املواقف األمريكية من "الربيع" العريب  :محاولة للفهم
د .وليد حامرنة *
مقدمة
من نظريات املؤامرة إىل نظريات الرصاعات االجتامعية تعددت تأويالت وتفسريات ما يحدث يف البالد
العربية منذ عام  2011أو ما سمي بالربيع العريب .ويلحظ املراقب أن كافة التأويالت والتفسريات هذه
تتضمن دوماً ،ال بل أن الكثري منها يركّز عىل ،الدور الغريب وخاص ًة الدور األمرييك حتى أن البعض يفسرّ
هذه األحداث وكأنها مؤامرة غربية أو أمريكية فقط .وكام فعل الكثريون يف تفسري ما حدث يف أوروبا
الرشقية قبل ذلك ،فإنهم يتابعون نفس املنهج والطريقة عرب استخدام نظرية املؤامرة .وحسب هذه
النظرية فإن ما يحدث يف العامل يُ ّخطَّ ُط له يف الغرف الخلفية من وكالة املخابرات املركزية والبنتاغون
والبيت األبيض .وتستخدم هذه املؤسسات أدوات محليّة بعضها متآمر عن وعي وسابق إرصار والبعض
اآلخر إما عن غباء أو بسبب املصالح لتنفيذ هذه املخططات.
ويشري آخرون ممن ال يؤمنون بنظرية املؤامرة إىل الدور الكبري للواليات املتحدة (والغرب بشكل عام)
وذلك ألسباب عديدة ترتاوح بني الدور العسكري والدور االقتصادي والعالقات الالمتكافئة بني األنظمة
املحلية من جهة ودول الغرب من جهة أخرى .وتنبني هذه التفسريات عىل مقوالت أساسية أهمها أن
القرار الوطني يف األنظمة املحلية ليس قرارا ً سيادياً ،بل هو نتاج تدخل عدة عوامل خارجية وداخلية
(ويف أكرث األحيان يكون دور العوامل الخارجية أهم من تلك الداخلية) مام يعطي أهمية كبرية ملواقف
الدول الغربية والواليات املتحدة أساساً يف القرارات الوطنية املحلية .حتى أولئك الذين ينظرون إىل
ما يحدث يف منطقتنا بصفته نتاجاً لعوامل هي باألساس محلية ذات طابع اجتامعي واقتصادي وسيايس
* باحث من االردن
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إال أنهم ،كاآلخرين ،يفسحون دوماً دورا ً للتأثريات الخارجية عىل مجريات األمور.
لكن األمر الذي يبعث عىل االستغراب أن كافة التحليالت واملواقف املتناقضة واملختلفة هذه تستطيع
أن تجد "إثباتات" أمريكية لوجهة "نظرها" إذ تُستَ َخ َد ُم أقوال وترصيحات وتحليالت أمريكية مختلفة
وكأنها بنفس املستوى من املصداقية واملوثوقية .وال نريد هنا انتقاد أو تفنيد أية وجهة نظر أو تحليل
معني ،بل نود التنويه أن الغرب بشكل عام والواليات املتحدة تحديدا ً أكرث تعقيدا ً مام يعتقد البعض وأن
الكتابات والترصيحات والتحليالت األمريكية كلها ليست بنفس املستوى من املصداقية واملوثوقية ،ال
بل القليل منها بعيد عن وجهة النظر الرسمية األمريكية .ولن نستطيع يف هذا املقال رشح وتحليل هذا
الوضع املعقد ،إالّ أنا سنحاول توضيح ما نعتقد أنه رضوري للتفريق بني الكتابات األمريكية املختلفة.
ومن باب التبسيط نبدأ بتقسيم التحليالت األمريكية إىل ثالثة أنواع أو مستويات .هناك أوالً الترصيحات
واملواقف الرسمية املوثقة وغري املوثقة وهناك ثانياً التحليالت والكتابات واملواقف الصادرة عن مراكز
األبحاث واملؤسسات املتخصصة بالشؤون السياسية والدولية والتي ال متثل بالرضورة وجهات النظر
الرسمية إالّ أنها قريبة منها .وهناك ثالثاً التحليالت األكادميية املختلفة التي يكتبها األساتذة واملتخصصون
يف الجامعات واملعاهد األمريكية .وهذه األخرية تختلف اختالفاً كبريا ً فيام بينها إذ نجد فيها ما يقرتب
كثريا ً من وجهات النظر الرسمية وما يبتعد عنها كثريا ً بل وما ينتقدها انتقادا ً حادا ً .وسأبدأ باستعراض
عدد من املواقف ووجهات النظر لكل من هذه املستويات محاوالً إبراز أهم اآلراء واألفكار املتعلقة
بالرشق األوسط والرصاعات الدائرة فيها ووجهات النظر حول السياسة األمريكية فيام يتعلق بها .ميكننا
القول وبثقة كبرية أن أكرث املتخصصني بالدراسات الرشق أوسطية والعربية يف الجامعات واملعاهد
األمريكية لهم وجهات نظر أكرث تعاطفاً وتفهامً لوجهات النظر العربية من أولئك العاملني يف مراكز
األبحاث ويف اإلدارة األمريكية وهم ميثلون كذلك وجهات نظر أكرث نقدية تجاه السياسات العامة يف
الواليات املتحدة من الجمهور األمرييك خاصة يف الجامعات املرموقة واملعروفة واملصنفة عاملياً .وهذه
ظاهرة غريبة يف الواليات املتحدة أال وهي أن التوجهات العامة لألكادمييني يف الجامعات املصنفة عاملياً
وأكرثها جامعات خاصة هي يف أكرثيتها أقرب إىل وجهات النظر النقدية أو إىل الحزب الدميقراطي
وجناحه اليساري (أي من يسمون يف أمريكا الليرباليون واليساريون) وبصفة عامة ميكننا التعميم والقول
بأن أكرث هؤالء األكادمييني ال يتمتعون بتأثري كبري أو مبارش عىل السياسات األمريكية يف الرشق األوسط،
ال بل يُنظر إىل العديد منهم نظر ًة فيها الكثري من الشك من ِقبل املؤسسات الرسمية .لكن هناك عدد من
األكادمييني ممن لهم عالقات إما مبارشة أو غري مبارشة مع املؤسسات الرسمية ومثال ذلك األكادمييون
الذين عملوا يف اإلدارات السابقة ومن ثم ُع ِّينوا يف جامعات ومعاهد مرموقة أو أولئك األكادمييني
الذين كانوا قد انتقلوا من مواقع أكادميية إىل مواقع سياسية ومن ثم عادوا إىل مواقعهم السابقة يف
العامل األكادميي بعيد انتهاء فرتة حكم رئيس ما .وأمثلة ذلك كثرية .ويبقى لهذا النوع من األكادمييني أثر
ومعرفة مبجريات األمور داخل اإلدارات واملؤسسات السياسية املختلفة وتشكّل بعض كتاباتهم مصادر
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مهمة ملعرفة وفهم ديناميات القرار السيايس األمرييك .أضف إىل ذلك أن األكادمييني الذين مل يعملوا
بشكل مبارش مع اإلدارات األمريكية أصبح لهم عددا ً كبريا ً من الطالب السابقني والحواريني الذين
انخرطوا يف سلك اإلدارات املختلفة والذين لهم تأثري غري مبارش لكن مهم جدا ً ،وسنتحدث بشكل أكرث
تفصيالً عن دور مراكز الدراسات املستقلة واملتخصصة يف الصفحات التالية.

محاولة للتأطري:
قبل الولوج يف استعراض املواقف والسياسات (املعلنة وغري املعلنة) للواليات املتحدة تجاه ما حدث
ويحدث يف البالد العربية خالل السنتني والنصف املاضيتني يتوجب علينا التنويه ببعض األسس التي ينبني
عليها التفكري االسرتاتيجي يف أمريكا ونظرتها إىل مصالحها .ولن نتمكن يف هذه العجالة من التفصيل
وال من عرض كافة الجوانب املتعلقة بهذا التفكري .تنطلق السياسات األمريكية الخارجية من نظرة
ملا يراه صانعو القرار بأنه املصلحة الوطنية األمريكية .وقد تختلف رؤية املجموعات املختلفة حول
بعض التفاصيل إال أنها وبأغلبيتها الساحقة (ونحن نتحدث هنا عن صانعي القرار ومن يدور يف فلكهم)
تتفق عىل خطوط عامة لفهمها لهذه املصلحة .والخطوط الرئيسة لهذا الفهم تحددها عوامل اقتصادية
وإسرتاتيجية وأيديولوجية تتعلق بفهم النخب األمريكية ملوقعها يف العامل وذلك عرب تراث طويل من
السياسة تشكّل ويتشكّل عىل أساس ثوابت معينة إال أنها دوماً تأخذ بعني االعتبار املتغيرّ ات داخلياً وعىل
املستوى العاملي .ولفهم السياسات األمريكية يجب أن نذكر بأن جملة املتغريات التي حصلت يف العامل
خالل العقود الثالثة املاضية خاصة التب ّدالت التي حدثت نتيجة لحروب الواليات املتحدة الخارجية
ونتائجها غري امل ُ ْرضية بشكل كاف (بالنسبة للسياسة يف الواليات املتحدة) واملتغريات السياسية التي جرت
يف الساحة الخلفية للواليات املتحدة ونعني بذلك أمريكا الالتينية والوسطى مبا يف ذلك صعود نُخَب
إصالحية جديدة يف الكثري من هذه الدول وسقوط النخب التي شكّلت الحليف التقليدي للواليات املتحدة
خاصة الديكتاتوريات .ونتيجة لذلك بدأ الرتكيز عىل االعتامد عىل املؤسسات وليس عىل األشخاص أو
الحلفاء التقليديني أو أصحاب املصالح االقتصادية .فقد وجدت الواليات املتحدة أنها أقدر عىل امتصاص
األزمات والتعامل معها عقب سقوط حلفائها التقليديني بالرتكيز عىل توافق املصالح بينها وبني مؤسسات
قوية يف املجتمع كاألحزاب واملنظامت املختلفة وحتى الجيش إن كان مؤسسة قوية ومتامسكة ميكنها
لعب األدوار املختلفة والتأقلم مع املستجدات حتى وإن عنى ذلك التخلّص من بعض قادته ال بل التضحية
بهم ،إذ تصبح هذه املؤسسات عرب عالقاتها مع مؤسسات موازية يف الواليات املتحدة مصدر استقرار
لصالح األخرية .إال أن هذه التب ّدالت حدثت يف سياق يراه الكثري من الدارسني ومتخذي القرار يف أمريكا
أكرث أهمية عىل املستوى االسرتاتيجي أال وهو صعود الصني وبشكل أقل الهند وكوريا كقوى اقتصادية
مؤثرة يف العامل .ومهام يكن تقدير البعض ألهمية الرشق األوسط والنفط يف اإلسرتاتيجية األمريكية فإن
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معضلة الصني تبقى هي الهاجس األهم لدى متخذي القرار األمرييك .وأسباب ذلك عديدة إال أن أهمها
هو تأثري الصني الكبري عىل األوضاع االقتصادية وبالتايل السياسية يف الواليات املتحدة .فالواليات املتحدة
ال تعتمد كثريا ً عىل النفط الرشق أوسطي (أكرب مصدر للنفط إىل أمريكا هي كندا) واهتاممها بالنفط يف
الرشق األوسط نابع من أهمية النفط وأثره عىل االقتصاد الدويل (أوروبا وآسيا وأفريقيا) أكرث منه عىل
الواليات املتحدة .وثانياً أن العالقات التجارية بني الصني والواليات املتحدة عالقات غري متكافئة مبعنى أن
الصني تصدر إىل الواليات املتحدة أكرث مام تستورد مام سبّب ويسبب أكرب عجز تجاري يف تاريخ الواليات
املتحدة .أضف إىل ذلك أن الصني أصبحت متلك أكرب احتياطي نقدي من الدوالر األمرييك ولها دور كبري يف
تحديد قيمة الدوالر بالنسبة للعمالت األخرى وبالنسبة للمعادن الثمينة.
لذلك وعىل الرغم من أهمية الرشق األوسط بالنسبة ألمريكا ،يجب أن نؤكد عىل أن الرشق األوسط
مل يعد يحتل ذلك الدور املركزي يف التفكري االسرتاتيجي األمرييك خاصة مع انخفاض اعتامد الواليات
املتحدة عىل النفط الرشق أوسطي ومع امتصاص املشاكل االقتصادية النابعة من ارتفاع أسعار النفط
والذي كان أكرث أهمية ومركزية خالل سبعينات ومثانينات القرن املنرصم .وهذا ال يعني قط أن الرشق
األوسط مل يعد مهامً أو مركزياً يف التفكري االسرتاتيجي األمرييك ،بل يعني انخفاض مركزيته فقط.
مع ذلك فهناك عامالن يلعبان دورا ً مهامً يف بقاء الرشق األوسط داخل الدائرة املركزة للفكر االسرتاتيجي
األمرييك هام :وجود إرسائيل والعالقات الخاصة بينها وبني الواليات املتحدة والتي تدعمها املصالح
املشرتكة باإلضافة إىل العوامل األيديولوجية التي تلعب دورا ً كبريا ً يف تلك العالقة الخاصة .والعامل الثاين
هو الحرب عىل اإلرهاب والذي ميثل الرشق األوسط أهم منابعه .وهنا علينا التنويه بأن الحرب عىل
اإلرهاب تأخذ حيزا ً مهامً من تفكري متخذي القرار األمريكيني ،علامً أن هذه الحرب ونتيجة لطبيعتها
الخاصة مبنية عىل جملة تناقضات يصعب التعامل معها بشكل أحادي ومنتظم .وأهم هذه التناقضات
أنها حرب عىل عدو غامض هالمي متح ّرك من الصعب بل من املستحيل تحديد مكانه وموقعه من
أجل محاربته وتدمريه ،كان االعتقاد بأن غزو بلد معني مثل أفغانستان أو قتل شخص محدد مثل بن
الدن سيمثل خطوات عىل طريق إزالة هذا العدو .إال أن ما حدث ويحدث يف العامل ويف أمريكا يثبت أن
هذا العدو ما زال موجودا ً (من وجهة النظر األمريكية) .ومام يُق ّوي هذا الرأي وجود مصالح اقتصادية
وسياسية وإسرتاتيجية مرتبطة بالحرب عىل اإلرهاب لن تسمح بتحويل هذه الحرب إىل أمر هاميش.
وليك ال يستنتج البعض أن هذه الحرب تتعلق بالرشق األوسط أو اإلسالم فقط فإننا نتح ّدث هنا عن
مصالح ومؤسسات وصناعات كاملة من الصعب تقدير قيمتها تعتمد يف وجودها اآلن عىل الحرب
عىل اإلرهاب .فالتغيريات الحكومية املؤسسية داخل الواليات املتحدة (وزارة األمن الوطني وتشكيلها
من قبل الرئيس بوش االبن مثالً) والرشكات واملصالح االقتصادية املرتبطة باألمن  ،أو باملطارات ،أو
الرشكات أو املؤسسات الحكومية والخاصة ،أضف إىل ذلك األموال الطائلة واملستثمرة يف تكنولوجيا
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املعلومات واملراقبة واألمن إلخ .وهناك من يق ّدر أن النشاطات املرتبطة باألمن والحرب عىل اإلرهاب يف
الواليات املتحدة تبلغ أكرث من خمسني مليار دوالر سنوياً .أضف إىل ذلك كله مراكز األبحاث والدراسات
املتخصصة يف اإلرهاب والتي بدأت تتغلغل يف بعض الجامعات األمريكية إذ توجد اآلن أقسام لدراسة
اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب حيث ميكن للطالب الحصول عىل درجة علمية يف هذا املوضوع.
نخلص إذن إىل أن النظرة املسيطرة عىل مفهوم املصالح األمريكية لدى النخب هناك ،وخاصة فيام يتعلّق
بالرشق األوسط والبالد العربية ،تمَ ُ ّر عرب منشورين أساسيني هام مفهوم الحرب عىل اإلرهاب والعالقة
مع إرسائيل .وهذان العامالن شكالّ واحدا ً من التناقضات الرئيسية يف املواقف األمريكية مام حدث
ويحدث يف البالد العربية .وعلينا هنا لفهم هذه التناقضات أن نحاول فهم جوانب معينة من منط التفكري
األمرييك فيام يتعلق مبوقع أمريكا ودورها يف العامل .فاألمريكيون (عىل األقل األكرثية يف أمريكا) يؤمنون
بأن نظامهم السيايس هو النظام األمثل يف العامل وكذلك نظامهم االقتصادي ولذلك ينظر لهم العامل
بصفتهم منوذجاً يحتذى به ما عدا أولئك الذين يكنون العداء لهم ألن أمريكا أفضل وأحسن .وهذا ليس
بالرضورة ما تؤمن به النخب الواعية للمصالح االقتصادية واإلسرتاتيجية ألمريكا إال أن هناك جانباً يتعلّق
باإلميان بأن أمريكا هي بلد الدميقراطية وبأن لها دورا ً عاملياً يف الحفاظ عىل أمنها القومي إذ بذلك تقوم
أمريكا بتوفري الزخم للحركات الدميقراطية يف العامل .وأحد التناقضات التي تواجهها هذه األيديولوجيات
تتمثل يف أنه رسعان ما يكتشف متخذ القرار األمرييك أن الحركات الدميقراطية يف العامل ليست بالرضورة
مؤيدة لوجهات النظر األمريكية أو أنها ذات موقف نقدي من سياسات أمريكا .وللتعامل مع هذا
التناقض (وليس بالرضورة كله) نجد ذلك النمط من الفعاليات الذي تبلور بشكل كبري يف العقود املاضية
أال وهو الفعالية املتزايدة ملؤسسات املجتمع املدين املستقلة (نسبياً) يف بلدان العامل املختلفة والتي تدعم
نشاطات عديدة ومتنوعة ويف أكرث األحيان بشكل ينطلق من مفاهيم محددة للدميقراطية ولحقوق
اإلنسان واملرأة والشباب إلخ .وال نستطيع وضع كافة املؤسسات األمريكية املدنية يف خانة واحدة كام
يفعل البعض والقول بأنها أداة للسياسة الخارجية األمريكية .فالكثري من هذه املنظامت والعاملني فيها
يؤمنون إمياناً تاماً مببادئ معينة قد تتناقض مع السياسات األمريكية .إالّ أن واحدة يف نقاط القوة يف
السياسة األمريكية هي قدرتها عىل التعامل مع املواقف املختلفة أو املتناقضة ال بل محاولة استخدامها
حل) التناقضات بني السياسات األمريكية الفعلية والخطاب السيايس األمرييك الذي ال
للتخفيف (وليس لِ ّ
زال يعتمد عىل مبادئ أو مفاهيم مثل الحرية والدميقراطية واملساواة أمام القانون إلخ.
وكام تلعب املؤسسات املدنية غري الحكومية أدوارا ً توسطية بني السياسة األمريكية والخطاب السيايس
األمرييك ،فإن مؤسسات الدراسات واألبحاث املختلفة تلعب دورا ً توسطياً (بشكل مختلف طبعاً) بني
متخذي القرار ومستشاريهم من جهة والدارسني والباحثني واملراقبني من جهة أخرى .وميكننا القول
بنو ٍع من الثقة بأن مراكز ومؤسسات األبحاث والدراسات تشكّل ذلك الحيّز الذي تتصادم فيه األفكار
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وتتن ّوع فيه التحليالت وتنبثق منه املقرتحات والسياسات املختلفة ،ومنها يقوم مستشارو صانعي
القرار بانتقاء بعضها وعرضها كمقرتحات عىل متخذي القرار .من هنا نجد ،عرب تف ّحص ودراسة ما
تنتجه مراكز األبحاث هذه من دراسات ،آراء وأفكارا ً قد تختلف مع بعضها البعض بشكلٍ كبري أو
ضئيل ،من جهة أخرى ميكننا أيضاً مالحظة أن مراكز األبحاث هذه ال تشكّل بالرضورة كافة الخيارات
املطروحة التي قد ت ُ َق َّدم ملتخذي القرار ،خاص ًة يف فرتات يكون فيها الفاصل الزمني بني الحدث والقرار
ضئيالً وتكون الخيارات قليلة العدد والقرارات رسيعة بالرضورة.
وميكننا تقسيم أنواع مراكز الدراسات هذه إىل نوعني رئيسيني وم ّربر هذا التقسيم أن مراكز كهذه تعتمد
بشكل كبري عىل التمويل وهذا التمويل بدوره يحدد بشكل كبري التوجهات السياسية واإلسرتاتيجية
ملراكز البحث .فهناك مراكز مهمة وكبرية مرتبطة بالحزبني الكبريين (معهد الربوكنجز مثالً مع الحزب
الدميقراطي) و(معهد انرتبرايز مع الحزب الجمهوري) إال أن هناك مراكز قد ترتبط بأجنحة مختلفة من
كل حزب .وما يهمنا هنا نوع آخر من املراكز أي تلك املتخصصة يف منطقة محددة هي الرشق األوسط
وما يحدد بشكلٍ عام مواقف املؤسسات الدراسية املختلفة هذه (وذلك بسبب خصوصيات العالقة
بني الواليات املتحدة ودول الرشق األوسط) هي العالقة أو املوقف من الرصاع العريب اإلرسائييل
وأساساً املوقف من إرسائيل .وأكرث املراكز هذه تؤيد تأييدا ً مطلقاً سياسات إرسائيل وتتلون حسب
تل ّون السياسات اإلرسائيلية فتصبح أكرث محافظة وميينية إن وصلت األحزاب اليمينية اإلرسائيلية للحكم
وتتخذ مواقف أقل تشددا ً عندما تصل أحزاب أخرى إىل السلطة يف إرسائيل .إذن فاملعيار بالنسبة ملراكز
كهذه هو ما يروه كمحصلة إرسائيل يف تلك اللحظة .وقد انترشت مراكز الدراسات هذه خاصة عندما
بدأت ترتدد أصوات يف الواليات املتحدة ترى أن هناك توافقاً وتحالفاً بني الواليات املتحدة وإرسائيل،
إال أن هذا ال يعني بالرضورة التامثل والتطابق الكاملني .ويذكرنا هذا مبا قام به بعض األكادمييني يف
الواليات املتحدة قبل بضع سنني وذلك كرد فعل عىل مواقف املنظمة األكادميية التي تجمع العديد من
داريس الرشق األوسط يف أمريكا الشاملية وهي منظمة ميسا Middle East Studies, Assosiation
 MESAوالتي يعتربها اللويب الصهيوين مؤيدة للعرب (وهذا غري دقيق) ،إذ قاموا بإنشاء منظمة تدعى
 ASMEAأكرث أعضائها من املعروفني بتأييدهم إلرسائيل ورفض أي انتقاد لها.
بعد تلخيص املحددات الرئيسية للسياسة األمريكية تجاه منطقة الرشق األوسط يجدر بنا اآلن الحديث
عن املجموعات املختلفة داخل اإلدارات األمريكية والتي ميكن تسميتها باملجموعات العابرة لإلدارات
أي التي ال تتغيرّ مع تغيرّ الرئيس األمرييك أو تغيرّ األكرثية يف الكونغرس األمرييك .وميكننا تقسيم هذه
املجموعات بني متخذي القرار عىل النحو التايل وذلك من باب التبسيط:
 .1األغلبية الكبرية من متخذي القرار التي سيطرت وال زالت تسيطر عىل مراكز القرار يف الواليات
املتحدة وهي التي ترى أن هناك حلفاء ألمريكا يف الرشق األوسط ولكن الحليف األهم واألوثق والذي
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يجب أن يبقى األساس لهذه التحالفات وألسباب مختلفة هو إرسائيل .وتنقسم هذه املجموعة إىل
مجموعتني فرعيتني:
أ .املجموعة األوىل ترى أن هناك متاثل كامل وتطابق بني مصالح الواليات املتحدة وإرسائيل.
ب .املجموعة الثانية ترى أن هناك توافق بني مصالح الواليات املتحدة وإرسائيل إال أن هذا ليس تطابقاً
بل توافق إذ قد يحدث أن تختلف البلدان يف رؤيتهام ملشكلة معينة .إال أن هذه االختالفات تكون ذات
طابع تكتييك أي حول الوسائل وليس حول األهداف إذ أن األهداف مشرتكة بني الحليفني.
 .2أقلية صغرية ترى أن السالم يف الرشق األوسط يجب أن يكون عامد السياسة الخارجية األمريكية يف
املنطقة وذلك من منظور أن االستقرار واملصالح االقتصادية املرتبطة به هو ما يخدم املصالح األمريكية
ولذلك فإن عىل الواليات املتحدة الضغط عىل كافة األطراف مبا يف ذلك إرسائيل وذلك لتحقيق السالم
إذ أن اتفاق املصالح بني الواليات املتحدة وإرسائيل يعني أن السالم هو يف مصلحة إرسائيل حتى عندما
ال توافق الحكومة اإلرسائيلية عىل ذلك.
وحيث أن هذه األقلية صغرية وتأثريها ضئيل عىل الرغم من وجودها بني عد ٍد ممن يسموا باملحرتفني
العاملني يف وزارة الخارجية ،فقد متتّعت املجموعتان األوىل والثانية بالتأثري األهم خالل العقد املايض.
ونلحظ أن املجموعة األوىل كانت أكرث أهمية وأثرا ً يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالرشق األوسط يف عهد
الرئيس بوش .وخاصة أن هذه املجموعة مكونة بشكلٍ رئييس من املحافظني الجدد (وفيها عدد قليل من
الليرباليني الصهاينة) الذين رأوا لهم يف نتنياهو والحكومات اليمينية يف إرسائيل حليفاً أيديولوجياً قوياً.
أما املجموعة الثانية فيبدوا أنها أكرث املجموعات تأثريا ً يف إدارة أوباما .إالّ أنها ال تسيطر سيطرة تامة
عىل عمليات اتخاذ القرار بسبب الوجود ولو األضعف للمجموعة األوىل .ومن هنا ميكننا القول بأن
النقاشات واملواقف األمريكية حول ما حدث ويحدث يف بالدنا تأثر أساساً بآراء هاتني املجموعتني
ومواقفهام املختلفة أحياناً واملتطابقة أحياناً أخرى .ولتلخيص هذه املواقف وحيثياتها وربطها باختالف
اآلراء بني هاتني املجموعتني سنقوم مرة أخرى بالتقسيم غري الدقيق وذلك لتداخل املواقف بعضها
مع بعض .وقبل القيام بهذا التقسيم علينا التأكيد عىل أمرين األول أن اإلدارة األمريكية فوجئت كام
فوجئ العامل باألحداث يف العامل العريب ولذلك مت ّيزت مواقفها املبكرة بكونها ردود فعل أكرث منها
فعاليات وثانياً أن اإلدارة حاولت منذ البداية وعىل الرغم من ترابط األمور بعضها مع بعض بالنظر إىل
كل دولة عربية عىل حدة وعدم تعميم ما يحدث يف بلد عىل بلد آخر.
عامل املفاجأة والرسعة يف تطور األمور لعب دورا ً كبريا ً يف البداية خاصة فيام يتعلّق بتونس ومرص.
إال أن ما زاد املوضوع تعقيدا ً كان املوقف املختلف لحليفي للواليات املتحدة يف املنطقة أي السعودية
وقطر .فبينام كانت السعودية تؤيد زين العابدين ولها موقف سلبي من أية عملية تغيري ناتج عن
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انتفاضة شعبية ال بل ُرهاب من أي تح ّرك جامهريي خاصة يف الدول التي تربطها فيها عالقات متينة
وقوية ،كان موقف قطر أقرب إىل املعارضة التي كانت قطر قد بدأت بتمويلها ودعمها إعالمياً خاصة
عرب قناة الجزيرة .وكان من السهل عىل الواليات املتحدة أن تتد ّرج يف مواقفها وأن تحاول إمساك العصا
من الوسط لحني رؤية ما سيحدث .فمن جهة كانت تنتقد بعض املامرسات الالدميقراطية لزين العابدين
ولكنها كانت ترسل رسائل رسيّة تويص بدعمه وتطالبه بإجراء القليل من اإلصالحات وتحاول يف نفس
الوقت فتح خطوط مع املعارضة ومع أوساط مختلفة من الحكومة .وكان هذا الجمع يف املواقف املعلنة
والرسائل والتح ّركات الرسية يعطي اإلدارة األمريكية فرصة لحفظ ماء الوجه وللتعامل مع املتغيرّ ات
حني حدوثها .إال أن السقوط املد ّوي والرسيع لزين العابدين وبدء املظاهرات الشبابية يف مرص واجه
الواليات املتحدة بتعقيدات أكرب .فمن جهة مل يكن هناك تأثري مبارش أو كبري ملا حدث يف تونس عىل
موازين القوى يف الرشق األوسط وخاصة عىل إرسائيل .إال أن ما بدأ يحدث يف مرص كان له بالرضورة
أثر أكرب عىل الرشق األوسط .فمرص بلد مركزي ولها عالقات وطيدة مع الواليات املتحدة وتحصل عىل
ثاين أكرب كمية من املساعدات بعد إرسائيل .وهي باإلضافة إىل ذلك الدولة العربية األوىل التي عقدت
اتفاقية سالم مع إرسائيل وأصبحت حليفاً مهامً للواليات املتحدة يف املنطقة خاصة فيام يتعلق باملشاكل
مع إيران من جهة ويف مكافحة اإلرهاب من جهة أخرى .لذلك حاول متخذو القرار يف الواليات املتحدة
التعامل مع مرص بشكل مشابه ملا فعلوه يف حالة تونس مع اختالفني كبريين .أولهام أن قدرة الواليات
املتحدة عىل التأثري يف مرص وخاصة يف إطار العالقات القوية واملتينة مع مؤسسة الجيش املرصي أكرب
مام هي يف تونس وثانيهام الخوف الدائم عىل مسألة السالم مع إرسائيل .كذلك واجهت الواليات
املتحدة ذلك االختالف يف املواقف بني حلفائها فمن جهة دعمت قطر قوى املعارضة بينام وقفت كالً
من السعودية وإرسائيل مع حليفهام مبارك ال بل طالبتا بقوة دعمه ضد املنتفضني عليه.
ويجدر بنا التنويه أن الرئيس أوباما كان قد أصدر أمرا ً يف آب/أغسطس من عام  2010وذلك قبل انتفاضة
تونس بعدة أشهر بإعداد تقرير رسي (ك ُِش َف عنه فيام بعد) حول إمكانيات الالاستقرار يف العامل العريب؛
إذ كان يريد أن يعرف األشياء التي يؤدي حدوثها إىل مشاكل من الصعب حلها لهذه األنظمة .كان التقرير
شديد التفاؤل وذلك رغم املشاكل الكبرية يف مرص ورغم الفساد ورغم التالعب يف انتخابات نوفمرب عام
 .2010هذه القناعات بأن استقرار األنظمة يشء شبه مؤكد كان السبب الرئييس لعدم اتخاذ موقف محدد
مام حدث يف تونس إذ أن الرئيس أوباما مل يد ِل بأي بيان رسمي حول ما حدث إال يف اليوم الذي غادر فيه
زين العابدين تونس متوجهاً إىل السعودية أي بعد شهر كامل من بدء االنتفاضة التونسية .ورأى بعض
املراقبني (كام كتبت مجلة الشؤون الخارجية  )Foreigon policyبأن فريق أوباما كان القائل بعدم التدخل
يف ما حدث يف مرص إذ أنه كان غري قادر عىل التأثري يف مجريات األمور .بينام يرى آخرون أن إدارة أوباما
كانت تتخبط وال تعرف ماذا تفعل .وانعكس هذا يف ترصيحات املسؤولني األمريكيني يف تلك الفرتة إذ بدأت
بترصيح لكلنتون (وزيرة الخارجية آنذاك) بأن مرص "مستقرة" ورفض جو بايدن (نائب الرئيس) بأن يصف
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مبارك بالديكتاتور وترصيح فرانك وايزنر (مبعوث البيت األبيض إىل مرص) برضورة بقاء الرئيس املرصي
يف منصبه .لكن اإلدارة ويف نفس الوقت كانت تنتقد ترصفات الرشطة واألمن املرصيني مع املتظاهرين
وتدعو إىل عدم استعامل العنف يف التعامل معهم .وميكننا القول بأن اإلدارة يف تلك الفرتة كانت تتأرجح
السالفتي الذكر .فاملجموعة التي تنظر إىل تطابق املصالح بني الواليات املتحدة
بني مقوالت املجموعتني
ّ
وإرسائيل رأت فيام يحدث يف مرص تهديدا ً إلرسائيل ومل تُ ِع ْر انتباهاً أو اهتامماً للشعب املرصي من جهة
وللمصالح اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة وركّزت بشكل أسايس عىل دعم النظام بصفته دعامً الستقرار
املنطقة واستقرار مرص ورأت فيام يحدث تهديدا ً للواليات املتحدة وذلك برتكيزها عىل ال ُر َهاب األمرييك
من اإلسالميني خاصة اإلخوان املسلمني .إال أن املجموعة الثانية رأت فيام يحدث يف مرص فرص ًة ألحداث
تغيريات رأت أنها رضورية ألن أوضاع مرص الداخلية أصبحت ال تطاق وألنها رأت يف التغيري إمكانية إيجاد
حلفاء أقوى من مبارك الذي فقد الكثري من سطوته يف مرص .وكان رأي السعودية وإرسائيل دعامً للموقف
األول بينام وقفت قطر تدعم املوقف الثاين .وحيث أن اإلدارة مل تستطع حسم موقفها بالرسعة املطلوبة
قامت التطورات يف مرص بحسم املوقف .وكام ذكرنا سابقاً فقد كانت تجربة الواليات املتحدة يف أمريكا
الالتينية قد علّمتها أن االعتامد عىل األشخاص ال يفيد دوماً وبأن عليهام االعتامد عىل املؤسسات كحلفاء،
قام األمريكيون برسعة بالرتكيز عىل أهمية دور مؤسسة الجيش بصفتها املؤسسة الوحيدة القوية التي مل
تتفتت بينام أصبحت مؤسسات الدولة األخرى خاصة األمن والرشطة غري فاعلة.
ويف نفس الوقت قام مؤيدو املجموعة الثانية بالرتكيز عىل عدة نقاط أهمها أن هذه الثورات مل ترفع
شعارات ضد الواليات املتحدة وال حتى إرسائيل بل كانت باألساس من أجل إصالحات وتغريات داخلية،
لذلك مل يروا فيها خطرا ً يهدد مصالح الواليات املتحدة بل رأوا فيها فرصة لتغيري مهم يف املنطقة أال وهو
الرتكيز عىل املشاكل الداخلية للدول ومحاولة التقليل من أهمية الرصاع العريب اإلرسائييل وذلك بإيجاد
بؤر اهتامم مركزية جديدة أهمها النكوص إىل الداخل والرتكيز عىل املشاكل االقتصادية واالجتامعية
والسياسية داخل كل بلد .ويف نفس الوقت حاولت املجموعة األوىل استخدام نفوذها يف الكونجرس
(حيث األغلبية الجمهورية) إذ عقدت يف  9و 10فرباير  2011لجنة الشؤون الخارجية برئاسة إليانا روس
ليهتنني الجمهورية املؤيدة وبقوة إلرسائيل والداعمة للحفاظ عىل مبارك ودعمه حتى النهاية وهوارد
بريمان عن الحزب الدميقراطي املعروف بتأيده إلرسائيل واستمعت اللجنة آلراء عدة اخصائيني جلهم
من مؤيدي إرسائيل ركزوا عىل رضورة دعم مبارك حتى النهاية إال أنه وكام ذكرنا آنفاً ُح ِسمت األمور
يف مرص برسعة كبرية فاجأت الجميع .وميكننا القول بان ما حدث يف تونس ومرص أعطى دفعة قوية
للمجموعة الثانية التي أمست مهيمنة عىل القرار السيايس فيام يتعلق بالرشق األوسط .ومل يعنِ هذا
أبدا ً صمت املجموعة األوىل ،ألنها كانت تحاول إعادة جمع صفوفها خاصة يف إطار التحضري لالنتخابات
الرئاسية حيث اعتقد كثريون بأن هناك فرصة كبرية لعدم إعادة انتخاب اوباما وانتخاب مرشح
جمهوري .وكان املرشحون الجمهوريون األساسيون يتنافسون عىل دعم إرسائيل ويقفون موقفاً عدائياً
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مام حدث يف البالد العربية إذ رأوا فيه خطرا ً عىل إرسائيل وعىل أمريكا خاصة عندما بدأت نتائج
االنتخابات تظهر تفوقاً ونجاحاً ملحوظاً لألسالميني يف مرص وتونس وكذلك ليبيا.
مرت السياسة األمريكية مبرحلة قصرية كانت مرحلة مراجعة وإعادة نظر باألمور خاصة خالل فرتة
األحداث يف ليبيا حيث اخذت أوروبا زمام املبادرة مبوافقة أمريكية وكان التدخل العسكري املبارش.
كذلك متيزت تلك الفرتة باالهتامم االمرييك باألوضاع واملشاكل الداخلية خاص ًة أنها كانت فرتة تحضري
لالنتخابات الرئاسية .كان من السهل جمع موافقة الكثريين عىل العمل ضد القذايف الذي مل يُبقِ له
حليفاً ،إال أن تبعات التدخل األورويب والخالفات بني حلف األطليس وروسيا خالل عمليات ليبيا وصعود
الحركات اإلسالمية املقاتلة يف ليبيا نفسها إدى إىل تعقيدات كثرية بالنسبة للواليات املتحدة أهمها
الخوف من صعود ما سموه باإلرهاب اإلسالمي وامتداده إىل أفريقيا جنوب الصحراء وبداية صعود
الخالفات مع دول أخرى خاص ًة روسيا والصني .وإن كانت فرنسا قد بدأت بلعب دور رئييس فيام يتعلق
بتونس ثم ليبيا فإن ازدياد الدور املايل والسيايس لدولة قطر أصبح ظاهر ًة مهمة بدأت الواليات املتحدة
بأخذها بعني االعتبار ال بل االعتامد الجزيئ عليها لتمرير مصالحها .من جهة أخرى حاولت املجموعة
األوىل استغالل بعض األحداث خاصة يف ليبيا ضد اإلدارة الحالية لكنها مل تنجح يف ذلك.
كانت فرتة التحضري لالنتخابات األمريكية ونجاح أوباما للمرة الثانية فرص ًة ملتخذي القرار السيايس
الخارجي لدراسة تطور األوضاع يف املنطقة ومحاولة التعامل مع املستجدات والتطورات التي فقدت
الكثري من تسارعها .فأوضاع تونس ومرص وليبيا والتناحرات والتنافرات الداخلية أخذت طابعاً شبه مريح
للواليات املتحدة إذ اتسمت عمليات االنتقال بعدم حصول تغريات تؤثر عىل مصالح الواليات املتحدة
االسرتاتيجية وتدريجياً بدا الخوف من الجامعات اإلسالمية "املعتدلة" كاألخوان املسلمني بالتحول إىل النظر
إليهم بصفتهم تنظيامً مسؤوالً ميكن التعامل معه ال بل التعاون معه بشكل إيجايب .وهذا ال يعني باملرة أن
الواليات املتحدة أصبحت تثق بهذه الجامعات أو تعتربها حليفة لها بشكل كامل إذ أن الواليات املتحدة
ال زالت تعتمد عىل حلفاء آخرين لها يف هذه العالقة مثل قطر والسعودية إالّ أن الواليات املتحدة توصلت
إىل نتيجة إن إعادة االستقرار للمنطقة ال يكون إالّ مبشاركة فعالة للقوى اإلسالمية وأن عليها التعامل معها
بشكل إيجايب لحامية مصالحها .وطاملا أن هذه القوى ستكون قو ًى مسؤولة بالعرف األمرييك مبعنى أنها
ستحافظ عىل التزامات بالدها السياسية خاصة تجاه إرسائيل ولها برنامج اقتصادي يعرتف بأولية القطاع
الخاص والحرية االقتصادية فإن الواليات املتحدة لن تقف منها موقفاً معادياً ،ال بل ستتعامل معها بشكل
إيجايب .إال أن الواليات املتحدة رأت أيضاً فرص ًة لها يف التعامل مع العديد من القوى (إسالمية ومدنية)
وتعزيز دورها وتأثريها عىل املرحلة االنتقالية .بذلك أصبح للواليات املتحدة حلفاء كثريين وأصبحت
تنظر إىل الجامعات اإلسالمية املعتدلة بصفتها الجيش االحتياطي لسياساتها يف املنطقة.
بعد إعادة انتخاب أوباما وتعيني كريي وزيرا ً للخارجية بدأت تظهر معامل السياسة األمريكية املتجددة
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تجاه املنطقة .فاألوضاع السورية املعقدة والحرب فيها وعودة االهتامم باملسألة الفلسطينية أديا إىل
الدفع باتجاه مختلف بالنسبة لسياسات الواليات املتحدة .وميكننا تلخيص هذا بالنقاط التالية:
 .1تح ّول االهتامم إىل مركز الرشق األوسط أي سوريا ولبنان واألردن وبالطبع آخذين بعني االعتبار
دوماً مصالح إرسائيل.
 .2تعدد القوى املؤثرة يف هذه املنطقة خاص ًة مركزية دور إيران وروسيا.
 .3استمرار القتال يف سوريا لفرتة طويلة وتحوله إىل حرب أهلية اتخذت طابعاً مختلفاً عام حدث يف
تونس ومرص .ورغم وجود تشابه بني ما يحدث يف سوريا وما حدث يف ليبيا ،إال أن هناك اختالفات
كبرية أهمها صمود القوى املؤيدة للحكومة والدعم الكبري لها خاص ًة من قبل روسيا وإيران والحقاً
الدعم العسكري من قبل حزب الله اللبناين واتخاذ القتال طابعاً طائفياً واضحاً وترشذم املعارضة رغم
املحاوالت العديدة للم شملها.
 .4نتيجة للقتال يف سوريا ازدادت أهمية الجامعات اإلسالمية الجهادية وتاثريها عىل الحرب هناك مام
جعل هذا العامل أساسياً يف املواقف األمريكية تجاه ما يحدث .فبالرغم من أن الواليات املتحدة اعتربت
أن النظام السوري قد انتهت رشعيته وأن عىل الرئيس األسد مغادرة الحكم إالّ أنها تباطات كثريا ً
(عكس بعض الدول األوروبية خاص ًة فرنسا وبريطانيا وبعض حلفائها املحليني مثل قطر والسعودية
إذ بدات األوىل بلعب الدور املركزي يف دعم املعارضة السورية) يف توفري أي دعم فعيل للمعارضة
السورية يتعدى الترصيحات ودعم اآلخرين يف دعمهم للمعارضة .وميكن تلخيص املوقف األمرييك
املرتدد عىل النحو التايل :إن كان النظام يف سوريا حليفاً إليران ولحزب الله اإلرهايب من وجهة نظر
الواليات املتحدة فإن املعارضة كذلك ال ميكن الوثوق بها ليس فقط لترشذمها ولكن لوجود قوى
عسكرية سنية متطرفة فيها تصنفها الواليات املتحدة بأنها إرهابية.
ورغم اعرتاف الواليات املتحدة بأن الخسائر البرشية يف سوريا فاقت ما هو مقبول إال أنها مل تكن عىل
استعداد بعد لدعم املعارضة دعامً كامالً وشامالً ودون رشوط بالرغم من انها تريد التخلص من حكومة
بشار األسد .لذلك فإنها تجد يف الوضع العسكري والسيايس الحايل فرص ًة كبرية الضعاف الطرفني  .فمن
جهة أُنه َِك الجيش السوري وأصبح غري قادر عىل تهديد إرسائيل أو حتى لبنان التي كان لسوريا دو ٌر ٌ
فعال
فيها ال بل أصبح الجيش السوري بحاجة لدعم من قوى لبنانية كحزب الله يف معاركه ضد املعارضة ..ومن
جهة أخرى فإن استمرار القتال يُنهك القوى العسكرية الجهادية داخل سوريا كذلك .من هنا فإنه ليس
من مصلحة الواليات املتحدة إيقاف القتال (حتى لو استطاعت ذلك وهي غري قادرة عليه ).بل إن من
مصلحتها إنهاك الطرفني وانتظار ال بل الدفع باتجاه تشكيل قوى اجتامعية وعسكرية تستطيع اتخاذ زمام
حل .من هنا ميكن تفسري الرتدد والتمهل األمرييك يف اتخاذ
املبادرة السياسية إن توصلت األطراف إىل ّ
مواقف فعلية وقوية تؤثر عىل مجريات األحداث .فامريكا ليست منزعجة من توازن القوى داخل سوريا
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واستمراره بهذا الشكل فهو سيضعف الطرفني وهذا ما تريده ولن تتدخل الواليات املتحدة بشكل قوي
وف ّعال إالّ إن تحول ميزان القوى لصالح طرف الحكومة السورية .إالّ أن الواليات املتحدة تريد التأكد من
أن الدعم الذي ستقدمه سيكون يف صالح قوى سياسية لها مستقبل يف بلد كسوريا وتستطيع مواجهة املد
الجهادي اإلسالمي لكنها مل تجد هذه القوى بعد رغم محاوالتها ومحاوالت حلفائها املتعددة.
 .5تبلور توجه أمرييك جديد منذ بداية وزارة كريي وهذا املوقف يتعامل مع األحداث تعامالً يجمع
بني رؤية ما يحدث يف كل بلد عىل حدة من جهة والرتكيز عىل املستويني السيايس والعسكري (أي
التحالفات اإلسرتاتيجية) ومن جهة اخرى النظر إىل ما حدث ويحدث نظرة شمولية تتسم بالرتكيز
عىل البعد االقتصادي .فاألمريكيون توصلوا إىل استنتاج أن االستقرار يف املنطقة وكذلك الالستقرار
أساسه اقتصادي اجتامعي لذلك عليهم االنخراط يف عمليات إعادة بناء االقتصاد يف املنطقة بشكلٍ
يؤ ّمن مصالحهم .وهم بذلك يقومون بعكس اسرتاتيجية بوش والتي كانت تتلخص باستخدام القوة
العسكرية لحامية املصالح االقتصادية واالسرتاتيجية .أما اآلن فيبدو أن هناك توجه جديد الستخدام
القوة االقتصادية والتغلغل االقتصادي لحامية املصالح االسرتاتيجية .وهذا يفرس محاولة الواليات
املتحدة إحياء عملية السالم املتوقفة منذ فرتة طويلة عرب الدعم أو الوعد بالدعم االقتصادي وتبني
نظرية السالم االقتصادي ليس بالرضورة بالشكل الذي طرحه نتنياهو إالّ أنه ليس مختلفاً كثريا ً عنه.
أما فيام يتعلق بالوضع العام يف املنطقة فإن التوجه العام للواليات املتحدة ال زال توجهاً يريد الحفاظ عىل
الوحدات السياسية وعدم تقسيمها ألنه يرى يف التقسيم جذورا ً للاّ استقرار .وعىل الرغم من أ ّن التوجهات
األمريكية تريد دعم االستقرار إالّ أنها تريد استقرارا ً مناسباً ملصالحها .فالواليات املتحدة كانت وال زالت ال متانع
ال بل تعرتف مبصالح بلدان أخرى يف املنطقة مثل روسيا واالتحاد األورويب وكذلك الدول الكبرية يف املنطقة
كإيران وتركيا (إلرسائيل وضع مختلف إذ أنها يجب أن تبقى قو ًة عظمى محلية عىل األقل عىل املستوى
العسكري لتأمني مصالح الواليات املتحدة) .إال أن الواليات املتحدة تريد تحجيم نفوذ هذه القوى ،ال بل تعتقد
أن هناك العديد من الدول الصغرية واملتوسطة التي تؤيدها يف ذلك .والواليات املتحدة عىل استعداد لالعرتاف
بدور أكرب ملرص ألنها بذلك تستطيع االعتامد عىل التنافس املرصي اإليراين الرتيك بصفتها الدول األكرث أهمية يف
املنطقة وبذلك تضعف النفوذ اإليراين .فاإلدارة األمريكية تعرف أن دول الخليج العربية ال تستطيع عمل يشء
فعيل إليقاف النفوذ اإليراين ،ال بل أنها بحاجة للدعم األمرييك يف هذا املجال بينام دول كمرص وتركيا تستطيع
أن تلعب دور الالجم إليران ونفوذها يف املنطقة بدعم من الواليات املتحدة بشكل أكرث فعالية ..فالدور الذي
تراه الواليات املتحدة لها يف املنطقة هو اقرب إىل دور قائد الفرقة املوسيقية بدالً من دور تقوم فيه هي
بالعزف وعند الرضورة العزف املنفرد .فهذه الطريقة التي اتبعها بوش مل تنجح ،ال بل سلّمت العراق إليران.
ودور القيادة املوسيقية الذي تتبعه اإلدارة وتريد دعمه بالجانب االقتصادي يعتمد عىل توزيع األدوار عىل
القوى اإلقليمية الحليفة وإعطاء دور للقوى األخرى خاص ًة االتحاد األورويب واالعرتاف بدور لروسيا وإليران
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.وتقوم الواليات املتحدة بهذا التوزيع بصفته غري مكلف اقتصادياً وعسكرياً ولكنه يسمح لها بلعب دور القيادة
ومن الجدير بالذكر أن هذا الدور األمرييك واالعرتاف باملشاركة الروسية قد يكون عىل عالقة بسياسة
الواليات املتحدة يف التخفيف من معارضتها للنفوذ الرويس املتمدد مرة ثانية يف أوروبا وذلك عرب
 فيكون بذلك التنازل األمرييك للروس يف، عىل الغاز والنفط الروسيني،االعتامد املتزايد لدول أوروبا
.الرشق األوسط مثناً لتنازل روسيا ألمريكا وأوروبا الغربية يف أوروبا
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