هدف الحلرير:
مداولت ملشًت اإلاىٍُ الحُِِي للعُاظت ألامشٍُٕت في اإلاىؼِت ,و جدلُل اإلاىاٍُ العُاظُت التي
ً
حلؼُىا الجىاب ألاُشب بلى الحُِِت سهم صلىبت هزا و حلزسه هـشا لضئبُِت هزه اإلاىاٍُ و ُلت
ؼٌاًُتها في ؤهلب ألاخُان.

ملدمة:
ًدىاو٘ هزا الخِشٍش ُظُت مخذاولت بحن الباخثحن و املحللحن العُاظُحن و هي ُظُت الاوسحاب
ألامشٍٖي مً مىؼِت الؽشَ ألاوظؽ ,و ٌعخذلىن كليها بالخوحر الٕبحر في اإلاىاٍُ والعُاظاث
ً
ً
ألامشٍُٕت خصىصا اللعٕشٍت منها في مىؼِت الؽشَ ألاوظؽ ,وفي الِظُت العىسٍت جدذًذا ,و
ظخداو٘ الباخثت مً خال٘ هزا الخِشٍش ػشح ًشطُت الاوسحاب و مىاُؽتها و ؤلاحابت كلى ظاا٘:
ً
هل ًلال ؤمشٍٖا اوسحبذ مً مىؼِت الؽشَ ألاوظؽ؟ و ما هى ؼٖل هزا الاوسحاب؟
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مظاهرىاندحابىالدورىاألمروكيىاقلومواًىودورواً:
أوال :الانسحاب من العراق
َ
بن ؤو٘ َم َلمذ ٌُلؼى للمخابم للؽإن ؤلاُلُمي بخوحر العُاظت ألامشٍُٕت في اإلاىؼِت ,هى بكالن ؤمشٍٖا
ُ
كً سحب ُىاتها مً اللشاَ بلذ اخخال٘ كعٕشي دام ُشابت حعلت ؤكىام ,مىز بذاًت الحشب التي
ؼنها (حىسج بىػ الابً) كلى اللشاَ ,ووكذه بىصش ظشَم ,ؤظذ٘ خلٌه (باساْ ؤوباما) ّ
العخاس
ِ
ً
كلى ِجلٗ الحشب ساطُا بالِلُل الزي ؤمٕىه جدُِِه مً خشب ٔلٌذ الوالي والىٌِغ لخـهش لللالم
ؤحمم الِذساث املحذودة للِىة ألامشٍُٕتًِ ,ذ ٔان الهذي الحُِِي للملُت خشٍت اللشاَ التي
اجخزث حعمُت (الوضو ألامشٍٖي) ,هى ؤن جـهش الىالًاث اإلاخدذة للالم ما بلذ هجماث ظبخمبر ,ؤن
الِىة اللعٕشٍت ألامشٍُٕت هي التي ظخدذد الىومت التي ظِعحر الخاسٍخ كلى هذاها ,لًٕ ؤجذ
ٌؽخه بىػٓ ,ما ًِى٘ البروًِعىس (بآٌُدؾ) الزي خذم في خشب ًُدىام
الشٍاح في اللشاَ بما لم ِ
ُبشجبت كُِذ في الجِؾ ألامشٍٖي ,ؤاهذ جلٗ الحشب ُذ ؤزبدذ ؤهه سهم ؤهه ال جىحذ ُىة كعٕشٍت في
اللالم جٌىَ ُىة الىالًاث اإلاخدذة ًةن جلٗ الِىة ال ًمًٕ الاكخماد كليها وخذها في جدُِّ
ً
ّ
ٌؽٖل نهاًت ِلٌٕشة الهُمىت ألامشٍُٕت اكخمادا كلى
الىصشٓ ,ما ؤن الاوسحاب ألامشٍٖي مً اللشاَ ِ
ّ
جلٗ الِىة ( ,)1هزا الاوسحاب وطم ؤو٘ بزوس
الؽٗ بالِىة ألامشٍُٕت الؼاهُت ,والزي صاد صىستها
ً
ً
اهتزاصا ؤهه ؤصبذ اهؼباكا مشسخا ؤن الِاكذة هي مً هضمذ ؤمشٍٖا في اللشاَ و مشهذ ؤهٌها في
التراب .
ثانيا :جعاملها الضعيف مع كضاًا الربيع العربي بؽٖل كام وكذم بشوص الذوس ألامشٍٖي
بالىاحهت ,خُث ؿلذ مىاٍُ ؤمشٍٖا مِخصشة كلى الخصشٍداث الٕالمُت ,وختى في خالت لُبُا ٔان
ً
ً
ً
الخذخل اللعٕشي ألامشٍٖي دوسا معاكذا ومعاهذا للذوس الٌشوس ي الزي اجخز دوس الُِادة
ً
والخىحُه ,هزه اإلاىاٍُ التي بذث ؤنها مخخلٌت جماما كً الذوس ألامشٍٖي العابّ في كهذ (بىػ
الابً) ومعخوشبت مً دولت الِؼب ألاوخذ في اللالم ,مما دًم املحللحن والعُاظُحن بلى اتهام
) )1دمحم ماض ي .واؼىؼً http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8 -
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A -%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 --%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC %D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9 -%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9 -%D9%82%D9%88%D8%A9%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-/31802844
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ؤمشٍٖا بالعجض والخِاكغ كً معاولُاتها في اإلاىؼِت ,جِى٘ الٖاجبت هجاح ؤلابشاهُم ؤن ؤمشٍٖا " ال
ً
جملٗ الِذسة كلى خل اإلاؽأل ؤمشٍٖا في اإلاىؼِت والتى جخطخم ًىما بلذ ًىمً ,هي ال حعخؼُم
بًِاي الحشب ألاهلُت في ظىسٍا ,وألاهم بنهاء الصشاق الٌلعؼُجي ؤلاظشائُلي ,وال ؤن جىٍُ الِمم
الزي ًِىم به الجِؾ اإلاصشي طذ اإلالاسطحن العُاظُحن ,ؤو مىم الٖابىط الؼائٌي الذمىي في
اللشاَ مً الخمذد ,لزا ًجب كلى صىاق العُاظت في ؤمشٍٖا ؤن ٌلترًىا ؤنهم ًِذوا الؽشَ ألاوظؽ
بٌِذانهم العُؼشةً ,إمشٍٖا الِىة اللـمى الىخُذة في اللالم جٍِ كاحضة ؤمام هزا الخدى٘ وال
()2
حعخؼُم ؤن حلالج ما ًدصل.
ثالثا :خفوت الدور ألامريكي في اللضية الفلسطينيةً ,لم ولذ هشي رلٗ الخذخل العابّ
والشكاًت الحثِثت إلاصالح اظشائُل كً ُشب وظليها بلى ّ
مؽألها مم الٌلعؼُيُحن ,وُذ ًؽلذ
خل
ِ
ً
ً
ً
اللال َِت بحن بظشائُل واللشب وفي الِظُت الٌلعؼُيُت جدذًذا.
ًؽال رسَلا في خل اإلاؽأل ِ
ودل َل كلى هزا الٌؽل اهذالق الاهخٌاطت الثاهُت كام 2٢٢٢م ,والتي اظخمشث بلى 2٢٢5م ,ؤاهذ
مً ؤكىٍ اإلاىاحهاث بحن بظشائُل والٌلعؼىِىحن في الخاسٍخ الحذًث ,وخؼم ؤسٔان كملُت العالم
ُ
وؿهش جظائ٘ جإزحر ألامشٍٖان كلى ٓال الؼشًحن( ,)3لِذ بذث بظشائُل هي التي جذبش ؤمشها في
ُ
اإلاىؼِت دون معاكذة ؤمشٍُٕت جزٓش.

(http://arabpostonline.com/2013-08-13-12-18-13/4731-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84- )2
%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7.html#sthash.Y5gZj771.dpuf
(http://arabpostonline.com/2013-08-13-12-18-13/4731-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84-)3
%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7.html#sthash.Y5gZj771.dpuf
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ابعا  :عدم كد تها على السيطرة على ثمدد داعش وآخٌائها بدؽُٕل جدالٍ ُؤ َممي ّ
طذه ,وهي
ر
ر
ًِؽ جداو٘ اخخىاء ألاصمت مً خال٘ الظشباث الجىٍت طذ مىاُم داكؾ ,وهى ما ًخٌّ كلُه
الخبراء بإهه بحشاء كبثي وال ٌوحر مً الىطم كلى ؤلاػالَ ( ,)4ولخذا ُسْ عجضها في مىاحهت داكؾ
َ
حلضي كلى وومت ؤن داكؾ هي بعبب
ؤخزث
جدىصل مً معاولُاتها و ً ِ
ؤلاظالم ُ
الع ِ ّجي في اإلاىؼِت وهدُجت لتر ِاخي الذو٘ اللشبُت في
ُ
الخلامل مله ,وهزا ما ؤزاس خٌُـت ُخلٌاء ؤمشٍٖا مً
اللشب ,بر ؤن ؤمشٍٖا جخلامل مم ملٍ ؤلاسهاب كلى ؤن
داخل اإلاىؼِت ال ؿاهشة كاإلاُت لها ؤظبابها في
ؤظبابه مً ِ
ُ
()5
العُاظاث الوشبُت راتها  ,ومىطىق داكؾ وكذم ُذسة
ؤمشٍٖا في العُؼشة كلُه سهم الحلٍ الزي ؼٖلخه لٖي
ً
جِض ي كلُه ؤمش ّ
مدحر ًلال وهى ال ًخشج كً ؤمشًٍ ازىحن :
ِ
ألاول :هى ؤن ؤمشٍٖا هحر معخعجلت في الِظاء كلى داكؾ
ورلٗ للذة ؤظباب ؤهمها :بػالت كمش الىـام العىسي
واظخمشاس الٌىض ى ,وإلطلاي ُذساث ٔل ألاػشاي بما ًيها الىـام
واًشان واإلالاسطت واإلاِاجلحن الجهادًحن .
ً
الثاني :هى ؤن ؤمشٍٖا كاحضة ًلال كً الِظاء كلى هزا الخىـُم اإلاعلح ,والزي ٌعخخذم ؤظالُب
هحر جِلُذًت في الِخا٘ والاهدؽاس ,وبن الخؼؽ والاظتراجُجُاث ألامشٍُٕت لم جىجح في الخلامل
مله.
و مً خال٘ الاظخِشاء وألادلت الٕثحرة ,والتي جذ٘ كلى ؤن ؤمشٍٖا حعخؼُم الِظاء كلى داكؾ لى
ً
ؤنها ؤسادث ,اجطح للباخثت ؤن ؤمشٍٖا هحر حادة في هزا اإلاىطىق ,لن خؼش داكؾ ماصا٘ مدصىسا
ُ
في ظىسٍا واللشاَ و ُمعُؼش كلُه ولم جمغ خؼىػها الحمشاء بلذ ,وهي حعخخذمها في للبت
الاظخجزاي التي جللبها في ظىسٍا واللشاَ .

(: http://arabpostonline.com/2013-08-13-12-18-13/4731-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84-)4
%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7.html#sthash.Y5gZj771.dpuf
(http://omandaily.om/?p=302187)5
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خامسا :الاثفاق النووي الاًراني وانسحابها خليجيا
لِذ ٔان الاجٌاَ الىىوي ألامشٍٖي الاًشاوي ٔاسزت وواُلت ٓبحرة في هـش الذو٘ الخلُجُتًِ ,ذ
ً
ً
خِِذ اًشان اهخصاسا ٓبحرا اظخؼاكذ به ؤن جخشج مً ؤصمت الحصاس الاُخصادي ,وؤن حعلم
ً
بميؽأتها الىىوٍت دون جذمحر ؤًظا وؤن جدخٌف بدِها في بشامجها الىىوٍت العلمُت ,بطاًت بلى ٔل
ُذساتها اللعٕشٍت والصاسوخُت ,والتي ٔاهذ بظشائُل جذًم في ظبُل خشمانها منها وادخالها طمً
اإلاٌاوطاث.
ً
ً
برا ُذ جدشسث ٔل الِذساث الاًشاهُت ولم جدشمها اإلاٌاوطاث ًللُا بال مً الِىبلت الىىوٍت ,التي هي
بالظاط ومً الىاخُت اللملُت ال حعخؼُم اظخخذامها في اإلاىؼِت ,وال هخىُم ؤنها ٔاهذ جخؼؽ
الظخخذامها لى ؤنها اظخؼاكذ ,ولًٕ ؤهم هدُجت وؤخؼشها كلى دو٘ اإلاىؼِت ؤن ؤمشٍٖا بلذ
ً
الاجٌاَ هحرث حلاملها واظتراجُجُتها باإلاىؼِت ,وخاصت مم دو٘ الخلُج ,وُذ وضح هزا حلُا في
خىاس ؤحشاه ؤوباما مم الصحٌي ألامشٍٖي الباسص جىماط ًشٍذمان ًىم العبذ (,)2٢15/4/4
ً
ووؽشجه صحٌُت هُىٍىسْ جاًمض ؤن الشئِغ ألامشٍٖي (باساْ ؤوباما) اظدبلذ ؤن جٖىن بًشان مصذسا
للتهذًذ باليعبت للعلىدًت والذو٘ اللشبُت الخلُجُت ألاخشي ,وُا٘ :بهه ٌلخِذ ؤن "ؤٓبر
التهذًذاث التي ًىاحهها خلٌاء واؼىؼً مً اللشب العىت ُذ ال جٖىن مً حهت بًشان ,وبهما مً
ً
الاظدُاء داخل بلذانهم " ( ,)6وُذ ُا٘ هزا ؤوباما مخىاظُا خؼش الخذخالث ؤلاًشاهُت في ٔل بلذان
َ ً ُ ً
شوبا ٓبري في ٔل مً َ
الُمً والعلىدًت واللشاَ ولبىان,
اإلاىؼِت ,وهي جذخالث ؤخذزذ ًِخىا وخ
ًخؼش التهذًذ الاًشاوي ًخمثل في ؤهه ًىٌز بلى ُكمّ ُ
الب َيُت الذاخلُت للؽلىب ؤلاظالمُت وٍدذر
ً
ُ
شوخا ٓبحرة بها ,ويهذد َ
بالهُمىت كليها مً الذاخلٓ ,ما ؤن هزا الٕالم مً سئِغ دولت ؤمشٍٖا
ؼ
ً
الحلٍُ ألآبر لذو٘ الخلُج ٌلؼي اهؼباكا لذيهم ؤن ؤمشٍٖا جخخلى كً التزاماتها وجذًش ؿهشها لهم
ً
ّ
َ ْ
الؽُعيًِ ,ى٘ (ٔىلً دوْ) ؤظخار الؽاون الذولُت
وجذكهم وحها لىحه في مىاحهت الىخؾ ِ
ً
بجاملت (حىسج ماٌعً) ألامشٍُٕت ,ؤن (كُِذة ؤوباما) ؤخذزذ جشاحلا في الذوس والصىسة ألامشٍُٕت
في مىؼِت الؽشَ ألاوظؽ ,وًِذث خلٌاءها في اإلاىؼِت الثِت بها وبخلهذاتها بدماًتهم ( )7والزي
ً
ًخطح مً خال٘ اظتراجُجُت ؤمشٍٖا الجذًذة في الخلُج جدذًذا ,ؤنها بلذ الاجٌاَ الىىوي ؤدخلذ
(http://www.wahdaislamyia.org/issues/163/mhakim.htm )6
( )7اإلاصذس هٌعه
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بًشان طمً ؼبٕت جىاصهاتها في اإلاىؼِت ,كلى خعاب اللشب والذو٘ الخلُجُت ,وهزا ٌلجي ؤن اًشان
ظُٖىن لها ٔلمتها في ٔل ما ًجشي في اإلاىؼِت مً جٌاهماث ,وخاصت في الِظُت العىسٍت,
ّ
ًمًٕ لها ؤن
وباكخِادي ًإن هزا اإلإعب هى مً ؤهم ما خِِخه بًشان مً الاجٌاَ الىىوي والتي ِ
ً
حعخٌُذ مىه و ْ
حع َدثمشه بؽٖل ّ
حُذ ,ولًٕ هزا ًـل مخىٌُا كلى مذي التزام بًشان كلى الىهج
ِ
الزي خذدجه لها ؤمشٍٖا في اإلاىؼِت ,وخاصت كالُتها بةظشائُل وكذم اصكاحها و اإلاعاط
بمصالحها.
سادسا  :سكوتها على الحدخل الروس ي في سوريا ,و حعلُمها ملٍ الِظُت العىسٍت لشوظُا,
ً
ًمىز بذء الثىسة العىسٍت ٔان اإلاىٍُ الشوس ي هى اللامل الحاظم في معاهذة الىـام بكالمُا و
ً
كعٕشٍا ,بِىما آخٌى الجاهب ألامشٍٖي بالجاهب ؤلاكالمي اإلاشاون واإلاخزبزبًِ ,ذ بذث سوظُا هي
صاخبت الِى٘ والٌلل في الِظُت العىسٍت ,مم ظٖىث ؤمشٍٖي واضح ,و ُذ بذي هزا العٖىث
ً ً
معخوشبا حذا مم الخذخل اللعٕشي اإلاباؼش للِىاث الشوظُت في ظىسٍا في 2٢15م ,وهي سدة ًلل
كملُت هحر الخصشٍداث الاكالمُت الباهخت للخاسحُت ألامشٍُٕت كً اظدىٖاس الخذخل ,وهزا اإلاىٍُ
ؤكؼى الاهؼباق ألآبر كً جشاحم الذوس ألامشٍٖي في اإلاىؼِت ,وحعلُمه مٌاجُدها للشوط ,لًٕ ما
وضح بلذها ؤن هىاْ ؼبه اجٌاَ بحن سوظُا وؤمشٍٖا ًُما ًخص ظىسٍا الُىم ,وهما ًخالُُان في
ٓثحر مً الىِاغ وؤن اإلاىٍُ ألامشٍٖي الُىم ًمُل بلى بمٖاهُت الخٌاهم مم الىـام الِائم بخلذًل
ظلىٓه وخٌع ُذساجه اللعٕشٍت( ,)8و هىاْ الٕثحر مً الباخثحن و املحللحن ؤسحلىا هزا التراحم
ً
ألامشٍٖي لحعاب الشوط في ظىسٍا بلى اظتراجُجُت ؤمشٍُٕت ,تهذي بلى حلل الشوط ًىٌزوها بذال
كنهم ,وٓما ُا٘ (دمحم مخخاس الؽىُِؼي)" :ما هشاه الُىم مً جذخل سوس ي في ظىسٍا هى جدُِّ
لهذاي ؤمحرُٓت بلظالث سوظُتً ,المحرُٓىن بما و ِسزىه مً ِخبراث الاظخلماس ألاوسبي للمىؼِت
ً
وباػالكهم كلى دواخلها ْؤو َعى مً الشوط بالللبت الاظتراجُجُت في ظىسٍا ,ولِغ ظشا ؤن ألامحرُٓىن
معشوسون بالخذخل الشوس ي ,وٍشوهه ًشصت للٌٌٕٕت مً كىجهُت(بىجحن) ( ,)9و هزا ما ًمًٕ ؤن
ولخبره طمً الاظتراجُجُت ألامشٍُٕت في الخذخل كً بلذً" ,اإلاىؼِت اللشبُت -مً وحهت الىـش
ألامحرُٓتً -يها ًائع مً البؽش وًائع مً الخذًً ؤلاظالمي ًجب جِلُصه بإي وظُلت ,والثىسة
َ ْ ٌ
صهشة ملىُت باظخجزاي ٔل ألاػشاي هحر اإلاشهىب ًيها مً ألاكذاء والحلٌاء ,مً
العىسٍت م
ْ
العلٌُت الجهادًت ُ
العيُت بلى اإلاُلِؽ َُاث الؽُلُت ,ومً بًشان بلى جشُٓا ,ومً دو٘ الخلُج بلى
()8مشٓض دساظاث الؽشَ ألاوظؽ -ألاسدن http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon
()9دمحم مخخاس الؽىُِؼي – الجضٍشة هذ http://www.aljazeera.net/news/survey/2015/9/30/-
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سوظُا ,لًٕ سوظُا ٔاهذ خاسج دائشة هزا الاظخجزاي ,ولِغ مً اإلابالوت الِى٘ بن حشٍمت ؤمحرٔا في
خّ العىسٍحن ال جِل ًـاكت كً حشٍمت سوظُا ,لن ؤمحرٔا هي التي مىلتهم العالح الىىعي
واإلاىؼِت آلامىتًِ ,ظذ كلى زىستهم بالخدى٘ بلى مزبدت مٌخىخت ( ,)1٢وظخيخـش ؤمشٍٖا بلذ اهتهاء
املحشُت لحصذ الوىائم .
أمروكاىىبونىأدبابىاالندحابىوىضروراتىالوجودى:ى
ً
ً
ً
ً
برا اكخبرها ؤن الاوسحاب ألامشٍٖي مً اإلاىؼِت هى اوسحابا خُُِِا و ُشاسا ؤمشٍُٕا بالتراحم كً
دوس الالكب الشئِس ي في اإلاىؼِتً ,ىدً هٌترض ؤن لهزا الاوسحاب ؤظبابه التي هخىُم ؤنها ال جخشج
كً املحذداث ألاظاظُت للعُاظت ألامشٍُٕت في اإلاىؼِت.

و هي أوال :النفط

ً
وهىا جشد ًشطُت مىدؽشة ومخذاولت بحن العُاظُحن و هي الععي ألامشٍٖي بلى الآخٌاء هٌؼُا بعبب
ؿهىس ُصت (الخٕعحر الهُذسولُٖي) في ؤمحرٔا واظخوىائها
ً
معخِبال كً الىٌؽ الخلُجي ,خُث وسد في ميؽىس في
ً
ً
ُ
ؼهذه
صحٌُت الحُاة اللىذهُت ؤن "جشاحلا ٓبحرا
َ
اخخُاج ؤمشٍٖا لىٌؽ اإلاىؼِت ,خُث باجذ حعخىسد ؤُل
مً  %15مً اخخُاحاتها مً الىٌؽ مً الؽشَ
ألاوظؽ ,وحعحر الىالًاث اإلاخدذة بخؼى زابخت هدى
الآخٌاء الزاحي في مجا٘ الؼاُتٓ ,ما جِى٘ املجلت بن
كىامل كذة هحر مخصلت هالبا بالحىذة العُاظُت
ألامشٍُٕت ,ؤطلٌذ ؤظغ جدالٌاث وؼشأاث واؼىؼً
في اإلاىؼِتٓ ,ـهىس الخٕعحر الهُذسولُٖى الزي ُلل اكخمادها كلى الىٌؽ الخلُجي وُُمخه
الاظتراجُجُت ,وؤولىٍت اللالُاث مم العلىدًت ودو٘ الخلُج ,مآذة ؤن واؼىؼً ظدخخؼى
ً
العلىدًت ُشٍبا ٔاإلاصذس ألاو٘ للىٌؽ الخام"(.)11

()1٢دمحم مخخاس الؽىُِؼي – الجضٍشة هذ http://www.aljazeera.net/news/survey/2015/9/30/-
(http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=13763134-)11
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ً
ولًٕ هزا الىٌؽ الزي آدؽٌذ ػشٍِت لخلذًىه ماخشا و هى ما ٌعمى بالىٌؽ الصخشي ًخمحز
ً
كً الىٌؽ الخِلُذي ؤوال بطخامت جٖالٍُ حلذًىه وؤًظا بعشكت هظىب آباسه ,والتي ظدبلى
ً
رسوتها خال٘ العىىاث الِلُلت اإلاِبلت ُبل ؤن جيخهي ٔلُا بلذ خىالي  2٢ – 15كاما ,وهزا ما ظحزًذ
مً ؤهمُت مىخجي الىٌؽ الخِلُذًحن ,هزا باإلطاًت بلى ؤن الاهخٌاض في اظخحراد ؤمشٍٖا للىٌؽ
اللشبي ال ٌلجي ؤن ؤمشٍٖا ظخترْ اإلاىؼِت وظخٍٕ كً الاهخمام بمصالحها ًيهاًِ ,ذ ؤوضحذ
دساظت ؤمشٍُٕت وؽشتها مجلت ألاهشام جِى٘" :ؤن صٍادة بهخاج الىٌؽ ألامشٍٖي ,وُلت الىاسداث
ألامشٍُٕت الىٌؼُت مً الخلُج اللشبي ال ٌلىُان ًِذان الىالًاث اإلاخدذة إلاصالحها فى اإلاىؼِت
بإظشها ,مؽحرة بلى ؤن الىالًاث اإلاخدذة ال حؽاسْ فى ؤمً اإلاىؼِت بعبب الىٌؽ ًدعب ,وؤن
الىالًاث اإلاخدذة ال جضا٘ جشي هٌعها ؤنها ألامت التي ال هجى كنها فى ؿل جؼىٍشها للذد مً
الاظتراجُجُاث الِىمُت والذًاكُت واللعٕشٍت التي جآذ مصالح الىالًاث اإلاخدذة واظلت الىؼاَ
فى الىـام الاُخصادي والخجاسي اللالمي " ( ,)12وهزا ًآذ ؤن ُظُت الىٌؽ الصخشي هي ُظُت
ً
ً
هحر كملُت وهحر مجذًت اُخصادًا لمشٍٖا وال جادي بلى آخٌائها هٌؼُا واظخوىائها كً هٌؽ الخلُج
و جشٓها اإلاىؼِت كلى ألاُل في اإلاعخِبل اإلاىـىس.
ثانيا :أمن إسرائيل:

ً
وٍِا٘ في هزا ؤن بظشائُل ُذ وصلذ بلى خذ الآخٌاء حعلُدُا خُث ؤنها الِىة الىىوٍت الىخُذة
في اإلاىؼِت ,وُذ مهذث لها ؤمشٍٖا العشٍش لخىام مشجاخت بلذ الاجٌاَ الىىوي ألاخحر مم بًشان ,ولًٕ
ً
مم رلٗ ًةن لهزا الاجٌاَ آزاسه الجاهبُت الخؼحرة التي حللمها ؤمشٍٖا وبظشائُل حُذا ًمً ؤخذ
هخائج هزه الصٌِت هى ؤلانهاء الخذسٍجي ملخخلٍ اللِىباث الاُخصادًت التي ؤكاُذ الاُخصاد
ؤلاًشاوي لعىىاث ,وهزا ًثحر اخخما٘ بلىن الجِؾ ؤلاًشاوي معخىٍاث ساُُت مً الخِذم في الىـم
والخٕىىلىحُاث آلاجُت بالذسحت ألاولى مً سوظُا والصحن الوشٍمحن الشئِعُحن لىاؼىؼً ,وكلى
هزا ألاظاط ًةن ؤلاداسة ألامشٍُٕت اإلاِبلت ظخلمل للحٌاؾ كلى وحىد كعٕشي ُىي في مىؼِت
الخلُج ( )13في خشاظتها الحثِثت إلظشائُل ومىم بشوص ؤي ُىة في اإلاىؼِت مىاصٍت إلظشائُل وهزا
ًخؼلب وحىدا ؤمشٍُٕا خخمُا ما دامذ بظشائُل ُابلت كلى الخاسػت اللشبُت .

( )12بؽاس كمش الجىباس ي الِذط اللشبي http://www.alquds.co.uk/?p=386544
()13ألاهشامhttp://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3766.aspx
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ثالثا :خفض امليزانية العسكرية
و ٔاهذ لِذ ؤدث ؤخذار11ظبخمبر بلى جطخم في محزاهُاث الذًاق ألامشٍٖي ,وُذ حلالذ الذكىاث
بلى خٌع هزه اإلاحزاهُاث و الاججاه بلى طشوسة (بىاء ألامت ألامشٍُٕت في الذاخل) ,ؤاهذ بداسة
الشئِغ ؤوباما خُيئز مشهمت كلى ُؼم وكىد للؽلب ألامشٍٖي لىطم خذ للحشب في اللشاَ,
وخٌع معخىٍاث الِىاث في ؤًواوعخان ,ومً زم الاوسحاب وُذ ؼٖلذ هزه الٌترة بكادة
الخٌٕحر ,ختى ال هِى٘ بكادة الىـش في الاظتراجُجُت ألامشٍُٕت والحذ مً الخذخالث اإلاباؼشة.
و ُذ بذي هزا في ٓثحر مً اإلاىاٍُ التي اجخزتها ؤمشٍٖا في الٌترة ألاخحرة ,ولٕىه وضح ؤًظا ؤن
خٌع ؤلاهٌاَ اللعٕشي في اإلاىاصهت ألامشٍُٕت ,بما ال ًدىاظب والعُاظت (اإلاٖلٌت) في اإلاىؼِت
وطلذ واؼىؼً ضحُت لخمذدها ؤلامبرًالي اإلابالى ًُه (ً ,)14الىالًاث اإلاخدذة ال ًمٕنها الاوسحاب
ً
مً اإلاىؼِت لن اوسحابها ظُدذر ًشاها ظخدل ًُه ُىي ؤخشي مىاًعت لمشٍٖا ؤو لحلٌائها,
ً
ظىاء كلى اإلاعخىي اللعٕشي ؤو الاُخصادي.
وهىا ًخلحن كلى ؤمشٍٖا ؤن جىاصن بحن خٌع محزاهُتها اللعٕشٍت و بحن اًجاد بذائل ؤُل ٔلٌت
جدٌف لها هُمىتها و ظُؼشتها كلى اإلاىؼِت.

رابعا :محاربة إلارهاب:
لِذ حوحرث العُاظُت الامشٍُٕت في مىاحهت ؤلاسهاب والِظاًا في مىؼِت الؽشَ ألاوظؽ ,و
ؤصبدذ الىالًاث اإلاخدذة خزسة و خشٍتها مُِذة بؽإن الخىاحذ في اإلاىؼِتً ,بذ٘ مً ؤن جٖىن
ً
ً
مداسبت الاسهاب ظببا في الخىاحذ ألامشٍٖي في اإلاىؼِت ُذ جٖىن هي هٌعها ظببا في الاوسحاب,
خُث ؤن مصالحها في اإلاىؼِت جٖىن في ؤهلب الاخُان معتهذًت مً ُبل جىـُم الِاكذة و ًخؼلب
ً
وحىدها محزاهُاث ضخمت لحماًت هزا الىحىد ,وُذ باجذ ماخشا مِخىلت ؤن مىاحهت ؤلاسهاب
ظخٖىن ؤٓثر ًاكلُت وكملُت ,كً ػشٍّ الخلاون والخذسٍب الاظخخباساحي لألمً الِىمي للذو٘
اإلاعتهذًت ,واظخخذام الؼائشاث دون ػُاس ,وؤن جِاجل هزه الخىـُماث كً بلذ ,وكبر ؼشٔاء
مدلُحن جثّ بهم مثل( :جىـُم البي ُٓه ُٓه) الٕشدي في ظىسٍا ,و(الحؽذ الؽلبي في اللشاَ) ,وهي
ً
اوسحابا بل اظتراجُجُت ّ
حُذة و هاجحت للحٌاؾ كلى ؤمنها ومصالحها في هٌغ
ال جشي في رلٗ
ِ
الىُذ ,بر جِى٘ مجلت (ًىسًٍ ؤًحرص) ألامشٍُٕت " :بن كذم ُذسة واؼىؼً كلى بسظا٘ ُىاث بشٍت
ً
بلى اللشاَ ؤو ظىسٍا لِغ اوسحابا ُذس ما هى جصحُذ لخؼاء ما بلذ  11ظبخمبر ,ومداولت
()14اإلاصذس هٌعه /ألاهشامhttp://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3766.aspx
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الظخلادة الاظخِشاس الزي جشي ؤهه بِى للِىد بٌظل الخدٌف ألامشٍٖي ولِغ جصاكذ اللىٍ ,وُذ
ً
ؤوضحذ الجشٍذة ؤن اإلاىؼِت ؤصبدذ مٖاها (مؽبىها) لالظدثماس" ( ,)15كلما ؤن هزه املجلت مً
املجالث اإلاهمت في ؤمشٍٖا وهي مخخصصت في العُاظاث ألامشٍُٕت الخاسحُت وهي صادسة كً مجلغ
اللالُاث الخاسحُت ألامشٍٖي.
االندحابىاألمروكيىهلىهوىخواراًىأمروكواًىأمىواقعاًىمفروضاً:ى
ً
ً
ً
ً
مىز اظخالم ؤوباما للعلؼت في ؤمشٍٖا بذي واضحا ؤن حوحرا حزسٍا وملحىؿا في العُاظُت ألامشٍُٕت
ً
بذؤ في الـهىس والدؽٖل ,وصادث ملالم هزه العُاظُت وطىخا مم جٌجش الشبُم اللشبي في اإلاىؼِت.
ً
معخوشبا مً دولت ُ
اإلاىٍُ ألامشٍٖي هزا الزي ُ
الِؼب ألا َ
وخذ في اللالم ,خُث ماصا٘ مىٌُها
اكخبر
ِ
ً
العُاس ي مذكىما بمىٍُ كعٕشي صلب وُىاكذها اللعٕشٍت جمأل البداس ,وجدمي مصالحها
الاُخصادًت والعُاظُت ,هزا اإلاىٍُ الوشٍب حلشض له الٕثحر مً العُاظُحن الٕباس بالىِذ
والخدلُل ,وُذ وحذث الباخثت ؤن املحللحن ُذ اهِعمىا في جدلُلهم للمىٍُ ألامشٍٖي بلى زالر
ؤُعام و لٖل منهم ٔاهذ له ؤظبابه:
ً
ً
ً
اللسم ألاول  :اكخبر ؤن الذوس ألامشٍٖي ُذ جشاحم ًلال ,وؤن هزا الاوسحاب لم ًًٕ خُاسا ؤمشٍٖا,
لٕىه اوسحاب هاحم كً طلٍ و جشاحم في الِذساث ,وفي هزا جِى٘ الٖاجبت هجاح ابشاهُم  " :آلان
,ال جملٗ ؤمشٍٖا الِذسة كلى خل اإلاؽألً ,هي ال حعخؼُم بًِاي الحشب ألاهلُت في ظىسٍا وألاهم
بنهاء الصشاق الٌلعؼُجي ؤلاظشائُلي ,وال ؤن جىٍُ الِمم الزي ًِىم به الجِؾ اإلاصشي طذ
اإلالاسطحن العُاظُحن ,ؤو مىم الٖابىط الؼائٌي الذمىي في اللشاَ مً الخمذد ,لزا ًجب كلى
صىاق العُاظت في ؤمشٍٖا ؤن ٌلترًىا بإنهم ًِذوا الؽشَ ألاوظؽ بٌِذانهم العُؼشة " ( )16و مً
خال٘ ؤلاػالق و دساظت هزا اإلاىطىق ,اجطح ؤن هزا الشؤي ًخصٍ بالعؼدُتً ,لذم مبادسة
ؤمشٍٖا في خل مؽأل اإلاىؼِت بخذخل كعٕشي ؤو ظُاس ي مً ُبلها ,وبشودها في الخلامل مم
زىساث اإلاىؼِت ال ٌلجي بالظشوسة طلٌها و كذم ُذستها كلى الشدق.
ً
اللسم الثاني  :اكخبر ؤن هزا اإلاىٍُ مً الىالًاث اإلاخدذة لِغ جشاحلا و لِغ دلُل طلٍ,
ولًٕ اظتراجُجُت ؤمشٍٖا هجحذ في الخذخل كبر وظؼاء و مىذوبحن لهم في اإلاىؼِت ,مما ًىًش كلى
(http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=13763134-)15
(http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=13763134-)16
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ً
ً
ؤمشٍٖا الٕثحر مً الجهذ والخعاساث مادًا وبؽشٍاًِ ,ى٘ (كمش الجىباس ي)" :ؤما الحذًث كً
جشاحم ؤمشٍٖا وهُابها كً للب دوسها في اإلاىؼِت ًهى ًىافي الىاُمً ,إمشٍٖا بن لم جخذخل بؽٖل
مباؼش ًال جضا٘ جـهش بصماتها واضحت في ٔل ما ًجشي في اإلاىؼِت ,وُذ صادث مً جدشٓها خاصت
ُ
بلذ الشبُم اللشبي الزي كشًذ الىالًاث اإلاخدذة ٍُٓ جخٍُٕ مم اإلاخوحراث التي ؤحى بها ,وخىلذ
دًت حشٍان ألاخذار لخلىد وحعحر ٓما جشٍذ ,وهزا لِغ َم ْدع اتهام صائٍ ؤو هىق مً التهشب مً
جدمُل الؽلىب اإلاعئىلُت ( ,)17هزه الاظتراجُجُت التي ٌلخبرها مىـشو العُاظت ألامشٍُٕت هاجحت
ّ
والؽش وهذم ما جبِى في ظىسٍا " ٓما ؤوضح ؤبى كىدة بإن
و كبِشٍت هي هٌعها تهذي بلى الخذمحر
ً
اإلاىٍُ ألامشٍٖي ججاه ظىسٍا ٌُ ّ
لذ اظخٕماال إلاٌهىم اظتراجُجي باظخمشاس بطلاي الجعم اللشبي
وخماًت بظشائُل ,ما دام الصشاق في ظىسٍا ال ًدِّ ؤي خؼش كلى بظشائُل وؤمنها" ( ,)18و ًزهب
ًٕش بلع املحللحن العُاظُحن بلى ؤبلذ مً هزا ,خُث ًجضم ؤن هىاْ اظتراجُجُت مدٕمت ُذ
بذء اللمل بها مىز ظىىاث ,وهي تهذي بلى بخذار ًىض ى في اإلاىؼِت ,زم جذًم بةظشائُل لخٖىن
هي مدىس الحل ,وظبب الاظخِشاس في اإلاىؼِت ,ومً هاالء ًاًض ؤبى ؼمالت خُث ًِى٘ " :إلاا ظبّ
ًةن الوُاب ألامشٍٖي كً ؤخذار اإلاىؼِت ْ
مذ ُسوط ,وُذ حاء وًّ خؼت اظتراجُجُتً ,
وبىاء كلى
ملؼُاث مدذدة ,وظخٖىن له هخائج ٔاسزُت كلى الؽلىب اللشبُت؛ التي ُذ ًذًم الِلّ خٖامها لن
َ ُ
()19
الخدالٍ اليهىدي الهادي بلى العُؼشة كلى اللالم"
ًٖىهىا َم ِؼُت
ومً املحللحن العُاظُحن اللشب الزًً اكخبروا ؤن الاظتراجُجُت ألامشٍُٕت في العىىاث ألاخحرة
واضحت وهاجحت هى (الذٓخىس كصام كبذ الؽافي) الزي ؤٓذ ؤن بداسة ؤوباما باظتراجُجُتها
ً
عجضث كىه ؤلاداساث العابِت ,التي جذخلذ كعٕشٍا في اإلاىؼِت ,و ُذ ُا٘ في
الجذًذة صىلذ ما ِ
رلٗ " :ولًٕ بىـشة واُلُت لخؼىساث ألاوطاق في اللالم خال٘ العىىاث الخمغ ألاخحرة ,وحذ ؤن
الىالًاث اإلاخدذة هي الشابذ الىخُذ مً ٔل الخدىالث والخؼىساث التي ؼهذها اللالم ,وؤنها ُذ
هجحذ لِغ ًِؽ في خماًت وجإمحن مصالحها الاظتراجُجُت كبر اللالم ,ولٕنها هجحذ في حلضٍضها
بل وحلـُمها ,وللل وطم ؤُشب مىاًعيها املحخملحن بل وؤهم خلٌائها الاظتراجُجُحنً ,آذ ما
(http://arabpostonline.com/2013-08-13-12-18-13/4731-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84-)17
%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7.html#sthash.Y5gZj771.dpuf
()18مشٓض دساظاث الؽشَ ألاوظؽ -ألاسدن http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon
(ً http://www.dogruhaberarapca.com/Yazar/Makale/Makale-1965.html)19اًض ؤبى ؼمالت
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خِِخه ؤلاداسة ألامشٍُٕت الحالُت بإُل الخعائش اإلامٕىت مِاسهت بما خِِخه بداسة (حىسج دبلُى
بىػ)  , 2٢٢8/2٢٢1وؤن ما خِِخه ؤلاداسة ألامشٍُٕت الشاهىت ًجلل ألاخادًث والخدلُالث خى٘
جشاحم الذوس ألامشٍٖي في اللالم وفي بُلُم الؽشَ ألاوظؽً ,ذخل في باب (اإلاإمى٘) ولِغ (الىاُم)

()2٢

الِعم الثالثٌ :لخبر ؤن هزا اإلاىٍُ ألامشٍٖي لِغ مبجي كلى ؤي اظتراجُجُت للخذخل ؤو التراحم,
و هي جخلامل بلؽىائُت وجخبؽ مم ُظاًا اإلاىؼِت ,وؤن ؤوباما لِعذ لذًه كُِذة في مجا٘
العُاظت الخاسحُت ( , )21وؤن مىاٌُه حلخمذ كلى سداث الٌلل التي ال حلخمذ كلى اظتراجُجُت
ً
بلُذة اإلاذي ,خصىصا في الِظُت العىسٍت ًِى٘ (ماسجً بهذًٗ)مذًش بشهامج العُاظت الخاسحُت
بمشٓض (بشوٓىجض) ,ومعاكذ وصٍش الخاسحُت في كهذ ٔلُيخىن ,واإلاعاو٘ العابّ كً كملُت العالم
ً
ً ً
في كهذ ؤوباما ,جدلُال هاما ومثحرا للجذ٘ خى٘ هزا اإلاىطىق وهى "ؤن بداسة ؤوباما جخلامل مم
اإلاىؼِت بإظلىب الِؼلت وال جملٗ اظتراجُجُت مخٖاملت إلاىاحهت خالت الٌىض ى التي صاس كليها
الؽشَ ألاوظؽ ,وؤهم مـاهشها انهُاس بلع دو٘ اإلاىؼِت ,وجدى٘ ؤخشي بلى دو٘ ًاؼلت ,وجضاًذ
()22
مىاػّ الٌشان في اإلاىؼِت ,والتي ؤدث لـهىس ؤلاسهاب وجشكشكه ًيها"
َ
و بلذ هزه آلاساء والخٕهىاث خى٘ جشاحم الذوس ألامشٍٖي في اإلاىؼِت ,وفي هزا العُاَ ًجب ؤن
ً
ً
ًىـش بؼشٍِت ؤٓثر كمِا إلاىطىق جشا ُحم الذوس ألامشٍٖي ,وهل مىاٍُ العُاظت ألامشٍُٕت ماخشا
حلبر بؽٖل واضح و َم ُلمىط كً هزا التراحم؟ وإلاارا َ
هٕخٌي باإلاىاٍُ العُاظُت اإلاللىت لها؟ والتي
هي حضء مهم مً الاظتراجُجُاث والعُاظاث ألامشٍُٕت ,والتي حععى مً خاللها لخٖىًٍ صىسة
ملُىت لذي اإلاخابم ,وُذ جٖىن في ؤٓثر ألاخُان صىسة مواًشة للحُِِت و مظللت للشؤي اللامً ,لى
ً
ً
ؤسدها ؤن هذسْ خُِِت مىٌُها ًلالً ,جب ؤن هشي جشاحلا لىحىدها اللعٕشي والاُخصادي في
اإلاىؼِت ,وهزا لم ًخوحر ولم ًتراحم ,وكلى هزا ؤٓذ الجبحر خحن ُا٘ " :ؤن الذوس ألامشٍٖي في
ً
الؽشَ ألاوظؽ ,وجدذًذا دو٘ الخلُج لم ًخِلص ,بذلُل ؤن كذد الِىاث ألامشٍُٕت في الخلُج ال
ً
ً
ًضا٘ ٓما هى ,وؤن اظدثماساث الىالًاث اإلاخدذة في الخلُج جبلى ؤسُاما ُُاظُت ,مظٌُا ؤن الىالًاث
اإلاخدذة دولت ماظعاث وال جخوحر ظُاظاتها بؽٖل ظشَم" (ً ,)23ال هخىُم ؤن ؤمشٍٖا جشٍذ الخخلي
( http://mubasher.aljazeera.net/articlesandstudies/2015/10/2015101243617475768.htm )2٢كصام كبذ الؽافي /باخث مصشي/الجضٍشة مباؼش
( http://www.wahdaislamyia.org/issues/163/mhakim.htm )21بِلم ملحن كبذ الحُٕم
(http://www.dotmsr.com/details)22
( )23في خىاس ببرهامج "هىا اللاصمت" مم ؤلاكالمُت إلاِغ الحذًذي كلى ُىاة "CBC
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كً مصالحها الطخمت في الؽشَ ألاوظؽ ,وهي لِعذ مظؼشة لزلٗ ,كىذما حاء ؤوباما للعلؼت
خذد اظتراجُجُخه وؤكلً كً مبذؤ حذًذ ٌُ ّ
عمى (الُِادة مً الخلٍ) ,وهى ٌلجي بهزا اإلابذؤ
َ
اكخماد الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُٕت كلى خلٌائها الاظتراجُجُحن في بداسة وح ْعىٍت الصشاكاث التي جِم
َ
في مدُؽ بُلُمهم ُ
الجوشافي ,ممً جشجبؽ مصالحهم وؤهذاًهم بمصالح وؤهذاي الىالًاث
ً
اإلاخدذة" ( ,)24و لى ساُبىا العُاظُت ألامشٍُٕت في العىىاث ألاخحرة لىحذها ؤنها حعحر ًلال كلى هزا
الىهج و لم جخشج كىه.
ً
برا لمشٍٖا اظتراجُجُت واضحت حعحر كليها مىز ُذوم ؤلاداسة الحالُت للبِذ الابُع ,خُث هي مً
ّ
عخخذمت ُىتها اللعٕشٍت و الاُخصادًت في
جشٓب باملجان وجِىد اللشبت بلى الىحهت التي جشٍذهاُ ,م
ِ
ِ
اإلاىؼِتٔ ,إوساَ طوؽ وبُىاق لخدشٍٗ ألاخذار واإلاىاٍُ الاُلُمُت والذولُت في اإلاىؼِت ووطلها
في العُاَ الزي ًدِّ لها الحٌاؾ كلى مصالحها ومصالح خلٌائها ,وُذ دًلها بلى هزا
الاوسحاب الـاهشي كذة ؤظباب ,ؤهمها ألاصمت الاُخصادًت ببان خٕم ؤوباما ,وًؽل الحملت
ً
ألامشٍُٕت اللعٕشٍت في اللشاَ وؤًواوعخان ,والظوؽ كليها ؼلبُا مً الذاخل ألامشٍٖي ,وهي لهزا
ال جشٍذ بطلاي ُىتها في جذخل وظُؼشة ,حعخؼُم ؤن جصل بلى هخائجها كبر ظُاظاث الخٌاًُت
ً
حلخمذ كلى الؽشٔاء املحلُحن في بهٌار ظُاظاتها دون الخىسغ كعٕشٍا ,و بداسة ؤصماث اإلاىؼِت دون
ّ
ً
خلها بؽٖل نهائي ,خشصا منها كلى اظخمشاس الجزًٍ اللعٕشي والبؽشي والاُخصادي
الععي بلى ِ
إلطلاي ٔل ألاػشاي إلاصلحتها و مصلحت بظشائُلً ,هي في ظىسٍا هظذ الؼشي كً الخذخل
الشوس ي و ؤلاًشاوي ومىلذ العالح الىىعي كً الثىاس ,وحلاملذ مم ُظُت داكؾ بعُاظت التراخي,
ً
وصىال بلى الىدُجت التي جشٍذها ,وُذ ًٖىن الخِعُم كلى ػشٍِتها ,والزي ظخظؼش بلى الِبى٘ به
ً
ٔل ألاػشاي اإلاخىاصكت بلذ ْ
بط َلاًهم حمُلا ,ولًٕ مم رلٗ ًةن هزا ال ٌلجي ؤن اظتراجُجُت ؤمشٍٖا
ْ
جادي دوسها الزي وطلذ لحلهَ ,
اػالُها ,وحعحر بؽٖل َظلغ ,و ّ
ًظبابُت
هاحلت كلى
ِ
ِ
هاجحت و ِ
ِ
الشئٍا لذًىا خى٘ الاظتراجُجُت الحُِِت للىالًاث اإلاخدذة جدى٘ دون ؤن هٕدؽٍ مذي اخٌاُاتها
ً
ً
َ ُ
اُلُمُا وظىسٍا ,ولٕىىا ُذ وعخذ٘ ؤخُاها كلى هزا الٌؽل مً الخز ْبزب و التردد في سدود ألاًلا٘
ُ َ
ً ُ
ألامشٍُٕت وكؽىائُتها ,والتي حلجي ؤن خؼؼا جؼشح و ٍُذًم بها و لٕنها ال جىجح ًدعدبذ٘ بوحرها و
ً ً
هدً هشي هزا واضحا حذا في الِظُت العىسٍت.
(http://mubasher.aljazeera.net/articlesandstudies/2015/10/2015101243617475768.htm )24كصام كبذ الؽافي /باخث مصشي /الجضٍشة مباؼش
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أُفُقىالدوادةىاألمروكوةىفيىالمنطقة:ىى
بن الخدذًاث التي جىاحهها الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُٕت جدذًاث ٓبحرة ومدؽلبت ,جدىاظب مم
َ
اػُلها اإلاىدؽشة في اللالم
ضخامت العُاظاث ألامشٍُٕت واُخصادها وُىاكذها اللعٕشٍت ,وؤظ ِ
وفي ؤكالي البداس.
والعاا٘ ًؼشح هىا :هل حعخؼُم ؤمشٍٖا الحٌاؾ كلى معخىي جذخلها وًشض اظتراجُجُاًتها كلى
اللالم بىٌغ ُ
الِىه؟ وبلى متى وخاصت في مىؼِت الؽشَ ألاوظؽ؟ خُث ؤن وحىدها في مىاػّ
ً ً
ً
ً
ً
كذائُت حذا صاس ٌؽٖل كبئا اُخصادًا وكعٕشٍا ٓبحرا كليها ,وُذ صاسث الُىم ظُاظاتها جدعبب
في صٍادة هزه اللذائُت بؽٖل واضح الاطؼشاد.
ؤجىُم ؤن هزه ألاظئلت والهىاحغ جشاود العاظت واإلإٌشًٍ ألامشٍُٕحن ُ
وجِع مظاحلهم مىز ؤمذ
لِغ بالِشٍب ,وهم ًبدثىن كً خلى٘ كملُت لهاُ ,جبِي كلى الِىة ألامشٍُٕت وظؼىتها و ُ
جد ّذ مً
مؽأل هزه ُ
الِىة وللل هزه ؤلاظتراجُجُت الجذًذة التي هصحىا بها للخلامل مم هزه الِظُت هي
ْ َ
ؤكؼذ الاهؼباق بتراحم ؤمشٍٖا في اإلاىؼِت.
التي
وللل ؤٓبر هزه الخدذًاث ؿهشث بلذ ؤخذار ظبخمبر خُث اطؼشث ؤمشٍٖا للمىاحهت مم ًىاكل
ً
ػبُلت ْ
صلبت الٌهم وملِذة باليعبت لمشٍٖا ,خُث
ُح ُذد لِعىا دوال بل حماكاث وجىـُماث راث
ٍ
ُ
ؤن اظتراجُجُاتهم اللعٕشٍت والعُاظُت لِعذ واضحت وال ملخادة وهحر مىظبؼت بإ ُظغ و
ُىاهحن دولُت.
ً
وبذا في آلاوهت ألاخحرة في اإلاىؼِت وظىسٍا جدذًذا ؤن ؤمشٍٖا بٖل ؤظالُبها اللعٕشٍت والعُاظُت
جادي بؽٖل ملحىؾ بلى ظشكت اهدؽاس هزه الجماكاث ,ولِغ ّ
الحذ منها وهزا ُ
ظحربٗ ؤمشٍٖا و
ّ
ظِؽدذ ُىتها وٍضٍذ مً الجزًٍ الاُخصادي و اللعٕشي لذيها.
ِ
ٓما ًبرص كامل آخش ُذ ٌعاكذ في بطلاي الهُمىت ألامشٍُٕت ,وفي اظخمشاسها ِٓىة كـمى في
ً
اإلاىؼِت ,ؤال وهى ؿهىس اُخصادًاث آظُىٍت ضخمت ظدىاًغ ؤمشٍٖا اُخصادًا في اللالم.
وفي مىاحهت هزا اإلاصحر ؤو كلى ألاُل جإخحر خذوزه ًةها هشي ما هشاه آلان مً الخوحر في الاظتراجُجُت
ألامشٍُٕت والخخٌٍُ مً الاهٌاَ وكذم الخىسغ في خشوب مباؼشة في اإلاىؼِت ,مما ًادي بلى
معخىٍاث كالُت في الاهٌاَ ,ولًٕ دون الخخلي كً دوسها الٌاكل في اإلاىؼِت.
ً
برا هزه الاظتراجُجُت الجذًذة التي اهخهجتها ؤمشٍٖا في كهذ ؤوباما في مىؼِت الؽشَ ألاوظؽ ,والتي
جِىم كلى بىاء جىاصهاث اُلُمُت ,حلمل في ماداها كلى خٌف اإلاصالح ألامشٍُٕت في اإلاىؼِت بطاًت
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بلى مداولت اخخىاء ألاكذاء العابِحن مثل سوظُا واًشان واظخلمالهم طمً هٌغ الهذي ,وهزه
ؤلاظتراجُجُت لِغ بالظشوسة ؤن جٖىن هخائجها هاجحت ومظمىهت ,سهم ٔل ما جبزله مً حهىد في
ظبُل بهجاخها ,وسهم ٔل ما لذيها مً ؤظباب الِىةً ,إظالُب الللبت جخخلٍ مً ًىم آلخش,
وُىاهُنها لم حلذ واضحت وملشوًت بلذ الثىسة اإلاللىماجُت ,وهزا الخؼىس الهائل في جِىُاث
ً
الاجصا٘ ,والزي ؤصبذ بمخىاو٘ الجمُم ولِغ خٕشا كلى الذو٘ اإلاخِذمتًٕ ,ما ٔاهذ الثىساث
مٌاحئت و ُم ِشبٕت لٖل الذو٘ اللـمى وخلٌائها اللشب هخىُم ؿهىس مٌاحأث ٓثحرة ؤخشي
اللشبُت هي ِ
ً
ً
في اإلاىؼِتُ ,ذ ال حعخؼُم ؤمشٍٖا اخخىائها ؤو الخلامل ملها ,وُذ جدذر خشُا ٓبحرا في
اظتراجُجُتها وٍمًٕ ؤن ّ
جادي بلى حلثرها بؽٖل ٓبحر ,خاصت باليعبت للِظُت العىسٍت ,والتي
ِ
ؤًؽلذ الٕثحر مً الاظتراجُجُاث ؤلاُلُمُت والذولُت بلى آلان ,خُث بن الخلامل كً بلذ مم ؤي
مؽٖلت له خؼىسجه الٕبحرة ,التي ُذ جادي بلى كٕغ الىخائج اإلاشحىة ًاالظخلاهت بةًشان و سوظُا و
الىـام العىسي ٌُلخبر مِامشة ٓبحرة ,ولً ًُ ّ
ِذم لمشٍٖا ٔل ما جشٍذه ,هز لى اًترطىا ؤنهم
ِ
ً
ْ
الحعم اللعٕشي والاهخصاس في ظىسٍا ,وما ظخذسٓه ؤمشٍٖا الخِا هى ؤن (خعاب
اظخؼاكىا
ً
ْ
َ
الحِل ال ًَىؼبّ كلى خعاب ْ
البُذس) ,خُث هخىُم ًؽال لالظتراجُجُت ألامشٍُٕت في ظىسٍا ,لنها
ظخادي بلى ًىض ى كاسمت في اإلاىؼِت لم جًٕ ؤمشٍٖا ُذ خعبذ لها ؤن ًٌلذ كِالها بلى هزا الحذ
ً
َ ّ
كىذما حعببذ بها ,وبالخإُٓذ هزه الٌىض ى وكذم الاهظباغ ظدؽ ِٖل تهذًذا للمصالح ألامشٍُٕت
بؽٖل ٓبحر ,وظخظؼش بلذها ؤمشٍٖا بلى الاظخلاهت بؽشٔاء اُلُمُحن مِبىلحن لذي الؽلب
العىسي واإلالاسطت العىسٍت ,ولهم اػالق كلى ألاسض و ملشًت واُلُت بدُثُاث الِظُت العىسٍت
و حلُِذاتها ,مثل العلىدًت وجشُٓا وألاسدن ,ورلٗ لظبؽ ألاوطاق واملحاًـت كلى مصالحها في
اإلاىؼِت.
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أهمىالنتائجى:ىى
-1

-2
-3

-4

ً
مـاهش الاوسحاب ألامشٍٖي بُلُمُا ًخمثل ؤوال ,في الاوسحاب مً اللشاَ بلذ اخخال٘ دام
حعم ظىىاث وزاهُا ,بخلاملها الظلٍُ واإلاخىاطم مم ُظاًا الشبُم اللشبي ,وخاصت في
الِظُت العىسٍت ,وزالثا ,بخٌىث الذوس ألامشٍٖي في خل الِظاًا اللالِت بحن بظشائُل و
ً
اللشب وخصىصا في الِظُت الٌلعؼُيُت
ؤما سابلاً ,بلذم ُذستها كلى العُؼشة كلى جمذد داكؾ ,خُث لم ًىٌم الخدالٍ الزي
بُامخه ملحاسبخه في اًِاي جمذده العشػاوي والعشَم في اللشاَ وظىسٍا وخامعا ًباالجٌاَ
الىىوي مم اًشان ,و ؼلىس دو٘ الخلُج بدىصلها مً التزاماتها و حلهذاتها بدماًتها مً بًشان
ً
وجذخالتها وظادظا بعٖىتها كً الخذخل الشوس ي في ظىسٍا مما ؤكؼى اهؼباكا بِبىلها
لشوظُا ٓؽشٍٗ لها اإلاىؼِت وظىسٍا.
ؤن ؤظباب الاوسحاب ألامشٍٖي مً اإلاىؼِت ,ال جخشج بالظاط كً مدذداث العُاظت
ألامشٍُٕت في اإلاىؼِت ,وؤظباب الاوسحاب ُذ جٖىن في هٌعها ؤظباب للىحىد و طشوساث له.
ؤهم ؤظباب الاوسحاب ألامشٍٖي هى بهخاج الىٌؽ الصخشي بٕمُاث ججاسٍت في ؤمحرٔا و
اخخما٘ اظخوىائها كً الىٌؽ اللشبي ,زاهُا ,ؤمً بظشائُل ووصىله بلى مشخلت الاظخِشاس و
ً
الآخٌاء الزاحي حعلُدُا ,زالثا ,خٌع اإلاحزاهُت اللعٕشٍت الطخمت التي جصشي كلى
جمىٍل اإلاؽاسٔاث اللعٕشٍت الخاسحُت لمشٍٖا و مداولتها الالخٌاث بلى بىاء املجخمم ألامشٍٖي
ً
ً
مً الذاخل ,سابلا ,مداسبت ما ٌعمى باإلسهاب ,والزي ٔان ظببا ٓبحرا وطشوسة في جىاحذ
ؤمشٍٖا و جذخلها كلى ٔل ألاصلذةٌ ,لخبر الُىم مً ؤظباب الاهٕماػ ألامشٍٖي وجشاحم دوسه
في اإلاىؼِت.
جىِعم آساء املحللحن والعُاظُحن خى٘ ًشطُت الاوسحاب ألامشٍٖي بلى زالزت ؤُعام:
ّ
ً
ً
ٌعلم بها وَلخبر ؤن اوسحابا ؤمشٍُٕا جم بالٌلل ,وهى هاجج كً طلٍ ,وهى
الِعم ألاوِ٘ :
ً
ً
ً
ً
لِغ خُاسا ؤمشٍُٕا ولًٕ واُلا مٌشوطا.
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ً
الِعم الثاويً :شي ؤن الاوسحاب هى اظتراجُجُت مذسوظت وهاجحت ,وهي ال حلخبر اوسحابا
ً
ً
وبهما حلامال حذًذا مم ُظاًا اإلاىؼِتً ,دِّ وٍداًف كلى اإلاصالح ألامشٍُٕت ,وٍبِي كلى
الهُمىت ألامشٍُٕت دون معاط.
الِعم الثالثً :شي ؤهه لِغ لمشٍٖا ؤي اظتراجُجُت واضحت ,وبهما ظُاظتها جدعم بشدود
ؤًلا٘ كؽىائُت و هحر مذسوظت ججاه ما ًجشي في اإلاىؼِت.
 -5جشي الباخثت ؤن ؤمشٍٖا ٓذولت كـمى ,البذ ؤنها جخلامل مم ُظاًا اإلاىؼِت باظتراجُجُت
ً
واضحت و دُُِت ,ولٕنها لِعذ بالظشوسة ؤن جٖىن كملُت و هاجحت جماماً ,هي كلى ألاهلب
حلاوي مً الخلثر ولٕىه هحر واضح بعبب ُلت ؼٌاًُت هزه الذو٘ ,وكذم وطىح
اظتراجُجُاتها باليعبت لىا.
 -6بن الخدذي ألاو٘ الزي جىاحهه الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُٕت ,هى اطؼشاسها للمىاحهت مم
ًىاكل لِعىا سظمُحن واظتراجُجُاتهم اللعٕشٍت و العُاظُت لِعذ مىظبؼت بإظغ و
ُىاهحن ملشوًت .
 -7الخدذي الثاوي الزي ًىاحه ؤمشٍٖا وظُاظاتها هى ؿهىس اُخصادًاث ضخمت ظدىاًغ
ً
ؤمشٍٖا اُخصادًا في اللالم .
ّ -8بن ؤٓثر ما ُيهم ظاظت ؤمشٍٖا الُىم هى وطم خلى٘ كملُت جبِي كلى الِىة اللـمى لمشٍٖا
و ُ
جد ّذ مً مؽأل هزه الِىة ,وللل هزه الاظتراجُجُاث الجذًذة التي وطلىها للخلامل مم
هزه الِظُت هي التي ؤكؼذ الاهؼباق بتراحم ؤمشٍٖا في اإلاىؼِت.
 -9الاظتراجُجُت ألامشٍُٕت الجذًذة في اإلاىؼِت جِىم كلى بىاء جىاصهاث اُلُمُت حلمل كلى
خٌف اإلاصالح ألامشٍُٕت في اإلاىؼِت ,مً خال٘ ؼشٔاء مدلُحن بطاًت بلى مداولتهم اخخىاء
ألاكذاء العابِحن مثل سوظُا و بًشان و اظخلمالهم في جىٌُز ظُاظاث ؤمشٍٖا ,هزه
الاظتراجُجُت لِعذ بالظشوسة ؤن جٖىن هخائجها هاجحت و مظمىهت لها سهم ٔل ما جبزله
ؤمشٍٖا مً حهىد في ظبُلها ,وسهم ٔل ما لذيها مً ؤظباب الِىة إلهجاخهاً ,إظالُب الللبت
جخخلٍ مً ًىم آلخش ,وُىاهُنها لم حلذ واضحت و ملشوًت ختى إلاً ًمخلٗ الِىة و العؼىة
و ؤظبابهما.
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