فاالستراتيجية إذاً ال تمثؿ فقط رؤية الرئيس بؿ تعكس تسوية بيف االتجاىات المختمفة داخؿ اإلدارة.2
وحيف تكوف الفجوة بيف الرئيس والتنفيذييف كبيرة ،كما في الحالة الراىنة ،تصبح مالحظة التناقضات
3
تفسر لماذا ،كما الحظ
داخؿ الوثيقة أم اًر يسي اًر برغـ الجيود البالغية الخفائيا  .ىذه "المساومة" ّ

المسؤوؿ السابؽ في مجمس األمف القومي األميركي ستيؼ سايمف ،ال تعكس وثيقة األمف القومي
ترمب السابقة في عدد مف القضايا ،مثؿ الممؼ النووي والصاروخي اإليراني؛ فرغـ أف
تصريحات ا
تقدـ مقاربة سمبية تجاه إيراف فإنيا لـ تطرح موضوع االنسحاب مف االتفاؽ النووي معيا ،كما
الوثيقة ّ
ترمب مف األمـ المتحدة رغـ أنو ىددىا م ار اًر وتك ار اًر.4
لـ تطرح موقؼ ا

تقع اإلستراتيجية في  56صفحة ،وتُ ّعد األطوؿ إذ تزيد عف استراتيجية أوباما بػ  15صفحة .كما أنيا
المرة األولى التي تنشر فييا اإلدارة األميركية استراتيجية األمف القومي في السنة األولى مف الوالية

الرئاسية .ويعود ذلؾ عمى ما يبدو الظيار التماسؾ داخؿ اإلدارة األميركية وامتصاص اليجمات التي
تتعرض ليا حوؿ كونيا إدارة فوضوية ومربكة ومنقسمة ،وأيضاً لتسكيف التوترات والخالفات بيف
البيت األبيض ومؤسسات األمف القومي مف خالؿ بناء أرضية لتوافؽ أوسع حوؿ القضايا الدولية.
وقد وصفتيا صحيفة "الغارديف" بأنيا مجرد "غطاء خادع" لتأميف المصداقية صاغو مف تبقّى مف
الراشديف في إدارة ترامب الخطيرة وىي محاولة لتحديد إطار عمؿ لصنع السياسات.

2
صغير جداً ،حتى فػي وجػود رئػيس مط ػرط كليّػاً
يُشير أسعد أبو خليل إلى أف دور الرئيس األميركي في صياغة تقرير االستراتيجيّة ٌ
دور ٌ
فػي صػطا الاياسػػة ال ارجيّػة ددارتػ  ،م ػػل بػاراؾ أوبامػاض إف ويػػا تقريػر االسػػتراتيجيّة عػو مػت ارػػاؽ اػل ماتشػار األمػػت القػومي فػػي

البيت األبيض ،وبالتشاور العاـ ما الرئيسض كواداليزا رايس عي التي صػاغت اسػتراتيجية ػاـ  ،٢٠٠٢والجطػراؿ ماكااػتر عػو الػ ي

صاغ االستراتيجيّة الجديدة التي صدرت قبل أيّاـض لكت الصياغة تاتوحي مػت أفكػار ومػت خرػر الػرئيس كػي تكتاػي كػل اسػتراتيجيّة
بصػاات الػرئيس الجديػد والػرئيس ال ياػتوحي سياسػػات مػت االسػتراتيجيّة بقػدر مػا تاػتوحي االسػػتراتيجيّة مػت سياسػات  ،وعػو لػت يعػػود
صصيت يقاراوف بيت مجرى الاياسات وبيت بطود االستراتيجيّة لتبيّت التفاوت بيطها ،أو لاالحظة الادى ال ي تلتزـ ب
إليها لكت الات ّ
اددارة ببطود االستراتيجية .

3

راجا 7أسعد أبو خليل ،استراتيجية ترامر لألمت القومي 7أميركا يد العالم ،األخبار ،العدد  3 ،4433كااوف ال ااي 8105ض

لى سبيل الا اؿ يالحظ توماس رايت وجود اختالؼ م عل في الاضاوف والطغاة بيت رسالة الرئيس االفتتاحية في بداية الوثيقة

وباقي االستراتيجية ،م ل ك رة الاديح ال اتي وغياب أي ذكر للصيت وروسيا في افتتاحية الرئيسض راجا تعليق رايت في 7بروكيطغز،

خبراء بروكيطغز ت إستراتيجية ترامر لألمت القومي 80 ،كااوف األوؿ 8104ض

 4الجزيرة ات ،استراتيجية ترمر األمطيةضضضخرة ثورية أو كالـ مكرر ،تقرير حلقة براامج "مت واشطرت" 84 ،كااوف األوؿ 8104ض
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اشتممت االستراتيجية عمى خطاب افتتاحي لمرئيس ترامب ومقدمة وأربعة عناويف أساسية تختصر
المصالح القومية األميركية الحيوية التي يجب حمايتيا ،كما تتضمف فصالً حوؿ الرؤية واألىداؼ
األميركية لكؿ منطقة إقميمية في العالـ .والعناويف األساسية ىي:
 حماية الوطف والشعب األميركي وطريقة الحياة األميركية. تعزيز االزدىار األميركي. حفظ السالـ مف خالؿ القوة. تعزيز النفوذ األميركي في العالـ.نقدـ عرضاً ليذه االستراتيجية ونحاوؿ التعرؼ إلى اتجاىاتيا األساسية ودالالت مضامينيا.
فيما يمي ّ
وقد اخترنا أف نعتمد تقسيماً موضوعياً قوامو تسميط الضوء عمى أبرز الموضوعات التي وردت في
اإلستراتيجية .ونشير ختاماً إلى تراجع التعامؿ الجدي في الواليات المتحدة مع استراتيجيات األمف
القومي ،إذ إنيا بدأت تظير كتمريف خطابي ومجرد واجب قانوني يجب اعداده وصياغة ألفكار
عامة يجري تقديميا لمجميور ثـ تعود وتضيع تحت وطأة الخالفات الداخمية والتحوالت الدولية.5
ويعمؽ ريتشارد ىاس عمى ىذه اإلستراتيجيات بالقوؿ :بحسب تجربتي فإف إستراتيجية األمف القومي
لدييا مدة صالحية قصيرة .ويشير ميكا زينكو الكاتب في مجمة فوريف بوليسي أف إستراتيجيات األمف
القومي إما يتـ نسيانيا بسرعة أو يتـ تنفيذىا بشكؿ ال معنى لو.6

 5أاظر م الً7

Rebecca Friedman Lissner, The National Security Strategy Is Not a Strategy, Foreign
ضAffairs, December 21, 2017

 6الجزيرة ات ،إستراتيجية ترمر األمطيةضض مرامح التفرد باواجهة م اطر التبدد 06 ،كااوف األوؿ 8104ض
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أوالً :موجز في الركائز األربع
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تسميو
مف أجؿ التصدي لمتحديات الناتجة عف ظيور "عالـ تنافسي" تنطمؽ اإلستراتيجية الجديدة مما ّ
"الواقعية المبدئية" ،وتسترشد بالمصالح القومية األميركية ،وتتطمب "دمج كؿ عناصر القوة القومية

والمنافسة بكؿ وسيمة متاحة لنا" .وتحدد اإلستراتيجية أربع ركائز لتحقيؽ ذلؾ ،ىي:
 1.حماية الوطن والشعب األميركي وطريقة الحياة األميركية
ويتـ ذلؾ مف خالؿ:


تعزيز أمف الحدود األميركية ،بما في ذلؾ بناء جدار عمى الحدود الجنوبية مع المكسيؾ لمنع
تسمؿ المياجريف غير الشرعييف ،أو "إرىابييف" محتمميف ،واعادة النظر في قوانيف اليجرة وما
فييا مف ثغرات.



االستمرار في مواجية "الجيادييف اإلرىابييف" وىزيمتيـ ،ىـ وأيديولوجيتيـ العنيفة ،ومنع
خصوصا عبر الفضاء اإللكتروني.
انتقاليا إلى الواليات المتحدة ،وانتشارىا فييا،
ً



تفكيؾ المنظمات اإلجرامية العابرة لمقارات ،كعصابات المخدرات.



تعزيز األمف اإللكتروني األميركي في ظؿ اليجمات والقرصنة اإللكترونية المتصاعدة.



الحد مف انتشار األسمحة الكيماوية والجرثومية والنووية ،ومنع وصوليا إلى أعداء الواليات
المتحدة ،وتعزيز الدفاعات األميركية لمتصدي ألي ىجوـ بأسمحة دمار شامؿ ،بما في ذلؾ
كوريا الشمالية.

 7وحدة تحليل الاياسات ،إستراتيجية األمت القومي ددارة ترامر 7عل تحال جديداً؟ الاركز العربي لألبحاث ودراسة الاياسات،
تقدير موقف 84 ،كااوف األوؿ 2017ض
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Trump_Administration_National_Securit
y_Anything_New.aspx.

كاا ياكت مراجعة مل ص لإلستراتيجية لى موقا الافارة األميركية في مصر بر الرابط اآلتي7
https://eg.usembassy.gov/ar/apr121817/
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 2.تعزيز االزدىار األميركي
بحسب ترامب ،تعترؼ اإلستراتيجية ألوؿ مرة بأف "األمف االقتصادي ىو أمف قومي" .ويضيؼ:
"الحيوية االقتصادية ،والنمو ،واالزدىار الداخمي ،ىي ضرورات لمقوة والتأثير األميركي الخارجي"،
ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ:


تحديث البنية التحتية األميركية كاممة ،مف طرؽ وجسور ومطارات واتصاالت وممرات
مائية.



بناء عالقات اقتصادية خارجية عادلة ومتبادلة ،ووضع حد لمعالقات التجارية المختمة
والمجحفة بحؽ الواليات المتحدة.



تعزيز الييمنة األميركية في مجاؿ الطاقة ،عبر رفع القيود عف استغالؿ مخزونات الطاقة
األميركية الوفيرة ،بما في ذلؾ الغاز الطبيعي ،والفحـ ،والبتروؿ ،والطاقة المتجددة.



الريادة في البحث العممي ،والتكنولوجيا ،واالختراع.

 3.حفظ السالم من خالل القوة
يرى ترامب ،بحسب خطابو عند إعالف اإلستراتيجية ،أف "الضعؼ ىو أقصر الطرؽ لوقوع
الصراعات ،والقوة التي ال تُضاىى ىي أنجع الوسائؿ لمدفاع" .ولذلؾ فإف اإلستراتيجية الجديدة تدعو
إلى:


تعزيز القدرات التنافسية األميركية ،في مجاؿ الردع واألسمحة الحديثة ،وأسموب القيادة
العسكرية ومقاربة األخطار.



تجديد القدرات العسكرية األميركية ،مف حيث التسميح والصناعة والعمؿ االستخباراتي ،وفي
فضال عف تعزيز السيطرة األميركية في مجاؿ الفضاء ،ووقؼ
مجاؿ الحروب اإللكترونية،
ً
أي اقتطاعات في الموازنة العسكرية إذا كانت تؤثر سمباً في ذلؾ.
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تعزيز القدرات التنافسية الدبموماسية ،وجعؿ الدبموماسية األميركية في خدمة المصالح القومية
األميركية ،بما في ذلؾ المصالح االقتصادية.

 4.تعزيز النفوذ األميركي في العالم
يشدد ترامب في ىذا البند عمى أف النفوذ األميركي عمى الصعيد العالمي مرتبط بقوة أميركا داخمياً.
كما أنو يشدد عمى أف أميركا ستحافظ عمى تحالفاتيا الدولية ،شريطة أف يقوـ الحمفاء أيضاً باألدوار
المطموبة منيـ ،وأف يكوف التعاوف متبادالً .وتشير الوثيقة إلى أف الواليات المتحدة ستدافع عف قيميا
مف دوف محاولة فرضيا عمى أحد.
ثانياً" :أميركا أوالً"
تؤكد اإلستراتيجية عمى شعار ترامب بخصوص "أميركا أوالً" ،وىذا ىو "األساس لمقيادة األميركية
ويتكرس ىذا الشعار مف خالؿ
حوؿ العالـ" ،ولذا "تضع إستراتيجية األمن القومي ىذه أميركا أوالً".
ّ

قياـ "أميركا آمنة ومزدىرة وحرة في الداخل وأميركا قوية وواثقة ولدييا اإلرادة لمقيادة في الخارج".
تركز اإلستراتيجية عمى إبراز أولوية الداخؿ والشعب األميركي بما يعكس نزعة ترامب القومية ،ولذا
تؤكد الوثيقة أف "الشعب األميركي ىو مصدر قوة أميركا" .وتقتبس الوثيقة مف خطاب لترامب ألقاه
في تموز  2017قاؿ فيو" :سندافع عف بمدنا ،ونحمي مجتمعاتنا ،ونضع أمف الشعب األميركي أوالً".
تمجد مقدمة الوثيقة بالتجربة األميركية ،حيث ترتكز اإلستراتيجية عمى "إدراك أن المبادىء األميركية
ّ

ىي قوة دائمة لمخير في العالم" .ويعمّؽ تيد بيكوف مف معيد بروكينغز عمى ىذه الجممة بالقوؿ إف
المبادىء األميركية ىي كذلؾ "ألنيا مبادىء عالمية وليست أميركية فقط ،وكمما حشرناىا في خطاب
"أميركا أوالً" ،بالتوازي مع صورة غير شعبية أبداً وسجالية ليذه اإلدارة ،جعمنا مف األصعب عمى

اإلصالحييف اآلخريف أف يعززوا قضيتنا المشتركة في قياـ عالـ أكثر ديموقراطية وسمماً وأميركا
أكثر أمنا" .8يختزف تعميؽ بيكوف نقداً لنزعة ترامب االنعزالية ،باعتبارىا تضعؼ التأثير الدولي

 8معهد بروكيطغز ،خبراء بروكيطغز ت إستراتيجية ترامر لألمت القومي 80 ،كااوف األوؿ 8104ض
6

لمواليات المتحدة وتتحمؿ مف مسؤولية قيادة النظاـ الدولي الميبرالي وبناء شراكات واسعة ،وىي أمور
كانت تكفؿ "عالمية" المبادىء األميركية.
الواليات المتحدة ،تكمؿ الوثيقة ،ولدت مف الرغبة في الحياة والحرية والسعي لمسعادة ومف القناعة
عصية عمى المحاسبة إنما تكوف شكالً مف الطغياف .فالدولة األميركية ىي دولة
بأف أي قوة سياسية
ّ

موحدة بروابط التاريخ والثقافة والمعتقدات
تنوع واختالفات ولكنيا ّ
دستور وقانوف ومؤسسات ،ودولة ّ
تعرؼ مف نكوف ،وىي دولة تحترـ كرامة وحقوؽ مواطنييا ،بحسب الوثيقة .والواليات
والمبادىء التي ّ
المتحدة ىي التي دافعت عف الحرية في العالـ حيف ىزمت الفاشية واإلمبريالية في حربيف عالميتيف،

والشيوعية في الحرب الباردة ،وأزالت أي شؾ حوؿ استم اررية وقوة "الديموقراطية الجميورية" ،تقوؿ
الوثيقة.
يقدـ شعار "أميركا اوالً" عمى أنو بوصمة السياسات األميركية
يحاوؿ ترامب في مقدمة الوثيقة أف ّ
ومعيار نجاحيا؛ أي إف التأثير المباشر ألية سياسة عمى أمف ورفاىية الشعب األميركي ىو ما يحدد
نجاحيا .وفي سياؽ التخفيؼ مف النزعة االنتيازية لترامب ،تشير الوثيقة إلى أنيا أيضاً تستند إلى
"المبادىء األميركية" ،وبالتالي ىي "استراتيجية الواقعية المبدئية التي تسترشد بالنتائج وليس
اإليديولوجيا" .وكما يشير خميؿ زاد ،فإف ىذا السجاؿ حوؿ ما ينبغي أف يوجو السياسة الخارجية
األميركية ،ىؿ ىي المبادىء أـ المصالح ،ىو "سجاؿ دائـ" .ففي "مذىب ترامب" انزاح التوازف
لصالح المصالح لكف مف دوف التخمي عف القيـ بؿ االلتزاـ بيا بحكمة أكبر ،وىذا ىو معنى "الواقعية
المبدئية".9
إال أف النزعة الواقعية طاغية في الوثيقة ،رغـ محاوالت الزج بالقيـ والمبادىء في النص .ىي واقعية
وتعبر بوضوح عف المصالح القومية وتشدد عمى أف
ألنيا تقر بمركزية القوة في العالقات الدولية ّ

الدوؿ السيدة ىي األمؿ األفضؿ لمسالـ واالستقرار العالمي .10تبرز ىذه الواقعية في إقرار الوثيقة أنو
Zalmay Khalilzad, Trump Has Unveiled a Strong National Security Strategy, National Interest,

9

2017. http://nationalinterest.org/feature/trump-has-unveiled-strong-national-securitystrategy-23807.
Melvyn P. Leffler, Trump’s Delusional National Security Strategy, Foreign Affairs, December

21, 2017.
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بعد خروج أميركا منتصرة كقوة عظمى وحيدة ساد شعور بأف القوة األميركية ذاتية االستدامة وال
يمكف تحدييا ،وبدأت أميركا "تنحرؼ" عف مسارىا واختبرت "أزمة ثقة" وخسرت ميزاتيا في قضايا
مفتاحية .فيما "طبق اآلخرون خططاً بعيدة األمد لتحدي أميركا ودفع أجندات تعارض الواليات
المتحدة وحمفائيا وشركائيا" .يصؼ والتر راسؿ ميد ىذه "الواقعية" بالقوؿ" :بتوجيو السياسة
الخارجية األميركية بعيداً عف التوقعات المبالغ بيا واألىداؼ غير الواقعية التي أنتجتيا فكرة "نياية
التاريخ" ،تؤدي إدارة ترامب خدمة ضرورية جداً ...لكف إزالة القديـ ليست كافية ،ففي النياية سيتـ
الحكـ عمى السيد ترامب مف خالؿ قدرتو أو فشمو في بناء شيء أفضؿ".11
إنطالقاً مف شعار "أميركا أوالً" بررت إدارة ترامب ق ارراتيا في القضايا العالمية مثؿ الخروج مف اتفاقية
كثير مف المراقبيف إلى القمؽ
"نافتا" واتفاقات باريس وتيديد االتفاؽ النووي اإليراني األمر الذي دفع
اً
مف أف االدارة ممتزمة بسياسة قصيرة النظر في فيـ المصالح األميركية مف دوف أف تدرؾ أف تحقيؽ
المصالح األميركية يكوف بالمساعدة عمى تصميـ النظاـ العالمي والتسويات حيث يمزـ األمر .إال أف
بيتر فيفر يالحظ أف االستراتيجية أعادت تفسير شعار "أميركا أوال" بطريقة تجعمو أقؿ ُعرضة لمرفض

حيث قدمت تصو اًر يقوـ عمى "الواقعية المبدئية" .12فيذه "المبدئية"،بحسب فيفر ،لطّفت مف "أميركا
أوالً" ويستدؿ بما ورد في النص مثؿ" :نحن ندرك المزايا التي ال تقدر بثمن التي نحصل عمييا بفعل
عالقاتنا القوية مع الحمفاء والشركاء" ،وكذلؾ حيف ُيشير النص إلى أف "سياساتنا الخارجية القائمة
عمى "أميركا أوالً" تحتفي بالتأثير األميركي حول العالم كقوة إيجابية يمكن أن تساعد في وضع
شروط السالم واال زدىار وفي تنمية مجتمعات ناجحة".
في الخالصة ،تحاوؿ اإلستراتيجية أف "تمشي عمى الخط ما بيف شعار حممة ترامب "أميركا أوالً"
واإلصرار عمى أنو ال يرفض العمؿ مع شركاء أميركا ما داموا يفعموف ذلؾ وفؽ ما يعزز المصالح

Elliott Abrams, The Trump National Security Strategy, Council on Foreign Relations,

11

December 26, 2017. https://www.cfr.org/blog/trump-national-security-strategy.
Peter Feaver, Five Takeaways from Trump’s National Security Strategy, Foreign Policy, December
18, 2017.
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13
المبدئية" عمى ربط رئاسة ترامب وموازنتيا بيف شعار "أميركا
اقعية
ّ
األميركية"  .ويدلّؿ مصطمح "الو ّ

التقميدية ،وىي موازنة
االقتصادية ألميركا) وبيف مصالح االمبراطورّية
أوالً" (بالتحديد المصالح
ّ
ّ
ستؤدي بترامب إلى أف يخمؼ وعوده االنتخابية .ىو لـ ِ
ينو الحرب في أفغانستاف ،كما
صعبة ،وىي
ّ
ّ
سيشف حروباً جديدة ،وسيورثيا — مثؿ سمفو — إلى خميفتو.14
أف سمفو لـ ينييا .وىو ،مثؿ سمفو،
ّ
ثالثاً :عالم تنافسي
يجد توماس رايت أف ىذا ىو العنواف المركزي في الوثيقة؛ العالـ أصبح أكثر تنافسياً عمى الصعيد
الجيوبولتيكي" .15ستستجيب الواليات المتحدة لمتنافسات السياسية واالقتصادية والعسكرية المتزايدة
التي نواجييا حوؿ العالـ" ،تقوؿ الوثيقة التي تحدد ثالثة مصادر ليذه التنافسات ىي :القوى المعادية
الصاعدة (روسيا والصيف) التي تنوي تقويض األمف والرخاء األميركي ،واألنظمة الديكتاتورية المارقة
(كوريا الشمالية وايراف) التي تزعزع االستقرار اإلقميمي وتيدد أميركا وحمفائيا ،والمجموعات ما فوؽ
الوطنية ذات الطبيعة "الجيادية" أو اإلجرامية التي تحاوؿ إيذاء األميركييف.
تنطمؽ الوثيقة مف ىذا التوصيؼ لتدعو إلى مغادرة السياسة األميركية الممتدة طواؿ عقديف ماضييف
والتي حاولت االنخراط مع ىذه القوى واحتوائيا داخؿ النظاـ الدولي لتغيير طبيعتيا وسموكيا ،وىو ما
تبيف أنو افتراض خاطىء .فالقوى المعادية تستخدـ البروباغندا ووسائؿ أخرى لتوىيف الديموقراطية
وتعزيز وجيات النظر المعادية لمغرب ولمقياـ بتضميؿ معموماتي .فيما يحاوؿ المتطرفوف نشر
إيديولوجية بربرية ويدعوف إلى تدمير الحكومات بالعنؼ ،بحسب ما تحاجج الوثيقة.
مف تبعات ىذا العالـ التنافسي أف األفضمية العسكرية األميركية تتراجع أماـ ىؤالء الخصوـ بسبب
امتالكيـ أنظمة صاروخية ،وتوظيفيـ لمتكنولوجيا ،واتقانيـ الميارة العمالنية لمنشاطات ما دوف
المواجية العسكرية ،بحسب الوثيقة .ىذا التراجع والفراغ األميركي سيمأله الالعبوف السيئوف في غير

Mark Landler and David E. Sanger, Trump Delivers a Mixed Message on His National Security

 14أبو خليل ،مرجا سابقض

ضApproach. New York Times, December 18. 2017

 15معهد بروكيطغز ،مرجا سابقض
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مصمحة الواليات المتحدة ،وىو "درس صعب تعممناه حين تتخمى أميركا عن دور القيادة" .16وفي
محاولة لتمطيؼ الخطاب بخصوص التنافس الدولي تمفت الوثيقة إلى أف "المنافسة ال تعني دائماً
العداء ،وال تؤدي حتماً إلى الصراع ،مع أنو ال ينبغي عمى أحد أن يشك في التزامنا الدفاع عن
مصالحنا ...وكما أن أميركا الضعيفة تستجمب التحدي ،فالقوة األميركية والثقة تردعان الحرب
وتعززان السمم".
يالحظ جيمس جيفري أف الرؤية التنظيمية لػ "إستراتيجية األمف القومي" الجديدة ال تبدو كنظرة عالمية
انعزالية أو دولية ،إنما كنظرة عالمية توحي بحقبة "القوى العظمى" في القرف التاسع عشر .فعمى
سبيؿ المثاؿ ،تؤ ّكد ىذه الرؤية أف "المنافسة عمى القوة ىي استم اررية أساسية في التاريخ .والفترة
بد مف إعادة ىيكمتيا "لخوض
الزمنية الحالية ليست مختمفة" .فال يجب تجاىؿ الدبموماسية ،لكف ال ّ

ٍ
تفكير تنافسي".
المنافسة في البيئة الراىنة واعتناؽ

تُضيؼ اإلػستراتيجية نظرةً عالميةً تعود إلى القرف التاسع عشر

17

ٍ
سياسات تُشبو كثي اًر ما كانت
عمى

الواليات المتحدة تقوـ بو منذ عاـ ّ ،1940إنما مع التشديد عمى الكفاءة االقتصادية والمنافسة والقوة

العسكرية األميركية أكثر مف اإلدارات السابقة .18فاإلستراتيجية تتحدث وفؽ منطؽ يسبؽ قياـ النظاـ
الدولي المستمر منذ الحرب العالمية الثانية ،وتستعيد لغة حقبة صراع القوى الكبرى .إف نغمة "المعبة
الصفرية" في الوثيقة "تثير الرعب" ،كما الحظت اإليكونوميست.19
بناء عميو ،تقدـ الوثيقة ليجة تشكيكية بالنظاـ الدولي الحالي وكفاءتو في تأميف مصالح الواليات
وثيقتيف
المتحدة ،وىذا أمر مستجد في وثائؽ األمف القومي األميركي .مثالً ،أصدرت إدارة أوباما
ْ
 16يقػوؿ تيػد بيكػوف مػت بروكيطغػز إف إدارة ترامػر لػو تعلاػت فعليػاً عػ ا الػدرس لاػا اااػحبت مػت معاعػدة الشػراكة العػابرة للباسػيفي
واتفاقية باريس للاطاخ ،ومجلس حقوؽ اداااف ،واليواياكو ،،،الخض فياا تتاويا الصيت لتاأل الفراغ مػت خػالؿ االسػت اارات والاػاؿ

وروسيا مت خالؿ الراقة وبيا الاالحض

 17ا متاز القرف التاسا شر بكوا حقبة صرا ات القوى األوروبية الكبرى في اظاـ متعدد األقرػاب حيػد دخلػت تلػ القػوى فػي لعبػة

متواصلة مت توازاات القوى التي تاببت في صرا ات مدمرة اجتاحت القارة األوروبية بالتحديدض

 18جياس جيفري ،استراتيجية ترامر لألمت القومي 7أعي ودةٌ إلى القرف التاسا شر؟ الارصد الاياسي  06 ،8613كااوف األوؿ

8104ض

The Economist, A Zero-Sum Vision of the World7 The trouble with Trump’s new
national security strategy, December 19, 2017.
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19

حوؿ "إستراتيجية األمف القومي" في عامي

2010

لكنيا حافظت عمى الميجة التالية في
وّ ،2015

كمتييما لوصؼ المصالح الوطنية األميركية األساسية" :نظاـ دولي قائـ عمى القواعد تقوده الواليات
ْ

المتحدة األميركية لتعزيز السالـ واألمف والفرص عبر التعاوف الوثيؽ لمواجية التحديات العالمية" .وال
شيء مف ىذا القبيؿ في نسخة ترامب .ويقوؿ مسؤولو اإلدارة األميركية إف ليجة "التعاوف مع
لكنيا
المعاممة بالمثؿ" ،كما وردت في اإلستراتيجية الحالية تشير ضمناً إلى الوالء لمنظاـ الدوليّ ،
ليست مساوية لو.20

إلى ذلؾ ،يالحظ كارؿ بيمدت أف اإلستراتيجية تقوـ عمى التناقض عند الحديث عف "النظاـ الدولي"،
إذ إنيا تجادؿ بأنو أضر بالواليات المتحدة ،ولكنيا في الوقت ذاتو تتيـ روسيا والصيف برفض النظاـ
الدولي القائـ ومحاولة تخريبو .وىو ما دفع بعض المنتقديف إلى اتياـ إدارة ترامب باالنضماـ إلى
21
ِ
أف االستنتاج األىـ
تَْين َؾ الدولتيف في رفض أسس النظاـ العالمي القائـ حالياً  .ويشير جيفري إلى ّ

وتؤيد أمريف
الذي يمكف استخالصو مف ىذه اإلستراتيجية ىو أف إدارة ترامب تُعمف موقفيا
رسمياً ّ
ّ
حد كبير عف التركيز عمى "النظاـ
متناقضيف عمى ما يبدو وىما :الرؤية المركزية التي تنحرؼ إلى ّ
العالمي" كاإلدارات السابقة ،ومجموعة القيـ واألعماؿ المألوفة التي ال بد أف تخدـ ىذا النظاـ
العالَمي .واذا كانت اإلدارة األميركية تمتزـ بيذه االستراتيجية ككؿ ،فإف مقاربتيا ستتماشى مع
السياسة التقميدية التي اتُبعت عمى مدى السنوات السبعيف الماضية ولكف مف دوف أي حجة ممزمة
تدفعيا إلى القياـ بذلؾ خارج نطاؽ "المصالح األميركية".22

أي أف الوثيقة ترى أف العالـ أصبح تنافسياً بفعؿ التحوالت في موازيف القوى ،وفي مثؿ ىذا المجاؿ
التنافسي يصبح انخراط أميركا في حماية النظاـ الدولي وااللتزاـ بو مشروطاً إلى حد بعيد ،وليس
مسمماً بو سمفاً .فيو انخراط مشروط بتحقيؽ مصالح الواليات المتحدة المباشرة ال سيما فيما يخص
االقتصاد األميركي ،وليس تعزيز الفكرة الميبرالية حوؿ العالـ فقط .تنص الوثيقة أنو" :لقد وقفنا جانباً

 20جيفري ،مرجا سابقض

Carl Bildt, "Trump’s national security strategy ignores the lessons of Europe’s bloody history",
ضThe Washington Post, December 22, 2017

 22جيفري ،مرجا سابقض
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في حيف كانت دوؿ أخرى تستغؿ المؤسسات الدولية التي ساىمنا في بنائيا .فقاموا بدعـ صناعاتيـ
تحدت األمف االقتصادي األميركي".
ونقموا التكنولوجيا وشوىوا األسواؽ .وىذه األفعاؿ وغيرىا ّ
يستخمص رايت مف ىذه الجممة أف "الوثيقة ال تؤيد بشكؿ صريح النظاـ الدولي كسابقاتيا .وىي بدؿ
ذلؾ تموـ النظاـ الدولي عمى بعض مشاكؿ البمد".23
رابعاً :مصادر التيديد
توضح اإلستراتيجية أف الواليات المتحدة تواجو ثالث مجموعات رئيسية مف المنافسيف )1( :القوتاف
التعديميتاف روسيا والصيف )2( ،الدولتاف المارقتاف إيراف وكوريا الشمالية )3( ،المنظمات التي تش ّكؿ
سيما الجماعات "اإلرىابية الجيادية" ،وكمّيا "تنافس بنشاط ضد الواليات
خط اًر عاب اًر لألوطاف ،ال ّ

المتحدة وحمفائنا وشركائنا".

اإلستراتيجية مفعمة بفكرة واحدة :كاف العالـ لثالثة عقود في اجازة مف صراعات القوى الكبرى؛ وىي
تقترح أف ىذه العطمة قد انتيت اآلف" .24بعد أن كان تنافس القوى غائباً ،كظاىرة في القرن
الماضي ،عاد ىذا التنافس لمحضور مجدداً" تقوؿ الوثيقة .يحاجج خميؿ زاد أف اإلستراتيجية تقدـ
رؤية واضحة لمسياسات الدولية وعف وضعية الواليات المتحدة بالوقت الحالي .فبعد الحرب الباردة
كاف اليدؼ اطالة أمد اآلحادية ومنع صعود منافسييف دولييف ومنع القوى المعادية مف السيطرة عمى
األقاليـ الحرجة .ونتيجة لمسياسات األميركية انزاح توازف القوى في أقاليـ أساسية لصالح القوى
المعادية.25
يقوـ عماد اإلستراتيجية الجديدة عمى افتراض أف "السباق نحو القوة ثابت تاريخي ال يتغير".
وتخمص الوثيقة إلى أف المجموعات الثالث السابقة "تنافس في الساحات السياسية واالقتصادية
والعسكرية ،كما تستخدم التكنولوجيا والمعمومات لتسريع المنافسات بيدف تغيير توازنات القوى
اإلقميمية لمصمحتيا" .إزاء ىذه التحديات تؤكد اإلستراتيجية أف الواليات المتحدة ستكوف لدييا اإلجابة
 23معهد بروكيطغز ،مرجا سابقض
Landler and Sanger, op. cit.

Khalilzad, op. cit.
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24
25

اقتصادياً وعسكرّياً"؛ "فكما أن الضعف األميركي يأتي
سياسياً و
عف "تصاعد المنافسة الدولية
ّ
ّ
بالتحديات ،فإن القوة والثقة األميركيتين تمنعان الحرب وتعززان السالم".

تالحظ سيميا بيمي أنو بعكس استراتيجية األمف القومي الفرنسي ،تقدـ استراتيجية ترامب عالجاً مختمفاً
رغـ التوافؽ عمى تشخيص وضعية النظاـ الدولي؛ كالىما يرى بيئة جيوبولتيكية تنافسية مع تحد قوي
مف روسيا تحديداً وتيديدات عابرة لمحدود .وفيما بدت فرنسا قمقة مف مخاطر الغموض الدولي ودور
الواليات المتحدة نفسيا في إضعاؼ العمؿ المتعدد األطراؼ ،فإف الواليات المتحدة بدت قمقة مف
تراجع تفوقيا العسكري ،مع التشديد عمى عودة صراع القوى الكبرى والحاجة لتقوية القوة األميركية
ووضع مصالح أميركا أوالً .26كما تحوي استراتيجية ترامب العديد مف اإلشارات التي توحي بالعودة
لرؤية العالـ وفؽ منظار الحرب الباردة .لقد حاوؿ أوباما تقميص األسمحة النووية كمفتاح لمدفاع
األميركي ،أما استراتيجية ترامب فتنادي بأف األسمحة النووية ىي "أساس استراتجيتنا لحفظ السالم
واالستقرار من خالل ردع العدوان ضد الواليات المتحدة".27
فيما يخص روسيا والصيف كاف الفتاً جمعُ الدولتيف في خانة واحدة بينما اعتادت الواليات المتحدة أف
تعتمد مقاربة مختمفة تجاه كؿ منيما بيدؼ جذب طرؼ إلييا لردع واضعاؼ الطرؼ اآلخر .28تنص

اإلستراتيجية عمى اآلتي:

 26معهد بروكيطغز ،مرجا سابقض

Mark Landler, and David E. Sanger, Trump Delivers a Mixed Message on His National

27

ضSecurity Approach, New York Times, December 18, 2017

 28باقاراة عػ ادسػتراتيجية مػا إسػتراتيجية األمػت القػومي األخيػرة ألوبامػا ػاـ  ،8102يُالحػظ وجػود تحػوؿ عائػل فػي ال رػاب تجػا

الصيت ،حيد رّكزت إسػتراتيجية أوبامػا لػى الجوااػر اديجابيػة للتعػاوف مػا الصػيت فياػا ي ػص قضػايا الاطػاخ والاالحػة واالسػتقرار فػي
بحر الصيت الجطوبي ،وا لترحيػر بصػعود صػيت مزدعػرة وماػالاة وماػتقرة ،مػا التشػديد لػى يػرورة التػزاـ الصػيت بالاعػايير الدوليػة فػي
التجارة وحقوؽ االاااف واألمت العاكري ،ومراقبة جهود الصيت لتحديد بطيتها العاكرية ما الحرص لى دـ حصوؿ سوء في الفهم

او الحاابات باا قد يؤدي لاواجهة بيت البلديتض
13

"تتحدى ك ٌل من الصين وروسيا القوة والتأثير والمصالح األميركية ،في محاولة
لتقويض األمن والرخاء األميركي .وىما مصممتان عمى جعل االقتصاديات أقل

حرية وعدالة ،وبناء قواىما العسكرية ،والتحكم بالمعمومات والبيانات لقمع
مجتمعاتيما وزيادة تأثيرىما".
تعكس صياغة التيديديف الروسي والصيني نوعاً مف المساومة بيف البيت األبيض ومؤسسة األمف
القومي ،حيث يرى ترامب في الصيف تحدياً داىماً وال سيما اقتصادياً ،تصر مؤسسة األمف القومي
عمى تقديـ التحدي الروسي باعتباره األكثر خطورةً .وتشير االستراتيجية إلى جيود كمتا الدولتيف

المتزايدة في بناء ق وة عسكرية متقدمة وحديثة وتطوير المنظومات النووية ومجاالت الحرب السايبيرية
وطموحاتيما لمتوسع في منطقة المحيط اليادىء (الصيف) وفي أوراسيا (روسيا) عبر األدوات
االقتصادية والتدخؿ في الشؤوف الداخمية وشؽ صفوؼ حمفاء الواليات المتحدة.
تعرض ىذا الموقؼ مف روسيا ولمصيف لمنقد الشديد .وبحسب رياف ىاس ،فإف جمع الصيف وروسيا
ّ
في خانة واحدة غير دقيؽ وال يساعد ،وال يخدـ المصالح األميركية ألنو يدفعيما لمتقارب ،ويزيؿ ما

يفرقيما ،وىي مقاربة مناقضة لجيود كيسينجر في سحب الصيف بعيداً عف االتحاد السوفياتي خالؿ
الحرب الباردة .ىذا التفكير يتجاىؿ التباينات بيف الدولتيف ،وفي حالة الصيف يقوي المتشدديف تجاه
الواليات المتحدة.29
تركز االستراتيجية عمى ما تعتبره استغالالً لمنظاـ الدولي ومؤسساتو مف القوى الكبرى المعادية
ألميركا لتحسيف وضعيتيا مف دوف أف تقدـ مقابالً أو تمتزـ بقواعد ىذا النظاـ أو أف تقوـ بعمميات
إصالح داخمي .لذا تنص اإلستراتيجية عمى أف:

 29معهد بروكيطغز ،مرجا سابقض
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"ىذه المنافسات تستدعي من الواليات المتحدة أن تعيد التفكير بسياسات العقدين
الماضيين ،السياسات التي ارتكزت عمى افتراض أن االنخراط مع الخصوم
واشراكيم في المؤسسات الدولية والتجارة العالمية سيجعيمم العبين حميدين
وشركاء يستحقون الثقة .لكن تبين في األغمب أن ىذه الفرضية كانت خاطئة".
وينتقد ديفيد دوالر ىذه "المبالغة" في نفي فوائد االنخراط مع الصيف ومنيا اتفاقية باريس لممناخ
واالتفاؽ النووي اإليراني .صحيح أف االقتصاد الصيني ال يزاؿ مغمقاً نسبياً وحمائياً إال أننا يجب
معالجة ذلؾ مع االستمرار بالتعاوف في القضايا العالمية ،يقوؿ دوالر.30
إذاً األصؿ في العالقة مع الصيف وروسيا ىو التنافس وبالتالي ينبغي ردعيما وتجريدىما مف إمكانية
استخداـ النظاـ الدولي لمحصوؿ عمى امتيازات غير مشروعة مف وجية النظر األميركية .لذا يرى
خميؿ زاد أف الوثيقة تقدـ معادلة معقولة لمعالقات مع القوى الكبرى :األنشطة التخريبية المضادة،
وردع الصراع والتعاوف في مجاالت المصمحة المشتركة .يمثؿ ىذا األمر إدراكاً بأف األىداؼ
والمقاصد لكؿ مف الصيف وروسيا ىي في تناقض مع المصالح األميركية ،ولكف اإلستراتيجية تقر
تجنب الصراع وأف مصالح ىذه القوى الثالث تتقاطع في بضع قضايا
أيضاً بأف مف األفضؿ ّ
ميمة.31

أما كوريا الشمالية وايراف فتصنفيما اإلستراتيجية مف ضمف "مجموعة صغيرة من الدول المارقة التي
تنتيك كل مبادىء الدول الحرة والمتحضرة" .في حالة إيراف تركز الوثيقة عمى دعميا "لإلرىاب"
حوؿ العالـ ،وعمى أنظمتيا الصاروخية وبرنامجيا النووي ،وأما كوريا الشمالية فمنبع الخطر ينبثؽ
مف طبيعة نظاميا "الديكتاتوري" الذي ال يحترـ الكرامة اإلنسانية ويطور أنظمتو الصاروخية وقدراتو
النووية .وكمما تجاىمت الواليات المتحدة ىذه التيديدات تصبح أكثر خطورة وتتراجع خيارات الدفاع
المضادة ليا ،تشير الوثيقة.

 30معهد بروكيطغز ،مرجا سابقض
Khalilzad, op. cit.
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31

"تسعى كوريا الشمالية إلى الحصول عمى قدرات لقتل ماليين األميركيين باألسمحة النووية" .يخمط
ىذا التصريح ،بحسب جانؾ باؾ ،بيف نوايا كوريا الشمالية وقدراتيا ،إذا إف البرنامج النووي الكوري
ييدؼ لم ردع والبرستيج الداخمي والدولي ولتنفيذ دبموماسية قيرية ،لذا يتسـ ىذا التصريح بالغمو.32
فيما ُيالحظ أف لغة الوثيقة تتسـ عموماً بالمبالغة في ذكر التيديدات المباشرة لمواليات المتحدة
وشعبيا.

أما إيراف ،فتتحدث الوثيقة عنيا كالعب يزعزع االستقرار اإلقميمي وييدد الواليات المتحدة ويدعو إلى
تدميرىا ويمارس الوحشية ضد شعبو ويتوعد جيرانو ،ويدعـ اإلرىاب ،ويمأل ىو والقوى المنافسة
ألميركا الفراغ الناجـ عف انييار الدوؿ والصراعات اإلقميمية المتمادية .ويبدو أف الوثيقة تجد في
النظاـ الصاروخي اإليراني التيديد األساسي المباشر لمواليات المتحدة ،إذ تؤكد عمى أف واشنطف
وتطور نظاماً صاروخيا دفاعياً موجياً لمحماية مف الصواريخ اإليرانية والكورية الشمالية عمى
تشغؿ
ّ
ّ
حد سواء.33
ينتقد روجر كوىيف اإلستراتيجية وما تحويو مف تناقضات بسبب الصراع بيف ترامب الذي يحاوؿ
إرضاء قاعدتو االنتخابية وبيف األجيزة الحكومية التي تحاوؿ منع وقوع حرب تدميرية .ويبرز
التناقض برأي كوىيف في جممة مسائؿ منيا مسألة معاداة الصيف بالتوازي مع تصاعد التيديد الكوري
الشمالي حيث يمكف لمعالقة اإليجابية مع الصيف أف تش ّكؿ مدخالً لمتفاوض مع كوريا الشمالية،
وكذلؾ في حالة البرنامج النووي اإليراني حيث تيدد المقاربة العدوانية لترامب االتفاقية النووية مف
دوف أي بدائؿ.34
32معهد بروكيطغز ،مرجا سابقض

33

لى األرجح أف الوثيقة لم تررؽ بشكل موسا لاويوع إيراف با تبار أف ترامر أصدر في تشريت األوؿ  8104وثيقة خاصة حوؿ

إستراتيجية لاواجهة إياف وتكوات مت أربعة محاور أساسية ،عي:

الاحور األوؿ 7العال ما الحلفاء وتفعيل التحالفات التقليدية وادقلياية لاواجهة الطشاط اديرااي في الاطرقة وتحييد .
الاحور ال ااي 7محاربة تاويل "ادرعاب" بر فرض مزيد مت العقوبات.

الاحور ال الد 7معالجة ماألة ااتشار الصواريخ البالياتية واألسلحة التي قاؿ إاها "تهدد الجيراف والتجارة العالاية وحرية الاالحة"ض

الاحور الرابا 7حرماف إيراف مت أي وسيلة تقودعا المتالؾ الاالح الطووي.

Roger Cohen, Trump’s National Security Strategy Is a Farce. New York Times, December 19,
2017.
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34

تسميو الشبكات اإلجرامية العابرة لمحدود "والمنظمات
في المستوى الثالث ،تركز الوثيقة عمى ما ّ
الجيادية اإلرىابية" التي "تمثؿ التيديد اإلرىابي األخطر عمى األمة" .تستمر ىذه الجماعات ،مثؿ

داعش والقاعدة ،في نشر "إيديولوجية بربرية" تدعو إلى التدمير العنفي لمحكومات واألبرياء الذيف
تعتبرىـ مرتديف ،وتحاوؿ فرض تطبيؽ الشريعة ،وتسعى لمياجمة الواليات المتحدة ونشر التطرؼ
بيف األميركييف ،بحسب الوثيقة .فحتى بعد ىزيمة داعش والقاعدة في سوريا والعراؽ ستستمر ىذه
الجماعات في تشكيؿ تيديدات أمنية ال سيما مف خالؿ عودة المقاتميف إلى أوطانيـ" .يستخدم
اإلرىابيون الجياديون شبكات واقعية وافتراضية حول العالم لنشر التطرف بين أفراد معزولين،
واستغالل الشعوب الميمشة ،واليام وتوجيو المكائد".
لذا تدعو اإلستراتيجية إلى مواجية ىذه الجماعات "الجيادية" واإلجرامية في مصادر نشوئيا ،وتفكيؾ
شبكاتيا قبؿ وصوليا إلى الحدود األميركية .مف ضمف خطوات المواجية التي تضمنتيا
اإلستراتيجية :فضح أكاذيب وأخطاء ىذه الجماعات ،ونشر سرديات مضادة ،وتعزيز األصوات ذات
المصداقية ،ومساعدة الحمفاء لمواجيتيا بما يم ّكنيـ مف القياـ بذلؾ مستقبالً مف دوف الواليات
المتحدة ،ومياجمة مالذات ىذه الجماعات لمنعيا مف الظيور مجدداً ،والتعاوف مع الشركات الرقمية
الخاصة لمنعيا مف استغالؿ ىذه المنصات ،ومساعدة الدوؿ اليشة لمنع استغالؿ الفوضى فييا مف
قبؿ ىذه الجماعات.
في ىذا السياؽ ورد ذكر حزب اهلل بالتحديد مرة واحدة في اإلستراتيجية وذلؾ مف ضمف المجموعات
التي تش ّكؿ تيديداً لألراضي األميركية" .35كما تعمل الواليات المتحدة مع حمفائيا وشركائيا لردع
وتعطيل المجموعات اإلرىابية األجنبية األخرى التي تيديد الوطن ،بما فييا المجموعات المدعومة
من إيران كحزب اهلل المبناني" ،كما نصت الوثيقة .وقد رّكزت اإلدارة األميركية في الشيور األخيرة
عمى استكماؿ حممة ،خفتت بعد عاـ  ،2011عمى ما تعتبره دو اًر لحزب اهلل في أميركا الالتينية،
الفناء الخمفي لمواليات المتحدة ،وبنائو شبكات ىناؾ مع منظمات إجرامية وأنظمة معادية لواشنطف
بيدؼ جمع األمواؿ بطرؽ غير مشروعة واقامة بنية أمنية تحتية الستيداؼ الداخؿ األميركي.
 35ما ادشارة إلى أف استراتيجية األمت القومي األخيرة في هد أوباما ( )8102لم تأت لى تااية الحزب بتاتاًض
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وتحرص اإلدارة األميركية عمى تقديـ حزب اهلل لمجميور األميركي باعتباره تيديداً مباش اًر لألميركييف
وليس لمصالحيـ في الشرؽ األوسط فقط.
ِ
نصات الرقمية
في ختاـ ىذا القسـ ،ينبغي اإلشارة إلى تزايد اىتماـ اإلستراتيجية باألمف السايبري والم ّ
والبيانات كجزء مف مسائؿ األمف القومي ،حيث إف استخداـ األدوات السايبرية سمح لممنافسيف مف

دوؿ وغير دوؿ بإيذاء الواليات المتحدة في مجاالت متعددة ،بحسب اإلستراتجية .وتعتبر الوثيقة أف
األسمحة السايبرية تمثؿ تيديداً جديداً ألف في إمكانيا أف تضرب "مف دوف العبور فيزيائياً عبر
الحدود" ،كما أنيا تعني أف "تحقيؽ الردع اليوـ أصبح أكثر تعقيداً بكثير مقارنة بحقبة الحرب
الباردة".
يالحظ خميؿ زاد أف اإلستراتيجية تمنح وزناً ظاى اًر لممعمومات والبيانات باعتبارىا مجاالً حيوياً جديداً
لممنافسة .ىذه األدوات الجديدة يمكف أف تؤثر عمى المنافسة مف خالؿ اليجوـ والدفاع السايبري
المنضوي داخؿ العمميات العسكرية األوسع .وتش ّكؿ ىذه األدوات بيئة المنافسة اإلقتصادية مف خالؿ
سرقة الممكية الفكرية وتحسيف أداء وانتاجية وفعالية الشركات .أحدثت ىذه األدوات مخاوؼ جديدة
كمياً مثؿ تشويو المنافسات السياسية مف خالؿ بث الرسائؿ عبر وسائؿ التوصؿ اإلجتماعي عمى
سبيؿ المثاؿ.36
خامساً :االعتراف المشروط بالنظام االقتصادي الدولي
لمداللة عمى األىمية التي أولتيا اإلستراتيجية لمموضوع االقتصادي يكفي أف نعرؼ أف مفردة
االقتصاد ُذكرت  151مرة ،بينما ُذكر االرىاب  ،73والنووي  ،54والتجارة  ،45والصيف  ،23وكوريا
 ،18وروسيا  ،17وأوروبا  ،14وايراف  ،12وسوريا  .7تقدـ اإلستراتيجية محور "تعزيز االزدىار
األميركي" بمقولة لترامب تعكس األولوية التي يولييا لالقتصاد باعتباره اليدؼ المركزي الذي ُيقرر
مستقبؿ ىذه اإلدارة" :األمف اإلقتصادي ىو األمف القومي"" .إن االقتصاد القوي واإلبداعي يسمح
لمواليات المتحدة بالمحافظة عمى قوة عسكرية ىي األعظم في العالم وعمى حماية وطننا" ،تنص
اإلستراتيجية.
Khalilzad, op. cit.
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ينبو زلماي خميؿ زاد إلى أف الواليات المتحدة ال تستطيع الحفاظ عمى موقعيا القوي في العالـ في
حاؿ توقؼ النمو .كما يحذر مف أف الواليات المتحدة تواجو تحدياً مالياً يتمثؿ بدعـ البرامج
االجتماعية وفي الوقت نفسو اإلنفاؽ عمى األغراض العسكرية والشؤوف الدولية ،وذلؾ في ظؿ ارتفاع
الديف العاـ والعجز في الميزانية .فالواليات المتحدة لف تستطيع تخطي ىذا التحدي مف دوف تحقيؽ
نِسب نمو إقتصادي أعمى ،منبياً إلى أنو في حاؿ بقيت نسبة النمو عند حوالي اثنيف بالمئة،
فستضطر الواليات المتحدة عمى األرجح إلى االختيار بيف برامج الرعاية االجتماعية في الداخؿ أو
الدور األميركي البارز في العالـ.37
يشير خطاب اإلستراتيجية فيما يخص االقتصاد إلى أف الواليات المتحدة تتحرؾ مف موقع مأزوـ
وتريد العودة لمريادة ،إذ تشير إلى ضرورة "إعادة بناء القوة االقتصادية واستعادة الثقة بالنموذج
االقتصادي األميركي" .ويرى "تاروف شاب ار" أنو في حيف تمثؿ إعادة صياغة الوثيقة لمتحدي الصيني
وتركيزىا عمى "العدائية االقتصادية" تحوالً واضحاً في سياسة السرد ،فإف مراجعة توصيات الوثيقة
تبدو أيضاً الفتة لمنظر حيث تكرر بشكؿ دائـ مصطمحات مثؿ "دعـ" "تطوير" "تحسيف" "تعزيز"
الواقع القائـ.38
في خطاب إعالف اإلستراتيجية قاؿ ترامب أنو "لممرة األولى ،تعترؼ االستراتيجية األميركية باألمف
االقتصادي كجزء مف األمف القومي" .يرفض تاروف شاب ار ىذا االدعاء مذك اًر بأف كؿ إدارة أميركية،
صنفت االزدىار االقتصادي كمصمحة أميركية أساسية أو مرتكز
أصدرت ىكذا استراتيجيةّ ،
الستراتيجية األمف القومي .بالنسبة لمرئيسيف ريغاف وبوش اليدؼ ىو "اقتصاد أميركي صحي

وصاعد" ،واليدؼ بالنسبة لكمينتوف ىو "دعـ تنشيط اإلقتصاد األميركي" ،ولجورج بوش االبف ىو
"الحرية االقتصادية" ،ولمرئيس أوباما ىو "اقتصاد أميركي قوي وابداعي وناـ في نظاـ دولي اقتصادي
مفتوح".39

Khalilzad, op. cit.

 38معهد بروكيطغز ،مرجا سابقض
 39معهد بروكيطغز ،مرجا سابقض
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تقدـ االستراتيجية مقاربة نقدية لمنظاـ االقتصادي الدولي الميبرالي باعتبار أف الدوؿ غير الميبرالية
تستغؿ ىذا النظاـ عبر تقييد حرية األسواؽ والتجارة غير العادلة لتحصؿ عمى امتيازات غير
مشروعة ،فيما كاف المراد األميركي أف تساىـ بنية االقتصاد الدولي الميبرالي في بث القيـ الميبرالية
داخؿ المنظومة الدولية واصالح المؤسسات االقتصادية والسياسات في الدوؿ حوؿ العالـ .وتعتبر
الوثيقة أف التجاوزات التجارية مف الدوؿ األخرى ال تيدد الرخاء األميركي فقط بل تيدد أيضاً "روح
اإلبداع واالبتكار التي ىي مفتاح لعظمتنا الوطنية" .لكف ،يتساءؿ معمقوف ،ىؿ ترامب جاىز لتمويؿ
سياسات تفيد الجامعات ،وتجذب مياجريف بكفاءة عالية ،وتعزز مناىج العموـ والرياضيات في
المدارس لتعزيز الممكية الفكرية واالبتكار؟
"إن ىذا النظام الدولي ال يزال يخدم المصالح األميركية ،لكن يجب إصالحو ليساعد في رخاء
العمال األميركيين ،ويحمي ابتكاراتنا ،ويعكس المبادىء التي قام عمييا ىذا النظام" ،تنص الوثيقة.
ولذا "لن تغض الواليات المتحدة الطرف بعد اآلن عن ىذه االنتياكات ،والغش ،والعدوانية
ير ّنبو فيو إلى أف الرئيسيف األميركييف السابقيف،
االقتصادية" .ونشر موقع " "Defense Oneتقر اً

بوش وأوباما ،كانا يتحدثاف عف مصالح اقتصادية مشتركة وآخذة بالتوسع .أما مقاربة ترامب فيي
أضيؽ وتشير إلى حماية "االزدىار األميركي" وليس توسيع ىذا االزدىار .وأضاؼ التقرير أف مقاربة
ترامب ترى في االقتصادات األجنبية خصوماً وليس شركاء ،مستشيداً بما قالو " "McMasterعف

مواجية التالعب بالعممة والتجارة غير العادلة.40
بناء عمى ىذه المقاربة سبؽ لترامب أف وقّع عمى قرار االنسحاب مف معاىدة الشراكة العابرة
لمباسيفيؾ ،وىي خطوة واجيت انتقادات حادة داخؿ التيار السائد في الواليات المتحدة .يحاجج رياف
ىاس بأف أفعؿ طريقتيف إلتاحة الفرص لمشركات األميركية في الخارج تتمثالف في تأميف "تبادلية
الدخوؿ إلى السوؽ" وضماف أف تتنافس كؿ الشركات وفقاً لذات المجموعة مف القواعد .لكف
بانسحاب أميركا مف معاىدة الشراكة عبر الباسيفيؾ تكوف إدارة ترامب نزعت بطريقة آحادية سالحيا
في المنافسة االقتصادية في آسيا مف دوف تحقيؽ أي منفعة بالمقابؿ .بينما يستمر األطراؼ اآلخروف
David Frum, The National Security Strategy Commits the US to a Lonelier and Less

Generous Course, Defense One, December 13, 2017.
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تأثير أكبر في جيودىا إلنشاء قواعد ومعايير مشتركة تمنح
في التقدـ معاً مع إحراز الصيف
اً
األفضمية لمشركات الصينية عمى منافسييا األميركييف.41
تفتقر الوثيقة إلى إستراتيجية "جيو-إقتصادية" مف خالؿ تركيزىا عمى "قومية اقتصادية" ميووسة
بالتبادؿ التجاري واالتفاقيات التجارية الثنائية ،وىي وضعية ال تقدـ الكثير لتحدي الصيف في المعبة
"الجيو-إقتصادية" في آسيا .ومف شأف العقمية الصفرية اليادفة لتقميص الخمؿ التجاري أف تعقّد مف
العالقات االقتصادية مع الحمفاء والشركاء اإلقميمييف في آسيا ،بما يقمص قدرة واشنطف عمى اليندسة
االقتصادية ىناؾ لصالح الصيف .لذا وبالرغـ مف توجييا الواقعي الواضح تعجز اإلستراتيجية عف
تقديـ خطة طريؽ "جيو-إقتصادية" شاممة ومتجانسة ترشد السياسة األميركية تجاه آسيا وطمأنة
الحمفاء والشركاء في اإلقميـ .42ترسـ اإلستراتيجية الخطوط العامة لرؤية اقتصادية لمواجية التحديات
المذكورة حيث:

"ستتبع الواليات المتحدة إستراتيجية اقتصادية من شأنيا أن تجدد االقتصاد
الداخمي ،وتفيد العمال األميركيين ،وتنشط القاعدة الصناعية األميركية ،وتخمق
وظائف لمطبقة الوسطى ،وتشجع االبتكار ،وتحفظ الميزة التكنولوجية ،وتحمي
البيئة ،وتحقق السيطرة الطاقوية".
تقدـ االستراتيجية موقفاً فيو نوع مف إعادة النظر بالعولمة وذلؾ عمى ضوء "قمؽ الناخبيف بخصوص
المستقبؿ" .تتفادى اإلستراتيجية النظرة االنعزالية في حيف يبدو أنيا "تصحح بعض الشوائب وتُوضح
بعض نقاط الغموض في السياسة الخارجية الحديثة لمواليات المتحدة ،سواء مف خالؿ التشديد عمى
المخاطر المتأتية مف الصيف وروسيا ،أو عدـ التشديد عمى "فعؿ الخير" العالمي ،أو رفض فكرة أف
أمر ال مفر منو" .43فاإلسراتيجية ترفض إيماف أوباما بالحتمية
االنتصار العالمي لمقيـ الميبرالية ىو ٌ
 41معهد بروكيطغز ،مرجا سابقض
Jeremy Maxie, Trump’s National Security Strategy: Long on Realism, Short on Geoeconomics,
The Diplomat, December 23, 2017.
https://thediplomat.com/2017/12/trumps-national-security-strategy-long-on-realism-shorton-geoeconomics/.
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العالمية لمديمقراطية الميبرالية ،إذ "ليس ىناك تطو ٍر تاريخي يضمن أن النظام السياسي واالقتصادي
الحر ألميركا سوف يسود تمقائياً" .وتشير مثؿ ىذه التصريحات ،بحسب جيفري ،إلى أنو حتى
ٍ
بشكؿ معمَف ترّكز عمى الموضوع األساسي الخاص
المقاطع التي توحي أكثر مف غيرىا بالعولمة
بالمنافسة العالمية الداروينية تقريباً .ويعتبر شادي حميد ،الخبير في معيد بروكينغز ،أف ىذا
التصريح إقرار ميـ ،واف بدا دافعو ىو توجيو النقد إلدارة أوباما ،ألف إيماف أوباما بالتقدـ الطبيعي،
ولو البطيء ،تُرجـ بمقاربة سمبية أي "يكفي أف ال تتسبب بضرر" ،إال أف ىذه المقاربة أدت وتؤدي

عممياً إلى ضرر معتبر.44

وبرغـ المقاربة الحذرة لمنظاـ الدولي ومؤسساتو والعمؿ المتعدد األطراؼ ،تشير الوثيقة إلى أف "عمى
الواليات المتحدة أن تقود وتنخرط في الترتيبات المتعددة األطراف التي تشكل العديد من القواعد
التي تؤثر عمى المصالح والقيم األميركية" .ىذا يعني ،بحسب شابرا ،أف اإلدارة قررت حالياً،
وبالمعنى العاـ ،االنخراط بدؿ االنسحاب مف المنظمات المتعددة األطراؼ .وىذا يعني بدرجة ما
مغادرة المقاربة التقميدية المحافظة التي كانت أكثر تشكيكاً بيذه المنظمات .وبدؿ ذلؾ قررت اإلدارة
توفير "نيرانيا السيادية" لمنظاـ االقتصادي العالمي .45بمعنى أف التشدد األميركي الرئيسي سيكوف في
الموضوعات االقتصادية عمى المستوى الدولي ،فيما ستبدي واشنطف بعض المرونة في الموضوعات
األخرى لتحافظ عمى حد أدنى مف دورىا داخؿ النظاـ الدولي.
سادساً :الشرق األوسط
بحسب اإلستراتيجية ،تيدؼ الواليات المتحدة إلى أف ال يكوف الشرؽ األوسط "مالذاً آمناً أو أرضاً
خصبة لإلرىابيين الجياديين ،وأن ال تييمن عميو أي قوة معادية لمواليات المتحدة ،وأن يبقى
مصد ارً الستقرار سوق الطاقة العالمي" .فيما تكمف مصادر األزمة ،كما يرد في النص ،في المنطقة
بالتوسع اإليراني ،وانييار الدولة ،واإليديولوجية الجيادية ،والركود اإلجتماعي االقتصادي ،والعداوات

44معهد بروكيطغز ،مرجا سابق
45معهد بروكيطغز ،مرجا سابق
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اإلقميمية .وفيما يبدو نقداً لمذىبي بوش وأوباما ،تشير اإلستراتيجية إلى أنو "ال التطمعات لمتحول
الديموقراطي وال عدم االنخراط يمكن أن يعزلنا عن أزمات اإلقميم".
تركز اإلستراتيجية في سردىا لمشكالت اإلقميـ عمى أنو يمثؿ موطف المنظمات اإلرىابية األخطر في
العالـ ،وأىميا "داعش" و"القاعدة" ،التي ساىمت ىذه المنظمات في خمؽ حالة مف الالاستقرار في
المنطقة .إضافة إلى "استغالؿ" إيراف ىذه الحالة لتوسيع نفوذىا في المنطقة مف خالؿ وكالئيا
فضال عف استمرارىا في
وشركائيا ،وىي تواصؿ زعزعة استقرار المنطقة وادامة العنؼ فييا .ىذا
ً
تطوير برنامج صواريخيا الباليستية ،وتعزيز قدراتيا االستخباراتية ،وشف اليجمات اإللكترونية ،عمى
الرغـ مف توقيع االتفاؽ النووي عاـ .462015
تسعى اإلستراتيجية إلى استغالؿ مشيد الحروب األىمية داخؿ المنطقة وما تسببت بو الجماعات
ٍ
ومآس إنسانية ،لمدفع بالصراع العربي اإلسرائيمي إلى الخمؼ والتقميؿ مف
اإلرىابية مف دمار وقتؿ
دوره في أزمات المنطقة ،وفي ذلؾ تراجع عف ما توصؿ لو تقرير بايكر ىاممتوف .يشير أبو خميؿ
العدو ال تش ّكؿ
إلى أف اإلستراتيجية تعتنؽ "فكرة عريقة عند صياينة أميركا مفادىا أف وجود دولة
ّ
مصدر مشاكؿ أو إزعاج في المنطقة ،مع أف وزير الدفاع األميركي الحالي كاف قد قاؿ في عاـ
أمنياً كؿ يوـ" بسبب
 2013أنو ،كقائد لممنطقة الوسطى في القوات
األميركية ،دفع ثمناً "عسكرّياً و ّ
ّ

االنحياز األميركي إلسرائيؿ" .47فأزمات المنطقة سببيا اإلرىاب وايراف ،فيما الصراع الفمسطيني

اإلسرائيمي مجرد عارض ليذه األزمات ،بحسب الوثيقة التي تنص أنو:
"عمى مدار عقود كان الحديث عن أن الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ىو العقبة
األساسية التي منعت تحقيق السالم والرخاء في المنطقة .أما اليوم فتيديدات المنظمات
الجيادية اإلرىابية والتيديد من إيران تخمق إدراكاً بأن إسرائيل ليست مصد ارً لمشاكل
اإلقميم .وقد وجدت الدول بشكل متزايد مصالح مشتركة مع إسرائيل لمواجية التيديدات
اإليرانية".
46وحدة تحليل الاياسات ،إستراتيجية األمت القومي ددارة ترامر 7عل تحال جدي ًدا؟ الاركز العربي لألبحاث ودراسة الاياسات،

تقدير موقف 84 ،كااوف األوؿ 2017ض
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فيما تبنت إستراتيجية أوباما  2015مقاربة معاكسة إذ اعتبرت أف حؿ ىذا الصراع
يمثؿ معالجة ألحد األسباب الجذرية لمعضمة اإلستقرار في المنطقة .إف تحقيؽ
"االستقرار والسالـ في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا يمزمو أيضاً تقميص األسباب
الكامنة لمصراع ....نحف نبقى ممتزميف تجاه انياء الصراع اإلسرائيمي – الفمسطيني
مف خالؿ حؿ الدولتيف التي يضمف أمف إسرائيؿ وفمسطيف قابمة لمحياة" ،نصت
الوثيقة.48
ترى الوثيقة أف موقؼ الشركاء في المنطقة لمواجية اإلرىاب يشكؿ فرصة تعاوف أكبر لتحقيؽ
االستقرار وإلقامة توازف قوى في صالح الواليات المتحدة .وتتحدث الوثيقة عف دعـ اإلصالح
التدريجي والمساعدة عمى قياـ مجمس تعاوف خميجي قوي ومتكامؿ ،واقامة شراكة استراتيجية بعيدة
األمد مع العراؽ كدولة مستقمة ،وايجاد تسوية لمحرب السورية تضمف عودة الالجئيف ،وتسييؿ عممية
سالـ شاممة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،ومنع إيراف بالتعاوف مع الحمفاء مف حيازة السالح
النووي ،وتشجيع تحديث االقتصاد ال سيما في السعودية ومصر ،وتعزيز فتح األسواؽ والمجتمعات.
وعسكرياً ستحافظ الواليات المتحدى عمى التواجد الضروري لحماية أميركا والحمفاء مف اليجمات
اإلرىابية ولضماف توازف قوى في صالح أميركا ،إلى جانب التعاوف في قضايا مكافحة اإلرىاب
وأنظمة الدفاع الصاروخي.
لـ يجتذب الشرؽ األوسط اىتماماً مركزياً داخؿ الوثيقة التي لـ تقدـ جديداً إال محاولة تكريس ضرورة
التعاوف العربي "اإلسرائيمي" بوجو إيراف ،ونفي أف يكوف الصراع "الفمسطيني – اإلسرائيمي" منشأ
أزمات المنطقة .إال أف لغة الخطاب تجاه الشرؽ األوسط تتسـ باإلقرار بتوازنات القوى الحالية
وبحدود القوة األميركية وغياب أية نية لتدخؿ عسكري واسع واستمرار تفويض القضايا لمحمفاء.
فبحسب الوثيقة "ينبغي أن نكون واقعيين في توقعاتنا لإلقميم من دون أن نسمح لمتشاؤم أن
يشوش عمى مصالحنا ورؤيتنا لشرق أوسط حديث".

ضThe White House, National Security Strategy, February 2015, p.26
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سابعاً :قضايا متفرقة
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الديموقراطية :تخمو اإلستراتيجية مف فكرة "نشر الديموقراطية" وتتعيد بأف أميركا "لف تفرض
ِقيميا عمى اآلخريف" ،مع التشديد بدالً مف ذلؾ عمى الشراكة القائمة عمى اإلرادة الحرة
والمصالح المشتركة .49فالوثيقة تتخمى عف فكرة أف "المثؿ األميركية" ىي بذاتيا ميزة تنافسية
لمواليات المتحدة وتشير إلى التراجع عف تقميد نشر الديموقراطية وما يعنيو ذلؾ مف نقد
ضمني لنظرية السالـ الديموقراطي .50تتحدث الوثيقة عف الديموقراطية ودور القانوف والحرية
لكف دوف حديث عف "نشرىا" إال بمغة مشروطة وخالية مف الحماسة ،كما تتجاىؿ الوثيقة أف
"دعمنا لمحرية وتوسيع الديمواقرطية ىو في الحقيقة ذخر عظيـ وسالح قوي بالفعؿ" ،بحسب
أليوت أبرامز.51

تنص الوثيقة عمى أنو "ليس ىناك عمل أعظم لتعزيز الحقوق الفردية من ىزيمة اإلرىابيين
الجياديين والمجموعات األخرى التي تثير الكراىية واستخدام العنف لتعزيز إيديولوجياتيم
اإلسالمية الفوقية" .لذا تالحظ تاما ار ويتس أف إدارة بوش جادلت أف تعزيز الحرية والديموقراطية
كاف وسيمة مركزية ليزيمة إيديولوجية "اإلرىاب الجيادي" .بينما تقارب إدارة ترامب الموضوع
بالعكس ،أي أف ىزيمة "اإلرىاب الجيادي" ىو اآللية األعظـ التي يمكف تصورىا لتعزيز الحقوؽ
الفردية.52
-2

التحالفات :تحافظ الوثيقة في الشكؿ عمى ليجة إيجابية تجاه الحمفاء والشركاء في سبيؿ
مواجية اإلرىاب والتعاوف العسكري واإلقتصادي .أما في المضموف فتعكس اإلستراتيجية
خطاب ترامب واف بطريقة ممطّفة ،حيث تطالب الوثيقة الحمفاء بأف يكونوا عنصر قوة

 49ع اللغة قريبة مت خراب التتويج ال ااي لبوش "أميركا لت تفرض أسػلوبطا للحوكاػة لػى مػت ال يرغبػوف بػ ل ض عػدفطا بػدؿ ذلػ عػو

ماا دة األخريت ليجدوا صوتهم ويحققوا حريتهم ويصطعوا طريقهم ال اص"ض

Patrick Tucker, New National Security Strategy Sees Rising Russia, Retreat on

50

Abrams, op. cit.

51

‘Democratic Peace, Defense One, December 18, 2017.
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وتكامؿ مع الواليات المتحدة مع ما يستمزمو ذلؾ مف تحديث قواتيـ العسكرية وتطوير
ممارساتيـ االقتصادية واالنخراط في مواجية اإلرىاب ،بدؿ أف يتكموا عمى الواليات المتحدة.
فتنص الوثيقة عمى أف "الحمفاء والشركاء يضخمون قوتنا ،ونتوقع منيم أن يحمموا حصة عادلة
من عبء المسؤولية في الحماية من التيديدات المشتركة" .فالتحالفات األميركية يجب أف تنعكس
عمى المصالح األميركية المباشرة سواء في جمب منافع أو توفير أكالؼ ،وليس فقط ضماف استقرار
النظاـ الدولي أو حفظ التوازنات في اقاليـ متعددة" .نحن نطور سياسات تمكننا من تحقيق أىدافنا
في حين يحقق شركاؤنا أىدافيم" ،تقوؿ الوثيقة .وقد الحظ توماس ىيؿ أف ترامب يعطي األولوية
لمعالقات ذات المدى القصير المرتكزة عمى المعامالت مقابؿ العالقات المستدامة المرتكزة عمى
الِقيـ .53فسياسات ترامب جعمت الحمفاء أقؿ ثقة ،والخصوـ أكثر جرأة كوف ترامب أظير التحالفات
األميركية أنيا "مشروطة وتعامؿ معيا بطريقة غير الئقة".54
التركيز عمى الحاجة إلى حمفاء أقوياء غير معتمديف عمى الدعـ اإلميركي ،إال استثناء ،ينعكس في
الفقرة التالية" :بعكس طبيعة المساعدات التي يقدميا المنافسون والتي تؤدي لإلضرار بالدولة
الممنوحة وتكرس التبعية ،فإن ىدف المساعدات الخارجية لمواليات المتحدة ىو أن ينيي الحاجة
إلييا .الواليات المتحدة تبحث عن شركاء أقوياء وليس ضعفاء" .ترى تما ار وايتس مف معيد
بروكينغز أنو لتنفيذ ىذا الوعد ينبغي أف تتوفر جيوزية لدى دافعي الضرائب األميركييف لاللتزاـ
بتأميف موارد لممساعدات الخارجية حتى حينما ال تُنتج ىذه المساعدات عوائد قصيرة األمد أو أرباحاً

لألعماؿ األميركية.55
-3

التغير المناخي :تتجاىؿ اإلستراتيجية أف التغير المناخي يمثؿ تيديداً لألمف القومي كما في
إستراتيجية أوباما ،فيما يستمر البنتاغوف في تصنيفو كتيديد لألمف القومي ال سيما لما
ينتجو مف موجات لجوء حوؿ العالـ .وينسجـ ىذا التوجو مع رؤية ترامب الذي وقّع عمى
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Kori Schake, How to Grade Trump’s National Security Strategy on a Curve, Foreign
Policy, December 19, 2017.

55معهد بروكيطغز ،مرجا سابقض
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انسحاب أميركا مف اتفاقية باريس لممناخ بعد أف كانت الواليات المتحدة انضمت إلييا في
56
"تفوؽ طاقوي" ،حيث
كانوف األوؿ  . 2015وبدؿ ذلؾ يجري التركيز عمى الحاجة لتحقيؽ ّ
تشير الوثيقة إلى أنو "في حين تستمر السياسات المناخية في تشكيل نظام الطاقة العالمي

فإن القيادة األميركية سيكون ال غنى عنيا في مواجية أجندة طاقوية معادية لمنمو".
تركز الوثيقة عمى زيادة الميزات التنافسية لالقتصاد األميركي ،وىذه ىي األولوية ،األمر الذي
يحكـ المقاربة تجاه التغير المناخي ،إذ مف شأف اتفاقية المناخ أف تفرض قيوداً وأعباء عمى
الصناعات األميركية ستؤدي إلى حرماف األميركييف مف وظائفيـ ووضع دوؿ أخرى كبرى في
وضعية تنافس أفضؿ ،بحسب ترامب.57
-4

تقدـ الوثيقة خطاباً تيويالً عف الصيف في اإلقميـ "اليندي – الباسيفيؾ"

58

باعتبارىا تستخدـ

العقوبات واإلغراءات االقتصادية والتيديدات وبناء القوة العسكرية واالستراتيجيات التجارية
واستثمارات البنى التحتية بيدؼ تحقيؽ طموحاتيا الجيوبولتيكية ،وتيديد التجارة الحرة في
بحر الصيف ،واختراؽ السيادة الوطنية لدوؿ المنطقة وزعزعة االستقرار اإلقميمي .بناء عميو
تحاوؿ الوثيقة تقديـ الدور األميركي في تمؾ المنطقة عمى أنو استجابة لدعوات دوؿ المنطقة
الحتواء الدور الصيني ،وتؤكد عمى تطوير التعاوف والتكامؿ في المجاالت السياسية
واالقتصادية والعسكرية .إال أف انسحاب إدارة ترامب مف معاىدة الشراكة العابرة لمباسيفيؾ
ويظير الواليات المتحدة فاقدة لإلرادة الحقيقية
يضع كؿ ىذه الدعوات موضع شؾ عميؽ ُ

لمعب دور "قيادي" في المنطقة.
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The Guardian, Trump drops climate change from US national security strategy, December 19,
2007. https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/18/trump-drop-climate-change58
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يالحظ عطا تعديل في تااية ادقليم ،حيد واظر ال راب األميركي لى تاايت بإقليم آسيا والباسيفي  ،والتحوؿ احو مصرلح
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الخالصة
تعكس اإلستراتيجية الصراع العميؽ بيف البيت األبيض ومؤسسة األمف القومي وكذلؾ حالة التوازف بينيما.
وتجمع اإلستراتيجية المعمنة بيف الشعبوية القومية ومواقؼ اليميف المتشدد في السياسة الخارجية ،ومواقؼ
المؤسسة الحاكمة .إف مقارنة خطاب ترامب لإلعالف عف اإلستراتيجية بوثيقة اإلستراتيجية نفسيا تكشؼ عف
تناقض ّبيف في عدد مف الممفات ،وىو ما يشير إلى أنيا عكست توازنات المينييف المحترفيف والسياسييف
واأليديولوجييف داخؿ إدارتو.59

إلى ىذه التناقضات داخؿ الوثيقة ،تعرضت اإلستراتيجية لعدة انتقادات منيا :أنيا فشمت في تحويؿ شعار
ترامب "أميركا أوالً" إلى مذىب في السياسة الخارجية ،وفي ربط األىداؼ الطموحة بوسائؿ وطرؽ ،وفي
تحديد األولويات بيف األىداؼ .60وبشكؿ عاـ تفتقد اإلستراتيجية الدقة في تحديد األىداؼ وال تشير إلى
التكاليؼ والموارد الالزمة وال خطط عمؿ واضحة .61ويرى المسؤوؿ السابؽ في مجمس األمف القومي
األميركي ستيؼ سايمف إف االستراتيجية تقميدية ال تشتمؿ عمى أية أفكار يمكف اعتبارىا نيجاً خاصاً لمرئيس.
ويضيؼ "رأينا مثالً في سياسة جورج بوش طرح فكرة "الضربات االستباقية" التي تحولت إلى منيج لإلدارة،
أو في سياسة رونالد ريغاف عبارة "السالـ عبر القوة" وىذه السياسة نجـ عنيا انييار االتحاد السوفياتي".62
أما الكاتب في مجمة فوريف بوليسي ميكا زينكو فيرى أف الوثيقة فشمت في أف تتعامؿ مع أي تيديدات أو
سيما األمراض.63
يتعرض ليا األميركيوف بشكؿ يومي ،وال ّ
مخاطر داخمية ّ

59
بدال مط "الجهادييت
م ًال ،ال تات دـ الوثيقة تعبير "ادرعاب األصولي ادسالمي" ال ي أورد ترامر في خراب  ،بل تات دـ ً
ادرعابييت"ض

Rebecca Friedman Lissner, The National Security Strategy Is Not a Strategy, Foreign

Affairs, December 21, 2017.

Anthony H. Cordesman, President Trump's New National Security Strategy, Center for
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Strategic and International Studies, December 18, 2017.

 62الجزيرة ات ،إستراتيجية ترمر األمطيةضضضخرة ثورية أو كالـ مكرر ،تقرير حلقة براامج "مت واشطرت" 84 ،كااوف األوؿ 8104ض

 63وذكر الكاتر األمراض غير الاعدية م ل أمػراض القلػر والاػرطاف وأمػراض الجهػاز التطفاػي والاػكري التػي تحصػد كػل ػاـ أرواح

قرابػػة 2ض 8مليػػوف أميركػػي وتكلػػف مليػػارات الػػدوالرات ،والاشػػروبات التػػي تحتػػوي لػػى الاػػكر وتتاػػبر فػػي وفػػاة مػػا يقػػدر ب ػ  82ألػػف
ش صض ومضى الكاتر يعدد األمراض وأسباب الاوت في أميركا باألرقاـ وادحصائيات .واختػتم بػأف عػ ادسػتراتيجية رباػا تػز م أاهػا
ستضا أميركا أوالً في العالم باياسػتها ال ارجيػة ،لكطهػا لػت تضػا األميػركييت أوالً ألاهػا ال تفهػم أف أخرػر الاهػددات لألميػركييت داخليػة
الاطشأ .راجا7
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في المقابؿ يرى مؤيدو اإلستراتيجية أنيا نجحت في التوفيؽ بيف تفادي السقوط في فخ االنعزالية وعدـ
االنجرار إلى تحالفات دولية ال تكوف الواليات المتحدة ىي القائدة فييا ،وال يقوـ الحمفاء بتقاسـ األعباء كما
يفترض بيـ .64وبعبارة كوردسماف فإف االستراتيجية قدمت رؤية محافظة لمدور األميركي ،إال أنيا أيضاً رؤية
عالمية جداً ،رؤية تربط بوضوح بيف أولويات الرئيس المحمية مع الدور والقيادة األميركية خمؼ البحار.65
تعكس االستراتيجية قمقاً عميقاً كامناً في واشنطف مف تحوالت النظاـ الدولي ،الذي لـ يعد موضع إجماع في
واشنطف ،إذ تتحدث الوثيقة عف ىذا النظاـ مف دوف حماسة بؿ وتنتقده كونو يتيح لخصوـ الواليات المتحدة
استغاللو لتحصيؿ مزايا تفاضمية بوجييا .وُيالحظ أف التعابير "الدفاعية" تطغى داخؿ النص ،فالسياؽ ُيبرز
دولة في وضعية قمؽ وتراجع وتيديد بوجو قوى صاعدة وعالـ متغير .وتبدو في الوثيقة نزعة قومية غير
مسبوقة تتبنى التعامؿ االنتيازي مع المؤسسات المتعددة األطراؼ ،وتجعؿ مف المكاسب األميركية المباشرة
في األمف واالقتصاد المعيار األساس لمسياسات األميركية بدؿ الحديث عف قيادة النظاـ الدولي ونشر
الميبرالية والديموقراطية .وتظير الواليات المتحد ة في الوثيقة كالعب يحاوؿ النيوض لممشاركة مف موضع
متأخر في السباؽ الدولي ،العب يحا وؿ استعادة المبادرة بعد أف ساد إيماف عميؽ بأف التاريخ وحده سيدفع
أميركا إلى المقدمة.
وتشير اإلستراتيجية إلى انزياح واضح مف الخطاب "الميبرالي" نحو مقاربة واقعية بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ منذ
نياية الحرب الباردة ،وىذا ما يدفع واشنطف ،بحسب ما تُ ّبيف الوثيقة ،إلى إعادة االستثمار في تحديث قواتيا

غيرت
العسكرية واالنخراط في المجاالت الجديدة لمحرب كالمجاؿ السايبري والمعمومات والبيانات التي ّ
المفيوـ التقميدي لمردع .واإلقتصاد ىو الرافعة األساسية لموثيقة وكؿ ما عداه يدور حولو ،ولذا يصبح الدور

العالمي لمواليات المتحدة كتابع وممحؽ لمنجاحات االقتصادية التي ستحتاج إلى صورة أميركا القوية مجدداً
لكف مف دوف استخداـ القوة بؿ فقط استعراضيا ،وذلؾ بعكس المقاربة التي ترى أف الرفاه األميركي يبدأ مف
دور واشنطف في الخارج ويثمر في الداخؿ.
ختاماً نشير إلى جممة تأثيرات محتممة ليذه اإلستراتيجية عمى الشرؽ األوسط في حاؿ التزمت إدارة ترامب
بمضامينيا:

الجزيرة ات ،إستراتيجية ترمر األمطيةضض مرامح التفرد باواجهة م اطر التبدد 06 ،كااوف األوؿ 8104ض
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Cordesman, op. cit.
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 -1المقاربة الحذرة لمتدخالت العسكرية حوؿ العالـ ستستمر في فرض ضغوط وقيود عمى دور أوسع
لمواليات المتحدة داخؿ المنطقة ،ما يعني أف المبادرة األميركية في الشرؽ األوسط ستبقى منضبطة
إلى حد بعيد ضمف سقؼ التوازنات القائمة.
 -2العالقة المشروطة واالنتيازية مع الحمفاء ،ستزيد مف احساس الحمفاء اإلقميمييف لواشنطف بالحاجة
إلى االست مرار في تطوير أدوار خاصة بيـ واالنفتاح عمى مزيد مف القوى الدولية ،بمعنى تعميؽ
االدراؾ أف التحالؼ مع أميركا لـ يعد كافي ًا بذاتو لضماف مصالحيـ القومية .وىذه االنتيازية يمكف
أف تعزز مف االنقسامات داخؿ المحور التقميدي مع تعميؽ التوتر السعودي – اإلماراتي  /القطري
– التركي ،إذ ال يبدو أف لالدارة األميركية مقاربة واضحة أو إرادة سياسية وربما قدرة عمى إعادة
التجانس بيف ىذه المكوناتُ .يالحظ في ىذا السياؽ غياب أي ذكر لتركيا وقطر في الوثيقة التي
تشير لمحمفاء في مصر والسعودية.

يتحدث فقط عف عودة الالجئيف إلى
 -3يخمو التقرير مف العداء التقميدي ضد "النظاـ السوري" ،و ّ
وطنيـ ،ومف دوف اإلشارة إلى "المعارضة السورّية " .وربما يعكس ىذا الحذر غياب التوافؽ داخؿ
اإلدارة األميركية حوؿ األزمة السورية في مرحمة ما بعد داعش ،أـ أنو غموض متعمد كي ال تمزـ
اإلدارة األميركية نفسيا بأية خيارات في ظؿ القيود المتعددة عمييا داخؿ الميداف السوري بفعؿ جممة
مف التناقضات مثؿ الموقؼ مف األكراد بما يثير حفيظة تركيا ،أو الموقؼ مف النظاـ بما يثير قمؽ
روسيا.
إذًا ،في الشأف السوري ال يبدو أف اإلدارة األميركية مقبمة عمى تغيير مقاربتيا الحالية .وىي مقاربة
تريد مف خالليا امتالؾ حؽ "فيتو" عمى أي مسار لمتسوية ،ومنع الدولة السورية مف استعادة بعض
المناطؽ المفتاحية سواء شرؽ الفرات او في التنؼ والمنطقة الجنوبية ،وابقاء النظاـ السوري ضعيفاً
مف خالؿ منع عمميات اعادة اعمار واسعة ،وابقاء تواجد عسكري مباشر كرسالة إليراف وحمفائيا
أنيا قادرة عمى فرض بعض الخطوط الحمر ،مع محاولة الحفاظ عمى حد أدنى مف التفاىمات مع
الالعب الروسي ،ومحاولة منع وقوع مواجية كردية – تركية مفتوحة في الشماؿ السوري.
 -4تركز الوثيقة أنو عمى الرغـ مف اليزائـ التي تعرضت ليا داعش والمجموعات المرتبطة بالقاعدة ،إال
أف ىذه المجموعات ما زالت موجودة ولدييا القدرة عمى ممارسة االرىاب حوؿ العالـ .وبالتالي فإف
"الحرب الطويمة" ضدىا يجب أف تستمر لضربيا في "ميدىا" ال سيما عمى المستوى االيديولوجي
وقنوات التمويؿ والتجنيد .ما ُيشير أف اإلدارة األميركية ستستمر في شرعنة تدخالتيا الحالية في
30

المنطقة تحت عنواف رئيسي عنوانو مكافحة اإلرىاب "الجيادي" ،وىو عنواف يمثّؿ في ذات الوقت
مدخالً لتعزيز المواجية مع إيراف التي أصبحت أولوية مطمقة مف الناحية العممية.
 -5السياؽ العاـ لموثيقة ال ُيبرز الشرؽ األوسط باعتباره المصدر األساسي لمتحديات والتيديدات بؿ
منطقة "آسيا – الباسيفيؾ" حيث الصيف وروسيا وكوريا الشمالية .وىذا األمر مرتبط بأف الواليات

المتحدة أصبحت تعتبر أف "المنافسة اإلستراتيجية بيف الدوؿ ،وليس اإلرىاب ،ىي حالياً الياجس
األساسي في األمف القومي األميركي" ،بحسب "استراتيجية الدفاع الوطني" األميركية التي ُنشرت

مؤخ اًر  .66وىذه الدوؿ التي تمتمؾ قدرة المنافسة اإلستراتيجية بوجو الواليات المتحدة تقع في معظميا
خارج المجاؿ الشرؽ أوسطي.

وىذا يؤشر أف مبدأ أوباما بالتحوؿ نحو شرؽ آسيا ال يزاؿ لو آثاره باعتباره لـ يكف مجرد "خيار"
إلدارة أميركية بؿ "ضرورة" فرضتيا اختالالت توازف القوى في النظاـ الدولي عمى إدارة ترامب
أيضاً .إال أف الفارؽ أف أوباما حاوؿ إدارة اإلقميـ عبر ترتيبات ذات طابع تصالحي مع إيراف
واشغاليا بحروب عبر الوكالء لتتمكف واشنطف مف نقؿ تركيزىا نحو العمؽ اآلسيوي ،فيما ترامب
يحاوؿ أف يضبط التوازف اإلقميمي مف خالؿ استراتيجية احتواء إقميمية برعاية أميركية.
فاالتجاه العاـ لموثيقة ىو اتجاه آسيوي أكثر منو شرؽ أوسطي ،وىو ما ُيفترض أف ُيقمص الضغوط

األميركية داخؿ المنطقة .إال اف الفارؽ يكمف في قابمية الشرؽ األوسط أكثر مف شرؽ آسيا
لممبادرات األميركية نتيجة تفككو وانقساماتو وترىؿ الدوؿ الوطنية وغياب البنى اإلقميمية فيو ،فيما
مساحات الفراغ وقدرة المغامرة في شرؽ آسيا محدودة ولذا يظير األميركي أكثر جرأة في منطقتنا
بالرغـ مف أف ىاجسو اآلسيوي أصبح مركزياً.
 -6إف الميجة الحادة والعدائية تجاه كؿ مف روسيا والصيف ،قد يكوف مف شأنيا أف تحفز سياسات كال
الدولتيف داخؿ الشرؽ األوسط في سبيؿ تعزيز التوازف بوجو الواليات المتحدة .مف غير الممكف أف
تقبؿ الصيف أف تحصر نطاؽ التنافس مع أميركا في شرؽ آسيا ،أي المحيط الحيوي المباشر
ستفضؿ الصيف أف توازف القوة األميركية في ساحات حيوية لواشنطف يأتي الشرؽ
لمصيف ،بؿ
ّ
األوسط في مقدمتيا.

The US Department of Defense, Summery of National Defense Strategy, 2018, p. 1.
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-StrategyضSummary.pdf
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 -7بخصوص "إسرئيؿ" ،ىي لـ ترد إال ثالث مرات وضمف فقرة واحدة مرتبطة بالصراع "الفمسطيني –
اإلسرائيمي" ذكرناىا في معرض النص .وبالمقارنة مع استراتيجية أوباما  ،2015تبدو االستراتيجية
الحالية أقؿ حماسة إلسرائيؿ ،خطابياً عمى األقؿ .حيث اعتبرت استراتيجية أوباما أف الشراكة
األمنية مع "إس رائيؿ" والروابط بيف الشعبيف األميركي واإلسرائيمي ىي ضرورية لتعزيز المصالح
تعمدت إستراتيجية أوباما إبراز
األميركية ،كما أكدت عمى االلتزاـ المتيف باألمف اإلسرائيمي .وربما ّ
ىذه التأكيدات المتصاص التوترات التي كانت تعصؼ حينيا بيف إدارتو وحكومة نتنياىو.

 -8بالمجمؿ تسعى الوثيقة فيما يخص الشرؽ األوسط إلى اعادة تقديـ الصراع في المنطقة عمى أنو
بيف محوريف ،بيف "حمفاء وشركاء" الواليات المتحدة بقيادة واشنطف مف جية ،وايراف وحمفائيا
واإلرىاب "الجيادي" مف ناحية أخرى ،في حيف كانت مقاربة أوباما أف الصراع ىو مجرد حرب
مذىبية وصراع قوى إقميمية تقؼ الواليات المتحدة عمى ىامشو .في العمؽ ،ما تزاؿ إدارة ترامب
تمتزـ إلى حد بعيد بمبدأ "القيادة مف الخمؼ" الذي أرساه أوباما ،إال أنيا تقدـ نفسيا جزءاً أصيالً
داخؿ الصراع وليس عمى ىا مشو وذلؾ باعتبار أف التوازنات مع محور المقاومة في مرحمة "ما بعد
داعش" توجب مثؿ ىذا االنزياح األميركي.
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