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 :مقدمة املرتجم
 
 

 ي  "إعادة تشكيل االسرتاتيجية األميككية  ي الشي  األسس امللّخصة للدراسة "رتمجة هذه الأتيت 
سفيكقه. سمبا أن سلوك هذه  Joe Bidenبداايت انتقال دفة قيادة اإلدارة األميككية إىل جو ابكدن 

، Donald Trumpاإلدارة كبتعد عن السلوك اليميين الشعبوي املندفع الذي اتسمت به إدارة تيامب 
ترب مثل عسأقيب إىل السلوك املؤسسي التقليدي لإلدارة األميككية، تصبح توصيات ميكز دراسات م  

 ذات أمهية كبرية ست ؤَخذ بعني االعتبار. RANDمؤسسة راند 
 Dalia داليا داسا كايجمموعة من الباحثني، أبيزهم الربسفسورة إعداد  هذه الدراسة هي من

Dassa Kaye، ي ميكز سكلسون  ةباحثال Wilson Center  راند، ساليت شغلت سابقاً مؤسسة س
  Jeff Martini. سكذلك جيف مارتيين للسياسة العامة  ي الشي  األسس  راندميكز  ةمنصب مدكي 

  سهو كبري ابحثي مؤسسة راند ملنطقة الشي  األسس .
تيى هذه الدراسة أن السياسات طوكلة األمد للوالايت املتحدة  ي املنطقة مل حتقق مصاحلها 

ابلتايل س  اإلقليمية اجلدكدة سالضيسرات االسرتاتيجية. املعطياتف مع التكيّ سمل تساعدها  ي 
فيها يتب  تتطيح أسئلة جدكة حول مزااي اعتماد سياسة أميككية بدكلة  ي الشي  األسس ، 

الصياع،  تعطي األسلوكة خلفض ، حبيثالستقياربدأ ابفهم أسسع مل االسرتاتيجيةاألهداف 
ما ت نّبه الدراسة بلوماسي. ككتثمار االقتصادي سالدساالس ، سزايدة النمو سالتنميةاحلوكمةسحتسني 

إىل ضيسرة إعادة النظي  ي موضوع الشياكة املبنية على مبيعات األسلحة لدسل احللفاء  ي 
سذلك ألنه مع حدسث املنطقة، "

أي تغيريات  ي السياسة اخلارجية 
هلؤالء احللفاء، قد تقع الوالايت 
املتحدة حتت خطي تسيب هذه 

قومون يا ملنافسيها حبيث كالتكنولوج
بتطوكيها سيكعًا ساستخدامها 

 ."ضدها
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محاكة النف   أي ،املصاحل األميككية التقليدكة  ي املنطقةإن الالفت  ي هذه الدراسة هو اعتبارها 
السرتاتيجي األسلوايت احلامسة  ي املشهد امن مل تعد   ي املنطقة، الوالايت املتحدةهيمنة س  "إسيائيل"س

 .هلدف امليكزي ساألهما سالذي ت عّدهتعزكز االستقيار اإلقليمي من خالل احلد من الصياع مقارنة ب ،املتغري
 

 

ككية  ي إعادة تشكيل االسرتاتيجية األمي تقدم هذه الرتمجة امللخصة أهم األفكار الواردة  ي دراسة "
رة نشي الوعي حول صفحة. سهي تندرج  ي إطار ضيس  187 الشي  األسس "، ساملكونة  ي األصل من

 . التخطي  سالتغيري احملتمل لسياسات الوالايت املتحدة جتاه املنطقة
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 إعادة تشكيل االسرتاتيجية األمريكية يف الشرق األوسط 

 شراكات مستدامة واستثمارات اسرتاتيجية
 

 

 مقدمة:
 
 

 

األميككية، ميكن أن تشكل األشهي مع استالم إدارة جدكدة زمام األمور  ي الوالايت املتحدة 
القادمة فيصة مناسبة لواشنطن إلعادة التفكري  ي بعض أساسيات عملية صناعة القيار املتعلقة 
ابلشي  األسس ، سملياجعة كيفية اخنياط ساشنطن  ي تلك املنطقة، سرمبا لطيح أسئلة جوهيكة عن 

ال سراء هذه االخنياط؛ سهي مياجعة ط األسباب ساألهداف اليت تسعى إليها الوالايت املتحدة من
 انتظارها.
ركزت الوالايت املتحدة خالل اخنياطها  ي الشي  األسس  سابقًا على التهدكدات اليت لقد 

تواجهها، سواء من االحتاد السوفيييت خالل احليب الباردة، أم من الشبكات اإلرهابية بعد أحداث 
 كان التصدي للنفوذ اإلكياين املبدأ األكثي دميومة  ي  . سطوال األربعني عاماً املاضية،11/9/2001

د مثل األميككية إذا مل تعد مواجهة هتدك ةالسياسة األميككية. سلكن كيف ستبدس االسرتاتيجي
التهدكد اإلكياين أسلوكة؟ سماذا لو مّت سضع سياسات تقدم رؤى طوكلة املدى حلقيقة ما متثله 

 ضده؟  الوالايت املتحدة سليس فق  ملا تقف
هذه األسئلة من خالل حتليل  RANDكعاجل هذا التقيكي الذي أعده خرباء من مؤسسة راند 

املصاحل سالعالقات األميككية طوكلة األمد مع الشيكاء امليكزكني، مث كبحث  ي إطار عمل بدكل 
ككون فيه التحدي اإلكياين جميد عامل من بني عوامل عدة، جيب على الوالايت املتحدة أن 

خذها بعني االعتبار. سكعيد البحث تصور األهداف االسرتاتيجية األميككية  ي الشي  األسس ، أت
حبيث تيتب  بفهم أسسع لالستقيار كعطي أسلوكة لتحجيم الصياعات ستيشيد احلكم سدعم النمو 

 . سالتنمية
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 :أواًل: الشركاء اإلقليميون
 
 

 

عت مقاربة جدكدة لشياكاهتا  ي الشي  األسس . فقد سحتتاج الوالايت املتحدة األميككية إىل 
ساشنطن سما تزال إىل بناء شياكات مع دسل املنطقة قائمة على منطق ثنائي، كقسم هذه الدسل 

إىل كتلتني تواجه إحدامها األخيى، علمًا أن الكتل فيما 
بينها تفتقي إىل التماسك سالتجانس، مما أسهم  ي حالة 

ة مي. سقد كانت مقارابهتا بداكًة مبنيعدم االستقيار اإلقلي
على مواجهة التهدكد الذي كشكله االحتاد السوفيييت، فيما 
تقوم اآلن على مواجهة التهدكد الذي متثله إكيان. سقد 
أسهمت هذه املقارابت  ي جعل الوالايت املتحدة تفتقد 

ز سسع اليت تتجاس اليؤكة الواضحة حول ما إذا كانت هذه الشياكات ختدم مصاحل ساشنطن األ
املواجهة مع أي قوة إقليمية. كما أهنا تنطوي أكضاً على خماطي كبرية من مثل الوقوع  ي األفخاخ 
السياسية ساالستغالل، ستشوكه مسعة الوالايت املتحدة ساخلسارة احملتملة للشيكاء اإلقليميني  ي 

ككية. موضوع الشياكات األمي االضطياابت الداخلية؛ سهي كلها أمور مل كتم احتساهبا جيدًا  ي 
ساجلدكي ذكيه أن جزءاً كبريًا من املساعدات األميككية لدسل املنطقة مبين على التفكري املتوارث 
بني اإلدارات األميككية املتعاقبة، أبن هناك حاجة لتوفري حوافز مالية لتعزكز أمن "إسيائيل"  ي 

مواجهة هتدكدات الدسل العيبية.  ي حني أن هناك 
ماماً ضئيالً جداً ابالستثمارات غري األمنية، مثل اهت

تيشيد احلكم  ي دسل املنطقة مما كسهم بتعزكز 
 االستقيار اإلقليمي.

القدمية إىل تيسيخ شعور لدى دسل املنطقة اليت أبيمت اتفاقات "سالم"  املقارابت أدت كما
سياسات  به، من خالل تبيّن ا على ما قامت تستحق دائماً مكافأة ساشنطن هلمع "إسيائيل" أبهنا 

 أس اختاذ إجياءات تصب  ي مصلحتها.
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لقد تسببت املنح األميككية املتمحورة حول السالم ساألمن سذات التوجه العسكيي  ي تقزمي  
كل أشكال االستثمارات األخيى. فعلى سبيل املثال، فإن قيمة ما تقدمه الوالايت املتحدة من 
مساعدات للجيش املصيي سنواًي توازي تقيكبًا إمجايل الدعم االقتصادي للمنطقة أبكملها. 

افة إىل ذلك، تستحوذ ثالث دسل فق  )"إسيائيل" سمصي ساألردن، "الدسل الثالث سابإلض
 %81، ذهب 2019"( على احلصة األكرب من إمجايل املنح األميككية. ففي سنة Big 3الكربى 

مليارات دسالر، سالذي كتم توزكعه  6من إمجايل التموكل العسكيي األجنيب الذي كزكد قليالً عن 
سيائيل" سمصي ساألردن. سهذا اخللل حيد من عمق التعاسن الذي ميكن للوالايت عاملياً، إىل "إ

 املتحدة أن حتققه مع دسل الشي  األسس  األخيى.
 

 املتوسط السنوي ملدة مخس سنوات: األمريكية حسب اهلدف اتاملساعد
 (دوالرملليون )اب 2015–2019املالية  واتالسن

 

 السالم واألمن البلد
احلكم بعدل 
 ودميوقراطية

االستثمار يف 
 الشعب

النمو 
 االقتصادي

املساعدات 
 اإلنسانية

 0 0 0 0 2.14 اجلزائر
 0 0 0 0 4.36 البحرين
 0 58.04 55.36 12.7 1,292.14 مصر
 10.8 63.5 6.6 50.34 339.02 العراق

 0 0 0 0 3,220 "إسرائيل"
 0 519.88 213.52 62.02 534.78 األردن
 0 0 0 0 0 الكويت
 0 27.56 58.22 17.26 112.06 لبنان
 0 5.96 0 14.4 25.32 ليبيا

 0 4.46 5.88 8.26 18.58 املغرب
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 0 0 0 0 4.679 ُعمان
 0 0 0 0 0 قطر

 0 0 0 0 0.007 السعودية
 0 39.66 0 30.54 82.82 تونس
 0 0 0 0 3.3 تركيا

 0 0 0 0 0 اإلمارات
 243.62 3.12 17.62 9.88 16.46 اليمن
 254.42 722.18 357.2 205.4 5,655.666 اجملموع

 

Sources: U.S. Agency for International Development, “Foreign Aid Explorer,” webpage, 

undated; and Andrew Miller, Seth Binder, and Louisa Keeler, President Trump’s FY21 

Budget: Examining U.S. Assistance to the Middle East and North Africa in the Shadow 

of COVID-19 (Washington, D.C.: Project on Middle East Democracy, June 2020). 
 

أما  ي اخلليج، فقد أدت املقارابت احلالية ملفهوم الشياكة إىل نقل كمية كبرية من األسلحة 
لكنها مل جتعلها أكثي أمناً، خصوصاً إذا ما نظيان إىل احليسب املندلعة فيها ابلوكالة، سما  ،للمنطقة

 تنطوي عليه من هتدكد لالستقيار الداخلي، مما جعل الوضع  ي املنطقة بيمتها أكثي خطورة. 
 مع اعالقاهت ب ض إبعادة املتحدة الوالايت تقوم أبن توصي الدراسة التقليدكة، للمقاربة خالفاً 

 حتسني على زالرتكي مع اإلقليمي، االستقيار تعزكز  ي مصلحتها أساس على دسل الشي  األسس 
املؤشيات  قد تظل بعض .النوسكة األسلحة انتشار سمنع "اإلرهاب"، مكافحة  ي سالتعاسن احلوكمة،

اإلقليمية، مثل قبول الدسل العيبية لـ"إسيائيل" مهمة، لكن كنبغي أكضاً أن كتم الدفع بقضااي أخيى 
على سلم األسلوايت، مثل دعم تبين دسل الشي  األسس  سمشال إفيكقيا للسياسات احمللية اليت 

ار "اإلرهاب" سجتنب تقلل من خماطي االضطياابت الداخلية، سحتد بشكل فعال من انتش
 املواجهات غري الضيسركة مع إكيان. 

كما ميكن لواشنطن أكضًا أن تعيد النظي  ي موضوع الشياكة املبنية على مبيعات األسلحة 
لدسل اخلليج. فعلى اليغم من أن هذه املبيعات تشكل مؤشياً على التزام الوالايت املتحدة حبماكة 

 اعات الدفاعية األميككية، إال أهنا من انحية أخيى متنح هذهأمن دسل اخلليج، ستعطي دفعاً للصن
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الدسل قدرات عسكيكة ميكن أن تستخدمها بشكل كقوض املصلحة األميككية  ي االستقيار 
اإلقليمي. ستزداد حدة املخاطي عندما ترتافق عمليات بيع األسلحة مع نقل التكنولوجيا هلذه 

الدسل، سهو ما تسعى إليه اململكة العيبية 
السعودكة ساإلمارات العيبية املتحدة. سذلك ألنه 
مع حدسث أي تغيريات  ي السياسة اخلارجية 
هلؤالء احللفاء، قد تقع الوالايت املتحدة حتت 
خطي تسيب هذه التكنولوجيا ملنافسيها حبيث 
 كقومون بتطوكيها سيكعاً ساستخدامها ضدها. 

تطبيق مقاربة جدكدة  ي الشياكة مع دسل الشي  األسس  سوف كتطلب من الوالايت إن 
املتحدة أن تقدر مكانتها الدسلية سمصلحتها  ي االستقيار اإلقليمي  ي الشي  األسس ، أكثي من 
تيكيزها على املصاحل اآلنية اليت تعود هبا مبيعات األسلحة كتأكيد شياكتها مع دسل اخلليج ستعزكز 

  .اعات الدفاعية األميككيةالصن
 

 :إدارة اخلصوماثنياً: 
 
 

 

تواجه الوالايت املتحدة  ي الشي  األسس  جمموعة خمتلفة من اخلصوم، دساًل كانوا أس 
جمموعات. سال ميكن ألي اسرتاتيجية أن تتجاهل التحدايت اليت ميكن أن تعطل االخنياط 

قد س األميككي على املدى الطوكل  ي تلك املنطقة. 
سجدت الدراسة أن إدارة العالقات العدائية بداًل من 

أفضل هنج ملنع املزكد من  وحماسلة حلها جذرايً، ه
التصعيد سالصياع سعدم االستقيار. إذ ميكن أن 
 تستنزف النزاعات اإلقليمية الوالايت املتحدة متاماً 
سجتيها حنو املخاطية بتدخالت عسكيكة مكلفة على 



  86 تيمجات الزكتونة

9                 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

ابية تيكز على النمو ساالستفادة من الفي  املتاحة. سابلتايل، فإن إدارة حساب أجندة أكثي إجي
ستقييد اخلصوم دساًل كانوا أس مجاعات، سمعاجلة الدسافع األساسية للصياع ملنعهم من الربسز أس 

 التوسع، هي مكوانت حامسة السرتاتيجية إقليمية فعالة للوالايت املتحدة األميككية. 
ذا اإلطار اجلهات اليئيسية الفاعلة  ي املنطقة: إكيان ساجلماعات الشيعية سأتخذ الدراسة  ي ه

 (داعش) تنظيم الدسلة اإلسالميةساجلماعات السنية املتطيفة )أي  ةاملسلحة اليت تيعاها، سسورك
سالقاعدة(، مع الرتكيز على خصوم الوالايت املتحدة  ي مناطق الصياع اليت تنخيط فيها الوالايت 

 سالعيا . ةاملتحدة بشكل مباشي، أي سورك
 
 :التعامل مع إيران 1.

 

ال ميكن السرتاتيجية إقليمية جادة أن تتجاهل قوة مهمة كإكيان. حيث تبقى طموحات إكيان 
ا ، سخصوصًا عالقاهتا مع املليشيات غري احلكومية، ستوسيع قدراهتاإلقليميةالنوسكة، سأنشطتها 

لمصلحة األميككية  ي حتقيق االستقيار اإلقليمي  ي الشي  لالصارسخية، املخاسف األكرب 
، تبقى الوالايت املتحدة ساقعية بشأن املخاطي اليت تشكلها إكيان أن األسس . سككمن التحدي  ي

ب تقييماً لبالغة بيد الفعل ستبين سياسات تؤدي إىل نتائج عكسية، سهذا ما كتطدسن الوقوع  ي امل
دقيقًا للتهدكد اإلكياين، ستقييمًا للسياسات احلالية ملواجهة التهدكد، سأخريًا النظي  ي إطار بدكل 

 إلدارة التحدي اإلكياين على املدى الطوكل. 
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 :وضع التهديد اإليراين يف حجمه الصحيح .أ
عي نفوذ إكيان سقوهتا قيوداً جدكة، مما كعين أن تبين السياسات اليت تستغل رد الفعل الطبيكواجه 

اإلقليمي ساحمللي على التوسع اإلكياين، قد تكون أكثي حكمة من املواجهة املباشية. سمن انحية 
 أخيى، كتحتم على االسرتاتيجية األميككية قبول الوجود اإلكياين  ي الشي  األسس ، حيث أن
فكية إخياج إكيان من املنطقة غري ساقعية ابلنظي إىل حجم إكيان سدسرها التارخيي  ي الشؤسن 
اإلقليمية. سابختصار، جيب أن ككون هدف االسرتاتيجية األميككية جتاه إكيان هو احتواء ستقليل 

توى سقوهتا سنفوذها مبيسر الوقت. سهذا كتطلب فهم طبيعة التهدكد اإلكياين سحدسده. فعلى امل
عسكيكة بشكل خا ، حيث حيد تعدد اهليكليات الضعيفة القوة التقليدكة اإلكيانية ، العسكيي

ارج سمن قدراهتا على إظهار القوة ساالستميار  ي القتال خ ،ستكيارها من الفعالية العسكيكة إلكيان
ا مم حدسدها. سقد حالت سنوات من العقوابت الدسلية دسن حتدكث إكيان ملعداهتا العسكيكة

أجربها على االعتماد على أنظمة رسسية سصينية منخفضة اجلودة سعلى صناعاهتا الدفاعية احمللية. 
سمن انحية أخيى، فإن غالبية الطائيات اإلكيانية املقاتلة قد عفا عليها الزمن، سهذا ما كفسي 

حماسالهتا لتحسني قدراهتا القتالية من 
خالل احلصول على أنظمة الصواركخ 

نتاج احمللي سمن خالل اإل ،ةالصيني
للطائيات املقاتلة سالطائيات من دسن 
طيار. سلكن كل هذا ال ميكنه أن كضاهي 

ثل تيساانت اململكة م ،الطائيات الغيبية املتقدمة اليت حتظى هبا الرتساانت املنافسة  ي املنطقة
لقوة العسكيكة ضاهي اكال س"إسيائيل"؛ سابلتأكيد  ،ساإلمارات العيبية املتحدة ،العيبية السعودكة

بشكل   ك، أن دسل اخلليج العييب تتفو  على إكيانلاألميككية املتميكزة  ي املنطقة. أضف إىل ذ
 كبري  ي جمال اإلنفا  الدفاعي. 
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ككمن التحدي العسكيي اإلكياين األكثي خطورة  ي قدراهتا العسكيكة غري املتماثلة، ساليت 
الثوري اإلسالمي. إذ كشكل استثمار طهيان  ي صواركخ كبري احليس   كسيطي عليها إىل حدّ 

متطورة لتعوكض قوهتا اجلوكة الضعيفة مصدر قلق خا ، نظياً لدقة هذه الصواركخ سقدرهتا الفتاكة 
سإمكان سصوهلا إىل املنطقة أبكملها، مبا  ي ذلك القواعد العسكيكة األميككية س"إسيائيل". كما 

، املسلحة التابعة هلا، مثل حزب هللا  ي لبنان هبذه الصواركخ أن قيام إكيان بتزسكد اجلماعات
يسب استخدامها ابلفعل  ي احل كضاعف من نفوذها اإلقليمي، خصوصًا سأن هذه الصواركخ متّ 

"إسيائيل". لكن مع ذلك، كظل نظام الدفاع اجلوي اإلكياين ضعيفاً أمام الطائيات  اإلقليمية ضدّ 
العسكيكة غري املتماثلة )مبا  ي ذلك حيب األلغام(، ميكنها أن  املتطورة،  ي حني أن قدراهتا

تشكل عنصي عيقلة لبعض الوقت لكن ال ميكنها أن تصمد لفرتة طوكلة. سمن انحية أخيى تعد 
وهنا عيضة هلجمات ك  على اليغم منالقدرات السيربانية اهلجومية اإلكيانية جماالً آخي مثرياً للقلق، 

إن هناك معضلة ف ،مضادة فعالة من دسل خمتلفة مثل "إسيائيل". سابإلضافة إىل القيود العسكيكة
أخيى أكضاً حتد من نفوذ إكيان اإلقليمي، سهي كوهنا الدسلة الفارسية الوحيدة  ي املنطقة، حيث 

تو  إىل سكل تلك الدسل ت ،ل"تواجه إكيان حلقة احتواء من الدسل العيبية ابإلضافة إىل "إسيائي
، مل تكن القوة ةاحلد من القوة اإلكيانية. سحىت عندما حتيكت إكيان إلنقاذ حليفها العييب  ي سورك

اإلكيانية سالقوات الربكة املتحالفة معها قادرة على إبقاء األسد  ي السلطة دسن تدخل حاسم من 
 .2015 سنةسالح اجلو اليسسي  ي 
من قدرة إكيان  2015 سنةالقتصادكة املفاجئة لالتفا  النوسي مع إكيان سمل تعزز املكاسب ا

ن، كما كان البعض أس اليم ةعلى تغيري التوازن العسكيي بشكل كبري  ي مناطق الصياع مثل سورك
خيشى. حيث أن املخاسف من أن تقوم إكيان بتشكيل جسي بيي إكياين لنقل املقاتلني ساملعدات 

 سلبنان مل تتحقق بشكل كامل بسبب العدكد من العياقيل.  ةسسوركمن إكيان عرب العيا  
كما كواجه النفوذ اإلكياين انتكاسات إقليمية ليس فق  بسبب صياعها مع اجلماعات السنية 

 القوميةالقوى  ولحتدسل عيبية صدكقة مثل العيا  سلبنان،  ي املتطيفة، مثل داعش، سلكن حىت 
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لة النظام السوري م  إليها بسهولة سدسن عوائق. سقد قلل دعم إكيان حلَِ  دسن متدد النفوذ اإلكياينفيها 
ستياجع شعبية قيادات شيعية مثل حسن نصي هللا  ي لبنان من جاذبية ما  ة،الوحشية  ي سورك

 الداخلية.  تخصوصاً مع حتول االنتباه إىل األزما ،كسمى معسكي املمانعة بني اجلماهري العيبية
 ت؛ فقد كان إلعادة فيض العقواببق، تواجه إكيان نقاط ضعف داخليةسإىل جانب كل ما س

األميككية بعد االنسحاب األميككي من االتفا  النوسي أتثري مدمي على االقتصاد اإلكياين، مبا 
 ي ذلك اخنفاض حاد  ي صادرات النف  اإلكيانية. سلكن فعلياً، فإن قدرة إكيان على جين الفوائد 

ساملخاسف من  ،لالتفاقية حمدسدة؛ حيث أسهم استميار العقوابت امليتبطة ابإلرهاباالقتصادكة 
 سالفساد املستشيي  ي احلؤسل دسن إجياد ،سسوء اإلدارة االقتصادكة ،انتهاكات حقو  اإلنسان

بدسرها سضعت جائحة  س بيئة استثماركة مناسبة  ي إكيان حىت  ي غياب جتدكد العقوابت األميككية. 
زكداً من الضغ  على االقتصاد اإلكياين. سابختصار، فإن أي اسرتاتيجية أسسع للوالايت كورسان م

املتحدة  ي الشي  األسس  جيب أن أتخذ بعني االعتبار حدسد القدرات العسكيكة إلكيان، 
سنفوذها اإلقليمي، سالضغوط اليت تفيضها األسضاع الداخلية  ي البالد. سهذا ما كتطلب إجياء 

 للنهج احلايل سالنظي  ي السياسات البدكلة.  تقييم نقدي
 :تقييم مقاربة الضغط األقصى يف التعامل مع إيران .ب
إكيان منذ أن أطاحت الثورة اإلسالمية على اعتمدت اإلدارة األميككية مقاربة الضغ    
بشاه إكيان املوايل للوالايت املتحدة. سقد اعتمدت السياسات األميككية جتاه  1979 سنة

قدرات  ستقوكض ،إكيان على جمموعة متنوعة من األدسات ليدع األعمال اإلكيانية ساليد عليها
لكن سختيكب املنشآت النوسكة اإلكيانية. س  ،هامثل العقوابت سالدعم العسكيي خلصوم ،إكيان

 السياسية األميككية املفضلة حملاصية ةني عامًا ما زالت العقوابت األدامنذ أكثي من أربع
إكيان، حيث استخدمتها اإلدارات األميككية املتعاقبة كعنصي أساسي  ي سياسة الوالايت 

 املتحدة جتاه إكيان. 
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سقد شكلت االتفاقية النوسكة مع إكيان 
، أسل عملية ختفيف كبرية 2015 سنة

على إكيان، حيث  للعقوابت األميككية
فيضت قيودًا جدكدة على بيانمج إكيان 
النوسي سزايدة قدرة سكالة الطاقة الذركة على 

ق  العقوابت هذه االتفاقية رفعت ف أن الوصول إىل مواقعها النوسكة مقابل ختفيف العقوابت. غري
 سان. ناملتعلقة ابإلرهاب سحقو  اإل ىاملتعلقة ابجملال النوسي، سأبقت العقوابت األخي 

سعلى اليغم من اإلمجاع الدسيل العام على دعم االتفاقية ساستميار رسسيا سالصني سالقوى 
، قام Donald Trump األسرسبية املشاركة فيها بتأكيدها، إال أن اليئيس األميككي دسانلد تيامب

خمالفًا بذلك رأي أبيز  2018 سنةبسحب الوالايت املتحدة من االتفاقية من جانب ساحد 
 إكيان. سقد كانت محلة الضغ  اجلدكدة على مستشاركه، ساتباع سياسة الضغ  األقصى ضدّ 

إكيان غري ساضحة األهداف، سأاثرت تكهنات فيما إذا كان اهلدف من سرائها التوصل إىل اتفا  
نوسي أفضل من خالل مفاسضات جدكدة، أس دفع إكيان النتهاج سلوك "طبيعي أكثي"، أس أهنا  

ي ىل أن اهلدف النهائإبعض قائمة على جمموعة مطالب فضفاضة مثل اإلشارة كما تكهن ال
الدفع ابجتاه اهنيار النظام اإلكياين نفسه. سابلطبع، مية أخيى، كان مفتاح احلملة هو للضغ  

  متّ الوالايت املتحدة إبعادة مجيع العقوابت اليت األميككية اجلدكدة هو العقوابت. فلم تكتفِ 
تفا  النوسي، بل أضافت سلسلة جدكدة من العقوابت، مبا  ي ذلك تصنيف رفعها خالل اال

احليس الثوري ككيان داعم لإلرهاب، سقد كانت السمة اليئيسية للحملة اجلدكدة االعتماد على 
كسعى  ،دساً صدكقاً كان أم ع، القوة االقتصادكة اهلائلة للوالايت املتحدة ملعاقبة أي طيف عاملي

 ن أس التجارة معها. لالستثمار  ي إكيا
لواًل بدكلة من ن حو اإلكياني ها املطلوبة، سابملقابل سجدمثار  سلكن السياسة األميككية مل تؤتِ 

 خالل توطيد العالقات مع الصني ساألسوا  األخيى.
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 سإذا كان اهلدف األميككي استخدام أقصى قدر من الضغ  لفيض صفقة أفضل، فإننا مل نيَ 
حىت اآلن صفقة جدكدة أس حىت عملية تفاسض قابلة لالستميار. فقد جتنبت القيادة اإلكيانية أي 
تواصل مباشي مع إدارة تيامب على اليغم من حماسالت اإلدارة املذكورة حتيكك احملاداثت. س ي 

 ،من التفاسض على صفقة أفضل، قامت إكيان بزايدة إنتاجها النوسي. سابختصار الواقع، بدالً 
أتى الضغ  األقصى بنتائج عكسية فيما كتعلق مبنع التقدم اإلكياين حنو امتالك سالح نوسي. 
سإذا كان اهلدف من الضغ  هو منع أس إضعاف قدرة إكيان على دعم امليليشيات غري احلكومية 

ضاً. إذ اخلطة األميككية مل تنجح  ي هذا اجملال أك أن املوالية هلا  ي مجيع أحناء املنطقة، فالظاهي
إىل  Congressional Research Service خلص تقيكي صادر عن خدمة أحباث الكوجنيس

، كان هلا أتثري ضئيل على 2018 سنةأن العقوابت األميككية، مبا  ي ذلك اليت أعيد فيضها 
 أنشطة إكيان اإلقليمية، حيث استميت هذه األخرية بسياساهتا بغض النظي عن العقوابت. 

ا  ي كبح مجاح طموح إكيان النوسي ستقليل خطي أنشطته "الضغ  األقصى"بة مل تفشل مقار 
اإلقليمية فحسب، بل إنه أدى أكضًا إىل عزل الوالايت املتحدة بدل عزل إكيان. حيث مل تؤكد 

الضغ  "ما اليت شاركت  ي بلورة االتفا  النوسي مع إكيان، سياسات أي قوى عاملية كربى، ال سيّ 
ة، سكان من أكرب جتليات هذا االعرتاض الدسيل على السياسات األميككية، األميككي "األقصى

سعي إدارة تيامب إعادة فيض عقوابت أممية على إكيان، سذلك  ي إطار لاليفض الدسيل القاطع 
. حيث رأى األسرسبيون سغريهم 2020حماسلة منع رفع حظي األسلحة التقليدكة عن إكيان  ي خيكف 
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أن الوالايت املتحدة حتاسل عيقلة االتفاقية النوسكة ستتعدى على شيعية جملس األمن التابع لألمم 
. UN Security Council املتحدة

سخلصت غالبية الدسل إىل أنه ليس من 
حق الوالايت املتحدة املطالبة ابستعادة 
العقوابت بعد انسحاهبا من االتفاقية 

  .2018 سنةالنوسكة  ي 
 :اإليراين التحدي يف التفكري إعادة .ج

على اليغم من أن التحدي اإلكياين ال كقتصي على قدرات إكيان النوسكة سحسب، إال أنه إذا 
مل كتم احتواء هذا اجلانب، فإن أنشطة إكيان األخيى  ي املنطقة تصبح أكثي خطورة. سإذا جنحت 
 إكيان  ي أن تصبح دسلة مسلحة نوسايً، فإن هذا سيحفز القوى اإلقليمية األخيى، مثل السعودكة
ستيكيا سمصي، أن تسري على خطاها. سحينها، لن تقتصي تداعيات هذا األمي على تقوكض 
االستقيار اإلقليمي فحسب، بل ستهدد أكضًا مصاحل الوالايت املتحدة  ي احلفاظ على معاكري 
حظي االنتشار النوسي عاملياً. سابلتايل، فإن أي اسرتاتيجية للتعاطي مع الشأن اإلكياين حتتاج قبل  

ل شيء إىل معاجلة التهدكد النوسي، ليس على حساب املخاسف اإلقليمية األخيى سلكن  ك
 كشيط مسبق ملعاجلتها. 

س ي الواقع، قد تكون الطيكقة الوحيدة الحتواء طموحات إكيان النوسكة هي الدفع ابجتاه التوصل 
أصابت خطة العمل  يتإىل اتفاقية نوسكة تعطي طهيان حوافز اقتصادكة إجيابية. سمع االنتكاسة ال

بعد انسحاب  Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)الشاملة املشرتكة 
الوالايت املتحدة بشكل أحادي منها، 
فإن األسلوكة القصوى للمضي قدمًا هي 
إجياد طيكقة الستعادة اخلطة سالبناء عليها، 
أس التفاسض على اتفاقية جدكدة ذات 
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كيان النوسكة، سلكن تكون مدهتا أطول ستقدم املزكد من الضماانت قيود صارمة على أنشطة إ
 إلكيان أبهنا ستجين فوائد اقتصادكة حقيقية. 

سابلتايل، فإن أجنع مسار للمضي قدمًا هو عودة الوالايت املتحدة سإكيان احلثيثة لاللتزام 
ى صيغة "املزكد ء علابلشيسط األصلية لالتفاقية النوسكة، مما ككسب مجيع األطياف الوقت للبنا

مقابل املزكد"، أي املزكد من التأكيدات بتقدمي اإلغاثة االقتصادكة إلكيان، ساملزكد من التأكيد أبن 
شيسط االتفاقية سيتم توسيعها، سأهنا سوف تفتح اجملال ملعاجلة اهلواجس اإلقليمية، سلكن هذا 

 املية  ي ظّل احتواء التهدكد اإلكياين. 
ي. جية األميككية جتاه إكيان أكضاً إىل رؤكة ذات مدى أسسع تتجاسز امللف النوس سحتتاج االسرتاتي

إن الطيكقة املثلى لتحجيم نفوذ إكيان اإلقليمي هي االستفادة من نقاط ضعف طهيان، خصوصاً 
 فيما كتعلق برتاجع جاذبية القوة الناعمة سمناهضة الكثري من القوى القومية للنفوذ اإلكياين. 

والايت املتحدة لإلصالحات االقتصادكة ستيشيد احلكم  ي مجيع أحناء املنطقة، إن دعم ال
 ميكن أن ككوان عنصيكن حامسني  ي قابلية املنطقة للتأثي ابلنفوذ اإلكياين. 

أخرياً، فإنه بناء على إعادة تشكيل خطة أسسع للمنطقة، جيب على السياسة األميككية أن 
أتخذ الشعب اإلكياين  ي احلسبان. إذ من املمكن إشياك القيادات اإلكيانية عرب القنوات 
الدكبلوماسية، سدعم تطلعات الشعب اإلكياين إىل مستقبل أفضل. سهذا ال كعين دعم تغيري النظام 

لطبيعة املستقبلية للنظام  ي إكيان شأن كقيره الشعب اإلكياين نفسه. لكن ميكننا دعم ألن ا
 السياسات اليت تساعد اإلكيانيني من خالل جتنب تبين السياسات اليت تضي هبم. 

إن إحياء اليايدة األميككية فيما كتعلق مبعاكري حقو  اإلنسان العاملية من شأنه أن كسهم  ي 
والايت املتحدة  ي الضغ  على احلكومة اإلكيانية، مبساعدة أطياف آخيكن  ي تعزكز مصداقية ال

 اجملتمع الدسيل من خالل تسلي  الضوء على أعماهلا القمعية جتاه شعبها. 
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 معاجلة هتديد امليليشيات الشيعية: .د
لثانية. اتشكل امليليشيات الشيعية املدعومة من إكيان هتدكدًا عسكياًي سسياسيًا من الدرجة 

فهي جزء مهم من اسرتاتيجية طهيان إلظهار القوة سالنفوذ، إذ قامت إبنشاء س/أس دعم جهات 
 مسلحة غري نظامية غالباً ما كشار إليها ابسم شبكة التهدكد اإلكيانية.

إن أجنع سسيلة الحتواء زعزعة االستقيار اليت تسببه امليليشيات الشيعية هو أن تقوم الوالايت 
بتعزكز قوات األمن الشيعية  ي املناطق اليت تنش  فيها تلك امليليشيات، مبا  ي ذلك املتحدة 

هذه القوات  ناألمن العياقي ساجليش اللبناين؛ سذلك من خالل التعاسن األمين املستمي الذي ميكّ 
من القيام بعمليات مستقلة. سمن أجل تسيكع تفكيك هذه امليليشيات، جيب أن تشمل أي 

إحياء العملية الدكبلوماسية األميككية مع إكيان السعي بشكل مباشي لوقف متوكل خطة إلعادة 
ستسليح ستدركب هذه امليليشيات، سذلك من أجل احلؤسل دسن إسهامهم ابملزكد من زعزعة 

 االستقيار اإلقليمي. 

سمن انحية أخيى، جيب أن أيخذ  ي احلسبان اخلصائص السياسية سالعسكيكة هلذه اجلماعات، 
لسعي على املدى الطوكل إىل تقوكة عملية تيشيد احلكم، ستشجيع قيام األحزاب املنافسة سا

سإاتحة الفي  االقتصادكة  ي البلدان ذات الصلة، سذلك من أجل التقليل من جاذبية جتنيد 
 العناصي  ي امليليشيات الشيعية. 
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ة  ي سوركة، الناشط سكشري أحد التحليالت إىل أن شبكة التهدكد اإلكيانية، سابألخص تلك
تشكل عبئًا مادايً مكلفًا على طهيان، مما ميكن أن جيعلها ثغية إلجياد فيصة لقلب التوازانت 
سعكس مسار االندفاع حنو مزكد من التأزم  ي املنطقة. سمبا أن االسرتاتيجية اليت تنتهجها إكيان 

عم خيار سياسي ن خالل دبشكل عام هي اسرتاتيجية سياسية تنافسية، فإنه جيب اليد عليها م
كفضله سكان البلد املقيمون فيه. سهذا كعين عمليًا ابلنسبة للبنان، على سبيل املثال، دعم 
اإلصالحات  ي نظام التمثيل الطائفي  ي لبنان، سدعم تطوكي األحزاب السياسية التنافسية غري 

جتماعي.  النسيج اال الطائفية، ستشجيع منظمات اجملتمع املدين اليت تشكل جزءًا مهمًا من
كما ميكن إلجياءات مكافحة الفساد امليتبطة ابملساعدات اخلارجية أن تعزز الثقة ابملؤسسات 

 العامة.
 
 األضرار: من التخفيف: سورية 2.

 

، سبفضل الدعم اليسسي 2015 سنةمنذ 
ساإلكياين أخذ النظام السوري كعيد تعزكز سيطيته 
تدرجييًا على جزء كبري من األراضي السوركة. 
سعلى اليغم من أن سوركة مل تكن أسلوكة ألي 

من اإلدارتني األميككيتني السابقتني، إال أن الصياع املستمي فيها أثّي على املصاحل األميككية 
وذ اإلكياين سالسوري بشكل أكرب. لقد دعمت إدارات أسابما ستيامب قيار النفسمسح برتسيخ 

الذي كسعى إىل إهناء الصياع من خالل التوصل إىل دستور جدكد  2254جملس األمن رقم 
سج أن متهد الطيكق خلي  سانتخاابت من املفرتض

األسد من السلطة. لكن استخدام رسسيا 
س (  ي جملVetoسالصني حق النقض )الفيتو 

 Astanaاألمن، مث التوصل إىل اتفا  أستانة 
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فيما بعد، حاال دسن إحياز أي تقدم، ستيسخت قدم رسسيا سحققت املزكد من املكاسب من 
النقيض من ذلك، فشلت الوالايت  خالل تدخلها الناجح لدعم النظام السوري. سعلى

سن إجياد الغ فيها داملتحدة  ي زحزحة األسد، سبداًل من ذلك راهنت على حتقيق أهداف مب
، سّسعت اإلدارة األميككية أهدافها 2018 سنةاستثمارات متكافئة لتحقيقها. ففي أسائل 

لتطالب مبغادرة مجيع القوات اإلكيانية سامليليشيات املدعومة من إكيان سوركة، دسن أن تدعم 
تمامها ههذه األهداف أبي سسيلة فعالة لتحقيقها. سقد أشارت إدارة تيامب إىل تياجع ا

ابمللف السوري من خالل اإلعالن مياراً عن نيتها سحب مجيع القوات األميككية من سوركة. 
سقد هدد هذا االنسحاب املفاجئ خبسارة املكاسب اليت حتققت من العمليات العسكيكة 
الناجحة لطيد داعش، ستقوكض جهود قوات سوركة الدميوقياطية ملنع عودة تنظيم الدسلة 

 شي  سوركة. سقد عزز التدخل اليسسي حظوظ األسد املتعثية، فيما ما تزال اإلسالمية إىل
القوات اإلكيانية مرتسخة  ي سوركة مقابل انسحاب القوات األميككية؛ كما ما كزال النفوذ 
اإلكياين ساليسسي  ي سوركة سداخل اجليش السوري قوايً؛ كما كستمي الدعم اإلكياين لسوركة 

 إجياد املقاتلة فيها قائماً. سقد تيافق ذلك كله مع فشل الدكبلوماسية  يسللميليشيات احلليفة 
 حّل للحيب األهلية ساستعادة نظام األسد السيطية على األراضي السوركة بشكل مطيد. 

 
 الصراع: حدة وختفيف االحتواء

هناك القليل من اخليارات اجليدة اليت قد تسهم 
  ي تغيري الدكناميكية القامتة اليت أدت إىل املأساة
 ي سوركة. فبغياب اإلمجاع  ي مياكز القيار 
األميككي على ضيسرة أن تزكد الوالايت املتحدة 
من مستوى تدخلها إلجياد حّل  ي سوركة، فإن 
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دارة األميككية أن تتخذها الحتواء الوضع سختفيف هناك العدكد من اخلطوات اليت ميكن لإل
 التهدكدات اليت تفيضها األزمة السوركة. 

: للتخفيف من املعاانة اإلنسانية النامجة عن احليب، ميكن للوالايت املتحدة أن تبقي على أوالً 
يسج خ املساعدات اإلنسانية ستزكدها حسب احلاجة ابالستعانة برتكيا، سذلك للتقليل من احتمالية

أعداد كبرية من الالجئني من إدلب، آخي معقل للمعارضة، حيث كقدر عدد النازحني مبليون 
شخص. سميكن تصعيد الضغ  الدكبلوماسي لعكس تصوكت رسسيا سالصني على قصي املمي 

 اإلنساين األممي على نقطة العبور السوركة الرتكية. 
مشال  ي الداعم لقوات سوركة الدميوقياطية  ي: ميكن احلفاظ على الوجود العسكيي األميككاثنياً 

شي  سوركة لتوفري االستقيار على املدى الطوكل، ستعزكز حظوظها  ي املناطق الشمالية سالشيقية 
سذلك على أمل احلصول  ،ساليت أعلنت فيها قيام اإلدارة الذاتية ،اليت تتمتع فيها بتأكيد األغلبية

 على حكم ذايت حمدسد مستقل عن دمشق. 
: ميكن لوزارة اخلارجية األميككية أن تكثف جهودها إلقناع مجيع البلدان بقبول إعادة معتقلي اثلثاً 

داعش إىل أسطاهنم إلحباط السيناركو الكارثي املتمثل  ي هيسب مجاعي من السجن، مما كسمح 
 لتنظيم الدسلة إبعادة تشكيل نفسه. 

 أخرياً، ميكن للوالايت املتحدة اإلبقاء على العقوابت املرتتبة على
، ساليت تشدد 2020قانون قيصي، ساليت ابشيت تنفيذها  ي سنة 

لك ذالضغ  على نظام األسد سالكياانت الداعمة له. سلو تيافق 
مع ضغ  رسسي، فقد كؤدي  ي النهاكة إىل الدفع ابجتاه انتخاابت 

ية خليسج األسد من السلطة، سإن كان ذلك جدكدة سسضع اسرتاتيج
مستبعدًا على املدى املنظور. كما ميكن أن كقرتن بقاء األسد  ي 

السلطة مبساسمته على تنازالت من شأهنا معاجلة حمنة مالكني الالجئني السوركني مقابل الوعد 
 بتخفيف العقوابت  ي هناكة املطاف. 

 بشار األسد
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ري، هي أن تستخدمها لتحقيق نتائج  ي امللف السو أهم سرقة متبقية ميكن للوالايت املتحدة 
الوعود ابملساعدة إبعادة اإلعمار، إىل جانب الوعود بتخفيف مشيسط سانتقائي للعقوابت مقابل 
تنازالت من قبل النظام، مبا  ي ذلك سقف إطال  النار  ي إدلب، سسقف الغارات اجلوكة، سالتدفق 

ل حكومة املشيسطة لالجئني سالقيام برتتيبات حملية لتشكياحلي للمساعدات اإلنسانية سالعودة غري 
مؤقتة، ستوسيع التمثيل  ي جلنة صياغة الدستور اجلدكد. سال كنصح إبجياء مفاسضات مباشية مع 
نظام األسد، سلكن ميكن االستفادة من التجارب  ي مفاسضات جنيف ساتفاقية أستانة ملباشية 

 مثل هذه اخلطوات املؤقتة.
  

 مواجهة التطرف السين: 3.
 

. 2014شكَّل تنظيم الدسلة اإلسالمية أكرب هتدكد للوالايت املتحدة  ي الشي  األسس  منذ سنة 
 2014سعلى اليغم من أن التحالف متعدد اجلنسيات بقيادة ساشنطن قد بذل جهده ما بني سنيت 

 Operation Inherent Resolve ي القضاء على التنظيم من خالل عملية العزم املتأصل  2020س

(OIR) سذلك بدعم كبري من قوات األمن العياقية سجمموعات متنوعة من قوات  ،الستئصال داعش
أن تنظيم الدسلة ما زال  2018املعارضة السوركة، إال أن تقاركي استخباراتية أميككية أكدت  ي سنة 
حدة احمللية مصاحل الوالايت املت كقود آالف املقاتلني  ي العيا  سسوركة، سما زال قادراً على هتدكد

 ساإلقليمية. 
فخالاي التنظيم النائمة ما زالت موجودة على اليغم من الضيابت القوكة اليت تعيضت هلا، 

الجئ سين عياقي كشكل بيئة خصبة لتجنيد عناصي جدكدة  ي التنظيم، إذا  مليون 1.4سسجود 
ما مل كستطع هؤالء النازحون أن كعيشوا حياة طبيعية. سإذا كان اإلجناز األهم لإلدارتني األميككيتني 

هو تدمري الوجود املادي لتنظيم الدسلة من خالل العمليات العسكيكة  2014املتعاقبتني منذ سنة 
لنطا   ي سوركة سالعيا ، فإن هذا ال كشكل ابلضيسرة هزمية دائمة للتنظيم. سقد أدرك ساسعة ا

القادة العسكيكون األميككيون أن األدسات العسكيكة سحدها ال ميكن أن حتقق النصي 
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االسرتاتيجي، خصوصاً سأن اإلرهاب ليس ظاهية عسكيكة  ي جوهيه، سليس من امليجح أن ختبو 
كيي الكبري لسياسة مكافحة اإلرهاب األميككية ميكن أن كعزى إىل عدم جذسته. إن الفشل الف

 سجود تدابري مناسبة سفعالة ملعاجلة الدسافع اليت تؤدي إىل نشوء اجلماعات اإلرهابية ساستميارها. 
سحىت ال تضيع الفيصة لتعزكز املكاسب اليت حققتها احلملة العسكيكة ساسعة النطا  ضد 
التنظيم، سما تبعها من مؤشيات على حالة رفض الشعوب  ي الشي  األسس  للتنظيم سأتباعه، 
فإن على الوالايت املتحدة أن تعزز املكاسب العسكيكة من خالل: الدفع ابجتاه إجياد حلول 

يئة  املناطق اليت تشهد حيسابً أهلية مثل اليمن سليبيا، حيث أن هذه احليسب توفي بدكبلوماسية  ي
خصبة لوالدة اإلرهاب، خصوصًا مع التعقيدات اليت سببها التعقيدات سببها تدخل األطياف 
اإلقليمية سالدسلية  ي هذه الصياعات. سابإلضافة إىل ذلك، كشكل تعزكز االستقيار على املدى 

 العيا  نقطة حموركة  ي مواجهةالطوكل  ي 
تنظيم الدسلة. سمن انحية أخيى، جيب 
االستميار  ي التعاسن غري العسكيي بني 
األطياف املعنية لتوفري االستشارات سالدعم 
سالتوجيه ملساعدة القوى األمنية العياقية  ي 
معاجلة نقاط ضعفها  ي اجملاالت اللوجستية 

ة الشيطة العياقية سبناء مؤسسات الدفاع املدين. كما ميكن ساالستخباراتية، سحماسلة رفع كفاء
لتحفيز حماربة الفساد سدعم اإلصالحات البنيوكة األساسية أن كسهم أكضًا  ي تعزكز اإلجنازات 

 العسكيكة ضّد التنظيم. 
سبشكل عام، فإنه ميكن للتحالف العاملي الستئصال داعش أن كعزز ما مّت حتقيقه  ي مواجهة 

من خالل مقاربة فعالة ملواجهة التطيف العنيف سالتقليل من خماطي اإلرهاب  ي املنطقة التنظيم 
 مبنية على النقاط التالية: 
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 التهدكدات، سلذلك ملنع سصول التموكل سالدعم املادي لتنظيم الدسلة. مكافحة متوكل• 
 االستقيار، قلتحقي املتحدة األمم تدكيها اليت للربامج االستقيار لتحقيق املساعدة تقدمي •

 العيا .  ي احمليرة للمناطق األساسية اخلدمات ساستعادة

  احلدسد. عرب داعش مقاتلي حتيكات سعبور تسهم  ي إعاقة التوصل إىل تدابري •

 . ك املناطقتنظيم الدسلة اليت تيسج للتنظيم سجتعله مقبوالً بني الناس  ي تل الدعاكة ملواجهة بيامج •
 

 

 

 :املنافسون العامليوناثلثاً: 
 
 

 

 

 تيكد تغيريالوالايت املتحدة  تإذا كان
ن أسياستها  ي الشي  األسس ، فإن عليها 

أتخذ بعني االعتبار سياسات الصني سرسسيا 
ة  ي املنطقة، سقد صنفتهما ساثئق االسرتاتيجي
األميككية مؤخيًا على أهنما طليعة منافسي 

 الوالايت املتحدة. 
اليسسية  ي الشي  األسس  حنو األمن سمبيعات األسلحة. ستستغل رسسيا تدخلها متيل املصاحل 

صول على سللح ، ي املنطقة، مبا  ي ذلك التدخل العسكيي، إلعادة بناء مكانتها كقوة عظمى
 اهنةي مزااي اقتصادكة من خالل التجارة ساالستثمار سأسوا  النف  املستقية ساحلفاظ على األسضاع ال

واجه الوالايت املتحدة تسأما الصني، فتعطي األسلوكة للتبادل االقتصادي ساالستثمار. س   ي املنطقة.
ا  ي إذا ما قامت إبعادة توجيه سياساهت  األسسخماطي ازدايد النفوذ الصيين ساليسسي  ي الشي  

توسيع عالقاهتا س ها املنطقة بشكل كدفع الدسل فيها إىل االلتفاف على العالقات التارخيية مع
 األمنية ساالقتصادكة مع منافسي أميككا. 
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 تشكيلها:الصني وروسيا يف سياسة الوالايت املتحدة بعد إعادة 
لوالايت ا تزال امعلى اليغم من كون رسسيا سالصني قد غزاي الشي  األسس  بصور خمتلفة، 

املتحدة هي الطيف املهيمن على القوة  ي الشي  األسس . فهي الضامن األمين لـ"إسيائيل" سدسل 
اخلليج، سلدكها مستوايت عالية من التجارة مع دسل املنطقة، كما أهنا حليف مع تيكيا  ي معاهدة 

 North Atlantic Treaty Organization الناتو

(NATO) ،سل من املنطقة خارج صنفت سبع د سقد
هذا ابإلضافة إىل العدكد من  ا،الناتو من حلفائه

 اإلقليمية األخيى.  اليساب 

تتمتع كل من رسسيا سالصني بقدرة على مجع األطياف ستزداد قدرهتما على التأثري  ي جميايت 
ان ستيكيا  ي ي فائدته لكل من رسسيا سإكاألمور  ي املنطقة. ففي حالة رسسيا، أثبت اتفا  األستانة 

تظمة . أما ابلنسبة للصني، فقد أسفيت االجتماعات املنةالتأثري على جميايت األحداث  ي سورك
 China-Arab Statesملنتدى التعاسن الصيين العييب 

Cooperation Forum  عن خطة عمل، حيث اختارت
ن م الصني أن تعطي األسلوكة للمصاحل االقتصادكة بدالً 

اخلوض  ي التسوايت السياسية أس القضااي األمنية األكثي 
خطورة. س ي كل األحوال، تعمل كل من رسسيا سالصني على 

 آتكل القوة األميككية األسسع  ي املنطقة. 
إن أي تغيري  ي سياسات الوالايت املتحدة  ي الشي  األسس  جيب أن كلحظ في  حتسني 

ل أفضل في  عم توِجدعلى دعم اإلصالحات األساسية اليت الرتكيز  ، سذلك من خاللالتعاسن
اً سواء. سكنطبق هذا األمي أكض سمنو اقتصادي، سهي عناصي ذات أمهية للدسل الثالث على حدّ 

حيث أن للقوى الثالث مصلحة  ي  ،سانتشار األسلحة النوسكة "اإلرهاب"على مكافحة 
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ل املنطقة دس  حتقيقل اليغبة  ي رعاكة تشكأن سابإلضافة إىل ذلك، من املمكن . مكافحتهما
 أساليب أفضل  ي احلكم ساملساءلة مصلحة مشرتكة بني القوى الثالث. 

األسس ، من املهم   ففي إطار تقييم كيفية تنفيذ اإلدارة األميككية لسياسات جدكدة  ي الشي 
حدة سحلفاؤها ت. إذ تبقى الوالايت املحدسداً  أن ندرك أن للتأثري اليسسي سالصيين  ي املنطقة

سشيكاؤها  ي الغيب السو  األكثي جذابً ساملصدر األقوى لالستثمارات ساملساعدات. ابإلضافة 
إىل ذلك، فإنه ابلنسبة للبلدان اليت تدرك احلاجة إىل اإلصالحات سحتسني طيكقة احلكم، فإن 

ة البعيدة عن خلاصلكل منهما أهدافه اأنه خصوصاً  ،رسسيا سالصني تقدمان القليل  ي هذا اجملال
 هذا اجملال. 

 :الفرص اليت تقدمها املساعدات االقتصادية .1
تقدم املساعدات صورة عن مزااي الوالايت املتحدة  ي املنطقة. فالوالايت املتحدة عضو  ي 

التابعة ملنظمة  Development Assistance Committee (DAC)جلنة املساعدة اإلمنائية 
 Organization for Economic Co-Operation andالتعاسن االقتصادي سالتنمية 

Development (OECD) سهي منظمة تشجع ،
، قدمت 2018 سنةفي فستيصد املساعدات. 

الدسل األعضاء  ي جلنة املساعدة اإلمنائية أكثي من 
مليار دسالر كمساعدات تنموكة حكومية لدسل  13

 %28 األسس ، أسهمت الوالايت املتحدة بـالشي  
من جمموع مساعدات  %40منها. سقد شكلت إسهامات جلنة املساعدة اإلمنائية ما كقارب 

  املاحنني اليمسية للمنطقة  ي تلك السنة.
سابإلضافة إىل ذلك، ميكن للوالايت املتحدة منفيدة أن ككون هلا أتثري كبري  ي جهود 

ها ل  ي جلنة املساعدات اإلمنائية مع اجلهات اليت تتوافق منهجية تفكري اإلصالح. فمن خالل العم
مع منهجية تفكري اإلدارة األميككية سمع الشيكاء اإلقليميني، ميكن للوالايت املتحدة أن تنسق 
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جهودًا قوكة تتجاسز ما ميكن ليسسيا أس الصني القيام به. سميكن أن تؤيت مثارًا أكرب إذا كانت 
متيالن إىل التعاسن بشأن حتقيق أهداف اإلصالح االقتصادي سحتسني أداء موسكو سبكني 

 احلكومات ليصبح أكثي احرتافاً سمشواًل. 
 املساعدات غالبًا ما تكون هذه غري أن أحد التحدايت اليت تواجه الوالايت املتحدة أن

فيض بعض كمشيسطة،  ي حني أن االخنياط االقتصادي الصيين ساليسسي  ي املنطقة غري مقيد أس 
القيود فيما كتعلق بشكل احلكم سطيكقة تعامله مع الشعب، سمقاربته لالستدامة البيئية. غري أن 

 هأن ما كقدمون تتمثل  ي ،اجملالهناك ميزة متنح الوالايت املتحدة سحلفاءها قدم السبق  ي هذا 
كقدموا  إبمكاهنم أن هكتميز جبودة أعلى مما قد تقدمه الصني أس رسسيا، هذا ابإلضافة إىل أن

 املساعدات الفنية الالزمة لتحقيق اإلصالح. 

 :األنشطة االقتصادية والتجارة .2
لتجارة. سميكن  اكقدم النشاط االقتصادي امتيازًا آخي للوالايت املتحدة سحلفائها كتمثل  ي

للوالايت املتحدة أن توسع هذه الفيصة من خالل حتقيق املزكد من التكامل التجاري عرب اتفاقيات 
التجارة احلية الثنائية ساإلقليمية. لكن ذلك ال كعين أن األنشطة االقتصادكة اليسسية سالصينية غري 

 يها. أخيى تشتد احلاجة إلميغوب فيها؛ إذ ميكن لكليهما توفري جتارة سأنشطة اقتصادكة 
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 :مع إيرانالصني تعامل  .3
إن أكرب تغيري حمتمل  ي أنشطة منافسي الوالايت املتحدة كقوة عظمى  ي الشي  األسس  

ابلعودة إىل  Joe Biden ابكدن جو سوف أييت مع تغيري سياستها جتاه إكيان. فإذا جنحت إدارة
االتفاقية النوسكة مع إكيان، سابألخص فيما كتعلق بتخفيف العقوابت ذات الصلة ابمللف النوسي، 

أن السماح  نعلى اليغم مفإن ذلك سوف كسمح بزايدة التجارة ساالستثمار العامليني  ي البلد. س 
إال أنه من غري امليجح  ،ابالنفتاح اإلكياين قد كوفي مساحة أكرب بكثري للنفوذ الصيين  ي املنطقة

أن تسمح الصني هلذا املستوى من التعاسن مع طهيان أن كتسبب إبحداث اضطياب كبري  ي 
  تعد من كبار موردي النف ةعالقتها مع دسل أخيى  ي املنطقة، خصوصًا سأن الدسل العيبي

 لبكني. سابلتايل، فإنه من امليجح أن حتافظ
الصني على صداقاهتا مع مجيع دسل 

ملنطقة. سمع ذلك، فمن امليجح أن ا
تعارض االتفا  الصيين اإلكياين مع ك

مصاحل الوالايت املتحدة  ي الشي  
 األسس . 

إن إكيان مهمة للصني كطيكق جتاري بيي بدكل للوصول إىل الشي  األسس  سأسرساب، سمن 
إلضافة ابالصعب على الوالايت املتحدة أس رسسيا الوقوف  ي سجهها  ي حال حدثت توتيات. 

اعدها على سهذا ما سيس ،إىل ذلك، ميكن أن ككون هناك تدخل أكرب للصني  ي املوانئ اإلكيانية
 إبياز قوة بكني  ي الشي  األسس ، سخصوصاً فيما كتعلق خبطوط شحن النف   ي املنطقة.

أخرياً، ميكن للصني أن جتد لنفسها موطئ قدم أمين ساستخبارايت بسهولة أكرب  ي إكيان، 
منافسيها مثل اهلند أس الوالايت املتحدة. سليس من الواضح إذا ما   تستخدم ذلك ضدّ  يثحب

كانت الوالايت املتحدة قادرة على فعل أي شيء حيال ذلك ابستثناء االستميار  ي فيض 
 . العقوابت على إكيان
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رتاتيجية، واالسرابعاً: توصيات إلعادة تشكيل السياسة األمريكية: الشراكة املستدامة، 
 :واالستثمارات

 

 

إن موارد الوالايت املتحدة بال حدسد، سهناك طي  أكثي عملية سفعالية من حيث التكلفة 
الستميار االخنياط األميككي  ي الشي  األسس  من شأهنا أن تفيد كاًل من الوالايت املتحدة 

ية  ي ة  ي اإلدارة األميككساملنطقة على حّد سواء. سميكن لعدة ركائز أن توجع صانعي السياس
طيكقهم للتكيف مع احلقائق اإلقليمية ساحمللية سالعاملية، إذا ما اختارسا اتباع االسرتاتيجية البدكلة 

 اليت شيحها هذا التقيكي.
  ميكن للوالايت املتحدة أن حتول مواردها من االعتماد احلايل الكبري على األنشطة ساألدسات

العسكيكة حنو هنج أكثي توازاًن كعطي األسلوكة لالستثمارات االقتصادكة، ساحلوكمة، 
سالدكبلوماسية، سالربامج اليت تيكز على متطلبات الشعوب. سهذا ما سيستلزم تبين قيارات 

مثل ختفيض مبيعات األسلحة املتطورة لصاحل املعدات املصممة ألغياض  سياسية صعبة
دفاعية، سسّد الفجوة بني املتلقني الثالثة الكبار للمساعدات األميككية سالشيكاء اإلقليميني 
اآلخيكن. سسوف كتطلب حتول املوارد بعيداً عن األغياض العسكيكة أكضاً مكافحة "التطيف" 

 هود اإلصالح احمللي  ي العامل العييب، سالتقييم املنتظم لكل بيامجالعنيف، سزايدة الدعم جل
املساعدات القائمة بناء على قواعد بياانت سمعاكري الفعالية. سابلتايل، ستنتقل املوارد إىل 
البلدان سالربامج املنتجة اليت ميكن أن حتقق النتائج امليجوة لدعم األهداف االسرتاتيجية 

 ميككية.  للوالايت املتحدة األ
  رمبا ككون من األفضل للمبادرات ساالستثمارات اإلقليمية تبيّن خط  طوكلة األمد سذلك

لتحجيم الصياعات، سدعم التنمية اإلقليمية، حىت سلو أدى ذلك إىل بيسز بعض املخاطي 
سالتحدايت على املدى القيكب. سهذا ما قد كتطلب إشياك شعوب املنطقة  ي قضااي مثل 

لة الشباب ستغيري املناخ ساالستثمار  ي بيامج التنمية البشيكة، سدعم جهود بناء الصحة سبطا
اجملتمع املدين، ستسلي  الضوء على انتهاكات حقو  اإلنسان من قبل األنظمة احلاكمة، مبا 
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 ي ذلك الضغ  املستمي على إطال  السجناء السياسيني  ي الدسل املعادكة سالشيككة على 
 حّد سواء. 

  للوالايت املتحدة أن تعمل بشكل متعدد األطياف مع شيكاء إقليميني سعامليني، أس سميكن
حىت مع منافسيها العامليني ملواجهة التحدايت املشرتكة. سهذا كشمل دعم حماداثت احلد من 
التصعيد بني دسل اخلليج العييب سإكيان، ساجلهود الدكبلوماسية مع القوى الدسلية األخيى إلقامة 

ين  ي الشي  األسس  على غيار منظمة األمن سالتعاسن  ي أسرساب؛ ساستميار التحالف منتدى أم
 العاملي للقضاء على داعش مع تيكيز موسع على مكافحة التطيف. 

ستتطلب مثل هذه االسرتاتيجية التحول 
من العقلية العسكيكة إىل عقلية غري 
عسكيكة، كما تتطلب إعادة النظي  ي 

األميككية، سخفض  املساعدات العسكيكة
مبيعات األسلحة مقابل زايدة االستثمارات 

االقتصادكة سالتجاركة ساملالية. كما أهنا تتطلب املزكد من املبادرات الدكبلوماسية للخيسج من دسرة 
الصياع سالتصعيد احلالية عالية التكلفة ابلنسبة للوالايت املتحدة سشعوب املنطقة على حّد سواء. 

حتقيق هذه األجندة طوكلة املدى، على الصعيدكن اإلقليمي سالعاملي، هو  إن العمل من أجل
استثمار سيعود أبرابح أعلى بكثري سبتكاليف أقل، أكثي مما ميكن أن حيققه االستميار ابملضي 
ابالسرتاتيجيات القائمة حالياً؛ حيث تتمسك السياسات اإلقليمية األميككية إىل حّد كبري 

الزمن، سأسهمت  ي أتجيج املزكد من الصياعات اإلقليمية سالتطيف  ابستثمارات عفا عليها
العنيف، مما عاد ابلضير على األميككيني. لقد حان الوقت لكسي هذه احللقة سالنظي  ي االستثمار 

 .االسرتاتيجي من خالل رؤكة إجيابية للمنطقة تيكز على توجيه النظي حنو املستقبل

 




