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املقدمة 
يقول وليام وشسلر: يتجادل زمالئي يف املؤسسة روبرت مانينغ وكريستوفر بريبل على آخر 
ما نشرانه )إعادة التفكري يف السياسة العسكرية األمريكية يف الشرق األوسط( والذي يتحدث عن 
مصاحل الوالايت املتحدة احملدودة يف الشرق األوسط، وإن هذه املصاحل تصاحبها هتديدات ضئيلة 
الشدة وميكن التعامل معها عن بعد، وإن وجود القوات االمريكية العسكرية أبعداد كبريه هناك 
سيكون ُمضراً أكثر مما هو انفع، والتقليل يف عدد القوات العسكرية يف املنطقة سينعكس ابزدايد 

األمن ويتيح اجملال للدبلوماسية األمريكية ابلتطور.
لكن لألسف، كل هذه اجلداالت ووجهات النظر تفتقر ملا يسندها من الصحة. وابلطبع 
القوات األمريكية من الشرق األوسط،  لو اجتمعت اآلراء سوف تشرتك يف نقطة وهي سحب 

وسيالحظ ذلك كل اجلهات الفاعلة يف املنطقة.
بـ  حقيقة  هنالك  واملؤلفي  الُكتاب  وكان  الصحة.  من  نسبه  حيمل  أعاله  ذكر  ما  وكل 
“احلروب اليت خاضتها الوالايت املتحدة يف الشرق االوسط ُمكلفة وغري حامسة ومل يلحقها السالم 
وال االستقرار.” ونالحظ ابألحداث األخرية، أن الرأي العام األمريكي ضد ما يسميه البعض بـ 
“احلروب اليت ال تنتهي”، وأن قادة احلزبي اجلمهوري والدميوقراطي أمسوا يتقبلون فكرَة االنسحاب 
الوالايت  النداءات جيهل اتريخ سياسات  ما حتمله هذه  ان  إال  منذ عقود،  متداولة  اليت كانت 
املتحدة يف املنطقة، والذي بدورِه سيمهد لتوصيات غري دقيقة أي أهنا ستكون ذات عيوب، لنراجع 

معاً كل جدٍل على ِحَدة.

كال! ال يجدر بالواليات المتحدة االنسحاب من الشرق األوسط

ويليام وشسلر *

*   مدير مركز رفيق احلريري وبرامج الشرق األوسط يف اجمللس األطلسي.
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مصاحل الوالايت املتحدة يف الشرق األوسط
يقول وليام وشسلر: جيادل املؤلفون “ان األمن القومي األمريكي له مصاحل حمدودة مرتبطة 
اليت كانت  التوقعات  جاء عكس  الواقع  ارض  على  ما حيدث  بسبب  وذلك  األوسط”  الشرق 
وصف  يفوق  واليت  القومي،  االمن  مصاحل  نعدد  ان  الضروري  من  اجلدل،  هذا  ولتعزيز  مرجوه. 

املؤلفي. ضلت مصاحل الوالايت املتحدة اثبته عرب الزمن: 
استخراج مصادر الطاقة من املنطقة وضمان نقلها على مدار العامل أبمان، ومبطالب السوق 	 

وليس على األساس التجاري )املركنتيلية(
الدعم للموازين القوى اليت تدعوا الستقرار املنطقة ومحاية حلفاء الوالايت املتحدة، إسرائيل 	 

ابلتحديد
إحباط اخلصوم، ومنعهم من توسيع نفوذهم يف املنطقة والذي بدوره يعيق حتقيق االهداف اليت 	 

وضعتها الوالايت املتحدة 
عرقلة التهديدات اإلرهابية لألمريكيي وحلفائهم	 
احلد من انتشار أسلحة الدمار الشامل يف املنطقة	 
 تشجيع التجارة الثنائية الطرف واالزدهار االقتصادي، الذي له ااثر إجيابية بصورة غري مباشرة 	 

مبصاحلها أخرى 
ويقول وشسلر: من اجلدير ابملالحظة ان جدال زمالئي يفتقر لقيَّم مهمة يراها االخرون 
ضرورية لسياسيات الوالايت املتحدة مبا خيص املنطقة. وتشمل الرتويج العتناق للدميقراطية، وتطبيق 
لقواني حقوق االنسان، وحماربة الفساد، وتقدمي اإلغاثة اإلنسانية، واهناء النزاعات املسلحة احمللية. 
هذه االمور ملحوظة وجديرة ابلذكر، ألهنا تعزز موقف الوالايت املتحدة ومن السذاجة أن نقول 
إن الوالايت املتحدة سوف تكون يف وضع يسمح هلا ابلتأثري على هذه املصاحل بعد أن يُنَظر إليها 

وهي منسحبة من املنطقة.
بينما يديل املؤلفون بـ”جمابة العمليات اإلرهابية يف املنطقة هي مسألة استمرارية وليست 
بتغيري” اال اهنم صامتون بشأن ظهور أسلحة دمار شامل يف املنطقة وهو هتديد سيقلب موازن 
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القوى رأساً على عقب -بغض النظر عن ترسانة إسرائيل النووية-. ينطوي املقال الذي كتبه روبرت 
مانينغ وكريستوفر بريبل )إعادة التفكري يف السياسة العسكرية األمريكية يف الشرق األوسط( على 
إشارات مبهمة للظروف االقتصادية “كثرية التقلب والتبدل” والتغري االقتصادي “اجلذري”، بيد 
أنه ال ينطوي على أي إشارات حول مصاحل الوالايت املتحدة التجارية وتشجيع االمناء اإلقليمي. 
املنافع من ارتباط امن الوالايت املتحدة إبسرائيل، ابلغ املؤلفون بوصف  بعد ان لوحظت بعض 
االكتفاء الذايت إلسرائيل؛ مما يناقض وعد رئيس الوالايت املتحدة جو ابيدن أبعاده بناء منظومة 

القبة احلديدية بعد ان أطلقت محاس أربعة االف صاروخ ابجتاه املدنيي.
بعيداً عن هذه املواضيع، فاملؤلفون على حق برتكيزهم على الطاقة، بعد ان اصابوا مبالحظة 
الشرق األوسط.” مع  املتحدة جتاه  الوالايت  لسياسات  الرئيسي  الدافع  والغاز كان  ان “النفط 
ذلك، قد اخطأوا بنسب هذه التغيريات لفرتة احلظر على النفط العريب 1974-1973 )عندما 
قامت الدول العربية بقطع جزئي إلمداد النفط اخلام للدول الغربية بغاية دفعها لوقف الدعم الذي 
الرئيس  التقى  عندما  منذ 1945،  فعااًل  دوراً  لعب  العريب  النفط  ان  فاحلقيقة  تقدمه إلسرائيل( 
األمريكي فرانكلن روزفلت ابمللك السعودي عبد العزيز ال سعود على منت سفينة كوينسي التابعة 
لألسطول البحري األمريكي. عالوة على ذلك، ينسب املؤلفون تدوين هذه السياسة ألول مرة على 
يد الرئيس األمريكي جيمس كارتر يف عام 1980، وابلتايل تقليل أمهية ما قام بتدونُه أيزهناور يف 
عام 1957. ويف الواقع، فإن السياسة األمريكية بشأن هذا املوضوع هلا تراث طويل ومتسق من 

احلزبي )اجلهوري والدميوقراطي(، الذي امسوُه إدارة بعد إدارة. 
الكثري يبالغ بوصف اآلاثر املرتتبة لزايدات إنتاج الطاقة احمللية داخل الوالايت املتحدة، فإن 
املصطلح احلديث “استقالل الوالايت املتحدة يف جمال الطاقة” مبالغ بِه والسبب لكون الوالايت 
مهمة جداً  املتحدة  الوالايت  داخل  النفط  ثورة  إن  العامل.  يف  للنفط  مستورد  أكرب  املتحدة اثين 
لقطاعات االقتصاد األمريكي، وهلا أتثري يتعدى حدود الوالايت املتحدة نفسها، وتقدم تداعيات 

اسرتاتيجية مهمة على أمنها. لكن من املبالغة ان نقول “اهنا غريت السياسية اجلغرافية للطاقة”.
ومن املثري للسخرية، أن التأثري االسرتاتيجي األكثر امهية لثورة النفطية ال يُنظر إليه يف كثري 
لزم  إذا  الذايت  االكتفاء  تفعيل  على  قادرة  املتحدة  الوالايت  احلرب،  ففي حاالت  األحيان.  من 
األمر تزويد اقتصادها وجيشها ابلطاقة، بغض النظر عن التكلفة اهلائلة اليت تلحق هذا التحول. 
اضافتاً اىل انُه سيكون مؤملاً وبطيئاً، ألن العديد من مصايف التكرير األمريكية مل جتهز لسد االحتياج 
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الداخلي كلياً وستتطلب وقًتا وموارد إلعادة جتهيزها حلاالت الطوارئ. ففي النهاية، ال أيمل أي 
عدو أن يقطع الطاقة األمريكية متاماً لفرتة طويلة، كما فعلت الوالايت املتحدة للياابن يف الفرتة اليت 
سبقت احلرب العاملية الثانية. وابلطبع، ال ميكن قول الشيء نفسه حللفاء الوالايت املتحدة الذين ال 
ينعمون موارد مماثلة، والسيما الدول الثالث احلليفة ألمريكيا ابالتفاق االسرتاتيجي الرابعي )أسرتاليا 
واهلند والياابن( وان هذا االتفاق االسرتاتيجي يعترب مركزي ملواجه التهديد الذي تشكله الصي يف 

التنافس على القوى. هذه مشكلة ليست ببسيطة.
يقول وليام وشسلر: يثري زمالئي ثالث حماجَّات أخرى ملوضوع الطاقة: ان نصف الكرة 
التقلب  أن  الشرق األوسط.  بداًل عن  العاملية  النفطية  للمنتوجات  املركز  الغريب سيصبح  األرضية 
ابإلمدادات العاملية النفطية وعدم استقرار األسعار الذي حلقها، “كان ضئياًل”. “العامل يف بداية 

االنتقال إىل اقتصاد ما بعد البرتول”. هذا مبالغ به يف أحسن األحوال.
الغربية  الكره  نصف  دول  إن  األمريكية-  الطاقة  معلومات  ادارة  اىل  -استناداً  ابحلقيقة 
انتجت كميات مقاربة لليت تنتجها دول الشرق االوسط من البرتول خالل العام املاضي. أكثر من 
32.5 مليار برميل من النفط يف اليوم الواحد مقارنتاً أبكثر من 30 مليار برميل ابليوم من الشرق 
األوسط. )الشيء الذي يزيد تعقيد األمور واحدة من أكرب منتجي النفط يف الغرب هي فنزويال، 
وهي عضو يف منظمة البلدان املصدرة للنفط واليت يسيطر عليها اخلليج العريب، واألكوادور واترخيها 
املتقلب ابالنضمام واخلروج من منظمة أوبك( حتقق هذا التعادل بسبب العقوابت املفروضة على 
إيران، وعدم االستقرار يف العراق، والفوضى يف ليبيا، ابلتايل نسبة كبرية من إنتاج الشرق األوسط 
قد تعطلت. وإذا نظران إىل املستقبل، فإن النموذج القائم على الديون إلنتاج النفط يف الوالايت 
املتحدة )ليس منوذج شركات النفط الوطنية( خيضع لفحص متزايد من جانب البنوك الكربى، اليت 
تعمل على رفع معايري اإلقراض البيئي لديها. وما سبق ال يدعم االدعاء أن نصف الكرة الغريب 

أصبح أكثر أمهية من الشرق األوسط يف أسواق النفط العاملية.
املؤلفي يف عام 2014  أحد  أطلقها  اليت  التنبؤات  النقيض من  فضاًل عن ذلك، وعلى 
فإن األمر مل يكن على حنو “إن منو إنتاج النفط األمريكي من شأنه أن يقلل من دور أوبك يف 
عامي من كتابة  بعد  املتأرجح”.  املنتج  التقليدي ابعتباره  السعودي  الدور  ورمبا  األسعار  حتديد 
أوبك  منظمة  مع  التعاون  إىل  للنفط  مصدرة  إضافية  بلدان  روسيا عشرة  قادت  السابق،  التقرير 
من خالل جمموعة أوبك بلص، اليت تضم والية أخرى يف نصف الكرة الغريب، وهي املكسيك. 
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النفطية املكسيكية يف حتديد األسعار، شجع اإلنتاج  وبداًل من تقليص دور السوق االحتكارية 
اململكة  تظل  أخرى،  ومن انحية  التوسع.  على  املكسيكية  النفطية  االحتكارية  السوق  األمريكي 
العربية السعودية املنتج املتأرجح على مستوى العامل، الذي يتمتع بقوة هائلة للتأثري على األسعار 
العاملية. وقد ثبت ذلك بوضوح يف العام املاضي عندما اندلعت حرب أسعار النفط بي اململكة 
العربية السعودية وروسيا، فأرسلت األسعار إىل أراضٍي سلبية مل يسبق هلا مثيل. وكانت النتيجة فوز 
للرايض وخسارة مؤملة ملوسكو. ليس من املعقول أن توصف حاالت انقطاع اإلمدادات وحتوالت 

األسعار أبهنا “ضئيلة”.
وعالوة على ذلك، أن النمو الطويل األجل يف إنتاج الطاقة البديلة هو أمر جيب أن حيتفل به 
اجلميع، فمن املهم أيضاً عدم املبالغة يف هذه الديناميكية املعقدة، وخاصة يف سياق إجراء تقييمات 
األمن القومي يف الوالايت املتحدة. ال يزال النفط أهم مصدر عاملي للطاقة، وميثل أكثر من ثلث 
استهالك الطاقة. ومن املرجح أن يستمر النفط لفرتة طويلة ابعتباره جزءاً رئيسياً من مزيج الطاقة يف 

الوالايت املتحدة وهذا ما يتوقعُه اخلرباء.
قادم  النفط”  بعد  ما  “اقتصاد  أبن  االنطباع  ترك  يف  يرغبون  الذين  ألولئك  ابلنسبة  اما 
قريباً، هنالك العديد من التعقيدات، أحدها هو النقل الدويل. إن األمن والقوة االقتصادية ابلنسبة 
للوالايت املتحدة وشركائها وحلفائها على حد سواء، يعتمدان على نقل السلع واألشخاص عرب 
احمليطات. انهيك أن األمر سيستغرق بعض الوقت لشركات شحن البضائع والسفر اجلوي ألجاد 

بدائل للبرتول.
وحىت بعد أن يتوقع أن يبلغ الطلب العاملي ذروته، فإن صناعة النفط العاملية سوف تظل 
تتوقع شركة  كما  القادمي،  العقدين  الطلب يف غضون  لتلبية  اإلنتاج  التوسع يف  إىل  يف حاجة 
االستشارات اإلدارية األمريكية )ماكينزي(. وبسبب االختالفات املتصلة بتكاليف اإلنتاج، حىت 
العاملي يف االخنفاض، فإن بلدان األوبك بشكل عام وأعضاءها يف الشرق  بعد أن يبدأ اإلنتاج 
األوسط بشكل خاص سوف أيخذون حصة متزايدة يف السوق. ويف مرحلة ما من املستقبل البعيد، 
لن حيتاج مزيج الطاقة العاملي إىل اهتمام ابملوارد النفطية يف الشرق األوسط. ولكن هذا الوقت ليس 

اليوم.
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األخطار اليت هتدد املصاحل اإلقليمية للوالايت املتحدة 
احلقائق  مع  “تتغري  مل  املتحدة  الوالايت  مصاحل  أن  الوطين  األمن  خرباء  أثبت  أن  وبعد 
اجلديدة”، فيتعي عليهم تقييم التهديدات اليت تتعرض هلا هذه املصاحل. ولسوء احلظ ال تزال هنالك 
نقاط مهمة جغرافياً. ومن بي نقاط االختناق البحري الرئيسية الثماين يف العامل، توجد ثالث يف 
الشرق األوسط. ورغم أن قناة السويس ما زالت آمنة -رغم أن الرتكيبة السكانية تشري إىل حتدايت 
الستقرار مصر يف األمد البعيد- فإن الغالبية العظمى من موارد الطاقة احليوية يف املنطقة ال بد 
وأن تنتقل عرب مضيق هرمز أو مضيق ابب املندب. ومن السهل تعطيل حركة الناقالت عرب هذه 
املمرات الضيقة بشكل مؤثر جداً، قد انشأت إيران قدرات حمددة لعمليات النقل هذه وهددت 
مرارا ابستخدامها. ومن اجلدير ابلذكر حادث وقع مؤخرا يف قناة السويس ادى إىل تعطيل التجارة 
ألقل من أسبوع، شعر كل العلم بعواقبه. فاحلروب ميكن أن تغلق نقاط االختناق هذه لفرتة أطول.

يقول وليام وشسلر: رغم أن األمريكيي يفضلون أن يكونوا أحراراً يف إجراء أعماهلم يف ظل 
نظام أمين يطبقُه احد آخر وال يكلفهم شيء، إال أنه مل تظهر أي دولة أخرى قد حتل حمل الوالايت 
املتحدة بال اضرار. وبداًل من العمل كضامن حلرية املالحة، فإن أي نظام أمين حبري حملي هتيمن 

عليه الصي من شأنه بال شك أن يتبع هنجاً جتارايً، حيول تدفقات الطاقة لصاحل بكي.
االنتشار  منع  جمال  يف  املتحدة  الوالايت  مصاحل  هلا  تتعرض  اليت  التهديدات  برزت  وقد 
)أسلحة دمار الشامل( بشكل مل يسبق له مثيل، حيث دفعت زايدة املخزوانت النووية اإليرانية 
إدارة ابيدن إىل السعي لتفاوض خطة العمل الشاملة املشرتكة )االتفاق النووي األرايين( والعودة 
لسياسية اإلدارية اليت وضعها أوابما بعد ان قررت إدارة ترامب االنسحاب منه. واملراقب عن كثب 
ملا حيدث هي اململكة العربية السعودية اليت تعهدت بتطوير قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك. عند 
هذه النقطة ينبغي أن نتوقع من مجيع الدول القادرة يف املنطقة أن حتذو حذوها. وهذا التهديد كان 
مركزاً للسياسة األمنية األمريكية يف التعامل مع املنطقة طيلة ثالث إدارات متتالية، كل هذا كان 

غائباً بتحليل زمالئي.
الرئيسي إلسرائيل هو إيران”، ويبدو أهنم يقللون  ويعرتف مقاهلم أبن “التهديد اخلارجي 
واقتصادها  أزمة كوفيد-19  حاليا يف  إيران “غارقة  إن  يقولون  عندما  التهديد  هذا  من خطورة 
الضعيف”. ويبدو أهنم يشريون إىل أن احلوار املبلغ عنه بي اململكة العربية السعودية وإيران سوف 
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الذي مل أمسعه من أي  اإليراين إلسرائيل--وهو االستنتاج  التهديد  تقليص  يؤدي بطريقة ما إىل 
مسؤول إسرائيلي أو سعودي. ويف الواقع أن إيران ما زالت تطالب بتدمري إسرائيل، وقد طورت 
ونشرت قدرات عسكرية لتهديد إسرائيل إما بشكل مباشر من سوراي أو بشكل غري مباشر من 
خالل الدعم والتسليح والتوجيه حلزب هللا ومحاس. ووفقا للتقارير، قدرت إسرائيل أن إيران تبعد 
سنتي عن امتالك سالح نووي، إذا قررت تطوير سالح نووي. وبينما مالحظة زمالئي صحيحة 
أبن “احلل القائم على وجود دولتي )فلسطي وإسرائيل( يصب مبصلحة إسرائيلية”، فإهنم يؤكدون 
املدافعي  أقوى  الرأي حىت  القدرة على حتقيق هذا احلل”. وال يشارك هذا  لديها  أن “إسرائيل 
املنال”.  بعيد  دولتي هو شيء  إىل  “الوصول  ويقولون  الدولتي  بوجود  يؤمنون  الذين  إلسرائيل 
وأخريا، يقول زمالئي “يف املستقبل املنظور، من الصعب تصور ظهور قوة مهيمنة يف املنطقة”. 
ومن املؤسف أن إيران تعمل على حتقيق هذه الغاية على وجه التحديد، وهي تسعى إىل توسيع 
نطاق أمنوذجها “لبنان” ليشمل سوراي والعراق. ويف الوقت نفسه، منحت إيران شريكها اليمين 
قدرة صاروخية تعرب احلدود--وهي ممارسة روتينية ابلنسبة إليران واليت ال تشرتك فيها أي من الدويل 
رئيسية األخرى يف املنطقة--وأظهرت إيران مؤخراً قدرهتا ورغبتها يف اهلجوم املباشر على اململكة 
العربية السعودية. لقد كانت قيادة إيران واضحة يف هدفها االسرتاتيجي املتمثل يف إخراج الوالايت 
املتحدة من املنطقة، واليت تنظر إليها كشرط ضروري لكي حتقق طهران أهدافها يف فرض هيمنتها 
على املنطقة. فضاًل عن ذلك فإن كاًل من روسيا وتركيا يتمتع بتطلعات إقليمية طويلة األمد، ولقد 
جنحت كل منهما يف استعراض قوهتما يف األعوام األخرية، يف سياق التوقعات ابنسحاب الوالايت 

املتحدة من املنطقة.
سياسات الوالايت املتحدة ووجودها

يقول وليام وشسلر: الواقع أن هذا التصور لالنسحاب الوشيك للوالايت املتحدة هو الذي 
دفع العديد من النزعات السلبية يف املنطقة يف األعوام األخرية، كما وصفتُه ابستضافايت يف أماكن 

أخرى.
إن ما يقوله زمالئي أبن “موقف الوالايت املتحدة وسياستها جتاه الشرق األوسط مل يتغري 
إىل حد كبري منذ عقود” يفتقر لفهم ألحداث اتريخ املنطقة. بل على العكس من ذلك ففي حي 
كانت سياسات الوالايت املتحدة يف التعامل مع املنطقة متواصل بشكل ملحوظ يف الفرتة من عام 
1953 إىل عام 2003.على مدى مخسة عقود من الزمان، كانت الوالايت املتحدة يف كل من 
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اإلدارتي الدميقراطية واجلمهورية منخرطة بعمق يف الشرق األوسط، دبلوماسياً وعسكرايً. فعندما 
نوقشت الوالايت املتحدة أبزمة الشرق األوسط يف الوقت الراهن، مل تكن أهداف الوالايت املتحدة 
أكثر من النقاط االتية احلفاظ على توازن القوى اهلش أو فرض عودته بعد أن متت زعزعتُه. احتواء 
التهديدات بدال من إزالتها، تسوية النازعات إىل حد كبري من خالل مفاوضات صعبة، وأن التقدم 

ينبغي أن يكون تدرجيياً وليس ثورايً.
التعامل  يف  مرونة  أكثر  هنج  تبين  إىل  ابستمرار  األمريكيي  بعض  دعا  الفرتة  هذه  وخالل 
مع املنطقة، يف حي دأب آخرون على االهتمام املبالغ به للمنطقة واملوارد اليت تطلبها دوماً نظراً 
لعدم استقرارها. وطالبت اجملموعة األوىل بتغيري النظام وطالبت اجملموعة الثانية ابالنسحاب. وملدة 

مخسي عاماً، مل تتحول وجهات نظر أي من اجملموعتي إىل سياسة تطبقها الوالايت املتحدة.
ولكن منذ عام 2003، أوضحت أفعال وقرارات رؤساء الوالايت املتحدة املتعاقبون غياب 
الوعي عن هذه االمور، مشريين إىل حتدي الوضع الراهن اإلقليمي بداًل من تعزيزه. وقام رؤساء 
الوالايت املتحدة املتعاقبي بذلك بطريق خمتلفة ولكن من الداعي للسخرية ان االاثر كانت متماثلة. 
الرئيس جورج بوش شن حرب غري ضرورية لتغيري النظام يف العراق. والرئيس ابراك أوابما قام إببعاد 
املنطقة.  الروسية ابلعودة إىل  للقوة  التقليديي والسماح  املتحدة عن شركائها اإلقليميي  الوالايت 
والرئيس دوانلد سعى إىل شل النظام يف إيران يف حي عمل يف الوقت نفسه علناً على تقويض التزام 

الوالايت املتحدة بدعم حرية املالحة وأمن البنية األساسية للطاقة يف املنطقة.
اآلن  يشكل  مما  لالنسحاب،  مستعدة  ابهنا  املتحدة  الوالايت  إىل  ابلفعل  املنطقة  وتنظر 
التهديد الوحيد املباشر للوضع الراهن. ونتيجة هلذا قد عمل أولئك الذين يهددون مصاحل الوالايت 
يقومون  املتحدة  الوالايت  يدعمون مصاحل  والذين  املنطقة،  قوهتم يف  نطاق  توسيع  املتحدة على 
ابلتحوط ضد انسحاب الوالايت املتحدة ببناء واستخدام قدرات عسكرية وإقامة عالقات جديدة 
مع القوى اليت توسعت حديثا. وهذه التغيريات السلبية سببها تصورات ابن انسحاب الوالايت 

املتحدة أصبح وشيكاً؛ وسوف يتم التعجيل با إذا أصبح هذا االنسحاب حقيقياً.
وابلتايل، بداًل من أن تؤدي سياسة الوالايت املتحدة “غري املتغرية” إىل نتائج سيئة، كان 
العكس هو الصحيح – مبا خيص املنطقة ومصاحل الوالايت املتحدة فيها. ولسنوات عديدة كنُت 
الشرق  يف  عموماً  الناجحة  القدمية  اسرتاتيجيتها  إىل  تعود  وأن  البد  املتحدة  الوالايت  ابن  أقول 
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لسياسة  جداً  قدمية  انتقادات  مصدرها  زمالئي  اقرتحها  اليت  االسرتاتيجية  ان  األوسط. يف حي 
الوالايت املتحدة السابقة. لكن يف الواقع هم يتجنبون التكلم عن االنسحاب بصوة مباشرة.

واألسباب:  الكثري  يتطلب  سوف  املنطقة  يف  املتحدة  الوالايت  وجود  أن  زمالئي  يؤكد 
التكاليف املالية للجيش األمريكي مرتفعة للغاية؛ وان الوجود العسكري يف املنطقة يزيد املعارضي 
للوالايت املتحدة يف البلدان املستضيفة؛ وان الوجود العسكري مل مينع الصراع اإلقليمي؛ وتقليل 
التواجد العسكري بصورة كبرية سيكون ذا شعبية لدى اجلمهور األمريكي. وقد تبدو هذه اآلراء 
معقولة للوهلة األوىل، ال سيما اإلحباط إزاء مصطلح “احلروب اليت ال هناية هلا”. ومرة أخرى ال 

تصمد هذه اآلراء عند التدقيق با.
لنبدأ ابملالحظة اليت مفادها “الوالايت املتحدة تواصل وضع عشرات اآلالف من القوات 
يف الشرق األوسط”. إنه أمر ابلغ األمهية: فالعسكرية األمريكية تتألف مما يقرب من 1,4 مليون 
فرد، إىل جانب ما يقرب من 850000 يف االحتياط، أي ما يقرب من 2,25 مليون فرد. 
ورغم أن العدد الدقيق لألفراد العسكريي األمريكيي املتمركزين يف املنطقة يتم تغيريه بشكل روتيين 
)وزمالئي ال يشريون لعدد معيي(، فإن التقديرات تبلغ ستي ألف شخص. وسيكون ذلك أقل من 
3 يف املائة من جمموع العسكريي األمريكيي. ويعيش العديد منهم ويعملون على قواعد عسكرية 
تتلقى إعاانت كبرية من احلكومات املضيفة. من املناسب متاماً مناقشة التغيريات يف اوضاع القوة 
وتغري املتطلبات--متاماً كما فعلت إدارة ابيدن مؤخرًا--ولذلك فإن حتليل االوضاع بصورة معقولة 

سيعطي أعداد متناسبة متاما مع مصاحل الوالايت املتحدة.
رغم ذلك، فإن زمالئي يرغبون يف خفض قوات الوالايت املتحدة يف املنطقة بشكل كبري-

-رغم أهنم ال يشريون اىل اوضاع القوة األمريكية هناك--ألن هذا التواجد يثري “الغضب واالستياء 
إزاء قوات الوالايت املتحدة يف املنطقة”. ومن املؤكد أن احتالل الوالايت املتحدة للعراق وعمليات 
االنتشار العسكرية األمريكية الضخمة يف أفغانستان كانت سبباً يف إاثرة هذا النوع من ردود الفعل، 
كما هو متوقع حدوثه بعد هذه احلمالت. )وكان هذا واحداً من األسباب العديدة اليت دفعت 
رؤساء الوالايت املتحدة إىل جتنب مثل هذه احلمالت قبل عام 2003(. ولكن هذه احلمالت 
انتهت اآلن. تناقص وجود الوالايت املتحدة إىل 2500 يف العراق من أصل 115000 مقاتل 
يف 2009. إن كل القوات األمريكية ستغادر أفغانستان واليت بلغ عددها 100000 مقاتل يف 
عام 2011. واليوم أصبحت القواعد العسكرية األمريكية الدائمة يف بلدان اليت تطل على املمرات 
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املائية احليوية، مثل الكويت، وقطر، والبحرين، واإلمارات العربية املتحدة، وجيبويت. حيث ال تشهد 
أي من هذه البلدان حتركات كبرية ضد الوالايت املتحدة.

إن زمالئي يرتكبون خطأ تصنيفياً مماثاًل حي يكتبون أن “الوجود العسكري األمريكي مل 
يكن له أتثري يذكر على الصراعات املدنية املتصاعدة واملتعددة الطبقات واملتفاقمة على سبيل املثال 
ما حيصل يف ليبيا وسوراي واليمن، كما فشل يف حل مسائلة عدم االستقرار املستمرة يف العراق أو 
جتنب فشل شبه الدولة يف لبنان”. صحيح أن العراق ما زال يعاين من ااثر الغزو األمريكي يف عام 
2003--وهو اخلطء الذي ينتج عن تغيري السياسات وعدم الثبات على السياسات األمريكية 
القدمية--واجلهود املستمرة للقوات العسكرية اإليرانية هلدم هذه الدول )ليبيا وسوراي واليمن(. اال 

انه ال توجد قواعد دائميه للوالايت املتحدة يف هذه البلدان اليت ذكراها زمالئي.
كان عدد قوات العمليات اخلاصة ملكافحة اإلرهاب األمريكية متواضعاً يف هذه البلدان، 
هذه األنواع من اإلجراءات غري املباشرة يؤيدوها زمالئي. لكن من غري املعقول االعتماد الكامل 
على هذا العدد القليل من القوات يف انقاذ سقوط الدولة املضيفة هلا ولومها ابهنا فشلت، فهذا ليس 
أهداف تواجدهم هناك. وعلى عكس ذلك، كانت أغلب بلدان املنطقة اليت تستضيف أعداداً 

كبرية من العسكريي األمريكيي يف قواعد دائميه مستقرة.
فضاًل عن ذلك فإن حتليل زمالئي ال يعطي أي قيمة لوظيفة الردع اليت يوفرها الوجود الدائم 
للوالايت املتحدة، على الرغم من أن كل إدارة أمريكية وكل شركائها يف املنطقة يعرتفون ان هذا 
اخلليج. ونظراً  إقليمية أوسع يف  السفن وساعد يف منع نشوب حرب  الوجود حيمي حرية حركة 
للتهديدات اإليرانية الصرحية ضد حرية حركة السفن، والتاريخ احلديث الستهداف السفن التجارية، 
واالستخدام العدواين للحرب اإلقليمية ابلوكالة يف االماكن اليت ال تتواجد فيه قوات ردع أمريكية، 

فمن الصعب أن نستنتج أن الردع األمريكي ال قيمة له يف اخلليج.
وأخريا، حي يالحظ زمالئي أن “مجهور الوالايت املتحدة غري مهتم ابملشاركة يف حروب 
جديدة”، فإهنم يروهنا إشارة تضمن “عدم الرغبة يف املزيد من الصراعات” مما يعين أن اجلمهور 
سوف يدعم االنسحاب العسكري. ولكن وفقاً الستطالع للرأي أجراه جملس شيكاغو للشؤون 
العاملية يف العام املاضي، فإن مجهور الوالايت املتحدة قادرون على رفض التوجهي الذي سلكته 
الوالايت املتحدة يف عام 2003 والدعوات احلالية لالنسحاب. وقالت أغلبية واضحة من هؤالء 
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الذين مت استطالعهم )%45( إن الوجود العسكري اإلقليمي األمريكي البد وأن يستمر ونسبة 
الذين قالوا أنُه جيب ان يزداد كانت )%29(، يف حي اعتقد أقل من ربع املستطلعي )24%( 
أنه البد من تقليص عدد القوات يف الشرق االوسط. ولقد دعمت األغلبية فكرة القواعد العسكرية 
الطويلة األجل يف العراق )%55، بعد أن كانت %41 يف عام 2014( ويف الكويت )57%، 
بعد أن كانت %47 يف عام 2014(. فضاًل عن ذلك، وبسبب املخاوف املنتشرة بشأن اإلرهاب 
النووي، فإن األغلبية )%61( ما زالوا يرون الشرق األوسط املنطقة األكثر أمهية  وبرانمج إيران 
ابلنسبة للمصاحل األمنية األمريكية، واليت تتجاوز أورواب )%15(، أو آسيا )%12(، أو أمريكا 

الالتينية )7%(.
التغيريات املقرتحة يف السياسة العامة 

بداًل من املطالبة ابلعودة إىل سياسات ما قبل عام 2003، اليت كثرياً ما كانت تنطوي على 
ضبط النفس ولكنها تتطلب أيضاً حضوراً وقيادة اثبتي للوالايت املتحدة، فإن املؤلفي يدعون بداًل 
من ذلك إىل انسحاب عسكري جذري من شأنه حتماً أن خيلف أتثريات أوسع كثرياً. ويذكرون أن 
مقرتحاهتم “قد تصدم البعض”. ويف هذه احلالة ميكن القول إن مصطلح “البعض” سيشمل مجيع 
الشركاء اإلقليميي للوالايت املتحدة القدامة والغالبية العظمى من العاملي يف جمال األمن القومي يف 
الوالايت املتحدة، سواء من الدميقراطيي أو اجلمهوريي، الذين عملوا يف املنطقة لعقود من الزمان.

وتتضمن توصيات زمالئي ما يلي:
“ختفيض كبري يف عدد القوات األمريكية املرابطة بشكل دائم يف املنطقة”، مبا يف ذلك الدعوة 	 

إىل “إهناء أو تقليل عدد القوات املتمركزة يف الكويت. وكذلك يف قواعد رئيسية أخرى يف 
العراق والبحرين وعمان”.

“ختفيض أو إلغاء عمليات النشر للبحرية األمريكية” مبا يف ذلك “اساطيل السفن احلربية 	 
احلاملة للطائرات التابعة للوالايت املتحدة”.

“إهناء التحليق الروتيين يف املنطقة” و”إغالق العديد من القواعد اليت تقلع منها”	 
)مقره  اخلامس  املتحدة  الوالايت  أسطول  وسحب  مبادرة كارتر،  إلغاء  إىل  دعوة  هذه 
البحرين(، وهدم جزء كبري من البنية األساسية، اليت بنيت على مدى أكثر من نصف قرن، واليت 
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تسمح للوالايت املتحدة ابلوصول للمواقع املطلوبة حلماية مصاحل امنها القومي. ولن يكون هذا 
جمرد إعادة نشر أو تقليص. إنه جدل إلهناء تواجد قوة الوالايت املتحدة يف املنطقة من اجلو وفوق 
البحار، وإزالة كل األفراد العسكريي األمريكيي املتمركزين داخل الدول الشريكة الرئيسية، بصرف 
النظر عن أراء قادة هذه الدول. ومهما تففن وصف هذه السياسة، فإن كل الزعماء اإلقليميي 

سوف يعتربوهنا انسحاابً عاماً للوالايت املتحدة.
وعند هذه النقطة، يربز أكرب عيب يف هذه اخلطة على الفور. ويؤكد املؤلفون أنه من أجل 
محاية مصاحل الوالايت املتحدة، يتعي على الوالايت املتحدة عندئذ أن تبذل املزيد من االستثمارات 
يف جمال االستخبارات واإلنذار املبكر، وأن تسعى إىل “التنسيق الوثيق مع الدول اإلقليمية”، وأن 
تشارك يف “دبلوماسية قوية”. ومع أن هذه أهداف جديرة ابالهتمام، فإهنا يف سياق االنسحاب 

العام غري واقعية على اإلطالق.
ويفرتض زمالئي أن عالقاتنا مع صناع القرارات يف البلد املضيف ومسؤويل القطاع األمين 
ستبقى كما هي بعد املغادرة. هم ال يعطون قيمة للتفاعالت اليومية بي قوات الوالايت املتحدة 
ومهنيي االستخبارات، واليت بدورها تعطي سيطرة لصاحل القوات االمريكية. وهم ايضاً يتجاهلون 
أمهية بناء العالقات العسكرية وقدرة هذا العالقات وقابليتها التشغيلية املتبادلة واملنظورات االسرتاتيجية 
املشرتكة. يوصي زمالئي ابلتعامل مع وكاالت حمدودة اتبعه للوالايت املتحدة، مفرتضي أن هؤالء 
الشركاء لن يشعروا ابن الوالايت املتحدة قد ختلت عنهم ويقومون ابلبحث عن ترتيبات بديلة لتلبية 

احتياجاهتم األمنية.
شأهنا  من  املنطقة  يف  الدبلوماسية  على  لالعتماد  املتزايدة  الدعوات  فإن  ذلك  عن  فضاًل 
أن تشكل مفاجأة لكل رئيس أمريكي عصري تقريبا ووزراء خارجيته، ورمبا كان ترامب االستثناء 
للدبلوماسية. أصبح الرئيسان جيمي كارتر  الوحيد، الرؤساء السابقي الذين كرس كل منهم وقتاً 
وبيل كلينتون مسؤويل العمل الشخصي للدبلوماسية يف اتفاقية كامب ديفيد بي إسرائيل ومصر 
وبي إسرائيل والفلسطينيي على التوايل. وقد قام وزير اخلارجية األمريكي هنري كيسنجر يف البداية 
بعمل فن “الدبلوماسية املكوكية” يف املنطقة، وتفاخر السكرتريان جيمس بيكر وجون كريي بعدد 
الرحالت اليت قاما با إىل هناك. لقد أمضى الرئيس جورج بوش االب ساعات ال حتصى على 
املبادرات الدبلوماسية الالزمة لبناء حتالف لتحرير الكويت، وابلتايل جنح يف اعادهتا للوضع اليت هي 

عليه، يف حي كان ابنه الذي فعل عكس ما فعله االب.
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وكان هذه الدبلوماسية ممكنة الرتباطها بتوسع القوة العسكرية األمريكية، والربط الواضح بي 
القوة الصارمة والرباعة الدبلوماسية. واآلن بعد أن عادت روسيا اىل املنطقة عسكرايً، جنحت أيضاً 
القوى اإلقليمية  الوقت نفسه فإن  الدبلوماسية. ويف  يف اكتساب موقفها اجلديد لتحقيق غاايهتا 
منذ فرتة طويلة ال متيل إىل أن جتد نفسها يف مركز الدبلوماسية  السابقة اليت انسحبت عسكرايً 
الواقع يف  للتمين من  أقرب  أمر  الدبلوماسية  العسكرية ابلسلطة  القوة  استبدال  اإلقليمية. إن أي 

أفضل االحوال.
ويقول  اإلرهاب.  ملكافحة  املتحدة  الوالايت  اهداف  حتقيق  على  قادر  غري  النهج  وهذا 
املؤلفان إن “القدرة على مكافحة اإلرهاب ميكن احلفاظ عليها ابتفاقات وصول اىل تعاون مع 
الشركاء احملليي”، دون توضيح كيفية القيام بذه االتفاقات يف غضون انسحاب الوالايت املتحدة 
- أو كيف يفرتض أن حتافظ الوالايت املتحدة على التعاون مع األشخاص الذين يشعرون أبهنا 

بصدد التخلي عنهم.
ويفرتض النهج كما يكتب زمالئي، أن “التهديد حملي وميكن التحكم فيه بتواجد عسكري 
قليل للوالايت املتحدة”. والواقع أن اجلهاديي السلفيي لديهم سجل شبه كامل من التحول إىل 
هجمات خارجية مبجرد حصوهلم على مالذ حملي، وان العمل غري املباشر الناجح للوالايت املتحدة 

يزيد من املخاطر وال يقللها.
“فوق  اتفاقيات  شروط  فإن  بوضوح-  األخرية  األحداث  تبي  -كما  ذلك  على  مثال 
األفق” ملكافحة اإلرهاب و”املوازنة يف عرض البحر” يتطلب حضورا حبراي إقليميا أكثر وليس 
أقل. وبكل سخرية، قد استلزم رحيل الوالايت املتحدة من أفغانستان مؤخراً ارسال حاملة الطائرات 
الوحيدة املتمركزة يف آسيا حنو الشرق األوسط. وعالوة على ذلك، مبا أن السياسة اجلديدة تتمثل 
يف دعم قوات األمن الوطنية األفغانية من بعيد -ابلضبط كما يفضل زمالئي- فإهنا تتطلب من 
خارج  تعمل  وهي  اخلليج،  منطقة  يف  والطائرات  السفن  من  ابملزيد  االحتفاظ  املتحدة  الوالايت 
العديد من القواعد اليت يريدون إغالقها. ويف النهاية ال يوجد سيناريو يربح اجلميع عندما يتعلق 
األمر ابالنسحاب: فال سبيل حلماية مصاحل الوالايت املتحدة من دون حتمل التكاليف أو املخاطر 
الالزمة، ومن املؤكد أنه ال توجد وسيلة للقيام بذلك ومواصلة احلفاظ على )أو حتسي( الشراكات 

اإلقليمية والدبلوماسية األمريكية.
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وهذا يقودان إىل آخر توصيات زمالئي. عندما أعلنت اململكة املتحدة انسحابا العام من 
املنطقة حبلول عام 1971، فقد فعلت ذلك لثقتها أبن الوالايت املتحدة ستكون مستعدة وقادرة 
أن  املرجح  فمن  املستقبل،  إىل  نظران  وإذا  األخرى.  املشرتكة  واملصاحل  املالحة  حرية  محاية  على 
تكون الصي قادرة على شغل الفراغ الذي سيحصل خالل العقود القادمة. ولكن من املؤسف أن 
اإلجراءات الصينية األخرية تشري بقوة إىل أنه بداًل من االستمرارية يف النهج االسرتاتيجي--كما 
فعل التحول من اململكة املتحدة إىل الوالايت املتحدة --فإن االعتماد على الصي من شأنه أن 

يغري التجارة احلرة إىل التجارة املركنتيلية.
من  )ابالقتباس  ذلك  إمكانية حصول  نفي  طريق  عن  إما  املخاوف،  هذه  زمالئي  وينبذ 
اآلخرين الذين يشريون اىل ان هذا االحتمالية “ُمضللة”( وإما ابإلشارة اىل ان البلدان اآلسيوية 
ستقرر العمل معا على حنو متناسق يف هذا النطاق، ألن مجيع هذه الدول هلا “مصلحة اسرتاتيجية 
يف أمن املمرات البحرية اليت تتدفق من خالهلا إمدادات النفط”. وكان أحد املؤلفي أكثر وضوحا 
يف عام 2014، عندما كتب أن “اإلدارة ينبغي أن تدرس تقاسم األعباء مع... الصي يف جمال 

األمن البحري”.
ولعل الصي لن تسعى إىل إجياد مصدر واحد لتأمي مواردها من الطاقة يف الوقت الذي 
تستمر فيه يف بناء اسطوهلا البحري احلديث. ولعل الصي لن تطبق على اخلليج أي دروس مستقاة 
من هنجها العدواين الذي تطبقه يف حبر الصي اجلنويب. ويف أفضل األحوال سيكون العمل على 
هذه االفرتاضات خماطرة هائلة، ولكن زمالئي لألسف ال يبحثون يف السلبيات احملتملة. وعالوة 
على ذلك، إذا انسحبت الوالايت املتحدة كما يقرتح املؤلفون، فلسوف تكون لدينا خيارات قليلة 

إذا ما أثبتت الصي أبهنا أقل خرياً مما تبدو عليه.
اخلالصة

إن زمالئي يقللون من شأن مصاحل الوالايت املتحدة يف الشرق األوسط، ويقللون من شأن 
املرتبطة ابستمرار وجود  التكاليف  تقدير  ويبالغون يف  املصاحل،  هذه  هلا  تتعرض  اليت  التهديدات 
الوالايت املتحدة. وهم يسعون إىل اخللط بي الفشل االسرتاتيجي احملدد يف السياسة األمريكية بعد 
عام 2003 وبي النهج االسرتاتيجي األطول أمداً واألكثر جناحاً الذي سبقُه. ونتيجة هلذا فإهنم 
إليه الشركاء اإلقليميون على أن  خمطئون بدعوهتم إىل انسحاب عسكري جذري والذي سينظر 
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الوالايت املتحدة ستتخلى عنهم وستسحب التأثري الدبلوماسي معها. وتوصياهتم غري عملية وال 
تستند إىل حجه قوية. فهي من شأهنا أن تعرض مصاحل الوالايت املتحدة للخطر الشديد. وابلفعل 
خفضت الوالايت املتحدة وجودها العسكري إىل حد كبري يف العراق وأفغانستان. وبداًل من السعي 
إىل انسحاب شبه كامل من املنطقة، الذي من شأنه أن يؤدي مرة أخرى إىل قلب االوضاع، فيتعي 
على الوالايت املتحدة أن تسعى إىل العودة إىل الدور التقليدي الذي كانت تلعبه حبماية واستعادة 
القدمية وتعمل يف الوقت نفسه على الضغط من أجل إدخال حتسينات تدرجيية على  سياسات 

األمن اإلقليمي، والرخاء، والرفاه العام.
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