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يرصد هــذا التقرير السنوي الـصــادر عن
مركز العمل الوقائي التابع لمجلس العالقات
الخارجية األمريكي الـنــزاعــات التي يمكن أن
تنشأ أو تـتـصــاعــد خ ــال ع ــام  ،2020والـتــي
تثير اهتمامات الــواليــات المتحدة وتــؤثــر في
س ـيــاســات ـهــا ال ـخــارج ـيــة وصـ ـ ــوالً إلـ ــى تــدخـلـهــا
العسكري.

وي ـت ـن ــاول ال ـت ـقــريــر ال ـت ـه ــدي ــدات ل ـلــواليــات
الـمـتـحــدة ال ـتــي يـسـتـمــر ال ـخ ـبــراء األمــريـكـيــون
بــالـنـظــر إل ـي ـهــا بــاه ـت ـمــام لـلـسـنــة ال ـثــان ـيــة على
التوالي ،وأبرزها الهجوم السيبراني التخريبي
للغاية على البنية التحتية الحيوية ،بما في
ذلــك النظم االنتخابية ،وهــو أعـلــى درج ــة من
ال ـم ـخــاوف المتعلقة بــاألمــن الــداخ ـلــي .وعلى
صعيد المواجهات العسكرية ،تظل المواجهة
ب ـيــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وإي ـ ـ ــران أو كــوريــا
الشمالية أو الصين في بحر الصين الجنوبي
أكبر المخاوف في الخارج.

كما صنف التقرير ثــاثــة تـهــديــدات تثير
اه ـت ـمــامــات الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة عـ ــام ،2020
هــي :العنف المرتبط بالجريمة المنظمة في
المكسيك؛ خطر التعرض للجماهير والهجرة
مــن المثلث الشمالي (السلفادور وغواتيماال
وه ـ ـنـ ــدوراس)؛ وت ـصــاعــد األزم ـ ــة االقـتـصــاديــة
وعدم االستقرار السياسي في فنزويال.

وع ـل ــى غ ـ ــرار ال ـس ـن ــوات ال ـس ــاب ـق ــة ،اعـتـبــر
التقرير أن أفريقيا والشرق األوسط هما أكثر
الـمـنــاطــق ت ـعــرض ـاً ل ــأزم ــات فــي ع ــام .2020
ومــع ذل ــك ،فقد تــم تصنيف ن ــزاع واح ــد فقط
على أنه له تأثير كبير في الواليات المتحدة:

مواجهة مسلحة بين إيران والواليات المتحدة
أو مواجهة واحدة مع حلفائها.
وفــي مــا يلي أب ــرز الـصــراعــات الـتــي تنظر
إليها الواليات المتحدة باهتمام العام المقبل:
أوالً :الصراعات التي لها تأثير مرتفع على
الواليات المتحدة واحتمال تصاعدها معتدل،
وهي:
 هجوم إلكتروني هائل للغاية على البنيةالتحتية الحيوية لـلــواليــات المتحدة ،بما في
ذلك أنظمتها االنتخابية.
 هـ ـج ــوم إرهـ ــابـ ــي واسـ ـ ــع ال ـن ـط ــاق عـلــىال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أو حـلـيــف لـهــا مــن جانب
منظمة إرهابية أجنبية.
 مــواجـهــة مسلحة بين إي ــران والــواليــاتالمتحدة أو أحد حلفائها بشأن تورط إيران في
النزاعات اإلقليمية ودعــم مجموعات بالوكالة
المتشددة.
 أزم ــة ح ــادة فــي شبه الـجــزيــرة الكوريةعقب انهيار مفاوضات نــزع السالح النووي
وتجديد تجارب الصواريخ بعيدة المدى.
 مواجهة مسلحة فــي المناطق البحريةالمتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بين
الصين وواحد أو أكثر من المطالبين بجنوب
ش ــرق آس ـيــا (ب ــرون ــاي وإنــدونـيـسـيــا ومــالـيــزيــا
والفيليبين وتايوان وفيتنام).
 أزمــة حــادة بين روسيا وأوكــرانـيــا عقبالقتال المتزايد في شرق أوكرانيا و/أو اشتباك
عسكري كبير في المناطق المتنازع عليها.

 تــدهــور األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة واألمـنـيــةفــي المثلث الشمالي (السلفادور وغواتيماال
وهـنــدوراس) ،وهــذا يــؤدي إلى زيــادة تدفقات
الهجرة إلى الخارج.
ثانياً :الصراعات التي لها تأثير معتدل في
الواليات المتحدة واحتمال تصاعدها مرتفع،
وهي:
 ت ـك ـث ـيــف ال ـع ـن ــف ال ـم ـت ـصــل بــال ـجــري ـمــةالمنظمة في المكسيك.
 ت ـفــاقــم ع ــدم االس ـت ـق ــرار ال ـس ـيــاســي فيال ـعــراق بسبب ال ـتــوتــرات الطائفية األســاسـيــة
وتدهور األوضاع االقتصادية.
 ت ـصــاعــد ال ـع ـنــف ب ـيــن تــرك ـيــا ومـخـتـلــفالجماعات المسلحة الكردية داخل تركيا و/أو
في سورية.
 اس ـت ـمــرار ف ــرض الـسـيـطــرة العنيفة منقبل الحكومة السورية وهذا يؤدي إلى المزيد
مــن اإلصــابــات فــي صـفــوف المدنيين وزي ــادة
الـتــوتــرات بين األط ــراف الخارجية المتورطة
بالنزاع.
 تزايد العنف وعدم االستقرار السياسيفي أفغانستان بسبب استمرار تمرد طالبان
واالنهيار المحتمل للحكومة.
 تـ ـص ــاع ــد األزمـ ـ ـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وعـ ــدماالستقرار السياسي في فنزويال وهــذا يؤدي
إل ــى مــزيــد مــن االض ـطــرابــات العنيفة وزي ــادة
تدفق الالجئين □
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