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 ونائبته حول الشرق األوسط دنيجو با الرئيس األميركي المنتخبمواقف العنوان: 
 الناشر: المركز االستشاري للدراسات والتوثيق

 إعداد: مديرية الدراسات االستراتيجية

 هـ 1442ربيع الثاني م الموافق  2020 انيتشرين الثتاريخ النشر: 

  واألربعون سابعالالعدد: 

 حقوق الطبع محفوظ للمركز

عها، أو نقله بأية جميع حقوق النشر محفوظة للمركز. وبالتالي غير مسموح نسخ أي جزء من أجزاء التقرير أو اختزانه في أي نظام الختزان المعلومات واسترجا

و اإللكترونية أو شرائط ممغنطة أو ميكانيكية أو أقراص مدمجة، استنساًخا أو تسجيًًل أو غير  ذلك إال في حاالت االقتباس المحدودة وسيلة سواء أكانت عادية أ

 بغرض الدراسة واالستفادة العلمية مع وجوب ذكر المصدر.

 الطابق األول -بناية الورود -خلف الفانتزي وورلد -جادة األسد -العنوان: بئر حسن

 836610/01ف: هات

 836611/01فاكس: 

 833438/03خليوي: 

Postal Code: 10172010 

P.o.Box:24/47 

Beirut- Lebanon 

E.mail: dirasat@dirasat.net 

http//www.dirasat.net 

 سلسلة البحث الراجع: سلسلة غير دورية تبحث في سياق توثيقي موضوعات محددة، دون التدخل فيها بالتحليل أو بالمناقشة.

mailto:dirasat@dirasat.nete
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 مقدمةال    

 

األميركية التي أظهرت فوز جو بايدن ونائبته كاماال هاريس، تثار أسئلة كثيرة حول السياسة التي ستنتهجها إدارة بعد صدور نتيجة انتخابات الرئاسة 

، ال سيما بايدن حيال الشرق األوسط. تتنّوع اآلراء التي تحاول تحليل واستشراف قرارات إدارة الديمقراطيين الجديدة حيال ملفات هامة في المنطقة

ي اإليراني ومصيره، ومسار تطبيع بعض الدول العربية مع العدو اإلسرائيلي، ومقاربة القضية الفلسطينية والصراع في األراضي قضية الملف النوو

منطقة. من الفلسطينية المحتلة، ومستقبل العًلقات األميركية الخليجية وال سيما مع السعودية، باإلضافة إلى قضية الوجود العسكري األميركي في ال

 ن ال بد من العودة إلى التصريحات والمواقف التي صدرت عن كل من بايدن ونائبته هاريس حيال هذه القضايا والملفات خًلل السنوات األربعهنا كا

 ة علىالماضية وخاصة خًلل الحملة االنتخابية. في الجداول أدناه أبرز المواقف التي صدرت عن بايدن وهاريس حول قضايا الشرق األوسط، للمساعد

 فهم واستشراف السياسة األميركية المحتملة في المنطقة خًلل السنوات األربع من والية إدارة جو بايدن.
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 جو بايدن

 المصدر تاريخه مضمون الموقف الموقف

سياسة أوباما 

المتعلقة بعدم 

استخدام قوات 

أميركية ضد بشار 

 األسد

الشــــرق األوســــط اآلن تكمن في محاربة اإلرهاب، ويقترح أولوية الواليات المتحدة داخل 

ــــركاء محليين  االعتماد على عدد قليل من العمليات الخاصــــة األميركية بالتعاون مع ش

«  وحدات حماية الشـــعب»، الشـــراكة األميركية مع «داعش»و« القاعدة»لمحاربة تنظيمي 

لديمقراطية»الكردية و يا ا ــــور ــــفير  -وبرت فورد تمثل النموذج األمثل )ر« قوات س الس

األميركي الســابق لدس ســوريا والجزائر والباحث في معهد الشــرق األوســط في واشــنطن، 

 .ناقًًل عن بايدن رأيه(

11/3/2020 

https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1

%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-

%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%

D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-

%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-

%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8% 

استخدام القوة 

العسكرية 

األميركية لمنع 

إيران من تصنيع 

 أسلحة نووية

أعرب بايدن تفضــيله التوصــل إلى اتفاق دبلوماســي لوقف البرنامو النووي اإليراني، لكنه 

شــدد على أن امتًلإ إيران أســلحة نووية ســيشــّكل تهديًدا للمصــال  األميركية الحيوية، 

األميركية إذا لزم األمر لمنع إيران من إنتاج هذه وأعلن أنه ســـيســـتخدم القوة العســـكرية 

الســفير األميركي الســابق لدس ســوريا والجزائر والباحث في معهد  -األســلحة )روبرت فورد 

 .الشرق األوسط في واشنطن، ناقًًل عن بايدن رأيه(

11/3/2020 

https://aawsat.com/home/article/2173586/%D

8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-

%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9

%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-

%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-

%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%  

عملية اغتيال 

الشهيد قاسم 

 سليماني

شارة حلفائنا أو  ست شل في ا سمت بالف شوائية أدت إلى ذلك، ات صنع قرار ع كانت عملية 

الكونغرس، والتجاهل المتهور للعواقب التي ســــتتبع ذلك بالتأكيد، كانت عملية غير كف ة 

منطقة أكثر مما بشـــكلط خطير. فقد ي دي قرار ترامب المتهور إلى تعزيز مكانة إيران في ال

 .كان يمكن أن تنجزه أي م امرات لسليماني

7/1/2020 

https://medium.com/@JoeBiden/joe-bidens-

remarks-on-the-unfolding-situation-with-iran-

2505cc1a280b  

 التصعيد مع إيران

لب  طا يدة وأ جد كا إلى حرب  حّذر من جّره أمير ثة" وأ كار ّثل " جاه إيران يم مب ت نهو ترا

قد أدار ظهره  بأرواح الجنود األميركيين. ل غامر  مب، فهو ي ــــراإ الكونغرس للجم ترا بإش

 .لحلفائنا وال يملك استراتيجية واضحة حول الخطوة القادمة

6/1/2020 
https://twitter.com/JoeBiden/status/12142678

92482469888?s=20  

https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://aawsat.com/home/article/2173586/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%25
https://medium.com/@JoeBiden/joe-bidens-remarks-on-the-unfolding-situation-with-iran-2505cc1a280b
https://medium.com/@JoeBiden/joe-bidens-remarks-on-the-unfolding-situation-with-iran-2505cc1a280b
https://medium.com/@JoeBiden/joe-bidens-remarks-on-the-unfolding-situation-with-iran-2505cc1a280b
https://twitter.com/JoeBiden/status/1214267892482469888?s=20
https://twitter.com/JoeBiden/status/1214267892482469888?s=20
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 بايدنجو 

 المصدر تاريخه مضمون الموقف الموقف

خطة العمل 

الشاملة المشتركة 

(JCPOA)   مع

 إيران

في الشــرق األوســطب يجب أال ي ســم  لها أبًدا بتطوير ســًلح إيران طرف مزعزع لًلســتقرار 

متثال اللتزاماتها النووية فســــأعاود الدخول في خطة العمل نووي. إذا عادت إيران إلى اال

ــــتركة كنقطة انطًلق للعمل جنًبا إلى جنب مع حلفائنا في أوروبا والقوس  ــــاملة المش الش

ا االســــتفادة من اإلجماع الدولي العالمية األخرس لتمديد القيود النووية لًلتف اق. أود أيضــــً

سة أميركا تجاه إيران  سيا سية  -المتجدد حول  للرد بشكل  -وااللتزام المضاعف بالدبلوما

 .أكثر فاعلية ضد سلوإ طهران الخبيث اآلخر في المنطقة

1/8/2019 https://www.cfr.org/article/joe-biden  

النووي مع  االتفاق

 إيران

"سألتزم إلتزاًما ال يتزعزع بمنع إيران من حيازة سًلح نووي، وسأعرض على طهران مساًرا 

 موثوًقا به للعودة إلى الدبلوماســية. إذا عادت إيران إلى االمتثال الصــارم لًلتفاق النووي

ية كنقطة انطًلق لمفاوضات المتابعة. مع فستعاود الواليات المتحدة االنضمام إلى االتفاق

حلفائنا، سنعمل على تعزيز وتوسيع بنود االتفاق النووي، مع معالجة القضايا األخرس ذات 

األهمية. سنعمل على مساعدة شركائنا على تقليل التوترات والمساعدة في إنهاء النزاعات 

 (.(CNNه لموقع من مقال ل اإلقليمية، بما في ذلك الحرب الكارثية في اليمن

3/9/2020 

https://amp.cnn.com/cnn/2020/09/13/opinion

s/smarter-way-to-be-tough-on-iran-joe-

biden/index.html  

 COVID-19إغاثة 

 انفي إير

لدول  يجب على الواليات المتحدة اتخاذ خطوات لتقديم ما يمكننا تقديمه من اإلغاثة ل

. ليس من المنطقي في أزمة صحية -بما في ذلك إيران  -األكثر تضرًرا من هذا الفيروس 

مضــاعفة هذا الفشــل بالقســوة عن طريق منع الوصــول إلى المســاعدة اإلنســانية  عالمية

فاتنا العميقة مع الحكومة اإليرانية يجب أن ندعم الشعب اإليراني. الًلزمة. مهما كانت خًل

فإن معظم  ية  ناحية العمل ية للعقوبات، ولكن من ال ناءات إنســـــان ــــتث بالفعل اس هناإ 

قديم  ية لت بات األميرك عارض مع العقو ية بشـــــأن الت غا قة لل مات قل مات والمنظ الحكو

ــاعدة. يجب على إدارة ترامب اتخاذ خطوات فورية ــيط  المس ــكلة وتبس لمعالجة هذه المش

قنوات المســاعدة المصــرفية والصــحة العامة من البلدان األخرس اســتجابًة لحالة الطوار  

 .الصحية في إيران

2/4/2020 

https://medium.com/@JoeBiden/statement-

from-vice-president-joe-biden-on-sanctions-

relief-during-covid-19-f7c2447416f0  

 

https://www.cfr.org/article/joe-biden
https://amp.cnn.com/cnn/2020/09/13/opinions/smarter-way-to-be-tough-on-iran-joe-biden/index.html
https://amp.cnn.com/cnn/2020/09/13/opinions/smarter-way-to-be-tough-on-iran-joe-biden/index.html
https://amp.cnn.com/cnn/2020/09/13/opinions/smarter-way-to-be-tough-on-iran-joe-biden/index.html
https://medium.com/@JoeBiden/statement-from-vice-president-joe-biden-on-sanctions-relief-during-covid-19-f7c2447416f0
https://medium.com/@JoeBiden/statement-from-vice-president-joe-biden-on-sanctions-relief-during-covid-19-f7c2447416f0
https://medium.com/@JoeBiden/statement-from-vice-president-joe-biden-on-sanctions-relief-during-covid-19-f7c2447416f0
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سحب القّوات 

األميركية من 

 العراق

يركية وقوات التحالف من البًلد. ومهما صّوت البرلمان العراقي على إخراج جميع القوات األم

شرق األوسطيكن شعورإ حيال الوجود ا فهناإ طريقة صحيحة  لعسكري األميركي في ال

وطريقة خاطئة لتقليص وجود قواتنا. إن الطرد بشـــكل غير رســـمي هو الطريقة الخاطئة 

إليران  فســــيكون ذلك نعمة أخرس ذا انتهى بنا األمر إلى المغادرةبشــــكل ال لبس فيه، وإ

 .وسيقلب ذلك ميزان القوس في المنطقة

8/1/2020 

https://medium.com/@JoeBiden/joe-bidens-

remarks-on-the-unfolding-situation-with-iran-

2505cc1a280b  

الحرب في 

أفغانستان والشرق 

 األوسط

ــــأتعهد بإنهاء "ال ــــتان والش ــــط وإعادة تأكيد القيادة رحروب األبدية" في أفغانس ق األوس

شر في عهد الرئيس دونالد  العالمياألميركية لمحاربة االستبداد وعدم االستقرار  الذي ينت

 .ترامب

12/7/2019 
https://twitter.com/TOLOnews/status/114956

0070390206464?s=20  

فرض العقوبات 

 على سوريا

العقوبات هي أداة ضرورية في السياسة الخارجية، وفرض العقوبات على النظام السوري 

ـــكّ  ـــة ما هو إال واحدة من عدة أدوات يجب أن تش ـــياس ـــاءلة، ل مًعا س تعّزز العدالة والمس

 .وتدفع باتجاه تسوية سياسية للحرب السورية

3/11/2020 

https://english.alaraby.co.uk/english/news/20

20/11/3/biden-will-remain-tough-on-syrias-

assad-adviser-says  

التطبيع  اتفاقيات

 "إسرائيل"مع 

ــــرائيل"التطبيع األخيرة التي أبرمتها  التفاقياتأعرب عن دعمه  مع اإلمارات العربية  "إس

أشاد بايدن بترامب لدوره في التوسط في الصفقات، مشيًرا والمتحدة والبحرين والسودان. 

في الحصول على مزيد من  "إسرائيل"صل السياسة األميركية في مساعدة إلى أنه قد يوا

 .من الدول العربية االعتراف

6/11/2020 

https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2020/11/biden-

president-middle-east-turkey-iran.html  

موقفه من اعتراف 

ترامب بالجوالن 

من كيان  اجزءً 

 العدو

أّنه طلب من حملته إزالة أي إشــــارة في  الم يعّلق على الخطوة، ونقلت الصــــحافة الحقً 

 .إسرائيلي" في الجوالن السوري المحتل احتًللبرنامو حملته إلى عبارة "
3/11/2020 

https://english.alaraby.co.uk/english/news/20

20/11/3/biden-wont-reverse-recognition-of-

golan-heights-annexation-report 

 

https://medium.com/@JoeBiden/joe-bidens-remarks-on-the-unfolding-situation-with-iran-2505cc1a280b
https://medium.com/@JoeBiden/joe-bidens-remarks-on-the-unfolding-situation-with-iran-2505cc1a280b
https://medium.com/@JoeBiden/joe-bidens-remarks-on-the-unfolding-situation-with-iran-2505cc1a280b
https://twitter.com/TOLOnews/status/1149560070390206464?s=20
https://twitter.com/TOLOnews/status/1149560070390206464?s=20
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/11/3/biden-will-remain-tough-on-syrias-assad-adviser-says
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/11/3/biden-will-remain-tough-on-syrias-assad-adviser-says
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/11/3/biden-will-remain-tough-on-syrias-assad-adviser-says
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/biden-president-middle-east-turkey-iran.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/biden-president-middle-east-turkey-iran.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/biden-president-middle-east-turkey-iran.html
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حضور إيران 

وحزب اهلل في 

 سوريا

سلّ  سوريامت إدارة ترلقد  شمال غرب  سيطرة على  شي  مرة أخرس امب ال إلى النظام الوح

المدعوم من روسيا وإيران. هذا يدّمر مصال  أميركا ويعزز مصال  الخصوم. فإيران وحزب 

من الجوالن  "إسـرائيل"هجمات ضـد  اهلل اآلن سـيكونان أكثر جرأة السـتخدام سـوريا لشـنّ 

 .وأماكن أخرس )من لقاء انتخابي في والية آيوا(

16/10/2019 https://youtu.be/VOEuNCj3JAg  

داعش في العراق 

 وسوريا

لدواعش من  االندفاععلينا أن نضــــغط على قلب  ــــوريا حتى ال يتمكن ا في العراق وس

االســـتمرار في ضـــخ ســـمومهم في المنطقة وفي بقية العالم، وهذا ما نفعله مع الزمًلء 

خارجيين، فنحن نقطع عليه فاء ال ئداتهم النفطية وأموالهم.. والحل م خطوط حياتهم وعا

سماء العراق وسوريا إذا سره )من خطاب له  سيطرنا على  سماء العالم بأ فإننا نتحكم في 

 .(اإلماراتفي 

16/11/2016 https://youtu.be/GQrMjk7OMfs  

قتل جمال 

 خاشقجي

، وســأجعل األمر واضــًحا، لن نبيع المزيد من األســلحة للســعودية، جمال الخاشــقجي ق تل

ــــعودية ال وجود  ــــنجعلهم يدفعون الثمن. في الحكومة الحالية في المملكة العربية الس س

، لذا فكما أشـــرت ســـأوقف بيع األدوات التي يتم اســـتخدامها لقتل االجتماعيةألدنى القَيم 

 (.MSNBC ة مع قناةمقابل)األطفال وقتل األبرياء كما يفعلون 

20/11/2019 
https://www.youtube.com/watch?v=xj69hcP8

5W4  

الموقف من 

القضية 

 الفلسطينية

ــــطين و-من الجانبين  بل أيّ يعارض أي خطوات أحادية الجانب من ق   ــــرائيل"فلس  -"إس

ارض الضـم والتوسـع االسـتيطاني وسـيواصـل معارضـة كليهما تقوض حل الدولتين، ويع

لدعم االقتصـــــادي واإلنســـــاني  حاب ترامب من ا ــــ بالتراجع عن انس كرئيس. كما تعهد 

ــــنطن، وكذلك  ــــطينية في واش ــــطينيين، وإعادة فت  بعثة منظمة التحرير الفلس للفلس

 .القنصلية األميركية في القدس المس ولة عن الش ون الفلسطينية

2/11/2020 

https://edition.cnn.com/2020/11/01/middleea

st/trump-biden-mideast-policy-analysis-

intl/index.html  

 

https://youtu.be/VOEuNCj3JAg
https://youtu.be/GQrMjk7OMfs
https://www.youtube.com/watch?v=xj69hcP85W4
https://www.youtube.com/watch?v=xj69hcP85W4
https://edition.cnn.com/2020/11/01/middleeast/trump-biden-mideast-policy-analysis-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/11/01/middleeast/trump-biden-mideast-policy-analysis-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/11/01/middleeast/trump-biden-mideast-policy-analysis-intl/index.html


 

47العدد  –البحث الراجع  – مواقف الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن ونائبته حول الشرق األوسط 9  

 جو بايدن

 لمصدرا تاريخه مضمون الموقف الموقف

الموقف من صفقة 

 القرن

انتقد صفقة القرن من باب أّنها لن ت ّمن السًلم للطرفين، وستشرعن الخطوات األحادية 

 ئها.وبقاليست الطريقة األمثل لتحقيق أمن "إسرائيل" معتبًرا أنها لضم األراضي، 
29/1/2020 

https://twitter.com/JoeBiden/status/12223231

47418017794?s=20  

الموقف من حركة 

 "إسرائيل"مقاطعة 

ـــرائيليأدان حركة مقاطعة العدو  داخل أميركا التي وصـــفها بأنها تنحرف إلى معاداة  اإلس

لمكافحة  الســامية وتجعل الفلســطينيين بعيدين عن خياراتهم، وأعلنت حملته عن "خطة"

 .امعاداة السامية إذا أصب  رئيًس 

21/6/2020 

https://www.jpost.com/american-

politics/biden-blasts-bds-why-it-matters-

632301 

الوجود العسكري 

األميركي في 

 الشرق األوسط

ي يد سحب القوات من الشرق األوسط، لكن إذا انتخب رئيًسا سيحتفظ بقوة صغيرة هناإ 

يدن وجوًدا لمنع الم با يدعم  ها.  فائ حدة وحل يات المت يد للوال هد يل ت ــــك تطّرفين من تش

ضد الدولة  صة  سهيل العمليات الخا سية في ت صغيًرا تتمثل مهمته األسا عسكرًيا أميركًيا 

 .اإلسًلمية، أو داعش، والمنظمات اإلرهابية األخرس

20/8/2020 

https://www.stripes.com/biden-says-us-

must-maintain-small-force-in-middle-east-

has-no-plans-for-major-defense-cuts-

1.644631  

العًلقة مع النظام 

 في مصر

لم يسّمه بل أطلق عليه وصف "دكتاتور ترامب المفّضل" وذلك على  هاجم السيسي الذي

حمل بعضــهم يلنظام الســيســي واعتقال المتظاهرين الذين  اإلنســانحقوق  خلفية ســجلّ 

 .جنسيات أميركية

14/7/2020 

https://egyptwatch.net/2020/07/14/joe-

biden-criticises-al-sisis-crackdown-on-

egyptian-opponents/  

الموقف تجاه 

أردوغان والعًلقة 

 مع تركيا

إياه بأّنه  اهاجم أردوغان وتعهد بدعم المعارضة التركية لإلطاحة به، وهاجم ترامب متهمً 

ما وافق على العمليـة التركيـة التي  خان "حلفـاءهم" األكراد يا عنـد ــــور ــــمـال س في ش

 .استهدفتهم في شمال سوريا، واتهمه بتغليب مصالحه التجارية في عًلقته مع تركيا

16/8/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=EAUm7-

ouUdE  

الدعم التركي 

 ذربيجانأل

ا إلى البقاء بعيًدا عن الصــــراع  لدعم التركي ألذربيجان ودعا إيران أيضـــــً يدن ا با انتقد 

 .دور تركيا في الحرب في أيلول ااإلقليمي، وانتقد أيًض 
6/11/2020 

https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2020/11/biden-

president-middle-east-turkey-

iran.amp.html?skipWem=1  

 

https://twitter.com/JoeBiden/status/1222323147418017794?s=20
https://twitter.com/JoeBiden/status/1222323147418017794?s=20
https://www.stripes.com/biden-says-us-must-maintain-small-force-in-middle-east-has-no-plans-for-major-defense-cuts-1.644631
https://www.stripes.com/biden-says-us-must-maintain-small-force-in-middle-east-has-no-plans-for-major-defense-cuts-1.644631
https://www.stripes.com/biden-says-us-must-maintain-small-force-in-middle-east-has-no-plans-for-major-defense-cuts-1.644631
https://www.stripes.com/biden-says-us-must-maintain-small-force-in-middle-east-has-no-plans-for-major-defense-cuts-1.644631
https://egyptwatch.net/2020/07/14/joe-biden-criticises-al-sisis-crackdown-on-egyptian-opponents/
https://egyptwatch.net/2020/07/14/joe-biden-criticises-al-sisis-crackdown-on-egyptian-opponents/
https://egyptwatch.net/2020/07/14/joe-biden-criticises-al-sisis-crackdown-on-egyptian-opponents/
https://www.youtube.com/watch?v=EAUm7-ouUdE
https://www.youtube.com/watch?v=EAUm7-ouUdE
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/biden-president-middle-east-turkey-iran.amp.html?skipWem=1
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/biden-president-middle-east-turkey-iran.amp.html?skipWem=1
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/biden-president-middle-east-turkey-iran.amp.html?skipWem=1
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/biden-president-middle-east-turkey-iran.amp.html?skipWem=1


 

47العدد  –البحث الراجع  – مواقف الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن ونائبته حول الشرق األوسط 10  

 كاماال هاريس                                           

 المصدر تاريخه مضمون الموقف الموقف

 -التزام إدارة بايدن

هاريس بأمن 

 "إسرائيل"

 "إسرائيل"أوض  جو ]بايدن[ أنه لن يربط المساعدة األمنية بأي قرارات سياسية تتخذها 

ستحافظ إدارة بايدن هاريس على التزامنا غير القابل للكسر بأمن -وأنا أتفق معه تماًما. 

، بما في ذلك التعاون العســكري واالســتخباراتي غير المســبوق الذي كان رائًدا "إســرائيل"

ضمان بأن -إدارة أوباماخًلل  سرائيل"بايدن وال سكري  "إ ستحافظ دائًما على تفوقها الع

 .النوعي

26/08/2020 

https://www.jta.org/quick-reads/kamala-

harris-tells-jewish-supporters-aid-to-israel-

will-not-be-conditional-in-a-biden-

administration 

في  "إسرائيل"حق 

الدفاع عن نفسها 

ضد الهجمات 

 الصاروخية من غزة

األبرياء ال يمكن التسام  مع وابل الهجمات الصاروخية األخيرة من غزة على اإلسرائيليين 

الحق في الدفاع عن نفسها من هذه الهجمات المروعة. أشارإ اآلخرين  "إسرائيلــــــ "ل –

 .في الحث على المزيد من تخفيض التصعيد

13/11/2019 

https://jewishinsider.com/2019/11/2020-

presidential-candidates-express-support-for-

israel-in-war-against-terror/ 

التشديد على 

أهمية المفاوضات 

بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين التي 

هوية  يتحم

 "إسرائيل"

أن يفرضـــها اآلخرون في شـــروط أي اتفاق بين اإلســـرائيليين والفلســـطينيين ال يمكن 

العالم. يمكن للواليات المتحدة وحلفائنا في أوروبا والعالم العربي، وينبغي عليهم ذلك، 

المســاعدة في تســهيل التوصــل إلى اتفاق إلحًلل الســًلم وإحضــار الطرفين إلى طاولة 

المفاوضــات، لكن يجب على اإلســرائيليين والفلســطينيين أنفســهم التفاوض والموافقة 

شــروط أي اتفاقية ســًلم. ال يمكن تحقيق الســًلم الدائم إال من خًلل المفاوضــات على 

سرائيل"الثنائية التي تحمي هوية  شمل االعتراف بحق  "إ ضمن األمن لجميع الناس وت وت

 .في الوجود كدولة يهودية "إسرائيل"

2019/7/12 

https://www.jpost.com/American-

Politics/Washington-Affairs-Opposes-BDS-

supports-rejoining-the-nuclear-deal-595386 

الدفاع عن 

كدولة  "إسرائيل"

 ديمقراطية

سرائيل"تعتقدين أن سألت نيويورإ تايمز كاماال هاريس: "هل   تلبي المعايير الدولية  "إ

كدولة تكرس نفســــها لكونها  "إســــرائيل"لحقوق اإلنســــانج" أجابت هاريس: "أعتقد أن 

ديمقراطية وهي واحدة من أقرب أصـــدقائنا في تلك المنطقة، وأن علينا أن نفهم القيم 

ــــة الخ ــــياس ــــتركة التي لدينا كديمقراطية، وأن ندير الس ارجية بطريقة واألولويات المش

 .إسرائيل""تتوافق مع فهم التقارب بين الشعب األميركي وشعب 

19/6/2019 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-

israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-

kamala-harris 

https://www.jta.org/quick-reads/kamala-harris-tells-jewish-supporters-aid-to-israel-will-not-be-conditional-in-a-biden-administration
https://www.jta.org/quick-reads/kamala-harris-tells-jewish-supporters-aid-to-israel-will-not-be-conditional-in-a-biden-administration
https://www.jta.org/quick-reads/kamala-harris-tells-jewish-supporters-aid-to-israel-will-not-be-conditional-in-a-biden-administration
https://www.jta.org/quick-reads/kamala-harris-tells-jewish-supporters-aid-to-israel-will-not-be-conditional-in-a-biden-administration
https://jewishinsider.com/2019/11/2020-presidential-candidates-express-support-for-israel-in-war-against-terror/
https://jewishinsider.com/2019/11/2020-presidential-candidates-express-support-for-israel-in-war-against-terror/
https://jewishinsider.com/2019/11/2020-presidential-candidates-express-support-for-israel-in-war-against-terror/
https://www.jpost.com/American-Politics/Washington-Affairs-Opposes-BDS-supports-rejoining-the-nuclear-deal-595386
https://www.jpost.com/American-Politics/Washington-Affairs-Opposes-BDS-supports-rejoining-the-nuclear-deal-595386
https://www.jpost.com/American-Politics/Washington-Affairs-Opposes-BDS-supports-rejoining-the-nuclear-deal-595386
https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-kamala-harris
https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-kamala-harris
https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-kamala-harris
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 كاماال هاريس

 المصدر تاريخه مضمون الموقف الموقف

 "إسرائيل"دعم أمن 

وااللتزام بتقوية 

العًلقات األميركية 

 اإلسرائيلية

يجب أال تكون أبًدا قضــية حزبية. ســأفعل كل ما في وســعي لضــمان  "إســرائيل"أعتقد أن 

ــبب أديد  "إســرائيل"ن ألمن دعم واســع من الحزبي وحقها في الدفاع عن النفس. لهذا الس

وأنا ملتزمة بتعزيز العًلقة األمنية والدفاعية  "إسرائيلـ"بشدة المساعدة األمنية األميركية ل

 .األميركية اإلسرائيلية

2019/3/6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ixfHC639vfY 

الحل الوحيد للنزاع 

اإلسرائيلي 

الفلسطيني هو 

 دولتان لشعبين

أعتقد أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للنزاع اإلســــرائيلي الفلســــطيني والطريقة الوحيدة 

أن تظل بها دولة يهودية وديمقراطية هي دولتان لشـــعبين  "إســـرائيلــــــــ "التي يمكن ل

تعيشان جنًبا إلى جنب. يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على أن يحكموا أنفسهم في 

دولتهم بســًلم وكرامة مثلما يســتحق اإلســرائيليون وطًنا آمًنا للشــعب اليهودي. أعتقد أن 

. نفسيهما. يجب أن يتفق عليه الطرفان حًًل لهذا الصراع ال يمكن أن تفرضه أطراف خارجية

ــيتعيّ  ن على كًل الجانبين اتخاذ قرارات صــعبة. ال يمكن أن يتحقق الســًلم إال من خًلل س

 تسوية الخًلفات، وهذا ال يمكن أن يحدث إال على طاولة المفاوضات.

2019/6/3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ixfHC639vfY 

الدفاع عن 

األمم في  "إسرائيل"

 المتحدة 

يجب علينا رفع الصـــوت  "إســـرائيل"أعتقد أنه عندما تقوم أي منظمة بنزع الشـــرعية عن 

على قدم المساواة، ولهذا السبب كان القرار األول  "إسرائيل"والوقوف ضدها. يجب معاملة 

الذي شــاركت في رعايته بصــفتي عضــًوا في مجلس الشــيوي األميركي هو مكافحة التحّيز 

في األمم المتحدة والتأكيد وإعادة التأكيد على أن الواليات المتحدة تسعى  "ئيلإسرا"ضد 

 .إلى حل الدولتين العادل واآلمن والمستدام )تعليقات للجنة اليهودية األميركية(

2020/6/3 https://www.youtube.com/watch?v=ixfHC639vfY 

يجب على 

الكونغرس أن 

يتحرإ لوقف الحرب 

 في اليمن

سبوعًيا،  100له دث في اليمن مدمر. خًلل العام الماضي قتلت الحرب ما معدّ ما يح مدني أ

 .رس اتخاذ موقفغعلى الكون -وآالف األطفال ماتوا جوًعا 
2019/3/13 

https://www.harris.senate.gov/news/press-

releases/harris-votes-to-end-us-support-for-war-

in-yemen 

 

 

https://www.harris.senate.gov/news/press-releases/harris-votes-to-end-us-support-for-war-in-yemen
https://www.harris.senate.gov/news/press-releases/harris-votes-to-end-us-support-for-war-in-yemen
https://www.harris.senate.gov/news/press-releases/harris-votes-to-end-us-support-for-war-in-yemen
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 كاماال هاريس

 المصدر تاريخه مضمون الموقف الموقف

العمل على إنهاء 

دعم الواليات 

المتحدة للحرب التي 

تقودها السعودية 

 على اليمن 

ــــعودية  باد  ذي بدء، نحتاج إلى إنهاء الدعم األميركي للحرب الكارثية التي تقودها الس

صويت لفعل ذلك  سانية في العالم. لقد قمت بالت سوأ أزمة إن في اليمن، والتي أّدت إلى أ

ساعد إال  سعودية ال ت سلحة لل ضد بيع أ صوتت  سابق من هذا العام. كما أنني  في وقت 

ــتخدم الرئيس ترامب  ــوء الحظ، اس ــتمرار هذه الفظائع. لس حق النقض ضــد هذين في اس

نه غّض  ياض، حتى أ قدم وســـــاق مع الر قد وقف على  يال  اإلجراءين. ل الطرف عن االغت

 الشنيع للصحفي المقيم في الواليات المتحدة جمال خاشقجي. )مجلس العًلقات الخارجية(

2020/8/21 https://www.cfr.org/article/kamala-harris 

دعم التنسيق بين 

الواليات المتحدة 

المملكة العربية و

 السعودية

ال تزال هناإ مجاالت اهتمام مشــتركة بين الواليات المتحدة والمملكة العربية الســعودية، 

ــيق  ــركاء أقوياء. ويجب أن نواصــل التنس مثل مكافحة اإلرهاب، حيث كان الســعوديون ش

 على هذه الجبهة، لكننا بحاجة إلى إعادة تقييم عًلقتنا بشــكل أســاســي مع الســعودية،

 )مجلس العًلقات الخارجية( .باستخدام نفوذنا للدفاع عن القيم والمصال  األميركية

2019/8/21 https://www.cfr.org/article/kamala-harris 

رفض االنسحاب من 

االتفاق النووي 

 اإليراني

ــــحاب من اال  تفاق النووي مع إيران يعّرض أمننا القومي للخطر ويعزلنا قرار اليوم باالنس

 )بيان صادر عن مكتبها( .عن أقرب حلفائنا
2018/5/8 

https://www.harris.senate.gov/news/press-

releases/harris-statement-on-trump-violating-the-

iran-nuclear-deal 

رفض االنسحاب من 

االتفاق النووي 

 اإليراني

وكما أكد المجتمع الدولي وفريق األمن القومي التابع لإلدارة عدة مرات تظل إيران ملتزمة 

كســر هذا االتفاق دون تقديم باالتفاق. في ظل عدم وجود انتهاإ إيراني ســيكون تهوًرا 

أي خطة حول كيفية المضي قدًما. بداًل من وضع سياسة أمنية وطنية شاملة واستراتيجية 

 .ترّكز هذه اإلدارة بشكل كبير على تسجيل النقاط السياسية"

 )بيان صادر عن مكتبها( 

2018/5/8 

https://www.harris.senate.gov/news/press-

releases/harris-statement-on-trump-violating-the-

iran-nuclear-deal 

 

 

 

https://www.cfr.org/article/kamala-harris
https://www.harris.senate.gov/news/press-releases/harris-statement-on-trump-violating-the-iran-nuclear-deal
https://www.harris.senate.gov/news/press-releases/harris-statement-on-trump-violating-the-iran-nuclear-deal
https://www.harris.senate.gov/news/press-releases/harris-statement-on-trump-violating-the-iran-nuclear-deal
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 كاماال هاريس

 الموقف الموقف الموقف الموقف

 مطالبة الكونغرس

بتحمل المس ولية 

تجاه تصرفات ترامب 

التي أّدت إلى 

زعزعة االستقرار بعد 

 اغتيال سليماني

ضي أنا قلقة بشـأن العواقب المحتملة للصـراع مع إيران وافتقار الرئيس الو اضـ  السـتراتيجية متماسـكة للم

ــــليماني عدًوا للواليات المتحدة، لكن تصــــرفات ترامب أّدت إلى تأجيو التوترات ق   دًما. "ال تخطئوا: كان س

وزعزعة االســتقرار في المنطقة، ومن الضــروري أن يأخذ الكونغرس مســ وليته الدســتورية على محمل الجد 

 عن مكتبها( )بيان صادر .وأن يعمل على تهدئة الموقف"

2020/1/9 

https://www.harris.senate.gov/

news/press-releases/harris-

lawmakers-introduce-no-war-

against-iran-act 

 التصويت لمنع بيع

 األسلحة للسعودية

ــان في اليمن. آخر شــيء  يجب أن ت حاســب الســعودية على مقتل جمال خاشــقجي وانتهاكاتها لحقوق اإلنس

يجب أن نفعله هو بيعهم أسلحة بالمليارات، ولهذا السبب صوتت هذا األسبوع لمنع بيع األسلحة للسعودية. 

شريع  ضير ت سابها على تويتر، معلنة عن تح ضية )غّردت بذلك في ح سبب ق من الحزبين لمعاقبة الرياض ب

 .خاشقجي والحرب في اليمن(

2019/6/22 

https://www.trtworld.com/mag

azine/where-does-kamala-

harris-stand-on-key-foreign-

policy-issues-38839 

معارضة انسحاب 

ترامب من الملف 

 النووي اإليراني

هذا االتفاق النووي ليس مثالًيا، لكنه بالتأكيد أفضل أداة موجودة لدينا لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية 

نسـحاب من االتفاق الرسـمي عن اال اإلعًلن)تصـري  صـحفي تعليًقا على األنباء التي تحّدثت عن نية ترامب 

 .النووي(

2018/5/8 

https://timesofsandiego.com/p

olitics/2018/05/08/sen-harris-

pulling-out-of-iran-deal-

jeopardizes-national-security/ 

معارضة العمل 

 العسكري ضد ايران 

ــــأنه أن يمنع تمويل أي عمل  ــــد إيران، والذي من ش باألمس قمت أنا وزمًلئي بتقديم قانون ال للحرب ض

سرعة حتى ال يأخذ ترامب بًلدنا من جانب  صرف الكونغرس ب ضد إيران. يجب أن يت عسكري غير مصرح به 

 تصري  صحفي() .واحد إلى حرب أخرس

2020/1/11 

https://www.trtworld.com/mag

azine/where-does-kamala-

harris-stand-on-key-foreign-

policy-issues-38839 

دعم التحالف بين 

لواليات المتحدة ا

 ""إسرائيلو

هو أمر  "إسرائيلـــــ "ة: "إن دعمها لينتخابات الرئاسًلقالت ليلي آدامز، مديرة االتصاالت في حملة هاريس ل

أســـاســـي بالنســـبة لها"، وقالت إن الســـيناتور هاريس ليس لديها خطط لًلبتعاد عن المواقف التي أطلقتها 

شأن  سرائيل"ب ضوية م "إ صل دعم التحالف بين الواليات المتحدة منذ تم انتخابها لع ستوا شيوي. " جلس ال

ـ والســـًلم من خًلل حل الدولتين كســـيناتور وكمرشـــحة وكرئيســـة. بالنســـبة لها ال ينبغي ل "إســـرائيل"و

 ".إسرائيل"أن تكون قضية حزبية، كما أنها تعارض قطع المساعدات الخارجية عن  "إسرائيل"

2019/4/16 

https://www.mcclatchydc.com/

news/politics-

government/white-

house/article229180844.html 

 

https://www.harris.senate.gov/news/press-releases/harris-lawmakers-introduce-no-war-against-iran-act
https://www.harris.senate.gov/news/press-releases/harris-lawmakers-introduce-no-war-against-iran-act
https://www.harris.senate.gov/news/press-releases/harris-lawmakers-introduce-no-war-against-iran-act
https://www.harris.senate.gov/news/press-releases/harris-lawmakers-introduce-no-war-against-iran-act
https://www.trtworld.com/magazine/where-does-kamala-harris-stand-on-key-foreign-policy-issues-38839
https://www.trtworld.com/magazine/where-does-kamala-harris-stand-on-key-foreign-policy-issues-38839
https://www.trtworld.com/magazine/where-does-kamala-harris-stand-on-key-foreign-policy-issues-38839
https://www.trtworld.com/magazine/where-does-kamala-harris-stand-on-key-foreign-policy-issues-38839
https://timesofsandiego.com/politics/2018/05/08/sen-harris-pulling-out-of-iran-deal-jeopardizes-national-security/
https://timesofsandiego.com/politics/2018/05/08/sen-harris-pulling-out-of-iran-deal-jeopardizes-national-security/
https://timesofsandiego.com/politics/2018/05/08/sen-harris-pulling-out-of-iran-deal-jeopardizes-national-security/
https://timesofsandiego.com/politics/2018/05/08/sen-harris-pulling-out-of-iran-deal-jeopardizes-national-security/
https://www.trtworld.com/magazine/where-does-kamala-harris-stand-on-key-foreign-policy-issues-38839
https://www.trtworld.com/magazine/where-does-kamala-harris-stand-on-key-foreign-policy-issues-38839
https://www.trtworld.com/magazine/where-does-kamala-harris-stand-on-key-foreign-policy-issues-38839
https://www.trtworld.com/magazine/where-does-kamala-harris-stand-on-key-foreign-policy-issues-38839
https://www.mcclatchydc.com/news/politics-government/white-house/article229180844.html
https://www.mcclatchydc.com/news/politics-government/white-house/article229180844.html
https://www.mcclatchydc.com/news/politics-government/white-house/article229180844.html
https://www.mcclatchydc.com/news/politics-government/white-house/article229180844.html
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 كاماال هاريس

 الموقف الموقف الموقف الموقف

 "إسرائيل"دعم 

ومحاربة معاداة 

 السامية

بر الجسور، وسوف نقاتل، وسوف نسير جنًبا إلى جنب للتأكد من أننا سنكون دائًما صوًتا سوف نع

عالًيا ضد التعصب والكراهية ومعاداة السامية )حديث مغلق أمام آالف الطًلب خًلل م تمر منظمة 

 .آيباإ السنوي(

2019/2/24 

https://www.huffpost.com/entry/kamala-

harris-aipac-off-the-

record_n_5c734f6ae4b06cf6bb27892d 

القدس عاصمة 

 "إسرائيلـ "موحدة ل

ــ "يجب أن تظل القدس عاصمة غير مقّسمة ل يتم فيها حماية حقوق كل مجموعة عرقية  "إسرائيلـ

ــــرائيليين والعرب و ــــرة بين اإلس ــــات المباش ــــاس المفاوض دينية. أدعو إلى حل الدولتين على أس

 .الفلسطينيين

2017/6/6 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/views

-on-israel-of-u-s-presidential-

candidates-2020-kamala-harris 

يجب أن يعترف 

الفلسطينيون 

كدولة  ـ"إسرائيل"ب

 يهودية

ك الفلســطينيون باعترافهم وضــماناتهم األمنية ل  ـ الســًلم الدائم ال يمكن أن يتحّقق إذا لم يتمســّ

 .كـ "دولة يهودية" "إسرائيلـ "، وإذا لم يعترفوا صراحًة ب"إسرائيل"
2019/1/30 

https://www.arabamerica.com/more-

aipac-than-j-street-kamala-harris-runs-

to-the-right-on-foreign-policy/ 

ية التعاون أهم

األمني بين الواليات 

 "إسرائيل"المتحدة و

 "إسرائيل"على الدفاع عن نفسها. سافرت إلى  "إسرائيل"أدعم بقوة المساعدة األمنية لتقوية قدرة 

 "إسرائيل"حيث رأيت بشكل مباشر أهمية التعاون األمني بين الواليات المتحدة و
2019/2/7 

https://www.jta.org/2019/02/07/politics/

why-these-democratic-presidential-

hopefuls-voted-no-on-an-anti-bds-bill 

تأييد إعادة الدخول 

في االتفاق النووي 

 اإليراني

ما تم التوصل إلى االتفاق النووي اإليراني تعلمون أن بعض الناس أرادوا ذلك، والبعض اآلخر عند

رفضــوا، لكن ال أحد يســتطيع أن ينكر أن الكثير من العمل قد تم القيام به. وكان حًًل، رغم أنه قد 

ذلك وافق يكون غير مثالي، وشــارإ فيها العديد من الشــركاء ليس فقط الواليات المتحدة وإيران. ل

ا على الشــروط، وكان هناإ امتثال لشــروط  . انســحب دونالد االتفاقية.أصــدقادنا حول العالم أيضــً

ترامب من جانب واحد. ومن وجهة نظري، كل ما رأيناه يحدث منذ ذلك الحين كان متوقًعا. لذا، 

تقويتها، سنعود للدخول في االتفاقية، ولكن أيًضا سأرغب في …. نعم، عند انتخابي بمساعدتكم

وهذا يعني تمديد أحكام انقضـــاء الوقت، بما في ذلك تجارب الصـــواريخ الباليســـتية وكذلك زيادة 

 .الرقابة

2019/10/8 
https://twitter.com/DemMaj4Israel/status

/1181658920424804352 

 

https://www.huffpost.com/entry/kamala-harris-aipac-off-the-record_n_5c734f6ae4b06cf6bb27892d
https://www.huffpost.com/entry/kamala-harris-aipac-off-the-record_n_5c734f6ae4b06cf6bb27892d
https://www.huffpost.com/entry/kamala-harris-aipac-off-the-record_n_5c734f6ae4b06cf6bb27892d
https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-kamala-harris
https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-kamala-harris
https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-kamala-harris
https://www.arabamerica.com/more-aipac-than-j-street-kamala-harris-runs-to-the-right-on-foreign-policy/
https://www.arabamerica.com/more-aipac-than-j-street-kamala-harris-runs-to-the-right-on-foreign-policy/
https://www.arabamerica.com/more-aipac-than-j-street-kamala-harris-runs-to-the-right-on-foreign-policy/
https://www.jta.org/2019/02/07/politics/why-these-democratic-presidential-hopefuls-voted-no-on-an-anti-bds-bill
https://www.jta.org/2019/02/07/politics/why-these-democratic-presidential-hopefuls-voted-no-on-an-anti-bds-bill
https://www.jta.org/2019/02/07/politics/why-these-democratic-presidential-hopefuls-voted-no-on-an-anti-bds-bill
https://twitter.com/DemMaj4Israel/status/1181658920424804352
https://twitter.com/DemMaj4Israel/status/1181658920424804352


 

47العدد  –البحث الراجع  – مواقف الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن ونائبته حول الشرق األوسط 15  

 كاماال هاريس                                           

 المصدر تاريخه مضمون الموقف الموقف

يجب منع إيران 

من تطوير 

األسلحة النووية 

وذلك عن 

طريق 

الدبلوماسية 

 الحازمة 

الحفاظ على سًلمة الشعب األميركي هو أولويتنا القصوس وال يمكن السماح إليران بتطوير سًلح 

ا.  نووي. إن ية وال تجعلنـا أكثر أمنـً ــــكر يد من احتمـاالت المواجهـة العس فات الرئيس تز تصــــر

ب الحرب. لم الدبلوماســـية الحازمة هي أفضـــل طريق لمنع إيران من تطوير أســـلحة نووية وتجنّ 

بالتخلّ  ية، لكن قرار الرئيس  نتكن صــــفقة إيران مثال  ت وراءه دوافعي عنها من جانب واحد كا

نا على محاســـبة إيران. وهي تعتقد أن على الواليات المتحدة العمل مع بقدرت ســـياســـية ويضـــرّ 

ــــروط الصــــفقة ووضــــع قيود جديدة على برنامجها  المجتمع الدولي لضــــمان امتثال إيران لش

 .الصاروخي

2019/5/15 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-

israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-

kamala-harris 

معارضة حركة 

المقاطعة 

والعقوبات 

BDS  التي

تستهدف 

 "إسرائيل"

إلى عزل األمة ، لكنها لن ت دي إال "إسرائيل"تسعى إلى إضعاف  BDSأعتقد أن حركة المقاطعة  

ــــًلم ]...[ أعتقد أنه ال ينبغي عزل  ــــبقة من أجل الس ــــرائيليين نحو التنازالت المس وتوجيه اإلس

 "إسرائيل"إلى االفتراض الخاطئ بأن  BDS، الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. تستند "إسرائيل"

 )مقابلة صحفية( .هي المس ولة وحدها عن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

2019/7/12 

https://www.jpost.com/American-

Politics/Washington-Affairs-Opposes-BDS-

supports-rejoining-the-nuclear-deal-595386 

ب دعم شع

 "إسرائيل"

والسعي لحل 

 الدولتين

ال يعني أنه ال ينبغي  "إسرائيل". وال لبس بشأن ذلك. إن دعمي لشعب "إسرائيل"أنا أديد شعب 

ـ فإن دعمي ل وهكذاترجمته إلى دعم من يصــــادف أنه في منصــــب منتخب في تلك اللحظة. 

سرائيل" عندما تحدث انتهاكات قوي وصادق. كما أنه ليس هناإ شك في أننا يجب أن نتكّلم  "إ

ــان. يجب أن نعمل مع صــديقتنا، وهي  ــرائيل"لحقوق اإلنس ــياء التي نعلم "إس ، للقيام بتلك األش

ــــترإ  ــــكل جماعي أنها في مصــــلحة حقوق اإلنســــان والديمقراطية ألن هذا االلتزام المش بش

عتقد أيًضا أنه بالديمقراطية هو الذي ولدت منه العًلقة وبالتالي علينا أن نتشبث به. إلى ذلك، أ

ال يوجد شك في أن إدارة هاريس ستكون قوية جًدا في العمل نحو حل الدولتين، يجب أن يحدث 

 )مقابلة بودكاست أنقذوا أميركا( .ذلك

2019/4/17 
https://crooked.com/podcast/2020-kamala-

harris-on-american-identity-and-secret-recipes/ 

 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-kamala-harris
https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-kamala-harris
https://www.jewishvirtuallibrary.org/views-on-israel-of-u-s-presidential-candidates-2020-kamala-harris
https://www.jpost.com/American-Politics/Washington-Affairs-Opposes-BDS-supports-rejoining-the-nuclear-deal-595386
https://www.jpost.com/American-Politics/Washington-Affairs-Opposes-BDS-supports-rejoining-the-nuclear-deal-595386
https://www.jpost.com/American-Politics/Washington-Affairs-Opposes-BDS-supports-rejoining-the-nuclear-deal-595386
https://crooked.com/podcast/2020-kamala-harris-on-american-identity-and-secret-recipes/
https://crooked.com/podcast/2020-kamala-harris-on-american-identity-and-secret-recipes/


 

47العدد  –البحث الراجع  – مواقف الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن ونائبته حول الشرق األوسط 16  

 كاماال هاريس                                           

 المصدر تاريخه مضمون الموقف الموقف

رفض قرار 

ترامب بسحب 

القوات 

األميركية من 

 سوريا

لد ترامب لحلفائنا. وفي هذه الحالة باع األكراد الذين، ما حدث في ســـوريا هو مرة أخرس بيع دونا

نعم، قاتلوا معنا ومات اآلالف منهم في معركتنا ضـــد داعش، ولنكن واضـــحين: ما فعله دونالد 

ــــبب تلك المكالمة الهاتفية مع أردوغان هو في األســــاس من   مقاتل من  10000ترامب، بس

ًنا". وتعرفو ــــجن مجا قة "الخروج من الس ن من هم الرابحون في هذاج هناإ أربعة: داعش بطا

روســـيا وإيران واألســـد وداعش. هذه أزمة من صـــنع دونالد ترامب، وهي تندرج ضـــمن قائمة 

طويلة من األزمات التي صـــنعها دونالد ترامب. وهذا هو الســـبب في أن الرجل يجب أن يذهب، 

اظرة مرشــــحي الحزب )من .وعندما أصــــب  القائد العام للقوات المســــلحة ســــنوقف هذا الجنون

 الديمقراطي(

2019/10/1

6 

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/1

0/15/october-democratic-debate-transcript/ 

 "إسرائيل"دعم 

ام بحل وااللتز

 الدولتين

جو وأنا ن من أيًضا بقيمة كل فلسطيني وكل إسرائيلي وسنعمل على ضمان تمتع الفلسطينيين 

ساوية من الحرية واألمن واالزدهار والديمقراطية. نحن ملتزمون بحل  سرائيليين بإجراءات مت واإل

ا الضـــم ض هذا الهدف. وســـنعارض أيضـــً وســـنعارض أي خطوات أحادية الجانب تقوّ  الدولتين،

 .والتوسع االستيطاني"

2020/11/3 

https://www.middleeastmonitor.com/20201103-

kamala-harris-us-will-reverse-trump-era-policy-

restore-relation-with-palestine/ 

محاسبة 

الحكومة 

مع  اإليرانية

 إمكانية

االنضمام إلى 

اتفاق 

 دبلوماسي معها

إدارتنا ستحاسب الحكومة اإليرانية وستعاود االنضمام إلى اتفاق دبلوماسي إذا عادت إيران إلى 

سنعمل مع حلفائنا، بالطبع، لتقوية وتمديد اال صدّ االمتثال. و اإلجراءات اإليرانية  تفاق مع إيران و

 .األخرس المزعزعة لًلستقرار

2020/8/26 

https://www.jta.org/quick-reads/kamala-harris-

tells-jewish-supporters-aid-to-israel-will-not-be-

conditional-in-a-biden-administration 
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