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فيما يرد فريد زكريا هذا الصعود للشعبوية يف الغرب اىل أربع أسباب: التناقص الديموغرايف، العوملة، الثورة 
املعلوماتية، واالعباء املالية )االستدانة(.2

احلق  بني  “أمريكا  كتابه  يف  ليفن  أناتول  الربيطاين  الباحث  يشري  كما  األمريكية،  االنتخابات  نتائج  عكست 
متصاعدة  استقطابٍ  حالة  بينهما  التعارض  ُينتج  األمريكية،  للقومية  متضاّدين  وجهني  ظهور  والباطل”، 
وسيادة  والفردانية،  الديمقراطية،  القناعات  عىل  تتأسس  مدنية،  بقوميٍة  األول  يتمثل  املتحدة.  الواليات  يف 
القانون، والدستور األمريكي، وهي تنطلق من اعتقادٍ راسخ بوجود استثناء أمريكي، متطلعًة ملستقبل األمة 
اليت تقود العامل، ضمن مهمة “إهلية”. ويرتبط الوجه الثاين بقوميٍة متثل السكان البيض “األصليني” خصوصًا، 
وتسعى إىل استعادة ماضٍ قومي مثايل، يكاد خيتفي يف احلارض، وتنبع من خماوف البيض األنجلو-سكسون، 
واألسكتلنديني واإليرلنديني، من فقدان سيطرتهم وامتيازاتهم.3 يأخذ هذا االنقسام منحى مناطقًا، حيث أن 
هيالري كلينتون بالرغم من حصوهلا عىل عدد أكرب من األصوات بلغ قرابة 3 ماليني صوت، مل تفز إال يف 

املدن الساحلية، واجليوب األكاديمية، واملناطق شديدة الفقر مثل دلتا املسيسييب وحزام أالباما األسود.4

وعن خطورة ظاهرة ترامب يقول نعوم تشومسكي أن األمر “يتعلق بالتغيري اجلذري الذي يطرأ عىل املنظومة 
السياسية؛ فالواليات املتحدة يف احلقيقة هي دولة احلزب الواحد، ذي الوجهني السياسيني؛ أحدمها جمهوري 
واآلخر ديمقراطي. لكن يف احلقيقة، األمر مل يعد عىل هذا النحو: ال زلنا بالفعل دولة حزب واحد، ولكنه حزب 
رجال األعمال، الذي ليس له سوى وجه واحد، ومل يعد مهما ماذا يسمى، بعد أن اجته احلزبان نحو اليمني«. 
وصف تشومكيس ترامب بأنه حصيلة جمتمع متداع وماضٍ بقوة نحو االهنيار. الواليات املتحدة انحدرت من 
الديمقراطية إىل البلوتقراطية )حكم طبقة األثرياء(، مع ملحقات ديمقراطية. ويضيف تشومسكي: »نعم هنا 
يوجد قدر كبري من احلرية، وجمتمع مفتوح، وهناك الكثري من األشياء اإلجيابية، ومع ذلك وبكل بساطة، ال 
حتصل غالبية املجتمع عىل احلد األدىن من التمثيل«، فيما يزداد تركز رأس املال يف أعىل اهلرم االجتماعي الذي 
ال  ينفك يتقلص.5  ولذا يصف كاس موود، عامل سيايس هولندي، املد الشعبوي بأنه »رد ديموقراطي غري 

ليربايل عىل سياسات ليربالية غري ديموقراطية«.6

2- فريد زكريا، تقدم الشعبوية، فورين أفريز، عدد ترشين الثاين/كانون االول 2016، العدد 95، رقم 6، ص: 15-9

3- مقتبس من، بدر اإلبراهيم، عن القومية األمريكية ورصاعاتها، التجديد العريب، 30 كانون الثاين 2017

4- جون ستيل غوردون، ترامب قد يدشن نظامًا سياسيًا جديدًا، وول سرتيت جورنال، ترجمة النهار، 21 كانون الثاين 2017

5- مقابلة مع الوكالة االملانية، عرضت مقاطع منها يف:  مارتني بياكيل، جملة العرب، العدد 10430، 20 ترشين االول 2016

6- كاس موود، املوجة الشعبوية االوروبية، فورين أفريز، عدد ترشين الثاين/كانون االول 2016، العدد 95، رقم 6، ص: 25 - 31
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إن حماولة استشكاف وتوقع مالمح سياسة ترامب اخلارجية وال سيما يف الرشق األوسط تقارب املغامرة، 

إال أهنا حماولة رضورية مع االستناد إىل جملة من الوقائع الصلبة واآلليات والتوازنات األساسية واخلطوط 

العريضة اليت تم التعبري عنها. وال شك يف أن دونالد ترامب متقّلب يعىص عىل التوّقع، شأن سياسته اخلارجية 

يف  البريوقراطيني  عدد  وقلة  السياسية  السلطة  يف  خربة  إىل  افتقاره  سياساته  توقع  عن  العجز  ومرّد  املرتقبة. 

املناصب احلساسة.7 كما أن ترامب من النوع الذي يرى يف تنوع اآلراء عدم والء وهو ال يستشري أحدًا غري 

نفسه بمن فيهم اخلرباء داخل إدارته.8 

باملجمل حترض سبعة حتديات أساسية ستؤثر يف سياسة ترامب هي: االستقطاب الداخيل، العدالة االجتماعية، 
الصدارة األمريكية.9 هذه  التحالفات، وتراجع  التهديد اإلرهايب، اختالل  للداخل،  النمو، االنفكاء  تراجع 
التحديات تشري بوضوح اىل أولوية اهلاجس االقتصادي لدى ترامب واليت تدفعه نحو سياسة شديدة اإلنتهازية 
مع العوملة والتجارة احلرة واألحالف. مثالً، ترتكز أسس االسرتاتيجية االمريكية يف آسيا عىل ثالثة أعمدة: 
التجارة احلرة وما جتلبه من رفاه، االحالف الرسمية وغري الرسمية،  وترويج قيم الديموقراطية، إال أن ترامب 

ال يبدو مهتما بأي منها وهذا ما هيدد نظرية أوباما حول االنحراف نحو آسيا.10

أما عىل صعيد الرشق األوسط، وهو ما يعنينا يف هذه الورقة، فال بد من البحث واستكشاف 
اإلسالمية،  واحلركات  اإلسالم  قضايا  مثل:  اإلقليمي  متوضعه  عىل  الداخلية  املؤثرات  أهم 
»وإرسائيل«.  السعودية،  سوريا،  يف  احلرب  اإليراين،  النووي  االتفاق  املقاومة،  حمور  داعش، 
كيف ستقارب إدارة ترامب هذه القضايا؟ ما هي دوافع االستمرار والتغيري جتاه هذه القضايا؟ 

مدى التغيري املتوقع؟ املخاطر والفرص الناشئة عن هذه اخليارات والسيناريوهات.

7-  برونو ترتريه، ما وجه سياسة ترامب اخلارجية، احلياة، 16 ترشين الثاين 2016

8-  جيمس يب ستيوارت، دراسة عن الفوىض: كيف يقيم اخلرباء إدارة البيت األيبض يف عهد ترامب، نيويورك تايمز، نرشت يف الرشق 
األوسط، العدد 13948، 4 شباط 2017 

9-  جملة اجتاهات األحداث،/ سبعة حتديات داخلية وخارجية تواجه الرئيس القادم، متوز – ترشين الثاين 2016   

10- ايكونوميست، صانع القطع، العدد 421، رقم 9015، 12 ترشين الثاين 2016، ص 19 - 23
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الضغوط واملحددات الداخلية   .1  

دونالد ترامب من أكرث الرؤساء األمريكيني تعرضًا للضغوط واملقاومة الداخلية نظرًا إىل خوضه االنتخابات 
الرئاسية إنطالقًا من فكرة حتدي املؤسسة احلاكمة األمريكية وبريوقراطيتها. كان يمكن لرتامب جتاهل هذه 
املؤسسة ونخبتها قبل االنتخابات ولكن يف مرحلة احلكم أصبح بحاجة لتشكيل تكتل أو حتالف حيميه من 
ضغوط املؤسسة. من أجل ذلك تبدو التسوية مع اجلمهوريني أو بعض أجنحتهم تبدو ملحة بالنسبة لرتامب 
وهي لن حتصل دفعة واحدة بل تدرجييًا يف سياق استكشاف كال الطرفني حلدود قوتهما. وسيخوض ترامب 
النهاية هوية اإلدارة ومرشوعها وطبيعة  املقبلة رصاعًا سيحسم يف  واجلمهوريون خالل األسابيع واألشهر 

التنازالت املتبادلة. 

أي مقايضة مع أجنحة اجلمهوريني!  1.1  

مل يسبق أن جاء رئيس أمريكي جديد، أقله منذ جاكسون، وهو غري مدين بالكثري لالستابالشمنت السيايس، 
من  متحررًا  لكونه  إضافة  غوردون.11  جون  بحسب  التحرك،  يف  ترامب  حرية  من  كبري  حد  إىل  يزيد  وهذا 
اإليديولوجيا، فإن ترامب، بحسب كيسينجر، غري مضطر إلرضاء أي جمموعة معينة إذ تم التصويت له عىل 
أساس اسرتاتيجيته الشخصية. ولذا يبدو ترامب ظاهرة مل تألفها الدول االجنبية، فوصوله للحكم شكل جتربة 
صادمة هلم. وبسبب املزيج من الفراغ اجلزيئ واألسئلة اجلديدة هناك فرصة أن خيرج يشء الفت وجديد من 

ترامب.12 

إال أن هذا اهلامش ليس مطلقًا وسيبدأ بالتقلص مع انخراط ترامب يف عملية أخذ القرارات حيث ستظهر 
سياسات التوازن والضغوط املؤسسية  وهذا ما بدا من خالل إجباره عىل التخيل عن مستشاره لألمن القومي 
»فلني« بعد حتقيقات لوكالة االستخبارات املركزية بخصوص تواصله مع جهات روسية. حياجج مارك لينش 
بيد  عهده،  من  األقل  عىل  األوىل  الشهور  خالل  املُفّضلة  سياساته  النتهاج  كبرية  بحرية  سيتمتع  ترامب  أن 
أو آجالً سيواجه أزمات جديدة ومقاومة من كل اجلهات والدوائر. وهذا سيجذب سياساته يف  أنه عاجالً 

اجتاهات خمتلفة للغاية عن تلك اليت كان يتوقع.  13 

11- جون ستيل غوردون، ترامب قد يدشن نظامًا سياسيًا جديدًا، وول سرتيت جورنال، ترجمة النهار، 21 كانون الثاين 2017

12- مقابلة مع قناة يس يب يس، 18 كانون األول 2016

13- مارك لينش، الرشق األوسط ربما سيكون املنطقة األقل تأثرًا بمضاعفات سياسات ترامب، مركز كارنيغي للرشق األوسط، 10 
ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(
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يف ذات السياق، تؤيد احدى دراسات معهد »بروكينغز« أن ترامب مل يظهر متبنيًا إليديولوجيا حمددة وأخذ 
بعض املواقف املتناقضة، لكن إن استمر هبذا السلوك غري املتجانس بعد احلكم فسيكون األمر شديد الرضر 
واملسؤولني  املوظفني  طواقم  إىل  إضافة  دستوريًا،  املؤسسة  الشبكات  من  الكثري  هناك  بالنهاية  لكن  عليه. 

املحرتفني واملجتمع املدين،  ستعمل عىل تهذيب سياسات ترامب اليت يمكن أن ترض باألمن القومي.14

ولذا يّعول اجلمهوريون عىل أن ترامب سيخضع يف النهاية ألجندتهم يف السياسة اخلارجية بالتحديد ليحتوي 
املتفائلون أن  يعتقد اجلمهوريون  الداخلية والفتقاده إىل اخلربة والرؤية. بحسب اإليكونوميست،  الضغوط 
ترامب سيكتفي بوضع اسرتاتيجية كربى ويّفوض اإلدارة اليومية للكونغرس ولنائب الرئيس، ما يعين أن 
اجلمهوريني يمتلكون فرصة لتشكيل السياسة اخلارجية كما يريدون.15 ويشري رينس بريبوس األمني العام 
للبيت األبيض يف حديث لشبكة »اي يب يس«، إىل أن الرئيس املنتخب سيعالج خالل املئة يوم األوىل يف الرئاسة 
قضايا من بينها مكافحة اهلجرة غري الرشعية والتخفيضات الرضيبية، »وفهم« السياسة اخلارجية ومكانة أمريكا 
يف العامل. وأضاف: »أعتقد أن لدينا فرصة للقيام بجميع هذه األمور، نظرًا إىل أننا )اجلمهوريون( نسيطر عىل 

جمليس النواب والشيوخ، ولدينا كونغرس مستعد ومتحمس إلنجاز املهمات”.16 

ينقسم اجلمهوريون بخصوص ترامب إىل ثالثة معسكرات، معسكر جيد يف ترامب، رغم عيوبه، عربة مناسبة 
البالد  تهديدًا ألمن  ترامب  الثاين جيد يف  املعسكر  الرضائب.  مثل قضية خفض  اجلمهوريني  أجندة  لتحقيق 
ويرى أن وجوده يعكس أزمة أخالقية. املعسكر الثالث هو الفريق املتأرجح الذي ينتقد ترامب رسًا ولكن 
مل جيد املصلحة يف مواجهته علنًا وهؤالء عىل األرجح لن يبقوا صامتني حول أزمة القيادة احلالية يف الرئاسة. 

ولذلك إذا انفرط هذا الرابط احلزيب الذي يبدو متينًا فسيكون عالمة عىل اهنيار ترامب. 17

إذا ليسوا كتلة موحدة بل عبارة عن أجنحة، ممن هم داخل املؤسسة احلاكمة ومن املحافظون  اجلمهوريون 
االجتاهات يف  تفاهم مع بعض  إىل  يلجأ  قد  ترامب  أن  يعين  أساس عرقي. هذا  املتشدد عىل  واليمني  اجلدد 
احلزب اجلمهوري حلماية نفسه وتقديم أقل قدر من التنازالت. حىت اللحظة يبدو ترامب مستكشفًا إلمكانات 
وعوائد وتكاليف التفاهم مع هذه الكتل، مع بروز َميل متأرجح لديه للتعاون والتفاهم مع االجتاهات اليمينية 

املتطرفة واملحافظني اجلدد. 

14-  فاندا فيلباب-براون، كيف ستبدو السياسة اخلارجية يف ظل ترامب، بروكينغز، 9 ترشين الثاين 2016 )باالنكلزيية(

15-  ايكونوميست، ادارة ترامب: مإذا نتوقع؟  العدد 421، رقم 9015، 12 ترشين الثاين 2016، ص. 33-34 )باإلنكلزيية(

16-  أمريكا: كبري مستشاري ترامب... حمافظ يؤمن بتفّوق العرق األبيض، صحيفة األخبار، العدد 3034، 15 ترشين الثاين 2016

17-  ريان لزيا، ملإذا حيتاج ترامب إىل عدو، ذا نيويوركر، 17 شباط 2017 )باإلنكلزيية(
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التفوا  اجلمهوري  احلزب  برتشيح  فوزه  بعد  لكن  لرتامب،  معارضًا  البداية  املتدين يف  األمريكي  اليمني  كان 
حوله، ونال نسبة تأييد بلغت 81% منهم بما يفوق تأييدهم جلورج بوش االبن. وقد وجد هذا اليمني املتدين 
يف ترامب طوق نجاته يف ظل تدهور قوته خالل السنوات األخرية. ورغم أن ترامب ليس إيديولوجيًا فإن ما 
جيمعه مع هذا الفريق هو الشعور بأن رموز املسيحية تستحق أن تتصدر وترجح ثقافيًا. ويعج فريق ترامب 
من أنصار هذا االجتاه مثل نائبه بينس ووزير الصحة ووزيرة التعليم، وهو ما يعين ظهور موجة من »سياسة 
التدين القرسي« من خالل جملة ترشيعات جديدة.18 ويعتقد برونو ترتريه أن هذه الفئة اجلمهورية التقليدية 
واملغالية يف القومية- وهي غالبًا متدينة ومتيل إىل »إرسائيل«، لكنها أبعد ما تكون من تيار »املحافظني اجلدد«.19

يف حني أشار الصحفي األمريكي املعروف روبرت باري إىل أن سياسة الرئيس األمريكي دونالد ترامب حيال  
الرشق األوسط »تزنلق« نحو مقاربة املحافظني اجلدد ألن البعض  يف البيت األبيض – أمثال وزير اخلارجية 
وصهر ترامب-  »يصطف مع املصالح »اإلرسائيلية- السعودية« و يتعهد بالعداء حيال إيران«،20 يبدو ترامب 
مياالً للمساكنة مع االجنحة األكرث تشددًا لدى اجلمهوريني سواء املحافظني اجلدد أو اليمني القومي، وكالمها 
متشدد جتاه اإلسالم ولديه ميل واضح نحو »إرسائيل« وهو ما يفرس اإلرباك يف تقدير أي جمموعة هي األكرث 
التصاقًا برتامب. هذه اجلماعات تنسجم مع أجندة ترامب الداخلية وقادرة عىل حماية وحتصني إدارته ولذا 
للتأثري يف اسرتاتيجيته الرشق أوسطية وربما استدراجه  ستكون قادرة عىل الضغط عىل ترامب بشكل كبري 

واستغالل عيوبه الشخصية ألخذه نجد خيارات مل تكن واردة لديه.

هذه األجنحة املتشددة، باإلضافة إىل فريق الضباط حول الرئيس، دفعت ترامب نحو العودة إىل إقرار زيادات 
غري مسبوقة يف املزيانية األمريكية، وكانت حجة هذه الزيادة أهنا ستؤكد احلزم والقوة األمريكية بما من شأنه 
جلم املنافسني. إال أن ترامب ذهب أبعد من ذلك يف 27 شباط 2017 عندما برر هذه الزيادة باحلاجة إلصالح 
القوة األمريكية العسكرية املستزنفة ألنه »جيب أن نعود لربح احلروب جمددًا ... فمنذ 17 عامًا من احلروب 
يف الرشق األوسط ونحن ال نربح بل يزداد الوضع سوءًا«. ويف مقابلة مع جملة الفورين بولييس )28 شباط 
الزيادة  -  اليت ستستفيد من هذه  امللفات  فوتيل بعض  املركزية اجلرنال جوزيف  القيادة  قائد  2017( عدد 
هناك تضارب بني كوهنا 18 أو 54 مليار دوالر – مثل حماربة داعش وإقامة مناطق آمنة ومساعدات إنسانية 
األمريكية  اخلارجية  وزيرة  طرحته  الذي  الشهري  السؤال  نفس  الزيادة  هذه  تثري  أن  البعض  يتوقع  والعراق. 

السابقة مادلني أولربيت عن مدى جدوى وجود جيش ضخم إذا مل يكن باإلمكان استخدامه.

18- ميشيل غولدبريغ، ترامب حصان طروادة اليمني، نيويورك تايمز، نرشت يف صحيفة احلياة، العدد 19661، 1 شباط 2017

19- برونو ترتريه، ما وجه سياسة ترامب اخلارجية، احلياة، 16 ترشين الثاين 2016

20- روبرت باري، الباب اخللفي للمحافظني اجلديد لدى ترامب، موقع Consortiumnews، 10 شباط 2017
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تركيبة احللقة الضيقة حول الرئيس وآلية صنع القرار   1.2  

العامل اآلخر املهم يف التأثري عىل سياسة ترامب الرشق أوسطية هو فريقه املقرب. فقد أحاط ترامب نفسه 
بالضباط السابقني وجّلهم لديه جتربة ميدانية يف الرشق األوسط. يفرس غريغ غايف خيار ترامب جتاه الضباط 
ويمكنهم  اجلنود  قيادة  أعمارهم يف  أهنم قضوا  كما  واشنطن«،  ليسوا من صنع  »أمريكا حتبهم وألهنم  كون 
التحدث ببساطة ووضوح ومن دون مواربة وهو أسلوب يقدره ترامب وغالبًا ما حياكيه.21 وبلحاظ افتقاد 
أعضاء  عىل  كبري  حّد  إىل  ستتوّقف  إقليمية  أزمة  ألي  النهائية  النتيجة  فإن  والرؤية  والدراية  للخربة  ترامب 
احلكومة واملستشارين الذين حييطون به، بحسب ما يقول دينيس روس.22 أما فريقه من غري الضباط فهم يف  
الغالب فريق حملته االنتخابية ويفتقدون للمحرتفني ممن عملوا يف البيت األبيض، وهؤالء يتقنون املواجهة 
وليس احلكم. ولذا فإهنم يبحثون عن عدو، وقد دعا بانون إىل خوض حرب مع اإلعالم الليربايل يف أمريكا 

وهي دعوة وجدها االخرون غري صاحلة.23 

وبسبب هذا النقص يف كفاءة الفريق وتباين أفكارهم حول نقاط أساسية وغياب رؤية اسرتاتيجية واضحة 
فريق  أن  سيعين  ما  وهو  والت.  ستيفن  بحسب  كارثية  والدفاع  اخلارجية  السياسة  ستكون  ترامب،  لدى 
السياسة اخلارجية سريتكب الكثري من األخطاء قبل أن يتعلم. ثانيًا جيب توقع الكثري من التطورات املفاجئة 
والنتائج غري املقصودة، إذ ان الكثري من الدول ستستجيب لسياسة ترامب عرب إعادة النظر بسياستها وحتالفاتها 
والزتاماتها مما سيعيد تشكيل املرسح الدويل بما مل تتوقعه إدارة ترامب. إن إعادة النظر بنظام دويل قائم منذ 
أمد ليس امرًا يسريًا ال سيما مىت حصل األمر برسعة مدفوعًا بالغضب واخلوف بدل التفاؤل. ما يعين »أننا يف 

رحلة وعرة جدًا إىل وجهة غري معلومة«.24

يبقى أخريًا عامل شخصية الرئيس األمريكي اليت تبدو شديدة التوتر واالنفعال والسلطوية واليت متيل نحو 
التفرد بالقرار ولعب دور متضخم، بما يعين أن هذه الشخصية ستتجاوز يف عملية صنع القرارات ما اعتدنا 
عىل مشاهدته لدى أسالفها وذلك عىل حساب دور املؤسسات. ويشري املسؤول السابق يف وكالة االستخبارات 
أنه ال  املركزية األمريكية )Paul Pillar“ ،)CIA” كتب مقالة نرشت عىل موقع “NationalInterest” إىل 

21-  غريغ غايف، ما يمكن ان يكون ترامب جيهله عن اجلرناالت الذين ينوي تعينهم يف مواقع متقدمة، واشنطن بوست، 23 ترشين 
الثاين، 2016 )باإلنكلزيية(

22-  دينيس روس، ندوة بعنوان: الرئيس األمريكي اجلديد والرشق األوسط، معهد واشنطن، 15 ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(

23-  ريان لزيا، ملإذا حيتاج ترامب اىل عدو، ذا نيويوركر، 17 شباط 2017 )باإلنكلزيية( 

24-  ستيفن والت، الرئيس األمريكي اجلديد ليس العبًا عقالنيًا، فورين بولييس، 25 كانون الثاين 2017 )باإلنكلزيية(
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يمكن توقع مسار السياسة اخلارجية اليت سيتبعها الرئيس األمريكي اجلديد دونالد ترامب. واعترب الكاتب أن 
سياسة ترامب اخلارجية لن تتمحور حول الليربالية أو الواقعية أو االنعزالية أو سياسة املحافظني اجلدد، بل 

ستتمحور حول »األنانية« عىل حد تعبريه. 

عن  يبحثون  الذين  الغوغائيني«  خاصة  »و  السياسيني،  القادة  من  طويالً  تارخيًا  هناك  أن  من  بيالر  وحذر 
الكاتب  ورأى  القومية.  العواطف  كسب  بغية  وذلك  الداخل،  يف  شعبيتهم  تدين  عند  السياسية  املغامرات 
أن  الداخل األمريكي. واعترب  تتدىن شعبيته أكرث فأكرث يف  أن  يلجأ إىل هذا األسلوب، متوقعًا  ترامب قد  أن 
ويوافق  كربى.  اسرتاتيجية  أو  عاملية  رؤية  أي  من  جزءًا  ليس  اخلارج  يف  التدخل  عدم  جلهة  ترامب  قاله  ما 
جريمي سوري عىل أن ترامب سيواجه برتدد خيار احلرب حمشورًا بما أطلقه من كالم وبأفعاله املُقيدة ذاتيًا. 
فالنهج األحادي لرتامب ومواقفه سزتعزع االستقرار يف األقاليم اخلطرة، وتقوي الالعبني السيئني، وستدفع 
بأمريكا إىل الزاوية )أي سُتلزم باملواجهة( عندما يصبح اخليار مع روسيا أو الصني أو دولة قوية أخرى حمصورًا 
باحلرب أو االنسحاب. وخلص الكاتب إىل القول إن أمريكا انتخبت مقامرًا يعتقد أن بإمكانه استبدال العقول 

بالتبجح، وأن األمور لن تنتهي بخري.25 

يضاف إىل ذلك أن ترامب وضع نفسه حتت ضغط كبري عندما وعد بتحقيق إنجازات اقتصادية ملموسة وجعلها 
لتحقيق  أسايس  بشكل  حمكومة  ستكون  لرتامب  اخلارجية  فالسياسة  ولذا  السيايس.  خلطابه  الفقري  العمود 
املعايري  اللتني تتحديان  املساكنة مع روسيا والصني  أو  التعاون  مصالح أمريكا االقتصادية - ولو من خالل 
الدولية- اليت سيضحي يف سبيلها ببعض اهلواجس األمنية للحلفاء، وبغّض النظر عن بعض الديناميكيات 

اجليوبوليتيكية، وهو ما يّعد حتوالً كبريًا وسيؤثر سلبًا عىل االستقرار العاملي.26 

لكن بعكس الرؤساء اآلخرين، يعاين ترامب  فقرًا يف التعلم من أخطائه املبكرة، وهو عىل األرجح سيفاقمها، 
ويكذب بشأهنا، ويصنع  »حقائق« بديلة. وهذا يعين أن احلرب اليت قد يتورط ترامب فيها ستكون عواقبها 
الصغرية  الرئاسية  األفعال  نتيجة  عامليًا  وتنترش  أقاليم  يف  ستبدأ  ترامب  فحروب  استمرارية.  وأكرث  أطول 
العاملية  احلرب  قبل  حىت  عليه  كانت  مما  أكرث  أفعاهلا  بسبب  معزولة  املتحدة  الواليات  وستكون  واملتهورة. 
الثانية، وستصبح يف موقع رد الفعل أكرث من كوهنا تترصف بحس اسرتاتيجي، وأكرث ولعًا باحلرب من كوهنا 

حذرة.27

 2017 الثاين  كانون   3 بروسبكت،  أمريكان  احلرب،  اىل  أمريكا  ترامب  سيأخذ  ملإذا  هرجمدون:  نحو  الصخب  سوري،  جريمي    -25
)باإلنكلزيية(

26- مركز شاثام هاوس، الدور العاملي ألمريكا يف ظل دونالد ترامب، كانون الثاين 2017، ص: viii )باإلنكلزيية(

 2017 الثاين  كانون   3 بروسبكت،  أمريكان  احلرب،  إىل  أمريكا  ترامب  سيأخذ  ملإذا  هرجمدون:  نحو  الصخب  سوري،  جريمي   -27



9

بما يوجب  التنافس مع روسيا والصني  التعاون وانطالق  ترامب خطر تدهور  يواجه  أن  بول سامل  ويرجح 
التقليدي )السعودية، مرص، إرسائيل(، وهو ما قد يدفعه، بعد مرحلة جتارب مريرة، إىل أن  تقوية التحالف 
يتخىل عن منطقة الرشق األوسط يف شكل عام ويرتاجع وراء جدران »القلعة األمريكية«. ويعزز احتماالت 
وإذا  أتباعه.  مزاج  يف  وكذلك  ترامب  تفكري  يف  قوية  انعزالية  نزعة  وجود  املتوسط  املدى  يف  السيناريو  هذا 
»تراجع« ترامب هبذا الشكل فقد ينسحب من الرشق األوسط يف شكل أوسع مما فعله أوباما، ويرتك املنطقة 

آنذاك مفتوحة للرصاع بني القوى اإلقليمية وروسيا واجلماعات اإلرهابية املختلفة.28

ورغم طموحات اجلمهوريني وفريق ترامب ومغريات العودة للرشق األوسط وحماولة إعادة عقارب الساعة 
صلبة  بتوازنات  مقيدًا  كونه  هبا  تأثرًا  األقل  البقعة  األوسط  الرشق  يكون  قد  العقالين،  وباملنطق  الوراء،  إىل 
وخيارات حمدودة وكذلك األمر بخصوص سوريا والعراق وإيران، كما حياجج مارك لينش.29 ويعتقد فاندا 
فيلباب-براون )بروكينغز( أن ترامب سيكتشف أن رئيس الواليات املتحدة يأيت مع مسؤوليات ثقيلة متعددة 
األبعاد، الزتامات متجذرة، تكاليف ثابتة ومؤسسات ُمقيدة لألفعال الدولية واملحلية غري املسؤولة. واألرجح 
انه سيتعلم رسيعًا أن العامل من املكتب البيضاوي يبدو خمتلفًا عن العامل من أبراج ترامب.30 ونظرًا إىل األزمات 
اليت تعج هبا املنطقة فإن الاليقني املستحكم يف واشنطن ليس أمرًا جًيدًا. ويف النهاية فإن الوقائع عىل األرض 

هي اليت ستقود اجتاهات السياسة اخلارجية األمريكية يف الرشق األوسط أكرث من االسرتاتيجيات الكربى.31

)باإلنكلزيية(

28- بول سامل، 3 سيناريوهات لسياسة ترامب جتاه الرشق األوسط، احلياة، 9 شباط 2017

29-  مارك لينش، الرشق األوسط ربما سيكون املنطقة األقل تأثرًا بمضاعفات سياسات ترامب، مركز كارنيغي للرشق األوسط، 10 
ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(

30- فاندا فيلباب-براون، كيف ستبدو السياسة اخلارجية يف ظل ترامب، بروكينغز، 9 ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(

31- عمر تاشبينار، مدير مرشوع تركيا يف معهد بروكينغز، جملة شؤون دولية، عدد كانون الثاين – شباط 2017، ص.24 -29، ص.29 
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املقاربة اجلديدة ملواجهة ما ُيسمى “اإلسالم الراديكايل«  .2  

أركان اإلدارة اجلديدة وخلفياتهم االيديولوجية ال يرتك مكانًا للشك يف جدية عدائهم  ان تقّص خطابات 

لإلسالم واحلركات اإلسالمية ووجود قرار بخوض »حرب إيديولوجية« ضد اإلسالم.32 إن النظرة املظلمة 

لإلسالم هذه منترشة عند اليمني األمريكي منذ هجمات احلادي عرش من أيلول 2001، باإلضافة إىل مسائل 

احلرب عىل اإلرهاب اإلسالمي، املواجهة مع إيران، وتهديد احلريات داخل الواليات املتحدة، أصبحت يف 

مركز صنع القرار األمريكي بعد انتخاب ترامب.33 اعتربت أستإذة الدراسات اإلسالمية يف جامعة »انديانا« 

أسما أفسارالدين “Asma Afsaruddin” أن فريق ترامب يستغل بيئة اخلوف والشبهة جتاه اإلسالم املوجودة 

الغرب. هنا جيري تفسري حظر  العامل اإلسالمي يف مواجهة مع  أيلول لوضع  منذ أحداث احلادي عرش من 

السفر الذي فرضه ترامب بأنه عملية عرض عضالت ضد املسلمني األجانب من أجل نيل إعجاب قاعدته 

الشعبية. 

االسرتاتيجية  للمصالح  جوهريًا  تهديدًا  باعتباره  الراديكايل«  »اإلسالم  ُتسميه  ما  ترامب  إدارة  شّخصت 

األمريكية بناء عىل مقاربة تستند إىل فكرة »رصاع احلضارات« حيث الغرب املسيحي يف مواجهة مع حضاريت 

الصني واإلسالم ولذا ال يمكن القبول بالليرباليني ممن يدعون للتنوع والتسامح. وقد نرشت صحيفة نيويورك 

تايمز تقريرًا حمل عنوان »ترامب يدفع بالرؤية املظلمة لإلسالم إىل مركز صنع القرار األمريكي«، يشري إىل أن 

الرئيس األمريكي تبىن رؤية مشبوهة لإلسالم. هذه الرؤية تنسجم ونظرية هانتغتون عن »رصاع احلضارات« 

وجتمع ما بني التحذيرات من التطرف الدموي من جهة والنقد لإلسالم كدين من جهة، وتصل أحيانًا إىل 

مستوى الزعم بأن قانون الرشيعة اإلسالمية هيدد هوية الواليات املتحدة. وأضاف التقرير أن الذين يرّوجون 

هلذه اآلراء يتحدثون عن اإلسالم عىل أساس أنه فكر عدايئ وأن أتباع هذا الدين هم أعداء األديان املسيحية 
واليهودية ويسعون إىل السيطرة عىل »الكفار« إما بالعنف أو بغسل الدماغ.34

هذه الرؤية املتطرفة والصدامية مع اإلسالم يروج هلا العديد من فريق ترامب وعىل رأسهم مستشار األمن 

القومي مايكل فلني )قبل استقالته( وكبري املستشارين االسرتاتيجيني يف البيت األبيض ستيفن بانون. صاحب 

32- إيل اليك، »قانص الساحرات« املقبل لدى ترامب ضد اإلسالم السيايس، فورين أفريز، 30 ترشين التاين 2016 )باإلنكلزيية(

33- أنظر أيضًا، دان دي لوس، الياس غرول وآخرون، فريق ترامب قد يعيد عقلية 11 أيلول إىل البيت األبيض، فورين بولييس، 18 
ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(

34- ايل اليك، »قانص الساحرات« املقبل لدى ترامب ضد االسالم السيايس، فورين افريز، 30 ترشين التاين 2016 )باإلنكلزيية(
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موقع »بريتبارت« املحافظ، وأحد أبرز دعاة »اليمني البديل«، وهي حركة تعتنق األفكار القومية وتؤمن بتفّوق 

الِعرق األبيض، وتزدري متامًا الطبقة السياسية احلاكمة يف البالد.35 

يعتقد بانون أن احلضارة الغربية هنضت عىل أساس املبادئ »اليهومسيحية« قبل نحو 2500 عام، وأهنا قادت 
البرشية نحو كل نجاحاتها، ولكنها تعاين منذ ألف سنة أو أكرث من الرببرية اليت تغزو العامل، وتهدد وجودها. 
ومع أن بانون مل يرش إىل اإلسالم كمصدر خطر عىل هذه احلضارة اال أنه عندما توغل يف احلديث السيايس مل 
يقدم عدوًا للحضارة الغربية غري اإلسالم، الذي يعتقد أنه هيدد العامل، وإن اوىل بوادره متثلت يف وصول تنظيم 
داعش إىل أسوار بغداد. ويرى بانون أن »اإلسالم ليس دين سالم بل دين خضوع«، وحيذر من أن »املسيحية 

متوت يف أوروبا واإلسالم يف صعود«.

يدعو فريق ترامب إىل مواجهة اإلسالم الراديكايل بكل وجوهه باعتبار أنه يماثل خطر أملانيا النازية، ولو من 
التعاون مع »األنظمة الشمولية الصديقة« كما يف حالة السييس وبوتني.36 ولذا يدعو هذا الفريق إىل  خالل 
رضورة تعريف العدو باعتباره اإلسالم وليس جتاهله كما فعل أوباما، ألنه »كما انترصنا يف احلرب الباردة من 
خالل تعريف وحتديد عدونا علينا فعل األمر ذاته اليوم مع اإلرهاب اإلسالمي.« هذه املعركة بوجه اإلسالم 
الراديكايل هي مواجهة عسكرية والكرتونية واألهم إيديولوجية لرضب احلواضن اإليديولوجية واملفّرخات. 
ففي دراسة بعنوان »اسرتاتيجية أمريكية كربى جديدة« عام 2015 صادرة عن معهد هوفر يسأل ماتيس، وزير 
الدفاع احلايل: »هل خيدم اإلسالم السيايس مصاحلنا؟« وجييب: إن كان اجلواب بالنفي فما هي معامل سياستنا 

لدعم القوى املضادة«؟ 

هذا املوقف الصدامي »اجلوهراين« من اإلسالم له عدة خلفيات، اخللفية الثقافية )اليمني املسيحي املتشدد( 
لبعض أركان إدارة ترامب، والقلق الغريب من هجمات القاعدة وداعش، واالستعداد الشعيب لقبول خطاب 
املهاجرين واألقليات  التكفريية، واحلاجة إىل ذريعة الختإذ سياسات ضد  كهذا يف ظل ممارسات اجلماعات 
داخل الواليات املتحدة، واستخدامها وسيلة البزتاز السعودية ودول اخلليج، واحلاجة إىل مظلة إيديولوجية 
لتوتري العالقات مع إيران، ورشعنة أي تدخالت أمريكية يف اخلارج، ولكن األهم هي حاجة ترامب وفريقه 

إىل عدّو. 

35- أنظر حول حركة اليمني البديل، حسام ابراهيم، اليمني البديل: صعود تأثري القوميني العنرصيني« عىل السياسة األمريكية، اجتاهات 
االحداث، العدد 19، يناير/فرباير 2017 

36- دان دي لوس، الياس غرول وآخرون، فريق ترامب قد يعيد عقلية 11 ايلول اىل البيت االبيض، فورين بولييس، 18 ترشين الثاين 
2016 )باإلنكلزيية(
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ليحل  حرب  إىل  حيتاج  ترامب  أن  أمريكا-  يف  اإلرسائيلية  هآرتز  صحيفة  مراسل   - بريستون  براديل  حياجج 

التناقض بني شعبويته والتناقض الذايت املرسف يف حملته االنتخابية، كما يف إعالنه النية لزيادة غري مسبوقة 

لإليفاء  حرب  إىل  وحيتاج  العمومية.  النفقات  بتقليص  التعهد  ذاته  اآلن  ويف  اجليش  بناء  إلعادة  اإلنفاق  يف 

وكحالة  كذريعة  يستخدمها  إىل حرب  واملناجم، وحيتاج  والتصنيع  الثقيلة  الصناعات  تنشيط  حول  بوعوده 

طارئة تتيح له جتاوزًا هائالً للضمانات الدستورية األساسية اليت تكفل احلريات الفردية، وإىل حرب تؤكد 

ضعف االنتقادات املوجهة له وقرص نظر خصومه، وانحرافات الليرباليني، وصحة االرتياب من املهاجرين، 

والنمو اخلبيث لليساريني، والدور التخرييب للصحافة )ما عدا فوكس نيوز(. لكنه ال حيتاج إىل أي حرب بل 

ضد عدو عاملي غري ابيض، وغري مسيحي، قوي وخميف وغري قابل للتفاوض. أي أنه حيتاج إىل حرب مقدسة، 

األوىل من  املراحل  اعتقد، يف  كما  اآلن،  »نحن  منذ سنوات.  هلا  بالرتويج  بانون  يتكفل ستيف  وهي حرب 

احلرب العاملية ضد الفاشية اإلسالمية« قال بانون عام 2004، وقد علق أحد حمليل األمن القومي عىل كالم 
بانون قائالً » كأنه يعظ من أجل احلرب الصليبية األوىل«.37

يف هذا السياق جيري احلديث جمددًا عن تصنيف جماعة اإلخوان املسلمني، داخل الواليات املتحدة وخارجها 

باعتبارها منظمة إرهابية«.38 وقد اعترب وزير اخلارجية تيلرسون ، يف شهادة معدة سلفًا أثناء جلسات تثبيته يف 

مركزه، أن اإلخوان املسلمني من ضمن اجلماعات اليت هاجمت املصالح األمريكية، وقال إن »القضاء عىل 

داعش سيسمح لنا أيضًا بزيادة االنتباه إىل فاعلني آخرين لإلسالم الراديكايل مثل القاعدة واإلخوان املسلمني 

وعنارص حمددة داخل إيران.«39 وأكد أن »هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية جيب أن يكون أولويتنا القصوى يف 

الرشق األوسط، وبعد تدمري تنظيم الدولة علينا الرتكزي عىل تنظيم القاعدة وجماعة اإلخوان املسلمني.«

املوافقة  أوباما  إدارة  الدوام ورفضت  كانت موجودة عىل  املسلمني  اإلخوان  لتصنيف  الترشيعات  مثل هذه 

واهلدف  إرهابية.  كمنظمة  املسلمني  اإلخوان  تصنيف  يؤيد  برتامب  املحيط  الفريق  فأغلب  اليوم  أما  عليها، 

ناثان  يقول  كما  املرتبطة هبم،  واملؤسسات  املسلمني  مع  إيديولوجية  مواجهة  التصنيف هو خوض  هذا  من 

37- ، 1 شباط 2017”هآرتس” براديل بريستون، ترامب حيتاج اىل حرب مقدسة،  

38-  قام السيناتور اجلمهوري املتشدد »تيد كروز« وآخرون للمرة اخلامسة بإعادة تقديم مرشوعي قرار جديد للكونجرس بمجلسيه 
)مرشوع قرار لكل غرفه( يطالب اإلدارة األمريكية اجلديدة ممثلة يف وزير اخلارجية، بتصنيف جماعة اإلخوان املسلمني كجماعة أجنبية 
القرار بتقرير يتضمن اإلدراج أو  آثار، وإفادة الكونجرس خالل 60 يومًا عىل األكرث من صدور  إرهابية، مع ما يرتتب عىل ذلك من 

حيثيات الرفض.

39-  لورانس بينتاك، كأس اإلسالموفوبيا املقدس إلدارة ترامب، فورين بولييس، 22 شباط 2017 )باإلنكلزيية(
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القرار يف ظل هذه اإلشكاليات السابقة، ويف  لني مؤلف كتاب »صناعة اإلسالموفوبيا«.40 إال أن تعقيدات 
ظل األزمة اليت يتعرض هلا ترامب حاليا عىل الصعيدين الداخيل أو اخلارجي، قد حتمل الرجل عىل تأجيل 
اختإذ القرار يف املدى القريب من أجل إتاحة الفرصة لرتتيب أولوياته السيما أن القرار معقد وسترتتب عليه 
إشكاليات يف الداخل وعىل صعيد العالقات الدولية. كما يمكن أن يبدأ الرجل كما رصح وزير خارجيته 

بمواجهة داعش، الذي ربما يستغرق القضاء التام عليه عدة سنوات، ثم يتفرغ للقاعدة واإلخوان.41

نرشت جملة بوليتيكو “Politico” مقاالً كشفت فيه أن تقريرًا إستخبارتيًا جديدًا قام بإعداده اخلرباء من وكالة 
االستخبارات املركزية األمريكية )CIA( حيذر من أن تصنيف اإلخوان املسلمني منظمة إرهابية قد »يؤجج 
التطرف« و يلحق الرضر بعالقات أمريكا مع حلفائها. كما أشار إىل أن الوثيقة تتعارض مع مواقف املدير 
اجلديد للمخابرات املركزية األمريكية مايل بومبيو الذي كان أحد رعاة مرشوع قرار قّدم إىل الكونغرس حلظر 
اإلخوان املسلمني )عندما كان بومبيو “Pompeo” عضوًا يف الكونغرس( حيذر من ادراج اإلخوان املسلمني 
عىل قوائم اإلرهاب ملا سيشكل ذلك من رضر لبعض احللفاء يف املنطقة من خالل رضب املساكنة القائمة مع 
السنوات  املتشددة يف  بعدما ضعفت االجتاهات  املعتدل داخل اجلماعة ال سيما  اإلخوان، ويضعف االجتاه 

االخرية، ويعزز اجتاه املسلمني نحو العنف والتطرف داخل أمريكا أو خارجها. 42

هذه الرؤية األمريكية جتاه اإلسالم ستؤثر عىل سياسات ترامب وخياراته يف الرشق األوسط، وتسود حتذيرات 
من أن هذا األمر سيؤدي إىل إحياء موجة جديدة من »التطرف اإلسالمي« داخل املنطقة ويف الغرب. ويف هذا 
السياق يعرب االوروبيون عن قلق عميق من تسعري ترامب للمواجهة مع اإلسالم بما سيعزز التطرف ويضع 
أوروبا يف وضع مكشوف نتيجة متاسها اجلغرايف مع العامل اإلسالمي وحضور املجتمعات اإلسالمية داخل 

أوروبا فيما يمكن لرتامب أن يضع جدرانًا حول الواليات املتحدة. 43 

40-  لورانس بينتاك، كأس اإلسالموفوبيا املقدس إلدارة ترامب، فورين بولييس، 22 شباط 2017 )باإلنكلزيية(

41- بدر شافهي، ترامب واإلخوان املسلمون: مواجهة مؤجلة، املعهد املرصي للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 28 كانون الثاين 
2017

42- مذكرة لليس آي إي: تصنيف اإلخوان املسلمني قد حيفز التطرف، جملة بوليتيكو، 22 كانون األول 2016 )باإلنكلزيية(. أنظر أيضًا، 
ويليم ماكنتس، تداعيات اختالف ترامب احلاد مع بوش وأوباما بخصوص اإلسالم، بروكينغز، 15 كانون األول 2016 )باإلنكلزيية(

43-  حممد خلف، فوز ترامب يفرض عىل أوروبا سياسة دفاعية مستقلة ملواجهة روسيا، احلياة، 12 ترشين الثاين 2016   
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خيارات التصعيد ضد إيران  .3  

تقوم اسرتاتيجية اهليمنة العاملية األمريكية بوجٍه عام عىل فكرة جوهرية تتمثل بمنع صعود قوى هيمنة إقليمية 

منافسة للواليات املتحدة، أي قوى إقليمية وازنة قادرة عىل تشكيل املجال اإلقليمي يف األقاليم املهمة حول 

الداخل من خالل  باحتوائها من  إما  يكون  القوى  األمريكية. وكبح صعود هذه  املصالح  يتحدى  بما  العامل 

مقاربة »تغيري النظام« أو من اخلارج من خالل العمل العسكري أو بواسطة احتوائها بجرياهنا وبالعقوبات، كما 

يمكن أن جيري كل ذلك يف إطار اسرتاتيجية شاملة. واعتماد االسرتاتيجية الشاملة يستلزم عادة حتديد وزن 

قيمة كل ُمكوّن فيها )العقوبات، العمل العسكري، التأثري الثقايف، الضغط الدبلومايس، العمليات األمنية، 

الدائم  للتبدل  إقليمي،...الخ(، فهناك مكوّن أسايس ومكوّنات مساعدة، وهي »خلطة« عرضة  بناء حتالف 

بحسب الظروف ووضعية اخلصم واملوارد املتاحة. فكيف ستكون خيارات إدارة ترامب بوجه طهران؟

3.1 االحتواء الصلب

حاول بوش االبن من خالل الضغط االقتصادي والتهويل باحلرب واستخدام الدبلوماسية العامة حتفزي آلية 
تغيري النظام، وهي حماولة بلغت ذروتها يف اضطرابات 2009 بعد االنتخابات الرئاسية اإليرانية. حينها تسلم 
أوباما احلكم وانتقل الوزن األسايس يف املقاربة األمريكية الحتواء إيران إىل العقوبات والزناعات اإلقليمية 
وحتالف إقليمي هش، بالتوازي مع الرتاجع عن حافة احلرب وحماولة اخرتاق الوجدان اإليراين بخطاب حذر 
ومتصالح، وهو ما يمكن تسميته »باالحتواء الناعم«. سعى أوباما إىل ختفيض التورط األمريكي املبارش ودفع 
حلفائه اإلقليميني إىل الواجهة للموازنة بني الشيعة والسنة. هذه االسرتاتيجية القت انتقادات إلذعة إذ إهنا 
أظهرت الواليات املتحدة يف موقع املرتاجع والضعيف وغري امللزتم مع حلفائه، كما سمحت إليران – من 
أوىص  الذي  كيسنجر  هرني  زعم  كما  واجلهادي  التوسعي  بمرشوعها  باالستمرار  النووي،  االتفاق  خالل 

برضورة احتوائها كما كان احلال مع االحتاد السوفيايت.44

يتقدم  اجلديدة،  اإلدارة  الصهيوين داخل  اللويب  إدارته ونفوذ  ترامب وضغوط اجلمهوريني عىل  مع وصول 
سيناريو عودة »االحتواء الصلب« بوجه إيران من خالل إعادة ترميم التحالف اإلقليمي »العريب – اإلرسائييل 
عىل  والضغط  سوريا،  يف  وإضعافها  العراق،  يف  نفوذها  تقليص  عىل  سيعمل  الذي  إيران  بوجه  الرتكي«   –
حلفائها بشكل متصاعد، وتشديد العقوبات االقتصادية، وحماولة عزهلا عن روسيا. هذا التحالف اإلقليمي 

44- نيل فريغسون، النظام الدويل اجلديد لدونالد ترامب، ناشينال أنرتيست، ترشين الثاين 21، 2016 )باإلنكلزيية(
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حياول استلهام جتربة »الناتو« يف احتواء االحتاد السوفيايت إبان احلرب الباردة، ولذا يمكن، وربما من املفيد 
إعالميا وسياسيًا، تسميته ب »الناتو العريب«. 

وكشفت ورقة بحث إسرتاتيجية أعّدها معهد دول اخلليج العربية يف واشنطن، ونرشها موقع إيالف، أن هناك 
توافقًا بني وزراء حكومة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ودول اخلليج عىل رضورة اختإذ موقف صارم جتاه 
إيران. وأوضحت الورقة، اليت اعتمدت يف استشفاف سياسات اإلدارة اجلديدة عىل حتليل شهادات وزراء 
ترامب خالل جلسات املصادقة عىل تعيينهم أمام الكونغرس األمريكي، أن رؤية وزراء ترامب ورؤية دول 
اخلليج تطابقت حيال قضايا االتفاق النووي ودور إيران يف زعزعة االستقرار يف منطقة الرشق األوسط.45 
وقد أشار بوب دريفوس إىل أن موقف فريق ترامب من اإلسالم وإيران قد تدفع إما نحو عودة املقاربة العدائية 

لتغيري النظام46 أو حىت الوصول إىل مرحلة احلرب. 47

عىل سبيل املثال، اعترب وزير الدفاع ماتيس يف عام 2016  أن خطر إيران أكرب من خطر داعش، الذي وصفه 
مصدر  أن  وأضاف  أوسطيني.   الرشق  حلفائها  آمال  واشنطن  ختييب  منتقدًا  املنطقة،  يف  اإليرانية  بالذريعة 
التهديد اإليراين لألمن واالستقرار ال يأيت من برنامج طهران النووي وحده، إنما من برناجمها لبناء قوة بحرية 
اإللكرتونية  اهلجمات  وخطر  الباليستية  صوارخيها  خطر  وكذلك  اخلليج  مياه  يف  األمريكي  للوجود  مضادة 

اإليرانية وفيلق القدس واجلماعات اليت يسلحها ويدّرهبا مثل حزب اهلل.48 

لكن يف املدى املنظور ال يبدو واردًا توّرط الواليات املتحدة يف خيار عسكري ضد إيران. إال أن فرضية حصول 
احتكاكات موضعية يف مياه اخلليج تبدو ممكنة، باعتبار أننا نشهد طوال الوقت حوادث بحرية بني الطرفني. 
لكن يف ظل املقاربة األمريكية اجلديدة وانفعالية ترامب قد جيد األخري نفسه أسري خطابه العايل وخيىش الظهور 
بمظهر الضعيف واملرتدد فيذهب نحو توجيه أمر للبحرية األمريكية باالشتباك مع البحرية اإليرانية، ويكون 
األمر بمثابة رسالة قوة وردع يف الوقت ذاته. ونظرًا للتوتر الكالمي املتصاعد وغياب قواعد واضحة لضبط 

45- حسن حاميداوي، توافق بني وزراء ترامب ودول اخلليج جتاه إيران، موقع إيالف، 14 شباط 2017

46-  اعترب مايكل ليدين يف مقابلة مع موقع “Asia Times”  -وهو صديق مقرب من مستشار األمن القومي لدونالد ترامب اجلرنال 
الراديكايل وحلفائه«، )2016(- أنه  العاملية ضد اإلسالم  ننترص يف احلرب  املعركة: كيف  اّلفا بشكل مشرتك كتاب »ميدان  فلني حيث 
يمكن االطاحة بنظام اجلمهورية اإلسالمية يف حال قدم الغرب الدعم ملن اسماهم »املعارضة« يف إيران، بما يف ذلك إضافة إىل الدعم 

الكالمي، املال وأجهزة االتصاالت وغريها. 

47-  بوب دريفوس، السياسة اخلارجية لرتامب: مرشحوه قد يشعلون حربًا مع إيران، ذا نايشن، 14 كانون األول 2016 )باإلنكلزيية(

48-  اجلرنال جيمس ماتيس وجه السياسة األمريكية اجلديد- صحيفة العرب - 10 كانون األول 2016، العدد 10481، أنظر أيضًا: 
كارلو مونوز، جايمس ماتيس يقول إن صفقة إيران قارصة�، واشنطن بوست، 22 نيسان 2016 )باالنكلزيية(
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التوتر املوضعي بني الطرفني يصعب التكهن بمدى وحّدة هذه املواجهة املوضعية ونتائجها، إال أهنا أصبحت 
فرضية جيب التحّسب هلا. 

إال أن هذا االجتاه الصدامي األمريكي مع إيران ليس موضع اجماع يف الواليات املتحدة. فلنأخذ عىل سبيل 
املثال كل من جورج فريدمان وجون ماريشايمر. يستعرض جورج فريدمان ثالثة خيارات أمريكية يف املنطقة، 
إما االنسحاب وهو خيار مكلف، وإما مواجهة مفتوحة مع اإلسالم السين والشيعي وهذا أمر غري ممكن، وإما 
التحالف مع طرف ضد آخر عرب استغالل خصومات األعداء فيما بينهم وهو دأب أمريكا. يدعو فريدمان إىل 
اخليار الثالث لكن بتفضيل التحالف مع إيران بوجه اإلسالم السين، إذ بالرغم من أن إيران هي األقوى وهو 
ما جيعل مواجهتها أوىل إال أن السَنة هم األخطر.49 أما جون ماريشايمر وستيفان والت – صاحب الكتاب 
الواليات  عىل  ينبغي  بأنه  فيحاججان   - األمريكية  اخلارجية  السياسة  يف  الصهيوين  اللويب  تأثري  عن  الشهري 
املتحدة حتسني العالقات مع إيران بالتحديد الحتواء التعاون الصيين اإليراين حيث إن الصني بحاجة لتطوير 
حضورها يف اخلليج. ويف حال حاولت إيران اهليمنة عىل املنطقة حينها تدخل واشنطن ملساعدة دول املنطقة 

كي توازهنا، مع ربط حجم وجودها العسكري بمستوى اخلطر.50

نحو  االنزالق  من  املتحدة  الواليات  داخل  جدية  خماوف  إيران  جتاه  ترامب  لسياسة  األولية  اإلشارات  تثري 
مواجهة مفتوحة وفوىض إقليمية شاملة. كتب الباحثان آرون ميلر وريتشارد سوكولسكي مقالة نرشت عىل 
األعمى  بالتأييد  ليست  والواقعية« هي  احلكيمة  »السياسة  أن  من  فيها  موقع “National Interest” حّذرا 
تهدد  فقط عندما  إيران،  احتواء  والرتكزي عىل  املعادية إليران«  »املغامرات  بتجنب  بل  للمصالح اإلرسائيلية 
ومنع  النفط  تدفق  واستمرار  داعش  مثل هزيمة   – الكاتبني(  تعبري  )وفق  احليوية  أمريكا  طموحاتها مصالح 
أو دحر  احتواء  الصعب  املنطقة من  قوة كربى يف  الكاتبان،  فإيران، بحسب  الشامل.  الدمار  اسلحة  انتشار 
نفوذها »بثمن مستعدة واشنطن و الشارع األمريكي لدفعه”، وخيارات واشنطن حمدودة جدًا بسبب »أفضلية 
تفّوق إيران عىل الصعيد اجلغرايف والديمغرايف والسيايس، وكذلك دعم احللفاء املحليني امللزتمني واملقتدرين«. 
ولذا فإن عىل واشنطن التعاون مع إيران عندما يصب ذلك يف املصلحة األمريكية، مثل مواجهة اجلماعات 

التكفريية واستقرار الوضع يف العراق واستمرار االتفاق النووي.

49- جورج فريدمان، االسرتاتيجيات األمريكية يف الرشق األوسط، جيوبوليتيكل فيوترشز، 8 شباط 2017 )باإلنكلزيية(

 ،84-70 ص.   ،2016 متوز/آب   ،4 الرقم   ،95 العدد  أفريز،  فورين  بعد،  عن  التوازن  حالة  وولزت،  وستفان  ماريشايمر  جون   -50
ص.82 )باالنكلزيية(



17

إذا فخيار احلرب، خالل العام احلايل عىل أقل تقدير، ليس واردًا لدى ترامب نظرًا ملخاطره وكلفته وضبابيته 
القرار.  هذا  ملثل  رشعي  مسّوغ  ألدىن  وتفتقد  دوليًا  معزولة  نفسها  ستجد  املتحدة  الواليات  أن  إىل  إضافة 
وبلحاظ رغبة ترامب بتجنب التورط العسكري والتدخالت املكلفة، فاألرجح أن  يسعى ترامب إىل توريط 
الدول العربية املحيطة بإيران يف مواجهة معها ماليًا وسياسيًا وعسكريًا، فرتامب يبحث عن خاضعني وليس 
رشكاء.51 يف هذا السياق تظهر جملة كتابات وآراء تدعو إىل أن ترضب الواليات املتحدة حمور املقاومة يف 
أطرافه وليس يف قلبه، أي استهداف أنصار اهلل يف اليمن وحزب اهلل يف لبنان كبديل الستهداف إيران مبارشة، 

وهو طرح سنتوسع فيه يف ختام النص. 

3.2 مصري االتفاق النووي 

ستخضع  مقاربة ترامب للملف النووي اإليراين إىل االسرتاتيجية الكلية اليت سيتبناها ترامب جتاه إيران. إال 
أن النقاش يدور حول سيناريوهني أساسيني، األول االنسحاب من االتفاق النووي وإنكاره بذرائع مثل عدم 
جدواه أو باختالق معلومات عن خروق إيرانية لالتفاق، وهو ما يمكن تسميته بتخريب االتفاق »من داخله«. 
السيناريو الثاين يقوم عىل إبطال االتفاق من خالل توتري العالقة مع إيران وفرض عقوبات إضافية حتت ذرائع 
ال عالقة هلا بامللف النووي مثل الربنامج الصاروخي ودعم اإلرهاب وحقوق اإلنسان، أي تعطيل االتفاق 

»من خارجه«.

يذهب أنصار السيناريو األول إىل دعم مطلبهم بإلغاء االتفاق إىل املحاججة أن االتفاق يمنح إيران الوقت 
أهنا كسبت رفع  نووية يف مقابل  قنبلة  إنتاج  إيران من  تتمكن  أنه مل يضمن أال  أو  نووية  قنبلة  الكايف إلنتاج 
العقوبات والتحلل من الضغوط االقتصادية وحتقيق اندماج جزيئ يف النظام الدويل مكنها من استعادة أنفاسها 
اقتصاديًا ومراكمة املوارد اليت تستخدمها يف سياسات إقليمية تتحدى املصالح األمريكية ومصالح حلفائها. 
هذا السيناريو جيري تروجيه من احلزب اجلمهوري ال سيما االجنحة املتطرفة اليت  تبغي من ذلك اما اسرتضاء 
إرسائيل أو دفع ترامب نحو العودة إىل منطق التدخالت اخلارجية، باإلضافة إىل تأثريات اللويب اخلليجي يف 

واشنطن يف هذا الشأن. 

عىل سبيل املثال، يف استعراض ألهم مواقف مراكز الدراسات املقربة من اجلمهوريني، مثل مركز الدراسات 
إيران  ضد  العدائية  الشديدة  النربة  تربز  األمريكي،  املرشوع  ومعهد  هوفر،  ومركز  والدولية،  االسرتاتيجية 

51- شفيق الغربا، أستإذ العلوم السياسية يف جامعة الكويت، الرئيس األمريكي واالزمات القادمة، احلياة، العدد 19669، 9 شباط 
2017
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عرب الدعوة إىل إلغاء االتفاق النووي والضغط عليها بالقوة العسكرية حتت عنوان »دعمها لإلرهاب«.52 أما 

مؤسسة هاريتاج املقربة من تيار ترامب فدعت يف دراسة بعنوان »خمطط اإلدارة اجلديدة« للتنصل من االتفاق 

أنه »يف الرشق األوسط،  السابقة، وأضافت  العقوبات  آلية لدفع جملس األمن لتفعيل  النووي والبحث عن 

ومناطق  وليبيا  والعراق  سورية  يف  لإلرهاب  ودعمها  النووية  إيران  طموحات  مواجهة  الرئيس  عىل  يتعنّي 

اخرى من العامل«. 

ينحاز مدير CIA بومبيو إىل هذه املقاربة ويعلن أنه ال يرى أي إجيابية يف االتفاق النووي. ويعتقد أن »االتفاق 

جعل إيران تزداد قوة وتشكل تهديدا أكرب للعامل«. ويردد بومبيو أن »األموال اليت تسّلمها اإليرانيون ستمول 

أعماالً إرهابية. وال شك أن األموال اليت أفرج عنها لإليرانيني سينتهي هبا املطاف يف يد إرهابيني، إهنا الدولة 

نفسها اليت سمحت للمنتمني لتنظيم القاعدة بالتنقل بحرية. وتلك األموال ستصل يف النهاية إىل املنظمات 
اإلرهابية اليت تدعمها طهران«. ويشري بومبيو يف ذلك إىل »حزب اهلل وحركة حماس«.53 

إال أن هذا اخليار يعاين من جملة حتديات حرجة. أوالً ال متلك الواليات املتحدة إمكانية إلغاء االتفاق النووي 

ليس اتفاقًا ثنائيًا، بل يمكنها االنسحاب أحاديًا منه فقط. وأكد خبري أورويب متابع لالتفاق لسنوات أنه »ال 

ليس  فهو  االتفاق  من  أحاديًا  االنسحاب  املتحدة  للواليات  يمكن  االتفاق...  حتمي  هنائية  ضمانات  توجد 
ملزمًا من الناحية القانونية كما يمكن لآلخرين االستمرار يف تطبيقه«.54

Lo-“ موقع   )مؤسس   ”Jim Lobe  “ لوب جيم  املعروف  األمريكي  الصحفي  ذكره  ما  ذلك  إىل  يضاف   

beLog”( من أن استطالعًا جديدًا للرأي العام األمريكي كشف أن حوايل ثليث الشعب األمريكي يعارضون 

االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران. كذلك أجرى مركز االستشارة العامة بجامعة ماريالند األمريكية يف 

شهر كانون األول املايض استطالعًا شمل 2980 شخصًا، حيث عرّب 86% من أنصار احلزب الديمقراطي عن 

تأييد االستمرار باالتفاق طاملا بقيت إيران ملزتمة به، بينما أعرب 40% من أنصار احلزب اجلمهوري عن نفس 

هذا املوقف وكذلك 58% من املستقلني. ونرشت نتائج هذا االستطالع بعد يوم واحد من الرسالة املكتوبة 

52-  أنظر مثال: مراكز االبحاث والدراسات األمريكية ترسم خريطة سياسات ترامب املقبلة، مركز الدراسات العربية األمريكية، نرشته 
البناء يف 11 كانون الثاين 2017

53-  مالمح القيادة األمريكية اجلديدة.. مدير CIA يعيد الوكالة لعصورها املظلمة«صحيفة التقرير 20 /2016/11 نقاًل عن موقع 
)VOX( فوكس

54- ورد الترصيح يف مقالة، وسيم ابراهيم، غموض االستثمارات اخلارجية لرتامب يستنفر اوروبا عسكريًا، 12 ترشين الثاين 2016
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اليت وجهها 37 عاملًا امريكيًا معروفًا من بينهم خرباء باملجال النووي إىل الرئيس األمريكي ترامب أعربوا فيها 

عن دعمهم لالتفاق النووي.

التحالف  يف  حادة  متزقات  نشوب  إىل  ستؤدي  باالتفاق  إيران  الزتام  ظل  يف  األمريكية  اخلطوة  هذه  إن  ثانيًا 
الدويل الذي أقر العقوبات عىل إيران يف جملس األمن. وتصدر أصوات أوروبية ومن روسيا والصني تؤكد 
أنه ما دامت إيران ملزتمة باالتفاق فإن أيًا من هذه القوى لن يكون ملزتمًا باخلطوة األمريكية، أي أن إدارة 
ترامب ستواجه عزلة دولية يف هذه القضية ولن تكون قادرة عىل إعادة فرض العقوبات الدولية عىل إيران. 
ودعت مقالة يف اللوموند القادة االوروبيني إىل خماطبة ترامب بوضوح بأن أوروبا ملزتمة باالتفاق النووي 
حىت لو تنصلت منه أمريكا، »وإذا عمدتم إىل معاقبتنا بادرنا إىل إنشاء نظام تبادل مع الدول الناشئة والتعاون 
مع إيران«.55 كما دعت جمموعة األزمات الدولية كاًل من الدول األوروبية والصني وروسيا إلرسال إشارات 
قوية لإلدارة األمريكية بأهنا ستبقى ملزتمة باالتفاق كسبيل للضغط عىل إدارة ترامب لتجنب هذا اخليار الذي 

من شأنه إحداث توترات إقليمية حادة.

 كل هذه العيوب يف هذا السيناريو تدفع بالبعض إىل التوقع أن ترامب بدالً من متزيق االتفاق من دون حتضري 
بديل له، وسيكتفي باملطالبة بصوت خفيض بإعادة التفاوض عليه.56 هذا النهج - أسماه معهد واشنطن هنج 
»تفكيك االتفاق«  - سيلقي عبء املسؤولية عىل عاتق الواليات املتحدة وقد ُيكسب إيران دعمًا سياسيًا يف 
عواصم أخرى. وبناء عليه دعا املعهد إىل هنج خمتلف يمكن أن حيظى بتأييد دويل ملوقف أكرث رصامًة جتاه إيران 
ترامب  إدارة  لوفاء  املعهد،  املثىل، بحسب  الطريقة  إن  املؤذية وتعطيلها«.  من أجل »فضح األنشطة اإليرانية 
بالزتامها بإصالح الرضر الناتج عما وصفه الرئيس األمريكي بالنهج »الكاريث« الذي اعتمدته إدارة أوباما 

جتاه إيران يف أعقاب االتفاق النووي اإليراين تتضمن مقاربًة متعددة اجلوانب وهي:

إيران  الزتامات  تنفيذ  الزائفة؛  إيران  مزاعم  لفضح  النووي  باالتفاق  املرتبط  الرسد  عىل  السيطرة  استعادة   
وتطبيقها بالكامل بموجب االتفاق؛  فرض العقوبات املتبقية عىل إيران؛ امليض قدمًا بفرض عقوبات إضافية 
عىل السلوك اإليراين غري املرشوع خارج إطار االتفاق؛ فرض عقوبات نسبية عىل إيران عندما ال متتثل ألجزاء 
تبين  الكونغرس عىل  الديمقراطيني يف  السياق يعمل اجلمهوريون وعدد من  النووي.57 يف هذا  من االتفاق 

55- اويرب فيدرين، عامل العالقات الدولية اجلديدة ليس نظامًا، ترجمته عن لوموند الفرنسية صحيفة احلياة، 25 كانون الثاين 2017

56-  مارك لينش، الرشق األوسط ربما سيكون املنطقة األقل تأثرًا بمضاعفات سياسات ترامب، مركز كارنيغي للرشق األوسط، 10 
ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(

57- كاثرين باور, پاتريك كالوسون,  وماثيو ليفيت، تعزيز دور العقوبات يف تقييد إيران، معهد واشنطن، مذكرات سياسية 38، شباط 
2017 )باإلنكلزيية(
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ترشيع خالل األسابيع املقبلة سيؤدي، عىل سبيل املثال، إىل فرض حظر عىل تصدير الطائرات التجارية من 
طراز “Boeing” إىل إيران، أو معاقبة الرشكات األمريكية واألجنبية اليت متارس العمل التجاري مع طهران. 

وجيري حتريض واسع من املحافظني جتاه هذا اخليار الذي يستدعي إطالق حمالت دعائية عامة واسعة النطاق 
تصور التجارب الباليستية اإليرانية وتسليح حزب اهلل باعتبارها أفعاالً خترق االتفاق النووي هبدف إشعار 
إيران أن احلصانة اليت متتعت هبا يف عهد أوباما انتهت وأن واشنطن استعادت الردع. وبناء عىل هذه اخلروقات 
املطالبة بفرض جزاءات وعقوبات مرهقة عىل طهران تدفعها  إدارة ترامب نحو  املزعومة يمكن أن تضغط 
نفسها معادية متامًا  ترامب  إدارة  تقدم  بأن ال  النووية. وتظهر توصية  االتفاقية  التفاوض عىل  بإعادة  للقبول 
التذرع  النووية واملقرات العسكرية وثم  بتفتيش املنشآت  التشكيك بشفافيتها للمطالبة  النووية بل  لالتفاقية 
بالرفض اإليراين وذلك لفرض عقوبات اقتصادية أمريكية. كل ذلك ينبغى أن جيري يف ظل إعادة واشنطن 
القطع  إغراق  يشمل  بما  اخلليج  مياه  يف  اإليرانية  االستفزازت  جتاه  التشدد  وإبداء  اإلقليمي،  حتالفها  ترميم 

اإليرانية البحرية، والعودة للحديث عن جدية اخليار العسكري ضد طهران.58

النووي  ب� »مراجعة شاملة« لالتفاق  القيام  يبدو أن وزير اخلارجية تيلرسون أقرب إىل هذه املقاربة ألنه أيد 
مع إيران لكنه مل يدع يف الوقت ذاته إىل رفض شامل لالتفاقية 2015. 59 وكذلك وزير الدفاع ماتيس الذي 
عىل  ماتيس  واقرتح  يؤخرها.  إنما  نووية  قوة  لتصبح  طهران  جهود  يلغي  ال  »ناقص«  بأنه   االتفاق  وصف 
الكونغرس إنشاء جلنة للرقابة تتألف من أعضاء من املخابرات والشؤون اخلارجية والقوات املسلحة وذلك 
لضمان مواصلة استجابة إيران لالتفاق. واقرتح أيضًا عىل واشنطن تعزيز عالقاتها مع وكاالت االستخبارات 
اإلقليمية املوجودة يف األردن ومرص واململكة العربية السعودية، لضمان إطالع املسؤولني األمريكيني بشكل 

كامل عىل أنشطة إيران النووية.60

58-  تسييب كوهني، كيف يمكن لرتامب أن يفوز يف إيران، فورين أفريز، 16 شباط  2017 )باإلنكلزيية( 

59-  أوىص بمراجعة االتفاق النووي.. تيلرسون للشيوخ: سأكون حازمًا مع روسيا، صحيفة الرشق األوسط ، 2017-1-25

60-  كارلو مونوز، جايمس ماتيس يقول إن صفقة إيران قارصة�، واشنطن بوست، 22 نيسان 2016 )باالنكلزيية(
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4.  احلرب يف سوريا  

سياسة  ألن  اخلارجية  السياسة  يف  ترامب  إلدارة  األبرز  واالختبار  األول  التحدي  السورية  احلرب  ستكون 
وكذلك  وحلفائها،  إيران  مع  واالحتكاك  واخلليج،  وتركيا  بروسيا  عالقته  يف  ستؤثر  الشأن  هذا  يف  ترامب 
ألمهية حتقيق إنجاز رسيع ضد داعش. ويبدو أن ترامب مدرك حلساسية املسألة السورية،  ففي مقابلته مع 
صحيفة نيويورك تايمز )23 ترشين الثاين 2016( وبعدما سئل عن سوريا، قال إنه جيب إهناء اجلنون هناك ثم 

طلب أن يكون باقي احلديث عن سوريا غري مسجل وال ُينرش. 

ومسؤولون  سورية  وشخصيات  ميستورا  دي  ستيفان  الدويل  املبعوث  أجراها  حمادثات  أظهرت  مؤخرًا، 
غربيون مع وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلريسون و »فريق سورية« يف الوزارة وجملس األمن القومي، 
أن إدارة الرئيس دونالد ترامب يف طور االستماع إىل األفكار وطرح الكثري من األسئلة عن العملية السياسية 
واملناطق األمنة والتعاون مع روسيا و »تقليص نفوذ إيران«، ما يرجح أن بلورة سياسة إزاء سورية تتوقف عىل 
تثبيت فريق اإلدارة نفسه، واالنتهاء من إعداد دراسة ملحاربة »داعش« يف سوريا بداية آذار )مارس(، وإمكان 

تشكيل مناطق آمنة »ربما بتفاهم« مع موسكو ودمشق.61

يواجه ترامب خمسة معضالت متشابكة يف احلرب السورية: )1( العملية السياسية، )2( املناطق األمنة، )3( 
التعاون مع روسيا، )4( تقليص نفوذ ودور إيران وحزب اهلل، )5( حماربة داعش. 

4.1 خيار احلرب عىل داعش 

يبدو مؤكدًا بالدرجة األوىل أن ترامب جدي بالعمل ضد داعش إذ وضعها عىل رأس أولويات إدارته ألسباب 
داخلية بشكل أسايس. فداعش هي جزء من »اإلسالم الراديكايل« واإلرهاب العاملي وهي عدو قابل للهزيمة 
بكلفة منخفضة ووقت قريب، بما يمنح ترامب زخمًا داخليًا وخارجيًا يف بداية واليته ويمكن أن يستفيد منه 
المتصاص احلمالت عليه ولالندفاع نحو سياساته األخرى املثرية للجدل. كتب مارك تيسني يف الواشنطن 
تنظيم داعش بعد أن يلغي  الدفع باجليش األمريكي لالنتصار يف حربه ضد  بوست أن ترامب سيعمل عىل 
الدائرة هناك. وستبدأ الواليات املتحدة يف القبض عىل  القيود اليت وضعها أوباما بشأن املشاركة يف احلرب 

املجرمني واستجواهبم جمددًا بدال من قتلهم بواسطة الطائرات من دون طيار«.62

61- إبراهيم حميدي، إدارة ترامب ال تستعجل االنتقال السيايس، احلياة، 5 شباط 2017

62- مارك تيسني، تنصيب ترامب يوم يستحق االحتفال، نقاًل عن الواشنطن بوست، ترجمة صحيفة الرشق األوسط، 23 كانون الثاين 
2017
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يف هناية شباط 2017 أرسل البنتاغون إىل الرئيس ترامب ما أسماه »االطار التمهيدي« خليارات احلرب عىل 
واملالية  العسكرية  التفصيلية  اإلجراءات  الورقة  وحتوي  الرئيس.  طلب  عىل  شهر  مرور  بعد  وذلك  داعش 
والدبلوماسية لزيادة االنخراط األمريكي يف العملية العسكرية ضد داعش. وأفادت مصادر لقناة اليس أن أن 
احتمال ان تتضمن اخلطة إرسال قوات أمريكية إىل الشمال السوري من دون أن تتواجد يف اخلطوط األمامية.63 

وكان وزير الدفاع ماتيس أشار يف جلسة تثبيته أمام الكونغرس إىل رضورة ترسيع العملية ضد داعش. 

لكن هل سيقوم ترامب بإرسال املزيد من القوات األمريكية إىل املنطقة؟ ال يزال الشعب األمريكي يعارض 
بشدة االنتشار الواسع للقوات، لكننا قد نرى زيادة يف الرضبات اجلوية ونشاط االستخبارات، فضالً عن زيادة 
يف نرش وحدات صغرية من القوات اخلاصة. وستكون إدارة ترامب أقل ترددًا من إدارة أوباما يف استخدام 
القوة اجلوية الكبرية احلجم وجتاهل الضحايا املدنيني. وهذا جيعلها أقرب إىل النهج الرويس.64 فقد جلأ ترامب 
إىل تصنيف ثالث مناطق يف اليمن وكذلك الصومال باعتبارها »مناطق أعمال عدائية نشطة«، ما يعين قانونًا 

تقليص الضوابط والقيود عىل العمليات العسكرية بما فيه إمكانية تعّرض املدنيني إلصابات.65 

وحتسني  للعمليات،  أفضل  وإدارة  بتنظيم  تسمح  موارد  ضخ  عىل  ترامب  سيعمل  األساس  هذا  وعىل 
االستخبارات، وتعزيز احلملة اجلوية وتزخيمها. إال أنه من املرجح أوالً أن حياول إقناع دول املنطقة باملسامهة 
أكرث يف القتال ضد داعش لتقليص اخلسائر األمريكية.66 ومشاركة الدول اإلقليمية إىل جانب الواليات املتحدة 
يستلزم أن تأخذ إدارة ترامب ببعض مصالح هذه الدول يف سوريا بعني االعتبار، فكيف يمكنها ذلك من دون 
الصدام مع روسيا وإيران؟ وكيف يمكن القضاء عىل داعش من دون ان تستفيد إيران والدولة السورية؟ وما 

هي حدود التعاون مع روسيا وبأي ثمن؟ 

الضغط من  السورية عرب  العراقية  احلدود  للسيطرة عىل طول خط  األمريكية  القوات  تسعى  أن  املرجح  من 
اجلنوب بواسطة قوات جيش سوريا اجلديد )احلدود األردنية( ومن الشمال )املناطق الكردية( باجتاه مدينة 
البوكمال، أو يف احلد األدىن من احلدود األردنية عرب جيش سوريا اجلديد حيث حصلت حماوالت أمريكية 
)الناتو  مبارش  عريب  عسكري  دعم  تأمني  إىل  واشنطن  تلجأ  هل  ولذا  بالفشل.  وباءت  الشأن  هذا  يف  سابقة 

 2017 شباط   27 أن،  أن  يس  األبيض،  البيت  اىل  داعش  بوجه  اخليارات  يرسل  البنتاغون  كولينسون،  وستيفان  ستار  باربارا   -63
)باإلنكلزيية( 

64- بول سامل، 3 سيناريوهات لسياسة ترامب جتاه الرشق األوسط، احلياة، 9 شباط 2017

65- تشاريل سافاج، اريك سميشت، يقال أن إدارة ترامب تعمل عىل ختفيف قواعد »مكافحة التمرد«، نيويورك تايمز، 12 إذار 2017 
)باإلنكلزيية(

66- عمر تاشبينار، مدير مرشوع تركيا يف معهد بروكينغز، جملة شؤون دولية، عدد كانون الثاين – شباط 2017، ص.24 -29، ص. 26
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العريب( لقوات جيش سوريا اجلديد، بما يشبه »قوات درع الفرات« تكون مهمتها االنطالق من ناحية معرب 
التنف باجتاه مدينة البوكمال؟ يف هذا االطار تبدو مدينة دير الزور شديدة األمهية للجيش السوري وحلفائه، 

باعتبارها مع مدينة تدمر مركزي الرشق السوري من جهة غرب هنر الفرات. 

نشري ختامًا إىل أن بوادر هناية داعش كتنظيم مركزي تثري قلقًا متصاعدًا يف الغرب ويف الدول اليت تتوقع أن 
يلجأ إليها مقاتلو التنظيم املفكك إما ألهنم حيملون جنسيتها أو لكوهنا مناطق جذابة بسبب عدم االستقرار 
والفراغ فيها. يعدّد كولني كالرك املسارات اليت سيتخذها مقاتلو داعش: احللقة القيادية ستذهب نحو تأسيس 
خاليا رسية تطلق ما يشبه حرب العصابات يف سوريا والعراق. يف حني سيعمد بعض مقاتيل التنظيم إىل تغيري 
والئهم واالنخراط يف جماعات أخرى ال سيما تلك اليت تسيطر عىل مناطق خارج سيادة احلكومات املركزية 
يف سوريا والعراق. فيما ستفضل جمموعة من األجانب االلتحاق بساحات اخرى فيها فروع لداعش كما يف 
الغرب  إىل  أو  العائدون إىل أوطاهنم  تهديدًا وهم  املجموعة األكرث  ليبيا ومرص وأفغانستان، وسيكون هناك 

وهؤالء ينقسمون إىل ثالث جمموعات:

للتعبري عن  اليوتوبيا واملغامرة واحلاجة  أتوا إىل سوريا حتركهم  املصابون بخيبة األمل، ممن   -  
هويتهم الدينية، ثم عانوا من قلة احرتام السوريني هلم، وهؤالء جيب احتضاهنم يف الغرب 

واستخدامهم لنصح الشباب باالبتعاد عن التطرف. 

املتخلون عن داعش ولكن ممن ما يزالون متعلقني باجلهاد، والتخيل حصل ألسباب متنوعة   -  
ربما االصابة أو الزواج أو افتقاد األهل، هؤالء سينتظرون فرصة جديدة لاللتحاق بمرشوع 

»جهادي« آخر. 

العمالنيون، وهم العائدون هبدف تنفيذ هجمات أو جتنيد عنارص جديدة أو بناء شبكات   - 
إرهابية.67                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.2 حدود التعاون مع روسيا 

يتمثل السيناريو األمثل إلدارة ترامب يف التوصل إىل تفاهم مع روسيا بخصوص حماربة داعش، وتقييد نفوذ 
إيران يف سوريا، وتثبيت وقف إطالق النار وإطالق عملية سياسية تفيض يف هناية املطاف إىل خروج الرئيس 
األسد من السلطة. وسيسعى ترامب للضغط عىل التفاهم الرويس – اإليراين يف سوريا بغية تفكيكه إلضعاف 

موقف إيران والدولة السورية ميدانيًا وسياسيًا.

67- كولني كالرك، إىل أين سيذهب مقاتلو داعش بعد اهنيار اخلالفة، مدونة راند، 6 آذار 2017 )باإلنكلزيية(
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تربز احلرب السورية كأول اختبار جدي إلمكانية تطوير العالقات الروسية األمريكية، ويبدو أن االجتاه العام 
هذا  ومتطلبات  رشوط  حول  النقاش  يدور  ولكن  البلدين  بني  العالقات  لتحسني  قوية  إمكانية  بوجود  يقر 
التحسن ومداه. فهناك رأي يقول باحلاجة األمريكية للتعاون مع روسيا - ملا متتلكه من دور يف سوريا وأيضًا 
بوصفها حليفًا للدولة السورية وإيران - هبدف حتقيق انجاز رسيع ضد داعش. وبالتايل ال ينبغي ربط هذا 

التعاون يف حماربة داعش بشكل متصلب بمسار العملية السياسية.

أن  يعتقدان  وبانون  فلني  ان  بولييس  الفورين  اخرب  ترامب  إدارة  يف  القومي  األمن  مسؤويل  مستشاري  أحد 
الراديكايل.68 ورجحت جمموعة  التحالف مع موسكو رضوري ملواجهة واحتواء كل من الصني واإلسالم 
امللف  تعاون أكرب مع روسيا يف  ترامب مقاربة  إدارة  تتبىن  أن  صوفان لالستشارات األمنية واالستخباراتية 
السوري، وبان إدارة ترامب ترى ان الزناع السوري هو اساسًا حرب بني »احلضارة واإلرهاب«، مشرية إىل أن 
املوقف هذا ينسجم أكرث مع خطاب روسيا والرئيس األسد وسيشكل حتوال كبريًا جدًا يف السياسة األمريكية.

من  التنازالت  بأخذ  نجحت  لو  فيما  ترامب  إدارة  أن  زادة  خليل  زملاي  السابق  األمريكي  الدبلومايس  يرى 
لتنفيد أجندة تعاون أوسع مع روسيا يف جماالت: مكافحة اإلرهاب،  بوتني، ستكون بوضعية أفضل بكثري 
والقضية األوكرانية، وأخريًا احلد من التسلح، حيث شدد عىل أن هناك مصالح روسية أمريكية مشرتكة يف 
التعاون الثنايئ ضد ما أسماه »التهديد اإلرهايب اإلسالمي«، وخاصة داعش. وأضاف أن خطة احلملة املشرتكة 
للقضاء عىل داعش يف سوريا ستكون »بداية قوية« و قد تؤدي إىل اتفاق عىل اخلطوات املستقبلية يف سوريا. 
ويعتقد زادة أن الدولتني بحاجة للتوصل إىل تسوية، ومما حيفز هذا االحتمال هو ابتعاد ترامب عن حماولة تغيري 

النظام يف روسيا وتوسعة الناتو.69

مكاسب  أي  من  إيران  تستفيد  ال  أن  روسيا  تضمن  بأن  مرشوطًا  التعاون  هذا  يكون  أن  إىل  البعض  يدعو 
مربوطًا  روسيا  مع  األمريكي  التعاون  يكون  أن  بد  ال  ولذا  داعش،  قتال  يف  التعاون  جراء  من  اسرتاتيجية 

باستعداد رويس للتنفيذ الكامل للقرار الدويل 70,2254 

باملقابل يربز اجتاه آخر، ال سيما من وزارة الدفاع واالستخبارات، يعارض فكرة التسوية الشاملة مع روسيا 
تسعى  كبرية  لضغوط  ترامب  إدارة  تتعرض  داعش.  عىل  احلرب  يف  انتصار  لتحقيق  رضورية  أهنا  يرى  وال 
أوكرانيا واحلؤول  التنازل يف  القوة وعدم  بالتفاوض من موقع  ادارته  التعاون من خالل مطالبة  لتقنني هذا 

68- بول مكلريي، ريد ستانديش، موسكو سفري جديد متشدد يف واشنطن، فورين بولييس، 8 شباط 2017 )باإلنكلزيية(

69- زملاي خليل زادة، عىل ترامب أن يتجنب بداية خاطئة مع روسيا، ناشينال انرتست، 23 كانون الثاين 2017 )باإلنكلزيية(

70- دينيس روس، تدمري داعش أولوية األمن القومي لدى ترامب، صحيفة الرشق األوسط، 17 كانون األول 2016.



25

دون استفادة إيران والرئيس األسد من ذلك يف سوريا. ويقف ترامب منذ ترشحه يف مواجهة مؤسسة األمن 

القومي وخيتلف معها بشكل أسايس حول املوقف من روسيا اليت متحور األمن القومي عىل العداء معها منذ 

احلرب الباردة.71 

وقد رصح أحد مستشاري ترامب ملوقع يو أس نيوز أن خمططي احلرب األمريكيني – بحسب ما ترّسب عن 

اخلطة املقرتحة من البنتاغون للحرب عىل داعش – ال جيدون رضورة للتعاون مع روسيا فيما يتجاوز تفادي 

قادر من خالل  أن اجليش األمريكي  يعتقدون  اجلانبية. هؤالء  أو األرضار  الصديقة  أو  املتعمدة  النريان غري 

زيادة دعمه لقوات سوريا الديموقراطية عىل إنجاز املهمة، يف حني أن النوايا الروسية وصدقيتها فيما يمكن 
أن تلزتم به تبقى موضع شك عميق.72

اإليديولوجي يف  املوروث  ثقل  استمرار  إىل  باإلضافة  ترامب،  املقيدة خليار  الداخلية  الضغوط   يف ظل هذه 

معاداة روسيا، لعدم قدرة روسيا عىل جتاوز املصالح اجلوهرية السورية – اإليرانية، وحاجتها للبحث دائمًا 

عن نقطة توازن بني املطالب األمريكية والقيود اإليرانية السورية،  يبدو من الصعب جدًا إجياد تفاهم رويس 

أمريكي شامل بخصوص سوريا، بل تفاهم متعدد املسارات برسعات خمتلفة. ربما مسار متسارع يف حماربة 

داعش ومسار هش بخصوص التسوية السياسية.

يوافق جاكوب شابريو أن التعاون الرويس األمريكي يف سوريا لن يشهد حتوالً كبريًا ولن يتجاوز منع داعش 

من التمدد، بسبب اخلالف حول من سيتقدم ميدانيًا يف الرقة، وأيضًا لوجود تضارب جدي يف املصالح يف 

رشق أوروبا. ولذا فإن سعي ترامب لصفقة شاملة مع بوتني ال يعدو كونه ومهًا.73 يف السياق نفسه اعترب اوبري 

فيدرين،  وزير اخلارجية الفرنيس األسبق، أن ترامب قد يعقد  صفقة هنا أو هناك مع بوتني إال أن االتفاق 

للمواجهة  والذهاب  بوتني  مع  الكربى  التسوية  لفشل  وتفاديًا  واضحة.74   قواعد  إىل  يفتقر  بينهما  الشامل 

يمكن العمل عىل قضايا صغرية مع روسيا لتحسني العالقات املتبادلة وهذا قد يشمل احلد من التسلح ومنع 

71-  جايمس لوشتيه، ترامب يف مواجهة مؤسسة األمن القومي، أمريكان بانش، 9 ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(

72-  بول شينكمان، التعاون مع روسيا ليس عىل الطاولة بالنسبة لفريق ترامب، يو أس نيوز، 13 آذار 2017 )باإلنكلزيية(

73-  جاكوب شابريو، العالقات الروسية األمريكية يف 2017، جيوبوليتيكال فيوترشز، 30 كانون الثاين 2017. دونالد ترامب يسعى 
اىل صفقة كربى مع فالديمري بوتني، ذا إيكونوميست، 11 شباط 2017 )باإلنكلزيية(

74-  اوبري فيدرين، عامل العالقات الدولية اجلديدة ليس نظامًا، ترجمته عن لوموند الفرنسية صحيفة احلياة، 25 كانون الثاين 2017
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حصول حوادث بني اجليشني.75 وعلينا أن نتذكر أن كاًل من بوش وأوباما بدآ رئاستهما بتفاؤل كبري حول 
التعاون مع روسيا، ولكن رسعان ما اصطدم هذا التفاؤل بواقع تناقض املصالح.76 

إذًا، من املرجح حصول »تعاون سليب« رويس أمريكي بخصوص حماربة داعش يتضمن تنسيقًا ميدانيًا وتكتيكيًا 
وليس اسرتاتيجيًا. وهذا ما قد يستدعي تقسيم توافقي للجهد احلريب يف الرشق السوري - كأن تكون معركة 
الرقة بإدارة أمريكية ومعركة دير الزور بإدارة روسية- وحتديد مناطق نفوذ لكال الالعبني عىل أن جيري ذلك 

بشكل متدرج وفقًا للمعطيات امليدانية.  

4.3 “كانتونات األمر الواقع” بانتظار التسوية

نسيب  ترسيخ  يستوجب  قد  ما  وهو  كبرية  خطوات  سوريا  يف  السياسية  العملية  ختطو  لن  املنظور  املدى  يف 
)املنطقة  الكانتونات  السورية. وهذه  اجلغرافية  أمر واقع« عىل جممل  »كانتونات  احلايل من خالل  للستاتيكو 
فاعلة  حملية  إدارات  فيها  تبىن  أن  الروس،  وربما  األمريكيون،  هلا  يريد  درعا(  ريف  الرقة،  إدلب،  الكردية، 
لتكتسب املرشوعية وتعمل كأساس للمطالبة الحقًا بأكرب مقدار ممكن من الالمركزية. وهذه الكانتونات ال 

سيما احلدودية منها قد حتوز صفة »املناطق األمنة« كما يريدها ترامب.

وقد أوىص كسينجر، يف مقابلة مع ذا اتلنتيك، بخيار »الكانتونات« عىل نسق فدرلة البوسنة يف ظل اتفاقات 
واشنطن ودايتون، عىل أن يمنح الرئيس األسد بعدها فرصة سنة للخروج من احلكم، وذلك كله حتت رقابة 
الدول اخلارجية املهتمة.77 وحتدث الدبلومايس األمريكي السابق زملاي خليل زادة عن إمكانية العمل الرويس 
األمريكي املشرتك من أجل إنجاز اتفاق يف سوريا بحيث يبقى النظام حيكم املناطق اليت يسيطر عليها حاليًا 
حد  عىل  املعارضة«،  »قوى  هبا  متسك  اليت  املناطق  يف  كونفدرايل«  طابع  ذات  »وحدات  أسماه  ما  ينشأ  بينما 

تعبريه، وذلك إىل أن يتم التوصل إىل حل سيايس حيدد مصري الرئيس السوري بشار األسد.

راند  مركز  اقرتح  النار،  إطالق  وقف  استمرار  وضمان  طويل  وقت  إىل  بحاجة  السياسية  التسوية  أن  وبما 
األمريكي أنه ال بد من بناء وضعية سياسية مؤقتة جيري بناء التسوية عىل أساسها تدرجييًا ، وقد عرض يف سبيل 
ذلك أربعة خيارات: )1( المركزية خفيفة حمدودة، )2( إضفاء الطابع املؤسيس عىل السيطرة املحلية احلالية، 

75- دونالد ترامب يسعى اىل صفقة كربى مع فالديمري بوتني، ذا ايكونوميست، 11 شباط 2017 )باإلنكلزيية(

76- بول سامل، 3 سيناريوهات لسياسة ترامب جتاه الرشق األوسط، احلياة، 9 شباط 2017

اتلنتيك، 10  77- مقابلة هلرني كسينجر أجراها جيفري غولدبرغ، الفوىض العاملية والنظام العاملي: حماورات مع هرني كسينجر، ذا 
ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(
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النظام واألكراد  مناطق  تتمتع  التماثلية، حيث  ذايت كردي(، والالمركزية  الالمتاثلية )حكم  الالمركزية   )3(
واملعارضة السنية بدرجة متساوية من احلكم الذايت )خدمات أمن ورشطة(. وتوقع التقرير أن توافق روسيا 
عىل هكذا خيار يف حال تعذر التسوية بينما سرتفضه تركيا والسعودية كونه حيمي األسد يف دمشق والنفوذ 
اإليراين يف سوريا ويعطي األكراد حكمًا ذاتيًا. إال أن التقرير توقع ان من شأن هذا السيناريو أن يؤدي إىل 
اقتتال يف مناطق املعارضة ولذا دعا إىل رعاية أمريكية ودولية للحكم املحيل فيها لتهميش املتطرفني. ولضمان 
تثبيت خطوط القتال بني هذه املناطق يقرتح التقرير وجود ترتيبات وضمانات دولية عىل شكل قوات حفظ 

سالم.78 

وقد دعا أرون شتاين – الباحث املتخصص بالشأن الرتكي يف جملس العالقات اخلارجية - إدارة ترامب إىل أن 
ُتقنع األطراف املعارضة واحلكومة السورية وحلفاء الواليات املتحدة باحلل الذي تدعمه أمريكا وهو دولة 
المركزية يف سورية، متصلة جغرافيًا وموحدة مع وجود برملان وطين يف دمشق.79 ال تبدو هذه االقرتاحات 
اليت  األمنة  للمناطق  إطارًا  »الكانتونات«  تشكل هذه  فقد  ترامب.  إدارة  السائد يف  التفكري  منطق  بعيدًة عن 
يبحث عنها ترامب والذي قد يلجأ إىل نرش قوات خاصة لدعمها )املناطق( عىل األرض واستخدام الرضبات 
اجلوية وصواريخ كروز الستهداف طائرات اجليش السوري ومدفعيته بحال تعرضت هلذه املناطق، وهو ما 

وصفه أندرو جيه. تابلر  دينيس روس ب� »إسرتاتيجية أمريكية ذكية«.80

و دعا تابلر وروس إدارة ترامب إىل توفري أسلحة نوعية جديدة بكميات أكرب إىل املعارضة السورية اليت يتم 
التحقق من خلفيتها، فالسيطرة عىل األرايض تتطّلب قوة برشية، »ونظرًا للعدد املحدود لقوات نظام األسد 
وتنامي نفوذ املتطرفني، من املهم توفري الدعم للعنارص املتبقية من املتمردين غري اجلهاديني. غري أن مثل هذا 
الدعم سيفلح فقط إذا الزَتَمت الواليات املتحدة بمحاربة نظام األسد، وهو اخليار الذي سعى أوباما إىل جتنبه 
ومن غري املرجح أن يتابعه ترامب يف هذه املرحلة كما يبدو«. 81لكن يبدو ترامب أكرث حذرًا مما يعتقد الباحثان 

واللجوء نحو خيار حماربة النظام قد يصبح واقعيًا يف حال اهنيار التفاهم مع الروس فقط. 

78- جايمس دوبيزن، فيليب غوردن، جيفري مارتيين، خطة سالم من أجل سوريا )2(، مؤسسة راند، 2016 )باإلنكلزيية(

 2017 شباط  األمريكي،  اخلارجية  العالقات  جملس  السوري،  الشمال  يف  الرتكية  األمريكية  املصالح  بني  التوفيق  شتاين،  أرون   -79
)باإلنكلزيية(

80- أندرو جيه. تابلر ودينيس روس، اقرتاح سياسة لرتامب بشأن سوريا: كيف يمكن لواشنطن التوّصل إىل حّل للزناع، فورين آفريز،  
28  ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(

81- أندرو جيه. تابلر و دينيس روس، اقرتاح سياسة لرتامب بشأن سوريا: كيف يمكن لواشنطن التوّصل إىل حّل للزناع، فورين آفريز،  
28  ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(
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ويبدو أن روسيا يف ظل العجز عن انتاج تسوية شاملة قد تفضل أيضًا خيار كانتونات األمر الواقع، ولكن 
بعد تطهري جيوب املعارضة داخل »سوريا املفيدة«، وهو خيار مالئم للدولة السورية يف حال تم ضمان ثبات 
تنازالت مؤملة حاليًا، مع حماولة توسيع »سوريا  تقديم  من  تفاوض طويلة بدالً  القتال وبدء عملية  خطوط 

املفيدة لتضم مناطق يف الرشق السوري تضمن متاسًا ولو حمدودًا مع احلدود العراقية. 

يعتقد يزيد الصايغ من كارنيغي أن روسيا ستواجه حلظة احلقيقة يف العام 2017. وسيتعنّي عليها، تبعًا لذلك،  
أن تكون مستعدة إما للذهاب بعيدًا إذا ما أرادت إجبار نظام األسد عىل االنخراط يف العملية السياسية، أو 
حلمل عصاها عىل كاهلها والعودة إىل بلدها. صحيح أن املرجح أال تفعل ال هذا وإلذاك، لكنها يف الوقت 
ل أن تبقى عالقة يف قبضة الزتامات عسكرية ستكون غري مرتافقة مع اسرتاتيجية سياسية،  نفسه التستطيع حتمُّ
طاملا أسلمت هذه األخرية إىل األسد وإيران. والبديل األكرث عقالنية سيكون الرتكزي عىل إعادة تثبيت وقف 
النار وفرض آليات مراقبة فّعالة، عالوة عىل زيادة االتصاالت مع األجنحة السياسية والعسكرية يف املعارضة 
السورية، ومساعدة تركيا ووكاالت األمم املتحدة والرشكاء الدوليني اآلخرين عىل توفري اخلدمات األساسية 
وإصالح البىن التحتية يف املناطق اخلاضعة للمعارضة. وهذا قد ُيرّقي فرص صنع السالم، ويف أسوأ األحوال 

لن يرّض هبا.82

إال أن إدارة ترامب تواجه معضلة تركية عىل مستويني، مصري جبهة فتح الشام يف إدلب ودور األكراد. فكما 
ُارغمت تركيا عىل االنخراط يف مواجهة داعش وانتهاء تبادل املنافع يف الشهور األخرية، يبدو �أن تركيا تتجه 
يف عالقتها مع »جبهة فتح الشام« نحو سياق مماثل. فوجود اجلبهة يف إدلب يعيق تثبيت الستاتيكو فيها بشكل 
فتح  إليها. فوجود جبهة  السكان  وإعادة  املدنية  اإلدارة  تفعيل  واقع مع  أمر  »ككانتون«  كامل، واستقرارها 
الشام يرشعن اهلجمات الروسية واجليش السوري وحلفائه يف نقاط التماس من ريف الالذقية وصوالً إىل 

ريف حلب، وال سيما إذا قررت فتح الشام العودة لشن هجمات واسعة ضد القوات السورية وحلفائها.

ثالثًا، يبدو أن جبهة فتح الشام مرتابة من أن تلقى مصري داعش من ناحية عالقته برتكيا، وهذا ما سيدفع   
اجلبهة إىل إبداء مزيد من العدائية جتاه اجلماعات املحسوبة عىل أنقرة واليت تراها جبهة فتح الشام بمثابة تكرار 
لتجربة »الصحوات« يف العراق وبالتايل رأس رمح  ال بد من كرسه. وأخريًا، ستزتايد احلاجة الروسية األمريكية 
لتعزيز اهلجمات عىل »فتح الشام« ملنعها من االستفادة من اهنيار داعش. لكن من املرجح أن يسعى األمريكيون 
واألتراك لثمن من الرويس مقابل املسامهة يف القضاء عىل »فتح الشام«، فهل سيتفق بداية الرتكي واألمريكي 

عىل ثمن موحد؟ ثم هل سيكون الرويس قادرًا عىل تلبيته؟ 

82-  يزيد الصايغ، إىل أي مدى قد تذهب روسيا يف سوريا، مركز كارنيغي للرشق األوسط، 11 كانون الثاين 2017
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لواشنطن  فالسيناريو األسوأ  العالقة مع األكراد.  الرتكية – األمريكية األهم هي بخصوص  املعضلة  أن  إال 
يتمثل بقيام »قوات سوريا الديمقراطية« والقوات الرتكية بمحاربة بعضها البعض عوضًا عن حماربة داعش.  
إىل كون  الرقة، إضافة  إنجازات رسيعة ضد داعش وال سيما يف  إىل  احلاجة  ترامب يف ظل  إدارة  أن  ويبدو 
األكراد أكرث مرونة من األتراك وكذلك بسبب الطابع املحيل لقوات سوريا الديموقراطية، قررت أن تعتمد 
عىل هذه القوات بشكل أساس يف معركة الرقة. وعليه يبدو أن األمريكيني من املحتمل أن يسعوا إىل رعاية 
توازن تركي – كردي يف سوريا يقوم عىل أفضلية تركية يف الشمال الغريب )إدلب – جرابلس – الباب( وأفضلية 
العالية جتاه  الرتكية  السعي لن يكون سهالً يف ظل احلساسية  أن هذا  الشمال الرشقي لسوريا. إال  كردية يف 
األكراد، وباخلصوص مع استمرار املواجهات مع األكراد يف الداخل الرتكي املقبل عىل استفتاء شعيب يف شهر 

نيسان بخصوص حتويل النظام السيايس إىل نظام رئايس. 

ولذا دعا شتاين إدارة ترامب لالستمرار يف حماولة إعادة مياه العالقات مع تركيا إىل جمارهيا، مع االستمرار بعدم 
االعرتاف الرسمي بأي وجود حلزب االحتاد الديمقراطي يف أي مفاوضات سالم آتية حول مستقبل سوريا، 
وباملقابل مشاركة العرب املدعومني من تركيا. عىل أن تشجع إدارة ترامب عىل استئناف حمادثات السالم بني 
حزب العمال الكردستاين والسلطة يف تركيا؛ وتوسيع حمادثات السالم بني حزب العمال الكردستاين والسلطة 
الرتكية لتؤدي إىل وقف إطالق نار بني وحدات حماية الشعب الكردية والعنارص العربية والرتكمانية اليت 
تدعمها تركيا. وحيذر الكاتب من أنَّ جتاهل الواليات املتحدة للرصاع الكردي الرتكي يف سوريا يفيد روسيا 
سوريا  يف  االسرتاتيجية  مصاحلها  خلدمة  منه  االستفادة  ويمكنها  الرصاع  طريف  جانب  إىل  بذكاء  تلعب  اليت 

والناتو.83

 2017 شباط  األمريكي،  اخلارجية  العالقات  جملس  السوري،  الشمال  يف  الرتكية  األمريكية  املصالح  بني  التوفيق  شتاين،  آرون   -83
)باإلنكلزيية(
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5.  العالقة مع “إرسائيل”  

تتجسد مطالب ومصالح »إرسائيل« اجلوهرية اليت يّعول اإلرسائيليون فيها عىل مواقف داعمة ومساندة من 

إدارة ترامب يف: التصعيد بوجه إيران، تشديد الضغوط عىل حزب اهلل، نقل السفارة األمريكية إىل القدس، 

رفض  تشمل  اليت  التسوية  بشأن  اإلرسائيلية  املقاربة  دعم  االستيطان،  بخصوص  الدولية  الضغوط  احتواء 

واعتبار  باالستيطان  واالستمرار  الالجئني  عودة  رفض  حمدود،  ذايت  بحكم  واستبداهلا  الدولتني  حل  فكرة 

القدس عاصمة موحدة إلرسائيل، باإلضافة إىل استمرار الدعم العسكري لضمان التفوق النوعي اإلرسائييل 

يف املنطقة.

طبع االرتياب موقف »إرسائيل« جتاه ترامب أثناء احلمالت االنتخابية متوجسة من تشدده العرقي وأجندته 

املوضوع اإلرسائييل، وهو ال يعرف إال  فيما خيص  إيديولوجيًا  ترامب ليس  أن  اإلنعزالية. يضاف إىل ذلك 

لغة املصالح، ومن املمكن أن يأخذ قرارات جريئة بأي اجتاه يف ربع ثانية من تشتت االنتباه أو الغضب. وهو 

الثانية.84 من  اليهودي للرتشح لواليته  املال  يعّول عىل  انترص من دوهنا وال  فقد  إيباك،  متحرر من ضغوط 

ناحيته حث والرت راسل ميد اإلرسائيليني عىل عدم اعتبار ترامب »رجل إرسائيل«.

األمريكي  الدعم  أن  إىل  النظر  يلفت  معارف-  صحيفة  يف  االسرتاتيجي  املعلق   – ربابورات  عمري  أن  إال 

»إلرسائيل« ليس مرتبطًا هبوية احلزب احلاكم أو الرئيس بل يستند إىل قاعدة الدعم الشعيب األمريكي الواسع 

عىل  هام  تأثري  له  سيكون  »إرسائيل«  جتاه  ترامب  إدارة  لدى  دافئة  مشاعر  توفر  فإن  ذلك  ومع  »إلرسائيل«. 

وضعها االسرتاتيجي يف املنطقة. إن الدعم األمريكي »إلرسائيل« يف حال توفره سيجعل القوى اإلقليمية ترى 

طريق الوصول إىل قلب اإلدارة يف واشنطن يمر مرة أخرى عرب تل أبيب. إال أن ذلك ال ينفي كون ترامب 

ينظر بأفضلية املصالح األمريكية، وقد يقرر مزيدًا من التجاهل للرشق األوسط. ولكن باإلجمال فإن الفرص 
تفوق املخاطر من ناحية املؤسسة األمنية اإلرسائيلية، بحسب ما يرى ربابورات.85

ويعتقد روس أنه نظرًا إىل وضع املنطقة الراهن - حيث يبقى الفلسطينيون منقسمني أكرث من أي وقت مىض، 

ويميل اإليرانيون نحو التوّسع اإلقليمي، يف حني جيد السعوديون أنفسهم يف قلب »ثورة مقّنعة بوجه اإلصالح 

االقتصادي« - حيتاج احللفاء التارخييون للواليات املتحدة يف »إرسائيل« والدول العربية السّنية اآلن إىل أمريكا 

84- بن كسبيت، عامل دونالد، معاريف، 11 ترشين الثاين 2016. 

85- عمري ربابورات، ترامب جيد ألمن إرسائيل، إرسائيل ديفينس، 10 ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(
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الرئيس األمريكي ثالث سمات:  أن جيمع  بوجه عام  أكرث من أي وقت مىض.86 ويأمل اإلرسائيليون  قوية 
التعاطف، واإلدراك اجليد لقوى الرش يف املنطقة، واملوثوقية املضمونة كحليف )عسكري(. ويف حني أظهر 
اختبار  بعد  يتّم  مل  أنه  إال  األوسط  الرشق  تواجهها يف  اليت  »إرسائيل« واملصاعب  تعاطفًا صادقًا مع  ترامب 

العامل األخري، أي أن يكون حليفًا يمكن التعويل عليه.87 

مع  املنافع  تبادل  خالل  من  نفسه  حماية  قرر  األخري  أن  يبدو  ترامب،  إدارة  عىل  املكثفة  الضغوط  ظل  ويف 
املحافظني اجلدد واليمني املسيحي املتشدد، وهذا األمر يبدو أنه يدفع ترامب وفريقه نحو مواقف أكرث دفئًا 
عالقة  خالل  من  تراب  بإمكان  أن  يرى  ترامب  فريق  يف  البعض  أن  ويبدو  اإلرسائيلية.  للمصالح  ومراعاة 
اجيابية مع اللويب اإلرسائييل والقيادة اإلرسائيلية أن ُيقيد هجمات اإلعالم األمريكي الكثيفة ضده. وهذا ما 
الرصاع  من  األمريكي  املوقف  أّن  ترامب،  إدارة  بسياسات  التنبؤ  صعوبة  من  بالرغم  للتوقع،  البعض  يدفع 
الفلسطيين - اإلرسائييل قد يتعّرض لتغيريات كبرية يف موضوعات مثل االستيطان ونقل السفارة األمريكية 

إىل القدس واملفاوضات السياسية، وهو ما ستكون له تداعيات كبرية.88

ويف هذا السياق خاض بانون، كبري املخططني االسرتاتيجيني لرتامب، حملة دعاية عامة لتربئة نفسه من تهم 
معاداة السامية. ففي مقابلة مع صحيفة »وول سرتيت جورنال« األمريكية )19 ترشين الثاين 2016 ( أكد 
أنه »غري متسامح مع معاداة السامية، واملبادئ العنرصية لدى اليمني البديل«. وأكد أحد املوظفني اليهود يف 
موقع »بريتبارت«، اإلعالمي آرون كالين، أن بانون »مؤيد إلرسائيل وحمارب خلطاب الكراهية ضد اليهود 
يف أمريكا”. وكتب املعلق السيايس يف صحيفة »هآرتس«، بيرت بينارت، »إن بانون يف رصاعه ضد إيديولوجية 
»العاملية« يفتش عن حلفاء وطنيني يف العامل. لذلك حيب حزب االستقالل الربيطاين، واجلبهة الوطنية الفرنسية، 
الالجئني، وألن  الدويل، وألنه يرفض  القانون  ينتهك  نتنياهو  ملإذا؟ ألن  نتنياهو.  بنيامني  )بقيادة(  وإرسائيل 

سياساته اخلارجية شديدة الواقعية. فمعظم الرتامبيني حيبون »إرسائيل«، بحسب بينارت.89 

لألجندة  الدعم  قوة  تزيد  والنواب  الشيوخ  جمليس  عىل  اجلمهوريني  سيطرة  أن  ترامب  دوافع  إىل  يضاف 

اإلرسائيلية. ويف جملس الشيوخ وجملس النواب مشاريع قرارات بإدانة قرار جملس األمن بشأن املستوطنات 

86-  دينيس روس، ندوة بعنوان: الرئيس األمريكي اجلديد والرشق األوسط، معهد واشنطن، 15 ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(

87-  ديفيد هوروفيتس، ندوة بعنوان: الرئيس األمريكي اجلديد والرشق األوسط، معهد واشنطن، 15 ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(

88-  املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، السياسة املتوقعة إلدارة ترامب نحو الرصاع الفلسطيين – اإلرسائييل، 30 كانون الثاين 
2017

89- بدر الراشد، تقاطعات الصهيوينة ومعاداة السامية يف إدارة دونالد ترامب، العريب اجلديد، 20 كانون الثاين 2017
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اإلرسائيلية ودعوة األمم املتحدة للرتاجع عنها حتت التهديد بوقف دفع حصة أمريكا اليت تعادل 20% من 

موازنتها. ومرشوع آخر يبطل حق الرئيس املعطى له يف قانون 1995 بتأجيل نقل السفارة األمريكية إىل القدس 
ملدة ستة اشهر قابلة للتجديد بصورة مفتوحة. 90 

إىل ذلك يبدو أن إدارة ترامب جادة يف موضوع نقل السفارة، ومع ذلك ال يمكن أبدًا التكهن بالقرار النهايئ 
الذي سيتخذه ترامب يف هذا الصدد. لكن يف حال قرر ترامب امليض يف هذه اخلطوة فاملرجح أن جيري األمر 
يتم عمليًا قبل األول من حزيران  أن  نقلها ال يمكن  أن  للتخفيف من وطأته، خصوصًا  بخطوات متدرجة 
القادم، ألن أوباما وقع يف كانون األول 2016 التأجيل املعتاد منذ عام 1995 لقرار النقل ملدة ستة أشهر. 
ومن ضمن اخليارات املطروحة يف املرحلة التمهيدية للنقل أن يعيش السفري يف القدس وأن يعمل من السفارة 
القنصلية  يف  معنّي  مكتب  أو  فندق  يف  خاص  جناح  من  بالعمل  السفري  يقوم  أن  أو  أبيب،  تل  يف  األمريكية 

األمريكية يف القدس من دون نقل السفارة عمليًا.91 

وقد ظهر اقرتاح آخر يدعو أن يكون موقع السفارة يف القدس بوضوح غرب خط اهلدنة املحدد عام 1949، 
قيام  منذ  هبا  املسلم  اإلرسائيلية  للسيادة  خاضعًا  القدس  من  اجلزء  هذا  وكان   .1967 بخط  أيضًا  املعروف 
دولة »إرسائيل« احلديثة. واملدافعة عن ذلك بالقول إن القدس الغربية هي جزء طبيعي من »إرسائيل« وليس 
التفاوض عليها ضمن حل الدولتني.92 إال أن اخلطوة تثري قلقًا عميقًا لدى »إرسائيل« وحلفائها  من الوارد 
ملا يمكن أن تشكله من فرصة لتوتر كبري بني العاملني العريب واإلسالمي والكيان اإلرسائييل، ما دفع اليكس 
فيشمان لوصفها بأهنا بمثابة إطالقنا النار عىل »أرجلنا ونرتك للجيش معاجلة األرضار«.93 فهذه اخلطوة قد 
حتفز الغضب الفلسطيين وتؤجج االنتفاضة وتضعف السلطة الفلسطينية إىل حد يفقدها فرصة املشاركة يف 
املحور  لدى  كان  فإذا  واألتراك.  السعوديني  وُتحرج  املقاومة  حمور  خطاب  وُتعزز  املقرتحة،  التسوية  صيغ 
األمريكي نية يف حماولة إجياد تسوية مؤقتة فلسطينية إرسائيلية فإن خطوة نقل السفارة األمريكية إىل القدس قد 
ُتجهض هذه اخلطة، فهل يكون البديل أخذ خطوات أمريكية متهيدية ما دون نقل السفارة بانتظار استكشاف 

فرصة التسوية؟!

90- فكتور شلهوب، مأزق ترامب واالستخبارات، العريب اجلديد، 8 كانون الثاين 2017

91- املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، السياسة املتوقعة إلدارة ترامب نحو الرصاع الفلسطيين – اإلرسائييل، 30 كانون الثاين 
2017

92- عينات ويلف )عضو سابق يف الكينيست(، دليل حول كيفية نقل السفارة األمريكية اىل القدس، معهد واشنطن، منتدى فكرة، من 
دون تاريخ

93- اليكس فيشمان، اجليش اإلرسائييل ينتظر ترامب، يديعوت، 24 كانون الثاين 2017
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يف موضوع التسوية لوحظ اهتمام أمريكي واسع يف مراكز األبحاث جتاه هذه القضية، وإن كانت التوقعات  
تفيد بأن إعادة إطالق مفاوضات السالم بني الطرفني الفلسطيين واإلرسائييل لن يكون أولوية، عىل األقل يف 
األشهر األوىل، يف ظل الرتكزي عىل حماربة »داعش«، والتعامل مع إيران. إال أن مالمح املقاربة اجلديدة للتسوية 
تقوم عىل طرح جيعل من التسوية الفلسطينية اإلرسائيلية نتيجة لتفاهم عريب إرسائييل يتكتل بوجه إيران يف 
املنطقة.  فحصول التسوية اإلرسائيلية الفلسطينية  ينبغي أن يكون يف سياق بناء واشنطن لتحالفها التقليدي يف 
املنطقة مع حضور علين ل� »إرسائيل« فيه إىل جانب السعودية يف سياق املقاربة الصدامية مع إيران. مع اإلشارة 
إىل أن ترامب يواجه أيضًا معضلة أساسية تتمثل بانقسام اإلرسائيليني أنفسهم حول ما يريدونه من ترامب، 

هل يريدون حل الدولتني أم ال؟94 

ونرشت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا كشفت فيه أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب و مستشاريه يعّدون 
يف  وذلك  مرص،  و  السعودية  مثل  عربية  دوالً  تضم  الفلسطيين«  اإلرسائييل  »الزناع  أسماه  ملا  اسرتاتيجية 
بني  باالنقسامات  وتتجىل  روس  دينس  يرشحها  الظروف  هذه  الديناميكيات.  تغري  قد  جديدة  ظروف  ظل 
الفلسطينيني وبسبب العالقة الضمنية بني ما أسماه »السّنة العرب« و«إرسائيل« حتت عنوان مواجهة اهليمنة 
اإليرانية، ما يعين وجود فرصة أن يكون العرب مستعدين »للقيام باملزيد«. وأشار التقرير إىل أن املقاربة هذه 
ختتلف عن الفرضية املعاكسة اليت اعتمدتها إدارات أمريكية سابقة مثل إدارة أوباما، واليت تقول إن عىل الكيان 
التوصل إىل السالم مع الفلسطينيني وأن ذلك سيؤدي بدوره إىل »سالم مع العامل العريب«.  اإلرسائييل أوالً 
ولفت التقرير إىل أن نتنياهو يرّوج منذ فرتة لالسرتاتيجية اليت تعتمد عىل بناء عالقات مع  دول مثل السعودية 

بدالً من الرتكزي عىل ما يسمى »التسوية اإلرسائيلية الفلسطينية«.

كذلك أشار تقرير ملجلة “Politico”  إىل أن من بني أصدقاء »كوشنري« صهر ترامب رجل الدين اليهودي 
وضع  يؤيد  ال  وبوتاتش  منه.  االستشارة  يأخذ  كوشنري  يزال  ال  الذي  بوتاتش  شمويل  املتطرف  األمريكي 
أولوية عىل ما يسمى »السالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني« يف الوقت الراهن بل عىل العالقات بني الكيان 
اإلرسائييل وبعض الدول العربية، فالرتكزي »جيب أن ال يكون عىل »إرسائيل« والفلسطينيني، ويمكن إلدارة 

األمريكية أن تصنع التاريخ من خالل حتقيق السالم بني »إرسائيل« ودول اخلليج«. 

الوقت  يستغل  فيما  الدولتني  للتملص من حل  كاملة ويسعى  تسوية  بإنجاز  له  نتنياهو ال مصلحة  أن  يبدو 
تل  إىل  ترامب  ديفيد فريدمان، سفري  لتحسني ظروف إرسائيل عىل األرض وتوسعة االستيطان. وقد أشار 

الثاين  كانون  العدد 13941، 28  األوسط،  الرشق  بوست، نرشته  واشنطن  أمريكا؟  من  »إرسائيل«  تريد  ماذا  اغناتيوس،  ديفيد   -94
2017
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أبيب وهو من أبرز املدافعني واملنحازين بالكامل إىل »إرسائيل«، أن ترامب »سيحرتم قرار إرسائيل فيما خيص 
السماح بإقامة دولة فلسطينية من عدمه، فهذا قرار إرسائييل ونحن سنحرتمه«. وطلب وزير التعليم اإلرسائييل 
نفتايل بينيت أثناء لقائه مع ثالثة من فريق عمل ترامب أن ال تتبىن اإلدارة األمريكية اجلديدة فكرة حل الدولتني 

بل أن تبحث خطته بخصوص إقامة حكم ذايت للفلسطينيني عىل أجزاء من الضفة الغربية. 

ذاته يف  الوقت  الفلسطينيني دولة وُتسهم يف  انجاز تسوية مؤقتة ال متنح  ُتركز اجلهود عىل  أن  ُيحتمل   ولذا 
العريب  املوقف  استغالل  إمكانية  إىل  كيسينجر  أشار  وقد  املقاومة.  حمور  بوجه  إرسائييل«  »عريب  حتالف  بناء 
اإلرسائييل املتقاطع عىل العداء إليران وداعش لدفع العرب نحو رعاية عملية سالم جديدة حتسن مستوى 
عيش الفلسطينيني بقدر املمكن وربما متنح الفلسطينييني »شبه سيادة« واستقالل أمر واقع من دون قيام دولة 
باملعىن القانوين.95 فهناك تعويل إرسائييل كبري، بحسب معهد واشنطن، عىل جهود عربية للدفع نحو اما نحو 
حل مؤقت وإما رعاية تسوية، وذلك كجزء من حاجة األنظمة العربية للتحالف مع »إرسائيل« بوجه إيران.96

يف  ممكن  العربية  الدول  من  غطاء  تأمني  كان  إذا  ما  ملعرفة  رسًا  النبض  جّس  إىل  روس  دينس  يدعو  كذلك 
ملجّرد  غطاء  إىل  الفلسطينيون  حيتاج  حيث   - العرب  إىل  بحاجة  اجلانبنينْ  أن  املفارقات،  ومن  املفاوضات. 
عىل  قادرون  وحدهم  العرب  أن  اإلرسائيليون  يعتقد  حني  يف  يشء،  أي  عن  التنازل  عن  ناهيك  التفاوض، 
التعويض عن أي تنازالت يقدموهنا إىل الفلسطينيني. ويشري إىل أن اإلرسائيليني والعرب لن يسلفوا ترامب 
موقفًا يف التسوية ما مل يثبت مصداقيته بخصوص مواجهة إيران. ثم ال بد من البدء بتبديد متبادل للشكوك 
وإظهار أن التغيري ممكن. عىل سبيل املثال، يمكن لإلرسائيليني تبديد شكوك الفلسطينيني عرب اإلعالن عن 
عدم وجود سيادة إرسائيلية رشق احلاجز األمين وأن »إرسائيل« لن تبين بعد اآلن ]مستوطنات[ خارج الكتل 
مساعيها  وإهناء  ب�«إرسائيل«  االعرتاف  عرب  مكافئ  بعمل  القيام  الفلسطينية  للسلطة  ويمكن  االستيطانية. 

الرامية إىل نزع الرشعية عنها يف كافة املحافل الدولية. 97

اتلنتيك، 10  95- مقابلة هلرني كسينجر أجراها جيفري غولدبرغ، الفوىض العاملية والنظام العاملي: حماورات مع هرني كسينجر، ذا 
ترشين الثاين 2016 )باإلنكلزيية(

السيايس  املرصد  إرسائيل،  من  نظر  وجهات  األوسط:  والرشق  ترامب  الرئيس  رابينوفيتش،  هنغيب و إيتمار  تساحي  مثال،  انظر   -96
2756، 2 شباط 2017 

97- دينيس روس، كيف يمكن أن يفاجئ ترامب العامل بإحالل السالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني؟ واشنطن بوست، 30 ترشين 
الثاين 2016 )باإلنكلزيية(
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يف سياق جهود التسوية هذه، يبدو من غري املستبعد أن يلجأ ترامب إىل إتاحة املجال لدور رويس يسمح بتعزيز 
الوساطة األمريكية وتقديم مغريات ل� »إرسائيل« وأيضا من باب تسليف بوتني موقعًا يف الرشاكة جيهد األخري 

للحصول عليه من باب الظهور كقوة راعية لالستقرار. 

أما فيما يتعلق بحزب اهلل فاإلشارات األولية تظهر موقفًا أمريكيًا مالئمًا متامًا للمصالح اإلرسائيلية. فسواء 
من ناحية خوض مواجهة ايديولوجية مع ما ُيسمى »اإلسالم الراديكايل« أو من ناحية إضعاف إيران وحمورها 
التفوق اإلرسائييل، أو  أو تأمني  السوري،  املوقف  من دون االنخراط يف مواجهة مبارشة معها، أو إضعاف 
ترامب مصلحة مبارشة يف مضاعفة الضغوط عىل حزب اهلل. مع اإلشارة  السعودي، إلدارة  املوقف  جماراة 
إىل وجود حملة دعائية واسعة ومنظمة هبدف إغواء ترامب للميض يف هذه املقاربة العدائية.98 حاجج ديفيد 
غاردنر أن احتمالية موافقة إدارة ترامب عىل قيام »إرسائيل« بحملة عسكرية ضد حزب اهلل ستزتايد. يعمل 
منطق غاردنر بناء عىل أنه يف ظل الوقائع الصلبة مع إيران والتنامي املزتايد لتسلح حزب اهلل وخطورته ووزنه 
يف حمور املقاومة،99 يكون من األفضل جتنب مواجهة عسكرية مبارشة مكلفة مع إيران، وعوضًا عن ذلك يتم 

استهداف حزب اهلل.100 

عىل  نرشت  مقالة  املعروف “Colin Clarke” و “Chad Serena” يف  »راند«  معهد  يف  الباحثان  اعترب  املثال  سبيل  عىل    -98
موقع “National Interest”  ان املكاسب اليت حققها حزب اهلل جراء مشاركته باحلرب السورية تفوق مكاسب اي طرف آخر هبذا 
الزناع. وبناء عليه اعترب الكاتبان ان وضعية حزب اهلل ستتعزز داخل لبنان واملنطقة، وان احلزب قد عزز مكانته كالعب عىل صعيد الرشق 

األوسط.

99- خلص التقدير اإلسرتاتيجي إلرسائيل لعام 2016 -2017 الصادر عن معهد دراسات األمن القومي إىل أن حزب اهلل ال يزال 
يتصّدر سّلم التهديدات بالنسبة إلرسائيل تليه كل من إيران وحركة حماس. واعترب عاموس يدلني مدير املعهد: »أن حزب اهلل هو بالفعل 
التهديد التقليدي العسكري األقوى عىل إرسائيل، ال حماس وال داعش، بل حزب اهلل املنظمة اليت متلك آالف الصواريخ اليت تصل إىل 

تل ابيب« مضيفًا إن »لدى حزب اهلل دفاعًا جويًا متطورًا حصل عليه من روسيا، ليس مبارشة بل من سوريا بتمويل إيراين”. 

100- دايفيد غاردنر، عدوانية ترامب ضد ايران من الصعب أن تتحول اىل أفعال، فاينانشيل تايمز، 15 شباط 2017 )باإلنكلزيية(
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خامتة

ستسعى إدارة ترامب إلعادة انتاج االنقسام احلاد بني حمورين داخل املنطقة، وهو ما يستوجب تعزيز »التحالف 
التقليدي« األمريكي )ناتو عريب أو »إسالمي«( لتنفيذ سياسة »احتواء صلب« بوجه حمور املقاومة. وبناء عليه 
النووي وتفريغه يف  االتفاق  إيران، وإضعاف  أحادية مشددة عىل  لفرض عقوبات  تعود واشنطن  ان  ُيتوقع 
سعي العادة التفاوض عليه، وحماولة تطوير النفوذ األمريكي يف العراق، وتشديد الضغوط املالية والقانونية 

والسياسية عىل حمور املقاومة.101

 هذا التصعيد األمريكي يستدعي صياغة تفاهم حول اخلطوط العريضة مع األتراك والسعوديني واالرسائيليني. 
والنجاز ذلك ال بد من حتقيق توافقات ومقايضات يف ثالثة ملفات إقليمية أساسية، سوريا واليمن والتسوية 
اإلرسائيلية الفلسطينية. السعودية معنية بتطوير الدور األمريكي يف اليمن وتأمني غطاء لعملية انتقال السلطة 
داخل اململكة، فيما تركيا مسكونة هباجس احلرب السورية وكبح طموحات األكراد فيها وحفظ دور وازن 
يف أي مسار سيايس،102 وثم دفع األنظمة العربية نحو تبين مبادرة سالم والزام الفلسطينيني هبا برشط أن ال 

تؤدي نحو »حل الدولتني« يف املدى املنظور. 

إال أن هذه اجلهود العادة بناء جبهة صلبة بوجه حمور املقاومة تعرتهيا عدة عقبات، أبرزها أن يلزتم ترامب 
باجتاهه األسايس املرتكز عىل اإلنكفاء عن السياسات الدولية املرهقة والعالية اخلطورة، وتبين تعريف ضّيق 
للمصالح القومية األمريكية،103 مع استمرار احلذر من االنخراط يف حروب كبرية واخلروج من فكرة »بناء 
االمم«.104 كما أن مأزق االنقسام األمريكي الداخيل العميق سيعزز من سمة الرتدد يف السياسة اخلارجية. كل 

101-  عىل سبيل املثال، دعا أديب فرحية، عضو بارز يف اللويب اللبناين األمريكي، ترامب لالستمرار يف الضغط الدويل بخصوص تطبيق 
القرارين 1559 و1701، والعمل لوقف التدخل اخلارجي يف لبنان وإعادة لبنان اىل اولويات السياسة اخلارجية األمريكية. أنظر أديب 

فايز فرحية، ماذا عىل اللويب اللبناين أن يفعل يف عهد ترامب، النهار، 12 ترشين الثاين 2016

102- ان مرحلة توكيل تركيا بتظهري ورعاية »االسالم املعتدل« انتهت، وال يرى ترامب اسالما معتداًل وبديل ترامب هو دور تركي يف 
مواجهة ايران، وهو ما سيتطلب من أردوغان تغليب مشاعر »السلطنة« عىل ميول »االخونة«. أنظر مصطفى اللباد، ترامب واردوغان 

واحللقة املفقودة، السفري، العدد 13520، 21 ترشين الثاين 2016

103- شدد الباحثان آرون ميلر وريتشارد سوكولسكري يف مقالة نرشت عىل موقع “National Interest”  عىل أن السياسة احلكيمة 
يف  السعودية  األجندة  مثل  احللفاء  اجندات  دعم  عن  واالبتعاد  إقليمية  نزاعات  إىل  االنجرار  بتجنب  تكون  اجلديدة  األمريكية  لإلدارة 

اليمن، عندما يكون ذلك مرضًا باملصالح األمريكية.

104- رّصح ترامب يف مقابلة أنه جيب أن ال نحمل عبء »بناء االمم«، واحتالل العراق كان  واحدًا من أعظم أخطاء هذا البلد واخلروج 
منه مل يتم بالشكل الصحيح مما أدى لظهور داعش )مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، 23 ترشين الثاين 2016(.
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ذلك يرجح أن يتىب ترامب هنجًا انتهازيًا مع السعودية بما قد يمنع إنجاز رشاكة مكتملة بل توافقات حول كل 
قضية بقضيتها، ما يعين أن العالقة لن متاثل رشاكة اسرتاتيجية مضمونة وموثوقة ومؤكدة سلفًا بل تفاوض 

دائم وفق مسار مرتدد وغري مستقر. 105

املتشدد  اليمني  املتعارضة ونفوذ  العميقة  الداخلية  والتأثريات  مواقفه  ترامب، واضطراب  نمط شخصية  إن 
وسطوة اجلرناالت دخل ادارته تدفع برتامب نحو مقاربة عدائية جتاه االسالم كدين ومتصاحلة علنًا وبشكل 
فظ مع األنظمة القمعية يف املنطقة106 وسياسات شديدة االنتهازية واألحادية. وبالتايل يمكن توقع أن تشهد 
حقبة ترامب تراجعًا مهوالً يف القوة الناعمة األمريكية يف العامل االسالمي بعد سنوات من صعودها امللحوظ يف 
ظل أوباما، واهزتاز التحالفات األمريكية عرب ختريب العمل املتعدد األطراف، واضعاف التحالف الغريب،107 
واشتداد التنافسات مع الصني اليت ستجد نفسها مكرهة عىل تطوير مصاحلها وأدوارها يف الرشق األوسط. 
إال أن شخصية ترامب وتركيبة فريقه وحتالفاته واللحظة الدولية ترتك جماالً غري مسبوق للغموض واالرجتال 

والالعقالنية والتقلب، وبالتايل لكل السيناريوهات اخلطرة املحفزة بحس املقامرة واملغامرة واملعاندة. 

105- عىل السعودية أن تستعد لبعض املفاجآت اليت قد تربز عىل األرجح عىل شكل خطابات سلبية ُتصدرها إدارة ترامب. ويف هناية 
املطاف، حتتاج اململكة إىل إقامة حتالف من الدول السّنية ليكون حصنًا منيعًا يف وجه ترامب إذا ما اختذ مقاربًة معادية للسّنة. أنظر: جمال 

خاشقجي، ندوة بعنوان: الرئيس األمريكي اجلديد والرشق األوسط، معهد واشنطن، 15 ترشين الثاين 2016

106-  الديموقراطية وحقوق االنسان لن تكون يف مركز متقدم يف أجندة ترامب ولن تقف عائقًا أمام التعاون مع أردوغان باعتباره قائدًا 
قويًا. أنظر عمر تاشبينار، مدير مرشوع تركيا يف معهد بروكينغز، جملة شؤون دولية، عدد كانون الثاين – شباط 2017، ص.24- 29، 

ص.27

107- وزير اخلارجية االملاين، »علينا أن نعد انفسنا لسياسة خارجية أمريكية ال يمكن التنبؤ هبا، وأن نستعد لوضع تكون فيه أمريكا مهيأة 
الختاذ قرارات منفردة.« كما توقعت الفورين بولييس ان خيوض ترامب »حرب عمالت« ليس ضد الصني فحسب بل ضد املانيا أيضًا 
اليت اصبحت الرشيك التجاري األول للواليات املتحدة عام 2015 وذلك الضعاف املزايا التنافسية لالقتصاد االملاين وتقليص حجم 

الفائض التجاري. نقال عن جريدة االخبار، حرب ترامب املالية عىل املانيا قد تدمر االحتاد األورويب، العدد 3098، 6 شباط 2017
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