الشرقي مىن ريىف ديىر الىزور وصىحراء حمىص حيىث
حارب النظام في بلدتي السخنة وكباجب على الطريق السريع الأي يربط دير الزور وحمص،
وص ّعد عملياته من االختطاف إلىى المواجهىات المباشىرة .تظهىر هىأه العمليىات أن داعىش ال
يواجه سوي قيود قليلة على حركته ووجوده .ومن المحتمىل أن يكىون التنظىيم قىد اكتسىب
وركىزت
قيدت اإلجراءات المتعلقة بفايروس كورونىا حركىة السىكان ّ
المزيد من الحرية بعد أن ّ
االهتمام على احتواء الوباء .حتى داخل المدن التي تسيطر عليهىا قىوات سىوريا الديمقراطيىة
مؤخرا .إن التحأيرات شديدة اللهجة التىي أرسىلها داعىش
زاد وجود تنظيم الدولة اإلسًلمية
ً
إلىىى المجىىالس المحليىىة والبلىىديات التىىي تطالىىب مىىن خًللهىىا المىىوظفين والمسىىؤولين بدنهىىاء
تهىدد بشىكل
التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية ،التىي يعتبرهىا داعىش
مرتىدة ،يمكىن أن ّ
ّ
خطير مؤسسات الخدمات في شرق الفرات .أُبلغ عن مثل هأه التحأيرات في عدة قىري علىى
طول نهر الفرات .وهأه التحأيرات هي األولى من نوعها منأ سقو

آخر ملجىأ للخًلفىة .إلىى

جانب زيادة ظهور داعش وتنقله فدن تحأيرات التنظيم تخيىف السىكان المحليىين وتجعلهىم
مترددين في العمل مع قوات سوريا الديمقراطية والجهات الفاعلة األخري .وقىد يىؤدي تىردد
السكان المحليين في التعاون مع الحكومات إلى تمكين داعش من التحرك بحرية أكبر .أطلق
تنظيم الدولة اإلسًلمية العديد من العمليات داخىل مدينىة الرقّىة اسىتهدفت مقىرات ومواقىع
قوات سوريا الديمقراطية ،ال سيما على طول طريق الكرامىة الىأي كىان يو ًمىا أحىد أهىم بىؤر
داعش .هأه المدينة ،التي استخدمها داعش كعاصىمته فىي الماضىي ،ال تىزال تحتىوي علىى
خًليا نائمة .في الواقع ،في شىهري كىانون الثىاني وشىبا

فقىط ،قتىل  32مىن أفىراد قىوات

وفقا لى .Step News
سوريا الديمقراطية في الرقةً ،
في  13نيسان تم اعتقال محمد رشيد ذياب ،رئيس إدارة الصحة السابق لداعش ،كجزء مىن
خلية نائمة كانت تستعد لشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية .جىاء ذلىك بعىد
ّ
تصاعد في قوة داعش إثر قيام السجناء بأعمال العصىيان فىي سىجن غىويران فىي محافظىة
الحسكة في بداية نيسان .يبدو أن داعش زاد من أنشطته الدينية واالجتماعية وتد ّخلىه فىي
الحياة اليومية .على سبيل المثال ،تحدث السكان المحليون في الرقّىة عىن مجموعىة غامضىة
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من الشباب الأين يعملىون داخىل المدينىة وخارجهىا .فىي شىبا

الماضىي ،زار هىؤالء األفىراد

المتاجر وطلبوا من أصحابها عدم توظيف النساء ألنه مخالف للشريعة .وقىال صىاحب مطعىم
في الر ّقة إن مجموعة من الرجال المتدي ّنين طلبوا منىه التوقىف عىن السىماح للنسىاء بالعمىل
في مطعمه وأرسلوا له عدة تحأيرات الحقة .تجاهل الرجل تحأيراتهم ،وبعد ذلك بأيام تىم
نادرا ما يظهىر هىؤالء األفىراد علنًىا إلبىًلغ التحىأيرات لمىن ينتهكىون القواعىد
تفجير مطعمهً .
اإلسًلمية .وقد وصفهم محلّل في الرقة بأنهم جماعة دينية تراقب جميع االنتهاكات الدينيىة
وتحأّر المخالفين .إذا لم ُيبلَّغ التحىأير ،فىدن المجموعىة تنفىأ عمليىات تسىتهدف المتىورطين
مباشرة ،كما كان الحال مع المطعم في الر ّقة.

المزايا المرنة
تظهر عمليات داعش في سوريا منأ بداية عام  2020أن المجموعة أكثىر ديناميكيىة وقىدرة
على التأثير على الوضع األمني في البًلد مما كانت عليه قبل أشهر فقىط .لىألك مىن المهىم
فحص أنشطة المجموعة منأ بداية العام وحجم العمليات ،سواء في الصحراء السورية أو في
شرق الفرات وغربه .وتشمل هأه العمليات اختطاف واغتيال شخصيات مرتبطة بقوات سوريا
الديمقراطيىىة وهجمىىات تسىىتهدف مكاتىىب أمنيىىة تابعىىة لقىىوات سىىوريا الديمقراطيىىة والجىىيش
السوري .تستهدف عمليات داعش على مدي األشىهر القليلىة الماضىية مجموعىة مىن الجهىات
الفاعلة  -الجيش السوري والميليشيات التي تم تعبئتها من إيران وقوات سوريا الديمقراطيىة
معقىدا
قتاال
تضمنت هجماتها
 ويبلغ متوسط الهجوم مرة واحدة كل ثًلثة أيام .وقدمؤخرا ً
ً
ً
ّ
ميىزت عملياتهىا العىام الماضىي .ولىدي
ً
وثقيًل مقارنة بالهجمىات واالغتيىاالت المفاجئىة التىي ّ
داعش القدرة على توسيع دائرة الخوف بىين أهدافىه الرئيسىية الثًلثىة .علىى مىدي أسىابيع،
للتكيىف .وهىو علىى الىرغم
أثبت تنظيم الدولة اإلسًلمية مرة أخري أنه منظّمة مرنة وقابلىة
ّ
قىادرا علىى حىل
من الخسائر الجسيمة التىي لحقىت بىه فىي األراضىي والقىوي العاملىة ،يظىل
ً
واثقىا بمىا فيىه الكفايىة لتهديىد
المشكًلت المالية وتوجيه ضربات مميتىة ،ومىرة أخىري يبىدو ً
أولئك الأين ينتهكون مبادئه .هأا يدل على أن المكاسب ضد داعش ،حتى وإن كانت تحت
قيادة قوة عظمى عالمية ،ال تىزال هشىة للغايىة فىي مواجهىة عىدو يفهىم الحقىائق والفىرص
المحلية ويستغلها بًل هوادة.
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داعش في العراق :من القرى المهجورة إلى المدن
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إقليميا في آذار  2019إلى الحيلولة دون عودته مىن
لم تؤد هزيمة تنظيم الدولة اإلسًلمية
ً
دولة كبيرة إلى كيان متمرد باتباع نهد محلي ،وعلى الرغم من ذلك ما زال محتفظًا بالقدرة
على شن هجمات إرهابية عابرة للقارات .في األشىهر القليلىة الماضىية أثبتىت أعمىال داعىش
في العراق مرونتها وحيويتها ،فهو يحتفظ بحرية كبيرة للعمل في كىل مىن المنىاطق الريفيىة
سىتغل بىأكاء االقتتىال السياسىي العراقىي والضىعف
والحضرية ،كما أظهر أنه يعرف بيئتىه وي
ّ
االقتصادي والبيئة األمنية ّ
الهشة.
تمكّن داعش من استخدام التطورات األخيرة في العراق كفىرص عملياتيىة كبيىرة :احتجاجىات
عامة واسعة النطاق منأ تشرين األول ،واستقالة الحكومىة والركىود السياسىي الىأي أعقبهىا،
والخىًلف الىداخلي حىىول اغتيىال الواليىىات المتحىدة لىزعيم قىىوات الحشىد الشىىعبي أبىو مهىىدي
المهندس ،وانسحاب القوات األميركية من العراق .وقد انتهز تنظيم الدولة اإلسًلمية الفرصة
لشن هجمات في ديالى وصًلح الدين ونينىوي وكركىوك وشىمال بغىداد .وقامىت مجموعىات
رجىًل بتنفيىأ الهجمىات بعىد أن عىادت قىوات األمىن لًلنتشىار فىي
صغيرة من تسعة إلىى ً 11
وسط العراق وجنوبه الحتواء االحتجاجات المناهضة للحكومة.
أيضىا اسىتهداف وحىدات الحشىد الشىعبي وقىوات
واصل تنظيم الدولة اإلسىًلمية هىأا العىام ً
منهجىا
الحشد القبلي غرب صًلح الدين وشمال شرق ديالى .وفي الشىهرين الماضىيين تبنّىى
ً
جديدا لتنشيط الخًليا النائمة المستقلة لتنفيأ هجمات فىي المنىاطق الريفيىة جنىوب سىامراء
ً
كافيا من المقىاتلين فىي الموصىل لزيىادة
وشمال بغداد .هأا ّ
يدل على أن داعش ترك عد ًدا ً
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أيضا على المقاتلين األكثر خبرة فىي التمىرد الحىالي
تكلفة التحرير قدر اإلمكان ،إال ا ّنه حافظ ً
محليىا ،مىع التركيىز علىى إعىادة
نفسىا
ً
الجاري .ويجب أن تتبنىى اسىتراتيجية مكافحىة داعىش ً
توطين السكان ،والتعبئة المحلية ،وتحسين التنسيق بين قوات األمن المحلية والمركزية.
يميل التركيز الجغرافي لداعش إلى أن يتشكّل بمعيار واحد أو أكثر من العوامل التالية:
العامل األول هو الكسب المادي .لهأا السبب يستهدف تنظيم داعش مناطق في الغرب عنىد
الح دود مع سوريا والشرق عند الحدود مع إيىران .ويسىتهدف التنظىيم الطىرق السىريعة التىي
تربط المحافظات الغربية والشمالية والشرقية أو الطرق التي تعت ََبر كطرق للتجىارة وشىاحنات
النفط والغاز وخطو

أنابيب الطاقة وشبكات الكهرباء وشبكات االتصىاالت واإلنترنىت .وفقىاّ

لًلعترافات ا لتي أدلى بها معتقلون لألمن العراقي ،تزود هأه المناطق داعش بما يصل إلىى
 3مًليىين دوالر شىهر ًيا مىن الضىرائب المفروضىة علىىى شىركات النقىل فضىًلّ عىن التعىىامًلت
التجارية في الطب واألسلحة والسجائر والزيت المهرب والمواد غير القانونية والمواد الغأائية.
باإلضافة إلى ذلك ،لدي داعش استثمارات في العراق ال تقل قيمتهىا عىن  100مليىون دوالر
وفقىا لتقىارير أمنيىة خاصىة .تسىاعد هىأه
تنتد عائىدات شىهرية تصىل إلىى  4مليىون دوالرً ،
دوالرا
األموال في الحفاظ على االتصاالت مع الخًليا النائمىة ،وتىؤ ّمن حىوالي  200إلىى 250
ً
أيضا .كما توفر
الرا شهر ًيا للقائدً ،
وفقا لمصادر أمنية ً
شهر ًيا للجندي الميداني و 600-500دو ً
التمويل لتعقب سجناء داعش ،أو دعم الجرحى والمعاقين وعائًلت المقاتلين الأين سىقطوا.
المركزة على األشخاص في المناطق التي فقدها داعىش
تمول هأه الموارد الهجمات
ّ
وأخيراّ ،
ً
كجزء من استراتيجية االستنزاف.
يركىىز داعىىش علىىى تىىوطين القىىري
العام ىل الثىىاني هىىو العمىىق االسىىتراتيجي والمىىًلذ اآلمىىنّ .
المهجىىورة فىىي شىىمال العىىراق ووسىىطه بحيىىث يجعىىل مىىن الحىىواجز الجغرافيىىة والتضىىاريس
الطبيعية  -مثل الوديان والجبال والصىحاري والمنىاطق الريفيىة  -خىًلل العمليىات العسىكرية
التقليدية عوائق تص ّعب إنجاز المهمىة .هنىا يمكىن اسىتخدام الكهىوف واألنفىاق والمعسىكرات
للتدريب والتهرب من المراقبة والتجسس وعمليات العدو.
ىددة .يسىىتهدف تنظىىيم داعىىش منىىاطق الحىىزام
العامىىل الثالىىث هىىو البيئىىة المسىىتهدفة المحى ّ
المحيطة بالمدن والقىري الكبيىرة التىي يتك ّثىف فيهىا وجىود قىوات الحشىد العشىائري والقىوات
المحلية والمسؤولين على مستوي منخفض الىأين تعىاونوا مىع الحكومىة لطىرد داعىش بىين

الرصد االستراتيجي
عامي  2014و .2017هأه المناطق غير مستقرة بطبيعتها بسبب االحتكاك بين قوات الىدفاع
الأاتي والقوي المحلية األخري من جهة ،وقوات الحشد الشعبي غير الموالية من جهىة أخىري.
المتضىررون ،وخاصىة أولئىك الىأين تضىرروا مىن إدارة االقتصىاد
قد يكون السكان المحليون
ّ
ترحيبىا بىالتنظيم اإلرهىابي .ومىن الخطىأ
والثروة في المناطق المسىتعادة مىن داعىش ،أكثىر
ً
افتىىراض أن السىىكان سىىيكونون مؤيىىدين لىىداعش لمجىىرد أنهىىم مىىن الس ى ّنة ،لكىىن التقىىارب
السياسي واألمني واالقتصادي المتدهور يعطي بالتأكيد داعش فرصىة العىودة للتسىلّل إلىى
بعض السكان.
جغرافيا اآلن على العمل في العديد من المنىاطق الريفيىة فىي
أصبحت دوريات داعش قادرة
ً
صًلح الدين وكركىوك وديىالى وشىمال بغىداد لتنفيىأ مىا يرقىى إلىى مسىتوي حملىة اغتيىال.
يتواجد تنظيم داعىش بعمىق فىي شىمال شىرق وشىمال غىرب العىراق ،مىع دوريىات متجىددة
جددت والءها للزعيم الجديد أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

تشير ضرورات تنظيم الدولة اإلسًلمية وعملياته إلى ثًلث أولويات استراتيجية محتملة:
األولى هي كسر معنويات القوات العشائرية السنّية الموالية للحكومة والمسىؤولين المحليىين
ىدين،
(المخىىاتير  .عىىام  2020وصىىف داعىىش الشىىيو وشىىيو القبائىىل والمخىىاتير بىىأنهم مرتى ّ
مشابها فىي
عدوا
واعتبرهم
ً
ً
تهديدا وجود ًيا لبقايا داعش .وقد واجه أسًلف الدولة اإلسًلمية ً
أبىدا عىن قتىالهم .فىي األشىهر األخيىرة
قوات ةالصحوةة في فتىرة  2008-2006ولىم يتوقفىوا ً
المتصىورين ،بمىا فىي ذلىك عمليىات
كبيرا ضد هؤالء المتعاونين السنّة
َّ
استخدم داعش عنفًا ً
االختطاف واالغتيال ضد شخصىيات الحشىد العشىائري ،باإلضىافة إلىى قصىف القىري بقىأائف
الهاون وصواريخ الكاتيوشا وحرق المزارع.
األولويىىة الثانيىىة لىىداعش هىىي إرسىىاء حريىىة المنىىاورة والعمىىل فىىي المنىىاطق الخاليىىة والقىىري
المهجورة مع التعدي على األحزمة الريفية حول المدن ،بما فىي ذلىك حىزام بغىداد وضىواحي
تكريت وسىامراء والموصىل وكركىوك .وبحسىب مىا ورد لىدي أجهىزة المخىابرات العراقيىة مىن
تفاصيل وصور تتعلق بتلك األنشطة ،يميل الخبراء إلى االتفاق على أنىه لىيس مىن الممكىن
مواجهة هأه العمليات فقط باستخدام القوات المحلية التي تم تشكيلها فىي األصىل لخىوض
معارك حاسمة ،وبالتالي يمكن أن تصبح هأه المناطق نقطة انطىًلق لعمليىات داعىش ضىد
قوات الحشد العشائري والقوات المحلية وأجهزة المخابرات على حد سواء .فىي الواقىع ،هىاجم

الرصد االستراتيجي
داعش المديرية العراقية لمكافحة اإلرهاب واالستخبارات في كركوك في  27نيسىان .وقالىت
مصادر أمنية لشبكة األخبار الكردية روداو إن أحد المهاجمين تمكن من دخول المبنى ،وأكد
داعش في وقت الحق الهجوم وقال إن منف ّأه جهادي أجنبي ُيعرف باسم القعقاع المهاجر.
األولوية الثالثة لداعش هي إعاقة التطبيع ،بما في ذلك الجهود المبأولىة لتحقيىق االسىتقرار
في المناطق المحررة ،وإعادة بناء اقتصاداتها وإعادة توطين النىازحين ،كشىكل مىن أشىكال
االنتقام مىن المجتمعىات التىي رفضىت أو طىردت داعىش .كمىا أن تنظىيم الدولىة اإلسىًلمية
مصمم على منع األحزاب والجماعات السياسية مىن االعتمىاد علىى الىأات فىي إدارة مىدنهم.
ّ
التعايش الطائفي هو عنصىر آخىر للتطبيىع ،وبالتىالي هىدف أساسىي لىداعش .وبالفعىل فىدن
تعدي داعش على مدينة سامراء يهدف إلى إجبار محافظة صًلح الدين على االعتماد بشكل
أكبر على انقسامات الحشد الشعبي ،وهو ما يأمل تنظيم داعىش فىي تفاقمىه عبىر التىوترات
ميًل لطلىب المسىاعدة العسىكرية
السنية-الشيعية .أصبح القادة المحليون في المحافظة أكثر ً
من بغداد في النقا

الساخنة القريبة مثل الثرثار ،شمال بيجي ،الشرقا  ،المطيبة ،األثيم.

حرب استنزاف
ركز تنظيم الدولىة اإلسىًلمية حتىى عىام  2020عملياتىه فىي ديىالى وصىًلح الىدين وشىمال
ّ
بغداد وكركوك ونينوي ،وهو قوس عبر شرق العراق وشماله .في نيسان نفأ تنظىيم الدولىة
شخصا .وأكىدت السىلطات العراقيىة
اإلسًلمية  87هجو ًما في هأه المناطق أودت بحياة 183
ً
ىدنيا
وقىىوع  23هجو ًم ىا فقىىط فىىي األسىىابيع الثًلثىىة األولىىى مىىن نيسىىان ،أودت بحيىىاة  43مى ً
وعسكر ًيا ود ّمرت أربع مركبات عسكرية وثًلث نقا

واحىدا للجىيش.
مراقبة عسكرية ومبنىى
ً

حتى لو اعتمدنا على اإلحصاءات العراقيىة الرسىمية فىدن الهجمىات فىي نيسىان زادت مىن 36
مؤكدا في آذار (ا ّدعى تنظيم داعش شىنّه  139هجو ًمىا فىي آذار  .وفىي نيسىان مىن
هجو ًما
ً
مؤك ًدا.
العام الماضي نفّأ تنظيم الدولة اإلسًلمية  21هجو ًما َّ
إذا أعاد تنظيم داعش تواجده في بعض المناطق ،ال سيما في جنوب كركوك ،وشمال شرق
توسىعه جنىوب سىامراء
ديالى ،وشرق صًلح الىدين ،فىدن ذلىك يمكىن أن
ّ
يسىهل مىرة أخىري ّ
وشمال بغداد ،األمر الأي سيسمح له بالوصول إلى الطرق الرئيسية التىي تىربط المحافظىات
سيسهل الخدمات اللوجستية والتنقل لداعش ،وخاصة توريىد األسىلحة
العراقية .وهأا بدوره
ّ
والأخائر التي يتم الحصول عليها من خًلل الوصول إلى مناطق مختلفة في العىراق .وتؤكىد

الرصد االستراتيجي
التقارير األمنية التي شاهدها المؤلف ،وجود حركىة أسىلحة وذخىائر ودوريىات لىى داعىش مىن
الشرق إلى الغرب وبالعكس.
كما أن الحصول على موط قدم في المناطق الريفية المحيطىة بالمىدن هىو هىدف أساسىي
لقيىادة داعىش ،خاصىة حىول بغىداد وتلعفىر والقيىارة وبيجىي والحويجىة والشىرقا

وتكريىىت

والفلوجة والمقدادية .وهأا سيسمح للمجموعة باستهداف الشاحنات التجارية وناقًلت الوقود
وقوافل قوات األمن والمجموعات السياحية التي تتحرك بين العراق وإيران وخطو
وخطو

الكهربىاء

اإلنترنت وأبراج االتصاالت.

يركىز علىى هىأه المنىاطق
وبحسب تقارير المخابرات العراقية فدن تنظيم الدولة اإلسىًلمية ّ
لألسباب التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

االبتزاز.
إعادة تنشيط الخًليا النائمة.
التحريض على الفتنة الطائفية بين السنّة والشيعة.
المخيمات حيث ُيحتجز أفراد عائًلت عناصر داعش إلطًلق سراحهم.
التعدي على
ّ
ّ
االنتقام من السكان السنّة الأين يتعاونون مع قوات الحشد الشعبي.

أوجزت مجلة النبأ األسبوعية التابعة لداعش استراتيجية االستنزاف الخاصة به في العدد رقم
 213موضحة أن هجماته  -مهما كانت صغيرة  -تبقي القوات الحكومية في حالة تأهب ،مما
يجهد ميزانية بغداد ويستنفد ويثبط معنويات قواتها عن طريق إجبارها على البقاء في حالة
استعداد دائمة .وتعرف المجموعة أن القوات الحكومية ال تستطيع االستمرار في االنتشار إلى
أجل غير مسمى.
تسىميه بواليىة (العىراق بمىا يتماشىى مىع
أنشأت بقايا داعش في العراق  11قطا ًعىا فىي مىا
ّ
هيكلها التنظيمي .استنا ًدا إلى تقارير األمم المتحدة التي تشير إلى تقييمىات كبىار مسىؤولي
حاليا ما بىين  14000و 18000مىن مقىاتلي داعىش فىي
مكافحة اإلرهاب األميركيين ،ينشط ً
العىىراق وسىىوريا .وهىىم موجىىودون بشىىكل رئيسىىي فىىي محىىافظتي ديىىالى وكركىىوك وجنىىوب
ىون مىىن  400-350مقاتىىل نشىىط يىىدعمها 400
الفىىرات .وفىىي كىىل منطقىىة كتيبىىة قتاليىىة تتكى ّ
مقاتل غير نشط ،أو ةخًليا نائمةة ،تركز علىى الخىدمات اللوجسىتية .وتنقسىم هىأه الكتائىب

الرصد االستراتيجي
أيضىا دوريىات
مكونة من 50
عضوا نشطًا لهىا مسىؤوليات محىددة .هنىاك ً
ً
أيضا إلى شبكات ّ
ً
صغيرة من تسعة إلى عشىرة رجىال تعمىل فىي أمىاكن مختلفىة .ويؤكىد التخطىيط التكتيكىي
الجديد لىداعش فىي هىأه المنطقىة مىن العىراق علىى التنسىيق بىين ثًلثىة قطاعىات :ديىالى
وكركوك وصًلح الدين ،التي ترتبط بوعورة صعبة.
قيدا في البًلد منىأ
خًلل األسبوعين األخيرين شن داعش في هأه المناطق أكثر هجماته تع ً
منسقة وواسعة النطاق فىي ديىالى وصىًلح الىدين خىًلل األيىام
عدة سنوات – ست هجمات ّ
شن داعىش هجمىات انتحاريىة ومسىلّحة الختىراق منىاطق
القليلة الماضية وحدها .في  2أيار ّ
سكنية والسيطرة على المواقع الحكومية في مدينة المخشفية في صًلح الدين .كىان الحىاجز
أيضىا باسىم اللىواء  35مىن قىوات الحشىد
مزو ًدا بقوات مرتبطة بقوي الشهيد الصىدرُ ،تعىرف ً
الشعبي .تم تنفيأ الهجمات في أربع مناطق ،واستهدفت نقطة تفتيش تىم إنشىاؤها حىدي ًثا،
مما يشير إلى مراقبة استخبارية وثيقة من قبل داعش في المنطقة.

الوسائل غير العسكرية واالستراتيجية اإلعًلمية الجديدة
نصىات
من حيث الدعاية تظل اآللة اإلعًلمية لىداعش نشطة (وإن كان بسعر مخفض عبر م ّ
نصىته الرئيسىية.
مختلفة مثل  Twitterو ،YouTubeعلى الرغم من ّ
أن  Telegramال يىزال م ّ
وقد واجه تنظيم داعش عقبات خطيرة على هأه الجبهة ،بما في ذلك اتخاذ تدابير بواسطة
المتطرفىة؛
المتطرف وإغًلق المواقع والصفحات المرتبطة بالجماعات
نصات لحأف المحتوي
م ّ
ّ
ّ
وخفض التمويل لدعم العمليات اإلعًلمية؛ وفقدان العديىد مىن األعضىاء مىن ذوي المهىارات
اإلعًلمية المهنية من خًلل الهجر واالستهداف المباشر والهزيمة العسكرية.
أن الأراع اإلعًلمية لىداعش يمكىن أن تسىتمر فىي
لكن في نيسان  2020أصبح من الواضح ّ
االعتماد على ثروة من المىوارد التكنولوجيىة والخطىب والبيانىات والمىواد المتعلقىة بالتجنيىد
ىجلت
س ّ
والتمويل والتدريب والتخفّي والتكتيكات القتالية وصنع القنابل .باإلضافة إلىى ذلىكُ ،
في شبا

قدمتىه الوسىائط
 2020زيادة كبيرة فىي كميىة ونوعيىة الخطىاب اإلعًلمىي الىأي ّ

المتعددة مثل الفرقان ووكالة أعماق للوسائط المتعددة وصحيفة النبأ األسبوعية .باإلضىافة
نصىات
إلى ذلك عادت ،بعد غياب دام أربعىة أشىهر ،شىبكات إعىًلم داعىش إلىى اسىتغًلل م ّ
التواصل االجتماعي الشعبية.

الرصد االستراتيجي
بدأ داعش مرة أخري فىي اسىتخدام أدوات الوسىائط مثىل التصىوير بالفيىديو وإنتىاج مقىاطع
فيديو جديدة قصىيرة وسىهلة التنزيىل .ويبىدو أن جمهىور التنظىيم المسىتهدف الرئيسىي هىو
السكان النازحون في سوريا والعراق ،لكن رسائله ال تىزال تحظىى بجاذبيىة عالميىة تتماشىى
تحوله من دولة معلنة إلى جماعة إرهابية سرية .في
مع أهدافه وأيديولوجيته بينما تعكس ّ
يسىمى بواليىة العىراق،
األشهر القليلة الماضية نشر داعش العديد من مقاطع الفيديو في مىا
ّ
مع التركيز على أقسام العمليات في كركوك وديالى وصًلح الدين .وقد سىعت الرسىائل إلىى
تقىىويض قىىوات الحشىىد الشىىعبي ،وقىىوات الدولىىة العسىىكرية ،والقىىوات المحليىة ،وقىىوات أمىىن
الدولىىة ،والبشىىمركة المتمركىىزة فىىي المنىىاطق الريفيىىة ،وتخويىىف المىىدنيين والمخىىاتير الىىأين
تصىور مقىاطع الفيىديو مىداهمات واغتيىاالت
يتعاونون مع القوات العراقية ضد بقايا داعىش.
ّ
استهدفت القبائل السنّية المتّهمة بالتعاون لهزيمة داعش وطردها من تلك المناطق .يحاكي
هأا الخطىاب اإلعًلمىي رسىائل داعىش بىين عىامي  2012و ،2014والتىي كانىت تهىدف إلىى
تخويف خصوم داعش الشيعة وكألك الس ّنة واألكراد والتركمان الس ّنة الأين قاوموا داعش.
أيضا إلى تعميق نفوذه االقتصادي وأشكال القىوة الناعمىة األخىري فىي غىرب
يسعى داعش ً
العراق .لقد شكّل التنظيم شبكة للتسلّل إلى المجتمع المدني الديني من أجل إنشاء حاضىنة
أيضا إلى تحسين العًلقىات مىع الزعمىاء الىدينيين
دينيا مع معتقداته .تهدف شبكاته ً
تتوافق ً
واألئمة في المناطق الريفية في غرب العراق مىن خىًلل دعىم جهىود المسىاجد المحليىة لحىل
النزاعات بين القبائل الرئيسية وعائًلت داعش.

إبقاء تهديد داعش تحت السيطرة
أ ّدي تدمير الخًلفة إلى إضعاف داعش بشكل خطير .في عامي  2018و 2019سىعى تنظىيم
وتحديدا في أمىاكن مثىل
الدولة اإلسًلمية إلى إنشاء موط قدم له في المناطق المفتوحة،
ً
الخنوقة في جبال حمرين ،وسلسلة جبال قارجوغ في مخمور ،في المناطق النائية مىن وادي
الشاي ووادي زغيتون جنوب غرب كركوك ،العثيم ،جلىم فىي صىًلح الىدين .لكىن هىأا العىام
تىدريجيا مىن االختبىاء فىي المنىاطق النائيىة إلىى
التكيف مع انتقاله
أظهر داعش قدرته على
ّ
ً
إنشاء موط قدم مقلق في المناطق الريفية والضواحي.
تدق أنشطة التنظيم المتزايدة في األسابيع القليلة الماضية ناقوس الخطىر ألنهىا تشىير إلىى
ّ
بعض المؤشرات األساسية .على سىبيل المثىال ،تتطلىب هىأه العمليىات بنيىة تحتيىة واسىعة

الرصد االستراتيجي
النطاق لتكون ناجحة :منزل آمىن بىالقرب مىن المنطقىة المسىتهدفة ،ومنىزل آمىن بعيىد آخىر
عىد سىًلح ،وأحزمىة انتحاريىة ،ومرافىق
متصل بواسطة بريد سىريع ،ومحتىرف اسىتخبارات ،و ُم ّ
واضىحا فىي هجىوم  2أيىار
منسقة .كىان هىأا التنسىيق
تدريب وتخطيط ،خاصة في هجمات ّ
ً
على مواقع الحشد الشعبي في المكيشيفة.
تشير عمليات داعش األخيرة إلى العديد من األولويات االستراتيجية الرئيسىية بمىا فىي ذلىك:
الحد من التسريبات داخل التنظيم ،وحماية القيادة الجديدة ،وضمان االكتفاء الأاتي المىادي،
وزيادة الهجمات داخل األراضي التي خسرها ،ومنع جهىود االسىتقرار والتطبيىع فىي المنىاطق
المحررة .كما أظهر تنظيم الدولة اإلسىًلمية أن النسىيد السياسىي واالقتصىادي واالجتمىاعي
متضر ًرا بشدة ،مما سمح للتنظيم بالحفاظ على موارده الماليىة وعملياتىه
في العراق ال يزال
ّ
على الرغم من خسائره الخطيرة وأعدائىه المتعىددين ،حتىى عنىدما يبىدو السىكان المحليىون
أكثر استعدا ًدا واطًل ًعا على التنظيم وإيديولوجيتىه ممىا كىانوا عليىه فىي  .2014-2013وقىد
سىىاعد علىىى بقىىاء داعىىش بشىىكل خىىاص النىىزوح المفتىىوح لجمىىاهير مىىن العىىراقيين الضىىعفاء
والمظلومين والعًلقة المشحونة بين الجهات األمنية المحلية والمركزية.
في حين أن بغداد والتحالف الدولي بحاجة إلى االستمرار في توفير المىوارد لمحاربىة داعىش
ومكافحته ،والتي ستعتمد بشكل كبير على المراقبة عن كثب من الجىو ،فىدن هىأا لىن يكىون
كافيا مىا لىم تىتم إعىادة تىوطين النىازحين ،وتمكىين القىوات المحليىة ،وإدارة التىوترات بىين
ً
السكان المحليين وقوات الحشد الشىعبي بشىكل ف ّعىال .إن داعىش يقتىرب أكثىر مىن المىدن،
منسقة بشكل أفضل.
وأصبحت هجماته ّ

