


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 الدراسة ال تعّبر بالرضورة اآلراء الواردة يف هذه  
 عن مركز تريندز للبحوث واالستشارات 

 @ جميع حقوق النرش محفوظة 

 2021الطبعة األوىل  

 

أو   النقل  ويحظر  للنارش،  مملوكة  والتوزيع  الطبع  حقوق  جميع 
الرتجمة أو االقتباس من هذا الكتاب يف أي شكل كان؛ جزئياً أو كلياً 

النارش، وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إىل  من دون إذن خطي من  
دول العامل كلها. وقد اتخذت إجراءات التسجيل والحامية كافة بهذا  

 الشأن مبوجب االتفاقيات الدولية لحامية الحقوق الفنية واألدبية.

 

 @ مركز تريندز للبحوث واالستشارات 
http://trendsresearch.org 

 
  



 
 
 

 

للبحوث واالستشارات" مؤسسة بحثية مستقلة، تأسس    يُعد مركز "تريندز 

، ويهتم باسترشاف املستقبل يف جوانبه االسرتاتيجية والسياسية  2014عام  

واالقتصادية، وتتبع القضايا العاملية املختلفة. كام يهدف املركز إىل تحليل  

ُعد الجيوسياسية الراهنة، وما تحمله   الفرص والتحديات عىل مختلف الصُّ

مت  علمية من  وتفسريات  إجابات  إيجاد  محاولة  مع  محتملة،  غريات 

مع   األحداث  اتجاهات  يف  التأثري  يف  املساهمة  شأنها  من  وموضوعية 

 .مراعاة نواحي التحليل والنقد واالسترشاف 

م املركز، من أجل تحقيق غاياته العلمية، دراسات رصينة ذات أبعاد  ويقدر

البدائ  أفضل  ويطرح  مستقبلية،  ُصنراع  استرشافية  ملساعدة  املمكنة  ل 

القرار يف معرفة التطورات اإلقليمية والدولية بشكل أعمق، واالستفادة  

والتغيريات   االتجاهات  برصد  املركز  يقوم  كام  فرص.  من  توفره  مام 

االسرتاتيجية واالقتصادية واإلقليمية والدولية، والتنبؤ بآثارها املستقبلية،  

املتعا  العلمية  الضوابط  وفق  مراكز  وذلك  أعرق  لدى  دولياً  عليها  رف 

 . التفكري والبحث العلمي 
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 قراءة خليجية لتوجهات بايدن نحو الرشق األوسط 

 محمد خلفان الصوايف 

 مقدمة 

باالنتخابات الرئاسية األمريكية التي أجريت يف الثالث    عقب إعالن فوز بايدن
، ضجت األوساط السياسية األمريكية والدولية بأحاديث حول  2020من نوفمّب  

حدود التغيري املتوقع يف سياسات الواليات املتحدة الداخلية والخارجية، ال سيام  
فه ترامب أن بايدن دأب خالل حملته االنتخابية عىل إعالن رفضه ملواقف سل

من بعض قضايا السياسة الخارجية، وأعلن عزمه عىل تغيري هذه املواقف التي  
 رأى أنها أثرت سلباً عىل مصالح البالد الوطنية. 

الرشق    برز منطقة  إزاء  الخارجية  بايدن  سياسة  عن  اإلطار  هذا  يف  الحديث 
ما عن مواقف   اتخاذ مواقف مختلفه نوعاً  أبدى عزمه عىل  أن  األوسط بعد 

لفه ترامب إزاء بعض قضايا املنطقة وأزماتها، ويف مقدمتها أزمة امللف النووي  س
اإليراين، التي رمبا تشهد تغرياً يف املوقف األمرييك يتجسد يف الرجوع إىل االتفاق  

بعدما كان ترامب قد أعلن انسحاب بالده منه يف    2015النووي الذي أبرم عام  
 . 2018مايو عام 

ري املتوقع يف السياسة األمريكية يف عهد بايدن تجاه منطقة  وال شك أن هذا التغي
التعاون لدول   بأخرى عىل دول مجلس  أو  األوسط، سينعكس بدرجة  الرشق 
والسالم  اإليراين،  النووي  امللف  بأزمة  يتعلق  ما  يف  سيام  ال  العربية،  الخليج 
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التغيري   اإلقليمي، وغريها من القضايا؛ األمر الذي يقتيض الوقوف عىل حدود هذا
ودول  عموماً،  األوسط  الرشق  منطقة  دول  عىل  املختلفة  وتداعياته  املتوقع 
به  تقوم  أن  الدول  التعاون" خصوصاً، والنظر يف ما يجب عىل هذه  "مجلس 
للتعاطي مع سياسة خارجية أمريكية رمبا لن تكون جديدة بشكل كامل، لكنها  

 بالتأكيد مختلفة عام كانت عليه يف فرتة ترامب.  

يف هذا اإلطار تنقسم هذه الورقة إىل مجموعة من املحاور الرئيسية التي تسعى 
إىل تسليط الضوء عىل مالمح سياسة بايدن الخارجية إزاء منطقة الرشق األوسط  
عموماً ومنطقة الخليج خصوصاً، وما قد يواجهها من تحديات يف سبيل تنفيذ  

نظرة إىل  باإلضافة  أهدافها،  وتحقيق  السياسة  هذه    هذه  إىل  الخليج  دول 
السياسة وما قد تفرزه من تداعيات، وما ينبغي لهذه الدول القيام به من أجل 

 التعاطي مع هذه السياسة. 

 : سياسة أمريكا الخارجية بني الجمهوريني والدميقراطيني أوالً 

مثة فروق عامة رئيسية بني توجهات الحزبني الجمهوري والدميقراطي؛ فاألول  
اليمني  نحو  والحرية مييل  العدالة  بقيم  ويرتبط  واملحافظة،  والتقليدية،   ،

االقتصادية ومبدأ "البقاء لألصلح"؛ أما الثاين فهو يساري ليّبايل، عادة ما يرتبط  
الليّبالية   باألفكار  يعرف  ما  أو  والحريات،  بالدميقراطية  املتعلقة  باألفكار 

 التقدمية.  

الح سياسات  اختالف  يف  التباينات  هذه  والخارجية،  وتنعكس  الداخلية  زبني 
فداخلياً تتباين سياساتهام بشأن قضايا متنوعة مثل الرضائب والرعاية الصحية  
حيث   الخارجي،  الصعيد  عىل  نفسه  واألمر  وغريها،  األسلحة  حيازة  وقوانني 
الواليات املتحدة،   الهجرة إىل  السياسات تجاه قضايا عدة، مثل: قضايا  تتباين 
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ود التدخل األمرييك يف الشؤون العاملية واإلقليمية ال واإلنفاق العسكري، وحد
 سيام تلك التي تقع ضمن اهتاممات السياسة األمريكية. 

ففي ما يتعلق باإلنفاق العسكري، مييل الدميقراطيون إىل خفضه، بينام يتمسك 
الجمهوريون بالحفاظ عىل مستواه، لكنهام يف املقابل يتفقان عىل أولوية حامية 

األ  بشأن  الجنود  األخرية  السنوات  خالل  رؤاهام  تقارب  إىل  أدى  ما  مريكيني 
إذ   وطبيعته؛  الخارجي  األمرييك  العسكري  الحضور  لحدود  العامة  التوجهات 
اتفقا عىل رضورة التقليل من هذا الحضور للحد من احتامالت تعرض القوات 

مسلح نزاعات  تشهد  التي  امللتهبة  املناطق  يف  خصوصاً  للخطر،  ة األمريكية 
 معقدة أو متوقع أن يطول أمدها مثل منطقة الرشق األوسط. 

ويف ما يتصل مبلف الهجرة، يؤيد الجمهوريون تشديد الرقابة عىل الحدود، وفرض 
قيود عىل الهجرة الوافدة من دول معينة بشكل خاص؛ بينام مييل الدميقراطيون 

ويرفضون   معتدلة،  ضوابط  وجود  مع  املفتوحة"،  "الهجرة  مبدأ  الحلول إىل 
واإلجراءات الجامعية من دون متييز، مثل الرتحيل الجامعي أو منع الهجرة بشكل 

 .1عام، وال يرون يف هذه اإلجراءات حاًل ملعالجة قضيتي اإلرهاب والبطالة

الجمهوريون  عن  وينطلق  البحث  من  األمريكية  الخارجية  السياسة  توجيه  يف 
املتاحة،  الوسائل تحقيق ذلك مختلف يف سبيل   املشرتكة، ويستخدمون  املكاسب 

التوازن  عىل  الحفاظ  إىل  الدميقراطيون  يسعى   األمنية   املصالح  بني بينام 
 املتحدة األمريكية.  الواليات تتبناها األخالقية التي األمريكية، والقيم واالقتصادية

 

1. “Difference Between Democrat and Republican”, Difference Between.net,  
http://www.differencebetween.net/miscellaneous/politics/difference-between-democrat-and-
republican/  
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فقط   ليس  ترامب،  رئاسة  خالل  فج  بشكل  االختالفات  هذه  تجسدت  وقد 
سلف مع  الرؤساء  باملقارنة  كل  مع  مقارنة  أيضاً  بل  أوباما،  الدميقراطي  ه 

أو باألحرى   ترامب ذهب يف "جمهوريته"  أن  يعني  السابقني؛ ما  الجمهوريني 
الحزب  إىل  املنتمني  الرؤساء  كل  من  حتى  كثرياً  أبعد  مدى  إىل  "ميينيته" 
الجمهوري نفسه، وهو األمر الذي يجعل اختالف سياسات جو بايدن الخارجية  

 رامب أمراً محسوماً.عن ت

السياسة   يف  خصوصا  والخليج  عموما  األوسط  الرشق  وضعية  إىل  وبالنظر 
األمريكية، ميكن رصد اختالفات واضحة يف طريقة تعاطي السياسة الخارجية  
مرشحة   املنطقة  يجعل  الذي  األمر  وأوضاعها،  املنطقة  قضايا  مع  األمريكية 

معها تحت رئاسة الرئيس الجديد لتغريات حقيقية يف منهج التعامل األمرييك  
 جو بايدن.  

وأول هذه االختالفات الالفتة تتجىل يف انتهاء العمل بقاعدة ترامب "مثن مقابل  
والعوامل،   املتغريات  متعددة  أخرى  معادلة  إىل  واالنتقال  بالتأكيد  و خدمة"، 

لن   لكنها  الّباغامتية،  والحسابات  للمصالح  فيها  األكّب  التأثري  تغفل سيكون 
مثل   الدميقراطية؛  لإلدارات  تقليدياً  املصاحبة  واألخالقية  القيمية  الجوانب 

 الدميقراطية والحريات وحقوق اإلنسان والقوة الناعمة. 

واتساقاً مع االختالف يف املنطلقات واملضامني، تختلف أيضاً الوسائل واملداخل  
سياسة األمريكية  التي يتبناها الدميقراطيون يف سبيل تحقيق أهداف ومصالح ال 

واشنطن  تبادر  لن  فمثالً،  العريب.  الخليج  منطقة  فيه  مبا  األوسط  الرشق  يف 
بسهولة إىل توجيه رضبات صاروخية أو إىل القيام بقصف جوي ألهداف إيرانية 

 يف سوريا أو العراق.
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كام لن تواجه املصالح األمريكية املبارشة تهديداً خطرياً، كأن تتعرض حياة جنود 
طنني أمريكيني يف املنطقة للخطر؛ ويف مقابل هذا، ستعود الدبلوماسية أو موا

والحوار املبارش إىل تصدر أدوات تنفيذ السياسة األمريكية يف املنطقة، سواء يف  
أو   اإليراين،  النووي  امللف  مثل  عاجلة  بصفة  حالياً  املثارة  بامللفات  يتعلق  ما 

 والقضية الفلسطينية.  بالنسبة للملفات التقليدية مثل عملية السالم

 : تركة ترامب.. تحديات تواجه سياسة بايدن الخارجية اً ثاني 

ترك ترامب تركة ثقيلة للرئيس الجديد جو بايدن يشكل بعضها تحديات عاجلة  
ينبغي عليه مواجهتها حتى ال تؤثر عىل سياسته الخارجية ما يعني أنه قد متر 

تقليص التداعيات املرتتبة عىل   عىل بايدن فرتة ينشغل خاللها بالعمل من أجل
هذه التحديات الداخلية منها الناشئة عن االنقسام الحاد الذي أحدثه ترامب  
يف النسيج األمرييك االجتامعي والسيايس بل واملؤسيس، والخارجية التي تتصل  

 بعالقات العم سام مع الحلفاء خاصة يف أوروبا التي ترضرت يف عهد ترامب. 

 ل: ترميم رشوخ الداخ  -1

انقسام   التي عززت  كانت سنوات ترامب األربع حافلة باألحداث والتطورات 
املجتمع األمرييك ودفعت به إىل دائرة العنف األهيل واملجتمعي أكرث من مرة، 
فيام جاءت مواقف ترامب نفسه معززة لهذا االنقسام وداعمة له. فمن تفيش  

ال الواسعة  االضطرابات  موجة  إىل  قاد  الذي  الواليات  العنرصية  شهدتها  تي 
وكشفت عن    2020املتحدة بعد مقتل األمرييك األسود جورج فلويد يف يونيو  

الواسع لفريوس كورونا   التفيش  املجتمع، إىل  االجتامعي داخل  التفاوت  عمق 
املستجد والذي كشف أيضاً عن تفاوتات اجتامعية وأثار غضب فئات مجتمعية  

ة معدالت البطالة، وصوالً إىل االنقسام  واسعة وأدى إىل تراجع االقتصاد وزياد
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وتحريض ترامب   2020السيايس الواسع الذي أوجدته نتائج انتخابات نوفمّب  
املسبوقة   االقتحام غري  إىل عملية  والتي قادت  بالتزوير،  اتهامات  بعد  ضدها 
ملبنى الكابيتول هيل ةما رافها من أحداث عنف، مع كل ذلك بدت االنقسامات  

اخلية األمريكية وكأنها التهديد األكّب الذي يواجه الواليات املتحدة  واألزمات الد
األمريكية، وهو ما عّبت عنه  إليسا سلوتكني، وهي محللة سابقة لدى وكالة  
ايه( وتشغل حالياً مقعداً يف مجلس  االستخبارات املركزية األمريكية )يس آي 

القومي اليوم ه الداخلية...  النواب بقولها: "التهديد األول لألمن  انقساماتنا  و 
إذا مل نتمكن من إعادة وصل شقي أمريكا فإن التهديدات لن تأيت بالرضورة  

 .2من الخارج" 

وقد لعب ترامب عىل وتر هذه االنقسامات لتحقيق مصالحة الخاصة، ونجح  
املهمشة يف املجتمع األمرييك والسيام بني األمريكيني البيض   الرشائح مغازلة يف

تلقائياً   متنح أصواتها التقليدية التي املحافظة إضافة إىل الكتل  ،3املتعصبني له
 عنرصي،  لهؤالء "املستضعفني" بخطاب ترامب الجمهوري، حيث توجه  للحزب
بإنقاذهم من ذلك التهميش وانتشالهم من  قومي، انعزايل، وقدم لهم وعوداً 

 تردي األحوال التي يعانون منها.  

ا كانت  االنقسام  وبالطبع  تأكيد  التحرييض،  الخطاب  لهذا  املبارشة  لنتيجة 
املجتمعي الحاصل وتعميقه يف الواليات املتحدة األمريكية؛ ويف ظل شعبوية  
ترامب، كان من املنطقي أن يشجع أسلوبه كثرياً من األمريكيني عىل إسقاط 

 

يناير   9حديات خارجية أمام بايدن"، موقع دي دبليو اإلخباري األملاين، "إرث ترامب الثقيل.. انقسامات داخلية وت .2
 https://p.dw.com/p/3njMF، عىل الرابط 2021

  – 4، ص ص  2020نوفمّب   9تحديات رئاسة بايدن: ترميم التصدعات الداخلية والخارجية"، مركز الجزيرة للدراسات، " .3
5.   https://bit.ly/2MJOGtN  
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املؤسسات القواعد والنظم العامة السارية يف الواليات املتحدة، بل والتجرؤ عىل  
 السياسية األمريكية العريقة مثل الكونغرس.  

ويقتيض هذا االنقسام الحاصل يف املجتمع األمرييك تدخالً رسيعاً من قبل بايدن  
ملواجهته، وهو أمر قد يجعل االهتامم بحل هذه املشكلة أكرث إلحاحاً عىل ما  

سية، وهو ما عداها من القضايا ويحظى باألولوية األوىل يف أجندة بايدن السيا
التنصيب حيث كان   الرئييسبدا واضحاً يف خطاب بايدن يف يوم  عىل   تركيزه 

وحدة أمريكا؛ من هنا، ومن منظور خليجي ورشق أوسطي، ينبغي اإلقرار بأن  
الرئاسية   واالنشغاالت  التحديات  قامئة  رأس  عىل  سيكون  األمرييك  الداخل 

 األمريكية لفرتة رمبا متتد إىل بضعة أشهر.  

ومدى وي  مستوى  يف  التفكري  عند  االعتبار  يف  الذي  األمر  هذا  يؤخذ  أن  جب 
مبلفات  يتعلق  ما  يف  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  من  املطلوبني  والرتكيز  االهتامم 
 الخليج والرشق األوسط وقضاياه، ضمن استحقاقات خارجية كثرية أخرى مهمة.

 استعادة تحالفات الخارج:  -2

الواليات املتحدة   موقع استعادة بالعمل عىل االنتخابية حملته طوال وعد بايدن
التوسع  مع التعاون عالقات واستعادة العامل، يف واحرتامها الحلفاء، ومواجهة 

بالفعل يف   والعودة الرويس، بايدن  دولية. وقد رشع  واتفاقيات  إىل منظامت 
التحا أصابت  التي  الهزة  أن  غري  له  األول  اليوم  من  الوعود  تلك  لفات  تنفيذ 

األمريكية الخارجية، وصورتها الدولية ليس من السهل ترميمها مبجرد عودتها 
 إىل منظمة أو اتفاقية.  

فقد أدت سياسات ترامب وقراراته غري املتوقعة إىل ابتعاد كثري من الدول عن 
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توفري   أو  مصالحها  تأمني  يف  املتحدة  الواليات  مع  التعاون  عىل  االعتامد 

ال  خصوصاً  واملعلومات متطلباتها،  والخّبات  األسلحة  مثل  عسكرية 

تعاون  روابط  وإقامة  مختلفة  تسليح  مصادر  إىل  واالتجاه  االستخبارية، 

 وتنسيق مع أطراف وقوى عاملية أخرى.  

كام أن االستياء الذي تسببت فيه بعض قرارات ترامب لدى الشعوب اإلسالمية  

يبة وعدم الثقة تخيم  بسبب منع الدخول إىل الواليات املتحدة جعل حالة الر

عىل الصورة الذهنية للواليات املتحدة األمريكية لدى مئات املاليني يف مختلف  

الثقة يف   من زرع  بايدن  إدارة جو  تتمكن  إىل حني  لفرتة ستطول  العامل  دول 

 النموذج األمرييك مجدداً. 

عن   كثرية  دولية  أطراف  تعويض  أعباء  بتحمل  مطالباً  نفسه  بايدن  وسيجد 

ر املعنوية واملادية التي تكبدتها بسبب قرارات ترامب بدءاً من أوروبا الخسائ

ودول حلف الناتو التي طالبها ترامب برفع نسبة مساهمتها يف ميزانية الحلف،  

وانتهاء بالصني التي فرض ترامب عليها حرباً تجارية رشسة، وحوَّل عالقة الندية  

مس يف  الجزيئ  التنافس  حالة  من  معها  إىل  األمريكية  محددة  وملفات  ارات 

 وضعية الرصاع املفتوح. 

وينطبق األمر ذاته عىل دول الرشق األوسط، فباستثناء إرسائيل التي مل تتعرض  

ألي خسائر أو تهديدات بسبب قرارات ترامب، وجدت معظم دول املنطقة  

نفسها مطالبة بتقديم تنازالت مسبقة مقابل التحالف مع واشنطن والتنسيق  

ب عىل بايدن استعادة معادلة التعاون والتنسيق مع دول املنطقة،  معها ما يوج

 لتأمني املصالح املشرتكة ومواجهة التهديدات بشكل مشرتك. 
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وتّبز، يف هذا السياق، ملفات مهمة متثل مصلحة أمريكية مبارشة وجوهرية،   

يعني   الذي  اإلقليمي  اإلرهاب والتطرف، واالستقرار والسالم  عىل رأسها ملف 

 بالرضورة توفري بيئة إقليمية آمنة إلرسائيل ولكل دول املنطقة.

 : سياسة بايدن الخارجية تجاه الرشق األوسط والخليج اً ثالث 

عموماً  ال   األوسط  الرشق  منطقة  عن  غريباً  الجديد  األمرييك  الرئيس  يبدو 
بحكم   وأزماتهام  قضاياهام  ويعلم  يعرفهام  أنه  إذ  خصوصاً،  الخليج  ومنطقة 
خّبته السياسية الطويلة خاصة حني كان نائباً للرئيس السابق أوباما طيلة مثاِن  

الرئاسية من   الخّبة  سنوات؛ ولذا سيتعامل معهام خالل واليته  منطلق هذه 
أمر  وهو  والرؤى  التوجهات  يف  معه  يشرتك  سيايس  فريق  مبساعدة  الطويلة 
يختلف متاماً عامَّ كان عليه الحال يف عهد ترامب الذي شهد أحياناً حالة من 

 الخالف بينه وبني بعض أعضاء إدارته.

 سياسة خارجية أكرث متاسكاً:  -1

ليس   التفاهم والتفاوت يف  قدمت فرتة والية ترامب مثاالً واقعياً  فقط لعدم 
الرؤى بني الرئيس وأعضاء اإلدارة، لكن أيضاً لنزوع الرئيس إىل التمسك برؤاه  
واالنفراد بالقرار حال عدم اتفاق بقية املسؤولني يف اإلدارة مع تلك الرؤى إىل  
حد أن بعض املسؤولني املعنيني مبارشة بالسياسة الخارجية مل يكونوا عىل علم  

 قرارات الخارجية املهمة التي اتخذها ترامب بشكل منفرد.  ببعض ال

املؤسسات   بني  االنسجام  وافتقاد  التفاهم  عدم  يف  بالفعل  هذا  انعكس  وقد 
األمريكية املعنية بالسياسة الخارجية. ومل يكن ذلك نتيجة فقط لتفرد ترامب 
وتحديد   فاصلة  خطوط  وضع  عىل  حرصه  لعدم  أيضاً  لكن  بالقرارات، 
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مبارشة االختصاص  عىل  املساعدة  يف  جوهرية  مسألة  وهي  والصالحيات،  ات 
 . 4سياسة خارجية ناجحة وليست فقط متامسكة أو ُمنَسقة داخل اإلدارة 

أنه   لرتشحه،  األوىل  اللحظة  منذ  واضحاً  كان  فقد  بايدن،  لجو  بالنسبة  لكن 
 سيعمل من خالل فريق عمل يضم أعضاء متفاهمني ومتسقي التوجهات، لكل

اريخاً يف أوجه العمل السيايس سواء الدبلومايس أو القانوين أو غريها،  منهم ت
أنهم   األعضاء،  هؤالء  مييز  استثناء    –وما  وبال  إدارات    –تقريباً  يف  خدموا 

توجهاتهم   يجعل  قد  ما  وهو  أوباما،  إداريت  يف  خصوصاً  سابقة،  دميقراطية 
حد بعيد. واملغزى   ومواقفهم من قضايا السياسة الخارجية، معروفة مسبقاً إىل

املهم هنا، أن السياسة الخارجية األمريكية املنتظرة يف عهد جو بايدن، ليست  
خارج التوقعات، وميكن التنبؤ باتجاهاتها العامة والحدود التي قد تصل إليها  

 أو تتوقف عندها، إىل حد بعيد. 

والخ عموماً،  األوسط  الرشق  ملنطقة  بالنسبة  املسألة  هذه  أهمية  ليج  وتبدو 
العريب خصوصاً، حيث التطورات متالحقة واملشكالت معقدة ومتشابكة، يف أنها  
من  األمريكية  املواقف  السترشاف  املنطقة  لدول  الفرصة  إتاحة  يف  تساعد 
مختلف القضايا أو عىل األقل استرشاف مالمح هذه املواقف ومعرفة املنطلقات  

استرشاف رد القدرة عىل  تعد  منها؛ ولذا  تنطلق  أو التي  األمريكية  الفعل  ود 
املواقف املتوقعة من إدارة بايدن إزاء تطور ما أو سلوك معني من أي طرف،  
أمراً أساسياً وجوهرياً يساعد يف رسم السياسات اإلقليمية ووضع دول املنطقة 

 .5سيناريوهات ملواقفها وتوجهاتها مسبقاً، ولو نسبيا 

 

حول أدوار املسؤولني املحيطني بالرئيس األمرييك، خصوصاً وزير الخارجية ومستشار األمن القومي. أنظر: د. أحمد نوري  .4
مركز العرص للدراسات االسرتاتيجية،    النعيمي، عملية صنع القرار يف السياسة الخارجية، الواليات املتحدة أمنوذجاً )لندن،

 . 705 – 685( ص ص  2013

عن    الرجوعميكن   .5 فضالً  بايدن،  لجو  االنتخابية  وبالحملة  الدميقراطي،  بالحزب  الخاصة  الوثائق  إىل  هذا  يف 
حث  كثرية من خالل وسائل اإلعالم ومراكز الب  مرات الترصيحات واألفكار التي عّب عنها أعضاء فريق بايدن الرئايس  
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 أجندة بايدن الرشق أوسطية  -2

تتضمن أجندة بايدن الرئاسية العديد من القضايا امللحة التي تتطلب منه رسعة  
وكان بايدن قد تحدث عن بعض هذه القضايا يف    .النظر إليها ووضع حلول بشأنها 

مجلة   يف  نرشه  أكتوبر    ”Foreign Affairs“مقال  إجراء  2016يف  قبل  أي   ،
 إىل البيت األبيض، حيث قال:  ، ووصول ترامب  2016االنتخابات الرئاسية يف نوفمّب  

الغريب،   الكرة  نصف  توحيد  أمور:  عدة  املقبلة  اإلدارة  عاتق  عىل  "سيكون 
القوى   مع  املعقدة  العالقات  وإدارة  آسيا،  يف  ورشاكاتنا  تحالفاتنا  وتعميق 
املناخ   تغري  مثل  للحدود  العابرة  الخطرية  للتحديات  والتصدي  اإلقليمية، 

 .6واإلرهاب" 

 مام طرحه بايدن يف هذا املقال الذي اعتُّب ما جاء به نصائح  وقد بدا واضحاً 
لإلدارة األمريكية آنذاك، نزوعه إىل االنفتاح عىل العامل، واالنخراط يف مشكالته، 
العاملية  الشؤون  إلدارة  والرضورية  املهمة  والعواصم  واشنطن  بني  والتنسيق 

 واإلقليمية. 

الن تلك  اتجاه  عكس  ترامب  إدارة  سري  يف  وبعد  بايدن  مهمة  صارت  صائح، 
تنفيذها أكرث إلحاحاً عندما توىل املنصب الرئايس، وهو ما أعلنه بنفسه يف أكرث  

 
  ( وهي وثيقة سياسات الحزب الدميقراطي Democratic Party Platform 2020) والتفكري األمريكية. أنظر مثالً

العام للحزب   صفحة، كان نصيب    91ومكونة من    2020أغسطس    18يف  لألعوام األربع املقبلة. وأقرها املؤمتر 
 يل: .  وذلك عىل الرابط التاالرشق األوسط منها الصفحتني األخريتني

https://www.demconvention.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-07-31-Democratic-
Party-Platform-For-Distribution.pdf  

6. Joseph R. Biden, Jr, Building on Success ... Opportunities for the Next Administration, 
Foreign Affairs, Volume 95, Number 5, September/October 2016, p 57. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-08-07/building-success.  
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يناير    20من مناسبة، كان آخرها يف كلمته التي ألقاها خالل حفل تنصيبه يف  
األمريكية وأنه سيكون  2021 األمة"  الشديد عىل "وحدة  الرتكيز  ؛ فإضافة إىل 

لكل األمر الخارجي  رئيساً  العامل  يكيني، بدا واضحاً حرصه الشديد عىل طأمنة 
عىل السياسة األمريكية يف عهده، إىل حد أنه وعد مبستقبل أفضل ليس فقط  

 عامل أجمع.  وللللواليات املتحدة، بل 

االلتزام باستعادة النموذج األمرييك الذي يتطلع إليه العامل،    كام جدد بايدن 
قائالً: "سنقود ليس فقط بنموذج قوتنا ولكن بقوة منوذجنا.. سنكون رشيكاً  
قوياً وموثوقاً به من أجل السالم والتقدم واألمن". وكان بايدن أكرث رصاحة  

العامل"  ومبارشة حني قال  مشرياً إىل أن:    ؛ إنه "سيجعل أمريكا قوة للخري يف 
 .  7"أمريكا خرجت أقوى بعد االختبار وسنصلح تحالفاتنا يف العامل" 

جديدة   توجهات  عن  الخارجية  سياسته  بشأن  بايدن  ترصيحات  تكشف 
وأهداف عديدة تختلف عام كان سائداً يف عهد إدارة ترامب، وهو ما يشري  

ن منظور  إىل أنه سيتعاطى مع مختلف القضايا واألزمات مبنظور يختلف ع 
اإلدارة السابقة، األمر الذي سينطبق بالتأكيد عىل منطقتي الرشق األوسط  
من   بايدن  مواقف  عىل  الضوء  تسليط  السياق،  هذا  يف  وميكن،  والخليج. 
قضيتني رئيسيتني تشغالن املنطقة وهام أزمة امللف النووي اإليراين وقضية  

 السالم اإلقليمي. 

 

7. see: Joe Biden inauguration speech transcript, Politico, 1 January 2021. 
https://www.politico.com/news/2021/01/20/joe-biden-inauguration-speech-transcript-full-text-
460813  
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 امللف النووي اإليراين:  •

أنه يريد التفاوض مع إيران عىل نطاق واسع بحيث يكون االتفاق    كشف بايدن
نقطة بداية وليس الغاية النهائية ألي تفاهامت. وقبل   2015النووي املّبم عام  

 CNNإجراء االنتخابات الرئاسية األمريكية بأسابيع، كتب بايدن مقاالً لشبكة  
ان.  وكان من بني ما  تناول فيه رؤيته لقضايا وجوانب التعامل املطلوب مع إير 

إىل   إضافة  الصاروخية،  الّبامج  وبحث  النووي،  االتفاق  بنود  توسيع  أدرجه، 
ملفات سياسية أخرى، بعضها إقليمي كنفوذ إيران يف الرشق األوسط، وبعضها  

 .  8داخيل مثل انتهاكات حقوق اإلنسان واملعتقلني السياسيني يف إيران 

تحرك مبكراً يف هذا االتجاه، وحاول تهيئة الظروف لهذا التحرك   ويبدو أن بايدن
توليه رسمياً   قبل  الستار  عنها  أُزيح  مفاجأة  إذ كشفت  عليه إرسائيل،  فأطلع 
بالفعل إجراء   إدارته كانوا قد بدأوا  بأيام قليلة، أن مسؤويل  الرئايس  املنصب 

ومام   ؛2015املّبم    محادثات هادئة مع إيران بشأن العودة إىل االتفاق النووي
يشري إىل أهمية وجدية تلك االتصاالت واملباحثات، أن الجانب األمرييك أطلع  

 . 9إرسائيل عليها 

كام كانت إرسائيل أوىل الدول التي بدأت اإلدارة الجديدة يف إجراء مشاورات 

 

8. Joe Biden, there’s a smarter way to be tough on Iran, CNN, 13 September, 2020. 
https://edition.cnn.com/2020/09/13/opinions/smarter-way-to-be-tough-on-iran-joe-
biden/index.html 

9. “Biden team already holding talks with Iran on US return to nuclear deal”, Times of Israel, 16 
January 2021. 
https://www.timesofisrael.com/report-biden-team-already-holding-talks-with-iran-on-us-return-
to-nuclear-deal/  
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معها عىل مستوى رفيع. حيث استقبلت واشنطن، يويس كوهني، مدير جهاز  
اإل  بأيام.  االستخبارات  رسمياً  بايدن  تويل  بعد  )موساد(  الخارجية  رسائيلية 

وتعكس هذه املشاورات املبكرة حرصاً أمريكياً عىل استكشاف آفاق ومحاذير 
 التفاهم مع إيران. 

تبدو األمور، يف املجمل، وكأنها تسري باتجاه تفاهامت جديدة بني إيران وإدارة 
ت فطهران  دوافعه،  الطرفني  من  ولكل  العقوبات  بايدن،  رفع  إىل  بشدة  تطلع 

أزمة كوفيد  تفاقمت بفعل  التي  االقتصادية  األعباء  يعتّب  19-لتخفيف  بينام   ،
بايدن أن االنسحاب من االتفاق النووي كان أحد أهم أسباب التوتر اإلقليمي  

 يف الرشق األوسط، وتعريض الجنود األمريكيني للخطر.  

تفاق النووي وتجديده تصطدم مبجموعة  غري أن تلك الرغبة املتبادلة يف إحياء اال 
الخطوة   يبدأ  الذي  الطرف  العقبات؛ تشمل جوانب إجرائية مثل تحديد  من 
الواليات   تخفف  هل  مبعنى  األول،  التنازل  سيقدم  من  أدق  بتعبري  أو  األوىل 
النووية   نشاطاتها  طهران  توقف  أم  أوالً  العقوبات  من  األمريكية  املتحدة 

 املناقضة لالتفاق؟ 

اإليراين،   -عوامل أخرى موضوعية أخرى، قد تبطئ وترية التقارب األمرييك    ومثة
القوى  موازين  تشمل  والتي  اإليراين،  القرار  عىل  الداخلية  القيود  أهمها  من 
حساب   عىل  )املتشددين(  املحافظني  صالح  إىل  مييل  الذي  املؤسيس  والنفوذ 

وال العامل  عىل  االنفتاح  إىل  ميالً  األكرث  القوى اإلصالحيني  مختلف  مع  تفاهم 
 الغربية مبا فيها الواليات املتحدة األمريكية. 

وتّبز يف هذا السياق أيضا أهمية عامل الوقت، حيث ستجرى انتخابات الرئاسة  
، وقد تأيت برئيس جديد، أشارت توقعات إىل أنه قد يكون  2021اإليرانية يف يونيو
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املتشددين  املحافظني  معسكر  عىل  املحسوب  الثوري  الحرس  الذين 10من   ،
ا روحاين  حسن  الحايل  الرئيس  عن  توجهاتهم  يف  عىل  يختلفون  ملحسوب 

 اإلصالحيني.  

ويعني هذا الوضع أن هناك أشهراً قليلة فقط أمام واشنطن وطهران )تحت 
رئاسة روحاين( للتفاوض ليس بالرضورة للتوصل إىل اتفاق، وإمنا لتحديد أهداف  
وأجندة التفاوض وإحداث تقدم ولو جزيئ يف مساراتها، وإال سيتوجب االنتظار  

لرئيس اإليراين الجديد مقاليد الرئاسة يف أغسطس شهرين إضافيني حتى يتوىل ا
النووي   التفاوض  فريق  تشكيلة  تعديل  رمبا  أو  تشكيل  يف  يبدأ  ثم  املقبل، 

 . 11اإليراين 

األطراف  مواقف  الداخلية، وهو  البيئة  عن  أهمية  يقل  ال  آخر  عامل  وهناك 
إرسائيل،  األخرى املعنية بامللف النووي اإليراين التي تشمل بعض دول املنطقة و 

إضافة إىل العواصم األوروبية الرئيسية، ففي حني تتجه إدارة بايدن بقوة إىل 
التامس جوانب التفاهم مع إيران، ستجد نفسها مطالبة بتقديم ضامنات إىل  
أمن   عىل حساب  التفاهامت  تلك  تكون  بأال  وإرسائيل،  العربية  الخليج  دول 

أنه سيكون عليها، يف   الدول. كام  تلك  ذاته، أخذ وجهة نظر ومصالح  الوقت 
 األوروبيني ورؤاهم يف االعتبار.  

 

10. Bobby Ghosh, “Iran’s Next President Could Be a Military Man”, Bloomberg, October 13, 2020, 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-10-13/iran-s-next-president-could-be-a-
military-man  

11. Henry Rome, Reviving the Iran nuclear deal will be harder than it looks, The Washington Post, 23 
November 2020. 
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/11/23/reviving-iran-nuclear-deal-will-be-harder-
than-it-looks/  
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وفيام بدأ مسؤولو إدارة بايدن بالفعل إطالع إرسائيل عىل طبيعة ومستجدات  
التواصل الجاري مع إيران، كام سبقت اإلشارة، فإنه مل يتضح إىل اآلن، ما إذا  

 عىل مسار  كان قد تم إطالع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أيضاً 
هذا التواصل؛ لكن األهم من هذه العملية هو أن تتوافق التفاهامت املحتملة  
واالتفاقات املتوقعة بني طهران وواشنطن، مع متطلبات ومقتضيات أمن دول  
املنطقة، وهو ما يستلزم بدوره توسيع تلك التفاهامت بحيث ال تقترص عىل  

آخ ملفني  تشمل  أن  يجب  بل  فقط،  النووي  عضوياً  امللف  مرتبطني  رين 
 بالتوجهات النووية اإليرانية؛ وهام:  

املنطقة   • يف  اإليرانية  الجيوسرتاتيجية  والتحركات  السياسية  التوجهات 
 ومحاوالتها التمدد يف دول الجوار الجغرايف لها؛ 

وقدرات إيران التسليحية املوازية للّبنامج النووي، وتحديداً أنشطة وبرامج  •
 وخية. تطوير القدرات الصار 

إذ تشكل تحركات   التعاون"،  امللفني مصدر قلق لدول "مجلس  وميثل هذين 
االستقرار   وعدم  للقالقل  أساسياً  مصدراً  األوسط  الرشق  منطقة  يف  إيران 
نزاع ومصادر   بؤر  إىل  بتحركاتها  حولتها طهران  مناطق  يف  اإلقليمي، خصوصاً 

كام الدول.  لهذه  الحيوي  املجال  قلب  يف  تقع  مبارش  القدرات تهديد  تعد   
التسليحية اإليرانية وخاصة الصاروخية مصدراً للقلق الشديد لدى دول املجلس  
يف   التسلح  سباق  من  نوعاً  وتشعل  القامئة  القوى  موازين  تهدد  أنها  باعتبار 
املطالب   قامئة  رأس  عىل  امللفني  هذين  يكون  أن  بالتايل،  والبد،  املنطقة. 

 ي اتفاق أو تفاهم جديد مع طهران.واالستحقاقات التي يجب إدراجها يف أ 
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ويثري ملف قدرات إيران التسليحية وخاصة القدرات الصاروخية، مخاوف لدى  
األوروبيني  إرشاك  بايدن  إدارة  ينبغي عىل  أوروبا، حيث  دول  آخر هو  طرف 
وطأمنتهم بشأن التفاهم مع إيران، فلدى العواصم األوروبية قلق حقيقي إزاء  

اإلي  العسكرية  من القدرات  وغريها  بالصواريخ  املتعلقة  تلك  سيام  ال  رانية، 
األسلحة التي بإمكانها حمل رؤوس نووية عىل وجه الخصوص أو استخدامها  

 ضمن منظومات تسليح فوق تقليدية.  

عن  أسفرت  التي  النووية  املفاوضات  يف  أصيالً  كانت رشيكاً  أوروبا  أن  فرغم 
أن لديها شكوكاً متزايدة يف قدرات ، إال  2015خطة العمل املشرتكة الشاملة لعام  

املالئم   أنه من  املقابل،  يرون، يف  األوروبيني  لكن  العسكرية ونواياها؛  طهران 
؛ ما يعني رغبة أوروبا يف  12بحث الجوانب األخرى غري النووية بشكل منفصل 

طرح كافة امللفات والقضايا الخالفية مع إيران عىل مائدة التفاوض، مع عدم 
امللف النووي بالقضايا األخرى، وهو املوقف ذاته الذي كانت أوروبا تتبناه  ربط  

الرسمي حول   التفاوض  التي سبقت  التمهيدية واملشاورات  املفاوضات  خالل 
 . 13االتفاق النووي ثم أثناء التفاوض

إنتاج   مجال  يف  طهران  أحرزته  الذي  والتقدم  املتالحقة  التطورات  ومع 
صوصاً الصواريخ البالستية القادرة عىل حمل رؤوس  املنظومات الصاروخية، خ

 

12. Loveday Morris and  Erin Cunningham, Europe sees a narrow window for Biden to revive Iran 
nuclear deal, The Washington Post, 17 Jan 2021. 
https://www.washingtonpost.com/world/europe/iran-nuclear-europe-
biden/2021/01/16/b0e45352-54f1-11eb-acc5-92d2819a1ccb_story.html  

13. Kelsey Davenport and Elizabeth Philipp, A French View on the Iran Deal: An Interview with 
Ambassador Gérard Araud, Arms Control Today, Volume 46, Issue No 498, July/August 2016. 
https://www.armscontrol.org/act/2016-07/interviews/french-view-iran-deal-interview-
ambassador-g%C3%A9rard-araud  
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نووية أو فوق تقليدية، فإن هذه املسألة تزداد جدارة بالبحث والتحليل من  
األساسية   األهداف  تحقيق  يف  امللفات،  بني  الفصل  أو  الربط  جدوى  زاوية 
املطلوبة التي تتمثل يف تحجيم قدرات إيران العسكرية وضبطها سواء النووية  

 ها، وترشيد سلوكها السيايس وتحركاتها اإلقليمية.  أو غري 

وإذ تعتمد إيران عىل الجمع املتناغم بني قدراتها العسكرية سواء التقليدية أو 
االجتامعية   واألذرع  الحلفاء  يف  متمثلة  السياسية  وأدواتها  التقليدية،  فوق 

ي أن يكون  والعقائدية؛ فإن التعاطي مع هذه املسارات املتوازية واملنسقة، ينبغ
وبحكم   بطبيعتها  مرتابطة  ملفات  بني  يفصل  ال  ومتوازي  ُمنَسق  بشكل  أيضاً 

 التوظيف اإليراين الشامل لها معاً.

وحتى ميكن أو باألحرى يسهل تحقيق تلك املطالب أو الضامنات، يجب عىل  
التعاون   مجلس  دول  خصوصاً  األوسط،  الرشق  ودول  )أوروبا  الطرفني 

التحرك رسيعاً  إيراين قد ال  الخليجي(  أمرييك  اتفاق أو تفاهم   الستباق أي 
يلبي مطالب واحتياجات الطرفني؛ وال بد هنا من العودة إىل فرتة مفاوضات  

يف  1+ 5)  املشاركة  األوروبية  الدول  طروحات  اتسمت  حيث  النووية،   )
عىل   متلهفة  كانت  التي  أوباما  بإدارة  مقارنة  والحياد،  بالتوازن  التفاوض 

تفاق، ما انعكس يف تضمني "مذكرة العمل الشاملة" صياغات  التوصل إىل ا 
 وبنود كان لألوروبيني تحفظات عليها.  

املسؤولني   ببعض  اتفاق  إىل  التوصل  عىل  أمرييك  التهافت  هذا  دفع  وقد 
األوروبيني يف تلك الفرتة إىل اتهام إدارة أوباما بالتساهل يف املفاوضات، حرصاً  

شأن   ومن  االتفاق.  إنجاز  عىل  عىل  كبرية  مسؤولية  تضع  أن  التجربة  تلك 
األوروبيني، بعدم إطالق العنان أمام إدارة بايدن ملبارشة التفاوض مع طهران 
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. وينطبق األمر ذاته عىل دول الرشق األوسط، وتحديداً املُهددة 14بشكل منفرد
 منها بالخطر اإليراين مبختلف أشكاله وتجلياته اإلقليمية املمتدة عّب اإلقليم. 

 السالم اإلقليمي:  •

اهتم ترامب برتجمة التوجه السلمي التعاوين بني دول املنطقة إىل واقع ملموس 
واتفاقات مؤطرة له، متهيداً ملزيد من عمليات االنسحاب األمرييك من املنطقة،  
سياسياً وليس فقط عسكرياً، وذلك عّب "هيكلة" وتثبيت واقع إقليمي جديد  

ار والتامسك الذايت، مبا يقلل الحاجة إىل الحضور  يتسم بدرجة عالية من االستقر 
 والرعاية األمريكية املبارشة واملستمرة لألوضاع اإلقليمية يف الرشق األوسط.  

بايدن يسري  أن  الصدد،  هذا  يف  املتوقع،  مع   ومن  اتساقاً  نفسه،  الطريق  يف 
توجهاته الخارجية العامة بالتحلل من أية التزامات تدخلية مكلفة لـ واشنطن  
يف أقاليم وملفات مل تعد املصالح األمريكية فيها تستوجب تحمل تلك التكلفة،  
التحالفات   العامل، واستعادة  وذلك دون اإلخالل مبوقفه املبديئ باالنفتاح عىل 

 دولية، وإعادة بناء ثقة الحلفاء يف واشنطن.  األمريكية ال

القيادة  إىل  إرسائيل  بضم  األمريكية  الدفاع  وزارة  قرار  السياق،  ويأيت يف هذا 
املركزية األمريكية، بعد اتجاه عدد من الدول العربية إىل إقامة عالقات مع تل  
املرتبطة  العسكرية  والرتتيبات  العمل  آليات  تغيري  هذا  ويعني  أبيب، 

 

14. Aniseh Bassiri Tabrizi, Darya Dolzikova and Tom Plant, The Biden Presidency: What Role for the 
UK on Iran? Royal United Services Institute for Defense Studies (RUSI), 22 January 2021. 
https://rusi.org/commentary/biden-presidency-what-role-uk-iran  
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القيادة بال التوجه    15تهديدات املحتملة يف نطاق عمل  األمر الذي يتامىش مع 
الرشق   يف  املبارشة  والعسكرية  األمنية  األعباء  من  بالتخفيف  العام  األمرييك 
األوسط، وزيادة االعتامد عىل حلفاء واشنطن يف املنطقة. ورغم وجود توجه 

يكيني، برضورة استمرار  قوي لدى بعض املحللني وخّباء السياسة الخارجية األمر
االنخراط املبارش يف منطقة الرشق األوسط، إال أن هذا التوجه ما يزال غري كاٍف  
لدفع دوائر صنع السياسة الخارجية األمريكية إىل مراجعة سياسة االنسحاب  

 . 16من املنطقة واالتجاه رشقاً 

الفلس القضية  بالسالم يف منطقة الرشق األوسط، ما تزال  طينية متثل  وارتباطاً 
حجر الزاوية يف بناء أساس قوي للسالم واالستقرار اإلقليمي. وقد بات واضحاً  
توجهات   سيتبنى  أنه  إدارته،  أركان  وترصيحات  االنتخابية  بايدن  أجندة  من 
سياسية قريبة من تلك التي تبناها الدميقراطيون يف عهد الرئيس أوباما، وأنه  

القطيعة وخفض   إنهاء حالة  العالقات  سيسعى إىل  التوتر، واستئناف  مستوى 
 مع السلطة الفلسطينية.  

الدبلوماسية،   الحيوية  تعزيز  عىل  العمل  هذا  تحقيق  إىل  بايدن  وسيسعى 
مكاتب   وفتح  الفلسطينية،  للسلطة  األمريكية  املساعدات  ضخ  واستئناف 
"منظمة التحرير الفلسطينية" التي أغلقتها إدارة ترامب يف الواليات املتحدة،  

 

15. Seth j. Frantzman, Regional ramifications as Trump seeks to include Israel in CENTCOM, 
The Jerusalem Post, 16 January 2021. 
https://www.jpost.com/middle-east/regional-ramifications-as-trump-seeks-to-include-israel-
in-centcom-655568  

من أبرز األمثلة عىل طروحات وحجج أولئك الخّباء يف رضورة عودة الواليات املتحدة األمريكية إىل االنغامس   .16
 مجدداً يف منطقة الرشق األوسط، انظر:

Steven A. Cook, No Exit: Why the Middle East Still Matters to America, Foreign Affairs, 
Volume 99, Number 6, November/ December 2020, pp 133 – 142. 
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املتوقع أن تربط إدارة بايدن هذه اإلجراءات باستئناف املفاوضات بني  وم ن 
حل "الدولتني" كإطار    . كام ستتبنى إدارة بايدن17السلطة الفلسطينية وإرسائيل 

عام ملعالجة القضية الفلسطينية، عىل أن تجري تلك املعالجة وفق هذا املدخل،  
 بالحوار والتفاوض بني األطراف.

وهنا يّبز اختالف الرؤى بني إداريت بايدن وسلفه ترامب، فاألخري مىض قدماً يف 
لدول العربية  السعي نحو إقرار السالم وإقامة عالقات دبلوماسية وغريها بني ا

وإرسائيل، مبعزل عن وضع ومسار القضية الفلسطينية، وذلك انطالقاً من أن  
إحالل التفاهم والسالم بني الدول املهمة والفاعلة يف املنطقة سيساعد بدوره  

 عىل التوصل إىل حلول أو تسويات ملشكالت الفلسطينيني.  

ال إىل هذا  إشارات  أي  بايدن،  إدارة  أركان  عن  يصدر  الدائرتني،  ومل  بني  فصل 
العربية   العالقات  وهي  واألوسع  الفلسطينية،  القضية  وهي    - األضيق 

"إبراهيم"   اتفاقات  يدعمون  إدارته  ومسؤويل  بايدن  أن  صحيح  اإلرسائيلية. 
للسالم، كنموذج جدير بالتأييد للتوجهات السلمية والتعاونية بني دول املنطقة 

ارة بايدن، بدءاً به هو شخصياً، إىل الخّبة  وإرسائيل، إال أن انتامء كل مسؤويل إد
السياسية الدميقراطية ممثلة يف إداريت باراك أوباما، يدفع إىل االعتقاد بأن بايدن  
وفريق السياسة الخارجية الخاص به، سيسريون عىل نهج أوباما يف اعتبار أن 

ال اإلقليمي يف  لالستقرار والسالم  أساسية  بوابة  الفلسطينية هي  رشق  القضية 
األوسط. وهو ما تؤكده املواقف العلنية التي صدرت بالفعل عن إدارة بايدن  

 يف هذا الخصوص، خصوصاً وزير الخارجية أنتوين بلينكن. 

 

، بريوت،  122تقدير اسرتاتيجي رقم  يف انتخابات الرئاسة األمريكية وانعكاساته عىل القضية الفلسطينية"،  "فوز بايدن .17
 . 7- 6، ص ص 2020مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، نوفمّب  
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وتتفق هذه التوجهات الجديدة مع مواقف دول "مجلس التعاون الخليجي"  
الفلسطينية  املشكلة  إيالء  إعادة  إىل  تسعى  التي  املحورية،  العربية    والدول 

ترامب،   والية  خالل  األمريكية  األولويات  قامئة  عىل  تراجعت  التي  أهميتها 
واالستعداد األمرييك لالنخراط مجدداً يف الجهود السياسية واالقتصادية املرتبطة  
تلك   متثل  أن  توقع  ضوء  يف  خاصة  الفلسطينية،  للقضية  محتملة  بتسويات 

رضورية  استحقاقات  بايدن،  إدارة  منظور  من  ومتاسك    التسويات،  لتثبيت 
 التوجهات "السالمية" املبارشة بني دول عربية وإرسائيل. 

 : الخليج وسياسة بايدن الخارجية اً رابع

مضت أربعة عقود منذ تشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نجحت  
خاللها دول املجلس يف بناء منظومة عالقات قوية مع الواليات املتحدة، تتسم  

تنوع والتامسك واالستقرار. وقد مرت تلك املنظومة مبحطات  بالديناميكية وال
واختبارات مهمة، بدءاً من الحرب العراقية اإليرانية يف مثانينيات القرن املايض، 

وما   2001سبتمّب   11، وبعده أحداث 1990ثم االحتالل العراقي للكويت عام 
ادة أمريكية،  تالها من حملة دولية وتنسيق عاملي لجهود مكافحة اإلرهاب بقي

.  2011وموجة االنتفاضات الشعبية يف  ،  2003ثم االحتالل األمرييك للعراق يف  
يف   اإليراين  النووي  االتفاق  قضايا    2015وأخرياً  سطح  إىل  مجدداً  يعود  الذي 

 مع قدوم إدارة بايدن.   2021املنطقة املطروحة بقوة يف 

رؤساء أمريكيني، أربعة    خالل تلك العقود، تعاملت دول "مجلس التعاون" مع ستة 
دونالد   االبن،  بوش  األب، جورج  بوش  ريجان، جورج  )رونالد  منهم جمهوريون 
ترامب( واثنان دميقراطيان )بيل كلينتون، باراك أوباما(. ويف املحصلة، مل تتعرض  

 العالقات بني الجانبني عّب مختلف املحطات املذكورة إىل انقطاع أو انكسار.  
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إرجاع استقرار ومتاسك العالقات فقط إىل مرونة أو حنكة ومن الصعوبة مبكان  
التطورات  تباين  العالقات، خصوصاً يف ظل  الطرفني أو كليهام يف إدارة  أي من 
التي شهدتها تلك العقود األربعة، واختالف املنطلقات والتوجهات العامة للرؤساء 

أخرى وثيقة   األمريكيني بني دميقراطيني وجمهوريني؛ ما يعني أن هناك روابط 
متثلت يف املصالح االسرتاتيجية املشرتكة التي متكنت من تحصني عالقات الجانبني 
ضد تأثريات الصدمات واالختبارات التي تعرضت لها، وتجاوزت بها االختالفات 
بني اإلدارات األمريكية املتعاقبة، وذلك عىل الرغم مام أثبتته الخّبة العملية من 

الجمهوريني  الرؤساء  الخليجية،   أن  والسياسات  املواقف  من  قرباً  األكرث  كانوا 
 . 18واألكرث تفهامً ملتطلبات وأوضاع املنطقة، خاصة عىل الصعيد األمني

 خطوات استباقية رضورية: 

الشك أن هذه العالقات التي تتسم بالديناميكية والتنوع واالستقرار متنح دول  
"مجلس التعاون الخليجي" القدرة عىل التعامل مع إدارة بايدن التي تُعتّب إىل  
حد بعيد وريثة إلدارة أوباما؛ إذ ينبغي عىل هذه الدول استباق ما قد يرتتب  

تداعي اإلدارة وسياستها من  تلك  أمر  ميثل عىل توجهات  أمنها، وهو  ات عىل 
الراهنة   سواء  بها،  تحيق  التي  التهديدات  خطورة  إىل  بالنظر  عليا،  مصلحة 
املتمثلة يف استفحال الخطر اإليراين بشكل مبارش أو غري مبارش، وانتشار التطرف  
الخطر  تعاظم  املتوقعة جراء  أو  املنطقة  يف  املسلحة  النزاعات  وبؤر  والعنف 

التو  حال  مراعاة اإليراين  دون  طهران  مع  أمريكية/غربية  تفاهامت  إىل  صل 
 املصالح واالحتياجات الخليجية/العربية األمنية يف الدرجة األوىل. 

 

18. Abdul Khaleq Abdulla, the 2020 American election: A view from the Gulf, Middle East Institute, 
23 October 2020. 
https://www.mei.edu/publications/2020-american-election-view-gulf  



 

 

 

30 

وقد كان لدول املنطقة تجربة سابقة مع إدارة أوباما، التي ميكن اعتبارها إىل 
حد كبري النسخة األصلية من إدارة بايدن؛ وهي تجربة االتفاق النووي الذي 

ى التفاوض ثم االتفاق حوله، مبعزل عنها، وهو ما كان خطأً فادحاً يجب  جر 
بذل جهود كبرية وعاجلة مع اإلدارة الوريثة )إدارة جو بايدن( يك ال تنزلق إىل  

 تكراره. 

بايدن إىل عدم  إدارة  أركان  الحذر، خصوصاً يف ظل ميل بعض  وينبغي هنا 
إذ  األوسط.  الرشق  ملفات  االنخراط   االنغامس بشكل قوي يف  أنه حتى مع 

مجدداً يف التفاوض النووي مع إيران، فسيكون هذا التفاوض عىل األرجح يف 
أضيق نطاق ممكن. أي لن تكون لدى اإلدارة نية مسبقة أو توجه نحو توسيع 
نطاق املشاركة فيه، كجزء من إعامل مبدأ االنخراط بالحد األدىن الرضوري،  

 وليس أكرث.  

عاء ما أشار إليه أنتوين بلينكن، وزير الخارجية األمرييك ومن املفيد هنا استد
، حيث ذكر  2020الجديد، يف حوار له مبعهد هدسون األمرييك يف شهر يوليو  

ووقت   موارد  تخصيص  إىل  ستتجه  بالرئاسة،  فوزه  حالة  يف  بايدن،  إدارة  أن 
، فقد وميزانية أعىل ملناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا. أما بالنسبة للرشق األوسط 

الرشق  يف  أكرث  وليس  أقل  سنعمل  أننا  "أعتقد  ورصيح  مبارش  بشكل  قال 
 . 19األوسط"

 

19. Walter Russell Mead, Dialogues on American Foreign Policy and World Affairs: A Conversation 
with Former Deputy Secretary of State Antony Blinken, Hudson Institute, 9 July 2020, p 6. 
https://s3.amazonaws.com/media.hudson.org/Transcript-
%20Dialogues%20on%20American%20Foreign%20Policy%20and%20World%20Affairs-
%20A%20Conversation%20with%20Former%20Deputy%20Secretary%20of%20State%20Antony%
20Blinken.pdf  
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بالتساهل والنعومة يف التعاطي مع   2015من ناحية أخرى، فقد اتسم اتفاق عام  
املتعددة  بأوجهه  بقية جوانبه وأشكاله  إىل  يتطرق  اإليراين، ومل  النووي  الخطر 
الخليج  ينبغي عىل دول  بالتايل،  ومذهبياً.  وسياسياً  والخفية، عسكرياً  الظاهرة 

هي جميعاً عرضة لذلك الخطر العمل العربية بالتضافر مع بقية دول املنطقة و 
بشكل فوري ومبارش وقوي من أجل املشاركة والتأثري يف أي ترتيبات إقليمية أو 
تفاهامت ذات طابع يتجاوز حدود العالقات الثنائية، سواء بني الواليات املتحدة 

 األمريكية وإيران، أو بني أية أطراف من داخل اإلقليم أو خارجه. 

الرضو  أن وترية  ويرتبط وجه  أهمها  بأكرث من سبب،  ذلك،  رة واالستعجال يف 
العمل يف الّبنامج النووي اإليراين منذ انسحاب الواليات املتحدة منه يف مايو 

وإىل اآلن، تدعو إىل القلق بل والفزع من اقرتاب طهران من امتالك   2018عام 
يف أنشطتها قدرات نووية، وحتى إن كانت إيران تستخدم معدل التقدم املتزايد  

دون   املتحدة  الواليات  مع  التفاوض  سقف  ورفع  سياسياً  لتوظيفها  النووية، 
 الوصول إىل الحيازة الفعلية لتلك القدرات. 

ارتفاع الكلفة السياسية التي ستحصل عليها طهران أو عىل   ومعنى هذا أيضاً 
اً من  األقل ستطلبها خالل مجريات العملية التفاوضية. ما يعني يف النهاية مزيد

تساوي   املنطقة،  دول  وبقية  العربية  الخليج  دول  عىل  واملخاطر  التهديدات 
أو   تقليدية  أو فوق  التي إن مل تكن مبارشة نووية  اإليرانية  املكاسب  مبارشة 

اسرتاتيجية وسياسية، وهي ليست أقل خطورة  -عسكرية تقليدية، فستكون جيو
 مل لألمن.عىل األمن القومي الخليجي والعريب، باملعنى الشا

ونقطة البدء يف هذا التحرك املطلوب، تكون بإجراء اتصاالت وتقديم طلبات  
وليس  األوسط،  الرشق  يف  اإلقليمي  بالوضع  املعنية  األطراف  ملختلف  عاجلة 
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األوروبية   والعواصم  األمريكية  اإلدارة  وتحديداً  فقط.  اإليراين  النووي  امللف 
دولتني الحليفتني إليران. عىل أن يكون  الرئيسية، باإلضافة إىل روسيا والصني ال

املطلب األول واملبديئ من تلك الدول، أن تكون دول الخليج العربية طرفاً يف 
أية مفاوضات أو ترتيبات جديدة تجري بلورتها مع إيران. وأال تقترص أجندة  
النووي حرصياً، بل يجب   الّبنامج  النطاق املحتمل لالتفاق، عىل  التفاوض أو 

الجوانب السياسية ومسارات ومضامني الدور اإلقليمي كحزمة شاملة    إدراج كل
 مرتابطة. 

ومن شأن املصالحة الخليجية التي متت قبل أسابيع قليلة، أن تسهم يف تقوية 
الرؤى  يف  توافقاً  ويعكس  متسقاً  يكون  أن  يفرتض  الذي  الخليجي  املوقف 

املطروحة.   اإلقليمية  االستحقاقات  تلك  بشأن  التنسيق والتقديرات  أن  إال 
والتفاهم عىل املستوى الخليجي، ال يغني عن رضورة إحداث تنسيق وتفاهم 
أيضاً عىل النطاق العريب األوسع من خالل وضع الجهود املفرتضة للتواصل مع 
إدارة بايدن وكذلك مع األطراف الغربية األخرى املعنية باستقرار املنطقة، تحت 

العربية. ما سيمنح تلك التحركات والجهود   مظلة عربية واحدة هي جامعة الدول 
زخامً وقوة دفع وصدقية لدى األطراف الدولية، خصوصاً يف ظل وجود عالقات 
ووثيقة  متنوعة  وروابط  اسرتاتيجية  اقتصادية  مصالح  إىل  تستند  وقوية  جيدة 

 لبعض القوى الكّبى سواء الغربية أو روسيا أو الصني، مع دول عربية محورية.

يعني ذلك استبعاد دول أخرى مهمة، مثل إرسائيل، ويف ظل عدم امتالكها وال  

بشكل   إما  معها  التعامل  يتم  أن  األنسب  فإن  العربية،  الدول  كل  مع  عالقات 

إطار   عّب  بشكل جامعي  أو  معها،  عالقات  لديها  التي  الدول  من خالل  فردي 

لخدم العالقات  تلك  توظيف  يف  يساعد  مبا  معها،  الدول  هذه  هدف  يجمع  ة 

 مشرتك ومصلحة جامعية، هي تحجيم ووقف الخطر اإليراين.
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اإلعالم   إدارة  مدير  منصب  الصوايف  خلفان  محمد  أ.  حالياً  يف  يشغل  الّبملاين 
للدراسات   اإلمارات  مركز  لدى  عمل  هذا  وقبل  االتحادي،  الوطني  املجلس 
اإلعالم،   إدارة  يف  الخليجية، ومحرراً  الشؤون  يف  باحث  االسرتاتيجية  والبحوث 
العالقات   العلمي، وهو حاصل عىل درجة املاجستري يف  النرش  اً إلدارة  ومدير 

 الدولية من جامعة كوفنرتي يف بريطانية. 

يكتب أ. محمد خلفان مقاالت أسبوعية يف عدد من الصحف اإلماراتية مرتبطة  
بقضايا اإلسالم السيايس وإيران منها: االتحاد، البيان، بوابة العني اإلخبارية، وله  
عمود شهري يف مجلة درع الوطن، ومجلة الجندي، ومجلة اإلمارات الثقافية.  

تلفزيونية يُديل فيها برأيه حول السياسات  كام يشارك األستاذ يف برامج حوارية 
 الخارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 


