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وعلى تغيرات مالكثير من ال م(2020خالل العام ) اإلقليميةشهدت الساحة        
رحيل بيرات توالت بدء تغم، هذه الجتماعيةالمستويات، السياسية واالقتصادية واال مختلف 

ئحة جاإلى باإلضافة  ،لسدة الحكم ةديجد قيادات اعتالءو ، اإلقليمي ض الحكام في املحيطبع
السياس ي خطوات اإلصالح و أسعار النفط،  الناجمة عن تذبذب قتصاديةمزمة االاأل كورونا و 

 .شهدتها بعض دول المنطقةالتي  قتصادياالو 
ا الساخنة في الساحة الملف النووي اإليراني يمثالن أبرمز القضايما مزالت األمزمة اليمنية و 
وقدوم الليبراليين على رأس السلطة  ،البيت األبيضاإلدارة املحافظة  اإلقليمية، ولعل مغادرة

 مواقف أكثر مرونة نحو حلحلة هذه الملفات. التخاذسيمهد الطريق 
يهدف مركز المياه الهادئة للدراسات االستراتيجية والقانونية من خالل هذا الملخص التنفيذي 

جزيرة للمنطقة الخليج وا إلى تسليط الضوء على أهم التحديات المستقبلية على األمن اإلقليمي
 احةلمتغيرات االستراتيجية التي شهدتها السم(، وذلك بناء على ا2021خالل العام ) العربية

على المصادر المفتوحة وآراء المهتمين باالعتماد  ،ما قبلهم( و 2020اإلقليمية خالل العام)
وقد آثر  ،وبعض أساتذة العلوم السياسية وخبراء التحليل السياس ي ،بالشأن اإلقليمي والدولي

 خرجتبعد حسم نتائج االنتخابات األمريكية، وقد  عدادهاالمعنيين بهذه الدراسة أن يتم إ
ص ، تم إيجامزها في الملخ( صفحة78التوصيات ضمنت في )عديد من النتائج و بال النهائية الدراسة

 .اليوم الذي نضعه بين ايديكمالتنفيذي 
 

   
  على االقليم الجيواقتصاديةو  تأثيراتها الجيوسياسيةو جائحة كورونا. 
  سدة البيت األبيض. الليبرالي اليمين األمريكي لالنتخابات وتولي اليسارخسارة 
 .)فقدان المنطقة لقائدين حكيمين )السلطان قابوس ، األمير صباح 
 .تذبذب أسعار النفط وتفاقم األمزمة االقتصادية في اإلقليم 
 بتوجهات أكثر براجماتية ، معتمدة على إرث سياس ي ضخم محنكة ظهور قيادة سياسية

 )السلطان هيثم بن طارق(.
 يجابية اإل ، والتحوالت االستراتيجية السعودية األمريكية في عهد بايدن ضبابية العالقة

 .القيادة الشابة للمملكة )األمير محمد بن سلمان( توجهات في المتوقعة
  العودة البريطانية للمياه الدافئة في الخليج.البريكست و 
  التهديدات على أمن الطاقة وحرية المالحة البحرية.ارتفاع 
 سقوط نظرية الحليف االستراتيجي. 

م(2021اإلقليمي )على األمن  التحديات ييمالملخص التنفيذي لتق  

 مقدمة

 المتغيرات االستراتيجية
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مزمة اليمنية تمثل تحديا حقيقيا لألمن اإلقليمي، بما لها من مزالت األ ما     ما 
لدول اصادي للدول المنخرطة في الصراع و األمن االقتالبحرية و وأمن المالحة تبعات على االمن اإلنساني 

 مثلي الذي ما مزالقد يلقي بضالله إيجابا على هذا الملف،  المتاخمة لها، وإن قدوم اإلدارة الليبرالية
لخالف بين لحلة امن المتوقع أن يساهم العمانيون بشكل إيجابي في حو  األمن اإلقليمي، على األكبر  األخطر
 إطالة الصراع.كبر في تأجيج و الجنوبي العامل األ االنتقاليسيبقى املجلس الصراع، و أطراف 

 

النووي اإليراني في المرتبة الثانية بعد األمزمة اليمنية في درجة يأتي الملف                             
خطورته تدريجيا في ظل وجود اإلدارة الليبرالية في من المتوقع أن تقل و  الخطورة على األمن اإلقليمي،

حميدة التي قد تنطلق من عواصم م( مليئا بالمساعي ال2021، كما يتوقع أن يكون العام )البيت األبيض
، مع األخذ في االعتبار الموقف دوليا )لندن، برلين، باريس(إقليميا، و  عديدة )مسقط، بغداد، الدوحة(

 .اإلسرائيلي المتشدد

 

م( إبان 2012م )تجلت التحديات الحقيقية على األمن البحري في العا                                                 
، األمر الذي جعل المسطحات المائية في )تفجير، اختطاف، مناوشات( لالعتداء تعرض بعض السفن

ورة على حرية المالحة الدولية، أكثر خط البحر األحمر(اإلقليم )الخليج العربي، بحر عمان، بحر العرب، 
داعيات استمرار األمزمة اليمنية م(، بسبب ت2021من المتوقع أن يكون هذا التهديد حاضرا خالل العام )و 
 .، وعالقة األخير بإسرائيلالملف النووي اإليرانيو 

                                            

 تعرضو  إن استمرار الهجمات الحوثية على المنشئات النفطية السعودية                                                         
في المسطحات المائية لإلقليم، يعد مؤشرا على ارتفاع مستوى قالت النفط العمالقة للتهديد بعض نا

غير المباشرة حبلى بالتهديدات المباشرة و  م(2021) الطاقة، ومن المتوقع أن تكون سنة التهديد على أمن
 .على أمن الطاقة

 

 قتصادياالو ة كورونا في تهديد األمن الصحي من المتوقع أن تستمر جائح                                                         
ؤثرا مسيطرة على الجائحة سيبقى حاضرا و لكن التفاوت بين الدول في ال(، و م2021لدول اإلقليم في العام )

ن أ الصحي للدول التي ستكون في ذيل القائمة، مع وجود احتماالتو  قتصادياالشكل مباشر على األمن ب
 م(.2021تتالش ى الجائحة في نهاية العام )

 

 االستراتيجية التحديات
ستراتيجيةاال   

مزمة اليمنيةاأل   

 الملف النووي اإليراني

 األمن البحري 

 جائحة كورونا

 أمن الطاقة
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لقد انخفض تقييم األمزمة الخليجية كتهديد مباشر على األمن اإلقليمي،                                           
    م(.2021على تالشيها بنهاية العام ) اال أن تبعاتها ما مزالت مستمرة، مع وجود مؤشرات

 

م( على كافة دول 2021ستكون التهديدات السيبرانية حاضرة في عام )                                                           
تأثيرات الملفات و  العالقات البينية، بين دول اإلقليم مع تذبذب ستتناسب التهديدات السيبرانيةو  اإلقليم،

مع بقاء التهديد  األمزمة الخليجية،األقل سخونة مثل اإليراني(، و  الساخنة )األمزمة اليمنية، النووي
 .السعودية، االمارات(خاصة )إيران،  السيبراني العالمي قائما على كافة الدول 

 

ما مزال األمن الحقوقي في اإلقليم يمثل المادة الدسمة لتقارير المنظمات                                                            
االمر الذي  ،الحقوقية، وسوف ترتفع وتيرة هذه التقارير بوجود اإلدارة الليبرالية في البيت األبيض الدولية

مرار تية لبعض دول اإلقليم، كما أن اسالسمعة الدولو سوف يشكل تحديا غير مباشر على األمن اإلقليمي 
 انتهاكات إنسانية، سواء بسبب الملفات بارتكاباتهام بعض دول اإلقليم الضغوط الدولية الحقوقية و 

كل ، قد يش(، اليمنالبحرين، اإلمارات السعودية، إيران،) الساخنة أو بسبب السياسة الداخلية للدول 
 .م(2021خالل العام ) إلقليمو الوطني  لدول ا تهديدا حقيقيا على األمن الجماعي

 

اإلرهابية، م( هادئا في جوانب التهديدات 2021من المتوقع أن يكون عام )                                                            
 السلفية الجهادية العالمية،مع اتخاذ المملكة العربية السعودية العديد من اإلجراءات اإليجابية لقمع 
، ؟؟)؟؟؟؟؟ختلفة في العالم على الرغم من قيام بعض دول اإلقليم بدعم اإلرهابيين في الصراعات امل

التحول الليبرالي المفاجئ وتحول بعض دول اإلقليم إلى ، كما أن انتشار الفساد و (؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ،؟؟؟؟؟؟؟
 .م(2021في عام ) للظهور من جديددول رخوه، قد يحفز بعض المنظمات اإلرهابية 

 

تعتبر منطقة الشرق األوسط، وخاصة المنطقة التي تقع في                                                                         
اال أن  ،للواليات المتحدة، ذات أهمية استراتيجية لقيادة المركزية االمريكيةاختصاصات وصالحيات ا

تطورات و  االستراتيجية لنفط الخليجالصين وانخفاض األهمية م الصراع بين الواليات المتحدة و احتدا
 الواليات المتحدة في التحول  ، ستسرع من خطواتورواج فكرة االنسحاب من أفغانستان ملف التطبيع

لبعض  واألمن الوطني على األمن اإلقليمي مباشر مر الذي قد يشكل تحديا غير ، األ االستراتيجي نحو آسيا
و في المقابل من المتوقع أن تكون  نظرية الحليف االستراتيجي، مع تداعيات ،م(2021في العام ) الدول 

 التحول األمريكي نحو آسيا. يتركهالمملكة المتحدة حاضرة لملئ الفراغ االستراتيجي الذي قد 

  

بسبب انخفاض  م(2021من المتوقع أن يتراجع بريق ملف التطبيع في العام )                                                    
 التوجهات و ذقدوم بايدن املحافظة في البيت األبيض، و  الضغوطات االمريكية التي كانت تمارسها اإلدارة

 ؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟، على الرغم من استمرار دولة االمارات الليبراليةالمثالية و 

 األمزمة الخليجية

 األمن السيبراني

األمن الحقوقي            
                           

                                   
  
  

 ي  

 االرهاب

 التحول االستراتيجي االمريكي

 التطبيع
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 .؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟

 

يعتبر األمن البيئي من التحديات الغير مباشرة على األمن اإلقليمي، اال أن                                                       
تبني و اتخاذ سلطنة عمان العديد من اإلجراءات إن  بالبيئة، و االهتمامات التي أظهرتها بعض دول اإلقليم 

التي قد تمثلها األعاصير التي تتولد في املحيط الهندي،  البيئية العديد من المشاريع إلدارة التحديات
م( أن تقوم دول مثل 2021ومن المتوقع في العام )سيكون له األثر اإليجابي على إدارة هذا التهديد، 

وجهات مع التتناغما  بمبادرات تدعم األمن البيئي اإلقليمي واالمارات المملكة العربية السعودية وقطر 
  .لية والمثالية للبيت األبيضالليبرا

 

غير مباشرة على األمن فغاني يؤثر بطريقة مباشرة و ف األ لقد ظل المل                                                        
ومة طالبان وبين الحكي الدوحة بين الواليات المتحدة و على الرغم من وجود مباحثات سالم فو  اإلقليمي،
نسحاب المن قبلها اإلدارة املحافظة، اللتان تدعوان الليبرالية و طالبان، إال أن قدوم اإلدارة و األفغانية 

لوح في األفق إذا ما تم االنسحاب الحرب االهلية األفغانية ي خطر  الواليات المتحدة من هناك، ينبأ بأن
 .االستقرار السياس ي في أفغانستان، وبشكل ال يضمن م(2021فعليا خالل العام )

 

يعد األمن النووي األقل احتماال لتهديد األمن اإلقليمي، إال أنه في ذات                                                         
لملف )ا االستراتيجيةإذا ما تداعت بعض الملفات خاصة الوقت يعتبر األكثر خطورة واألعمق تأثيرا، 

ييم ، األمر الذي قد يرفع من تق(منشئات النووية في الخليجالمة الالنووي اإليراني، الملف الكشميري، س
 .م(2021ي في العام )النوو  التهديد

 

 

 

ية و دستحافظ دولة اإلمارات على توجهاتها الليبرالية و تفوقها في الجوانب االقتصا 
؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ اإلمارات تمثل  دولة ستظلكما االجتماعية و التكنلوجية، 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 .؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

من البيئياأل   

فغانيالملف األ   

 األمن النووي

 تحديات الدول 



 

- 5 - 
  

أثبتت إيران قدرتها على الصمود أمام سياسة القوى الصلبة التي مورست ضدها 
هو ما سيجعلها في موقف تفاوض ي أقوى إذا ما كان لقصوى(، و )سياسة الضغوط ا

رة ، خاصة بعد سيطهناك أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بالعودة لإلتفاق النووي
األبيض، و تشير معظم استطالعات الرأي حول االنتخابات اإليرانية القادمة الديموقراطيين على البيت 
 ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟الذي قد ينعكس سلبا على المفاوضات اإليرانية،  على احتمال فومز املحافظين

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
 ،؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مايتها من التهديدات أما سياسيا فيمكن القول أن البحرين حصلت على تعهد اإلدارة األمريكية بح
 .م(2021، و من المتوقع أن تنعم دولة البحرين باالستقرار السياس ي و األمني في عام )اإليرانية

 

؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟   

اال أن  ،؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
، ودعم الرأي العام الشاب في و محاربة الفساد م(، و المستقبل االقتصادي المشرق 2000ة )المملك رؤية

لى األمن ع تبعات تلك الملفات الى حد كبير في التقليل من حدة ساهم ،سلمانالسعودية لألمير محمد بن 
ومن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟وفي المقابل  ،الداخلي للمملكة

العربية السعودية تعاني من تبعات ملف األمزمة اليمنية في حال عدم التوصل المتوقع أن تظل المملكة 
  .م(2021في عام ) الى حلول دبلوماسية ترض ي كافة أطراف الصراع

 

من المتوقع أن تلعب الجمهورية العراقية أدوارا رئيسية في حلحلة بعض الملفات  
 صراعللساحة  م(، ولكنها سوف تظل2021في العام ) االستراتيجية في المنطقة

دة الواليات المتحالعالمية وخاصة و بعض الدول اإلقليمية بين  العسكري السياس ي و 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  وإيران،

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟
 . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

التفاف األسرة الحاكمة اال أن وجود اللحمة الوطنية و  ،؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 م(2021الشعب حول قيادتهم السياسية سيسير بالسلطنة نحو االستقرار السياس ي و األمني في عام )و 

ا مهما ب السلطنة دور ، و من المتوقع أن تلعوذلك مع تحسن الملف االقتصادي و التصنيف االئتماني لها
 .()الملف النووي، األمزمة اليمنية، العالقات السعودية اإليرانية اإلقليمفي الملفات الساخنة في 

 

ن مالتخفيف من وطأتها، ن السيطرة على األمزمة الخليجية و لقد تمكنت دولة قطر م
 عالميةخالل اإلدارة الذكية لقواها الصلبة و الناعمة )عالقاتها الدولية، آلتها اإل 

، األمر الذي ساهم الى حد الضخمة، صندوقها السيادي، الملف القانوني و غيرها(
كبير في تحقيق األمن اإلقليمي و األمن الوطني لبعض الدول، خاصة بعد الخلل الذي أصاب نظرية الحليف 

م(، و بما أن األمزمة 2022س العالم )م( العام الذي يسبق تنظيم قطر لكأ2021، ويعتبر عام )االستراتيجي
الخليجية في طريقها لالنفراج الكامل، و انخفاض مستويات التهديد على أمن كأس العالم، فمن المؤمل أن 

  .م( خال من التهديدات االستراتيجية 2021يكون عام )

 

من المتوقع أن تلعب الكويت دورا إيجابيا في التخفيف من حدة بعض الصراعات و  
اس ي االستقرار السيمن غير المتوقع أن يتغير مستوى ملفات في المنطقة، كما أنه ال

؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ واألمني في الكويت، ولكن ستظل الكويت محاطة 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 الله... بعون تم 

 

 

 

  والقانونيةجميع الحقوق محفوظة لمركز المياه الهادئة للدراسات االستراتيجية 


