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﮲
الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى–م﮴�﮲ر﮵�ك﮵�رصورة مں

﮲
﮴�﮳�ل الوال﮵�ات الم﮴�حدة ﮲�﮵ى �﮴عاملها مع الدولس﮵�ساعد �﮳﮴�﮲�﮵ى �﮲هح� ذو �﮴رك﮵�﮲ر أ﮴�ل على ال﮳حا�﮲ب العسكري مں

�﮲﮴حدم المصالح الوط﮲�﮵�ة االٔم﮲�﮵�ة االٔمر﮵�ك﮵�ة ﮲�﮵ى ذاتالعر﮳�﮵�ة على �﮴ل﮳�﮵�ة االح﮴�﮵�ا﮳حات الهامة ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة و﮳�طر﮵�﮴�ة

الو﮴�ت.

االٔم﮵�رك﮵ى ﮲�﮵ى ال﮳�لدان العر﮳�﮵�ة وٕا�﮲هاء﮴�﮳�ل الدعوات ال﮴�﮵ى ا�﮲طل﮴�ت مؤ﮲حًرا ل﮴�﮴�ل﮵�ص ح﮳حم الو﮳حود العسكري

االٔم﮲�﮵�ة االٔم﮵�رك﮵�ة ﮳�حا﮳حة ٕالى ٕاعادة ﮲ص﮳�ط و�﮴صح﮵�حالحرب ﮲�﮵ى العراق وأ﮲�﮲عا�﮲س﮴�ان ﮳�و﮴�ت طو﮵�ل، ��﮲ت الس﮵�اسة

 على الساحة الدول﮵�ة، وال﮴�حد﮵�ات ﮲ع﮵�رواسع ال﮲�طاق. ﮲�﮴�د أسهمت المس﮴�﮳حدات اال﮲ٔح﮵�رة، م﮶�ل صعود
﮲

الص﮵�ں

أم﮵�ر� الم﮴�﮲را﮵�د ﮲�﮵ى م﮳حال الطا﮴�ة، وال﮴�طوراتالعسكر﮵�ة م﮶�ل ﮳حا�ٔحة كورو�﮲ا وال﮴�﮲ع﮵�ّر الم﮲�ا﮲ح﮵ى، واس﮴�﮴�الل

﮲�﮵ى �﮴سل﮵�ط ال﮲صوء ﮳�﮴�ّوة على ط﮳�﮵�عة الم﮴�ار﮳�اتال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة العسكر﮵�ة السر﮵�عة م﮶�ل الذ�ء إالصط﮲�اع﮵ى،
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ل، �﮳﮴�دو هذه الم﮴�ار﮳�ات ﮴�د﮵�مة ال﮴�ار﮵�﮲ح﮵�ة لل﮲�هح� ال﮴�ا�ٔم على ال﮳حا�﮲ب العسكري. ﮲�﮲�﮵ى هذا الم﮶سهد الم﮴�حّوِ

ٍ ﮳�ع﮵�د.
﮲

 م﮲حّل﮲�ات زمں
﮲

وم﮲�﮴�ه﮵�ة الصالح﮵�ة، ومں

وعد لم ﮵�﮴�ح﮴�ق

االٔم﮵�رك﮵ى ذا الطا﮳�ع االٔم﮲�﮵ى ال﮶سد﮵�د ﮲�﮵ى ال﮶سرقوال ﮵�﮴�﮴�صر االٔمر على ا�﮴﮲�هاء الصالح﮵�ة ﮲�حسب، ﮳�ل ٕان اال�﮲﮲حراط

ال﮴�واعد العسكر﮵�ة ﮳�﮶سلكها المعهود، والروا﮳�ط ال﮶�﮲�ا�﮵ٔ�ةأالوسط، والم﮴�﮳حّذر ﮲�﮵ى ﮶سح﮲�ات االٔسلحة ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة، و﮲�﮵ى

ا وعوده. كما ولم ﮵�﮳حعل هذا اال�﮲﮲حراط الم﮲�ط﮴�ة أك﮶�ر أما�ً﮲ا، ﮳�ل أ﮲�سحمع دول عر﮳�﮵�ة مس﮴�﮳�دة لم ﮵�س﮴�وِف مطل﮴�ً

ل دول عر﮳�﮵�ة حل﮵�﮲�ة للوال﮵�ات الم﮴�حدة عسكر﮵�ًا  ول﮵�﮳�﮵�ا على �﮲حٍو لم ﮵�ساهم ﮲�﮵ى �﮴ع﮲ر﮵�﮲رالم﮳حال ل﮴�د﮲حّ
﮲

﮲�﮵ى ال﮵�مں

 �﮴س﮳�ّ﮳�ه ﮳�كوارث على
﮲

االمصالح وال﮴�﮵�م االٔمر﮵�ك﮵�ة، �﮲اه﮵�ك عں  إال�﮲سا�﮵﮲ى واالس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى. ولم ﮵�﮲�﮳حح أ﮵�﮲صً
﮲

المس﮴�و﮵�﮵َ�ں

لها ﮲�﮵ى العراق  الم﮲�ط﮴�ة أو ﮲�﮵ى ردع �﮴د﮲حّ
﮲

 الدول.﮲�﮵ى ع﮲رل ٕا﮵�ران عں
﮲

 و﮲ع﮵�رها مں
﮲

وسور﮵�ا ول﮳�﮲�ان وال﮵�مں

 الد﮲�اعكذلك لم �﮲﮴�﮳حح المساعدات االٔم﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر المؤسسات
﮲

العسكر﮵�ة العر﮳�﮵�ة ال﮶سر﮵�كة ﮳�ما ﮵�ُمّك﮲�هم مں

 الوال﮵�ات
﮲

 أ�﮲﮲�سهم ﮳�مصدا﮴�﮵�ة دون الحصول على المساعدة مں
﮲

 الم﮶ساركة،عں
﮲

الم﮴�حدة، أو ﮳�ما ﮵�مّك﮲�هم مں

الم﮴�حدة. ﮲�﮴�لك المساعدات لم �﮴وّلد، ﮲�﮵�ما عدا﮳�طر﮵�﮴�ة م﮳حد﮵�ة، ﮲�﮵ى عمل﮵�ات م﮴�عددة االٔطراف �﮴﮴�ودها الوال﮵�ات

 الدا﮲حل﮵ىاس﮴�﮶�﮲�اءات ﮴�ل﮵�لة، �ٔ﮴��﮵﮶�ًرا أم﮵�رك﮵�ًا ملموًسا على سلوك
﮲

حل﮲�اء الوال﮵�ات الم﮴�حدة على المس﮴�و﮵�﮵َ�ں

 ذلك، ﮲عال﮳�ًا ما �﮴س﮳�﮳�ت، هذه
﮲

المساعدات، ﮳�﮴�ور﮵�ط الوال﮵�ات الم﮴�حدة ﮲�﮵ى اال�﮴﮲�ها�توال﮲حار﮳ح﮵ى. ال ﮳�ل أسوأ مں

ال﮴�﮵ى ﮵�ر�﮴ك﮳�ها أولٔ�ك الحل﮲�اء محل﮵�ًا، و﮳حعلت ص﮲�ّاع الس﮵�اسات
﮲

ا مں  ﮵�﮴�رددون ﮲�﮵ى ا�﮴﮲�﮴�ادهم ﮲حو﮲�ً
﮲

االٔم﮵�رك﮵�﮵�ں

﮲حسارة ال﮴�درة على �﮶﮲سر ﮴�ّوات أم﮵�رك﮵�ة ﮲�﮵ى �﮴لك ال﮳�لدان.

﮴�﮲�ا﮲�س ال﮴�وى العظمى

﮲
ال﮴�وى العظمى، و﮳�صورة ﮲حاصة �﮴وّسع ال﮲�﮲�وذ الروس﮵ى﮲عال﮳�ًا ما اس﮴�ُ﮲حِدم ال﮴�حّدي الذي ﮵�طرحه ال﮴�﮲�ا﮲�س ﮳�﮵�ں

و﮳حودها ﮲�﮵ى لع﮳�ة ال﮴�سّلح إال﮴�ل﮵�م﮵�ة. ﮲�﮴�د �﮴حّول �﮴﮴�ر﮵�﮳�ًاوالص﮵�﮲�﮵ى ﮲�﮵ى ال﮶سرق أالوسط، �﮳﮴�ر﮵�ًرا ك﮵ى �﮳ُ﮴�﮴�﮵ى أم﮵�ر� على

﮲
، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك دول أورو﮳�﮵�ة ﮲�﮲صًال﮳حم﮵�ع حل﮲�اء الوال﮵�ات الم﮴�حدة ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة �﮲حو موّرِد﮵�ں

﮲
 آ﮲حر﮵�ں

﮲
﮲حار﮳ح﮵�﮵�ں

)، وك﮶�﮵�ًرا ما ﮵�هّددون ﮳�إال﮴�دام
﮲

 روس﮵�ا (و﮳�در﮳حة أ﮴�ل الص﮵�ں
﮲

على هذه ال﮲حطوة ال﮴�﮵ى ﮵�س﮴�﮲حدمو�﮲ها ور﮴�ًة لل﮲ص﮲عطعں

 الس﮵�اسات االٔم﮵�رك﮵�ة.
﮲

 ام﮴�عا﮲صهم مں
﮲

 أو لل﮴�ع﮳�﮵�ر عں
﮲

 الحل﮲�اء العرب ال ﮵�﮲رالون ﮵�دركون أ�﮲هعلى وا﮶س﮲�طں
﮲

ولكں

 م﮲�حهم ﮲صما�﮲ات أم﮲�﮵�ة ﮶ساملة،
﮲

 اال﮲ٓحر﮵�ں
﮲

 أطراف �﮶ال﮶�ة، ﮲�هم ﮲عال﮳�ًال﮵�س ﮳�م﮴�دور الموّرد﮵�ں
﮲

وع﮲�د ﮶سراء أسلحة مں

 �﮴د�﮵ّ﮲ى ﮳حودة  المواد، و﮲ع﮵�اب ال﮲حدمة
﮲

المس﮴�مرة والم﮴�ا﮳�عة، وم﮶س�ت ال﮴��مل وال﮴�﮶س﮲ع﮵�لما ﮵�﮳ُ�دون اس﮴�﮵�اءهم مں

الم﮴�﮳�ادل.

، �﮲﮴حسر الوال﮵�ات
﮲

 االٔهم أ�﮲ه ﮲�﮵ى حالة ال﮴�﮲�ا﮲�س مع الص﮵�ں
﮲

 ﮲حالل �﮴مّسكها ﮳�ٔ�سلو﮳�هاولكں
﮲

الم﮴�حدة المعركة مں

 ﮵�صّدرون االٔسلحة،
﮲

ال س﮵�ما الطا�ٔرات المس﮵�ّرة، ٕالى الم﮲�ط﮴�ة، ٕاال أ�﮲همال﮴�د﮵�م. ومما ال ﮶سك ﮲�﮵�ه أن الص﮵�﮲�﮵�﮵�ں

ال﮴�﮴�دم اال﮴�﮴�صادي وال﮴�حد﮵�ث، ﮲�﮵�ما ﮵�﮴�ركون الٔم﮵�ر�﮵�رّك﮲رون ﮳�صورة أك﮳�ر على �﮴سو﮵�ق أ�﮲﮲�سهم ﮲�﮵ى صورة موّرِدي
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 ﮲حالل ﮲حو﮲صها م﮲عامرات عسكر﮵�ة ﮳�اهظة ال﮴�لك﮲�ة واح﮴�﮲�ا﮲طها ﮳�و﮳حود عسكري ﮵�﮳�دو ؤ��﮲ه
﮲

�﮴حّمل العبء االٔم﮲�﮵ى مں

س﮵�دوم ٕالى اال﮳ٔ�د.

مس﮴�﮴�﮳�ل ما ﮳�عد ال﮲�﮲�ط

ة الم﮴�﮲�عة اال﮲ٔحرى ﮲حلف �﮴عّذر االس﮴�مرار ﮲�﮵ى  الح﮳حّ
﮲

�﮴ط﮳�﮵�ق ال﮲�هح� االٔمر﮵�ك﮵ى االٔم﮲�﮵ى ال﮴�ا�ٔم على الو﮲صعولكں

﮲
 ﮲�﮵ى ال﮶سرق أالوسط ﮲ع﮵�ر مر�﮳﮴�طة ﮳�عوامل ﮲حار﮳ح﮵�ة عں

﮲
الم﮲�ط﮴�ة م﮶�ل �﮴عدي ال﮴�وى العظمى، أو ال﮴�طوراتالراهں

ال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة، أو ح﮴�ى الحا﮳حة الملّحة ٕالى إالصالح وال﮴�﮳حد﮵�د
﮲

دا﮲حل الوال﮵�ات الم﮴�حدة.  ﮳�ل ٕا�﮲ها �﮲﮴�﮳�ع مں

ال﮲�َ﮲رعات اال﮴�﮴�صاد﮵�ة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة والس﮵�اس﮵�ة والد﮵�م﮲عرا﮲�﮵�ةال﮴�﮲ع﮵�﮵�رات الها�ٔلة ال﮴�﮵ى �﮴حدث دا﮲حل الدول العر﮳�﮵�ة، أي

ك﮶�﮵�رةحاالت﮲�﮵ىو�﮵﮴�ر�﮴ها�﮴سارعتوال﮴�﮵ى،2019و2011عاَم﮵ى﮲�﮵ىالعر﮳�﮵�ةاال�﮴﮲�﮲�ا﮲صاتا�﮲دالعوراء��﮲تال﮴�﮵ى

.2021و2020عام﮵ى﮲�﮵ىكورو�﮲ا﮳حا�ٔحةأحد�﮴﮶�هاال﮴�﮵ىاالر�﮴داد﮵�ةالصدمات﮳�﮲�عل

و�ٔ﮴��﮵﮶�ره على ال﮲�موذج الر﮵�ع﮵ىالعالم﮵ى على ال﮲�﮲�طال﮴�را﮳حع الطو﮵�ل االٔمد ﮲�﮵ى الطلبو﮵�﮴�﮴�دم هذه ال﮴�حد﮵�ات

الذي �﮴ع﮴�مد عل﮵�ه ﮳حم﮵�ع الدول العر﮳�﮵�ة �﮴﮴�ر﮵�﮳�ًا سواًء ﮳�طر﮵�﮴�ة
﮲

 �﮴﮴�مّكں
﮲

م﮳�ا﮶سرة أو ﮲ع﮵�ر م﮳�ا﮶سرة. ﮳�ا﮲ح﮴�صار، لں

 االع﮴�ماد على �﮴وز﮵�ع ال﮶�روة
﮲

اله﮵�دروكر﮳�و�﮵﮲�ة ك﮵ى �﮴س﮴�مر ﮲�﮵ى المحا﮲�ظة على �﮲﮲�سها.االٔ�﮲ظمة العر﮳�﮵�ة ﮴�ر﮵�﮳�ًا مں

 �﮲ها﮵�ة ح﮴�﮳�ة ال﮲�﮲�ط
﮲

 أن ال﮲�﮴�ا�ٔح� ال﮴�﮵ى س﮴�﮴�م﮲حض عں
﮲

ال﮴�﮵ى �﮴ر�﮴سم ﮲�﮵ى أال﮲�ق، وال﮴�﮵ى �﮲ُ﮴صاف ٕالىو﮲عالب الظں

عم﮵�﮴�ة على االس﮴�﮴�رار اال﮳ح﮴�ماع﮵ى، ﮳�ماال﮲ص﮲عوط ال﮴�﮵ى �﮴س﮳�﮳�ت ﮳�ها ال﮳حا�ٔحة الحال﮵�ة، س﮴�كون ذات �﮴داع﮵�ات

العاموال﮴�ا�ٔمة على المحسو﮳�﮵�ات وٕاح﮴�واء وإالكراه وال﮴�طاع﮵�﮴ُ�ّوِض ال﮴�واعد السلطو﮵�ة المط﮳�َّ﮴�ة حال﮵�ًا ﮲�﮵ى الحكم

 ﮲حالل ٕا﮶سراك ال﮳حم﮵�ع،
﮲

 ممارسة الحكم مں
﮲

م ﮳�دًال مں و�﮴ح﮴�﮵�ق إال�﮴﮲�ا﮳ح﮵�ة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة، و�﮴ط﮳�﮵�ق ع﮴�دالم﮴�﮲ص﮲حَّ

ا﮳ح﮴�ماع﮵ى ح﮴�﮵�﮴�﮵ى.

 الحّ�م العرب، مع و﮳حود اس﮴�﮶�﮲�اءات ﮴�ل﮵�لة، �﮴﮴�اعسوا
﮲

 ٕا﮳حراء ال﮴�﮲ع﮵�﮵�رات ال﮲صرور﮵�ة ل﮳�﮲�اء ا﮴�﮴�صادات م﮲�﮴�﮳حةلكں
﮲

عں

 ٕارساء حوكمة م﮴�﮳حاِو﮳�ة و﮲حا﮲صعة للمساءلة.
﮲

عة، �﮲اه﮵�ك عں ﮲�مس﮴�و﮵�ات إال�﮲﮲�اق الد﮲�اع﮵ى المر�﮲﮴�عة على �﮲حٍووم﮲�ّوَ

ص ﮲�﮵ى معظم االٔح﮵�ان ل﮶سراء م﮲�﮴�﮳حات ﮳�اهظة ال﮴�لك﮲�ة و�﮴هدف ل﮴�ع﮲ر﮵�﮲ر ه﮵�﮳�ة االٔ�﮲ظمة، م﮶�لاس﮴�﮶�﮲�ا�﮵ٔى وال﮴�﮵ى �﮲ُ﮴حّصَ

، معالم﮴�ا�﮴الت الم﮴�طّورة، �﮴دل على أ�﮲هم ال ﮵�﮲رالون ﮵�﮲�ظرون
﮲

 م﮲�ظاٍر ﮲ص﮵�ّق ع﮲�ا عل﮵�ه ال﮲رمں
﮲

 ال﮴�وم﮵ى مں
﮲

ٕالى االٔمں

�﮴رك﮵�﮲رهم على ﮲صمان ﮳�﮴�اء أ�﮲ظم﮴�هم والم﮶ساركة ﮲�﮵ى لع﮳�ة ال﮴�وى
﮲

إال﮴�ل﮵�م﮵�ة. و﮴�د اس﮴�مرت الوال﮵�ات الم﮴�حدة، مں

 ﮲حالل و﮴�ف ﮶سح﮲�ة﮳حه﮴�ها، ﮲�﮵ى �﮲﮴عذ﮵�ة ال﮶سه﮵�ّة للسالح، ٕاال أن ما أ﮴�دمت عل﮵�ه
﮲

ٕادارة الر�﮵ٔ�س ﮳حو ﮳�ا﮵�دن، مں

عهد دو�﮲الد �﮴رامب، �﮶﮴س﮵�ر ٕالى اح﮴�مال حدوث �﮲﮴ع﮵�﮵�ر.أسلحة م﮴�﮴�َرحة ٕالى السعود﮵�ة ﮳حرى اال�﮲﮴�اق عل﮵�ها ﮲حالل

ٕاعادة ﮴�وازن اال﮲�﮲حراط

ا  ﮶سٔ�ن اع﮴�ماد الوال﮵�ات الم﮴�حدة �﮲هح� ﮳حد﮵�د، أ﮴�ل �﮴رك﮵�﮲رً
﮲

على ال﮳حا�﮲ب العسكري ﮲�﮵ى �﮴عاط﮵�ها مع ال﮳�لدانمں

 ﮲حالل المساعدة
﮲

على �﮴ل﮳�﮵�ة االح﮴�﮵�ا﮳حات الملحة للم﮲�ط﮴�ةالعر﮳�﮵�ة، أن ﮵�ساهم ﮲�﮵ى �﮴ح﮴�﮵�ق االس﮴�﮴�رار مں

 ال﮴�وم﮵ى االٔم﮵�رك﮵ى. الوال﮵�ات
﮲

ا مصالح االٔمں مة ﮳�مساعدة ال﮳�لدان العر﮳�﮵�ة﮳�طر﮵�﮴�ة �﮲﮴حدم أ﮵�﮲صً الم﮴�حدة ﮲ع﮵�ر مل﮲رَ

 ال﮴�﮵�امعلى الس﮵�ر ﮳�ا�﮳﮴حاه ا﮴�﮴�صادات ما ﮳�عد ال﮲�﮲�ط، ع﮳�ر االع﮴�ماد
﮲

على رأس المال ال﮳�﮶سري وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ا، ولكں
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.worldbank.org%2Fen%2Fregion%2Fmena%2Fbrief%2Fcoping-with-a-dual-shock-coronavirus-covid-19-and-oil-prices&data=04%7C01%7CNathan.Toronto%40carnegie-mec.org%7C4506203180b449b3134608d9358597f0%7C2f1b2c902dab43fdbb45e43dd6e09cc6%7C0%7C0%7C637599670178100034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sTBpOiSZHIKimvQ6dnAeeyyv1ZwzxVwZbwzluOgvpDY%3D&reserved=0


 �﮲﮲رعة الم﮲�ط﮴�ة ٕالى �﮴ول﮵�د �﮲﮲راعات مسّلحة وم﮳حموعات
﮲

 ﮲حالل الحد مں
﮲

﮳�ذلك س﮵�﮲حدم المصالح االٔم﮵�رك﮵�ة مں

 اله﮳حرة. ﮲�﮴�حو﮵�ل الموارد االٔم﮵�رك﮵�ة
﮲

 ال﮴�﮲ع﮵�رمسّلحة ومو﮳حات مں
﮲

�﮲حو معال﮳حة ﮳�عض أسوأ آال�﮶ار الم﮴�ر�﮳﮴�ة عں

 �﮴لك ال﮴�﮵ىالم﮲�ا﮲ح﮵ى م﮶�ًال، ك﮶سح الم﮵�اه وا�﮲حسار أالرا﮲ص﮵ى الصالحة
﮲

لل﮲رراعة، ﮴�د ﮵�﮴�﮵�ح �﮴ح﮴�﮵�ق م﮲�ا﮲�ع أك﮳�ر مں

 �ُ﮲ظم االٔسلحة
﮲

﮵�ؤّم﮲�ها �﮲﮴رو﮵�د الدول العر﮳�﮵�ة ﮳�م﮲ر﮵�د مں
﮲

 �﮴س﮴�﮲حدمها �﮴لك الدول، أو أسوأ مں
﮲

اله﮳حوم﮵�ة ال﮴�﮵ى لں

ذلك ﮴�د �﮴س﮴�﮲حدمها أح﮵�ا�ً﮲ا ﮲�﮵ى ار�﮴�ب المساوئ.

�ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى للسالم الدول﮵ى. م﮵�﮶س﮵�ل َدن ه﮵ى مد﮵�رة﮲�ر﮵�در﮵�ك و﮵�ري ﮳�احث أول ﮲�﮵ى ﮳�ر�﮲امح� ال﮶سرق أالوسط ﮳�مؤّسسة

 ص﮲�﮴�ات االٔسلحة ٕالى�هما ﮲�﮵ى �﮴حر﮵�ر �﮴﮴�ر﮵�رو﮳�اح﮶�ة أولى ﮲�﮵ى ﮳�ر�﮲امح� �ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى لل﮶سرق أالوسط. �﮶﮴سارك
﮲

مں

.مع الدول العر﮳�﮵�ةالم﮴�ار﮳�ة ال﮶ساملة: ٕاعادة ﮲ص﮳�ط اال�﮲﮲حراط االٔم﮲�﮵ى االٔم﮵�رك﮵ى
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https://carnegieendowment.org/2021/05/18/from-hardware-to-holism-rebalancing-america-s-security-engagement-with-arab-states-pub-84520
https://carnegieendowment.org/2021/05/18/from-hardware-to-holism-rebalancing-america-s-security-engagement-with-arab-states-pub-84520

