






المركزعن

شهه مركز ههمرلومات كههم رتخاههارلراههملرلوعههزللرلو ههم  روم تهه ر

رحههه  ع راهههم  ر–1985كنهههشرتههههمر راهههم ر-لوههه ءلللرلوم هههز رر

مرفعههه.رويُ ل هههلرلو ايهههزل رلو ههه ركهههزعر  هههمرلوم  مههه رلوم هههز 

  طهههه لزرلو نيهههه ر(ر1999–1985)لخهههه  رفهههه ركزلت هههه رل توهههه ر

ثهههار هههمءروتههههملرتءلل رلعر هههمع ر.رلومات كمريههه رفههه رك هههز

تعطهه ررحهه  يرل ييهه رفهه ر1999تركن و جيههمرلومات كههم راههم ر

رههماار(رThink Tank)كيههيزر  رويُههدخ رختلُر مُدفيهه رفكههزر

ج هه خركُ اههشرلوعههزللرفهه ركا تههترك ههمع رلو نميهه رتكنههشرلوهه 

ز هههمرلوحهههيأصرح ههه كرلومز هههمرل  نعههه رلنلههه ركلمخ هههمرحءرلكههه ءرلوم

 رلوم ميِّهههمرفههه رك هههميرخاهههارلراهههملرلوعهههزللرفههه ر  هههملمرلو نميههه

لوهههههمكت صرتو مكهههه رلهههه للرك  ماهههه ر نعههههملصرتراملههههمر نهههه ل ر

يهه رلو  ل ههمركهه رلومهه لصأرلوم ههز رلوههش رلُا  ههزر ملهه رلو نم

 رل كزرلوش رلد ت روالضطالعر متلرح  زرفه.رت مف مرل فم 

 هههن رلوييمفهههه رلوامكهههه صرتراملهههمر لههههمل رتفامويهههه رج هههه خر

.لو نمي صرترزفيخرك  م رلومازف 

كحل ظ لونهزلع ق
لوم ز لو ءلللوم ت لو م  لوعزلللراملتخاالومات كم ومز م
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عالميةاتجاهات

مه صر امرثالث راع خركأرر  هترلومنمفيه ر هيأرلوعه عرلوا 

تت ملهه رلوحههزبرلو ههملخ صرل مههمرت ههمرلواههموارووهه رتعطهه ررحهه ي

 ههمح رختير"ر19-  فيههم"رمللايهه رحخههزع رفلهه رظههمرحءكهه رجم حهه ر

 همرلوامواروامخ ررعييارحتو لمر همرتواهمخ رلفهاركالكهكررحز مر

تلر م مر ههههمرلوملختيهههه رتلواملجيهههه صرتكههههأرثههههارر هههه  رختللهههه ر

ح هزءرووه رل همرترحتيهم-فتيت ر يزرختلل -لر م م رامومي ر"

لو ايههههزل رتلو طهههه لل رلو تيميهههه رتلواموميهههه صرفهههه للراتهههه ر

.كي  عرلومتيصرحترل  موياصرحترلون م رلواموم 
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زلكيه صر ز مف رلو علم رلوم حم رل ك"ر ملمءج ر"ف رض لرف ءرلومزشكرلوملمعزلص ر▪

ي ر همءرلعمِّ ر شلرلو عزلزرازضًمر  زءرلآللللرلو  رراررملتو مرف رح ارلو حترلواموم

.لم لو ايزرلوش رفيطزحرات رلوييمف رل كزلكي رف رظمرلوخلل رل كزلكي رلو م

 رر ج هم رلوييمفه:رتف ر هشلرلو همخصررمهترلوشهمل رووه رثالثه ركحهمتلرل ييه صرت ه ▪

ههزقرلو ملهم رر همُرلو"ر ملهمء"صرتفيمفه ر" ملهمء"لواملجي رل كزلكي رف رضه لروخلل ر

خلل رل تفطرتشمميروفزلعيمصرتح ارلوع ملمرلومطزتله راته رل جنهم رلوييمفهي رو

.صرتفيممرلت رازضر  زءركمرجملرف رل  يم رلوثالث " ملمء"

توجهات السياسة الخارجية األمريكية: القسم األول

 نهملر م رات رامخركأرلومحمتلرلوز يي صركن"ر ملمء"ف فررزركمرلوييمف رلواملجي روهر▪

اال هههم رتخلههه ركههه رلوهههمتيرلواز يههه صرتلو كهههمرتركههه رلوحتلهههملروم لج ههه رلو  ملهههمل ر

تخاهههارلومام هههمل رتلومدفيهههم رلومتويههه صرتلع  مهههم ر متهههترلعههه قرصرلومهههه ز  

صي صرلوتيمء ركممرفي زرلراتي رت عركأرلو امكمرلوحمء رك رل ت م ر يزرلوملمعزل

.مف تًمراأرلويا روو رلف امخ رككمت رلو علم رلوم حم رل كزلكي راموميًّ

فههه رلوييمفههه "ر ملهههمءجههه ر"حل ًهههمصرر هههملرلوشهههمل رووههه رحءرت هههبرلوهههز ي رلومن اهههلر▪

ختتموههمر"لواملجيهه رفههيك ءركاههملزًلر هههكمقرتلضههكركعملتهه ر ههموز ي رلومن  يهه رتعل هه 

"ركمء يتهم يهشلر"رحملم ر م ت  رليثرح هم ر"ر ملمء"صرتكأرلوم    رحءرلُ لجِ ر"رزلكل

(Heather Haldemanر)- حتههه ر موضهههمف رووههه ر-كي ههههمل رتءلل رلواملجيههه رلويهههم ع

"ر ملههمء"في هه كر-"19-  فيههم"عرفههيعممر-لو امكههمركهه رل ءكههم رلوك ههزعرفهه رلوههملخمر

يهه ر م ههمًلرحاتهه روتعهه ل رلوميههتح رفهه رت ههترركهه ءرفيهه رلو علههم رلوم حههم رل كزلك

تلو ههيأراتهه رشههلمرلههزبر ههملخ رجملههم  روههشو ركههأرلومح مههمرحءرركهه ءرلو ههيأراتهه 

". ملمء"لحسرحتو لم ر

"رلكهلرز"خط ل رفاتي  روت اليتركهأرلو هزلرلوهش رحوحعه ر"ر ملمء"تكأرجمت  صرلراشر▪

نهه ت ر اال ههم رلو علههم رلوم حههم رل كزلكيهه  رليههثررا ههمر معت ههمم رووهه رلعرلههمقرلو

صرتلعت هههمم ركههههز رحخهههزعرووههه رلرلههههمقر هههملل روتمنهههمخصرتاهههه خ ر2015لولزلتههه رواهههم ر

.تلشنطأركز رحخزعروو ركن م رلو ح رلوامومي 

الملخص التنفيذي
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تجاه الشرق األوسط وشمال إفريقيا" بايدن"سياسات : القسم الثاني

حءرر زلجههه رح ميههه ركنطعههه رلوههههزقرل تفهههطر"ر ملهههمء"كهههأرلوم   ههه رفههه رظهههمرل مفههه ر▪

ل ا رختهتر همرتشمميروفزلعيمر موني  روت علم رلوم حم رل كزلكي  رو ح مرلومزر  رلوز

كههأرحتلت ههمصرتكنطعهه رلومحههيطرلو ههمخورلو نههم صرتحكزلكههمرلوالرينيهه صرتوكههأراتهه رلو متههل

 رلآلخههزصرعرلههمليرتلههطرلومنطعهه ركُ مًّههمروت علههم رلوم حههم صر مههمرعررههملير نههم رلمجهه رووهه

رههمكيأرلوممههزل رلو حزلهه رلو هه ررُنعههمرا ز ههمروكههملخل رلوههنلطرلواموميهه صرت هه ركههمرلههملض

.لُ برحت ملرلعتيحمبرل كزلك ركأرلومنطع 

تفهطرلر ما همرليهميركنطعه رلوههزقرل "ر ملهمء"جملزر موش زرحءرلوييمفم رلو  رلا م ر▪

 هههمررعههه ضرحلههه رلل مهههمع رو ط يههه رلواال هههم رلويههها خل رلوفهههزل يتي صرفعهههمرحاهههزب

لومزشههههكرلوههههملمعزلص رتكي هههههملتُراههههأرراييههههزركيههههملرلوييمفهههه رل كزلكيهههه رفهههه ر

لومنطع  ركأرخاليرت ترخاارح رصزفرف رلهزبرلوهيمأصرتلفه ئنمفرلوملمتضهم ركه ر

.ص زلء

يثرلراهش ركأر يأرلوامفزلأ رل"ر نيمكيأرت نيم  "ت مرلك ءرل ي رلو ءلللرلوفزل يت ر▪

موعمسرلعا زلفر :رلواملمركأرلوعزللل رلومليم ر موني  روفزل يمصركثم"ررزلكل"وخلل ر

". لع رلوعزء"ام م روفزل يمصرتخط رلويال رف رلوهزقرل تفطرلومازتف ر ه

السياسية" بايدن"أهم القضايا المطروحة على أجندة : القسم الثالث

تخصركأرلومح ممرحءرر  كرلو  ز ر  ي رل يي رك ررمللمرحاملخرلوم همجزلأراته رلوحهم▪

لههمقرك ههمحرلوثهه ل رلوا ههزللركههأرخههاليررا ههمُر ماههمخ رلعت ههمم روالر"ر ملههمء" مههمرل  نهه ر

".رزلكل"لون ت رلولزلت رتلرلمقر ملل روتمنمخصرت ممرلوتشلءرلتيحلركن ممر

صرخهههاليرلمت هه رلعت ام يههه صر هههمجزللرو ههال ر مكهههمرفههه " ملهههمء"تفهه ر هههشلرلو هههمخصررا ههمر▪

صركن  كههه رلوطم ههه رل كزلكيههه صرتلو ههه رفههه زركمر م فهههمسراتههه ر  هههي ررايهههزرلومنهههمخ

رزلتيه ءرختعلرحكزلكه روفتلهمقراته ر2را هي ركيملتيه ر همل مر"ر ملمء"تر  مأرخط ر

.فيمف رلومنمخ

جهه ر"ر جههمراههم ركحههمتلرك مهه رحخههزعركههأرلومعههزلرحءرل امكههمركا ههمرلوههز ي رلومن اههلر▪

كيأرلوالجئهيأرصرتلو  رر مثمرف رل  تي رلوميتم رف رو تيارلول  لر مو يأصرترم" ملمء

.رف رلو علم رلوم حم رل كزلكي 
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القسم األول
توجهات السياسة الخارجية

األمريكية



2020ديسمبر 

"ايدنبجو "الملفات الساخنة على أجندة السياسة الخارجية لـ 

"دنباي"الركائز السبع للسياسة الخارجية في ظل رئاسة 

"دنبايجو "السياسة الخارجية األمريكية المتوقعة في عهد 

"ترامب"توجهات السياسة الخارجية األمريكية ما بعد 

متحـدة السياسة الخارجية للواليات ال" بايدنجو "كيف سيغير 

األمريكية؟

ن ســـتختلف بشـــكل جـــذري عـــ" بايـــدن"السياســـة الخارجيـــة لــــ 

"ترامب"سياسة 

؟"أوباما"عن " بايدن"هل ستختلف السياسة الخارجية لـ 



9

”بايدنجو ”المنتخبآراء وتوجهـات إدارة الرئيس 

"بايدنجو "الملفات الساخنة على أجندة السياسة الخارجية لـ 

لومتلهههم ر"ل كزلكههه صرتلومانههه ءر ههههر"ر زت ن هههمكا هههمر"ل نهههمتيرلوم ضههه عرلومنهههه لرفههه ر
تيه رح هارلوع هملمرلومهدثز راته رام"ر ملهمءلويهمخن راته رحجنهم رلوييمفه رلواملجيه روههرجه ر

.ر خيز ف رلعت ام م رلوز مفي رل"ر ملمء" ن رلوييمف رلواملجي رل كزلكي ر امرف ءر

ول خالفات داخلية بين الديمقراطيين ح

مستقبل السياسة الخارجية 

 نههم رثالثهه رلر م ههم رحتركههمللسرفكزلهه ر▪

لهههههه يركيهههههه ع مرلوييمفهههههه رلواملجيهههههه ر

وت علههههههم رلوم حههههههم رل كزلكيهههههه رخلخههههههمر

 ههههل فرلوهههههملمعزلصييأرتخلخههههمرفزلههههه ر

لوز مفهههه رفهههه رلوخلل رل كزلكيهههه " ملههههمء"

.لو ملم 

كحههههههمف ر" هههههه رلر ههههههمُر: االتجاااااال  ا   ▪

 رلا عهههمر م ميههه رر نههه رفيمفههه"ررعتيهههم 

 رخملجيهه رحكزلكيههه رريههيزراتههه رلوههن برللرههه

لوهههههههههش ر متهههههههههترر  اههههههههه روخلل رلوهههههههههز ي ر

". ملل رحت مكم"لوملمعزلص رل ف  ر

ووه رلوحهشلرانهمرلو لماهملما ر شلرلعر مُر▪

مرتلوهش ررههكصك رلون م رلومتو رلوحهمو 

اعهههلرلت  هههملرلع ههه رلوحهههزبرلو هههملخ ر هههيأر

.لوع ريأرلوا مييأ

اتهههه رفهههه يمر-لزلههههمرحت ههههملر ههههشلرلعر ههههمُر▪

حءرر اههمتءرتلشههنطأركهه ر كههيأ-لومثههمي

 هههههمءر  ههههملمررايههههزرلومنههههمخرتككمفحهههه ر

ملمرت يزرلو ركأرلوع صل ت ئ رف رلواموا

صر هههههموًمركهههههأرلل رلوم هههههتح رلومهههههه ز  

م رلو نهههههمف رلعفههههه زلري  ر هههههيأرلو علههههه

.رلوم حم رل كزلكي رتلو يأ

" ملههههمء"خاهههه   مهههمرلههههماار ههههشلرلعر هههمُ▪

صراعهههمر مههه روتهههملمعزلصيم رفههه رلواهههمواو

لوملمعزلصيهههه رووهههه رراملههههم ههههمفررتلو هههه 

م رتره ي رلو امتءر يأرلومتيرلل رلون 

لن ههزتليهه لو  ههترفهه صرتلوههملمعزلص 

 عتههههههه رتحههههههه رلو نهههههههمف ر هههههههيأرلوهههههههن ار

.لوملمعزلصي رتلويتط ل رف رلواموا

لواههههه خ رووههههه ر تيل ههههه موضهههههمف رووههههه رر▪

 رلو علههههملعرلههههمقرلونهههه ت رلولزلتهههه ر ههههيأر

تولههههزلءصرتلفهههه مزللرلوم حههههم رل كزلكيهههه 

لو عتيههههم رفهههه ر يههههم رتلشههههنطأر ههههمتل مر

 رلوهزقرل تفطصرتلعف مزللرفكنطع ر

ترهههه ي رصلو  هههمل رلوحهههز لرلم هههم اعهههمر

.تخام ملوا وم 
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اتههه –لر هههمُرو هههالل :االتجااال  انيااال  ▪

 حل راتهههههه رلهههههه-اكهههههه رلعر ههههههمُرل تي

لوييمفههه رلواملجيههه رخهههاليرف هههز رتعلههه 

تلا عههههمرحءرلوييمفهههه رص" ههههملل رحت مكههههم"

 ل كزلكيهههلواملجيههه روت علهههم رلوم حهههم 

.وو رراييزرجشل  حمج 

لم تهه ر ههشلرلعر ههمُرلفهه املخًلرح  ههزركههأ▪

لولزلهه رل تيرو حمههمركاههمصزركحيهه   

تانههههمرصانههههمرلو امكههههمركهههه رلومنمفيههههيأ

صر مههمركامو هه رلومهههكال ركهه رلوحتلههمل

لو حهههههم ر ما  مل هههههمرلن ههههزرووههههه رلو هههههيأر

 رلوش رل لج رلوخلل رل كزلكي رفهلوز ي 

.رلوزل ألو  تر

لن ههههزر ههههشلرلعر ههههمُرووهههه رلو اههههمتءركهههه ر▪

لوم  ماههههههههم رلوملمعزلصيهههههههه رل خههههههههزعر

 ر ان ههزركز ههم رفهه رلوييمفهه رلواملجيهه

ل كزلكيهههه صرل هههه روهههه رحخعر ههههشلرلو اههههمتءر

وهههههزل م رووهههه ر ههههملكم ركههههه رت ههههشُرل

.رلتلملرفتط ليأرآخزلأ

فهه ر مههمرلُل ِّههمرولههملررراييههزل ر  يههز ▪

لوييمفهههه رلع   ههههمخل رلواملجيهههه صركهههه ر

صر لويهههي زلتلو ز يهههمراتههه ر  هههملمرل كهههأر

تكهههههههههههمل  رلو يمتههههههههههم صرتلوييمفههههههههههه ر

 ز يهمرلو نماي رتلو كن و جيهمصرح ثهزركهأرلو

.مل ات رلرلم يم رلو  مل رلوحز رلو عتي

عًهمرتف–  رلر مُررعمك ر: االتجل  انيلنث▪

لفههههارحلضههههي رجملههههم ر–و  ههههترلوكمرههههل

وتييمفهههههه رلواملجيهههههه رخههههههاليرلوحمتهههههه ر

مو همو رصرت " ملهمء"وههلو م يمله لعت ام ي ر

فيهكمر شلرلولزله ر ه  رك مه رخلخهمر

" ملهههمء"لوحهههمبرلوهههملمعزلص رتفههه روخلل ر

.رلو ملم 

لا عههههههههههمرلو عههههههههههمكي ءرحءرلوييمفهههههههههه ر▪

لواملجيهههه رل ههههلرحءرراههههم رفهههه رلومعههههم ر

ي رل تيرل  ههملفرلع   ههمخل رتلوييمفهه

تلههههههمقراتهههههه رلوصرتل حل هههههه ءرلومحتيهههههه 

فهههههه رتل هههههههكك ءلوههههههمفما رلومزرلهههههه صر

لفهههههههه امل رلوعههههههههه  رلوميهههههههههتح رفههههههههه ر

. لوييمف رلواملجي رتلواال م رلومتوي

حت ههههملرلعر ههههمُرتوكههههأركهههه رلوهههه رلحههههشلر▪

كههههأرر ههههمامرل تر  زلصيهههه رلو ههههالل ر

 روهههشو تلوهههن ارلويهههتط ل رفههه رلواهههموا

.ركن محمرلطمو  ءر مو

"لهمء م" مون زروو ركمرف  صرل اهيأراته ر▪

 كرحءرل امكهمر اعهمركنلهصرتفعًمروتكمرلص

ك ر شُرلوزنعرتلومن  لل رلوم نم   ص

تحءرلا  هههههزر هههههمرل فكهههههملرتلعف زلضهههههم ر

ت هههههههمل مرلوييمفهههههههم رلو ههههههه ررعهههههههمك مر

  رلومحمف-لوممللسرلولكزل رلو عتيمل ر

تحءرلنههههههه ر-تلو ههههههاللي رتلو عمكيهههههه 

فزلعًهههمرلاكههه رلونعهههمورل تفههه رلههه ير

.رلوييمف رلواملجي 
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قضـــايا التعامـــل مـــع حلفـــاء الواليـــات 

جفي الخاراألمريكية وأعدائها المتحدة 

مرجمي رلوملمعزلصييأرتلواملل ارلرلمقر▪

كأرلو م  لليأرات رلوحمجه رووه رو هال 

لو حمولهههههههههم رتلوههههههههههزل م رل كزلكيههههههههه 

ترل ههمترع ل  ههمصرفههمءر ههشلرل كههزرلواملجيهه 

تتًههمرمواههموارلويهه  رح ههمررامفلصح ثههزرراعيههمً

 هههها خرلوع كيهههه رصرفهههه رضهههه لرتوي زلويهههه 

مرترآ هههصلوهههها  ل رفههه رلو زلءلهههمرتلو نهههم

.لوملمعزلصي رف ررز يمرتلوم ز

اتهههه رفهههه يمرلومثههههميصررهههههازرلوحك كهههه ر▪

يأرلولزتيههي ر ههموعت ركههأرحءرلوههملمعزلصي

فهههه فرل اتهههه ءراههههأرحتلت ههههمرفهههه رضهههه لر

كحههههههمتو  ارلعتيههههههحمبركههههههأرلوهههههههزقر

ل تفطرتكأرلوحزبراته رلول همبصرل ه ر

ل مكنههههه لركهههههأرلو محههههه لرلههههه يرلو حهههههم ر

.رلو ين 

تل يهههههمليرلو زلطهههههمتي ءرامهههههمروللر هههههمءر▪

كه رفي   رتح ررع ل رلواال م "ر ملمء"

مر زلطمتيمصر همون زرووه رحته راهملضرخزتج ه

.كأرلعرحمخرل تلت  

ومعرلواملهمركهأرلوميهدتويأركهأرلتلهمل▪

تلشهههنطأرفههه رحتلت هههمرتآفهههيمررحل هههم ر

 رات رلوعم رلوممكا روتملمعزلصيم رلو ه

صركحه لر زتمك ه رلعت اهم  "ر ملهمء"جات مر

ليهههثروت هههار تعههه ءركهههأرحءرلوعمههه ر هههمر

ر ههه كر ملههه رفههه رلهههمرللر هههمصرتحءرلكههه ءر

رز يم هههههمرفعهههههطرلههههه يرحتضهههههمعرلو تهههههملءر

لوملختيهههه صرتل مههههمرلنهههه بران ههههمركهههههكال ر

يههه رر اتههه ر مو هههمخمرفههه رلوههههدتءرلوملخت

وتهههمتيركهههأرخهههاليركنم هههه رح رلو تهههملءر

.كد ت ر ءررك ءرخلمعزلصي 

أرلثهه ر مواملههمركهه"ر ملههمء"لههزعرلوكمرههلرحءر▪

تللاهههزر يههه مر"رحت مكهههم"  هههملركيهههدتو ر

لوخلل رل كزلكيههههه رخهههههاليرتعلههههه رل خيهههههزصر

شلرتوكن رف رلو  ترتليه رلفه ملركهأرله

.رف ر اضرل ليمء"رحت مكم"

ولفههمي"ر ملههمء"اتهه رفهه يمرلومثههميصرحللخر▪

اركيمام رايكزل روو رحت زلتيمرانمكمروه

لوههههه رل هههه رعررا هههههلر"رحت مكههههم"للاههههمر

زر هههكمرح ثهه"ر ملههمء"لتفههيمصر مههمررحههمرر

اههأرلومنمفيهه ركهه ر"رحت مكههم" ههزلل ركههأر

.لو يأرتلتفيم

مقترحات للتعامل مع مختلـف ملفـات

السياسة الخارجية  

ل  هههز رلوكمرهههلر اهههضرل فكهههملرلو ههه ركهههأ▪

اتهه رلو امكههمر"ر ملههمء"شههمت مركيههمام ر

 ن هههم ركههه ركتلهههم رلوييمفههه رلواملجيههه ر

:رلويمخن صرت  ر مآلر 
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oحءرلكهههه ءرح ثههههزررحملههههمًلر"ر ملههههمء"لمجهههه ر

 هههههههمءركا تههههههتر  ههههههملمرلوييمفهههههه ر

 رومله"ر ملهمء"لواملجي صرفات رلوهز ارحءر

فهه مرلمفههمرلاهه خرووهه ركههمرلعههزبركههأر

 رخميه راعهه خصرفمتهه رفههي محرتعل هه رفهه

اهههمواركا تهههتررممكًهههمرامهههمر هههمءراتيههه ر

لرفه رانمكمر همءرتم  ًهمروتهز ي رحترا ه ً

ك تهههههه رلوهههههههي خ رليههههههثرفههههههي لج ر

رحههههههملم رج  زلهههههه رجملههههههم صر"ر ملههههههمء"

توم لج هههه ر ههههشُرلو حههههملم رلو هههها  ر

 رفيح مجرووه روخلل رلوييمفه رلواملجيه

 حنكهههه رشههههملم  رعرفههههيممرفهههه رظههههمر

 صرلو ل هههيال رلوما تلههه رخلخهههمرفزلعههه

تفههههيطز رلو م هههه لليأراتهههه رح ت يهههه ر

.رك ت رلوهي خ

oام رلعا مهمخرفعهطرانهمرلو امكهمركه ر

 رلوحتلهههملراتههه رلومههههكال رلومهههه ز 

وتامهههههمراتههههه ررعهههههزل  اصرتوتمهههههمراتههههه ر

وشزل  ارتف رشهزتص اركه ر"ر ملمء"

ولهههههههاللرل  مهههههههم رخهههههههم رومههههههه ل ل ار

مو ههههههههمو رلوييمفههههههههي رتحتو لههههههههمر اصرت 

حءر-يات رف يمرلومثهم–في ايأراتي ر

ولممت لههههمر"لههههماارلوههههز ي رلولزتيهههه ر

لو  هههههمكأركههههه رتحءرلُ  هههههز"ركهههههم زتء

فزتيهههمرفههه رك لج ههه رر ملهههمرلول هههمبر

"كهههمللأرو  هههمء"لومحتههه صرل ههه رعررهههن كر

ءايمههههه رلهههههمبرلو  مههههه رلوههههه صن رفههههه ر

.2022لوح  يرات رلويتط رام ر

oمر ههشيرج ههمرلعيعهه روميههمام ر زلطمتيهه

اتههه رلون هههم رلوييمفههه رتلع   هههمخ 

 اههمركاههمخل رلعرحههمخرل تلت هه صرصمومههمر

.ركا حت مررح ز رلو ملكمر مر

oيأرر فيهه رلوههزنعر ههيأرلوحههم لون ههم رفهه ر

لوهههههههههملمعزلص رتلو م ههههههههه ل رلههههههههه ير

لويم ههمءوطممتهه  رلو امكههمركهه رلو ههيأ

.تحف زلويم

oوخلل رلواال هههههههه ركهههههههه رلوحتلههههههههملر يههههههههزر

لوهههملمعزلصييأر حهههم صرتاهههم رلعتاهههملعر

 همجر مءرلو علم رلوم حم رل كزلكيه ررح

 هههشُرل ت مهههه رح ثهههزركههههأرلمجههه ر ههههشُر

حءرلُ  ههزر"رل ت مهه رو ههم روههشو راتيهه ر

 رلف املخُروتزخصرتحت ر مككمته ركمملفه

لويههتط رتلونلهه لرحكههم ر ههشُرل ت مهه ر

صرتحء"حت مكههم" هههكمرح ثههزرفامويهه ركههأر

ل هه رو ههمرخط صًههمرلمههزللرعرل ههلرحءر

.ر  متء م

oكهه رلو ههيأر هههمءرلوم ههموك اههمتءرلو

ت ههه يرلومنمفيههه ومنههه لومهههه ز   ر

ك لج هه رتحهه لعتههمعقر ههمرووهه رلههمركا

زرلنلههه رول م يههه رح  هههر نههه  هههزلح صركههه رر

 رلوحهزلوملمعزلص لوامواتخاارو املمر

لوم  ماهههم رلوحهههز رح ثهههزركمهههمرل اهههمر

كزتت رف رك لج  رلو مكم رلواملجي ر

كثههههمرل ت ئهههه رتل ءكههههم رلع   ههههمخل صر

تكحمل هه رلوليههمخصرتلو  هه فرفهه رتجهه ر

 يهلرلومتيرلعف  ملخل رلو ه ررحهمتيررز

.رلو زلج ات رلوملمعزلصيم رحتروج مل مر
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oأ رلف امل ررتل  رلو نهمف ركه رلو هي

 روكيلررمليمرلو م  لليأرف رك ته

لوهههي خرتلوح هه يراتهه رخام ههارفهه ر

رهههمل يزرفيمفهههي رحخهههزعصرخ   ًهههمرتحء

عرلمليرل هاطراتهي ارل ه رع"ررزلكل"

 رفهه"ر ملههمء"لا زفهه لر مهههزتاي رت ههم ر

حءراههمخًلركههأر مههملعت ام ههم رل خيههز صر

حا ههههملرك تهههه رلوهههههي خرل كزلكهههه ر

ل  مههه ءر هههههكمرحفمفههه ر ييمفهههه 

لواملجيهههههه صرخ   ًههههههمرر ههههههمُر"ر ملههههههمء"

.لو يأ

o  اهأرر ن رلتل ميركحمتخرتلفه زلري

لو يأرف ركنمص ركاينه صركه روظ هملر

لو ملههه رفههه رلفههه امل رتءللرههه رلواملتههه ر

اليرتلو  مل روت نمف رك ر كيأركهأرخه

 ركا مصرر ن رفيمف ر نماي ررنمفيي

ك رفيممرل ات ر ه كم رلو يمرلواهم

تلوح فههههههههههههه  رلوكميههههههههههههه رتلوهههههههههههههش ملر

.لع طنما 

oأروككمتي ر يلر اضرلو م  لليأرك

لوماتّعهه رفهه -خههاليرخاههارلو هههزلام ر

 رلوام  ر معف ثمملرف-لو  ترلوزل أ

 طهههههمعر هههههنما رحشههههه مُرلوم  هههههال صر

م رتلو نيههههه رلو ح يههههه رلوام ههههه ر هههههه ك

لو يهههمرلواهههمك روالر هههمع صرتراملهههم

كزتتههههه رلع   هههههمخرل كزلكههههه رو حمهههههمر

.رلو مكم رلواملجي 

oلو ههاطراتهه رلوكهه ت زسرويههأر يهه خ

كنطعيهه رجملههم راتهه رلنفههملرلو علههم 

لوم حهههههههم رل كزلكيههههههه  رومنههههههه رركهههههههزللر

.رلت  م م ررزلكلروتيتط 

oلو امكهههههمركههههه ركا تهههههترلوعههههه عرفههههه ر

لون ههههم رلوههههمتو ر ملجهههه ركههههأرلو ههههزح  ر

كهه روث ههم رحءرلونمهه لجرلوتي زلوهه رل كزل

ح ثههههههزركههههههأر-لُاههههههموِبر هههههههكمرفاّههههههمير

-لوهههههههههههها   لونمههههههههههه لجرلوعههههههههههه ك ر

لوماهههمتفرلواميعههه رلو ههه رلههههازر  هههمر

.ل كزلكي ءر همءرلواموارلواملج 

Source: Wright, T. 2020. “The Fraught Politics Facing Biden’s Foreign Policy.”رBrookings. November 22.
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مرلويه  رلوز هم "ل كزلكي صرتلومان ءر ههر"رتي ل ل ز"تم شرلوم ض عرلومنه لرف ر حيل ر
ل كزلكيه رصرلوز هم مرل فمفهي رلوم   اه روتييمفه رلواملجيه " ملمءوتييمف رلواملجي روهر

". ملمءج ر"ف رظمرل مف ر

"بايدن"ترحيب عالمي بفوز 

ص(Anne Hidalgo"ر) يههملو  آءر" هم تر▪

حتيرلكزح ررههامركن هلرامهم ركملنه ر

 ههملل صر مل ههمءرلخرلولاههمرلواههموم راتهه 

ي  رف رلعت ام هم رلوز مفه"ر ملمءج ر"ف ءر

".ح الر  رك مخًلرحكزلكم"ليثر زخ ر

كا هههههارلوحتلههههههملرلوعهههههملك روت علههههههم ر▪

لوم حهههم رل كزلكيههه رتل ههه رلواملهههمركهههأر

خ هههه ك مصر ههههمت لرل طتاهههه ءرووهههه رفهههه ءر

"ررزلكههل"تتضهه رلههمروييمفههم ر"ر ملههمء"

تههه صرتر هههزفمر رلوها هههي رلومثيهههز روتع

 Robin"ر)تي تيهههتلت هههأر"ت ههه ركهههمرح هههمُر

Niblett)ر همتسرههمرم "كملزركا همرص"

(Chatham House)ف رونمءص.

خبـــــرة ممتـــــدة فـــــي السياســــــة 

الخارجية

املجرح ثزرشا ي رف رلو"ر ملمء" مرلك ءر▪

كمههمر هه راتيهه رفهه رلوههملخمصرتلزجهه رلوهه ر

ت ام ه رجم يًّهمرووه رخ زره رلواموميه  رف هيأرل

وتمههز رل توهه رفهه رك تهه رلوهههي خراههم 

 رصرتر ويهه ركن ههلرتم ههلرلوههز ي رفهه1972

"ر ملههمء"صر  هه ر2009اههم ر"رحت مكههم"وخلل ر

ف هههههههزريأر هههههههز ي روت نههههههه رلواال هههههههم ر

.لواملجي رف رك ت رلوهي خ

 مههمرفههمفزرواعهه خرووهه ركنههمص رلو ههزلعر▪

نح رلويمخن رتكنمص رلوك للرصرتلو ع ر 

كم ه رتخميههيأركههأرلوعههمخ رل جمتههلرفهه ر

"ر زلنكتهههههه ختجههههههالسر"ل ههههههزرت.رختوهههههه 60

(Douglas Brinkley)لو ملهههثرلوهههز ي رص

ص(Rice University"ر)جمكاهه رلللهه "فهه ر

عرحلهههمروملههه رخ هههز رفههه رلوييمفههه ر" رحتههه

". ملمءلواملجي  ركثمر

فه رتحضمفرحت رت زًلروتعيه خراته رلوييم▪

-تي همرا"ر ملمء"صرفين لررز يمرلوملختي 

للهههههههه ل رلو م  للهههههههه ءروللخ   ًههههههههمر

أرتكه- موييطز رات رك ت رلوههي خ

ارح ثهزرثارفيك ءررمثيزُراته ر عيه رلواهمو

.لوملخمرل كزلك كأررمثيزُرات ر
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ك ءرلولز  روي" ملمء"عرفيك ءروم ممر▪

لههههههمركههههههأرحا ههههههار ههههههمخ رلوييمفهههههه رلت

لواملجيههههههه  ر ءرلو ميههههههه رفههههههه رلواهههههههموار

 تهههه  فههههي امتت ءركاهههه ر هههههكمر  يههههز

.لمثمرلوملمعزلصي رلوامومي 

تاتهه رلوههز اركههأرخ زرهه رلومم ههم رواعهه خر▪

فهههه رك ههههميرلوييمفهههه رلواملجيهههه صرفههههمءر

جه "فيئ رلراش مرم نم ر زللل رتحلكمكً

.ف رك ميرلوييمف رلواملجي "ر ملمء

لراتهه رفهه يمرلومثههميصرانههمكمر ههمءرا هه ً▪

 يهههههم رفههههه رك تههههه رلوههههههي خراهههههملض

لو علههههم رلوم حههههم رل كزلكيهههه ر امتيهههه 

 روطزخرلوع ل رلوازل يام ل رلو حزللر

صرت ههه رلوامتيههه ر1991كهههأرلوك لهههتراهههم ر

صرثههارخاههارلههزبل ههم زًملو هه رلععههترت ملًهه

زلقرلو علم رلوم حم رل كزلكي راته رلواه

صرت ههههه رلوحهههههزبرلو ههههه ركنيهههههتر2003اههههم ر

.رلل رلف مزروين ل ل لهمر

Robert"ر)لت ههههز رجيهههه  "لر ههههموًمصرل ههههزر▪

Gates)لومهههههههههههملزرلويهههههههههههم  رو  موههههههههههه رص

لوماهههم زل رلومز ملههه رتتءلهههزرلوهههمفمعصرفههه ر

حءر2014كش زلرهههههه رلو هههههه رتهههههههز راههههههم ر

 هههمءركاطئًهههمرفههه ر هههمر  هههملمر"صر" ملهههمء"

لوييمفههههه رلواملجيههههه رتل كهههههأرلوعههههه ك ر

ل اه رلوز يي ررعزل ًمرات ركمللرلواع خرل 

.ر"لوممضي 

"رلل هههههملخر ههههمس"فهههه رلومعم ههههمصرحشههههملر▪

(Richard Haass)ك تههههه ر"ل هههههي رص

 Council on"ر)لواال ههههم رلواملجيهههه 

Foreign Relations)فههههههه ركعمو ههههههه رص

وه رو"رحفيهزءف لءر"لومنه ل رف ر حيل ر

وههارلاطهه رفهه رلو امكههمركهه ر"ررزلكههل"حءر

لوممملفههههم رلو  مللهههه روت ههههيأصرترمتلههههم

رلهمقرحت زلتيمر م فهتح رلول م ه صرتو هزل رل

ر هههههمل رجملهههههمركههههه ر نهههههملرتلومكيهههههي صر

 ر هيأر موضمف روو رلو  فطرف رلو ط يه

.روفزل يمرتلواملمركأرلومتيرلواز ي 

"بايدن"ركائز السياسة الخارجية لـ 

اته ر" ملهمء"رزركمرلوييمفه رلواملجيه روههر▪

:ل يي صر  ر مآلر "رل م م"ف  ركحمتلر

بنااالال ات ااال     ااا   ااا  :انركيااااأل ا  نااا 

اند   انغربي 

رح هههه رلواال ههههم را ههههزرل صتيهههه ركهههه ر▪

مرفيممرف رظه رع" ملمء"حتلت مر م  مم ر

خههههزتجر زلطمتيههههمرلو شههههي ركههههأرلعرحههههمخر

 رل تلت  صرتكأرلومح ممرحءررك ءراال ه

تخلههه ركههه ركا هههارختيرلعرحهههمخر"ر ملهههمء"

 مفهههههههه ثنملرلوحكههههههههم ر27ل تلت هههههههه رلوهههههههههر

.لومي  ملأرف رلوم زرت  ونمل

 ههمرا ههزرامههمرفهه  رامههم ركملنهه رونههمءرت▪

 رليههثر ههزخ(Sadiq Khan"ر) ههمخقرخههمء"

نهملرلمءرلو  تروتاه خ رووه ر :ر"ات رر ل ز

".رلو ي لرتوي رلو مللء
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صرتل  ههزر" ملههمء"لح هه رلواههزبر م  مههم ر▪

لوههههههههه رفههههههههه ررا هههههههههمُر اعهههههههههمر مههههههههه ر

صر موضهههمف رووههه ر2021وتملمعزلصيههه راهههم ر

واههمخ روليههملرلو حههموترا ههزرل صتيهه ركهه 

"ررزلكهل"حتلت مرلوش ررآ مرف رظمرل مف ر

."حكزلكمرحتوًم"تاعيمر رلوم مثت رف ر

 رخزصر زخرلوز ي رلولزتيات رلو متلرلآل▪

 Emmanuel"ر)ولممت لهههههههمركهههههههم زتء"

Macron"اتههلروههملنمرلوكثيههزرونلاتهه روت (:ر

صرفيمهم!"ات ررحهملم رلويه  صرونامهمركاهم

تءلهزر(رHeiko Maas"ر) ملك ركمس"ر ز ر

ثمملرتزلههمرلعفهه :ر"لواملجيهه رل ومههمت ر م تًههم

فههههه ررامتتنهههههمركهههههأرحجهههههمر مللههههه رجملهههههم ر

". ا زرل صتيت لع رجملم ر

لال انتكاااالت   اااا  ان   اااا:انركياااااأل انيل ياااا 

نمواجه  انتهد دا  انمشترك 

 يههزا ر"ر ملههمء"كههأرلوم   هه رحءرلامههمر▪

اتهه رو هههال رلواال هههم رلو ههه ررههه رز رفههه 

كههه رلتهههترشهههممير"ررزلكهههل"ظهههمرل مفههه ر

ح  ههههزررحههههموترايههههكز رفهههه رصرل صتيهههه 

لمثههمركههمرلعههزبركههأركتيههملرتلوههش رلواههموار

.رشا 

فههيمااررطههه لز" ملهههمء"كههأرلومد ههمرحء▪

لتههههههههههترشهههههههههمميرل صتيهههههههههه رك هههههههههم ر

 روم لج هه (تل مههمرا هه ل  )تر فههيا م

كثههمصرحهملم رلوعههزءرلوحههمخ رتلواهههزلأ

لو كن و جيهههههههههههمرلوايهههههههههههكزل صرتلوعههههههههههه  ر

.لويي زلتي 

 Jens)"رشه  و ن زجلهن ر"ا ّهزرصكأرجمت  ▪

Stoltenberg)ل كههههههيأرلواههههههم روحتههههههترص

شهههمميرل صتيههه صراهههأررزلي ههه رلوههههملم

صرتح ههمرلوحمجهه رووهه ررممفهه " ملههمء" لهه ءر

لوحتههههههتروت امكههههههمركهههههه رلواملههههههمركههههههأر

صرتكن ههمرلتفههيمصل لج  ههملو حههملم رلو هه ر

تي رتلول مبرلومتو صرتلو  ململ رلووك زت

تلو ههملتخي صرتلو حهه يرفهه ركيههملءرلوعهه ع

.لواموم رك ر ا خرلو يأ

 اااااااااد انم ل اااااااادا  : انيلنيااااااااانركياااااااااأل

 انمؤسسل  اند ني 

 مومام هههههههههههههههمل ر"ر ملهههههههههههههههمء"لهههههههههههههههدكأر▪

تلومدفيههم رلومتويهه  روههشو رفههياممر

كههههز رحخههههزعرووهههه رتلشههههنطأر خ راههههاتهههه ر

 ر"رزلكههل"لعرلم ههم رلو هه رلتيههحلركن ههمر

"رمء مله"فمأر يأرحاممو رلوم كز صرلا هم ر

لواههه خ ركهههز رحخهههزعرووههه رلرلهههمقر ههههملل ر

صرتلوهههش رل هههمفرووههه ر2015وتمنهههمخرواهههم ر

صرلمملهه رلوك  ههلركههأرلو ايههزل رلومنمخيهه 

كن مههههه ر"تلعت ههههمم ركهههههز رحخهههههزعرووههههه ر

 ر رو ههههكيمرلفههه  م "لو هههح رلواموميههه 

".19-  فيم"امومي رح  عرو م ح ر

"ر ملههههمء" موضههههمف رووهههه رلوهههه صرلاطههههطر▪

"فهههههه مل رلو ملههههههم "و مملههههههمركام ههههههم ر

(New start)صرت هه رلومام ههم رلو ليههم ر

كهه رلوم  عيهه روتحههمركههأرلو يههتكرلونهه ت 

ف زللزرلتفيمصرتلو  ررن   ر اللي  مرف 

.رلومع م
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 مهههههمرلزلهههههمرحل ًهههههمرلوامهههههمركههههه رلوعههههه عر▪

مر زلطمتيهههههمرتفزتيههههه)ل تلت يههههه رلوهههههثالرر

ت ههههههشو رلتفههههههيمرتلو ههههههيأ رصر(تحوممتيههههههم

واهههمخ روليهههملرلعرلهههمقرلونههه ت رلولزلتهههه ر

"ررزلكهل"صرتلوش رلتيحلركنه ر2015وام ر

.2018ام ر

ل هي "رليهأرلتلهمت "تكأرجمت  ر هز ر▪

م رحرم رفز ه رحكه ملمءلت امبر مءولزلءر

لو علههم رلوم حههم رل كزلكيهه  رو اهه لض

حخطههههملرلوممضهههه رتلواهههه خ رووهههه ركيههههملر

."لعو مل ر  ا ملر مرلومتوي 

اال تماالب بم اا    ااو :انركياااأل انراب اا 

اإل سلن

كهه رلوههمتيرفهه فررمخههشر"ر ملههمء"اال ههم ر▪

 قرف الر مرف رك ميرلع ايأرلعا  ملر

لوتيهههههههمءصركهههههههمر هههههههمرلهههههههمف رل ت مههههههه ر

لعفههههه  ملخل رووههههه رلو زلجههههه راهههههأر مههههه ر

لوماملضههههههيأصر مههههههمرفاتههههههترلوممتكهههههه ر

لواز يهههههههه رلويهههههههها خل  رليههههههههثر  تههههههههتر

 مرههههههلر"رخمشههههههع  جمههههههمير"لو ههههههحل ر

صر"تلشنطأر  فت"لوام خرف ر حيل ر

"ركحمتوههه رلتفههيمرريهههميار ههشو ركثههمرت

(رAlexey Navalny"ر)تمفههههمون حويكيهههه ر

.ءايارلوماملض 

آلههه رلراتههه ر"تاتههه رلوهههز اركهههأرت هههتر▪

لومزشهههههمرل اتههههه رفههههه رولهههههزلءر"رخهههههمكنئ 

"ركههههه م"لعت ام ههههم رل كزلكيهههه ر مت ههههمر

لوملمعزلصيههههههههه ر"رءتلي"تاالكههههههههه راتههههههههه ر

-مرفه رلوتي زلوي صرفمءرولزلءرحصتعتركد  ًه

فهههههزل ر-حاعهههههمبرلعت ام هههههم رل كزلكيههههه 

صر(Nasrin Sotoudeh)"رفهه  خُتيههزلأر"

كحمكيههه رلعههه قرلوتيهههمءصرتلو ههه ر متهههتر

.رح  ر ماارترامصترحكزلك 

انت ل اااح ب ااااب  ااا  :انركيااااأل انسل سااا 

ا  ظم  غير اند م راطي 

فههه فرر يهههارلوييمفههه رلواملجيههه رفههه ▪

 مو امكمرلوحهمء ركه "ر ملمء"ظمرل مف ر

ل ت مههههههههههههههه ر يهههههههههههههههزرلوملمعزلصيههههههههههههههه ر

"رمء ملهه"تلوههملك مر لليأ رليههثروههأرلن ههزر

ووهه ركهه للخرحتر هه  رلوحكههم رلوميهه  ملأصر

لينممرجاهمرلوممتكه ر"ررزلكل" ممرفامر

صلواز ي رلويا خل رحتيرءلهمل رخملجيه روه 

.رتا زرلوحمتخروو ر  للمرلوهمموي 

ء ركثههمت مههمروههأرل ههمرلوحكههم رلوميهه  م▪

(Jair Bolsonaro)"ر  ويهههه تملتجههههمليز"

"رختريزرههههه لتخلل ههههه "تل هههههي رلو زلءلهههههمصر

(Rodrigo Duterteر)ل ههههي رلولت ههههيأصر

خهههالير"ررزلكهههل"أر هههمكمرلوهههمااروههههرللوتهههشت

يههههترلوحمتههه رلعت ام يههه صر ههههملعًمرفههه رلو 

ر مُرل  يضرات رلف املخروتن زرف رلع

.رلآلخز
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مخرفههمءرخطم هه رك هههصت مونيهه  روزتفههيم▪

"رتفهه ينحت ههيالر"روههشو رتفعًههمروهههر ر م  ههم

(Angela Stent)صركههملز ركز ههمررخللفههم ر

 The)حتلت همرلوههز ي رتتلتفهيمرحتللفيم

Center for Eurasian, Russian and 

East European Studies, CERES)فهه ر

فمءرلوهزتسر تعه ءر"رجمكا رج لجررمتء"

صرتكهه رلوهه رلههمل  ءرحءروخلل ر" ملههمء"كههأر

كيههه ام رعفههه امخ رلوعنههه ل ر"ر ملهههمء"

لهتراهأرلوم ت كمفي رلو عتيمل رلو ه رر  

 رليهههههثر"رزلكهههههل"لوامهههههمرخهههههاليرل مفههههه ر

يههه رح ثهههزر م ت"ر ملهههمء"فههه ك ءرر هههزفم ر

وت ن هههههدصرل ههههه روههههه رفهههههزضرلومملهههههمركهههههأر

.لواع  م 

"ر ملهههمء"حتههه ركهههأرلوم   ههه رحءرلز هههم مهههمر▪

مءر هكمرح  زرات رحتضهمعرلعه قرلوتيه

.رتلوملمعزلصي رف رلتفيم

اتهههه رلو متههههلرلآلخههههزصر ههههمرلكهههه ءر اههههضر▪

 هههمءكطمئنههيألوحتلههملرلوعههملك ر يههزر

صرتكههأر ههيأر ههدعلر" ملههمء"لواال ههم ركهه ر

 نيههههمكيأ"لوحتلههههملرلوعههههملك رل ههههزءرلفههههار

ل ي ر(رBenjamin Netanyahu"ر)ت نيم  

تءلللروفهههزل يمصرتلوهههش رلاهههمركهههأرح هههزبر

."رزلكل"لتلملر

 ا ًهههمركهههأرحلهههال ر"ررزلكهههل"ليهههثرلعههه ر▪

لفرلعا هز:رصرتكن همل  ثزرجم لًهم"رت نيم  "

 موعههههههمسرام ههههههم روفههههههزل يمصرتتعههههههمر

 رلويههلمل رل كزلكيهه رووي ههمصرتل  ههزل رخطهه

ته رفال ررنحمءرو موكروفزل يمر ههم را

.رليمبرلولتيطينييأ

يار انت ل اح بشاكح  ك: انركياأل انسل سا 

ا ترا ًل    اند   انض ي  

لمكههههمرلواملههههمركههههأرلوييمفههههييأرتل هههه ر▪

امكهه رلونههمسصرفهه راهههزل رلو تههملءرا ههزر

"ر ملهههههمء"لوعهههههملل رلوامههههه صرحءرلُ  هههههزر

ل  ممكًهههمرل  هههمتءر يمههه رلواعهههملل صرت ههه ر

كهههه رختير"ررزلكههههل"وشههههمل رووهههه ررامكههههمر

لواهههموارلتطال ًهههمركهههأرخ زرههه رفههه رك هههمير

.لواعملل رتاعمرلو لعم 

لوعههههههمل ر"ر ملههههههمء"صروههههههأرل  م ههههههمرتاتيهههههه ▪

 رفعهمرفهمفز"رزلكهل"لويمزللر ممرفاهمر

فزلعيهمراهم ركهزل راته ركهمللووو ر"ر ملمء"

حل اهههه راعهههه خ رفهههه رلههههيأروههههاررطههههمر ههههم ر

.لوعمل ر ز ي "ررزلكل"

ل  است ل أل   ر انوال ا: انركياأل انسلب  

انمت دأل ف  انشؤ ن ان لنمي 

م رلف امخ رختلرلو علم رلوم حهفيك ء▪

حكههههزًلل كزلكيهههه رفهههه رلوع ههههملمرلواموميهههه ر

صرت هههه ركههههمر" ملههههمء"مراتهههه رحجنههههم ركح للًّهههه

فههههيناك راتهههه ررامكتهههه ركهههه ر  ههههملمر

لعت اههههههههمورتلو م حهههههههه ر ههههههههيأر ههههههههزلت ر

تكهههه ر.رلع   ههههمخ رلواههههموم رتلول ههههمب

لوهههه صرف هههه رل لجهههه ررحههههم رو نههههمعر عيهههه ر

لواهههموار هههمءرتلشهههنطأرعررهههمليرريههه ح 

.لومكمت رلو  ر متترو مرلل رل  
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ووهههههههه رحءر"رتي تيههههههههت"صرحشههههههههمل رلر ههههههههموًم▪

عرلوييمفه رلواملجيه رل كزلكيهه راته ركههم

كههههأر هههه ورووهههه ر-لواعههههملأرلوممضههههييأر

حخ رووههههه رلا هههههزلفر-حت مكههههمرووههههه ررزلكهههههلر

تل اههههه ر هههههيأرلوحتلهههههملر هههههمءرلوييمفههههه ر

كههزرلواملجيهه رلهه اررهههكيت مر م جههلرل تل

  ي لو نليشلهه رلو هه رر ههملركههأر ِ ههمرلوههز

ممرل ات مركحل فه ر موماهمصزرت م ته ك

 روت ايهههزرتفعًهههمرو  ج هههم رلوهههز ي  روهههشو

ل ايأرواهمخ رلون هزرفه رجاهمرلعرلم هم 

ك تهههههه رر ههههههمل لواملجيهههههه رر طتههههههلر

كهههأرلوههههي خصرل ههه رعرلههه مكأرلوزنفهههملر

فههه رلوميههه ع مصر مهههمرلعتيهههحمبركن هههم

كههههه رلعرلهههههمقرلونههههه ت ر"ررزلكهههههل"فاهههههمر

.لولزلت 

"رزلكهههل"حكهههم تجهههملزر موهههش زرحتههه رعرلهههملير▪

مراهههم رحفهههم ي رو هههز ر  هههم  رحتررههههكي

.لواموارلوش رلزلمررز  رتلللُ

 Tzipi"ر)ريهههي  رويلنههه "خ مكًههمصرحشهههمل ر▪

Livni) صرصرتءلههز رخملجيهه روفههزل يمرلويههم ع

فهههه ركعمو  ههههمرلومنههههه ل رفهههه ر ههههحيل ر

لوفههزل يتي رووهه رحءر(رHaaretz"ر) ههآلر "

لُاهههههمرخيهههههملًلركم هههههمءًلر مونيههههه  "ر ملهههههمء"

وفههههزل يمرتوتاههههموارلوحههههزرلوههههش رل لجهههه ر

.رحملم ركاعم 

Source: Wright, R. 2020. “The Seven Pillars Of Biden’s Foreign Policy.”رThe New Yorker. November 11.
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 ملهههمء"صرتلومانههه ءر ههههر"ك تههه رلواال هههم رلواملجيههه "ليههه ازضرلومعهههميرلومنهههه لرفههه ر
تحهه ر"ر ملههمء"رزليههلرخ ههزللر   ج ههم ر"ركههمرلوههش رلانيهه رراي ههزرلوز مفهه رل كزلكيهه :رتلواههموا

.لف امخ رلو حمولم رتلعو ملكم رل كزلكي رر مُرلومدفيم رك امخ رل صزلف

فرصــــة لمجموعــــة مــــن " بايــــدن"فــــوز 

القضايا

تفعًههمروهه لللرلو هه رصزل ههمرلوا ههزللرخههالي▪

ك تهههههه ر"كنم ههههههه رل لللهههههه رت م ههههههمر

ص(Council of Councils"ر)لوم ههههمو 

ص"ك تهه رلواال ههم رلواملجيهه "لو ههم  روهههر

له يرتج ههم رلون ههزرلواموميه صرفههمءرفهه ءر

 معت ام هههههههم رلوز مفهههههههي ر"ر ملهههههههمءجههههههه ر"

اهه رل كزلكيه رلاههمر مثم هه رفز هه روم م 

 مههههمرفهههه رلوهههه رلو ههههال رصكههههأرلوع ههههملم

لو  هههههمل رتلو اهههههمتءرفههههه رك هههههميررايهههههزر

.لومنمخ

واســــــتعادة التــــــوازن بـــــــين " بايــــــدن"

الديمقراطيات

 Steven)"ر ت  مههههههمتمفهههههه يلأر"ح ّههههههمر▪

Blockmans)كز هههههمر"كهههههملزرل  حهههههمرر ههههههرص

"خللفههههههههههههم رلوييمفهههههههههههه رل تلت يهههههههههههه 

(Centre for European Policy 

Studies)صرتلوههش رلعهه ركعههزُرفهه ر ت يكههمص

لُاهههههمروح ههههه رفمل ههههه ر"ر ملهههههمء"حءرفههههه ءر

 هههه ر مونيهههه  روتملمعزلصيهههه رلواموميهههه رلو

ش م ررزلجاًمركتح ظًمرخاليرلوين ل 

رعهمللزركن مه ر ت ه ركهمرحظ زرهصل خيز 

(رFreedom House"ر) هههمتسفزلهههمت "

.تك م ام ركزل   رحخزع

تم يههههه راهههههأرءلهههههمخ رفههههه راهههههمخرلوعهههههمخ ر▪

لويههههتط ليأرلوههههش رت ههههت لرووهههه رفههههم ر

لوحكههههارفهههه ر تهههههملت اصرتريههههزل ركهههههملبر

كههههأر"(ر19-  فيههههم"لوههههها  ل رتجم حهههه ر)

رههم  لرلون ههم رلواههموم رلوههش ررههارولفههملر

.رخام م ر امرلوحزبرلوامومي رلوثمتي 

حءر"ر ت  مههههمتم"فهههه ر ههههشلرلويههههيمقصرح ههههمر▪

 ر همرريه ارفه رلفه امخ"ر ملهمء"ل مف ر

رهه لءءرلوعهه عرلواموميهه صرتواههمخ رلوح هه لر

ل كزلكهههههه ر ههههههشو رخلخههههههمرلومن مههههههم ر

كن مههههه رلو  هههههمل رلواموميههههه صرعرفهههههيممر

.لوامومي رتكن م رلو ح رلوامومي 
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اته رلوهز اركههأرلوههك  رلواملهم رلهه ير▪

م حم لعت ام ي رف رلو علم رلوامتي رلو

مرل كزلكيهههه صرتلو حههههملم رلوعمت تيهههه صرفعهههه

ت هههههههترلوملمعزلصيههههههه رل كزلكيههههههه ركهههههههأر

 عرر ز   ههمركهه رلولمشههي صرتف  هه كرح هه

 رفهه رلويههن ل رل ل هه رلومع تهه صرتل هه روهه

 ر يهههههههه لر" ملههههههههمء"ر مصههههههههم رل مفهههههههه ر

.لومحمف يأرلوزلخلكموييأ

"ر ملهههههمء"فمهههههأرلوم   ههههه رحءرلدفههههه ر▪

تلشهههنطأرو حمولهههم رختويههه  روهههماارختلر

اتههه رلوميهههز رلوهههمتو صرتلو هههاطراتههه ر

لصيه رلوعيمخ ر يزرلوتي زلوي رت يهزرلوملمعز

.ف رلو تملءرل خزع

م راه خ رلواال ه"ر ت  ممتم" ممرلف  امر▪

ل كزلكيهههه را ههههزرل صتيهههه رووهههه رفههههم  ر

حكزلكههمر"ا ههم مصركهههيزًلرووهه رحءرفيمفهه ر

 هههمررهههمف ر"ررزلكهههل"لو ههه رلت    هههمر"رحتوًهههم

ومتلههههم ووهههه رواطههههملرل تو لهههه ر"ر ملههههمء"

لوطم ههههه رلون يلههههه رتلوزاملههههه رلو هههههحي صر

.تلو اتياصرتلو ني رلو ح ي 

"ترامب"القلق من 

صر(Luis Rubio"ر)لت يههههه وههههه ل ر"حشهههههملر▪

م رلوم ت رلومكيهيك روتاال ه"ل ي ر

 Mexican Council on"ر)لواملجيهههه 

Foreign Relations)صرتلوههش رلعهه ركعههزُر

فهههه رلومكيههههي صررووهههه رحءراههههم رلا ههههزلفر

ووهه ررعهه لضحخع"ر ملههمء" لهه ءر"ررزلكههل"

ثههمرلوعهه  رلونمامهه رل كزلكيهه صرتلو هه رر م

فههههه رو هههههزلءر ههههه ل رتلشهههههنطأر ملايههههه ر

صتلوعههههههههههيارلوتي زلويهههههههههه صوتملمعزلصيهههههههههه 

ت ههه رلو ههه ل رلو ههه تل   هههمخرلويههه قصر

لخمصرا زررز يمُرات رلوم"ررزلكل"حضزّر  مر

مفهي رتام رل  زلث ر معا  ملل رلو ي في

وألكههأركهه رح ههزبرجيزلتهه صر موضههمف رووهه 

 رزل رلو هههه رفزضهههه مراتهههه رلرلم يههههيهههلو اي

.( متمف)لو  مل رلوحز ر كزلكمرلوهمموي ر

 رحءرلول هههز رلو ههه رريههه "رلت يههه "تحضهههمفر▪

مًمر همررمثهمرامكتًهمرلمفه"ر ملهمء"رن يلر

فههههههه ركيهههههههه ع مرلو علههههههههم رلوم حههههههههم ر

ل كزلكيههههههههه صركههههههههههيزًلرووههههههههه رحءر ههههههههه  ر

لومدفيهههم ر هههمرر ههه كراتههه رلومحههه ر

.ملعو مل ر مو عموي"ررزلكل"لميرلفضر

التوجـــح  حـــو التحالفـــات الجماعيـــة ولكـــن

بشروط

 Rohinton)"كيههههمتلللت ين هههه ء"ح ههههمر▪

Medhora)كز هههههمرلع  كهههههملرفههههه ر"ل ههههي ر

 Centre for)"لوح  مههههه رلومتويهههههه 

International Governance 

Innovation)صرتلوش رلع ركعزُرف ر نهملصر

 رعروالرلم يم رلومتويه"ررزلكل"حءرر م مر

رمليرآثملُركي مز رل هارلتع هملرا همُصر

كههههههيزًلرووههههه رحءرلعر م هههههم رلوم هههههمخ ر

وتا ومهه رر  ههمامرفهه رلواملههمركههأرختير

لواهههههههههمواصرترههههههههه فزرلللاههههههههه روألت مههههههههه ر

زل يهه رلعفهه  ملخل رتلوههها  ل رو  زلههزر 

.ل جمتل
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 ههمرلز ههمر"ر ملههمء"ووهه رحءر"ركيههمتلل"تحشههملر▪

فههههه رفيمفههههه  رلواملجيههههه راتههههه رواهههههمخ ر

مقرلو علههم رلوم حهههم رل كزلكيهه رووههه رلرلههه

 ملل روتمنمخصرت هشو راه خ رلوههزل م 

ا ههههزرلومحههههيطرلو ههههمخوصرتلتههههترشههههممير

.ل صتي صرتوكأرفي ارلو ر هزتط

مــــعإبقــــاء المنافســــة االســــتراتيجية 

بكين تحت السيطرة

تم هههلر(رYu Tiejun"ر)ري ههه ءلههه "حتضهههكر▪

كا هههههههمرلومللفهههههههم رلومتويههههههه ر"ل هههههههي ر

 Institute of"ر)تلعفههههههه زلري ي 

International and Strategic Studies)صرر

فهههههه رجمكاهههههه ر كههههههيأصرلل ممويهههههه رراييههههههزر

مُرر "ر ملمء"ف را مرتلشنطأرفيمف ر

لو ههههههههههيأ رت ي هههههههههه رعرلههههههههههمقرلوحههههههههههمبر

لوهههملمعزلص رتلوحهههمبرلو م ههه ل رلههه ير

. شلرلوهمء

 رلمتهه رلولز هه"ر ملههمء"ووهه رحءر مههمرحشههملر▪

و حيهههههيأرلواال هههههم رلوم هههههم  ل ر هههههيأر

مرزتللًّتلشنطأرت كيأصرتلو  ررُامرحكزًلرضه

تخروتاهموا روخلل رلو حههملم رلواهم ز روتحههم

لو صنيهه صركثهههمصررايهههزرلومنهههمخصرتككمفحههه 

صرتلفهههههه عزللرلون ههههههم رلومههههههمو رلو م حهههههه 

.لواموم 

 موضهههههمف رووههههه ركتهههههترلعت ههههههملر هههههشلرت▪

يمه رلون ت صرترنيي ر  ملمرل كهأرلو ت

.ي ف رحفامتي مءرتولزلءرت  للمرلوهممو

حتههههه رل هههههارلعل مهههههمع ر"رري ههههه ء"تلهههههزعر▪

 كأرتفزل رل"ر ملمء"لوم اتع ر مءرلك ءر

مرلوعههه ك رلو ههههم  روهههه رح ثهههزراعالتيهههه رفيمهههه

م هه رل اتهه ر مو ههيأصرفههمءرفيمفهه  رلوا

لعهه قر   ههملزرل لههمل و جيمرلوتي زلويهه صرت

لوتيههمءصرتت زلهه رلويههال رلوههملمعزلص 

لمكههههأرحءررههههدخ رووهههه رر ملههههمرلواال ههههم ر

.لوثنم ي ر يأرلو تملأ

ــــادة بنــــاء الوقــــة والمو وقيــــة فــــي  إع

واشنطن

"رفههههههههيملزت  و سوويمل يههههههههثر"حشههههههههمل ر▪

(Elizabeth Sidiropoulos)صرلوههههههز ي ر

كا هههههمرجنههههه بروفزلعيهههههمر"لو نليهههههش روههههههر

 South African"ر)وتههههدتءرلومتويههه 

Institute of International Affairs)صر

لو ل ههه رفههه رجنههه بروفزلعيهههمصرووههه رشههها لر

 "ء ملههههم" مو يهههه رلواههههموار معلريههههم ر لهههه ءر

وهههي رفعههههطر ءرلعت  ههههملر ههههمءرص لتًههههمص

وهه رتوكههأرحل ًههمر ءرفهه ءُر مثم هه روشههمل رو

ل  ثههههزرل ههههمل رووهههه رتلشههههنطأرلواهههه خ ر

.رتل  مرلم رف راال مر مرلومتوي 

ءرلويهههن ل رل ل ههه روخلل رمتكههه رلوههه رفههه▪

 هههمرازضهههترفهههما رلو علهههم ر"ررزلكهههل"

لوم حهههههم رل كزلكيههههه ر ضهههههزللرجيهههههيم صر

.رفي متخكز رلوثع ر
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ك م اهه ر م تهه ركههأر"ر ملههمء"وههشو رحكههم ر▪

لفههه امخ رفهههما رلحسر:رلوم هههم صركن هههم

لومههميرل كزلكهه صرتواههمخ ر نههملرلو حمولههم 

تلوههههزل م صرتواهههمخ رتلشهههنطأر  للهههم ر

.ركأرلو مكنيأروتن م رك امخرل صزلف

تي رلو حملم رلوملخوو رك لج  ر موضمف ر▪

صر"19-  فيههم"لوم اتعهه ر مامو هه رجم حهه ر

تواهههههههمخ ررم يهههههههمرتمل ههههههه رلومدفيهههههههم ر

خت ر ء ل كزلكي صرتلو  م روتان زل 

ت م رخلخت رك ممف رتكمخ هزرلاهمركهأر

لوا لكههمرلوحمفههم رعفهه امخ رلو علههم ر

.رلوم حم رونل ل مرت  ر مرف رلواملج

واههههمخ ر"ر ملههههمء"فههههي ايأراتهههه رتاتيهههه ص▪

لتاههههزلطر ههههالخُركههههه رلو يئههههم رك اهههههمخ ر

صكن م رلو ح رلواموميه كثمرل صزلف

تواههههمخ رلعت ههههمم رووهههه رلرلههههمقر ههههملل ر

.وتمنمخ

توه رلوعيم رخاليرلومم  رله  رل ف تًمراأ▪

تهههه روز مفهههه  ر مو  ل ههههمرلوم ت كمفهههه را

 ركي  عرفيمف رلفيه روهي رفعهطركه

لوحتلههملرفهه رحتلت ههمرتشههزقرآفههيمصرتوكههأ

يأرحل ًمرك رلوههز ملرلو تيميهيأرلوم مه

.ر ف روفزلعيمرتآفيمرتحكزلكمرلوالريني

Source: CFR Editors. 2020. “Biden And The World: What A U.S. Presidential Transition Means.”. Council on Foreign Relations, November 12. 
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 رصرح ههزءرلو  ج ههم رلوم   اهه روتييمفهه"حفيههزءفهه لءر"ليهه ازضركعههميركنههه لرفهه رك تهه ر
"ريل صرفيمهمرل نهمتيركعهميركنهه لرفه ر هح" ملهمءجه ر"لواملجي رل كزلكي رف رظهمرل مفه ر

.صرلوم مخورتلوز م مرل فمفي رلوحم م رو ت رلو  ج م "فملننهميررملمم

كية هل تتغير السياسة الخارجية األمري

"بايدنجو "في ظل رئاسة 

كهههههههأرلوم   ههههههه رحءرر ايهههههههزرلوييمفههههههه ر▪

توكههههأروههههي ر–لواملجيهههه رووهههه رلههههمر  يههههزر

جهههه ر"فهههه رظههههمرل مفهههه ر- هههههكمر مكههههمر

"رمء مل"صرليثركأرلومزجكرحءرل  ن ر" ملمء

كهههههههز رحخهههههههزعركل ههههههه  رلو امخلههههههه رفههههههه ر

ت رلوييمفهه رلواملجيهه صرف ههتًمراههأرر ل هه

مءرك رلوحتلهملر ههكمرح ثهزر ثمفه صرتوءر ه

 هههههشلرعرلنلههههه رحءرلو ز يهههههمراتههههه رلوهههههملخمر

.في مركح لًلرحفمفيًم

"ر ملههمءجهه ر"ر مههمركههأرلوم   هه رحءرلن ههار▪

كز رحخزعروو رلو   خرلوم شتو روم لج  ر

  ههههههي رلو ايههههههزرلومنههههههمخ رتلو  ملههههههمل ر

.لوامومي رل خزع

اتهههه رلو متههههلرلآلخههههزصرفهههه  مرلو علههههم ر▪

ع عرلوم حم رل كزلكي رف ررنمف رك رلو

لوا مهههه صرليههههثرفههههه ز مراتهههه رلو هههههيأر

. ما  مل مركنمفيًمرل ييًم

ووهه "ر ملههمء"ف ههتًمراههأرلوهه صرفييهها ر▪

 رر نههه رلوييمفههه رلواملجيههه رلوعم مههه راتههه

وهأرلوعيار موًمركأرلف امل رلوع  صروهشو 

 للمرلوع ل رل كزلكي روو رف"ر ملمء"لايمر

.حترحفامتي مء

"بايدن"أبرز التحديات التي ستواجح 

 ي رلو حملم رلو  رفه  لج رلوهزف ك ءر▪

 يههزركحههمتخ راتهه ر"ر ملههمءجهه ر"لومن اههلر

.لومي  ليأرلوملخت رتلواملج 

فههههههي لج : ا اااااا  انمسااااااتو  اناااااادا   ▪

 رصرتلو ههلوميهه  مجم حهه رفيههزتسر  لتتههم

 مزللرف هكمرلو حم رل   زرف رظمرلف

.كامع رلو م  رتلو فيم رلومزرلا 

 موضهههمف رووههه رلعتعيهههم رلوهههملخت رلوهههش ▪

70رههه مُرلوهه الخصرليههثر هه ّ رح ثههزركههأر

لأرصركا عم"رزلكل"كتي ءرحكزلك رو موكر

.ل ي ر يزرشزا "ر ملمء"حءر
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"ترامب"توجهات السياسة الخارجية األمريكية ما بعد 

 رصرف  لج روخللا   انمستو  انسلرج ▪

اههههمخًلركههههأرلومتلههههم رلوماعههههم ر"ر ملههههمء"

مرلو هيأرلو همام صرتلتفهيمصرت  لله:ركثهم

لههه رلوههههمموي رلو ههه ررم تههه ر ههه لللخرت ت

زلءرلو  رت مويي ي رك نمكي صرف تًمراأرول

طز ررنلهههشرلفههه زلري ي رر فهههاي روتيهههي

فههه رلوههههزقرل تفهههطصرت هههشو ر  هههملمر

.لومنمخرتلوالجئيأ

"بايدن"المهام الرئيسة على أجندة 

 رلوييمفهلوم م رل تو رو ال رركمأر▪

فههه ر"ر ملهههمء"لواملجيههه رفههه رظهههمرل مفههه ر

واطملرل تو ل رلو صني روم هميرلو هح 

 ر"19-  فيههههههم"جم حهههههه رلوامكهههههه رعل هههههه للر

مخ روتامورلع   مخرل كزلكه صرتلفه ا

مصريًّهامومل كزلكي ر   رلو علم رلوم حم ر

لواههه خ رووههه ر"ر ملهههمء"ليهههثرلمكهههأروخلل ر

كن مههه رلو هههح رلواموميههه صرتلعت هههمم ر

ووههه رلو  ههه خرلومتويههه رو طههه لزرلوتعملهههم 

.تر نيا م

 رفههصرركمههألوم مهه رلوثمتيهه روف هال حكهمر▪

ولههم رلر همعرت ههبرجملههمرح ثههزرلو ملكًههمر مو حم

لومتويهههه صرليههههثرر جهههه ر مون ههههكروههههفخلل ر

يهزرل كزلكي رلو ملم ر   ترلعتيحمبر 

لوحكهههههياروتعههههه ل ركهههههأرحوممتيهههههمصرتلههههههمر

لواالفههههم ركهههه ر  للههههمرلو ن  يهههه ر هههههمءر

لوههههههههماارلومههههههههمو روتعهههههههه ل رل كزلكيهههههههه ر

.لوم مز م ر نم 

م يه رواهمخ رلون هزرفه رلعرل موضمف روو ر▪

كهه رصمو ههمءرويههحلرلوعهه ل رل كزلكيهه ر

مركههأرحفامتيهه مءصرتلو نيههي ركهه رفزتيهه

مرتحوممتيههمرت زلطمتيههمرو هههيم  رت ههبرجملههه

.ر مُرولزلء

"بايدن"مرتكزات السياسة الخارجية لـ 

للر مصًههههههههمر مو حههههههههملم رلوزل نهههههههه رحكههههههههم ر▪

لوييمفهههههههههههي رلواملجيههههههههههه رل كزلكيههههههههههه صر

 رتك مك هههمرلوز ييههه صرفههه زركمرلوييمفههه

ته را"ر ملهمء"لواملجي روتمزشكرلوز مفه ر

صرلو ضهه رلوههملخت :رثالثهه ركحههمتلرحفمفههي 

كل هه  رلوهههزخعصرتكل هه  رلوملمعزلصيههه صر

ترح ههه  ر هههشُرلومحهههمتلراتههه رفيمفهههم ر

مرفزايهههه رك اههههمخ صرتوكههههأرفههههي ارلو ز يهههه

 رلمويًههههمراتهههه ررتهههه رلوم ههههمخورلوثالثهههه رلو هههه

فهههههههه دثزراتهههههههه رلوييمفهههههههه رلواملجيهههههههه ر

ل كزلكي 

أرصروهههبلننسااال  ن واااا  انم  ااا :   نًااال▪

كرك ههطت"ر ملههمء"ليهه ام ركي هههملتر

 هه روتييمفهه رلواملجيهه صرتلو"رحكزلكههمرحتوًههم"

كهأر متتررثيزرللي ه رلوحتلهملرتلواملهم

 مخ رلوامواصرتك رلو صرفه ز مرلو علهم 

لوم حههههههم رل كزلكيهههههه راتهههههه رلعفهههههه ثمملر

 رلومحت رلتطال ًمركأرح مي ر مرختو رفه

لاملههه رل   هههمخ مرلوههه صن صرليهههثررح هههمجر

لو علههههههههم رلوم حههههههههم رل كزلكيهههههههه رووهههههههه ر

 يهه رلو نيهه رلو ح"لفهه ثمملل رضههام رفهه ر

."تلو كن و جيمرتلع  كملرتلو اتيا
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 ًههمر مههمرفهه ك ءرلوييمفهه رلو ههنماي رحل▪

ضههزتلل صرتلو هه رر ههمفررحملههمًلرووهه رخاهها

طم ه رلوهز م رل كزلكي روالت عميروو رلو

لون يلههههه رتلومنمفيههههه رفههههه رلع   هههههمخ

.ل خ ز

كه روضمف رووه ركهمرفه  صرفه ح مجرلوحك ▪

مخ رلوليمللويهه رووهه رلعفهه ثمملرو ههممءرءلهه

مجرلا ممخرتلشنطأراته رتليه مرفه روت ه

 هههمرشههه لركهههأرلوماهههمل رلوط يههه رل ههه ر

.لو عنيم رلوايكزل 

تكأرتملي رحخزعصرف ز مرتلشهنطأراته ▪

لو هههههههزل لرو هههههههممءرخفههههههه رلوههههههههز م ر

وح ههه  مرلوامخوههه ركهههأرلو هههزل لرخلخهههمر

ووه رلوم  م رل كزلك صر ممرفي ارلون ز

 رلو  ههمل"لو ههلعم رلو  مللهه ركههأركن هه لر

."لو  مل رلوحز "ح ثزركأركن  لر"رلوامخو 

صربلننسااااااال  نم هاااااااوب انااااااار  :ثل يًااااااال▪

 رف يههها رلو علهههم رلوم حهههم رل كزلكيههه

كهأروو رر ن رفيمف رلوهزخعصرتوكهأروهي 

خههههاليرلكهههه ال رلو هههه لللخرفعههههطصرتوتمههههمر

 ر نههم رضههزتل روم لج هه رلو ك يكههم رلو هه

مرل  نم هههمرلوا ههه  ركثهههمرلو هههيأصرلتفهههي

.تولزلء

من ههلرويأرلومزشهححلههمرلهمخر هشلصرت ههمر▪

لواطهه ل ر"ر ملههمء"تءلههزرلوههمفمعرفهه روخلل ر

م رليهثر نه لوالءك روزخعرلومتو رلو يني 

ضهههههههزتل رحءرليههههههه ثمزرلو ن هههههههمج ءرفههههههه ر

مع رلو عنيم رلو ملم رلو ه ررحمه رلعر ه

. مل كزلكي رضمرج  خرلو يأرو ع ل 

 موضههههههمف رووهههههه ركههههههمرفهههههه  صرفهههههه ح مجر▪

لو علهههم رلوم حهههم رل كزلكيههه روم لج ههه ر

كيههههههما رلومتوههههههه رلوزتفههههههي رو هههههههه ل ر

لوملمعزلصيههههه رفههههه رلو علهههههم رلوم حهههههم ر

.ل كزلكي رتحتلت م

صربلننسااااااااااال  ن د م راطيااااااااااا : ثلنيًااااااااااال▪

يههه رو  نههه رلوملمعزلص"ر ملهههمء"رفييههها ر

ته ر مفمسرعخ يملرلوهز ملصرليثرحاتأرح

لا ههم راعههمر مهه ركههأرحجههمرلوملمعزلصيهه ر

فههه رلويهههن رل توههه ركهههأرل مفههه  صرتوعهههمر

ل  ههههز ركي ههههههملرلوييمفههههه رلواملجيههههه ر

"رتينكأحت  ت ر "كنشرف ز رص لت ر"ر ملمء"وه

(Antony Blinkenر)وتههههههههملرا ههههههه  ر

.لوملمعزلصيم 

ثهزرتكي ههملتُرح "ر ملهمء"خ مكًمصرعرلهملير▪

للريملًهههمروت امكهههمركههه رلومههههكال رلو ههه 

ر طتههلرلوم لج هه رحترلو ههزل طركهه رلوههمتي

  همتءرلوع كي رل خزعرح ثزركأررت رلو  رر

-لوحهههمتخركثهههمررايهههزرلومنهههمخصرتكههه رلوههه ر

-"ررزلكههل"اتهه راكهه رلوههز ي رل كزلكهه ر

ف ههارلههمل  ءرلوحمجهه رووهه رلفهه امل ر ههالر

.لون ايأ

Sources: Haass, R. 2020. “Repairing The World: The Imperative—And Limits—Of A Post-Trump Foreign Policy.”. Foreign Affairs. November 9.
Slaughter, A. 2020. “The Three Pillars Of US Foreign Policy Under Biden.”. The Financial Times. October 19.
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ز ي ر يترفيايزرلوه"ف رلوم ض عرلومان ءر هر"رك ت رحخ ملرجمكا رشيكم  "ري ازضر
 هه ير"صرتج هم رت ههزرل فه ملرلوميههمامر"لوييمفه رلواملجيهه رل كزلكيهه ؟"ر ملههمء"لومن اهلر
". ملمء" همءرلوييمف رلواملجي رل كزلكي روهر"ر  لفت

"ترامب"تحركات غير مسبوقة لـ 

صركنهههشرحءر"ختتموهههمررزلكهههل"لتطههه  رف هههز ر▪

صرات ررحز م ر2017ر و ركن   رف رام ر

 يهههزركيههه    رفههه رلوييمفههه رلواملجيههه 

ل كزلكيهههههههه صركثههههههههمرلوحههههههههزبرلو  مللهههههههه صر

.تلعتيحمبركأرلرلمقر ملل روتمنمخ

وههههههشو رفمتهههههه رل  جههههههلراتهههههه رلوههههههز ي ر▪

 نهههههملراال هههههم ر"ر ملهههههمءجههههه ر"لومن اهههههلر

م  همرلو علم رلوم حم رل كزلكي رك رلتل

تخ ههه ك مرتواهههمخ ررازلل هههم رفههه روصهههملر

لعر م هههههم رلواموميههههه رلوم ايهههههز رلو ههههه ر

 رف يههههه مزرفههههه رلو هههههمثيزراتههههه رفيمفههههه

.لواملجي "ر ملمء"

تف روصملرلملثه راهأركهمعرلو اييهزرلوهش ▪

 رفهه رلوييمفهه رلواملجيهه"ررزلكههل" ههنا ر

حءر"رت  لفه"ل كزلكي رلو عتيمل صرحتضهكر

رزلكههههلروههههارلايههههزرلوييمفهههه رلواملجيهههه ر

لوهش روت علم رلوم حم رل كزلكي ر موعهمل

شلرعركي مل ًمر مءر .ر مرل ل ر  رخطم  

زل رلان رحت روارلكأر نم ر اضرلو ايي

يمهمرلو   زل رف رلوييمفه صرخ   ًهمرف

لرلوش رل ات ر مو  ز صرتوكن روي ر موعم

.رر  لُرلوكثيزتء

وكههه ءرلوكثيهههزر"ر  لفهههت"ت ههه ركهههمرلزجاههه ر▪

 راته رره ل زرحترل  زله"ررزلكهل"كممرتههزُر

لره روارل اررمزلهزُصركي هه مًلر اهم ر م

اتهه رفههحلرجميهه رلوعهه ل ركههأرفهه للمصر

تليهههه كممرلو ملههههثر.ر مههههمرتاههههمرفههههم عًم

 رلملثهه ر مفهه ازلضرلواملههمركههأرل كثتهه

فهه رفيمفههم "ررزلكههل"اتهه رلفهه مزللل ر

مر رلوخللل رلويم ع  رليهثر متهترفيمفه

لفههه كمموًمروا هههمر"رخلاهههش"فههه ركحمل ههه ر

".حت مكم"وخلل ر

ات رلتازلطرتلشهنطأ"ررزلكل" ممرح ع ر▪

ل رف رحفامتي مءصرتم يه راهأرحءرلو ه رز

لوم  ههمام ركهه رلو ههيأرتلواالفههم ركهه ر

.رلتترلونمر ررا خروو راع خركمضي 
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"ررزلكهل"وشو رفات رلوز اركأرحءرو   ر▪

صرفمته ر متتركا تل ر مو م يمر هكمراهم 

.وارلايزرل ك لر عملركمرر مت

هـــــــل تتغيـــــــر السياســـــــة الخارجيـــــــة 

؟"بايدن"األمريكية في ظل رئاسة 

اتههه ر"ر ملهههمء"وهههمعرفهههدلو رلههه ير هههمل ر▪

حتههه "ر  لفهههت"رحعيههه رلعفههه عزللصرحجهههمبر

 لصرفيك ءر نم روخلل ركا تتصرات رلول

 صهههزلفراملهههم رلههه يرلواهههمواروت علهههم ر

 و رلوم حم رل كزلكي  رليهثرفيزفهمرره

لوخلل رل كزلكيههه روشهههمل ر  لههه ص"ر ملهههمء"

كلمخ هههمرحءرلوحتلهههملرلمكهههأرحءرلههههازتلر

زعصر موثعهه رفهه رلوعيههمخ رل كزلكيهه ركههز رحخهه

ت ههه ركهههمرلمكهههأرحءرلُ  هههزج ارووههه ررنيهههي 

صر"رزلكههل"تراههمتءرحف ههمركعملتهه ر ا ههمر

تلهههمتررراييهههزرفههه رخطهههمبرتلشهههنطأصر

"رء ملههم"خ   ًههمرفهه رظههمركههمرل م هه ر هه ر

.كأرت ز رح ثزرخ ت كمفي 

ءرتفهه ر ههشلرلويههيمقصرلهههيزرلوكمرههلرووهه رح▪

ليهها رووهه ركههمرحفههممُرلو ملههثر"ر ملههمء"

 Low-Hanging"ر)لومكمفههلرلويههزلا "

Fruit)صرت ههههههه رحشهههههههيملرليههههههه مراتيههههههه ر

راييز ههههمراتهههه رلولهههه ل ر ت ههههمرعرر طتههههل

لراههملروجههزللركههأر  ههمرلوكهه ت زسركثههمر

واهههههمخ رلعت هههههمم رووههههه رلرلهههههمقر هههههملل ر

وتمنههمخصرتلواهه خ ركههز رحخههزعرووهه رلعرلههمقر

لون ت رلولزلت صرتلعتازلطركأرجملهمركه 

.ركن م رلو ح رلوامومي 

ل لجهكراته - ينممرفيمر رلو اييزرل   هزر▪

فههه رفيمفههه رلو  هههز  رليهههثرفهههي  تر-

 نهههملرلو هههمللصرتلهههنعكرفيمفهههم "ر ملهههمء"

لو امكهههمركههه رلوم هههمجزلأراتههه رلوحهههمتخر

تل مههههمرلايههههزرحشههههكميرامتيهههه رلو مشههههيز ر

.توجزلللر م

أرفيمههمرل اتهه ر موع ههملمرل خههزع رل مههمروهه▪

مو  ر ثيههزًلراههأرلو ضهه رلوحهه"ر ملههمء"ل  اههمر

فعهههههمرتههههههه مرفهههههه رلو ل هههههه رلفهههههه مزللًلر

وت  هههايمركههه رلو هههيأر موهههش رشههه متمُ

.رخاليرلوين ل رلوعتيت رلوممضي 

تاتهه رلوههز اركههأرحتهه ر ههمرعرريهه مزرلههزبر▪

لوزفهه  رلو مز يهه ر مههمرلههمررفهه را ههمر

صرفمتهههه رعررههههملير نههههم ركاههههمتفر"رزلكههههل"

لو م هه ل )كههه ز  ركههأر  ههمرلوحههم يأر

أر همءرفيمفهم رلو هي(رتلوملمعزلص 

لع   هههههمخل صرخ   ًهههههمرفيمهههههمرل اتههههه 

ير يههههز  رلومتكيهههه رلولكزلهههه صرتلفهههه اال

اتهههه ر)لو ههههيأرو ضهههها مر متوهههه رتمكيهههه ر

فههههه يمرلومثهههههميصروفالهههههملركهههههأر اهههههضر

(.لوت ل كرلو يئي رحتر  لتيأرلوامم

اتههه ر هههايمرلوههههزقرل تفهههطصرحضهههمفر▪

حءر نم رلواملمركأرلومامتفر"ر  لفت"

 رلو  رريمتلر اهضرلتلهملرتلشهنطأرفه

كثهههمروفهههزل يمرتلويههها خل صر اهههمرت هههم ر

لو علهههههم رلوم حهههههم رل كزلكيههههه رفههههه رحءر

اصرت ه رر  كرح  زركن بروتنلطرف رلوامو

صركههمرلانهه رر ههمنيرك ههموح مر مومنطعهه 

.رت مو مو ر ت رلتازلص مرف رلومنطع 
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لهملرف رلو  ترتليه صرلن همبر هدعلرلوحت▪

 رلوعتهه ر هههمءرولههزلءصرلو هه ر متههترفيمفهه

رزلكهههههلرر م  ههههههمرامتلتيههههه صرتوكههههههن ارعر

لملوههههه ءر يهههههزركطمئنهههههيأر ههههههمءرلو هههههمل ر

زلءرلو علههم رلوم حههم رل كزلكيهه ر منهه رولهه

كههههأرخاههههارلههههمبرلصرحترلوح هههه يراتهههه ر

.رفال رت ت 

فهه ر ههشلرلو ههمخصرل   هه رلوكمرههلرحءروخلل ▪

فهههه حمتيرر نههههلرلو زلجهههه راههههأر"ر ملههههمء"

ملزلءصرلعو ملكم رل كزلكي رفيمهمرل اته ر ه

توءر همءرلهزعرحءررز يم ههمرل ا هارفهه فر

ل حههه يصرفههه رلون ملههه صرتحههه رشهههزقرآفهههيمصر

. ايمًلراأرلوهزقرل تفط

صرحتضههكر"19-  فيههم"فيمههمرل اتهه ر  م حهه ر▪

لوكمرههههلرحءراتهههه رلو علههههم رلوم حههههم رحءر

ر اههههمتءركهههه رلو تههههملءرل خههههزع رو طهههه لزر

لوتعم رتر ءلا صرتكهأرلوم   ه رحءرلكه ء

 ههههمخلًلراتهههه ر نههههملرلومدفيههههم ر"ر ملههههمء"

.رلو زتلل رومهمل  رلوتعملم 

مةعدم توافق األمريكيين بشأن العول

يهه ءر موضههمف رووهه رلوهه صرلنعيههارل كزلك▪

لهه يرلوا ومهه ر هههم صرفمههن اركههأرلزلههمر

رحعيهههههه رك ههههههتح رلو علههههههم رلوم حههههههم ر

حكزلكههم"ل كزلكيهه ركنلههزخ صررحههترشههاملر

صرتكهههن اركهههأرلن  هههزرا خر هههمرووههه ر"حتوًهههم

.ر ككمت  مرف ر يمخ رلواموارتح رلوا وم

"ركهلرزل"تف ر شلرلوييمقصرله  رلوكمرلر▪

صر  ت مههههمرحريههههمرت ي هههه ركههههملجر"حت مكههههم" هههههر

وجمهمعر"شا  راهم رلاهملضصركهمرليهم صر

ص(Washington Consensus"ر)تلشههنطأ

ت هههههههه رك م اههههههههه ركهههههههههأرلوييمفهههههههههم ر

ز صرلع   ههمخل رلو هه ررهههممرلو  ههمل رلوحهه

تحفههههههههههه لقرلحسرلومهههههههههههميرلومل  لههههههههههه ر

.رتلوا وم رلع   مخل 

وو رلزج رلو ملثرفيمفم رلوا وم ررت ▪

صر"جه لجر ه و"ت"ر تين ه ء"وخللر ر مقركأر

كن  ًهههههمرحتههههه ر هههههمءر نهههههم رلوعتيهههههمركهههههأر

لع  مهههههم ر مو هههههملايم رلومحتيههههه رو تههههه 

لوييمفهههم صرتلو ههه رجاتهههترلواملهههمركهههأر

ل كهههههزلكييأرلههههههازتءر هههههملعرشا ههههه ر

حءرلههمل ر"ر ملههمء"كن ههم روههشو رفمتهه راتهه ر

"رزلكهههل"لعيعههه رحءر نهههم رفههه  ًمرل اهههمر

.ل ييًم

راتيعهههه رفهههه ر ههههشلر"ر  لفههههت"لفهههه كممر▪

 فرتف-وعمرلحلنمر مولامر:ر"لو مخصر م تًم

رح وًههههمر ايههههمًلراههههأر-تيهههه مزرفهههه رلنلهههه ر

لوا ومههه رلع   هههمخل رو هههموكرك هههتح 

لو علههههم رلوم حههههم رل كزلكيهههه رلوام هههه ص

مقروكن ر همءركهأرلو هالر مولاهمراته ر ه

راييهههههزركيهههههملر"ررزلكهههههل"ت"رحت مكهههههم"كهههههأر

 رلوييمفههه رلواملجيههه روت علهههم رلوم حهههم

أررررررررررررل كزلكيههه ر ههههكمر  يهههزرخهههاليرلواعهههمل

م رحترلوثالث راع خرلوممضهي  ر ءرلو  ج ه

لومتويههههههههه رتحههههههههه رلوا ومههههههههه رفزضهههههههههتصر

تف يهه مزرفهه رفههزضرتليهه مراتهه رح 

."ل ي رحكزلك 
Source: Witynski, Max. 2020. " How will President-elect Joe Biden change U.S. foreign policy?". UChicago News. November 11.
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لههشلرخ ت كمفههي ءركا ههزك ءركههأرحء"كعموًههمصر انهه لءر"روتيههململ يههمت ر"تهههز رك تهه ر
يرصررنهههمت"رزلكهههل"فههه ا تتر ههههكمرجهههشل راهههأرفيمفههه ر"ر ملهههمء"لوييمفههه رلواملجيههه روههههر

.وي راتيعم رح زءرخ زللرلوييمف رلواملجي راأرلو ايزرلوش ر مرره مُرلواال م رلومت

عن حلفاء واشنطن" ترامب"تخلي 

مركهمرص ليرف هز رتعل ه رلوم هطز  صر مو ًه▪

 رفه"رختتمومررزلكل" متترصزلع رلوز ي ر

لو امكهههمركههه رل ءكهههم رلواموميههه رر مثهههمر

مصرفهه رلو ازلههمرحتوًههمرتصههز رل فههئت رعلعًهه

كهمرحكزل"فتعمرحخ رفيمف  صررحترشاملر

مرصروو راهميرلو علهم رلوم حهم رووه رله"حتعً

حهتر  يزراهأرلوميهز رلواهموم ر ينمهمرف 

.لو مبروا   ركثمرلو يأرتلتفيم

تفهه ر ههشلرلويههيمقصرحتضههكرخ ت كمفههي ء▪

تخ هههزللرفههه رلوههههدتءرلواملجيههه رحءرت هههبر

فهههههه ر"ر ملههههههمءجهههههه ر"لوههههههز ي رلومن اههههههلر

لوييمفههههه رلواملجيههههه رفهههههيك ءركاهههههملزًلر

 هههههكمقرتلضههههكراههههأرحفههههت برلوههههز ي ر

ل  رلواهم"رختتموهمررزلكهل"لومن  ي رتعل ه ر

أرت يزرلومنه  ارفه رلوعيهمخ صرت هموز اركه

"ر ملههههمء"لوهههه صركههههأرلوم   هههه رحءرلُ لجهههه ر

.رحملم ر م ت 

 ك رتتفعًمرو  زلكركي هملرل كأرلوع▪

"رككممفهه زورههشرآلر"صر"رزلكههل"لويههم  روههه

(H.R McMaster)روءفهه روءر"وههه ك رص"

يهه رفههمءرلتلههملرلو علههم رلوم حههم رل كزلك

"رررزلكهههل"لوهههشلأرخل مًهههمركهههمر هههمءرلن عهههم ار

لاتعههههه ءرآكهههههميراتههههه رلو اييهههههزل رلو ههههه ر

". ملمء"ف حمررف را مر

"رككممفههه ز"توكهههأرفههه رلومعم هههمصرشهههمخر▪

مرلوكثيهزركهأرلوامه"ات رحت رعرلملير نم ر

وكهههه رل اتههههل"رلوههههش رل اههههيأرلوعيههههم ر هههه 

".لو حملم "ات رك م ا ركأر"ر ملمء"

هل يتوقف األمر على الصين؟

 يهههههشلر"فيمهههههمرل اتههههه ر مو هههههيأصرح هههههم ر▪

صركي ههههههمل رتءلل رلواملجيههههه ر" يتهههههمكمء

كه رلويم ع صرحت ر موضمف رووه رلو امكهم

ل ءكهههم رلوك هههزعرفههه رلوهههملخمرفي ههه كر

 رلوعم ههمرل اتهه روتعهه ل رلوميههتح ملههمء

 رفهه رت ههترركهه ءرفيهه رلو علههم رلوم حههم

تلو ههيأراتهه رشههلمرلههزبر ههملخ رجملههم  ر

 ءروشو ر امرلل  للرلو م ح صرل لرحءررك

". ملمء"لو يأرات رلحسرحتو لم ر
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صرحك ههه ر"حكزلكهههمرحتوًهههم"  هههملركهههأرحجنهههم ر▪

مركا ارت   رف ركن   رك  مً"ررزلكل"

 رلو ههيأر ههمعتازلطرفهه ركمملفههم رر مللهه

 يههههزرامخوهههه صرتشههههأرلز ًههههمرر مللهههه ركثيههههز ر

ملله روالتعيم  رومامو ه رلعخه الع رلو  

 ههههيأرلو تههههملأصر مههههمرلفهههه  مفر ههههنما ر

وعم  رلو كن و جيمرف رلو يأصرتم ي راأرو

حه  ركهمر موت  رات ر كيأرف رلت ههملرلو م 

حخعرووههههه رر هههههايمر كهههههيأر هههههمتل مركههههههأر

.لواطمبرلومامخ رو لشنطأ

اتهه رلوههز اركههأرحءر كههيأرر لجهه رلخرفاههمر▪

 ههمرانيههتركههأرلوم  مهه رلوههمتو رعت  م مر

وحعههههه قرلوتيهههههمءصرفعهههههمررمكنهههههتركهههههأر

ر فههي رتل ل ههمرلواههموم ر طههزقراملههم  

 Orville"ر)شههههيمحتلفيتتهههه "كههههمرخفهههه ر

Schell)كز ههههههههمرلل طهههههههه رآفههههههههيمر"صركههههههههملزر

 ههزلكروت "روتاال ههم رل كزلكيهه رلو ههيني 

وهههههارركهههههأراال  نهههههمركههههه رلو هههههيأر" متههههه ر

أرك يههمتل صرتوههارركههأرك  مخوهه صرتوههارركهه

صركيهههه ملك رفهههه رلو كن و جيههههمصرتلو  ههههمل 

فهم مركهمر-تلوم  م رلوممت صرتلواهال ر

".شئت

 مههههههمرحضههههههمفرحءرحلههههههمرح  ههههههزرل فهههههههئت ر▪

 هههه ركههههمر"ر ملههههمءوخلل ر"لومطزتلهههه راتهههه ر

رز ههههلرلو ههههيأرفهههه رلوعيههههم ر هههه رواههههمخ ر

رهههههههكيمرخلنمكيكي  ههههههمركهههههه رلو علههههههم ر

.لوم حم رل كزلكي 

زروللروههههاررايهههه"تلفهههه كممرراتيعهههه ر م تًههههمر▪

لو ههههههههيأركههههههههأرفيمفههههههههمر مرشههههههههملم ر

 رلوامتلتيه صرفهيك ءركهأرلو هالروتامله

راييهههزرلواال ههه ر ههههكمرل ركانههه راتههه ر

فهههههيك ءرح ثهههههزر"ر ملهههههمء"لوهههههز اركهههههأرحءر

أرله ارخ ت كمفي رتلريم ًمصرف  يمص صروه

واههههمخ رضهههه طر ههههشُرلواال هههه ركههههأر  ههههمر

".تلمُ"ر ملمء"

مزيج العصا والجزرة

خطهه ل "ر ملههمء"لراهشرلوههز ي رلومن اهلر▪

عه رفاتي  روت اليتركأرلو هزلرلوهش رحوح

 اال هههههم رلو علهههههم رلوم حهههههم ر"ررزلكهههههل"

ل كزلكيههه  رليهههثررا هههمر معت هههمم رووههه 

صر2015لعرلهههههمقرلونههههه ت رلولزلتههههه رواهههههم ر

تلوماههزتفرلفههميًّمر مفههارخطهه رلوامههمر

ص(JCPOA)لوهههههههههههههههههههمكت رلومههههههههههههههههههه ز  ر

تلعت همم ركهز رحخههزعرووه رلرلهمقر ههملل 

وتمنمخصرتاه خ رتلشهنطأركهز رحخهزعرووه ر

.كن م رلو ح رلوامومي 

توكههههأرفيمههههمرل اتهههه ر ههههملزلءصرفعههههمرلههههشلر▪

لوا ههههزللركههههأرحءرلواهههه خ رووهههه رلعرلم يهههه ر

ي رر طتلرلوكثيزركهأرلو  ه خرلوم ت كمفه

لوماعههههم روت مء ههههمصرفعههههمر متههههترخطهههه ر

لوامهههههمرلوههههههمكت رلومهههههه ز  رخل مًهههههمرعر

رح ههه ر هههها ي روهههمعرلو م ههه لليأرفههه 

"ررزلكههههههههل"لوكهههههههه ت زس ركمههههههههمرحاطهههههههه ر

مرلوميههمل رلوييمفهههي روالتيههحمبركن ههه

.ر2018ف ركمل ر
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و اليهههههههتر"ر ملهههههههمء"توكهههههههأروللررحهههههههز ر▪

خل رلواع  ههم رحتررهه فيزرلو مثهه رلع   ههم

 رولههزلءصرتلو هه رر ههزل رحل ًههمركههأرجم حهه

صرفمتهه ركههأرلومههزجكرحءرل لجهه ر"19-  فيههم"

لخرفاههمرانيههترتفههزل ركههأرلومهههزايأر

.رلو م  لليأ

 موضمف روو رلو صر مررهدخ رخطه  ركهأ▪

 هههشلرلوع يهههمرووههه رر هههايمرلو ههه رزل ركههه 

  روفههزل يمرتلوممتكهه رلواز يهه رلويهها خل

ليههثرلن ههزر ال مههمرووهه رولههزلءراتهه رحت ههمر

ر ملههههههمصر مههههههمرلن ههههههزلءرووهههههه رلو علههههههم ر

.لوم حم رل كزلكي ر ثعمرك لءء

مع روسيا؟" بايدن"كيف سيتعامل 

عه  ر "ر ملهمء"فيممرل ات ر زتفيمصرحشهملر▪

مرووهه رحتهه رفههي اشرت  ًههمرح ثههزر ههزلك ركمهه

فهه ر"ر ملههمء" رفعههمر ههز ر"رزلكههل"فاتهه ر

:رتًهههملومنهههمظز رلوز مفهههي رفههه رفههه  م زر م 

مرلوحعيعه ر ه رحتنهه رتلج هتر ه ريأرتج ًهه"

و جهه رتحتضههحتروهه رحتنههمروههأرتمخههشرحلًههمركههأر

".ح زلض 

 ههههههمءر"ررزلكهههههل" مهههههمرلت عهههههمرفيمفههههه ر▪

صركههههههيزًلرووههههه راهههههم رلا هههههزلضر" ههههه ريأ"

 رفيمههههمرل اتهههه ر مومكمفههههم رلو هههه"ررزلكههههل"

ل هههههههمراتي هههههههمراتههههههه رلنتسرلو نههههههه خر

".ل كزلكييأ

وو "ر يتمكمء"تف ر شلرلوييمقصرحشمل ر▪

ومن ههههههههلرتءلههههههههزر"ر ملههههههههمء"حءركزشههههههههكر

 ا ههز رل م هه "ر"حت هه ت ر تيههنكأ"لواملجيه صر

زرانهمكمرل اته رل كه"رتلترلصالع"ت"ر  يز 

م ع ر زتفههههيمرتلوك تهههه رلويهههه في ي رلويهههه

 كهمصرتحضههمفترحته رفههي امكمركه ر ههشُر

م يهمرلواال  ر ملج ر  يز ركأرلوحشلرت مو 

كههأركن هه لرح ثههزرلههم ركمههمرفاتههتروخلل ر

".رزلكل"

"ر ملههمء" مههمركههأرلوم   هه رحءررز ههمروخلل ر▪

صراتهه ر نههملرر لفهه رتراههمتءرليثمههمرحككههأ

"رمء مل"فمءرفيمف ر"ر يتمكمء"تتفعًمروهر

ر هههههمُرك فهههههك رفههههه ك ءركمل ًهههههمركهههههأر

فيمفهههه رلوا ههههمر)لو ز يههههلرتلو ز يههههلر

(.تلو مل 

للسياسة الخارجية" بايدن"فريق 

ملمروت امكمرك ر شلرلوكارلوك يزركهأر  ه▪

لوييمفهههههه رلواملجيهههههه رلوماعههههههم رلو هههههه ر

 مخ يهههملرفزلههه "ر ملهههمء"صر هههم رفهههي لج  م

يأرك ن عركأرلوم ت كمفهييأرتلوميهدتو

لوما هههزكيأرلوهههشلأرامهههمركا هههارفههه ر

".حت مكم"وخلل ر

 ههلرومن"ر تيههنكأ" موضههمف رووهه رلخ يههملر▪

جيههههه ر"ر" ملهههههمء"تءلهههههزرلواملجيههههه صرلشهههههكر

كي ههههملرص(Jake Sullivan"ر)فههه ويلمء

"ريتمجزلنلوينملرر كمسر"ل كأرلوع ك صرت

(Linda Thomas- Greenfield)فههليز ر

كههاروت علههم رلوم حههم رل كزلكيهه روههمعرل 

(رAvril Haines"ر) ينهمحفزلهم"تلوم حهم صر

جهههه ء"كههههملزًلروالفهههه ا ملل رلو صنيهههه صرت

.ك ا ثًمروتمنمخ(رJohn Kerry"ر) يز 
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43صرلو موغركأرلوامز"ف ويلمء"فيك ءر▪

امكًهههمصرح هههازركي ههههملقروألكهههأرلوعههه ك ر

كنههههشراعهههه خصرفعههههمرحخعرختلًلرك مًههههمرفهههه ر

لوملمتضههههم رلو هههه رحفهههه مترفهههه رو ههههزل ر

صرتامهمرحل ًهمر2015لعرلمقرلونه ت رواهم ر

كمرانههمو ملههمءكي هههملًلروألكههأرلوعهه ك ر

. مءرتم لرلوز ي 

"رجزلنليتههههههههمر كههههههههمسر"ت ههههههههشو رر ا ههههههههم ر▪

خ ت كمفي ركا زك صرفتمل مراع خركهأ

"رمتيكهه عسر يزتهه"لوا ههز صرليههثرت ههل مر

Nicholas Burns))فهههههليزرلو علهههههم رص

لوم حهههههم رلويهههههم  روهههههمعرلونهههههمر صر مت هههههمر

رح هه ر ما ههمبرتلل ههزل راتهه رلو ههايمر"

 همرتحت"رلواموم رف رلويت رلوم ت كمفه 

شهههههههههها رفييههههههههههمامرفهههههههههه روليههههههههههملر"

".لوم ت كمفي رل كزلكي 

"ر ملههههمء"فههه ر  هههه ءرلوهههه صرلههههيزر ههههزللر▪

-" ي هههزركنهههمخ"والفههه لمخ ركهههأر يهههز ر هههه

ك هههههههطتكرلُطت ههههههه راتههههههه رلوميهههههههدتير

لو نليهههههش ر هههههموخلل رل كزلكيههههه رلومانههههه 

صرووههههههه ر- ييمفهههههههم رلومنهههههههمخرتلوطم ههههههه 

لوميههه  عرلواهههمو ركهههأرلع  مهههم رلوهههش ر

.ركزف روخللر رومكمفح ررايزرلومنمخ

 موضهههههمف رووههههه رامتههههه رلويهههههم  رتءلهههههزًلر▪

كهههههملف ر ههههه  ر"ر يهههههز "وتاملجيههههه صرفهههههمءر

تكههههه حم راهههههأرلوحهههههمركهههههأرلت امثهههههم ر

تحمرلوكز  ءرترط ي رلوطم  رلوم  مخ رو

.كأرآثملرلعل  مسرلوحزلل 

تفهههه رفههههيمققرك  ههههمصرحشههههمخرلويههههنمر لر▪

صرت  ركيه عمركهأرتعله "حت  سر ينب"

تا ههههههه رفههههههه رو نهههههههه رMaine)"ر)كهههههههيأ"

يههملرلعفهه ا ملل ر م تهه رلوهههي خصر مخ 

ومن ههههههههلرل ههههههههي ر"ر ينههههههههم"وههههههههه ملههههههههمء

كزح رلعف ا ملل رل كزلكي صرو ك ءرحتيرل

رعههه خرك  مههه رلعفههه ا ملل صرخم ههه ًرحء

"رلرزلكه"ريهيي رزشيح مرلهمر رتفهطر

.رلومي مزرو  مءرل كأرلوع ك 

رحل هههههم ر"ر ينهههههم"تكههههه رلوههههه صرر لجههههه ر▪

شههههملم ركههههأر اههههضرجمماههههم رلعهههه قر

"ركمحت م"لوتيمءر همءرختل مرف ر زتمكبر

ءرلومثيههزروت ههميرتلويههز روتطههم زل ر ههمت

ت هههه رك ضهههه عرتههههمخلًلركههههمررنمتوهههه ر-صيههههملر

". ملمء"

.رحتهههههمللمرج"تفههههه ر هههههشلرلو هههههمخصر هههههزلتر▪

تم  ه ركهملزرصAndrea J. Prasow)"ر) زلفه 

"رتترهههههههشلللههههههه   يههههههه كأ"كن مههههههه ر

(Human Rights Watch)لشهههنطأصر  

وءر:ر" م تههههه :رو هههههحيل رتي لههههه ل ررهههههملمم

رهههههزر طر-" ينهههههم"ح ر–كاهههههمتف ر ههههههمت مر

 ر تهه ركهه ر ههشُرلعخ يههملل ر"حت مكههم" ههمخلل ر

موًمرلو ءللل صرفنا خروو رلوخلل رلويم ع ر 

كهههأرلراهههملرلخ يهههملل رجزلئههه ررهههمفانمرووههه ر

".ل كم 
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"ر تيهههههنكأ" مخ يهههههملر"ر ملهههههمء"ل ههههه ر هههههزللر▪

وتمن هههههههههلرلوم ت كمفههههههههه ر مو علهههههههههم ر

لوم حههههههم رل كزلكيهههههه ر  زليههههههلرتلفهههههه ر

ي رلونطمقركأركا تترل صيمفرلوييمف

.تكأرلوم ت كمفييأرلت رلوا ز 

"ركهههم رخلس"اتههه رفههه يمرلومثهههميصرر هههزخر▪

(Matt Dallasر)كي ههههههملرلوييمفههههه ر

لواملجيهههه رويههههنمر لرفيزك تههههترلو عههههمك 

 هشلر(:ر"Bernie Sanders"ر)فهمتملء يزته "

".رلخ يملرجيم

ي ر ثعههه ر  يهههز ركهههأرلوهههز "ررههه ت "ل م ههه ر▪

لومن اههههلرتلومازفهههه رتلوا ههههز روتامههههمر

لوم هههههههارواهههههههمخ ر نهههههههملرلوم ت كمفهههههههي ر

ل كزلكيههه صرتحتههه ركهههأرلو ملهههمرتلوزل ههه رحءر

مرلكههه ءروههههمل رخ ت كمفههه ر  يههههزرل امكهههه

.كي  مت  م رك رلوع لامرلوها ي رلو عم

تفهه رلويههيمقرللرهه صر ههز ررتءلههزرلواملجيهه ▪

صر(Colin Powell"ر) ههه وأر هههمتي"لويهههم  ر

عخ يههههملر"ركيههههزتل"ت هههه رجم هههه ل صر متهههه ر

صرتل هههههلًمرولهههههمُر متههههه " تيهههههنكأ"وهههههه ملهههههمء

خ ت كمفههههه رك ههههه لءءرل م ههههه ر يهههههما ر"

 م ههههمل ر"رتلشههههنطأ"تفههههيمثمر"رلل اهههه 

.تلل زلف

Source: Haltiwanger. J and Sheth. Sonam. 2020. “Biden’s Foreign Policy Will Be ‘day and Night’رfrom Trump’s but He Faces 
Massive Challenges, Veteran Diplomats Warn.”رBusiness Insider. November 24. 
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لوييمفهه ر"تلومانهه ءر هههرص"وهه سرحت تهه سررههملمم"ليههتطرلومعههميرلومنههه لرفهه رجزلههم ر
يه ر يهم رلو  لراته روككمت"روأررك ءركثمرحت مكمصرت مرلك ءر شلرحكزًلرجيمًلو ملمءلواملجي ر
.  اضرلو اييزل رلوك يز رف رك ميرلوييمف رلواملجي "ر ملمءج ر"لوز ي ر

يعيـــــد السياســـــة الخارجيـــــة " بايـــــدن"

األمريكية إلى مسارها الصحيح

 مراهههملروجهههزللل رفهههزلا ر"ر ملهههمء"تاهههمر▪

-"رحكزلكمرامخ "ويُ  زصرات رلمر  و صرحءر

لو هه ر"رختتموههمررزلكههل"ح رحكزلكههمركههمر  ههمر

صمومهههمرحليهههنترلو امكهههمركههه رلتلم  هههمر

  ر ههموًمركههأرلفهه امل  اصرك ههيلًمرحتهه رلنهه

م رخاليرلويه  رل تيرفه ركن ه  رلعت هم

كههههأرجملههههمرووهههه رلرلههههمقر ههههملل روتمنههههمخصرر

تواهههمخ رلعت هههمم رووههه رلعرلهههمقرلونههه ت ر

وللرامخ رص هزلءرووه ر2015لولزلت روام ر

.لعك ثمي

 موضهههههمف رووههههه رواهههههمخ ررم يهههههمرلعو ههههههمل ر▪

 رلوايههكز رل كزلكهه رر ههمُرلونههمر صرتواههمخ

لعت مم ركز رحخزعروو ركن م رلو هح ر

لواموميههه  رتلوامهههمركههه رلوهههمتيرل خهههزعر

صرتجميه ررته ر"19-  فيهم"ومحمل  رجم ح ر

مخلهه رلوييمفههم رر ا ههم ركاههملز ررممكًههمر ل

".محكزلكمرحتوً"رزلكلصرلوم مثت رف رشاملر

خ روت  ت رل تو صرفي مترل كهزرت مته راه ▪

ك مشز روو رجمتيرل امهميرل رلو ه ا 

(رMultilateralist"ر)رامخلههههههه رل صهههههههزلف"

وتهههههههههز ي رحت مكهههههههههمصرل ههههههههه رحءر اهههههههههضر

ل شههههههههام رفهههههههه رلومنم ههههههههلرلواتيههههههههمر

.رفيك ت ءرك ممثتيأ

م روكأر شلرلعتط معرل تيرفهيك ءرخمخاًه▪

 نه رفات ر ايمرلواملمركأرلوع هملمصرل 

تكيهههههمامتُرك ل هههههتررزفهههههار"ر ملهههههمء"

كيههههملًلركا تلًههههمر هههههكمركتحهههه  راههههأر

".حت مكم"كيملروخلل ر

اتههه رفههه يمرلومثهههميصر اهههمرحءر هههمءركهههأر▪

 صرلومملفايأراأرلرلم يم رلو  همل رلوحهز

ل  نههههه رشهههههك  رلم ههههه ر"ر ملهههههمء"ح ههههه كر

لو ملههههم رفهههه رلوييمفههههم رلع   ههههمخل 

لومتويهههههه  رفمو ههههههيأصرلوعهههههه  رلو ههههههمام ر

 ر مف مزللرفه رآفهيمصرفه فررح همراته

كامكت رح ي ركممر متتراتي رف را همر

فيمهههمرل اتههه ر مو  هههمل رتلعههه ق"رحت مكهههم"

.لوتيمء
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 يهه رت ههشو صرفيمههمرل اتهه ر موممتكهه رلواز▪

لويههها خل صرلوحتيهههترلومعهههزبروت علهههم 

صرلوم حهههم رل كزلكيههه ركنهههشرف هههز رص لتههه 

فمت هههههمرفههههه فررح هههههمراتههههه ركامكتههههه ر

 مفهي رووهه رلهمقركههم رليهثرحصتهه رلوههز ي 

لومن اههههلراتهههه رلوممتكهههه رت ههههترختوهههه ر

".رركن  ل "

لوحهههزتبر"وت ههملر"ر ملهههمء" مههمرفي ل ههمر▪

الًرف رلواهزلقرتحفامتيه مءصركعته"رل  مل 

لت ههههملرلوعههه ل رل كزلكيههه رفههه رلوههههزق

ل تفطروو رك مهم ر هايز رومكمفحه ر

لول هههمبصرتلزجههه رلوههه اضر هههشلرلع  اهههمخر

 هههكمرل ههي رووهه رحء"رحت مكههم"اههأررههزلرر

".لواموار مررايز"

 Antony)"رحت هه ت ر تيههنكأ"لر ههموًمصر ههمير▪

Blinken) صر  يههههزركي هههههمل رلوييمفهههه

لواملجيههههه روتهههههز ي رلومن اهههههلصروم  ههههه ر

:رلوههههه زرلوممضهههه (رAxios"ر)ح يههههي س"

فهه  لمامركهه رلواههموار"ر ملههمء"وءروخلل ر"

حترل هه ر2009وههي ر مههمر متههترفهه راههم ر

صرانههمكمررز نههمرلومن ههلصرتوتمههمر2017اههم ر

 رليههههههثررآ تههههههترلوعهههههه  ر" مههههههمر هههههه رلآلء

ي روه-تلومكمت رلوم ت كمفي رل كزلكي ر

لوثهه ل ركهه ر"ررزلكههل"فعههطر ل ههمرت ههبر

م رلو ههيأروتاال ههم رلومتويهه صرتوكههأرحل ًهه

 يههه لراهههم ر هههمل رلو علهههم رلوم حهههم ر

ل كزلكيههههه راتههههه رلو امكهههههمركههههه رجم حههههه ر

.تلوز  خرلوم مللرو م"ر19-  فيم"

 اههمرحل هه رفههن ل ركههأرلوههن برل لههمخ روهههر▪

صرريههههههمليرلوحتلههههههملرلوعههههههملك ر"رزلكههههههل"

 ههمروت علههم رلوم حههم ررل كزلكيهه رفهه رحتلت

م رتآفيمراممروللر مءر مككمت ارلو ث قر 

لك كهه رحكزلكيهه روت حههثراههأرك ههموح ا

.كز رحخزع

فههه رلو  هههترتليههه صررطههه ل رلوم ل هههتر▪

خلخههههههههمرلوحههههههههمبرلوههههههههملمعزلص رحل ًههههههههمر

ثههزرفموههملمعزلصي ءروههارل هه ح لرفعههطرح 

مروت اررهككًمرف رلعرلم يم رلو  ملل  ر 

ح ههههههمرريههههههمكحًمرر ههههههمُرلو ههههههيأرتح ثههههههزر

. ليمفي رر مُرلعو ملكم رلوايكزل

"بايدن"تصاعد الجدل داخل معسكر 

صر نهم رجهمير" ملهمء"ل  رخلخمركايهكزر▪

تءر يأر دعلرلوهملمعزلصييأرلوهشلأرلدلهم

لو اهههملال رلوم  لضههها رفعهههطرونمههه لج

صرتلآلخههزلأرلوههشلأرصههمو  لر ماههمخ "حت مكههم"

فحههههههه رحامههههههه روم هههههههمخورلوييمفههههههه ر

"لللهتر كمسر"لواملجي روتحمبصركمرخف ر

(Thomas Wright)لو ملههثرفهه ركا ههمرص

صرو يهههههههمي رلو يهههههههملرل تير ههههههههر زت ين هههههههم

حتر"لو ههاللييأ"صرتلوثههمت ر هههر"لومههزكميأ"

".2021خلمعزلص ّر"

صرحتضهههكرحءر"لللهههت"تفههه ركاهههزضرشهههز ر▪

لزلههههمتءرواههههمخ رح  ههههزر هههههملر"رلومههههزكميأ"

صرل مثههمر2016كمكههأركههأراههمواركههمر  ههمر

م رف رختلر يمخ راهموم روت علهم رلوم حه

ك نههه راتههه رخ ت كمفهههي ر  لههه رك اهههمخ 

.رل صزلفرتخاارلوا وم رلع   مخل 
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"رألومهزكمي"كأرل كثته رلو هملء راته رريهملر▪

ز ركنههشرف هه"ر ملههمء"صركيههمامر" تيههنكأ" هه ر

ص لتهههههه صرتلوههههههش ر ههههههز رفهههههه ركعم تهههههه ر

ملهمء وءرج ر:ر"رتلمل تي رلوه زرلوممض 

لهههههدكأرحتنهههههمر حمجههههه رووههههه رواهههههمخ ررم يهههههمر

".ي لومهمل  رل كزلكي رتلوعيمخ رل كزلك

اتههههههههه رلونعهههههههههيضركهههههههههأرلوههههههههه صرلهههههههههزعر▪

صرحءرراملههههههههمرلع   ههههههههمخر"لو ههههههههاللي ء"

مءرلومحت رل لرحءرلمر رحتوًمصركا عملأر ه

لوييمفهههه رلواملجيهههه ررح ههههمجرووهههه رواههههمخ ر

 ررلكيههزرحامهه ركههأرحجههمرلو ز يههمرح ثههزراتهه

 زءرراملمرلوط ع رلوم  فط  رتلامركأرح

"رجيههه رفهههه ويلمء"ل كثتههه رو هههشلرلو يههههملصر

(Jake Sullivan)ص" ملهمء"كي هملرآخزروهرص

ك   هه رحءرلح ههمراتهه رتظيلهه رلفياهه ر

فههههه رلو يهههههترل  هههههيض رليهههههثرلعههههه يروءر

 رلو هههمفرل فمفههه روتييمفههه رلو  مللههه

".ءلمخ رلو ظم ترتل ج ل"ل لرحءرلك ءر

تف ركازضر شلصرلفه مير مرهلرلومعهمير▪

 ههههههمر:ر"فهههههه ويلمءرلويههههههم  "  يههههههمنير

ج وهمكمء"حتر"رج ر  رك ل مء"لويمم روهر

 ههمءرلكهه ءرو مههمركهه ص ر ههم ر"رفههم  

مامرح  هزرفهه رلون ههم رلومههمو رلو ههين رليهه

لونهههههههمربرلومحتههههههه رلوجمهههههههمو رل كزلكههههههه ر

 ؟رتلو ظم ترل كزلكيه رتل جه لرل كزلكيه

وللر ههمءرلو هه لبرعصرفتمههمللر ههشُرحتو لهه ر

".ي ؟رلمتضي روت علم رلوم حم رل كزلك

ر  نهههههههه ر ت ههههههههمرلومملفهههههههه يأرلوم ههههههههمخور▪

 ههمرصرتلو هه رخام" ملههمء"ل فمفههي ر فكههملر

صرتلو هههه ر(Bidenism"ر)لو ملمتيهههه "لومعههههمير

امخ رر مثمرف رلوعيمخ رل كزلكيه صرتلفه 

 ههمخرلو حمولههم صرتلع  مههم رلوك يههزر مع  

.لومحت 

 ًههمروكههأرخالفمر ههمرلمكههأرحءرراتهه رلل كم▪

ملر م زخرحءرر همحرلوخلل رلو ملهم رفه رلراه

صراتههه رفههه يمرلومثهههمي-خيهههملل رلعيعيههه ر

أررحملمركمعر ا   رلو اطراته ر كهي

 رك روتح  يرات ررنمءع ر همءرلو  مل

صتههههلركيههههمامر مرحل ًههههمر هههههمءررايههههزر

.لومنمخ

مرف ضهه ل ركثتمهه"ر ملههمء"وههأرركهه ءروخلل ر▪

صرتوههههي ركههههأرلومههههزجكرحءر"رزلكههههل" ههههمءر

لُا ِههههه رلوهههههز ي رلو ملهههههمرلوييمفهههههم 

   ل هه رحترحءرلعيههمرتءلللرلوحك كهه راتهه ر

.ر ل ز

توكن مروهأرركه ءر مخ ه ر مهمر ه رك   ه ▪

كههأرل ههي رتفههط ر ههمءرفهه رتلشههنطأر

وممرلعزبركأرت تر زءصرتوللر همءرلوه ر

 اييهزرفعطر ي لرلو ريز رلوميه مز روت

فههه رلواهههموارلواهههملج صرف هههشلر ليهههمر هههمءر

ووهه رواههمخ ر ههيم  "ر ملههمء"رههدخ رل مفهه ر

.لوييمف رلواملجي روتملمعزلصييأ

Source: Mcmanus, D. 2020. “Column: Biden’s Foreign Policy Won’t Be Obama 2.0, and That Might Be a Good Thing.”رLos Angeles 
Times, November 15.
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عة تجاه شمال إفريقيا" بايدن"سياسة  المتوقَّ

فز هه رفهه "صرتلومانهه ءر هههر"كز ههمر ههملتي  روتهههزقرل تفههط"حتضههكرلومعههميرلو ههمخلراههأر
ج ه رفه رلعت ام هم صرفهيك ءرلوماهزبرلواز ه رت"ر ملهمء"صرحت رف رلميرف ءر"شمميروفزلعيم

.كثموي  رو املمرلعتازلطرل كزلك رف رلوهزقرل تفطصرتشمميرحفزلعيم

تعزيــز اال خــراط األمريكــي فــي الشــرق

األوسط وشمال إفريقيا

حء"ر ملهمء"كأرلوم    رف رظهمرل مفه ر▪

ر زلج رح مي ركنطعه رلوههزقرل تفهط

تشهههههمميروفزلعيهههههمر مونيههههه  روت علهههههم 

لوم حهههههم رل كزلكيههههه صرو ح هههههمرلومزر ههههه 

لوزل اهه رختههتر ههمركههأرحتلت ههمصرتكنطعهه ر

لو ههههههمخوصرتحكزلكههههههمر-لومحههههههيطرلو نههههههم 

.لوالريني 

فههههه رفهههههيمققرك  هههههمرلمكهههههأرحءرركههههه ءر▪

كنطعههههه رشهههههمميروفزلعيهههههمصرتخ   ًهههههمر

لوماهههههزبرتلو مل هههههزرترههههه ت صرلومكهههههمءر

ويحعههههه رلوم هههههمخور"ر ملهههههمء"ل كثهههههمروههههههر

وههماارل كزلكيه صرتلله ر مو ملكهه ر   ملهمرل

ل كزلكهه روألت مهه رلوملمعزلصيهه  رليههث

لمكههههههأرحءرلاطهههههه رل تو لهههههه رو طهههههه لزر

لواال ههم ركهه رلوههمتيرلو هه ررههه ز رفهه 

 ررههه ت صرتلو ههه:رلوعهههيارل كزلكيههه  ركثهههم

رُاههمرلومتوهه رلوملمعزلصيهه رلو ليههم رفهه 

.لواموارلواز  ر حيلرلومعمي

وضهههمف رووههه رر صيهههمراال  ههه ر هههمومازب▪

صرلوش رل ميمر  ج خرك  مه ركهمت رتههط

مرتلُاهههمر هههملعًمر هههملمًمرو لشهههنطأصر مههه

لمكهههأرخاهههارلو مل هههزرلو ههه ررمهههزر مزلتههه ر

.و ال رل   مخ رتفيمف رتلف 

كرجملزر موش زرحءر شُرلومتيرلمكأرحءررمن▪

 رفز ههه ركنال ههه رلو كتلههه"ر ملهههمء"وخلل ر

حه  يروامخ ررم يهمرلوعيهمخ رل كزلكيه صرتلو 

 رتحههه رفيمفههه رخملجيههه رح ثهههزرلفههه نمخًلرووههه

 ي رلوعههياصرترحعيهه رلوم ههموكرلعفهه زلري

.ل كزلكي 

خ ههههز رفهههه رشههههدتءرحل ًههههمر"ر ملههههمء"وههههمعر▪

ليههههثرشههههامركن ههههلرتم ههههلر لومنطعهههه 

 لواز يههههلوثهههه لل لوههههز ي رحثنههههملرلتههههمععر

صرت هههمررهههم  ر يهههترحثهههز ر2011-2010اهههمك 

ته رفزلعيمراول لملررلوملختي رف رشممير

ثزر رو ههدملوهههزقرل تفههطصرتلك ههم رخملجيًّهه

يهه رل كزلكلتلههملرلو علههم رلوم حههم راتهه ر

.ف رحتلت م
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عة تجاه شمال إفريقيا" بايدن"سياسة  المتوقَّ

تلههههههههيزرلومعههههههههميرووهههههههه رحءرلوم ههههههههموكر▪

–يًّهمرل كزلكي رف رختيرلومنطع ررز همرلمو

اتهههههه رلوحلههههههم راتهههههه ر–ووهههههه رلههههههمر  يههههههز

لعفهههههههههه عزللصرتك لج هههههههههه رلو مماههههههههههم ر

رن يمههههههه رخلاهههههههشصر:رلول م يههههههه صركثهههههههم

تلوعماهههم صرف هههتًمراهههأرك لج ههه رلونلههه لر

.لو ين صرتلوزتف رف رلومنطع 

ــــات المتحــــدة فــــي اســــتراتيجية الوالي

شمال إفريقيا

مرفه رعرر   رلو علم رلوم حم رت برك لع▪

:رشهههمميروفزلعيهههم رفاتههه رفههه يمرلومثهههمي

 رلُامرلعتازلطرل كزلكه ركحهمتخًلرجهمًلرفه

 ر يههههه لركاملضههههه رلوحك كههههه ر"لو مل هههههز"

.رلو مل زل روتهزل  رك رلوازب

أركه"رره ت "ات رلونعيضركأرلو ررُامر▪

ح ثهههههههزررلو  هههههههم ررتعّيًّهههههههمروتميهههههههمامل ر

ل كزلكي رفه رلوههزقرل تفهطرتشهممي

م روفزلعيمصرت مرلمف ترلو علهم رلوم حه

فه رات رخاارثم تروالت عميرلوملمعزلص 

.رلو الخرخاليرلواعمرلوممض 

وههرلر موًمصررُامرلوماهزبرلوحتيهترلوهز ي ▪

مركهأرخهملجرلتهترلونهمر صرترُز ّه"رتلشنطأ"

لوميههههمامل رل كزلكيهههه روتممتكهههه صرفهههه ر

مخل صرجملر  يزركن مصرات رلو نمي رلع   ه

أركههههأرخههههاليرلعرلههههم  يأرلومهههه  ّا يأر ههههي

لوماههههههزبرتكدفيهههههه ررحههههههم رل وليهههههه ر

كتيههههههه ءرختعلراتههههههه ر450ت750 عيمههههههه ر

.لو  لو 

اال خـــــــراط األمريكـــــــي فـــــــي الشـــــــرق 

األوسط

واطهههملرل تو لههه ر"ر ملهههمء"لن اههه روخلل ر▪

وتههههههملنمكيكيم رلوملختيهههههه رفهههههه رشههههههممير

وفزلعيهههههمرتلر هههههمعرفيمفههههه ر م مههههه راتههههه ر

ك هههموكرل فمل ههه رلومحتيهههيأصرت مولاهههم

"ر ملههههمء"فههه ك ءرلولهههز رك ملهههه رحكهههم ر

وههماارلوحك كههم رتلوم  ماههم رل  تيهه ر

.ف رلومنطع 

زرفهه ك ءرلوخلل رل كزلكيههه رلوعمخكهه رح ثههه▪

رز يههههمًلراتهههه رلوييمفههههم رتلومهههههكال 

لخرلوملختيهه صرتحءرر جِّهه رلوعتيههمركههأرلومهه ل

وتميمامل رلواملجي صرتك رلو صرلمكهأ

تفزلعههههه ررنليهههههشراهههههمخركهههههأر"ر ملهههههمء"وههههههر

لوجهههزللل رلل رركتلههه ركحهههمتخ رتام ههههمر

ءركه ر  يزصرتلو  رري  مفرراملمرلو امت

ختيرشمميروفزلعيمصرتءلمخ رلوميمامل 

ملفم رل كزلكي روتمتيرلو  ررط ِّ رلومم

لوملمعزلصيهههههههههه صرتخاههههههههههارلوحك كههههههههههم ر

.تكن مم رلوم  م رلوممت 

"ر ملهمء"خ مكًمصرحشملرلومعهميرووه رحءروخلل ر▪

ل اههههههيأراتي ههههههمرحعررلههههههزضرفيمفههههههم ر

تللم رانهمرلو امكهمركه رختيرلومنطعه صر

 رلو ههه"ررزلكهههل"تحءرر اتعههه راهههأرفيمفههه ر

ر م تهههترح ههه ل رلوهههها بصرتفههههتتر

فههه ررعهههملارلوهههماارلوكهههمف روتمن مهههم ر

مرلومحتي رتل فزلخرلوشلأرلامت ءركأرحج

.رحعي رراييزرول م  

Source: Yerkes, S. and N. Mbaerek. 2020. “An Opening in North Africa.”رThe Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center. 
October, 26. 
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للبيت األبيض" بايدن"الفائزون والخاسرون جّراء وصول 

لو يهترفه  ملهمءجه ر"صرتلومانه ءر ههر" حيل رفملننههميررهملمم"ل نمتيرلومعميرلو مخلراأر
"ر ملهههمء"صرح هههزءرلولهههم ملأرتلوامفهههزلأرجهههزللرفههه ءر"ح ر هههمخ رلواهههموارفيايهههزتء؟:رل  هههيض

. معت ام م رل كزلكي 

الوقـــل العـــالمي لمـــن يتـــولى منصـــب 

الرئاسة األمريكية

كي رلع  رل ي رلو علم رلوم حم رل كزل▪

 ههههههههموكثيزرو حملههههههههمرتامهههههههه رلوييمفهههههههه ر

لواموميههههه صرلحهههههز ر هههههمخ رلوهههههمتيراتههههه ر

لو عهههملبركاههه  رو  صيهههمرلواال هههم ركههه ر

.ح  عرختو رف رلواموا

اههأرلو يههتر"رختتموههمررزلكههل"اعههلرلليههمر▪

ل  هههههيضرفهههههي مرلواملهههههمركهههههأرلوعهههههمخ ر

نه رحتلي ارفه ركهمءقصرخ   ًهمركهأرل  

 روهههههشو رفهههههياممر"رزلكهههههل"فيمفهههههم ر

جههههه ر"اتههههه رلو عهههههملبركهههههأرلوهههههها  ل ء

.تلو كيترك رر ج مر "ر ملمء

لريهم  رف هازرلوعمخ رل  ثهزروي زلويه ر مع▪

. يض ي لرراييزرلوعيمخ رف رلو يترل 

حت ههيال"فهه رلويههيمقرلواههموم ر ههمءروههمعر▪

كهههأرحوممتيهههمر(رAngela Merkel"ر)كيز هههم

(رJustin Trudeau"ر)رهههزتختج فههه يأر"ت

".ررزلكل"كأر نملراال م ر ا  رك ر

 مههمر ههمءرلواملههمركههأرلوعههمخ رل تلت يههيأ▪

لوثمتيهه ر ههم"ررزلكههل" تعههيأركههأرحءروخلل ر

كههأرلونههمر "رتلشههنطأ"رههه مرلتيههحمبر

.تكحمتو ررع لضرلعرحمخرل تلت  

مصرتاتي رف ك ءر نم رفزل رف ر زت ي▪

جرفهه رصزلعهه روتاههزت"ررزلكههل"ت ههزويأ ر ءر

.كأرلو يترل  يض

"بايدن"أبرز الفائزين عقب فوز 

اعهل:  سن ر  ال  "انرئيس اإل را   ▪

زلءرلعرلههمقرلونهه ت رلوههش رر  ههتتروويهه رولهه

كهههه رلو علههههم رلوم حههههم رل كزلكيهههه راههههم ر

وو رضز  ر مفم "رلتلمت "صررازضر2015

كهأرلعرلهمقرفه "ررزلكهل"اعهلرلتيهحمبر

صرتواهمخ رفهزضرلواع  هم راته ر2018ام ر

حءرراههههههههه خر"رلتلهههههههههمت "ولهههههههههزلءصرفيمكهههههههههمر

ووههه ر"ر ملهههمء"فههه رظهههمرلكهههار"رتلشهههنطأ"

م هم رلعرلمقصرخ   ًمر  مرلتاعمخرلعت ا

.لوز مفي رلولزلتي رلوام رلومع م
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للبيت األبيض" بايدن"الفائزون والخاسرون جّراء وصول 

أبرز الخاسرين

ن بنيااال ي"رئااايس اناااوإلراال اإلسااارائي   ▪

عههه ر هههمءرل م ههه ر اال هههم رتثي":  تنيااال و

جمللهههم"ت  يهههزركي ههههملل ر"ررزلكهههل"كههه ر

 مههههمرحتهههه ر(رJared Kushner)صر"  شههههنز

"رلرزلك"لف ام راال مر رلوم زل ط رك ر

فهههه رر صيههههمرلمت هههه رخههههاليرلعت ام ههههم ر

لو زوممتيهههه رلو هههه رجههههز رلواههههم رلوممضهههه صر

لواملههههههمركههههههأر"ررزلكههههههل"تلراههههههش روخلل ر

مصرلوعهههزللل رلومليهههم ر مونيههه  روفهههزل ي

لعا هههههههزلفر موعهههههههمسرام هههههههم ر:ركثهههههههم

وفهههزل يمصرتخطههه رلويهههال رفههه رلوههههزقر

". لع رلوعزء"ل تفطرلومازتف ر ه

جه ر" نّهم"رت نيهم  "تر ملرلوشمل رووه رحءعر▪

لراتههه رفههه ءُر معت ام هههم صركد هههمً"ر ملهههمء

ثيعه صرلواال م رلوفزل يتي رل كزلكي رلو 

"ر ملههههمء"وعرحتّهههه ركههههأرلوم   هههه رحءرل اههههشر

.ت  ًمرح ثزراملو ركأرفتل 

  مااااد باااان " ناااا  ان هااااد انساااا و   ▪

اهههمءرتوههه رلوا هههمرلويههها خ ر": سااا ملن

فهههيطزر راتههه رلويهههتط رخهههاليرل مفههه ر

لوههههههش ر ههههههضّرلوطههههههزفراههههههأر"ررزلكههههههل"

صركمملفم رر لي رلوا   رفه رلوهملخم

 راته"ررزلكل" موضمف روو رام رلا زلضر

مءرلو   ههمرلو تيمهه روتممتكهه صرفهه للرح هه

فههههههه رلهههههههزبرلوهههههههيمأرح رفههههههه رلوح هههههههملر

تلومعمصاهههه رلو هههه رفُزضههههتراتهههه ر طههههزر

.لتيل رلو علم رلوم حم رل كزلكي 

تر مللههههمركاههههمتفرلوممتكهههه ركههههأراهههه خ ر▪

لو  ملهههههههههمل رلولزلتيههههههههه رجهههههههههزللروليهههههههههملر

مهمروالرلمقرلون ت رلولزلته صر "رتلشنطأ"

 ر ههمعرلمههزركع ههمرلو ههحل"ر ملههمء"را ههمر

(ر(Jamal Khashoggi"رخمشههع  جمههمير"

كهههزتلرلوكهههزل صركههههيزًلرووههه رحتههه رفهههيايمر

رعيهههيارلواال هههم ركههه رلوممتكههه صرتوت هههملر

لوهههمااروحهههزبرلوهههيمأركهههأرخهههاليرتضههه ر

لومملهههمركهههأرلوعيههه خراتههه رشهههزللرلوهههنلطر

.تات رك يام رل فتح 

: " ر  غلنرجب طيب "انرئيس انترك  ▪

 رصرلوهش"رزلكهل"للر طر اال م رصي  رك ر

 رلميرختءرر  ي راع  م رل   مخل راته

زللرلون م رلو ز  ر هموز اركهأر هلع رشه

-S))كن  كههه رلوهههمفمعرلو ههه  رلوزتفهههي ر

فهههه رلو حعيعههههم ر"ررزلكههههل"ترههههمخمرص400

لو نم يهههههه رضههههههمرحلههههههمرلو نهههههه  رلو ز يهههههه ر

لرلوممت   روتمتوه رتلوه ر نهملراته رصته

".حلخت مء"

ك لءتههه رفيمفههه "ر ملهههمء"تل  جهههلراتههه ر▪

ر ههههههمُررز يههههههمركهههههه رر نههههههلر"رتلشههههههنطأ"

 رلفههه  امخرا ههه رك هههارلفههه زلري يًّمرفههه

ات رلوحهمتخركه رفه للمرتلواهزلق"رلونمر "

تولهههزلء رليهههثرلههههيزرلومحتتههه ءرووههه رحتههه ر

صرتكههأر يههزرلومههزجكر"رزلكههل"اتهه راكهه ر

ح رخهههمكم رشا هههي ر"ر ملهههمء"حءرلعهههم ر

.وتز ي رلو ز  

Source: Rachman, G. and  FT reporters . 2020. “Joe Biden in the WhiteHouse: which world leadersstand to lose out?.”رFinancial 
Times. Novmber, 11. 
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اإلسرائيلي في الشرق األوسط-والصراع اإليرا ي" بايدن"

 رلهههكمرت هههم روفههزل يمرفههه"تلومانهه ءر ههههرص" تههه ك زجت موهه ر"لهههيزرلومعهههميرلو ههمخلراهههأر
مصرل مهمرل ه اركعمويمرل كه لرفاتيًّه"ر ملمء"صروو رحت رانمكمرل  و ر"و ملمءك لج  رولزلءررحملًّمر

.لوزجمرلوثمت رف رلوعمام "رح  ركحممرلوم ز " هامتي روفزل يمرلونمجح رضمر

التعاون الو يق بـين إيـران والجماعـات

تحدةاإلرهابية وتأ يره على الواليات الم

رزجههه رح ميههه رامتيههه روفهههزل يمرلونمجحههه ر▪

لوزجههمرلوثههمت ر"رح هه ركحمههمرلوم ههز "ضههمر

ف رلوعمام صروو رحت مرت اترخلخمرولزلء ر

"رح هههههه ركحمههههههمرلوم ههههههز "ليههههههثر ُ ههههههمر

 موز ههم رفهه رحلههمرشهه للعرص ههزلءرفهه ر

.2020ح يط ر

فهههه رفههههيمققرك  ههههمصرلههههزعرلواملههههمركههههأر▪

لومحتتههههههيأرحءّر ههههههمخ ررن ههههههيارلوعماههههههم ر

لو هههملءلأرفهههزتلرووههه رولهههزلءراعهههلرفهههع طر

ارت هم رصمو ههمءرفهه رحفامتيهه مءصروعرحت هه

ل ههزتءراتهه راههم رتجهه خراال هه رك مهه ر

. يأرلوطزفيأ

تلوههش ر"رلوم ههز "ر ههملرلوشههمل رووهه رحءّر▪

كك هههلرلو حعيعهههم " هههمءركطت  ًهههمروهههمعر

 روهههمتلُرفههه رلو اطهههيطر(FBI"ر)لوليهههمللو 

و  مههم راتهه رلويههلملل رل كزلكيهه رفهه 

صر مءرلايشر حزل رف 1998وفزلعيمرام ر

لو هههه لل رلولزلتيهههه صرتكههههأرلو لضههههكرحءر

كيهه ام روت اههمتءركهه رلوعماههم ر"رولههزلء"

.رو حعي رك موح م

رامتتهههترولهههزلءرتلوعماهههم ر مولاهههمراتههه ر▪

كههمعراعهه خرضههمرل  ههملفرل كزلكيهه رفهه ر

.رلوهزقرل تفط

 Thomas"ر)ر كههمسرج فههتيأ"تحتضههكر▪

Joscelyn)صرلومحهههههزلرلومدفههههه روم تههههه ر

Long War Journal)حءر نهههم رحخوهههه ر(ر

 ثيههز ررد ههمرلفهه املخرولههزلءروتامههمركهه 

.لوعمام رف ر اضرلومتلم 

فهههههه رفههههههيمققرك  ههههههمصرح ههههههمل رت موهههههه ر▪

صر2017اهههههم ر(رCIA)لوماهههههم زل رلومز ملههههه ر

ك م اههه ركهههأرلو ثهههم  رلو ههه ررهههارلواثههه لر

فهه ر"رحفههمك ر ههأرعخء"اتي ههمرفهه رك مهه ر

 هه ر م يهه مءصرتلو هه ر هههلتراههأررههمللخرل

حتضهحتر.ر زءركأراال  رلوعماهم ر هملزلء

 هههههشُرلو ثهههههم  رحءرلوماهههههم زل رلولزلتيهههههه ر

ازضهههتراتههه رلوعماهههم رلومهههميصرتلويهههال ر

تلو ملللصر ممرحت همرفه تترفهلزر اهض

أرلوانم زرووي مصرت متترخل ممرلوماللرلآلكه

وفل م ييأرلو مل يأصر
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اإلسرائيلي في الشرق األوسط-والصراع اإليرا ي" بايدن"

مر موضههمف رووهه رلوهه ر متههترولههزلءرلومت هه▪

تح نم ههه رتتم  ههه ر اهههم"ر هههأرعخء"ومتجهههم ر

".صمو مء"فع طر

لرفــــــــع العقوبــــــــات " بايــــــــدن"خطــــــــة 

المفروضة على  إيران

كه لرلترختليه ر  ميه رل "ر ملمء"ل مترحءّر▪

ت رفمول رلوش زصرتات رلوز اركأرلو صرفم

 ههمفرل حههثرلمويًّههمرفهه ر يليهه ررحعيهه رلو

لوهههههش رلهههههمخُر نليههههه صرتلوم مثهههههمرفههههه ر

لواههه خ رووههه رلعرلهههمقرلونههه ت ر هههيأرولهههزلء

تلوعهه عرلواموميهه صرلوههش رلتيههح تركنهه ر

لو علهههم رلوم حهههم رل كزلكيهههه رفههه راههههم ر

2018.

امرلر ههموًمصرل يههمليرلوكمرههلركههمللرفهه ل▪

وههههههزخعرولههههههزلءراههههههأرخاههههههار"ر ملههههههمء"وخلل ر

لول ههمبصرتلوهه رفهه رلههميرلفهه مزللُرفهه ر

.لءخط  روزف رلواع  م رلون تل راأرولز

"رملهمء "حل ًمرل يهمليرلوكمرهلر همرلُ عه ر▪

اتهههه رلواع  ههههم رلو هههه رفزضهههه  مرلوخلل ر

م رل كزلكيههه رلوحمويههه راتههه رلو نههه رلومز ههه

مرتاتهه رلو ههيشرلولزلتهه ر يهه لرخام مهه

وفل هههمبصرتكهههمروللر هههمءر ملهههمءرفيهههه  ر

وفهههههههزل يمراتههههههه رك ل هههههههت رامتيمر هههههههمر

.لعف ا مللري رف رلوملخمرلولزلت ؟

 ًههمرتم "ر ملههمء"جههملزر موههش زرحتهه رانههمكمر ههمءر▪

صرحت لههههههترلو علههههههم ر"حت مكههههههم"وتههههههز ي ر

ميرلوم حههم رل كزلكيهه روفههزل يمراههأرل  يهه

لواتمههههملرلونهههه تليأرلولههههزلتييأصرت مكههههتر

 ههههههمتل مرلوم ت كمفهههههه رلوههههههش رحخعرووهههههه ر

.2015لعرلمقرلون ت رام ر

ت حههههههترلوامتيههههههم رلوفههههههزل يتي رفهههههه ر▪

يهثرلوين ل رل ل  رلوممضي ر مولاهم رل

خههالير"رح هه ركحمههمرلوم ههز "ت هه ركع ههمر

 ههههيترلتل ههههزرفيهههه راههههمخركههههأرلوم ل هههه ر

 همترلعف زلري ي رخلخهمرولهزلءرت ي ه ركهمرل

.حت ررازللروفزل يت 

–"رتلشهههنطأ"فههه رفهههيمققرك  هههمر متهههتر▪

رزلهههمر ههه كرجمهههم ر-  هههمراههههزرفهههن ل ر

كهأروفزل يمرحثنملررلمتض مرك رولهزلءصرتو

فهههههههتتر مولاههههههمرفهههههه ر"رحت مكههههههم"وخلل ر

 رلو   يروو رلرلهمقرح ه عرتح ثهزرخلم كه

.لحمركأرصم لم رولزلءرلون تل 

"رمء ملهه"حخيههزًلرلهههيزرلوكمرههلرووهه رحتهه راتهه ر▪

للروامخ رلو لكيزرفيممروللر همءرلويها رتل

صر شُرلو هلع رليه ح رلو  همرلوم هشتي

 ر ممرحءراتي ررحملمركمروللر مءر  كرجمم

وفزل يمرليهمامرح رلاه قر همفرلل ه للر

.ولزلء

Source: Lake, E. 2020. “Israel’s Success Against Iran Poses a Challenge for Biden.”رBloomberg. November, 17. 
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طرومهمللرعرلهمليرلوههزقرل تفهه"صر انه لءر"حفيهزءك ته رفه للأر"ل نهمتيرلومعهميرلو همخلراهأر
صرفههههمرلوييمفههه رل كزلكيههه رر هههمُرلوههههزقرل تفهههطرخهههالي"ك مًهههمروت علهههم رلوم حهههم 

.رلواعملأرلوممضييأصر ممرحشملروو رح مي رلوهزقرل تفطروت علم رلوم حم 

الغطرســـة األمريكيـــة واإلفـــراط فـــي 

الطموح

عه ر مل رلوييمف رل كزلكي رر همُركنط▪

لوههههههههزقرل تفهههههههطر مولههههههههمرخهههههههالير

 رلواعههملأرلوممضههييأصرتر  ههزرلومهههكت

 ههههكمقرتلضهههكركههه ر هههمترلواهههزلقراهههم ر

.رر2003

 ههموز اركههأرلو حههه يرلوههملمعزلص رلههه ير▪

 رلواهههمواصرتلوثهههزت رلو ههه رتوّهههمر مرلوا ومههه

كههههأرلو طهههه لل رلول م يهههه صرفمت ههههمر هههههمر

 رحت  ترحل ًمركمل ًمرفمكًمركأرلواطزف

.ل كزلكي رتلوفزلطرف رلوطم  

فههههه رفهههههيمققرك  هههههمصرل طتهههههلرلوهههههن بر▪

 ر هشلرل كزلك رو اللًمرجشللًّمصرتوأرل حعع

 رلو ههال ر معتيههحمبرلو ههم ركههأركنطعهه

لوههههزقرل تفهههطصرحتر مفههه امل رلوعههه  ر

ا رواههمخ ررهههكيمرلومنطعهه صر ههمر مويهه

ووهه رولفههملرل كههأرتلعفهه عزللرلو تيمهه 

. ممرل مأرلوم موكرل كزلكي 

حتضهههههههحترتا ههههههه ركهههههههأرلوييمفههههههههييأر▪

ل كهههههزلكييأرلت رلوا هههههز ر موييمفهههههم 

لواملجيهههه رحتهههه روييههههتر نههههم رك ههههموكر

لي لهههههه ر مونيهههههه  روت علههههههم رلوم حههههههم 

.ل كزلكي رف ركنطع رلوهزقرل تفط

رعتيههههمر"رتلشههههنطأ"تحضههههمف لرحتهههه راتهههه ر▪

صم لمر هههمرتفعًهههمروهههشو صرترعتيهههمرحاهههملخر

  لر ههمرلوم  لجههم رفهه ركنطعهه رلوهههزقر

لوحههزتبرلو هه رع"ل تفههطصرتوت ههملرلع هه ر

. معتيحمبركأرلومنطع "رت مل رو م

فــــــي الشــــــرق " واشــــــنطن"مصــــــالح 

األوسط

ر هههههههههملرلوشهههههههههمل رووههههههههه رحءرلتيهههههههههحمبر▪

كأرلوههزقرل تفهطروييهت"رتلشنطأ"

فيمفههههه رفهههههتيم صر تههههه رعررهههههمليروهههههمعر

تلشههنطأرك ههموكرك مهه رفهه رلومنطعهه رر

تلا عهههههمرلوهههههملا ءر.رريههههه ح رلوحمملههههه 

والتيهههههحمبرلوايهههههكز رل كزلكههههه ركهههههأر

لومنطعههه رحءرح ميههه رلو جههه خرلوايهههكز ر

.رر مثمرف رلوع ملرات رلول مبرفعط
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زلرت مو مو صركأرتج  رت ز اصرعرل جمركُ ▪

ملروت ج خرلوايكز رل كزلك ر امرلوع 

اتههههه ررن هههههيارلومتوههههه رلوفهههههالكي رفههههه ر

".خلاش"لوازلقرتف للمر

ع رات رلو متلرلآلخزصرعرلمليرتلطرلومنط▪

كُ مًّهههمروت علهههم رلوم حهههم صر مهههمرعررهههملي

 نم رلمج رووه ررهمكيأرلوممهزل رلو حزله 

لو هههههه ررنعههههههمرا ز ههههههمروكههههههملخل رلوههههههنلطر

لواموميهه صرت هه ركههمرلههملضرلُ ههبرحت ههملر

.لعتيحمبرل كزلك ركأرلومنطع 

وطمومهههههمرحظ هههههزرل كزلكيههههه ءرت هههههمخر ار▪

ك م اهههه ركههههأرل  ههههملفصرت ههههمر ههههمك لر

 متلهههههمقرلومههههه للخرتلو  هههههحي ر هههههم لتل صر

صرلف املخًلرو حعيع مرتكأر شُرل  ملف

ضههممءروكههملخل رلوطم هه روتميهه  تكيأ

ل كههههزلكييأصرتخاههههارل كههههأرلوفههههزل يت صر

تكحمل هههههه رلول ههههههم ييأصرتكنهههههه رلت هههههههملر

.حفتح رلومكملرلوهمكم

 ههبرتلههزعرلوكمرههلرحءرلو اييههزرل   ههزرفهه رت▪

تلشههههههنطأرر ههههههمُرلومنطعهههههه رل ههههههلرحءر

 ههمرل مثعههمرفهه راال مر ههمركهه روفههزل يمصرت

كيه رل ايأراته رلو علهم رلوم حهم رل كزل

رعتههي رخام ههمرلومههمخ روفههزل يمراتهه 

كهههمللرلواعههه خرلوعمخكههه صركُ هههزِّلًلرلوههه ر هههمء

لو ههيشرلوفههزل يت ر ههمخلراتهه رلخعرولههزلء

م رتت ال  مصرتحت رف رظمررط ي رلواال 

ك رلوكملل رتلو حزلأرت يز ممركأرختير

.زًلاز ي رواررامروفزل يمرلتيلًمركحم 

فههه رفهههيمققرك  هههمصرحتضهههكرلوكمرهههلرحء▪

حءرلو ج خرل كزلك رفه رلومنطعه رعر همرت

 صرليهه نمرووهه رح ههملفرلفهه زلري ي رل ييهه

ح زء ههههههههههمرضههههههههههممءرحكههههههههههأرلومنطعهههههههههه ر

تلفههههههههه عزلل مصركهههههههههأرخهههههههههاليرلل ههههههههه للر

لوطم لههم رلون تلهه روط ههزلءرتلو  ههم ر

وممملفههههمر مرلوامل يهههه صرل هههه رفهههه رظههههمر

مرلو   اههم رلومُثههمل ر هههمءرواههمخ ررلايهه

ل رلعرلههمقرلونهه ت رلولزلتهه رفهه رظههمرلوخل

 رل كزلكيهه رلو ملههم صرف ههتًمراههأرككمفحهه

لو مماهههههم رلو  مخلههههه صركثهههههمرلوعماهههههم ر

لرصرلو ههه رعررهههمليررههههكمرر ملهههمً"خلاههش"ت

.رخطيزًل

خ مكًهههمصرحت ههه رلوكمرهههلر م ميههه ر هههيم  ▪

ع رلف زلري ي رحكزلكي رتلضح روءللركنط

لوهههههههههزقرل تفههههههههطصركُهههههههههيزًلرووهههههههه رحءر

ته رتلشنطأر حمج روو رفيمف ررزركهمرا

ت ههههههههبرتل اهههههههه رليهههههههه نمرووهههههههه رجمهههههههه ر

لومات كههههههم رلعفهههههه ا ملل صرتلو اههههههمتءر

ك اههههمخرل صههههزلفصرك ضِّههههحًمرحتهههه رلمكههههأر

 ي رلوت  لرف ر شلرلو مخرووه رلعفه زلري

صر2018لو صنيهه رومكمفحهه رلول ههمبرواههم ر

".رزلكل"لو  رتضا  مروخلل ر

تحضههههمفصرل ههههلرحءرلكهههه ءرلو ههههمفرلآلءر▪

ر ضهيكركهمر ه رك هاصرتكطم عه رلومهه للخر

لو صنيههههه روحمملههههه ررتههههه رل شهههههيملصرتحءر

واههالءرلو ملمهه رتلواهه خ رووهه رلوهه صأروههأر

.لحمرشيئًم

Source: Cook, S. 2020. “Why the Middle East Still Matters to America.”رForeign Affairs. November/December 2020. 
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 لءرصر انهه"لويههمخل روتمللفههم رلعفهه زلري ي – ههي أكز ههمر"ل نههمتيرلومعههميرلو ههمخلراههأر
لومع زلهههه رفهههه رلوهههههزقرل تفههههطرف ع هههه راتهههه رلل مههههميرلو ط يهههه "ر ملههههمء"فيمفهههه ر"

. وميملرلوييمف رل كزلكي رر مُرلومنطع"ر ملمء"صرراييزر"لويا خ رلوفزل يت 

تغيير مسار السياسة األمريكية 

(رAbraham"ر)ح زل هههههم "رُاهههههمرلرلم يهههههم ر▪

 رت مجًهههههمرص يايًّهههههمروت حههههه يرلو يكتههههه رفههههه

ترفيمفم رلوهزقرل تفط رفعمرحضح

يرولزلءرتت الن همررمهثالءرر ملهمل روتهمت

كرلواتي ي  ركممرحخعرووه رر لفه رلوم همو

.ر يأر شُرلومتيرتوفزل يم

حترامتترلو علم رلوم حم رل كزلكي رر▪

 محلهههههمرو   يههههه رلرلهههههمقر"ررزلكهههههل"وخلل ر

يرلو ط يههه ر هههيأروفهههزل يمرت اهههضرلوهههمت

لواز يهههههههه رتخ   ًههههههههمرلل رلوم ههههههههموكر

.لومه ز  

فههه رفهههيمققرك  هههمصرحخل هههتر هههمرلوهههمتير▪

لول ل ههههمرلو هههه رلمكههههأرحءرل ني ههههمرلرلههههمق

فههال رلفههم ركهه روفههزل يمصرتلوهه ركنههشر

ت هههههههم رلرلم يهههههههم رلويهههههههال رلويهههههههم ع ر

صر1979لوم  ا ر يأروفزل يمرتك زرام ر

.ر1994تل لخءرام ر

تكهههههأر نهههههمرح ههههه كروت علهههههم رلوم حهههههم ر▪

ل كزلكيههههه رختلرول هههههم  رو عههههه  ر ههههه رفههههه ر

لوميههمام راتهه ررحليههمرل صههزلفرعراههمل

لواطهه  رترط يهه رلواال ههم ر ههيأرلوههمتي

موكرلواز ي رتوفهزل يمرتلعا هزلفر موم ه

.لومه ز  رل فمفي 

  ههههشلرلوههههمتلر"ررزلكههههل"وعههههمر مكههههتروخلل ر▪

صرتفهههههه ر2020 م ههههههمل رلفهههههه ثنم ي راههههههم ر

لو ل ههههه صر متهههههتر نهههههم ررك نهههههم رلههههه ير

ممتك روككمتي رلو ط ي ر يأروفزل يمرتلو

.لواز ي رلويا خل 

لر ههههموًم رفههههمءرخاههههارتلشههههنطأرلوعهههه  ر▪

وحمجهههههم رلوزلهههههمضرل كنيههههه صرتلوم  هههههتر

لو لضهههههكرضهههههمرفههههها رولهههههزلءروت يمنههههه ر

لو تيميهه صرتخاههارلوجههزللل رلويهها خل ر

فههههههه رلوهههههههيمأصرتلعفههههههه املخرو  م هههههههمر

لعت عمخل رلوم ج  روييمفم رلوزلهمض

لوملختيهههه ر هههه رلو هههه رفههههمحتر مككمتيهههه ر

لههههههمترررحهههههه يرلفههههههم رفهههههه رك  ههههههتر

.رلوممتك ركأروفزل يم
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و ه رف رفيمققرك  مصرفمءرلوييمفم رل▪

لر ما ههههمرليههههميركنطعهههه ر"ر ملههههمء"لا ههههم ر

لوههههزقرل تفهههطررعههه ضرح رلل مهههمع ر

و ط يهههههههههههه رلواال ههههههههههههم رلويهههههههههههها خل ر

لوفهههههههزل يتي صرفعهههههههمرحاهههههههزبرلومزشهههههههكر

لوهههملمعزلص رتكي ههههملتُراهههأرراييهههزر

كيهههههههههملرلوييمفههههههههه رل كزلكيههههههههه رفههههههههه ر

لومنطع صركأرخاليرت ترخاارح رصهزفر

م رف رلزبرلويمأصرتلف ئنمفرلوملمتضه

.ك رص زلء

 ه "ر ملهمء"ر ملرلوشهمل رووه رحءر زتهمكبر▪

فهههههه رل فههههههمسرر ضههههههيكروهههههه و را ههههههمر

 يه رلويا خل ر مءرلوخلل رل كزلكي روأرر

و رح ر  لللخرحخزعرضمرت اللرولزلءرفه 

لوههههيمأصرتفهههه فرر اتهههه راههههأرفيمفهههه ر

لو ههاطرضههمرولههزلءرتو مكهه راال هه رح ثههزر

.رر موحي ركا م

 مههمرراههملضرلوخلل رل كزلكيهه رلو  لتههل▪

لوثعمفيهههه رلوييمفههههي صرتفهههه مرلعهههه ق

لوتيهههههههههمءرفههههههههه رلوممتكههههههههه رلواز يههههههههه ر

لويهها خل صروههشو راتهه رلوممتكهه رولههملر

راييههزل رتلراههملركههمرلتههم ركههأرلوجههزللل صر

وللر متهههتررز هههلرفههه رلوحلهههم راتههه رخاهههار

.لو علم رلوم حم رل كزلكي 

تاتهههه ر ههههايمرآخههههزصراز تههههترلومطموههههلر▪

 رلواز يههه رلوم اتعههه ر مفههه امخ رل للضههه

صر1967لو  رفيطز راتي مروفزل يمراهم ر

 رترنليههشرلهه رلواهه خ صركحههمتع رلو ط يهه

  رلواز يهه رلوفههزل يتي راتهه ركههمللرفههن ل

ووههههه رواهههههالءر"ررزلكهههههل"كمهههههمرخفههههه روخلل ر

 رلفهه املخ مروههماارلويههيمخ رلوفههزل يتي

ات رحجمللركأرتلخ رل لخء رو ضه رتل ه ر

جملههم راتهه رصمتوهه رلوملمتضههم صررع ههم

يهه صروفههزل يمرلو نههمءيران ههمركعم ههمرلو ط 

برتر ههه كروت هههمءًلركتم فًهههمروهههمتيرلواتهههي

.ر مُرلوع ي رلولتيطيني 

تكي هههههملل ر"ر ملههههمء"جههههملزر موههههش زرحءر▪

كرلا مك ءراك رلو رحل ًم رليثرحتض

  رتفزلعه رلف ه ممر ههم رح رلل مهمير

للضقرو يههطرلويههيمخ رلوفههزل يتي راتهه رح

.حخزع

"ر ملههمء" موضههمف رووهه رلوهه صرفههمءرلفههضر▪

لوميهههههه  رلل ممويهههههه ر يههههههطرلويههههههيمخ ر

 رلوفزل يتي رات رح رحلضرجملهم صرلع ه

اتههههههه رح اهههههههمخرل ييههههههه رفههههههه رلوامتيههههههه ر

.لو لمتضي رتلام رلمو رلو م خ

زللرلز لرفه رلفه م"ر ملمء"خ مكًمروللر مءر▪

 روت هههمءرلومملهههمركهههأرلعرلم يهههم رلو مللايههه

صرفاتيههه رلعل لهههم "رزلكهههل"لو ههه ر هههمح مر

 موييمفههههههم رل كزلكيهههههه رلوحمويهههههه رفهههههه 

لومنطعهههه  ركمههههمرفههههيدخ رووهههه ررحعيهههه ر

ك ههههموكرلو علههههم رلوم حههههم رل كزلكيهههه ر

.توفزل يمرتلوازب

Source: BenLevi , R. 2020. “Biden’s Proposed Middle East Policy Would End Any Prospect for Saudi-Israeli Normalization.”رBegin-
Sadat Center for Strategic Studies. October 19. 
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 امخ رفه رلفه"ر ملل "ت"ر ملمء"فز رص"ف للأر  ويي "ل نمتيركعمير مخلراأر حيل ر
تتير" رختلرلو علم رلوم حم رف رخاارلوملمعزلصي رف روفزلعيمصرفيممرل ضكركعمير حيل

". ملمء"رزلج رحتو ل رككمفح رلول مبرف رلوعمل رات رحجنم ر"رف زلترج لتمي

الواليــــــات المتحــــــدة األمريكيــــــة رمــــــز 

للديمقراطية لبقية العالم

وطمومههههههههمر متههههههههترلو علههههههههم رلوم حههههههههم ر▪

ل كزلكيهههه رفهههه رحف ههههمرلمعر ههههمرانههههمكمر

يههه رركههه ءر مثم ههه رلكهههمروتملمعزلصيههه رو ع

مصرلواههمواصرتعررُك يههلر ههشُرلوزكملهه رخل مًهه

صرفاتهه ركههمعرلويههن ل رل ل هه رلوممضههي 

راتههتر"رختتموههمررزلكههل"فهه رظههمرل مفهه ر

 رلو علم رلوم حم راأرلواملمركأرلوعهيا

.فيمخ رلوعمت ءصرتلوملمعزلصي :ركثم

 مههههههمرل ههههههم رفتيههههههت رلختخرلولاههههههمر▪

لوفزلعيهه رلو ههمخل راههأركز ههمرلومللفههم 

 رلعفهه زلري ي رتلومتويهه رتجهه خررزلجهه رفهه

لوماههههههههههمليزرلوملمعزلصيهههههههههه روت علههههههههههم ر

مرات رلونعهيضصرلمكهأرحءرلمثه.رلوم حم 

"ر مهمعر هملل "صرتتجه خر" ملهمءجه ر"ف ءر

فهههه ركن ههههلرتم ههههلرلوههههز ي رحكتًههههمرفهههه ر

لفههههههه امخ رلوهههههههمتلرل كزلكههههههه رلوهههههههملاار

.وتملمعزلصي 

  مرك مل ي"ر ملمء"توك رري ايمروخلل ر▪

فهههه روفزلعيههههمرجنهههه برلو ههههحزللصرل اههههيأر

اتي هههههمرحتوًهههههمرحءرر جِّههههه رل  ممك هههههمرووههههه ر

ال رلوملخمرل كزلك صركأرخاليررنليشرو ه

شههمكمروعطههمعرلوهههزص صرتتضهه رخطهه ر

.و حييأرليم رل كزلكييأرلوي خ

جههملزر موههش زرحءركدلههم رلوملمعزلصيهه رفهه ▪

لوعههههمل رلوفزلعيهههه رلزل هههه ءراتهههه ر يههههم ر

لو علههههم رلوم حههههم رل كزلكيهههه ر ههههمتلرفهههه 

اتهه "ر ملههمء"لوعههمل ركههأرخههاليررز يههمروخلل ر

أرخاارح  ل رلوعمخ رلوممتييأرلومملفاي

.راأرلع قرلوتيمء

ل رف تًمراأروامخ ررعيهيارآويه رلوميهمام▪

ل كزلكيههه رلوم جع ههه رووههه ر طهههمعرل كهههأصر

وي صرتوامخ ررزريلرحتو لم رلعرلم م رلومت

.رتت ترخاارلوعمخ ر يزرلوملمعزلصييأ

تكههههههأر يههههههزرلومح مههههههمرحءررت ِّهههههه رلوخلل ر▪

ل كزلكيههههه رلو ملهههههم ر هههههمر هههههشُرلآلكهههههمير

.رتلو طت ام 
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"ر ملهههههمء"تكههههه رلوههههه صرفهههههمءرر هههههزلحم ر▪

تك  لههه رخهههاليرلوحمتههه رلعت ام يههه رلاهههم

كدشههههههههههزًلراتهههههههههه روككمتيهههههههههه رل هههههههههه ير

ته رلوملمعزلصييأرف رلوعهمل رلوفزلعيه را

. اضرلومكمفلرتلعت  ملل 

ــــات المتحــــدة األمريكيــــة ومحاربــــة  الوالي

اإلرهاب في إفريقيا

ح ههههه حترتلشهههههنطأرر ههههه ار منمفيههههه ر▪

لوعههههه عرلوا مههههه رح ثهههههزركهههههأرك لج ههههه ر

كههههههكت رلول هههههمبصرتلوههههه ر اهههههمركهههههزتلر

زرف  م زصرفيمهمرل ه11اعملأركأرحلملرر

كا هههههمرلع   هههههمخر"رعزلهههههزر هههههمخلراهههههأر

 Institute for Economics)"رتلويهال 

& Peace)حءرلو ممام رلول م ي رعررملير

.رمثمرخطزًلراموميًّم

كهأرلواهزلقر"ر هملل رحت مكهم"حخعرلتيحمبر▪

صر"خلاهههش"ووههه رظ ههه لررن هههيار2011اهههم ر

 رفيمهههمرراطهههطرلوخلل رل كزلكيههه رلوحمويههه

واهههههه خ رآعفرلو نهههههه خر اههههههمر  مههههههم ر

فهه رحتلت ههمرتلو علههم رلوم حههم ر"رخلاههش"

.ل كزلكي 

فهههه ر"رخلاههههش"اتهههه رلوههههز اركههههأررزلجُهههه ر▪

لوهههزقرل تفههطرتشههمميروفزلعيههمصرفههمء

 رلو ممام رلو م ا رو رعررمليرتههط رفه

عيمرجمي رحتحملرلوامواصرخ   ًمرف روفزل

 همرجن برلو حزللرلوك زعصرتلو  رحخعرر 

وو رجامرف  رختير  مرضهمأر"رخلاش"

 رشه م رءلهمخ"رح ثزراهز ر تملء" م م ر

.ف رلوامتيم رلول م ي 

رهههههيزرلو   اههههم رووهههه ررمللههههمرلوم ههههموك▪

لو  مللهههه رل كزلكيهههه ركهههه رتمهههه رل   ههههمخر

لوعهههههههمل صرفههههههه رلو  هههههههترلوهههههههش رلُاهههههههزِّضر

يأرلول ههم ي ءرليههم رلومهه لصنيأرل كههزلكي

 نههههم روتاطههههزصرفاتهههه رفهههه يمرلومثههههمير

حتعههههش رلوعهههه ل رك لصنًههههمرحكزلكيًّههههمر ههههشلر

لواهههههم صرلخ طهههههترفههههه رتي يزلهههههمرتفهههههطر

.ر ململ ر  يا روتم طزفيأ

فه رلفهمو "ررزلكهل"كأرتملي رحخهزعصرل هزر▪

صرحءر2020وو ر مخ رلوك ت زسرف رل تيه ر

حف هههههمرصزلعههههه  رومنههههه راههههه خ رظ ههههه لر

تلو مماهههههم رلول م يههههه صر ههههه ر"رخلاهههههش"

لعت هملرلومحمتخروميمام رلوحك كهم 

لومحتي رتلومتيرلواز يه صرت هشلركهمررعه  

 ههههههه رلوعههههههه ل رل كزلكيههههههه رفههههههه رلوني هههههههزر

.تلو  كميرتلويمأ

حءرلول ههههمبر  ههههي ر"ررزلكههههل" مههههمرح ههههمر▪

ح ملههههه صرتحءرك مههههه رلوعههههه ل رل كزلكيههههه ر

 ههههههكمراهههههم ر ههههه رريههههه يمرامتيهههههم ر

ككمفحهههه رلول ههههمبصرختءرلعشهههه  م رفهههه ر

.رامتيم رلوع ميرلولاتي 

صرفهههمءرككمفحههه " ملهههمء"حكهههمر مونيههه  روههههر▪

لول ههههمبر يههههزركطزتلهههه راتهههه رحتو لههههم ر

مرحجنمرهه روتييمفههه رلواملجيهه  رليهههثرلز ههه

.ات ر  ملمررايزرلومنمخصرتلو يأ

Sources: Togun , K. 2020. “Biden and Harris’s Reset for Africa.”رForeign Policy. November 8.
“The Biden Terrorism Account.”رThe Wall Street Journal. December 3.
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على الالجوين" ترامب"ينهي حرب " بايدن"

2020ديسمبر 
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 صرفهه رلوممتكهه رلوم حههم"ر ههمتسرهههمرم "رنم هههترلو ل هه رلو حثيهه رلو ههمخل راههأركا ههمر
صرآلللرلوا هههههزللرلهههه يرلتاكمفهههههم ر" ملههههمءخميهههه رخلتسرل ييههههه روخلل ر"تلومان تهههه ر ههههههر

.لعتعيمكم رلوملختي رات رلوييمف رلواملجي رل كزلكي 

ة أ ر اال قسـام الـداخلي علـى السياسـ

الخارجية

306ات ر"ر ملمء"ات رلوز اركأرل  ير▪

ح هه ل رلوم مهه روجمههمو ركههأرح هه ل 

"ررزلكههل"لعت اههم  صرتفههملقرح هه ل راههأر

كاللهههههيأر ههههه  صرتفههههه ءُر5 هههههم ثزركهههههأر

 مواملههههمركههههأرلو علههههم رلو هههه رفههههمءر  ههههمر

صرفمءرلون هم برركههت2016ام ر"ررزلكل"

 رليههثر ههه  رل كهههزلكييأاههأرلتعيههم ر

و ههههموكرشهههها ركتيهههه ءر71ح ثههههزركههههأر

."رزلكل"

 مههمررمكههأرلو م  للهه ءركههأرلعل لههم ر▪

تءلههههههههمخ رفههههههههيطزر اراتهههههههه ر مو يهههههههه ر

.لوم مو رلو هزلاي رف رلو علم 

 مههههمرحظ ههههز ر طم ههههم رلع  ههههزلعر ههههشلر▪

أرلعتعيم  رليثرخاهارل كزلكيه ءرلوهشل

كزشهح رلوحهمب"ر ملهمء"  ر لرو هموكر

لو م ههههه ل رفههههه رلع  هههههزلعصرتلواكههههه ر

. حيك

ملتعيهمك2016ًف رليأروهارلهه مراهم ر▪

فهههه رح هههه ل رح رتعلهههه ركههههأرلو علههههم ر

نئشقرليلوامييأ رليثر  رترلو علم ر

وتز ي رتحا ملرك ته رلوههي خركهأ

.رتلي لوحمب

و ههههشلرلعتعيههههم ررملايمرهههه راتهههه رحجنههههم ر▪

لوييمفهههه رلواملجيهههه رتلوملختيهههه روههههفخلل ر

ل كزلكيهه صرتاتهه رلوههز اركههأراههم رليههار

ح ت يههه رك تههه رلوههههي خ رليهههثرعررهههملير

لنهههههملزراتههههه ر5 نهههههم رج وههههه رواهههههمخ رفههههه ر

كعاهههم رك تههه رلوههههي خرفههه رج لجيهههمصر

ح ت يههه رجم  للههه صرلللوم تههه رفهههي مر

 طتلررمثيزل ر  يز صررت  ركمرف ك ءرو 

".مء ملج ر" مروخلل رفيمفي ر ملا ركأر ِ

اال قسامات الداخلية وورقة الصين

 رلو ه رولهمعرلوع هملمرلوز ييهرُام رلو يأر▪

ر لهههههههمرلوهههههههملمعزلصييأرتلو م ههههههه لليأر

.تلوهالرل كزلك ر  ل رامك 
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أاتهه رك لج هه رلو ههيفههمءرلو ز يههمرو روههش▪

لمكههأرحءرليههمامرفهه ر نههملرخاههارتلفهه ر

فه ركأرلوحهم يأر جنهم ركحتيه رريه ثمز

مفرلو اتههيارتلو حههثرتلو طهه لزصرتريهه  

ت هههمرلوههه رلملهههمركهههأرص هههنمام ركحهههمخ 

نمفيه مرتلشنطأرات رك لج ه رك مل ر

.(لو يأ)لو ي فيمف رلوز ي 

يههمروللررههارلفهه امل ر طم هه رلو ههيأرو  ل▪

ك ءروهه  ل كهه رل كزلكيهه صرفههمءرلوهه رفهه

ت ي رفههه رك هههمع رلمفهههم رفهههرهههملايم ر

صرأتتلشههنط كههيأوت اههمتءرلوههمتو ر ههيأر

.تكن مرلومنمخرتلو  مل رتلو ح رلوامك 

سياسات الهجرة الجديدة

كهه ررمللههمرلوحمههمسرتلوههها لرلوماههمخ ر▪

وتم ههههمجزلأصرعرفههههيممرفهههه رظههههمرتجهههه خر

فهه   "تفههم مرواالكيهه  ركثههمرشهه ك ر

تشههه ك رص((Fox Newsلوخ مللههه ر"رتيههه ء

صرتلو ههههه ررح ههههه ر(Breitbart") زل  هههههمل "

 ماهههميركههههم مُركزرلههه صرفهههمءرواهههمخ ر

فيمفهههه ر  هههههز ر"ر ملهههههمء" ههههيم  روخلل ر

اعالتيهههههه رتوتيههههههمتي رفهههههه ك ءرك مهههههه ر

وييههههترفهههه ت صر ههههمر ههههمرر هههه كرح ثههههزر

.ر ا   

"ر ملهمء"  زفرلون زراممروللر متتروخلل ر▪

 همرف   ر  ي رلو  ز رضهمأرحتو لمر

ضصرل  رل تو رف رلو يترل  هي100ف رلوهر

فمتههه ركهههأرلومح مهههمرحءرر ههه كرلو  هههز ر

أر  ي رل يي رك ررمللمرحاملخرلوم مجزل

اتهههه رلوحههههمتخ رليههههثركههههأرلوم   هههه رحءر

يهه ررههنكمشرل   ههمخل رلو علههم رلو ن  

 هههشلرلواهههم رفههه ر%ر8.1 نيههه  رر هههمرووههه ر

فعههطر%ر3لوم  فههطصرتفهه نم ر حهه لو ر

 ركمههمر همرلههدخ رووه رءلههمخ راههمخر2021اهم ر

كتي تًههمصرتلملههمر20لولعههزللر مههمرل ههمرووهه ر

.كأركامصزرلمتررجزل ارتانترح  ز

ز ر موضمف روو رلوه صرحخ رلوم جه رل خيه▪

ملركثمروا ه صركأرلو عت م رلو  ل رلوحمخ

م رلوههش رريه لرفهه رلهمتررفي ههمتول رهم

تلت يههملل رصينيهه رتلفهها رلونطههمقرفهه ر

تههههههههههههمت رآعفرتحكزلكيههههههههههههمرلو فههههههههههههط ر

لوم لصنيأرلوهشلأرفعهمتلرك همخلرلء  هار

تكنههمءو اصرتشهه رصههزلع ارووهه رلوحههمتخر

وت اهههههمر"ر ملهههههمء" ركمهههههمرخفههههه رل كزلكيههههه 

شههههههممراّت هههههه  هههههههكيمرفزلهههههه رامههههههمروِ

لواههههههم ال رلوم ههههههمجز رلومههههههه   راتهههههه ر

.لوحمتخ

را هههههمر  يههههزل ر  هههههملمرلوت ههههه لصر مههههمر▪

تفههههههازركههههههأرلو ههههههمللرلوحههههههمتخ ر يههههههزر

لومك مهههههههمر هههههههيأرلو علهههههههم رلوم حهههههههم ر

ل كزلكيهههه رتلومكيههههي صرتجههههمخرلو ملكهههه ر

ل ر معفههههه ثمملرفههههه رلو نميههههه رلع   هههههمخ

وه رتحكأرلو تملءرلو  ررزفمرلوم مجزلأرو

.لو علم رلوم حم رل كزلكي 
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وكهههأرلو  ههه خرلوم شتوههه رولفهههملرت هههبرح ثهههزر

توتيههمتي روت  ههز رفهه  لج ركعمتكهه كزتتهه 

شههملم صرت هههمررهههدخ رووهه روفههههميرح رج ههه خر

وجههههههههههزللرو ههههههههههال رل ركاههههههههههمعروعهههههههههه لتيأر

مههه رلفههه مزللررهههمف رفتفيمفهههم رلو  هههز صر

 رصرفهه زرللوحههمتخرل كزلكيهه لوم ههمجزلأرووهه ر

لوع هههي ر يهههزا رووههه ر مههه رلونعهههمورلواهههم ر

.ر موجم م رف ت رل ير يلي رلتر لفزرختءر

"بايدن"السياسات التجارية إلدارة 

 رت هههزًلر ءرلو علهههم رلوم حهههم رل كزلكيهههه▪

امتتًههمرفهه   ن رت  ًههمرح ههمرامل يهه رتح ثههزرر

صر"مء مل"وتييمف رلو  ملل رف رظمروخلل ر

يهههههه فررايههههههمركهههههههمل مر مرلومتويهههههه صرف

 رتفيك ءركأرل كثته رلوم كهز راته رلوه

لعت  ههملركههأرامتيهه رلخ يههملرلومههملزرلواههم 

.لوعمخ رومن م رلو  مل رلوامومي 

وكههههههههأرلعخ  ههههههههملرلوحعيعهههههههه رل تيروخلل ر▪

 رصرفههيك ءررحملههمرك ههيزرلوزفهه " ملههمء"

اتهههه ر"ررزلكههههل"لو مز يهههه رلو هههه رفزضهههه مر

تللخل رلو ههتلرتل و كنيهه  ركههأرلعرحههمخ

.ل تلت  رتلتلملرآخزلأ

كأرلومح ممروواملر هشُرلوزفه  صرتوكهأر▪

 يههزا رح ههمركمههمرل   اهه رلوهه اض ر ءر

فههه رعررزلهههمررنليهههزرلونهههمخ يأ"ر ملههمء"وخلل ر

صرتكيههههههههههههي مءتعلهههههههههههم ر نيهههههههههههتلمتيمصر

"رء ملههم"لو هه رلتحههمء روهههرتصرتتليك تيههأ

فهههه رلعت ام ههههم ر"ررزلكههههل"اتهههه رليههههمبر

.2020ام رلوز مفي 

لوييمفهههههم ركهههههأرلوم   ههههه رلفههههه مزللر▪

ع ت  رف رلوين ل رلومل كزلكي رلو  ملل ر

 ءروككمتيهههه رواههههمخ ر ههههيم  رلوييمفهههه ر

لو  مللهههه راتهههه رتطههههمقرتلفهههه ركحههههمتخ صر

حتضهههكرحتههه رفهههيز م"ر ملهههمء"خ   ًهههمرحءر

فههههه رلو مللههههه راتههههه رلع   هههههمخرلومحتههههه ر

 ر متو لههه رحتوههه  روهههشو رفههه مر رلوم هههمخلل

أرلو  ملل رلو ملم رف رك   رك مخزرضهم

". ملمء"حتو لم روخلل ر

 ر موضههمف رووهه رلوهه صرفهه  لج رلوييمفهه▪

 لو  مللههه رحل ًهههمراع هههم رفههه رلوكههه ت زس

حمبر ي لرلعتعيمكم رلوك يز رخلخمرلو

يأرت شو ر هيأرلوهملمعزلصيصلوملمعزلص 

.تلو م  لليأ

 مههههههمرعررههههههمليرلواملههههههمركههههههأرلوماههههههمتفر▪

 رعرفهههيممرفيمهههمرل اتههه لو  مللههه ر م مههه 

 ييمفهههههههههههههههم رلو هههههههههههههههيأرلو  مللههههههههههههههه ر

ختلرلوامتهم رلو ههنماي رتتتلو كن و جيه صر

.لوهز م رلوممت   روتمتو 

ووهههه رو هههههال رتلشههههنطأرفهههه ح مجر مههههمر▪

مراال مر مرلو  ملل رك رحتلت مرل يرلوامله

كههأرلوع ههملمصرتكن ههمرلونههملعرص لههمرل كههمر

ص"ولز ههههم "ت" هههه لنب"لواههههم ر هههههز   

تلو ههههههه رزل رلههههههه يرضهههههههزل لرلواهههههههمكم ر

مروههاررهه اروخلل ر ههشُرلوع ههملصرتولللوز ميهه 

ع لضفي ارر انمل ركأر ِ مرلو مت يأصر

ح رج مركه ز رو املهمرتله لرتلشهنطأ

.ت زت يمرف رك لج  ر كيأ

Source: Kundnani, H and Others. 2020. “Five Key Learnings For The Biden Administration.”رChatham House, November 12. 
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ل أراته رلهز ملهمء"صرتلومانه ءر ههر"فملننهميررهملمم"لنم شرلومعميرلومنه لرف ر حيل ر
 هي رومامو ه ر "ر ملهمء"صرخطه ر"تض ررايزرلومنمخرف ر ميارفيمف رلوطم  رل كزلكيه 

.لو ايزرلومنمخ صرتلو ملايم رلونمجم راأررنليشر شُرلواط رات ر طمعرلوطم  

" بايــــــدن"أوجــــــح االخــــــتال  بــــــين ر   

تجاه  سياسات الطاقة" ترامب"و

"رختتموههمررزلكههل"حاتههأرلوههز ي رل كزلكهه ر▪

لو يمن رل كزلكي رات رك مي"اأرا زر

صرتلوهه ركههأرخههاليررات هه ركههأر"لوطم هه 

مراهأرلوع لامرلو  ررا قرلو نعيهلصرف هتً

.روضامفرلوز م  رلو يئي 

ك هههمحر"ر ملهههمء"تكهههأرج ههه رحخهههزعصرل  نههه ر▪

لوث ل رلوا زللركأرخاليررا مُر مامخ 

لعت ههههههمم روالرلههههههمقرلونهههههه ت رلولزلتهههههه ر

تلرلهههمقر هههملل روتمنهههمخصرت مهههمرلوتهههشلءر

".رزلكل"لتيحلركن ممر

"ر ملهههمء" موضههمف رووههه رلوهه صرفهههياممر▪

يمرات رلوع ملرات رلت امثم رثهمت رح يه

صرترههههايمر2050لوكز ههه ءر حتههه يراهههم ر

.خط طرلونعمرتلوم ل ال ر موك ز مل

صرخهههههاليرلمت ههههه ر" ملهههههمء"ليهههههثررا هههههمر▪

لعت ام يهههه صر ههههمجزللرو ههههال ر مكههههمرفهههه ر

كن  كههههه رلوطم ههههه رل كزلكيههههه صرتلو ههههه ر

يهههزرفههه زركمر م فهههمسراتههه ر  هههي ررا

لومنههههههمخصرت هههههه رو ههههههال رلا  ههههههزُرحلههههههمر

كي هههمل رلو ههنما ر   كًههمرلههمخًلراتهه 

.ر نما رلو   خرل لل ل 

اتهه رلو متههلرلآلخههزصرلههزعرلوماملضهه ءرحءر▪

 شُرلواط رف ع  راته ر هنما رلواهمء

يه  رتلونلطرف رلو علهم رلوم حهم رل كزلك

  رف رلومنمص رلو"ر ملمء"كممرخف رحت ملر

رمخههههزر ههههمونلطرلو ههههاز رووهههه رلومطمو هههه ر

مر  ههمكيأرل   ههمخل ر ههشُرلو علههم صرفيمهه

حت هههمرفههه ايمر"ر ملهههمء"لهههزعرحت هههملرخطههه ر

لومامكهههه روت علههههم رلوم حههههم رفهههه رك ههههمير

.لو  ني 

تل  ررن كر شُرلواطه رل هلرحءرلح ه ر▪

مير  مليههمرلوكهه ت زس ر تهه رفهه رلهه"ر ملههمء"

 راههم رل هه يرلوههملمعزلصييأراتهه رح ت يهه

لومعماههمرفهه رك تهه رلوهههي خصرفههي لج ر

.كاملض ركأر ِ مرلو م  لليأ"ر ملمء"
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صررتهه " ههملل رحت مكههم"صر ههمءرتم ههلرلوههز ي رفهه رظههمروخلل ر" ملههمءجهه ر"ر ههملرلوشههمل رووهه رحءر▪

ملروت مجرلوخلل رلو  رش م رللرلماًمر يزركي  قرف روت مجرلونلطرتلوامء ركممرحخعروو رر 

.لونلطرلو از رل كزلك روتمه مرلواموم 

" ماأوبا"ارتفاع إ تاج الغاز الطبيعي خالل إدارة 
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Source: Energy Information Administration, BP Statistical
Review of World Energy 2020.

"  أوباما"ارتفاع إ تاج النفط خالل إدارة 
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Source: Energy Information Administration, BP Statistical
Review of World Energy 2020.

لمعالجة قضية تغير المناخ" بايدن"مالمح خطة 

رزلتي ءرختعلرحكزلك روفتلمقر2ر  مأرخط رلومزشكرلوز مف ررا ي ركيملتي ر مل مر▪

لتتهمرات رفيمف ركنمخي ررُازجرلع   مخركهأرلموه رلوز ه خرلوزل نه رجهزللرحءكه رفيهزتسر  

.لومي  م

كهههأرلومهههزجكرحءررثيهههزر هههشُرلواطههه رفهههاطرشهههزلح ركهههأرلونهههمخ يأصرخ   ًهههمرفههه رضههه لر▪

.رلا ممخ ارات ر طمعرلونلطرتلوامءروتح  يرات رفز رامم

لههمركههأر ههمرح هه كركمكنًههمرر نهه ر ههشُرلوييمفهه رلومنمخيهه صرخ   ًههمرفهه رظههمرر ههمفزرلوام▪

يههزل صرلتالههمضرركتلهه رلوطم هه رلون يلهه صرتلو عههم رلو كن وهه ج رلو:رلوا لكههمصركههأر ين ههم

صرت هه ركههمرل اههمر ههشُرلواطهه ر م تهه روت ط يهه راتهه ر"19-  فيههم"تلآلثههملرلومههمكز رو م حهه ر

.لومي  عرلوييمف 
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"بايدن"قضية تغير المناخ تشكل جوهر سياسة الطاقة لـ 

   ز ه ر همررهن كرحتر" مت روأرل امكمرك ر شُرلواطه ر2020ف رش زرل وي ر"ر ملمء" ز ر▪

  هزر روهشو رل"رلهمصر مرفهي ارضهخرلفه ثمملل رضهام روالفه لمخ ركهأر هشُرلولز ه 

. جتيًّمررمثيزرلوخلل رل كزلكي رات ر طمعرلوطم  رات رلومي  ليأرلومحت رتلومتو

لمواجهة تغير المناخ" بايدن"خطة 

معرلامرحلمرح ارح ملفر شُرلواط رلوع ملراته رلت امثهم رثهمت رح يهيمرلوكز ه ءرفه ر طه▪

صرخ   ًمرف رض لروف م ر طهمعرر ويهمرلوطم ه ر حه لو رثتهث2035لوك ز ملر حت يرام ر

 كهمرلعت امثم رلومزر ط ر موطم  رف رلو علم رلوم حهم رل كزلكيه صرت ه رخطه رصم له 

ل رلومعهههملي  رولرر  هههمأررز يهههلراههههزل رلآلعفركهههأرر ل ينهههم رلوزلهههم رتكاللهههيأرل وههه 

.2030لوهميي رتك مال رصم  رلوزلم ر حت يرام ر

Source: Irena, Frankfurt School-UNEP Center/BNEF.

تجددة التنافس بين الصين والواليات المتحدة األمريكية في اإل فاق على صناعة الطاقة الم

لو يأ ي لو علم رلوم حم رل كزلك
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"بايدن"قضية تغير المناخ تشكل جوهر سياسة الطاقة لـ 

مرحكهههههمر مونيههههه  روت كتلههههه رلوممويههههه صرفعههههه▪

Wood"ر)تتخركهم ينم "حشمل ركدفي ر

Mackenzieرووهه روككمتيهه رل  ههزلبرركتلهه(ر 

عيهلرصم  رلوزلم رلو حزله ركهأرركتله رلو ن

.اأرلونلطرخاليرلواعمرلومع م

جمكاهههههه ر" مههههههمررهههههههيزرخللفهههههه رحجزر ههههههمر▪

(رUniversity of California"ر) مويل لتيههم

ووههههههه رحءرلو اييهههههههزل رلومتم فههههههه رفههههههه ر

فيمفم رلوطم  ركأرشمت مرحءررالض

ف ركاميرلت امثم رثمت رح ييمرلوكز  ء

٪ر حته ير٩٠ر ويمرلوطم  رل كزلكي ر نحه ر

صرختءرلوحمجهه رووهه رءلههمخ رفهه لريزر2035اههم ر

لعف  ال رحترلوحمجه رووه ر نهملركحطهم 

.جملم روت مجرلو   خرل لل ل 

وهأرحءرركتله رلوه حل ًهمرر ضكرلومللف ر▪

 همررزلتيه ءرختعلرحكزلكه صرتوكن1,7ر امعر

رزلتيههه ءرختعلر1,2فههه  فزرفههه رلومعم هههمر

حي رفه رحكزلك ركأرلو كتل رلو يئي رتلو 

.ر2050ام ر

يههيزرحءررعنيه رلو ك"ررزلكههل"را عهمرلمته ر▪

ووهههه "ر ملههههمء"لو هههه رلههههما ر–لو يههههملتويك ر

رمثهههمرتعطههه رضهههاتركح متههه ر–ل ز هههم

ز همرف رلمت  رلعت ام ي  رليثرلدخعرل 

ووهه رخيهههمل راههههزل رلآلعفرتظهههم ل اصر

حوههههتر600تلو هههه ر ههههمرر ههههمرووهههه رلهههه لو ر

.تظيل 

 رفههه رفهههيمققرك  هههمصررهههزعرك هههمخلرتثيعههه▪

صر"لرزلكه"لو ت ررل يمر طمعرلوطم  روهر

فههههه رضههههه لرج ههههه خرلوهههههز ي رخ   ًهههههم

ل كزلكههههه روت هههههملرلهههههزبرل فهههههاملر هههههيأر

لوممتكههه رلواز يههه رلويههها خل رتلتفهههيمص

 موضهههمف رووههه رواالتههه ركهههزللًلرتركهههزللًلراهههأ

خاار طمعرلونلطرلو از رلوم  زلركأ

"ر ملههمء"صراتهه راكهه ر"19-  فيههم"جم حهه ر

لوهههههههش رعرلاطههههههه رحتو لههههههه رعفههههههه امخ ر

كيههههههه  لم ركزرلاههههههه روت هههههههمجرلو  ههههههه خر

.ل لل ل ر شلرلوام 

"ركا ههههههمرلو  ههههههزتيرل كزلكهههههه "تل ز ههههههلر▪

(American Petroleum Institute, API)

معر معت ام ههم راتهه ر طهه"ر ملههمء"حثههزرفهه ءر

"رفه كزءكمله ر"لونلطصرت مر ز ركهملزُر

(MaikSomersر)ر ملهههههههمء" متههههههه رلو عههههههه ر"

لوزنلهههه رختههههتر"ترحههههمتلركاهههه صرتلد ههههمرحءر

 رلومك هههلرلو ي هههمت ررا تهههتراهههأرلوزنلههه

ختههههتركن هههه رلوحمتهههه رلعت ام يهههه رحكههههم ر

."جم  لرلونمخ يأ

(Kevin Book)" يلهههههيأر ههههه  "لههههههيزر▪

"وتيزجهههه  تيزفيهههه "لومحتههههمرفهههه رشههههز  ر

(ClearviewEnergyر)والف ههههملل رووههه ر

لو علههههههههههم رلوم حههههههههههم رل كزلكيهههههههههه ر"حءر

ريهههه  ت رفههههمسرلوطم هههه رلواموميهههه صر

 رتكهأرلوممكهأرحءررهدثزرلت ام هم رلوز مفهه

اتههههه ركهههههمعر2020ل كزلكيههههه رفههههه راهههههم ر

رحيهههأرلو هههزتفرلومنمخيههه رفههه رلواهههموار

".2030 حت يرام ر

Source: Kundnani, H and Others. 2020. “Five Key Learnings For The Biden Administration.”رChatham House, November 12. 
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"بايدن"ملفات على طاولة ".. الطاقة النفيفة والالجوون وأقلية اإليجور

وطم  ر نما رل"صرتلومان ءر هر"تتيرف زلترج لتمي"ل نمتيرلومعميرلومنه لرف ر حيل ر
مُرثالثه رر ه"ر ملهمء"صركالكهكرفيمفه ر" ملهمءلوم  مخ رري امرو عملار  ل ارل  هم روههرجه ر

.كتلم صرت  رلوطم  رلون يل رتلوم  مخ صرتحءك رح تي رلول  لصرت  ي رلوالجئيأ

"نبايد"الملفات الرئيسة على أجندة  

ر جمركحمتلرثالث ركأرلومعزلرحءرل امكهم▪

صر" ملهههمءجههه ر"كا هههمرلوهههز ي رلومن اهههلر

لوطم ههه "تلو ههه رر مثهههمرفههه رك ضههه ام ر

كتههههترو تههههيار"صرت"لوم  ههههمخ رتلون يلهههه 

تكهههههههكت رل  تيهههههه ر"رلول هههههه لر مو ههههههيأ

كتهههههههتررمكهههههههيأر"لوميهههههههتم ر نهههههههم صرت

.ف رلو علم رلوم حم "رلوالجئيأ

ملف الطاقة المتجددة والنفيفة 

ارل هه ركن  هه رلوطم هه رلوم  ههمخ رثعهه  ▪

 رليهههههثرر  هههههمأرحجنمرههههه ر" ملهههههمء"فههههه ر

"ررزلكههل"ر ج هم رح ثههزرتخلهه ركهأرفههم ع ر

 رر مُرلوطم  رلون يله صرت ه ركهمرفهيمف

لو مايههم رلوممثتهه رو ههنمام رلوطم هه ر

لوهميهههي رتلوزلهههم رووههه ررعهههملار ههه ل ا

 مطمو  هههمصرتلو ههه رفههه ح مجرووههه ر هههزللل 

كههههأرلوههههز ي رختءرلوحمجهههه رووهههه رلت  ههههملر

.رك لفع رلوك ت زس

 مههههههههمرفهههههههه  طتلر ههههههههنما رلوطم هههههههه ر▪

لوهميههههههي رفههههههزا روواههههههملرلوزفههههههه  ر

لو مز ي رات رتللخل رلوااللهمرتلو لهمل 

لوهميههي صرترايههيأرحا ههملركههأرحت ههمل

للوي رلوطم  رلوهميي رف رلوت ن رلوليم

.و ن يارلوطم  

ر ملرلوشمل روو رظ  لرك م ا رضاطر▪

"رريههههال"رجملههههم ررهههههممرشههههز م ركثههههمر

(Teslaر)حت هههههههههههههز"ت(ر"Uberر)رللليهههههههههههههمء"ت"

(Rivian)صرلومن    روييمف رلومملهمركهأ

لو هههههههاطركهههههههأرحجهههههههمررعهههههههملارلههههههه لفمر

 روتميههه  تكيأروههههزللركن  هههم رلوطم ههه

لوم  ههههههههمخ صرتءلههههههههمخ رلوم ياههههههههم ركههههههههأر

م رلومن  ههم رلوامويهه ررممكًههمركههأرلعت امثهه

صرتضههههممءرك ههههمال ر2030 حتهههه يراههههم ر

ط رك يام رلومز  م رلواليل رتلوم  ف

.  لزل رلعت امثم ر حت يرلوام رتلي
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"دنباي"ملفات على طاولة ".. الطاقة النفيفة والالجوون وأقلية اإليجور

 هههههشلصرت هههههمرشهههههه م رحفهههههاملرحفهههههه ار▪

شههههههز م رلوطم هههههه رلوم  ههههههمخ رللرلماًههههههمر

صر مههمر مكههتر" ملههمء"كتح ظًههمر اههمرفهه ءر

 General"ر)جنهههههزليرك رههههه لءر"شهههههز  ر

Motorsههشلرل فهه  عر  لايههمررحههموت(ر 

  رو خرلومتيملل ركأرلومتعلل رل كزلكي

.وت مجرلوييملل رلوك ز م ي 

أزمة أقلية اإليجور

لونم هههههلرلو م ههههه ل راهههههأرتعلههههه رحاتهههههأ▪

لو عههم ر مهههزتعروتكهه ت زس"رفت للههمل"

 رولزضراع  م راته رلوه للخل رل كزلكيه

لو هههههيني  ر"رشههههين يمتب"كههههأركعمصاهههه ر

 ر ي لرف لركامكته رلو هيأروميهتم

.لول  ل

تلت عهههههمرلونم هههههلرلو م ههههه ل رلخ يهههههملل ر▪

كأرولزقرلوييمف رلواملجي رتل "ر ملمء"

م روت ههارفههي ع ءرلو علهه:رلوعهه ك صر م تًههم

لوم حهههههههم رل كزلكيههههههه ركا مهههههههم راتههههههه ر

"ر ملهمء"لو يأصرت  ركمرلخ راتيه رلمته ر

كد ههههههم ًرحتهههههه رفههههههي حمرراالتيهههههه رضههههههمر

صر"شهههين يمتب"كايهههكزل رلعا عهههميرفههه ر

تلو ههههههه ررعههههههه  ر مو ههههههههايمرلوعيهههههههز ر

ميتكأر ين ارتيهملرتحصله–وتما عتيأر

تفهههههههياممراتههههههه ركحمفههههههه  رجميههههههه ر-

.لو لوهز م رلوم  لصئ رف ر

قضية الالجوين

صرت ه ركن مه ر(HIAS)حشمخ ركدف ▪

ك ا  هههه رفهههه رلوههههمفمعراههههأرلوالجئههههيأر

تلوم ههمجزلأرامز ههمرح ثههزركههأر ههزءركههأر

 ر  زشههيكرا هه"ر ملهمءجهه ر"لومكهمءصر عههزللر

حويامتههههههملتر"ك تهههههه روخللر ههههههمصرلويههههههيمر

(رAlejandro Mayorkas"ر)كمل ل هههههمس

مرومن ههلرتءلههزرل كههأرلوههملخت صرخ   ًهه

. مءرعجئًم"ركمل ل مس"حءر

 ههههههه رلوم نهههههههمسر"ركمل ل هههههههمس"لُاهههههههمر▪

لوحعيعهههههه رو زتههههههمكبرلوامههههههمرلومدجّههههههمر

لوهههههش رح زرههههه روخلل ر-وتطل وههههه رلو لفهههههم ر

صرتخخهههههههمرليهههههههمرلو نليهههههههشرفههههههه ر"حت مكهههههههم"

تلمهههنكرل صلهههمير يهههزر2012ح يهههط ر

لوم هههههح  يأر هههههشتل ارر هههههزلكرو مكههههه ر

 ركد ّ ًههههمروت عههههملرفهههه رلو علههههم رلوم حههههم

ءر رت مو هههمو رفمهههأرلوم   ههه رح-ل كزلكيههه 

 هههزفض"ررزلكهههل"لتاههه ررممكًهههمرفيمفههه ر

.   يرلوالجئيأ

"ررزلكههههل"خ مكًههههمصركههههأرلومح مههههمررزشههههكر▪

صر2024ك مخًلروتز مف رف رلت ام هم راهم ر

ك رلل مميرف ءُصرويكزلركمرفات رلوز ي 

ي رصرت  رلوهز "جزتفزر تيلالتم"ل كزلك ر

و رل كزلكهه رلو ليههمرفهه رلو ههمللخرلوههش ررهه 

صرفعهههمرلومن هههلرول هههزريأر يهههزرك  هههموي يأ

 هههههمءرلوهههههز ي رلوثهههههمت رتلواههههههزلأصرثهههههار

لوهههههز ي رلوزل ههههه رتلواههههههزلأروت علهههههم ر

 رلوم حهههم رل كزلكيههه  رليهههثر متهههترف زرههه

صرثهار1888ووه ر1884لوز مفهي رل توه ركهأر

 رخههزجركههأرلو يههترل  ههيضرك متكًههمصرتوكنهه

.1892امخرووي رك مخًلرام ر
Source: Rubin, G. 2020. “Renewable Energy Industry Readies Wish Lists For Joe Biden.”رThe Wall Street Journal, November 27. 



64

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ا لتوجهات " بايدن"هل تعد توجهات  تجاه قطاع األعمال؟" أوباما"امتداد 

عطهمعر مونيه  رو"صرتلومانه ءر ههر"تتيرف زلترج لتمي"تم شرلومعميرلومنه لرف رجزلم ر
ملله رصرك يزرل امميرلو  "حل  رفن ل روضمفي ركأرلكارحت مكم؟ ملمءل امميصر مرلان ر

". ملمءج ر"رحتروخلل رلوز ي رلومن الر

يةتجاه األعمال التجار " بايدن"سياسة 

ي رتم  ًهمروتهز "ر ملمء"ش م رف ز راممر▪

ز رحءك ركموي رخمتعه صرحاع   همرف ه"رحت مكم"

 رص لته ركههأرلو اههمف رلو طهه لروتنمهه صرفهه

لوهههههههه رلو  ههههههههتصر مو ًههههههههمركههههههههمرلشهههههههه ك ر

لوميهههههدتو ءرلو نليهههههشل ءركهههههأررهههههزل ار

لوتهههههههههه ل كرلو ملههههههههههم صر ينمههههههههههمرلت عهههههههههههمر

لوييمفهههههي ءرلوههههههز م ر يههههه لر تههههه 

صرلعفههههه ثمملصرتلو  ظيهههههتر ههههه طلرشهههههملم

.تراملأرحك ليرلوهز م رف رلواملج

"ر ملههمء"تخههاليرلمت هه رلعت ام يهه رحظ ههزر▪

م ررمليمُرلوع  روتامميصرتلت عمركمملفه

كثهههمرواهههمخ رشهههزللرل فههه ارتلومزر هههم ر

.لواموي روتميدتويأرلو نليشليأ

لهههيزصرفهه رجهه  زُصر"ر ملههمء"وكههأرفهه مر▪

وو رحته ر زلجمهمر رتتختخر ههكمركاعه ي

وم ههههموكركدفيههههم رل امههههمي رفاتهههه ر

كهههأر هههيأر"ر ملهههمء" هههايمرلو  هههمل صر هههمءر

لوههههملمعزلصييأرلوههههشلأر هههه ر لرو هههههموك

موي رلرلم ي رلو  مل رلوحهز ر كزلكهمرلوههم

صرت م ر متلرل ي رف رخاهار1993ف رام ر

عرلم يههههه رلوههههههزل  را هههههزر"رحت مكهههههم"وخلل ر

.لومحيطرلو مخو

ووههههه روتههههه رفهههههيايمر"ر ملهههههمء" مهههههمرحشهههههملر▪

 هههزرلو لههمتضر هههمءرلرلم يهه رلوهههزل  را

لومحههيطرلو ههمخور ثعههمركهه لءءروت ههيأصر

 رتحءرلو علههم رلوم حههم رل كزلكيهه ر حمجهه

عر-ووههه رحءرر هههمر هههملك رر هههمُرلو هههيأر

فههههيممرفيمههههمرل اتهههه ر يههههز  رلومتكيهههه 

 رلما رتوكن-لولكزل رحترتعمرلو كن و جيمر

ووههههههه ررحهههههههموترحتفههههههه ر هههههههيأرلوههههههههز ملر

.لو  ملليأ

"ر ملهههمء"كهههأرلوم   ههه رحل ًهههمصرحعرل اتههه ر▪

 ررممكًمراأرلوزف  رلو مز ي ر ا مراته

لو هه رلويههت ر ثيلهه رلوكز هه ءركههأرلو تههملء

.ئي رلهمرف رلو فملر معو ملكم رلو ي
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ا لتوجهات " بايدن"هل تعد توجهات  تجاه قطاع األعمال؟" أوباما"امتداد 

اتهه ر ههايمرلو ههزل لصر ههموز اركههأرل  هه ▪

فهه رءلههمخ ركاههميرلو ههزل  راتهه "ر ملههمء"

صر مههههههههمرلههههههههمخ مر%21كههههههههأر-لوههههههههز م ر

ام ر"رلرزلك"لو اليضرلو زل  روتز ي ر

فمت رعرلزلمرلوا خ رووه ركاهميركهمر-2017

صرتلع ههز ر ههموًمر%35  ههمرلو الههيضصرت هه ر

كنهه ركاههميرضههزل  راتهه رلوههمخمر نيهه  

28.%

تجاه البيوة" بايدن"سياسة 

 رلزلهمرحته"ر ملهمء"فيممرل ات ر مو يئه صرح همر▪

لعت ههمم ركههز رحخههزعرووهه رلرلههمقر ههملل ر

وتمنههمخصر مههمرلههزعرحءرلو ههلع رلوا ههزلل

وت عههم صرتحتهه ر"روصههملرامههم"لو ملههم ر هه ر

يأرف رلاططرو حميمرلومملزلأرلو نليشل

 رك ميرلونلطرلوميدتوي راهأرلعو ملكهم

.رلوم اتع ر موطم  رلو ملت 

اهلرل ل ركحتت ءرات رحءرلوهز ي رلومن ▪

 رفههههي  ن رلوههههن برلو ههههملل  رفهههه"ر ملههههمء"

لوهههمف ر ييمفهههمر ركهههزجحيأرحتههه روهههي 

منهمخرحلمل و جيًّم ركممرلان رحءرلو ملكه ر مو

 ههمرلكهه ءرك  مت ًههمركهه رلوز  هه رفهه رخفهه 

.لونم رلع   مخ رتحل م رلوهز م 

أيهمــــا أفضــــل " ... ترامــــب"و" بايــــدن"

لضمان استقرار األعمال التجارية؟

فيمهههمرلاههه رلموههه راهههم رلويعهههيأصرلعههه ير▪

 اهههههههضر هههههههمخ رل امهههههههميروءررازلهههههههمل ر

 يهههههههزرلومن  مههههههه رتلوحهههههههزتبر"ررزلكهههههههل"

لو  مللههه رراتههه رلموههه ركهههأرلعلر هههم رل ههه 

.انمكمرلك ءرلع   مخر  لًّم

"ر ملهههمء"فههه رلومعم هههمرلهههزجكرلوههه اضرحءر▪

لرصرت هههش"رزلكهههل"ح ثهههزر م تيههه روت ن هههدركهههأر

زللل رلحمررفز ًمروتههز م رلو ه رر اهشر ه

.لف ثمملل رص لت رل جم

تجاه قضايا العمال" بايدن"توجهات 

"ر ملهمء"ات ر ايمر  هملمرلوامهميصرلهزعر▪

 رحءرلومهه ظليأروههي روههمل ارتلهه لر ههمفق

 يهههه لرلوا ومهههه ركههههأرجمتههههلصرت يهههه لر

رزلجههه رلونعم هههم رلوهههش رحضهههاتر هههملر ار

اتههه رلوميهههمتك ركههه رلوخلل ركهههأرجمتهههلر

.آخز

مررحملهه"ر ملههمء"فهه ر ههشلرلويههيمقصرلل ههمر▪

 لرختعلًلرحكزلكيًّههمر حههمرحختهه روألجهه15ك تههغر

ت ههههه رل  هههههزل ر مو ًهههههمركهههههمر)فههههه رلويهههههما ر

صر مهههمر(راملضههه رختل هههزرل امهههميرلو  مللههه 

لزلههههمركزلجاهههه رر ههههنيلم رلوامههههميرلو هههه ر

.رحمخركأرل تع رحجزرلواممرلوضمف 

Source: Stoll, John D. 2020. “For Business, Does Biden Mean Four More Years Of Obama?”. The Wall Street Journal, March 11. 
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على الالجوين" ترامب"ينهي حرب " بايدن"

"رلرزلكه"لن ه رلهزبر"ر ملهمء""فه رلوم ضه عرلومانه ءر ههر"ركا مرلوهزقرل تفط"ليتِّطر
يأصر ههههمءرلوالجئههه"ررزلكهههل"لو ههه لراتههه رلوييمفهههم رلو ههه رر ن  هههمروخلل ر"راتههه رلوالجئهههيأ

.ر م  ا"ر ملمء"تلوييمفم رلوم   ا ركأر

ة تفاقم مأساة الالجوين في ظل رئاس

"ترامب"

رلم مههههتركمفههههم رلوالجئههههيأركنههههشررهههه و ر▪

نهملزركن   رفه رل"رختتمومررزلكل"لوز ي ر

صرووههههه رحءرح ههههه حترحءكههههه راموميههههه ر2017

كتيههه ءر26تت هههمراهههمخ ارووههه رلههه لو ر

50عج رات ركي  عرلواهموارتح ثهزركهأر

.كتي ءرتمء رتصمولرو  ل

 مثم هه رلههزب"ررزلكههل"ر متههترفيمفههم ر▪

 ر يههزركاتنهه راتهه رلوالجئههيأصرعرفههيممرفهه

فههه روشهههمل رووههه ررعييهههمر"ر19-  فيهههم"ظهههمر

.خخ يرلوالجئيأروو رلو علم رلوم حم 

مر مههمرلتالههضراههمخرلوالجئههيأرلوههشلأرحُايهه▪

رههههههه صين ارفههههههه رلو علهههههههم رلوم حهههههههم ر

   رل كزلكي رووه ركيه  لم ر يهزركيه  

18اههأر  هه ير"ررزلكههل"فعههمرحاتنههتروخلل ر

حوههههترعجهههه رفعههههطرفهههه رلويههههن رلوممويهههه ر

15صرتحت رفي ارراليضرلوامخروو 2020

.2021حوترعج رفعطرف رلوام رلوممو ر

 ملعههمفروفهه م ر2018اههم ر"ررزلكههل" ههم ر▪

لو علهههم رلوم حهههم رل كزلكيههه رلويهههن  

 رلومانيهههه ر"ل تههههزتل"لومعههههم رووهههه رت موهههه ر

صر م مثههههههه رلولتيهههههههطينييأرترههههههههايت ا

.كتي ءرختعلرحكزلك 365تلوش رل تغر

امك رلف رلوحمرل   ه "ر ملمء"حاتأر▪

لويههههن  روالجئههههيأروههههمخ يرلو علههههم 

حولًههمرتلوحلههم راتهه ر125لوم حههم رووهه ر

مل رحوههترعجهه رفههن لًّمصرتلعو هه95  هه ير

 زفههههه رلوح هههههزراهههههأرصهههههمو  رلوت ههههه لر

توواههملرل هههزرخخههه يركههه لصن رلوهههمتير

.لل رل  ت ي رلوميتم 

خ مكًهههمصرل اهههيأراتههه رتلشهههنطأرواهههمخ ر▪

لعو هههههههمل ر  م لهههههههمرت هههههههمع رل كهههههههار

أرلوم حههم رلومانيهه ر هههدتءرلوالجئههي

 هههههههكمرلنمفههههههلرلو ههههههملايم رلو هههههه ر

صر"19-  فيهههم"ر لج  ههمر يهه لرجم حهه ر

.ت شو رحءك رلوالجئيأرلومي مز 



Source: Yassine, D. 2020. “Ending Trump’s War On Refugees.”رMiddle East Institute. November 27.
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 اهههمرثالثههه راعههه خركهههأرر  هههترلومنمفيههه 
 ههههيأرلوعهههه عرلوا مهههه صرتت ملهههه رلوحههههزبر
لو هههملخ صرل مهههمرت هههمرلواهههموارووههه رتعطههه ر
رحهههه يررمللايهههه رحخههههزع رفلهههه رظههههمرحءكهههه ر

 هههههمح رختيرلواهههههموار"ر19-  فيهههههم"جم حههههه ر
واهههههمخ ررعيهههههيارحتو لمر هههههمرتواهههههمخ رلفهههههار
كالكههههكررحز مر ههههمرتلر م مر ههههمرلوملختيهههه ر

م رلر م "تلواملجي صرتكأرثارر   رختلل ر
ووههه رل هههمر-فتيهههت ر يهههزرختللههه -اموميههه ر

ترحتيهههههههمرح هههههههزءرلو ايهههههههزل رتلو طههههههه لل ر
 عرلو تيمي رتلوامومي صرف للرات ركيه 
.لومتيصرحترل  موياصرحترلون م رلواموم 








