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سامهت -يف السنوات السابقة- عوامل عديدة يف تراجع أمهية الشرق األوسط اإلسرتاتيجية 
للوالايت املتحدة األمريكية منها حالة الفوضى اليت كرَّستها موجة »الربيع العريب« واليت نتج عنها 
حالة فراغ سارعت قوى إقليمية على استغالهلا، ومنها تراجع أمهية النفط بعد حالة االكتفاء الذايت 
الذي وصلت إليه الوالايت املتحدة، فضاًل عن توجُّه الوالايت املتحدة حنو منطقة جنوب شرق 

آسيا حيث املنافع واملنافسة االقتصادية هناك مع التني الصيين.

اضطرار  الرئيس  عنوانه  التحوالت،  هلذه  مغايراً  اجتاهاً  األوسط  الشرق  إقليم  يشهد  اليوم 
األوسط  الشرق  منطقة  والتزاماهتا جتاه  مراجعة حساابهتا وطبيعة عالقاهتا  املتحدة على  الوالايت 
مرة أخرى حتت ضغط عوامل جديدة، أبرزها عودة النفط كسلعة هلا أتثريها العاملي، وخصوصاً 
بعد احلرب الروسية األوكرانية، ومن َثَّ األمهية النسبية للدول العربية املصدِّرة للنفط والطاقة. كما 
سامهت عوامل أخرى يف توفري البيئة اإلجيابية لعودة االهتمام األمريكي ابملنطقة، منها: امتالك دول 
الشرق األوسط زمام املبادرة واحلضور مرة أخرى، وانتهاء األزمة اخلليجية وحالة املصاحلة والرضا اليت 
يشهدها اإلقليم اليوم واليت انعكست يف عرض مبادرة خليجية بشأن األزمة اليمنية، وبدء مباحثات 
ما بي السعودية وإيران وبوساطة عراقية دفعت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إىل اغتنام 

الفرصة؛  لبناء عالقات متوازنة مع اإلقليم، وعودة االعتبار لروابط العروبة والتاريخ)1(.

سامهت هذه التحوُّالت يف خلق فرص جديدة للتوازانت يف اإلقليم، وعودة االعتبار ملنطقة 
الشرق األوسط مرة أخرى، وأتسيس ملرحلة جديدة من العالقة مع القوى الكبى وعلى رأسها 

الوالايت املتحدة األمريكية.

1. حممد إبراهيم وآخرون، كيف يفكر الشرق األوسط يف جولة ابيدن، تقديرات إسرتاتيجية، مركز األهرام للدراسات السياسية 
واإلسرتاتيجية، القاهرة، متوز، 2022، ص6-7.
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نقطة التحوُّل يف العالقة مع اإلقليم 

يف السابق، كانت صورة العالقة اليت حتكم دول منطقة الشرق األوسط ابلوالايت املتحدة، 
الدول  اإلقليم وسالمتها، وخصوصاً  دول  أبمن  واضح وصريح  أمريكي  التزام  أساس  على  قائمة 
اخلليجية املصدِّرة للنفط، من دون حتميلها أعباء دفاعية، أو أمنية كبرية، لكن صورة العالقة يف 
وال  العالقة  تلك  بطبيعة  مكرتث  غري  حليف  إىل  حتوُّل  األمريكي  احلليف  مع  األخرية  السنوات 
ابحتياجات تلك الدول األمنية، بل تدهورت تلك العالقة خصوصاً بعد تعرُّض تلك الدول إىل 
السعودية جبعلها »دولة  العربية  اململكة  مثل  دولة  الداخلية، وهدَّدت  أوضاعها  احلاد على  النقد 
منبوذة«، وعدم تقدمي الدعم هلا إزاء اهلجمات اليت تتعرَّض هلا ابلصواريخ والطائرات من دون طيار، 

بل وصل األمر إىل سحب بطارايت صواريخ الباتريوت األمريكية من أراضيها.

وهكذا ميكن القول، أصبحت صورة العالقة اليت حتكم الطرفي يف السنوات األخرية غري 
مفهومة، ومل تعد املصاحل بينهما متوائمة أو متقاربة، وراح كل طرف يتعامل مع الطرف اآلخر بصورة 
خمتلفة، ال بل دفع ذلك بعض دول اإلقليم كدول اخلليج العريب إىل التفكري يف تطوير فكرة »دورها« 
من فكرة بناء الكيان الداخلي وترسيخها إىل فكرة النهوض بدور إقليمي ال بل حىت دويل، والذي 
أخذ أحياانً منحى متمايز عن الدور األمريكي والذي انعكس بدوره على خريطة التفاعالت مع 

األزمات يف املنطقة)2(.

ووصل األمر إىل حالة من العدائية طبعت خطاب السياسة اخلارجية األمريكية إزاء بعض 
دول اإلقليم، وهي عدائية اخلطاب األيدلوجية والسياسي وليس عدائية األفعال فقط. فعلى سبيل 
املثال مثَّلت اخلصوصية لدول اخلليج العريب األساس الذي بنيت عليه عالقتها مع كل من األصدقاء 
لتلك  فهماً  األكثر  اخلليج  مع دول  العالقة  املتحدة على مدى اتريخ  الوالايت  واحللفاء وكانت 
اخلصوصية اخلليجية وطبيعة أنظمتها، ولذا مل يكن مرحباً به ما شهدته السنوات األخرية من خطاب 
أمريكي تعمُّد عدم احرتام أسس العالقات وخصوصية األنظمة اخلليجية. فلم يكن الرئيس ابراك 
لغة خطاب فظٍّ  ترامب على استخدام  املنطقة، وعمل دوانلد  تعامله مع قضااي  يف  أوابما جاداً 
وغري دبلوماسي مع تلك الدول، وفضَّل عالقة شخصية على عالقة بروتكولية، وعلى النقيض من 
ترامب، فضَّل جو ابيدن التعامل مع دول تلك املنطقة بعقلية رئيسه األسبق أوابما، مفضاًل العودة 
السياسية  للدراسات  األهرام  مركز  ملفات،  للسعودية،  ابيدن  زايرة  يف  املطروقة  غري  األبعاد  اخلليجية:  الرؤية  سالمة،  معتز   .2

واإلسرتاتيجية، القاهرة، 2022، ص13.
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لالتفاق النووي مع إيران على حساب رغبات الدول اخلليجية، ومل يبِد أي نية لعودة العالقات 
األمنية والدفاعية مع دول اخلليج، مفضاًل االبتعاد عن منطقة الشرق األوسط، والتوجُّه حنو الصي 
وآسيا، ومل يلتفت إىل طلبات حلفاء أمريكا يف املنطقة بل توعَّد وأنذر بعض زعماء تلك الدول قبل 

أن يتوىل الرائسة وعلى رأسهم ويل العهد السعودي حممَّد بن سلمان)3(.

نظرة دول الشرق األوسط إلدارة جو ابيدن 

تنظر دول منطقة الشرق األوسط عموماً ودول اخلليج خصوصاً إىل ابيدن أبنَّه رئيس من زمن 
احلرب الباردة، وصاحب توجُّه بعيد عن واقع املنطقة احلايل الذي نى وتطوَّر بفعل عوامل عديدة، 
وَوْفقاً لظروف املنطقة وطبيعتها، والتفكري املستقل يف عقد الصفقات مع دول العامل األخرى، إذ 
مل تعد املنطقة شديدة االنبهار ابلنموذج األمريكي، وهذا راجع إىل تراجع مكانة الوالايت املتحدة 
عاملياً. فرضت هذه النظرة اجلديدة لدول املنطقة عليها التحرُّك َوْفق املصاحل اليت جيري تقديرها طبقاً 

حلاجة تلك الدول لألمن والتطور التكنولوجي. 

ومن َثَّ، َوْفقاً هلذه الرؤية اجلديدة البعيدة عن النظرة األحادية للعالقة مع الوالايت املتحدة، 
ذهبت دول املنطقة إىل بناء عالقاهتا مع الصي وروسيا عب اتفاقيات إسرتاتيجية بعيدة املدى عب 
خطوات تبدأ من إدخال التعليم ابللغة الصينية يف املدارس الداخلية إىل عقد صفقات لشراء أسلحة 
مبليارات الدوالرات، مع االستمرار ابلتمسُّك إبصالح العالقة مع الوالايت املتحدة وعودهتا إىل 
لدول املنطقة طاملا مل تنهي الوالايت  سابق عهدها، فاملراهنة على الورقة األمريكية ما زال قائماً 

املتحدة عالقتها بدول تلك املنطقة متامًا)4(.  

وهنا نلحظ -أيضًا- حصول تغيري يف نظرة دول املنطقة للوالايت املتحدة ابملستوى نفسه 
ترافق معه تغريُّ نظرة الوالايت املتحدة لدول املنطقة، وهذا جرى بصورة متوازية مع ظهور أنظمة 
شبابية جديدة تنظر للوالايت املتحدة مبنظار املصاحل املتبادلة بعيداً عن النظرة القدمية اليت حتكم 
3. Tyler Pager and Yasmeen Abutaleb, Biden heads to Saudi Arabia amid discomfort 
and criticism:
Biden promised during his campaign to make the kingdom a ‘pariah.’ He has 
now agreed to visit, but the sensitivities are evident and the results uncertain,The 
washingtonpost, July 12, 2022, At:  www.washingtonpost.com

4. معتز سالمة، مصدر سابق، ص14.



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ا أنظمة حمسوبة ابتداًء على الوالايت املتحدة والغرب.  صورة العالقة بي الطرفي والقائمة على أنَّ
فعلى سبيل املثال فقد تعاظمت مكانة دول املنطقة املصدرة للنفط والغاز وأصبحت مركز ثقل، 
الدبلوماسية  املكانة  والغاز، ولكن بسبب  النفط  بسبب  فقط  ليس  العاملي  التوازن  لتغيري  وعاماًل 
والسياسية والتأثري العاملي. ال شكَّ أنَّ دول الشرق األوسط النفطية لن تذهب ابجتاه إناء عالقتها 
حلجم  فقط  ليس  العالقة،  تلك  من  متطوٍِّر  مستًوى  على  ستحافظ  بل  املتحدة،  الوالايت  مع 
االستثمارات األمريكية يف تلك الدول، بل ألنَّ ساحة القرار يف واشنطن ستظل مفتوحة للعمل 
التأثري والقرار عب اللوبيات اليت أقامتها هناك. وهو ما يعين  أمام الدول النفطية العربية صاحب 
احلفاظ على مستوى معي من العالقة حىت وإن حاولت تلك الدول االنتقال إىل قطب دويل جديد 

كالصي)5(.

املبادئ اليت حتكم صورة العالقة اجلديدة مع الوالايت املتحدة

مل تعد دول اإلقليم اليوم مطمئنَّة للخطاب األمريكي الذي ساد على مدى عقود جتاه دوهلا، 
فلم يعد مقبواًل التدخُّل يف شؤونا الداخلية، وعدم احرتام قيم تلك الدول وخصوصياهتا، واالبتزاز يف 
لغة اخلطاب الدبلوماسي، والتهديد بقواني مثل »جاستا« وغريه، والتهديد بورقة حقوق اإلنسان، 
مل يعد كل ذلك اليوم مقبواًل كأسلوب أو طريقة حتكم صورة العالقة بي اجلانب األمريكي ودول 

تلك املنطقة.

ومن َثَّ، ميكن القول إنَّ صورة العالقة اليوم اليت تريدها دول املنطقة مع الشريك األمريكي 
واليت أوصلتها عن طريق مؤمتر جدة األخري يف السعودية للجانب األمريكي تقوم على ما يلي:

َست العالقات  _ عالقة ال حيكمها التلويح بورقة حقوق اإلنسان والقيم الدميقراطية: ُأسِّ
يف السابق ما بي دول املنطقة، وخصوصاً دول اخلليج والوالايت املتحدة على احرتام خصوصية 
تلك الدول، ومل يكن فرض القيم األمريكية هو األساس الذي حيكم تلك العالقة ما بي الطرفي. 
ومل يكن هناك فرض لوجهات النظر الليبالية والدميقراطية األمريكية على املستوى الرمسي على تلك 

الدول ومبا يهدد مستقبل العالقات بينهما. 

لكن بدأان نشهد يف السنوات األخرية حماولة فرض من قبل املؤسسة الرائسية األمريكية لتلك 

5. حممد البنا، الواقع يفرض على أمريكا اللجوء للتعاون مع الشركاء لتالقي املصاحل، جملة آراء حول اخلليج، العدد176، متوز 
.https://araa.sa :2022، متاح
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القيم واحلقوق الدميقراطية، جعل مؤسسة الرائسة األمريكية مبنزلة منصة للمنظمات احلقوقية املطالبة 
بتلك احلقوق واملدافعة عنها، بعيداً عن تركيزها على عالقاهتا األمنية والدفاعية لدول املنطقة اليت 

أجبت على الدفاع عن نفسها َوْفق إمكايناهتا اخلاصة)6(. 

_ عالقة حتكمها املصاحل يف األساس: يف السابق حكم مبدأ )استقرار سوق النفط العاملي  
مقابل األمن واالستقرار لدول اخلليج العريب( العالقة ما بي الطرفي العريب واألمريكي من دون 
حساب تكاليف وأمثان العالقات لكل طرف. لكن يف السنوات األخرية سعى الطرف األمريكي 
إىل كشف حساابت املصاحل العائدة من تلك العالقة، كان الطرف األمريكي سابقاً مؤمناً مبعادلة 
املصاحل مع الدول النفطية يف اإلقليم، لكن يف السنوات األخرية أصبح اجلانب األمريكي يرى أنَّه 
ال حيصل على الثمن املطلوب من تلك العالقات وهو ما صرَّح به الرئيس األمريكي السابق ترامب 
حي ذكر أبنَّه يريد الثمن املادي جرَّاء تلك احلماية األمريكية لتلك الدول النفطية، يف حي ذهبت 
قيادة احلزب الدميقراطي لكل من الرئيسي أوابما وابيدن، إىل القول إنَّ هناك مناطق حيوية هي 
أكثر اهتماماً من منطقة الشرق األوسط وهي منطقة جنوب شرق آسيا واحمليط اهلندي حيث املنافع 
االقتصادية واخلطر الصيين هناك. وَوْفق هذا املبدأ اجلديد من احلزبي اجلمهوري والدميقراطي الذي 
سعى إىل كشف حساب املصاحل مع احللفاء واألصدقاء والذي انتهى إىل اضطراب العالقة ما بي 
الطرفي، سعت دول املنطقة إىل أتكيد أنَّه َوْفق كشف املصاحل هذا، فإنَّه إبمكانا أن تقدِّم للوالايت 

املتحدة كثرياً مبا قد يفوق أو يوازن ما تقدِّمه الوالايت املتحدة هلا)7(.

_ عالقة حيكمها الوزن اجلديد لدول املنطقة: مل تعد دول املنطقة ترضى أبن ينظر إليها 
ا احللقة األضعف، أو الطرف األصغر الذي يتلقَّى األمن واحلماية من قبل الطرف الثاين  على أنَّ
األقوى، بل سعت دول املنطقة إىل تصحيح تلك املعادلة السابقة وعدِّها الطرف املنافس واملساوي 
النشطة  الدبلوماسية  املبادرة  األمريكية، وبوصفها صاحبة  املتحدة  الوالايت  اآلخر، وهو  للطرف 
على صعيد  ا  وإنَّ هذا فحسب،  ليس  الدولية،  املبادرات  من  على صعيد كثري  واملقبولة  والفاعلة 

6. Rafiah Al TaleI,  The Dilemma of U.S. Democracy and Human Rights 
Promotion in the Middle East, Carnegie Endowment for International Peace, May 
27, 2021, At: https://carnegieendowment.org.
7. Gerald M. Feierstein, Bilal Y. Saab, Karen E. Young, US-Gulf Relations at the 
Crossroads: Time for a Recalibration, The Middle East Institute, April 5, 2022, At: 
https://www.mei.edu/arabic-content.
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الداخل األمريكي عن طريق التأثري على اللوبيات داخل الوالايت املتحدة، وخصوصاً على صعيد 
سياسات الرئيس األمريكي، أو إدارته، أو عن طريق االستعداد لسيناريو دعم املنافس الداخلي يف 
احلزب اآلخر املرتقِّب للجولة الرائسية القادمة، وهذا هو ما حيكم اليوم عالقة بعض الدول اخلليجية 

إبدارة الرئيس ابيدن ومنافسه القادم احملتمل ترامب)8(.

ما ميكن قوله، ال ميكن أن حتقِّق زايرة ابيدن للمنطقة كل ما تسعى إليه دول املنطقة، فقد 
العالقة ما بي  يتحقَّق بعض أو جزء ممَّا ذكرانه، إذ إنَّ األضرار اليت حلقت وتراكمت من تلك 

الطرفي يف السنوات املاضية قد حتتاج لسنوات عديدة إلصالحها.

_ عالقة قائمة على كسر النمطية السائدة: ساد نط من العالقة أشبه ما يكون ابلوصاية 
من قبل الوالايت املتحدة على دول الشرق األوسط يف السنوات األخرية، عب توجيه االنتقادات 
العلنية لبعض قيادات املنطقة، وتبينِّ لغة غري مسبوقة يف اتريخ العالقة ما بي الطرفي، ومن َثَّ تسعى 
دول املنطقة إىل كسر هذه النمطية السائدة وعدم جعلها قاعدة تـُبـَْن على أساسها العالقات ما 
بي الطرفي، مبا يبقي هلذه الدول قدر من اخلصوصية مقابل اخلدمات واملصاحل اليت جتنيها الوالايت 

املتحدة من عالقاهتا مع دول املنطقة.

ماذا تريد إدارة ابيدن من دول املنطقة؟ 

ورثت إدارة جو ابيدن مريااثً ثقياًل من التحدايت اليت ورثت بعضها من اإلدارات السابقة، 
وبعضها اآلخر نتيجة التطورات الراهنة اليت حصلت يف عهد هذه اإلدارة.

ومن َثَّ، حتاول إدارة ابيدن ترتيب أولوايهتا وإعادة صياغة أهدافها مبا يتناسب مع الوضع 
القائم، وأهم تلك األولوايت اليت حتاول إعادة ترتيبها)9(:

_ إناء اجلدال القائم ومنذ إدارة ابراك أوابما حىت اآلن، حول مدى أمهية منطقة الشرق 
األوسط للوالايت املتحدة، تراوح هذا اجلدل ما بي ثالثة مسارات، األول هو االنسحاب ابلكامل 
للوليات املتحدة، والثاين هو تقليل االهتمام  من منطقة الشرق األوسط اليت مل تعد جتدي نفعاً 

8. يوسف الديين، ما بعد زايرة ابيدن: شرق أوسط متجدد، الشرق األوسط اللندنية، 26 يوليو 2022، متاح:
..https://aawsat.com 

9. سعيد عكاشة، زايرة ابيدن: هل تكون حماولة خمتلفة لتأسيس الشرق األوسط الكبري؟ ملفات، مركز األهرام للدراسات السياسية 
واإلسرتاتيجية، القاهرة، متوز، 2022، ص23.
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األمريكي أو تراجعه ابملنطقة وحصره يف مهام حمددة جداً، والثالث هو االستمرار واإلبقاء على 
السياسات املتبعة منذ ناية احلرب العاملية الثانية واليت ترى يف الشرق األوسط منطقة حمورية مهمة 

جيب احلفاظ عليها ضمن أولوايت أمريكا العاملية.

_ املسار الذي ستحاول أن تنتهجه الوالايت املتحدة فيما يتعلَّق بعالقتها ابلصي وكيفية 
مواجهتها بعد أن ابتت الصي التهديد العاملي األول للوالايت املتحدة.

مواصلة  عن  ثنيها  وحماولة  روسيا  مبواجهة  يتعلَّق  فيما  اتباعها  جيب  اليت  اإلسرتاتيجية   _
سياساهتا املستفزة للوالايت املتحدة األمريكية واليت بدأهتا ابحتالل شبه جزيرة القرم عام 2014، 
اهليمنة  وحماولة كسر  األوربية  والدول  الناتو  حللف  املستمر  وهتديدها  أوكرانيا  مع  حبربا  وانتهاًء 

األمريكية العاملية عب حشد عديٍد من احللفاء لصفها يف حربا مع أوكرانيا.

الوالايت  شهدهتا  اليت  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  الداخلية  املشاكل  مواجهة   _
املتحدة يف الفرتة األخرية واليت ابتت هتدد مكانة أمريكا العاملية.

من هنا جاءت زايرة ابيدن لدول املنطقة ولقائه بقادة دوهلا حملاولة حتقيق أهداف الوالايت 
املتحدة على األقل إلعادة ترميم العالقة مع دوهلا بعد أن أصابا الفتور يف السنوات األخرية، وميكن 
القول إنَّ مدخل عودة االهتمام األمريكي بدول منطقة الشرق األوسط يُعدُّ هو املدخل الرئيس 

واألسهل حلل مشاكل الوالايت املتحدة الثالث األخرى اليت ذكرانها.

الشرق األوسط بشروط أمريكية جديدة

الرئيس  أطلقها  اليت  اجلديد  األوسط  الشرق  إنتاج فكرة  إعادة  إدارة ابيدن جاهدًة  حتاول 
األمريكي األسبق جورج بوش يف وقتها واليت قامت على ثالثة أسس رئيسة: األوىل حماولة مواجهة 
جهة  من  وإيران  جهة،  من  متطرفة  سنية  مجاعات  به  تنخرط  والذي  العاملي  اإلرهايب  التهديد 
أخرى، والذي يهدد املصاحل األمريكية يف العامل والشرق األوسط، األساس الثاين هو حتويل الشرق 
األوسط إىل واحة للدميقراطية وحقوق اإلنسان وهذا التحول سيتخلله مدَّة زمنية تسودها الفوضى 
واالضطراب قبل أن يتحول للدميقراطية، وستحول هذه املدَّة االنتقالية دون متدد الصي وروسيا 
وإيران يف املنطقة للتكلفة الباهظة اليت سيتعي على تلك الدول دفعها لتأمي وجود مستقر ومصاحل 
هلا يف املنطقة على حساب املصاحل األمريكية، األساس الثالث لكي حتافظ الوالايت املتحدة على 
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مصاحلها ومكانتها العاملية، حتتاج إىل مواجهة الصي وصعوها عاملياً، فضاًل عن مواجهة احتمال 
عودة روسيا وفرض هيمنتها عاملياً كما كان يف السابق.

بلغة خطاب أخرى  النهج، ولكن  إدارة ابراك أوابما على هذا  الواقع، فقد استمرت  ويف 
وابحملتوى االسرتاتيجي نفسه إلدارة بوش. ث جاءت إدارة دوانلد ترامب لتعيد ترتيب األولوايت، 
التخلي عن نشر الدميقراطية  ولكن بركائز ومهام جديدة إزاء الشرق األوسط قائمة على أساس 
قة عب حشد الشرق األوسط ويف القلب منه الدول العربية لتكون جزءاً  عب سياسة الفوضى اخلالَّ
ترامب استخدام قضااي  الصي وروسيا وإيران، ولتحقيق ذلك أوقف  من حمور مواجهة تطلعات 
حقوق اإلنسان يف الضغط على دول املنطقة، وللسبب نفسه عمد ترامب إىل حماولة معاجلة القضية 

الفلسطينية إبطالق مشروعه املعروف ابسم »صفقة القرن«.

وبوصل اإلدارة الدميقراطية اجلديدة بزعامة جو ابيدن، يعود التفكري مرة أخرى يف أفضل 
ابيدن  وبوصول  اإليراين،  والتمدد  الروسي  والتحدي  الصيين  الصعود  ملواجهة  وأنسبها  اخليارات 
العدائية  ومواجهة  خطورة  أكثر  مراحل  إىل  وصلت  اليت  الصينية  املنافسة  مواجهة  عليه  سيكون 
الناتو، فضاًل عن استمرار إيران يف  الروسية اليت فاقت كل توقع بغزوها أوكرانيا وهتديدها حللف 

سعيها احلثيث حليازة سالح نووي، مع املفاوضات املستمرة معها للعودة لالتفاق النووي)10(.

ومن َثَّ سيكون أمام إدارة جو ابيدن يف ظل هذه املعطيات اجلديدة حتدايت خطرية، ولن 
يكون أمامه سوى تقوية حتالفاته ويف القلب منها حشد دول الشرق األوسط ضمن إسرتاتيجية 

جديدة يكون يف القلب منها الدول العربية وإسرائيل؛ لتحقيق األهداف اآلتية)11(:

الدول اخلليجية، سيمكِّنه  _ إذا متكن ابدين من كسب ود دول الشرق األوسط وقبلها 
من تعزيز قوة أمريكا يف تشديد احلصار على روسيا، وتعطيل الطموحات الصينية وعرقلتها، وردع 
دول  ترتاجع  أن  هذا  ويتطلَّب  والعامل.  املنطقة  لالضطراابت يف  املثرية  اإليرانية  السياسة  ومواجهة 
الشرق األوسط عن سياساهتا اليت اتبعتها يف اآلونة األخرية، واليت تشكل حتدايً لألهداف األمريكية، 
مثل رفع مستوى التعاون األمين والعسكري مع روسيا، واالهتمام مبشروع احلزام والطريق الذي تعوِّل 

10. Leonardo Jacopo Maria Mazzucco , Kristian Alexander,  Growing Pains: The 
Promise and Reality of Biden’s Middle East Policy, The Washington Institute for 
Near East, Jan 24, 2022, At: https://www.washingtoninstitute.org.

11. سعيد عكاشة، املصدر نفسه، ص24.
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عليه الصي كثرياً؛ لضرب النفوذ واملصاحل األمريكية يف عديد مناطق العامل، ومنطقة الشرق األوسط 
يف القلب منها.

اليت  االقتصادية  األزمة  وخاصة  الداخلية  مشاكلها  معاجلة  ابيدن  إدارة  تستطيع  لكي   _
تشهدها حالياً بسبب تداعيات جائحة كوروان، وبسبب االرتفاع غري املسبوق يف أسعار الطاقة 
عاملياً، ومعدالت التضخُّم اليت رافقتها واليت قد تدفع االقتصاد األمريكي والعاملي حلالة من الركود 
العاملي لسنوات طويلة، كل هذا يتطلب أن تتحرك الدول النفطية يف الشرق األوسط ملعاجلة هذا 
الوضع بوصف أنَّ دورها هنا حمورايً حبكم امتالكها وحتكمها ابلسوق العاملي للطاقة، فيمكن أن 
النفط لالخنفاض، والتأثري على فرص روسيا يف زايدة دخوهلا من  لدفع أسعار  إنتاجها  تزيد من 

الصادرات النفطية والغازية)12(.

ويتطلَّب من إدارة ابيدن لتحقيق هذين اهلدفي التعهُّد أمام دول املنطقة ابجلدية يف التصدي 
النفوذ والقوة األمريكية، بداًل من سياسة تقدمي  املنطقة، وذلك ابستخدام  إليران وطموحاهتا يف 
التنازالت اليت قامت عليها سياسة أوابما جتاه إيران دون االكرتاث مبخاوف دول املنطقة، وبداًل 
أيضا من سياسة ترامب القائمة على أن تدفع الدول العربية تكاليف محايتها مقابل محايتها من إيران 

عب سياسة االبتزاز مالياً وسياسيًا)13(.

نائي  إىل حلٍّ  للتوصُّل  إسرائيل  على  الضغط  ابيدن  إدارة  من  يتطلَّب  آخر،  من جانب 
للقضية الفلسطينية َوْفق مبدأ حل الدولتي يليب احلد األدىن من تطلعات الشعب الفلسطيين يف 
دولة مستقلة حبدود حمددة، إذ إنَّ حل القضية الفلسطينية سيجّرِد القوى املتطرفة من معظم قوهتا، 

ويقلِّل من فرص القدرة على التحريض ضد األنظمة العربية القائمة. 

ويبقى التساؤل املعروض، هل ستتمكَّن إدارة ابيدن من حتقيق إسرتاتيجيته اجلديدة يف الشرق 
الشرق  األمريكية ومصاحل دول  املصاحل  تراعي  واليت  اليت ذكرانها  اجلديدة  الشروط  َوْفق  األوسط 
األوسط يف ظل الضغوطات اليت تتعرَّض هلا تلك اإلدارة من داخل حزبه، واليت تريد االستمرار يف 

  ،BBC ،12. رافد جبوري، زايرة ابيدن إىل الشرق األوسط: ما الذي حيمله الرئيس األمريكي للمنطقة؟
.https://www.bbc.com :13 يوليو/ متوز 2022، متاح

13.  Aaron David Miller, Biden’s Brief Middle East Pivot Won’t Last: The U.S. 
president’s trip was an immediate and time-limited response to Russia’s invasion 
of Ukraine, domestic economic woes, and Iran, The Foreign Policy,  JULY 19, 
2022,  At: https://foreignpolicy.com.
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السياسة اليت اتبعها الرئيس أوابما، مع عدم جدواها؟ وهل ستكون زايرته للمنطقة مبنزلة تدشي 
عهد جديد من العالقة مع دول املنطقة َوْفق ما تردَّد من أنباء عن إنشاء حلف إسرتاتيجي يضم 
دول املنطقة وإسرائيل وتقوده الوالايت املتحدة ملواجه التحدايت املشرتكة يف ردع طموحات كلٍّ 

من الصي وروسيا وإيران؟

اخلامتة واالستنتاجات:

مع أنَّ زايرة ابيدن األخرية ملنطقة الشرق األوسط جاءت لتؤكِّد التزام الوالايت املتحدة أبمن 
ا مل تزل، ومل متُح مرحلة الفتور والشكوك يف العالقة ما بي  حلفائها يف املنطقة وسالمتهم، إال أنَّ

الطرفي اليت سادت يف الفرتة السابقة.

لكن من الناحية العملية ميكن القول، مَثَّة خطوط عامة ومتوازية يف السياسة األمريكية جتاه 
منطقة الشرق األوسط، فاملوقع اجليوسياسي للمنطقة جيعلها ركناً أساسياً يف املنظور األمريكي إلعادة 
االنتشار العسكري يف العامل، يف مواجهة روسي والصي، وكحلقة وصل ما بي أساطيلها املنتشرة 
يف العامل ما بي احمليطي اهلادي واهلندي، مع توظيف دور هذا االنتشار مناطقياً لقطع الطريق على 

حماولة القوى الدولية استغالل الغياب األمريكي عن الشرق األوسط وحماولة ملء الفراغ فيه.

ولكن، وَوْفقاً للقراءة األولية لزايرة جو ابيدن لدول املنطقة، ميكن القول إنَّ تلك املصاحل 
استعراض  مشهد  مقارنة  ميكن  إذ ال  واحد،  مستًوى  على  ليست  األوسط  الشرق  األمريكية يف 
أمريكا،  من  ابلكامل  ستموَّل  واليت  إبسرائيل  غوريون«  »بن  مطار  يف  الدفاع  ملنظومات  ابيدن 
واستكمال مشروع تطويرها سواًء تكنولوجياً فيما يتعلق مبنظومات الليزر أم دعم النظام الدفاعي 
متعدد الطبقات، وبي مشهد قمة األمن والتنمية الذي ُعِقَد يف جدة، وحبضور الدول اخلليجية 
ومصر واألردن والعراق، واليت ميكن عدُّها قمة »دبلوماسية« يف املقام األول أكثر من عدِّها قمة 

»أمنية«)14(.

وحىت من حيث الرهان األمريكي على مستوى خفض تصعيد مستوى الصراعات يف اليمن 
وسوراي وعدمه، ودعم العملية السياسية يف كلٍّ من العراق وليبيا والسودان ولبنان، فإنَّه يف واقع األمر 
ال توجد ضماانت حقيقية لإلبقاء على التهدئة يف كثري من تلك الساحات اليت تشهد صراعات، 
كاحلالة اليمنية على سبيل املثال اليت تُعدُّ احلالة الرئيسة يف هذا السياق، فقد هدَّد احلوثيُّون يف 

14. حممد إبراهيم وآخرون، مصدر سابق، ص53.
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اليمن على التوازي مع القمة بعدم االستمرار يف اهلدنة، وهو ما يتماشى مع املوقف اإليراين الرمسي. 

   ومن جهة اثنية، هناك لغة خمتلفة بي إيران والدول العربية، إذ ُتشري السعودية إىل »اجلارة« 
إيران، واألخرية تتحدث عن »األجواء« اإلجيابية يف احلوار مع السعودية، واالنفتاح على »األشقاء« 
وإذا ما ربطنا ذلك السياق مبا أعلن عنه وزير الدفاع اإلسرائيلي من وجوب وضع خطة لالستعداد 
حلرب يف املنطقة، وأنَّ مثَّة ختطيط مشرتك مع اجلانب األمريكي، كل ذلك يشري يف النهاية إىل وجود 

رهاانت خمتلفة بي األطراف يف املنطقة مجيعها.

   خالصة القول: مثلت زايرة ابيدن للمنطقة عن طريق قمة جدة، خطوة مهمة يف اجتاه 
إعادة صياغة العالقة بي إقليم الشرق األوسط والوالايت املتحدة، بوصفها القوة املهيمنة حىت اآلن 
على األقل على النظام الدويل، وأتسيس جديد للعالقة، كما خلقت حالة من تعدُّدية األطراف يف 
اإلقليم. لكن ال ميكن أبي حال من األحوال عّد تلك الزايرة شرطاً كافياً للوصول إىل كل األهداف 
اليت كانت من وراء الزايرة، فاملوضوع يتطلَّب مزيداً من تظافر اجلهود، سواًء على مستوى العالقات 

العربية_العربية أم العربية_ األمريكية.
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