1

المجلس األطلسي

مزكز انخهٍج انؼزبً نهذراساث وانبحىث االستزاتٍجٍتwww.Gulfstudies.info

مركز برنت سكوكروفت لألمن الدولي

ARTFUL BALANCE

رتالدفا رتاألمريتيُة رتاملستقبتيُة,
رتاسرتاتيتيُة ِع
وألورتقع قو ِعرتِتف يف ِعأل ِع
نطتي رتخلبتج
ُة

بالل صعب وباري بافل

مزكز انخهٍج انؼزبً نهذراساث وانبحىث االستزاتٍجٍتwww.Gulfstudies.info

2

ARTFUL BALANCE
ااددفع ااألرتيتيي ااألاستقبتيي  ,كألكاقع قكاسًيف دي ًأل ً
نطتي ااخبتج
ً
ااسراستيتيي
ي

بالل صعب

زألتؿ أقدـ ألتتـ قشأف أألف ااشرؽ ااكاط

ً
األألف َّ
ً
ااأليبس ااطباي
اادكاي دي
ألريز قرنت ايكيركدت
باري بافل

نفئب اار ً
ئتس كااألدتر
ي
ً
ااأليبس ااطباي
اادكاي دي
ألريز قرنت ايكيركدت األألف
ّْ
ي

مارس /آذار 2015
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ااأليبس
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ُّ
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ااألنشكر قأم شيؿ ,كقأم كاتبي إال قعد ااحصكؿ عبى و
يسفقي ألف ااأليبس ااطباي ,إال دي حفاي االقسقفافت
إذف
ٍّ
ااكيتزة دي ااألتفالت اإلخقفرتي ,أك ألتفالت اانتد ,أك االاسعراضفت .قريفء سكيتو االاسفافرات إاى:
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 1030ااشفرع ااخفألس عشر NW ,ااطفقؽ ااثفني عشر ,كاشنطف دم اي 20005
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ً
ً
ً
ااألاؤكؿف عف
ك
ااخفصي قفالاستالؿ اافيرم .ألؤاؼكق ىـ كحدىـ
ااأليبس ااطباي
ااتفاي
يهسب ىذا ااسترتر كنيشر ىكدتنف
ً
ااسنسفيفت ىذا ااستر ًتر أك إيفزتىف أك اؿدعكة إاتيف.
أمألف
سحبتبو كآ ارئق .ال تحدد
ااأليبس ااطباي أكشريفؤه أ كألألكؿكق ا ِّ
ي
ااغالؼ كااصكر ااداخبتي :ااقحرتي ااألرتيتي /اإلعالـ ااسخصصي ألف اادريي ااثفاثي نفثفف ألفيدكنفاد.
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انمهخص انتىفٍذي
اقع قكاسًيف دي ًأل ً
استيي الاسر ً
طفؿ انسظفر االاسعر ً
نطتي ااخبتج.
استيتي ددفع ااكالتفت ااألسحدة كألك ً
اض االاسر ّْ
إؿل ستدتـ إعفدة و
و
شفألؿ انتفط ااتكة كااضعؼ
ستتتـ

ً
خطط ااكالتفت ااألسحدة اااتفاتي
دي

األؿ سشتر إاى ااحفيي
ىنفؾ عدةي عك ى
ً
يالء ااكالتفت ااألسحدة ألف ااعراؽ دي 2011
كااعايرتي دي ألنطتي ااخبتج ,ألثؿ ااشيكؾ ااألثفرة حكؿ طألكحفت إتراف اانككتي  ,كا ي
أدغفناسفف قحبكؿ نيفتي عفـ ,2016
عزىـ اارئتس قفراؾ أكقفألف عبى احب ااتكات ااألرتيتي ألف
كعكدسييف ألرة أخرل دي  ,2014كقد ى
ى

اب كااع اانط ا ؽ كااعنؼ
ااتتكد ااألفاتي اايدتدة ااألفركضي عبى ألتزانتي ااددفع ااخفصي قفاكالتفت ااألسحدة
كيذاؾ
ي
 ,كاالضطر ي
ااألكيكداف دي ًألنطتي ااشرؽ ااكاط ,دي ّْ
ظؿ ظيكر اادكاي اإلاالألتي دي ااشفـ كااعراؽ (داعش) .كرغـ ذاؾ ,سقدك كاشنطف قطتئين

دي ااسيتؼ ألع سبؾ ااسغترات اايفرتي ,قدالن ألف إرافء نيييف سيفه ااألنطتي ااحتكتي ألف اانفحتي االاسراستيتي  ,قنفء عبى االدسراضفت

ااألؤرخي ,كااألففىتـ ااخفطئي االاسترار.

ً
أليألكعي ُّ
اادكؿ ااسي ستكدىف ااكالتفت ااألسحدة
نسفئج ألففكضفت
ي
اقع ااتكات
كدرناف ,كااألألبيي ااألسحدة ,كأاألفنتف) ؛ كحدىفىي ااسي ألف شأنيف أف سؤثر عبى ااسراستيتي ااكالتفت ااألسحدة دي ااددفع كألك ً
 ,كااتم سعرؼ قفاـ( P5+1ااكالتفت ااألسحدة ,كركاتف ,كااصتف,

دي ألنطتي ااخبتج كدي ااشرؽ ااكاط قأيألبو ,كدي حفؿ إذا ألف نيح ألشركع إتراف اانككم ؛ ؼإف ىذا قدكره اتشيؿ صدألي يقترة
قفاناقي ااتفافت ااألنطتي كأألنيف ,ااألر ااذم تحسـ عبى ااكالتفت ااألسحدة إيراء سعدتؿ شفألؿ ايند سيفدي ااشرؽ ااكاط  ,كدي ً
حفؿ
ى
ي
ً
عدـ حصكؿ طيراف عبى أابي نككتي ؛ دإف كاشنطف اسيكف قحفيي ألفاي
عدـ كصكؿ يألتع ااطراؼ إاى اسففقتي دقبكألفاتي  ,سضألف ى

نطؽ ااخبتج ؛ اسكايب ااظركؼ ااحدتثي  ,كاسطألئف شريف ءىف اإلقبتـ متف قأف
اقع قكاسيف دي ـ ة
إاى إيراء سغتترات أليألي دتألف تخسصبألك ً
انفصفؿ ااكالتفت ااألسحدة عف ً
ً
االسففؽ اانككم ألع إتراف ؛اف تؤدمقحفؿ ألف ااحك ً
ااألنطتي ,أك إاى ستبتص ااألصفاح ااألنتي ـ ع
اؿ إاى
ى
ىؤالء ااشريفء.
ىألي ,كىي يألف تبي  :ااردع ,كااطألأنتني ,كأليفدحي
ريفئز  ,سسففكت دي اا ة
سرسيز ااسراستيتي ااددفع ااألرتيتي دي ااخبتج عبى أرقع
ى
اإلرىفب ,كااسنألتي اااتفاتي.
منقغي أف سقتى أكؿ ثالث ريفئز يعنفصر ر و
ئتاتي االاسراستيتي ؛إذ تخدألكف أىداؼ ااكالتفت ااألسحدة طكتبي ااألدل دي ااألنطتي قشيؿ
ى
يتد,غتر أف ىنفؾ ألحكر ااسنألتي اااتفاتي ,اؿ ذم اـ سضعو كاشنطف ضألف أكاكتفسيف افسرة طكتبي ؛ قاقب سريتزىف عبى االاسترار

ك ً
ااألف قصترم ااألدل ,كىك ألف تسطبب أف مشغؿ حتزا أيقر دي أيندة ااكالتفت ااألسحدة األنطتي ااخبتج .اتد ساققت ااانكات ااسي
ً
غتر دائألي .
قضسيف كاشنطف دي سيفىؿ ااتضتي ااحفاألي ابسنألتي دي ألنطتي ااخبتج ؛ دي أف سيكف ااسراستيتي ااددفع دي سبؾ ااألنطتي ى
و
كغتر قفدرة عبى ألكاييي االسيفىفت اإلقبتألتي كااعفاألتي ااألسزاتدة.
ك نا
غتر دتنفألتيتي قفاشيؿ اايفدي  ,ى
آخرا ,دإف االاسراستيتي ى
أختر كاتس ن

ك و
ً
قاقب ألف ً
ااريفئز اارقع الاسراستيتي ااددفع ااألرتيتي ألرسقطين قطقتعسيف ققعضيف ااقعض ؛ دإف كاشنطف ساعى إؿل سحتتؽ
يكف
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ألاسكتفت أعبى ألف ااسعفكف دتألف قتنيـ ,قألافعدة شريفئو ا اإلقبتألتتف.
إف سألريز أصكؿ ااتكات ااألرتيتي ااتكتي دي ًألنطتي ااخبتج قد افعد عبى سكدتر ااضألفنفت ااألنتي ابشريفء اإلقبتألتتف ,يألف افعد
ً
اقع
أتضف دي أليفدحي اإلرىفب ااكاقع دي ااألنطتي كألنيف ,كألف
ااألفسرض أف ت شيبىـ نظكأليي اااالح ااألرتيتي ااألنسشرةي دي ااألك ً
ن
قعضا ألف ىذه ااصكؿ اتات
ردع إلتراف ,تيقح يألفحيف عف أليفيألي يترانيف أك إرغفأليـ ,غتر أف
عفألؿ و
ااألفألتي ,كيذاؾ ااكحدات ى
ن
سألفألف األكاييي ااسيدتدات ااسي سفرضيف إتراف عبى ااألصفاح اايألفعتي دي ااألنطتي.
ألنفاقين ن

ً
تريع ىذا إاى قدرة إتراف -ااسي سدرقت عبتيف ألنذ عتكد -عبىفؿ ً
خالؿ كيالء ألحبتتف غتر حيكألتتف ؛ ألف أيؿ سكاتع نطفؽ
عألؿ ألف
عألبيف دي ااألنطتي ,كدي نفس ااكقت ستكـ قزعزعي االاسترار ااداخبي ابشريفء اإلقبتألتتف اارئتاي مف ابكالتفت ااألسحدة .إف ااطفئرات

ااشقح كااصكارتخ ااددفعتي يدترةقأف سيكف أابحي ردع قكتي ضد قدرات إتراف ااعايرتي ,غتر أنيف –دي حتتتي ااألر -ال ستي ألف
سيدتداسيف.

ألكقع قكة ابتكات ااألرتيتي دي ًألنطتي ااخبتج ,قصرؼ اانظر عألف تحدث دي ألبؼ إتراف اانككم,
تيب أف تيكف ااألقدأ ااافاي ّْ
ام ً

ىك ااسألرار ااسدخؿ ااعايرم ااألرتيي دي ألنطتي ااخبتج ,كقدالن ألف ااسريتز عبى قنتي ااتكة,
ً
سريز ً
سحدتد ااسداقتر ااسي سافعد عبى ااحفف ظ عبى ااسدخؿ ااعايرم كسعززه ,كتيب أال سخيؿ ألف اإليفقي عبى اااؤااتف:
قفافعؿعبى
ى
دإنو تنقغي عبى كاشنطف أف

ألفتد ابيفنقتف أيثر ألف ااكؿ قفاناقي ؿشريفئيف دي ألنطتي ااخبتج؟!
األفذا ااختر ذك ااسراستيتي أدضؿ ؟! كاألفذا ىك ه
تنقغي أف تيكف إعفدةي سنظتـ ألكاقع ااتكات ااألرتيتي اانفيحي دي ألنطتي ااخبتج كدي أم أليفف آخر,
ااكاقع ,ميب أال تسـ ستدتـ أم أرقفـ عند ااحدتث دي أم نتفش يدم قشأف ىذا ااألكضكع.

ـ ؤيدةنؿاتدرة ااعايرتي ؛ دفي

أليـ دي ألعفداي ااردع كقث ااطألأنتني ,دتنقغي أال سيكف ااألقدأ ااسكيتيي كال ااألعتفر اارئتاي,
دي حتف أف ااتدرة ىي قفاسأيتد عفأل هؿ ّّ
اارئتاي-دي حفايإتراف -م ـ تاؾ قدرات عايرتي ستبتدتي

خصكصف دي ظؿ ااظركؼ ااسي تيكف دتيف ااخصـ
ن
ققافطيتنقغي اانظر إاتيف ىيذا؛ عند ااسفيتر دي إعفدة سنظتـ ااصكؿ ااعايرتي ابكالتفت ااألسحدة دي ألنطتي ااخبتج

كردتئي .ااألاأاي
؛دإف ألف

ااصكاب أال تيكف اااؤاؿ اارئتاي "يتؼ أف تيكف أيثر ؟!" أك "يتؼ تيكف أقؿ؟!" ,قؿ تنقغي أف تيكف اااؤاؿ "ألفذا كأتف؟"
كاف إتراف سشيؿ سحد نتف ألسعدد ااقعفد-قشيؿ ألقفشر ألف خالؿ قرنفألييف اانككم ااألثتر ابيدؿ دضالن عف سرافني ااابحي ااخرل,
كقشيؿ غتر ألقفشر ألف خالؿ كيالئيف ااألحبتتف ً
غتر ااحيكألتتف-؛ دإف ااكالتفت ااألسحدة ساعى إلتيفد ااسكازف ااصحتح قتف اؿكافئؿ

ااسي تنقغي اعسألفدىف اردع إتراف عف أليفيألي يترانيف  ,كارغفأليـ رقألف ؿاحصكؿ عبى قدرات نككتي ,كقتف كافئؿ أخرل األكاييي اانيج

مف؛حتث إف ااكؿ تريز عبى ااددفع ااخفريي ,دي حتف أف ااختر تريز عبى
سسقعو ألف يفنب آخر  ,كىألف أألراف ًيػ َّػد ألخسبؼ
ااذم ي
ااألف ااداخبي.

تقبص ألف نفكذ قرنفألييف
إذا سخبت إتراف عألف تظف اايألتع أنو طرتؽ نككم عايرم ,ككقعت قدالن ألنو اسففقتي ألع  ,P5+1ااسي ي
أتضف ألف ألصدر ااتبؽ
اانككم ,اتيكف ااسراستيتي ااددفع ااألرتيتي قيذا قد سخبصت ألف ااعبء ااعايرم اايفئؿ  ,كاسسخبص ن
اااتفاي ,كألف ثـ تأليف ابكالتفت ااألسحدة أف سريز عبى ألكاييي ااألشيالت ااايبي ااسي ال سزاؿ سشيؿ سحد

تف ,قألف دي ذاؾ سيدتد

إتراف ,كاافاخ ااألحسألؿ االسففؽ اانككم.
كدي ظؿ ىذه ااظركؼ ,تأليف ابكالتفت ااألسحدة أف سحألي ألصفاحيف دي ألنطتي ااخبتج كااألنفطؽ ااسفقعي اشريفئيف قأدضؿ طرتتي ؛ إذا
انسشفر ألف اانفحتي اايغرادتي ,ك أيثر ألركنين ألف اانف حتي ااعألبتي,
نا
قفألت قإيراء ابابي ألف ااسحاتنفت األكاقع ااتكات  ,اسيعبيف أيثر
كأيثر دتألكألين ألف اانفحتي اااتفاتي ,كأقكل ألف اانفحتي ااسيستيتي.
قتف أألكر أخرل يثترة ,تتدـ اايسفب ااسكصتفت ااسفاتي:
•

اقسراح ألعفىدة ااددفع ااألشسرؾ  ,ثـ ااسففكض عبتيف ألع دكؿ ااخبتج ااعرقي ااسي سرغب قذاؾ .

مزكز انخهٍج انؼزبً نهذراساث وانبحىث االستزاتٍجٍتwww.Gulfstudies.info

6
•

ااحد ألف رؤتي ااتكات ااألرتيتي كاأليفنتي ااسنقؤ قيف ,كسعرضيف دي ألنطتي ااخبتج عف طرتؽ زتفدة ت كزتع سبؾ ااتكات ,كسنكتع
أشيفؿ االنسشفر ,كااسيشفؼ ااألففىتـ اايدتدة ااسي ساسند عبتيف

•

•

ااقحرتي,
ااقحرم األك اقع قكات ااكالتفت ااألسحدة ااألاستقبي دي ألنطتي ااخبتج  ,عف طرتؽ سحاتف ااددفعفت ٍ
ااسأؾتد عبى ااطفقع ٍ
كقدر ً
ات ااييكـ ااارتع  ,كااطفئرات كااتكات ااألضفدة األاغفـ ,كقكات االاسخقفرات ,كااألراققي كاالاسطالع .
سيثتؼ ااسعفكف ااألني ألع شريفء ااخبتج ,ألف أيؿ سحاتف قدرات ااددفع عف اانفس

 ,ك تحألؿ نصتب أيقر ألف ااعبء

كااألاؤكاتي.
•

ااييألفت ااصفركختي إلتراف ,كااعألؿ
سعزتز ااددفعفت ضد ى
ااقفاتاسي قتف شريفء ااخبتج .

ااددفع ااصفركخي
دألج
عبى خبؽ ألاسكتفت أعبى  ,ألف خالؿ
ً
ً

كدي ً
حفؿ عدـ حصكؿ إتراف عبى ااابحي اانككتي ؛ سضطبع ااكالتفت ااألسحدة قإيراء سغتترات دي ااسراستيتي ااددفع كألكاقع ااتكات ,
ً
ااألابحي نككم ا ,كاحسكائيف
غتر سبؾ ااألذيكرة أعاله ,كرقألف تيكف ألف أىـ ااسكصيات ااتم ساف عد ااكالتفت ااألسحدة عبى ردع إتراف
ادز ابقبداف خفرج ااألنطتي ,كيذاؾ ؿاسفقعتف احبؼ اانفسك كااشريفء ,ألف أيؿ ا األافىألي دي
قشيؿ أيثر دعفاتي ؛ ااعأل يؿ عبى خبؽ حك ى
ااألصفدر ااعايرتي اضألفف أألف ألنطتي ااخبتج .
؛ ألف حتث اادـ كااينز كاااألعي اادكاتي ,

يقتر كأليبفنف قفاناقي ابكالتفت ااألسحدة خالؿ ااعتدتف ااألفضتتف
سحدتف نا
تعد ااشرؽ ااكاط ن
اؿًألنطتي ,كال أف تعفاج ألشفيبيف إال ألف قعتد.
كقرغـ ذاؾ ,دإف كاشنطف ال تألينيف أف ستبؿ ألشفريسيف دي ػ

سنفتذه دي ًأل ً
سأختر ً
ً
نطتيااخبتج  ,كإذا ألف
تنقغي عبى ااقنسفيكف أال تاسألر دي سأختر سطكتر إعفدة ااسصألتـ ااألددكع األكاقع ااتكة  ,أك

ااعدد اايقتر ألف ااألطفاب ااعفاألتي كااسحدتفت ااألنتي ااألعتدة ,كىي ًي ُّد ألسعددة دي سكييفسيف كاقؿ كقكعيف ,
كضع دي ااحاقفف ذاؾ
ي
يألف تصعب ااسنقؤ قيف؛إذا ألف ركعي يؿ ذاؾ؛ دإنو ال تأليف ابكالتفت ااألسحدة أف ستكـ قسضتتع ييكدىف دي ااكاكتفت ااقؿ أىألتي.
شيء ااف ىك أف سيكف ااسراستيتيي ااددفع ااألرتيتي دي ًأل ً
و
أىـ
كقفاسفاي؛دإف َّ
نطتي ااخبتج ألصألألين
تز ااسنألتي اااتفاتي ااالزألي  ,ألف خالؿ سيفتؼ ألنفقع ااسطرؼ  ,كسعز ً
كردع ااخصكـ ,كااسألر ًار أليفدحي اإلرىفب ,كسعز ً
تز االاسترار
ً
و
و
ً
اقعيدتدة ؿقكاتىف دي ااألنطتي .ألثؿ سبؾ ااألكاقع قد
ااداخبي ,يألف أف ألف ااأليـ ادعـ ىذه االاسراستيتيقشيؿ دعفؿ؛ ألحفكايى ايتساب ألك ى
ً
سيكف أيثر دفعبتي دي سأليتف ااييكد ااعايرتي ااألرتيتي ألف سعز ً
كحألفتي ألصفاح ااكالتفت ااألسحدة دي سبؾ ااألنطتي اؿألبقدة
تز

قيددطألأني ااشريفء اإل قبتألتتف,

قحرتي أيثر قكة -
تكألف قعدتكـ ,كذاؾ عف طرتؽ كضع ألألتزات ألاسألرة دي ااسدخؿ  -أثنفء قنفء قكات ٍ
قفاخطفر,كااسي تزتد ضعفيف ن
كسعزتز ااددفعفت ااصفركختي ,ألألف تضألف ااسنكع  ,كزتفدة ااتدرة عبى ااسنقؤكستفاـ ااعقفء.
كخصكألو ا -عبى حد اكاء -أف ااكالتفت
كااىـ ألف ذاؾ ,أف تنقو ااسراستيتي ااددفع ااخفصي قكاشنطف كألكاقع ااتكات شريف ىءقا
ى
ااألسحدة قفقتيه دي ألنطتي ااخبتج ,كأنيف ساعى دي قنفء ىعالقفت أطكؿ أيالن  ,كأعألؽ ألع أقرب شريفئيف ,ااذتف قفألكا قافؾ دألفء

أم اتنفرتك ألف
اضح أفق دي ظؿ ّْ
تيكف ألف ااك ً
قعضيـ ,ن
ينقف إاى ينب ألع نظرائيـ ااعايرتتف ااسفقعتف ابكالتفت ااألسحدة ,كتنقغي أف ى
سظؿ ألحسفظين قألصفاح و
ااألأليف ا اسنقؤ قو؛دإف ااكالتفت ااألسحدة اكؼ ُّ
قكتيألف اانفحتي االاسراستيتي  ,سرسقطب ً
أألف شريفئيف دي ىذه
ى

ااألنطتي ااحتكتي.
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ػه انمؤنفٍه

بالل صعب  :ىك زألتؿ أقدـ ألتتـ األف
ألريز قرنت

ااشرؽ ااكاط دي

ايكيركدت األألف اادكاي.

تسابح

عفألف ألف
صعب قخقرة اثني عشر ن
ااعألؿ يألحبؿ كألاسشفر كألدتر شريي
دي ااشرؽ ااكاط.
كألف ثـ؛ دتد حفز صعب اعسرادف

دكاتِّف قاقب خقرسو ااكااعي دي

أليفالت اااتفاي ااألرتيتي سيفه ااشرؽ ااكاط ,كااحد ألف ااابحي

ألسعددة ااطراؼ كااثنفئتي (اانككتي كااستبتدتي) ,كااألف ااتكألي ,كسصنتع
أابحي ااددفع دي ااشرؽ ااكاط ,كيذاؾ خقرسو دي شئكف دكؿ ااخبتج
ااعرقي ,كاكرتف كاقنفف كحزب اهلل ,كدك ارتراف كنفكذىف دي قالد ااشفـ.

 .Janeكألع دراافت يتألس ألفرسف األنع انسشفر ااابحي

؛اشسغؿ صعب

اانككتي دي ألعيد ألكنسترم ابدراافت اادكاتي
ؾز و
ألتؿ زائر  ,كقعد ذاؾ قفحث غتر ألتتـ ,اتتدـ ااألشكرة

ّْ
قفاحد ألف
 CNSدي عدد ألف ااألشفرتع ااضخألي ااألسعبتي

اػ ػ ػ

ااسابح ,ك ً
كألنع انسشفر ااابحي اانككتي,
ااألف اإلقبتأليً ,

ً
كدي اافسرة قتف
ااشؤكف ااعايرتي دي ااشرؽ ااكاط.
ك
ً
ااقحفث األريز
ألحبؿ
ااعكاـ 2006ك 2009؛ يفف صعب
ى
,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

اإلرىفب كااعنؼ اااتفاي دي يفألعي افف أندركز ؛ حتث يفف

كقد عألؿ صعب عبى ألبففت أييزة االاسخقفرات ااألخسبفي ,كأليفدحي

قفحث ااأليبس ااثتفدي ااقرتطفني  .يألف عألؿ صعب دي
ى
اابقنفني ابدراافت اااتفاتي دي قتركت  ,كقفـ قإدارة
ااألريز
ّْ

قفإلضفدي إاى ذاؾ ,قدـ صعب ألحفضرات دي يفألعفت ألخسبفي دي
عدة ر ً
ات و
ااكالتفت ااألسحدة  ,كسحدث دي ألؤسألر و
حكؿ
دتعي ااألاسكل

دي ذاؾ اقنفف ,كااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي ,كألصر .كؽ د يفف

اإلرىفب ,كااددفع ,كااكيفالت اادقبكألفاتي دي ااحيكألي ااألرتيتي.

ااألف كأليفدحي اإلرىفب دي أكركقف .ت نكعت يسفقفسو دي

و
يثترألف

ااألنشكرات اايفدتألتي كاااتفاتي ,ألسصبي قتضفتف حتكتي كألفاي ,ألف

ألثؿ:ااشؤكف ااخفريتي ,اااتفاي ااخفريتي,

اايأليكرتي اايدتدة ,

و
قشيؿ ألنسظـ اتنكات اؿ ػ " قي قي
كااألصبحي ااكطنتي .تتدـ ااسعبتتفت

اؿ " اي إف إف " ,ك " درناف  ,"24ك " اايزترة",
اؿ " إف قي أر " ,ك ػ ػ
اي" ,ك ػ
و
كعدد ألف ااتنكات اإلعالألتي ااخرل.
ك "ااعرقتي",
عألؿ صعب دي ألنصب ااألدتر ااسنفتذم كرئتس قاـ ااقحفث األيسب
كاشنطف دم اي  ,دي ألعيد ااشرؽ اادنى كااخبتج ابسحبتؿ ااعايرم,
ااألاؤكؿ عف سكيتو ااعألبتفت االاسراستيتي كقراألج ااقحكث ,كأنشطي

ألترىف دي دقي.
سكاع ااشريي ,اؿسي تتع ُّ

ُّ
تعد قالؿ صعب كاحد ألف أيقر ااقفحثتف ااألافىألتف قشيؿ دعفؿ
كألنسظـ دي ااعدتد ألف ااألنشكرات ااسي سسصؿ قشئكف ا اشرؽ ااكاط
عبى ألدار نحك اقع انكاتIHS .

ااعدتد ألف ااألشفرمع ااقحثتي دي حاف إدارة ااعفاـ ااعرقي ,قألف

اصعب ألشفريسو ااثرتي كاافعفاي ؼ م ـ ريز دراافت ااشرؽ
ً
ااسنألتي
ااكاط ,كااسي قدـ ايف اايثتر ألف ااقحفث حكؿ
االقسصفدتي كاااتفاتي ابشرؽ ااكسط ,يألف قدـ أتضف ااعدتد

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

حصؿ صعب عبى شيفدة

ااقيفاكرتكس ألف اايفألعي

ااألرتيتي دي قتركت ,كألفياستر ااداب ألف يفألعي افف
أندركز ,كدريي ااألفياستر ألف يفألعي ألترتالند ,يكاتج
قفرؾ ,يألف تيتد صعب اافىرناتي كااعرقتي
اؿسحدث كاؿيسفقي.

عبى ألاسكتي
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نفئب ر ً
ً
ألريز
ئتس
باري بافل  :ىك ي
قرنت ايكيردت األألف اادكاي دي

كااسعراض كضع اافضفء) ,كسيبت آثفر ذاؾ دي قرار

ااددفع
اارئتس دي اقسألقر/أتبكؿ عفـ  2009قشأف
ً
ااأليبس ااطباي كألدتره ,كتريز قفدؿ ااصفركخي ااكركقي  ,ك دي يألتع ااترار ات اار ً
ئفاتي
ي
ٌ
ٌ
قخصكص اااتفاي اانككتي كااتكات  ,ك دي عألبتي
عبى ااسحدتفت ااألسعبتي قفاألف,
كااسراستيتفت ااددفع كااتكات ,كقضفتف

ااددفع ااعفاألتي كااكرقتي اارئتاتي.

ااألشفريي دي قتفدة ااسنألتي ااتفاي اافضفء ااكطني

أتضف
ابرئتس دي تكنتك /حزتراف ,2010يـ افىـ قفدؿ ن
دي اتفافت اارئتس دي أكركقف كاانفسك كيكرتف ,كاافضفء

اإلايسركني ,كااخطط ااسشغتبتي اتاـ ااددفع كاانشطي,
كاتفاي ااعفئبي ااعايرتي ,كغترىف ألف اااتفافت.
ً
ألينيا دي
عضكا
ااطباي ؛ يفف قفدؿ
ابأليبس
ققؿ انضألفألو
ِّ
ّْ
ن
ااخدألي ااسنفتذتي ااعبتف  ,دي أليسب كيتؿ ك ازرة ااددفع ابشؤكف

ئتس ااألكظفتف
كققؿ ىذا ااألنصب ,يفف قفدؿ ر ى

عفألف.
اااتفاتي ,اـ دة نفىزت نحك ثألفنتيى ى
عشر ن

ااخفصي /اانزاعفت قبتبي اايثفدي كااتكات ااألسراقطي.

ألف شير أيسكقر /سشرتف ااكؿ

 2008كحسى تكاتك/سألكز

2010؛ عألؿ قألنصب ااألافعد ااخفص ابرئتس

ً
األيبس ااألف ااكطني
ااكؿ األكظفي اتفاي ااددفع

 ,كااألدتر

كااسراستيتسو ,كدي خدألي اارئتس يكرج قكش كاارئتس قفراؾ
و
خألاي ألف
أكقفألف .كألف خالؿ سبؾ ااكظتفي ؛ قفد قفدؿ سنألتيى
ااثألفنتي ااكاى اسكيتيفت درااي إدارة أكقفألف اارئتاتي.

ااأليندس الاسعراض أكاكتفت
يفف قفدؿ ىك صفحب ااألقفدرة  ,ك
ي
ااألافىـ اارئتاي الاسراستيتي ااألف
أليبس ااألف ااتكألي  ,ك
ي

ااتكألي ااخفصي قفارئتس اعفـ

2010؛ حتث ترأس ىرقفقيى

أليبس ااألف ااتكألي االاسعراضفت اارقعي  ,الاسراستيتي قاـ

ااددفع (ااسعراض ااددفع اارقفعي ,كااسعراض ااكضع اانككم,
كااسعراض ددفع ااصكارتخ ااقفاتاستي,

,

كنفئب ااألافعد ااكؿ اكزتر ااددفع ابعألبتفت

كدي ذاؾ ااحتف ؛يفف قفدؿ ختر ـ افعد قنصفئحو
كألشكراسو ااطتقي ؿ ألافعد كزتر ااددفع ألفتيؿ
 ,كااسكظتؼ

دتيرز,قشأف اتفاي ااسطكتر ابتكات

ااسشغتبي ابعألبتفت ااسشغتبتي ااخفصي ,كااتكات
االاسراستيتي ,كااتكات ااستبتدتي.
أليفالت عألبو اارئتاتيي اتفايى ااتكات
سشألؿ
ي

سطكتر ً
ً
أكؿ

االاسراستيتي ,كألف تسصؿ قذاؾ ألف

ردع إايسركنتي اك ازرًة ااددفع
ااسراستيتي و
أدضؿ نيج ابك ازرة دي أنشطي
ااسراستيتي كاتفاي ددفعتي.

,كألك ً
اءألي

اافضفء ألع
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المقدمة

طفؿ انسظفر االاسعراض االاسراستيي الاسراستيتي ددفع ااكالتفت ااألسحدة كألكاقع ااتكات دي ألنطتي ااخبتج.
األؿ سشتر إاى ااحفيي إؿل ً
ستتيوـ شفألؿ انتفط ااتكة كااضعؼ دي خطط ااكالتفت ااألسحدة اااتفاتي
ػ
ستدتـ إعفدة
ىنفؾ عدةي عك ى
عدد ألف ااتضفتف كاإلشيفاتفت ألثؿ  :ااشيكؾ ااألثفرة حكؿ طألكحفت إتراف اانككتي ,
كااعايرتي دي ًألنطتي ااخبتج ,كتسصببذاؾ ه

احب ااتكات
عزـ اارئتس قفراؾ أكقفألف
ى
كايالء ااكالتفت ااألسحدة ألف ااعراؽ دي  2011كعكدسيف ألرة أخرل دي  ,2014كقد ى
ااألرتيتي ألف أدغفناسفف قحبكؿ نيفتي عفـ  ,2016كااتتكد ااـ ااتي اايدتدة ااألفركضي عبى ألتزانتي ااددفع ااخفصي قفاكالتفت
ً
ظرؼ ظيكر اادكاي اإلاالألتي
ااألسحدة ,كاالضطراب كااع اانط ا ؽ كااعنؼ ااألكيكداف دي ًألنطتي ااشرؽ ااكاط ,ال اتألف دي
دي ااشفـ كااعراؽ (داعش).
كرغـ ذاؾ؛ سقدك كاشنطف قطتئين دي ااسيتؼ ألع سبؾ ااسغترات ااج ا رتي ,قدالن ألف إرافء نيييف سيفه ااألنطتي ااحتكتي ألف اانفحتي
بنفء عبى االدسر ً
ً
ً
ااألففىتـ ااخفطئي االاسترار.
اضفت ااألؤرخي ,ك
االاسراستيتي ,ػ ػ ن
كحدىف نسفئج ألففكضفت أليألكعي اادكؿ ااسي ستكدىف ااكالتفت ااألسحدة

-كااسي سعرؼ قفاـ( P5+1ااكالتفت ااألسحدة ,كركاتف,

كااصتف ,كدرناف ,كااألألبيي ااألسحدة ,كأاألفنتف) -كحدىف ىي ااسي ألف شأنيف أف سؤثر عبى ااسراستيتي ااكالتفت ااألسحدة دي ااددفع
كألكاقع ااتكات دي ألنطتي ااخبتج كدي ااشرؽ ااكاط قأيألبو.
ااأل ً
إف ىذا قدكره اتشيؿ صدألين يقترة ابغفتي ااتفاي ً
كدي ً
نطتي كأألنًيف,
أألر كاقعا؛ ؼ
اننككتف نا
ً
حفؿ ألف أصقحت حتتتيي
سابتح إتر ن
اء إصالح شفألؿ ايندة ااكالتفت ااألسحدة دي ااشرؽ ااكاط.
ااألر ااذم تسطبب إير ى
ي

و
و
حة نككتي ؛ دإف
عدـ حصكؿ طيراف عبى أاؿ
كعبى ادسراض سعذر ك صكؿ
ً
يألتع ااطراؼ إاى اسففقتي دقبكألفاتي سضألف ى
اقع قكاسًيف دي ًأل ً
و
اء سغتتر و
ألفاي إاى إير ً
و
و
ايب ااظركؼ
نطتي ااخبتج ,ألف أيؿ ـ ك ًة
ات
قحفيي
كاشنطف ألفزاات
أليألي قفاناقي األك ً
ااحدتثي ,كاطـ ً
تؤدم إاى انفصفؿ ااكالتفت
أني شريفئيف اإلقبتألتف حكؿ يكف االسففؽ اانككم ألع إتراف ؛ اتس ألف شأنو أ ف
ى
ً
ستبتص ااألصفاح ااألنتي ـ ع ىؤالء ااشريفء.
ااألسحدة عف ااألنطتي قأم حفؿ ألف ااحكاؿ,أك حسى
سرسيز ااسراستيتيي ااددفع ااألرتيتي دي ًأل ً
ىألي ,كىي ألف تبي :ااردع ,كااطألأنتني,
ريفئز  ,سسففكت دي اا ة
قع
نطتي ااخبتج عبى أر ً
ى
ريفئز يعنفصر ر و
كأليفدحي اإلرىفب ,كااسنألتي اااتفاتي ,كتنقغي أف سقتى أك يؿ ً
أىداؼ
ئتاتي االاسراستيتي ؛إذ تخدألك ف
ثالث
ى
ى
ى
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ااكالتفت ااألسحدة طكتبي ااألدل دي ً
ااألنطتي قشيؿ يتد  ,غتر أف ىنفؾ ألحكر ااسنألتي اااتفاتي  ,اؿذم اـ سضعو كاشنطف ضألف
أكاكتفسيف افسرة طكتبي ؛ قاقب سريتزىف عبى االاسترار ك ً
ااألف قصترم ااألدل ,كىك ألف تسطبب أف مشغؿ حتزا أيقر دي أيندة

ااكالتفت ااألسحدة األنطتي ااخبتج.
ً
و
قشيؿ كاضح دي عفـ
دعفاتي اانيج ااذم سسخ يذه ااكالتفت ااألسحدة
عدـ
كظيرت ي
كألصر كاتقتف كاكرتفً ,
كغترىـ ألف اادكؿ ااعرقتي.
سكنس
ي
ى

اندالع ااثكر ً
ات ااعرقتي دي
 ,2011قفاسزاألنألع
ً ٍ

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

اايثر صعكقين دي
ااقرباألف نحف قصدده دي ىذا ااألكضكع  ,كسعد اإليفقي عبتو أليأليى ااكالتفت ااألسحدة
إف قذا اااؤاؿ ىك
ي
ى
ألنطتي ااخبتج كااشرؽ ااكاط اايقتر ؛آن ػ ِّػتػػف كألاستقبتال.
ك و
ً
قاقب ألف ً
ااريفئز اارقع الاسراستيتي ااددفع ااألرتيتي ألرسقطين قطقتعسًيف ققعضيف ااقعض ؛ دإف كاشنطف ساعى إؿل
يكف
و
سحتت ً
ألاسكتفت أعبى ألف ااسعفكف دتألف قتنيـ ,قألافعدة شريفئو ا اإلقبتألتتف.
ؽ

عبى اقتؿ ااألثفؿ ,افعد سألريز أصكؿ ااتكات ااألرتيتي ااتكتي دي ًألنطتي ااخبتج

قد افعد عبى سكدتر ااضألفنفت ااألنتي

ً
ااألفسرض أف تشيبىـ نظكأليي اااالح
أتضف دي أليفدحي اإلرىفب ااكاقع دي ااألنطتي كألنيف ,كألف
ابشريفء اإلقبتألتتف ,يألف افعد ن
ردع إلتراف ,تيقح يألفحيف عف أليفيألي يترانيف أك إرغفأليـ ,غتر
عفألؿ و
ااألرتيتي ااألنسشرةي دي ااألك ً
ااكحدات ى
اقع ااألفألتي  ,كيذاؾ ى

سألفألف األكاييي ااسيدتدات ااسي سفرضيف إترانعبى ااألصفاح اايألفعتي دي ااألنطتي .
نا
أف
قعض ألف ىذه ااصكؿ اتات ألنفاقين ن
عفئد دي ااألتفـ ااكاؿقدرة إتراف -ااسي سدرقت عبتيف ألنذ عتكد  -عبى اؿ ً
عألؿ ألف خالؿ كيالء ألحبتتف ً
غتر
ألثؿ ىذا ااسيدتد
إف ى
ه
حيكألتتف ,ألف أيؿ سكاتع نطفؽ اتطرتىف دي ً
ااألنطتي ,كدي نفس ااكقت ستكـ قزعزعي االاسترار ااداخبي ابشريفء اإلقبتألتتف
نفيكف ااطفئرات ااشقح كااصكارتخ ااددفعتي سألثؿ أابحيى ردع قكتي ضد قدرات إتراف
اارئتاتف ابكالتفت ااألسحدة ,كاذا ألف اعسقر ى
ااعايرتي ,غتر أنيف -دي حتتتي ااألر -غتر يفدتي ابكقفتي ألف سيدتداسيف.
ألصدر طألأنتني
تشيؿ ااكيكد ااعايرم ااألرتيي دي ألنطتي ااخبتج -أليألف يفف قكمِّػػف كألفتد ا اغراض ااردع -
ال تأليف أف
ى
ى
ادكؿ ااخبتج ااعرقي  ,أك أف تيكف قألثفقي قدتؿ ابددفع عف اانفس.

ألاستقؿ ً
غـ ألف رؤتي ااك ً
ققافطي كاتيفز نتكؿ :عبى اار ً
ً
ااألنطتي
ااألكر ااسي سؤثر عبى
التفت ااألسحدة كشريفئيف دي ااخبتج
ى
قكضك وح شدتد ؛ دبتس ىنفؾ قدتؿ ابألافىألفت اايقترة دي ااددفع عف اانفس دي ً
خطرىف تكألف قعد
ااألنطتي ااألتصارعي,كااسي
ي
تزداد ي
تكـ.

كعبى ألر ااانتف ؛دتد قفألت ألعظـ اادكؿ ااعرقتي قسعز ً
تز اإلنففؽ عبى ااددفع ااكطني ,ك

األسالؾ أحدث ااابحي ,كسيثتؼ

ااسدرتقفت كااسعفكف ألع ااكالتفت ااألسحدة كغترىف ألف ااتكل اادكاتي ااخرل ,قغرض سحاتف قدراسيـ ااددفعتي دي ااألتفـ ااكؿ ,
و
ً
كايف تذير دي ىذا ااصدد أف سرايـ ااتكل ااعاير ً
إصالحفت ددفعتين كأألنتي,
ألاعى عبى ااألدل ااقعتد تسطبب
اافعفاي ىك
تي
ي
ى
ن
وكما شرح أستاذ العلوم السٌاسٌة لوسٌان بً فً المعالجة الكالسٌكٌة للتنمٌة السٌاسٌةٌ ،مكن أن ٌحمل المصطلح الواحد أكثر من معنى ،وتتكون التنمٌة األساسٌة فً هذا السٌاق أساسًا من بناء المؤسسات
وتنمٌة المواطنة ،ولٌس المشاركة السٌاسٌة الجماعٌة .لوسٌان بً" ut1}Annals of the American Academy of Political ،The Concept of Political Development " ،
 ،and Social Scienceالمجلد  ،358رقم  1الصفحات من .1-13
نص كاٌتلٌن تالمادج بشكل صحٌح أن "...قرارات المواقع تنطوي على موازنة األهداف المتنافسة بدقة  ،بدالً من تحقٌق الحد األقصى ألي هدف على حدةٌ ".سأل كاٌتلٌن تالمادج" ،هل ٌجب أن أبقى أو أن
Reexamining the Energy Security Logic of :Crude Calculus
أذهب اآلن؟ وذلك لتقٌٌم موقع القوات االمرٌكٌة فً الخلٌج الفارسً "،فً تشارلز جالسر وروز كٌالنك ،المحررٌن،
 ,America's Military Presence in the Persian Gulfمخطوطة المشروع (.)2015
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ااسغتتر قشيؿ عفـ  ,كقفارغـ ألف
آثفرا اتفاتي كايسألفعتي حسألتي دي ألنطتي ااخبتج ,ااسي ستفكـ
ى
كااسي ىي قطقتعي ااحفؿ سحألؿ ن
ذاؾ ,ؼإف ألكقع ااتكات دي ًأل ً
حث شريفئيف اإلقبتألتتف عؿل ً
ييكد ااكالتفت ااألسحدة دي ّْ
ستبتؿ اعسألفدىـ
ضعؼ
نطتي ااخبتج يت
ى
ي
ى
و
ً
ااألني عبى ااكالتفت ااألسحدة  ,ك ّْ
ددفع أقكل كاصالحفت أألنتي.
حضيـ عبى ااشركًع دي إتيفد و
ساقب كيكد عدد يقتر ألف ااينكد ااألرتيتتف دي ألنطتي ااخبتج دي اسيفأليـ قسحفتز ااسطرؼ اإلاالألي

 ,كسشيتع اإلرىفب,

عتـ ااافقؽ اسنظتـ ااتفعدة
سذر ى
كىك ألف ألف شأنو أف تنستص ألف أىداؼ ااكالتفت ااألسحدة دي أليفدحي اإلرىفب ,كقد اقؽ أف ٌ
ع ااز ي
و
؛يألقرر كذرتعي ؿقضتي ااييفد  ,عبى اارغـ ألف أف
أافألي قف الدف بااكيكد ااعايرم ااألرتيي دي ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي
اإلرىفب ااييفدم او يذكر

ألعتدة-قعضيف شخصية  ,كقعضيف ىتيبتي-كتعستد ااقعض أف ااظركؼ ااألحبتي ااكختألي ألثؿ

أتضف.
سأثتر ن
اااتفاي ااألغبتي ,كاكء اإلدارة ,كدشؿ االقسصفد ,كاالغسراب االيسألفعي او ا ه

كىذا ال تعني أف ااكالتفت ااألسحدة تيب أف سنستؿ اكضع ااألكاييي قفاناقي األكاقع قكاسيف دي ًألنطتي ااخبتج ,أك أف سعألؿ قشيؿ

عبى اارغـ ألف اايفذقتي اااتفاتي دي كاشنطف ,كرقألف قتف شرائح اايأليكر ااألرتيي ااذم
أافاي ألف خفرج ألنطتي ااخبتج ,ؼ

قؿ
تد ااسيفاتؼ  ,دضال عف ة
ضفؽ ذرنعف قشيؿ ألسزاتد ألف ااصراعفت ألع ااشرؽ ااكاط ؛ دإف ألكقؼ ااألكاييي ألف شأنو أف تز ى
ردع إتراف كاحسكائيف.
دعفؿتسو دي ً
إؿل سعز ً
تز ألرايزىـ ااناقتي دي

كقفإلضفدي إاى ذاؾ ؛ دإف ااألكاييي سألثؿ دعكةنؿاتكل اايقرل ااخرل ,ألثؿ ركاتف كااصتف,
ً
أتضف ,-كتددع قشريفء ااكالتفت ااألسحدة اإلقبتألتتف
ااألنطتي ,عبى حافب ألصفاح ااكالتفت ااألسحدة-كرقألف ااألف اإلقبتألي
ن
كخصكأليـ إاى ألكاصبي ااسشيتؾ حكؿ ااسزاـ كاشنطف كااساكتي.

تيألف دي
تأليف ااعثكر عبتو دي أليفف ألف دي ااألنسصؼ .ااحؿ
ااقدتؿ ااألفضؿ
كيألف ىك ااحفؿ دي يثتر ألف ااح اممف؛دإف
ى
ي
ي
,يكنيف أثقست يدارسىيف عبى ألدل عشر ً
ااحففظ عبى سبؾ اايكانب ابألكاقع ااعايرتي ااألرتيتي ااحفاتي دي ًأل ً
ات
نطتي ااخبتج

ااألنفطؽ ااسي
سحدتد
ااانتف,كـ نفابسيف ؿسنفكؿ سيدتدات إتراف كغترىف ألف ااسحدتفت عبى ااكيو ااصحتح ,كايف تنقغي أتضف
ى
ي
ً
اايدتر قفاذير اإلشفرةي أف
سعألؿ عبى سبقتي ااألقفدئ اارقعي الاسراستيتي ااددفع االألرتيتي دي ألنطتي ااخبتج كسحتتتيف ,كـ ف
كاشنطف رقألف سرسيب أيقر أخطفئيف,حفؿ قتفأليف ققحث إعفدة ااسشيتؿ ااعايرم دكف ألشفكرة شريفئيف اإلقبتألتتف.

أىـ اؿظكاىر ااسي سشيبت كقرزت قتكة أثنفء اعي ااكالتفت ااألسحد ة إاى سحتتؽ أىداديف دي ااشرؽ ااكاط ؛ أنيف
كاحدةه ألف ّْ
قضت كقسنف َّ
أقؿ كىي ساسألع إاى شريفئيف كسناؽ ألعيـ ,كىؤالء ااشريفء عبى دراتي أعألؽ قفاظركؼ اإلقبتألتي.
ً
كاألك ً
ااعفاـ ,كاالاسعداد ايألتع
اسيفىفت ااسنألتي دي كاشنطف كااشرؽ ااكاط كيألتع أنحفء
ايقي ااسغترات ااسفرتختي  ,ك
و
ً
ً
أيثر ألركنين
اقع قكات ى
االحسألفالت ااسي سسعبؽ قسطبعفت إتراف اانككتي كااسعفألؿ ألع سيدتداسيف؛ دإف ااقنسفيكف قحفيي إاى ألك ى
ً
ستدـ ابابين ألف ااسحاتنفت
كدتنفألتيتين دي ألنطتي ااخبتج  ...كا يؿ سحتتؽ ىذا ااغرض  ,ي
تيب عبى ااكالتفت ااألسحدة أف ى
اىني  ,كذاؾ از ً
اقعيف اار ً
األك ً
ستدـ
تع اايغرادي ,كألركني ااسشغتؿ ,كاالاسداألي اااتفاتي,
تفدة ااسكز ً
كااتكة ااسيستيتي .كسبؾ ااكرقيي ي
ذكر وزٌر الدفاع روبرت جاتس السمات الثالثة األولى عند وصفه مواقع القوات األمرٌكٌة فً منطقة آسٌا والمحٌط الهادي .روبرت جاتس ،خطاب ألقاه فً المعهد الدولً للدراسات االستراتٌجٌة ،فندق
شانغرٌال /سنغافورةٌ 5 ،ونٌو /حزٌران ٌ .http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1483 ،2010نبغى أن تمتلك مواقع القوات االمرٌكٌة فً منطقة الخلٌج تلك
الخصائص نفسها ،باإلضافة إلى القوة التكتٌكٌة.
فً شهادته التً صدرت فً مارس /آذار  2013أمام لجنة الخدمات المسلحة فً مجلس النواب ،قام قائد سالح مشاة البحرٌة األمرٌكٌة الجنرال جٌن جٌمس ماتٌس بوصف متطلبات مواقع القوات األمرٌكٌة
المستقبلٌة فً الشرق األوسط وص ًفا مختصرً ا .جٌمس ماتٌس ،بٌان أمام لجنة الخدمات المسلحة فً مجلس النواب فً موقف القٌادة المركزٌة األمرٌكٌة ،واشنطن دي سً 2،مارس /آذار ،2013
.hr/socom2.pdf_http://fas.org/irp/congress/2013
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و
سكصتفت ألحددةن األاؤكاي ااكالتفت ااألسحدة  ,السخفذ ااسعدتالت ااالزألي.
ااسففدت سبؾ ااكرقي ألف ًكييفت ً
نظر ااألشفريتف دي كرشي ااعألؿ ااسي عتدت تكـ
ااسفقع ابأليبس ااطباي.
اااالـ دي ااشرؽ ااكاط كأألنًو  ,دي ألرؾز قرنت ايكيركدت األألف اادكاي
ً
ابتتفدة ااألريزتي  ,ك ً
ً
قتفدة يقفر ااألاؤكاتف ااألرتيتتف ااألكيكدتف دي ك ازرة ااددفع كك ازرة ااخفريتي
أظيرت اافعفاتي ااتتفدةى ااألألتزة

 22أقرتؿ /نتافف 2014؛ قشأف ألقفدرة

كأليبس ااألف ااتكألي.

اقعي أشير  ,ألع يقفر ااألاؤكاتف عف ًأل ً
ً
نطتي
أتضف عبى ااألحفدثفت ااخترة ااسي أيراىف ااألؤافكف عبى ألدل
ااسندت ااكرقي ن
ً
كيقفر ااألاؤكاتف عف ااكالتفت ااألسحدة دي كاشنطف كأقك ظقي كدقي كاارتفض كألاتط.
ااخبتج ااعرقي ,
ً
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توجيات التغيير ودوافعو

ً
ً
ااسحدتفت ااألنتي دي أكركقف,
كسففقـ
كسحدتث ااكاكتفت ااعفاألتي ابكالتفت ااألسحدة,
ااتتكد ااألفاتي دي كاشنطف,
سشدتد
ي
ي
ي
ت عتؽ اافعفاتي ااعايرتي كاالاسداألي اااتفاتي األكاقع
ك
أألكر ألف شأنيفأف ي
ي
االسيفىفت ااألثترةي ابتبؽ دي ااشرؽ ااكاط  ..إنيف ه
ااتكات ااألرتيتي دي ألنطتي ااخبتج  ,كال اتألف أف ستبتص ً
حيـ اايتش ااألرتيي  ,كزتفدةى ااتتكد عبى ألتزانتي ك ازرة ااددفع
ى
اادقبكألفاتي ااألرتيتي كااسز ً
ً
ً
األيف قفاألزتد ألف ااألكارد األنطتي آاتف كااألحتط اايفدئ؛ يؿ ىذا رقألف
اىسألفـ
ااألرتيتي ,إاى يفنب

تي سصرًديف دي ًأل ً
خطط كاشنطف  ,كحر ً
ً
و
قأابكب خال و
ُّ
ؽ ,يتعنى
نطتي ااخبتج  ,كىذا قدكره ايازـ ااقنسفيكف قضركرًة ااسفيتر
تحد ألف
ارد عاير و
ً
تي أقؿ.
قإتيفد طروقتاسطتع ألف خالايف حألفتيى ااألصفاح اايألفعتي ,
قفاسخداـ ألك ى
كىنفؾ أليألكعيه أخرل ألف ااسحدتفت اإلقبتألتي ااألعتدة  ,رقألف سيكف عفئتف ؿألكاقع ااتكة ااألرتيتي دي ااخبتج ,ألف ألثؿ:
ااسحدتث ااألاسألر ابألخزكف ااصفركخي ااسفقع إلتراف  ,كااسطكترااألاسألر ابتدر ً
ات ً
غتر ااألسألفثبي كااتدرات اإلايسركنتي؛ كعكدة
اإلرىفب ااييفدم كااسطرؼ دي ااألنطتي ؛ ؾ و
نستيي ؿافراغ ااألني ااذم ساققت دتو ألنفطؽ ااصراع دي اكرتف كااعراؽ كاتقتف؛
كااألخفكؼ اانفيألي ألف االاسترار اااتفاي اشريفء ااخبتج  ,كانسشفر ااسينكاكيتفت ااددفعتي ااتفسبي ااألدألرة.

إعادة التوازن األمريكي ِلمنطقة آسيا والمحيط اليادئ:

ً
ً
األنطتي آاتف كااألحتط اايفدئ,
ااألتدـ دي عفـ 2012؛ اقسرح أكقفألف إعفدةى ااسكازف ااألرتيي
استيي ااددفعي
دي ااسكيتو االاسر ّْ
غتر أف رغقيى كاشنطف دي سغتتر اىسألفأليف إاى ىذا اايزء ألف ااعفاـ يفنت أاقؽ ألف اقسراح إدارة أكقفألف.
ً
تز اادتألتراطتي دي ًأل ً
خطي عفألبي ابألشفريي ااعدك ً
و
انتي كسعز ً
كقعت
نطتي ااشرؽ ااكاط  ,حسى
أم
اـ تيف ابرئتس يكرج قكش ُّ
ي
اضطيَّر إ ؿل ا اسريتز عبى اااتفاي
 11اقسألقر/أتبكؿ  ,2001ؼ
ااييألفت اإلرىفقتي دي نتكتكرؾ ككاشنطف كقنابففنتف دي
ى
سريز اااتفايي ااخفريتيي إلدارًة قكش عبى
ألفت 11اقسألقر/أتبكؿ ؛دتد يفف ألف
ً
ااخفريتي دي ااألنطتي  ,كاك اـ تؽٍ
ااألريح أف ى
ىي ي
ع ى

اؿصعكد ااألسنفألي ابتكة ااصتفتي.

 4وزارة الدفاع األمرٌكٌة ،استمرار قٌادة الوالٌات المتحدة :أولوٌات وزارة الدفاع للقرن الواحد والعشرٌن (واشنطن دي سً)2012:
gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf.http://www.defense،
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و
ً
إعفدة سك ً
شريفء
كخصكصف
شريفء ااشرؽ ااكاط -
كألنفقشفت ال سيدأ ؛إذ ااسألر
ازف ااكالتفت ااألسحدة يدالن
اتد أثفر ألكضكعي
ى
ن
ي
ً
يألؤشر انكاتف ااك ً
ً
و
ااخبتج-عبى رؤمسيـ إلعفدة ااسك ً
احب قكاسًيف ألف ااألنطتي.
ااألسحدة دي
التفت
ازف ااألتسرح ؛
ً
كدي اااتفؽ ذاسو؛ دتد أثفر ااألكضكعي يا ً
بكالتفت ااألسحدة  ,ااذتف أ عرقكا عف شييـ حكؿ ىذا ااألحكر,
ااعدتد ألف اؿألحبٌبيف اا
خرىتيى
و
ً
ألحكر اىسألفـ اتىف ,قفئبتف إف ااكالتفت قفقتي دي ااشرؽ ااكاط
ألحفكاي ألف كاشنطف ,ىددييف كضعي ااصتف دي
أليرد
ألرسئتف أنو
ى
نظر اىألتي ااألنطتي االاسراستيتي اادائألي.
نا
ً
يقفر
كإلصالح ااضرار اانفيألي عف إعالف ااألحكر كطألأني شريفء كاشنطف دي ألنطتي ااخبتج ؛ دتد يفف عبى أكقفألف أف ترشد ى
ألاسشفرتو ااعايرتتف كاااتفاتتف إاى سفنتد يؿ االسيفألفت قفناحفب ااكالتفت ااألسحدة ألف ااألنطتي.
كرقألف تيكف أيثر ااخطفبً
ات أىألتين ؿسحتتؽ سبؾ ااغفتي ؛ يفء ألف كزتر ااددفع سشفؾ ىفيؿ دي ااألنفألي عفصألي ااقحرتف ,دي

شرسو
كقدـ داتال ألؤيدا األف ذىب إاتو؛ قإ ا
دتاألقر /يفنكف ااكؿ  ,2013كااذمنفى ىفيؿ دتو نتيى ااكالتفت ااألسحدة االناحفب ,ى
ارد عاير و
تي إضفدتي ابألنطتي ,كزتفدة ااسدرتب كااسناتؽ ألع ااتكات ااألابحي اشريفء ااخبتج,
إؿل ا اييكد ااألقذكاي اسيرتس ألك ى
كسعزتز ااعالقفت اااتفاتي ,كسعزتز قراألج ااسعفكف ااألنتي ااخرل.

ازف ااك ً
كايف دي كاقع ااألر ؛ دإف إعفدةى سك ً
التفت ااألسحدة دي ًألنطتي آاتف كااألحتط اايفدئ اتس حتبي سسعبؽ قفاصتف  ,كال خطين
الناحفب ااتكات ااألرتيتي ألف ااشرؽ ااكاط ؛ إذ أف ىذتف ااألرتف تتبالف ألف أىألتسو  ,كتشييفف ألف يبؿ ااشعب ااألرتيي

ألف ااحرب دي ااشرؽ ااكاط  ,كأافؤك اقفتسيف ااخطترة دي ااسريتز أيثر عبى ازدىفر ألنطتي آاتف كااألحتط اايفدئ ااسي

"سحسكم عبى اقسصفد قتتألي 20سرتبتكف دكالر كانففؽ عايرم تفكؽ أكركقف ااف".
كىير أصدقف ئىف دي ً
كدي حتف أف ااكالتفت ااألسحدة اف ستكـ ب ً
ً
ااألنطتي؛ دإف ألاسكل ااألييكد ااعايرم دي ااشرؽ
احب قكاسًيف ,
ألتتدا.
ااكاط اتيكف ن

اتس ادل ااكالتفت ااألسحدة اكل ىي ّْأل و
تي ألحدكدة كألسنفقصي ألف ااألكارد ااكطنتي دي أيندة اتفاسيف ااخفريتي دي يألتع أنحفء
أتضف ّّ
حد ألعتف األف تريز عبتو اارئتس أك ألكظؼ كق دي اؿألنفطؽ ااثالث االاسراستج تي دي آف كاحد ,كااف عفد
ااعفاـ ,ىنفؾ ن

ً
ئتاي ابتبؽ  ,دي ظؿ ااز ً
و
سكاتع نفكذىف دي
كألحفكاي ركاتف
ألي اايفرتي دي أكيرانتف ,
ااألف ااكركقي إاى ااظيكر
يألصدر ر ٍّ
ى
أكرك اب ااشرقتي.
التحديات األمنية األوروبية الجديدة  :ألع ااسألر ًار سففقـ ااز ً
ألي ااكيرانتي ألنذ أكائؿ عفـ  ,2014اضطيرت ااكالتفت ااألسحدة
ُ

ً
ضقط خططيف األكاصبي ستبتؿ كيكدىف ااعايرم دي أكركقف.
إؿل

يدما دي عفـ 2004؛ باسخ ا ًذ إدارًة قكش ابابين ألف اات اررات اسيدتد ااألكقؼ ااعفاألي
اسخذت عألبتيي إعفدة سنظتـ ااألكاقع شيال
َّ
ً
سساـ قفايدكء ااناقي.
قشيؿ يقتر ,ألع ااسريتز عبى أكركقف ااسي أصقحت ألنطتي ي
يقتر ابفكضى كانعداـ ااألف ألرة أخ رل ,كقدأت
ألارحف نا
اضحف قشيؿ يقتر أف أكركقف دي عفـ  2014أصقحت
ن
اتد قدا ك ن
كردع ااعدكاف ااركاي
,
ااكالتفت ااألسحدةي دي إعفدة سنظتـ ااألكقؼ ااكركقي ألف أيؿ طألأني حبففئيف دي أكركقف ااشرقتي
ً

ااألسزاتد.

روبرت مانٌنج( The Future of US Extended Deterrence in Asia to 2025 ،واشنطن ،دي سً :المجلس االطلسً ،أكتوبر/تشرٌن االول ،)2014
.Det_in_Asia.pdf_www.atlanticcouncil.org/images/publications/Future_US_Ext//:http
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كسألثبت ااطألأني ااألرتيتي ابحبففء ااكرقتتف دي اإلعالف ااذم صدر أكائؿ عفـ ,2015ألسضألنف ااسزاـ ااكالتفت ااألسحدة قػ ألف
تبي:
 سخزتف أليألكعي يسفئب ثتتبي ألف ااألعدات دي أكركقف ,اسيكف قيكار اايسفئب ااألسألريزة دي أاألفنتف كاتطفاتف قشيؿ دائـ .ألاسكل أعبى ألف قكة ااسنفكب كااسدرتب
 ستكـ قنشر أحدث ىكحدات طفئراسيف ااسيستيتي كاؼ 35-دي أكركقف  ,كااحففظ عبىن
كااسألفرتف ااسي سكصبت إاتيف دي عفـ .2014
كألع غتفب اازتفدات اايقترة دي ألتزانتي ك ازرة ااددفع ؼم ااعيد اايدتد ااألرصكدة األألف ااكركقي ,كآثفر ذاؾ عبى االاسراستيتي
أم ألكاقع عاير و
تي أألرتيتي ألاستقبتي دي ااشرؽ
م ٌقت ىد
كضع ّْ
ااكركقتي ااألرتيتي  ,كااألكاقع ألف اادريي ااكاى؛ ألف شأنو أف ي
ى
ى
ااكاط.

خفض ميزانية وزارة الدفاع األمريكية:
ىكدتنف الاسعراض ك ازرة ااددفع اارقفعي ؛ منقغي عبى ااتكات ااألرتيتي أف سيكف قفدرة عبى "ىزتألي ااعدك اإلقبتألي ألف خالؿ
حألبي كااعي اانطفؽ ,كعبى ألراحؿ ألسعددة ,كأف سنير أىداؼ -أك سفرض سيفاتؼ غتر ألتقكاي  -ألعسد ثفف دي ألنطتي أخرل".
خالؿ ااانك ً
تخسص ب ً
ات ااتبتبي ااألتقبي,
تد
ااددفع ااألرتيتي ,ؼ
نفتفت ك ازرة
كدتألف
ُّ
ً
ى
ااألسكقع أف سز ى
و
ً
أليألكعي ألف دكؿ ااخبتج ,كيذاؾ دكؿ ااشرؽ ااكاط".
أم
عايرتي أخرل قعدة ألرات ,كاسيكف أؾ ىبر ألف
نفتفت إتراف ,ك ّْ

حتث إنيف "اسسيفكز أم قكة

و
قيثتر ألألف يفنت عبتو خالؿ اافسرة
عبى اارغـ ألف سبؾ اارقفـ ؛ ستيكف ألعدؿ إنففؽ ااكالتفت ااألسحدة عبى ك ازرة ااددفع أقؿ
ااسي يفنت دتيف سحفرب دي يقيستف؛ ااعراؽ كأدغفناسفف  ,كىذا تعني أف ااكالتفت ااألسحدة -اكؿ ألرة ألنذ عشر انكات  -اسيكف
اني ,دي ااكقت ااذم ستضفعؼ دتو ك و
ااألطفاب اافعبتي كااألحسألبي ألف ااتكات
قشيؿ ارتع
ذات قدرة عايرتي عفاألتي ألخفضةاؿألتز ة
ي
ااعايرتي ااألرتيتي.

و
سيدتد ألسيدد بااعدكاف ااركاي ,كآاتف
؛ دأكركقف سحت

سيدتدات خطترة دي ً
و
ثالث ألنفطؽ رئتاتي
التفت ااألسحدةي ااف
سكايو ااك ي
ً
ً
اإلقبتألتي دي شر ً
ً
كقحر ااصتف ااينكقي ,كاصرارىف عبى
ؽ ااصتف
ألطفاقي ااصتف بحتّْيف دي ااألتفه
سنسشر ديىف يق ىؤير ااسكسر قاقب
نتؿ حتكقيف,دي حتف ال تزاؿ ااشرؽ ااكاط تكايو ااسألرىار ااسحدم ااذم سفرضو إتراف ,كسيدتد عنؼ ااألسطردتف ,كانيتفر
اازألفت ااخرل ااسي قد سنفير دي أم كقت.
االنتافـ ااألحسألؿ ابتقتف كااتألف,
اكرتف ,ك
كسدىكر ااألف ااألصرم ,كأليألكعيى ى
ى
ى

كدي ضكء سبؾ ااألطفاب ,كدي اتفؽ ااسفرتخ ااذم أظير ااسيدتدات ااخطترة األف ااكالتفت ااألسحدة ااألنقعث ألف ااشرؽ
ً
ااكاط عبى أافس ألاسداـ؛ ؼإف ألف ااحيألي أف نفسرض أف ً
قفئألي أكاكتفت كاشنطف ,حسى اك سضف ءات
ااألنطتي اسقتى دي
قدرة ااكالتفت ااألسحدة.

(2014واشنطن دي سً:
استعراض وزارة الدفاع الرباعً
وزارة الدفاع األمرٌكٌة
.pubs/20140302_FINAL_QDR_Fact_Sheet_v13_CLEAN.pdf/http://www.defense.gov
أنطونً كوردسمان:Improving the US-GCCSecurity Partnership ،

 4مارس /آذار

،)2014
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ً
قطفعفت ااسينكاكيتف ااألستدألي االقسصفد ااعفاألي عبى
اسيفىفت
انتشار التكنولوجيا الفتاكة وتكنولوجيا الدفاع التخريبي :سؤثر
ي
ااكالتفت ااألسحدة كيذاؾ ااألف ااعفاألي.
يألتع
تقي دإف
اقب تسعذر ااسنقؤ قيف ,كعبى حد ستر ٍّ
قد تيكف ابثكرات ااسينكاكيية ااسي سحدث ااف ك تسطكر دي نفس ااكقت  ,عك ي
ى
االاسخداـ ااألزدك يج تنتؿ
 ,كىذا
أتضف
ااستنتفت ااألستدألي ااألخصصي االاسخداـ ااألدني أك ااصنفعي ايف
ه
سطقتتفت عايرتي ن
ي
ً
سأثتر ااسراستيي يقتر عبى أحداث ااافحي اإلقبتألتي
األيألكعفت ااصغت ًرة كاادراد  ,ؿسيكف قدكرىف العقف يدتد ,او
ااابطيى إ ؿل ا
ه
كااعفاألتي.

سطكر ااقتفنفت اايقترة ,كااركقكسفت ,كااخكارزألتفت ,كااسينكاكيتف ااحتكتي ,كااصنفعفت اإلضفدتي ااسي سشألؿ ااطقفعي ثالثتي
إف
ى
و
ُّ
قشيؿ ارتع ,ألع يكف سبؾ ااستنتفت يألتعيف سسألسع قإأليفنفت
تستدـ
كرقفعتي ااقعفد (ىذا ااختر تطقع أشتفء حتي)؛ يؿ ىذا ي
إتيفقتي كانسفيتي ىفئبي.
ااستدألفت اايقترة ااسي سحدث دي ااسينكاكيتف ااحتكتي و
كعالج األألراض ااألزألني اارئتاتي ,
أطكؿ
قعألر
عبى اقتؿ ااألثفؿ ؛ سقشر
و
ى
ي
ً
 ,قد ال سيكف ااحيكألي
كيكد سيدتدات كسحدتفت أألنتي
أتضف سطقتتفت ابقتي سساقب دي
كألع ذاؾ ااكيو اإلتيفقي ؼىنفؾ ن
ااألرتيتي أك ااألؤاافت ااعايرتي ـ اسعدة اسعفطتيف كألكاييسيف قفاتدر اايفدي .

عبألفء
األف دي عبـ اايتنكـ ااصنفعي كااطقفعي ثالثتي ااقعفد إاى إأليفنتي ااخبؽ  ,كتسطبع
عبى اقتؿ ااألثفؿ ؛ أدل ااستدـ ااألسز ي
ي
ً
اايكد اايتني كانسفيو ,كطقعو قايكاي ناقتي -قألف دي ذاؾ اافتركافت ,-عف طرتؽ سريتب طفقعفت
أتضف إاى سعدتؿ
ااحتفء ن
ثالثتي ااقعفد ,ألع يسؿ قنفء كراثتي.

ً
ااحتكتي ؛ دتد ااسطفع قفدةي أليفؿ اايتنكـ ااصنفعي سكيتو سيدتدات إلدارة اكقفألف ,حتث إف ااعألبتي
كقفضؿ ثكرة ااسينكاكيتف

ايبيه كزىتدةي ااثألف  ,قألف تيفي اكيكد يتؿ يفألؿ ألف عبألفء ااحتفء اابذتف تبعقكف قفاحألض اانككم ,دضالن عف
ألثتر ابتبؽ  ,عندألف تنظر ااألرء األحسكل ااألعبكألفت
أألر نا
دخؿؽ دتركافت يدتدة أصقح نا

اافتركافت.

و
ؾ نيـ سضألتف ااسعبتألفت ااقرأليتي قألصدر تقدك قاتط ا ,كنتبيف ام
افتركس ألف ؛ ؼقإـ ا
اثي
قأليرد أف تحدد ااعبألفء
اايكد ااكر َّ
ى
شخص عف طرتؽ ااطفقعي ثالثتي ااقعفد ااألنفاقي  ,كقد قفـ سنظتـ ااتفعدة ققؿ ذاؾ قسضألتف سعبتألفت ااييكـ ضألف ألتفطع
دتدتك إقفحتي.9

كااستدألفت ااخرل دي ااطقفعي ثالثتي كرقفعتي ااقعفد ؛ قد تأليف ا اييفت غتر ااحيكألية كاادراد ألف ا اتضفء عبى ااألشيالت

اابكياستي كااصنفعتي اارئتاتي  ,ألف خالؿ سأليتنيـ ألف طقفعي قطع غتفر كقطع رئتاتي ابألعدات.

10

اطي عبى قدر ً
و
و
خصـ ً
سيفكز
حيكألي
غتر
أم
ات
م
قشيؿ أافاي مضؼ
كىذا
اإلنسفج ,كألف ثـ تأليف ام دكاي أك ّْ
ً
طفقعا دتـ كقر اِّ
ّْ
ي
ن
كغتر ألسكقع قفاناقي ابيتش ااألرتيي.
سحدتف
ن
ااتدرات ااعايرتي ,كىذا ألف تألثؿ ن
يدتدا ى

.publication/140411_Improving_US-GCC_Security_Partnership.pdf
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ً
يبي ألدل االاسعداد ااألرتيي األكاييي ااعدك حفؿ
قفإلضفدي إاى ااسينكاكيتفت اؿ ػ ػ ػ ػّْػ ػ
ك
تيفرتي ااألسفحي ؛ ؼاتس كاضحف قشيؿ ٍّ
ً
ااسخداـ طفئرات قدكف طفئر ,دضال عف ااسخداـ ااعدك ألففىتـ سشغتبتي ألقسيرة  ,سبعب عبى نتفط قكة ااتكات
سألينو ألف
ااألرتيتي كساسغؿ نتفط ضعفو ا .
تيفرم ,سدعك
قفخسصفر ككضكح؛ رقألف سدعك طقتعي ااستنتفت ااثكرتي ألسعددة ااغراض ,كااسي سسيفكز سطكرات ااتطفع ا اػ ّْػ ػ
ات ااعاير ً
اقع ااتك ً
تي دي و
ألني ألف خألس
ااسطقتتفت ااألاسخدألي دي ااأليفؿ ااعايرم إاى
سألفألف األك ً
انسيفج و
ً
إطفر ز ٍّ
نيج ألخ ااؼ ن
إاى ات انكات.

تزايد قدرات إيران العسكرية :
ريزت ااكالتفت ااألسحدة كااتكل ااغرقتي عبى قرنفألج إتراف اانككم ايثر ألف عشر انكات ,كايف قـ اـ تنسقيكا يؿ ىذه ااانكات

إاى ااستدألفت ااسي سحرزىف طيراف قفاسألرار دي طرتؽ زتفدة قدراسيف ااعايرتي ,كخفصين سرافنيى ااصكارتخ ااسي سألسبييف ,كااسي
سألينيف ألفضرب أم ىدؼ ايف دي ااخبتج.

ً
أافاف دي ابابي ايكد.
ألترىف
قتر
دي ثألفنتنفت ااترف ااألفضي ؛قضت إتراف كقسنف ؾ نا
اسطكتر سرافني صكارتخ شيفب ,ااسي تتع ُّ
ن
أختر قشيف ب 3؛ كىك ااصفركخ ااألطكر ألف
كسيكيت سبؾ ااييكد نا
صفركخ نكدكنج ايكرتف ااشألفاتي  ,ألع قدر ا وت ىفئبي قد ستكـ عقرىف
إطالؽ ااصفركخ ألف ك و
ألسنتبي ,يألف
حدة
قضرب إارائتؿ ,إذ تأليف
ي
ى
أم حألكاي يتألتفئتي أك حتكتي أك نككتي,
تاسطتع ااصفركخ أف تحألؿ َّ
قحيـ أاؼ ييـ ستر نتقف.

كقحبكؿ عفـ

2007؛ سـ سعدتؿ ىذا

ركزت الوالٌات المتحدة والقوى الغربٌة
على برامج إٌران النووي ألكثر من عشر
سنوات ,ولكنهم لم ٌنتبهوا كل تلك السنوات
إلى الثالث سنوات التً قضتها طهران فً
تطوٌرها المستمر وزٌادة قدراتها العسكرٌة.

إلنسفج صفركخ "ااغدر" ,كىك تعسقر سىيرار ا اصفركخ "شيفب
ااصفركخ
ً

 "3كايف قألدل  600,1يتبك ألسر.

يألف قفألت إتراف أتضف قز ً
أقرز ىذه ااتعزتزات ااعايرتي" :ااففسح ,"110 -ااذم تعألؿ
تفدة قدراسيف ااعايرتي قصترة ااألدل  ,ك ي
ن
و
ااسشعفر قصرتي,
ألييز ا قأييزًة
قألدل  250يتبك ألسر  ,كااناخي ااألعداي ألنو" ,ااخبتج دفرس" ,ااذم ألف ااألفسرض أف تيكف
ن
و
ً
أتضف قفخسقفر "ايتؿ  "2قنيفح  ,كىك
أيثر دقين عبى ااىداؼ ااقحرتي  ,كقفألت إتراف ن
ضرقفت ى
كتألسبؾ ااتدرة عبىسكيتو ى
صفركخ تعألؿ قفاكقكد ااصبب  ,قفإلضفدي إاى عدد ألف ااألزاتف ااسشغتبتي  ,كه كصفركخ (أرض-أرض) تعألؿ قألدل 200,2
 8نيك روبرتسون ،وبول كروكشانك ،وليم ليستر ”،Documents Reveal Al Qaeda’s Plans for Seizing Cruise Ships, Carnage in Europe " ،سي إن إن 1 ،مايو /آيار ،2012
./world/al-qaeda-documents-future/http://www.cnn.com/2012/04/30
 9شون بريممي ،وبين فيتزجيرالد ،وكيمي سيمر( Disruptive Technology and US Defense Strategy :Game Changers ،واشنطن دي سي :مركز األمن األمريكي الجديد ،سبتمبر /أيمول
).Gamechangers_BrimleyFitzGeraldSayler_0.pdf_www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS //: ut1}http،2013
 01شون بريممي ،وبين فيتزجيرالد ،وكيمي سيمر( Disruptive Technology and US Defense Strategy :Game Changers ،واشنطن دي سي :مركز األمن األمريكي الجديد ،سبتمبر /أيمول
).Gamechangers_BrimleyFitzGeraldSayler_0.pdf_www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS //: ut1}http،2013
ماٌكل إٌلمان" ،برنامج الصوارٌخ البالٌستٌة إلٌران "،معهد الوالٌات المتحدة للسالم.ballistic-missile-program-http://iranprimer.usip.org/resource/irans ،
مبادرة التهدٌد النووي( Missile :Iran ،واشنطن دي سً./systems-http://www.nti.org/country-profiles/iran/delivery ،)2014 :
المعهد الدولً للدراسات االستراتٌجٌة( The Military Balance 2014 ،لندن ،2014 :الصفحة 300
نفس المرجع ،الصفحة .301
مبادرة التهدٌد النووي ،إٌران( Missile :واشنطن دي سً./systems-http://www.nti.org/country-profiles/iran/delivery ،)2014 :
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يتبك ألسر ستر نتقف.
ألؤخر عبى
نا
تخ ااسفرتختي يتع مقو اعسألفدىف عبى ااعنفصر ااخفريتي ,غتر أف إتراف عألبت
كااسطكر ااذم سشيده إتراف دي ااصكار ً
ً
خالؿ سعزتز ااقراألج اايفألعتي ااسي سريز عبى ً
ً
ااقحفث  ,ك سكظتؼ ااقحث ااعبألي
ستدتـ
سكاتع قدرات اإلنسفج ااألحبي ,ألف
ً
آثفر عظتألي عبى ييكد سطكتر
اسطكتر صكارتخ إتراف كقراألج اافضفء  ,كألف ااألريح أف تيكف ايذا ااتطفع ااألحبي ااألزدىر ه
قرنفألج إتراف ابألريقفت اايكائتي ااسي ساتر قدكف طتفر  ,كااصكارتخ ااقفاتاستي عفقرة ااتفرات.
كدي دقراتر /شقفط 2009؛ ااسغبت إتراف ألريقيى إطالؽ ااتألر ااصنفعي "افتر-

 "2إلطالؽ ااتألر ااصنفعي "اكألتد" دي

كستدألت

ااألدار ,ألألف تثتر ااتبؽ حكؿ سطقتؽ ىذه ااسينكاكيتف اسطكرات ااألدل ااقعتد ابصكارتخ ااقفاتاستي عفقرة ااتفرات.
قدرات إتراف ابطفئرات قدكف طتفر قار و
عي يقترة ؛ حتث سـ سشقتو "اافكسركس" قطفئرات قرتداسكر ااألرتيتي ااسي سعألؿ قدكف
طتفر ,كااسي تأليف سييتزىف قصكارتخ (أرض يك) سيألؿ قدراسيف االاسطالعتي.

كقعد حفدث ااسصفدـ كااار ااالح قبػ " ايفف إتيؿ" ااألرتيتي ؛ يفنت إتراف قفدرةن عبى إنسفج أنألكذج ألسطفقؽ ستر نتقف ,كقد يفف
سطكر ال تحألد عتقفه دي ظؿ أار إتراف اػ اطفئرة "اتنستنؿ  RQ-170دي عفـ  ,2011كىي طفئرة ااسطالع شقح ألسطكرة
نا
ىذا

سفقعي ابكالتفت ااألسحدة.

الضعف السياسي لبعض شركاء الخميج:
قفدر عبى ااحففظ
سقفتنت أشيفؿ صـ كد دكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتيي أألفـ ااعفصفي ااكاى االنسففضفت ااعرقتي  ,يفف قعضيـ نا
دائألف  -ألف خالؿ ألزتج ألف ااتألع كااخطط اااتفاي كااألعكنفت االقسصفدتي .كايف اف
عبى اانظفـ ااداخبي-يألف تفعبكف ن
ً
نظر
ااألنطتيى دي حفاي سغتتر كعنؼ ألاسألرتف -كألف ااألريح أف تاسألركا دي ااألعفنفة ألف االضطراقفت دي ااانكات ااألتقبي نا
اطقتعي ااألشفيؿ اايقترة-دإف اسيفىفت حيفـ ااخبتج ااألاسداألي عبى ااألدل ااقعتد قشأف االاسترار قم اسيفىفت غتر ألضألكني.
ائح أيقر ألف أليسألعفت ااخبتج-كااشقفب قشيؿ خفص -إاى ااسغتتر قيؿ حألفس  ,كدي ااكقت ذاسو؛ دإف ااسعقئي
ااتكـ سدعك شر ي
طف ىفئبين عبى
ااييفدتي كااسطرؼ اااني كااشتعي عبى حد اكاء تشيؿ تىدمدا ؿاألنطتي قفاغ ااخطكرة  ,ااألر ااذم تخبؽ ضغك ن
دكؿ ااخبتج إلعفدة ااسكازف قتف ااألف كاالنفسفح.

ار ألف اانفحتي
أيثر ااسترنا
قعض شريفء ااخبتج ابكالتفت ااألسحدة -ألثؿ قطر كاإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة  -أدض يؿ
ن
اقسصفدتف ك ي
االقسصفدتي ألف غترىـ ,غتر أنو ـ اتاكا بألأألف ألف االضطراقفت اااتفاتي كااسحرتض االيسألفعي.
ً
ااألحسألؿ ابنشفط اااتفاي اإلاالألي ااداخبي,
سشعر دكاي اإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة قأنيف أليددة قشيؿ خفص ألف ققؿ االنسشفر
ً
اايألفعفت اااتفايى ااسفقعيى ايألفعي اإلخكاف ااألابألتف .
كخصكصف
ن
إٌلمان”.Iran’s Ballistic Missile Program " ،
نفس المرجع ،الصفحة .4
وزارة الدفاع األمرٌكٌة(Ballistic Missile Defense Report ،واشنطن دي سً :فبراٌر /شباط  ،)2010الصفحة رقم ،4
.for%20web.pdf_bmdr/docs/BMDR%20as%20of%2026JAN10%200630/http://www.defense.gov
إٌلمان ”،Iran's Ballistic Missile Program " ،الصفحة رقم .usip.org/resource/irans-ballistic-missile-program.http://iranprimer ،3
( Passportمدونة) ،السٌاسة الخارجٌةٌ 25 ,ونٌو /حزٌران
إلٌاس جرول " ،هل تنشر إٌران طائرات بدون طٌار فً سماء العراق .مهالً ،ماذا؟ إٌران تمتلك طائرات بدون طٌار؟"
.in_iraq_wait_what_iran_has_drones_foreignpolicy.com/posts/2014/06/25/iran_is_deploying_drones.http://blog
نفس المرجع السابق.
 22دول مجلس التعاون الخلٌجً هً المملكة العربٌة السعودٌة ،واإلمارات العربٌة المتحدة ،والكوٌت ،وقطر ،والبحرٌن ،وعمان.

،2014
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 ,دفاسترارىف

كإاى يفنب ااردف ,سعد اإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة كاحدةن ألف أقرب ااشريفء اااتفاتتف كااألنتتف اكاشنطف
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.
األج سدرتب أليثفي  ,ك و
أصكؿ عايرتي ىفألي دي دكاي اإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة,
كابقنسفيكف قر ي
ااألعدات دي ألتنفء يقؿ عبي ,ك كيكد قضعي آالؼ ألف ااتكات ااألرتيتي ,كيذاؾ سيألبي ااطفئرات ااتكتي ااألنسشرة دي قفعدة

سسخذ شيال ألبألكاف دي سخزتف

ااظفرة اايكتي ,كغترىف ألف ااألفيف.
أألف قطر ديي ال سكايو أم سيدتدات إزاء ااسترارىف اااتفاي  ,كايف يألف ستـ عألبتي تحدمث اادكاي قار و
عي يقترة ,دألف ااألحسألؿ
أف سكايوى صعكقفت دي ألكازني ااسحفظ اادتني األيسألعيف ااصغتر ,كدي ااييكد ااألقذكاي االاسثألفر قشيؿ يقتر دي ااسعبتـ عبى
ً
ً
االحستفيفت ااألسنفألتي ابايفف ااألغسرقتف.
ااحفيي اسبقتي
اانألط ااغرقي ,ك
أألف ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي ,كاإلألفرات ااعرقتي
أتضف اااتفايى ااخفريتي عفاتي ااألخفطر ااسي زعز ٍ
اسقعت ااتتفدةي ااتطرتي ن
عت ى
ااألسحدة ,كااقحرتف.
ألؤخر ألخفكؼ يترانيف دي رعفتسًيف ااألز ً
عكألي ايألفعفت ألثؿ يألفعي اإلخكاف ااألابألتف ,كقفألت قإنيفء
نا
اتد كاييت اادكحي
قشيؿ و
و
نظر اسفضتالت قطر كألكقفيف اايغرادي اااتفاي
دعفؿ ألع اارتفض كأقك ظقي كااألنفألي  ,كألع ذاؾ ,نا
ااخالؼ اااتفاي

ات اااتفاتي عبى اااطح ألع يترانيف.
ااألخسبؼ ,سطفك ااسكسر ي

تي سفقعي ابكالتفت ااألسحدة دي ً
قفعدة عاير و
و
ااألنطتي ,
أيقر
قطر ىي ااشرتؾ ااخر ااافاي ابكالتفت ااألسحدة؛ ساسضتؼ ااقبد ى
ً
حتكم ألف اانفحتي االاسراستيتي ؛ إذ سنفط
اايكتي ااألشسرؾ  ,كىك ألريز
ألريز ااعألبتفت اافضفئتي ك
ّّ
دي قفعدة ااعدتد اايكتي– كىي ي

قو أليألي سناتؽ ااييكد ااحرقتي ابكالتفت ااألسحدة دي ااعراؽ كأدغفناسفف -يألف أف قطر افحي ابشرتؾ ااألرتيي م خزف دتيف
ااألكاد كااصكؿ ااعايرتي ااأليألي ااخرل.
أصعب و
يألتع يد ً
كؿ ااخبتج ,ستؼ ااقحرتف ؾ ً
قتعي ألف اانفحتي اااتفاتي (قفدسراض أف عألفف سخضع اعألبتي انستفؿ ابس
ألف قتف
ً
قعد رحتؿ اؿابطفف قفقكس).

ترسفع اتؼ ااألخفطر اااتفاتي ابدكاي قسزاتد ألسصفعد  ,كتريع ذاؾ يز نئتف إاى ااسألرار ألتفكألي ااحيكألي األنح ااحتكؽ اايفألبي
ً
ألنظكر ااصراع ااطفئفي ,
األيألكعي أكاع ألف ااايفف  ,كايف اسحبتؿ اااتفاي ااقحرتف تي تنقغي اانظر قشيؿ أافاي إاى
كسحرتض حيكألي ااقبتي ااانتي ضد ااألعفرضي ااسي تتكدىف ااشتعي

-حاب ألف ىك ألذيكر دي ااركاتي ااغرقتي  ,-كىكألف تعد

غفاقف ألف تسنتدك ف ااحيكألي ,كىنفؾ شتعي ألكاؿكف ايف ,يألف تحظى سدخؿ إتراف
طف دي ااسقاتط ؛ إذ ىنفؿؾ
إد ار ن
ه
ايفف ألحبيكف ياٌني ن
ااخفي قؿ اانشط دي ااشؤكف ااداخبتي األألبيي ااقحرتف قفاستدتر ااكايب ,كذاؾ ألف خالؿ عنفصر ااألعفرضي ااقحرتنتي.
سدعي ااألنفألي أف ادتيف أداي ستضي ب أ نيف ألاسألرة دي ألشفريي كاشنطف ,قكيكد خالتف عدة داخؿ ااألعفرضي ااقحرتنتي ألكااتي
إلتراف كسعألؿ ألعيف قشيؿ كثتؽ.

كألع ذاؾ ,دإف َّ
رد حيكألي ااقحرتف اؿألاسند عبى ااألف دي ألكاييي سدخؿ إتراف ااألزعزع االاسترار ؛ قفـ قسأختر ااحؿ ااألاسداـ ,
كقسأختر سنفتذ اإلصالحفت ااحيكألتي ااحتتتي  ,كعدـ سنفتذ ااألطفاب ااألشركعي ابعنفصر ااتكألتي داخؿ ااألعفرضي ...كيؿ ىذا

اكءا عبى اكء.
ألألف زاد أألر ااألنفألي ن
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' '-I

طائرة من طراز  E-2Cىاوكي تقمع من حاممة طائرات  USS Nimitzفي خميج عمان .سعكد حتكؽ ااصكرة إاى :
البحرية األمريكية /اإلعالم التخصصي من الدرجة الثالثة ناثان ماكدونالد.
ااخفألس ابقحرتي ااألرتيتي ,كال تأليف اكاشنطف أف
اااطكؿ
ساسضتؼ
ااقبد
تثتر
ى
ي
ألأزؽ ااقحرتف قبؽا قفاغا اكاشنطف ,كالاتألفأف ى
ي
ى
ً
سيقر ااألنفألي عبى االنفسفح اااتفاي  ,يؿ ألف تألينيف دعبو ىك سشيتع ّْ
حيكألي ااقحرتف كألعفرضتيف.
ااحؿ ااابألي قتف
ي
كألف عكاألؿ ااسعتتد ااخرل أف ااألألبييى ااعرقتي اااعكدتي ايف يقتر سأثتر عبى ااارة ااحفيألي دي ااقحرتف؛ حتث سرل اارتفض
ً
ألياب اغرتأليف ااستبتدم إتراف,كىذا ألف تفار
ألصفاحيف  ,ك قكيو آخر ديك
سيدتدا عبى
أف ااسأليتف ااشتعي دي ااقحرتف م ألثؿ
ن
ه

إرافؿ ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي ألئفت ااتكات إاى ااقحرتف  ,ابتضفء عبى االحسيفيفت ااألحبتي ضد ااحيكألي ااقحرتنتي

دي

ألفرس /آذار 2011ـ.
دكألف ألف ساعى ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي -شرتؾ ااخبتج اايثر أىألتي قفاناقي ابكالتفت ااألسحدة -إاى ا إلصالح قاقب نظفأليف
يدا.
اااتفاي ااألقيـ ,كسريتقسيف اادتنتي ااصفرألي ,ااسي سعسألد عبى ااتدكاكيتي ااألحفدظي ن
ااتكـ ,سيد ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي نفايف دي ألرحبي حريي كاط االضطراقفت اإلقبتألتي ,ك ً
ااستدـ ااذم سحرزه إتراف دي
ً
ااألنطتي ,كعالقسًيف ً
غتر ااألؤيدة ألع كاشنطف.
كاساسألر ااارة ااحفيألي دي اعسألفدىف عبى رأس ألفايف اايفئؿ  ,كاالاسففدة ألف أنظألي اارعفتي ااسي سكطد ايف ابطانيف كسحفدظ
عبى االاسترار ااداخبي ,غتر أ نيف قألك ً
اييي ااتتكد ااألفاتي ااألسزاتدة ؛ ؼرقألف تيكف ق نفؾ ّّ
حد األف سنفتو ااألألبيي عبى إايفت
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سدعـ ااحيكألفت ااانتي ااخرل دي نفس ااكقت ,ألثؿ حيكألي ألصر.
ااألعفرضي ,دي حتف أنيف ي

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

تدر ااف قأقؿ ألف رقع إيألفاي اإلنسفج ااانكم
كدي ظؿ تاز د
م االاسيالؾ ااألحبي ابطفقي  ,كااذم يت ٌ
ً
قحبكؿ أك ً
اخر عشرتنتفت ااترف ااحفاي.
تفكؽ ألعدؿ ااسيالؾ ااطفقي بااألألبيي ألعدالت ااتسصدتر

ؿاألألبيي؛ دإف ااألسكقع أف

ااابع
اانظفـ دي اقتؿ سكدتر
تيفدح
ؼقألف
اازألف؛ ر
ألنخفضف عبى ألدل دسرة طكتبي ألف
اعر اانفط
ً
ي
ن
كدي حفؿ ألف إذا ااسألر ي
ي
ثـ دتد تيكف ىذا ااألر قفعثفعبى تعفاي ااصكات ااألنفدتي قإاتفط شرعتي اانظفـ.
كااخدألفت ااعفألي ,كألف َّ
اباف ,دإف ااختر ألفزاؿ تحيـ
آخر ؛ دي حتف يفف ااسحكؿ
أختر كاتس نا
نا
ُّ
اااتفاي ألف ااألبؾ عقداهلل إاى ااألبؾ ابألفف سحكالن ن
كضع حير ااافس ابيتؿ ااتفدـ ألف ااتتفدة اااعكدتي.
قفعفاتي سفألي ,ألسحألال
عبء ً
ى

قسصفدتي كادار و
و
و
قد تقدك عبى عألفف غفكةي و
تي يقترة  ,دي ظؿ اانألك ااايفني ااألطرد
سحدتفت ا
االـ ظفىرم ,غتر أف اادكاي سكايو
ألف ييي ,كستبص عفئدات اانفط ألف ييي ثفنتي.
ألف اانفحتي اااتفاتي ؛ تحظى ابطفف عألفف قفقكس قف اعتد ٍّ
قحب ألعظـ ااعألفنتيف ,كاؾنيـ ال تزااك ف قبتتف إزاء ألف اتحدث

25
عفألف  ,كىكدي ألرحبي صراع كألغفاقي ألع اؿ ألرض ,كألف ااألأليف أال
قعد رحتبو ,إذ أف قفقكس مقبغ ألف ااعألر أرقعين كاقعتف ن
تعتش دسرة أطكؿ.

قفـ قفقكس ً
ً
اايثتر اسطكتر قالده كردع أليفنسيف اإلقبتألتي ألنذ اإلطفحي قكااده دي عفـ
قعألؿ

,1970كاؿغرتب دي ااألر يكنو

ااسطفع تحؽمؽ ّْ
يدا ألف ااشريفء اإلقبتألتتف  ,كعدد قبتؿ
يؿ سبؾ اإل نيفزات قألفرده ستر نتقف ,كاف يفف ألف شريفء درقألف ه
عدد قبتؿ ن
يذاؾ ألف ااألاسشفرتف ذات ااحظكة كااثتي ,ألثؿ كزتره ااألاؤكؿ عف اااتفاي ااخفريتي ,تكاؼ قف عبكم.
أشؽء أك أقنفء اتيكنكا قألثفقي كرثي ااعرش ,ك دي ظؿ انسففء كيكد ألؤاافت اتفاتي تأليف ااكثكؽ قيف ,أك
كدي ظؿ انسففء كيكد ا
و
دعفؿ ,دإف يثت ار ألف ااألحببتف تشعركف بقفاغ ااتبؽ إزاء احسألفاتي ألركر عألفف بألرحبي
أم أطراؼ سدتر ااألرحبي االنستفاتي قشيؿ ٌ
ألف االضطراقفت كعدـ االاسترار قعد حيـ قفقكس.
اني
كألع ذاؾ؛ دتنقغي أال نقفاغ دي ىذا ااشأف ,إذ ال تكيد دي عألفف
ه
انتافألفت طفئفتي أكدتنتي ,حتث إف غفاقتي ااعألفنتتف اتاكا ٌ
أك شتعي؛ قؿ ىـ ألابـ كف إقفضيكف( اإلقفضتي طفئفي الىكستي أقرب إاى ااشتعي)  ,كىذا ألف تتبؿ ألف درص ااعنؼ اااتفاي دي

عألفف قعد رحتؿ قفقكس ,كرغـ ذاؾ دتنقغي أال سغتب عف ااذىفف سبؾ اايركح ااتدتألي كاافكارؽ االقسصفدتي ااناقتي قتف ااشألفؿ

دعفايه كانسيفزتيه يدتدة.
كااينكب ,كااسي قد سيكف اققف األكيي ألف ا الضطراقفت اااتفاتي ااسي سزيي أك ىارىف
عنفصر ٌ
ي
عألفف ال سفسج اانفط ااذم تيعبيف دكاي حتكتي قفاناقي ابكالتفت ااألسحدة كاالقسصفد ااعفاألي ,كايف

قفانظر إاى يغرادتسيف

االاسراستيتي ,كىدك ئىف ااداخبي ,كااسافألح اادتني ,كااكاطتي كاالنفسفحتي ,كدكر ىف ؾكاتط إقبتألي  ,سكدر ألثؿ سبؾ ااألألتزات
تيعؿىف دكاي أليألي.
ماض ،ولٌس مستقبالٌ 23,Foreign Affairs "،ناٌر /كانون الثانً //:http ،2015
بالل صعب" ،طرٌق المملكة العربٌة السعودٌة لألمام :لماذا ٌعد الملك سالمان ٌا
.arabias-way-forward-www.foreignaffairs.com/articles/142809/bilal-y-saab/saudi
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ااينكقي ألف ألضتؽ ىرألز ,كااذم سألر ألف خالاو ألف  %30إاى  %40ستر نتقف ألف إألدادات
ساتطر ابطيي عألفف عبى اانصؼ
ٌ
اانفط دي ااعفاـ (كساتطر إتراف عبى اانصؼ ااخر)  ,كأيثر ااألكرة خطكرة؛ يكف قنكات ااألتفه ااعألتتي اارئتاتي كااألألرات
أتضف ااصكؿ ااعايرتي ااألرتيتي دي عألفف ,قألف دي ذاؾ قفعدة
ااألالحتي دي ااألضتؽ ستع دي ااألتفه ااعألفنتي  ,كسسألريز ن
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 ااخبتج.
أألف قفاناقي ابتكل ااغرقتي -عبى كيو ااخصكص -ؼ
؛ دتد األح حيـ أارة ااصقفح قذيفء اتفاي قفعسألفد

كال سزاؿ اايكتت سحفكؿ ااألكازني قتف ااحيـ ااألبيي كاالنفسفح اااتفاي
و
اتفاي قر و
و
اسينب ً
ً
عدـ االاسترار ,غتر أف ااستبب اااتفاي تقتى حير عثرة دي طرتؽ ااسنألتي االقسصفدتي,
ألحدكدة
األفنتي
كتعفني اايكتستكف ألف اخط ايسألفعي إاى حد ألف ,أدل إاى اندالع ألظفىرات ألنفىضي ابحيكألي .
اعسألفد اايكتت ااألاسألر عبى ااكالتفت ااألسحدة إاى ً
ألكقعيف االاسراستيي عبى رأس ااخبتج ,قتف ااعراؽ كااألألبيي ااعرقتي
مسيئ
ي
ً
اااعكدتي ,كا ً
كناقي صفدي
تكألتف قحبكؿ عفـ ,)2020
نسفييف ا انفطم اايقتر (ألف ااألحسألؿ أف سصؿ إاى أرقعي ألالتتف قرألتؿ ن
 ,كسيرقسًيف ااألفتدة -كاف اـ سيف
ااسصدتر(ألف ااألسكقع أف سظؿ كاحدة ألف أىـ اادكؿ عبى ألدل ااانكات ااخألس ااألتقبي)
ألثفاتي -دي أليفؿ اإلصالح اااتفاي.

ادل ااكالتفت ااألسحدة فحك ثألفنتي آالؼ جندم دي اايكتت,

تخضعكف اسدرتقف ت ألشسريي ألع ااتكات اايكتستي ,كسنفتذ أليفـ

ااألراققي ,كقنفء قدرات ااشرايي ,كتحتدظ ااقنسفيكف بخألس عشرةى قفعدة عايرتي دي اايكتت ,نصفيـ ستر نتقف ال تزاؿ نشط اُّ ,
كسظؿ
ى
ً
ً
ةاسألريز ااتكات ااألرتيتي سألؾنيف ألف ااكصكؿ إاى
سعسقر قؤر
اا يي ي
كتت اادكايى ااسي ال غنى عنيف قفاناقي ابكالتفت ااألسحدة ؛إذ ي
ألنطتي ااخبتج.

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

ىؿ تيب اإلطفحي قحيكألفت ااشريفء دي ًألنطتي ااخبتج ألف ققؿ ااعنفصر ااألعفدتي ابكالتفت ااألسحدة ,ألألف تؤدم

إاى عدـ

سأليتف ااكالتفت ااألسحدة ألف ااكصكؿ ااعايرم قشيؿ أارع ؟!!

 52بالل صعب" ،الشريك الصامت :كيف أصبحت سمطنة عمان البمد التي ال غنى عنيا في الشرق األوسط"،

.partner-www.foreignaffairs.com/articles/142323/bilal-y-saab/silent//:http

 31,Foreign Affairsأكتوبر /تشرين األول

مستمر 8,Foreign Policy "،ماٌو /آٌار ،2014
بعمل
روزا بروكس" ،صورة للجٌش بوصفه ٌقوم
ٍ
ٍ
.aligned_forces_raymond_odierno.articles/2014/05/08/portrait_army_work_in_progress_regionally/http://www.foreignpolicy.com

،2014
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تحمل السمفية الجيادية:

ؾاف أكقفألف قد أيد دي ااسراستيتي ااألف ااكطني اعفـ
ااألرتيي".

أيقر ألف ضألفف االألي ااشعب
2010؛ أنو "ال تسحألؿ ألاؤكاتين ى

ً
عألبتفت
أسقفعيف إثر أليفيـ سيف اؿكالتفت ااألسحدة ؛ قاقب نشفط ااكالتفت ااألسحدة كقكة دعفاتسيف دي
سدىكرت قكة سنظتـ ااتفعدة ك ي
أليفدحي اإلرىفب ,كااسي قسبت أك اعستبت يقفر ااتفدة اإلرىفقتتف( ألثؿ ذاؾ أافألي قف الدف) ,كأحقطت ااألؤاألرات اإلرىفقتي,
كقطعت سألكتؿ اإلرىفب.

كدي  7تنفتر /يفنكف ااثفني 2015؛ كقعت دي قفرتس أليألكعي ألف ااييألفت اإل رىفقتي ,ااسي إف دات عبى شيء ددالاسيف عبى
أف ااحرب ضد سنظتـ ااتفعدة كأتدتكاكيتسو قد انسيت ,اتسحكؿ سيدتد ااألسطردتف إاى و
كسعتتدا-يألف ىك كاضح
انسشفر
نا
شيؿ أيثر
ن
ألف ظيكر داعش ,-ألألف تيعؿ ألف ااصعكقي قأليفف ىزتألسو كااتضفء عبتو.
كىيذا ُّ
ألصفاح ااكالتفت ااألسحدة دي ااشرؽ ااكاط كاالأليي شريفء ااخبتج ؛ألعرضين اؿخطر قاقب ااسطرؼ اإلاالألي,
سظؿ
ي
ااذم انسشر ألنذ قداتي االنسففضفت ااعرقتي.
كعالكة عبى ذاؾ ؛ ؼقنفس اافعفاتي ااسي يفنت عبتيف حألبي أليفدحي اإلرىفب ,ال تكيد أم شيء تشتر إاى سضفؤؿ أتدتكاكيتفت

درص ااسراستيتين إلعفدة سيألتع
ا
ااييفدم
ة
ااعدتد ألف اازألفت اإلقبتألتي ؿايتفنفت
ااحريفت ألثؿ سنظتـ ااتفعدة كداعش ,قؿ كدرت
ي
اؿصفكؼ كاـ ااشسفت ,كإعفدة ااسكزتع عبى ألنفطؽ يدتدة كسكاتع االنسشفر ,كسشألؿ سبؾ اازألفت ااحرب ااىبتي ااألكيكدة دي
اكرتف ,كزتفدة ناب كقكع ااتألف دي حفاي ألف اافكضى ,كاتفافت ااعراؽ غتر ااألاسترة ,كانعداـ ااتفنكف دي اتقتف ,كانعداـ

ااألف دي شقو يزترة اتنفء ااألصرتي.
قفخسصفر؛ اسقتى ااييفدتي ااابفتي ألفداـ ت اااقفب اايذرتي ابعنؼ اااتفاي ألكيكدة !!

البٌت األبٌض ،استراتٌجٌة األمن الوطنً ،ماٌو /آٌار .strategy.pdf_whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security.http://www ،2010
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استزاتٍجٍت انىالٌاث انمتحذة انذفاػٍت فً انمستقبم
ألصفاحيف اارئتاتيى قكضك وح
سحدد
ايي سيكف ااسراستيتي ك ازرة ااددفع ااألرتيتي أيثر دعفاتي دي ًألنطتي ااخبتج ؛ تيب عبى كاشنطف أف
ى
ى
دي ً
ااألنطتي  ,تسنفقش ألسخصصك اااتفاي ااخفريتي ااسفقع كف ابكالتفت ااألسحدة دي يثتر ألف ااحتفف حكؿ ألف تشيؿ ألصبحي رئتاتي
ابكالتفت ااألسحدة دي ًألنطتي ااخبتج (كدي ااشرؽ ااكاط قشيؿ عفـ) ,كيذاؾ حكؿ أدضؿ كافئؿ ااحففظ عبى سبؾ ااألصفاح  ,كترل
ااقعض أف ألصفاح ااكالتفت ااألسحدة سيألف قشيؿ أافاي -إف اـ تيف ااكحتد -دي ألصفدر ااطفقي ااسي سسريز دي ىذا اايزء ألف

ألصفاح أخرل ثفنكتين ,أك ألسعبتي قحألفتي إألدادات ااطفقي ااعفاألتي كحرتي ااسيفرة.
أم
ااعفاـ ,كألف ااألفسرض أف سيكف ُّ
ى
ال تأليف ااألقفاغي دي أىألتي ألكارد ااطفقي ااسي سسألسع قيف ااألنطتي  ,حتث سحسفظ ااعراؽ ,كاتراف ,كدكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتيي اااسي
قنحك  %48ألف احستفطي اانفط عبى ىذا اايكيب  ,كتنسج يدكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتيي كحدىف ألف تترب ألف  %24ألف يؿ اانفط
و
قشيؿ ألقفشر ,إذ
تيي ال تعسألد عبى ألكارد ااطفقي دي ًألنطتي ااخبتج
ااألسداكؿ دي اااكاؽ ااعفاألتي  ,كدي حتف أف
االقسصفد ااألر َّ
ى
سضـ ًألنطتي ااخبتج  %20,5دتط ألف كاردات اانفط ااألرتيي قفاناقي اعفـ  ,2013قفارغـ ألف ذاؾ إال أف االقسصفد ااعفاألي تعسألد
عبتيـ قفافعؿ.
اعسألفد ااكالتفت ااألسحدة قشيؿ أيثر؛ اف ااسينكاكيتفت ااحدتثيى دي ااسخراج ااغفز ااطقتعي كاانفط افعدت عبى زتفدة
كقد انخفض
ي
عفاألتف ,داسرسفع أاعفر اانفط إذا اخسفى نفط
نظر ايكف اكؽ اانفط اكقنف
اإلنسفج ااصخرم دي ااكالتفت ااألسحدة ااتفرتي  ,كايف نا
ن
تضر قفالقسصفد ااعفاألي ,قألف
ألنطتي ااخبتج ألف اااكؽ ,كاسددع ااكالتفت ااألسحدة أيثر ابحصكؿ عبى ااطفقي  ,كىذا ألف ألف شأنو أف َّ

دي ذاؾ اقسصفد ااكالتفت ااألسحدة  ,كاذاؾ دإف ديرة سخبي ااكالتفت ااألسحدة عف نفط ااشرؽ ااكاط ديرة خفطئي
كعدـ ااخبط قتف االيسففء ااذاسي اطفقي ااكالتفت ااألسحدة  -ىدؼ ألحسألؿ سحتتتو قحبكؿ عفـ

؛ إذ تنقغي ااسفرقي

,-2030كقتف االاستالؿ دي أليفؿ

ااطفقي ,كىك اااعي غتر ااكاقعي  ,كعالكة عبى ذاؾ؛ سعسألد ااكالتفت ااألسحدة قنفس ً
ااتدر عبى إأليفنفت أكركقف ,كاالقسصفدات اارئتاي
االقسصفدم
ط
َّ
ألثؿ ااتفقفف كيكرتف ااينكقتي كااصتف  ,ؿيي تيكف ااسددؽ ااألكثكؽ ابنفط كااغفز دي ألسنفكؿ اايألتع  ,كألف ثى َّألفإف ااسراق ى
قتف ُّ
حتتتتف دي عصر سسزاتد دتو ااعكاألي قفاسألرار.
اادكؿ تعد سراقطنف
ن
كألع ذاؾ ؛ دإف ااطفقيى اتات ااعفألؿ ااكحتد ااذم تؤثر عبى ألصفاح ااكالتفت ااألسحدة االاسراستيتي دي ألنطتي ااخبتج

 ,ىنفؾ ثالثي

ثانيا :ااسصدم ابأليألكعفت اإلرىفقتي ااسي
ألصفاح أخرل ابكالتفت ااألسحدة عبى ااقؿ ؛ أوالً  :ألنع انسشفر أابحي اادألفر ااشألفر ً ,
ااصكؿ اايفألي ابكالتفت ااألسحدة دي ً
ااألنطتي  ,ثالثًا :ضألفف االألي ااشريفء اإلقبتألتتف ابكالتفت ااألسحدة.
ساسيدؼ ااكالتفت ااألسحدة ك
ى
ً
يقتر ابنظفـ ااعفاألي  ,كنظفـ ألنع
سحدتف نا
ااألف
يقتر عبى
خطر نا
نا
كاذا ألف انسشر نفكيذ إتراف؛ ؼإف ىذا اتشيؿ قدكره
ّْ
اإلقبتألي  ,كاتيكف ن
شركة البترول البرٌطانٌة( BP Statistical Review of World Energy ،لندنٌ :ونٌو /حزٌران economics/statistical--http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy ،)2014
/review-2014
.BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf
المرجع السابق .الصفحة رقم .8
ستاتٌستا " ،واردات النفط للوالٌات المتحدة من الخلٌج الفارسً كنسبة من مجموع الواردات بٌن عامً  2000وcom/statistics/191254/percentage-of-us-.http://www.statista "،2013
./from-persian-gulf-since-2000-petroleum-imports
مٌج هاندلً،January 16, 2013,U.S. News & World Report ”،U.S. Will Be Energy Self-Sufficient by 2030 :BP Projection " ،
.us-energy-self-sufficiency-usnews.com/news/articles/2013/01/16/bp-shale-boom-key-to.http://www
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ااألكيكد دي ااشرؽ ااكاط اايقتر  -دي إزىفؽ أركاح ااالؼ ألف ااقشر ,
كخصكصف
انسشفر ااابحي اانككتي  ,كقد ساقب اإلرىفب -
ى
ن
سعطتؿ ااحتفة اااتفاي كاالقسصفدتي داخؿ ً
ً
ااألنطتي كخفرييف ,
كيذاؾ
ً
ألصدر قب و
كطكتؿ ااألدل ؛ اف ىؤالء ااشريفء تدعألكف ااألف اإلقبتألي.
ألاسألر
ؽ
أخير :تشيؿ أألف شريفء ااخبتج اكاشنطف
و ًا
ٍّ
ى
ىألي ,كىي يألف تبي  :ااردع ,كااطألأنتني ,كأليفدحي
ريفئز  ,سسففكت دي اا ة
سرسيز ااسراستيتي ااددفع ااألرتيتي دي ااخبتج عبى أرقع
ى
اإلرىفب ,كااسنألتي اااتفاتي.
منقغي أف سقتى أكؿ ثالث ريفئز يعنفصر ر و
ئتاتي االاسراستيتي ؛إذ تخدألكف أىداؼ ااكالتفت ااألسحدة طكتبي ااألدل دي ااألنطتي قشيؿ
ى
يتد,غتر أف ىنفؾ ألحكر ااسنألتي اااتفاتي ,اؿ ذم اـ سضعو كاشنطف ضألف أكاكتفسيف افسرة طكتبي ؛ قاقب سريتزىف عبى االاسترار

ك ً
ااألف قصترم ااألدل ,كىك ألف تسطبب أف مشغؿ حتزا أيقر دي أيندة ااكالتفت ااألسحدة األنطتي ااخبيج,كاتد ساققت ااانكات ااسي
ً
غتر دائألي .
قضسيف كاشنطف دي سيفىؿ ااتضتي ااحفاألي ابسنألتي دي ألنطتي ااخبتج ؛ دي أف سيكف ااسراستيتي ااددفع دي سبؾ ااألنطتي ى
و
كغتر قفدرة عبى ألكاييي االسيفىفت اإلقبتألتي كااعفاألتي ااألسزاتدة.
ك نا
غتر دتنفألتيتي قفاشيؿ اايفدي  ,ى
آخرا ,دإف االاسراستيتي ى
أختر كاتس ن

الردع

ً
ااابحي اانككتي ,كأف
إتراف عبى

ً
حصكؿ
األنع
اعتيف ً
منقغي عبى ااسراستيتي ااددفع ااألرتيتي دي ًألنطتي ااخبتج أف سك ى
اصؿ ى
سسضألف خطسيف احسكاءاؿحضكر اإلقبتألي إلتراف  ,كردعيف عف أليفيألي يترانيف أكارغفأليـ  ,إذ أف ألاستقؿ إتراف ىك ااألسغتر ذك

ااففعبتي اايثر أىألتي دي سحدتد سطكر خطط ااكالتفت ااألسحدة دي ألنطتي ااخبتج.
ً
ص قر ً
اانيفئي ألع إتراف دي ستبي ً
ككقؼ قدرات إتراف دي صنع ااتنقبي اانككتي قارعي
نفألييف اانكك م,
االسففؽ
رقألف تيكف
ُّ
ي

؛ ىك

أم سغتترات يكىرتي دي ااسراستيتي ااددفع ابكالتفت ااألسحدة ,كااألر
اااتنفرتك ااألثفاي ابكالتفت ااألسحدة كااألنطتي ,حتث ال تسطبب َّ

أليألف -ىك سعدتؿ ألكاقع ااتكات ابكالتفت ااألسحدة .
ااقؿ أىألتي -كاف يفف ال تزاؿ ن
سرسيز ااسراستيتي ااددفع ااألرتيتي دي ىذا اااتنفرتك عبى ااكقفتي ,كايف اتافعد سبؾ ااأليألي االسففؽ اانككم ااذم اتصعب أألر
ااغش إلتراف دكف ااكقكع قيف كألعفققسيف ,كدي ً
قفألت إتراف بداخ االسففقتي ؛ دبف سيكف قفدرة عبى صنع قنقبي يدتدة ,قاقب
حفؿ ألف إذا
ٍ

اقع ااتكات ااألرتيتي دي ًألنطتي ااخبتج-إاى
ااتتكد ااستنتي ااألفركضي عبى قرنفألييف اانككم  ,كدي حفؿ ااسزاـ إتراف باالسففقتي ؛ دإف ألك ى
يفنب ااتدرات االاسطالعتي ااسي تأليف نشرىف دي ااألنطتي-قكتيه قألف تيفي استكـ كاشنطف قسيدتد عايرم إذا ازـ ااألر ,كيذاؾ

سكيتو ضرقفت عتفقتي إلازاـ إتراف ,كدي حفؿ ألف إذا سففقألت ااألكر كأدت إاى حرب عبى نطفؽ أكاع ؛ اتيكف ادل ااكالتفت ااألسحدة
اسأسي قسعزتزات ألف عشرات ااألكاقع عبى ألاسكل ااعفاـ.
ألف تيفي ألف ااكقت
ى

حاب ألف قفؿ أكقفألف  ,-كدش يؿ اايفنقتف دي ّْ
حؿ اازألي
ايف احسألفالت ااسكصؿ إاى اسففؽ نككم ألع إتراف اتيكف اسففقنف قفاألنفصفي– ى
اانككتي نفقع ألف ً
األؿ ,ألف ألثؿ :ااصعكقفت ااستنتي ,ك ااسأل اررتي عدـ ااثتي ااألسقفداي  ,كااعتقفت اااتفاتي ااداخبتي اطيراف
عدة عك ى
ه
ككاشنطف كغترىف ألف ااعكاصـ ااغرقتي ااخرل  ,كب ً
ً
إذا ألف حصبت إتراف عبى ااابحي اانككتي ؛ اتيكف
اانظر عف اااقفب ؛ؼ
صرؼ

ااكالتفت ااألسحدة ألرغألي عؿل سيدتد خططيف اإلقبتألتي  ,كسطكتر ااسراستيتي ألسعددة ااطقتفت سيكف أيثر حزنألف كأيثر احسكا ء.

ال تأليف سصكر ً
نككتف ,قيدؼ ااسدألتر ااألفدم اقرنفألييف اانككم ,كىزتألي يتشيف ,كرقألف
سنفتذ ىيكـ شفألؿ ضد إتراف ااألابحي
ن
ااسخبص ألف قفدسيف اااتفاي  ,إذ ألف ااكاضح ألدل حيـ ااألخفطر ااألحدقي بألثؿ سبؾ ااعألبتي.
دي قفدئ ااألر ؛سألسبؾ إتراف سرافنين نككتي صغترة  ,كؿتس ؿدمىف أم قدرات ألضألكني استكـ قضرقي ثفنتي اانكات ,ااألر ااذم تيعبييف
ماثٌو كرٌونج ،وباري بافل" ،االتفاق النووي مع إٌران :تحدي انتشار األسلحة النووٌةٌ 1,National Interest "،ولٌو /تموز nationalinterest.org/feature/nuclear-deal-iran-//:http ،2014
.challenge-10794-the-proliferation
وٌمكن تنفٌذ سٌنارٌوهات أخرى .قد تفشل إٌران ومجموعة  P5+1فً التوصل إلى اتفاق نهائً ،وقد تستمر المحادثات لبضعة أشهر أخرى (مثل الشهور التً ي قطعون خاللها محادثاتهم اآلن) ،تستطٌع إٌران من
خاللها اآلتً )1 :استمرار المفاوضات بحسن النٌة واالمتناع عن تخطً أي خطوط نووٌة حمراء ،أو )2استمرار المفاوضات أثناء مواصلة برنامجها النووي سرً ا.
بالل صعب" ،ال ٌوجد خط ساخن لدى طهران 10,National Interest "،فبراٌر /شباط .tehran-6489-http://nationalinterest.org/commentary/no-hotline ،2012
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ً
عرضين اغف ورة ألف ااك ً
ااألسحدة انزًع اااالح  ,كرغـ ذاؾ؛ دإف ألكقؼ إتراف ااحافس قد تعتد ااخطط ااعايرتي ابكالتفت ااألسحدة ,إذ
التفت
و
ااألعفيبي قضر و
ً
احسداـ ااز ً
ً
كخصكصف إذا أدريت
ااسقفقتي؛ خكدنف ألف دتداف أابحسيف اانككتي ااتبتبي,
قي
ألي إاى
حفؿ
رقألف ت ُّ
ضطر إتراف ى
ن
رد و
ات إتراف ااألحدكدةي دي ااتتفدة كاااتطرة كاالسصفالت كاالاسخقفرات دي ّْ
دعؿ
أف ااضرقيى كشتيي  ,كدضال عف ذاؾ ؛ قد
سساقب قدر ي
ي
عياي خطتر أثنفء اازألي.
ٍّ

 ,إذا سحصبت كاشنطف عبى ألعبكألفت دقتتي

نككتف اسيكف أقؿ خطكرة كأيثر يدكل
إطالؽ غفرة انزع اااالح ضد إتراف ااألابحي ن
حكؿ ً
عدد رؤكس ااحرب اانككتي دي إتراف كألكاقعوا ,ألع ضألفف أف سبؾ ااابحي اف سسحرؾ أك تسـ إطالقيف ققؿ ااضرقفت.

إف ألحفكاي كيفالت ااألخفقرات ااألرتيتي سيـ مع ااسخقفرات دقتتي حكؿ يؿ سبؾ ااىداؼ  ,درصي رقألف سيكف ضئتبي ,كخ اصي إذا

دشبت دي يشؼ ييكد إتراف قفاسفيتر دي ااألتفـ ااكؿ ؛ حتث أف ااابحي اانككتي قد سيخفى دي و
أليفف ألف أك سسحرؾ ألف أليفنيف ,كألف
ثـ ؼإف إتراف قد سخبؽ حفاين ألف عدـ ااتتتف دي ااعألبتفت أك ااغألكض االاسراستيي ,ألألف ميعؿ كاشنطف سفير ألبتف ققؿ شف أم
َّ
ىيكـ,كألف سحسفجقإترافىك االح نككم كاحد أك اثف اف ألف أيؿ ااقتفء ؛ اسسأليف ألف ااسخداأليـ ضد ألصفاح ااكالتفت ااألسحدة دي
ألنطتي ااخبتج ,أك أف سطبتيـ دي اسيفه إارائتؿ.
ً
و
كـ يدَّ
قفاتضفء عبى يألتع
قشيؿ يتد,
فذا
تتكـ ااييكـ ااألرتيي ااستبتدم ,أليألف يفف ىفئال كأليألف
قفخسصفر؛ألف غتر ااألؤيد أف ى
,حفؿ ألف إذا
ااابحي اانككتي ااسي سألسبييف إتراف .تيب أال تيكف ىنفؾ أم أكىفـ حكؿ االاسترار االاسراستيي دي ألنطتي ااخبتج
األسبيت إتراف أابحي نككتي  ,قؿ اتسففقـ ااألر-دفاكضع ألحفكؼ قأزألفت خطترة ألسعددة -الاتألف إذا ألف كاييت اادكؿ اإلقبتألتي

ااخرل ذاؾ قفاحصكؿ عبى قنفقؿ ألألفثبي  .كألف اايدتر قفاذير أف ألكاعتد اارحالت ابصكارتخ ااقفاتاستي قتف إتراف كاارائتؿ  ,أك
ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي قصترة ابغفتي  ,ك قد سيكف أزألي عدـ االاسترار حفدةن ابغفتي ,ألألف تساقب دي خبؽ
ألر خالؿ ااحرب ااقفردة.
ستبقف ألف أم كقت َّ
االاسراستيي ,كيعبيف أيثر ن

قبب ألكازتف اؿسكازف

إعادة الطمأنينة

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

قتف ااكالتفت ااألسحدة كاتراف ,إاى يفنب ااسكسرات ااسفرتختي قتف إتراف كيترانيف ااعرب دي ألنطتي ااخبتج ,كاف ت خسفي سبؾ ااحفاي قتف

اتبي كضحفىف  ,كسشعر دكؿ ااخبتج ااعرقي ققفاغ ااتبؽ قشأف إأليفنفت

إاحفحف ااف ىك سيدتد إتراف,
نككتف ,كايف ااتبؽ اايثر
ن
إتراف ااألابحي ن
اؿألسألثؿ دي اعتيف نحك زعزعي االاسترار عف طرتؽ خبؽ اضطراقفت

تيب أال تيكف ىنفؾ أم أكىفـ حكؿ االاسترار

االاسراستيي دي ألنطتي ااخبتج إذا األسبيت إتراف أابحي

نككتي .اتسففقـ ااألر-دفاكضع ألحفكؼ قأزألفت خطترة

خصكصف إذا حصبت اادكؿ اإلقبتألتي ااخرل
داخبتي ,كااى أف سقدأ إتراف دي ااسصرؼ قفعسقفرىف دكاي ألاؤكاي ؛ سقتى ألسعددة-
ن
ااتكات ااألرتيتي كاادكؿ غتر ااألكاعي دي ألكاقعيـ االاسراستيتي دي
أتضف.
عبى قنفقؿ ن
ألنطتي ااخبتج ؛ اتسفتدكا إتراف  ,كاحألفتي ألصفاحيـ ااألشسريي ,كإلعفدة طألأني أصدقفئيف دي ااخبتج قأف االسففؽ اانككم ألع إتراف اف

تاألح اطيراف قزتفدة نفكذىف دي ااألنطتي  .كايؿ حألفتي ألصفاح ااكالتفت ااألسحدة ؛ دتنقغي عبتيف أف سحفظى قدراسيف ااعايرتي دي
ألنطتي ااخبتج  ,كايف دي عصر االنعزاؿ ؛ دإف ااسحد م اايقتر قفاناقي اكاشنطف ىك إتيفد ااسكازف ااصحتح قتف ألسطبقفت ااطألأني
ااألكضكعتي ,كااألصفاح االاسراستيتي ااألرتيتي دي ااألنطتي كحكؿ ااعفاـ ,كسيفاتؼ ااألتزانتي.

كقتفـ ااكالتفت ااألسحدة قنشر ااتد رات

ااعايرتي اافعفاي قشيؿ غتر ؾاؼ؛ قد تزتد ألنشعكر انعداـ ااألف ادل دكؿ ااخبتج  ,كيذاؾ تقعث قظالؿ ااشؾ دي كاشنطف ,كقد
تراؿ رافاي ااسرضفء ابألسشددتف اإلترانتتف,

كرقألف تساقب ااسألفدم دي االسيفه ااخر  ,ألع كيكد ااقصألي ااعايرتي ااألرتيتي

ااضخألي؛ دي خافئر ألفاتي كرقألف اتفاتي  ,كستكتض ييكد ااكالتفت ااألسحدة ؿسشيتع ااشريفء اإلقبتألتتف دي اؿاعي نحك إصالحفت
ددفعتي كأألنتي أيقر ,إذ ال تتدـ أم حؿ قفاناقي اسيدتد إتراف ,ااذم تأليف ألعفايسو قشيؿ أيثر دعفاتي ألف خالؿ ااسداقتر اااتفاي
كااألنتي كاالقسصفدتي ,ااسي سعزز االاسترار ااداخبي ابشريفء اإلقبتألتتف.
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مكافحة اإلرىاب

ألنذ ىيألفت ااحفدم عشر ألف اقسألقر /أتبكؿ ,نيحت عألبتفت أليفدحي اإلرىفب ااألرتيتي دي ستكتض ااسيدتد ااعفاألي ااذم تشيبو
و
سصفعد ألاسألر,دضال عف سنكع
سنظتـ ااتفعدة  ,كايف ىنفؾ يدؿ حكؿ دعفاتي سبؾ ااييكد نفايف ؛حتث ال تزاؿ ااسيدتد اإلرىفقي دي
أافاتقو كسعتدىف ألف نفحتي ااسطكر ااسخطتطي كاانطفؽ اايغرادي.
عبى اقتؿ ااألثفؿ ؛ ااسخداـ ااطفئرات قدكف طتفر -قيدؼ سعطتؿ االسصفالت كاانشطي -ىي ااداة ااألفضبي ادل ااكالتفت ااألسحدة

انسشفر ااتكات
غفاب
نا
دي أليفدحي اإلرىفب ,كىي أداة خفدعي قتدر ألف سيكف ي ٌذاقي  ,حتث سسينب ااكالتفت ااألسحدة عقر سبؾ ااطرتتي
ى
ااقرٌتي ,كستبؿ ألف خطر كقكع ضحفتف أألرتييتف ,يألف أنيف ذات سيفاتؼ أقؿ ألتفرني قفاأليألفت ااألألفثبي  ,كرغـ ذاؾ؛ دإف دعفاتسيف (يألف

ىك كاضح دي ااعراؽ كأدغفناسفف) سرسيز عبى يألع ااألعبكألفت االاسخقفرتي ااعبتف دي قعض ااحفالت ,ألع ااسخداـ ااتكات ااقرٌتي دي
نفس ااكقت.

و
ظركؼ ألثؿ ااسي سألر قيف اكرتف كااعراؽ
ااسيداؼ ااألسطردتف دي
ب قأليفف
إف ألف ااصع ك ة
ى
سقكء قفافشؿ  ,دكف
أألرتيتي ,كقد صرح قعض يقفر ااألاؤكاتف ااسفقعتف ابكالتفت ااألسحدة دي أف ااييكد ااألقذكاي الحسكاء داعش قد ي
ً
ااايفف ااألكيكد تنفي نطفؽ اإلرىفقتف ااألاسيددتف ,عبى اارغـ
أتضف أف سسيفكز سبؾ ااييألفت
كيكد اادعـ اارضي .كألف ااألأليف ن
ى
 ,قاقب ً
عدـ كيكد قكات قرٌتي

خالدي.
ا
أألر
ألف أف أألر ااضرقفت اايكتي ,ااسي تتاقب كحدىف دي أف تصقح اافرد ألسطردنف ,سعد نا

تيد ىددىو كقغتسو
ارسقفط سنظتـ ااتفعدة قفايألفعفت اإلرىفقتي  ,كقشيؿ عفـ اـ تسـ ردعو قفعفاتي,قؿ إف ااسنظتـ دي اايثتر ألف ااحتفف ي
دي ظؿ ااكيكد ااعايرم ابكالتفت ااألسحدة دي ااألنطتي  ,كدي قعض ااحفالت سكدر ااتدرات ااعايرتي اادعـ ااحتكم اييكد أليفدحي
أتضف قكات ااعألبتفت ااخفصي ااألرتيتي ,كيألع ااألعبكألفت
اإلرىفب ,دي شيؿ ىيألفت ااطفئرات ااسي سعألؿ قدكف طتفر ااألاسيددي ,ك ن
االاسخقفرتي ,كااألراققي ااألاسألرة.
نييف عايرنتف قشيؿ ألخسبؼ ع ف اانيج ااذم سفرضو ااييكد ااسي سريز عبى إتراف  ,كقدالن ألف
كعألكألف ,دإف أليفدحي اإلرىفب سسطبب ن
ن
ً
اقع ااعايرتي
االاسففدة ألف ااكيكد ااعايرم ااستبتدم كااع اانطفؽ ؛ دإف االاسراستيتي ااألرتيتي األيفدحي اإلرىفب
ساسفتد ألف ااألك ً
ي
ً
خصكصف دي سطكتر ااشرطي كقكات ااألف ااداخبي),
كقنفء ااتدرات اشريفئيف (
يألع ااألعبكألفت االاسخقفرتي,
سريز عبى ً
ااسي ي
ن
كااعألبتفت ااألاسيددي دي ااشرؽ ااكاط ألحدكدة اانطفؽ.

دانٌال بٌمان" ،لماذا تعمل الطائرات بدون طٌار :قضٌة واشنطن فً اختٌار األسلحة "،بروكنجزٌ ،ولٌو/تموز -أغسطس/آبbrookings.edu/research/articles/2013/06/17-.http://www ،2013
.weapon-choice-us-counterterrorism-byman-drones-obama
كاثرٌن زٌمرمان" ،سقوط استراتٌجٌة أوباما فً مكافحة اإلرهاب تسقط بالفعل 11,U.S. News & World Report "،سبتمبر /أٌلول http://www.usnews.com/debate-dub/does- ،2014
.obamas-counterterrorism-strategy-is-already-failing/right-strategy-for-the-islamic-state-obama-have-the
بٌتر شروٌدر" ،دٌمسً :قد تكون القوات البرٌّة مفٌدة فً الحرب ضد داعش 12,Hill "،أكتوبر /تشرٌن االول blogs/blog-briefing-room/news/220512-/http://thehill.com ،2014
.could-be-helpful-in-isis-fight-dempsey-ground-troops
برٌانا إهلًٌ" ،قول بوٌنر إن هزٌمة داعش تعنً استخدام القوات البرٌّة 28,Fiscal Times "،سبتمبر /أٌلول thefiscaltimes.com/Articles/2014/09/28/Boehner-Says-.http://www ،2014
.ISIS-Means-Using-Ground-Troops-Defeating
إبراهٌم موثانا" ،كٌف تساعد الطائرات بدون طٌار تنظٌم القاعدةٌ 13 ,New York Times "،ونٌو /حزٌران how-drones-help-/http://www.nytimes.com/2012/06/14/opinion ،2012
.al-qaeda.html
مدٌحة أفضال " ،هجمات الطائرات بدون طٌار والحركة المناهضة ألمرٌكا فً باكستان "،بروكٌنجز 7 ،فبراٌر /شباط research/opinions/2013/02/07- / ut2}http://www.brookings.edu،2013
 pakistan-afzal-drones-anti-americanism؛ وبرٌان كاتولٌس ،وهاردن النج ،وفٌكرام سنغ( An Integrated Strategy to Advance Middle East Stability :Defeating ISIS ،واشنطن دي
سً :مركز التطور األمرٌكً 10 ،سبتمبر /أٌلول -security/report/2014/09/10/96739/defeating-isis-an-integrated/http://www.americanprogress.org/issues ،)2014
.strategy-to-advance-middle-east-stability
،US Department of Defense, 2014 Quadrennial Defense Review, March 5, 2014
.Defense_Review.pdf_http://www.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial

28

مزكز انخهٍج انؼزبً نهذراساث وانبحىث اإلستٍزاتجٍتwww.Gulfstudies.info

التنمية السياسية

ً
قدألف دي ألنطتي ااخبتج ,كقد تصقح
اف تيدأ خطر اإلرىفب كااخطر اإلتراني دي ظؿ غتفب ااألافعي اايفدة اددع ااسنألتي اااتفاتي ن
كىنف كأشد ضعفف ألف اانفحتي اااتفاتي.
قعض شريفء كاشنطف دي ألنطتي ااخبتج كدي أألفيف ألسفرقي دي ااشرؽ ااكاط أيثر ن

قدء ا ألف االنفسفح اااتفاي حسى ااقنفء ااافاي ابشعكب ,كإذا
قد تتصد قفاسنألتي اااتفاتي عدة أألكر ؛إذتسراكح سعرتفيف االصطالحي ن

إف ااايفف ااألحبتتف كاايفنب عبى حد
يكيد خبؿ ألف دي إحالؿ ااسنألتي اااتفاتي دي دكؿ ألثؿ ألصر كاتقتف كاكرتف كااعراؽ كااتألف ؛ ؼ
غتر
اكاء تريعكفذاؾ اشرعتي اانظفـ اااتفاي  ,دسنفتذ اإلصالحفت -دي ظؿ ىذه ااظركؼ قخفصي -ألف ققؿ ااحيكألي قد يتعد أأل ار ى

شرعي ,كقد تيكف غتر و
يفؼ  ,كقد تيكف ىنفؾ عتد ايسألفعي يدتد قتف
ااحفيـ كااألحيكألتف.

إف اإلدراؾ اادقتؽ اباقب كراء ااكىف اااتفاي ابدكؿ

قي ابسنألتي اااتفاتي كاإلصالحفت ا اسي ال غنى عنيف ,
تفستر
ااخبتج ااعر ُّ
ي
إثألفر ىك ستتتـ ااسنألتي اااتفاتي دي ً
ااألنطتي ,ألف
ايف قد تيكف اايثر نا
ي
ً
ً
سحبتؿ أكيو ااتصكر دي ألقفني ااألؤاافت كقدرة اادكاي كسنألتي
خالؿ

ااعرقتي ىك أألر أليـ ابغفتي الاسراستيتي ااددفع
ااألرتيتي كاتي ييكد أألرتيتي ادعـ االاسترار دي
سبؾ ااقالد.

ااألكاطنتف.
ااتبي ألف ااألكطنتف دي دكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتيي تشييكف دي حتك ً
ؽ قفدسيـ دي ااحيـ,

كاؿعدتد ألنيـ غتر راضمف عف قدرات

قفدسيـ اإلصالح كااسنفتذ ,كقخفصي إذا ألف سعبؽ ااألر قفاخدألفت االقسصفدتي كااليسألفعتي دي ااألنفطؽ اارتفتي .إيألفال؛ حتث إف
ااشرعتي اااتفاتي كااداء ىألف أيقر ألشيالت ااعدتد ألف اادكؿ ااعرقتي

م دي قعض دكؿ
؛ دإف ااداء ىك ااتضتي ااكحتدة اارئتس ة

ااخبتج ااعرقي.
سيفدح ىذه اادكؿ اسبقتي احستفيفت ألف تعتشكف خفرج ااعكاصـ كااألنفطؽ ااحضفرتي اايقترة

ااخرل,كاتس ثػىػ ٌػألػػي شيفي أف اافرؽقفئف

يدا دي ااسنألتي قتف كاط اادكايكأطراؼ اادكاي دي دكؿ ااخبتج ,كسيساي حتفةي ايفف ااألنفطؽ اارتفتي باافتر كاؿعزاي,ألألف تيعؿ سبؾ

اؿألنفطؽ أيثر عرضي ابسطرؼ كااعنؼ اااتفاي.

و
إصالحفت ألحبتين ادعـ ييكد ااسنألتي دي ااألنفطؽ اارتفتي ,كقفارغـ
أقرزىف ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي
كقد سقنت قعض اادكؿ ااخبتيتي ك ي
ألف اإلدفدة ااسي اسحتتيف سبؾ ااييكد ااالألريزتي إال أنيف ألف ازات نفقصين كقعتدةن عف االاسراستيتي اإلنألفئتي عبى نطفقيف ااكاع.

اتفاتف ؟! أألر أليـ الاسراستيتي ددفع ااكالتفت ااألسحدة  ,كام ييكد ألف
كادراؾ اإليفقي عف ااسافؤؿ :األفذا دكؿ ااخبتج ااعرقي كاىني
ن
شأنيف سعزتز االاسترار دي سبؾ اادكؿ.

ىي غتر دتألتراطتي قفاشيؿ اايفدي اسدخؿ دي
ألعظـ دكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتيي قفئألي عبى أافس ققبي ألع ثتفدفت اتفاتي ألألتزة ,ؼ
ينقف إاى ينب ااتكانتف كاإليراءات ااتفئألي
صر و
اع ألع قتأليـ كعفداسيـ كدتنيـ ,كايف ققافطي ادتيـ ااحيكألي ااسألثتبتي ااخفصي قيـ ,ن

عبى ااشكرل.
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تدر اادقبكألفاتكف ااألرتيتكف ااسفرتخ كااناتج االيسألفعي كااسطبعفت اااتفاتي انظرائيـ
عبى عيس ااحؾ كألي ااستبتدتي ؛ يت ي
و
قشيؿ أيثر دفعبتي دي اااتفاي ااراألتي.
سعيس ذاؾ
ااخبتيتتف,غتر أنو قد تيكف ألف اادضؿ أف
ى
كألع ذاؾ؛ ال شيء ألف ذاؾ تاسطتع إخراج اادكؿ ااعرقتي ااخبتيتي ألف حصفر ااحتفة اااتفاتي كانسيفؾ حتكؽ اإلنافف ؛ إذ تسعفرض
ااسابط كااألريزتي ااألفرطي ألع ااسنألتي ,اكاء ااسنألتي االيسألفعتي أك االقسصفدتي أك اااتفاتي.
ً
ً
ااحيكألتي ضد ااألدنتتف دي ألنطتي ااخبتج ااعرقي  ,ادعـ ااسظفىر ااابألي  ,داعتي إاى
ااتألع
أعألفؿ
سيدتف كاشنطف قفاسألر وار ألعظـ
ً

اإلصالح ك ّْ
احؽ ااألدنتتف دي اؿسعقتر عف آرائيـ .كرغـ ذاؾ ؛ دإف قف اسطا عة أألرتيف أف سيكف أيثر دقين دتألف تسعبؽ قحدكده ـ اافعبتي
كأكاكتفسيـ ,كتنقغي عبتيف ستدتـ ألافعدة ألفصبي.
تتكد ااقتت ااقتض ااحك ىار ألف اايفنب ااألرتيي
كتأليف سحتتؽ ذاؾ دتط ألف خالؿ ااحك ًار ااألاسداـ كاايفد قتف اايفنقتف ,كتنقغي أف ى
قألافعدة يقفر ااألاسشفرتف كااألسخصصتف دي اادكؿ دي ك ازرة ااخفريتي

 ,دضال عف درتؽ عألؿ عبى خقرة عفاتي دي اااففرات

ألفتدا إدفدة خفصي.
ااألرتيتي دي ااألنطتي ,كايؿ سحتتؽ ىذا اايدؼ؛تنقغي اسقفع نيج عايرم ألدني ,أيثر سيفألالن ,قد تيكف ن

غالبا ما يجعميم يشككون في شرعية النظام السائد ،والذي يتبع النظام السني،ولكن عمى نطاق أوسع في الشرق األوسط ،إذا استمر األداء عمى
 42إن البحرين حالة مثيرة لالىتمام؛إذ أن وجود عناصر المعارضة الشيعية ً
وركودا،وستتفاقم قضايا الشرعية السياسية.
سوءا
ً
وضعو الحالي سيزداد ً
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انىضغ انمستقبهً نقىاث انذفاع األمزٌكٍت
ااافاي دي ااكضع ااألاستقبي ابتكات ااألرتيتي دي ألنطتي ااخبتج -قصرؼ اانظر عألف تحدث دي ااألبؼ اانككم اإلتراني-
ااألقدأي
ُّ
دخكؿ ااتكات ااعايرتي إاى ااخبتج  ,إذ ألألف ال شؾ دتو ؛ أف ألف اادضؿ اكاشنطف أف سريز عبى سحدتد ااسداقتر
تتسضي قفاسألر وار
ى
ااسي ألف شأنيف سعزتز كيكدىف ,كااحففظ عبى اادخكؿ ااعايرم  ,قدالن ألف سريتزىف اادائـ عبى ىتيؿ ااتكة ,كتنقغي أال ساسشعر ااحرج

دي أف سكضتح اشريفئيف دي ااخبتج  :األفذا ااختفر ااكؿ ىك اايثر أىألتي ألف اانفحتي االاسراستيتي كااألنفعي ااألسقفداي عف ااختفر

ااافقؽ؟!

دي ااكاقع ال
اكضع ااتكات ااألرتيتي دي ااخبتج كدي أم أليفف آخر ,ألف قدرسيف ااعايرتي ,ؼ
تيب أف تعزز إعفدةي ااسخطتط اانفيح
ً
تيب دعـ أم ألنفقشي ىفألي قصدد ىذا ااألكضكع قفارقفـ ,حتث أف ااتدرة ىي ااعفألؿ ااىـ دي ألعفداي ااردع كسيدتد ااثتي ,كال تيب
االعسألفد دي ذاؾ عبى ااألقفدئ ااسكيتيتي أك ااألعتفر اارئتاي  ,قخفصي دي ظؿ ااكضع ااراىف حتث ااعدك اارئتاي-دي ىذه ااحفاي
إتراف-ادتو قدرات عايرتي ستبتدتي أقؿ يكدة.

اسقاتط ااألر ,عند ااسفيتر دي إعفدة سشيتؿ ااألكيكدات ااعايرتي ااألرتيتي دي ًأل ً
نطتي ااخبتج ,تيب أ

ال تيكف اااؤاؿ اايكىرم :

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

ااصكارتخ كااابحي ااخرل ,قتنألف تسألثؿ ااسحدم غتر ااألقفشر دي كيال ئىف غتر ااحيكألتتف ااألحبتتف -قاقب ىذه ااسحدتفت تيب
عبى أألرتيف ااقحث عف ااسكازف ااصحتح قتف أألرتف ؛ااألر ااكؿ :إتيفدكاتبي اردع إتراف عف أليفيألي اادكؿ ااأليفكرة ايف ,كاحسألفاتي
و
كاتبي ابسصدم انيييف اانفيح غتر ااألسألفثؿ.
ايسافب قدرات نككتي ,كااألر ااثفني:ااقحث عف
كيبي ابعتفف أف ااألر ً
مف؛ حتث ااختفر ااكؿ ترسيز عبى ااددفع ااخفريي
تني َّد ألخسبؼ
ُّ

 ,قتنألف ااختفر ااختر ترسيز عبى ااألف

ااداخبي.

إذا لم تصبح إيران دولة نووية

ً
اسففقتي أليألكعي 1+5
إذا ألف دند ت إتراف ااظنكف دي يك نيف سسيو نحك ألافر نككم عايرم كسخبت عنو ,كقفألت قفاسكقتع عبى

(أليألكعي اادكؿ ااخألس دائألي ااعضكتي دي أليبس أألف ااألـ ااألسحدة) كااسي ستسضي ااسحتؽ ألف حظر قرنفألييف اانككم؛ داكؼ

سحرر ااسراستيتي قكات ااددفع ااألرتيتي ألف ااعبء ااعايرم اايفئؿ ,كألصدر ااسكسر اااتفاي ااذم تثتؿ عفستيف.
ً
سحدتف  ,ألسضألني ااخطر
ألعفايي ااألشيالت
ااسريتز عبى
ى
كقيذا ساسطتع ااكالتفت ااألسحدةي
ااقاط كااايؿ ,كاينيف ال سزاؿ سشيؿ ن
اإلتراني غتر ااألسألفثؿ ,كانسيفؾ ألحسألؿ االسففؽ اانككم.
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ساسطتع ااكالتفت ااألسحدة دي ىذه ااكضفع سحتتؽ أدضؿ حألفتي األصفاحيف دي ألنطتي ااخبتج  ,دضالن عف حألفتي شريفئيف إذا سقنت

ادتف قشيؿ أدضؿ ,كسحتتؽ ألركني عألبتي كااسداألي ألف اانفحتي اااتفاتي,
ابابي ألف ااسحاتنفت اإلضفدتي اكضع قكاسيف كسكزتعيف يغر ن
كقكة ألف اانفحتي ااسخطتطتي.
كسرد سبؾ ااسحاتنفت دتألف تبي :
اقتراح عرض معاىدة دفاع مشتركة ،ومن ثم التفاوض مع دول الخميج العربي الراغبة

ققؿ قضع انكات؛ دعا ااألائكاكف ااألرتيتكف إاى ديرة ألعفىدة ااددفع ااألشسريي ألع دكؿ ااخبتج ااعرقي  ,حتث قفت ااسكص يؿ السفف و
ؽ
نككم ألع إتراف أأل ار صعب ااألنفؿ  ,دفقسرحت كزترة ااخفريتي ااألرتيتي ىتالرم يبتنسكف دي تكاتك ,2009ديرةى ّْ
ألد ااكالتفت ااألسحدة

اسا ىع ااشريفء اإلقبتألتتف ااراغقتف ,إذاألف األسبؾت إتراف ااابحي اانككتي.
ألظبي ااددفع ,ى
ألأزؽ شدتدا قشأف سكقتت ألظبي ااددفع سبؾ  ,كأنيف اف تيكف ايف كيكد عبى أرض ااكاقع إال قعد األسالؾ
ا
قد تكايو ااألائكاكف ااألرتيتكف

إتراف ااتنقبي اانككتي  ..كايف ألف ااكضع ااف؟!
إذا كقعت إتراف كااأليألكعي  1+5االسففؽ اانككم ,اتيكف اذاؾ انعيفس ىفـ عبى أألف يزء حتكتكااسراستيي ألف ااعفاـ

كااست ارره,يألف

أتضف ألخفطر يقترة ؛كالاتألف أنيف قد تألنع إتراف ألف إنسفج اااالح
سألنح ألثؿ ىذه ااألكادتي ألنفدع أألنتي إقبتألتي ىفألي  ,كاينيف قد تشكقيف ن
دكر (عبى ااقؿ خالؿ ألدة االسففؽ ,كااذم كدتنف ابستفرتر تقدك أنو ألحدد قألدة) غتر أ نيف ال ساسطتع يقح يألفحيف عف سصنتعو
اانككم نا
طتبي ااكقت ,أك أف سحكايف إاى دكاي ألائكاي سحسرـ اتفدة يترانيف.

ااشريفء اإلقبتألتكف ااأليألكف ابكالتفت ااألسحدة ألثؿ إارائتؿ كألصر كسريتف كاااعكدتي كاإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة

 ,يألتعيـ سسنفكقيـ

سألفألف ألف قدراسيف اانككتي.
نككتف ن
ااشؾكؾ قشأف ألف تركنو اسففقنف ن
اتئف ؛حتث ال تيرد إتراف ن
ؽ اكؼ تاألح اطيراف كحدىف باااتطرة عبى يترانيف  ,كسشيتؿ اااتفاي دي ً
تعستدكف أف ألثؿ ىذا االسفف ً
ااألنطتي ىكدتنف األصفاحيف  ,عبى
ً
اإلقبتألي كااألصفاح ااألشسريي.
حافب ااـ ف
ّْ
َّ
,كاينو ألف غتر
ااألؤقت ألف اااالح اانككم ألف شأنو ااحد ألف انسشفر أابحي اادألفر ااشفألؿ دي ااشرؽ ااكاط
خبك إتراف
إف َّ
ى
ً
كاضألفف ألاستقؿ ااعالقفت ااألنتي ألع ااكالتفت
حرصف عبى أألنيـ
.
ااكاضح إذا ألف يفف ىذا اتيعؿ ااألنطتي أيثر أألنف أـ ال
ن
ااعدد كتنفداكف قشرااي ألع إتراف دي ألخسبؼ
ااألسحدة؛ايايأ شريفء كاشنطف اإلقبتألتف إاى ااسحكط استبتؿ خافرسيـ ,كاتعدكف ي

ااأليفالت االاسراستيتي  ,كرقألف تؤدم ذاؾ ااألر إاى خبؽ ألعضالت أألنتي شفئيي دي ااألنطتي ,ألألف تزتد ألف احسألفاتي نشكب ااحرب ,
ااألحسألبي-قفاألصفاح اايكىرتي ابكالتفت ااألسحدة دي ااألنطتي  ,كيذاؾ ااألف

ات ااألسعفققي –غتر
كألف ااألؤيد أف
َّ
سضر سبؾ ااسأثتر ي
اادكاي.
ً
احألفتي ضد سصفعد ألكيفت عدـ االاسترار دي ااألنطتي عبى نطفؽ كاس
كألف أيؿ ا

ع ,كااسي قد سنيـ عف االسففؽ اانككم

سكضح اشريفئيف اإلقبتألتتف أف أألنيـ اتقتى ألف أكاى أكاكتسيف ,كأنيف
اإلترافم,منقغي عبى ااكالتفت ااألسحدة كضع ااألكر دي نصفقيف ,ؼ
اف ساألح إلتراف ألطبتف قإرىفب يترانيف.

ً
ً
ااشريفء اإلقبتألتتف ااضعؼ
ألعفىدة ااددفع ااألشسرؾ ألع
ااسففكض عبى
تيب عبى ااكالتفت ااألسحدة دي ألاعفىف اسحتتؽ ىذه ااغفتي
ي
ً
قعض أعضفء اايكنيرس ااألرتيي
عفرض
ألثؿ دكؿ ااخبتج ااعرقي ,كذاؾ قرار صعب ؛إذ ألف ااألحسألؿ أف سبتى سبؾ ااألعفىدةي ـ
ةى
ااأليسألتف قتضفتف انسيفيفت حتكؽ اإلنافف دي ألنطتي ااخبتج ؛ إلثفرسيف ألخفكديـ ااألنتي.

ع ا األف ًأل ً
نطتي ااشرؽ ااكاط ,كرقألف تيكف
غتر ألاستر كألزعز ن
كتنقغي أف تؤخذ دي ااحاقفف أف ااختفر ااقدتؿ ااألسفح قدكنيف اتيكف ى
ضرر قألصفاح ااكالتفت ااألسحدة.
نا
أتضف أيثر
ن
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اسافعد ألعفىدة ااددفع ااألشسرؾ قتف ااكالتفت ااألسحدة كدكؿ ااخبتج ااعرقي دي سحاتف عالقفت ااألف طكتبي ااألد ألف أليرد شرايي
ً
ألعفىدة
دكاتف أك أيثر ألف دكاي حبففء ؛دذاؾ قنفء عبى
ا
إاى سحفاؼ  ,كاافرؽ ىك أقعد ألف تيكف عف ااألعنى اادالاي  ,إذا يفف ىنفؾ
ً
ً
و
قحفظ ً
اادكاي ااخرل ,كااعيس صحتح ,كاسافىـ دي ااددفع عف
أألف
قفنكنتف
ددفعألشسرؾ قتنيـ  ,ألألف تعني أف ىذه اادكاي ألبزألي
ن
شرتييف إذا سعرض اييكـ.

كألثف هؿ عبى ذاؾ اسففقتيي حبؼ شألفؿ ااطباي ؛حتث ااييكـ عبى إحدل اادكؿ ااألكقعي عؿل ااألعفىدة قألثفقي ىيكـ عبى يألتع اادكؿ

دكاتف أك أيثر شرايي أألنتي ؛ دعفدة ال سيكف أم ألف اادكاستف ألبزألي قفاددفع عف ااخرل
ا
ااعضفء,عبى اايفنب ااخر ؛ إذا أقرألت
إذا سعرضت ابييكـ,كاؾنيف سشفرؾ دي ألخسًبؼ أشيفؿ ااسعفكف ااألني.
دي ألعظـ ااحفالت إف اـ تيف يبيف؛ ال تكقع ااشريفء اسففقتفت ااددفع ااألشسرؾ ,كىذا ألف تألتز ااعالقفت ااحفاتي قيف ااكالتفت ااألسحدة

كأليبس ااسعفكف ااخبتيي.

ستدـ ألعفىدة ااددفع ااألشسرؾ ألع اادكؿ ااخبتيتي ااراغقي ألزاتف ااسراستيتين ألسعددةن ً
ابألنطتي كابكالتفت ااألسحدة  ,ألف قتنيف:
ً
و
ألضفعفي عالقسيف ألع دكؿ ااخبتج ااعرقي ساسطتع كاشنطف ااسحفدث
كقكم ضد إتراف ؛ دألف خالؿ
ألؤشر رادع
 سبؾ ااألعفىدة قألثفقي
ٍّ

اضحف قشأف كضع ااخطكط ااحألراء دي ااألنطتي ,حتث ألف ااألكر ااأليألي االاسترار االاسراستيي سكضتح ااتكة
ألع إتراف سحفدثنف ك ن
ااعايرتي ااأليتألني دي ااألنطتي حتتتي نكاتفىف.

ً
اضألفف ااألف ادكؿ ااخبتج ااعرقي ,كاثتتف أف ااكالتفت ااألسحدة ااألرتيتي اسحألتيـ ألف أتي حكادث إترانتي طفرئي,
 قم ااشيؿ اانيفئي
حتث إف ىذه اادكؿ سشفرؾ دي ابكؾ َّ
خطر كأيثر قفقبتي ابسنقؤ قو  ,كااذم تخدـ ااألف اإلقبتألي.
أقؿ نا

 ألف شأف سبؾ ااألعفىدة سعز يتز ً
أتي حزألي سشرتعتي ألف إدارة أكقفألف
أحدىـ) اتصدؽ عبتو أليبس ااشتكخ ,قفعسقفره أليألالن ضركرنتف ,اتضألف ااألسشددكف دي أليبس ااشتكخ أف اإلدارة يفدة قشأف ااسحدم
 ,ااسي قد سشألؿ ستدتـ اسففؽ نككم إتراني (إذا سـ االسففؽ عبى

ااألني اإلتراني.

43
أيضا أننا نخمط كذلك بينيما ،عمى الرغم من إدراكنا القوي لالختالف بينيما).
تعني أن ثمة خمط اوالتباسا بين كممتي "الشراكة" و"التحالف" في المباحثات السياسة العامة ،وعادة ما تستخدم بالتبادل (ونعترف ً
ومع ذلك ،قد يجد العديد ون أن الفرق بين الشراكة والتحالف ال عالقة ليا  ،وأنيا قانونية أكثر من الالزم .بعد ذلك ،إذا تعرضت أي من إسرائيل ،واألردن ،ومصر أو أي دولة بالخميج العربي ليجوم تقميدي أو نووي شنتو
عمييم إيران؛فلن تقف الواليات المتحدة مكتوف َة األيدي دون الدفاع عن أصدقائيا،حيث لن تكون بحاجة إلى ٍ
ِ
لمتدخل العسكري ،بل إنيا في كثير من الحاالت قد تتخذ اإلجراءات الالزمة،وخير دليل عمى ذلك حرب الخميج
ورقة

جنبا إلى جنب مع التحالف الدولي-بقوة وحزم ،وأخرجت الجيش العراقي من الكويت.
 ،1991-1990حيث لم تبرم الكويت معاىدة دفاع مشترك مع الواليات المتحدة،وعندم ا غزاصدام حسين الكويت؛ تدخمت واشنطن – ً
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قد ساسيتب ايؤالء ااذتف تنفدكف قنشر ااتكات ااعايرتي ااألرتيتي عبى نطفؽ كااع دي ألنطتي ااخبتج اطألأني اادكؿ ااعرقتي  ,قعد
ً
ؾ قألكقؼ قكم  ,كزتفدة نشفط قكاسو .
االسففؽ اانككم ألع
ااخصـ اإلتراني اابدكد  ,قتنألف تيب عبى ااقنسفغكف ااسألا ي
ً
ً
غتر أليبؼ ,كالاتألف إذا ألف كضعت دي االعسقفر
ألظبي
كسحت
ألعفىدة ااددفع ااألشسرؾ ؛ اتيكف االنسشفر ااعاير ُّ
م اايدتد ااضخـ ى
ااألطفاب ااعفاألتي ااخرل ااـ نكطي قفايتش ااألرتيي.
ي
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
سسألريز ااتكات ااألرتيتي قيثفدي دي قضعي ألكاقع رئتاي

 ,حتث تسألريز عدد ألنيـ ضألف ألدل ااصكارتخ ااقفاتاستي

حفاتف44 ,ألثؿ :اااطكؿ ااخفألس دي ااقحرتف ,كقفعدة ااعدتد اايكتي ,كألريز ااعألبتفت اايكتي ااتسفاتي دي
كألتذكدفت يركز ااألنسشرة ن
 ,اؿكج كد اايقتر
قطر( ,ينفح ااألشفة اايكم رقـ  397دي قفعدة ااعدتد ادتو أيثر ألف ألفئي طفئرة سدعـ ابابي يقترة ألف ااأليفـ)
ؿاتفعدة ااافاتي دي اايكتت ,كقفعدة ااظفرة اايكتي (كااسي ساسضتؼ ينفح ااقعثفت اايكتي  ,)380كألريز ااحرب اايكتي دي دكاي
اإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة.

كألف اايدتر قفاذير أف ستكتي ااألكانئ كسنكتعىف ,كيذاؾ ااألطفرات كألرايز ااتتفدة ؛ تألينيف ستبتص ااضعؼ ااسشغتبي ابتكاعد اإلقبتألتي
ااألحرألي .تنقغي عبى ااكالتفت
ااألرتيتي ,كااقنتي ااسحستي اضرقفت صكارتخ ااعدك  ,كاؿألخفطر ااألسعبتي بألنع ااكاكج /أك ااألنطتي
ٌ
أتضف اسخفذ ألكقؼ عتالني كقت ااابـ  ,كااذم تعسألد عبى حريي اايتش كااتكات اايكتي كااكحدات ااقحرتي داخؿ كخفرج
ااألسحدة ن

إاى ذاؾ؛ تأليف ألضفعفيي ااقنتي

ااألكاقع ااألخسبفي  ,إليراء ااعألبتفت كابسدرتب  ,كابسألفرتف ألع قكات ااشرتؾ ااخبتيي .قفإلضفدي
عدة ألكاقع  ,كسأليتف ااتكات ألف ااأليكث دي و
اايفألي دي ً
ً
ااسنفدا إاى ااظركؼ اااتفاتي كااظركؼ
عدد ألف اايتئفت ااألأليني ؛
ااسحستي
ن
ي
ى

اعد ااخفريتي ااألسنتبي ,كاؿسي سـ سأ سمسىف دي ااألكاقع ااألخسفرة .سسألثؿ
ااطفرئي.يألفتنقغي أف سأخذ ااكالتفت ااألسحدة بعتف االعسقفر ااتك ى
ألاعى اسحاتف سكاسر ااتتفدة كاااتطرة
ااخطكة ااألفتدة قشيؿ خفص عبى ااألدل ااترتب ؛ دي سعزتز قدرات ااتتفدة كاااتطرة  ,دي ن
كابتضفء عبى ااتدرة اإلترانتي قشأف حؽ ااسخداـ حؽ اانتض ضد عألبتفت ااكالتفت ااألسحدة ألف خالؿ سدألتر أك سعطتؿ ألرادؽ

ااتتفدة ااألريزتي ااألرتيتي .يألف أف سنفكب ااتكات داخؿ كخفرج ااألكاقع ااترتقي خفرج ااخبتج ألثؿ ااألكاقع ااألطبي عبى ااقحر ااحألر
أتضف.
كينكب آاتف أألر ألفتد ن

البحرية ،واليجوم السريع
البحر ِّ
ي لمستقبل وضع القوات األمريكية في الخميج  ،عن طريق تحسين الدفاعات ْ
تقوية الطابع ْ
المضاد ،والقدرات الحرفية ،وقدرات مكافحة األلغام ،وقدرات االستخبارات ،والمراقبة واالستطالع .
ً
احفألالت ااطفئر ً
ً
ً
ألضتؽ ىرألز ,-كقد صرحت
خصفئص اايغرادتي ابألنطتي – خفصي
ألعفرؾ ااخبتج ألف اؿ
ات دي
سنقع اايففءةي ااردتئي
ى
إتراف قفعسألفد ااسراستيتي عايرتي حفاي نشكب صراع.
اصكارتخ

سسألثؿ ألالألح االاسراستيتي اإل ترافتي دي ااييألفت ااسي سشألؿ اااغفـ ااقحرتي ,كزكارؽ ااييكـ ااارتع ,كااافف ااألضفدة
ااقحر ً
و
تي ااألرتيتي ااسي سعألؿ داخؿ
أيثر ألف أافي اغـ  ,إلقطفء ااألكيكدات ٍ
نشر سرافني أليكني ألف ى
يركز,كساسطتع ااتكات اإلترانتي ى

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

كبيرا لنشاط النقل الجوي اإلنساني في العراق وأفغانستان،وفي الوقت ذاتو توفر القوة األساسية لمميام القتالية ،واإلخالء الطبي الجوي ،والدعم المخابراتي لممواضع
 45تشغل ىذه المجموعة (جناح المشاة الجوي ً )379ا
مركز ً
المتعددة لمعمميات .يدير الجناح بوينغ كيو سي  ، 135 -بي 1 -النسر ،ليرجيت  ،35الطائرة النفاثة سي 20 -جي ،وىيركوليز سي  ،130 -وطائرة ايو 8 -سي جوينت ستارز ،وطائرة تجسس ار سي 135 -يو،
وطائرة تجسس ار سي 135-في /دبميو .تمك المعمومات مأخوذة من الصفحة الرئيسة لموقع جناح المشاة الجوي http://www.afcent.af.mil/ Units/379thAirExpeditionaryWing.aspx 379
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ااسيداؼ أاطح ااافف ااألرتيتي  ,بااييألفت ااألسدادعي ألف يفنب أاطكؿ قكات حرس ااثكرة
ااألضتؽ ,بحتث تتار ىذا ااسيستؾ
ى
و
ىيكـ ارتعي ,يألف أنو ألابح قفاسكرتدات كااطفئرات قدكف طتفر كقفذدفت ااصكارتخً ,
كغتر
ارؽ
ارؽ صغت ورة كزك ى
اإلتراني,ااأليكف ألف زك ى

ذاؾ ألف ااابحي ااألضفدة ابافف.

ألئفت ألف ً
ؽ ااصغت ًرة ابفف عبى و
نتفط االنطال ً
نشر سبؾ اازكار ً
ؽ ااافحبتي ااسي سحكط ااخبتج,
كساسطتع قكات حرس ااثكرة اإلتراني ى
و
ىيألفت ألففيئي دي ألدل قصتر ,كدي ااكقت ذاسو ؛ ساسطتع ااتكات اإلترانتي
قشف
ألثؿ اايزر ااصغترة كااخبيفف  ,ألكدرةن
غطفء تاألح ٌ
ن
ااألضفدة ابافف ,ألاسفتدةن ألف ااافف ااألر ً
ً
تيتي ااسي ساتر قخطى قطتئي.
ىيألفت عبى ااألكاقع ااثفقسي قفاصكارتخ
ٌ
شف ى
ن
ً
ً
و
ثالث أضعفؼ ارعي ااضكء ,
اني دس نيف؛حتث
ااركاي ااصنع " ألف أشد ااابحي اإلتر ة
ااصفرك يخ "صف قترف
ُّ
ي
تنطبؽ قارعي ألتدارىف ةي
تعد ٌ
أداء ألنفكرات ألراكغي إلصفقي ىددو بدقي كدفعبتي.
كتاسطتع
اإلقحفر عبى ارسففع عشرتف ألسرا دتط ,ك ى
ى
عرضو عشرتف ألسر ا عند أضتؽ نتطي قو ؛تاسطتع صفركخ صف قترف ااكصكؿ إؿل ىددو دي دقفئؽ
كدي ألضتؽ ىرألز ااذم تقبغ
ي
ألعدكدة.
شف ضر و
ضد قفذدي سبؾ ااصكارتخ ً ,
قاقب ً
يكف ألعظأليف ألسنتبي,كاف إتراني حكطيف شفطئ
قفت ألضفدة ٌ
كرقألف تيكف ألف ااصعكقي يدا ُّ ى
و
افسر األكاقع إطالؽ صكارتخ يركز  ,كؾ و
يقبي ألكايوه ً
األنطتي ااخبتج  ,دستؼ ىذه ااسضفرتس ؾغطفء و
ألثفاتي الاسيداؼ
أدضؿ
نتفط
ى
افف ااعدك .

46بالل صعب ويوسف سينغ ،"Forget the Second Carrier, It's Time to Rethink the Fifth Fleet in the Persian Gulf "،ديفينس وان 13 ،أغسطس ،2013

./http://www.defenseone.com/ideas/2013/08/forget- second-carrier-time-rethink-fifth-fleet-persian-gulf/68633

إن خطورةَالتيديد اإليراني غير المتماثل ليس باألمرالجديدعلى المخططين االستراتيجيين األمريكيين.
ووفقًا
في عام 2002؛ أدارت أمريكا لعب َة حرب بقيمة  250دوالر ،أطمقت عمييا "تحدي األلفية"،وه ي عبارة عن تمارين محاكاة بالحاسب اآللي،حيث حشدت قافمةَزو َ
ارق صغيرٍةوسريعة ،إللحاق الضرر بالسفن األكثر قوة َ ..
نموذج دول الخميج الفارسي في إغرا ِ
ق َّ
عشر سفين ًة أمريكية ،باإلضافة إلى حاممة طائرات.
المصمم ُة عمى غرار
نتائجيا المرجوة في غضون عشر دقائق،حيث نجحت القوات
لمتقارير؛ فإن لعبة الحرب تمك حققت
ِ
َّ
ست ةَ
َ
عمى الجانب اآلخر الواليات المتحدة فيما يتعمق بالمحاكاة ،بدت القوات األمريكية متفوقة فالعدد اليائل وسرعة حشد اليجمات من الزوارق السريعة المجيزة بالصواريخ وصواريخ كروز البرية.
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حفألبي ااطفئرات تك اس اس نتألتسز ,ااألنسشرة دي خبتج عألفف ييزء ألف عألبتي ااحرتي اادائألي .سصكتر :ألسخصص باإلعالـ
/ااقحرتي ااألرتيتي اافئي  3نفثفف ار .ألفيدكنفادز.
نشر أاطكؿ ااافف اادكرتي دي ًألنطتي ااخبتج ااعرقي يت ُّ
سحدتد كااسيداؼ
عد خطكةن ألكدتي إاى حد يقتر؛ دألف ااصعب
ي
قريار ااقنسفغكف ى
اؽ أعألؽ ااألنفطؽ ااألطبي عبى ااألضتؽ  ,كيشؼ زكارؽ
ااافف ااتسفاتي اايقرل ألثؿ اافرقفطفت كااألدألرات ,ك ااسي تأليف عقرىف اخسر ي

ااييكـ ااارتع األاطكؿ اإلترافم كاالشسقفؾ ألعيف.

ااقحرتي ااصغترةى ااسي
ساسطتع ااافف اادكرتي ىذه سعزتز كسعألتؽ ااسعفكف دي أليفؿ ااددفع ألع اؿشريفء اإلقبتألتتف ,كااسي سدعـ ااتكات ٍ
كسأليتف ااافطتؿ دردتي ااسخصص دي ااأليفـ
سشفرؾ ااعقفء اافعبتي ألع شريفئيف دي ااألنطتي,
ناقتف ,ألألف تتار
ى
سدربىف افف صغترة ن
ى
ااألحددة ,ألثؿ عألبتفت أليفدحي اااغفـ  ,دضالن عف سكدترىف ابألفؿ قفاألتفرني قغترىف ألف ااختفرات اايثر سيبفي.

ااقحرتي ااألرتيتي أألر ااافف ااتسفاتي ااافحبتي ألف اثنتف كخألاتف إاى اثنتف كثالثتف  ,كاطى ألخفكؼ ثفئ ورة قشأف قدر ً
ات
ات ٍ
غترت قك ي
ىٍ
ااددفع كااافف ااييكألتي.
ضعؼ قدرة ً
ً
ااافف عبى ا اقتفء دي افحفت ااعألبتفت ااتسفاتي ااأليثفي ,إذ أف سبؾ ااافف ألصألأليه ىكدتنف
أقرز االنستفدات نحك
ككييت ي
ي
األعفتتر ااألاسكل  .1 -إضفدي إاى ذاؾ دتد أنيى إاغفء حزألي ااصكارتخ ااألتررة درص ااييكـ ااألحسألؿ  .كدضالن عف ذاؾ ,اعستد
اانتفد أف ألحفكايى ً
أضعؼ ألف قدرات ااافف دي ااأليفـ ااسي
يعألابحي ااافف قفدرةن عبى أليفـ ألخسبفي ألسعددة ألف خالؿ ااسعدتؿ
ى
ي

أيرسيف ,كأصفقيف قفاكىف .

دائألف إاى سطكتر قرنفألج االاسخقفرات كااألراققي كاالاسطالع ,ديفف ألف ااألفسرض أف ااسعدتالت
قفارغـ ألف ذاؾ,ساعى ااتكات ٍ
ااقحرتي ن
سعزز ااتدرات ااتسفاتي ابافف ,كسدعـ قدرسيف عبى ااقتفء دي افحي ااتسفؿ.
نا
ااسي أيرتت
ألؤخر؛ ي

"  ،"LCS Marooned by Changing Vision of Future Threatsجانز ،مجمد  ،51العدد .27
ويميام دي .ىارتنج وجيكوب ماركس ،"It's Time to Sink the Littoral Combat Shi" ،ديفينس وان 25 ،أغسطس http://www. defenseone.com/ideas/2014/08/its-time-sink- ،2014

.lcs/92378/?oref=d- dontmiss
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ااألنصيي اايكتي االاسخقفر ً
ات كااألراققي كاالاسطالع ,كااسي سكدر سغطتي ألاسألرة -ألثؿ سبؾ ااسي حظي قيف غبكقفؿ ىكؾ كقرتداسكر-
اكؼ سظؿ سحظى قأىألتي خفصي ادل االاسراستيتي ااعايرتي ااألرتيتي دي ً
ااألنطتي.
كااسنقؤ قو ,ألثؿ ااسعدتف دي ألضتؽ ىرألز  ,أك

تعزز انسشفر سبؾ ااتكاعد االيسشفؼ ااألقير ابنشفط ااعايرم اإلتراني ااألحسألؿ

تدعـ قدرةى ااقنسفغكف عبى سحتتؽ ااردع قشيؿ
ااألر ااذم
ااييألفت ااعايرتي ضد اايتراف أك يؿمىألف ,أك ألصفاح ااكالتفت ااألسحدة  ,ي
ي
أدضؿ.
ِ
األمني مع الشركاء الخميجيين لتحسين قدراتيم الدفاعية وتسييل تشارك األعباء المتزايدة.
التعاون
تكثيف
ِّ
أكضحت ااألرايعفت ااددفعتي ااسي سيرل يؿ أرقع انكات اعكاـ  2014 ,2010 ,2006سأاتس قدرات شر و
ايي  ,قفعسقفرىف كاتبي
ى

استفاـ ااعقفء ,كسكاي أليفـ أألنتي ىفألي تتسرحيف ااشريفء اإلقبتأليكف كااألرتييكف.

ً
ااعألؿ
ااألستدألي  ,كااسي سعزز قدراسيـ ااتسفاتي كألكقفيـ اارادع ؛ تنقغي عبى ااكالتفت ااألسحدة ااألرتيتي
كقألنأل عف قتع سبؾ ااابحي
ى
سأختر ااييألفت ااافاتي  ,كإاحفؽ
ألع شريف ئىف ااخبتيتتف عبى ألففىتـ ااعألبتفت كااسيستيفت كااستنتفت  ,كاإليراءات ااسي ألف شأنيف
ي
ااضرر قفاتدرات االقسصفدتيكاااتفاتي كااعايرتي ابيفنب اإلتراني,دضال عف ألعفايي ااحفالت اإلقبتألتي ااطفرئي (عبى اقتؿ ااألثفؿ,

ً
االعسألفد عبى ااسدخؿ ااألرتيي
ااقحرتي) دكف
ااييألفت عبى ااألنشآت اانفطتي ٍ
و
شقيفت أليفدحي ألزكدة قسحذترات رادارتي ـ
سأاتس
ى

أكاكتفت قنفء قدرات ااشرتؾ
 ,كمنقغي أف سسضألف
ي

نقّْئي ,كصكارتخ قفااستي كقدرات ااددفع اايكم

ااألحرألي.
كألسكاطي ااألدل ,كاافرقفطفت كااافف ااحرقتي دي ألنفطؽ ألنع ااكاكج /أك
ٌ

 ,كااصكراتخ ااقفااستي قصترة

األييف ااسدرتقتي ادعـ ااسعفكف داخؿ دكؿ ااخبتج ااعرقي
يألف منقغي أف سعدؿ ااتتفدةي ااألرتيتي ااألريزتيي قر ى
ااألنفكرات ااعايرتي ااسدرتقتي ااألرتيتي ألع دكؿ ااخبتج ااعرقي قفعسقفرىف أليألكعي

 ,قدال ألف ااسريتز عبى

,إذ ال مصح أف تيكف ااعألؿ ااألشسرؾ أليرد

يالـ,دفادعفؿ أقبغ ألف ااقكاؿ ,كالقد أف سأخذ يألتعي ااطراؼ ذاؾ قألحألؿ اايد اسحتتؽ ألزتد ألف ااسيفألؿ ااددفعي

,يألف تيب أف

تدا ألف ااألنفىج االاسراستيتي اقرنفألج ااألقتعفت ااعايرتي ااخفريتي  ,كساسألر دي إصالح نظفـ اارقفقي عبى
سسقنى ااكالتفت ااألسحدة ألز ن
اءـ ألع االحستفيفت ااألسطكرة اشريفئيف ,دضالن عف االسيفىفت اإلقبتألتي كااعفاألتي.
ااصفدرات,يي تسك ى
تعزيز الدفاع ضد ىجمات الصواريخ اإليرانية ،والعمل عمى خمق مستويات أعمى لدمج نظام دفاع ضد الصواريخ مع شركا ئىا
الخميجيين.
نشرت ااكالتفت ااألسحدة أنظألي ددفع ألسطكرة ضد ااصكارتخ دي ًألنطتي ااخبتج  ,كادل ااشريفء ااخبتييمف اانظأليي ااخفصي قيـ ااسي
اشسركىف ألف ااكالتفت ااألسحدة ,ألثالؿصفركخ قفسرتكت قصتر ااألدل ,كنظفـ ثفد (نظفـ ددفع يكم صفركخي ألسنتؿ)

,غتر أف أنظأليى

ااسغبب عبى ااعألبتفت ااددفعتي سبؾ
غتر ألندأليي ألع أنظألي ااكالتفت ااألسحدة ,كقذاؾ ساسطتع ااصكارتخ اإلترانتي
ى
ااخبتج ي

 ,إذا ألف

أطبتت ألف ألنطتي أقؿ ,قفإلضفدي إاى ااشراؾ ااخداعتي ااألألسدة عبى دسرات طكتبي ألف اازألف .

ً
ييكد ااتتفدة ااألرتيتي ااألريزتي ااألاسألرة كقعض اانيفحفت ؛ ؼألفزاؿت ىنفؾ سحدتفت اتفاتي سيع مؽ أيقر سعفكف أألني دتألف
قفارغـ ألف
قتف يدكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتيي  ,كقخفصي دألج نظفـ ددفع ضد ااصكارتخ  .دي حتتتي ااألر ؛ ااسعفكف ااددفعي ااحتتتي قتف

ومدمر ،ومع ذلك؛ ال توجد ضمانات تحت أي ظرف ،فيناك
ًا
سريعأ
مستمر عمى القواعد العسكرية األمريكية أو الخميج؛ ألن رد فعل الواليات المتحدة سيكون
ا
صاروخي
ا
االفتراض ىو :من الحماقة أن تشن إيران ىجوما
ً

خطر دائم سواء من ىجمة عرضية أو سوء تقدير.
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و
كاشنطف كشريف ئىف ااخبتيتتف اتظؿ أليرد و
ً
ااعالقفت اااتفاتي داخؿ أليبس ااسعفكف
كىـ ,دكف
ايسافب ألزتد ألف ااثتي  ,كسكطتد ى

ااخبتيي .

نفء عبتو؛ األفذا تثتكف
إذا يفف ااتبؽ ال زاؿ منفكش اااعكدتي كاإلألفرات ااعرقتي ااألسحدة حكؿ دعـ قطر اكيكد اإلاالألتتف اااتفاتتف ,قً ن
دي ااسعداد اادكحي ابسعفكف دي شؤكف ااألف اايثر أىألتي ـ ثؿ نظفـ ااددفع ضد ااصكارتخ؟

سختؿ ذاؾ اااتنفرتك االدسراضي :سطبؽ إتراف صفركخ عبى ااألألبيي ااعرقتي اااعكدتي  ,كسيكف أكؿ دكاي خبتيتي سعسرض ىي قطر!
ىؿ اتأخذ ااتطرتكف ألتفاتد ااييكـ ؟!!
ألؤخر نفئب اادألتراؿ يتفف يف .يكاغرتؼ ااتفئد ااافقؽ األاطكؿ ااخفألس ااألرتيي..
نا
ىذا ىك اااؤاؿ ااذم طرحو

سألفألف.
ألقيألف ن
تقدك ااألر ن

ؤخر سحتتؽ قفقبتي سقفدؿ ااألعدات قتف ااكالتفت ااألسحدة كقكات أليبس ااسعفكف
ؿقد انستد اايثتركف قتركقراطتيى كاشنطف ااسي تعرقؿ ك ت

ااخبتيي ,كايف قنظرة أعألؽ تأليننف ااتكؿ :حسى إذا غترت كاشنطف نظفـ اارقفقي عبى ااصفدرات ,كسقنت ألنفىج

أيثر
ااسراستيتي ى

ابألقتعفت ااعايرتي ااخفريتي ,كقدألت يألتع ااقراألج كااألعدات ااالزألي اسطكتر قتفدة كقدرات االاسخقفرات كاارقفقي كاالاسطالع
اشريفئىف ااخبتيتتف ,ؼإف اادكؿ ااخبتيتي سقتى غتر قفدرة عبى دألج نظفـ ااددفع ضد ااصكارتخ ااقفااستي
و
ألسيفألؿ ,كنظـ إنذار ألقيرة ألشسريي.
نظفـ ألخفبرات
ضدااصكارتخ ااقفااستي اافعفؿ دي ألنطتي ااخبتج
ي
تسطبب ى

ااددفع
نظفـ
,حتث إف
ً
ي

كعبى اانتتض ؛ دإف شعكب أليبس ااسعفكف ااخبتيي -عبى ألف سقدك عبيق-ال سكادؽ ألثؿ سبؾ اانظألي ,كال تسشفريكف ستر نتقف ألعبكألفت
يفدتي قيذا ااصدد.

اتفايا يفد ا دتألف قتف دكؿ ااخبتج ااعرقي إليراء ااألنفكرات ااسدرتقتي
ا
ِّ

تسطبب دألج نظفـ ااددفع ضد ااصكارتخ ااقفااستي ااسز ناـ
ااسعفكنتي,كعالكة عبى ذاؾ تسطبب أعبى ألاسكل ألف اازحؼ كسألفرتف اااعفب  ,ااسي سعسألد عبى اتنفرتكىفت سسضألف اشسراؾ قتفدة
يقفر ااعايرتتف ايؿ أعضفء دكؿ أليبس ااسعفكف ااخبتيي – كالاتألف سبؾ اادكؿ ااسي ادتيف شرايي ألع ااكالتفت ااألسحدة , -كىذا ألف ال
أتضف أكيو
كيكد او عبى أرض ااكاقع ,اكاء دي كاشنطف أك ألنطتي ااخبتج -اتس دتط قاقب ااصعكقف ت ااسنظتألتي كااألؤااتي  ,قؿ ن

ااتصكر ااسحبتبتي كانعداـ ااثتي ,كااىـ عدـ إدراؾ أعضفء أليبس ااسعفكف ااخبتيي ألدل ااخطر ااذم تسيدد كيكدىـ ألف ققؿ إتراف,
ؼف ااطقتعي أال سرحب أم دكاي قكيكد دكاي إترانتي نككتي,
ـ

كايف يال ألف ااألأليبي ااعرقتي اااعكدتي ,كدكاي اإلألفرات ااعرقتي

ااألسحدة ,كاايكتت ,كااقحرتف ؛ ىـ كحدىـ ألف تيسألكف دعبتف قشأف سأثتر اانفكذ اإلتراني دي ااألنطتي.
كيكد و
ً
ق قشأف زعزعي ااسترارىف
دكايإترانتي ألاتطروة  ,كقد سسعفتش ألع ذاؾ ,غتر أف ااتبؽ مسنفكش ا
كال ساسشعر يدك يؿ قطر ااحرىج دي

ااداخبي ألف ققؿ اارتفض  ,أيثر ألف قبتيف قشأف طيراف  ,قتنألف عألفف ستؼ دي ألنسصؼ ااطرتؽ قتف إتراف كااغرب  ,كتألسد ألكقفيف ىذا
أم ألف يترانيف ااعرب.
ألنذ انكات ,دفايألتع تعبـ أف ألاتط ىي ااقرب إاى طيراف عف ٍّ

 51بالل واي .صعب " "Break Up in the Gulf: What the GCC Dispute Means for Qatarفورن أفيرز 6 ،مارس http://www. foreignaffairs.com/articles/141006/bilal- ،2014
 ،y-saab/break-up-in-the- gulfبالل واي .صعب "  "hy the Persian Gulf Isn't Ready for Joint Securityديفينس وان 19 ،يونيو ،2014
./ideas/2014/06/why-persian-gulf-isnt-ready-jointsecurity/86800
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إذا اصبحت إيران دولة نووية
إذا األسبيت إتراف قدرات اااالح اانككمّْ ,اسيرم أألرتيف سغتترات يذرتي دي ااسراستيتسيف ااددفعتي ككضع قكاسيف عف سبؾ ااألذيكرة
نككتف قشيؿ دعفؿ.
أعاله .دفاألتسرح ااسفاي اتافعد ااكالتفت ااألسحدة عبى ردع كاحسكاء إتراف ااألابحي ن

» خمق تحفيزات لمزيد من الدول اإلقميمية بما في ذلك حمف وشركاء شمال األطمسي  ،لإلسيام في الموارد العسكرية لضمان أمن

منطقة الخميج.
قفاغف عبى ااحبففء ااكرقتتف ااافاتتف اكاشنطف,
قد سشيؿ إتراف خطر ن

ألثؿ ااألـ ؿيي ااألسحدة كدرناف  ,حتث تكيد قتنيـ ا كقتف ااشريفء

القفت أألنتي كافاتي طكتبي ااـ د ,كتسكقع سعزتز سبؾ ااعالقفت إذا طكرت إتراف ابحيف اانككم  ,رغـ كيكد ستبيص حفد دي ألتزانتي
ااخبتيتتف ىع ه

اايتكش ااقرتطفنتي كاافىرناتي  ,كااسي اسعرقؿ ألثؿ سبؾ ااسحاتنفت ,كدضال عف ذاؾ ؛دتد كادؽ حبؼ شـ اؿ ااطباي – ااذم ستكده ااكالتفت

ألـ ارد ًع ك تثبمط قدرة ىيألفت ااصكارتخ ااقفااستي اإلترانتي
ااألسحدة -عبى نشر أنظألي ااددفع ضد ااصكراتخ " ألنيج ااسيتؼ ااألرحبي" كااذم ي
ص ى
ااألسزاتدة.
اسحفكؿ ااكالتفت ااألسحدة ألافعدة قتفدة حبفف ئىف عبى أرض ااكاقع ,دي حفؿ إنسفج اااالح اانككم -أك يحد أدنى ألافعدة أعضفء حبؼ شألفؿ
ااطباي ااافاتتف -نحك ألزتد ألف ااألافىألي ااألاسداألي دي اادكارد اايفألي ااددفعتي كااألنتي اايدتدة دي ًألنطتي ااخبتج ,كقد تسخذ ذاؾ أشيفالن
عدتدة ,ألف زتفدة ااسعفكف ااألني ,كسعزتز ااسكايد ااعايرم ,كااألنفكرات ااألشسريي كااألشفكرات ,إاى زتفدة االاسزاألفت كااركاقط اايتيبتي كااراألتي
قتف حبؼ شألفؿ ااطباي كأليبس ااسعفكف ااخبتيي ,كقتف حبؼ شألفؿ ااطباي كدكؿ ااخبتج اافردتي.

سحدتف احبؼ
كألفداـ ت ركاتف سشيؿ ن

شألفؿ ااطباي؛ؼ
اف ترغب ااسحفاؼ دي األسداد ألظبسيف اانككتي إاى ًألنطتي ااخبتج .ادل حبؼ شألفؿ ااطباي ألشفيبو حتث تحفكؿ سطكتر حبكالن
أافاتف أف ااعدتد ألف ااعضفء ااكرقتتف ااغرقتتف انضألكا احبؼ شألفؿ
اققف
ن
رادعي اكقت ااألخفطر ااألسعددة ااسي سشيبيف ركاتف – كااسي يفنت ن
نككتف
ااطباي دي ااألتفـ ااكؿ -دفحسألفؿ ااألكادتي عبى سحكتؿ اىسألفـ حبؼ اانفسك اسبقتي ااحفيي اردع كاحسكاء إتراف ااألابحي ن

تعد احسألفالن

ضئتالن.

اؿػّْػتيفرتي اادائألي ,كاىسألفألفسو قفاطفقي دي ااألنطتي ,دي حتف سعسألد ااكالتفت
يألف سكيد ااصتف ؾألألثؿ ااسراستيي آخر ,او ألف تخصو ألف اؿألصفاح ػ
ااألسحدة عبى اانفط ااخفـ ـ ف ااشرؽ ااكاط  ,ااذم قد أ تنتص دي ااانكات ااخترة ,كألف تترب ألف نصؼ اانفط ااألاسخدـ دي ااصتف

تسـ

قفاغف .ايف
ااتمارده ألف ااخبتج .كألف ثـ؛ إذا حدث خبؿ دي ىذا اإلألداد نستيي اسزعز ااألف دي ااألنطتي ,اسسأثر ااألصفاح ااحتكتي ااصتنتي نا
سأثر ن

إذا يفنت ااصتف سسألسع قألنفدع أألف ااطفقي دي ااألنطتي ؛ دفافضؿ تريع ابكالتفت ااألسحدة دي ذاؾ ؛إذ ىي ااسي تاسزـ قتأـ مف ااألنطتي كحألفتسيف,

اكؼ تقتى ااألر ألفسكح ا عبى طفكاي اانتفش.
كاكاء رحقت كاشنطف قإقراز اادكر ااصتني أيثر دي ااألنطتي أـ ال ,ؼ
شدتدا ,
سحألاف
طبب ااألاؤكاكف ااألرتيتكف ألف ااصتف ااألافعدة دي عألبتفت اادكرتفت دي ألنطتي ااخبتج  ,ايف اـ سسحألس قيتف ايذا ااطبب
ن
ن

اكؼ سقتى قدراسيف ألكضعا اؿرتب كأليفال ابظنكف.
كحسى إف كادتت عبى ااألافىألي دي ااكاردات ااعايرتي ,ؼ

سففعبت ااصتف دي ااسعفكف ااقحرم األيفدحي ااترصني دي خبتج عدف ,كايف اـ تيف ادتيف ااتكة ااعايرتي أك ااخقرة األراققي ألنفطؽ ااصراع
اإلقبتألي ألراققين ألاسألرة.
ألبتف دتألف تسعبؽ قفاسيفاتؼ كااألخفطر ,ألثؿ اىسألفألفت ااشريفء
ىنفؾ دك ي
ائد عألبتي اضـ ااصتف دي ألعألفرتي ااألف اإلقبتألي  ,كايف عبتيـ ااسفيتر ن
اإلقبتألتف,كاحسألفاتي دتد ااكالتفت ااألسحدة انفكذىف اايتكاتفاي دي ًألنطتي ااخبتج.
تضف
رقألف تؤسي ااحك يار ااثالثي االاسراستيي قتف يؿ ألف ااكالتفت ااألسحدة كااصتف كأليبس ااسعفكف ااخبتيي قعضف ألف اؿثألفر,كايفق قد تيكف أ ن

نظر ابشيكؾ ااسي سشكب ااعالقي ااثنفئتي قتف ااكالتفت ااألسحدة كااصتف ,كانعداـ ااشففدتي كغألكض اانكاتف دتألف تسصؿ قفاألنطتي.
افقؽ اكانو؛ نا
ا
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انختاو
يقتر كأليبفنف ابكالتفت ااألسحدة ااألرتيتي
سحدتف نا
ظؿ ااشرؽ ااكاط تألثؿ ن
كااثركات كاألعسيف اادكاتي.

طكاؿ ااعتدتف ااألفضتتف ,دتألف تسعبؽ قفاتسبى دي ااألعفرؾ

سحألؿ اانفتفت ,اكاء استبتؿ ألشفريسيف ,أك األعفايي ألشيالت ااألنطتي ,دتط ألف قعتد.
كعبى اارغـ ألف ذاؾ ساسطتع كاشنطف
ى
دال أليفؿ ابكالتفت ااألسحدة ااألرتيتي أف تتأخر عف سنفتذ كسطكتر ااسصألتـ االاسراستيي ااألعفد سصألتألو ,دتألف تسعبؽ قكضع قكاسيف

دي ألنطتي ااخبتج ,خفصي ألع سزاتد ااطبب ااعفاألي كااسحدتفت ااألنتي ااألعتدة كااألسعددة ,كااسي ال تأليف ااسييف قيف,

كألف ثـ؛ ؼاف

ىقفء عبى أكاكتفت أقؿ أىألتي ألف ااكاكتفت االاسراستيتي ااافاتي.
ساسطتع كاشنطف سحألؿ سيبفي ا
ضيع ييكدىف ن
كقفاسفاي؛ؼإف اايثر أىألتي ألف أم كقت ألضى ىك سصألتـ االاسراستيتي ااددفعتي ااألرتيتي دي ًألنطتي ااخبتج ااعرقي ,كااألسعبتي
قطألأني شريفئيف ,كردعيف اخصكأليـ ,كاالاسألرار دي سنفتذ أليفأليف دي أليفدحي اإلرىفب ,كسعزتز ااسنألتي اااتفاتي ااالزألي اتطع أكسفر
ااسطرؼ ,كسعزتز االاسترار ااداخبي.

دعفؿ االاسراستيتي ,حتث تافىـ ىذا ااكضع

سأألتف ااكضع اايدتد ابتكات دي ألنطتي ااخبتج ادعـ
يألف أف ألف ااىألتي قأليفف؛
ي
تكألف قعد تكـ  ,ألف
ألافىألي أدضؿ دي سعزتز ااييكد ااعايرتي دتألف تسعبؽ قحألفتي ألصفاحيف  ,كسعزتزىف دي ألنطتي تسدىكر كضعيف ن
ااقحرتي ,كسعزتز
خالؿ اؿره ا ف عبى سفكقيف ااألاسألر قإأليفنتي كج
كدىف,كدي ااكقت ذاسو ستكتي ااتدرات ٍ

ااييألفت ااصفركختي ,كسحتتؽ ااسنكتع كااسغتتر ,كسفعتؿ ااألشفريي دي ستفاـ ااعقفء.
كااىـ ألف ذاؾ ؛ تيب عبى ااكالتفت ااألسحدة ااألرتيتي سكضتح ااسراستيتي ً
ددفعيف ,ككضع قكاسيف -ؿشريفئيف كخصكأليف عبى حد
ى
الؽسيف ,كقنفء ع و
القفت طكتبي ااألد ألع شريفئيف ااألترقتف ,كااذمف افىـ
اكاء ,-يكنيف ساعى ابقتفء قألنطتي ااخبتج ألف أيؿ سكطتد ىع ا
ى
ً
يفنقف إاى ينب نظرائيـ ااعايرتتف ااألرتيتتف.
ه
قعض ألنيـ دي افؾ دألفء أعدائيف خالؿ عألبتسيف ,ن
ً
ااألسحدة ااألرتيتي أف سكضح قيالء أفق دي ظؿ اعسألفدىف ا م اتنفرتك سفصح عنو؛ اكؼ سحفدظ عبى
يألف تنقغي عبى ااكالتفت
ً
اىسألفأليف ااشدتد بسحتتؽ ااألف اشريفئيف دي ىذه ااألنطتياالاسراستيتي ااحتكتي.
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مجمس إدارة المجمس األطمسي
الرئيس

* توماس ال .بمير

* روبرت اس .جيمبرد

وليام جا .لين

جون ىانتسمان أم .االبن

فرانسيس بوشار

* شيري دبميو .غودمان

* جون دي .ماكومبر

رئيسالمجمس االستشاري

مايرون بريميانت

* ستيفن جا .ىادلي

عزت مجيد

العالمي

* ار .نيكوالس بيرنز

ميكائيل ىاغستروم

ويندي دبميو.ماكينس

برنت سكوكروفت

* ريتشارد بيرت

إيان الىاي

ميان محمد منشا

الرئيس والمدير التنفيذي

مايكل كالفي

جون دي .ىاريس II

وليام اي .ماير

* فريدريك كيمبي

جيمس ايو .كارترايت

فرانك ىاون

أالن ماك ارتور

نائب الرئيس

جون ايو .شبوتون

مايكل ىايدن

اريك دي كي بادوال ميمبي

* روبرت جيو أبرنيثيل

أحمد شراي

أنيت ىيوسير

فرانكمين سي .ميمر

* ريتشارد إيدلمان

ساند ار تشارلز

جوناس ىيمم

جيمس ان .ميمر

* سي .بويدن جراي

جورج شوبفوسكي

كارل ىوبكنز

* جوديث أيو .ميمر

* ريتشارد ال .لوسون

ويسمي كا .كالرك

روبرت ىورماتس

* ألكسندرفيو .ميرتشيف

* فرجينيا ايو .ممبرج

ديفيد بميو .كريغ

* ماري ال .ىاول

أوبي ال .مور

* دبميو ديفير بيرسون

* رالف دي .كروسبي،

روبرت ىنتر

* جورج اي .موس

* جون ستودظينسكي

االبن

فولفجانج إيشنجر

جورجيت موسباتشر

أمين الصندوق

نيمسون كانينغيام

روبن جيفريIII ،

توماس أر .نيدس

* بريان سي .ماك.

ايفو اتش .دالدر

روبرت جيفري

فرانكو نوشيزي

ىندرسون

غريغوري ار .داىمبرغ

* جيمس جونز ،االبن

جوزيف س .ناي

الوزير

* بوال جا .دوبريانسكي

جورج أي .جموان

شون أوكيف

* والتر بي .سموكومب

كريستوفر دود

لورانس اس .كانرك

ىيمدا أوتشوا-بيريممبورج

المديرون

كونرادو دورنير

ستيفن كابس

أحمد أورين

ستيفان ابلاير

باتريك جا .دوركين

ماريا بيكا كارب

* آنا باالسيو

عودة أبو ردينة

توماس إدلمان

فرانسيس جا .كيمي،

كارلوس باسكوال

بيتر أكرمان

توماس جا .إيغان ،االبن

االبن

توماس أر .بيكرينغ

تيموثي دي .آدمز

* ستيوارت ايو.

زلماي أم .خميل زاد

دانيال أم .بيكرينج

جون ألين

أيزنستات

روبرت كيميت

دانيال بي .بونيمان

مايكل أنصاري

توماس ار .إلدريدج

ىنري أيو .كيسين

* أندرو بروز

ريتشارد أرميتاج

جولي فينمي

بيتر كوفركيك

أرنولد ال .بونارو

* ادريان ارشت

لورانس بي .فيشرII ،

فرانكمين دي .كرامر

* كيرك ايو .رادك

ديفيد اوفياوزر

آالن اتش .فميشمان

فيميب الدر

تيري از ام .ريسيل

اليزابيث اف .باجمي

ميشيل فمورنوي

* جانأم .لودال

تشارلز أو .روسوتي

بيتر باس

* رونالد ام .فريمان

* جورج لوند

ستانمي أو روث

لوري فولتون

جين ىول لوت

روبرت روالند

* رفيق البزري
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ىاري ساشينيس

وليام بيري

وليام أو .اسكميدر

كولن باول

جون با .شميتز

كوندولي از رايس

برنت سكوكروفت

إدوارد ال .رواني

آالن جا .سبنس

جورج با .شولتز

جيمس ستافريديس

جون وارنر

ريتشارد جا .أيو .ستيل

وليام اتش .وبستر

روبرت جا .ستيفنز

مركز الحريري

جون اس .تانر

المجمس االستشاري

بيتر جا .طنوس

^ بياء الحريري

* إلين أوه .توشر

حنان عشراوي

كارين ترامونتانو

^ شوكت عزيز

كاليد سي .توجل

فريدريك كيمبي

بول توومي

^ ألكسندر كفاسنيفسكي

ميالني فيرفير

خافيير سوالنا

انزو فيسكوسي

جيمس ولفنسون

تشارلز أف .والد

* أعضاء المجنة

جاي ووكر

التنفيذية

مايكل اف .والش

^ المجمس االستشاري

مارك ر .وارنر

الدولي

ديفيد أيو .ويمسون

قائمة األعضاء اعتبا ار

ماسيج ويتوكي

من  28فبراير 2015

ماري سي .ييتس
دوف .اس .زاخيم
غير مأجور
المديرون الفخريون
ديفيد سي .اتشيسون
مادلين أولبرايت
جيمس بيكرIII
ىارولد براون
فرانك سي .كارلوتشي III
روبرت غيتس
مايكل مولن
ليون بانيتا
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انمجهس األطهسً هى مىظمت غٍز حزبٍت يػمم ػهى تؼزٌز انقٍادة األمزٌكٍت انبىاءة وانمشاركت
فً انشؤون انذونٍت مستىذة إنى انذور انمحىري نمجتمغ و حٍط األطهسً فً مىاجهت انتحذٌاث
انؼانمٍت الحانٍت.
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