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يتن�اول كت�اب جاغت�اي أوزدمير
(اإلسرتاتيجية األمريكية الكربى :إرث
أوبام�ا يف الشرق األوس�ط) األس�باب
الكامن�ة وراء تفضيل التخفيض بوصفه
إستراتيجية كربى يف عه�د أوباما .يو ّفر
إطارا من األفكار حول السياسة
أوزدمري ً
ويتح�رى كي�ف
الداخلي�ة األمريكي�ة،
ّ
ج�رى تطبيق إستراتيجية أوبام�ا الكربى
عىل طول خ�ط الصدع ّ
اهلش يف الرشق األوس�ط.
إحدى ُ
احل َجج الرئيس�ة للكتاب هي رشحه حلقيقة
تع�رض فيه أوبام�ا النتقادات
أنّ�ه يف الوقت الذي ّ
التّباعه "إسرتاتيجية ال تفعل شيئًا" ،فقد اتّبع بالفعل
إستراتيجية كربى تستند إىل حقيقة ختمينية ،يف هذا
السياقُ ،دمجِ ت األدوات الدبلوماسية واالقتصادية
موجهة
للوالي�ات املتحدة مع إستراتيجية كبرى ّ
التوجه نحو
قصد هبا
نحو  ،Retrenchmentو ُي َ
ّ
التخن�دق والتخفيض/التقشّ �ف؛ بمعن�ى تطبي�ق
حتمل املسؤولية ،وقد ذكر
سياسة انسحابية ،وعدم ّ
بعض املؤلفني معنً�ى ،مثل التخليّ عن دور رشطي
املنطق�ة .ووف ًق�ا للمؤل�ف ،كان اهل�دف الرئي�س
إلسرتاتيجية أوباما الكربى هو محاية الدور العاملي
للواليات املتحدة ،متا ًما كام فعلت اإلستراتيجيات
الكبرى الس�ابقة الت�ي ّ
فضله�ا رؤس�اء الواليات
املتحدة يف فرتة ما بعد احلرب الباردة.
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يتك�ون الكتاب من ثالثة فصول؛ يف
الفص�ل األول يبح�ث أوزدمير مفهوم
ّ
ويؤط�ر
اإلستراتيجية الكبرى بعم�ق
املفه�وم الذي متيز ببع�ض الغموض يف
وين�ص أوزدمري عىل أن مفهوم
األدبّ .
اإلستراتيجية يمك�ن العث�ور علي�ه يف
كت�ب اليون�ان القديمة؛ وبس�بب أوجه
القص�ور يف مفه�وم اإلستراتيجية حتتاج
األدبي�ات إىل مفهوم مث�ل اإلستراتيجية الكربى.
وقد كش�فت حقيقة أن مفهوم اإلسرتاتيجية يرتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا باألنش�طة العس�كرية واحلرب -عن
رضورة تعري�ف األنش�طة غير العس�كرية ،مث�ل
األدوات االقتصادي�ة واالجتامعي�ة والنفس�ية
والدبلوماس�ية املس�تخدمة ض�د الع�دو .ينبع هذا
املوقف من حقيقة أن املصدر الوحيد لسلطة الدول
حتى القرن التاس�ع عرش كان القوة العس�كرية؛ يف
الفرتة التالية كانت الدول بحاجة إىل قوة دبلوماسية
واقتصادي�ة واجتامعية ،وقد اقتىض مثل هذا التغيري
يف الظ�روف الدولية منظورا جدي�دً ا .ومن َث ّم كان
مفه�وم اإلستراتيجية الكبرى يف الوق�ت احلارض
حي�اول تلبية مث�ل هذه الرضورة .إضاف�ة إىل حتديد
االختالف عن اإلستراتيجية حيل�ل أوزدمري ً
أيضا
اجلوانب املختلفة لإلستراتيجية الكربى من حيث
السياس�ة اخلارجي�ة ،حيث ق�ال أوزديمير يف هذه

املرحل�ةّ :
إن اإلستراتيجية الكبرى بمثابة خريطة
لكيفية استخدام أدوات السياسة اخلارجية.

ّ
يوض�ح الفص�ل الث�اين العملي�ة الت�ي أع�دّ ت
إستراتيجية أوباما الكربى واألس�باب التي جرى
اختيار هذه اإلسرتاتيجية الكربى ألجلها .باعتباره
م�ن أهم نق�اط الكتاب ،يذه�ب املؤلف إىل أصول
الظ�روف الت�ي ش�كلت تفضي�ل أوبام�ا ،ويذك�ر
أوزدمير أنّ�ه يف فرتة ما بع�د احلرب الب�اردة ،التي
كان�ت فيها واش�نطن هي الق�وة الوحي�دة املهيمنة
معا
كان�ت األفضلي�ة واألم�ن التع�اوين مفضلْي�نْ ِ ً
نظ�را
بوصفهما إستراتيجية كبرى .وم�ع ذل�كً ،
حلقيق�ة أنه ال يمك�ن القضاء على التهديدات ضد
النظ�ام خالل فترة ج�ورج دبليو بوش ،ف�إن هذا
الش�كل من اإلسرتاتيجية الكربى مل يدم عىل املدى
الطوي�ل .و ُتع�دّ حجة أوزدمير األساس�ية يف هذا
اجلزء من الكتاب هي أن جوهر الرتاث الباقي الذي
ورثه أوباما يمكن العثور عليه يف اآلثار التي تركها
كلينت�ون وب�وش يف النظ�ام الدويل .لذل�ك ،يؤكد
املؤل�ف ّ
أن الق�رارات املتخذة والتط�ورات خالل
ِ
الرئيسين تلق�ي الضوء عىل اإلستراتيجية
رشوط
الكربى املفضلة خالل فرتة أوباما.
يؤك�د املؤلف ب�إرصار ّ
أن األزم�ة الدولية التي
تسببت فيها :إستراتيجية بوش الكربى ،واحلربان
يف أفغانس�تان والعراق ،واألزم�ة االقتصادية التي
حدث�ت ع�ام  2008نتيجة هلذه احل�روب -تركت
ق�ررت
ألوبام�ا للتعام�ل معه�ا .يف عه�د أوبام�اّ ،
ّ
املخططة للنفقات العس�كرية
واش�نطن أن امل�وارد
ّ
ح�ل املش�كالت
س ُتس�تخدَ م بش�كل أفض�ل يف
االقتصادي�ة واالجتامعي�ة يف السياس�ة الداخلي�ة.
وتس�ببت املش�كالت االقتصادي�ة النامج�ة ع�ن
احلربني واملش�كالت االجتامعية النامجة عن األزمة

االقتصادي�ة يف إعط�اء أوبام�ا األولوي�ة للقضاي�ا
السياس�ية الداخلي�ة .ويزع�م أوزدمير أن أوبام�ا
هدف إىل االستخدام الذكي للقوة العسكرية .وف ًقا
ألوزدمري كان الس�بب يف تبني أوباما إلستراتيجية
كربى منفصلة عن كلينتون وبوش هو سعيه إىل جتنب
العملي�ات العس�كرية الطويلة األج�ل واخلارجية
ّ
ريا عىل االقتصاد .ومع
التي كانت
تش�كل عبئًا خط ً
ذل�ك ،يذكر أوزدمير ّ
يغي أبدً ا
أن هذا التج ّن�ب مل رّ
األهداف العاملية للوالي�ات املتحدة ،بل قام بتغيري
إستراتيجيته الكربى للحفاظ على ريادته العاملية.
خيتت�م املؤل�ف الفصل م�ن خالل تأكي�د حقيقة ّ
أن
أوباما أبقى دائماً عىل موقعه العسكري عىل استعداد
ألي قوة يف
للتدخل يف مجيع املناطق حتى ال يسمح ّ
شامل رشق آس�يا أو أوروبا أو الرشق األوسط بأن
تصبح هيمنة إقليمية.
ّ
يغط�ي الفصل األخير كيفية ترك إستراتيجية
أوبام�ا الكربى أثرها يف منطقة الرشق األوس�ط يف
إطار الثورات العربية واملفاوضات النووية ،وكذلك
يف حالتي أفغانستان والعراق ،ويستكشف أوزدمري
ً
أيضا كيفية تأ ّثر املس�ألة اإلرسائيلية ،وهي مش�كلة
مزمن�ة يف املنطق�ة ،بإستراتيجية أوبام�ا الكبرى،
ويشرح كيف أ ّثرت ح�رب بوش عىل اإلرهاب يف
اإلسرتاتيجية الكربى .عىل الرغم من أن كل قضية
م�ن ه�ذه القضاي�ا التي ترك�ت بصامهت�ا عىل مدى
الس�نوات العرشي�ن املاضية يف الرشق األوس�ط-
حتت�وي على العديد م�ن الدينامي�ات املختلفة ،إال
أن إستراتيجية واش�نطن الكبرى للتخفي�ض يف
جوهرها واحدة ،وهي :جت ّنب العمليات العسكرية
حتمل واش�نطن تكلفة اقتصادية
التي من ش�أهنا أن ّ
جدي�دة .هلذا الغرض ،هتدف واش�نطن إىل التقليل
إىل أدن�ى ح�دّ من تكلف�ة العمليات العس�كرية من
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خلال إج�راء عملي�ات موضعية بطائ�رات بدون
طيار والقوات اجلوية ،أو عن طريق حتويل التكلفة
إىل اجلهات الفاعلة اإلقليمية والعاملية.

متي�ز الكت�اب بإيلاء االهتمام بتصني�ف
املصطلح�ات والرتكيز عىل ح�االت خمتلفة ،وعدم
جتاه�ل األطر النظرية .وف ًقا ألوزدمري ،فقد أعاقت
الش�كوك السياس�ية املحتملة التي يمك�ن أن تظهر
بع�د إزال�ة احلكوم�ات القمعي�ة خلال الث�ورات
العربي�ة ،وتكاليفها وخماطرها املحتملة -واش�نطن
عن الس�عي إىل مغامرة جديدة .كام أن استراتيجية
أوباما الكربى للتخفي�ض ّ
خططت لتحميل تكلفة
احلرب عىل اإلرهاب عىل حلفاء الواليات املتحدة
اإلقليميين ،وم�ن املفارق�ات أن ّ
منظمات إرهابية
أصبحت من ضمن احللفاء اإلقليميني.
كانت سياس�ة أوباما يف الرشق األوس�ط ،التي
كان�ت خطوطها الواقعية واضحة للغاية -تعارض
حلاًّ من شأنه أن يدفع الواليات املتحدة إىل اخلروج
م�ن املعادل�ة ،ويلت�زم بتقلي�ل التكلف�ة إىل حدّ ه�ا
األدن�ى .خالصة القول :عىل الرغ�م من أن تكلفة
اإلستراتيجية الكبرى للتخفي�ض الت�ي تتص�ور
اس�تمرار األزمات كان�ت عىل "املس�توى األدنى"
بالنسبة للواليات املتحدة -فإن التكلفة التي تكبدها
الرشق األوس�ط كانت ضياع الثقة يف الديمقراطية
لفرتة طويلة ،وانقال ًبا يف مرص ،وحر ًبا أهلية طويلة
األمد يف ليبيا واليمن وسوريا ،وجغرافيا ال تزال يف
قبضة احلرب األهلية واملنظامت اإلرهابية.
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وم�ن النق�اط املهمة األخ�رى ه�ي أن الكتاب
ينظ�ر ً
أيضا إىل عواق�ب اإلستراتيجية الكربى؛ إذ
أ ّدت اإلستراتيجية الكربى التي تتصور اس�تمرار
األزم�ات إىل ع�زل الوالي�ات املتح�دة عن حليف
وش�جعت األنظم�ة
إستراتيجي مث�ل تركي�ا،
ّ
القمعي�ة ،وأ ّدت إىل حتالف�ات أمريكية مع منظامت
إرهابي�ة مث�ل  .PKK / PYDوق�د أ ّدى ذلك إىل
التش�كيك اجل�اد يف اخل�ط الليبرايل والديمقراطي
واملث�ايل للواليات املتحدة من قبل املجتمع الدويل.
قوض�ت النظ�رة الواقعي�ة إىل اإلستراتيجية
لق�د ّ
الكبرى املب�ادئ املثالي�ة ،مث�ل حق�وق اإلنس�ان،
والديمقراطية ،وحماربة اإلرهاب ،وأحدثت الكثري
من التناقضات.
ووف ًقا للكاتب فقد ترك أوباما الرشق األوسط
يزداد فيه انتش�ار الفوىض .ويف الوقت الذي ظلت
في�ه احلروب ترا ًثا من ب�وش إىل أوباما فإنّه ال تزال
احلروب األهلية تنتقل من أوباما إىل ترامب .بمعنى
آخر ،تعمقت األزمات املستمرة التي بدأت يف عهد
بوش خالل فرتة أوباما ،وورثها ترامب الح ًقا.

يف اخلت�امُ ،ي َع ّ�د كت�اب أوزديمري إس�ها ًما كبري
يف األدبي�ات الت�ي تتن�اول السياس�ة اخلارجي�ة
األمريكي�ة لعصر أوباما عىل أس�اس إستراتيجية
كربى .وهكذا ،فإن املؤلف جعل قرارات السياسة
اخلارجي�ة املعقدة واملتناقضة على ما يبدو مفهومة.
وكما ورد يف الكت�اب ،ف�إن مجي�ع الرؤس�اء لدهيم
أه�داف متش�اهبة يف جوهره�ا ،عىل الرغ�م من أن
أساليبهم قد ختتلف.

