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مقدمة
 بــدأت الــوالايت املتحــدة التخفيــض العســكري األمريكــي يف اخلليــج، حيــث نقلــت 
صحيفــة وول ســريت جــورانل عــن مســؤولن أمريكيــن أن واشــنطن قــررت ســحب مثــان 
بطــارايت ابتريــوت مــن عــدد مــن الــدول العربيــة، بينهــا الســعودية والكويــت، ومئــات 

اجلنــود املشــرفن علــى هــذه املعــدات.

وحبســب الصحيفــة فــإن اململكــة العربيــة الســعودية شــهدت اجلــزء األكــر مــن عمليــة 
قــررت اإلدارة األمريكيــة ســحب  التخفيــض العســكري األمريكــي يف اخلليــج، حيــث 
النظــام الدفاعــي املضــاد للصواريــخ واألهــداف اجلويــة، املعــروف بـــ »اثد«، مــن الســعودية، 
وتقليص أســراب املقاتالت النفاثة، وتبحث واشــنطن خفض الوجود البحري األمريكي 

قريبــاً.

علــى  والركيــز  املنطقــة،  خــارج  العســكرية  القــوة  توزيــع  إعــادة  ابيــدن  إدارة  حتــاول 
التحــدايت الروســية والصينيــة، والعــودة ابلوضــع إىل مــا كان عليــه قبــل حكــم دوانلــد 
ترامــب، وهــذا مــا ســيزيد مــن انكشــاف املنطقــة، ويضعنــا أمــام عــدد مــن األســئلة عــن 
ســرورة هــذا التخفيــض وســياقاته واخليــارات السياســية يف مواجهــة التخفيــض العســكري 

األمريكــي يف اخلليــج.
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سريورة التخفيض العسكري األمريكي يف اخلليج  
أييت القــرار األمريكــي بتخفيــض منظومــة الدفــاع اجلــوي بعــد حــوايل ثــالث ســنوات مــن 
إرســال إدارة الرئيــس الســابق دوانلــد ترامــب منظومــة الدفــاع اجلــوي »ابتريــوت« ملواجهــة 
أي تصعيــد حمتمــل مــع إيــران علــى خلفيــة انســحاب الــوالايت املتحــدة مــن االتفــاق 
النــووي عــام ٢٠١٨، ومــا أعقــب ذلــك مــن تصعيــد عســكري يف ميــاه اخلليــج، واهتامــات 

أمريكيــة إليــران ابلوقــوف وراء ذلــك.

وقــد عملــت اإلدارة األمريكيــة علــى ترســيخ حضورهــا العســكري يف املنطقــة ملواجهــة 
الثــوري اإليــراين قاســم  القيــادي يف احلــرس  التصعيــد اإليــراين، مث عززتــه عقــب مقتــل 
األمريكيــة  اإلدارة  أرســلت  ذلــك  إثــر  علــى   ،٢٠٢٠ الثــاين  يناير/كانــون  ســليماين يف 
 ،٢٠٢٠ العــام  بطــارايت »ابتريــوت«، يف  منظومــة  ترامــب،  دوانلــد  بقيــادة  الســابقة، 

ملواجهــة أي تصعيــد إيــراين حمتمــل.

ويف خضم هذا التوتر واهلجمات اليت تشنها اجلماعات املوالية إليران على السعودية 
قرر الرئيس األمريكي دوانلد ترامب ســحب جزء من قوات بالده يف املنطقة وتوجيهها 
إىل مناطــق أخــرى، ففــي مايــو/أاير ٢٠٢٠ ســحبت الــوالايت املتحــدة بطاريــيت صواريــخ 
ابتريــوت وطائــرات مقاتلــة وعســكرين أمريكيــن مــن الســعودية كانــت أرســلتهم عقــب 
اهلجــوم علــى منشــآت النفــط يف ســبتمر/أيلول ٢٠١9، وهــو مــا فهــم علــى أنــه رســالة 

حمليــة مــن ترامــب يف ظــل التنافــس االنتخــايب.

مــع  العالقــات  تقييــم  واشــنطن ســتعيد  أن  انتخابــه  منــذ  أكــد  ابيــدن  الرئيــس جــو 
الســعودية، وســتعمل علــى إهنــاء احلــرب الدائــرة يف اليمــن منــذ ٢٠١4، وهــو مــا ابشــر 
القيــام بــه، حيــث حتولــت مســألة التخفيــض العســكري األمريكــي يف اخلليــج مــن تكتيــك 

انتخــايب وابتــزاز اقتصــادي يف عهــد ترامــب إىل اســراتيجية أمنيــة يف عهــد ابيــدن.

يف التعليــق علــى التخفيــض العســكري األمريكــي يف اخلليــج تؤكــد اإلدارة األمريكيــة 
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استمرار محاية حلفائها يف املنطقة، حيث قالت وزارة الدفاع األمريكية إن وزير الدفاع، 
لويــد أوســن، أمــر أبن يتــم خــالل هــذا الصيــف ســحب بعــض القــوات والقــدرات مــن 
املنطقــة، مضيفــة أن األمــر يتعلــق بشــكل رئيســي مبعــدات دفــاع جــوي، واتبعــت املتحدثــة 
ابســم وزارة الدفــاع، جيســيكا ماكنولــيت: »بعــض هــذه املعــدات ســيعاد إىل الــوالايت 
املتحــدة للصيانــة واإلصالحــات الــيت أصبحــت ضروريــة للغايــة، وبعضهــا اآلخــر ســيُنقل 

إىل مناطــق أخــرى«.
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االسرتاتيجية األمنية األمريكية اجلديدة
يبــدو أن االســراتيجية األمريكيــة الــيت أعلنتهــا اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة ال تضــع 
ضمــن أولويتهــا احلمايــة العســكرية للمنطقــة، بعــد أن كانــت متثــل أولويــة لــدى األنظمــة 
األمريكيــة الســابقة، الــيت عملــت علــى املوازنــة بــن التحــدايت الــيت تتعــرض هلــا أمريــكا، 
والتحــدايت األخــرى الــيت تتعــرض هلــا املنطقــة، وإن كانــت الوثيقــة نصــت علــى مواجهــة 
التهديــدات اإليرانيــة، لكنهــا تؤكــد علــى التخفــف مــن احللــول العســكرية يف املنطقــة، 

والركيــز علــى التفامهــات الدبلوماســية، ومــن أبــرز ملفاهتــا:

والتهديــدات  املنــاخ،  وأزمــة  )جائحــة كــوروان،  الكــرى  التهديــدات  مواجهــة   .١
والصــن(. وروســيا  اإللكرونيــة، 

احلضور العسكري القوي يف منطقة احمليط اهلادئ وأورواب.  .٢

استبعاد احلل العسكري ألزمات الشرق األوسط.  .3

العناية أبمن الكيان اإلسرائيلي وتشجيع احلوار بينه وبن دول املنطقة.  .4

الرويج للدميقراطية.  .5

مواجهة التنظيمات اإلرهابية ومنع عودهتا إىل سوراي والعراق.  .٦

يظهــر أن وثيقــة األمــن القومــي األمريكــي املؤقتــة مقدِّمــة لالســراتيجية الشــاملة لألمــن 
القومــي األمريكــي، وتعطــي األولويــة العســكرية للمحيطَــن اهلنــدي واهلــادئ وأورواب، 
حيــث ســيكون احلضــور العســكري فيهــا أكثــر قــوة مــن احلضــور يف املنطقــة، بنــاء علــى أن 
الصــن متثــل املنافــس األول األكثــر تنظيمــاً، تليهــا روســيا الــيت تســعى لنظــام عاملــي متعــدد 
األقطــاب، وترســم اإلدارة األمريكيــة معــامل صــراع متعــدد اجلوانــب مــع الصــن وروســيا 

تتداخــل فيــه كل اجملــاالت؛ السياســية والعســكرية والتكنولوجيــة واالقتصاديــة.
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يبــدو أن اإلدارة األمريكيــة أكثــر رغبــة يف الرويــج للدميقراطيــة  وخبصــوص املنطقــة 
واحللول الســلمية والتفامهات الدبلوماســية، وتعرف ضمناً بفشــل نشــر مشــروعها ابلقوة 
يف املنطقــة، وتســعى لتخفيــف وجودهــا العســكري مقابــل الضغــط الدبلوماســي أكثــر، 
وهــذا مــا سيكشــف املنطقــة أكثــر علــى مزيــد مــن التدخــل اخلارجــي، واســتغالل الفــراغ 

الــذي أحدثــه ضعــف احلضــور األمريكــي.
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سياقات التخفيض العسكري األمريكي يف اخلليج
 التخفيــض العســكري األمريكــي يف اخلليــج أييت متزامنــاً مــع بعــض األحــداث الدوليــة 
واإلقليميــة، وهــو مــا يصعــب معــه فصــل مســألة االنســحاب عــن القضــااي السياســية 

املرتبطــة بــه، ومــن أمههــا: 

مفاوضات العودة لالتفاق النووي   -١

ال تــزال املفاوضــات النوويــة يف فيينــا متواصلــة، وتقــول اخلارجيــة األمريكيــة إن هنــاك 
تقدمــاً يف احملــاداثت، يف حــن تصــر طهــران علــى تقــدمي ضمــاانت لعــدم االنســحاب 
األمريكــي مــن االتفــاق، ويبــدو أن إدارة ابيــدن مســتعدة لتقــدمي تلــك الضمــاانت، وبْعــث 
رســائل إجيابيــة لطهــران، مــن خــالل التخفيــض العســكري األمريكــي يف اخلليــج، الــذي 
يبــدو أن مــن ضمــن أهدافــه إرســال عــدد مــن الرســائل إىل طهــران فحواهــا أن واشــنطن 

حريصــة علــى خفــض التصعيــد مــع طهــران، أمــاًل يف التوصــل إىل تفامهــات نوويــة.

املفاوضات اليمنية   -٢

املفاوضــات اليمنيــة غــر املباشــرة ال تــزال قائمــة وإن كانــت ختفــت بــن حــن وآخــر، 
لكــن يف ظــل احلــرص األمريكــي علــى حــل القضيــة اليمنيــة ســلمياً فــإن املفاوضــات يبــدو 
أهنــا مســتمرة حــى الوصــول إىل صيغــة توافقيــة للحــل، يقابــل ذلــك تعنــت مجاعــة احلوثــي 
يف قبــول املقرحــات األمميــة، والتصعيــد املســتمر، ســواء عــن طريــق اهلجمــات املتكــررة 
علــى الســعودية، أو التصعيــد ابجتــاه مــأرب. والتخفيــض العســكري األمريكــي يف اخلليــج 
يف ظل هذا الواقع غر احملســوم يثر عدداً من التســاؤالت حول جدية اإلدارة األمريكية 
يف الوفــاء بوعودهــا الــيت ترددهــا دائمــاً عــن أمــن املنطقــة والوقــوف مــع احللفــاء، وحيــول 
تلــك الوعــود إىل جمــرد اســتهالك مؤقــت، يتيــح للجماعــة احلوثيــة اســتثمار هــذا الواقــع 
أكثــر، وحماولــة الضغــط العســكري يف امليــدان لتحقيــق مطالبهــم السياســية علــى طاولــة 
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املفاوضات. ويبدو أن اإلدارة األمريكية يهمها إيقاف املعركة العسكرية لكن ال خييفها 
أن أتيت النتائــج ملصلحــة احلوثيــن، وقــد تُقــدم تســهيالت للحوثيــن مقابــل ذلــك كمــا 

حــدث عنــد إخراجهــم مــن قائمــة اإلرهــاب.

قمة الناتو                                                          -3

حتــاول اإلدارة األمريكيــة تفعيــل حلــف مشــال األطلســي أكثــر، وقــد جــاءت القمــة 
األخــرة الــيت عقــدت يف بروكســل يف ١4 يونيو/حزيــران اجلــاري، لتعيــد أتكيــد أولــوايت 
اإلدارة األمريكيــة، واســتنهاض احللفــاء ملواجهــة التحــدايت اجلديــدة، وبنــاء حتالفــات 
عامليــة أوســع وأقــوى مــن حتالفاهتــا يف املنطقــة، وبعــث رســائل قويــة إىل أورواب أبن أمريــكا 

معهــا يف مواجهــة التحــدايت الصينيــة والروســية.
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اخليارات العسكرية بعد التخفيض العسكري األمريكي يف اخلليج     
التخفيــض العســكري األمريكــي يف اخلليــج ال يعــي الغيــاب الكلــي عــن املنطقــة، بقــدر 
مــا يعــي تغيــر األولــوايت، وهــذا األمــر ســتكون لــه تبعاتــه العســكرية واألمنيــة، حيــث مــن 
املفــرض أن يفتــح اجملــال ملزيــد مــن التدخــالت اإليرانيــة، ويضــع املنطقــة أمــام حتــدايت 
واضحــة، ومــن املفــرض أال ترهتــن املنطقــة ابجلملــة للخيــار األمريكــي الــذي يظهــر أن 
أولوايتــه قــد تغــرت، وهــذا مــا يدعــو دول جملــس التعــاون اخلليجــي إىل الشــروع يف تنويــع 

حتالفــات منظومــة محايــة أمنهــا القومــي، وفــق اخليــارات اآلتيــة: 

اخليار الروسي  .١

يـَُفعِّــل اجلانــب الروســي مســاعيه لتعزيــز عالقتــه بــدول اخلليــج، ويعمــل علــى اســتثمار 
الفــراغ، والدفــع بعالقتــه السياســية واالقتصاديــة إىل أبعــد مســتوى، ويبــدو أن التخفيــض 
العســكري األمريكــي يف اخلليــج يغــري موســكو مبضاعفــة اجلهــود، لكــن موســكو غــر 
مســتعدة للضغــط علــى إيــران وأدواهتــا يف املنطقــة يف ظــل التقــارب بينهمــا، وهــذا األمــر 
فرصــة  تقــارب خليجــي روســي  أي  يشــكل  أن  متامــاً، وميكــن  اخلليــج  تســتوعبه دول 

ملصلحــة إيــران.

اخليار الصيين   .٢

الصــن شــريك اقتصــادي لعــدد مــن دول اخلليــج، وهــي تعــد خيــاراً اقتصــادايً مغــرايً 
لــدول اخلليــج، لكــن الصــن وعلــى الرغــم مــن حماولتهــا املوازنــة يف عالقتهــا بــن اخلليــج 
وإيــران قــد تقــدم اجلانــب اإليــراين فيمــا يتعلــق إبنتــاج الســالح وتوســيع التمــدد يف املنطقــة 
علــى حســاب دول اخلليــج، مــا يعــي هتميــش الــدور اخلليجــي، وعلــى الرغــم مــن العالقــات 
االقتصاديــة الــيت تربــط الصــن بــدول اخلليــج فــإن االتفاقيــات الصينيــة مــع اجلانــب اإليــراين 

أقــوى.
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اخليار الرتكي    .3

يبدو أن الرايض مل تكن مستعجلة على التقارب مع تركيا واستثمار فرصة تطمينات 
أنقــرة، إال أن املتغــرات الدوليــة واإلقليميــة تدعوهــا ملزيــد مــن التقــارب، وتوقيــع اتفاقيــات 
أمنيــة مشــركة، خصوصــاً أهنمــا لــن يســتفيدا مــن زايدة التوتــر أو بــرود العالقــة، كذلــك 
األمر ابلنسبة لبقية دول اخلليج املتضررة من التخفيض العسكري األمريكي يف اخلليج، 
وعلى الرغم من أتزم العالقات بن السعودية وتركيا يف الفرات السابقة، فإن مثة ملفات 
تدعو للتقارب، فاملشركات يف جمملها تقرب بن البلدين أكثر، وبعض امللفات تنتهي 
مبرور الوقت، خصوصاً اخلالف اخلليجي ومرحلة االستقطاابت اإلقليمية عقب ثورات 

الربيــع العــريب ومــا تالهــا مــن إفــرازات، والــيت بــدأت تركيــا بتجاوزهــا.
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اخلامتة
قــرارات التخفيــض العســكري األمريكــي يف اخلليــج أتيت يف ظــل عــدد مــن امللفــات 
العســكري  والتصعيــد  اإليــراين  التمــدد  وخصوصــاً  املفتوحــة،  والعســكرية  السياســية 
للحوثيــن ضــد اململكــة، والــيت متثــل يف جمملهــا إزعاجــاً للمنطقــة، ويف مقابــل ذلــك يتــم 
تصديــر الكيــان اإلســرائيلي ملواجهــة التمــدد اإليــراين، لكنــه يف احلقيقــة كيــان خارجــي 
غــر منســجم مــع الواقــع العــريب، وخصوصــاً مــع دولــة حبجــم الســعودية، وســيقزم مــن 
موقعهــا اإلســالمي، ويبــدو أن املوقــف الســعودي أبعــد مــا يكــون عــن التــورط يف عالقــة 
مــع الكيــان اإلســرائيلي، نظــراً حلساســيته العاليــة، ويظهــر أن اخلياريــن الروســي والصيــي 
وإن حــاوال اســتغالل االنزعــاج اخلليجــي وتقــدمي البدائــل، فــإن عمــق عالقتهمــا مــع إيــران 

يدفــع ابجتــاه زايدة التمــدد اإليــراين يف املنطقــة.

املنطقــة العربيــة عمومــاً، ويف مقدمتهــا اململكــة العربيــة الســعودية، وحــى تتمكــن مــن 
تعزيــز قدراهتــا الذاتيــة فإهنــا حتتــاج إلعــادة تصنيــف احللفــاء وفقــاً حملــددات اســراتيجية ال 
إلشــكاليات طارئــة ميكــن معاجلتهــا، ابعتبــار أن دول املنطقــة العربيــة وتركيــا يف موضــع 
االســتهداف الدائــم، وهــو مــا يوجــب علــى دول املنطقــة تبــي اســراتيجية مشــركة لتعزيــز 
أمنهــا القومــي، وبنــاء علــى ذلــك يعــد اخليــار الركــي مــن أقــرب اخليــارات وأقلهــا ســلبية، 
وقــد شــرعت تركيــا يف التقــارب مــع عــدد مــن الــدول اإلقليميــة وأغلقــت عــدداً مــن ملفــات 
القطيعــة، وهــذا األمــر يدعــو ملزيــد مــن االســتثمار اخلليجــي هلــذا التقــارب، وخصوصــاً مــن 

دولــة حبجــم اململكــة العربيــة الســعودية.
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جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .١

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .٢

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




