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جهاد عمر

ــي الفرتة  ــاون الخليج ــس التع ــهد دول مجل تش
ــك  ــيس ذل ــذ تأس ــى من ــي األعت ــة ه ــة أزم الراهن
ــة،  املنرصم ــة  األلفي ــات  ثمانين ــع  مطل ــاد،  االتح
ــهده العالقات القطرية-  املتمثِّلة يف التوتر الذي تش
ــعودية واإلمارات  الخليجية ما أفىض إىل إعالن الس
ــية و  ــت والبحرين قطع عالقاتها الدبلوماس والكوي
ــر، فضالً عن إغالق  ــة واالقتصادية مع قط القنصلي
ــريان القطري، و تهديدها  ــا الجوي أمام الط مجاله
ــاون، عىل  ــن مجلس التع ــرد قطر م ــد و ط بالتصعي
خلفية ترصيحات نُسبت ألمري قطر ”تميم بن حمد 
ــاء القطرية  ــرية ونقلتها وكالة األنب ــي“ األخ آل ثان
ــا)، التي أعلنت الحقاً أنه قد تمَّ اخرتاق الوكالة  (قن
ــا ”تميم“ بعدة  ــري معروفة، رصَّح خالله من جهة غ
أمور ترتبط بعالقات دولته بالدول العربية األخرى، 
و يمكن إجمالها يف الحملة الظاملة، عىل حد تعبريه، 
ــا بدعم  ــتهدف ربطه ــا قطر وتس ــرض له ــي تتع الت
ــات ترتأي دول  ــم تنظيم ــرد أنها تدع ــاب ملج اإلره
عربية أخرى أنها إرهابية أال وهي جماعة اإلخوان 
ــطينية  ــاس الفلس ــة حم ــرص وحرك ــلمني يف م املس
ــك الحملة مع  ــت تل ــه اللبناني، وتزامن ــزب الل وح
ــب“ ملنطقة  ــي ”دونالد ترام ــارة الرئيس األمريك زي
ــالده القوية مع إيران  ــرياً إىل عالقات ب الخليج، مش
ــن الصعوبة  ــالمي م ــا تمِثّله من ثقل إقليمي وإس مل
ــتقرار  ــا تمثِّل ضامناً لالس ــكان تجاهله، كما أنه بم
ــدة ”عديد“ األمريكية يف قطر،  يف املنطقة، وكذا قاع
ــة لقطر من  ــان والحماي ــام األم ــكِّل صم ــي تش والت
ــه مرص واإلمارات  ــاع الدول املجاورة، ومطالبت أطم
ــض لقطر. فضالً  ــن مراجعة موقفها املناه والبحري
ــر الخارجية  ــبت لوزي ــا ورد من ترصيحات نُس عّم
ــن عبدالرحمن آل ثاني“ مفادها  القطري ”محمد ب
ــن ِقبل دول عربية  ــر تتعرض ملؤامرة م أن دولة قط
ــارات  واإلم ــعودية  والس ــرص  م ــا  بينه ــن  م ــدة  ع
ــويه سمعتها، وسحب السفراء  والبحرين بغية تش
القطريني من هذه الدول، ودعوته سفراء تلك الدول 

مغادرة قطر خالل 24 ساعة.
ــن هذه األزمة موقف  ــم تقف الواليات املتحدة م ل
ــة تغيري  ــن أي ــا ع ــفر جهوده ــم تس ــرج، وإْن ل املتف
ــك مرجعه  ــى اآلن، ذل ــار األزمة حت ــذري يف مس ج
تأثري الحصار املفروض عىل قطر سلباً عىل املصالح 
ــة، وعرقلة  ــدة يف املنطق ــات املتح ــة للوالي التجاري
ــكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية  إجراءاتها العس
ــة  ــر الخارجي ــان وزي ــىل لس ــا ورد ع ــش“ كم ”داع
ــذاً يف االعتبار  ــون“، أْخ ــس تيلرس ــي ”ريك األمريك
ــأة يف  ــة األمريكية ”عديد“ املنش ــدة الجوي أن القاع
ــكرية األمريكية يف  دولة قطر هي أكرب القواعد العس
ــن 30 كيلومرتاً  ــي تقع عىل بعد أكرث م ــة، والت املنطق
ــتضيف حوايل 11 ألف  ــوب غربي الدوحة، وتس جن
عسكري أمريكي. وتضم ”عديد“ أطول ممر للهبوط 
ــافة 3.8  الجوي يف منطقة الخليج، واملمتد عىل مس
ــية  كيلومرت. هذا إىل جانب أنها تُعد املقرات الرئيس
ــة للقوات الجوية األمريكية  لكل من القيادة املركزي
ــة والفضائية. ما  ــرتك للعمليات الجوي واملركز املش
ــول طبيعة  ــاؤالت ح ــدوره جملة من التس ــرح ب يط
املوقف األمريكي من أزمة الخليج الراهنة، ودالالت 
ــنطن والدوحة  ــرية بني واش ــلح األخ صفقات التس
ــار  ــة عىل مس ــات األزم ــذا تداعي ــة، وك ــان األزم إبَّ

العالقات األمريكية القطرية.
املوقف األمريكي من أزمة الحصار.. تناقض 

جّيل بني املؤسسات األمريكية 
ــمية  الرس ــة  األمريكي ــات  للترصيح ــع  املتاب إن 
ــارات والكويت  ــعودية واإلم ــالن الس ــاب إع يف أعق
ــا مرص  ــن بينه ــرى م ــة أخ ــن، ودول عربي والبحري
ــرتاءى له  ــع دولة قطر، ي ــع عالقاتها م ــن قط واليم
تناقضاً واضحاً بني املؤسسات األمريكية، مؤسسة 
ــة ووزارة الخارجية والبنتاجون، يف موقفها  الرئاس
ــيعاً؛  ــات ش من أزمة الخليج، فتفرَّقت تلك املؤسس
ــدى ”ترامب“ تأييده للحصار يف مقابل تخُوّف  إذ أب
ــن مآالت  ــون م ــة والبنتاج ــن وزارة الخارجي كل م
ــرتاتيجية  ــة عىل املصالح األمريكية االس تلك األزم
ــة، ودعوتهما  ــكرية يف املنطق ــة والعس واالقتصادي

جميع األطراف إىل التفاوض.
ــهد الخطاب الرئايس األمريكي تجاه قطر   لقد ش
ــب“ ينعت دولة  ــد أن كان ”ترام ــوالً جذرياً؛ فبع تح
ــرتاتيجي بالغ األهمية، أضحى  قطر بالرشيك االس
لة له تاريخياً عىل أعىل  يراها داعمة لإلرهاب وممِوّ
ــف الفوري  ــرضوة الوق ــا ب ــاً إياه ــتويات، داعي املس
ــة لتأييد  ــارة ضمني ــل اإلرهاب ما أعطى إش لتموي
ــر. وقد ارتأت  ــب“ للحصار املفروض عىل قط ”ترام
ــنطن  ــها واش ــف األمريكية، عىل رأس ــض الصح بع
ــكب  ــات تُعد بمثابة ”س ــك الترصيح ــت، أن تل بوس
ــرتض فيه اضطالع  ــار“ يف وقت ُيفْ ــن عىل الن البنزي
ــاح  ــة وإنج ــوية األزم ــل لتس ــدور فاع ــنطن ب واش
ــك ترصيحات ”ترامب“  ــاطة. بْيد أن تل جهود الوس
ــا قليالً األيام  ــة قد خفت حدته ــة القطري إزاء األزم
ــح األخري الذي  ــل عىل ذلك الترصي ــة والدلي املاضي
ــمي للبيت األبيض  ــان املتحدث الرس جاء عىل لس
ــج هي  ــة الخلي ــاده أنَّ ’’أزم ــبايرس“ ومف ــون س ”ش

ــل األزمة  ــدول املعنية ح ــىل ال ــة، وع ــة عائلي قضي
ــهيل املحادثات بينهم  فيما بينها. إذا أرادوا منا تس

سنفعل، وإال فإنهم سيحلون األزمة  بمفردهم‘‘.
لقد أبدى كثري من املحللني األمريكيني اندهاشهم 
ــاب  الخط ــف  اكتن ــذي  ال ــذري  الج ــول  التح ــن  م
األمريكي إزاء دولة قطر من بينهم نذكر، عىل سبيل 
املثال، مدير معهد واشنطن لسياسة الرشق األدنى 
ــك دوافع  ــول ذل ــاءل ح ــر“ الذي تس ــك تراج ”إري
ــة،  ــاب األزم ــي يف أعق ــاب الرتامب ــري يف الخط التغي
ــب  ــيض إىل متاع ــد ُيف ــري ق ــك التغي ــاً أن ذل موضح
تواجه البنتاجون الحقاً؛ ذلك ألن الجمع بني اتهام 
ــتمرار وجود  دولة قطر بدعم اإلرهاب وتمويله واس
ــكرية األمريكية  ــد“ أكرب القواعد العس قاعدة ”عدي
ــع املصداقية والنزاهة  ــتقيمان، ما يض يف قطر ال يس
ــام حلفائها  ــيما أم ــة يف مأزق حقيقي الس األمريكي
التقليديني يف املنطقة. كما أن ذلك التغيري من شأنه 
ــات املتحدة ضد  ــة الحملة التي تقودها الوالي إعاق
ــد“ يتواجد  ــش“ ذلك ألن قاعدة ”عدي تنظيم ”داع
ــوات الجوية  ــة للق ــة األمريكي ــادة املركزي ــا القي به
ــة، واللذْين من  ــات الجوي ــرتك للعملي ــز املش واملرك

شأنهما تنسيق الرضبات الجوية ضد التنظيم.
ــب“ إزاء  ــن جانب ”ترام ــدد م ــذا املوقف املتش ه
ــي وزير الخارجية  ــة الخليج يتناقض مع موقف أزم
ــاع  الدف ــر  ووزي ــون“  تيلرس ــس  ”ريك ــة  األمريكي
ــون“  ــس“، كما أرشنا آنفاً، فـ ”تيلرس ”جيمس ماتي
ــدول الخليجية ”رفع  ــرة دعوته لل ــن غري ذي م أعل
الحصار“ املفروض عىل قطر كونه ُيفيض إىل أزمات 
ــذاء، واضطرار بعض  ــانية أجملها يف نقص الغ إنس
ــال للتوقف عن  ــال وبعض األطف ــالت لالنفص العائ
ــوس عىل  ــج إىل الجل ــه دول الخلي ــة ودعوت الدراس
ــاء  ــىل أن بق ــده ع ــدة وتأكي ــات واح ــدة مفاوض مائ
ــراً هاماً  ــي موحداً ُيعد أم ــس التعاون الخليج مجل
بالنسبة للواليات املتحدة. كما أعلن يف وقت سابق 
ــات املتحدة  ــاور الوالي ــكوك املتزايدة“ تس أن ”الش
ــدول  ــيما وأن ال ــاب ال س ــر لإلره ــم قط ــأن دع بش
م أي  ــي قاطعت قطر لم تقدِّ الخليجية والعربية الت
ــم اإلرهاب. وقد القى  ــل عىل اتهامهم لقطر بدع دلي
ــن جانب الخارجية  ــح ترحيباً كبرياً م ذلك الترصي

القطرية.
ــي تقّدمت بها  ــب الت ــة املطال ــاً عىل قائم وتعليق
ــالل األيام القليلة  ــدول العربية املقاطعة لقطر خ ال
ــود  البن ــض  بع أن  ــون“  ”تيلرس ــأى  ارت ــة،  املاضي
ــة التنفيذ“  ــب ”صعب ــة املطال ــن قائم ــة ضم املدرج
ــبة لقطر. وما يؤكد أيضاً التناقض الكبري بني  بالنس
ــا مع أزمة الخليج  ــات األمريكية يف تعاطيه املؤسس
ــدث يف الخليج  ــا يح ــبايرس“ بأن م ــو ترصيح ”س ه
ــس هناك ما  ــارة إىل أنه لي ــة يف إش ــة عائلي ــو أزم ه
ــدور فاعل  ــام ب ــىل القي ــدة ع ــات املتح ــزم الوالي يل
ــد فيه  ــذي نج ــت ال ــة يف الوق ــك األزم ــوية تل يف تس
ــوية األزمة،  ــون“ لتس ــاوالت دؤوبة من ”تيلرس مح
ــوزراء خارجية كل  ــتضافته ل ــك يف اس ــح ذل واتض
ــري“ وزير  ــالن ”عادل الجب ــعودية، رغم إع ــن الس م
الخارجية السعودي يف وقت سابق عن عدم وجود 
ــة، وأن الحل يكمن  ــاطة أمريكية لحل األزم أية وس
ــر، وكذا وزير  ــة وفيما بينها، وقط ــد الدول العربي بي
ــيخ محمد  ــؤون الحكومية الش الدولة الكويتي للش
ــوية األزمة  ــد الله الصباح وذلك يف محاولة لتس عب
ــاون يف أعقاب  ــني دول مجلس التع ــدع ب ورأب الص
ــب، ووصفتها  ــة رفضها لقائمة املطال إعالن الدوح

بأنها ”غري واقعية“، وأن الحصار ”غري رشعي“.
ــني موقف  ــن التناقض ب ــث ع ــرض الحدي ويف مع
ــج والبنتاجون  ــدد إزاء أزمة الخلي ــب“ املتش ”ترام
ــرز عن ثناء  ــا نقلته وكالة روي ــري إىل م يكفي أن نش

ــمي ”جيف  ــان متحدثه الرس ــىل لس ــون ع البنتاج
ــرب قاعدة  ــتضافتها أك ــة قطر الس ــز“ عىل دول ديفي
ــذا ”التزامها الدائم  ــكرية أمريكية باملنطقة، وك عس
ــارته إىل أن تطور األزمة  باألمن اإلقليمي“. وكذا إش
قد يلقي بظالل خطرية عىل قدرة الواليات املتحدة 
ــة املدى؛  ــكرية طويل ــط لعمليات عس عىل التخطي
ــات التحالف  ــة لعملي ــك ألن قطر ’’تظل حساس ذل
ــول  ــش وح ــم داع ــد تنظي ــرب ض ــة يف الح الجوي

املنطقة‘‘.
ــة يف  ــات األمريكي ــني املؤسس ب ــض  التناق ــك  ذل
تعاطيها مع األزمة الخليجية والرسائل املتضاربة 
د بإطالة  ــد يهدِّ ــا الواليات املتحدة ق ــي بعثت به الت
ــورك  ــة ”نيوي ــت صحيف ــا أوضح ــة، كم ــد األزم أم
تايمز“. ويف هذا الصدد، ارتأى نائب مستشار األمن 
ــابق ”بن ردوس“ أن التخبط  القومي األمريكي الس
ــاك اللذين اكتنفا ترصيحات ”ترامب“ حول  واالرتب
ــات األمريكية  ــع املؤسس ــيقه م ــة، وعدم تنس األزم
ــة  واضح ــة  رؤي ــود  وج ــدم  ع ــاس  باألس ــه  مرجع
ــة الخارجية األمريكية يف عهد ”ترامب“ أو  للسياس
ــة الخارجية األمريكية  بمعنى آخر افتقاد السياس
للرشق األوسط لبوصلتها مذ تويل ”ترامب“ مقاليد 
الحكم، وذلك من شأنه تهديد املصالح األمريكية يف 
املنطقة واشتعال فتيل مزيد من الرصاعات املعقَّدة 

يف الرشق األوسط.
ــت“  ــنطن بوس ــر أن صحيفة ”واش ــر بالذك جدي
األمريكية قد اعتربت أن فشل ”ترامب“ يف التعاطي 
ــط  وتخبُّ ــية  ودبلوماس ــة  بحنك ــة  األزم ــك  تل ــع  م
ترصيحاته قد دفع بعض مسؤويل البيت األبيض، أو 
ــه ”ريكس تيلرسون“، إىل  ربما وزير الخارجية نفس
ــن إدارة األزمة ليرتك  ــداء النصح له بالتنحي ع إس
ــون“  ــه أمام ”تيلرس ــىل مرصاعْي ــاب مفتوحاً ع الب
ــيط  ــة القيام بدور الوس ــر، ومحاول ــوض باألم للنه

الرامي إىل نزع فتيل األزمة.
صفقة مقاتالت إف 15 بني الواليات املتحدة 

وقطر.. سياسة ”العصا والجزرة“:
ــابق من التناقض  ــتكماالً ملا أرشنا إليه يف الس اس
ــات  ــمية للمؤسس ــذي اعرتى ردود األفعال الرس ال
ــر  ــن وزي ــع كل م ــج، وقّ ــة الخلي ــة إزاء أزم األمريكي
ــريه  ونظ ــس“  ماتي ــس  ”جيم ــي  األمريك ــاع  الدف
القطري ”خالد العطية“ اتفاقاً لرشاء مقاتالت إف-

ــة 12 مليار دوالر يف 15 يونيو املايض، وذلك  15 بقيم
ــبما ذكر بيان البنتاجون، وتحوي الصفقة 36  حس
ــة بلومبريج. وقد  ــرة حربية وفقاً ملا ذكرته وكال طائ
ــتمكِّن قطر  ــاف بيان البنتاجون أن الصفقة ’’س أض
ــدرات، وتزيد التعاون  ــول عىل أحدث الق من الحص
ــات املتحدة  ــة بني الوالي ــاركة العملي األمني واملش
ــذي ّرصح فيه ”ترامب“ أن  ــر‘‘. هذا يف الوقت ال وقط
ــتوى  ــة لإلرهاب عىل مس ــة داعمة وممول ــر دول قط
عاٍل، ومطالبته إيِّاها بإيقاف دعم وتمويل اإلرهاب 
ــاون  ــس التع ــرار دول مجل ــده لق ــارة إىل تأيي يف إش

فرض الحصار عىل قطر.
ــكالية هنا إنما تكمن باألساس يف داللة تلك  اإلش
ــرار الكونجرس لتلك  ــة؛ إذ أنه بالرغم من إق الصفق
ــة عىل  ــت املوافق ــا“؛ إذ تمَّ ــد ”أوبام ــة يف عه الصفق
ــليح قطر بنحو 72 طائرة مقاتلة من فئة إف15-  تس
بقيمة بلغت 21.1 مليار دوالر يف نوفمرب املايض. بيد 
ــت عقد الصفقة اآلن ويف ظل أزمة خليجية  أن توقي
ــتفهام حول  ــات االس ــرياً من عالم ــع كث ــة يض راهن

مغزى تلك الصفقة.
ــن اآلراء تواردت  ــار، نعرض جملة م ــذا اإلط يف ه
ــذا التوقيت بالذات  ــول دالالت تلك الصفقة يف ه ح
ــدة ضمنياً  ــب“ املؤيِّ ــات ”ترام ــاب ترصيح ويف أعق
ــر؛ أولهما يرتأي  ــراءات الرامية إىل حصار قط لإلج

ــة  ــة برجماتي ــج سياس ــدة تنته ــات املتح أن الوالي
ــيما  ــة ال س ــاه دول املنطق ــتها تج ــة يف سياس بحت
ــية  ــا تقوم عىل قاعدة أساس ــدول الخليجية منه ال
ــلم“. ولعل خري دليل عىل ذلك ما  أال وهي ”ادفع تس
ورد من ترصيحات عىل لسان ”ترامب“ إّبان حملته 
ــج دفع مقابل  ــا إلزام دول الخلي ــة مفاده االنتخابي
ــم. بينما يرتأي فريق آخر أن تلك الصفقة  لحمايته
ــب“؛ إذ أنه  ــع ترصيحات ”ترام ــة م ــض البتَّ ال تتناق
ــلح يف  ــتخدم الواليات املتحدة صفقات التس قد تس
 Motivational Approach ــمى إطار اتباعها ملا يس
ــب  الرتغي ــة  سياس ــاع  اتب أو   to Change Policy
ــات الدول؛  ــلوك وسياس ــز ألجل تقويم س والتحفي
فهذه الصفقة قد تشكِّل حافزاً لقطر للحيلولة دون 
ــرسب أو اتخاذها قوى أخرى  تغريدها بعيداً عن ال
ــالذاً تحتمي به ضد دول الخليج وعىل  يف املنطقة م
رأسها إيران وتركيا. وقد انتهجت الواليات املتحدة 
ــفر إىل جعل الصني  ــة مع الصني ما أس تلك السياس
أكرب الرشكاء التجاريني للواليات املتحدة وإدماجها 

يف النظام العاملي.
ــليط الضوء عىل  ــا تس ــدد، ال يفوتن ــذا الص ويف ه
ــض أن الواليات  ــرة“؛ إذ يرتأي البع ــة ”املؤام نظري
ــج الفتنة يف  ــن تأجي ــرب م ــح األك ــي الراب ــدة ه املتح
ــلح الخليجي وإنعاش  املنطقة لتحفيز سباق التس
ــهد ذلك  ــد استش ــة. وق ــالح األمريكي ــات الس مبيع
ــق بتوقيت اندالع أزمة الخليج الراهنة، والتي  الفري
ــعودية يف مايو املايض  ــارة ”ترامب“ للس ــت زي أعقب
ــارة إبرام عقود  ــهدت تلك الزي ــام قليلة. وقد ش بأي
ــعودية  ــني الواليات املتحدة والس ــلح ب صفقات تس
ــار دوالر بدعوى محاربة  ــاوزت 100 ملي بقيمة تج
اإلرهاب، فضالً عن صفقات مقاتالت إف15- بقيمة 

12 مليار دوالر التي عقدتها مع قطر.
أزمة الخليج ومسار العالقات األمريكية 

-القطرية
ــة الرشق  ــنطن لسياس ــر نرشه معهد واش يف تقري
ــليط  ــمَّ تس ــارت“، ت ــوري بوغ ــة ”ل ــى للباحث األدن
ــي مع أزمة  ــنطن للتعاط ــوء عىل خيارات واش الض
ــا. وقد أُْجِملت يف أربعة خيارات؛  الخليج واجتيازه
ــامل ألبعاد املوقف  ــعي إىل فهم كامل وش أولها الس
ــة، وما ينويان  ــعودي واإلماراتي من تلك األزم الس
ــع  ــل م ــة يف التعام ــا املطروح ــه وخياراتهم تحقيق
ــث مع أطراف األزمة  ــاور والتباح قطر. ثانيها التش
ــف الدعم  ــرق الفاعلة لوق ــرز الط ــق بأب ــا يتعل فيم
ــري للحركات والتنظيمات الراديكالية. ثالثها  القط
ــة للتغيري كتعاون  ــور غري قابل ــض األم إدراك أن بع
ــرب حقل للغاز  ــاركان يف أك ــر مع إيران فهما يتش قط
ــمال“ ومن ثم ال  ــي يف العالم ”حقل غاز الش الطبيع
ــا إدراك  ــني الجانبني. رابعه ــن التواصل ب مناص م
ــا تكمن يف جعل قطر ”أكرث  ــة النهائية إنم أن النتيج
ــتقرة“ ألن من شأن  اعتداالً“، وليس قطر ”غري املس
ــاون والتواصل  ــو التع ــا نح ــتقرار دفعه ــدم االس ع
ــق واملصالح األمريكية  ــع طهران عىل نحو ال يتس م

األمنية واالسرتاتيجية يف املنطقة.
ــابقة يمكن يف ضوئها  وختاماً، فإن الخيارات الس
ــار العالقات األمريكية- القطرية أثناء  استقراء مس
األزمة وكذا يف أعقابها؛ فالواليات املتحدة حريصة 
عىل استمرار املفاوضات للتوصل إىل نقاط توافقية 
ــويتها. بْيد أنه  د الطريق لتس بني أطراف األزمة تمهِّ
ــدود، يف  ــات إىل طريق مس ــت تلك املفاوض ــو وصل ل
ــعودية واإلمارات  ــوأ االحتماالت، واتجهت الس أس
ــد وتنفيذ وعيدها  ــت إىل التصعي ــن والكوي والبحري
ــتمرار تضييق  ــر من مجلس التعاون واس بطرد قط
ــكل  ــاق عليها اقتصادياً، فإن ذلك لن يؤثر بش الخن
ــة- القطرية،  ــات األمريكي ــار العالق جوهري يف مس

ــٍد حقيقي  ــات املتحدة أمام تح ــع الوالي ــه يض ولكنَّ
ــراف املتصارعة،  ــن يف إحداث التوازن بني األط يكم
ــأنه  ــو طهران وتركيا من ش ــة نح ــه الدوح ألن توُجّ
ــرتاتيجية األمريكية  ــح األمنية واالس تهديد املصال
ــاحة  ــا ثقالً متزايداً ومس ــة كونه يمنحهم يف املنطق
ــس  ــه لي ــا أن ــج، كم ــة الخلي ــة يف منطق ــرب للحرك أك
ــك  ــر كرشي ــارة قط ــة خس ــة األمريكي ــن املصلح م
ــات  ملبيع ــام  ه ــتورد  ومس ــاري  وتج ــرتاتيجي  اس
ــا أكرب قاعدة  ــة يقبع عىل أراضيه ــالح األمريكي الس
ــاج الواليات  ــياق انته ــة. ويف س ــة يف املنطق أمريكي
ــة يف املنطقة، أقىص ما  ــة براجماتي املتحدة لسياس
ــب والرتغيب  ــة الرتهي ــو اتباع سياس ــن فعله ه يمك
ــاون كالتلويح بني  ــس التع ــىل دول مجل ــط ع للضغ
ــلحة  ــليح تصدير األس ــة واألخرى بحظر تس الفين
ــم  أو تقوي ــدول  ال ــك  تل ــىل  ــط ع ــة للضغ األمريكي
سياساتها بما يتسق واملصالح األمريكية أو منحها 

مزايا أمنية واقتصادية للرتغيب.
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