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.  طفؿ انسظفر االاسعراًض االاسراستييّْ الاسراستيتًي ددفع ااكالتفت ااألسحدة كألكاقًع قكاًسيف دي أًلنطتًي ااخبتج

خطًط ااكالتفت ااألسحدة اااتفاتي دي ستدتـ إعفدة ستتتـو شفألؿو انتفط ااتكة كااضعؼ ل ؿإىنفؾ عدةي عكاألؿى سشتر إاى ااحفيي 
يالءي ااكالتفت ااألسحدة ألف ااعراؽ دي , ااشيكؾ ااألثفرة حكؿ طألكحفت إتراف اانككتيألثؿكااعايرتي دي أًلنطتي ااخبتج,   2011 كا 

ـى اارئتس قفراؾ قد  ك,2014كعكدسييف ألرة أخرل دي   ,2016 احب ااتكات ااألرتيتي ألف أدغفناسففى قحبكؿ نيفتي عفـ  عبىكقفألفأعزى
ؽ كااعنؼ ا كاالضطرابي كااع اانط,ااتتكدي ااألفاتي اايدتدة ااألفركضي عبى ألتزانتي ااددفع ااخفصي قفاكالتفت ااألسحدةيذاؾ ك

كرغـ ذاؾ, سقدك كاشنطف قطتئين . (داعش) ظيكر اادكاي اإلاالألتي دي ااشفـ كااعراؽ دي ظؿّْ ااألكيكداف دي أًلنطتي ااشرؽ ااكاط, 
 قنفء عبى االدسراضفت ,دي ااسيتؼ ألع سبؾ ااسغترات اايفرتي, قدالن ألف إرافء نيييف سيفه ااألنطتي ااحتكتي ألف اانفحتي االاسراستيتي

 . كااألففىتـ ااخفطئي االاسترار,ااألؤرخي

ااكالتفت ااألسحدة, كركاتف, كااصتف, ) P5+1قفاـ سعرؼ م كاات,نسفئجي ألففكضفت أليألكعًي اادُّكؿ ااسي ستكدىف ااكالتفت ااألسحدة
ااسي ألف شأنيف أف سؤثر عبى ااسراستيتي ااكالتفت ااألسحدة دي ااددفع كألكاقًع ااتكات ؛ كحدىفىي (كدرناف, كااألألبيي ااألسحدة, كأاألفنتف

اتشيؿ صدألي يقترة قدكره ىذا إف  ؼ؛نيح ألشركع إتراف اانككمألف إذا كدي حفؿ ,دي ألنطتي ااخبتج كدي ااشرؽ ااكاط قأيألبو
دي حفًؿ  ك,دي ااشرؽ ااكاطسيفااكالتفت ااألسحدة إيراءى سعدتؿ شفألؿ ايندااألر ااذم تحسـي عبى ألنيف, أقفاناقي ااتفافت ااألنطتي ك

ألفاي  قحفيي اسيكف دإف كاشنطف ؛ سضألف عدـى حصكؿ طيراف عبى أابي نككتي,يألتع ااطراؼ إاى اسففقتي دقبكألفاتيعدـً كصكؿ 
تف قأف مىف اإلقبتـء كاسطألئف شريف, اسكايب ااظركؼ ااحدتثي؛ة ااخبتجنطؽألكاقًع قكاسيف دي ـدتألف تخسصبإاى إيراء سغتترات أليألي 
 ع ستبتص ااألصفاح ااألنتي ـأك إاى,ف ااأًلنطتيعإاى انفصفًؿ ااكالتفت ااألسحدة قحفؿ ألف ااحكاًؿ تؤدمى ؛اف االسففؽ اانككم ألع إتراف

 .ىؤالء ااشريفء

ااردع, كااطألأنتني, كأليفدحي : كىي يألف تبي, ةىأليدي اا سسففكت ,سرسيز ااسراستيتي ااددفع ااألرتيتي دي ااخبتج عبى أرقع ريفئزى 
.  اإلرىفب, كااسنألتي اااتفاتي

 أىداؼ ااكالتفت ااألسحدة طكتبي ااألدل دي ااألنطتي قشيؿ ف تخدألك؛إذ أف سقتى أكؿ ثالث ريفئز يعنفصرى رئتاتيو االاسراستيتينقغيم
 قاقب سريتزىف عبى االاسترار ؛م اـ سضعو كاشنطف ضألف أكاكتفسيف افسرة طكتبيذ ااسنألتي اااتفاتي, اؿغتر أف ىنفؾ ألحكر,يتد

ساققت ااانكات ااسي اتد .  ااألسحدة األنطتي ااخبتجااكالتفت أيقر دي أيندة اشغؿ حتزمأف كىك ألف تسطبب كااألًف قصترم ااألدل, 
 . دي أف سيكف ااسراستيتي ااددفع دي سبؾ ااألنطتي غترى دائألي؛قضسيف كاشنطف دي سيفىؿ ااتضتي ااحفاألي ابسنألتي دي أًلنطتي ااخبتج

 . كغترى قفدرة عبى ألكاييي االسيفىفت اإلقبتألتي كااعفاألتي ااألسزاتدة,كأخترنا كاتس آخرنا, دإف االاسراستيتي غترى دتنفألتيتيو قفاشيؿ اايفدي

سحتتؽ ل ؿإ دإف كاشنطف ساعى ؛ ااريفئًز اارقع الاسراستيتي ااددفع ااألرتيتي ألرسقطين قطقتعسيف ققعضيف ااقعضقاقبو ألف يكفً ك
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.  اإلقبتألتتفاألاسكتفت أعبى ألف ااسعفكف دتألف قتنيـ, قألافعدة شريفئو
افعد يألف , سكدتر ااضألفنفت ااألنتي ابشريفء اإلقبتألتتف قد افعد عبى سألريز أصكؿ ااتكات ااألرتيتي ااتكتي دي أًلنطتي ااخبتج إف

ف دي أليفدحي اإلرىفب  أليي اااالح ااألرتيتي ااألنسشرةي دي ااألكاقًع كنظشيبىـ كألف ااألفسرًض أف ت, كألنيفدي ااألنطتيااكاقع أتضن
 ألف ىذه ااصكؿ اتات ا قعضن غتر أف, يترانيف أك إرغفأليـأليفيألي عف تيقح يألفحيف, ترافعفألؿى ردعو إل كيذاؾ ااكحدات,ااألفألتي

 .ألنفاقين سألفألنف األكاييي ااسيدتدات ااسي سفرضيف إتراف عبى ااألصفاح اايألفعتي دي ااألنطتي
 ألف أيؿ سكاتع نطفؽ ؛عألًؿ ألف خالًؿ كيالء ألحبتتف غتر حيكألتتفعبىفؿ-ااسي سدرقت عبتيف ألنذ عتكد-قدرة إترافىذا إاى تريع 

ااطفئرات إف .ف ابكالتفت ااألسحدةمعألبيف دي ااألنطتي, كدي نفس ااكقت ستـك قزعزعي االاسترار ااداخبي ابشريفء اإلقبتألتتف اارئتاي
 ال ستي ألف -دي حتتتي ااألر–غتر أنيفأابحي ردع قكتي ضد قدرات إتراف ااعايرتي, يدترةقأف سيكف ااشقح كااصكارتخ ااددفعتي 

 .سيدتداسيف

 تحدث دي ألبؼ إتراف اانككم, عألف اانظر قصرؼتيب أف تيكف ااألقدأ ااافاي امّْ ألكقًع قكة ابتكات ااألرتيتي دي أًلنطتي ااخبتج,
 أف كاشنطف عبى دإنو تنقغيقدالن ألف ااسريتز عبى قنتي ااتكة, ك, ااألرتيي دي ألنطتي ااخبتجااسدخؿ ااعايرمىك ااسألرار 

 : اإليفقي عبى اااؤااتف عبى ااسدخؿ ااعايرم كسعززه, كتيب أال سخيؿ ألفظ ااحفف عبىعبى سحدتًد ااسداقتر ااسي سافعدقفافعؿً سريزى 
 !؟شريفئيف دي ألنطتي ااخبتجقفاناقي ؿألفتده ابيفنقتف أيثر ألف ااكؿ كاألفذا ىك! ؟ ااسراستيتي أدضؿكاألفذا ااختر ذ

 دفي ؛اتدرة ااعايرتيةنؿؤيدـيكف إعفدةي سنظتـ ألكاقع ااتكات ااألرتيتي اانفيحي دي ألنطتي ااخبتج كدي أم أليفف آخر, ت أف تنقغي
.  ستدتـ أم أرقفـ عند ااحدتث دي أم نتفش يدم قشأف ىذا ااألكضكعيب أال تسـااكاقع, م

, دتنقغي أال سيكف ااألقدأ ااسكيتيي كال ااألعتفر اارئتاي, ااطألأنتنيدي حتف أف ااتدرة ىي قفاسأيتد عفألؿه أليّـّ دي ألعفداي ااردع كقث 
ف دي ظؿ ااظركؼ ااسي تيكف دتيف ااخصـ  ااألاأاي . ردتئيكاؾ قدرات عايرتي ستبتدتي تـم- دي حفايإتراف-اارئتايخصكصن

؛دإف ألف  عند ااسفيتر دي إعفدة سنظتـ ااصكؿ ااعايرتي ابكالتفت ااألسحدة دي ألنطتي ااخبتجتنقغي اانظر إاتيف ىيذا؛ققافطي
 "ألفذا كأتف؟" تيكف اااؤاؿ قؿ تنقغي أف, "!؟يتؼ تيكف أقؿ" أك !"؟يتؼ أف تيكف أيثر" أال تيكف اااؤاؿ اارئتاي ااصكاب

 ألقفشر ألف خالؿ قرنفألييف اانككم ااألثتر ابيدؿ دضالن عف سرافني ااابحي ااخرل, قشيؿ-ااقعفد ألسعدد تنفكاف إتراف سشيؿ سحد
كافئؿ اؿ ااكالتفت ااألسحدة ساعى إلتيفد ااسكازف ااصحتح قتف ؛ دإف-ااحيكألتتفكقشيؿ غتر ألقفشر ألف خالؿ كيالئيف ااألحبتتف غترً 

رغفأليـ رقألف ,اردع إتراف عف أليفيألي يترانيفااسي تنقغي اعسألفدىف   األكاييي اانيج  أخرلاحصكؿ عبى قدرات نككتي, كقتف كافئؿؿ كا 
 ااختر تريز عبى دي حتف أفااكؿ تريز عبى ااددفع ااخفريي, ؛حتث إف فمألخسبؼًيػػدَّ ف ا  كىألف أألر,ااذم سسقعيو ألف يفنب آخر

 .ااألف ااداخبي

 قرنفألييف قبص ألف نفكذ ااسي تي ,P5+1نو طرتؽ نككم عايرم, ككقعت قدالن ألنو اسففقتي ألع أإذا سخبت إتراف عألف تظف اايألتع 
ف ألف ألصدر ااتبؽ ,ألف ااعبء ااعايرم اايفئؿقيذا قد سخبصت  ااسراستيتي ااددفع ااألرتيتي يكفاانككم, ات  كاسسخبص أتضن

, قألف دي ذاؾ سيدتد تف كألف ثـ تأليف ابكالتفت ااألسحدة أف سريز عبى ألكاييي ااألشيالت ااايبي ااسي ال سزاؿ سشيؿ سحد,اااتفاي
 . كاافاخ ااألحسألؿ االسففؽ اانككم,إتراف

 إذا ؛كدي ظؿ ىذه ااظركؼ, تأليف ابكالتفت ااألسحدة أف سحألي ألصفاحيف دي ألنطتي ااخبتج كااألنفطؽ ااسفقعي اشريفئيف قأدضؿ طرتتي
تي ااعألبتي, حنين ألف اانفكألرأيثر  اسيعبيف أيثر انسشفرنا ألف اانفحتي اايغرادتي, ك,قفألت قإيراء ابابي ألف ااسحاتنفت األكاقع ااتكات

.   ألف اانفحتي ااسيستيتيأقكل ألف اانفحتي اااتفاتي, كأيثر دتألكألين ك

 :قتف أألكر أخرل يثترة, تتدـ اايسفب ااسكصتفت ااسفاتي

 . ثـ ااسففكض عبتيف ألع دكؿ ااخبتج ااعرقي ااسي سرغب قذاؾ,اقسراح ألعفىدة ااددفع ااألشسرؾ •
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أليفنتي ااسنقؤ قيف, كسعرضيف دي ألنطتي ااخبتج عف طرتؽ زتفدة ت •  سبؾ ااتكات, كسنكتع كزتعااحد ألف رؤتي ااتكات ااألرتيتي كا 
 أشيفؿ االنسشفر, كااسيشفؼ ااألففىتـ اايدتدة ااسي ساسند عبتيف

 عف طرتؽ سحاتف ااددفعفت ااقٍحرتي, ,اكالتفت ااألسحدة ااألاستقبي دي ألنطتي ااخبتجاقع قكات اتد عبى ااطفقع ااقٍحرم األكؾااسأ •
 . كااطفئرات كااتكات ااألضفدة األاغفـ, كقكات االاسخقفرات, كااألراققي كاالاسطالع,كقدراًت ااييـك ااارتع

 حألؿ نصتب أيقر ألف ااعبءت ك,سيثتؼ ااسعفكف ااألني ألع شريفء ااخبتج, ألف أيؿ سحاتف قدرات ااددفع عف اانفس •
 .كااألاؤكاتي

ألفت ااصفركختي إلتراف, كااعألؿ  •  دألًج ااددفًع ااصفركخي ألف خالؿ,  ألاسكتفت أعبىعبى خبؽسعزتز ااددفعفت ضد ااييى
 .ااقفاتاسي قتف شريفء ااخبتج

 , سضطبع ااكالتفت ااألسحدة قإيراء سغتترات دي ااسراستيتي ااددفع كألكاقع ااتكات؛كدي حفًؿ عدـ حصكؿ إتراف عبى ااابحي اانككتي
 كاحسكائيف ,ا ردع إتراف ااألابحًي نككمعبىد ااكالتفت ااألسحدة ع سافم ااتاتااسكصيكرقألف تيكف ألف أىـ ,غتر سبؾ ااألذيكرة أعاله

األافىألي دي ألف أيؿ ااسفقعتف احبؼ اانفسك كااشريفء, كيذاؾ ؿخبؽ حكادزى ابقبداف خفرج ااألنطتي, ؛ ااعألؿي عبى قشيؿ أيثر دعفاتي
 .ااألصفدر ااعايرتي اضألفف أألف ألنطتي ااخبتج

 , ألف حتث اادـ كااينز كاااألعي اادكاتي؛تعد ااشرؽ ااكاط سحدتنف يقترنا كأليبفنف قفاناقي ابكالتفت ااألسحدة خالؿ ااعتدتف ااألفضتتف
 .عفاج ألشفيبيف إال ألف قعتدأف ت كال ,أًلنطتيػػأف ستبؿ ألشفريسيف دي اؿال تألينيف كاشنطف دإف كقرغـ ذاؾ, 

إذا ألف  ك,سنفتًذه دي أًلنطتًيااخبتجسأختًر  أك ,تنقغي عبى ااقنسفيكف أال تاسألر دي سأختر سطكتر إعفدة ااسصألتـ ااألددكع األكاقع ااتكة
, دي سكييفسيف كاقؿ كقكعيفألسعددة كىي ًيدُّ  ااعددي اايقتر ألف ااألطفاب ااعفاألتي كااسحدتفت ااألنتي ااألعتدة, كضع دي ااحاقفف ذاؾ

 .ال تأليف ابكالتفت ااألسحدة أف ستـك قسضتتع ييكدىف دي ااكاكتفت ااقؿ أىألتي؛إذا ألف ركعي يؿ ذاؾ؛ دإنو  ااسنقؤ قيفيألف تصعب

, قبتألتتفااشريفء اإلقيددطألأني أىَـّ شيءو ااف ىك أف سيكف ااسراستيتيي ااددفع ااألرتيتي دي أًلنطتًي ااخبتج ألصألألين ؛دإف كقفاسفاي
, كااسألراًر أليفدحي اإلرىفب, كسعزتًز ااسنألتي اااتفاتي ااالزألي  كسعزتًز االاسترار ,سيفتؼ ألنفقع ااسطرؼألف خالؿ , كردًع ااخصـك

؛ ألحفكايى , ااداخبي قع قد ا ااألكسبؾألثؿ .  دي ااألنطتيىفقكاتيدتدة ؿاًب ألكاقعى سايتيألف أف ألف ااأليـ ادعـ ىذه االاسراستيتيقشيؿو دعفؿو
ألبقدة ااألنطتي اؿسبؾ  سعزتًز كحألفتًي ألصفاح ااكالتفت ااألسحدة دي ألف ااييكد ااعايرتي ااألرتيتي سيكف أيثر دفعبتي دي سأليتف

 -أثنفء قنفء قكات قٍحرتي أيثر قكة - كذاؾ عف طرتؽ كضع ألألتزات ألاسألرة دي ااسدخؿ,قعدتـكااسي تزتد ضعفيف تكألنف ك,قفاخطفر
 .ستفاـ ااعقفءك ااتدرة عبى ااسنقؤكزتفدة, كسعزتز ااددفعفت ااصفركختي, ألألف تضألف ااسنكع

أف ااكالتفت -عبى حد اكاء-ا كخصكألىواقءى نقو ااسراستيتي ااددفع ااخفصي قكاشنطف كألكاقع ااتكات شريفتكااىـ ألف ذاؾ, أف 
 كأعألؽ ألع أقرب شريفئيف, ااذتف قفألكا قافؾ دألفء ,ااألسحدة قفقتيه دي ألنطتي ااخبتج, كأنيف ساعى دي قنفء عىالقفت أطكؿ أيالن 

 دي ظؿ أمّْ اتنفرتك ألف ق أف تيكفى ألف ااكاضًح أفكتنقغي, ينقنف إاى ينب ألع نظرائيـ ااعايرتتف ااسفقعتف ابكالتفت ااألسحدة,قعضيـ
أألًف شريفئيف دي ىذه سرسقطب, قألصفاحى قكتيوألف اانفحتي االاسراستيتياكؼ سظؿُّ ألحسفظين  ااكالتفت ااألسحدة اسنقؤ قو؛دإفااألأليف ا

 .ااألنطتي ااحتكتي
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 ىك زألتؿ أقدـ ألتتـ األف :بالل صعب
 ألريز قرنتااشرؽ ااكاط دي 

تسابح . ايكيركدت األألف اادكاي
 عشر عفألنف ألف قخقرة اثنيصعب 

ااعألؿ يألحبؿ كألاسشفر كألدتر شريي 
. دي ااشرؽ ااكاط

Jane . كألع دراافت يتألس ألفرسف األنع انسشفر ااابحي
 صعب ؛اشسغؿاانككتي دي ألعيد ألكنسترم ابدراافت اادكاتي

 اػػػػػ  كقعد ذاؾ قفحث غتر ألتتـ, اتتدـ ااألشكرة ,زألتؿو زائرؾ
CNS دي عدد ألف ااألشفرتع ااضخألي ااألسعبتي قفاحدّْ ألف 

ااسابح, كااألًف اإلقبتألي, كألنًع انسشفر ااابحي اانككتي, 
كدي اافسرة قتف . كااشؤكًف ااعايرتي دي ااشرؽ ااكاط

 يفف صعب ألحبؿى ااقحفًث األريز ؛2009 ك 2006ااعكاـ
كققؿ ,افقفف ااتفاي ااشرؽ ااكاط دي ألعيد قركيتنيز

انضألفألو األعيد قركيتنيز, عألؿ صعب دي ألنصب اارئتس 
ااسنفتذم كرئتس سحرتر أليسب ااشرؽ ااكاط دي ألريز درااي 

 حتث يفف ؛اإلرىفب كااعنؼ اااتفاي دي يفألعي افف أندركز
عألؿ صعب دي يألف . قفحثى ااأليبس ااثتفدي ااقرتطفني

 كقفـ قإدارة ,ااألريز اابقنفنيّْ ابدراافت اااتفاتي دي قتركت
ع ااقحثتي دي حاف إدارة ااعفاـ ااعرقي, قألف مااعدتد ألف ااألشفر

د يفف كؽ. دي ذاؾ اقنفف, كااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي, كألصر
 ااشرؽ ريز دراافتم ـاصعب ألشفريسو ااثرتي كاافعفاي ؼ

ااسنألتًي كااسي قدـ ايف اايثتر ألف ااقحفث حكؿ , ااكاط
يألف قدـ أتضف  ااعدتد , طاالقسصفدتي كاااتفاتي ابشرؽ ااكس

ألف ااقحفث حكؿ عألبتي إعفدة إعألفر ااعراؽ قعد انسيفء 
كيال , ألريز اادراافت االاسراستيتي كاادكاتيدي , ااصراع
 . اافير كاارأم تتع ألترىف دي كاشنطف دم ايسيألؤاس

 ألف اايفألعي ااقيفاكرتكسحصؿ صعب عبى شيفدة 
ااألرتيتي دي قتركت, كألفياستر ااداب ألف يفألعي افف 
أندركز, كدريي ااألفياستر ألف يفألعي ألترتالند, يكاتج 

عبى ألاسكتي تيتد صعب اافىرناتي كااعرقتي يألف , قفرؾ
 .يسفقياؿسحدث كاؿ

 دي  ااكااعي دكاتِّف قاقب خقرسوكألف ثـ؛ دتد حفز صعب اعسرادف
اااتفاي ااألرتيتي سيفه ااشرؽ ااكاط, كااحد ألف ااابحي أليفالت 

, كااألف ااتكألي, كسصنتع (اانككتي كااستبتدتي)ألسعددة ااطراؼ كااثنفئتي 
دكؿ ااخبتج كيذاؾ خقرسو دي شئكف أابحي ااددفع دي ااشرؽ ااكاط, 

تراف كنفكذىف دي قالد ااشفـ . ااعرقي, كاكرتف كاقنفف كحزب اهلل, كدكرا 
 أييزة االاسخقفرات ااألخسبفي, كأليفدحي  ألبففت صعب عبىقد عألؿك

.  دي ااحيكألي ااألرتيتيكااكيفالت اادقبكألفاتياإلرىفب, كااددفع, 
قفإلضفدي إاى ذاؾ, قدـ صعب ألحفضرات دي يفألعفت ألخسبفي دي 

حكؿ  كسحدث دي ألؤسألراتو عدةو ردتعًي ااألاسكل ,ااكالتفت ااألسحدة
يثتروألف  يسفقفسو دي نكعتت. األف كأليفدحي اإلرىفب دي أكركقفا

ألف , ألسصبي قتضفتف حتكتي كألفايااألنشكرات اايفدتألتي كاااتفاتي, 
, اايأليكرتي اايدتدةااشؤكف ااخفريتي, اااتفاي ااخفريتي, :ألثؿ

قي قي "ػػ  تتدـ ااسعبتتفت قشيؿو ألنسظـ اتنكات اؿ. كااألصبحي ااكطنتي
, "اايزترة ", ك"24درناف  ", ك"اي إف إف"ػػػ , كاؿ"إف قي أر"ػػ , كاؿ"اي
 ., كعددو ألف ااتنكات اإلعالألتي ااخرل"ااعرقتي "ك

عألؿ صعب دي ألنصب ااألدتر ااسنفتذم كرئتس قاـ ااقحفث األيسب 
 دي ألعيد ااشرؽ اادنى كااخبتج ابسحبتؿ ااعايرم, ,كاشنطف دم اي

ااألاؤكؿ عف سكيتو ااعألبتفت االاسراستيتي كقراألج ااقحكث, كأنشطي 
 . ألترُّىف دي دقيسي تتع اؿ,سكاع ااشريي

 قشيؿ دعفؿ  ااألافىألتفكاحد ألف أيقر ااقفحثتفصعب تعدُّ قالؿ 
 اشرؽ ااكاطكألنسظـ دي ااعدتد ألف ااألنشكرات ااسي سسصؿ قشئكف ا

  IHS.عبى ألدار نحك اقع انكات

 

 ػه انمؤنفٍه
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 ىك نفئبي رئتًس ألريًز :باري بافل
قرنت ايكيردت األألف اادكاي دي 

ااأليبس ااطباي كألدتريه, كتريز قفدؿ 
عبى ااسحدتفت ااألسعبتي قفاألف, 

كااسراستيتفت ااددفع كااتكات, كقضفتف 
. ااددفع ااعفاألتي كااكرقتي اارئتاتي

 قرار  كسيبت آثفر ذاؾ دي,(كااسعراض كضع اافضفء
 قشأف ااددفًع 2009أتبكؿ عفـ /اارئتس دي اقسألقر

ت اارئفاتًي ايألتع ااتراردي  ك,ااصفركخٌي ااكركقيٌ 
دي عألبتي  ك,قخصكص اااتفاي اانككتي كااتكات

ااألشفريي دي قتفدة ااسنألتي ااتفاي اافضفء ااكطني 
ف يـ افىـ قفدؿ,2010حزتراف / ابرئتس دي تكنتك  أتضن

دي اتفافت اارئتس دي أكركقف كاانفسك كيكرتف, كاافضفء 
اإلايسركني, كااخطط ااسشغتبتي اتاـ ااددفع كاانشطي, 

 .اااتفافتكاتفاي ااعفئبي ااعايرتي, كغترىف ألف 

 ,كققؿ ىذا ااألنصب, يفف قفدؿ رئتسى ااألكظفتف
كنفئب ااألافعد ااكؿ اكزتر ااددفع ابعألبتفت 

. اانزاعفت قبتبي اايثفدي كااتكات ااألسراقطي/ ااخفصي
قنصفئحو افعد ؛يفف قفدؿ ختر ـدي ذاؾ ااحتفك

ألافعد كزتر ااددفع ألفتيؿ كألشكراسو ااطتقي ؿ
 كااسكظتؼ , اتفاي ااسطكتر ابتكاتقشأف,دتيرز

ااسشغتبي ابعألبتفت ااسشغتبتي ااخفصي, كااتكات 
.  االاسراستيتي, كااتكات ااستبتدتي

سشألؿ أليفالتي عألبو اارئتاتيي اتفايى ااتكات 
 سطكتًر أكًؿ كألف تسصؿ قذاؾ ألفاالاسراستيتي, 

 كألكاءأليً ,ااسراستيتي ردعو إايسركنتي اكزارًة ااددفع
 اافضفء ألع أدضؿ نيج ابكزارة دي أنشطي
 . ااسراستيتي كاتفاي ددفعتي

 دي ا يفف قفدؿ عضكنا ألينيِّ ؛ ققؿ انضألفألو ابأليبًس ااطبايّْ 
 دي أليسب كيتؿ كزارة ااددفع ابشؤكف ,ااخدألي ااسنفتذتي ااعبتف

.   ثألفنتيى عشرى عفألنفدة نفىزت نحك اـ,اااتفاتي

سألكز / كحسى تكاتك2008سشرتف ااكؿ / ألف شير أيسكقر
 كااألدتر , عألؿ قألنصب ااألافعد ااخفص ابرئتس؛2010

ااكؿ األكظفي اتفاي ااددفع األيبًس ااألف ااكطني 
كااسراستيتسو, كدي خدألي اارئتس يكرج قكش كاارئتس قفراؾ 

 خألايو ألف سنألتيى  قفد قفدؿ ؛كألف خالؿ سبؾ ااكظتفي. أكقفألف
.   ااثألفنتي ااكاى اسكيتيفت درااي إدارة أكقفألف اارئتاتي

 كااأليندسي الاسعراض أكاكتفت ,يفف قفدؿ ىك صفحب ااألقفدرة
 ااألف الاسراستيتي كااألافىـي اارئتاي ,أليبس ااألف ااتكألي

قفقيى حتث ت؛ 2010ااتكألي ااخفصي قفارئتس اعفـ  رأس رى
 الاسراستيتي قاـ ,أليبس ااألف ااتكألي االاسعراضفت اارقعي

ااسعراض ااددفع اارقفعي, كااسعراض ااكضع اانككم, )ااددفع 
 كااسعراض ددفع ااصكارتخ ااقفاتاستي,
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.  طفؿ انسظفر االاسعراض االاسراستيي الاسراستيتي ددفع ااكالتفت ااألسحدة كألكاقع ااتكات دي ألنطتي ااخبتج

خطط ااكالتفت ااألسحدة اااتفاتي دي ـو شفألؿ انتفط ااتكة كااضعؼ ػػستدتـً إعفدة ستتيل ؿإىنفؾ عدةي عكاألؿى سشتر إاى ااحفيي 
 ,ااشيكؾ ااألثفرة حكؿ طألكحفت إتراف اانككتي:  عدده ألف ااتضفتف كاإلشيفاتفت ألثؿذاؾكتسصببكااعايرتي دي أًلنطتي ااخبتج, 

يالء ااكالتفت ااألسحدة ألف ااعراؽ دي  كقفألف احبى ااتكات أعزـى اارئتس قفراؾ قد  ك,2014 كعكدسيف ألرة أخرل دي 2011كا 
اتي اايدتدة ااألفركضي عبى ألتزانتي ااددفع ااخفصي قفاكالتفت ا كااتتكد ااـ,2016ااألرتيتي ألف أدغفناسفف قحبكؿ نيفتي عفـ 

 ظيكر اادكاي اإلاالألتي ال اتألف دي ظرؼً ؽ كااعنؼ ااألكيكداف دي أًلنطتي ااشرؽ ااكاط, ا كاالضطراب كااع اانط,ااألسحدة
.  (داعش)دي ااشفـ كااعراؽ 

رتي, قدالن ألف إرافء نيييف سيفه ااألنطتي ااحتكتي ألف اانفحتي ا سقدك كاشنطف قطتئين دي ااسيتؼ ألع سبؾ ااسغترات ااج؛كرغـ ذاؾ
 . كااألففىتـً ااخفطئي االاسترار,نفءن عبى االدسراضفًت ااألؤرخيػًػػػ ب,االاسراستيتي

ااكالتفت ااألسحدة, كركاتف, ) P5+1قفاـكااسي سعرؼ -كحدىف نسفئج ألففكضفت أليألكعي اادكؿ ااسي ستكدىف ااكالتفت ااألسحدة 
ااسي ألف شأنيف أف سؤثر عبى ااسراستيتي ااكالتفت ااألسحدة دي ااددفع كحدىف ىي -(كااصتف, كدرناف, كااألألبيي ااألسحدة, كأاألفنتف

.  كألكاقع ااتكات دي ألنطتي ااخبتج كدي ااشرؽ ااكاط قأيألبو

اتشيؿ صدألين يقترة ابغفتي ااتفاي ااأًلنطتًي كأألًنيف, قدكره ىذا إف ؼا؛ كاقعأألرنا إتراننككتنف سابتًح أصقحت حتتتيي كدي حفًؿ ألف 
.  تسطبب إيراءى إصالح شفألؿ ايندة ااكالتفت ااألسحدة دي ااشرؽ ااكاطااألري ااذم 

 دإف ؛ة نككتيحؿ يألتًع ااطراؼ إاى اسففقتيو دقبكألفاتيو سضألف عدـى حصكؿ طيراف عبى أاؿكصعبى ادسراض سعذر كك
 ااظركؼ ةً كايبألف أيؿ ـ, إاى إيراًء سغتتراتو أليأليو قفاناقي األكاقًع قكاًسيف دي أًلنطتًي ااخبتج ألفايو كاشنطف ألفزاات قحفييو 

 تؤدمى إاى انفصفؿ ااكالتفت ف ألف شأنو أ؛ اتس االسففؽ اانككم ألع إترافحكؿ يكف شريفئيف اإلقبتألتف أنيً  كاطـ,ااحدتثي
 . ىؤالء ااشريفءع ستبتًص ااألصفاح ااألنتي ـأك حسى, قأم حفؿ ألف ااحكاؿف ااألنطتيعااألسحدة 

ااردع, كااطألأنتني, : ألف تبيكىي , ةىأليدي اا سسففكت ,سرسيز ااسراستيتيي ااددفع ااألرتيتي دي أًلنطتًي ااخبتج عبى أرقًع ريفئزى 
 أىداؼى ف تخدألك؛إذ أف سقتى أكؿي ثالًث ريفئزى يعنفصرى رئتاتيو االاسراستيتيكتنقغي,كأليفدحي اإلرىفب, كااسنألتي اااتفاتي

المقدمة 
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م اـ سضعو كاشنطف ضألف ذ, اؿ ااسنألتي اااتفاتيغتر أف ىنفؾ ألحكر, ااكالتفت ااألسحدة طكتبي ااألدل دي ااأًلنطتي قشيؿ يتد
 أيقر دي أيندة اشغؿ حتزمأف كىك ألف تسطبب  قاقب سريتزىف عبى االاسترار كااألًف قصترم ااألدل, ؛ طكتبي أكاكتفسيف افسرة

 . ااألسحدة األنطتي ااخبتجااكالتفت

اندالًع ااثٍكراًت ااعرقتي دي قفاسزاألنألع , 2011كظيرت عدـي دعفاتًي اانيج ااذم سسخذيه ااكالتفت ااألسحدة قشيؿو كاضح دي عفـ 
.  سكنيس كألصرى كاتقتف كاكرتف, كغتًرىـ ألف اادكؿ ااعرقتي

 يتؼ ندألج ااسنألتي اااتفاتي ألع ااسراستيتي ااددفع ااألرتيتي قشيؿ : أليـ قحفيي إاى ااسفاتر كااقتفف تقتى اؤاؿ؛كألع ذاؾ
 !؟دعفؿ دكف ااألافس قفاىداؼ ااألنتي ااخرل اايثر أىألتي

 كسعد اإليفقي عبتو أليأليى ااكالتفت ااألسحدة اايثرى صعكقين دي ,ىذا ااألكضكعاألف نحف قصدده دي ااقربي ىك  اااؤاؿ ذاقإف 
 .؛آنػػػتِّػػف كألاستقبتالألنطتي ااخبتج كااشرؽ ااكاط اايقتر

ل ؿإ دإف كاشنطف ساعى ؛ ااريفئًز اارقع الاسراستيتي ااددفع ااألرتيتي ألرسقطين قطقتعًسيف ققعضيف ااقعضقاقبو ألف يكفً ك
 . اإلقبتألتتفاسحتتًؽ ألاسكتفتو أعبى ألف ااسعفكف دتألف قتنيـ, قألافعدة شريفئو

 سكدتر ااضألفنفت ااألنتي  قد افعد عبىعبى اقتؿ ااألثفؿ, افعد سألريز أصكؿ ااتكات ااألرتيتي ااتكتي دي أًلنطتي ااخبتج 
ف دي أليفدحي اإلرىفب يألف ,ابشريفء اإلقبتألتتف أليي اااالح كنظشيبىـ كألف ااألفسرًض أف ت, كألنيفدي ااألنطتيااكاقع افعد أتضن

غتر , يترانيف أك إرغفأليـأليفيألي عف تيقح يألفحيف, ترافعفألؿى ردعو إل كيذاؾ ااكىحدات,ااألرتيتي ااألنسشرةي دي ااألكاقًع ااألفألتي
 . ألف ىذه ااصكؿ اتات ألنفاقين سألفألنف األكاييي ااسيدتدات ااسي سفرضيف إترانعبى ااألصفاح اايألفعتي دي ااألنطتيا قعضن أف
عألًؿ ألف خالؿ كيالء ألحبتتف غتًر عبى اؿ- ااسي سدرقت عبتيف ألنذ عتكد-قدرة إترافعفئده دي ااألتفـ ااكاؿألثؿى ىذا ااسيدتد إف 

ىف دي ااأًلنطتي, كدي نفس ااكقت ستـك قزعزعي االاسترار ااداخبي ابشريفء اإلقبتألتتف اتطرت ألف أيؿ سكاتع نطفؽ ,حيكألتتف
ذا ألف اعسقرنفيكفى ,اارئتاتف ابكالتفت ااألسحدة  أابحيى ردع قكتي ضد قدرات إتراف سألثؿااطفئرات ااشقح كااصكارتخ ااددفعتي كا 

 . ألف سيدتداسيفغتر يفدتي ابكقفتي- دي حتتتي ااألر-غتر أنيف ااعايرتي, 
 ألصدرى طألأنتني - اغراض ااردعا كألفتدػِّػػفأليألف يفف قكم-ال تأليف أف تشيؿى ااكيكد ااعايرم ااألرتيي دي ألنطتي ااخبتج

.   أك أف تيكف قألثفقي قدتؿ ابددفع عف اانفس,ادكؿ ااخبتج ااعرقي

تيفز نتكؿققافطي  عبى اارغـً ألف رؤتي ااكالتفًت ااألسحدة كشريفئيف دي ااخبتج ااألكرى ااسي سؤثر عبى ألاستقًؿ ااأًلنطتي : كا 
 تكألف قعد ااسي تزدادي خطريىفك,ارعيص دبتس ىنفؾ قدتؿ ابألافىألفت اايقترة دي ااددفع عف اانفس دي ااأًلنطتي ااألت؛قكضكحو شدتد

. تـك

ألسالؾ أحدث ااابحي, كسيثتؼ اقفألت ألعظـ اادكؿ ااعرقتي قسعزتًز اإلنففؽ عبى ااددفع ااكطني, ك؛دتد كعبى ألر ااانتف
 , سحاتف قدراسيـ ااددفعتي دي ااألتفـ ااكؿقغرض, ااخرلااسدرتقفت كااسعفكف ألع ااكالتفت ااألسحدة كغترىف ألف ااتكل اادكاتي 

 سرايـى ااتكل ااعايرتًي اافعفاًي ىك ألاعىن عبى ااألدل ااقعتد تسطبب إصالحفتو ددفعتين كأألنتي, ايف تيذير دي ىذا ااصدد أفك
                                                 

تتكون التنمٌة األساسٌة فً هذا السٌاق أساًسا من بناء المؤسسات و، وكما شرح أستاذ العلوم السٌاسٌة لوسٌان بً فً المعالجة الكالسٌكٌة للتنمٌة السٌاسٌة، ٌمكن أن ٌحمل المصطلح الواحد أكثر من معنى

 The Concept of Political Development،" ut1}Annals of the American Academy of Political"لوسٌان بً، . وتنمٌة المواطنة، ولٌس المشاركة السٌاسٌة الجماعٌة

and Social Science ، 13-1 الصفحات من 1، رقم 358المجلد. 

أن هل ٌجب أن أبقى أو "ٌسأل كاٌتلٌن تالمادج، ." على حدة بدالً من تحقٌق الحد األقصى ألي هدف ،قرارات المواقع تنطوي على موازنة األهداف المتنافسة بدقة"... نص كاٌتلٌن تالمادج بشكل صحٌح أن 

 Crude Calculus :Reexamining the Energy Security Logic ofفً تشارلز جالسر وروز كٌالنك، المحررٌن، " أذهب اآلن؟ وذلك لتقٌٌم موقع القوات االمرٌكٌة فً الخلٌج الفارسً،

America's Military Presence in the Persian Gulf, (.2015) مخطوطة المشروع 
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 قفارغـ ألف ك,ااسي ستفـك ااسغتترى قشيؿ عفـ, اتفاتي كايسألفعتي حسألتي دي ألنطتي ااخبتجاسحألؿ آثفرن ىي قطقتعي ااحفؿ ااسي ك
ستبتًؿ اعسألفدىـ ل ؿعألكقعى ااتكات دي أًلنطتًي ااخبتج تيضعؼي ييكدى ااكالتفت ااألسحدة دي حثّْ شريفئيف اإلقبتألتتف إف ذاؾ, ؼ

يـ عبى  ك,ااألني عبى ااكالتفت ااألسحدة صالحفتو أألنتيحضّْ  .ااشركًع دي إتيفًد ددفعو أقكل كا 

 كسشيتع اإلرىفب, ,ساقب كيكد عدد يقتر ألف ااينكد ااألرتيتتف دي ألنطتي ااخبتج دي اسيفأليـ قسحفتز ااسطرؼ اإلاالألي
ـي ااافقؽ اسنظتـ ااتفعدة كقد اقؽ أف سذٌرعى , ألف شأنو أف تنستص ألف أىداؼ ااكالتفت ااألسحدة دي أليفدحي اإلرىفبكىك ألف  اازعت

عبى اارغـ ألف أف , قضتي ااييفد؛يألقررو كذرتعي ؿااكيكد ااعايرم ااألرتيي دي ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتيبأافألي قف الدف 
 ااقعض أف ااظركؼ ااألحبتي ااكختألي ألثؿ كتعستد-ىتيبتي, كقعضيف ة شخصيقعضيف-ألعتدةاإلرىفب ااييفدم او يذكر 

فااااتفاي ااألغبتي, كاكء اإلدارة, كدشؿ االقسصفد, كاالغسراب االيسألفعي او  . سأثتره أتضن

سعألؿ قشيؿ أك أف كىذا ال تعني أف ااكالتفت ااألسحدة تيب أف سنستؿ اكضع ااألكاييي قفاناقي األكاقع قكاسيف دي أًلنطتي ااخبتج, 
عبى اارغـ ألف اايفذقتي اااتفاتي دي كاشنطف, كرقألف قتف شرائح اايأليكر ااألرتيي ااذم ؼ,أافاي ألف خفرج ألنطتي ااخبتج

 ةقؿدضال عف , تزتدى ااسيفاتؼألف شأنو أف  دإف ألكقؼ ااألكاييي ؛ضفؽ ذرعنف قشيؿ ألسزاتد ألف ااصراعفت ألع ااشرؽ ااكاط
.  إتراف كاحسكائيف  ردعً تسو ديدعفؿ

سعزتًز ألرايزىـ ااناقتي دي ل ؿإ اايقرل ااخرل, ألثؿ ركاتف كااصتف, لاتكؿدعكةن ؛ دإف ااألكاييي سألثؿقفإلضفدي إاى ذاؾك
ف ااألف اإلقبتألي كرقألف-ااألسحدة عبى حافب ألصفاح ااكالتفت ,ااأًلنطتي  قشريفء ااكالتفت ااألسحدة اإلقبتألتتف كتددع, -أتضن

 .ألكاصبي ااسشيتؾ حكؿ ااسزاـ كاشنطف كااساكتيإاى كخصكأليـ 

ااحؿ تيألفي دي . ااقدتؿى ااألفضؿ تأليفي ااعثكر عبتو دي أليفف ألف دي ااألنسصؼ؛دإف فمماكيألف ىك ااحفؿ دي يثتر ألف ااح
 أثقست يدارسىيف عبى ألدل عشراًت يكنيف,ااحففظ عبى سبؾ اايكانب ابألكاقع ااعايرتي ااألرتيتي ااحفاتي دي أًلنطتًي ااخبتج

سحدتدي ااألنفطؽى ااسي كايف تنقغي أتضف , ااسحدتفت عبى ااكيو ااصحتحسنفكؿ سيدتدات إتراف كغترىف ألف سيف ؿنفابـك,ااانتف
ف اايدتًر قفاذير اإلشفرةي أف  ـك, كسحتتتيفااألقفدئ اارقعي الاسراستيتي ااددفع االألرتيتي دي ألنطتي ااخبتجسعألؿ عبى سبقتي 

.   ققحث إعفدة ااسشيتؿ ااعايرم دكف ألشفكرة شريفئيف اإلقبتألتتفحفؿ قتفأليف,كاشنطف رقألف سرسيب أيقر أخطفئيف

أنيف ؛ سحتتؽ أىداديف دي ااشرؽ ااكاطة إاى ااكالتفت ااألسحد سشيبت كقرزت قتكة أثنفء اعي  ااسيظكاىراؿأىْـّ  ألف ةه كاحد
 .قضت كقسنف أقؿَّ كىي ساسألع إاى شريفئيف كسناؽ ألعيـ, كىؤالء ااشريفء عبى دراتي أعألؽ قفاظركؼ اإلقبتألتي

 ايألتع كاالاسعداد, ااعفاـ كاسيفىفًت ااسنألتي دي كاشنطف كااشرؽ ااكاط كيألتع أنحفء ,األكايقًي ااسغترات ااسفرتختيك
 ااقنسفيكف قحفيي إاى ألكاقعى قكاتو أيثرى ألركنين سيدتداسيف؛ دإفاالحسألفالت ااسي سسعبؽ قسطبعفت إتراف اانككتًي كااسعفألًؿ ألع 

, تيبي عبى ااكالتفت ااألسحدة أف ستدـى ابابين ألف ااسحاتنفت يؿ سحتتؽ ىذا ااغرض كا...كدتنفألتيتين دي أًلنطتي ااخبتج
كسبؾ ااكرقيي ستدـي .  كااتكة ااسيستيتي كذاؾ ازتفدًة ااسكزتًع اايغرادي, كألركني ااسشغتؿ, كاالاسداألي اااتفاتي,,األكاقًعيف ااراىنيً 

                                                 
روبرت جاتس، خطاب ألقاه فً المعهد الدولً للدراسات االستراتٌجٌة، فندق .  ذكر وزٌر الدفاع روبرت جاتس السمات الثالثة األولى عند وصفه مواقع القوات األمرٌكٌة فً منطقة آسٌا والمحٌط الهادي

ٌنبغى أن تمتلك مواقع القوات االمرٌكٌة فً منطقة الخلٌج تلك . http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1483، 2010حزٌران /  ٌونٌو5سنغافورة، / شانغرٌال

 .الخصائص نفسها، باإلضافة إلى القوة التكتٌكٌة

 أمام لجنة الخدمات المسلحة فً مجلس النواب، قام قائد سالح مشاة البحرٌة األمرٌكٌة الجنرال جٌن جٌمس ماتٌس بوصف متطلبات مواقع القوات األمرٌكٌة 2013آذار / فً شهادته التً صدرت فً مارس

، 2013آذار /  مارس2جٌمس ماتٌس، بٌان أمام لجنة الخدمات المسلحة فً مجلس النواب فً موقف القٌادة المركزٌة األمرٌكٌة، واشنطن دي سً، .  المستقبلٌة فً الشرق األوسط وصًفا مختصًرا

http://fas.org/irp/congress/2013_hr/socom2.pdf. 

http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1483
http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1483
http://fas.org/irp/congress/2013_hr/socom2.pdf
http://fas.org/irp/congress/2013_hr/socom2.pdf
http://fas.org/irp/congress/2013_hr/socom2.pdf
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 . السخفذ ااسعدتالت ااالزألي,سكصتفتو ألحددةن األاؤكاي ااكالتفت ااألسحدة

 قشأف ألقفدرة ؛2014نتافف /  أقرتؿ22ااسففدت سبؾ ااكرقي ألف ًكييفت نظًر ااألشفريتف دي كرشي ااعألؿ ااسي عتدت تـك 
 . قرنت ايكيركدت األألف اادكاي ااسفقًع ابأليبس ااطبايز دي ألرؾ,اااالـ دي ااشرؽ ااكاط كأألًنو

 يقفر ااألاؤكاتف ااألرتيتتف ااألكيكدتف دي كزارة ااددفع ككزارة ااخفريتي قتفدةً  ك,أظيرت اافعفاتي ااتتفدةى ااألألتزة ابتتفدًة ااألريزتي
.  كأليبس ااألف ااتكألي

ف عبى ااألحفدثفت ااخترة ااسي أيراىف ااألؤافكف عبى ألدل اقعًي أشير  ألع يقفر ااألاؤكاتف عف أًلنطتًي ,ااسندت ااكرقي أتضن
. كيقفًر ااألاؤكاتف عف ااكالتفت ااألسحدة دي كاشنطف كأقك ظقي كدقي كاارتفض كألاتط,ااخبتًج ااعرقي
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سشدتدي ااتتكًد ااألفاتي دي كاشنطف, كسحدتثي ااكاكتفت ااعفاألتي ابكالتفت ااألسحدة, كسففقـي ااسحدتفًت ااألنتي دي أكركقف, 
عتؽ اافعفاتي ااعايرتي كاالاسداألي اااتفاتي األكاقع إنيف أألكره ألف شأنيفأف تي .. كاالسيفىفتي ااألثترةي ابتبؽ دي ااشرؽ ااكاط

 كزتفدةى ااتتكد عبى ألتزانتي كزارة ااددفع , ستبتصى حيـً اايتش ااألرتييكال اتألف أف, ااتكات ااألرتيتي دي ألنطتي ااخبتج
 اايفدئ؛ يؿ ىذا رقألفاألزتد ألف ااألكارد األنطتي آاتف كااألحتط قفاىسألفـً اادقبكألفاتًي ااألرتيتي كااسزاأًليف إاى يفنب , ااألرتيتي

تيعنى , ااسفيتر قأابكبو خالؽو قضركرةً  ااقنسفيكف اـزايقدكره  كىذا, كحرتًي سصرًديف دي أًلنطتًي ااخبتج,تحدُّ ألف خطًط كاشنطف
 . قفاسخداـً ألكاردى عايرتيو أقؿ, طرقوتاسطتع ألف خالايف حألفتيى ااألصفاح اايألفعتيقإتيفد

:  ألف ألثؿ,  دي ااخبتجااألرتيتيألكاقع ااتكة رقألف سيكف عفئتف ؿ, كىنفؾ أليألكعيه أخرل ألف ااسحدتفت اإلقبتألتي ااألعتدة

 كااسطكترااألاسألر ابتدراًت غتًر ااألسألفثبي كااتدرات اإلايسركنتي؛ كعكدة ,ااسحدتث ااألاسألر ابألخزكف ااصفركخي ااسفقع إلتراف
افراغ ااألني ااذم ساققت دتو ألنفطؽ ااصراع دي اكرتف كااعراؽ كاتقتف؛  ؿنستييو ؛ ؾاإلرىفب ااييفدم كااسطرؼ دي ااألنطتي

 .نسشفر ااسينكاكيتفت ااددفعتي ااتفسبي ااألدألرةا ك,كااألخفكؼ اانفيألي ألف االاسترار اااتفاي اشريفء ااخبتج

 :إعادة التوازن األمريكي ِلمنطقة آسيا والمحيط اليادئ
  اقسرح أكقفألف إعفدةى ااسكازف ااألرتيي األنطتًي آاتف كااألحتط اايفدئ,؛2012دي ااسكيتو االاسراستييّْ ااددفعي ااألتدـً دي عفـ 

.   إدارة أكقفألف ألف اقسراحاقؽيفنت أ رغقيى كاشنطف دي سغتتر اىسألفأليف إاى ىذا اايزء ألف ااعفاـ غتر أف
 حسى كقعًت ,اـ تيف ابرئتس يكرج قكش أمُّ خطيو عفألبي ابألشفريي ااعيدكانتًي كسعزتًز اادتألتراطتي دي أًلنطتًي ااشرؽ ااكاط

ألفت اإلرىفقتي دي نتكتكرؾ ككاشنطف كقنابففنتف دي  اسريتز عبى اااتفاي ل اؿ إاضطيرَّ ؼ, 2001أتبكؿ / اقسألقر11ااييى
ألفتي عٍ ؽكاك اـ ت, ااخفريتي دي ااألنطتي  يفف ألف ااألريًح أف سريزى اااتفايي ااخفريتيي إلدارًة قكش عبى؛دتد أتبكؿ/ اقسألقر11 ىيى

 .تيااصتف ااألسنفألي ابتكة صعكداؿ

                                                 

( 2012: واشنطن دي سً)أولوٌات وزارة الدفاع للقرن الواحد والعشرٌن :  وزارة الدفاع األمرٌكٌة، استمرار قٌادة الوالٌات المتحدة4 

،http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf 

 

 توجيات التغيير ودوافعو

http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf
http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf
http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf
http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf
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ف شريفءى - ااسألر شريفءي ااشرؽ ااكاط؛إذ أثفر ألكضكعي إعفدًة سكازًف ااكالتفت ااألسحدة يدالن كألنفقشفتو ال سيدأاتد  كخصكصن
.   يألؤشرو انكاتف ااكالتفًت ااألسحدًة دي احًب قكاًسيف ألف ااألنطتي؛عفدة ااسكازًف ااألتسرحسيـ إل رؤمعبى-ااخبتج

, ر ىذا ااألحكحكؿعرقكا عف شييـ ااذتف أ, ااكالتفت ااألسحدةف بألحٌببياؿ ااعدتًد ألف تىيى ايخرً دي اااتفؽ ذاسو؛ دتد أثفر ااألكضكعي ك
 قفقتي دي ااشرؽ ااكاط إف ااكالتفتىف, قفئبتف ات كضعي ااصتف دي ألحكًر اىسألفـىددييف, أنو أليردى ألحفكايو ألف كاشنطفألرسئتف

 .نظرنا اىألتي ااألنطتي االاسراستيتي اادائألي
 يفف عبى أكقفألف أف ترشد يقفرى ؛ دتدكإلصالح ااضرار اانفيألًي عف إعالف ااألحكر كطألأني شريفء كاشنطف دي ألنطتي ااخبتج

.  سفنتد يؿ االسيفألفت قفناحفب ااكالتفت ااألسحدة ألف ااألنطتيإاى ألاسشفرتو ااعايرتتف كاااتفاتتف 

ااقحرتف, دي  عفصألي  يفء ألف كزتر ااددفع سشفؾ ىفيؿ دي ااألنفألي؛سحتتؽ سبؾ ااغفتي ؿ أىألتين اتً ااخطفبتيكف أيثر كرقألف 
ارسو ش ألؤيدا األف ذىب إاتو؛ قإنتيى ااكالتفت ااألسحدة االناحفب, كقدـى داتالدتو نفى ىفيؿ كااذم, 2013يفنكف ااكؿ / دتاألقر

اييكد ااألقذكاي اسيرتس ألكاردى عايرتيو إضفدتي ابألنطتي, كزتفدة ااسدرتب كااسناتؽ ألع ااتكات ااألابحي اشريفء ااخبتج, ل اؿإ
 .كسعزتز ااعالقفت اااتفاتي, كسعزتز قراألج ااسعفكف ااألنتي ااخرل

 كال خطين , إعفدةى سكازًف ااكالتفًت ااألسحدة دي أًلنطتي آاتف كااألحتط اايفدئ اتس حتبي سسعبؽ قفاصتف؛ دإفكايف دي كاقع ااألر
 كتشييفف ألف يبؿ ااشعب ااألرتيي , ااألرتف تتبالف ألف أىألتسو؛ إذ أف ىذتفالناحفب ااتكات ااألرتيتي ألف ااشرؽ ااكاط

تسيف ااخطترة دي ااسريتز أيثر عبى ازدىفر ألنطتي آاتف كااألحتط اايفدئ ااسي كأافؤك اقف, ألف ااحرب دي ااشرؽ ااكاط
نففؽ عايرم سرتبتكف20سحسكم عبى اقسصفد قتتألي "  ." أكركقف اافتفكؽ دكالر كا 
ألاسكل ااألييكد ااعايرم دي ااشرؽ ؛ دإف ىف دي ااأًلنطتيئ كىيًر أصدقف,احًب قكاًسيفستـك بف ااكالتفت ااألسحدة اف أدي حتف ك

.  ااكاط اتيكف ألتتدنا
 ألف ااألكارد ااكطنتي دي أيندة اتفاسيف ااخفريتي دي يألتع أنحفء ألحدكدة كألسنفقصي اتس ادل ااكالتفت ااألسحدة اكل يىألّْتيو 

ف حدّّ ألعتف األف تريز عبتو اارئتس أك ألكظؼ,ااعفاـ دي آف كاحد, كااف عفد تي ألنفطؽ ااثالث االاسراستجاؿق دي ك ىنفؾ أتضن
 كألحفكاًي ركاتف سكاتعى نفكذىف دي , دي ظؿ اازألًي اايفرتي دي أكيرانتف,ااألف ااكركقي إاى ااظيكر يألصدرو رئتايٍّ ابتبؽ

 .ا ااشرقتيبأكرك
, اضطيرت ااكالتفت ااألسحدة 2014ألع ااسألراًر سففقـ اازألًي ااكيرانتي ألنذ أكائؿ عفـ  : التحدياُت األمنية األوروبية الجديدة

.  ضقًط خططيف األكاصبي ستبتؿ كيكدىف ااعايرم دي أكركقفل ؿإ

ًذ إدارًة قكش ابابين ألف ااترارات اسيدتد ااألكقؼ ااعفاألي ااسخ؛ ب2004 دي عفـ ا إعفدة سنظتـ ااألكاقع شيال يدمَّ اسخذت عألبتيي 
.   ألع ااسريتز عبى أكركقف ااسي أصقحت أًلنطتي سساـي قفايدكء ااناقي,قشيؿ يقتر

ف قشيؿ يقتراتد قدا ف يقترنا 2014 أف أكركقف دي عفـ    كاضحن , كقدأت رلانعداـ ااألف ألرة أخك ابفكضىأصقحت ألارحن
 كردًع ااعدكاف ااركاي ,ااكالتفت ااألسحدةي دي إعفدة سنظتـ ااألكقؼ ااكركقي ألف أيؿ طألأني حبففئيف دي أكركقف ااشرقتي

.  ااألسزاتد

                                                 
، (2014تشرٌن االول /المجلس االطلسً، أكتوبر:  واشنطن، دي سً) The Future of US Extended Deterrence in Asia to 2025روبرت مانٌنج، 

http//:www.atlanticcouncil.org/images/publications/Future_US_Ext_Det_in_Asia.pdf . 

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Future_US_Ext_Det_in_Asia.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Future_US_Ext_Det_in_Asia.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Future_US_Ext_Det_in_Asia.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Future_US_Ext_Det_in_Asia.pdf
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ألف  ااكالتفت ااألسحدة قػألسضألنف ااسزاـ,2015اإلعالف ااذم صدر أكائؿ عفـ سألثبت ااطألأني ااألرتيتي ابحبففء ااكرقتتف دي ك
:  تبي

تطفاتف قشيؿ دائـ-   .سخزتف أليألكعي يسفئب ثتتبي ألف ااألعدات دي أكركقف, اسيكف قيكار اايسفئب ااألسألريزة دي أاألفنتف كا 

ؼستـك قنشر أحدث كىحدات طفئراسيف ااسيستيتي -   كااحففظ عبى ألاسكلن أعبى ألف قكة ااسنفكب كااسدرتب , دي أكركقف35-كا 
.  2014كااسألفرتف ااسي سكصبت إاتيف دي عفـ 

االاسراستيتي كآثفر ذاؾ عبى , ااكركقياألألف ااألرصكدة ااعيد اايدتد م غتفب اازتفدات اايقترة دي ألتزانتي كزارة ااددفع ؼكألع 
قٌتدى كضعى أمّْ ألكاقعى عايرتيو أألرتيتي ألاستقبتي دي ااشرؽ ااكاى؛ ألف شأنو أف مي  كااألكاقع ألف اادريي ,ااكركقتي ااألرتيتي

 .ااكاط

 :خفض ميزانية وزارة الدفاع األمريكية
دتنف الاسعراض كزارة ااددفع اارقفعي ىزتألي ااعدك اإلقبتألي ألف خالؿ " عبى ااتكات ااألرتيتي أف سيكف قفدرة عبى نقغي م؛كى

 ."ثفف دي ألنطتي أخرلألعسد -  سفرض سيفاتؼ غتر ألتقكاي أك-أىداؼ  كعبى ألراحؿ ألسعددة, كأف سنير ,حألبي كااعي اانطفؽ

اسسيفكز أم قكة  "حتث إنيفااألسكقع أف سزتدى خالؿى ااانكاًت ااتبتبي ااألتقبي, ؼنفتفًت كزارة ااددفًع ااألرتيتي, كدتألف تخسصُّ ب
 ." كيذاؾ دكؿ ااشرؽ ااكاط, ألف دكؿ ااخبتجكأمّْ أليألكعيو , إتراف رى ألف نفتفتً ب كاسيكف أؾ,عايرتي أخرل قعدة ألرات

 ااكالتفت ااألسحدة عبى كزارة ااددفع أقؿ قيثترو ألألف يفنت عبتو خالؿ اافسرة تيكف ألعدؿ إنففؽ س؛عبى اارغـ ألف سبؾ اارقفـ
  اسيكف-اكؿ ألرة ألنذ عشر انكات- كىذا تعني أف ااكالتفت ااألسحدة,ااسي يفنت دتيف سحفرب دي يقيستف؛ ااعراؽ كأدغفناسفف

اتكات ألف اقشيؿو ارتع ااألطفابي اافعبتي كااألحسألبي  دتو كضفعؼست دي ااكقت ااذم ,ةألتزانيةاؿقدرة عايرتي عفاألتي ألخفضذات 
.  ااعايرتي ااألرتيتي

آاتف ك,ااعدكاف ااركايب دأكركقف سحت سيدتدو ألسيدد ؛سكايو ااكالتفتي ااألسحدةي ااف سيدتداتو خطترة دي ثالًث ألنفطؽ رئتاتي
صرارىف ,حتّْيف دي ااألتفه اإلقبتألتًي دي شرًؽ ااصتف كقحًر ااصتف ااينكقيب قيؤىري ااسكسر قاقب ألطفاقًي ااصتف ىفسنسشر دي عبى كا 

ااسألرارى ااسحدم ااذم سفرضو إتراف, كسيدتد عنؼ ااألسطردتف, كانيتفر تكايو  ااشرؽ ااكاط دي حتف ال تزاؿ,نتؿ حتكقيف
ـى ااألحسألؿ ابتقتف كااتألف, كسدىكرى ااألف ااألصرم, كأليألكعيى اازىألفت ااخرل ااسي قد سنفير دي أم كقت  .اكرتف, كاالنتاف

كدي ضكء سبؾ ااألطفاب, كدي اتفؽ ااسفرتخ ااذم أظير ااسيدتدات ااخطترة األف ااكالتفت ااألسحدة ااألنقعث ألف ااشرؽ 
ات ءألف ااحيألي أف نفسرض أف ااأًلنطتي اسقتى دي قفئألًي أكاكتفت كاشنطف, حسى اك سضفإف  ؼ؛اـألاسدااكاط عبى أافس 
 .قدرة ااكالتفت ااألسحدة

 

 
                                                 

 

، (2014آذار /  مارس4: واشنطن دي سً)2014 استعراض وزارة الدفاع الرباعً  وزارة الدفاع األمرٌكٌة

http://www.defense.gov/pubs/20140302_FINAL_QDR_Fact_Sheet_v13_CLEAN.pdf . 

 :Improving the US-GCCSecurity Partnership أنطونً كوردسمان، 

http://www.defense.gov/pubs/20140302_FINAL_QDR_Fact_Sheet_v13_CLEAN.pdf
http://www.defense.gov/pubs/20140302_FINAL_QDR_Fact_Sheet_v13_CLEAN.pdf
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 سؤثر اسيفىفتي قطفعفًت ااسينكاكيتف ااألستدألي االقسصفد ااعفاألي عبى :انتشار التكنولوجيا الفتاكة وتكنولوجيا الدفاع التخريبي
.   ااكالتفت ااألسحدة كيذاؾ ااألف ااعفاألي

 يألتعى عبى حد سترتقيٍّ دإف ااسنقؤ قيف, ك تسعذر عكاقبي ,سطكر دي نفس ااكقتت ااسي سحدث ااف كةقد تيكف ابثكرات ااسينكاكيي
ف ـي ااألزدكجي ىذا ك,ااستنتفت ااألستدألي ااألخصصي االاسخداـ ااألدني أك ااصنفعي ايف سطقتتفته عايرتي أتضن   تنتؿ االاسخدا

 سأثتره ااسراستيي يقتر عبى أحداث ااافحي اإلقبتألتي او, سيكف قدكرىف العقف يدتد ؿ,األيألكعفًت ااصغترًة كاادرادل اؿ إااابطيى 
 .  كااعفاألتي

 سشألؿ ااطقفعي ثالثتي اإلضفدتي ااسياايقترة, كااركقكسفت, كااخكارزألتفت, كااسينكاكيتف ااحتكتي, كااصنفعفت  سطكرى ااقتفنفتإف 
 سسألسع قإأليفنفت ألع يكف سبؾ ااستنتفت يألتعيف, ىذا تستدـي قشيؿو ارتع؛ يؿُّ (حتي ااختر تطقع أشتفء ىذا)ااقعفد كرقفعتي 

نسفيتي ىفئبي .  إتيفقتي كا 

 ,  سقشر ااستدألفتي اايقترة ااسي سحدث دي ااسينكاكيتف ااحتكتي قعألرو أطكؿى كعالجو األألراض ااألزألني اارئتاتي؛عبى اقتؿ ااألثفؿ
ف سطقتتفت ابقتي سساقب دي كيكًد سيدتدات كسحدتفت أألنتيىنفؾ ؼ ااكيو اإلتيفقيكألع ذاؾ  قد ال سيكف ااحيكألي , أتضن

.  ة اسعفطتيف كألكاييسيف قفاتدر اايفدياسعدـااألرتيتي أك ااألؤاافت ااعايرتي 

 كتسطبع عبألفءي , أدل ااستدـ ااألسزاألفي دي عبـ اايتنـك ااصنفعي كااطقفعي ثالثتي ااقعفد إاى إأليفنتي ااخبؽ؛عبى اقتؿ ااألثفؿ
ف  نسفيو, إاى ااحتفء أتضن , عف طرتؽ سريتب طفقعفت -اافتركافت دي ذاؾ قألف- ناقتيكطقعو قايكايسعدتؿ اايكًد اايتني كا 
 . قنفء كراثتييسؿ ألع ,ثالثتي ااقعفد

 ااعألبتي حتث إف,سيدتدات إلدارة اكقفألفسكيتو  قفدةي أليفؿ اايتنـك ااصنفعي ؛ دتد ااسطفعثكرة ااسينكاكيتف ااحتكتيً كقفضؿ 
 .اافتركافت قألف تيفي اكيكد يتؿ يفألؿ ألف عبألفء ااحتفء اابذتف تبعقكف قفاحألض اانككم, دضالن عف ,ايبيه كزىتدةي ااثألف

 عندألف تنظر ااألرء األحسكل ااألعبكألفت , دتركافت يدتدة أصقح أألرنا ألثترنا ابتبؽؽدخؿ

كنتبيف ام , انيـ سضألتف ااسعبتألفت ااقرأليتي قألصدر تقدك قاتطاؾقإـ ؼ؛ ألف افتركسو قأليرد أف تحدد ااعبألفء اايكدى ااكراثيَّ 
 قسضألتف سعبتألفت ااييـك ضألف ألتفطع ققؿ ذاؾقفـ سنظتـ ااتفعدة كقد , شخص عف طرتؽ ااطفقعي ثالثتي ااقعفد ااألنفاقي

.  9دتدتك إقفحتي

اتضفء عبى ااألشيالت  ألف ا كاادرادةاييفت غتر ااحيكأليأليف ا قد ت؛كااستدألفت ااخرل دي ااطقفعي ثالثتي كرقفعتي ااقعفد
 10. ألف خالؿ سأليتنيـ ألف طقفعي قطع غتفر كقطع رئتاتي ابألعدات, كااصنفعتي اارئتاتياابكياستي

سيفكزي  خصـو غتًر حيكأليّْ أمّْ دكاي أك ام  تأليف كألف ثـ عبى قدراًت اإلنسفًج, اقراطيِّ كدتـا طفقعن م ضؼ مكىذا قشيؿو أافاي
.   ااألرتييابيتشتألثؿ سحدتنف يدتدنا كغترى ألسكقع قفاناقي ألف  كىذا ,ااتدرات ااعايرتي

                                                 
publication/140411_Improving_US-GCC_Security_Partnership.pdf. 

http://csis.org/files/publication/140411_Improving_US-GCC_Security_Partnership.pdf
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اتس كاضحف قشيؿ يبيٍّ ألدل االاسعداد ااألرتيي األكاييي ااعدك حفؿ  ؼ؛يفرتي ااألسفحيػػّْػػػػتػػػػػػقفإلضفدًي إاى ااسينكاكيتفت اؿك
 سبعب عبى نتفط قكة ااتكات ,ألففىتـ سشغتبتي ألقسيرةااعدك  ااسخداـ دضال عفااسخداـً طفئرات قدكف طفئر, سألينو ألف 

.   اااألرتيتي كساسغؿ نتفط ضعفو

  سدعكيفرم,ػّْػػػتاػ سسيفكز سطكرات ااتطفع اكااسي, ااغراض سدعك طقتعي ااستنتفت ااثكرتي ألسعددة  ككضكح؛ رقألفقفخسصفر
اؼ سألفألنف األكاقًع ااتكاًت ااعايرتًي دي إطفرو زألنيٍّ ألف خألس ا ألخااعايرم إاى انسيفًج نيجو  دي ااأليفؿ ااألاسخدأليااسطقتتفت 

 .إاى ات انكات

 :ةتزايد قدرات إيران العسكري
ـ اـ تنسقيكا يؿ ىذه ااانكات قريزت ااكالتفت ااألسحدة كااتكل ااغرقتي عبى قرنفألج إتراف اانككم ايثر ألف عشر انكات, كايف

ااسي ك, سرافنيى ااصكارتخ ااسي سألسبييفكخفصين زتفدة قدراسيف ااعايرتي,  دي طرتؽ إاى ااستدألفت ااسي سحرزىف طيراف قفاسألرار
 .ضرب أم ىدؼ ايف دي ااخبتجسألينيف ألف

 . اسطكتًر سرافني صكارتخ شيفب, ااسي تتع ألترُّىف أافانف دي ابابي ايكدقترناقضت إتراف كقسنف ؾ؛دي ثألفنتنفت ااترف ااألفضي

 كىك ااصفركخ ااألطكر ألف  ؛3بكسيكيت سبؾ ااييكد أخترنا قشيف
  عقرىفتو ىفئبي قد ستـكا ألع قدر, ايكرتف ااشألفاتيصفركخ نكدكنج
يألف ألسنتبي,  تأليف إطالؽي ااصفركخ ألف كىحدةو إذ ,قضرب إارائتؿ

 ,نككتي أف تحألؿ أمَّ حألكاي يتألتفئتي أك حتكتي أك تاسطتع ااصفركخ
 سـ سعدتؿ ىذا ؛2007 كقحبكؿ عفـ .قحيـ أاؼ ييـ سترتقنف

شيفب " اصفركخ ا, كىك تعسقر سىيرار"ااغدر"ااصفركخ إلنسفًج صفركخ 
 . يتبك ألسر1,600كايف قألدل " 3

ف قزتفدًة قدراسيف ااعايرتي قصترة ااألدليألف  , ااذم تعألؿ "110-ااففسح ":عزتزات ااعايرتي كأقرزي ىذه اات,قفألت إتراف أتضن
 قأييزًة ااسشعفرو قصرتي, ا, ااذم ألف ااألفسرض أف تيكف ألييزن "ااخبتج دفرس" كااناخي ااألعداي ألنو, , يتبك ألسر250قألدل 

قفتو أيثرى دقين عبى ااىداؼ ااقحرتيكتألسبؾ ااتدرة عبى ف قفخسقفر ك,سكيتًو ضرى  كىك ,قنيفح" 2ايتؿ "قفألت إتراف أتضن
 2,200 تعألؿ قألدل (أرض-أرض)صفركخ ك كه, قفإلضفدي إاى عدد ألف ااألزاتف ااسشغتبتي,صفركخ تعألؿ قفاكقكد ااصبب

                                                 
،  2012آيار /  مايو1سي إن إن، ” ،Documents Reveal Al Qaeda’s Plans for Seizing Cruise Ships, Carnage in Europe"نيك روبرتسون، وبول كروكشانك، وليم ليستر،  8

http://www.cnn.com/2012/04/30/world/al-qaeda-documents-future/. 
أيمول / مركز األمن األمريكي الجديد، سبتمبر: واشنطن دي سي) Game Changers  :Disruptive Technology and US Defense Strategyشون بريممي، وبين فيتزجيرالد، وكيمي سيمر،  9

2013)، ut1}http //:www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_Gamechangers_BrimleyFitzGeraldSayler_0.pdf . 
أيمول / مركز األمن األمريكي الجديد، سبتمبر: واشنطن دي سي) Game Changers  :Disruptive Technology and US Defense Strategyشون بريممي، وبين فيتزجيرالد، وكيمي سيمر،  01

2013)، ut1}http //:www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_Gamechangers_BrimleyFitzGeraldSayler_0.pdf . 
 

 .http://iranprimer.usip.org/resource/irans-ballistic-missile-programمعهد الوالٌات المتحدة للسالم،  " برنامج الصوارٌخ البالٌستٌة إلٌران،" ماٌكل إٌلمان، 

 . /http://www.nti.org/country-profiles/iran/delivery-systems، (2014: واشنطن دي سً) Iran :Missile مبادرة التهدٌد النووي، 

 300، الصفحة 2014: لندن) The Military Balance 2014 المعهد الدولً للدراسات االستراتٌجٌة، 

 .301 نفس المرجع، الصفحة 

 . /http://www.nti.org/country-profiles/iran/delivery-systems، (2014: واشنطن دي سً) Missile: إٌران مبادرة التهدٌد النووي، 

ركزت الوالٌات المتحدة والقوى الغربٌة 
 ألكثر من عشر  النوويعلى برامج إٌران

سنوات, ولكنهم لم ٌنتبهوا كل تلك السنوات 
إلى الثالث سنوات التً قضتها طهران فً 
 .تطوٌرها المستمر وزٌادة قدراتها العسكرٌة
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http://www.cnn.com/2012/04/30/world/al-qaeda-documents-future/
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 .يتبك ألسر سترتقنف

 عألبت ألؤخرنا عبى غتر أف إترافقو اعسألفدىف عبى ااعنفصر ااخفريتي, مكااسطكر ااذم سشيده إتراف دي ااصكارتًخ ااسفرتختي تيع
  ااعبألي ااقحثسكظتؼ ك,ااقراألج اايفألعتي ااسي سريز عبى ستدتـً ااقحفثً   سعزتزألف خالؿً ,سكاتًع قدرات اإلنسفج ااألحبي

ألف ااألريح أف تيكف ايذا ااتطفع ااألحبي ااألزدىر آثفره عظتألي عبى ييكد سطكتر ك,اسطكتر صكارتخ إتراف كقراألج اافضفء
.   كااصكارتخ ااقفاتاستي عفقرة ااتفرات,قرنفألج إتراف ابألريقفت اايكائتي ااسي ساتر قدكف طتفر

دي " اكألتد" إلطالؽ ااتألر ااصنفعي "2-افتر" ااسغبت إتراف ألريقيى إطالؽ ااتألر ااصنفعي ؛2009شقفط / كدي دقراتر
 كستدألت . ألألف تثتر ااتبؽ حكؿ سطقتؽ ىذه ااسينكاكيتف اسطكرات ااألدل ااقعتد ابصكارتخ ااقفاتاستي عفقرة ااتفراتااألدار,

قطفئرات قرتداسكر ااألرتيتي ااسي سعألؿ قدكف " اافكسركس" حتث سـ سشقتو ؛قدرات إتراف ابطفئرات قدكف طتفر قارعيو يقترة
 . سيألؿ قدراسيف االاسطالعتي(أرض يك) كااسي تأليف سييتزىف قصكارتخ ,طتفر

كقد يفف , سترتقنفنألكذج ألسطفقؽ أ يفنت إتراف قفدرةن عبى إنسفج ؛ااألرتيتي" ايفف إتيؿ"قبػ كقعد حفدث ااسصفدـ كااار ااالح
 كىي طفئرة ااسطالع شقح ألسطكرة, 2011 دي عفـRQ-170اتنستنؿ "اطفئرة ار إتراف اػأىذا سطكرنا ال تحألد عتقفه دي ظؿ 

 .سفقعي ابكالتفت ااألسحدة

 :الضعف السياسي لبعض شركاء الخميج
 يفف قعضيـ قفدرنا عبى ااحففظ ,أألفـ ااعفصفي ااكاى االنسففضفت ااعرقتي  دكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتييكدصـسقفتنت أشيفؿ 
كايف اف .  ألف خالؿ ألزتج ألف ااتألع كااخطط اااتفاي كااألعكنفت االقسصفدتي-يألف تفعبكف دائألنف-ااداخبيعبى اانظفـ 

 ااألريح أف تاسألركا دي ااألعفنفة ألف االضطراقفت دي ااانكات ااألتقبي نظرنا كألف-ألاسألرتف ااأًلنطتيى دي حفاي سغتتر كعنؼ 
.  م اسيفىفت غتر ألضألكنيق اسيفىفت حيفـ ااخبتج ااألاسداألي عبى ااألدل ااقعتد قشأف االاسترار دإف-اايقترةاطقتعي ااألشفيؿ 

ااسعقئي  ذاسو؛ دإف   كدي ااكقت, ااسغتتر قيؿ حألفسإاى- قشيؿ خفصكااشقفب-ااخبتجااتـك سدعك شرائحي أيقر ألف أليسألعفت 
 تخبؽ ضغكطنف ىفئبين عبى ااألر ااذم,  قفاغ ااخطكرةاألنطتيؿدا مىد تشيؿ تااييفدتي كااسطرؼ اااني كااشتعي عبى حد اكاء
 .دكؿ ااخبتج إلعفدة ااسكازف قتف ااألف كاالنفسفح

 أدضؿي اقسصفدتنف كأيثري ااسترارنا ألف اانفحتي -ألثؿ قطر كاإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة-قعض شريفء ااخبتج ابكالتفت ااألسحدة
.  ألأألف ألف االضطراقفت اااتفاتي كااسحرتض االيسألفعيبـ اتاكا غتر أنواالقسصفدتي ألف غترىـ, 

سشعر دكاي اإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة قأنيف أليددة قشيؿ خفص ألف ققؿ االنسشفر ااألحسألًؿ ابنشفط اااتفاي اإلاالألي ااداخبي, 
ف  .اايألفعفًت اااتفايى ااسفقعيى ايألفعي اإلخكاف ااألابألتف كخصكصن

                                                 
 .”Iran’s Ballistic Missile Program" إٌلمان، 

 .4 نفس المرجع، الصفحة 

، 4، الصفحة رقم (2010شباط / فبراٌر: واشنطن دي سً)Ballistic Missile Defense Report وزارة الدفاع األمرٌكٌة، 

http://www.defense.gov/bmdr/docs/BMDR%20as%20of%2026JAN10%200630_for%20web.pdf . 

 . http://iranprimer.usip.org/resource/irans-ballistic-missile-program، 3الصفحة رقم  ” ،Iran's Ballistic Missile Program" إٌلمان، 

، 2014حزٌران /  ٌونٌو25السٌاسة الخارجٌة,، (مدونة) Passport" مهالً، ماذا؟ إٌران تمتلك طائرات بدون طٌار؟. هل تنشر إٌران طائرات بدون طٌار فً سماء العراق" إلٌاس جرول، 

http://blog.foreignpolicy.com/posts/2014/06/25/iran_is_deploying_drones_in_iraq_wait_what_iran_has_drones. 

 . نفس المرجع السابق

 . دول مجلس التعاون الخلٌجً هً المملكة العربٌة السعودٌة، واإلمارات العربٌة المتحدة، والكوٌت، وقطر، والبحرٌن، وعمان22

http://www.defense.gov/bmdr/docs/BMDR%20as%20of%2026JAN10%200630_for%20web.pdf
http://www.defense.gov/bmdr/docs/BMDR%20as%20of%2026JAN10%200630_for%20web.pdf
http://www.defense.gov/bmdr/docs/BMDR%20as%20of%2026JAN10%200630_for%20web.pdf
http://www.defense.gov/bmdr/docs/BMDR%20as%20of%2026JAN10%200630_for%20web.pdf
http://iranprimer.usip.org/resource/irans-ballistic-missile-program
http://iranprimer.usip.org/resource/irans-ballistic-missile-program
http://iranprimer.usip.org/resource/irans-ballistic-missile-program
http://iranprimer.usip.org/resource/irans-ballistic-missile-program
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2014/06/25/iran_is_deploying_drones_in_iraq_wait_what_iran_has_drones
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2014/06/25/iran_is_deploying_drones_in_iraq_wait_what_iran_has_drones
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2014/06/25/iran_is_deploying_drones_in_iraq_wait_what_iran_has_drones
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2014/06/25/iran_is_deploying_drones_in_iraq_wait_what_iran_has_drones


 

 

 www.Gulfstudies.info 19االستزاتٍجٍتمزكز انخهٍج انؼزبً نهذراساث وانبحىث 

 دفاسترارىف ,إاى يفنب ااردف, سعد اإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة كاحدةن ألف أقرب ااشريفء اااتفاتتف كااألنتتف اكاشنطفك
كألافىألسيف دي عألبتفت ااسحفاؼ ااسي ستكدىف ااكالتفت ااألسحدة, كدكرىف دي ااحد ألف اانفكذ اإلتراني, كأليفدحي اإلرىفب, 

.  كااسصدم النسشفر ااألكاد اانككتي, يؿ ىذا تيعؿ دكاي اإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة دكاين قفاغي ااىألتي قفاناقي ابكالتفت ااألسحدة

 سخزتف سسخذ شيال ألبألكاف دي كأصكؿو عايرتي ىفألي دي دكاي اإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة, , قراألجي سدرتب أليثفيكابقنسفيكف
قضعي آالؼ ألف ااتكات ااألرتيتي, كيذاؾ سيألبي ااطفئرات ااتكتي ااألنسشرة دي قفعدة كيكد ااألعدات دي ألتنفء يقؿ عبي, ك

 . كغترىف ألف ااألفيف,ااظفرة اايكتي

ث اادكاي قارعيو يقترة, دألف ااألحسألؿ محدـ عألبتي ت كايف يألف ست,ال سكايو أم سيدتدات إزاء ااسترارىف اااتفايأألف قطر ديي 
أف سكايوى صعكقفت دي ألكازني ااسحفظ اادتني األيسألعيف ااصغتر, كدي ااييكد ااألقذكاي االاسثألفر قشيؿ يقتر دي ااسعبتـ عبى 

.  اانألط ااغرقي, كااحفيًي اسبقتي االحستفيفًت ااألسنفألتي ابايفف ااألغسرقتف

ف اااتفايى ااخفريتي عفاتي ااألخفطر ااسي زعزعٍت أألفى ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي, كاإلألفرات ااعرقتي  اسقعت ااتتفدةي ااتطرتي أتضن
.  ااألسحدة, كااقحرتف

كاييت اادكحي ألؤخرنا ألخفكؼ يترانيف دي رعفتًسيف ااألزعكألًي ايألفعفت ألثؿ يألفعي اإلخكاف ااألابألتف, كقفألت قإنيفء اتد 
 كألع ذاؾ, نظرنا اسفضتالت قطر كألكقفيف اايغرادي اااتفاي ,ااخالؼ اااتفاي قشيؿو دعفؿو ألع اارتفض كأقك ظقي كااألنفألي

. , سطفك ااسكسراتي اااتفاتي عبى اااطح ألع يترانيفااألخسبؼ

 , قطر ىي ااشرتؾ ااخر ااافاي ابكالتفت ااألسحدة؛ ساسضتؼ ااقبد أيقرى قفعدةو عايرتيو سفقعي ابكالتفت ااألسحدة دي ااأًلنطتي
؛ إذ سنفط حتكمّّ ألف اانفحتي االاسراستيتيكىك ألريز ,  ااعألبتفت اافضفئتي كاايكتًي ااألشسرؾ كىي ألريزي –اايكتيدي قفعدة ااعدتد 
  دتيفخزفيألف أف قطر افحي ابشرتؾ ااألرتيي م- كأدغفناسففااييكد ااحرقتي ابكالتفت ااألسحدة دي ااعراؽ قو أليألي سناتؽ 

 .ااأليألي ااخرل ااألكاد كااصكؿ ااعايرتي

قفدسراض أف عألفف سخضع اعألبتي انستفؿ ابس )أصعًب قتعيو ألف اانفحتي اااتفاتي ؾ ااقحرتف ستؼيألتًع ديكًؿ ااخبتج, قتف ألف 
.  (ابطفف قفقكساؿقعد رحتؿ 

, كتريع ذاؾ يزئتنف إاى ااسألرار ألتفكألي ااحيكألي األنح ااحتكؽ اايفألبي  قسزاتد ألسصفعدااألخفطر اااتفاتي ابدكايترسفع اتؼ 
 ,ألنظكًر ااصراع ااطفئفيإاى  قشيؿ أافاي تي تنقغي اانظر كايف اسحبتؿ اااتفاي ااقحرتف,األيألكعي أكاع ألف ااايفف

 تعد كىكألف, - ىك ألذيكر دي ااركاتي ااغرقتيحاب ألف-كسحرتض حيكألي ااقبتي ااانتي ضد ااألعفرضي ااسي تتكدىف ااشتعي 
تحظى سدخؿ إتراف يألف , ايفكف ااحيكألي, كىنفؾ شتعي ألكاؿفف ايٌني غفاقنف ألف تسنتدككؾ ايففه ألحبيؿىنف؛ إذ إدراطنف دي ااسقاتط

.   األألبيي ااقحرتف قفاستدتر ااكايب, كذاؾ ألف خالؿ عنفصر ااألعفرضي ااقحرتنتيااداخبتيااخفي قؿ اانشط دي ااشؤكف 
نيف ألاسألرة دي ألشفريي كاشنطف, قكيكد خالتف عدة داخؿ ااألعفرضي ااقحرتنتي ألكااتي أسدعي ااألنفألي أف ادتيف أداي ستضي ب

.  إلتراف كسعألؿ ألعيف قشيؿ كثتؽ
 , قفـ قسأختر ااحؿ ااألاسداـ؛ سدخؿ إتراف ااألزعزع االاسترار دي ألكاييي عبى ااألفألاسندكألع ذاؾ, دإف ردَّ حيكألي ااقحرتف اؿ

كيؿ ىذا ... كعدـ سنفتذ ااألطفاب ااألشركعي ابعنفصر ااتكألتي داخؿ ااألعفرضي,كقسأختر سنفتذ اإلصالحفت ااحيكألتي ااحتتتي
 .  عبى اكء ااألنفألي اكءنا أألرزادألألف 
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I' '- 

: سعكد حتكؽ ااصكرة إاى.  في خميج عمانUSS Nimitz ىاوكي تقمع من حاممة طائرات E-2Cطائرة من طراز       .اإلعالم التخصصي من الدرجة الثالثة ناثان ماكدونالد/ البحرية األمريكية
 أف  اكاشنطفال تأليفك, ااقبدى ساسضتؼي اااطكؿى ااخفألسى ابقحرتي ااألرتيتيكالاتألفأف اكاشنطف, ا قفاغاتثتر ألأزؽي ااقحرتف قبؽ

.   يؿ ألف تألينيف دعبو ىك سشيتعي ااحؿّْ ااابألي قتف حيكألًي ااقحرتف كألعفرضتيف,سيقر ااألنفألي عبى االنفسفح اااتفاي

 سرل اارتفض ؛ حتثااقحرتفدي عبى ااارة ااحفيألي  ايف يقتر سأثتر ااألألبييى ااعرقتي اااعكدتي أف كألف عكاألؿ ااسعتتد ااخرل
ألف تفار ىذا ك,إتراف اغرتأليف ااستبتدم أليابه قكيو آخر ديك ك,ؿ سيدتدنا عبى ألصفاًحيفألثأف ااسأليتف ااشتعي دي ااقحرتف م

دي   ابتضفء عبى االحسيفيفت ااألحبتي ضد ااحيكألي ااقحرتنتي,ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي ألئفت ااتكات إاى ااقحرتفإرافؿ 
 .ـ2011آذار / ألفرس

إلصالح قاقب نظفأليف إاى ا-شرتؾ ااخبتج اايثر أىألتي قفاناقي ابكالتفت ااألسحدة-ساعى ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتيدكألف ألف 
.  اااتفاي ااألقيـ, كسريتقسيف اادتنتي ااصفرألي, ااسي سعسألد عبى ااتدكاكيتي ااألحفدظي يدنا

, سيد ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي نفايف دي ألرحبي حريي كاط االضطراقفت اإلقبتألتي, كااستدـً ااذم سحرزه إتراف دي  ااتـك
.  ااأًلنطتي, كعالقًسيف غتًر ااألؤيدة ألع كاشنطف

 كسحفدظ انيفابطايف  كاالاسففدة ألف أنظألي اارعفتي ااسي سكطد ,كاساسألر ااارة ااحفيألي دي اعسألفدىف عبى رأس ألفايف اايفئؿ
نفؾ حدّّ األف سنفتو ااألألبيي عبى إايفت رقألف تيكف ق ؼ؛نيف قألكاييًي ااتتكد ااألفاتي ااألسزاتدةغتر أ,عبى االاسترار ااداخبي
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.   ألصر ألثؿ حيكألي دي حتف أنيف سدعـي ااحيكألفت ااانتي ااخرل دي نفس ااكقت,,ااألعفرضي

 سسزاتد ألطفاب ااشقفب ااسي سثتر ااتبؽ, كيذاؾ سزداد ااألطفاب ااأليسألعتي قرعفتيو صحتيو أدضؿ, كقفاسعبتـ ف ذاسو؛كدي اا
.  كااقنتي ااسحستي, كقسكدتر درص ااعألؿ

 ااألسكقع أف؛ دإف األألبييؿااذم تيتٌدر ااف قأقؿ ألف رقع إيألفاي اإلنسفج ااانكم ك, د االاسيالؾ ااألحبي ابطفقيمزاكدي ظؿ ت
.   قحبكًؿ أكاخًر عشرتنتفت ااترف ااحفايتر سصدألعدالت ااتااألألبيي ااطفقي باسيالؾ تفكؽ ألعدؿ ا

ف عبى ألدل دسرة طكتبي ألف دي حفؿ ألف ك سكدتر ااابًع  دي اقتؿ  تيفدحي اانظفـي رقألفؼاازألف؛إذا ااسألر اعري اانفط ألنخفضن
.   شرعتي اانظفـعفاي ااصكات ااألنفدتي قإاتفط تألف ثَـّ دتد تيكف ىذا ااألر قفعثفعبىكااخدألفت ااعفألي, ك

 دي حتف يفف ااسحكؿ اااتفايُّ ألف ااألبؾ عقداهلل إاى ااألبؾ ابألفف سحكالن ابانف, دإف ااختر ألفزاؿ تحيـ ؛أخترنا كاتس آخرنا
 .كضًع حير ااافس ابيتؿ ااتفدـ ألف ااتتفدة اااعكدتيألسحألال عبءى ,  سفأليقفعفاتي

دارتيو يقترة ا اادكاي سكايو سحدتفتو  غتر أفظفىرم, االـو غفكةي قد تقدك عبى عألفف  دي ظؿ اانألك ااايفني ااألطرد , قسصفدتيو كا 
 . كستبص عفئدات اانفط ألف ييي ثفنتي, ألف ييي

 قبتتف إزاء ألف اتحدث فنيـ ال تزااككاؾ, فألعظـ ااعألفنتي؛ تحظى ابطفف عألفف قفقكس قف اعتد قحبٍّ ألف اانفحتي اااتفاتي
ألرض, كألف ااألأليف أال كىكدي ألرحبي صراع كألغفاقي ألع اؿ, قبغ ألف ااعألر أرقعين كاقعتف عفألنفمقفقكس  إذ أف 25,رحتبوقعد 

.  تعتش دسرة أطكؿ

غرتب دي ااألر يكنو اؿك,1970قفـ قفقكس قعألًؿ اايثتًر اسطكتر قالده كردع أليفنسيف اإلقبتألتي ألنذ اإلطفحي قكااده دي عفـ 
ف يفف ألف شريفء درقألف قألفرده سترتقنف, نيفزاتؽ يؿّْ سبؾ اإلمحؽااسطفع ت  كعدد قبتؿ , عدده قبتؿ يدنا ألف ااشريفء اإلقبتألتتفكا 

.   كزتره ااألاؤكؿ عف اااتفاي ااخفريتي, تكاؼ قف عبكمألثؿ,  ذات ااحظكة كااثتي ألف ااألاسشفرتفيذاؾ

 أك ,تأليف ااكثكؽ قيف ألؤاافت اتفاتي دي ظؿ انسففء كيكدء أك أقنفء اتيكنكا قألثفقي كرثي ااعرش, كاأشؽكدي ظؿ انسففء كيكد 
ألرحبي ااتبؽ إزاء احسألفاتي ألركر عألفف بقفاغ  بكفتشعردإف يثترا ألف ااألحببتف أم أطراؼو سدتر ااألرحبي االنستفاتي قشيؿ دٌعفؿ, 

.  عدـ االاسترار قعد حيـ قفقكسألف االضطراقفت ك

غفاقتي ااعألفنتتف اتاكا اٌني حتث إف , كدتنتيأ انتافألفته طفئفتي فال تكيد دي عألفإذ , أال نقفاغ دي ىذا ااشأف؛ دتنقغيكألع ذاؾ
  ااعنؼ اااتفاي دي تتبؿ ألف درص ألف كىذا,(طفئفي الىكستي أقرب إاى ااشتعياإلقفضتي  )فكف إقفضيكألابـىـ أك شتعي؛ قؿ 

 قتف ااشألفؿ  ااناقتي اايركح ااتدتألي كاافكارؽ االقسصفدتيكرغـ ذاؾ دتنقغي أال سغتب عف ااذىفف سبؾعألفف قعد رحتؿ قفقكس, 
 . عنفصري دٌعفايه كانسيفزتيه يدتدةااسي سزيي أكارىىفالضطراقفت اااتفاتي ااسي قد سيكف اققف األكيي ألف اكااينكب, ك

 يغرادتسيف قفانظر إاى دكاي حتكتي قفاناقي ابكالتفت ااألسحدة كاالقسصفد ااعفاألي, كايف ااذم تيعبيفسج اانفط سفعألفف ال 
 سكدر ألثؿ سبؾ ااألألتزات, كاتط إقبتأليىف ؾىف ااداخبي, كااسافألح اادتني, كااكاطتي كاالنفسفحتي, كدكرئاالاسراستيتي, كىدك

.   دكاي أليأليىفتيعؿ
                                                 

 ://http، 2015كانون الثانً /  ٌناٌرForeign Affairs,23" ، ولٌس مستقبال،ٌالماذا ٌعد الملك سالمان ماض: طرٌق المملكة العربٌة السعودٌة لألمام" بالل صعب، 

www.foreignaffairs.com/articles/142809/bilal-y-saab/saudi-arabias-way-forward. 
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 سترتقنف ألف إألدادات %40 إاى %30ااذم سألر ألف خالاو ألف ك عبى اانصؼ ااينكقٌي ألف ألضتؽ ىرألز, فساتطر ابطيي عألف
 قنكات ااألتفه ااعألتتي اارئتاتي كااألألرات ؛ يكفخطكرةااألكرة  كأيثر ,(كساتطر إتراف عبى اانصؼ ااخر)اانفط دي ااعفاـ 

ف ااصكؿ ااعايرتي ااألرتيتي دي عألفف, قألف دي ذاؾ قفعدة ,ااألالحتي دي ااألضتؽ ستع دي ااألتفه ااعألفنتي  كسسألريز أتضن
ألصترة اايكتي كقفعدة ثألرتت ااقحرتي اايكتي ابطفئرات اادكرتي ااألضفدة ابغكاصفت, دي حتف أف ااتكات اايكتي ااألرتيتي ايف 

.  حؽ ااكصكؿ إاى ألطفر اتب اادكاي

 .اسقتى عألفف ذات ااىألتي االاسراستيتي ااافاتي األف ااخبتجؼ- عبى كيو ااخصكص-أألف قفاناقي ابتكل ااغرقتي

اتفاي قفعسألفد  األح حيـ أارة ااصقفح قذيفء ؛ دتدكال سزاؿ اايكتت سحفكؿ ااألكازني قتف ااحيـ ااألبيي كاالنفسفح اااتفاي
, االقسصفدتي ااسنألتي طرتؽدي تقتى حير عثرة ااستبب اااتفاي غتر أف ألحدكدةو اسينًب عدـً االاسترار,  اتفايو قراألفنتيو 

 .تعفني اايكتستكف ألف اخط ايسألفعي إاى حد ألف, أدل إاى اندالع ألظفىرات ألنفىضي ابحيكأليك

 اعسألفدي اايكتت ااألاسألر عبى ااكالتفت ااألسحدة إاى ألكقًعيف االاسراستيي عبى رأس ااخبتج, قتف ااعراؽ كااألألبيي ااعرقتي سيئم
نسفًييف  كناقًي صفدي ,(2020ألف ااألحسألؿ أف سصؿ إاى أرقعي ألالتتف قرألتؿ تكألتنف قحبكؿ عفـ ) م اايقترانفط ااااعكدتي, كا 

ف اـ - كسيرقًسيف ااألفتدة,(ألف ااألسكقع أف سظؿ كاحدة ألف أىـ اادكؿ عبى ألدل ااانكات ااخألس ااألتقبي)ااسصدتر  سيف كا 
.  اإلصالح اااتفايأليفؿ  دي -ألثفاتي

 ألع ااتكات اايكتستي, كسنفتذ أليفـ ت ألشسريي تخضعكف اسدرتقفندم دي اايكتت,جحك ثألفنتي آالؼ فادل ااكالتفت ااألسحدة 
 كسظؿُّ ,ا قفعدة عايرتي دي اايكتت, نصفيـ سترتقنف ال تزاؿ نشطةى خألسى عشربدظ ااقنسفيكف تتحك,ااألراققي, كقنفء قدرات ااشرايي

 ألف ااكصكؿ إاى نيفسألؾ؛إذ سعسقري قؤرةاسألريًز ااتكاًت ااألرتيتي ااييكتتي اادكايى ااسي ال غنى عنيف قفاناقي ابكالتفت ااألسحدة
 .ألنطتي ااخبتج

غتفب إصالحفت اإلدارة كعدـ قنفء ااألؤاافت اافعفؿ, قد تضعؼ حبففء ااكالتفت ااألسحدة دي ااخبتج ؛أف كأليألؿ ااتكؿ
.  اتفاتنف, ألألف تساقب دي كيكد ألعضالت اتفاتي قفاناقي اكاشنطف

عدـ إاى ىؿ تيب اإلطفحي قحيكألفت ااشريفء دي أًلنطتي ااخبتج ألف ققؿ ااعنفصر ااألعفدتي ابكالتفت ااألسحدة, ألألف تؤدم 
!! ؟ااكصكؿ ااعايرم قشيؿ أارعألف سأليتف ااكالتفت ااألسحدة 

 

 

 

                                                 
، 2014تشرين األول /  أكتوبرForeign Affairs,31" كيف أصبحت سمطنة عمان البمد التي ال غنى عنيا في الشرق األوسط،: الشريك الصامت"بالل صعب،  52

http//:www.foreignaffairs.com/articles/142323/bilal-y-saab/silent-partner. 
، 2014آٌار /  ماٌوForeign Policy,8" صورة للجٌش بوصفه ٌقوم بعمٍل مستمٍر،" روزا بروكس، 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/08/portrait_army_work_in_progress_regionally.aligned_forces_raymond_odierno . 
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 :تحمل السمفية الجيادية
ال تسحألؿ ألاؤكاتين أيقرى ألف ضألفف االألي ااشعب " أنو ؛2010 دي ااسراستيتي ااألف ااكطني اعفـ قد أيد أكقفألفافؾ

 ."ااألرتيي
 عألبتفتً نشفط ااكالتفت ااألسحدة كقكة دعفاتسيف دي  قاقب ؛اكالتفت ااألسحدةسيف ؿ أليفيـإثرسدىكرت قكة سنظتـ ااتفعدة كأسقفعييف 

, كأحقطت ااألؤاألرات اإلرىفقتي, ( ذاؾ أافألي قف الدفألثؿ)ااسي قسبت أك اعستبت يقفر ااتفدة اإلرىفقتتفك,أليفدحي اإلرىفب
.  كقطعت سألكتؿ اإلرىفب

 عبى اسيفعبى شيء ددالااسي إف دات , رىفقتي؛ كقعت دي قفرتس أليألكعي ألف ااييألفت اإل2015يفنكف ااثفني /  تنفتر7كدي 
 ىك كاضح يألف-كسعتتدنا أيثر انسشفرنا إاى شيؿو  سيدتد ااألسطردتف اتسحكؿ, قد انسيتكأتدتكاكيتسوأف ااحرب ضد سنظتـ ااتفعدة 

 .ألألف تيعؿ ألف ااصعكقي قأليفف ىزتألسو كااتضفء عبتو, -داعشألف ظيكر 
خطر قاقب ااسطرؼ اإلاالألي, ؛ألعرضين اؿألصفاحي ااكالتفت ااألسحدة دي ااشرؽ ااكاط كاالأليي شريفء ااخبتجكىيذا سظؿُّ 

.  ااذم انسشر ألنذ قداتي االنسففضفت ااعرقتي
قنفس اافعفاتي ااسي يفنت عبتيف حألبي أليفدحي اإلرىفب, ال تكيد أم شيء تشتر إاى سضفؤؿ أتدتكاكيتفت ؛ ؼعالكة عبى ذاؾك

ااسراستيتين إلعفدة سيألتع ا درصة ايتفنفت ااييفدمؿدرت ااعدتدي ألف اازألفت اإلقبتألتي قؿ ك,ااحريفت ألثؿ سنظتـ ااتفعدة كداعش
 كسشألؿ سبؾ اازألفت ااحرب ااىبتي ااألكيكدة دي ,  االنسشفرألنفطؽ يدتدة كسكاتعإعفدة ااسكزتع عبى  ك, كاـ ااشسفتصفكؼاؿ

اكرتف, كزتفدة ناب كقكع ااتألف دي حفاي ألف اافكضى, كاتفافت ااعراؽ غتر ااألاسترة, كانعداـ ااتفنكف دي اتقتف, كانعداـ 
.  ااألف دي شقو يزترة اتنفء ااألصرتي

 !! اااقفب اايذرتي ابعنؼ اااتفاي ألكيكدةت اسقتى ااييفدتي ااابفتي ألفداـ؛قفخسصفر

                                                 
 . http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf، 2010آٌار /  البٌت األبٌض، استراتٌجٌة األمن الوطنً، ماٌو

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
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يف اارئتاتيى قكضكحو ؛ايي سيكف ااسراستيتي كزارة ااددفع ااألرتيتي أيثر دعفاتي دي أًلنطتي ااخبتج  تيب عبى كاشنطف أف سحددى ألصفاحى
ف ابكالتفت ااألسحدة دي يثتر ألف ااحتفف حكؿ ألف تشيؿ ألصبحي رئتاتي ك اااتفاي ااخفريتي ااسفقعك تسنفقش ألسخصص,دي ااأًلنطتي

 كترل ,أدضؿ كافئؿ ااحففظ عبى سبؾ ااألصفاححكؿ , كيذاؾ (كدي ااشرؽ ااكاط قشيؿ عفـ)ابكالتفت ااألسحدة دي أًلنطتي ااخبتج 
 ألصفدر ااطفقي ااسي سسريز دي ىذا اايزء ألف دي-إف اـ تيف ااكحتد-ااقعض أف ألصفاح ااكالتفت ااألسحدة سيألف قشيؿ أافاي

 . كألف ااألفسرض أف سيكف أمُّ ألصفاحى أخرل ثفنكتين, أك ألسعبتي قحألفتي إألدادات ااطفقي ااعفاألتي كحرتي ااسيفرة,ااعفاـ

تراف, كدكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتيي اااسي حتث, ال تأليف ااألقفاغي دي أىألتي ألكارد ااطفقي ااسي سسألسع قيف ااألنطتي  سحسفظ ااعراؽ, كا 
 ألف يؿ اانفط %24نسج ديكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتيي كحدىف ألف تترب ألف كت, ألف احستفطي اانفط عبى ىذا اايكيب%48قنحك 

إذ ,  ألقفشردي حتف أف االقسصفدى ااألرتييَّ ال تعسألد عبى ألكارد ااطفقي دي أًلنطتي ااخبتج قشيؿو ك,ااألسداكؿ دي اااكاؽ ااعفاألتي
ف االقسصفد ااعفاألي تعسألد أ إال قفارغـ ألف ذاؾ, 2013 دتط ألف كاردات اانفط ااألرتيي قفاناقي اعفـ%20,5ااخبتج  أًلنطتي سضـ

.  عبتيـ قفافعؿ

 زتفدة  افعدت عبى اف ااسينكاكيتفت ااحدتثيى دي ااسخراج ااغفز ااطقتعي كاانفط؛أيثرقشيؿ انخفض اعسألفدي ااكالتفت ااألسحدة قد ك
 كايف نظرنا ايكف اكؽ اانفط اكقنف عفاألتنف, داسرسفع أاعفر اانفط إذا اخسفى نفط ,اإلنسفج ااصخرم دي ااكالتفت ااألسحدة ااتفرتي

 ألف شأنو أف تضرَّ قفالقسصفد ااعفاألي, قألف  ألف كىذا,ألنطتي ااخبتج ألف اااكؽ, كاسددع ااكالتفت ااألسحدة أيثر ابحصكؿ عبى ااطفقي
؛ إذ تنقغي ااسفرقي  كاذاؾ دإف ديرة سخبي ااكالتفت ااألسحدة عف نفط ااشرؽ ااكاط ديرة خفطئي,دي ذاؾ اقسصفد ااكالتفت ااألسحدة

 االاستالؿ دي أليفؿ كقتف,-2030ىدؼ ألحسألؿ سحتتتو قحبكؿ عفـ -ااألسحدة االيسففء ااذاسي اطفقي ااكالتفت كعدـ ااخبط قتف 
سعسألد ااكالتفت ااألسحدة قنفس ااتدًر عبى إأليفنفت أكركقف, كاالقسصفدات اارئتاي ؛ عالكة عبى ذاؾك, ااطفقي, كىك اااعي غتر ااكاقعي

ااسراقطى االقسصفدمَّ كألف ثىألَّفإف ,  تيكف ااسددؽ ااألكثكؽ ابنفط كااغفز دي ألسنفكؿ اايألتعيي ؿ,ألثؿ ااتفقفف كيكرتف ااينكقتي كااصتف
 .قتف اادُّكؿ تعد سراقطنف حتتتتنف دي عصر سسزاتد دتو ااعكاألي قفاسألرار

 ىنفؾ ثالثي , دإف ااطفقيى اتات ااعفألؿ ااكحتد ااذم تؤثر عبى ألصفاح ااكالتفت ااألسحدة االاسراستيتي دي ألنطتي ااخبتج؛كألع ذاؾ
 ااسصدم ابأليألكعفت اإلرىفقتي ااسي :ثانًيا ,ألنع انسشفر أابحي اادألفر ااشألفر:  أوالً ؛ألصفاح أخرل ابكالتفت ااألسحدة عبى ااقؿ

.  ضألفف االألي ااشريفء اإلقبتألتتف ابكالتفت ااألسحدة:ثالثًا ,ساسيدؼ ااكالتفت ااألسحدة كااصكؿى اايفألي ابكالتفت ااألسحدة دي ااأًلنطتي
ذا   كنظفـ ألنع , كاتيكف سحدتنف يقترنا ابنظفـ ااعفاألي,خطرنا يقترنا عبى ااألًف اإلقبتأليّْ قدكره ىذا اتشيؿ إف  ؼ؛إتراف انسشر نفكذي ألف كا 

                                                 
-http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical، (2014حزٌران / ٌونٌو: لندن) BP Statistical Review of World Energy شركة البترول البرٌطانٌة، 

review-2014/ 

BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf. 

 .8الصفحة رقم .  المرجع السابق

-http://www.statista.com/statistics/191254/percentage-of-us" ،2013 و2000واردات النفط للوالٌات المتحدة من الخلٌج الفارسً كنسبة من مجموع الواردات بٌن عامً " ستاتٌستا، 

petroleum-imports-from-persian-gulf-since-2000/. 

، BP Projection  :U.S. Will Be Energy Self-Sufficient by 2030 ”،U.S. News & World Report,January 16, 2013" مٌج هاندلً، 

http://www.usnews.com/news/articles/2013/01/16/bp-shale-boom-key-to-us-energy-self-sufficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 استزاتٍجٍت انىالٌاث انمتحذة انذفاػٍت فً انمستقبم
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ف ااألكيكدى دي ااشرؽ ااكاط اايقتر-ساقب اإلرىفبكقد , انسشفر ااابحي اانككتي ,  ااالؼ ألف ااقشرأركاحإزىفؽ  دي -كخصكصن
  ,كيذاؾ سعطتًؿ ااحتفة اااتفاي كاالقسصفدتي داخؿ ااأًلنطتي كخفرييف

 . اف ىؤالء ااشريفء تدعألكف ااألف اإلقبتألي؛ تشيؿ أألف شريفء ااخبتج اكاشنطف ألصدرى قبؽو ألاسألرٍّ كطكتًؿ ااألدل:وأخيرًا

ااردع, كااطألأنتني, كأليفدحي : كىي يألف تبي, ةىأليدي اا سسففكت ,سرسيز ااسراستيتي ااددفع ااألرتيتي دي ااخبتج عبى أرقع ريفئزى 
.  اإلرىفب, كااسنألتي اااتفاتي

 أىداؼ ااكالتفت ااألسحدة طكتبي ااألدل دي ااألنطتي قشيؿ ف تخدألك؛إذ أف سقتى أكؿ ثالث ريفئز يعنفصرى رئتاتيو االاسراستيتينقغيم
 قاقب سريتزىف عبى االاسترار ؛م اـ سضعو كاشنطف ضألف أكاكتفسيف افسرة طكتبيذ ااسنألتي اااتفاتي, اؿغتر أف ىنفؾ ألحكر,يتد

ساققت ااانكات ااسي كاتد ,ج ااألسحدة األنطتي ااخبيااكالتفت أيقر دي أيندة اشغؿ حتزمأف كىك ألف تسطبب كااألًف قصترم ااألدل, 
 . دي أف سيكف ااسراستيتي ااددفع دي سبؾ ااألنطتي غترى دائألي؛قضسيف كاشنطف دي سيفىؿ ااتضتي ااحفاألي ابسنألتي دي أًلنطتي ااخبتج

 . كغترى قفدرة عبى ألكاييي االسيفىفت اإلقبتألتي كااعفاألتي ااألسزاتدة,كأخترنا كاتس آخرنا, دإف االاسراستيتي غترى دتنفألتيتيو قفاشيؿ اايفدي

 الردع
إتراف عبى ااابحًي اانككتي, كأف   عبى ااسراستيتي ااددفع ااألرتيتي دي أًلنطتي ااخبتج أف سكاصؿى اعتىيف األنًع حصكؿً نقغيم

رغفأليـ إلترافحضكر اإلقبتأليسسضألف خطسيف احسكاءاؿ ذك ألاستقؿ إتراف ىك ااألسغتر إذ أف , , كردعيف عف أليفيألي يترانيف أكا 
.  اايثر أىألتي دي سحدتد سطكر خطط ااكالتفت ااألسحدة دي ألنطتي ااخبتجااففعبتي 

؛ ىك  ككقًؼ قدرات إتراف دي صنع ااتنقبي اانككتي قارعي,م قرنفألًييف اانككصً االسففؽي اانيفئيُّ ألع إتراف دي ستبيرقألف تيكف 
ال تسطبب أمَّ سغتترات يكىرتي دي ااسراستيتي ااددفع ابكالتفت ااألسحدة, كااألر حتث , كااألنطتياااتنفرتك ااألثفاي ابكالتفت ااألسحدة 

ف يفف ال تزاؿ أليألنف-ااقؿ أىألتي   . ىك سعدتؿ ألكاقع ااتكات ابكالتفت ااألسحدة-كا 
سرسيز ااسراستيتي ااددفع ااألرتيتي دي ىذا اااتنفرتك عبى ااكقفتي, كايف اتافعد سبؾ ااأليألي االسففؽ اانككم ااذم اتصعب أألر 

 دبف سيكف قفدرة عبى صنع قنقبي يدتدة, قاقب ؛داخ االسففقتيكدي حفًؿ ألف إذا قفألٍت إتراف ب,ااغش إلتراف دكف ااكقكع قيف كألعفققسيف
 إاى-ااخبتج دإف ألكاقعى ااتكات ااألرتيتي دي أًلنطتي ؛االسففقتي بإترافااسزاـ  كدي حفؿ ,ااتتكد ااستنتي ااألفركضي عبى قرنفألييف اانككم

 قألف تيفي استـك كاشنطف قسيدتد عايرم إذا اـز ااألر, كيذاؾ قكتيه -ااألنطتييفنب ااتدرات االاسطالعتي ااسي تأليف نشرىف دي 
 اتيكف ادل ااكالتفت ااألسحدة ؛سففقألت ااألكر كأدت إاى حرب عبى نطفؽ أكاعكدي حفؿ ألف إذا ,سكيتو ضرقفت عتفقتي إلازاـ إتراف

 .ألف تيفي ألف ااكقت اسأسيى قسعزتزات ألف عشرات ااألكاقع عبى ألاسكل ااعفاـ

 كدشؿي اايفنقتف دي حؿّْ اازألي -, أكقفألفحاىب ألف قفؿ–اتيكف اسففقنف قفاألنفصفي ايف احسألفالت ااسكصؿ إاى اسففؽ نككم ألع إتراف
 , , كااعتقفت اااتفاتي ااداخبتي اطيراف  ااألسقفدايعدـ ااثتيااسألرارتي  ااصعكقفت ااستنتي, ك:ألف ألثؿاانككتي نفقعه ألف عدًة عكاألؿى

 يكفات؛حصبت إتراف عبى ااابحي اانككتيألف إذا ؛ؼ اانظًر عف اااقفبصرؼً بك, ككاشنطف كغترىف ألف ااعكاصـ ااغرقتي ااخرل
 .ءأيثر حزألنف كأيثر احسكا سيكف  كسطكتر ااسراستيتي ألسعددة ااطقتفت,سيدتد خططيف اإلقبتألتيل ؿ ألرغألي عااكالتفت ااألسحدة

 ااسدألتر ااألفدم اقرنفألييف اانككم, كىزتألي يتشيف, كرقألف قيدؼ, نككتنفال تأليف سصكر سنفتًذ ىيـك شفألؿ ضد إتراف ااألابحي 
 . ااعألبتيسبؾألثؿ ألدل حيـ ااألخفطر ااألحدقي ب ااكاضح إذ ألف,ااسخبص ألف قفدسيف اااتفاي

 تيعبييف  ااألر ااذمىف أم قدرات ألضألكني استـك قضرقي ثفنتي اانكات,دم ؿتس كؿ,سألسبؾ إتراف سرافنين نككتي صغترة؛دي قفدئ ااألر

                                                 
-http//:nationalinterest.org/feature/nuclear-deal-iran، 2014تموز /  ٌولٌوNational Interest,1" تحدي انتشار األسلحة النووٌة،: االتفاق النووي مع إٌران" ماثٌو كرٌونج، وباري بافل، 

the-proliferation-challenge-10794. 

، تستطٌع إٌران من ( اآلنقطعون خاللها محادثاتهممثل الشهور التً ي) فً التوصل إلى اتفاق نهائً، وقد تستمر المحادثات لبضعة أشهر أخرى P5+1قد تفشل إٌران ومجموعة .  وٌمكن تنفٌذ سٌنارٌوهات أخرى

 .استمرار المفاوضات أثناء مواصلة برنامجها النووي سًرا (2استمرار المفاوضات بحسن النٌة واالمتناع عن تخطً أي خطوط نووٌة حمراء، أو  (1: خاللها اآلتً

 .http://nationalinterest.org/commentary/no-hotline-tehran-6489، 2012شباط /  فبراٌرNational Interest,10" ال ٌوجد خط ساخن لدى طهران،" بالل صعب، 
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إذ , دإف ألكقؼ إتراف ااحافس قد تعتد ااخطط ااعايرتي ابكالتفت ااألسحدة؛ ذاؾكرغـ, عرضين اغفرةو ألف ااكالتفًت ااألسحدًة انزًع اااالح
ف إذا أدريت  حفؿى احسداـً اازألًي إاى ااألعفيبًي قضرقيو ااسقفقتيو؛ إترافضطرُّ  ترقألف خكدنف ألف دتداف أابحسيف اانككتي ااتبتبي, كخصكصن

  دي ردّْ دعؿو  كاالاسخقفراتإتراف ااألحدكدةي دي ااتتفدة كاااتطرة كاالسصفالت  قد سساقبي قدراتي ؛ ذاؾكدضال عف, أف ااضرقيى كشتيي
 . خطتر أثنفء اازأليعيايٍّ 

 إذا سحصبت كاشنطف عبى ألعبكألفت دقتتي ,إطالؽ غفرة انزع اااالح ضد إتراف ااألابحي نككتنف اسيكف أقؿ خطكرة كأيثر يدكل
 .ضألفف أف سبؾ ااابحي اف سسحرؾ أك تسـ إطالقيف ققؿ ااضرقفتألع , ا كألكاقعو دي إترافحكؿ عدًد رؤكس ااحرب اانككتي

 إذا اصي ضئتبي, كخ رقألف سيكف درصي,ع ااسخقفرات دقتتي حكؿ يؿ سبؾ ااىداؼم كيفالت ااألخفقرات ااألرتيتي سيـإف ألحفكاي
كألف أف ااابحي اانككتي قد سيخفى دي أليففو ألف أك سسحرؾ ألف أليفنيف, ؛ حتث دشبت دي يشؼ ييكد إتراف قفاسفيتر دي ااألتفـ ااكؿ

 ققؿ شف أم ألبتفيعؿ كاشنطف سفير م أك ااغألكض االاسراستيي, ألألف ااعألبتفتإف إتراف قد سخبؽ حفاين ألف عدـ ااتتتف دي ثَـّ ؼ
 اسسأليف ألف ااسخداأليـ ضد ألصفاح ااكالتفت ااألسحدة دي ؛ف ألف أيؿ ااقتفءا االح نككم كاحد أك اثفىكإترافقسحسفجكألف ,ىيـك

.  إارائتؿاسيفه  أك أف سطبتيـ دي ,ألنطتي ااخبتج

 قشيؿو يتد, قفاتضفًء عبى يألتع دَّذافي ـكألف غتر ااألؤيد أف تتكـى ااييـك ااألرتيي ااستبتدم, أليألف يفف ىفئال كأليألف ؛قفخسصفر
إذا حفؿ ألف ,تيب أال تيكف ىنفؾ أم أكىفـ حكؿ االاسترار االاسراستيي دي ألنطتي ااخبتج. ااابحي اانككتي ااسي سألسبييف إتراف

اادكؿ اإلقبتألتي ألف كاييت  إذاالاتألف- ألسعددة ألحفكؼ قأزألفت خطترة دفاكضع-ااألر اتسففقـ قؿ, األسبيت إتراف أابحي نككتي
ارائتؿكألف اايدتر قفاذير أف .  ألألفثبيعبى قنفقؿذاؾ قفاحصكؿ ااخرل   أك ,ألكاعتد اارحالت ابصكارتخ ااقفاتاستي قتف إتراف كا 

سكازف قبب ألكازتف اؿقد سيكف أزألي عدـ االاسترار حفدةن ابغفتي, ألألف تساقب دي خبؽ ك, ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي قصترة ابغفتي
 . خالؿ ااحرب ااقفردةكقت ألرَّ  أيثر ستبقنف ألف أم كيعبيف, اسراستيياال

 الطمأنينةإعادة 
 ألف عدـ ااثتي عالقفت ألسقفداي داتيكف ىنفؾ ؛حسى اك نيحت اادقبكألفاتي ااسي ستكدىف ااكالتفت ااألسحدة دي يقح قدرات إتراف اانككتي

تراف, إاى يفنب ااسكسرات ااسفرتختي قتف إتراف كيترانيف ااعرب دي ألنطتي ااخبتج, كاف ت سفي سبؾ ااحفاي قتف خقتف ااكالتفت ااألسحدة كا 
سشعر دكؿ ااخبتج ااعرقي ققفاغ ااتبؽ قشأف إأليفنفت ك, اتبي كضحفىف

ف ااف ىك سيدتد إتراف,  إتراف ااألابحي نككتنف, كايف ااتبؽ اايثر إاحفحن
 زعزعي االاسترار عف طرتؽ خبؽ اضطراقفت ألسألثؿ دي اعتيف نحكاؿ

اى ,داخبتي  سقتى ؛دي ااسصرؼ قفعسقفرىف دكاي ألاؤكاي سقدأ إترافأف  كا 
ااتكات ااألرتيتي كاادكؿ غتر ااألكاعي دي ألكاقعيـ االاسراستيتي دي 

إلعفدة طألأني أصدقفئيف دي ااخبتج قأف االسففؽ اانككم ألع إتراف اف ك, كاحألفتي ألصفاحيـ ااألشسريي, اتسفتدكا إتراف؛ألنطتي ااخبتج
ف سحفظى قدراسيف ااعايرتي دي أ دتنقغي عبتيف ؛حألفتي ألصفاح ااكالتفت ااألسحدةكايؿ . تاألح اطيراف قزتفدة نفكذىف دي ااألنطتي

قفاناقي اكاشنطف ىك إتيفد ااسكازف ااصحتح قتف ألسطبقفت ااطألأني م اايقتر  دإف ااسحد؛ كايف دي عصر االنعزاؿ,ألنطتي ااخبتج
ات رقتفـ ااكالتفت ااألسحدة قنشر ااتدك.  ااألكضكعتي, كااألصفاح االاسراستيتي ااألرتيتي دي ااألنطتي كحكؿ ااعفاـ, كسيفاتؼ ااألتزانتي

 ااشؾ دي كاشنطف, كقد  تقعث قظالؿ كيذاؾ, قد تزتد ألنشعكر انعداـ ااألف ادل دكؿ ااخبتجؼ؛اقشيؿ غتر ؾااعايرتي اافعفاي 
 ألع كيكد ااقصألي ااعايرتي ااألرتيتي , ااسألفدم دي االسيفه ااخر كرقألف تساقبتراؿ رافاي ااسرضفء ابألسشددتف اإلترانتتف,

 إصالحفت اعي نحكسشيتع ااشريفء اإلقبتألتتف دي اؿؿ كستكتض ييكد ااكالتفت ااألسحدة , دي خافئر ألفاتي كرقألف اتفاتي؛ااضخألي
ال تتدـ أم حؿ قفاناقي اسيدتد إتراف, ااذم تأليف ألعفايسو قشيؿ أيثر دعفاتي ألف خالؿ ااسداقتر اااتفاي إذ ,ددفعتي كأألنتي أيقر

 . ااسي سعزز االاسترار ااداخبي ابشريفء اإلقبتألتتف,كااألنتي كاالقسصفدتي

تيب أال تيكف ىنفؾ أم أكىفـ حكؿ االاسترار 
االاسراستيي دي ألنطتي ااخبتج إذا األسبيت إتراف أابحي 

 ألحفكؼ قأزألفت خطترة دفاكضع-ااألراتسففقـ . نككتي
ف-ألسعددة  إذا حصبت اادكؿ اإلقبتألتي ااخرل خصكصن

ف  .عبى قنفقؿ أتضن
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 مكافحة اإلرىاب

 ااسيدتد ااعفاألي ااذم تشيبو ستكتضأتبكؿ, نيحت عألبتفت أليفدحي اإلرىفب ااألرتيتي دي / ألنذ ىيألفت ااحفدم عشر ألف اقسألقر
دضال عف سنكع ,سصفعدو ألاسألر ااسيدتد اإلرىفقي دي ؛حتث ال تزاؿ سبؾ ااييكد نفايفحكؿ دعفاتي كايف ىنفؾ يدؿ ,سنظتـ ااتفعدة

.  ألف نفحتي ااسطكر ااسخطتطي كاانطفؽ اايغراديأافاتقو كسعتدىف 

ااداة ااألفضبي ادل ااكالتفت ااألسحدة ىي - كاانشطيقيدؼ سعطتؿ االسصفالت -؛ ااسخداـ ااطفئرات قدكف طتفرعبى اقتؿ ااألثفؿ
 انسشفرى ااتكات اسبؾ ااطرتتي غفابن حتث سسينب ااكالتفت ااألسحدة عقر ,  أداة خفدعي قتدر ألف سيكف يٌذاقيكىي, اإلرىفبدي أليفدحي 

يألف ) دإف دعفاتسيف ؛ ذاؾرغـك, ذات سيفاتؼ أقؿ ألتفرني قفاأليألفت ااألألفثبييألف أنيف , تفااقرٌتي, كستبؿ ألف خطر كقكع ضحفتف أألرتيي
سرسيز عبى يألع ااألعبكألفت االاسخقفرتي ااعبتف دي قعض ااحفالت, ألع ااسخداـ ااتكات ااقرٌتي دي  (ىك كاضح دي ااعراؽ كأدغفناسفف

 .نفس ااكقت

 قاقب عدـً كيكد قكات قرٌتي ,ااسيداؼى ااألسطردتف دي ظركؼو ألثؿ ااسي سألر قيف اكرتف كااعراؽة قأليفف بك ألف ااصعإف
 دكف ,أف ااييكد ااألقذكاي الحسكاء داعش قد سقكءي قفافشؿدي  قعض يقفر ااألاؤكاتف ااسفقعتف ابكالتفت ااألسحدة كقد صرحأألرتيتي,

ف أف سسيفكز سبؾ ااييألفت ااايففى ااألكيكدك.كيكًد اادعـ اارضي عبى اارغـ  اإلرىفقتف ااألاسيددتف,تنفي نطفؽألف ااألأليف أتضن
 .اأألرنا خالدي,سعد اقب كحدىف دي أف تصقح اافرد ألسطردنفتااسي تااضرقفت اايكتي, ألف أف أألر 

كقغتسو دي اايثتر ألف ااحتفف تيدي ىددىو قؿ إف ااسنظتـ , قفعفاتي اـ تسـ ردعوكقشيؿ عفـ, ارسقفط سنظتـ ااتفعدة قفايألفعفت اإلرىفقتي
 اادعـ ااحتكم اييكد أليفدحي ااعايرتي كدي قعض ااحفالت سكدر ااتدرات ,دي ظؿ ااكيكد ااعايرم ابكالتفت ااألسحدة دي ااألنطتي

ف قكات ااعألبتفت ااخفصي ااألرتيتي, كيألع ااألعبكألفت ,اإلرىفب  دي شيؿ ىيألفت ااطفئرات ااسي سعألؿ قدكف طتفر ااألاسيددي, كأتضن
 .االاسخقفرتي, كااألراققي ااألاسألرة

ف عايرتنف   كقدالن ألف ,ف اانيج ااذم سفرضو ااييكد ااسي سريز عبى إترافقشيؿ ألخسبؼ عكعألكألنف, دإف أليفدحي اإلرىفب سسطبب نيين
 دإف االاسراستيتي ااألرتيتي األيفدحًي اإلرىفب ساسفتدي ألف ااألكاقًع ااعايرتي ؛االاسففدة ألف ااكيكد ااعايرم ااستبتدم كااع اانطفؽ

ف دي سطكتر ااشرطي كقكات ااألف ااداخبي)ااسي سريزي عبى يألًع ااألعبكألفت االاسخقفرتي, كقنفًء ااتدرات اشريفئيف  , (خصكصن
. كااعألبتفت ااألاسيددي دي ااشرؽ ااكاط ألحدكدة اانطفؽ

                                                 
-http://www.brookings.edu/research/articles/2013/06/17، 2013آب /أغسطس- تموز/بروكنجز، ٌولٌو" قضٌة واشنطن فً اختٌار األسلحة،: لماذا تعمل الطائرات بدون طٌار" دانٌال بٌمان، 

drones-obama-weapon-choice-us-counterterrorism-byman . 

-http://www.usnews.com/debate-dub/does، 2014أٌلول /  سبتمبرU.S. News & World Report,11" سقوط استراتٌجٌة أوباما فً مكافحة اإلرهاب تسقط بالفعل،" كاثرٌن زٌمرمان، 

obama-have-the-right-strategy-for-the-islamic-state/obamas-counterterrorism-strategy-is-already-failing. 

ٌّة مفٌدة فً الحرب ضد داعش،: دٌمسً" بٌتر شروٌدر،  -http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/220512، 2014تشرٌن االول /  أكتوبرHill,12" قد تكون القوات البر

dempsey-ground-troops-could-be-helpful-in-isis-fight. 

ٌّة،إٌقول بوٌنر " برٌانا إهلً،  -http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2014/09/28/Boehner-Says، 2014أٌلول /  سبتمبرFiscal Times,28" ن هزٌمة داعش تعنً استخدام القوات البر

Defeating-ISIS-Means-Using-Ground-Troops. 

-http://www.nytimes.com/2012/06/14/opinion/how-drones-help، 2012حزٌران /  ٌونٌوNew York Times ,13" كٌف تساعد الطائرات بدون طٌار تنظٌم القاعدة،" إبراهٌم موثانا، 

al-qaeda.html. 

-ut2}http://www.brookings.edu /research/opinions/2013/02/07 ،2013شباط /  فبراٌر7بروكٌنجز، " هجمات الطائرات بدون طٌار والحركة المناهضة ألمرٌكا فً باكستان،" مدٌحة أفضال، 

drones-anti-americanism-pakistan-afzal ،؛ وبرٌان كاتولٌس، وهاردن النج، وفٌكرام سنغDefeating ISIS :An Integrated Strategy to Advance Middle East Stability ( واشنطن دي

-http://www.americanprogress.org/issues/security/report/2014/09/10/96739/defeating-isis-an-integrated، (2014أٌلول /  سبتمبر10مركز التطور األمرٌكً، : سً

strategy-to-advance-middle-east-stability . 

 US Department of Defense, 2014 Quadrennial Defense Review, March 5, 2014 ،

http://www.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf. 

http://www.brookings.edu/research/articles/2013/06/17-drones-obama-weapon-choice-us-counterterrorism-byman
http://www.brookings.edu/research/articles/2013/06/17-drones-obama-weapon-choice-us-counterterrorism-byman
http://www.brookings.edu/research/articles/2013/06/17-drones-obama-weapon-choice-us-counterterrorism-byman
http://www.brookings.edu/research/articles/2013/06/17-drones-obama-weapon-choice-us-counterterrorism-byman
http://www.brookings.edu/research/articles/2013/06/17-drones-obama-weapon-choice-us-counterterrorism-byman
http://www.brookings.edu/research/articles/2013/06/17-drones-obama-weapon-choice-us-counterterrorism-byman
http://www.brookings.edu/research/articles/2013/06/17-drones-obama-weapon-choice-us-counterterrorism-byman
http://www.brookings.edu/research/articles/2013/06/17-drones-obama-weapon-choice-us-counterterrorism-byman
http://www.usnews.com/debate-club/does-obama-have-the-right-strategy-for-the-islamic-state/obamas-counterterrorism-strategy-is-already-failing
http://www.usnews.com/debate-club/does-obama-have-the-right-strategy-for-the-islamic-state/obamas-counterterrorism-strategy-is-already-failing
http://www.usnews.com/debate-club/does-obama-have-the-right-strategy-for-the-islamic-state/obamas-counterterrorism-strategy-is-already-failing
http://www.usnews.com/debate-club/does-obama-have-the-right-strategy-for-the-islamic-state/obamas-counterterrorism-strategy-is-already-failing
http://www.usnews.com/debate-club/does-obama-have-the-right-strategy-for-the-islamic-state/obamas-counterterrorism-strategy-is-already-failing
http://www.usnews.com/debate-club/does-obama-have-the-right-strategy-for-the-islamic-state/obamas-counterterrorism-strategy-is-already-failing
http://www.usnews.com/debate-club/does-obama-have-the-right-strategy-for-the-islamic-state/obamas-counterterrorism-strategy-is-already-failing
http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/220512-dempsey-ground-troops-could-be-helpful-in-isis-fight
http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/220512-dempsey-ground-troops-could-be-helpful-in-isis-fight
http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/220512-dempsey-ground-troops-could-be-helpful-in-isis-fight
http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/220512-dempsey-ground-troops-could-be-helpful-in-isis-fight
http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/220512-dempsey-ground-troops-could-be-helpful-in-isis-fight
http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/220512-dempsey-ground-troops-could-be-helpful-in-isis-fight
http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/220512-dempsey-ground-troops-could-be-helpful-in-isis-fight
http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/220512-dempsey-ground-troops-could-be-helpful-in-isis-fight
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2014/09/28/Boehner-Says-Defeating-ISIS-Means-Using-Ground-Troops
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2014/09/28/Boehner-Says-Defeating-ISIS-Means-Using-Ground-Troops
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2014/09/28/Boehner-Says-Defeating-ISIS-Means-Using-Ground-Troops
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2014/09/28/Boehner-Says-Defeating-ISIS-Means-Using-Ground-Troops
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2014/09/28/Boehner-Says-Defeating-ISIS-Means-Using-Ground-Troops
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2014/09/28/Boehner-Says-Defeating-ISIS-Means-Using-Ground-Troops
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2014/09/28/Boehner-Says-Defeating-ISIS-Means-Using-Ground-Troops
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2014/09/28/Boehner-Says-Defeating-ISIS-Means-Using-Ground-Troops
http://www.nytimes.com/2012/06/14/opinion/how-drones-help-al-qaeda.html
http://www.nytimes.com/2012/06/14/opinion/how-drones-help-al-qaeda.html
http://www.nytimes.com/2012/06/14/opinion/how-drones-help-al-qaeda.html
http://www.nytimes.com/2012/06/14/opinion/how-drones-help-al-qaeda.html
http://www.nytimes.com/2012/06/14/opinion/how-drones-help-al-qaeda.html
http://www.nytimes.com/2012/06/14/opinion/how-drones-help-al-qaeda.html
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/02/07-drones-anti-americanism-pakistan-afzal
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/02/07-drones-anti-americanism-pakistan-afzal
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/02/07-drones-anti-americanism-pakistan-afzal
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/02/07-drones-anti-americanism-pakistan-afzal
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/02/07-drones-anti-americanism-pakistan-afzal
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/02/07-drones-anti-americanism-pakistan-afzal
http://www.americanprogress.org/issues/security/report/2014/09/10/96739/defeating-isis-an-integrated-strategy-to-advance-middle-east-stability.
http://www.americanprogress.org/issues/security/report/2014/09/10/96739/defeating-isis-an-integrated-strategy-to-advance-middle-east-stability.
http://www.americanprogress.org/issues/security/report/2014/09/10/96739/defeating-isis-an-integrated-strategy-to-advance-middle-east-stability.
http://www.americanprogress.org/issues/security/report/2014/09/10/96739/defeating-isis-an-integrated-strategy-to-advance-middle-east-stability.
http://www.americanprogress.org/issues/security/report/2014/09/10/96739/defeating-isis-an-integrated-strategy-to-advance-middle-east-stability.
http://www.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf
http://www.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf
http://www.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf


 
 www.Gulfstudies.info 28مزكز انخهٍج انؼزبً نهذراساث وانبحىث اإلستٍزاتجٍت

 
التنمية السياسية  

اف تيدأ خطر اإلرىفب كااخطر اإلتراني دي ظؿ غتفب ااألافعي اايفدًة اددع ااسنألتي اااتفاتي قدألنف دي ألنطتي ااخبتج, كقد تصقح 
.  ألف اانفحتي اااتفاتيكأشد ضعفف قعض شريفء كاشنطف دي ألنطتي ااخبتج كدي أألفيف ألسفرقي دي ااشرؽ ااكاط أيثر كىننف 

إذا ك, ألف االنفسفح اااتفاي حسى ااقنفء ااافاي ابشعكباتسراكح سعرتفيف االصطالحي قدءن ؛إذقد تتصد قفاسنألتي اااتفاتي عدة أألكر
ااايفف ااألحبتتف كاايفنب عبى حد إف  ؼ؛ ااسنألتي اااتفاتي دي دكؿ ألثؿ ألصر كاتقتف كاكرتف كااعراؽ كااتألفإحالؿ دي خبؿ ألفكييد 

غترى أألرا  ألف ققؿ ااحيكألي قد تيعد -ااظركؼ قخفصيدي ظؿ ىذه - دسنفتذ اإلصالحفت ,ذاؾ اشرعتي اانظفـ اااتفايكفاكاء تريع
 كقد تيكف ىنفؾ عتد ايسألفعي يدتد قتف , كقد تيكف غتر يفؼو ,شرعي

.  ااحفيـ كااألحيكألتف

 , ال غنى عنيفاسيتفستر ااخبتجي ااعرقيُّ ابسنألتي اااتفاتي كاإلصالحفت ا
ـي ااسنألتي اااتفاتي دي ااأًلنطتيىك ايف قد تيكف اايثر إثألفرنا  ألف ,ستتت

خالًؿ سحبتًؿ أكيو ااتصكر دي ألقفني ااألؤاافت كقدرة اادكاي كسنألتي 
.  ااألكاطنتف

ف عف قدرات مغتر راض ألنيـ عدتدكاؿدكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتيي تشييكف دي حتكًؽ قفدسيـ دي ااحيـ, دي ااتبي ألف ااألكطنتف 
ف إ حتث إيألفال؛.  ااألنفطؽ اارتفتيكااليسألفعتي ديسعبؽ ااألر قفاخدألفت االقسصفدتي إذا ألف قخفصي ك,قفدسيـ اإلصالح كااسنفتذ

ة دي قعض دكؿ م دإف ااداء ىك ااتضتي ااكحتدة اارئتس؛ااشرعتي اااتفاتي كااداء ىألف أيقر ألشيالت ااعدتد ألف اادكؿ ااعرقتي
.  ااخبتج ااعرقي

قفئف اافرؽكاتس ثػػىػػأٌلػػي شيفي أف ,ااخرلسيفدح ىذه اادكؿ اسبقتي احستفيفت ألف تعتشكف خفرج ااعكاصـ كااألنفطؽ ااحضفرتي اايقترة 
ألألف تيعؿ سبؾ ,عزاياؿاافتر ك بايفف ااألنفطؽ اارتفتيكسيساي حتفةي ,دي دكؿ ااخبتجكاط اادكايكأطراؼ اادكايدي ااسنألتي قتف يدا 
.   أيثر عرضي ابسطرؼ كااعنؼ اااتفايألنفطؽاؿ

قفارغـ ك,قد سقنت قعض اادكؿ ااخبتيتي كأقرزيىف ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي إصالحفتو ألحبتين ادعـ ييكد ااسنألتي دي ااألنفطؽ اارتفتيك
.  كاععبى نطفقيف اا اإلنألفئتي االاسراستيتي نفقصين كقعتدةن عف اتزاألف ألف اإلدفدة ااسي اسحتتيف سبؾ ااييكد ااالألريزتي إال أنيف 

دراؾ م ييكد ألف ا ك, ددفع ااكالتفت ااألسحدةأليـ الاسراستيتيأألر ! ؟ىني اتفاتنفااألفذا دكؿ ااخبتج ااعرقي ك:  اإليفقي عف ااسافؤؿكا 
.  شأنيف سعزتز االاسترار دي سبؾ اادكؿ

 دتألتراطتي قفاشيؿ اايفدي اسدخؿ دي ىي غترؼ,ألعظـ دكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتيي قفئألي عبى أافس ققبي ألع ثتفدفت اتفاتي ألألتزة
صراعو ألع قتأليـ كعفداسيـ كدتنيـ, كايف ققافطي ادتيـ ااحيكألي ااسألثتبتي ااخفصي قيـ, ينقنف إاى ينب ااتكانتف كاإليراءات ااتفئألي 

.  عبى ااشكرل

إف اإلدراؾ اادقتؽ اباقب كراء ااكىف اااتفاي ابدكؿ 
ااعرقتي ىك أألر أليـ ابغفتي الاسراستيتي ااددفع 

ااألرتيتي كاتي ييكد أألرتيتي ادعـ االاسترار دي 
 . سبؾ ااقالد
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اادقبكألفاتكف ااألرتيتكف ااسفرتخ كااناتج االيسألفعي كااسطبعفت اااتفاتي انظرائيـ  تيتدري ؛ ألي ااستبتدتيكعبى عيس ااحؾ
.   ألف اادضؿ أف سعيسى ذاؾ قشيؿو أيثر دفعبتي دي اااتفاي ااراألتيغتر أنو قد تيكف,ااخبتيتتف

تسعفرض ؛ إذ  ال شيء ألف ذاؾ تاسطتع إخراج اادكؿ ااعرقتي ااخبتيتي ألف حصفر ااحتفة اااتفاتي كانسيفؾ حتكؽ اإلنافف؛كألع ذاؾ
.  ااسابط كااألريزتي ااألفرطي ألع ااسنألتي, اكاء ااسنألتي االيسألفعتي أك االقسصفدتي أك اااتفاتي

 داعتي إاى , ادعـ ااسظفىر ااابألي, أعألفًؿ ااتألًع ااحيكألتًي ضد ااألدنتتف دي ألنطتي ااخبتج ااعرقي ألعظـسيدتف كاشنطف قفاسألرارو 
 اافعبتي ـ أألرتيف أف سيكف أيثر دقين دتألف تسعبؽ قحدكدهةعااسط؛ دإف قف ذاؾرغـك. رائيـآسعقتر عف احؽّْ ااألدنتتف دي اؿاإلصالح ك

.   كتنقغي عبتيف ستدتـ ألافعدة ألفصبي,كاكتفسيـكأ

 أف تتكدى ااقتت ااقتض ااحكارى ألف اايفنب ااألرتيي كتنقغي,كتأليف سحتتؽ ذاؾ دتط ألف خالؿ ااحكاًر ااألاسداـ كاايفد قتف اايفنقتف
 دضال عف درتؽ عألؿ عبى خقرة عفاتي دي اااففرات ,قألافعدة يقفر ااألاسشفرتف كااألسخصصتف دي اادكؿ دي كزارة ااخفريتي

.   قد تيكف ألفتدنا إدفدة خفصي, أيثر سيفألالن ,اسقفع نيج عايرم ألدني؛تنقغي ىذا اايدؼيؿ سحتتؽ  كا,ااألرتيتي دي ااألنطتي

 
ولكن عمى نطاق أوسع في الشرق األوسط، إذا استمر األداء عمى ، والذي يتبع النظام السني،شككون في شرعية النظام السائدجعميم يأن وجود عناصر المعارضة الشيعية غالًبا ما يلالىتمام؛إذ  إن البحرين حالة مثيرة 42

.  قضايا الشرعية السياسيةوستتفاقم ، وركوًدااوضعو الحالي سيزداد سوءً 
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-اإلتراني تحدث دي ااألبؼ اانككم عألف اانظر قصرؼ-ااألقدأي ااافايُّ دي ااكضع ااألاستقبي ابتكات ااألرتيتي دي ألنطتي ااخبتج 
عبى سحدتد ااسداقتر   أف سريز اكاشنطف  ألف اادضؿ؛ أفألألف ال شؾ دتوإذ,  قفاسألرارو دخكؿى ااتكات ااعايرتي إاى ااخبتجتتسضي

 قدالن ألف سريتزىف اادائـ عبى ىتيؿ ااتكة, كتنقغي أال ساسشعر ااحرج ,كااحففظ عبى اادخكؿ ااعايرم,ااسي ألف شأنيف سعزتز كيكدىف
 األفذا ااختفر ااكؿ ىك اايثر أىألتي ألف اانفحتي االاسراستيتي كااألنفعي ااألسقفداي عف ااختفر : سكضتح اشريفئيف دي ااخبتج أفدي

 !؟ااافقؽ
ال  دي ااكاقعؼ,قدرسيف ااعايرتيألف عزز إعفدةي ااسخطتط اانفيح اكضًع ااتكات ااألرتيتي دي ااخبتج كدي أم أليفف آخر, تتيب أف 

كال تيب , ااتدرة ىي ااعفألؿ ااىـ دي ألعفداي ااردع كسيدتد ااثتيحتث أف,تيب دعـ أم ألنفقشي ىفألي قصدد ىذا ااألكضكع قفارقفـ
 ىذه ااحفاي دي-اارئتاي قخفصي دي ظؿ ااكضع ااراىف حتث ااعدك ,االعسألفد دي ذاؾ عبى ااألقفدئ ااسكيتيتي أك ااألعتفر اارئتاي

.   قدرات عايرتي ستبتدتي أقؿ يكدةادتو-إتراف
 : تيكف اااؤاؿ اايكىرمالاسقاتط ااألر, عند ااسفيتر دي إعفدة سشيتؿ ااألكيكدات ااعايرتي ااألرتيتي دي أًلنطتًي ااخبتج, تيب أ

".  ألف ىي سبؾ ااتدرات كأتف سكزع؟ " :قؿ تيب أف تطرح اااؤاؿ عبى ىذا اانيج" !؟يتؼ تأليف زتفدة سبؾ ااتدرات, أك ستبتصيف "
تسألثؿ ااسحدم ااألقفشر دي قرنفألييف اانككم ااألثتر ابيدؿ دضالن عف سطكر أنظألي سرافني –اف إتراف سخبؽ سحدتفت ألسعددة 

تيب قاقب ىذه ااسحدتفت -ىف غتر ااحيكألتتف ااألحبتتفئ, قتنألف تسألثؿ ااسحدم غتر ااألقفشر دي كيالااخرلااصكارتخ كااابحي 
كاحسألفاتي ,إتيفدكاتبي اردع إتراف عف أليفيألي اادكؿ ااأليفكرة ايف:ااألر ااكؿ؛ أألرتفعبى أألرتيف ااقحث عف ااسكازف ااصحتح قتف

.  ابسصدم انيييف اانفيح غتر ااألسألفثؿ ااقحث عف كاتبيو : كااألر ااثفنيايسافب قدرات نككتي,
 قتنألف ااختفر ااختر ترسيز عبى ااألف , حتث ااختفر ااكؿ ترسيز عبى ااددفع ااخفريي؛فمألخسبؼكيبيُّ ابعتفف أف ااألرتنًيدَّ 

.  ااداخبي
 

إذا لم تصبح إيران دولة نووية  
 1+5عبى اسففقتًي أليألكعي قفألت قفاسكقتع ك, ألافر نككم عايرم كسخبت عنونحكنيف سسيو  ااظنكف دي يكإتراف تألف دندإذا 
كااسي ستسضي ااسحتؽ ألف حظر قرنفألييف اانككم؛ داكؼ  (أليألكعي اادكؿ ااخألس دائألي ااعضكتي دي أليبس أألف ااألـ ااألسحدة)

.   كألصدر ااسكسر اااتفاي ااذم تثتؿ عفستيف, ااعايرم اايفئؿألف ااعبءسحرر ااسراستيتي قكات ااددفع ااألرتيتي 
 ألسضألني ااخطر , كاينيف ال سزاؿ سشيؿ سحدتنف,ااقاط كااايؿكقيذا ساسطتع ااكالتفت ااألسحدةي ااسريتزى عبى ألعفايًي ااألشيالت 

.   كانسيفؾ ألحسألؿ االسففؽ اانككم,اإلتراني غتر ااألسألفثؿ
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 دضالن عف حألفتي شريفئيف إذا سقنت ,ساسطتع ااكالتفت ااألسحدة دي ىذه ااكضفع سحتتؽ أدضؿ حألفتي األصفاحيف دي ألنطتي ااخبتج
ابابي ألف ااسحاتنفت اإلضفدتي اكضع قكاسيف كسكزتعيف يغرادتنف قشيؿ أدضؿ, كسحتتؽ ألركني عألبتي كااسداألي ألف اانفحتي اااتفاتي, 

.  كقكة ألف اانفحتي ااسخطتطتي
 :سرد سبؾ ااسحاتنفت دتألف تبيك
 

ومن ثم التفاوض مع دول الخميج العربي الراغبة  ،اقتراح عرض معاىدة دفاع مشتركة
 حتث قفت ااسكصؿي السففؽو , ااألائكاكف ااألرتيتكف إاى ديرة ألعفىدة ااددفع ااألشسريي ألع دكؿ ااخبتج ااعرقيادعققؿ قضع انكات؛ 

 ااكالتفت ااألسحدةديرةى ألدّْ ,2009 يبتنسكف دي تكاتك ىتالرم دفقسرحت كزترة ااخفريتي ااألرتيتي ,صعب ااألنفؿ أألرا نككم ألع إتراف
.  إتراف ااابحي اانككتيت األسبؾإذاألف , اساىعى ااشريفء اإلقبتألتتف ااراغقتف,ألظبي ااددفع

 عبى أرض ااكاقع إال قعد األسالؾ تيكف ايف كيكد كأنيف اف ,قشأف سكقتت ألظبي ااددفع سبؾا  شدتداااألائكاكف ااألرتيتكف ألأزؽ قد تكايو
 !؟ كايف ألف ااكضع ااف..إتراف ااتنقبي اانككتي

يألف , كااستراره االسففؽ اانككم, اتيكف اذاؾ انعيفس ىفـ عبى أألف يزء حتكتكااسراستيي ألف ااعفاـ1+5إذا كقعت إتراف كااأليألكعي 
ف ألخفطر يقترة,سألنح ألثؿ ىذه ااألكادتي ألنفدع أألنتي إقبتألتي ىفألي ألنع إتراف ألف إنسفج اااالح تقد ؛كالاتألف أنيف  كاينيف قد تشكقيف أتضن

 يألفحيف عف سصنتعو يقح ساسطتع نيف الغتر أ (عبى ااقؿ خالؿ ألدة االسففؽ, كااذم كدتنف ابستفرتر تقدك أنو ألحدد قألدة)اانككم دكرنا 
.  سحكايف إاى دكاي ألائكاي سحسـر اتفدة يترانيفأف  أك ,طتبي ااكقت

 يألتعيـ سسنفكقيـ,  إارائتؿ كألصر كسريتف كاااعكدتي كاإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة ألثؿااشريفء اإلقبتألتكف ااأليألكف ابكالتفت ااألسحدة
.  حتث ال تيرد إتراف سألفألنف ألف قدراسيف اانككتي؛ قشأف ألف تركنو اسففقنف نككتنف اتئنفكؾااشؾ

دتنف األصفاحيف,اااتطرة عبى يترانيفكحدىف بتعستدكف أف ألثؿ ىذا االسففًؽ اكؼ تاألح اطيراف   عبى , كسشيتؿ اااتفاي دي ااأًلنطتي كى
.  اإلقبتأليّْ كااألصفاح ااألشسرييفحافًب ااـ

كاينو ألف غتر ,إتراف ااألؤقتى ألف اااالح اانككم ألف شأنو ااحد ألف انسشفر أابحي اادألفر ااشفألؿ دي ااشرؽ ااكاط إفَّ خبكَّ 
ف عبى أألنيـ كاضألفًف ألاستقؿ ااعالقفت ااألنتي ألع ااكالتفت . ااكاضح إذا ألف يفف ىذا اتيعؿ ااألنطتي أيثر أألنف أـ ال حرصن

استبتؿ خافرسيـ, كاتعدكف ااعيدد كتنفداكف قشرااي ألع إتراف دي ألخسبؼ إاى ااسحكط شريفء كاشنطف اإلقبتألتف ايأ اي؛ااألسحدة
, احسألفاتي نشكب ااحربألف  إاى خبؽ ألعضالت أألنتي شفئيي دي ااألنطتي, ألألف تزتد  ااألر تؤدم ذاؾرقألف ك,ااأليفالت االاسراستيتي

 كيذاؾ ااألف , اايكىرتي ابكالتفت ااألسحدة دي ااألنطتيقفاألصفاح-ااألحسألبيغتر – سضرَّ سبؾ ااسأثتراتي ااألسعفققي كألف ااألؤيد أف
.  اادكاي

كااسي قد سنيـ عف االسففؽ اانككم , ع عدـ االاسترار دي ااألنطتي عبى نطفؽ كاسسصفعد ألكيفتاحألفتًي ضد كألف أيؿ ا
كأنيف ,كاى أكاكتسيفأ أألنيـ اتقتى ألف اإلقبتألتتف أفسكضح اشريفئيف ؼ, عبى ااكالتفت ااألسحدة كضع ااألكر دي نصفقيفنقغيم,مترافاإل

.  قإرىفب يترانيف ألطبتف اف ساألح إلتراف
 تيب عبى ااكالتفت ااألسحدة دي ألاعفىف اسحتتؽ ىذه ااغفتي ااسففكضي عبى ألعفىدًة ااددفع ااألشسرؾ ألع ااشريفًء اإلقبتألتتف ااضعؼ

 قعًض أعضفء اايكنيرس ااألرتيي ةى عفرض؛إذ ألف ااألحسألؿ أف سبتى سبؾ ااألعفىدةي ـكذاؾ قرار صعب, دكؿ ااخبتج ااعرقيألثؿ
.   إلثفرسيف ألخفكديـ ااألنتي؛ااأليسألتف قتضفتف انسيفيفت حتكؽ اإلنافف دي ألنطتي ااخبتج

كرقألف تيكف ,األف أًلنطتًي ااشرؽ ااكاطا قدكنيف اتيكف غترى ألاستر كألزعزعن تنقغي أف تؤخذ دي ااحاقفف أف ااختفر ااقدتؿ ااألسفح ك
ف  .  أيثر ضررنا قألصفاح ااكالتفت ااألسحدةأتضن
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 دي سحاتف عالقفت ااألف طكتبي ااألد ألف أليرد شرايي ااعرقياسافعد ألعفىدة ااددفع ااألشسرؾ قتف ااكالتفت ااألسحدة كدكؿ ااخبتج 
دذاؾ قنفء عبى ألعفىدًة ؛ف أك أيثر ألف دكاي حبففءا إذا يفف ىنفؾ دكات, كاافرؽ ىك أقعد ألف تيكف عف ااألعنى اادالاي,إاى سحفاؼ

ألشسرؾ قتنيـ  كااعيس صحتح, كاسافىـ دي ااددفع عف ,ااخرلأألًف اادكايً قحفًظ  ألألف تعني أف ىذه اادكاي ألبزألي قفنكنتنف ,ددفعو
.  شرتييف إذا سعرض اييـك

األعفىدة قألثفقي ىيـك عبى يألتع اادكؿ ل اؿع اادكؿ ااألكقعي لحدإااييـك عبى ؛حتث اسففقتيي حبؼ شألفؿ ااطباي كألثفؿه عبى ذاؾ
 ااخرل دعفدة ال سيكف أم ألف اادكاستف ألبزألي قفاددفع عف ؛ف أك أيثر شرايي أألنتيا إذا أقرألت دكات؛عبى اايفنب ااخر,ااعضفء
.  نيف سشفرؾ دي ألخًسبؼ أشيفؿ ااسعفكف ااألنيكاؾ, ابييـكتإذا سعرض

 ااكالتفت ااألسحدة فكىذا ألف تألتز ااعالقفت ااحفاتي قي,دي ألعظـ ااحفالت إف اـ تيف يبيف؛ ال تكقع ااشريفء اسففقتفت ااددفع ااألشسرؾ
 . كأليبس ااسعفكف ااخبتيي

 
 

:  ألف قتنيف,ستدـ ألعفىدة ااددفع ااألشسرؾ ألع اادكؿ ااخبتيتي ااراغقي ألزاتف ااسراستيتين ألسعددةن ابأًلنطتي كابكالتفت ااألسحدة
 

  ٍّدألف خالؿ ألضفعفًي عالقسيف ألع دكؿ ااخبتج ااعرقي ساسطتع كاشنطف ااسحفدث ؛ضد إتراف سبؾ ااألعفىدة قألثفقي ألؤشرو رادع كقكم 
ف قشأف كضع ااخطكط ااحألراء دي ااألنطتي  سكضتح ااتكة حتث ألف ااألكر ااأليألي االاسترار االاسراستيي,ألع إتراف سحفدثنف كاضحن

 . نكاتفىفحتتتي ااعايرتي ااأليتألني دي ااألنطتي 
 

 كاثتتف أف ااكالتفت ااألسحدة ااألرتيتي اسحألتيـ ألف أتي حكادث إترانتي طفرئي, , ااشيؿ اانيفئي اضألفًف ااألف ادكؿ ااخبتج ااعرقيمق
 . كااذم تخدـ ااألف اإلقبتألي, ىذه اادكؿ سشفرؾ دي ابكؾ أقؿَّ خطرنا كأيثر قفقبتي ابسنقؤ قوحتث إف

 
 إذا سـ االسففؽ عبى ) ااسي قد سشألؿ ستدتـ اسففؽ نككم إتراني ,ألف شأف سبؾ ااألعفىدة سعزتزي أتًي حزألي سشرتعتي ألف إدارة أكقفألف

ااألسشددكف دي أليبس ااشتكخ أف اإلدارة يفدة قشأف ااسحدم  اتضألف,اتصدؽ عبتو أليبس ااشتكخ, قفعسقفره أليألالن ضركرتنف (أحدىـ
 . ااألني اإلتراني

                                                 

(.  ا بينيما، عمى الرغم من إدراكنا القوي لالختالف بينيمكذلكونعترف أيًضا أننا نخمط ) وعادة ما تستخدم بالتبادل ،في المباحثات السياسة العامة" التحالف"و" الشراكة"بين كممتي  اوالتباسا خمطأن ثمة تعني 43 
بعد ذلك، إذا تعرضت أي من إسرائيل، واألردن، ومصر أو أي دولة بالخميج العربي ليجوم تقميدي أو نووي شنتو .  وأنيا قانونية أكثر من الالزم،الفرق بين الشراكة والتحالف ال عالقة ليا  أنونومع ذلك، قد يجد العديد

وخير دليل عمى ذلك حرب الخميج ،في كثير من الحاالت قد تتخذ اإلجراءات الالزمةبل إنيا ،  إلى ورقٍة لمتدخِل العسكريةحاجحيث لن تكون ب،لدفاع عن أصدقائيادون الن تقف الواليات المتحدة مكتوفَة األيدي ؛فعمييم إيران
.  وأخرجت الجيش العراقي من الكويت، وحزمبقوة-الدوليجنًبا إلى جنب مع التحالف – صدام حسين الكويت؛ تدخمت واشنطن اا غزمعندو، لم تبرم الكويت معاىدة دفاع مشترك مع الواليات المتحدةحيث، 1990-1991
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 قعد , ألنطتي ااخبتج اطألأني اادكؿ ااعرقتيكااع دي ااتكات ااعايرتي ااألرتيتي عبى نطفؽ تنفدكف قنشرقد ساسيتب ايؤالء ااذتف 
 . كزتفدة نشفط قكاسو, قتنألف تيب عبى ااقنسفغكف ااسألاؾي قألكقؼ قكم,االسففؽ اانككم ألع ااخصـً اإلتراني اابدكد

كالاتألف إذا ألف كضعت دي االعسقفر  اتيكف االنسشفر ااعايرمُّ اايدتد ااضخـ غترى أليبؼ, ؛سحت ألظبًي ألعفىدًة ااددفع ااألشسرؾك
 .  قفايتش ااألرتيينكطي ااـااخرلااألطفابي ااعفاألتي 

 
الحد من رؤية القوات األمريكية وقدرتيا عمى التنبؤ، والحد من تعرض القوات لألذى في منطقة الخميج، عالوة عمى ذلك 

انتشارىم واختالف أنماط االنتشار، واستكشاف مفاىيم وطيدة جديدة 
 حتث تسألريز عدد ألنيـ ضألف ألدل ااصكارتخ ااقفاتاستي , سسألريز ااتكات ااألرتيتي قيثفدي دي قضعي ألكاقع رئتاي

اااطكؿ ااخفألس دي ااقحرتف, كقفعدة ااعدتد اايكتي, كألريز ااعألبتفت اايكتي ااتسفاتي دي : ألثؿ44ااألنسشرة حفاتنف,  يركز ألتذكدفتك
 اايقتر دككجاؿ, ( دي قفعدة ااعدتد ادتو أيثر ألف ألفئي طفئرة سدعـ ابابي يقترة ألف ااأليفـ397ينفح ااألشفة اايكم رقـ )قطر, 

 كألريز ااحرب اايكتي دي دكاي ,(380كااسي ساسضتؼ ينفح ااقعثفت اايكتي )اتفعدة ااافاتي دي اايكتت, كقفعدة ااظفرة اايكتي ؿ
.  اإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة
 تألينيف ستبتص ااضعؼ ااسشغتبي ابتكاعد اإلقبتألتي ؛ااألطفرات كألرايز ااتتفدةيذاؾ , كىف كسنكتع ااألكانئستكتيكألف اايدتر قفاذير أف 

تنقغي عبى ااكالتفت .  ااألنطتي ااألحٌرألي أك /ألنع ااكاكجألخفطر ااألسعبتي باؿ ك, كااقنتي ااسحستي اضرقفت صكارتخ ااعدك,ااألرتيتي
ف اسخفذ ألكقؼ عتالني كقت ااابـ  كااذم تعسألد عبى حريي اايتش كااتكات اايكتي كااكحدات ااقحرتي داخؿ كخفرج ,ااألسحدة أتضن

 تأليف ألضفعفيي ااقنتي  إاى ذاؾ؛قفإلضفدي.  كابسألفرتف ألع قكات ااشرتؾ ااخبتيي, إليراء ااعألبتفت كابسدرتب,ااألكاقع ااألخسبفي
 ااسنفدنا إاى ااظركؼ اااتفاتي كااظركؼ ؛ كسأليتفي ااتكات ألف ااأليكث دي عددو ألف اايتئفت ااألأليني,ااسحستي اايفألًي دي عدًة ألكاقعى 

سسألثؿ .  دي ااألكاقع ااألخسفرةىفسمسسي سـ سأاؿك,عتف االعسقفر ااتكاعدى ااخفريتي ااألسنتبيبأف سأخذ ااكالتفت ااألسحدة يألفتنقغي .ااطفرئي
 دي ألاعنى اسحاتف سكاسر ااتتفدة كاااتطرة , دي سعزتز قدرات ااتتفدة كاااتطرة؛ااخطكة ااألفتدة قشيؿ خفص عبى ااألدل ااترتب

كابتضفء عبى ااتدرة اإلترانتي قشأف حؽ ااسخداـ حؽ اانتض ضد عألبتفت ااكالتفت ااألسحدة ألف خالؿ سدألتر أك سعطتؿ ألرادؽ 
سنفكب ااتكات داخؿ كخفرج ااألكاقع ااترتقي خفرج ااخبتج ألثؿ ااألكاقع ااألطبي عبى ااقحر ااحألر يألف أف . ااتتفدة ااألريزتي ااألرتيتي

ف . كينكب آاتف أألر ألفتد أتضن
 

 عن طريق تحسين الدفاعات البْحرية، واليجوم السريع ،تقوية الطابع البْحريِّ لمستقبل وضع القوات األمريكية في الخميج
 .المضاد، والقدرات الحرفية، وقدرات مكافحة األلغام، وقدرات االستخبارات، والمراقبة واالستطالع

 
 صرحت كقد, - ىرألزخفصي ألضتؽى – خصفئًص اايغرادتي ابألنطتي اؿدي ألعفرًؾ ااخبتج ألف  سنقع اايففءةي ااردتئي احفألالًت ااطفئراتً 

.  ااسراستيتي عايرتي حفاي نشكب صراعقفعسألفد إتراف 
 اصكارتختي دي ااييألفت ااسي سشألؿ اااغفـ ااقحرتي, كزكارؽ ااييـك ااارتع, كااافف ااألضفدة ترافسسألثؿ ألالألح االاسراستيتي اإل

ااألرتيتي ااسي سعألؿ داخؿ   إلقطفء ااألكيكدات ااقٍحرتيً ,ساسطتع ااتكات اإلترانتي نشرى سرافنيو أليكني ألف أيثرى ألف أافي اغـك,زيرك

                                                 

 تتخذ فال،اليجوم في حين أن إيران ستفكر مراًرا وتكراًرا قبل شن ، ويزعمون أن إيران لن تضرب القواعد األمريكية في منطقة الخميج خوًفا من رد فعل الواليات المتحدة الحاد،يرى البعض أن تمك الحقائق ليست ىامة 
.  إيران أي إجراء لتقميص تعرض قواعد الواليات المتحدة يؤثر سمًبا عمى ديناميكية الردع ضد إيران

براتي لممواضع اقوة األساسية لمميام القتالية، واإلخالء الطبي الجوي، والدعم المخالفي الوقت ذاتو توفر و، مركًزا كبيًرا لنشاط النقل الجوي اإلنساني في العراق وأفغانستان(379جناح المشاة الجوي )ل ىذه المجموعة تشغ 45
 يو، 135-  سي جوينت ستارز، وطائرة تجسس ار سي8-  ايوة، وطائر130-  جي، وىيركوليز سي 20- ، الطائرة النفاثة سي35النسر، ليرجيت  1-، بي 135-بوينغ كيو سي يدير الجناح . المتعددة لمعمميات

 http://www.afcent.af.mil/ Units/379thAirExpeditionaryWing.aspx 379تمك المعمومات مأخوذة من الصفحة الرئيسة لموقع جناح المشاة الجوي . دبميو/  في135-وطائرة تجسس ار سي
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ااييألفت ااألسدادعي ألف يفنب أاطكؿ قكات حرس ااثكرة ب, أاطح ااافف ااألرتيتي حتث تتار ىذا ااسيستؾ ااسيداؼى ب, ااألضتؽ
 ااطفئرات قدكف طتفر كقفذدفت ااصكارتخ, كغترً قفاسكرتدات كألابح يألف أنو ااأليكف ألف زكارؽى صغترةو كزكارؽى ىيكـو ارتعي, ,اإلتراني

.   ألف ااابحي ااألضفدة اباففذاؾ
  عبى ألئفتو ألف نتفًط االنطالًؽ ااافحبتي ااسي سحكط ااخبتج, ابففساسطتع قكات حرس ااثكرة اإلتراني نشرى سبؾ اازكارًؽ ااصغترةً ك

 ساسطتع ااتكات اإلترانتي ؛كدي ااكقت ذاسو,تاألح قشٌف ىيألفتو ألففيئي دي ألدل قصتر  ألكدرةن غطفءن , اايزر ااصغترة كااخبيففألثؿ
ألفت عبى ااألكاقع ااثفقسي قفاصكارتخ ااألضفدًة ابافف, ألاسفتدةن ألف ااافف ااألرتيتًي ااسي ساتر قخطىن قطتئي .  شٌف ىيى

 , أضعفًؼ ارعًي ااضكءةي  ثالث ألتدارىف تنطبؽي قارعيو ؛حتث دسينفةااابحي اإلتراني ألف أشد "صف قترف ااركايُّ ااصنع "ااٌصفركخي تعد 
.  دفعبتيدقي ك كأداءى ألنفكرات ألراكغي إلصفقي ىددو ب, دتطاكتاسطتع اإلقحفرى عبى ارسففع عشرتف ألسر

و عشرتف ألسرك ىددو دي دقفئؽ ل ؿإتاسطتع صفركخ صف قترف ااكصكؿ ؛ أضتؽ نتطي قوا عنددي ألضتؽ ىرألز ااذم تقبغ عرضي
 .ألعدكدة

قفتو ألضفدة ضٌد قفذدي سبؾ ااصكارتخرقألف تيكف ألف ااصعكقي يدا ك حكطيف شفطئ  إتراني افك, ألعظأليف ألسنتبيقاقًب يكفً ,شفُّ ضرى
نتفطو أدضؿى ألثفاتيو الاسيداؼ ؾ ك,األكاقع إطالؽ صكارتخ يركز غطفء افسرو ااسضفرتس ؾ ىذه دستؼ, يقبي ألكايوه اأًلنطتي ااخبتج

 . افف ااعدك

 
 

                                                 

، 2013 أغسطس 13،  ديفينس وان، "Forget the Second Carrier, It's Time to Rethink the Fifth Fleet in the Persian Gulf" بالل صعب ويوسف سينغ،46 
http://www.defenseone.com/ideas/2013/08/forget- second-carrier-time-rethink-fifth-fleet-persian-gulf/68633 ./ 

.  لمخططين االستراتيجيين األمريكيينى العجديدالمرباألتيديد اإليراني غير المتماثل ليس الإن خطورةَ 
 وَوفًقا .. الضرر بالسفن األكثر قوةإللحاق، وسريعةحيث حشدت قافمَةزوارَق صغيرةٍ ،اآللية بالحاسب ا عبارة عن تمارين محاكيوه،"تحدي األلفية" عمييا أطمقت، دوالر250 أدارت أمريكا لعبَة حرب بقيمة ؛2002في عام 
.  طائرات باإلضافة إلى حاممة ، سفينًة أمريكيةةَ حيث نجحت القوات المصممَُّة عمى غرار نموذِج دول الخميج الفارسي في إغراِق ستَّ عشر، فإن لعبة الحرب تمك حققت نتائَجيا المرجوة في غضون عشر دقائق؛لمتقارير

 . المتحدة فيما يتعمق بالمحاكاة، بدت القوات األمريكية متفوقة فالعدد اليائل وسرعة حشد اليجمات من الزوارق السريعة المجيزة بالصواريخ وصواريخ كروز البريةاآلخر الوالياتعمى الجانب 
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اإلعالـ بألسخصص : سصكتر. حفألبي ااطفئرات تك اس اس نتألتسز, ااألنسشرة دي خبتج عألفف ييزء ألف عألبتي ااحرتي اادائألي

. ألفيدكنفادز.  نفثفف ار3ااقحرتي ااألرتيتي اافئي /
 
 دألف ااصعب سحدتدي كااسيداؼ  إاى حد يقتر؛ خطكةن ألكدتيتيعدُّ قراري ااقنسفغكف نشرى أاطكؿ ااافف اادكرتي دي أًلنطتي ااخبتج ااعرقي 

 كيشؼ زكارؽ , اخسراؽي أعألؽ ااألنفطؽ ااألطبي عبى ااألضتؽااسي تأليف عقرىفااافف ااتسفاتي اايقرل ألثؿ اافرقفطفت كااألدألرات, ك
.   كاالشسقفؾ ألعيفمااييـك ااارتع األاطكؿ اإلتراف

 كااسي سدعـ ااتكات ااقٍحرتي ااصغترةى ااسي , اإلقبتألتتفءشريفاؿسعألتؽ ااسعفكف دي أليفؿ ااددفع ألع كساسطتع ااافف اادكرتي ىذه سعزتز 
 ألألف تتار سشفرؾى ااعقفء اافعبتي ألع شريفئيف دي ااألنطتي, كسأليتفى ااافطتؿ دردتي ااسخصص دي ااأليفـ ,ىف افف صغترة ناقتنفبسدر

.   دضالن عف سكدترىف ابألفؿ قفاألتفرني قغترىف ألف ااختفرات اايثر سيبفي,ااألحددة, ألثؿ عألبتفت أليفدحي اااغفـ
ٍاطى ألخفكؼ ,غترت قكاتي ااقٍحرتي ااألرتيتي أألر ااافف ااتسفاتي ااافحبتي ألف اثنتف كخألاتف إاى اثنتف كثالثتف قشأف قدراًت ثفئرةو  كى

.  ااددفع كااافف ااييكألتي
دتنف إذ أف اقتفء دي افحفت ااعألبتفت ااتسفاتي ااأليثفي, عبى اضعًؼ قدرة اااًفف نحك ككيييت أقرزي االنستفدات  سبؾ ااافف ألصألأليه كى

دضالن عف ذاؾ, اعستد ك. إضفدي إاى ذاؾ دتد أنيى إاغفء حزألي ااصكارتخ ااألتررة درص ااييـك ااألحسألؿ. 1-األعفتتر ااألاسكل 
 ألف قدرات ااافف دي ااأليفـ ااسي أضعؼى اانتفدي أف ألحفكايى يعأًلابحي ااافف قفدرةن عبى أليفـ ألخسبفي ألسعددة ألف خالؿ ااسعدتؿ 

.  كأصفقيف قفاكىف, أيرسيف
قفارغـ ألف ذاؾ,ساعى ااتكات ااقٍحرتي دائألنف إاى سطكتر قرنفألج االاسخقفرات كااألراققي كاالاسطالع, ديفف ألف ااألفسرض أف ااسعدتالت 

 .  قدرسيف عبى ااقتفء دي افحي ااتسفؿكسدعـ, اباففسعززي ااتدرات ااتسفاتي ؛ااسي أيرتت ألؤخرنا

 

 

                                                 

  " LCS Marooned by Changing Vision of Future Threats" 27، العدد 51، جانز، مجمد . 

-http://www. defenseone.com/ideas/2014/08/its-time-sink، 2014 أغسطس 25، ديفينس وان، "It's Time to Sink the Littoral Combat Shi"ىارتنج وجيكوب ماركس، . ويميام دي 
lcs/92378/?oref=d- dontmiss. 
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- كقرتداسكر قيف غبكقفؿ ىكؾ حظيألثؿ سبؾ ااسي -ااسي سكدر سغطتي ألاسألرة ك,ااألنصيي اايكتي االاسخقفراًت كااألراققي كاالاسطالع
.    قأىألتي خفصي ادل االاسراستيتي ااعايرتي ااألرتيتي دي ااأًلنطتياكؼ سظؿ سحظى

 أك , ألثؿ ااسعدتف دي ألضتؽ ىرألز, كااسنقؤ قوتعزز انسشفر سبؾ ااتكاعد االيسشفؼ ااألقير ابنشفط ااعايرم اإلتراني ااألحسألؿ
 قشيؿ تدعـي قدرةى ااقنسفغكف عبى سحتتؽ ااردعااألري ااذم , ىألف, أك ألصفاح ااكالتفت ااألسحدةمااييألفت ااعايرتي ضد اايتراف أك يؿ

 .أدضؿ
 

.  تكثيف التعاوِن األمنيِّ مع الشركاء الخميجيين لتحسين قدراتيم الدفاعية وتسييل تشارك األعباء المتزايدة
 قفعسقفرىف كاتبي , سأاتسى قدرات شراييو 2014, 2010, 2006أكضحت ااألرايعفت ااددفعتي ااسي سيرل يؿ أرقع انكات اعكاـ 

. فكااألرتييكف ك كسكاي أليفـ أألنتي ىفألي تتسرحيف ااشريفء اإلقبتألي,استفاـ ااعقفء
 تنقغي عبى ااكالتفت ااألسحدة ااألرتيتي ااعألؿى ؛ كااسي سعزز قدراسيـ ااتسفاتي كألكقفيـ اارادع,قألنأل عف قتع سبؾ ااابحي ااألستدأليً ك

احفؽ إ ك, كاإليراءات ااسي ألف شأنيف سأختري ااييألفت ااافاتي,ىف ااخبتيتتف عبى ألففىتـ ااعألبتفت كااسيستيفت كااستنتفتئألع شريف
عبى اقتؿ ااألثفؿ, )ااضرر قفاتدرات االقسصفدتيكاااتفاتي كااعايرتي ابيفنب اإلتراني,دضال عف ألعفايي ااحفالت اإلقبتألتي ااطفرئي 

 أف سسضألف أكاكتفتي قنفء قدرات ااشرتؾ نقغي كم,دكف االعسألفًد عبى ااسدخؿ ااألرتيي (ااييألفت عبى ااألنشآت اانفطتي ااقٍحرتي
 كااصكراتخ ااقفااستي قصترة ,, كصكارتخ قفااستي كقدرات ااددفع اايكمنقّْئيسأاتسى شقيفتو أليفدحي ألزكدة قسحذترات رادارتي ـ

.  ااألحٌرألي أك /ألنع ااكاكجكألسكاطي ااألدل, كاافرقفطفت كااافف ااحرقتي دي ألنفطؽ 
يف ااسدرتقتي ادعـ ااسعفكف داخؿ دكؿ ااخبتج ااعرقينقغيميألف   قدال ألف ااسريتز عبى , أف سعدؿ ااتتفدةي ااألرتيتي ااألريزتيي قراأليى

 أف تيكف ااعألؿ ااألشسرؾ أليرد صحال مإذ ,ااألنفكرات ااعايرتي ااسدرتقتي ااألرتيتي ألع دكؿ ااخبتج ااعرقي قفعسقفرىف أليألكعي
تيب أف يألف ,القد أف سأخذ يألتعي ااطراؼ ذاؾ قألحألؿ اايد اسحتتؽ ألزتد ألف ااسيفألؿ ااددفعيكدفادعفؿ أقبغ ألف ااقكاؿ, ,يالـ

 كساسألر دي إصالح نظفـ اارقفقي عبى , اقرنفألج ااألقتعفت ااعايرتي ااخفريتياالاسراستيتيسسقنى ااكالتفت ااألسحدة ألزتدنا ألف ااألنفىج 
.   دضالن عف االسيفىفت اإلقبتألتي كااعفاألتي,اشريفئيفتسكاءـى ألع االحستفيفت ااألسطكرة يي ,ااصفدرات

ىا ئ مع شركادفاع ضد الصواريخمستويات أعمى لدمج نظام خمق تعزيز الدفاع ضد ىجمات الصواريخ اإليرانية، والعمل عمى 
.  الخميجيين

ف اانظأليي ااخفصي قيـ ااسي م كادل ااشريفء ااخبتيي,دي أًلنطتي ااخبتج ضد ااصكارتخ ألسطكرةددفع نشرت ااكالتفت ااألسحدة أنظألي 
 أنظأليى غتر أف,(نظفـ ددفع يكم صفركخي ألسنتؿ)صفركخ قفسرتكت قصتر ااألدل, كنظفـ ثفد ألثالؿ,اشسركىف ألف ااكالتفت ااألسحدة

ألف  إذا ,ااخبتج غتري ألندأليي ألع أنظألي ااكالتفت ااألسحدة, كقذاؾ ساسطتع ااصكارتخ اإلترانتي ااسغببى عبى ااعألبتفت ااددفعتي سبؾ
.  أطبتت ألف ألنطتي أقؿ, قفإلضفدي إاى ااشراؾ ااخداعتي ااألألسدة عبى دسرات طكتبي ألف اازألف

ؽ أيقر سعفكف أألني دتألف م ىنفؾ سحدتفت اتفاتي سيعتزاؿألف ؼ؛قفارغـ ألف ييكًد ااتتفدة ااألرتيتي ااألريزتي ااألاسألرة كقعض اانيفحفت
 ااسعفكف ااددفعي ااحتتتي قتف ؛دي حتتتي ااألر. ددفع ضد ااصكارتخ كقخفصي دألج نظفـ ,قتف ديكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتيي

                                                 
 فيناك ، ال توجد ضمانات تحت أي ظرف؛ ومع ذلك، ألن رد فعل الواليات المتحدة سيكون سريًعأ ومدمًرا؛ عمى القواعد العسكرية األمريكية أو الخميجا مستمرا صاروخيامن الحماقة أن تشن إيران ىجوم: االفتراض ىو 

 .خطر دائم سواء من ىجمة عرضية أو سوء تقدير



 

 

 www.Gulfstudies.info 37االستزاتٍجٍتمزكز انخهٍج انؼزبً نهذراساث وانبحىث 

 كسكطتد ااعىالقفت اااتفاتي داخؿ أليبس ااسعفكف ,دكف ايسافًب ألزتدو ألف ااثتي,ىف ااخبتيتتف اتظؿ أليرد كىـو ئكاشنطف كشريف
  .ااخبتيي

 األفذا تثتكف ؛ًقنفءن عبتو, اااعكدتي كاإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة حكؿ دعـ قطر اكيكد اإلاالألتتف اااتفاتتفنفكشإذا يفف ااتبؽ ال زاؿ م
؟  ااصكارتخنظفـ ااددفع ضد ثؿ دي ااسعداد اادكحي ابسعفكف دي شؤكف ااألف اايثر أىألتي ـ

!  أكؿ دكاي خبتيتي سعسرض ىي قطرسيكف ك,إتراف صفركخ عبى ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتيسطبؽ : االدسراضيسختؿ ذاؾ اااتنفرتك 
 !!؟ىؿ اتأخذ ااتطرتكف ألتفاتد ااييـك

 ..ااألرتيي ااافقؽ األاطكؿ ااخفألس يكاغرتؼ ااتفئد. يتفف يف اادألتراؿ طرحو ألؤخرنا نفئب ااذم ىذا ىك اااؤاؿ
.  ااألر ألقيألنف سألفألنفتقدك 

سقفدؿ ااألعدات قتف ااكالتفت ااألسحدة كقكات أليبس ااسعفكف   سحتتؽ قفقبتيؤخرعرقؿ ك تااسي تقد انستد اايثتركف قتركقراطتيى كاشنطف ؿ
اسراستيتي أيثرى ا حسى إذا غترت كاشنطف نظفـ اارقفقي عبى ااصفدرات, كسقنت ألنفىج : قنظرة أعألؽ تأليننف ااتكؿ كايف,ااخبتيي

ابألقتعفت ااعايرتي ااخفريتي, كقدألت يألتع ااقراألج كااألعدات ااالزألي اسطكتر قتفدة كقدرات االاسخقفرات كاارقفقي كاالاسطالع 
ـي ااددفًع حتث إف,غتر قفدرة عبى دألج نظفـ ااددفع ضد ااصكارتخ ااقفااستيسقتى  اادكؿ ااخبتيتي إفىف ااخبتيتتف, ؼئاشريف  نظف

.   كنظـ إنذار ألقيرة ألشسريي,رات ألسيفألؿو بنظفـى ألخفتسطببي ضدااصكارتخ ااقفااستي اافعفؿ دي ألنطتي ااخبتج
ال سكادؽ ألثؿ سبؾ اانظألي, كال تسشفريكف سترتقنف ألعبكألفت -قعبى ألف سقدك عبي- شعكب أليبس ااسعفكف ااخبتيي ؛ دإفعبى اانتتضك

.   يفدتي قيذا ااصدد
ـن  دتألف قتف دكؿ ااخبتج ااعرقي إليراء ااألنفكرات ااسدرتقتي ا  يفدا اتفايِّ اتسطبب دألج نظفـ ااددفع ضد ااصكارتخ ااقفااستي ااسزا

قتفدة اشسراؾ  ااسي سعسألد عبى اتنفرتكىفت سسضألف ,كسألفرتف اااعفب أعبى ألاسكل ألف اازحؼتسطبب عالكة عبى ذاؾ ك,ااسعفكنتي
كىذا ألف ال , - سبؾ اادكؿ ااسي ادتيف شرايي ألع ااكالتفت ااألسحدةكالاتألف–يقفر ااعايرتتف ايؿ أعضفء دكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتيي 

ف أكيو ,ااسنظتألتي كااألؤااتيت اتس دتط قاقب ااصعكقف-  اكاء دي كاشنطف أك ألنطتي ااخبتج,كيكد او عبى أرض ااكاقع  قؿ أتضن
  ,إترافتسيدد كيكدىـ ألف ققؿ ااخطر ااذم ألدل انعداـ ااثتي, كااىـ عدـ إدراؾ أعضفء أليبس ااسعفكف ااخبتيي  كااتصكر ااسحبتبتي

 يال ألف ااألأليبي ااعرقتي اااعكدتي, كدكاي اإلألفرات ااعرقتي كايف أم دكاي قكيكد دكاي إترانتي نككتي, ااطقتعي أال سرحبف ـؼ
.  قشأف سأثتر اانفكذ اإلتراني دي ااألنطتيدعبتفتيسألكف ؛ ىـ كحدىـ ألف ااألسحدة, كاايكتت, كااقحرتف

 قشأف زعزعي ااسترارىف اقسنفكش مغتر أف ااتبؽ, كقد سسعفتش ألع ذاؾ,ال ساسشعر ديكؿي قطر ااحرجى دي كيكًد دكايوإترانتي ألاتطرةو ك
 كتألسد ألكقفيف ىذا , قتنألف عألفف ستؼ دي ألنسصؼ ااطرتؽ قتف إتراف كااغرب, أيثر ألف قبتيف قشأف طيراف,ااداخبي ألف ققؿ اارتفض

 . ألنذ انكات, دفايألتع تعبـ أف ألاتط ىي ااقرب إاى طيراف عف أمٍّ ألف يترانيف ااعرب
 
 
 

                                                 

-http://www. foreignaffairs.com/articles/141006/bilal، 2014 مارس 6فورن أفيرز، "Break Up in the Gulf: What the GCC Dispute Means for Qatar" صعب .  بالل واي51 
y-saab/break-up-in-the- gulfصعب . ، بالل واي"hy the Persian Gulf Isn't Ready for Joint Security " ،2014 يونيو 19ديفينس وان ،http://www.defenseone.com/ 

ideas/2014/06/why-persian-gulf-isnt-ready-jointsecurity/86800  ./
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إذا اصبحت إيران دولة نووية  
, اسيرم أألرتيف سغتترات يذرتي دي ااسراستيتسيف ااددفعتي ككضع قكاسيف عف سبؾ ااألذيكرة  إذا األسبيت إتراف قدرات اااالح اانككمّْ

.   دعفؿقشيؿ ردع كاحسكاء إتراف ااألابحي نككتنف  عبىدفاألتسرح ااسفاي اتافعد ااكالتفت ااألسحدة. أعاله
 لإلسيام في الموارد العسكرية لضمان أمن ، ذلك حمف وشركاء شمال األطمسييخمق تحفيزات لمزيد من الدول اإلقميمية بما ف« 

.  منطقة الخميج
ا كقتف ااشريفء  حتث تكيد قتنيـ,يي ااألسحدة كدرنافؿ ااألـ ألثؿقد سشيؿ إتراف خطر قفاغنف عبى ااحبففء ااكرقتتف ااافاتتف اكاشنطف,

 حفد دي ألتزانتي ص رغـ كيكد ستبي,, كتسكقع سعزتز سبؾ ااعالقفت إذا طكرت إتراف ابحيف اانككمد عىالقفته أألنتي كافاتي طكتبي ااـااخبتيتتف
ااذم ستكده ااكالتفت – اؿ ااطباي ـكادؽ حبؼ ش؛دتد دضال عف ذاؾك, كااسي اسعرقؿ ألثؿ سبؾ ااسحاتنفت,اايتكش ااقرتطفنتي كاافىرناتي

ألـى اردًع ك" ألنيج ااسيتؼ ااألرحبي" عبى نشر أنظألي ااددفع ضد ااصكراتخ - ااألسحدة ط قدرة ىيألفت ااصكارتخ ااقفااستي اإلترانتي مثبتكااذم صي
.  ااألسزاتدة

أك يحد أدنى ألافعدة أعضفء حبؼ شألفؿ -  دي حفؿ إنسفج اااالح اانككم,ىف عبى أرض ااكاقعئاسحفكؿ ااكالتفت ااألسحدة ألافعدة قتفدة حبفف
كقد تسخذ ذاؾ أشيفالن ,ألزتد ألف ااألافىألي ااألاسداألي دي اادكارد اايفألي ااددفعتي كااألنتي اايدتدة دي أًلنطتي ااخبتجنحك - ااطباي ااافاتتف

عدتدة, ألف زتفدة ااسعفكف ااألني, كسعزتز ااسكايد ااعايرم, كااألنفكرات ااألشسريي كااألشفكرات, إاى زتفدة االاسزاألفت كااركاقط اايتيبتي كااراألتي 
 ركاتف سشيؿ سحدتنف احبؼ تألفداـك. قتف حبؼ شألفؿ ااطباي كأليبس ااسعفكف ااخبتيي, كقتف حبؼ شألفؿ ااطباي كدكؿ ااخبتج اافردتي

سطكتر حبكالن حتث تحفكؿ ادل حبؼ شألفؿ ااطباي ألشفيبو . اف ترغب ااسحفاؼ دي األسداد ألظبسيف اانككتي إاى أًلنطتي ااخبتج؛ؼشألفؿ ااطباي
كااسي يفنت اققنف أافاتنف أف ااعدتد ألف ااعضفء ااكرقتتف ااغرقتتف انضألكا احبؼ شألفؿ – ااألخفطر ااألسعددة ااسي سشيبيف ركاتف اكقت رادعي 

احسألفالن تعد دفحسألفؿ ااألكادتي عبى سحكتؿ اىسألفـ حبؼ اانفسك اسبقتي ااحفيي اردع كاحسكاء إتراف ااألابحي نككتنف - ااطباي دي ااألتفـ ااكؿ
.  ضئتالن 

دي حتف سعسألد ااكالتفت ,ىسألفألفسو قفاطفقي دي ااألنطتيا ك,يفرتي اادائأليػّْػػتػػألصفاح اؿاو ألف تخصو ألف اؿ,ألألثؿ ااسراستيي آخرؾااصتف يألف سكيد 
تسـ ألف تترب ألف نصؼ اانفط ااألاسخدـ دي ااصتف ك تنتص دي ااانكات ااخترة, أ ااذم قد,ف ااشرؽ ااكاطـااألسحدة عبى اانفط ااخفـ 

ايف . اسسأثر ااألصفاح ااحتكتي ااصتنتي سأثرنا قفاغنف,إذا حدث خبؿ دي ىذا اإلألداد نستيي اسزعز ااألف دي ااألنطتيكألف ثـ؛ . ده ألف ااخبتجارماتا
,  كحألفتسيفف ااألنطتيمأـاسـز قتىي ااسي ت؛إذ  دفافضؿ تريع ابكالتفت ااألسحدة دي ذاؾ؛ ااصتف سسألسع قألنفدع أألف ااطفقي دي ااألنطتيإذا يفنت

.  انتفشا عبى طفكاي األر ألفسكحاكؼ تقتى اا ؼ,اكاء رحقت كاشنطف قإقراز اادكر ااصتني أيثر دي ااألنطتي أـ الك
 ,ايف اـ سسحألس قيتف ايذا ااطبب سحألانف شدتدنا, طبب ااألاؤكاكف ااألرتيتكف ألف ااصتف ااألافعدة دي عألبتفت اادكرتفت دي ألنطتي ااخبتج

.   كأليفال ابظنكفرتبا اؿقدراسيف ألكضعاكؼ سقتى  ؼ, ااعايرتياتإف كادتت عبى ااألافىألي دي ااكاردحسى ك
اـ تيف ادتيف ااتكة ااعايرتي أك ااخقرة األراققي ألنفطؽ ااصراع كايف ,سففعبت ااصتف دي ااسعفكف ااقحرم األيفدحي ااترصني دي خبتج عدف

.  اإلقبتألي ألراققين ألاسألرة
 اىسألفألفت ااشريفء ألثؿ,قفاسيفاتؼ كااألخفطر  كايف عبتيـ ااسفيتر ألبتنف دتألف تسعبؽ,ىنفؾ دكائدي عألبتي اضـ ااصتف دي ألعألفرتي ااألف اإلقبتألي

.  كاحسألفاتي دتد ااكالتفت ااألسحدة انفكذىف اايتكاتفاي دي أًلنطتي ااخبتج,اإلقبتألتف
ف أ قد تيكف قكايف,ثألفرقعضف ألف اؿأليبس ااسعفكف ااخبتيي  كااصتف ك تؤسي ااحكاري ااثالثي االاسراستيي قتف يؿ ألف ااكالتفت ااألسحدةرقألف تضن
.   دتألف تسصؿ قفاألنطتياانكاتفكغألكض  كانعداـ ااشففدتي ,ااصتف ك نظرنا ابشيكؾ ااسي سشكب ااعالقي ااثنفئتي قتف ااكالتفت ااألسحدة؛ اكانواافقؽ
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 ااعتدتف ااألفضتتف, دتألف تسعبؽ قفاتسبى دي ااألعفرؾ طكاؿااشرؽ ااكاط تألثؿ سحدتنف يقترنا كأليبفنف ابكالتفت ااألسحدة ااألرتيتي ظؿ 
.  كااثركات كاألعسيف اادكاتي

.   دتط ألف قعتد, أك األعفايي ألشيالت ااألنطتي, اكاء استبتؿ ألشفريسيف,كعبى اارغـ ألف ذاؾ ساسطتع كاشنطف سحألؿى اانفتفت
 دتألف تسعبؽ قكضع قكاسيف , ااألعفد سصألتألوسنفتذ كسطكتر ااسصألتـ االاسراستييعف أخر تتأف دال أليفؿ ابكالتفت ااألسحدة ااألرتيتي 

اف كألف ثـ؛ ؼخفصي ألع سزاتد ااطبب ااعفاألي كااسحدتفت ااألنتي ااألعتدة كااألسعددة, كااسي ال تأليف ااسييف قيف, , ألنطتي ااخبتج دي
.  ع ييكدىف ىقفءن عبى أكاكتفت أقؿ أىألتي ألف ااكاكتفت االاسراستيتي ااافاتياساسطتع كاشنطف سحألؿ سيبفي ضي

ااألسعبتي ك, ااددفعتي ااألرتيتي دي أًلنطتي ااخبتج ااعرقياالاسراستيتياايثر أىألتي ألف أم كقت ألضى ىك سصألتـ إف ؼ؛كقفاسفاي
قطألأني شريفئيف, كردعيف اخصكأليـ, كاالاسألرار دي سنفتذ أليفأليف دي أليفدحي اإلرىفب, كسعزتز ااسنألتي اااتفاتي ااالزألي اتطع أكسفر 

.   كسعزتز االاسترار ااداخبي,ااسطرؼ
حتث تافىـ ىذا ااكضع , االاسراستيتيدعفؿ   سأألتفي ااكضع اايدتد ابتكات دي ألنطتي ااخبتج ادعـيألف أف ألف ااىألتي قأليفف؛

ألف ,  كسعزتزىف دي ألنطتي تسدىكر كضعيف تكألنف قعد تـك,أدضؿ دي سعزتز ااييكد ااعايرتي دتألف تسعبؽ قحألفتي ألصفاحيفألافىألي 
ااكقت ذاسو ستكتي ااتدرات ااقٍحرتي, كسعزتز  ديكدىف,كسفكقيف ااألاسألر قإأليفنتي كجعبى ف ارهاؿخالؿ 

.   ستفاـ ااعقفءسفعتؿ ااألشفريي ديااييألفت ااصفركختي, كسحتتؽ ااسنكتع كااسغتتر, ك
 كخصكأليف عبى حد شريفئيفؿ-ككضع قكاسيف ,ااسراستيتي ددفًعيف  تيب عبى ااكالتفت ااألسحدة ااألرتيتي سكضتحى ؛كااىـ ألف ذاؾ

 افىـ فكااذم, شريفئيف ااألترقتفااألد ألع كقنفء عىالقفتو طكتبي ,سيفاسكطتد عىالؽألف أيؿ  ساعى ابقتفء قألنطتي ااخبتج يكنيف, -اكاء
.   يفنقنف إاى ينب نظرائيـ ااعايرتتف ااألرتيتتف,قعضه ألنيـ دي افًؾ دألفء أعدائيف خالؿ عألبتسيف

 اكؼ سحفدظ عبى عنو؛م اتنفرتك سفصح اعسألفدىف ا دي ظؿ ق أف قيالء سكضحيألف تنقغي عبى ااكالتفت ااألسحدًة ااألرتيتي أف
.  سحتتؽ ااألف اشريفئيف دي ىذه ااألنطتياالاسراستيتي ااحتكتيباىسألفأًليف ااشدتد 
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مجمس  إدارة المجمس األطمسي 
 

الرئيس 
 االبن .أمجون ىانتسمان 

رئيسالمجمس االستشاري 
العالمي  

برنت سكوكروفت 
الرئيس والمدير التنفيذي 

فريدريك كيمبي * 
نائب الرئيس  

روبرت جيو أبرنيثيل * 
ريتشارد إيدلمان * 
بويدن جراي . سي* 
لوسون . ريتشارد ال* 
 ممبرج. فرجينيا ايو* 
دبميو ديفير بيرسون * 
جون ستودظينسكي  * 

أمين الصندوق 
. ماك.  بريان سي* 

ىندرسون 
الوزير 

 سموكومب. والتر بي* 
المديرون  

ستيفان ابلاير 
عودة أبو ردينة 

بيتر أكرمان 
آدمز  . تيموثي دي
جون ألين 

مايكل أنصاري 
ريتشارد أرميتاج 

ادريان ارشت  * 
ديفيد اوفياوزر 

باجمي . اليزابيث اف
بيتر باس 

رفيق البزري   * 

بمير . توماس ال* 
فرانسيس بوشار 
مايرون بريميانت 

نيكوالس بيرنز . ار* 
ريتشارد بيرت * 

مايكل كالفي 
كارترايت  . جيمس ايو
شبوتون  . جون ايو

أحمد شراي  
ساندرا تشارلز 

جورج شوبفوسكي  
كالرك  . ويسمي كا
كريغ . ديفيد بميو

كروسبي، . رالف دي* 
االبن 

نيمسون كانينغيام 
دالدر  . ايفو اتش

داىمبرغ . غريغوري ار
دوبريانسكي  . بوال جا* 

كريستوفر دود 
كونرادو دورنير 

دوركين . باتريك جا
توماس إدلمان 

إيغان، االبن . توماس جا
. ستيوارت ايو* 

أيزنستات 
إلدريدج . توماس ار

جولي فينمي 
 IIفيشر، . لورانس بي
فميشمان  . آالن اتش

ميشيل فمورنوي 
فريمان . رونالد ام* 

لوري فولتون 

جيمبرد  . روبرت اس* 
غودمان . شيري دبميو* 
ىادلي . ستيفن جا* 

ميكائيل ىاغستروم 
إيان الىاي 

 IIىاريس . جون دي
فرانك ىاون 

مايكل ىايدن 
أنيت ىيوسير 
جوناس ىيمم 
كارل ىوبكنز 

روبرت ىورماتس 
ىاول . ماري ال* 

روبرت ىنتر 
فولفجانج إيشنجر 

 IIIروبن جيفري، 
روبرت جيفري 

جيمس جونز، االبن * 
جموان  . جورج أي

كانرك  . لورانس اس
ستيفن كابس 

ماريا بيكا كارب 
كيمي، . فرانسيس جا

االبن 
خميل زاد . زلماي أم

روبرت كيميت 
كيسين . ىنري أيو

بيتر كوفركيك 
كرامر . فرانكمين دي
فيميب الدر 

لودال . جانأم* 
جورج لوند * 

جين ىول لوت 

لين  . وليام جا
ماكومبر  . جون دي* 

عزت مجيد 
ماكينس .ويندي دبميو

ميان محمد منشا 
ماير . وليام اي

أالن ماك ارتور  
اريك دي كي بادوال ميمبي  

ميمر  . فرانكمين سي
ميمر  . جيمس ان

ميمر  . جوديث أيو* 
ميرتشيف . فيوألكسندر* 

مور . أوبي ال
موس . جورج اي* 

جورجيت موسباتشر 
نيدس  . توماس أر

فرانكو نوشيزي  
ناي . جوزيف س

شون أوكيف 
بيريممبورج  -ىيمدا أوتشوا
أحمد أورين 

آنا باالسيو * 
كارلوس باسكوال 

بيكرينغ  . توماس أر
بيكرينج  . دانيال أم
بونيمان  . دانيال بي

أندرو بروز  * 
بونارو  . أرنولد ال

رادك . كيرك ايو* 
ريسيل  . تيريزا ام

روسوتي  . تشارلز أو
ستانمي أو روث  

روبرت روالند 
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ىاري ساشينيس  
اسكميدر  . وليام أو
شميتز . جون با

برنت سكوكروفت 
سبنس . آالن جا

جيمس ستافريديس 
ستيل . أيو. ريتشارد جا
ستيفنز  . روبرت جا
تانر . جون اس
طنوس  . بيتر جا

توشر  . إلين أوه* 
كارين ترامونتانو 

توجل  . كاليد سي
بول توومي 

ميالني فيرفير 
انزو فيسكوسي  

والد  . تشارلز أف
جاي ووكر 
والش . مايكل اف

وارنر . مارك ر
ويمسون  . ديفيد أيو

ماسيج ويتوكي  
ييتس . ماري سي

زاخيم . اس. دوف
غير مأجور 

المديرون الفخريون  
اتشيسون  . ديفيد سي

مادلين أولبرايت 
 IIIجيمس بيكر

ىارولد براون 
 IIIكارلوتشي . فرانك سي

روبرت غيتس 
مايكل مولن 
ليون بانيتا 

وليام بيري 
كولن باول 

كوندوليزا رايس 
رواني  . إدوارد ال
شولتز  . جورج با

جون وارنر 
وبستر  . وليام اتش

مركز الحريري  
المجمس االستشاري 

بياء الحريري ^ 
حنان عشراوي 

شوكت عزيز ^ 
فريدريك كيمبي 

 كفاسنيفسكي ألكسندر^ 
خافيير سوالنا 

جيمس ولفنسون 
أعضاء المجنة * 

التنفيذية 
المجمس االستشاري ^ 

الدولي 
قائمة األعضاء اعتبارا 

2015 فبراير 28من 



 

 

 www.Gulfstudies.info 42االستزاتٍجٍتمزكز انخهٍج انؼزبً نهذراساث وانبحىث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػمم ػهى تؼزٌز انقٍادة األمزٌكٍت انبىاءة وانمشاركت يانمجهس األطهسً هى مىظمت غٍز حزبٍت 

حٍط األطهسً فً مىاجهت انتحذٌاث و انذور انمحىري نمجتمغ مستىذة إنىفً انشؤون انذونٍت 

. حانٍتانؼانمٍت ال

-DC 20005 (202) 778، وٍىٌىرك، انطابق انثاوً ػشز، واشىطه، 15 شارع 1030

4952, www.AtlanticCouncil.org 
 

 

 

 

 

 


