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شامل ة الدمار البعد رؤیلم یتم . والصحة والمجتمعات واالقتصادات في العالماع طقآخذة في تدمیر  كورونایروس اإن جائحة ف
یمكن رؤیة التداعیات األمنیة في المراكز . و، ولكن لھ بالفعل تأثیر ملحوظ على السیاسات واألمن الدولیینللتھدید العالمي

 .أوروبا وأمریكا الشمالیة وآسیا وكذلك في الشرق األوسط وجنوب ووسط آسیاكل من الجیوسیاسیة للقوة العالمیة في 
 
نالد الرئیس األمریكي دوطریق وعرة بشكل خاص للمالحة االستراتیجیة األمنیة والدفاعیة إلدارة جعل الفي  یتسبب الوباءو

أوضحت إدارة ترامب خریطة الطریق قد . والقوة العظمىمع منافسات المن الشرق األوسط واإلرھاب نحو ترامب، وذلك 
والیات المتحدة أن الإلى ذلك بشكل صحیح  ویعود السبب في. الدفاعفي وثائق األمن القومي واستراتیجیات تلك االستراتیجیة 

أیلول /  11القاعدة في تنظیم منذ ھجمات  والثروةغیر متناسب من االھتمام االستراتیجي والدم تركیزاً  وضعتقد األمریكیة 
بقوة إلى أن ھذا وویدفع ھذا . التمرد والصراع في الشرق األوسط وأفغانستانمكافحة على مكافحة اإلرھاب و 2001سبتمبر 

مع لوجھ  ھاً وجالتي تقف ومواردھا وقدراتھا للوالیات المتحدة األمریكیة تركیز االستراتیجي الب أّدىقد االھتمام غیر المتناسب 
 التالشي.إلى  -خاصة الصین وروسیا و -التقلیدیة المنافسة لقوى العظمى ا
 
الموارد المخصصة لمكافحة تقلیص وتقلیل اھتمامھا بإدارة ترامب لقیام الحظ العالمات الواضحة یمكن للمرء بالفعل أن یُ و

 .ومكافحة التمرد والقضایا األمنیة في الشرق األوسطاإلرھاب 
 

وة" "اقتصاد القمن  نسبیاً  وفعالة مؤثرةحملة عبارة عن التي كانت قتالیة الصول األقامت اإلدارة فجأة بسحب لقد  •
تبدو و .اإلسالمیة في سوریا والعراق ةلدولتنظیم ادحر المكاسب اإلقلیمیة لالتي كانت تھدف إلى ولمكافحة التمرد، 

رغم من على الالیوم عملیات في سوریا الالسماح لروسیا وتركیا بتولي زمام القیادة في مسألة قانعة في اإلدارة اآلن 
، یینعلى المدنالتي تشنّھا المستمرة الھجمات مع وذلك الحرب في االنتھاكات الجسیمة لروسیا لمبادئ الحرب العادلة 

 .احتضان تركیا للمقاتلین اإلسالمیینمع وأیضاً 
 

ت صفقة فقد أبرم. القوات األمریكیة في أفغانستانتقلیص عدد عازمة على بأنھا ، تبدو إدارة ترامب األثناءتلك في و •
عالوة و. الحكومة األفغانیةبغض النظر عن رغبة وذلك االنسحاب عملیة طالبان لتسھیل حركة دبلوماسیة مباشرة مع 

 .أفغانستانمن ساحة المعركة لم یعرقل خطط اإلدارة لالنسحاب في طالبان المستمر حركة ، فإن ضغط على ذلك
فقد حماسھ المحدود للعملیات العسكریة في قد أن الجمھور األمریكي ببحق ویشك المرء في أن إدارة ترامب تقیس و

القوات األمریكیة في صفوف وفیات ال، واستمرار 2011عام في بالنظر إلى مقتل أسامة بن الدن وذلك أفغانستان 
 .والفوضى السیاسیة والفساد في كابول

 
یكیة قوات العملیات الخاصة األمرلالتابعة قواعد الودمج مختلف  تقلیصفي كورونا یروس ا، یساھم فوفي الوقت نفسھ •

 وقد. 2011في البدایة بسحب قواتھا المقاتلة من العراق في عام األمریكیة قامت الوالیات المتحدة . وقد في العراق
إعادة إدخال  ت، ولكن تماإلطاحة بنظام صدام حسینبعد و 2003م عاالبالد في ھناك منذ غزو موجودة القوات كانت 

على المساحات السیطرة واستعادة تنظیم الدولة اإلسالمیة ھزیمة من أجل  2014قوات العملیات الخاصة في عام 
الدولة م تنظی" إدارة ترامب بأنالذي أجرتھ تقییم المع والعراق. التي سیطر علیھا التنظیم في األراضي الكبیرة من 
ن و، یخشى بعض االستراتیجیومع ذلك. العملیات الخاصة األمریكیة العراققوات فقد غادرت ، "قد ُھزماإلسالمیة 
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ك وذلفي العراق إلعادة الظھور تنظیم الدولة اإلسالمیة أمام األذكیاء من أن ھذا االنسحاب سیفتح نافذة من الفرص 
 .2011عام في بعد انسحاب القوات األمریكیة القاعدة من إعادة تشكیل نفسھ تنظیم  مثلما تمّكن

 
 تواصل المیلیشیات. والنقطة الشائكة النسحاب إدارة ترامب من الصراع في الشرق األوسط ھي الصراع الدائم مع إیرانوإن 

ھة التصعید على ھذه الجب. وقد أّدى إیران تھدید الوجود العسكري والدبلوماسي األمریكي في العراققبل العراقیة المدعومة من 
من رد اإلیرانیون ، حیث 2020ینایر / كانون الثاني إدارة ترامب إلى قتل قائد فیلق القدس اإلیراني قاسم سلیماني في إلى دفع 

رة أخرى بین مقد بدأ في التزاید أن التوتر بیبدو . وإطالق صواریخ بالیستیة على القوات األمریكیة المتمركزة في العراقخالل 
الوالیات المتحدة وتحاول . قد یؤدي إلى جولة أخرى من التصعید والضربات العسكریةوھو األمر الذي ، واشنطن وطھران

 .نشر حاملتي طائرات في منطقة الخلیجقیامھا بمن خالل وذلك العسكریة المواجھات تلك مثل تجنّب الدخول في األمریكیة 
 

 سةالمنافبمزید من االھتمام الإلى  االذین دعوسبب ضجة بین االستراتیجیین قد ، فإن نشر حاملتي طائرات في الخلیج ومع ذلك
یة ، من أن البحرصوص، على وجھ الخستراتیجیون البحریون األمریكیونیشكو اال. والصین وروسیامثل القوة العظمى مع 

ومن وجھة  .الصین على الممرات البحریة في آسیالمنافسة من السفن القتالیة  مستقبل سیكون لدیھا عدد قلیل جداً األمریكیة في ال
 .، فإن تحویل حامالت الطائرات األمریكیة إلى الخلیج للتحوط ضد إیران یزید من استنفاد البحریة األمریكیة في آسیانظرھم

ً إن األمر و فلت لحاملة الطائرات یو إس إس تیدي روز ةاألخیر ھي عملیة اإلرساءبالنسبة لالستراتیجیین البحریین  األكثر إیالما
أن یشعروا بالقلق علیھم یجب و). 19-بفایروس كورونا (كوفیدھا لإلصابة طاقمتعّرض أفراد من بسبب وذلك في جزیرة غوام 

 ً ھا اقمطقد تعّرض في الیابان، رست ، التي رونالد ریغانیو إس إس ، بأن حاملة طائرات أخرىأفادت من التقاریر التي  أیضا
الرئیس  و قیامھ جیین البحریین ذوي النفوذ الكبیرستراتیلالاألمر سوءاً بالنسبة  یزیدوإن ما بفایروس كورونا. أیضاً لإلصابة 
شر نال، وھو حة المخدرات قبالة سواحل فنزویالبزیادة األصول البحریة األمریكیة لعملیات مكافبإصدار أمر  ترامب مؤخراً 

 .الھادئالمحیط في لعملیات لسیزید من تقلیل األصول األمریكیة المتاحة الذي 
 
اه والموارد ل االنتبتحوّ التي ، تسیر السیاسات الوطنیة والدفاعیة األمریكیة على طریق وعرة خالل الوباء العالميو، باختصارو

إن الجھود المبذولة لتقلیص عملیات مكافحة اإلرھاب ومكافحة التمرد في . والصین وروسیامثل القوى العظمى مع  المنافسةإلى 
الیات لكن الو. و، تجري على قدم وساق، على التواليم الدولة اإلسالمیة وحركة طالبانوأفغانستان ضد تنظیسوریا والعراق 

ل تربط األصوالتي "تسویة دبلوماسیة" على المدى القریب أّي أزمة في إیران مع عدم وجود اآلن  تخوضاألمریكیة المتحدة 
كورونا یروس اضیف جائحة فوتُ واآلسیوي.  المسرحین األوروبيعلى تحریرھا  نستراتیجیواالالعسكریة األمریكیة التي یُرید 

فوف تأثیرات مماثلة في ص اوقد یكون لھ، وظ بعض القوات البحریة األمریكیةبشكل ملحوعیق تُ  اطبقة أخرى من التعقید ألنھ
 .الخدمات العسكریة األمریكیة األخرى

 
الكاتب وال تمثل بالضرورة آراء وزارة الدفاع أو مركز نیسا أو أي من جھات الحكومة إن اآلراء الواردة في ھذا المقال ھي آراء 

 األمریكیة.
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