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 1/4/2014: في

 :حلقة نقاش تحت عنوان
 "وتطوراتها من قضايا المنطقة األميركيمستجدات الموقف "

 
حلقة نقاش تحت  25/3/2014 ه نهارعقد المركز االستشاري للدراسات والتوثيق في مقرّ 

محمد . تحدث فيها د" من قضايا المنطقة وتطوراتها األميركيمستجدات الموقف : "عنوان
0Fصالحي

 .وحضرها عدد من الباحثين والمختصين .*
 وأوضح، صالحيلحلقة رئيس المركز السيد عبد الحليم فضل اهللا فرّحب بالدكتور محمد قدَّم ا
في المنطقة  األساسيةالرؤية األميركية تجاه الملفات  أصبحتالحلقة هو معرفة أين  رأن محو 

على ملف  إطاللةالملف السوري والملف النووي اإليراني، مع الملف الفلسطيني والتسوية، (
 .)األوكرانيةاألزمة 

 سياسة بال إستراتيجية
 :باراك أوباما جاء فيها األميركيكلمة حول إدارة الرئيس حديثه بصالحي محمد  .دبدأ 

كرها بالمعنى الصحيح تجاه أي قضية من القضايا التي ذ إستراتيجيةأوباما ال يوجد لدى إدارة 
نوفمبر  /الراهنة في تشرين الثاني أزمتهابدأت التي  أوكرانياملف مثًال  لنأخذ .عبد الحليم األستاذ

إلى حصول الحركة االنقالبية أو الثورة من أجل االنضمام  حتى إلتزم أوباما الصمتالماضي 
هناك  بل أوكرانياواضحة تجاه  إستراتيجيةوليس لديه حتى اآلن . خذ موقفاً دخل وأعندها ت وروباأ

للجوء إلى  وروبيينلألأو  ألمريكاوال إمكانية  قدرة ، فالمرًا واقعاً بوتين ألقد أوجد . واقع مرسياسة أ
 االقتصاديةوالخيارات والعقوبات  ه،فياليمين ال يطرحه وال يفكر  أقصىحتى فالخيار العسكري 

أيضًا ميركية لها األ االقتصادية والعقوبات خاصة في فصل الشتاء، أوروبالها مردود سلبي على 
أن يخسر عالقته حتى اآلن ال يريد وباما أذلك أن . روسيا من ِقبلأوباما  ردود سلبي علىم

فهو  ،وٕايرانوالعراق  أفغانستانبخصوص  هيفعل ما يزعج لئال ،بالرئيس الروسي فالديمير بوتين
إن أهم ما . أفغانستان ملف خاصةتأثير بوتين فيها و  إمكانياتيفكر في و الملفات مشغول بهذه 

العالم في  أميركاكيف يصحح صورة  أولها :ةثالث أمور السلطةمنذ تسلمه أوباما  يفكر به
واالنطباعات التي  ،الصورة السيئة التي خلفتها ادارة بوشبعد  ،بشكل عامالعالم في و  اإلسالمي

 . عنيفة واستعمارية وعدائيةُأخذت على أنها 

                                               
 .الواليات المتحدة األميركيةفي مقيم أستاذ جامعي باحث، و  *
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 أميركيأن يتسبب بمقتل جندي من دون رئيس يدخل التاريخ  أولأن يكون أوباما يريد ، ثانياً 
 عملياتال على طائرات بدون طيار أو التي تنفذهاالعسكرية  العملياتعلى تركيزه  من هنا. واحد

 . ودول أخرى باكستانبالتنسيق مع  السرية
 أيفي ضد أي عمل عسكري  وق الستين بالمئةبنسبة تفُ الرأي العام في أميركا يقف  ،ثالثاً 
صعب تغييره بهذا الخصوص  األميركيالحظ فيها أن الرأي العام أوهذه المرة األولى التي . مكان

  .وحرب العراق ومخلفاتهما أفغانستانبسبب حرب 
ويدع الرأي العام  والذي يختار هذه المسيرة . ة التي يتبعها أوباماالثالثالمسارات هي هذه 

 إستراتيجيةال  ،بوتين  إغضابال يريد  َمنو  أميركيال يريد التسبب بمقتل أي جندي َمن و  ،يقوده
هو بخصوص  موقفه الوحيد الواضحو . ال بخصوص الصين وال روسيا وال سوريا لديه واضحة

 ."إسرائيل"و إيران
 مشاكل داخلية

فإنه يحجم  بهعمل يريد القيام  أليكان هناك أي ثمن  وٕاذا ،النتائج بأبسطوباما يفكر إن أ
الوحيدة أن  ٕاستراتيجيتهو ، إستراتيجيةبصرف النظر عن عدم وجود  األثمانال يريد دفع . عنه

هذا ال يعني أن  .ال يريد الحروب وال يريد التدخالت الخارجيةالذي يبقى متماشيًا مع الرأي العام 
، االقتصاديةالمشكلة كالكثير من المشاكل الداخلية،  فهو يواجه ه مشاكليال يوجد لدأوباما 

أكثر  عليهم خالل واليته الُمتجسسبلغت نسبة  فقد ،األميركيينمشكلة التنصت والتجسس على و 
ا سيفعله سيكون على أساس القانون مأن كل  أعلنو  .2008عام  األميركيينمن % 95من 

س على تاريخ أميركا تجسنه أكثر رئيس في تبين ألكن  ،وسيعمل على حماية الحريات الفردية
ن يغير سياسته في لو  ،اآلن حتىوال يزال يدافع عن ذلك  ،خارج أميركامن زعماء الوعلى  شعبه
ن روسيا والصين لم ت في إضعاف مصداقية أوباما ألثم إن مشكلة سنودن زاد .الشأنهذا 

 .تستجيبا طلبه تسليم سنودن كما أن الرئيس األوغندي لم يستجب له أيضاً 
ال يريد  الذي يمين المهادن الهادىءالو  ،، اليمين المتشدد الذي يريد الحروبيمينان في أميركا

عبارة  الحالية قيادتهو ، فعلية نه ال يوجد لديه قيادةلسوء حظ اليمين أ. ية وال مغامراتخارج اً روبح
رغم كل ما يحصل  في سوريا أميركيوالليبراليون في أميركا ال يريدون أي تدخل  .عن مراهقين

تحت  حتى لو كان تتدخل أميركا في سوريا بحقوق اإلنسان وال يؤيدون فكرة يفكرون  وهمفيها، 
الليبراليين أو  من ناحية سواءً  ،كل التركيبة األميركيةوالواقع أن . المدنيينحماية غطاء 

ود ميكية خارج حدكلها ضد أي سياسة خارجية دينا ،جمهوريينالأو  ديمقراطيينأو الالمحافظين 
 .حصل هجوم على أميركا نفسها حينها تتغير الصورة إذاإال  ،ظر عما يحصلبصرف الن أميركا
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 :بقية الملفات مركزًا على اآلتي صالحيمحمد . ثم تناول د
 النووي اإليرانيالملف 

وتعميق هذا االنفتاح والثقة  إيرانتجاه  االنفتاحهو  أوباماأكبر تطور استراتيجي تحت إدارة إن 
 .ولبنان وسوريا والخليج أفغانستانتستطيع أن تلعب دورًا بناًء في  إيرانبأن 

أن أي اتفاق قد يحصل إلى أكثر المتابعين تفاؤًال  ينتابفي ما يتعلق بالملف النووي اإليراني 
وٕان لم يحصل االتفاق قبل االنتخابات النيابية في تشرين  ،مع إيران سوف يكون اتفاقًا مؤقتاً 

النتائج،  محمودةمقبل تصبح األمور صعبة جدًا وتكون هناك احتماالت غير نوفمبر ال/ الثاني
وحتى ذلك الحين يستطيع أوباما أن يفعل ما يريد ويهدد دائمًا برفض العقوبات الجديدة ويصّر 

 .على المضي بمسار المفاوضات
وف تحصل وذلك أن إيران س. ذكرالمقابل شيئًا يُ م في على ما تريد ولم تقدّ  لقد حصلت إيران

اليورانيوم بنسبة معينة، وهذا األمر اسي في تخصيب يها الجيوسها القانوني وحتى حقّ على حقّ 
والقضية . تنازلت كليًا عن المطالبة بعدم امتالك إيران برنامجًا نووياً  أوبامامفروغ منه الن إدارة 
 مثلك أمور أخرى، هناو . والنسبة يمكن التالعب فيهاقضية نسبة التخصيب بالنسبة ألوباما هي 

 وجد أي اهتمام يذكر من ِقبلبالنسبة للبنان ال ي. قضية أفغانستان وقضية سوريا وقضية لبنان
لدور نيابة مني بيد إيران ومن يقوم بهذا اأع لبنان أصبح عبارة عن مربّ التي ترى أن  أوباماإدارة 

 مرتاحون من هذا الموضوعهكذا يفكرون وهم . من لبنان هو حزب اهللاعن إيران للحفاظ على أ
هذا كله كالم لالستهالك وطمأنة بعض الجمهوريين ف اترغم الكالم والعنتريات والتهديد

 .والديمقراطيين من المتطرفين
إلى أن أوباما يريد الفصل بين الملف النووي اإليراني والملفات األخرى،  اإلشارةوتجدر 

ا نجحنا فيه ننتقل إلى التفاهم مع إيران بخصوص الملف النووي أوًال وٕاذا ممسألة فلنحل : ويقول
 اإلدارةمن داخل  أطرافبينما تطالب  .والخليج والبحرين وسوريا ولبنان وفلسطين أفغانستان

 .وخارجها بربط الملفات كلها بعضها ببعض وهو ما يرفضه أوباما
 الملف األفغاني
إذا لم يتم التوصل إلى  ويقول أّنه حامد كرزاي، األفغانيبما بعد الرئيس  أوبامايفكر الرئيس 

هذه  آخرسيحصل انسحاب كامل  منخفض بشروط أميركّية أميركياتفاقية حول تواجد عسكري 
السنة، لكن الحقيقة أن تفكيره غير ذلك ولديه اقتناع بأنه إذا لم يكن هناك اتفاق على تواجد 

ة الحركة هو التفتيش داخل ، والمقصود بحريأفغانستانله حرية الحركة داخل  أميركيعسكري 
بل  األفغانيأميركية انتهاكات ال تكون خاضعة للقانون  أمنيةالبيوت، فإذا ما ارتكبت شركة 

إلى ما بعد انتهاء والية كرزاي الذي ال يوافق على  تأجيله ينبغي، فهذا األمر األميركيللقانون 
 .مثل هذا االتفاق
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 إيران بعد االنسحاب
ولها عالقات وطيدة مع عدة أطراف أن إليران بنية تحتية داخل أفغانستان  األميركيونيعرف 

ويريدون مساعدة إيران في أن تستعمل نفوذها مع هذه األطراف  ،حتى مع أطراف داخل طالبان
 اً أن إليران دور أوباما إدارة وترى . ألمن داخل أفغانستان بعد االنسحاب األميركيللحفاظ على ا

وال يزال أوباما . أفغانستان بالدرجة األولىو بل في شبه القارة الهندية فقط  يجليس في منطقة الخل
وجد ثقة بباكستان بسبب تال بينما  يثق بقدرة إيران على تثبيت األمن داخل أفغانستانحتى اآلن 

لباكستان مصلحة في عدم استقرار األمور داخل أفغانستان كي أن  علىفضًال الداخلية  تهاتركيب
 .منها كورقة ضغط ضد الهند وتبتز أميركاتستفيد 

في مرحلة ما بقدرة إيران على استتباب الوضع داخل أفغانستان،   األميركيينيعزز ثقة ما و 
ركا في القضاء على يأن إيران أسهمت بشكل فعلي في تسهيل دور أم ،األميركيبعد االنسحاب 

أس به وكان هناك تعاون ال ب ،أفغانستانالقاعدة أو شل يد القاعدة وٕاجبارها على الهروب من 
تحالف بتوطد عالقتها  كيإيران المجال إلدارة بوش مثًال  حين أفسحت 2002و  2001عام 

 .الشمال
 المسار الفلسطيني

المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وحكومة نتنياهو المجال الوحيد الذي ترى فيه  تشكل
جون كيري،  الخارجيةوهذا الملف يتواله وزير . األميركية إمكانية التحرك الدبلوماسي فقط اإلدارة

 هأو العراق أو إيران فال دخل ل بأفغانستانما بقية الملفات المتعلقة أ. يحمله على كتفيه ويسير به
 .القومي األمننائب الرئيس ومجلس فيها ويتوالها 

أي إطار - نيين؟ جرى وضع اقتراحات أميركيةيوالفلسط" إسرائيل"هل حصل شيء بين 
والمضحك والمؤسف أن إطار العمل األميركي ال بنود محددة فيه، والهدف منه هو  -عمل

مجرد  المفاوض الفلسطيني والمفاوض اإلسرائيلييحس استمرار المفاوضات لفترة طويلة وأن 
كيري ح ااقتر  ذلك مثاًال على. ةلكن ال يوجد اقتراحات معين نه في عملية لها قوة دفع،إحساس بأ
في غور األردن كقوة حفظ سالم إزاء اقتراح إسرائيل بل مطالبتها بدور للناتو دور  أن يكون
وهناك موضوع . نتنياهو يرفض أي دور للناتو بشكل قاطعلكن مني في غور األردن، أعسكري و 

وباما وأ م االعتراف بحق العودة،األمر وبعدأميركا تطالب بهذا إذ إن  "إسرائيل"االعتراف بيهودية 
ال يضع وزنه كرئيس وراء كيري بخصوص المفاوضات بين  لكنه األميركيالموقف يتمسك بهذا 

الملف الفلسطيني إذا لم يتدخل فيه قرأ في الصحف يدل على أن وكل ما يُ  والسلطة، "إسرائيل"
 الذي يهتم والملف حتى اآلن بيد جون كيري. بقوة قبل نهاية السنة فلن يحصل فيه شيء أوباما

هو ال يملك القدرة وال اإلستراتيجية التي و  ،بالمفاوضات أكثر من اهتمامه بنتيجة المفاوضات
  .نه من عمل اختراق مع الفلسطينيينكتم
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 السعودية وأميركا
أجندته  تجاه المنطقة وما هي إستراتيجيتهعن ما السعودية سوف ُيسأل اعندما يزور اوب
ألنه لم يدعم أوباما استاءت جدًا من قد السعودية وكانت . العراق ومصربخصوص سوريا و 

مبارك  يج العربي كونه لم يفعل شيئًا إلبقاءخذلها وخذل مصر وخذل الخل ههي تعتبر أنو مبارك 
 ه،وأيام مرسي وما بعد ،ورة وأثنائهامع اإلخوان المسلمين قبل الثخطوطًا في السلطة وفتح 

 . يأتي إلى أميركا باستمرار الذي كان  من الممكن أن خصوصًا مع خيرت الشاطر وغيره
اج النفط قدرة أميركا على إنتف. السعودية أصبحت ثانوية بالنسبة ألميركاتجدر اإلشارة إلى أن 

ح مصدرة للنفط والغاز حوالي من المتوقع أن تصبو ن لم يكن أكثر إ% 39والغاز زادت بنسبة 
سعودية ودول هذا ال يعني أن ال. فاعتماد أميركا على النفط الخليجي خف كثيراً  2020سنة 

وهي محصورة اآلن بالتعاون  ،ها تقلصتاإلستراتيجية بالنسبة ألميركا لكن الخليج تالشت أهميتها
ر ومساعدتها للوقوف ومحصورة إلى حد ما بموضوع مص ،األمني ومحاربة الجماعات اإلرهابية

نموذجًا منفتحين و وباما كان يأمل أن يكون اإلخوان المسلمون في مصر علمًا بأن أ. على قدميها
لم إخوان مصر غير أن ولديهم إلمام بإدارة الملفات الخارجية واألمنية،  ،أخرىلحركات إسالمية 

 .وباما، عدا عن خذالنهم آلخرينأيضًا إدارة أ الو بل خذ فقط معظم المصريين يخذلوا
اللوبي السعودي واإليباك وغير  من خالل ،"إسرائيل"السعودية والجهود التي بدأتها الجديد هو 

بخصوص عدم محاورة إيران واالنفتاح عليها بل الضغط عليها وٕابقاء أوباما يباك للضغط على اإل
 وٕانتجاه إيران  أوبامافي تغيير مسار  تنجح "إسرائيل"اآلن ال السعودية وال  لكن حتى .العقوبات

غير أن أوباما لديه  .أعضاء الكونغرس من جمهوريين وديمقراطيينتمكنتا من التأثير على بعض 
ولن يكتب النجاح لتمرير . تعطيل أي إجراءات عقابية إضافية على إيرانلاألصوات الكافية 

إذا ربح فنوفمبر، / تشرين الثانييتغير الوضع بعد انتخابات  قدلكن  .قوانين عقوبات جديدة
وٕاال تبقى األمور على اخل مجلس الشيوخ قد تتغير الصورة خمس أو ست مقاعد دبالجمهوريون 

ما يحصل تجاه إيران ف .يباك تكلم فيه كيريفي األسبوع الماضي اجتماع لإلحصل  وقد .حالها
ر صِ واللوبي اإلسرائيلي في التأثير على رئيس أميركي مُ  "إسرائيل"هو اختبار حاسم لمدى قدرة 

 "إسرائيل"لم تنجح إذا  نوفمبرمن اآلن حتى  إذاً . على أن تكون سياسته منفتحة تجاه إيران
أن اللوبي اإلسرائيلي بدأ يخسر بعضًا من نفوذه أوباما فهذا يعني والسعودية في تعديل موقف 

 ،مجلس النوابفي داخل الكونغرس وخصوصًا  تتمركز "ئيلإسرا"قوة علمًا أن  .وليس كل نفوذه
 في المقابل تمتلك إيران حباالً . اآلن داخل مجلس الشيوخ فلدى أوباما الثقل المطلوب حتىأما 

ة إلى إيران هناك ُبعد أفغانستان وُبعد العراق، وُبعد النسببف .تل ابيبكثيرة  تفتقر إليها  وتفرعات
 .د فلسطين، وبعد سوريالبنان، وُبعد الخليج، وبع
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 إقليميمني أتعاون 
بعض دول العالقة األمنية والتنسيقية بين في لمراقبة بدقة هو التطور النوعي ما يحتاج إلى ا

قد زار و . اب إسرائيليون كتبوا بهذا الشأنتّ وهناك كُ  ،من ناحية ثانية "وٕاسرائيل" ،من ناحيةالمنطقة 
وعدته بالتغاضي عن تحليق الطائرات  أكثر من مرة التيإحدى العواصم الخليجية مائير داغان 

الذي  جون بولتونوقال . ضرب إيران وهذا مؤكد هدفهاالحربية اإلسرائيلية فوق أجوائها إذا كان 
مان سوف تسمح للطيران ن كل دول الخليج باستثناء عُ إ عالقات جيدة مع دول الخليج يملك

بعدم قدرتها على  بعض العواصم "إسرائيل" أبلغتو . اإلسرائيلي باستعمال أجوائها لضرب إيران
 .الخليج بسبب محدودية إمكانياتها أمن فيتها مساعد

إذ إن . منها حزب اهللا ودوره في لبنان وسورياأمور مشتركة  "إسرائيل"و بعض دول الخليجبين 
ولديهما مصلحة ران نه امتداد إليوأ ،نظران لحزب اهللا من نفس المنظارت" إسرائيل"و هذه الدول

ريد الليبرالية وال الديمقراطية وال حقوق وال ت ،ا بأي ربيع عربيوال مصلحة له في الضغط عليه،
ص دورها في أميركا تقلّ  بأن هذه الدولو  "إسرائيل"وأكثر ما يقلق  .اإلنسان وال حقوق مدنية

 .وتوسع دائرة احتكاكها مع إيران ،الخليج والمشرق العربيالمنطقة، في 
 سوريا ولبنان

: ، أكان يريد تغيير النظام السوري أم ال، هوأميركيالسؤال الرئيسي الذي يطرحه أي طرف 
َمن هو الطرف الموجود داخل المعارضة السورية والذي تثق فيه أميركا لتعطيه السالح أو لتسهل 

 عليه أن ينوب عن النظام في سوريا؟
 "داعش"الصدامات بين  نإثم . حدإيجاد أ  يجدون أحدًا وال يعرفونال. والجواب ال أحد

الوحيد الذي لديه قدرة على صنع قرار تجاه وهو  .أوباماأوجدت تغييرًا في موقف  "النصرة"و
لكترونية لوضع سيناريوهات لحرب إكل دوائر األمن واالستخبارات نحو سنة لقد عملت . سوريا

 قبل نحو أسبوعين أوبامالسيناريوهات ُطرحت على وهذه اضد سوريا وضد النظام في سوريا 
استعمال الفيروسات والتشويش لكترونية ب اإلقصود بالحر أي منها، والمبولم يقبل  ،نسفها كلهاف

السوري كل قدرات النظام  أميركا تستطيع أن تشلّ إن  .وٕاغالق عيون وآذان النظام السوري
أي مجال للجوء إلى كما إيران وبوتين تحديدًا  يتخوف من إعطاء روسيا أوبامالكن  ،لكترونياً إ

ال يريد جعلها سابقة . حتى ضد أميركاأخرى و  نفس العملية واستعمال نفس األسلوب في مناطق
 .تلجأ إليها روسيا أو إيران أو أعداء أميركا وهذا يخيفه جداً 

إيران على  أن تجاوزلفكرة مفادها  رضوخاً يبدو أن ثمة  ،بالنسبة إلى ما يحصل في سوريا
وهناك . سواء بقي الرئيس بشار األسد أم ال ،في سوريا الصعيدين السياسي واألمني غير ممكن

صل لماذا نوجع رأسنا بموضوع سوريا وٕاعادة بناء سوريا والفوضى وما يح :ميل قوي إلى القول
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نظر إليه على أنه وليس لدى إدارة أوباما اهتمام يذكر بلبنان الذي يُ . فيها وبقاء األسد وعدم بقائه
  .القوى المناوئةمني بيد عبارة عن مربع أ

 مداخالت
  :قائالً  المركزمحمد صالحي من تقديم عرضه عقب رئيس . بعد انتهاء د

واضحة إال  إستراتيجيةن أميركا ليس لديها إأوًال،  :مجموعة قضايا تستحق النقاش منها ةثم
النية في القبول بفكرة أوباما لدى إدارة هل  ثانيًا، .اإليرانيفلسطين والملف النووي  حول ملف

وأن االتفاق  أفغانستان،وان يكون لديها دور في االعتراف بدور محوري إليران في الملف السوري 
حول  إيرانمن أجل الحوار مع أوباما إدارة  أمامالملف النووي هو حل مؤقت يفتح الباب حول 

  .والعراق وسوريا ولبنان وحتى الملف الفلسطيني فغانستانأبقضية  التي تتمثل الملفات األخرى 
 :ثم أبدى بعض الحضور مالحظات وطرحوا أسئلة دارت حول النقاط اآلتية

إن سياسية أوباما هي استمرار للسياسة السابقة ولكن بوسائل مختلفة، وال تزال األهداف  -
على  اإلدارة األميركيلواقع جبر القد أ. بشأنهاعلى حالها تقريبًا وٕان اختلفت المناورات 

االنتقال من إستراتيجية الحرب المباشرة إلى إستراتيجية الحرب الذكية وهي استخدام القوة 
وقد حاولت أميركا استغالل مسألة السالح . الناعمة مع احتمال أخير هو الحرب المباشرة

 ."إلسرائيل" نأماالنظام وجعل سوريا حزام  إلسقاطالسوري للتدخل في سوريا  الكيماوي
ومرد هذا التحول في اإلستراتيجية األميركية هو األزمة المالية التي عاشتها أميركا ولم 

 .تعد تستطيع الذهاب إلى حرب مباشرة ال مع أوباما وال حتى مع بوش لو عاد
من ذلك مثًال أن من ينظر إلى . إلى نقاش إستراتيجيةن أوباما ال يملك أالقول بيحتاج  -

موقف أميركا مما يجري في سوريا ال بد أن يتوقف عند جواب أوباما لما سئل عن سوريا 
والواقع أن من يقاتل  ."في سوريا فونز نستيُ  وحزب اهللا وٕايرانال مشكلة، إن روسيا : "فقال

 .تكسب على الجانبين النظام في سوريا إنما يقاتل نيابة عن أميركا وبالتالي فهي
ن القائمة بين تركيا والسعودية بشأ من مصر، ومن الخالفات األميركيما هو الموقف  -

المنطقة؟ وٕالى أي مدى في  ركائز أميركامن عد مصر، مع العلم أن الدول الثالث تُ 
 األميركية التعايش مع التحوالت الجارية في مصر؟ اإلدارةتستطيع 

ولم يعد  ،لت حتى وصلت إلى أوبامامشكلة بنية ضعفت وهزُ  هل مشكلة أميركا اليوم هي -
أم أن أميركا لم تضعف وٕانما . يستطيع اتخاذ قرارات لها عالقة بسوريا أو أفغانستان مثالً 

 العالم ولذلك يخفف أوباما أو يتراجع؟في  برزت قوى أخرى
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لسالح النووي وغير م استخدام احرِّ عندما يقول إن إيران تُ  بإيرانما السر في ثقة أوباما  -
في  ذلك، ما الذي ينتج عن هذا الموقف ومقابل ماذا؟ هل يمكن أن تقايض أميركا إيران

 .؟وأفغانستانالموضوع الفلسطيني وملفي لبنان وسوريا وحتى العراق 
جزءًا " إسرائيل"بالنسبة إلى إدارة أوباما، هل فقدت " إلسرائيل"الدور الوظيفي  أصبحأين  -

 السعودي والعربي تأثير في ذلك؟ طلنفوهل لتراجع حاجة أميركا للدور؟ من هذا ا

داخل السعودية مثل  مهمةتطورات  األخيرةالعالقات السعودية األميركية في الفترة  شهدت -
بالمعارك في  المشاركةقانون تجريم  وٕاصداربندر بن سلطان عن الملف السوري  إزاحة

لتركيز التطورات وهل لوراء هذه يكمن ماذا . اإلرهابيةالئحة بالمنظمات  وٕاصدار ،الخارج
ت ذلك على كل األوضاع في ؟ ما هي تداعياعالقة بها الدور اإليراني على األميركي
 .المنطقة؟

 كيف تنظر واشنطن إلى قطع كل من السعودية واإلمارات والبحرين عالقاتها مع قطر؟ -

فيض حتى ال ي سوريا يف ؟ هل تريد ضبط التوتراآلنما الذي تريده أميركا من سوريا  -
وحزب اهللا  إليرانالعنف السوري إلى المحيط ويهدد حلفاء أميركا؟ هل تريد االستنزاف 

من مصلحة أميركا أن تطول هذه المعركة ال أن يوضع  أنوالقوى المتحالفة معهم بمعنى 
؟ لبنان حتى لو كان الملف اللبناني غير ذي أهمية عندها وماذا تريد من .حد سريع لها

 .هل تريد االستقرار؟
حيال الملف السوري ما زالت تتأثر بمصالح السعودية أو المالحظ أن سياسة أوباما  -

 هذه المصالح، ما مدى صحة ذلك؟لتحسب حساب 

 :محمد صالحي على النحو اآلتي. وجاءت ردود د
 :ما يلي باإلستراتيجيةقصد أ أنا إستراتيجيةليس لديه أوباما ن عندما قلت إ

لكيفية  يضع خطةفملفات شائكة  أمامهيكون  األبيضإلى البيت  رئيسيأتي عندما  -
لم يضع أي تصور للسياسة الخارجية والشيء الوحيد أوباما . مع هذه الملفات تعامله

وسوريا ويحسن  إيرانعالقاته مع  سنحنه سيإ :كالمالذي وضعه منذ مجيئه مجرد 
لكن ال يوجد  .والعراق وأفغانستان إسرائيلوتكلم عن المستوطنات في  ،صورة أميركا

. لديه رؤية أو موقف واضح من كل هذه القضاياأوباما إال تشكك في أن  قرأتهاقراءة 
مثًال هناك . لكن مواقفه ليست ثابتة ،منها مواقف يأخذردات فعل و  طبعًا عنده سياسات
مرة استمر نحو  آخرمع بوتين أوباما تحدث عندما  ،روسيا والصين. ستة أمثلة جوهرية

هو  اآلنسنودن  أينتكلم بخصوص سنودن،  اكم. بوتين لم يرد عليهو ساعة ونصف 
استعمل كلمة اللعبة  .ىتالش األحمرحمر، الخط وضع في سوريا خطًا أ !في روسيا

انتخابات  حصللم ت إذافي مصر المؤسسة العسكرية د هدّ  .تغيرت، لم يتغير شيء
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العالقات بين وما زالت . لم يفعل شيئاً و سان بالعقاب حقوق اإلن هكتمبكرة وٕاذا انتُ 
منذ مجيئه يتكلم  ،أفغانستان. المصرية كما هينظيرتها المؤسسة العسكرية األميركية و 

بمعنى انه ال  إستراتيجيةنه ال يملك أصر على مُ  أناذلك؟  أينالخروج  إستراتيجيةعن 
 كان .الموجودة القضاياحول  مأقاليملك تصورًا ذهنيًا واضحًا وال حتى مجرد رؤوس 

هذا قصدي . لكن كان لديه تصور وألميركاجلب الدمار له ولنا و رعن ومتطرفًا أبوش 
من  .توجد سياسة لكن كلها سياسات رد فعل وتتغير ،نه ال توجد سياسةوليس قصدي أ

 وباما؟أيثق ب
اقتصادية  وٕامكاناتدبلوماسية  وٕامكانياتعسكرية  إمكانياتهناك  لإلمكانياتبالنسبة  -

ألنه لن يحصل  ،حربموجودة لكن ال يستطيع استعمالها في العسكرية القوة . عام ورأي
في يستشير المؤسسة العسكرية أوباما . الرأي العاممن الكونغرس وال تأييد من  على 
هو يطلب من وزارة الدفاع والبنتاغون وضع تصورات حول و المهمة باستمرار  األمور

ا ذام. باألرقام والتفاصيلالتصورات  يضعونف ،وسوريا والعراق فغانستانأفي وضع ال
جندي في  ألف 30إلى  يحتاجون نهمقالوا إ إذامثًال  ،هو يقسمها بالنصفأوباما؟ يفعل 

كان يقول فبوش  أما%. 40وينزل التكلفة  اً ألف 12يجعل العدد  ،والتكلفة كذا أفغانستان
 أنالكن لتطبيقها؟ قل تكلفة أوسيلة و  أفضلما هي  ،هذه سياستي أنا :للمؤسسة العسكرية

 برأيها يأخذوال ويطلب سيناريوهات وينام  أسئلةل أال يفعل ذلك بل يس أوباما. سأطبقها
 .رفضها كلهاو تصورات بالنسبة لسوريا له وضعوا لقد . أفكارهابعض  يأخذبل 

الجواب كال ال  ؟وأفغانستانالذهاب إلى حرب بعد حرب العراق أوباما هل يستطيع  -
ال نريد أي  أفغانستانو  العراقنه بعد إيقول  أقصى اليمين في أميركاحتى  ، ألنيستطيع

كل قرار و ال يتعاون مع الكونغرس وال ينسق معه أوباما . هوجمنا مباشرة إذاحروب إال 
لم يفعل الكونغرس ما يريده فله  إذانه قال إ ،يصدر في أميركا هو مرسوم رئاسي

. حرب هو ال يستطيع الذهاب إلى. بذلك ومراسيم تنفيذية أوامر بإصدارالسلطة 
من البيت  أفضلنضوج فكري وتحليل سياسي  لديها المؤسسة العسكرية في أميركا

خل المؤسسة العسكرية يريد الحرب وال حتى اد أحدالعسكر يحللون علميًا وال  .األبيض
 .ليمينا أقصى

 السعوديةعلى  أسهل أرى أنه إيرانضد  إسرائيلي -تحالف عربيقيام احتمال حول  -
 إيران. على المكشوف "إسرائيل"أن يتعاونوا مع  من إيرانول الخليج أن يتعاونوا مع ود

شخص ناضج في  أي. على الجميع ولديها موارد وعالقات منفتحةدولة مجاورة 
. "إسرائيل"أم مع إيران  أفضل التعاون مع أيهمالم ليع األموريجب أن يزن  السعودية
 السعوديةالقيادات . تحريك الداخل السعودي أرادتالسعودية لو إيران إقالق تستطيع 
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حلوا لولو كانوا يعرفون  ،اً استراتيجي اً ال يعرفون كيف يفكرون تفكير كلها قد شاخت و 
وهابية وبدوية مغلقة ولو كانوا فعًال جادين  لألمورنظرتهم . مشكلة البحرين منذ زمن

 .فليقولوا ذلك علناً  إسرائيلبالتعامل مع 
من  .وبوش االبن األبلسياسات نيكسون وكلينتون وبوش  هي امتداد أوباماسياسات  -

على حقوق في التعدي التمادي  :الناحية الداخلية هي امتداد لسياسات بوش االبن
، اإلسالميينوامتداد لسياسة كلينتون مع  ،لتجسس والكذباو اإلنسان والحقوق الفردية، 

عملية السلمية لالجيد هو من يعترف باو ء، ىصنفهم بين مسلم جيد ومسلم سيالذين 
 عمليةبوش الثاني كان داخل . يفعل ذلكأوباما ما زال  .ومحورها "إسرائيل"ويسير مع 

اما حتى بو ى المجال ألأعطومن . عن طريق كوندوليزا رايس أوباماالسالم أكثر من 
 أوروباإلى سرًا  أرسله و بوش الثاني عن طريق وليم بيرنز الذيه إيران معينفتح 

يحيد كليًا عن سياسات من  أميركيال يوجد رئيس  .وهذا مكتوب اإليرانيينواجتمع مع 
 .كلها الذي نسفهاقبله إال بوش الثاني 

ما هو المشروع  الفلسطيني، لكناختراق على المسار أميركا لن تنجح في تحقيق  -
. الخليجوفي في المشرق العربي  األميركيانحسارًا للدور  أرى أنا ؟المنطقةاألميركي في 
ألنه يريد أن يقول للسعودية  للسعوديةذهب لعمان وليس  إيرانمع أوباما قبل أن يفتح 

في الخطر  اأن ال يبالغ اإلماراتوحذر  السعوديةحذر  لقد .مإليكلسنا بحاجة  نحن
في ر كتفيد أن السعودية تف تقاريروهناك  .االملف النووي عليهم رخطفي وال  اإليراني
بنية تحتية نووية بالتعاون مع باكستان وربما فتحوا الموضوع مع الصين وهذا يثير إقامة 

 من العمر معظم المفكرين في أميركا ال يعطون السعودية والنظام فيها. غضب أميركا
ليس له قاعدة شعبية وهناك جيل جديد متعلم  خسّ هو نظام مف. ر سنواتأكثر من عش

وليم بيرنز الذي . إلى البحرين إرسال قواتهيريد  أوباما لم يكن. وهناك تفاصيل كثيرة
ووندي شيرمان  وكذلك ،إيرانحتى مع جدًا،  شخصية مهمة السعوديةإلى أوباما  أرسله

واشنطن قبل بكل سفراء الخليج في شيرمان وندي وقد اجتمع . الذي يمسك الملف
نيوم اتخصيب اليور في  إيراننحن نريد أن نعترف بحق  :فهمواإ :وقال لهم أسبوعين

الملف في  إيرانحاور الرئيس مع وندي شيرمان هو المُ علمًا أن  .وسيكون هذا مكتوباً 
، وغيرهما روسياو  الصينإلى ويذهبون  تيوناواإلمار وديون عسوٕاال فلماذا يجن ال ،النووي
 .النقصهذا يحاولون التعويض عن إّنهم 

للعائلة أو حصل أي تهديد لها ما  إذانه أفي زيارته للسعودية يريد طمأنتها أوباما  -
ويريد أيضًا أن يقول لهم أن يخففوا من  .أميركا لن تتخلى عنها فإن المالكة ولنظامها

وأن ال  ،على داعميهم ومموليهم األحزمةوتمويلهم وشد  إلى سوريا  المقاتلين إرسال
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في حال  السعوديةتحمي  وأميركافهي ال تشكل خطرًا عليهم  إيرانخطر يبالغوا في 
ة اإلسرائيليالشروط مازن بيقبل  أبويريد من السعودية أن تشجع أّنه و . حصول أي خطر

  .األردنوالتواجد بغور  ،حق العودةوٕالغاء ، "إسرائيل"يهودية أي 
المعتدل تأتي بالرخاء االقتصادي والحركات  لإلسالمالسعودية، كنموذج تركيا، قطر،  -

ردوغان ومع إخوان مصر نسف ما حصل مع أ. كله تغير في أميركا االفردية، هذ
 .هذه النظرية وهذا النموذج

أن السعودية في مرحلة إعادة تموضع لكل  من قطر يدل علىسحب السفراء  -
ي ترى أن قطر ترفض الدخول في إعادة بنية سياساتها وسياسات مجلس التعاون وه

  .سواء األمنية أو االستخباراتية أو القانونية أو االستشاريةالخليجية المؤسسات 
منزلة مصر لدى إدارة أوباما نزلت من رتبة حليف استراتيجي إلى  مستوى العالقات  -

مصر ال تزال غير أن  ."إسرائيل"األمنية والعسكرية التي لم تتغّير، كما لم تتغير مع 
مهمة ألميركا من ناحية التنسيق األمني والتعاون المخابراتي والمحافظة على معاهدة 

هذه األمور يسير بها ما دامت . السالم واحتواء حماس والجهاد اإلسالمي في غزة
إلستراتيجية مصر ترجع أن أما  .مصر هي أفضل صديق ألميركافاألمن المصري 
 .هذا غير واردفبارك بارتنز مثل أيام م

 "قاعدة"األول هي ال تريد أن ترى : ماذا ستفعل أميركا بالملف اللبناني؟ هناك أمران -
وتحاول بشكل فج تقوية الجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية  "داعش"وال  "نصرة"وال 

 بشكل يدفعها لشن حرب "إسرائيل"حزب اهللا ـ هاجميال تريد أن  ،األمر الثاني. اللبنانية
 .شيء أكثر من ذلك الهذا كل ما تريده من لبنان و . على لبنان

  عكانت تستطي عندمافي لبنان هو السعودية أميركا  الوسيط الذي كان يعمل لصالح -
وأميركا تعرف أن من يجعل األمن في . وكذلك سوريا أما اآلن فقد ضعف الفريقان

أوباما أنا متأكد أن إدارة  .اهللالبنان ثابتًا ال سوريا وال السعودية وٕانما إيران وحزب 
واإلدارة التي بعدها سوف تتعايش وتتكيف مع الواقع الجديد الذي سيخلقه حزب اهللا 

 . وٕايران داخل سوريا

 ن مصداقيتها على المحكالرئيس بشار األسد ألأميركا في الملف السوري ال تريد  -
ن بهذا الخصوص ق مع إيرايتنسوستضطر للتريد بقاء المؤسسات السورية  لكنها

على مع السعودية  أميركا متفقةنعم  .وستحاول الكالم مع السعودية للتخفيف قليالً 
أما مؤسسات الدولة وحماية األقليات واالستقرار  .األسدال يريدان الرئيس بشار  أنهما

  . ا المس بها وال اللعب بهاأميركال تريد فودور العلويين 
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ا، لكن ليس لديهم أدوات حكومة انتقالية في سورينهم يريدون إيقولون في واشنطن  -
فليحرقوا بعضهم : المعارضة لتشكيل مثل هذه الحكومة، باختصار يقولون وبدائل عن

وهذا . اء داخل سورياتقبل أميركي من ناحية صنع القرار لدور إيراني بنّ هناك . بعضاً 
ي أن يقلب وضعًا رئيس أميركلم يستطع أي  .أو مع غيرهأوباما لن يتغير سواء مع 

حتى اآلن قلب، في أفغانستان لم يستطيعوا حتى القوة العسكرية ال تُ  .قائمًا بأي منطقة
ما زالت الجماعات التكفيرية  أن حيثبالكامل، كما في العراق نزع القاعدة أو طالبان 

 .موجودة
 


