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رأي في روسيا حول   استطالع 

 الحرب األوكرانية 

   

 

 

 الموضوع 
 

أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن البدء بإجراءات التعبئة الجزئية في روسيا. فيما   2022  أيلول  21بتاريخ  

)مركز مستقّل ليفادا  أجراه مركز  رأي  استطالع  نتائج  غربي    يلي  بتاريخ  اموثوق  روسيا  رؤية   29( في  أيلول حول 

 المشاركين في االستطالع لمسار الحرب في أوكرانيا وقرارات السلطة الروسية. 

  النص

 

في نهاية أيلول، ارتفعت نسبة األشخاص الذين يتابعون الوضع في أوكرانيا عن كثب بشكل ملحوظ. ففي   •

 :سؤال

 أيلول آب تموز  حزيران  أيار  نيسان  آذار  

 % 32 % 21 % 25 % 24 % 22 % 26 % 29 ا متابعة دقيقة جد 

 % 34 % 30 % 31 % 31 % 34 % 33 % 35 متابعة دقيقة 

 % 25 % 34 % 32 % 32 % 33 % 29 % 27 الكثير من االهتمام متابعة بدون 

 %8 % 14 % 11 % 13 % 10 % 10 %8 ال أتابع 

 %1 %1 %1 %1 %1 %2 %2 ال أستطيع اإلجابة 

 

 . ففي سؤال: نمت المخاوف بشأن األحداث األوكرانية ووصلت إلى مستويات الذروةخالل شهر أيلول،  •

 :1اإلجابات هل أنت قلق من األحداث في أوكرانيا، جاءت  

 أيلول آب تموز  حزيران  أيار  نيسان  

 % 56 % 37 % 44 % 43 % 40 % 46 قلق للغاية 

 % 32 % 37 % 37 % 37 % 40 % 36 قلق إلى حد ما 

 %7 % 13 % 12 % 11 % 13 %9 غير قلق إلى حد ما 

 %4 % 11 %7 %8 %7 %7 ا غير قلق تمام 

 %1 %1 %1 %1 %1 %3 ال أستطيع اإلجابة 

 
 ٪، مقلق إلى حدّ 66: ما يحدث هو مقلق للغاية كانت اإلجاباتعاًما. ف 55الذين تبلغ أعمارهم أكثر من   عّبر عنهالقلق األكبر  1

 ما. ٪ قلقون إلى حدّ 42٪ قلقون جًدا و37: بنسبة  افكانت أقل قلق   ان  ٪. أما الفئات العمرية األصغر س  26 -ما 
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إلى   آب٪ في  76من    -الروسية في أوكرانيا بشكل طفيف    المسّلحة  قّواتالانخفض مستوى الدعم ألعمال   •

 :2، جاءت اإلجابات الروسية في أوكرانيا   المسّلحة  قّواتالأعمال  سؤال هل تدعم    ن. ففي إجابة ع٪ في أيلول72

 أيلول آب تموز  حزيران  أيار  نيسان  آذار  

 44 46 48 47 47 45 53 بالتأكيد نعم 

 28 30 28 28 30 29 28 نعم إلى حد ما 

 11 8 10 11 8 8 8 على األرجح ال 

 10 9 8 9 9 11 6 بالتأكيد ال 

 8 7 7 5 6 7 6 ال أستطيع اإلجابة 
 

المستطلع  44يعتقد   • العسكرية يجب أن تستمر اآلن:  ٪ من  العمليات  أن  ٪  15و٪ متأكدون من ذلك،  29ين 

٪ من المستطلعين أن مفاوضات السالم يجب أن تبدأ. 48، يعتقد  . في المقابل "باألحرى" متأكدين من ذلك

 ٪ بدء محادثات السالم. 44د ، وأّيالعسكريةين استمرار األعمال ٪ من المستطلع  48د في آب، أّي

ا تعتقد أن العمليات العسكرية يجب أن تستمر مقابل  عام    24و  18الفئة التي تتراوح أعمارها بين  % من  26  •

 ا.  عام   55 لى% من الفئة التي يزيد عمرها ع52

٪(، "صدمة" 47رعب" ) خوف، قلق،المشاعر السائدة بشأن التعبئة الجزئية المعلنة في االتحاد الروسي هي "  •

 ٪ فقط من المستجيبين أنهم غير مبالين. 9قال و( ٪(. 13٪(، "غضب، سخط" )23"فخر لروسيا" ) (،23٪)

( في منطقة خاركيف: أكثر من الربع AFUاألوكرانية )  المسّلحة  قّواتال٪ من المشاركين على علم بهجوم  77 •

ا من السكان ن  ٪( سمعوا شيًئا عنه. الفئات األكبر س  51نصفهم )  األحداث،  تطّور٪( تابعوا عن كثب  26بقليل )

 . بالموضوع  اعلم  هي األكثر 

  الغضب، "  (،٪35الرعب" )  الخوف،   القلق،هي: "األوكرانية في خاركيف    قّواتالمتابعي هجوم  كانت مشاعر   •

 ٪(.12"الصدمة" )، ٪(20السخط" )

 % في أيار73، من  م بنجاحانخفضت نسبة الذين يعتقدون أن "العملية العسكرية الخاصة" تتقدّ   ،في أيلول •

 في أيلول.    ٪53 إلى

في المقابل،  ما.    إلى حّد  يعتقدون أنها ناجحة٪  44وم بنجاح كبير،  يعتقدون أنها تتقدّ من المستطلعين  ٪  9 •

٪( يرون أن "العملية الخاصة" لم تنجح.31حوالي الثلث )

 

%(؛  81حة الروستتتتية فك أوكرانيا جا  من الفئة العمرية األكبر  ات المستتتتل  عمال القوّ ُيالحظ أن أعلى مستتتتمو  من الدعم أل 2 

 .24-18% من فئة الشباب الذين تمراوح أعمارهم بين 55مقابل 
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تعليقات على خطاب الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين حول  

  المناطق األربع  قبول ضمّ 

   

 

 الموضوع 
 

 (حمله من رسيائل ومعان"التاريخي" لما ييييي ف بوصي  )ا ألقى الرئيس الروسيي فالديمير بوتين خطاب    2022أيلول   30بتاريخ 

أوكرانية إليها،  مناطقفي الكرملين بحضيور شيخصييات سيياسيية وإعالمية روسيية أعلن فيه قبول روسييا انضيمام أربع 

 .دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا وخيرسونهي 

سيييا في روأنهى بوتين خطابه باالسييتناد إلى جملة للفيلسييور الروسييي إيفان إيليين وهو فيلسييور روسييي ير    وقد

ة روسيييا وفًقا إليلين، فإن مهمّ ومسيياحة أوروآسيييوية كبيرة يسييكنها الروي، النين كان يعتقد أنهم أمة متفوقة.  

هي حماية الحضيارة و "الخير" من خالل إنتا  قائد عظيم ينقن روسييا ويهزم ارخر الشيرير، وهنا يقصيد الغرب. واعتبر  

 سات، بل هي مخلوق خالد"."دولة بها أفراد ومؤسّ فهي ليست   اكبير   اروحي   اإيلين أن لروسيا دور  

تالنتيك كاونسييل )المجلس أجمعها من: فورين بوليسيي،   والتي تمّ  على هنا الخطابالغربية فيما يلي أبرز التعليقات  

 ، نيويورك تايمز.تاإليكونيميساألطلسي(، بروجكت سينديكت، الفايننشال تايمز، 
 

  أبرز التعليقات الغربية 

 

نشييير بداية إلى أن التعليقات الروسييية على الخطاب رّكزت على أن بوتين وضييع روسيييا في صييلب معركة وجودية مع 

ا القيم والثقافة التي  أيضيي  هاجم  ". كما أنه لم يهاجم السييياسييات الغربية فقط بل  النخب الغربية التي اعتبرها "العدّو

تصيميم حدث الكرملين بعناية لتحقيق أقصيى    جرى  قات أنهيسيعى الغرب لنشيرها. على مسيتوى الشيكل ورد في التعلي

أداء مثير للنشييد الوطني، والسييد بوتين  و،  قدر من التأثير الوطني: الكثير من التصيفيق للرئي  من الجمهور المدعّو

وهم يهتفون "روسييييياس روسييييياس" مع كيل   همأييدي  تتشييييابكيوقيد بيل الكرملين نون من ق  والمسيييؤولون األربعية المعّي

 موجودين في القاعة.ال

 رصده: بالعودة إلى التعليقات الغربية، فهنا أبرز ما تّم

على    ااألوكرانية إلى روسييييا، إال أن بوتين رّكز كثير    اطقالمن  على الرغم من أن موضيييوع الخطاب كان ضيييّم •

 والواليات المتحدة على وجه الخصوص. -مهاجمة الغرب 

لها  اتهم الواليات المتحدة بالمسيؤولية عن تفجير خطو  األنابيب الشيمالية وألمح أيضي ا إلى أن روسييا قد يحّق •

اقة  د في الواقع خطو  األنابيب الغربية بالتخريب. يمكن أن يتخذ تسيليح إمدادات الطبالمثل، ما يهّد اآلن الرّد

 عد ا جديد ا: لي  فقط تقليل اإلمدادات من روسيا ولكن أيض ا إعاقة إيصال الطاقة من أماكن أخرى.ب  
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قال بوتين إن الواليات المتحدة "خلقت سيابقة" في اسيتخدام األسيلحة النووية بقصيفها لهيروشييما وناكا اكي   •

أو حتى الحديث عنه أمر ا عظيم ا.    اسييتخدام سييالح نوو   . هناك تفسييير واحد واضييح لماذا يعّد1945في عام  

د بوتين وأولئك الذين يشياركونه وجهات نظر  حول مكانة روسييا في العالم. فهذا الحديث يشيّكل إغراء للسيّي

ة للغاية. فلكي تكون روسييا مسياوية للواليات المتحدة، يجب على موسيكو  فهم يفهمون المسياواة بطريقة فّظ

النظر عن الوقت الذ  فعلوا فيه   يسييتطيع األميركيون القيام به، بغّض  أن ت ظهر أنها تسييتطيع فعل أ  شيييء

 سياق. في أ ذلك أو 

المزيد من أراضييييها لكننا فعلنا ذلك. اآلن ال   يقول بوتين: "لم يعتقد الكثيرون أننا سييينغزو أوكرانيا أو نضيييّم •

ث عن اسييتخدام هذا السييالح". أننا سيينسييتخدم األسييلحة النووية، لكننا ال نخدع أحد عندما نتحّدالغرب  يعتقد  

ومع ذلك، هناك فرق كبير بين الغزو الروسييي ألوكرانيا والتهديدات باللجوء إلى األسييلحة النووية. قبل الغزو،  

 ة للغزو. اآلن بوتين يفعل العك .ة وجود أ  نّيأنكرت روسيا بشّد

ومة الروسييية خالل األسييبوع الماضييي  القراءة الدقيقة للخطاب واإلجراءات الحكومية األخرى التي اتخذتها الحك •

تكشيييف عن فروقيات دقيقية حول الحيالية اليذهنيية للكرملين. في النقيا  التي كيان من الممكن أن يصيييعّيد فيهيا  

ولكن األمر األكثر إثيارة للقلق هو أنيه ربميا   -من ذليك أنيه يبحيث عن مخرن من هيذ  الحرب    ابوتين يبيدو بيدلً 

 يستعد لحرب أخرى.

فييه الكثير من درو  التياري ،    –ليدرجية كبيرة    ااسيييتخالصييييه هو أن الخطياب كيان جيدلي    لعيل أكثر ميا يمكن •

لكنه لم يضي  على التفاصييل، حتى عن أوكرانيا نفسيها.   –واالسيتعمار الغربي، واإلشيارة اإللزامية إلى النا يين  

من ذلك هيمن على خطابه بعض   الم يكن لدى بوتين سوى القليل نسبي ا ليقوله عن الحرب في أوكرانيا. وبدلً 

 عام ا. 22المعادية للغرب في عهد  الذ  دام الخطابات  أشّد

لم يكن هناك وضييوح بشييأن ترسيييم الحدود الفعلية لهذ  األراضييي الجديدة. و اد ديمتر  بيسييكوف المتحدث   •

ان" بشيأن  إلى "التشياور مع السيّك  باسيم الكرملين من تعكير الميا  في نف  اليوم بقوله إن روسييا سيتضيطّر

 أنه لم يتم اتخاذ قرار حا م في الموضوع.الحدود الجديدة، مشير ا إلى 

ما يسيييتخدمها في   اوهي كلمة نادر   -"  ى بالغرب" على أنها "العدّوسيييّمأشيييار بوتين إلى "الدوائر الحاكمة لما ي   •

  .وأطلق نبرة من الغضب والتحّد -إشارة إلى الغرب 

عن مزيج غير عياد  من التهيدييد  حتى وفقًيا لمعيايير السيييييد بوتين العيدائيية المتزاييدة، كيان الخطياب عبيارة   •

والوعيد، حيث شييّدد على وقوفه ضييد "النظام االسييتعمار  الجديد" الذ  تقود  الواليات المتحدة مع مناشييدة  

 ة األميركية.العالم أن يرى روسيا كزعيم النتفاضة ضد القّو
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"العنصيريين    ة ضيّدبالنسيبة لبقية العالم، سيعى السييد بوتين إلى تصيوير نفسيه على أنه  عيم حركة عالمي •

 عى أنهم يفرضون الهيمنة األميركية.الغربيين" الذين اّد

ث الرئي  الروسييي بشييكل خاص عن إنهاء الهيمنة األميركية من خالل "حركة  في إحدى مراحل خطابه، تحّد •

 مناهضة لالستعمار" بقيادة موسكو.

من   اوروبا أو الواليات المتحدة. وبدلً يبدو اآلن أن موسيكو تدرك أن هناك فرصية ضيئيلة إلصيالح العالقات مع أ •

ذلك سيتسيعى روسييا إلى حشيد المشياعر العالمية المعادية للغرب ولعب دور الثقل المقابل للهيمنة الغربية في  

 العالم.

الذ  أدلى به الرئي  بوتين هو مدى امتالئه باإلشيييارات المعيادية للغرب.    ش في خطياب الضيييّمده  ي  أكثر ما  •

إلى روسيي عا م على إثارة المشياعر القومية المعادية للغرب في البالد. بهذا يسيعى بوتين  يبدو أن الرئي  ال

 حرف الشعب الروسي عن المشاكل في الوطن وساحات القتال في أوكرانيا.

العديد من مراقبي الكرملين المخضييرمين أن هذا كان بشييكل مريح الهجوم العلني األكثر شييراسيية على    رأى •

 يم الروسي.بل الزعالغرب من ق  

األربع، تغيير الحقائق على األرض )في وقت كانت فيه روسييا تخسير    اطقالمن  يحاول الكرملين، من خالل ضيّم •

 تها في أوكرانيا(.قّو

صيارى جهد  حالة اليأ  المتزايدة لجيشيه في أوكرانيا، كان الرئي  الروسيي فالديمير بوتين يبذل ق    في ظّل •

 لتبني مظهر رجل مجنون شرير.

على المظيالم المزعومية لبمبريياليية الغربيية الحيديثية ميدفوع يا جزئي ا   كيان قرار بوتين بتركيز خطياب الضيييّم •

الهزائم الروسيية المحرجة في سياحة المعركة في أوكرانيا ووضيع    ي بعيد ا عنبالرغبة في صيرف االنتبا  المحّل

 الحرب في سياق جيوسياسي أوسع.

يجيب أن يوق  خطياب بوتين صييييانعي السييييياسيييية الغربيين من أ  أوهيام فيميا يتعلق بي مكيانيية وجود عالقية   •

 براغماتية مع روسيا ما بقي فالديمير بوتين في الكرملين.

دونيتسيييك ولوهانسيييك   -ضيييّمها    المناطق التي تّم  نإه يصيييّحح ظلم ا تاريخي ا، حيث نأفي ذهن بوتين،  يدور   •

 .1كانت ذات يوم جزًءا من نوفوروسيا -وخيرسون و اباروجيا 

 

 
ا مدن خاركوف ودونيتسك . ضّمت نوفوروسيا تاريخي  1764ل في عام  البحر األسود الذ  تشّك يشير إلى إقليم شمال لبمبراطورية الروسية مصطلح تاريخي 1

ة في خطاب بوتين وهو ما قد يشير إلى طموحه ب عادة   اباروجيا وخيرسون وأوديسا. تم ذكر نوفوروسيا أكثر من مّر  هامنوولوهانسك ومدن جنوب أوكرانيا  

 مدن هذا اإلقليم إلى روسيا.
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 تقييم 

 ديفيد شينكر لمسار التطبيع 

   

 
 

 لموضوع ا
 

ورقة مكتوبة قّدمها مساعد وزير الخارجية األميركي السابق لشؤون الشرق األدنى ديفيد شينكر للجنة الفرعية 

النّو بمجلس  الخارجية  وشمال  للشؤون  األوسط  الشرق  حول  استماع   فريقياإ اب  جلسة  ضمن  اإلرهاب،  ومحاربة 

 في الشرق األوسط".  أيلول الفائت حول "شراكات التعاون األمني اإلقليمي 21ُعق َدت في 

 

  نّص ال

 

السنتين  تغّي األوسط خالل  الشرق  الكثير في  أعقبتار  على    اللتين  اإلبراهيميةاال "التوقيع  التاريخية.    "تفاقات 

" مع الدولة اهادئً   ا ين "سالم  ت  محتضن  "، إسرائيل"  عبقصد تطبيع العالقات م  امارات سريع  إلالبحرين وا تحّركت  

فأنهت   "،إسرائيل"من الدول العربية قد اختار السالم مع    االثلث تقريب    ،والمغرب  ،مصرواليهودية. مع األردن  

من    — دوًلا عربية أخرى  بدور   ع  ن شّج. هذا المحيط اإلقليمي المتحّساإيجابي    اإقليمي    ا خم    وأطلقتبشع ا    اتحريم  

أن   –  "إسرائيل"اسية رسمية وال تزال من الناحية الفنية "في حرب" مع  ضمنها تلك التي ال تملك روابط دبلوم

يؤد  ظهور   احتمال أّن  يالنتائج الواعدة أكثر لهذ  الديناميكية الجديدة ه   ىحد إ  .ولو بشكل غير علني  ،تتفاعل

إقليمية استراتيجية غير    تعاونات  إلىوالشرق األوسط    "إسرائيل"من الداعمين للسالم بين    زايدةالكتلة المت هذ   

 لكّن  ،للواليات المتحدة األميركية في الشرق األوسط   امهم  التعاون األمني داخل المنطقة    ن مسبوقة. لطالما كا

ي    أكثر  االطلب أصبح ملح   ما  "التحّوسّممع  آسيا"إل  ى  الحاجةمما  ،  لى  العالمل   اد  األميركي حول  ومع  ،  لجيش 

من القيادة    "إسرائيل"وانتقال    ام"براهأتفاقات  ا"  توقيع  مع  ،إيران. لكن مؤخر ا فقط   تمّثلهلذ   التهديد المتزايد ا

 . صبح هذا النوع من التعاون الملمو  ممكن اأ ،لى القيادة المركزية إاألوروبية 

الماضية القليلة  األشهر  ت   ،في  اإلسرائيليي  عن  نباءأ  صاعدتعندما  األمنيين  المسؤولين  كبار  بين  ن  اتصاالت 

م  التقّد  حجمستراتيجي في واشنطن. من الصعب الحكم على  اال  التعاون اإلقليميالنقاش عن    تصاعدوالعرب  

  ت القيادة المركزيةجمع  ،بحسب صحيفة وول ستريت .  لكن القصص مثيرة لبعجاب  ، حتى اآلن  االذ  حصل فعلي  

في آذار الماضي في شرم    "إسرائيل"البحرين وواإلمارات  واألردن  ومصر  و قطر  و من السعودية    األركانرؤساء  

سرائيلي بيني غانتز أنه  اإل  "الدفاع"عى و ير  اّد  ،في حزيران   لمناقشة التهديد الجو  اإليراني.  ،الشي  في مصر 
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آب  حصل   موظفين    150حوالي    2019منذ  بين  المنطقة إ  عسكريينلقاء  دول  في  نظرائهم  مع  سرائيليين 

ه "سيكون من أول الذين يدعمون حلف ناتو ّنأ  عبد الل ني  دعد ذلك أعلن الملك األرمصر واألردن". ب   باستثناء"

ذا كان الرئي  بايدن سيجعل هذا التعاون  إ مارات واسعة حول ة بالمقابل تصّوكل الضّج خلقت .شرق أوسطي"

أياراألسا  في  يارته للشرق األ   حجر لم يكن هناك   ، من على أجندة بايدن. بينما كان األالماضي  وسط في 

دارة قبل  ص مسؤول رسمي في اإللّخ  وقد   م في موضوع التعاون االستراتيجي اإلقليمي. عالن كبير عن التقدّ إ

    بقوله: الزيارة بشكل عام ما سيكون عليه التعاون

شيء تستطيع الواليات    ،مشتركة اليات  تحدّ الهديدات والتللبحث في  االدول سوي   جمع"

 قدرات أميركية فريدة  توفير    لىإر عمل جديدة تهدف  فعله مع أط   -فقط    - المتحدة

 ".اللشركاء العمل سوي   ت تيح

الل.    قل من حلف الناتو الذ  ذكر  الملك عبد أله إدارة بايدن هو  دور الواليات المتحدة هنا ضرور . ولكن ما تتخيّ 

إّن استراتيجيإمبادرة تعاون  "ها  باألحرى  المتحدة  "قليمي  الواليات  الصواري   تركّ   ،مدعومة من  ز على مجابهة 

دة الطبقات.  أنظمة دفاع صاروخية متعّد  تشبيكالرادار وأنظمة  نة مشاركة معلومات  متضّم  ،اإليرانيةرات  والمسيّ 

خص  ن باأل سرائيلية تتضّمإات  لى بيع معدّ إضافة  باإل   ،ه عنصر من تدريبات جوية مشتركةّنأوهنالك ما يبدو  

دفاعي صواري   ثمنه    ةنظام  حت  500يبلغ  للمغرب.  دوالر  و  ىمليون  من  ظهر    ،لتاري  اهذا  لغاية  اآلن  قليل 

من ضمنها الدول المنخرطة ودرجة   ، MEAD و أ  "وسطتحالف الدفاع الجو  للشرق األ"   سّمىالتفاصيل حول ما ي  

المحاوالت اإليرانية"    "ليحبطجاهز للعمل   MEAD ف ن بحسب و ير الدفاع اإلسرائيلي  ،انخراطها. ولكن وبالفعل 

بتسهيل التعاون االستراتيجي بين   مساعدة واشنطنف  ،محمودة اهذ  المقاربة األقل طموح  .  الستهداف المنطقة

ال   ، وسطن في الشرق األوبنجاح. ولك  ،تفعل الواليات المتحدة هذا حول العالم كله  مر الجديد.الشركاء ليست باأل

وتاري  التعاون العسكر     ،في تسويق التعاون االستراتيجي مع حلفائها العرب   اقل نجاح  أ الواليات المتحدة  تزال  

  ، لى بعض التفاؤل إ. بينما الحما  الحالي في المنطقة يدفع  از  قل تمّيأ العربي من دون دعم الواليات المتحدة هو  

 . قحقيقه وما سيتحقّ تعات واقعية حول ما يمكن من المهم أن يكون هناك توّق وابق،لى السإبالنظر 
 

 المحاوالت السابقة 

في    ، اتاريخي   االستراتيجية  التعاونات  كانت  كما  الصفر.  يقارب  طرفين  من  العربية  الدول  بين  التبادل  كان 

  تسأسّ   1976. سنة  1945  عام  تأسيسهاحف  سالم منذ    قّواتة  عدّ   شّكلت جامعة الدول العربية وقد    .المنطقة

س   "ب  ي تمِّما  العربيةي  الردع  األ إ  على للمساعدة    "قوة  الحرب  األنهاء  انتهى  اللبنانية.  التي  هلية  القوة  بهذ   مر 

  مكين ت إلى    ،السودانية والليبية و الرمزية السعودية    قّواتالبعض  إلى    باإلضافةلت بالمجمل من السوريين  تشّك
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  قّوات مجل  التعاون الخليجي  لاألعضاء الستة    أّس   ،1982االحتالل السور  للبنان الذ  امتد طوال عقود. سنة  

باستثناء سنة   ،ا بد  أالقتال    عرفيراني. هذ  القوة لم ت اإلجانب  لردع ال  ،مقاتل   40000من    "، المؤّلفةدرع الجزيرة"

 .حين تم نشرها لوقف ثورة في البحرين 2011

دولة   35ف من  حين قام ائتالف مؤلَّ  ،1991سبع دول عربية شاركت بقدر ما في عملية عاصفة الصحراء عام  

وافق مجل  التعاون الخليجي على بناء   ،عقاب حرب الخليج أ بتحرير الكويت من عراق يحكمه صدام حسين. في  

لت حرب الخليج  . مّثابد  أ  تشكيلها  استكمال  ة لم يتّمالقّو  لكّن  ،وسورياالمنطقة تشمل مصر    قوة عسكرية في

  ا بد  أعادته  إ  تّمت مة بحذر. هذا المستوى من التعاون لم ميركية منظَّأة تحت مظّل ،قمة التعاون العسكر  العربي

 .منذ ذلك الوقت

لها في اليمن بعد االنقالب الحوثي المدعوم من  مجموعة لدعم السعودية في تدخّ   ب نشاءقامت الرياض    ،ا مؤخر  

الحزم إ عاصفة  عملية  في  دول  وبينما شاركت سبع  التدخّ ف ن    ،يران.  كلّ  خم  من  متساوي    ل  يكن  لم    ، ادولة 

المشترك. بالمختصر وبالم   والعمل  التنفيذ  قطر  خرجت    لى ذلك إضافة  ة بالعمل بشراكة. باإلالقوّ لم تقم    ،ثل 

شريكة الرياض التي ال غنى عنها في الحملة    -بو ظبي  أكما أن  .  2019و  2017والمغرب من المجموعة في عامي  

 . 2019عام  ،السعودية  ابحسب التقارير من دون رض أيض اهي  انسحبت  –

 

 عات تصغير التوقّ 

م  رؤية  تهديد  شقادت  حول  تغييريران  إتركة  اإل   إلى  العسكر   التعاون  مع  التعاطي  طريقة  مع  في  قليمي 

حين    ."سرائيل"إ بين    ّنأفي  المشترك  االستراتيجي  للتعاون  الحالي  غير  و   "سرائيل"إ المسار  العربية  الدول 

ت  ، مسبوق تزال  ال  الكبيرة  العراقيل  بعض  نتائج  عيق لكن  له  "تحالف"  رأسها  بناء  وعلى  العربية ،  الخصومات 

بالر أخوية"  الداخلية.  "عالقات  الكالم عن  تتوافق  غم من  بين عامي  ال  العربية بشكل ضرور .   2017الدول 

لكن الشكوك   ، صالحهإتم    قامت ست دول عربية بفرض حظر سياسي واقتصاد  على قطر. هذا الشّق  ،2021و

لكنهما  استراتيجيين في اليمن و  يكين مارات شر انت السعودية واإلك  ،في السنوات الماضية  ،طارتبقى. وبنف  اإل

لى  إمن دبي  ا  ات شركاتهغراء الشركات العالمية لنقل مقّرإل   اجهد    اتبذل السعودية حالي  و.  ااقتصادي    نامتنافس

القد  ]يقصد  ن تعقد صفقة ميا  وطاقة شمسية بين  أ  2021الرياض عام  حاولت    ، الرياض. بحسب التقارير

 وشيك. قليمية وعدم الثقة قد تقطع الجهود لصنع تعاون المنافسات اإل   نعلى أ  وعّمان.   ،بو ظبيأ  الكيان[،

 

الخفي.  العلني مقابل التعاون  العام    اتتشير استطالع  التعاون    ام" براهأاتفاقيات  "  ّنأ لى  إ  -والدالئل    -الرأ  

  ، ا تاريخي    ،وسط بشكل عام. لهذا السببفي الخليج والشرق األ  اشعبي    امر  أ  اليس  "سرائيل"إوتطبيع العالقات مع  
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لوماسي بالتعاون االستراتيجي والد  ى ن يبقأ   -  "سرائيل"إول شركاء السالم مع  أ  -ردن ومصر  من األ  كل  فضلت  

وسلو  أ ثر اتفاقيات  إنعت على  التي ص    ،ودول الخليج  "سرائيل"إ. والروابط الوليدة بين  امع الدولة اليهودية خفي  

بسرّ   ،1993عام   التعامل معها  ولكن على  تم  مع أ  ام"براهأاتفاقيات  "ثر  إية.  العربية  الدول  صبحت معامالت 

ع  الرياض ستطّب  ّنأد. على الرغم من االعتقاد الشائع  بالرغم من ذلك يبقى هنالك ترّد  .أكثر علنية  "سرائيل"إ

  أحبطت  ، ة. الشهر الماضيخفّي  "إسرائيل"بقت المملكة معامالتها المعروفة مع  أ  ،ال محالة  "سرائيل"إالعالقات مع  

ت يائير البيد وو ير الخارجية المؤّق  اإلسرائيلي بين رئي  الو راء   " سرائيل"إجرته  أاختالفات حول اتصال علني  

الل كأ  العالم. سرائيلية في الدوحة خإحول فتح قنصلية    اثاني خططً   لآالرحمن    القطر  الشي  محمد بن عبد

فين  و موّظأ ات و/معّد  وإرسال  ، لى العلن إد بعض الدول العربية في الخرون  ترّد  اإلستراتيجيب التعاون  وقد يصّع

لى تسريب المعلومات لن يكون إسرائيليين  ميل المسؤولين اإل ام". إنبراهأاتفاقات  "دول خارن  إلى  سرائيليينإ

 . للدول التي ال تزال محتارة حول رفع الرهانات امطمئن  
 

المتعّل  ،و ألخرى أ لدرجة    يران. إ العداء مع   العام  الرأ   العربية مخاوف حول  الدول  العالقات مع لدى  ق بتطبيع 

مساو  "سرائيل"إ بشكل  لديها  الدول  هذ   أكثرإ  ، .  يكن  لم  رّد  ، ن  حول  تعاون    مخاوف  عالقات  على  طهران 

  ا يراني الدول الخليجية مرار  ر مسؤولون كبار في الحر  الثور  اإل حّذ،  2019. منذ عام  "سرائيل"إاستراتيجية مع  

ن تستبق  أ   ابو ظبي باكر  أحاولت    ،الجديد. بحسب التقارير  "السلمي"منية مع شريكهم  أن البحث عن روابط  م

راضيها. ورغم  أسرائيلية على إ ات عسكرية جوية ن تسمح بمقرّ لمارات اإل  عالن أّناإلهذ  التهديدات عن طريق 

إF-35  الي  قاتالتمن م  اخطر    قّلأ كونها   اإل  ّنأال  ،  األالرادارات  إليها  ماراتية سوف  راضي اإلسرائيلية في  تنظر 

هو مدى التعاون الذ  يمكن   ّ هم السؤال األ   ،والسعودية  البحرين ومارات  . بالنسبة لبيةشكالإ   أنهاطهران على  

مان تملكان قطر وع    ف ّن  ،ماراتو عن طريق وكالئها. كما اإلأ ا مباشرة  ّمإ  ، يرانإ   ن ترّدأقبل    "سرائيل"إتحقيقه مع  

 من شأنها   "سرائيل"إخذ خطوات مع  أفي   اكثر حذر  أ  انوقد تكون ،يران إ ة مع  عالقات اقتصادية ودبلوماسية مهّم

 . مع طهران ب عداءً تسّبأن 
 

من؟  مع  ماذا  بين    مشاركة  االستراتيجي  هو    "سرائيل"إالتعاون  العرب  مشاركة إ   تطّوروشركائها  يجابي. 

بعض  لدى    ،يران ووكالئها. في الوقت عينهإ ل  ب  دة من ق  قليم المهدَّمن لدول اإلمن األ  ان حتم  المعلومات ستحسّ 

سرائيلية ات العسكرية اإلرسال المعّدإ  ذا تّمإأفضل الشركاء الممكنين في المنطقة عالقات وطيدة مع الصين.  

فشاء  إد من عدم  جراءات للتأكّ إيجب اتخاذ  ،  لى خارن البالدإ  -كة مع الواليات المتحدة  را بعضها بالش  ي صن عوالتي    -

ستراتيجية معها لتقوية العالقات اال  "سرائيل"إبعض الدول العربية التي تطمح  إن  و فضح هذ  التكنولوجيا.  أ

 .ميركيكسر الحظر األ علىيران  إ الجهود لمساعدة  تقود ،يران إ ضد 
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 الخالصة 

صدقاء وحلفاء واشنطن  أمكانية حقيقية لمساعدة  إوالدول العربية    "سرائيل"إقليمية بين  منية اإللدى الشراكة األ

ولكن تبقى في مراحلها    ، راتسّيم يراني المتزايد من الصواري  وال   للتهديد اإل وسط في التصدّ في الشرق األ 

يات من بينها التحّد  -شمل تهديدات أخرى  تع في النهاية لتوّستمشاركة المعلومات قد    . في حين أّنكوينيةالت

التي  اإل وكالء  رهابية  األإيطرحها  الصعب تخيّ   -رض  يران على  التعاون    تطّورل  من  كثر  أ مقاربة    ليصبحهذا 

جوية االستباقية ال -رضالعمليات األ  ف ّن  ،في المنطقةالعالية  التهديدات    احتماليةلى  إ  انظر    ،ااستباقية. وحتم  

المنطقة  عليه  كانت    مقارنة بمان كبير  ه تحسُّفي هذا التعاون ف ّن  تطّورعة. ولكن مهما كان شكل التزال غير متوقَّ

 رغم أّن  عات واقعية حول المعوقات لهذا التعاون االستراتيجي.ن يكون هناك توّقأ  ولكن من المهّم. منذ سنتين

لى  إافة  ضالرأ  العام. باإل بتفكير  لديهم  ال يزال    ، سلطويين  كونوان لم يإ   غير ديموقراطيين،الشركاء العرب  

تزال    ،ذلك العربية محدودة. وال  الدول  العديد من هذ   تزال قدرات  في    ايض  أ  "سرائيل"إال  تعاني من نقص 

الالقدرات في مجال التزّو تحالف    نّ أ  يبدوطار  يران. في هذا اإلإ ضد    عمليات   نفيذ والذخائر لت  جود بالوقود في 

 . ا كونه مساعد   من  رغمال  ا علىناجع   اوسط لي  حلً الدفاع الجو  للشرق األ 

ج  إن   الذ   االستراتيجي   تشارك في    ~هو عنصر جديد مهم  أبراهام"اتفاقيات  "عن طريق    ال ممكن  ع  الشكل 

  نّ أدولة نووية. وحتى لو    صبحن ت أعتاب  أ يران على  إة بديلة للوقت الذ  تصبح فيه  ه لي  خّطولكّن  عبء،ال

رات    المسيّ   الصاروخي وتحدّ يستطيع تحقيقه في مواجهة التحدّ ق كل ما  قليمي حّقالتعاون االستراتيجي اإل 

 يراني. قليميين في مواجهة الخطر النوو  اإل ال غنى عنه لشركائها اإل احليفً  الواليات المتحدة ستظّل ف ّن
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   التنقيب  اتفاقية

   الطاقة عن

  الليبية والحكومة  تركيا بين

   

 
 

 لموضوع ا
 

 التي  االقتصادية  التفاهم  راتمنّك  من  مجموعة  الليبية  والحكومة  تركيا  وّقعت  2022  األول  تشرين  3  بتاريخ

 من   سنوات  ثالث  بعد  راتالمنّك  هنه  تأتي.  الليبي  والبحر  البر  في  الطاقة  عن  التنقيب  حول  تفاهم  راتمنّك  نتتضّم

  وردود   الموّقعة  االتفاقية  حول  المعلومات  بعض  يلي   فيما.  2019  العام  في  البحرية  الحدود   اتفاق  البلدين  توقيع

 . عليها الدول بعض
 

  نّص ال

د الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، والتي  وّقعت تركيا وليبيا اتفاق الحدود البحرية الذ  حّد  2019في العام  

تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا. وبموجب االتفاقية  

تعتبر مصر واليونان االتفاقية غير قانونية كونها وحّدد الطرفان حدود المنطقة االقتصادية الخالصة للبلدين.  

"إسرائيل" االعتراف    االقتصادية الخالصة. كما رفضت أميركا وروسيا واالتحاد األوروبي و   امن مناطقهم  اتأخذ جزءً 

االقتصادية   ااتفاقية لتحديد مناطقهم  2020اليونان في العام  وعلى هذ  االتفاقية وّقعت مصر    اباالتفاقية. ورد  

 .الخالصة
 

 الخالصة المتنازع عليها بين بين تركيا وليبيا ومصر واليونان : حدود المناطق االقتصادية  1صورة رقم  
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رات تفاهم ألن أ  اتفاقية  هو مجموعة من االتفاقيات ولكنها سّميت مذكّ   هعيوقّ تّم تفي الواقع، ما   •

يحصل   لن  ما  وهو  الليبي  البرلمان  تصديق  مذكّ بعد  تحتان  سّميت  تركيا  ولذلك  بين  تفاهم  رات 

 .والحكومة الليبية

البحر   • يتم تجاهلها في شرق  أنه لن  التفاهم بعثت تركيا فعلي ا برسالة مفادها  عبر توقيع مذكرات 

االتحاد ألعضاء  تسمح  ولن  المتوسط،  البحرية   األبيض  مياهها  تعتبر   ما  إلى  بالوصول    األوروبي 

 .وال تريد أن يكتسب مصّدرو الطاقة مثل مصر و"إسرائيل" نفوًذا فوق تركيا  اإلقليمية

مذكّ  • واليونان  توقيع  قبرص  تبذلها  التي  الجهود  أمام  عقبات  وضعت  تركيا  أن  يعني  التفاهم  رات 

ال بحر األبيض المتوسط ، وهو الخط المقترح الذ   و"إسرائيل" ومصر لتطوير خط أنابيب غا  شرق 

المحتّل  يمتّد الفلسطينية  إلى البرّ من الميا   إلى جزيرة كريت اليونانية ومنها  القبرصية  واليونانية    ة 

 .الرئيسي اليوناني وإلى شبكة الغا  األوروبية عبر إيطاليا

سفن استكشاف تركية إلى الميا  جنوب تهدف أنقرة إلى استخدام االتفاقية كأسا  قانوني إلرسال   •

   جزيرة كريت اليونانية والبدء في التنقيب في المنطقة االقتصادية الخالصة لليونان، وهو أمر سيؤدّ 

 .رات بين أثينا وأنقرةبالتأكيد إلى تصعيد التوّت

لة التالية  لون إن المرح في حين لم يتم اإلعالن عن تفاصيل مذكرة التفاهم، يقول دبلوماسيون ومحلّ  •

ستكون معرفة ما إذا كانت تركيا سترسل بالفعل سفن استكشاف إلى الميا  جنوب جزيرة كريت وتبدأ  

 .الحفر في األراضي المتنا ع عليها مع اليونان

في حال "حاولت تركيا إرسال سفن حفر جنوب جزيرة كريت فسيكون    هأنإلى  أشار مصدر أوروبي رسمي   •

 ."منطقة واستقرارهاذلك خطير ا للغاية على ال

 .لذلك تذهب التحليالت إلى أن تركيا واليونان تقتربان خطوة إضافية من الصراع العسكر  المباشر •

النظر عمن سيصل إلى    بالنسبة ألنقرة، ف ن الصفقة تتعلق أكثر بالحفاظ على نفوذها في ليبيا بغضّ  •

 .السلطة في المستقبل

ت عن محاولة التقّرب من  نفط والغا  في ليبيا تشير إلى أنها تخّليبدو أن صفقة تركيا للتنقيب عن ال •

 .مصر من أجل فتح صفحة جديدة في العالقات الثنائية

ع أن يقوم وفد يوناني رفيع المستوى بزيارة الشرق األوسط لالتفاق  بحسب اإلعالم التركي، من المتوّق •

 .مع دول المنطقة على عدم االعتراف باالتفاقية
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يات من الغا  والنفط  عات أن المنطقة المتنا ع عليها من الممكن أن تحتو  كّموترّون مراكز تركية لتوّق •

النزاع بين  ال رقام  األ    ح أن طرح هذتريليون دوالر، ومن المرّج  30بقيمة   ضخمة هو جزء من أدوات 

   ي.األطراف المعنية ولتعبئة الرأ  العام الترك

  شدّ ى  لإالتنقيب مع ليبيا يعك  جزًءا من سياسة أردوغان القومية التي تهدف  إن توقيت توقيع اتفاقية   •

 .2023العصب الداخلي قبل االنتخابات المقبلة في حزيران 

 

 :دة مواقف دولية مندّ 

مشترك من مصر واليونان اجتمع و ير الخارجية المصر  بنظير  اليوناني في العاصمة المصرية    كرّد •

للحديث عن االتفاقية التي وّقعتها تركيا مع الحكومة الليبية. واعتبر الطرفان أن االتفاقية مؤشر على  

م االعتراف بقانونية  المتحدة اتخاذ موقف واضح بعد  األمّم  من  السياسة العدائية لتركيا. وطلب الطرفان

 .هذ  االتفاقية

إنها ستعارض أ  نشا  في شرق   • الطاقة ووصفتها بأنها "غير قانونية" وقالت  اليونان بصفقة  نّددت 

البحر المتوسط. وقالت و ارة الخارجية اليونانية إن أثينا لديها حقوق سيادية في المنطقة التي تنو   

ع االحترام الكامل للقانون الدولي للبحار". كما أعلنت اليونان عن  الدفاع عنها "بكل الوسائل القانونية، م

قّو كل  الستخدام  العدائية  استعدادها  "الخطط  ضد  سيادتها  عن  للدفاع  والعسكرية  الدبلوماسية  تها 

 ."لتركيا

أن االتفاقية الموّق • المصرية  اعتبرت مصر    ن أ عة بين تركيا وليبيا "غير قانونية"، وذكر بيان للخارجية 

 ."رات تفاهم"حكومة الوحدة في ليبيا ال تملك صالحية إبرام أ  اتفاقيات دولية أو مذّك

"تنتهك   • والغا   النفط  إن صفقة  بيتر ستانو،  الخارجية،  للشؤون  األوروبي  االتحاد  باسم  المتحدث  قال 

  ."ر اإلقليميحقوق السيادة لدول ثالثة، وال تتوافق مع قانون البحار ومن المحتمل أن تقّوض االستقرا

 .أعلن البرلمان الليبي رفضه لالتفاقية الموّقعة واعتبرها غير قانونية •

اعتبر المتحّدث باسم و ارة الخارجية األلمانية كرستوفر برغر أنه ال يحق لتركيا توقيع اتفاقية مع ليبيا   •

 على حساب دول أخرى واليونان ليست ملتزمة بهذ  االتفاقية. 
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أفكار دان شابيرو لتوسيع 

 التطبيع

   

 
 

 لموضوع ا
 

العدّو كيان  األسبق في  األميركي  السفير  قّدمها  الخارجية   ورقة مكتوبة  للشؤون  الفرعية  للجنة  شابيرو  دان 

أيلول   21ومحاربة اإلرهاب، ضمن جلسة استماع ُعق َدت في    فريقياإبمجلس النواب حول الشرق األوسط وشمال  

يقّد األوسط"  الشرق  في  اإلقليمي  األمني  التعاون  "شراكات  حول  هاّمالفائت  توصيات  فيها  مسار م  لتطوير  ة 

 قادمة.التطبيع في السنوات ال
 

  نّص ال

إن القول بأن العمليات الدبلوماسية في العامين الماضيين في الشرق األوسط هي نموذن تحّول إّنما هو للتقليل  

على وجود "إسرائيل" كان رفض الدول العربية االعتراف بها أو تطبيع   72من أهمية القضية. بالنسبة لألعوام الي  

واألردن عام    1979اخترقت هذ  الحالة كّل من مصر عام    ة السائدة. وفي حينالعالقات معها يشّكل الحالة العاّم

اتفاقيات السالم المهّمة    ف ن  –عديدة معها    ان لي "إسرائيل" اللتان خاضتا حروب  االدولتان المحاّدت  وهما    –  1994

األخرى  جميع الدول العربية  كما أن  هذ  لم تسفر عن نتائج كبرى لناحية العالقات التجارية أو العالقات الشعبية،  

 .اعتبرت أّن تطبيع العالقات أمر بعيد جد ا – حتى تلك التي خاضت حوارات سّرية مع "إسرائيل"  -

إّن التغيير الكبير المتمّثل بي "اتفاقيات أبراهام" الموّقعة بين "إسرائيل" واإلمارات، والبحرين والمغرب والسودان  

تمّيزت هذ  العالقات الجديدة بقبول شعبي وعّز ت  فتحت الباب أمام شرق أوسط مختلف نوعي ا.  2020 عام   في

الرسمي على توسيع وتعميق العالقات الثنائية من    المتكّررة والتشجيعاالتصاالت واالجتماعات رفيعة المستوى  

 ّن التعاون األمني السّر  السابق  فخالل األعمال والتعليم والتكنولوجيا واالرتباطات الثقافية. باإلضافة إلى ذلك،  

أمنية   على اتفاقياتلمعالجة المخاطر المشتركة يتم بشكل علني ومتزايد، حيث وّقعت كل  من المغرب والبحرين  

القيادة المركزية األميركية يجعل األمر أكثر   أّن إدران "إسرائيل" ضمن منطقة مسؤوليات  مع "إسرائيل"، كما 

 .بات المشتركة وعمليات التخطيط والتبادلانتظام ا ويكّثف التدري

)التطبيع والدول السبع المطّبعة(، وترعا    N7 اليوم، أعمل في المجل  األطلسي، الذ  يترّأ  مبادرة مؤتمرأنا  

ّت التي  مؤسسة السيد جفر  م. تالبينز، التي جمعت بنجاح مسؤولين كبار من "إسرائيل" والدول العربية الس  
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نحن وكان االجتماع األول والوحيد من نوعه.    وقد  -  2021قات معها، في مؤتمر عقد أواخر عام  أعلنت تطبيع العال 

اإلضافية في األشهر المقبلة بهدف تدشين تواصل متعّدد األطراف عابر    مّراتنخّطط لعقد مجموعة من المؤت

"منتدى   عمل  في مصلحة  تصّب  عملّية  مقترحات  ووضع  الدول،  جميع هذ   اخترت  لبيروقراطيات  أنا  النقب". 

المشاركة في هذا العمل ألّنني أعتقد أنه ينبغي على الواليات المتحدة أن تغتنم الفرص التي توّفرها "اتفاقيات 

أبراهام"، والقيام بذلك على نطاق واسع بطريقة تكسب الدعم من الحزبين. إّن اآلراء التي أعّبر عنها في هذ   

 .الشهادة تخّصني أنا فقط 

 .ية هذ  االتفاقيات والفرص التي تقّدمها للواليات المتحدةوضح خم  نقا  رئيسية حول أهمّ أوّد أن أ

، لي  هناك عودة. قادة الدول الذين قاموا بتطبيع عالقاتهم مع "إسرائيل" يفعلون ذلك لخدمة مصالحهم  اأولً 

مثل إيران والجماعات اإلرهابية   الخاصة. يرون فرص ا للتعاون أكثر مع "إسرائيل" للتعامل مع الخصوم المشتر كين

التكنولوجيا اإلسرائيلية، وللشراكة مع "إسرائيل" في قطاعات رئيسية مثل الصحة    المتطّرفة، وللوصول إلى 

والتعليم والطاقة والسياحة والزراعة والميا  واألمن الغذائي، وتعزيز سرديات التسامح والتعايش الذ  يعتقدون  

تقّدم    - ما  الت ممكنة حتى اآلن    وتلك التي  –من االتفاقات التي تّم التوقيع عليها بالفعل  ا  كبير    اعدد  إن  به.  

مزايا ضّخمة لمواطني الدول الموقِّعة. وقد نجت العالقات الجديدة مع "إسرائيل" من استحقاق تنصيب رئي   

  مّرة ة، والتوّترات المست أميركي جديد، ومن إجراء انتخابات إسرائيلية وتغيير في الحكومة، ومن الحرب في غّز

  .يين بين اإلسرائيليين والفلسطين

للرفض العربي التقليد  لي "إسرائيل" على مدى عقود، إنما هي    ادراماتيكي    اهذ  التحّركات ال تمّثل فقط انعكاس  

. تلك المبادرة وضعت 2002مبادرة عام    العربي فيقطيعة مباشرة مع النهج العربي الموحَّد الموصوف بالسالم  

يل" والفلسطينيين ومن ثم التطبيع مع "إسرائيل". إّن "اتفاقيات ، حل الدولتين بين "إسرائامحّدد ا: أولً   اتسلسلً 

والمغرب   والبحرين  اإلمارات  دول  أّن  يعني  ال  هذا  التسلسل.  هذا  تقلب  األخرى  التطبيع  واتفاقيات  أبراهام" 

أن    الدولتين، فقد أوضحت اإلمارات أّن التطبيع ال يمكن  والسودان لم تعد مهتّمة بالفلسطينيين أو بتحقيق حّل

يستمّر إذا قّررت "إسرائيل" ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ألراضيها. لكن هذا يعني أّنهم لم يعودوا على  

 .تمام ا اأُلفق نزاع مسدود استعداد للترّفع عن المصالح الخاّصة للجهود المبذولة لحّل

المتحدة،   الواليات  يأت  من  لم  المصالح  أولويات  تحديد  التحّول في  الكبير  تستحّق  وهذا  التقدير  ترامب  إدارة 

والسودانية   والمغربية  والبحرينية  اإلماراتية  المصالح  واقع، لكن  إلى  االتفاقيات  لمساعدتها على تحويل هذ  

لما    –ال أستطيع أن أتخّيل لماذا نفعل ذلك    اخصي  وأنا ش  - كانت هي المحّرك. حتى لو أردنا اقتراح نهج مختلف  

كان ب مكاننا أن ننجح. هذا المسار هو الواقع الجديد في المنطقة. أولئك الذين، أل  سبب من األسباب، يريدون  
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وقف أو معارضة ذلك، سيجدون أنفسهم محب طين للغاية، وسيفقدون الفرص الخاصة بهم. ولحسن الح  أدرَكْت  

 .مكن فعل المزيدأالفرصة الكبيرة التي ورَثتها وتحّركت الحتضانها والنهوض بها، حتى لو إدارة بايدن 

أّن الدول   المرجَّح  التي قامت بذلك حتى اآلن. ومن  الدول  التطبيع مع  اتجا   أن يتوّقف  ثاني ا، من غير المرجَّح 

لك البلدان، أن تحذو حذوها. يجب على  العربية األخرى، التي ترى األثر اإليجابي على مصالح الدفعة األولى من ت

الواليات المتحدة أن تشّجعهم على القيام بذلك، وفي الواقع أجرت إدارة بايدن عدد ا من هذ  المناقشات أثناء 

الطيران المدني اإلسرائيلي    بالسماح بتحليق يارة الرئي  األخيرة إلى الشرق األوسط، حيث بدأت السعودية  

على األرج ح. وأعتقد أّن    الكامل القادموكانت تلك خطوة إيجابية على طريق التطبيع  فوق األراضي السعودية  

ًلا عميًقا في  السعوديين سي ت ّمون األمر في نهاية المطاف، وستتخذ دول أخرى هذ  الخطوة. وهذا يعك  تحّو

ة أيض ا. يتحّدث القادة العرب  المواقف جاري ا، بالتأكيد في الخليج، لكّنه قد يجد طريقه إلى بلدان أخرى في المنطق

وبشكل متزايد عن أّنه من الطبيعي أن يعيش ويعمل اإلسرائيليون والعرب مع ا، مما يعك  ويشّجع وجهة النظر  

 .ما بين الشباب العرب المختلفة، ال سيّ 

الشرق األوسط  ثالًثا، التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية يوّفر فرص ا مهّمة لتعزيز المصالح األميركية في  

وخارجه. إّن العمل مع التحالف الناش  من شركاء الواليات المتحدة أفضل من مجموع حلفائها المتفّرقين. يساعد  

 .هذا التحالف في معالجة أولويات األمن القومي الرئيسية، ويسمح بوجود أميركي دائم في الشرق األوسط

لمصالح الواليات المتحدة    ممكن من الدول العربية واإلسالمية مهّمإّن تطبيع العالقات بين "إسرائيل" وأكبر عدد  

في حد ذاتها. منذ تأسي  "إسرائيل" والواليات المتحدة تؤّيد عبر إدارات كال الحزبين مبدأ أّن لي "إسرائيل" الحّق 

المتحدة عندما يتعاون ش  الواليات  أّنه يخدم مصالح  والشرعية كأّ  دولة أخرى. كما  الوجود  الواليات  في  ركاء 

مع بعضهم البعض.  ولكن مع انتشار التطبيع ف ّنه يعّز  المصالح  -كما تفعل جميع الدول المشاركة  -المتحدة 

األميركية األخرى أيض ا. يمكن أن يؤّد  ترسي  تحالف من الدول المعتدلة التابعة للواليات المتحدة، والتي تقّدر 

ن، إلى تحسين تقارب السياسات وتقليص الفجوات، بما في ذلك القضايا  الشراكة الجماعية التي يتم بناؤها اآل

، بما في ذلك حول ا التي تتعّلق بالواليات المتحدة وشركائها في الشرق األوسط الذين لم يكونوا يجتمعون دائم  

 .القضايا المتعّلقة بروسيا والصين وإيران والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

غزو روسيا ألوكرانيا. ال  هي  األولوية المهيم نة على جدول األعمال الدولي اليوم  ولقضايا  روسيا: إّن أبر  هذ  ا

تنحصر مواجهة النفوذ الروسي بمعارضة عدوانها في أوروبا الشرقية بل تشمل مناطق أخرى حيث تنشط فيها  

ى تصحيح العالقات مع روسيا مثل الشرق األوسط. من المفهوم أّن "إسرائيل" والدول العربية شعروا بحاجة إل

لدورها النش ط في سوريا وليبيا ومناطق الصراع اإلقليمية األخرى، وهو واقع انعك  في أيام الحرب    ا روسيا، نظر  

امتناع اإلمارات عن التصويت على قرار مجل  األمن التابع لألمم المتحدة    –األولى. بعد قليل من الترّدد المبكر  
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تناع الدول العربية األخرى عن التصويت على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة،  الذ  يدين الغزو الروسي، وام

كان االتجا  الجديد نحو دعم أوضح لي أوكرانيا في حربها ضد    -والرسائل اإلسرائيلية األولّية حول إدانة الغزو  

ال الجيش  أفراد  أّن مقتل أعداد كبيرة من  المؤكد  المبرَّر لروسيا. من  وانهيار الهجوم غير  أوكرانيا،  روسي في 

مع  عالقاتها  موا نة  إلى  تحتان  ال  أّنها  تدرك  الدول  من  العديد  العقوبات سيجعل  وطأة  تحت  موسكو  اقتصاد 

أن توّفر التعاون األمني الذ  تستطيع الواليات المتحدة    ا الواليات المتحدة وروسيا الضعيفة، التي ال يمكن أبد  

الشريك الرئيسي للتحالف الناش ، يمكننا التأكيد على أّن أولئك الذين يؤّسسون   القيام به. ولكن من خالل كوننا

 .مصالحها للتهديد  لشراكات مع الواليات المتحدة يحتاجون إلى الوقوف معها عندما تتعّرض أهّم

المنافسة االستراتيجية مع الصين    هوالصين: إّن أحد الموضوعات البار ة بالنسبة إلدارة بايدن منذ اليوم األول 

ة االقتصادية للصين والطموحات المتزايدة للتأثير خارن ويمكن معالجتها من خالل دعم التطبيع. بالنظر إلى القّو

الواليات   على  يجب  والهادئ،  الهند   المحيطين  الشرق  منطقة  في  شركائها  تحالف  ميل  من  الحذر  المتحدة 

بذل ه مع المسؤولين اإلسرائيليين والقطاع الخاص إلثارة   يتّم  تطّورالشرق. هناك جهد أميركي م  األوسط إلى

مخاطر االستثمار في البنى التحتية الصينية والوصول إلى التقنيات اإلسرائيلية الحّساسة، والمناقشات الجارية 

ذ   بين الواليات المتحدة والمسؤولين اإلماراتيين حول قاعدة عسكرية صينية قيد اإلنشاء في اإلمارات، تؤّكد ه

 .المخاطر

كما هو الحال مع روسيا، هنا أيض ا يجب على شركاء الواليات المتحدة في الشرق األوسط أن يفهموا توّقعات 

بطريقة تضّر بمصالح الواليات المتحدة. يجب على الواليات    واشنطن بأّن عالقاتهم الثنائية مع الصين ال تتّم

الصين ليست على    -عالجة المخاوف األمنية المشروعة لشركائها  المتحدة بدورها أن تؤّكد التزاماتها الخاّصة بم

واستكشاف بدائل لالستثمارات وأسواق التكنولوجيا الصينية التي تحتو     -استعداد لتوّلي هذا الدور بالتأكيد  

على مخاطر أمنية. ومن األمثلة على ذلك استثمارات دول الخليج في قطاع التكنولوجيا اإلسرائيلي. يمكن لي 

"إسرائيل" والدول العربية المطّبعة معها أن تعمل على تثبيت هؤالء الشركاء األميركيين بشكل حا م في معسكر  

أميركي، جنب ا إلى جنب مع شركاء مثل أعضاء رباعية المحيطين الهند  والهادئ، واليابان، والهند، وأستراليا.  

سرائيل"، واإلمارات، والواليات المتحدة، والتي أشار الرباعية مع "إ I2U2 بالفعل، إن مشاركة الهند في مبادرة

إليها الرئي  بايدن في قمة افتراضية أثناء  يارته لي "إسرائيل" في تمو  الفائت، تساعد في توجيه قادة عملية  

 .في قدرتنا على منافسة الصين في الشرق األوسط  امهم   االتطبيع إلى هذا المعسكر، ما سيكون عنصر  

مصلحة أميركية مهّمة أخرى يعّز ها التطبيع، وهي الحاجة إلى مواجهة نفوذ إيران الخبيث وعدوانها    إيران: هناك

في المنطقة. ال يزال من غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت إيران والواليات المتحدة ستتوّصالن إلى 

 .(JCPOA) ، خطة العمل الشاملة المشتركةاتفاق بشأن العودة إلى االمتثال المتباد ل لالتفاق النوو  اإليراني
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أّن إيران ستستمر بتهديد شركاء  في النظر عن الطريقة التي ستنتهي بها تلك المفاوضات، ال شك    ولكن بغضّ 

إما كدولة عتبة نووية، في حالة عدم وجود صفقة، أو من خالل   -الواليات المتحدة ومصالحها في الشرق األوسط  

ها الخاصة، وتوسيع برامج الصواري  الباليستية وأنظمة الطائرات  قّواتن، أو العدوان عبر  دعم الوكالء اإلرهابيي

 .المسّيرة مع أو بدون صفقة، ولكن مع عائدات إضافية من تخفيف العقوبات، إذا تّم التوصل إلى اتفاق

"قّم مثل  المستوى،  رفيعة  العر ضية  االجتماعات  "إسرائيلتعتبر  في  ع قدت  التي  النقب"  والقمة  ة  آذار،  في   "

الثالثية المصرية اإلسرائيلية واإلماراتية التي سبقتها، والزيارة الرائدة التي قام بها و ير خارجية اإلمارات إلى 

القد  األسبوع الماضي، ضرورية لبناء الثقة بين القادة ورسم مسار مشترك حول التهديدات المشتركة مثل  

، فقد تم تنسيق الكثير منه عبر القيادة المركزية  اون األمني العملي أمر مهمّ التهديد اإليراني. وفي حين أّن التع

األميركية، مّما يتيح التدريب المشتر ك وتبادل المعلومات االستخباراتية، ومع مرور الوقت تشكيل شبكة دفاع  

مجتمعات الدول التي  ة. ولكن ينبغي عمل المزيد لتعزيز هذ  الشراكات بشكل أعمق في تطّورجو  متكاملة وم

أ  من خالل الحفاظ على وجود عسكر     - قامت بتطبيع العالقات. ومع وجود الواليات المتحدة كمشارك دائم  

الدفاع عن أنفسهم   الصدارة بقوة،    -إقليمي موثوق به وتمكين شركائنا من  الالعبين اإلقليميين في  ووجود 

التهديدايمكن أن نشهد ظهور تحالف موّح لمواجهة  ق ب ل من  د  الحوار من  يمنع محاوالت  اإليرانية. وهذا ال  ت 

يسعون إليه. وقد تابعت كل من اإلمارات والسعودية بدعم من الواليات المتحدة مثل هذ  المحاوالت لخفض  

للواليات  عدائها  بتراجع  جّد   توّقع  هناك  يكون  أن  يمكن  ال  الحالية  اإليرانية  القيادة  في ظل  لكن  التصعيد. 

لمواجهة هذ    والمتحدة   الجذور  جبهة موحَّدة عميقة  إّن ضمان وجود  الخليج.  في  السّنة  "إسرائيل" وجيرانها 

التهديدات هو فائدة كبيرة من فوائد التطبيع، ما يساعد على تعزيز وجود أميركي دائم في المنطقة، مع اإلشارة 

يات المتحدة دور ا داعم ا ونشًطا، ولكن ال جبهة من الدول في المنطقة ستؤد  الوال ال   إلى أّنه مع وجود مثل هذ

 .تكون دائم ا رأ  الحربة 

واعتبار   التطبيع  توسيع  على  تعتمد  أن  المتحدة  الواليات  على  يجب  أخير ا،  الفلسطينية:  اإلسرائيلية  الساحة 

دولتين إلنهاء من أجل الحفاظ على حل ال  -في الواقع، ربما المصدر الوحيد المتاح حالي ا    -كمصدر إيجابي للطاقة  

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني القائم. ال توجد احتماالت مباشرة ألّية اختراقات في هذا الصراع، وذلك مع تركيز  

تفّشي   وتجّنب  األطراف  لجميع  الظروف  تحسين  على  األميركية  والمساعدة  الفلسطيني  اإلسرائيلي  التعاون 

أميركي ة مهّمة تضمن أمن "إسرائيل" ومستقبلها كدولة يهودية  اإلرهاب والعنف. لكن ال تزال هناك مصلحة 

 .ديمقراطية، وهي أسا  شراكة القيم المشتركة التي تحظى بدعم من الحزبين في الواليات المتحدة

 الت ت عن ى بتأمين    ماإن الدول العربية ال تعطي األولوية نفسها للديمقراطية اإلسرائيلية، لكّن شعوب هذ  الدول  

ق الشعب الفلسطيني، مهما كان القادة العرب يشعرون باإلحبا  تجا  القيادة الفلسطينية الحالية. رفاهية وحقو
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مصدر حساسية لمصر واألردن، وبالتأكيد لعدد من البلدان التي لم تطّبع بعد العالقات   العامل يشّكل يبقى هذا 

مع "إسرائيل". وبالتالي، إضافة إلى االهتمام الذ  يتشاركون فيه مع الواليات المتحدة في رؤية الفلسطينيين  

التطبيع من المرجَّح أن يتحّقق   يحّققون االستقالل وتقرير المصير في دولة خاصة بهم، ف ّن اإلنجا  النهائي بوعد

 .منه ابالتوا   مع السعي نحو السالم اإلسرائيلي الفلسطيني ولي  بدلً 

ال ينبغي للواليات المتحدة تحت أ  ظرف من الظروف أن تتمّسك بشرو  إحرا  المزيد من التقّدم في التطبيع 

ن  لكن  الفلسطيني.  اإلسرائيلي  السالم  نحو  محدَّدة  خطوات  على  القضية    اظر  بناء  حول  المستمّر  القلق  إلى 

على كّل ما يمكن أن يحقَِّقه   االفلسطينية في العالم العربي ف ّن عقبة إسرائيلية فلسطينية يمكن أن تضع قيود  

التطبيع. إّن الموقف يستدعي تقديم توضيح من المسؤولين األميركيين لكلٍّ من اإلسرائيليين والشركاء العرب  

الدولتين في نهاية    تحدة تعمل بناًء على توّقع أن تعمل جميع األطراف على العودة إلى مسار حلّ بأّن الواليات الم 

المطاف، وينبغي على الزعماء الفلسطينيين أن ال يكونوا على الهامش، وعليهم التخّلي عن رفضهم للتطبيع  

في   شعوبهم  مصالح  تعزيز  كيفية  على  والتركيز  الواقعية،  غير  األخرى  خالل والمواقف  من  الدولة  تحقيق 

 .المشاركة فيما يقّدمه التطبيع

اإلقليمي  التكامل  مسارات  بين  ارتبا   يكون هناك  قد  اليمن،  في  الحرب  مثل  للغاية  قضية صعبة  حتى في 

وأهداف الواليات المتحدة. وقد أّدت الدبلوماسية األميركية العنيدة إلى إرساء وقف إلطالق النار ثم تمديد  في  

من الشعب اليمني الذ  يعاني منذ فترة طويلة، وتدّفق المساعدات دون عوائق   امر الذ  القى ترحيب  اليمن، األ

الصدفة أن يتزامن القرار السعود  لوقف   قبيل ووقف هجمات الحوثيين على السعودية. لكّنني ال أعتقد أّنه من 

ات المتحدة مع ذلك التحالف، بل إّنه ي ظِهر  إطالق النار مع االندمان في التحالف اإلقليمي الوثيق األعمق للوالي

المدووج   عدمبالتأكيد   اإلقليمية  الصراعات  المتحدة إلنهاء  الواليات  لتوسيع   مّرةد تضارب مع سعي  وتأييدها 

 .التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية

على نطاق واسع وطويل المدى  رابع ا، لتحقيق الوعد بالتكامل اإلقليمي الحقيقي، لي  من السابق ألوانه التفكير  

 .د األطراففي الشكل الذ  يمكن أن يبدو عليه الهيكل اإلقليمي متعّد

هناك العديد من النماذن التي يمكن االستفادة منها، مثل مجموعة الدول السبع ورابطة دول جنوب شرق آسيا 

ومنّظمة األمن والتعاون في أوروبا. في حين أّن  فريقي ومنظمة الدول األميركية  واالتحاد األوروبي واالتحاد اإل

الشرق األوسط هي مسألة حالي   العادات    ذ، من الممكن منامثل هذ  المنّظمة اإلقليمية في  اآلن إدران بعض 

"قمة النقب" التي أعيد تسميتها  إن  ها بمرور الوقت.  تطّوروالممارسات والتبادالت التي يمكن أن تحّسن آفاق  

ة إلجراء اجتماعات متكّررة لو راء الخارجية مع ضيوف متناوبين، هي  النقب"، ومع اإلعالن عن النّي  اآلن بي "منتدى

قمم و راء الخارجية مهّمة وقّيمة. مع مرور الوقت، يجب أن يكون الهدف  كما أن  عنصر مهم في مثل هذ  البنية.  
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سة هذ  اللقاءات على الشخصيات رفيعة هو عقد اجتماعات قمة لرؤساء الدول. لكن ال يجب أن تقتصر هند  اأيض  

المستوى فقط، حيث يستطيع كبار القادة اّتخاذ قرارات والتزامات سياسية واسعة النطاق، لكن التنفيذ والكثير  

 .من االبتكار الضرور  لتحقيق أقصى قدر من الفوائد سيعتمد على إشراك عناصر أخرى من فعاليات الدول

ف المعَلنة للواليات المتحدة وشركائها اإلسرائيليين والعرب هو بدء اجتماعات  لذلك يجب أن يكون أحد األهدا

والزراعة   والميا   والسياحة  والتعليم  والتجارة  والصحة  الطاقة  لو راء  سنوية(  نصف  )ربما  ومنتَظمة  منفصلة 

ا النوع من والدفاع. فمن خالل نظرة على هيكل رابطة دول جنوب شرق آسيا، على سبيل المثال، يظهر لنا هذ

تابع من قمة  سلسلة االجتماعات المتشابكة من قبل الو راء والخبراء عبر مجموعة واسعة من القضايا، والتي ت  

القادة السابقة وتغذ  القمة التالية. وبصورة مماثلة، يتم التحضير لقمة قادة مجموعة السبع على مدار العام 

المالية للتوّصل إلى قرارات وجعل جدول  ، باستخدام اجتماعات م(Sherpas)  من قبل شيربا  تداخلة لو راء 

لتحصل بشكل    تطّوراألعمال حسب أجندتهم. بعد عدة سنوات يمكن لي "منتدى النقب" أو أ  إطار الحق أن ت 

سنو  لتعزيز حصول مجموعة من االجتماعات بين النظراء التي تتجاو  مجاالت مجموعات العمل الست للمنتدى.  

مجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص في هذ  البلدان أن تنّظم نفسها بنف  اآللية للمشاركة  يمكن لهيئات ال 

المنتَظمة بطريقة تبني على عمل الحكومات. يمكن إجراء مفاوضات إضافية متعّددة األطراف في هذا المنتدى،  

الموقَّعة بين "إسرائيل" واإلمارات. في مرحلة  ة للمنطقة، بناًء على اتفاقية التجارة الحرة  مثل اتفاقية التجارة الحرّ 

الحقة من الممكن تصّور هيئة شبيهة بمنّظمة األمن والتعاون في أوروبا، حيث تحاسب الدول اإلقليمية بعضها  

البعض على تحسين ممارساتها في مجال حقوق اإلنسان، مّما يعّز  أولويات الواليات المتحدة الخارجية. يمكن  

م البلدان  االجتماعات دعوة  لحضور  وآسيا  أوروبا  في  المتحدة  الواليات  شركاء  ذلك  في  بما  المنطقة  خارن  ن 

 .كمراقبين، وإقامة شراكات مع التجّمع اإلقليمي مع مرور الوقت

كبير، ففي البداية سيهدف    إلى حّد  اّن التأثير المجم ل لهذا النوع من البنية، حتى لو كان ملهم  أرى أ  أخرى،  مّرة

العديد من عناصر حكومات ومجتمعات "إسرائيل" والدول العربية إلى عملية التطبيع بهدف إظهار فوائد إلى جّر 

بناٍد يريد اآلخرون االنضمام إليه.    اأعمق وأوسع للتطبيع لعدد أكبر من سكانها، وجعل هذا التجّمع اإلقليمي شبيه  

قيادتاألمر  هذا   تجربة  على  للبناء  واألردن  لمصر  منبر ا  مع  يخلق  عالقاتهما  طّبعتا  عربّيت ين  دولت ين  كأول  ها 

لتعزيز المصالح المشتركة في جميع أنحاء المنطقة.    ا"إسرائيل"، والعمل مع دول التطبيع التي انضّمت مؤّخر  

سيؤد  نجاح هذ  الجهود إلى بناء شبكة دائمة من العالقات بين الدول المشاركة، و يادة وتوسيع قاعدة مناصرة  

. بالنسبة للواليات المتحدة، هناك فائدة واضحة  ببساطة  غير وارد  التعاون، وجعل العودة إلى الصراع أمر  السالم وا

في أن ي نَظر إليها على أّنها الشريك الخارجي الرئيسي لهذ  المجموعة، ألّنها ستساعد في ضمان أّن اتجاهها  

بمرور الوقت يتماشى قدر اإلمكان مع المصالح األميركية. كما ذكرنا سابًقا، تشمل هذ  المصالح تنسيق التعاون  
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ت المصالح األمني  مع  المتحدة  الواليات  توافق شركاء  وضمان  إيران،  مثل  المشتركة  اإلقليمية  التهديدات  جا  

التطبيع،   عملية  في  ومساهمين  كمستفيدين  الفلسطينيين،  وإدران  والصين،  روسيا  مواجهة  في  األميركية 

 ."إسرائيل" والفلسطينيينالدولتين بين  بطريقة تعّز  هذ  االتجاهات اإلقليمية اإليجابية وتعّز  هدف حّل

الحفاظ على  خم   للمساعدة في  بها  القيام  المتحدة  للواليات  التي يمكن  المبادرات  العديد من  خامس ا، هناك 

عمليات التطبيع ومعالجة مجموعة من األولويات اإلقليمية، واالستفادة من الفرص لتعزيز المصالح األميركية.  

ية المشاركة في دعم التطبيع، وقد اتخذت عدد ا من الخطوات المفيدة  أهّم  ، أعتقد أّن إدارة بايدن تدركامجدد  

االتجا   استمرار  على  التشجيع  بهدف  للتوصيات  الشاملة  غير  التوضيحية  القائمة  هذ   أقّدم  الشأن.  هذا  في 

 .اإليجابي 

"اتفاقات أبراهام" في مجلسي النواب    مّرات لمؤت   إذا لم أذكر الدور الهامّ   اسأكون مقّصر    القسم،في بداية هذا  

بأعمال بالغة األهمية لدفع التطبيع كقضية ذات أولوية تستحق   ؤهاأعضاو ها  ؤ والشيوخ. تقوم هذ  اللجان ورؤسا

من الحزبين. أعتقد أّنها مساهمة مهّمة ألمننا القومي، وأوّد أن أقّدم دعمي لعملهم. العديد من هذ    ادعم ا دائم  

  .اترحة تستقطب بالفعل االهتمام والدعم من اللجان، ومبادرات أخرى قد تلقى الدعم الحقً المبادرات المق 

 التوصيات: 

توسيع المشاركة الدولية لدعم التطبيع. ينبغي تشجيع شركاء الواليات المتحدة، األوروبيين واليابان،   •

فعلت الهند إلظهار الدعم بغية  وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وغيرهم على القيام بخطوات واضحة كما  

 .توسيع إضافي للتطبيع وتثبيت التحالف اإلقليمي المستِجد في معسكر شركاء الواليات المتحدة

بين   • العالقات  تطبيع  أّن  على  دولي  ب جماع  التصويت  عبر  الدولي  األمن  لمجل   قرار  لتمرير  السعي 

ال دوليَّين. يوّفر مقعد دولة اإلمارات الحالي في  "إسرائيل" والدول العربية يخدم قضية السالم واألمن 

 .مجل  األمن فرصة جيدة في هذا السياق

كّل • التطبيع  وأنشطة  منتديات  في  الفلسطينيين  العربية  إشراك  الدول  على  يجب  الفرصة.  أتيحت  ما 

ة من  للفلسطينيين كيفية االستفاد إلى أن توضحو"إسرائيل"، بدعم من الواليات المتحدة، السعي بقوة 

)الضّم التطبيع  اللجنة    عمليات  سّلطت  الماضي،  حزيران  في  البحرين  في  اجتماعها  في  والمشاركة(. 

التوجيهية لي "منتدى النقب" الضوء بشكل مفيد على أولوية المشاركة الفلسطينية في مجموعات العمل  

 .الخاصة

قة الشمسية اإلماراتية األردنية  إنشاء مبادرات تعاون جديدة في مجال الطاقة، مبنّية على صفقة الطا •

من الضفة   "C" اإلسرائيلية لتحلية الميا ، مثل االستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة

ة" عبر منتدى الغا  في شرق البحر األبيض المتوسط، وتمويل  الغربية، وتجديد جهود مبادرة "الغا  لغّز
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بشأن االبتكار في مجال مصادر الطاقة المتجدِّدة والوقود   التعاون المشترك في مجالي البحث والتطوير

بين الواليات المتحدة   "BIRD" البديل، من خالل الم ن ح المقدَّمة من األحزاب التي تدعم برنامج الطاقة

 . "و"إسرائيل

فر  ضات ومسؤولي المستشفيات اإلسرائيليين للساء والممرّ إجراء تبادل تدريبي في المجال الصحي لألطّب •

إلى   بالسفر  الطبي  المجال  في  العرب  للعاملين  والسماح  التدري ،  بهدف  العربية  الدول  مختلف  إلى 

"إسرائيل" والتدريب في المستشفيات اإلسرائيلية، فمركز "شيبا" الطبي كان قد بدأ بالعديد من هذ   

 .المشاريع

المسجّ  • للطالب  أبراهام  منحة  الدرجات  إنشاء  برامج  في  اإلسرائيلية  لين  الجامعات  بين  المشتركة 

الص   ذات  الدول  دولة من  المتفّوقين من كل  الطالب  المنحة  العربية. ستحّدد  الدول  في  لة  والجامعات 

من   دعم  شبكة  إلى  باإلضافة  للنفقات،  وراتب  والمأكل،  واإلقامة  الكاملة،  الدراسية  الرسوم  وتوّفر 

 .المرشدين

العقبة لتصبح منطقة حدود مفتوحة للسياح والقيام بتجربة سياحة في    -طابا    - تطوير منطقة إيالت   •

إقامة خطو  عّبارات   العقبة "األوسع" من خالل  الوقت يمكن دمج منطقة خليج  ثالث دول. مع مرور 

 .مائية منتَظمة مع شرم الشي  ومنطقة مشروع نيوم

لعرب إلى مشاورات منتظمة تعقدها القيادة المركزية األميركية حول  دعوة قادة الدفاع اإلسرائيليين وا •

التهديدات األمنية األكثر أهمية والتخفيف من آثارها، مع التركيز على اإلسراع بنشر الدفاعات الجوية  

 .المتكاملة "المدم جة" بين هذ  الدول وغيرها من الدول اإلقليمية الصديقة

ب لحاالت الطوارئ والكوارث  مارسات وتطوير القدرات المشتركة في التأّهإنشاء منتدى لتبادل أفضل الم •

 .انهيار المباني واأل مات اإلنسانية وما شابه ذلكوالطبيعية،  

الخاص،   • القطاع  وهيئات  ثالثة،  دول  من  للمساهمات  مفتوح  الغذائي،  لألمن  طوارئ  صندوق  إنشاء 

الغذائية األساسية لبلدان المنطقة من مصادر بديلة في ضوء النقص الذ     عين، لشراء المواّدوالمتبّر

 .تسّببه الحرب بين روسيا وأوكرانيا

يمكن   والتي  األميركية،  المشاركة  نطاق  توسيع  من  األخرى  المبادرات  من  والعديد  المبادرات  ستستفيد هذ  

للشراكة من أجل السالم في الشرق األوسط    ة. من برنامج مبادرة "نيتا لو "لبدارة والكونغر  تشجيعها بقّو

األم الوطنية  الصحة  "معاهد  الدولية  NIH "ركيةي إلى  التنمية  تمويل  إلى شركة  والطاقة،  التجارة  و ارت ي  إلى 

، إلى الجامعات، إلى القطاع الخاص والمنّظمات غير الحكومية، هناك العديد من الفرص   DFCللواليات المتحدة
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واللقاءات األخرى التي تجمع بين اإلسرائيليين    مّراتمتحدة في عقد رعاية ودعم البرامج والمؤتلقيادة الواليات ال 

 .ومواطني الدول العربية

ز على النجاح في دفع دول عربية إضافية إلى  يمكن للسير بهذ  الجهود جنب ا إلى جنب مع الدبلوماسية أن ترتكّ 

ع مان وموريتانيا وقطر والكويت. خارن الشرق األوسط، هناك التطبيع مع "إسرائيل"، مع التركيز المبكر على  

ن للتطبيع بحاجة إلى االهتمام، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا وبنغالديش وعدد من دول غرب  ون آخرومرشح

 .إفريقيا

الشرق    باختصار، توّفر "اتفاقيات أبراهام" وباقي اتفاقيات التطبيع فرص ا مهّمة لتوسيع األمن واالستقرار في

المصالح  من  واسعة  مجموعة  وتعزيز  المتضّررة،  البلدان  مواطني  حياة  وتحسين  إفريقيا،  وشمال  األوسط 

األميركية. لكل هذ  األسباب، يجب على الواليات المتحدة أن تحاف  على مشاركتها النشطة في البناء على ما  

جاب مما رأينا  حتى اآلن، ف نه لي  سوى خدش  تم تحقيقه حتى اآلن. وعلينا أن ندرك أنه بقدر ما هو مثير لبع

 على سطح ما هو ممكن. 
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استراتيجية  الشرق األوسط في

 إدارة  

 بايدن لألمن القومي 

   

 
 

 لموضوع ا
 

القسم الخاص بالشرق األوسط في استراتيجية األمن القومي إلدارة الرئيس األميركي جو بايدن، التي نشرها البيت  

في االستراتيجية، خلت من أية إشارة   مّرة  11وقد ورد ذكر "الشرق األوسط"    .2022تشرين األول    12األبيض في  

. اإلرهابي كانت تنكر حزب اهلل في معرض الحديث عن  لحزب اهلل باالسم على عكس استراتيجية ترامب وأوباما الت

مّرات،   4واحدة، واليمن مرتين، وكيان العدو    مّرةواإلمارات   ، وتركيامّرات  3، وسوريا  مّرات  7وقد ورد ذكر إيران  

 تين، فيما غاب أي ذكر للسعودية ومصر واألردن ولبنان والعراق. مّر والفلسطينيين
 

  الحرفي نّص ال

 خفض التصعيد والتكاُمل في الشرق األوسط دعم  

على مدى العقدين الماضيين رّكزت السياسة الخارجية للواليات المتحدة في الغالب على التهديدات المنبث قة من  

السياسات   بسببالشرق األوسط وشمال إفريقيا. لقد تخّلفنا في كثير من األحيان عن تحقيق نتائج مستدامة،  

عسكرة، والتي تستند إلى إيمان غير واقعي بالقّوة وسياسة تغيير األنظمة، بينما فشلنا في  التي تتمحو ر حول ال

 ّنب حساب تكاليف الفرصة المناسبة لألولويات العالمية المتنافسة أو العواقب غير المقصودة. لقد حان الوقت لتج

مصالح األميركية، وتساعد الشركاء المخططات الكبرى لصالح المزيد من الخطوات العملية التي يمكن أن تعّز  ال

وللشعب  األوسط  الشرق  لشعوب  والفرص  واال دهار  االستقرار  من  لمزيد  األس    إرساء  على  اإلقليميين 

الميزة    .األميركي إلى  استناد ا  المنطقة  في  المتحدة  الواليات  لسياسة  جديد ا  إطار ا  المتحدة  الواليات  وضعت 

ألميركا   لها  مثيل  ال  التي  استخدام  النسبية  مع  الردع،  لتعزيز  والتحالفات  واالئتالفات  الشراكات  بناء  في 

الدبلوماسية لتهدئة التوّترات وتقليل مخاطر نشوب صراعات جديدة، وإرساء أس  طويلة األمد لالستقرار. هذا  

 اإلطار مؤّلف من خمسة مبادئ.  

ستدعم الواليات المتحدة وتعّز  الشراكات مع الدول التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد،    ، ا أولً 

 وسوف نتأكد من أّن تلك الدول يمكنها الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الخارجية.
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أو اإلقليمية بتهديد حرّ   ، ا ثاني   المتحدة للقوى األجنبية  الواليات  اللن تسمح  الم ية  المائية في    مّراتمالحة عبر 

الشرق األوسط، بما في ذلك مضيقا هرمز وباب المندب، ولن تتسامح مع جهود أ  دولة للسيطرة على دولة 

 من خالل القوة العسكرية، والغزوات أو التوّغالت أو التهديدات.   -أو المنطقة  - أخرى 

ديدات التي يتعّرض لها االستقرار اإلقليمي ف ّننا سنعمل  حتى عندما تعمل الواليات المتحدة على ردع الته  ،ا ثالثً 

 على تقليل التوّترات، وخفض التصعيد، وإنهاء النزاعات حيثما أمكن، وذلك من خالل الدبلوماسية.  

ستعّز  الواليات المتحدة التكام ل اإلقليمي من خالل بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء   ، ا رابع 

المتحدة وفيما بينهم، من خالل هياكل دفاع جو  وبحر  متكاملة، مع احترام سيادة كل دولة وخياراتها الواليات  

 المستقّلة.  

والق    ، ا خامس   اإلنسان  تعزيز حقوق  دائم ا على  المتحدة  الواليات  األمم  ي  ستعمل  المنصوص عليها في ميثاق  م 

 .المتحدة

على   الجديد  اإلطار  هذا  المستيعتمد  االنقسامات  تقليص  في  المنطقة  دول  حّققته  الذ   األخير  .  مّرةالتقدُّم 

سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز قدراتهم لردع ومواجهة أنشطة إيران المز عِزعة لالستقرار. سوف 

واالستعداد نواصل الدبلوماسية لضمان عدم تمّكن إيران من الحصول على سالح نوو ، مع الحفاظ على الموقف  

الستخدام وسائل أخرى في حالة فشل الدبلوماسية. لن يتم التسامح مع تهديدات إيران ضد األفراد األميركيين  

وكذلك المسؤولين األميركيين الحاليين والسابقين، وكما أوضحنا سنرّد عندما يتعّرض شعبنا ومصالحنا للهجوم.  

اإليراني الذ  يناضل من أجل الحقوق األساسية والكرامة التي    وأثناء قيامنا بذلك سنقف دائم ا إلى جانب الشعب

 حرمه منها النظام في طهران منذ فترة طويلة. 

المحّليين   للشركاء  األمنية  والمساعدة  االقتصادية  والمساعدات  الدبلوماسية  بين  سنجمع  أوسع،  نطاق  على 

إلى  هجرة الجماعية من اليمن وسوريا وليبيا،  لتخفيف المعاناة وتقليل عدم االستقرار ومنع تصدير اإلرهاب أو ال

العمل مع الحكومات اإلقليمية إلدارة التأثير األوسع لهذ  التحّديات. سنسعى إلى توسيع وتعميق عالقات  جانب  

"إسرائيل" المتنامية مع جيرانها والدول العربية األخرى، بما في ذلك من خالل "اتفاقيات أبراهام"، مع الحفاظ 

الدولتين القابل للحياة والذ  يحاف  على مستقبل    أيض ا في الترويج لحّل  نا الصارم بأمنها. سنستمّرعلى التزام

"إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية، بالتوا   مع تلبية تطّلعات الفلسطينيين إلى دولة آمنة وقابلة للحياة  

، "تظّل دولتان بناًء على حدود  2022تمو   خاصة بهم. كما صّرح الرئي  بايدن خالل  يارته للضفة الغربية في  

، مع مقايضات متََّفق عليها، أفضل طريقة لتحقيق قدر متساو  من األمن واال دهار والحرية والديمقراطية 1967

 للفلسطينيين وكذلك اإلسرائيليين". 
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لشركاء، وتمكين  يعتمد هذا اإلطار الجديد على موقف عسكر  مستدام وفّعال يرّكز على الردع، وتعزيز قدرة ا

األمني   مع التكامل  بالتزامن  العالمية.  للتجارة  الح ّر  التدّفق  اإلرهابية، وضمان  التهديدات  ومكافحة  اإلقليمي، 

العسكر   استخدام األدوات األخرى للقّو التوسُّع  أيض ا في مواجهة  العسكرية  الوطنية، تساعد هذ  األنشطة  ة 

من   ا خدم جيشنا لتغيير األنظمة أو إعادة تشكيل المجتمعات، ولكن بدلً لألطراف الخارجية في المنطقة. لن نست

ة في الظروف التي يكون فيها ضروري ا لحماية مصالح أمننا القومي وبما يتماشى مع ذلك نحصر استخدام القّو

 القانون الدولي، مع تمكين شركائنا من الدفاع عن أراضيهم في وجه التهديدات الخارجية واإلرهابية. 

سنشّجع اإلصالحات االقتصادية والسياسية التي تساعد على إطالق إمكانات المنطقة، بما في ذلك من خالل  

النمّو لدفع  االقتصاد   التكامل  مواردهم    تعزيز  استخدام  على  الطاقة  منتجي  سنشّجع  العمل.  فرص  وخلق 

الطاقة النظيفة وحماية المستهلكين    لتحقيق االستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مع االستعداد أيض ا لمستقبل

األميركيين. سنواصل أيض ا دعم شركائنا الديمقراطيين والمطالبة بالمساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مع 

االعتراف بأّنه في حين أّن اإلصالح الحقيقي ال يمكن أن يأتي إال من الداخل، ال يزال للواليات المتحدة دور مهم  

المتحدة هي أكبر مانح ثنائي للمساعدات اإلنسانية، والداعية منذ فترة طويلة للعمل اإلنساني  لتلعبه. الواليات  

القائم على المبادئ على االحتياجات. سنحاف  على ريادتنا في مجال المساعدة اإلنسانية وندير أ مات الالجئين 

االستقرار. وسنعمل على تسريع دعمنا والنزوح طويلة األمد، مّما يساعد على تحقيق الكرامة اإلنسانية وتعزيز 

تحديد مستقبل الشرق األوسط من    للشركاء اإلقليميين لمساعدتهم على بناء قْدر  أكبر من المرونة، حيث سيتّم

 تحديد  من خالل المسائل األمنية التقليدية.   خالل التغّيرات المناخية والتكنولوجية والديموغرافية بقدر ما يتّم
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 وجهة نظر  

 قّواتالأميركية لسحب 

 األميركية من سوريا 

   

 
 

 لموضوع ا
 

"  2022تشرين األول    10بتاريخ   الخوري  ا" مقالً Foreign Affairsنشر موقع  يتحّدث فيه عن   1للكاتب كريستوفر 

 استراتيجي إلى نقطة ضعف".  عنصرتحّول الوجود العسكري األميركي في سوريا من "
 

  مقال النّص 

وقد  الرئاسة كانت السياسات األميركية اتجا  سوريا بعيدة عن الواقع.    عندما استلم الرئي  األميركي جو بايدن

بايدن  إرت  قّر األ إدارة  تحديد  غير  عادة  الفكرة  بذلك  مزيلة  األميركية،  قانوني  مستقّرال هداف  تقضي    اة  التي 

العملية ب خران كل  آبضمانة المنش والرغبة غير  النفطية السورية،  يرانية من دولة لديها عالقات  اإل   قّواتالت 

وهي  ة الرئيسية:  ن الوقت قد حان إلعادة تركيز الجهود األميركية على المهّمأفريق بايدن    ورأىقديمة مع إيران.  

 )المعروفة بداعش(.  اإلسالميةهزيمة الدولة 

ا عن طريق  ثم علن   ومن  2021لى سوريا في أيار إا بشكل خاص مع وفد رفيع المستوى  ولً أشار فريق الرئي ، أ

الواليات المتحدة سوف تحاف  على وجود عسكر  محدود  أنإلى  ،  2021بيانات غير رسمية للصحافة في تمو   

تقرار إلعادة الخدمات األساسية،  دة لالسفرد في سوريا واستكمال تأمين مساعدة محّد  900ف من حوالي  يتأّل

مدعومة من الواليات المتحدة. وكانت الخطة تقتضي    قّواتكالميا  والكهرباء، في المناطق التي تسيطر عليها  

 السورية.  األهليةحتى تصبح الظروف أفضل لتسوية سياسية متفاوض عليها للحرب  القيام بذلك

التابعة للواليات المتحدة تسيطر على مساحات كبيرة   قّواتالن  أنه بالرغم من  أتى هذا التعديل بعد مالحظة  أو

لى ذلك ف ن  إا. باإلضافة  التأثير السياسي والدبلوماسي للواليات المتحدة محدود    يزالة ال  يراضي السورمن األ

مل تأمين نتيجة أن استثمار طاقات أكثر بكثير، من الناحية المالية والعسكرية، على  إ الخيارات البديلة مظلمة.  

ن نظام الرئي   أ  -ساسي في سوريا    األب على التحدّ ن تتغّلأ نها ال تستطيع  أح  دة ومن المرّجسياسية غير محّد

الحرب   ولكن قرار  سي  ا وال يمكن دعمه سياا استراتيجي  ا محمود  مر  ألي     -السور  بشار األسد ربح  ا بسحب ا. 

 
الخوري مسمشاًرا لسياسة العراق وسوريا فك مكمب المبعوث الرئاسك الخاص للمحالف العالمك لهزيمة داعش من    كريسموفرعمل  1

 . وقد عمل مؤخًرا كمسمشار أول للسياسات فك معهد تونك بلير للمغيير العالمك. 2019إلى كانون األول  2017كانون الثانك 
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  ا وسيهزّ ا سياسي  سيكون مكلفً   أفغانستان األميركية في سوريا في وقت قصير بعد االنسحاب األميركي من    قّواتال

 قليمية بمدى التزام الواليات المتحدة في الشرق األوسط. الثقة اإل 

الروسية، والسورية،    قّواتالساحة الحرب في سوريا معقدة، وذلك أن  ولكن هذا النظام لديه مخاطر خاصة به.  

  يات يش الميلواألميركية تعمل في مجال يصغر أكثر فأكثر. في الوقت عينه، هناك ارتفاع ملحوظ في هجمات  

  قّوات الاجتياح عسكر  تركي يستهدف  د بميركية، وهناك خطر متجّدأالمدعومة من إيران والتي تستهدف مواقع  

هذ  األسئلة:    نجابة عدارة بايدن اإلإلى هذا كله، يجب على  إالكردية المدعومة من الواليات المتحدة. بالنظر  

 في سوريا ضرور ؟ وهل هو يستحق هذا الجهد؟   هل الوجود العسكر  األميركي المستمّر

أو بتحّسال تزال تأمل بتغيّ   دارة بايدن إ  أنيبدو   أو طريقة انسحاب أفضل قد  ر الظروف  نها وأن تسوية أفضل 

ن يقّو  موقع التفاوض أ األميركية ويضّعف بدل    قّواتالتظهر. ولكن كل يوم يمر يزيد من األخطار المحيطة ب

فبدل التمّرغ، يجب األميركي حول الشرو  التي يمكن تحقيقها من األسد وروسيا مقابل االنسحاب األميركي.  

المتحدة التركيز على طريقة خرون تضمن، بأسرع وقت ممكن، هدفيها الرئيسيين في سوريا:  على الواليات 

  قّواتالجواء السورية، وسالمة السوريين الذين حاربوا الى جانب  حرية الواليات المتحدة في الوصول الى األوهما  

 األميركية لهزيمة داعش. 

 القديمة ة  المهمّ 

 ادت  لقد   يادة العنف.  عن    األساسيولكن داعش ليست المسؤول    للعمل،ا  خطر    أكثرسوريا بيئة    تصبحلقد أ

بحسب مجموعة    السنة،بالمئة هذ     20بنسبة    -  المسّلحةكالقصف والهجومات    -حداث العنيفة في سوريا  األ

النزاع المسلّ   بيانات و   ية، محلّ   أطرافمعظم العنف على يد    . يتّموأحداثهح  مواقع    قّوات من بينها نظام األسد 

خر تقرير من المفتش العام بو ارة الدفاع األميركية.  آبحسب   تقّل، كات داعش تحّر وبالعك  ف نتركيا.  تابعة ل

. وعلى  الماضية عن السنة  بالمئة    60بنسبة    بما يقّل  حزيران،  30ونيسان    1هجوم بين    201تبّنت داعش  وقد  

ن تقوم بعمليات هجومية  أنها ال تستطيع  ف  وسوريا،ا في العراق  ا دائم  الرغم من أن داعش ال تزال تشكل خطر  

 مباشرة في الخارن. وهجوماتمخطط لها في هذ  الدول  

  قّوات العسكر  موجود في سوريا لم يعد في أفضل حاالته. ال تزال    جند   900هذا يعني أن نشا  حوالي  

  شيات ي للميل  ،المراقبة وقدرات االستطالع واللوجستيات و  المعلومات، من ناحية    باألخصو ،ار دعم  ميركية توفّ األ

ا  كان الدعم األميركي مهم    الثاني،. في كانون  األكرادسها الديمقراطية التي يترأّ  اسوري قّواتمن بينها  الحليفة،

ن قامت أبعد    سوريا،على سجن في الحسكة في شمال    على السيطرةسوريا الديمقراطية    قّواتا في مساعدة  جد  

لتحرير   عليه  بالهجوم  هناك.  أع داعش  المسجونين  من  ق تل    المعركةتلك  في  ضائها  من    صشخ   500أكثر 

في الغالب بعمليات مشتركة  ال تقوم  األميركية    قّواتالسوريا الديمقراطية. ولكن    قّواتا من  مقاتلً   121ضمنهم  
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سوريا   قّواتعاونت  سوريا الديمقراطية. كانت هناك عمليتان فقط في هذ  السنة حيث ت  قّواتكما السابق مع  

 سوريا الديمقراطية.  قّواتبحسب التقرير العام لو ارة الدفاع و  المتحدة،الواليات  قّواتالديمقراطية مع  

أيض  وتغيّ  التي تحصل فيها نشاطات عسكرية  رت  المواقع  الواليات   أميركية،ا  أماكن حيث تملك  الى  فانتقلت 

أقلّ  معلومات  مراكز  فبدل  المتحدة  تتركّ أمن  .  تتمركز  ن  حيث  سوريا  شرقي  شمال  في  العمليات    قّوات الز 

  قّوات ال تحت سيطرة  دلب ومناطق أخرى تقع  إف ن العمليات ضد األهداف المهمة في داعش تحصل في    األميركية،

بو بكر البغداد  في  أهما دلب: إتل اثنان من قادة داعش في محافظة ق  لقد  المختلفة المعادية للنظام السور . 

انع قنابل  صاألميركية    قّواتال. في حزيران اعتقلت  2022في    خلفه،الهاشمي القريشي الذ     إبراهيم  وأبو  2019

حلبية   قرية  في  داعش  من    قّواتحكمها  تفي  مدعومة  النظام  تال الشهر  في  و   تركيا،ضد  غارة    الذ   قتلت 

واستهدف هجوم  أ بعيدة.  غير  منطقة  داعش في  المستوى في  رفيعة  األهداف  أحد  األير مأميركية  سبوع  كي 

النقطة الرئيسية في الحرب على  الماضي عناصر من داعش في قرية داعمة للنظام السور . هذا التغير في  

هداف عالية المستوى من عناصر داعش  أ و قتل  أاعتقال    ب مكانها األميركية ال يزال    قّوات الن  أعلى    داعش يدّل

قد    األرضعلى التواجد ا ساّرة: خبار  أ ن تكون هذ  أرض. يجب ميركي على األأمن سوريا حيث ال وجود  أجزاءفي  

 ية. منية األميركية المحّلا لحماية المصالح األولكنه لي  ضروري    ا،نافع  يكون 

 حقل ألغام جيوسياسي 

قبل    يةانخفاض كمّ حتى مع   المخاطر على    داعش، العنف من  يأتي من    قّواتالف ن  تزداد. بعضها  األميركية 

والتي خاطرت بما كان في السابق خط تواصل مهني   وروسيا،ة بين الواليات المتحدة  العالقات المتزايدة الحّد

شاركت الطائرات الروسية في    أوكرانيا، الروسية واألميركية التي تعمل في سوريا. منذ اجتياح    قّواتالا بين  نسبي  

استهدفت الطائرات الروسية جيش مغاوير الثورة  المثال،على سبيل  ،فعال الخطيرة. في حزيرانسلسلة من األ 

  العسكر ، هي فرقة معارضة مدعومة من الواليات المتحدة. هذ  الفرقة موجودة قرب موقع التنف  و   مباشرة،

هذا    أميركية، قاعدة عسكرية  وهو   عليها.  االعتداء  يمكن  ال  كمنطقة  روسيا  احترمتها  قد  آمنة  منطقة  داخل 

 صراع مباشر غير مقصود بين الواليات المتحدة وروسيا.قيام ف يزيد من خطر  التصّر

يران  إ   قامت  ،األوروبيةتها  الى الحرب مع جارإل روسيا مواردها  أثر خبيث آخر. بينما تحّو  أوكرانياللحرب في  و

تزيد    إيرانالمدعومة من قبل    قّواتال. ووتشّكل خطر ا أكبر فأصبحت أكثر سيطرة    سوريا،هذا الفراغ في    بملء

 اصاروخ    19مطلقة على األقل    مباشرة،من تهديداتها على عمليات الواليات المتحدة بهجومات مباشرة وغير  

ا  يراني  إالمدعومة    قّواتالبعد أن قامت    آب،ميركية في سوريا والعراق حتى اآلن. في  أا على مواقع  ر  ا مسيّ وهجوم  

المتحدة بغارات  رّد  مختلفين،  نأميركيي ح غير مباشر على موقعين عسكريين  ر ومسّلبهجوم مسيّ  الواليات  ت 

لى مزيد  إى  مما أدّ   -من بينها مخاب  أسلحة ونقا  تفتيش  مأهولة،يليشيا شيعية غير  لماستهدفت تسعة مراكز  
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ية بين الواليات المتحدة  ن المفاوضات النووأا. وفي حين  يراني  إة من الميليشيات المدعومة  من الهجومات المضاّد

تزال    وإيران األ   إيرانف ن    متباطئة،ال  الواليات  ستستعمل ميليشياتها في سوريا على  رجح لخلق ضغط على 

 . المفوضاتما ال يمكنها تحقيقه على طاولة  تحقيقالمتحدة بهدف 

وقد    ميركيا. أالكردية المدعومة    قّواتالعلى    هاضغطمن    أميركي،  وحليفالتي هي عضو في الناتو    تركيا،وتزيد  

بالقيام بعمليات عسكرية جديدة لتحقيق الهدف الذ  حمله  ،  ردوغانأرجب طيب    ، رئي  الجمهورية التركي  هّدد

وتأمين الحدود التركية ولتمكين الالجئين    الهجمات  ا في سوريا لصّدميلً   19منذ  من بخلق مساحة تمتد على  

ا امتدت على  ى وطنهم. لقد حاربت تركيا ضد حزب العمال الكردستاني حرب  لإالسوريين في تركيا من العودة  

وترى وحدات حماية الشعب الكرد  السورية كامتداد مباشر لحزب العمال   تركيا،مدى عقود في جنوب شرقي  

الكردستاني كمجموعة  فت  صّنالكردستاني. وبالمقابل   العمال  المتحدة حزب  ولكنها   ،جنبيةأرهابية  إالواليات 

كثير ا ما    الواقع، ي  . ف عملت مع وحدات حماية الشعب الكرد  بشكل مباشر في سوريا في الحرب ضد داعش

ل الفقر "  "العمود  أنها  على  الشعب  حماية  وحدات  إلى  المسؤولين  قّواتي شار  قبل  من  الديمقراطية   سوريا 

 األميركيين. 

 الواليات المتحدة   قّوات يزيد من المخاطر على    كل يوم يمرّ   

قامت    أن  ثالثية  و  إيرانمنذ  بمحادثات  وتركيا  الماضي   األطرافروسيا  حزيران  استعمالها  اد  ،في  تركيا  ت 

.  ناألميركيي مستهدفة الشركاء    ،م بها روسيا ية في األجواء التي تتحّكالذخائر والغارات الجوّ ، ورة للطائرات المسيّ 

سوريا   قّواتا من  مقاتلً   50  ما أّدى لمقتل  رة،مسيّ غارة بطائرات    56تركيا بي  حتى اآلن قامت  و  السنة،في هذ   

  ت  يادة النشا  ّدأ  وعشرة مدنيين.  ،وحدات حماية الشعب الكرد  بها  لمن ضمنهم عناصر ال عالقة    ،الديمقراطية 

الواليات المتحدة  على  لوم  السوريا الديمقراطية    قّوات قيادة  إلى توجيه  منذ المحادثات الثالثية    العسكر  التركي

ا موقع الواليات المتحدة في شمال شرق  ئفعال تركيا شيئا فشي أتضعف  و  .يقاف هذ  النشاطاتإ لعدم    وروسيا

على طلب الدعم من روسيا ونظام األسد    هاوتجبر   سوريا الديمقراطية عن داعش  قّواتسوريا ألنها تصرف انتبا   

  قّواتجديد ا لا  سوريا الديمقراطية انتشار    قّواتلت  هذا العام سّه  من  سابقفي وقت  التركية.    االعتداءاتلمواجهة  

الوضع أسوأ   أن يصبحح  من االجتياح التركي. ومن المرّج  المناطق التي تسيطر عليها للحدّ   فيالنظام السور   

 غلب للقيام بمخاطرات أكبر لتفاد  الهزيمة.تعد على األ س ردوغان م أن أل  ،2023قبيل االنتخابات التركية عام 

جائحة   تأّدوقد  على األراضي أصبحت أضعف.    ةالديمقراطيسوريا    قّواتف ن قبضة    ا،كافي  إن لم يكن كل هذا  

    بالفعل في شمال شرق سوريا.م العالمي إلى تقويض الوضع االقتصاد  والصحي المتردّ والتضخّ   19-كوفيد 

حاالت وفاة معلنة.   10وحالة مشتبه بها منذ العاشر من أيلول    2000من    أكثرت الكوليرا في المنطقة مع  وتفّش

عتمد عليه شمال شرق سوريا.  يي العام الذ   على سوريا تضعف االقتصاد المحّل  ةال تزال العقوبات األميركي و
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السوريين   مساعدة  في  بدورها  المتحدة  الواليات  قيام  من  مساعدات    المحتاجين، وبالرغم  تأمين  طريق  عن 

 من ذلك.  ف نها ال تستطيع القيام بأكثر   وحدها، 2022مليار دوالر في سنة  1.5في سوريا بلغت قيمتها  إنسانية

وسعت للحصول على مساهمات إضافية  ،  2018في آذار    انسانية لسوريدارة ترامب بتجميد المساعدات اإلإقامت  

أجانب كّمإ  تلغأو   ،من شركاء  يبدو  ولكن  بقرار حكيم.  التجميد  بايدن هذا  اأ  ضئيًلاالتمويل    دارة   لحاجاتمام 

رت في جزاء تضّرأ  بناءعادة  إ  أو   األعمارعادة  إ عطاء مساعدة في  إ   هاؤوحلفا . لم تنِو الواليات المتحدة  ةالموجود

البنى   وإصالحاالحتياجات األساسية   وتأمين خذ المناطق من داعش أعادة إبل كان الهدف  ، االحرب في سوريا أبد  

مليار دوالر    1.3أعطت الواليات المتحدة أكثر من  ، 2011التحتية الرئيسية بسرعة لتعود الحياة عادية. منذ عام  

سوريا الديمقراطية ال تملك    قّواتف ن    الغرببكثير من    أكبر  مبالغ. ولكن من دون  كمساعدات من أجل االستقرار

بشكل    - سوريا الديمقراطية تستثمر عائدات النفط    قّوات  ال. على الرغم من أنموارد كافية للحكم بشكل فّع

لل   -أساسي من النفط الذ  تبيعه لنظام األسد   المحّلقفي معاشات  لي     .وكردية ية  ية في مناطق سّنيادات 

  ي عيدّ و رة بالحرب.  عمار مناطق متضّرإفكيف إلعادة    واالجتماعية،   اإلدارية هنالك ما يكفي للحفاظ على الخدمات  

را بعد أكثر من ثالث سنوات على انتهاء العمليات  ة ال يزال مدّم% من الرّق30من    أكثريون أن  المسؤولون المحلّ 

الكبيرة هناك.   الشبان.  ال تزال عالية  والبطالةالعسكرية  المحّل  يشعر  لذلكنتيجة  و  خصوصا بين  ن وي السكان 

ين  المنضمّ عدد  بين و يادة في  يستطيعون الدفع للمهّرولئك الذين  ألى نزوح  إ   مما يؤّد  ، والتهميش  باإلهمال

 ولئك الذين ال يملكون المال الكافي للهروب.  أ لداعش بين 

 توّجه نحو المخر  

حين كانت داعش تسيطر على   ،2019لى  إ 2015ولكن بعك  الفترة الممتدة من    محدًقا،ا  ال تزال داعش خطر  

رهابية ضد  إمالذ آمن حيث تستطيع التخطيط وتنفيذ عمليات    لم يعد لديها  ،مناطق واسعة من سوريا والعراق 

ي من داعش يمكن السيطرة عليه  الخطر المتبقّ و .  األساسيقت هدفها  األميركية حّق  قّوات الن  أ الغرب. هذا يعني  

األميركية للخطر. يجب على الجيش األميركي استهداف مسؤولين رفيعي المستوى في    قّواتالمن دون تعريض  

دة للحفاظ لى اقتحامات محّدإ  باإلضافةرة وهجومات جوية  داعش بشكل مستمر عن طريق غارات بطائرات مسيّ 

ه في  فعاليت  األسلوبهذا    وأثبتى من المجموعة.  على ما تبّق  رهاب بشكل مستمّرعلى ضغط في محاربة اإل 

األميركية في السنوات الماضية. ومن العوامل األساسية   قّواتمناطق من سوريا حيث لم يكن هنالك وجود لل

االنسحاب بشكل ودّ  النهج هو  السوريين حتى  أيض ا في هذا  العالقات مع شركائها  للحفاظ على  بما يكفي    

االتتمّك المعلومات  استخدام  في  االستمرار  من  المتحدة  الواليات  إلى ن  الوصول  وتأمين  البشرية  ستخباراتية 

ا بشكل خفيف قً منسّ   اأميركي  ا  ف ن انسحاب    ،رات الجيوسياسية الحاليةوبالرغم من التوتّ   المجال الجو  السور .

 لى هذ  األهداف. إمع روسيا هو الطريقة الوحيدة للوصول 
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هداف  أ ا لتحقيق  ا تركي  ا عسكري  حة ستكون هجوم  فالنتيجة المرّج  منّظمةاألميركية بطريقة غير    قّواتالت  دراغذا  إ

ر بشكل كبير عالقات الواليات المتحدة  ل سوف يقوم على األغلب بتهجير آالف السوريين ويدمّ تدّخ  -ردوغان  أ

ا على المناطق الواقعة ال يستطيع نظام األسد السيطرة عسكري    األثناء،سوريا الديمقراطية. في هذ     قّواتمع  

فالنتيجة  روسيا،عن طريق تسوية مع   اغد  األميركية   قّواتالت غادر إذاوسوريا الديمقراطية.   قّواتتحت سلطة 

ولي     الواليات المتحدة  عليها  تسيطرنت  افي المناطق التي ك  السور نظام  لل  رمز   ا هي وجودكثر ترجيح  األ

  الباقين، ا كبيرة على شركاء الواليات المتحدة  خطار  أل  .  ولكن حتى هذا سيشكّ للنظام السور  هناك  اكاملً   ااحتاللً 

  األميركي في التأثير    إلضعافسوريا الديمقراطية    قّواتو يقتل عناصر بار ين من  أكون نظام األسد قد يحتجز  

السيطرة الواقعة تحت  القيام بكل ما تستطيع فعله للحّد  المناطق  من    السورية. يجب على الواليات المتحدة 

ن تطلب من الشركاء العرب  أيجب وعمال الحكومة السورية الوحشية عن طريق ضغط ديبلوماسي واقتصاد .  أ

 . ع العالقات مع األسد لتفعل الشيء عينهن تطّبأ   -مارات العربية المتحدة مثل اإل -ة في المنطقة السّن

 روسيا جواء السورية ممكن عن طريق الدبلوماسية مع  لى األإن ضمان الدخول  أسرائيليون  ثبت اإلأ  الح ،لحسن  

والعنف المطلق ضد نظام األسد في حالة تهديد  ،  ة في سورياتطّورنظمة الدفاع الجو  الم أم بمعظم  التي تتحّك

لى اتفاق دبلوماسي إيزيد بشكل ملحوظ من نسبة الوصول    إلى حّد ما أنم  خرون منظّ من شأن  .  إسرائيلية  طائرة

لطبيعي بالدفاع عن النف   اعلى حقها    الواليات المتحدة  وستحاف   السورية،جواء  لى األإحول التصريح بالدخول  

 النظام خالل عملياتها ضد داعش.   قّواتتهديد من قبل  ضّد أ  

إن  ها.  قّواتلسحب  بواشنطن    قيامالوقت ل  حان  سوريا،لى  إميركي  أل جند   ّوأبعد حوالي سبع سنوات على دخول  

 نقطة ضعف.    أصبح بل استراتيجي اا الوجود العسكر  األميركي في سوريا لم يعد عنصر  

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

  
 مقاربات أميركية 

  للردّ 

 أوبك+  قرار  على السعودية بعد

   

 
 

 لموضوع ا
 

 ،1تحت عنوان "العالقات السعودية األميركية: ماذا بعد؟"األميركي  ندوة عبر اإلنترنت نّظمها معهد كارنيغي  

الشيوخ  مجلس  في  الخارجية  العالقات  لجنة  عضو  مورفي  كريس  أبرزهم  المشاركين  من  عدد  فيها  تحّدث 

العدّواأل كيان  األسبق في  األميركي  السفير  إنديك  ومارتن  الديمقراطي،  الحزب  عن  اللنان اإلسرائيلي،    ميركي 

على قرار السعودية في   رة بايدن للرّدمستقبل العالقات األميركية السعودية والخيارات المتاحة أمام إدا  اناقش

 وبك+.أ
 

  أبرز النقاط 

 كريس مورفي: 

لعضوية مجل  الشيوخ كنت أعارض الحرب على العراق، وعندما تتّبعت مصادر   2006بعد انتخابي عام   •

 التطّرف السّني اكتشفت أنها بشكل كبير تقودني إلى شركائنا الخليجيين. 

  أقلّ   مبالغعلى جبهة تقليص منسوب التطّرف الديني، وهناك    اي حد ث تقّدم  استطاع محمد بن سلمان أن   •

 التي نقاتلها ]تنظيمات السلفية الجهادية[.   قّوات المن المال الذ  يخرن من السعودية إلى بعض 

واليوم    ،لألسف  ،لكنه • الثنائية،  لعالقاتنا  منّغصة  أخرى  بعوامل  لعالقتنا  المنّغص  العامل  هذا  استبدل 

في الممارسات القمعية داخل السعودية، وفي كثير من األحيان بطرق علنية،    انظامه هو من األشد انخراطً 

 . لسعوديةل االستمرار كشريك استراتيجي  وبة في أن الواليات المتحدة تجد صعتى ح

حروب    تخوضاآلن  للسعودية  الغبار، لكن  يغطيه  كنا نبيع السالح للسعودية فتضعه في المستودعات حيث   •

 إيران وتقصف المدنيين في اليمن.   الوكالة في المنطقة ضّدب

إن دعم أميركا لطرف واحد في هذ  المواجهة بين إيران والسعودية قد أّدى إلى سباق تسّلح بين الشيعة   •

 قة، وهذا لي  في صالح الواليات المتحدة. والسّنة في المنط

 باقي دول الخليج. مع    ابل أيض  فقط  إلعادة النظر في تحالفنا لي  مع السعودية  الداعية  أعتقد أن األسباب   •

 
1 https://carnegieendowment.org/2022/10/20/u.s.-saudi-relations-what-next-event-7963 
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ألّني كنت أراقب    وما ذلكخفض إنتان النفط،  المتعّلق بالقرار السعود  األخير في أوبك +   بقّطلم أتفاجأ   •

المنصرم   العقد  خالل  بمصالحنا  الضاّر  في  ن  ي السعودي ألّن  أيض ا  بل  فقط  سلوكهم  الحرب  اندالع  منذ 

 من الجانب األميركي.  ا عا مين على اختيار الجانب الروسي بدلً  واأوكرانيا كان

إلقناعه ب عادة    اي  وا رئي  الواليات المتحدة األميركية يذهب إليهم ويصافح محمد بن سلمان سعجعللقد   •

النظر بسياسته النفطية لدفع األسعار للهبو ، وكان أمام السعودية الفرصة للطالق مع روسيا في أوبك  

الت اإلنتان ثابتة على األقل حتى نهاية  + لكنهم لم يفعلوا ذلك، وكان لديهم الفرصة لكي يبقوا معدّ 

 . امغاير   اا قرار  لكنهم اّتخذو  –وهو ما توّقع ْته إدارة بايدن   –العام 

أ مة عالمية وطلبنا خاللها من   • إذا حصلت  أّنه  السعودية هو  الرئيسي لدعم  السبب  أن  اعتقدت  لطالما 

السعوديين أن يختاروا بيننا وبين الرو  والصينيين فسوف يختاروننا نحن. لكنهم لم يفعلوا، وأعتقد أن  

 ع السعوديين؟ ما حصل أثار سؤال: هل نستمر بنف  المستوى من التحالف م

ال أدعو إلى إنهاء كامل للتعاون األمني مع السعودية، لكن علينا أن نكون واضحين ومحدَّدين في طريقة   •

تعاطينا مع السعودية، فنحن نملك الكثير من المعّدات واألفراد على األرض السعودية، وأعتقد أّنه يجب  

تجاري   معهم  نتعاطى  كيف  نفّكر  أن  األميركية  اعلينا  الشركات  بتشجيع  سنستمر  هل  االستمرار  على  ، 

 باالستثمار في السعودية في ظل هذا التوّتر؟ 

ال • إلى  أخذ خطوة  أّن علينا  أن تبقى منخرطة    وراءأعتقد  المتحدة  الواليات  السؤال: هل على  وطرح هذا 

ودول الخليج من جهة  بشكل مباشر في هذا التسابق المتصاعد على الهيمنة في المنطقة بين السعودية  

بشكل مباشر في الصراع المستمر    ا وإيران من جهة ثانية؟ هل سيكون علينا أن نكون منخرطين مستقبلً 

بأّنه كان من مصلحتنا أن    ااتجا  السياسة الخارجية األميركية منذ عقود واضح  كان  بين السّنة والشيعة؟  

لمحتّجين المحّقين نستنتج أّنه يجب أن نكون  لننخر  بشكل مباشر فيه، وبالنظر إلى طريقة قمع إيران  

إيران، ولكن لنكن صريحين، إذا حصلت تظاهرات مشابهة في شوارع الرياض   إلى جانب السعوديين ضّد

ن أّن  وهل تعتقدون بأّن السعوديين سيعاملونهم بطريقة مختلفة عن طريقة اإليرانيين؟ هل نحن متأكد 

 قيم اإليرانيين في هذا الصدد؟ بالطبع ال.   مجموع قيم السعوديين مختلف عن مجموع

التكتيكية مع السعودية فقط، بل يجب أن نعيد    أرى أنلذلك   • هذ  ليست لحظة إلعادة موا نة عالقتنا 

النظر في موقعنا في الخليج وموقعنا في المنطقة، وإعادة النظر بموقفنا للعقد القادم، الذ  كان ي خت ص ر  

 ة اإلقليمي. ع طرف واحد في تناف  القّوبأّننا منحا ون بشكل قاطع م

ألننا كنا نتعامل مع نظام تتوّ ع فيه السلطات وكان ب مكان    امسؤولً   افي الماضي كانت السعودية شريكً  •

واشنطن أن تجد طريقها للضغط عندما تقتضي الحاجة للوصول إلى المبتغى، أما اليوم فنحن نتعامل مع  
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من القرارات الال    الصعب التنّبؤ بما يجول في رأسه، فهو يّتخذ كثير  نظام يحكمه فرد واحد وبالتالي من ا

 ما يصّعب التوّصل لي "الصفقة الكبرى".  ذاعقالنية، وه

بخصوص الصين، أعتقد أّنه يجب علينا أن نكون حذرين من المنطق الجدلي المضخَّم بأّننا إذا لم ندعم   •

  في هذا النظام ف ن الصين سوف تفعل ذلك، ألن هذا المنطق سيسر  على كل ديكتاتور نتعامل معه  

 العالم.

اليوم    .  قد تمأل  الصين وروسيان للحذر من المبالغة بتقدير مسألة الفراغ الذ ي ن اثن يأعتقد أّن هناك سبب   •

الفراغ األمني، أما بخصوص الصين فرغم أّن أنظمتها    ءلكي ي عت م د عليها لمل  اموثوقً   اروسيا ليست شريكً 

ها ال تضاهي أنظمتنا، فأنظمة الباتريوت أفضل من أ  نظام صيني،  ن فالتكنولوجيا تتحّسن باضطراد  

إن وضع    ، األمني في المنطقة الذ  تريد الصين امتالكه. في الواقعللمجال    اكما أني أعتقد أّن هناك حدود  

وال   المكاسب،  النفط وهم يحصلون على  المتحدة تحمي منابع  أّنهم  أ الصينيين ممتا ، فالواليات  عتقد 

ليرسلوا   المتحدة،    قّواتالآالف جند  كبديل عن    ثالثةسيتقّدمون  الواليات  التي قد تسحبها  األميركية 

منطقً  هناك  أّن  أعتقد  لذلك  ذلك.  يعلمون  السعوديين  أّن  ا  اوأعتقد  إمكان    نادا ستبعفي  عن  الحديث 

 استبدالنا هناك.

 مارتن إنديك: 

التي  أعتقد أّن على الرئي  أن يجر  دراسات داخل اإلدارة بالتنسيق مع الكونغر  وانتها  هذ  الفرصة   •

 أتاحها التعّكر الحالي في العالقات. 

السعودية،   • مع  الطالق  يشبه  ما  يحصل  أن  يجب  بأّنه  يفيد  مورفي  السيناتور  رأ   كان  أقارب  فإذا  أنا 

أعتقد أّننا في موقف يتلّخص بأّننا ال نستطيع التعايش مع محمد بن    .ما  االموضوع من  اوية مختلفة نوع  

نشرت مع  ميلي ستيفن كوك ورقة تحّدثنا فيها عن ضرورة صياغة   لقد سلمان وفي نف  الوقت بدونه.

 عقد جديد أو اتفاق استراتيجي جديد مع السعودية. 

ال • ف في المنطقة  منصرم ين لم نتصرّ السعودية بحاجة إلى شريك أميركي استراتيجي، وخالل العقدين 

كشريك استراتيجي معها، خاصة خالل إدارت ي أوباما وترامب. وفي المقابل نحن بحاجة إلى قيادة سعودية  

مسؤولة تعمل معنا بدل أن تعمل ضّدنا، وقد شاهدنا كيف يمكن أن تعمل ضدنا السعودية خالل األشهر  

 الفائتة.

حقيقة أّن السعودية كانت وستبقى في المستقبل المنظور المنت ج  ما حصل من أحداث أعاد التأكيد على   •

 ّن قراراتهم المتعّلقة بخفض اإلنتان  فبحاجة إلى نفطهم،    م نكنالمرجِّح في سوق الطاقة. حتى لو كّنا ل
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أو  يادته لها تأثير كبير على اقتصادنا واالقتصاد العالمي، وإلى حين نجاحنا ب يجاد بديل عن السعودية  

 يام بهذ  الوظيفة، سيتوّجب علينا إيجاد تفاهم معهم.  للق

التوّصل إلى اتفاق استراتيجي جديد مع السعودية يعني أن نقّدم لها ضمانات أمنية أكثر موثوقية، وفي   •

في  بدورهم    اعالقاتنا، بدءً على  ل إلى تفاهمات حول سلوكهم في كل القضايا التي تؤّثر  المقابل نتوصّ 

من   اللبرميل، بدلً   ادوالر    90إلى    80هو بين    انطقي للنفط، والسعر المنطقي حالي  المحافظة على سعر م

 . اتريد  السعودية لها ولروسيا حالي   ادوالر   120و  100سعر يتراوح بين 

الطريقة   • اليمن، وحول  الحرب في  نتفاهم معهم حول طريقة تعاطيهم مع مواطنيهم، وحول  أن  يجب 

إيران، وحول الدور الذ  ينبغي للسعودية و "إسرائيل" أن تلعبا  لتحقيق هذا الهدف  المثلى لردع واحتواء  

 بين البلدين.  ا]ردع إيران[، بما في ذلك تطبيع العالقات رسمي  

ما ي طر ح اآلن  في  يبدو لي أفضل من التفكير    –إذا نجحنا بالتوّصل إليه    –ستراتيجي  االتفاق  االهذا  مثل   •

 .  من افتراق بيننا وبينهم

  1975هناك مثال مفيد لما نحن عليه اليوم ومن أين يجب أن نكمل، وهو تقييم كتبه هنر  كيسنجر عام   •

عندما رفضت حكومة "إسرائيل" برئاسة رابين التعامل مع الصفقة التي عقدها كسينجر مع أنور السادات،  

اآلن ألنه قد يساعدنا على    ، وما فعلو  مفيدا ، واستشا  الرئي  فورد غضب  احيث عاد إلى واشنطن مذلولً 

مماثلة،   بفكرة  األميركية  لقد  الخرون  واألهداف  المصالح  حول  القومي  األمن  مجل   في  دراسة  طلبوا 

مليار دوالر    1.8الحصول على أسلحة بقيمة    "إسرائيل"الحيوية في الشرق األوسط، وإعادة نظر بطلب  

بحوالي   اقتصادية  دوالر،    700ومساعدات  كلومليون  العسكريين    إلغاء  والقادة  الدفاع  و راء   يارات 

-Fاإلسرائيليين إلى واشنطن الذين كان من المفترض أن يحضروا للحديث عن برنامج تسليم طائرات  

بالليزر،  و،  15 موجَّهة  وقنابل  أنظمة صواري   تسليم  مع  و تأخير  لبسرائيليين  كانت  امتيا ات  أ   قطع 

جر الخط الهاتفي المباشر بين مجل  األمن القومي ومكتب  وقد قطع كيسن  .مؤسسات اإلدارة األميركية 

الم بجَّلة"   "الع زلة  سياسة  باعتماد  تعليمات  فورد  الرئي   وأصدر  واشنطن،  في  اإلسرائيلي  السفير 

(Dignified Aloofness  بحيث ألغيت كل اللقاءات عالية المستوى مع الجانب اإلسرائيلي وجرى تقليص ،)

حدودها الدنيا. لم يوافق الكونغر  على هذ  اإلجراءات آنذاك، على عك  الوضع  خطو  االتصال إلى  

السعودية، وفي غضون  احالي   المشّرعون بمعاقبة  انصاع اإلسرائيليون    ثالثة ، حيث يطالب  آنذاك  أشهر 

في    للضغو  األميركية. أحببت أن أذّكر بهذ  التفاصيل التاريخية لنرى إذا كان ب مكاننا االستفادة منها

 السعودية.  نموقفنا م
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عليهم. وبالتزامن مع ذلك نكّثف    منا ]السعوديون[، يجب علينا أن نأخذ وقتنا للرّد  اعندما يريدون شيئً  •

إلى أفضل ما يناسب مصالحنا،    باالستنادالعالقة، ضمن دراسة جّدية  في  بحثنا في موضوع إعادة النظر  

ما سنقدم عليه من خطوات، وهو ما سيكون له أثر  لخلق منسوب من الهلع لدى الجانب السعود  حيال  

عندما نعود إليهم بعد انتهائنا   اننا سنجدهم أكثر تجاوب  إالنظر عن ما سنقّرر  من خطوات، بحيث    بغّض

 من دراسة الخيارات. 

سيصطدم السعوديون بالواقع،    اأم آجلً   اإذا جرى اعتماد سيناريو الضغط الخاص لجيرالد فورد ف ّنه عاجلً  •

حماية   يمكنهم  وال  حمايته،  عن  عاجزة  وهي  النفط  من  الضخم  الحجم  هذا  تملك  السعودية  أن  وهو 

ف ّن السعوديين سيكونون    اأو آجلً   ايات الكبيرة من األسلحة، وعاجلً أنفسهم، مع أّنهم يشترون كل هذ  الكمّ 

الهدنة، عندما سيعودون لقصف منشآتهم النفطية  في موقف صعب أمام الحوثيين، الذين رفضوا تجديد  

يعتمدون   لكّنهم  باتريوت  منظومات  لديهم  السعوديون؟  سيفعل  ماذا  عندها  والمسّيرات،  بالصواري  

ال يمكنهم أن يعتمدوا علينا  هو اعتقادهم بأنه  بشكل كبير علينا للدفاع عنهم، وجزء من المشكلة اآلن  

ون للقيام بذلك، إذا كانوا على  الضرور  أن نوضح لهم أّننا مستعّد  للدفاع عنهم، ولذلك أعتقد أّنه من

  ف بشكل مختلف. لكن في الوقت الحالي أعتقد أّنه يجب أن نبقيهم على مسافة ضمن الحدّ استعداد للتصرّ 

 األدنى من التواصل الشخصي المباشر ودفعهم للتساؤل حول ماذا سنفعل. 

أحد هذ  اإلخفاقات،    االستراتيجية، وقد اقترف للتّو  اإلخفاقاتمحمد بن سلمان الكثير من    يتضّمن سجّل •

،  اأحدها أيض    اأحدها، وإعطاؤ  األمر لتقطيع خاشقجي كان حكم    اواستمرار  في الحرب على اليمن كان أيض  

 وهو عّرض نفسه لهذ  اإلخفاقات بسبب نهجه الذ  ال يرحم في تعاطيه مع التحّديات التي يواجهها. 

ال  • لدّ المشكلة  "االنفصال" عوض  تي  توّجه  االنفصال    ا  مع  أّنه حتى  الذ  قد نعتمد  هي  "الطالق"  عن 

ل لتفاهمات حولها يعني ، ألّن المشاكل في العالقة التي نفشل في معالجتها والتوصّ اطالقً  اسيكون عملي  

ال مفّر منه، ونحن    التسّمم العالقة إلى النقطة التي يصبح فيها الطالق أمر    أّن هذ  المشاكل سوف تستمّر

نتّجه إليه اآلن. الكونغر  سيبدأ بالتحّرك لتسريع ذلك، ويبدو السعوديون مصّرين على اختيار مصالحهم  

المباشرة بخصوص أسعار النفط بشكل فاقع، لذلك، قبل سلوك هذا الطريق علينا تجربة البديل عبر  

حاولة التوّصل لتفاهم شامل حول كل المشاكل، وربما لن يتم تحقيق هذا التفاهم، وعندها علينا أن  م

نفّكر في كيفية حماية أنفسنا من نتائج تحالف السعودية مع روسيا في مجال الطاقة واعتماد سياسات  

أّن علينا أن    هي  نظر ، لكن وجهة  ان ندرسه أيض  أنفطية مدّمر القتصادنا واالقتصاد العالمي. وهذا يجب  

نحاول ونرى إذا كان باإلمكان التوّصل لتفاهم، وإذا تعّذر ذلك فسيكون هناك الكثير من الفرص لتركهم  

 يختارون الطريق اآلخر. 
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 وثيقة 

الحزب الشيوعي الصيني في  

 المؤتمر العشرين

   

 
 

 لموضوع ا
 

إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني   (اصفحة تقريب    70)  الرئيس الصيني شي جين بينغتقرير  

المحاور والعناوين الرئيسية   نوجز في هنا التقرير أبرزتشرين الثاني الجاري.    22و  16والني انعقد بين    2022لعام  

واجهها البالد ويشرح تفاصيل خطة استراتيجية ستعرض إنجازات السنوات الخمس الماضية والصعوبات التي تت  التي

 ع إلى بناء الصين كدولة اشتراكية عصرية.فة من مرحلتين تتطّلمؤّل
 

  ملّخص 

دة لبناء دولة اشتراكية حديثة في  واعملوا بصورة موحّ   ا "ارفعوا راية االشتراكية ذات الخصائص الصينية عالي  

                                مختلف المجاالت"   

اسية حيث ينطلق الحزب بأكمله والشيعب الصييني بمختلف أعراقه  ينعقد المؤتمر العشيرون في ظل ظروف حسيّ 

لهدف المئو   م نحو تحقيق افي رحلة جديدة لبناء الصيييين كدولة اشيييتراكية حديثة في مختلف المجاالت والتقّد

 الثاني.

I. رات الكبر  في العقد األول من العصر الجديد إنجازات السنوات الخمس الماضية والتغّي 

 أنشأنا فكرة "االشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد". -

  نا قيادة الحزب من جميع النواحي.عّز -

 الحزب والدولة في العصر الجديد.دة التصميم لتعزيز قضية استراتيجية شاملة وجّي ارنا خططً طّو -

 والدؤوب ا دهار ا حلمت به األمة الصينية منذ آالف السنين. حققنا من خالل العمل الجاّد -

لتعزيز التنميية عياليية الجودة ودفعنيا لتعزيز نمط    قنيا فلسيييفية تطوير جيدييدة وعملنيا بجيّدطرحنيا وطّب -

 جديد من التنمية.

 شجاعة سياسية هائلة في هذا الموضوع. ق وأظهرناصنا في اإلصالح بشكل معّمغ   -

 انتهجنا استراتيجية استباقية لتحفيز االنفتاح. -

 م السياسي "الشتراكية ذات خصائص صينية".واصلنا طريق التقّد -
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 أنشأنا ودعمنا نظام ا تأسيسي ا لضمان الدور التوجيهي للماركسية في المجال األيديولوجي. -

 نا .قنا فلسفة للتنمية تتمحور حول الطّب -

 ر بثمن.ة والجبال الخصبة أصول ال تقّدلى أسا  فكرة أن الميا  النقّيإاستندنا في عملنا  -

 قنا مقاربة شاملة لألمن القومي.طّب -

 دنا رؤية الحزب المتمثلة بضرورة بناء جيش قو  لعصر جديد.حّد -

 .1التزمنا بشكل حاسم بتنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان" -

 دبلوماسية الدول الكبرى على جميع الجبهات مع الحفاظ على الخصائص الصينية.انتهجنا  -

 م ا كبير ا في ممارسة وتعزيز الحكم الشامل للحزب.أحر نا تقّد -

 أوجه القصور في عملنا والصعوبات والمشاكل العديدة التي تواجهنا والتي يمكن إيجازها كالتالي:

 قيق التنمية عالية الجودة مشكلة بار ة.ال تزال االختالالت وأوجه القصور في تح -

 ة كما يلزم. قدرة الصين على االبتكار العلمي والتكنولوجي ليست قوّي -

للوقيايية من المخياطر المياليية والتيأكيد من أن إميدادات   العيدييد من القضيييياييا الرئيسييييية تحتيان إلى حيّل -

 الغذاء والطاقة والصناعة آمنة.

 جال اإلصالح بمجاالت رئيسية عديدة. نحتان إلى مقاربة قضايا شائكة في م -

 يات في المجال اإليديولوجي. هناك عدد غير قليل من التحّد -

 ال تزال هناك فجوات واسعة في التنمية وتو يع الدخل بين المناطق الحضرية والريفية.  -

نواجيه صيييعوبيات في مجياالت مثيل التوظيف والتعليم والخيدميات الطبيية ورعيايية األطفيال ورعيايية   -

 ين واإلسكان. ّنالمس

 ة هائلة.يبقى الحفاظ على البيئة وحمايتها مهّم -

يات  يفتقر بعض أعضياء ومسيؤولي الحزب إلى إحسيا  قو  بالمسيؤولية والقدرة على مواجهة التحّد -

 الصعبة واالستعداد للعمل باندفاع. 

 الشكليات والبيروقراطية غير المجدية واضحة إلى حد ما.  -

 ة.ة شاّقال يزال القضاء على األرضية الخصبة للفساد مهّم -

 
 .في إشارة إلى مناطق هونغ كونغ وماكاو اللتين تحظيان بحكم ذاتي تحت اإلدارة الصينية وتايوان  1
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 ها بالكامل.لقد اتخذنا سلسلة من اإلجراءات للتعامل مع هذ  المشاكل ويجب أن نضاعف جهودنا لحّل

II. ربات العصحدود جديدة لتكييف الماركسية مع السياق الصيني ومتطّل 

الماركسييية هي األسييا  األيديولوجي لنشييأة واسييتمرارية حزبنا ودولتنا، وللحفاظ على اسييتمراريتها  

 ها يجب دمجها مع الثقافة التقليدية الجميلة للصين:تطّورو

 الحفاظ على ثقتنا بتاريخنا وثقافتنا. -

 مة أساسية للماركسية.وضع الشعب في المقام األول، فالتركيز على النا  هو س   -

 فاظ على الثقة بالنف  والوقوف على أقدامنا.الح -

حترام للعلم  االك بالمبادئ األسياسيية وفتح آفاق جديدة والتعامل مع الماركسيية على أسيا   التمسيّ  -

 وبروح البحث عن الحقيقة. 

 ف عن توسيع وتعميق فهمنا للعالم. التعامل مع كل شيء جديد بحما  كبير وعدم التوّق -

العصييير، واالسيييتمرار في تطوير تفكير جديد   هي صيييوتالمشييياكل التي   ه نحو حّلي نهج موّجتبّن -

 ال.المشكالت بشكل فّع ومقاربات جديدة وطرق جديدة لحّل

ء  ( وامتالك نظرة لألمور على أنها مرتبطة عالمي ا وجز systems thinkingتطبيق "التفكير النظمي" ) -

ل بتحّو  لية لالشيتراكية وهي تمّرباسيتمرار. ال تزال الصيين في المرحلة األّو  تطّورمن نظام كامل وت

 اجتماعي عميق وواسع النطاق.

م، واالسيييتجيابية لميا توسييييع رؤيتنيا العيالميية وتطوير رؤى ثياقبية التجياهيات التنميية البشيييريية والتقيّد -

يا المشيتركة التي تواجه البشيرية والسيعي لبناء القضيا  يشيغل الشيعوب األخرى والقيام بدورنا في حّل

 عالم أفضل.

III. وواجبات الحزب الشيوعي الصيني الرحلة الجديدة في العصر الجديد: مهاّم 

في سييعيها نحو التحديث، لن تسييلك الصييين طريق الحرب واالسييتعمار والنهب القديم الذ  سييلكته بعض 

ب في معاناة كبيرة لشييعوب بالدماء على حسيياب اآلخرين تسييّب   الدول. إن مسييار اإلثراء الوحشييي والملّط

م البشير  وسينسيعى لتحقيق  البلدان النامية. سينقف بثبات على الجانب الصيحيح من التاري  وإلى جانب التقّد

السيييالم والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة وسييينجهد لحماية السيييالم العالمي والتنمية البشيييرية بينما  

 منا.م مساهمات أكبر للسالم والتنمية في العالم من خالل تقّدنا الذاتية، وسنقّدنواصل تنميت

اعتمدنا خطة اسيييتراتيجية من   -الدولة االشيييتراكية الحديثة العظيمة في مختلف المجاالت    -لبناء الصيييين  

 مرحلتين هما:

 .2035حتى عام  2020تحديث االشتراكية من عام  .1
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مة  ة وديمقراطية ومتقدّ اشيتراكية وحديثة وعظيمة ومزدهرة وقوّيبناء الصيين لتصيبح دولة  .2

 حتى منتصف هذا القرن. 2035ثقافي ا ومتناغمة وجميلة وذلك من عام 

 هي كما يلي: 2035أهدار التنمية الشاملة للصين حتى عام 

 لوجيا.، واالعتماد القو  على الذات في العلوم والتكنوااالنضمام إلى صفوف الدول األكثر إبداع   -

بناء اقتصييياد حديث وتشيييكيل نمط جديد من التنمية وتحقيق التجديد في الصيييناعة والمعلوماتية   -

 ن والزراعة.والتمّد

تحيدييث النظيام والقيدرة على الحكم وتحسيييين اليديمقراطيية الشيييعبيية وبنياء دولية وحكومية ومجتمع   -

 يرتكز على حكم القانون.

ة والتكنولوجيا والمواهب والثقافة والرياضة والصحة وتعزيز القّوتحقيق الريادة في التعليم والعلوم   -

 الناعمة للصين.

  د من أن النا  يعيشييون حياة أفضييل وأكثر سييعادة من خالل رفع الدخل الفرد  وتحقيق نمّوالتأّك -

طة بالنسييبة لعموم السييكان وضييمان الوصييول العادل إلى الخدمات  كبير في نسييبة الطبقة المتوسييّ 

بيات المعيشيييية الحيديثية في المنياطق الريفيية وتحقيق االسيييتقرار  سيييياسييييية وتيأمين متطّلة األالعياّم

 االجتماعي على المدى الطويل وتعزيز التنمية الشاملة واال دهار للشعب.

اعتماد طرق عمل وانتهان حياة صيييديقة للبيئة وخفض انبعاثات الكربون وتحسيييين البيئة وتحقيق   -

 هدف بناء الصين الجميلة.

  قّواتالالشيييياميل لنظيام األمن الوطني وقيدرات األمن القومي وتحيدييث اليدفياع الوطني و  التعزيز -

 .المسّلحة

وبناء الصيين لتصيبح دولة اشيتراكية حديثة عظيمة   بعد تحقيق التحديث بشيكل أسياسيي، سينواصيل العمل الجاّد

 القرن الحالي.بة والتأثير الدولي وذلك بحلول منتصف تقود العالم من حيث القوة الوطنية المرّك

سيييتكون السييينوات الخم  المقبلة حاسيييمة النطالقة جهودنا الهادفة لبناء دولة اشيييتراكية حديثة في مختلف  

 نا الرئيسية لهذ  الفترة هي كما يلي:المجاالت. أهدافنا ومهاّم

االعتمياد على  تحقيق اختراقيات في تعزيز التنميية االقتصيييياديية عياليية الجودة وتحقيق قيدر أكبر من   -

م بفعياليية نحو خلق نمط جيدييد للتنميية وبنياء اقتصيييياد  ة في العلوم والتكنولوجييا والتقيّداليذات والقّو

 حديث.



49 

قطع أشيييوا  جديدة في اإلصيييالح واالنفتاح وتحديث نظام الصيييين وقدرتها على ممارسييية الحكم   -

 عايير أعلى.م  وتحسين اقتصاد السوق االشتراكي ووضع أنظمة جديدة القتصاد مفتوح ذ

سييييات والمعيايير وإجراءات اليديمقراطيية الشيييعبيية وتعزيز حكم القيانون في نظيام  تعزيز المؤسيييّ  -

 اشتراكي ذ  خصائص صينية.

 ك األمة وجاذبية الثقافة الصينية.إثراء الحياة الفكرية والثقافية لشعبنا وتعزيز تماس   -

ة األجور بالتوا   مع  يادة اإلنتاجية  االقتصييياد  و ياد  تنميية الدخل الفرد  بما يتماشيييى مع النمّو -

ة األسياسيية بشيكل منصيف وتطوير نظام ضيمان اجتماعي متعدد وضيمان الوصيول إلى الخدمات العاّم

 المستويات.

 م ملحوظ في بناء صين جميلة.تحسين بيئات المعيشة الحضرية والريفية بشكل كبير وتحقيق تقّد -

ة عنيد حلول اليذكرى المئويية لجيش التحرير الشيييعبي  تعزيز األمن القومي وتحقيق األهيداف المقّر -

 م في بناء الصين المسالمة.ومواصلة التقّد 2027عام 

تعزيز مكيانية الصيييين وتيأثيرهيا على الصيييعييد اليدولي وتمكينهيا من لعيب دور أكبر في الحوكمية   -

 العالمية.

IV.  التالية:في الفترة المقبلة علينا االلتزام الدقيق بالمبادئ الرئيسية 

 ك بالقيادة الشاملة للحزب وتعزيزها.التمّس -

 اتباع طريق اشتراكية ذات خصائص صينية. -

 تطبيق فلسفة تنمية محورها اإلنسان. -

 مواصلة االلتزام باإلصالح واالنفتاح. -

 دفع وتعزيز روحنا القتالية في مختلف المجاالت. -

V.  عالي الجودةاإلسراع في خلق نمط تنموي جديد والسعي نحو تطوير 

 بناء اقتصاد سوق اشتراكي بمعايير عالية. -

 تحديث النظام الصناعي. -

 تعزيز التنمية الريفية. -

 ق.تنمية األقاليم بشكل منّس -

 تعزيز االنفتاح. -
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VI. ة عاملة ماهرة لعملية التحديثتنشيط الصين من خالل العلم والتعليم وتطوير قّو 

 النا .عات ي تطّلتطوير التعليم بما يلّب -

 تحسين أنظمة االبتكار العلمي والتكنولوجي. -

 تسريع تنفيذ استراتيجية التنمية المدفوعة باالبتكار. -

 تطبيق استراتيجية تنمية القوى العاملة. -

VII. لدفع بالديمقراطية الشعبية وضمان إدارة الشعب للبالدا 

 سات التي يدير الشعب من خاللها البالد.تقوية المؤّس -

 الديمقراطية التشاورية.تطوير  -

العمل على تطوير الديمقراطية على المسيتوى األسياسيي )على األرجح ي قصيد فيها المسيتويات الدنيا   -

 داخل الحزب(

 دة.توطيد وتطوير أوسع جبهة وطنية موّح -

VIII. وتعزيز سيادة القانون في الصين ممارسة الحوكمة 

 "باالشتراكية ذات الخصائص الصينية" باالستناد إلى الدستور.تحسين النظام القانوني الخاص  -

 دفع عجلة اإلدارة الحكومية المستندة إلى القانون. -

 ضمان إقامة العدل بحزم. -

 تكثيف الجهود لترسي  سيادة القانون في المجتمع. -

IX. بناء الثقة الثقافية وتحقيق نجاحات في تطوير الثقافة االشتراكية 

 راكية قادرة على توحيد النا  وإلهامهم.تطوير إيديولوجية اشت -

 تطبيق القيم األساسية لالشتراكية. -

 الحضار  في المجتمع. تعزيز الحّ  -

 تطوير البرامج الثقافية والقطاع الثقافي. -

 توسيع انتشار وجاذبية الحضارة الصينية. -

X. زيادة رفاهية الناي ورفع مستو  جودة الحياة 

 تحسين نظام تو يع الدخل. -

 ".اراتيجية "التوظيف أولً تنفيذ است -

 تحسين نظام الضمان االجتماعي. -
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 ية.النهوض بمبادرة الصين الصّح -

XI. السعي لتحقيق التنمية الخضراء وتعزيز االنسجام بين البشرية والطبيعة 

 تسريع االنتقال إلى نموذن التنمية الخضراء. -

 ث.تكثيف جهود منع ومكافحة التلّو -

 واالستقرار واالستدامة في أنظمتنا البيئية.ع تعزيز التنّو -

 التعاطي بحذر ومراعاة الحدود الموضوعة النبعاثات الكربون. -

XII. تحديث نظام وقدرات األمن القومي في الصين وحماية االستقرار االجتماعي 

 تحسين نظام األمن الوطني. -

 تعزيز قدرتنا على حماية األمن القومي. -

 امة.تعزيز حوكمة أنظمة السالمة الع -

 تحسين نظام الحوكمة االجتماعية. -

XIII. تحقيق الهدر المئوي لجيش التحرير الشعبي ومواصلة تحديث الدفاع الوطني والجيش 

  مّرةتعزيز الجيش للمئوية الجديدة وتنفيذ االسيتراتيجية العسيكرية الخاصية بها والحفاظ على احترام اإل -

 الشعبية. المسّلحة قّواتالالمطلقة للحزب على 

 الء الجيش للمستوى السياسي.تعزيز و -

 ب على تنفيذ عمليات متزامنة وتعزيز االستعداد القتالي وقدراتنا العسكرية.التدّر -

مواصيييلية عمليية التطوير المتكياميل للجيش من خالل المكننية والمعلومياتيية وتطبيق التقنييات اليذكيية   -

 ات.واألسلحة والمعّدوتسريع تحديث النظريات العسكرية والهيكليات والعديد 

 تعزيز القدرات االستراتيجية للجيش للدفاع عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية. -

لشيييعبنيا قيادرة على القتيال    المسيييّلحية قّواتالوتعزيز االسيييتعيداد القتيالي بحييث نرى أن   قّواتالتيدرييب  -

 وتحقيق النصر.

في مجاالت جديدة وتزويدها بقدرات قتالية    اتقّوالإنشيياء نظام صييلب للردع االسييتراتيجي و يادة حجم   -

 ظم إدارة المعلومات.جديدة ومواصلة تطوير القدرات القتالية الذكية غير المأهولة وتطوير ن  

ر  تحسيييين نظيام القييادة للعملييات المشيييتركة وتعزيز أنظمتنيا وقدرتنيا على االسيييتطالع واإلنذار المبكّ  -

 واإلمدادات والدعم اللوجستي المتكامل.قة والضربات المنّس
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تسيييريع التطوير على المسيييتوى اللوجيسيييتي وتنفييذ المشييياريع الكبرى لتطوير العلوم والتكنولوجييا  -

م العلمي والتكنولوجي ات وتسيريع وتيرة االسيتفادة من التقّدقة بالشيأن الدفاعي واألسيلحة والمعّدالمتعّل

 في إنتان الوسائل القتالية.

XIV. ن" ودعم ودفع محاوالت إعادة التوحيد الوطنيابسياسة "دولة واحدة ونظامك التمّس 

هونغ كونغ ومياكياو والحفياظ على النظيام اليدسيييتور  في هياتين    االلتزام بحكم القيانون في ميا يخّص -

 تين.المنطقتين اإلداريتين الخاّص

 سلطتها القضائية على المنطقتين. د من أن الحكومة المركزية تمار التأّك -

 وماكاو في تنمية اقتصاداتهما وتحسين حياة شعبهما. غكون غم هوندع -

 وماكاو على إجراء تبادالت وتعميق التعاون مع المناطق والدول األخرى. غكون غتشجيع هون -

 .اإقناع المزيد من النا  في هونغ كونغ وماكاو بالوالء لمناطقهم ووطنهم أيض   -

 ل للصين هو مهمة تاريخية والتزام صارم للحزب.حل قضية تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الكام -

سيياسيات إعادة التوحيد السيلمي وفكرة "دولة واحدة ونظامان" هي أفضيل طريقة لتحقيق إعادة توحيد   -

 مضيق تايوان.

 تقديم دعم قو  للوطنيين في تايوان الذين يرغبون في إعادة التوحيد ويعارضون "استقالل تايوان". -

 صادية والثقافية والتعاون عبر مضيق تايوان.تعزيز التبادالت االقت -

 ها الصينيون.مسألة تايوان شأن صيني وهي مسألة يجب أن يحّل -

ه ة، ونحتف  بخييار اتخياذ جميع اإلجراءات الال مية. وهيذا موّجي عن اسيييتخيدام القّود أبيد ا بيالتخّللن نتعّه -

االنفصيياليين السيياعين إلى "اسييتقالل تايوان" وال يسييتهدف  ة من ل القوى الخارجية والقّلفقط إلى تدّخ

 بأ  حال مواطنينا في تايوان.

XV. تعزيز السالم والتنمية في العالم وبناء مجتمع بشري ذي مستقبل مشترك 

 ة.الصين ثابتة في انتهان سياسة خارجية سلمية مستقّل -

 احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول. -

ل في الشييؤون  ة وعقلية الحرب الباردة والتدّخأشييكال الهيمنة وسييياسييات القّوالوقوف بحزم ضييد جميع   -

 الداخلية للدول األخرى وا دواجية المعايير.

 عية.لن تسعى الصين أبد ا إلى الهيمنة أو االنخرا  في سياسات توّس -

 ية والثقة المتبادلة وتقريب المصالح مع الدول المجاورة.تعزيز العالقات الوّد -

 تضامن والتعاون مع الدول النامية األخرى وحماية المصالح المشتركة معها.تعزيز ال -
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ي على مسييتوى  االلتزام بالمسييار الصييحيح للعولمة االقتصييادية ودعم تنسيييق سييياسيية االقتصيياد الكّل -

 العالم.

 االستعداد الستثمار مزيد من الموارد في التعاون اإلنمائي العالمي. -

 مات التابعة لها.والمنّظالمتحدة صميمه األمم حماية النظام الدولي بحزم وفي  -

 بعينها. االت وتحالفات تستهدف دولً رفض كل أشكال األحادية وتشكيل تكّت -

مة التعاون االقتصاد  آلسيا مة التجارة العالمية ومنّظدة األطراف مثل منّظسات المتعّدتعزيز دور المؤّس -

مات التعاون مثل بريك  ومنظمة شيينغها  للتعاون  والسييعي لزيادة تأثير منّظ  APECوالمحيط الهادئ 

(SCO.) 

XVI. ممارسة الحكم الناتي بإحكام ودفع مشروع بناء الحزب في المئوية الجديدة 

 دة للجنة المركزية للحزب.دعم وتقوية القيادة الموّح -

 قل روح الحزب بفكر االشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد.تعزيز التماسك وص -

 تحسين أنظمة اإلصالح الذاتي للحزب. -

 ل رسالة النهضة الوطنية.تنشئة مسؤولين قادرين على تحّم -

 مات التابعة للحزب.تعزيز الوظائف السياسية والتنظيمية للمنّظ -

 اتخاذ خطوات صارمة لتحسين سلوك الحزب وفرض االنضبا . -

 الفساد. ضّد مّرةة والمستكسب المعركة الشاّق -
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 غربية لنتائج   اتقراء

 المؤتمر العشرين 

 للحزب الشيوعي الصيني

   

 
 

 لموضوع ا
 

لشأن الصيني للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي ين باصمتخّص  خبراء غربيين وآسيويينيرصد التقرير التالي قراءة  

 وأبرز ما صدر عنه من قرارات وتعيينات الحالي  من شهر تشرين األول    22و  16الصيني الني انعقد في بيجينغ بين  

في   2027حتى العام  ثالثة    مّرةل. وقد أفضى المؤتمر إلى التجديد للرئيس شي جينيبيغ على رأي الحزب  وتوصيات

  ا فضلً   1976س جمهورية الصين الشعبية ماو تسي تونغ عام  ى من نوعها في فترة ما بعد مؤسّ خطوة هي األول

هم من المؤمنين بأفكار ّلة أشخاص بينهم أربعة جدد وجُ فة من ستّ عن انتخاب أعضاء الهيئة الدائمة للحزب المؤلّ 

 الرئيس شي التي تدعو إلى "اشتراكية ذات خصائص صينية لعصر جديد".
 

  ملّخص 

 الصين في عصر شي: "حكم الرجل الواحد" 

ؤ بما  النظام السياسي الحاكم في الصين بالنظام المغلق حيث يصعب التنّب  1يصف مقال لمجلة فورين بوليسي 

الت. يستند هذا التوصيف إلى استطالع رأ  أجرا  معهد ماكروبولو قبل انعقاد سيخرن عنه من قرارات وتحّو

منهم   أ   ينجح  لم  حيث  خبير صيني  ألف  من  أكثر  وشمل  الحاكم  الحزب  لمؤتمر  العشرين  بحسب    –الدورة 

قة  ّيؤ بشكل صحيح بأسماء األعضاء الستة الذين جرى اختيارهم لتشكيل دائرة القرار الض في التنّب  -االستطالع  

 اة "اللجنة الدائمة" للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني. في الحزب المسّم

ي م في الصين على أكثر من صعيد منذ توّلق من تقّدلما تحّق  االتعليقات الغربية حول المؤتمر لم تعر اهتمام  

الحكم التوتاليتار "  الرئي  شي جينبينغ الحكم قبل عشر سنوات محاولة التركيز على ما وصفته "باألحادية و

 الذ  نجح الرئي  الصيني في إرساء دعائمه: 

في مقال عبر    2( SOASفريقية بجامعة لندن )ية الدراسات الشرقية واإل البروفيسور ستيف تسانغ من كّلجادل  

ص  الباحث المتخّص، فيما رأى  ك في اتجا  شمولي""الصين في عهد شي تتحّر  شبكة بي بي سي البريطانية أن 

لألبحاث في سيدني ريتشارد ماكجريجور أن ما نتج عن المؤتمر    Lowy Instituteشرق آسيا في مركز    بشؤون

 
1 https://foreignpolicy.com/2022/10/26/china-ccp-standing-committee-xi-jinping-party-congress/ 
2 https://www.bbc.com/news/world-asia-62970531 

https://foreignpolicy.com/2022/10/26/china-ccp-standing-committee-xi-jinping-party-congress/
https://www.bbc.com/news/world-asia-62970531
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مدّوشّك انتصار ا  لشي ل  ات   ي ا  في  الصين  يقود  أكثر  الذ   عام  " استبدادية" جا   في  السلطة  إلى   منذ صعود  

أن الرئي     4جامعة شيكاغو دالي يانغ ص بالسياسة الصينية في  يرى الباحث المتخصّ . في السياق نفسه،  3"2012

أن    ا على كل مفاصل النظام معتبر    احكم السيطرة عليها حيث بات مهيمن  الصيني شيجنبينغ سيقود حكومة ي  

 قد يرتكبه.  خطأأ   عنتبعات داخلية   "شي"ب على ذلك يرّت

السابق كيفين رود في مقال نشر  في مجلة    األستراليص بالشأن الصيني رئي  الو راء  يشير المتخصّ كذلك  

ما في الدورة العشرين لمؤتمر    وحظي باهتمام العديد من مراكز األبحاث، إلى أن أهّم  5وول ستريت جورنال

الحزب الحاكم أن الرئي  شي جينبينغ خرن منها بصفة "األيديولوجي" و"القائد العظيم للبالد" و" عيم الشعب" 

نموذن يحاكي  غرار  المهّم  على  "األخبار  تونغ:  تسي  كبار ماو  تعيينات  تكون  لن  الوطني  المؤتمر  هذا  من  ة 

مه السيد شي. في نظامه لم تعد اإليديولوجية الموظفين. سيكون المحتوى األيديولوجي للتقرير الذ  سيقّد

لشيوعي إلى اليسار د شي الحزب ا. لقد نقل السيّ شكلي ا لنظام أمر واقع رأسمالي حرّ   ا ا تجميلي  الشيوعية غالفً 

اللينيني، واالقتصاد إلى اليسار الماركسي، وأعطى نزعة يمينية قومية للسياسة الخارجية واألمنية للصين. لقد 

ل اآلن جوهر سياسة الصين واقتصادها وسياستها الخارجية جديد ا من القومية الماركسية التي تشّك  ار شكلً طّو

   ي وسيطرته على جميع مجاالت السياسة العامة والحياة الخاصة وعّزوأعاد تأكيد نفوذ الحزب الشيوعي الصين

 الشركات المملوكة للدولة ووضع قيود ا جديدة على القطاع الخاص". 

 ا من أحد الخبراء في الشأن الصيني توصيفً   6  آسيا البحثي ريتشارد ماكغريغر ايستعير الكاتب في موقع نيكو

  األقصى من شي" بعد إقصاء الرمو  القديمة للحزب الشيوعي.   للمرحلة الحالية في الصين بأنها مرحلة "الحّد

ة منصبه لتحقيق أهداف الحزب الشيوعي بأفضل  في استغالل قّو  اكان ماهر    "شي" ويختم الكاتب باعتبار أن  

 المال والتكنولوجيا بشكل فريد. ما لجهة تعبئة الدولة والقوى العاملة ورأ  سيّ  طريقة ال

له أن موت الرئي     7يفترض مساعد رئي  تحرير مجلة فورين بوليسي جيم  بالمر في مقال ،  اولي  آخر    اأخير  

على خالفته داخل الحزب الحاكم: "إذا مات شي غد ا،    ادموي    اد صراع  الصيني شي جينبينغ في ما لو حصل سيوّل

ه حيث ال يوجد خيار واضح أفضل منه. ربما ال يكون خليفته الحقيقي قريب ا  فسيكون هناك صراع دمو  لخالفت

تة من القيادة الجماعية الضعيفة  ة الحزب في الوقت الحالي. عندما يرحل شي، أراهن أن هناك فترة مؤّقمن قّم

 . "ةسرية قوّييتبعها في نهاية المطاف ظهور أمير آخر له روابط أ    واضح،واحد   مع عدم وجود مستبّد

 
3 https://www.reuters.com/world/china/chinas-communist-party-politburo-standing-committee-unveiled-2022-10-23/ 
4 https://www.nytimes.com/live/2022/10/22/world/china-xi-jinping-congress#women-china-party-congress 
5 https://www.wsj.com/articles/security-not-growth-xi-jinping-ccp-13th-party-congress-report-economy-military-supply-
chain-2030-taiwan-11665591402 
6 https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Xi-s-clean-sweep-China-marks-new-era-with-loyalist-lineup 
7 https://foreignpolicy.com/2022/10/26/china-ccp-standing-committee-xi-jinping-party-congress/ 
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https://www.wsj.com/articles/security-not-growth-xi-jinping-ccp-13th-party-congress-report-economy-military-supply-chain-2030-taiwan-11665591402
https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Xi-s-clean-sweep-China-marks-new-era-with-loyalist-lineup
https://foreignpolicy.com/2022/10/26/china-ccp-standing-committee-xi-jinping-party-congress/
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 دد في اللجنة الدائمة للحزب: "الوالء مفتاح الترقية" حول األعضاء الجُ 

لألبحاث في سيدني ريتشارد ماكجريجور   Lowy Instituteص بشؤون شرق آسيا في مركز  الباحث المتخصّ رأى  

األستاذ المساعد في  في هذا السياق، انتقد    8" يدينون بوالء وثيق لشي"لجنة الدائمة للحزب  دد لالج    عضاءأن األ

له ترقية لي تشيانج إلى المرتبة الثانية في التسلسل    9يانغ  انغ في تغريدة   ركية في واشنطنيالجامعة األم

لمجل  الدولة الصيني )مجل  الو راء( في الجلسات   اتعيينه رئيس    ح أن يتّمالهرمي للحزب ما يجعل من المرّج

التقاعد. تأتي ترقية لي تشيانج   ّنللي كيتشيانج الذ  يبلغ العام المقبل س    االتشريعية في شهر آذار المقبل خلفً 

هت لكيفية إدارته خطة اإلغالق المحكمة لشهرين في شنغها   "غير العادية" بحسب  انغ رغم انتقادات كثيرة وّج

اجهة تفشي فيرو  كورونا حيث واجه السكان بحسب الكاتب صعوبات في الحصول على الطعام والرعاية  لمو

وهذا    رغم كل االنتقادات  لي ألنه اتبع أوامر شي  ترقيةشنغها  لم توقف    الحجر واإلغالق في  كارثةالطبية: "

 يظهر للجميع أن الوالء ولي  الشعبية هو مفتاح الترقية". 

في اللجنة عّين  شي  د  أن " السيّ   10ألكساندرا ستيفنسن في مقال لها بصحيفة نيويورك تايمز   اعتبرت الكاتبة و

الدائمة للمكتب السياسي للحزب المسؤولين الذين تربطهم به عالقات طويلة األمد يعود تاريخها أحيان ا إلى 

، يعتبر مدير برنامج آسيا في  الً وعلى نحو أكثر تفصي  ." وا أيديولوجيتهة وعّزذوا أجندته بقّونّفوهم ممن    عقود

ما ال يقل عن    تضّمالدائمة للمكتب السياسي الجديد  معهد السياسة الخارجية البحثي جاك ديليسل أن "اللجنة  

واثنين )وانغ هونينغ ودينغ   المهنية،مع شي في وقت سابق من حياته  خدما  اثنين )لي تشيانغ وكا  تشي(  

 .11لرئاسة"يه لبين خالل فترة توّلالمقّرشويليانغ( كانا من مساعد  شي 

 

 م على االقتصاد حول أولويات الحكم: األمن بمختلف أبعاده يتقدّ 

قّد الذ   التقرير  حّذفي  الصيني،  الشيوعي  للحزب  العشرين  المؤتمر  إلى  محاوالت  مه  من  الصيني  الرئي   ر 

والت العواصف  لمواجهة  واالستعداد  اليقظة  إلى  ودعا  لبالد   والتحّداالحتواء  أكثر  هديدات  تصبح  قد  التي  يات 

وأن    اتين للتعامل مع أسوأ السيناريوهبالمخاطر المحتملة وأن نكون مستعدّ   ايجب أن نكون أكثر وعي  "   :اتعقيد  

 . 12"وحتى العواصف الخطيرة المتالطمة  واألموانل الرياح العاتية ين لتحمّ نكون مستعّد

 
8 https://www.reuters.com/world/china/chinas-communist-party-politburo-standing-committee-unveiled-2022-10-23/ 
9 https://www.aljazeera.com/news/2022/10/23/whos-on-chinas-new-politburo-standing-committee 
10 https://www.nytimes.com/2022/10/23/world/asia/women-china-party-congress.html?smid=url-share 
11 https://www.fpri.org/article/2022/10/xis-gotta-have-it-chinas-20th-party-congress-was-as-expected-only-more-so/ 
12 https://asia.nikkei.com/Politics/China-s-party-congress/Transcript-President-Xi-Jinping-s-report-to-China-s-2022-party-
congress 
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ية لي كوان  العام لسياسات شي خالل واليته الرئاسية الجديدة، يرى الباحث في كلّ  في محاولة الستشراف الخّط

للحزب   السياسي  واألمن  القومي  "األمن  أن  درو طومسون  الوطنية  سنغافورة  جامعة  في  العامة  للسياسة  يو 

 .13االقتصاد "  الت عالية من النموّ م على تحقيق معّدالحاكم يمثالن أولوية بالنسبة لشي تتقدّ 

  14ماكغريغر الكاتب ريتشارد  الثالثة لشي جينبينغ، يشير  الوالية  وعن الخطو  العريضة للسياسة الصينية في  

أن   شّكل  إلى  للمؤتمرشي  قدمه  الذ   التقرير  في  عّم  اخروج    في  توصيفه  على  الصينيون  المسؤولون  درن  ا 

بيئة الجيوسياسية على أنها بيئة مواتية بياناتهم وخطاباتهم الرسمية على مدى عقدين من الزمن لجهة اعتبار ال

"للسالم والتنمية" و "فترة من الفرص االستراتيجية" واالستعاضة عن ذلك بدعوته إلى "االستعداد للعاصفة" ما 

 سة األمن القومي الصينية في حالة تأهب طويلة األجل. يضع مؤّس

أولوياقدُّم  ت من  ما سوا   على  المؤتمر  أمام  تقرير شي  في  ااألمن  رويتر  ستدّلت  وكالة  عليه  خالل   15ت  من 

في تقرير الدورة    مّرة  55مقابل    مّرة  89لحي "األمن" و"السالمة"  التقرير مصطالرئي  الصيني في    استخدام

في  مّرة    48في الدورة الماضية إلى    مّرة  68مقابل تراجع استخدامه لمصطلح "اإلصالح" من    2017الماضية عام  

 الحالية. الدورة 

 

 واالتحاد األوروبي   حول العالقة مع الواليات المتحدة 

بايدن  الرئي  األميركي جو  إدارة  قبل أربعة أيام من انعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أصدرت  

كيل  ة إلعادة تش الذ  لديه نّي  " زت على الصين باعتبارها "المناف  الوحيداستراتيجية األمن القومي التي ركّ 

 . االقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية بمختلف أبعاد  النظام الدولي 

المتحّد الرئي  الصيني شي جينبينغ ورغم رفض  ثة باسم البيت األبيض كارين جان بيار التعليق على منح 

اعتبار  "شأن   األميركيين على  اصيني    اداخلي    اوالية ثالثة على  السيناتورات  العديد من  اتسمت تعليقات  "، فقد 

والح   العدائية  الصيني بكثير من  بيان  دّ الحدث  السيناتوران بوب مينديز وجيم ريش  اإلطار، أصدر   اة. في هذا 

وعدم  القمع واإلكرا  االقتصاد      يادة  إلىإال      يؤّدحصول الرئي  الصيني على والية ثالثة لن  اعتبرا فيه أن "

شي ال يريد السالم وتحت قيادته اختار الحزب  . ورأى السيناتور ريك سكوت في بيان له أن " 16االستقرار اإلقليمي" 

 . 17"ركايأم  الشيوعي الصيني أن يكون عدّو

 
13 https://www.nytimes.com/live/2022/10/22/world/china-xi-jinping-congress#women-china-party-congress 
14 https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Xi-s-clean-sweep-China-marks-new-era-with-loyalist-lineup 
15 https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-open-20th-communist-party-congress-2022-10-15/ 
16 https://www.foreign.senate.gov/press/rep/release/risch-menendez-statement-ahead-of-ccps-20th-party-congress 
17 https://business.stuartmartinchamber.org/news/details/news-release-10-24-2022-6086 
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لين والمتابعين الغربيين للشأن الصيني حيث اعتبروا أن تقرير  ولم تختلف التعليقات على مستوى الخبراء والمحلّ 

الرئي  شي جينبينغ أمام الدورة العشرين لمؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم "صاغ الخطو  العريضة للسياسة 

الخارجية لبالد  بما في ذلك العالقات مع الواليات المتحدة على أنها صراع بين الصين ومحاوالت خارجية لقمعها  

 . 18احتوائها"و

يصف كاتب المقال نظرة الرئي  الصيني لمستقبل العالقات مع الواليات المتحدة "بالقاتمة على نحو متزايد" 

حافز   فيها  تحرّ   اويرى  لتكثيف  المتحدة  "بللواليات  وصفه  ما  لمواجهة  المتزايدكاتها  الصين  منطقة    نفوذ  في 

المسؤول السابق لملف الصين في مكتب و ير  في المقال نفسه، يرى  و  ".المحيطين الهند  والهادئ وخارجها

اتخاذها تهدف إلى إعداد سكان جمهورية دعا شي إلى    "العديد من التدابير التي  أن  وني لين الحرب األميركي ب

 . "الصين الشعبية أل مات داخلية أو خارجية

جي بعد تشديد اإلدارة األميركية قيود الحظر  واحدة من هذ  األ مات يبدو أنها ستحتدم على المستوى التكنولو

اإلشارة هنا إلى القرار األميركي    ة إلى الصين. على سبيل المثال ال الحصر من المهّمتطّورعلى توريد الرقاقات الم

ة إلى الصين في خطوة تشير  تطّورة عام من قرار حظر توريد الرقاقات الم بمنح شركة سامسونج استثناء لمدّ 

أمي  دفع  األراضي  إلى  على  مصانعها  إغالق  أجل  من  اإللكترونيات  مجال  في  العمالقة  للشركة  تدريجي  ركي 

 ب العقوبات األميركية.  الصينية لتجّن

دة" أن السياسات "المتشدّ إلى  أندرو سكوبل ويخلص الباحث في برنامج الصين بمعهد الواليات المتحدة للسالم 

هوسها   ستواصل  ناشطالحزبية العسكرية التي يقودها ديكتاتور    الدولة  –وأن الصين    للنظام الصيني ستستمّر

 .19" على جميع جوانب النشا  البشر  والسيطرة على جميع الساحات داخل وخارن حدودهابالسعي للسيطرة 

تنافسية، ف ن الوثيقة الرسمية لالجتماع األخير لو راء   وإن كانت العالقة مع االتحاد األوروبي تتسم بطابع أقّل

خارجية االتحاد الذ  انعقد في بروكسل بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وصفت 

 . 20إلى نقطة ضعف ال التبعية لها اقتصادي  رت من تحّوالصين بالمناف  القو  وحّذ

 

 حول األزمة مع تايوان 

ا  "رسائل شي الضمنية" حاول الخبير بالشأن الصيني فيليم كاين في مقال له في موقع بوليتيكو إيجا  ما سّم

وهما عنصران    إحدى األولويات الرئيسية لواليته الثالثة هي الدفاع عن سيادة الصين وسالمة أراضيهافاعتبر أن "

 
18 https://www.politico.com/newsletters/politico-china-watcher/2022/10/20/xi-jinpings-20th-party-congress-victory-lap-
bodes-ill-for-u-s-china-relations-00062578 
19 https://www.usip.org/publications/2022/10/china-after-party-congress-welcome-xis-peoples-republic-control 
20 https://www.aljazeera.com/news/2022/10/22/eu-not-seeking-systematic-confrontation-as-rival-china-grows 
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القتالي عن التجديد الوطني. هذا عادة التوحيد مع إل   إلى مواصلة المساعيرمز  ي   األمر  أساسيان في مفهومه 

ة" لتأكيد  ي عن استخدام القّون أن الحزب الشيوعي الصيني لن يعد أبد ا بالتخّلر مما وأن التقرير حّذسّي  ال  تايوان

 .21" عة بالحكم الذاتيمطالبته بالجزيرة المتمّت

ل في ما وصفه أ  تبّد  22ي جاك ديليسل كذلك لم يلح  مدير برنامج آسيا في معهد السياسة الخارجية البحث

 ادت في بعض  بل يرى أنها    تايوان في المؤتمر العشرين للحزب  قضيةدة في حقبة شي بشأن نغمة المتشّدبال

عبارة  النواحي. وتضمينه  الحزب  ميثاق  إلى  تعديل  إضافة  أن  ديليسل  الحا مة" الستقالل   ويعتبر  "المعارضة 

 في سياسة الحزب.   يةأكثر أهّمقضية مكانة يعطي التايوان  

ة وخطة إلنهاء مسألة تايوان بوسائل إلى وجود رأ  بين الخبراء الغربيين يرّجح أن "شي" لديه نّي  اونشير ختام  

 حين تنتهي واليته الحالية.   2027عسكرية وسياسية قبل نهاية العام 
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