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محمد بن �سلمان
والإ�صالح في ال�سعودية

�سيا�سة ترامب الخارجية الماركنتيلية الجديدة :عودة �إلى الوراء
} حميدي العبدالله

أسست االتحاد السوفياتي
نقل فالديمير لينين قائد ث��ورة أكتوبر التي ّ
عن بسمارك قوله المأثور «الحقد موجه سيّئ في السياسة» وقصد بذلك أنّ
المواقف المسبقة والعدائية من جهة محدّدة ،سواء كانت هذه الجهة دولة أو
جماعة من شأنه أن يقود إلى الفشل في معرفة هذه الجهة ،نقاط قوتها ونقاط
ضعفها ،وبك ّل تأكيد من شأن ذلك أن يقود أيضا ً إلى وقوع أخطاء من قبل أعداء
هذه الجهة وأصدقائها عندما يحدّدون موقفهم منها.
ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية األمير محمد بن سلمان ،أطلق
مؤخرا ًمواقف غير مألوفة بنظر الكثيرين في تاريخ المملكة العربية السعودية،
واستقطبت هذه المواقف تعليقات وتحليالت شارك فيها مؤيدون للمملكة
ومعادون لها.
المؤيدون ز ّينوا ك ّل كلمة قيلت على لسان األمير محمد ،وتعاملوا مع مواقفه
وكأنها خطة عمل نقلت المملكة العربية السعودية من عصر إلى عصر آخر،
إلى درجة ذهب بعض المحللين الذي عرف عنه حصافته في إطالق األحكام
إلى اعتبار هذه المواقف خطوة باتجاه االنفصال عن الوهابية .مقابل هذا
التصفيق والترحيب من قبل معسكر المؤيدين ال��ذي هو أق��رب إل��ى حملة
العالقات العامة أو «البروبوغندا» اإلعالمية ،شكك المعسكر المعادي لسياسة
المملكة العربية السعودية ووضع رؤية محمد بن سلمان في إطار السعي بك ّل
السبل لالستيالء على العرش وتأمين االنتقال من جيل األمراء األبناء إلى جيل
األحفاد بالنسبة لمؤسس المملكة العربية السعودية.
بديهي أنّ مقاربة األوضاع السعودية من هذين المعسكرين لن تقود إلى
فهم ما جرى وما سيجري الحقا ً في أغنى بالد في الثروة النفطية.
أي محلل منصف وموضوعي استبعاد وجود عنصر الطموح
ال يستطيع ّ
الشخصي في الوصول إلى سدة الحكم بالنسبة لمحمد بن سلمان ،ولكن ثمة
أسبابا ً أكثر جوهرية دفعته ،بل أرغمته على قول ما قاله لـ«بلوم بيرغ» ،من أبرز
هذه األسباب دافعان أساسيان ،األول ،قناعة واضحة بأنّ االعتماد الوحيد
على النفط ،في ظ ّل تزايد عدد ال��دول المنتجة ،وفي ظ ّل إمكانية التح ّول إلى
النفط الصخري ،الذي يشكل منافسا ً للنفط التقليدي عند مستوى معيّن من
األسعار ،من شأنه أن يحمل الكثير من األخطار االقتصادية وغير االقتصادية
على الدول التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي في تمويل الدولة واإلنفاق
على المجتمع ،والسعودية في طليعة ال��دول التي تعتمد على النفط كمصدر
وحيد ،وبالتالي انخفاض أسعار النفط وآث��اره على موازنة الدولة كان من
تفسر قطع محمد بن سلمان عهد بمراجعة سياسة
الدوافع الرئيسية التي ّ
االعتماد عليه بالقوة التي هي عليها اآلن في المملكة العربية السعودية.
الدافع الثاني ،إنّ غالبية المجتمع في المملكة العربية السعودية ضاقت
ذرعا ً من التطبيق المتز ّمت لإلسالم بتفسيره الوهابي .وباتت غالبية المجتمع
من حيث الثقافة والتعليم غير ق��ادر على التعايش مع الصيغ التي تسهر
على فرضها «هيئة كبار العلماء» وسالحها جماعة «النهي عن المنكر واألمر
بالمعروف» ،فضالً عن االنتقادات التي توجه للسلطات السعودية حتى من
حلفائها والتي تطالبها بإجراء إصالحات عميقة وواسعة.
ال شك أنّ هذه دواف��ع أساسية كانت وراء المواقف التي أعلنها محمد بن
سلمان أثارت ك ّل هذه الردود والتقييمات المتباينة.

لو تدلونا �أين «الن�صرة»؟
ـ يدور الكالم الدولي واإلقليمي عن خطر سقوط الهدنة وانهيار المحادثات
السياسية في جنيف بسببها.
ـ وزير الخارجية األميركي يقول يجب صيانة الهدنة لضمان عودة المحادثات
في جنيف ودي ميستورا ووزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والسعودية يتحدّثون
عن خطر سقوط الهدنة.
ـ الكالم يدور طبعا ً عن حلب وأريافها واالتشباكات والقصف هناك وليس عن
باقي المناطق التي تعلن جماعة الرياض أنها صعّ دت فيها بسبب وضع حلب
وألجلها قاطعت جنيف.
ـ انتهاك الهدنة يقول األميركي والفرنسي والبريطاني والسعودي والتركي
وضمنا ً دي ميستورا إنه في حلب.
ـ السؤال هو طالما تتحدّثون عن الهدنة وفي بيان صدورها ثم في قرار مجلس
األمن تستثنى من أحكامها «داعش» و«النصرة» فهذا يعني أنّ القتال سيستم ّر في
أماكن انتشار وسيطرة «داعش» و«النصرة» ،رغم الهدنة.
ـ في حرب تدمر واشتباكات دير الزور والرقة ال أحد يتحدث عن خرق الهدنة
وخطر انهيارها ألنّ «داعش» هناك ،فالسؤال هو أين «النصرة»؟
ـ «النصرة» في حلب يقول األميركيون.
ـ لماذا البكاء على الهدنة أم البكاء ألنّ «النصرة» مستثناة؟
التعليق السياسي
ض ّم «النصرة» إلى الهدنة هو الهدف .

لمواجهة الحرب على الليرة ال�سورية
} محمد شريف الجيوسي
تدخل الحرب الدولية على سورية مرحلة جديدة ،بعد سلسلة اإلنجازات التي
حققها الجيش العربي السوري في العام األخير ،بالتعاون مع القوى الشعبية السورية
والحلفاء الروس واإليرانيين والمقاومة اللبنانية ،حيث تعرقل الواليات المتحدة وما
غرب أوروبي ورجعيين عرب وعثمانيين ،تحقيق الح ّل السياسي مخترقة
يليها من ٍ
الهدنة المتوافق عليها ،في محاولة السترداد ما خسرته خالل العام األخير ،بإدخال
آالف المسلحين المرتزقة من حدود مجاورة ،وتطوير استخدام االقتصاد كسالح ض ّد
الدولة الوطنية السورية ،بإفقاد الليرة قيمتها الشرائية ،عبر أساليب ووسائل مختلفة،
لسنا في صدد التفصيل فيها ،منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي.
ال ّ
شك في أنّ الحرب االقتصادية ليست شيئا ً ُمستهجنا ً أو مستبعدا ً من قبل أعداء
سورية ،لكنّ الغريب أن ال تتشكل جبهة اقتصادية شعبية سورية وعربية قومية
وإسالمية ويسارية وعالمية ،لمجابهة الحرب االقتصادية وللح ّد من التأثيرات
السلبية على القدرة الشرائية لليرة السورية ،واستعادة سعر صرفها قبل شنّ الحرب
العدوانية عليها ،من أجل إعادة ترميم البُنى التحتية وتشغيل عجلة االقتصاد من
صناعة وزراعة وتعدين.
إنّ للوقوف إلى جانب الدولة الوطنية السورية أشكاال ً عديدة ،تتعدّى مظاهر
الدعم والفعاليات واالعتصامات وإعالن المواقف بالبيانات والتصريحات والمقاالت
والمحاضرات وورش العمل والندوات والمؤتمرات ،إلى الدعم االقتصادي في مواجهة
الحرب االقتصادية التي تستهدف فيما تستهدف سعر صرف الليرة السورية ،لتضييق
الخناق على معيشة المواطن السوري ،وتوهين قدرته على المواجهة والصمود.
وتتخذ مساندة سورية اقتصاديا ً أشكاال ً عديدة ،مباشرة وغير مباشرة ،جماعية
وفردية ،فمن األشكال غير المباشرة مثالً ،التوقف عن شراء سلع الدول والجهات
المعتدية على سورية والداعمة للعدوان ،والتوقف عن اإلعالن لمنتجاتها في وسائل
اإلعالم الوطنية والقومية واليسارية والصديقة ،وإبراز دور تلك المنتجات في تعزيز
العدوان والحروب وزعزعة االستقرار العالمي.
ومن أساليب دعم سورية اقتصادياً ،أولوية شراء المنتج السوري ،والضغط
الشعبي على الدول التي ال تستورد هذا المنتج أو تضع العراقيل في وجه استيراده،
بما في ذلك فتح الحدود ،ورفع ضريبة المبيعات عنه ،وعقد االتفاقيات االقتصادية
الميسرة.
واالستثمارية مع سورية ،ومدِّها بالمنح وبالقروض
ّ
ومن ذلك أيضا ً تجفيف منابع تزويد اإلرهاب بأسباب التمويل ،بالتوقف عن شراء
منتجاته السمكية وغيرها ،ولتحقيق ذلك التأكد من شهادات منشأ السلع ،بما في ذلك
ال ُمنتج الصهيوني المادي وسواه.
إنّ قيام ك ّل مواطن عربي وح ّر في هذا العالم بادّخار مبلغ بسيط شهريا ً من الليرة
السورية ،وفتح حسابات ادّخار بها ،ال ب ّد أن يوقف ،على أق ّل تقدير ،تراجع سعرها
ويحسن سعر صرفها تدريجياً .فواجب وقف الحرب العدوانية على سورية مه ّمة
ّ
ّ
تستحق دفع ضريبتها دفاعا ً عن سورية وعن الذات
قومية وإيمانية وإنسانية،
والعروبة واإليمان الصحيح ،وعن البشرية والحضارة واإلنسانية ،وال ب ّد أنّ ثمنا ً
ندفعه اآلن اختياراً ،هو أق ّل كلفة من ثمن سنضطر والبشرية إلى دفعه أضعافا ً الحقاً،
وقد ال يحقق الغاية المرجوة.
بكلمات ،إنّ دحر المؤامرة والحرب الدولية على سورية ،مه ّمة عالمية مباشرة
يفترض أن يكون معنيا ً بها ك ّل مدافع عن قيم العدل واالستقرار واألمن العالمي ،كما
ّ
الحق والخير والجمال واألنسنة ،بمواجهة اإلرهاب والتطرف والقتل والتكفير
هي قيم
واستخدام الدين في ما يهبط به قصدا ً إلى مهاوي الوحشية والظالمية والتخلف
والجهل ،وهو في حقيقة األمر بريء من ك ّل ذلك.
عقدت اإلمبريالية والصهيونية عقد سفاح مع اإلرهاب ،بعد أن استنفدت ك ّل دواعي
ومب ّررات شنّ الحروب العالمية واإلقليمية ،فلجأت إلى خلق أعداء وهميين واالستغراق
في الفتن واستدعاء الجوانب المريبة في التاريخ إلشغال الناس في غير قضاياهم
وبناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم ،وتركها نهبا ً ل ُمشعلي الحروب والفتن من أسواق
وخيرات باطنية وأسلحة وصناعة وزراعة وثقافةm.sh.jayousi@hotmail.co.uk .

اشتدّت الحملة االنتخابية بعد فوز مؤزّر للمرشح دونالد ترامب،
مطلع األسبوع الماضي ،رافقها تعاظم الجهود المناهضة له داخل الحزب
الجمهوري عينه .كما حصدت مرشحة الحزب الديمقراطي ،هيالري
كلينتون ،فوزا ً ساحقا ً على منافسها بيرني ساندرز ولوحظ تخليها عن
لهجة «متعالية واستبدالها بلغة التقارب والعمل الجماعي الموحد.
ّ
دشن ترامب فوزه في جملة واليات متوازية باإلعالن عن نيّته إلقاء
خطاب موسع خاص بمالمح وآفاق سياساته الخارجية.
سيستعرض قسم التحليل خطاب ترامب وسبر أغوار أه ّم محطاته
بعيدا ً عن المصطلحات التقليدية بعظمة وامتياز الواليات المتحدة ،وايضا ً
في سياق تصريحاته السابقة المتك ّررة ،التي بمجملها شكلت مؤشراً،
كما نعتقد ،على إحياء سياسة خارجية قديمة تستند الى سيادة التبادل
التجاري األميركي ،او الميركنتيلية؛ ومزجها مع مواقف تغ ّذي النزعة
الوطنية األميركية للتميّز في ظ ّل مشاعر اإلحباط والغضب لدى قطاعات
واسعة من الشعب األميركي من أداء النخب الحاكمة.

ترامب والسياسة الخارجية

استعرض معهد المشروع األميركي خطاب المرشح دونالد ترامب،
األسبوع الماضي ،حول رؤيته لعناصر السياسة الخارجية االميركية
«المقبلة» ،وخاصة في ما يتعلق بقضايا «الشرق االوسط» .واوضح انّ ما
جاء في الخطاب «يخلو من عناصر محدّدة لما تنوي ادارة ترامب (المقبلة)
العمل على ترجمة ما ورد فيه» .وأعاد الى األذهان الحكمة التقليدية بأنّ
«الشيطان يكمن في التفاصيل ،التي لن نرى تجسيدها اال اذا فاز» ترامب
بالمنصب.

سورية

أعاد معهد واشنطن لدراسات الشرق االدنى محور النقاش حول
سورية الى ما أسماه «تكاليف خيار عدم توجيه ضربة لسورية ..بعد
تجاوزها للخط االحمر» ،بالزعم انّ التفاهم الروسي االميركي حول
سورية «لم يؤ ّد لتعزيز القواعد الدولية ض ّد استخدام االسلحة الكيميائية،
او تص ّد ف ّعال من قبل الواليات المتحدة» .واستشهد بتصريح ادلى به
المنسق الرئاسي السابق لسياسات الشرق االوسط ،فيليب غوردون،
الذي طالب بالده «اللجوء الى الخيار العسكري ردا ً على تخطي الرئيس
السوري بشار االسد الخط االحمر» .واعتبر المعهد انّ عدم لجوء أوباما
لتوجيه ضربة عسكرية يع ّد بمثابة «حالة مد ّمرة لمصداقية الردع» ...او
المضي ينتفيذ
انها «تصريح مرتجل لهواة في السياسة» .واضاف انّ عدم
ّ
التهديد «له كلفته ايضاً( ...أه ّمها) الضرر الذي لحق بمصداقية الواليات
المتحدة ،كما حذر سابقا ً وزير الخارجية جون كيري» .وزعم المعهد انّ
«تراجع اميركا (في سورية) ...ادّى الى نتائج مشكوك بها بكلفة عالية،
وقد يكون عامالً في قرار الرئيس الروسي التدخل في سورية».

السعودية

استعرض معهد ويلسون زيارة الرئيس أوباما للرياض في سياق مؤتمر
قمة دول مجلس التعاون بحضوره ومشاركته ،وانعكاساتها على «حلفاء
أميركا في المنطقة» ،معتبرا ً انها دشنت «نهاية مرحلة درامية لمشهد مسلسل
خ��رج المرشح دون��ال��د ت��رام��ب م��زه � ّوا ً بانتصاراته
المتتالية ف��ي جولة االنتخابات التمهيدية االخ��ي��رة،
وأصبح في وض��ع أق��رب فيه من ايّ وق��ت مضى للفوز
بترشيح حزبه لالنتخابات الرئاسية ،مما حفزه بشدة
لتوضيح معالم سياساته الخارجية ،بشكل أساسي ،لدرء
بشح خبرته في
اتهامات خصومه ومنافسيه على السواء
ّ
هذا المجال الحيوي «وطمأنة االميركيين بواقعية رؤيته
ونفي اتهامه باألرعن».
ميّز ترامب توجهاته خالل السباق االنتخابي بميله
«للمدرسة الواقعية» في الحزب الجمهوري ،في الشق
االقتصادي والسير بحذر للتدخل الخارجي ،مما اعتبرته
قيادات الحزب التقليدية تحديا ً جديدا ً لنفوذها وسياساتها
العدوانية .بل جدّد ترامب انتقاداته لمدرسة «المحافظين
الجدد ...الذين ي��ردّدون السياسات الفاشلة نفسها منذ
عقود».
في خطابه «المنتظر» ،منتصف االسبوع الماضي ،ك ّرر
ترامب شعاراته وآراءه السابقة «المثيرة للجدل ..خاصة
رفضه تنحية خيار السالح النووي» ،وعزمه إيالء إعادة
بناء وتسليح القوات المسلحة األميركية بأحدث إنتاجات
صناعات التسلح؛ وتعهّده «بنفض الصدأ الذي يسود
السياسة الخارجية االميركية؛» والزمة انتقاده وتذ ّمره
من حلفاء الواليات المتحدة ،في «حلف الناتو البائد»
والتوابع األخرى ،إلحجامهم عن تسديد نفقة حصتهم من
دعم «الواجهة العسكرية» األميركية ومشاركتها الكلفة في
الحماية ،وتحويل مهمة الحلف «من التركيز على مواجهة
روسيا الى قضايا اإلرهاب والهجرة؛» واحتقاره للعولمة.
استبق المحللون خطاب ترامب لتحديد معالمه واعتبار
رؤيته «للعالم تبدو خليطا ً من االنعزالية واالستقطاع
واستعراض القوة ..مع جرعة براغماتية» .بل انّ ترامب
«ال يبدو مستعدا ً لمعرفة ما ال يعرفه».
لخصت صحيفة «نيويورك تايمز» خطاب ترامب
بازدراء قائلة« :عندما تتوفر مطرقة لشخص ما ،فإنه يرى
كافة األشياء مسامير؛ وعندما تنحصر تجربة شخص ما
بالعقارات ،فإنّ ك ّل شيء امامه يبدو مفاوضات لتوقيع
عقود إي��ج��ار» .واضافت «يزعم ترامب ان��ه يعرف آلية
التفاوض ،وهذا يعني بمفهومه وضع الح ّد األقصى من
الشروط كي يستطيع الخروج من المفاوضات ،وهذا
توجه عقيم في السياسة الخارجية».
أحد أه ّم مراكز األبحاث األميركية ،بروكينغز ،عبّر عن
اعتقاده بعد الخطاب انّ ترامب ينوي «انهاء تحالفات
الواليات المتحدة في اوروب��ا وآسيا ..انتهاج سياسة
انعزالية بقوله انه «لن يدخل البالد في ايّ اتفاق يقلل من
شأنها التحكم بأمورها الخاصة» ،مردّدا ً عبارة «اميركا
اوالً» ،ميوله لعقد صفقات (تفاهم) مع روسيا والصين ..ال
سيما أنّ «الصين تمنح ترامب مزايا ملموسة على الجبهة
االقتصادية ،وهو يمنحها (حرية حركة) اكبر في شرق
آسيا».
تجدر اإلش��ارة الى تبوؤ شعار «اميركا اوالً» صدارة
الخطاب السياسي ،لترامب وغيره ،بانه يمثل عودة الى
عام  1940بتشكيل «لجنة اميركا اوال» ،التي طالبت بعدم
مشاركة ودخ��ول اميركا ات��ون الحرب العالمية الثانية
– والتي حلت نفسها بعد ثالثة ايام من وقوع الهجوم
الياباني على ميناء بيرل هاربر.
وزير الخارجية االلماني ،فرانك فالتر شتاينماير ،علق
على احادية مفاهيم ترامب باالشارة إلى أنه يتعيّن على
الرئيس االميركي المقبل القبول بأنّ السياسة األمنية في
العالم قد تغيّرت« ،لذلك فإنّ مقولة اميركا اوال ً ليست ردا ً
على هذا التغيير».

الماركنتيلية أسلوب حياة

يص ّنف ترامب بأنه من أنصار فكر التجارة الحرة،
الماركنتيلية – نسبة الى التاجر االيطالي ماركنتي ،والتي
تنظر لدور الدولة كدور رئيسي لتقوية أركان االقتصاد
ورعايته .لخص المؤرخ العربي عبد الوهاب الكيالي
الماركنتيلية بأنها مقياس لقوة الدولة بما لديها من معادن
نفيسة (ذهب وفضة – في عصور القرن السادس عشر)
وليس في قدرتها على إنتاج السلع والخدمات .وعليه،
يطالب أنصار التوجه المذكور بضرورة تدخل الدولة
في الحياة االقتصادية ،توجيه االقتصاد ،بهدف تحقيق
فائض في ميزان المدفوعات ،مما يستدعي منح مزايا
للصادرات وفرض حماية جمركية على ال��واردات ،وبناء
جيوش قوية.
في هذا الصدد ،حث ترامب ،الممثل األوفى لالحتكارات

ورجح المعهد
إعالمي بين أوباما ونتنياهو استم ّر ثماني سنوات تقريبا»ّ .
انّ نقطة الخالف بينهما كان «االتفاق النووي مع ايران ...والذي يبدو انّ
نتنياهو رضخ له كما يعتقد» .واعرب عن اعتقاده بأنّ هدف نتنياهو إبرام
مذكرة تفاهم استراتيجية جديدة مع واشنطن ،لمدة عشر سنوات «من
المرجح ان تشهد إنجازا ً العام الحالي» .واضاف المعهد انّ سياسات الرئيس
أوباما «خلفت وراءها ثالثة من أه ّم حلفاء أميركا في المنطقة« ،إسرائيل»
ومصر والسعودية ،في اسوأ حال منذ تسلمه مهامه الرئاسية ،في الوقت
تحسنت فيه عالقاته مع خصوم األمس  -ايران» .وحثّ اإلدارتين
الذي ّ
االميركيتين ،الحالية والمقبلة ،على تصحيح مسار العالقة مع االطراف
الثالثة المذكورة «على الرغم من ثغراتها».
حث معهد كاتو صناع القرار على فسخ عالقة الواليات المتحدة
بالسعودية نظرا ً «لسياساتها الهدامة وزعزعة االستقرار التي تتبعها في
المضي بسياسات
«شجعها على
مرجحا ً انّ التأييد االميركي لها
ّ
المنطقة»ّ ،
ّ
مكروهة» ،معتبرا انّ «حربها الكارثية على اليمن ما كانت ممكنة دون توفر
الدعم التقني االميركي ...التي وصفت بأنها مبدأ سلمان ،والحقت أضرارا ً
بالغة في االستقرار االقليمي ،وامتدادا ً في مصالح الواليات المتحدة».
واضاف انّ من شأن «التقارب االميركي مع السعودية تقويض الدور
االميركي في الشرق االوسط على المدى الطويل ،خاصة انْ استمرت
السعودية في نهجها الراهن للسياسات االقليمية وزعزعة االستقرار».
وطالب المعهد صناع القرار ان كان «مجديا ً السعي إلصالح الضرر»
الراهن.
توجه معهد هدسون من العالقة مع السعودية جاء موازيا ً لموقف
اإلدارة االميركية ،باالشارة الى انّ «المملكة تع ّد حليفا ً هاماً ،ال سيما انّ
اجهزة األمن واالستخبارات االميركية أفاضت في وصف أهمية دور
السعودية في تقطيع اوصال شبكة التمويل المعقدة العالمية لصالح
االرهابيين» .واضاف انّ وزارة الخارجية االميركية أشارت بوضوح
الى «إخفاق تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ش ّن هجمات داخل
السعودية عائد لجهود الحكومة السعودية المستمرة ...لمكافحة االرهاب
والعقيدة المتطرفة العنفية» .ومضى بالقول انّ «الحقيقة التي ال غبار عليها
انّ الشعب االميركي ينعم باألمن حاليا ً نظرا ً إلفشال الحكومة السعودية
العديد من مخططات ارهابيّي القاعدة الموجهة داخل االراضي االميركية...
بل انّ نائب وزير المالية االميركية لشؤون اإلرهاب واالستخبارات
المالية ،آدم زوبين ،اشاد حديثا ً بموقف السعودية القوي ض ّد االرهاب».
استعرض معهد واشنطن لدراسات الشرق االدنى خطة السعودية
االقتصادية الطموحة لخصخصة منشآتها العامة وتنويع مصادرها
التمويلية الى جانب الموارد النفطية «وارضية لزعامة اقتصادية للسعودية
في زمن لم يعد فيه النفط المورد المهيمن» .واعتبر المعهد انّ أش ّد ما
سيواجه الخطة من تحديات «ستكون قانونية ..اذ انّ الدول المجاورة ،ابو
ظبي ودبي وقطر ،تهيّئ للمستثمرين االجانب نظاما ً لتسوية النزاعات
التجارية على أساس القانون العام والتحكيم األجنبي ،بدالً من الشريعة
االسالمية التي تهيمن على الحياة في السعودية» .عالوة على ذلك
«هناك تحديان سياسيان يلوحان في األفق ..االول ،طبقة رجال األعمال
والتكنوقراط السعودية المستفيد الرئيسي من (الخطة االقتصادية)،
الثاني قصور التأييد داخل العائلة المالكة لولي ولي العهد محمد بن

سلمان ..الذي يعتبر مته ّورا ً وعديم الخبرة ،خشية فقدانهم امتيازاتهم
التجارية الراهنة» .واعتبر المعهد انّ «الخطة االقتصادية ..تبدو متناقضة
في اعتمادها على الخصخصة الجزئية لشركة ارامكو؛ وحاجة المملكة
التحلي بقدر أكبر من الشفافية حول المعلومات التي تنشرها» .واردف
المعهد انّ المستثمرين األجانب قلقون ايضا ً على «االنخراط في الخطة
المقترحة بسبب سجل المملكة في مجال حقوق االنسان ..والتي شكلت
جزءا ً من المحادثات بين الرئيس أوباما مع الملك سلمان ونجله وكبار
األمراء ،اال انّ العائلة المالكة قابلتها باإلشارة الى كون هذه العقوبات
(مطابقة) لإلسالم».
في سياق متصل ،افادت صحيفة «الوطن» السعودية ( 29نيسان) انّ
مجموعة بن الدن االقتصادية للبناء أعلنت عن استغنائها عن 50,000
موظف.

مصر

اعتبر مركز الدراسات االستراتيجية والدولية انّ العالقات المصرية
األميركية في «حالة توتر ،بل انّ اوقاتا ً عصيبة تلوح في االفق( ،محذراً)
من العواقب الناجمة عن خسارة الواليات المتحدة لعالقة وثيقة مع مصر،
وما ينبغي عليها فعله لتذليل العقبات» .واوضح انّ بعض االنعكاسات
ستتجسد في «الشأن العسكري ،مما قد يتطلب من الواليات
السلبية
ّ
المتحدة األخذ بعين االعتبار اعتماد طرق ملتوية بديلة لنشر قواتها حول
العالم ،كما ستيعيّن عليها تعميق تعاونها االستخباراتي مع حلفاء آخرين،
وستجد نفسها أمام اتخاذ سبل لطمأنة «إسرائيل» في حال تعثر العالقات
المصرية – «اإلسرائيلية» من حالتها الدافئة راهناً» .كما انّ عدم استقرار
االوضاع في مصر «سينعكس على األرجح سلبيا ً على مجموعة واسعة
من حلفاء أميركا على المستويين الرسمي والشعبي ...مما يستدعي
مبادرة الواليات المتحدة لجهود عناية رفيعة المستوى ،باإلضافة لحاجة
الواليات المتحدة االستجابة لحاالت طوارئ على قدر واسع».
أشار معهد كارنيغي الى توتر العالقة بين نظام الرئيس السيسي
ووسائل اإلعالم «بعد شهر العسل معها الممت ّد لنحو  18شهراً» ،معتبرا ً
انه يؤشر على «انقسامات جديدة داخل المؤسسة الحاكمة في مصر...
خاصة وانّ السيسي يعتبر سير المعلومات في اتجاه واحد ،من أعلى
الهرم الى أسفله ،وامتعاضه من تعدّد اآلراء» .وأوضح انه على رغم
«حرص السيسي التملق لوسائل اإلعالم ..لم تتب ّن تلك الوسائل مبدأ
اي الرأي الصادر عن الدولة..
االمتثال واالعتماد على رأي واحد بالكاملّ ،
بيد انّ الخطوط الحمراء (الجيش واألمن القومي) هي اكثر تش ّوشا ً
مما كانت عليه في عهد مبارك» .واضاف انه مع تفاقم أزمات سياسية
واقتصادية بوجه مصر «تزداد باضطراد معدالت انتقاد الحكومة ،تعبّر
عنه ببرامج حوارية انتقادية للرئيس بصورة مباشرة تعرض في اوقات
الذروة عبر القنوات االساسية» .واردف انّ من بين المحاور االنتقادية
«نقل السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الى السعودية..
فضالً عن انتقاد األجهزة األمنية على خلفية مقتل الباحث االيطالي جوليو
ريجيني» .وخلص المعهد بالقول انّ «امتثال وسائل االعالم لرغبات
الحكومة بات اق ّل يقينا ً بكثير مما كان عليه قبل بضع سنوات».
ان «االهداف االميركية في الشرق االوسط ينبغي ان
تكون هزيمة االرهابيين وتعزيز االستقرار االقليمي،
وليس التغيير الجذري» لالنظمة الوطنية.
في المقابل ،ارتكب ترامب خطيئة كبرى بانتقاده
الرئيس السابق جورج بوش االبن في العراق ،األمر
ال��ذي لم تدعه الماكينة الحزبية يم ّر م��رور الكرام،
مذكرا ً مرارا ً بصوابية موقفه من معارضة العدوان على
العراق قائالً« :شنّ الحرب واالعتداء لن يشكال الخيار
الغريزي االول بالنسبة لي» ،متعهّدا ً باللجوء للبديل
العسكري ونشر القوات البرية كخيار اخير ،ومطمئنا ً
«أصدقاءنا وحلفاءنا بأنّ اميركا ستعود قوية مرة
اخرى ،وجديرة باالعتماد عليها».

زيف «عقيدة ترامب»

كلينتون
االميركية الكبرى ،الجمهور األميركي على عدم االستكانة
والتسليم بسياسة العولمة ،وانّ «اميركا لن تدخل طرفا ً
في ايّ اتفاق يقلل من قدرتها على إدارة شؤونها ..اذ انّ
الدولة الوطنية تبقى األساس الحقيقي لتوفير السعادة
واالزدهار».
يفاخر ترامب بنجاحاته وإنجازاته االقتصادية ،كرجل
أعمال نافذ في قطاع العقارات بالغ المنافسة في أسواق
نيويورك ،وال��ذي عنوانه المال الوفير وأقصى معدّالت
الربح ،بصرف النظر عن أحقية اآلليات المتبعة.
مفهوم او مذهب الماركنتيلية يغذيه الشعور القومي،
وهو ما فطن له ترامب مبكرا ً ليستغله في كسب شرائح
اجتماعية كانت مه ّمشة في معظمها.
تستند الماركنتيلية ،االحتكارات التجارية ،الى توسيع
رقعة التبادل التجاري على المستوى العالمي لتحقيق
أكبر قدر من األرباح والفوائد االقتصادية ،والح ّد من انتقال
رؤوس األموال الداخلية الى الخارج .تلك كانت عناوين
تفسر مدى شعبيته في
ثابتة في خطابات ترامب والتي ّ
صفوف الجمهور االنتخابي.
السياسات الماركنتيلية ،الساعية وراء فتح أسواق
جديدة وتراكم الثروة ،أدّت إلى الحروب والتوسعات
االستعمارية من أوروبا القديمة ومستعمراتها االميركية.
االب ال��روح��ي لالقتصاد االم��ي��رك��ي «ال��ح��ر» ،جون
ماينارد كينز ،ك��ان م��ن اه�� ّم أع��م��دة م��ؤي��دي السياسة
الماركنتيلية «لحفز اإلنتاج وتشجيع االستهالك» ،والزعم
انّ تلك السياسات ستؤدّي لتطوير االستثمارات المحلية
واالجنبية.

ترامب

خطاب غوغائي مليء بالتناقضات

شبه إجماع في المؤسسة األميركية الحاكمة،
ديمقراطيين وجمهوريين ،بأنه «لو فاز ترامب فسيكون
رئيسا ً كارثياً» .المقصود في الشق «الكارثي» هو
ابتعاده عن سياسة المواجهة ،مع روسيا والصين،
وترجيحه سياسة التفاهم واالحتواء ،وقد يس ّميها
البعض سياسة االنكفاء.
كان من الطبيعي ان يلقي ترامب سهام انتقاداته
نحو الرئيس أوباما وأرك��ان سياساته الخارجية،
هيالري كلينتون وج��ون كيري ،وف��ي ك � ّل المحافل
واالتجاهات ،ال سيما في الحرب الدائرة مع «االسالم
الراديكالي ..الذي ال يس ّميه الرئيس أوباما كذلك»،
موضحا ً انّ احتواء تلك الظاهرة «ينبغي ان يتصدّر
أول��وي��ات السياسة الخارجية ..وان��ظ��روا لألعداد
الكبيرة من المهاجرين المته ّمين باإلرهاب» .وزعم
ترامب انّ ادارة الرئيس أوباما الزمات الشرق االوسط
«تركت ارثا ً من الضعف والبلبلة والفوضى( ..وانه)
سيكون اكثر صرامة في التعامل مع ايران التي برزت
كقوة (اقليمية) عظمى على حساب اسرائيل».
اما منافسته السيدة هيالري كلينتون فقد رمى
سهامه باتجاهها مح ّمالً اياها مسؤولية الهجوم
الدموي على القنصلية االميركية في بنغازي ومقتل
السفير االميركي ل��دى طرابلس ،كريس ستيفنز،
«تجسد فشل سياسات ادارة الرئيس أوباما في
والتي
ّ
إظهار عناصر القوة االميركية حول العالم» .واضاف

فريق ترامب لل�سيا�سة الخارجية والأمن القومي
كيث كيلوغ :عسكري سابق في صفوف القوات البرية؛ ترأس إحدى كبرى الشركات االستشارية للبنتاغون،
كاكي ،لغاية عام  ،2009والتي تو ّرطت في اساليب تعذيب المواطنين العراقيين في سجن ابو غريب.
كارتر بيج :مدير استثمارات مصرفية ،حذر حديثا ً من انكفاء عدد من الدول عن التعامل مع الواليات المتحدة انْ
استمرت في لعب دور شرطي العالم.
جورج بابادوبولس :مستشار سابق في شؤون النفط والغاز لدى شركة انكليزية مق ّرها لندن ،ومدير مركز
لندن العالمي لممارسة القانون الذي ينادي بتعزيز السلم العالمي ،مما يضعه بموازاة قناعات ترامب في الحذر من
التدخل الخارجي.
وليد فارس :من أصول لبنانية وعمل مستشارا ً لشؤون السياسة الخارجية للمرشح الجمهوري السابق ميت
رومني عام  .2012وأق ّر فارس في مقابلة أجرتها معه اسبوعية «ماذر جونز» ،2011 ،بأنّ له عالقات ودية مع
الميليشيات اللبنانية ،ال سيما القوات اللبنانية ،التي ارتكبت العديد من المجازر وجرائم الحرب في لبنان .وأحجم
فارس عن التعليق على المقابلة المذكورة .ويشغل فارس منصب محاضر في جامعة الدفاع الوطنية بالعاصمة
واشنطن ،إضافة لحضوره المستم ّر على شاشة «فوكس نيوز».
جوزيف شميتز :شغل منصب المفتش العام في البنتاغون ،2005-2002 ،خالل فترة اإلعداد للعدوان واحتالل
العراق .اتهم شميتز بتلقي «هدايا ثمينة» خالل منصبه مما يعد انتهاكا ً لإلرشادات األخالقية المنصوص عليها،
واضطر لالستقالة عام  ،2005منتقالً إلى شركة «بالك ووتر» السيئة السمعة.
غاري هاريل :عسكري محترف في قوات الجيش وخدم في ك ّل من العراق وافغانستان ،قدّم استقالته عام 2008
من منصبه كمدير في قيادة القوات الخاصة بالجيش األميركي.
تشاك كوبيك :مسؤول رفيع سابق في سالح البحرية االميركية ،وخدم في العراق كقائد لوحدة االنشاءات
البحرية .يمتلك كوبيك مكتب استشارات هندسية لصالح الحكومة األميركية ومشاريعها في بعثاتها الديبلوماسية
في كابول وكراتشي وبانكوك.
بيرت ميزوساوا :أفضل مستشاري ترامب المخضرمين في الجانب العسكري ،والحائز على الميدالية الفضية،
ثالث أعلى تكريم عسكري عن خدمته إبان الحرب الكورية.

جملة شعارات منتقاة ،بعضها بعناية كبيرة،
تدغدغ عواطف الجمهور ال ترتقي لمستوى «عقيدة او
مفاهيم» يمكن البناء عليها .واستنكر عدد ال بأس به
من أقطاب السياسة الخارجية «عقيدة ترامب» ،التي
تفتقد لعناصر الرؤى االستراتيجية والمصداقية.
الناطق بلسان وزارة الخارجية األميركية ،جون
كيربي ،طمأن الصحافيين بأنّ «ق��ادة العالم ليسوا
قلقين من (تصريحات) ترامب» النارية» 24( ،نيسان
الجاري).
ع ّرف ترامب عقيدته بنفسه قائالً« :انها القوة ،انها
القوة .ال أحد سيعبث بنا .قواتنا العسكرية ستكون
االقوى».
عقيدة ترامب ،مجازاً ،عبارة عن إعادة إنتاج لقيم
المحافظين وتشبّثهم بالوطنية والمواطنية ،ووجدت
تجلياتها ل��دى العديد من الزعماء السياسيين في
وأسست لصعود الفاشية والنازية.
العقود الماضية ّ

تطبيقات «عقيدة ترامب»

ص��دم ترامب المراقبين بتصريحه ي��وم  30آذار
متعهّدا ً في حال فوزه باالنتخابات «سيسحب القوات
االميركية من كوريا الجنوبية واليابان ،وسيسمح
للبلدين بتطوير اسلحة ن��ووي��ة» .وس���ارع البيت
االبيض بانتقاد ته ّوره قائالً عبر نائب مستشار الرئيس
لشؤون األم��ن القومي ،بن رودس ،ب��أنّ «السياسة
الخارجية االميركية ،وعلى امتداد  70عاما ً تركزت
على منع انتشار االسلحة النووية ...وايّ تغيير في
ذلك األمر سيكون كارثيا ً على الواليات المتحدة»31( .
آذار )2016
بيد انّ «ته ّور» ترامب لم ِ
يأت من ف��راغ ،ويع ّززه
تنامي نزعة إق�لاع الجمهور االميركي عن االنقياد
السريع وراء التدخل العسكري االميركي في الخارج،
والتساؤل عن الحكمة من اإلبقاء على معدالت التدخل
العسكري الراهنة ،إضافة إلى طبيعة الحلفاء الذين
تنتقيهم واشنطن.
يشير البعض الى انّ جمهور ترامب من المؤيدين
ليسوا بالضرورة من الملتزمين بالحزب الجمهوري،
بل انّ جزءا ً ال بأس به وخاصة الفقراء ،يعارض او غير
متح ّمس على األقل ،التفاقيات التجارة الحرة او تعديل
مزايا برامج الدعم الحكومية ،وال يبدون حماسا ً زائدا ً
لسياسة الحزب الجمهوري في تجريم اإلجهاض ،فضالً
عن عدم رضاهم عن مغامرات التدخل العسكري التي،
باعتقادهم ،حرمتهم من التمتع باالطمئنان والرفاهية
وتوسعت
لمستقبلهم االجتماعي واالقتصادي .بل
ّ
مدارك تلك الشريحة في المجتمع االميركي بمطالبة
كبار الرأسماليين والسياسيين الوفاء بتعهداتهم
والمساواة الضريبية التي يته ّربون منها.
في الشق العملياتي ،يراهن البعض على ترامب
وقدرته على «تحديث» الماركنتيلية لتتجاوب مع
متطلبات وتحديات القرن الحادي والعشرين ،ال سيما
انّ دوال ً كبرى مثل الصين تتطلع لسيادة الجانب
االقتصادي في السياسة الخارجية ،بل ستشكل محور
اجتذاب التأييد من قوى ومراكز اقتصادية أميركية
متعدّدة وتمنحها فرصة أفضل من سياسة أوباما
الحالية.
لو اتيح له ذلك ،وفق مؤيديه ،في البعد السياسي
سيكون بمستطاع ترامب «ليس إع��ادة اللحمة الى
صفوف الحزب الجمهوري فحسب ،بل إرساء األسس
السياسية للفوز بانتخابات عدة مقبلة».

