الشرق الوسط رابعا في أولويات بايدن ...وإيران االمتحان الصعب
د .علي دربج

❊

المــقدمـة
تُعدّّقضاياّدولّالشرقّاألوسطّإحدىّأعقددّقضداياّاليااسداّالرايةاداّالعدىّع د ّإدايةّالدريا ّاألمريكدىّالقدادمّ
ةددبّيانددد ّأ ّنععامددمّمع دداّيامعخددامّتددا

ّحع د ّوإ ّلددتّت ددهّم د ّاإدايةّالديخبقراطادداّاليدندددةّيععدددةّع دداّ

يحكتّتيربع اّالط ّبي هّمع اّفىّع دّإدايةّالريا ّاألسبقّياياكّأ ّوباماّ .
أمدداّاليددب ّفددىّم د ّالعقددد ّواعددبدّإل د ّ ب دداّتعع دقّبباحدددةّمددهّأكثددرّالبعتددااّالعالخادداّت ّ ًمدداّفددىّا دراعات اّ

ّوأ مات اّوتبترات ا ّالعىّلتّتعبقفّم ّغرسّال اا ّالغاا ّفىّق ّالخ طقاّالعرباا ّحعثّنباةهّالعدندّمهّ
دول اّتطرّالعف اكّوالعخزيقّوالغرقّفىّيحرّمهّالفبض ّسعؤدّيّإل ّالخزيدّمدهّال ازعدااّاألم اداّوالحدرو ّ
الدات ااّالخيّحاّ .
مهّالخرةّحّأ ّتش دّاليااساّالرايةااّلإلدايةّالديخقراطااّاليدنددةّتيدا ّالشدرقّاألوسدطّةخ داّمدهّالعغععدراا ّ
مرع فدداّإل د ّحدددّّمدداّعددهّت ددكّ د دت اّتددللّإدايةّال دريا ّدو الدددّت ارم د

ّل ب دداّمثّ ددقّقطاعدداّّ-حي د ّي ىّ

الديخقراطععهّّ-معّسااسااّأمريكااّتق عدياّل باليااّالخعحدةّتيا ّالخ طقا؛ّفضلًّعهّأ اّّ-يحي ّتقدنرمتّ
ّأتفقددقّفددىّحخايدداّاألمددهّالقددبمىّوالخ دالحّاألمريكادداّيالخ طقددا ّوّاداّمددهّحدددّةّا عدددامّاالسددعقرايّواألمددهّاإق اخىّيالشرقّاألوسط ّوفاقخقّأ ماتهّوتحدياتهّ .
يالخقابم ّي ِ
يادلّالريا ّترام ّأ ّاليااساّالرايةااّإدايتهّت بااّفىّالشرقّاألوسط ّحقّققّفىّغضب ّ
ُ

اليد بااّالق ع دداّالخاضدداا ّ ياحددااّأكثددرّمخداّحقّقددهّأسددلفهّع د ّمدددىّعقددبدّمددهّالددزمه ّالّسدداّخاّيعدددّتبعاددعّ
"اتفاعاااّأبرامام"ّاألتعرة ّالعىّد َّ قّلخرح اّةدنددةّمدهّالعلقدااّبدعهّعدددّمدهّالددولّالر اياداّوالعرباداّمدعّ
اقعّمعغعّ ٍرّفىّالخ طقاّ .
«إسرايعم» ّوالعىّتؤ دّح بلّو ٍ

❊ باحث في القضايا اإلقليمية وأستاذ جامعي.
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أوال :بايدن ومحاوالت تحسين صورة أميركا ودورها القيادي العالمي
الّ كّّأ ّالعالتّال يّسعرثهّياند ّيععدّ مّالبعددّعدهّالعدالتّالد يّتبدر ّعدهّقدر ّع ددماّ دا ّ ايد ّالدريا
وتللّفعرةّالعيعع اااّحع خاّترأسّلي اّالعلقااّالرايةااّفىّمي

ّ

ّالشعبخّ.ف ظرياّاألحاديداّالعدىّلطالخداّ

الع ققّي مريكاّأضحقّمهّالعاييخ؛ّال دعه ّب غداّالب عداغب ّ ّم داف ّ درس ّ.خداّأ دهّيخكدهّل قدبىّاألتدرىّ ّ
ادياّمداّ
ال بعرةّوال غعرة ّيخاّفىّذلكّيوسااّوإن ار ّو بيياّالشخالاا ّأ ّ
ّتُحبطّيي بلاّالطخبحااّاألمريكادا ّ.د ً
بداّبعتاّالععاو ّالدولىّأكثرّاعبباّيال يباّألمعر اّ خاّمبّالحالّاال ّ .

مدرًّاياّوت درًاياّقددالّالدريا ّالخ عرد ّإ ّمدفددهّاألساسددىّفددىّالردداي ّمددبّإعددادةّاألمدريكععهّإلد ّ"يأسّالطاولددا"ّّ.

ل ددهّّ ددكمّم د اّاليدددولّتغع درّيشددكمّعخعددقّ.لقدددّ شددفّالببددا(ّالعددالخىّدكبيو ددا ّحدددودّالعبلخدداّوالدب بماسددااّ
الخععددددةّاألطدرارّوسددروّمددهّ والّال ظددامّالدددولىّال عب ارلددىّالد يّأ شد تهّأمريكدداّو ددرسّعاادت دداّلدده ّ.1خدداّأدّىّ
أيضّاًّإل ّتفاقتّاالتيامااّالخبةبدةّميبًقاّل احااّالخ افيااّاليعبسااسااّالخعيددة ّو يادةّالحياساااّيشد ّ
الياادةّالبط ااّوقضاياّمثمّأمهّالحدود ّإل ّاالقع ادّوالرعاياّال حاّا ّ .
واداّ
دديا ّواألضدعفّاقع
دعقطاياّسااس ًدااّوثقا ً
داديا ّواألكثدرّاس ً
ً
واقعّاً ّسععرأسّالريا ّياندد ّأمريكداّالخريضداّةي ً

مخداّ ا ددقّع اددهّفددىّأيّّوقددقّفددىّ

ددفّالقددر ّالخاضددىّ.إذاّأيادّأ ّند يحّفددىّالردداي ّ ّفيددبرّيحعددا ّإلد ّ

إق اوّعالتّمعشككّيشدّةّنعيا(لّعهّاسعقرايّأمريكداّوتخاسدك اّاليااسدىّوقدديت اّع د ّال.ادادةّ.ومد اّيع دىّأ ّ
الخ خ دداّاألولد د ّل د ّدريا ّاليدن دددّس ددع ب ّإا ددل ّالبع ددقّاألمعر ددىّالد د يّاد ددّععهّسااس ددااّت ارمد د ّالدات ا دداّ
والرايةااّ.سعباةهّياند ّأيبعّأ مااّمعرايطاّيشكمّالّن ف مّ:ةايحاّميععرة ّاقع دادّمع الدكّّ شدفّعدهّ
تفاوتااّاةعخاعااّواقع ادياّوطب.ااّعخاقداّو بعدرة ّواالسدعقطا ّاليااسدىّاليدام ّ خداّأ دايّةدبي ّيداكرّفدىّ
مي اّذيّأتل عاك ّوال يّ"أظ رّأ ّأمريكاّأابحقّدولععه؛ّوحكبماّ دندةّاال قيامّواتعللّوظافىّ ".
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فددىّالخح د ا ّالّيخكددهّلبانددد ّحددمّّأيٍّّمددهّم د ّالعحددديااّيي د بلاّأوّييددرعاّ.ف ددبّيخع ددكّاألدوااّالل مدداّ
اال ّل ددهّ ددمّم خدداّمددهّمد ّالخ ددامّالشدداقاّسدعرعبرّمدددىّ فا(تددهّفددىّإاددل ّاددبيةّ
لاكددب
ّمعاليدداّييايد ًدااّفعد ً
ً

أمعر اّالعىّمشخ اّترام

ّ.

ثانيا :الفريق الدبلوماسي السياسي والمني لبايدن
ل ددتّتخ ددعّاأل م دداّاال عقالا دداّالع ددىّنباة دداّالخر د دحّال ددديخبقراطىّالفد دايزّياال عراي ددااّاألمعر ا ددا ّة ددبّيان ددد ّّ د ددّ
والخعخث دداّبعخ دعّال دريا ّالحددالىّدو الدددّت ارم د ّعددهّالعي د اتّيال زيخدداّد ددّمددهّحيددتّقدرايّاتعادداي ّلفريقددهّاليااسددىّ
واألم ىّوالدب بماسىّ ّ.
اتع ددايّالد دريا ّالخ عرد د ّميعش دداي ّالق ددديتّأ ع ددب ىّب ع ددعهّ ددب يرّل رايةا ددا ّوالد د يّّ ددا ّق دددّ ددغمّوظ ددايفّ
دب بماسددااّوأمددهّقددبمىّم د ّإدايةّال دريا ّبعددمّ ع عددب ّومددهّضددخ اّم

د ّ اي د ّو يددرّالرايةادداّفددىّع دددّ

الريا ّياياكّأوباماّ .
ترر ّب ع عهّمهّةامعاّمايفايدّومهّ ااّّالحقبقّييامعاّ بلبمباداّ.2وع ددماّ دا ّياندد ّعض ًدباّفدىّمي د ّ
ّ
الشددعبخّ ّعخددمّب ع ددعهّ خدددنرّلفريقددهّفددىّلي دداّالعلقددااّالرايةادداّيخي د ّالشددعبخّقبددمّمغاديتددهّل عخددمّفددىّ

حخ داّياندد ّالرياسدااّلعدامّ ّّ.2008خداّ دايكّب ع دعهّفدىّت سدا ّ در ا ّ WestExec Advisorsومدىّ
ر اّإسعراتايااّسااسااّ ّمعّماشعمّف بي بيّ ّإحدىّ بايّميؤولىّالب عاغب ّفىّع دّأوباماّ .
ُّن ظرّإل ّب ع عهّفىّةخاعّأ حدا(ّوا د طهّع د ّأ دهّ در

لًّعالادّاًّل د اّالخ
ّمؤمدمّتد مع ّ

اتعا دداي ّلاك ددب ّأكب ددرّدب بماس ددىّأمريك ددىّإلد د ّأ ّم دددرّيان ددد ّالخعخث ددمّف ددىّتعع ددعهّأ د درا

د

ّحعدثّيشدعرّ
ّذويّتبد درةّف ددىّ

م اا ّو اييداّييايداا ّمدبّالعدبدةّإلد ّاسدعراتايااّاليااسداّالرايةاداّالعدىّتعطدىّاألولبيداّل عحالفدااّ ّع د ّ
الً"ّّ.ومبّماّعبرّع دهّياندد ّمدهّتدللّقبلدهّفدىّمدؤتخرّ
عك ّسااسااّالريا ّترام ّالقايخاّع ّ"أمريكاّأوّ
احافىّ""لقدّمري اّيال ثعرّمهّالضريّتللّالي ّبااّاأليبعّالخاضااّ ّمدهّوة داّ ظدري ّ.حدهّيحاةداّإلد ّ
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إعددادةّب ددا(ّمؤسيددات اّوقبت دداّالعام دداّل د عك ّالقددبةّال ام دداّوالع دّدبوّفددىّب ددد ا ّ.حددهّيحاةدداّإل د ّالعر عددزّع د ّ
االسععدادّل مّّماّقدّي تىّ ."3
يخع كّب ع عه ّومبّميؤولّمحعررّفدىّاليااسداّالرايةاداّ ّ دبكاّعلقدااّعالخاداّمعراماداّاألطدرارّّ.ومدهّ
الخعبقدعّأ ّيقدبدّة دبدّالباليدااّالخعحدددةّإعدادةّاال ضدخامّإلد ّاالتفاعادااّالدولاددا ّمثدمّاتفاعاداّيدايي ّل خ دداخّ
واالتفداقّال دبويّاإن ار دى ّحعددثّ دا ّقدالّفدىّت دريحااّل دّCNNالعدامّ"ّ:2017أ دهّوفددىّحدالّّأُ ِ
لغدىّاالتفدداقّ
ال بويّمعّط ار ّفإ ّإن ار ّسعبدأّميدّدّاًّبب دا(ّوتطدبيرّترسدا اّ بويداّمحعخ دا ّوساضدطرّالدريا ّاألمريكدىّ
الخقبمّإل ّب لّة بدّ بعرةّلعبحعدّافّالخيعخعّالدولىّفىّسبعمّمباة اّم اّاألمر"ّ.وتايع "ّ:حهّاآل ّفىّ
دبدّمضد ااّبد ل اماّ
ُّ
م اّالبضع؛ّوسح ّالثقاّمهّاالتفداقّال دبويّس ُدعّ ىّأيّوحددةّفدىّال دفّالددولىّيعددّة

ل عبامّل لك"ّ .

ّوأ ايّب ع عهّحع اّإل "ّ:أ ّإن ار ّسعقبمّيالضبطّيخداّتريددّال.ادامّيده ّومدبّإيعاد داّعدهّ در اي اّاألّويوبعدعه ّ
عداكّعهّالروسّوال ع ععهّوالاايا ععهّوغعرمت؛ّم اّدقرايّترام

ّلهّداوّمهّوة اّ ظريّ"ّ .
ٍّ
ّعخمّلا

علوةّع ّذلك ّتضخّ قّت ريحااّب ع عهّآ اكّإ ايااّالفعداّوم خداّواخداّيرد ّّ ظرتدهّإلد ّالعلقداّمدعّ
ّواليددعبديا ّإذّقددال"ّ:مدداّالّ ريدددّدألمريكددا ّال.اددامّيددهّفددىّالبقددقّالحددالىّمددبّ خدداّن ددى؛ّال دريا ّ
كددمّمددهّإن د ار ّ
ت ارمد ّ ددا ّنعحددد ّعددهّإ شددا(ّح ددفّ دداتبّعربددىّع دددماّ ددا ّفددىّاليددعبدياّ.واآل ّدمددعّاأل مدداّالقطريددا ّ ددرىّ
مدىّاعبباّذلك ّأل ّم اكّدولّلدن اّم الحّمرع فا"ّ .
ّوأضار"ّ:ح فّ اتبّعربىّيع ىّيال يباّل اّةب اّمبحّدةّضدّت ظاتّداعش ّإالّّأ ّاليدعبدياّتد ار ّةب داّضددّّ
إن د ار ّوسايددحبب اّدأمريكددا ّإل د ّاال قيددامّالي دّىّ–ّالشدداعى ّوييبرو دداّع د ّالبقددبرّي حدددّال ددفبر ّوم د اّ
لا ّمكا ّاًّةعدّاًّل عباةدّيهّاآل "ّ .4
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مهّة اّثا اا ّمدهّالخدرةّحّا ّيكدب ّمبقدفّب ع دعهّمدهّال دعهّأكثدرّادراما؛ّومد اّمداّعكيدعهّمقاب عدهّّمدعّ
ت فزيددب ّب ددبمبعر ّفددىّتخددب ّالخاضددى ّإذّاععبددرّأ ّ"أولّ ددى(ّمددبّأ ّ ددعر

ّمددهّالعيددزّاالسددعراتايىّالد يّ

وضع اّواهّالريا ّترام ّ.لقدّساعدّالريا ّترام ّال عهّع ّتحقعقّأمداف اّاالسع ارتايااّالرياياا ّ ".
ّ"ساعز ّالدفاعااّعهّديخقراطااّتانبا ّمهّتللّفضحّة بدّيكعهّل عدتمّ.الخفايقداّ
ّ
وتايعّب ع عهّإ ّياند
مىّأ ّتانبا ّ ا قّق ّاّ يا ّع ّمدايّالعقبدّالخاضااّمهّحعدثّ اياداّتعامدمّالباليدااّالخعحددةّوال دعهّ
مع اّ ".
و ا ّياند ّقددّاةعخدعّيربدرا(ّدفداوّواسدعربايااّ ّيخداّفدىّذلدكّب ع دعهّوآتدريهّمخدهّعخ دباّمدعّأوبامداّع ددماّ
ددياّ
ايباّل ريا ّ ّأل ّإدايةّترام ّم ععهّمهّالح بلّع ّالخع بمااّاالسعرباياتااّالخخ بحداّتق ع ً
كا ّياند ّ ً

ل ريا ّالخ عر ّ .

اللفقّأ ّب ع عهّيحظ ّبعانعدّال ببىّال

ع ّب ى ّحعثّويدّاسخهّفىّمبقعّإل ع ّرو ىّأمعر دىّتدايعّل دببى ّ

كخر ّحّن تّالخيعخعّالع بديّوالخؤيّدّإسرايعمّ .
ّتطّمبا ّعخددّياندد ّإلد ّتععدعهّةادكّسدبلافا ّأحددّأقدر ّميداعديّّالدب يرةّمدعلييّ ع عدب ّسدايًقا ّ
ٍّ
وع
ميعشاياّلألمهّالقبمىّلباند ّولع داّتبماسّةري فع دّسفعرةّأمعر اّلدىّاألمتّالخعحدة ّ .
ً
ويعدّّم
ُّ

د ّميعشدايّاألمدهّالقدبمىّل دريا ّأحددّأمدتّوأكثدرّالبظدايفّتد ثع ّاًرّفدىّالبعدقّاألبدا

ّحعدثّيقدبدّ

فريًقاّمهّعشرااّالربرا(ّمهّالب االاّالعيكرياّوالدب بماسااّواالسعرباياتااّالعايعداّل حكبمدا ّالد نهّيط ّدبيو ّ
اليااساّالرايةااّوالعيكرياّل باليااّالخعحدةّ .5
أمدداّالي ددفعرةّةري فع ددد ّف ا ددقّة ددزً(اّم ددهّعخ ا دداّتط عددرّل ب ددايّمي ددؤولىّو ايةّالرايةادداّع دددماّت ددبلّ ّت ارمد د ّ

م

بهّ.ومىّتعخمّحالااّميعشايةّأول ّفىّميخبعاّألبرانقّسعب بريد ّفىّوا طهّ .
ً

 5نسرين قسنطيني ،جو بايدن ...الديمقراطي الذي خبر السياسة األمريكية يفوز بمفاتيح البيت األبيض ،موقع فرانس  24العربي 7 ،تشرين الثاني
https://www.france24.com/ar/ .2020
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عامدداّمددهّالعخددمّفددىّاليد كّالدب بماسددىّاألمريكددى ّحعددثّ ددغ قّمددهّالعددامّ
تقاعددداّةري فع دددّمد ً
دؤتراّيعدددًّ ّ35

ّ2013إل ّّ2017م

داداّمكعبداّفدىّ
ّمياعدّو يرّالرايةااّلخكع ّالشؤو ّاألفري.ااّ.وب د ّال دفاّ ّق
ً

و ايةّالرايةااّنرّزّع ّتطبيرّوإدايةّسااساّالباليااّالخعحدةّتيا ّإفري.ااّة ب ّال حرا(ّال برىّ.قبمّم اّ
الععععهّ ّ غ قّةري فع دّم

ّالخدنرّالعدامّل يد كّالدب بماسدىّومددنرّالخدبايدّالبشدرياّدّ ّ 2013-2012

وقاداّفريًقاّمهّحبالىّّ400مبظفّتعام باّمعّميخبعاّ ام اّمدهّوظدايفّمععدددةّفدىّو ايةّالرايةاداّتعدبدّ
فرداّّّ-وتشخمّالععععهّوالعبظافّوالعقعاتّوالعرعااّوالعقاعدّ .6
لحبالىًّ ّ70.000
ثالثا :استراتيجية بايدن في مقاربة الملف النووي اإليراني
يخكهّالقبلّإ ّإند ار ّسدع ب ّإحددىّأولبيدااّاليااسداّالرايةاداّإدايةّياندد ّالقادمدا ّ.دا ّال ددرّمدهّاغعادالّ
ييددا ّم ظخدداّالبحددثّوالعطددبيرّفددىّو ايةّالدددفاوّاإن ار ادداّالش د عدّمحيددهّفرددريّ ادة ّفددىّّ27تش دريهّالثددا ىّ
الخاضددى ّوالد يّ فّ تددهّ«إسدرايعم» ّتقددبي
تددبلىّال دريا ّالخ عر د ّةددبّيانددد ّم

ّإمكا ادداّحدددو ّا فد ار ّسدريعّبدعهّالباليددااّالخعحدددةّوإند ار ّيخيدّدردّ

دالّيعدددّّةددز(ّاًّمددهّحخ دداّاألي ّ
ددبهّ.فددىّالخف ددبمّاالسددعراتايى ّاالغعاد ُّ

الخحروقدداّم ددهّقب ددمّب ا ددامعهّ ع ا ددامبّودو ال دددّت ارمد د ّليعددمّم ددهّال ددع ّع د د ّإندد ار ّق ددديّاإمك ددا ّاس ددعت ارّ
الخفاوضااّمعّإدايةّياند ّوالعبدةّإل ّاالتفاقّال بويّلعامّّ .2015
هّأيضاّلخعايضدعهّآت ّدريهّ
الّ كّّأ ّاألساباعّاألتعرةّمهّإدايةّترام ّسع ب ّحاسخا ّلا ّفقطّل ع اامبّول
ً

للتفدداقّاإن ار ددى ّيخ داّفددىّذلددكّح فددا(ّمثددمّاليددعبدياّواإمددايااّ.تقددبدّالعقدداييرّال ثع درةّعددهّات دداالاّيواعدداّ
الخيعبىّبعهّالبعقّاألبا

ّلع ارمد ّو ظ اريدهّفدىّ«إسدرايعم»ّواليدعبدياّإلد ّف درةّوةدبدّة دبدّم يدقاّإحددا ّ

دؤتر ّووةدبدّ
ماّترر ّدب بماسااّياند ّقبمّأ ّتبدأ؛ّثخّاّإ ايااّتدلّّع ّذلك؛ّ يايةّببمبعدبّ«إسدرايعم»ّم ًا
ّ
أ
ا رّالريا ّةاييدّ ب رّفىّالشرقّاألوسطّدتشريهّالثا ىّّ 2020ل قدا(ّالقدادةّاليدعبدنعهّ.مدهّم دا ّفدإ ّ
تبقعد ددقّم د د ّالزيد ددايااّنثعد ددرّتيد ددا الاّحد ددبلّال د ددفقااّالي د دريّاّالعفيعريد دداّالخحعخ د دداّتد ددللّالبقد ددقّاألمعر د ددىّ
الخيعقطع ّ .

 6ليندا توماس غرينفيلد :دبلوماسية من أصول إفريقية سفيرة بايدن إلى األمم المتحدة ،موقع إذاعة مونت كارلو الدولية  24تشرين الثاني ،2020
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عخ ا دّاً ّسددع ب ّم خدداّيانددد ّاألول د ّواألكثددرّأمخادداّع دددّتبلّاددهّم

ددبهّ ددزوّفععددمّم د ّاأل مدداّال بويدداّ.ول .اددامّ

اّلاكريّببياطاّيغبعهّفىّاسعت ارّاالتفاقّال بويّمعّإن ار ّ .7
ّ
ب لك ّسععععّهّع اهّتياو ّالخ طقاّاآلم
لقدّ ا قّسااساّإدايةّترام
إن ار ّع ّإعادةّالعفاو

ّضغط"ّع ّإن ار ّيخثايداّإفدلسّ امدمّ.لدتّتبافدقّ

ّالخعخث اّفىّمخايساّ"أق

ّيش ّاتفاعاداّذااّقعدبدّأكثدرّادراماّع د ّبر امي داّال دبوي ّومدىّتخع دكّاآل ّّ12

ضعفّ خااّالخبادّالعىّيخكهّاسعردام اّفىّا عّاألس حاّع دماّتتّتبعاعّاالتفاقّال بويّمعّإن ار ّفىّعدامّ
ّ.2015إضددافاّال د ّذلددك ّلددتّتعبقددفّب درأيّالددديخقراطععهّمدداّييددخب هّ"األ شددطاّ"الربعثددا"ّإند ار ّفددىّالخ طقدداّ.
وأيضاً ّلتّتقتّبعق ا

ّالعقببااّلتّتُيروّّفىّا اايّال ظام ّ .
ّ
ّبرامجّال باييخّالبالايعاا؛ّواألمتّأ

دؤدّالعقببددااّع د ّ
دقّمضد ّعددهّح فاي ددا ّولددتّّتد ِّ
أاددبحقّالباليددااّالخعحدددةّأكثددرّعزلدداّدب بماسددااّمددهّأيّوقد ٍّ
إن د ار ّّإل د ّال عددايجّالخعبتدداةّيعدددماّتخك ددقّّط د ار ّمددهّ يددادةّعايدددااّال د فطّيددالع ر ّمددهّالعقببدداا ّ.خدداّأ ّ
ة بدّاإدايةّالفا اّلعزلّإن ار ّم حقّال عهّويّوسااّفرااّذمبااّإقاماّعلقااّأوثقّمعّط ار ّ .
لقددّحفدراّإدايةّت ارمد ّحفدرةّعخاقداّإدايةّياندد ّيشدكمّي ددع ّع ع داّالردرو ّم دا ّوذلددكّمدهّتدللّالع دندددّ
بعشددندّالعقببدااّع د ّط د ار ّ دمّّأسدببو ّحعد ّ ّ20دا ب ّالثدا ىّّ.ّ2021نريددّياندد ّإعدادةّالعفداو

ّع د ّ

ددرواّاالتفدداقّال ددبويّ ّوالعر عددزّع د ّأ شددطاّإند ار ّاإق اخادداّوبر امي دداّال ددايوتى؛ّل ددهّالفددر ّأل ّتبافددقّ
الحكبمدداّاإن ار ادداّع د ّطددر ّمد ّالقضدداياّع د ّالطاولدداّمعدومددا ّالسدداّخاّيعدددّاغعاددالّ اد ّ.اليااسدداّالخعع قدداّ
يالخي لاّال بوياّمحعّرةّ:لهّيكب ّإن ار ّميالّل خ اويةّقبمّاال عرايدااّالرياسدااّاإن ار اداّفدىّحزيد ار ّ2021؛ّ
وفددىّذااّالبقددق ُّّي خددمّال ددب غرسّاألمريكددىّّسااسدداّفددر ّعقببددااّع د ّأ شددطاّإند ار ّغعددرّال بويددا ّوالعددىّ

ساكب ّمهّال ع ّإ الع اّ .8

داداّيش د ّيغبعددهّفددىّترياددفّحدددّةّمردداطرّال دراوّمددعّإن د ار ّ ّ
يددال ظرّإلد ّمد ّالعحدددياا ّّوإذاّ ددا ّيانددد ّةد ً
فيععععهّع اهّتقديتّت اّالاّ.ال عاياّاألكثرّواقعااّالعىّيخكهّأ ّتعبقع اّإدايتهّمىّاتفاعااّ"العيخعدّمهّأةمّ
ّن ع دداّفددىّوقددقّالحددقّمفاوضددااّحددبلّاتفاعادداّأكثددرّ

العيخعددد"ّدأيّتيخعدددّالعقببددااّمقابددمّتيخعدددّالعر ددع

7

Yosssi Kuperwasser, The United States and the Iranian Policy of Escalation,
Jerusalem Center for Public Affairs Israeli Security, Regional Diplomacy, and International Law, November 2020.
Jerusalem Center For Public Affairs (jcpa.org).
8
Ibid.
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دعباّسااسد ًدااّ ّأل ددهّقدددّنعط د ّمددهّاإدايةّتقددديتّ
ددخبالًّ.سدداكب ّتحقعددقّم د اّال دددرّاألكثددرّتباضد ًدعاّأمد ًدراّاد ً

ترياددفّةزيددىّل عقببددااّمددعّاليددخا ّإند ار ّيددإةرا(ّيعد

ّاأل شددطاّالخحظددبيةّيخبةد ّاالتفاعادداّال بويدداّلعددامّ

ّ.2015علوةّع ّذلكّ ّلا ّمهّالباضحّي يّّحالّمهّاألحبالّأ ّإن ار ّمع اّاّيالعيخعدّالخؤققّ ّأوّأ اّ
سعبقفّتر ع ّالعب اي عبمّأوّترفّ

ّمرزو اّمهّم ّالخبادّ .

ق دددّترغد د ّاإدايةّاليدن دددةّف ددىّاسع ش ددارّط ددرقّأت ددرىّلع دي دداّالع ددبترااّم ددعّط د د ار ّ ّمث ددمّتق ددديتّالخي دداعدةّ
اإ يدا اا ّأوّإ شدا(ّق داةّت ياداّلخ اقشداّتددابعرّب ددا(ّالثقداّوم دعّال دراوّالخحعخ داّ.إذاّ دا ّياندد ّسدداحقّقّأيّ
ّيظ رّاسععداد ّلخحايباّأولتكّال نهّيحاولب ّتقبيضهّ .9
يا ّ ريا ّ ّفع اهّأ ُ
ّ
رابعا :بايدن وقواعد اللعبة اإلسرائيلية ــ الفلسطينية المتغيرة
أسد خقّسااسددااّالدريا ّدو الدددّت ارمد ّفددىّالشددرقّاألوسددطّيشدكمّ بعددرّفددىّتغععددرّقباعدددّال عبدداّفددىّالخ طقددا ّ
ع ّال ععدنهّالف يطع ىّواإق اخىّ .
كا ّالعغععرّالريايىّاآلترّمبّ ق

ّإدايةّت ارمد ّل خطالبداّيعددمّاالععدرارّييداادةّ«إسدرايعم»ّع د ّاأل ايضدىّ

العددىّاسددعبلقّع ع دداّفددىّحددر ّاأليددامّاليددعا ّ.خدداّاععرفددقّالباليددااّالخعحدددةّييدداادةّ«إسدرايعم»ّع د ّمرتفعددااّ
اليبال ّو رعقّأح.اّاّمطالباّ«إسرايعم»ّيالياادةّع ّالقدسّالشرعااّوّّ30فىّالخاياّمهّن بداّواليامرة ّ
يخاّفىّذلكّغبيّاأليد ّ .
قباعدّال ع ّاألترىّالعىّتغعّراّتللّوالياّترام ّمىّيف

ّالخزاعتّي ّالخيعبط ااّاإسدرايع ااّفدىّن دبداّ

واليامرةّ ا قّغعدرّ درعااّأوّغعدرّقا ب ادا ّوأ ّاالتفداقّسدععط ّإتدل(ّيعد

ّالخيدعبط اا ّوأ ّالعرتعبدااّ

األم ادداّالعددىّسددععتّوضددع اّفددىّالخيددعقبمّبددعهّ«إس درايعم»ّوال اددا ّالف يددطع ىّالخيددعقب ىّسددع ب ّع د ّأسدداسّ
الخيددؤولااّالف يددطع ااّعددهّاألمددهّ.مدداّح ددمّأ ّالباليددااّالخعحدددةّاععرفددقّيشددرعااّاالسددعاطا ّاإسدرايع ىّفددىّ

Ibid.
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ن بداّواليامرةّ ّوباالحعااةااّاألم ااّإسرايعم ّوالعىّتعط ّالياطرةّاإسرايع ااّع ّغدبيّاأليد ّوبعدبلّىّ
«إسرايعم»ّالخيؤولااّاألم ااّفىّالخ طقاّي كخ اّ .
الغري ّأ هّيعدّا عردا ّياندد ّت دداّاليد طاّالف يدطع ااّال دعدا( ّإذّيععقددّقادت داّأ ّالضدغطّع دع تّسد ّبرّ
نعضددا(لّفددىّظددمّإدايةّيانددد ّ.ول ددهّم دؤال(ّيعددب ّةع ددّاًّأ ددهّنععددعّهّع ددع تّالععامددمّمددعّالباقددعّاليدندددّوالقباعدددّ
اليدندةّالعىّفرضع اّادايةّترام ّ.ول اّأع باّأ تّسايع فب ّالع يدعقّاألم دىّوالخدد ىّمدعّ«إسدرايعم»ّدومدتّ
ّتُع هّ«إسرايعم»ّأ اّتع ا لّعهّ عع اّييطّساادت اّع ّأةزا(ّمهّن بداّواليامرةّ .
فب ّدو ّأ ّ
اسع ّ
أكدددّيانددد ّوميعشددايو ّأ ّأمددداف تّاالسددعراتايااّالّترع ددفّعددهّأمدددارّاإدايااّاليددايقا ّوفددىّمقدددّمع اّتعزيددزّ
أمددهّ«إسدرايعم» ّواسددعخرايّالخيدداعدةّاألم ادداّوالحفدداتّع د ّالعفد ّدبقّالعيددكريّال ددبعىّإسدرايعم ّومحايبدداّ ددزوّ
الشرعااّع ا ّوالعرويجّالتفاقّل

راوّاإسرايع ىّّ-الف يطع ىّع ّأساسّااغاّالدولععهّّ-حع ّلدبّ دا باّ

معشكّ عهّفىّإمكا ااّإح ار ّتقدمّ بعرّ حبّم اّال درّ .10
ّ
ل هّفىّالباقعّ ّفإ ّاإدايةّاليدندة ّ ّوبال ظرّإل ّالباقعّالخعغعرّفدىّالشدرقّاألوسدطّ ّسدبرّتعد ثرّيخيخبعداّ
خاّلقباعدّال عباّاليدندةّالّيةبوّفع ا ّوالّساخاّتطباعّالعلقااّبعهّ
ّ
مع بعاّمهّالقعبدّ.نبدوّأ ّاليبا ّالخ
«إسرايعم»ّوالدولّاليّااّالبراغخاتاا ّالعىّيبخاّقدّمقّإسرايعمّأضعارّماّ ا قّتح تّيه.ع ّسدبعمّالخثدال ّ
فددىّاالتفاعادداّمددعّاإمددايااّالعربادداّالخعحدددة ّاععرفددقّاإمددايااّببةددبدّ ددع ّن ددبديّألولّمدّدرة ّومددبّنععدداي ّ
يشكمّواضحّمعّال(ااّةامعاّالدولّالعرباا ّ .
دعحعلّتخا ًمددا ّأ ّتعيامددمّاإدايةّاليدندددةّقددا ب ّتددان بيّ
وأكثددرّمددهّذلددك ّمددهّغعددرّالخحعخددمّدوإ ّلددتّيكددهّميد ً
فددبيسّدالد يّيقطددعّالخيدداعدااّعددهّاليد طاّالف يددطع ااّييددب ّمدددفبعات اّلعددايلاّالشد دا(ّواألسددرىّب ييعدداّ
عاددام تّي عخددالّإيماباددا ّوتيدددّدّالخيدداعدااّالخالادداّل ي د طاّ.وقدددّندددفعّم د اّاألمددرّميددؤولبّالي د طاّإة درا(ّ

 10إنترسبت :الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ..هل يصلح بايدن ما دمره ترامب ،موقع قناة الجزيرة القطرية 14 ،تشرين الثاني .2020
https://www.aljazeera.net.
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ددفبعااّل شد د دا(ّواألس ددرىّلعي د د ّمد د اّالق ددا ب ّ ّوذل ددكّبعش ددياعّم ددهّ ش ددطا(ّالح ددز ّ
تغععدد اراّف ددىّ ظ ددامّالخ د ّ
الديخقراطىّالخععاطفعهّ .
إضافاّإل ّذلك ّنبدوّأ ّياند ّساخع عّعهّإعادةّاليفايةّاألمريكااّإل ّتمّأبع

ّأوّإلغا(ّاالععدرارّيالقددسّ

عااددخاّإس درايعم ّوبخرتفعددااّالي دبال ّ يددز(ّمددهّ«إس درايعم»ّ.وفددىّحددالّيقددىّمي د ّالشددعبخّتحددقّسدداطرةّ
اليخ ددبييعهّ ّفيددايدّيانددد ّاددعبباّأكبددرّفددىّميدداعدةّالف يددطع ععه ّع د ّالددرغتّمددهّالضددغباّالخعبقعدداّمددهّ
«الخعيكرّالعقدمى»ّفىّحزبهّ .
يالخقابددم ّقدددّيقددبمّيانددد ّبعيخعدددّأوّإلغددا(ّمبدداديةّت ارم د ّل يددلم ّوالعددبدةّإل د ّاإ ددايةّإل د ّالخيددعبط ااّفددىّ
الخ اطقّع ّأ اّغعرّ رعااّأوّتفعقرّإل ّال لحااّالقا ب ااّدب غاّقرايّمي

ّاألمهّيقتّّ ّ2334وال يّ

سخحقّإدايةّأوباماّبعخرير ّ.قدّيععدّياند ّتبّىّتطاّأوباما ّ-عريّل يلمّّ ّ2014-2013والعىّتضخّ قّ
بمدداّأم ًادداّتطعد ًدراّيال يددباّإسدرايعمّد"تطدداّألددعه"ّ ّوالعددىّمددهّبددعهّععبب دداّالعدندددةّإييددادّوحدددةّمددهّالقدبااّ
مف ً

الراااّالف يطع ااّمي ّزةّيطايرااّم اكببعر ّ .

رّمبقفداّ
ع ّأيّّحال ّمهّالخحعخمّأ هّع ّالرغتّمهّمبقدفّياندد ّالخععداطفّمدعّ«إسدرايعم» ّفإ دهّسُّداظ
ً

عقاداّتيام ا ّت باّاًّيالخقاي اّمعّترام ّ .11
أكثرّا ً
خامسا :بايدن وتقويم العالقات مع السعودية
فىّع دّدو الدّترام

ّحظعقّالعربااّاليعبدياّيكمّاالمعخامّوالددعتّوغد ّّالطدررّعدهّةرايخ داّوايت ايات داّ
ِّ

ّوأفعال اّاإيمابااّ.ل ه ّيعدّا عرا ّياند ّ ا قّاالعربااّاليعبدياّواحدةّمهّالدولّالق ع اّالع ّا عظراّفعدرةّ
طبي اّإل ّحدّماّحع ّمّ تهّيفب ّف ّاال عرايااّّ.أاديّالخ كّس خا ّو ي ه ّولىّالع ددّاألمعدرّمحخددّبدهّ
س خا ّباا ّاًّعبرّو الاّاأل با(ّاليعبديا ّأ اداّواهّيالريا ّالخ عر ّياند ّو ايبعهّ اماالّمايي
مهّّ24ساعاّمهّوضب ّفب ّياند ّ .

 11نبيل عمرو ،بايدن والتسوية الفلسطينية ـ اإلسرائيلية ،موقع صحيفة الشرق األوسط السعودية 12 ،تشرين الثاني .2020
https://aawsat.com/
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ّيعددّأكثدرّ

وعدددّيانددد ّب د«إعددادةّتقعددات»ّعلقدداّأمريكدداّالخخعدددةّمددعّاليددعبديا ّوالعدىّا حرفددقّفدىّع دددّت ارمد
مقعمّال حفىّةخالّتا قيىّوالحر ّفىّالاخهّ.اععررّترام ّفىّوققّالحقّل

ّتاادداّيعدددّ

لًّ
حفىّبب ّوودوايدّقاي ّ

إ هّ"تخكهّمهّإ قاذّولىّالع دّاليعبدىّيعدماّتخكهّمهّإق داوّال دب يرسّبعر دهّو د ه" ّ.خداّاسدعردمّت ارمد ّ
حددقّال د ق

ّضدددّق درايّف دىّال ددب يرسّمددهّالح دزبعهّ ددا ّس دُعّ

ّدعددتّالباليددااّالخعحدددةّل حددر ّالع د ّتقبدمدداّ

اليعبدياّفىّالاخه ّوال يّبدأّتللّفعرةّإدايةّأوباماّ .12

يقبلّ عمّ بي اام ّ معمّمشدايكّفدىّتشداتامّمداوسّفدىّل دد ّإ ّ"ال.ادادةّفدىّاليدعبدياّتشدعرّيدالق قّمدهّعادامّ
إدايةّياند ّوال ب يرسّيإةرا(ّمراةعاّ ام اّل علقاا ّيخاّفىّذلكّإعادةّتقعداتّالعلقدااّالدفاعادا"ّ ّ.ويضدافّ
أ ددهّ"نعبقددعّأ ّأولّمدداّسددعفع هّإدايةّيانددد ّمددبّاإ ددايةّالسددعااي اّمددهّاليااسددااّاليددعبدياّالدات ادداّوالرايةادداّ.
لد لك ّلددتّيكددهّمفاةتدّاًّتحد ّدباّالريددا

ّوا عظايمدداّلفعدرةّقبددمّت تدداّيانددد ّع د ّا عرايدده ّ ظد ّاًرّأل ّت ارمد ّّيفد

ّ

يع ادّقببلّال عايجّيادى(ّاألمر ّوسطّارتاتهّالزايفاّحبلّ«سرقاّاال عراياا»؛ّل هّفىّال اياّس تّيح.اقاّ
ال عايجّيغتّامععا
تبدوّاليعبدياّو

ّح فايهّفىّاليعبدياّواإماياا ّ .
اّأولّاتعبايّ بعرّليااساّياند ّالرايةااّ.لقددّوعددّب د«حشددّالدديخقراطاااّفدىّالعدالت» ّ
ّ

ىّلخيردّ را(ّال فطّأوّباعّاألس حاّ .
ّ
اّمرةّأتر
ّوأوضحّأ ّأمريكاّلهّتعرّ ّعهّمبادي ّ
يّ ع عددب ّمحعخ ددا ّوقبددمّ ددمّال ددر ّالعددىّأثايتددهّ
دعلي ّ
ف دىّعددامّّ 2016ع دددماّبددداّتيددايةّت ارم د ّأمددامّمد ّ
يياسدداّت ارم د

ّةددادلّمايكددمّوحعدددّح دا ّف د ّمقددالّلد دّ Worlds Politics Reviewي د ّ"البقددقّقدددّحددا ّ

لًّإ ّدعددايتّاسددعراتايااّاألمددهّ
لبا د طهّإعطددا(ّاألولبيدداّل ح فددا(ّاآلت دريهّف د ّالشددرقّاألوسددط"ّ.و ع د ّقدداي ّ
اإق اخ دىّألمريك دداّف دىّالش ددرقّاألوسددط ّ خ ددرّوالي ددعبديا ّيععبددرو ّفد دىّالباقددعّم ددهّالعبامددمّالرياي ددااّلع دددمّ
ثعرّمهّالحاالاّتقب
ّ
االسعقراي؛ّوفىّ

ّالباليااّالخعحدةّأ ّ
الًّمهّذلك ّيي ّع ّ
ّالخ الحّاألمريكااّ.وبد ّ

ت ظرّإل ّ ر ا(ّلدن تّإيادةّوقدياا ّوبالعحدندّالعراقّواإمايااّالعربااّالخعحدةّ .13
سادسا :إدارة بايدن وتراجع االهتمام بالشرق الوسط
 12الواليات المتحدة ودول الخليج ..هل ينتهي شهر العسل بمجيء بايدن؟ موقع دويتشه فيله األلماني بالعربي 9 ،تشرين الثاني .2020
https://www.dw.com/ar.
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مهّالخؤ دّأ ّمرتباّالشرقّاألوسطّسع رف

ّفىّع دّياند ّ.أحدّ بدايّالخيعشداييهّ-الد يّط د ّعددمّذ درّ

ايعداّيعع ًددا"ّفدىّترتعد ّ
اسخهّحع ّنعخكهّمهّالعحد ّي راحاّعدهّالحخ داّ-نعبقدعّأ ّيكدب ّالشدرقّاألوسدطّ"ي ً
األولبياا ّيعدّأويوباّوم طقعىّالخحاطعهّال ديّوال ادئّوأمعر اّاللتع ااّ.ومعّذلك ّنعخعدعّياندد ّيعلقدااّ

عخاقاّمعّالخ طقا ّومهّغعرّالخرةّحّأ ّندنرّظ ر ّل قادةّوالدولّال نهّعخمّمع تّعهّ ث ّألعبامّ .
مّمهّالعقدمععهّوالدباقعععهّفدىّأمعر دا ّالخثدالّال امدمّل خيدع قعّالد يّتحعدا ّالباليدااّ
يخثّمّالعراقّيال يباّل ٍّ
الخعحدةّإل ّتر ا

دهّتخامداّّ.يععقددّياندد ّوفًقداّلخيداعد ّاليدابق ّأ ّالعدراقّ"لديدهّفراداّل حع بلداّ
ّ في اّم
ً

دعقطاياّوأكثددرّتعدديدا ّإذاّف خدباّ
دو ّاددعبدّ بعددرّومفدداةاّل ي ددادنعه ّوأ ّيكددب ّمبشد اًرّيشددرقّأوسددطّأقددمّاسد ً
ّأيضاّع ّتقبياّالعلقااّاألمعر ااّمعّالددولّالخععدلداّ
األمبيّيشكمّاحاح"ّّ.مهّالخحعخمّأ ّيعخمّياند
ً

ادّندم ّتقر ًيباّفىّا دفاوّترام ّالحعضا ّالعر ّاألثريا(ّ .14
مثمّاأليد ّال يّ ُ

يبخاّت ب ّأفضمّطريقاّل عف عرّفىّتط عااّياند ّمىّالقبلّإ هّسايع ّإلد ّتطبادعّالعلقدااّاألمعر اداّمدعّ
الشرقّاألوسطّ.ولهّيكب ّي ددّط ّالشدى(ّ فيدهّالد يّط بدهّأوبامدا ّل دهّلدهّنعيدامحّمدعّمداّتيدامحّمعدهّ
ترام ّأيضاًّ.ومهّغعرّالخرةّحّأ ّنرفعّسقفّالعبقعااّأوّيحطّخ ا؛ّلدهّييدح ّةخادعّالقدبااّاألمعر اداّمدهّ
العدراقّأوّسددبيياّأوّمددهّ ددبكاّالقباعدددّاألمعر ادداّحددبلّالخ طقددا ّل ددهّسدداكب ّح د ًياّةد ًدداّع دددماّنعع ددقّاألمددرّ
ظدا ّفيدبرّيحقدقّح دتّالعدنددّمدهّأسدلفهّيعددمّإندل(ّالخ طقداّ
ب شرماّفىّتضدتّحدر ّأم اداّ.وإذاّ دا ّمحظب ً

امعخاماّأكثرّمخّاّتيعحقّ .
ً
ّتععخدّاإدايةّاليدندةّ ًياّمبحًّداّواخاّنعع قّيخ فااّالخ طقاّمقاي داّيدإدايةّت ارمد
ّ
مهّالخعبقعّأ

دىّغالبداّ
ّالع
ً

ماّّ ا قّامداف اّعشبايااّواةع ادياّّ.سبيياّغابقّيشكمّم حبتّعهّحخ اّياند ّاال عراباا ّع ّالرغتّمهّ
وةبدّالقبااّاألمريكااّع ّاألي ّ.لتّيقمّفريقّياندد ّال ثعدرّيشد ّمد ّالقضدااّسدبىّأ دهّلدهّن يدح ّمدهّ

سبيياّ .
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درّع د ّ دجّمخاثدم ّ:اإيقدا(ّع د ّوةدبدّعيدكريّادغعرّفدىّ دخالّ
مهّالخرةّحّأ ّيحافظّياند ّإل ّح ٍّددّ بع ٍّ
درقّسددبيياّدوإ ّ ددا ّذلدكّمددعّدعددتّأكبدرّلقدبااّسددبيياّالديخقراطاداّالعددىّن دداخهّع ع داّاألكدرادّ ّوالعددىّتر د ّ

ّحدّ بعر ّّإضافاّال ّدعدتّالعخ اداّاليااسدااّلألمدتّالخعحددة ّّواإيقدا(ّع د ّالعقببدااّع د ّ
ع اّترام ّإل ٍّ
سبيياّ .
داعز ّ
ّدعخاّعيكرًياّمعيدًّداّلح فا(ّأمعر داّفدىّسدبيياّوالعدراقّلخ دعّعدبدةّ"داعدش"ّ.ومد اّبددوي ّس ّ
قدّيقدّمّياند
ُّ
ً
ّوساحخمّاألويوبععهّميؤولااّأكبرّ .15
ُّ
م اّالبةبدّاألمريكىّالخيعخرّفىّسبيياّوالعراقّ

أكثددرّمددهّذلددك ّيعددىّيانددد ّأ ّالضددغطّاالقع دداديّاألمريكددىّاألق د ّضدددّّإند ار ّوح فاي ددا ّيخدداّفددىّذلددكّفددىّ
العراقّولب ا ّيخكهّأ ّيضعف ّحعثّتُظ رّاإدايةّاعع ارًفاّأكبرّيالع ثعرّالخزعزوّللسعق اريّع ّم ّالب دا ّّ
ومبّتحبلّيي ّأ ّيشّيعهّاألويوبع ّب ّأيضّاًّ .
ّ
ّ
يال يباّلعر اا ّسدع ط قّالعلقدااّبدعهّوا د طهّوأ قدرةّبدلّ دكّبعدبترّوتدبرّمدهّاليدا بعهّ.مدهّالخحعخدمّأ ّ
ت ددب ّم دداكّمراةعدداّل يااسدداّاألمعر ادداّمددهّ ِقبددمّيانددد ّيش د ّتر ادداّ ّنعبع دداّعددر ّإعددادةّضددبطّالعلقددااّ
وتق ّبيخ اّمهّةدندّّ.لدىّأ قرةّق قا ّيياياا ّيش ّالعلقااّالخيعقب ااّمعّاإدايةّاليدندة؛ّاألولّمبّالربرّ
مهّأ ّياند ّساععدّإدتالّالديخقراطااّوتطا ّتعزيزّحقبقّاإ يا ّفىّالعلقااّالث ايااّ.ثا ًاا ّترش ّأ قرةّ
أ ّيحاولّياند ّتقععدّتر ااّال اعدة ّودعتّسااسااّاحعبا(ّتر ااّفىّلعبااّو رقّالبحرّالخعبسطّوسبيياّ .
سداكب ّع د ّيأسّةددولّاألعخدالّ درا(ّتر اداّلخ ظبمدا  S-400مدهّيوسدااّ ّومداّإذاّ دا ّياندد ّسدافر ّ
عقببددااّد (CAATSAع د ّتر اددا ّغعددرّت ددكّالعددىّفرضددع اّأمعر دداّع د ّيياسدداّال د اعااّالعيددكرياّفددىّ
الّمّ د اًرّع د ّمد ّالخيد لا ّفخدهّالخدرةّحّأ ّ
م ع فّ دا ب ّاألولّالخاضدىّ ّ.وفدىّحدعهّأ ّال دب يرسّالّندز ُ
ت ب ّلدىّإدايةّياند ّمراورّمهّأ ّفر ّعقببااّع ّتر ااّساعزلّح ًافاّم ًخاّفىّال اتبّ .
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ت ممّأ قرةّأ ّتعخكهّمهّالدتبلّفىّمفاوضااّبعدّقبياّ ّياسعردامّاباييخّإسّّ400-وعلقدااّتر اداّمدعّ
يوسااّ بسع اّضغطّ.ل هّمهّالخعبقدعّأ ّتيدب(ّاألمدبيّقبدمّأ ّتعحيدهّ.يعددّحرمدا ّأ قدرةّمدهّديوّت ارمد ّ ّ
تشعرّأ قرةّيالق قّمهّأ ّيكب ّل ب غرسّاألمريكىّالغاض ّندّأكثرّحريّاّفىّاتراذّإةرا(ااّضدّتر ااّ .
كمّّم اّنعركّألويوباّتااييهّّ-أ ّت بحّالعدّالغربااّالثابعاّفدىّالععامدمّمدعّتر اداّلخبا داّاالضدطرايااّفدىّ
محادثاّأ قرةّووا طه ّأوّأ ّتح وّح وّالباليااّالخعحدة ّيخاّفىّذلكّإمكا ااّفر ّعقببااّ .16
م د ّلايددقّميد ّدردّمي د لاّمدداّإذاّ ددا ّيخكددهّللتحددادّاألويوبددىّأ ّيف ددمّعلقعددهّمددعّتر ادداّمددهّ ددجّالباليددااّ
الخعحددةّ.إ ددهّسدؤالّوةددبديّأكبدرّحددبلّمداّتريدددّأويوبدداّأ ّتفع دهّمددعّتر اداّ.واليدبا ّغعدرّواضددحّ.الّ ددكّأ ّ
م دداكّتلفددااّفددىّال درأيّداتددمّأويوبدداّيش د ّالخيددايّال د يّيي د ّاتباعددهّ.تريدددّدولّمثددمّفر يدداّاحع دبا(ّتر ادداّ
ال داعدةّ ّبع خداّتقبدمّألخا اداّطخبحدااّتر اداّ ح.اقداّمددهّحقدايقّالحاداةّوتريددّإ قداذّالعلقداّاألوسدعّ.فدىّ ددمّ
االحبالّيي ّأ ّتبدأّأويوباّبع معهّمبقفّإةخاوّأفضمّبعهّالدولّالريايااّ .
ّ
االستنتاجات
ع ّالرغتّمهّأ ّياند ّساكب ّع ّاأليةدحّأيطد ّفدىّالععامدمّمدعّالشدرقّاألوسدطّمخداّنعبقعدهّالدبع

ّأل ّ

الخ طقدداّس ددع ب ّذااّأولبي دداّم رفض دداّل ددإلدايةّاليدن دددةّالعددىّس ددعرّزّع د د ّالععام ددمّم ددعّةايح دداّ بفع دددّ 19-
ُّببعدددن اّالدددات ىّوالرددايةى ّواليااسدداّالرايةادداّاألمريكادداّتيددا ّآسددااّوأويوبدداّواألمدريكعععه ّفإ ددهّسايدع ّإلد ّ
إال ّاألضرايّالعىّسبّب اّترام ّفىّالشرقّاألوسط ّحعثّنرىّياند ّأ ّسااسااّإدايةّترام ّفىّالخ طقاّ
تددللّاليد بااّالخاضددااّ اداّمددهّمردداطرّالحددر ّوسددخحقّإند ار ّيإعددادةّتشددغعمّبر امي دداّال ددبوي ّوةع ددقّ
اإسرايع ىّيععدةّيشكمّمعزاندّ .
آفاقّ«اليلم»ّالف يطع ىّ -
قدّيععخدّياند ّاسعراتايااّأكثرّتخاسكاًّإ ا(ّالحرو ّالل ايااّفىّالخ طقاّوالعبدةّإلد ّالرادايّالدب بماسدىّ
ل ععاممّمعّأ مات ا ّوتحدندّاًّمعّط ار ّ .
 16نتائج االنتخابات األمريكية :هل تتدهور العالقة بين تركيا والواليات المتحدة في ظل إدارة جو بايدن ،موقع بي بي سي العربي 12 ،تشرين الثاني
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ويخكهّلباند ّالِب ا(ّع ّإي ّالريا ّترام ّفىّم طقاّالشرقّاألوسطّفىّقضاياّمعع ا ّالّساّخاّيعدّ ياحهّ
فىّتحقعقّتغععرااّفىّيع

ّالخ فااّاليامدةّفىّالخ طقاّم ّس بااّ .

لقدّأابحّالشرقّاألوسطّ"أقمّأمخااّيشكمّم حبت"ّيال يباّل باليااّالخعحدةّمخّاّ ا ّع اهّفىّاليدابق ّع د ّ
حدّتعبعرّمقالّأثايّال ثعرّمهّال قاشّفىّالعامّّ 2019ل اتبععهّتاماياّ بفخا ّويع

ّالخيؤولاّاليايقاّفىّ

و ايةّالرايةااّفىّع دّالدريا ّيداياكّأوبامدا ّومداياّ دايلعه ّالخيدؤولاّاليدايقاّفدىّالب عداغب ّفدىّع ددّأوبامدا ّ
حعدثّت

ددقّال اتبعددا ّفددىّمقال خداّإلد ّأ ّالبقددقّقدددّحدا ّ"لبضددعّحدددّل عف عددرّالخعخ دى"ّحددبلّقددديةّوا د طهّ

ع ّالع ثعرّع ّالدن اماااّالدات ااّأوّالحيايااّالرايةااّل ي ااّالفاع اّفىّاإق ات"ّ .
م ّمىّم خاّالشرقّاألوسطّالعىّسعرث اّالخر ّحّالديخقراطىّل رياسا ّةبّياند ّوساكب ّفىّوضعّأفضدمّ
يععداّعهّال بسّاليع ىّب
كثع اًرّع دماّنعبّ ّاقع ار ّويع ّو ايلعهّ“يالعخحبي”ّ ً

ّالخ طقاّالخيعع ااّمقاي اّ

ي وبامددا ّالد يّةرتددهّإلد ّالخ طقدداّمدّدرةّأتددرىّالحددرو ّاألم ادداّفددىّلعبادداّوسددبيياّوعاددامّدولدداّالرلفدداّالخزعبمدداّ

العىّأسّي اّت ظاتّ«داعش»ّاإيمابىّفىّسبيياّوالعراقّ.ومهّالخرةّحّأ ّييعفعدّياند ّمهّم ّالفراا ّّوإ ّ
لددتّيكددهّبديةدداّترضددىّال دباقعععهّوالعقدددمععهّال د نهّنرغبددب ّفددىّي يدداّالباليددااّالخعحدددةّومددىّت ددىّوةبدمدداّ
العيكريّتخاماًّفىّالخ طقا.

15

