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للوالیات المتحدة وتسارع العدید من القادة حول العالم بتھنأة  45تم انتخاب دونالد ترامب الرئیس الـ 2016تشرین الثاني  8في 
الرئیس المنتخب الجدید لنصره في االنتخابات. إال انھ وبعد عام ونصف من الحملة االنتخابیة ھناك الكثیر من االسئلة المتعلقة 

وجھة نظر ترامب تجاه السیاسة الخارجیة بشكل عام وتجاه الشرق األوسط بشكل خاص. تُوضح ھذه المقالة كیف  ومازالت حول
من الممكن ان تبدو السیاسة الخارجیة المریكا في المنطقة في السنوات األربع القادمة وذلك من خالل التركیز على وجھة نظر 

ر للعیان تتسم باالنعزالیة المتمركزة على الداخل وھذه الصورة منبثقة بشكل ترامب حول أربع قضایا رئیسیة. الصورة التي تظھ
رئیسي من نتائج ملموسة على المدى القصیر تربط مابین افضلیة للشؤون الداخلیة و تشكیك حاد حول االنخراط بالشؤون الخارجیة 

تخابیة فیما إذا كان ینوي أن ینمي المصالح الوطنیة ومع ذلك فان ترامب مجبر على األغلب أن یقدم اعترافات مھمة حول وعوده االن
 .للوالیات المتحدة في المنطقة وبشكل خاص األمن القومي

 

 صفقة ایران

لقد وعد ترامب مراراً وتكراراً أن یتخلص من صفقة السالح النووي المعقودة مع ایران وفي الحقیقة فقد ذكر ترامب بأن األولویة 
كك من الصفقة الكارثیة مع ایران ولكنھ بعد ذلك اصبح یخفف من وطأتھ على األمر ذاكراً بأنھ یُفضل رقم واحد لدیھ ستكون بالتف

 أن یُعید التفاوض في بنود الصفقة. ومن ھنا نطرح سؤالین: ھل یستطیع ترامب أن ینھي الصفقة؟ وھل سینھیھا؟

ووزیر الخارجیة محمد ظریف بأن االدارة المستقبلیة  كاجابة النتصار ترامب في االنتخابات قال الرئیس االیراني حسن روحاني
المریكا ینبغي أن تمتثل لاللتزامات الخاصة بالصفقة النوویة المتعددة االطراف وبأنھ الیمكن أن تُقلب الصفقة بقرار حكومة واحدة. 

الجدید ترامب یستطیع بالحقیقة أن بما أن الصفقة ُمصاغة كاتفاق تنفیذي یسمح بتجاوز الكونغرس الُمعادي فان الرئیس االمریكي 
یستخدم سلطتھ التنفیذیة لینسحب من الصفقة وإعادة فرض العقوبات االمریكیة ولكن الصفقة المتعددة االطراف تتضمن ستة دول 

یتبعوا  اخرى باالضافھ الى االتحاد االوروبي واألمم المتحدة والذي الیمكن فیھ الرئیس االمریكي المنتخب الجدید أن یُجبرھم أن
خطاه. وفیما إذا لم یتبعوه فھنا ستخاطر امریكا كونھا ستنعزل وستضع نفسھا في موقع التستطیع فیھ أن تستفید من الصفقة وال أن 

 .تفرض نظام متماسك وشدید من العقوبات على ایران

لصعید الدبلوماسي والسیاسي في الساحة باالضافة الى ذلك فان الغاء او اعادة التفاوض حول االتفاقیة سیكون ذو تكلفة كبیرة على ا
الدولیة حیث انھ سیُحبط الحلفاء والمنافسین على السواء وسیُدمر مصداقیة امریكا في االلتزام باالتفاقیات الدولیة التي یتفاوضون 

ي اتسیاسملخص 
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ي يت  الرئ�س التا�ي للوال�ات المتحدة االم��ك�ة دونالد ترمب صع��ة ترجمة خطاباته االنتخاب�ة حول س�استه الخارج�ة الئ�
�
بعها سيواجه ق��با

افات مهمة.  ق األوسط ا� معط�ات س�اسات�ة وا�جاب�ة. لذا فهو ع� األغلب مج�� أن �قدم اع�� ي ال��
 �ن
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www.meri-k.org 

أربع قضایا رئیسیةالسیاسة الخارجیة لترامب في الشرق األوسط:   

http://www.meri-k.org/
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ن تنتھك بنود الصفقة وذلك علیھا ویبرمونھا. من ھنا فمن الوارد جداً أن االدارة القادمة المریكا ستبحث عن طرق تُثبت فیھا أن ایرا
 .بدالً من أن تُلغي أو تُعید التفاوض في الصفقة كلیاً وبذلك تكسب دعم الدول االخرى اللغاء الصفقة

 

  الصراع ضد تنظیم الدولة االسالمیة في سوریا والعراق

مب وبینما نجد أن ترامب یُعارض ستبقى الحرب ضد تنظیم الدولة االسالمیة في مقدمة اولویات الوالیات المتحدة تحت رئاسة ترا
الوجود العسكري المریكا في الساحة فانھ مایزال یحتاج أن یبتكر استراتیجیة طویلة المدى تتجھ ببساطة الى أبعد من قصفھم للتنظیم. 

یطر االن على یبدو أن الرئیس االمریكي المنتخب الجدید یُرید أن ینفصل من العراق بشكل تام حیث انھ وكما یقول ان "ایران تُس
العراق وقد صرفنا ترلیونین دوالر على العراق وخسرنا االالف من األرواح ولدینا جنود جرحى ولیس لدینا أي شيء، نحن حتى 

  ."النستطیع أن نذھب الى ھناك وكل مرة نُعطي فیھا معدات الى العراق فان أول ماتنطلق ُرصاصة في الھواء فانھم یفرون

تجاه الحكومة العراقیة مغایر تماماً لمدحھ للقوات الكردیة وبادالئھ بالحاجة الى قوات بریة لمحاربة تنظیم إن رأي ترامب السلبي 
الدولة االسالمیة فانھ ینوي أن یحشد الدعم وبشكل ممیز للمجموعات الكوردیة التي تُقاتل تنظیم الدولة االسالمیة في سوریا والعراق. 

المقاتلین األكراد وبأنھ سیُزید دعم الوالیات المتحدة قائالً "یجب أن نُسلح األكراد...لقد أثبتوا قام ترامب وفي عدة مقابالت بمدح 
 ."بأنھم األكثر اخالصاً لنا ولدیھم قلوب كبیرة، وھم مقاتلون اُشداء وینبغي أن نعمل معھم أكثر

الدعم العسكري المتزاید لألكراد دون بغداد حیث أنھا  لیس واضحاً فیما إذا كان ترامب قد اخذ بعین االعتبار النتائج التي تتأتى من
سوف لن تُسبب فقط احتكاكاً بین الشركاء المتعاونین وانما معظم األراضي الُمسیطرة من قبل تنظیم الدولة األسالمیة بعیدة ایضاً 

من قبل الوالیات المتحدة في عن المناطق الكوردیة وبالرغم من تعبیر ترامب المحبط بخصوص تریلیونات الدوالرات المصروفة 
العراق والعائد المنخفض الظاھر من ھذا االستثمار ففي الحقیقة ان رؤیتھ الیران وارثائھا بأنھا "تُسیطر على البلد ]اي العراق[" 

ً عن ذلك فان حقیقة التكالیف الغارقة فیھا ا مریكا یقترح بأن التملص الكامل سوف لن تكون السیاسھ الُمفضلة لدیھ بل وعوضا
 .والمربوطة بالعراق تعني أن ترامب یرغب باالستمرار في دعم بغداد عسكریاً ومالیاً وبشكل كبیر وبشروط أكثر شدة

 

 اسرائیل

ان موقف ترامب حیال اسرائیل یبدو معارضاً كلیاً السالفھ من الرؤوساء وفي الحقیقة إذا ماقِدم ترامب على تنفیذ وعوده االنتخابیة 
س السیاسة الخارجیة المتبعة في الوالیات المتحدة والمتأصلھ لعقود. على سبیل المثال وعد ترامب أن یقر بالقدس فانھا ستسیر عك

كعاصمة السرائیل وبأن ینقل السفارة االمریكیة من تل ابیب الى القدس. وبھذا سارع نتنیاھو الى االتصال بالرئیس المنتخب الجدید 
السرائیل وبالرغم من أن ترامب نفسھ یرغب أن یرى فیما إذا كانت ھناك إمكانیة للتفاوض على  وتھنئتھ ومناداتھ بالصدیق الحقیقي

السالم فانھ الیُدین مسألة بناء اسرائیل للمستوطنات في األراضي المستعمره والیُفكر أیضاً أن تكون ھناك مھلة خالل التفاوضات. 
اسرائیل أن تستمر بالمضي وینبغي أن تستمر في التقدم الى األمام. كال على سبیل المثال في مقابلة لھ قال ترامب "ینبغي على 

 ."الأعتقد أنھ ینبغي أن تكون ھناك مھلة

وبالتالي أشاد وزیر التعلیم المتشدد السرائیل نفتالي بینت بانتخابات ترامب معتبراً إیاھا نھایة للحل الخاص بالدولتین في حین دعا 
 .اكونز مباشرةً لبناء مستوطنات أكثر في الجناح الغربي وزیر العلوم االسرائیلي اوفیر

 

 افغانستان

إن رأي ترامب تجاه افغانستان یعد انعزالیاً بشكل واضح وذلك تماشیاً مع وجھات نظره تجاه العراق. فبالرغم من ان الحرب في 
ترامب كان یدعو باستمرار لسحب كامل افغانستان حصل على اھتمام ضئیل من قبل كال المرشحین خالل الحملة االنتخابیة فان 

أشار الى افغانستان على انھا "كارثة كلیة  2012أذار  12للقوات االمریكیة وفي شریط فیدیو قصیر محمل على الیوتیوب بتأریخ 
بة اخرى كاملة" وذلك قبل أن یجادل بمسألة "أنھ ینبغي أن تُصرف األموال على بلدنا ... دعونا نخرج من افغاستان". وفي مناس

غرد قائالً "دعونا نخرج من افغانستان. إن جنودنا یتم قتلھم على ایدي األفغان الذین ندربھم ونبذر  2013كانون الثاني  11حدیثاً في 
  ".البالیین ھناك. ھذا ھراء! لنعید بناء الوالیات المتحدة األمریكیة
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. باألضافة الى 2001ن على أراضي أكثر من أي وقت سابق منذ مع تدھور الموقف األمني بمرور الوقت، تُسیطر قوات طالبان األ
 15ذلك فان المنظمات االرھابیة كالقاعدة وتنظیم الدولة األسالمیة قد بدأوا بالحصول على موطئ قدم جدید في البلد وبعد أكثر من 

ً من بدء الحرب مازالت القاعدة تملك مرافق تدریبیة في البلد. بما ان سحب الجیش ق بیل أن تكون الحكومة المحلیة مستعدة عاما
جندي امریكي منتشر في البلد حتى نھایة مدة حكمھ  8400لتسلم زمام األمور یعد خطراً فان الرئیس اوباما كان قد وعد بابقاء 

ان وترك األمر لخلیفھ لعمل تقلیالت اخرى. لقد عبر ترامب عن رغباتھ بشكل واضح ولكنھ إن كان مصراً على سحب القوات ف
الوالیات المتحدة ستحتاج أن تعمل بشكل أقرب مع ایران وكما عملوا بھ من قبل. لذا ینبغي على الرئیس المستقبلي ترامب أن یناور 
بشكل حذر من أجل أن یخفف الصدام بین الرغبة في "االنفصال" أو اعادة التفاوض في مسألة صفقة ایران ورغبتھ في ترك 

 .افغانستان

 

  السیاسي المجرد من التقدم المباشر العالم الجغرافي

لیس من السھل على ترامب أن یوازن بین رؤیتھ االنعزالیة الخاصة باالبتعاد عن شؤون العراق واالنسحاب من افغانستان وأھدافة 
تؤسس  السامیة طویلة األمد حیال تطویر األمن القومي االمریكي ومحاربة االرھاب. تستطیع امریكا أن تنسحب فقط إذا كانت

وتحافظ على عالقات قویة مع الشركاء المحلیین وھذا األمر الیتطلب فقط مزیداً من الوقت وإنما الى إقامة عالقات متوازنة ودقیقة 
في المنطقة بما فیھا عالقات امریكا مع دولة اسرائیل وكذلك مع األكراد في العراق وسوریا. باألضافة الى ذلك فان ھذا األمر محل 

أنھ أن یُطیح برغبتھ في الغاء صفقة ایران لذا یحتاج ترامب أن یُدلي باعترافات بخصوص وعوده االنتخابیة. على الرغم تھدید من ش
من أنھ سیكون سھالً ومغریاً بالنسبة الیھ أن یُكثف دعمھ وبشكل غیر مشروط السرائیل إال ان ھذا سیعزل امریكا من المنطقة وذلك 

 .نتجة عن ذلك تقویض وھدم لألھداف الطویلة المدى في الحرب ضد االرھابمن خالل ابعاد شركاء اخریین م

أما بالنسبة للكورد في العراق فمن الممكن أن یكون مغریاً لھم أن یركبوا موجة الدعم الترامبیة على أكمل وجھ ذلك ألنھا قد تساعد 
ا یقیظین للمخاطر ویوازنوا عالقتھم مع الوالیات في دفع ھدفھم الخاص باالستقالل. ومع ذلك على الكورد في العراق أن یكونو

  المتحدة بحذر وذلك لتجنب االحتكاك مع الممثلین االقلیمین االخرین كتركیا وایران والسعودیة العربیة وبغداد.
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