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

اإلرسائيىل حتى تتحرك؟.

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 إلى 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.
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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 تغيرت 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 )15٩ - 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 
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، 



ما بعد جولة بايدن: ما الذي تغير؟

https://acpss.ahram.org.eg  : املوقع االليكتروني

4

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

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 
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 
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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، 
اجلارية  احلوارات  أو  النووية  املفاوضات  تشهده  سوف 
دون  ومن  السعودية.  السيام  العربية،  الدول  بعض  مع 
شك، فإن امللف اليمني سوف يكون يف الصدارة، خاصة 
خالل  بايدن  إدارة  جانب  من  خاص  باهتامم  حظى  أنه 
اجلولة، حيث اعتربت اإلدارة أن السياسة األمريكية كان 
له دور يف متديد اهلدنة القائمة حاليًا يف اليمن. وهنا، فإن 
واضحًا  اختبارًا  يكون  سوف  القادم  أغسطس   3 موعد 
التي  للمسارات  إيران  ولرؤية  اإليرانية،  املقاربة  هلذه 
واحلوارات  النووية  املفاوضات  إليها  تتجه  أن  يمكن 

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   1٩ يف  طهران،  يف  عقدت  التي  الثالثية 
إبراهيم  بني الرؤساء الرويس فيالديمري بوتني واإليراين 

رئييس والرتكي رجب طيب أردوغان.

والنظام  اإلقليم  بني  العالقة  تأسيس  إعادة  نحو  مهمة  خطوة 
العاملي

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

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

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

أو  الطريق عىل قوى أخرى،  اإلقليم، وليس قطع  هلا يف 
إجبار دول املنطقة عىل التعامل مع القوى الكربى بمنطق 

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

والقوى الكربى. 
»ضبط«  يف  العربية  الدول  نجاح  هو  الثاين،  املؤرش 
األفكار/ التوجهات أو الطموحات األمريكية فيام يتعلق 
بالقضايا الرئيسية باإلقليم. ونشري فيام ييل إىل ثالثة قضايا 

رئيسية: 
أن  إقليمي؛ فرغم  أمني  ترتيب  ببناء  املتعلقة  األوىل، هي 
األمريكي  الكونجرس  اقرتاح  سبقها  قد  بايدن  جولة 
الربط بني أنظمة  إقامة نظام دفاع صاروخي، من خالل 
التعامل  هبدف  عربية،  ودول  إرسائيل  يف  اجلوي  الدفاع 
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 
الرئيس األمريكي ورئيس الوزراء اإلرسائييل )14 يوليو 
2022( من التزام الواليات املتحدة »بمواصلة لعب دور 
 robust regional نشط.... يف بناء هيكل إقليمي قوي
ومجيع  إرسائيل  بني  العالقات  لتعميق  architecture؛ 
إلرسائيل  اإلقليمي  التكامل  لدفع  اإلقليميني،  رشكائها 
املزيد  لتشمل  السالم  دائرة  وتوسيع  الوقت،  مرور  مع 
»هيكل  تعبري  حيمل  إذ  واإلسالمية«؛  العربية  الدول  من 
إقليمي« املستخدم يف البيان طابعًا سياسيًا أكثر منه طابعًا 

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

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.


