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مقدمة
وصــل الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب إلــى اململكــة العربيــة الســعودية يف أول زيــارة خارجيــة لــه منــذ
تنصيبــه رئيســا يف ينايــر بدايــة العــام احلالــي ،الزيــارة تعــد ذات أهميــة كــون منطقــة الشــرق األوســط
هــي أول وجهــة للرئيــس األمريكــي الــذي اعتــاد أســافه الذهــاب ألوروبــا أو دول اجلــوار ،كمــا تكتســي
الزيــارة بعــدا خاصــا يتعلــق مبوقــف اإلدارة األمريكيــة مــن اإلرهــاب الــذي حتــدده اإلدارة األمريكيــة يف
أطــراف إســامية حيــث ســيلتقي الرئيــس ترامــب بقــادة أكثــر مــن  50دولــة إســامية يف قمــة أمريكيــة
إســامية ،إلــى جانــب قمتــن أخريــن جتمــع األولــى امللــك ســلمان بالرئيــس ترامــب فيمــا تكــون الثانيــة
قمــة خليجيــة أمريكيــة ،وقــد جــاء اختيــار ترامــب اململكــة كأول بلــد يــزوره للتأكيــد علــى أهميــة العالقــات
األمريكيــة الســعودية ،ويخيــم التفــاؤل علــى أجــواء مــا قبــل الزيــارة يف األوســاط السياســية العربيــة
رغبــة يف أن تســفر هــذه القمــم الثــاث عــن دور إيجابــي للسياســة األمريكيــة يف املنطقــة ،فقــد عبــر
وزيــر اخلارجيــة الســعودي عــن وجــود تقــارب كبيــر يف وجهــات النظــر الســعودية األمريكيــة حيــال الــدور
اإليرانــي ،وتشــير الزيــارة اخلاطفــة لألميــر محمــد بــن زايــد إلــى واشــنطن قبــل أيــام ولقائــه بالرئيــس
ترامــب إلــى التعويــل العربــي علــى مواقــف اإلدارة األمريكيــة التــي لــم تتجلــى بوضــوح حــول امللفــات
العالقــة يف ســوريا واليمــن ،والســعي نحــو التأثيــر علــى صانــع القــرار األمريكــي يف محاولــة إلثبــات
فاعليــة الشــركاء التقليديــن ألمريــكا يف املنطقــة ،وبالرغــم مــن التطلعــات العربيــة والســعودية علــى وجــه
اخلصــوص تظــل السياســة اخلارجيــة األمريكيــة يف مرمــى التقلبــات حتــى مــع قــدوم إدارة جديــدة،
ويبقــى التكهــن بالوصــول إلــى توافقــات نهائيــة مــع اجلانــب األمريكــي يف القضايــا امللحــة محكومــا
بتوجهــات اإلدارة األمريكيــة وأهــداف هــذه الزيــارة وتوقيتهــا بالــذات ،باإلضافــة إلــى وضــع امللفــات
املرغــوب تســويتها وكيفيــة العمــل جتاههــا.

خلفيات زيارة ترامب:
·معاجلة تخبط إدارة ترامب

ظهــرت اإلدارة األمريكيــة احلاليــة أكثــر حماســا عــن غيرهــا مــن اإلدارات الســابقة نحــو حتقيــق أهدافهــا
الداخليــة ،فقــد تبنــى ترامــب شــعار «أمريــكا أوال» يف حملتــه االنتخابيــة التــي لــوح فيهــا أنــه ســيعمل
علــى تعزيــز املصالــح القوميــة ويف مقدمتهــا األمــن والتركيــز علــى تأمــن آالف الوظائــف لألمريكيــن ،إال
أن  100اليــوم األولــى شــهدت تعثــرا داخليــا إلدارة ترامــب أمــام عــدد مــن القضايــا التــي حاولــت إدارة
ترامــب توظيفهــا يف ســياق إثبــات الــذات ،فقــد اتخــذت اإلدارة األمريكيــة موقفــا معاديــا مــن مواطنــي
ســبع دول إســامية حتــت ذريعــة إيقــاف تدفــق اإلرهــاب ،بدورهــا منعــت احملاكــم الفيدراليــة األمريكيــة
قــرار حضــر دخــول مواطنــي هــذه الــدول ،كمــا فشــل ترامــب يف إلغــاء قانــون (أوبامــا كيــر) باإلضافــة
إلــى اإلقــاالت التــي طالــت هيــكل اإلدارة اجلديــدة ،فلــم يكن مستشــار األمــن القومــي لترامــب اجلنــرال
مايــكل فلــن الوحيــد مــن قيــادات إدارة ترامــب الــذي أزاحــه الرئيــس والــذي حلــق بــه رئيــس مكتــب
التحقيقــات الفيدراليــة جميــس كومــي ،هــذه االقــاالت حتــدث عنهــا االعــام األمريكــي بــأن لهــا صلــة
بقضيــة ارتبــاط إدارة ترامــب بروســيا ،كذلــك فــإن حالــة مــن االختــاف الظاهــر قــد فرضــت نفســها بــن
عــدد مــن مســؤولي البيــت األبيــض.
لقــد ظهــرت إدارة ترامــب مرتبكــة وغيــر قــادرة علــى جتــاوز أزماتهــا الداخليــة حيث أشــارت اســتطالعات
الــرأي إلــى تراجــع نســبة تأييــد ترامــب بــن األمريكيــن إلــى  ،%35ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت إدارة
ترامــب قــادرة علــى حتســن صورتهــا يف الداخــل األمريكــي ،فقــدرة فريــق ترامــب يف حتقيــق وعــود
حملتــه االنتخابيــة ال ميكــن اجلــزم بهــا أو حتــى توقعهــا يف الفتــرة القريبــة ،لكــن يبــدو أن الرئيــس ترامــب
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تقــوده الرغبــة الســريعة يف العمــل لــذا سيســعى إلــى كســب اجلمهــور األمريكــي مــن جديــد مــن خــال
إجــراء يضمــن لــه إجنــاز جــزء مــن وعــوده ،فقــد نقلــت وكالــة رويتــرز عــن مســؤول يف البيــت األبيــض
قولــه بــأن صفقــة أســلحة أمريكيــة ســيتم بيعهــا للســعودية تبلــغ قيمتهــا  340مليــار دوالر كمــا ينــدرج
ضمــن الصفقــة مشــاريع اســتثمارية ســعودية داخــل أمريــكا ،وأشــارت بعــض التقاريــر أن منظومــة الدفــاع
الصاروخــي األمريكيــة املتطــورة» («ثــاد») ستشــتريها اململكــة يف إطــار صفقــات األســلحة املتوقعــة.
ســتقدم صفقــات األســلحة لترامــب مكســبا داخليــا مــن خــال توفيــر االف الوظائــف ،مــا ســيكفل
لألمريكيــن العمــل علــى مــدار ســنوات وفــق مــا يقتضيــه إمتــام الصفقــة مــن مراحــل ،فترميــم صــورة
ترامــب يســتلزم إجنــازا فوريــا ورمبــا كان اخليــار املتــاح أمــام ترامــب هــو إبــرام صفقــات خارجيــة يف
مجــال الســاح وانتهــاز رغبــات أطــراف أخــرى هــي بحاجــة ملثــل هــذا النــوع مــن األســلحة األمريكيــة
املتطورة.  

·تخفيف حدة اخلطاب ضد اإلسالم

لــم يخــف ترامــب مــا يعتقــد أنــه أســاس ملشــكلة اإلرهــاب يف العالــم ،بــل حــاول أن يدفــع بوجــوده
يف الســلطة إلــى العمــل علــى إجــراءات غيــر مســبوقة تنــم بالفعــل عــن موقــف واضــح يتبنــاه الرئيــس
األمريكــي مــن االســام ،فقــد أعلنــت إدارة ترامــب حظــر الدخــول ملواطنــي ســبع دول إســامية ،لــم ينتــه
األمــر عنــد كونــه إجــراء احترازيــا بــل إن اللغــة التــي حتــدث بهــا ترامــب يف حملتــه االنتخابيــة وبعــد
وصولــه للســلطة لــم تخــل مــن إلصــاق اإلرهــاب بالديــن اإلســامي ،فضــا عــن تعيينــه عــددا مــن أفــراد
إدارتــه عــرف عنهــم مواقفهــم املتطرفــة مــن اإلســام ،فمستشــار األمــن القومــي مايــكل فلــن الــذي أقيــل
فيمــا بعــد ألــف كتابــا تصــور فيــه أن جميــع التيــارات اإلســامية مشــتركة يف فكــر التطــرف وبــأن موقفهــا
مــن الغــرب واحــد ،كمــا أن املستشــار السياســي للبيــت األبيــض ســتيفني ميلــر أحــد الشــخصيات التــي
ســاهمت يف إخــراج قــرار حظــر الســفر يعــد أيضــا املســؤول عــن كتابــة خطابــات ترامــب كمــا عــرف عــن
الكاتــب اليهــودي مواقفــه احلــادة مــن اإلســام.
يتضــح أن قــرار حظــر الســفر جوبــه برفــض مؤسســي وشــعبي يف الداخــل األمريكــي ،حيــث رفضــت عــدد
مــن احملاكــم الفيدراليــة قــرار احلظــر ،وشــهدت عــدة واليــات أمريكيــة احتجاجــات يف وجــه القــرار الــذي
وصــف بالعنصــري ،ترامــب الــذي صعــد أكثــر مــن غيــره ضــد اإلســام اســتهل زياراتــه اخلارجيــة بعمــق
العالــم اإلســامي ،بعــد أن تراجعــت شــعبيته بــن األمريكيــن ،ســيظهر ترامــب بــن أكثــر مــن  50قائــدا
للبــاد اإلســامية كمــا ســيلقي خطابــا لــن يكــون كخطابــه أمــام الكونغــرس يف فبرايــر املاضــي الــذي
حــذر فيــه مــن خطــر «اإلرهــاب اإلســامي املتطــرف”.
يواجــه ترامــب حتديــا حقيقيــا بــن نظرتــه جتــاه اإلســام وعالقتــه بالتطــرف وبــن االنعكاســات الســلبية
التــي تالحقــت جــراء صراحتــه يف إلصــاق اإلرهــاب بالديــن اإلســامي ،ويبــدو أن ترامــب يف طريقــه إلــى
محاولــة إخــراج نفســه مــن مــأزق داخلــي وخارجــي ميــس بســمعة إدارتــه اجلديــدة والــذي يجيــد ترامــب
بــدوره فــن التالعــب واخلــداع اإلعالمــي ،فمــن املرجــح أن تكــون جولــة ترامــب األولــى باجتــاه مراكــز أبــرز
الديانــات يف العالــم ضمــن ســياق تلميــع صورتــه وكســب التأييــد احمللــي والعاملــي وهــو الرئيــس الــذي
يتحــدث غالبــا بخلفيــة اقتصاديــة وجتاريــة.
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أبرز امللفات املطروحة على طاولة النقاش
·القضية الفلسطينية

اعتــاد الرؤســاء األمريكيــون احلديــث عــن فلســطني يف أول وصــول لهــم إلــى الشــرق الوســط ،القضيــة
التــي تراهــا أمريــكا بأعــن إســرائيلية يف أحيــان كثيــرة بــدت مثيــرة أكثــر يف عهــد الرئيــس ترامــب الــذي
دعــى إلــى نقــل عاصمــة الكيــان الصهيونــي إلــى القــدس يف تعبيــر صــارخ عــن أحقيــة كاملــة لإلســرائيليني
يف املدينــة املقدســة .مــن اجللــي ان تتضمــن القضيــة الفلســطينية كلمــة ترامــب أمــام القمــة اإلســامية
األمريكيــة ،حتــى اآلن لــم يظهــر الرئيــس ترامــب كداعــي ســام ولــو بصــورة غيــر حقيقيــة ،لكــن مــن
املتوقــع أن ترامــب لــن تفوتــه فرصــة طــرح ملــف الســام الفلســطيني اإلســرائيلي مــن خــال دعــم مبــادرة
الســام العربيــة مــن دون احلديــث عــن أي جديــد يتعلــق بالقضيــة يف قمــة الريــاض ،وتبقــى زيــارة ترامــب
القادمــة للكيــان الصهيونــي مهمــة يف إيضــاح وجهــة نظــر الرئيــس األمريكــي بشــكل أكبــر حيــال القضيــة
الفلسطينية.

·اإلرهاب

ينظــر إلــى العالقــة بــن الواليــات املتحــدة والعالــم اإلســامي علــى أنهــا مــا تقــع دائمــا يف فــخ اإلرهــاب،
ســواء مــن ناحيــة تعريــف اإلرهــاب ماهــو ،أو حتــى مــن جانــب توظيــف هــذا امللــف احلســاس الــذي قــاد
أمريــكا إلــى شــرعنة تدخلهــا يف العالــم اإلســامي يف فتــرات مضــت ،وتســتمر هواجــس الــدول والشــعوب
اإلســامية حــول طبيعــة التعامــل الغربــي مــع بعــض الشــعوب التــي تعانــي مــن اإلرهــاب و الــذي يلصــق
بهــا يف ذات الوقــت.
يأمــل الســعوديون أن حتمــل القمــة اإلســامية األمريكيــة بعــدا خاصــا يف ملــف اإلرهــاب ،فقــد شــكل
ظهــور قانــون جاســتا العــام املاضــي والــذي قــد يتســبب يف مقاضــاة اململكــة منعطفــا حــادا يف العالقــات
الســعودية األمريكيــة ،لــم تســتطع اململكــة حتــى اآلن توفيــر ضمانــات بعــدم وقوعهــا يف مصيــدة جاســتا
خصوصــا مــع قــدوم إدارة أمريكيــة جديــدة لهــا موقــف صريــح مــن (اإلرهــاب اإلســامي والوهابــي).
ويف تأكيــد املســؤولني الســعوديني واألمريكيــن حــول جــدول أعمــال الزيــارة فســيقدم ترامــب كلمتــه أمــام
قــادة العالــم اإلســامي والتــي مــن املتوقــع أن يتطــرق فيهــا مللــف اإلرهــاب ،وباســتخدام توصيفــات عامــة
بعيــدة عــن إطــار ترامــب املعتــاد الــذي يــردد فيــه اإلرهــاب اإلســامي ،كمــا مــن املتوقــع أن يشــير ترامــب
للتحالــف اإلســامي يف مواجهــة اإلرهــاب الــذي تقــوده اململكــة ،فاحلديــث عــن دور التحالــف وفكرتــه
القائمــة يف وجــه اإلرهــاب يعــد مكســبا ســعوديا أمــام املهــددات احملتملــة واملرتبطــة مبلــف اإلرهــاب
كقانــون جاســتا ،كمــا ســيضع البرنامــج املعــد لترامــب وفريقــه اإلدارة االمريكيــة أمــام اعتــراف صريــح
بــدور اململكــة وأهميتــه يف مكافحــة اإلرهــاب ،حيــث ســيفتتح املركــز العاملــي ملكافحــة الفكــر التطــرف إلــى
جانــب عقــد منتــدى الريــاض ملكافحــة التطــرف محاربــة اإلرهــاب بالتزامــن مــع هــذه الزيــارة .

·إيران

تبــن التصريحــات الرســمية للوزيــر عــادل اجلبيــر حــول الــدور اإليرانــي قبيــل وأثنــاء زيــارة ترامــب
احلــرص الكبيــر يف التركيــز علــى امللــف اإليرانــي والتوصــل إلــى مقاربــات عمليــة حتــد مــن التطلعــات
االيرانيــة يف املنقطــة ،تخشــى اململكــة أال تتعامــل اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة بشــكل مغايــر متامــا مــع
إيــران بالرغــم مــن التلويــح املباشــر مــن قبــل ترامــب بإجــراءات مختلفــة تقتضــي إلغــاء االتفــاق النــووي
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مــع إيــران ،كمــا ســتدفع الضربــات التــي وجهتهــا الواليــات املتحــدة لنظــام بشــار عقــب الهجــوم الكيمــاوي
علــى املدنيــن الســوريني إلــى تصــور دور إيجابــي محتمــل يف املســتقبل ،وهــو مــا ســيبعث إلــى التشــديد
لفتــح بــاب النقــاش مــع ترامــب حــول ســلبية الــدور اإليرانــي الــذي وصفــه اجلبيــر بــرأس اإلرهــاب يف
العالــم ،مــن املتوقــع أن يحظــى امللــف اإليرانــي باهتمــام القمــة اخلليجيــة األمريكيــة علــى وجــه التحديــد،
إال أن آمــال التوصــل إلــى توافــق واضــح يتعلــق بإيــران تبــدو بعيــدة بعــض الشــيء حيــث ال ميكــن احلديــث
عــن املوقــف النهائــي إلدارة ترامــب مــن االتفــاق النــووي مــن دون الرجــوع إلــى املؤسســات التشــريعية
األمريكيــة ،وهــل لــدى اإلدارة األمريكيــة قناعــة تامــة بخطــورة التمــدد اإليرانــي يف املنطقــة يف العــراق
واليمــن ومســاهمة هــذا التمــدد يف توفيــر بيئــة حاضنــة للميليشــيات املســلحة؟ ،يف اجلانــب اآلخــر
ســتبذل الســعودية جهودهــا يف احلصــول علــى التزامــات أمريكيــة بشــأن محاصــرة التحــركات اإليرانيــة
يف املنطقــة والتســريع نحــو فــض االتفــاق النــووي مــع الغــرب.

خامتة
مــن الســابق ألوانــه احلديــث عــن جنــاح زيــارة ترامــب علــى كل األصعــدة ،فحتــى هــذه اللحظــة ظهــرت
بــوادر إيجابيــة أبرزهــا تعزيــز العالقــات الســعودية األمريكيــة يف اجلانــب االقتصــادي حتديــدا ،إال أن
الدفــع بــدور إيجابــي للواليــات املتحــدة يف ملفــات املنطقــة املعقــدة يبــدو هدفــا ســعوديا وحمــا ثقيــا
أيضــا خاصــة مــع تلكــؤ إدارة ترامــب يف التعامــل مــع كل مســببات الفوضــى يف املنطقــة مبــا فيهــا إيــران.
علــى صعيــد القمــة الســعودية األمريكيــة يطمــح الفريقــان يف إجنــاح الــرؤى االقتصاديــة اخلاصــة،
فترامــب حصــل علــى عقــود مبئــات املليــارات يف زيارتــه جــاءت علــى هيئــة صفقــات أســلحة ،فيمــا أعلنــت
اململكــة توقيــع اســتثمارات يف البنــى التحتيــة األمريكيــة األمــر الــذي يعيــد طــرح عــدد مــن التســاؤالت
حــول االنطــاق يف رؤيــة  2030ومــا يصاحبهــا مــن اتفاقيــات اســتثمارية يف اخلــارج بينمــا ينتظــر الداخــل
حتريــك ملفــات مهمــة كملــف االنتقــال مــن االعتمــاد علــى الصناعــات النفطيــة والســكن والتوظيــف ،إال
أن إعــان اجلانــب الســعودي عــن توقيــع اتفاقيــة يف توطــن الصناعــات العســكرية مــع اجلانــب األمريكــي
مــن دون اإلفصــاح عــن اتفاقيــات أخــرى ال يبــدو كافيــا بــل يدعــو للتســاؤل حــول طبيعــة االتفاقيــة التــي
ذكــر األمريكيــون بأنهــا صفقــات أســلحة.
أمــا علــى مســتوى القمتــن األخريــن ســيكون ملــف اإلرهــاب علــى ســلم أولويــات ترامــب الــذي يعمــل
علــى مواجهــة تنظيــم الدولــة ،ومــن املتوقــع أن تتوصــل الــدول املشــاركة إلــى موقــف صريــح مــن التنظيــم
اإلرهابــي بصياغــة ال تربــط اإلرهــاب باإلســام ،باإلضافــة إلــى تأكيــد الــدول املشــاركة علــى أهميــة
مواصلــة عمــل التحالــف الدولــي القائــم ضــد التنظيــم ،وتبــدو اإلشــادة بفكــرة التحالــف اإلســامي مــن
اجلانــب األمريكــي حاضــرة يف خطــاب الرئيــس ترامــب بــل رمبــا يدعــو الرئيــس األمريكــي إلــى التنســيق
بــن التحالفــن يف ظــل ســعي ترامــب للظهــور بصــورة مســاملة وإيجابيــة مــع العالــم اإلســامي .
يظــل ملــف اإلرهــاب مــن امللفــات التــي يحيطهــا كثيــر مــن القضايــا املعقــدة واملتداخلــة ،حيــث يجمــع
الكثيــر السياســيني واإلعالميــن يف الغــرب بــن مصطلــح الوهابيــة وبــن التطــرف ،كمــا يدخــل ملــف
التيــارات السياســية اإلســامية ضمــن هــذه امللفــات املتشــابكة يف عقــدة صناعــة اإلرهــاب ،مــن املهــم أن
تســتثمر اململكــة كل اجلهــود اجلانبيــة التــي أعدتهــا يف تســليط الضــوء علــى هــذه القضايــا احلساســة
بــأن الوهابيــة هــي دعــوة جتديــد يف فتــرة مــن فتــرات التاخــر التــي أصابــت العالــم اإلســامي ،كمــا
يجــب االهتمــام مبلــف التيــارات السياســية اإلســامية وعــدم تركــه لتأويــات غيــر منطقيــة جتمــع عــدد
مــن املختلفــن مــن هــذه التيــارات احلاضــرة يف واقــع املجتمعــات العربيــة واإلســامية يف ســلة واحــدة
ومحاكمتهــم كإرهابيــن.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغيرات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:
.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص

املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات.
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النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

