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 م:مقدمة املرتج
 
 

املتحدة األمنية يف الشرق األوسط"  أتيت هذه الرتمجة اليت تلّخص دراسة "جتديد سياسة الوال�ت 
وسط احلديث عن تغريات يف التحالفات والتوجهات األمنية والسياسية اإلقليمية والعاملية يف منطقة  
الشرق األوسط، ويف الوقت الذي يعاين فيه العامل من ارتدادات األزمة األوكرانية وانعكاساهتا السياسية  

 .على سوق القمح والنفط والغاز واجليوسرتاتيجية واالقتصادية خصوصاً  
هذه الدراسة هي من إعداد شيلي كالربتسون، املديرة املساعدة يف قسم أحباث األمن الداخلي  
راند   ابردي  مدرسة  يف  السياسات  حتليل  وأستاذ  االقتصاديني  شاتز، كبري  وهوراد  راند؛  مبؤسسة 

 .اند ستيفاين ستيوارت ؛ والباحثة يف ر Pardee RAND Graduate Schoolا  للدراسات العلي 
األمن   مصاحل  الدراسة  هذه  تناقش 
املنطقة،   يف  املتحدة  للوال�ت  القومي 
واملخاطر اليت تتعرض هلا هذه املصاحل،  
اعتماد   يتطلب  بشكل  تطورت  واليت 
ويف   األولو�ت،  من  معّدلة  جمموعة 

للمنافسة مع القوى العظمى األخ  رى، وابلتحديد  الوقت الذي أصبح فيه الشرق األوسط مسرحاً 
الصني وروسيا. تقدم الدراسة أهم عشر قضا� أمنية للوال�ت املتحدة األمريكية يف الشرق األوسط،  
واليت تتطلب من اإلدارة األمريكية متابعة مستمرة وعمالً متكامًال يف املنطقة، منها: خطر ما يسمى  

أساسي على مصادر الطاقة الشرق  "اجلماعات اإلرهابية"؛ واعتماد حلفاء الوال�ت املتحدة بشكل  
أوسطية؛ واعتبار الشرق األوسط مسرحاً للمنافسة مع الصني وروسيا؛ وأتثري العنف والنزاعات اإلقليمية  
للمقاربة   الثمن  الباهظة  والبشرية  املالية  والتكلفة  املتحدة؛  الوال�ت  وأمن  العاملي  النظام  على  سلباً 

املتحدة يف رفاهية شركائها وحلفائها؛ واعتبار نزوح املدنيني    العسكرية األمريكية؛ ومصلحة الوال�ت 
ضاراً ومزعزعاً لالستقرار؛ وكون التغريات املناخية تفاقم التحد�ت األمنية األخرى؛ واعتبار ضعف  
سيادة القانون والفرص االقتصادية عامل عدم استقرار مزمن. كما توصي الدراسة بعدد من األمور،  
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إجياد  ضرورة  الوكاالت    منها  بني  مشرتكة  اسرتاتيجية 
مع   أولوية  املنطقة  جتعل  األوسط  الشرق  يف  األمريكية 
وتطوير   املدنية،  األدوات  على  أكرب  بشكل  االعتماد 
استخدام   من  احلد  مع  املخاطر  إلدارة  بديلة  سياسات 
األدوات العسكرية يف الشرق األوسط. هذا ابإلضافة إىل  

فيما    كاملة طويلة املدى  ضرورة احلفاظ على اسرتاتيجية مت 
 .يتعلق إبيران وغريها من القضا� 

تقدم هذه الرتمجة امللخصة أهم األفكار الواردة يف دراسة "جتديد سياسة الوال�ت املتحدة األمنية  
صفحة. وهي تندرج يف إطار ضرورة نشر الوعي    115يف الشرق األوسط"، واملكونة يف األصل من  

 .واملقاربة العلمية يف حتليل املتغريات والتوجهات الدولية 
األفكار   من  عدداً  احتوت  الرتمجة  أن  إىل  ينبه  الرتمجة،  هذه  يقدم  وهو  الزيتونة  ومركز 

أصحاب    واملصطلحات اليت ال يتبناها املركز؛ ومت إدراجها حرصاً على دقة الرتمجة، ونقل رؤية 
 الدراسة كما عربوا عنها. 
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 جتديد سياسة الوال�ت املتحدة األمنية يف الشرق األوسط 
 

 قدمة: م
 

على الرغم من تزايد وترية الدعوات إىل شطب الشرق األوسط من قائمة أولو�ت الوال�ت املتحدة  
حاجة ملحة إلجياد �ج جديد  األمريكية واالنسحاب منه عسكر�ً؛ إال أن التقرير يرى أن هناك  

أمريكية حيوية   مفرتق طرق ملصاحل  على  يقع  األوسط  الشرق  وأن  املنطقة، خصوصاً  ألمريكا يف 
متعددة. فاملشاكل تبدأ من هناك وتنتشر يف مجيع أحناء العامل. ويرى التقرير أنه ال ينبغي للوال�ت  

تفصل نفسها عنه، بل جيب أن حتدد    املتحدة أن تشطب الشرق األوسط من قائمة أولو�هتا أو أن 
إطار مصاحلها بشكل كامل وتدير ملف الشرق األوسط بسياسة استباقية ومتسقة ومتكاملة تعتمد  
متتلكها   أخرى  قوى  استخدام مصادر  وعلى  وأولوية  العسكرية كخيار  العمليات  على  أقل  بدرجة 

حىت لو حدث ذلك يف ظل تقليل    الوال�ت املتحدة مثل الدعم الديبلوماسي واالقتصادي والتقين؛ 
أمريكا لوجودها العسكري يف املنطقة يف إطار سعيها لتحرير مواردها من أجل الرتكيز على املنافسة  

  .مع روسيا والصني 
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السياق املتغري يف كل من الوال�ت املتحدة والشرق األوسط يتطلب ضرورة اتباع �ج  

  : أمين جديد 
احلسبان   يف  �خذ  أن  جيب  األوسط  الشرق  يف  األمريكية  لإلدارة  جديدة  �ج  أي  إن 
التغيريات املهمة اليت حدثت يف كل من الوال�ت املتحدة والشرق األوسط. فقد ركزت إدارة  

ابيدن  البيت  أ    Joe Bidenجو  معاجلة  ضرورة  على  ولو�هتا 
االحتياجات الصحية اليت فرضتها  األمريكي من الداخل، وأتمني  

ومساعدة االقتصاد األمريكي على   COVID-19 جائحة كورو� 
تركيز   ازداد  فقد  اخلارجية،  السياسة  صعيد  على  أما  التعايف. 
العظمى.   القوى  بني  التنافس  على  األمريكية  اخلارجية  السياسة 

ر  لقد ثبت مراراً وتكراراً أن الوال�ت املتحدة ال ميكنها أن تغاد 
قامت   األخرية،  العقود  ففي  البساطة.  هبذه  األوسط  الشرق 
ابلشرق   االرتباط  لفك  فعلية  مبحاوالت  املتحدة  الوال�ت 
عسكرية   مشاركة  ذلك  يعقب  مرة كان  يف كل  لكن  األوسط، 
جديدة يف املشهد الشرق أوسطي. فعلى سبيل املثال، قامت كل  

جيمي كارتر  رائسة  منذ  أمريكية  بعمل     Jimmy Carterإدارة 
عسكري جديد يف املنطقة رداً على األحداث اليت هددت املصاحل  
أو   ابإلرهاب  املتعلقة  األحداث  األمريكية، كتلك  االسرتاتيجية 
مصادر الطاقة أو اهلجمات على القوات األمريكية. وقد تعددت  

ذات   العسكرية  واألنشطة  الكربى  احلروب  بني  لترتاوح  العسكرية  األعمال  هذه  مستو�ت 
ألهداف احملدودة. وقد أدى اتباع هذا النهج إىل معاجلة األعراض دون تبين سياسة استباقية  ا 

تفشل يف   املتماسكة كانت  السياسات غري  فإن كل هذه  األساسية. وابلتايل،  للمشكالت 
 .حتقيق أهدافها 

ابيدن جو    

ر جيمي كارت   
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ين أن  وقد اختلف املشهد يف الشرق األوسط متاماٌ عما كان عليه يف العقود األخرية. وهذا يع 
مصاحل األمن القومي للوال�ت املتحدة يف املنطقة، واملخاطر اليت تتعرض هلا هذه املصاحل، قد تطورت  
بشكل يتطلب اعتماد جمموعة معّدلة من األولو�ت. ومن بعض هذه التغيريات الرئيسية، أنه ألول  

الزمن منذ   يقرب من عقدين من  ما  املتحدة يف    11مرة منذ  الوال�ت  أيلول/ سبتمرب، مل تشارك 
العمليات احلربية الكربى يف الشرق األوسط  
الكبري. فبعد مرور عشر سنوات على انطالقة  

، وعلى الرغم من  2011الربيع العريب يف سنة  
يف   امللموسة  التحسينات  أو  التغيريات  قلة 
الوضع يف الشرق األوسط، ما زالت تطلعات  

تؤثر على سلوكيات وأنشطة احلكومات واملواطنني على حد سواء. ومن �حية أخرى،    الربيع العريب 
الصراع   وليبيا، فضًال عن  واليمن  احلال يف سورية  املتفاقمة، كما هو  الصراعات  العديد من  هناك 
اإلسرائيلي الفلسطيين املستمر. وعلى الرغم من بعض الزخم السابق والديبلوماسية الساعية إلجياد حل  

ذا الصراع، فإن احتماالت التوصل إىل حل املدى القريب تبدو قامتة. وعلى الرغم من أمهيته، إال  هل 
أن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين مل يعد بؤرة التوتر الوحيدة واألساسية يف الشرق األوسط، حيث  

الساخنة   الصراعات  من  العديد  أتججت 
األخرى يف املنطقة، يف حني أدت اتفاقيات  

إىل تطبيع     Abraham Accords ام أبراه 
العربية   الدول  من  املزيد  بني  العالقات 

 ". و"إسرائيل 
على صعد أخرى، لن تتوقف تداعيات جائحة كورو� يف الشرق األوسط؛ والعالقات مع إيران  
تزداد سوءاً، وعلى الرغم من جوالت املفاوضات اجلديدة، مل يتم التوصل إىل اتفاق لوقف أنشطتها  

ع  النووية أو أي من أنشطتها العدوانية األخرى. وقد أصبح الشرق األوسط اآلن مسرحاً للمنافسة م 
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القوى العظمى األخرى، وابلتحديد الصني وروسيا.  
يف   األمريكية  السياسة  سجلت  ذلك،  مع  ولكن 
الدولة   تنظيم  هزمية  مثل  مهمة  جناحات  املنطقة 
وتوقيع   (داعش)،  سورية  و  العراق  يف  اإلسالمية 
اتفاقيات أبراهام، وحتسني اخلدمات العامة يف بعض  

 . دول املنطقة 
إلضافة إىل ما سبق، متتلك الوال�ت املتحدة اآلن جمموعة أكرب من ويوضح هذا التقرير أنه اب

 املصاحل األمنية يف املنطقة، مل يكن ينظر إىل بعضها اترخيياً على أ�ا مصاحل أمنية، ولكنها فعلياً 
كذلك. ويقدم قائمة من أهم عشر قضا� أمنية للوال�ت املتحدة األمريكية يف الشرق األوسط،  

 :تتطلب من اإلدارة األمريكية ارتباطاً مستمراً ومتكامالً يف املنطقة. وهي القضا� التالية واليت 
 

أوًال: قد يكون خطر اجلماعات اإلرهابية قد تراجع، غري أ�ا ما زالت موجودة ومتتلك   
 قدرات كامنة: 

 

حملار  العسكرية  العمليات  من  العديد  املتحدة  الوال�ت  نفذت  الزمن،  من  بة  فلعقدين 
اجلماعات املتطرفة العنيفة يف الشرق األوسط الكبري. ومع ذلك، وعلى الرغم من جناح هذه  
العمليات ما تزال خماطر التطرف املسلح تتطلب اخنراطاً أمريكياً مستمراً ملعاجلة هذا امللف.  
األمر   سيتطلب  بل  املخاطر،  هذه  ملواجهة  وحدها كافية  العسكرية  األدوات  تكون  ولن 

ر يف أدوات أخرى أيضاً مثل الديبلوماسية واملشاركة اجملتمعية، وإنفاذ القانون، وتعزيز  االستثما 
 . التعليم وحتسني احلوكمة والظروف االقتصادية يف دول املنطقة 

وما يزال التطرف املسلح ميثل خطراً عاملياً، وليس جمرد خطر إقليمي. وسوف يستمر االعتماد  
على مشاركة الوال�ت املتحدة ملواجهته ألسباب عديدة. فالعديد من التنظيمات اإلرهابية اليت  

لرغم  استهدفتها الوال�ت املتحدة إما أ�ا ما تزال قائمة أو تطورت إىل منظمات خمتلفة. وعلى ا
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من أ�ا تعمل بوترية أقل من العقود السابقة، إال أ�ا ما تزال متتلك املوارد والنوا� واملخططات 
اليت هتدف إىل افتعال املشاكل للوال�ت املتحدة وحلفائها وشركائها. فتشري التقديرات إىل أن  

ألف آخرين  ألف عنصر يف العراق و سورية، مع ما يقرب من    18إىل    11داعش لديها ما بني  
أن هذا   US Department of Treasury يف ليبيا وسيناء واليمن. وتقدر وزارة اخلزانة األمريكية

مليون دوالر حتت تصرفه. وهذا الرقم يكفي للقيام بتمرد صغري يف    100التنظيم ما زال ميتلك  
كزون يف اليمن  ألف عنصر يتمر   20إىل    10بلد ما. أما تنظيم القاعدة فيقدر عدد عناصره ما بني  

وسورية. وقد أظهرت التجارب التارخيية أن إمهال مثل هذه املخاطر ميّكن هذه التنظيمات من  
سنة   العراق  من  املتحدة  الوال�ت  انسحبت  عندما  إقليمية، كما حصل    2011الصعود كقوة 
حرابً   وتركت فراغاً، مّكن تنظيم الدولة من تقوية شوكته وتطلب من الوال�ت املتحدة أن ختوض

 . هلزميته
ومن �حية أخرى، مل يتم التوصل إىل تصور أو حل ملا جيب فعله خبصوص مقاتلي داعش 
وعائالهتم احملتجزين يف مشال سورية، وهو ما يهدد بتكرار دورة العنف يف املستقبل إذا مل يتم إجياد  

لون مصدر حل هلذه القضية. فهؤالء احملتجزون الذين يبلغ عددهم عشرة آالف حمتجز، يشك
قلق أمين كبري. فأي عملية هروب حمتملة من السجن ممكن أن تؤدي إىل عودة أنشطة التطرف 
املسلح. وابإلضافة إىل ذلك، فإن أفراد عائالت عناصر التنظيم (الزوجات واألطفال) احملتجزين 

ابنتشار بسبب  يف خميمات يف سورية، والذين خيتلطون مع املدنيني النازحني، ميثلون هتديداً أمنياً 
احتماالت إسهامهم يف نشر التطرف. وحىت اليوم مل تتم معاجلة القضا� املتعلقة مبستقبلهم، مثل  
احملاكمات العادلة، وإمكانية عودة األجانب إىل بلدا�م األصلية، وإذا ما كان سيتم احتجازهم 

 . يف ظروف آمنة
إىل   أدت  اليت  األساسية  الظروف  من  العديد  تزال  الشرق  وما  املسلح يف  التطرف  دعم 

األوسط قائمة، ورمبا أسوأ من ذي قبل. فالصراع املستمر، وهشاشة الوضع يف العديد من  
الدول يف املنطقة، وابلتحديد سورية والعراق واليمن ولبنان وليبيا، يوفر بيئة تسمح للجماعات  
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النتشار داعش، مثل احلوكمة    املتطرفة ابلبقاء. ويف الواقع، ما مل تتم معاجلة األسباب اجلذرية 
ستستمر   الطائفي،  واالنقسام  االقتصادية،  الفرص  ونقص  اخلدمات،  ونقص  الفعالة،  غري 
اجملموعة يف جتديد نفسها. وابإلضافة إىل معاجلة األسباب اجلذرية، فإن أي جهد ملكافحة  

االجنذاب  التطرف جيب أن يدرس األسباب اليت تدفع الناس إىل انتهاج التطرف، وليس فقط  
 إليه أو أتييده. 

 

اثنيأ: على الرغم من أن الوال�ت املتحدة حالياً أصبحت تعتمد بدرجة أقل على مصادر   
 الطاقة الشرق أوسطية، إال أن حلفاءها ما زالوا يعتمدون عليها بشكل أساسي: 

 

الطاقة    فمنذ انتهاء احلرب العاملية الثانية عملت الوال�ت املتحدة كضامن الستقرار أسواق 
العاملية. وإن تقليص هذا الدور األمريكي من شأنه أن يرتك فراغاً يعزز نفوذ روسيا والصني  
على حساب حلفاء الوال�ت املتحدة األوروبيني واآلسيويني؛ خصوصاً وأن الشرق األوسط  

 .ما يزال املصدر األساسي للنفط والغاز على مستوى العامل 
% فقط  13، كان 2019يف سنة  

من   املتحدة  الوال�ت  ورادات  من 
البرتولية من   واملنتجات  اخلام  النفط 
الشرق األوسط. ويف املقابل، يعتمد  
حلفاء الوال�ت املتحدة بشكل كبري  

احللفاء   على  خاص  بشكل  األمر  هذا  وينطبق  األوسط.  الشرق  يف  الطاقة  مصادر  على 
املتحدة يف أسواق الطاقة العاملية إىل    والشركاء اآلسيويني. وقد يؤدي تقليص دور الوال�ت 

جعل آسيا واحللفاء اآلسيويني أكثر اعتماداً على الصني، األمر الذي من شأنه أن يتعارض  
مع االسرتاتيجية األمريكية الشاملة للحماية من اهليمنة الصينية يف آسيا. على سبيل املثال،  

 الياابن من الشرق األوسط  % من ورادات النفط يف 90، كان ما يقرب من  2019يف سنة  
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من إمجايل استهالكها من النفط. ويف حني تعتمد أورواب    % 75ومشال أفريقيا؛ وهو ما يشكل  
حالياً بشكل كبري على واردات الغاز الروسي، وميكن أن تتحول مستقبًال إىل االعتماد بشكل  

وفرت صادرات  أكرب على حقول الغاز يف شرق البحر األبيض املتوسط. وعلى صعيد آخر،  
% يف إيطاليا،  35% من االستهالك يف إسبانيا، و 47الشرق األوسط من النفط ما يقارب  

 . % يف بلجيكا 27و 
واجلدير ذكره أن للوال�ت املتحدة مصلحة يف احلد من استخدام أورواب للغاز الروسي،  

سط. وليست  مقابل تعزيز القدرة على االستفادة من احتياطات الغاز يف البحر األبيض املتو 
أن   اإلمدادات، حيث  األمريكية حلماية هذه  العسكرية  القوات  إىل  ابلضرورة  هناك حاجة 
الدول األوروبية والشرق أوسطية ذات الصلة لديها قوات حبرية فعالة، لكن الدعم األمريكي  

 . ميكن أن يسهم يف تعزيز قدرات هذه القوات اإلقليمية 
 

 ساخنة يف موضوع هتديدات االنتشار النووي: اثلثاً: الشرق األوسط نقطة  
 

يف   النووية  األسلحة  انتشار  وقف  يزال  ما 
مهمة،   أمريكية  مصلحة  ميثل  األوسط  الشرق 
األوسع  املتحدة  الوال�ت  جهود  من  وجزءاً 
مجيع   يف  النووية  األسلحة  انتشار  لوفق  نطاقاً 
أحناء العامل. ويف الشرق األوسط، تركز الوال�ت  

ودها يف هذا اجملال بشكل أساسي، املتحدة جه
وليس حصري، على إيران. وختشى الوال�ت املتحدة من أن امتالك إيران للسالح النووي سوف  
يفتح شهية دول أخرى يف املنطقة المتالكه، مثل اململكة العربية السعودية، وتركيا اليت تسعى 

 .فعليا المتالك السالح النووي، بغض النظر عن املوقف اإليراين
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 Jointوقد التزمت إدارة ابيدن إبعادة االنضمام إىل اتفاقية خطة العمل الشاملة املشرتكة  

Comprehensive Plan of Action (JCPOA)  بدأت  2020؛ واعتباراً من أ�ر/ مايو ،
املشرتكة   العمل  خطة  يف  آخرين  شركاء  بوساطة  طهران  مع  مباشرة  غري  حماداثت  إبجراء 
الشاملة. ويف هذا اإلطار هناك ثالث قضا� مهمة على األقل مطروحة على الطاولة. األوىل  
هي املخاوف بشأن العقوابت اليت سرتفعها الوال�ت املتحدة. والثانية تتعلق بتحد�ت أمنية  

ة أخرى غري نووية، مثل برامج إيران الصاروخية وأنشطتها اإلقليمية. املسألة الثالثة هي  إيراني 
املتحدة   الوال�ت  حلفاء  مع  إيران  تعامل  طريق 
أخرية   قضية  هناك  أن  اإلقليميني. كما  وشركائها 
ميكن   نووي  اتفاق  أي  تقييم  الصعب  من  جتعل 
التوصل إليه. فقد أظهرت إيران خالل فرتة الضغط  

وختطي  األ  الصمود  على  قادرة  أ�ا  قصى 
إىل   األمريكية  اإلدارة  تغيري  أدى  وقد  الصعوابت. 
الرئيس   اليت كان  األقصى  الضغط  سياسة  إيقاف 

ترامب   دو�لد  السابق   Donaldاألمريكي 

Trump    بوالية فاز  لو  فيما  لتمديدها  مستعداً 
يف تلك السياسة ليجرب إيران على    اثنية. وابلتايل، ال توجد طريقة ملعرفة ما إذا كان االستمرار 

نفسه، إىل أي مدى ميكن ألي   يطرح  الذي  السؤال  املفاوضات. ولكن  العودة إىل طاولة 
ذلك حقاً.   تريد  إذا كانت  نووي  تصنيع سالح  املطاف من  �اية  إيران يف  مينع  أن  اتفاق 

أو العودة إىل  وابلتايل ميكن القول أبنه حىت لو مت التوصل إىل أي صفقة جديدة مع إيران  
إحياء ما مت التوصل إليه سابقاً، فإن أي سياسة نووية جتاه إيران جيب أن أتخذ يف االعتبار  
أيضاً سياسة االحتواء، وكما يف السابق سيكون حللفاء الوال�ت املتحدة وشركائها دور كبري  

 يف هذا اإلطار. 

 دو�لد ترامب 
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 رابعاً: الشرق األوسط مسرح ملنافسة القوى العظمى: 
 

األمريكية. ويف هذا   األمنية  السياسة  الصني وروسيا كقوتني عظميني حمور  املنافسة مع  تعّد 
السياق، سوف يظل الشرق األوسط مسرحاً مهماً هلذه املنافسة، وحىت لو مل تسَع كل من الصني  
املصاحل   مع  تتعارض  أهدافاً  منهما  لكل  فإن  هناك،  املتحدة  الوال�ت  حمل  حتل  أن  وروسيا 

  .كيةاألمري
الرئيسية للصني يف املنطقة اقتصادية الطابع، حيث أصبحت الصني شريكاً جتار�ً   فاملصاحل 

يف املنطقة. وتعتمد الصني بشكل كبري على نفط الشرق األوسط، كما يرى    ومستثمراً أساسياً 
مصدرو النفط يف الصني عميالً كبرياً ومهماً يتزايد طلبه على النفط على عكس الوال�ت املتحدة 
احلزام   مباردة  من خالل  الصني  وقد سعت  املنطقة.  نفط  على  طلبهما  اخنفض  اللتان  وأورواب 

الشرق   Belt and Road Initiative والطريق يف  التحتية  البىن  مشاريع  يف  دورها  توسيع  إىل 
الصحي من  القطاع  استثمرت يف  االتصاالت، كما  وأنظمة  املوانئ  وبناء  متويل  مثل  األوسط، 
خالل تقدمي لقاحات ملواجهة جائحة كورو�. وأصبحت الصني أكرب شريك جتاري ومستثمر يف  

سيع بصمتها التكنولوجية يف الشرق األوسط. وعلى الرغم  املنطقة. وتعمل الصني أيضاً على تو 
من دخول الصني فيما تسميه شراكات اسرتاتيجية شاملة مع دول الشرق األوسط، إال أ�ا ال  

اخنراطها   ز�دة  أو  تعزيز  على  حريصة  تبدو 
عن   النظر  فبصرف  املنطقة،  يف  العسكري 
قاعدة عسكرية خارجية هلا يف   أول  افتتاحها 

وم اليت  جيبويت  املتواضعة  األسلحة  بيعات 
تشهد تزايداً ملحوظات، إال أن سعي الصني 

استبعاد  بذلك. لكن ال ميكن  الفرصة  االقتصادية كلما سنحت  املشاركة  األساسي هو ابجتاه 
احتمال أن تزيد الصني مشاركتها العسكرية يف املستقبل، خصوصاً إذا ما رأت يف يوم من األ�م 

 . ة غري كافية حلماية مصاحلها العميقة يف الشرق األوسطأن األدوات االقتصادي
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أما روسيا فهي منخرطة ديبلوماسياً وعسكر�ً وحتاول روسيا تقدمي نفسها كشريك اثبت يف 
األوسط.  الشرق  يف  املتحدة  الوال�ت  أهداف  بتعقيد  مباشر  غري  بشكل  ولو  وتقوم  املنطقة، 

 أساسياً لوجود روسيا يف املنطقة. فمع اخنفاض  وتشكل مبيعات األسلحة يف الشرق األوسط سبباً 
مبيعات األسلحة الروسية يف أماكن أخرى من العامل، اجتهت روسيا إىل الشرق األوسط لتعوض 
املتزايدة بني مبيعات األسلحة األمريكية والروسية. فقدمت روسيا ما  الفجوة  خساراهتا ولرتدم 

%  30، بز�دة بنسبة  2019و  2015سنيت    % من ورادات األسلحة للمنطقة بني20يقرب من  
. وتبيع روسيا لشركاء الوال�ت املتحدة وخصومها 2014و  2010عن صادراهتا للمنطقة بني سنيت  

على حد سواء. فمصر والعراق مها من أكرب مستوردي األسلحة الروسية، ابإلضافة اىل سورية  
يف   روسيا  على  أساسي  بشكل  تعتمد  اليت 

حظر األسلحة الذي تفرضه  تسلحها. ومع انتهاء  
املتحدة على   United Nation (UN) األمم 

لبيع   روسيا  أمام  اآلفاق  يفتح  ذلك  فإن  إيران، 
األسلحة   ببيع  روسيا  وبقيام  لطهران.  أسلحتها 

خلصوم الوال�ت املتحدة، مثل إيران، فإنه ميكن ملوسكو أن تسهم يف أتجيج الصراعات املزعزعة  
ل بيع األسلحة لشركاء وحلفاء الوال�ت املتحدة مثل تركيا، حليفة  الستقرار املنطقة. ومن خال

 North Atlantic Treaty Organization الوال�ت املتحدة يف حلف مشال األطلسي (الناتو)

(NATO)  املتحدة الوال�ت  عالقات  توتر  األٌقل  على  أو  تقوض  أن  لروسيا  ميكن  فإنه   ،
اهلدف الرئيسي لسياسة روسيا يف الشرق األوسط، فإن  االسرتاتيجية. وحىت لو مل يكن هذا هو  

تقويض املصاحل األمريكية ولو بطريقة غري مباشرة أو اثنوية، أمر مرحب به يف موسكو. وعلى 
غرار الصني حافظت روسيا بشكل عام على عالقات ودية مع مجيع دول املنطقة، حىت تلك  

 .اليت بينها خصومات وصراعات 
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هناك  أخرى،  �حية  والصني،   ومن  وروسيا  املتحدة  الوال�ت  مصاحل  فيها  تتقاطع  جماالت 
الصني  لدى  فإن  املتحدة،  الوال�ت  فكما  ممكناً.  املشرتكة  االهتمامات  بشأن  التعاون  ويكون 
وروسيا خماوفهما من اإلرهاب وآاثره غري املباشرة احملتملة. وبصفتهما من الدول املوقعة على خطة 

فإ�ما تظالن من داعمي هذه اخلطة، بل إن الصني لعبت دوراً مهماً    العمل الشاملة املشرتكة،
والوال�ت   الصني  لدى  فإن  املفاوضات. ومن �حية أخرى،  إيران ابلعودة إىل طاولة  إقناع  يف 
املتحدة اهتماماً مشرتكاً ابستقرار سوق النفط، خصوصاً وأن الصني هي أكرب مستورد للنفط يف 

 ت كبرية من حاجتها من السوق الشرق أوسطي.العامل، وهي تستورد كميا
 
خامساً: ينعكس العنف والنزاعات اإلقليمية سلباً على النظام العاملي ويؤثران على أمن   

 الوال�ت املتحدة:
 

أو   العنف  عن  مبنأى  سالم  يف  حياهتم  األوسط  الشرق  يف  األشخاص  ماليني  يعيش 
الصراعات. ولكن يف الوقت نفسه، تعاين املنطقة من عدد من الصراعات واحلروب الشرسة  
اليت تقوض قدرهتا على االزدهار أو ضمان حياة كرمية للكثري من سكا�ا. ومن وجهة نظر  

قسيم هذه الصراعات إىل نوعني: تلك اليت ينخرط فيها حلفاء  الوال�ت املتحدة، فإنه ميكن ت 
أو شركاء للوال�ت املتحدة، واألخرى اليت ال يشاركون فيها. ولدى الوال�ت املتحدة مصلحة  
النوع األول من هذه الصراعات، وأبشكال خمتلفة، منها تقدمي الدعم   التدخل يف  قوية يف 

ميكن أن يلحق يف البلد أو املنطقة موضوع الصراع.   للحلفاء أو الشركاء وتقليل الضرر الذي 
ولكن للوال�ت املتحدة أيضاً مصلحة يف االخنراط أو االهتمام ابلنوع الثاين من الصراعات،  
وتنتشر، مما يسمح لإلرهابيني   تتوسع  أن  الصراع ميكن  رقعة  أن  أمهها  أسباب  لعدة  وذلك 

اع. ومن �حية أخرى، فإن احلروب تؤدي إىل  ابلتحرك حبرية يف البلدان اليت تعد بؤراً للصر 
يوفر مساحة للحروب ابلوكالة بني   بفراغ سياسي وأمين ميكن أن  الدول وتتسبب  إضعاف 
اجلهات اإلقليمية الفاعلة. كما أن الصراعات تؤدي إىل تدفق الالجئني وزعزعة االستقرار يف  
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دول أخرى ال عالقة هلا ابلصراع الدائر، كما  
يف سورية. وابإلضافة إىل   رب حدث خالل احل 

التجارة   فرص  احلرب  ختفض  ذلك، 
أمام   الرخاء  فرص  يقلل  مما  واالستثمار، 
اجلهود   مع  الصراعات  وتتعارض  اجلميع. 

العاملية احلثيثة إلجياد نظام عاملي سلمي ومنع إحلاق األذى ابلناس. وابلتايل فإن حل هذه النزعات 
 املنطقة. هو مصلحة أساسية للوال�ت املتحدة يف 

 

 
 سادساً: التكلفة املالية والبشرية للمقاربة العسكرية ابهظة الثمن:  
 

العسكرية   البشرية  اخلسائر  فمعظم 
األمريكية يف العقود األربعة املاضية سقطت يف 
القدامى   احملاربون  ويواجه  األوسط.  الشرق 
وعقلية.   ونفسية  وجسدية  صحية  مشاكل 
ويشري أحد التقديرات إىل أن الوال�ت املتحدة  

يف    6.4أنفقت   احلروب  على  دوالر  تريليون 
يف املقابل فإن اإلنفاق األمريكي على املساعدات اخلارجية والتعاون  العراق وسورية وأفغانستان. و 

 األمين يف الشرق األوسط ضئيل نسبياً. 
 

 سابعاً: نزوح املدنيني ضار ومزعزع لالستقرار: 
 

داخل الدول نفسها، أو كالجئني  —يضم الشرق األوسط أكرب نسبة من السكان النازحني 
مليون    20.5مقارنة أبي منطقة أخرى من العامل. وبشكل إمجايل، هناك  —فروا إىل بلد آخر

مليون نسمة. وهذا يعين أن   450�زح قسراً يف منطقيت الشرق األوسط ومشال أفريقيا، من أصل 
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كان املنطقة �زحون. والنزوح هو نتيجة مباشرة للنزاعات املستمرة اليت مل  % من س5ما يقارب  
يتم حلها، ولعدم قدرة الدول الضعيفة على احلفاظ على األمن. وتعد سورية املسهم األكرب يف  

أزمة النزوح يف الشرق األوسط، حيث نزح أكثر من  
الالجئني   أزمة  تستمر  حني  يف  سكا�ا.  نصف 

ة منذ أكثر من سبعني عاماً. ومن الفلسطينيني قائم
�حية أخرى، تسهم احلروب يف العراق واليمن والدولة 
الفاشلة يف ليبيا يف مفاقمة أزمة النازحني يف املنطقة.  

الوال�ت   واالقتصادية على  األمنية  املخاطر  من  املرتدية عدداً  اإلنسانية  األوضاع  وتفرض هذه 
 : رواب املتحدة وحلفائها يف الشرق األوسط وأو 

ال توجد خطة أو تصور قائم إلجياد حل دائم أو �ائي ملشكلة النازحني يف الشرق األوسط   .1
النازحني، ليس هناك   املستمرة. وابلنسبة ملعظم هؤالء  املساعدات اإلنسانية  تقدمي  ابستثناء 

النزاعات كشرط  �اية ملأساهتم يف األفق، خصوصاً مع ندرة اجلهود الديبلوماسية النشطة إل�اء  
  .مسبق للعودة. وال تسمح البلدان املضيفة يف الشرق األوسط للنازحني ابالندماج الكامل

للتطرف   .2 بيئة خصبة  توفر  األشخاص  من  عدد كبري  يعيشها  اليت  املستمر  النزوح  حالة  إن 
 . والعسكرة يف املستقبل. واتريخ الشرق األوسط حافل هبكذا صراعات 

ملهاجرين من الشرق  شكلت تدفقات ا .3
األوسط عامالً مزعزعاً الستقرار االحتاد 

.  European Union (EU)  األورويب
ذ أدت موجات اهلجرة املفاجئة إىل رد  إ

فعل عام عنيف، واجتاه لدعم األحزاب 
السياسية اليمينية والشعبوية اليت تعارض استمرار مشاركة بلدا�م يف االحتاد األورويب وحلف 

، وهو األساس الذي قام عليه النظام األمين األورويب بعد احلرب العاملية الثانية.  مشال األطلسي
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ورداً على ذلك، اختذ االحتاد األورويب تدابري لتعزيز حدوده والتعاون مع دول العبور (مثل تركيا  
وليبيا) للحد من اهلجرة. ومع ذلك ما تزال ضغوط اهلجرة قائمة، وما يزال هناك احتمال  

 . وجات أخرى من اهلجرة اليت ميكن أن تتسبب بزعزعة االستقرار يف أوروابحلدوث م
إن الوال�ت املتحدة هي أهم ممول عاملي ملساعدة الالجئني. وهي أكرب دولة ماحنة ملفوضية   . 4

الالجئني لشؤون  السامية  املتحدة   UN Highاألمم 

Commissioner for Refugees (UNHCR)  .
ة، ويف الوقت الذي قدمت فيه لكن يف السنوات األخري 

الوال�ت املتحدة املساعدات اإلنسانية، فإ�ا مل تلعب 
دوراً مهماٌ حلل النزاعات أو إجياد احللول، بل تكتفي 
بتقدمي املزيد من التمويل ملساعدة األعداد املتزايدة من 

نزوح يشكالن  النازحني؛ علما أن تفاقم مشكلة النازحني وغياب احللول للمشاكل املتعلقة ابل
للقيم اإلنسانية األمريكية وزعزعة لثقة اآلخرين ابلوال�ت املتحدة كوسيط قادر على  حتد�ً 

 إجياد احللول للمشاكل والنزاعات.
 
 اثمناً: التغريات املناخية تفاقم التحد�ت األمنية األخرى: 
 

فقراً ابملياه. وقد يسهم تغري الشرق األوسط من املناطق األكثر سخونة يف العامل وأكثرها    يعدّ 
املناخ يف تقويض األمن اإلقليمي من خالل فقدان سبل العيش واألراضي الصاحلة للزراعة، أو  
من خالل تنافس الدول على موارد املياه، أو من خالل تداعيات اهلجرات اجلماعية. ويف الوقت  

اد أرضية مشرتكة يف املفاوضات نفسه، يوفر الرتكيز على املناخ من منظار أمين بعض الفرص إلجي
 .اإلقليمية

 
 



 الوال�ت املتحدة األمنية يف الشرق األوسط جتديد سياسة  

مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                   18  

 اتسعاً: للوال�ت املتحدة مصلحة يف رفاهية حلفائها وشركائها:  
 

تضم منطقة الشرق األوسط حليفاً واحداً للوال�ت  
األطلسي مشال  حلف  منظمة  يف  الناتو    -  املتحدة 

أب�م  رمسياً  مصنفني  أمريكيني  حلفاء  وسبعة  (تركيا)، 
حلفاء رئيسيون من خارج الناتو (البحرين، و"إسرائيل"، 
إىل  ابإلضافة  وتونس)،  واملغرب،  والكويت،  واألردن، 
العربية   واإلمارات  (البحرين  رئيسيني  أمنيني  شريكني 
الوجود  من  أشكال  األمريكي  وللجيش  املتحدة). 

الشرق    12يف    العسكري دول  من  األقل  على  دولة 
األوسط. وتعد مصداقية الوال�ت املتحدة كشريك يف 

التحالف عامالً حمفزاً حللفائها على دعم أهدافها، ومن مصلحة الوال�ت املتحدة أن حتافظ على 
 هذه العالقات القوية.

   

مزمن يؤثر على  عاشرًا: ضعف سيادة القانون والفرص االقتصادية عامل عدم استقرار  
 العامل برمته:

 

،  2011تعكس االحتجاجات الشعبية وما تالها من إطاحة ابألنظمة احلاكمة يف السنوات  
اإلحباط فيما يتعلق بقضيتني رئيسيتني: غياب الفرص االقتصادية ومشاكل   2021، و2018و

احلوكمة، وال سّيما الفساد. وبشكل عام، مل تستطع حتركات الربيع العريب أن حتّسن هذه الظروف، 
بل توسع االضطراب الذي ساد يف الشرق األوسط ليشكل هتديدات أمنية للوال�ت املتحدة.  

أبن ابملصاحل األمنية األمريكية ابلشرق األوسط مرتبطة بطبيعتها بتوفر الفرص  وابلتايل هناك قناعة  
للمحاسبة   االقتصادية وبوجود أنظمة حاكمة أكثر قدرة على حتمل املسؤولية، وأكثر خضوعاً 

 واملساءلة. 
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 توصيات:
 

وتقدم   الشرق األوسط مركزاً للعديد من القضا� اليت تؤثر على األمن القومي األمريكي.  يعدّ 
الدراسة توصيات إلدارة هذه املصاحل من خالل تقليل االعتماد على األدوات العسكرية وز�دة  
االعتماد على األدوات املدنية. ولكن من جهة أخرى، لكل من هذه التوصيات خماطر وقيود  

 : وال ميكن تنفيذها كلها دفعة واحدة. ومن أهم هذه التوصيات  ومقايضات،
تطوير اسرتاتيجية مشرتكة بني الوكاالت األمريكية يف الشرق األوسط، جتعل املنطقة أولوية  .1

مع االعتماد بشكل أكرب على األدوات املدنية، ويتمّ توضيحها بشكل علين حتدد من خالهلا  
وأهداف املتحدة  الوال�ت  األدوات مصاحل  دمج  يتم  االسرتاتيجية،  هذه  خالل  ومن  ها. 

العسكرية ابألدوات األخرى واملوازنة بينها، مع ز�دة االعتماد على االعتماد على الوكاالت  
 . املدنية من أجل تركيز األنشطة وشرح االسرتاتيجية اجلديدة للشعب األمريكي

خدام األدوات العسكرية يف الشرق تطوير سياسات بديلة إلدارة املخاطر مع احلد من است .2
عاملية  املتحدة كقوة  الوال�ت  موقف  مراجعة  إطار  ويف   US Global Forceاألوسط. 

Posture   فيما يتعلق جبهود التحول حنو املوارد اآلسيوية، تبّني أنه من جهود  2021نة  س ،
اء آخرون  خفض اخليارات العسكرية إجياد سياسات بديلة إلدارة املخاطر. وقد اقرتح خرب 

عدة خيارات منها التناوب، وإسناد املسؤوليات إىل الشركاء اإلقليميني، وإجياد أنظمة صورايخ  
 ابليستية دفاعية إقليمية، ووضع سياسات جديدة للمراقبة وأنشطة االستخبارات واالستطالع

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)  الوجود على  واإلبقاء   ،
 . رتاتيجي األكثر أمهية يف املنطقة، وز�دة التعاون األمين مع دول الشرق األوسطاالس

احلفاظ على اسرتاتيجية متكاملة طويلة املدى فيما يتعلق إبيران. جيب على الوال�ت املتحدة   .3
أن تضع جمموعة كاملة من املصاحل االسرتاتيجية يف االعتبار عند التعامل مع إيران وأمهها:  

ا عنها  حظر  حتارب  اليت  للميليشات  إيران  ورعاية  الباليستية،  والصواريخ  النووي،  النتشار 
وأتجيج   اإللكرتونية،  واهلجمات  األمريكية،  والقوات  القواعد  على  واهلجمات  ابلوكالة، 
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على   والتنافس  السعودية،  مع  لالستقرار  املزعزعة  املستمرة  واملنافسة  الطائفية  التوترات 
املتحدة يف العراق. وميكن من خالل سياسة االحتواء وخفض التصعيد    النفوذ مع الوال�ت 

إدارة املخاطر مع التحقق املستمر من األنشطة اإليرانية األكثر هتديداً. ومن �حية أخرى،  
جيب على الوال�ت املتحدة ضمان وجود قوة وتعاون أمين كافيني لدعم حلفائها يف إطار  

 . احتواء إيران 

لعبت   .4 فكما  املدنيني.  نزوح  لعمليات  حلول  والتوسط إلجياد  النزاعات،  إ�اء  يف  التوسط 
الوال�ت املتحدة دوراً �جحاً يف هزمية تنظيم الدولة اإلسالمية، وتسهيل اتفاقات أبراهام؛ 
القادمة جيب أن تكون يف قيادة   فإن األولوية املقبلة لإلدارة األمريكية يف السنوات العشر 

د الديبلوماسية حلل النزاعات وإجياد حلول جلميع الالجئني واملشردين واملهّجرين من  اجلهو 
 .منطقة إىل أخرى داخل بالدهم

تركيز املساعدات اإلمنائية األمريكية على معاجلة السببني الرئيسيني وراء اندالع احتجاجات الربيع   .5
من عدم االستقرار وبروز حتد�ت أمنية  العريب. فقد أدت موجات الربيع العربية إىل إجياد حالة  

للوال�ت املتحدة وحلفائها. ومن املصلحة األمنية للوال�ت املتحدة املساعدة على التغلب على  
هذه التحد�ت. ولذلك جيب على الوال�ت املتحدة أن تركز مساعداهتا التنموية على معاجلة  

ربية وما تالها من تداعيات، وهي قلة الفرص  السببني الرئيسيني وراء اندالع احتجاجات الربيع الع 
 . االقتصادية للشباب، ومشاكل الفساد داخل احلكومات، وحتديداً يف األجهزة األمنية 
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حتسني الثقة ابلوال�ت املتحدة ابعتبارها شريكاً قو�ً وفعاالً وموثوقاً فيه، خصوصاً مع سيادة   .6
املتحدة يف الشرق األوسط. إن حتقيق األهداف األمنية  حالة من السلبية جتاه دور الوال�ت 

بشكل  يعتمد  األوسط  الشرق  يف 
أساسي على العالقات النوعية، وعلى 
قدرة الوال�ت املتحدة على تويل دفة 

 .القيادة يف حل املشاكل املستعصية
ملواجهة   .7 متكامل  بر�مج  اإلبقاء على 

املت تنفيذ اسرتاتيجية مشرتكة تستخدم فيها التطرف املسلح. إذا جيب على الوال�ت  حدة 
األدوات العسكرية واملدنية معاً، وتطوير فهم أفضل ملوضوع القضاء على التطرف بعيداً عن  
اخليارات العسكرية؛ ومواصلة اجلهود اليت تستهدف القضاء على اجلماعات املتطرفة؛ ودعم 

ق بناء  خالل  من  اإلطار  هذا  يف  اإلقليمية  احلكومات  القانون  جهود  إنفاذ  أجهزة  درات 
احملتجزين   الدولة"  "تنظيم  عناصر  ملوضوع  احللول  وإجياد  الصلة،  ذات  األخرى  واألجهزة 

  .وعائالهتم
تسهيل التفاعل اإلقليمي والتعاون املشرتك وإجراء احلوارات املتعلقة ابلقضا� األمنية. فالشرق   .8

منتدى فعاالً للحوار األمين والتعاون يف القضا�  األوسط هو املنطقة الوحيدة اليت ال متتلك  
ودو�لد ترامب اقرتاح إنشاء Barak Obama  ا  ذات األمهية. وقد أيدت إدارات ابراك أوابم

االسرتاتيج األوسط  الشرق  ،  Middle East Strategic Alliance (MESA)ي  حتالف 
الذي يهدف إىل معاجلة القضا� العسكرية 

ال وموضوع  واألمن  والسياسية  طاقة 
املشاكل   حلل  ويسعى  االقتصادي، 
اإلقليمية. ويستحسن أن تعيد إدارة ابيدن  

  .فتح ملف النقاش خبصوص هذا التحالف



 الوال�ت املتحدة األمنية يف الشرق األوسط جتديد سياسة  

مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                   22  

احملورية     .9 الدول  تشجيع  يف  االستثمار 
كالعراق وتونس لتسري يف طريق النجاح. 
حتصال   أن  تستحقان  الدولتان  فهااتن 

األمريكية   التقنية  املساعدات  يف  على 
جماالت األمن واإلصالحات االقتصادية 

وتعزيز القضاء والعدالة. فالعراق شريك اسرتاتيجي للوال�ت املتحدة، وهو يتعاىف من احلرب 
مع داعش، كما أنه مسرح للتنافس األمريكي مع إيران. أما تونس فهي الدولة الوحيدة اليت  

املبادرة ملعاجلة األسباب اليت أدت    سعت بعد اإلطاحة ابلنظام احلاكم يف الربيع العريب إىل
إىل اندالع االحتجاجات. ومع ذلك، ما زال االقتصاد التونسي يعاين من الركود، وغياب 
لبلدان  املناسبة لشباهبا. إن الشرق األوسط حباجة لنماذج عملية حتتذى  الفرص الوظيفية 

 استطاعت أن تعاجل مشاكلها بنجاح. 




