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ان املـراقب للتغريات يف السيـاسات اخلارجـية االمريكية قـد يصاب بالـدهشة من
التقلبات احلادة هلذه السياسات وتـاثرياهتا يف العامل حلفاء وأعداء . ان هذا التخبط
هـو نتيجة االختالف الداخيل حول مـستقبل امريكا وهويتهـا يف املدى القريب حتى
وليس البعيد فقط. ان امريكا ستواجه عدداً كبرياً من االسئلة التي جيب االجابة عنها

امهها: 
1-تركيبة امريكا الديموغرافية والدينية: ان السيطرة الديمغرافية العددية يف امريكا
حاليا هي لالبيض االورويب الربوتستـانتي . واذا استمرت املتغريات عىل مستواها
احلايل فإن عام 2050 سيشهـد سيطرة السمر الالتني الكـاثوليك عىل الديمغرافية
العددية يف امريكا . فهل سيقبل البـيض هذا التحول؟ أم سيتخذون اجراءات لتعديل
هـذا التحول الن 2050 هـو بعد غـد يف تاريخ االمم وكل يـوم تاخري سيـزيد من
خماطـر وكلفة التعديل؟ وابـقاء سيطرة البيـض عىل امريكا )ان البيض االوروبيني
قـتلوا ما بني 20مليون اىل 70 مليـون من اهلنود احلمر لتثبـيت تفوقهم الديمغرايف
العددي مسـتعملني مجيع انواع االسلحة التـي كانوا يمتلكوهنـا بام فيها اصابتهم
بـاالمراض تم دسهـا يف املسـاعدات التـي تقدمهـا احلكومـة االمريكيـة )احلرب
البيـولوجية( ، فهل سـيقبلون بسيـطرة الالتني الديـمغرافية العـددية عليهم التي
ستتحول بعد فرتة اىل سيطرة حتمية سياسية ، واقتصادية ، وعسكرية ، وامنية (؟

2-اسلوب احلياة االمـريكية . ان اسلوب احلياة االمريكية احلـالية هو نتيجة طفرة
هنايـة احلرب العاملية الثانية ، حيـث خرجت امريكا من احلرب وهي مصنع العامل ،
بنك العامل يستدين العامل كله منها ، القوة العاملة يف اعىل طاقتها  وانتاجيتها واالهم
هو ان الدوالر االمريكي هو عملة التداول العـاملية . بينام امريكا حاليا اكرب مستهلك
يف الـعامل ، اكرب مدين يف العـامل . لن تستطيع امـريكا االستمرار يف اسلـوب حياهتا

احلايل الن ديوهنا وصلت اىل ارقام خيالية غري مستدامة .

مــــــســـتـقـــبـل تـــــــــرامـــب
مـعـــــــارك الــتـجـــــــديـــــــد

)دراسة حتليلية(

)*(  بــاحث لـبنــاني يف
الشـؤون االستـراتيجـية.

أحمد زكريا اخلنسا@
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3- شكل العامل بعد وضوح عدم قدرة امريكا يف االستمرار كرشطي وحيد يف العامل
)مل تعد االمرباطوريـة تستطيع حتمل كلفة استمـرار االمرباطورية (وحاجة العامل
اىل نظام جديد ختتلف النخب االمريكية حوله ، وتتوزع اىل ثالثة اجتاهات أساسية :
االجتاه االول : االستمرار يف قيادة العامل بالقوة ، وسحق الدول التي تعارض ذلك
، واستخدام القوة العـسكرية بام فيها االسلحة النووية جلعلها تقبل االمر ، والدول
املتمردة لن جترؤ عىل الرد لقدرة امريكا عىل ابادهتا ، واالعتامد عىل ان امريكا بعيدة
ومتلك انظمة محاية من الرد . من اهم الداعني هلذا االجتاه كيسنجر)الذي رصح قبل
سـنوات قليلة لصحيفة داييل سكيب االمريكية ”ان ما جيري حاليا هو متهيد حلرب
عـاملية ثالثـة الذي سيكون طـرفاها روسيـا والصني من جهة وامـريكا من اجلهة
االخـرى ” واضاف ” ان لروسـيا والصني هيـبة كبرية جيب زواهلـا .”هذا يعني
تقليم اظافر الصني وروسيا حتى تـسقط هيبتهام و قبوهلم باهليمنة االمريكية عىل

العامل سلام او حربا ( وهذا رأي جون بولتون واخرون .
االجتـاه الثاين: إبقـاء الوضع عىل مـا هو علـيه مع امكانـية التفـاهم مع الروس
والصينيني عىل عامل متعدد االطراف تراسه امريكا التي تبقى زعيمة العامل ، وتقوم
عربه امريكا باعطائهم الفتات كام تعطي االوروبيني حاليا ، وهو امر ترفضه روسيا

والصني حاليا . من الداعني هلذا احلل الدولة العميقة امجاال.
االجتاه الثالث: إقـامة عامل متعـدد االقطاب حقيقي  وتـوزيع مقدرات العامل عىل
االقطاب . من الداعني اليه  ترامب واملجموعـة التي اوصلته اىل الرئاسة وهي نافذة
جدا يف صـفوف الربوتـستانـت البيض الـذين ال هيمهم ان تـربح امريكـا العامل
وخيرسون هم سـيطرهتم عىل امريكا ، ويصبحون حتت حكم الالتني الكاثوليك . ان
نـظرية ترامب تقوم عىل مبـدأ ان يعيد أمريكا اىل أٍمريكا يف حقبـة الستينيات )امريكا
البيضاء ومصـنع العامل ( عرب طرد املهـاجرين الغري رشعيـني وعددهم 45 مليون
معظمهـم من الالتني وهم منقسمون اىل قسـمني االول حوايل 11 مليون دخلوا عرب
املعابـر الرشعية بفيز مـؤقته واختفوا يف امريكا وامريكـا متتلك كل املعلومات عنهم
باستـثناء مكان الـسكن احلايل ، والثـاين يدخل عرب املعابـر الغري رشعية وال تعلم
االدارة عنهم شيئا ويقدرون ب 34 مليون  )لقـد انشات معسكرات االعتقال تتسع
للماليني دفعة واحـدة وتم تدريب اجليش االمريكي عىل اقـتحام املدن االمريكية ( ،
بناء جـدار بني امريكا واملكـسيك يمنع التـسلل اىل امريكا وتعقيـد اجراءات هجرة
الـالتني اىل امريكا ، واعـادة اجلميع اىل سـوق العمل.)ان استعـداد ترامـب لتوزيع
مقـدرات العامل عىل االقطاب ليس حسنة ولكن العتقاده ان ذلك يشغلهم عن التدخل
فيام سيجـري خالل اعادة هيكلة امريكا ، حيث التوقع ان حتتاج اعادة هيكلة امريكا
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اىل عرشات من السنني ، لن تكـون المريكا القدرة خالهلا عىل الـدفاع عن مصاحلها
اخلارجية امام عـدو قوي خاصة يف املراحل االوىل من اعـادة اهليكلة الذي ستكون
امريكا خالهلـا قريبة من حرب اهلـية ، وهي حتتاج ملعظم قـوهتا يف الداخل لفرض
اهليكلـة ذات االسس العرقـية ( بينام تكـون بقية االقطـاب مشغولـة يف استيعاب

مناطق النفوذ اجلديدة . 
ان رصاع االجتـاهات داخـل امريكا أدى اىل حـرب داخل املؤسـسات االمـريكية ،
وبالتايل شللها االسرتاتيجي ، واصبح هنالك تناقض يف خطوات العمل االسرتاتيجي
إن هـذا الصاع مل حيسم من اي طـرف النه كام يبدو ان هنـالك توازن يف القوى ،

وليس هنالك اي انتصار الحد يف املدى املنظور .
ان القرار الصـيني بالعمل بـاليوان النـفطي الذهبـي )ان العقود النفطـية املشرتاة
باليوان الصـيني يمكن استبداهلـا بالذهب من بورصـة شانغهاي( ادى اىل جرس
انذار يف واشـنطن ان الدوالر االمريكي دخل مسـار سيؤدي حتام اىل اهنياره ، وان
توقيت هـذا االهنيار اصبح يف يـد الصني . ان فرض مـشرتيات الـصني من املواد
االولية والنفط والغاز) اكرب مشرتٍ للمـواد االولية والنفط والغاز يف العامل ( باليوان
سيؤدي اىل ارتـفاع دور اليوان من 3% حاليـا اىل حوايل 30% عىل االقل من احلركة
املالـية العاملية ، وهذا الدور سيكـون عىل حساب دور الدوالر االمريكي الذي يعاين
حاليـا من ازمة كربى ليس املجال لتفصيلها)قال السـناتور برووكس اثناء مناقشة
ميـزانية الدفـاع لسنة 2019 ان الـوضع املايل المريكا لـيس سليام واضاف ” اذا
توقف املقرضون غدا عن اقراض امريكا فانه سيتم فورا اقتطاع مبلغ 400 مليار $
من ميزانيـة الدفاع ”هـذا اخلفض يزيـد عن نصف امليـزانية ، هذا بـاالضافة اىل
ختفيض مماثل يف مجيع املوازنات االخرى ،علام انه ال توجد موازنة يف امريكا للعام
2018 بل اتفاق رصف ملبلغ وقدره 1.2 ترليون $بني الرئيس والكونغرس لتستمر
عمل املؤسسات الفيدرالية حتى االتفاق عىل امليزانية ، حيث ال زال هنالك خالف عىل
الكثري مـن ابواب املـوازنة .(  هـذا احلدث ادى اىل ان يـقرر تـرامب )املـعروف
برباغميته( حـسم االجتاهـات داخل واشنطـن يف مرشوع اسرتاتيجـي واحد لكي
تـتمكن النخب من وضع مـشاريع اسرتاتيجيـة لذلك االجتاه وذلك بـاثبات صحة

نظريته وعدم واقعية النظريات االخرى . 
قرر تـرامب اثبات ان اصحـاب النظريـة االوىل التي تدعوا اىل االسـتمرار يف قيادة
العـامل بالقوة ، وسحق الدول الـتي تعارض ذلك ، واستخدام القـوة العسكرية بام
فيها االسلحة النووية جلعلها تقبل االمر ، هي غري واقعية وغري قابلة للتطبيق العميل
وذالك عرب القـيام بتجارب ميدانـية تثبت ذلك عرب تعيني رمـوز هذا الرأي يف مراكز
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القـرار وامههم جـون بولـتون يف االمن الـقومي ، األكـثر حبـاً الستخـدام القوة
العسكرية يف االدارة االمريكية.

جون بولتون الذي عينه الرئيـس األمريكي دونالد ترامب كمستشار لألمن القومي
خلفـا لـ اجلنرال هريبريت مكـامسرت يلقب بعراب احلروب ، هـو دبلومايس وحمام
أمريكي خترج مـن جامعة ييل املـرموقة . الـرئيس األسبق بيل كـلينتون وزوجته
وزيرة اخلارجية السابقة هيالري كلينتون كانا زمالء صف بالنسبة له . عمل خالل
فرتة الرئيـس جورج بوش االبـن ،  كسفري لبالده يف األمـم املتحدة بني آب 2005
وكانون ثـاين 2006 وكان له دور كبري خالل حـرب متوز يف لبـنان بني ارسائيل
وحـزب اهلل . تقلد مـهام أخرى خالل فـرتة الرئيسـني اجلمهوريني رونـالد ريغان
وجـورج بوش األب . كان مستشارا لشؤون السيـاسة اخلارجية للمرشح الرئايس
يف عـام 2012 ميت رومـني . شارك بـولتون يف عـدد من مراكـز الفكر واملعـاهد
السـياسية املحافظة من بينها املفوضية األمريكية للحرية الدينية الدولية ، ومرشوع
القرن األمريكي اجلديد ، واملعهـد اليهودي لألمن القومي األمريكي ، وجلنة السالم
واألمـن يف اخلليج . يرفض بـولتون وصفه بـأنه من صقور احلـرب واملحافظني .
ويعترب من املؤيـدين لتغيري النظام يف إيران وكوريـا الشاملية ، ودعا مرارا إىل إهناء
االتفـاق النـووي مع إيـران . وكـان من أشـد املـؤيـدين حلـرب العـراق ودعم
باستمرارالعمل العـسكري لتغيري النظـام يف سورية وليبيـا وإيران . ان شخصية
بولـتون وتصفاته واقـواله هلي نموذج للـراي القائل بحل مجيع مـشاكل امريكا
اخلارجـية باستخدام القوة العـسكرية )طريقة الكـاوبوي (. يف ما ييل مخسة أمور

يؤمن هبا:
1-شن رضبة وقائية ضد كوريا الشاملية أمر مربر

تـطرح وجهة نظر بولتون يف هذا امللف تساؤالت. فبعد انضاممه لفريق ترامب، عقد
الرئيـس األمريكي قمتني مع الزعيم الكوري الـشاميل كيم جونغ أون يف مايو/ أيار
املقبل، يف حتـول مهُهم ومستمر يف مـسار العالقات بني الـدولتني؛ ففي 2017، كان
اجلانـبان يتـبادالن التهـديدات، وكـان ترامـب يصف كيم بـ ”رجل الـصواريخ

الصغري”، ويف املقابل كان كيم يصف ترامب بـ ”اخلَرِف املختل”.
وقد أعرب بولتـون عن اعتقاده بأن كوريـا الشاملية وبرنـاجمها النووي يشكالن
”هتديدا وشيكـا” للواليات املتحدة، مستبعدا وجهـات نظر مفادها أنه مازال هناك

وقت للعمل الدبلومايس .
ويف مقال بصحيفـة ”وول سرتيت جورنال” يف شبـاط، قال بولتـون ”بالنظر إىل
الفجوات يف املـعلومات االستخبـاراتية األمريكيـة بشأن كوريـا الشاملية، ال جيب
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االنتظار حتى الدقيقة األخرية”.
وأضاف ”إنه أمـر مرشوع للـواليات املتحـدة أن تبادر بـاهلجوم ردا عىل هتـديد

السالح النووي من قبل كوريا الشاملية”.
2-قصف إيران أمر مربر أيضاً

أفادت تقاريـر بأن ترامب ختلص مـن وزير خارجيته السـابق، ريكس تيلرسون،
بسبب تعـارض وجهات نظرمهـا بشأن الربنـامج النووي اإليراين، الـذي ينتقده
الرئيـس األمريكي بشـدة. ويف حالة بـولتون فإن األمـر خيتلف ذلك أنه يتفق مع
ترامب يف رأيه. فقد انتقـد بولتون إدارة الرئيس السـابق باراك أوباما ملوافقتها عىل
االتفاق النـووي مع إيران يف عام .2015 وقـد كتب يف العام املـايض يقول إن نص
االتفاقية ”خلق ثغرات كبرية، وإيران تطور اآلن صوارخيها وبرناجمها النووي من
خالل تلك الثغـرات”. ويف آذار 2015، قبل املوافقـة عىل االتفاق الـنووي ، كتب يف
صحيفـة ”نيويورك تايمـز”، قائال إن ”احلل العسكري هو الـوحيد هلذه املشكلة،
والـوقت املتاح حمدود ولكن مازالت هناك فـرصة لنجاح هجوم، ومثل هذا اإلجراء
جيب أن يواكبـه دعم أمريكي قـوي للمعارضـة اإليرانيـة هبدف تغيـري النظام يف

طهران”.
3-ليس معجبا باألمم املتحدة

بولتون وبوش 
يف خـطاب بعام 1994، قـال بولتـون إنه ”ال وجود ليشء اسـمه األمم املتحدة، بل
هناك جمتمع دويل قد تقـوده أحيانا القوة احلقيقية الـوحيدة املتبقية يف العامل وهي

الواليات املتحدة، عندما يتوافق ذلك مع مصاحلنا”.
وجاء إلقاء هذا اخلطاب قبل أكثر من عقد من ترشيح بوش االبن له سفريا لواشنطن
يف األمم املتحدة. ولكـن ظل تشككه يف دور املنظمة الـدولية وعدم خضـوعها لدولة

معينة قائام.
ووصـفته اإليكونـوميسـت بأنه ”أكثـر سفري مثري لـلجدل أرسلته أمـريكا لألمم
املتحـدة”، ولكنه حظي بـاإلشادة عنـدما دافع بـرشاسة من أجل إصالح املـنظمة

الدولية.
4-حرب العراق مل تكن خطأ

وصف ترامب مطلع العام املايض )2018( قرار غزو العراق عام 2003 بأنه ”أسوأ
قرار تم اختاذه”، ولـكن يف نفس التوقـيت تقريبا رفـض بولتون، الـذي أيد الغزو
بقوة، إدانة القرار. وقال لشبكة ”فوكس نيوز” اإلخبارية ”عندما تقول إن اإلطاحة

بصدام حسني خطأ فإن ذلك تبسيط”.
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ويف عام 2016، كان أقل غموضا جتاه هـذا األمر عندما رصح لصحيفة ”واشنطن
بوست” قائال ”مازلت مؤيدا لإلطـاحة بصدام حسني الذي مثرّل هتديدا لالستقرار

والسالم”.
5-البد من التعامل مع روسيا بقوة

وصف بولتـون التدخل الرويس يف االنتخابات األمـريكية يف عام 2016 بأنه ”عمل
من أعامل احلرب جتاه واشنطن ال جيب أن تتسامح إزاءه”.

وعنـدما التقى تـرامب الرئيس الـرويس فالديمري بوتني يف متـوز عام 2017 نفى
بـوتني ما تردد عن التدخل الـرويس. فكتب بولتون حينـها يقول ”إنه يكذب بفضل

تدريبات )االستخبارات الروسية( كي جي يب”.
ومؤخرا عنـدما تم تسـميم العميل السـابق سريغي سكريـبال يف بريطـانيا، وهو
اهلـجوم الذي ألقيت مسؤوليته عىل روسيا، قال بولتون إن الغرب البد وأن يرد عىل

روسيا بقوة.
االختبـار األول فيام يتعلق بسـوريا وروسيا ، بـدأ ترامب ، عرب تـسليم الصقور
مراكز القرار يف االدارة االمريكيـة جون بولتون يف االمن القـومي ، مايك بومبيو يف
وزارة اخلـارجية ، جينـا هاسبل يف املخـابرات املركـزية االمريكيـة ، وزير دفاعه
ماتيـس امللقب بالكلب املسعـور الذي ال يشكك احد يف جـرأته ، ومجع خلفه فرنسا
وبريطـانيا القوتان االوروبيتـان االساسيتان ، وقام بتحـدي روسيا سياسيا عرب
التهديد بفـرض عقوبات عليها ، وعـسكريا عرب التهـديد برضبة عسكـرية قاصمة
للجيش السوري يف سوريا . ان التحركات العسـكرية ملحور املقاومة ولروسيا بعد
التهـديدات دلت بام ال يقبل الشك اهنـا استعدادات حقيقية ملـواجهة كبرية جدا . ان
دراسة الوضع العسكـري من قبل العسكريني االمريكيني اكدت استعدادات الطرف
االخر للمـواجهة الشاملة . ان القوات االمريكية غري مستعدة هلذه املواجهة اخلارسة
يف الظـروف احلالية وهـي تطلب الوقت الـطويل واالمكانـات الغري متوفـرة حاليا
لنرشها يف املنطقة للـتمكن من ربح املعركة )ان القواعد الروسية حول العامل ال تزيد
عن اصابع اليدين تـستطيع روسيا محايـتها بميزانية وامـكانيات حمدودة ، بينام
القواعد العـسكرية األمريكية حول العامل تزيـد عن الف قاعدة عسكرية وحتتاج اىل
ميزانيات خيالية وموارد غري متوفرة حلاميتها من الصواريخ الروسية احلديثة. ان
اي صدام عسكـري باالسلحة التـقليدية بني امـريكا وروسيا يف الظـروف احلالية
ستصاب امـريكا وحلفائها باصابات غري متكافئة وستخرس امريكا احلرب ( وطلبوا
من القيادة السياسية الرتاجع يف املواجهة احلالية . ان الذي حصل يثبت بان الروس
كانوا عىل استعداد للمـواجهة الشاملة مـن اجل سوريا فكيف من اجل روسيا ؟ ان
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هذا يثبت ان اصحاب نظرية اخـضاع روسيا والصني بكل االساليب بام فيها القوة
العـسكرية ممكـن ، وان الصني وروسيا سـيرتاجعون امام القـوة االمريكية ، ولن
يواجهـوهنا هم غري واقعيـني يف نظريتهم ، وان القـدرة العسكريـة المريكا مل تعد
مطلقة . وتبع ذالك عـرض الرئيس الرويس بوتني لالسلحـة الروسية اجلديدة التي

تتفوق عىل االسلحة االمريكية والتي ال متلك امريكا القدرة عىل التصدي هلا .
االختـبار الثاين كوريا الشاملية )الـصني( ،من يتابع التشنج الدائم يف العالقة بني
امـريكا وكوريا الشـاملية، من املؤكد أن يالحـظ أن اخلطاب األخري بني القوة األوىل
عامليـا والبلد اآلسيـوي األكثر اعرتاضـا عىل سياسـة هذه القـوة، يالحظ أن هذا

اخلطاب يرتاوح بني التهديد والوعيد تارة والنصح والتمني تارة اخرى. 
يف  تغريدة كتبها تـرمب قال فيها ”أمتنى أن جيد زعيـم كوريا الشاملية كيم جونغ
طريقـا آخر غري املواجهة”، وتعد هذه العبـارة جديدة يف قاموس رجل كل ما يعرف
عنه أنه يفضرّل التهديد واملواجهة. فلم نسمعه يقدم نصائحه إىل بشار األسد قبل أن
تنطلق صواريخ تـوماهوك لدك مطار بـدمشق، إال أن األمر مع كيم جونغ خيتلف،
فالرئيس الكوري أيضا ال يعرف اخلوف وال هياب تصحيات أمريكا، هذا منذ توليه
احلكم بعـد أبيه، واألمريكيني يدركون جيـدا أن كوريا الشامليـة ليست سوريا وال
العـراق وال ليبيا، فـالدخول معهـا يف معارك كالميـة أسهل بكثري من الـتهور حلد

استعامل األسلحة وخاصة النووية منها. 
الصني أيضـا تعمل عىل هتدئة الـوضع بني الطرفني، فهي ال تـريد أن ترى البوارج
األمريكية قريبة من شواطئها، كام ال تريد حربا يمكن أن تعكر نموها االقتصادي يف
املنطقـة، ومع أمريكا نفسها، لذا نجدهـا دائامً تنفخ البارد عىل السخن، لكن ليس إىل
درجة إطفائه كليا، فالضغط عىل أمريكا من كوريا الشاملية يَصْب يف مصلحتها فهي

تعترب كوريا الشاملية كورقة تشاغب هبا يف املنطقة.
تفـاوتت آراء اخلرباء بشأن القـدرات النووية لكـوريا الشامليـة، والتي خترج بني
احلني واآلخـر بتجربـة أحد صـوارخيها البـاليستيـة بعيدة املـدى، وقال اخلبري
العسكري ديفيد رايت، من برنامج األمن العاملي، الذي قال إن ”الصواريخ الكورية
الشـاملية يـمكن أن تصل إىل العـاصمة واشـنطن ونيـويورك ولـوس أنجلوس

وهونولولو وشيكاغو وغوام”.
ويقول اخلبري العسكري رايت: إن الصاروخ البـاليستي يمكن أن يبلغ أقصى مدى
له عند 6500 ميل، مما جيعل سقوطه ممكناً عىل مقربة من العاصمة واشنطن، التي
تبعد عن بيونغيانغ 6830 ميالً، مؤكدًا أن استهداف املدن األمريكية أمر حمقق حال

امتالك بيونغ يانغ ألسلحة نووية من األصل.
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وبـشأن رسعة الصواريخ، قالت جملة ”بـزنس إنسايدر” األمريكية، إنه من املمكن
أن تصل إىل جزيرة غوام يف 18 دقيقة و30 ثانية، وإىل لوس أنجلوس يف 38 دقيقة،
وشيكاغو 39 دقيقة و30 ثانيـة، وذلك وفقًا خلريطة تقديريـة عسكرية بالواليات
املتحدة. أرسلت امـريكا اساطيلهـا العسكريـة قبالة الـشواطئ الكوريـة الشاملية
وهددت بـتدمري كوريـا الشاملية بـالكامل بجمـيع انواع االسلحة ، فـردت كوريا
الشاملية باستعدادها لرضب امريكا بالقنابل اهليدروجينية التي يعتقد ان الصني قد
زودهتا هبـا .هذا اجرب تـرامب عىل الرتاجع وختفـيف هلجة العـداء جتاه كـوريا
الشاملية وعقد قمتيني مع الـرئيس الكوري يف سنغافورة وكانت ناجحة والثانية يف
فيـتنام وكانت فاشـلة بسبب تصحيات جـون بولتون ذكرّر فيهـا الرئيس الكوري
الشاميل بـالنموذج الليبـي. وهنا ايضا فـشل التهديد الـعسكري االمريكي يف وجه

كوريا الشاملية وهي دولة تعد من افقر دول العامل .
االختبـار الثـالث فـنزويال ،تـشهد فـنزويال، مـنذ 23 كـانون الـثاين 2019،
اضطـرابات تقودها امريكا ، عَلَنًـا، عرب تشجيع ودعم أحد عهُمالئها )رجل األعامل(،
رئيس الربملـان، ”خوان غوايـدو”، عىل اإلنقالب، عىل الرئـيس املهُنْتَخب )بـأغلبية
عريضـة( ”نيكوالس مادورو”، وإعالن نفسه رئيـسًا )غري منتخب، وغري مرتشح
ؤقرّتًا، إىل حني إجراء انتخابات جديدة”، سابقًا(، وقد اعرتفت به امريكا ، ”رئيسًا مهـُ

وتبعتْها كندا وعدد من دول أوروبا وأمريكا اجلنوبية. 
اهتمت وزارة اخلارجيـة الروسيـة )اخلميس 15 آب 2019( امريكـا وبريطـانيا،
بزعـزعة اسـتقرار فنـزويال، عرب العقوبـات التي أحلقت أرضارًا بـالغة بـالشعب
الفنـزوييل، وعرب الترّضليل اإلعالمي، وتـرويج األخبار الزائفـة ، أما بريطـانيا فقد
ستعمَرَة بريطانية( املجاورة لفنزويال، كقاعدة لتجميع استخدمت قاعدة غويانا )مهـُ
وإعادة انتشار عرشات املقاتلني هبدف زيـادة زعزعة استقرار الوضع يف فنزويال ،
وكانت بريطانيا قد أنشأت قاعـدة عسكرية جديدة يف مهُسْتَعْمَرَة غويانا ، عىل إحدى
اجلزر التابـعة هلا ، بذريعة مكافحة هتريب األسلحة واملخدرات ، ورورّجت احلكومة
الربيـطانية واإلعالم الربيـطاين، إن فنزويال )وليـست كولومبيـا املجاورة( مركز
خدرّرات يف منطقة أمريكا الوسطـى واجلنوبية ، بعد اعرتاف امريكا بفشل لتوزيع املهـُ
اإلنقالب، بفضل رفـض الشعب الفنـزوييل تدخرّل امريكـا  والقوى اإلمربيـالية يف
شـؤونه، انتقلت امريكـا إىل التهديـد العسكري، وأعـلنت، يوم اخلمـيس 12 أيلول
2019، تفعيل معاهدة إقليمية للتعاون العسكري مع عرش دول يف القارة األمريكية،
لدعم  املهُعارضة الفنزويلية ، عسكـريًّا ، بناءًا عىل طلَبِ عميل امريكا  خوان غوايدو ،
بارش، إثر فَـشَل التدخرّل عـرب الترّمويل، يف إشارة إىل احـتامل الترّدخرّل الـعسكري املهـُ
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والدرّعـم السيـايس واإلعالمي، وردًّا عىل الـترّحررّشـات األمريكيـة والكولـومبـية
والربازيلية، عَزرّزَت حـكومة فنزويال مواقع اجليش عىل طول احلدود مع كولومبيا ،
بعد تَسَلهُرّلِ جمموعات مسلحة ، ومنظامت إرهابية إىل األرايض الفنزويلية، من حدود
كولومبيا ، وقيامها بعمليات ختريب ، استهدفت مواقع ختزين النفط والغذاء وإنتاج

الكهرباء.
االختبار الرابـع ايران ، حشدت امـريكا اساطيلهـا العسكريـة اىل منطقة اخلليج
والـرشق االوسط وارسلت طـائرات ب52 اىل منـطقة اخلـليج وعززت قـواهتا يف
قواعدها العسكرية يف املنطقة ، حتى اهنا ارسلت املستشفى العائم ماري كالس التي
تتسع اللف رسيـر اىل منطقة اخلليج . رافق ذلـك هتديدات امريكيـة بتوجيه رضبة
مدمرة اىل ايران عند اي حتـرك يزعج امريكا وحلفائهـا وكان اجلميع ينتظر رضب
ايران اذ ان هذا احلشد الضخم جيب ان يتـبع برضبة عسكرية . فجأة تم استهداف
اربع ناقالت نفط يف منطقة اخلليـج بعمليات تفجري حمدودة التاثري . تم اهتام ايران
او عمالئها بالعملية . مل تتحرك القوات االمريكية ومل ترد ، وتغريت التصحيات من
التهديد بتـدمري ايران  اذا تم ازعاج امريكا وحلفائها اىل التهديد بتدمري ايران يف حال
استهـداف القوات االمريكية . قامت ايران باسقـاط أهم الطائرات املسرية االمريكية
واعتربت امريكا ان اسقـاط هذه الطـائرة مل يؤدي اىل دمـاء امريكية وبـالتايل فان
امريكا لن تـرد . اخريا تم رضب اهم هدف نفطي يف السعودية وانخفض انتاج النفط
الـسعودي اىل النصف تقـريبا . وأهتهُمت ايـران ومع ذالك مل حترك امريكـا ساكنا

باستثناء بيانات الدعم حللفائها .
بعد فشل الـتهديد العسكـري لروسيا والصـني وكوريا الشاملـية واليران وحتى
لفنزويال الـتي تعترب جرء من االمن القومي االمريكـي مل يعد هنالك شك ان الرهان
القائل بقدرة امريكـا عىل السيطرة العـسكرية عىل الـعامل هي اضغاث احالم وغري
واقعـي عىل االطالق .هل كان ترامـب يعمل عىل افشال هـذا الرهان لـيثبت للشعب

االمريكي ان اصحاب هذا الرهان هم اناس حاملون وال يمكن الرهان عليهم.
السـؤال املهم االن هو هل ادار تـرامب هذه املـواجهات بطـريقة تـؤدي اىل الفشل
فيحـمل بولتون ومجاعتـه نتائج هذا الفشل . ان للمـراقب املشكك يف هذا االحتامل،

نذكر ما ييل:
يف األزمة السورية الروسية : 

1- إعالن ترامب عن االنسحاب االمريكي من سـوريا قريبا . ان هذا االعالن يعني
ان املصالح التي حتميـها هذه القوات ال  تغـطي كلفة بقائهـا . أن القوات االمريكية
املـوجودة يف سوريا مقـدرة ب 2000 جندي يف ذلك الوقت وهو عـدد قليل نسبيا ،
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ومع ذلك يعلن ترامب ان بقائهم غري اقتـصادي ، هذا يعني ان املصالح االمريكية يف
سوريا منخفضة القيمة برأيه .

2- رأينا االنتظار حتى االهنيار الكـامل واستسالم مسلحي الغوطة  الرشقية حتى
تقوم امريكا بتهديداهتا . فـإن الذي  يريد هتديد النظام يف سوريا لن جيد افضل من
الغوطة الرشقية ، هي كسكني يف خارصة النظام لتاثريها املبارش يف العاصمة دمشق ،
وال يـوجد هتديد لدمـشق يعادل الغوطة . ان الغـوطة الرشقية سقـطت بعد معركة
طويلة استمرت اشهر وليس  الن اهنيارها بشكل مفاجئ مل يسمح المريكا بالتدخل
. لـوكان االمريكي يريد النجـاح الستغل احلرب يف الغوطة التـي احتاجت امكانيات
عسكـرية كبرية من روسيـا وسوريا وحـلفائها للفـوز هبا والعطى تـدخله غطاء
انسانيا حلامية املدنيني لكنه مل يفعل اي يشء سوى عبارات الدعم للمعارضة بدون

اي فعل .
فهل كان حتديد تـرامب ذلك الوقت للتهديدات العسكريـة بعد السيطرة الكاملة عىل

الغوطة مالئام ام اختار وقت هو يعلم انه سيؤدي اىل الفشل؟!
االزمة الكوريـة الشاملية، ان تصيح بـولتون قبل ايام من القمـة يف فيتنام الذي
ذكر رئيس كوريـا الشاملية بالـسيناريو اللـيبي وهو اسوأ سينـاريوهات الربيع
العريب ، هلـو تصيح شديـد السوء للعـارفني بطبيعـة الرئيس الـكوري الشاميل
الشديدة املراس الذي لن يتحمل هذا النوع من التهديدات وبالتايل ستنتهي القمة اىل
الفشل الكامل ، وهذا ما حصل . كان عىل ترامب اقالة بولتون فورا بعد هذا التصيح
العدائـي جدا قبل ايام مـن القمة ، لو اراد هلـذه القمة النجـاح . السؤال االن هل ان
بولـتون متغطرس وغبي جدا ، او ان ترامب قـد طلب منه هذا التصيح ملساعدته يف
التفاوض عىل طـريقة الرجل اجليد )تـرامب( والرجل السيئ )بـولتون( وهذا كان
الكمني الـذي وقع فيه بولتون ،وقـد قال ترامب: ”جـون بولتون كلرّفـنا الكثري جداً
عنـدما حتدث عن الـنموذج الليبي.. يـا للكارثة”، متـسائالً: ”أيستخـدم هذا لعقد
صفقة مع كوريـا الشاملية؟ ال ألـوم كيم جونغ أون عىل ما قـاله بعد ذلك ، مل يكن
يرغـب يف التعامل مع جون بولتون. هذه ليـست مسألة غلظة يف الكالم، بل هي عدم
كياسة لقول يشء كهـذا”. هذا وقد محرّل اجلميع يف االدارة بولتـون مسؤولية الذي

حصل ؟!
االزمـة الفنزوليـة ، ان االداء االمريكي يف فينـزويال ال يدل عن اداء دولـة عظمى
تعتربها امريكا احلديقة اخللفية هلا . ان الوضع الداخيل يف فنزويال يعاين من الكثري
من االزمات االقتصادية مع اهنا حتتوي عىل اكرب احتياطي نفطي يف العامل . هذا يدل
عىل مستوى عال مـن الفساد وسوء االدارة . من السيـاق والتجارب التارخيية مع
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وجـود مستوى عـال من الفساد وسـوء االدارة تسهل عمل اجهـزت املخابرات يف
التغلغل يف مؤسسات الدول . فلامذا هذا الصمود لفنزويال يف وجه امريكا؟ ان االداء
االمريكي اهلزيل وفشلها الرسيع يف االنقالب العسكري والسيايس ضد مادورو كان
الفتا مع اخلربة الطـويلة لوكالة املخابرات االمريكيـة يف امريكا اجلنوبية عامة . كان
هنالك مالحظة غريبة حدثت مع اجلنود الذين هربوا من فنزويال بعد االنقالب حيث
تم دفع اجور الفنادق هلم ملـدة ستة اشهر ثم تركوا ملصريهم بدون اي متابعة ، هذا
يـدل انه ليس هنالك من خطـة )ب( لالستفادة منهم يف املستـقبل .هذا يطرح سؤال

مهم هل كان هناك خطة )أ( اصال ؟!
وقد محل اجلميـع بولتون الـفشل باعتـبار ان اسقاط مـادورو كانت مسـؤوليتة

واخلطة خطته .
االزمة االيرانـية ، مع ضخامة احلشـود العسكرية االمريكـية والتهديدات برضب
ايران الـتي وصلت اىل حد توقع الـرضبة خالل 24 اىل 48 ساعة كـاقصى حد ، مل
تكن هنالك اي نيـة للدولة العميقة لتوجيه رضبة عـسكرية اىل ايران السباب عديدة
تم تعدادهـا يف العدد السـابق العدد 160 حتت عنـوان ”مآالت الرصاع االمريكي

االيراين” .
خالل هـذه االزمة  كان بولتون الـوحيد تقريبا يف االدارة  االمـريكية الذي يدعو اىل
رضب ايران اىل درجة ازعـجت الكثريين منـه وكانت من اسبـاب طرده من االدارة

واالسغناء عن خدماته .
بعـد مراجعة االزمـات االربعة االكثـر امهية خالل ادارة تـرامب نجد ان الـتهديد
بـاستخدام  القوة العسكـرية مل يعد خييف هذه الـدول  وبالتايل سقط الراي االول
الذي يدعو الستخدام القوة العسكرية االمريكية يف اخضاع العامل للهيمنة االمريكية
وال يستطيع اصحاب هذا الراي اهتام ترامـب بالفشل الن رجلهم بولتون هو الذي
كـان يف موقع املسؤولية وبـالتايل فان عامل متعـدد االقطاب اصبح امرا واقعا وعىل

امريكا التعامل مع هذا الواقع .
السـؤال االن ملاذا أقال ترامب بولتـون اآلن من منصبه ، ومل يقِله قبل اشهر او بعد
اشهـر . أن افشال بولتـون مرتبط باالنتخـابات االمريكية املقبلـة العتبار مهم جدا
وهـو ان مجهور الراي االول الـداعي الخضاع العـامل)كيسنجـر ،ترامب( والراي
الثـالث )ترامب(  الذي يـدعو اىل اىل عامل متعـدد االقطاب مع اعادة امـريكا بيضاء
وبروتستنـتيه هلم نفس اجلمهور)مجهور احلزب اجلـمهوري( وبالتايل كان الزما
عليه اقصـاء الراي االول قـبل بدايـة احلمالت االنـتخابـية حتـى يوحـد احلزب

اجلمهوري خلفه وخلف مرشوعه .
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اآلن ما هو املتوقع يف االنتخابات االمريكية املقبلة؟ ان االنتخابات الرئاسية املقبلة قد
تكون االهم يف تاريخ امريكا منذ االستقالل،  الهنا ستحدد مستقبل امريكا والعامل .
ان اي فعل لـتغيرياالجتاه احلـايل لالنزالق يف امريكـا نحو اهلاويـة جيب ان حيدث
خالل مخسة اىل عرشة سنوات مقبلة عىل ابعد تقدير، النه بعدها لن يستطيع البيض
حسم االمور لـتوازن القوى العـددي بني البيض والالتني وبعـد ذلك غلبة الالتني

العددية يف 2050 .
ان حماولة  الديمقراطيون حماكمة ترامب لعزله سيمر باملراحل التالية: 

1-بعـد أن تنهي جلنة االستخبـارات يف جملس النواب جلسـاهتا، وحتصل عىل ما
حتتـاجه يف إثبات أن تـرامب اقرتف ما يـستدعي العـزل من خالل االستجـوابات
والوثائق، ستبدأ اللجنة القانونية بمقابلة خرباء دستوريني لتكييف أفعال ترامب مع
النصـوص الدستورية لصيـاغة بنود االهتام التي سرتفع ملجلـس الشيوخ مطابقًة

للنصوص الدستورية .
2- قـد يرسرّب اإلعالم األمـريكي املزيـد من املعلومـات التي مل تـذكر يف جلـسات
االستجواب، وسـيستفيد منها جملـس النواب لتقوية بنـود االهتام، كام قد تصدر

أحكام فيدرالية تلزم الشهود الذين رفضوا االستجواب باحلضور .
3-عند اعتبـار جملس النواب ان  األدلة املتوفرة كافية إلدانة الرئيس واختاذ القرار
بعزله طبقًا للدستور ، سيحول امللف اىل جملس الشيوخ الذي عليه ان يقرر اذا كانت

هذه االدلة كافية لتجريم الرئيس ثم عزله .
4-عند نقاش امللف داخل جملس الشيوخ الذي يسيطر عليه اجلمهوريني نحن امام

واحد من سناريوهان:
أ-ان يعترب اجلمهوريون ان الرئيس مل خيالف الدستور ، او ان االثباتات غري كافية،

او ان اجلرم حيتاج لتانيب وليس العزل .
ب-ان اجلرم املرتكب من تـرامب جسيم وال يمكن تربيره وان االثـباتات املقدمة ال
تدحـض فسـيحرج اجلـمهوريـني . إن شخصيـة ترامـب لن تقبـل باملجـازفة
واالستجواب يف جملس الشيوخ، وعىل األرجح سيلجأ لتحرك كبري يربك األوضاع،

ويعطل املرشوع كله.
االحتامل األول: أن يشعل حربًا خارجية ، ثـم يطالب بتجميد إجراءات العزل إىل أن
تنتهـي احلرب )االحـتامل االكرب لـلحرب ان تـكون يف امـريكا االتـينيـة( وتايت
االنتخابات ويفوز فيها وال يستطيعون حماكمة رئيس قبل الشعب ما فعله وانتخبه

رغام عن ذلك .
االحتـامل الثاين: أن يعترب مجهـور ترامب ان الذي جيـري هو مؤامـرة من الدولة
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العميقـة عىل رئيسه املحبوب ملنعه من اعادة امريكا عظمى واعادة امريكا لالمريكيني
ويبدأ بالتحرك، فيتسببون يف فتنة داخلية تعطل دور املؤسسات الفيدرالية، ويرتبك

الوضع بالكامل.
ان شخصية ترامب وشعبويته والتقلب الرسيع ملواقفه ملسايرة مجهوره والتصاقه
به ، يعطيه سيطـرة عىل مجهوره مل يملكهـا اي رئيس امريكي من قـبل لدرجة انه
يقول ان مجهوره سيـنتخبه حتى لو اطلق الرصاص عليه يف الشارع . وحسب رأي
املعلق األمريكي، من أصل هندي، فريد زكريا ”قد تعثر يف رأس هذا الرجل عىل ما ال
تعثر عليه يف رأس الشيـطان. مستعد لفعل أي يشء من أجل البقـاء لوالية ثانية. اذا
بقي، ال تستغربوا أن يقول يف احدى تغريداته: أنا اهلل. كونوا واثقني من أن هناك من

سيهلل له، ويبتهل اليه”.
االحتامل الثالث : اغتـيال ترامب . ان احلقبة الرتامـبية االوىل احتوت عىل الكثري من
املخـاطر املحلية والـدولية ، هذه املخـاطر لن تقاس بـاملخاطر القـادمة عىل الداخل
االمريكي من تفجر الصاعات بني الديقراطيني واجلمهوريني حيث يتهمون بعضهم
البعض بتشكيل خـطر وجودي عىل مستقبل امريكا ، والصاع بني االعراق )البيض
،الـسود، الالتني وقد يدخل فـيها العرق االصفر( عىل مـن له اليد االوىل يف مستقبل
امريكا ، واملخـاطر القادمـة من الصاع الدويل مع الـصني وروسيا عىل الـسيطرة

العاملية ،ان يقدم احدهم عىل اغتيال ترامب . 
اتوقع ان ال تـؤدي حماكمـة ترامب اىل عـزله ومن خالل كسبه مجـهورا كبريا من
منارصي احلزب اجلمهوري ، ويف عـدم وجود منافسني اقويـاء للرتشح للرئاسة ،
جيعل أي نائب أو عضو جملس شيوخ مجهوري قلق من اعتباره خائنا وعدم إعادة
انتخابه إن قصرّ يف الدفـاع عن ترامب، ويبدو أن هذه السيـاسة جمدية، حيث صار

انتقاد ترامب داخل احلزب اجلمهوري بمثابة عيب.
كذلك من املتوقـع فوز ترامب يف االنتخابات املقبلـة يف حال عدم وقوع حادثة كربى

قبل االنتخابات لالسباب التالية :
1- توزيع الدوائر االنتخـابية لصالح اجلمهوريني ، وقد تبني ذلك يف االنتخابات
املاضية حيث حازت هيالري كلينتـون عىل 2.5 مليون صوت اكثر من ترامب ومع

ذلك فاز ترامب  برئاسة اجلمهورية .
2- ان املؤرشات اخلاصة بامريكا تشهد تراجع مستمر )باستثناء اسعار االسهم
التي بارتفـاع مستمر بـدون اي مؤرشات اقتصاديـة تدعم ذلك( . ال يبدو يف االفق
بـالسياسات احلـالية ان هذا االهنـيار سيتوقف عىل االقل . تـرامب يعلن أنه يمتلك
مرشوع جديـد ملستقـبل امريكا ويبـرش االمريكيني البيـض باعادة الـسيطرة عىل
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مستقبل امـريكا ، بينام احلـزب الديمقـراطي ال يملك اي مرشوع ويـدعو اىل ابقاء
الستـاتيكو السيايس احلـايل الن خماطر مرشوع ترامـب كارثية عىل وحدة ووجود
امريكا)ال يـستطيع منع االهنيـار ولكنه سيحاول ابـطائه(. وهذا سـيعطي ترامب
افضلية الن الذي يملك مرشوعـا تتجمع حوله الناس اكثر من الذي ال يملك مرشوع
)لذلك نرى ان ترامب ومجاعته يركزون االن عىل ان سياسة الديمقراطيني عدم فعل

يشء هو ليس بسياسة(.


