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    الرصد اإلستراتيجي

 –ة المواكبة المستمّر  -

  

توّقعات حول االنتخابات 

 العراقية

  

 
 

 

 

  
 

 

 الموضوع
 

على األرجح لن تكون االنتخابات العراقية المقبلة بمثابة تغيير في اللعبة" صااااانر عن  تقرير بعنوان "لماذا

مركز الشرق األوسط،  LSEل من الحكومة البريطانية( في مؤسسة "برنامج أبحاث الصراعات" )برنامج ممو  

ان جيان، العدن أعد   . يتناول التقرير الظروف الحالية لالنتخابات النيابية العراقية 2021، نيسااااان 48ه ساااا  

ةال عات حول نتائ ها، ويخلص إلى أن تلك النتائج لن وتوق   2021ول األالمزمع إجراؤها في تشاااارين  مبكر 

 الواقع الحالي.  فيتشهد تغييًرا كبيًرا 

 

  موجز التقرير

 

ق احت اجات في العاصمة بغدان والمدن ال نوبية على خلفية مشاكل اقتصانية وسياسية. تحاول شهد العرا

النخبة السياسية كبح الغضب الشعبي من خالل إصالحات فاترة. كما تستخدم األحزاب االحت اجات وتداعياتها 

ةابات إلضعاف منافسيها من خالل تسييس اإلصالحات. أن ى نفع حكومة الكاظمي إلجراء انتخ إلى جانب  مبكر 

ةإلى تحديد انتخابات  ،2020الموافقة على قانون االنتخابات ال ديد في تشرين الثاني  في تشرين األول  مبكر 

، مما يعني أن العراق يدخل مرحلة حاسمة وتنافسية للغاية في الدورة السياسية. تهدف هذه الورقة 2021

وعليه أجريت  .ي إلى نقلة نوعية في حظوظ العراقكانت ستؤن  إلى تقييم شكل االنتخابات المقبلة وما إذا 

فكرين ومنتقدين للحكومة ومسؤولين في المفوضية العليا ع منائًبا وزعيًما سياسًيا وم 17مقابالت مع 

ين نضم  قي احت اجات وم  المستقلة لالنتخابات والحكومة الحالية. كما أجريت مقابالت مع نشطاء بارزين ومنس  

 النظام السياسي.دن إلى ج  
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 تحليل قانون االنتخابات الجديد

رضخت األحزاب لالحت اجات المطالبة بنظام انتخابات جديد ووافقت على تحويل القانون من االئتالفات 

نائرة انتخابية. يعتمد النظام االنتخابي  83نائرة إقليمية إلى مرشحين وأحزاب متنافسين في  18المنتخبة عبر 

ر األول في كل نائرة انتخابية ي إلى فوز المتصد  الصوت الواحد غير القابل للتحويل، مما يؤن  اآلن على نظام 

 مقاعدمرشحين آخرين تهم في التصويت لمنح ومنع السياسيين ذوي الشعبية العالية من استخدام فائض حص  

ستحتاج وية ألول مرة. في قوائمهم. وهذا يعني أن الناخبين سيختارون نائًبا برلمانًيا من مناطقهم السكن

األحزاب إلى تقديم مرشحين يحظون بتقدير جيد في نوائرهم االنتخابية، وسيكون بمقدور الناخبين مساءلة 

 .ن من السكان المحليينومناطقهم حيث ي ب أن يكون المرشح النواب الذين يمثلون

الكثافة السكانية المنخفضة مع إن تقسيم المقاطعات إلى نوائر انتخابية ونمج بعض المناطق الفرعية ذات 

، وفًقا للمتطلبات الدستورية، سيفيد األحزاب األكبر ح ًما. على سبيل 100,000أخرى للوصول إلى عتبة 

ية بشكل رئيسي مع مناطق أخرى ذات أغلبية نمج بعض المناطق ذات الهوية السن   في بغدان تم  المثال، 

مر أكثر صعوبة بالنسبة للمرشحين السن ة للفوز بمقعد في تلك شيعية وأكثر كثافة سكانية مما ي عل هذا األ

انتقان تقسيم الدوائر االنتخابية لعدم مراعاة أحدث البيانات السكانية، واالعتمان على أرقام  المناطق. كما تم  

 .السكان القديمة بداًل من فرض تعدان جديد

ياسيين واألحزاب ال ديدة. أواًل، لم يكن هناك ولكن لن تؤني التغييرات إلى تقليل العوائق أمام نخول الس

لقانون األحزاب السياسية يدعم الوضع الراهن، مما ي عل من الصعب تشكيل أحزاب جديدة  إصالح هام  

بها فحص  تها بنفس الطريقة التي يتم  والتنافس مع األحزاب القائمة التي لن يتم فحص تمويلها وخلفي  

ى إلى حرمان العديد من عاًما، مما أن   28المرشحين با  ن  األننى لس   حديد الحد  دن. ثانًيا، تم تالوافدين ال   

السياسيين الطامحين الشباب الداعمين لحركة االحت اج. ثالًثا، هناك حاجة لموارن مالية ضخمة لتشكيل حزب 

نينار  ايونمليون نينار عراقي للتس يل، ومل 30فتكلفة تس يل حزب جديد هي  .جديد والترشح لالنتخابات

 10أعضاء(. أما للدخول في االنتخابات في ب على كل مرشح نفع  5أننى  عراقي لكل عضو مؤسس )بحد  

 .ماليين نينار عراقي، نصفها قابل لالسترنان إذا فاز بمقعد

ية ل  نة قانون االنتخابات المحلم يتم إقرار مسو   -قانون االنتخابات ال ديد ينطبق فقط على االنتخابات الوطنية 

(. وهذا يخلق تنافًرا بين 2013وال يوجد جدول زمني حالي لموعد ذلك )أجريت آخر انتخابات محلية عام 

التمثيل على المستويين المحلي والوطني، ونيناميكيات القوة والتحالفات، ويحافظ على السيطرة الحالية على 

 .زايًدابل النخبة السياسية التي تواجه غضًبا متالحكومة المحلية من ق  
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 االنتخابات؟ تتّممتى 

، ما زالت هناك خطوات رئيسية أخرى مطلوبة. 2020بعد المصانقة على قانون االنتخابات في تشرين الثاني 

. 2020ول كانون األ 17األولى هي تمرير مشروع قانون يمو ل المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات، في 

أو تشريع  االتحانية العليا المكل فة بالتصديق على نتائج االنتخابات والثانية هي إما تعديل قانون المحكمة

 قانون جديد.

. األول فني مرتبط بالقلق 2021وعليه هناك عامالن حاسمان بشأن إجراء االنتخابات في تشرين األول 

ل الثاني هو العام .الرئيسي من أن المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات لن تكون جاهزة في الوقت المناسب

يوًما على األقل. كما ال  90سياسي، حيث على الرئيس أن يصدر مرسوًما يعلن فيه موعد االنتخابات قبل 

ةيمكن إجراء االنتخابات ال م لس النواب، األمر الذي يتطلب أغلبية مطلقة من أصوات النواب  إال بعد حل   مبكر 

م بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  .لث بموافقة رئيس الوزراء ورئيس ال مهوريةأو الث   إضافًة إلى ذلك تقد 

حالًيا الدعم للمفوضية بناًء على طلب الحكومة العراقية للمساعدة في التحضير لالنتخابات، ولم توافق على 

كما يشهد العراق اآلن ارتفاًعا في عدن حاالت  .سيظل موعًدا ممكًنا أم ال 2021ما إذا كان تشرين األول 

 قدرة على تأجيل موعد االنتخابات.ا لديه البة بفيروس كورونا وهذا أيًض اإلصا

 تنظيم الحركة االحتجاجية واألحزاب الجديدة

، التقى بعض المتظاهرين بمسؤولين حكوميين في األشهر التالية 2019مع تصاعد االحت اجات في أواخر عام 

ع المزيد من االشتباكات. سرعان ما تم بهدف تسليط الضوء على مطالبهم والحفاظ على خط اتصال لمن

بل األحزاب وهم اآلن جزء من حمالتهم االنتخابية. كما شك ل قي االحت اجات من ق  نس  احتواء بعض النشطاء وم  

بهدف تمثيل جيل الشباب. لقيت هذه األحزاب ال ديدة  مستقلعلى نحو آلخرون أحزاًبا جديدة قانة االحت اج ا

االجتماعات مع المرجعية التي باركت هذه التشكيالت. كلتا الحالتين تمثالن شريحة  التش يع والدعم من خالل

ئة( وقد اختاروا المسار البرلماني ألنهم ال يرون أي احتمال في الم 15من  صغيرة من الحركة االحت اجية )أقل  

ي االستراتي ية إلى ى هذا االختالف فنفع اإلصالحات من خارج النظام السياسي. أن  في ح االحت اجات ان ل

دون للثورة إلى مقاطعة االنتخابات. وعلى الرغم انقسام ناخل الحركة االحت اجية حيث نعا متظاهرون مؤي  

ن تحويل الدعم الشعبي إلى مكاسب انتخابية لألحزاب إفالنخبة الحاكمة، من وجون استياء واسع النطاق من 

 ح.مرج   ال ديدة ذات الخبرة والموارن المحدونة يبدو غير

ئة من النساء في في الم 25المرأة بسبب وجوب وجون من الممكن أن تستفيد األحزاب ال ديدة من صوت 

 .البرلمان، لذلك قد تستفيد المرشحات الشابات من األعدان الكبيرة من النساء اللواتي شاركن في االحت اجات

في االنتخابات. ولكن حتى إذا لم تحصل مسار آخر هو استخدام وسائل التواصل االجتماعي إلشراك الشباب 

فقد تكون قانرة على إرساء األسس لتحو ل في الحمالت والتحالفات  ب ال ديدة على العديد من المقاعداألحزا

مع بدء المزيد من العراقيين التركيز على القضايا بداًل من الهوية وذلك والتصويت والسياسة بشكل عام. 
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الثالثين ما قد يؤني إلى  ن  ئة من السكان العراقيين تحت س  في الم 60ر من وخاصة مع وجون أكثالسياسية 

تغيير نيموغرافي. بطريقة ما، قد تكون هذه االنتخابات ساحة اختبار لألحزاب ال ديدة غير التقليدية، ويمكن 

 ثالثة مع نضوج الناخبين الشباب. أن تحدث التغييرات الحقيقية بعد انتخابات ثانية أو

 كن أن تبدو نسبة اإلقبال والنتائجكيف يم

أنت المشاكل السياسية الداخلية إلى فقدان ثقة ال مهور بالحكومة والنظام السياسي، حيث أظهرت 

استطالعات الرأي أن أعداًنا كبيرة ال تعتقد أن االنتخابات ستكون عانلة أو ستغي ر أناء الحكومة بشكل أساسي 

ي انخفاض اإلقبال إلى قد يؤن   .لسلبية العامة لل مهور إلى تراجع اإلقبالولذلك من المتوقع أن تؤني النظرة ا

نتائج غير سليمة واتهامات باالحتيال مما قد يش  ع على احت اجات جديدة واشتباكات عنيفة كما حدث بعد 

ات المحلية رفإن هذا سيؤني إلى تفاقم التوت   بالنظر إلى مشاكل العراق الحالية. و2018االنتخابات األخيرة في 

ووضع البلدان األخرى في موقف صعب فيما يتعلق بكيفية استمرارها في نعم النظام الحاكم إذا كان لديه 

ن المشهد  ابً كون تطوًرا مرح  تالسكان. أما زيانة اإلقبال فس ق بل منالقليل من الدعم  به يمكن أن يحس 

 ى للحكومة. السياسي من خالل ت ديد ثقة ال مهور في السياسة وتفويض أقو

ت مقابلتهم أن الصدريين سيحققون نتائج جيدة في االنتخابات إلى يعتقد العديد من السياسيين الذين تم  

ح أن يتحالف الصدريون مع أعضاء تحالف جانب منافسيهم في تحالف الفتح. في الوقت الحالي، من المرج  

جديدة مثل حركتي "مرحلة" و "وعي". يضعهم اإلصالح السابقين مثل العراقية والنصر، باإلضافة إلى أحزاب 

ح هذا في مواجهة الفتح التي تحاول اإلبقاء على رئيس م لس النواب محمد الحلبوسي في تحالفها. ومن المرج  

وفيما يتعلق  .ةية والكرنية حكومة وحدة وطنية أكثر من انقسام والءاتها هذه المر  أن تدعم األحزاب السن  

تم اقتراح عدة أسماء في المقابالت، حيث ي نظر إلى علي الشكري وعدنان فقد لين، برؤساء الوزراء المحتم

 حًظا.  األوفرالزرفي ومحمد السوناني على أنهم 

تشعر الحكومات األجنبية بالقلق من أن تصبح األحزاب المتحالفة مع الحشد الشعبي القوة السياسية المهيمنة 

تفيد من إقبال منخفض للحصول على حصة أكبر من المقاعد. وقد زة جيًدا لحشد المؤيدين وستسألنها م ه  

أكثر تعقيًدا.  يؤني ذلك إلى تشكيل حكومة موالية جًدا إليران، مما ي عل العالقة مع الواليات المتحدة

ي إلى فإن حكومة بغدان القريبة جًدا من إيران يمكن أن تقو ض الدولة العراقية ما يؤن   باإلضافة إلى ذلك

 ا يزيد من زعزعة استقرار البالن.يين واألجانب بمبل الالعبين المحل  ة من ق  خطوات مضان  اتخاذ 

 مستقبل ما بعد االنتخابات

يشير الوضع الحالي إلى أنه لن يكون هناك فائز مباشر في االنتخابات المقبلة بسبب عدم وجون حزب واحد 

مقعد. نتي ة لذلك، ستحتاج األحزاب  100من  لديه نعم على مستوى الدولة أو قانر على الحصول على أكثر

المتنافسة إلى تشكيل حكومة ائتالفية، وهي عملية ستستغرق عدة أشهر. في جميع االحتماالت، سيؤني هذا 
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إلى ضعف في أناء الحكومة وفشل في التعامل بفعالية مع العديد من األزمات التي تواجهها البالن. لكن إذا 

لتعافي من األحزاب على قبول الحاجة إلى إصالحات حقيقية ومنحت الدولة فرصة لأجبرت نتائج االنتخابات 

 فقد يؤني ذلك إلى فترة من االستقرار النسبي.  الفسان والخلل الوظيفي

هناك ثالثة مسارات متاحة بعد االنتخابات. أولها هو المزيد من عدم االستقرار ونزع الشرعية عن النظام 

د من االحت اجات واالقتصان المتعثر. والثاني هو الركون وتأجيل االنهيار ولكن نون الحالي على خلفية المزي

 تحسين الوضع بأي شكل من األشكال. والمسار الثالث هو اإلصالح التدري ي. 

 

 الخاتمة

ة لما يمكن أن تبدو عليه نتائج ق  سيصدر في األشهر المقبلة سيعطي تقديرات أكثر ن   االستطالع الذي

االفتراض اآلمن هو أنه لن يكون هناك أي تغيير جذري عن االنتخابات السابقة. قد تستوعب  ات، لكن  االنتخاب

النخبة الحاكمة بعض الوجوه ال ديدة ويمكنها أن تعقد صفقة كبيرة للحد من االستقطاب بين األحزاب. في 

 .اللعبةفإن االنتخابات البرلمانية المقبلة في العراق لن تغي ر قواعد  الصدن،هذا 

سي والحكم ل بطيء نحو إنخال تحسينات على النظام السياقد تكون االنتخابات نقطة البداية لتحو   ومع ذلك

فإن معدل اإلصالح والتغيير نتي ة هذه االنتخابات يمكن أن يكون المقياس الذي  في نهاية المطاف. لذلك

ية كبيرة على الفور، ولكن يمكن النظر إليها على يقاس به استقرار العراق. قد ال تكون األشهر التالية ذات أهم

 أنها ذات تأثير حاسم في العقون القانمة.
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    الرصد اإلستراتيجي

 –ة المواكبة المستمّر  -

  

أميركا والكيان اإلسرائيلي.. 

 وقت إنهاء العالقة الخاصة؟!

  

 
 

 

 

  
 

 

 الموضوع
 

 

مقال للكاتب واألكانيمي األميركي المرموق ستيفان وولت بعنوان >>إنه وقت إنهاء "العالقة الخاصة" مع 

سب الدعم األميركي تفوق التكاليف<<، نشره موقع "فورين بوليسي" بتاريخ  سرائيل".. لم تعد مكا  27"إ

 .20211أيار 

 

  المقال  نّص

ك األخيرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين بالطريقة المعتانة: وقف إطالق ناٍر ترَك انتهت جولة االشتبا

م نلياًل إضافًيا أنه ينبغي على الواليات  على الفلسطينيين أسوأ حااًل والقضايا األساسي َة غيَر معاَل ٍة. كما أنه قد 

م نعًما اقتصانًيا وعسكرًيا ونبلوماسًيا غير مشر مكاسب  هذه السياسة صفر، إن وط. المتحدة أن ال تقد 

عالقًة عاني ة. إلى  الواليات المتحدة و"إسرائيل" تحتاجخاصة العالقٍة الوالتكاليف عاليٌة وفي ازنيان. فبداًل من 

َر يوًما ما على أسس أخالقية. كان ي نظر  كان يمكن للعالقة الخاصة بين الواليات المتحدة و"إسرائيل" أن ت برَّ

-مناسب على معاناة السامية العنيفة في الغرب المسيحي، بما في ذلك  هونية على أن ها رن  لتأسيس نولة ي

 الهولوكوست. -ولكن بالكان يقتصر على

في حين أن  هذه القضية األخالقية كانت مقن عًة فقط عندما يت اهل المرء عاقبة العرب الذين عاشوا في 

رائيل" تتشارك مع الواليات المتحدة قيًما أساسية. هنا أيًضا فلسطين لقرون عديدة، وإذا اعتقد المرء أن "إس

ًدا. ربما كانت "إسرائيل" الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط، لكن ها لم تكن نيمقراطية  كان المشهد معق 

                                                           
1 Stephen M. Walt, “It’s Time to End the ‘Special Relationship’ With Israel”, Foreign Policy, May 27, 2021. 

https://foreignpolicy.com/2021/05/27/its-time-to-end-the-special-relationship-with-israel/ 
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ليبرالية كالواليات المتحدة، حيث يفترض أن تملك جميع الديانات واألعراق حقوًقا متساوية )ومع ذلك تم 

لت "إسرائيل" اليهون على  ا مع أهداف الصهيونية ال وهريةوانس امً ل(. حقيق هذا الهدف بشكل غير كامت فض 

لدعم الواليات سرائيلية الوحشية القضيَة األخالقية اإل غيرهم عبر تخطيط واعٍ. لكن اليوم، هدمت عقون السيطرة

ع المشارب بتوسيع المستوطنات، وأنكرت قامت الحكومات اإلسرائيلية من جمي لقد المتحدة غير المشروط.

الحقوق السياسية الشرعية للفلسطينيين، وعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية في الداخل اإلسرائيلي 

نفسه، واستخدمت قوة "إسرائيل" العسكرية المتفو قة لقتل وترهيب سكان غزة والضفة الغربية ولبنان مع 

أن   لم يكن باألمر المفاجئ مؤخًرا إصدار كل من منظمةإلى كل هذا،  إفالت شبه كامل من العقاب. بالنظر

هيومن رايتس ووتش ومنظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية "بيتسيلم"، قد أصدرتا مؤخًرا تقاريَر مقنعة وموثَّقة 

 جي ًدا تصف هذه السياسات المختلفة بنظام الفصل العنصري.

فة في السياسة إن  ان راف سياسة "إسرائيل" الداخلية إل اإلسرائيلية ى اليمين وتعاظم نور األحزاب المتطر 

عدن من اليهون األميركيين. في الماضي، كان يمكن القول  حتى لدىمزيًدا من الضرر لصورة "إسرائيل"،  أحدًثا

ا فيها. خالل أيًضا بأن "إسرائيل" كانت رصيًدا استراتي ًيا ثميًنا للواليات المتحدة، ولو أن  قيمتها كانت مبالغً 

الحرب البارنة على سبيل المثال، كان نعم  "إسرائيل" طريقًة فع الًة لرصد تأثير السوفيات في الشرق األوسط 

ات المسل حة لعمالء السوفيات مثل مصر أو ًقا بكثير من القو  ألن ال يش اإلسرائيلي كان قوة قتالية أكثر تفو  

مت "إسرائيل" معلومات استخب  ارية مفيدة من وقت آلخر.سوريا. كما قد 

عاًما، لكن نعَم "إسرائيل" غير  المشروط اليوم يخلق المشاكل لواشنطن أكثر  30انتهت الحرب البارنة منذ 

مما يحل ها. لم يكن بإمكان "إسرائيل" أن تقوم بما من شأنه مساعدة الواليات المتحدة في حربيها على العراق؛ 

 1991متحدة إرسال صواريخ باتريوت إلى "إسرائيل" خالل حرب الخليج كان على الواليات البينما في حين 

من أجل حمايتها من ه مات السكون العراقية. وحتى لو أن  "إسرائيل" تستحق التقدير لتدميرها مفاعاًل نووًيا 

تة ببعض  2007سورًيا ناشًئا عام  أو لمساعدتها في تطوير فيروس "ستوكس نت" الذي ألحق أضراًرا مؤق 

جهزة الطرن المركزي اإليرانية، فإن قيمتها االستراتي ية أقل بكثير مما كانت عليه خالل الحرب البارنة. أ

 باإلضافة إلى أنه ليس على الواليات المتحدة تقديم نعم غير مشروط لتحقيق مكاسَب كهذه.

ا شيرغالًبا ما يوتكاليف العالقة الخاصة في ازنيان.  ال تزالفي الوقت عينه،  ن  نعم الواليات المتحدة نق 

مها واشنطن نوالر من المساعدات العسكرية واال اتمليار 3بما يفوق  ،"إسرائيل"لا قتصانية التي تقد 

في العالم. بالتأكيد  19أن  "إسرائيل" اليوم نولة غنية يحتل نخل الفرن فيها المرتبة  إلى"إسرائيل" كل عام، لا

 21ه نقطة في بحر بالنسبة للواليات المتحدة التي يبلغ اقتصانها هناك طرق أفضل إلنفاق هذا المال، لكن  

 تريليون نوالر. إن  التكاليف الحقيقية للعالقة الخاصة هي سياسية.

كما رأينا خالل األسبوع الماضي فإن  الدعم غير المشروط لا "إسرائيل" ي عل من مطالبة الواليات المتحدة 

الستعانة صورة الواليات  طل عإنارة بايدن تتإن مسرح العالمي أكثر صعوبة. بالمكانة األخالقية العالية على ال
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معتها المتحدة سنوات من حكم الرئيس األميركي السابق نونالد ترامب. هي تريد بشكل واضح أن  4بعد  وس 

تمي ز بين سلوك الواليات المتحدة وقيمها وبين تلك الخاصة بخصومها كالصين وروسيا، وهي بذلك تعيد 

ترسيخ نفسها كمحور أساسي لنظام قائم على القواعد. لهذا السبب أخبر وزير الخارجية األميركية أنطوني 

بلينكين م لس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أن  اإلنارة ستضع "الديمقراطية وحقوق اإلنسان في قلب 

 سياستنا الخارجية".

حق النقض ضد ثالثة قرارات منفصلة لم لس األمن  وحدها وتستخدملكن عندما تقف الواليات المتحدة 

بشأن وقف إطالق النار، وتعيد التأكيد مراًرا وتكراًرا على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وتصانق على 

م للفلسطينيين خطاًبا فارًغا فقط حول  735إرسال أسلحة إضافية لا "إسرائيل" بقيمة  مليون نوالر، وتقد 

حرية وأمان في حين أنها تدعم حل الدولتين )االحتمال الذي لم يعد يأخذه إال عدن قليل حقهم في العيش ب

(، فإن  انعاءها بالتفو ق األخالقي مكشوف على أنه أجوف ومنافق. وليس من أهل العلم على محمل ال د  

يي الضوء على  مفاجًئا أن الصين سارعت النتقان الموقف األميركي، كما سل ط وزير الخارجية الصيني وانغ

استضافة محانثات سالم إسرائيلية  هع ز الواليات المتحدة عن العمل كوسيط عانل من خالل عرض

ن ذلك. من المرجَّح أنه لم يكن عرًضا جاًنا، لكن بالكان تستطيع بكين فعل ما هو أسوأ مما مفلسطينية بداًل 

 .األخيرةفعلته واشنطن في العقون 

للعالقة الخاصة هي االستهالك غير المناسب للنطاق الترن ني للسياسة الخارجية مع التكلفة المستمرة األخرى 

أكبر من أفعال  للقلق مثيرة "إسرائيل". يواجه بايدن وبلينكين ومستشار األمن القومي جيك سوليفان مشاكل

كبير من نولة شرق أوسطية صغيرة. لكن ها هي الواليات المتحدة مرة أخرى متور طة بأزمة هي إلى حد 

صنعها وتحتاج اهتماًما ووقًتا بالًغا، بعيًدا عن التعامل مع التغير المناخي والصين والوباء وفك االرتباط األفغاني 

 يات المتحدة با "إسرائيل" عانيةواالنتعاش االقتصاني وم موعة من المشاكل أكثر ثقاًل. إذا كانت عالقة الوال

 تستحق ه وليس أكثر منه. فإن  األخيرة سوف تحظى باالهتمام الذي

د جوانب أخرى لدبلوماسية الواليات المتحدة في  ثم إن  نعم الواليات المتحدة غير المشروط لا "إسرائيل" يعق 

من إمكانات األسلحة النووية اإليرانية أن يكون أسهل  الشرق األوسط. كان يمكن للتفاوض من أجل الحد  

رة من حكومة نتنياهو، ناهيك عن المعارضة القاسية للعناصر بكثير لو لم تواجه اإلنارة معارضة مستم

نة من اللوبي اإلسرائيلي هنا في الواليات المتحدة. مرًة أخرى، من شأن عالقة عانية أكثر مع الدولة  المتشد 

أن تساعد جهون واشنطن طويلة األمد ألجل الحد من  دة التي تمتلك فعاًل أسلحة نوويةالشرق أوسطية الوحي

 ار األسلحة النووية في أماكن أخرى.انتش

حماية "إسرائيل" الوالياَت المتحدة على عالقات مع حكومات أخرى في الشرق األوسط التي في ت بر الرغبة  

ليس لها سوى القليل من المعنى االستراتي ي واألخالقي. إن  نعم الواليات المتحدة لدكتاتورية مصر البغيضة 

يهدف جزئًيا  (2011طية الوليدة في الدولة عام ب العسكري الذي نم ر الديمقرا)بما في ذلك ت اهل االنقال
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كانت الواليات المتحدة أكثر استعداًنا للتسامح وإلبقاء مصر على عالقة جيدة با "إسرائيل" ومعارضة حماس. 

لمنشق جمال مع انتهاكات المملكة العربية السعونية )بما في ذلك حربها ال وية على اليمن وقتل الصحفي ا

 "إسرائيل". معتقارب الرياض الضمني فيه خاشق ي( في الوقت الذي يتعم ق 

خلق الخطر التي واجهته الواليات المتحدة من في من الدعم غير المشروط لا "إسرائيل"  عقون لو ساهمت

ة: إن  اإلرهاب. كان أسامة بن النن وشخصيات رئيسة أخرى في القاعدة واضحين تماًما بشأن هذه النقط

نعم الواليات المتحدة الثابت لا "إسرائيل" باإلضافة إلى تعامل "إسرائيل" القاسي مع الفلسطينيين كانا من 

األسباب الرئيسة التي نفعتهم لمهاجمة "العدو البعيد". ليس هذا السبب الوحيد لكن لم يكن مصدر قلٍق تافًها. 

محمد الذي وصفه بأنه "المهندس الرئيس" لله وم:  أيلول الرسمي بشأن خالد شيخ 11تقرير ل نة  جاء في

"حسب روايته، فإن عداوة خالد شيخ محمد ت اه الواليات المتحدة لم تنبع من ت اربه هناك كطالب، بل من 

 خالفه العنيف مع سياسة الواليات المتحدة الخارجية لصالح إسرائيل".

لمتحدة با "إسرائيل" كانت عانية، لكن  موقًفا أكثر عداًل لم تكن مخاطر اإلرهاب لتختفي لو أن  عالقة الواليات ا

ف  وباإلمكان الدفاع عنه أخالقًيا سيساعد في تقليل المواقف المعانية للواليات المتحدة التي ساهمت في التطر 

للواليات المتحدة في الشرق  ىكبرالقة الخاصة أيًضا بالمغامرات الالعنيف في العقون األخيرة. ترتبط الع

فالمحافظون  - هذه الفكرة السخيفة. لم تحلم "إسرائيل" ب2003وسط، بما في ذلك قرار غزو العراق عام األ

بعض القانة كما أن  –تحق ون هذا الشرف المشكوك فيه ال دن المؤيدون لا "إسرائيل" في الواليات المتحدة يس

يز على إيران بداًل عن ذلك. يو بوش التركاإلسرائيليين عارضوا الفكرة في البداية وأرانوا من إنارة جورش نبل

ر الرئيس األميركي جورج نبليو بوش أن  اإلطاحة بالزعيم العراقي آنذاك صد  لكن  ام حسين بم رن أن قر 

بمن فيهم -ستكون الخطوة األولى في برنامج أوسع لا "التحو ل اإلقليمي"، نخل كبار المسؤولين اإلسرائيليين 

ز الفعل وساعدوا في بيع الحرب حي  -إلسرائيلي السابق إيهون باراك وشمعون بيريز نتنياهو ورئيس الوزراء ا

للشعب األميركي. كتب باراك وبيريز الح ج أو ظهرا على اإلعالم األميركي لحشد الدعم للحرب، وذهب نتنياهو 

ئية أظهرت أن إلى الكابيتول هيل إلعطاء رسالة مماثلة للكونغرس. على الرغم من أن  الدراسات االستقصا

اليهون األميركيين يميلون إلى أن يكونوا أقل نعًما للحرب من ال مهور ككل، إال أن  ل نة الشؤون العامة 

األميركية اإلسرائيلية )آيباك( ومنظ مات أخرى في اللوبي اإلسرائيلي ألقت بثقلها وراء حزب الحرب أيًضا. لم 

 الوثيقة بين البلدين ساهمت في تمهيد الطريق.تتسب ب العالقة الخاصة بالحرب، لكن العالقات 

جعلت أيًضا من كون  -والشعار المألوف بأن  التزام الواليات المتحدة با "إسرائيل" "ال يتزعزع"  -العالقة الخاصة 

اختباًرا أساسًيا للخدمة في الحكومة، ومنعت العديد من األميركيين القانرين من  "إسرائيلا "المرء مؤيًدا ل

همة بمواهبهم وتفانيهم في الحياة العامة. كونك ناعًما بقوة لا "إسرائيل" ال يشك ل حاجًزا أمام منصب المسا

ولكن حتى كونك منتقًدا بشكل معتدل يعني  -إذا كان هناك شيء ما، فهو أحد األصول  -رفيع في الحكومة 

كما حدث عندما  -رقل تعييًنا ما مشكلة فورية ألي شخص معيَّن. إن لمس نعٍم غير كاف لا "إسرائيل" قد يع
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تم اختيار الدبلوماسي المخضرم ومساعد وزير الدفاع األميركي السابق تشاس نبليو فريمان في البداية 

ؤ من أعمالهم وإبداء أو يمكن أن تدفع المرشحين للتبر   - 2009لرئاسة م لس االستخبارات الوطني في عام 

األخيرة، الذي بالكان حصل ترشيحه لوكيل وزارة الدفاع للسياسة  الندم ونكران ذاتهم. إن قضية كولن كال

على موافقة م لس الشيوخ على الرغم من أوراق اعتمانه التي ال تشوبها شائبة، هي مثال آخر على هذه 

لين تأهياًل جيًدا، الذين لم يتم حتى النظر في تعيينهم بسبب  المشكلة، ناهيك عن العديد من األفران المؤهَّ

 رغبة الفرق االنتقالية ب ذب ال دل.  عدم

سين بشكل كاف للواليات أن هؤالء األفران لم يكونوا مكر  ناجًما من أن أؤكد أن القلق ليس باسمحوا لي 

أنهم قد ال يكونون ملتزمين بشكل ال لبس فيه بمساعدة نولة أجنبية. يمنع هذا  منالمتحدة، بل الخوف 

الديمقراطية وال مهورية من السعي وراء أفضل المواهب ويزيد من  الوضع غير الصحي كاًل من اإلنارات

ه حًقا فيتضليل الخطاب العام األميركي. يتعل م الطامحون للمناصب السياسية بسرعة عدم قول ما يفك رون 

ثون مبشأن القضايا المتعلقة با "إسرائيل"، وبداًل  التفاهات المعهونة حتى عندما تخالف عن ن ذلك يتحد 

يتنق ل المسؤولون العامون وأمناء الصحافة على  لع صراع مثل العنف األخير في غزةيقة. عندما يندالحق

اتهم، محاولين عدم قول أي شيء قد يوقعهم هم أو رؤساءهم في المشاكل. الخطر ال يكمن في الوقوع نص  م  

لمرء إجراء مناقشة صانقة في كذبة؛ الخطر الحقيقي هو أن هم قد يقولون الحقيقة عن غير قصد. كيف يمكن ل

رة لسياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط عندما ي حتَمل أن تكون العواقب المهنية  حول اإلخفاقات المتكرِّ

ي وجهة النظر األرثوذكسية قاسية؟  لتحد 

 

 من المؤكد أن الشقوق في العالقة الخاصة بدأت بالظهور

ليه سابًقا )على افتراض أن ك ال تطمح للحصول على وظيفة صار الحديث عن هذا الموضوع أسهل مما كان ع

في الدولة أو وزارة الدفاع(، وقد ساعد أفران ش عان مثل بيتر بينارت وناثان ثرال في اختراق ح اب ال هل 

 ."إسرائيل" مواقفهم بطرق تمنحهم التقدير الكبير يبهذه القضايا. لقد غي ر بعض مؤيدالذي لطالما أحاط 

نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقااًل يشرح بالتفصيل حقائق الصراع بطريقة لم  بوع الماضي فقطخالل األس

في الدفاع عن نفسها"  "إسرائيل""حق  قبل إال نانًرا. األفكار المبتَذلة القديمة حول "حل الدولتين" و من تحدث

وا من نعمهم لا "إسرائيل" مؤخ ًرا تفقد قوتها الساحرة، وحتى أن  بعض أعضاء م لَسي الشيوخ والنواب قد خف ف

على األقل بشكل خطابي. لكن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا التغيير في الخطاب سيؤن ي إلى تغيير  -

 حقيقي في سياسة الواليات المتحدة ومتى.

وبات أو إن الدعوة إلى إنهاء العالقة الخاصة ال تعني الدعوة إلى المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العق

إنهاء كل الدعم األميركي. بل هو نعوة الواليات المتحدة ألن تكون لها عالقة عانية با "إسرائيل" على غرار 

عالقات واشنطن بمعظم الدول األخرى. مع وجون عالقة عانية، ستدعم الواليات المتحدة "إسرائيل" عندما 
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ى بنفسها عندما تتصرف "إسرائيل" بطريقة أخرى. وتنأ ها،وقيم الواليات المتحدةتفعل أشياء تتفق مع مصالح 

لن يكون على الواليات المتحدة حماية "إسرائيل" من إنانة م لس األمن التابع لألمم المتحدة، إال عندما 

تستحق "إسرائيل" هذه الحماية. لن يكون على المسؤولين األميركيين االمتناع عن االنتقان المباشر والصريح 

ن أحراًرا في مدح ولمحل لون وصن اع القرار األميركيصري اإلسرائيلي. سيكون السياسيون والنظام الفصل العن

نون الخوف من خسارة وظائفهم أو نفنهم في جوقة من التشهير ذات الدوافع  -أو انتقان أفعال "إسرائيل" 

 السياسية.

إسرائيل"، وستظل الشركات األميركية العالقة العانية ليست طالًقا: ستستمر الواليات المتحدة في الت ارة مع "

سة،  تتعاون مع نظيراتها اإلسرائيلية في أي عدن من المشاريع. سيستمر األميركيون في زيارة األراضي المقد 

وسيواصل الطالب واألكانيميون من البلدين الدراسة والعمل في جامعات بعضهما البعض. يمكن أن تستمر 

ر حول م موعة من الحكومتان في تبانل المعلومات اال ستخباراتية حول بعض القضايا والتشاور بشكل متكرِّ

موضوعات السياسة الخارجية. ال يزال بإمكان الواليات المتحدة أن تقف على أهبة االستعدان لتقديم المساعدة 

شدة لا "إسرائيل" إذا كان بقاؤها في خطر كما هو الحال بالنسبة لدول أخرى. ستظل واشنطن أيًضا تعارض ب

 معاناة السامية الحقيقية في العالم العربي وفي الدول األجنبية األخرى وفي ساحتها الخلفية. 

 على بياضيمكن لعالقة أكثر طبيعية أن تفيد "إسرائيل" أيًضا. لفترة طويلة سمح شيك الدعم األميركي 

لها على المدى الطويل في شك "إسرائيل" باتباع سياسات باءت بنتائج عكسية مراًرا وتكراًرا ووضعت مستقبلا

أكبر. ويأتي على رأسها المشروع االستيطاني نفسه والرغبة غير الخفية في إنشاء "إسرائيل الكبرى" التي تضم 

الضفة الغربية وتحصر الفلسطينيين في أرخبيل من ال يوب المعزولة. لكن يمكن للمرء أن يضيف إلى القائمة 

اهلل، وال هون اإلسرائيلية السابقة لدعم حماس إلضعاف فتح، واله وم  الذي أنتج حزب 1982غزو لبنان عام 

، والحرب ال وية الوحشية ضد لبنان في 2010المميت على سفينة اإلغاثة في غزة مافي مرمرة في أيار عام 

 2012و 2009و 2008والتي جعلت حزب اهلل أكثر شعبية، واالعتداءات السابقة على غزة في أعوام  2006عام 

. كما أن  عدم رغبة الواليات المتحدة في جعل المساعدات مشروطة بمنح "إسرائيل" للفلسطينيين 2014و

ى إلى تبديد أفضل فرصة حل حقيقي نولة قابلة للحياة ساعد أيًضا في تدمير عملية أوسلو للسالم، مما أن  

المتحدة فيها مشروًطا وليس  عالقة يكون نعم الواليات -يقوم على نولتين. إن  وجون عالقة طبيعية أكثر 

من شأنه أن ي بر اإلسرائيليين على إعانة النظر في مسارهم الحالي وبذل المزيد لتحقيق سالم  -تلقائًيا 

حقيقي ونائم. على وجه الخصوص، سيتعي ن عليهم إعانة التفكير بأن  الفلسطينيين سوف يختفون ببساطة 

 ضمان الحقوق السياسية لليهون والعرب على حد سواء.والبدء بالتفكير في الحلول التي من شأنها 

إن المسلك القائم على الحقوق ليس الحل الناجع وسيواجه العديد من العقبات، لكنه سيكون منس ًما مع 

َيم المعَلنة للواليات المتحدة ويوف ر األمل للمستقبل أكثر مما تفعله "إسرائيل" والواليات المتحدة اليوم.  الق 

ذلك كله، سيتعين على "إسرائيل" أن تبدأ في تفكيك نظام الفصل العنصري الذي أنشأته على  واألهم من
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مدى العقون العديدة الماضية ألنه حتى الواليات المتحدة ست د صعوبة متزايدة في الحفاظ على عالقة طبيعية 

م لحماس، التي تعتبر مذنبة إذا ظل هذا النظام سليًما. وال يشير أي من هذه المواقف إلى أننى موافقة أو نع

 أيًضا بارتكاب جرائم حرب في القتال األخير.

هل أتوق ع حدوث التغييرات الموجزة هنا في أي وقت قريب؟ ال، على الرغم من أن العالقة العانية مع "إسرائيل" 

تكون فكرة مثيرة ال ينبغي أن  -على غرار العالقات التي تربط الواليات المتحدة ب ميع نول العالم تقريًبا  -

ال تزال هناك م موعات مصالح قوية تدافع عن العالقة الخاصة والكثير من السياسيين ولل دل بشكل خاص، 

العالقين برؤية قديمة للمشكلة. ومع ذلك، قد يكون التغيير وشيًكا وأكثر احتمااًل مما قد يعتقد المرء، وهذا هو 

ر متى سبب مسارعة المدافعين عن الوضع الراهن لتشو يه وتهميش أي شخص يقترح بدائل. أستطيع تذك 

ره، وعندما حكمت كان بإمكانك التدخين على متن الطائرات، وعندما كان زواج المثليين أمًرا ال يمكن تصو  

رؤية النساء  والنانر موسكو أوروبا الشرقية بقبضة من حديد، وعندما اعتقد القليل من الناس أنه من الغريب

نين في م الس اإلنارة، أو في كليات ال امعة، أو في المناصب العامة. بم رن أن تصبح ملو  أو األشخاص ال

يمكن أن تتغي ر المواقف قديمة الطراز بسرعة مدهشة وما  لموضوع ما أكثر انفتاًحا وصدًقا المناقشة العامة

 وحتى عانًيا. -ره يمكن أن يصبح ممكًنا كان يوًما ال يمكن تصو  
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    الرصد اإلستراتيجي

 –ة المواكبة المستمّر  -

  

ة االقتصاد الفلسطيني تبعّي

 لالحتالل اإلسرائيلي

  

 
 

 

 

  

 الموضوع
 

لداخلية نراسة للباحث الفلسطيني إبراهيم الشقاقي بعنوان "اندثار القطاعات اإلنتاجية الفلسطينية: الت ارة ا

ر لتأثير االحتالل  .20211شباط  7الشبكة،  "صانرة عن مركز" كنموذجٍ مصغَّ

 

  الدراسة موجز

إن هيمنَة الت ارة  الداخلية ليست وليدَة سياسٍة واعية من السلطة الفلسطينية وال نتي ة "مبدأ عدم  -

اقبٌة واضحٌة من عواقب ل" في السوق، بل هي ناتٌج ثانوي لسياسات االحتالل اإلسرائيلي، وعالتدخ  

 . 1967اعتمان االقتصان الفلسطيني على االقتصان اإلسرائيلي الذي أخذ يتبلور بعد العام 

ًرا لالقتصان الفلسطيني، مما ي برز  انعدام جدوى الدعم الدولي ل نموذًجا مصغ  إن الت ارَة الداخلية تمث   -

مطلوب، عوًضا عن ذلك، هو تمكين ونعم المانحين للتنمية الفلسطينية في ظل االحتالل. وال

الفلسطينيين من صنع سياساتهم باستقاللية وبشفافية، وبأساليب جماعية خاضعة للمساءلة، األمر 

ب نوًعا من القيانة والحكم ال تستطيع القيانة الفلسطينية على مدى السنوات الخمس الذي يتطل  

 والعشرين الماضية قيانتها أو تنفيذها.

 

 

 

 

                                                           
1 Ibrahim Shikaki, “The Demise of Palestinian Productive Sectors: Internal Trade as a Microcosm of the Impact of Occupation”, Al-

Shabakra, February 7, 2021. 

https://al-shabaka.org/briefs/demise-of-palestinian-productive-sectors/ 
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 رة الداخلية في فلسطينهيمنة التجا

صاء لل هاز المركزي لإلح ، ووفًقا(ISIC-4)د التصنيف الصناعي المعياري الموح   وفًقا ألحدث إصدار من 

ملة والت زئة، وإصالح المركبات ذات ت ارة ال   " :ى الرسمي لقطاع الت ارة الداخلية هوسم  ، فإن الم  الفلسطيني

   .قطاًعا فرعًيا مختلًفا 43رج تحت هذا التصنيف العام ويند  ".اجات الناريةكات والدر  المحر  

% من عدن 50، فإن القطاعات الفرعية الثالثة األكبر المستأثرة بنسبة 2017سنة  تعدان المنشآت وبحسب

البيع بالت زئة في المتاجر غير المتخصصة التي " :المنشآت االقتصانية في الت ارة الداخلية الفلسطينية كانت

ذية أو المشروبات أو التبغ هي السلع السائدة فيها،" و"بيع الت زئة من الموان الغذائية في المتاجر تكون األغ

عدن  أي أنَّ نصَف  .المتخصصة،" و "بيع المالبس واألحذية واألصناف ال لدية بالت زئة في المتاجر المتخصصة"

ت الت ارية، المعروفة باسم ن المحال  ن مفي االقتصان الفلسطيني يتكو   الوحدات االقتصانية في أكبر قطاع

 .ت بيع األغذية واأللبسة بالت زئة"الدكاكين،" ومحال  

َيمتلعب  الت ارة الداخلية نوًرا رئيسًيا متنامًيا من حيث إسهامها في إجمالي   ة المضافة في فلسطين )أي  الق 

ي اإلجمالي لداخلية في الناتج المحل  ، بلغت مساهمة الت ارة ا2018ففي العام  ي اإلجمالي(.في الناتج المحل  

مليار نوالر(، وهي نسبٌة فاقت مساهمة أي قطاٍع اقتصاني آخر، وال سيما الزراعة  3.6% )22الفلسطيني 

%( الذي يشمل التعليم والصحة 20%(، وفاقت مساهمة قطاع الخدمات )11.5%( والصناعة التحويلية )7.5)

% من 40حوالي  وحده القطاع الخاص مساهمة الت ارة الداخلية في وتبلغ والعقارات، وغيرها من الخدمات.

َيم  ة المضافة.الق 

إن استئثار الت ارة الداخلية بقرابة ربع إجمالي النشاط االقتصاني ليس أمًرا طبيعًيا في االقتصان الفلسطيني، 

ات يي منتصف التسعينوال يمثل مهارات اليد العاملة فيه. شهدت السلطة الفلسطينية في أيامها األولى ف

ارتفاًعا في مستوى الثقة لفترة قصيرة أسهَم في زيانة قوة قطاع الصناعة التحويلية نسبًيا. غير أن  سنوات 

ما  ا باستثناء قطاع اإلنارة العامة( قل صت القطاعات االقتصانية كلَّها تقريبً 2005-2000االنتفاضة الثانية )

فاتورة العاملين في القطاع العام كمالٍذ أخير الستحداث فرص يعكس تزايد المساعدات المخصصة لدفع 

 التوظيف.

وزيانة  ل النيوليبراليالتحو   بالتزامن تقريًبا مع 2006وبعد االنتفاضة الثانية، أخَذ نمٌط واضٌح يتبلور في العام 

ل م التحو  ومع ذلك، ظلَّت القطاعات اإلنتاجية الفلسطينية، رغ .فرص الحصول على االئتمان والقروض

النيوليبرالي، إم ا راكدًة أو آخذًة في التراجع، بينما ارتفعت مساهمة الت ارة الداخلية بأكثر من الضعف في 

َل النيوليبرالي عز َز وهذا ليَس مسَتغَرًبا ألن التحو  . (2018% في 22إلى  2008% في 10سنوات )من  10غضون 

وتحاول تفاني العقبات اإلسرائيلية وال تكان تكون  "تاللتتحاشى االح" أفضلية األنشطة االقتصانية التي

ى القطاعات اإلنتاجية الوضع الراهن المتمثل في ومن جهة أخرى، تتحد   .مساءلًة أمام الشعب الفلسطيني

 .حاسمًة بالنسبة إلى قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية ية التي ت عد  السيطرة اإلسرائيلية على الحدون البر  
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 1997في  39600االت اهات التي أظهرها التعدان تزايد عدن المنشآت العاملة في الت ارة الداخلية من وتكشف 

% من جميع 53، على التوالي. وفي المتوسط، تمثِّل هذه األرقام 2017و 2007في  81260و 56993إلى 

 المنشآت االقتصانية العاملة في االقتصان الفلسطيني. 

كان  1987في  من إجمالي القوى العاملة %40 التي بلغت "إسرائيل"لفلسطينية في فضاًل عن ذلك فالعمالة ا

لها تأثيٌر مزنوج على اندثار القطاعات اإلنتاجية وازنهار األنشطة المتصلة بالت ارة في االقتصان الفلسطيني. 

كانت أعلى من قد ف% عن أجور العمال اإلسرائيليين، 50فبالرغم من أن أجور الفلسطينيين كانت تقل بنسبة 

متوسط راتب الفلسطيني في االقتصان المحلي. وقد أغرى ذلك العماَل الفلسطينيين باالنخراط في السوق 

اإلسرائيلية، وأعطى نفعًة مصطنعة لألجور المحلية، وكبََّد المنت ين الفلسطينيين تكاليف إضافية. ومن جهة 

 وًة بين اإلنتاج والدخل على المستوى المحلي"، أي  أن ن "فبحسب األونكتا "إسرائيل"ثانية، أحَدَث العمل  في 

تسبَّب في زيانٍة كبيرة في القوة الشرائية ع زت القطاعات اإلنتاجية  "إسرائيل"نخَل العمال الفلسطينيين في 

ى ن، ما أن  راالمحلية عن مواكبته. وأ نفَق الدخل اإلضافي إمَّا على اإلنشاءات والبناء أو على زيانة الوارنات باط  

 .إلى مستوى غير مسبوق من الع ز الت اري

 

  اإلسرائيلي-ة والتجارة في السياق الفلسطينيالتبعيّ 

  د خيَر مثال للتبعية، إذ تنتقل  1967العالقَة بين االقتصانين الفلسطيني واإلسرائيلي منذ العام ت  س 

ر ال اهزة، والموارن البشرية )اليد الموارن الطبيعية )مثل األرض، والمياه، والمعانن(، والبضائع غي

ة الصنع من المركز، بينما تنتقل البضائع تام  -العاملة( من الطرف الفلسطيني إلى االقتصان اإلسرائيلي

 .االقتصان اإلسرائيلي إلى االقتصان الفلسطيني

  مليون  657مليون نوالر إلى  34ارتفع إجمالي الع ز الت اري الخارجي في االقتصان الفلسطيني من

 . 1967نوالر في السنوات العشرين األولى من االحتالل اإلسرائيلي بدًءا من العام 

  بل على العكس، بلغ الع ز  الت اري 1994لم يتغير هذا المنحنى بعد قيام السلطة الفلسطينية سنة ،

بعد  ق المساعدات الدولية ووفرة االئتمان، مدفوًعا بتدف  2019مليار نوالر في  5.5ذروته عند 

 ".إسرائيل"الت ارة مع  % من ذلك الع ز إلى55االنتفاضة الثانية، وي عزى 

 إسرائيل"كان أكثر من ثلثي الت ارة الفلسطينية مرتبًطا با  انينياتومنذ وقت مبكر حتى عقد الثم" .

% 75طه ما متوس   في "إسرائيل"اعتمدت الت ارة الفلسطينية على  ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية

 .% من صانراتها80وارناتها ومن 

  اشتملت الوارنات الفلسطينية من وقد هذه التبعية. عن  هماكلتاتنمُّ عمليتا االستيران والتصدير

مثل المالبس واألحذية  منت ات كانت ت نتج محلًيا في السابق في حاالٍت كثيرة على "إسرائيل"

الصانرات الفلسطينية شك لت هي  نية. إال أنوالمشروبات الغازية واألثاث والبناء وحتى البنون الصيدال

ت اليد العاملة الفلسطينية الرخيصة غل  است   1967 عاممثااًل واضًحا للتبعية. فمنذ بداية االحتالل  يًضاأ
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الغربية وغزة والقدس العمالة الفلسطينية ناخل الضفة  يًضاأ استغلت التي، "إسرائيل"للعمل في 

 .في ذلك النساء نالشرقية، بم

  ي رسل  رجال  األعمال اإلسرائيليون المنسوجات الخام إلى أرباب العمل الفلسطينيين المتعاقدين من

الباطن الذين يقومون بتوظيف النساء الفلسطينيات، ونفع أجور منخفضة لهن. ثم ت عان المنت ات 

فإن  سطينية. وهكذاا في األسواق الفلالنهائية إلى رجال األعمال اإلسرائيليين الذين يبيعونها غالبً 

كانت في الواقع منت ات وسيطة ذات  "إسرائيل"صانرات فلسطينية إلى  العديد من البنون التي ت عد  

فة، ة الصنع ومغل  ارتباطات إسرائيلية أ عيد بيعها في وقت الحق في السوق الفلسطينية كسلٍع تام  

َيمسلسلة  وذلك حتى يكسب الرأسماليون اإلسرائيليون من ال زء النهائي من ة. وبعبارٍة أخرى، كانت الق 

التبعية راسخًة لدرجة  أن التصديَر لم يكن ثمرَة قطاٍع إنتاجي مزنهر، بل كان نينامية مبنية على 

 .الرضوخ واإلذعان ي ني معظم ثمارها النظام اإلسرائيلي

 

 التكاليف االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي العسكري

 كامنة هذه وحدها التي عززت الت ارة الداخلية وقلَّصت القطاعات اإلنتاجية، لم تكن نيناميات التبعية ال

قٌة بذلها النظام  اإلسرائيلي لخنق النشاط االقتصاني الفلسطيني بموازاة بل صاحَبتها جهوٌن منس  

أن: "األولوية   1991لسنة  في تقرير ل نة سدانتمكين الت ار الفلسطينيين. وعلى سبيل المثال، جاء 

نت بمنافسة  لم ت عَط لتعزيز قطاع األعمال المحلي"، وأن "السلطات ت ثبِّط مثل هذه المبانرات كلما هدَّ

 ".الشركات اإلسرائيلية القائمة في السوق اإلسرائيلية

  اقتصانيًة في طابعها، وأسفرت عن  "إسرائيل"لقد كانت بعض األوامر العسكرية األولى التي أصدرتها

العاملة في الضفة الغربية وغزة، وفرض شبكة معقدة من اإلجراءات اإلنارية إغالق كافة المصارف 

بات من شبه المستحيل  لى يومنا هذا. وبسبب تلك القيونوالقيون على منح التصاريح ال تزال ساريًة إ

على الفلسطينيين أن ي نشئوا أعمااًل ت ارية أو يستورنوا آالت جديدة، بما في ذلك ألغراض البناء 

من تصاريح % 3 سوى على "إسرائيل"، لم توافق 2018و 2016نشاءات. ففي الفترة بين عامي واإل

تضاءلت قدرات  الضفة الغربية. وعالوًة على ذلك % من مساحة60في المنطقة )ج( التي تغطي  البناء

، رت القطاعات اإلنتاجية بشدةحيث تضر   2007المصالح الت ارية في غزة بسبب الحصار المفروض منذ 

  .2018و 2007في الفترة بين  مليار نوالر 16جاوزت  وتكبَّد االقتصان  خسائر

  وقد سمحت مذ اك بدخول بعض 1967على الت ارة الفلسطينية منذ العام  "إسرائيل"تسيطر .

عة الخفيفة الفلسطينية، مثل السمسم والتبغ والقطن، إلى األسواق المحاصيل والمنت ات المصن  

سياسة "ال سور  . وت عدُّ "إسرائيل"ا ضرورية للتصنيع وإنتاج الموان الغذائية في اإلسرائيلية ألنه

االقتصانية، فهي تسمح بحركة البضائع نون تقييد  "إسرائيل"جزًءا أساسًيا في استراتي ية  "المفتوحة

بين الضفتين الشرقية والغربية لنهر األرنن، بهدف "تفريغ" السوق الفلسطينية من بعض السلع 
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فلسطينية إلفساح الم ال للمنت ات اإلسرائيلية التي ال يمكن تصديرها إلى البلدان العربية بسبب ال

 ".إسرائيل"مقاطعة العرب لا 

 والسماح بحركة البضائع اإلسرائيلية نون قيون، تسببت سياسة   ،ومن خالل تفريغ السوق الفلسطينية

 ات اإلسرائيلية، إنتاًجا واستهالًكا، وعزَّزت نوَر "ال سور المفتوحة" في اعتمان الفلسطينيين على المنت

الت ارة  عند الت ار الرأسماليين الفلسطينيين األثرياء. بل إن  أصحاَب المنشآت االقتصانية الكبيرة 

. واستحوَذ بعض هؤالء ثروات بفضل االحتالل ورؤساء الغرف الت ارية في المدن الفلسطينية جنوا

مات ت ارية، وأخذوا يسوِّقون البضائع اإلسرائيلية. وألن مصالحهم متوازيٌة الت ار على امتيازاٍت لعال

 ممع مصالح الت ار اإلسرائيليين، وألنهم يميلون إلى استرضاء نظام االحتالل والتفاوض معه، فإنه

ون "   التي أصبحت مرتبطًة باالقتصان اإلسرائيلي". الشريحة االجتماعية األولىي عدُّ

 

 وسلو والتخّلي المستمر عن االستقاللية في صنع السياساتمرحلة ما بعد أ

 ن األولى من االحتالل اإلسرائيلي تنميَة القطاعات اإلنتاجية وأعاقت السنوات الخمس والعشر

ز فيها النشاط  االقتصاني على ت ارة السلع المستورنة، اإلسرائيلية في معظمها.  الفلسطينية، وتركَّ

 ر ي ذكر على هيكل االقتصان، لم يطرأ تغي  1994 عامنية وبعد تأسيس السلطة الفلسطي

   من ذلك أن السيطرَة على الحدون والموارن والترخيص في معظم األراضي الزراعية الفلسطينية  األهم

. وال تزال القطاعات اإلنتاجية تتضاءل، "ل"إسرائيال تزال بيد  -واألراضي الصالحة ألغراض التصنيع  -

 الت ارة الداخلية أكثر من أي وقت مضى. بينما تتزايد أهمية

   ى الوضع الراهن، ابتعدت النخبة  االقتصانية عن النشاط االقتصاني اإلنتاجي الذي من شأنه أن يتحد

واختارت أن تستثمَر في قطاعات الخدمات والتمويل واالستيران. فلم ينشأ النفوذ االقتصاني 

ليج من األنشطة المتصلة باإلنتاج، وإنما من األرباح للرأسماليين الفلسطينيين المرتبطين بدول الخ

على البضائع اإلسرائيلية، والسيطرة على االحتكارات  حقوق االستيران الحصرية"ن التي جنوها م

 ".الكبيرة

  ومن ناحية عدم المساواة في الدخل ن د أن الت ارة الداخلية كانت األسوأ أناًء مقارنًة بالقطاعات

 األخرى.
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  الصة والتوصياتالخ

وفيما يلي توصيات موجهٌة إلى المؤسسات المالية الدولية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 

 :وكذلك الم تمع الدولي ووكاالت المعونة بعمومها، لدعم حق االقتصان الفلسطيني في تقرير المصير

 ئيلي ت قوِّض كلَّ َأمٍل في تنمية االقتصان إنراك  أنَّ العالقَة بين االقتصانين الفلسطيني واإلسرا

الفلسطيني. بل إن االفتراض بأن الديناميات التي تحكم العالقة بين االقتصانين هي نفسها نيناميات 

 .السوق الحرة هو افتراٌض خاطئ وسخيف

   المناطق  ، بما فيهانة بالضم  توجيه المساعدات الدولية لدعم المزارعين الفلسطينيين في المناطق المهد

 رة من المستوطنات اإلسرائيلية وال دار.المتضر  

  ممارسة الضغط على النظام اإلسرائيلي لتيسير إصدار التراخيص في المنطقة )ج(، بما فيها تراخيص

 تشييد المباني السكنية والت ارية.

 حثين والبا مراكز البحوث المستقلة تمكين صناعة السياسات الفلسطينية المستقلة من خالل نعم

المستقلين والنقابات العمالية وممثلي الفئات المغيَّبة في العانة عن عملية صنع القرار، مما يشمل النساء 

افة وجماعية خاضعة للمساءلة يشارك وال بد من تحقيق ذلك بواسطة عملية شف   .والشباب والالجئين

 فيها جميع أصحاب المصلحة الفلسطينيين.

  ى الفلسطينيون السيطرَة على ل ت نهي احتاللها لكي يتول   إلسرائيليةاممارسة الضغط على الحكومة

 سياساتهم االقتصانية.

   الفلسطيني. ازنهار القطاع الخاص ي أيًضا إلىإنراك  أن إنهاَء االحتالل اإلسرائيلي سيؤن  
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    الرصد اإلستراتيجي

 –ة المواكبة المستمّر  -

  

لعام التركي استطالعات للرأي ا

 حول أميركا وروسيا

  

 
 

 

 

  
 

 

 الموضوع
 

التركي بإجراء استطالعات رأي مع مختلف  Aredaقام مركز أبحاث  2021أيار وحزيران من العام  يخالل شهر

والواليات  وروسياالفئات من المواطنين األتراك تناولت عالقة تركيا بكل من حلف شمال األطلسي )الناتو( 

 ة.المتحد

 

  خالصة

 

 1: 2021حزيران  10ستطالع حول الناتو بتاريخ االدراسة األولى: 

  قواعد  منهم إلى ٪70.4ينظر ٪ من المواطنين أن الناتو ال يحمي مصااااالح تركيا، بينما 84.6يعتقد

 .الناتو في تركيا على أنها مشكلة أمن قومي

 ئل في االستطالع "هل تعتقد أن الناتو يحمي مصال س  ن شاركي% من الم84.6ح تركيا؟" أجاب عندما 

 .با "ال"

   باااااا "ال" على سؤال "هل تعتقد أن الناتو سيقف إلى جانب تركيا في حرب محتملة بين 78.3أجاب ٪

 تركيا ونولة غير عضو في الناتو؟".

  رفضوا ذلك٪ 46.3في مقابل  ي ب أن تترك تركيا الناتو % من المشاركين على أنه53.7وافق. 

    من 69.5 أجاب، "هل تستطيع تركيا ضمان أمنها إذا غانرت الناتو؟"ئل في االستطالع، وعندما س ٪

 أجابوا بكال.  ٪30.5مقابل  نعمالمشاركين ب

                                                           
ستهدفت 1 سة األولى  ا سي )الناتو( وتركيا. تم األخذ في  2477الدرا شمال األطل ًصا وبحثت في العالقة بين منظمة حلف  شخ

مقاطعة تم  26االعتبار ال نس والعمر والتعليم والحالة االجتماعية واالقتصاااانية للمواطنين المساااتهدفين الذين توز عوا على 

 الذي يمثل تركيا بأكملها. NUTS-2 المناطق اإلحصائياختيارها وفًقا لنظام تقسيم 

 

 

 :إعـــــــــداد مديرية الدراسات اإلستراتيجية
 

 :تاريخ النشر 2021حزيران  11
 

 :الرقـــــــــم 46/2021
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   شك سؤال "هل ترى أن قواعد الناتو في تركيا ت % من 70.4 أجابل تهديًدا لألمن القومي؟"، رنًا على 

 ."نعملمشاركين با "ا

   لى السااؤال "ما هي الدولة األكثر موثوقية بين الدول األعضاااء في الناتو؟"، مة عوفًقا لإلجابات المقد

٪ وال بل األساااون بنسااابة 20.4تليها الم ر بنسااابة  ،%21.7المرتبة األولى بنسااابة  في ألمانيا حل ت

 ٪.9.6٪ وألبانيا بنسبة 12.1

  يدافع عن مصااااالح هيكل ٪ من المواطنين بأنه "82.4هو الناتو؟" أجاب ما رأيك بعلى سااااؤال "رنًا

 ".الواليات المتحدة

 

 2021:2حزيران  7ستطالع حول عالقة تركيا بكل من روسيا والواليات المتحدة بتاريخ االدراسة الثانية: 

 ئل "كيف ت % من المسااات يبين "هناك شاااراكة 58.2العالقات بين روسااايا وتركيا"، قال  رىعندما سااا 

"تعاون وثيق"، أنها % 6.5و"تعاون"،  ن أنها عالقةمن المشاااااركي %10.5 بينما اختاراسااااتراتي ية". 

 ".عدائية" قالوا إنها عالقة %11.4و"مشاكل"، اعتبروها  %9و"ال تعاون وال مشاكل"، أنها % 4.5و

 من الخيارات التالية يصف الواليات المتحدة على أفضل وجه فيما يتعلق بعالقتها  "أي   رنًا على سؤال

قال  جاب % من الم35.5مع تركيا"،  ما أ ها". بين مان علي ها ٪32.8شااااااركين "ال يمكن االعت لة  أن "نو

"نولة فقط قالوا إنها  %1و"نولة معانية" % أنها 12.4و "شااريك اسااتراتي ي"% أنها 18.3و مسااتعمرة"

 .صديقة وحليفة"

  نعم" على سؤال "هل تعتقد أن تركيا ي ب أن تتعاون مع روسيا في "با % من المشاركين 64.1أجاب

% أجابوا بنعم عندما كان السااااؤال عن التعاون مع الواليات 27.8في مقابل  تها الخارجية؟"سااااياساااا

 المتحدة. 

   نولة  سؤال المشاركين "إذا كنت ستختار بين الواليات المتحدة األميركية وروسيا أي   في الدراسة تم

 .يات المتحدة% الوال21.1وروسيا  %78.9اختار ر تركيا عالقات أكثر معها". ترغب في أن تطو  

 

 20213أيار  4حول مدى صداقة الواليات المتحدة األميركية لتركيا بتاريخ  استطالعالدراسة الثالثة: 

 ال" من المشاركين با ٪94.5"هل تعتقد أن الواليات المتحدة صديقة لتركيا؟". أجاب  رنًا على سؤال". 

  واليات المتحدة هي الشريك والحليف سؤال "هل تعتقد أن ال% من المشاركين بالنفي على 93.3أجاب

 االستراتي ي لتركيا؟". 

                                                           
 االستطالعتناولت هذه الدراسة الشراكة اإلستراتي ية مع الواليات المتحدة وروسيا في السياسة الخارجية التركية. شارك في  2

 .2021حزيران  10-1شخص في الفترة ما بين  2100
  شخًصا من مختلف فئات المواطنين األتراك. 1895نة ال ماعية". شارك فيها ى باإلباسم  أجريت هذه الدراسة تحت عنوان "ما ي   3
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   ركي بايدن؟". يبل الرئيس األمى بيان اإلبانة ال ماعية لألرمن من ق  سم  على ما ي   عند سؤال "كيف ترن

 ٪ إنهم وجدوا ذلك صحيًحا. 9.1ن أنه خطأ، وقال لمشاركي٪ من ا90.9وجد 

  للضغط على تركيا سياسًيا اإلبانة األمنية هو موقف بايدن منمن المشاركين أن % 91يعتقد. 

 قف بايدن امن رنون الفعل التالية تعتقد أن على تركيا أن تتخذها مقابل مو "أي   عن عند سااااؤالهم

الرن "% منهم 35.1 "، واختارإغالق القواعد األميركية في تركيا"٪ من المشاااااركين 58.8اختار  هذه؟"

 إنه ي ب أال يكون هناك رن فعل. لمشاركينمن ا %6.1بينما رأى ، "نبلوماسياً 
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    الرصد اإلستراتيجي

 –ة المواكبة المستمّر  -

  

م نفسه الشرق األوسط ينظّ 

 بعيًدا عن أميركا

  

 
 

 

 

  
 

 

 الموضوع
 

، موقع ريسبونسيبل 1تشاس فريمانالشرق األوسط" للكاتب مقال بعنوان "تالشي "السالم األميركي" في 

 .20212حزيران  8ستيت كرافت )التابع لمعهد كوينسي األميركي(، 

 

  الخالصة

 

بمثابة ال ولة االفتتاحية لله وم الغربي الصانم على غرب آسيا وشمال  1798كان غزو نابليون لمصر عام 

الحال في الثقافات األخرى التي تعتز  بنفسها، والتي تراجعت أيًضا  إفريقيا، قلب الحضارة اإلسالمية. كما هو

بسبب اإلمبريالية األوروبية مثل الصين والهند، فإن  الكثير من الديناميكيات السياسية في الشرق األوسط 

هينة مع الغرب. لكن بينما تس تعيد مدفوعة اآلن برنون الفعل القومية على اإلذالل الناجم عن المواجهة الم 

ا، لم ي د الشرق األوسط بعد عالًجا لمخل فات ما بعد الهند، مثل اليابان قبلهما ثقتها بنفسهالصين وكٌل من 

 .االستعمار

                                                           
تشاس فريمان هو نبلوماسي أميركي سابق، بدأ مسيرته المهنية كمترجم خاص للرئيس األميركي ريتشارن نيكسون خالل  1

 1993، وبين عامي 1992و 1989شغل منصب السفير األميركي في السعونية بين  ا، والحقً 1972الشهيرة للصين عام  زيارته

شغل منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون األمنية واإلقليمية. بعد تقاعده حصل على منصب إناري في المركز البحثي  1994و

ح باراك أوباما عام  لشغل منصب "رئيس م لس االستخبارات الوطنية" لكن اضطر إلى  2009"الم لس األطلنطي"، وكان مرش 

 انتقانات وه وم اللوبي اإلسرائيلي العنيف عليه واتهامه بمعاناة "إسرائيل".سحب الترشيح بسبب 
2 Chas Freeman, “The fadeout of the Pax Americana in the Middle East”, Responsible Statecraft, June 8, 2021. 

https://responsiblestatecraft.org/2021/06/08/the-fadeout-of-the-pax-americana-in-the-middle-east/ 

 

 

 :إعـــــــــداد مديرية الدراسات اإلستراتيجية
 

 :تاريخ النشر 2021حزيران  14
 

 :الرقـــــــــم 47/2021

 

https://responsiblestatecraft.org/2021/06/08/the-fadeout-of-the-pax-americana-in-the-middle-east/


28 
 

هناك اتفاق واسع النطاق في المنطقة على أن  هذا العالج يكمن في نوع من ت ديد التقاليد اإلسالمية وأنماط 

نها وتطب قها ممارسات الشورى، أم أمير فاضل يعمل م الم تمعات اإلسالمية وسييَ الحكم. هل ق   اساتها تحد 

ي الديمقراطية البرلمانية، فهل هناك نور تبن   بالتنسيق مع العلماء، أم عالم نين في والية الفقيه؟ إذا تم  

راطية المسيحية في أوروبا؟ إذا كان اإلسالم هو ال واب، فهل سيكون هو للن َسخ اإلسالمية لألحزاب الديمق

نفسه في كل من الم تمعات الشيعية والسن ية؟ إذا لم يكن اإلسالم هو ال واب، فهل العسكرية العلمانية 

 لدول مثل مصر بديل قابل للتطبيق؟

تها د شعوب المنطقة المسلمة ضال يكافح الشرق األوسط ل عل الحضارة اإلسالمية عظيمة مرة أخرى. لم ت 

ر االضطراب العالمي ال ديد الشرق األوسط إلى  بعد، لكن من الحماقة االفتراض أنهم لن يفعلوا ذلك. لقد حر 

ال هات الفاعلة الرئيسية في وحد كبير من التدخ الت اإليديولوجية والتدخ الت العسكرية للقوى العظمى. 

تبتعد بشكل  -ملكة العربية السعونية وتركيا واإلمارات العربية المتحدة "إسرائيل" والم مصر و -المنطقة 

عاة السابقين من القوى العظمى، وهم يقومون بتنويع عالقاتهم مي، عن الر  يَ متزايد، بسبب افتراق مصلحي وق  

 .والعسكرية الدولية للتحوُّط واالستفانة من التحو الت في التوازنات العالمية للقوة االقتصانية والسياسية

تشير وتفتقر اآلن إلى الطموحات خارج حدونها.  موطن القوى اإلمبريالية المفترسةأوروبا التي كانت ذات يوم 

ظواهر مثل "البريكست" إلى أن أوروبا، بعيًدا عن توح دها لممارسة إسقاط القوة، ستظل  مهمَّشة بسبب 

تستعيد ويا عن قرون من ال هون لتبن ي هوي ات أوروبية. تخل ت روسيا وتركلقد انشغالها بتناقضاتها الداخلية. 

تركيا صالتها بالشرق األوسط الذي رفضها منذ أكثر من قرن. فيما استأنفت روسيا نورها الدبلوماسي 

ت المملكة العربية السعونية إلى "إسرائيل" واإلمارات في المستقل والفريد في المنطقة. في حين انضم  

 ركي أو غيره مع إيران. معارضة أي تقارب أمي

سًيا والضعيفة تزامن صعون الصين وانبعاث روسيا مع التدهور االجتماعي واالقتصاني في أميركا المشلولة سيا

قومية وأكثر حزًما. است ابت الواليات المتحدة لالنحدار الواضح في قو تها وجاذبيَّتها باإلعالن عن مالًيا، ولكن ها 

ي سياسات المواجهة ت اه كل من العظمى" والعمل على هذا األساس من خالل تبن  تكريسها لا "تنافس القوى 

الصين وروسيا. ارتفعت التوت رات العسكرية بين الواليات المتحدة والصين إلى مستويات شوهدت آلخر مرة 

في الخمسينيات من القرن الماضي، في حين أن  التوت رات مع روسيا أكبر من أي وقت مضى منذ أوائل 

الثمانينيات. لكن تركيز "التنافس بين القوى العظمى" ال ديد، على وجه الخصوص، ليس في الشرق األوسط 

 في أوكرانيا ومضيق تايوان. -ولكن في أماكن أخرى 

إلى تقليل االهتمام األميركي بالشرق األوسط. وكذلك  -لى آسيا عخاصة  -هذا التحو ل في التركيز  وقد أن ى

مشاركة األكبر في المنطقة نتي ة التدخ الت الفاشلة في أفغانستان والعراق وليبيا والصومال كان النفور من ال

هناك أسباًبا موضوعية أيًضا. تظل  إمدانات الطاقة في الخليج العربي ضرورية لالزنهار  وسوريا. ولكن  

ير الهيدروليكي الواليات العالمي، لكن االقتصان األميركي لم يعد يعتمد عليها بشكل مباشر. لقد جعل التكس
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يبدي األميركيون اآلن القليل من االهتمام والمتحدة المنتج البديل الفعلي في سوق النفط والغاز العالمي. 

بأي ازنهار بخالف ازنهارهم. ونتي ة لذلك، ال يزال عدن قليل من الخارج يرى الواليات المتحدة كحارس 

يمكن االعتمان عليه لالستقرار  ضامنكفي الشرق األوسط أو  موثوق للوصول العالمي إلى إمدانات الطاقة

 .السياسي في المنطقة

كانت المهمة األساسية للوجون البحري األميركي في الخليج وبحر العرب هي حماية الوصول العالمي إلى 

في  استهداف إيران. أن ى فشل التدخ ل العسكري األميركي يالطاقة في المنطقة، أما اآلن فه إمدانات

أفغانستان بالتغل ب على المقاومة اإلسالمية والنتائج الكارثية للتدخ ل األميركي في العراق إلى التقليل من 

قرار إنارة بايدن بخصوص االنسحاب من أفغانستان وي عتبر قيمة الحماية العسكرية األميركية لدول المنطقة. 

 تأكيًدا لتراجع أميركي مستمر.

م نول المنطقة بشكل  بينما تتراجع واشنطن عن الشرق األوسط عقلًيا وسياسًيا واقتصانًيا وعسكرًيا، تتقد 

متأخ ر لتسوية نزاعاتها بمفرنها، بما في ذلك محاولة تنحية المواجهات التي جعلت السياسات األميركية منذ 

ليهم الم ازفة مع انحسار الدعم األميركي، هم يدركون أنه ي ب عوفترة طويلة معال تها أمًرا مستعصًيا. 

السياسية لحماية مصالحهم. إنهم يفعلون ذلك بشكل متزايد نون التنسيق مع الواليات المتحدة أو أي قوة 

 .عظمى أخرى خارج منطقتهم

ة للعالقات في المنطقة. ما تسم   لذلك ى "اتفاقات إبراهام" هي أحد األمثلة. وقد نشهد إعانة تشكيل مهم 

نها نليل على النفوذ الدبلوماسي األميركي، لكن جرى تسهيل إعالنها من خالل رو جت إنارة ترامب لها على أ

المتصوَّر لقوة ونفوذ الواليات المتحدة. وبداًل من التأكيد على نور الواليات المتحدة كوسيط بين الدول  المد  

ها. ربما ئمن ورا. ثم هناك مثال مصالحة السعونية مع قطر، واإلمارات عنه.استغنوا  "إسرائيل" العربية و

واآلن تستيقظ مصر من الغيبوبة الدبلوماسية التي أوقعتها بها التشن  ات الداخلية على مدى العقد الماضي. 

ن االعتمان على إيران. ويشارك العراق في ميبدو أن  القاهرة تحاول إقامة عالقات مع العراق لتزويده ببديل 

ط بمحانثات بين إيران والسعونية.  طل ع األرنن إلى مصر والعراق والمملكة العربية السعونية يتوالتوس 

لديها اآلن وجون فتركيا أما للحصول على نعم ضد "إسرائيل" التي لم تعد خاضعة لسيطرة الواليات المتحدة. 

 عسكري في قطر يحيط بالمملكة العربية السعونية، ووجون في السونان، يحيط بمصر وكذلك المملكة. 

قة االنسحاب األميركي الذي طال انتظاره من أفغانستان تأكيًدا على حاجتها لفطم نفسها تعتبر نول المنط

يبدو أن معظمهم اآلن وعن االعتمان على الواليات المتحدة أو القوى الخارجية العظمى األخرى من أجل أمنها. 

رجية مستقلة ترتكز يستخدمون عالقاتهم مع الرعاة الخارجيين كمساعدة مؤقتة النتقالهم إلى سياسات خا

 .على المصلحة الذاتية الواقعية
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من جانبها، ال تزال الواليات المتحدة متور طة في حيل القوى اإلقليمية مع روابط عرضية أو مناسبة فقط 

لتنافس القوى العظمى. يعكس استعدان اإلمارات والبحرين إلقامة عالقات علنية مع "إسرائيل" اعترافهما بأن 

م والء ال ميع باستثناء عدن قليل من السياسيين األميركيين ويمكن أن توف ر تحو ًطا فعااًل ضد "إسرائيل" تحك

ات  ات العسكرية اإلسرائيلية هي من أحدث المعد  انخفاض الدعم األميركي في مواجهة إيران. بعض المعد 

للفلسطينيين إلى تطويرها  ى إخضاع "إسرائيل"أن  وويمكن أن توف ر بدياًل للمشتريات من الواليات المتحدة. 

ألحدث األنوات والتقنيات في العالم لتشغيل نولة بوليسية. لكل هذه األسباب، وجدت الحماية السياسية 

 .اتها اآلن سوًقا جاهًزا بين نول الخليج العربيةاإلسرائيلية ومعد  

تة الدول العربية التي وافقت على االنفراج مع "إسرائيل" فعلت ذلك بسخرية رًنا ع لى مخاوف سياسية مؤق 

وليست طويلة األمد. إن متانة "اتفاقات أبراهام" أبعد ما تكون من تأكيدها. إنها تمنح "إسرائيل" فرصة لكي 

كما  -ي نَظر إليها على أن ها جزء طبيعي من المنطقة، وليس كغرسة أوروبية استعمارية جديدة فيها. لكن 

ح األحداث األخيرة  ة للعرب الذين تحكمهم ت علها بغيضة من الناحية فإن  اإلساءة  -توض  اإلسرائيلية المستمر 

األخالقية حتى ألولئك الذين ليس لديهم ولع بالفلسطينيين. وقد امتد جزء من هذه العدوى إلى الواليات 

ر لطالما خف ف الدعم األميركي غي .المتحدة، منهية أي احتمال للوساطة األميركية بين "إسرائيل" وأعدائها

المشروط عن اإلسرائيليين أي ضغوط التخاذ قرارات بشأن كيفية تأمين مستقبلهم. لكن السياسات األميركية 

تتضاءل بسرعة نسبة تأييد "إسرائيل" بين كل من وواإلسرائيلية بشأن القضايا اإلقليمية لم تعد متطابقة. 

وأوروبا، وكذلك قدرة الواليات المتحدة  اليهون والمتعاطفين السابقين من غير اليهون في الواليات المتحدة

 على إعفاء "إسرائيل" من القانون الدولي وأحكام أولئك الذين أساء إليهم سلوكها.

ن حت الصهيونية اآلن في جعل حل الدولتين مستحياًل، وبموجبها، تتحك م "إسرائيل" في أربع فئات من 

 :الموضوعات

 املة في نيمقراطية "إسرائيل" المنقسمة.المواطنون اليهون الذين يشاركون مشاركة ك 

 .المواطنون العرب المهم شون سياسًيا والذين يتعر ضون للتمييز 

  العرب الذين جعلتهم السياسات اإلسرائيلية عديمي ال نسية ومحرومين من حقوقهم ويعيشون في

 ظل طغيان االحتالل العسكري الموجَّه نيمقراطًيا. 

 ين من بقية فلسطين، الذين تحاصرهم "إسرائيل" وتخضعهم لحمالت سكان غزة، ومعظمهم من الالجئ

 عسكرية وحشية تهدف إلى ترويع المعارضين وقتلهم.

مثل نظام وهو غالًبا ما ي قارن هذا النظام اإلسرائيلي بنظام الفصل العنصري. إنه أكثر قسوة من نواحٍ كثيرة. 

ا من أجل حقوق اإلنسان والحقوق المدنية ألولئك الذين الفصل العنصري يول د تدري ًيا نضااًل مدعوًما نوليً 

. في هذا الصدن، ليس من المهم أن يبدأ "الملو نون" أخيًرا في لعب نور في السياسة األميركية هميضطهد

بشكل يتناسب مع أعدانهم ونسبة المشاركة في االقتراع. هم يعرفون العنصرية عندما يرونها. وما يرونه 

سلسلة ال نهاية لها من األمثلة المرو عة على ذلك. لم تعد "إسرائيل" اليوم قانرة على في "إسرائيل" هو 
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َيماالنعاء بمصداقية أنها تشارك  د "إسرائيل" أو التطل عات األخالقية لألميركيين أو األوروبيين. إذا لم تع الق 

بالفعل عن معظم العالم. بعد فسوف ت د نفسها بمرور الوقت بعيدة عن الغرب كما هي  إلى األعراف الغربية

 أن خلَقْتها الصهيونية، تواجه "إسرائيل" اآلن الحاجة إلى ت اوزها.

يش ِّع عدم اليقين المتزايد بشأن استمرار الدعم األميركي ربما كما كان الحال في بعض الدول العربية، 

ة من أجل السالم. ي ب على كل "إسرائيل" على االعتراف بأن  بقاءها على المدى الطويل يعتمد على المخاطر

 من يهتم بمستقبل "إسرائيل" أن يأمل في ذلك.

ال يمكن إنكار أن  المملكة العربية السعونية فقَدت مركزي تها في سياسة الواليات المتحدة ت اه الخليج الفارسي، 

لت باإلمارات العربية المتحدة من نواٍح عديدة في هذا الدور. لدى اإلمارات ا لعربية المتحدة انفتاح واست بد 

ونيناميكية ال يمكن للمملكة أن تضاهيهما. وفي الوقت نفسه، فإن خطوة أبو ظبي البراغماتية التراجعية عن 

ية طويلة األمد مع "إسرائيل" أكسبتها سمعة الحروب في سوريا واليمن واستعدانها للكشف عن عالقاتها السر  

ن  إفأقرب إلى الواليات المتحدة، على الرغم من أن ها أصبحت ورجية. اإلنارة الذكية والمستقل ة لشؤونها الخا

نت أيًضا.  هاعالقات  مع الصين والهند وروسيا تحس 

عت إيران  الفراغ السياسي الذي خلقته ال هون األميركية الفاشلة  ءبقوة نفوذها اإلقليمي من خالل ملوس 

ع ال واليات المتحدة في "الحرب العالمية على اإلرهاب" إلى كل لتغيير النظام في العراق وسوريا. كما أفان توس 

فين السن ة. أصبح عمالء إيران يشملون  ركن من أركان العالم اإلسالمي تقريًبا إيران، وإن لم يكن بقدر المتطرِّ

الحكومة في سوريا، والميليشيات في العراق ولبنان واليمن، والمتعاطفين في البحرين، والديمقراطيين 

ن وميين السن ة في حركة حماس المحاَصرين في غزة. اإلسال ى جيرانها تهد  اله مات اإليرانية "إسرائيل" وتتحد 

ز كثيًرا على تنافس القوى العظمى إيران العرب السن ة. ولكن ، مثل ال هات الفاعلة اإلقليمية األخرى، لم تعد ترك 

ز على التفا عالت مع الدول والشعوب األخرى في منطقتها، من أجل الهيمنة في الشرق األوسط بقدر ما ترك 

 .مناف ستها التقليديةتركيا بما في ذلك 

كان من الممكن تحليل الشرق األوسط من حيث  نائي القطب الفريد للحرب البارنةالنظام العالمي الث أثناء

امل أو بسيط. كل ال يصلح أي بناء تحليلي شاآلن توافق الدول المكوِّنة له مع قوة عظمى واحدة أو أخرى. 

نولة في المنطقة تتعامل بشفافية مع نفسها، وليس عبر الراعي الخارجي. وقد أتاح ذلك فرصة لموسكو للعب 

ن في المنطقة، وهذه المر   ًرا لل هون اإلقليمية لتقليل التوت رات نور مت دِّ ة بصفتها عضًوا نبلوماسًيا ماهًرا وميسِّ

قديم خدماتها كموف  ق، على الرغم من عدم تحقيق نتائج ملحوظة حتى بدأت بكين أيًضا بتووحل النزاعات. 

 اآلن.

عونة ظهور روسيا وزيانة انخراط الصين في الدبلوماسية اإلقليمية ال ي عل الشرق األوسط ساحة "تنافس إن 

فسات القوى العظمى" التي يصر  العسكريون األميركيون على ضرورة تحديدها للشؤون الحالية. تتول د المنا
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الثنائية والديناميكيات الدبلوماسية في الشرق األوسط اآلن في المنطقة نفسها. إن "السالم األميركي" يتراجع 

إلى التاريخ، جنًبا إلى جنب مع العصر الذي يمكن فيه ألي قوة عظمى خارجية اإلشراف على التفاعالت بين 

فوذ ألحد بل م ال نفوذه شرق األوسط اآلن ليس م ال نالعرب واإليرانيين واإلسرائيليين واألكران واألتراك. ال

 .الخاص به
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 )قبل هب ة سيف القدس وبعدها(.  2021عام اآلخران و 2019عام  احده، أ1948

 
 

  الخالصات

لية لنتائج ة أو  ي مركز مدى الكرمل ن. عميد صعابنة )قراءبدأت الندوة بالتذكير بمقال سابق للباحث المشارك ف

ص فيه آنذاك إلى أن  هناك توج َهين اثنين في الم تمع الفلسطيني في الداخل المحتل: ( خل2019استطالع 

هذه األرقام أن ه يؤي د االندماج وتوج ه يؤي د التنظيم ال ماعي للفلسطينيين. وقد اعتبر الدكتور صعابنة توج  

أسباب هذا  انقساًما واضًحا حول التوج هين في الم تمع الفلسطيني في الداخل، وبرأيه أن  من أهم   تعكس

% تقريًبا من 50قد أظهرت أن   2019وكانت نتائج استطالع عام  االنقسام هو السياسة الليبرالية اإلسرائيلية.

طيني في الداخل خصوًصا من خالل رضا كافًيا عن التمثيل السياسي الفلس ونالم تمع الفلسطيني ال يملك

"ل نة المتابعة العليا لل ماهير العربية في الداخل"، التي أي دت نسبة عالية منهم انتخاب أعضائها ورئاستها 

ليلة لديها ال مباالة بالمشاركة كان الفًتا أن  نسبة غير ق 2019في استطالع عام و بشكل مباشر من ال ماهير.

 لسياسية.االحت اجات الشعبية افي 

                                                           
ه في مدينة حيفا  2000مركز مدى الكرمل، أو "المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية" هو مركز تأسس عام  1 ومقر 

أن هذا المركز، بحسب معلومات إلى تقول إنارة المركز أن ه مؤسسة بحثية مستقلة وغير ربحي ة. وينبغي أن نلفت  المحتلة.

 خاصة، ممو ل من عزمي بشارة ومؤسسات جورج سورس. 
لتقرير مستقاة استطالع الرأي األخير الذي أجراه المركز بعد الهب ة لم ي نَشر بعد بشكل رسمي، وكل األرقام التي سترن في هذا ا 2

ث به المشاركون في الندوة، الذين اطلعوا على نتائ ه بشكل فرني قبل عقد الندوة.  مما تحد 

 

 

 :إعـــــــــداد مديرية الدراسات اإلستراتيجية
 

 :تاريخ النشر 2021حزيران  18
 

 :الرقـــــــــم 48/2021
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 أوًلا نعرض أبرز نتائج االستطالع:

 

 ما مدى رضاك عن أداء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في "إسرائيل"؟

 النسبة العدن ال واب

 %5 21 راض جًدا

 %38 153 راض

 %23 90 غير راض

 

لتحقيق ذلك في ظل  هو الخيار األنسبا، حسب رأيك ما من أجل النهوض بالمجتمع العربي اجتماعًيا وسياسًيا واقتصاديً 

 الوضع الراهن؟

 الهب ةبعد  2021 الهب ةقبل  2021 2019 ال واب

 %47 %45.80 %46 تنظيم العرب بشكل جماعي من خالل بناء مؤسسات وطنية

 %45 %45.00 %43 االندماج في الدولة والم تمع اإلسرائيلي بشكل كامل

 %7 %7.30 %8 دم الشخصيالتركيز على المصلحة الشخصية والتق

 %2 %1.90 %2 ال اعرف

 

 اإلسرائيلية؟-ما هو الحل السياسي األنسب برأيك للقضية الفلسطينية

 النسبة العدن ال واب

 %23 92 مًعا نوالفلسطينييحل الدولة الواحدة لليهون 

 %44 177 حل الدولتين لشعبين

 %22 90 يهانولة لكل موطنى لإ "إسرائيل"حل الدولتين مع تحويل 

 %10 42 ال يوجد

 %100 400 الم موع

 

 اإلسرائيلية؟-ما هو الحل السياسي األنسب برأيك للقضية الفلسطينية

 الهب ةبعد  2021 الهب ةقبل  2021 2019 ال واب

 %25.10 %23 %19 مًعا نوالفلسطينييحل الدولة الواحدة لليهون 

 %51.10 %44 %36 حل الدولتين لشعبين

 %20.70 %22 %33 نولة لكل موطنيهاى لإ "إسرائيل"لتين مع تحويل حل الدو

   %10   ال يوجد
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 الشعبية في المجتمع العربي في "إسرائيل"؟ الهّبةما هو برأيك العامل المركزي الندالع 

 النسبة ال واب

 %61 احالشيخ جر   أحداث المس د األقصى وحي  

 %15 واجهة ال ريمة والعنفالغضب من تخاذل الشرطة والدولة في م

 %21 تقصير الدولة ت اه المواطنين العرب في م االت الحياة المدنية

 %0 تعاظم نور الحركات الشبابية في االحت اج الشعبي

 %1 تهويد المدن الساحلية واللد والرملة

 %0 العدوان على قطاع غزة

 %2 آخر

 %100.00 الم موع

 

 

 حزاب العربية في الحكومات اإلسرائيلية؟د دخول / انضمام األهل تؤيّ 

 النسبة   ال واب

 0 0 عرفأال 

 %24 %23 ال

 %74 %76 نعم بكل تأكيد

 

 

 جل تقديم المساعدات؟أكورونا من  أزمةما هو موقفك من دخول الجيش اإلسرائيلي للبلدات العربية خالل 

 النسبة ال واب

 %19.90 اد بتاتً ال أؤي  

 %28.50 ظد ذلك بتحف  أؤي  

 %51.30 د ذلكأؤي  

 

 

 الشعبية؟ الهّبةما مدى رضاك عن أداء أعضاء الكنيست العرب خالل 

 النسبة ال واب

 %43 بالمرة غير راٍض 

 %25 غير راٍض 

 %27 راٍض 

 %5 جًدا راٍض 
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 :2021و 2019ثانًيا: على صعيد المقارنات بين نتائج استطالعات 

  موعة التي تميل أكثر إلى االندماج في "الدولة اإلسرائيلية" هي أن  الم  الالفت 2019في استطالع

 44ذات مي زات تعليمية متدن ية أكثر من الم موعة التي تميل إلى التنظيم ال ماعي المنفصل. )نسب 

 % تقريًبا(.46و

  م ن يميل للتنظين يميل لالندماج ومَ حصل انقالب في األرقام بين مَ  الهب ةما بعد  2021في استطالع

 ال ماعي في الم تمع الفلسطيني.

 

 :الهّبةن كان مع تنظيم جماعي قبل م  

 ن أصحاب شهانات التعليم االبتدائي% م  38 -

 ن ذوي التعليم اإلعداني % م  35 -

 ن الحاصلين على لقب أول )بكالوريوس(% م  50 -

 وما فوق )ماجستير ونكتوراه( ن الحاصلين على لقب ثانٍ % م  70 -
 

 :الهّبةنظيم جماعي بعد ن كان مع تم  

 ن أصحاب شهانات التعليم االبتدائي % م  42 -

 ن أصحاب شهانات اللقب الثاني وما فوق% م  33 -

 

هذه الم موعات أنركت مصدر التهديد ومصدر الدعم. أصحاب الشهانات  :تفسير المشاركين في الندوة

ض أيار الفائت( وتعر   18حصل اإلضراب )م االقتصاني المنخفض ولذلك عندما االبتدائية يعملون في السل  

أصحاب الشهانات شعر الكثير للطرن من العمل، حاول الشباب الفلسطيني تأمين عمل بديل لمن ط رن، لذلك 

أما أصحاب الشهانات العليا الذين يعملون في "الدولة"  االبتدائية بأن  مصدر الدعم هو الم تمع الفلسطيني.

وا بتهديد خسارة اال  متيازات والوظائف.فقد أحس 

 

 وبعدها(:  الهّبةقبل  2021ن االحتجاجات الشعبية )مقارنة بين االستطالع عام الموقف م  اختالف 

 سبقه( للمظاهرات السلمية، والتأييد لإلضرابات، والتأييد لتأييد )مقارنة باالستطالع الذي ا ةانيز

 ل اليهوني العربي المشترك.وانخفاض مستمر لتأييد العم ،لمقاطعة المنت ات اإلسرائيلية

 ها بشكل مباشر استمرار حالة عدم الرضا عن أناء "ل نة المتابعة العليا"، واستمرار التأييد النتخاب

 لدخول في االئتالفات الحكومية.لواستمرار التأييد 

   ن دمرية، مقارنة بباقي الشرائح الع 

  السلمية واإلضرابات. ارتفاًعا عالًيا عند شريحة الشباب التي تؤي د المظاهرات 
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 فيما نسبة تأييد 26% وأصبحت 19تأييد المظاهرات كانت نسبة  :الهب ةبعد ما مقارنة بما قبل و ،%

 %.48% وأصبحت 16اإلضرابات كانت 

  لدىلم ينخفض بالنسبة ألسلوب االحت اج وإغالق الشوارع: انخفض التأييد عند باقي الفئات بينما 

 الفئات الشبابية.

 إلى 44تأييد االندماج أو التنظيم ال ماعي: ازنان تأييد الشباب للتنظيم الم تمعي من بالنسبة ل %

 %.35% إلى 40%، مقابل انخفاض نسبة تأييد االندماج من 57

 فت في النتائج هو انخفاض الالمباالة عند الفئة الشبابية، ويمكن تسميتها بزيانة االشتباك الال

 ابقة.السياسي مقارنة باالستطالعات الس

  75كانت نسبة التأييد  2019تأييد االنتخاب المباشر لا "ل نة المتابعة العليا" في ازنيان مستمر: عام ،%

 %.71س  لت  الهب ةبعد  2021%، وعام 66س  لت  الهب ةقبل  2021وعام 

 

 ثالًثا: أبرز الخالصات التي قّدمها المشاركون في الندوة تعليًقا على أرقام االستطالعات:

  .تمرار عدم الرضا عن أناء ل نة المتابعةاس .1

 تراجع الثقة بمؤسسات "الدولة" مثل المحاكم. .2

 غير المؤسساتية مثل االحت اج. الشعبية أوارتفاع الثقة بالمشاركة السياسية  .3

  .عالي جًدا لالنتخابات المباشرة لل نة المتابعةالتأييد الاستمرار   .4

المشترك، وهذا مؤشر على الف وات التي نت ت عن أزمة انخفاض بتأييد العمل العربي اليهوني   .5

 لشعور بعدم األمان أو الثقة بالعمل المشترك.إلى ات كورونا ناخل كل من الم تَمعين والتي أن  

لبلدات العربية، ى الإ% من الم تمع الفلسطيني لدخول ال يش 50بشكل مفاجئ يوجد تأييد أكثر من   .6

رونا وسياق عدم الرضا عن أناء ل نة المتابعة والمؤسسات وهذا يمكن تفسيره ضمن سياق الكو

فالتأييد لوجون ال يش هو مطلب ألسباب مدنية ليس ألسباب  ،الفلسطينية في ظل هذه األزمة

 ، ألن الشعب شعر بتهديد على الصعيد الفرني والعائلي.أبًدا عسكرية

 فات الحكومية.% من المستطَلعين يؤيدون نخول األحزاب العربية في االئتال73  .7

 زيانة تأييد حل الدولتين لشعبين.  .8

تحو لت القدس إلى قضية مركزية في وعي الفلسطينيين في "إسرائيل"، وأن  التفريق بين قضية   .9

القدس والقضية الفلسطينية هو تفريق وهمي ألن  المكان الوحيد الذي يلتقي فيه الشعب الفلسطيني 

 كله هو القدس.

 قتصانًيا له عالقة بأنماط التصويت.المؤسسة افي االنخراط  .10

سياسات نحو بحسب النتائج والمقارنة نرى ازنيان تأييد أهمية النضاالت الشعبية وانخفاض التوج ه  .11

االعتراف واالندماج. قد تكون الرغبة باالندماج هي رغبة نابعة من فكرة العزوف عن مشروع سياسي 

 جماعي. 
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ه فرني. حصيل الخالص االجتماعي وفكرة االندماج هي توج  فكرة التنظيم هي فكرة جماعية بمعنى ت .12

فكرة الخالص الفرني بهات النيوليبرالية االقتصانية وال يمكن تفسيره فقط بالتوج  ال هذا االنقسام 

ز الفرني كآلية لمواجهة التمييز وإنما يمكن تفسيره أيًضا بغياب مشروع سياسي جماعي جاذب. والتمي  

ن خيارات الناس بالنسبة لالندماج وللتنظيم إن فكرة وجون مشروع س ياسي جاذب هي التي تحد 

ال ماعي.
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    الرصد اإلستراتيجي

 –ة المواكبة المستمّر  -

  

خالصات من جولة الرئيس 

 قّمةاألميركي األوروبية.. من 

 السبع إلى بوتين

  

  
 

 

  

 

 الموضوع
 

م الرئيس األميركي جو بايدن بأولى رحالته الخارجية حيث قام ب ولة في أوروبا قا 2021خالل شهر حزيران 

الرئيس األميركي جولته في بريطانيا حيث  بدأمن القمم األوروبية.  عدنفي  خاللهاأيام شارك  يةلمدة ثمان

حلف  قم ةبايدن في  بعدها شارك م موعة السبع. قم ةرئيس الحكومة البريطانية قبل المشاركة في  التقى

الرئيس مع  هماألكان اللقاء وبروكسل حيث التقى بعدن كبير من رؤساء الدول األوروبية في شمال األطلسي 

ةبالتركي أرنوغان. وختم الرئيس األميركي جولته في جنيف   جمعته مع نظيره الروسي فالنيمير بوتين.  قم 

 

 

 :10/6/2021ريس جونسون بتاريخ لقاء مع رئيس الحكومة البريطانية بوال

 ركية "غير قابلة للتدميرياألم-العالقات البريطانية". 

  عه رئيس الحكومة الذي وق   1941االتفاق على نسخة جديدة من "ميثاق األطلسي" قائمة على ميثاق

ن نظام العالم حد  البريطاني ونسااتون تشاارشاال والرئيس األميركي األساابق فرانكلين روزفلت والذي 

َيمأهمية الدفاع عن  بنون الميثاق ال ديد هو برزأ .ديد ما بعد الحرب العالمية الثانيةال  المشااتركة  الق 

يات ال ديدة مثل يعترف الميثاق بالتحد  كذلك مثل الديمقراطية، واألمن ال ماعي، والت ارة الدولية. 

المناخ، ووضااااع حد لوباء  معال ة التهديد الذي تمثله اله مات اإللكترونية، والعمل لمكافحة تغي ر

 كورونا.

  أبرز الخالصات

 

 

 :إعـــــــــداد مديرية الدراسات اإلستراتيجية
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   م بات  اه التوصاا ل إلى اتفاق مسااتقبلي للت ارة الحرة بين المملكة العمل على توساايع الت ارة والتقد 

 .المتحدة والواليات المتحدة

  بعد ن اح عمليات التطعيم ضاااد  البلدينتأسااايس فريق عمل جديد للنظر في اساااتئناف السااافر بين

 .كورونا

  بين بريطانيا وإيرلندا بما يخص الترتيبات  افظة على توازن عملية السااااالمضاااامان المحضاااارورة

 الت ارية ال ديدة.

***** 

 :11/6/2021السبع بتاريخ الدول مجموعة  قّمةالمشاركة في 

   صين خطة لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض تبن سبع الذين يسعون لمنافسة ال ى قانة م موعة ال

 .تية أفضلبناء بنية تح عبروالمتوسط 

 ةال احضااااروع الزعماء الذين ق  و الصااااين إلى "احترام حقوق اإلنساااااان والحريات  ا فيهنعو اإعالنً  قم 

يات مساالمة وأقل   وراإليغ، المنطقة الشاامالية الغربية التي تضاام غشااين جياناألساااسااية"، خاصااة في 

 .أخرى

  شف  الدعوة سة  تشرف عليها منظمة الصحة في ذلك من الصين،  نافة بقيانة خبراء بمإلى إجراء نرا

 أن يكون فيروس كورونا تسر ب من مختبر صيني.العالمية، لدراسة إمكانية 

   بزيانة القدرة  وااللتزام توفير مليار جرعة لقاح إضاااااافية للدول الفقيرة خالل العام المقبلبد التعه

ئة ونعم العلم لتقلي ية، وتحسااااين أنظمة اإلنذار المبكر لألوب عالم ية ال لذي التصاااانيع ص الوقت ا

 .يستغرقه تطوير اللقاحات

 نرجة مئوية.  1.5من ارتفاع نرجات الحرارة العالمية إلى  بااا "ثورة خضراء" من شأنها أن تحد   اللتزاما

، وخفض االنبعاثات إلى النصف بحلول 2050القضاء على انبعاثات الكربون بحلول عام  والعمل على

المئة على األقل من األراضااااي والمحيطات بحلول عام في  30أو حماية /، والحفاظ على2030عام 

2030.  

 روسااايا  ونعوة أوكرانيا ناخل حدونها المعترف بها نولًيا. وسااايانة وساااالمة أراضاااي اساااتقالل نعم

الحدون  من وأن تسحب القوات العسكرية الروسية الدولية،وفًقا اللتزاماتها  التصر فرات ولتخفيف التوت  

 ه جزيرة القرم.الشرقية ألوكرانيا وشب

 التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة ليبيا و الكامل للساااالطة التنفيذية المؤقتة في الدعم

 .كانون األول 24وشاملة لل ميع في 
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 إلى إخالء شاااابه ال زيرة الكورية من األساااالحة النووية بالكامل بشااااكل يمكن التحقق منه الدعوة 

غير المشاااروعة وبرامج الصاااواريخ الباليساااتية ل مهورية كوريا  عن أسااالحة الدمار الشاااامل يوالتخل  

 الشعبية الديمقراطية وفًقا ل ميع قرارات م لس األمن ذات الصلة.

 بالمناقشات ال وهرية بين المشاركين  والترحيبإيران سالًحا نووًيا أبًدا.  عدم تطويربضمان  االلتزام

لتحقيق عونة الواليات  المتحدة،ع الواليات وبشااكل منفصاال م المشااتركة،في خطة العمل الشاااملة 

 المتحدة وإيران إلى التزاماتهما الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة.

 حة غير الحكومية، بما في ذلك من خالل التمويل وال هات المساااال   الوكيلةنعم إيران للقوات  إنانة

 والتدريب وانتشار تكنولوجيا الصواريخ واألسلحة.

 ى وقف جميع أنشااطة الصااواريخ الباليسااتية وانتشااارها الذي يتعارض مع قرار م لس إيران إل نعوة

لة، واالمتناع عن األعمال المزعزعة لالسااااتقرار والقيام والقرارات األخرى ذات الصاااا   2231األمن رقم 

ناء في تعزيز االسااااتقرار والسااااالم اإلقليميين.  ية  ونعمبدور ب فاف لة لتحقيق الشاااا ال هون المبذو

، التي أسااقطتها إيران في 752ءلة والعدالة لضااحايا رحلة الخطوط ال وية الدولية األوكرانية والمسااا

 العميق إزاء استمرار انتهاكات وت اوزات حقوق اإلنسان في إيران. القلق تكرار. و2020كانون الثاني 

 ي ن احها ضاااد والحكومة العراقية ف الكرنية،بقوات األمن العراقية، بما في ذلك البشااامركة  اإلشاااانة

بما في ذلك تحقيق  ال هون،ونؤكد اسااتمرار نعم هذه "وجاء في اإلعالن:  .اإلسااالميةتنظيم الدولة 

د االستقرار في المناطق المحررة. كما نؤكد نعمنا لسيانة العراق واستقالله وسالمة أراضيه. إننا نؤي  

لمساااااعدة في ضاااامان انتخابات ونعوته لمراقبي االنتخابات ل 2576بالكامل قرار م لس األمن رقم 

 أخيًرا،، ونشااا ع جميع العراقيين على المشااااركة في تلك االنتخابات. تشااارين األولحرة ونزيهة في 

حة غير الشرعية عن اله مات ضد نرحب بال هون التي تبذلها حكومة العراق لمحاسبة ال ماعات المسل  

حالف الموجونين في العرا يب القوات المواطنين العراقيين وأفران الت تدر ها فقط ل ناًء على نعوت ق ب

 ."العراقية وتقديم المشورة لها في قتالها ضد ناعش

 تعتزم . وعليه المستدام في إفريقيا على نعم النمو  قائم االستراتي ي ال ديد لنهج التركيز الرئيسي ل

نوالر في القطاع  مليار 80عن  مؤسسات التنمية المالية والشركاء متعدنو األطراف استثمار ما ال يقل  

  .الخاص في إفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم االنتعاش االقتصاني المستدام والنمو  

***** 
 

 :14/6/2021حلف شمال األطلسي )ناتو( بتاريخ  قّمةالمشاركة في 

 البنون التالية: قم ةتضمن البيان الصانر عن ال

  2030إقرار أجندة الحلف للعام. 

  وفتح فصل جديد في العالقات  وتماسكنا،في بروكسل إلعانة تسليح وحدتنا وتضامننا اجتمعنا

 .في وقت تزنان فيه البيئة األمنية تعقيًدا األطلسي،عبر 
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   ا لألمن األوروبي األطلسي. ال يزال اإلرهاب ب ميع أشكاله ل األعمال العدوانية لروسيا تهديدً تشك

  .ايعً ا لنا جما مستمرً ومظاهره يمثل تهديدً 

   يات نحتاج إلى معال تها مًعا كحلف. يمكن لنفوذ الصين المتزايد وسياساتها الدولية أن تطرح تحد

 .سوف نتواصل مع الصين بهدف الدفاع عن المصالح األمنية للحلف

  يتمثل الهدف األساسي والدائم لحلف الناتو في حماية حرية وأمن جميع أعضائه بالوسائل

 .السياسية والعسكرية

 بينما ظللنا منفتحين على  روسيا،قنا جميع أشكال التعاون المدني والعسكري العملي مع قد عل  ل

ال  الدولية،الحوار السياسي. إلى أن ت ظهر روسيا امتثالها للقانون الدولي والتزاماتها ومسؤولياتها 

من خالل تعزيز سنواصل الرن على البيئة األمنية المتدهورة و يمكن العونة إلى "العمل كالمعتان"

 .بما في ذلك من خالل الوجون المتقدم في ال زء الشرقي من الحلف والدفاعي،موقفنا الرانع 

  نكرر نعمنا لوحدة أراضي وسيانة أوكرانيا وجورجيا وجمهورية مولدوفا ناخل حدونها المعترف

 .قتهاندعو روسيا إلى سحب القوات التي تتمركز في الدول الثالث نون موافو بها نولًيا

 بما في ذلك من خالل نظام  ،يواصل حلف الناتو لعب نوره في التحالف العالمي لهزيمة ناعشس

 .والدعم األساسي (AWACS) المراقبة والتحذير ال وي

  يدعم الناتو والحلفاء العراق في حربه ضد ناعش واإلرهاب ب ميع أشكاله ومظاهره. نشيد بحكومة

جهونهما المستمرة لمحاربة ناعش. بناًء على طلب من الحكومة العراق وقوات األمن العراقية على 

سنعزز نعمنا للعراق من خالل بعثة الناتو في العراق. سنقوم بتوسيع مهمتنا االستشارية  العراقية،

غير القتالية والتدريب وبناء القدرات لدعم العراق في بناء مؤسسات وقوات أمنية أكثر فاعلية 

بما في ذلك  العراق،لة وشاملة. سيكون هذا التوسع في مهمة الناتو في واستدامة وخاضعة للمساء

ويستند  للتطوير،وقاباًل  ومتزايًدا، بالطلب،مدفوًعا  العراقية،الدعم اإلضافي للمؤسسات األمنية 

مع االحترام الكامل  العراقية،إلى الظروف على األرض. سيتم تنفيذه بموافقة كاملة من السلطات 

 الدولية،وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء المعنيين وال هات الفاعلة  أراضيه،اق وسالمة لسيانة العر

 .واالتحان األوروبي ،األمم المتحدةو ،بما في ذلك التحالف العالمي لهزيمة ناعش

  وكذلك استخدامها  سوريا،ندين بأشد العبارات الممكنة االستخدام المتكرر لألسلحة الكيميائية في

 .المملكة المتحدة الحلفاء،وللمرة األولى منذ تأسيس الناتو على أراضي  وماليزيا،روسيا في العراق و

  نكرر نعم الحلف الكامل لهدف إخالء كوريا الشمالية من األسلحة النووية بشكل كامل وال رجعة

 .فيه

   ر إيران سالًحا نووًيا أبًدانحن ملتزمون بضمان أال تطو. 

 د السبيل لمواصلة ذة بالكامل أن تمه  ة الشاملة المستعانة والمنف  كما يمكن لخطة العمل المشترك

ندين نعم إيران  ر.بما في ذلك نعم نظام عدم االنتشا واألمنية،معال ة الشواغل اإلقليمية 
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بما في ذلك من خالل التمويل والتدريب وانتشار  الحكومية،للقوات بالوكالة وال هات المسلحة غير 

ندعو إيران إلى وقف جميع أنشطة الصواريخ الباليستية التي ة. األسلحتكنولوجيا الصواريخ و

ولعب نور  لالستقرار،واالمتناع عن األعمال المزعزعة  ،2231تتعارض مع قرار م لس األمن رقم 

 .اء في تعزيز االستقرار اإلقليمي والسالمبن  

 مداها أجزاء من أراضي  تحتفظ سوريا بمخزون من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي يغطي

نظل يقظين بشأن إطالق الصواريخ من سوريا والتي يمكن . لذلك سالناتو وبعض أراضي شركائنا

نواصل مراقبة وتقييم تهديد الصواريخ الباليستية من . أن تضرب أو تستهدف تركيا مرة أخرى

 .سوريا

  حرة ونزيهة وال  2021أيار  26في ال يمكن اعتبار االنتخابات الرئاسية التي أجراها النظام السوري

 .ل إلى حل سياسيتساهم في ال هون المبذولة للتوص  

   للنظام الدولي ممنه ةيات تطرح طموحات الصين المعلنة وسلوكها الحازم تحد. 

 سنعزز  .نحن ملتزمون بتعزيز مشاركتنا طويلة األمد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 إسطنبولومبانرة  (MD) العملي مع شركائنا في الحوار المتوسطيحوارنا السياسي وتعاوننا 

والمساعدة في مكافحة  أقوى،سيؤني ذلك إلى بناء مؤسسات وقدرات أمنية ونفاعية  للتعاون.

شريكنا في الفرص  األرنن،مساعدتنا في بناء القدرات الدفاعية إلى زيانة لقد قمنا ب ب.اإلرها

نة، لتشمل نعًما إضافًيا تدريب النساء ل جديد لمكافحة اإلرهاب، وساهمنا في إنشاء مركز المحس 

سنستفيد من المركز  ة.سنواصل مشاركتنا مع تونس في بناء القدرات الدفاعي .العسكريات

  .بانرة إسطنبول للتعاون في الكويت كمحور مهم للتعليم والتدريبم -اإلقليمي لحلف الناتو 

 ى االستقرار اإلقليمي وأمن جميع الحلفاءلألزمة في ليبيا تداعيات مباشرة عل. 

***** 

 

 :14/6/2021حلف شمال األطلسي )ناتو( مع الرئيس التركي بتاريخ  قّمة لقاء على هامش

 .ليس من مشكلة في العالقات بين تركيا والواليات المتحدة ال يمكن ت اوزها 

 لسابقةاالنتقال من مرحلة المشاكل او ضرورة إحياء آليات الحوار المشترك. 

  :لفت أرنوغان االنتباه إلى نور الناتو المتنامي ومسؤوليته في الحفاظ على االستقرار العالمي، قائاًل

"ي ب على الدول األعضاء االلتزام بالمبانئ التأسيسية وتعزيز الحلف. ي ب أن يضطلع الحلف بدور 

من البحر األبيض المتوسط نشط أينما كانت هناك حاجة إلى المظلة األمنية لحلف شمال األطلسي، 
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 ي ب. المسؤوليات من صالتمل   وليس األعباء تقاسم عصر إنه. آسيا إلى أوروبا ومن األسون البحر إلى

 .1العالمية" ياتالتحد   مواجهة في خاصة فاعلية أكثر مبانرات الناتو يتخذ أن

 عرض أرنوغان أن تستلم تركيا تأمين مطار كابول بعد مغانرة قوات الناتو. 

   ح أرنوغان أن تركيا قد تركها حلفاؤها وشركاؤها بمفرنها في حربها ضد اإلرهاب، وأكد أن اإلرهاب صر

 هو أحد أكبر العقبات أمام االستقرار.

  انتقد أرنوغان نعم الواليات المتحدة لوحدات حماية الشعب وحزب العمال الكرنستاني معتبًرا أنه ي ب

هون مكافحة اإلرهاب وي ب أن نعرف أنه ال يمكن هزيمة جماعة أال تكون هناك معايير مزنوجة في ج

 إرهابية بأخرى.

   م بشأن النزاع المستمر على نظام أعلن أرنوغان عدم إحراز تقدS-400 .بين أنقرة وواشنطن 

***** 

 

ةال  :16/06/2021مع الرئيس الروسي فالنيمير بوتين بتاريخ  قم 

 والدفاع وممثل ومسؤوللم يحصل لقاء ثنائي بل حضر اللقاء  االجتماع كان إي ابًيا.قيل إن  بالم مل 

 السياسة الخارجية. والمخابرات ومهندس

 ليست  جندة الواليات المتحدةالعالقة ي ب أن تكون مستقرة، فإن أأن  المعلن هو الموقف األميركي

َيمكيين ويرضد روسيا ولكن لحماية األم حقوق قضايا الني وحول ناف . لم يتم االتفاقالديمقراطية الق 

ولذلك ي ب أن ي تمع االستقرار االستراتي ي التي طرحها بايدن. وهناك تأكيد على أهمية  اإلنسان

أن تكون  ي باإللكترونية اله مات . وبخصوص ب النزاعاتن لت ن  ون والدبلوماسيوالخبراء العسكري

 ة( أمام هذا النوع من اله مات.)بما في ذلك قطاعات المياه والطاق البنية التحتية الحيوية محظورة

   س ن لحقوق اإلنسان في أفغانستان وحقيقة أن الخارق ل الواليات المتحدة عن س   بوتين ث تحد

ق بوتين إلى القمع السياسي الذي يحصل في أميركا مستشهدً خليج غوانتانامو ال يزال يعمل  ا. وتطر 

بسبب نخولهم  عاًما 20/25س ن لمدة عقوبة الومواجهتهم لشخص لالضطهان ال نائي  400بتعر ض 

على الفور بعد  اشخًص  70تم اعتقال إلى الكونغرس مع بعض المطالب السياسية. كما ذكر بوتين أنه 

رسمية في السلطة ال منهم محت زين وال أحد يعرف لماذا وألي سبب ألن 30هذا الحدث وال يزال 

 .بإبالغ أي شخص بذلك لم تقم الواليات المتحدة

 التاريخ الدقيق غير معروف ولكن هما البعض إلى موسكو وواشنطن على إعانة سفيري تانالدول اتفقت

 بعد.

                                                           
1 https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-

%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-

%D9%84%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81/2272309 
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  ستند إلى اتفاقيات مينسكتعلى أن تسوية النزاع األوكراني ي ب أن تم التوافق. 

 كية مشاورات حول الخطوات التالية في م ال ريستبدأ وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية األم

 (.من األسلحة االستراتي ية معاهدة الحد  ) من االستراتي ي بعد تمديد برنامج "نيو ستارت"األ

 مشاورات حول األمن السيبرانيب ضرورة البدء. 

 د بايدن أنه و  .مع روسيابها عتزم العمل يضع أساًسا واضًحا حول الكيفية التي أك 

 بين روسيا والواليات المتحدة قلينمعتإي ان حلول فيما يتعلق بقضية تبانل ال سيحاول البلدان. 

 د بوتين أنه ي ب االتفاق  مع الغرب. على قواعد اللعبة أك 

   بالعمل مًعا لضمان عدم امتالك إيران أسلحة نوويةالطرفان د تعه. 

 اعتبار واشنطن موسكو عدًوا وخصًما، وقال إنها تدعم منظمات ومؤسسات تطبق األجندة  انتقد بوتين

 .راب الروسياألميركية على الت

  أفغانستانفي توفير األمن  علىأعلن الرئيس األميركي عن عرض بوتين للمساعدة. 

  ولكن لم يصل الطرفان  اإلنسانيةش حول ضرورة فتح المعابر السورية إليصال المساعدات قانجرى

 اتفاق حول الموضوع. إلى

  يس بشار األسد ال يمكن الوثوق في مؤتمره الصحفي أن الرئقال موقف بايدن من سوريا لم يتغي ر فقد

 فيه.
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    الرصد اإلستراتيجي

 –ة المواكبة المستمّر  -

 
  

 قّمةتعليقات روسية حول 

 بوتين -بايدن 

  

 

 
 

 

  
 

 

 الموضوع
 

 قم ةحول ال 11والصحف الروسية تعليقات أبرز مراكز األبحاث 2021حزيران  23و  2021حزيران  17رصدنا بين 

التي جمعت الرئيس األميركي جو بايدن والرئيس الروسي فالنيمير بوتين. بالم مل تمحورت المواقف حول 

ربط العديد من  ا، والعالقات مع أوروبا، والعالقات األميركية الروسية، واألمن السيبراني. كان الفتً قم ةنتي ة ال

والتي  1985تي جمعت الرئيسين ريغان وغورباتشوف في جنيف في العام وتلك ال قم ةالصحف بين هذه ال

انتهت بم موعة اتفاقيات شملت مختلف العناوين االقتصانية، والعسكرية، واألمن االستراتي ي. باإلضافة إلى 

ا يمث له الروسي في م ال األمن السيبراني لم-ق إلى التعاون األميركيالتركيز على أهمية التطر   اهذا كان الفتً 

ما أسمته مراكز األبحاث با "السوق  اابة لعونتها إلى الساحة الدولية بقو ة. وأخيرً من أهمية لروسيا وبو  

 ال يوسياسية" للتفاوض والمساومة في جملة قضايا بعضها يشمل منطقة الشرق األوسط. 
 

 

  أبرز التعليقات

 

 :قّمةحول نتيجة ال

 طن وموسااكو قد وافقتا على أنه لن يغير أي منهما ساالوك الطرف اآلخرهذا األساابوع أن واشاان قم ةأظهرت • 

 عن لقاءات اإلنارات السابقة.  قم ةوهذا ما يميز هذه ال

لذي عقده الرئيس األم•  ية المؤتمر الصااااحفي ا ها يدن في يفي ن با حديثكان  جنيف،ركي جو  مع  هناك 

ةالخالصات الحقيقية ل يكشفكي يرصحفي أم عندما تكون  -فترض أن تحقق أي اختراقات لم يكن من الم قم 

 حدث.أن تال يمكن إال لألشياء ال يدة  الحضيض،عاتك في توق  

                                                           
 ، كارنيغي روسيا، الم لس الروسي، صحيفة برافانا.أبرزها: وكالة تاس، موسكو تايمز 11
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كان لدى كل من اإلنارتين صااااورة واقعية لقدراتهما ومصااااالحهما  البارنة،للمرة األولى منذ نهاية الحرب • 

 المتبانلة.

مصالح فيها هما لوالتعاون في القضايا التي  ع،الصراب أن هدفهما الرئيسي هو ت ن   انهما يدركيبدا أن كل• 

 .مشتركة

ة في التفاوض مع روسااايا مع سااان ني  بايدن بح  ف تصااار  .  لقد ركيينميمن جانب األ حزمهناك نقص في ال• 

سيا  سمة في تحديد ما إذا كانت رو شر المقبلة حا ستة إلى االثني ع شهر ال ستكون األ ضحة.  ضع حدون وا و

 ن جديد.مهتمة حًقا بإقامة تواز

 .واختزاله إلى األنماط التقليدية اإلمكان،تبسيط جدول األعمال قدر  أنه جرى ناالحظ• 

من منع أكبر قوة نووية  سااااوىثان  هدفح أن يكون لنهج الواليات المتحدة ت اه موسااااكو من غير المرج  • 

 إتاحة نيين وذلك عبراألمة للمفاوضاااات والحوار ومراقبة المساااؤولين نصااا  لحفاظ على م  بكين واتحالف مع ال

 ناطق النفوذ و "الخطوط الحمراء".تحديد مو ليبيا،مناطق مثل إيران أو سوريا أو بعض الالمساومة في 

 

 حول االتفاقات:

ويهدف إلى خلق جو ثنائي أكثر إي ابية  رمزي،االتفاق على عونة السفراء إلى عاصمتي البلدين هو اتفاق • 

 بشكل عام.

ا المرتبطة بأوكرانيا وبيالروساايا وسااوريا وليبيا، ولكنها لم تكن كافية ألولئك الذين ت مناقشااة القضااايتم  • 

 هم أكثر من غيرها.تهم  

أحمر، ربما األكثر أهمية. قال بوتين بشااكل  اعند مناقشااة مسااألة نافالني والمعارضااة، رساام بوتين خطً • 

ليس لديك الساالطة  -الداخلية  أساااسااي، "أنا وأنت يمكننا مناقشااة أي موضااوع، لكن ابتعد عن سااياسااتنا

األخالقية أو أي نوع آخر من السااالطة، ألنك أنت نفساااك تواجه الكثير من المشااااكل المحلية. سااانتعامل مع 

 ثوارنا بأنفسنا".

ال  بينهما. ن إعانة إقامة حوار عانيؤ. تريداتريد الواليات المتحدة وروساااايا المزيد من القدرة على التنب  • 

ؤ. العالقات الطبيعية هي ، ولكنها تعني المزيد من القدرة على التنب  اجميع مشااااكلهم حل  تعني كلمة "عاني" 

 لن ينف ر غًدا، وأننا لن نبدأ حرًبا. العالقةهذه أي جزء من  بأن –ؤ القدرة على التنب  

سااااتان ال إلى نوع من االتفاق حول أفغانتوصاااا   لقدحول القضااااايا الدولية أكثر إنتاجية.  اكانت محانثاتهم• 

ال إلى اتفاق بشاااأن األالتوصااا   كماوإيران.  ا إلى ا أشاااار إلى اتفاق، لكنهممن السااايبراني. أو ربما لم يتوصااا 

 للتفاوض. ااستعدانهم
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هو تشااكيل نوع من "السااوق ال يوسااياسااية" مع م موعة من عروض  األرجح،على  الثالث،المسااار  أخيًرا،• 

لم تكن هناك بدائل التفاقيات مينسااااك  المثال،: على ساااابيل تم تحديد االت اهات بالفعل جزئًيا،التبانل. 

ظلت كييف في منطقة هشااة من النفوذ الروسااي. وأكد  -الناتو في والمفاوضااات بشااأن عضااوية أوكرانيا 

بوتين رغبته في جعل إيران خالية من األسااالحة النووية. هناك خيارات ألفغانساااتان وساااوريا وليبيا والعالم 

 يا.العربي وحتى بيالروس

 

 حول العالقة مع أوروبا:

دة ضاااد "التهديدات" التقى بايدن بقانة م موعة السااابع ومساااؤولي الناتو لخلق انطباع بوجون جبهة موح  • 

لها روسااايا والصاااين. رسااام المتحدثون باسااامه مراًرا وتكراًرا صاااورة "تحالف الدول الديمقراطية" التي تشاااك  

َيمالتمسااك بااااااا "عبر اًعا عن "النظام القائم على القواعد" المسااتعد لمواجهة "األنظمة االسااتبدانية"، نف  الق 

َيم -الغربية"   ها.اض لله وم بسبب "النوايا الخبيثة" التي ي زعم أن روسيا والصين أظهرتالتي تتعر   الق 

جاهدة من أجل عالقة أفضاال مع روساايا. قبل ذلك، عندما التقى أوروبا سااوف تسااعى  بعد هذا االجتماع،• 

الفرنسااي إيمانويلم ماكرون ببوتين، كان ي نظر إليه على أنه حدث اسااتثنائي. لكن اآلن فتح بايدن ]الرئيس 

ة، وال بأس في التعامل ليس أسااااوأ طفل في المنطق يعني أن األخير إن لقاء بايدن مع بوتينالباب لذلك. 

ن العالقات بين روسيا وعدن من نول أوروبا الغربية. معه. يمكن ع تحس   اآلن توق 

٪ 80، كانت الدول األعضاء تمثل 1975لوضع األمور في نصابها، عندما تأسست م موعة السبع، في عام • 

. من حيث Statista.com٪، وفًقا لموقع 30عن  يزيد قلياًل  ه اليوممن الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. لكن

هكذا، في حين أن "األقزام العالم. وسااااكان ٪ من إجمالي 10عدن السااااكان، تمثل الدول الساااابع أقل من 

السبعة" )كما أطلق عليهم ليندون الروش( أظهروا الوحدة في كورنوال، كانت هناك مخاوف مشروعة بشأن 

"من الصعب  أنه قدرتهم على فرض إرانتهم على العالم، وتحت الطاولة، ظهرت خالفات، ال سيما حول كيف

 أن تكون ضد الصين".

تي م موعة ، رغم أنه مفيد، ال معنى له إذا اسااااتمر أولئك الذين صاااااغوا قم  د برفض الحرب النوويةالتعه  • 

مال األطلسااااي  لديمقراطية" و "األنظمة  فيالساااابع وحلف شاااا لدول ا حالف ا هة بين "ت ها مواج بار أن اعت

 االستبدانية" للسيطرة على جدول األعمال العالمي.

 

 الروسية:-العالقات األميركية

أكثر من أي شاايء آخر للترويج لنفسااه على المساارح العالمي ولتقديم نفسااه  م ةقبوتين يحتاج إلى الكان • 

في حوار حول معه البيت األبيض للدخول  شخص يستعد   -ركي يبل الرئيس األمكرجل نولة معترف به من ق  

 األمن العالمي.حول قضايا استراتي ية مهمة و
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سااتقبلية في األشااهر والساانوات المقبلة. إذا قارنا كية الروسااية المرال أرى أي شاايء جيد في العالقات األمي• 

ا عالقة متوترة في  -]الواليات المتحدة  1985جنيف عام  قم ةهذا االجتماع ب الساااوفياتيةم، كانت هناك أيضاااً

كان هنااك  ناحياة أخرى،  كان هنااك ريغاان، ومن  ناحياة،  ا. من  كان مختلفاً قت، لكن الوضااااع  لك الو ذ

ا عالقات أفضل. مع بوتين، ليس من الواضح ما الذي يريده. ال تزال أجندته غورباتشوف، الذي كان يريد حقً 

سقط موضوع  غير مفهومة إلى حد كبير. إنها تقوم على فكرة أن الغرب يتراجع كقوة مهمة في العالم. لقد أ

ع أي اختراقات. -الغرب   ال يهمه. بالنظر إلى كل هذا، من الصعب توق 

شخص الذي يقترح ال•  هو الذي يحتاج إليها أكثر. كان هذا بمبانرة من أميركا، لكن يبدو لي أن  قم ةعانة، ال

ا أن يتخذ موقًفا ويقول، "إذا كنت  كال ال انبين لهما مصاااالحة. بعد كل شاااايء، كان بإمكان بوتين أيضااااً

 ستصفني بالقاتل، فلن ألتقي بك". وهو لم يفعل ذلك، مما يعني أنه كان بحاجة إلى ذلك أيًضا.

 مستحياًل،والضغط حيث يكون ذلك  ممكًنا،: التفاوض حيثما كان ذلك اسة األميركية التي سوف تت بعالسي• 

 وأن نتنازل حيث يكون ذلك خفًيا. مفيًدا،وأن نكون أصدقاء حيثما يكون ذلك 

ي ب أن ت بنى العالقات مع روساايا من اآلن فصاااعًدا رساامًيا ليس على أساااس التقارب المحتمل مع الغرب، • 

ليس على أساس التقييمات الغربية لألوضاع في روسيا، ولكن على أساس المصالح المشتركة فقط، وضد و

ا أميركا ال ديدة:  األعداء المشااااتركين، ومن أجل ت نب االشااااتباكات حيث قد تحدث. كان بايدن يمثل أيضااااً

 يمقراطي.كا التي تعيد عالقاتها السابقة مع حلفائها، والوحدة الغربية، والنفوذ الدرأمي

ربما كانت صدمة للمصابين بالااااا "روسوفوبيا" أن "البيان الرئاسي المشترك حول االستقرار االستراتي ي" • 

ةالذي صاادر بعد ال األمريكية الروسااية السااابقة، بين رونالد ريغان وميخائيل  قم ةتضاامن اللغة الدقيقة لل قم 

 األساس للحل السلمي النهيار االتحان السوفياتي. ، وهو ما يعتبره كثيرون وف ر1985جورباتشوف في نوفمبر 

كان رؤساااااء الواليات المتحدة مترننين في الدخول في مثل هذا التعاون لت نب خلق الوهم برفع مكانة • 

 روسيا إلى مستواها السابق. ومع ذلك، قد يوافق بايدن على مثل هذا التعاون. 

قبة الحرب البارنة، عندما عمل ال انبان على االعتراف ما تقترحه موسااكو هو شااكل مت دن للعالقات في ح• 

عها، وكتبوا مًعا القواعد الالزمة لت نب تصانم قاتل.  الكامل باالختالفات الواضحة بينهما، واحتواء توس 

يرى البيت األبيض أن مزيًدا من التقارب بين بكين وموسكو، والذي ازنان بالتزامن مع معارضتهما للواليات • 

سية" المتحدة ستقرار في "ال بهة الرو سعى إنارة بايدن إلى تحقيق اال ، أمر غير مرغوب فيه. ونتي ة لذلك، ت

 حتى ال تشتت انتباهها وتكون قانرة على إلقاء أكبر عدن ممكن من الموارن على "ال بهة الصينية".

متبانل مع المشاااركة لعدم وجون مصااطلح أفضاال، يمكن للمرء أن يطلق على العالقة الناشاائة "االحتواء ال• 

ركي الروساااي في كونه ياالنتقائية". االحتواء هنا هو بعد أكثر أهمية من المشااااركة؛ سااايساااتمر التفاعل األم

عدائًيا و/أو تنافسااااًيا في المقام األول. يبدو أن كاًل من الكرملين والبيت األبيض يؤمنان بانحدار تاريخي ال 
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هما على ال انب تية والروسااااية في ت اوز خصااااوميركالقيانتان األمرجعة فيه لل انب اآلخر، وبالتالي، تأمل 

 اآلخر من المحيط األطلسي. 

 

 حول األمن السيبراني:

ن اتفاًقا للتعاون في م ال األمن الساااايبراني. إذا ا يبرماكانت اللحظة األكثر إثارة لالهتمام عندما بدا أنهم• 

ل كبير في الموقف األميركي. ألن فهذا تحو   لوطنعند عونته إلى احدث هذا بالفعل ولم ينسااااحب بايدن 

الموقف األميركي كان شاااايًئا من هذا القبيل: "ما الذي يمكن التحدث عنه معكم يا رفاق؟ أنت بحاجة إلى 

 ".ساسية، وبعد ذلك سيتم حل المشكلةإيقاف اله مات الشبيهة بالمشاغبين على بنيتنا التحتية األ

شاء مناطق آمنة في  حاولت الواليات المتحدة وضع•  ضاء اإللكتروني وإن م ااًل من  16خطوط حمراء في الف

 م االت البنية التحتية الحيوية.
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