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مة مقدِّ

ــح الدميقراطــي جــو بايــدن فــي النتخابــات األمريكيــة  يأتــي فــوز املرشَّ
في وقٍت عصيب، يشهد فيه الشرق األوسط تغيراٍت في الديناميكيات 
نــٍة  معيَّ ــراٍت  تغيُّ هنــاك  أنَّ  إلــى  ُيشــير  شــّك  بــال  وفــوزه  اإلقليميــة؛ 
ســتجري فــي نهــج واشــنطن جتــاه الصراعــات والنزاعــات اإلقليميــة. 
يــات التــي تنتظــر إدارة بايــدن فيمــا يُخــّص الشــرق األوســط،  ــا التحدِّ أمَّ
ــط واخلليج العربي  ســتتمحور حول العدوان اإليراني في شــرق املتوسِّ
واألزمــة الســورية واليمنيــة، وتخفيــض عــدِد القــّوات األمريكيــة فــي 

املنطقــة.
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أّوًل: نهٌج مختلف

تُشــير تصريحــات بايــدن األخيــرة إلــى احتماليــة تبنِّيــه نهًجــا مختلًفــا 
بعــض الشــيء جتــاه الشــرق األوســط؛ بنــاًء علــى حتليلــه لنتائج سياســة 
»الضغــوط القصــوى«، التــي انتهجتهــا إدارة دونالــد ترامــب مــع إيــران، 
لعلّــه ســيكون حــِذًرا نوًعــا مــا للدخــول فــي مفاوضــاٍت جديــدٍة مــع 
حــة وبقــّوٍة لهيمنــة األُصوليــن فــي احلكومــة  ــة مرجَّ طهــران؛ وألنَّ الكفَّ

اإليرانيــة املقبلــة.
»االتفــاق  إلــى  ًدا  مجــدَّ ســتعود  املتحــدة  الواليــات  أنَّ  بايــدن  ــد  تعهَّ
النــووي«، فــي حــال امتثلــت طهــران امتثــااًل كامــاًل لبنــود االتفــاق. 
ــن  ــل م ــا إدارة ترامــب، جتع ــي فرضته ــدة الت ــات اجلدي ــة العقوب حزم
الصعــب علــى الرئيــس املُنتَخــب العــودة مباشــرًة لـ»االتفــاق النــووي«، 
وقــد اســتبق بايــدن األحــداث بتصريحــه أنَّ أيَّ تعاُمــل مــع إيــران، 
ســيكون بنــاًء علــى التزامــات واشــنطن مــع حلفائهــا فــي املنطقــة، 
وتبقــى إيــران فــي نظــر كال احلزبــن، اجلمهــوري والدميقراطــي، دولــًة 
ــات املفروضــة  ــن العقوب ــف أيٍّ م ــإنَّ تخفي ــه ف ــًة لإلرهــاب؛ وعلي راعي
لــن يتــّم إاّل بتجــاوٍب إيجابــٍي وســريع مــن الطــرف اإليرانــي للسياســة 

األمريكيــة.
لذلك ســتكون سياســة واشــنطن جتاه إيران مبنيًة على اإلســتراتيجية 
األمريكيــة الهادفــة إلرســاء اســتقراٍر طويــل األمــد فــي املنطقة، يحفظ 
ــة تــواُزن الُقــوى اإلقليميــة لصاحلهــا؛ وفــي  ــح كفَّ لهــا مصاحلهــا، ويرجِّ
ظــّل اجلــدل املُثــار فــي الداخــل األمريكــي، الــذي حــاز علــى تأييــٍد 
شــعبي النســحاب القــّوات األمريكيــة مــن املنطقــة وخــروج البــالد مــن 
ــٍق لبايــدن، ال ســيما  ل هــذا مصــدر قل »احلــروب الالنهائيــة«، سيُشــكِّ
فــي تعاُملــه مــع ُشــركاء أمريــكا فــي املنطقــة. دفعــت املناشــدة الشــعبية 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again
https://nationalinterest.org/blog/skeptics/why-americans-want-president-who-ends-endless-wars-167041
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النســحاب القــّوات األمريكيــة مــن احلــروب اخلارجيــة، بايــدن لتقــدمي 
يــة محاربــة  ــى أهمِّ ُد عل ــة اإلرهــاب، تشــدِّ إســتراتيجية جديــدة حملارب
اجلماعــات اإلرهابيــة بشــّن حمــالت قصــف مكثَّفــة، بداًل مــن االعتماد 
علــى نشــر القــّوات أرًضــا؛ ومــن شــأن هــذه اإلســتراتيجية أن تســاعد 
املنطقــة؛  فــي  الــدول  مــع  بّنــاء  بشــكٍل  لالنخــراط  الدميقراطيــن 

للحيلولــة دون نشــوب صراعــاٍت وحــروٍب جديــدة.

راٌت ُمحتَملة في السياسات ثانًيا: تغيُّ

ــح  ــووي وكب ــران الن ــد برنامــج إي ــدن حــول تقيي ســتتمحور سياســة باي
عــن  بايــدن  اختــالف  ويبقــى  املنطقــة؛  فــي  العدائيــة  انتهاكاتهــا 
سياســة ترامــب إلــى حــٍدّ كبيــر فــي األدوات واألســاليب، التــي قــد 
تّتبعهــا واشــنطن لتطبيــق سياســتها، ال ســيما بعدمــا أشــار عــدٌد مــن 
مستشــاري بايــدن إلــى أنَّ اإلدارة األمريكيــة املقبلــة ســتنتهج أســاليب 

ــة. معيَّن
ــة  ــة حلمل ــي بلينكــن املستشــار األّول للعالقــات اخلارجي وانتقــد أنتون
جــو بايــدن، نهــَج ترامــب جتــاه إيــران قائــاًل إنَّ »الواليــات املتحــدة اآلن 
ــًة  ــران، مقارن ــا مــع إي ــه فــي عالقته ــت علي فــي وضــع أســوأ مّمــا كان
باملاضــي«. وفــي إجابتــه عــن ماهيــة النهــج احملتمل لبايدن جتــاه إيران، 
قــال إنَّ »بايــدن ســيرتكز فــي نهجــه علــى الدبلوماســية والتنســيق مــع 
ُحلفــاء واشــنطن، وفــي نفــس الوقــت العمــل بشــكٍل فّعــال علــى احتــواء 
ًدا علــى  أنشــطة إيــران املزعزعــة لالســتقرار فــي املنطقــة«، مشــدِّ
ــداًل مــن  ــة فــي املنطقــة ب ــات املتحــدة األمريكي ــد ُشــركاء الوالي »توحي

عزلهــم«.
وفــي هــذا الســياق، يــرى جيــك ســلفيان -الــذي شــغل منصــب مستشــار 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/biden-stars-and-stripes-us-troops-middle-east-iraq-is.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/biden-stars-and-stripes-us-troops-middle-east-iraq-is.html
https://www.jns.org/top-foreign-policy-adviser-says-biden-would-keep-all-us-sanctions-on-iran-in-place/
https://www.hudson.org/research/16210-transcript-dialogues-on-american-foreign-policy-and-world-affairs-a-conversation-with-former-deputy-secretary-of-state-antony-blinken
https://www.wbur.org/radioboston/2020/01/10/key-architect-of-iran-nuclear-deal-reflects-on-the-current-conflict
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األمــن القومــي الســابق لنائــب الرئيــس جــو بايــدن إبــان فتــرة الرئيــس 
باراك أوباما وأســهم في املفاوضات مع إيران- أَنّ مســتقبل السياســة 
اخلارجيــة األمريكيــة فــي اخلليــج العربــي ســيكون أكثــر شــموليًة عبــر 
ــى  ــاًل: عل ــة. وأضــاف قائ ــي املنطق ــركاء واشــنطن ف ــع ُش ــاُوض م التف
ــز علــى التفــاُوض حــول امللــّف  الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن تركِّ
ــث  ــد اإلقليمــي حي ــى الصعي ــة املفاوضــات عل ــووي، وتســهيل عملي الن
يكــون بهــا الالعبــون اإلقليميــون محاورين رئيســن؛ وبتبنِّي إدارة بايدن 
ن مــن أن تــواِزن بــن اعتبــارات الواليــات املتحــدة  هــذا النهــج، ســتتمكَّ
ة التوتُّــرات  مــن الناحيــة اإلســتراتيجية والتكتيكيــة، بغــرض خفــض ِحــدَّ
اإلقليميــة، وحمايــة مصالــح واشــنطن االقتصاديــة والعســكرية، ال 
قــال  ــًرا،  ومؤخَّ باملنطقــة.  الرئيســية  البحريــة  املضائــق  فــي  ســيما 
ــران  ــه إَنّ »سياســة إي ــٍح ل ــي تصري ــي ف ــي خامنئ ــي عل املرشــد اإليران
مــع الواليــات املتحــدة ســتبقى كمــا هــي، بغــّض النظــر مــن ســيفوز 
ح وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي محمــد  باالنتخابــات«. ومــن جانبــه، صــرَّ
ــع مــن الواليــات  جــواد ظريــف بعــد إعــالن فــوز بايــدن أنَّ »طهــران تتوقَّ
ــف مســار نهــج  املتحــدة املبــادرة بالتواُصــل معهــا«، وبــال شــّك يتوقَّ
دبلوماســية واشــنطن جتــاه طهــران فــي األشــهر املقبلــة علــى جتــاُوب 

احلكومــة اإليرانيــة احلاليــة.

ــران ووكالئهــا فــي  ــة علــى ُحلفــاء إي ب ــا: المــآلت المترتِّ ثالًث
ــة المنطق

سوريا.  
تَُعــّد ســوريا مــن أهــّم ُحلفــاء إيــران فــي املنطقــة، وقــد انتقــد جــو بايدن 
ٍة مناســبات، انتقــد الرئيــس  احلكومــة الســورية، وعالنيــًة وفــي عــدَّ

الســوي بشــار األســد.

https://in.reuters.com/article/usa-election-iran-khamenei/khamenei-says-irans-u-s-policy-not-affected-by-who-wins-election-idINKBN27J0VI


حركة عهد اهلل اإلسالمية.. المبادئ والعقائد واألهداف 7

تنامــى فــي الســنوات األخيــرة، النفــوذ اإليرانــي فــي ســوريا، حيــث 
تســليح  فــي  مواردهــا  مــن  الكثيــر  اإليرانيــة  احلكومــة  اســتنزفت 
اهلل  حــزب  اإليرانــي،  الثــوري  احلــرس  ودرَّب  هنــاك،  امليليشــيات 
نهــم مــن بســط ســيطرتهم  وامليليشــيات ونقلهــم إلــى ســوريا؛ مــا مكَّ
علــى مواقــع إســتراتيجية فــي األراضــي الســورية، وقــد ذكــر مستشــاٌر 
فــي  ــٌة  مهمَّ أداةٌ  العقوبــات  أنَّ  يــرى  املُنتَخــب  الرئيــس  أنَّ  لبايــدن 
السياســة اخلارجيــة األمريكيــة جتــاه ســوريا، مضيًفــا أنَّ عقوبــاٍت مثل 
كهــا  ــون قيصــر« يجــب أن تكــون ضمــن إســتراتيجيٍة شــاملٍة حترِّ »قان
الدبلوماســية. وقــد يســتمّر بايــدن فــي العقوبــات املفروضــة كأداٍة غيــر 
عســكرية؛ لوقــف جرائــم احلــرب التــي يرتكبهــا نظــام بشــار األســد، 

مــع وضــع اســتثناءاٍت العتبــاراٍت إنســانية للحالــة الســورية.
وعلــى الرغــم مــن انتقاداتــه الالذعــة لبشــار األســد، إاّل أّن بايــدن لــم 
ــة إلزالــة األســد بالقــّوة. كمــا أنَّ بايــدن  ــه يدعــم أيَّ خطَّ ــر إلــى أّن يُِش
انتقــد انســحاب ترامــب مــن ســوريا، الــذي أفســح املجــال لتركيــا 
للهجــوم علــى األكــراد، الذيــن حاربــوا بجانــب الواليــات املتحــدة تنظيــم 
ــف ســتتعامل إدارة  ــم كي ــى الرغــم مــن ُكّل هــذا، ال نعل »داعــش«، وعل
بايــدن مــع الُقــوى اإلقليميــة، فــي ظــّل التوتُّــرات املتصاعــدة مــع تركيــا 

لضمــان أمــن أكــراد ســوريا.

العراق.  
تبقــى العــراق مصــدر قلــٍق آخــر لبايــدن، الــذي عانــى ولوقــٍت طويــل مع 
يه النتقاداٍت من كال احلزبن اجلمهوري  احلالة العراقية، في ظل تلقِّ
والدميقراطــي إزاء آرائــه جتــاه العــراق. وفــي الوضــع الراهــن، ســيكون 
ة،  ل واألهــّم التعاُمــل مــع حكومــٍة عراقيــٍة مســتقرَّ خيــار بايــدن األوَّ
العــراق،  فــي  العســكرية  القــّوات  أعــداد  تخفيــض  علــى  وســيركِّز 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iranian-influence-and-presence-in-syria/
https://www.criticalthreats.org/analysis/irans-entrenchment-of-strategic-infrastructure-in-syria-threatens-balance-of-deterrence-in-the-middle-east
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/11/3/biden-will-remain-tough-on-syrias-assad-adviser-says
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/11/3/biden-will-remain-tough-on-syrias-assad-adviser-says
https://www.state.gov/syria-caesar-act-designations/
https://www.state.gov/syria-caesar-act-designations/
https://www.youtube.com/watch?v=BYuHUK6C9kY
https://www.youtube.com/watch?v=BYuHUK6C9kY
https://www.youtube.com/watch?v=BYuHUK6C9kY
https://www.youtube.com/watch?v=BYuHUK6C9kY
https://www.desmoinesregister.com/story/news/elections/presidential/caucus/2019/10/16/joe-biden-donald-trump-syria-troop-withdrawal-turkey-kurds-foreign-policy-iowa-caucuses-2020/4002281002/
https://www.nbcnews.com/think/opinion/turkey-s-attack-kurds-syria-betrays-those-doing-fighting-against-ncna1066061
https://edition.cnn.com/2020/01/14/politics/joe-biden-debate-iraq-war-vote/index.html
https://edition.cnn.com/2020/01/14/politics/joe-biden-debate-iraq-war-vote/index.html
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ـي، ال ســيما أنَّ الدميقراطيــن  مــع اســتبعاد خيــار االنســحاب الُكلِـّ
ــد بايــدن علــى  ة، وكمــا أكَّ ســون مــن تهديــدات »داعــش« املســتمرَّ متوجِّ
يــة احلكومــات الفّعالــة وبنــاء الــدول؛ إلنهــاء الصراعــات واحلــروب  أهمِّ
ــادة  ــات املتحــدة حتــت قي ــح أن تعمــل الوالي ــة. ومــن املرجَّ ــي املنطق ف
بايــدن مــع حكومــة مصطفــى الكاظمــي فــي بغــداد، بينمــا يبقــى نفــوذ 
إيــران املتغلِغــل فــي العــراق مصــدر قلــٍق كبيــٍر لهــا. فاملظاهــرات التــي 
ــن  ــالد، تزيــُد م ــل األجنبــي فــي الب ــراق ضــّد التدخُّ اندلعــت فــي الع
يــات أمــام بايــدن، الــذي ســيعمل ملجابهــة النفــوذ اإليرانــي ودعــم  التحدِّ
ة قــد حُتــارب اجلماعــات اإلرهابيــة العاملــة  حكومــٍة عراقيــٍة مســتقرَّ

فــي األراضــي العراقيــة.

حزب اهلل. 3
قــد يواجــه وجــود حــزب اهلل فــي املنطقــة منعطًفــا، اعتمــاًدا علــى مــا 
ــي املســتقبل.  ــة ف ــة األمريكي ــالت السياســات اإليراني ســتُفضيه تفاُع
يشــهد لبنــان اســتمراًرا حلالــة عــدم االســتقرار السياســي والتدُهــور 
ــاب  ــي أعق ــالد. وف ــي الب ــردِّي األوضــاع ف ــن ت ــا زاد م االقتصــادي؛ م
التفجيــر الهائــل الــذي حــاق مبرفــأ بيــروت، أعــرب بايــدن عــن تضاُمنه 
ــح أن يضغــط بايــدن  ودعمــه للشــعب اللبنانــي فــي محنتــه، ومــن املرجَّ
علــى رئيــس الــوزراء ســعد احلريــري وعلــى حكومته اجلديدة، لدراســة 
إصالحــاٍت مالئمــة للبــالد؛ ومــن املبكــر التنبُّــؤ بنهــج إدارة بايــدن جتــاه 
يــٍة  لبنــان علــى املــدى البعيــد، ال ســيما أنَّ لبنــان ليســت ذات أهمِّ
عاجلــة لواشــنطن، لذلــك قــد تنتظــر إدارة بايــدن بعــض الوقــت لتقييــم 

ــة عمــل اإلدارة اللبنانيــة اجلديــدة. كيــف ستســري خطَّ
وفي ظّل أزمة لبنان السياسية واالقتصادية، خصَّ الرئيس الفرنسي 
ح خالل مؤمتٍر صحافي  إميانويل ماكرون، حزَب اهلل بالنقد، إذ صرَّ

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/biden-stars-and-stripes-us-troops-middle-east-iraq-is.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/iraq-diyala-terrorism-isis-sectarianism.html
https://theintercept.com/2019/11/18/iran-iraq-spy-cables/
https://www.thenationalnews.com/business/economy/lebanon-s-economy-continues-to-deteriorate-as-government-formation-fails-1.1088719
https://www.thenationalnews.com/business/economy/lebanon-s-economy-continues-to-deteriorate-as-government-formation-fails-1.1088719
https://www.thenationalnews.com/business/economy/lebanon-s-economy-continues-to-deteriorate-as-government-formation-fails-1.1088719
https://thehill.com/homenews/campaign/510584-biden-offers-well-wishes-to-lebanon-after-deadly-explosion
https://thehill.com/homenews/campaign/510584-biden-offers-well-wishes-to-lebanon-after-deadly-explosion
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حول التطوُّرات في لبنان، قائاًل: »هناك سؤاٌل يجب طرُحه على حزب 
ا حزٌب سياسٌي أم أنَّه يعمل فقط مبنطٍق  اهلل وأنفسنا، هل هو حًقّ

مُتِليه إيران وقّواتها اإلرهابية؟«.
ومبا أنَّ بايدن أشار سابًقا إلى أنَّه سيسعى للعمل مع ُحلفاء واشنطن 
ح أّنه سيسعى أيًضا لتقريب املصالح األمريكية  األوروبين، من املرجَّ
برنامج  ملّف  في  الفرنسية  التطوُّرات  املنطقة.  في  واألوروبية 
وسيبقى  الصدد،  هذا  في  ا  مهًمّ دوًرا  سيلعب  اللبناني  اإلصالحات 

دعم واشنطن حجًرا أساسًيا ألّي برنامِج إصالحاٍت في البالد.

الحوثيون. 4
 أشــار بايــدن إلــى أنَّــه ســيعيد تقييــم دور واشــنطن فــي اليمــن؛ إلنهــاء 
يــة  ح ســابًقا بأهمِّ احلــرب هنــاك، وعلــى الرغــم مــن أنَّ بايــدن قــد صــرَّ
إعــادة تقييــم دعــم الواليــات املتحــدة للســعودية وحلفائهــا فيمــا يُخــّص 
ــح جــًدا أاّل يقــدم بايــدن للعمــل  ــه مــن املرجَّ احلــرب فــي اليمــن، إاّل أنَّ
علــى معاجلــة األزمــة اليمنية دون مشــاورة الرياض وحلفائها باملنطقة.

ــع أيًضــا اســتمرار إدارة بايــدن بالنهــج التقليــدي للواليــات  ومــن املتوقَّ
الُقــوى  فيهــم  مبــن  املنطقــة،  فــي  ُحلفائها/شــُركائها  مــع  املتحــدة 
ــن، ال  ــا احلوثي ــران لوكالئه ــن إي ــق األســلحة م ــة لوقــف تدفُّ األوروبي
ــة تبقــى نقطــة تلتقــي  ــة اإليراني ــواء االنتهــاكات العدائي ســيما أنَّ احت

حولهــا املصالــح الســعودية واألمريكيــة واألوروبيــة.

خاتمة

ــة  ــة ســيتمحوُر بصــورٍة رئيســية حــوَل حماي ــدن جتــاهَ املنطق ــُج باي نه
املصالــح اإلســتراتيجية األمريكيــة، والدفــاع عــن ُحلفائهــا القدامــى 

https://in.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-france-hezbollah-idCAKBN26I0UT
https://in.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-france-hezbollah-idCAKBN26I0UT
https://www.nytimes.com/2020/11/07/world/americas/biden-international-reaction.html
https://in.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-reform-factbox/factbox-key-points-from-draft-french-programme-for-lebanon-idUSKBN25T2YJ
https://in.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-reform-factbox/factbox-key-points-from-draft-french-programme-for-lebanon-idUSKBN25T2YJ
https://in.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-reform-factbox/factbox-key-points-from-draft-french-programme-for-lebanon-idUSKBN25T2YJ
https://in.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-reform-factbox/factbox-key-points-from-draft-french-programme-for-lebanon-idUSKBN25T2YJ
https://www.middleeastmonitor.com/20201005-biden-to-end-us-support-for-yemen-war/
https://www.middleeastmonitor.com/20201005-biden-to-end-us-support-for-yemen-war/
https://www.arabnews.com/node/1697466/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1697466/middle-east
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فــي املنطقــة؛ وكمــا أشــرنا آنًفــا، ســيُصّب بايــدن ُجــلَّ جهــوده لتخفيــض 
أعــداد القــّوات األمريكيــة فــي املنطقــة، والعمل علــى تقريب مصاحلها 

مــع ُحلفائهــا.
قلــٍق  مصــادَر  والعــراق  واليمــن  ســوريا  فــي  التطــوُّرات  وســتبقى 
لواشــنطن؛ ألنَّهــا أوراق ضغــٍط تؤثِّــر علــى ســير العالقــات األمريكيــة-
اإليرانيــة فــي الوقــت الراهــن؛ وســيؤثِّر نهــج بايــدن بشــكٍل مســتمّر 
علــى دوِر إيــران اإلقليمــي، وسيســعى جللــِب الُقــوى اإلقليميــة والدولية 
ــدن  ــج باي ــي نه ــمًة أساســية ف ــة املفاوضــات، وهــذه ســتكون ِس لطاول

جتــاهَ الشــرق األوســط.  
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