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 ( 1جولة بايدن الشرق أوسطية: خرائط الرابحين والخاسرين )

 د. عصام عبد الشايف
واملبادرات   الزيارات  الدولية، مثل  العالقات  التي تشهدها  والتفاعالت  العمليات  لتقييم  املعايير األساسية  بين  من 

تحديد  ابتداء  يجب  وهنا  اللقاءات،  أو  املبادرات  أو  الزيارات  تلك  من  تحققت"،  التي  "األهداف  معيار  واللقاءات 

ف التي سعى إليها كل طرف من هذه األطراف إلى تحقيقها من األطراف ذات الصلة بالعملية، ثم بيان خرائط األهدا

هذه العملية، ثم بيان الذي تحقق من هذه األهداف، وبناء على ذلك يتم رسم خرائط الخاسرون والرابحون من 

 تلك العملية بناء على األوزان النسبية لألهداف التي تحققت.

التي قام بها الرئيس األميركي جو بايدن إلى منطقة الشرق األوسط، في إطار هذه املتوالية، تأتي أهمية تقييم الزيارة  

إليه كعملية شارك فيها   النظر  العربية السعودية، من زاوية  الفلسطينية املحتلة، واململكة  والتي شملت األراض ي 

 عدد من األطراف، كان لكل منهم أهدافه التي سعى إلى تحقيقها. 

 أوال: الواليات املتحدة
رة األميركية لتحقيق عدد من األهداف األساسية، التي ترتبط بمصالحها االستراتيجية في العالم واإلقليم سعت اإلدا

على خلفية التهديدات التي أفرزتها الحرب الروسية على أوكرانيا والتمدد الروس ي والصيني في الشرق األوسط، ومن  

 أهم هذه املصالح:

أهم املصالح االستراتيجية للواليات املتحدة، ألن إسرائيل ليست فقط دولة ـ أمن إسرائيل: يعتبر أمن إسرائيل أحد  1

وظيفية في االستراتيجية األميركية، لكنها أقرب ما تكون إلى والية أميركية خارج حدود القارة األميركية، ورأس حربة 

أوس الشرق  بايدن  أهداف جولة  أحد  إسرائيل  أمن  يمثل  كما  االستراتيجية.  في هذه  تعددت متقدم  ولذلك  طية، 

التقارير االستباقية التي تتحدث عن إدماج إسرائيل في املنظومات األمنية واالقتصادية في املنطقة، وتسريع معدالت  

 التطبيع بينها وبين دول املنطقة.
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  وإن كانت جولة بايدن لم تحقق حتى اآلن هدف الناتو الشرق أوسطي، كما تم الترويج له قبل الزيارة، فقد نجحت 

، كما أقرت بانتقال تيران وصنافير املصريتين إلى السعودية سرائيليفي فتح املجال الجوي السعودي أمام الطيران اإل 

 بعد تنسيق أمني إسرائيلي ـ سعودي ـ أميركي. 

ـ امدادات الطاقة: أحد أهم األهداف التي سعت إليها جولة بايدن هي زيادة الدول الخليجية والعراق إلنتاجها من  2

ط ملواجهة ارتفاع األسعار عامليًا، وارتدادات ذلك على أسعار الطاقة في الدول األوربية وفي الداخل األميركي، على النف

 خلفية العقوبات املفروضة على قطاع الطاقة الروس ي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

مليون برميل   13رفع اإلنتاج إلى  وقد نجحت جولة بايدن جزئيًا في تحقيق هذا الهدف، بعد إعالن السعودية عن  

يوميًا، لكن إعالن السعودية أنها لن تستطيع الزيادة أعلى من ذلك، قد حد من النتيجة التي كانت تسعى إليها إدارة  

بايدن، لكن في الخلفيات قد تكون هناك بنود لم يتم اإلعالن املباشر عنها، ويتم الترتيب لها مرحليًا بين األطراف ذات  

 الصلة.

ـ تعزيز الوجود األميركي في املنطقة: وهو ما تحقق فعليًا في مجرد عقد قمة جدة لألمن والتنمية وحشد هذا العدد 3

من الدول املشاركة في القمة، وخاصة مع ظهور بعض النزعات بالتوجه شرقًا نحو روسيا والصين، وهو ما أكدت  

 املنطقة لتمدد روسيا أو الصين أو إيران.  اإلدارة األميركية على رفضه بحسم ووضوح، وأنها لن تترك 

الدور  لتأكيد  بايدن برؤساء الدول املشاركة،  الثنائية والجماعية الصادرة بعد لقاءات  البيانات الرسمية  وجاءت 

 األميركي، والشراكة االستراتيجية مع الواليات املتحدة. 

 ثانيًا: إسرائيل
القدس للشراكة االستراتيجية بين الواليات املتحدة وإسرائيل،   النكانت إسرائيل قبلة بايدن األولى، ومنها خرج إع

حيث تمثلت أهداف إسرائيل في ترسيخ التطبيع مع الدول الخليجية، وتعزيز االندماج األمني والعسكري في املنطقة، 

نجحت   وغيرها  األهداف  وهذه  االستراتيجي،  تفوقها  وتعزيز  إيران،  مواجهة  في  والطاقات  الجهود  في وحشد  فعليًا 

 تحقيق الكثير منها. 
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فقد أكد الرئيس بايدن، على أنه سيكون هناك أعضاء جدد في التعاون بين دول املنطقة بما فيها إسرائيل، ورحب  

على  املتحدة  الواليات  "تأكيد  على  القدس  إعالن  ونص  اإلسرائيلي،  الطيران  أمام  السعودي  الجوي  املجال  بفتح 

قدرة إسرائيل على ردع أعدائها وتعزيزها، وذلك تماشيا مع العالقة األمنية طويلة األمد   التزامها الثابت بالحفاظ على 

بين البلدين وااللتزام األمريكي الراسخ بأمن إسرائيل، والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي وقدرتها على الدفاع 

املتحدة   الواليات  وتعيد  التهديدات.  من  مجموعة  أو  تهديد  أي  ضد  نفسها  االلتزامات  عن  هذه  أن  على  التأكيد 

لألمن   حيوية  أهمية  ذات  استراتيجية  التزامات  أيضا  بل  أخالقية،  التزامات  مجرد  وليست  الحزبين  من  مدعومة 

 القومي األمريكي". 

كما نص اإلعالن على "تؤكد الواليات املتحدة على أن االلتزام بعدم السماح إليران يوما بامتالك سالح نووي هو جزء 

يتجزأ من هذا التعهد، كما تعرب عن استعدادها الستخدام كافة عناصر قوتها الوطنية لضمان هذه النتيجة. ال  

املزعزعة   وأنشطتها  إيران  ملواجهة عدوان  اآلخرين  الشركاء  مع  بالعمل  التزامها  على  أيضا  املتحدة  الواليات  وتؤكد 

ومنظمات إرهابية مثل حزب هللا وحركة حماس   لالستقرار، سواء كانت مدفوعة بشكل مباشر أو من خالل وكالء 

 وحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين".

وكذلك أكد البيان على أن: "الواليات املتحدة تدعم بقوة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التاريخية بين الدولتين بقيمة 

أمن إسرائيل، كما أنها مقتنعة بضرورة مليار دوالر بشكل كامل، وهي مذكرة تحترم التزام الواليات املتحدة الدائم ب  38

أن تعالج مذكرة التفاهم املقبلة التهديدات الناشئة والحقائق الجديدة. باإلضافة إلى ذلك، تلتزم الواليات املتحدة 

 بالسعي لتأمين مساعدة دفاعية صاروخية إضافية تتجاوز مستويات مذكرة التفاهم في ظروف استثنائية". 

 دنية:ثالثًا: اململكة األر
تتمتع اململكة األردنية بمكانة خاصة في توجهات إدارة بايدن، حيث كان امللك عبد هللا أول رئيس عربي يزور البيت 

األبيض بعد تولي بايدن، وصرَّح امللك عبد هللا قبل جولة بايدن بترحيبه ودعمه لفكرة إنشاء ناتو الشرق األوسط، 

بايد جولة  بوضوح  األردنية  األهداف  ناحية، وتمثلت  من  بايدن  إدارة  استراتيجية  في  األردن  مكانة  تعزيز  في  ن 

 والحصول على مساعدات عاجلة ملواجهة تداعيات األزمة االقتصادية التي تعاني منها.
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وقد حققت اململكة األهداف التي سعت إليها وتمثل ذلك في توجيه بايدن املباشر في كلمته أمام القمة بدعوة الدول  

بايدن، عزم الواليات املتحدة توقيع مذكرة الخليجية وتحدي املالي لألردن، كما أعلن  دًا السعودية بتقديم الدعم 

املمتدة بين األعوام مليار دوالر خالل الفترة    1.45توفر له مساعدات سنوية ال تقل عن   األردن تفاهم جديدة مع

الثنائية 2029و  2023 التفاهم هذه أحد أهم الصكوك  "تعد مذكرة  أن  الطرفين على  بين  البيان املشترك  ، وأكد 

وتمثل التزامًا سياسيًا أمريكيًا رئيسيًا باستقرار األردن واستمرارية الشراكة بين البلدين، وقد تم تصميمها لتلبية  

ودعم برنامج اإلصالح االقتصادي للملك وضمان قوة الشراكة الوثيقة طويلة األجل احتياجات األردن االستثنائية  

 بين الواليات املتحدة واألردن".

وجدد بايدن التأكيد على دعم الواليات املتحدة الثابت لألردن كحليف رئيس ي وقوة للسالم في املنطقة ولقيادة امللك  

 عبد هللا الثاني.

ققت بشكل مباشر لهذه األطراف الثالثة )الواليات املتحدة، إسرائيل، اململكة األردنية( وإذا كان عن املكاسب التي تح 

من جولة بايدن الشرق أوسطية األولى، في ظل ما تم اإلعالن عنه مرحليًا حتى كتابة هذا التحليل، فإنه يمكن القول  

، إال أن املستفيد األكبر هو إسرائيل، ، ستعزز من مكاسب هذه األطراف الثالثة2022إن األشهر املتبقية من العام  

ظل  في  املنطقة  في  األميركية  املصالح  في  البعيد  املدى  على  تصب  متحققة  إسرائيلية  مكاسب  أي  الحال  وبطبيعة 

العالقات ليس فقط االستراتيجية ولكن املصيرية بين الطرفين. وهنا يكون السؤال عن أهداف باقي املشاركين في قمة 

 ( ما الذي تحقق منها؟ وما موقعها وفق معيار املكاسب والخسائر؟2022يوليو/ تموز  16مية )جدة لألمن والتن
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