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مكانة القوة في المدرك االستراتيجي األمريكي
دراسة في التأصيل النظري والتوظيف االستراتيجي

أ.م.د .عمار حميد ياسين

()

المقدمة
يعد الربط بين جدلية ما هو كائن وما يجب أن يكون فيما يتعلق بمكانة القوة في المدرك االستراتيجي

األمريكي وإشكالية توظيفها ،من المتالزمات الذهنية الراسخة في التفكير االستراتيجي األمريكي ،السيما بعد

أحداث  11أيلول  2001وحربي أفغانستان والعراق ،والتي كانت من المحفزات االساسية للبحث عن
توظيف بدائل أو وسائل فاعلة تعزز مخرجات األداء االستراتيجي األمريكي بما يصب في المحصلة النهائية في

جانب تكتيل القدرات اإلستراتيجية الشاملة وإحداث توازن في كيفية توظيف القوة مما يفضي إلى استمرارية
الهيمنة األمريكية وفق صياغات فلسفة جيوستراتيجية جديدة اعتنقها صانع القرار األمريكي ،وهنا تندرج مفاهيم
عديدة لكيفية توظيف القوة وفق منسجمات جديدة تتالءم مع طبيعة التحوالت الدولية ،فبرزت مفاهيم القوة

الناعمة( اللينة) والقوة الصلبة(الخشنة) كمفردات تصب في خانة ما يسمى التوظيف المتوازن للقوة تحت

مسمى القوة الذكية لتحقيق أهداف اإلستراتيجية األمريكية ،كونها تقدم رؤية تحليلية مقاربة ألثر توظيف القوة

الذكية في اإلستراتيجية األمريكية وحداثة استخدامها في أنساق التفاعالت الدولية ،ويبين لنا طبيعة العالقة
االرتباطية بين القوة الناعمة والصلبة وحسابات صناع القرار األمريكي حيال التعامل الوحدات الدولية وغير

الدولية المكونة للنظام العالمي الجديد ،األمر الذي يميز الفكر االستراتيجي األمريكي عن غيره أنه ذو أبعاد
ودالالت حركية وديناميكية عالية ،وال يهمل أبداً البعد المستقبلي واحتماالته ،السيما في استيعاب ما هو عليه
الوضع إقليمياً ودولياً (ما هو كائن) وإعادة توجيه مساراته باتجاه (ما يجب أن يكون) ،إذ إن القوة كانت ولم

تزل من المتغيرات الثابتة المؤثرة في العالقات الدولية ،إذ أصبح تأثير القوة ال يقتصر على جانب معين بل على
المستويات كافة لتعد من العناصر المهمة التي توظفها جميع الوحدات الدولية في سبيل تنفيذ أهدافها

وطموحاتها سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أم المستوى الخارجي ،السيما أن القوة تعد من الظواهر
السياسية واالجتماعية المميزة التي يرتبط تطورها بتطور اإلنسان وحاجاته المختلفة ،مثلما ترتبط القوة بعلم

السياسة حتى أصبحت من الركائز األساسية عند علمائه ،فغالباً ما تسعى الدولة إلى توظيف القوة من أجل

الحفاظ على المجتمع وتطبيق سياساتها ،أو لحماية أمنها ضد أي تهديدات داخلية أو خارجية ،وبتطور

المجتمعات لم تعد القوة حكراً على الدولة فقط ،وإنما هنالك توزيعاً للقوة يمتد إلى جماعات وفواعل من غير
الدول يستندون إلى القوة فيما بينهم ،إذ تؤثر القوة في مجمل الفعاليات والعمليات السياسية ،كالتأثير على

السلطة وصنع القرار وتوزيع القيم والموارد وتحديد األولويات.
( )جامعة بغداد – كلية العلوم السياسية .
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ينطلق بحثنا من فرضية مفادها :أن القوة مفهوم عام وشامل يستند إلى مجموعة من العوامل السياسية،

واالقتصادية ،والعسكرية ،والثقافية،والبشرية تؤثر بعضها في البعض اآلخر ،أي أن توظيف القوة النشطة والبناءة

في ا لمدرك االستراتيجي األمريكي كإلية من آليات تنفيذ اإلستراتيجية األمريكية أدى إلى ضبط األداء
االستراتيجي األمريكي بما يسهم في تمكين الهيمنة األمريكية لعقود قادمة ،لذا فقد دأبت مناهج تحليل

العالقات الدولية إلى بحث إشكالية توظيف القوة ،بوصفها المحرك األساسي للتفاعالت الحاصلة فيما بين

الدول ،إذ يختلف فهم مكانة القوة ومكوناتها وعناصرها واليات توظيفها استراتيجيا باختالف المدارس

والمداخل واالتجاهات النظرية المختلفة في العالقات الدولية ،فضالً عن طبيعة توجهات صانع القرار
االستراتيجي األمريكي.
ومن هذا المنطلق تم أجراء هذا البحث باالعتماد على ما هو متاح من حقائق ومعلومات تناولت بالبحث

والدراسة مكانة القوة في المدرك االستراتيجي األمريكي بمختلف أبعادها ومضامينها الفكرية ،وضمن اإلطار
العام للبحث والدراسة والتحليل لالنتظام في إطار نظري ذي افتراضات هيكلية قابلة للبرهنة والتأكد من صحة
نتائجها ،كما تم توظيف جملة من مناهج البحث المتعارف عليها في العلوم السياسية والتي قد يكون من أهمها

المنهج التاريخي ،والمنهج التحليلي الوصفي ،والمنهج المقارن ،فضالً عن ضرورة االستناد في استقراء
المستقبل إلى المنهج أالستشرافي .
وهكذا آ ليت الطرح في هذا البحث محاوالت متــواضعة لما يمكن أن يحدد معالم توظيف الظاهرة

موضع البحث ،عن طريق إثارة جملة واســعة من اإلشكاليات التي هـي بأمـس الحاجة للمعالجة والنــقد

والدراس ــة والمقارنة والتحليل في ضوء منهج يـتوجب أن يكون حيـادي وموضوعـي ومن خالل رؤية معاصرة
واقعية يحكمها المنهج العلمي ،إن مسعاي هنا ينصب على بلورة عملية فهم التغير الحاصل والذي هو بصدد

الحدوث في متغيرات توظيف القوة وانتشارها أو إعادة توزيعها أو خصخصتها عالمياً.
ومن اجل إن يحقق البحث غايته فقد توزع البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث أساسية ،كرس المبحث األول
مقاربة مفاهيمية في األطر النظرية ،وذلك من خالل ثالثة مطالب أساسية ،خصص المطلب األول للتعرف على

مفهوم المكانة ،وجاء المطلب الثاني لدراسة معنى اإلدراك والمدرك ،في حين تطرق المطلب الثالث إلى تناول
مفهوم القوة ومقارباته في النظريات التقليدية والمعاصرة .أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى توظيف القوة في
المدرك االستراتيجي األمريكي( تدوير القوة أم تكتيل للقدرات اإلستراتيجية) ،من خالل ثالثة مطالب ،تناول
المطلب األول مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،وخصص المطلب الثاني إلى دراسة مرحلة ما بعد أحداث 11

أيلول  (2001طروحات القوة الصلبة) الضربة االستباقية والوقائية ( ،)2001-2008أما المطلب الثالث،
فقد درس مرحلة ما بعد أحداث التغيير في المنطقة العربية ( إستراتيجية القوة الذكية أوباما ،)2016-2008
أما المبحث الثالث ،فقد انتهى عند دراسة مستقبل أداء القوة في المدرك االستراتيجي األمريكي ،وأخيرا

جاءت الخاتمة التي تضمنت بعض االستنتاجات الرئيسة.
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المبحث األول :مقاربة مفاهيمية في األطر النظرية
إن كل فرضية تتطلب استخدام مفاهيم بحسب موضوعة الدراسة ،ويمكن تعريف المفهوم بأنه تصور عقلي

عام لموضوعات مدروسة ،ويفترض المفهوم درجة من الدقة والوضوح أعلى من الفكرة التي تدل على صورة
عقلية سائبة إلى حد ما ،وبدون المفاهيم يتعذر الوصول إلى المعرفة والواقعة المراد الوصول إليها ،ومن هنا فان
لكل علم من العلوم مفاهيم واصطالحات ذات دالالت واضحة ومفهومة أو قد يكون في الغالب متفق عليها

توظف لت فسير الظواهر والتطورات من ناحية جمع المعلومات وتحليلها وتقويمها بهدف الخروج بنتائج تكون
متالزمة مع الظاهرة محل الدراسة ،فضال عن أنها تكشف عن دالالت وماهية األشياء التي يراد البحث في
أنساق موضوعاتها األساسية والفرعية ،وهي بطبيعة الحال تمثل أدوات ومفاتيح أساسية يستعان بها ،ولكل

حقل معرفي أدواته وأساليبه ،إال انه وبسبب تداخل العلوم والسيما العلوم اإلنسانية بدأت استعارة عدد من
المفاهيم من تخصصات أخرى ،لذلك نرى كثيرا من المفردات والمفاهيم التي تمثل أدوات لعلم االجتماع على

سبيل المثال ال الحصر وظفت في علم السياسة ،وكذلك الحال فأن أصل مصطلح إستراتيجية وثيق الصلة
بالجانب العسكري ولكن تمت استعارته في كثير من العلوم األخرى ،والسيما اإلدارة والسياسة واالقتصاد ،لذا

يتطلب بحثنا قبل الدخول في تحديد موضوعاته األساسية إعطاء تفسير مفاهيمي للدالالت األساسية التي لها

عالقة وثيقة بعنوان البحث.

المطلب األول :مفهوم المكانة
المكانة في اللغة تعني المنزلة ورفعة الشأن ،يقال ( أمش على مكانتك) ،إي برزانة ووقار ،وذو المكانة هو

مكين عند األمير ،وإستمكن قدر عليه وظفر( ،)1والمكانة القوة والشدة ،كما جاء في قوله تعالى( اعملوا على

مكانتكم)( ،)2وقيل معناه إي على ما انتم عليه متمكنون(.)3

أما المكانة في اللغة االنكليزية ،فقد أشار قاموس ويبستر إلى أنها ( ،)statusوتعني موقع أو مرتبة أو سمعة

مميزة ،كما تعبر عن حالة أو وضع معين في اطر العالقات الدولية( )4أما مفهوم المكانة اصطالحاً ،فانه كثير ما

يستخدم في اطر علم االجتماع ،إذ يتم توصيفه بأنه الصورة األخيرة لتركيبة الجماعة التي تطرح توقعات
للسلوك تسمى (المكانة) ،وهذا المصطلح غالباً ما يظهر مرتبة الفرد أو قيمته داخل جماعة معينة ،أو موقف
مؤسساتي ،أو اجتماعي ،السيما إن الجماعة هي التي تقرر هذه المكانة( ،)5ومن ذلك يتضح إن موقع المرء
ضمن مجموعة ما قد يعد أعلى أو أدنى فيما يخص مواقع اإلفراد اآلخرين أو إن موقع مجموعة معينة قد يبدو

( )1المنجد في اللغة وعالم ،دار المشدة ،ط ،2بيروت ،2007 ،ص .771
( )2القران الكريم :سورة هود .93 :

( )3ناصر سيد احمد وآخرون ،المعجم الوسيط ،مؤسسة التاريخ العربي للنشر والتوزيع ،بيروت ،2008 ،ص .538
(4)Guralnik David, Webster's new world Dictionary of the American language, the world publishing company New York and Cleveland, 1970,
p.9.

( )5محمد جاسم ألعبيدي ،باسم محمد ولي ،المدخل إلى علم النفس االجتماعي ،ط ،2دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2009 ،ص .74
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أعلى أو أدنى بالنسبة إلى المجموعات األخرى في البنية المجتمعية ككل ،لذا يشكل أنموذج التراتبية والتدرج

والمنزلة جوهر مفهوم المكانة(.)6

وتعرف المكانة االجتماعية بأنها الموقع أو العالمة التي تشير إلى المكان الذي يشغله الفرد داخل إطار

الجماعة( ، )7ويضيف الدكتور صادق األسود فيعرف المكانة االجتماعية بالموقع الذي يشغله الشخص في بنية
اجتماعية على النحو الذي يقدره ويقيمه المجتمع ،وتبعا لذلك كل شخص يملك مكانة اجتماعية ،الن تعبير
المكانة ال يشير فقط إلى األشخاص الذين يتمتعون بهيبة أو بمرتبة اجتماعية عالية ،وال يتعلق بالرأي الذي

يكونه الشخص عن نفسه ،الن تقييم اإلنسان نفسه قد ال ينطبق على الرأي الذي يكونه اإلفراد اآلخرون
عنه(.)8

أما على صعيد العالقات الدولية ،فأغلبية الطروحات الفكرية تشير إلى إن هناك عالقة وثيقة بين القوة

والمكانة ،آذ قوة الدولة تعد حجر الزاوية في تحديد مكانتها ،وإبعاد الدور الذي تضطلع به في أنساق البيئتين

الدولية واإلقليمية( ، )9إال إن حجم الدولة ومجالها الحيوي له أهمية كبيرة في بلورة مكانتها الدولية ،فضال عن
مجموعة العناصر البنائية الشاملة للقوة ،فعلى الرغم من مقولة إن دوال اكبر حجماً ،واقل قوة وتأثير من (
ألمانيا ،واليابان) ،إذ إن حجم الدولة وموقعها ليس المحدد الوحيد لقوة الدولة ومكانتها( ،)10إذ نرى إن الدول
تنتهج سياسات واست راتيجيات ترمي إلى تعزيز مكانة الدولة في المجتمع الدولي ،وإضفاء نوع من الهيبة عليها،
مما يسهم في تحقيق أهدافها ،سواء تمثلت في الحفاظ على الوضع الراهن أو في محاولة منها لتغيير الوضع

القائم ،السيما إذا علمنا إن الهدف من محاولة الحصول على المكانة هو التأثير في الدول األخرى بالقوة التي
تمتلكها الدولة بصورة فعلية ،أو بالقوة التي تعتقد أو تريد من اآلخرين إن يعتقدوا أنها تملكها( ،)11وعليه فأن
المقاربة األساسية لمفهوم المكانة تتمحور حول فكرة مفادها :إن مكانة الدولة في التراتبية البنيوية للنسق

الدولي تحدد إلى حد بعيد سلوكها السياسي الخارجي حيال الوحدات الدولية األخرى ،فالنسق الدولي يتسم
بالترتيب التدريجي للوحدات األساسية والثانوية ،إذ يتحدد ترتيب كل دولة في هذا النسق وفقا لمجموعة من

المؤشرات أو المعايير التي بمقتضاها تنقسم الدول إلى وحدات عليا ومتوسطة وصغرى حسب معيار تصنيف

القوة في العالقات الدولية( ،)12وهذا التقسيم يرتكز على أساس عناصر القوة الشاملة للدولة ،وما تحوزه من

( )6روبرت نيبست ،روبرت بيران ،علم االجتماع ،ترجمة (:جريس خوري) ،منشورات دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع ،ط 1بيروت ،1990 ،ص .177
( )7الهاي عبد الحسين ،مقدمة في علم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،2008 ،ص .82

( )8صادق األسود ،علم االجتماع السياسي أسسه وأبعاده ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،1990 ،ص .122-121

( )9إسماعيل صبري مقلد ،اإلستراتيجية والسياسة الدولية :المفاهيم والحقائق األساسية ،مؤسسة األبحاث العربية ،ط ،2بيروت ،1985 ،ص .11

( )10تيري ديبل ،إستراتيجية الشؤون الخارجية :منطق الحكم األمريكي ،ترجمة(:وليد شحاذة) ،ط ،1دار الكتاب العربي ،بيروت ،2009 ،ص .293
( )11إسماعيل صبري مقلد ،نظريات السياسة الدولية :دراسة تحليلية مقارنة ،منشورات ذات السالسل ،ط ،2الكويت ،1987 ،ص .84

( )12محمـد الســيد ســليم ،تحليــل السياســة الخارجيــة ،مكتبــة النهضــة العربيـة ،ط ،2القــاهرة ،1998 ،ص .315وكــذلك ينظــر :ســيف نصــرت توفيــق الهرمــزي ،تحليــل
لموضوعة القوة في العالقات الدولية لـ هـانز مورجنثـاو ،الحـوار المتمـدن ،العـدد  ،3696الموقـع علـى الـرابط:

www.alheawar.org,11/3/2016,p.8
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تأثير في المنظومة الدولية ،فالقوة هي التي ترسم أبعاد الدور الذي تقوم به الدولة ،وتحدد مكانتها في المجتمع

الدولي ،وطار عالقاتها بالقوى الخارجية في البيئة الدولية(.)13

وفي السياق نفسه أشار هانزمورجنثاو إلى إن سياسات المكانة تحقق نصرها الحقيقي عندما تضفي على

الدولة التي توظفها إدراك وسمعة دولية بأنها قوية ،وبالصورة التي تساعدها على تجنب توظيف العنف من اجل

تحقيق أهدافها( ،)14لذا يمكن القول هنا إن القدرة على إخضاع إرادات اآلخرين دون التوظيف الفعلي
لمفردات القوة العسكرية هو تعبير عن مكانة الدولة والتي ال تتقيد ضمن اطر القوة العسكرية فقط ،بل

مكونات القوة البنائية بمفهومها الشامل والتي هي محصلة تفاعل القدرة االقتصادية ،النفوذ السياسي،
والقدرات العسكرية والتك نولوجية ،وبما أن القوة نسبية ،فأن مكانة الدولة يجري تقييمها على أساس وضع
قواتها الذاتية مقارنة بالدول األخرى( ، )15لهذا فأن التوظيف المتوازن لمفردات القوة الذكية يمكن إن يتنامى
على أساس درجة التأثير والهيبة ،إذ إن الهيبة والتأثير مهمان إلى حد كبير ومتى ما تم االعتراف بهما فالدولة

تحقق أهدافها من دون توظيف مفردات القوة العسكرية(.)16

وعليه فأن الدولة التي تحوز على التفوق النسبي في إحدى مقومات القوة ،وتفتقر إلى أخرى ال يمنعها من

تبوء مكانة متميزة تستند بداللتها إلى االحترام الدولي ،وابرز مثال على ذلك ألمانيا واليابان إذ تسعى كلتا
الدولتين إلى ممارسة دور عالمي نابع باألساس من تصاعد مكانتهما الدولية المستندة إلى قوة االقتصاد

والتكنولوجيا من جانب ،ومن جانب أخر االلتزام بالمواثيق واإلعالنات الدولية على الرغم من محدودية قوتها

العسكرية والسياسية ،وهذا األمر بطبيعة الحال يؤسس لمنسجمات جزئية ضمن إطار العالقات الدولية لبناء

مكانة مرموقة لدولة ما(.)17

أن مفهوم المكانة ال يرتبط بقوة الدولة أو مدى االحترام الذي تكسبه جراء التزامها بالشرعية والمواثيق

واالتفاقيات الدولية ،وغيرها من األمور التي تكسبها هيبة واحترام في أنساق المجتمع الدولي ،وإنما يمكن

الحديث هنا عن أن هناك كثيراً من الدول ال تملك من مظاهر الهيبة واالحترام الدولي شيئاً كثيراً ،إال أن لها
مكانة مرموقة في مدركات الفواعل اإلقليمية والدولية ،وان كانت هذه المكانة نسبية(.)18

إذن المكانة هي التصور البنائي الشامل للمنسجمات الكلية الذي تحظى به الدولة أو الوحدة الدولية من

منزلة في مدركات اآلخرين ،سواء كان إقليميا أو دولياً ولكنها تتشكل بصور مختلفة.
( )13ثامر كامل ألخزرجي ،العالقات السياسية الدولية وإستراتيجية إدارة األزمات ،دار مجدالوي ،ط ،2عمان ،2009 ،ص .213
( )14إسماعيل صبري مقلد ،نظريات السياسة الدولية ،مصدر سبق ذكره ،ص .85

( )15أنــور محمــد فــرج ،نظريــة الواقعيــة فــي العالقــات الدوليــة ،دراســة نقديــة مقارنــة فــي ضــوء النظريــات المعاصــرة ،مركـز كردســتان للدراسـات االســتراتيجي ،الســليمانية،

 ،2007ص .229

( )16علــي حســين حميــد ،القــوى اإلقليميــة والقــوى الكبــرى :دراســة فــي اســتراتيجيات الش ـراكة والتوظيــف ،دراســة حالــة الع ـراق والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،أطروحــة
دكتوراه( غير منشورة) ،كلية العلوم السياسية ،جامعة النهرين ،2007 ،ص.46

( )17روبـرت كـانتور ،السياسـة الدوليـة المعاصـرة ،ترجمة(:احمـد ظـاهر) ،مركـز الكتـب األردنـي ،عمـان ،1989 ،ص .491-490وكـذلك ينظـر :سـيف نصـرت توفيــق

الهرمزي ،مصدر سبق ذكره ،ص .10-9

( )18روبرت كانتور ،مصدر سبق ذكره ،ص .490
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المطلب الثاني :في معنى اإلدراك والمدرك

أوالً :اإلدراك

اإلدراك في اللغة يعني بلوغ الشيء ،أدرك الشيء :لحقه وبلغه وناله( ،)20وقبل أن نشخص مفردة اإلدراك

علينا توضيح أن اإلدراك عند علماء المنطق والمعرفة يستند على نمطين أساسيين:األول :التصور ،وهو اإلدراك

الساذج المجرد من كل قيد أو حكم ،واألخر التصديق ،وهو اإلدراك الذي يستند على حكم(.)21

أن اإلدراك له عالقة وثيقة بعلم النفس على الرغم من أن منبعه األساس فلسفي ،إذ إن الجميع يعتقد أن

الفكرة ال تستقيم دون إدراك سابق لها ،لذا فان اإلدراك عبارة عن حقيقة ماثلة وواضحة ومدركة عند الشخص،
بمعنى كيف للمفكر والمخطط االستراتيجي أن يصل إلى الفكرة ويشخصها إن لم تطرق عقله( ،)22فاإلدراك

هو عبارة عن اإلحاطة والمعرفة التي يتم الحصول عليها بفعل المؤثرات الخارجية ،فهو ظاهرة نفسية نستطيع
أن نحس بها وان نعيها بوقوعها في ظروفها الطبيعية والنتائج ألمرافقه لها أو لحدوثها في وعي كل منا على

حده ،وينبغي اإلشارة هنا إلى أن عملية االنتباه سابقة لعملية اإلدراك ،أو قد تكون متالزمة معها( ،)23فاالنتباه
هو تركيز الشعور في شي ما ولكن المرء ال ينتبه غالى جميع المنبهات المحيطة به ،بل يختار منها ما يهمه
معرفته أو عمله أو التفكير فيه ويستجيب لحاجاته وحاالته النفسية وتسمى عملية االختيار باالنتباه( ،)24ومن

ثم تليها مرحلة اإلحساس أو( اإلدراك الحسي) وهو تلك العملية التي يتم عن طريقها اكتشاف المثيرات
وتحديدها وتقديرها ،ويقتصر دور اإلحساس هنا على تزويد الفرد بالمعلومات( ،)25ومن ثم ننتقل إلى عملية
اإلدراك التي تؤشر لنا التوصل إلى المعاني عن طريق تحويل االنطباعات الحسية التي تتأتى من الحواس عن
األشياء الخارجية إلى تمثيالت عقلية معينة ،السيما إذا علمنا أنها عملية الشعورية ولكن نتائجها شعورية(،)26

إذ أن اإلدراك هو العملية التي يضطلع بها الفرد عن طريق تفسير المثيرات الحسية ،ومن ثم تقوم عمليات
اإلحساس بتسجيل المثيرات أو المحفزات البيئية الخارجية ،في حين يقوم اإلدراك بتفسير هذه المثيرات
وصياغتها في أنماط صور تتكامل منسجماتها الجزئية من اجل إمكانية فهمها(.)27

( )20معاجم اللغة العربية معنى وشرح كلمة إدراك :قاموس عربي عربي ،الموقع على الـرابط:

www.maajim.com,8/3/2016

( )21محمد باقر الصدر ،فلسفتنا ،دار الفكر ،ط ،2بيروت ،1969 ،ص .56

( )22منعم صاحي العمار ،التفكير االستراتيجي ،محاضرات ألقيت على طلبة الدكتوراه  ،كلية العلوم السياسية ،جامعة النهرين ،العام الدراسي .2012
( )23عبد الفتاح الديدي ،السلوك واإلدراك مدخل إلى علم النفس ،مكتبة االنكلو المصرية ،ط ،1القاهرة ،1972 ،ص .6
( )24احمد عزت راجع ،أصول علم النفس ،المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ،ط ،1973 ،9ص .152
( )25أبو طالب محمد سعيد ،علم النفس الفني ،كلية الفنون الجميلة ،جامعة بغداد ،1990 ،ص .207
( )26المصدر نفسه ،ص .209

( )27احمد عزت راجع ،مصدر سبق ذكره ،ص .69
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وعليه فأن اإلدراك االستراتيجي ال يتمايز كثيرا عن مفهوم اإلدراك ،إذ يعرف بأنه الصورة التي تتكون في

ذهنية صانع القرار ا الستراتيجي بغض النظر عن الخصائص الموضوعية للحقيقة موضع التعامل ،والذي يتميز
باالستمرارية والتراكم ،والتأثر بالتكوين الشخصي لصانع القرار وتاريخه وتجاربه(.)28

أن اإلدراك يولد القدرة على التخمين عن طريق تقدير الماضي والحاضر ،واستنتاج صور وجودهما من

المعلومات المتوافرة والواردة التي ربما تكون غير مكتملة أو متناقضة ،كما يولد رؤية للمستقبل ،ألنه غالباً ما
يكون قائما على التوقع والحدس والتخمين ،لكي يتضح لنا أن اإلدراك هو العملية التي تؤدي إلى تشكيل

تصور عن الواقع والمستقبل( ،)29ومن هنا فأن اإلدراك يتميز كمرحلة متقدمة في التفكير عن طريق القدرة على
النفاذ إلى عمق األشياء والظواهر والمواقف واإلحاطة بها بما يمكنه من معالجة المعلومات والنتاج معلومات
جديدة عبر عمليات موضوعية دقيقة وشاملة ،فاإلدراك هو العملية التي عن طريقها يتم اختيار المعلومات

وتنظيمها وتفسيرها إلعط اء صورة واضحة ومتكاملة عن الشطي المراد إدراكه ،ولكن قد يترافق مع ذلك
مؤشرات التوتر مما ينعكس سابا على أنساق العملية اإلدراكية هذا جانب ،ومن جانب أخر اإلدراك غالبا ما
يعبر عنه بالتفسير الموضوعي للبيئة الخارجية عن طريق دوره في إيجاد نوع من العالقة الترابطية مابين هذه

الظروف والمؤثرات البيئية ومابين األهداف والتصورات والنوايا( ،)30وفي هذا الصدد أشار الدكتور منعم العمار
إلى انه لم يعد يخل تقرير استراتيجي أو دراسة أكاديمية من اإلدراك كفعل أو مسمى ،إذ بدأ البحث في

اإلدراك في أوجه الصدمة الكبيرة التي تلقاها العالم بعد أحداث  11أيلول  2001وظهور عقائد ومفاهيم
جديدة كمفهوم الحرب الوقائية التي كانت نقلة كبيرة في اإلدراك والتفكير( ،)31إذ يفسر األخير على انه إجراء
عملية عقلية في المعلومات الحاضرة ألجل الوصول إلى المطلوب ،والمطلوب هو العلم بالمجهول أي بتعبير

أدق أن التفكير هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول( ،)32وهذا يعد بطبيعة الحال حلقة الوصل التفسيرية
لفهم موضوعة أن عملية اإلدراك لم تعد تقتصر على ما جرى وإنما تحاول الكشف عن النوايا وعما سيجري

في المستقبل والسيما بعد موجة التغيرات المتسارعة التي شهدتها المنطقة العربية بعد أحداث (الربيع

العربي)،ومازالت انعكاساتها مستمرة على الصعيدين اإلقليمي والدولي( ،)33لذا نستطيع القول أن اإلدراك يتأثر
بجملة من العوامل منها ما يرتبط بسمات اإلفراد ،والبعض األخر يرتبط بخصائص األشياء والمواقف ،والمفكر

( )28هــاني اليــاس خضــر ألحــديثي ،التعــاون والص ـراع وعمليــة اتخـاذ الق ـرار السياســي الخارجي،حوليــة العلــوم السياســية ،الع ـدد( )1كليــة العلــوم السياســية ،جامعــة بغــداد،

أيلول ،2001 ،ص .14

( )29شــيماء معــروف فرحــان ،إدراك التهديــد وأثــره فــي إدارة األزمــة الدوليــة :دراســة فــي العالقــات األمريكيــة -اإليرانيــة ،أطروحــة دكتــوراه( غيــر منشــورة) ،كلي ـة العلــوم

السياسية ،جامعة النهرين ،2007 ،ص .53
( )30المصدر نفسه ،ص .55

( )31منعم العمار ،التفكير االستراتيجي ،مصدر سبق ذكره.
( )32محمد رضا المظفر ،مصدر سبق ذكره ،ص .20

( )33منعم العمار ،منازعات الذات :هل بمقدور الديمقراطية ضبط العالقـة بـين اإلسـتراتيجية والتغييـر :الواليـات المتحـدة األمريكيـة أنموذجـا ،بـال ،بغـداد ،2012 ،ص
.117
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االستراتيجي دائما ما يستعين باإلدراك من اجل تحقيق هدفين :األول صياغة هدف أو موقف ،واألخر تشكيل

منسجمات حالة جديدة أو الرد على اتجاه معين.

ثانياً :المدرك

أن الكثير من الباحثين إثناء تناولهم مفهوم اإلدراك والمدرك تتم اإلشارة إلى المفهومين على إنهما حالة تعبر

عن شي واحد ،وعلى الرغم من الت داخل والتقارب الكبير بين المفهومين ،إال انه ينبغي توخي الدقة في توظيف
المفاهيم ،السيما أن هناك عالقة ترابطية مابين اإلدراك والمدرك(كالعالقة مابين الميكرو والماكرو في أدبيات

السياسة الخارجية) ،فاإلدراك يمثل حالة سابقة ،وبتكرار عملية اإلدراك المتوالية يتشكل المدرك ،لذا ينبغي
التمييز مابين اإلدراك والمدرك ،الن الكثير من المختصين في الدراسات اإلستراتيجية يوظفون مفردة التحليل

اإلدراكي الحسي من جانب ،والتحليل اإلدراكي العقلي من جانب أخر ،لذا يجب فك أوجه الممايزة مابين

المصطلحين(.)34

إن المدرك هو عملية اإلدرا ك فبين المنبه المادي واالستجابة الحسية والعقلية يوجد عقل مبدع ،عمله

رصد اإلنسان للظواهر وهي عملية بالغة التركيب ،فالحقائق اإلنسانية ال يمكن فهمها إال عن طريق دراسة

الفاعل لعالمه الداخلي المعني الذي يسقط عليه( ، )35والمدرك هو الحالة التي تحصل بعد اإلدراك أو انه
المحصلة النهائية لعملية اإلدراك ،الن اإلدراك هو استجابة نفسية لمجموعة مركبة من التنبيهات الحسية

مصدرها موضوعات العالم الخارجي ،كما أنها استجابة تصدر عن شخصية لها خبرتها واتجاهاتها وميولها

الشعورية والالشعورية ،فهو العملية التي تتم بها معرفتنا لما حولنا من محفزات أو مثيرات خارجية( .)36فريق
أخر من المختصين بالشأن االستراتيجي يفسر اإلدراك على انه صورة الشيء في ذهنية اإلنسان ،إذ يستحضر

صاحب الفكرة كل شي عن هذه الصورة الذهنية ،وعندما تتراكم هذه الصورة وتجوب في عقله في أكثر من

موقف يتشكل هنا المدرك( .)37وبتوص يف أخر المدرك االستراتيجي يمثل بيئة اإلدراك الكلي المتراكم والتي
تحدث فيه جميع عمليات اإلدراك المتكاملة ،فتتحول صور اإلدراك لألحداث والمواقف إلى مفاهيم

وتعميمات قائمة على األسس العقلية اآلتية(:)38

-1يشعر اإلنسان بالمثيرات الخارجية ويستقبلها من خالل حواسه.

-2يختزن اإلنسان في ذاكرته معلومات ومعاني كثيرة كنتيجة لخبراته السابقة وإدراكه لحاالت سابقة.
( )34كمال الدسوقي ،اإلدراك الكلي عند الطفل ،دراسة نمو مدارك الصغار العقلية ،مكتبة االنكلو المصرية ،القاهرة ،1978 ،ص .11
( )35عبد الوهاب ألمسيري ،الموضوعية والذاتية ،الموقع على الرابطwww.islamonline.net,5/2/2016 ،
( )36احمد عزت راجح ،مصدر سبق ذكره ،ص .189

( )37منعم العمار ،التفكير االستراتيجي ،مصدر سبق ذكره.

( )38علي السلمي ،السلوك التنظيمي ،مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي ،القاهرة ،1980 ،ص .147
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-3تتم عملية ال مقارنة في المدرك االستراتيجي بين المعلمات والمعاني المختزنة واألحداث والمواقف
الجديدة للكشف عن ماهية الظواهر واألحداث ثم أعطاها تصنيف محدد ضم تكويناتها المناسبة.

وتمر هذه العملية عبر ثالث مراحل أساسية هي االختبار ،التنظيم ،التفسير ،ومرحلة رابعة تتعلق بعملية

التذكر ،وهي سمة عقلية يجري بواسطتها استدعاء المعلومات المخزونة من الذاكرة ،عندما تكون هناك حاجة

إليها في العملية اإلدراكية(.)39

مما تقدم يمكن تشخيص العوامل المحددة لإلدراك في المدرك االستراتيجي:

-1عوامل تحدد خصائص الشيء موضع اإلدراك

-2عوامل ذات عالقة بالمدرك ذاته الذي يدرك أي طريقة التفكير ذاتها.وعليه فأن األحداث والمواقف التي
تدركها الدول وان كانت منفصلة عن بعضها أحيانا أو تكون مترابطة في أحيان أخرى إال أنها تنتظم في مدركات
الدول لتصبح هي المؤثرة في سلوكها ،من خالل ربط األفكار واألحداث المختلفة بعضها ببعض بطريقة

منتظمة بحيث تشكل نظاماً متكامالً ومتناسقاً.

المطلب الثالث :مفهوم القوة ومقارباته في النظريات التقليدية والمعاصرة

أوالً :مفهوم القوة في اللغة واالصطالح:

القــوة ظــاهرة اجتماعيــة سياســية يرجــع تاريخهــا إلــى عصــور قديمــة ،واســتخدمت فــي معظــم حقــب تاريخيــة

بأش ــكال مختلف ــة وأدوات متعــددة وأله ــداف وغاي ــات شــتى ،وتبع ــا لتطــور الحي ــاة وتوســع الحاج ــات اإلنس ــانية

واالجتماعية ،توسعت قنوات توظيفها وأدواتها التأثيرية على المستويات كافة ،ولكـن علـى الـرغم مـن قـدمها ،لـم
تزل تمثل مفهوما يفتقر فـي المسـتويات التحليليـة إلـى اتفـاق آراء المفكـرين حـول معناهـا المحـدد ،فـي حـين إن
أغلبية الباحثين يحددون أن القوة هي القدرة على التأثير أو التحكم فـي سـلوك اآلخـرين تجـاه قضـية معينـة(.)40

أما القوة في اللغةً :أن القوة هي ضد العنف ،وهي الطاقة ،وهي تمكن اإلنسان مـن أداء األعمـال الشـاقة ،وهـي
المــؤثر الــذي يغيــر أو يحيــل حالــة ســكون الجســم ،وهــي مبعــث النشــاط والحركــة والنمــو وجمعهــا قــوى ،ورجــل

شديد القوى أي شديد وقوى في نفسه ،وقوي دعم ووطّد .كما نجد أن القوي والقادر والمقتدر مـن أسـماء ا

الحسنى وتأتي القـوة بمعنـى الجـد فـي األمـر وصـدق العزيمـة .وقـد وردت القـوة فـي القـرآن الكـريم فـي كثيـر مـن
ِ
اســتَطَ لعتم ةمــن ق ـ سـوة} ،أي أعــدو لهــم جميــع أنــواع
اآليـات ،وعلــى ســبيل المثــال فــي قولــه تعــالىَ :وأَعـداوال لَهــم سمــا ل
القوة المادية والمعنوية( .)41أما القوة من حيث االصطالح ليس هنالك تعريف جامع شامل ومانع للقوة ،ويرجع
السبب فـي ذلـك إلـى غيـاب وجـود إجمـاع بـين البـاحثين والمفكـرين والمختصـين فـي العالقـات الدوليـة ،ولكثـرة
المعاني واإلشكال التي تتخذها القـوة مـن جانـب ،ومـن جانـب أخـر الطبيعـة المتغيـرة لظـواهر السياسـة ،والسـيما
( )39منقذ محمد داغر ،نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،بال ،ص .293

( )40خليــل حســين ،النظــام العــالمي الجديــد والمتغيـرات الدوليــة ،ط ،1مكتبــة رأس النبــع ،بيــروت ،2009 ،ص .37وكــذلك ينظر:إســماعيل علــي ســعد :نظريــة القــوة،
بحث في االجتماع السياسي ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،1989 ،ص ص .120-119

( )41القرآن الكريم ،سورة األنفال ،اآلية.60 :
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القوة التي تتغير طبيعتها ومكوناتها من مجتمع إلى أخر( ،)42وهنا يؤكد األستاذ إبـراهيم درويـش أن القـوة بمعنـى
النفــوذ ،هــي التــأثير فــي ســلوك اآلخ ـرين ،عنــدها تبــدو القــوة علــى هــذا النحــو متعــددة األشــكال ،ومختلفــة فــي

طبيعتها ،فهنالك القوة السياسية ،والقوة االجتماعية ،والعسكرية ،والقوة االقتصـادية ،والماليـة ( ،)43ويتضـح لنـا

إ ّن القوة هي عالقة سلوكية بين طرفين يقوم احدهما بالتأثير في سلوك الطرف األخر في االتجاهات التـي تحقـق
أهداف ــه أو بم ــا يتف ــق م ــع رغبات ــه ف ــي وق ــت مع ــين أو عب ــر م ــدة زمني ــة ممت ــدة أو ف ــي مج ــال م ــا أو ع ــدد م ــن

المجاالت( ، )44ومما يؤكـد دالالت ذلـك مـا أشـار إليـه هـانز مورجنثـاو ،إذ عـرف القـوة بأنهـا سـيطرة إنسـان علـى
عقــول اآلخــرين وأفعــالهم ،الســيما إذا علمنــا أن نزعــة الميــل للســيطرة تعــد احــد األنســاق األساســية فــي البنيــة

المجتمعية وصوالً إلى البناء السياسي للدولة( .)45وفي الصدد نفسه يعرف ريتشـارد هـاس ،القـوة بأنهـا مجموعـة
العناصر الملموسة وغير الملموسة المتاحة للدولة ،وعليه فـإن عناصـر القـوة التـي تمتلكهـا الدولـة تصـبح عديمـة

الجــدوى أن لــم تــؤدي أدواراً فــي تشــكيل عالقــات القــوى ومقارنتهــا مــع مثيالتهــا لــدى الــدول األخــرى( .)46أمــا

جورج مود لسـكي فقـد عـرف القـوة بأنهـا توظيـف الوسـائل المتـوفرة لـدى الـدول مـن أجـل الحصـول علـى سـلوك
ترغب في تتبعه دول أخرى(.)47

واتساقا مع ما تقدم يمكن القول أن هنالك نزوعا يشتمل على كل أنساق القوة ،وعلى نحو زاد من توسع

مفهوم القوة ،وجعله مفهوما مركبا متعدد األبعاد ،حتى أصبح من الصعوبة بمكان ضبط أألنماط السلوكية التي
تبين لنا كيفية توظيف القوة في إطار العالقات الدولية ،فإذا كانت الحرب هي الشكل التقليدي الستخدام

القوة ،فإنه تدريجياً لم يعد يقتصر على توظيف القوة العسكرية فقط ،ومن ثم أصبحت القوة تعني كل شيء

تقريبا يسمح بممارسة الضغط النفسي السياسي ،الذي هو جوهر القوة ،السيما في إطار فهم العالقات

الدولية(.)48

( )42سعد حقي توفيق ،مبادئ العالقات الدولية ،المكتبة القانونية ،ط ،4بغداد ،2009 ،ص .194

( )43نــاظم عبــد الواحــد الجاســور ،موســوعة المصــطلحات السياســية والفلســفية والدوليــة ،ط ،1دار النهضــة العربيــة ،بيــروت :لبنــان ،2008 ،ص .488وكــذلك ينظــر:
ودودة بدران ،مفهوم النظام الدولي الجديد في األدبيات األمريكية" دراسة مسحية" ،مجلة عالم الفكر ،العدد ،4-3دار الكتاب العربي ،دمشق ،1990 ،ص.26

( )44سعد حقي توفيق ،مبادئ العالقات الدولية ،المكتبة القانونية ،ط ،4بغداد ،2009 ،ص .198

( )45هانز مورجنثاو ،السياسة بين األمم ،ترجمة(:خيري حماد)،الدار القومية للطباعة والنشر ،القاهرة،1965 ،ص .61-60
(46)Arnest Hass and whiting Allen, Dynamics of international Relation, MC GRAW Hill Book Company inc, U.S.A،, p..

وكذلك ينظر:خضر عباس عطوان ،القوى العالمية والتوازنات اإلقليمية ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،2009 ،ص.11

( )47روبرت غيلن ،الحروب والتغير في السياسة الدولية ،ترجمة :عمر سعيد األيوبي ،ط ،1دار الكتاب العربي،

بيروت ،2009 ،ص .21وكذلك ينظر:عبد الوهاب ألكيالي،موسوعة السياسية ،ط ،5المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،2009 ،ص.824

( )48محمد طه بدوي ،مدخل إلى علم العالقات الدولية ،ط ،1الدار المصرية للطباعة والنشر ،القاهرة،1971 ،

ص . 18وكذلك ينظر:فتحية النبراوي ومحمد نصر مهنا ،أصول العالقات الدولية السياسية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية،1985 ،ص.331
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ثانياً :مقاربات القوة في النظريات التقليدية والمعاصرة

لقــد أكــدت النظريــة الواقعيــة الكالســيكية علــى إن الصـراع والبحــث عــن القــوة هــو احــد ابــرز ســمات الطبيعــة

والسلوك البشري ،وان فهم الطبيعة البشرية يساعد في فهم سياسـة القـوة المميـزة لتفـاعالت الـدول ،السـيما إن
جذور هذه النظرية ترجع إلـى المـؤرا اإلغريقـي ثيوسـيديدس ،قبـل المـيالد الـذي رأى بـان العـالم تحكمـه مـوازين

القــوة النســبية وال تحكمــه األخــالق والمثــل مــع اآلخ ـرين( ،)49ومــن ثــم فقــد تطــورت المرتكــزات الفكريــة لهــذه

النظ ريــة لــدى ميكيــافلي ،إذ ع ـ ـ ــد القــوة العنصــر األســاس لقيــام الدولــة ،وإنهــا المصــدر الوحيــد للمحافظــة علــى

ديمومة الدولة وتوسعها( .)50أما رينهولد نيبور ،فقد أشار الى إن توظيف القوة يهدف إلى إزالـة الشـر الـذي يعـد
بحد ذاته أمـراً مقبـوالً ،الن اإلنسـان ملطـخ بالخطيئـة األولـى ،ويسـعى نحـو القـوة ،ويلجـأ للشـر إلزالـة شـر اكبـر،
وان جــوهر العالقــات الدوليــة هــو الصــراع مــن اجــل القــوة( ،)51وال يكــاد يتقــاطع مــا طرحــه نيبــور مــع نيكــوالس

سبيكمان:من إن بقاء الدولة مرتهن بهدفها األول ،هو الحفاظ على قوتها أو تعزيزها(.)52
أما طروحات ادوارد هاليت كار،عن القوة في فقد تركزت ِ
كتابه أزمات السنوات العشرين -1919

 ، 1939وفيه قسم القوة إلى ثالثة أشكال هي(:عسكرية ،واقتصادية ،قوة التحكم باآلراء) ،إال أن قوة التحكم

باآلراء لدى كار بعيدة عن القوة الناعمة ،ألنه يربطها بالقوتين :العسكرية واالقتصادية ،ويرى بأن هذه األشكال
عمليا متداخلة كلياً مع بعضها البعض ،ولكنها نظريا منفصلة ويعطي اهتماماً،السيما بالدعاية ،وبِع ّدها شكالً من
أشكال قوة التحكم باآلراء ،والتي لها دور فعال في المتلقي وتغير اتجاهاته( .)53أما هانز مورجنثاو فقد أكد

في مؤلفه (السياسة بين األمم) ،على إن القوة هي :سيطرة اإلنسان على عقول اآلخرين وأفعالهم ،فالقوة تشمل

كل أشكال السيطرة بين البشر( ،)54والصراع من أجل القوة ظاهرة شاملة زمانا ومكانا ،وان جميع الدول التقت
في جميع األزمنة واألماكن على الصراع من أجل القوة( ،)55وعلى خالف منظرين آخرين ال يؤطر مورجنثاو،

القوة في الجانب العسكري ،بل يعرف القوة في إطار شامل تحتوي عناصر القوة المادية وغير المادية
وباجتماع هذه العناصر تتشكل قوة الدولة لتحقيق مصلحتها الوطنية  .أما مقاربة القوة في إطار المدرسة

السلوكية لدى روبرت دال تستند إلى فكرة مفادها:أن للطرف األول سلطة على الطرف الثاني للحد الذي يدفع

لإلتيان بأشياء ال يقوم بها من غير القوة ،وسلوكه هذا يحدد بعض الحاالت إذا ما توفرت فإنه سيكون العب

(49)Thucydides, The History of the Peloponnesian War, Translated by : Richard Crawley, Seven Treasures Publications,2009,P:65.

( )50ناظم عبد الواحد الجاسور :موسوعة علم السياسة :ط(،1دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان ،)2004،ص.295

(51)Paul L.Sherouse, Christian Realism's Response t0 International Terrorism, Air Force University,Alabama,2002,pp:7-8 .

( )52ينظر :جيمس دورتي وروبرت بالستغراف :النظريات المتضاربة في العالقات الدولية :ترجمة ،د .وليد عبد الحي( ،مكتبـة شـركة الكاظمـة للنشـر والترجمـة والتوزيـع،

بيروت ،1985 ،ص.66

()53فاضل زكي محمد :الدبلوماسية في النظرية والتطبيق:مصدر سبق ذكره ،ص .179وكذلك :ثامر كامـل محمـد ألخزرجـي ،العالقـات السياسـية والدوليـة وإسـتراتيجية

إدارة األزمات ،ط ،1دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان ،2009 ،ص.215 – 214

( )54هــانز مورجنثــاو :السياســة بــين األمــم :الصـراع مــن أجــل الســلطان والســالم :الجــزء األول ،ترجمــة ،خيــري حماد(،الــدار القوميــة للطباعــة والنشــر ،القــاهرة،1964 ،

ص.56

( )55هانز مورجنثاو ،المصدر نفسه ،ص.61-60
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وتحدث عالقة قوة بينها ،تحددها العناصر اآلتية:مصدر قوة الالعب ،الوسائل ،حدود قوة الالعب ،مجال قوة

الالعب.

وعلى الرغم من ذلك فإن تحديد القوة كعالقة اجتماعية جعلها مصدر تعميم في السياسة الدولية عبر

تأكيدها مصير الفرد في المجال الدولي وجعل الدولة تحل محل الفرد(،)56أما ستيفن روزن يعرف القوة بأنها،
قابلية العب دولي في توظيف المصادر والقدرات المادية والمعنوية عن طريق التأثير على مخرجات األحداث

في نسقيه النظام الدولي في اتجاه تحسين قناعاته في النظام( ،)57ومن خالل تحليل هذا التعريف تتضح لنا
جملة من الخصائص ،والتي يمكن إجمالها باآلتي :ان القوة هي الوسيلة التي يتعامل بها الالعبون من اجل

تحقيق التأثير حيال بعضهم األخر لتحقيق أهداف معينة ،والقوة وليدة موارد مادية ،كما أن توظيف القوة إذ

كان يستند إلى متغير الرشد والعقالنية سيسهم بشكل فاعل في تحسين أداء الالعبين في إطار السياسة

الدولية.

أما في إطار النظريات المعاصرة فقد جاءت طروحات كينيث والتز ،روبرت جيلين ،وجورج مود لسكي،

وغيرهم في محاولتهم تقديم نظرية موضوعية جديدة في العالقات الدولية ،وتجاوز النقد الذي وجه إلى
مورجنثاو والواقعيون الكالسيكيون( ،)58إذ أكدوا على النظام الدولي ،وليس الطبيعة البشرية والذي يع ّد الفاعل
البنيوي فوق الدول،السيما إن القوة من وجهة نظرهم هي أعلى الدوافع المحركة لإلنسان ،هذا من جانب ،ومن
جانب أخر إن المجتمع الدولي هو:مجتمع فوضوي تشكل فيه القوة القول الفصل( ،)59إذ يرى الواقعيون

البنيويون :إ ّن الدول تهدف إلى تحقيق األمن والبقاء ،وليس تعظيم حجم قوتها القومية مقارنة باآلخرين ،وفقا
لما طرحته الواقعية الكالسيكية من إن الدول تحركها غرائزها ،والسيما حيازة مزيداً من القوة والنفوذ ،إذ يرى
الواقعيون الجدد إن الدول يحركها ويشكل سلوكها مدى االختالف والتفاوت في صور توزيع القدرات داخل

هيكل بنية النظام الدولي ،وعلى وفق ما أشار إليه والتز إن الطرف األكثر قدرة هو الذي يشكل العالم ،ويصنع

المشكالت ،ويضع العقبات قبالة اآلخرين( ،)60أما روبرت جيبلين ،فقد عرف القوة بأنها هي القدرات
العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية للدول( ،)61إذ يشير وليام ولفورث إلى إن الواقعية الجديدة تريد تصحيح

عدم التوازن بين العام والخاص ،ويقصد ب ــالعام :النظام الدولي ،والخاص :البنية الداخلية للدول والطبيعة

البشرية( ،)62إذ ترى هذه المدرسة :إن الفوضى هي حالة مباحة في النظام الدولي ،وليست عامالً سببياً
مستقالً ،فالفوضوية والتوزيع النسبي للقوة في السياسة الدولية ال تستطيع لوحدها تفسير سلوك الدول في
( )56ثامر كامل محمد ألخزرجي ،العالقات السياسية الدولية ،مصدر سبق ذكره ،ص.217
( )57سعد حقي توفيق ،مصدر سبق ذكره ،ص .195
( )58سعد حقي توفيق ،مصدر سبق ذكره ،ص. 150

( )59إيناس عبد السادة نعمة العنزي ،استخدام القوة فـي العالقـات الدوليـة بـين الحظـر واإلباحـة ،أطروحـة دكتـوراه (غيـر منشـورة) ،كليـة العلـوم السياسـية ،جامعـة بغـداد،

 ،2006ص ص .16-15

( )60احمد محمد أبو زيد،مصدر سبق ذكره ،ص.105

( )61روبرت جيلبين :الحرب والتغير في السياسة العالمية :ترجمة( ،عمر سعيد األيوبي) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،2009 ،ص .51
(62)William Wolfforth and Randall Schweller Power Test: Updating Realism in Response to the End of the Cold War "Security Studies
Vol.9, No.3 (Spring 2000),pp:60-180 .
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بحثها عن القوة ،فالقوة النسبية للدولة ،تع ّد محدداً مهماً للسياسة الخارجية( ،)63ومن ثم فأن طروحات الواقعية
الجديدة تستند إلى إن هناك جملة من المتغيرات الداخلية التي تساعد في تفسير السياسة الخارجية للدول،

فالواقعية الجديدة تعرف القوة بأنها القدرة النسبية للدولة الستخالص وتعبئة المصادر من المجتمع المحلي،
مثل إدراك القادة  ،ووظيفة مؤسسات الدولة ،والقومية والعقيدة وغيرها ،وبذلك تضيف هذه المدرسة بعداً
جديداً للقوة هو البعد اإلدراكي للقوة( . )64أما طروحات النظرية الليبرالية بالنسبة لموضوعة القوة فقد
تمحورت حول أفكار جون لوك وجيريمي بينثام ،وفادها :إمكانية حل مشكلة القوة والحرب في العالقات
الدولية عن طريق تنظيمها بقانون هو القانون الدولي وتشكيل منظمات وهياكل دولية مستندة إلى الرأي العام،

وتتمتع بنوع من السلطة فوق القومية من اجل الحد من الحروب والفوضى في العالقات الدولية( ،)651أما

نورمان أنجل فقد أكد على أمكانية إلغاء الحرب باالعتمادية االقتصادية بين الدول الصناعية( ،)662إي إن
المدرسة المثالية تؤكد على ضرورة إيجاد قناعة راسخة لدى الشعوب بدور األخالق في بناء العالقات الدولية

وأن غياب القواعد األخالقية المشتركة للشعوب هو المسئول عن اندالع العنف والحروب.

المبحــث الثــاني  :توظي ــف القــوة فــي الم ــدرك االســتراتيجي األمريكــي( ت ــدوير القــوة أم تكتي ــل

للقدرات اإلستراتيجية)

لقد أفرزت التطورات التي شهدتها البيئة الدولية حقيقة مفادها :أن الواليات المتحدة األمريكية ،ال يمكن أن
تكون فاعلة ومؤثرة من حيث إمكانية تحقيق التأثير والنفوذ والسيطرة وصوالً إلى التفرد في قيادة النظام العالمي
لعقود قادمة عبر القوة العسكرية فقط ،بل البد من تعظيم دور القوة الذكية في تكتيل وتدوير القدرات
اإلستراتيجية األمريكية التي تستند على مجموعة من مقومات القدرة الشاملة التي ترتبط بمحصلة التفاعل

االيجابي بين كمية اإلمكانات الموضوعية ونوعيتها ومدى االستعداد الذاتي للواليات المتحدة األمريكية لتحمل
االكالف المتوقعة من توظيف تلك اإلمكانيات ،وألجل ذلك أخذت مقومات القدرة األمريكية تركز على القوة
الذكية ومقوماتها سبيال لتحقيق األهداف العليا للدولة ،السيما أن قوة الدولة تتمثل في قدرتها على التأثير في
األهداف المطلوبة ،وفاعلية تلك القدرة على بلوغ األهداف المطلوبة بما يجعل القوة الذكية ذات دور في

تطور مقومات القدرة األمريكية الشاملة ،السيما إذا أدركنا إن ما تحصل عليه الواليات المتحدة األمريكية من

تعاظم للقدرات هي ليست وليدة اللحظة وإنما تمثل مؤشرات للدور العالمي الذي تضطلع به الواليات

المتحدة األمريكية.

المطلب األول :مرحلة ما بعد الحرب الباردة :بعد تفكك االتحاد السوفيتي وظهور المتغيرات الجديدة في
النظام الدولي ،عملت الواليات المتحدة األمريكية على تسخير كل إمكانياتها من أجل تحقيق مصالحها

)63)Brian C. Schmidt,op.cit,p.57.
(64)Jeffrey w.Taliaferro, state Building for future wars: neoclassical realism and the resource- Extractive state,Global Review(Trial
Issue,2009, p.128.
(65)Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relations, Theories and approaches, Oxford University Press,
second edition,2003,P,P. 106-108 .
( 66) Martin Griffiths,op.cit,p.53.
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وأهدافها في العالم ،واتسمت هذه التحوالت لدى صانع القرار األمريكي بـ النظام العالمي الجديد والتي
تحولت في ظلها اإلستراتيجية األمريكية من االنغماس إلى الهيمنة واإلرادة والتحكم في الشؤون الدولية،

وأخذت الواليات المتحدة األمريكية تع ّد المناطق الحيوية حول العالم هي مناطق مصالح أمريكية وأي تهديد
يمس هذه المناطق يع ّد تهديد لألمن القومي األمريكي( ،)673لذلك أخذت الواليات المتحدة األمريكية تروج
لطروحات النظام الدولي الجديد واجتذاب الرأي العام الدولي للدور االستراتيجي األمريكي في عصر ما بعد

ا لحرب الباردة وقيادة الواليات المتحدة األمريكية للعالم ،وتطبيق اإلستراتيجية الشاملة (الهيمنة والتحكم على
العالم) وملئ الفراغ الذي خلقه االتحاد السوفيتي خدمة للمصالح األمريكية والتي كانت بمثابة الفرصة السانحة

بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية والتي كان عليه ا توظيفها بالشكل األمثل كما تطرق إليها هنري كيسنجر

في طروحاته الفكرية ،لكي تتمكن الواليات المتحدة األمريكية من تحقيق ذاتها عن طريق التفرد في قيادة
العالم ،واالنتقال من نمط األمة الدولة إلى نمط الدولة األمة ،إذ نرى إن الواليات المتحدة األمريكية قد تبنت

حزمة من السياسات ،السيما توظيف دور األمم المتحدة توظيفاً سياسياً خدمة لمصالحها وأهدافها ،وترجيح

الخيار العسكري على حساب الخيارات األخرى في إدارة القضايا واألزمات الدولية واإلقليمية ،والتدخل في

الشؤون الداخلية بشكل يتقاطع مع النصوص الصريحة لمبادئ األمم المتحدة ،وبناء قوة عسكرية ،وإعادة
انتشار القوات األمريكية في العالم بشكل فاعل يسهم في ضمان استمرارية التفوق األمريكي لعقود قادمة(،)68
إذ برزت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة والسيما في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي اتجاهات

فكرية أمريكية طالبت بضرورة تغيير مفاه يم وعقائد اإلستراتيجية األمريكية بما ينسجم مع متطلبات مرحلة ما
بعد الحرب الباردة ،إذ برز تيار المحافظين الجدد الذي طرح رؤية جديدة ألداء اإلستراتيجية األمريكية تتمثل

في توظيف الواليات المتحدة األمريكية مقومات قوتها الشاملة لفرض الهيمنة على العالم ،وقد استند هذا
الطرح إلى مقاربة مشروع القرن األمريكي الذي يهدف إلى ترويج األفكار المتعلقة بالقيادة األمريكية بشكل
يتوافق مع المبادئ والمصالح األمريكية الجديدة ،السيما إن تيار المحافظين الجدد استطاع توظيف أحداث

 11أيلول  2001لتحقيق أهدافهم المتمثلة في تغيير مفاهيم وعقائد واستراتيجيات جديدة تتمايز عن مرحلة
الحرب الباردة(.)69

وعليه فقد هيمن على فكر المؤسسة العسكرية األمريكية وعقيدتها خالل حقبة الحرب الباردة مذهب

حربي ورثته الواليات المتحدة األمريكية من تجربتها أثناء الحرب العالمية الثانية ،وظل يحكم عوامل التخطيط

االستراتيجي العسكري األمريكي لمرحلة ما بعد أحداث  11أيلول  ،2001واستند هذا المذهب على اعتماد
( )67عبد الحسـين شـعبان ،قبـل وبعـد الربيـع العربـي ،مجلـة حمـو رابـي ،مركـز حمـو رابـي للبحـوث والدراسـات اإلسـتراتيجية ،بغـداد ،العـدد  ،2012 ،3ص ص - 22

 . 26وكذلك ينظر :ثامر كامل ألخزرجي ،العالقات السياسية والدولية و إستراتيجية إدارة األزمات ،مصدر سبق ذكره ،ص .176-175

( )68وائل محمد إسماعيل ،اإل مبراطورية األخيرة ،أفكار حول الهيمنة األمريكية ،شركة األكاديميون للنشر والتوزيـع ،عمـان ،2015 ،ص .132وكـذلك ينظـر :جـيمس
بيكر ،سياسة الدبلوماسية ،ترجمة(:مجدي شرش) ،ط ،1مكتبة مدبولي ،القاهرة ،1999 ،ص .215-213

( )69ضــاري رشــيد الياســين ،المحــافظون الجــدد ودورهــم فــي اإلســتراتيجية األمريكيــة الجديــدة ،الملــف السياســي ،مركــز الدراســات الدوليــة( ســابقا) ،جامعــة بغــداد،
العدد( ،)14بغداد ،2005 ،ص .6
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المؤسسة العسكرية على مقومات القوة األمريكية الشاملة لضمان تفوق القوات األمريكية من حيث الكم

والكيف ،وحماية مصالح الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها( ،)70ويبدو إن هذا المذهب يحوي تطلعات
مستقبلية لألعوام المقبلة من القرن الحادي والعشرين ،إذ يتجه الفكر االستراتيجي األمريكي إلى إدامة القوات

المسلحة األمريكية وتطوير أدائها عن طريق إجراء بعض التعديالت على عناصر الجيش األمريكي ،السيما من

حيث هيكل القوات وحجمها وتسليحها ،انط القا من إن الجيش العددي الكبير أصبح يكلف ميزانية الدولة
أمواال طائلة ،إذ أصبحت الواليات المتحدة األمريكية تنفق مابين  %80-70من أموالها على اإلنفاق

العسكري إلى إن تم استحداث إستراتيجية بناء جيش صغير وذكي(.)71

أما في فترة بيل كلينتون فقد عدت القوة إحدى ا لوسائل الرئيسة لصانع القرار االستراتيجي األمريكي في

معالجة أي اختالالت أو أي وضع يمكن أن ينتج عبره تهديد المصالح األمريكية ،لذا لم تختلف اإلستراتيجية

األمريكية عن سابقاتها ،ولكن أسلوب التنفيذ اختلف ،إذ استندت اإلستراتيجية األمريكية على المبرر اإلنساني

لتدخالتها

العسكرية()724

 ،وهنا يبرز لنا مره أخرى دور القوة في تحقيق أهداف اإلستراتيجية األمريكية إذ

استطاع الرئيس األمريكي السابق كلينتون إقناع العديد من الدول بالمشاركة في قوة متعددة الجنسيات للتدخل

في الصومال بقيادة أمريكية تحت توصيف جديد مفاده األهمية الجيوستراتيجية للصومال المتمثلة في إطاللتها
البحرية على باب المندب وقربها من مناطق النفوذ والمصالح اإلستراتيجية األمريكية( .)735اما في العراق فقد

قامت إدارة كلينتون بعملية عسكرية سميت (ثعلب الصحراء) ضد العراق عام  1998بحجة عدم تعاون

العراق مع المفتشين الدوليين بخصوص أسلحة الدمار الشامل التي كانت الواليات المتحدة األمريكية تتهم
العراق بحيازتها ،ولكن كل ذلك يندرج تحت توصيف جديد لتوظيف القوة الصلبة في المدرك االستراتيجي

األمريكي( . )746ومن هنا نستطيع القول أن اإلستراتيجية األمريكية خالل هذه المرحلة اعتمدت بشكل مباشر
على توظيف القوة ،إال أن جميع تلك األحداث لم تسهم في تشكيل مقتربات إستراتيجية أمريكية متكاملة،

ولعل األسباب الكامنة وراء ذلك نستطيع أن نجملها بأنه على امتداد حقبة الحرب الباردة لم يبرز إجماع في

اآلراء حول طبيعة التهديدات الموجهة ضد المصالح القومية األمريكية أو حتى حول كيفية توصيف هذه الحقبة

( )70سوســن العســاف ،إســتراتيجية الــردع والعقيــدة العســكرية األمريكيــة الجديــدة واالســتقرار الــدولي ،الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر ،بيــروت ،2008 ،ص .170
للمزيد من التفاصيل ينظر :شاهر إسـماعيل الشـاهر ،أولويـات السياسـة الخارجيـة األمريكيـة بعـد أحـداث  11أيلـول  ،2001منشـورات الهيئـة السـورية العامـة للكتـاب،

دمشق ،2009 ،ص .15-10

( )71محمد خواجة إسرائيل جيش صغير وذكي ..لكن ،مجلة شؤون األوسط ،مركز الدراسات اإلستراتيجية ،العدد( ،)146بيروت ،2013 ،ص .125
( )72صبري فالح حميدي ،دراسات في تاريخ أمريكا وعالقاتها الدولية ،مصدر سبق ذكره ،ص.96 ،88

( )73خير الدين عبد الرحمن ،االنزالق االستراتيجي األمريكي بين حالتي العراق وكوريا الديمقراطية ،مجلة الفكر السياسي ،اتحـاد الكتـاب العـرب ،دمشـق ،العـدد ،17

 ،2002ص.31

القدرة على توظيف الجزرة عن طريق األدوات االقتصادية ،بهدف التأثير في سلوك اآلخرين))  ،بمعنى أن القوة الصلبة تتألف من عنصرين همـا(:اإلكراه،واإلغراء)،



فــ(اإلكراه) يعني :االستخدام الفعلي للقوة العسكرية أو التهديد بها ،وأيضاً يتضـمن اإلكـراه فـرض العقوبـات االقتصـادية ،أمـا (اإلغـراء) فيشـار إليهـا عـن طريـق اسـتخدام
(الجزرة) ،وهي :عنصر أساس من عناصر القوة الصلبة ،ألنها تتطلب كلفة أقل مقارنة بمصادر اإلكراه األخرى.ينظر:

Fredrick A.Henry, Hardand soft power :The paradox of "winning the war of Ideas": In the 21st centary,strategy Research
project,v.S.Army War college,2005,P.2 .

( )74كامران احمد محمد أمين ،السياسة الدولية في ضوء فلسفة الحضارة دراسة تحليلية نقدية ،ط ،1دار المعرفة للنشر والتوزيع ،بيروت ،2009 ،ص.343
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الجديدة ،والتي أفرزت لنا مجموعة من الطروحات والرؤى والمبادئ التي شملت مجموعة من وجهات النظر
تتعلق في تأسيس النظام الدولي الجديد المتعدد األطراف واقتصاديات السوق من دون أن تستند هذه

الطروحات والمبادئ إلى معايير متناسقة ومتكاملة لتشكيل إستراتيجية للفترات التاريخية الجديدة ،وهذا ما
ظهرت انعكاساته في مرحلة أحداث  11أيلول  2001وما بعدها من أحداث في أفغانستان والعراق لكونها
اختبار لقياس القوة اإلستراتيجية األمريكية وإمكانية تكتيل القدرات األمريكية الشاملة(.)757

المطلب الثاني :مرحلة ما بعد أحداث  11أيلول  (2001طروحات القوة الصلبة) الضربة االستباقية والوقائية

()2008-2001

برزت في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي اتجاهات فكرية أمريكية طالبت بضرورة تفعيل األداء

االستراتيجي األمريكي بما يتالءم مع المتغيرات الدولية الجديدة،السيما تيار المحافظين الجدد ،الذي طرح
رؤية جديدة في أطار السياسة الخارجية األمريكية تتمثل في ضرورة أن توظف قوتها وتفوقها في جميع
المجاالت من اجل فرض هيمنتها على العالم ،ومما يعزز ذلك طروحات مشروع القرن األمريكي الجديد الذي

يهدف إلى ترويج األفكار المتعلقة بالقيادة األمريكية للعالم ،السيما ان الواليات المتحدة األمريكية أصبحت
على قمة هرمية النظام الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة ،لهذا يجب أن تكون لديها الرؤية واإلرادة لقيادة العالم

وتشكيل القرن األمريكي الجديد بشكل يتوافق مع المبادئ والمصالح األمريكية( ،)76وقد وجد هذا التوجه
الجديد ترجمته الواقعية في العديد من السياسات التي تبنتها إدارة الرئيس األمريكي السابق بوش االبن ،السيما

فيما يتعلق باعتماد إستراتيجية الضربة االستباقية بدالً من استراتيجيات الردع واالحتواء التي حكمت
اإلستراتيجية األمريكية خالل حقبة الحرب الباردة ،فضالً عن تقسيم العالم إلى معسكرين متضادين أعداء
وأصدقاء استنادا إلى مقولته من ليس معنا فهو ضدنا(.)77

فقــد مثلــت أحــداث  11أيلــول العــام  2001تحــدياً كبيـراً لإلســتراتيجية األمريكيــة ،إذ أفــرزت لنــا تبــاين فــي

مـدركات التهديـد ومسـتوياته وطبيعتــه وأنسـاقه الفكريـة ،ممــا شـكل إحساسـاً أمريكيـاً وطعنـاً وتشـكيكاً فـي القيمــة
المطلقة لنظرية األمن في المدرك االستراتيجي األمريكي ،إذ جاء ذلك متزامنا مع ما أشار إليه الرئيس األمريكي

السابق بوش أالبن بأن اإلحساس األمريكي باألمن قد تعرض لهزة كبيرة ،نتيجة أحداث  11أيلول  2001على
الوال يات المتحدة األمريكية وما أعقبها من تداعيات مما حفز األخيرة إلى تشكيل تحالف دولي تحت توصيف

مكافح ــة اإلره ــاب (، )788وعل ــى ال ــرغم م ــن الخس ــائر المادي ــة والبش ــرية والمعنوي ــة الت ــي تعرض ــت له ــا الوالي ــات
( )75أنظر :منعم صاحي العمار ،محاضرات ألقيت على طلبة الدكتوراه ،كلية العلوم السياسية ،جامعة النهرين ،بغداد.2004 – 2003 ،

( )76ضـاري رشــيد الياســين ،المحـافظون الجــدد ودورهــم فــي اإلسـتراتيجية األمريكيــة الجديــدة ،الملـف السياســي ،مركــز الدراســات الدوليـة ،جامعــة بغــداد ،العــدد(،)14

بغداد ،2005 ،ص .6

( )77شـاهر إسـماعيل الشـاهر ،أولويـات السياسـة الخارجيـة األمريكيـة بعـد أحـداث  11أيلـول  ،2001منشـورات الهيئـة العامـة السـورية للكتـاب ،دمشـق ،2009 ،ص

.10

( )78أبتسـام ســعيد جاســم ،اإلســتراتيجية األمريكيــة تجــاه المنطقــة العربيــة للمــدة ( ،)2012 – 2001رســالة ماجســتير (غيــر منشــورة) ،كليــة العلــوم السياســية ،جامعــة

النهرين ،بغداد ،2013 ،ص .44وكذلك ينظر :إسامة الغزالي حرب ،هل استوعب األمريكيـون درس  11سـبتمبر ،مجلـة السياسـة الدوليـة ،مؤسسـة األهـرام ،القـاهرة،
العدد  ،2001 ،147ص.14
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المتحــدة األمريكيــة نتيجــة ألحــداث  11أيلــول  2001ومــا تالهــا مــن عــدم اســتقرار داخــل الواليــات المتحــدة
األمريكيــة بســبب هــذه األحــداث ،فقــد نجحــت اإلســتراتيجية عبــر منظريهــا ومؤطريهــا واغلــبهم مــن المحــافظين

الجدد في استثمار وتوظيف هذه الفرصة في خدمة األهداف اإلستراتيجية األمريكية بـدال مـن أن تكـون عائقـاً
أمــام حركتهــا مثلمــا تصــور الــبعض ،وذلــك لتحقيــق أهــدافهم المتمثلــة فــي تغييــر السياســات الخارجيــة والدفاعيــة
للواليات المتحدة األمريكيـة لتـتالءم مـع التوظيـف االسـتراتيجي الجديـد للقـوة والسـيما بعـد أحـداث  11أيلـول

 ، 2001فضال عن أن هذه األحداث وفرت للواليات المتحدة األمريكية المبرر للتدخل فـي منـاطق عديـدة مـن
العالم بذري عـة محاربـة العـدو(توظيف فكـرة العـدو البـديل فـي المـدرك االسـتراتيجي األمريكـي)( ،)799ففـي خطـاب
(حالــة االتحــاد) الــذي ألقــاه الــرئيس بــوش االبــن أمــام الكــونغرس فــي كــانون الثــاني العــام  2002ربــط فيــه بــين

اإلرهاب والدول التي تقهر شعوبها وتسعى المتالك أسلحة دمار شـامل ،وتشـكل داعمـا محـتمال لإلرهـاب ،وقـد
شــكلت هــذه المبــررات بطبيعــة الحــال إحــدى مقتربــات اإلســتراتيجية األمريكيــة الجديــدة إلعــادة تكتيــل قــدراتها
اإلسـتراتيجية وإعــادة توظيـف القــوة بشـكل انتقــائي بمــا ينسـجم مــع متطلبـات الفعــل االسـتراتيجي األمريكــي بعــد

أحداث  11أيلول .)80(2001

وفي هذا الس ياق انتقد زبيغنيو بريجنسـكي المستشـار االسـبق لالمـن القـومي االمريكـي تعـاطي إدارة الـرئيس

األمريكي السابق بوش االبن مع فكرة عسكره السياسة الخارجية واقترح في كتابه المعنـون بــ( الخيـار الحقيقـي)
جعل القوة العسكرية تعمل فـي خدمـة الدبلوماسـية والعـودة الصـريحة لمنطـق االعتـدال انطالقـاً مـن دعـوة القـادة

فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى التخلــي عــن الغطرســة وإســاءة توظيــف الهيمنــة األمريكيــة عالميـاً وتكثيــف
جهودهم إلسباغ هـذه الهيمنـة بطـابع رضـائي عـالمي( ،)81وممـا يبـرهن لنـا مصـداقية ذلـك الطـرح مـا تطرقـت إليـه
الحلقــة النقاشــية التــي أجرتهــا صــحيفة لــوس أنجلــوس األمريكيــة والتــي شــارك فيهــا نخبــة مــن خب ـراء السياســة
األمريكيــة لتــدارس كيفيــة تحويــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة لقوتهــا العالميــة إلــى إجمــاع دولــي ،وكــان االتجــاه

الغالـب فـي النقـاش الـذي مثلــه جوزيـف نـاي ،بريجنسـكي ،جيمـي كــارتر ،وصـموئيل هنتنغتـون ،يـرى أن الواليــات

ال متحدة األمريكية سوف تكون قوة فاعلة في النظام الدولي على الـرغم مـن األزمـات التـي تواجههـا اسـتنادا إلـى
أن المجــال مــا يــزال أمامهــا قائمـاً لالســتمرار والحفــاظ علــى تماســكها وهيمنتهــا وتفوقهــا علــى الصــعيد العــالمي،

 تعود النشأة الفكرية للمحافظين الجدد إلى تأثير أفكار ليوشتراوس الفيلسوف األلماني اليهودي التي كانـت فلسـفته تقـوم علـى ركيـزتين أساسـيتين :األولـى ،المـدركات
اليقينية لدى ليو شتراوس بان الديمقراطية ال تستطيع فرض نفسها إذا بقيت عـاجزة عـن مواجهـة الطغيـان ،واألخـرى إن أي موقـف رافـض للقـيم الديمقراطيـة يعـد رفضـاً
للفضيلة ذاتها ،وبناءاً على ذلك قسم األنظمة إلى أنظمة خيـرة وجيـدة( ديمقراطيـة ،وأخـرى فاسـدة وشـريرة (محـور الشـر) أي ( غيـر ديمقراطيـة) ،ينظـر :مسـتقبل العـالم
اإلسالمي ،تحديات في عالم متغير ،في عبد العزيز آمل ،المحافظون الجدد والمستقبل األمريكي ،مجلة البيات ،ط ،1الرياض ،2004 ،ص .332

( )79محمد حسنين هيكل ،اإلمبراطورية األمريكية واإلغارة على العراق ،ط ،1دار الشروق ،القاهرة ،2003 ،ص.224

( )80فلينت ليغرت وآخـرون ،الطريـق المسـتقبلية الشـرق أوسـطية إدارة بـوش الثانيـة ،معهـد بروكينغـز ،سلسـلة ترجمـات الزيتونـة ،مركـز الزيتونـة للدراسـات واالستشـارات،

بيروت ،نيسان ،2006 ،ص .4-3

( )81بشير عبد الفتاح ،أزمة الهيمنة األمريكية ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،2013 ،ص.210-209
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ولكن ذلك يتطلب أعادة النظر في مفهوم القوة وكيفية توظيفهـا بمـا يتناسـب والسـياق التطـوري لبنيـة المجتمـع

الدولي ،السيما أن جوزيف ناي اجترح نوعاً من الممايزة مابين انتقال القوة وتوزيـع القـوة ومالهـا مـن انعكاسـات
مستقبلية على هرمية معايير تصنيف القوة حيال الفاعلين الدوليين وغير الدوليين(.)82

ومن هنا فقد أفضى تجذر النزوع نحو توظيف القوة العسكرية في األداء االستراتيجي األمريكـي إلـى إن تقـوم

الواليات المتحدة األمريكية باالعتماد عليها لتحقيق أهدافها المتمثلـة فـي تعزيـز مقومـات قوتهـا الشـاملة وفـرض

هيمنتهــا علــى الع ــالم ،وهــي حقيقــة أشــارت إليهــا وأكــدتها توجهــات السياســة الخارجيــة األمريكيــة منــذ حــرب
االســتقالل لغايــة اآلن ،ولعــل مظــاهر اإلخف ــاق األمريكــي فــي كيفيــة توظي ــف القــوة العس ــكرية لتحقيــق أه ــداف

السياسة الخارجية األمريكية تجلى في حربي أفغانستان  ،2001والعراق  2003والتي أفرزت حزمة مـن اآلثـار
السلبية التي لم تقتصـر علـى تراجـع مكانـة الواليـات المتحـدة األمريكيـة عالميـاً ،وإنمـا شـملت الخسـائر الماديـة
والبشرية ،وأضرت هذه السياسة التي استندت على مبدأ الهجوم وليس الدفاع بالمصالح القومية األمريكية على

خــالف مــا أعلــن عنــه أقطــاب المحــافظين الجــدد الــذين تبنــوا الــنهج العســكري وتوظيــف القــوة غلــى الصــعيد
الخ ـ ــارجي ،فضـ ـ ـالً ع ـ ــن اآلث ـ ــار الس ـ ــل بية لعس ـ ــكره السياس ـ ــة الخارجي ـ ــة األمريكي ـ ــة عل ـ ــى الص ـ ــعيدين ال ـ ــداخلي

والخارجي( ، )83مما عزز من إدراك صـناع القـرار السياسـي األمريكـي بأنـه يجـب البحـث عـن بـدائل أخـرى تسـهم
في تعظيم دور ومكانة اإلستراتيجية االمريكية ،وهذا ما سوف نركز عليه في المطلب الثالث من بحثنا.

المطلـب الثالــث :مرحلــة مــا بعــد أحــداث التغييــر فــي المنطقــة العربيــة ( إسـتراتيجية القــوة الذكيــة

أوباما )2016-2008

من اجل فهم مالمح إستراتيجية القوة الذكية بعد وصول أوباما إلى رئاسة الواليات المتحدة األمريكية في

كانون الثاني من العام  ،2009يجب معرفة أن تحديد وسائل تنفيذ القوة الذكية التي تبدأ بالدبلوماسية وتنتهي
بتوظيف القوة العسكرية ،وتتسم بالتنوع واالمتداد والشمول ،والتي توفر لصانع القرار االستراتيجي األمريكي
إمكانية توظيف أكثر الوسائل مالئمة من مفردات القوة الناعمة والصلبة لتحقيق أهداف القوة الذكية ،كما أنها

تعطي ل إلستراتيجية األمريكية استقاللية أكثر ،مما يترتب على ذلك وبشكل واضح تمدد مصالح الواليات

المتحدة األمريكية وأهدافها على المستوى العالمي ،السيما أن توظيف القوة الذكية قد يشكل مقتربا وسطياً

 التهديد باسـتخدام القـوة العسـكرية :توظيـف القـوة العسـكرية بشـكل معلـن أو غيـر معلـن ضـد القـوات المسـلحة أو األهـداف المدنيـة للطـرف األخـر ،لدفعـه إلـى تبنـي
أنمـاط سـلوكية تتوافــق فـي محصــلتها النهائيـة مــع الهـدف االســتراتيجي للطـرف األخـر .ينظــر :خليـل حســين ،العالقـات الدوليــة :النظريـة والواقــع -األشـخاص والقضــايا،

منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2011 ،ص .544

( )82محمد وائل عبد الرحمن ،التخطيط االستراتيجي األمريكي باراك أوباما أنموذجا ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،2016 ،ص.134

( )83مايكــل كــوكس ،خيــارات أوبامــا إلدامــة القيــادة األمريكيــة للعــالم :القــوة الذكيــة بــديل لثنائيــة الصــلبة والناعمــة ،مجلــة أفــاق المســتقبل ،مركــز اإلمــارات للدراســات

والبحوث اإلستراتيجية ،العدد( ،)4أبو ظبي ،2011 ،ص  .98وكذلك ينظر :زبيغنيو بريجنسكي ،الفرصة الثانية ..ثالثـة رؤسـاء وأزمـة القـوة العظمـى األمريكيـة ،ط،1
دار الكتاب العربي ،بيروت ،2007 ،ص .153-152
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للهيمنة من خالل إبراز دورها في استراتيجيات األمن القومي األمريكي من جانب ،ومن جانب أخر يمكن عدها

كحامل ميزان لديمومة الهيمنة األمريكية مستقبال ،وعليه سوف نناقش هذا المطلب من خالل نقطتين

أساسيتين:

أوال :توظيف القوة الذكية حيال العراق -أفغانستان -إيران:

ابتداء يمكن القول انه بعد وصول إدارة ديمقراطية إلى الحكم في الواليات المتحدة األمريكية برئاسة

باراك أوباما في كانون الثاني من العام  ، 2009اعتمدت مقاربة متمايزة عن سابقتها للتعامل مع الحالة العراقية
تقوم على فرضية مفادها :محاولة إنهاء التورط األمريكي في العراق والتفرغ لمواجهة اإلرهاب وتحديد المديات

الجيوبوليتكية لعمل القوات األمريكية في أفغانستان ،وقد شملت هذه المقاربة توظيف وسائل عدة تجاه العراق
تراوحت مابين وسائل دبلوماسية ،اقتصادية إستخبارية ،أفضت بالمحصلة إلى سحب القوات األمريكية من

العراق في نهاية العام  ، 2011واالكتفاء بوجود أمريكي مكثف داخل السفارة األمريكية في بغداد إلدارة

الملف العراقي بشكل مباشر( ، )84وفي هذا السياق وضعت إدارة الرئيس أوباما إستراتيجية متوازنة تعد بمثابة
مراجعة لإلخفاقات السلبية لإلدارة األمريكية السابقة ،واقتربت من مكانية توظيف ما يسمى بإستراتيجية

االختراق الناعم للعراق الذي يستند إلى تعزيز فرص إذكاء النزاعات الطائفية والتحكم في مساراتها عبر
اإلنهاك الجماعي إلمكانيات القوة المتصارعة ،ومن ثم تبدأ مرحلة التدخل األمريكي ليكون بمثابة خاتمة لهذه
النزاعات بعد ضمان سيطرتها على مناطق النزاع مستغلة في ذلك مقومات القوة األمريكية الشاملة ،لذا فقع

اعتمدت إدارة أوبا ما على وسيلة جديدة أكثر فاعلية للتعامل مع العراق بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل
عام ،وهي توظيف الفواعل من خارج أطار الدولة تحت توصيف ما يسمى بالحرب الالمتماثلة وضمن مديات

تطبيقية على ارض الواقع من خالل تنظيم داعش( ، )85الذي يعد بحد ذاته أليه من آليات تنفيذ مشروع الشرق
األوسط الكبير الذي سيفضي إلى تشكيل قوس عدم االستقرار والفوضى التي تبدأ من العراق ،سوريا ،لبنان،

فلسطين ،ليبيا ،الخليج العربي ،وإيران وصوالً إلى أفغانستان( ،)86السيما أن إستراتيجية الحرب على اإلرهاب
في العراق تقوم على أساس تشكيل معادلة ثنائيات العنف مما ينأى بإسرائيل الخصم التقليدي في المنطقة
العربية عن ساحة العداء ،وذلك عن طريق توظيف إستراتيجية العدو البديل على مستوى فاعلين من غير الدول،
خصوصا أن دوامة العنف المتجددة في ظل توافر محفزات الفكر الطائفي والقومي تضعف والءات الشعوب

لدولها بحيث يكون ان تماء كل جماعة أو طائفة للدولة التي تدعم أفكارها وأهدافها( ،)87كما أن أطالة أمد
( )84عبــادة محمــد التــامر ،سياســة الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإدارة األزمــات الدوليــة( إي ـران -الع ـراق -ســوريا ،ولبن ـان أنموذجــا) ،المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة

السياسات ،بيروت ،2015 ،ص .185

( )85ســرمد زكــي الجــادر ،عــادل عبــد الحمــزة ،الالتماثــل فــي اإلســتراتيجية األمريكيــة الشــرق أوســطية :توظيــف داعــش ،مجلــة حمــو رابــي ،مرك ـز حمــو رابــي للبحــوث

والدراسات اإلستراتيجية ،العدد( ،)10بغداد ،2014 ،ص .85

( )86عبد علي كاظم العموري ،تحطيم الدولية واليات صنع الفراغ في العراق وسوريا ،مجلة حمو رابي ،مركز حمو رابي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ،العـدد(،)14

بغداد ،2015 ،ص.82

( )87سيف نصرت توفيق ،إطالة الحرب :إخفاقات اإلستراتيجية األمريكية في محاربة داعش ،الموقع على شبكة االنترنت:
www.futurecenter.ae.analys,23/6/2016
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الحرب على اإلرهاب وتسويق إخطار وتحديات مرحلة ما بعد داعش سوف يسهم في الوصول إلى الفوضى
الناضجة التي تعني زيادة فهم الدول بان السياسات األمنية هي سياسات اعتماد متبادل هذا من جانب ،ومن

جانب أخر تشكيل دول ضعيفة وهشة في المنطقة على شكل كانتونات صغيرة قومية وعرقية وطائفية يسهل
التحكم بها من ناحية ،ومن ناحية أخرى إيجاد جماعات مناظرة لكل فئة من هذه الفئات تماثلها من حيث

التصنيف لمنع توجهات تغرد خارج حسابات الفهم االستراتيجي األمريكي لكيفية إدارة التعدد أالثني في

المنطقة العربية ،مما يفسح الباب واسعاً أمام الهيمنة األمريكية المطلقة على المنطقة وفقاً لفلسفة إدارة الحرب

على اإلرهاب وتوظيف القوة األمريكية(.)88

أما بالنسبة ألفغانستان فقد أجرت اإلدارة األمريكية مراجعة لسياساتها وأهدافها في أفغانستان وتوصلت إلى

استنتاج مفاده :أن اإلدارة األمريكية ال تستطيع أن تجعل من أفغانستان بلداً مستقراً بالجهد العسكري وحده،
لذا رأت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توظيف مزيج من األدوات الصلبة والناعمة التي ستحرم طالبان من

االنتصار وستمهد الطريق لبسط سلطة الجيش األفغاني ،ومن ثم تفعيل أداء الحكومة األفغانية( ،)89وقد حدد
أوباما مضامين هذه اإلستراتيجية التي تتمثل بإرسال( )30ألف جندي أمريكي إضافي إلى أفغانستان في آذار

من العام  ،2009ليرتفع عدد القوات األمريكية إلى ( )68ألف جندي ،تمهيداً لسحبها تدريجياً في نهاية

العام  ،2014بعد تسليم مسؤولية الملف األمني إلى القوات األفغانية(.)90

واتساقاً مع ذلك أجرى الرئيس األمريكي أوباما مناقشات في البيت األبيض بشأن باكستان والروابط بين

طالبان أفغانستان وطالبان باكستان ،وابلغ مساعديه بان زيادة القوات األمريكية في أفغانستان ال تعني شيئاً
مادامت باكستان مالذا آمنا لهم ،لذلك أعلن أوباما في آذار العام  2009عن إستراتيجية مزدوجة لكل من
أفغانستان وباكستان سميت(أفباك) هدفها تحقيق االستقرار في أفغانستان ،ونقل المعركة غالى معاقل

الجماعات المسلحة التي تعارض االحتالل األمريكي ألفغانستان في محاولة لتفكيك تنظيم القاعدة ومنعه من
العمل في أي بلد أخر وحرمان حركة طالبان من اإلطاحة بالحكومة األفغانية( .)91وقد تعززت مضامين هذه

اإلستراتيجية في تموز العام  2010عندما زارت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون باكستان

ضمن محاولة اإلدارة األمريكية تعزيز أنساق العالقات األمريكية -الباكستانية النجاز مفاوضات السالم داخل
أفغانستان والتعامل مع حركة طالبان( ،)92وفي  2أيار العام  2011أثمرت إستراتيجية القوة الذكية تجاه

أفغانستان عن تحقيق إحدى أهدافها عندما أعلنت اإلدارة األمريكية عن مقتل إسامة بن الدن في عملية سرية

( )88محمد حميد الهاشمي ،داعش مقاالت في العمق :مقاالت تحدد استراتيجيات داعش وخطره ،أبعاده ،ودعمه ،مطبعة الساقي ،بغداد ،2015 ،ص .46-45
(89)zbigniew Brzezinski, An Agenda for Nato: Toward a global security web, foreign affairs, council on foreign relations, Washington,
voL 88,September,2009,p.13-14.

( )90بوب ودو ورد ،حروب أوباما :الصراع بين اإلدارة المدنية ووزارة الدفاع األمريكية ،ترجمة(:هاني تابري) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،2011 ،ص .475
( )91نادية عباس فاضل ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه أفغانستان ،مجلة دراسات دولية ،مركز الدراسات الدولية ،العدد( ،)45بغداد ،2010 ،ص .51
( )92نادية عباس فاضل ،مصدر سبق ذكره ،ص .54
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قامت بها وحدة خاصة تابعة لوكالة االستخبارات األمريكية هذا من جانب( ،)93ومن جانب أخر توقيع الرئيس
األفغاني اشرف غني اتفاقية أمنية مع الواليات المتحدة األمريكية في  30أيلول العام  2014وتضمنت

السماح للواليات المتحدة األمريكية إبقاء مجموعة من قواتها بعد نهاية العام  ،2014وخفض تعداد القوات
األمريكية المتمركزة في أفغانستان من ( )30ألف إلى  9800جندي مع بداية العام  ،2015فضالً عن
االتفاق على أن ال تبقى سوى قوة صغيرة في مجمع السفارة األمريكية في كابول مطلع العام .)94(2017

أما إيران فقد استندت اإلدارة األمريكية إلى اعتماد مقاربة جديدة حيال البرنامج النووي اإليراني مفادها:

تأخير العمل بالخيار العسكري وتقديم سياسة االنخراط في مفاوضات مباشرة للتعامل مع أزمة البرنامج النووي
اإليراني،وهنا يبدو أن عدم رغبة الرئيس أوباما في توظيف القوة العسكرية حيال إيران يعود إلى قراءة واقعية

لحسابات إقليمية ترتكز على أن اللجوء إلى الخيار العسكري ال يحمل بين ثناياه إال قدراً أدنى من مؤشرات

النجاح ،وفي أحسن األحوال فان توجيه ضربة عسكرية -استباقية إلى المنشات النووية اإليرانية لن تؤدي إال

إلى تأخير برنامجها النووي لبضع سنوات ،وتحويل القوات األمريكية في الخليج العربي وأفغانستان والعراق إلى
أهداف لعمليات عسكرية انتقامية إيرانية( ،)95ومن هنا فقد تبلورت حزمة من المؤشرات للتدليل على هذه

المقاربة حيال إيران ،إذ أصبحت الدعوة إلى الحوار مع إيران خطاً ثابتاً تقريباً في تصريحات المسئولين في
اإلدارة األمريكية ،فقد دعت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة كلينتون إلى الحوار مع إيران في أكثر من مناسبة

رسمية ،فضالً عن مبادرة الرئيس أوباما المتمثلة بتقديم التهنئة بمناسبة السنة اإليرانية الجديدة ،عبر بيان مدته
ثالث دقائق ونصف قدم فيه التهنئة لإليرانيين بعامهم الجديد معبراً عن تمنياته بمستقبل أفضل لهم( ،)96ثم

استطرد قائالً :إن إدارة بالدي ملتزمة اآلن بالدبلوماسية التي تتناول جميع القضايا المطروحة أمامنا ،وبالسعي
إلى إرساء عالقات بناءة بين الواليات المتحدة األمريكية وإيران ،ولن تتقدم هذه العملية بالتهديدات ،بل نسعى
إلى المشاركة الصادقة والمستندة إلى االحترام المتبادل بين الطرفين ،وبهذا البيان أصبح الرئيس األسبق أوباما

أول رئيس أمريكي يخاطب الشعب اإليراني منذ أزمة الرهائن العام  ،1979موظفاً مصطلحات بناءه وذكية في

ثناياه خطابه مثل ،القادة اإليرانيين ،الجمهورية اإلسالمية ،بدالً من النظام اإليرانية للتأثير في مدركات الطرف
األخر واستمالته من خالل االقتناع والترغيب بدال من القسر واإلكراه( ،)97ووفقا لذلك عرض أوباما
الدبلوماسية الذكية للتعامل مع إيران بشأن برنامجها النووي والقائمة على إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران

للتوصل إلى اتفاق نهائي ومن دون تقديم شروط مسبقة ،وبموازاة ذلك أظهرت اإلدارة األمريكية إمكانية لفرض
( )93كــارزان صــالح محمــود ،المخ ـابرات ودورهــا فــي إدارة الص ـراع الــدولي( المخــابرات األمريكيــة أنموذجــا) ،رســالة ماجســتير( غيــر منشــورة) ،كليــة الحقــوق والعل ـوم
السياسية ،جامعة بيروت العربية ،بيروت ،2012 ،ص .60

( )94علي محبوب ،سحب القوات األمريكية من أفغانستان،منشور على قناة الغد العربية ،الموقع على شبكة االنترنت:

www.youtube.com,17/5/2016

( )95ريتشارد هاس ،مارتن أنديك ،ووالتر راسل ،عهد أوباما :سياسة أمريكية للشرق األوسط ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبـو ظبـي ،2009 ،ص

.17

( )96تريتا بارزي ،إيران والمجتمع الدولي ،ترجمة(:زينة إدريس) ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،2009 ،ص .92-91

( )97فنسان الغريب ،دولة الحرس الثوري وإجهاض الثورة الخضراء ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،2009 ،ص .42-41
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عقوبات صارمة على إيران في حالة فشل الدبلوماسية األمريكية في حل إشكالية البرنامج النووي اإليراني ،مع

عدم استبعادها لخيار توظيف القوة العسكرية لمنع إيران من الوصول إلى مرحلة العتبة النووية(.)98

ثانياً :توظيف القوة الذكية تجاه أحداث التغيير في المنطقة العربية :إن من ابرز سمات إستراتيجية القوة الذكية
األمريكية إن لديها القدرة على توظيف األحداث ليس للسيطرة عليها فحسب ،بل إلدارتها ومن ثم تحقيق

مجموعة من األهداف الرئيسة لإلستراتيجية األمريكية سواء كانت هذه األحداث هي التي افتعلتها لمعالجة

حاالت سابقة أو تلقفتها من إفرازات البيئتين اإلقليمية والدولية ،ولعل ما أنتجته بيئة المنطقة العربية من ثورات

واحتجاجات تعطي مثاالً واضحاً على قدرة إستراتيجية القوة الذكية األمريكية في التعامل مع أحداث كهذه في

أطار تخطيطي بهدف الحفاظ على مصالح الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها في المنطقة العربية ،وفي ضوء
ما تقدم يمكن لنا تشخيص كيفية توظيف القوة الذكية في المدرك االستراتيجي األمريكي حيال ثورات (الربيع

العربي) وفق اآلتي:

 -1القوة الذكية األمريكية تجاه الثورة التونسية :لقد اختارت الواليات المتحدة األمريكية توظيف القوة الذكية
للتعامل مع الثورة التونسية عبر ثالثة أنساق أساسية ،النسق األول اتسم بالتعمد المقصود من قبل صانع القرار

السياسي األمريكي منذ بداية اندالع المظاهرات بممارسة التعتيم اإلعالمي على أحداث الثورة على الرغم من

سلمية مظاهرها وتوافق مطالبها مع ما كانت تنادي به الواليات المتحدة األمريكية من تعزيز الديمقراطية واحترام
حقوق اإلنسان ،أما النسق الثاني ،فقد تميز بتوجه اإلدارة األمريكية لترويج شعارات وإطالق تصريحات مفادها

أنها تحترم إرادة الشعب التونسي ،السيما بعد إخفاق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في إجراء
اإلصالحات األساسية وقيامه بإنزال الجيش في الشارع لقمع المظاهرات الشعبية( ،)99في حين أن النسق
الثالث تمثل في إعالن اإلدارة األمريكية وقوفها إلى جانب الشعب التونسي ودعمه لتمكينه من بناء نظام

سياسي ديمقراطي(.)100

 -2القوة الذكية األمريكية تجاه الثورة المصرية :لقد سعت الواليات المتحدة األمريكية إلى توظيف إستراتيجية
القوة الذكية للحفاظ على مصالحها اإلستراتيجية في مصر( حق مرور القوات البحرية األمريكية إلى قناة

السويس ،استمرار اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل ،وتعاون مصر مع الواليات الواليات المتحدة األمريكية
في إطار تعزيز الجهود الدولية لمكافحة اإلرهاب) ،وعليه فقد وظفت اإلدارة األمريكية الوسيلة الدبلوماسية

تجاه ا لتغيير في مصر ،إذ أشارت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون :إلى إن النظام المصري
مستقر ولديه فرصة لالستجابة للمطالب المشروعة للشعب المصري ،بل حفزت إمكانية فتح قنوات حوارية

( )98شـيماء معـروف فرحــان ،إدراك التهديـد وأثـره فــي أدارة األزمـة الدوليـة :دراســة فـي حالـة أزمــة البرنـامج النـووي اإليرانــي ،بيـت الحكمـة ،بغــداد ،2014 ،ص-436

.437

( )99عبد ا عبد الحليم ،الواليات المتحدة األمريكية والتحوالت الثورية الشعبية في دول محور االعتدال العربي( ،)2011-2010أطروحـة دكتـوراه (غيـر منشـورة)،

كلية الدراسات العليـا ،جامعـة النجـاح الوطنيـة ،فلسـطين ،2009 ،ص  .58وكـذلك ينظـر :نـزار عبـد القـادر ،الربيـع العربـي والبركـان السـوري ،مطبعـة شـمس ،بيـروت،

 ،2014ص.58-53

( )100عبد ا عبد الحليم ،مصدر سبق ذكره ،ص .74-73
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مابين الحكومة المصرية والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية ،ولكن بعد اتساع نطاق التظاهرات
الشعبية ،تغير الموقف األمريكي إلى مطالبة مبارك بانتقال سلمي للسلطة إلى نائبه عمر سليمان ،ولكن صانع

القرار السياسي األمريكي أدرك أن خيار عمر سليمان رئيساً بديالً لمبارك مرفوض تماماً من قبل شباب الثورة

المصرية والمعارضة( ،)101فبدأت اإلدارة األمريكية البحث عن طرح بدائل أخرى أكثر مقبولية وتشكل ضمانة
للمصالح األمريكية ،لذلك تم إجراء اتصاالت مكثفة مع المعارضة المصرية ،السيما جماعة األخوان

المسلمين ،بهدف تأمين مصالحها لمرحلة ما بعد مبارك( ،)102وقد كان االتفاق الضمني بين اإلدارة األمريكية

وقياد ات األخوان المسلمين مفاده :أن تؤمن الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها الدعم السياسي
واالقتصادي لألنظمة اإلسالمية الجديدة التي حلت محل حلفائها التقليديين بهدف تمكينها داخلياً في مقابل

الحفاظ على استمرارية اتفاقيات السالم مع إسرائيل واحتواء اإلسالميين المتشددين ،وهنا نالحظ أن توجهات
إدارة أوباما وفق طروحات القوة الذكية استندت على رؤية براغماتية تقوم على تطوير عالقات قوية مع القوى

اإلسالمية في اغلب الدول التي شهدت ثورات واحتجاجات شعبية(.)103

-3توظيف القوة الذكية األمريكية تجاه ليبيا :لقد تبنت اإلدارة األمريكية خيار رحيل الرئيس الليبي السابق
معمر ألقذافي ،ولعل ابرز األسباب الدافعة التي تبلورت في مدركات صانع القرار السياسي األمريكي ،الرغبة
الملحة للسيطرة على إمدادات النفط والغاز الليبي لتأمين مصادر الطاقة لحلفائها األوربيين ،األمر الذي

سينعكس إيجابا على استمرارية تماسك الناتو وتفعيل مهامه اإلستراتيجية مستقبال ،فضالً عن أن السيطرة على

مصادر الطاقة في ليبيا سيؤدي إلى قطع الطريق أمام القوة الصاعدة السيما الصين من النفاذ إلى إمكانية

التحكم بالموارد الطبيعية بما يجعلها اقل قدرة على منافسة الواليات المتحدة األمريكية( ،)104فضالً عن معاقبة

ألقذافي لرفضه االنضمام إلى قياد أمريكية جديدة( افر يكوم) التي أسسها البنتاغون لمواجهة اإلرهاب هذا
جانب ،ومن جانب أخر موافقة ألقذافي على دخول شركات صينية إلى القارة اإلفريقية من خالل البوابة الليبية،

إذ نجحت الصين في الحصول على استثمارات هائلة للطاقة في مدينة بنغازي ،السيما إذا علمنا ان عدد
العاملين في قطاع الطاقة الليبي قدر ب( )30ألف صيني( ،)105وعليه فقد اعتمدت اإلدارة األمريكية على
تطبيق إستراتيجية القوة الذكية إلضعاف قدرات النظام الليبي ،وذلك عن طريق توظيف أربع آليات إلستراتيجية

( )101محمد مطـاوع،الغرب وقضـايا الشـرق األوسـط مـن حـرب العـراق إلـى ثـورات الربيـع العربـي الوقـائع والتفسـيرات ،مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ،بيـروت،2014 ،

ص .269وكذلك ينظر :حمزة محمد ،إشكاليات السياسـة الخارجيـة األمريكيـة وقضـايا اإلصـالح السياسـي فـي الـوطن العربـي فـي ظـل النظـام السياسـي الـدولي الـراهن،
منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،2013 ،ص .238-233

( )102مصـطفى جاســم ،اإلمبراطوريــة الناعمــة :السياســة الخارجيــة األمريكيــة تجــاه الشــرق األوســط ،مؤسســة مســارات للتنميــة الثقافيــة واإلعالميــة ،بيــروت ،2015 ،ص
.161وكذلك ينظر :محمـد المنشـاوي ،أمريكـا والثـورة المصـرية مـن  25ينـاير إلـى مـا بعـد  3يوليـو شـهادة مـن واشـنطن ،دار الشـروق ،القـاهرة ،2015 ،ص -317
.318

( )103محمد مطاوع ،مصدر سبق ذكره ،ص .360

( )104يوسف محمد الصواني ،الواليات المتحدة األمريكيـة وليبيـا :تناقضـات التـدخل ومسـتقبل الكيـان الليبـي ،مجلـة المسـتقبل العربـي ،مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،

العدد( ،)431بيروت ،2015 ،ص .432-431

( )105محمد عبد الحفيظ ،أبعاد التدخل اإلنساني لألمم المتحدة في أحداث الثورات العربية ( ليبيـا ،سـوريا أنموذجـا) ،مجلـة المسـتقبل العربـي ،مركـز دراسـات الوحـدة

العربية ،العدد( ،)429بيروت ،2014 ،ص.132
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القوة الذكية ،تمثلت في توظيف وسائل القوة الناعمة األمريكية لتدريب الناشطين الليبيين وضمان استمرارية
تمويلهم ،وشن حملة دبلوماسية لتطويق نظام ألقذافي واحتوائه إقليميا ودولياً تمهيداً لإلطاحة به(،)106
واالستناد الى اعتماد تكتيك القيادة من الخلف( والتي تمثلت في عمليتي فجر االوديسا ،والحقاً الحامي
الموحد) ،فضال عن تقديم المساعدات والحوافز إلعادة أعمار ليبيا(.)107

إذن التدخل العسكري األمريكي في ليبيا جاء تحت توصيف مبررين أساسيين ،األول ،القضاء على نظام

ألقذافي المناهض للسياسة األمريكية وتوجهاتها في المنطقة العربية ،واألخر ،حسم الصراع الكامن بين

الواليات المتحدة األمريكية والصين المتعلق بالتنافس على إمدادات الطاقة الليبية(.)108

 -4القوة الذكية األمريكية تجاه الثورة السورية :لقد أثبتت األحداث في سوريا وقوف أطراف دولية كروسيا،
إيران ،والصين على خط الصراع السوري انطالقاً من خلفيات جيوستراتيجية عكستها تصريحات وزيري الدفاع
الروسي والصيني" أن الدفاع عن دمشق يعني الدفاع عم موسكو وبكين"( ،)109وعليه فان استقراء واقع الصراع
في سوريا حفز الواليات المتحدة األمريكية الى عدم توظيف القوة العسكرية المباشرة إلسقاط نظام األسد،

وذلك لعدة أسباب(:)110

 -1وقوف كل من روسيا والصين إلى جانب نظام األسد في سوريا ،واستخدامها لحق النقض"الفيتو" في
مجلس األمن ضد أي مشروع قرار يجيز التدخل العسكري األمريكي في سوريا.

 -2خشية صناع القرار في الواليات المتحدة األمريكية من انحراف المهمة أو السقوط في المستنقع
السوري كما هو الحال في حربي أفغانستان والعراق.

 -3السياسة المالية التي تبنتها إدارة أوباما والتي تستند إلى إستراتيجية ذكية غير عسكرية تتالءم مع
قيود األزمة المالية العام .2008

 -4وجود عوامل موضوعية تتمثل بانتماء الرئيس أوباما إلى الحزب الديمقراطي الذي يعرف عنه انه
يرجح أولوية السياسة الداخلية على الخارجية ،وال يحبذ توظيف القوة العسكرية بشكل مستمر.

وبناءاً على هذه المعطيات توصلت الواليات المتحدة األمريكية مع حلفائها إلى رؤية مشتركة مفادها :عدم

التدخل العسكري في سوريا ،ألنه مكلف وينطوي على مخاطر كبيرة ،لذا فضلت االستمرار في إرهاق النظام
واستنزافه إلى حين سقوطه( ،)111وذلك عن طريق توظيف أدوات القوة الذكية اآلتية(:)112
( )106مجموعة باحثين ،حال األمة العربية  2012-2011معضـالت التغييـر وآفاقـه ،مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ،بيـروت ،2012 ،ص .51وكـذلك ينظـر :سـيف
نصرت توفيق ،مقتربات القوة الذكية ،..مصدر سبق ذكره ،ص .165

( )107حسن مصدق،وثائق ويكليكس وأسرار ربيع الثورات العربية ،المركز العربي الثقافي ،المغرب ،2012 ،ص.146

( )108عبد السالم جمعة ،األبعاد اإلستراتيجية للنظام العالمي الجديد ،دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان ،2012 ،ص .158-157
( )109حسن محمد الزين ،الربيع العربي أخر عمليات الشرق األوسط الكبير ،دار القلم العربي ،بيروت ،2013 ،ص .272

( )110غازي العريضي ،العرب بين التغيير والفوضى ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،2014 ،ص  .192-191وكذلك ينظر :سيف نصرت توفيـق ،مصـدر سـبق
ذكره ،ص .175-174

( )111نزار عبد القادر ،مصدر سبق ذكره ،ص.230

( )112مجموعة باحثين ،حال األمة العربية  ،2012-2011مصدر سبق ذكره ،ص  51وكذلك ينظر :سيف نصرت توفيق ،مصدر سبق ذكره ،ص .172-171
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 -1الدعوة إلى التحول السياسي ،فقد دعت إدارة الرئيس أوباما بشار األسد إلى التنحي نزوالً عند رغبة
الشعب السوري ،وأعلنت أنها لن تفرض التحول في سوريا ،بل ستدعم الجهود الرامية إلى إقامة

سوريا ديمقراطية عادلة تتسع للسوريين جميعاً.
 -2فرض العقوبات االقتصادية.

 -3شن حملة دبلوماسية لعزل نظام الفاسد إقليميا ودوليا.

 -4تسليح المعارضة السورية المعتدلة والتنظيمات المسلحة وفق مبدأ توزيع األدوار(.)113

 -5توظيف تكتيك الحرب باإلنابة ،مما يسهم في استنزاف قدرات سوريا والقوى الداعمة لها.
 -6االستعداد للمرحلة االنتقالية ما بعد نظام األسد في سوريا.

المبحث الثالث :مستقبل أداء القوة في المدرك االستراتيجي األمريكي
في البدء يمكن القول انه ال يمكن أليه دراسة أكاديمية أن تأخذ مداها الكامل ومضامينها العلمية من دون

استشراف مستقبلي للظاهرة محل الدراسة ،ذلك ألنها ستبقى أسيرة االستقراء التاريخي أو الوصفي والتحليل

الجامد بطابعه النظري ،مما يتوجب إضفاء طابع استشرافي مستقبلي للوقوف على افتراضاتها األساسية
والوصول إلى استنتاجات تصب في مصلحة بحثنا( ،)114السيما إذا علمنا إن استشراف المستقبل والدراسات
المستقبلية هو جهد علمي منظم يرمي إلى صوغ مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تشمل المعالم الرئيسية

ألوضاع مجتمع ما أو مجموعة من المجتمعات عبر مدة زمنية مقبلة ،وتنطلق هذه الدراسات من بعض الوقائع

الخاصة حول الماضي والحاضر الستكشاف اثر دخول عناصر مستقبلية في المجتمع ،إذ تعتمد دراسة
المستقبل على توظيف آليات من الحاضر تساعد على فهم المستقبل من أجل أخذ الحيطة واالستعداد لما

هو قادم(.)115

ولعل من أبرز المهام االساسية التي يمكن أن تفهم من خاللها تفاعالت القوة بمجمل متغيراتها الحالية والقادمة
تكمن في بناء تفكير جديد وبلورة اإلدراك االستراتيجي المتبادل لما هو عليه طبيعة التفاعالت العالمية بشقيها

الدولي واإلقليمي ،لذا يـع ّد هذا البحث محاولة الستشراف مستقبل القوة في المدرك االستراتيجي وحسابات
التوظيف االستراتيجي الجديد للقوة ،ومن ثم االقتراب من المعطيات المحتملة للزمن اآلتي باالستناد إلى

معرفة ما يدور اليوم .وبناءاً عليه ،البد من اشتراطات أساسية في فهم مغزى الحاضر والمستقبل ،تلك التي
يتقدمها قبل كل شيء فهم ما هو مطروح اليوم من تنظيـرات فكرية وعمليـة مهمة جداً ال يمكن أبداً تجاهلها أو

التــغاضي عن مضامينها أو االستخفاف بنتائجها.

( )113بهاء عدنان الرقماني ،الجيـل الجديـد مـن الحـروب االمبرياليـة الجديـدة( :داعـش) و (النصـرة) أنموذجـا ،مجلـة حمـو رابـي ،مركـز حمـو رابـي للبحـوث والدراسـات

اإلســتراتيجية ،العــدد( ،)8بغــداد ،2014 ،ص  . 93وكــذلك ينظــر :جــواد كــاظم البكــري ،معــول الــتحكم األمريكــي :أزمــة داعــش ،مجلــة حمــو رابــي ،مركــز حمــو رابــي
للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ،العدد( ،)14بغداد ،2015 ،ص .92

( )114وليد عبد الحي ،الدراسات المستقبلية في العالقات الدولية ،شركة الشهاب ،الجزائر ،1991 ،ص .8

( )115وليد عبد الحي ،مدخل إلى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية ،المركز العلمي للدراسات السياسية ،عمان،2002 ،ص ص .13 – 12
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قبل الدخول في تفاصيل معرفة مستقبل أداء القوة في المدرك االستراتيجي األمريكي وجدنا من المناسب

إعطاء لمحة موجزة عن نشأة علم المستقبل وتطوره ،ومن ثم وضع احتماالت مستقبلية للظاهرة محل الدراسة،

يعرف ا لمستقبل من الناحية اللغوية بأنه اآلتي بعد الحال ،أي انه يمثل الحلقة األخيرة في السلسلة الزمنية التي
تبدأ بالمضي ويتوسطها الحاضر ،والمستقبل كلمة مشتقة أصالً من اللفظة اليونانية( ،)futurmsوفي
الموسوعة األمريكية تعني كلمة ( )futurologyعلم المستقبل الذي يهتم بدراسة التوجهات االجتماعية
في بادئ األمر لينطلق بعدها إلى المجاالت االقتصادية فيما يتعلق بالتوقعات التي تعد احد محددات

االستثمار ،ومن ثم االستقرار االقتصادي ،والمجاالت السياسية لكونها نقطة االنطالق لألداء المحتمل في
مختلف توجهات المستقبل في البيئة الدولية( . )116ويعد ألكسي دي توكفيل أول من استعمل مصطلح يدل
على المستقبل كمجال للدراسات واألبحاث األكاديمية في كتابه المعنون "الديمقراطية في أمريكا العام

 ، )117( "1835ثم المؤرا األلماني اوسيب فلختاهين الذي يعد أول من ابتكر علم المستقبل في العام
 1949في كتابه المعنون بـ"التاريخ وعلم المستقبل" ،ليشير به إلى علم جديد عرفه بأنه :نظام عالمي جديد
منبثق من وحدة تكاملية بين الزمن والحقائق المكتشفة ،وهذا النظام يتعامل مع األشياء نفسها بطريقة جديدة

تستهدف التنبوء البعيد المدى ،وقد كانت جهوده بمثابة تأسيس لهذا المفهوم ،السيما أن اإلسهامات الفكرية

التي عرفت المستقبل فيما بعد لم تبتعد عن هذه الدالئل( .)118وعليه يعرف علم المستقبل بأنه تأمل الحاضر
ووضع بدائل من خالله للمستقبل من شانها أن تعطينا صورة عن مجتمع الغد( .)119ومنذ ذلك الوقت شهد

مفهوم المستقبل تطورات متتابعة في أساليبه وتط بيقاته حتى صارت له مكانة مرموقة في مختلف ميادين
المعرفة ،وزاد االهتمام به من قبل الدول المتقدمة ،السيما الواليات المتحدة األمريكية التي أصبحت اليوم

تحتل المرتبة األولى دولياً من حيث اإلنفاق الحكومي على الدراسات المستقبلية ،فقد بلغ اإلنفاق الحكومي

األمريكي على استشراف العالم لعام  2030أكثر من  120مليون دوالر( ،)120لذا فقد ساعدت الدراسات
االستشرافية الواليات المتحدة األمريكية في صياغة مستقبل أفضل يتميز بالتغيير على الرغم من التحديات

التي تعد بوصلة صناعته ،وذلك الن الدراسات المستقبلية توفر مجموعة من المنافع المتعددة لعل أبرزها(:)121

-1اكتشاف المشك الت قبل وقوعها ،ومن ثم التهيوء لمواجهتها أو الحيلولة دون وقوعها وبذلك تضطلع
الدراسات المستقبلية بأداء وظائف االستعداد المبكر للمستقبل ،والتأهيل للتحكم فيه أو على األقل المشاركة

في صنعه.

( )116سيف نصرت توفيق ،مصدر سبق ذكره ،ص.219
( )117وليد عبد الحي،المصدر نفسه ،ص.6

( )118خلدون الشمعة ،سوسيولوجيا المستقبل بين المستقبلية وعلم المستقبل ،مجلة العربي ،العدد( ،)10بيروت ،1979 ،ص .210
( )119إبراهيم سعد الدين وآخرون ،صور المستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1989 ،ص .25
( )120سيف نصرت توفيق ،مصدر سبق ذكره ،ص .224
( )121المصدر نفسه ،ص .225

المجلة السياسية والدولية

417

-2إعادة اكتشاف الذات والموارد والطاقات في مجال األداء االستراتيجي ،والسيما في أطار ما هو كامن منها
الذي يمكن أن يتحول من خالل العلم إلى موارد وطاقات فعلية ( قدرات) ،وهو بدوره يسهم في اكتشاف
مسارات جديدة يمكن أن تحقق نتائج ملموسة وقريبة من األحداث التي قد تفرزها متغيرات البيئتين اإلقليمية

والدولية.

-3بلورة االختي ارات الممكنة والمتاحة وترشيد عمليات المفاضلة بينها ،وذلك عن طريق إخضاع كل اختيار
منها للدراسة والتقييم بقصد استطالع ما يمكن أن يؤدي إليه من تداعيات ،وما يمكن أن يسفر عنه من نتائج،

فضالً عن أن ذلك يسهم في توفير قاعدة معرفية يمكن لصانع القرار أن يحدد اختياراته السياسية واالقتصادية
واالجتماعية في ضوئها.

وانطالقاً من قانوني االستمرارية والتغيير اللذان تقترن بهما حركة التاريخ سنعتمد على فرضيتين أساسيتين لبناء
فرص احتماالت مستقبل أداء القوة في المدرك االستراتيجي األمريكي:

الفرضية األولى :احتمالية استمرارية العمل بأداء القوة الذكية مع الموازنة بين القوة الصلبة والناعمة ،هذه
الفرضية تستند إلى حزمة من المبررات:

 -1ان ما تمتلكه الواليات المتحدة األمريكية من مقومات القوة الشاملة هي التي سوف تؤسس الستمرارية

العمل بأداء القوة الذكية كخيار دائم في اإلدراك االستراتيجي األمريكي ،إذ مازال الفرق شاسع في موازين
القوى بين اقرب منافسي الواليات المتحدة األمريكية الذي قد يحتاج إلى أكثر من عقدين لكل يصل إلى ما

تمتلكه األخيرة(.)122

 -2القوة الذكية إستراتيجية ديناميكية توظف كل عناصر القوة األمريكية بشقيها الناعم والصلب ضمن أداء
استراتيجي فاعل ومتوازن ،هدفها جعل القرن الحادي والعشرين قرناً أمريكيا بامتياز(.)123

 -3ان استمرارية العمل بأداء القوة الذكية مع تحقيق موازنة بين القوة الصلبة والناعمة يمكن أن يقلل من حده
التنافس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي التي تؤثر بدورها في عملية صنع القرار السياسي بشكل يضعف
الحسابات العقالنية واإلستراتيجية عند التفكير في كيفية توظيف القوة لمواجهة مواقف معينة(.)124

 -4أن الواليات المتحدة األمريكية تخوض معركة كسب العقول والقلوب لتحسين صورتها في العالمين العربي
واإلسالمي ،وهذا األمر يتطلب استمرارية العمل بأدوات القوة الذكية(.)125

-5أن األفق العالمي الصبح واعداً النضمام قوى دولية جديدة بدأت تتخذ لنفسها مكاناً في تراتبية النظام
الدولي إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية التي مازالت تمتلك تفوقاً عسكرياً بامتياز.

( )122زبيغنيو بريجنسكي ،االختيار :السيطرة على العالم ام قيادة العالم ،ترجمة(:عمر األيوبي) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،2004 ،ص .22
( )123محمد وائل عبد الرحمن ،مصدر سبق ذكره ،ص .261

( )124صالح عباس الطائي ،خضر عباس عطوان ،الهيمنة األمريكية ومستقبل النظام الدولي ،مجلة قضـايا سياسـية ،كليـة العلـوم السياسـية ،جامعـة النهـرين ،العـدد(،)25

بغداد ،ص .91

( )125رفيق عبد السالم ،الواليات المتحدة األمريكية بين القوة الصلبة والقوة الناعمة ،دار االنتشار العربي ،بيروت ،2011 ،ص .66
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إلى جانب التداعيات السلبية ال تي تركتها األزمة االقتصادية على بنية االقتصاد األمريكي ،هناك عوامل عسكرية
ستشكل محددات أمام إمكانية توظيف القوة الصلبة وترجح استمرار العمل بأداء القوة الذكية ،السيما فيما

يتعلق بالعجز المالي للموازنة العسكرية األمريكية ،واالتفاق المبدئي الذي جرى بين الحزبين الجمهوري
والديمقراطي بشأن أزمة الدين األمريكي والذي بموجبه ستقلص الواليات المتحدة األمريكية ميزانيتها العسكرية

بمجموع ( )350مليار دوالر موزعة على عشر سنوات(.)126

الفرضية الثانية :احتمال استمرار العمل بأداء القوة الذكية مع إعطاء هامش أكبر لتوظيف القوة الصلبة :أن

المبررات الرئيسة التي تستند إليها هذه الفرضية في إعطاء هامش أكبر للقوة الصلبة في الدوار الجديدة للقوة
الذكية ،هي ظهور مجموعة من الصعوبات والمشاكل عند تطبيق إستراتيجية القوة الذكية مثلت بطبيعة الحال

معضالت أمام استمرارية أدائها في أنساق اإلستراتيجية األمريكية ،ولعل ابرز هذه المعضالت التراكم السلبي

لتطبيقات القوة الذكية خالل فترة رئاسة أوباما ،والتي تتضح مؤشراتها من خالل:

 -1أن المحاوالت األمريكية الحتواء روسيا ولصين وتطويقها عبر تفعيل القوة الناعمة ضمن األداء الشامل
للقوة الذكية من اجل المحافظة على هيمنتها العالمية زادت من التقارب بين روسيا والصين(.)127

 -2أسهمت الواليات المتحدة األمريكية بصورة غير مباشرة في زيادة قوة منافسها الحقيقي الصين من خالل
توظيفها تكتيك تخفيض أسعار النفط الموجهة ضد روسيا وسياساتها(.)128

-3أن استمرار انحسار عمل القوة الصلبة قياساً بالقوة الناعمة ضمن معادلة تطبيقات القوة الذكية قد يعضد

من قدرات القوى الصاعدة وإمكانياتها في المنافسة على هيكلية النظام الدولي ،واألثر السلبي المتحقق على

استدامة استمرارية الهيمنة األمريكية.

-4إن تفعيل القوة الناعمة على حساب القوة الصلبة خالل إدارة الرئيس األمريكي أوباما يعد جزء من تكتيك
مرحلي يهدف إلى تحقيق هدف ظرفي يصب في خدمة األهداف العامة لإلستراتيجية األمريكية ،إال وهو إعادة
تأهيل القوة االقتصادية األمريكية ،ومعالجة اثر نفقات الحروب الباهظة ،وإطالة أمد سقف المديونية األمريكية،

إلعادة توظيفها بشكل محكم باتجاه استدامة هدف الهيمنة العالمية أمريكيا(.)129

 -5االنتقادات التي وجهت من قبل قيادات في الحزب الجمهوري مثل جون ماكين ،انتوني كور دسمان،
ومضمونها ،غياب إستراتيجية واضحة تجاه بعض القضايا الدولية ،مثل تنظيم داعش في العراق وسوريا،

التداعيات السياسية المترتبة على الوصول إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي اإليراني ،فضالً عن إخفاق إدارة

أوباما في إدارة ملف األزمة األوكرانية ،لذا فأن غياب هذه الرؤية المتكاملة قد يؤدي في المستقبل المتوسط

( )126حســام محم ـد مطــر ،السياســة الخارجيــة األمريكيــة :ضــرورة االنكفــاء ،مجلــة حمــو رابــي ،مركــز حمــو رابــي للبحــوث والدراســات اإلســتراتيجية ،العــدد( ،)4بغــداد،

 ،2012ص  . 156وكــذلك ينظــر :محمــد عبــد ا يــونس ،تحــول جيوســتراتيجي :اإلســتراتيجية األمريكيــة الجديــدة فــي الباســفيك ،مجلــة السياســة الدوليــة ،مؤسســة
األهرام ،العدد( ،2013 ،)194ص .93

( )127أبا الحكم ،هنري كيسنجر ..يقرع طبول الحرب ويتوقع حرباً عالمية ثالثة ،الموقع على شبكة االنترنت:
www.k.algafri.blogspot.com, 12/5/2016

( )128مجموعة باحثين ،حال األمة العربية  ،2015-2014اإلعصار من تغير النظم إلى تفكيك الدول ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2015 ،ص.68
( )129محمد وائل عبد الرحمن ،مصدر سبق ذكره ،ص .264
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المدى إلى تراجع دور القوة الذكية لمصلحة توظيف القوة الصلبة( الخشنة) في المدرك االستراتيجي

األمريكي(.)130

الخاتمة

إن المتغيرات الدولية التي أثرت في هيكلية النظام الدولي أدت دورا مهما ومؤثرا في تغير مفهوم القوة

،وتشكيل أنماط جديدة لها مما جعل من مفهوم القوة التقليدية الصلبة يتراجع بشكل ملحوظ ،مقابل تعاظم

دور القوة الجديدة المتمثلة با لقوة الناعمة كأحد األشكال الجديدة للقوة التي توظفها الواليات المتحدة
األمريكية ،ومن ثم فقد شكل توظيف مفهوم القوة أهم الثوابت اإلستراتيجية في األداء السياسي الخارجي منذ

تأسيس الواليات المتحدة األمريكية إلى يومنا هذا ،وان ما طرأ من تغيرات على وظيفة القوة األمريكية ال يتعدى
تحديد األولويات والمقاربات ألدوات تنفيذ اإلستراتيجية األمريكية دون المساس بوظيفتها األساسية في حماية
مصالح الواليات المتحدة األمريكية سواء كانت تكتيكات وصور توظيفها في أطار الردع التقليدي أو النووي أو

الحرب االستباقية أو الوقائية أو تحقيق الجذب والتأثير في سلوك اآلخرين عن طريق توظيف القوة اللينة أو
المزاوجة مابين القوة الصلبة والناعمة تحت توصيف ما يسمى بالقوة الذكية،وألجل ذلك يمكننا إيراد عدة نقاط

جوهرية ،تمثل االستنتاجات المهمة التي خرجنا بها من هذا البحث وهي :

 .1أن القوة من العناصر الرئيسة واألساسية التـي تسـتطيع مـن خاللهـا الواليـات المتحـدة األمريكيـة التـأثير علـى
اآلخرين للحصول على النتـائج المرجـوة ،وهـي ليسـت فعـال سـاكنا وإنمـا هـي عالقـة بـين طـرفين ولهـا دور

فـي العالقـات الدوليـة ،ألن جميــع الـدول ال تسـتطيع أن تكـون فاعلــة دون أن تتـوافر لـديها مكونـات القــوة

البنائية الشاملة التي تستطيع من خاللها تعزيز مؤشرات القدرة والتـأثير علـى الفعـل االسـتراتيجي والتنـافس

مع الوحدات الدولية األخرى.

. 2وجــود اخــتالف بــين القــوة الصــلبة والقــوة الناعمــة ،إذ إن القــوة الصــلبة تعتمــد عل ـى االســتخدام العســكري
والمباشــر للقــوة ،علــى عكــس القــوة الناعمــة التــي تعتم ــد علــى مصــادر جذاب ــة وش ــرعية مثــل العمــل فــي
المؤسسـات الدوليـة والثقافيــة والشـعبية والدبلوماسـية العامــة ،والقـيم السياسـية كــدعم الديمقراطيـة وحقــوق

اإلنسان ،التي تنتج لنا سلوكاً اقرب إلى التعاون والتنافس من تعزيز السمة التصارعية.

 .3وجود عملية تكامل بين القوة الصلبة والقوة الناعمة ،وبما أن الواليات المتحدة األمريكية أخذت تعظم من
دور القوة الناعمة من أجل توسيع هيمنتهـا ونفوذهـا إالّ أنهـا منطقيـاً ال تسـتطيع التخلـي بشـكل نهـائي عـن
القــوة الصــلبة ،فــي ظــل وجــود مجموعــة مــن التحــديات العالميــة التــي تواجههــا مثــل محاربــة الجماعــات

( )130مجموعة باحثين ،حال األمة العربية  ،2015-2014مصدر سبق ذكره ،ص.76-75
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اإلرهابية والقضايا البيئية ،واألزمات االقتصادية ،والمخدرات والصراعات اإلثنية والطائفية ومشكلتي الفقر

والبطالة حاضراً.
-4بروز عـدد كبيـر مـن المـدارس والنظريـات التـي تحلـل القـوة األمريكيـة ،مثـل الواقعيـة والليبراليـة والبنيويـة التـي
ق ــدمت إس ــهامات جدي ــدة ونوعي ــة ف ــي دراسـ ـة الق ــوة وترس ــيم مس ــاراتها م ــن الناحي ــة النظري ــة ،فضـ ـالً ع ــن
انعكاساتها على مسألة التفرد والهيمنة األمريكية لقيادة العالم.

-5إن أحداث11أيلول ،2001أثرت بشكل كبير في تبني اإلدارة األمريكية أفكار جديدة وتكتيكـات تسـمح
بالتكيف مع وضعية الحرب العالمية التي شنتها الواليـات المتحـدة األمريكيـة علـى اإلرهـاب ،وهـذا األمـر

يمك ــن اس ــتنتاجه عب ــر مالحظ ــة ت ــأثير تي ــار المح ــافظين الج ــدد والتي ــارات األخ ــرى كالمس ــيحية األص ــولية
المعاصرة  ،و الصهيونية المسيحية ،التي باتت بصماتها واضحة المعالم السيما في أداء السلوك السياسي

الخــارجي للواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ممــا افــرز معطيــات ســلبية أثــرت علــى ضــبط األداء االســتراتيجي

األمريكي بشكل متوازن فاعل.

-6أن تحــول الواليــات المتحــدة األمريكيــة نحــو التشــاركية فــي إدارة النظــام الــدولي هــي إلعــادة الهيبــة الدوليــة
للواليات المتحدة األمريكية ،عبر تفعيل مدركات القوة الذكية التي تراجعت خالل إدارة الرئيس األمريكـي

السـابق بـوش االبــن ،ولعـل ابـرز مضــامين هـذه اإلســتراتيجية يمكـن أن نجـدها فــي ثنايـا األداء االســتراتيجي
للواليــات المتحــدة األمريكيــة والمتمثلــة فــي التحالفــات اإلســتراتيجية والتشــاركية فــي إدارة النظــام الـدولي،

وهذا ما سعى إلى تحقيقه الرئيس أوباما.

 -7لم ينتقل األداء االستراتيجي األمريكي من القـوة الصـلبة إلـى القـوة الذكيـة إال نتيجـة لـدوافع كانـت موجـودة
في المدرك االستراتيجي األمريكي حفزت اإلدارة األمريكية السابقة ( إدارة أوباما) علـى إعـادة النظـر فيمـا
يتعلق بتصحيح مظاهر الوهن الجيوستراتيجي في كيفية توظيف القوة في إدارة الرئيس االسبق بوش االبن،

فالواقع يشير إلى وجود ثالثة عوامل رئيسة وراء اعتماد القوة الذكية كنهج استراتيجي جديد ،ولعل أبرزها،
اإلخفــاق العســكري األمريكــي فــي افغانســتان والعــراق ومؤش ـراته الســلبية علــى مكان ـة الوالي ـات المتحــدة

األمريكي ــة ،واألزم ــات االقتص ــادية الت ــي تعرض ــت له ــا الوالي ــات المتح ــدة األمريكيـ ـة ،الس ــيما أزم ــة الع ــام
 ،2008فضـالً عــن بــروز تحــديات دوليــة جديــدة تمثلــت ببــروز قــوى اقتصــادية مــؤثرة فـي الســاحة الدوليــة
كالصين ،وقى ساعية الستعادة مكانتها المرموقة في تراتبية النظام الدولي كروسيا.

 -8تتسم إستراتيجية القوة الذكية بالشمول والتنوع والقـدرة علـى التغييـر واالنسـجام مـع طبيعـة المتغيـرات التـي
تواجهها سواء كانت لمعالجة اختالالت سابقة أو تلقفتها من أفرازات البيئتين الدولية واإلقليمية ،ولعل ما أفرزته

بيئة الشرق األوسط من ثورات واحتجاجات شعبية العام  2011يعطي لنا مثاالً حياً على قدرة إستراتيجية القوة
الذكية األمريكية في التعامل مع خصوصية هذه المتغيرات بشقيها الدولي واإلقليمي وفي إطار تخطيطي ممـنهج

يه ــدف إلــى الحف ــاظ علــى مص ــالح الوالي ــات المتحــدة األمريكي ــة وحلفائه ــا فــي المنطقــة العربيــة ،الســيما أنه ــا
اعتمدت على إشراك حلفائها االسترا تيجيين في إدارة ملف التغيير في المنطقة العربية وبما ينسجم مع معطيات
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إستراتيجية القوة الذكية األمريكية ،على سبيل المثال ،اعتمدت الواليات المتحدة األمريكية على فرنسا وقـوات

حلف النـاتو فـي إدارة األزمـة الليبيـة وفـق منسـجمات إسـتراتيجية القيـادة مـن الخلـف ،فضـالً عـن االعتمـاد علـى
السعودية في إدارة األزمة في كل من اليمن والبحـرين ،وهـذا مـا أطلقـت عليـه وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة السـابقة

هيالري كلينتون بـ نمط التدخل الجديد.

 -9تعـد قــوة الدولـة مــن العوامــل التـي يعلــق عليهـا أهميــة خاصــة فـي المــدرك االسـتراتيجي األمريكــي ،ذلــك الن

القـوة هــي التــي ترسـم أبعــاد الــدور الـذي تضــطلع بــه الدولــة فـي تفــاعالت النظــام الـدولي ،وتحــدد إطــار عالقاتهـا
بالقوى الخارجية في البيئة الدولية.

 -10إن التأثير االستراتيجي وثيق الصلة بمفهوم القوة ،ومن ثم فأنه يفهم انه شكل قسري للقوة يمكن تحليلـه
مثل مستويات تحليل القوة بوصفها قدرة وعالقة في آن واحد.

-11هناك أشكال ج ديدة للقوة والتي يمكن تسـميتها بـالمفهوم الميتامعاصـر للقـوة ،والتـي تعـززت طروحاتـه مـن

خــالل بــروز مفــاهيم جديــدة للقــوة  ،القــوة الناعمــة ،والقــوة الذكيــة والتــي حفــزت الكثيــر مــن مؤسســات الفكــر

وصــناعة الــرأي فــي مراكــز البحــوث األكاديميــة اليالئهــا االهتمــام الكــافي ،إذ تمحــورت أفكارهــا حــول الجاذبيــة
واإلغ ـراء والتــأثير فــي ســلوك اآلخ ـرين عــن طريــف الفعــل عــن بعــد والتــي اســتقتها مــن طروحــات كــل م ـن نيــوتن
واينشتاين في نظريته النسبية الذي أكد فيها على عامل الجذب عن بعد وبالنتيجة يمكن للقوة إن تتغير من مدة

إلى أخرى حسب متغيرات البيئة الدولية ،بمعنى إن للقوة طبيعة متغيرة وليست جامدة.

 -12توصلت الدرا سة إلى توقع مشهدين مستقبليين يحددان األداء االستراتيجي األمريكـي فيمـا يتعلـق بكيفيـة
توظيف القوة ،يمثـل المشـهد األول اسـتمرارية توظيـف القـوة الذكيـة مـع إعطـاء هـامش اكبـر للقـوة الصـلبة ،فيمـا

يمثل الثاني ،مشهد استمرارية العمل بأداء القوة الذكية في المدرك االستراتيجي األمريكي مع إحداث توازن بين

القوة الناعمة والصلبة ،وهو المشهد المرجح اعتماده من قبل صانعي القرار في الواليات المتحدة األمريكية في

المستقبل المتوسط المدى،نالحظ هنا كلما فرض علينا الحاضر محددات توجهت أنظارنـا نحـو الماضـي الـذي
يســيطر علــى تفكيرنــا ،فنعــود فــي كــل مــرة نواجــه فيهــا المشــاكل والصــعاب لقــراءة التــاريخ مــن جديــد ،وفــي ظــل
أوضــاع فكريــة كهــذه ،يكــون مــن الطبيعــي غيــاب الدراســات المســتقبلية ،ولــو بشــكل شــبه كلــي ،إذ إنــه وفــي ظــل

حاضر متفجر يبقى المستقبل غريباً ،لذلك يكون اختيار الماضي ضرورياً لفهـم الحاضـر واستشـراف المسـتقبل،

وتكون مهمة الحاضر األعداد للمستقبل ،لذلك أصبحت مسألة األعداد للمستقبل واستشـرافه ،اجتهـادا علميـاً
منظمـاً هدفـه صـياغة مجموعـة مــن التنبـؤات المشـروطة للمعـالم الرئيسـية ألوضــاع مجتمـع مـا ،انطالقـا مـن بعــض
االفتراضــات الخاصــة حــول الحاضــر والماضــي الستكشــاف أثــر دخــول عناصــر مســتقبلية علــى ذلــك المجتمــع،

وذلك باالعتماد على منطق اختباري.

الملخص
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يعد الربط بين جدلية ما هو كائن وما يجب أن يكون فيما يتعلق بمكانة القوة في المدرك االستراتيجي

األمريكي وإشكالية توظيفها ،من المتالزمات الذهنية الراسخة في التفكير االستراتيجي األمريكي ،السيما بعد

أحداث  11أيلول  2001وحربي أفغانستان والعراق ،والتي حفزت المفكر والمخطط االستراتيجي األمريكي
للبحث عن توظيف بدائل أو وسائل فاعلة تعزز مخرجات األداء االستراتيجي األمريكي بما يصب في المحصلة
النهائية في جانب تكتيل القدرات اإلستراتيجية الشاملة وإحداث توازن في كيفية توظيف القوة مما يفضي إلى

استمرارية الهيمنة األمريكية وفق صياغات فلسفة جيوستراتيجية جديدة اعتنقها صانع القرار األمريكي ،وهنا

تندرج مفاهيم عديدة لكيفية توظيف القوة وفق منسجمات جديدة تتالءم مع طبيعة التحوالت الدولية ،فبرزت
مفاهيم القوة الناعمة( اللينة) والقوة الصلبة(الخشنة) كمفردات تصب في خانة ما يسمى التوظيف المتوازن

للقوة تحت مسمى القوة الذكية لتحقيق أهداف اإلستراتيجية األمريكية ،كونها تقدم رؤية تحليلية مقاربة ألثر

توظيف القوة الذكية في اإلستراتيجية األمريكية وحداثة استخدامها في أنساق التفاعالت الدولية ،ويبين لنا
طبيعة العالقة االرتباطية بين القوة الناعمة والصلبة وحسابات صناع القرار األمريكي حيال التعامل الوحدات

الدولية وغير الدولية المكونة للنظام العالمي الجديد ،األمر الذي يميز الفكر االستراتيجي األمريكي عن غيره

أنه ذو أبعاد ودالالت حركية وديناميكية عالية ،وال يهمل أبداً البعد المستقبلي واحتماالته القادمة ،ولعل من
أبرز المهام الصعبة التي يمكن أن تفهم من خاللها تفاعالت القوة بمجمل متغيراتها الحالية والقادمة تكمن في

بناء تفكير جديد وبلورة اإلدراك االستراتيجي المتبادل لما هو عليه طبيعة التفاعالت العالمية بشقيها الدولي

واإلقليمي ،لذا يـع ّد هذا البحث محاولة الستشراف مستقبل القوة في المدرك االستراتيجي وحسابات التوظيف
االستراتيجي الجديد للقوة ،ومن ثم االقتراب من المعطيات المحتملة للزمن اآلتي باالستناد إلى معرفة ما يدور

اليوم .وبناءاً عليه ،البد من اشتراطات أساسية في فهم مغزى الحاضر والمستقبل ،تلك التي يتقدمها قبل كل

شيء فهم ما هو مطروح اليوم من تنظيـرات فكرية وعمليـة مهمة جداً ال يمكن أبداً تجاهلها أو التــغاضي عن
مضامينها أو االستخفاف بنتائجها.

إن المتغيرات الدولية التي أثرت في هيكلية النظام الدولي أدت دورا مهما ومؤثرا في تغير مفهوم القوة

،وتشكيل أنماط جديدة لها مما جعل من مفهوم القوة التقليدية الصلبة يتراجع بشكل ملحوظ ،مقابل تعاظم
دور القوة الجديدة المتمثلة بالقوة الناعمة كأحد األشكال الجديدة للقوة التي توظفها الواليات المتحدة
األمريكية ،ومن ثم فقد شكل توظيف مفهوم القوة أهم الثوابت اإلستراتيجية في األداء السياسي الخارجي منذ

تأسيس الواليات المتحدة األمريكية إلى يومنا هذا ،وان ما طرأ من تغيرات على وظيفة القوة األمريكية ال يتعدى
تحديد األولويات والمقاربات ألدوات تنفيذ اإلستراتيجية األمريكية دون المساس بوظيفتها األساسية في حماية
مصالح الواليات المتحدة األمريكية سواء كانت تكتيكات وصور توظيفها في أطار الردع التقليدي أو النووي أو

الحرب االستباقية أو الوقائية أو تحقيق الجذب والتأثير في سلوك اآلخرين عن طريق توظيف القوة اللينة أو
المزاوجة مابين القوة الصلبة والناعمة تحت توصيف ما يسمى بالقوة الذكية،لذا فأن القوة مفهوم عام وشامل

يستند إلى مجموعة من العوامل السياسية ،واالقتصادية ،والعسكرية ،والثقافية،والبشرية تؤثر بعضها في البعض
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 أي أن توظيف القوة النشطة والبناءة في المدرك االستراتيجي األمريكي كإلية من آليات تنفيذ،اآلخر
اإلستراتيجية األمريكية أدى إلى ضبط األداء االستراتيجي األمريكي بما يسهم في تمكين الهيمنة األمريكية
 بوصفها المحرك، لذا فقد دأبت مناهج تحليل العالقات الدولية إلى بحث إشكالية توظيف القوة،لعقود قادمة

 إذ يختلف فهم مكانة القوة ومكوناتها وعناصرها واليات،األساسي للتفاعالت الحاصلة فيما بين الدول

ً فضال،توظيفها استراتيجيا باختالف المدارس والمداخل واالتجاهات النظرية المختلفة في العالقات الدولية
.عن طبيعة توجهات صانع القرار االستراتيجي األمريكي
Summary
Strength status in the American strategic perception
A study in theoretical rooting and Strategic Employment
Assistant prof. Ammar Hamid Yasin
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College of
The link between the dialectic of what is and what should be in relation to the status of power in the
American strategic perception and the problem of employing it is one of the deep-seated mental
syndromes in American strategic thinking, especially after the events of September 11, 2001 and the
wars in Afghanistan and Iraq. Alternatives or effective means that enhance the outcomes of the US
strategic performance in the final outcome on the side of the bloc of comprehensive strategic
capabilities and balance in the use of force, leading to continuity of American hegemony according to
the formulation of a new geostrategic philosophy The concepts of soft power and hard power have been
expressed as vocabulary in the so-called balanced recruitment of power under the name of smart power
to achieve the objectives of the American strategy. , As it provides an analytical view of the impact of
the use of smart power in the US strategy and modernity in the use of patterns of international
interactions, and shows us the nature of the relationship between the soft and solid strength and
calculations of US decision makers on the handling of international units and non The international
component of the new world order, which distinguishes the American strategic thinking from others
that it has dimensions and dynamics and dynamics and high dynamic, and never neglect the future
dimension and its future prospects.
Perhaps one of the most difficult tasks that can be understood through the interactions of power
in the totality of its current and future variables lies in building new thinking and crystallizing the
mutual strategic perception of what is the nature of the global interactions, both international and
regional, so this research is an attempt to predict the future of power in strategic perception and
strategic employment accounts And then approach the potential data of the next time based on
knowledge of what is going on today. Therefore, there must be basic prerequisites for understanding
the significance of the present and the future, which are first and foremost the understanding of today's
intellectual theories and a very important process that can never be ignored or overlooked or
underestimated the consequences.
The international variables that have influenced the structure of the international system have
played an important and influential role in changing the concept of power and shaping new patterns.
This has made the traditional concept of solid power significantly less than the new power of soft power
as one of the new forms of force employed by the United States of America The use of the concept of
power has been the most important strategic constellation in external political performance since the
founding of the United States of America to the present day, and that changes in the function of US
power go beyond setting priorities and approaches to strategic implementation tools Regardless of its
primary function in protecting the interests of the United States of America, whether tactics or images
employed in the framework of conventional or nuclear deterrence or preemptive or preventive war or
to attract and influence the behavior of others by employing soft power or pairing between hard and
soft power under the so-called The force is a general and comprehensive concept based on a range of
political, economic, military, cultural and human factors that affect each other, that is, the use of active
and constructive force in the American strategic mind as a mechanism of implementation Therefore,
the methods of analysis of international relations have always discussed the problem of the use of force
as the main engine of the interactions among countries. The understanding of the status of the force, its
components, its elements, and the mechanisms of its strategy varies Schools, approaches and different
theoretical trends in international relations, as well as the nature of the orientations of the US strategic
decision maker.
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