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تأمالت حول موقع العراق وسوريا ولبنان 

صفحة

تأمالت حول موقع العراق وسوريا ولبنان 
يف االعتبارات السياسية االسرتاتيجية للواليات 

املتحدة

التناقض

مــا تــزال األمهيــة الــي حيتلهــا كّل مــن العــراق وســوريا ولبنــان يف الفكــر االســراتيجي للواليــات 
املتحدة موضع تساؤل، إن بالنسبة إىل مكانتهم املوضوعية يف خريطة املصاحل األمريكية أو 
بالنســبة إىل مــا تقتضيــه املصلحــة الوطنيــة هلــذه الــدول منفــردة وجمتمعــة. ويعــود هــذا التضــارب 

إىل أســباب عــدة، بعضهــا عرضــي وبعضهــا اآلخــر جوهــري.

علــى مــدى العقــود املاضيــة، شــهد العــراق وســوريا ولبنــان ظهــور جمموعــات مــن القــوى 
تتماهــى مــع منــوذج املمارســة الدميقراطيــة كقاعــدة لصناعــة السياســات، ودعــت إىل االعتمــاد 
علــى إرادة ناخبــن أحــرار واالبتعــاد عــن اخلطــاب النضــايل الــذي عطّــل احليــاة السياســية 
الطبيعيــة مســتغاًل حجــة ضــرورة املواجهــة يف ظــل حالــة مــن الطــوارئ املتواصلــة. يف لبنــان، 
شــّكلت التظاهــرة الشــعبية الضخمــة الــي خرجــت يف 14 آذار 2005، حافــزاً إلعــادة 
تشــكيل التحالفات السياســية وفقاً هلذه املبادئ، وعلى الرغم من تعّثر هذه احلركة ما يزال 
املوالــون هلــا وقاعدهتــا الناخبــة متمســكن بالرؤيــة “املؤيــدة للدميقراطيــة”. وباملثــل، ولــد مــن 
رحــم القاعــدة الشــعبية يف ســوريا تيــار مناهــض للديكتاتوريــة، اعتنــق قيــم الدميقراطيــة الليرباليــة 
وضّم يف صفوفه جمموعة من الناشطن واملثقفن. وال نستغرب أن يكون النظام يف دمشق 
قــد ســعى إىل القضــاء علــى هــذا التيــار عــرب تصفيتــه أو اخراقــه، فعمــد إىل تشــجيع التيــارات 
املنافســة لــه مــن داخــل املعارضــة والــي تنتهــج هنجــاً معاديــاً لليرباليــة والدميقراطيــة، حــى وصــل 
بــه األمــر إىل تعزيــز قــوة اجلماعــات اإلرهابيــة بأشــكاهلا املختلفــة ليســتخدمها فيمــا بعــد 
كدليــل علــى وجــود “حــرب كونيــة” ضــده. أمــا يف العــراق، فقــد أعــاق النمــوذج اجملتمعــي 
الــذي روجــت لــه الواليــات املتحــدة بســذاجة صعــود احلــركات الوطنيــة غــري الطائفيــة، إال 
أن ذلــك مل يلــغ حقيقــة وجــود قاعــدة سياســية كامنــة داعمــة للدميقراطيــة. هــذه القاعــدة 
مّكنــت السياســين الذيــن يعتنقــون مبادئهــا وقناعاهتــا مــن االبتعــاد عــن اخلطــاب الــذي يعــزز 
االنتمــاءات الفرعيــة واســتبداله خبطــاب مينــح األولويــة لالنتمــاء الوطــي. وعلــى الرغــم مــن 
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أن هــذه القــوى الدميقراطيــة يف كل مــن العــراق وســوريا ولبنــان غــري متجانســة، إال أن مــا 
جيمــع بينهــا دون أي تنظيــم رمســي هــي رؤيــة لبالدهــم تقــوم علــى قيــم احلريــة والدميقراطيــة 
واالزدهــار، وتتناقــض تناقضــاً كليــاً مــع الرؤيــة املتشــددة الــي يتنباهــا “حمــور املقاومــة” بقيــادة 

إيــران.

مــن أهــم األســباب الــي تقــف وراء االختــالف بــن مصــاحل القــوى الدميقراطيــة يف العــراق 
وســوريا ولبنــان واجلــدل القائــم يف واشــنطن حــول السياســة األمريكيــة، هــو التناقــض الــذي 
اجلانبــن يف  مــن كال  املتحــاورون  ينخــرط  مــا  غالبــاً  الواقــع،  بينهــم. يف  احملادثــات  يســود 
مــداوالت متعــددة األغــراض ال ميكــن وصفهــا باحملادثــات احلقيقيــة. وتشــكل االفراضــات 
غــري املعلنــة حــول مواقــف وأهــداف الطــرف اآلخــر )الواليــات املتحــدة( كمــا حــول مكانــة 
كل واحــد منهــم )العــراق وســوريا ولبنــان( يف رؤيــة هــذا اآلخــر للعــامل، مصــدراً الســتنتاجات 
إشــكالية وإجــراءات خاطئــة وفــرص ضائعــة، غالبــاً مــا تكــون تكلفتهــا مرتفعــة جــداً. قــد 
يكــون هــذا األمــر ليــس ذي بــال بالنســبة إىل الواليــات املتحــدة، لكنــه قــد خيلّــف آثــارا 
دراماتيكيــة ختضــع ملفاعيــل مصطلــح “تأثــري الفراشــة”، كمــا حصــل مــع ذيــول التطــورات 
املتتاليــة لإلرهــاب الــي مل يتوقعهــا أحــد. يف املقابــل، إن عواقــب سياســة مــرددة وضبابيــة 
البعــد عــن العقالنيــة والــروي، قــد تكــون كارثيــة علــى دول كلبنــان وســوريا  وبعيــدة كل 

والعــراق.

فلهــذه الــدول مصــاحل مشــركة كثــرية مــع الواليــات املتحــدة، وقــد أســفر غيــاب التواصــل 
املناســب بينهــم عــن نتائــج مأســاوية كان ميكــن جتنبهــا. وللمضــي قدمــاً، علــى القــوى املؤيــدة 
للدميقراطية يف كل من العراق وســوريا ولبنان إعادة تقييم تصورها ملصاحل الواليات املتحدة 
الســرديات  والضيقــة وحتــدي  احملــدودة  السياســية  نظرهتــا  تفكيــك  عــرب  وذلــك  وســلوكها، 
إدراك  إىل  إضافــة  لألمــور،  مقاربتهــا  إليهــا يف  تســتند  تــزال  مــا  والــي  باملؤامــرات  املشــوبة 

تعقيــدات عمليــة صنــع القــرار فيهــا واملكانــة املتواضعــة لبلداهنــم يف فكرهــا.
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صفحة

التباين

يهيمــن التبايــن احلــاد علــى عالقــة الواليــات املتحــدة تقريبــاً مــع كل األطــراف الــي تتحــاور 
معهــا ويبــدو جليــاً حــى مــع الــدول الــي تعتربهــا أساســية يف رؤيتهــا االســراتيجية كاالحتــاد 
بثقــل  تتمــع  الــي ال  الــدول  يف حــاالت  يصبــح طاغيــاً  لكنــه  والصــن وروســيا،  األورويب 
جيواســراتيجي. يظهــر هــذا التبايــن علــى مســتوين خمتلفــن ويكــون ســبباً لالضطرابــات 
عندمــا تصبــح العالقــة بــن واشــنطن وأي مــن هــذه الــدول غــري واضحــة. املســتوى األول هــو 
ختصيــص املــوارد وهوامــش العمــل واملســتوى الثــاين هــو حتديــد األمهيــة واألولويــة ومســتوى 
العالقــة. يف كل عالقــة جتمــع بــن طرفــن، يتعــّن علــى كل منهمــا حتديــد أمهيتهــا بالنســبة 
لــه كمــا حتديــد مقــدار اجلهــود واملــوارد الــي يكــون مســتعداً لتكريســها يف هــذه العالقــة. فــإذا 
كان ينظــر هلــذه العالقــة علــى أهنــا وديــة، فمــن الضــروري حتديــد طبيعــة ومــدى التعــاون 
بــن الطرفــن. أمــا إذا كان ينظــر إليهــا علــى أهنــا عدائيــة، فينصــب الركيــز عندهــا حــول 
اإلجــراءات الدفاعيــة أو الوقائيــة الواجــب اختاذهــا. إن الرابــط بــن تقييــم طبيعــة العالقــة 
ومقــدار اجلهــود واملــوارد الــي ختصــص هلــا تبــدو واضحــة مــن منظــور كل طــرف علــى حــدة: 
كلمــا كانــت األمهيــة أكــرب كلمــا كانــت اجلهــود واملــوارد املطلوبــة أكــرب. يف العــادة إذا، يعتــرب 
تكريــس مقــدار كبــري مــن املــوارد دليــال علــى األمهيــة القصــوى، إال أن هــذه املعادلــة ال تنطبــق 

علــى الواليــات املتحــدة.

ال خيتلــف اثنــان علــى أن الواليــات املتحــدة تتمتــع برســانة مــن املــوارد تفــوق كمــاً ونوعــاً 
مــا ميتلكــه أي مــن األطــراف األخــرى، مــا يســقط املعادلــة الــي تربــط بــن كــم املــوارد الــي 
ختصصهــا يف عالقــة مــا وأمهيــة هــذه العالقــة. وبــكالم أوضــح، قــد تكــون الواليــات املتحــدة 
ال تعــري مســألة مــا أي أمهيــة اســراتيجية ومــع ذلــك ختصــص هلــا جــزءا مــن املــوارد اهلائلــة 
املتوفــرة لديهــا. هــذا األمــر يــؤدي إىل اختــالط األمــور عنــد الطــرف اآلخــر فيعتقــد جازمــاً أن 
هــذه املــوارد دليــل قطعــي علــى األمهيــة الــي توليهــا الواليــات املتحــدة هلــذه القضيــة ومــدى 

التزامهــا هبــا.
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التوصيفات اخلاطئة والفرص الضائعة

يف ســياق عمليــة حتريــر العــراق وســقوط ديكتاتوريــة صــدام حســن عــام 2003، شــرعت 
الواليــات املتحــدة يف إنشــاء بنيــة حتتيــة لوجودهــا العســكري علــى األرض العراقيــة فأقامــت 
قواعــد هلــا وأسســت خلطــوط إمــدادات لوجســتية كمــا أقدمــت علــى بنــاء ســفارة هلــا يف بغــداد 
مل يشــهد العــراق مثلهــا ســابقا جلهــة األمــوال الــي خصصــت هلــا وضخامــة اجملمــع ووتــرية 
أعمــال البنــاء الســريعة. كان مــن املســتحيل علــى الطبقــة السياســية العراقيــة أن تــرى يف هــذه 
القــوات األمريكيــة وضمــان جهوزيتهــا  اخلطــوات جمــرد إجــراءات تشــغيلية طبيعيــة حلمايــة 
ملواجهــة احلــاالت الطارئــة، واعتربهتــا بــداًل مــن ذلــك إجــراءات تدخــل ضمــن مؤامــرة خمطــط 
هلــا الحتــالل العــراق واســتنزاف ثرواتــه. ومــا جــّذر هــذا االعتقــاد هــو الســردية “املناهضــة 
لإلمبرياليــة” الــي لطاملــا ومســت اخلطــاب اإلعالمــي العــريب. يف الســنوات الالحقــة، عمــد 
السياســيون الذيــن يعتــربون أن العالقــة مــع إيــران أكثــر مالئمــة وضــرورة وقيمــة، إىل إعــادة 
صياغــة هــذه التصــورات وتدويرهــا ليســتثمروها انتخابيــاً وشــعبياً مضيعــن بذلــك فرصــة نســج 
عالقــة جيــدة وطويلــة األمــد مــع الواليــات املتحــدة. ومــا زاد الطــن بلّــة حتويلهــم هــذه الفرصــة 
الضائعــة إىل انتصــار مــع توصيفهــا أهنــا أحبطــت املخططــات األمريكيــة، ومــا املطالبــات 
خبــروج القــوات األجنبيــة )أي األمريكيــة( مــن البــالد الــي صدحــت مؤخــرا إال مشــهد آخــر 

مــن هــذه الرؤيــة.

يف ســوريا، وعلــى الرغــم مــن غيــاب أي سياســة أمريكيــة واضحــة ومتماســكة حيــال األزمــة 
الســورية بــدءا مــن إدارة أوبامــا مــع رســالتها املشّوشــة القائمــة علــى نظريــة “االســتثنائية” 
)وهــي نظريــة تســتند إىل قناعــة راســخة بــأن السياســة األمريكيــة والثقافــة األمريكيــة تقــوم 
عكــس كل الــدول األخــرى علــى القيــم واملصــاحل معــا( وتســويفها وتقاعســها، إىل إدارة 
ترامــب مــع تصرحياهتــا املتقلبــة وتذبــذب مواقفهــا امللتبســة، بــرز منــط ثابــت علــى األرض 
جتلــى علــى شــكل بنــاء تدرجيــي ملواقــع أمريكيــة وعالقــة متينــة مــع قــوات وكيلــة حمليــة أطلقــت 
عليهــا األجهــزة األمريكيــة اســم “قــوات ســوريا الدميقراطيــة”، واســتند تأسيســها إىل نــواة 
القوميــة الكرديــة الســورية الــي تســعى إىل حتقيــق حلــم عبــد هللا أوجــالن بإقامــة دولــة كرديــة 
مســتقلة. كان مــن الصعــب علــى معظــم األطــراف املعنيــة احملليــة التوفيــق بــن ادعــاء )أو 
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اهتــام( واشــنطن بالتخــاذل يف ســوريا واالنســحاب منهــا، مــع الواقــع الفعلــي والــذي يشــري إىل 
تعميق وجودها يف البالد بشــكل متزايد. التفســري الســائد كان أن الواليات املتحدة تســعى 
إىل إربــاك خصومهــا وخداعهــم، وذلــك يف ســياق اســراتيجية افرضــوا أهنــا وضعتهــا وتقــوم 
علــى اســتغالل بعــض الدمــى والتعامــل مــع خمتلــف اجلهــات املعنيــة باألزمــة )إســرائيل، روســيا، 
تركيــا، الســعودية واجلهاديــون(، علمــاً أن القــراءات اختلفــت حــول حتديــد هويــة املســتهدف 
وطريقــة التعامــل معــه، لتســقط أخــرياً أمــام العــزم الروســي وتبــدأ البحــث عــن خمــرج مــن وحــول 
هــذه األزمــة. هــذه الرؤيــة تعتــرب أن الواليــات املتحــدة تعمــل راهنــاً علــى معاجلــة آثــار هزميتهــا 

يف ســوريا.

أمــا يف لبنــان حيــث الطبقــة السياســية تفاخــر بقدرهتــا الواســعة واملاكــرة أحيانــاً علــى طــرق 
بــاب الواليــات املتحــدة، يســود االعتقــاد أن واشــنطن حريصــة علــى محايــة “االســتقرار” 
الــذي بقــي متماســكاً يف لبنــان علــى الرغــم مــن الفوضــى العارمــة الــي حتيــط بــه وخصوصــاً يف 
سوريا. إال أن املوقف الفعلي ألمريكا حيتاج إىل تقييم أكثر دقة. يف الواقع، إن يف االعتقاد 
شــيء مــن الصحــة إذ أن احملافظــة علــى االســتقرار يف لبنــان هــو موقــف تدعــو إليــه مجيــع 
األطــراف الفاعلــة يف العاصمــة األمريكيــة وال يواجــه أي معارضــة. ومــع ذلــك، يبقــى هــذا 
املوقــف “رخــوا” ألنــه ال يشــّكل أولويــة واعيــة يف نظــرة الواليــات املتحــدة للمنطقــة، ومــن 
املمكــن أن تراجــع عنــه إذا مــا فرضــت ذلــك اعتبــارات أخــرى. إال أن كل مواقــف واشــنطن 
االســتباقية واالرتداديــة جتــاه لبنــان فســرت وتفســر اســتناداً إىل االعتقــاد الفضفــاض باألمهيــة 
الــي توليهــا الســتقراره. وعلــى هــذا األســاس، يــرى اللبنانيــون أن املســاعدات العســكرية 
الــي تقدمهــا واشــنطن إىل اجليــش اللبنــاين مــن أســلحة وذخــرية وتدريــب وزيــارات مســؤوليها 
املتكــررة إليــه وبينهــا زيارتــان لوزيــري خارجيــة، هــي أكــرب دليــل علــى التــزام الواليــات املتحــدة 
حبمايــة اســتقرار لبنــان. وعليــه، فــإن لبنــان عصــي علــى الكــوارث بفعــل احلمايــة الــي يوليهــا 
إليــه حلفــاؤه ويف مقدمتهــم الواليــات املتحــدة. هــذا بالنســبة إىل اللبنانيــن، أمــا واقــع األمــور 
فهــو يظهــر أن وراء دعــم أمــريكا للجيــش اللبنــاين وزيــارات مســؤوليها إليــه أســباب أخــرى 
مثــل العمــل املشــرك وأمــن إســرائيل والتنافــس بــن خمتلــف األجهــزة والعاملــن يف واشــنطن، 
مــع اســتعمال مقولــة “االســتقرار” كواجهــة ألهــداف أخــرى. هــذه القناعــة الراســخة لــدى 
اللبنانيــن بأمهيــة اســتقرار بالدهــم يف أجنــدة واشــنطن، شــجعت الساســة احملســوبن علــى 



أوراق سياسية

التيــار املؤيــد للدميقراطيــة إىل إجــراء تســويات مــع احلاكــم احمللــي اإليــراين حــزب هللا والقــوى 
املواليــة لــه، حصلــوا مبوجبهــا علــى مكاســب متواضعــة فيمــا تنازلــوا هلــم عــن الكثــري الكثــري. 
هــذا النمــط مــن التفكــري حــّث أيضــاً بعــض السياســين اللبنانيــن الذيــن تربطهــم عالقــة 
جيــدة مــع واشــنطن إىل الســعي للتخفيــف مــن األضــرار الــي ســتلحق بلبنــان جــراء القــرارات 
“املربكــة” الــي اختذهتــا وزارة اخلزانــة األمريكيــة. االقتنــاع بــأن “اســتقرار لبنــان” هــو قضيــة 
حموريــة لــدى الواليــات املتحــدة وحتظــى بأولويــة لديهــا شــّكلت عامــاًل رئيســاً يف قــرار اجليــش 
اللبنــاين التنســيق مــع حــزب هللا الــذي ووفقــاً للمزاعــم، يتمتــع بســطوة كبــرية يف صفــوف 

القــوات املســلحة اللبنانيــة.

إن القناعــات والتخمينــات الــي يبــدو أهنــا تشــّكل قاعــدة لصناعــة القــرار يف كل مــن العــراق 
ولبنــان وســوريا، ال تتوافــق غالبــاً مــع االجتاهــات الــي تســلكها واشــنطن يف رســم سياســتها 
جتــاه هــذه الــدول الثــالث. ومــا يعقــد األمــور أكثــر هــو واقــع أن الفكــر االســراتيجي األمريكي 

الــذي تســيء هــذه الــدول توصيفــه وتفســريه، خيضــع بذاتــه إىل تغيــري يف منطــه وهنجــه.

النموذج القدمي للفكر األمريكي االسرتاتيجي

منــذ مــا يقــارب العقــود الثالثــة، تشــهد رؤيــة الواليــات املتحــدة للنظــام الــدويل مراجعــة بفعــل 
املتحــدة  الواليــات  العاملــي. كان دور  االســراتيجي  الوضــع  علــى  طــرأت  الــي  التطــورات 
أساســياً يف تشــكيل النظــام العاملــي مــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة والــذي أدى يف هنايــة 
املطــاف إىل القضــاء علــى الشــيوعية الــي كانــت هتــدد الدميقراطيــة الغربيــة، وحالــت دون 
وقــوع حــرب عامليــة ثالثــة ولــو أن مثــن ذلــك كان انــدالع نزاعــات يف أماكــن عــدة مــن العــامل. 
وعلــى الرغــم مــن بعــض اإلخفاقــات الــي مــا تــزال إرتداداهتــا هتــز العــامل حــى اليــوم وأكربهــا 
منطقــة الشــرق األوســط، فــإن فــرة “الســالم األمريكــي” )باكــس أمريكانــا( تشــّكل نقطــة 
فارقــة يف تاريــخ العــامل، جــرى يف خالهلــا احتــواء النزاعــات املســلحة وشــهدت منــواً هائــاًل يف 
عــدد ســكان األرض كمــا تطــورات جذريــة يف جمــايل الصحــة والتكنولوجيــا أدت فيمــا أدت 

إليــه إىل حتقيــق االزدهــار. 
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لليابــان  اإلصالحــي  باالحتــالل  مــروراً  أوروبــا  إعمــار  إلعــادة  مارشــال  خطــة  مــن  بــدءا 
ووصــواًل إىل النهــج البنــاء الــذي اعتمدتــه يف التعامــل مــع الــدول الــي كانــت تــدور يف فلــك 
االحتــاد الســوفيايت بعــد ســقوطه، قامــت حســابات واشــنطن علــى رؤيــة تقــول إن املصلحــة 
إىل حكومــات  تســتند  للعــامل  رؤيــة  تعزيــز  تقتضــي  املتحــدة وحلفائهــا  للواليــات  الوطنيــة 
متثيليــة واقتصــادات مفتوحــة. اعتمــد اخنــراط الواليــات املتحــدة يف عمليــة تعزيــز الدميقراطيــة 
واإلزدهــار يف العــامل علــى رؤيــة لالقتصــاد العاملــي تقــوم علــى مبــدأ ال خاســر وال رابــح، مبعــى 
حتقيق الثروات بشــكل يســتفيد منه مجيع املشــاركن وإن كانت إســتفادة غري متكافئة. كان 
دافــع واشــنطن واألطــراف املشــاركة األخــرى هــو الســعي للحصــول علــى اجلــزء األكــرب مــن 
الثــروات الــي يتــم حتقيقهــا يف إطــار تنافســي ولكــن ســلمي، ال مينــع علــى اآلخريــن احلصــول 

علــى حصــة وافيــة مبــا يضــع حــداً للممارســات املثــرية لالضطــراب. 

مل تلعــب الواليــات املتحــدة دور الضامــن لالســتقرار الــدويل أو دور الشــرطي يف العــامل دون 
أي مقابــل ومــن بــاب العمــل اخلــريي، وذلــك علــى الرغــم مــن أن الثقافــة السياســية األمريكيــة 
تفتخــر بـــ “االســتثنائية األمريكيــة” الــي تأخــذ بعــن االعتبــار القيــم عنــد وضــع السياســات. 
كان النمــوذج الســائد الخنــراط الواليــات املتحــدة يف العــامل يف صياغتــه القصــرية األمــد يقــوم 

بــداًل مــن ذلــك علــى املوائمــة إىل حــّد كبــري بــن القيــم واملصــاحل األمريكيــة.    

أمــا “الصياغــة الطويلــة األمــد” هلــذا النمــوذج فهــي أكثــر تعقيــداً يف اعرافهــا بالطبيعــة املتغــرية 
للموائمــة بــن املصــاحل والقيــم، واحتمــال أن جتنــح هــذه املوائمــة جتــاه تعزيــز املصــاحل األمريكيــة 
ســواء كانــت تتوافــق مــع الواقــع أو ختتلــف عنــه. وعليــه، تســتخدم املــدارس املتعــددة للسياســة 

اخلارجيــة األمريكيــة بشــكل خمتلــف العناصــر املكونــة للنمــوذج الســائد. 

املدارس الفكرية يف السياسة اخلارجية للواليات املتحدة

ميكــن متييــز مخــس مــدارس فكريــة يف السياســة اخلارجيــة كدالــة للتفاعــل بــن القيــم واملصــاحل. 
يف “أقصــى اليســار” هنــاك افــراض أن القيــم، أكانــت قيــم الواليــات املتحــدة أو القيــم 
العامليــة، تضــع إطــاراً تتطــور فيــه العالقــات الدوليــة مدفوعــة باملصــاحل. مثــة هنــا افــراض مســبق 
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القيــم، حــى مــع االعــراف بالطابــع الطمــوح لالفــراض. هــذا  لســيادة  أو معلنــاً  ضمنيــاً 
النمــوذج الــذي ينطلــق مــن مبــدأ “الدوليــة” يتصــور نشــوء نظــام عاملــي قائــم علــى مفاهيــم 
مشــركة للعدالــة واإلنصــاف وعلــى القانــون الــدويل باعتبــاره القاعــدة الــي حتكــم اجملتمــع 
الــدويل. إن مبــدأي “حــق التدخــل” و “واجــب التدخــل” كمــا حصــل يف التســعينات 
يف أعقــاب اجملــازر يف أفريقيــا، قــدم هلمــا املوالــون هلــذا النمــوذج باعتبارمهــا تطــوراً طبيعيــاً 
للقانــون الــدويل والقواعــد الــي حتكــم التصرفــات باجتــاه حتقيــق نظريــة “هنايــة التاريــخ” أو أي 
نظريــة أخــرى تشــاركها القناعــة بانتصــار القيــم. علــى الرغــم مــن طابعــه اجلــاذب للكثرييــن، 
كان جليــاً أن هــذا النمــوذج مثقــل بالرومانســية وخيــرج عــن مســار املعايــري التارخييــة للســلوك 
بــه أم ال، هــذه املدرســة  البشــري. بغــض النظــر عمــا إذا كان طابعهــا الطوبــاوي معرفــاً 
الفكريــة “الدوليــة” جســدت إميانــاً مثاليــاً بظهــور منــط جديــد مــن السياســات الدوليــة. ومــع 
العلــم أن إدارة كلينتــون أشــادت مببــدأ “الدوليــة” يف وقــت كانــت فيــه الواليــات املتحــدة 
تتحكــم منفــردة بشــؤون العــامل، يبــدو أن إدارة أوبامــا هــي مــن اختــذت يف مرحلتهــا األوىل 

منــوذج الدوليــة التشــاركية كنهــج ملقاربــة الشــؤون العامليــة.  

إذا كان النمــوذج الــذي اعتنــق مبــدأ “الدوليــة” يعتــرب أن الشــرعية الدوليــة هــي أســاس 
املثقفــن  مــن  أخــرى  إليهــا جمموعــة  دعــت  الــي  “التدخليــة”  فــإن  االســتباقية،  السياســة 
اتبــاع هنــج  بـــ “احملافظــن اجلــدد”، تتصــور أيضــاً  مــا توصــف  املثاليــن غالبــاً  واملســؤولن 
اســتباقي هبــدف إنشــاء نظــام عاملــي قائــم علــى الدميقراطيــة واحلريــة ولكــن دون احلاجــة إىل 
كســب تأييــد الشــرعية الدوليــة. فهــذه اجملموعــة تــرى أن الشــرعية الدوليــة قــد تشــّكل عائقــاً 
أمــام قطــف الثمــار املوعــودة مــن النظــام العاملــي الــذي تســعى إليــه كنشــر الدميقراطيــة وفتــح 
اجملتمعــات كمــا األســواق، بســبب اســتغالل قــوى اســتبدادية هلــا )كروســيا والصــن( الــي 
تعتــرب أن مثــاراً كهــذه تؤذيهــا. تتشــارك “الدوليــة” و “التدخليــة” يف القناعــة الضمنيــة بأنــه 
مــن املمكــن إعــادة تشــكيل العــامل وفــق منــوذج يوفــر احلريــة واالزدهــار ألغلــب قاطنيــه إذا مل 
يكــن جلميعهــم. إن املثاليــة الــي صبغــت منــوذج “التدخليــة” إبــان الفــرة األوىل مــن إدارة 
بــوش اإلبــن الـــ 43 يف تاريــخ الواليــات املتحــدة، خفتــت وتراجعــت مــع الفشــل املــزدوج يف 

حتقيــق النتائــج املوعــودة يف كل مــن العــراق وأفغانســتان.

“السياســة الواقعيــة” أو اســتغالل ميــزان القــوى الراهــن لتعزيــز املصــاحل اخلاصــة ظهــرت 
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يف القســم الثــاين مــن واليــة بــوش اإلبــن كمحاولــة الســتعادة براغماتيــة السياســة اخلارجيــة 
األمريكيــة، والــي حافظــت إىل حــد مــا علــى خطــاب التمســك بالقيــم بالنســبة إىل قضايــا 
طارئة، كمثال دعوة حلفائها إىل احرام حقوق اإلنسان، إال أهنا باتت مشككة تشكيكاً 
كبــرياً يف إمكانيــة نشــر الدميقراطيــة واحلريــة علــى املســتوى العاملــي. ويف حــن واجهــت هــذه 
“الواقعيــة” انتقــادات مــن كل مــن مؤيــدي مبــدأ الدوليــة ومبــدأ التدخليــة لتضحيتهــا بالقيــم، 
تلقــوا بدورهــم مــن الطــرف اآلخــر نقــداً الذعــاً بســبب التكلفــة الــي تكبدهتــا البــالد جــراء 
موازاهتــم بــن التمســك بالقيــم واالنغمــاس يف وحــل “بنــاء الــدول” إىل جانــب أهــداف 

أخــرى مكلفــة دون أن تكــون مثمــرة.

أمــا هنــج “املصلحــة الوطنيــة” كمــا اعتمــده العديــد مــن املثقفــن والسياســين، فقــد جتــاوز 
اخلــط الــذي اســتندت إليــه الواقعيــة واملتمثــل يف االلتــزام اإلمســي بالقيــم يرافقــه علــى أرض 
الواقــع المبــاالة فعليــة أو نوعــاً مــن التشــكيك الدائــم مبــا يالمــس االأدريــة. مييــل الوطنيــون 
حنــو املوقــف القائــل بــأن الرويــج للقيــم األمريكيــة خــارج احلــدود الوطنيــة هــو أمــر غــري فّعــال 
ويضــر مبصــاحل الواليــات املتحــدة وينبغــي أال يشــّكل عامــاًل يف رســم السياســة وتنفيذهــا. 
عــراق صــدام يشــكل برســانته مــن أســلحة الدمــار الشــامل هتديــداً للواليــات املتحــدة؟ رد 
الفعــل الــذي كان الوطنيــون ســيجنحون إليــه هــو القضــاء علــى التهديــد دون الدخــول يف 
غياهــب عمليــة بنــاء الــدول الــي هتــدف إىل تغيــري العــراق ليتماشــى مــع املعايــري الــي يدعــو 
إليهــا احملافظــون اجلــدد، معتربيــن أن هــذا اجملهــود عــدمي اجلــدوى وقــد يتحــول إىل مــزراب 
يســتنفز املــوارد األمريكيــة. وعليــه، فهــم يعتقــدون أنــه كان جيــب إلقــاء مهمــة إعــادة بنــاء 
العــراق وفــق أي صيغــة مناســبة علــى كاهــل اجملتمــع الــدويل، واالمتنــاع عــن أي عمــل فــردي 

أو حــى ثنائــي يف هــذا اجملــال. 

شــّكل الوطنيــون جــزءا مــن إدارة بــوش اإلبــن الــي ضمــت يف الواقــع خليطــاً مــن مؤيــدي 
املــدارس الثــالث: التدخليــة والواقعيــة والوطنيــة. يف حماولــة متعمــدة إللغــاء إرث إدارة بــوش 
اإلبــن، تبنــت إدارة أوبامــا يف بدايتهــا مبــدأ الدوليــة لتحــرز إخفاقــات متتاليــة يف أغلــب 
امللفــات السياســية الدوليــة الــي اخنرطــت فيهــا، وأظهــرت بشــكل غــري مســبوق عجــزاً عــن 
القيــادة أو أخــذ املبــادرة مــن كوريــا الشــمالية إىل أوكرانيــا، ومــن القضيــة الفلســطينية إىل الربيــع 

العــريب، فوجهــت جهودهــا كافــة إىل عقــد اتفــاق مــع إيــران مهمــا كان الثمــن. 
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إنطالقــاً ممــا ســبق، ميكــن إســناد فضــل إثبــات عــدم فعاليــة وأهليــة مبــدأ الدوليــة إىل إدارة 
أوباما. إال أن الرئيس أوباما شــارك بنفســه يف حتويل مســار السياســة اخلارجية األمريكية من 
سياســة منخرطــة يف قضايــا العــامل إىل سياســة منســحبة مــن مســؤولياهتا الدوليــة، معتمــداً ولــو 

ضمنيــاً منطــق دعــاة تغليــب املصلحــة الوطنيــة.

رمبا مل جياهر أوباما نفســه بدعم املدرســة اخلامســة يف السياســة اخلارجية وهي “اإلنعزالية”. 
إال أن أفعالــه وامتناعــه عــن القيــام بــأي عمــل، اعتمــاده سياســات واضحــة وعــدم اعتمــاده 
أي سياســة، تصرحياتــه وإعــادة النظــر مبضموهنــا، كلهــا شــكلت يف الواقــع مســاراً أســس 
تدرجييــاً لإلنعزاليــة ســواء يف شــكلها العدائــي الــذي تبنــاه دونالــد ترامــب عــرب مبــدأ “أمــريكا 

أواًل” أو يف معناهــا التقليــدي الــذي يدعــو إىل التحــرر مــن املســؤوليات والتخلــي عنهــا.

منوذج التحّول يف السياسة اخلارجية األمريكية مع ترامب  

بــن اإلنعزاليــة والوطنيــة قاســم مشــرك يتمثــل بالتشــكيك بقــدرة ســائر دول العــامل علــى 
تقبّــل القيــم األمريكيــة و/أو مالئمــة تطبيــق هــذه القيــم خــارج حــدود الواليــات املتحــدة. 
يف شــكلها العدائــي، تؤمــن االنعزاليــة أن النظــام الــدويل وضــع الســتغالل الواليــات املتحــدة 
وحرماهنــا مــن حســناته. ويف حــن أظهــرت إدارة ترامــب يف بدايتهــا تداخــاًل بــن عناصــر عــدة 
مــن مــدارس السياســة اخلارجيــة، بينهــا مــا أطلــق عليــه “التدخليــة املصححــة” )الــي تشــدد 
علــى املكاســب الــي قــد حتققهــا الواليــات املتحــدة مــن التحــّول العاملــي( والواقعيــة والوطنيــة 
واإلنعزاليــة، فــإن االســتنزاف الكبــري الــذي حلــق بــإدارة ترامــب حنــى بالسياســة اخلارجيــة إىل 

اإلنعزاليــة العدائيــة علــى الرغــم مــن اســتمرار التدخــل اخلفــي بشــكل متقطــع.

إن املؤسســات األمريكيــة كافــة مــن وزارات ووكاالت وقــوات مســلحة وجمتمــع االســتخبارات 
تعمــل مــن أجــل البيــت األبيــض وحتــت إدارة الرئيــس. قــد يكــون مــن غــري املؤكــد إذا مــا 
كان دونالــد ترامــب ســيُنتخب لواليــة ثانيــة أو إذا كان ســيبقى ثابتــاً يف مواقفــه يف النصــف 
الثــاين مــن واليتــه احلاليــة، ومــع ذلــك فــإن الديناميــات احلاليــة للسياســة اخلارجيــة األمريكيــة 
هتــدف إىل حتقيــق الرؤيــة املدجمــة لإلنعزاليــة العدائيــة، مــع التأكيــد علــى املصلحــة الوطنيــة 
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للواليــات املتحــدة والســعي للتغلــب علــى، أو جتــاوز، أو حــى تفكيــك الرتيبــات غــري الثنائيــة 
الــي تعتربهــا ضــارة هلــا. إن اإلدارة األمريكيــة الــي تعــززت يف ســبعينيات القــرن املاضــي عــرب 
فــرض املزيــد مــن الضوابــط والتوازنــات علــى الســلطة التنفيذيــة، هــي قمــة يف الركــود املمنهــج 
بــكل مــا يتعلــق بتحقيــق التغيــري. قــد يصــف ترامــب وأنصــاره عــدم االســتجابة الفوريــة للرؤيــة 
اجلديــدة بأهنــا مقاومــة مــن “الدولــة العميقــة”، وقــد يُنظــر إليهــا مــن جهــة أخــرى كنــوع مــن 
احلمايــة ضــد التغيــري االندفاعــي، مــا يبطــئ مــن ســرعة حتقيقــه لكنــه يف النهايــة يدخــل إىل 

حيــز التنفيــذ.

مواقف وانعكاسات على العراق وسوريا ولبنان

إن إعــادة التقييــم اجلذريــة الــي ينخــرط فيهــا صقــور النهــج اجلديــد يف السياســة اخلارجيــة مل 
تؤثــر بعــد بشــكل كبــري علــى العــراق وســوريا ولبنــان، علــى الرغــم مــن القــرار “املفاجــئ” 
باالنســحاب مــن ســوريا. وال ميكننــا اعتبــار هــذا األمــر اســتثناًء مقصــوداً أو دائمــاً، بــل هــو 
جمــرد جتســيد لتــدين منســوب أمهيــة هــذه البلــدان الثالثــة يف املراجعــة احلاليــة الــي متــّر هبــا 

سياســة الواليــات املتحــدة.

يف نــوع مــن االستشــراف الواقعــي، تشــي اخلطــوط العريضــة للمراجعــة الــي حتصــل أن الوضــع 
الراهــن ســيتعرض لتحــّوالت كبــرية. إن رغبــة الصقــور القصــوى تتمثــل يف تقليــص العالقــات 
مــع العــراق إىل مســتوى التعامــل ليــس إال، والتخلــي عــن ســوريا ومواصلــة الضغــط علــى لبنــان 
بســبب خضوعــه للســيطرة اإليرانيــة. كل رغبــة مــن هــذه الرغبــات القصــوى تواجــه مقاومــة 
مؤسســاتية وسياســية، لكــن كاًل منهــا مدفــوع أيضــاً برغبــة القضــاء علــى كل مــا يصــّور بأنــه 
يــؤذي املصــاحل األمريكيــة. إن احلجــة الــي تســاق ضــد النهــج اجلديــد يف التعاطــي مــع العــراق 
هــي أن خفــض العالقــات مــع بغــداد إىل مســتوى التعامــل عندمــا يســتدعي األمــر ذلــك، 
هــو مبثابــة التخلــي عــن اســتثمار كبــري يف الــدم واملــال عملــت عليــه أمــريكا علــى مــدى أكثــر 
مــن عقــد مــن الزمــن. أمــا احلجــة املعاكســة فتقــول إن اخلــروج مــن اســتثمار ســيء هــو دومــاً 
قــرار صائــب. بالنســبة إىل ذريعــة ضــرورة انســحاب الواليــات املتحــدة مــن ســوريا، فهــي تقــوم 
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على وجوب أن تعرف واشــنطن أن روســيا بات لديها اليد الطوىل هناك بســبب سياســات 
إدارة أوبامــا املــرددة واملشوشــة، وجنحــت يف حتقيــق االســتقرار بعــد ســنوات مــن احلــرب. 
وتقــوم أيضــاً علــى ضــرورة أن حتــدد الواليــات املتحــدة مصاحلهــا يف ســوريا وهــي أمــن إســرائيل 
واحتــواء النفــوذ اإليــراين أو عكســه، ومــن املمكــن حتقيــق هذيــن اهلدفــن عــرب متكــن إســرائيل 
والتنســيق مــع روســيا. أمــا الذريعــة املعاكســة فتعتــرب أن االنســحاب األمريكــي مــن ســوريا هــو 
مبثابــة خيانــة لقــوات ســوريا الدميقراطيــة وختلــي عنهــا، ليــأيت مــن يعــرض عليهــا ويؤكــد أنــه 
مهمــا كانــت العالقــة بــن الطرفــن وديــة ومثمــرة، فقــد كانــا منــذ البدايــة علــى بينــة أهنــا عالقــة 
تعاقديــة تقتصــر علــى مهمــة أجنــزت وهــي القتــال ضــد الدولــة اإلســالمية. فيمــا خيــص لبنــان، 
تقــول احلجــة الــي ال ُيشــكك فيهــا إن كل املســاعدات الــي متنــح لــه تصــب بشــكل مباشــر 
أو غــري مباشــر يف مصلحــة احلاكــم اإليــراين فيــه، فيمــا فشــلت كل اجلهــود للحــّد مــن نفــوذه 
أو حــى لتحقيــق اســتقرار فعلــي علــى األراضــي اللبنانيــة. فالركيــز علــى االســتقرار هــو إقــرار 
هبشاشــته أو بغيابــه أكثــر منــه جهــد فعلــي وفّعــال لتحقيــق اســتقرار دائــم. مــن هنــا يــرى الذيــن 
يســوقون هــذه احلجــة أن اهنيــار النظــام يف لبنــان بشــقيه السياســي واالقتصــادي هــو أمــر ال 
مفــّر منــه، وجــّل مــا تفعلــه املســاعدات األمريكيــة الــي تســتخدم يف الواقــع خلدمــة املصــاحل 

اإليرانيــة، هــو تأخــري وقــوع احملتــوم.

مستقبل ضبايب

هــذه األفــكار املريــرة قــد تتحقــق أو قــد ال تتحقــق، لكــن املؤكــد أن مــن ســريجح كفــة أحــد 
هذيــن اخلياريــن مســتقباًل ليســوا العراقيــن والســورين واللبنانيــن. فجميعهــم فشــلوا ســابقاً يف 
االســتفادة مــن االهتمــام األمريكــي بقضاياهــم، ومل يتمكنــوا مــن التأســيس جملموعــة ضغــط 
يف واشــنطن تتمتــع باملصداقيــة لتشــكل صمــام أمــان ضــد التقلبــات السياســية يف الواليــات 
املتحــدة. مــا سنشــهده هــو جــدل أمريكي-أمريكــي بــن رؤى ومصــاحل متعارضــة ومتناقضــة، 
يف ظــل منــاخ مؤسســايت حيبــذ اســتمرار الوضــع الراهــن مقابــل إدارة تعمــل بقــوة لتحقيــق تغيــري 

جــذري.
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بغــض النظــر عمــا ســتؤول إليــه األمــور، الــدرس الفعلــي الــذي جيــب علــى القــوى املؤيــدة 
للدميقراطيــة أن تســتقيه مــن األخطــار الدامهــة خيتصــر بالتــايل: االنتبــاه والركيــز علــى اجلــدل 
الداخلي يف واشنطن، التحلي بالتواضع، اخلروج من نظرية املؤامرة والتواصل أكثر وبشكل 
مباشــر مــع اجلهــات الفاعلــة األمريكيــة. هــذه األمــور جمتمعــة تشــكل وصفــة قــد حتــول دون 
انزالقهــم جمــدداً حنــو اهلاويــة يف املســتقبل، هــذا إذا كان مــا زال أمامهــم مســتقبل واضــح 

املعــامل يتطلعــون إليــه.
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