
 

ركية في عهد ترامب تجاه غرب آسيا والعالم العربييأفق السياسة األمحلقة نقاش:  صن  1 

 

21/12/2016 

 حلقة نقاش حول صن

 السياسة االميركية في عهد ترامب 

ا والعالم العربي  تجاه غرب آسي

 

 أفق السياسة، حلقة نقاش حول 2016كانون األول  19 بتاريخعقد المركز اإلستشاري للدراسات والتوثيق 

ا والعالم العربيياألم عدد من الخبراء السياسيين وذلك بمشاركة  ،ركية في عهد ترامب تجاه غرب آسي

 والعسكريين واألكاديميين.

ركز اإلستشاري مدير الم عبد الحليم فضل الله لدكتورا هاافتتحالذي  لحلقةانص  نستعرضيلي فيما و

ترك هذا  كثيرون فوزه، وقدلم يتوقع إلى البيت األبيض  ئيسر لووص عنتحدث  حيث للدراسات والتوثيق

نرى الكثير من  هإذا اعتمدنا تصريحاتو الراهنة. األميركيةالرجل غموضًا كثيرًا حول التوقعات بشأن السياسة 

التي  باألثمان، لكن لو ربطنا هذه التصريحات وهذه المقاربات السياسية الواقعيةالتناقضات ومن عدم 

 من منظار آخر. نواقعية لك هالرأيناالداخلية  األميركية وباألوضاعسابقًا  األميركيةدفعتها الواليات المتحدة 

في  اآلنتعمل  ة بالغة في العودة إلى الوراء ألنهاستجد صعوب أنهاالخارجية  األميركيةمشكلة السياسية 

الذي تركته أو الفراغ النسبي الفراغ وقد ساهم بالتحوالت والتغيرات والتحالفات الجديدة.  حافلة مسارح

ا العديد من التفاهمات والتحالفات. وهذه التحالفات كم بإنتاجتغيير الكثير من الوقائع في ، الواليات المتحدة

هناك العديد من  استراتيجية.ي وأ إدارةوعلى أي  الجديدة األميركية اإلدارةالتفاهمات ستفرض نفسها على 

الداخل على  أولويةإلى االنكفاء والعزلة النسبية مع  أميركاالتي ُتطرح في هذا المجال. هل تتجه  األسئلة

األبن نشهد استئنافًا لسياسات بوش هل س ؟الخارج وال سيما في النصف األول من والية الرئيس ترامب

الوقوف دائمًا عند حافة الحرب في صدامية لكن مع في نهاية واليته الثانية؟ هذه السياسات التي كانت 

أخرى م أن ما سنراه استكمال لطريقة أاألبن،  اية الوالية الثانية لجورج بوشنحن نتحدث عن نهو ،المنطقة

 .ألميركاال ما يتعلق بالمصالح الجوهرية والحيوية مكن إأالبعد عن الحروب ما  باما أيولسياسات أ

مقابل تصعيد عملية  هاتعيين وزير الخارجية الجديد يشي بجدية التقارب مع مع ع روسياالتقارب م أنهل 

 ،آسيافي  ألميركاوضع الصين داخل غالف من الدول الصديقة باحتواء الصين ضمن مقاربة يمكن وصفها 

هل االنكفاء النسبي للواليات المتحدة لموازنة الصين؟  إقليميةأو االعتماد على توازن تنتجه حروب باردة 
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ستكون  فإنهاالجديدة  األميركية اإلدارةسيخلف فراغًا يقود إلى فوضى والى حروب؟ مهما كانت مقاربة 

تحالف  وءنشومقيدة بتحوالت ووقائع صلبة عديدة منها على سبيل المثال في منطقة الشرق األوسط، 

تقارب روسي وصيني عير  هناكو .في سوريا ال سيمابعض الصراعات و روسي في مواجهة - إيراني

سات ومسار الذي ستفعله توازنات الحزب الجمهوري في سياما  االقتصادي. الصعيدمسبوق خصوصًا على 

وصعود الشعبوية والقومية الجديدة التقليديين  ءلفاحالسياسات الخارجية للرئيس الجديد؟ ماذا عن ضعف ال

الصعوبات االقتصادية والتناقضات  في مواجهة أميركاعلى قدرة  سيؤثرالمغرب عمومًا. ما الذي في 

في سوريا الخ... ما يبدو واضحًا في والتحالف مع روسيا الخطاب مثل مواجهة إيران  مكوناتالكثيرة بين 

ت ستعود إلى ما كان "إسرائيل" ولويةأواضحة،  أصبحت األولوياتسياسات ترامب المقبلة هو أن بعض 

مطلقة أكثر من السابق لكنها مقيدة بموازين القوى ما يفتح مجااًل كبيرًا  "إسرائيل"عليه، ستكون يد 

لكن  أولويةلكن دون الوصول إلى مستوى الحرب الشاملة. أيضًا مواجهة إيران ستكون  لتصرفات عدوانية

 هناك سياسات جديدة تجاه دول الخليج.ويبدو أن ول إلى حرب عسكرية ومواجهة مباشرة. صدون الو

هذا ما يدفعنا إلى تسليط الضوء  .عن حلفاء جدد داخل المنطقة أميركيهناك بحث  نفسهلكن في السياق 

بما  أولويةسيكون  اإلسالمي اإلرهابمواجهة ما يسمى كما أن المنطقة. لى دور الكتلة الكردية مثاًل في ع

أن ال  واألرجحالمسلمين  كاإلخوانالمعتدلة ب توصفيشمل جماعات ربما في ذلك ضمن تعريف واسع 

الحفاظ على  جلوستعتمد على توازنات المنطقة من أ المنطقة. فيفي تدخالت  اإلدارةتنخرط هذه 

 مصالحها.

تلجأ أكثر إلى الترابط والحفاظ على دول ذات سيادة أكثر من االعتماد على منظمات أو على نزاعات ربما 

 حولالنقاش  إلطالقمحاولة  المطروحة في األسئلةتنخرط فيها قوى غير دولتية. هذا غيض من فيض 

 لمستديرة هذه.اطاولة ال

 

ا س حن  د. اليا

كان قرار الواليات المتحدة. في الوضع ال يمكن الهروب منها، كائنًا ما المنطقة مسلمات أساسية في  هناك

حتمية الصراع الصيني ومهادنة اليوم.  بوجودالتركي حتى لو  -حتمية الصراع اإليرانيهناك  أواًل: ،اإلقليمي

يمنة أن عدم السماح لقوى مهولعالم. للمنطقة وا أميركامحدودية روسيا االقتصادية واستراتيجية و .الروسي
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حول ما إذا كانت  داخلي أميركيسيا واليوم في الشرق األوسط. هناك جدل تحكم سواء في أوروبا أو آ

  وهذا الجدل يضعف أميركا من الداخل.. األميركيةفي االنتخابات  روسيا قد تدخلت

من االعتراف بمناطق نفوذ لروسيا تبدأ والحليف المستقبلي  أنهابالتعامل مع روسيا على عناد ترامب  ثانيًا:

وجورجيا وبالتالي يبقى توزيع القوى في  أوكرانياتصل إلى  اآلنالبلطيق هناك حركة للناتو في  .البلطيق

سوف تدفع الثمن فإذا كان هناك تقارب ووراسي، روسيا في االتحاد األ يالحتواء يبقاأن  مفهومالمنطقة. 

  إيران.اسية وفي طليعتها القوى األس

لجنة مستقلة  إنشاءجون ماكين يدعو إلى علمًا بأن سبب الضغوط. بمة وال تقارب مع روسيا ال محاك ثالثًا:

 وهكذا ستكون الخريطة الجيوسياسية مختلفة تمامًا. .للمحاكمة

ل تشم التحالفات في المنطقةإعادة رسم وفي أوروبا سيكون هناك تواجد أكبر للناتو على الحدود الروسية. 

ما تبقى من العالم زائد روسيا ومحور دول مجلس التعاون الخليجي أو  المقاومةمحور أساسيين محورين 

 تأثير على لذلكسيكون ومع تركيا في وضع ضبابي. سنذهب إلى إعادة رسم التوازنات  عربيال

الروسي هناك  األميركيسيناريو التقارب االستراتيجيتين المتخاصمتين. المستفيد األكبر هو الصين في 

روسيا  احتواءمن الممكن  ألنهمستشارون للرئيس ترامب يقولون له أن يقترب من روسيا لموازاة الصين 

اجع سعر النفط ومشاكل الديمغرافيا رعلى المدى البعيد وهي ليست بالقدرة الكبيرة مع الدخل القومي وت

 وغير ذلك.

 

 ان حيدرد. حي  

برز المخاطر أنقطة مهمة بالنسبة لي تتحدث عن فيها في الورقة التي وصلتنا وطرح المركز محتواها، 

ي نحن ال نؤثر والتحديات التي ينبغي التحسب لها. هذه هي النقطة الوحيدة التي تخصنا، كل الكالم الباق

دراسات ال تستطيع أن تصدر من جل إجراء وقاية ونتحسب لكن ال نؤثر بمواقع القرار. الفيه. نحن نحلل من أ

ي اتجاه هو. وقد يكون الجهة الحاضنة لهذا المركز هي الوحيدة التي ركز االستشاري ألن المركز معروف بأالم

عرف أن بينما نحن ليس لدينا هذا الدور. أوحتى عالميًا.  إقليميةن لها دور كقوة ألتستفيد من هذه النقاشات 

وراسيا وهل ينتقل االهتمام من أوروبا إلى الصين مجيء ترامب وأ ي النقاش حولف األساسيالمحور 

حتى لو درسته وعملت تراكمًا ن ال شيء ثابتًا كم اطلعتم على نظرية الالنمطية وأوالشرق األوسط. كل
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ما والدليل  .ن التصرف ال نمطيالوقت. أنا مقتنع شخصيًا بأ فجائية. في هذا أمورحصل برات لكن تللخ

وزير العمل الجديد في  .محض رأسماليةتى من جهة أالبريكست وما حصل مع ترامب. ترامب حصل في 

ترامب جاء  .المصانعإدخال الروبوت مكان العمال في الحقوق للعمال وهو مع  إعطاءنه ضد يقول إ أميركا

 . معه عاشوارجال األعمال الذين  بأصدقائه

ستانة هذا معناه أن بوتين يقول النظام العالمي القديم أإلى كزاخستان ونقل المفاوضات من جنيف ولوزان 

مكن عمل أي اتفاق وفي أي وقت وتحت أي نظم معينة وال ضرورة هى وهذا العالم مفتوح لكل الناس ويانت

يذهب ن ترامب انية. تعليقات السي.إن.أن. تقول إللسير بالنمطية التي حكمت العالم منذ الحرب العالمية الث

ا نهم لم يتوقعوألرعن أكثر من بوش لكن هناك تركيز كبير عليه أن ترامب أ أرىاتجاه معين. ال في كل دقيقة 

النتخابية ضعف ما صرفه ترامب مع ملة احكلينتون صرفت على ال األميركي يركز عليه كثيرًا. واإلعالم نجاحه

 غنى منها بعشر مرات.أنه أ

 

اذ منير شفيق  األست

فقدت  وإنمااستراتيجية دولية متماسكة  لدى أميركادل سنة لم يع  في الحقيقة، منذ خمس وعشرين 

 األساسيسنة كان من المفروض أن تبقى التركيز  25منذ  هناك استراتيجية قادت أميركا كانتلو  .البوصلة

بناء روسيا طالما الصواريخ والقوى النووية ما زالت بيد روسيا.  على روسيا وال تسمح لبوتين أن يحاول إعادة

العالم خالل هذه الفترة ووقعت في  أسواقالصين على كل  وأفلتتالنقطة الثانية تركت االحتواء للصين 

استراتيجية سخيفة. عندما  أراهاوانا  اإلرهابللحرب ضد  األولويةن أوهو الشرق األوسط، و أولويةوضع 

، نتيجة هذا الخلل أميركيةجية مهمة استراتيمن مهام السي.إي.أي ال  أنهاعلى القاعدة المفروض  اً تشن حرب

ترامب  أتىكلينتون أو  أتتسواء  اآلن أميركاوالتراجعات.  األخطاءوقعت سلسلة  األميركيةفي االستراتيجية 

  .وطني بإجماعمعضلة أساسية هي صوغ استراتيجية جديدة متماسكة تحظى  أمام

وطني  إجماعكدولة كبرى كان يجب أن يكون لديها  أميركاوطني.  إجماعطوال الوقت السابق لم يكن هناك 

من خالل آليات بناء  أميركاهل ستستطيع  .الدولية كما قبل وبعد الحرب الباردة االستراتيجية أولوياتهاعلى 

هي استراتيجيتها أو ال بالنسبة إلى  أينأن تصوغ استراتيجيات جديدة لتحديد  أميركاالقرار االستراتيجي في 

أن  أميركاطراف أساسية يجب على أ ةهناك ثالث ؟ن قبل أن نتحدث عن منطقتنا أو أي منطقةوالصي روسيا
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ن علىلية عمل ترامب. عد ذلك نتكلم عن آوبوأوروبا نحوها هي الصين وروسيا تحدد استراتيجيتها   يتعي 

الوطني  إلجماعباسنة وتحظى  ةتمتد إلى عشر أو خمس عشربحيث بناء استراتيجيتها بشكل دقيق  أميركا

ذا جاء ترامب وهو ال يملك اإلجماع. إال يسهل الوصول إلى هذا  أميركالكن ما يحصل داخل  أميركافي داخل 

أو جورج بوش  أوبامايتناول القضايا بهذا المستوى أو بالطريقة التي اشتغل بها  أخذو االستراتيجيةهذه 

 نويترك الصيجديد أو بناء شرق أوسط  فغانستانأاالبن حيث اعتبر أن العراق هو مشكلته األساسية أو 

يجعلها دولة كبرى بمستوى االتحاد وتترك بوتين يعيد بناء روسيا ، وتسرح وتمرح وتصبح دولة كبرى فعلياً 

لقد حاول  .أهدافها ترامب بناء استراتيجية متماسكة تحدد بالضبط إدارة تستطعلم  ،إذاً  .السوفياتي تقريباً 

تحرش  لصين لكن بعد ذلك بشهراو المحيط الهادىءهي لمنطقة  األولويةن عتبار أا األخيرةفي الفترة  وباماأ

عتقد أن مفتاح هذه ة وغير المتماسكة تؤدي إلى هذا. أوروسيا والعراق. كانت سياسته االرتجالي بأوكرانيا

م ال؟ إذا لم داخليًا أجماعًا وطنيًا م ال؟ وهل سيحققون إيضعوا استراتيجية أالقضية هو هل يستطيعون أن 

، أي تناول أخرىوباما ولو بطرق أواشتغل ترامب بالسياسة على طريقة  أميركاتتحقق هاتان النقطتان في 

إلى الخلف. فيما  بأمريكاسوف يفشل ويعود فالقضايا والسياسات العامة بما يشبه االرتجال والعفوية 

أن ترامب لديه ميل نحو بناء عالقات قوية مع روسيا لكن  عتقدتاح الحالي نحو روسيا والتوقعات أاالنفيتعلق ب

وخصوصًا  اال مفر من االصطدام معه أوكرانياإذا جلس وتساوم مع روسيا بالنسبة لسوريا أو بالنسبة إلى 

واضحًا بشكل كامل في إن لم يكن و إجماعاألولى وحصل عليها  االستراتيجيةإذا جعل قضية الصين قضيته 

تخبط  نأن تتبع استراتيجية متماسكة ستكون عبارة ع المفروضالتي من  األخرىالسياسات ف ،االستراتيجية

انه قادر على إقامة تفاهم مع روسيا حتى لو كان ذلك  أرىوبالتالي أنا ال  .فشلالوارتجال وستنتهي إلى 

هل روسيا ستضحي بالصين وهل ستضحي . أخرىفي قضية معينة فسوف يختلف معها في قضايا 

إذا ترامب  "إسرائيل"لكن ماذا تفعل  "إسرائيل"نه سوف يتبنى " صحيح أإسرائيل"إلى  بالنسبة؟ بإيران

 فيبعقليته مشروع تسوية لحل القضية الفلسطينية هنا سوف يتواجه مع القيادة الصهيونية ويدخل طرح 

 .معها صدام

يجية صحيحة فمن هي القوى الرئيسية تسير نحو الفشل، من ناحية ال تستطيع إقامة استرات أميركاأن  أرى

كل الدقيقة التي تتناسب مع موازين القوى.  ولالستراتيجيةتفتقد للتوازن  اآلن أميركا. أميركاالتي تنافس 

 أولوياتتحديد لجهة الكبرى  األميركية اإلمبرياليةفي المصالح  ثمة خلاًل هذا يعود لسبب واحد هو أن 

 .األخرىكل السياسات عليها التي يجب أن ُتبنى االستراتيجية الدولية 



 

ركية في عهد ترامب تجاه غرب آسيا والعالم العربييأفق السياسة األمحلقة نقاش:  صن  6 

 

اذ   وليد شرارةاألست

إذا ما أخذنا في االعتبار الكالم الذي قاله  .المشكلة الكبرى هي في سياسة الواليات المتحدة غير الواضحة

ن ترامب . ألاألميركيةخالل حملته االنتخابية ال يتضح تمامًا ما ستكون عليه معالم السياسة الخارجية  ترامب

 اً قسمعلمًا بأن لخلفيات معينة. هو فريق ينتمي  اآلنقال كالمًا شديد التناقض والفريق الذي يشكله حتى 

 للحزب الجمهوري رفض أن يتبع ترامب. األساسيمن الفريق  اً كبير

رب الكونية ضد نصار االستمرار بالحما زال من أ حد رموزهأتيار عبر عنه  :تيارات ةالفريق ينتمي لثالث هذاعمليًا 

. هذا التيار ينطلق من منطلقات شبه دينية أو عقائدية. أولى أولويةويعتبر أن هذا  اإلسالمية األصولية

بناء حول إعادة النظر بكل االتفاقيات والتحالفات  األخرقواًل وكالمه أميركا أالتيار الثاني يتبنى نظرياته عن 

ثالث ينتمي التيار ال .ي تحالف أو اتفاقيةتكون فوق أي اعتبار وأحدة يجب أن مصلحة الواليات المت على أن

 ،التي يجمع حولها الحزبان األميركيةالتي تعتبر أن هناك ثوابت لالستراتيجية  لتقليديةاأكثر إلى المدرسة 

ذا أكثر عقالنية. إوهناك تعويل على أن التيار الثالث سوف يحاول كبح ترامب وجماعته وتوجيهه نحو سياسات 

 إيجابين ترامب لديه موقف اًل هناك تفاؤل كبير لدى البعض بأر شفيق مثاألستاذ مني انطلقنا مما تحدث عنه

ترامب سوف تكون  أولويةا يعتبر الكثيرون أن مواًل: إذا اعتبرنا كمن روسيا ولكن السؤال هو التالي أجدًا 

 حوليعمل صفقة كبرى  هلق معه؟ تواف يمواجهة واحتواء الصين فماذا سيعرض على روسيا مقابل أ

 علىبين روسيا والصين تنشأ شراكة  رغم الخالفات ؟أولويتهسوريا لمواجهة الصين إذا افترضنا أن هذه 

أنا ال أقول أن هذه شراكة ال يمكن ثيرة. لتكنولوجي العسكري وعلى مستويات كالمستوى االقتصادي وا

سيعرضه على روسيا مقابل أن تفك شراكتها مع الصين وتقبل إعادة النظر فيها لكن ما هو الثمن الذي 

حول ما ينوي  كالمهثانيًا، ما يجعل التفاهم بينه وبين روسيا اصعب هو  ؟المتحدة لوالياتبصفقة كبرى مع ا

بشكل يدخل العالم في  األميركية العسكريةنه سيطور القوة ، هو يقول إفعله على المستوى العسكري

أن يتعزز التفوق فخطأ كبير مهما كانت عروض ترامب مغرية بالنسبة لروسيا  األمرهذا سباق تسلح جديد و

معرفة ما ستكون عليه  اآلنلذلك من الصعب حتى  .النوعي هو تهديد بالنسبة لروسيا األميركيالعسكري 

ستتفاعل هذه  وكيف اإلدارةبعد أن تتشكل ونرى موازين القوى داخل فريق  إال اإلدارةالسياسة الفعلية لهذه 

سمح ال توالمواقف التي يطرحها ترامب  األطروحات .على المستوى الدولي األخرىمع القوى  اإلدارة

هذه النقطة األولى التي نستطيع الحقًا أن نحدد  األميركية.بتكوين صورة واضحة عما ستكون عليه السياسة 

بمواجهة  ألميركااستراتيجية  أولويةإذا لم يتضح أن هناك  .سياسة الواليات المتحدة في المنطقةبناء عليها 
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، روسيا والصين. فمن الصعب أن نفهم ما هي السياسية تقريباً  نافسين الذين هم في المستوى نفسهمال

 عهد بوش. أواخروحتى في  أوباماوسنعود إلى التخبط والسياسة اليومية التي عهدناها في عهد  األميركية

 

س ف  رحاتالعميد اليا

م من المؤسسة السياسية ئس ي عالم األعمال وتوجه نحو الشعب، الذيترامب انطلق من نجاح مذهل ف

البطالة والفقر وغياب الرؤية االقتصادية والليبرالية المتوحشة وطبقة يملك من الجمهورية والديمقراطية و

فاز  .ريغن مع اختالف الظرف% معظم ثروات البالد وسياسية دفاعية مرهقة. ظهوره يشبه ظهور 1فيها 

سياسته الخارجية ثمة موضوعان األول موضوع بالنسبة إلى ترامب بالشعبوية وتحقير المؤسسة الحاكمة. 

ونيكسون. نجر يفكر كيس أهم منفي هذا المجال  هرى أن فكروأ أساسيالعالقة مع روسيا وهذا شيء 

السوفياتي. هو سيذهب إلى بوتين وبعد ذلك سقط االتحاد  عقدينبعد وماوتسي تونغ إلى ذهبا  اللذين

حد يستهين بترامب أو يقول عنه انه مجنون. لديه طاقات فكرية خالقة واستراتيجية ال أ ؟تنهار الصينهل 

"بوتين يريد نه يريد عالقات قوية مع بوتين بات حتى نفهم عليها. يقول ترامب إكبيرة تحتاج لبعض الصعو

دة نيويورك تايمز يرميع إلى قراءة محضر اجتماعه مع جالج أدعوأنا و :الكالم لترامب "أيضاً نا هزيمة داعش وأ

 هكانوا يتهمونه في الحملة االنتخابية أن بوتين يحبه يحب أن يكون منسجًا مع روسيا. نالذي يقول فيه إ

داعش أنا  الحقأليس جيدًا أن أمع روسيا"،  منسجماً  أكوننه يحب بوتين "أليس جيدًا أن إمب اترويقول 

المؤسسة ومع روسيا.  ،ن لم نقل حلفاً إ ،ر. يريد أن يقيم نوعًا من الحلفا". هذا كالم له مدلول كبييوروس

آي.أي. يتهم .استصدروا قرارًا من السيوالحلف مع روسيا. هاجموه  بإعادةكلها ال ترضى  أميركاالحاكمة في 

بالنسبة  .أميركااالنتخابات وهذا لم يحصل في تاريخ  والمساهمة بنجاحه في اإللكترونيةروسيا بالقرصنة 

كلينتون إلى  أتتعندما  2009نتخابية شن هجومًا على كلينتون وقال عام الا تهللشرق األوسط، خالل حمل

وزارة الخارجية كانت مصر مسالمة وليبيا مستقرة وسوريا تحت السيطرة والعراق على وشك أن ينتهي من 

ليبيا مدمرة أصبحت ربع سنوات وبعد أ الخارجية وزارةجاءت كلينتون إلى  .ن محاصرةيراإو اإلرهابمحاربة 

سوريا  .اإلخوان وإبعادالجيش للسيطرة على السلطة  دخلتو المسلمون اإلخوانمصر حكمها وومشرذمة، 

قوة  أصبحتيران داعش وإ إرهابالعراق يعاني من  .زمة الجئين ضربت أوروباوأ أهليةمن حرب  تعاني

ميركيًا ال في مقابلة متلفزة أن جنرااًل أقوالخارجية. ربع سنوات من والية كلينتون في أ نووية. كل هذا بعد

جل أن يقاتلوا وندفع لهم مليارات الدوالرات من أهم ة لديه عن هؤالء الناس الذين ندربن ال فكرإقال له 
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فكارًا قوية عن ن لديه أدة مرات. وقال إه عقابالتجيدًا وشاهدت م األسدترامب: قد يكون  وقال. األسد

: أقوالهجزءًا من  سأقتطفخارج التسجيل.  األفكارللرئيس بوتين وتحدث عن هذه أبلغها الوضع في سوريا 

يته، القادة هو أسوأ اتفاق رأ االتفاق النووي اإليراني إلى القدس، أبيبمن تل  األميركيةنقل السفارة "

المزيد من العقوبات على إيران والمزيد من  أريدفضل من الفوضى السائدة، في الشرق األوسط أ األقوياء

دفع تكاليف ذلك، التصويت إلى  األطلسيدعو الحلف أنكون شرطي العالم،  نأ، ال نتحمل إلسرائيلالدعم 

يعني أن الشعوب تريد حدودًا لبالدها، يجب أن تدفع الدول الغنية  األوروبيعلى خروج بريطانيا من االتحاد 

كاديميين بسطاء، يجب أن تدافع اليابان بدل من أ أقوياءإلى استخدام مفاوضين  أدعوليف حمايتها لنا، اتك

كوريا الشمالية ويسخرون وهي تحكم نووية، الصين هي عدوتنا  أسلحةعن نفسها، وذلك يشمل امتالكها 

سياتي التسونامي  2017النووية، بحلول  باألسلحةن نتعامل مع مجنون كوريا الشمالية ب أنا، يجم

 ."األميركيالصيني ويسبق االقتصاد  االقتصادي

 

اذ سعد محيو  األست

على  إطاللةعلى مسألة ترامب على المدى القصير والنقطة الثانية  إطاللةاألولى نقطتين عن سأتكلم 

ميركا القصير، التحالف الذي تشكل في أ لنظام العالمي. بالنسبة للمدىمعنى اترامب على المدى البعيد ب

ومع وأصولي مسيحي متوحشة مالية ونفطية ويمين متطرف  رأسماليةهو تحالف بين وليس له مثيل 

سة ترامب بالنسبة للشرق األوسط في سيااألول كوكتيل نادر الوجود. البند المصانع العسكرية االستخبارية. 

بين  اآلنالقائم  األميركيهو الغزل  اآلنوالنموذج  أخرىالعودة لسلطة الجيوش االستخباراتية مرة  هو

ن مع ترامب مباشرة. تعزيز الجيوش وبين رئيس المخابرات سابقًا واآل عبد الفتاح السيسيالرئيس 

ترامب انقالبًا فذ مال أن ينهناك احتور في الجزائر. ثسيتسع أكوواضح في مصر  أخرىواالستخبارات مرة 

خطة خالل  إلعدادسيع الحرب ضد الجهاديين وهو طلب من الجيش و، البند الثاني هو تاآلنعلمانيًا في تركيا 

ويريد إعادة فتح ملف إيران  داعش بالتحديد إضافة إلى جبهة النصرة. على ثالثين يومًا لتوسيع الضربات

دبلوماسيًا واقتصاديًا كجزء من معها ثم العودة إلى نمط المجابهة  اإلمكانوفك تحالفها مع روسيا قدر 

لة ثورة تجديدية أموااًل منها ويطرح مسبالنسبة للسعودية الوضع غامض لكنه يريد أ .المجابهة مع الصين

ا مع صراع الحضارات من موقع أن هناك يوبوش تعاط أوبامافي هذا الموضوع أن  األخطر. اإلسالمفي 

وسيعتبر أن الصراع بين الغرب  الموضوعر كليًا هذا تقود حربًا ضد الحضارة الغربية، ترامب غي   ميةإسال أقلية
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ككل. النصوص التي تكلم بها  اإلسالميوسيعمد إلى سياسة مجابهة مع العالم  اإلسالميةوبين الحضارة 

. تعيين رئيس يةاإلسالمصدام حضارات مباشرة مع الحضارة ل الدعوة إلىشير ت اإلسالمترامب عن 

القصوى هي السيطرة على مصادر الموارد ومصادر النفط والغاز  األولوية"إيكسون" وزير خارجية معناه أن 

ن قوى ومصالح نه يستطيع أن يهتم بموازيقال حرفيًا إ. وفقط في حوض المتوسط وليس منطقة الخليج

وربما مشاركة مصر في غزة خاصة أن التحالف  في الضفة "إسرائيل"إطالق يد قومية ومداخل النفط. يريد 

ذا وصل الوضع مع إيران إلى حد المواجهة سيكون هناك ة. وإد غزضومصر  "إسرائيل"قائم بينهم أي بين 

 على لبنان بشكل مباشر.  تأثيرات

 

ول وتحا األميركيةسلع تالعب بالعملة وتفرض ضرائب على الت أنهابالنسبة للصين احتجاجات ترامب عليها 

السيطرة على جنوب الصين. هو يريد أن يستخدم العصا الغليظة وبدأ بذلك عبر تحريك ورقة تايوان 

 ،التفاوض معها على التبادل التجاري واالقتصادي إلعادةصين عملية ضغط على الفي أخرى مرة  واألساطيل

ة الحرب الباردة مع الصين يصل إلى مرحليريد أن يصل بعملية الضغط، هل  أينغير واضح إلى  اآلنلكن إلى 

م سيصل إلى مرحلة معينة يجبر الصين على إعادة النظر مستغاًل الفكرة األساسية عن الصين والتي هي أ

أن ترامب يريد واضح من األساس  في المقابل .؟2025إلى حدود  أميركاممارسة الصدم االستراتيجي مع 

 مجابهةجه الراديكالي. التحالف مع روسيا سيوا اإلسالماربة حهو م األساسيوالشعار  روسيا التحالف مع

لذلك. ثم هل تقبل روسيا بفك تحالفها  كاماًل  اً ك رفضوسيكون هنا واإلعالمونغرس عنيفة من الداخل مع الك

كبيرة جدًا. هناك كالم عن محاولة ترامب  األسئلةأوروبا، حول  ؟رعن مثل ترامبشخص أ إلرضاءمع الصين 

نه يريد أن ، يقول إاألطلسيعن مصير الحلف  أسئلة، هناك فرنسا ويتحالف مع بوتينبن( في دعم )لو

هناك عالمة استفهام كبيرة لمانيا التي ليس لها جيش إلى التسلح. أيدفع ويجعل الحلفاء يدفعون التكاليف، 

وضوع معلى البيئة وهذا  هناك الحرب المطلقة التي سيشنهاوتذهب أوروبا بالعالقة مع ترامب.  أينحول 

أن ما  أتصوربنود العالقات الدولية. على المدى الطويل  نساسيًا مصبح بندًا أر المناخ أالبيئة وتغي  ن ألخطير 

ليس تمردًا على العولمة بقدر ما هو رد فعل على العولمة، هو حصيلة ما  وأوروبا أميركافي  اآلنيحصل 

. العولمة لم األمسنة وهو الدولة  400تعارف عليه منذ أكثر من العولمة مزقت وتمزق ما هو م ألن يجري

 أميركانه ال في كن أعتقد أيمثله ترامب. ل أميركاإلى رد فعل في  أدىهذا وتعد بحاجة إلى الدولة القومية. 

 الرأسماليةمن  اآلنة كاملة ين هناك سيطرة اقتصادألوال في أوروبا سيستطيعون أن يتحدوا العولمة 
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على التصرف  ةقادر وأصبحتعلى االقتصاد العالمي  وتسيطرة التي لم تعد ال قومية وال وطنية، يالعالم

 االقتصاد العالمي. طالقًا عنتستطيع أن تستقل إأي دولة لم تعد في أي دولة.  كما تريد

 

للشعبويات ترامب وال لمؤخرًا عن هذا الموضوع وال يلقي بااًل ال صدرت ريتشارد هاس في دراسة يتحدث 

انتهت ويجب إقامة نظام عالمي جديد سماه نظام  األمن الدولة إن هؤالء غير موجودين، يقول أكلها وك

يدفع ثمن العولمة الحقيقية الذي  األساسيعتقد أن المجتمع يستند إلى موجبات الدولة. أ 2رقم عالمي 

. اآلن األميركيال يخطر على البال. هناك شرخ كبير في المجتمع  أميركا. التمزق الموجود في أميركاهو داخل 

 .مليون وظيفة صناعية ُفقدت 30ترامب سوف يفشل في الداخل ولن يستطيع توفير الوظائف وهناك 

 سوف يتفاقم وهناك احتمال أن تنفصل كاليفورنيا عن الواليات المتحدة. أميركاالشرخ الداخلي في 

 

اذ  حسام مطر األست

هذه هي المحاججة  .اإلسرائيليةشديدة التوتر وهي بيئة خصبة لعودة الحروب البيئة في عهد ترامب 

  :واألسباب هياألساسية 

 أنهعلن أما ما يريد أو  مليس المه .كثرة النتائج غير المتعمدة لسياسات ترامبهو ما يشكل مصدر خطر  ،واًل أ

نه شخص غير خبير مًا لما يعلن عنه منها أماجرى معاكس تمفي  األمور تأخذهناك مجموعة ظروف قد  ه.يريد

ثانيًا، واضح من خالل التركيبة الحالية التي يركبها  .بالتالي هو يتكل على الخبراءوالسياسة الخارجية في 

الحرب هي معاشهم اليومي ووظيفتهم تعلمهم دائمًا وأصحاب اآلراء التدخلية وازن للعسكريين الحضور ال

كبير جدًا  تأثيرنه مسامير وهم سيكون لديهم كل شيء على أمن يملك مطرقة يرى  الحل. أن الحرب هي

نه يقوم فعليًا بتسوية مع غطون عليه. ثالثًا، إيفتقد للخبرة والتجربة والمعرفة وسيض ترامب نأ باعتبار

وخ في السياسة ينسبيًا عن السياسات الداخلية باعتبار أن ثقل مجلس الش واالجمهوريين قوامها أن يتخل

بالتالي قد تحصل مقايضة بينه وبين الجمهوريين هو  .السياسة الخارجية ه فيقوى بكثير منالداخلية أ

في  إنجازهو إلى تحقيق  يطمحايروه في الملف الداخلي حيث رهم في الملف الخارجي مقابل أن يسييسا

رابعًا، ترامب سيصبح أكثر خطرًا  .يشتهيهذا قد يدفع باتجاه سياسات خارجية بعكس ما وقاعدته االنتخابية 

نجازًا اقتصاديًا لكن أن يعمل إفي هاتين السنتين سيحاول نه من واليته باعتبار أ األوليينالسنتين بعد نهاية 
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فضاًل عن المقاومة  .سيكتشف سريعًا أن ما تعهد بالقيام به والحلول التي قدمها غير واقعية وغير كافية

 أولسيواجه فشاًل داخليًا في أنه  األرجحلغاء اتفاقية التجارة الحرة. إهها مثل موضوع الداخلية التي سيواج

هرب من االستحقاقات الداخلية التي ال إلىلوالية الثانية امع بدء استعداده النتخابات  مما يدفعه سنتين

للضبابية  أوباماعند  رأيناه. خامسًا، هناك استمرار أميركاخارج  إنجازسيجدها صعبة جدًا باتجاه محاولة تحقيق 

وتتكيف مع التحوالت في بنية  تتأقلم. كيف أميركاهناك ضياع حول ماذا تريد  ،االستراتيجية للواليات المتحدة

 استراتيجي مستمر خاصة أن الفريق الذي يعمل مع ترامب فيه اتجاهات مختلفة. إرباكالنظام الدولي، هناك 

من  "إسرائيل"حقبة بوش االبن باتجاه العالقات مع  أجواءأو عودة  "إلسرائيل"ثانيًا: توفر دعم غير مسبوق 

 إدانةالذي تكلم عن  أوبامافي حقبة  رأيناهالكامل والدعم والمساندة والمشروعية، بعكس ما  التأييدخالل 

لقدس. إلى ا أبيبمن تل  األميركيةنقل السفارة  ناالستيطان وحاول جديًا التوصل إلى تسوية وامتنع ع

بشكل قطعي واالبتعاد  اإلسرائيلي باألمنااللتزام في هناك حقبة جديدة تشبه خطابات المحافظين الجدد 

سيرى و. األميركي واألمن اإلسرائيلي األمنعن أي نقد وعودة التقاطع والتشابه بشكل وثيق بين 

ي مطمئنين انهم إن قاموا بأوسيكونون ن يكونوا أكثر جرأة في المنطقة، ألأن لديهم فرصة  اإلسرائيليون

 .أوباماإلى جانبهم أكثر مما كانوا في حقبة  األميركيونمغامرة فسيكون 

من دون  اإلسالمي اإلرهابمع  أيديولوجيةمواجهة  أسموه، وما اإلسالمي اإلرهاب موضوعثالثًا: عودة 

ضد داعش يستطيع أن  إنجاز إيجادلهذا في الفترة األولى سيبحث عن محاولة  .تمييز بين سنة وشيعة

قه كأول  روسيا، ما يعني أن الهدف الثاني في  عتسوية م حصلتعهده وهذا ممكن خاصة إذا  إنجازاتيسوِّ

 - إذا حصل التوافق مع روسيا 2017عام وهذا ممكن االنتهاء منه في  - ن داعشمجمل واليته بعد االنتهاء م

فستعود  األساسيلتهديد الله باعتبار أن هذا هو اان وحزب هو عودة مستويات التوتر إلى اقصى حد مع إير

ويتبعها بطبيعة الحال حزب الله الذي سيكون على  اعتبارها تهديد معادب األميركيإيران إلى واجهة الخطاب 

تم التشريع لهم على  ألنهمرتاحين  اإلسرائيليينسيجعل األمر هذا  .األميركيةالئحة االستهدافات  أول

 جواءشهد أنقد  في مواجهتها، لألميركيينموجودة وهناك مصلحة  إرهابيةمستوى الخطاب أن هذه حركات 

يران وقد ينعكس ذلك في ضد حزب الله وإ اإلعالميةمن حيث حجم الحمالت  2005و  2004عام  أجواءتشبه 

ي البلد هو خالف بين محورين وثقافتين لمواكبة ن الخالف فوأالنقسام التقليدي إحياء البنان على محاولة 

 هذه الحملة.
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السورية تسير نحو  األزمة .القبول به لإلسرائيليينال يمكن  اإلقليميةرابعًا: هناك اختناق في التوازنات 

ساكنة وهادئة يكرس فيها محور المقاومة تفوقه وحسمه  اً الخروج من حقبة الحرب الحامية إلى أن تصبح حرب

خطر بكثير من سوريا المعمرة. سوريا أ لإلسرائيلييني بالنسبة هء كبير من هذه الحرب. سوريا المدمرة زلج

بكثير. القيادة السورية على أتها أتها وسوريا المدمرة جروتحد من جرأالمعمرة تعمل الكثير من الحسابات 

هنا نتكلم  .لإلسرائيليينمر مقلق أ التواجد الميداني الكبير جدًا في الميدان السوريوعلى أتها ستكون جرأ

قدرة العمل سويًا  المقاتلين المدربين ولديهم تجربة ميدانية واسعة وهناك اآلفعن جماعات لديها عشرات 

أن الجوالن هو جنوب لبنان  يعتقدون إلسرائيلييناانتقال هذا إلى الجوالن مرتفعة.  وإمكانيةفي هذا المحور 

ن توازن الردع فيها ليس واضحًا وهو قابل للخرق األفضل باعتبار أفي المرحلة المقبلة وهي المساحة  2رقم 

هذه الجبهة خصبة تكون أن  من إسرائيليبعكس الجنوب حيث التوازن واضح جدًا بين الطرفين. هناك قلق 

مدفوعًا بالخطاب الذي  اإلسرائيليينالمواجهة مع  إشعالعادة جدًا لمحور المقاومة ينطلق منها لمحاولة إ

 علىالحاصل  األمر الذي يخل  بالتوازنسيكون سائدًا حينها وهو خطاب التوتر والمواجهة مع إيران وحزب الله. 

سيكون لصالح إيران وحلفائها  االختاللأن هذا  سترىهناك دول مثل السعودية وتركيا  .اإلقليميالمستوى 

  .مواجهة مع إيران وحلفائهاعلى  األميركيينلحث  اً حافزيشكل لتالي باو

مستمرة وقد  البيئة نفسها بعد كل عوامل التوتر والفوضى التي ُوجدت من خمس سنوات ما زالتثم 

نذهب باتجاه موجة ثانية مما يسمى الربيع العربي من االنتفاضات والتوترات. الوضع في مصر سيء جدًا 

 أسعارمع هبوط تجه. يس أينفي السعودية المسار غير واضح إلى  .وعلى مستوى قبضة الدولةاقتصاديًا 

النفط هناك الكثير من الدول ُحرمت من الكثير من العوائد أو المساعدات وهذا يعني فشاًل اقتصاديًا يتزايد 

ا ة. السعودية فقدت ورقتهيومًا بعد يوم. البيئة العربية شديدة التوتر وهناك ضمور للقوى العربية األساسي

السعودية أن تحقق م تستطع ، وفي اليمن لاألساسيصبحوا الالعب في سوريا لصالح األتراك الذين أ

إذا كان ترامب يريد أن يذهب باتجاه  ما هي األخيرةالنقطة  الحكم.وهناك غموض بخصوص انتقال  إنجازًا،

 وبأسعارالتحكم بمنابع النفط  بستوجاحتواء الصين ين أسيا باعتبار غرب آ بحاجة إلى ألنهمواجهة مع الصين 

وراسيا وحينها ة بخصوص أالستراتيجيلتابعة  آسيافي غرب  األميركيةالنفط بالتالي ستصبح االستراتيجية 

كامل ولو بشكل غير مباشر لكن من خالل  تأثيرفي الشرق األوسط  له ن يكوناألميركي بحاجة أكثر أليصبح 

 "السنية"إعادة ترميم ما يسمى التحالف التقليدي داخل المنطقة وما يعرف بالتحالف بين الدول 

بهذا  إذا استمر مبترا أن ومعنى هذا .حتى يتمكن من احتواء الصين أوراقهتعزيز لبحاجة  "إسرائيلو"
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مضطرة إلى تطوير نفوذها داخل الشرق األوسط فسها ستجد نن الصين فإالخطاب وحوله إلى سياسات 

 عليها في محيطها. نيضغطوالذين  ناألميركييلخلق نقطة ضغط موازية على 

 

 يحمد مل  د. أ

ن تهضم هذا الفريق أال تستطيع  األميركيةمتنافر والمؤسسة  هو فريق إن الفريق الذي يشكله ترامب

هذه  أداءيجب أن ننتظر لنرى و الفريق وهذا يعبر عن التخبط،هذا ضمن  ال يوجد تجانسووتشكك بخبراته. 

والمحافظين الجدد  العسكريواضحة مثل المجمع  األميركية اإلدارةكانت عناصر مع بوش االبن  .اإلدارة

وباما حيث كان للفهم. ربما هذا يشبه التصويت أل مع ترامب هناك صعوبةوالكتلة الشعبية كانت موجودة. 

عبر عنها  أولويةيبدو أن موضوع الصين هو  األولوياتفي ترامب  بوش االبن. إدارةجيًا على التصويت احتجا

على روسيا، لكن الوشائج  اً أن هناك انفتاح يبدوكأنه يلقي بحصة بمحيط.  األمرهذا وباالتصال برئيس تايوان 

ن لديهم والروس والصيني .لمدة ثالثين سنة دوالر مليار 400بين روسيا والصين كبيرة وهناك صفقة بنحو 

ن كان لها طابع معادلة لملف الناتو والبريكس وإ أنهاشنغهاي التي يعتبر البعض اتفاقية ن هما امودع

يران والعالقة بين روسيا وإ .مع روسيا وتشدد مع إيران انفتاح. هناك األهماقتصادي. برأيي شنغهاي هي 

هناك تالقي  إلى بحر قزوين لكل هذه المنطقة، فغانستانأءًا من ال تقل عن الترابط بين روسيا والصين بد

عتقد ذلك نتيجة ترابط المصالح بين ال أ أناإيران عن روسيا،  إلبعادتركيا  إغراءمصالح. البعض يتكلم عن محاولة 

ومع  السعوديينالعالقة مع  في نجد أن الوضع االقتصادي متفاقمنموذج مصر  أخذناإيران وروسيا. إذا 

نه يريد أن يجعلهم ترامب أرح ص  ، وقد اإلرهاب ومكافحةكان قانون جاستا  في عهد أوباما ود مفقودال األتراك

 يدفعون ثمن الحماية. 

 

اذ يوسف نصر الله  األست

الحاكمة جمهورية  اإلدارةيحكمها العديد من الثوابت والمصالح بمعزل عن طبيعة  األميركيةالسياسة الخارجية 

لكن على  األفرادتقوم على المؤسسات وليس على  األميركيةالخارجية صنع السياسة  م ديمقراطية. عمليةأ

كبير في هذه السياسة لناحية النزوع إلى  تأثيرالرغم من ذلك يبقى لشخصية الرئيس والفريق المساعد 

إلى تفعيل ة اتجاه المستخدم لياتواآل األدواتالتدخل أو النزوع إلى االنكفاء واالنعزال أو لناحية طبيعة 
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م اتجاه إلى توسل القوى الناعمة في ترجمة هذه السياسات. إذا حاولنا أن نتلمس هذا القوى الصلبة أ

من  هنجد أنتتظهر شيئًا فشيئًا. على ما بدأت  األميركيةالموضوع الحاكم ومالمح ومظاهر السياسة الخارجية 

 أنهامب يتبنى مجموعة من المواقف التي تبدو نلحظ أن ترا . لكننابكر تكوين صورة كاملة أو صورة كليةمال

دولية الشائكة والعالقة. وال اإلقليميةحول العديد من الملفات  أوباما يتبناهامتناقضة مع تلك التي كان 

لالقتصاد. هو ال يريد لبالده أن تؤدي  األولوية إعطاءتباع مبدأ العزل واالنكفاء الداخلي على خلفية فهو من أ

 ه أن تتدخل في تنظيم شؤون العالموالصراعات. ال يريد لبالد األزماتفي لم عبر التدخل شرطي العا دور

وقف ضد  .القومية الدولة وأهميةن م من شأدبياته وشعاراته وعظ  ب الروح القومية على أوحل مشكالته. غل  

نه ال فضاًل عن أ وحسب.ينبغي أن تقتصر على مواطنيها  األميركيةالهجرة ورفع لواء أن الواليات المتحدة 

ترامب سوف يتبنى  األخرى. للدول الداخليةالشؤون  يكمحرض للتدخل ف اإلنسانييؤمن بفكرة التدخل 

والتعامل معها بوصفها المحرك  األميركيةما يعني االلتزام بالمصالح أواًل  أميركافي سياسته الخارجية مبدأ 

 األساس لهذه السياسة. 

يدرك تمامًا أن اتجاه  همن دون مقابل لكن أخرىعتقد ترامب أن تتحمل عبء حماية دول ليس عليها كما ي ميركاأ

الضامن للمصالح  األميركيين استمرار الجيوبولوتيك مأمر متعسر من دون تأإلى االنكفاء الداخلي  إدارته

كالف ألقل قدر ممكن من اأالعالم على الصعيدين العسكري والسياسي وإن كان باألميركية في الحيوية 

ن الديون أمالية كبرى و أزماتيترنح تحت وطأة  األميركين االقتصاد أالمترتبة على واشنطن ال سيما 

 14,5ترليون دوالر في مقابل ناتج وطني ال يزيد عن  23إلى ما يزيد عن  االرتفاعمرشحة إلى  األميركية

نحو االنكفاء الكلي. كيف  أميركيةاندفاعة  أيةنها أن تكبح أحاكمة من ش أسئلةلذلك نرى أن ثمة  .ترليون دوالر

للحفاظ على  السبيلالعالم من دون تورط عسكري؟ كيف  يف األميركيالسبيل للحفاظ على الجيوبوليتيك 

 وإجهاضبغي توسلها لكبح نمباشرة؟ ما هي السياسات التي ي أدوار أداءمن دون  األميركيةالمصالح الحيوية 

 األميركية على العالم. نها أن تهدد مستقبل الزعامة مل لقوى عالمية من شأأي تشكل محت

هما تكلم عن نقطتين فقط أي ما يعنينا أكثر، أسوالمقام ضيق. لذلك  هذه الموضوعات يطولالكالم في 

 األزمةالسورية والسياسة المرتقبة حيال الشرق األوسط. في موضوع  األزمةالموقف المفترض من 

 األزمةن أن موقف ترامب لم يتحدد ولم يتضح بشكل كامل إلى اآلن، ال سيما السورية يمكن القول إ

وبمصالح حلفائها  األميركيةنها مرتبطة بمصالح الواليات المتحدة ، وأمركبة ومتداخلة أزمةالسورية معقدة، 

الرئيس السورية ومن  األزمة النهائي من مجمل األميركين الموقف فإ وبالتالي. واإلقليميينالخليجيين 
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أن ترامب ال  اآلنلكن ما رشح إلى  مب لمقاليد الحكم والسلطة رسميًا.قد يتحدد بعد تسلم ترا األسدبشار 

نظرية الركوب بالمجان أي و يتبنى في رؤيته للمشهد السوري السورية وه األزمةيحبذ التدخل المباشر في 

هو ضرورة لرحيل  اآلناشر في المسرح السوري. لذلك ال يرى تحقيق منفعة ومصلحة من دون التدخل المب

يحارب داعش. وال يعارض التدخل الروسي في سوريا طالما أن هذا التدخل الذي  األسدطالما أن  األسد

في  األميركيةاالستراتيجية  األهدافما زال ضمن معايير وضوابط تخدم  اإلرهابيحمل يافطة الحرب على 

يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة مما ات ئم تدريبعرب عن تشكيكه بمدى جدية ترامب أ. كما أن المنطقة

إذا كان يمكن الوثوق بهم. يجب على الواليات المتحدة حسب ما يقول ترامب أن ال تقدم على تدريب  وما

م لخطواتهن دون معرفة ماذا سيفعل هؤالء في معارضة سورية م م المستقبل ومن دون ضمانات ُتقدَّ

يدعم إقامة مناطق  لكنه رياويسمى فرض مناطق حظر جوي على س ماترامب  يرفض القادمة. بالمقابل

 األمرهذا وسوريون  معارضونها مناطق يقيم ب .الداخل السوري وليس في الشمال السوريآمنة في 

 أشاربدعم اقتصادي من دون أي حديث عن دعم عسكري. هذه المناطق لعلها هي المناطق التي يحظى 

فصلت الجغرافيا السورية عن الجغرافيا أنها  شداع أنجزتهعظم ما فترة حينما قال: أ ذشتون كارتر منإليها أ

لفصل محور  األردنيةد ودحالعراقية، يعني منطقة الرقة، دير الزور، تدمر، بادية حمص وصواًل إلى ال

 المقاومة.

أقوياء يدعو إلى االستقرار ويرى أن بقاء رجال والمنطقة، انقالبات أو تغييرات جذرية في  أيةترامب ال يحبذ 

المنطقة. التي صنعتها الواليات المتحدة في فضل من الفوضى أالسلطة وإن كانوا حكامًا مستبدين في 

سياسية  وأنظمةالفراغ التي يسببها سقوط دول  أشكالكل  على القائمة األنظمةمع ترامب يفضل التعاون 

رك مباوعلى صدام حسين كان اإلبقاء منظور ترامب من  اإلرهابيةرة الجماعات فضى إلى سيطوالذي أ

. األنظمةلت إليها رار ومن حال فقدان السيطرة التي آكثر فائدة من حال عدم االستقأجدى وومعمر القذافي أ

في الشرق األوسط وفي المقابل سوف يعيد  إلى تخفيف أو تهدئة االحتقاناتترامب لذلك سوف يتجه 

يران في نعكاس سلبي على دور إك اوترتيب التحالفات والتوازنات الدولية بما يراد منه تر األوراقترتيب 

تفاق النووي اإليراني على خلفية أنه اتفاق الدفع نحو إعادة النظر باالا في سنراه األمرهذا  ةالمنطقة، ترجم

في موقف ضعيف  األميركيمهينة وتضع  األميركيونن النتائج التي توصل إليها وأ كارثي كما وصفه ترامب

ال بد من وضع موجبات أو محددات بخصوص هذا االتفاق تضع إيران تحت المساءلة خصومه وحلفائه، و أمام

ران على نحو ادية على إي. ثانيًا، زيادة العقوبات االقتصأسلحتهاوتعزز من عدم لجوء إيران إلى اختبار  األئمة

العالم. اإلرهاب في حد أهم روافد فها أن بوصثالثًا، معاودة التعامل مع ايرا كانت عليه قبل االتفاق. أكبر مما
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مصري  إسرائيلي -أو تحالف سعودي األخيرةعلى خلفية التقاربات  إسرائيلي -سعوديوأيضًا تصليب تحالف 

 ور اإليراني في المنطقة.دلموازنة ال

المصالحة الفلسطينية بحيث تتم السيطرة على قطاع غزة  إلتماممسًا، ممارسة ضغوط هائلة على حماس خا

ذرع إيران ثم التضييق على كل أ ى طهران بشكل أكبرمن قبل السلطة الفلسطينية لتضييق الخناق عل

نفوذ اإليراني روسي للحد من ال. والرهان على وظيفة الدور الالممتدة في غير ساحة من ساحات الكباش

 لملء الفراغ من قبل موسكو وليس من قبل طهران.

 

اذ ميشال نوفل  األست

. اإلدارةاتجاهات واضحة لهذه  ال نرىالجديدة  األميركية لإلدارةفي المرحلة الحالية التي هي مرحلة انتقالية 

الكالم على سيناريوهات هو بناء على  بالتاليو .يرانوتصريحات فضفاضة بالنسبة لداعش وإهناك مواقف 

 لمصالحترامب ستكون أكثر انعزالية عبر اتباع تعريف ضيق  إدارةمؤشرات غير نهائية. هذه المؤشرات تفيد أن 

في  األولويةله  األميركيللواليات المتحدة. ترامب يركز على ضرورة أن يكون الداخل  ةالقومي الحيوي األمن

السياسة الخارجية. الكالم على تحسين العالقات مع في أواًل  أميركاويق شعار الخطط المقبلة ويحاول تس

ال نرى أي  اآلن. نحن لغاية استراتيجيةال يفيد في بناء عقيدة  إليرانروسيا والتشدد تجاه الصين والتصدي 

 ألميركا اروأدوكون هناك سياسات هذا يعني أنه لن ت الجديدة. لإلدارةمؤشرات الستراتيجية كبرى وشاملة 

. خالل اإلسرائيليةالحالة اإليرانية والحالة و السوريةالحالة  :خذ ثالث حاالت. من المفيد أاألزماتفي مناطق 

 والعراقوهيالري كلينتون المسؤولية عن ظهور داعش في سوريا  أوباما إدارةل ترامب الحملة االنتخابية حم  

في استخدام  أوباما إدارةأن لديه رغبة أكبر من  االعتقاديدفعنا إلى  هده بتدمير هذا التنظيم وهذا أمروكرر تع

ن أ هبإعالن أوباماأن ترامب يتميز عن إلى ذلك ريا والعراق. يضاف وسفي  األميركيةالقوة العسكرية 

المتحدة. هذه النظرة إلى داعش بصفته العدو األول  للوالياتوجودي  تهديدالراديكالي والجهادي  اإلسالم

على نطاق واسع وفقًا الستطالعات الرأي التي  األميركييشاركه فيها الرأي العام  األميركيالقومي  منلأل

السلفية في سوريا والعراق. بناء على  المجموعاتإلى رغبة متزايدة بدفع قوة عسكرية أكبر ضد  أيضاً تشير 

زات عسكرية للقتال ضد داعش ترامب مستعدة لنشر قوات وتجهي إدارةما تقدم يمكن أن نتوقع أن تكون 

القومي جنرال متقاعد معروف  لألمنوالقاعدة. وهذا االتجاه المحتمل يعززه اختيار مايك فلين مستشارًا 

ترامب ستلتزم نشر قوات ميدانية  إدارةإذا كانت ما هو الشيء الذي ال نعرفه . لإلسالمالمعادية جدًا  بآرائه
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 .السياسة الخارجيةب ليس لديه أي سجل عظيم أو بارز في في سوريا. رجل األعمال ترام للقتال ضد داعش

 مختلفة ومنها روسيا. يؤمن بقوة التفاوض والصفقات.  دوللديه مصالح في 

دول في المنطقة،  إقناعإلى أواًل لهذه السردية الحربية من المرجح أن يسعى  ترامب على الرغم من ميل

. لهذا األميركيينبحياة الجنود  المخاطرةبالمساهمة أكثر لقتال داعش بدل  ،بيل المثالدول الخليج على س

أن ترامب له أيضًا معروف  األسد ستكون مهمة جدًا.السبب عالقته بروسيا والصين وتركيا ونظام بشار 

ا االتجاه من أن هذ الرغمنه يعتزم تحسين العالقات مع روسيا على من بوتين وروسيا وأ إيجابيةمواقف 

يرى يواجه رفضًا شديدًا جدًا من )االستابلشمنت( أي الخارجية واالستخبارات والبنتاغون بشكل أساس. 

أن هذا االتجاه أي اتجاه السعي إلى  ديلهو د. رشيد الخا أميركامراقب اكاديمي جيد للحياة السياسية في 

من بأن روسيا والواليات الوحيد الواضح وال يحتمل أي تناقض. ترامب يؤ األمرتحسين العالقة مع روسيا هو 

انفتاحه على العمل مع النظام السوري  إلى إشاراتالعداء لداعش. فضاًل عن  يمكن أن يتشاركا فالمتحدة ي

بصرف النظر عن صراع في سوريا إلى اتفاق مع بوتين. صير تسوية الفي المجال نفسه والى ترك م

الصناعة النفطية  أقطابي اختاره ترامب لوزارة الخارجية والذي ورد ذكره عدة مرات والذي هو من الشخص الذ

الجديد سيدرك سريعًا أن أي تقارب بين واشنطن وروسيا أو  األميركي الرئيسفوهو وثيق الصلة ببوتين، 

الحرب ضد  قرب الحلفاء إلى دمشق فيأ. إيران هي األرجحسيفيد إيران على  بين واشنطن ودمشق

المعارضة السورية المسلحة وتوفر لدمشق الجزء األكبر من القوات الميدانية التي ستتحرك إلى أي منطقة 

 النفوذ اإليراني بإضعافالذي تعهد يستعيدها النظام السوري وهذا األمر يمثل مشكلة أساسية لترامب 

 المنطقة.في 

قد يكتشف أن واشنطن لن تكون قادرة على تقارب أكثر مع روسيا في سوريا من دون أن يؤدي  بل أن ترامب

السؤال الملح هو إذا كانت اإلدارة الجديدة ستنظر بجدية إلى التخلي عن الدور اإليراني أيضًا.  يززتع ذلك إلى

صياغة االتفاق مع إيران  بإعادةاالتفاق النووي كما تعهد ترامب خالل حلمته االنتخابية. إذا كان ترامب وعد 

. هناك 1+5مجموعة في  أخرىنه صعب جدًا لكون االتفاق يحمل طابعًا دوليًا ويلزم دواًل فهذا االحتمال يبدو أ

ميركي الدفاع األاألمر األول هو تأييد وزير  ،يضفيان تناقضًا بشأن اتجاه العالقة األميركية اإليرانية أمران

مستشار األمن وال نغفل أن ، ألميركاخطر الدول بالنسبة مع أنه يعتبر إيران من أالجديد لالتفاق النووي 

مكن أن يجره إلى مغامرات مع إيران. األمر الثاني هو صفقة الطائرات الضخمة مع طهران وهذه يالقومي 

في  سرائيلياإللف مرة من اللوبي لديها لوبي أكبر أ أميركاالصفقة لها داللة إذا عرفنا أن شركة بوينغ في 
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على نحو يعيد  اإلقليميةواشنطن. التحدي الذي ستواجهه إدارة ترامب سيكون التعامل مع سياسة إيران 

نفسه الوقت  فيح بضبط التوتر الطائفي مويس "إسرائيل"وميزان القوى لمصلحة الدول العربية السنية 

من قواتها في العراق لمحاربة داعش إلى جانب ألن واشنطن ستكون معنية بحماية أعلى امتداد المنطقة 

ح ألميركا في العراق تلووهناك تحذيرات صادرة عن رجال دين وقادة معادين  .القوى التي تدعمها إيران

أكبر إلى السعودية  أميركيع انحياز لترامب وتدين مواقفه تجاه المسلمين. أخيرًا يمكن توق   األبديبالعداء 

سوق اإليرانية ويمكن توقع حصول نزاع ال متحمسة للدخول إلى أميركيةاك شركات هن. علمًا أن ضد إيران

 . الشركاتمصالح بين هذه 

أن  المراقبينكثير من رأى ، 2015 آذار، بعد خطاب نتنياهو في الكونغرس في اإلسرائيليةبالنسبة للحالة 

إدارة ترامب وفق السردية الخاصة  دنى مستوى لها. إذا سارتاألميركية وصلت إلى أ اإلسرائيليةالعالقات 

تأييدًا  األكثرنه الرئيس ب هذا االتجاه ويثبت أغي  يالجديد قد بحملة ترامب االنتخابية فإن الرئيس األميركي 

تشير إلى أن فلسطين  يدعمها ترامب يفي تاريخ الواليات المتحدة. بعض السياسات الت "إلسرائيل"

ترامب. هذه السياسات منها: نقل  أجندةمكان له في  المستقلة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ال

بناء المستعمرات في الضفة الغربية  أمامالعقبات  وإزالةإلى القدس  أبيبالسفارة األميركية من تل 

تطبيق والفلسطينية،  األراضيُبنيت على  يلتزلة المستعمرات المسماة غير شرعية واالمحتلة ومعارضة إ

مكن أن يمهد الطريق لضم الضفة الغربية خصوصًا أن هذا يالقضايا التي وردت في تصريحاته االنتخابية 

على قانون في الكنيست وهو مشروع قانون يقضي ببناء مستعمرات على  أوليتم تصويت  بعد أنيأتي 

رغبته بالتوصل إلى اتفاق يتيح  اإلسرائيليور ليبرمان وزير الدفاع افيغد وفيما أعلنفلسطينية خاصة  أراض

بالكتل االستعمارية الكبرى في الضفة الغربية مقابل تجميد البناء في مناطق  االستيطان توسيعمواصلة 

 .أخرى

ديفيد  اإلسرائيليص ترامب من تعهده نقل السفارة األميركية إلى القدس بينما تعهد عضوا فريقه تمل  لقد 

فريدمان وجيسون غرينبلت بتنفيذ هذ التعهد، هنا أيضًا نرى ثمة مفارقة. ديفيد فريدمان هو صديق صهر 

الخارجية )كوشنبر( مليونير يهودي يعمل بالعقارات وتدير عائلته مصالح كبرى في ومشتاره للشؤون  ،ترامب

يدمان فهو أيضًا مؤيد شرس أما فر اإلسرائيلي.مستعمرات الضفة الغربية وتوفر تبرعات للجيش 

بيت إيل التي تجمع ماليين الدوالرات دعمًا للمستعمرات  أصدقاءلالستيطان في فلسطين ويرأس جمعية 

وصل مع السفير وظيفته ومهمته المحددة له هي العمل على  اً أميركي اً ُعلم أن هناك فريق وقد .الصهيونية
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الخليل على  -لسفارة الذي سيكون على طرق القدسالتفاصيل اللوجستية لنقل السفارة ومنها موقع ا

حاالتجاه المرخاصة.  وأوقافملكيات  اإلدارة الجديدة مؤيدة للسياسات المتطرفة  أن "إلسرائيل"بالنسبة  ج 

ن هندسة سياسة ترامب العربية ني وبالتالي هذا يؤكد التوقعات بألحكومة اليمين القومي الدي

 ياهو في المستقبل.نتوالفلسطينية سوف تجري في بيت ن

 

اذ جمال واكيم  األست

معظم المحللين أو المراقبين خصوصًا أن ل فاجأةمالمتحدة  للواليات اً لة انتخاب ترامب رئيسقد تكون مسأ

ب هو حد من األسبالدي شكوك بالنسبة إلى كلينتون، وأالتكهنات كانت تذهب نحو هيالري كلينتون. أنا كان 

تليه  دسومل انتخاب رئيس أحمجتمع محافظ جدًا أو عنصري جدًا حتى يتنه معروف أأن المجتمع األميركي 

والكاثوليك والسود ذهبت  نمثل البروتيستا األقليات ألصواتحالة استقطاب  ظهورمن المؤشرات  .امرأة

إلى  ترامب أوصلنهم هم من مرة يصرحون بأ ألولالكوكلس كالند ذهبوا باتجاه ترامب وهم و ،إلى كلينتون

 الرئاسة.

إلى  هصولو. والديمقراطيةالمعولمة. ترامب وصل بسبب تآكل قاعدة التصويت  أميركا هي غيرهذه  أميركا

العولمي ونهاية  اإلمبراطوريأي المشروع  1991عام  انطلقالمشروع األميركي الذي  أزمةالسلطة تعبير عن 

وكان هناك وعي  .وأوبامابوش وساء هم كلينتون رؤ ةعنها واليات ثالث ترالتاريخ وفرض معايير معينة وعب  

وايران  الصين وروسيا، أهمها لدى النخب األميركية أن الواليات المتحدة ستواجه تحديًا من قوى صاعدة

رق المتوسط. بالتالي كان كجسر عبور للصين نحو ش كحلقة وصل ما بين الصين وروسيا بالدرجة األولى

ات هو كيفية مصادرة منطقة الشرق األوسط والبحر المتوسط بصفتها يالتسعين أوائلالهدف األميركي منذ 

عقدة المواصالت البرية والبحرية. ومن يتحكم بهذه المنطقة يتحكم بالسوق العالمي وتصبح كل القوة 

 .أفغانستانبذريعة مكافحة اإلرهاب استخدم بوش االبن القوة الخشنة واحتل  .المناهضة تحت رحمته

تحت  األطلسيمقًا للشرق األوسط الذي يريد السيطرة عليه ما بين حدود الصين والمحيط ع وأعطى

ها وكانت لكن بدا أن القوة الخشنة كانت قاصرة عن تحقيق كل ما هو مرجو من .مسمى مكافحة اإلرهاب

له يتحدث عن بول كينيدي في كتاب  وهذا يعبر عنه .2008 مإلى األزمة االقتصادية عا أدىكالفها عالية مما أ

على الواليات المتحدة أن  نمكلفًا لالقتصاد بالتالي كائد في القوة العسكرية الذي يصبح حالة التمدد الزا

وجدنا إعالمًا أميركيًا أميركية تجتاح العواصم بدل أن نرى جيوشًا وتقارب سياساتها عبر وسائل القوة الناعمة. 
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صبح لدينا جبهة النصرة وداعش وغيرها من مسميات. بالك ووتر أ وبداًل من ميركيًا يجتاح العواصم.وعربيًا أ

التي هي حليفة للواليات  األنظمةنجاحات لجهة استبدال أو محاولة استبدال بعض  أوباماحققت سياسة لقد 

المتحدة لكن لم يعد باستطاعتها أن تلعب دورًا مطلوبًا منها في المواجهة لجعل المنطقة تحت الهيمنة 

الخطاب الشعبوي بمعزل عن ني نحو شرق المتوسط يالص -الروسي -اإليرانياألميركية، ومواجهة التمدد 

هناك ما يسمى مجلس  اآلنإلى  1920مب وريغان. منذ عام شبهًا كبيرًا بين ترا أرىو .الذي ينتقده الكثيرون

عمليًا مجلس السياسات هو ، أميركارغم مداولة السلطة في  ،العالقات الخارجية األميركي، هذا المجلس

تعاقب على رئاسته  1970 إلى عام 1920فقط منذ عام  أشخاصتعاقب على رئاسته خمسة وقد الخارجية 

ه. ومن السبعين إلى اليوم تعاقبا على رئاستفقط خمسين سنة هناك شخصان  لنه خالثالثة رؤساء يعني أ

. من يريد الدخول إلى هذا النادي األميركيين الرأسماليينهذا النادي هو لكبار وبرزهم ريتشارد هاس. ثالثة أ

والحزب  الديمقراطيالحزب دوالر. وهذا النادي له ممثلون في  ارملي 12يجب أن يمتلك رصيدًا ال يقل عن 

في الواليات المتحدة. بيل كلينتون كان عضوًا  السلطةالجمهوري وممثلون في إدارة كل رئيس وصل إلى 

فيه وهم يصدرون مئات مراكز األبحاث منها كارينغي وغيره. صحيح أن ترامب  أعضاءما ابوأ فيه ومعظم إدارة

ارجية وبالتالي هذا المجلس لن يكون بعيدًا ليس بعيدًا عن مجلس العالقات الخ همن خارج هذا النادي لكن أتى

 عن رسم السياسات. 

 األبرزوالعشرين  األربعةحد المدراء العالقات الخارجية وأعن عضو بارز في مجلس  2011صدر عام هناك كتاب 

تدير شؤون  لم يعد باستطاعتها وحدها أن أميركارقعة الشطرنج الكبرى يتحدث عن أن  عنوانهوهو بريجنسكي 

صفها ين قوى غير غريبة تهدد الهيمنة الغربية على مقدرات العالم وهو هي تواجه تحديات م وبالتاليالعالم 

ضم أيضًا ييكون بقيادة الواليات المتحدة ووأن  االلتزام بالخط األكبر الغربي يجبنها عقالنية. بالتالي أب

ن الصين ستكون عمالقًا اقتصاديًا إمن تركيا. ويقول ة األوروبيالهواجس  إزالة عديا وتركيا بوروس أوروبا

كي حول التقارب صدى بريجنسيردد بالتالي ولمانيا في بداية القرن العشرين، كما كان حال أ باألزماتمطوقًا 

للوصول إلى لمانيا أاوالت إلعادة حصار محمع روسيا. والتقارب مع روسيا يعطي الواليات المتحدة فرصة 

 األلمانيةنية الب أن يضموا جيوشهم إلى األوروبيينلمان على في العام الماضي عرض األدور مستقل. 

لخطوط عامة شبيهة يتجهون نحو االتفاق مع الروس وفقًا  األميركيينهذا ما جعل ووروبيًا جيشًا أ اويشكلو

أوروبا  ميركيوناألبمعنى يضع  ،في أوروبا الشرقية األمنية بهواجسهمبخطوط يالطا، أي االعتراف للروس 

هم يرفعون اللهجة وويتفرغون للصين وحصار دورها.  األلمانيالغربية تحت هيمنتهم وتتم محاصرة الدور 

  .أهميتهاسيا وشرق المتوسط وهنا تبرز آتاريخيًا تلعب دور صلة الوصل بين شرق  ألنهاتجاه إيران 


