
حتّول خطري ألمريكا والشرق األوسط

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضايا أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.

حقوق النشر محفوظة  2020

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014

مالحظة:
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب بالضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وامنا تعرب عن رأي كتاُبا.



3

حتّول خطري ألمريكا والشرق األوسط

اإلسرائيلي  الصراع  يف  النزيه  السمسار  دور  مبمارسة  ادعاء  أي  عن  اليوم  واشنطن  ختّلت 
الفلسطيين. فقد مسحت بل وشجعت على االنفصال بي حلفائها العرب يف اخلليج، كما أدت 
مبيعات األسلحة  أن  السعودية. ويف حي  العربية  إيران واململكة  اإلقليمي بي  الصراع  تفاقم  إىل 
األمريكّية اليت أدت إىل تغذية الصراعات املتنامية، كانت الّدبلوماسّية األمريكّية غائبة. وتـَُعد مرحلة 
يتمثل يف احتمال منح الزعماء املستبدين الفرصة األخرية  موظفي الفرتة األخرية خطراً متصاعداً 
لتوسيع نفوذهم بعد حصوهلم على صالحية مطلقة من ترامب، إذ قد يكون بوسع إسرائيل اختاذ 
خطوات جديدة يف حماولة لضم األراضي الفلسطينية، وقد تقوم اململكة العربية السعودية واإلمارات 
ليبيا، أو ضد املنشقي احملليي. حاولت إدارة ترامب  اليمن، أو يف  العربية املتحدة باملناورات يف 
العقوبات أو –كما  إيران من خالل مراكمة  املتاح خلليفتها بشأن  املناورة  بالفعل احلد من حيز 
خيشى البعض– من خالل السعي إىل إنشاء صراع مباشر مع إيران يف لبنان والعراق أو يف بلدان 
أخرى يف املنطقة. وأياً كان ما قد حيدث أثناء مرحله اقرتاب رحيل حكومة ترامب، فإن الرئيس 
القادم جو بايدن سيواجه أوضاع خمتلفة يف الشرق األوسط عن تلك اليت كانت موجودة يف األعوام 
األربعة املاضية. فما هي املخاطر اليت تلوح يف األفق خالل األيام األخرية إلدارة ترامب؟ وحتت إدارة 
بايدن، هل من املمكن إعادة توجيه تلك املخاطر؟ ويف هذا الصدد، يقدم خرباء مؤسسة القرن 

)TCF( يف الشرق األوسط أفضل اإلجابات عن هذه األسئلة.

تحوّل خطير ألمريكا والشرق األوسط
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ثالثة أسباب جتعل بايدن عالقاً يف الشرق األوسط
آرون لوند: زميل يف مؤسسة القرن )TCF(. وهو كاتب سويدي متخصص يف السياسة 
السويدي  واملعهد  الدويل،  للسالم  مؤسسة كارنيغي  مع  سابقاً  عمل  أوسطية،  والشرق  السورية 

)SIPRI( ومعهد ستوكهومل الدويل ألحباث السالم ،)UI( للشؤون الدولية
على مدى العشرين سنة املاضية قدم مجيع رؤساء الواليات املتحدة وعوداً بتقليص االهتمام 
السياسي واملايل بالشرق األوسط، إال أهنم فعلوا العكس. واآلن، بعدما جنح جو بايدن يف إخراج 
دونالد ترامب من منصبه، قد يواصل هو اآلخر التقليد الذي ساد لدى أسالفه يف العشرينيات من 

القرن املاضي.
وعلى الرغم من أن بايدن أشار إىل رغبته يف نزع السالح من السياسة األمريكية، واالنضمام 
إىل الصفقة اإليرانية، وإعادة »الغالبية العظمى« من القوات األمريكية إىل الوطن، إال أن هناك ثالثة 

أسباب على األقل تؤدي إىل استمرار تدخل الواليات املتحدة بقيادة بايدن يف الشرق األوسط.
يتمثل السبب األول باالئتالف السياسي لبايدن، والذي يضم العديد من اخلرباء يف مؤسسة 
السياسة اخلارجية بواشنطن، واليت أطلق عليها مستشارو أوباما لقب الــ »فقاعة«. يبدو أن فريق 
الطبيعي  الوضع  الستعادة   - بالثناء  اجلدير  اجلوهري  طموحه  حبكم  لبايدن،  اخلارجية  السياسة 
قبل عام 2017 - سيعيد أيضاً متكي جمموعة سياسات التدخل اإلجباري يف الشرق األوسط 

لواشنطن.
ويكمن السبب الثاين يف احلالة املزرية للمنطقة نفسها. إن النظام اإلقليمي العريب يف حالة 
اهنيار بطيء ألسباب داخلية وهيكلية، ولكن ال يزال من املمكن االعتماد عليها لتطلب اهتمام 
البنوك ووباء كورونا كل من  الواليات املتحدة. لقد دمر الصراع وتراجع أسعار النفط واهنيارات 
لبنان وسوريا والعراق، ومجيعهم يتجهون حنو اهنيار مدمر. والسياسة األمريكية احلالية تعمل على 
التخفيف من هذه املخاطر فقط. يف حالة سوريا اليت مزقتها احلرب، تعمل السياسة األمريكية يف 
الواقع على تفاقم املشكلة من خالل عمليات احلصار االقتصادي على البنوك والوقود املوجهة إىل 
أي هدف آخر غري موجه حنو ختفيف االهنيار االقتصادي. قد يؤدي خفض التصعيد مع إيران إىل 
إزالة بعض دوافع عدم االستقرار اإلقليمي، لكن الوضع اآلن مروع للغاية لدرجة أن الشرق األوسط 
حباجة إىل إعادة ضبط يهدف إىل االستقرار والتعايف األساسيي. إذ قد تبدو موجات االضطرابات 

اليوم وكأهنا متوجات صغرية من املاضي.
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أخرياً وليس آخراً، ينشغل البيت األبيض يف عهد ترامب خبلق أزمات جديدة. يف غضون 
أسبوع، أصدرت اإلدارة إعالنات مرجتلة عن انسحاب القوات األمريكية من العراق وأفغانستان، 
إىل  الداخل  من  انتزاعها  يتم  اليت  اإلسرائيلية  املستوطنات  بشأن  األمريكية  السياسة  من  وعقود 
اخلارج، وتصنيف إرهايب حمتمل لنظام احلوثيي مت توقيته لتضخيم اجملاعة الوشيكة يف اليمن. لدى 

األشرار يف البيت األبيض ما يقرب من شهرين آخرين لتجهيز قنابل موقوتة خللفائهم.
اللغز اإليراين

دينا اسفندياري: زميلة يف مؤسسة القرن TCF. تركز أحباثها على أمن اخلليج العريب، 
والعالقات اخلارجية إليران، والعالقات بي الدول. وهي أيًضا زميلة أحباث يف برنامج األمن الدويل 

يف مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية التابع لكلية هارفارد كينيدي. 
توسيع  إيران  تواصل  إذ  شروطها:  بتنفيذ  ترامب  إلدارة  األقصى«  »الضغط  محلة  فشلت 
جوانب برناجمها النووي، بينما تقوم مبهامجة املنطقة. لدى إدارة بايدن القادمة فرصة إلصالح هذا 
الفشل، وتتمثل اخلطوة األوىل يف العودة إىل االتفاق النووي املربم عام 2015 مع إيران والذي 
انسحب منه ترامب. إذ سيساعد ذلك يف تأمي »االمتثال مقابل االمتثال«، حيث تعود إيران إىل 
االمتثال إذا عادت الواليات املتحدة لالنضمام إليها. إن حدوث اتفاق بي البلدين ضئيل جداً؛ 
إذ سيعتمد على الرئيس اإليراين القادم بعد االنتخابات الرئاسية يف متوز 2021، إذ من املمكن 
أال يكون الرئيس اجلديد منفتحاً على احلوار مع الواليات املتحدة األمريكية ما مل تكفر األخرية عن 

خطيئتها يف االنسحاب من االتفاق النووي.
إن العودة إىل االتفاقية ما هي سوى اخلطوة األوىل حنو خفض التصعيد. إذ ستهدف إدارة 
بايدن إىل توسيع وتعزيز البنود احلالية لالتفاق النووي، مع معاجلة املخاوف األخرى بشأن سلوك 
إيران، مبا يف ذلك أنشطتها املزعزعة لالستقرار يف املنطقة وبرناجمها الصاروخي. حىت اآلن، الطريقة 

الوحيدة اليت أثبتت جدواها حلمل طهران على تقييد سلوكها أو تغيريها هو املثابرة على احلوار.
وعلى اإلدارة األمريكية القادمة أن تتجنب خطأ التفكري يف أهنا متلك الوقت الكايف، اعتقاداً 
النفوذ كله، وبالتايل عليها تأخري االنضمام إىل الصفقة للحصول على املزيد من  منها بأن لديها 
التنازالت من إيران. وتعتقد إيران أيضاً بأهنا يف وضع أقوى اليوم، بعد شهور من بناء برناجمها النووي. 

وكلما زاد الوقت املتاح هلا، كلما تقدم برناجمها النووي وأنشطتها العسكرية اإلقليمية األخرى.
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ال يزال هناك وقت إلعادة تنظيم العراق جذريًا
سجاد جياد: هو زميل يف مؤسسة القرن TCF. حملل سياسي عراقي مقيم يف بغداد، وهو 
املدير العام السابق ملركز البيان للدراسات والتخطيط. كما عمل كزميل زائر يف اجمللس األورويب 
العراق  العامة واحلكم يف  السياسة  الرئيسي على  تركيز سجاد جياد  ينصب  اخلارجية.  للعالقات 

ويعمل أيًضا على بناء قدرات املؤسسات العامة ومنظمات اجملتمع املدين.
االنتخابية  محلته  أثناء  وعوده  بتنفيذ  منصبه  يف  له  املتبقي  الوقت  استغالل  ترامب  ينوي 
والتسريع من تطبيق سياساته، اليت قد يُلزم با الرئيس املقبل ملا يزيد عن عام. وسرعان ما استبدل 
األمل يف العراق يف أن يعمل بايدن على تقليل التوترات مع إيران ومنعها من التدخل يف العراق بقلق 
شديد حول ما إذا سيتبع كل من ترامب وإيران سياسة حافة اهلاوية. ويف غضون أسبوع واحد فقط، 
تفاقمت هذه التوترات يف العراق، إذ اندلعت العديد من األحداث بنحٍو سريع، مضيفًة اعتالالت 

جديدة إىل الئحة املشاكل الطويلة يف احلكومة العراقية.
بدايًة، أعلن كريستوفر ميللر، القائم بأعمال وزير الدفاع األمريكي، أن االنسحاب اجلزئي 
للقوات األمريكية من العراق سيبدأ قريباً. إّن هذا االنسحاب الفوري هو مطلب رئيسي للقوى 
السياسية املتحالفة مع إيران يف العراق، إال أنه يرتك رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع 
دعم أقل من الواليات املتحدة إذ يسعى ترامب إىل فك االرتباط بنحٍو كّلي. بعد ساعات قليلة 
من إعالن ميلر، أعلنت ميليشيا موالية إليران مسؤوليتها عن هجوم صاروخي استهدف السفارة 
األمريكية يف بغداد، وحذرت من انتهاء اهلدنة املؤقتة. جاء ذلك على الرغم من تعليمات قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري اإليراين، الذي كان يف بغداد، لتحذير احللفاء من استفزاز ترامب يف 
األسابيع القليلة املتبقية له يف منصبه. بعد يومي، أعلنت وزارة اخلارجية أن اإلعفاءات من العقوبات 
الثانوية املمنوحة للعراق للسماح بالتجارة مع إيران سيتم ختفيضها إىل 45 يوماً فقط، بداًل من 
120 يوماً، مما يزيد من احتمالية تطبيق العقوبات على العراق يف األيام القليلة األخرية لرتامب 
يف منصبه يف كانون الثاين. وعلى هذه اخللفية، يُقال إن ترامب يفكر يف خيارات عسكرية لشن 

هجمات ضد األصول اإليرانية وحلفائهم يف العراق.
يبدو أن احلكومة العراقية عاجزة عن منع نشوب صراع بي الواليات املتحدة وإيران على 
أراضيها. إذ ال تبشر األسابيع األخرية من إدارة ترامب باخلري للبالد. فبالنسبة لرتامب، تعّد هذه 
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الفرصة األخرية الستعراض عضالته بتكلفة سياسية قليلة اليت ستلقى قبواًل له وألتباعه الصقور الذين 
املتحدة  الواليات  بي  احملدودة  االنتقامية  العسكرية  االسرتاتيجيات  ولكن حىت  دعموا سياساته. 

وإيران قد تزعزع استقرار العراق إىل حد كبري.
عكس سياسة ترامب حول إسرائيل-فلسطني

داليا شيندلني: زميلة يف مؤسسة القرن TCF. خبرية يف الرأي العام ومستشارة سياسية 
واسرتاتيجية دولية، فضاًل عن كوهنا إىل باحثة وكاتبة.

اليت قادت  املبادئ  ترامب يف إسرائيل وفلسطي والشرق األوسط  أظهرت سياسة دونالد 
التعددي، وتضعف  العمل  إذ تتصف بكوهنا أحادية، وتنبذ احللفاء، وتقوض  سياسته اخلارجية، 

التحالفات الدولية.
للموقف  املستمر  والضرب  إلسرائيل  ترامب  الرئيس  من  تنتهي  ال  اليت  اهلدايا  سلسلة  إن 
املفاوضات  يف  والفلسطينيي  اإلسرائيليي  بي  املساواة  مظاهر  من  مظهر  أي  دمرت  الفلسطيين 
)واليت، لكي نكون منصفي، كانت جمرد وهم طويل األمد(. كانت هذه السياسة مدفوعة مبصلحة 
العامة  اليهود واإلجنيليي، وكانت متسقة مع شخصيته  الناخبي  تعزيز دعم  السياسية يف  ترامب 

للسياسة اخلارجية األمريكية.
إن حماولة تسليح الفلسطينيي بالقوة من خالل الرشوة املالية والعقاب، مع الرتاجع عن االتفاق 
النووي اإليراين، تشكل إقصاًء للدبلوماسية لصاحل االستئساد االقتصادي والتهديد باستخدام القوة. 

إال أن الفلسطينيي انسحبوا من املفاوضات، وفّعلت إيران برناجمها النووي.
مع  تعامالهتا  يف  قدسيًة  الدولية  املعايري  أكثر  من  لواحد  ازدرائها  ترامب  إدارة  أظهرت 
إسرائيل –وهو حظر احتالل األراضي بالقوة- وذلك عند اعرتافها بقانونية ضم مرتفعات جوالن 

ومستوطنات الضفة الغربية إىل إسرائيل.
إن  مسارها.  عليها عكس  سيتحتم  اليت  السياسات  من  قائمة  القادمة  بايدن  إدارة  لدى 
املبادرات الرمزية واملادية اليت قد تقدم إىل الفلسطينيي من شأهنا أن تعزز قبول املفاوضات املستقبلية 
توحيد  يف  األوروبيي  احللفاء  مع  العمل  يساعد  أن  وميكن  الواقع.  أرض  على  التوترات  وهتدئة 
االنقسامات الداخلية حول إسرائيل للتوصل إىل أشكال منسقة من الضغط السياسي من أجل 
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احلصول على تنازالت، مع إزالة الفكرة القدمية لدى إسرائيل يف سهولة إفالهتا من العقاب. إن 
عكس موقف وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو بشأن املستوطنات من شأنه أن ميثل إعادة 
اإلسرائيلي  التطبيع  ميتدح  أن  بايدن  لفريق  ميكن  نية،  بادرة حسن  ويف  الدويل.  بالقانون  االلتزام 
-اخلليجي مع االستفادة من الصفقات األخرية مع البحرين واإلمارات العربية املتحدة لدعم حل 

النزاع بداًل من تقويضه.
ال يستطيع جو بايدن وال حىت ساحر استحضار السالم اإلسرائيلي الفلسطيين أو إجياد إيران 
مساملة بي عشية وضحاها. لكن ميكن إلدارته أن تعكس سياسات ترامب على الفور، مع إزالة 

الضرر الذي سببته –واليت ال يزال من املمكن أن تتسبب به-حبلول 20 كانون الثاين.
شركاء سلطويون مشجعون

مايكل وحيد حنا: هو زميل أقدم يف مؤسسة القرن TCF. وهو أيًضا زميل أقدم غري مقيم 
يف مركز ريس للقانون واألمن يف كلية احلقوق جبامعة نيويورك. يعمل حنا يف قضايا األمن الدويل 

والقانون الدويل والسياسة اخلارجية للواليات املتحدة يف الشرق األوسط وجنوب آسيا.
متيزت سنوات ترامب باحتضانه غري الالئق لشركاء واشنطن املستبدين يف الشرق األوسط. 
نتيجة لذلك، شعر هؤالء الشركاء بعدم وجود معوقات يف متابعة هنجهم االستبدادي. ويف حي أن 
املواقف األمريكية بشأن حقوق اإلنسان والدميقراطية كانت تعاين تارخيياً من التضارب والنفاق، فإن 
غيابا الكامل كأولوية أمريكية على مدى السنوات األربع املاضية خلق بيئة دولية متساحمة لالستبداد 
الفاعلي  والقمع. ومع دخول إدارة ترامب أسابيعها األخرية، هناك خطر حقيقي من أن هؤالء 
سيحاولون اآلن متابعة أهدافهم املتطرفة خالل مرحلة البطة العرجاء، بينما ال يزالون حمميون من 

الواليات املتحدة املشتتة.
املثال األكثر وضوحاً هلذه الظاهرة هو املوجة احلالية من االعتقاالت والقمع يف مصر، إذ 
العتداء  الشخصية(  للحقوق  املصرية  )املبادرة  البالد  يف  باقية  منظمة حقوقية  أهم  اآلن  تتعرض 
االعتقاالت  وهذه  اآلن،  عديدة حىت  لسنوات  مستمراً  املصري  املدين  اجملتمع  لقد ظل  مستمر. 
رمزاً  الشخصية تشكل  للحقوق  املصرية  املبادرة  للدولة ضد  املصاحبة  اإلعالمية  واحلملة  األخرية 

لنظام غري راغب يف التسامح مع أي شكل من أشكال الفكر املستقل واملعارضة.
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ويشري توقيت هذه التصرفات إىل نية من جانب شريك استبدادي للواليات املتحدة خللق 
حقائق على األرض يف األيام األخرية من عصر ترامب ــ يف حي يرسل أيضاً إشارة مؤسفة إىل 
إدارة بايدن املقبلة. كانت اإلدانة الدولية سريعة وواسعة النطاق إىل حد ما، ورمبا تعكس إحساًسا 
الفتاح  عبد  نظام  فإن  ذلك،  ومع  اجلديدة.  األمريكية  اإلدارة  توفرها  اليت  اجلديدة  باإلمكانيات 
السيسي غري جُمَّرم إىل اآلن، وما إذا كان قد أخطأ يف حساباته حينما شن هذه احلملة، فسيتم 
حتديد ذلك من خالل كيفية ترمجة الواليات املتحدة وغريها من الدول خلطابم وإدانتهم إىل أفعال 

ملموسة.
وتغريدات يف  الرمسية  التصرحيات  املتحدة وحلفائها على  الواليات  استجابة  اقتصرت  وإذا 
موقع التواصل االجتماعي تويرت، فإن هذا يعين مكافأة حلملة االعتقاالت والقمع يف مصر، وسوف 

تكون هذه السابقة املزعجة مبثابة بداية إلدارة بايدن يف إدارة الدبلوماسية األمريكية يف املنطقة.
بريوقراطية متمردة

ثاناسيس كامبانيس: مؤلف وصحفي وزميل أقدم يف مؤسسة القرن )TCF(. وهو مدير 
مشارك لربنامج السياسة اخلارجية يف TCF. يركز عمله على السياسة اخلارجية للواليات املتحدة 

والسياسة العربية واحلركات االجتماعية يف الشرق األوسط.
أحد أكثر املوروثات التارخيية إثارة للقلق يف حقبة ترامب هو التجاهل السافر ألجزاء من 
آلية احلكومة األمريكية للرقابة الدميقراطية. اكتسبت الرئاسة التنفيذية سلطة متزايدة باستمرار، يف 
حي أن الرؤية العامة والرقابة يف الكوجنرس األمريكي تضعف تدرجيياً، وهو األمر األكثر وضوحاً يف 
ضمور قانون سلطات احلرب. اليوم، أصبح جهاز األمن القومي األمريكي قادراً على رسم مسار 
يتبىن  املعين  الرئيس  السياسية -سواء أكان  الرقابة  يتمتع بقدر كبري من االستقاللية عن  سياسي 

سياسات مروعة أو مستنرية أو ما بينهما.
اكتسبت الدولة األمنية اجلاحمة زمخاً يف بداية »احلرب على اإلرهاب« غري مدروساَ، واكتسبت 

إحساًسا جديًدا بالقوة يف ظل رئاسة باراك أوباما، وخرجت متاًما عن املسار حتت حكم ترامب.
عن  االبتعاد  حاول  ولكن كلما  األمنية.  املؤسسة  مع  منسجًما  الغالب  يف  أوباما  كان 
األمن - كما حدث حينما حاول إغالق  نفسه مقوًضا وحماصرًا من مسؤويل  معتقداهتا، وجد 



10

مركز البيان للدراسات والتخطيط

مركز االعتقال يف خليج غوانتانامو أو التفكري يف إجراء ختفيضات جدية للقوات يف أفغانستان. 
ترامب  سياسات  على  احتوت  اليت  للتطورات  وهتفوا  ترامب  سياسات  معارضو  رّحب  وباملثل، 
السيئة، حىت لو أدت هذه التطورات يف الوقت نفسه إىل تقويض الدميقراطية. والنتيجة هي جمموعة 
من املتخصصي يف السياسة الذين يشعرون بأن لديهم احلق يف جتاهل التعليمات السياسية أثناء 
قيامهم بتنفيذ بعض أكثر سلطات الواليات املتحدة حساسية وأمهية – كمسائل احلياة واملوت يف 

شن احلرب، والرقابة واالستخبارات، والبصمة الدفاعية العاملية للبالد.
احلرب  سيما  وال  الوطين،  األمن  سياسة  أن  ذلك  لبس:  أي  هناك  يكون  أن  ينبغي  وال 
الناخبي  أمام  مسؤولون  هم  الذين  املنتخبي،  املدنيي  اختصاص  من  الواقع  يف  هي  والسالم، 
األمريكيي. وينبغي للمهنيي احملرتفي أن يقرروا كيفية تنفيذ هذه السياسة ـ ولكنهم ال يقرروا ما إذا 

كانت الواليات املتحدة قد ختوض احلرب، أو مىت تعود قواهتا إىل الوطن.
يف بعض احلاالت املثرية للقلق، قام اجليش بتأجيل تنفيذ سياسات البيت األبيض لدرجة 
العصيان. يف اآلونة األخرية، قال مبعوث ترامب إىل سوريا، وهو رجل ذو باع طويل يف خدمة 
إدارات رؤساء أمريكا منذ عهد جيمي كارتر، إنه )ومبشاركة زمالؤه يف البنتاغون ووزارة اخلارجية( قد 

راوغ يف تنفيذ سياسات ترامب، ومل يسحب القوات من سوريا.
بغض النظر عن أن أوامر ترامب باالنسحاب كانت على عجل ومت طرحها بال مباالة. فقد 
تلقت الواليات املتحدة ضربة لسمعتها النسحابا وخيانة حلفائها األكراد - ويف الوقت نفسه، مل 

جتين فوائد االنسحاب الفعلي.
واألمر املقلق يتمثل يف أن البريوقراطية فعلت ما أرادت، ومل تتبع األوامر الصادرة من البيت 
األبيض. وبالرغم من كون سياسات ترامب سيئة للغاية، إال أن األسوأ من ذلك هو تعامل الدولة 
األمنية اجلاحمة اليت تتباهى علناً بعدم اتبعاها لألوامر الرئاسية وشعورها بأهنا مؤهلة يف اختيار أّي 
السياسات اليت جيب تنفيذها أو تقويضها. سيحتاج هذا الصدع إىل جهد شاق إلصالحه، ومن 

املرجح أن يسبب مشاكل ليس فقط لبايدن ولكن خللفائه أيضاً.
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وجوه مألوفة وسياسات مألوفة؟
روهان أدفاين روهان: مشارك أقدم يف مؤسسة القرن TCF. تشمل اهتماماته البحثية 

االقتصاد السياسي للبنية التحتية، والفساد.
 قد تكون مؤسسة السياسة اخلارجية الفائز األكرب يف هذه االنتخابات. وبينما ينادي بايدن 
بشدة من أجل الوحدة والتوافق، ال يبدو أن هناك جمموعة أفضل من مؤسسة السياسة اخلارجية 
استجابًة ملثل هذه الدعوة. ولكن اهتمام اإلدارة اجلديدة باستعادة الزعامة األخالقية تغطي على 
الفوارق اجلوهرية داخل مؤسسة السياسة اخلارجية، متاماً كما جنحت معارضة ترامب املتقلبة يف 

املناورة يف إبقاء منتقديه موحّدين نسبيا على مدى السنوات األربع املاضية. 
وبريوقراطية  اجلمهوريون  عليه  يسيطر  الذي  الشيوخ  احلقيقي جمللس  االحتمال  وجود  ومع 
األمن القومي اليت أظهرت استعدادها لتقويض قرارات البيت األبيض، قد ال يكون أمام بايدن خيار 
سوى االعتماد على هذه اجملموعة إلجناز أي قرار يدعو له. ومب يتعلق بسياسة الشرق األوسط، 

فمن غري الواضح العواقب امللموسة اليت قد ترتتب على هذه السياسة.
يرجع الفضل يف جزء كبري منه إىل ترامب، فقد غرّي من قواعد اللعبة، وأوقف اإلقبال على 
سياسات التدخل. بل قد نرى هناية للحروب األزلية وهناية الدعم األمريكي للحرب اليت تقودها 

السعودية يف اليمن. ولكن ال ينبغي لنا أن خنلط بي هذه التطورات والرؤية التحولية الخنراط 
الواليات املتحدة يف املنطقة. ستستمر االحتجاجات اجلماهريية يف مباغتة مؤسسة السياسة 

اخلارجية على حي غرة، وستتحول التجاوزات االستبدادية للقادة املستبدين إىل مشاكل ميكن 
إدارهتا فقط وليس عالجها.

قد يتحول »االستعادة« بسرعة إىل سياسة »االستقرار« اليت تفضل الوضع الراهن اجلديد 
أهنا  اخلارجية  السياسة  مؤسسة  ستدرك  األحوال،  أحسن  يف  اخلارج.  يف  أو  الداخل  يف  -سواء 
تستطيع إدارة تراجع القوة األمريكية على حنو تأخذ ضبط النفس العسكري والقيم الدميقراطية على 
حممل اجلد. يف أسوأ األحوال، ستحيي أسطورة االستعادة شكاًل من أشكال الغطرسة اإلمربيالية 

اليت ستكون أكثر عجزًا وإحباطًا من ذي قبل.
املصدر: 

https://tcf.org/content/report/dangerous-transition-america-middle-east/ 

https://tcf.org/content/report/dangerous-transition-america-middle-east/

