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الغموض األمريكي يف الشرق األوسط

الشرق  األمريكية يف  السياسة  أنَّ  على  ابيدن«  بقيادة »جو  األمريكية  اإلدارة  أتكيد  مع 
األوسط ستبقى اثبتة، وما تزال واشنطن ملتزمًة أبمن املنطقة ومحاية دوهلا، إالَّ أنَّ ما يؤخذ على 
تلك اإلدارة هو الغموض، وعدم امتالكها سياسة واضحة )هذه هي اإلدارة األمريكية الثالثة اليت 
تتبع السياسة نفسها بصورة أساسية منذ أن بدأ الرئيس أوابما التمحور يف سياسته ابلتوجه حنو 
آسيا مث تبعه الرئيس »ترامب« يف ذلك(. ما تزال خيارات تلك اإلدارة كاليت سبقتها تقع يف مكان 
د يف االنفصال بي  ما بي »االلتزام« و »االنسحاب«، وبي »البقاء« و »الرحيل«، وهو ما جتسِّ
التصرحيات األمريكية الرمسية، اليت تؤكِّد االلتزام والبقاء يف منطقة الشرق األوسط، وما بي النوااي 

واألفعال اليت تؤكِّد عكس ذلك.

والنتيجة، هي أنَّ ذلك الغموض والضبابية اللذين شااب السياسة األمريكية جتاه منطقة الشرق 
األوسط، جعال دول هذه املنطقة جتهل الدور املطلوب منها، وما تنوي الوالايت املتحدة تقدميه هلا، 
ممَّا أدَّى إىل حدوث فراغ يف املنطقة جعل كل دولة تتصرف على ِحدة، ممَّا أشعل كوارث إقليمية 

جديدة أخرجت األمور عن السيطرة.

1_ مظاهر الغموض يف السياسة األمريكية يف الشرق األوسط.

    ميكننا رصد حاالت عديدة متثِّل حالة من الغموض وعدم الوضوح يف السياسة األمريكية 
جلهة تعاطيها مع ملفات املنطقة منها: 

• أمن احللفاء يف اخلليج: أرسل الرئيس »جو ابيدن« يف أواخر سبتمب/ 2021، مستشاره 
لألمن القومي »جيك سوليفان« إلجراء حماداثت مع شركائه اخلليجيي الرئيسي. ويف هذه األثناء، 
استضاف وزير اخلارجية »أنتوين بلينكن« على مائدة مستديرة أعضاء من جملس التعاون اخلليجي 

يف نيويورك يف االجتماع السنوي للجمعية العامة لألمم املتحدة.

أكَّد »بلينكن« لضيوفه ما تزال اإلدارة األمريكية »ملتزمًة بعالقات مستدامة، وطويلة األمد 

الغموض األمريكي في الشرق األوسط

د.خالد هاشم محمد *

*  دكتوراه علوم سياسية/ جامعة القاهرة.
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مع مجيع شركائها يف جملس التعاون اخلليجي«، فقد خلَُِّص رد الفعل يف السؤال الذي قيل إنَّ وزير 
اخلارجية السعودي األمري »فيصل بن فرحان« عرضه، حي قال »ما اخلطة؟«. وال شكَّ أنَّ سؤال 
وزير اخلارجية السعودي متعلِّق على وجه التحديد مبستقبل السياسة األمريكية جتاه إيران، خصوصاً 
إذا اهنارت مفاوضات إحياء االتفاق النووي)1(. ومع تلك اجلهود املبذولة من قبل إدارة »ابيدن« 
ا مل تتطرَّق إىل تفاصيل كافية حول ماهية السياسة األمريكية يف  لتطمي حلفائها يف املنطقة، فإهنَّ
املنطقة، أو عن الكيفية اليت تنوي با إدارة »ابيدن« املضي يف صنع السياسات. إنَّ ما حيتاج إىل 
معرفته حلفاء الوالايت املتحدة،  وحىت )خصومها(، هو ما الذي ستحارب من أجله أمريكا؟! وما 
الذي لن تقاتل من أجله؟! وما األهداف اليت تنوي الوالايت املتحدة حتقيقها للمنطقة يف )-10

15( سنة املقبلة، وغري ذلك من األسئلة اليت حتتاج إىل إزالة الشك والغموض عنها.

   ومن مَثَّ، فإنَّ غياب أجندة أمريكية واضحة جتاه حلفائها يف املنطقة، هو أحد مظاهر 
ذلك الغموض يف السياسة األمريكية. 

• امللف اإليراين: مع أنَّ امللف اإليراين هو أحد أهم أهداف السياسة اخلارجية للرئيس 
»ابيدن« -الذي أبدى استعداده للعودة إىل االتفاق النووي املوقع عام 2015، والذي انسحب 
منه سلفه »ترامب« شرط أن تعاود إيران التزامها ابلقيود اليت فرضت على برانجمها النووي- إال 
أنَّنا نالحظ بعد مثان جوالت من احملاداثت يف فيينا منذ تويل »ابيدن« السلطة، مل حيرز أي تقدم 
يذكر، ولعل »ابيدن« ال يريد رفع كل العقوابت عن إيران؛ خوفاً من مواجهة انتقادات الكونغرس 
بوصفه ليناً مع إيران، بل صدر حتذير مباشر من الرئيس األمريكي أبنَّه لن يسمح إليران أبداً حبيازة 

أسلحة نووية.

من جانب َاخر، مع أنَّ الرئيس »ابيدن« قال أبنَّه لن يرضخ ملزيد من »العدوان والتوسُّع 
املنطقة كيف سيفعل ذلك، وما األدوار  أمريكا يف  أنَّه مل خيب أصدقاء  املنطقة، إال  اإليراين« يف 
اليت سيلعبوهنا يف هذا املخطط، وما اإلسرتاتيجية الشاملة اليت سينتهجها لصد إيران وردعها. ومن 
مَثَّ يتضح غياب الرؤية والوضوح عن إدارة »ابيدن« يف تعاملها مع امللف اإليراين، وتشعباته يف 

املنطقة)2(.

1. هايدن سكيمت، معهد أمريكي: ماذا لو أكمل ابيدن انسحاب واشنطن من الشرق األوسط؟ القدس العريب، 30/10/2021، 
.https://www.alquds.co.uk :متاح

2. Kenneth M. Pollack  and Denis B. Ross,  Biden needs a Middle East strategy 
to avoid new crises, The Hill, 8/10/2021, At: thehill.com.
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• احلالة السورية: أشار »ابيدن« يف محلته االنتخابية إىل هنج »حازم« يف تعامله مع احلالة 
السورية، وهاجم سلفه »ترامب«؛ لعدم فهمه للبيئة اجليوسياسية وتعقيداهتا، موضحاً أنَّ سحب 

»ترامب« للقوات األمريكية من سوراي سيصب يف مصلحة نظام بشار األسد وإيران.

فبداًل من  تتسم ابلتناقض والغموض،  السلطة، اختذ »ابيدن« خطوات  بعد تسلمه  لكن 
النهج املتشدِّد جتاه سوراي املتوقَّع تبنيه، فقد خلص »ابيدن« على ما يبدو إىل خفض التصعيد يف 
سوراي؛ حبجة إيصال املساعدات للسوريي، كما مل تسع إدارة »ابيدن« -كما وعدت- إىل حماسبة 

األسد على جرائم احلرب اليت ارتكبها ضد شعبه. 

   زِْد على ذلك، مل تنتقد إدارة »ابيدن« بشدة اتصال ملك األردن »عبدهللا الثاين« ابلرئيس 
انتقاد إدارة  انتقدت اإلمارات لقيامها ابستقبال بشار األسد، مع  السوري »بشار األسد«، وال 
»ابيدن« الكثري للرئيس بشار األسد، ووصفه ابلدكتاتور والدموي. بل شارك دبلوماسيون أمريكيون 
يف جهود الستخدام خط الغاز العريب إليصال الغاز املصري إىل لبنان مروراً ابألردن عب سوراي. 

وهذا هو أيضاً أحد أهم مظاهر االرتباك، وعدم الوضوح يف السياسة األمريكية يف املنطقة)3(.

• احلرب اليمينة والعالقة مع السعودية: احلرب يف اليمن هي املكان اآلخر الذي تتجلى 
فيه سياسة الغموض األمريكي. فقد أخذت إدارة »ابيدن« منذ البداية التصعيد يف تعاملها مع 
السعودية، اليت تُعدُّ الشريك اإلسرتاتيجي األكب للوالايت املتحدة يف املنطقة، وذلك بوقف الدعم 
السرية  رفعت  كما  اإلرهاب،  قائمة  من  احلوثيي  اسم  ورفع  اليمن،  يف  التحالف  عن  العسكري 
أيضاً عن تقرير استخبارايت حول مقتل الصحفي السعودي »مجال خاشقجي«، ووعدت مبحاسبة 

املتورطي يف قتله)4(. 

لكن من جانب آخر، نرى أنَّ تلك اإلدارة نفسها توافق على صفقة أسلحة تقدَّر بـ)650( 
مليون دوالر إىل السعودية، قالت اإلدارة األمريكية إنَّ الصفقة كانت عبارة عن »أسلحة دفاعية«، 
ال بل إنَّ كبار منتقدي احلرب السعودية يف اليمن مثل السيناتور »كريس موريف« -دميقراطي من 
املتجهة إىل  قائاًل: »إنَّ األسلحة  كونيتيكت- قد صوَّتوا لصاحل صفقة األسلحة ألنَّه كما زعم 
3.Steven A. Cook, Biden’s Middle East Strategy Is Ruthless Pragmatism:There’s 
a single thread connecting the White House approach to the region, from Syria 
to Saudi Arabia, Foreign Policy, January 7, 2022, At: foreignpolicy.com.

4.جنوى سجدي، غياب االسرتاتيجية األمريكية أزمة الشرق األوسط الكبى، أندبندنت عريب، 12/6/2021، متاح: 
.https://www.independentarabia.com 
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اململكة العربية السعودية ستساعد البالد على الدفاع عن نفسها«)5(.

تقدِّم لنا حالة االنسحاب األمريكي الكبري من أفغانستان ذلك االلتباس والغموض الواضحي 
يف السياسة األمريكية، وأنَّ اإلجراءات األمريكية على األرض ال تتطابق مع التصرحيات، وهي تنمُّ 
عن عدم فهم واضح ملا أتمل الوالايت املتحدة يف حتقيقه يف املنطقة وكيف تنوي القيام بذلك. 
ومن مَثَّ فمن املرجَّح، أن يتحدَّى كل من حلفاء أمريكيا وخصومها على حدٍّ سواء حدود الدعم 

األمريكي يف املنطقة بطرائق حيتمل أن تكون خطرة.

2_ ملاذا إزالة الغموض من السياسة األمريكية يف املنطقة مهم؟

    إذا أرادت إدارة »ابيدن« التأمي على املصاحل األمريكية يف الشرق األوسط، فمن األمهية 
الرسائل بصورة  مبكان أن يكون عندها رؤية أكثر وضوحاً يف سياستها. إنَّ احلصول على هذه 

واضحة، وصحيحة مهم لألسباب اآلتية:

• إذا كان حلفاء الوالايت املتحدة وشركاؤها من الدول وغري الدول غري متأكدين من 
مستوى التزام واشنطن أبمنهم ومحايتهم، فبالتأكيد سوف يواجهون حوافز وإغراءات متزايدة 

من الدعم من قبل جهات خارجية أخرى كروسيا والصني وحىت إيران. 

حقَّقت روسيا –فعاًل- جناحات ملحوظة مع شركاء الوالايت املتحدة التقليديي يف املنطقة. 
فمنذ عام 2015، استفادت روسيا من تردُّد الوالايت املتحدة يف إقحام نفسها يف الصراع السوري، 
وحققت نتائج دبلوماسية وعسكرية كبرية أبقل قدر من االستثمار. كما وسَّعت موسكو أيضاً من 
ا أقامت عالقات وثيقة مع شركاء الوالايت املتحدة  انتشارها يف مجيع أحناء العامل العريب، حىت أهنَّ
القدامى كاإلمارات والسعودية، وقللت من خسائرها إىل احلد األدىن عن طريق تكرار استخدام 

مرتزقة مقربي من الدولة الروسية؛ لتحقيق أهدافها السياسية واالقتصادية واألمنية.

الشرق  تعانيه دول  الذي  األمين،  الشعور ابلفراغ  احلايل مع حالة  الوقت  احملتمل يف  ومن 
األوسط، حتويله إىل منطقة مواجهة، خصوصاً بعد الغزو الروسي ألوكرانيا يف فباير 2022)6(.

5.Steven A. Cook, Op. Cit.
6.Maha Yahya, Biden’s First Year in the Middle East: Laudable Aims and Many 
Contradictions, the Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, MARCH 01, 
2022, At:carnegie-mec.org.  
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الشرق األوسط ومشال  واصلت الصني تعميَق عالقاهتا االقتصادية والدبلوماسية مع دول 
إفريقيا. لقد وسَّعت بكي شراكاهتا االقتصادية والتجارية، فضاًل عن مبادرات البنية التحتية واملالية 
منتدى  ذلك  مبا يف  األطراف،  متعددة  دبلوماسية  منتدايت  أطلقت  والطاقة. كما  والتكنولوجية 
ا  التعاون بي الصي والدول العربية، ووقعت اتفاقيات متعددة مع مصر وإيران والسعودية، بل إهنَّ

ساعدت الرايض أيضاً يف تطوير قدرة صاروخية »ابليستية«.

والرتاجع  الرتدد  العاملية يف ظل  القوى  مع  تعاملها  لتنوُّع  الصي وسيلًة  مع  العالقات  تُعدُّ 
األمريكي، وهذا ما يهم دول الشرق األوسط. أمَّا واشنطن فرتى يف تلك التحركات الصينية نقطة 

تنافس وصراع مع الصي يف املنطقة)7(.

ومع أنَّه من غري املرجَّح أبن تتفوَّق موسكو أو بكي يف الوقت احلايل على النفوذ األمريكي 
يف منطقة الشرق األوسط، فإنَّ هذا التحوُّط احملدود من قبل الدولتي ميكن أن يقضي على فائض 

نفوذ واشنطن يف املنطقة.

• ومن دون فهم واضح لنوع السلوك الذي تنوي الوالايت املتحدة القيام به وتسعى 
لتحضريه، فضاًل عن كيفية استخدامها للقوى يف املنطقة، وميكن للجهات الفاعلة احمللية -عن 
غري قصد، أو علنًا- اختاذ إجراءات تقوِّض املصاحل األمريكية يف املنطقة. إذ تقدِّم لنا احلالة 
األفغانية مثااًل على ذلك، فقد شجَّع التخبُّط  وعدم وضوح السلوك األمريكي هناك، وما تنوي 
القيام به، وإىل أي مدى ستذهب واشنطن بعيداً للدفاع عن احلكومة اليت نصبتها يف كابل، على 

تشجيع حركة طالبان ابالستيالء السريع على كلِّ األراضي األفغانية.

العاصمة  من  للخروج  يستميتون  وهم  لألفغان  انتشرت  اليت  املرعبة  الصور  أنَّ   ، وال شكَّ
كابول، يف أعقاب اهنيار احلكومة اليت كانت تدعمها الوالايت املتحدة وسط انسحاب أمريكي 

غري مسؤول، تندرج ضمن هذا السياق أيضاً. 

ومن جهة اثنية ميكن للشركاء الذين يبالغون يف تقدير التزام الوالايت املتحدة أبمنهم، 
واخلصوم الذين يقللون من أمهية التزام الوالايت املتحدة جتاه حلفائها، االخنراط يف تصعيد 
خطري غري مضمون النتائج. وعلى سبيل املثال، أدَّى سوء تقدير السلطة الكردية يف أربيل بشأن 

7.Mercy A. Kuo, The Gulf States in China-US Rivalry, The Diplomat, November 
16, 2021, At:https://thediplomat.com.
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الضماانت األمنية األمريكية، إىل حلقة من العنف املزعزع لالستقرار يف أعقاب استفتاء كردستان 
العراق عام 2017)8(.

تراجع  قل  أو  األوسط،  الشرق  أمريكية واضحة يف  إىل سياسة  االفتقار  يرسل  قد   •
االهتمام األمريكي هناك، إشارات إىل خصوم الوالايت املتحدة ويشجعهم، أبنَّ عندهم القدرة 

على املبادرة ملد نفوذهم وضرب املصاحل األمريكية يف أبعد نقطة ممكنة يف املنطقة.  

إنَّ الزايدة األخرية يف اهلجمات الصاروخية من اجلهات املدعومة من إيران يف العراق، هي 
احلوثيي،  زِد على ذلك جترُّؤ  املتحدة ومصاحلها هناك)9(.  الوالايت  نفوذ  لتحدي  حالة واضحة 
العمق  للنفط يف ميناء الفجرية اإلمارايت إىل ضرب  العدائية من تفجري انقالت  وتصعيد أعماهلم 
السعودي عب طائرات مسرية، كانت تعد يف السابق خطوطاً محراء ال ميكن املساس با. فإذا مل ترد 
الوالايت املتحدة عسكرايً على اهلجوم اإليراين الصارخ على »البقيق« يف السعودية -القلب النابض 
إلنتاج النفط يف اخلليج-، ومن مَثَّ االقتصاد العاملي، فما الذي سرتد عليه عسكراي؟ هذا هو املثال 

الواضح على عدم اليقي، أو الغموض الرئيس يف السياسة األمريكية يف املنطقة)10(.

األمريكية  املصاحل  مع  ابلضبط  الفاعلون  يتعارض  مىت  حتديد  السهل  من  سيصبح   •
حلفائها  لسياسات  املتحدة  الوالايت  لتوقعات  وحمدَّد  ومفصَّل  واضح  فهم  توفر  طريق  عن 
وخصومها على حدٍّ سواء. وميكن للمرء أن جيادل -على سبيل املثال- أبنَّه حىت لو كان عند 
ذا  فرقاً  حيدث  لن  ذلك  فإنَّ  األمريكية،  والنوااي  للمصاحل  وحمدَّد  واضح  فهم  اإلقليميي  الشركاء 
تكون  اليت  البيئة  فإنَّ  ذلك صحيحاً،  لو كان  وحىت  اإلقليمية،  األطراف  تلك  سلوك  يف  مغزى 
فيها التفضيالت والسياسات األمريكية معروفة بصورة علنية وواضحة، ستجب الشركاء اإلقليميي 

»الضالي« على عدم اجملاهرة بسياساهتم، ومسايرة السياق السياسي العام.

8.Morgan Kaplan, Signaling America’s New Middle East Foreign Policy, Carnegie 
Endowment for International Peace, February 07, 2022, At: carnegieendowment.
org. 

9.مايكل انيتس، ردع املليشيات يف العراق: ما الذي ينجح وما ال ينجح، معهد واشنطن لسياسات الشرق األدىن، 28/6/2021، 
.www.washingtoninstitute.org  :متاح

10. Kenneth M. Pollack, The Middle East Abhors a Vacuum: America’s Exit and 
the Coming Contest for Military Supremacy,Foreign Affairs, May/June 2022, At: 
www-foreignaffairs-com.
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• قد يقول بعض املشككني يف السياسة األمريكية إنَّ اجلهات الفاعلة احمللية هي أكثر 
انسجاماً مع الرسائل األمريكية اخلاصة اليت تكون بطبيعة احلال أكثر وضوحاً مع اإلجراءات 

يف املنطقة من تلك اليت تظهر للعلن )الرسائل العامة(. 

مع ذلك، تبقى الدبلوماسية العامة والصرحية ضرورية ومطلوبة؛ ألنَّ التنافر والتضارب ما بي 
الرسائل العامة واخلاصة ميكن أن يؤداي إىل حدوث ارتباك بي اجلهات الفاعلة احمللية، اليت تتلقى 
إرشادات وتعليمات متضاربة. زِد على ذلك، ميكن أن حتمل الرسائل العامة أتكيدات أقوى للشركاء 
احملليي؛ ألنَّه ال ميكن الرتاجع عنها بسهولة عكس الرسائل اخلاصة اليت ميكن التنصُّل منها وعدم 

اإليفاء با)11(. 

3_ ما املطلوب إلزالة الغموض من السياسة األمريكية يف الشرق األوسط؟

ال شكَّ أنَّ الثابت الوحيد يف السياسة األمريكية جتاه الشرق االوسط اليوم، هو االرتباك 
حول ما تسعى اإلدارة األمريكية بقيادة »ابيدن« إىل حتقيقه يف املنطقة، مع الشعور أبنَّ سياستها 

موجهة فقط لكل دولة على حدة. 

إذا ما أرادت واشنطن التغلُّب على هذا االلتباس والغموض، فسيتعي عليها:

تذهب  لن  املتحدة  الوالايت  أبنَّ  األوسط،  الشرق  منطقة  دول  إىل  رسالة  إيصال   •
إىل أي مكان على األقل يف الوقت احلايل، حىت إذا قللت الوالايت املتحدة بصورة كبرية من 
قواهتا يف الشرق األوسط، فيجب التأكيد أنَّ الوالايت املتحدة ستكون غري ملتزمة أبمن حلفائها، 
وسالمتهم، أو هي غري راغبة يف تعزيز مصاحلها يف املنطقة. وسيكون تركيز الوالايت املتحدة على 
املشاركة السياسية واالقتصادية هناك مبنزلة أتكيد على أنَّ الوالايت املتحدة ليست حاضرة فقط يف 

ا هي موجودة على كل املستوايت. اجملال العسكري، وإنَّ

من جانب آخر، ومع أتكيد املسؤولي األمريكيي يف إدارة »جو ابيدن« وعلى رأسهم وزير 
الدفاع »لويد أوسنت« أنَّ التزام الوالايت املتحدة أبمن الشرق األوسط هو التزام قوي ومؤكد)12(، 

11.Morgan Kaplan,  Op. Cit. 
12. Idrees Ali, Pentagon chief seeks to reassure concerned Middle East allies, 
Reuters, November 20, 2021, At: https://www.reuters.com.
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إال أنَّ ما تسمعه وتراه دول منطقة الشرق األوسط من العاصمة واشنطن وبصورة يومية، هو ما رُكَِّز 
عليه من قبل احلزبي األمريكيي )الدميقراطي، واجلمهوري(، وهو أنَّ اهتمام الوالايت املتحدة هو 

الصي وروسيا وليس الشرق األوسط. 

   من مَثَّ، لتكون هنالك مصداقية أكثر يف التزام الوالايت املتحدة جتاه الشرق األوسط، 
جيب أن تكون إدارة »ابيدن« منفتحة انفتاحاً أوضح حول الكيفية اليت ميكن عن طريقها حتقيق 
نوع من التوازن ما بي مصاحل الوالايت املتحدة يف الشرق األوسط من جهة ومصاحلها يف أورواب 
وآسيا من جهة أخرى، بداًل من السعي إىل هتدئة حلفاء الوالايت املتحدة يف الشرق األوسط عن 

طريق إعادة أتكيد التزام واشنطن أمنهم؛ مبعزٍل عن املصاحل يف املناطق األخرى. 

   وهو ما يعين أنَّ اإلدارة االمريكية، عليها االعرتاف صراحة أبنَّ اهتمام الوالايت املتحدة 
سيتوزع ما بي الشرق األوسط واملناطق األخرى احليوية يف آسيا وأوراب، وأنَّ الشرق األوسط مل يعد 

يتمتع ابألولوية السابقة نفسها.

• مع حماولة إدارة »ابيدن« أنَّ الوالايت املتحدة قد عادت إىل سياساهتا التقليدية القائمة 
على بناء التحالفات وتقويتها واحملافظة عليها وخصوصاً مع دول منطقة الشرق األوسط بعدما 
ن حقبة »دوانلد ترامب« وهو ما ُأكِّد من قبل منسق جملس األمن القومي  أصاهبا التصدع إابَّ
األمريكي لشؤون الشرق األوسط »ماكغورك« يف كلمته يف »حوار املنامة«، إذ قال: »لقد ُسِئَلُت 
مرات عديدة هنا عمَّا إذا كانت الوالايت املتحدة ستغادر الشرق األوسط. امسحوا يل أن أكوَن 
واضحاً: الوالايت املتحدة لن تذهب إىل أي مكان ... هذه املنطقة مهمة للغاية، ومتقلبة للغاية، 

ومتشابكة مع املصاحل األمريكية حبيث ال ميكن التفكري بطريقة أخرى«)13(.

القيام بذلك، وأبي شروط، وألي  السؤال ابٍق، وكما أوضحنا سابقاً، هو كيفية  إنَّ     
أغراض سياسية؟  

   ومن مَثَّ، ما السياسات أو اإلسرتاتيجيات اليت تنوي الوالايت املتحدة اعتمادها بصورة 
أكب؟ فهل ستكون الوالايت املتحدة على استعداد لقيادة حتالفات عسكرية واسعة كما فعلت يف 
حقبة التسعينيات وحرب إخراج العراق من الكويت؟ هل ستبم صفقات سياسية كبرية أبسلوب 

13. Mina Al-Oraibi, Brett McGurk: US ‹going back to basics› with Middle East 
policy, The national News, Nov 25, 2021, At: www.thenationalnews.com.
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»هنري كيسنجر« وطريقته على سبيل املثال؟ أم هل ستلعب الوالايت املتحدة دوراً أكثر صمتاً 
بوصفه موّرِداً لألسلحة؟ هل ستعتمد اعتماداً أساسياً على الدول لتحقيق التوازن ضد التهديدات, 
أم هل أنَّ اجلهات الفاعلة من غري الدول )على سبيل املثال، أكراد العراق، وسوراي( هي أيضاً شريك 
الفسحة  استمراَر  السياسات واإلسرتاتيجيات  تلك  لتحقيق ذلك؟ هل تشمل  الدول  متساٍو مع 

النسبية فيما يتعلق ابنتهاكات حقوق اإلنسان من قبل شركاء الوالايت املتحدة يف املنطقة؟)14(

   ابختصار، ميكن أن توفِّر إجاابت اإلدارة األمريكية إطاراً أوضح للقواعد والوسائل اليت 
تنوي الوالايت املتحدة عن طريقها التنسيق مع حلفائها يف الشرق األوسط. على سبيل املثال، 
ميكن أن يساعد هنج »القيادة من اخللف« اليت تعتمد على مساعدة احللفاء وتدريبهم وتقدمي الدعم 
العسكري واالستخبارايت واللوجسيت هلم لكي حياولوا القتال أبنفسهم للتغلُّب على التهديدات، من 
دون أن حتاول الوالايت املتحدة القتال بنفسها. وميكن أن يساعد ذلك على املمارسة العملية بتوفري 

إجاابت لتلك السياسات.

الوالايت  سياسات  أنَّ  إىل  أفغانستان  من  األمريكي  االنسحاب  إجراءات  تشري   •
املتحدة القائمة على تغيري األنظمة ابلقوة، وحماولة إعادة بناء الدول َوْفق األهداف األمريكية 
قد انتهت، ومع ذلك، فإنَّ مثل هذه اإلجراءات والتصرحيات مهمة لإلشارة إىل أنَّ تلك السياسة 
قد انتهت، ولكنَّها يف الوقت نفسه ال تشري إىل ما الذي تنوي الوالايت اتباعه من سياسات أخرى 
مقابل سياسة تغيري األنظمة ابلقوة؛ ممَّا جيعل من الصعب على حلفاء الوالايت املتحدة وشركائها 
حتديد رؤية أمريكا لالستقرار واالزدهار اإلقليميي. ومن مَثَّ جيب على الوالايت املتحدة أن حتدِّد 
ما الذي ستتبعه من سياسات جديدة بعد انسحابا من املنطقة وختليها عن سياساهتا السابقة)15(.

• مع أنَّ اجملال الرئيس الذي ميكن أن تكون فيه الوالايت املتحدة أكثر وضوحاً هو 
أنَّ  إال  اإلنسان؟  منهجية حلقوق  انتهاكات  يف  ينخرطون  الذين  أولئك  ستعاقب  مىت وكيف 
السنوية  األمنية  املساعدات  مليون دوالر من  إدارة »ابيدن« بوقف )130(  اختذته  الذي  القرار 
ُتطبَّق  ومنهجية  واقعية  بسياسة  الواقع  يف  يرتبط  ال  اإلنسان)16(  حلقوق  انتهاكاهتا  بسبب  ملصر؛ 
ابلتساوي على مجيع شركاء الوالايت املتحدة يف املنطقة، إذ مل تطبَّق مثل تلك العقوابت -على 

14.Morgan Kaplan,  Op. Cit.
.https://www.dw.com :متاح ،DW ، 4/9/2021،”15. ملاذا قررت أمريكا التخلي عن لعب دور “شرطي العامل
16. إدارة ابيدن تقرر منع 130 مليون دوالر من املعونة عن مصر بسبب عدم تنفيذ شروط حقوق اإلنسان، القدس العريب، 

 .WWW. Alquds.com :28/1/2022، متاح
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سبيل املثال- على السعودية حينما اْغِتيَل الصحفي »مجال خاشقجي«، ومع وعد إدارة »ابيدن« 
بتطبيق عقوابت على كل من تورط يف تلك القضية، إال أنَّه جيب على الوالايت املتحدة أن تكون 
أكثر وضوحاً وشفافيًة يف جمال استخدام ملف حقوق اإلنسان، وأالَّ تستخدَم هذا امللف بطريقة 
انتقائية، وإال سوف يستمر جو الغموض حول التزام الوالايت املتحدة بفرض عقوابت على من 

ينتهك حقوق اإلنسان يف املنطقة.

   يف النهاية، إنَّ خطاب اإلدارة األمريكية يشري إىل عدد من األهداف السياسية الواضحة، 
مبا يف ذلك مواجهة تطلعات إيران النووية ونفوذها اإلقليمي، ودعم احللفاء يف املنطقة، ومكافحة 
اجلماعات اإلرهابية وامليليشيات مثل القاعدة و«داعش«، لكن هذا اخلطاب مل ُيرتجم إىل أرض 

الواقع، ومن مَثَّ، مل يرَق إىل مستوى رؤية شاملة وواضحة.

للتأثري يف املنطقة، هنج يتضمن مزيداً من      ما مطلوب هو هنج أكثر مشولية ووضوحاً 
املعايري الدبلوماسية واالقتصادية؛ ألنَّ هذا ابلضبط ما تنوي الصي وروسيا التنافس عليه للحفاظ 

على مصاحلهما هناك.

    سوف يعطي استمرار حال عدم اليقي والغموض بشأن الوجود األمريكي يف املنطقة 
رسائَل خمتلفة لكل من حلفاء أمريكا وأعدائها على حدٍّ سواء يف املنطقة. سوف يشعر أعداء أمريكا 

جبرأة أكثر ويشعر حلفاؤها خبيبة أمل أكب.

لعدم االستقرار  ما كانت حمركاً رئيساً       والنتيجة هي أنَّ حالة عدم اليقي هذه غالباً 
والصراع، إذ كانت احلرب العاملية األوىل على سبيل املثال، مثااًل حلالة عدم اليقي. إذ يقلِّل الوضوح 

من خماطر بدء الصراع؛ ألنَّ أحد األطراف يسيء تقدير نوااي الطرف اآلخر وقدراته.

   إنَّ ما حتتاجه أمريكا اليوم هو سياسة الوضوح اإلسرتاتيجي الذي من شأنه أن يقلِّل من 
فرص الصراع يف الشرق األوسط مصحوابً خُبطُوات عملية ورؤية شاملة لكلِّ دول املنطقة.   
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