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سياسة ترامب في الشرق األوسط :أرباح قصيرة األجل ..وكوارث مستقبلية!
م���ر العام األول من رئاس���ة دونالد ترامب ،ما يتيح فرص���ة منطقية لتقييم
سياسة اإلدارة في الشرق األوسط .وقد يكون عام واحد طويل بما فيه الكفاية
للبدء في تمييز بعض اآلثار المنهجية لسياس���ات اإلدارة الجديدة .وقد تبدو
المهمة غير معقولة لتقييم الرئيس ترامب وفق خطابه في الحملة االنتخابية،
نظرا لما للخطابات من س���معة سيئة بالنسبة للوعود الكبيرة التي ال تنفذ .بيد
أن���ه بالنظر إلى ما وعد به خالل حملة الرئاس���ة ،العام  ،2016فقد أظهر  -حتى
لو لم يعلن ذلك تماما  -سلس���لة من المواقف المتسقة إلى حد ما فيما يتعلق
بالشرق األوسط.
وكم���ا هو الح���ال مع العديد م���ن مواقف الرئيس السياس���ية ،يمكن وصف
الفلس���فة الكامنة وراءها على أنها «محو خطى أوباما» .ووصف ترامب سياسة
سلفه في الشرق األوسط بأنها «كارثة» ،واتهم الرئيس باراك أوباما بـ«ممارسة
الضغط على أصدقاء الواليات المتحدة ،وفي هذا السياق ،انتقد ترامب بشدة
دعم اإلدارة السابقة للربيع العربي ،قائال إنه سيواصل العمل على الحفاظ على
«االستقرار اإلقليمي ،وليس التغيير الجذري» في الشرق األوسط .واعتبر نهج
أوباما مع األصدقاء واألعداء  -على حد سواء  -بمثابة سوء تقدير استراتيجي.
وبالنس���بة لـترامب ،تعد صياغة سياس���ة أميركية ناجحة في المنطقة أمرا
بس���يطا؛ حيث تتطلب تقديم دعم غير محدود لألصدقاء ،والعداء المس���تمر
م���ع الخصوم .وكج���زء من هذا النهج  -أبيض أو أس���ود  -أكد ترامب على أربعة
أهداف ملموسة:
 -1هزيمة سريعة لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسورية.
 -2تعزيز الشراكات اإلقليمية التقليدية ألميركا.
 -3التدقيق على دور إيران اإلقليمي المتنامي ومواجهته.
 -4التفاوض على اتفاق س�ل�ام بين اإلس���رائيليين والفلسطينيين من خالل
«صفقة القرن».
وظهرت هذه األهداف ف���ي خطاب الرئيس في أيار  2017في الرياض ،حيث
يمكن القول إنه كان العرض األكثر شمولية في الشرق األوسط .وتبقى كيفية
تحقيقه لدور في هذه المجاالت اختبار عادل لنجاح سياسته تجاه المنطقة.
لذلكَ ،
فلنر كيف أدى الرجل الجديد في هذه المساحات.

تنظيم الدولة اإلسالمية
بالنسبة لـ«الدولة اإلس�ل�امية» ،قد تكون جهود اإلدارة لتسريع الهزيمة قد
أثمرت .وفي ظل ترام���ب ،زاد الجيش األميركي من وتيرة الضربات الجوية في
سورية بنسبة تصل إلى  ،%50ومن المرجع أن يكون قرار اإلدارة بتمكين القادة
المحليين يزيد من قدرتها على االستجابة في الوقت الحقيقي لتحوالت ساحة
المعرك���ة .مع عدم إغفال التحذير المهم ب���أن هذه التغييرات أدت إلى زيادة
في عدد الضحايا المدنيين في سورية ،واستعاد التحالف المناهض لـ "الدولة
اإلس�ل�امية"  %93من األراضي التي احتلتها س���ابقا ،وأطاح بالتنظيم من آخر
معاقله الرئيسية في العراق وسورية.
ومع ذلك ،ليس من الواضح أن تصرفات ترامب قد س���رعت فعال زوال تنظيم
الدول���ة اإلس�ل�امية ،فكما اقترح���ت خطة حملة أوبام���ا للع���ام  ،2014كان من
المفت���رض الوصول إلى النصر بحلول أواخ���ر العام  .2017ولم يكن لدى ترامب
«خطة س���رية» لهزيمة تنظيم الدولة اإلس�ل�امية  -كما ادعى  -فقد استمر في
اس���تراتيجية أوباما بدعم الش���ركاء المحليين ،مع المساندة من خالل الغارات
الجوية والقوات الخاصة .ولكن اإلدارة الجديدة تستحق الفضل في االستمرار
حتى تحقيق الهدف.

الشركاء التقليديون
وبالمثل ،نجحت إدارة ترامب في إصالح العالقات المتوترة مع بعض الشركاء
األميركيي���ن التقليديي���ن ،وخاصة المملك���ة العربية الس���عودية واإلمارات
العربي���ة المتحدة وإس���رائيل .وكانت هذه الثمار س���هلة القطف ،لكن الجمع
بي���ن االحتفاالت العام���ة الدافئة ،والصم���ت على نقاط الخ�ل�اف طويلة األمد
في العالقات الثنائية (حقوق اإلنس���ان ،واليمن ،والمس���توطنات) ،والمواقف
السياس���ية المنحازة (القدس وإيران) ،أعادت هذه العالقات الحميمة .وتبين
من خالل الموافقة الس���عودية الضمنية  -وحتى الدعم الهادئ  -لقرار ترامب
بش���أن القدس ،واتفاقها على رفع الحصار مؤقتا عن ميناء الحديدة في اليمن،
أن هذه المشاعر الطيبة قد اشترت لواشنطن نفوذا إضافيا.
ومع ذلك ،فإن هذا التقدم الس���احر لم يكن ناجحا عالميا ،كما ظهر مع مصر.
وعل���ى الرغم من زيارة الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيس���ي ،للبيت األبيض
والترحي���ب بـترامب ،فإن الحكوم���ة المصرية ال تزال غي���ر واثقة من الواليات
المتحدة ،وشعر الدبلوماس���يون األميركيون باإلحباط بسبب تردد القاهرة في

معالجة المخاوف األميركية بش���أن عالقة مصر بكوريا الشمالية ،من بين أمور
أخ���رى .وكان قرار إدارة ترام���ب ،في آب الماضي ،حجب أو إع���ادة برمجة أكثر
من  200مليون دوالر كمس���اعدة لمصر دليال واضحا على حدود نهج االحتضان
الدافئ.

طهران
وعل���ى النقيض من ذلك ،فش���لت مح���اوالت ترامب لوقف أنش���طة طهران
واحتوائه���ا في المنطقة ،على الرغم من أن إدارة أوباما قد عانت أيضا في هذا
المجال .ولم يتراجع دعم إيران لوكالئها المتش���ددين ،وتلتزم طهران بنفس
المواق���ف التي كانت عليها قبل عام .وعالوة على ذلك ،يزحف الوجود اإليراني
في س���ورية إلى الحدود اإلس���رائيلية .وال يزال الحوثيون المدعومون من إيران
قوة قوية في اليمن ،واقتربوا من ضرب مواقع رئيسية في الرياض.
وبدعم من إيران ،دفعت الحكومة العراقية والميليش���يات المتحالفة األكراد
من أربيل ومناطق أخرى في شمال العراق ،واستولت على حقول النفط ،وتشتت
عن القتال ضد تنظيم الدولة اإلس�ل�امية .ولم تك���ن االحتجاجات األخيرة ضد
النظ���ام في إيران  -رغم الترحيب األميركي بها  -مدفوعة بسياس���ات الواليات
المتحدة .وقد تتس���بب تهدي���دات ترامب بالتخلص من االتف���اق النووي في
تعريض التعامل االس���تراتيجي للواليات المتح���دة تجاه إيران للخطر ،بعد أن
بدا وكأنه في طريقه للنجاح.

صفعة القرن
ويعتبر تصرف ترامب في عملية صنع الس�ل�ام في الش���رق األوسط كارثة ال
مثي���ل لها ،ما يؤكد الش���كوك بأنه منفصل عن فريقه .وف���ي حين أن الممثل
الخاص للمفاوضات الدولية ،جيس���ون غرينبالت ،تلق���ى في البداية تعليقات
إيجابي���ة لجولت���ه في االس���تماع إلى المس���ؤولين ف���ي إس���رائيل واألراضي
الفلس���طينية ،فإن رفض ترامب تأييد حل الدولتي���ن أدى إلى تآكل الثقة مع
الفلسطينيين .كما لعبت حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو،
 الت���ي تعارض غالبيتها إقامة دولة فلس���طينية  -دورا ف���ي هذا ،وليس لهامصلحة في استئناف عملية السالم.
وحتى قبل إعالن ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وتعهده بنقل
السفارة األميركية ،فشلت جهود اإلدارة في استئناف المحادثات.
ونفى جاريد كوش���نر ،صه���ر الرئيس وكبير مستش���اريه ،أهمي���ة التاريخ
ف���ي الصراع ،ودعم س���فير الواليات المتحدة في إس���رائيل ،ديفيد فريدمان،
ش���رعية المستوطنات ،وأكدت الش���ائعات أن اقتراح الوضع النهائي للواليات
المتحدة لم يتصور عاصمة فلس���طينية في القدس .ومع قرار الرئيس بش���أن
القدس ،س���رعان ما أصبحت «صفقة القرن» بالنس���بة للفلس���طينيين «صفعة
القرن» ،ورفض رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس ،اآلن قبول الوساطة
األميركية.
ويبدو أن مستش���اري ترامب يعتقدون أن الغضب الفلس���طيني سوف يمر،
وأن عباس س���وف يعود إلى طاولة المفاوضات ،ربم���ا رضوخا للضغوط المالية
األميركي���ة .ومع ذلك ،م���ن غير المحتمل مش���اركة الفلس���طينيين إذا كانت
القدس خ���ارج الطاولة .وقال ترامب إن الفلس���طينيين «ال يحترمون» الواليات
المتحدة بعدم اجتماعهم مع نائب الرئيس مايك بينس في جولته في الشرق
األوسط ،وهدد بوقف المساعدات حتى يجلسوا للتفاوض حول السالم .وليس
الض���رر الحقيقي في تخري���ب العملية المتعثرة أصال ،بل في التش���كيك في
وس���اطة الواليات المتحدة في الصراع ،وتبني فك���رة حل الدولة الواحدة الذي
ال يفيد أحدا.

عام ترامب األول

فكيف ،إذًاّ ،
نقيم سجل ترامب في الشرق األوسط بعد عام واحد؟ في البداية،
ال يرس���م هذا االس���تعراض الصورة الكارثية التي كان يخشاها الكثيرون منا
عندم���ا تم انتخاب ترامب .ومع اس���تثناء إعالن ترامب بش���أن القدس (وحظر
المسلمين) ،تجنبت اإلدارة معظم تصريحات ترامب االنتخابية غير المستنيرة.
ول���م تب���دأ الواليات المتح���دة «إخراج» أفراد أس���ر اإلرهابيي���ن ،ولم تحاول
واش���نطن االس���تيالء على حقول النفط العراقية .ولم تدرج الواليات المتحدة
جماعة اإلخوان المس���لمين كمنظمة إرهابية أجنبية .وعلى الرغم من التراجع
ع���ن تصديق االتفاق النووي اإليراني  -في تش���رين األول  ،2017لم ينس���حب
ترامب بعد من االتفاق التاريخي.
ولئن كان هذا األمر مطمئنا ،فإنه لألس���ف مضلل أيضا .فإذا كان أداء ترامب
في الشرق األوسط مقبوال على المدى القصير ،فإن تأثيره الدائم على المصالح

السياس��ة األميركية تجاه إي��ران :ترامب يكتفي بالكالم!
بقلم :دينيس روس*
قد ال تكون أسهم الرئيس دونالد ترامب مرتفعة للغاية
ف���ي الواليات المتح���دة ،لكن كل من أمض���ى مؤخرًا بعض
ُ
الوقت في إس���رائيل أو السعودية ،كما فعلت أنا ،يمكنه أن
يش���هد أن الرئيس األميركي هو من المفضلين في أوساط
قادة هاتين الدولتين الشرق أوسطيتين.
لم���اذا؟ ألنه ببس���اطة ليس باراك أوباما .فاإلس���رائيليون
والسعوديون على السواء كانوا يعتبرون أن الرئيس السابق
أوبام���ا ال يفهمهم أو يفهم التهديدات التي واجهوها في
ّ
ش���كلته إيران ّ
يهدد بش���كل كبير
المنطقة .فالخطر الذي
كال الدولتي���ن ،وق���د أصبحتا على قناعة ب���أن أوباما رأى في
ً
اإليرانيين حال للمش���اكل في المنطق���ة وليس مصدر تلك
المش���اكل كما هو الحال عليه حقًا .وف���ي المقابل ،يتحدث
ترام���ب بصراحة ع���ن التهديد الذي تش���كله إي���ران على
المصالح األميركية وحلفائها في الشرق األوسط.
أم���ا المفارقة الكبرى فهي أن ترام���ب لم يضع بعد أي
ّ
سياس���ات عملية تتناس���ب مع أقواله .صحيح أنه صنف
كيان���ات إيرانية منظمات إرهابية من أجل فرض عقوبات
ً
مالي���ة عليها ،وكذل���ك فعل أوباما .فض�ل�ا عن ذلك ،كان
أوباما  -رغم كل استعداده النتقاد إسرائيل على سياسة
المستوطنات التي تنتهجها ،وانتقاد السعوديين على
ً
عدم رؤيتهم ضرورة لـ"مش���اركة" المنطقة مع اإليرانيين
 متجاوب���ًا للغاية لتلبية الحاج���ات األمنية لكال البلدين.ً
فابت���داء من تموي���ل نظام "القب���ة الحديدي���ة" للدفاع
ً
الصاروخ���ي في إس���رائيل وصوال إلى بيع الس���عوديين
أسلحة بعش���رات مليارات الدوالرات ،ساعد البلدين على
توس���يع قدراتهما الدفاعية خالل واليته الرئاسية .وقد
تكون مش���اركة المعلومات االس���تخباراتية والعمليات
المش���تركة التي قادتها الوالي���ات المتحدة ضد العمالء
اإلرهابيي���ن أكثر أهمي���ة حتى من حي���ث التهديدات
الفعلي���ة التي واجهها الس���عوديون ،بم���ا في ذلك من
اإليرانيون.
ُ
وحتى اآلن ،يعتبر دعم ترامب إلسرائيل والسعودية رمزيًا
في المقام األول .ويقينًا ،أن األمور الرمزية بالنسبة لكليهما
تكتس���ي أهمية .فالدولتان تعتب���ران أن الدعم الرمزي هو
بمثابة مؤشر إلى خصومهما بأن الواليات المتحدة ستكون
إل���ى جانبهما ،وم���ن الواض���ح أن اإلس���رائيليين يفضلون
االحتضان الرمزي لترامب على االنتقاد العلني ألوباما.
ّ
وفي حين تدل الرمزية على ش���يء ما ،ف�ل�ا ّبد من دعمها

بمضمون جوهري خش���ية أن تفقد معناها .فقد ّ
تم اإلعالن
عن مبيعات األس���لحة إلى الس���عوديين وس���ط قدر هائل
م���ن الضجة ولكنه���ا لم تتحقق بعد ،وق���د ال تحدث في أي
وق���ت قريب .صحيح أن الرئيس األميرك���ي أوضح أن إدارته
تسعى إلى محاربة إيران أو احتوائها ،وخاصة في المنطقة،
ّ
حي���ث يتوقع الس���عوديون محاولة إيراني���ة لمحاصرتهم
والهيمنة على األنظم���ة العربية ،ولكن أين فعلت الواليات
المتحدة ذلك حقًا؟ ليس في س���ورية ،حيث يتجلى ّ
التوسع
اإليراني بش���كل أكث���ر وضوح���ًا .وليس ف���ي اليمن ،حيث
وص���ف المس���ؤولون الس���عوديون كيف يق���وم الحوثيون
باطراد بإط�ل�اق الصواريخ ّ
المزودة من إي���ران باتجاه المدن
ّ
السعودية .وفي حين تس���لط اإلدارة األميركية الضوء على
لاّ
ّ
عمليات نقل األس���لحة اإليرانية إلى الحوثيي���ن ،إ أنها ال
تعترض هذه الش���حنات بشكل فعال ،على الرغم من صدور
قرارين من مجلس األمن الدولي  -رقم  2216و - 2231يحظران
عمليات النقل هذه.
أما بالنسبة إلسرائيل ،فال ُيعتبر تنامي الوجود العسكري
اإليراني ووكالء إيران من الميليش���يات الش���يعية تهديدًا
نظريًا .وقد تحدث���ت إدارة ترامب عن الحاجة إلى بناء حاجز
يفصل إس���رائيل عن «حزب الله» والمليش���يات الش���يعية
ُ
األخ���رى  -ولكن حي���ن زرت مرتفعات الجوالن ،أش���ار القائد
المحلي اإلس���رائيلي في المنطقة إلى مركز مراقبة وقيادة
أمام���ي لكل من «فيلق القدس» اإليران���ي و«حزب الله» على
بعد أقل من  4أميال .ويثير مسؤولو األمن اإلسرائيليون اآلن
مسألة مواجهة "جبهة ش���مالية" تضم لبنان وسورية على
حد سواء.
ُ
ويش���عر جميع أولئك الذين تحدثت إليهم بأن الواليات
ً
المتحدة تنازلت عن س���ورية لصالح روسيا ،تاركة إسرائيل
للتعام���ل بمفردها مع الوج���ود اإليراني هن���اك .وبطبيعة
الحال ،يعتقد هؤالء أنه ل���و كانت الواليات المتحدة مهيأة
لإلشارة إلى اس���تعدادها لوضع ّ
ّ
للتوس���ع اإليراني في
حد
ّ
س���ورية ،فإن السلوك الروس���ي قد يتغير أيضًا  -ولكن على
الرغ���م من تركيز خط���اب وزير الخارجي���ة األميركي ريكس
تيلرسون بشأن سورية الشهر الماضي على مواجهة إيران،
لاّ
ُ
إ ّأن مس���ؤولي األمن اإلس���رائيليين الذين تحدثت معهم
لم يروا أي مؤش���ر على أن اإلدارة األميركية ستقابل أقوالها
بأفعال.
ُ ّ
ً
لذلك ،ال عجب فعال من أن تحذر إس���رائيل بأنها ستعمد
إل���ى اتخاذ خطوات أحادي���ة الجانب إذا قام���ت إيران ببناء
مصانع في سورية ولبنان إلنتاج المزيد من أنظمة التوجيه

األكث���ر دقة آلالف الصواريخ التي س���بق أن أرس���لتها إلى
هذين البلدين .ومن ش���أن هذه الخطوة أن تشكل تهديدًا
إس���تراتيجيًا إلس���رائيل ،نظرًا إلى حجمها الصغير وكذلك
إل���ى العدد الصغير من أهداف البنية التحتية األساس���ية
العس���كرية والمدنية .كم���ا أن رئيس الوزراء اإلس���رائيلي
بنيامين نتنياهو هو من زار روسيا سبع مرات خالل العامين
الماضيين لالجتماع مع الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين
بوتي���ن ،ليس فق���ط لضمان عدم وجود نزاع بين إس���رائيل
والقوات الروس���ية في سورية ،ولكن أيضًا سعيًا منه إلقناع
الرئيس الروس���ي بضرورة احتواء انتش���ار البنية التحتية
العسكرية اإليرانية في تلك البالد .وقد نجح المسعى األول،
في حين فشل الثاني.
وال ش���ك أن اإلس���رائيليين يتمنون أال يكونوا بمفردهم
في هذه المسألة .ويتس���اءل الكثيرون عن سبب عدم قيام
ّ
بس���رية حول مخاطر ما يقوم
الرئيس ترامب بتحذير بوتين
به اإليرانيون ،وخط���ر التصعيد نتيجة لذلك ،واس���تعداد
الواليات المتحدة لدعم اإلسرائيليين في حال اندالع صراع
خطير بين إسرائيل وإيران أو «حزب الله» في سورية ولبنان؟
ألن يكون للتحذيرات األميركية الجدية أثر أكبر على األرجح
على الروس  -وبالتالي اإليرانيين  -من تعبير اإلسرائيليين
عن مخاوفهم؟ وأال يجب أن ي���درك الروس أن هناك مخاطر
مرتفعة ّ
لجر الوالي���ات المتحدة إلى مثل هذا الصراع ،حتى
وإن لم يكن أي من البلدين يرغب في ذلك؟
وم���ن األرج���ح أيض���ًا أن يعير بوتي���ن ه���ذه التحذيرات
اهتمام���ًا أكبر ل���و رأى أن اإلدارة األميركي���ة تتخذ خطوات
فعلي���ة لمواجهة اإليرانيين  -ربم���ا من خالل التوضيح بأنه
إذا ل���م يعمل الروس على احتواء أي ّ
توس���ع إيراني إضافي
في سورية فإن الواليات المتحدة ستستخدم قوتها الجوية
للقي���ام بذلك .ومن ش���أن هذه الخط���وة أن تعني أكثر من
مجرد دعم رمزي للسعوديين واإلس���رائيليين ،وهذا الدعم
س���يضعف ال محال���ة .وإذا كانت الوالي���ات المتحدة ترغب
ّ
في أن يتقلص ش���عور اإلس���رائيليين والسعوديين بأنهم
بمفرده���م ف���ي هذه المعرك���ة ،وأنهم ليس���وا بحاجة إلى
ّ
اس���تباق أي تهديدات متوقعة ،على إدارة ترامب أن تدرك
الحدود بين الخطاب والرمزية وقوة األفعال.
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* مستشار وزميل "ويليام ديفيدسون" المتميز في معهد
واش���نطن ،وكان قد عمل مس���اعدًا خاصًا س���ابقًا للرئيس
أوباما.

تـــرامـــب.

األميركية س���يكون أكث���ر ضراوة بكثير .ويرجع ذلك إلى أنه ليس فش���له على
الم���دى القصير فحس���ب ،ولك���ن أيضا نجاحات���ه ،قد ينتج عنه���ا عواقب غير
مقصودة من شأنها أن تضعف الموقف األميركي في المنطقة .وكثيرا ما يتخذ
الرئيس التنفيذي تدابير غير س���ليمة لدعم سعر سهم شركته بشكل مؤقت،
وحق���ق ترامب بعض االنتصارات قصيرة األجل على حس���اب المصالح والنفوذ
األميركي في المنطقة في المستقبل .وقد يؤدي ذلك إلى ثالث طرق على األقل.
أوال ،تس���بب حرص ترامب على احتضان الش���ركاء األميركيي���ن التقليديين
في تعزيز س���لوكهم المتهور من قبل قادتهم ف���ي الداخل والخارج .ويتجلى
هذا األمر بش���كل أكثر وضوحا في حالة السعودية ،حيث يبدو أن عالقة ترامب
وكوش���نر الوثيقة مع ولي العهد األمير ،محمد بن س���لمان ،قد شجعت المغامر
الش���اب الذي ال يتمتع بخبرة .وبدأ «بن سلمان» بس���رعة الحصار المفاجئ ضد
قطر ،واعتقل العش���رات من منافس���يه السياس���يين في محاولة ابتزاز خرقاء،
واختطف رئيس الوزراء اللبناني في محاولة عكسية لتقويض إيران.
وحدثت ه���ذه الخطوات بعد وقت قصي���ر من زيارات لـترامب و/أو كوش���نر.
وس���واء أكانوا يقدمون موافق���ة صريحة على مخططات بن س���لمان أم ال ،فمن
المرجح أن يش���عر ولي العهد بالجرأة جراء هذه اللقاءات .ونتيجة لذلك ،عانت
مصال���ح الوالي���ات المتحدة في الوص���ول إلى جبهة عربية موح���دة ضد إيران
وتنظيم الدولة اإلسالمية.
ثانيا ،أهملت سياس���ة ترامب في الشرق األوس���ط بناء عالقات بين الواليات
المتحدة وش���عوب المنطقة ،ما ترك السياس���ة الخارجية األميركية مع قاعدة
دعم ضحلة وغير مس���تقرة .وقد أعطى الرئيس أولوية قصوى تقريبا لعالقاته
الش���خصية مع قادة المنطقة األكثر استبدادا ،ولم يبذلوا جهدا يذكر للوصول
إلى جمهورهم .ومن شأن إبرام الصفقات مع الرجال األقوى أن يجلب ذلك أرباحا
قصي���رة األجل ،ولكن عندما تفتقر هذه الترتيبات إلى الدعم الش���عبي ،فإنها
تكون عرضة لالنتكاس الس���ريع .وعلى س���بيل المثال ،في حين قبلت الرياض
تحركات ترامب بش���أن القدس ،فإن الدعم الس���عودي المستمر لخطة السالم
األميركية يبدو أنه يعتمد كليا على التأثير المس���تمر لش���خص واحد ،وليس
وصفة للنجاح الدائم.
واألس���وأ من ذلك أنه عندما يتجاهل ترامب ش���عوب الش���رق األوسط ،فهو
ال يس���تعد لها .وكان قراره بش���أن الق���دس ،وحظر المس���لمين ،ومذكرة وزارة
الخارجية المس���ربة التي تشير إلى خطط الستخدام حقوق اإلنسان كورقة ضد
المعارضين  -مع تجاهل األخطاء من قبل الحلفاء  -قد قوضت بال شك مصداقية
الواليات المتحدة في المنطقة على المس���توى الش���عبي .ولقد كانت واشنطن
تكافح دائما لتحسين سمعتها في الشرق األوسط ،ولكن هذه األخطاء المفرطة

جعلت من المس���تحيل ذلك تقريبا .وإذا حدث التغيير في نهاية المطاف في
المنطقة ،فإن سياس���ات ترامب تزيد بش���كل كبير م���ن احتمال أن تكون هذه
التغيرات معادية ألميركا.
ثالث���ا ،وأخيرا ،إذا نجح ترامب  -إلى حد ما  -في إعادة بناء ش���راكات تقليدية
ف���ي المنطقة ،فقد كان له أثر معاكس على حلفائنا األوروبيين الذين يش���كل
دعمه���م لنا ق���وة مضاعفة ومصدرا للش���رعية الدولية .فعلى س���بيل المثال،
أدت التهديدات باالنس���حاب من االتفاق الن���ووي اإليراني إلى دفع األوروبيين
إل���ى التفكير في طريقهم الخاص في االتفاق ،والتخلي عن سياس���ة الواليات
المتحدة في إيران .وخالل الجولة األخيرة من االحتجاجات في إيران ،لم تتمكن
اإلدارة م���ن إقناع أوروبا باتخاذ موقف أق���وى لصالح المظاهرات  -التي كان من
الممك���ن أن تكون أكثر تأثيرا  -بس���بب العالقات األوثق بي���ن أوروبا وطهران،
ألنهم اش���تبهوا في أن دوافع خفية كانت وراء االحتجاجات .وبغض النظر عن
حلفاء أميركا األوروبيين ،فإن سياس���ة ترامب في الش���رق األوس���ط تجعل من
الصعب على الواليات المتحدة متابعة مصالحها.

عام ترامب الثاني

وبالنظ���ر إلى العام الثاني لـترامب ،ال يوجد س���بب ُيذك���ر للتفاؤل .وقد قام
موظف���و الخدمة المدنية باختبار بعض أس���وأ غرائز الرئي���س في العام األول،
وذلك جزئيا ألنهم كانوا الوحيدين الذين يعرفون كيفية تشغيل آلية الدولة.
وم���ع مرور الوقت ،من المرجح أن يتم تعيين السياس���يين الذين يتقاس���مون
وجهات نظر ترامب بش���كل حقيقي ،أو يتغاضون عنها في عملية السياس���ة
الخارجية ،وبالتال���ي يصبحون أكثر مهارة في النهوض بأولويات الرئيس ،مما
يزيد من احتمال التحركات الطائشة من قبل اإلدارة.
وكان الش���رق األوسط ،بالنسبة لكافة االضطرابات التي وقعت العام الماضي،
خاليا من األزمات نس���بيا .وفي أوقات األزمات  -وال سيما تلك التي تنطوي على
بعد عس���كري  -كانت اإلدارة هي األكثر حرية في التصرف .وبدون التقليل من
أزمة الخليج أو وضع القدس ،ال يزال ترامب لم يختبر أي حالة طوارئ عس���كرية.
فكي���ف ستس���تجيب اإلدارة لو قت���ل ال���وكالء اإليرانيون في س���ورية جنودا
أميركيين ،أو ضرب صاروخ حوثي هدفا رئيسيا في الرياض ،أو أطلقت إسرائيل
حربا جديدة في لبنان؟ ال شيء في هذا التحليل يوحي بالثقة في قدرة ترامب
عل���ى إدارة مثل هذه الحاالت .وفي نهاية المطاف ،مهما كانت األمور س���يئة
العام الماضي ،فمن الممكن ،بل على المرجح ،أن تزداد سوءا في العام الجديد.
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ألمانيا تسبح عكس التيار القومي في أوروبا
بقلم :فيليب ستيفنز
كان هن���اك وق���ت اعتقدت في���ه أوروب���ا أنها قد
تصالح���ت مع التاريخ .دول ش���رقي آس���يا  -اليابان،
ُ
والصي���ن ،وكوري���ا  -ق���د تغ���ذي ج���ذور الصراعات
الماضية ،لكن أوروبا حررت نفسها من ذلك اإلرث ،مع
إنشاء االتحاد األوروبي.
يج���ب أال تكون معجبا متحمس���ا ألوروب���ا لترى أن
التكام���ل االقتص���ادي كان بمثاب���ة عامل ُمس���اعد
للمصالحة ما بعد الحرب.
كل هذا كان قبل قيام حكومة بولندا االستبدادية
بإع���ادة فتح مل���ف مطالب بدفع تعويض���ات الحرب
من جارتها ألمانيا ،وس���عي رئيس ال���وزراء المجري،
فيكتور أوربان ،إلى إصالح س���معة زعيم فترة الحرب
الفاشي في بالده ميكلوس هورثي.
ُ
حزب القانون والعدالة الحاكم في وارسو يريد اآلن
تجريم أي مقترح بأن أيا من البولنديين كان متواطئًا
في تشغيل معسكرات االعتقال النازية.
تحتفل األمم ف���ي الغالب بالتاريخ من خالل تمييز
االنتص���ارات على الصعوبات ،أو ف���ي بعض األحيان،
االستحمام في حنين أمجاد الماضي "نوستالجيا".
في لحظ���ة إنكارها ،فإن بريطاني���ا بعد الخروج من
االتح���اد األوروبي ،ال ُيمك���ن أن تحصل على ما يكفي
من ذكريات تشرش���ل بش���أن البقاء وحدها .القومية
الجديدة باتت متجذرة في معظم المظالم المتصورة.
أوربان لم يتصالح تمامًا مع فقدان األراضي المجرية
بموجب معاهدة تريانون في العام  .1920ياروسالف
كاتشينس���كي ،زعيم حزب القانون والعدالة ،يرى أن
هناك مؤامرة ألمانية أو روسية أو من البلدين ،في كل
زاوية ،مجترًا بكثافة التاريخ.
اليمين القومي ُيراقب األعداء بحرص .اآلن يضمون
إلى الخص���وم القدامى من الالجئين المس���لمين من
الشرق األوسط ،إلى الخصوم المباشرين من اليهود.
أورب���ان ليس وح���ده ف���ي مأخ���ذه التحريفي عن
الديكتاتوريي���ن ف���ي الثالثيني���ات .ف���ي الدوائ���ر
اإليطالي���ة اليميني���ة المتش���ددة غالبًا ما نس���مع
أن التاري���خ "أس���اء فه���م" الزعيم الفاش���ي بينيتو
موسوليني.
األصعب فهمه كانت التظاهرات الغاضبة في أثينا
ضد حق مقدونيا ،الجمهورية اليوغوسالفية السابقة،

في أن تحمل ببس���اطة اسم مقدونيا ،المرتبطة بمجد
اإلس���كندر األكبر .دول���ة البلقان الصغي���رة ُمتهمة
بالسعي لالستيالء على اإلرث اليوناني.
ً
على أن الس���ؤال هو :هل هوية اليونان فعال هشة
إلى هذه الدرج���ة؟ بالتأكيد بع���د صعوبات األعوام
الس���ابقة ُيمكن أن يجد القوميون حقدا أكثر حداثة
من الحجة عن نسل فيليب المقدوني والد اإلسكندر
المقدوني.
هناك دولة أوروبية واحدة لم تسع قط إلى نسيان
تاريخ القارة خالل النصف األول من القرن العشرين.
يبق���ى األلمان تمامًا غير مرتاحي���ن إلى الحديث عن
الماضي ،لكنه���م مصممون عل���ى مواجهته .بهذه
الطريقة بإمكانهم إضفاء الشرعية على الحاضر.
عند المش���ي في ش���وارع برلي���ن لن تج���د مهربًا
من تش���ويه س���معة هتلر  -من اللوحات التذكارية
الصغي���رة والذهبية المرصعة ف���ي األرصفة لتمييز
أماكن ت���م قبض اليهود األفراد فيه���ا ،إلى النصب
المحبط ُ
التذكاري ُ
والملهم بجانب بوابة براندنبورج،
والرواي���ة الكئيبة لصعود النازية في متحف التاريخ
األلماني.
في األس���بوع المقبل ،س���وف يجتمع قادة سياسة
الخارجي���ة والدفاع م���ن كافة أنح���اء الديمقراطيات
الغربية المتقدمة من أجل مؤتمر األمن الس���نوي في
ميونيخ.
ُ
اثنان من اس���تنتاجات مداوالتهم يمكن كتابتها
مس���بقًاّ .
تنصل دونالد ترامب م���ن القيادة العالمية
ً
لصالح قومية "أميركا أوال" ،يترك أوروبا لتبذل المزيد
من الجهد لحماية أمنها.
ّ
ال مراء في أن الدولة األكثر قدرة على تحمل المزيد
من عبء الدفاع األوروبي ،هي ألمانيا.
ال يمكن للمضيفين الشكوى .لقد كان في ميونيخ
يوم أن ّ
قدمت أنجيال ميركل الصيف الماضي تقييمًا
الذعًا لترمب باعتباره شريكًا غير موثوق به.
الش���هر الماض���ي في داف���وس ،دع���ت أوروبا إلى
"وضع مصيرها بي���ن يديها" .عند التحدث مع صناع
السياس���ة في برلين س���تحصل على نفس الرسالة:
ألمانيا س���تلعب دوره���ا ،باعتبارها أق���وى دولة في
ُ
أوروب���ا .أن���ا أتس���اءل .قد تخب���ر مي���ركل الجماهير
الدولية بأن ألمانيا ستدفع ثمن الدفاع واألمن ،إال أن
مس���ودة اتفاق االئتالف التي ناقشها حزبها الحزب

الديمقراطي المس���يحي م���ع الح���زب الديمقراطي
االشتراكي تقول قصة مختلفة نوعًا ما.
باس���تثناء بع���ض المالحظ���ات المبتذل���ة ف���إن
"السياس���ة الخارجية األلمانية ُم ّ
كرس���ة للسالم"  -ال
تقول المسودة أي ش���يء عن دور ألمانيا في الحفاظ
على نظام دولي مفتوح.
أما بالنسبة للدفاع ،حسنًا" ،يبقى الدفاع الفيدرالي
األلماني عنصرا ال ُيمكن االس���تغناء عنه من سياسة
األمن األلمانية".
النقاد يدعون هذا باالس���تفادة المجانية .وهناك
ش���يء م���ن ذل���ك .ألمانيا مجتم���ع مس���تقر مزدهر
واكتس���ب مواطنوها الثراء ألن اآلخرين دفعوا مقابل
أمن أوروبا ،على أنه ال ينبغي أن ُيقلل أي أحد من شأن
أهمية التاريخ.
ُبنيت مقبرة إنفاليدين في برلين منذ أكثر من 250
عامًا ً
بناء على أوامر فريدريك العظيم لترسيخ ذكرى
أبطال الحرب في بروسيا.
ضمن القب���ور ،هناك قب���ر ُ
المحارب جي���رارد فون
شارنهورس���ت ،لكن ال تتوقع العظمة  -فاآلثار تقبع
على خ���ردة صغيرة م���ن أرض غير مصان���ةُ ،محاطة
بكتلة س���كنية وقناة خلف محطة س���كك حديدية
رئيسة في المدينة.
شارنهورس���ت يتش���ارك األرض مع مؤلفي عملية
فالكي���ري ،المحاول���ة الفاش���لة م���ن ِقب���ل الضباط
العسكريين الغتيال هتلر.
في مكان ما ،ف���ي قبر غير مميز ،يوج���د راينهارد
هيدريش ،ضاب���ط من الحرب العالمية الثانية ترأس
مؤتمر وانزي سيئ السمعة.
هذه مقبرتن���ا على غرار "أرلنجت���ون" ،كما أخبرني
وزير الخارجية األلماني السابق باقتضاب.
إنها طريقة أخرى للتعبير عن األمر وهي القول إن
السالم العنيد في ألمانيا يجعل التاريخ مفهومًا.
هذا أمر غير مالئم بالنس���بة للذي���ن يعتقدون أن
أوروب���ا تحتاج في الواقع إلى ب���ذل المزيد من الجهد
للدفاع عن نفسها.
ألماني���ا ،عل���ى األقل ،تظ���ل متمس���كة بالروايات
الحقيقي���ة لألح���داث الت���ي يتظاه���ر القومي���ون
الغاضبون ،بأنهم قد نسوها.
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