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)دراسة في مستقبل التوازنات الستراتيجية (

د .علي فارس حميد

)*(

م.م وسناء
)**(

محمد إبراهيم

Since 2002, the features of the US began to change in the strategy in
place for the management of international alliances and the terms of the
strategy through alliances that the United States set up its leadership with
countries that do not agree with them ideologically and intellectually,
they meet with the targets associated with the fight against international
terrorism and the protection of national security and dissemination of
values declared strategy democracy, the US strategy paid to achieve other
goals are more important, it is a trump card to announce a new ally every
day as required by the US interest and that it applies to the Middle East.

المقدمة
منذ عام  2002بدأت ملمح التغير المريكي في الستراتيجية الموضوعة لدارة

التحالف ات الدولي ة وتوض حت ه ذه الس تراتيجية م ن خلل التحالف ات ال تي ش كلتها

الولي ات المتح دة بقيادته ا مع دول ل تتف ق معه ا اي ديولوجيا ول فكري ا ،ال انه ا تلتقي

معها في اهداف استراتيجية معلنة مرتبطة بمحاربة الرهاب الدولي وحماية المن القومي
ونش ر القي م الديمقراطي ة ،وه ذه الس تراتيجية المريكي ة دفعته ا لتحقي ق اه داف اخ رى

اك ثر اهمي ة ،فه ي ورق ة رابح ة للعلن ع ن حلي ف جدي د ك ل ي وم بحس ب م ا تقتض يه
المصلحة المريكية وينطبق هذا المر على منطقة الشرق الوسط.
)*(كلية العلوم السياسية ،جامعة النهرين.

)**(كلية العلوم السياسية ،جامعة النهرين.
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وتمر منطقة الشرق الوسط بتحولت واسعة تكاد تطال معظم الدوار الس تراتيجية
لقوى المنطق ة ،التي كانت متربع ة على نف وذه ،فإنتق ال الق وى القليمية م ن دوره ا في
التوازنات القليمية إلى صياغة أنماط التفاعلت الجديدة في النظام القليمي ،وجعل
حالة التنافس والص راع تتزايد في مابينها ،لتشهد المنطقة حالة من الندفاع المنضبط

أحيانا bوالفوضوي في أحيان أخرى ليجاد مناطق نفوذ جديدة لها.

ورغ م تب اين الدوار والمص الح للق وى الدولي ة والقليمي ة مع ا ،إل أن الخي ارات

الستراتيجية لهذه القوى تتجه نحو فرض ذاتها القومية على الطراف الخرى ،لسيما
م ا يتعل ق بالولي ات المتح دة المريكي ة ،التي تس عى إلى ف رض مص الحها الحيوية على

جميع المعادلت القليمية ،وهذا مايفسر الشراكات الستراتيجية المؤقتة التي تق وم به ا
مع قوى المنطقة أو القوى الخارجية ،فهي لم تعلن عن حليف إستراتيجي دائم بإستثناء

إس رائيل ،وبالت الي م ازالت خي ارات الم ن الق ومي المريك ي ف ي المنطق ة غي ر مس تقرة

بخصوص القوى المؤهلة لقيادة المنطقة ،سواء أكان ذلك بالنسبة إلى المملكة العربية
الس عودية أو تركي ا م ن جه ة ،أو فيم ا يتعل ق بح دود ال دور ال ذي س وف تمارس ه إي ران

وأطراف الممانعة والمقاومة من جهة أخرى خصوصا bبعد التفاق النووي معها.

تنطلق اهمية الدراسة من ان الوليات المتحدة بحاجة مستمرة إلى أدوار الشركاء

الدوليين كالتحاد الوروبي في إدارة الصراعات التي تعصف بالمنطقة ،أو إيجاد نوعية
جديدة من إدارة التعامل مع المنافسين الدوليين كروسيا ،فالحرب المكلفة على تنظيم

داع ش تض عف مكان ة الولي ات المتح دة م ن الناحي ة القتص ادية ف ي حال ة التكف ل به ا

بدون شركاء ،المر الذي يدفع بالخيارات إلى ترجيح خيارات التحالف الدولي بدل bمن

التفرد وهذا مالج أت له الوليات المتحدة بعد إجتم اع باريس  ،2014كذلك الحال
بالنسبة لروسيا ،إذ من الصعب حسم الصراع في سوريا بشكل موازن من دون التعامل

مع روسيا وشراكتها المتميزة مع إي ران بشأن وضع الرئيس السد أو التعامل مع الحالة

ف ي الش رق الوس ط .ف التفرد ال ذي ح اولت الولي ات المتح دة المريكي ة القي ام ب ه ف ي
الش رق الوس ط ف ي إدارة الرئي س ج ورج ب وش الب ن ك ان ذو تكلف ة باهض ة ق ادت
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الوليات المتحدة المريكية إلى خسائر عالية من حيث المقدرة على التعامل مع بقية
التهديدات العالمية لسيما مايخص صعود الصين في الباسفيك.

إن الزدواجي ة ف ي التعام ل م ع الخي ارات القليمي ة وص عوبة تق دير موق ف واض ح

يش كل أح د أه م إش كاليات إدارة الولي ات المتح دة للتف اعلت ف ي المنطق ة ،لس يما
م ايتعلق بص عوبة التمي ز بي ن المح اور ال تي ت دعمها الولي ات المتح دة أو ال تي تتص ارع

معه ا ،وبالت الي ف إن الدراس ة تنطل ق م ن فرض ية مفاده ا )تم ارس الولي ات المتح دة

المريكي ة دور الم وازن القليم ي ع بر الن دفاع المنض بط ،إذ ل تحالف ات نهائي ة بق در

ماهن اك ش راكات منتج ة ،الم ر ال ذي يجعله ا ق ادرة عل ى الت أثير اليج ابي ف ي القض ايا

الستراتيجية العالمية(.

توزعت الدراسة على ثلث محاور أساسية :حيث جاء المطلب الول ليتعامل مع

إدارة الولي ات المتح دة للتوازن ات القليمي ة والتح ول م ن مب دأ التحالف ات إل ى موازن ة
الدوار الس تراتيجية ،أم ا الث اني فقد خصص لدراسة سوريا كمحفز للستقرار والتغيير
ف ي النظ ام القليم ي ،ف ي حي ن تن اول المطل ب الث الث ،داع ش والقاع دة واله داف

الجدي دة لس لوك الجماع ات الجهادي ة ف ي الش رق الوس ط وم دى تأثيره ا عل ى س لوك

الن دفاع المنض بط للولي ات المتح دة ،أم ا المطل ب الراب ع فق د تن اول الس يناريوهات

المستقبلية للسلوك الستراتيجي المريكي في منطقة الشرق الوسط.

المطلب الول :الستراتيجية المريكية لدارة التوازنات

ليس من السهل على الوليات المتحدة المريكية إدارة التوازنات في منطقة الش رق

الوس ط م ن دون الخ ذ بعي ن العتب ار الوزان الس تراتيجية لك ل م ن تركي ا والس عودية
كلعبين مهمين في المنطقة ،فلكلهما مكانة مهمة في التفكير الستراتيجي للوليات

المتحدة ،فضل bعن أن تحالف كليهما يشكل تهديدا bأساسيا bلمكانة الوليات المتحدة
ف ي المنطق ة ،إذ أنه ا س وف تفق د المق درة عل ى ممارس ة دور الم وازن بس بب مق درة

ال دولتين عل ى ف رض ذاتهم ا الوطني ة عل ى إعتب ارات التفاع ل الجيوس تراتيجي ف ي

المنطقة) .(1وهذا مايجعل الوليات المتحدة تعمد الى استخدام اسلوب الدارة والتوجيه
في التعامل مع التهديدات الساسية القائمة على أساس العقيدة الفكرية واليديولوجية
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م ن أج ل ض بط ملم ح النبع اث الس لمي المحتم ل ،وال ذي يش كل واح دا bم ن

التهديدات الرئيسة لها في منطقة الشرق الوسط).(2

ورغم إمكانية التحالف الثنائي بين تركيا والمملكة العربية السعودية ،إل أن الوليات

المتح دة تمكن ت م ن ف رض الت وازن بينهم ا عل ى حس اب التح الف م ن خلل توظي ف

اليديولوجي ة ف ي تق دير المص الح الس تراتيجية ،فك ان لنه وض الخ وان المس لمين ف ي

مصر وتونس وربط مشاريعهما الستراتيجية بما تفرضه خيارات تركيا وقطر من تخوف

المملكة العربية السعودية بشأن إنهيار مكانتها القليمية ،مما وضعها بإتجاه تعزيز هذه

المكانة عبر ضرب مشروع الخوان المسلمين في مصر .فالندفاع الذي كانت تبحث

عنه تركيا في إدارة نمطية التفاعلت القليمية جعلها تكون أمام خسارة المراهنات التي
قامت عليها إستراتيجية المن القومي التركي) ،(3إذ كان لفقدان الخوان المسلمين في
مصر تأثير واضح على الفرص التي كانت تسعى إلى فرضها تركيا عبر ماأسماه أحمد

داود أوغلو بالعمق الستراتيجي) ،(4فض ل bعن أنه أفقدها بعض الخيارات الستراتيجية
التي كانت تسعى لها مصر والتي تستهدف تشكيل تحالف يضم إلى جانبها إيران وتركيا

كقوتيين إسلميتين في المنطقة حسب تصريحات مؤسسة الرئاسة المصرية).(5

لق د س اهمت التراجع ات المس تمرة ف ي م ؤهلت ال دور ال تركي إل ى إنتق ال ال دور

الستراتيجي لصالح المملكة العربية السعودية بدل bمن تركيا ،وإن كانت أنماط الدارة

مختلفة بعض الشي ،في صياغة التعقيدات الجديدة خصوص ا bبعد سيطرة تنظيم داعش
على محافظة نينوى في أن تنتقل الخيارات الستراتيجية إلى محاربة تنظيم داعش عبر
التح الف ال دولي ال ذي يستهدف توزيع عملي ة التوازن بين البر والجو م ع القوى ال تي

تسعى إلى فرض مكانتها الستراتيجية في هذه الحرب .ومن أجل إستمرار القدرة على

إدارة التوازن ات القليمي ة إتجه ت الس تراتيجية المريكي ة إل ى مس ك الج و ع بر طي ران

التحالف الدولي ،فهي لتتمكن من إرسال قوات برية لدارة الحرب على تنظيم داعش

بس بب وج ود تش كيلت الحش د الش عبي ،علوbة عل ى المس اعدات العس كرية البش رية

والمادية التي تقدمها إي ران على مستوى الرض ،وهذا ماجعل إدارة الحرب تتجه نحو
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الوجود عبر الموازنة وليس التح الف من أجل تأمين مكانة مص الحها الحيوية في هذا
المجال).(6

إن اس تراتيجية التح الف ال دولي المتبع ة ف ي ادارة الح رب عل ى داع ش غي ر ق ادرة

عل ى حس م الموق ف عس كريا bم ع تنظي م داع ش ،ب ل أنه ا ح ددت قب ل خ وض الح رب

ثلث سنوات كحدود زمنية للقضاء على هذه الجماعات ،وبدل bمن أن تمارس ض غوطها
السياسية على الطراف القليمية لحتواء التنظيم بدأت تدعم إتجاهات طوئفة الصراع
ف ي المنطق ة م ن خلل تأيي د التح الف ال ذي ق ادته المملك ة العربي ة الس عودية ض د

الحوثيين في اليمن وإعتبار وجودهم تهديدا bللمن القومي العربي ،وهو بنفس الوقت
يفس ر مح اولت الس عودية ف ي ض رب التم دد المن افس له ا قيمي ا bوم ذهبيا bس واءا bف ي

العراق أو اليمن).(7

إن تمدد الصراع بالنسبة لحرب المملكة العربية السعودية على الحوثيين له تأثيرات

ك بيرة عل ى الري اض نفس ها ،لس يما وم دى ق درتها عل ى إدارة متطلب ات الح رب ف ي

المس تقبل ،إذ إن الص راع وفق ا bلمعطي اته الراهن ة والمس تقبلية -ينط وي عل ى تهدي دات
ممت دة ل دول التح الف تتجل ى ف ي تهدي دات امني ة وعس كرية مباش رة وتهدي دات أخ رى

مستقبلية .حيث تتصل التهديدات العسكرية المباشرة بالهجمات التي نفذها الحوثيون

داخل الراضي السعودية ،والتي أدت إلى تعظيم تكلفة الصراع بالنسبة للرياض ،وكان

م ن أه م ه ذه الهجم ات :إطلق ص واريخ س كود عل ى قاع دة خمي س مش يط جن وب

السعودية في حزيران .(8)2015

ومن جانب آخر فإن طبيعة الموازنة في السياسات بين تشكيلت الحشد الشعبي

وطي ران التح الف ال دولي ،مك ن الولي ات المتح دة م ن الس تمرار ف ي قي ادة التح الف

والمشاركة في توجيه ض ربات جوية ضد تنظيم داعش رغم النتقادات المستمرة التي
يوجهه ا ق ادة الحش د الش عبي إل ى التح الف ال دولي ،علوة bعل ى التهدي د بالنس حاب

بسبب إزدواجية الض ربات وعدم تمركزه ا بأهداف واض حة تساهم في تقوية العملي ات
البري ة ال تي تقوده ا الق وات المس لحة العراقي ة وفص ائل الحش د الش عبي .فم ن الص عب

الس تمرار بالتق دم ض د تنظي م داع ش ف ي الع راق تحدي دا bب دون ت وفير الغط اء الج وي
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لطي ران التحالف الدولي الذي فرض هيمنته على الجو الوطني العراقي بسبب التوافق
الدولي الذي فرضته ظروف الحرب على تنظيم داعش.

ورغم جميع المدركات التي ترسخت في ذهنية صانع القرار السياسي أو حتى عند

ص ناع الق رار ف ي الولي ات المتح دة المريكي ة ،والع تراف الض مني بش رعية الحش د

الش عبي دولي ا bم ن خلل تص ريح الممث ل الخ اص للمي ن الع ام للم م المتح دة ،ورئي س

بعثة المم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( "يان كوبيش" بتاريخ  22تموز ،2015
ذك ر في ه الحش د الش عبي م ن خلل تص ريحه )إن الهجم ات العس كرية لق وات الم ن
العراقي ة ،ب دعم حاس م م ن ق وات الحش د الش عبي ،والمتط وعين م ن القب ائل الس نية،

والتحالف الدولي ،لم تغير الكثير في الوضع على الرض() ،(9إل إن هناك صعوبة في
الستجابة السياسية لموضوع الحشد الشعبي بالشكل الذي يمثله اليوم ،فالبحث عن

مقارب ات إس تراتيجية دولي ة تتعل ق بالتح الف ال دولي ض د داع ش أو داخلي ة كمأسس ة
الحشد الشعبي وفقا bلقانون الحرس الوطني يمثل أحد أهم المقاربات الهادفة إلى إيجاد
نوع من الموازنة بين القوات البرية في العراق ،وبالشكل الذي يضمن نوعا bمن اللمركزية

ف ي مج ال الم ن م ن أج ل ع دم تمكي ن أي طرف م ن أط راف التفاع ل القليم ي ف رض

هيمنته على الوضع في سوريا أو العراق).(10

إن الوليات المتحدة المريكية تدفع بالتجاه الذي ليمكن من خلله فرض أحد
‰
الساس لستراتيجية المن
الطراف الداخلية أو القليمية نفسه على الخرين ،فالجوهر
القومي المريكي تتجه نحو الموازنة بين أطراف التفاعل وإن تطلب ذلك توفير الدعم
والحماية ،كالحالة على سبيل المثال مع قوات سوريا المقاتلة والتي تصنف ضمن حدود

م ايعرف بالمعارض ة المعتدل ة ،أو ف ي الع راق ع بر مح اولت تس ليح بع ض الجماع ات

كالحالة مع البيشمركة في كردستان أو العشائر في النبار والموصل ،وهذا من شأنه أن

يقوي نزعة الجماعات في المساهمة بالدارة السياسية لتوجد فيما بعد أنموذج ا bهش اb
ف ي الدارة لتبق ى الولي ات المتح دة ه ي المتحك م ف ي التوازن ات السياس ية الداخلي ة
والقليمية.

المطلب الثاني :الزمة السورية وتغيير خارطة التوازنات في المنطقة
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‰
الساس بالنسبة ليران في المنطقة ،حيث إن وجودها
ماتزال سوريا تمثل اللعب
يش كل مج ال bحيوي ا bلح زب ال والمقاوم ة الس لمية ف ي فلس طين وأن أي تغيي ر ف ي
موقعه ا إس تراتيجيا bس وف ي ؤثر بالدرج ة الس اس عل ى إس تراتيجية الم ن الق ومي
اليراني) .(11ومن غير الممكن أن تتنازل إي ران عن سوريا إل من خلل العتراف بنفوذ
إيران فيها ،علوة bعلى ضمان مصالحها الحيوية في مكان مشابه بحيث يمكن الموقع
الجديد إيران من إستمرار نفوذها مع أطراف المقاومة).(12

وفي مرحلة ماقبل العلن عن التفاق النووي كان من الصعب التفاوض مع إيران

بشأن سوريا ،فمخاوف إسرائيل من البرنامج النووي اليراني ،كان يمثل الزمة الساسية
لدى صانع الق رار في الوليات المتحدة المريكية ،وبالتالي من غير الممكن الوصول

إلى صياغات نهائية بشأن الشرق الوسط عموم ا bوسوريا بشكل خاص من دون تسوية
المشاكل الساسية مع إيران وفي مقدمتها البرنامج النووي.

تتعامل الوليات المتحدة المريكية مع ازمة البرنامج النووي اليراني في اطار تحقيق

اه داف اس تراتيجية ف ي المنطق ة تنض وي تحته ا زرع المخ اوف م ن خط ر امتلك اي ران
للسلح النووي المر الذي يهدد دول الخليج خصوصا ودول الشرق الوسط عموما

وه ذه المخ اوف تص ب ف ي مص لحة الولي ات المتح دة بالدرج ة الس اس م ن خلل
توظي ف فك رة الع دو واغ راق دول المنطق ة ف ي ص فقات اس لحة ل تحت اج له ا ول ن

تستخدمها ،وفي اطار استراتيجيتها في ادارة منطقة الشرق الوسط فهي تسعى للبقاء

على المخاوف الخليجية من ايران وتطبيق استراتيجية تستنزف القدرات اليرانية المادي ة
والبش رية من خلل دورها الواضح في الزمة السورية ،فالوليات المتحدة تراهن على

عامل الزمن الكفيل بأستمرار الهيمنة على المنطقة وتغيير خارطة القوى فيها.

)( 13

لم يكن التفاق النووي يعني بالضرورة التخلص من جميع المشكلت في الشرق

الوسط ،بل كان يمثل الخطوة القادرة على فتح قنوات الحوار بشأن قضايا الصراع

لس يما ف ي س وريا والع راق ،ف إدارة الوض ع إس تراتيجيا bيعن ي ض رورة الس ماح لي ران ب أن

تمارس دورا bمقبول bفي سوريا ،وهذا الدور بحاجة إلى إعادة توازنات القوى في المنطقة،

المر الذي أنذر من البداية إن إتجاه التوازن سوف يميل إلى تركيا بدل bمن السعودية،
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وهذا ما يؤشر إلى أن هناك عملية إنتقال في الدوار الستراتيجية لقوى المنطقة .وبعد
التفاق النووي بين الغرب وإيران) (14بأيام سارعت الوليات المتحدة المريكية بالعلن

رسميا bعن توفير غطاء جوي لف راد قوة سوريا الجديدة ،وهم مجموع ة من المقاتلين

ال ذين حص لوا عل ى الت دريب والتجهي ز م ن قب ل الولي ات المتح دة ف ي تركي ا ،حي ث

تكفل ت الولي ات المتح دة بت وفير الغط اء الج وي له ؤلء الف راد م ن تهدي د داع ش أو

نظام بشار السد ،مم ا سوف يعطيه م مكانة متميزة في الصراع الق ادم بسوريا بشكل

ك بير ،خصوص ا bإذا م ا ت م الرب ط بي ن ه ذه المجموع ة كمتغي ر ف ي الص راع م ع المنطق ة
المنة التي تستهدفها تركيا ،مما يعني إن إتجاهات التوازن الجديد في سوريا لن تكون

بصالح المجاميع العشوائية غير المنضبطة كالح ال مع داعش إنم ا سوف تكون أكثر
ميل bبإتجاه الفصائل الكثر سيطرة في هذا الصراع).(15

إن الدارة المريكي ة للتوازن ات القليمي ة ف ي المنطق ة تتج ه نح و الحلل والمبادل ة

في ذات الوقت ،فالوليات المتحدة مازالت لم تركز على حليف مناسب يمكنه الدارة
بالوكالة بصفة إستراتيجية ،ولعل السبب في ذلك يرتبط بطبيعة التعقي د المذهبي التي

تعيشه المنطقة ،فضل bعن حركة الجماعات الجتماعية داخل القاليم الوطنية ،التي لم
تس تقر ه ي الخ رى بس بب إنتق الت التهدي د وع دم إس تقراره ،وبالت الي ف إن المي ل ف ي

حس ابات التوازن ل ن يس تقر إل بإس تقرار مص ادر التهدي د أو الس يطرة عليه ا .إن الميل

المريكي لدعم الئتلف السوري والقنوات العسكرية التابعة له ،سوف يجعلها تسيطر
على فوضى الجماعات المسلحة في سوريا ،فالدخول في تفاوض مع مؤيدي نظام بشار
السد كروسيا ،يتطلب وجود عنصر قابل للتسوية أو خيارات قابلة للتفاق كما حدث

في التفاق النووي مع إي ران ،وبالتالي سوف تم Žك ن الوليات المتحدة تركيا من تحديد

المنطق ة المن ة إذا م ا إس تطاعت تنفي ذ المخط ط العس كري الجدي د ف ي ش مال س وريا.

علوة bعل ى أن تبن ي جن اح سياس ي يمتل ك قاع دة عس كرية عل ى الرض س وف يم Žك ن

الوليات المتحدة من التفاوض مع الطراف المعارضة للتغيير في سوريا ،فالختلف
بين الط راف السياسية القليمية والدولية على المشاركين في إدارة السلطة في سوريا

بعد السد يشكل أبرز ملمح الختلف بين الط راف المتفاوضة بهذا الشأن ،وبالتالي
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ف إن الولي ات المتح دة س وف تس عى إل ى ض بط عملي ة الص راع ف ي س وريا ع بر تحدي د
محور يمتلك المقدرة على الدارة السياسية.

ان الدارة التركية لشمال سوريا تتسم بالتعقيد وما زالت ترمي بالكثير من المتغيرات

في هذا الجانب ،لسيما والعلقة مع حزب العمال الكردستاني ،فالمنطقة المنة سوف
تس اهم ف ي ع زل ح زب العم ال الكردس تاني ع ن عي ن الع رب " كوب اني ،إذ ت رى بع ض

قي ادات ح زب العم ال الكردس تاني م ن أن إقام ة المنطق ة المن ة ف ي ش مال س وريا ه ي

مراوغ ة تركي ا لض رب عناص ر الح زب وإحت واءهم ،فتركي ا تخش ى أن تك ون هن اك منطق ة
حك م ذات ي للك راد الس وريين بس بب تزاي د تهدي دات ح زب العم ال الكردس تاني عل ى

تركي ا ،فوض ع الك راد ف ي الع راق والتح الف بي ن تركي ا وكردس تان الع راق يش كل ف رص
إستراتيجية بالنسبة إلى تركيا بعكس الوضع الكردي في سوريا).(16

إن م ن الص عب عل ى الولي ات المتح دة أن تس تغني ع ن علقاته ا الس تراتيجية م ع

الكراد لصالح تركيا ،فالول يمثل حسابات ضغط تمارسها الوليات المتحدة في تركيا

والع راق وس وريا علوة bعل ى إي ران ،وبالت الي ف إن حس م ه ذه الورق ة ب أي إتج اه س واء

بإنفص ال الك راد وتش كيل دولته م ض من ح دود المنطق ة الجغرافي ة ،أو عزله م س وف

يفق د الولي ات المتح دة المق درة على المن اورة م ع الدول ال تي تتعام ل معه م ،وه ذا م ا

ليس عى ل ه مخطط ي إس تراتيجية الم ن الق ومي المريك ي ف ي المرحل ة الراهن ة ،وتش ير

ملف ات الحكوم ة المريكي ة الى ان حكوم ة اقلي م كردستان تنف ق اكثر من ملي ون دولر
سنويا على اكبر جماعات ضغط في واشنطن من بينها شركة باتون بوجس البارزة لسماع

صوت الكراد في الدوائر الحكومية العليا ووسائل العلم وبدعم من مسؤولين سابقين

لهم اتصالت قوية مثل السفير الميركي السبق في العراق زلماي خليل زاده

).( 17

تس عى الولي ات المتح دة المريكي ة إل ى توظي ف جمي ع الف رص الممكن ة لض مان

إستمرار هيمنتها في المنطقة ،والحفاظ على تقسيم أدوار القوى بالشكل الذي يؤمن

إستمرار نفوذها ،فبعد دخول روسيا إلى خارطة التحالف العسكري ضد الرهاب ،بدأت
الخي ارات المريكي ة س واء ف ي الخارجي ة أو الك ونكرس تمي ل بإتج اه الخي ارات ال تي

يطرحها الروس ،مع الحتفاظ بمقدار من فرض الذات المريكية عليها ،إذ كان لتصريح

الوليات المتحدة وتوازنات القوى في الشرق الوسط
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وزير الخارجية المريكية "جون كيري" بشأن إمكانية إستمرار الرئيس بشار السد تمثل
تحول bواضحا bفي مسار التفكير الستراتيجي بشأن سوريا ،التي كانت تصر سابقا bعلى
ضرورة عدم مشاركة السد في أي تحول سياسي في سوريا).(18

وم ن زاوي ة أخ رى ف إن ق رار موس كو تزوي د جي ش الس د بأس لحة بري ة وجوي ة حديث ة

تس اعده عل ى اس تعادة ت وازنه العس كري ،س وف ي ؤدي إل ى تقلي ل اعتم اده ال دائم عل ى

التش كيلت المس لحة الخارجي ة المش غولة بالتعام ل م ع تهدي دات تتع رض له ا،

فالنس حاب الكامل لبعض فصائل المقاوم ة والممانع ة للحرب على تنظيم داعش في

الع راق ،أو القي ود ال تي تفرض ها التف اعلت الدولي ة والمع ادلت القليمي ة عل ى وج ود

حزب ال في سوريا ،إذ يبدو أن موسكو مصرة على تسجيل إنجاز عسكري نوعي في

الميدان السوري ،المر الذي يمكن روسيا من إمتلك نفوذ جديد في سوريا عبر التعام ل

مستقبل bمع الخيارات العسكرية فيها.

المطلب الثالث :القاعدة وداعش )متغيرات ادارة التوازنات في المنطقة(.

جاء العلن عن تنظيم داعش للدولة السلمية في العراق وسوريا ،ليؤسس مرحلة

جدي دة تق وم عل ى الخلف بي ن ق ادة تنظي م القاع دة وتنظي م داع ش خصوص ا bبع د

إنسحاب جبهة النصرة )التي تمثل ذراع القاعدة في سوريا( من التحالف مع التنظيم قبل
مرحلة العلن عن دولة الخلفة ،وبدأت مرحلة من الخلف الفكري والعملياتي حول

إدارة العملي ات العس كرية أو ت وجيه الس لفية الجهادي ة العالمي ة ،وش كل تف رد داع ش

بالخلفة في العراق وسوريا شكل من اشكال إعلن الحرب على تنظيم القاعدة الذي
كان يجمع أغلب الفص ائل المسلحة الجهادية م ن خلل مبايعة زعيم التنظيم ،فض لb
عن أن داعش قد إنتهج سياسات عقائدية و عسكرية تختلف عن السياسات التي كان

يمارس ها تنظي م القاع دة ،الم ر ال ذي أذك ى نوع ا bم ن الص راع بي ن الفص ائل المس لحة

التابعة إلى الطرفين في العراق وسوريا.

إستفادت الوليات المتحدة من الخلف الجديد بين السلفية الجهادية ،فالهداف

ال تي ك انت ترس مها القاع دة موجه ة نح و أه داف إس تراتيجية داخ ل الولي ات المتح دة
المريكية ،وهو مايطلق عليه في أدبيات السلفية الجهادية الهداف القريبة والبعيدة،
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في حين إن تنظيم داعش يعتمد على الهداف القريبة بمعنى اللجوء إلى تنظيم الدولة
سياسيا bوعسكريا bثم النتقال بإتجاه الهداف البعيدة) .(19ولعل الفكار التي أوردها أبو
بكر ناجي حول إدارة التوحش تفسر المقتربات الدارية والعملياتية التي ينبغي أن يقوم

بها التنظيم من أجل بناء دولة الخلفة).(20

وكان لدعوة زعيم تنظيم القاعدة ،أيمن الظواهري ،المسلمين في الوليات المتح دة

المريكية وغيرها من دول الغرب ،إلى انتهاج أسلوب "الذئاب المنفردة") ،(21في شن
هجم ات داخ ل ال دول ال تي يعيش ون به ا .رغ م إس تمرار ع دم اع ترافه ب شرعية تنظي م

"داع ش" ،غي ر أن ه ذا العلن س وف يق وي م ن س يطرة تنظي م داع ش داخ ل الع راق

وس وريا لن ه س وف يقل ص م ن طبيع ة الهجم ات ال تي تق وم به ا الولي ات المتح دة

والتحالف الدولي ضده.

إن التوجه الجديد للسلفية الجهادية من خلل النقسام بين القاعدة وداعش سوف

يجعل منطقة الشرق الوسط أمام إحتمالين:

الحتم ال الول :إن الس لفية الجهادي ة س وف ت زداد مق درتها العس كرية عل ى تنفي ذ

عملي ات هجومي ة نوعي ة بس بب الهجم ات ال تي ق د تق وم به ا ف ي الغ رب والولي ات

المتحدة ،مم ا سوف يشغل التح الف الدولي بس احات قتالية جديدة ،المر الذي قد
يقوي تنظيم داعش في الشرق الوسط .ولعل ما يرجح ذلك هو التفوق في الحسابات

المنطقي ة ال تي حص دتها وق د تحص دها إي ران ف ي س وريا والع راق .مم ا يس تدعي إع ادة

التوازن بين قوى المنطقة عبر تنظيم داعش .وبالتالي فإن الوليات المتحدة تحاول أن

توظف هذا التحول الجديد في بيان القاعدة لصالحه من خلل محاولة موازنة الصراع
ف ي الش رق الوس ط ،فتقوي ة تنظي م داع ش س وف يزي د م ن تهدي د الم ن الق ومي ل دول

المنطقة ،المر الذي يتطلب وجود الوليات المتحدة لتحقيق الحماية المنية .رغم أنها

قد تخضع لتهديدات محتملة.

الحتمال الثاني :إن السلفية الجهادية سوف تواجه أزمة إنتقال إداري وفكري جديد،
بس بب ض عف تنظي م القاع دة عل ى القي ام بهجم ات ف ي دول الغ رب أو الولي ات

المتحدة ،علوة bعلى أن دورها قد يضعف في سوريا بسبب ملم ح التوافق السياسي
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ال ذي يل وح ب الفق ،فض ل bع ن ال دور الروس ي ال ذي قل ب م وازين العملي ات العس كرية

لصالح نظام الرئيس بشار السد .إلى جانب ذلك ،فإن حالة التمكين العسكري التي

يش هدها الع راق س وف ت ؤمن إنتص ارات قادم ة ف ي النب ار ونين وى خصوص ا bوأن هنال ك
إس تعدادت سياس ية لحس م الح رب عل ى تنظي م داع ش ،رغ م إحتم ال فق دان الحش د

الشعبي الكثير من المتيازات المقبلة في هذه الحرب .إل أن إفتراضات التوازن سوف
يحققه ا التح الف ال دولي م ن خلل تجدي د ال دور ال تركي ف ي المنطق ة وت أمين ح دود

إسرائيل من تحركات حزب ال ،فالقلق الذي يحيط بإسرائيل من تحركات مستمرة بين
ح زب ال وس وريا س وف تفق د قيمته ا الس تراتيجية م ن خلل ت أمين التواف ق السياس ي

الجديد في سوريا ،المر الذي سوف يزيد من الضمانات المنية بالنسبة لها.

وف ي التج اه نفس ه ف إن الغرب س يتمكن م ن تفري غ الجه اديين السلفيين م ن داخ ل

دولهم ،ليتوجهوا نحو الشرق الوسط بسبب إتساع الحرب من أجل دولة الخلفة كما
تسميها داعش ،المر الذي يمكن الغرب من ثلث معطيات:
-1

إض عاف الجه اديين الس لفيين ف ي دول الغ رب وخصوص ا bال دول الوربي ة

عبر إنتقالهم منها إلى الشرق الوسط ،ولعل مايثبت ضعفهم هو عدم تنفيذ عملية

عسكرية نوعية من قبل الجهاديين منذ إعلن الظواهري البدء بمثل هكذا عمليات.

-2

هج رة الع رب م ن المس لمين وغي ر المس لمين هرب ا bم ن سياس ات العن ف

الط ائفي ف ي دول الش رق الوس ط ،وتحدي دا bالع راق وس وريا إل ى الغ رب ،م ن أج ل
موازنة اليدي العاملة والحاجات البشرية التي يحتاجها الغرب ،بشكل نوعي وأكثر

فائدة.
-3

إن ضعف مقدرة القاعدة على تنفيذ عمليات عسكرية في الدول الغربية،

يعني إن السلفية الجهادية سوف تستقر عند تنظيم داعش مستقبل.b

ولعل أول ما يبدر إلى الذهن أن الوليات المتحدة المريكية تمكنت من إدارة

فوضى الستراتيجيات القليمية التي أوجدتها بنفسها في منطقة الشرق الوسط،
إذ ل م تخضع حس اباتها المنطقية إلى شروط قاس ية من قبل ش ركائها في المنطقة

وه ذا م ا وف ر له ا المق درة عل ى إدارة التوازن ات بعي دا bع ن الخض وع .وبالت الي ف إن
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الوليات المتحدة سوف تتمكن من رسم ملمح التوازن بإسلوب قادر على ضمان
مصالحها الحيوية ،عبر مناقلة الدوار بين السعودية وتركيا من جهة وبين ماتفرضه

خيارات التحول بشأن سوريا من خلل مايعرف بالمعارضة المعتدلة التي إستطاعت
تك وين جن اح عس كري مرتب ط به ا وم دعوم بالغط اء الج وي للتح الف ال دولي ض د

تنظيم داعش ،والذي أفرز منذ بداية عملياته إنتقال في الدوار الستراتيجية للق وى

المقاتلة بين هذه القوات وجبهة النصرة.

إن طبيعة النتقال في الدوار سيؤثر على تفكير المؤثرين على تنظيم داعش

ف ي البح ث ع ن بيئة أك ثر تناس با bمعه م بس بب الض غوط ال تي تمارس ها إي ران ف ي

الح رب ض د ه ذه الجماع ات لس يما ف ي الع راق وس وريا ،وه ذا مايش كل نطاق اb
جديدا bللتفكير بمناطق جديدة تكون فيها الحركة أكثر مرونة ،إن اتساع المجال
الحي وي لجيوس تراتيجية داع ش م ن ش أنه أن يض عف الخي ارات الس تراتيجية ل دى

دول المنطق ة ،خصوص ا bم ن خلل التفكي ر بتهدي د أم ن الطاق ة ع بر الس يطرة عل ى
مراك ز مهم ة للنف ط ف ي الع راق ،ومحاول ة بن اء أنموذجه ا العق ائدي والسياس ي ف ي

ليبيا ،المر الذي سوف يقلل من أهمية بعض الدول في القتصاد العالمي بسبب

ضعف سيطرتها على مصادر الطاقة الخاصة بها .إذ كان هنالك خلف بين قادة
أنصار الشريعة وآخرين من الجانب بشأن مبايعة أبو بكر البغدادي ،والذين وافقوا

ف ي النهاي ة عل ى إلتح اق أنص ار الش ريعة ب داعش وامت دادها لدرن ة ،إذ ب ايعت

مجموع ات منش قة تنظي م البغ دادي لتعل ن ع ن وجوده ا ف ي  31تش رين الول

 2014ولتك ون ولي ة ل داعش هن اك) .(22إن وج ود داع ش ف ي ليبي ا يعن ي التم دد

عل ى من اطق حيوي ة ف ي القتص اد الع المي خصوص ا bإذا م ا أخ ذنا بعي ن العتب ار
النسب التي تعتمدها أوروبا بشأن النفط الليبي .وكما هو موضح في الخارطة.

)(23
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الخارطة توضح الحصص التي تعتمدها أوروبا والوليات المتحدة من النفط الليبي

ورغ م المح اولت ال تي تس تهدفها بع ض الق وى السياس ية ف ي ليبي ا إل أن المش هد

السياسي مازال معقدا bبسبب غياب التوافق بين القبائل والكتل السياسية ،علوbة على

أن القوى الدولية مازالت غير مستقرة في حسم المشهد في ليبيا ،فالوضع في ليبيا هو

ج زء م ن إدارة الفوض ى الخلق ة ال تي تعتم دها الولي ات المتح دة المريكي ة ،وبالت الي
يصعب السيطرة على النفوذ الستراتيجي من دون وجود حاجة إستراتيجية لذلك.

ويرتبط التنظيم بجملة من المحفزات القتصادية والمالية التي تساعد على إستمراره
“
قنوات للضغط
ضمن إستراتيجيته القائمة على أساس التمدد ،والتي تمارس من خللها
على الحكومات الوطنية لدول المنطقة بسبب التهديدات المنية التي يسببها وجودها،
ويحص ر بع ض المراق بين له ذا الج انب مص ادر المكاني ات المالي ة لتنظي م داع ش

بالتي):(24

-1تبرعات أثرياء الخليج :حيث رصدت بعض التقارير وفي مقدمتها التقرير الصادر عن

وزارة الخارجي ة المريكي ة ف ي ش هر يوني و الماض ي وج ود ع دد ك بير م ن الثري اء

والشخص يات الخليجي ة ال تي دعم ت وم ولت النش طة الرهابي ة ف ي ك •ل م ن الع راق

وس وريا ،ووف bق ا للتقري ر هن اك ) (28شخص ية س عودية ،و) (12عراقي ة ،و) (5م ن
الكويت ،إلى جانب عدد آخر من قطر والمارات والبحرين وقطر.
-2ع وائد التهري ب :م ن خلل م ايهربه التنظي م م ن النف ط ،والس لحة ،والث ار،

والمخ درات ،والتج ار ف ي البش ر ..إل خ؛ حي ث ذك ر تقري ر لقن اة  ABCالمريكي ة
وغيره ا م ن المص ادر أن الع وائد اليومي ة م ن النف ط المه رب م ا بي ن  2إل ى  4مليي ن

دولر.

 -3مناجم الذهب التي استولت عليها داعش في مدينة الموصل بعد سيطرتها عليها.
وعلى الرغم من المساعي المريكية لحسم نفوذ داعش في سوريا والعراق لصالح

عملية توافق سياسية بين أط راف التفاعل والصراع ،إل إن حسم الموقف لن ينتهي من
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دون ضمانات إستراتيجية لحركة الفاعلين القليمين وفي مقدمتهم الوليات المتحدة،
فحدود النار والص راع ينبغي أن تنتهي عبر التأجيل وليس الحسم ،فمجمل التحركات

بين الروس واليرانيين من جهة والسعودية والتحالف الدولي من جهة اخرى مازالت في
مراحله ا الولى ،والجمي ع يس عى إلى تحقي ق مكاس ب أك بر ع بر التف اوض لس يما وأن

إيران قد أصبح لها تأثيرا bأكبر في هذا المجال بعد أن تمكنت من فرض ذاتها القومية

ع بر التف اق الن ووي) .(25ث م التنس يق الرب اعي ال ذي ت م العلن عن ه ف ي تش رين الول

 2015مع روسيا وسوريا والع راق لتنفيذ بعض الضربات الجوية ضد تنظيم داعش ،إذ

كان لقوة الضربات الروسية في سوريا خصوصا bبعد تمكنها من ضرب مواقع لما يعرف
بالمعارض ة المعتدل ة أث را bف ي التخ وف المريك ي م ن ه ذه الض ربات ،فض ل bع ن ال دور

اليراني الذي أصبح نفوذه أكثر تأثيرا bفي المعادلت المنية ،إذ أن أبرز الضغوط التي
تواجهها الوليات المتحدة والتحالف الدولي هو الضغط الخليجي الذي يحاول معارضة

هذا الدور ليمنح نفسه حق التدخل البري.

المطلب الرابع :مستقبل إدارة التوازنات في الشرق الوسط.
تقوم إستراتيجية الندفاع المنضبط على أساس قدرة الطرف القوى في التفاعلت

القليمي ة أو الدولي ة عل ى إدارة التوازن ات م ن دون النخ راط فيه ا ،بحي ث يك ون فيه ا
الطرف حامل الميزان أو اللعب القادر على توزيع أدوار القوى إستراتيجيا .bوترتبط هذه

المقدرة بالقدرة على التأثير والدارة ،فتوظيف الفرص والتهديدات في آن واحد ليمكن

تحقيق ه م ن دون إدراك حس ابات الق وى وتمريره ا ف ي منظوم ة التف اعلت المس تهدفة،
وعل ى ه ذا الس اس ف إن خي ارات الن دفاع المنض بط ق د تجعلن ا أم ام مجموع ة م ن

السيناريوهات المحتملة في هذا الشأن ،والتي يمكن التعامل معها من خلل التصنيف

التالي:

-1

إدارة التوازنات والشراكات المؤقتة.

تقوم الستراتيجية المريكية على أساس الدارة دون النخراط في التوازنات ،فهي
تتعامل مع معظم القوى بإستثناء إي ران وروسيا على أساس الش راكة والتوظيف المؤقت،

فالوض ع ف ي الش رق الوس ط ليتحم ل التعام ل م ع حلي ف دائم وه ذا مايجع ل الدوار
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الستراتيجية للقوى القليمية غير مستقرة ،فالصعود السعودي عبر قرارات الحرب عل ى
الحوثيين بدأت تتراجع لصالح قوى متعددة في مقدمتها مصر التي بدأت تنخرط ضمن
تكتيكات جديدة مستفيدة من لحظة الضعف التي بدأت تعيشها السعودية لسيما في

ضوء المشاكل التي تعرض ت لها المملكة في موس م الحج لعام  ،2015المر الذي
دف ع بع ض الط راف إل ى ال دعوة أن تك ون إدارة الح ج تح ت رعاي ة منظم ة الم ؤتمر

السلمي بدل bمن فوضى المراء الجدد).(26

إن هذه النتقالت في الدوار الستراتيجية للقوى قد تدفع الوليات المتحدة إلى

تحوي ل إس تراتيجية الش راكة بإتج اه مص ر عربي ا ،bوال تي س وف تم ارس أدوار جدي دة

مس تفيدة م ن ثقله ا العرب ي والق ومي لص الح متطلب ات الت وازن الجدي د ،فالتكتيك ات

الجديدة التي بدأت تمارسها حيال سوريا بشأن موقفها المعزز نسبيا bلنظام السد سوف
يجعلها ضمن محور جديد ليمكن إستبعاده من منحى الصراع الذي تشهده المنطقة،

علو bة عن أن علقاتها التي بدأت تزداد فاعليتها مع روسيا ،والذي سوف يمنحها وزن اb
جديدا bفي التفاعلت التي تشهدها المنطقة .علوة bعلى المحاولت التي يبذلها الرئيس
عب د الفت اح السيس ي للس تفادة م ن الس تثمارات الس يوية لس يما الص ين بع د مش اريع

الستثمارات التي أعلنت عنها مصر في جولة السيسي إلى شرق أسيا ) ،(27ووفق ا bلذلك

فإن عملية إدارة الشراكات لن تستقر بل ستتغير وفق ا bلما تتطلبه المصالح الستراتيجية
لدول المنطقة ،وما تفرضه العتبارات الدولية من عملية تقاسم وتوزيع للمسؤوليات ،م ع

حفظ مكانة الدور المريكي ومصالحه الحيوية فيها.

وبالتالي فإن الفتراضات التي تستند إلى هذا المشهد تبقى مرتبطة بطبيعة السس

التي تحاول من خللها الولي ات المتحدة ضبط الدوار القليمية والدولية ،سواء من

خلل الستعانة بالقوى الدولية أو تمكين بعض القوى داخل القليم للتأثير على منحى
التفاعلت فيها.

 -2سوء التقدير وفوضى التوازنات.
عل ى الرغ م م ن أن الولي ات المتح دة المريكي ة تس عى إل ى ض بط أدوار الق وى

القليمية والدولية في منطقة الشرق الوسط عبر توزيع الدوار بين قوى التفاعل في
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المنطقة ،إل أن خيارات سوء التقدير قد ترافق أداء الوليات المتحدة عند عملية توزيع
الدوار ،لسيما مايخص مواقف بعض القوى التي قد تجد أن مصالحها بدأت تتعرض
للمساومة ،فالتفاق النووي ومارافقه من عملية تنظيم في الشرق الوسط سوف تترك

تأثيره ا على الص راعات القائمة في المنطقة ،حيث أن الدور التركي بدأ يح اول تنظيم

نفس ه م رة أخ رى خصوص ا bتج اه الوض ع ف ي س وريا ،وأخ ذ ال دور الس عودي ب التراجع

لصالح أدوار جديدة سوف تزداد في تأثيرها القليمي كالحالة مع الدور التركي أو الدور

المصري الذي أخذت مكانته تتزايد في التفاعلت القليمية خصوص ا bبعد إنخراطه في
المشهد السوري لصالح المحور الروسي وتأييده للحل السلمي في سوريا.

إلى جانب ذلك ،فإن إحتم الت ضعف الق درة على إدارة الجماع ات والتنظيم ات

المس لحة ف ي المنطق ة ه ي ذات إحتم الت ك بيرة ك ذلك ،إذ إن محف زات إنتق ال أدوار

هذه الجماع ات نحو الوليات المتحدة تبدو عالية جدا bخصوص ا bبعد بيان الظواهري

حول شن هجمات متفرقة على دول الغرب ،المر الذي قد يجعل الوليات المتحدة
أمام تهديدات داخل حدودها القومية ،وهذا مايزيد من تداعيات ضعف فرص التوظيف

الستراتيجي لدوار قوى وفواعل إقليمية ودولية غير منضبطة بهذا الجانب.

إن صعوبة إدارة التوازنات القليمية علوbة على صعوبة إدارة التحالفات المؤقتة قد

يجع ل الولي ات المتح دة تفق د س يطرتها عل ى مس ار التف اعلت القليمي ة مم ا يجعله ا

تض طر إل ى النخ راط ض من أح د مح اور ه ذا التفاع ل ،خصوص ا bإذا م ا أخ ذنا بعي ن

العتب ار الض غوط القليمي ة وفق دان التج انس بي ن الحلف اء القليميي ن ،وبالت الي س وف

تزداد الفجوة بسبب ضيق الخيارات الستراتيجية المتاحة للتعامل معها.

وق د مث ل الع راق من ذ ع ام  2003ركن ا bأساس يا bف ي اس تراتيجية الولي ات المتح دة

المريكية حيال الشرق الوسط ،فالثقل الستراتيجي الذي يتمتع به فض ل bعن موقعه
المهم يساهم في اعادة رسم معادلة أمنية في منطقة الخليج ،المر الذي قد ينهي طبيعة

التفاعلت القائمة على أساس اتفاقية )سايكس – بيكو( لتنشأ قواعد جديدة تتحكم
بشكل النظام القليمي الجديد ).(28
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ويمي ل له ذا ال رأي العدي د م ن المختص ين عل ى اعتب ار ان التط ورات المتنامي ة
والمعق دة ال تي تعيش ها المنطق ة تن ذر بحال ة م ن النتق ال ال ى واق ع جغراف ي جدي د ق د

ي Žك ون م ن خلل ه ق وى جدي دة داخ ل المنطق ة تغي ر م ن نم ط التفاع ل ووض ع الق وى

التقليدية داخله .ومن بين هؤلء الباحثين الستاذ الدكتور "هاني الياس الحديثي" في

مقالة له يرى فيها ان المنطقة قد تخضع الى مؤتمرات أممية لتوزيع النفوذ من جديد

بطريق ة تض من مص الح الط راف المتنافس ة والمتص ارعة وه ذا م ا ق د يجعلن ا نش هد

جغرافي ة جدي دة تغي ر م اهو ق ائم ال ى م ا ينبغ ي ان يك ون ف ي ض وء ماتفرض ه المص الح
الدولية والقليمية ).(29

إن ما يؤكد هذا التحول في استراتيجية بعض القوى الدولية هو حجم المسؤوليات

التي ب دأت تتبناه ا بريطاني ا وفرنسا بش كل خاص ضمن المنظوم ة الوروبية في الشرق

الوسط منذ الدخول في ليبيا فضل bعن ذلك تأييد فرنسا المنفرد منذ بداية الزمة في

سوريا على القيام بعمليات عسكرية في سوريا رغم التحفظ الدولي في تلك الفترة ).(30
وبالتالي جاءت مق دمات الفعل الوروبية على نحو جديد من الداء حيث الصياغات

الجديدة في الستراتيجية العسكرية وهي تسعى أن تمارس دورا bبوظيفة جديدة خصوص اb
بعد أن أصبح الصراع المريكي – الروسي في سوريا مستحكما bبنمط عقائدي.
ومع ذلك ،فإن هناك إحتمالت متباينة لدارة هذا التبدل الجديد في مراكز القوة

والخارط ة الجيوس تراتيجية للمنطق ة ،ق د تمك ن الولي ات المتح دة م ن ف رض خياراته ا
الستراتيجية على منطق التفاعل القليمي مما يتيح لها المقدرة على ضبط إتجاهات

التوازن القليمي.

الخاتمة والستنتاجات.

ترتبط التفاعلت القليمية في منطقة الشرق الوسط بحالة الفوضى غير المنضبطة

ال تي تحك م إتجاه ات متناقض ة ف ي أدوار ومراك ز الق وى والتفكي ر القليم ي بإتجاه ات

متجددة ،قد تبدو غير مستقرة إل أنها في واقع التفاعل تحاول صياغة أنماط جديدة

للت وازن القليم ي ،بحي ث تتح ول المنطق ة نح و نظ ام إقليم ي جدي د يتي ح له ا إمكاني ة

ضمان مصالحها الحيوية والتأثير المنضبط على مراكز القوة القليمية دون تحمل تكلف ة
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التواجد العسكري المباشر فيه ،ومن خلل هذه الدراسة توصل الباحث الى العديد من
الستنتاجات:

 .1تسعى الوليات المتحدة المريكية عبر الندفاع المنضبط إلى عدم التركيز على

تحالفات دائمة بل تكتيكية ومؤقتة ،وهذا مايفسر التبدل المستمر ومرونة النتقال بين

مراكز القوى دون أن تتعرض إلى تأثيرات عالية بشأن إستراتيجيتها القومية ،المر الذي
يتيح لها إمكانيات نشوء نظام إقليمي جديد قادر على حفظ مصالحها الحيوية بشكل

مستمر.

 .2تتج ه طبيع ة التف اعلت ف ي منطق ة الش رق الوس ط نح و ف رض أنم وذج جدي د

للتوازنات القليمية ،وهذا النموذج هو الذي سيحدد مستقبل الدوار الستراتيجية في
المنطقة ،حيث إن الشراكات المستقبلية سوف تعتمد على تأمين هذا المعطى من توزيع

القوة ،والتعامل مع قوى مؤهلة للدارة وحفظ التوازن من السماح لحداها بالتفوق على
الخر.

 .3ان اس لوب الن دفاع المنض بط ال ذي تعتم ده الولي ات المتح دة المريكي ة ف ي

ادارتها لمراكز القوى القليمية جاء لتأمين مصالحها الحيوية في المنطقة ،مع الخذ
بعين العتبار أنها مازالت قادرة على تأمين مستوى مرن من تقاسم المسؤوليات المنية

والسياسية مع بقية الط راف الدولية ،وهذا من شأنه أن يجعلها ذات قابلية أكبر على

إدارة التوازنات التي قد تشهدها المنطقة في المستقبل.

 ( )1ريتشارد ليتل ،توازن القوى في العلقات الدولية.الستعارات والساطير والنماذج،ترجمة)هاني تابري( ،بيروت،دار الكتاب العربي2009،م،ص ،260ص 334
 ( )2صموئيل هنتنغتون ،صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي الجديد ،ترجمة :مالك عبيد ومحمود خلف ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ،بنغازي ،1999 ،ص ص 216 -214
 ()3علي فارس حميد ،طوئفة الصراع :مدخل لتشكيل التفاعلت في الشرق الوسط ،مجلة حمورابي للدراسات ،مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية ،العدد  ،2015 ،14ص 50
 ( 4(4د .خيري عبد الرزاق جاسم ،العلقات المصرية-التركية بعد وصول الخوان ومستقبلها ،مجلة حوار الفكر ،المعهد العراقي لحوار الفكر ،العدد  ،2015 ،32ص ص 29-26
 ()5حوار مع الدكتور مصطفى أبو الخير ،مجلة أبحاث إستراتيجية ،العدد الخامس ،مركز بلدي للدراسات الستراتيجية ،بغداد ،2013،ص ص 93-92
 ( )6واحدة من أهم سمات الحرب على تنظيم داعش هو موازنة الدوار القليمية والدولية من خلل الرض والجو .أنظر بالتفصيل :علي فارس حميد ،مأزق العراق :تعقيدات الحرب على داعش
والتوازنات القليمية ،مجلة أبحاث إستراتيجية ،العدد العاشر ،مركز بلدي للدراسات والبحاث الستراتيجية ،بغداد2015 ،م ،ص 48
 ( )7للمزيد أنظر :علي فارس حميد ،مأزق العراق :تعقيدات الحرب على داعش والتوازنات القليمية ،مصدر سبق ذكره ،ص 41
)8

( محم د بس يوني عب د الحلي م ،حس ابات معق دة :التح الف العرب ي والص راع اليمن ي ..تكلف ة الح رب ومس تقبلها ،المرك ز القليم ي للدراس ات الس تراتيجية ،الق اهرة2015 ،م ،م ن خلل الراب ط:

/http://www.rcssmideast.org/Article/3911

 (10(9الحشد الشعبي ،الموسوعة الحرةhttps//: wikimedia.org ،2015 ،
 ()10علي فارس حميد،قرارات الكونكرس :إزدواجية التسليح ولمركزية المن،مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية ،كربلء2015،م.
 ()11عل ي ف ارس حمي د،تحولت العقي دة الدبلوماس ية والسياس ة الخارجي ة ف ي حكوم ة العب اد )دراس ة ف ي تح ديات الم ن ال وطني وس يناريوهات الداء الدبلوماس ي(،مجل ة أبح اث إس تراتيجية ،مرك ز بلدي
للدراسات والبحاث الستراتيجية،العدد التاسع2015،م.ص 45
 ( 13)12محمد كريم كاظم ،ف راس عباس هاشم ،الزمة السورية والمن القومي اليراني دراسة في الخيارات المتاحة ،مجلة قضايا سياسية ،العددان  ،40-39كلية العلوم السياسية /جامعة النهرين،
 ،2015ص-ص 186-184
 (13)13فايق حسن الشجيري ،فراغ القوة واعادة تعريف الدور القليمي للجمهورية السلمية اليرانية ،مجلة حمورابي ،العدد  ، 14مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية ،بغداد،2015 ،
ص ص 64-63
 ( 14)14وللمزي د ح ول البرنامج النووي اليراني والتف اق حوله انظر :قاس م حسين الربيعي ،البرنامج النووي اليراني م ن فت وى الم ام الى فيين ا ،مجل ة ابح اث لس تراتيجية ،العدد )  ،(8مركز بلدي
للدراسات والبحاث الستراتيجية ،بغداد ،2015 ،ص-ص 94-54
 ( )15انظر :علي فارس حميد ،التوافق المشروط ..كيف ستدير أمريكا فوضى الشرق الوسط ،مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية ،كربلء2015 ،م .عبر الرابط:
 ( )16علي فارس حميد ،الصفعة الناعمة :كيف ستواجه إسرائيل التفاق النووي ،مركز حمورابي للدراسات الستراتيجية ،بغداد .2015 ،عبر الرابط:

http:WWW//mcsr.net

/http://www.hcrsiraq.org

 ( 17)17فكرت نامق العاني ،كرار انور ناصر ،محددات الموقف المريكي من الزمة المنية في العراق بعد احداث الموصل ،مجلة قضايا سياسية ،العددان  ،38-37كلية العلوم السياسية  /جامعة
النهرين ،2014 ،ص .21
 ( )18علي فارس حميد ،التوافق المشروط ..مصدر سبق ذكره.
 ( )19أبو بكر ناجي ،إدارة التوحش "أخطر مرحلة ستمر بها المة" ،مركز الدراسات السلمية ،بل سنة ،ص  15ومابعدها.
 ( )20المصدر السابق ،ص 20
( )21رابط دعوة أيمن الظواهري منشور على الرابط

اللكترونيhttp://arabic.cnn.com/world/2015/09/13/alqaeda-lone-wolf-attacks :

 (22)22علي فارس حميد ،الحرب في ليبيا ..جيوسياسية جديدة لصراعات ممتدة ،مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية ،كربلء2015 ،م ،ص 3
 ( 23)23ولللطلع اكثر حول دور التنظيم في ليبيا انظر :عطيل الجفال ،تنظيم داعش من النافذة الليبية ،مجلة حوار الفكر ،العدد  ،32المعهد العراقي لحوار الفكر ،بغداد ،2015 ،ص ص -167
189
)24

( أحم د محم د أب و زي د ،م ن التبرع ات ال ى النف ط ،كي ف تح ول تنظي م داع ش إل ى أغن ى تنظي م ف ي الع الم ،المرك ز القليم ي للدراس ات الس تراتيجية ،الق اهرة ،2015 ،م ن خلل الراب ط:

http://www.rcssmideast.org
( )25

تقرير حول التحركات السياسية للطراف الفاعلية في المشهد السوري ،من خلل الرابط:
http://www.almonitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/08/lebanon-beirut-syria-un-envoy-mistura-report-assad-ksa.html

 ( )26أبرز من تعامل هذه المواقف هي إيران وتركيا من خلل نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي في تركيا ،محمد علي شاهين ،أن بلده يمكن ان تنظم الحج بشكل افضل من السعودية المتهمة
بالهمال بعد حادث التدافع.
)27

( مب ارك مب ارك أحم د ،جول ة السيس ي الس يوية ،اله داف والت داعيات المحتمل ة ،المرك ز القليم ي للدراس ات الس تراتيجية ،الق اهرة2015 ،م ،م ن خلل الراب ط:

http://www.rcssmideast.org/Article/3867
()28

وائل محمد اسماعيل،الفوضى البناءة وأثرها على المعادلة المنية الخليجية ،مجلة السياسية والدولية ،كلية العلوم السياسية  ،الجامعة المستنصرية ،العدد 2011 ،18م ،ص 8

 ()29هاني الياس الحديثي ،وجهة نظر مقالة منشورة على صفحة مركز سياسات الشرق الوسط ،من خلل الرابط:
https://www.facebook.com/pages/Middle-East-Politics-Center

 ()30فواز جرجس ،وجهة نظر :سوريا مرشحة للدخول في صراع طويل المد ،مقالة منشورة على

الرابطwww.bbc.uk- arabic::

