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   الھندية مقالة بقلم الكاتب الضابط المتقاعد فينود سيغال تحت ھذا العنوان نشرت صحيفة ستيتمان

عن  تخل بالتوازن الدولي وابتعاد الحلفاء التقليديين بدأت الجانب والتي  ا�حادية  الذي انتقد بشدة السياسة ا�مريكية
الخاصة حتى ولو كانت  ھذه السياسة التي تعتمد على العقوبات لتحقيق أھدافھا ومصالحھا.سياسة دونالد ترامب 

   ي العقوبات المفروضة على ايران وروسياوھذا ا=مر واضح ف  على حساب الحلفاء التقليديين

   :وكتب الكاتب 

 اس����تنادا إل����ى ردود الفع����ل م����ن جمي����ع أنح����اء الع����الم ، يب����دو ا�م����ر ك����ذلك. أك����ثر م����ن ذل����ك م����ع أح����دث العقوب����ات
  ردود فع�����ل  المفروض����ة عل����ى روس����يا وإي����ران م����ن قب����ل ال����رئيس دونال����د ترام����ب ال����تي تص����در قرارات����ه ولھ����ا

 كث����ير م����ن ا�حي����ان دون ب����ذل العناي����ة الواجب����ة م����ن قب����ل المؤسس����ات ح����ول ع����المي بس����رعة وغض����ب ف����ي
 .تھميش����ھم والمث����ال عل����ى ذل����ك  من أق���ل  الخ����براء. م����ن الواض����ح أن ترام����ب = يفك����ر ف����ي ش����يء تحلي���������Jت

 . وزي������ر خارجيت������ه الس������ابق ريك������س تيلرس������ون

طوال  .ض إرادتھامن����ذ نھاي����ة الح����رب العالمي����ة الثاني����ة ، تمكن����ت الحكوم����ات ا�مريكي����ة بش����كل ع�����ام م�����ن ف�����ر
تقريًبا شھد انھيار ا=تحاد السوفييتي تم اNبقاء على بعض الشيكات ا�حادية  1990وحتى عام  1945الفترة ما بين عام 
 للو=ي�����ات المتح�����دة. من�����ذ س�����قوط ج�����دار ب�����رلين ، كان�����ت الو=ي�����ات المتح�����دة ح�����رة ح�����تى يومن�����ا ھ�����ذا ، باس�����تثناء

 ة ا�حادي�����ة القطبي������ة للو=ي������ات المتح������دة ال������تي ك������ان يمك������ن أنبع���ض الح���ا=ت الن���ادرة. ت���زامن ذل���ك م���ع اللح���ظ
 .تس�����تمر لف�����ترة أط�����ول ل�����و ل�����م تتخطھ�����ا العجرف�����ة

البدايًة تقريباً ، الو=يات   في الواقع ، أدى ا=نتصار السريع في العراق ، في .تبعت أفغانستان الحرب الكارثية في العراق
 كم�����ا وص�����فتھما س�����وريا وإي�����ران. لك�����ن ا=نعكاس�����ات ، المتح������دة إل������ى القض������اء عل������ى ال������دولتين الم������زعومتين

 الJحق�����ة ف�����ي الع�����راق أنق�����ذت ھ�����ذين البل�����دين. المث�����ير للدھش�����ة حلف�����اء الو=ي�����ات المتح�����دة م�����ع بع�����ض
 ا=س����تثناءات بقي����ت عل����ى مت����ن الط����ائرة ط����وال الف����ترة. عل����ى ال����رغم م����ن نھ����وض الص����ين وع����ودة روس����يا ف����ي

 .ا إل����ى ح����د كب����ير ف�����ي الس�����احة العالمي�����ةظ������ل فJديم������ير ب������وتين ، واص������لت الو=ي������ات المتح������دة طريق������ه

 داخ��ل أمريك��ا وخارجھ��ا. وم��ن المفھ��وم ، كم��ا ھ��و الح��ال بش��كل ع��ام ، أن - لق���د تغ���ير ظھ���ور ترام���ب ك���ل ش���يء
 الق�����ادة ف�����ي جمي�����ع أنح�����اء الع�����الم انتظ�����روا ا�ي�����ام المائ�����ة ا�ول�����ى لمعرف�����ة الطريق�����ة ال�����تي س�����يذھب بھ�����ا

لم يكن عليھم ا=نتظار  .لذي كان واضًحا في اليوم ا�ول تقريًباال����رئيس الجدي����د عل����ى ال����رغم م����ن الس����لوك الخ����اطئ ا
 الت����وازن الع����المي الھ����ش ال����ذي اس����تمر ح����تى  طويJً حتى يدركوا أنھم كانوا يتعاملون مع رئيس لم يكن مھتماً بالحفاظ
 .ص�����عوده إل�����ى البي�����ت ا�بي�����ض. ف�����ي ف�����ترة قص�����يرة ج�����دا تمك�����ن ال�����رئيس الق�����ادم م�����ن مفاج�����أة ص�����ديقه وع�����دوه

=ل ا=نسحاب من البروتوكو=ت العالمية التي وضعت بشكل دائم وبقوة من قبل الرؤساء ا�ميركيين السابقين ، فقد من خ
 بش������كل غري������ب ا=ط������وار يس������ير ال������رئيس .جلب قدًرا من عدم اليقين العالمي = يبشر بالخير للو=يات المتحدة أو العالم

 اع��د. لق��د ك��ان ھ��ذا النظ��ام الع��المي ھ��و ال��ذي س��محف�����ي ت�����دمير النظ�����ام الع�����المي الق�����ائم عل�����ى الق�����و  ترام���ب
 الرئيس����ية ح����تى بع����د أن أظھ����رت الق����وى ا�خ����رى أنھ����ا أص�����بحت  للو=ي������ات المتح������دة بالس������يطرة عل������ى العوام������ل

 .ذات ثق���ل ع���المي ف���ي ح���د ذاتھ���ا

 إن الج������زء المح������زن بالنس������بة للو=ي������ات المتح������دة ومكانتھ������ا المس������تقبلية ف������ي الع������الم بغ������ض النظ������ر عم������ا إذا
 رام����ب يحص����ل عل����ى ف����ترة ثاني����ة أم = ھ����و أن����ه ف����ي طريق����ه Nحب����اط الق����وة ا�مريكي����ة والوق����وف ف����يك��ان ت
 عل���ى  الع�����الم. إن�����ه يش�����عر أن الو=ي�����ات المتح�����دة = ت�����زال الق�����وة العس�����كرية الب�����ارزة ف�����ي الع�����الم. إن�����ه لي�����س



 المتح�����دة خط����أ ف����ي ھ����ذا. س����يتحقق ھ����ذا اNدراك عن����دما يك����ون ق����د ف����ات ا�وان بحي����ث ل����م يك����ن بإمك����ان الو=ي����ات
 .لف������ترة طويل������ة ب������دون حلفائھ������ا - عس�����كريا أو ف�����ي أجس�����ام عالمي�����ة س�����يطرت عليھ�����ا - أن تس�����يطر عل�����ى الع������الم

 ح����تى أثن����اء الح����رب الب����اردة ، أي����ن كان����ت ب����دون حلفائھ����ا؟ ص����حيح أنھ����ا كان����ت مس����ؤولة ع����ن وض����ع أوروب����ا
 الغربي���ة عل���ى أق���دامھا م���ن خ���Jل خط���ة مارش���ال. لك���ن ح���تى بع���د أن ك���انوا عل���ى أق���دامھم اس���تمروا ف���ي ك���ونھم

 لھم أو حلف�����اء ص�����امدين للو=ي�����ات المتح�����دة بغ�����ض النظ�����ر عم�����ا إذا كان�����ت سياس�����ات الو=ي�����ات المتح�����دة جي�����دة
 .للع�������الم

 وينطب������ق ا�م������ر نفس������ه عل������ى النظ������ام ا�نغلوساكس������وني الق������ديم. يمك������ن للو=ي������ات المتح������دة ا=عتم������اد دائم������ا
 عل�����ى دع�����م كن�����دا واس�����تراليا ونيوزيلن�����دا ، إل�����ى جان�����ب التف�����اھم ا�نجل�����و أم�����ريكي ال�����ذي ل�����م يفش�����ل أب�����دا ف�����ي

 يJن������د ال������تي ق������دمتھا الو=ي������اتتحقيق��������ه. وق��������دمت الياب��������ان وكوري��������ا الجنوبي��������ة والفلبي��������ن وس��������نغافورة وت��������ا
 .المتح�����دة لYم�����ن ، ف�����ي البداي�����ة ض�����د ا=تح�����اد الس�����وفياتي ، ش�����رق وجن�����وب آس�����يا إل�����ى التح�����الف ا�م�����ريكي

 وب�����دون دع�����م ھ�����ؤ=ء الحلف�����اء ، ل�����م يك�����ن بوس�����ع الو=ي�����ات المتح�����دة أن تظ�����ل الق�����وة العالمي�����ة الرئيس�����ية
 خط���ر الش���كوك ح���ول المك���ان ال���ذي يأخ���ذ في���هلف����ترة طويل����ة. والي����وم ، ف����إن ھ����ؤ=ء الحلف����اء ھ����م ال����ذين ل����ديھم أ

 .والنظ�����ام الع�����المي ال������زعيم ا�م������ريكي

 كان�����ت ك�����ل م�����ن الياب�����ان وأوروب�����ا الغربي�����ة دع�����ائم الق�����وة العس�����كرية ا�مريكي�����ة. الي�����وم يأخ�����ذ ترام�����ب الك�����رة
 الم����دمرة لھ����م. لق����د ع����برت أوروب����ا ع����ن ش����كوكھا دون أي ش����ك. ب����دأت الياب����ان تش����كك ف����ي ذل����ك. يب����دو أن

 بي����ني ق����د انس����حب ، رغ����م أن الجي����ش يراق����ب نھج����ه. إن الھن����د ، وھ����ي ق����وة ك����برى أخ����رى ف����يال�������رئيس الف�������ل
 طريقھ�����ا إل�����ى ا�عل�����ى وھ�����ي تح�����اول بش�����جاعة حماي�����ة اس�����تقJلھا ا=س�����تراتيجي ال�����ذي يب�����دو أن�����ه يتح�����رك ف�����ي

 اتج�����اه الو=ي�����ات المتح�����دة بينم�����ا = تتواف�����ق معھ�����ا بش�����كل رس�����مي ، ق�����د وض�����عت ف�����ي م�����أزق. بالنس�����بة
 .يداھلا طيحملاو دنھلا وأ ئداھلا طيحملاو ايسآ يف ةحJملا ةيرحل ًاروحم دنھلا نوكت نأ بجي ، للو=ي�������ات المتح�������دة

 

وما لم يكن ھناك تحول كبير في سياسات ترامب ذات تأثير عالمي ، فإن معظم حلفاء الو=يات المتحدة المقربين أعJه ، إن 
لتبدأ السياسات ا=قتصادية ؛ وفي مرحلة ما مع التحالف  .فسھملم يكن جميعھم ، قد يبدأون في ا=بتعاد تدريجياً عن أن

 .تركيا في طريقھا إلى الخروج من التحالف العسكري الغربي .العسكري الذي تم اختباره منذ وقت طويل ولكنه مزعج كذلك
  .يبقى التحالف ا=قتصادي ممزًقا على أية حال

 ض�����د روس�����يا ، وھ�����و الس�����بب الرئيس�����ي =نض�����مامھا ي����س ل����ديھا مص����لحة ف����ي اتخ����اذ جان����ب الو=ي����ات المتح����دة
 .إل����ى حل����ف الن����اتو بع����د الح����رب العالمي����ة الثاني����ة. س����وف تعج����ل ع����ادة ترام����ب م����ن ق����ادة ال����دعوة ا=س����م الم����وت

 وص�����ادف الع�����الم عقوب�����ات كوري�����ا الش�����مالية والعدي�����د م�����ن العقوب�����ات ال�����تي فرض�����تھا ا�م�����م المتح�����دة وال�����تي
وبدًءا من العقوبات ا�مريكية ا�خيرة ، أو=ً على روسيا ثم  .حلفاؤھادفعتھ�����ا إل�����ى ح�����د كب�����ير الو=ي�����ات المتح�����دة و

 إي�����ران ، ب�����دأت العJم�����ات تظھ�����ر أن الحلف�����اء والخص�����وم ق�����د يكون�����ون مس�����تعدين لJبتع�����اد ع�����ن حظ�����يرة
 الو=ي������ات المتح������دة ف������ي الح������التين. إن التھدي������د ال������ذي اتخذت������ه الحكوم������ة ا�مريكي������ة ض������د الحكوم������ات والكيان������ات

 .قت العقوبات كان ثابًتا حتى ان مع ا=ستثناءات الحكيمة من وقت خرالخاص����ة ال����تي خ����ر

 ق����د يك����ون الوق����ت ق����د ح����ان لتق����ويض العقوب����ات المفروض����ة عل����ى ھ����ذه ال����دول ، حي����ث أن المص����الح
 ا=قتص������ادية الحيوي������ة لكث������ير م������ن حلف������اء الو=ي������ات المتح������دة والعدي������د م������ن اخ������رين ال������ذين تعرض������وا للخط������ر

د تكون مجبرة على كسر العقوبات ، وضمان معرفتھا أنه بمجرد فتح أبواب الفيضانات ، يتعرض������ون لخط������ر ش������ديد. ق
فإن العديد من الدول ا�خرى ستكون مضطرة لJنضمام إليھا أيًضا ، مما يجعل العقوبات بJ معنى ، وفي ھذه العملية يوجه 

 .مس�����توى الع�����الم ض�����ربة قوي�����ة إل�����ى ق�����درة الو=ي�����ات المتح�����دة عل�����ى ا=س�����تمرار. لف�����رض عقوب�����ات عل�����ى



 أي���ن تأم���ل .أخذ قضية روسيا أو=ً ما الذي حققته العقوبات ا�مريكية؟ صحيح أنھا تسببت بألم اقتصادي كبير للبJد
 الو=ي����ات المتح����دة با=نتق����ال م����ن ھن����اك؟ م����اذا فق����دوا ف����ي الص����فقة؟ وم����ن المؤك����د أنھ����ا دفع����ت روس����يا نح����و
 عل����ى الوق����وف ف����ي وج����ه الو=ي����ات المتح����دة. لق����د الص������ين ، وبالت������الي ع������ززت بش������كل كب������ير ق������درة ا�خ������ير

 أغض����بت الحلف����اء المھمي����ن ف����ي ا=تح����اد ا�وروب����ي ، بم����ا ف����ي ذل����ك ألماني����ا وفرنس����ا وغ����يرھم م����ن ال����ذين ل����م
 .يش������عروا با=رتي������اح م������ن العقوب������ات عل������ى روس������يا

 يمك�����ن أن ي�����أتي الوق�����ت ال�����ذي ق�����د يش�����عرون في�����ه أنھ�����م مض�����طرون للف�����رار واتب�����اع سياس�����ة اقتص�����ادية
 .م����ع روس����يا. كم����ا أن العدي����د م����ن ال����دول ا�خ����رى بم����ا فيھ����ا الھن����د س����عيدة ب����الجزاءات مس��������تقلة

 س�����يكون م�����ن المفي�����د دراس�����ة نش�����أة العقوب�����ات. وھ�����ي تتعل�����ق بض�����م روس�����يا إل�����ى ش�����به ج�����زيرة الق�����رم
  والتوت����ر المس����تمر ف����ي ش����رق أوكراني����ا. تج����در اNش����ارة إل����ى أن����ه ل����و ل����م يت����دخل الغ����رب ف����ي أوكراني����ا وح����اول
 غ���رب الغ���ربي بم���ا ف���ي ذل���ك ف���ي مرحل���ة م���ا م���ن حل���ف الن���اتو ، ف���إن روس���يا ل���ن يك���ون لھ���ا أي ع���ذرإدخال��ه إل��ى ال

  للتص�����رف كم�����ا فعل�����ت. ش�����عرت

 .أن موقفھ������ا العس������كري س������يكون أك������ثر عرض������ة للخط������ر ف������ي العملي������ة بش������كل = يمك������ن قياس������ه

 م����ا إذا ك����ان يمك����ن التعام����ل م����ع الوض����ع بش����كل مختل����ف ف����ي مج����ال المض����اربة. ح����تى ان ، ك����ان ا=تح����اد
 ا�وروب�����ي ، ح�����تى م�����ن دون الو=ي�����ات المتح�����دة ، يق�����دم ض�����مانات لروس�����يا ب�����أن عرض�����ھا �وكراني�����ا لJنض�����مام

 إل�����ى مواق�����ف ا=تح�����اد ا�وروب�����ي ق�����د ت�����م س�����حبه ول�����ن يتغ�����ير ف�����ي المس�����تقبل يمك�����ن أن يخض�����ع الوض�����ع ف�����ي
 أوكراني������ا إل������ى ح������د كب������ير تح������ت الس������يطرة. وف������ي الوق������ت نفس������ه ، ف������إن العقوب������ات تتطل������ب أن يرفض������ھا

 .ا=تح�����اد ا�وروب�����ي وفرنس�����ا وألماني�����ا لتب�����دأ ك�����ذلك الھن�����د والعدي�����د م�����ن ال�����دول ا�خ�����رى ال�����تي = ترت�����اح بھ�����ا

 س زائ����د واح����د(المانيا) وإع����ادةفي حالة إيران ، فإن قرار ترامب با=نسحاب من الصفقة التي ولّدھا سلفه مع الدول الخم
 اNي����راني عل����ى أنھ����م  .ف�����رض العقوب�����ات أك�����ثر ص�����رامة ، = يج������د أي متع������اطفين م������ع ب������اقي الم������وقعين

 .مل��������تزمون بالص��������فقة

 ل�����ذلك ، ق�����د يص�����بح تھدي�����د ترام�����ب غ�����ير قاب�����ل للتنفي�����ذ ف�����ي وق�����ت قري�����ب عن�����دما ت�����درك الص�����ين والھن�����د أن
شديد ، وتقرر عدم احترامھا ، وبالتالي توجيه الضربة مص�������الحھما ا=قتص�������ادية يمك�������ن أن تتع�������رض للتھدي�������د ال

في حين أن اليابان وبعض الدول ا�خرى التي تستقطب  .النھائية إلى نظام العقوبات ا�حادية من جانب الو=يات المتحدة
 .نالنفط من إيران قد = تبرز في العلن ، فإنھا ستنضم قريباً إلى تلك الدول التي تواصل التعامل مع إيرا

ليس أمامه من خيار سوى  .وفيما يتعلق بالھند ، فإن موقفھا يتأثر بشدة بفرض عقوبات على كل من روسيا وإيران
الخروج عJنية وجعل موقفه واضحاً �نه بخJف ذلك سيبرز باعتباره منبوذاً ، ولن يكون قادراً على إظھار وجھه �ي 

Jً للتنفيذ أو اNنفاذ في المصلحة العالمية الحفاظ على النظام العالمي شخص �ن نظام العقوبات ا�حادي لن يصبح قريباً قاب
فبد=ً من أن يلتزموا با=نضمام إلى الدول التي تعارض قرارات الو=يات المتحدة على مضض بعد  .القائم على القواعد

مح لھا وقوعھ����ا ، يج����ب عليھ����ا أن توض����ح للو=ي����ات المتح����دة دون ض����جة ب����أن الھن����د ل����ن تك����ون ف����ي وض����ع ي����س
 .يج����ب أن يت����م نق����ل ق����رار مماث����ل إل����ى إي����ران بش����كل خ����اص .بالمضي قدًما

في التحليل النھائي ، ليس من المصلحة العالمية أن نرى تراجعاً كارثياً في مكانة الو=يات المتحدة في العالم لمجرد وجود 
 ل������تراجعرئي������س = يس������تطيع التص������رف بعقJني������ة م������ع ش������عبه أو م������ع دول ح������ول الع������الم. س������وف يس������تمر ا

 الكوك������بي الوش������يك والق������رارات الملح������ة الض������رورية =س������تعادة الت������وازن الجيوسياس������ي ال������ذي يخ������رج بس������رعة
 ع�����ن الس�����يطرة سيس�����تلزم وج�����ود الو=ي�����ات المتح�����دة عل�����ى رأس الش�����ؤون العالمي�����ة. ل�����ن يرغ�����ب حلف�����اؤه و=

 ات المتح�����دةالJعب�����ون الرئيس�����يون ف�����ي الع�����الم ، بم�����ا ف�����ي ذل�����ك روس�����يا والص�����ين والھن�����د ، ف�����ي إل�����زام ال�����و=ي
 .بال����ذھاب إل����ى العزل����ة

 



 .الكات������ب ھ������و الم������دير التنفي������ذي لجمعي������ة مراق������بي البيئ������ة ومؤل������ف كت������اب ا�لفي������ة الثالث������ة
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