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 صعبيران االمتحان الإو .. ات بايدن.ولوي  أفي  وسط رابعا  الشرق ال 

 ❊د. علي دربج

 مـةالمــقد  

ادمّمريكدىّالقددايةّالدريا ّاألإضداياّاليااسداّالرايةاداّالعدىّع د ّقضاياّدولّالشرقّاألوسطّإحدىّأعقددّقُّتعدّ 
ّديخبقراطادداّاليدندددةّيععدددةّع  ددادايةّالوإ ّلددتّت ددهّمدد  ّاإّ  ّنععامددمّمع دداّيامعخددامّتددا  ّحعددأةددبّيانددد ّ

ّ.باماأّوسبقّياياكّدايةّالريا ّاألإي هّمع اّفىّع دّيحكتّتيربع اّالطّب

ت اًّمدداّفددىّادددراعاكثددرّالبعتدددااّالعالخادداّت  ّ أقّبباحدددةّمددهّمدداّاليددب ّفددىّمدد  ّالعقدددد ّواعددبدّإلدد ّ ب  دداّتعع  دددأ
دّمهّ  ّالخ طقاّالعرباا ّحعثّنباةهّالعدنالعىّلتّتعبقفّم  ّغرسّال اا ّالغاا ّفىّقّ  مات اّوتبترات اأّو

ّم اداّوالحدرو ل ّالخزيدّمدهّال زاعدااّاألإيّدول اّتطرّالعف اكّوالعخزيقّوالغرقّفىّيحرّمهّالفبض ّسعؤدّ 
ّ.حاالدات ااّالخي ّ 

ّعدراا وسدطّةخ داّمدهّالعغعحّأ ّتش دّاليااساّالرايةااّلإلدايةّالديخقراطااّاليدنددةّتيدا ّالشدرقّاألمهّالخرةّ 
حيدد ّي ىّّ- ددقّقطاعدداّترامدد  ّل ب  دداّمثّ ّدو الدددّمدداّعددهّت ددكّ دد دت اّتددللّإدايةّالددريا ّلدد ّحدددّ إمرع فدداّ

تّيحي ّتقدنرمّ-فضًلّعهّأ  اّّ؛عّسااسااّأمريكااّتق عدياّل باليااّالخعحدةّتيا ّالخ طقامّ-الديخقراطععهّ
ةّا عدددامّاالسددعقرايّواألمددهّاداّمددهّحدددّ الحّاألمريكادداّيالخ طقددا ّوّ أتفقددقّفددىّحخايدداّاألمددهّالقددبمىّوالخ ددّ-

ّ.اإق اخىّيالشرقّاألوسط ّوفاقخقّأ ماتهّوتحدياته

ققّفىّغضب ّدايتهّت بااّفىّالشرقّاألوسط ّحقّ ترام ّأ ّاليااساّالرايةااّإّيالخقابم ُّيياِدلّالريا 
دد ّخاّيعدددّتبعاددع ّالّسدداّ قددهّأسددلفهّع دد ّمدددىّعقددبدّمددهّالددزمهاّحقّ اليدد بااّالق ع دداّالخاضدداا ّ ياحددااّأكثددرّمخ 

رباداّمدعّالعىّد َّ قّلخرح اّةدنددةّمدهّالعلقدااّبدعهّعدددّمدهّالددولّالر اياداّوالعّ "اتفاعاااّأبرامام"ّاألتعرة
ّ.ٍرّفىّالخ طقا ّوالعىّتؤ دّح بلّواقٍعّمعغعّ «إسرايعم»
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  ميركا ودورها القيادي العالميأ: بايدن ومحاوالت تحسين صورة وال  أ

  ّع ددماّ دا ّ ايد ّالدرياّلبعددّعدهّالعدالتّالد يّتبدر ّعدهّقدر تّال يّسعرثهّياند ّيععدّ مّا ّالعالأّالّ كّ 
لخداّديداّالعدىّلطاحايةااّفىّمي  ّالشعبخ.ّف ظرياّاألوتللّفعرةّالعيعع اااّحع خاّترأسّلي اّالعلقااّالرا

 ّيخكدهّل قدبىّاألتدرّىّ دهأم داف ّ درس.ّ خداّّ ال دعه ّب غداّالب عداغبّ ّ؛العاييخضحقّمهّأالع ققّي مريكاّ
ادًياّمداّ دحبطّيي بلاّالطخبحااّاألمريكادا.ّيخاّفىّذلكّيوسااّوإنرا ّو بيياّالشخالاا ّأ ّتُّّ ال بعرةّوال غعرة
ّ .معر اّ خاّمبّالحالّاال او ّالدولىّأكثرّاعبباّيال يباّألبداّبعتاّالعع

مددبّإعددادةّاألمددريكععهّإلدد ّ"يأسّالطاولددا"ّ.ّّ ّمدفددهّاألساسددىّفددىّالردداي إاّوت ددراًياّقددالّالددريا ّالخ عردد ّمددرايًّ

رّيشددكمّعخعددق.ّلقدددّ شددفّالببددا)ّالعددالخىّدكبيو ددا ّحدددودّالعبلخدداّوالدب بماسددااّ ددكمّمدد اّاليدددولّتغع ددّل ددهّ 
ّعاادت دداّلددهّالخععددددةّاألطددرارّوسددر وّمددهّ والّال ظددامّالدددولىّال عبرالددىّالدد ي ىّ.ّ خدداّأدّ 1أ شدد تهّأمريكدداّو ددرس 

ااّيشد  ّو يادةّالحياساّ تيامااّالخبةبدةّميبًقاّل احااّالخ افيااّاليعبسااسااّالخعيددةإل ّتفاقتّاالّأيضاًّ
ّ .اإل ّاالقع ادّوالرعاياّال حاّ ّ مثمّأمهّالحدودالياادةّالبط ااّوقضاياّ

وًاداّوثقاّ ّسععرأسّالريا ّياندد ّأمريكداّالخريضداّةيددًيا ّواألضدعفّاقع دادًيا ّواألكثدرّاسدعقطاًياّسااسدًااواقعاًّ
دد وقددقّفددىّ  ددفّالقددر ّالخاضددى.ّإذاّأيادّأ ّندد يحّفددىّالردداي ّ ّفيددبرّيحعددا ّإلدد ّّاّ ا ددقّع اددهّفددىّأيّ مخ 

أ ّّةّنعيا)لّعهّاسعقرايّأمريكداّوتخاسدك اّاليااسدىّوقدديت اّع د ّال.ادادة.ّومد اّيع دىإق اوّعالتّمعشككّيشدّ 
اسددددااّترامدددد ّالدات ادددداّععهّسادّ معر ددددىّالدددد يّادددديا ّاليدندددددّسددددع ب ّإاددددل ّالبعددددقّاألالخ خدددداّاألولدددد ّل ددددّر

سعباةهّياند ّأيبعّأ مااّمعرايطاّيشكمّالّن ف م:ّةايحاّميععرة ّاقع دادّمع الدكّّ شدفّعدهّوالرايةاا.ّ
ّ خداّأ دايّةدبي ّيداكرّفدىّ تفاوتااّاةعخاعااّواقع ادياّوطب.ااّعخاقداّو بعدرة ّواالسدعقطا ّاليااسدىّاليدام

ّ."وحكبماّ دندةّاال قيامّواتعللّوظافىّ؛اّأابحقّدولععهمي اّذيّأتل عاك ّوال يّ"أظ رّأ ّأمريك
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دد  ّمددهّمدد  ّالعحددديااّييدد بلاّأوّييددرعا.ّف ددبّيخع ددكّاألدوااّالل مدداّأيٍّّالّيخكددهّلبانددد ّحددمّ ّ  افددىّالخح  
دد اددل ّاددبيةّإعرعبرّمدددىّ فا)تددهّفددىّااًل ّل ددهّ ددمّم خدداّمددهّمدد  ّالخ ددامّالشدداقاّسددلاكددب ّمعالًيدداّييايددًااّفع 

ّ .ىّمشخ اّترام معر اّالعأ

 مني لبايدن: الفريق الدبلوماسي السياسي والثانيا  

دددلدددتّتخ دددعّاأل  ّّدددددّةدددبّيانددددّ معر اددداايزّياال عرايدددااّاألحّالدددديخبقراطىّالفددد مددداّاال عقالاددداّالعدددىّنباة  ددداّالخر  
يااسددىّريقددهّالقددرايّاتعادداي ّلفعّالددريا ّالحددالىّدو الدددّترامدد ّعددهّالعيدد اتّيال زيخدداّددددّمددهّحيددتّوالخعخث دداّبعخ  دد

ّّ.م ىّوالدب بماسىواأل

اتعدددايّالدددريا ّالخ عرددد ّميعشددداي ّالقدددديتّأ عدددب ىّب ع  دددعهّ دددب يرّل رايةادددا ّوالددد يّّ دددا ّقددددّ دددغمّوظدددايفّ
دب بماسددااّوأمددهّقددبمىّم دد ّإدايةّالددريا ّبعددمّ  ع عددب  ّومددهّضددخ  اّم  دد ّ ايدد ّو يددرّالرايةادداّفددىّع دددّ

ّ.الريا ّياياكّأوباما

.ّوع ددماّ دا ّياندد ّعضدًباّفدىّمي د 2ّالحقبقّييامعاّ بلبمباداّامعاّمايفايدّومهّ  ااّ  ّب ع  عهّمهّةتررّ 
الشددعبخّ ّعخددمّب ع  ددعهّ خدددنرّلفريقددهّفددىّلي دداّالعلقددااّالرايةادداّيخي دد ّالشددعبخّقبددمّمغاديتددهّل عخددمّفددىّ

ومدىّ ّ WestExec Advisors .ّّ خداّ دايكّب ع  دعهّفدىّت سدا ّ در ا2008حخ داّياندد ّالرياسدااّلعدامّ
ّ. ر اّإسعراتايااّسااسااّ ّمعّماشعمّف بي بيّ ّإحدىّ بايّميؤولىّالب عاغب ّفىّع دّأوباما

ل د اّالخ  د  ّحعدثّيشدعرّّعالاداًّّمّتد معلًّ ظرّإل ّب ع  عهّفىّةخاعّأ حدا)ّوا د طهّع د ّأ دهّ در ّمؤم دنُّ
را ّذويّتبدددرةّفدددىّالخعخثدددمّفدددىّتععدددعهّأ دددّ  ّمددددرّياندددد أإلددد ّّاتعاددداي ّلاكدددب ّأكبدددرّدب بماسدددىّأمريكدددى

م اا ّو اييداّييايداا ّمدبّالعدبدةّإلد ّاسدعراتايااّاليااسداّالرايةاداّالعدىّتعطدىّاألولبيداّل عحالفدااّ ّع د ّ
ّع دهّياندد ّمدهّتدللّقبلدهّفدىّمدؤتخرّأوالًّعك ّسااسااّالريا ّترام ّالقايخاّع  ّ"أمريكاّ ".ّّومبّماّعبر 
ااّاأليبعّالخاضااّ ّمدهّوة داّ ظدري.ّ حدهّيحاةداّإلد ّاحافىّ""لقدّمري اّيال ثعرّمهّالضريّتللّالي ّب
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 حددهّيحاةدداّإلدد ّالعر عددزّع دد ّّ.وّفددىّب ددد اإعددادةّب ددا)ّمؤسيددات اّوقبت دداّالعام دداّلدد عك ّالقددبةّال ام دداّوالع ددبّ 

ّ."3ماّقدّي تىّاالسععدادّل مّ 

األطدرار.ّّومدهّّ ّومبّميؤولّمحعررّفدىّاليااسداّالرايةاداّ ّ دبكاّعلقدااّعالخاداّمعرامادايخع كّب ع  عه
ل خ دداخّّمثدمّاتفاعاداّيدايي ّ الخعبقدعّأ ّيقدبدّة دبدّالباليدااّالخعحدددةّإعدادةّاال ضدخامّإلد ّاالتفاعادااّالدولاددا

ىّاالتفدداقّلِغد:ّ"أ دهّوفددىّحدالّأ2017ُّالعدامCNNّّواالتفداقّال دبويّاإنرا دى ّحعددثّ دا ّقدالّفدىّت ددريحااّلدد
كدىّ دا)ّوتطدبيرّترسدا اّ بويداّمحعخ دا ّوساضدطرّالدريا ّاألمريببّداًّفإ ّإنرا ّسعبدأّميدّ ّ ال بويّمعّط را 

ىّ" حهّاآل ّفّ:الخقبمّإل ّب لّة بدّ بعرةّلعبحعدّافّالخيعخعّالدولىّفىّسبعمّمباة اّم اّاألمر".ّوتايع
ضد ااّبد ل اماّ  ىّأيّوحددةّفدىّال دفّالددولىّيعددّة دبدّمُّوسح ّالثقاّمهّاالتفداقّال دبويّسدعُّّ؛م اّالبضع
ّ".لكل عبامّل 

يوبعدعه ّيعاد داّعدهّ در اي اّاألّوإيالضبطّيخداّتريددّال.ادامّيده ّومدبّ ّإنرا ّسعقبمّأل :ّ"إهّحع  اّع ايّب ع  أّو
ّ".مهّوة اّ ظرّيّم اّدقرايّترام  ّعخمّلا ّلهّداوٍّّ؛عداكّعهّالروسّوال ع ععهّوالاايا ععهّوغعرمت

ّوم خداّواخداّّ ايااّالفعداإهّآ  اكّع قّت ريحااّب ع  تضخّ ّ علوةّع  ّذلك لد ّالعلقداّمدعّإ ظرتدهّّيرد  
 ّالددرياّ؛مريكددا ّال.اددامّيددهّفددىّالبقددقّالحددالىّمددبّ خدداّن ددى"مدداّالّ ريدددّدألّ:اليددعبديا ّإذّقددالرا ّّوإنددكددمّمددهّ

واآل ّدمددعّاأل مدداّالقطريددا ّ ددرىّّ. شددا)ّح ددفّ دداتبّعربددىّع دددماّ ددا ّفددىّاليددعبدياإترامدد ّ ددا ّنعحددد ّعددهّ
ّ".لدن اّم الحّمرع فامدىّاعبباّذلك ّأل ّم اكّدولّ

ّأ ّاليدعبدياّتدرا ّةب داّضددّ ّدةّضدّت ظاتّداعش ّإالّ ضار:ّ"ح فّ اتبّعربىّيع ىّيال يباّل اّةب اّمبحّ أّو
وييبرو  دداّع دد ّالبقددبرّي حدددّال ددفبر ّومدد اّّ الشدداعىّ–ّىوسايددحبب  اّدأمريكددا ّإلدد ّاال قيددامّاليدد ّ ّ إنددرا 

ّ.4"ل عباةدّيهّاآل ّةعداًّّلا ّمكا اًّ
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ومد اّمداّعكيدعهّمقاب عدهّّمدعّّ؛هّمدهّال دعهّأكثدرّادراماعحّا ّيكدب ّمبقدفّب ع  دمدهّالخدرةّ ّ ثا ااّمهّة ا
 ّ"أولّ ددى)ّمددبّأ ّ ددعر  ّمددهّالعيددزّاالسددعراتايىّالدد يّألخاضددى ّإذّاععبددرّت فزيددب ّب ددبمبعر ّفددىّتخددب ّا

ّ ."تايااّالريايااوضع اّواهّالريا ّترام .ّلقدّساعدّالريا ّترام ّال عهّع  ّتحقعقّأمداف اّاالسعرا

يقداّ ّالدفاعااّعهّديخقراطااّتانبا ّمهّتللّفضحّة بدّيكعهّل عدتم.ّالخفاوتايعّب ع  عهّإ ّياند ّ"ساعزّ 
اّ يا ّع  ّمدايّالعقبدّالخاضااّمهّحعدثّ اياداّتعامدمّالباليدااّالخعحددةّوال دعهّمىّأ ّتانبا ّ ا قّق  ّ

ّ." مع ا

ماّهّعخ دباّمدعّأوبامداّع ددربايااّ ّيخداّفدىّذلدكّب ع  دعهّوآتدريهّمخ داةعخدعّيربدرا)ّدفداوّواسدعّقددّو ا ّياند 
ق عددًياّتكا ّياند ّ ايًباّل ريا ّ ّأل ّإدايةّترام ّم ععهّمهّالح بلّع  ّالخع بمااّاالسعرباياتااّالخخ بحداّ

ّ.ل ريا ّالخ عر 

ى ّمعر دىّتدايعّل  دببأو ىّل عّرإحعثّويدّاسخهّفىّمبقعّّ ى ّبع ّب ع  عهّيحظ ّبعانعدّال ببىّال  أاللفقّ 

ّ.دّإسرايعمحّن تّالخيعخعّالع بديّوالخؤيّ كخر ّ 

ّلد ّتععدعهّةادكّسدبلافا  ّأحددّأقدر ّميداعديّّالدب يرةّمدعلييّ  ع عدب ّسدايًقا إعخددّياندد ّّ مبا ّوع  ّتطٍّ
ّ .معر اّلدىّاألمتّالخعحدةأ  ّولع داّتبماسّةري فع دّسفعرةّميعشاًياّلألمهّالقبمىّلباند

 ّحعدثّيقدبدّفدىّالبعدقّاألبدا ّالبظدايفّتد ثعراًّّم  د ّميعشدايّاألمدهّالقدبمىّل دريا ّأحددّأمدتّوأكثدرّدّ عويُّ 
يو ّالد نهّيطدبّ ّ فريًقاّمهّعشرااّالربرا)ّمهّالب االاّالعيكرياّوالدب بماسااّواالسعرباياتااّالعايعداّل حكبمدا

ّ .5اليااساّالرايةااّوالعيكرياّل باليااّالخعحدة

 ّترامددد ّري فع دددد ّف ا دددقّةدددزً)اّمدددهّعخ اددداّتط عدددرّل بدددايّميدددؤولىّو ايةّالرايةاددداّع ددددماّتدددبلّ مددداّاليدددفعرةّةأ 
ّ.م  به.ّومىّتعخمّحالًااّميعشايةّأول ّفىّميخبعاّألبرانقّسعب بريد ّفىّوا  طه

                                                           
تشرين الثاني  7العربي،  24نسرين قسنطيني، جو بايدن ...الديمقراطي الذي خبر السياسة األمريكية يفوز بمفاتيح البيت األبيض، موقع فرانس   5

2020 .https://www.france24.com/ar/ 
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حعددثّ ددغ قّمددهّالعددامّّ عاًمدداّمددهّالعخددمّفددىّاليدد كّالدب بماسددىّاألمريكددى35ّتقاعددداّةري فع دددّمددؤتًراّيعدددّ 
م   ّمياعدّو يرّالرايةااّلخكع ّالشؤو ّاألفري.اا.ّوب د  ّال دفاّ ّقداداّمكعًبداّفدى2017ّّإل 2013ّّ

زّع  ّتطبيرّوإدايةّسااساّالباليااّالخعحدةّتيا ّإفري.ااّة ب ّال حرا)ّال برى.ّقبمّم اّو ايةّالرايةااّنر ّ 
 ّ 2013ّ-2012لخدبايدّالبشدرياّدالععععهّ ّ غ قّةري فع دّم   ّالخدنرّالعدامّل يد كّالدب بماسدىّومددنرّا

مبظفّتعام باّمعّميخبعاّ ام اّمدهّوظدايفّمععدددةّفدىّو ايةّالرايةاداّتعدبد400ّّوقاداّفريًقاّمهّحبالىّ
ّ .6دوتشخمّالععععهّوالعبظافّوالعقعاتّوالعرعااّوالعقاعّّ-فرًدا70.000ّّلحبالىّ

 يرانيفي مقاربة الملف النووي اإل بايدن: استراتيجية ثالثا  

الّ ّالقادمدا.ّ دا ّال ددرّمدهّاغعاديخكهّالقبلّإ ّإندرا ّسدع ب ّإحددىّأولبيدااّاليااسداّالرايةاداّإدايةّياندد
تشددريهّالثددا ى27ّّ ّفددىّةالشدد عدّمحيددهّفرددريّ ادّعطددبيرّفددىّو ايةّالدددفاوّاإنرا ادداييددا ّم ظخدداّالبحددثّوال

دّعهّالباليددااّالخعحدددةّوإنددرا ّيخيددرّ  ّتقددبي ّإمكا ادداّحدددو ّا فددرا ّسددريعّبدد«إسددرايعم» تددهّ ّوالدد يّ فّ الخاضددى
مددهّحخ دداّاألي ّّاًّةددز)ّعدددّ االغعاددالّيُّّ م  ددبه.ّفددىّالخف ددبمّاالسددعراتايىّتددبلىّالددريا ّالخ عردد ّةددبّيانددد 

الخحروقددداّمدددهّقبدددمّب ادددامعهّ ع ادددامبّودو الددددّترامددد ّليعدددمّمدددهّال دددع ّع ددد ّإندددرا ّقدددديّاإمكدددا ّاسدددعت ارّ
ّ.2015االتفاقّال بويّلعامّالخفاوضااّمعّإدايةّياند ّوالعبدةّإل ّ

يهّلا ّفقطّل ع اامبّول هّأيًضاّلخعايضدعهّآتدّرّ سع ب ّحاسخاّاألساباعّاألتعرةّمهّإدايةّترام  ّأّالّ كّ 
عدداّمدداياا.ّتقددبدّالعقدداييرّال ثعددرةّعددهّات دداالاّيوااّفددىّذلددكّح فددا)ّمثددمّاليددعبدياّواإللتفدداقّاإنرا ددى ّيخدد

دإواليدعبدياّّ«إسدرايعم»ظرايدهّفدىّالخيعبىّبعهّالبعقّاألبا ّلعرامد ّو  قاّإحددا ّلد ّف درةّوةدبدّة دبدّم ي 

ووةدبدّّ مدؤتًراّ«إسدرايعم» يايةّببمبعدبّّ؛ع  ّذلكّ ايااّتدلّ إاّثخّ ّ؛ ّدب بماسااّياند ّقبمّأ ّتبدأأ ماّتررّ 
فدإ ّّ  ّل قدا)ّالقدادةّاليدعبدنعه.ّمدهّم دا2020ا رّالريا ّةاييدّ ب  رّفىّالشرقّاألوسطّدتشريهّالثا ىّ

معر ددددىّلعفيعريدددداّالخحعخ دددداّتددددللّالبقددددقّاألاّاتبقعددددقّمدددد  ّالزيددددايااّنثعددددرّتيددددا الاّحددددبلّال ددددفقااّاليددددريّ 
ّ .الخيعقطع

                                                           
، 0202تشرين الثاني  24األمم المتحدة، موقع إذاعة مونت كارلو الدولية  ليندا توماس غرينفيلد: دبلوماسية من أصول إفريقية سفيرة بايدن إلى  6

https://www.mc-doualiya.com 
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  ّاأل مدداّال بويددا.ّول .اددامّاددهّم  ددبهّ ددزوّفععددمّمددسددع ب ّم خدداّيانددد ّاألولدد ّواألكثددرّأمخادداّع دددّتبلّ ّ عخ ادداًّ
ّ .7 اسعت ارّاالتفاقّال بويّمعّإنراّاطاّيغبعهّفىيّببيهّع اهّتياو ّالخ طقاّاآلم اّلاكرّ  ّسععععّ ب لك

قّيخثايداّإفدلسّ امدم.ّلدتّتبافدّ الخعخث اّفىّمخايساّ"أق  ّضغط"ّع  ّإنرا ّ لقدّ ا قّسااساّإدايةّترام 
12ّإنرا ّع  ّإعادةّالعفاو ّيش  ّاتفاعاداّذااّقعدبدّأكثدرّادراماّع د ّبر امي داّال دبوي ّومدىّتخع دكّاآل ّ

مّالعىّيخكهّاسعردام اّفىّا عّاألس حاّع دماّتتّتبعاعّاالتفاقّال بويّمعّإنرا ّفىّعداّضعفّ خااّالخباد
.ّنددرا ّفددىّالخ طقددا"األ شددطاّ"الربعثددا"ّإّييددخ ب ههّمدداّ.ّإضددافاّالدد ّذلددك ّلددتّتعبقددفّبددرأيّالددديخقراطعع2015
ّ .فىّا  اايّال ظامّيروّ  ّالعقببااّلتّتُّأمتّواألّ؛لتّتقتّبعق ا ّبرامجّال باييخّالبالايعااّوأيضًا 

العقببددااّع دد ّّمضدد ّعددهّح فاي ددا ّولددتّّتددؤدِّّأاددبحقّالباليددااّالخعحدددةّأكثددرّعزلدداّدب بماسددااّمددهّأيّوقددقٍّ
 ّلدد ّال عددايجّالخعبتدداةّيعدددماّتخك ددقّّط ددرا ّمددهّ يددادةّعايدددااّالدد فطّيددالع ر ّمددهّالعقببدداا.ّ خدداّأإنددرا ّّإ

ّ.سااّفرااّذمبااّإقاماّعلقااّأوثقّمعّط را ة بدّاإدايةّالفا  اّلعزلّإنرا ّم حقّال عهّويّو

لقددّحفدراّإدايةّترامد ّحفددرةّعخاقداّإدايةّياندد ّيشدكمّي ددع ّع ع داّالردرو ّم  دا ّوذلددكّمدهّتدللّالع دندددّ

.ّنريددّياندد ّإعدادةّالعفداو ّع د 2021ّّ دا ب ّالثدا ى20ّّحعد ّّ أسدببوّبعشددندّالعقببدااّع د ّط درا ّ دمّ 
ل ددهّالفددر ّأل ّتبافددقّّ؛ دداّال ددايوتىعر عددزّع دد ّأ شددطاّإنددرا ّاإق اخادداّوبر اميوالّ  ددرواّاالتفدداقّال ددبوّي

خاّيعدددّاغعاددالّ اد .ّاليااسدداّالخعع قدداّالسدداّ ّ الحكبمدداّاإنرا ادداّع دد ّطددر ّمدد  ّالقضدداياّع دد ّالطاولدداّمعدومددا

ّ؛2021 اداّفدىّحزيدرا ّنرااويةّقبمّاال عرايدااّالرياسدااّاإرة:ّلهّيكب ّإنرا ّميالّل خ يالخي لاّال بوياّمحعّ 
والعددىّّ  خددمّال ددب غرسّاألمريكددىّّسااسدداّفددر ّعقببددااّع دد ّأ شددطاّإنددرا ّغعددرّال بويدداُيّّ وفددىّذااّالبقددق

ّ .8اساكب ّمهّال ع ّإ الع 

ةّمردداطرّال ددراوّمددعّإنددرا ّ ّإذاّ ددا ّيانددد ّةدداًداّيشدد  ّيغبعددهّفددىّترياددفّحدددّ ّو ّيددال ظرّإلدد ّمدد  ّالعحدددياا
اعااّ"العيخعدّمهّأةمّالا.ّال عاياّاألكثرّواقعااّالعىّيخكهّأ ّتعبقع اّإدايتهّمىّاتففيععععهّع اهّتقديتّت اّ 

يّتيخعدددّالعقببددااّمقابددمّتيخعدددّالعر ددع   ّن ع دداّفددىّوقددقّالحددقّمفاوضددااّحددبلّاتفاعادداّأكثددرّأالعيخعددد"ّد
                                                           
7 Yosssi Kuperwasser,   The United States and the Iranian Policy of Escalation,  
Jerusalem Center for Public Affairs   Israeli Security, Regional Diplomacy, and International Law, November 2020. 
Jerusalem Center For Public Affairs (jcpa.org). 
8 Ibid. 
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مدددهّاإدايةّتقدددديتّ دددخباًل.ّسددداكب ّتحقعدددقّمددد اّال ددددرّاألكثدددرّتباضدددًعاّأمدددًراّادددعًباّسااسدددًااّ ّأل دددهّقددددّنعط ددد ّ
ترياددفّةزيددىّل عقببددااّمددعّاليددخا ّإنددرا ّيددإةرا)ّيعدد ّاأل شددطاّالخحظددبيةّيخبةدد ّاالتفاعادداّال بويدداّلعددامّ

اّيالعيخعدّالخؤققّ ّأوّأ  اّحالّمهّاألحبالّأ ّإنرا ّمع اّ ّ.ّعلوةّع  ّذلكّ ّلا ّمهّالباضحّي يّ 2015

ّ.الخباد ّمرزو  اّمهّم  ّسعبقفّتر ع ّالعبيا عبمّأوّترفّ 

قددددّترغددد ّاإدايةّاليدنددددةّفدددىّاسع شدددارّطدددرقّأتدددرىّلع ديددداّالعدددبترااّمدددعّط دددرا ّ ّمثدددمّتقدددديتّالخيددداعدةّ
قّأيّأوّإ شدا)ّق داةّت ياداّلخ اقشداّتددابعرّب ددا)ّالثقداّوم دعّال دراوّالخحعخ دا.ّإذاّ دا ّياندد ّسدداحقّ ّ اإ يدا اا

ّ .9هّيحاولب ّتقبيضه يا ّ ريا ّ ّفع اهّأ ُّيظ رّاسععداد ّلخحايباّأولتكّال ن

ّ

 سرائيلية ــ الفلسطينية المتغيرةن وقواعد اللعبة اإلد: بايرابعا  

سااسددااّالددريا ّدو الدددّترامدد ّفددىّالشددرقّاألوسددطّيشدكمّ بعددرّفددىّتغععددرّقباعدددّال عبدداّفددىّالخ طقددا ّّأسد خق
ّ.ع  ّال ععدنهّالف يطع ىّواإق اخى

ّع د ّاألياضدىّ«إسدرايعم»ل خطالبداّيعددمّاالععدرارّييداادةّكا ّالعغععرّالريايىّاآلترّمبّ ق ّإدايةّترامد ّ
ّع دد ّمرتفعددااّ«إسددرايعم»ادةّالعددىّاسددعبلقّع ع دداّفددىّحددر ّاأليددامّاليددعا.ّ خدداّاععرفددقّالباليددااّالخعحدددةّييددا

 ّامرةفىّالخاياّمهّن بداّوالي30ّّيالياادةّع  ّالقدسّالشرعااّوّ«إسرايعم»اّمطالباّح.اّ أاليبال  ّو ر عقّ
ّ.ذلكّغبيّاأليد يخاّفىّ

راّتللّوالياّترام ّمىّيف ّالخزاعتّي  ّالخيعبط ااّاإسدرايع ااّفدىّن دبداّقباعدّال ع ّاألترىّالعىّتغعّ 
وأ ّالعرتعبدااّّ واليامرةّ ا قّغعدرّ درعااّأوّغعدرّقا ب ادا ّوأ ّاالتفداقّسدععط  ّإتدل)ّيعد ّالخيدعبط اا

وال اددا ّالف يددطع ىّالخيددعقب ىّسددع ب ّع دد ّأسدداسّّ«عمإسددراي»األم ادداّالعددىّسددععتّوضددع اّفددىّالخيددعقبمّبددعهّ
 ّالباليددااّالخعحدددةّاععرفددقّيشددرعااّاالسددعاطا ّاإسددرايع ىّفددىّأااّالف يددطع ااّعددهّاألمدده.ّمدداّح ددمّالخيددؤول

                                                           
9 Ibid. 
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ىّرايع ااّع  ّغدبيّاأليد  ّوبعدبلّ والعىّتعط  ّالياطرةّاإسّ ن بداّواليامرةّ ّوباالحعااةااّاألم ااّإسرايعم
ّ.م ااّفىّالخ طقاّي كخ  االخيؤولااّاألّ«سرايعمإ»

دأالغري ّ رّداّاليد طاّالف يدطع ااّال دعدا) ّإذّيععقددّقادت داّأ ّالضدغطّع دع تّسدّب هّيعدّا عردا ّياندد ّت   
باعدددّهّع ددع تّالععامددمّمددعّالباقددعّاليدندددّوالقأ ددهّنععددعّ ّداًّنعضددا)لّفددىّظددمّإدايةّيانددد .ّول ددهّمددؤال)ّيعددب ّةع دد

ّومدتدّ«إسدرايعم»ادايةّترام .ّول  اّأع  باّأ  تّسايع  فب ّالع يدعقّاألم دىّوالخدد ىّمدعّاليدندةّالعىّفرضع اّ
ّ.أ  اّتع ا لّعهّ عع اّييطّساادت اّع  ّأةزا)ّمهّن بداّواليامرةّ«إسرايعم»ع هّدو ّأ ّتُّّ   اسع  فّب

مع اّتعزيددزّوفددىّمقدددّ ّ أكدددّيانددد ّوميعشددايو ّأ ّأمددداف تّاالسددعراتايااّالّترع ددفّعددهّأمدددارّاإدايااّاليددايقا
قّالعيددكريّال ددبعىّإسددرايعم ّومحايبدداّ ددزوّ ّواسددعخرايّالخيدداعدةّاألم ادداّوالحفدداتّع دد ّالعفددبّ «إسددرايعم»أمددهّ

حع ّلدبّ دا باّّ-الف يطع ىّع  ّأساسّااغاّالدولععهّّ-ّوالعرويجّالتفاقّل  راوّاإسرايع ىّ الشرعااّع  ا

ّ .10م اّال درّ عهّفىّإمكا ااّإحرا ّتقدمّ بعرّ حبمعشكّ 

ّ

خبعداّبال ظرّإل ّالباقعّالخعغعرّفدىّالشدرقّاألوسدطّ ّسدبرّتعد ثرّيخيّوّ ل هّفىّالباقعّ ّفإ ّاإدايةّاليدندة
لقااّبعهّ ّوالّساخاّتطباعّالعاعدّال عباّاليدندةّالّيةبوّفع امع بعاّمهّالقعبد.ّنبدوّأ ّاليبا  ّالخ خاّلقّب

لخثدال ّضعارّماّ ا قّتح تّيه.ع  ّسدبعمّاأسرايعمّمقّإالعىّيبخاّقدّ ّ ااّالبراغخاتااوالدولّالي ّ ّ«إسرايعم»

ومددبّنععدداي ّّ ةفددىّاالتفاعادداّمددعّاإمددايااّالعربادداّالخعحدددة ّاععرفددقّاإمددايااّببةددبدّ ددع ّن ددبديّألولّمددرّ 
ّ .ةامعاّالدولّالعربااّال)اايشكمّواضحّمعّ

ًمددا ّأ ّتعيامددمّاإدايةّاليدندددةّقددا ب ّتددان بيّكثددرّمددهّذلددك ّمددهّغعددرّالخحعخددمّدوإ ّلددتّيكددهّميددعحعًلّتخاوأ
الشدد دا)ّواألسددرىّب ييعدداّفددبيسّدالدد يّيقطددعّالخيدداعدااّعددهّاليدد طاّالف يددطع ااّييددب ّمدددفبعات اّلعددايلاّ

ةدددرا)ّإمددرّميددؤولبّاليدد طاّالخالادداّل يدد طا.ّوقدددّندددفعّمدد اّاألدّالخيدداعدااّوتيدددّ ّ يماباددا إعخددالّ عاددام تّي

                                                           
. 0202تشرين الثاني  14ره ترامب، موقع قناة الجزيرة القطرية، صلح بايدن ما دم  إنترسبت: الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.. هل ي    10
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 ّمددد اّالقدددا ب ّ ّوذلدددكّبعشدددياعّمدددهّ شدددطا)ّالحدددز ّسدددرىّلعي  دددعااّل شددد دا)ّواألاّفدددىّ ظدددامّالخددددفّبتغععدددرا
ّ.الديخقراطىّالخععاطفعه

القددسّأوّإلغا)ّاالععدرارّيّ  ّياند ّساخع عّعهّإعادةّاليفايةّاألمريكااّإل ّتمّأبع أنبدوّّ ل ّذلكإإضافاّ
مي دد ّالشددعبخّتحددقّسدداطرةّّوفددىّحددالّيقددى.ّ«إسددرايعم»وبخرتفعددااّاليددبال ّ يددز)ّمددهّّ عااددخاّإسددرايعم

اددعبباّأكبددرّفددىّميدداعدةّالف يددطع ععه ّع دد ّالددرغتّمددهّالضددغباّالخعبقعدداّمددهّّيانددد ّاليخ ددبييعهّ ّفيددايد
ّ.فىّحزبهّ«الخعيكرّالعقدمى»

اّفددىّوالعددبدةّإلدد ّاإ ددايةّإلدد ّالخيددعبط اّ  ّقدددّيقددبمّيانددد ّبعيخعدددّأوّإلغددا)ّمبدداديةّترامدد ّل يددلميالخقابددم 
 يّ ّوال2334ّاّغعرّ رعااّأوّتفعقرّإل ّال لحااّالقا ب ااّدب غاّقرايّمي  ّاألمهّيقتّالخ اطقّع  ّأ  

 قّ ّوالعىّتضخّ 2014ّ-2013عريّل يلمّ ّ-ىّتطاّأوباماسخحقّإدايةّأوباماّبعخرير  .ّقدّيععدّياند ّتب ّ 
لقددبااّوحدددةّمددهّاإييددادّدندددةّسددرايعمّد"تطدداّألددعه"ّ ّوالعددىّمددهّبددعهّععبب دداّالعإمف بًمدداّأم ًادداّتطعددًراّيال يددباّ

ّ.زةّيطايرااّم اكببعر الراااّالف يطع ااّمي ّ 

ظ رّمبقًفداّ ّفإ دهّسداُّ«إسدرايعم» ّمهّالخحعخمّأ هّع  ّالرغتّمهّمبقدفّياندد ّالخععداطفّمدعّحالّع  ّأيّ  
ّ.11يالخقاي اّمعّترام ّ ّت بااًّأكثرّا عقاًداّتيام ا

 ةيم العالقات مع السعوديو وتق دن: بايخامسا   

ّفىّع دّدو الدّترام  ّحظِّ  داّةرايخ داّوايت اياتالطدررّعدهّّعقّالعربااّاليعبدياّيكمّاالمعخامّوالددعتّوغد  
ّ عظراّفعدرة ا قّاالعربااّاليعبدياّواحدةّمهّالدولّالق ع اّالع ّاّ يعدّا عرا ّياند ّ يماباا.ّل هفعال اّاإأّو

هّبدالع ددّاألمعدرّمحخددّّىاديّالخ كّس خا ّو ي ه ّول تهّيفب  ّف ّاال عرايااّ.ّأطبي اّإل ّحدّماّحع ّم ّ 
يعددّأكثدرّّاّواهّيالريا ّالخ عر ّياند ّو ايبعهّ اماالّمايي  أ ادّ عبرّو الاّاأل با)ّاليعبدياّس خا  ّباا اًّ

ّ.ساعاّمهّوضب ّفب ّياند 24ّمهّ

                                                           
 .2020تشرين الثاني  12وسط السعودية، سرائيلية، موقع صحيفة الشرق  األعمرو، بايدن والتسوية الفلسطينية ـ اإلنبيل   11
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تاادداّيعدددّّ ع دددّترامدد ّىفددا حرفددقّّىعلقدداّأمريكدداّالخخعدددةّمددعّاليددعبديا ّوالعدد«ّإعددادةّتقعددات»وعدددّيانددد ّبددد
ّبب ّوودوايدّقايلًّّىوققّالحقّل  حفّىالاخه.ّاععررّترام ّفّىوالحر ّفّىةخالّتا قيّىمقعمّال حف

الع دّاليعبدىّيعدماّتخكهّمهّإق داوّال دب يرسّبعر دهّو د  ه".ّ خداّاسدعردمّترامد ّّىإ هّ"تخكهّمهّإ قاذّول
   ّدعددتّالباليددااّالخعحدددةّل حددر ّالعدد ّتقبدمدداّعُّال ددب يرسّمددهّالحددزبعهّ ددا ّسددّىحددقّالدد ق ّضدددّقددرايّفدد

ّ.12بدأّتللّفعرةّإدايةّأوباماّيالاخه ّوال ّىاليعبدياّف

مّاليدعبدياّتشدعرّيدالق قّمدهّعاداّىل دد  ّإ ّ"ال.ادادةّفدّىتشداتامّمداوسّفدّىيقبلّ عمّ بي اام ّ معمّمشدايكّفد
يضدافّّولكّإعادةّتقعداتّالعلقدااّالدفاعادا".ّذّىإدايةّياند ّوال ب يرسّيإةرا)ّمراةعاّ ام اّل علقاا ّيخاّف

ايةاددا.ّأ ددهّ"نعبقددعّأ ّأولّمدداّسددعفع هّإدايةّيانددد ّمددبّاإ ددايةّالسددعااي اّمددهّاليااسددااّاليددعبدياّالدات ادداّوالر
فدد ّّيأل ّترامدد ّّاّالريددا ّوا عظايمدداّلفعددرةّقبددمّت  تدداّيانددد ّع دد ّا عرايدده ّ ظددراًّتحددبّ ّلدد لك ّلددتّيكددهّمفاةتدداًّ

ح.اقاّيل  هّفىّال  اياّس ت ّّ؛«سرقاّاال عراياا»وسطّارتاتهّالزايفاّحبلّّ مرعايجّيادى)ّاأليع ادّقببلّال 
ّ .مايااتّامععا ّح فايهّفىّاليعبدياّواإال عايجّيغ

ّ «التالعدّىحشددّالدديخقراطاااّفد»ااساّياند ّالرايةاا.ّلقددّوعددّبددلّاتعبايّ بعرّليتبدوّاليعبدياّو    اّأوّ  
ّ.دّ را)ّال فطّأوّباعّاألس حاةّأترىّلخيرّ  ّعهّمبادي اّمرّ لهّتعر ّ وضحّأ ّأمريكاّأّو

أثايتددهّّالعددى  ع عددب ّمحعخ ددا ّوقبددمّ ددمّال ددر ّّّي ّع دددماّبددداّتيددايةّترامدد ّأمددامّمددعلّي2016ّىّعددامفدد
يدد  ّ"البقددقّقدددّحددا ّ Worlds Politics Reviewّفدد ّمقددالّلدددّ ايياسدداّترامدد  ّةددادلّمايكددمّوحعدددّح  دد

إ ّدعدددايتّاسدددعراتايااّاألمدددهّّاألولبيددداّل ح فدددا)ّاآلتدددريهّفددد ّالشدددرقّاألوسدددط".ّو عددد ّقدددايلًّعطدددا)ّإلبا ددد طهّ
الباقدددعّمدددهّالعبامدددمّالريايدددااّلعددددمّّىالشدددرقّاألوسدددط ّ خ دددرّواليدددعبديا ّيععبدددرو ّفدددّىألمريكددداّفدددّىاإق اخددد

اليااّالخعحدةّأ ّمهّذلك ّيي ّع  ّالّبّ ّالخ الحّاألمريكاا.ّوبدالًّ ثعرّمهّالحاالاّتقبّ ّىوفّ؛االسعقراي
ّ .13ةالعراقّواإمايااّالعربااّالخعحدت ظرّإل ّ ر ا)ّلدن تّإيادةّوقدياا ّوبالعحدندّ

  وسطبايدن وتراجع االهتمام بالشرق ال دارة إ: سادسا  

                                                           
. 0202تشرين الثاني  9الواليات المتحدة ودول الخليج.. هل ينتهي شهر العسل بمجيء بايدن؟ موقع  دويتشه فيله األلماني بالعربي،  12
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ذ درّّالد يّط د ّعددم-مهّالخؤ دّأ ّمرتباّالشرقّاألوسطّسع رف ّفىّع دّياند .ّأحدّ بدايّالخيعشداييهّ
ب ّالشدرقّاألوسدطّ"يايًعداّيععدًدا"ّفدىّترتعد ّنعبقدعّأ ّيكدّ-هّالعحد ّي راحاّعدهّالحخ دااسخهّحع ّنعخكهّم

علقدااّاألولبياا ّيعدّأويوباّوم طقعىّالخحاطعهّال  ديّوال ادئّوأمعر اّاللتع اا.ّومعّذلك ّنعخعدعّياندد ّي

ّ.عهّ ث ّألعبامّحّأ ّندنرّظ ر ّل قادةّوالدولّال نهّعخمّمع تعخاقاّمعّالخ طقا ّومهّغعرّالخرةّ 

معر دا ّالخثدالّال امدمّل خيدع قعّالد يّتحعدا ّالباليدااّأمهّالعقدمععهّوالدباقعععهّفدىّّمّالعراقّيال يباّل مٍّيخثّ   
الخعحدةّإل ّتر ا ّ في اّم دهّتخاًمدا.ّّيععقددّياندد  ّوفًقداّلخيداعد ّاليدابق ّأ ّالعدراقّ"لديدهّفراداّل حع بلداّ

ددّ دو ّاددعبدّ بعددرّومفدداةاّل ي ددادنعه  خددباّا ّإذاّفرًاّيشددرقّأوسددطّأقددمّاسددعقطاًياّوأكثددرّتعددي ددوأ ّيكددب ّمبش 
 ّيعخمّياند ّأيًضاّع  ّتقبياّالعلقااّاألمعر ااّمعّالددولّالخععدلداّأخمّعحاألمبيّيشكمّاحاح".ّّمهّالخ

ّ .14مثمّاأليد  ّال يّ ادُّندم ّتقريًباّفىّا دفاوّترام ّالحعضا ّالعر ّاألثريا)

ّطريقاّل عف عرّفىّتط عااّياند ّمىّالقبلّإ هّسايع ّإلد ّتطبادعّالعلقدااّاألمعر اداّمدعيبخاّت ب ّأفضمّ
الشرقّاألوسط.ّولهّيكب ّي ددّط  ّالشدى)ّ فيدهّالد يّط بدهّأوبامدا ّل  دهّلدهّنعيدامحّمدعّمداّتيدامحّمعدهّ

ألمعر اداّمدهّلدهّييدح ّةخادعّالقدبااّاّ؛خ احّأ ّنرفعّسقفّالعبقعااّأوّيحطّ ترام ّأيضًا.ّومهّغعرّالخرةّ 
مددرّالعددراقّأوّسددبيياّأوّمددهّ ددبكاّالقباعدددّاألمعر ادداّحددبلّالخ طقددا ّل  ددهّسدداكب ّحدد ًياّةددًداّع دددماّنعع ددقّاأل

قّح دتّالعدنددّمدهّأسدلفهّيعددمّإندل)ّالخ طقداّب شرماّفىّتضدتّحدر ّأم ادا.ّوإذاّ دا ّمحظبًظدا ّفيدبرّيحق د

ّ.اّتيعحقامعخاًماّأكثرّمخّ 

اّالعدىّغالًبدّ نعع قّيخ فااّالخ طقاّمقاي داّيدإدايةّترامد ّواخاًداّةّاليدندةّ  ًياّمبحّ مهّالخعبقعّأ ّتععخدّاإداّي
هّمماّّ ا قّامداف اّعشبايااّواةع اديا.ّّسبيياّغابقّيشكمّم حبتّعهّحخ اّياند ّاال عراباا ّع  ّالرغتّ

بىّأ دهّلدهّن يدح ّمدهّوةبدّالقبااّاألمريكااّع  ّاألي .ّلتّيقمّفريقّياندد ّال ثعدرّيشد  ّمد  ّالقضدااّسد
ّ.سبييا
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يقدا)ّع د ّوةدبدّعيدكريّادغعرّفدىّ دخالّع د ّ  دجّمخاثدم:ّ اإّ بعدرٍّّحّأ ّيحافظّياند ّإل ّحددٍّمهّالخرةّ 
 ّ درقّسددبيياّدوإ ّ ددا ّذلدكّمددعّدعددتّأكبدرّلقددبااّسددبيياّالديخقراطاداّالعددىّن دداخهّع ع داّاألكددرادّ ّوالعددىّتر دد

ع د ّّالعخ اداّاليااسدااّلألمدتّالخعحددة ّّواإيقدا)ّع د ّالعقببداا بعر  ّّإضافاّال ّدعدتّّع  اّترام ّإل ّحدٍّ
ّ.سبييا

 ّمعر داّفدىّسدبيياّوالعدراقّلخ دعّعدبدةّ"داعدش".ّومد اّبددوي ّسداعزّ أًداّلح فا)ّمّياند ّدعًخاّعيكرًياّمعيدّ قدّ قدّيُّ
ّ .15رااّأكبحخ مّاألويوبععهّميؤولم اّالبةبدّاألمريكىّالخيعخرّفىّسبيياّوالعراقّ ّوساُّ

إنددرا ّوح فاي ددا ّيخدداّفددىّذلددكّفددىّّ ّالضددغطّاالقع دداديّاألمريكددىّاألق دد ّضدددّ أيعددىّيانددد ّّ كثددرّمددهّذلددكأ
لب دا ّّايّع  ّم  ّحعثُّتظ رّاإدايةّاععراًفاّأكبرّيالع ثعرّالخزعزوّللسعقراّ العراقّولب ا  ّيخكهّأ ّيضعف

ّ.أيضاًّ ّّبيعهّاألويوبع ّيشّ ألّيي ّومبّتحبّ 

ّ

أ ّّسدع ط قّالعلقدااّبدعهّوا د طهّوأ قدرةّبدلّ دكّبعدبترّوتدبرّمدهّاليدا بعه.ّمدهّالخحعخدمّ يال يباّلعر اا 
يانددد ّيشدد  ّتر ادداّ ّنعبع دداّعددر ّإعددادةّضددبطّالعلقددااِّّقبددمّمعر ادداّمددهت ددب ّم دداكّمراةعدداّل يااسدداّاأل

الربرّّاألولّمبّ؛دةيخ اّمهّةدندّ.ّلدىّأ قرةّق قا ّيياياا ّيش  ّالعلقااّالخيعقب ااّمعّاإدايةّاليدنّبوتق
 قرةّأ ّترش ّا ّفىّالعلقااّالث اياا.ّثا ًاامهّأ ّياند ّساععدّإدتالّالديخقراطااّوتطا ّتعزيزّحقبقّاإ ي

ّ. ّودعتّسااسااّاحعبا)ّتر ااّفىّلعبااّو رقّالبحرّالخعبسطّوسبييايحاولّياند ّتقععدّتر ااّال اعدةأ ّ

افر ّسدمدهّيوسدااّ ّومداّإذاّ دا ّياندد ّ S-400 لخ ظبمداسداكب ّع د ّيأسّةددولّاألعخدالّ درا)ّتر اداّ
اعااّالعيددكرياّفددىّمعر دداّع دد ّيياسدداّال دد أغعددرّت ددكّالعددىّفرضددع اّّ ع دد ّتر ادداCAATSA) دّعقببدداا

حّأ ّع د ّمد  ّالخيد لا ّفخدهّالخدرةّ  درًاّفدىّحدعهّأ ّال دب يرسّالّندزالّمُّّوولّالخاضدى.ّم ع فّ دا ب ّاأل
ّ.أ ّفر ّعقببااّع  ّتر ااّساعزلّح اًفاّم ًخاّفىّال اتبّ ب ّلدىّإدايةّياند ّمراورّمهت
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ر اداّمدعّتوعلقداا400ّّ-ت ممّأ قرةّأ ّتعخكهّمهّالدتبلّفىّمفاوضااّبعدّقبياّ ّياسعردامّاباييخّإسّ
يوسااّ بسع اّضغط.ّل هّمهّالخعبقدعّأ ّتيدب)ّاألمدبيّقبدمّأ ّتعحيده.ّيعددّحرمدا ّأ قدرةّمدهّديوّترامد ّ ّ

ّ.اّفىّاتراذّإةرا)ااّضدّتر اا قّمهّأ ّيكب ّل  ب غرسّاألمريكىّالغاض ّندّأكثرّحريّ يالقّأ قرةّتشعر

أ ّت بحّالعدّالغربااّالثابعاّفدىّالععامدمّمدعّتر اداّلخبا  داّاالضدطرايااّفدىّّ-م اّنعركّألويوباّتااييهّّكمّ 
ّ .16ر ّعقببااأوّأ ّتح وّح وّالباليااّالخعحدة ّيخاّفىّذلكّإمكا ااّفّ محادثاّأ قرةّووا  طه

دّميدد لاّمدداّإذاّ ددا ّيخكددهّللتحددادّاألويوبددىّأ ّيف ددمّعلقعددهّمددعّتر ادداّمددهّ  ددجّالباليددااّمدد  ّلايددقّميددرّ 
الخعحددة.ّإ ددهّسدؤالّوةددبديّأكبدرّحددبلّمداّتريدددّأويوبدداّأ ّتفع دهّمددعّتر ادا.ّواليددبا ّغعدرّواضددح.ّالّ ددكّأ ّ

تباعدده.ّتريدددّدولّمثددمّفر يدداّاحعددبا)ّتر ادداّم دداكّتلفددااّفددىّالددرأيّداتددمّأويوبدداّيشدد  ّالخيددايّالدد يّييدد ّا
 ددمّّال داعدةّ ّبع خداّتقبدمّألخا اداّطخبحدااّتر اداّ ح.اقداّمددهّحقدايقّالحاداةّوتريددّإ قداذّالعلقداّاألوسدع.ّفدى

ّ.االحبالّيي ّأ ّتبدأّأويوباّبع معهّمبقفّإةخاوّأفضمّبعهّالدولّالرياياا

ّ

  االستنتاجات 

اّنعبقعدهّالدبع  ّأل ّأليةدحّأيطد ّفدىّالععامدمّمدعّالشدرقّاألوسدطّمخ دع  ّالرغتّمهّأ ّياند ّساكب ّع  ّا
ّ 19-زّع ددد ّالععامدددمّمدددعّةايحددداّ بفعدددديدنددددةّالعدددىّسدددعر ّ الالخ طقددداّسدددع ب ّذااّأولبيددداّم رفضددداّلدددإلدايةّ

ع ّإلدد ّواليااسدداّالرايةادداّاألمريكادداّتيددا ّآسددااّوأويوبدداّواألمددريكعععه ّفإ ددهّسايددّ عدددن اّالدددات ىّوالرددايةىببُّ
ّسااسااّإدايةّترام ّفىّالخ طقاب اّترام ّفىّالشرقّاألوسط ّحعثّنرىّياند ّأ ّل ّاألضرايّالعىّسبّ إا

 اداّمددهّمردداطرّالحددر ّوسددخحقّإنددرا ّيإعددادةّتشددغعمّبر امي دداّال ددبوي ّوةع ددقّتددللّاليدد بااّالخاضددااّ
ّ.ايع ىّيععدةّيشكمّمعزانداإسّر-الف يطع ىّ«اليلم»آفاقّ

اسعراتايااّأكثرّتخاسكًاّإ  ا)ّالحرو ّالل  ايااّفىّالخ طقاّوالعبدةّإلد ّالرادايّالدب بماسدىّيععخدّياند ّّقد
ّ.معّط را ّوتحدنداًّل ععاممّمعّأ مات ا ّ
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حهّخاّيعدّ يا ّالّساّ معع اويخكهّلباند ّالِب ا)ّع  ّإي ّالريا ّترام ّفىّم طقاّالشرقّاألوسطّفىّقضاياّ
ّ.فااّاليامدةّفىّالخ طقاّم  ّس باافىّتحقعقّتغععرااّفىّيع ّالخ 

 د ّعاّ ا ّع اهّفىّاليدابق ّلقدّأابحّالشرقّاألوسطّ"أقمّأمخااّيشكمّم حبت"ّيال يباّل باليااّالخعحدةّمخّ 
قاّفىّل  اتبععهّتاماياّ بفخا ّويع  ّالخيؤولاّاليايّ 2019حدّتعبعرّمقالّأثايّال ثعرّمهّال قاشّفىّالعامّ

وبامدا ّىّالب عداغب ّفدىّع ددّأالدريا ّيداياكّأوبامدا ّومداياّ دايلعه ّالخيدؤولاّاليدايقاّفدو ايةّالرايةااّفىّع دّ
حددبلّقددديةّوا دد طهّّى"ت  ددقّال اتبعددا ّفددىّمقال خداّإلدد ّأ ّالبقددقّقدددّحدا ّ"لبضددعّحدددّل عف عددرّالخعخ  دحعدثّ

ّ".ع  ّالع ثعرّع  ّالدن اماااّالدات ااّأوّالحيايااّالرايةااّل ي ااّالفاع اّفىّاإق ات

حّالديخقراطىّل رياسا ّةبّياند  ّوساكب ّفىّوضعّأفضدمّم  ّمىّم خاّالشرقّاألوسطّالعىّسعرث اّالخر ّ 

اّمقاي اّيععًداّعهّال بسّاليع ىّب   ّالخ طقاّالخيعع ا”ّيالعخحبي“ ّاقعرا ّويع ّو ايلعهّكثعرًاّع دماّنعب ّ 

تددهّإلدد ّالخ طقدداّمددرّ  زعبمدداّفددىّلعبادداّوسددبيياّوعاددامّدولدداّالرلفدداّالخّةّأتددرىّالحددرو ّاألم ادداي وبامددا ّالدد يّةر 

إ ّّوحّأ ّييعفعدّياند ّمهّم  ّالفراا ّفىّسبيياّوالعراق.ّومهّالخرةّ ّاإيمابى«ّداعش»ّت ظاتّي االعىّأسّ 
بدمددداّلدددتّيكدددهّبديةددداّترضدددىّالدددباقعععهّوالعقددددمععهّالددد نهّنرغبدددب ّفدددىّي يددداّالباليدددااّالخعحددددةّومدددىّت  دددىّوة

 .لخ طقاالعيكريّتخامًاّفىّا


