


 1 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

 القضية الفلسطينية وفريق السياسة اخلارجية األمريكي اجلديد
 أ. د. وليد عبد احلي 

 
 مقدمة:    

فراد الذين يقودون  مريكية، ويلعب األيشارك عدد من املؤسسات يف صنع السياسة اخلارجية األ
  أم يف ، سواء يف رائسة الدولة ، يف حتديد البدائل االسرتاتيجية هلذه السياسة املؤسسات دورا  هذه 

سي آي  )جهاز املخابرات املركزية األمريكية    أم يف  ،من القوميجملس األأم يف    ، وزارة اخلارجية
جلان اخلارجية يف السلطة التشريعية، انهيك عن اجلهات   أم يف  ،وزارة الدفاع  أم يف  ،CIA(  أي

ن هذه السياسة هلا قواعدها اليت أ..اخل، ومعلوم  .ي العامأغري الرمسية مثل مجاعات الضغط والر 
أ تضبطها دستوري   املؤسسات من انحية وبني  جرائيا  إ  و  أهنا حمصلة ملساومات بني هذه  ، كما 

 . من انحية أخرى يةاملؤسسات والبيئات احمللية والدول
ثلو  نقلة يف هذه السياسة اخلارجية    Donald Trump  فرتة الرئيس السابق دوانلد ترامب  ُتم

ال مريكيةاأل اتسمت  فقد  سياسة  ارجيةاخلسياسة  ،  أبهنا  ترامب  قبل  ابلقانون    األمريكية  مموهة 
ي وبعض فرتات  خصوصا  يف فرتات حكم احلزب الدميوقراطنسان  قراطية وحقوق اإلو الدويل والدمي

من    قيمي  ىل سياسة خارجية متحررة من أي ُتويهلكنها حتولت مع ترامب إ،  حكم اجلمهوريني
 . انحية، وأقل مؤسسية من انحية أخرى
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القادة اجلدد يف نطاق صياغة وتنفيذ السياسة    "برز "أوسنعمل يف هذه املقالة على رصد  
هم توجهات كل منهم، مث حتديد نقاط أوسط، حماولني حتديد  مريكية يف الشرق األاخلارجية األ

يف مريكية  املركزية للسياسة اخلارجية األ  المحالتالقي بينهم، وكيف سينعكس ذلك على امل
  ربع القادمة.خالل السنوات األالشرق األوسط 

    
 عضاء الفريق اجلديد:أواًل: أ

 Joe Biden :1 الرئيس جو ابيدن   .1
اعتمدت دراسة علمية متخصصة لشخصية ابيدن على منوذج حتليلي  

التشخيص    هو  ملعايري  ميلون  "قائمة   Millon Inventory ofمنوذج 

Diagnostic Criteria  "  12من    مؤشرا  متفرعا    170الذي يشتمل على  
 : هي للشخصية    بعاد رئيسية أ تغطي مخسة    ، للشخصية   ا  مقياس 

 )لغة اخلطاب ولغة اجلسد(. و التعبرييأالسلوك اللفظي      أ.  
    فعلي )املمارسة العملية(.السلوك الب.   

 )األفكار ومنهج التفكري(.  النموذج املعريف   ج. 

 )درجة االستقرار العاطفي والوجداين(.  املزاجية  د.    

 . (مستوى النرجسية لديهالصورة الذاتية )   .ـهـ
 

 
1 newspaper, 9/12/2020, he Washington PostT 

 https://www.washingtonpost.com/politics/2020/12/09/biden-israel-saudi-arabia-middle-east; 

Anne Marie Griebie and Aubrey Immelman, “The Political Personality of 2020 Democratic 

Presidential Nominee Joe Biden,” Working Paper No. 1.0, Unit for the Study of Personality in 

Politics, College of Saint Benedict and Saint John's University, August 2020, 

https://digitalcommons.csbsju.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1131&context=psychology_p

ubs; The Power of America’s Example: The Biden Plan for Leading the Democratic World to 

Meet the Challenges of the 21st Century, https://joebiden.com/americanleadership; Heather 

Hurlburt, “Inside Joe Biden’s Foreign-Policy Worldview,” Foreign Policy magazine, 

15/1/2021, https://foreignpolicy.com/2021/01/15/joe-biden-foreign-policy-relationships-

united-states; and Israel Hayom newspaper, 8/11/2020, 

https://www.israelhayom.com/opinions/back-to-the-clinton-era                                                   

 جو ابيدن

https://www.washingtonpost.com/politics/2020/12/09/biden-israel-saudi-arabia-middle-east/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/12/09/biden-israel-saudi-arabia-middle-east/
https://joebiden.com/americanleadership/
https://foreignpolicy.com/2021/01/15/joe-biden-foreign-policy-relationships-united-states/
https://foreignpolicy.com/2021/01/15/joe-biden-foreign-policy-relationships-united-states/
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 : أبرز مواصفات اجلانب السيكولوجي لديه وهيىل إوقد خلصت هذه الدراسة 
 %. 81.8مرن ولديه القدرة على التكيف مع التغريات:  أ. 
 %. 68.4االنفتاح االجتماعي والقدرة على التواصل مع اآلخرين:  ب.
 %. 62.5الثقة ابلنفس والقدرة على السيطرة:  ج.
 %. 50النزعة السادية للسيطرة على اآلخرين:  د.

لبايدن النفسية  الصحة  معدل  حساب  يف    وعند  والفرعية  الرئيسية  للمؤشرات  استنادا  
يساوي   معدال   أنه حقق  تبني  املقياس  62.3النموذج،  لتصنيفات  طبقا   جيد  معدل  وهو   ،%

 املعتمد. 
يف    لشخصية ابيدن من اجلانب السيكولوجي، تبني من التحليل أن ابيدن  2ويف دراسة أخرى

سياسته اخلارجية سيكون "منفتحا  يستمع للمستشارين واملسئولني، وهو زعيم تصاحلي وتوافقي  
وليس لديه مشروع كبري لتشكيل النظام الدويل بكيفية معينة، ويستجيب للتغريات، لكنه يفتقر  

 لإلرادة واالتساق املعريف لتحقيق أهداف سياسته". 

خصية ابيدن، فقد واجه ابيدن صدمات "إنسانية"  وميكن أن نضيف ملا سبق بعدا  آخر يف ش 
  1972على صعيد األسرة يبدو أهنا تركت أثرا  عليه، فبعد أسابيع قليلة من انتخابه جمللس الشيوخ سنة  

عاما ، قمتلت زوجته األوىل وابنتهما بينما أصيب ابنيهما جبراح خطرية    29وكان عمره حينها  
ه ابلسرطان، مما دفع ابيدن لعدم الرتشح لالنتخاابت  تويف ابن   2015يف حادث سري. ويف سنة  

، كان متزوجا  من يهودية على غرار أخته  Beauعلما  ان ابنه هذا، بيو    ، 2016الرائسية سنة  
، اليت كانت متزوجة من يهودي أيضا ، وهو ما شكل جسرا   Ashley)ابنة ابيدن( وهي آشلي  

 3لعالقات ابيدن مع اجملتمع اليهودي. 

 
2  1968: A Test of –L. S. Etheredge, “Personality Effects on American Foreign Policy, 1898

Interpersonal Generalization Theory,” American Political Science Review journal, 72(2) 1978, 

pp. 434–451; and S. G. Walker (ed.), Role Theory and Foreign Policy Analysis (Duke 

University Press, 1987), pp. 161–198.                                                                                             
3  s on Israel of U.S. Presidential Candidates 2020: Joe Biden, site of Jewish Virtual Library, View

https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-joe-

biden                                                                                                                                               

https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-joe-biden
https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-joe-biden
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  عاما    36أمضى  فقد    أما اجلانب االخري يف شخصية ابيدن فهو اخلربة السياسية الطويلة،
مبا يف ذلك رئيس جلنة الشؤون   ،وتقلد العديد من األدوار الرئيسية هناك  ،يف جملس الشيوخ

حياء عناصر الثقافة السياسية القدمية، اليت سقطت على اهلامش إل   وهو ما يؤهلهاخلارجية،  
 . أكثر تصادمية واستقطااب  سياسي  واستبدلت بنظام

ىل أن  إ  الضروري التنبيه مسبقا  ، من  ات الدراسهذه  فإذا انتقلنا للتأويل السياسي لنتائج  
خصوصا     و احلاكمألدور السمات السيكولوجية للرئيس    نسبيا    املؤسسة السياسية تبقى كاحبا  

غفال البعد الشخصي للزعيم قد يقود لنتائج مضللة، ولعل الدراسة اليت إ، لكن  إذا ُتادى
بعد توليه للحكم   كيني لشخصية ترامبيمن علماء النفس األمر   عاملا    35سبق أن وضعها  

على دقة عالية يف تشخيص فيما بعد  دلت    سابقة، وقمنا مبناقشتها يف دراسة    ،أبيم قليلة
 4سلوكه السياسي.

عاله، ميكن توقع أشخصية ابيدن يف النموذج املشار له  السابقة لتحليل    وبناء على النتائج 
 سلوكه السياسي بشكل عام على النحو التايل:

املتطرفني من    وتوافقا    ا  أكثر تصاحلسيكون  أ.   وفئات  اجلمهوريني  )مع  الداخلية  البيئتني  مع 
الدينيني( واملتطرفني  ودوليا (، العنصريني  )إقليميا   اخلارجية  والبيئة  كثر  أدارته  إوستكون    ، 

أي    استقرارا   فيها،  العاملني  الفريق سيجعل  أيف كوادر  لعمل  ميله  تغيريا  أدارته  إن  يف   قل 
للنزعة العسكراترية مع البيئة الدولية ومع   قل ميال  ألرتامب(، وسيكون    ُتاما    )خالفا    االعبيه

يران إعلى ختفيف التوترات مع الصني و   نه سيعمل تدرجييا  أاحللفاء واخلصوم، وهو ما يعين  
وكوري   تفهما  أ الشمالية، وسيكون  وفنزويال  األطلسي    ه ملطالب حلفائ   كثر  قوات حلف  يف 

سي    ، North Atlantic Treaty Organization (Nato))الناتو(   يف ال  نفاق  اإل   جمال   ما 
العاملية  الدفاعي  الصحة  ملنظمة  عودته  ولعل   ،World Health Organization (WHO)  

 
4  Region and Its Future  Hay, Academic Article: Trump’s Tour in the Arab-Walid ‘Abd al

Implications,  site of Al-Zaytouna Centre for Studies & Consultations, 1/6/2017, 

https://eng.alzaytouna.net/2017/06/01/academic-article-trumps-tour-arab-region-future-      

implications-dr-walid-abd-al-hay/#.YBJVYU_is2w                                                           
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وسيا،  مع ر  3واتفاقية املناخ، وامليل لتمديد عمل اتفاقية ستارت    وغريها من اهليئات الدولية، 

هذا   على  مؤشرات  معينة،  لدول  السفر  قيود  وإلغاء  املكسيك،  مع  اجلدار  بناء  ووقف 
استغالل    …التوجه متناسبة مع قدرة خصومه على  التصاحلية ستكون  النزعة  لكن هذه 

 كثر قابلية لتأثري اللوبياتأن شخصيته ستجعله  إفعلى املستوى الداخلي ف  ؛ نزعته التكيفية
ذا تعاملت معه بذكاء  إ  خصوصا    ،خرىو مجاعات املصاحل األأالداخلية مثل اللويب اليهودي  

 ، وهو ما ينطبق على الدول األخرى عند التعامل مع إدارته. وخربة
بل  "  كثر ُتاسكا  أن يقدم صورة  أ  ،الفلسطيين املقاوم  حتديدا    ،عليه، على الطرف العريب  ءوبنا   

  انطباعا    يوجدن  أ، و "صفقة القرن"لتسوية اليت بنيت على  جهة تداعيات املوا   وثباات  عقالنيا "
على  أب قادر  احللفاء  "تصعيد"نه  مع  توثيق عالقاته  من خالل  املنطقة    ، يرانإ)  التوتر يف 

بلوماسيني لكل من الصني وروسيا، بل  ي رسال مفاوضني ودإو   (،واليمن   ، وحزب للا   ة، وسوري
ل مدروس بشك"  و الضفة الغربيةأوالقيام ببعض العمليات العسكرية يف الداخل الفلسطيين  

 . " دارة ابيدنإمتناسب مع سلوك و 
وشركات   Pentagon  ن سلطة البنتاغونأيبدو    ب.

األإ من  نتاج  عدوانية  أكثر  ستكون  سلحة 
ألن التوتر يف املنطقة    "، تصاحلية الرئيس اجلديد"

 .يعزز استمرار مشرتيت السالح
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يف    خصوصا  للوضع الداخلي،  بشكل واضح  وىل من رائسة ابيدن متجهة  ستكون الفرتة األ    ج.
  ، (COVID-19أو    19-)كوفيد  : متابعة تداعيات جائحة الكوروان أربعة هي  قطاعات 

 خريا  أو   ،مريكية عالمي يف الساحة األالتوتر العنصري والتجاذب اإل  ختفيفمث العمل على  
، ومعاجلة تداعيات حماكمة ترامب يف جملس  نعاش االقتصاديالعمل على إعادة دورة اإل

 الشيوخ األمريكي.
إل    د. األسيميل  الدور  الدوليةعادة  املنظمات  يف  األأوسيكون    ،مريكي  جتاه  عدائية  مم قل 

الدولية  ،نسانوجلان وتقارير حقوق اإل  ،املتحدة مبقدار ضغوط    ،واملنظمات واالتفاقيات 
 الطرف اآلخر عليه.

الدمي إ    هـ. احلزب  وزن  الكوجنرسو ن  يف  نزعته  إمريكي،  األ  Congress  قراطي  جانب  ىل 
اجلمهوريني من  قطاع  مع  نسبيا    ،التصاحلية  يدعم  القرارات    قد  اختاذ  على  قدرته 

 االسرتاتيجية الداخلية واخلارجية. 
 : وهي نصل للنتيجة العامة ،وعليه 

 توِجدو جهة ألكل دولة بقدر معني، دون مبالغة يف ذلك،  قد مييل ابيدن لالستجابة 
 .ب"أكرب من االضطرا  له قدرا    "ستوِجد هنا أب  لديه انطباعا  

والتحليل النفسي    فتتمثل من خالل تصرحياته  ،سطيينأما حدود موقفه من املوضوع الفل  
  يف اجلوانب التالية: له
ييده  أت  منقد املستوطنات: لقد أعلن ابيدن يف مناسبات عديدة عد  أ.  

، وهو  1967  سنةاحملتلة  الفلسطينية  راضي  لبناء املستوطنات يف األ
الذي مل يكن  أ ترامب  فيه عن    ، هبذا املوضوع  مهتما  مر خيتلف 

وهنا ال بد  من التذكري بواقعة سابقة تصادم    قرب لشرعنته.أوكان  
بيغن  مناحيم  األسبق  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  فيها  ابيدن 

Menachem Begin  ،  املساعدات أبن  ابيدن  أبلغه   مناحيم بيغنعندما 
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ب تتأثر إذا استمرت سياسة االستيطان، فرد عليه  لـ"إسرائيل" قد  يغن "ال هتددان  األمريكية 
علما  أبن ابيدن أبدى تعاطفه مع "إسرائيل" يف مناسبات عديدة، بل ووصف    ،مبساعداتكم"

 5نفسه أبنه "صهيوين". 
عادة السفارة إبيب: يدرك ابيدن أن  أتل  األمريكية إىل    السفارةسيكون أكثر ترددا  إلعادة  ب.  

رد فعل قوي من "إسرائيل" واللويب اليهودي وشرحية واسعة   ستوِجدىل تل ابيب  إمريكية  األ
مريكي، ومع غياب الضغط العريب يف هذا اجلانب، جنيليني والعنصريني يف اجملتمع األمن اإل 

مقابل   ،من تداعيات غض الطرف عن بقاء سفارة بالده يف القدس  ن ابيدن لن يكون قلقا  إف
 .والذي سبق أن أغلقه ترامب ة يف واشنطنفتح مكتب البعثة الفلسطيني مثال   ن يعيدأ

النووي مع  ج.   ن اآلفاق مفتوحة لعودة إف  ،للتصرحيات والتوجهات العامة  طبقا  :  يرانإاالتفاق 
ن  أما  تفاوض مبستوى معني بني واشنطن وطهران يف موضوع العودة لالتفاق النووي، ال سي  

قراطي سيعملون على ذلك، لكن و داخل احلزب الدمي  Barack Obama  أوابماابراك  نصار  أ
وتقدمي تنازالت لالتفاق    مريكيةن يتم ربط العودة األأاخلطورة يف هذه املفاوضات احملتملة  

ومن ضمنها   ،يرانية يف املنطقةما يف نطاق رفع العقوابت ببعض السياسات اإلسي   يران الإل
 الفلسطيين. يراين يف املوضوع حتجيم الدور اإل

 
5  Views on Israel of U.S. Presidential Candidates 2020: Joe Biden, site of Jewish Virtual Library, 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-joe-

biden                                                                                                                                               

https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-joe-biden
https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-joe-biden
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سيواصل تعزيز التطبيع: تشري تصرحيات ابيدن وعدد غري قليل من فريقه السياسي )كما      د.
يعأسنبني(   عامال    دنه  املنطقة  إجيادعلى    مساعدا    التطبيع  سياسي يف  وجعل   ،استقرار 

 سرائيلي.املفاوض الفلسطيين يف وضع أكثر قابلية للمساومة مع الطرف اإل

ي    هـ. األأالت  واصللن  اجلوالن: ييد  لضم  مريكي 
ضم  شك   من  ترامب  موقف  اجلوالن    ل 

السياسات    خمالفا    موقفا    "سرائيلـ"إل لكل 
ن  أ رجح  مريكية املعلنة يف هذا اجلانب، واألاأل

)موقف ترامب(   ابيدن لن جياري احلالة الشاذة
 قراطي،و يف حزبه الدمي  خصوصا  على حساب االجتاه السائد يف السياسة األمريكية التقليدية  

الربط بني تقدمي التنازالت يف اجلوالن على حساب "مقايضة"   ه لن يغفل إمكانية حماولةلكن
 بعض جوانب املوضوع الفلسطيين.يف مع سورية ما 

اعتمدان على خطاابت ابيدن  .  و اخلليج يف جماالت حقوق إذا  يف حتديد موقفه من دول 
اليمن اإل يف  واحلرب  مع إف  ،نسان  والتقارب  التطبيع  من  ملزيد  تتجه  قد  اخلليج  دول  ن 

مريكي ابجتاه غض عالم األيف مساندة اللويب اليهودي يف الكوجنرس واإل  أمال    ،"إسرائيل"
يف اجلانب الفلسطيين.   مر تعقيدا  مريكية، وهو ما يزيد األالطرف عن هذه االنتقادات األ

مر مقلق للمملكة قد أإن وصف ابيدن يف أحد خطاابته السعودية ابلدولة "املنبوذة" هو  
   6"إسرائيل". ابجتاه   Appeasement Policyيدفعها لسياسة االسرتضاء أكثر 

 
6 The Washington Post newspaper, 9/12/2020, 

https://www.washingtonpost.com/politics/2020/12/09/biden-israel-saudi-arabia-middle-east     
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التنبه    .ز الضروري  بعض  أ ىل  إ من  ابيدن أ ن  فريق    عضاء 
قل للشرق  أ يالء عناية  إ حيثونه على    ، كما سنرى ،  املهمني 

مر عاجله الكثري  أ وسط والرتكيز على شرق آسيا، وهو  األ 
الباحثني األ  الرتاجع احلاد يف  سي    مريكيني ال من  بعد  ما 

األ  املنافسة  االعتماد  وتزايد  اخلليج  نفط  على  مريكي 
الباسيفيكي األ  منطقة  يف  الصينية  جانب  مريكية  إىل   ،
يف  األ  الزائد  والتمدد  املتحدة،  للواليت  الدفاعية  عباء 

بول كينيدي   األمريكية كما وصفه  على   ، Paul Kennedyاإلمرباطورية  ينطوي  أمر  وهو 
 7جيابيات من انحية وسلبيات من انحية أخرى للموضوع الفلسطيين. إ

 Kamala Harris :8 ال هاريساانئب الرئيس: كام .2
ا االصول  ذات  هاريس  شخصية  أبأ-ألفروتتسم  لديها  سيوية  ن 

وهو ما يعطيها القدرة على ،  "كاريزما" تتغذى على طموحها وجاذبيتها
انفعاالهتا  على  تسيطر  "ال  لكنها  الحرتامها،  اآلخرين  ودفع  القيادة 

ونظرا  حياان  أ إمهوف  ".  دوغالس  احملامي  زوجها   Douglas  ألن 

Emhoff  ثر على توجهاهتا  فقد يرتك ذلك بعض األ  ، يهودي الدينة
 9. "سرائيلـ"إلالقوي ييده ىل أتإشار أمريكي عالم األن اإلأما ال سي   ،السياسية

 
 

7  Called Pivot to Asia,” -Joshua A. Parker and David A. Anderson, “The Reality of the So

InterAgency Journal, Command and General Staff College Foundation Press, Simons Center 

for Interagency Cooperation, Vol. 7, Issue 1, Spring 2016, pp. 5–14.                                              
8  Views on Israel of U.S. Presidential Candidates 2020: Kamala Harris, Jewish Virtual Library, 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-

kamala-harris; and Anne Marie Griebie, Aubrey Immelman and Yitao Zhang, “The political 

personality of 2020 Democratic vice-presidential nominee Kamala Harris,” Working Paper No. 

1.0, Unit for the Study of Personality in Politics, College of Saint Benedict and Saint John's 

University, September 2020, http://digitalcommons.csbsju.edu/psychology_pubs/131                 
9 , 11/1/2021,The Washington Post 

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/doug-emhoff-kamala-harris-

husband/2021/01/11/30ec038a-50e5-11eb-83e3-322644d82356_story.html 

 بول كينيدي

 ال هاريساكام

https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-kamala-harris
https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-kamala-harris


 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                   10        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما مواقفها السياسية املعروفة، فقد تبني من عدد من الدراسات ما يلي: أ
املقربني جدا      أ.   اليهودية    تعد هاريس من  الضغط  الشؤون  خصوصا   من مجاعات  جلنة 

)أيباك(   اإلسرائيلية  األمريكية   The American Israel Public Affairs  العامة 

Committee (AIPAC) . 
 ".سرائيلـ"إتؤيد استمرار الدعم العسكري والسياسي ل ب.

  وابما ابالمتناع عن استخدام أعضاء جملس الشيوخ الذين رفضوا قرار أكانت من ضمن    ج.
  يدين ضم   Security Council من الدويلقرار صدر يف جملس األ ضد    Veto الفيتو

 . الغربية الضفة "سرائيل"إ

 . ترى ضرورة استمرار احلملة ضد مناهضي السامية    د.

ترفض التجاوب مع حركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوابت )يب دي أس(      ه.
Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaign . 

الفلسطيين أالدولتني شريطة    حل    ؤيدت    .و الطرفني  التفاوض بني  يتم ذلك من خالل  ن 
 . من الطرفنيدون تدخل من أي جهة لفرض احلل على أي و  ،سرائيليواإل

 . منـ"إسرائيل" وحبقها يف الوجود واألبالتنظيمات اليت ال تعرتف  العمل ضد  تساند    . ز

 .نسانتطالب "إسرائيل" ابحرتام حقوق اإل . ح

 ترفض بناء املستوطنات يف الضفة الغربية. . ط
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 Antony Blinken:10نتوين بلينكني  أوزير اخلارجية  .3
  2013  بني سنيت  ملستشار األمن القومي  عمل بلينكني انئبا  

  2015لوزير اخلارجية األمريكية بني    ، كما عمل انئبا  2015و
، وهو ينتمي للدينة اليهودية من جانب األم واألب 2017و

سواء، وقد عمل خالل احلملة االنتخابية لبايدن على   على حد  
فتح قنوات التواصل بني مجاعات الضغط اليهودية وبني احلملة 

السياسي،   ولفريقه  لبايدن  يف أتتمثل  و االنتخابية  مواقفه  برز 
 اآليت:

عدائية، بل هو من مريكيني نظرة  بلوماسيني األيىل األمم املتحدة كالكثري من الدإال ينظر     .  أ
على الرغم لدى "إسرائيل"    ا  جيابيإمم املتحدة، وهو أمر ال جيد صدى  دعاة تفعيل دور األ

نه مع أمم املتحدة، أي  لـ"إسرائيل" يف األ  الواليت املتحدة  مهية مساندةأىل  إشار  أنه  أ  من
 وسط.مم املتحدة يف خمتلف القضاي إال يف الشرق األتنشيط دور األ

ي شروط سياسية، وهو  برز دعاة عدم ربط املساعدات لـ"إسرائيل" أبأحد  أميثل بلينكني    .ب 
مريكية على الضغط على "إسرائيل" النتهاج سياسات معينة، بل حيرر  أمر يضعف القدرة األ

 سرائيلي من هذا القيد.صانع القرار اإل
 بيب. أىل تل إمريكية ال يطالب بعودة السفارة األ  .ج
 يب دي أس. أحد املناهضني ألي نشاط من نشاطات حركة يعد     .د

 
10  -stands-blinken-https://www.timesofisrael.com/whereSite of The Times of Israel, 24/11/2020, 

on-jewish-issues-from-immigration-to-israel; site of Cleveland Jewish News, 

https://www.clevelandjewishnews.com/jns/biden-s-foreign-policy-appointments-and-what-

they-might-mean-for-israel/article_c1a63f48-33e5-578a-9d1f-43a10ac87c3b.html; The New 

York Times newspaper, 31/1/2017, https://www.nytimes.com/2017/01/31/opinion/to-defeat-

isis-arm-the-syrian-kurds.html; and Jacob Kornbluh, A closer look at Biden’s foreign policy 

team, site of Jewish Insider, 24/11/2020, https://jewishinsider.com/2020/11/biden-blinken-

foreign-policy                                                                                                                                   

 نتوين بلينكنيأ

https://www.clevelandjewishnews.com/jns/biden-s-foreign-policy-appointments-and-what-they-might-mean-for-israel/article_c1a63f48-33e5-578a-9d1f-43a10ac87c3b.html
https://www.clevelandjewishnews.com/jns/biden-s-foreign-policy-appointments-and-what-they-might-mean-for-israel/article_c1a63f48-33e5-578a-9d1f-43a10ac87c3b.html
https://www.nytimes.com/2017/01/31/opinion/to-defeat-isis-arm-the-syrian-kurds.html
https://www.nytimes.com/2017/01/31/opinion/to-defeat-isis-arm-the-syrian-kurds.html
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هذه    .ه ملواجهة  سياسة  أي  يقرتح  ال  لكنه  املستوطنات  بتوسيع  نتنياهو  سياسة  يعارض 
 سرائيلية. السياسة اإل

ن اجلانب  أضواء، وهو ما يعين  عن األ  مريكية بعيدا  سرائيلية األبقاء اخلالفات اإلمييل إل    .و
 وسط. من إدارته للتفاوض يف الشرق األ السري يشكل جزءا  

 حلل الدولتني. فراد الفريق األكثر اتييدا  أيعد من ضمن    .ز

أتييدا    .ح مع    يبدي  للتفاوض  املواجهة    ه نأيران، كما  إللعودة  انتهاج سياسات  لعدم  مييل 
 العسكرية معها.

انتقد سحب ترامب لبعض القوات  وقد  ،  ةكراد يف سوريبرز دعاة تسليح األأيعد من    .ط
 . ةمريكية من مشال سورياأل

 Jacob Jeremiah Sullivan:11من القومي جاكوب سوليفان  مستشار األ .4
يف فريق ابيدن للسياسة اخلارجية واألمن   سنا  يعد سوليفان األصغر  

من القومي  (، وقد عمل يف وزارة اخلارجية وجملس األعاما    44)  القومي
هيالري كلينتو مريكي  األ من  وابراك    Clinton Hillaryن  مع كل 

ابيدن  جو  مع  القومي  لألمن  مستشارا   أنه كان  جانب  إىل    أوابما، 
للرئيس انئبا   النووي مع    ،عندما كان  االتفاق  كما كان ضمن خرباء 

، وهو أقل ميال  ألدجلة السياسة اخلارجية، ويرى أن القوة األمريكية يرانإ
 اخلشنة ال تنتج مكاسب ابلضرورة.

 برز توجهاته يف نطاق السياسة اخلارجية يف: أوتتمثل   
 .  مريكي ابختاذ القرارات الدوليةالتحالفات الدولية وعدم التفرد األاالهتمام ببناء   . أ

 
11  -can-news/israel-https://www.jpost.com/israelnewspaper, 24/11/2020,  The Jerusalem Post

sleep-easy-with-bidens-top-foreign-policy-picks-analysis-650147; Politico newspaper, 

27/11/2020, https://www.politico.com/news/2020/11/27/jake-sullivan-biden-national-

security-440814; site of algemeiner, 19/1/2021, 

https://www.algemeiner.com/2021/01/19/questions-for-incoming-national-security-advisor- 

jake-sullivan; and Politico, 3/4/2015, https://www.politico.com/story/2015/04/hillary-

clintons-secret-iran-man-116647                                                                                                      

 جاكوب سوليفان

https://www.jpost.com/israel-news/israel-can-sleep-easy-with-bidens-top-foreign-policy-picks-analysis-650147
https://www.jpost.com/israel-news/israel-can-sleep-easy-with-bidens-top-foreign-policy-picks-analysis-650147
https://www.politico.com/news/2020/11/27/jake-sullivan-biden-national-security-440814
https://www.politico.com/news/2020/11/27/jake-sullivan-biden-national-security-440814
https://www.politico.com/story/2015/04/hillary-clintons-secret-iran-man-116647
https://www.politico.com/story/2015/04/hillary-clintons-secret-iran-man-116647
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 درجة التطابق بينه وبني وزير اخلارجية بلينكني عالية مما جيعل قدرهتما على احلركة أكرب.ب. 

السري مع اإل.  ج التفاوض  النووي  شارك يف  الربانمج  يف سلطنة   2012  سنةيرانيني خبصوص 
عن امتالك السالح   بعيدا    ايران بغرض جذهبإوعليه سيعمل على العودة للتفاوض مع    مان،عم 

مبساندة املعارضة اإليرانية )حركة اخلضر    2009سنة  . لكن مطالبته اإلدارة االمريكية  النووي
املناهضة للرئيس أمحدي جناد( تشري إىل أنه قد يعود للتواصل مع املعارضة اإليرانية كأحد  

 على إيران. أدوات الضغط

  ، 2012سنة    غزة   املقاومة يف   مع   اإلسرائيلية   طالق النار يف املواجهة إ يف ترتيب وقف    لعب دورا    .  د
وتبدي بعض األوساط اإلسرائيلية بعض التوجس من مواقفه جتاه الفلسطينيني إذا ما قورن 
الفلسطينية على أهنا سبب   للمشكلة  السياسيني األمريكيني خصوصا  يف رؤيته  بغريه من 

 عدم االستقرار يف الشرق األوسط.
ابيدن.  ه  فريق  أعضاء  اإلنسان    أكثر  ممارسات حقوق  جمال  ومصر يف  السعودية  لنقد  ميال  

األسلحة  أنواع  بعض  بيع  لوقف  املؤيدين  ضمن  من  يكون  وقد  فيهما،  والدميوقراطية 
 للسعودية.

 Lloyd Austin :12وزير الدفاع لويد أوسنت  .5
ابيدن دفاعه    وصف  لديه  أبوزير  على "ن  القدرة 

وزارة    ود يتوىلس  أ  ول  أ، وهو  "املواقف املتأزمة التصرف يف  
(  عاما    41طول خربته العسكرية )   على الرغم منالدفاع، و 

له   يسبق  لكن خربته  أمل  سياسي،  منصب  أي  توىل  ن 
مهمة، فهو قاد قوات الواليت   وسطية عسكري  أالشرق  

 
12 The Times of Israel, 9/12/2020, 

https://www.timesofisrael.com/biden-pitches-retired-general-lloyd-austin-for-us-secretary-of-

defense                                                                                                                                          / 

 لويد أوسنت
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العراق على  احلرب  يف  قائدا    ،املتحدة  امل   وعمل  األاأل  ركزيةللقيادة  الشرق  يف  وسط  مريكية 
 .الكبري
وميكن التعرف على صورة الشرق األوسط يف ذهنه من خالل بعض مشاركاته يف بعض  

 13الندوات األكادميية، فهو يعتقد أن الشرق األوسط: 
 منطقة يغلب على واقعها الفوضى واملفاجآت.    . أ 

  الفرعية يغلب على السمة العامة لصراعات املنطقةأن التفتت املذهيب وتنامي دور الثقافات  . ب 
 على حساب اهلويت القومية. 

التطرف والفساد والبطالة   .  ج العربية تتضح مظاهره يف  السياسية  البنيوي يف األنظمة     اخللل 
 واالستبداد.

املنطقة، وأن التدخالت  يرى أن عبور الشرق األوسط إىل االستقرار جيب ان يوكل إىل سكان      .  د
العسكرية األمريكية يف املنطقة مل تعِط النتائج املرجوة، وأن األولوية جيب أن تكون للعمل 
الديبلوماسي. ويرى أوسنت أن التدخل السعودي يف اليمن سيصل إىل الفشل وسيرتك آاثرا   

 األمريكية.  سلبية على املنطقة، وسيجعل السعودية أكثر اعتمادا  على أجهزة املخابرات 

 
13  A Brookings Center for Middle East Policy, United States  ,in Transition The Middle East

Central Command Conference, Washington, D.C., 22/7/2015, 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Centcom-Proceedings-FINAL.pdf; 

Mark Perry, “Lloyd Austin Isn’t Who You Think He Is,” Foreign Policy, 16/12/2020, 

https://foreignpolicy.com/2020/12/16/lloyd-austin-isnt-who-you-think-he-is; The Jerusalem 

Post, 8/12/2020, https://www.jpost.com/middle-east/will-austins-appointment-see-israel-

move-from-eucom-to-centcom-651479; and Statement of General Lloyd J. Austin Iii 

Commander U.S. Central Command before the House Armed Services Committee on the 

Posture of U.S. Central Command, 3/3/2015, site of The U.S. House of Representatives, 

Document Repository, https://docs.house.gov/meetings/AS/AS00/20150303/103076/HHRG-

114-AS00-Wstate-AustinUSAL-20150303.pdf                                                                               

https://foreignpolicy.com/2020/12/16/lloyd-austin-isnt-who-you-think-he-is/
https://foreignpolicy.com/2020/12/16/lloyd-austin-isnt-who-you-think-he-is/
https://www.jpost.com/middle-east/will-austins-appointment-see-israel-move-from-eucom-to-centcom-651479
https://www.jpost.com/middle-east/will-austins-appointment-see-israel-move-from-eucom-to-centcom-651479
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يرتبط أوسنت بعالقات صداقة وثيقة مع وزير الدفاع اإلسرائيلي      .ه
املركزية  Benny Gantzبين جانتس   القيادة  توليه  أثناء  ، ويف 

كانت "إسرائيل" تتبع القيادة   CENTCOMللواليت املتحدة  
األوروبية، لكنه عرب  عن رغبته يف التعاون مع "إسرائيل" اليت يؤكد 

"إسرائيل"  منطقة  أنه معين بقدر كبري مبصاحلها. ومع نقل تبعية  
ترامب، فإن اجملال   املركزية يف األيم األخرية من عهد  للقيادة 

" مع  تعاونه  من  أوسنت  ليزيد  رحابة  أكثر  إسرائيل"،  سيكون 
سيجعل ذلك أكثر "إسرائيل"  ن التطبيع العريب مع  أخصوصا   

 يسرا .

  أبدى أوسنت حتذيرات عديدة من عالقات محاس وحزب للا حتديدا  مع إيران، وهو يرى    . و
 يف ذلك أمرا  يهدد األمن اإلسرائيلي.

األمريكية  مدير    . 6 املركزية  املخابرات  أي ) جهاز  آي  برينز   (سي   William  وليم 

Burns :14 
يف عدد من الدول من بينها دول عربية، وهو    عمل وليم برينز سفريا  
بطالقة،  العربية  للسالم    يتحدث  ملؤسسة كارنيجي  رئيسا   كما عمل 

  Carnegie Endowment for International Peaceالدويل  
البحثية األمريكية، إىل جانب أنه عمل مع مخسة رؤساء وعشرة وزراء  

 خارجية أمريكيني. 

 
14  -diplomat-veteran-taps-https://www.timesofisrael.com/bidenThe Times of Israel, 11/1/2021, 

william-burns-to-head-cia; Haaretz newspaper, 12/1/2021, https://www.haaretz.com/middle-

east-news/.premium.HIGHLIGHT-biden-william-burns-cia-director-where-iran-policy-

israel-1.9441607; and William J. Burns, “An End to Magical Thinking in the Middle East,” 

site of Carnegie Endowment for International Peace, 8/12/2019, 

https://carnegieendowment.org/2019/12/08/end-to-magical-thinking-in-middle-east-pub-

80520, sited from The Atlantic magazine.                                                                             

 بين جانتس

 وليم برينز

https://www.timesofisrael.com/biden-taps-veteran-diplomat-william-burns-to-head-cia/
https://www.timesofisrael.com/biden-taps-veteran-diplomat-william-burns-to-head-cia/
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium.HIGHLIGHT-biden-william-burns-cia-director-where-iran-policy-israel-1.9441607
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium.HIGHLIGHT-biden-william-burns-cia-director-where-iran-policy-israel-1.9441607
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium.HIGHLIGHT-biden-william-burns-cia-director-where-iran-policy-israel-1.9441607
https://carnegieendowment.org/2019/12/08/end-to-magical-thinking-in-middle-east-pub-80520
https://carnegieendowment.org/2019/12/08/end-to-magical-thinking-in-middle-east-pub-80520
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هبذا    منا  أ كثر  أ "إسرائيل"  ن  أ ويرى    ، يران إ من املدافعني بقوة عن االتفاق النووي مع  ويعد برينز  
نتنياهو. وميثل برينز    االتفاق خالفا   نق  أ حد  أ لرؤية  السياسة اخلارجية لرتامب، وهو ميال  برز  اد 

يف    سي آي أي دراسته احلديثة، وهو ما اتضح يف إسهامه مع  يف    يعرضها بلوماسية الظل كما  ي لد 
 التخلي عن  ترتيب وقف إطالق النار يف غزة، ويف اقناع الرئيس اللييب السابق معمر القذايف يف 

مشروعه النووي، ويف ترتيب عقد االتفاق النووي مع إيران، وتعزيز عالقات بالده مع اهلند، وانتقد  
سياسات ترامب بقوة دون ذكر امسه إال يف الفصل األخري من الدراسة، كما أنه يؤكد على أن  

هي مرحلة عابرة، وأن  "األحادية القطبية" اليت ُتتعت فيها الواليت املتحدة بعد احلرب الباردة  
هلا من وضعه يف   بد   تراجعا  ال  األخرى ستعرف  الدولية  القوى  املتحدة شأهنا شأن  الواليت 

 15االعتبار، وأن عليها أن ال تفرط يف االعتماد على "قواها اخلشنة" يف عالقاهتا الدولية. 
كراد"،  انة لأل ذلك "خي   ورأى   ة، االنتقادات لسحب ترامب لبعض قواته من سوري   برينز   وساند 

وسط ولكنها أحد الالعبني  ن الواليت املتحدة مل تعد املهيمن الوحيد يف سياسات الشرق األ وأ 
نظره من  وحيدد    . املهمني  املتحدة  أ   ، وجهة  الواليت  على  يف  أ ن  تتواضع  جناز  إ على    ثقتها ن 

ال على القدرة    املدعومة عسكري  بلوماسية  ي ركز على الد ت ن  أ وسط، و التحوالت العميقة يف الشرق األ 
 . بلوماسية الحقا  ي العسكرية اليت تربرها الد 

مريكا على تشكيل  أ وسط يبالغون يف قدرة  ن حلفاء الواليت املتحدة يف الشرق األ أ ويرى برينز  
 وسط على النحو التايل: وضاع يف هذه املنطقة، وحيدد رؤيته للوضع يف الشرق األ األ 

سياسية يف مناطق  - مريكا تواجه حتديت جيو أ ن  أ و   ، مريكا مهية أل أ قل  أ صبح  أ وسط  الشرق األ ن  أ أ.    
 الشرق اآلسيوي. خصوصا     خرى تستحق االنتباه هلا أ 
وسط مثل: حرية  ن النقطة السابقة ال تعين عدم وجود مصاحل للواليت املتحدة يف الشرق األ أ ب.  

صدقاء الواليت املتحدة من هتديدات  أ من  أ والوصول ملصادر الطاقة يف اخلليج، وضمان    ، املالحة 

 
15 The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its  William J. Burns,

                                     424.–236, and 388–146, 293–2019), pp. 112(Random House,  Renewal 
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رهابية ذات قدرة تتجاوز حدود املنطقة،  إ قليمية، واحليلولة دون ظهور مجاعات  إ و  أ قوى خارجية  
 ار الشامل يف املنطقة. م سلحة الد أ ومنع انتشار  

جراء حتديثات اجتماعية  إ ساس ضرورة  أ ن تقوم عالقة الواليت املتحدة مع دول اخلليج على  أ جيب    ج.  
  ا وسياسية، ووقف حرب اليمن، والتوقف عن التدخل يف ليبيا والسودان والتوقف عن صراعاهت 

 يران. إ الداخلية، وضرورة قبول العودة لالتفاق النووي مع  

غلبية  أ ردن فيها  بني البحر املتوسط واأل   ، "إسرائيل" ،  قامة دولة واحدة إ كيف ميكن    : تساءل برينز   د.  
األ  يهدد  احلل  الفلسطينيني  "إسرائيل"  ن  أل   ، ردن عربية، فهذا  ترحيل  تعمل على  اجلوار  إ قد  ىل 

 ، وأن احلل األفضل هو العودة حلل الدولتني. ردين، مما قد يزعزع املنطقة من جديد األ 

 وروبية يف مشكالت املنطقة يف االعتبار. خذ وجهة النظر األ أ ضرورة  يرى    ه.  

 

  رينفيلدغمم املتحدة: ليندا توماس  األ  لدى   ةمريكياألللوالايت املتحدة    وبة الدائمةدنامل  . 7
Linda Thomas Greenfield :16 
مم املتحدة ليندا مريكية اجلديدة لألليس لدى املندوبة األ

األ  غرينفيلد الشرق  شؤون  يف  قوية  ترتكز إذ  وسط،  خربة 
يف   الدوليةإخربهتا  واملنظمات  نظرهتا    ،فريقيا  جيعل  مما 
مريكية  للتوجهات األ  مم املتحدة ليست استمرارا  العدائية لأل

 التقليدية خصوصا  يف وزارة اخلارجية. 
من جمرد صدى يف رجح ستكون يف جملس األوعلى األ

املوضوع خارجيته    حتديدا    ،هذا  ووزير  ابيدن  من  لكل 
 من القومي. ومستشاره لأل

 
16  -foreign-s-https://www.clevelandjewishnews.com/jns/bidenSite of Cleveland Jewish News, 

policy-appointments-and-what-they-might-mean-for-israel/article_c1a63f48-33e5-578a-

9d1f-43a10ac87c3b.html; and Jacob Kornbluh, A closer look at Biden’s foreign policy team, 

site of Jewish Insider, 24/11/2020, https://jewishinsider.com/2020/11/biden-blinken-foreign-

policy                                                                                                                                             

 رينفيلدغليندا توماس 



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                   18        

 

 

 

 

 

ورواب  أهنا ترى أن التقارب األمريكي مع  أوسط يف  برز توجهاهتا جتاه الشرق األأوتتمثل  
ورويب أكثر سيعزز  مريكي األمن انحيتني، األوىل أن التقارب األ"إسرائيل"  لـ  سلبيا    مرا  أميثل  

ورويب يرى  والثانية، أن الرأي األ   ."إسرائيل"ملا تريده    يران خالفا  إالرغبة يف هتدئة العالقة مع  
  لمر الذي سيشكوهو األ ، وسطن القضية الفلسطينية هي مصدر االضطراب يف الشرق األأ

"إسرائيل"  ول  مر الذي حتاوهو األ  ،سراع يف تسوية املوضوع الفلسطيينللدفع يف اإل  ضاغطا  
 ن تتجنبه يف الظروف احلالية. أ

 Brett McGurk :17  وسط: بريت ماكغوركمبعوث ابيدن للشرق األ .8
الشرق  ) وسط  تتمثل خربات مبعوث ابيدن للشرق األ  منسق شؤون 

يف جمال بناء    من القومي( بريت ماكغورك فريقيا يف جملس األ إ وسط ومشال  األ 
يف    أسهموا داعش، ويف الشأن العراقي، فهو من بني من    التحالفات ضد  

مريكي يف بغداد، وعمل  للسفري األ   وعمل مستشارا    ، صياغة الدستور العراقي 
الشرق   ابلشأن  العالقة  ذات  املناصب  من  عدد  إداريت  أ يف  يف  وسطي 

 برز توجهاته يف اآليت: أ وابما وبوش. وتتمثل  أ الرئيسني  
نصار فكرة التواجد العسكري  أ من أكثر نقاد السياسة الرتكية ومن    د يع     .  أ 

 ة. يف سوري 

 سالمي. اس واجلهاد اإل مح خصوصا  حركيت  و   ، جتاه املقاومة الفلسطينية املسلحة   كثر تشددا  األ   د يع     . ب 

 سرائيلية. لتوسيع دائرة التطبيع يف العالقات العربية اإل   كثر دعما  األ يعد    .  ج 

مريكية يف  قل معاداة للسياسة األ أ قليمية  إ يران سياسة  إ يران مقابل تبين  إ فيف التوتر مع  يؤيد خت     .  د 
 املنطقة. 

 . الرضا عن السياسة السعودية يف اليمن   م عضاء الفريق عد أ يشارك بقية      . ه 

 
17  -picks-https://news.stanford.edu/thedish/2021/01/11/bidenSite of Stanford News, 11/1/2021, 

brett-mcgurk-for-middle-east-role-at-the-national-security-council/; site of Middle East Eye, 

8/1/2021, https://www.middleeasteye.net/news/biden-appoints-staunch-turkey-critic-brett-

mcgurk-national-security-council                                                                                                  

 بريت ماكغورك

https://news.stanford.edu/thedish/2021/01/11/biden-picks-brett-mcgurk-for-middle-east-role-at-the-national-security-council/
https://news.stanford.edu/thedish/2021/01/11/biden-picks-brett-mcgurk-for-middle-east-role-at-the-national-security-council/
https://www.middleeasteye.net/news/biden-appoints-staunch-turkey-critic-brett-mcgurk-national-security-council
https://www.middleeasteye.net/news/biden-appoints-staunch-turkey-critic-brett-mcgurk-national-security-council
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 استشراف السياسة األمريكية الشرق أوسطية استناداً لتوجهات فريق إدارة ابيدن: اثنياً: 
يف    نظرا   املستمر  التغيري  ترامبألظاهرة  إدارة  الصف   مريكيا  أ  ال  ؤو مس   40)  شخاص  من 

الذين غري  األ ترامب،  ول  أغلبهمهم  بشكل  أمن    وكان  اخلارجية  ابلسياسة  العالقة  و  أصحاب 
نعتقد  إف  18،خر(آب تتكرر  أننا  لن  الظاهرة  هذه  ابيدنإمع    نفسها   حلدةابن  جو    نظرا    ، دارة 

واليت شخصها    ،للنرجسية املرضية اليت يعاين منها ترامب  للظروف القائمة وخلربة واتزان ابيدن قياسا  
 ا  دارة اجلديدة ستعرف استقرار ن هذه اإلأما يعين  مريكيني، وهو  عدد كبري من علماء النفس اال

 كثر مما جرى يف فرتة ترامب.أشخاصها أيف بنية توجهاهتا و 
،  2020( إىل سنة  "إسرائيل")قيام    1947من جانب آخر، تقتضي اإلشارة إىل أنه منذ سنة  

من اجلمهوريني، ووقع    6منهم من الدميوقراطيني، و  7رئيسا ،    13توىل احلكم يف الواليت املتحدة  
  حروب   9، كان منها  "إسرائيل" حراب  أو معركة كربى بني العرب و   17عاما (    73خالل الفرتة نفسها ) 

% من احلروب وقعت يف 53حروب يف زمن اجلمهوريني، أي أن حنو   8قراطيني، وو يف زمن الدمي
% يف زمن حكم اجلمهوريني، وهو مؤشر ال يدل على فارق 47زمن حكم الدميوقراطيني مقابل  

 وهو ما يوضحه اجلدول التايل:  ، "إسرائيل"مهم بني احلزبني يف تعزيز النزعة العدوانية لـ
 الوالايت احلروب واملعارك الكربى اإلسرائيلية العربية يف زمن حكم احلزبني الرئيسيني يف 

 املتحدة )اجلدول من إعداد الباحث( 
 مجهوري دميوقراطي  احلرب 

 هاري ترومان  "إسرائيل"اإلعالن عن قيام   -1948 1
Harry Truman 

 

 دوايت أيزهناور   العدوان الثالثي  -1956 2
Dwight Eisenhower 

 ليندون جونسون  حرب حزيران/ يونيو  -1967 3
Lyndon Johnson 

 

  جونسون معركة الكرامة  -1968 4
 

18  Site of British Broadcasting Corporation (BBC), 15/12/2020, 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-39826934                                                                
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 ريتشارد نيكسون  حرب االستنزاف -1969 5
Richard Nixon 

 نيكسون  حرب تشرين األول/ أكتوبر -1973 6

 جيمي كارتر لبنانهجوم على  -1978 7
Jimmy Carter 

 

 روانلد ريغان  اجتياح لبنان -1982 8
Ronald Reagan 

 ريغان  االنتفاضة األوىل -1987 9

 بيل كلينتون حرب لبنان -1993 10
Bill Clinton 

 

  كلينتون حرب لبنان -1996 11
  كلينتون االنتفاضة الثانية -2000 12

 بنالاجورج بوش   حرب لبنان -2006 13
George W. Bush 

 االبنبوش   اهلجوم على غزة -2008 14
  ابراك أوابما اهلجوم على غزة -2012 15
  أوابما اهلجوم على غزة -2014 16
 دوانلد ترامب  اهلجوم على غزة -2018 17
 حروب 8 حروب 9 اجملموع 18
 47.06 52.94 النسبة املئوية )%( 19

قوة معامل االرتباط بني النزعة السلمية واإلدارة  يشري اجلدول السابق إىل أن فرضية
األمريكية الدميوقراطية ال تتسق مع االجتاه التارخيي للنزاعات يف الشرق األوسط، فنسبة 

يف فرتة الدميوقراطيني هي أعلى من نسبتها زمن "إسرائيل" نشوب احلروب بني العرب و
"اخلطاب السياسي" املموه كالعادة لإلدارة اجلمهوريني، وهو ما يستدعي عدم االطمئنان إىل 

 األمريكية اجلديدة.
 ،Low Probability-High Impactإذا استبعدان املتغري "قليل االحتمال عظيم التأثري و 

شران هلا يف مقدمة هذه أمريكية اليت مريكية تتأثر ابملتغريات الداخلية األن السياسة األإف
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ابملتغريات   خريا  أ سياسات القوى املركزية يف النظام الدويل، و خصوصا   الدراسة، وابملتغريات الدولية  
اإلخصوصا   قليمية  اإل مثل  القوى  الفاعلة    ،والسعودية  ،يران إو   ،وتركيا   ،"إسرائيل"قليمية 

 خل.إومصر...
 وعند النظر يف فريق ابيدن للسياسة اخلارجية نالحظ ما يلي:   
 

 إن أغلب الفريق من ذوي اخللفيات السياسية والقانونية. . 1

التوافق يف توجهاهتم عالية مما يعين استقرار اإلدارة  إ.  2 بناء اسرتاتيجية  ن نسبة  والقدرة على 
 متناغمة األبعاد. 

مما يساعد هذا الفريق على امتصاص أي توترات  "إسرائيل"  إن أغلبهم له صالت وثيقة بـ.  3
 والواليت املتحدة خالل العراك الديبلوماسي مع خمتلف األطراف."إسرائيل" تربز بني 

 ألكثر فاعلية يف القرارات اخلارجية. قد يكون ابيدن ووليم برينز وبلينكني وسوليفان هم ا. 4

توازن مع اجلمهوريني يف  الن سيطرة الدميوقراطيني على جملس النواب من انحية، وحتقيقهم  إ  . 5
 جملس الشيوخ من انحية أخرى، سيجعل إدارة ابيدن أكثر قدرة على اختاذ القرارات. 

يف   التاليةوسنحاول  القرار   النقاط  ومتخذي  صانعي  بني  املشرتكة  التوجهات  على  الرتكيز 
 مريكي، واليت ميكن حتديدها يف التوجهات التالية: السياسي األ

احلوار حول هذا املوضوع بني    دورالدولتني، وقد ي  ىل موضوع حل  إ قد تعود بعض احلياة  .  1
 أكثر من احلكم الذايتلكنها    Viable State قل من الدولة احليوية أ  فلسطينية  عدين: دولةبم 

 . "إسرائيل"إىل جانب 

استمرار التضييق على كافة أطراف حمور املقاومة، وقد ال يكون الضغط العسكري هو األكثر   .2
بلوماسي، ولكن الضغط سيأخذ  يمع توظيفه بني احلني واآلخر ملساندة النشاط الد ،حضورا  

من   للفلسطينيني  وبني الغواية ابملساعدات   ،واملماطلة" من انحيةشكل املراوحة بني "الضغط  
 د للسياسة األمريكية. انحية اثنية، وقد يتم توظيف دول املنطقة يف حتقيق اهلدف املنشو 

استمرار العمل على تقييد حركتها يف الواليت مصاعب  يبدو أن حركة يب دي أس ستواجه  . 3
 اقف األمريكية. املتحدة والدول األكثر أتثرا  ابملو 
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واجه معارضة أكثر من قبل  تقد  الغربية    لضفةاليهودي الصهيوين يف ان مواصلة االستيطان  إ.  4
و مع أفلسطينية    مقايضة املستوطنات مع أراض  قد جيري البحث يف    الواليت املتحدة، لكن

املساعدات والتجارة  دخال  إو مواصالت برية( لنقل و ، أو ميناء، أ)مطار  تسهيالت يف املرافق
 وغريها.

 ىل تل أبيب.إمريكية ن تتم إعادة السفارة األأمن املستبعد  .5

مريكي بضم هضبة اجلوالن ن تعيد الواليت املتحدة النظر يف قرار االعرتاف األأمن احملتمل  .  6
 . "إسرائيل"لـ

والدول العربية، ولكن  "إسرائيل"  ستعمل الواليت املتحدة على تشجيع مزيد من التطبيع بني    .7
 دون الضغوط العلنية على طريقة ترامب.

يف سياسات    هي السمة األكثر وضوحا    secret diplomacy  بلوماسية السريةيستكون الد  .8
عضاء فريق أيف املوضوعات األكثر حساسية، وهي مسة حمبذة ألغلب خصوصا  إدارة ابيدن  

 ابيدن السياسي. 

يراين، يران حول الربانمج النووي اإلإمريكا و أن تدور مفاوضات متذبذبة بني  أرجح  من األ  . 9
خصوصا     ، على التحالفات يف املنطقة  وقد تكون نتائج هذه املفاوضات هي األكثر أتثريا  

األ اإلمريكيالعالقات  األة  والعالقات  هذه  سرائيلية  نتائج  تتأثر  وقد  اخلليجية،  مريكية 
سرائيلية واإليرانية بعد االنتخاابت القادمة يف املفاوضات ابلتغريات احملتملة يف احلكومتني اإل

ن  ا . ويبدو  (2021يف آذار/ مارس  "إسرائيل"  ، و 2021)إيران يف شباط/ فرباير    كل منهما
 لتني:أمس  يف ظل   يرانيةمن التفهم لبعض املطالب اإل سيبدي قدرا  مريكي الفريق األ

 مع  وأتزمي املوقف غلب فريق ابيدن ال مييل للمواجهة العسكرية أن إ أ. 
    .حتديدا   إيران       
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بعض  إب.   فكرة  أن  يف  يتشاركون  الفاعلني  ابيدن  فريق  الشرق أدرجة  ن  أعضاء      مهية 
مهيته يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية وحىت أل قياسا  قد تراجعت دة تحامل للواليت 

 انتهاء احلرب الباردة. 

األ  .  10 اخلليج  على  دول  السياسة    السعودية ضغوطا  خصوصا   و رجح ستواجه  لتكييف  أمريكية 
اإلخصوصا   و   ،السعودية جمال  سلبا  يف  يؤثر  ال  وبشكل  السياسي  املصاحل    صالح  على 

 مريكية.األ

، ورويب( أقل توترا  واالحتاد األ  ،وروسيا  ،مريكية مع القوى الدولية )الصنيستكون العالقات األ    .11
وسط لتكييف سياساهتا مبا يتوافق وسيتم توظيف ذلك يف اجتاه ضغوط على دول الشرق األ

، لكن هذه التفامهات األمريكية مع كل  من روسيا والصني مع التفامهات بني القوى الكربى
 يف موضوع حقوق اإلنسان وموضوعات الدميوقراطية. خصوصا  قد تعرف بعض التشنج 

األ  .12 تكون  القادمة،قد  املرحلة  فاعلية يف  أكثر  املتحدة  يتبىن  أيما  ال س    مم  فريق ابيدن ال  ن 
 دارة ترامب جتاه دور املنظمة الدولية.  إمواقف 
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رمبا تعرف القضية الكردية حراكا  أكثر نشاطا  يف الفرتة القادمة، وهو أمر قد جيعل التقارب   .13
السوري الرتكي أمرا  اضطراري لكال الدولتني ملواجهة املساندة األمريكية واإلسرائيلية للمطالب 

 الكردية.

دارة ابيدن ستحاول استغالل بعض الشقوق يف جدران حمور  إ ن  إبناء على ما سبق، ف 
املقاومة، واستغالل كافة أدوات الغواية والتهديد لتوسيع هذه الشقوق للنفاذ منها ابجتاه انتزاع 

األ االسرتاتيجية  جتعل  األتنازالت  العالقات  تصيب  وقد  للتطبيق،  قابلة  مريكية  مريكية 
األاإل "التشنجات قصرية  بعض  األسرائيلية  العالقة  اإلجل" حول  دور  مريكية  يرانية، وحول 
 . جياد كيانية فلسطينيةإحول حدود التنازالت يف  خريا  أمم املتحدة، و األ

كل ما سبق، يشري إىل أن على املعسكر الفلسطيين يف حمور املقاومة أن يستعد لضغوط ليست  
ني واآلخر ضغوط عسكرية ابجتاه  ابلضرورة عسكرية، بل اقتصادية وسياسية وإعالمية ختالطها بني احل 

ابجتاه اإلقرار ابتفاق أوسلو  خصوصا   دفع هذا املعسكر املقاوم للتناغم مع سياسة السلطة الفلسطينية  
Oslo Agreement    بشكل أو آخر، وهو ما ينطوي على قدر كبري من اخلطورة، بينما ستحاول

 ها للمسارعة يف تطبيق مبادئ أوسلو. السلطة الفلسطينية توظيف الرتاخي األمريكي يف الضغط علي 
إن كل ما سبق يقدم تصورا  للمشهد الشرق أوسطي وشبكات تفاعله الثنائية )األمريكية الشرق  

القوى الدولية األخرى  خصوصا   أوسطية(، لكن هذا املشهد حيتاج لربطه ابملشهد األمريكي الدويل، و 
 سنعمل يف دراسة أخرى على تناوله الحقا . وردود أفعاهلا على املشهد الذي رمسناه، وهو ما  


