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مقدمة
من نافلة القول إن الوحدات األساسية يف النظام الدويل (الدولة،
واملنظامت ،والفرد) تتأثر باألزمات الدولية .يف املقابل ،تسهم بنية
النظام الدويل ،سواء كان أحادي القطبية أو ثنايئ القطب أو متعدد
األقطاب ،يف تحديد طبيعة األزمات الدولية ومساراتها عىل نحو
محوري؛ لذا اهتم منظّرو العلوم السياسية والعالقات الدولية بالبحث
يف األبعاد االقتصادية والسياسية واالجتامعية لألزمات الدولية ،وقد
حاولوا تحليلها ودراستها وفق مقاربات عقالنية  Rationalismأو
تأملية  Reflectivismيف العالقات الدولية.
لقد سادت املقاربة العقالنية (الواقعية ،والليربالية ،واملاركسية) يف
تحليل األزمات الدولية خالل فرتة الحرب الباردة ( )1989-1945عرب
مجموعة من األكادمييني الذين حاولوا دراسة دور وتأثري توازن القوى
يف النظام الدويل يف الحد من األزمات ،كام درس آخرون األسباب التي
تقف خلف اندالع األزمات بني الدول التي قد تفيض يف نهاية املطاف
إىل اندالع الحروب املدمرة.
وقد استمرت دراسة األزمات الدولية حتى بعد انتهاء الحرب الباردة،
وانهيار النظام الثنايئ القطب ،حيث تفجرت أزمات من نوع جديد،
صعد معها مفاهيم جديدة ساهمت يف تغيري مقاربات القوى
الدولية  -عىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية  -لألزمات الدولية،
نذكر منها التدخل اإلنساين ومحاربة اإلرهاب اللذين وظفتهام الواليات
املتحدة لتربير تدخالتها العسكرية يف مناطق مختلفة من العامل
بذريعة حامية املدنيني ،وحامية أمن الواليات املتحدة وحلفائها .وقد
دفع هذا األمر عد ًدا كب ًريا من الباحثني إىل الرتكيز عىل دور الواليات
املتحدة يف التعامل مع املشكالت واألزمات الدولية؛ باعتبارها القوة
العظمى التي تحاول الحفاظ عىل استمرار الوضع الدويل عىل ما هو
عليه ،من خالل إدارة األزمات و /أو باألزمات الدولية(((.
يف هذا الصدد ،صدر عن املركز العريب كتاب سياسة الواليات املتحدة
وإدارة األزمات الدولية (إيران  -العراق – سورية  -لبنان أمنوذ ًجا)،
إىل جانب عدد من الكتب التي عالجت السياسة الخارجية للواليات
املتحدة يف املنطقة العربية.
تكمن القيمة املعرفية املضافة لألدبيات األكادميية التي تتناول تعامل
مدخل لداريس
ً
الواليات املتحدة مع األزمات الدولية يف كونها تقدم
العالقات الدولية ،بهدف فهم آليات عمل السياسة األمريكية يف
 1خليل عرنوس سليامن" ،األزمة الدولية والنظام الدويل :دراسة يف عالقة التأثري املتبادل
بني إدارة األزمات االسرتاتيجية الدولية وهيكل النظام الدويل" ،سلسلة دراسات وأوراق
بحثية ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات (ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2011شوهد يف
 ،2019/10/25يفhttps://bit.ly/2JaFEBu :
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ربمتبس  /لوليأوليأ

مناطق عديدة من العامل .ويف هذا السياق ،يأيت هذا الكتاب ليكمل
ما توصلت إليه املشاريع البحثية األخرى يف تحليل األزمات يف منطقة
الرشق األوسط ،واملعالجة األمريكية لها ،وتأثري الرتكيبة الثقافية
والفكرية لــإدارات الحاكمة يف الواليات املتحدة (الجمهوريون،
والدميقراطيون) ومامرساتها السياسية؛ ما يسهم يف التقليل من عدم
اليقني التحلييل يف شأن دوافع سياسة الواليات املتحدة وأدواتها
يف إدارتها لألزمات يف املنطقة .وتتجىل إشكالية الكتاب من خالل
دراسة األبعاد االسرتاتيجية والسياسية لسلوك الواليات املتحدة يف
إدارة األزمات الدولية يف منطقة الرشق األوسط ،وذلك بتناول منوذج
محدد ألزمات دولية يف املنطقة تعاملت معها إدارتان أمريكيتان،
واحدة جمهورية (إدارة جورج بوش االبن) ،وأخرى دميقراطية (إدارة
باراك أوباما).
ينقسم الكتاب إىل ثالثة فصول .حاول الباحث يف الفصل األول وضع
إطار نظري لدراسة األزمات الدولية ،وتطور املامرسة السياسية
األمريكية يف إدارة األزمات الدولية .أما الفصل الثاين ،فقد خصصه
لدراسة األزمات الدولية يف الرشق األوسط ،واستعرض خالله مجموعة
من العوامل املساعدة عىل نشوء األزمات يف هذه املنطقة ،منها
الدميوغرايف واإلثني والديني ،وتطرق إىل محددات الرؤية األمريكية
ألزمات منطقة الرشق األوسط .يف حني سلط الفصل الثالث الضوء
عىل األزمة العراقية وتطوراتها ،وتعامل الواليات املتحدة مع امللف
النووي اإليراين ،وكذلك األزمة السورية واألزمة اللبنانية يف إدارة
الرئيسني أوباما وبوش االبن.

األزمات الدولية والرؤية السياسية
األميركية
أرست الدول املنترصة يف الحرب العاملية الثانية  1945أسس نظام
دويل جديد ،يقوم عىل مجموعة من القواعد التي تنظم العالقات
نصت عليه ،عىل األسلوب الدبلومايس
نصت ،من بني ما ّ
يف ما بينهاّ ،
والتفاوض والحوار ،لحل األزمــات واملشكالت والقضايا الدولية
الناشبة يف ما بينها ،والحفاظ عىل سيادة الدول وعدم التدخل يف
الشؤون الداخلية وحل األزمات بالطرق السلمية .لك ّن النظرة املثالية
التي سادت مع نهاية الحرب العاملية الثانية ،التي تبرش مبرحلة
جديدة تقوم عىل السالم واالستقرار واالزدهار االقتصادي ،مل تدم
طويل ،ومل تضع ح ًدا للنزاعات والرصاعات واألزمات الدولية .وهو
ً
ما دفع السياسيني والباحثني يف العالقات الدولية نحو التعمق يف
بحث األزمات وأسبابها وطبيعتها ،والعوامل التي تقف وراء اندالعها
بني الدول.
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لقد ربطوا يف دراسات وبحوث عديدة بني وقوع األزمات وبنية
النظام الدويل؛ حيث يشكل التنافس بني القوى الفاعلة فيه ،وفقًا
عامل يف ازدياد تورط
ملدرسة "النسق الدويل" ،عىل املصالح والنفوذ ً
تلك القوى يف األزمات الدولية ،سواء كانت أطرافًا مبارشة أو غري
مبارشة فيها((( .لذا ينطوي تعريف األزمة الدولية عىل أهمية علمية
وعملية يف آن ،ويفرض تحدي ُد تعريف دقيق لألزمة الدولية عد َم
الخلط بينها وبني مصطلحات أخرى مثل املشكلة والنزاع والكارثة
والرصاع ،والتي تصف ظواهر سياسية ال تعد يف حقيقتها أزمات
دولية .ويساعد وضع تعريف دقيق ومحدد لألزمة الدولية يف وضع
اسرتاتيجيات واضحة للتعامل معها ،و /أو وقف تداعياتها.
يف هذا الصدد ،استعرض الباحث مجموعة من التعريفات التي
تناولت مفهوم األزمة الدولية .وقد اعتمد عىل تعريفني قد يؤرشان
عىل نحو ما إىل وجهة النظر األمريكية لألزمات الدولية وإدارتها.
التعريف األول هو للمفكر االسرتاتيجي األمرييك ،هرني كيسنجر
 ،Henry Kissingerالذي ع ّرف األزمة بأنها مجرد ع َرض Symptom
لوصول مشكلة ما إىل املرحلة السابقة مبارشة عىل االنفجار ،ما
يقتيض رضورة املبادرة بحلها قبل أن تتفاقم عواقبها (ص  .)41أما
التعريف الثاين الذي يعكس مفهو ًما آخر لألزمات الدولية وإدارتها
أمريكيًا ،فيستمد فحواه من خاصتي "الخطر" و"الفرصة" ،وقد تلقف
هذا املفهوم ريتشارد نيكسون  Richard Nixonيف كتابه نرص بال
حرب ،حيث يعرب الخطر عن األزمة ذاتها ،بينام الفرصة عن إدارتها؛
فالخطر يتمثل يف التهديدات التي تتعرض لها مصالح الواليات
املتحدة وأمنها ،وينظر إليها عىل أنها عمل ناشط وفاعل تقوم به
دول ما للتأثري يف سلوك دولة أخرى .وتتمثل التهديدات ،بحسب
الفهم األمرييك ،يف العوامل الخارجية كلها التي قد تخفض مستوى
تحقيق أي مصلحة إىل ما دون املستوى املقبول ،كام أن لها صفات
وخصائص متعددة ،حيث تختلف حدة وطريقة مواجهتها وفق هذه
الخصائص .أوىل هذه الخصائص الخطورة أو الضخامة التي ترتتب
عليها درجة الخطر الذي ميكن توقعه إذا تبلور التهديد .أما الخاصية
فعل .والخاصية الثالثة هي
الثانية فهي االحتامل ،أي أن يقع التهديد ً
النية لدي الخصم يف التأثري يف مصالح الواليات املتحدة (ص .)43-42
وقد استخلص الباحث ،اعتام ًدا عىل التعريفني السابقني لألزمة
الدولية ،عدة مــؤرشات تؤسس للفهم السيايس األمــريك ملفهوم
األزمة وإدارتها:
2 Charles A. McCelland, "The Beginning, Duration, and Abatement of
International Crises: Comparisons in Two Conflict Arenas," in: Charles F.
Hermann (ed.), International Crises: Insights from Behavioral Research (New
York: Free Press, 1972), p. 83.
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•عمومية النظرة إىل األزمات الدولية ،واعتبارها إحدى حاالت
الشؤون الخارجية ،فهي حالة ما قد تعرض املصالح األمريكية
للخطر أو التهديد.
•ينبغي أال يخرج التعامل مع أي أزمة عن املحددات العامة التي
بنيت عىل أساسها اسرتاتيجية الشؤون الخارجية األمريكية.
•يجب استباق األزمات بالفعل املبادر قبل انفجارها ،وخالل
مراحلها األوىل ،ألن نضوج أي أزمة يستلزم وجود تهديد
مادي ملموس.

•استخدام الوسائل كلها التي متلكها الواليات املتحدة للتعامل مع
أي أزمة دولية ،حيث تدفع الخطر وتحقق الفرصة.
واملالحظ أن تعاريف األزمة الدولية التي استخلص الباحث منها تلك
املؤرشات قد صيغت يف فرتة الحرب الباردة ،وعكست رؤية كيسنجر
ونيكسون الثقافية وتكوينهام الفكري ونظرتهام إىل الرصاع مع
االتحاد السوفيايت؛ فقد أدارت الواليات املتحدة أزمات املنطقة خالل
تلك الفرتة اعتام ًدا عىل محددات أساسية يف سياستها الخارجية تجاه
منطقة الرشق األوسط((( ،ميكن تلخيصها يف :منع التغلغل السوفيايت،
وحامية إرسائيل وضامن استمرار تفوقها العسكري والتكنولوجي عىل
الدول العربية ،وتأمني إمدادات نفط كافية ورخيصة لضامن حسن
أداء االقتصاد األمرييك(((.
والجدير بالذكر أنه بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة باتت تواجه
الواليات املتحدة أزمات تتسم بالتعقيد والتداخل؛ فلم تعد الوحدة
األساسية يف النظام الدويل ،وهي الدولة القومية  Nation Stateذات
السيادة ،هي التي تتحكم يف الظواهر الدولية ،بل ساهمت العوملة
يف ترسب سيادة الدول القومية وتأثريها يف رسم السياسات الدولية
إىل الرشكات العابرة الجنسيات من خالل الدمج املتزايد القتصادات
العامل ،بحيث تطور تدريج ًيا سياق التدفق الحر لعوامل اإلنتاج مثل
رؤوس األموال والسلع والتقانة واألفراد إىل عملية عاملية النطاق ،ومل
فضل عن أن املؤرشات
تعد الدولة القومية قادرة عىل التحكم فيهاً ،
أعاله قد تتبعها أي دولة يف التعامل مع األزمة الدولية ،سواء كانت
الدولة قوة إقليمية أو قوة دولية.
 3ملزيد من االطالع عىل املحددات الداخلية والخارجية ألمن الطاقة يف الواليات املتحدة
يُنظر :عمرو عبد العاطي ،أمن الطاقة يف السياسة الخارجية األمريكية (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2014 ،
 4مروان قبالن" ،املقاربة األمريكية تجاه تسوية الرصاع العريب  -اإلرسائييل" ،يف :مجموعة
مؤلفني ،العرب والواليات املتحدة األمريكية :املصالح واملخاوف واالهتاممات يف بيئة متغرية
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .79
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باختصار ،ال ميكن فهم طبيعة األزمات الدولية يف الوقت الحارض،
إذا اكتفينا بالنظر إىل الخرائط الكالسيكية للجغرافيا السياسية ،أو
اعتمدنا عىل التحليالت االسرتاتيجية .يجب أن نتعلم كيف نخطو
خطو ًة إضافية ،لنأخذ يف الحسبان بروز املجتمعات يف املجاالت التي
بقيت حتى هذا الوقت حك ًرا عىل العمل الدبلومايس وحده.
كام يأيت الباحث عىل ذكر أداتني رئيستني إلدارة األزمات ،وهام أداتا
الضغط واملساومة (ص  )45اللتان تستخدمهام الدولة عىل نحو
رشيد؛ ففي األوىل متارس الدولة (أ) ضغطًا عىل الخصم (ب) يك
تعب عن رغبة الدولة
يقبل مطالبها وميتثل إلدارتها ،يف حني املساومة ّ
(أ) يف تخفيف األزمة مع الدولة (ب) واالتجاه بها نحو التسوية،
وتستخدم هاتان األداتان م ًعا يف إدارة أي أزمة .كام أن التنسيق بني
هذه األدوات وربط بعضها ببعض بغية الوصول إىل اإلدارة الرشيدة
لألزمات الدولية يستند إىل نظريات محددة ،تنظر إىل الظاهرة من
وجهة نظر التحليل الكيل  Macro Analysisأو وجهة نظر التحليل
الجزيئ  Micro Analysisأو كلتيهام م ًعا (ص .)46
ويخلص الباحث إىل أن السياسيني واألكادمييني األمريكيني قد اعتمدوا
عىل النظرية الواقعية ،باعتبارها إحدى نظريات التحليل الكيل
للظاهرة الدولية ،ونظريتي صنع القرار واملباراة يف إطار التحليل
الجزيئ لألزمات الدولية ،وذلك يف ضوء رؤيتهم ونظرتهم إىل الشؤون
الدولية .قد أختلف منهجيًا مع الباحث من ناحية تناوله للواقعية،
عىل اعتبارها العدسة التي يستخدمها السياسيون األمريكيون يف إدارة
األزمات الدولية ،وذلك أن الواقعية عدسة الباحثني يف العالقات
الدولية ،فهم يعتمدون املقاربات الواقعية يف العالقات الدولية
بشقيها (الكالسييك  -البنيوي) و(الهجومي  -الدفاعي) بهدف فهم
الظاهرة الدولية ،يف حني تتوافر لدى صانع القرار يف اإلدارات األمريكية
قاعدة بيانات واسعة عن األزمات الدولية ،وتقديرات موقف مبنية
عىل حقائق ومعلومات استخباراتية ،ويُتخذ القرار ببريوقراطية
معقدة ،وهو نتاج تفاعل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.
هذا إضافة إىل إسهامات مؤسسات الفكر والبحث Think Tanks
يف التأثري يف السياسة الخارجية األمريكية ،وتقديم األفكار واملشورة
الجديدة لصانع القرار تجاه العديد من األزمات املحلية والدولية؛
إذ متثل اإلطار املؤسسايت للتنظري يف توظيف القوة األمريكية يف
إدارة التغيري يف النظام الدويل وضبطه((( .ومن ث ّم فإن تحليل تعامل
السياسيني األمريكيني مع األزمة الدولية يشمل كل املقاربات العقالنية
 Rationalismيف العالقات الدولية :مثل الواقعية ،والواقعية
 5سيف الهرمزي ،مقرتبات القوة الذكية األمريكية كآلية من آليات التغيري الدويل:
الواليات املتحدة األمريكية أمنوذ ًجا (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2016 ،ص .134
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الجديدة ،والليربالية ،والليربالية الجديدة ،وال يقترص فقط عىل
النظرية الواقعية.

محددات الرؤية األميركية ألزمات
الشرق األوسط
ساهمت مجموعة من العنارص التاريخية والدينية والسياسية
واالجتامعية يف صوغ هوية الرشق األوسط املعقدة؛ ما أكسبه ثرا ًء
ثقاف ًيا أثار مطامع الدول الكربى ،إىل جانب الرثاء املادي املتمثل مبنابع
الطاقة واملوقع الجيوسيايس .واليوم ،متثل منطقة الرشق األوسط
إحدى أبرز الساحات التي تتنافس فيها القوى الدولية الصاعدة
يف النظام الدويل (االتحاد األورويب ،والصني ،وروسيا) ،عىل املصالح
والنفوذ ،وتبني الواليات املتحدة اسرتاتيجياتها يف مناطق عديدة من
العامل ،ومنها منطقة الرشق األوسط ،استنا ًدا إىل دور ومصالح تلك
القوى ،عىل نحو تحافظ فيه عىل وضعها الدويل بصفتها قوة عظمى
ذات وجود عسكري يف املنطقة العربية.
ويُرجع الباحث يف الفصل الثاين من الكتاب أزمات الرشق األوسط
إىل عنرصين أساسيني (ص  :)96ينبع األول من عوامل داخلية تتأثر
برتكيبة املنطقة الدميوغرافية واإلثنية والدينية ،وعدد آخر من العوامل
املرتبطة باإلصالح السيايس ،واملشكالت االجتامعية واالقتصادية
املرافقة لها .أما اآلخر ،فيتعلق بالتدويل العميق للمنطقة ،والظاهرة
األبرز املرافقة لهذا التدويل ،وهي العسكرة املتنامية للمفاهيم التي
أصل أو التي يُتوقع نشوؤها؛ فالتدويل
تتعامل مع أزماته املوجودة ً
املرتافق مع النظرة املستمدة من العنف إلدارة األزمات أدى إىل
وعب عن
تعمق أزمات املنطقة ومتددها إىل خارج مناطق نشوئهاّ ،
ذلك ما رافق أحداث  11سبتمرب  2001من حرب عىل اإلرهاب،
أصبحت عرضً ا من أعراض فيض األزمات خارج حدود املنطقة.
وبناء عىل املشهد أعاله ،حاول الباحث أن يحدد جملة من محددات
السياسة الخارجية لإلدارات األمريكية (الجمهورية ،والدميقراطية)
(ص  )117وهي :استمرار الوضع الدويل للواليات املتحدة بصفتها
قوة عظمى مؤثرة يف السياسة الدولية ،وصياغة إطار اسرتاتيجي
الستيعاب التوترات والصدامات واألزمات وإدارتها يف مختلف مناطق
العامل ،وأمن إرسائيل وأمن الطاقة واستمرار إمداداتها ،ودفع خطر
اإلرهاب املهدد ملصالح الواليات املتحدة.
وبناء عليه ،يحاول الباحث إبراز الجوانب التي ساهمت يف تكوين
القرارات األمريكية إلداريت الرئيسني بوش وأوباما يف ما يخص األزمات
موضوع البحث ،وذلك عرب إسقاط األساس النظري للمفهوم األمرييك
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لألزمات الدولية والنظريات الكلية والجزئية التي تدخل يف التأسيس
النظري للمامرسة األمريكية يف إدارة أربع أزمات شغلت السياسة
األمريكية يف املنطقة يف العقد الحايل ،وهي:

 .1األزمة العراقية
تعاملت إدارة جورج بوش مع الحرب عىل العراق كام لو أنه جزيرة
معزولة ،متجاهلة واقعه الجغرايف وتركيبته الدميوغرافية ،إذ كانت
اإلدارة واثقة بقدرتها إىل حد أنها تجاهلت جميع النصائح األخرى.
نظريًا ،اعتمدت إدارة بوش االبن ،التي تقلد فيها املحافظون الجدد
غالبية املناصب القيادية ،يف تنفيذ مرشوعها يف احتالل العراق
عىل مرحلتني :الردع املتمثل باالنتصار الحاسم والرسيع يف العراق،
والتهديد بحمالت انتقامية ،األمر الذي يرعب الجريان ويشل
حركتهم .واملرحلة الثانية ،يصبح العراق بعد ذلك دولة يف الفلك
األمرييك قاعدة أو محطة لتعميم التأثري يف الجريان ،بفعل التقليد أو
باللجوء إىل استخدام القوة من جديد.
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 .2أزمة البرنامج النووي اإليراني
اعتمدت إدارة جورج بوش يف التعامل مع أزمة ملف طهران النووي
عىل النهج الواقعي ،من خالل الحفاظ عىل توازن القوى يف منطقة
الخليج العريب ،والتلويح باستخدام القوة العسكرية ضد إيران يف
حال خرقت قواعد توازن القوى يف املنطقة .وقد تبنت إدارة بوش
سياسة الضغط عىل النظام اإليراين تب ًعا للمرحلة والهدف من كل
مرحلة ،مرتكزة يف ذلك عىل منو التوجه الواقعي الرباغاميت نتيجة
تقلص دور التوجه األيديولوجي املثايل ،بعد التطورات التي شهدتها
األزمة العراقية حتى عام  .2005ويقود هذا األمر إىل تحليل سلوك
القرارات األمريكية ،خالل واليتي بوش الرئاسيتني وفق نظرية اللعب
تخل
Game Theory؛ فقد بدأ هذا السلوك بطرح أمرييك يقوم عىل ّ
إيران نهائيًا عن تخصيب اليورانيوم ،هذا السلوك يشري إىل املباراة
ذات النتيجة الصفرية  ،Zero Sum Gameوتكون املكاسب التي
تحققها واشنطن يف مثل هذا النوع من املباريات هي الخسائر التي
تتكبدها إيران .ومع فشل هذا الطرح ،اقتنعت إدارة بوش برضورة
تب ّني اللعبة غري الصفرية (ص  ،)206وهو ما طبقته إدارة أوباما
التي طورت نه ًجا وسطًا بني سياسة العزل وتغيري النظام وسياسة
االنخراط ،التي تعرف بأنها استخدام الحوافز املختلفة بهدف تغيري
سلوكها من خالل املزج بني أسلوب (االنخراط والضغط) ،وتحييد
الخيار العسكري أو التلويح بالقوة؛ ما قاد إىل توقيع االتفاق النووي
اإليراين يف عام .2015

عمل ًيا ،مل يستطع املحافظون الجدد إدارة األزمة التي افتعلتها (اإلدارة
األمريكية) بعد احتالل العراق ،ومل يكن منطقهم عقالنيًا  Rationalمن
خالل التفاوض أو استخدام وسائل دبلوماسية للتعامل مع األصدقاء
والخصوم يف العراق .وكان منطقها األيديولوجي هو اقتناعها بأنها
تعرف الحق والصواب .وكث ًريا ما حددت دورها بأنه إعالم اآلخرين
وتلقينهم ما يجب عمله؛ ما أفرز إدارة غري عقالنية لألزمات الدولية،
وقد انعكس عىل موقع الواليات املتحدة ،وعىل اإلدارات الالحقة
نتيجة حالة الفوىض يف التفكري االسرتاتيجي واالنتقال غري املحسوب
بني األيديولوجيا والرباغامتية والتخطيط (ص .)173

الالفت أن الباحث مل يأت عىل ذكر محاوالت إيران االلتفاف عىل
الضغوط األمريكية يف التعامل معها ،من خالل توسيع نفوذها يف
العراق ،وبناء شبكة تحالفات سياسية واقتصادية مع مكونات
سياسية عراقية باتت حليفة لطهران.

ومنذ مطلع عام  ،2009مع وصول باراك أوباما إىل سدة الحكم يف
الواليات املتحدة ،اعتمدت إدارته مقاربة مختلفة تقوم عىل محاولة
إنهاء التورط األمرييك يف القضايا اليومية لألمن يف العراق ،والتفرغ
ملواجهة خطر اإلرهــاب وتحديد ساحات عمل القوات األمريكية
املبارش يف الخارج .ففي وقت حكمت األزمة العراقية توجهات
مثالية أيديولوجية لإلدارة السابقة ،أتت إدارة أوباما لتعيد األمور إىل
نصابها ،من خالل التوازن بني مصالح واشنطن وقيمها ،أي التوازن
بني ما هو مثايل ،وما تفرضه االعتبارات الواقعية .يف املقابل ،قادت
سياسات أوباما الـالتدخلية إىل ازدياد النفوذ اإليراين يف العراق
وضعف مؤسسات الدولة ،وهو ما ع ّجل يف ظهور تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام "داعش".

 .3األزمة السورية
تتسم املرحلة التي وصلت فيها إدارة بوش االبن إىل الحكم يف الواليات
املتحدة بالحساسية يف ما يتعلق بالعالقات األمريكية  -السورية،
حيث تأثرت تلك العالقة باحتالل العراق؛ فقد تصاعدت ترصيحات
علنية لعدد من أعضاء الكونغرس األمرييك برضورة توسيع العمليات
العسكرية يف العراق لتشمل سورية ،وتزامن ذلك مع تفجر األزمة
اللبنانية وتطوراتها عىل خلفية اغتيال رئيس الوزراء اللبناين رفيق
الحريري ،والتي أدت إىل سحب القوات السورية من لبنان يف 26
نيسان /أبريل ( 2005ص )226؛ لذا اعتمدت إدارة بوش عىل مقاربة
التهديدات املتبادلة عىل أمل أن يقود ذلك إىل زعزعة نظام الحكم يف
سورية وتغيري سلوكه يف اإلقليم.
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وقد وضعت واشنطن مجموعة محددات يف التعامل مع النظام
السوري ،متثّلت يف :الضغط عليه لعدم التدخل يف األهداف األمريكية
يف العراق ،ووضع حد لدعم سورية للمنظامت الفلسطينية ،وعىل
وجه التحديد حامس والجهاد اإلسالمي ،والتنسيق والتعاون مع
الحكومة السورية ضد تنظيم القاعدة ،وإيقاف برامج الدمار الشامل
السورية ،وإنهاء سيطرتها عىل لبنان ودعم حزب الله.
استمر العمل بسياسة الضغط والعقوبات مع إدارة أوباما الذي عاود
العمل بالعقوبات املفروضة عىل سورية مبوجب قانون "محاسبة
سورية واستعادة سيادة لبنان" ،لكن مع اندالع الثورة السورية يف
 15آذار /مارس  ،2011قاربت الواليات املتحدة األزمة من خالل دعم
املعارضة السورية ،ودفع الدول األوروبية إىل تب ّني موقف متشدد مع
نظام الحكم يف سورية يف مجلس األمن ،من خالل طرح مشاريع
وقرارات دولية لزيادة الضغط عىل النظام السوري .لك ّن ذلك مل يكن
له بالغ األثر يف هذا النظام الذي استمر يف قمع الحركة االحتجاجية،
كام أن استخدام النظام السالح الكياموي وضع اإلدارة األمريكية أمام
نقطة محورية؛ فقد أعلن أوباما توجيه رضبة عسكرية محدودة
ضد النظام السوري يف  1أيلول /سبتمرب  ،2013بعد الحصول عىل
تخويل من الكونغرس .لك ّن ذلك اإلجراء كان مجرد تلويح فقط
باستخدام القوة التي أفضت إىل نجاح الوساطة الروسية التي وافق
عليها النظام السوري ،والتي تنص عىل وضع السالح الكياموي تحت
اإلرشاف الدويل ،وقد ساهمت سياسات أوباما يف زيادة النفوذ الرويس
واإليراين يف سورية.

 .4األزمة اللبنانية
انطلقت إدارة بوش يف تعاملها مع األزمة اللبنانية التي تفجرت بعد
اغتيال رئيس الوزراء اللبناين رفيق الحريري ،يف  14شباط /فرباير
أصل ضد سورية؛
 ،2005يف إطار سياسة العزل والضغط التي انتهجتها ً
وذلك من خالل تفعيل الحراك الدبلومايس يف األمم املتحدة ومن
خالل مجلس األمن ،واستصدار عدد كبري من البيانات والقرارات،
أهمها القرار رقم  1595يف ما يخص األزمة اللبنانية .وساهمت
الواليات املتحدة يف إنشاء لجنة تقيص حقائق يف قضية اغتيال
الحريري التي ح ّملت يف تقرير لها األجهزة األمنية اللبنانية والسورية
مسؤولية االغتيال؛ ما ساهم يف تشديد محارصة سورية وحلفائها يف
لبنان ،وقاد يف نهاية املطاف إىل انسحاب القوات السورية من لبنان.
مع وصول إدارة أوباما إىل البيت األبيض مطلع عام  ،2009اعتمدت
الواليات املتحدة سياسة االبتعاد الجزيئ عن امللف اللبناين؛ نظ ًرا إىل
أهمية امللفات األخرى املطروحة عىل اإلدارة الجديدة .لك ّن امللف
اللبناين ما لبث أن عاد إىل دائرة االهتامم بعد تصاعد األزمة السورية
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يف عام  ،2011ودخولها مستويات عنيفة عالية ،ومشاركة حزب الله
العلنية يف مختلف أرجاء الجغرافيا السورية ،وأصبح لبنان متأث ًرا
ومؤث ًرا يف تفاصيل األزمة السورية وتداعياتها ،يضاف إىل ذلك األعداد
الكبرية من الالجئني السوريني يف لبنان .وقد استمرت اإلدارة يف
اعتامد سياسة تدخّل أقل ،وإفساح املجال للفاعلني اإلقليميني يف حل
األزمات ،كام اعتمدت إدارة أوباما عىل أدوات دبلوماسية واقتصادية
بهدف تحقيق اخرتاقات يف جدار األزمات ،مبتعدة عن تكتيك اإلدارة
السابقة القائم عىل املواجهة ،والدفع باتجاه سياسات حافة الهاوية
التي ميّزت سياسات بوش االبن (ص .)247

خاتمة
وبناء عليه ،استطاع الباحث الربهنة عىل أن االهتامم العلمي باألزمة
الدولية ال يعود إىل مجرد كونها ظاهرة تتكرر يف العالقات الدولية
فحسب ،بل يعزى إىل النتائج والتداعيات التي تؤدي إليها مثل هذه
األزمات ،سواء عىل سياسات األطراف والقوى الفاعلة املشرتكة فيها
أو يف بنية النظام الدويل ووحداته األخرى.
وهو يتطلب عدم االعتامد بشكل مطلق يف تحليل النظام الدويل
واألزمات التي تعصف به من خالل االكتفاء بالنظريات الوضعية
يف العالقات الدولية ،التي تشكل ركيزة أساسية يف تفسري القوى
املحركة الخاصة بالسياسة الدولية ،بل يتطلب االعتامد عىل مداخل
نظرية جديدة أو تعديل املقاربات النظرية الوضعية يف فهم الظاهرة
وخصوصا بعد أن دخلت املجتمعات يف اللعبة الدولية؛ ما
الدولية،
ً
غي طبيعة وشكل األزمات الدولية.
ّ
ال شك يف أن الدور األمرييك يف املدى املنظور ما زال مركزيًا بالنسبة
إىل حل العديد من األزمات الدولية يف مناطق عديدة من العامل،
ومنها منطقة الرشق األوسط ،وهو ما قد يستنزف مصادرها املادية
والنفسية إذا مل تتعلم التمييز بني ما عليها أن تفعله ،وما ترغب يف
القيام به وهو فوق طاقتها وقدرتها(((.
وبالنتيجة ،فإن نجاح الواليات املتحدة يف التحكم يف النظام الدويل،
وضبط التغيري فيه ،يقاسان بقدرتها عىل إدارة األزمات يف املناطق
الجيوسياسة من العامل ،واعتامدها عىل مقاربات مختلفة.
 6هرني كيسنجر ،هل تحتاج أمريكا إىل سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي
والعرشين ،ترجمة عمر األيويب (بريوت :دار الكتاب العريب ،)2002 ،ص .312
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