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مقدمة

لــم يكــن صنــاع القــرار يف العالــم العربــي متهيئــن لوصــول دونالــد ترامــب إلــى رئاســة الدولــة القطــب يف 
العالــم، كمــا لــم تكــن أغلــب النخبــة يف الواليــات املتحــدة كذلــك، وهــو مــا يدفــع باجتــاه التســاؤل حــول 
أي مــن السياســات ســتتبعها اإلدارة اجلديــدة يف واشــنطن نحــاول يف هــذه األســطر أن نرســم يف هــذه 
ــى ضــوء  ــة الســاخنة، عل الورقــة اخلطــوط العامــة للسياســة املتوقعــة إلدارة ترامــب مــع امللفــات العربي
ــة،  ــة مــا بعــد احلداث ــة متغييــرات رئيســية وهــي: األمنــاط اجلديــدة يف السياســة الدولــة يف مرحل ثالث
ومشــاكل الداخــل األمريكــي وانعكاســها علــى السياســة اخلارجيــة، وشــخصية ترامــب وفريــق عملــه 

اجلديــد ضمــن النمــط اجلمهــوري إلدارة السياســة اخلارجيــة.

مسار السياسة األمريكية يف الشرق األوسط منذ انهيار االحتاد السوفييتي.

بعــد انهيــار االحتــاد الســوفييتي، افتقــدت الواليــات املتحــدة لعــدو يعيــد لهــا هويتهــا الوطنيــة اجلامعــة يف 
مقابــل الهويــات الفرعيــة، ولــم يبلــغ غــزو العــراق للكويــت ذلــك املســتوى العالــي مــن التهديــد اخلارجــي 
الــذي يحتمــل أن يعــن رفــع الهويــة الوطنيــة األمريكيــة إلــى البلــد الفدرالــي واملنقســم إثنيــا ودينيــا 
ــة  ــوة أهــم مناطــق االهتمــام يف السياســة اخلارجي ــا بشــكل حــاد، لكــن الشــرق األوســط كان بق وطبقي
األمريكيــة مــع العمــل املتواصــل لتســوية صــراع العــرب مــع إســرائيل، والعمــل اجلــاد علــى دفــع األنظمــة 
االشــتراكية نحــو الليبراليــة االقتصاديــة، واالســتمرار بحصــار العــراق، أتــت أحــداث 11 ســبتمبر 2001، 
لتعطــي دفعــة كبيــرة مــن االهتمــام الشــعبي والرســمي األمريكــي بالشــرق األوســط، ويومهــا كانــت البــالد 
حتــت القيــادة اجلمهوريــة، ترافــق ذلــك مــع صعــود احملافظــن اجلــدد املشــبعن بالتفســيرات التوراتيــة 
للتاريــخ، وهــي تفســيرات جغرافيتهــا شــرق أوســطية، مــا رفــع مســتوى اإلصــرار األمريكــي علــى إدارة 
أدق تفاصيــل الشــرق األوســط بغــزو العــراق، واإلطاحــة بنظامــه، وصــوال إلــى احتمــال غــزو إيــران أو 

علــى األقــل إســقاط نظامهــا.

لكــن منــذ عــام 2005 وحتــى بدايــة عهــد أوبامــا، كان واضحــا أن الواليــات املتحــدة تورطــت يف مســتنقع 
ــان  ــس وزراء لبن ــال رئي ــد اغتي ــان، بع ــراق ولبن ــن الع ــذي اســتعر يف كل م ــة الشــرق أوســطية ال الطائفي
األســبق رفيــق احلريــري وتفجيــر مرقــد اإلمامــن العســكرين يف املوصــل، وكانــت هــذه الســنوات األربــع 
إضافــة إلــى كونهــا ذروة التوتــر الطائفــي يف عهــد جــورج بــوش االبــن كانــت أيضــا ســنة الصــدام الواســع 
مــع كل مــن إيــران وســوريا، ومــا خلفــه مــن انفــالت كبيــر يف العــراق )مشــروع أمريــكا اجلديــد يف الشــرق 
األوســط( واســتمرار مسلســل االغتيــاالت يف لبنــان مصحوبــا بالتوتــر الطائفــي، واســتمرار ســيطرة 

ســورية علــى املشــهد األمنــي يف البــالد رغــم خــروج قواتهــا العســكرية منهــا.

منــذ اســتالم أوبامــا احلكــم يف واشــنطن مصحوبــة متيــزت السياســة األمريكيــة بكثيــر مــن التــودد إلــى 
إيــران وحليفتهــا ســوريا، وأضافــت مســاعي التوصــل إلــى حلــول ســلمية مــع هذيــن البلديــن مقابــل وقــف 
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إرســالهم املقاتلــن ودعــم احلــرب الطائفيــة يف العــراق، نقــاط قــوة كبيــرة إلــى النظامــن، جتلــت يف 
جتديــد وجــود نــوري املالكــي يف رئاســة احلكومــة العراقيــة عــام2010 لكــن مــع عالقــات أطيــب مــع إيــران 
وامليليشــيات التابعــة لهــا يف العــراق بعــد أن حاربهــا )أي امليليشــيات( يف 2008، ويف لبنــان حتســن وضــع 
ــي كان يرأســها  ــى احلكومــة الت ــران حتــى وصــل لتمكــن حــزب اهلل مــن االنقــالب عل حلفــاء ســوريا وإي
ــة  ــذي شــهد قمــة ثالثي ــه ال ــر عــام 2011 وهــو الشــهر ذات ــي يناي ــون الثان ــري يف شــهر كان ســعد احلري
ــاع ورقــة  ــدور النظــام الســوري يف املنطقــة، بعــد أن ب ــج ل ــت كتتوي ــة يف دمشــق، أت ــة قطري ســورية تركي

اجلهاديــن التــي اســتعملها يف العــراق إلــى الواليــات املتحــدة.

أتــت الثــورة الســورية يف شــهر آذار مــارس مــن نفــس العــام لتقلــب الطاولــة علــى النظــام الســوري ومــن 
خلفــه إيــران، وتراجــع دور نظــام األســد مــن كونــه العبــا أساســيا يف املنطقــة إلــى ورقــة يف يــد إيــران 
ومــن ثــم يف يــد روســيا. لكــن هــذه الفرصــة والتــي بــدت ثمينــة جــدا للواليــات املتحــدة لــم يتــم اســتغاللها 
مــن قبــل إدارة أوبامــا التــي مبظهــر املتــردد أو طويــل النفــس، مــا أجــج مــن ضــراوة االقتتــال يف ســوريا، 
ومكــن بشــار األســد مــن إطــالق املئــات واآلالف مــن اجلهاديــن عــام 2012 مقابــل قتــل الشــباب الثائــر 
أو ســجنهم أو مطاردتهــم، وهــو مــا أدى بالنهايــة إلــى ســيطرة النمــوذج اجلهــادي علــى املشــهد الســوري 
ــم  ــر تنظي ــى ظه ــه ويجــول حت ــي يصــول في ــن كان املالك ــي الذي ــر املشــهد العراق ــن توت ــى م ــذي التق وال

داعــش كقــوة كبيــرة علــى طــريف احلــدود العراقيــة الســورية. 

لكــن كل هــذه التغييــرات لــم تدفــع إدارة أوبامــا إلــى التغييــر مــن سياســتها املتــرددة يف حســم الصــراع يف 
البــالد وســعيها لتوريــط اجلميــع فيــه حتــى اإلنهــاك، باإلضافــة إلــى تــرك ثــورات الربيــع العربــي لقمــة 

ســائغة أمــام الثــورات املضــادة.

عالقة ترامب باجلمهوريني وأثرها على السياسة األمريكية جتاه القضايا العربية. 

علــى الرغــم مــن أن صعــود ترامــب ومــن ثــم وصولــه إلــى رئاســة اجلمهوريــة مؤشــر خطيــر علــى عمــق 
األزمــات التــي تعيشــها الواليــات املتحــدة ســواء علــى املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي املتعلــق مبشــاكل 
النيوليبراليــة، وصــوال إلــى اإلشــكالية احلقيقيــة للهويــة األمريكيــة بــن مفهومــي هويــة عامليــة ليبراليــة 
أم هــي هويــة بروتســتانتية إجنليزيــة، ومــرورا باجلــداالت االقتصاديــة واالنقســام األفقــي والعمــودي 
ــة  ــات املتحــدة هــي دول يف املجتمــع األمريكــي، عــل الرغــم مــن كل هــذا لكــن ال ميكــن إخفــاء أن الوالي
مؤسســات، ال تــزال للمؤسســات العامــة اليــد العليــا يف صناعــة القــرار فيهــا، وهــذا املؤسســات ال بــد 
ــى القــراءة  ــا يف السياســة وال حتــب حت ــرة له ــي ال خب ــى شــخصية ترامــب، الت أن حتــاول الســيطرة عل
وشــخصية تاريــخ مليــئ باملغامــرات االقتصاديــة غيــر احملســوبة، وهــو مــا جتلــى باختيــار لترامــب لفرقــه 
مــن اجلمهوريــن املتشــددين، مبعنــى أن الفريــق يأتــي كحــل وســط بــن ترامــب اجلامــح ومؤسســة احلــزب 

اجلمهــوري.
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وبالنظــر إلــى حجــم املشــاكل االقتصاديــة التــي تواجههــا الواليــات املتحــدة وعــدم قــدرة اإلدارة اجلديــدة 
علــى تقــدمي أفضــل ممــا قدمتــه إدارة أوبامــا يف املجــال االقتصــادي، فإنــه مــن املرجــح أن يكــون امللــف 
اخلارجــي هــو املهــرب الرئيســي إلدارة ترامــب، مدعومــا بفريــق مــن املتشــددين، أي مبعنــى املبــادة إلــى 
ــات املتحــدة، والتوســع املســتمر  ــدو أول للوالي ــى »اإلســالم املتطــرف« كع ــز عل التدخــل املباشــر والتركي
الهتمــام واشــنطن بالشــرق األقصــى ال يعنــي أنهــا تريــد انســحابا مــن الشــرق األوســط وإمنــا تخفيفــا 
لفاتــورة إدارتــه. وهــو مــا ســيدفع بطبيعــة احلــال إلــى العــودة إلــى التعــاون الكثيف مــع حلفائهــا التقليدين 

يف املنطقــة وحتديــدا تركيــا ومصــر ودول اخلليــج العربــي.

انطالقــا مــن ســعي الواليــات املتحــدة لعــدم بــروز أي أيديولوجيــا عامليــة تنافــس منوذجهــا، وســعيها 
لتعزيــز ســلطتها علــى العالــم، مــع مــا يترافــق مــع تغييــر األســلوب )مــا بعــد حداثــي( النــاجت عــن التحــوالت 
الكبــرى يف العالــم حيــث بــرز حديــث عــن إقامــة حلــف »ناتــو« عربــي أو شــرق أوســطي، فــإن الواليــات 
املتحــدة يف ظــل حكــم ترامــب ســتعمل علــى جعــل العالقــات بــن األنظمــة العربيــة أكثــر مصلحيــة وبعــدا 
عــن األبعــاد األيديولوجيــة والدينيــة، مــع الســعي احلثيــث ملنــع حصــول جتانــس اجتماعــي بــن املجتمعــات 
ــا ســيجعل اخلطــوط العريضــة للسياســات األمريكيــة مــع  ــة والشــرق أوســطية عمومــا، وهــو م العربي

املكونــات السياســية متمثلــة بالتالــي: 

األنظمــة العربيــة: املزيــد مــن االنخــراط يف اقتصــاد الســوق هــو األوليــة الكبــرى للواليــات املتحــدة 
فيمــا تريــده مــن األنظمــة العربيــة، وهــذا االنخــراط يقتضــي ابتعــاد األنظمــة العربيــة عــن كل 
أيديولوجيــة قــد تدفــع إلــى احلمائيــة االقتصاديــة، لــذا فإنــه مــن املتوقــع أن تبــذل اإلدارة األمريكيــة 

مزيــدا مــن الضغــوط يف هــذا االجتــاه.

احلــركات اإلســالمية: يــرى ترامــب يف احلــركات اإلســالمية مبختلــف أشــكالها عــدوا رئيســيا 
للواليــات املتحــدة، وســتقوم إدارتــه علــى العمــل علــى تفكيكهــا ورمبــا إضافــة العديــد منهــا إلــى 
قائمــة املنظمــات اإلرهابيــة، فيمــا قــد تتمكــن احلــركات اإٍلســالمية التــي تقــر بعلمانيــة الدولــة 
وباقتصــاد الســوق مــن جتنــب املواجهــة، كمــا هــو احلــال مــع حركــة النهضــة يف تونــس وحــزب العدالــة 
والتنميــة يف املغــرب، بينمــا ســتمارس الواليــات املتحــدة مزيــدا مــن الضغــوط علــى احلــركات األخــرى 

ــي حمــاس واجلهــاد يف فلســطن. ــدا حركــة اإلخــوان املســلمن يف مصــر وحركت وحتدي

واليــة الفقيــه: بوصفهــا حالــة خاصــة جتمــع بــن مكونــات الدولــة والالدولــة، وبــن العالقــات الدوليــة 
ــا بــن  ــاس هويته ــى التب ــة، باإلضافــة إل الرســمية والعالقــات مــع منظمــات مــن خــارج إطــار الدول
مذهبيــة شــيعية وإحيائيــة إســالمية وإيرانيــة فارســية، متتلــك واليــة الفقيــه الكثيــر مــن األســباب 

للصــدام مــع الواليــات املتحــدة، وهــو مــا يعــززه تقريــر أولبرايت-هادلــي الصــادر مؤخــرا. 

املكونــات العرقيــة والدينيــة: اخللفيــة السياســية لترامــب وفريقــه تــرى يف الديــن والعــرق مكونــا 
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أساســيا يف الثقافــة والعامــل األســاس يف السياســة، بشــرط أن ال يصــل هــذا األمــر إلــى درجــة 
ــي قــد  ــم العرب ــة يف العال ــة والعرقي ــزات الطائفي ــذا فــإن التماي ــرة، ل ــة عاب ــا عاملي ــن أيديولوجي تكوي
ــى  ــة عل ــة املقبل ــر ارتفاعــا يف عهــد ترامــب نتيحــة لعمــل اإلدارة األمريكي ــى مســتويات أكث تصــل إل

تعزيزهــا.

قــوى الثــورة: تتنــوع ميــول قــوى الثــورة العربيــة وبواعثهــا، وإذا كانــت الثــورة قــدرا فــإن توجيههــا هــو 
ــات املتحــدة يف ظــل حكومــة ترامــب  ــة، وســتعمل الوالي ــة واخلارجي مهمــة القــوى السياســية احمللي
علــى تفريــغ البواعــث الثوريــة مــن أبعادهــا األيديلوجيــة وحصرهــا يف األبعــاد املطلبيــة، حتــت طائلــة 

التخلــي عــن الثــورة يف حــال عــدم حتركهــا بهــذا االجتــاه.

السيناريوهات املتوقعة محليا

بناء على ما سبق فإن التوجه األمريكي حول امللفات العربية سيكون كالتالي: 

1- النووي اإليراني وأمن اخلليج

علــى الرغــم مــن تصريحــات ترامــب الســلبية جتــاه دول اخلليــج، يبقــى االرتبــاط القــوي بــن الــدول 
ــدوالر، يجعــل  ــة املســعرة بال ــى جتــارة النفــط الدولي ــى عل ــات املتحــدة وســيطرة األول ــة والوالي اخلليجي
محاولــة أمريــكا فــك ارتباطهــا بــدول اخلليــج مغامــرة مزعجــة جــدا ملخيــالت صانعــي السياســة يف 
ــرة تصنيــف منظمــات  ــى توســيع دائ ــى إدارة ترامــب عل ــر ســيطرة الصقــور عل واشــنطن، فيمــا قــد تؤث
اإلســالم املتشــدد نحــو جهــات وجماعــات أخــرى، وهــو مــا قــد يعيــد وضــع إيــران علــى رأس قائمــة 
التهديــدات للمصالــح األمريكيــة يف الشــرق األوســط خصوصــا بعــد احلديــث عــن نيــة ترامــب إســناد 

ــران. ــرال املتقاعــد جيمــس ماتيــس واملعــروف مبواقفــه الصلبــة جتــاه إي ــاع إلــى اجلن وزارة الدف

2- العراق

املســار العــام للسياســة األمريكيــة يف العــراق هــو الدفــع باجتــاه الفدرلــة، وهــو مــا تعارضــه إيــران 
وحلفاؤهــا، وعلــى الرغــم مــن عــدم توقــع تغيــر يف املوقــف األمريكــي بــن عهــدي ترامــب وأوبامــا فــإن 
الواليــات املتحــدة قــد تتخــذ موقفــا حازمــا ملنــع حلفــاء إيــران مــن إفشــال مشــروع إقامــة إقليــم جديــد 
ــه بعــد االنتهــاء مــن املعركــة ضــد داعــش.  ــدة يف العــراق والــذي يتوقــع حدوث أو مجموعــة أقاليــم جدي
ــام أوبامــا  ــع احلشــد الشــعبي مــن دخــول تكريــت واملوصــل أي وإذا كان املوقــف األمريكــي حازمــا يف من
فاملتوقــع أن يكــون  أكثــر حزمــا جتــاه مثــل هــذه القضايــا، بشــرط توفــر الظــروف لــدى العــرب الســنة 
لبلــورة مشــروع جامــع لهــم، علــى األغلــب ســتكون الفدراليــة هــي بوصلتــه بعــد أن كانــوا يف فتــرة العشــر 

ــة. ــة املركزي ــة ومطالبــن باســتمرار الدول ــت الغــزو رافضــن للفدرل ــي تل ســنوات الت
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3- سوريا 

علــى الرغــم مــن االلتصــاق الكبيــر بــن نظــام األســد يف ســوريا والنظــام اإليرانــي منــذ بدايــة عهــد بشــار 
ــة  ــداء القناعــة بإمكاني ــى الفصــل بــن مفهومــي النظامــن وإب ــة إل ــة ميال األســد تبقــى اإلدارة األمريكي
ضبــط نظــام األســد وإخراجــه مــن دائــرة إيــران أو غيرهــا وقــت لــزوم األمــر، وهــو تصــور ميتــد منــذ أيــام 
حافــظ األســد، بعــد ذلــك أتــت فتــرة األســد االبــن الــذي تقــارب أكثــر مــع إيــران واســتعمل ورقــة املنظمات 
ــى  ــكا يف العــراق حتــى نهايتهــا، لكــن تصريحــات ترامــب غيــر املعترضــة كثيــرا عل ــة ضــد أمري اجلهادي
األســد علــى العكــس مــن إيــران، توضــح أن العمــل علــى فصــل النظامــن قــد يكــون مشــروعا أمريكيــا 

مقبــال إذا اقتضــت املصلحــة ذلــك.

وأتــى مشــروع القانــون الــذي أقــره مجلــس النــواب األمريكــي بأغلبيــة جمهوريــة بتاريــخ 2016-11-15 
ــار  ــى أن خي ــه الســورية، مؤشــرا عل ــة تســاعد األســد يف حرب ــى أي جه ــات عل والقاضــي بفــرض عقوب
اجلمهوريــن يف الفتــرة الرئاســة املقبلــة هــو رفــع الضغــط باجتــاه حــل األزمــة يف ســوريا، لكــن هــذا ال 
يعنــي بالضــرورة التخلــي نهائيــا عــن النظــام القائــم يف ســوريا وإمنــا محاولــة تطويعــه مبــا يتناســب مــع 
املرحلــة املقبلــة، وإيجــاد إصالحــات تدريجيــة فيــه، إذ أن النظــام يقــدم خدمتــن قدميتــن للواليــات 
املتحــدة أولهمــا أنــه يقــدم نفســه كنظــام علمانــي واآلخــر أنــه نظــام يــدرك متــام طبيعــة التوازنــات 

ــا.  ــك ســقفا محــدودا للمواجهــة معه ــة إلســرائيل وميل احلامي

لــذا يبــدو أن السياســة األمريكيــة املقبلــة يف ســوريا ســتكون اســتمرارا لسياســة أوبامــا ولكــن بشــكل أكثــر 
حــدة ضــد النفــوذ اإليرانــي وتســاهال ضــد النفــوذ الروســي متهيــدا لعقــد صفقــة اتفــاق وطنــي شــبيه 
ــة  ــة وامليليشــيات الطائفي ــات اجلهادي ــن املنظم ــك ســتكون كل م ــان، وإلمتــام ذل ــف يف لبن ــاق الطائ باتف

املواليــة إليــران هــي موضــع االســتهداف األمريكــي ســواء بشــكل مباشــر أو عــن طريــق آخريــن.

4- اإلسالميون ومصر

ــا ألداء  ــة ارتياحــا حقيقي ــم تبــد اإلدارة األمريكي ــة، ول ــب التجــارب اإلســالمية العربي تأتــي مصــر يف قل
ــس  ــا وتون ــا يف كل مــن تركي ــة منه ــا بالتجــارب القريب ــى عكــس عالقته اإلخــوان املســلمن يف مصــر عل
مــن  املوقــف  األمريكيــة يف  اإلدارة  اهتمامــات  الدولــة علــى رأس  وتأتــي قضيــة علمانيــة  واملغــرب، 
اجلماعــات اإلســالمية، لــذا فــإن أي جماعــة ال تؤمــن بعلمانيــة الدولــة ســتكون ضمــن تصنيــف العــدو 
بالنســبة للواليــات املتحــدة، عمــال بــأن العــدو الــذي حتــاول السياســة األمريكيــة صناعــة صورتــه بعــد 

ــار االحتــاد الســوفييتي هــو »اإلســالم املتشــدد«.  انهي

غيــر أن مركزيــة مصــر يف العالــم العربــي وضــرورة اســتقرارها للمنطقــة وألوروبــا، ومركزيــة احلــركات 
اإلســالمية يف مصــر بالنســبة للحــركات اإلســالمية يف العالــم العربــي وباقــي دول االنتشــار اإلســالمي، 
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قــد توجــب علــى اإلدارة األمريكيــة املقبلــة التفكيــر كثيــرا قبــل زيــادة الضغــط علــى اإلخــوان املســلمن يف 
مصــر، إذ أنــه علــى األغلــب ســؤدي إلــى مزيــد مــن تــأزمي عالقــة احلــركات اإلســالمية بالغــرب. 

5- القضية الفلسطينية

تبقى القضية الفلســطينية هي القضية املركزية يف الشــرق األوســط، وإذا كان عهد أوباما الدميقراطي 
قــد أدى إلــى بعــض االنتصــارات املعنويــة للفلســطيين مثــل توصيــات بعــض البرملانــات يف أوروبــا وقــرار 
اليونســكو اعتبــار األقصــى آثــارا إســالمية، فــإن حتــى هــذه االنتصــارات املعنويــة قــد تشــهد تراجعــا يف 
عهــد ترامــب وقــد يقــود ذلــك إلــى مزيــد مــن تفجــر األوضــاع يف الداخــل الفلســطيني. كمــا وأن طبيعــة 
حركــة حمــاس اإلســالمية وعالقتهــا إلــى جانــب حركــة اجلهــاد اإلســالمي مــع إيــران، ســتكون ســببا أكثــر 
مــن كاف إلدارة ترامــب إلطــالق يــد إســرائيل يف قطــاع غــزة الــذي قــد يشــهد حربــا جديــدة باإلضافــة 

إلــى تشــديد احلصــار علــى القطــاع. 

السيناريوهات االستراتيجية على مستوى املنطقة.

قــد تدفــع الســيناريوهات احملليــة  املذكــورة ســابقا إلــى ســيانريو أكثــرر شــموال يتمثــل يف مواجهــة 
عســكرية كبــرى يف الشــرق األوســط خاصــة أن بــؤر التوتــر تــزداد حماوتهــا ومــن املمكــن أن نشــهد التالــي: 

مواجهــة بــن ضفتــي اخلليــج، وهــو مــا يدعمــه احلديــث اجلــدي إلنشــاء االحتــاد اخلليجــي والتلويــح 
ــران قــد حتــاول إفشــال هــذا  ــي أن إي ــا يعن ــي، م ــج العرب ــاه اخللي ــى مي ــا تســيطر عل ــي بأنه اإليران

االحتــاد عســكريا.

مواجهــة تركيــة إيرانيــة، فمــع التقــدم اإليرانــي يف كل مــن حلــب واملوصــل وهمــا مــن املــدن املرتبطــة 
مباشــرة باملصلحــة االســتراتيجية التركيــة قــد جتــد تركيــا نفســها يف موقــع املواجهــة مــع إيــران.

الدور العربي املطلوب يف عهد ترامب

ليســت الواليــات املتحــدة اآلن هــي تلــك التــي خرجــت بفائــض قــوة كبيــر بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، 
وليســت هــي أيضــا بنفــس القــدرة واجلــرأة علــى خــوض احلــروب كمــا حصــل يف التســعينات مــن القــرن 
املاضــي وبدايــة القــرن العشــرين، وظهــور قــوى جديــدة علــى الســاحة الدوليــة مؤشــر باالجتــاه نحــو تعــدد 
ــى املــدى اإلســتراتيجي وإن كان عهــد  ــات املتحــدة عل ــة للوالي ــد مــن السياســة االنكفائي األقطــاب ومزي

ترامــب سيتســم عليــه محاولــة إظهــار القــوة واجلبــروت.

لــذا ومــع تغيــر النظــام العاملــي، وبــروز قــوى إنتاجيــة جديــدة، وتقــدم االقتصــاد االنتاجــي علــى االقتصــاد 
الريعــي، واالنفتــاح الكبيــر بــن املجتمعــات والطبقــات االجتماعيــة، تبــرز أهميــة إعــادة تشــكيل األمنــاط 



تقدير موقف

9

مستقبل العالقات العربية 
األمريكية بعد فوز ترامب

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

السياســية واالقتصاديــة للعالــم العربــي، تقــوم علــى:

اتخــاذ مواقــف مبــادرة للتدخــل حيثمــا اقتضــت الضــروة مــع دراســة القــرارات األمريكيــة التــي قــد 
تكــون يف أغلبهــا تصديــرا للمشــاكل مــن دون اعتبــار آثارهــا علــى دول املنطقــة.

دعــم االقتصــاد االنتاجــي وحتقيــق األمــن الغذائــي واملائــي العربــي، مــن خــالل االنفتــاح علــى 
االســتثمارات العربيــة العربيــة وحتقيــق التكامــل العربــي العربــي يف هــذه املجــاالت.

 إنشــاء مجالــس تعــاون إقليميــة أســوة مبجلــس التعــاون اخلليجــي خللــق مزيــد من التكامل السياســي 
واالقتصــادي يف املنطقــة تراعــي بشــكل أساســي الفــوارق املشــتركات السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة، بعــد املــوت الســريري الــذي تعانيــه جامعــة الــدول العربيــة، وظهــور فشــل الشــعارات 
يف حتقيــق التكامــل والوحــدة العربيــة. وكذلــك العمــل اجلــدي علــى نقــل مجلــس التعــاون اخلليجــي 

الــى احتــاد خليجــي.

رفــع احلــوار الدينــي يف املنطقــة مــن مســتوى االتهــام والتكفيــر والتخويــن إلــى مســتوى تقبــل اآلخــر 
وتفهمــه.

العمــل علــى القضــاء علــى مظاهــر امليليشــيات وإعــادة الهيبــة العســكرية للجيــوش وحصــر مهامهــا 
يف الدفــاع، وتغييــر عقليــة قــوى األمــن نحــو خدمــة املواطــن.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُِعــّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا االتصــال، إســهاماً منــه يف  وإشــاعته مــن خــالل إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

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 الباحثن املتميزين. 

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي: 

األبحاث والدراسات:   .1

ــة يف مجــاالت تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجي حيــث يقــوم املركــز عل



املركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسالمي. 

االستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، 
وذلــك مــن خــالل قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

ــارات.   د امله ــِدّ ــرف وُمتع ــاون مــع كادر علمــي ُمحت بالتع

النشر:   .3

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.




