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عودة االنخراط:
ملفات زيارة “بايدن” األولى إلى منطقة الشرق األوسط

واقعــًا  الروســية–األوكرانية  الحــرب  فرضــت 
جديــدًا علــى الرئيــس بايــدن تطلــب تغييــرًا حتميــًا 
لسياســته تجــاه الحلفــاء فــي الشــرق األوســط؛ 
فارتفــاع أســعار النفــط عالميــًا وأســعار الوقــود 
معــدالت  وتزايــد  األمريكــي  الداخــل  فــي 
التضخــم، وضــع قضيــة اســتقرار أســواق الطاقــة 
دفعــه  مــا  وهــو  الرئيــس،  أجنــدة  صــدارة  فــي 
للعــودة مجــددًا إلــى الحلفــاء عبــر تعزيــز الشــراكة 
األمريكية–الســعودية وتشــكيل تحالــف إقليمي 
لمواجهــة طهــران، وتعزيــز االندمــاج اإلســرائيلي 

فــي اإلقليــم.

بعــد تجاهــل لمنطقــة الشــرق األوســط، وتقليــل االنخــراط األمريكي 
القــوات  انتشــار  إلعــادة  والخطــط  وقضاياهــا،  أزماتهــا  فــي 
ــس “جــو  ــي إطــار اســتراتيجية إدارة الرئي ــة ف ــة بالمنطق األمريكي
بايــدن” للتوجــه تجــاه منطقــة الهندو–باســفيك، ومواجهــة الصعــود 
ــو الجــاري، عــن  ــي 14 يوني ــت األبيــض، ف ــن البي ــي؛ أعل الصين
الزيــارة األولــى للرئيــس األمريكــي إلــى المنطقــة منــذ توليــه 
منصبــه، التــي ستســتمر لمــدة أربعــة أيــام خــال الفتــرة مــن 13 
ــارة إســرائيل والضفــة الغربيــة،  ــادم؛ فبعــد زي ــو الق إلــى 16 يولي
ــد  ــن عب ــلمان ب ــك “س ــيلتقي المل ــدن” الســعودية، وس ــيزور “باي س
ــن ســلمان”،  ــد ب ــر “محم ــد الســعودي األمي ــي العه ــز”، وول العزي
وســيحضر قمــة تضــم قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت، 

ــراق واألردن. ــى مصــر والع ــة إل باإلضاف

تحول المقاربة

ــا إدارة  ته ــي تبنَّ ــة الت ــي المقارب ــوالت ف ــن تح ــارة ع ــف الزي تكش
ــاء الواليــات المتحــدة فــي الشــرق  “جــو بايــدن” للتعامــل مــع حلف
ــن  ــدد م ــنطن وع ــن واش ــات بي ــهدت العاق ــد أن ش ــط، بع األوس
ــلتها  ــي أرس ــرات واإلشــارات الت ــن بعــض التوت ــا اإلقليميي حلفائه
ــية  ــة والسياس ــا األمني ــن التزاماته ــل م ــول التحل ــدن” ح إدارة “باي
تجــاه المنطقــة وقضاياهــا، ناهيــك عــن بعــض السياســات التــي تــم 
ــح  تفســيرها بأنهــا تخــلٍّ مــن قبــل إدارة “بايــدن” عــن دعــم مصال
حلفائهــا؛ وذلــك علــى غــرار القــرار الــذي اتخذتــه واشــنطن برفــع 
ــات  ــة المنظم ــن قائم ــران، م ــن إي ــة م ــي المدعوم ــيا الحوث ميليش

ــة.  ــة األجنبي اإلرهابي
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وعلــى الرغــم مــن هــذه اإلشــكالية التــي باتــت تعتــرض 
ــا  ــة، وتعــدد القضاي ــات بيــن واشــنطن وحلفائهــا بالمنطق العاق
الخافيــة بيــن الجانبيــن، اضطلعــت عــدد مــن العوامل الرئيســية 
ــر فــي الموقــف الســلبي  ــدور مهــم فــي إحــداث بعــض التغيي ب
إلدارة “بايــدن” إزاء حلفــاء الشــرق األوســط، قــد يكــون أهمهــا 
تداعيــات الحــرب فــي أوكرانيــا التــي كشــفت عــن عــدم قــدرة 
واشــنطن علــى إقنــاع الــدول الحليفــة لهــا بالتماهــي التــام مــع 
ــك، كشــفت الحــرب  ــى ذل سياســاتها تجــاه روســيا. عــاوة عل
ــرق  ــة الش ــا منطق ــى به ــي تحظ ــة الت ــن األهمي ــة ع األوكراني
ــاً  ــة عالمي ــوق الطاق ــات س ــى توازن ــاظ عل ــي الحف ــط ف األوس
فــي ظــل األزمــة الراهنــة، كمــا أن الحديــث المتصاعــد حــول 
تراجــع اهتمــام واشــنطن بالشــرق األوســط كان لــه انعكاســات 
ســلبية علــى السياســة األمريكيــة المنطقــة، وخاصــًة أن بعــض 
ــد  ــن، ق ــنطن، وفــي مقدمتهــا الصي ــة لواش ــراف المنافس األط
ــة  ــة اســتغاالً لحال ــي المنطق ــا ف ــز حضوره ــى تعزي تســعى إل

ــي. التراجــع األمريك

أجندة “بايدن”

يرجــح أن تتضمــن أجنــدة الرئيــس األمريكــي، خــال زيارتــه 
ــا  ــدداً مــن القضاي ــط، ع ــرق األوس ــة الش ــى إلــى منطق األول
المصالــح  مــع  مــا  نحــٍو  علــى  تتقاطــع  التــي  الرئيســية 
األمريكيــة. ويمكــن التطــرق إلــى تلــك القضايــا بطريقــة أكثــر 

ــي: ــو اآلت ــى النح ــاً عل تفصي

1- إعــادة صياغــة العاقــات األمريكية–الســعودية: مــرت 
العاقــات األمريكية–الســعودية بأســوأ مراحلهــا منــذ تولــي 
الرئيــس بايــدن ســدة الحكــم، فــي ظــل الخطــاب الســلبي الــذي 
ــدالع  ــع ان ــن م ــاض. ولك ــاه الري ــي تج ــس األمريك ــاه الرئي تبن
ــي أســعار  ــاع ف ــن ارتف ــا م ــا صاحبه ــة، وم الحــرب األوكراني
النفــط بصــورة غيــر معهــودة منــذ 14 عامــاً، كتــب ســتة نــواب 
ديمقراطييــن، فــي 7 يونيــو الجــاري، رســالة إلــى الرئيــس 
“بايــدن” قبــل زيارتــه إلــى منطقــة الشــرق األوســط؛ لحثــه علــى 
إعــادة ضبــط التعامــل مــع المملكــة، واتخــاذ خطــوات لضمــان 
ــة  ــح الوطني ــعودية المصال ــات األمريكية–الس ــدم العاق أن تخ

ــات المتحــدة. للوالي

ــى  ــي إل ــس األمريك ــارة الرئي ــإن زي ــذا الصــدد، ف ــي ه وف
الســعودية، بمــا تشــمله مــن لقــاءات مع المســؤولين الســعوديين، 
وال ســيما ولي العهد الســعودي، ســتحمل مؤشــرات على تحول 
ــع أن تتضمــن  ــاض، ويتوق ــة تجــاه الري ــي السياســة األمريكي ف
تطمينــات للمملكــة باســتمرار االلتــزام األمريكــي االســتراتيجي 
فــي  اإلقليمييــن،  الشــركاء  وتجــاه  األوســط  الشــرق  تجــاه 
الوقــت الــذي تتقــدم فيــه منطقــة الهندو–باســفيك وردع الصيــن 
األجنــدة األمريكيــة. وكذلــك تعزيــز الواليــات المتحــدة القــدرات 
ــاع عــن نفســها  ــى الدف ــادرة عل العســكرية الســعودية لتكــون ق
ــران ووكاؤه، وال  ــي إي ــام ف له النظ ــكِّ ــذي ُيش ــد ال ــد التهدي ض
ســيما ميليشــيا الحوثــي التــي تطلــق الصواريــخ علــى أهــداف 

مدنيــة ســعودية.
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2- زيــادة إنتــاج النفــط لخفــض األســعار عالميــاً: أدت الحــرب 
الروســية– األوكرانيــة إلــى ارتفــاع أســعار النفــط عالميــاً إلــى 
مســتويات قياســية؛ حيــث تخطــى ســعر برميــل النفــط حاجــز 
ــاع  ــى ارتف ــذي أدى إل ــر ال ــو األم ــل، وه 120 دوالراً للبرمي
أســعار البنزيــن داخــل الواليــات المتحــدة إلــى نحــو 5 دوالرات 
إلــى  التضخــم  فيــه معــدالت  ترتفــع  فــي وقــت  للجالــون، 
مســتويات غيــر معهــودة منــذ أربعــة عقــود، وهــو األمــر الــذي 
يزيــد مــن تراجــع شــعبية الرئيــس “بايــدن”، ويهــدد فــرص فــوز 
الديمقراطييــن فــي انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس 
المقــرر لهــا فــي نوفمبــر المقبــل، والحفــاظ علــى شــعبيتهم 

ــواب والشــيوخ(. ــس الن الهشــة بمجلســي الكونجــرس )مجل

ولذلــك ســيكون مــن أهــداف زيــارة الرئيــس “بايــدن”، دفــع 
الــدول المنتجــة للنفــط إلــى زيــادة إنتاجهــا أكثــر مــن المعــدالت 
ــادة الســعودية،  ــك+” بقي ــف “أوب ــي تحال ــا ف ــت عليه ــي اتفق الت
بعدمــا أعلــن االتحــاد األوروبــي عــن حظــر كبيــر علــى 
اإلمــدادات النفطيــة الروســية؛ حيــث ســتتم زيــادة اإلنتــاج بنحــو 
650 ألــف برميــل يوميــاً فــي يوليــو وأغســطس القادَميــن، 
ــة 432  ــابق البالغ ــي الس ــا ف ــط له ــادات الُمخطَّ ــن الزي ــدالً م ب
ألــف برميــل فــي اليــوم. وكذلــك التخلــي عــن حصــص إنتــاج 

النفــط التــي حددتهــا الســعودية وروســيا ضمــن التحالــف. وقــد 
وصــف الرئيــس األمريكــي هــذا التحــرك باإليجابــي؛ ألنــه 
ســيعني ضــخ المزيــد مــن النفــط فــي الســوق العالميــة لخفــض 
ــل  ــن قب ــود لألمريكيي ــض أســعار الوق ــم، خف ــن ث أســعاره، وم

ــل. ــر المقب ــات نوفمب انتخاب

دول  زيــادة  أن  تــرى  أمريكيــة  تحليــات  هنــاك  ولكــن 
المنطقــة مــن إنتــاج النفــط لــن يــؤدي إلى خفــض أســعاره عالمياً 
بالصــورة التــي يتوقعهــا الرئيــس األمريكــي؛ ألن الزيــادة التــي 
ــا  ــعار، بينم ــي األس ــوالً ف ــدث تح ــن ُتح ــا ل ــان عنه ــم اإلع ت
يســتهلك العالــم مــا يقــرب مــن 100 مليــون برميــل مــن النفــط 
يوميــاً، فضــاً عــن أنــه مــع انتعــاش الصيــن مــن إغــاق 
كوفيــد–19، ومزيــد مــن انخفــاض اإلمــدادات الروســية، فــإن 
أســعار النفــط ســترتفع، ولــن تنخفــض زعــم زيــادة دول أوبــك 
مــن إنتاجهــا بالفعــل. وتضيــف تحليــات أخــرى إلــى أن ضــخ 
المزيــد مــن النفــط قــد يقلــل أســعاره بعــض الشــيء، ولكــن ليــس 
ــف  ــذا الصي ــن خــال ه ــاعدة األمريكيي ــة لمس بالســرعة الكافي
ــي  ــد النصف ــات التجدي ــي انتخاب ــن ف أو المرشــحين الديمقراطيي

للكونجــرس.



5

26 يونيـــو 2022

3- تعزيــز االندمــاج اإلســرائيلي فــي اإلقليــم: خــال الســنوات 
ــن  ــدر م ــق ق ــي تحقي ــاً ف ــنطن دوراً هام ــت واش ــة لعب الماضي
ــة،  ــات بيــن إســرائيل وبعــض دول المنطق ــاح فــي العاق االنفت
قته واشــنطن باعتبــاره إنجــازاً لهــا فــي الشــرق  وهــو الــذي ســوَّ
األوســط. وفــي هــذا اإلطــار، ربمــا يحــاول الرئيــس “جــو 
بايــدن” أثنــاء جولتــه فــي المنطقــة تعزيــز العاقــات بيــن دول 
اإلقليــم وإســرائيل، واســتخدام هــذا األمــر للترويــج لنجــاح 
سياســته الخارجيــة فــي الشــرق األوســط، ومــن ثــم دعــم 

ــي.   ــل األمريك ــي الداخ ــزة ف ــه المهت صورت

4- دعــم أمريكــي للتعامــل مــع التهديــدات اإليرانيــة: لــم تأخــذ 
المباحثــات غيــر مباشــرة مــع إيــران فــي فيينــا إلعــادة إحيــاء 
االتفــاق النــووي لعــام 2015، الــذي انســحبت منــه إدارة 
الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب، فــي مايــو 2018؛ 
المخــاوف الخليجيــة مــن البرنامــج الصاروخــي اإليرانــي، 
ودور طهــران المزعــزع لاســتقرار، ودعمهــا للميليشــيات 
الشــيعية التــي تهــدد أمــن دول الخليــج العربــي بعيــن االعتبــار.

 ومــع إخفــاق تلــك المباحثــات فــي ظــل التعنــت اإليرانــي، 
إدارة  حماســة  تراجعــت  أمريكيــاً،  المفروضــة  والشــروط 
“بايــدن” إلعــادة إحيــاء االتفــاق؛ لذلــك يتوقــع أن يكــرر الرئيــس 
ــادة المنطقــة، التــزام الواليــات  ــه ق ــاً خــال لقائ األمريكــي علن
المتحــدة بمنــع إيــران مــن حيــازة أســلحة نوويــة، ورفــض 
دورهــا اإلقليمــي الــذي يهــدد اســتقرار وأمــن الشــرق األوســط، 
وكذلــك مناقشــة الخطــة )ب( فــي حــال اإلعــان الرســمي عــن 

ــا. فشــل المباحثــات غيــر المباشــرة فــي فيين

5- تشــكيل تحالــف دفاعــي إقليمــي ضــد إيــران: ســيرتبط 
بجهــود اإلدارة األمريكيــة للتعامــل مــع التحــدي اإليرانــي 
تشــكيل تحالــف دفاعــي يضــم دول المنطقــة وإســرائيل، وهــو 
التحالــف الــذي أعلنــت عنــه الحكومــة اإلســرائيلية؛ حيــث 

ــة  ــكرية إقليمي ــراكة عس ــي ش ــاً ف ــت طرف ــا أصبح ــرت أنه ذك
ــاع  ــف الدف ــه تحال ــق علي ــة. ويطل ــدات اإليراني لمكافحــة التهدي
الجــوي للشــرق األوســط، وفيــه يعمــل أعضــاؤه مــع الواليــات 
المتحــدة لمواجهــة الصواريــخ والطائــرات اإليرانيــة بــدون 
طيــار. وقــد أكــد وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي جانتــس، أنــه 
ــس  ــارة الرئي ــال زي ــف خ ــن التحال ــل ع ــن تفاصي ــيعلن ع س

ــة.  ــى المنطق ــل إل ــو المقب ــي يولي ــدن” ف األمريكــي “جــو باي

االســتراتيجية  الجديــد  األمنــي  التنســيق  هــذا  وســيخدم 
األمريكيــة لمواجهــة الصيــن فــي منطقــة الهندو–باســيفيك، 
ــي الشــرق  ــف ف ــي المكث ــص الوجــود العســكري األمريك بتقلي
ــن  ــد يتضمَّ ــي جدي ــف أمن ــه بتحال ــتعاضة عن ــط، واالس األوس

قــدرات إســرائيل العســكرية واالســتخبارية الهائلــة.

ــب  ــة: ال تغي ــن ودول المنطق ــن الصي ــارب بي ــم التق 6- تحجي
ــم؛  ــى اإلقلي ــي إل ــس األمريك ــارة الرئي ــدة زي ــن أجن ــن ع الصي
ــع بتراجــع  ــن مــن التمت ــان بكي ــى حرم ــدن إل ــث يســعى باي حي
الماضيــة  المنطقــة خــال األعــوام  فــي  الــدور األمريكــي 
والمنافســة علــى مكانــة “الشــريك األول” لــدى العديــد مــن 
دول المنطقــة؛ وذلــك بعــودة االنخــراط األمريكــي فــي شــؤون 

ــط. ــرق األوس الش

ــر مباشــر  ــو بأســلوب غي ــم التعــرض – ول ــع أن يت  وُيتوق
وخاصــًة  المنطقــة،  فــي  الصينيــة  الشــركات  ألنشــطة   –
التكنولوجيــة، وتأثيرهــا علــى الوجــود األمريكــي ومصالــح 
الواليــات المتحــدة، كمــا قــد يناقــش بايدن مــع الحلفــاء اإلقليميين 
والقطاعــات  التحتيــة  البنيــة  فــي  الصينيــة  االســتثمارات 
الصناعيــة فــي دول المنطقــة، والمخــاوف مــن تأســيس قواعــد 
ــكاز لوجــود عســكري  ــاط ارت ــة أو تأســيس نق عســكرية صيني

ــة. ــي المنطق ــي ف صين
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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7- اســتمالة مواقــف دول المنطقــة بعيــداً عــن روســيا: تظــل 
ــي  ــس األمريك ــة الرئي ــي جول ــة حاضــرة ف ــرب األوكراني الح
بالمنطقــة، خاصــًة فــي ظــل معانــاة واشــنطن فــي إقنــاع غالبيــة 
دول الشــرق األوســط باتخــاذ مواقــف معاديــة أو ناقــدة للحــرب، 
ــا  ــي أوكراني ــية ف ــكرية الروس ــة العس ــت ضــد العملي والتصوي
فــي المنظمــات الدوليــة. وقــد حرصــت هــذه الــدول علــى اتبــاع 
موقــف أقــرب إلــى الحيــاد خــال األزمــة مــع وجــود توجهــات 
أقــرب إلــى الموقــف الروســي مــن بعــض الــدول فــي المنطقــة. 
ويســعى بايــدن إلــى دعــوة دول اإلقليــم إلــى تبنــي مواقــف ناقــدة 
للتدخــل العســكري الروســي واالصطفــاف مــع الــدول الغربيــة 
فــي المعســكر المضــاد لموســكو. وُيتوقــع أن ُيخفــق بايــدن 
فــي هــذه المهمــة، نظــراً إلــى ثبــات اإلدراك لــدى غالبيــة دول 
المنطقــة بــأن مصالحهــا الوطنيــة تتطابــق مــع تجنُّــب االنخــراط 
ــات  ــة والوالي ــدول األوروبي ــي تخــص ال ــة الت ــذه األزم ــي ه ف
المتحــدة فــي المقــام األول، وعــدم االنحيــاز إلــى أي طــرف بمــا 

ــن تكلفــة غيــر مبــررة.  يتضمَّ

معضلة المصداقية

ــة  ــات األمريكي ــر العاق ــف وراء توت ــي تق ــا الت ــدد القضاي تتع
ــك  مــع حلفائهــا التقليدييــن فــي منطقــة الشــرق األوســط؛ لذل
ســيكون مــن العســير معالجتهــا كلهــا فــي زيــارة رئاســية 
واحــدة، فضــاً عــن أنــه ال يمكــن حــل جميــع الخافــات الثنائية 
دفعــة واحــدة؛ فمهمــا كانــت فكــرة الصفقــة الكبــرى ُمغِريــة، 
ســيجري إصــاح العاقــة – علــى األرجــح – خطــوًة بخطــوة.

وهنــاك تخــوف مــن أن يكــون التحــول فــي السياســة 
بايــدن” تجــاه شــركائها  الرئيــس “جــو  الخارجيــة إلدارة 
ــة  ــات األزم ــاً بتداعي ــة، مرتبط ــن بالمنطق ــا التقليديي وحلفائه
األوكرانيــة، وارتفــاع أســعار الطاقــة عالميــاً وتأثيراتهــا علــى 
حزبــه  وأغلبيــة  السياســي،  ومســتقبله  األمريكــي  الداخــل 
النصفــي  التجديــد  انتخابــات  فــي  الديمقراطــي(  )الحــزب 
للكونجــرس فقــط، ليتــم التراجــع عنهــا، والعــودة إلــى تجاهــل 
المنطقــة وأزماتهــا مــع انتهــاء األزمــة، وعــودة األمــور إلــى 

ــي. ــر الماض ــل 24 فبراي ــه قب ــت علي ــا كان م


