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ــدن، إىل  ــو باي ــي، ج ــس األمريك ــارة الرئي ــل زي تمث
ــن 13 اىل 16  ــرة م ــط يف الف ــرق األوس ــة ال منطق
يوليــو 2022، نقطــة تحــول يف سياســة إدارتــه تجــاه 
املنطقــة، وعــودة إىل االهتمــام بهــا وبقضاياهــا بعــد 
تجاهــل طويــل، عــى األقــل عــى املســتوى الرئــايس.

ــا  ــادراً م ــة، ن ــة للرئاس ــه االنتخابي ــذ حملت ومن
ــا  ــط، فيم ــرق األوس ــا ال ــن قضاي ــدن ع ــدث باي تح
ــووي  ــاق الن ــودة إىل االتف ــة للع ــارات رسيع ــدا إش ع
ــابق،  ــس الس ــه الرئي ــحب من ــذي انس ــران، ال ــع إي م
ــذا  ــتمر ه ــد اس ــو 2018. وق ــب، يف ماي ــد ترام دونال

ــض. ــت األبي ــدن إىل البي ــول باي ــد وص ــه بع التوج

ــدد  ــدى ع ــاً ل ــلوك اقتناع ــذا الس ــس ه ــد عك وق
ــأن  ــات املتحــدة ب ــع القــرار يف الوالي ــر ُصن مــن دوائ
منطقــة الــرق األوســط أصبحــت أقــل أهميــة 

للمصالــح االســراتيجية األمريكيــة؛ يف ظــل انخفــاض 
ــة،  ــن املنطق ــط م ــواردات النف ــنطن ل ــة واش حاج
ــة  ــة امُلرتبط ــدات اإلرهابي ــرة التهدي ــاض وت وانخف
بهــا، وظهــور نمــط جديــد مــن اإلرهــاب يف الداخــل 
ــا أن  ــة. كم ــات العنرصي ــط بالنزع ــي يرتب األمريك
ــورط  ــداً للت ــل تأيي ــح أق ــي أصب ــن األمريك املواط
الخارجــي، خاصــًة يف الــرق األوســط؛ يف ظــل 
ــي  ــة واالنتكاســات الت ــة الداخلي ــات االقتصادي التحدي

ــتان. ــراق وأفغانس ــاده يف الع ــا ب ــت له تعرض

يف  األمريكــي  الوجــود  أن  ذلــك،  إىل  ويُضــاف 
ــه مــا يــرره؛  ــم يعــد ل ــل ل ــة إرسائي ــة لحماي املنطق
يف ظــل تمتــع األخــرة بمســتوى أمــن غــر مســبوق 
ــة  ــة ملظل ــن دون حاج ــي، وم ــتوى اإلقليم ــى املس ع

ــدة. ــات املتح الوالي
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ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعامي ــة، والتوجه ــات املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح

آراء المستقبل
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وبالتــايل فــإن كل هــذه األســباب أدت إىل انخفــاض 
اهتمــام إدارة الرئيــس بايــدن بالــرق األوســط، 
ــها  ــى رأس ــرى؛ ع ــق أخ ــام إىل مناط ــول االهتم وتح
ــذا  ــي. ول ــود الصين ــة الصع ــيوية ملواجه ــارة اآلس الق
ــة  ــة بمنزل ــدن للمنطق ــارة باي ــن زي ــان ع كان اإلع
مراجعــه لسياســة التجاهــل، وعــودة جديــدة لاهتمام 

ــاه. ــض قضاي ــط وبع ــرق األوس بال

ويمكــن القــول إن ثمــة ملفــات رئيســية 
ســاهمت يف عــودة االهتمــام الرئــايس األمريكــي 
ــات  ــة ملف ــا ثالث ــن أبرزه ــط؛ وم ــرق األوس بال
ــي  ــالم العرب ــة الس ــران، وعملي ــط، وإي ــي النف ه
ــو  ــى النح ــا ع ــن توضيحه ــي، ويمك – اإلرسائي

ــايل: الت

ــة  ــاض حاج ــن انخف ــم م ــى الرغ ــط: ع 1- النف
ــت  ــا أدرك ــة، فإنه ــط املنطق ــدة لنف ــات املتح الوالي
ــة أن  ــة الحالي ــية – األوكراني ــرب الروس ــال الح خ
أســعار الطاقــة يف الســوق األمريكــي مــازال يحددهــا 
العــرض والطلــب يف األســواق العامليــة، وأن العقوبــات 
املفروضــة عــى روســيا أدت إىل ارتفــاع األســعار 
نتيجــة انخفــاض العــرض؛ مــا أدى إىل ارتفاع أســعار 
ــة  ــا موج ــبوقة وصاحبه ــر مس ــة غ ــود بدرج الوق
تضخميــة يعانيهــا املســتهلك األمريكــي بشــدة، وهــو 
مــا يُمكــن أن يؤثــر عــى فــرص الحــزب الديمقراطــي 
ــة يف  ــاظ باألغلبي ــدن( يف االحتف ــس باي ــزب الرئي )ح
الكونجــرس يف انتخابــات التجديــد النصفــي امُلقــررة 

ــر 2022. يف نوفم

ويف مثــل هــذه الحــاالت، كانــت الواليــات املتحــدة 
ــد مــن  ــج ضــخ مزي ــا يف الخلي ــب مــن أصدقائه تطل
النفــط يف األســواق العامليــة لزيــادة العــرض، وبالتــايل 
تخفيــض الســعر. ولكــن يف هــذه املــرة، وجــدت إدارة 
ــدر  ــا بق ــل معه ــة تتعام ــادات املنطق ــدن أن قي باي
ــادات  ــذه القي ــدى ه ــة ل ــة قناع ــة، وأن ثم ــن الندي م
ــح  ــى املصال ــوم ع ــنطن تق ــع واش ــات م ــأن العاق ب
لــدول  املتحــدة  الواليــات  وأن حاجــة  املتبادلــة، 
ــا. ويف ظــل  ــل عــن حاجــة األخــرة له ــة ال تق املنطق
ــي  ــدول عــى عــدد مــن املواقــف الت تحفــظ هــذه ال
تبنتهــا إدارة بايــدن مثــل رفعهــا ميليشــيا الحوثيــن 
يف اليمــن مــن قائمــة التنظيمــات اإلرهابيــة، باإلضافــة 
إىل التأثــر امُلتزايــد ملــا يُعــرف بـــ “التيــار التقدمــي” 

ــت  ــات البي ــى سياس ــي ع ــزب الديمقراط ــل الح داخ
األبيــض تجــاه الــرق األوســط؛ لــذا كان مــن 
الــروري أن يأتــي بايــدن إىل املنطقــة للتعامــل مــع 

ــارش.  ــكل مب ــط بش ــف النف مل

ــات  ــول إن مفاوض ــن الق ــي: يمك ــف اإليران 2- املل
ــران،  ــع إي ــووي م ــاق الن ــة لاتف ــودة األمريكي الع
ــذ  ــا من ــاوية فيين ــة النمس ــدأت يف العاصم ــي ب والت
أكثــر مــن عــام، تواجــه تحديــات كبــرة. ولكــن مــن 
ــات  ــد اجتماع ــن عق ــان ع ــإن اإلع ــرى، ف ــة أخ ناحي
ــة  ــران يف العاصم ــنطن وطه ــن واش ــارشة ب ــر مب غ
ــة  ــارة بإمكاني ــى إش ــد يعط ــة، ق ــة الدوح القطري
ــات  ــا مباحث ــي تواجهه ــات الت ــى العقب ــب ع التغل
فيينــا، وزيــادة فــرص الوصــول التفــاق بــن 

ــن. الطرف

ــرق  ــدن لل ــس باي ــارة الرئي ــي زي ــم تأت ــن ث وم
األوســط بهــدف طمأنــة الحلفــاء واألصدقــاء يف 
املنطقــة، والذيــن قــد يتحفظــون عــى عــودة الواليــات 
ــون  ــران، ويعرض ــع إي ــووي م ــاق الن ــدة لاتف املتح
عــى رفــع العقوبــات عنهــا، ويخشــون أن تســتخدم 
ــد  ــي املزي ــدة يف تبن ــة الجدي ــا املالي ــران أرصدته طه

ــة. ــتقرار باملنطق ــدم االس ــات ع ــن سياس م

ــة  ــدن مناقش ــس باي ــارة الرئي ــتهدف زي ــا تس كم
“الخطــة البديلــة” أو مــا يُســمى “Plan B”، يف حالــة 
ــار  ــران. ويف إط ــع إي ــاق م ــل إىل اتف ــدم التواص ع
ــدن معــه  ــة”، يحمــل باي ــة أو “الخطــة البديل الطمأن
ــاون  ــادة التع ــق بزي ــكار تتعل ــن األف ــة م مجموع
ــدات  ــة أي تهدي ــة ملواجه ــع دول املنطق ــكري م العس
إيرانيــة ُمحتملــة؛ ومنهــا فكــرة إنشــاء نظــام جــوي 
ــن  ــدة ودول م ــات املتح ــه الوالي ــارك في ــد تش ُموح
املنطقــة ملواجهــة التهديــدات الصاروخيــة والطائــرات 
مــن دون طيــار “الدرونــز” اإليرانيــة، وغرهــا، وذلــك 
ــر،  ــذار امُلبك ــد واإلن ــبكة للرص ــاء ش ــال إنش ــن خ م
واســتخدام اإلمكانيــات املشــركة ملواجهــة هــذه 
التحديــات. ويف حالــة عــدم التوصــل التفــاق للعــودة 
لاتفــاق النــووي، فقــد تلتــزم اإلدارة األمريكيــة 

ــران. ــى إي ــة ع ــات املفروض ــتمرار العقوب باس

3- الســالم العربــي – اإلرسائيي: أعلنــت إدارة بايدن 
تأييدهــا التفاقيــات الســام اإلبراهيمــي، والتــي بــدأت 
يف عهــد الرئيــس الســابق ترامــب، وســعيها لتوســيع 
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الحاليــة  األمريكيــة  اإلدارة  وتســتهدف  نطاقهــا. 
ــطية،  ــة رشق أوس ــل كدول ــة إرسائي ــيخ وضعي ترس
وطرفــاً يف آليــات التعــاون اإلقليمــي، وهــو مــا بدأتــه 
ــادة  ــة القي ــل إىل منطق ــم إرسائي ــب بض إدارة ترام
ــات  ــة؛ وهــي املســؤولة عــن العملي ــة األمريكي املركزي

ــط. ــرق األوس ــكرية يف ال العس

وتعمــل إدارة بايــدن عــى تضييــق فجــوة الخــاف 
بــن إرسائيــل ولبنــان بشــأن ترســيم الحــدود البحرية 
ــق  ــاز يف املناط ــن الغ ــب ع ــهيل التنقي ــا، لتس بينهم
التابعــة لــكل منهمــا يف منطقــة رشق املتوســط. كمــا 
تســاند الواليــات املتحــدة الخطــط امُلتعلقــة بالتعــاون 
ــر  ــي لتصدي ــل واالتحــاد األوروب بــن مــرص وإرسائي

الغــاز لــدول االتحــاد.

كمــا ســوف تشــهد زيــارة بايــدن للمملكــة 
ــا  ــا إليه ــة دع ــاركة يف قم ــعودية امُلش ــة الس العربي
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وبحضــور قــادة دول 
ــك  ــة، ومل ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل
ــة، ورئيــس  ــة مــرص العربي األردن، ورئيــس جمهوري

ــي. ــوزراء العراق ال

ــوف  ــل، س ــة وإرسائي ــة الغربي ــه للضف ويف زيارت
يســتهدف بايــدن الحفــاظ عــى حالــة الهــدوء وعــدم 

ــطيني. ويف  ــب الفلس ــل والجان ــن إرسائي ــد ب التصعي
حــن لــن تُقــدم إدارة بايــدن أي خطة شــاملة للســام 
ــروف  ــا أن الظ ــي، العتقاده ــطيني - اإلرسائي الفلس
غــر مواتيــة لنجــاح مثــل هــذه الخطــط؛ فإنهــا )أي 
واشــنطن( ســوف تؤكــد عــى حــل الدولتــن، وســوف 
ــة  ــاعدات االقتصادي ــن املس ــد م ــم املزي ــعى لتقدي تس
ــال  ــة لاتص ــق آلي ــطينين، وخل ــانية للفلس واإلنس
القــدس  يف  بالفلســطينين  امُلبــارش  الدبلومــايس 

ــة. الرقي

ــدن  ــارة باي ــول إن زي ــن الق ــار، يمك باختص
ــه  ــام إدارت ــودة الهتم ــل ع ــط تمث ــرق األوس لل
باملنطقــة وقضاياهــا، وإن هــذه العــودة ليســت 
ــا  ــل فرضته ــة؛ ب ــات فكري ــن قناع ــة ع ناتج
ــايس  ــكل أس ــت بش ــة” ارتبط ــارات واقعي “اعتب
يف  والتطــورات  األوكرانيــة،  الحــرب  بنتائــج 
ــا  ــأن برنامجه ــران بش ــع إي ــاوض م ــف التف مل
نفــس  يف  الزيــارة  هــذه  ولكــن  النــووي. 
ــي -  ــوار العرب ــدة للح ــة جي ــل فرص ــت تمث الوق
ــاق  ــح آف ــة وفت ــز الثق ــادة تعزي ــي، وإع األمريك
ــق  ــا يحق ــن، وبم ــن الطرف ــاون ب ــدة للتع جدي

مصالحهمــا املشــركة.
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