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االفتتاحية

د. محمد عباس ناجي

اكتســبت الجولــة التــي قــام بهــا الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن إلــى منطقــة الشــرق األوســط، 
وشــملت كاًل مــن إســرائيل واألراضــي الفلســطينية والســعودية، حيــث عقــد قمــة مــع قــادة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومصــر والعــراق واألردن، خــالل الفتــرة مــن 13 إلــى 16 يوليــو 2022، 
أهميــة خاصــة العتبــارات رئيســية أربعــة: يتمثــل أولهــا، فــي أنهــا توافقــت مــع تصاعــد حــدة أزمــات 
إقليميــة ودوليــة كان لهــا ارتــدادات مباشــرة علــى منطقــة الشــرق األوســط، ومــن بينهــا الحــرب 
الروســية-األوكرانية ومــا فرضتــه مــن ارتفــاع كبيــر فــي أســعار النفــط، علــى نحــو حــّول ملــف 

ــة.  ــي للجول ــوان رئيس ــى عن ــدًا إل ــة تحدي الطاق

ويتعلــق ثانيهــا، بأنهــا تــوازت مــع اتجــاه دول عديــدة بالمنطقــة إلــى إعــادة تقييــم اتجاهــات 
عالقاتهــا الدوليــة ليــس فقــط مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإنمــا أيضــً مــع منافســيها، 
ــنطن  ــتعداد واش ــدم اس ــدًا ع ــة مؤك ــى المنطق ــاء إل ــدن ج ــس باي ــن. فالرئي ــيا والصي ــيما روس الس
إلــى االنســحاب منهــا لصالــح منافســيها، لكنــه قوبــل برســائل عديــدة مفادهــا أن لــدول المنطقــة 
خياراتهــا علــى الســاحة الدوليــة، وأنهــا ســوف تتعاطــى مــع التطــورات التــي تشــهدها تلــك 

ــام األول. ــي المق ــا ف ــع مصالحه ــق م ــا يتواف ــاحة بم الس

وينصــرف ثالثهــا، إلــى أنهــا جــاءت فــي وقــت تزايــدت فيــه التوقعــات بحــدوث تطــورات رئيســية 
فــي ملفــات رئيســية، وفــي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية. ورغــم أن النتائــج التــي أســفرت عنهــا 
زيــارة الرئيــس األمريكــي إلســرائيل واألراضــي الفلســطينية لــم تتوافــق مــع تلــك التوقعــات، فــإن 
النتيجــة األهــم كانــت فــي قمــة جــدة، عندمــا أدرك الرئيــس بايــدن أن القضيــة الفلســطينية مــا 
زالــت تحظــى بأولويــة لــدى الــدول العربيــة التــي شــارك قادتهــا فــي القمــة، رغــم كل األولويــات 

األخــرى التــي تفــرض نفســها علــى أجنــدة تلــك الــدول.

ــزت قــوى أخــرى علــى توجيــه رســائل مضــادة بدورهــا. وبــدا ذلــك جليــً  ويتصــل رابعهــا، بأنهــا حفَّ
ــاء  ــاركة الرؤس ــام- بمش ــة أي ــدن بثالث ــارة باي ــد زي ــة- بع ــة الثالثي ــران القم ــتضافت طه ــا اس عندم
ــم أن  ــان. ورغ ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــن والترك ــر بوتي ــي فيالديمي ــي والروس ــم رئيس ــي إبراهي اإليران
ــكو  ــران وموس ــي أن طه ــك ال ينف ــوري، إال أن ذل ــف الس ــة كان المل ــك القم ــي لتل ــوان الرئيس العن
ــا  ــات فيم ــز العالق ــة، ولتعزي ــة المختلف ــات المنطق ــي ملف ــا ف ــد حضورهم ــة لتأكي ــتغلتا القم اس

ــة. ــة واألمريكي ــات الغربي ــوط والعقوب ــة الضغ ــا لمواجه بينهم

ــات  ــن التوقع ــدن، يتضم ــس باي ــة الرئي ــول جول ــً ح ــً خاص ــع ملف ــِرد الموق ــك، ُيف ــن ذل ــً م انطالق
وردود الفعــل االســتباقية للزيــارة، ثــم التفاعــالت التــي جــرت خاللهــا، وأخيــرًا النتائــج التــي انتهــت 

إليهــا.  



كيــف يفكــر الشــرق األوســط فــي جولــة 
بايدن؟ 

اللواء/  محمد إبراهيم  -  د. محمد فايز فرحات 
 د. محمد عباس ناجي  -  أحمد عليبه -  سعيد عكاشة
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بايدن  جو  األمريكي  للرئيس  األوىل  اجلولة  بدء  سبق 
التقديرات  من  العديد  طرح  األوسط،  الرشق  ملنطقة 
بني  اجلولة. من  أجندة هذه  الرئيسية عىل  القضايا  حول 
هذه األفكار بناء »ترتيب أمني« جديد يف املنطقة، يضم 
إرسائيل بجانب دول عربية أخرى، يكون هدفه الرئييس 
مواجهة التهديد اإليراين. تبدو الفكرة مطروحة يف ضوء 
إقليمي حتى اآلن مقابل  أمني  ترتيب  افتقاد اإلقليم إىل 
فإن  ذلك  مع  لكن  الثنائية،  الدفاعية  الرتتيبات  أولوية 
تدركها  ربام  كبرية،  حتديات  تواجه  الزالت  الفكرة  هذه 
املتحدة أكثر من غريها. لكن هذا ال ينفي أن  الواليات 
الثنائي  املستويني  عىل  املتحدة،  الواليات  مع  العالقة 

واإٍلقليمي، باتت تتطلب تأسيسًا جديدًا.

مركزية القضية الفلسطينية
املركزية  العربية  القضية  هى  الفلسطينية  القضية  تظل 
أدت  التى  والدولية  اإلقليمية  املتغريات  من  بالرغم 
خمتلف  اهتاممات  ىف  القضية  هذه  أولوية  تراجع  إىل 
أوهلام،  رئيسيني:  عاملني  ضوء  ىف  خاصة  األطراف، 
وليبيا  سوريا  من  كل  ىف  املثارة  املشكالت  تصاعد 
اتفاقات  وثانيهام،  والعراق.  ولبنان  والسودان  واليمن 
التطبيع اإلرسائيلية التى تم التوصل إليها خالل العامني 
واملغرب  والبحرين  اإلمارات  من  كل  مع  األخريين 
ىف  حارضة  الفلسطينية  القضية  تكن  مل  والتى  والسودان 

أى منها.

أن  عندها  الوقوف  جيب  التى  التطورات  أهم  ولعل 
املتحدة،  الواليات  جانب  من  متواصلة  حماوالت  هناك 
سواء اإلدارة اجلمهورية السابقة أو اإلدارة الديمقراطية 
يتواءم  بام  املنطقة  ىف  األوضاع  ترتيب  إلعادة  احلالية، 
املنظومة  ىف  إرسائيل  إدماج  يتم  وبحيث  مصاحلها،  مع 
واألمنية،  والسياسية  والعسكرية  االقتصادية  اإلقليمية 
ودون أن يكون للقضية الفلسطينية أيضًا أى حضور ىف 

هذه الرتتيبات.

سباقًا  املرصى  الدور  كان  التطورات،  هذه  خضم  وىف 

كيف يفكر الشرق األوسط في جولة بايدن؟

ومتمشيًا مع تاريخ هذا الدور املرشف من حيث التأكيد 
املرصية،  اخلارجية  السياسة  ىف  القضية  هذه  أولوية  عىل 
وأن تكون القضية دائاًم ىف دائرة الضوء، وأن يتم حلها من 
خالل املفاوضات دون أى تنازل عن الثوابت الفلسطينية 
املعروفة. وىف الوقت نفسه، فإن مرص هى الدولة الوحيدة 
التى تتحرك بقوة ىف امللفات املهمة املرتبطة بتأمني الوضع 
قطعت  التى  اإلعامر  إلعادة  بالنسبة  سواء  غزة  قطاع  ىف 
فيها مرص شوطًا كبريًا، أو تثبيت التهدئة وعدم التصعيد 
التحرك  إىل  باإلضافة  وإرسائيل،  محاس  بني  العسكرى 

املحسوب ىف قضيتى املصاحلة وتبادل األرسى.
أما اجلانب املؤسف واخلطري ىف الوقت نفسه، فإنه يرتبط 
بموقف إرسائيل جتاه القضية الفلسطينية؛ حيث الزالت 
الوضع  احلفاظ عىل  منطلق  القضية من  تتعامل مع هذه 
فكرة  من  لالقرتاب  حماوالت  أية  عىل  والقضاء  الراهن 
حل الدولتني، بالتوازى مع تنفيذ سياسة ممنهجة ىف جمال 
الذى  األمر  واالعتقال،  والتهجري  والتهويد  االستيطان 
قد تعتقد معه احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة أهنا سياسة 
الواقع  لكن  مشاكل.  دون  لالستمرار  وقابلة  ناجحة 
مرشحة  الفلسطينية  األراىض  ىف  األوضاع  أن  إىل  يشري 
لالنفجار ىف أى وقت، وهو األمر الذى يبدو أنه مل يدخل 

ىف احلسابات اإلرسائيلية بالشكل املطلوب.
وإذا كان الرئيس األمريكى جو بايدن التقى مع الرئيس 
الغربية  للضفة  زيارته  خالل  مازن«  »أبو  عباس  حممود 
الدولتني،  حل  مبدأ  عىل  وأكد  اجلارى،  يوليو   14 يوم 
إال أن هذا املوقف األمريكى سوف يظل يدور ىف دائرة 
مفرغة ما مل متتلك واشنطن إرادة سياسية وآليات حقيقية 
احلقيقة،  التنفيذ. ويف  الدولتني موضع  مبدأ حل  لوضع 
سوف  للمنطقة  بايدن  زيارة  أن  إىل  يشري  الواقع  فإن 
وكذا  املتحدة،  الواليات  صالح  ىف  احلال  بطبيعة  تصب 
ىف صالح إرسائيل، والسيام بالنسبة ملزيد من عملية دجمها 
لصالح  تنازالت  أية  تقدم  أن  ودون  العربية  املنظومة  ىف 
دول  تكتيل  إىل  بايدن  يسعى  كام  الفلسطينية.  القضية 
املخاطر  ملواجهة  أكرب  بدور  املسامهة  أجل  من  املنطقة 

اإليرانية.
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التطورات  كافة هذه  إزاء  املرصية  أن احلسابات  والشك 
تنبع من رؤية منطقية وقراءة دقيقة ملتطلبات الواقع، وىف 
هذا املجال من الرضورى اإلشارة إىل أن مرص سوف تظل 
تواجه  التى  احلقيقية  للمخاطر  الشاملة  برؤيتها  متمسكة 
املنطقة، وأمهية التحالفات االسرتاتيجية العربية/العربية 
إىل  باإلضافة  مصدرها،  كان  أيًا  املخاطر  هلذه  للتصدى 
تأكيد القيادة السياسية عىل قناعتها بأن أساس االستقرار 
للقضية  العادل  باحلل  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  املنطقة  ىف 
الفلسطينية. وىف النهاية، فإن أية ترتيبات إقليمية ىف املنطقة 
مهام كانت طبيعتها سوف تظل ترتيبات مؤقتة أو قارصة 

مادامت القضية الفلسطينية مل جتد طريقها إىل احلل.

تصورات إرسائيلية غري واقعية
قبل أيام قليلة من بدء جولة بايدن يف املنطقة، قام الربملان 
اإلرسائييل )الكنيست( بحل نفسه، بعد اهنيار االئتالف 
يف  تشكل  والذي  بينت،  نفتايل  يقوده  كان  الذي  احلاكم 
يونيو من العام املايض. وبموجب هذا االتفاق االئتاليف، 
يتوىل رئيس حزب »يش عتيد« )هناك مستقبل( بزعامة 
رئاسة  لبينت،  األكرب  الرشيك  كان  والذي  البيد،  يائري 
حلني  األعامل،  ترصيف  حكومة  أو  االنتقالية  احلكومة 

إجراء االنتخابات العامة يف نوفمرب القادم.

يف  األعامل  ترصيف  حكومة  فإن  معروف،  هو  وكام 
بحكم  ضعيفة  حكومة  تكون  ما  عادًة  سيايس  نظام  أي 
قرارات  أية  اختاذ  من  عمليًا  متنعها  التي  تكليفها،  صيغة 
لدعم  حتتاج  التي  احلساسة  القضايا  يف  خاصًة  حاسمة، 
من قاعدة واسعة من نواب ُمنتخبني يف الربملان. وبالتايل، 
التقى الرئيس بايدن برئيس حكومة إرسائيلية ال يمتلك 
القدرة عىل اختاذ قرارات مصريية، يف وقت يتوقع الكثري 
من املراقبني السياسيني يف تل أبيب أن تدور املحادثات 
حول مستقبل ملف التسوية بني الفلسطينيني وإرسائيل، 
وطهران  واشنطن  بني  اجلارية  املحادثات  من  واملوقف 
أنسب  يف  البحث  وكذلك  النووي،  لالتفاق  للعودة 
من  وعدد  إرسائيل  بني  أمني  تعاون  إلطالق  الصيغ 

الدول العربية.

اإلرسائيلية  والتعليقات  الترصحيات  تركيز  من  ويبدو 
عىل  البناء  عن  تبتعد  أهنا  للمنطقة،  بايدن  زيارة  عىل 
حترص  اإلرسائيلية  التعليقات  فمعظم  احلقيقية؛  الوقائع 
إيران،  ملواجهة  أمني«  »حتالف  إقامة  يف  الزيارة  هدف 
التي  األمريكية،  األولويات  االعتبار  يف  األخذ  دون 
تشري إىل أن زيارة بايدن ُتركز أكثر عىل كيفية إقناع الدول 
العربية، خاصًة دول اخلليج الغنية بالنفط، والدول التي 
للغاز -مثل مرص  إنتاج وتسييل  قدرات يف جمال  متتلك 
يعاين  التي  الطاقة  أزمة  للمسامهة يف معاجلة  وإرسائيل- 
احلرب  تداعيات  جراء  واألوروبيون  األمريكيون  منها 
ظل  يف  منطقيًا  أمرًا  ذلك  ويبدو  األوكرانية-الروسية. 
حقيقة أن األوضاع الداخلية يف الواليات املتحدة نفسها 
قد تأثرت هبذه األزمة التي باتت هتدد االقتصاد األمريكي 
بالدخول إىل حقبة من الركود من الصعب التنبؤ بموعد 
بأولوية  حيظى  امللف  هذا  أن  فيه  شك  ال  ومما  انتهائها. 
داخل  شعبيته  تدهور  من  يعاين  الذي  بايدن  لدى  كبرية 
الواليات املتحدة، األمر الذي عمق من خماوف احلزب 
يف  الكونجرس  داخل  األغلبية  فقدان  إزاء  الديمقراطي 

انتخابات التجديد النصفي امُلقررة يف نوفمرب القادم.
زيارة  بأن  إرسائيل  برؤية  التسليم  الصعب  من  أيضًا، 
بايدن للمنطقة ُمكرسة باألساس ملعاجلة اخلطر اإليراين. 
كام من الصعب القبول بمنطقية الرؤية اإلرسائيلية بشأن 
به  تشعر  الذي  القلق  إىل  استنادًا  إقليمي  حتالف  إقامة 
العديد من الدول العربية جراء السياسة اإليرانية اهلادفة 
لتوسيع نفوذها يف املنطقة العربية؛ ذلك أن أغلب الدول 
من  مستوى  لوجود  استعدادها  عنها  ُنقل  التي  العربية 
التنسيق بينها وبني إرسائيل من أجل مواجهة التهديدات 
تسعى  ال  أهنا  نفسه،  الوقت  يف  أيضًا،  أكدت  املشرتكة، 
إلقامة حتالف ُموجه ضد دولة معينة، بل جيب أن يكون 
واستخبارايت  عسكري  وتعاون  أمني،  تنسيق  هناك 
الصواريخ  انتشار  مواجهة  ويف  اإلرهاب،  مواجهة  يف 

الباليستية والطائرات امُلسرية.
اإلرسائيلية  التناوالت  تتجاهل  اآلخر،  اجلانب  وعىل 
للزيارة أن بايدن التقى برئيس السلطة الفلسطينية حممود 
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استئناف  إمكانية  اللقاء  تناول  شك  دون  ومن  عباس، 
الفلسطينيني  بني  سنوات،  منذ  املعطلة  السالم  مسرية 
مثل  انتقالية  حكومة  أن  من  الرغم  وعىل  وإرسائيل. 
حكومة لبيد ال يمكنها اختاذ قرار هبذا الشأن، فإن بايدن 
أعاد التأكيد عىل التزام واشنطن بحل الدولتني املرفوض 
من جانب معظم أحزاب اليمني التي هتيمن عىل املشهد 
السيايس واحلزيب داخل إرسائيل حاليًا. كام أن لبيد الذي 
ال  الفلسطينيني،  مع  سالم  إلقامة  بدعمه  دومًا  يرصح 
هو  يمتلك  وال  الدولتني،  حل  عن  رصاحة  يتحدث 
مع  الرصاع  حلل  واضحًا  تصورًا  عتيد«  »يش  وحزبه 

الفلسطينيني. 

تعقيدات عدة تواجه »الرتتيب األمني«
االنطباع السائد حول الرشق األوسط هو أنه إقليم »غري 
مستقر«، وهو انطباع غري قابل للتغري ىف ظل املؤرشات 
ف  احلالية لإلقليم، وهو ما ُيْفِقد املصطلحات التي ُتوصِّ
اآلن  وحتى  الباردة  احلرب  منذ  اإلقليمي  األمن  حالة 
فقد  االسرتاتيجي؛  بريقها  تقريبًا-  عقد  كل  -بمعدل 
األمن  »ترتيبات  بني  ما  املرحلية  التوصيفات  تراوحت 
اإلقليمي«، وإقليم »قيد التشكل«، أو »إعادة التشكل«.. 
إلخ، وال يعتقد بحكم عوامل كثرية، أنه خاضع إلجراء 
االنطباع.  هذا  تغري  حمكمة  تشكيل  أو  ترتيب  عملية 
األمن  خربة  يعرف،  مل  ربام  بل  يراكم،  مل  اإلقليم  أن  كام 
خربة  هشاشة  إىل  باإلضافة  اجلامعي،  شبه  أو  اجلامعي 
بني  فيام  األطراف  متعددة  العسكرية  األمنية  التحالفات 
الصعوبة  من  إنه  القول  املنطقي  ومن  العربية.  الدول 
مستقرة  إقليمية  أحالف  أو  حتالفات  قيام  تصور  بمكان 

ومستدامة.  

تنامي احلديث عن إدراج عملية  وفقًا هلذه اخللفية، فإن 
الرئيس  زيارة  أجندة  عىل  إقليمي«  أمن  »ترتيبات 
عىل  ينطوي  أمر  هو  املنطقة  إىل  بايدين  جو  األمريكي 
ما  طرحًا  هناك  أن  ينفي  ال  بام  ما،  حد  إىل  كبرية  مبالغة 
الدول  بعض  بني  التكتيكي  باملعنى  أمني  تنسيق  نحو 
والتي  األمنية،  التهديدات  من  معينًا  نمطًا  تتقاسم  التي 

ىف  األمريكي«  التموضع  »إعادة  عملية  مع  تتناسب 
التواجد  انتهاء حقبة  الرشق األوسط، ىف مرحلة ما بعد 
عقدين  مدار  عىل  عليه  كان  الذي  بشكله  األمريكي 
وغزو   2001 سبتمرب  من  عرش  احلادي  هجامت  بعد 
الفوضوي  باالنسحاب  وذلك  والعراق،  أفغانستان 
مع  الثانية.  يف  القتالية  العمليات  وانتهاء  األوىل،  من 
تلك  ىف  األمريكي  الدور  طبيعة  أن  االعتبار  ىف  الوضع 
ىف  الفوىض  وحمركات  مسببات  أحد  شكل  الدول، 
الرشق األوسط، وهو ما يعني أن أي صيغة جديدة قد 
حتتمل إعادة إنتاج الفوىض ىف الرشق األوسط، أكثر مما 
يمكن أن تلعب دورًا ىف عملية »إعادة الضبط« كمدخل 

الستعادة االستقرار ىف اإلقليم.
ىف كل األحوال، ارتبطت صيغ الرتتيبات األمنية بأجندة 
بمساعي  بدأت  فقد  املنطقة؛  يف  األمريكية  املصالح 
الباردة. وعىل  انتهاء احلرب  بعد  األمريكي  النفوذ  بسط 
عىل  التأكيد  إلعادة  جديدة  دورة  بدأت  فقد  األرجح، 
هذه الصيغة خشية تداعيات الفراغ الذي يمكن أن ترتكه 
وروسيا،  الصني  متلئه  أن  ويمكن  املتحدة،  الواليات 
املتحدة  للواليات  االسرتاتيجيان  واخلصامن  املنافسان 
واشنطن  سعت  وبالتايل،  وخارجه.  األوسط  الرشق  يف 
خالل  القوتني  هلاتني  املتسارع  التمدد  من  احلد  إىل 
القيمة  أن  خالهلا  ترى  كانت  والتي  األخرية،  السنوات 
كبري،  بشكل  تراجعت  األوسط  للرشق  االسرتاتيجية 
»الرتتيبات«  لسياق  العام  الفهم  مع  تتشابك  نقطة  وهي 
مساعي  يف  األمر  ختتزل  والتي  عنها،  احلديث  اجلاري 
أن  حني  ىف  األوسط،  الرشق  ىف  أمنيًا  إرسائيل  إدماج 
واشنطن تنظر إىل املنطقة باملنظور األوسع ىف ظل تنامي 

مصالح بكني وموسكو فيها.
يواجه  حتدي  أول  إن  القول  يمكن  حتديدًا،  أكثر  بشكل 
فكرة الرتتيبات األمنية يتمثل يف الفجوة االسرتاتيجية ما 
بني الواليات املتحدة وإرسائيل بشأن اهلدف الرئييس من 
إىل  فباإلضافة  إيران؛  مع  املواجهة  وهو  »ترتيبات«،  أي 
تباين وجهات النظر حول كيفية التعامل مع هذا امللف، 
وهو ما اتضح منذ اتفاق )5+1( عام 2015، وصواًل إىل 

كيف يفكر الشرق األوسط في جولة بايدن؟
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جولة بايدن في الشرق األوسط: تأسيس جديد للعالقات مع الواليات المتحدة؟

مرحلة حماولة إعادة إحياء االتفاق جمددًا اجلارية منذ أكثر 
من عام، فإن هناك فجوة أكرب ىف االسرتاتيجية األمنية. 
عمليًا هناك معركة بني إرسائيل وإيران، ذات طابع حمدد، 
النمط إىل  الطرفني يسعيان إىل تطوير هذا  وال يعتقد أن 
إىل  احلالية  املعركة  حتول  تعني  التي  التقليدية  املواجهة 
مبكر  إنذار  منظومة  بناء  عملية  فإن  وبالتايل،  حرب. 
)الصواريخ،  اإليرانية  التهديدات  مع  للتعامل  إقليمي 
للغاية  نطاق ضيق  والطائرات من دون طيار( تكون ىف 
بمنظور  تتعلق  اسرتاتيجية  ألسباب  ذلك،  أمكن  إن 
حيث  املنظومة،  هذه  إىل  لالنضامم  املحتملني  األعضاء 
كام  األطراف.  لكافة  التهديدات  قائمة  إيران  تتصدر  ال 
الرئيسية،  للقوى  العسكرية«  »العقيدة  بطبيعة  تتعلق 
أن  املتصور  فمن  العسكرية.  األصول  طبيعة  عن  فضاًل 
جانب  من  باألساس(  )أمريكية  منظومات  دمج  عملية 
وىف  أمريكي،  إرشاف  حتت  ستظل  املنطقة،  دول  بعض 
البنية  من  أسايس  وجزء  الوسطى،  القيادة  دور  إطار 
الدفاعية  األصول  ستكون  فربام  األمريكية،  العسكرية 
األوسط،  الرشق  ىف  الوسطى  القيادة  بني  وصل  حلقة 
تشبيك  األوروبية، وأفريكوم، وأيضًا جزء من  والقيادة 

بنية حتالف اإلندو- باسيفيك »أوكوس« ىف املستقبل.
من األمهية بمكان، اإلشارة ىف هذا السياق أيضًا إىل أن 
وحرب  املتحدة،  الواليات  ىف  ثقة  تراجع  حالة  هناك 
ىف  السياق،  هلذا  نموذجًا  كانت  املثال  سبيل  عىل  اليمن 
إطار الرشاكة االسرتاتيجية األمريكية، حيث كان هناك 
ختاذل واضح من اجلانب األمريكي ىف إسناد رشكائه ىف 
اخلليج، وتقديم الدعم الدفاعي عندما تعرضت أرامكو 
ضامنات  هي  ما  أخرى،  زاوية  ومن  متكررة.  هلجامت 
الثقة املمكنة ىف اجلانب األمريكي إزاء هذا املرشوع مع 
األبيض،  البيت  ىف  املتعاقبة  لإلدارات  املزاجي  التقلب 
ضبط  األحوال  من  حال  بأي  يمكن  ال  أنه  عن  فضاًل 
املوقف اإلرسائييل من االنتقال من حالة الدفاع إىل حالة 

اهلجوم.
ىف األخري، قد يكون »احلوار االسرتاتيجي« مع الواليات 
املتحدة مهاًم أكثر من أمهية أي مرشوع أمني، أو ترتيبات 

إقليميًا الحتواء  هناك مسارًا  وأن  أمنية مرحلية، خاصة 
»احلوار  هذا  تعزيز  واشنطن  مصلحة  ومن  إيران. 
عىل  البناء  ويمكن  اإلقليمية.  القوى  بني  االسرتاتيجي« 
مسار التهدئة ىف اليمن بام يضمن أمن ومصالح الرشكاء 
تعزيز  اإلقليمية  األطراف  مصلحة  من  كذلك  العرب. 
بغداد  حوار  يف  سابقة  هناك  أن  خاصة  املسار،  هذا 
اإلقليمي يف العام املايض، بداًل من دفع إيران إىل رد فعل 
املقابل  وىف  تستهدفها.  ترتيبات  جراء  وانفعايل  عكيس 
النظرة  تغري  إىل  األخرى  هي  تبادر  أن  إيران  عىل  يتعني 

اإلقليمية إليها من اجلانب العريب يف املقام األول.

إيران تبادر لكن بشكل تكتيكي !!
إىل بعض دول  بتوجيه رسائل عديدة  إيران  بادرت  لقد 
للتقارير  -وفقًا  املرشحة  الدول  سيام  ال  بالفعل،  املنطقة 
والتصورات األمريكية واإلرسائيلية- لالنخراط يف مثل 
سياسة  عن  تعرب  ال  الرسائل  هذه  لكن  الرتتيبات.  هذه 
التي  التحركات  معظم  فإن  النهاية،  ففي  لدهيا.  مستقرة 
إطار  ضمن  تدخل  احلالية،  املرحلة  يف  إيران  هبا  تقوم 
تكتيكي حتاول من خالله تقليص أمهية الرتتيبات األمنية 
والتامهي  وإرسائيليًا،  أمريكيًا  عنها  احلديث  جيري  التي 
الساحة، خاصة  التي جتري عىل  التطورات األخرى  مع 
بسبب  النووي،  االتفاق  حول  املتعثرة  املفاوضات 
املتحدة،  الواليات  مع  العالقة  الرئيسية  اخلالفات 
تكرار  بعدم  إيران  تطلبها  التي  الضامنات  حول  سواء 
العقوبات  رفع  أو  جمددًا،  االتفاق  من  االنسحاب  جتربة 
املفروضة عليها بام فيها تلك التي ختص احلرس الثوري، 

وال سيام شطبه من قائمة التنظيامت اإلرهابية األجنبية.

ربام تدرك إيران، كغريها من الدول، أن هناك إشكاليات 
إىل  وحتويلها  الرتتيبات،  تلك  بلورة  أمام  هينة  تبدو  ال 
نفسه  الوقت  يف  ولكنها  األرض.  عىل  إجرائية  خطوات 
السياق،  هذا  ويف  االحتامالت.  لكل  االستعداد  حتاول 

فإهنا تتحرك عىل أكثر من مسار:

الدول املرشحة لالنخراط  األول، حماولة »حتييد« بعض 
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وجهت  السياق،  هذا  ويف  املحتملة.  الرتتيبات  هذه  يف 
إيران إشارات إجيابية عديدة إزاء استعادة العالقات مع 
السعودية. وحرصت عىل دعم دور الوسيط الذي تقوم 
للمحادثات  األخرية  اجلولة  استضافت  التي  قطر،  به 
الواليات  مع  مبارش  غري  بشكل  جرت  التي  النووية 

املتحدة يومى 28 و29 يونيو املايض.

اطمئناهنا،  وربام  إدراكها،  مع  بالطبع،  ذلك  ويتوازى 
الرتتيبات،  هذه  مثل  يف  بعينها  دول  انخراط  لصعوبة 
عىل غرار العراق. ففضاًل عن أن هناك نفوذًا واضحًا ال 
يمكن جتاهله إليران داخل األخرية، فإن العراق اختذت 
مع  بالتطبيع  خاصة  خطوات  اختاذ  بمنع  قرارًا  بدورها 
إرسائيل، وهي تطورات تسري دون شك يف اجتاه معاكس 

ملثل تلك الرتتيبات.

الثاين، توسيع نطاق العالقات مع القوى املنافسة، ال سيام 
روسيا. وقد كان الفتًا أن الرئيس إبراهيم رئييس حرص 
خالل مشاركته يف اجتامع قمة بحر قزوين يف عشق آباد، 
يف 29 يونيو املايض، عىل عقد اجتامع مع الرئيس الرويس 
إيرانية  »حساسية«  هناك  أن  ورغم  بوتني.  فيالديمري 
مع روسيا، حتى  العالقات  تطور  إزاء  إغفاهلا  يمكن  ال 
مع العالقات القوية التي تؤسسها الدولتان، العتبارات 
تارخيية، فإن الرسالة كانت واضحة، ومفادها أنه إذا كان 
منع  هو  الرتتيبات  تلك  مثل  من  املبتغاة  األهداف  أحد 
خصوم واشنطن من ملء فراغ االنسحاب األمريكي من 
اهلدف،  هذا  إعاقة  عىل  تعمل  سوف  إيران  فإن  املنطقة، 
عرب السامح بتوسيع نطاق العالقات مع هؤالء اخلصوم؛ 
والصني  والعسكري،  النووي  التعاون  عرب  روسيا  ومها 

من خالل التعاون االقتصادي.

جيعلها  بشكل  النووية،  املفاوضات  أمد  إطالة  الثالث، 
بال أفق، فال هى فشلت وأعادت أزمة الربنامج النووي 
وانتهت  نجحت  هى  وال  األول،  مربعها  إىل  اإليراين 
ما سوف  بصفقة، وذلك عىل األقل إىل حني استرشاف 
املرحلة  بايدن من معطيات جديدة خالل  زيارة  تفرضه 

القادمة.

وهنا، فإن إيران تبدو مطمئنة، إىل حد ما، من أن الدول 
الغربية يف حاجة إىل اتفاق نووي معها، أواًل لكي تتجنب 
اندالع أزمة جديدة يف املنطقة بالتوازي مع استمرار أزمة 
احلرب الروسية-األوكرانية. وثانيًا، لكي ختفف من حدة 
أزمة إمدادات الطاقة، التي ترى إيران أهنا أحد العناوين 

الرئيسية لزيارة بايدن.

نحو توازن جديد يف الرشق األوسط
»الربيع  موجة  كرستها  التي  الفوىض  حالة  خلقت  لقد 
فيها  استطاعت  اإلقليم،  يف  جديدة  توازنات  العريب« 
-بتنسيق  الدول  غري  من  والفاعلون  العربية  غري  القوى 
الفراغ  حالة  استغالل  بينها-  فيام  مبارش  غري  أو  مبارش 
عىل  قليلة  غري  لفرتة  مرص  انكفاء  عن  نتجت  التي 
العراق وسوريا  مثل  الداخلية، وخروج دول  أوضاعها 
من املعادلة السياسية واألمنية، وحتول دول عربية أخرى 
ثم  الدويل.  أو  واإٍلقليمي،  الداخيل  للرصاع  ساحة  إىل 
جاء توجه الواليات املتحدة لتخفيف ارتباطها باإلقليم 
ملصلحة التفرغ ملرسح »اإلندو-باسيفيك« واملواجهة مع 
الصني، ليمثل عاماًل إضافيًا لتكريس هذا الواقع اجلديد.

اإلقليم اآلن يشهد اجتاهًا معاكسًا هلذه التحوالت، عنوانه 
العربية  القوى  المتالك  كبرية  فرصة  وجود  الرئييس 
هلذا  أسس  باإٍلقليم.  الرئيسية  السياسات  زمام  الرئيسية 
التوجه جمموعة من التحوالت املهمة؛ أبرزها عودة دور 
مرص القوي إىل اإلقليم وخروجها من حالة االنكفاء عىل 
الداخل، واضطرار الواليات املتحدة إىل مراجعة طبيعة 
عالقاهتا والتزاماهتا جتاه القوى العربية الرئيسية باإلقليم، 
حتت تأثري عوامل عدة، أبرزها فشل املراهنة عىل العودة 
وتزايد  اآلن(،  )حتى  إيران  مع  النووي  االتفاق  إىل 
النسبية للدول العربية املنتجة واملصدرة للطاقة،  األمهية 
غاز  اكتشافات  بفعل  حديثًا  مرص  إليها  انضمت  والتي 
الغاز، وحسابات  لتسييل  التحتية  والبنية  املتوسط  رشق 
له  أسس  كام  والصني.  روسيا  مع  األمريكي  الرصاع 
البينية اإلجيابية، أمهها  العربية  التحوالت  أيضًا عدد من 
إىل  واالجتاه  قطر،  مع  املرصية  اخلليجية/  األزمة  انتهاء 

كيف يفكر الشرق األوسط في جولة بايدن؟
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طرح مقاربة خليجية جديدة بشأن األزمة اليمنية، وبدء 
أضف  العراق.  بمساعدة  إيرانية  سعودية-  مباحثات 
إىل ذلك تنامي اجتاه داخل العراق بقيادة رئيس الوزراء 
مع  متوازنة  عالقات  بناء  إىل  ينحاز  الكاظمي  مصطفى 

اإلقليم وُيعيد االعتبار لروابطه العروبية التارخيية.
توازنات  لفرض  كبرية  فرصة  ختلق  التحوالت  هذه 
ألدوار  االعتبار  إعادة  جوهرها  اإلقليم،  يف  جديدة 
التعاون  وجملس  مرص،  يف  ممثلة  الرئيسية،  القوى 
اخلليجي، والعراق، واألردن، والتأسيس ملرحلة جديدة 
القوى  مع  اإلقليم  وعالقات  اإلقليمية،  العالقات  من 

الكربى، وعىل رأسها الواليات املتحدة.
عدة،  رشوطًا  يتطلب  الفرصة  هلذه  األمثل  االستغالل 
القوى  جانب  من  حمدد  تصور  وجود  رضورة  أمهها 
األساسية  والتحديات  القضايا  بشأن  الرئيسية  العربية 
التهديد(،  وأنامط  والرصاع،  التعاون  )قضايا  باإلقليم 
القضايا،  هذه  بني  التفاعل  مسارات  إدارة  وطريقة 
وعىل  الكربى  والقوى  اإلقليم  بني  العالقة  وطبيعة 
رأسها الواليات املتحدة، ونمط توزيع األدوار واألعباء 
االعتبارات  إىل  استنادًا  القوى  هذه  عىل  واملسئوليات 
واحلسابات اجليوسياسية واالقتصادية واألمنية. وستظل 
ومستدامة  موازية  عربية  دبلوماسية  جلهود  حاجة  هناك 
عن  للدفاع  نفسها  املتحدة  الواليات  داخل  ومنسقة 

هذه  وجتنيب  اإلقليم،  بشأن  العربية  والرؤى  املصالح 
املصالح التحول بني اإلدارات األمريكية املختلفة.

يف  الدخول  بالرضورة  يعني  ال  اجلديد  التوازن  هذا 
باإلقليم  العربية  غري  القوى  مع  رصاعية  عالقات 
أوزاهنا  أو  الدول  هذه  مصالح  جتاهل  أيضًا  يعني  وال 
ضوابط  وضع  أمهية  بالرضورة  يعني  لكنه  اإلقليمية، 
حمددة للعالقة مع هذه القوى، وعالقاهتا باإلقليم، تقوم 
اإلقليم  لوحدات  القومي  األمن  احرتام  عىل  باألساس 
وملصالح كل دوله، واحرتام مبدأ السيادة الوطنية، وعدم 

التدخل يف الشئون الداخلية.

***
الرشق  إقليم  يف  حقيقيًا  استقرارًا  إن  القول،  خالصة 
الواليات  لعالقات  جديدًا  تأسيسًا  يتطلب  األوسط 
من  جمموعة  اعتباره  يف  يأخذ  اإلقليم،  دول  مع  املتحدة 
األمنية  الرتتيبات  فكرة  تاريخ  أبرزها  املهمة،  املعطيات 
ما  رغم  دوله  بني  االسرتاتيجية  والتباينات  باإلقليم، 
بينها من توافقات يف قضايا عدة، وطبيعة اللحظة الراهنة 
املصالح  تعقد  من  تتضمنه  وما  العاملي  النظام  تطور  يف 
الدولية وتشابكها. كذلك، فإن تأسيسًا جديدًا لعالقات 
القوى اإلقليمية ال يمكن أن يكون تأسيسًا مستدامًا طاملا 
مل يتم التعاطي مع قضايا مركزية مثل القضية الفلسطينية.



الرؤية الخليجية: 
األبعاد غير المطروقة في زيارة بايدن للسعودية

د. معتز سالمة
خبير - مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.
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زيارة  حول  الكتابات  أغلب  تركيز  من  الرغم  عىل 
ملفات  عىل  للسعودية  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس 
الدفاعية ومشرتيات  واملنظومة  النفط،  تدفقات  الزيارة: 
التطبيع، إال أن  أو  السالح، وإيران، واليمن، وإرسائيل 
أغلب هذه امللفات يشكل اجلوانب الظاهرة يف الزيارة، 
التي ختفي وراءها األبعاد األخرى غري املطروقة، والتي 
بعد  األمريكي،  الرشيك  من  اخلليجية  الُغصة  تعكس 
ويف  اخلليجي.  اجلانب  عىل  العالقة  أعباء  تعاظمت  أن 
بايدن  الرئيس  من  ليست  اخلليجية  الُغصة  فإن  احلقيقة، 
السياسة  جممل  من  بل  الديمقراطي،  احلزب  أو  وحده 
اجتهت  والتي  األخرية،  العرش  السنوات  يف  األمريكية 
أن  حتى  حلفاء،  بني  بعيدًا عن كوهنا رشاكة  بالعالقات 
عىل  ينصب  يعد  مل  اخلليجي  اجلانب  جمهودات  أغلب 

تعظيم املكاسب وإنام عىل تقليص األرضار. 
ويتمثل اهلدف الرئييس الذي جيمع دول جملس التعاون 
بايدن، يف:  األمريكي جو  الرئيس  زيارة  بشأن  اخلليجي 
عودة العالقات إىل سابق عهدها، واستعادة الضامنة ذات 
بخصوصية  القناعة  واستمرار  اخلليج،  بأمن  املصداقية 
من  الرغم  وعىل  األبيض.  البيت  ساكني  لدى  العالقة 
وجود حاجات متاميزة لكل دولة خليجية عىل حدة، إال 
أن دول املجلس كمجموعة متكنت من إعادة االلتفاف 
حول األهداف التي جتمعها باحلليف األمريكي، وعملت 
اجلوالت اخلليجية قبل الزيارة )لكبار املسئولني ووزراء 
عىل  التوافق  عىل  القومي(  األمن  ومستشاري  اخلارجية 

رؤية متقاربة حول ذلك.

حتوالت العالقات من املنظور اخلليجي
راضية  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  تكن  مل  فرتة،  منذ 
الواليات  مع  العالقات  إليها  انتهت  التي  احلالة  عن 
األمنية  العالقات  من  شكل  إىل  انزوت  بعدما  املتحدة، 
يف  العالقات  تأسست  وبينام  موثوقة،  غري  والدفاعية 
األمن  جتاه  واضح  أمريكي  التزام  عىل  الذهبي  عرصها 
املجلس،  لدول  خاصة  وضعية  وضمنت  اخلليجي، 
أركان  وتعزيز  احلديثة  الدولة  لبناء  التفرغ  من  مكنتها 

الكيان الوطني دون حتمل أعباء دفاعية وأمنية كبرية، فقد 
حتولت الواليات املتحدة يف السنوات األخرية إىل حليف 
غري مكرتث بطبيعة العالقات وال باالحتياجات األمنية 
األمريكية هتديدًا  الترصحيات  بعض  للحلفاء، وشكلت 
الداخلية  لألوضاع  بالنقد  تعرضت  بعدما  وخطرًا، 
»دولة  السعودية  بجعل  وهددت  املجلس،  دول  لبعض 
منبوذة«، وختلت عن تقديم الدعم للمملكة إزاء هجامت 
بطاريات  وسحب  املسرية،  والطائرات  الصواريخ 

صواريخ باتريوت الدفاعية.
غري  واألمنية  الدفاعية  الرشاكة  أصبحت  وباختصار، 
يف  اجلانبني  مصالح  بني  اضطراب  وحدث  مفهومة، 
الطرفني  مصالح  تعد  ومل  اخلليجي،  لألمن  إدراكهام 
متوائمة أو حتى متقاربة، بل أخذ كل جانب يتعامل مع 
اآلخر بشكل خمتلف، وتطور إدراك دول املجلس بذواهتا 
الوطنية يف السياسات اإلقليمية والدولية، بعد أن انتقلت 
من هدف ترسيخ البناء الوطني إىل لعب الدور اإلقليمي 
االمريكي.  الدور  مع  أحيانًا  يتاميز  أخذ  الذي  والدويل، 
يف  األزمات  مع  التفاعالت  خريطة  عىل  عميقة  وبنظرة 
اإلقليم، يتضح أن هناك تباينات كثرية بني دول املجلس 
معطى  يعد  مل  اخلليجي  القرار  وأن  املتحدة،  والواليات 

مسبقًا يف دورانه مع املصالح األمريكية.      
حالة  هو  الرضر  إىل  العالقات  ض  عرَّ ما  أخطر  وكان 
العدائية التي برزت عليها السياسة األمريكية إزاء بعض 
األيديولوجي  اخلطاب  عدائية  باألساس  املجلس،  دول 
أن  فكام  فقط،  األفعال  عدائية  وليس  والسيايس، 
فإن  السياسية،  طبيعتها  يف  خصوصيات  اخلليج  لدول 
مع  عالقاهتا  من  أسايس  جزء  هي  اخلصوصيات  هذه 
العالقات،  تاريخ  مدى  وعىل  واحللفاء.  األصدقاء 
الدول  خلصوصية  فهاًم  األكثر  املتحدة  الواليات  كانت 
)مسئولني  لألمريكيني  وظل  اخلليجية،  واألنظمة 
ومواطنني عاديني(، وفقًا لذلك، وضعية خاصة يف دول 
جملس التعاون اخلليجي، لذلك مل يكن مرحيًا ما شهدته 
السنوات األخرية من خطاب أمريكي تعمد عدم احرتام 

أسس العالقات وخصوصية األنظمة.
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باراك  األسبق  الرئيس  يكن  مل  التحديد،  وجه  وعىل 
وبينام  قضاياهم.  مع  تعامله  يف  للخليجيني  مقنعًا  أوباما 
كان للرئيس السابق دونالد ترامب سلبياته الكثرية التي 
عكسها يف لغة اخلطاب الفظ وغري الدبلومايس، والذي 
نالت منه بعض أنظمة اخلليج جانبًا، فقد فاقت إجيابياته 
بالنسبة هلا سلبياته، حني وجد قادة اخلليج طلباهتم حمل 
الشخصية  العالقة  أصبحت  وحني  واشنطن،  يف  تلبية 
أكثر  ترامب  كان  لذلك  الربوتوكول.  تفوق  وبينه  بينهم 
اخلليج،  وأفادوا  اخلليج  من  استفادوا  الذين  الرؤساء 
تفاهم  إىل  االرتكان  أرسى عالقة خاصة أساسها  حيث 
القاعدة  هذه  وكانت  املصالح.  بشأن  ووضوح  شخيص 
مرحية للجانب اخلليجي الذي جييد التعامل هبا، وقدمت 
اقتصارها  رغم  فيها،  الوثوق  يمكن  ضامنة  للخليجيني 
بالعالقات  استعاضوا  حيث  الدنيا،  احلدود  عىل 
باملطالب  الوفاء  يف  القصور  عن  الرئيس  مع  الشخصية 
يف  أنه  تدرك  اخلليج  دول  وكانت  والدفاعية،  األمنية 
النهاية هناك رئيس لديه القدرة عىل التحرك ألجل أمنها 
شخصية  ووفرت  القصوى،  األوقات  يف  عنها  والدفاع 
وخصومها  اخلليج  دول  أقنعت  خاصة  مالمح  ترامب 
عىل السواء، بالقدرة عىل التحرك األمني وقت الرضورة.
عىل النقيض من ذلك، تعامل الرئيس بايدن بعقلية أوباما 
النووي  االتفاق  إىل  العودة  مفضاًل  اخلليج،  دول  مع 
التعاون  جملس  دول  بني  توازن  بناء  ومؤثرًا  إبران،  مع 
الستئناف  استعدادًا  يبد  ومل  اإليرانية،  واجلمهورية 
بكل  أبرق  بل  اخلاصة،  والدفاعية  األمنية  العالقات 
يتفهم  ومل  املنطقة،  من  االنسحاب  عزمه  عىل  الرسائل 
القادة، وتوعد  يتواصل مع  خماطر وطلبات احللفاء، فلم 
تباطأت بعض دول  لذلك  الرئاسة،  يتوىل  أن  قبل  وأنذر 
اخلليج وعىل رأسها السعودية يف هتنئته باحلكم، بعدما أدىل 

بترصحيات انتقد فيها وىل العهد األمري حممد بن سلامن.

الرؤية اخلليجية لبايدن وللواليات املتحدة
احلرب  زمن  من  رئيس  أنه  لبايدن عىل  اخلليجيون  ينظر 
تتمسك  أيديولوجية  رؤية  خلف  يتمرتس  الباردة، 

بمقوالت بعيدة عن الواقع اخلليجي، الذي تطور كثريًا 
ونضج بام يمكنه من رؤية الصواب واخلطأ وفقًا لظروفه، 
العامل  مع  اخلاصة  الصفقات  وعقد  املستقل  والتفكري 
االنبهار  شديد  أو  منبهرًا  اخلليج  يعد  فلم  اإلقليم،  ويف 
املتحدة يف  الواليات  بالنموذج األمريكي، كام أن رمزية 
النظام الدويل مل تعد كام هي. وبالنظر إىل الربامجاتية التي 
حتكم النظرة اخلليجية للعالقات الدولية، والتي تفرض 
وفقًا  تقديرها  جيري  التي  املصالح  بوصلة  وفق  التحرك 
احلياة  موازين  فإن  والتكولنوجيا،  لألمن  الحتياجاهتم 
الدولية حاليًا ومستقباًل لن تكون بالرضورة يف مصلحة 

الواليات املتحدة.

النظر اخلليجية، يمكن  التي حتكم وجهة  هذه الربامجاتية 
اخلليجية  الشخصية  طبيعة  أساسيني:  بأمرين  تفسريها 
املتأثرة بصفاء النظرة إىل حياة الصحراء، وخربة اخلليجيني 
واألمن،  واالقتصاد  احلياة  نمط  تقلبات  مع  اخلاصة 
الشخصية  يف  الربامجاتية  غرست  التي  االعتبارات  وهذه 
هدفه  إىل  الذهاب  إىل  اخلليجي  تدفع  والتي  اخلليجية، 
التعليم  نمط  مع  أكثر  تكريسها  جرى  برسعة،  وفكرته 
الغريب الذي حصل عليه مئات اآلالف من أبناء اخلليج، 
العادات والطبائع إىل  والذين عادوا إىل بلداهنم ليحولوا 
مسارات علمية وسياسية تكرس الرؤية السياسية القائمة.

لذلك، فقبل أغلب الدول العربية، كانت لدول املجلس 
وروسيا،  الصني  مع  العالقات  بناء  يف  اجلادة  خطواهتا 
وعقد احلوار االسرتاتيجي مع الدولتني، وكانت قرارات 
بعضها بإدخال تعليم اللغة الصينية يف مدارسها الوطنية. 
ومل يكن ذلك سوى دوران للفكر السيايس اخلليجي مع 
دورة املصالح الربامجاتية. وفرضت التوجهات اخلليجية 
بناء العالقات مع الصني، مع استمرار التمسك بإصالح 
يغادر  فلن  املتحدة؛  الواليات  مع  العالقات  وعودة 
إذا تبني أن  اخلليجيون عالقاهتم باحلليف األمريكي إال 

الورقة األمريكية قد سقطت متامًا، ومل يعد هلا قيمة.

هكذا، ترافق التغري يف النظرة األمريكية نحو دول اخلليج 
يف  التحول  أمهها  كان  اخلليجي،  اجلانب  عىل  بتغريات 
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أنظمة احلكم إىل أجيال شابة جديدة تنظر للحياة الدولية 
وللعالقات مع الواليات املتحدة بمنظور خمتلف، عنوانه 
املصالح املتبادلة، وليس بمنظور العالقات التي تتحكم 
هبا األنامط املعتادة من السلوك كوهنا حمسوبة ابتداء عىل 
الواليات املتحدة والغرب. وعىل مدى السنوات العرش 
الدول  أغلب  يف  السياسية  اخلالفة  جتددت  املاضية، 
من  وثاين  أول  صف  حلول  شهدت  حيث  اخلليجية، 
املفكر  ذكر  ما  حد  عىل  بعضهم،  واملسئولني،  احلكام 
يوليو   6 يف  له  مقال  يف  عبداهلل،  عبداخلالق  د.  اإلمارايت 
اجلاري )2022(، يف سن أبناء أو أحفاد الرئيس بايدن، 
الرئيس  وهؤالء، عىل حد قوله، عاملهم خيتلف عن عامل 
قرار  أو  توجه  كل  إىل  بالتبعية  ينظرون  وال  األمريكي، 
أمريكي عىل أنه حمل ترحاب تلقائي ألهنم يتعاملون مع 
حليف، إذ أن ثقة هؤالء القادة اجلدد بالواليات املتحدة 
جيل  لدى  كانت  التي  نفسها  بالقوة  تعد  ومل  تزعزعت، 
اآلباء، وهم غري مستعدين »ملسايرة واشنطن يف الصغرية 
والكبرية من اآلن فصاعدًا، وبلغوا من الثقة بحيث أهنم 

عىل أتم االستعداد لقول ال لواشنطن«.

ويف احلقيقة، فإن ما حتدث به د. عبد اخلالق عبداهلل هو 
لسان حال كثري من أطياف النخبة اخلليجية، التي عربت 
باألخص  االجتامعي  التواصل  منصات  عىل  نفسها  عن 
»تويرت«، وهو أيضًا لسان حال أغلب فيديوهات اليوتيوب 
اخلليجية، التي ال تنحو باألساس إىل استعراض ملفات 
الصديق  من  االستياء  عن  للتعبري  اجتاهها  بقدر  الزيارة 
األمريكي ومن الرئيس بايدن. وهكذا، مل تعد الواليات 
التي  الدولة  تلك  اخلليجية،  النخبة  ألكثر  وفقًا  املتحدة، 
منهم  والكثري  العاملية،  وقوهتا  وقيمها  بمبادئها  يعرفوهنا 
ساعد  العالقات،  مسلامت  عىل  ومترد  طروحاته  عاود 
عىل ذلك ما رأوه يف حارض بلداهنم اخلليجية من تطور 
دبلوماسية  ومكانة  وتكنولوجي  واقتصادي  اجتامعي 
ومزايا مالية تفوق الغرب، إىل احلد الذي جعل بلداهنم 
السياسة  حتوالت  عن  فضاًل  أنفسهم،  للغربيني  جاذبة 
األمريكية والقيم الغربية، التي أخذت تتقلب بني املبادئ 

واملصالح وأحيانًا االنتهازية.

للدول  الدبلوماسية  املكانة  تعاظمت  فلقد  الواقع،  ويف 
-كدول  وأصبحت  الدويل،  الصعيد  عىل  اخلليجية 
فرادى وككتلة مجاعية- مركز ثقل وعاماًل لتغيري التوازن 
للمكانة  وإنام  والغاز،  النفط  بسبب  فقط  ليس  العاملي، 
والتطلع  االقتصادية،  واألمهية  والسياسية،  الدبلوماسية 
التكنولوجي والتأثري الدويل. وتريد دول املجلس ترمجة 
كل ذلك يف رشاكة جديدة مع الواليات املتحدة تتجاوز 

العراقيل التي تعرضت هلا الرشاكة السابقة.
قياداهتا اجلديدة يف  بالتأكيد ال ترغب دول املجلس وال 
إهناء العالقات مع الواليات املتحدة، وسوف تظل هلذه 
التاميز  هلا مستويات من  األولوية، كام ستبقى  العالقات 
لدول  الدولية  التحالفات  خمتلف  عن  واخلصوصية 
التي  املصالح  ألجل  فقط  ليس  اخلليج،  ولقادة  اخلليج 
واالستثامرات  االقتصادي  اجلانب  عىل  كبرية  تزال  ال 
ساحة  ألن  أيضًا  ولكن  املتحدة،  الواليات  يف  اخلليجية 
القرار يف واشنطن سوف تظل مفتوحة للعمل اخلليجي، 
التي  املختلفة  القرار  ومداخل  اللوبيات  عرب  بالتأثري 
يفهمها اخلليجيون أكثر من أي ساحة قرار أخرى يف أي 
اخلليجيون  خربه  أمر  وهو  الصني،  أو  كروسيا  آخر  بلد 
عىل مدى العقود وتطور يف العقد األخري بشكل خاص، 
كانت  فإذا  األرضار،  جتنب  ألجل  وباألساس  وأيضًا 
الدولية، فإهنا ال  املكانة  املتحدة بصدد تراجع  الواليات 
عىل  والقادرة  الفاعلة  التحالفات  بمقابض  متسك  تزال 
خالف  عىل  العاملية،  التهديدات  مواجهة  يف  التحرك 

الصني مثاًل، وهذه احلالة سوف تستمر لفرتة مقبلة.
تستغني  لن  األمريكي،  األداء  من  النمط  هذا  إطار  ويف 
واشنطن عن عالقاهتا اخلليجية بسالسة، كام ال يمكنها 
دويل  قطب  إىل  مضافة  كقوة  اخلليجيني  انتقال  تصور 
آخر، أو يف الطرف اآلخر من املعادلة، لذلك فإن أقىص 
االستعاضة  احتامل  تصور  إىل  تذهب  لن  التقديرات 
اخلليجية بالعالقات مع قطب دويل جديد هو الصني، أو 
بتحالف إقليمي معاٍد للمصالح األمريكية، أو باالنتقال 
إىل عالقات تصادمية، وإنام يف احلدود الدنيا عالقات ال 

حتكمها األنامط املعتادة من السلوك اخلليجي.      
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أسس النظرة اخلليجية اجلديدة
ترتقي اجلوانب النفسية يف العالقات بالواليات املتحدة يف 
املنظور اخلليجي، إىل مستوى املصالح املادية، وتنافسها؛ 
ملسه  ما  اخلليجي،  للجانب  النفيس  اجلانب  أمهية  ويعزز 
يف السنوات األخرية من تراجع الثقة بالواليات املتحدة، 
واحلاجة إىل تصحيح النظرة األمريكية لدول املنطقة، فلم 
يف  التدخل  عىل  القائم  األمريكية  اإلدارات  نموذج  يعد 
واخلصوصية،  للقيم  االحرتام  وعدم  الداخلية،  الشئون 
واالبتزال يف لغة اخلطاب الدبلومايس، والتهديد بقوانني 
الداخلية  الشئون  وتناول  و«نوبك«،  »جاستا«  مثل 
وأوضاع احلقوق، واالبتزاز بإيواء املعارضني، مل يعد كل 
ذلك مناسبًا للجانب اخلليجي كأسلوب للعالقات بني 
احللفاء. وتريد دول اخلليج العودة بالعالقات إىل املربع 
وتاليًا  أواًل،  األشياء  هبذه  يتعلق  فيام  األقل  عىل   ،1 رقم 

مضمون ومستقبل الرشاكة. 
وهكذا تتضمن الرؤية اخلليجية لزيارة بايدن يف أبعادها 

التحتية العميقة غري املطروقة ما ييل: 
1- العودة إىل »قاعدة االستثناء« وليس »دورة اإلثبات«: 
منحى  إىل  األخرية  السنوات  يف  العالقات  اجتهت  فلقد 
أشبه بالوصاية، بعدما اجته صانع القرار يف البيت األبيض 
أو املتنافسون يف احلمالت االنتخابية الرئاسية، إىل توجيه 
بعضهم  وتبنى  اخلليجيني،  القادة  لبعض  علنية  انتقادات 
له  كان  ما  وهو  العالقات،  تاريخ  يف  مسبوقة  غري  لغة 
اخلليجي  الطرف  هيدف  ثم  ومن  الشديد.  السلبي  تأثريه 
إىل كرس حزمة الوقائع التي تقرتب من أن تصبح قواعد 
ونمطًا يف السياسات، إن جرى التسامح معها، بأن تبنى 
أن  أو  اخلليج  دول  عىل  اهلجوم  عىل  اجلديدة  العالقات 
األمريكية  الرئاسة  انتخابات  يف  داخلية  سوابق  ترتسخ 
ومن  املنطقة.  دول  ضد  عدائية  ترصحيات  لتبني  تنحو 
الصعب عىل دول اخلليج أن حتتاج ألن متر بـ«دورة إثبات« 
إىل  قادم جديد  للعالقات، مع كل  لألمهية االسرتاتيجية 
البيت األبيض، ألن هذا سيكون نمطًا جمهدًا وغري موثوق 
به ملستقبل العالقات، وليس من املرغوب أن تنتظر دول 
املجلس عامًا ونصفًا أو عامني لكي يقرر القادم اجلديد إىل 

البيت األبيض بأن يزور اململكة. فهذه ليست إدارة جيدة 
للعالقات بني األصدقاء، ومن ثم ترغب دول املجلس بأن 
تتأسس عليها  التي  القاعدة  تبقى »قاعدة االستثناء« هي 
العالقات الثنائية، بأن يبقى هلذه الدول وضعية استثنائية 
يف التعامل معها، بام يرتقي إىل مقدار خصوصية عالقاهتا 
الواليات  جتنيها  التي  واخلدمات  املتحدة،  بالواليات 

املتحدة من عالقاهتا معها.
واملنهج  بالقيم  االبتزاز  عن  بعيدة  عالقات   -2
فرانكلني  األسبق  األمريكي  الرئيس  لقاء  منذ  احلقوقي: 
بامللك عبدالعزيز آل سعود يف فرباير 1945،  روزفلت 
احرتام  عىل  اخلليجية-األمريكية  العالقات  تأسست 
اخلصوصيات، ومل تكن حماوالت فرض القيم األمريكية 
من  كان  ومهام  العالقات،  من  جزءًا  اخلليج  دول  عىل 
جير  فلم  األدنى،  املستويات  عىل  واالختالف  التباين 
األمريكية  والديمقراطية  الليربالية  النظر  وجهات  تبني 
العالقات،  مستقبل  هيدد  بام  الرسمي،  املستوى  عىل 
التهديد،  ضد  مؤمنة  الرسمية  العالقات  ظلت  ثم  ومن 
الرئاسة  مؤسسة  حتول  األخرية،  السنوات  شهدت  بينام 
احلقوقية،  املنظامت  بوضعية  أشبه  وضعية  إىل  األمريكية 
امللهم  هي  أحيانًا  األمريكية  الرئاسة  مؤسسة  كانت  بل 
الدول  بعض  عىل  اهلجوم  يف  احلقوقية  للمنظامت 
بينام مل تركز عىل جوانب قصورها اخلاص يف  اخلليجية، 
عالقاهتا األمنية والدفاعية بدول اخلليج، والتي أجربت 

بعض هذه الدول للدفاع عن ذاهتا بإمكاناهتا اخلاصة.
املصالح:  حسابات  كشف  عىل  مؤسسة  عالقات   -3
تكاليف  توارى احلديث عن  السابقة،  العالقات  يف ظل 
العالقات  كانت  حيث  طرف،  لكل  العالقات  وأثامن 
أحد  حيسب  ال  تفصيل،  دون  متكامل،  ككل  تؤخذ 
تفرضها  التي  التكاليف  أو  املنافع  مقدار  أطرافها  من 
العقيدة  عىل  تأسست  عالقات  وهي  باآلخر،  عالقاته 
واملبدأ السيايس، واكتفى كل طرف بالرضا عن املجمل 
مقابل  العاملي  النفط  سوق  )استقرار  للعالقات  النهائي 
اجلانب  سعى  األخرية،  السنوات  يف  اخلليجي(.  األمن 
من  العائدة  املصالح  حسابات  كشف  إىل  األمريكي 
مؤمنًا  السابق  يف  األمريكي  اجلانب  كان  العالقات، 

الرؤية الخليجية:  األبعاد غير المطروقة في زيارة بايدن للسعودية
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السنوات  يف  بينام  عقيدي،  كمبدأ  اخلليج  مع  باملصالح 
الثمن  عىل  يتحصل  ال  بأنه  تقديراته  تغلبت  األخرية 
األمريكي  الرئيس  أعلن  وقد  العالقات،  من  املطلوب 
سعى  لذلك  رصاحة،  ذلك  عن  ترامب  دونالد  السابق 
مكافئ،  أنه  يعتقد  الذي  املادي  الثمن  عىل  التحصل  إىل 
تصور  بينام  ترامب،  سقوط  مع  تراجع  النهج  هذا  لكن 
وإدارتا  الديمقراطي  احلزب  تبناه  آخر،  أمريكي  منهج 
أوىل  آخر  جيوسياسيًا  فضاءًا  هناك  بأن  وبايدن،  أوباما 
باالهتامم، باعتبار مكانة الواليات املتحدة كقطب عاملي 
املبدأ  هذا  وفق  الصيني.  الصعود  خطر  األساس  هيمها 
اجلديد من احلزبني الذي سعى لكشف حساب املصالح 
مع احللفاء والذي انتهى إىل اضطرب العالقات، ترغب 
حسابات  كشف  وفق  أنه  عىل  التأكيد  يف  اخلليج  دول 
املصالح أيضًا، وليس فقط وفق املبدأ العقيدي األشمل، 
فإهنا تقدم الكثري للواليات املتحدة، بام قد يناظر أو يفوق 

ما تقدمه األخرية لألمن اخلليجي.
لدول  اجلديدة  الدولية  املكانة  ترتجم  عالقات   -4
العالقات  بمستوى  اخلليج  دول  تقنع  ال  املجلس: 
أهنا  عىل  فيها  إليها  ينظر  كان  التي  السابقة،  والرشاكة 
من  اخلدمة  يتلقى  الذي  األضعف  أو  االصغر  الطرف 
ترغب  وإنام  ومحايته،  أمنه  عن  الدفاع  يف  اآلخر  الطرف 
الطرف  باعتبارها  العالقات  هذه  إىل  النظرة  بتصحيح 
واملقبولة  الفاعلة  النشطة،  الدبلوماسية  صاحب  املناظر 
يف  املكانة  ذو  والطرف  الدولية،  األزمات  من  كثري  يف 
القرار الدويل والدبلوماسية الدولية، وهو الطرف الذي 
يف  فقط  ليس  توجهاته،  اختيار  يف  اخلاصة  خياراته  له 
واالنخراط  األخرى  والقوى  األقطاب  مع  العالقات 
التي ختدم مصاحله، وإنام أيضًا يف امتالك  التحالفات  يف 
الطرف  واختيارات  سياسات  يف  التأثري  عىل  القدرة 
األمريكي داخليًا؛ يف األول من خالل العمل مع أقطاب 
آخرين تعتربهم الواليات املتحدة منافسني أو خصومًا، 
بام  الداخلية  األمريكية  الساحة  يف  التأثري  عرب  الثاين  ويف 
ينتهي إىل جتزئة السياسات والقضايا وتقليص خسائرها 
فيها، فلم تعد قرارات دول اخلليج معطى حمسوبًا سلفًا 
عىل اجلانب األمريكي أو الغريب يف السياسات الدولية، 

حدة  عىل  حالة  كل  مع  يتعامل  فاعاًل  سياسيًا  رقاًم  وإنام 
حمايدًا  معطى  ليس  فهو  وأيضًا  أواًل،  مصاحله  يعظم  بام 
ال أدوات يملكها يف الداخل األمريكي نفسه، وإنام لديه 
قواعد  تغيري  ألجل  التدخل  عىل  بقدرته  والثقة  القدرة 
اللعبة التي قد تستبد هبا إدارة حمددة أو رئيس له توجهاته 
وهنا  العالقات.  مضمون  عىل  بفرضها  يرغب  اخلاصة 
التأثري  عىل  فقط  ليس  املجلس  دول  دبلوماسية  تعمل 
باللوبيات داخل الواليات املتحدة عىل سياسات الرئيس 
أو اإلدارة التي يف السلطة، وإنام أيضًا االستعداد لسيناريو 
للجولة  املرتقب  الداخيل يف احلزب اآلخر  املنافس  دعم 
اخلليجيني  عالقة  حيكم  ما  هو  وذلك  القادمة،  الرئاسية 

اآلن بإدارة بايدن، ومنافسه املحتمل ترامب.
هناية  بايدن  زيارة  تكون  أن  يتوقع  ال  القول،  خالصة 
إلشكاليات األبعاد غري املطروقة يف العالقات اخلليجية-
وقد  امللفات،  بعض  تسوية  من  متكنت  وإن  األمريكية، 
أن  حيث  نجاح،  نصف  أو  جزئي  بنجاح  الزيارة  خترج 
األرضار التي تراكمت عىل العالقة يف السنوات املاضية، 
إشكاليات  تستمر  وقد  إلصالحها،  سنوات  حتتاج 
العالقات مع أجزاء من سيناريوهات خمتلفة، وليس من 
أهم  وتتمثل  السابق،  التقليدي  النمط  إىل  العودة  بينها 

احتامالت الزيارة فيام ييل:
- التوافق عىل القضايا ذات األولوية، مع استمرار الشد 
إىل  احلاجة  استمرار  يعنيه  بام  العالقات،  يف  واجلذب 
مع  عنها،  احلديث  سبق  التي  اإلثبات«،  بـ«دورة  املرور 

كل قادم جديد للبيت األبيض.
- بناء الواليات املتحدة عالقات جزئية مع بعض دول 
جمتزأة  أمنية  ضامنة  وفق  كلها،  وليس  التعاون  جملس 
تقتضيها املصالح األمريكية، بام يعني إبقاء قوة العالقات 

مع البعض وليس الكل.
فيه  تعود  للرشاكة  جديد  مضمون  إىل  التوصل   -
أمهيتها  إدراك  حيث  من  السابق  عهدها  إىل  العالقات 
كمبدأ عقيدي، لكن برؤية خمتلفة، وعرب وسائل مبتكرة 
بمستوى  ليس  ولكن  ذاهتا،  القناعات  إىل  هبا  تنتهي 

الرشاكة السابق.
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مع  لعالقاهتا  االسرتاتيجية  األمهية  من  الرغم  عىل 
الواليات املتحدة، وعىل الرغم من أن زيارة أكرب مسئول 
أمريكي لدولة حليفة، عادة ما يشكل حدثًا مهاًم، سواء 
أحياٍن  يف  أو  األمام،  إىل  البلدين  بني  العالقات  لدفع 
مثل  استمرار  هتدد  ضخمة  أزمة  تفكيك  هبدف  أخرى 
هذه العالقات.. عىل الرغم من ذلك، يبدو أن إرسائيل 
الرئيس  زيارة  وراء  من  كربى  نتائج  حتقيق  عىل  تعول  مل 
اجلاري  يوليو   13 من  بداية  إليها،  بايدن  جو  األمريكي 
الفلسطينية،  لألرايض  زيارته  أعقبتها  والتي   ،)2022(
وانتهت بلقاء موسع له يف اململكة العربية السعودية مع 

عدد من قادة الدول العربية.

متعددة،  الزيارة  هبذه  إرسائيل  يف  التفاؤل  عدم  أسباب 
بسبب  أو  فيها،  احلالية  الداخلية  األوضاع  جلهة  سواء 
الواليات  هتم  واقتصادية  أمنية  بقضايا  املتخمة  األجندة 
أمريكي  استعداد  مع  القضايا  هذه  وتتشابك  املتحدة. 
لتقديم تنازالت جلهات عربية وإقليمية ستؤثر حتاًم عىل 

كثري من املصالح اإلرسائيلية.

إشكالية األوضاع الداخلية
جائت زيارة بايدن إلرسائيل يف ظل وضع سيايس مربك 
يف الداخل اإلرسائييل، حيث سقطت احلكومة التي كان 
يرتأسها نيفتاىل بينت منذ يونيو من العام املايض، بعد أن 
فقدت األغلبية الضئيلة التي كانت تتمتع هبا يف الربملان 
إىل  إرسائيل  لتذهب  حله  تم  ثم  ومن  )الكنيست(، 
نيفتاىل  وقعه  قد  كان  اتفاق  وبمقتىض  مبكرة.  انتخابات 
والذي  لبيد،  يائري  عتيد«  »يش  حزب  زعيم  مع  بينت 
شغل منصب وزير اخلارجية، عند تشكيل االئتالف يف 
العام املايض، فإنه يف حالة حل االئتالف يقوم لبيد بقيادة 
حكومة ترصيف األعامل حتى إجراء االنتخابات املقبلة.

بايدن  الرئيس األمريكي جو  فإن  أكثر وضوحًا،  بمعنى 
حقيقية،  صالحيات  يملك  ال  حكومة  برئيس  التقى 
ثم  ومن  اخلارجية،  السياسة  بقرارات  يتعلق  فيام  خاصة 
األفكار  للحوار وطرح  اللقاء جمرد جلسة  اعتبار  يمكن 

عىل  ذلك  ويرسي  إال،  ليس  اجلانبني  من  واملواقف 
القضايا الثالث الكربى املطروحة للنقاش وهى:

مع  النووي  لالتفاق  العودة  واشنطن  1-حماوالت 
طهران.

2- رؤية إرسائيل حلل الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل، 
منذ  املعطلة  السالم  مفاوضات  استئناف  إمكانية  ومدى 

سنوات بني الطرفني.

3- آفاق بناء حتالف إقليمي أمني  بني إرسائيل وعدد من 
الدول العربية برعاية أمريكية.

إرسائيل وامللف النووي اإليراين
شبه  عىل  لبايدن  التأكيد  أعاد  فقد  لبيد،  ليائري  بالنسبة 
)باستثناء  اإلرسائيلية  األحزاب  قادة  بني  اإلمجاع 
لالتفاق  واشنطن  عودة  رفض  عىل  العربية(  األحزاب 
النووي مع إيران، طاملا مل تبد األخرية استعدادها لقبول 
مزيد من القيود عىل برناجمها النووي، وطاملا استمرت يف 
إجراء جتارهبا عىل الصواريخ احلاملة للرؤوس النووية، 
وأيضًا طاملا ظلت إيران عىل دعمها ملن تعتربهم إرسائيل 
مصادر لتهديد أمنها )حزب اهلل اللبناين، وحركتي محاس 

واجلهاد الفلسطينيتني(.

بحقها  حتتفظ  ستظل  إرسائيل  أن  عىل  لبيد  ركز  أيضًا، 
اإليراين  النووي  يف توجيه رضبات إجهاضية للمرشوع 
نجاحها  أو  املتحدة  الواليات  فشل  عن  النظر  بغض 
األساسية  بصورته  باالتفاق  بااللتزام  طهران  إقناع  يف 
مطالب  تلبي  ال  بصورة  تعديله  أو   ،2015 عام  املوقعة 

إرسائيل، املشار إليها سابقًا.

 يف املقابل، ما تزال إدارة بايدن  تأمل استئناف التفاوض-
ل حاليًا- مع إيران، وحتاول واشنطن إقناع طهران  امُلعطَّ
بإسقاط مطلبها اخلاص بإزالة احلرس الثوري من القائمة 
رفع  عملية  تكون  أن  وبقبول  لإلرهاب،  األمريكية 
وحمصورة  متدرجة  بصورة  عليها  املفروضة  العقوبات 

فقط يف العقوبات اخلاصة بامللف النووي.
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وال يبدو يف األفق إمكانية قبول إيران ملثل هذا العرض، 
بعدم  التعهد  اآلن  حتى  واشنطن  رفض  مع  خاصة 
مستقباًل،  معها  توقيعه  مزمع  اتفاق  أي  من  االنسحاب 
انسحب  عندما  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  فعل  كام 
ذلك،  إىل  باإلضافة   .2018 عام  القديم  االتفاق  من 
من الصعب أن تقبل طهران عودة واشنطن إىل االتفاق 
دون أن تلتزم إرسائيل بالكف عن شن العمليات الرسية 
ضدها، والتي تستهدف ختريب املنشآت النووية هبجامت 

سيربانية أو قتل العلامء العاملني يف تلك املنشآت.

غموض مفهوم السالم لدى لبيد وبايدن
الفلسطينية واللقاء مع  بايدن لألرايض  بزيارة  يتعلق  فيام 
الرئيس الفلسطيني حممود عباس )أبو مازن(، استبق لبيد 
هذه الزيارة بترصيح عرّب فيه عن اهتاممه بتحقيق السالم مع 
الفلسطينيني، دون أن يتحدث رصاحة عن حل الدولتني 
الذي تؤيده إدارة بايدن. وال يعد مثل هذا الترصيح حتواًل 
يف السياسة اإلرسائيلية املتبعة منذ عقد من الزمان والتي 
بعده  ومن  نتانياهو  بنيامني  بقيادة  اإلرسائييل  اليمني  كان 
»السالم  مفهوم  عىل  تقوم  والتي  يتبناها،  بينت   نيفتاىل 
من  أجزاء  يف  للفلسطينيني  الذايت  واحلكم  االقتصادي« 

األرايض املحتلة يف الضفة الغربية.

الفلسطينيني  إرسائيل  تساعد  التصور،  هذا  وبمقتىض   
عن  توقفهم  مقابل  االقتصادية  أوضاعهم  حتسني  عىل 
مقاومة االحتالل، ومقابل متتعهم بحكم ذايت. أما فكرة 
السامح بإقامة الدولة الفلسطينية فستبقى مرهونة بمدى 
لسنوات  الصفقة  هبذه  والتزامهم  الفلسطينيني  تقبل 
»كيان«  عن  احلديث  يمكن  وبعدها  مستقباًل،  طويلة 
يمكن تسميته »دولة حمدودة السيادة«، أو ضمن فيدرالية 

مع األردن أو إرسائيل أو كليهام معًا.

عىل اجلانب اآلخر، ليس من الواضح تصور إدارة بايدن 
فكرة  تطبيق  عن  ستنتج  التي  الفلسطينية  الدولة  لشكل 
حل الدولتني، فرغم أن الرئيس األمريكي كان قد أعلن 
أثناء محلته االنتخابية عام 2019 عن نيته إسقاط صفقة 

بمرشوع  واستبداهلا  ترامب،  سلفه  قدمها  التي  القرن 
قابلة  فلسطينية  دولة  خلق  ويستهدف  خمتلف  للسالم 
ادارة  أن  إال  إرسائيل،  مع  سالم  حالة  يف  تعيش  للحياة 
بايدن بعد أن قضت ما يزيد عىل عامني يف احلكم مل تطرح 
مرشوعها الذي وعدت به، ومن املشكوك فيه أن تتمكن 
من طرح أي مرشوع للتسوية بني الفلسطينيني وإرسائيل 
عىل  حاليًا  بايدن  تركيز  مع  خاصة  العاجل،  القريب  يف 
تواجهها  التي  الضخمة  االقتصادية  املشكالت  معاجلة 
تطورات  ملتابعة  أيضًا  التفرغ  وعىل  املتحدة،  الواليات 
املبارش  السبب  كانت  التي  األوكرانية  الروسية-  األزمة 
يف تفاقم أزمة االقتصاد األمريكي، كام باتت هتدد حلف 

الناتو وحلفاء واشنطن يف أوروبا.

فضاًل عن ذلك، فإن االنتخابات اإلرسائيلية القادمة إما 
أن تسفر عن استمرار حالة عدم االستقرار التي تعيشها 
عجز  يف  متثلت  والتي   2018 عام  هناية  منذ  إرسائيل 
األحزاب اإلرسائيلية عن تشكيل ائتالف حاكم مستقر، 
واضطرار البالد إىل الذهاب إىل مخسة انتخابات يف أقل من 
أربعة سنوات، وتشري بعض التقارير األخرية يف إرسائيل 
قد  القادم  نوفمرب  يف  اخلامسة  االنتخابات  جولة  أن  إىل 
الذهاب  إىل  تكون غري حاسمة بدورها وقد يؤدي ذلك 
النتخابات سادسة، وإما تشكيل ائتالف ضعيف وهش 
الذي  لبيد  بينت-  الئتالف  حدث  كام  طوياًل  يعمر  ال 
سقط مؤخرًا. ويف كل األحوال، لن جتد اإلدارة األمريكية 
فرصة حقيقية لطرح أي مبادرة من جانبها حلل الرصاع 

الفلسطيني-اإلرسائييل بشكل شامل.

شكوك حول تشكيل حتالف أمني رشق أوسطي
يف 28 مارس املايض، انعقد مؤمتر شارك فيه وزراء خارجية 
العربية،  الدول  وبعض  وإرسائيل  املتحدة  الواليات 
وحتدثت التقارير يف حينها عن أن هدف اللقاء هو التباحث 
التهديدات  مواجهة  يف  إقليمي  أمني  حتالف  إقامة  حول 
اإليرانية التي تسببت يف زعزعة األمن واالستقرار يف أنحاء 
واسعة من الرشق األوسط. ورغم أن معظم الدول العربية 
التي شاركت يف املؤمتر أكدت عىل أن اللقاء كان جمرد لقاء 
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التهديدات  من  العديد  مع  التعامل  كيفية  حول  تشاوري 
واألزمات  اإلرهاب  ومنها  املنطقة،  تواجه  التي  املشرتكة 
االقتصادية، إال أن إرسائيل انفردت بالزعم بأن اهلدف هو 

ردع إيران وفقط، عرب حتالف مجاعي.
يف املحطة الثالثة جلولة بايدن والتي كانت باململكة العربية 
العربية  الدول  قادة  من  بعدد  خالهلا  والتقي  السعودية، 
)مرص، األردن، العراق، دول جملس التعاون اخلليجي(، 
الطاقة. إذ  اللقاء، هو ملف  كان امللف املهيمن عىل هذا 
والغاز  للنفط  املنتجة  العربية  الدول  إقناع  بايدن  يريد 
بزيادة إنتاجها منهام، لتعويض النقص احلاد يف الكميات 
املعروضة يف األسواق بسبب تداعيات احلرب الروسية 
- األوكرانية. يف املقابل، تريد الدول العربية من واشنطن 
أن تشارك يف كبح الطموحات اإليرانية، وليس اإلرشاف 
عىل تشكيل حتالف عسكري-أمني يضم إرسائيل وهذه 

الدول يف مواجهة إيران.
ورغم ظهور أنباء يف الصحف اإلرسائيلية عن اتفاقات يف 
هذا الشأن بني إرسائيل وعدد من الدول العربية، إال أنه 
جيدر القول بعدم اليقني فيام يتعلق بوجهة نظر واشنطن 
من هذه القضية، حيث تدرك من ناحية أن إقامة مثل هذا 
التحالف لن تكون مسألة سهلة، سواء لرفض عدد من 
يف  واشنطن  لدور  إرسائيل  لرؤية  أو  له،  العربية  الدول 

تأسيسه كمجرد دور رمزي ليس إال.

بمعنى أكثر وضوحًا، قد تدرك إرسائيل أن زيارة بايدن 
الدول  أن  طاملا  كربى،  مكاسب  هلا  جتلب  لن  للمنطقة 
العربية قد باتت قادرة عىل ممارسة ضغوط عىل واشنطن، 
أزمة  نظر واشنطن يف حل  لوجهة  العريب  الدعم  بوضع 
مقابل  امللف،  هذا  يف  معها  وتعاوهنا  الطاقة  إمدادات 
هتميش دور إرسائيل يف املنطقة، وفرض ضغوط أمريكية 

أكرب عىل إيران ملنعها من هتديد جرياهنا.

وتدرك إرسائيل أيضًا أن واشنطن لن ترتك هلا حرية احلركة 
يف نرش ثقافة »السالم اإلبراهيمي« يف املنطقة، حيث ترى 
بدياًل  يكون  أال  جيب  اإلبراهيمي«  »السالم  أن  واشنطن 
الفلسطينية، ليكون أفضل متهيد  عن حل شامل للقضية 
إيران  وجه  يف  ليس  قوي،  أوسطي  رشق  حتالف  إلقامة 
حتديدًا، بل يف مواجهة أية أطامع لروسيا والصني للحلول 

حمل الوجود األمريكي يف الرشق األوسط.

بناًء عىل النقاط السابقة، تتوقع إرسائيل حصد نتائج ذات 
أمهية من زيارة بايدن هلا وللمنطقة، ولكنها ستسعى بكل 
قوة نحو تنمية العالقات األمنية مع الدول العربية بعيدًا 
عن اإلدارة األمريكية، انتظارًا لتطورات مستقبلية أخرى 
قد تدفع الدول العربية إلعادة التفكري يف إقامة التحالف 
األمني مع إرسائيل بدون االعتامد عىل الواليات املتحدة 

كضامن ألمنها وألمن إرسائيل يف وقت واحد.



محاولــة  تكــون  هــل  بايــدن:  زيــارة 
مختلفــة لتأســيس الشــرق األوســط 

الكبيــر؟ 
سعيد عكاشة

خبير مشارك - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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دول  من  عدد  ىف  جولته  األمريكي  الرئيس  إجراء  فتح 
حول  عدة  تساؤالت  أمام  املجال  األوسط،  الرشق 
أهداف الزيارة، والنتائج املتوقعة منها، وتأثري ذلك عىل 
حركة التفاعالت السياسية، وأيضًا عىل أفق التحالفات 

املنتظر إقامتها يف املنطقة مستقباًل.

قادة  هبا  يقوم  التي  الزيارات  لنمط  التقليدية  القراءة  يف 
مصالح  الدول  هذه  فيها  متتلك  ملناطق  الكربى  الدول 
أن  السائد  االنطباع  يكون  وأمنية،  اقتصادية  كبرية 
إنجازها  تم  توافقات  هناك  أن  يعني  الرئيس  حضور 
رؤساء  مساعدي  وبني  الزيارة،  أعد  الذي  فريقه  بني 
دول املنطقة التي سيزورها، وأن اجتامع القادة يأيت فقط 
االتفاقيات  أو  التفامهات  هذه  عىل  التوقيع  أجل  من 

كتدشني عميل هلا.

إلرسائيل  بايدن  الرئيس  لزيارة  بالنسبة  الوضع  أن  غري 
والسلطة الفلسطينية، ولقائه يف اململكة العربية السعودية 
مرص  من  وكل  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  قادة  مع 
إليه  املشار  النمط  عىل  ينطبق  ال  قد  والعراق،  واألردن 
ملثل هذه الزيارات. أو بمعنى أكثر وضوحًا سيكون من 
السابق ألوانه احلديث عن نتائج رسيعة ملثل هذه الزيارة، 
نظرًا للعديد من التناقضات التي حتيط بمواقف الواليات 
املتحدة والدول التي سيزورها بايدن أو سيلتقي بقادهتا، 
من العديد من امللفات الدقيقة التي تشغل اهتامم كل هذه 
األطراف، والتي جتعل من الصعب اجلزم بتحقيق توافق 
حقيقي بينها، يمكن أن يقود لتبني اسرتاتيجيات موحدة 

يف القريب العاجل.

الواليات املتحدة وترتيب األولويات
التي  التحديات  من  العديد  بايدن  الرئيس  إدارة  تواجه 
كان بعضها مرياثًا ثقياًل من اإلدارات السابقة، وبعضها 
مفاجئة وقعت يف عهده. ووفقًا  لتطورات  نتيجة  اآلخر 
والتطورات،  التحديات  هذه  لظهور  الزمني  للرتتيب 
يف  أولوياهتا  ترتيب  حتاول  بايدن  إدارة  إن  القول  يمكن 

القضايا التالية:

عىل  الزمان  من  عقدين  منذ  الدائر،  اجلدل  حسم    -1
األقل، حول مدى أمهية منطقة الرشق األوسط للمصالح 
توجهات  ميزت  اجتاهات  ثالث  بني  األمريكية- 
املنطقة،  من  االنسحاب  األمريكية:  السياسية  النخبة 
عىل  اإلبقاء  أو  هبا،  العسكري  والتواجد  االهتامم  تقليل 
والتي  الثانية  العاملية  احلرب  هناية  منذ  املتبعة  السياسات 
السياسة  يف  أساسية  كركيزة  األوسط  الرشق  إىل  نظرت 

اخلارجية األمريكية. 
هيدد  بات  الذي  الصيني  الصعود  مواجهة  كيفية   -2

انفراد الواليات املتحدة بقيادة النظام الدويل.
بعد  خاصة  روسيا  جتاه  قوية  ردع  سياسة  صياغة   -3
شنها  إىل  وصواًل   2014 عام  القرم  جزيرة  لشبه  ضمها 
األوروبية  للدول  وهتديدها  أوكرانيا  ضد  شاملة  حربًا 
األعضاء يف الناتو، وحشد العديد من دول العامل خلفها 
الواليات  تنفرد  ال  جديد  عاملي  نظام  بناء  مسمى  حتت 

املتحدة بقيادته.
تعرض  بعد  الداخل  يف  األمريكية  القوة  بناء  إعادة   -4
الواليات املتحدة ألزمات اقتصادية وسياسية واجتامعية 
متوالية منذ مطلع األلفية الثانية إىل احلد الذي بات هيدد 

متاسكها الداخيل، كام هيدد مكانتها كقوة عظمى.
مرتبطة  باتت  السابقة  األربع  القضايا  إن  القول  ويمكن 
عىل  منها  كل  معاجلة  يمكن  ال  بحيث  البعض،  ببعضها 
أولوية  حيث  من  تصاعديًا  أو  تنازليًا  ترتيبها  أو  حدة، 

املعاجلة.
إلرسائيل  بايدن  لزيارة  النظرية  األمهية  تظهر  هنا  من 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  العرب  بالقادة  ولقائه 
حيث إنه عىل الرغم من أن عنارص إنجاح هذه الزيارة، 
يف  متوافرة  غري  منها،  املرجوة  األهداف  حتقيق  وحماولة 
الوقت الراهن، إال أنه من السهل إثبات أن إعادة اهتامم 
منه  القلب  ويف  األوسط،  بالرشق  املتحدة  الواليات 
املنطقة العربية، يمكن أن يكون مدخاًل لبناء اسرتاتيجية 
املذكورة  األخرى  الثالث  املعضالت  ملعاجلة  متكاملة 

سابقًا والتي تواجهها الواليات املتحدة حاليًا.
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الرشق األوسط الكبري برشوط جديدة
تناولت معظم التقارير األمريكية والعربية الزيارة  عىل أهنا 
حماولة لتدشني حتالف إقليمي يضم إرسائيل ودواًل عربية، 
ويكون قاباًل للتوسع مستقباًل بضم دول أخرى مثل تركيا 
وباكستان. ويستهدف مثل هذا التكتل مواجهة السياسات 
التوسعية لروسيا وإيران وطموحات الصني، والتي تسعى 
مجيعها لتقويض مكانة الواليات املتحدة كقوة عظمى تنفرد 

بإدارة النظام الدويل وحدها.

بايدن  إدارة  فإن  إجرائيًا،  الرؤية  هذه  صحة  وبافرتاض 
األوسط  الرشق  فكرة  إنتاج  تعيد  كانت  لو  كام  تبدو 
جورج  األسبق  األمريكي  الرئيس  أطلقها  التي  اجلديد 
يف  بوش  إدارة  انطلقت  وقد   .2004 عام  بوش  دبليو 

حينها من ثالثة افرتاضات رئيسية هى:

عىل  احلفاظ  أجل  من  املتحدة  الواليات  حتتاج   -1
إىل  الدويل  النظام  بقيادة  تنفرد  عظمى  كقوة  مكانتها 
التوجهات  عودة  واحتامل  الصيني،  الصعود  مواجهة 

اإلمرباطورية لروسيا مستقباًل.

2-  مواجهة اإلرهاب العاملي الذي تنخرط إيران وعديد 
املصالح  والذي هيدد  فيه،  املتطرفة  السنية  اجلامعات  من 
العامل وعىل األخص يف  العديد من مناطق  األمريكية يف 

منطقة الرشق األوسط.

نرش  ضغوط  حتت  األوسط  الرشق  سيتحول   -3
الوقت  لبعض  عارمة  فوىض  منطقة  إىل  الديمقراطية 
عىل  النهاية  يف  الديمقراطي  التحول  يتحقق  أن  )قبل 
متدد  دون  ستحول  الفوىض  وهذه  البعيد(،  املدى 
اهلائلة  التكلفة  املنطقة بسبب  الصني وروسيا وإيران يف 
وجود  لتأمني  دفعها  الثالث  الدول  عىل  سيتعني  التي 
وبالتايل  األمريكي،  النفوذ  حساب  عىل  هلا  مستقر 
الصني  ملواجهة  التفرغ  من  املتحدة  الواليات  ستتمكن 
من  واإليرانية  الروسية  العدوانية  وردع  وطموحاهتا، 
منافسيها  لصالح  األوسط  الرشق  فقدان  خشية  دون 

وأعدائها.

-2008( أوباما  باراك  األسبق  الرئيس  استمر  وقد 
ولكن  مغاير  بخطاب  نفسه  النهج  يف  السري  يف   )2016
بنفس حمتوى التوجه االسرتاتيجي لسياسة سلفه جورج 
ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  إدارة  جاءت  ثم  بوش. 
لتعيد ترتيب االسرتاتيجية نفسها حيال الرشق األوسط 
بركائز خمتلفة تقوم عىل التخيل عن نرش الديمقراطية عرب 
الفوىض اخلالقة التي ابتكرهتا وزيرة اخلارجية األمريكية 
وحشد  االبن،  بوش  عهد  يف  رايس  كونداليزا  السابقة 
الرشق األوسط، ويف القلب منه املنطقة العربية، لتكون 
جزءًا من مواجهة حمور الرش اجلديد )إيران، الصني( مع 

حتييد روسيا.

قضايا  استخدام  ترامب  أوقف  املهمة،  هذه  ولتحقيق 
أن  بعد  العربية،  الدول  عىل  الضغط  يف  اإلنسان  حقوق 
برهنت هذه السياسة يف عهد أوباما عىل أهنا كانت خلدمة 
متثل  كوهنا  الديمقراطي،  احلزب  يف  الداخيل  التامسك 
أيديولوجية اجلناح اليساري يف احلزب، وليس من أجل 
خدمة قضية حقوق اإلنسان يف حد ذاهتا، فضاًل عن أن 
أرضت  أوباما  عهد  يف  األداة  هذه  استخدام  يف  املبالغة 
التوجهات  دعم  عن  تسفر  ومل  األمريكية  باملصالح 
الديمقراطية باملنطقة بقدر ما سمحت بنرش االنتهاكات 
الواسعة حلقوق اإلنسان عىل يد قوى اإلسالم السيايس 
التنظيامت اإلرهابية  املسلمني( وروافدها من  )اإلخوان 

مثل تنظيم »القاعدة« وتنظيم »داعش«.

الرشق  بحشد  اخلاص  نفسه  اهلدف  سبيل  ويف  أيضًا،   
والصني،  إيران  ضد  املتحدة  الواليات  خلف  األوسط 
بإطالق  الفلسطينية  القضية  معاجلة  إىل  ترامب  عمد 
رعى  كام  القرن«،  »صفقة  باسم  املعروف  مرشوعه 
السالم  حتقيق  استهدفت  التي  اإلبراهيمية  االتفاقيات 
بني إرسائيل ومزيد من الدول العربية، عىل أمل أن تكون 
عريب  إقليمي  حتالف  لتشكيل  ركيزة  االتفاقيات  هذه 

وإسالمي ضد التمدد اإليراين يف املنطقة.

انتخاب  بعد  األبيض  البيت  إىل  الديمقراطيني  بعودة 
بايدن، تعود إدارته للتفكري يف أفضل اخليارات ملواجهة 
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اإليراين،  والتمدد  الروسية  والعدوانية  الصيني  الصعود 
وصول  واليته  شهدت  الذي  بايدن،  أمام  يكون  ولن 
التحدي الصيني للريادة األمريكية إىل آفاق أكثر خطورة، 
دول  وهتديد  أوكرانيا  بغزو  الروسية  العدوانية  وتفاقم 
السالح  حليازة  سعيها  يف  إيران  واستمرار  الناتو،  حلف 
الواليات  وبني  بينها  اجلارية  املفاوضات  رغم  النووي 
لن  النووي،  لالتفاق  للعودة  املايض  العام  منذ  املتحدة 
تقوية  سوى  املعطيات،  هذه  ظل  يف  بايدن  أمام  يكون 
االسرتاتيجية اهلادفة حلشد الرشق األوسط، ويف القلب 
العربية وإرسائيل، من أجل حتقيق األهداف  الدول  منه 

التالية:

هبا  متر  التي  احلادة  االقتصادية  األزمة  معاجلة   -1
كورونا،  جائحة  تداعيات  بسبب  املتحدة  الواليات 
الطاقة  أسعار  يف  املسبوق  غري  االرتفاع  وبسبب 
ومعدالت التضخم التي ترتبت عليه والتي تنذر بوقوع 
االقتصاد األمريكي والعاملي يف الركود لسنوات طويلة. 
معاجلة  بالنفط يف  الغنية  العربية  الدول  دور  فإن  وعليه، 
من  تزيد  أن  يمكنها  حيث  حموريًا،  يغدو  الوضع  هذا 
إنتاجها لدفع أسعار النفط نحو االنخفاض، والتأثري عىل 
فرص روسيا يف زيادة دخلها من صادرات الغاز والنفط.

2- إن نجاح بايدن يف كسب ثقة الدول العربية املحورية 
يف املنطقة، يمكنه أن يعزز من قوة السياسة اهلادفة حلصار 
السياسة  وردع  الصينية  الطموحات  وعرقلة  روسيا 
اإليرانية املثرية لالضطرابات يف املنطقة والعامل. إذ يمكن 
اتبعتها  التي  السياسات  عن  العربية  الدول  ترتاجع  أن 
مثل  األمريكية،  لألهداف  حتديًا  تشكل  والتي  مؤخرًا 
العسكري واألمني مع روسيا، واالهتامم  التعاون  زيادة 
الذي تعول عليه الصني كثريًا  بمرشوع احلزام والطريق 
العامل  مناطق  من  العديد  يف  األمريكي  النفوذ  لرضب 

وعىل األخص منطقة الرشق األوسط.

بايدن  إدارة  من  سيقتيض  اهلدفني  هذين  حتقيق  ولكن 
عرب  إيران  ردع  يف  باملشاركة  املنطقة  دول  أمام  التعهد 
وقوهتا  املتحدة(  الواليات  )أي  نفوذها  استخدام 

االقتصادية، بداًل من سياسة أوباما التي قامت عىل تقديم 
العربية  الدول  ملخاوف  التفات  دون  لطهران  التنازالت 
سياسة  من  وبداًل  اإليرانية،  الطموحات  من  وإرسائيل 
لتدفع  العربية  الدول  ترك  عىل  تأسست  التي  ترامب 
تكلفة مواجهة إيران وحدها، أو ابتزازها ماليًا وسياسيًا 

باسم دفع تكلفة محاية هذه الدول بشكل مبالغ فيه.

عىل  الضغط  عليها  سيتعني  بايدن  إدارة  فإن  وأخريًا، 
إرسائيل للتوصل إىل حل هنائي للقضية الفلسطينية وفقًا 
ملبدأ حل الدولتني وبشكل يلبي احلد األدنى من تطلعات 
أن  يمكن  بحدود  مستقلة  دولة  يف  الفلسطيني  الشعب 
إن  إذ  استقالليتها،  وعىل  اجلغرايف  تواصلها  عىل  حتافظ 
معاجلة القضية الفلسطينية عىل هذا النحو سيجرد القوى 
املتطرفة )اإلسالم السيايس، واليسار املتشدد( من معظم 
األنظمة  التحريض ضد  القدرة عىل  قوهتا، وحيرمها من 

احلاكمة استغالاًل هلذه القضية ببعدهيا القومي والديني.

إطالق  من  بايدن  سيتمكن  هل  السؤال:  ويبقي 
اجلديدة  بالرشوط  الكبري  األوسط  الرشق  اسرتاتيجية 
ودول  املتحدة  للواليات  املشرتكة  املصالح  تراعي  التي 
الرشق األوسط يف ظل الضغوطات اهلائلة التي يتعرض 
تريد  والتي  إدارته  داخل  ومن  حزبه  داخل  من  هلا 
االستمرار يف السياسة التي اتبعها الرئيس األسبق باراك 
أوباما، رغم ثبات فشلها؟، وهل تكون زيارته للمنطقة 
املتحدة  الواليات  تقوده  إقليمي  لتحالف  تدشني  بمثابة 
ملواجهة التحديات السابق ذكرها، واألهم من ذلك هل 
سيقبل بايدن بالرؤية السائدة لدى الدول العربية الكربى 
ببناء هذا التحالف بشكل تدرجيي يبدأ بإجراءات تنسيقية 
بني الدول التي ستنضم إليه، خاصة يف املجالني األمني 
والعسكري، ويركز بشكل أكرب عىل التعاون االقتصادي 
الذي يمكن من خالل زيادته ودعمه بصورة مستمرة أن 
يمكنه  مستقباًل،  حقيقي  حتالف  لبناء  قوية  قاعدة  يكون 
ردع طموحات خصوم الطرفني، سواء روسيا أو الصني 

أو إيران؟
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مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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بعد عامني من تراجع اهتامم إدارة الرئيس األمريكى جو 
لتكتسب  املنطقة  بمنطقة الرشق األوسط، عادت  بايدن 
اهتاممًا الفتًا من قبل واشنطن تبلور ىف أول زيارة رسمية 
يقوم هبا بايدن للسعودية يلتقى خالهلا بقادة دول اخلليج 
السياسى  االهتامم  واألردن.  والعراق  مرص  جانب  إىل 
عىل  بقوة  حارضًا  يكن  مل  وملفاهتا  باملنطقة  األمريكى 
بايدن  توىل  منذ  األمريكية  اخلارجية  السياسة  أجندة 
صياغة  عىل  اهتاممها  جل  إدارته  ركزت  حيث  السلطة، 
سياسات احتواء لكل من روسيا والصني ومحاية املصالح 

األمريكية ىف منطقة األندوباسفيك.

أوكرانيا  ضد  روسيا  ختوضها  التى  احلرب  ومع  لكن 
الدولية  املستويات  عىل  وتداعياهتا   ،2022 فرباير  منذ 
الغاز  وإمدادات  الطاقة  قطاع  ىف  السيام  واإلقليمية 
والواليات  األوروبية  الدول  عىل  السلبية  وانعكاساهتا 
املتحدة، عادت املنطقة مرة أخرى لتكون ضمن أولويات 
إمكانيات  من  متتلكه  بام  األمريكية  اخلارجية  السياسة 
أى  الروسى،  النفط  عن  بدياًل  تكون  أن  بإمكاهنا  نفطية 
فرضتها  عامني  تأخرت  التى  للمنطقة  بايدن  زيارة  أن 
للقيام  »مضطرة«  األمريكية  اإلدارة  وباتت  »الرضورة« 
نفسه،  الوقت  للطاقة. وىف  احلر  التدفق  هبا لضامن حالة 
الدور  حتجيم  ىف  واشنطن  لرغبة  انعكاسًا  الزيارة  تبدو 
نووية ضامنًا ألمن  لدولة  اإلقليمى إليران، ومنع حتوهلا 
ملقاربة  الرتويج  عرب  وذلك  األوىل،  بالدرجة  إرسائيل 
أمنية أمريكية جديدة ىف املنطقة تقوم عىل تدشني مالمح 

منظومة دفاع أمنية إقليمية.

معطيات عراقية إقليمية
مصطفى  الورزاء  رئيس  شخص  ىف  ممثاًل  العراق  حرض 
بايدن  اجتامعات  واليته-  فرتة  -املنتهية  الكاظمى 
عدة  من  العراقى  احلضور  أمهية  وتأتى  السعودية،  ىف 
ىف  األمريكى  العسكرى  الوجود  أبرزها  منطلقات 
العراق، الذى وإن كان قد شهد ختفيضًا متتاليًا ىف مستوى 
عدد  ىف  أو  نوعيتها  أو  القوات  عدد  ىف  سواء  متثيله؛ 
القواعد العسكرية، إال أنه اليزال يشكل متغريًا مهاًم ىف 

معادلة العالقات بني واشنطن وبغداد إذا ما أضفنا دور 
املتغري اإليرانى ىف املعادلة نفسها. إذ تم تأطري العالقات 
اإلطار  »اتفاقية  بـ  يسمى  ما  عرب  العراقية  األمريكية- 
اإلسرتاتيجى« املربمة عام 2008، وهى اتفاقات نظمت 
العسكرى  األمريكى  االنسحاب  ونمط  عمليات  أواًل 
االسرتاتيجى  التعاون  لنمط  ثانيًا  وأطرت   ،2011 عام 
بأبعاده األمنية والسياسية وحتى االقتصادية بني البلدين، 
وعىل أساسها أجرت الدولتان أربعة جوالت من احلوار 
ونمط  شكل  ثالثًا  وحددت  الشامل،  االسرتاتيجى 
الدوىل سواء  املستوى  بغداد عىل  التى تربمها  االتفاقات 
ىف سياقها األمنى أو السياسى، بام ال يتعارض واملصالح 

األمنية واالسرتاتيجية األمريكية.  

الفعال  الدبلوماسى  الدور  إىل  اإلشارة  جتدر  كام 
احلوار  من  جوالت  عدة  تنظيم  ىف  العراق  لعبه  الذى 
بني  الثقة  أزمة  لتبديد  حماولة  ىف  اإليرانى  السعودى- 
اإلقليمية  التهدئة  من  مرحلة  إىل  والوصول  الطرفني، 
فيها  وتتعارض  املنطقة  تشهدها  التى  الرصاع  ملفات  ىف 

املصالح السعودية مع نظريهتا اإليرانية.

لنمط  استكاماًل  جاءت  الصدد  هذا  ىف  العراق  حماوالت 
اإلقليمى  العراق ىف حميطه  الكاظمى مع مشاكل  تفاعل 
وتطلعه للعودة وبقوة لعمقه اإلسرتاتيجى العربى، وهو 
ما حرص الكاظمى عىل تنفيذه خالل العامني املاضيني، 
الدول  جيمع  حيث  وسوريا،  واألردن  مرص  جتاه  السيام 
التى  السعودية  اجلديد«، وجتاه  »الشام  املذكورة مرشوع 
فرتة  خالل  واضحة  بصورة  ببغداد  عالقتها  تبلورت 
وكذلك  واقتصاديًا  سياسيًا  للحكومة  الكاظمى  رئاسة 
 ،2022 يونيو  خالل  الدولتان  نظمت  حيث  عسكريًا؛ 
مناورات عسكرية مشرتكة بام يؤرش عىل حالة نوعية من 
وسبق  قبل.  من  الثنائية  العالقات  تشهدها  مل  التقارب 
ذلك فتح معرب »عرعر« احلدودى بني البلدين ىف نوفمرب 
ىف  للرياض  الكاظمى  هبا  قام  زيارة  أعقاب  ىف   ،2021
السعودى  الدفاع  وزير  هبا  قام  وزيارة   ،2021 مارس 

لبغداد ىف مايو من العام نفسه. 
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األسبوع  خالل  الكاظمى  قام  املعطيات،  هذه  ظل  ىف 
كبري  دبلوماسى  بنشاط   ،2022 يونيو  شهر  من  األخري 
من  لكل  األمهية  من  عالية  درجة  عىل  زيارتني  ىف  متثل 
الرياض وطهران استبقتا زيارة بايدن للمنطقة؛ عنواهنام 
بني  واالقتصادى  السياسى  التعاون  دعم  هو  الظاهر 
املرافق  الوفد  ونوع  مستوى  إىل  بالنظر  وجارتيه  العراق 

للكاظمى ىف الزيارتني.

لكن احلقيقة أن الزيارتني كانتا تبحثان نقطة مهمة، وهى 
كيفية تعزيز »حالة السلم واألمن ىف املنطقة« وهو عنوان 
اإلقليميني  املرشوعني  طبيعة  إىل  بالنظر  األمهية  ىف  غاية 
ىف  ويستهدف  التعارض،  شديدا  واإليرانى  السعودى 
التى  املنطقة  ىف  اإلقليمية  التهدئة  حالة  استكامل  الواقع 
امللف  ىف  السيام  املاضية،  الستة  الشهور  خالل  سادت 
اليمن،  األكثر تعارضًا بني طهران والرياض وهو ملف 
وامللف األكثر سخونة عىل وقع جتاذبات قواه السياسية 
حالة  ستنعكس  حيث  نفسه،  العراق  وهو  الداخلية 
عىل  بالتبعية  وإيران  السعودية  بني  اإلقليمية  التهدئة 
سياسية  أجواءًا  يعيش  اليزال  الذى  العراقى،  الداخل 
حممومة عىل وقع فشل قواه السياسية ىف تنفيذ خمرجات 

العملية االنتخابية التى أجريت ىف أكتوبر 2021.

الدبلوماسى  الكاظمى  حراك  أن  إىل  أيضًا  هنا  ويشار 
جتاه الدولتني من شأنه حصوله عىل دعم إقليمى مميز من 
بإعادة  الداخل؛  يعزز من حظوظه ىف  »قد«  بام  الدولتني 
طرح اسمه كرئيس للوزراء كأحد خمارج املأزق السياسى 
القوى  خالفات  استمرار  حال  العراق  ىف  الداخىل 
الوزراء  رئيس  وتسمية  الرئيس  انتخاب  جتاه  السياسية 
اخلليج  دول  خماوف  هنا  حترض  كام  احلكومة.  وتشكيل 
عىل مصاحلها األمنية املهددة بترصفات »وكالء« إيران ىف 

املنطقة، وبربنامج الصواريخ الباليستية اإليرانية.

بايدن و«تطلعات« عراقية
هبذه  للمنطقة  بايدن  زيارة  إذن  الكاظمى  استبق 
النشطة ىف جواره اإلقليمى، ىف  الدبلوماسية  التحركات 

مع  اللقاء  طاولة  عىل  العراق  »تطلعات«  لوضع  حماولة 
الرئيس بايدن ىف السعودية، فام هى هذه »التطلعات«؟

واإلقليمى«  الدوىل  »احلسم  إىل حالة  بغداد  تطلع  أوهلا، 
واقع  أن  فاحلقيقة  العراقية،  احلكومة  تشكيل  مللف 
نتائج  تنفيذ  ىف  الفشل  بحالة  داخليًا  املأزوم  العراق 
وطنية«  »أغلبية  بحكومة  سواء  العراقية  االنتخابات 
السياسية  العملية  املنسحب من  الصدر  تيار  لطرح  وفقًا 
قوى  لطرح  وفقًا  وطنية«  »توافق  حكومة  أو  مؤخرًا، 
بني  التعارض  حالة  عن  ببعيد  ليس  التنسيقى،  اإلطار 
عربية  ودول  األخرية  وبني  وإيران  املتحدة  الواليات 
مؤثرة كالسعودية، ومن ثم تبدو احلاجة العراقية إىل مزيد 
من االهتامم األمريكى واملرونة ىف جتاذباهتا اإلقليمية مع 
كل من السعودية وإيران أمرًا ملحًا حللحلة ملف تشكيل 
داخليًا  استحقاقًا  يبدو  وإن  الذى  العراقية،  احلكومة 
حمضًا، إال أن خربة التعامل الدوىل واإلقليمى مع العراق 
وقوى  بارز  دور  إىل  تشري   2006 عام  انتخابات  منذ 

ومؤثر للعامل الدوىل/ اإلقليمى ىف هذا الشأن.

وثانيها، مكانة العراق ىف سوق الطاقة الدولية وإمكانية 
امللحة  واألوروبية  األمريكية  احلاجة  العراق  توظيف 
املقبلة  العديد من إمدادات الطاقة خالل املرحلة  لتأمني 
أوكرانيا-  ىف  الروسية  احلرب  تداعيات  وقع  -عىل 
يطرح  »قد«  السياق  هذا  ىف  بقوة.  الداخل  خيدم  توظيفًا 
ظل  ىف  لكن  الدولية،  الطاقة  معادلة  عىل  نفسه  العراق 
باتفاقات  وواشنطن  بغداد  بني  االرتباط  »خصوصية« 
تالها  وما  إليها،  اإلشارة  السابق  اإلسرتاتيجى  اإلطار 
العراق  تفاعالت  من  حتد  واقتصادية  أمنية  اتفاقات  من 
الصعيد  عىل  سواء  املتحدة  للواليات  مناهضة  قوى  مع 

الدوىل أو اإلقليمى.

من  العديد  عرب  العراق  ىف  األمريكى  الوجود  وثالثها، 
من  مسامه  تغري  قد  كان  وإن  وهو  العسكرية،  القواعد 
والتدريب  اللوجيستى  للدعم  قوات  إىل  قتالية  قوات 
اليزال  لكنه  االستخباراتية،  واالستشارات  العسكرى 
يمثل مصدر قلق وباعثًا عىل التناحر بني القوى السياسية 
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املواجهات  إىل حد  أحيان كثرية  الذى يصل ىف  العراقية 
العسكرية، السيام من قبل القوى التى هلا أذرع عسكرية 
مجاعات  عىل  حمسوبة  أغلبها  وهى  مسلحة  وميليشيات 
عراقيًا  »تطلعًا«  فإن  ثم  ومن  إليران.  والئية  عراقية 
قاعدة   12 )حواىل  العسكرية  القواعد  عدد  بتخفيف 
عسكرية أبرزها ىف األنبار وكركوك وأربيل( من شأنه أن 
حيلحل الواقع العراقى املأزوم داخليًا، ألنه سيدفع إيران 
عرب وكالئها ىف العراق إىل »قدر« من املرونة ىف التعامل 
مع الداخل ومعضالته األمنية والسياسية عىل حد سواء.

جانب  من  فعالية  أكثر  القرتاب  العراق  تطلع  ورابعها، 
بام  الداخلية،  ألزماته  املتحدة  والواليات  السعودية 
العراق،  ىف  الضخم  اإليرانى  التأثري  حجم  »يوازن« 
بصورة تساعده عىل التحلل من التبعية الشديدة للسياسة 
اخلارجية اإليرانية، وهو أمر سيكون غاية ىف الصعوبة إذا 
ما نجحت قوى اإلطار التنسيقى األكثر ارتباطًا بإيران ىف 

تشكيل احلكومة العراقية.      

ما سبق من معطيات التفاعل العراقى إقليميًا، وتطلعات 
بغداد عىل طاولة اجتامعات الرئيس األمريكى جو بايدن 
خالل زيارته للمنطقة، تعنى ىف بعض مضامينها، وجود 
لعبه  العربية  الدول  من  وغريه  للعراق  يمكن  ما  دور 
إلمدادات  األوروبية  األمريكية-  للحاجة  »استغالاًل« 
خيتلف  الدور  هذا  لكن  وغاز،  نفط  من  العربية  الطاقة 
من دولة ألخرى، وللحالة العراقية حتديدًا خصوصيتها 
وللتهدئة  للمنطقة  األمريكية  »االحتياج«  معادلة  ىف 
اإلقليمى  باملرشوع  املبارش  الرتباطها  فيها،  اإلقليمية 
والسعودية  املتحدة  الواليات  تستهدفه  الذى  اإليرانى 
بايدن  لقاء  ىف  »فرصًا«  يمتلك  العراق  أن  أى  مبارشة. 
أزمته  ظل  ىف  قاسية  بـ«حتديات«  حمفوفة  فرص  لكنها 
الداخلية بأبعادها األمنية والسياسية. فهل ينجح العراق 
التحديات  أم تظل  القمة  ىف حتقيق بعض »تطلعاته« من 
عائقًا أمام تطوير »نوع خمتلف« من التعاون مع الواليات 
ن مصالح العراق ىف حميطه اإلقليمى عىل  املتحدة بام ُيؤمِّ

املدى البعيد؟



تداعيــات زيــارة بايــدن: هــل بــدأت إيــران فــي 
تغييــر موقفهــا مــن المفاوضــات النوويــة؟ 

د. محمد عباس ناجي
رئيس تحرير الموقع اإللكتروني  - خبير  بمركز األهرام للدراسات السياسية 

واالستراتيجية
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أهنا  تفيد  بدأت يف توجيه رسائل مبارشة  إيران  أن  يبدو 
جديد  نووي  اتفاق  إىل  الوصول  فرص  بتعزيز  معنية 
حول  الدولية  القوى  مع  جتري  التي  املفاوضات  خالل 
اآلن،  حتى  نتيجة  إىل  تصل  مل  والتي  النووي،  الربنامج 
أكثر من عام  فيينا عىل مدى  التي عقدت يف  سواء تلك 
القطرية  العاصمة  استضافتها  أو   ،)2021 أبريل  )منذ 

الدوحة يومى 28 و29 يونيو الفائت )2022(.

ومن دون شك، فإن ذلك ال ينفصل عن املعطيات اجلديدة 
الرئيس األمريكي جو  قام هبا  التي  الزيارة  التي فرضتها 
بايدن إىل منطقة الرشق األوسط، والتي بدأت يف إرسائيل 
يف 13 يوليو اجلاري، وانتهت يف اململكة العربية السعودية 
جملس  دول  قادة  التقى  حيث  نفسه،  الشهر  من   16 يف 

التعاون اخلليجي ومرص واألردن والعراق.

التقارير  أمهية  من  التقليل  تعمدت  إيران  أن  ورغم 
إقليمي  حتالف  تشكيل  عن  تتحدث  التي  والتكهنات 
مناوئ هلا يف املنطقة، معتربة أن ذلك يواجه حتديات ال 
النهاية  فإهنا يف  احلالية،  املرحلة  تبدو هينة عىل األقل يف 
تبدو حريصة عىل جتنب مواجهة مثل هذا اخليار، خاصة 
اإلقليمية يف  القوى  بعض  مع  العالقة  اخلالفات  يف ظل 
النووي  الربناجمني  مثل  متعددة  ملفات  حول  املنطقة، 

والصاروخي والدور اإلقليمي.

مبادرات  أو  »أفكار«  طرح  يف  إيران  بدأت  هنا،  ومن 
إىل  التوصل  لرؤيتها،  وفقًا  خالهلا،  من  يمكن  بديلة 
املتحدة  الواليات  مع  العالقة  للخالفات  وسط  حلول 
تعثر  إىل  أدت  والتي  النووي،  االتفاق  حول  األمريكية 
والتي  منها  األخرية  اجلولة  وصول  وعدم  املفاوضات 

عقدت يف الدوحة إىل نتائج إجيابية تذكر.

حسني  اإليراين  اخلارجية  وزير  قال  السياق،  هذا  ويف 
أمري عبد اللهيان يف احلوار الذي أجراه مع صحيفة »ال 
ريبوبليكا« اإليطالية، خالل زيارته للعاصمة روما يف 13 
يوليو اجلاري، أن إيران اقرتحت تأجيل البت يف القضايا 
احلرس  شطب  مطلب  )أى  السوداء  بالقائمة  العالقة 
الثوري من قائمة التنظيامت اإلرهابية(، وتوفري ضامنات 

أية صفقات  لالنخراط يف  اإليرانية  للرشكات  اقتصادية 
يف  تعويضات  عىل  حتصل  بحيث  أجنبية،  رشكات  مع 

حالة فرض عقوبات.

تساؤالت عديدة
تطرح  أهنا  اللهيان  عبد  ترصحيات  يف  الالفت  لكن 
هذه  أن  صحيح  إجابات.  من  تقدم  ما  أكثر  تساؤالت 
يف  أكرب  مرونة  تبدي  إيران  بأن  توحي  الترصحيات 
جديدة.  صفقة  إىل  الوصول  إىل  وتسعى  املفاوضات، 
لكن الصحيح أيضًا أهنا ال تقدم إيضاحات حول قضايا 

مهمة.

الترصحيات  تلك  تثريها  أن  يمكن  التي  القضايا  أوىل 
تتمثل يف مدى إمكانية تنازل إيران عن مطلب احلصول 
عىل ضامنات أمريكية بعدم االنسحاب جمددًا من االتفاق 
السابق  األمريكي  الرئيس  فعل  ما  غرار  عىل  النووي، 
دونالد ترامب يف 8 مايو 2018. فهل يمثل مطلب توفري 
لذلك  بدياًل  اإليرانية  للرشكات  قوية«  اقتصادية  »مزايا 
وهل  اللهيان.  عبد  ترصحيات  يف  جاء  ما  حسب  عىل 
العوائد  يعزز ويضفي حصانة عىل  أن  هذا اخليار يمكن 
بحيث  االتفاق،  من  إيران  عليها  حتصل  أن  يمكن  التي 
ال تتعرض للمأزق ذاته الذي واجهته يف مرحلة ما بعد 

االنسحاب األمريكي.

تريد  إيران  أن  اللهيان  عبد  ترصحيات  من  يفهم  ربام 
صفقات  يف  االنخراط  عىل  اإليرانية  الرشكات  تشجيع 
عىل  حتصل  سوف  أهنا  إىل  مطمئنة  أجنبية،  رشكات  مع 
مل  نحو  عىل  الصفقة،  إكامل  عدم  حالة  يف  تعويضات 
الرشكات  انسحبت  حيث  األول،  االتفاق  قائاًم يف  يكن 
فرض  عقب  أبرمت  التي  الصفقات  من  األجنبية 
العقوبات األمريكية، عىل غرار رشكة »توتال« الفرنسية 
التي انسحبت من صفقة تطوير املرحلة احلادية عرش من 

حقل بارس اجلنويب، يف 20 أغسطس 2018.

لكن ذلك ال يوفر يف املقابل حمفزات للرشكات األجنبية 
لالنخراط يف مثل تلك الصفقات، فام الذي سيدفع تلك 
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اإليرانية  السوق  إىل  بالدخول  »املغامرة«  إىل  الرشكات 
إىل  االضطرار  أو  أمريكية  لعقوبات  والتعرض  جمددًا 
العقوبات  انتهاك  بتهمة  باهظة  تكون  قد  غرامات  دفع 
املفروضة عىل إيران. وقد اضطر، عىل سبيل املثال، بنك 
بنحو  تقدر  غرامة  دفع  إىل  الفرنيس،  باريبا«  يب  إن  »يب 
املفروضة  العقوبات  انتهاكه  بسبب  دوالر  مليار   8.9
 2002 من  الفرتة  خالل  والسودان  وكوبا  إيران  عىل 

و2009.

وربام  اإلشكالية،  تلك  تعي  إيران  فإن  شك،  دون  ومن 
حتاول التغلب عليها يف املفاوضات التي جتري مع القوى 
ذلك  تكشف  مل  اللهيان  عبد  ترصحيات  أن  إال  الدولية، 
كل  يف  إليها  االستناد  يمكن  التي  اآلليات  توضح  أو 

األحوال.

مأزق احلرس
العقوبات  من  املوقف  يف  تكمن  األهم  اإلشكالية 
إيران  اقرتحت  والتي  الثوري،  احلرس  عىل  املفروضة 
رئيسية  تساؤالت  ثمة  فإن  وهنا،  فيها.  البت  تأجيل 
إيران  أن  يعني  هذا  فهل  الصدد.  هذا  يف  نفسها  تطرح 
االستجابة  بدون  جديدة  صفقة  إىل  بالوصول  ستقبل 
ملطلبها األسايس وهو شطب احلرس الثوري من قائمة 
عليها  أقدم  التي  اخلطوة  وهى  اإلرهابية،  التنظيامت 
أبريل  يف  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس 
إبرام  عىل  تالية  أمريكية  إدارة  أى  قدرة  لتقييد   2019
القبول بذلك، فهل  إيران. ويف حالة  صفقة جديدة مع 
عىل  تالية  مفاوضات  جتري  سوف  إيران  أن  يعني  هذا 

الوصول إىل صفقة نووية.

القضية األهم  أنه يمس  التساؤل يف  تكمن خطورة هذا 
اإلقليمية،  القوى  التي تكتسب أمهية خاصة من جانب 
ال سيام الدول العربية، وهى قضية التدخالت اإلقليمية 
اإليرانية. صحيح أن ثمة قلقًا ملحوظًا تبديه تلك القوى 
اسرتاتيجية  ألسباب  اإليراين،  النووي  الربنامج  إزاء 
التدخالت  أن  أيضًا  الصحيح  أن  إال  وبيئية،  وعسكرية 

احلالية،  اللحظة  األكرب يف  التأثري  هلا  يكون  قد  اإلقليمية 
عدم  حدة  تصاعد  يف  رئيسيًا  سببًا  كانت  أهنا  باعتبار 
االستقرار يف املنطقة، وتفاقم األزمات اإلقليمية واتساع 

نطاق التهديدات التي تتعرض هلا بعض الدول العربية.

نطاق  بتوسيع  أواًل  الدول  تلك  بعض  طالبت  وقد 
سيام  وال  األخرى،  اخلالفية  امللفات  ليشمل  التفاوض 
اإلقليمية،  والتدخالت  الباليستية  الصواريخ  برنامج 
جتري،  التي  املفاوضات  تلك  يف  باملشاركة  وثانيًا 
الرشق  منطقة  خارج  من  وقوى  إيران  بني  للمفارقة، 
محاسًا  أو  إيرانيًا  قبواًل  جتد  مل  مطالبها  أن  إال  األوسط. 

أمريكيًا.

بشطب  إيران  مطلب  أن  السياق،  هذا  يف  والالفت 
األجنبية  اإلرهابية  التنظيامت  قائمة  من  الثوري  احلرس 
مطلب  هو  األمريكية  اخلارجية  وزارة  تصدرها  التي 
خطة  أو  النووي  بالربنامج  يتصل  وال  بامتياز،  إقليمي 
نوعًا  أضفى  نحو  عىل  مبارش،  بشكل  املشرتكة  العمل 
املفاوضات،  يف  اإليرانية  السياسة  عىل  التناقض  من 
املفاوضات  حرص  عىل  البداية  من  إيران  أرصت  حيث 
يف الربنامج النووي وعدم توسيع نطاقها لتشمل امللفات 
الباليستية  الصواريخ  برنامج  مثل  األخرى  اخلالفية 
قوى  بمشاركة  ترحب  مل  كام  اإلقليمية.  والتدخالت 
تطلع  أهنا  عىل  بالتأكيد  مكتفية  فيها،  املنطقة  من  أخرى 

تلك القوى عىل جمريات املفاوضات.

بالقائمة  املرتبطة  القضايا  يف  البت  تأجيل  فإن  وهنا، 
مفاوضات  إجراء  يف  تفكر  قد  إيران  أن  معناه  السوداء 
جديدة حول القضايا اإلقليمية. وبالطبع، فإن الوصول 
إىل اتفاق نووي قد يعزز يف هذه احلالة من إجراء اتصاالت 
إن مل تكن هذه االتصاالت  بني طهران وواشنطن، هذا 
القائم  التصعيد  احلايل رغم كل  الوقت  بالفعل يف  قائمة 
بني الطرفني. وقد تتحول هذه االتصاالت إىل مفاوضات 
أن  املاضية عىل  الفرتة  إيران يف  أن أرصت  بعد  مبارشة، 
تكون هذه املفاوضات بشكل غري مبارش، سواء يف فيينا 

أو الدوحة.

تداعيات زيارة بايدن: هل بدأت إيران في تغيير موقفها من المفاوضات النووية؟
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ويف كل األحوال، فإن إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن مل تبد موقفًا واضحًا إزاء هذه »األفكار« اإليرانية، بل إهنا ما 
زالت توجه من الرسائل ما يفيد أنه ال ترصد جديدًا يف املوقف اإليراين. وبالطبع، فإن املعطيات التي بدأت تفرضها 
املزيد من طهران  املنطقة، وهى زيارته إلرسائيل، توحي بأن واشنطن ما زالت تطلب  بايدن يف  أوىل حمطات جولة 
املنطقة لن ترتاجع سوف  أمنية جديدة يف  بالوصول إىل صفقة، وأن »أفكارها« حول صياغة ترتيبات  قبل أن تقبل 
تم التوصل إىل اتفاق أو فشلت املفاوضات، حيث وقع الرئيس بايدن عىل بيان مشرتك مع رئيس الوزراء اإلرسائييل 
يائري البيد، تعهدا فيه بـ»منع إيران من حيازة سالح نووي«، وأكدا »استعداد الواليات املتحدة الستخدام كل عنارص 
املزعزعة  وأنشطتها  إيران  ملواجهة عدوان  والعمل مع رشكائها  نووية،  أسلحة  امتالك  إيران من  ملنع  الوطنية  القوة 

لالستقرار«.



النفط  ومكانة الشرق األوسط 
في االستراتيجية األمريكية 

مجدي صبحي
مستشار  مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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األوسط  الرشق  منطقة  يف  اكتشافه  تم  منذ  النفط  احتل 
االسرتاتيجية  املصالح  خريطة  عىل  مهاًم  موقعًا 
واالقتصادية للقوى الكربى يف العامل. فقد زادت األمهية 
الربيطانية  البحرية  إعالن وزير  للنفط مع  االسرتاتيجية 
الفحم  استخدام  من  بريطانيا  حتول  ترششل  ونستون 
اندالع  مع  النفط  الستخدام  البحري  أسطوهلا  لتسيري 
منابع  عىل  السيطرة  جعل  مما  األوىل،  العاملية  احلرب 
العسكرية  االسرتاتيجيات  يف  مهاًم  أمرًا  الثروة  هذه 
املصالح  عىل  بالطبع  عالوة  هذا  الكربى.  الدول  لكافة 
الغربية ورشكاهتا  الدول  استفادة  املتمثلة يف  االقتصادية 
من االمتيازات التي حصلت عليها، بحيث كانت دول 
املنطقة ال حتصل سوى عىل الفتات من ثرواهتا الطبيعية 

كافة، وخاصة من مواردها النفطية.
وربام يكون الوضع قد تعدل قلياًل بعد حركة االستقالل 
مع  وخاصة  اخلمسينيات  خالل  االستعامر  عن 
املصدرة  البلدان  ملنظمة  للنفط  املنتجة  الدول  تشكيل 
مصاحلها  عن  للدفاع   1960 عام  يف  )األوبك(  للنفط 
يف  أنصبتها  تعديل  عىل  النفط  رشكات  مع  والتفاوض 
ثرواهتا اخلاصة. إال أن الوضع ظل عىل ما هو عليه حتى 
األوىل  األوبك وللمرة  أقدمت  السبعينيات حينام  أوائل 
ملا  السعرية  املعادلة  تعديل  عىل  واحد(  جانب  )ومن 
حتصل عليه كعائد عىل كل برميل نفط منتج. ففي يناير 
1971 قررت منظمة األوبك يف مؤمتر طهران رفع سعر 
سنت   5 بمعدل  ثم  للربميل،  سنتًا   35 بمقدار  النفط 
إىل  ثم   1.9 إىل  رفعه  األحداث  تالحق  أن  إال  سنويًا، 
2.7 دوالر للربميل يف السنتني التاليتني، إىل أن جاءت 
حرب أكتوبر لتقفز به إىل 9.76 دوالر يف عام 1974. 
اندالع  مع  تالية  سنوات  يف  بكثري  ذلك  من  أعىل  إىل  ثم 
اإليرانية  العرقية  احلرب  نشوب  ثم  اإليرانية  الثورة 
صوت  ارتفاع  إىل  إضافة  وذلك   .)1988-1980(
بعض البلدان بالدعوة إىل تأميم ثرواهتا النفطية، وهو ما 

تم بالفعل خالل السبعينيات من القرن املايض.
هي  النفط  أسعار  يف  الكربى  النقلة  بالطبع  تظل  لكن 
 1973 أكتوبر  حرب  نشوب  مع  ترافقت  التي  تلك 

الدول  لبعض  العريب  النفط  تصدير  عىل  حظر  وفرض 
الغربية املؤيدة إلرسائيل، وما ترتب عىل ذلك من زيادة 
سعر برميل النفط إىل نحو أربعة أمثاله والبدء يف سيطرة 

البلدان املنتجة عىل ثرواهتا النفطية يف أعقاب ذلك.

أمهية  تزايد  عن  مسئواًل  كان  أيضًا  النفط  أن  والواقع 
اسرتاتيجيات  يف  االقتصادية  الزاوية  من  املنطقة 
يف  الكربى  القوى  وسائر  املتحدة  الواليات  وسياسات 
النفط  عائدات  الرسيع يف  التزايد  ترتب عىل  فقد  عاملنا. 
رسيعة  لفورة  أسس  ما  وهو  حديثة  دول  لبناء  التطلع 
وإنفاق  حديثة  حتتية  بنية  إلقامة  والتشييد  البناء  من 
ضخم عىل قطاعات اخلدمات )التعليم، الصحة، النقل 
أرباح  مصدر  كان  ما  وهو  االتصاالت(  واملواصالت، 
كام  العامل.  حول  الكربى  الرشكات  من  للعديد  كبرية 
ارتفاع  يف  كبري  أثر  النفطية  البلدان  دخل  الرتفاع  كان 
املبارش  الطلب  سواء  اخلارج،  من  املنطقة  يف  الواردات 
للدول صاحبة الثروات النفطية أو الدول املجاورة التي 
أرسلت عاملتها لالستفادة من ارتفاع األجور واملرتبات 
البلدان. وبقى بعد هذا كله فوائض مالية كبرية  يف هذه 
صارت  بحيث  املنطقة  يف  للنفط  املنتجة  البلدان  لدى 
كيفية  إىل  بنهم  تنظر  الكربى  والقوى  املتحدة  الواليات 

استقطاب هذه األموال إىل أسواقها.

تزايد االعتامد األمريكي عىل نفط املنطقة ثم انخفاضه
من  النفط  من  الصافية  األمريكية  الواردات  ارتفعت 
)نحو   1985 عام  يف  يوميًا  برميل  مليون   4.286
27.3% من مجلة االستهالك( إىل 10.05 مليون برميل 
لتبلغ  االستهالك(،  من   %51.6(  2000 عام  يف  يوميًا 
برميل  مليون   12.549 بنحو   2005 عام  يف  ذروهتا 

يوميًا )ما يقرب من 60% من مجلة االستهالك(.

املتحدة  الواليات  إدراك  هو  أمهية  األكثر  كان  وربام 
اخلليج  منطقة  لنفط  واملتصاعدة  املستمرة  حلاجتها 
بعد  )وخاصة  املتحدة  الواليات  حاولت  فقد  العريب. 
اعتامدها  ختفيف   )1973 عام  العريب  النفط  حظر  جتربة 
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 502 نحو  منه  وارداهتا  بلغت  بحيث  املنطقة  نفط  عىل 
 %11.7 )نحو   1985 عام  يف  فقط  يوميًا  برميل  ألف 
من صايف الواردات(. وقد حدث ذلك بمحاولة التنويع 
طوال  النفط  من  املتحدة  الواليات  إمدادات  مصادر  يف 

الوقت وبعيدًا عن منطقة الرشق األوسط.

املصادر  عىل  أكثر  االعتامد  زيادة  ذلك  عىل  ترتب  وقد 
النفطية املتوافرة يف نصف الكرة الغريب )كندا-املكسيك-
إال  أفريقيا،  يف  نيجرييا  جانب  إىل  كولومبيا(،  فنزويال- 
نتيجة  طوياًل  االجتاه  هذا  يف  االستمرار  تستطع  مل  أهنا 
لزيادة استهالكها، وبالتايل زيادة وارداهتا يف الوقت الذي 
مل تستطع فيه هذه املصادر املذكورة مواكبة هذه الزيادة يف 
منطقة  األمريكية من  الواردات  قفزت  فقد  االستهالك. 
يوميًا  برميل  مليون   2.883 لتسجل  األوسط  الرشق 
ثم  الواردات(  صايف  من   %25.7 )تشكل   2000 عام 
من   %30.35 )تشكل  يوميًا  برميل  مليون   3.309
صايف الواردات( عام 2001، ورغم انخفاض الواردات 
من الرشق األوسط إىل 3.021 مليون برميل يوميُا عام 
2008 إال أهنا شكلت نحو 30.9% من صايف الواردات 
مليون   9.764 إىل  الواردات  صايف  النخفاض  نتيجة 
برميل بأثر انخفاض االستهالك مع نشوب األزمة املالية 
املنطقة  من  الواردات  هبطت  ثم  العاملية.  واالقتصادية 
عام  يف  يوميًا  برميل  مليون   2.802 لتبلغ  أخرى  مرة 
الواردات، وهو  مثلت نحو 28.2% من صايف   2009
ما قد يكون نامجًا عن خفض منظمة األوبك لصادرات 
سعر  دعم  عىل  العمل  ملحاولة  العام  هذا  يف  أعضاءها 
برميل النفط. أضف إىل هذا كله أن االجتاه لالعتامد عىل 
نصف الكرة الغريب كان قد اجته بدوره للتعقد مع صعود 
فنزويال  حلكم  شافيز  هوجو  الراحل  اليساري  الرئيس 
منذ عام 1999، ولعب بالده لدور جديد ومؤثر داخل 
منظمة األوبك، بحيث كانت النتيجة هي مزيد من البعد 
معها.  العلني  العداء  وتفجر  بل  املتحدة،  الواليات  عن 
وباختصار يمكن القول إنه رغم حماولة الواليات املتحدة 
األوسط،  الرشق  منطقة  من  بالنفط  التزود  عن  االبتعاد 
معدالت  تدهور  واستمرار  استهالكها  تزايد  أن  إال 

جزء  لسد  املنطقة  عىل  لالعتامد  أعاداها  املحيل  إنتاجها 
وحتى  اجلديدة  األلفية  يف  خاصة  احتياجاهتا  من  كبري 

أعوام قليلة خلت.
إال أن األمور اجتهت اجتاهًا آخر مفاجئًا مع تزايد إنتاج 
املزيد  وتغطية  الصخري  النفط  من  املتحدة  الواليات 
انخفضت  إذ  املحيل،  إنتاجها  من  للنفط  احتياجاهتا  من 
النفط من نحو %60  التي حتتاج الستريادها من  الكمية 
الذكر،  سبق  كام   ،2005 عام  يف  الكيل  استهالكها  من 
شبه  وإىل   ]1[،2015 عام  يف   %30 من  أقل  إىل  لتصل 
يف  الشديد  االنخفاض  هذا  ومع  حاليًا.  ذايت  اكتفاء 
الكتابات  من  الكثري  هناك  باتت  اخلارج،  من  الواردات 
ألمهيتها  األوسط  الرشق  منطقة  فقدان  إىل  تذهب  التي 
بل والدعوة الرصحية،  املتحدة،  للواليات  االسرتاتيجية 
هذه  من  األمريكي  االنسحاب  إىل  البعض،  قبل  من 
املنطقة غري املستقرة الغارقة يف نزاعاهتا السياسية والدينية 

واملذهبية.
مل  األمريكي  الصخري  النفط  إنتاج  فورة  أن  والواقع 
تكن متوقعة بالكيفية التي حدثت هبا عىل اإلطالق. فقد 
التقليدية  غري  املصادر  من  اإلمدادات  يف  الفورة  عملت 
التوقعات بشكل مستمر.  الشاملية عىل حتدي  أمريكا  يف 
وترافق فتح هذه املوارد اجلديدة أمام االستغالل بالقول 
يف  الوفرة  من  جديد  عرص  عودة  برشى  حيمل  قد  إنه 
عىل  برتوليوم  بريتش  رشكة  ذكرت  فقد  الطاقة.]2[  مواد 
سبيل املثال يف بداية شهر نوفمرب 2015 أن العامل مل يعد 
يف خطر من نفاذ النفط أو الغاز لعدة عقود قادمة، وأن 
التكنولوجيا املتاحة اآلن يمكنها فتح الكثري من مصادر 
أن  العاملي  يمكن لالحتياطي  بحيث  األحفوري  الوقود 
تريليون   4.8 إىل  ليصل   2050 عام  بحلول  يتضاعف 
التوصل  مع  أنه  الرشكة  وذكرت  نفط.  مكافئ  برميل 
جديدة  وتكنولوجيا  االستكشاف  يف  جديدة  لطرق 
يمكن للموارد أن تقفز إىل رقم مذهل يبلغ 7.5 تريليون 
قفزة  حتدث  مل  أنه  والواقع  النفط.]3[  براميل  من  مكافئ 
توافق  والغاز  النفط  من  الدولية  االحتياطات  يف  كبرية 

مثل هذه الطموحات حتى اآلن.

النفط  ومكانة الشرق األوسط في االستراتيجية األمريكية
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جولة بايدن في الشرق األوسط: تأسيس جديد للعالقات مع الواليات المتحدة؟

النفط  إنتاج  أثر  كيف  حول  التساؤل  البعض  ويثري 
املتحدة  الواليات  إنتاج  يف  الدرامية  والزيادة  الصخري 
من النفط عىل مصاحلها القومية يف ظل استقرار اإلمداد 
هذا  يقدمها  التي  واإلجابة  العريب؟  اخلليج  نفط  من 
فذروة  الكثريون.  حيسب  قد  مما  بكثري  أقل  أنه  البعض 
تكنولوجيات  قادها  املتحدة-والتي  الواليات  إنتاج 
العميقة- املياه  احلفر يف  أقل،  الصخري وإىل حد  النفط 
هي بكل تأكيد نعمة واضحة لالقتصاد األمريكي، حيث 
التوظيف،  معدل  ورفعت  التجاري،  العجز  من  قللت 
عىل  وعالوة  الكيل.  االقتصادي  النمو  من  ودعمت 
شكل  يف  األمريكي  اإلنتاج  زيادة  انعكست  فقد  ذلك، 
انخفاض حاد يف واردات النفط األمريكية-وأدت أيضًا 
العاملي ومارست ضغوطًا نزولية عىل  إىل زيادة العرض 
أسعار البرتول العاملية. لكن رغم كل ما سبق يشري بعض 
املحللني أيضًا إىل أنه يظل بوسع أي اضطراب يف تدفق 
البرتول من اخلليج العريب، أو أي دولة منتجة كبرية، أن 
حول  االقتصادي  النمو  وإبطاء  أعىل  أسعار  إىل  يؤدي 
العامل ويف الواليات املتحدة. والسبب يرجع إىل أن أسعار 
النفط تتحدد عن طريق العرض والطلب العاملي. وربام 
خفض  إىل  املتحدة  الواليات  يف  اإلنتاج  زيادات  تؤدي 
ولكنها  العاملية،  النفط  ألسواق  العريب  اخلليج  أمهية 
تدفع  املتحدة  الواليات  ستظل  إذ  عليها.]4[  تقيض  ال 
اضطرابات  ألي  ويمكن  لالنخفاض،  العاملي  السعر 
املنتجني  من  أي  أو  األوسط  الرشق  من  اإلمدادات  يف 
اآلخرين الكبار أن تدفع هذا السعر العاملي ألعىل فورًا. 
مصلحة  املنطقة  من  النفط  تدفق  عىل  احلفاظ  يظل  لذا 
مدى  ضمن  األسعار  إلبقاء  مبارشة  أمريكية  اقتصادية 

مقبول لدهيا.

األسايس  السبب  أن  السياق  هذا  يف  القول  ويمكن 
السعودية  للمملكة  بايدن  األمريكي جو  الرئيس  لزيارة 
وعقده لقمة ضمت دول جملس التعاون اخلليجي ومرص 
هو   ،)2022( اجلاري  يوليو   16 يف  والعراق،  واألردن 
اإلنتاج من بعض  انخفاض  النفط بسبب  ارتفاع أسعار 
توفر  وعدم  وليبيا،  ونيجرييا  أنجوال  مثل  أوبك  دول 

اململكة  يف  سوى  به  يعتد  بشكل  إضافية  إنتاجية  طاقة 
أن  يقدر  إذ  اإلمارات.  أقل  حد  وإىل  السعودية  العربية 
نحو  إىل  تصل  البلدين  لدى  الفائضة  اإلنتاجية  الطاقة 
3 مليون برميل أي نحو 3% من حجم الطلب العاملي. 
البنزين  بأسعار  دفعت  قد  املرتفعة  النفط  أسعار  وكانت 
يف الواليات املتحدة لتسجل ألول مرة أكثر من 5 دوالر 
واحلزب  بايدن  الرئيس  شعبية  تدهور  ومع  للجالون، 
الديمقراطي فإن الرئيس األمريكي حريص عىل إحداث 
خفض ملموس يف سعر البنزين قبل انتخابات التجديد 

النصفي للكونجرس يف نوفمرب املقبل.
وبرغم أن أسعار النفط اخلام سجلت انخفاضًا يصل إىل 
نحو 19% من يوم اإلعالن عن تاريخ زيارة السعودية يف 
يونيو وحتى إمتام الزيارة، إال أهنا ما زالت أعىل بمقدار 
النفط  برميل  سعر  زال  وما  العام،  هذا  بداية  منذ   %30
يدور حول 100 دوالر للربميل. واألكثر أمهية أن هذا 
االنخفاض حدث نتيجة لتوقع حدوث ركود اقتصادي 
يف  كورونا  فريوس  من  جديدة  موجة  ولتفيش  عاملي 
الصني واإلغالقات التي تقوم هبا للنشاط االقتصادي يف 
بعض مناطقها تبعًا السرتاتيجيتها »صفر إصابة«، أي أن 
انخفاض السعر حدث نتيجة لتوقع حدوث انخفاض يف 
الطلب، بينام ما زالت املشكلة األساسية منذ فرتة تتعلق 
بعدم مواكبة العرض للزيادة يف الطلب. ويعني ما سبق 
أن أي توقع بعودة الطلب لالرتفاع ستدفع من جديد إىل 
انتهاء  بعد  أنه  والدليل  النفط،  أسعار  يف  ملموسة  زيادة 
برميل  سعر  عاد  فقط  بيومني  األمريكي  الرئيس  زيارة 
برنت اخلام لريتفع إىل أكثر من 106 دوالر يوم االثنني 

18 يوليو.
كام يشري البعض إىل أن التحدي املتمثل يف التأكد من أن 
نفط اخلليج العريب لن يقع يف أيٍد غري صديقة-أو يتوقف 
طاملا  جوهرية  مصلحة  يبقى  كلية-سوف  التدفق  عن 
عىل  االعتامد  يف  مستمرون  والعامل  املتحدة  الواليات  أن 
املتحدة  الواليات  استطاعت  وقد  اهليدروكربونات.]5[ 
إذ  املوقف،  هذا  من  االستفادة  الوقت  من  طويلة  لفرتة 
للنفط  احلر  التدفق  تتوىل محاية  أهنا  إىل  كانت تشري دومًا 
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ملصلحتها ومصلحة حلفاءها األوروبيني ومن أجل حرمان أعداء الغرب )روسيا، والصني وغريمها( من اهليمنة عىل 
املورد الذي يمكنه أن يؤثر عىل خمتلف أوجه احلياة ويشل احلركة االقتصادية يف الغرب.

ومن املهم يف الوقت الذي اختذ فيه االحتاد األورويب قرارًا بحظر استرياد النفط الرويس مع هناية هذا العام، أن تسعى 
الواليات املتحدة وأوروبا إىل زيادة اإلنتاج من أماكن أخرى للتعويض عن النفط الرويس.

كام أنه ال يمكن جتاهل حتسن العالقات بشكل واضح بني بلدان اخلليج وكل من روسيا والصني. فمع روسيا يتم 
الصني  السعودية وروسيا. ومع  اململكة  من  التجمع عمليًا كل  وتقود  أوبك+  داخل جتمع  النفط  تنسيق سياسات 
تزداد العالقات االقتصادية عمقًا عىل مر الزمن األمر الذي تعرب عنه أرقام التبادل التجاري، وحيث أصبح جزء كبري 
من اإلنتاج اخلليجي من النفط يذهب إىل الصني. إىل جانب هذا نجد أن الصني وإىل حد ما روسيا وجدت مصلحة 
لرشكاهتا النفطية يف املنطقة خاصة يف العراق، كام أهنا تتطلع إىل رفع العقوبات عن إيران للعمل يف حقول النفط والغاز 
هناك. وباختصار يمكن القول أن املنطقة قد شهدت اقتصاديًا وإىل حد ما سياسيًا حتواًل، يناظر التحول األمريكي يف 

االبتعاد عن املنطقة.
الرشكات  أهم  لبعض من  اقتصادية صافية  بالطبع مصلحة  هناك  البعد االسرتاتيجي/االقتصادي،  إىل جانب هذا 
السعودية، والعراق، والكويت، واإلمارات،  اململكة  املنطقة )يف  التي تستثمر يف حقول  الكربى  النفطية األمريكية 

وقطر وغريها( مثل إكسون موبيل وشيفرون ورشكات اخلدمات البرتولية كهاليربتون.
وهناك أيضًا إىل جانب ذلك كله املصلحة االقتصادية األمريكية احليوية املتمثلة يف الدور الذي يلعبه الدوالر كعملة 
احتياطي دويل، ويشري البعض إىل أمهية تسعري النفط بالدوالر يف تعزيز هذا الدور واحلفاظ عليه،]6[ وهو أمر يف غاية 

األمهية خاصة يف وقت تتدهور فيه بشكل مستمر املكانة االقتصادية النسبية للواليات املتحدة عامليًا.
تشري من ثم زيارة الرئيس بايدن للمملكة العربية السعودية ومطالبته برفع اإلنتاج النفطي، إىل جانب ما ذكره حرفيًا 
من أن املنطقة مهمة وأن التعاون االسرتاتيجي مع اململكة السعودية عمره ثامنون عامًا، إىل جانب قوله بعدم ترك 
فراغ لتمأله كل من الصني وروسيا. كل هذا يعني باختصار عودة االهتامم بمنطقة الرشق األوسط يف االسرتاتيجية 

األمريكية.
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عنوان  حتت  سوريا  استهداف  عن  إرسائيل  تتوقف  ال 
أوسع  سياق  ضمن  اهلل  وحزب  إيران  مواجهة  هو  كبري 
يمثل جزءًا من عقيدة املعركة أو »احلرب بني احلروب« 
عىل  املرتتبة  املخاطر  فكرة  وترسيخ  اإلرسائيلية، 
األفكار  تلك  وظلت  اإلقليم.  يف  اإليرانية  السياسات 
السابق  الوزراء اإلرسائييل  رئيس  مسيطرة حتى حديث 
»عقيدة  عن   )2022( الفائت  يونيو  يف  بينيت  نفتايل 
األخطبوط« بوصفها السياسة اإلرسائيلية املتبعة للتعامل 
مع التهديدات اإليرانية خالل فرتة توليه منصبه ملدة عام 

تقريبًا منذ يونيو 2021.1 

وعىل تلك اخللفية، والتصعيد يف العديد من امللفات بني 
طهران وتل أبيب، جاء التوصل إىل »إعالن القدس« بني 
الرئيس األمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء اإلرسائييل 
يائري لبيد يف 14 يوليو اجلاري )2022(، والذي  التزمت 
سالح  بامتالك  يومًا  إليران  السامح  »بعدم  واشنطن  فيه 
االجتامع  بعد  ترصحياته  يف  لبيد  أكد  وبدوره،  نووي«.2 
مع بايدن يوم التوصل إىل »إعالن القدس«، عىل مناقشة 
أجل  من  والعمل  اإليراين«،  »التهديد  أسامه  ملا  الطرفني 
وحق  نووية«،  إيران  هناك  يكون  لن  »أنه  من  التأكد 

إرسائيل يف الدفاع عن نفسها بنفسها يف مواجهة إيران.3

األمنية  اإلرسائيلية  الرؤية  انطالق  من  الرغم  وعىل 
عىل   ردًا  إيران،  استهداف  فكرة  من  واالسرتاتيجية 
كانت  سواء  لالستقرار،  »املزعزعة  اإليرانية  األنشطة 
ومنظامت  وكالء  خالل  من  أو  مبارش  بشكل  مدفوعة 
»إعالن  يف  جاء  ملا  ووفقًا  إرسائيل  تكرر  كام  إرهابية« 
يف  سوريا  موقع  عن  مطروحًا  السؤال  يظل  القدس«، 
الرصاع الدائر بني إرسائيل وإيران عىل أراضيها، وفرص 
التصعيد عىل الساحة السورية يف ظل التشابكات القائمة 
يف  تصب  تصعيد  وخطابات  حتركات  من  فيها  ما  بكل 
تزايد استهداف إرسائيل لألرايض السورية، باإلضافة ملا 
حتمله »عقيدة األخطبوط« من فرص توسيع االستهداف 
هذا  مثل  وانعكاسات  اإليراين،  الداخل  يف  اإلرسائييل 

االستهداف عىل تزايد املواجهات يف الساحة السورية.  

استمرارية اهلجامت اإلرسائيلية يف  وبشكل عام، ورغم 
األرايض السورية، مثلت بعض العمليات نقاطًا فارقة أو 
مؤثرة سواء عىل صعيد الرسائل واألطراف املعنية بتلك 
السياسات  وعالقة  التوقيت،  صعيد  عىل  أو  الرسائل، 
اإلرسائيلية بالسياسات الروسية التي ترى فيها إرسائيل 
التي  إيران  الطرف الضابط للتفاعالت يف سوريا مقابل 
ترى فيها الطرف املهدد واملستهدف بسياسة »احلرب بني 

احلروب« من سوريا إىل لبنان والعراق. 

استخدمته  كام  احلروب«،  بني  »احلرب  مصطلح  وتطور 
املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية، من املواجهات التي متت 
مع إيران يف سوريا، وخاصة منذ عام 2012، من أجل 
اإليراين  للتهديد  صورة  إىل  سوريا  حتول  دون  احليلولة 
اللبناين،  التهديد  مع  اإلرسائيلية،  للرؤية  وفقًا  يتشابه، 
وجاءت الرضبات الصاروخية ضمن تلك املعركة هبدف 
وترسانات  للصواريخ  قاعدة  إىل  سوريا  حتول  تقييد 

الصواريخ اإليرانية.4

استهداف إرسائيل  الكبرية، جاء  الصورة  ووسط هذه 
والذي   ،)2022( الفائت  يونيو   10 يف  دمشق  ملطار 
تسبب يف توقف عمل املطار حتى اإلعالن عن عودته 
التساؤالت  من  للعديد  مثريًا  يونيو،   23 يف  العمل  إىل 
الروسية-  باحلرب  حول أسباب االستهداف وعالقته 
لدمشق  الثاين  االستهداف  أنه  وخاصة  األوكرانية 
التي يتوقف فيها املطار  خالل أسبوعني، واملرة األوىل 
القصف،  تربير  وتم  سوريا.5  يف  احلرب  بداية  منذ 
باحلديث  خمتلفة،  إرسائيلية  ترصحيات  وعرب  إعالميًا 
والقوات  اهلل  حلزب  تابعة  مستودعات  تواجد  عن 
املطار  واستخدام  املطار،  من  بالقرب  أو  يف  اإليرانية 
األمنية.  األسباب  من  وغريها  عسكرية  معدات  لنقل 
للتعبري  إرسائيل  وسيلة  هلذا  وفقًا  املطار  قصف  ومثل 
عن خماوفها من تزايد النفوذ اإليراين يف سوريا وتزايد 
يف  الفلسطينية  والفصائل  اهلل  حلزب  العسكري  الدعم 
احلرب  بسبب  الرويس  الوجود  تقليص  إمكانية  ظل 

األوكرانية.
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احلرب،  ظل  يف  اإليراين  التموضع  قضية  عن  وبعيدًا   
إيران  »أذرع  تسميه إرسائيل  ما  مواجهة  بعيد عن  وغري 
خلفية  وعىل  اهلل،  حزب  مع  والعالقات  املنطقة«،  يف 
لبنان  بني  البحرية  احلدود  ترسيم  حول  الدائر  الرصاع 
تعرضت  الذي  القصف  مع  التعامل  يمكن  وإرسائيل، 
يوليو   2 يف  سوريا  غريب  الواقعة  طرطوس  مدينة  له 
لألخبار  وفقًا  استهدف،  الذي  القصف  ويعد  اجلاري. 
أو  اهلل،  حلزب  تابعة  سالح  ختزين  مواقع  الرسمية،  غري 
للقناة  البحر وفقًا  إيرانية دخلت عرب  دفاع جوي  أنظمة 
حتليق  عىل  اإلرسائييل  الرد  من  جزءًا  اإلرسائيلية،6   12
نفس  يف  اهلل  حلزب  تابعة  مسلحة  غري  مسريات  ثالث 
اليوم نحو منصة التنقيب عن الغاز عند حقل »كاريش« 

ضمن منطقة النزاع البحري احلدودي.7 
مواقع  استهداف  عن  اإلرسائييل  احلديث  ومقابل 
الذي  اهلجوم  مسئولية  إرسائيل  سوريا  مّحلت  للسالح، 
استهدف، وفقًا لوكالة األنباء السورية الرسمية »سانا«، 
طرطوس،  جنويب  احلميدية  بلدة  حميط  يف  مداجن  عدة 
مدنيني  إصابة  عىل  السورية  الدفاع  وزارة  بيان  وأكد 
بجروح ووقوع بعض اخلسائر املادية.8 واملثري لالهتامم يف 
هذا السياق أن الرد اإلرسائييل عىل مسريات حزب اهلل تم 
يف األرايض السورية وضمن حسابات املواجهة مع إيران 
عىل  احلرب  جتنب  أجل  من  اللبنانية  الساحة  يف  وليس 
اجلبهة اللبنانية، وتقييد حدود التصعيد مع إيران يف نطاق 
»احلرب بني احلروب« واملواجهات يف الساحة السورية، 
حيث الدور الرويس والقدرة املفرتضة عىل ضبط حدود 

التصعيد وحتركات الفاعلني. 
ويف حني التزمت إرسائيل إىل درجة كبرية بسياسة عدم 
االعرتاف رسميًا بالعمليات التي تستهدف سوريا، تؤكد 
إيران إىل حدودها.  نفوذ  ببسط  علنًا عىل أهنا لن تسمح 
أعلن  اهلل،  حلزب  التابعة  املسريات  حتليق  وعقب  وهلذا 
رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري لبيد، الذي توىل منصبه يف 
األول من يوليو اجلاري،9 أن »إيران هي التهديد األول« 
ومؤكدًا  إرسائيل  اختبار  بعدم  طهران  مطالبًا  إلرسائيل 
عىل أن تل أبيب سوف تفعل ما بوسعها حتى ال متتلك 

لبيد بني  نوويًا.10 وهبذا ربطت ترصحيات  إيران سالحًا 
امللفات اخلاصة باألمن اإلرسائييل واالستقرار اإلقليمي 
طرفًا  بوصفه  اهلل  حزب  وقدمت  اإليرانية،  والسياسات 
يف معادلة احلرب مع إيران، واألرايض السورية بوصفها 
عىل  والرد  احلسابات  وتصفية  املواجهة  تلك  ساحة 
اقرتب  التي  الرؤية  وهي  أخرى.  مناطق  يف  املواجهات 
منها »إعالن القدس« الذي أشار إىل »حزب اهلل ومحاس 
التحرك اإليراين  واجلهاد اإلسالمي« بوصفها جزءًا من 

املزعزع لالستقرار بشكل غري مبارش. 

اإلرسائيلية يف سوريا جزءًا  اهلجامت  تعد  عام،  وبشكل 
تلك  وإيران،  إرسائيل  بني  احلروب«  بني  »احلرب  من 
احلروب التي يدور جزء منها عىل املستوى االستخبارايت 
جزء  إىل  باإلضافة  وإرسائيل،  ولبنان  إيران  داخل 
واستهداف  سوريا،  داخل  اإلرسائييل  االستهداف 
خمتلفة  أبعادًا  متثل  والتي  اخلارج  يف  إرسائيليني  مواطنني 

للرصاع الدائر بني طهران وتل أبيب. 

»احلرب بني احلروب« من العراق إىل تركيا
واحلرب  املواجهة  ساحات  من  ساحة  العراق  مثلت 
نفذت  حيث  اإلقليم،  يف  وإيران  إرسائيل  بني  الدائرة 
العراقية.  األرايض  يف  وإرسائيل  إيران  من  رضبات 
ويف حني ركزت »احلرب بني احلروب« عىل استهداف 
سوريا، وكل ما يتعلق باألنشطة اإليرانية أو بتحركات 
بدأت  اهلل،  حزب  وخاصة  منها  القريبة  األطراف 
التغري خالل عام 2018 مع  السياسات اإلرسائيلية يف 
القدرات  من  املزيد  بناء  نحو  إيران  توجه  عن  احلديث 
العسكرية يف العراق ولبنان، وفقًا للمصادر اإلرسائيلية، 
ومعها شهدت العراق عدة هجامت تم الربط بينها وبني 
املرتتبة  املخاطر  عىل  إيران  أكدت  باملقابل،  إرسائيل.11 
العراق، وبررت هبذا  املوساد اإلرسائييل يف  عىل وجود 
عسكري  تدريب  مناطق  اعتربته  ما  استهداف  اخلطاب 
تتبع املوساد يف حمافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، 

يف 13 مارس املايض. 
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ويف حني نفت بغداد وجود أدلة عىل التواجد اإلرسائييل يف 
أربيل،12 استمر التأكيد اإليراين عىل وجود خماطر أمنية يف 
العراق بسبب الوجود اإلرسائييل. وأكد املتحدث باسم 
اخلارجية اإليرانية، سعيد خطيب زاده، عقب اهلجامت، 
عىل  سوريا،  يف  إرسائيل  مع  القائم  التصعيد  ووسط 
لتقديم  االستعداد  عن  معربًا  العراق،  يف  املوساد  وجود 
معلومات لبغداد عن هذا التواجد، ومطالبًا »األصدقاء 
اجلغرافية  حدودهم  تعرض  من  باحلذر  العراق«  يف 
املتمردة الختاذ  األطراف  قبل  »لالنتهاكات من  وبلدهم 
أن  مؤكدًا  وجرياهنم«،  أصدقائهم  أمن  ضد  إجراءات 
مكان  أى  يف  التهديد  »مصدر  عىل  تقيض  سوف  إيران 
نتعرض فيه للتهديد من قبل إرسائيل، ولن نرد يف دولة 
ثالثة إال يف حال سمحت تلك الدولة للكيان اإلرسائييل 

بتهديد أمننا«.13

عمليات  يف  املمثلة  السابقة  التحركات  مع  وتزامن 
الواضح  املادي  اجلزء  التي متثل  العسكرية،  االستهداف 
تزايد  احلروب«،  بني  »احلرب  مرحلة  يف  الرصاع  من 
احلديث اإلرسائييل عن استهداف اإلرسائيليني يف اخلارج 
من قبل إيران، وخاصة يف مدينة إسطنبول الرتكية. وظهر 
حديث املخاوف من استهداف اإلرسائيليني باالغتيال أو 
الفائت وخاصة  يونيو  اخلطف بصورة واضحة يف شهر 
خلفية  وعىل  سوريا،  هلا  تعرضت  التي  اهلجامت  بعد 
اغتيال العقيد حسن صياد خدايي يف طهران يف 22 مايو 
تابعة  جتسس  شبكة  ضبط  عن  الكشف  مع  املايض14، 

للمخابرات اإلرسائيلية يف إيران واعتقال أفرادها. 

اغتيال  ويف حني مل تعلن إرسائيل رسميًا مسئوليتها عن 
التابع للحرس  القدس  الرفيع يف فيلق  خدايي، الضابط 
والعراق،  سوريا  يف  عمل  والذي  اإليراين  الثوري 
إبالغ  األمريكية عن  املتحدة  الواليات  أخبار يف  نرشت 
اغتيال  عن  بمسئوليتها  أمريكيني  مسئولني  إرسائيل 
خدايي، بوصفه نائب القائد املسئول عن وحدة »840«، 
وتستهدف  إيران  خارج  تعمل  أهنا  إرسائيل  تقول  التي 
املسئول  كان  وأنه  اإلرسائيليني،  فيهم  بام  األجانب، 

إىل  باإلضافة  األوسط،  الرشق  يف  الوحدة  عمل  عن 
مسئوليته عن هجامت ضد مدنيني ومسئولني إرسائيليني 
العامل، وهو  مناطق حول  وأمريكيني وأوروبيني يف عدة 

األمر الذي تنفيه إيران.15 

ويالحظ يف االهتامات املوجهة ضد خدايي احلرص عىل 
فيهم  بام  آخرين  ضمن  اإلرسائيليني  استهداف  تضمني 
مواطنني للواليات املتحدة األمريكية والدول األوروبية 
اإلرسائيلية  التحركات  وتربير  العداء  توسيع  أجل  من 
تأييد  عىل  احلصول  أو  الغريب  النقد  بتخفيف  يسمح  بام 
عىل  القائم  اإلرسائييل  اخلطاب  تأكيد  مع  الدول،  تلك 
التعامل مع إيران بوصفها مصدر هتديد لألمن يف اإلقليم 
وخارجه، وهو  ما حرص لبيد عىل تكراره يف ترصحياته 
بعد اللقاء املنفرد مع بايدن يف 14 يوليو اجلاري، حيث 
أكد أن »الربنامج النووي اإليراين »ليس هتديدًا إلرسائيل 

فحسب، بل للعامل«.16

احلديث  إرسائيلية  إعالم  وسائل  كررت  بدورها، 
استهدفت  اغتيال  »عمليات  عن  خدايي  مسئولية  عن 
إرسائيليني«، وحتدثت عن املخاوف من انتقام إيران خاصة 
مع تعرض ما ال يقل عن ستة علامء وأكاديميني إيرانيني 
علامء  كبري  فيهم  بام   ،2010 عام  منذ  القتل  أو  للهجوم 
اإليراين  النووي  الربنامج  عن  واملسئول  اإليرانيني  الذرة 
حمسن فخري زاده يف 27 نوفمرب 2020، هبدف إضعاف 
املخاوف  اإليراين.17 وصاحب حديث  النووي  الربنامج 
اإلرسائيلية مطالبة اإلرسائيليني يف 30 مايو املايض، وبعد 
السفر  وجتنب  تركيا  بمغادرة  خدايي،  اغتيال  من  أسبوع 
الوزراء  رئيس  بينيت،  حذر  كام  إليها.18  الرضوري  غري 
اإلرسائييل يف هذا الوقت، إيران بشكل مبارش يف ترصحياته 
من  الوزراء  ملجلس  األسبوعي  االجتامع  افتتاح  خالل 
»َمن  إن  مؤكدًا  اخلارج،  يف  إرسائيليني  استهداف  حماولة 

حياول فعل ذلك سوف يدفع الثمن«.19 

مبارش  بشكل  متت  التي  التفاعالت  سامهت  وهبذا،   
وعرب  والعراقية،  السورية  الساحة  عىل  مبارش،  غري  أو 
مسريات حزب اهلل والطريان اإلرسائييل يف إعادة التأكيد 
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أسايس  بشكل  إرسائيل  عىل  اإليرانية  املخاطر  عىل 
حول  الدائر  احلديث  مع  متاشيًا  عامة  بصفة  واإلقليم 
أهداف وأجندة زيارة بايدن للمنطقة قبل وصوله إليها، 
وغريها  القدس«  »إعالن  ضمن  الرؤية  تلك  وترسيخ 
»التهديد  عىل  أكدت  التي  اإلرسائيلية  الترصحيات  من 

اإليراين« خالل الزيارة.

سوريا... ساحة املواجهة يف »احلرب بني احلروب«
تركز جزء أسايس من االهتامم اإلرسائييل منذ بداية احلرب 
يف سوريا عىل التأثري الذي متارسه إيران يف مناطق قريبة من 
املحتملة عىل وضع  واالنعكاسات  اإلرسائيلية،  احلدود 
إرسائيل يف الرصاع وما يمكن أن يرتتب عىل التفاعالت 
جتاه  بالسياسات  يتعلق  فيام  نتائج  من  سوريا  يف  الدائرة 
املحتل. واختلف  إرسائيل وخاصة عىل صعيد اجلوالن 
واألورويب  األمريكي  االهتامم  عن  اإلرسائييل  املوقف 
الذي ركز عىل نفوذ أطراف مثل تنظيم الدولة اإلسالمية 
يف العراق والشام، واملعروف باسم »داعش«، وما حتمله 
من فرص توسع يف اإلقليم واستهداف الدول الغربية.20 
وظهر االختالف اإلرسائييل مرة أخرى مع بداية احلرب 
تأمني  عىل  إرسائيل  ركزت  حني  األوكرانية  الروسية- 
التوافق القائم مع روسيا وضامن أمن اجلنود اإلرسائيليني 
اإلرسائييل  املوقف  جعل  ما  وهو  السورية،  األجواء  يف 
التي  األوروبية  واملواقف  األمريكي  املوقف  عن  خمتلفًا 

انترصت بشكل عام للسياسات األوكرانية.21  
سوريا  استهدفت  التي  اجلوية  الرضبات  وتعددت 
عرب  للرضبات  املعلنة  واألهداف  إرسائيل،  إىل  ونسبت 
 2022 أبريل  ويف  خمتلفة.  إرسائيلية  وأطراف  اإلعالم 
غارة   400 من  أكثر  تنفيذ  عن  اإلرسائييل  اجليش  أعلن 
منذ  األوسط  الرشق  أخرى يف  وأماكن  جوية يف سوريا 
عام 2017 ضمن محلة واسعة تستهدف إيران وحلفائها 
للخطاب  وفقًا  عادة،  األهداف  ومتثلت  اإلقليم.22  يف 
التابعة  للقوات  جتمعات  عليه  يطلق  ما  يف  اإلرسائييل، 
لتلك  تابعة  عسكرية  شحنات  أو  اهلل،  حزب  أو  إليران 
وقواعد  روسية  دفاع  أنظمة  إىل  باإلضافة  األطراف، 

عسكريون  مستشارون  يديرها  طيار  بدون  لطائرات 
من  الوقت  مع  االستهداف  محلة  وتطورت  إيرانيون. 
الرتكيز عىل شحنات األسلحة اإليرانية املتجهة إىل مقاتيل 
املدعومني  املقاتلني  استهداف  إىل  لبنان،  يف  اهلل  حزب 
املواقع  رضب  إىل  تتحول  أن  قبل  سوريا،  يف  إيران  من 
العسكرية اإليرانية عىل األرايض السورية بشكل مبارش.

واعتمد التحرك اإلرسائييل يف سوريا حتديدًا عىل تصور 
باألطراف  السورية  اجلبهة  عىل  التفاعالت  ضبط  يربط 
املؤثرة عىل التطورات اإلقليمية بالنسبة لألمن اإلرسائييل 
يف ظل مثلث جيمع بني روسيا وإيران وإرسائيل. وحتيد 
تلك الرؤية، إىل درجة كبرية، تأثري النظام السوري وفقًا 
لألوضاع القائمة من وجهة نظر إرسائيل التي تركز عىل 
املبارش  األمن  عىل  وتأثريها  الفاعلة  اخلارجية  األطراف 
السورية،  اجلبهة  ساحة  عىل  إيران  مع  العالقة  يف  سواء 
الفلسطينية  اجلبهات  عىل  إيران  تأثري  يف  املبارش  وغري 

واللبنانية.

اإلرسائيلية  اهلجامت  من  الرويس  املوقف  تطور  ورغم 
التفاهم  ساهم  املتحفظ،  النقد  إىل  الطرف،  غض  من 
بني  إليه  التوصل  تم  الذي  اإلرسائييل،  الرويس- 
الوزراء  ورئيس  بوتني  فالديمري  الرويس  الرئيس 
استمرار  يف  نتنياهو،  بنيامني  األسبق  اإلرسائييل 
تسمح  حدود  ضمن  سوريا  يف  اإلرسائيلية  العمليات 
بعدم التصعيد مع روسيا، أو إسقاط الطائرات الروسية 
باخلطأ كام حدث يف سبتمرب 2018،23 مع حتقيق املصالح 
اإلرسائيلية ويف القلب منها احليلولة دون حتول احلدود 
جنوب  يف  الوضع  هو  كام  هتديد  نقطة  إىل  سوريا  مع 
تعاملت  األوكرانية  الروسية-  احلرب  بدء  ومع  لبنان. 
إرسائيل مع التطورات وفقًا ملصاحلها يف مواجهة إيران 
عىل الساحة السورية، وبالتايل وفقًا ملصاحلها مع روسيا 
عن  وعربت  سوريا،  يف  بالوضع  منها  املرتبط  وخاصة 
خماوفها من إعادة متوضع إيران يف سوريا واالنتشار يف 
وخاصة  روسيا،  منها  تنسحب  أن  يتصور  التي  املناطق 

يف حالة إطالة أمد احلرب.
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عنرصًا  سوريا  يف  الرويس  الوجود  مثل  عام،  وبشكل   
عىل  وخاصة  التطورات  جممل  عىل  التأثري  يف  أساسيًا 
السورية،  لألرايض  اإلرسائييل  االستهداف  صعيد 
قبل  من  املحتمل  والتصعيد  استهدافه،  يتم  ما  وحدود 
عنرصًا  الرويس  الوجود  مثل  وهبذا،  املعنية.  األطراف 
إرسائيل  نظر  وجهة  ومن  اإلرسائييل،  للتحرك  ضابطًا 
بام  التصعيد،  حلدود  عام  وبشكل  اإليراين،  للتحرك 
يطرح التساؤل حول انعكاسات التغري يف طبيعة الوجود 
أجل  من  السوري  والنظام  األطراف  تلك  عىل  الرويس 

ضبط حدود التصعيد. 
عن  واحلديث  التطورات  تلك  يف  روسيا  جتد  بدورها، 
األمريكي وحديث  النفوذ  مقابل  نفوذها  تراجع  احتامل 
ترك  عدم  عن  اجلاري  يوليو  يف  زيارته  خالل  بايدن 
الصني  أو  روسيا  »متلؤه  فراغ  ترك  أو  األوسط  الرشق 
أو إيران«،24 أسبابًا إضافية للتواجد والفاعلية، بام يربر، 
ضمن أسباب أخرى، احلديث عن خطط زيارة الرئيس 
الرويس فالديمري بوتني إىل طهران يف 19 يوليو اجلاري، 
لتي  الزيارة  وهي  للمنطقة،25  بايدن  مغادرة  وعقب 
اعتربهتا صحف إيرانية ردًا عىل زيارة بايدن وتأكيدًا عىل 

أمهية الدور الرويس يف الرشق األوسط.26
باسم  اإلرسائيلية  اهلجامت  تساهم  آخر،  جانب  من 
استهداف إيران وحزب اهلل، أو شحنات أسلحة ومواقع 
عىل  األضواء  تركيز  يف  الطرفني،  ختص  أسلحة  ختزين 
املخاطر اإليرانية املبارشة وغري املبارشة يف اإلقليم، وهي 
الرسالة التي تدعم احلديث اإلرسائييل عن املخاوف من 
إيران وبرناجمها النووي، وتدعم موقف إرسائيل الرافض 
أجل  من  باملفاوضات  يتعلق  ما  وكل  النووي  لالتفاق 
إحياء االتفاق أو تنفيذ املطالب اإليرانية اخلاصة بوضع 
القائمة  من  إخراجه  وأمهية  اإليراين  الثوري  احلرس 
حاجة  إىل  باإلضافة  اإلرهابية.  للمنظامت  األمريكية 
إرسائيل للتأكيد املستمر عىل فكرة التهديد اإليراين والتي 
اكتسبت أمهية إضافية يف مرحلة االستعداد لزيارة بايدن 
للمنطقة وخالل الزيارة، وعىل هامش املفاوضات الغري 
االتفاق  حول  الوقت  هذا  يف  هلا  يعد  كان  التي  مبارشة 

 28 يومي  الدوحة  يف  عقدت  والتي  اإليراين،  النووي 
و29 يونيو الفائت، دون التوصل إىل اتفاق.27 

وعىل الرغم من اعرتاف امليجور جنرال أميكام نوركني، 
محلة  ومهندس  اإلرسائييل  اجلو  لسالح  األسبق  القائد 
حتقق  بعدم  سوريا،  يف  اإلرسائيلية  اجلوية  الرضبات 
أنه  إىل  أشار  لكنه  باملائة،   100 بنسبة  العملية  أهداف 
بدون تلك األنشطة، أو الرضبات اجلوية، »لكان الوضع 
أصوات  اعتربت  باملقابل  بكثري«.   )إرسائيل(  لنا  أسوأ 
إرسائيلية أخرى، مثل كارميت فالينيس الباحثة يف معهد 
دراسات األمن القومي اإلرسائييل، إن احلملة »أدت إىل 
احلدود  من  قريبة  مواقع  من  اإليرانية  القوات  انسحاب 
أمانًا هلا )إرسائيل( يف رشق  أكثر  اإلرسائيلية إىل مناطق 
لكنها  فعالة،  »اسرتاتيجية  بأهنا  احلملة  واصفة  سوريا«، 
غري كافية للتعامل مع ترسخ إيران الكامل وهتديداهتا«.28 

ليدشن  دمشق  مطار  استهداف  جاء  السياق،  هذا  ويف 
مرحلة جتد جزءًا  التصعيد.  من  مرحلة جديدة  اعترب  ما 
أساسيًا من تفسريها يف التطورات التي صاحبت احلرب 
الروسية- األوكرانية، والتخوفات اإلرسائيلية املعلنة من 
زيادة نفوذ إيران يف سوريا مع انسحاب أو تراجع الوجود 
الساحات  عىل  القريبة  التهديدات  زيادة  ومعه  الرويس، 
وهي  مبارش،  بشكل  إرسائيل  أمن  عىل  املؤئرة  الثالثة 
احلديث  وتزامن  الفلسطينية.  واألرايض  وسوريا  لبنان 
عن  متزايد  حديث  مع  املخاوف  تلك  عن  اإلرسائييل 
املخاوف من حرب متعددة اجلبهات، بام فيها احلرب مع 
الفلسطينية يف قطاع غزة،  لبنان والفصائل  حزب اهلل يف 
وعالقة تلك األطراف بإيران وتأثري متركزها يف سوريا. 
وساهم اخلطاب اإلرسائييل يف تعظيم املخاوف من إيران 
باملفاوضات من  ارتبط  النووي وصواًل إىل ما  واالتفاق 
سلبيات ربطت إيران بينها وبني اجلهود اإلرسائيلية من 

أجل عرقلة االتفاق.

كبرية  تصعيدية  خطوة   دمشق  مطار  استهداف  ومثل 
اعتربت األشد شمواًل ضد هدف مدين بالنظر إىل سجل 
سوريا  استهدفت  التي  اإلرسائيلية  اجلوية  الرضبات 
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خالل سنوات احلرب والتي ركزت عىل عنوان كبري هو 
األهداف العسكرية أو شبه العسكرية. وتم التعامل مع 
استهداف املطار بوصفه أشد الرضبات التي وجهت إىل 
أهداف مدنية، كام أنه أحد األهداف األكثر تأثريًا، خاصة 
وأن املطار ظل يعمل خالل سنوات احلرب باملخالفة ملا 

حدث بعد االستهداف اإلرسائييل.29 
التي  اجلوية  الرضبات  من  إرسائيل  موقف  خيتلف  ومل 
يف  واملمثلة  السابقة  املواقف  عن  املطار  استهدفت 
صدور  رغم  للعملية  تبنيها  عن  رسميًا  اإلعالن  عدم 
أسباب  عن  وحتليالت  وترسيبات  إعالمية  ترصحيات 
هبا  إرسائيل  قيام  احتامل  عن  يرتدد  وما  عادة  العمليات 
مع  التعامل  من  الرغم  وعىل  االستهداف.  وأسباب 
الترصحيات  أكدت  واضحًا،  مدنيًا  هدفًا  بوصفه  املطار 
عسكرية  بتحركات  املطار  ارتباط  املختلفة  اإلرسائيلية 
أخبار  أفادت  إيرانية، حيث  أسلحة  نقل  واستخدامه يف 
الطائرات  القناة 12 اإلرسائيلية أن تدمري بعض مدارج 
منع طائرات الشحن الكبرية من اهلبوط وهبذا »مل تتمكن 
التي   747 بوينج  طراز  من  اإليرانية  الشحن  طائرات 
التوجيه  بتكنولوجيا  جمهزة  أنظمة  لتوصيل  تستخدمها 
لتحديث الصواريخ احلالية إىل صواريخ دقيقة التوجيه، 
من اهلبوط«.30 وتراكم تلك الترصحيات بدورها التقارير 
النشاط  تزايد  عن  املختلفة  اإلرسائيلية  والترسيبات 
يف  خمتلفة  مناطق  عرب  أسلحة  ونقل  اإليراين  العسكري 

سوريا عىل هامش احلرب يف أوكرانيا. 
كاشفة  خطوة  الدويل  دمشق  مطار  استهداف  ويمثل 
اإلرسائيلية-  العالقات  يف  القائم  التصعيد  مستوى  عن 
ساحة  بوصفها  سوريا  أمهية  تتزايد  وكيف  اإليرانية، 
املبارشة  امللفات  من  الكثري  فيها  تتشابك  التي  املواجهة 
تبدو  الذي  الوقت  ويف  البلدين.  بني  املبارشة  وغري 
تدور  مؤجلة،  وإرسائيل  إيران  بني  الفعلية  احلرب  فيه 
املعارك بصور خمتلفة يف الساحة السورية بوصفها مرحلة 
»احلرب بني احلروب« أو االستعداد للحرب. ويف حني 
يمكن أن تتطور األوضاع عىل الساحة السورية مع تغري 
ووفقًا  القائمة،  التفاعالت  حتكم  التي  القوى  موازين 

للمعادلة التي حتكم العالقة بني روسيا وإيران وإرسائيل 
يف الساحة السورية، فإن التطورات عىل الساحة السورية 
يمكن أن تتجاوز التصعيد املقيد أو املفتوح عىل الصعيد 
الساحة  عىل  املفتوح  أو  املقيد  التصعيد  إىل  السوري 
الفلسطينية أو اللبنانية أو تتجاوز تلك الساحات املبارشة 

إىل اإلقليم.
عىل  التطورات  بني  دمشق  مطار  استهداف  يربط  كام   
صعيد املوقف اإلرسائييل من الربنامج النووي اإليراين، 
والسياسات اإليرانية عىل صعيد املخاوف املرتبطة بتغري 
لصالح  السورية  الساحة  يف  الفاعلني  بني  التوازنات 
وجاء  أوكرانيا.  يف  احلرب  بفعل  اإليراين  الوجود 
التوترات بني إرسائيل  بعد سلسلة من  املطار  استهداف 
خدايي،  باغتيال  إلرسائيل  إيران  اهتام  شملت  وإيران 
ترسيم  جمال  يف  اللبناين  اإلرسائييل-  النزاع  وتصاعد 
الغاز  البحرية، وهتديد حزب اهلل برضب منصة  احلدود 
مع   عليها  املتنازع  املنطقة  ضمن  إرسائيل  تؤسسها  التي 
لبنان. وعىل خلفية إعالن »حمور القدس«31 عىل هامش 
من  األخرية  اجلمعة  يف  العاملي  القدس  بيوم  االحتفال 
احلديث  من  بداًل  املايض،  أبريل   29 املوافق  رمضان، 
تغيري يف اإلطار  ما عكسه من  بكل  املقاومة«  عن »حمور 
العام للمواجهة ومعها تأكيد إيران عىل دعم كل القوى 
املسجد  القادمة حول  املعركة  التي حتارب إرسائيل وأن 

األقىص يمكن أن تقود إىل حرب إقليمية. 
اإلرسائيلية  العسكرية  التحليالت  تتحدث  حني  ويف 
عن قدرة الرضبات اجلوية التي تتم يف سوريا عىل حتقيق 
هدف أسايس هو عرقلة الطموحات العسكرية اإليرانية 
دفع  إىل  أدت  لكنها  سوريا،  يف  أوسع  بشكل  واالمتداد 
التصعيد.  أسباب  وتوفري  أخرى  ساحات  إىل  الرصاع 
الرتكيز  انتقل  الفائت،  يونيو  يف  بينيت  فرتة  هناية  ومع 
إىل  احلروب«  بني  »املعركة  عن  احلديث  من  اإلرسائييل 
األساسية  االسرتاتيجية  بوصفها  األخطبوط«  »عقيدة 
جزءًا  وبوصفها  بينيت،  فرتة  خالل  إيران  مع  للتعامل 
من توسيع املعركة مع طهران. وظهر هذا الرتكيز ضمن 
عن  اإلعالن  هامش  عىل  بينيت  إنجازات  عن  احلديث 
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ونقل   ،2022 نوفمرب  يف  املبكرة  الكنيست  انتخابات 
منصب رئاسة الوزارة إىل لبيد رشيك بينيت يف االئتالف.

املعركة ما بني »احلرب بني احلروب« و»عقيدة األخطبوط«
املصالح  سوريا  يف  الرضبات  من  إرسائيل  تستهدف 
من  باملخاوف  يتعلق  ما  كل  مع  والتعامل  اإليرانية، 
املايل  والدعم  احلدود،  من  بالقرب  اإليراين  الوجود 
وجتنب  اهلل،  وحزب  الفلسطينية  للفصائل  والعسكري 
وتعد  املحتل.32  اجلوالن  يف  اإلرسائييل  الوجود  هتديد 
عمليات االستهداف داخل سوريا جزءًا من معركة غري 
مبارشة متثل مرحلة أقرب لالستعداد حلالة حرب وهي 
نقل  مع  بدورها  تتشابك  التي  احلروب«  بني  »احلرب 
اإليرانية وفقًا السرتاتيجية »عقيدة  إىل األرايض  املعركة 

األخطبوط«. 

 11 يف  األخطبوط«  »عقيدة  عن  بينيت  حديث  وجاء 
اسامه  ملا  إرسائيل  تطبيق  إىل  أشار  عندما  الفائت،  يونيو 
فإن  له،  ووفقًا  إيران«.  الستهداف  جديدة...  »معادلة 
مبارش،  بشكل  »إيران  تستهدف  األخطبوط«  »عقيدة 
ختوضها  التي  الظل«  »حرب  عن  وختتلف  أذرعها«،  ال 
إرسائيل مع إيران منذ أربعة عقود يف عدم االقتصار عىل 

مواجهة »وكالء إيران« واستهداف املنبع.33 

»احلرب  عن  هلذا،  وفقًا  األخطبوط«،  »عقيدة  وختتلف 
إرسائيليًا  استهدفت  الثانية  أن  باعتبار  احلروب«  بني 
»خمالب إيران يف سوريا«، كام أسامها بينيت، أو األطراف 
»املخالب«  تلك  بعزل  القيام  عرب  إيران،  مع  املتحالفة 
واحدة تلو األخرى عىل أمل أن تتوقف طهران يف النهاية 
عن إعادة نموها،34 يف حني تعرتف »عقيدة األخطبوط« 
أراضيها  وداخل  مبارش  بشكل  إيران  استهداف  بأمهية 
بحيث تتوقف عن تربية خمالبها أو دعم احللفاء املهددين 

ألمن إرسائيل. 

رأس  عىل  الرتكيز  من  هبذا  اإلرسائيلية  الرؤية  وتقرتب 
ال  بشكل  األذرع  مع  التعامل  من  بداًل  األخطبوط 
يؤكد فقط عىل خطورة »املنبع«، كام أشار بينيت، ولكن 

بشكل يساهم يف هتميش قيمة »األذرع« وتأثريها مقارنة 
بالرأس، وحماولة تأكيد أن أطرافًا مثل حزب اهلل وحركة 
التي  التنظيامت  وهي  »محاس«،  اإلسالمية  املقاومة 
انعكاس  جمرد  املنطقة«،  يف  إيران  »وكييل  بينيت  اعتربها 
اإلرسائيلية  الرؤية  تلك  وتسمح  اإليرانية.  للسياسات 
ثابتًا  أصاًل  تسميته  يمكن  ما  بني  ما  بشكل  متيز  التي 
وعنرصًا متغريًا يف مصادر التهديدات، برؤية تتصور أن 
فرض قيود أكرب عىل إيران، وقبول نسخة »أكثر رصامة« 
التهديد  معدل  ختفيض  شأهنا  من  النووي،  االتفاق  من 
الذي يمثله حزب اهلل يف اجلبهة اللبنانية ومتثله محاس يف 

قطاع غزة والساحة الفلسطينية. 
تعيد »عقيدة األخطبوط« تكثيف وترسيخ فكرة املخاطر 
التهديد اإليراين، والفرص الضائعة للتهدئة  املرتتبة عىل 
ومحاس.  اهلل  حزب  دعم  عن  إيران  توقفت  حالة  يف 
وطبيعة  القائمة  لألزمات  حمدودة  رؤية  أهنا  ورغم 
الرصاع عىل الساحة اللبنانية والفلسطينية، لكنها تساهم 
املهددة  اجلبهات  يف  اإلرسائيلية  األهداف  حتقيق  يف 
إيران«  »خمالب  تظل  عام،  وبشكل  اإلرسائييل.  لألمن 
اهلدف  هي  إرسائيليًا،  عليها  يطلق  كام  »أذرعها«،  أو 
احلروب«  بني  »احلرب  عرب  إيران  مواجهة  من  النهائي 
املقدمة  االسرتاتيجيات  وتتشابه  األخطبوط«،  و«عقيدة 
يف استهداف تلك األطراف املرتبطة بإيران بشكل مبارش 
وساحة  الرتكيز  حمور  يف  ختتلف  ولكن  مبارش،  غري  أو 
مع  املحتملة  واالحتكاك  املواجهة  ودرجة  االستهداف، 

إيران وداخل الساحة اإليرانية. 
تكثيف  األخطبوط«  »عقيدة  اسرتاتيجية  وتشمل   
النووية  طهران  برامج  إحباط  جلهود  إرسائيل  محلة 
من  سلسلة  عرب  املسرية  والطائرات  والصاروخية 
األهداف  من  أوسع  جمموعة  تستهدف  التي  العمليات 
كام  أيضًا،  تؤكد  التي  التحركات  وهي  إيران.  داخل 
قبل  من  إيران  اخرتاق  إمكانية  عىل  إرسائيل،  هتدف 
املختلفة.  اإلرسائيلية  واالستخباراتية  األمنية  األجهزة 
بوصفها  األخطبوط«  »عقيدة  مع  التعامل  يتم  وهلذا، 
بني  و«احلرب  إيران  مع  املعركة  استمرار  عىل  تأكيدًا 
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وحتاول  الظهور  يف  املشاكل  تستمر  حيث  احلروب«35، 
األساليب  من  خمتلفة  بتنويعات  معها  التعامل  إرسائيل 
مع  التعامل  ورغم  متنوعة.  جغرافية  ساحات  وعرب 
التي  تلك األفكار بوصفها جزءًا من احلرب »الصامتة« 
عىل  املواجهة  حتمل  احلروب«،  بني  »احلرب  عنها  تعرب 

األرايض اإليرانية فرصًا أكرب للتصعيد مع الوقت.

عدة  يف  األخطبوط«  »عقيدة  اسرتاتيجية  وظهرت 
حتركات نسبت إلرسائيل، بشكل مبارش أو غري مبارش، 
املسرية  للطائرات  جوية  قاعدة  عىل  اهلجوم  ومنها: 
غرب إيران، واستهداف مسئولني إيرانيني كبار ليس يف 
وفيلق  الثوري  احلرس  يف  ولكن  فقط  النووى  الربنامج 
اغتيال  عملية  يف  احلال  هو  كام  إيران  وداخل  القدس 
عىل  وتأكيدًا  حتول  نقطة  للبعض  مثل  الذي  خدايي 
الذي  القدس  لفيلق  خاص  بشكل  إرسائيل  استهداف 

يمثل »الوجه العسكري لسياسة إيران اإلقليمية«36.

تتعامل  التي  اإلرسائيلية  السياسات  تتشابك  وهبذا، 
وقابلة لالتساع عىل صعيد  إيران ضمن مظلة كبرية  مع 
املقصودة واملحتملة، وعرب احلدود  اجلغرافيا واألهداف 
من سوريا ولبنان والعراق إىل داخل إيران، ومن اجلوار 
اإلرسائيلية  الرؤى  تلك  وتتكامل  تركيا.  إىل  املبارش 
بني  »احلرب  بني  ما  العمليات  نطاق  توسيع  يف  املقدمة 
وبرناجمها  إيران  احلروب« و»عقيدة األخطبوط« وخطر 
القدس« دون أن تسمح  الذي عرب عنه »إعالن  النووي 
ومع  أخرى،  حساب  عىل  اسرتاتيجية  إسقاط  تربر  أو 
احتامل طرح تصورات إرسائيلية أكثر شمواًل قد ختتلف 
بنك  أو  املواجهة  ساحات  تقيد  أن  دون  التفاصيل  يف 
األهداف ما مل تتغري األوضاع التي حتدد التفاعالت بني 
األطراف القائمة. ويتصور أن يتم اجلمع بني استهداف 
ما تسميه إرسائيل وكالء إيران خارج البالد وخاصة يف 
وفقًا  الوقت،  من  لفرتة  إيران  داخل  وأهداف  سوريا، 
وغريها  باألساس  السورية  الساحة  عىل  للتطورات 
يف  واألوضاع  النووي  االتفاق  مثل  املؤثرة  العوامل  من 

اإلقليم. 

وإىل جانب توسيع االستهداف جغرافيًا، وعدم الرتكيز 
توسيع  أيضًا  يتم  فقط،  سوريا  داخل  األهداف  عىل 
مواجهة  عىل  طويلة  لفرتة  الرتكيز  وبعد  األهداف.  بنك 
الربنامج النووي اإليراين يتم توسيع احلملة اإلرسائيلية 
صعيد  عىل  فعليًا  حتقق  ملا  إرسائيل  إدراك  مع  يتسق  بام 
إنتاج  جمال  يف  إيران  وتقدم  اإليراين  النووي  الربنامج 
يتم  حني  ويف  األسلحة،  تصنيع  يف  املستخدم  اليورانيوم 
رأس  تطوير  من  طهران  منع  عىل  متزايد  بشكل  الرتكيز 
عىل  الرتكيز  يتم  محله،37  يمكنه  وصاروخ  نووي  حريب 
أجل  من  اإليراين  الثوري  احلرس  يف  األمنية  الرموز 
توسيع التأثري السلبي وتعميق حديث »شيطنة« إيران يف 

اإلقليم والعامل وترسيخ املخاوف القادمة من طهران. 
بدوره، ساهم احلديث اإلرسائييل عن استهداف املدنيني 
إيرانية،  أمنية  وحدات  قبل  من  اخلارج  يف  اإلرسائيليني 
والتحذيرات من السفر إىل تركيا، يف حتقيق عدة أهداف 
إلرسائيل، أبرزها تغذية صورة احلرب الدائمة والرصاع 
من  املواجهة  نطاق  وتنوع  وإيران،  إرسائيل  بني  املستمر 
املخاوف  تلك  تسمح  كام  واألهداف.  اجلغرافيا  ناحية 
ضد  فقط  ليس  االستهداف  عمليات  بتوسيع  املتكررة 
داخل  يف  ولكن  سوريا،  أو  الداخل  يف  سواء  إيران، 
وجود  أساس  عىل  املناطق  من  وغريها  الغربية  الضفة 
خاليا تعمل لصالح إيران ضمن السكان املحليني، وفقًا 
والدفاع  اخلارجية  جلنة  رئيس  باراك  بن  رام  لترصحيات 
ووسط  الفائت،  يونيو   19 يف  اإلرسائييل  بالكنيست 
التي  العمليات  بعد  االنتقام  إيران يف  احلديث عن رغبة 
استهدفت إيرانيني بارزين مرتبطني باجلهود العسكرية.38
هبذا، يمكن القول إن الساحة السورية حتولت إىل نقطة 
اإلقليمية  األطراف  وهتديدات  مصالح  وتقاطع  التقاء 
الفاعلة، ومعها جاءت التشابكات الدولية يف عالقة تأثري 
تبادلية يرتب حترك طرف فيها ردود فعل وحتركات من 
األطراف األخرى من أجل احلفاظ عىل األوضاع القائمة 
واملخاطر  التوازنات  لعبة  رشوط  وحتسني  تغيريها  أو 
عىل  األطراف  بعض  تدخل  آخر،  جانب  من  القائمة. 
كام  السوري،  بالنظام  عالقتها  بحكم  التفاعالت  ساحة 
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هو احلال مع التواجد الرويس واإليراين وما يرتبط به من 
الفلسطينية.  الفصائل  إىل  باإلضافة  اهلل،  حزب  تواجد 
وإثارة  استقطاب  نقطة  التواجد  هذا  يمثل  وبدوره، 
خماوف وتقديم ذرائع وتربيرات لتدخل أطراف أخرى، 

كام هو احلال مع إرسائيل. 
السورية  الساحة  الوضعية، يصعب حتييد  تلك  ويف ظل 
من دفع ثمن تلك الرصاعات، وتستمر أسباب الرصاع 
واملادية  البرشية  اخلسائر  ومعها  التزايد،  يف  والتصعيد 
والدويل،  اإلقليمي  التدخل  من  واملزيد  السيادة  وتآكل 
بحديث  استمرارها  تربر  التي  اإلرسائيلية  والعمليات 
يف  وخاصة  سوريا  من  القادمة  والتهديدات  املخاوف 
اإليراين  التواجد  وتزايد  الرويس  التواجد  تراجع  حالة 
إىل  باإلضافة  األوكرانية.  الروسية-  احلرب  هامش  عىل 
وانعكاساهتا  اللبنانية  اجلبهة  عىل  التصعيد  فرص  تأثري 
عىل الوضع يف الساحة السورية، ويف ظل اختيار إرسائيل 

فرص  تستمر  السورية  الساحة  استهداف  عرب  الرد 
تقاطع  السورية بفعل  االستهداف اإلرسائيلية لألرايض 
التهديد القادم من إيران وحزب اهلل، بالنسبة إلرسائيل، 
بني  »احلرب  سياسة  لتطبيق  عملية  ساحة  إىل  وحتوهلا 
إيران  متثل  التي  األخطبوط«  »رأس  وعقيدة  احلروب« 

هدفها وسوريا ساحتها األساسية. 
يف  التهدئة  نحو  سياستها  إرسائيل  تغري  أن  يتصور  وال 
ظل األوضاع القائمة وخاصة بعد الزخم الذي حصلت 
عليه تل أبيب خالل زيارة بايدن وعرب »إعالن القدس«. 
سوريا  يف  التصعيد  من  املزيد  إىل  اللجوء  يمكن  كام 
اإلرسائيلية  السياسية  الساحة  عىل  التطورات  ضمن 
النقاط  كسب  وسهولة  املبكرة  الربملانية  واالنتخابات 
عرب التشدد يف الساحة السورية، مع تعميق احلديث عن 
النووي  الربنامج  عىل  معاقبتها  ورضورة  إيران  خماطر 

واحليلولة دون التوصل إىل اتفاق. 
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األمريكي جو  الرئيس  قام هبا  التي  نتائج اجلولة  مل تكن 
 13 من  الفرتة  خالل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  بايدن 
اجتاهات  توقعات  عند   )2022( اجلاري  يوليو   16 إىل 
يمكن  وربام  بدايتها.  قبل  وإرسائيلية  أمريكية  عديدة 
القول إن النتيجة األهم هلذه اجلولة متثلت يف أهنا كشفت 
بني  العالقات  جديدة حتكم  ضوابط  هناك  أصبحت  أنه 
الواليات املتحدة األمريكية والقوى الرئيسية يف املنطقة. 
يف  القمة  يف  املشاركون  العربية  الدول  قادة  نجح  فقد 
احلاكمة لسياساهتا  بشأن األسس  توجيه رسائل مبارشة 
اخلارجية، خاصة فيام يتعلق بامللفات الرئيسية باإلقليم، 
أو  إيران،  مع  العالقات  أو  الفلسطينية،  القضية  سواء 
احلرب الروسية-األوكرانية، فضاًل عن حدود العالقات 
مع إرسائيل التي سعت إىل استثامر الزيارة بام يتوافق مع 
بعض  مع  والتطبيع  إيران  مع  املواجهة  إزاء  حساباهتا 
وتوازى  الفلسطيني.  امللف  واملوقف من  العربية  الدول 
مع ذلك كله عدم وضوح الرؤية األمريكية بشكل كاٍف 
إزاء تلك القضايا، عىل نحو طرح تساؤالت أكثر ما قدم 
من إجابات حول ما الذي خرجت به الواليات املتحدة 

األمريكية فعاًل من هذه اجلولة؟

القضية الفلسطينية: تساؤالت بحاجة إىل إجابة
الفلسطينية  القضية  ىف  الواضح  الرتاجع  من  بالرغم 
وبرغم اتفاقات التطبيع اإلرسائيىل العربى األخرية التى 
قفزت عىل هذه القضية املحورية، إال أنه البد من التوقف 
كثريًا عند موقف القيادات العربية خالل قمة جدة لألمن 
حيث  اجلارى،   16 يوم  أعامهلا  انتهت  التى  والتنمية 
أن  أكدت  عندما  املواقف  أروع  القيادات  هذه  رضبت 
العربية  املركزية  القضية  تظل  سوف  الفلسطينية  القضية 
وأن املطلوب هو التوصل إىل حل عادل ودائم يؤدى إىل 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة عىل حدود الرابع من يونيو 

67 عاصمتها القدس الرشقية.

أنه كان بمثابة  ولعل أهم جانب ىف هذا املوقف متثل ىف 
الذى  األمريكى  الرئيس  إىل  توجيهها  تم  قوية  رسالة 
أنصت برتكيز شديد هلذه الرسالة وأصبح عىل قناعة بأنه 

ال يمكن لزعيم عربى أن يتخىل عن هذه القضية مهام كان 
جمال  ىف  اجلارية  التطورات  أو  املنطقة  ىف  املخاطر  حجم 

التطبيع اإلرسائيىل العربى.

ىف  اإلجيابى  اجلانب  جتاهل  يمكن  ال  ولإلنصاف، 
مازن  أبو  الرئيس  مع  بايدن  الرئيس  مجع  الذى  اللقاء 
املتواصل  الغربية وتأكيده رصاحة عىل دعمه  الضفة  ىف 
أصبح  األمريكى  املوقف  هذا  أن  إال  الدولتني،  حلل 
ما  ضوء  ىف  مضمونه  من  تفريغه  وتم  فاعلية  ذى  غري 
أوضحه بايدن بأن الوقت احلاىل غري مناسب الستئناف 
القدس  اعتبار  عن  يرتاجع  لن  أنه  كام  املفاوضات 

عاصمة إلرسائيل.

 وارتباطًا هبذه الزيارة اهلامة للمنطقة، يمكن توجيه سبعة 
أسئلة إىل الرئيس األمريكى وهى كام يىل:

جتاه  األمريكى  املوقف  ىف  اجلديد  ماهو  األول:  السؤال 
التأكيد عىل مبادئ سبق أن  الفلسطينية أكثر من  القضية 

تم التأكيد عليها من قبل؟.

للضفة  األمريكى  الرئيس  زيارة  هل  الثانى:  السؤال 
أن  أم  املعروف؟  التأكيد  هذا  فقط عن  الغربية متخضت 

األمر كان يتطلب أن تكون هلا نتائج أعمق؟ 

املتحدة أصبحت عاجزة  الواليات  الثالث: هل  السؤال 
القضية  ىف  احلاىل  الواقع  لتغيري  خطوات  أية  طرح  عن 
مثل اإلعالن عن قرار استئناف املفاوضات ىف مرحلة ما 
حتى ىف أعقاب االنتخابات اإلرسائيلية املقررة ىف نوفمرب 

2022؟.

السالم  أن  الرئيس األمريكى  يعتقد  الرابع: هل  السؤال 
مهام  الفلسطينيني  لدى  األمل  يمثل  وحده  اإلقتصادى 
أن  اجلميع  يعلم  بينام  هلم  املقدمة  املساعدات  حجم  كان 

الفلسطينيني لن يقبلوا هبذا السالم؟.

ما  بني  التوازن  من  قدر  أى  هناك  هل  اخلامس:  السؤال 
قدمه بايدن إلرسائيل والذى تبلور ىف »إعالن القدس« 
إىل  حاجة  ىف  هم  الذين  للفلسطينيني  يقدمه  مل  ما  وبني 

موقف يبعث لدهيم بعض األمل؟
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وجهة  من  املناسب  الوقت  هو  ما  السادس:  السؤال 
وهل  الدولتني؟،  حل  مبدأ  لتنفيذ  األمريكية  النظر 
والتهويد  االستيطان  خمططات  استكامل  واشنطن  تتنظر 

اإلرسائيىل حتى تتحرك؟.

السؤال السابع: ما هى الرسالة التى يمكن أن يستخلصها 
أكثر  بايدن  زيارة  انتهاء  أعقاب  ىف  الفلسطينى  الشعب 
الرتكيز قد انصب عىل أمن إرسائيل وحتقيق  من أن كل 
املصالح األمريكية ىف املنطقة، أما الفلسطينيني فعليهم أن 

يبحثوا عن حلول أخرى بمعرفتهم؟.

أن  إال  الغربية،  للضفة  بايدن  لزيارة  التقدير  كل  ومع 
الواقع يشري إىل أن القضية الفلسطينية مل تتحرك قيد أنملة، 
بل إن هذا املوقف األمريكى سوف يشجع إرسائيل عىل 
الغربية دون أن  القدس والضفة  تنفيذ كافة خمططاهتا ىف 
جادة  آليات  أية  طياهتا  ىف  حتمل  ال  عامة  بمواقف  تعبأ 
الوضع،  هذا  صعوبة  ورغم  الراهن.  الوضع  لتحريك 
إال أن التحرك الزال ممكنًا وكام أوضح أبو مازن أن حل 
الدولتني قد يكون متاحًا اآلن ولكنه لن يكون متاحًا بعد 

ذلك وهى كلامت جيب أن يقف اجلميع أمامها.

من  البحث  وعربيًا  أمريكيًا  املطلوب  فإن  النهاية،  وىف 
العام  هناية  قبل  املفاوضات  الستئناف  فرصة  عن  اآلن 
احلاىل، وبالتوازى مع ذلك فإن اإلدارة األمريكية مطالبة 
إعادة  الفلسطينيني أمهها  باختاذ خطوات عاجلة لصالح 
فتح القنصلية األمريكية ىف القدس الرشقية ورفع منظمة 
املنظمة  فتح مكتب  اإلرهاب وإعادة  قائمة  التحرير من 
لزيارة  اإلمجاىل  التقييم  فإن  ذلك  دون  أما  واشنطن،  ىف 
الرشاكة  تأكيد  وهو  واحد  عنوان  حتت  يندرج  بايدن 
من  مزيد  أمام  املجال  ومتهيد  إرسائيل  مع  االسرتاتيجية 
اتفاقات التطبيع، أما مسألة العودة مللء الفراغ ىف املنطقة 
فإهنا مقولة مردود عليها بأن الواليات املتحدة مل تنسحب 

من املنطقة حتى تعود إليها. 

هل تغريت الرؤية اإلقليمية للسياسة األمريكية بعد اجلولة؟
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  زيارة  أن  من  الرغم  عىل 

بأمن  االلتزام  عىل  التأكيد  أعادت  األوسط  الرشق  إىل 
مرحلة  تبدد  مل  أهنا  إال  األوسط،  الرشق  يف  الرشكاء 
هذا  جتاه  األمريكية  االدارة  نوايا  يف  والشكوك  الفتور 
االلتزام التقليدي. فمن الناحية العملية، يمكن القول إن 
هناك خطوطًا متوازية ىف السياسة األمنية األمريكية جتاه 
الرشق األوسط، فأولوية البعد اجليوسرتاتيجي للمنطقة 
االنتشار  إلعادة  األمريكي  املنظور  يف  أساسيًا  ركنًا  متثل 
العسكري يف العامل، يف مواجهة روسيا والصني، وكحلقة 
وصل ما بني أساطيلها املنترشة يف العامل، ما بني املحيطني 
اهلندي واهلادي، مع توظيف دور هذا االنتشار مناطقيًا 
لقطع الطريق عىل حماولة القوى الدولية استغالل الغياب 
األمريكي عن الرشق األوسط وملء الفراغ فيه، ثم تأيت 

مصالح الرشكاء يف املنطقة بطبيعة احلال.
املصالح  تلك  فإن  بايدن،  زيارة  مشاهد  حتليل  ووفق 
ليست يف مستوى واحد، إذ ال يمكن املقارنة بني مشهد 
استعراض بايدن ملنظومات الدفاع يف مطار »بن جورين« 
مرشوع  استكامل  واشنطن  ستمول  والتي  بإرسائيل 
تطويرها، سواء تكنولوجيًا فيام يتعلق بمنظومات الليزر، 
أو دعم النظام الدفاعي متعدد الطبقات، وبني املشهد يف 
قمة  اعتبارها  يمكن  والتي  جدة،  يف  والتنمية  األمن  قمة 
أمنية،  قمة  كوهنا  من  أكثر  األول  املقام  يف  »دبلوماسية« 
الرهان األمريكي عىل هتدئة وخفض مستوى  من حيث 
السياسية  العملية  ودعم  وسوريا،  اليمن  ىف  الرصاعات، 
يف كل من ليبيا والعراق والسودان ولبنان، مع الوضع ىف 
االعتبار أن قوة املهام املشرتكة التي متت اإلشادة هبا خالل 
القمة )159 – 53( هي بالفعل جزء من عملية االنتشار 
اجلديد يف إطار تطوير دور ومتدد انتشار القيادة الوسطى 

األمريكية من اخلليج إىل البحر األمحر والقرن األفريقي.
التهدئة  عىل  لإلبقاء  ضامنات  توجد  ال  األمر،  واقع  يف 
كاحلالة  رصاعات،  تشهد  التي  الساحات  من  الكثري  يف 
السياق،  هذا  يف  اآلن  الرئيسية  احلالة  تعد  التي  اليمنية، 
القمة  مع  التوازي  عىل  اليمن  يف  احلوثيون  هدد  فقد 
املوقف  مع  يتامشى  ما  وهو  اهلدنة،  يف  االستمرار  بعدم 
املعلن  الرسمي. وقد ال يكون موقف احلوثيني  اإليراين 
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أن  املؤكد  من  لكن  عليه،  التشديد  رغم  هنائيًا  موقفًا 
املليشيا تطالب برفع مستوى مكاسبها من اهلدنة، بام يعد 
يتوقف  ال  فاألمر  وبالتايل  السيايس،  االبتزاز  من  نوعًا 
إىل  األمور  عادت  ما  إذا  احلوثيني  ردع  عىل  القدرة  عىل 

التصعيد واهنارت اهلدنة. 
والدول  إيران  بني  خمتلفة  لغة  هناك  أخرى،  جهة  من 
واألخرية  إيران،  »اجلارة«  إىل  تشري  فالسعودية  العربية، 
تتحدث عن »األجواء« اإلجيابية يف احلوار مع السعودية، 
واالنفتاح عىل »األشقاء«، وبالتايل أصبحت هناك رهانات 
األدنى  احلد  حتقق  األقل  عىل  األطراف  كافة  بني  خمتلفة 
املطلوب للتهدئة مرحليًا. ومع ربط هذا السياق بام أعلن 
عنه وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس من وجوب وضع 
خطة لالستعداد حلرب يف املنطقة، وأن ثمة ختطيطًا مشرتكًا 
قائد »سنتكوم«  مع  لقائه  األمريكي يف ضوء  اجلانب  مع 
عقب  أبيب  تل  إىل  زيارته  لدى  كوريال  مايكل  اجلنرال 
القمة - وهي زيارة مسبقة الرتتيب - يمكن القول إن هذا 

التخطيط سوف يظل عىل املستوى الثنائي.
يف السياق ذاته؛ يمكن قراءة املوقف اخلاص بعالقة إرسائيل 
وزير  جانب  من  القمة  خالل  التأكيد  تم  اذ  التطور،  هبذا 
اخلارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان بأنه ال تعاون 
مع  يتعارض  ال  ما  وهو  إرسائييل،   - سعودي  عسكري 
يف  عسكريًا  اإلرسائييل  احلضور  بتنامي  اخلاص  التطور 
املنطقة، بعد أن أصبحت إرسائيل عضوًا ىف القيادة الوسطى 
األمريكية »سنتكوم«، التي تتويل تنظيم وتنسيق العالقة بني 
الرشكاء، فاألجواء أصبحت مفتوحه للطريان اإلرسائييل، 
أغلق  وبالتبعية  »سنتكوم«،  عمل  مناطق  إىل  للوصول 
ملف »الناتو العريب«، وهناك ترصحيات مرصية وسعودية 
متواترة حول هذا األمر. ومن الناحية الشكلية، ال يمكن 
الدفاع  إطار عمليات  الدول يف  التنسيق بني بعض  اعتبار 
الرواية  وفق   - إيرانية  هجوم  حماوالت  العرتاض  اجلوي 
اإلرسائيلية - حتالفًا، بام ال ينفي تنامي العالقات األمنية عىل 
املستوى الثنائي بني إرسائيل وبعض األطراف العربية، عىل 
نحو يعد تطورًا سواء عىل مستوى الرشاكة العلنية، أو عىل 

صعيد كثافة هذه العالقات التي تقوم عىل أساس برمجايت.

كيف قرأت إيران جولة بايدن؟
بالطبع من جانب  متأنية  قراءة  ما سبق كان حمل  إن كل 
األمريكي  الرئيس  جولة  كغريها،  راقبت،  التي  إيران، 
تفرضها  أن  يمكن  التي  اجلديدة  املعطيات  تقييم  هبدف 
املواجهة  صعيد  عىل  السيام  اإلقليمية،  الساحة  عىل 
تعزيز  مستوى  عىل  أو  إرسائيل،  وبني  بينها  املستمرة 
عىل  العربية،  الدول  من  والعديد  األخرية  بني  التعاون 

نحو ترى أهنا املستهدف األول منه.

ويف الواقع، فإن إيران اعتربت أن اجلولة مل تضف جديدًا 
األوسط.  الرشق  منطقة  يف  أصاًل  القائمة  للمعطيات 
ظل  يف  إرسائيل،  وبني  بينها  أشدها  عىل  فاملواجهة 
داخل  األخرية  هبا  تقوم  التي  االستخباراتية  العمليات 
النووية  املنشآت  خالهلا  من  واستهدفت  نفسها،  إيران 
والعسكرية فضاًل عن العلامء النوويني وبعض القيادات 
يف »فيلق القدس« التابع للحرس الثوري. وتوازى معها 
إيران  مواقع  ضد  متتالية  إرسائيلية  عسكرية  رضبات 

والنظام السوري وحزب اهلل داخل سوريا. 

العربية  والدول  إرسائيل  بني  العالقات  تطوير  أن  كام 
والواليات  إرسائيل  تبذهلا  التي  اجلهود  أدق  بمعنى  أو 
بالفعل،  قائمة  اهلدف  هذا  لتحقيق  األمريكية  املتحدة 
حتى من قبل أن يفكر الرئيس األمريكي يف إجراء اجلولة.

من هنا، ورغم التهديدات التي أطلقتها إيران بالتوازي 
»إعالن  وتوقيعه  إرسائيل،  إىل  بايدن  الرئيس  زيارة  مع 
املتحدة  الواليات  بني  االسرتاتيجية  للرشاكة  القدس 
قامت  النهاية  فإهنا يف  اجلاري،  يوليو  وإرسائيل« يف 14 

بتقييم اجلولة عىل أهنا مل حتقق اهلدف األسايس منها. 

ووفقًا هلا، فإن السبب األسايس يف اجلولة كان اقتصاديًا، 
ويتعلق حتديدًا بإقناع بعض دول املنطقة بزيادة إمدادات 
العربية  اململكة  السيام  الدولية،  األسواق  يف  الطاقة 
هى  تكن  مل  معها  املواجهة  فإن  وبالتايل،  السعودية، 
التي  الضغوط  كل  رغم  اجلولة  هلذه  الرئييس  العنوان 
تعرضت هلا إدارة الرئيس األمريكي من جانب إرسائيل 
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وأثناء  قبل  األخرية  شنتها  التي  القوية  احلملة  ورغم 
اجلولة يف هذا السياق.

تم  ما  أن  اإليرانية، هو  الرؤية  ذلك، يف  من  األهم  لكن 
أن  من  اجلولة  إجراء  عن  اإلعالن  بداية  مع  له  الرتويج 
أمنية  ترتيبات  صياغة  يف  يتمثل  هلا  األسايس  اهلدف 
مناوئة  العربية  الدول  وبعض  إرسائيل  بني  جديدة 
لطموحات إيران النووية واإلقليمية، ثبت أنه ال يتسامح 
أن  أكدت  التي  األرض،  عىل  املوجودة  املعطيات  مع 
ذلك كان مبالغًا فيه من البداية، واعترب حماولة من جانب 
وثانيًا  اجلولة،  أولويات  يف  تغيري  إلجراء  أواًل  إرسائيل 
إجراءها،  قبل  األمريكي  الرئيس  عىل  ضغوط  ملامرسة 
أهنا  إرسائيل  ترى  ملفات  يف  االنخراط  عدم  أجل  من 
السالم  عملية  استئناف  إىل  الدعوة  غرار  عىل  »مؤجلة« 
مع الفلسطينيني أو اختاذ خطوات أكرب جتاه الفلسطينيني 

أكثر من تأكيد دعم »حل الدولتني«. 

وبناًء عىل ما سبق، فإن إيران سوف تتعامل، يف الغالب، 
رئيسية  مسارات  وفق  اجلولة  انتهاء  بعد  ما  مرحلة  يف 
إرسائيل،  مع  التصعيد  إدارة  مواصلة  أوهلا،  ثالثة: 
وعملياهتا  خططها  عن  ترتاجع  سوف  أهنا  يبدو  ال  التي 
احلالية داخل إيران وخارجها أيًا كان املسار الذي سوف 
الدولية حول االتفاق  القوى  املفاوضات مع  إليه  تنتهي 
النووي. وربام يكون احللفاء هم الطرف األسايس خالل 
وجه  الذي  اللبناين،  اهلل  حزب  خاصة  القادمة،  املرحلة 
من الرسائل ما يفيد أنه مستعد لالنخراط فيها، السيام يف 

حالة ما إذا جتاوزت املستوى الذي سبق اجلولة.

بام  امللفات  بعض  يف  حمتملة  تطورات  أى  ربط  وثانيها، 
سوف تشهده املفاوضات النووية أو احلوارات اجلارية مع 
بعض الدول العربية، السيام السعودية. ومن دون شك، 
أنه  خاصة  الصدارة،  يف  يكون  سوف  اليمني  امللف  فإن 
حظى باهتامم خاص من جانب إدارة بايدن خالل اجلولة، 
حيث اعتربت اإلدارة أن السياسة األمريكية كان له دور 
يف متديد اهلدنة القائمة حاليًا يف اليمن. وهنا، فإن موعد 3 
أغسطس القادم سوف يكون اختبارًا واضحًا هلذه املقاربة 

تتجه  أن  يمكن  التي  للمسارات  إيران  ولرؤية  اإليرانية، 
إليها املفاوضات النووية واحلوارات اإلقليمية.

وثالثها، تعزيز التعاون مع كل من روسيا والصني. ورغم 
يشهد  قد  أنه  إال  اجلولة،  إجراء  قبل  قائم  املسار  هذا  أن 
مزيدًا من اخلطوات اإلجرائية عىل األرض، خاصة بعد 
الرسائل التي وجهتها إيران وروسيا وتركيا خالل القمة 
اجلاري،  يوليو   19 يف  طهران،  يف  عقدت  التي  الثالثية 
إبراهيم  بني الرؤساء الرويس فيالديمري بوتني واإليراين 

رئييس والرتكي رجب طيب أردوغان.

خطوة مهمة نحو إعادة تأسيس العالقة بني اإلقليم والنظام 
العاملي

ختتلف العالقة مع النظام العاملي من إقليم إىل آخر. بعض 
نظامها  بني  واضحة  حدود  وضع  يف  نجحت  األقاليم 
بالتأكيد  ذلك  ينفي  أن  دون  العاملي،  والنظام  اإٍلقليمي 
قدرة القوى الكربى عىل التأثري عىل السياسات اإلقليمية، 
بحكم وضعها عىل قمة النظام العاملي، وما متتلكه من قدرة 
عىل التأثري يف صناعة السياسات اإلقليمية. عىل العكس من 
ذلك، مثل إقليم الرشق األوسط حالة مغايرة، فقد ظلت 
العاملي،  والنظام  اإلقليمي  النظام  بني  احلدود  أو  العالقة 
والقوة/ القوى املهمنة عىل النظام، غري واضحة، وظلت 
األخرية متتلك قدرة غري حمدودة عىل التدخل يف اإلقليم، بام 
يف ذلك التدخل العسكري. وظلت قدرة النظام اإلقليمي 
عىل ضبط هذه احلدود أو اهليمنة عىل السياسات اإلقليمية 
حمدودة، عىل حد دفع البعض إىل اعتبار القوى املهيمنة عىل 
النظام العاملي أحد الفاعلني اإلقليميني الرئيسيني يف إقليم 

الرشق األوسط. 

مثلت حدثًا كاشفًا  أهنا  لقمة جدة  املهمة  النتائج  إحدى 
األوسط  الرشق  بني  العالقة  نمط  يف  مهم  حتول  عن 
والقوة املهيمنة -حتى اآلن- عىل النظام العاملي، وقدمت 
نموذجًا مهاًم لقدرة القوى العربية الرئيسية باإلقليم عىل 
أواًل  يشري  نحو  عىل  العظمى،  القوة  مع  العالقة  ضبط 
اللحظة  لطبيعة  الرئيسية  العربية  للقوى  دقيقة  قراءة  إىل 
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القوى  قدرة  إىل  ثانيًا  ويشري  العاملي.  النظام  يف  الراهنة 
-اقتصادية  أوراق  من  لدهيا  ما  توظيف  عىل  العربية 
الواليات  مع  العالقة  لضبط  ودبلوماسية-  وسياسية 
غري  التنسيق  لوال  ليتحقق  يكن  مل  ما  وهو  املتحدة، 

املسبوق فيام بينها. 

االستنتاج،  هذا  تدعم  التي  املؤرشات  من  عدد  هناك 
نطرحها فيام ييل: 

املؤرش األول، يتعلق بعدم استحضار الرصاع األمريكي 
مع كل من روسيا والصني؛ فرغم هيمنة هذا الرصاع عىل 
لكن  األخرية،  السنوات  خالل  األمريكية  السياسات 
القمة،  يف  واضح  بشكل  حارضًا  يكن  مل  الرصاع  هذا 
وغابت أية إشارات إليه يف البيان اخلتامي. وحتى عندما 
بالتأكيد  اكتفى  فقد  أوكرانيا،  يف  احلرب  إىل  البيان  أشار 
ذلك  يف  بام  الدويل،  القانون  مبادئ  احرتام  رضورة  عىل 
الدول  سيادة  احرتام  مبدأ  خاصة  املتحدة،  األمم  ميثاق 
أو  القوة  استخدام  بعد  وااللتزام  أراضيها،  وسالمة 
التهديد هبا. كام حث البيان املجتمع الدويل عىل مضاعفة 
اجلهود الرامية إىل التوصل إىل حل سلمي، وإهناء املعاناة 
واملترضرين  والنازحني  الالجئني  ودعم  اإلنسانية، 
الغذائية،  واملواد  احلبوب  تصدير  وتسهيل  احلرب،  من 
آخر،  بمعنى،  املترضرة.  للدول  الغذائي  األمن  ودعم 
وعىل العكس من ترصيح بايدن )إننا( »سنسعى لتعزيز 
الصني  متلؤه  فراغًا  نرتك  ال  حتى  املنطقة  يف  تواجدنا 
السلوك  إدانة  إىل  إشارة  أية  البيان  جتنب  فقد  وروسيا«، 
غابت  كام  بالعدوان.  السلوك  هذا  وصف  أو  الرويس، 
باستثناء  بالصني، وذلك  أية إشارات مبارشة ذات صلة 
املحيطني  ربط  يف  للمنطقة  املركزي  »الدور  إىل  اإلشارة 
أخذًا  واألمريكيتني«،  وأفريقيا  بأوروبا  واهلادئ  اهلندي 
يف االعتبار أن منطقة املحيطني اهلندي واهلادئ )اإلندو-
الواليات  بني  للرصاع  األهم  املرسح  باتت  باسيفيك( 
مرسح  استحضار  فإن  ذلك  مع  لكن  والصني.  املتحدة 
أو  سلبية  إشارات  أية  به  يرتبط  مل  »اإلندوباسيفيك« 

رصاعية مع الصني. 

هذا الغياب الواضح للرصاع األمريكي الراهن مع روسيا 
والصني عن البيان، رغم اإلشارات إليهام يف ترصحيات 
أن  املتحدة  الواليات  إدراك  إىل  يشري  فردية،  أمريكية 
اإلقليم،  يف  األمريكية  لألحادية  حقيقية  حدودًا  هناك 
اسرتاتيجي«  »فراغ  أو  قوة«  »فراغ  هناك  يعد  مل  وأنه 
دول  وأن  بايدن،  إدارة  تصورته  الذي  باملعنى  باإلقليم 
األطراف  باقي  مع  قوية  عالقات  متتلك  باتت  املنطقة 
الرئيسية  العربية  الدول  فقد نجحت  )روسيا والصني(. 
جماالت  يف  القوى  هذه  مع  عالقاهتا  وتنويع  تطوير  يف 
يعد من  مل  نحو  السالح(، عىل  االقتصاد،  )الطاقة،  عدة 
العالقات  أمهية  رغم  سابقة،  عقود  إىل  إعادهتا  املمكن 
بعد اإلشارات واخلربات  املتحدة، خاصة  الواليات  مع 
عهد  يف  األمريكي  »احلليف«  مع  املنطقة  لدول  السلبية 
ومن  احلليف.  هذا  عىل  االعتامد  وحدود  ترامب،  إدارة 
ثم، فإن البديل العميل املتاح اآلن لدى الواليات املتحدة 
اآلن هو حجز موقع هلا يف اإلقليم، وليس قطع الطريق 
عىل قوى أخرى، أو إجبار دول املنطقة عىل التعامل مع 

القوى الكربى بمنطق »املباراة الصفرية«. 

عنه  ما كشف  القمة -يف حدود  إن  هنا  القول،  خالصة 
بياهنا اخلتامي- دشنت، أو كرست )إىل حد كبري( حالة 
الواليات  تعد  مل  بحيث  اإلقليم،  يف  األطراف  تعددية 
اإلقليم،  شئون  عىل  املهيمنة  العظمى  القوة  هي  املتحدة 
العديدة،  الدولية  القوى  من  واحدة  أضحت  ما  بقدر 
وهو ما يشري إىل نجاح القوى العربية يف استغالل حالة 
العالقة  ضبط  إلعادة  العاملي  النظام  يف  الراهنة  السيولة 

بني اإلقليم والقوى الكربى. 

املؤرش الثاين، هو نجاح الدول العربية يف »ضبط« األفكار/ 
التوجهات أو الطموحات األمريكية فيام يتعلق بالقضايا 

الرئيسية باإلقليم. ونشري فيام ييل إىل ثالثة قضايا رئيسية: 

األوىل، هي املتعلقة ببناء ترتيب أمني إقليمي؛ فرغم أن 
األمريكي  الكونجرس  اقرتاح  سبقها  قد  بايدن  جولة 
إقامة نظام دفاع صاروخي، من خالل الربط بني أنظمة 
التعامل  هبدف  عربية،  ودول  إرسائيل  يف  اجلوي  الدفاع 
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مع »التهديد اإليراين«، والذي وصل إىل حد احلديث عن 
نجحت  العربية  القوى  لكن  أوسطي«،  رشق  »ناتو  بناء 
له،  سقف  ووضع  األمريكي،  التوجه  هذا  »ضبط«  يف 
دقة  من  يدحض  وال  جولته.  بايدن  يبدأ  أن  قبل  حتى 
عن  الصادر  القدس«  »إعالن  يف  جاء  ما  االستنتاج  هذا 
 14( اإلرسائييل  الوزراء  ورئيس  األمريكي  الرئيس 
»بمواصلة  املتحدة  الواليات  التزام  من   )2022 يوليو 
 Robust لعب دور نشط.... يف بناء هيكل إقليمي قوي
بني  العالقات  لتعميق  Regional Architecture؛ 
التكامل  لدفع  اإلقليميني،  رشكائها  ومجيع  إرسائيل 
دائرة  وتوسيع  الوقت،  مرور  مع  إلرسائيل  اإلقليمي 
واإلسالمية«؛  العربية  الدول  من  املزيد  لتشمل  السالم 
إذ حيمل تعبري »هيكل إقليمي« املستخدم يف البيان طابعًا 

سياسيًا أكثر منه طابعًا أو بعدًا عسكريًا. 
سبق  وكام  أيضًا،  نفسه  االستنتاج  من  يدحض  ال  كام 
املهام  و«قوة   ،»153 املشرتكة  املهام  »قوة  إنشاء  القول، 
املشرتكة 59«، هبدف تعزيز الرشاكة والتنسيق الدفاعي 
املركزية،  والقيادة  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  بني 
وتطوير  البحرية  التهديدات  رصد  جمال  يف  خاصة 
بفكرة  املهام  هذه  ترتبط  ال  إذ  البحرية،  الدفاعات 
بمسألة  ترتبط  ما  بقدر  إقليمي  دفاعي  ترتيب  إنشاء 
التنسيق  وبتطوير  األمريكي،  العسكري  االنتشار  إعادة 
والتعاون الدفاعي القائم بالفعل بني الطرفني، خاصة يف 

ضوء تصاعد أنامط التهديدات البحرية. 
باملسألة  يتعلق  فيام  األمريكية  التوجهات  ضبط  الثانية، 
بدء  قبل  التقديرات  من  العديد  اتفقت  فقد  اإليرانية. 
للجولة  األساسية  األهداف  أحد  أن  عىل  بايدن  جولة 
عسكريًا  يكن  مل  إن  -سياسيًا  املنطقة  دول  تعبئة  هو 
من  حيدث  مل  هذا  لكن  اإليراين.  »التهديد«  ضد  أيضًا- 
الواليات  قدرة  عدم  إىل  فباإلضافة  العملية.  الناحية 
املتحدة عىل فرض مرشوع »الرتتيب األمني اإلقليمي«، 
املرصي  املدخل  مع  متوافقًا  اإليرانية  املسألة  تناول  جاء 
والعريب التارخيي إزاء قضية االنتشار النووي يف املنطقة، 
األسلحة  انتشار  عدم  »معاهدة  دعم  البيان  أعلن  حيث 

الوكالة  مع  الكامل  »للتعاون  إيران  ودعوة  النووية«، 
منطقة  املنطقة، إلبقاء  دول  الذرية، ومع  للطاقة  الدولية 
اخلليج العريب خالية من أسلحة الدمار الشامل«. أضف 
به  يقوم  الذي  بـ«الدور اإلجيايب  البيان  إىل ذلك ترحيب 
املنطقة«،  دول  بني  الثقة  وبناء  التواصل  لتسهيل  العراق 
العربية  اململكة  بني  اجلاري  للحوار  ضمنية  إشارة  يف 
ورغم  آخر،  بمعنى  عراقية.  بوساطة  وإيران  السعودية 
باالتفاق  العمل  إىل  العودة  تواجه  الزالت  التي  األزمة 
النووي،  برناجمها  بشأن   2015 عام  يف  إيران  مع  املوقع 
النهج  إىل  النهاية  يف  انحازت  قد  املتحدة  الواليات  فإن 
الرئيسية،  العربية  القوى  مواقف  عنه  تعرب  كام  اإلقليمي 
عام يف  بشكل  النووي  االنتشار  بقضية  يتعلق  فيام  سواء 

املنطقة، أو فيام خيص مسار احلوار اجلاري مع إيران. 
االعتبار  إعادة  يف  العربية  القوى  بنجاح  تتعلق  الثالثة، 
للقضية الفلسطينية، سواء فيام يتعلق بإعادة التأكيد عليها 
باملرجعيات  يتعلق  فيام  أو  اإلقليم،  يف  مركزية  كقضية 
األمريكية  املقاربات  حتكم  أن  جيب  التي  األساسية 
والدولية بشأن القضية، وعىل رأسها مبدأ حل الدولتني. 
ورغم عدم وجود أفق لبدء مفاوضات أو عملية تسوية 
وإرسائيل،  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  بني  حقيقية 
ووجود العديد من التساؤالت التي الزالت تبحث عن 
إليه  اإلشارة  تم  ما  نحو  عىل  جدة،  قمة  عقب  إجابات 
ذاته  الدولتني يف حد  مبدأ حل  التأكيد عىل  لكن  سابقًا، 
املقاربات  الرشعية من بعض  مثل خطوة مهمة لسحب 

التي رفضتها السلطة الفلسطينية والقوى العربية. 
اجتاه  يف  مهمة  خطوة  القمة  مثلت  لقد  القول،  خالصة 
املتحدة،  والواليات  اإٍلقليم  بني  العالقة  صياغة  إعادة 
باعتبارها القوة املهيمنة -حتى اآلن- عىل النظام العاملي، 
خللق  الطريق  مهدت  كام  العالقة.  هلذه  جديد  وتأسيس 
حالة تعددية أطراف يف اإلقليم. لكنها )القمة(، وما نتج 
عنها من خمرجات مهمة، ال متثل بأي حال من األحوال 
إىل  الوصول  إن  اهلدف.  هذا  إىل  للوصول  كافيًا  رشطًا 
املصالح  تعزز  اإلقليم  يف  حقيقية  أطراف  تعددية  حالة 
العربية، تتطلب جهودًا إضافية عديدة، سواء عىل مستوى 

العالقات العربية- العربية، أو العربية- األمريكية.



Website: https://acpss.ahram.org.eg/

مركــز علمــي مســتقل يعمــل فــي إطــار مؤسســة األهــرام، يســعي مــن خالل نشــاطه إلي نشــر الوعــي العلمي 
بالقضايــا االســتراتيجية العالميــة واإلقليميــة والمحليــة، بهــدف تنويــر الــرأي العــام المصــري والعربــي بتلك 
القضايــا، وأيضــاً بهــدف ترشــيد الحــوار السياســي العــام وعمليــة صنــع القــرار فــي مصــر والعالــم العربي .

للحصول عىل إصدارات املركز
اإلدارة العامة للتوزيع: مؤسسة االهرام، شارع اجلالء، القاهرة- مجهورية مرص العربية 

Tel: +202- 27703331 / +202- 27703930 / +202- 27703898 / +202- 27705127 
Email: subsc@ahram.org.eg

وملعرفة نقاط التوزيع، اضغط عىل التايل:
 https://ahramstore.ahram.org.eg/CallMe.aspx 

وللرشاء واالشرتاك اإلليكرتوين اضغط عىل الرابط التايل:
 https://ahramstore.ahram.org.eg/Index.aspx 

أو األتصال باملركز مبارشة - مؤسسة االهرام، شارع اجلالء، القاهرة- مجهورية مرص العربية
Tel: +202- 27705129 / +202- 27705552  - Mobile: +20- 1558129699

Email: acpss@ahram.org.eg


