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لن  ترامب  انتخاب  إعادة  أن  مفادها  أساسية  فرضية  من  الورقة  هذه  تنطلق 
الرشق  تجاه  األمريكية  الخارجية  السياسة  أجندة  يف  معتربة  تغريات  إىل  يفيض 
كرث  األوسط أو األجندة الدولية على حد سواء. ومن ثم، فإن االهتمام يتوجه أ
الحتمال فوز بايدن كونه سيؤدي إىل اتجاهات مختلفة يف سياسة واشنطن تجاه 
مع  للتهدئة  واالتجاه  والناتو،  أوروبا  مع  التحالف  ترميم  أبرزها  والعامل،  املنطقة 

كرث تجاه روسيا وتركيا والسعودية.  إيران، مقابل تشدد أ

1

االنتخابات الرئاسية واتجاهات السياسة الخارجية األمريكية

نرشة  غري دورية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية

بالتحوالت في  المرتبطة  للتوجهات المستقبلية  القراءات  أبرز  نشرة تقدم 
االقتصاد  جيوبوليتكس،  استراتيجيا،  الدولية؛  الساحة  على  القوى  موازين 
واألمن الدوليين، وظواهر ذات صلة، في قالب يخدم صناع القرار والباحثين

       16 اكتوبر 2020

مآالت

يمكن القول إن إعادة انتخاب الرئيس األمرييك “دونالد ترامب” لن تفيض إىل تغريات أساسية يف السياسة 	 
أن  ترجيح  امللفات، دون  كافة  ترامب يف  إدارة  تعزيز ألجندة  الراهنة. وما سيحدث هو  األمريكية  الخارجية 

تشهد هذه األجندة تراجعا عن أي من االتجاهات الرئيسية الراهنة.
من املرجح إذاً أن يدفع هذا الفوز بالواليات املتحدة إىل مزيد من السري على نهج جيوسيايس يعزز املسار 	 

يكا أواًل” والتنافس مع القوى  الحايل للسياسة الخارجية األحادية والقرسية، وستؤدي إسرتاتيجيات “أمر
بشكل  عالقة  بروكسل  إىل  بكني  من  نفسها  الرشكات  وستجد  الدولية،  املؤسسات  تقويض  إىل  العظمى 
مزتايد بني الرضورات الجيوسياسية واألنظمة التنظيمية املتنافسة. أما التهديدات العاملية مثل تغري املناخ فلن 

يتم التعامل معها إىل درجة تذكر.
بفريق من 	  األوىل محاطا  يختتم واليته  كرث، فرتامب  أ الصني  العالقات مع  يتواصل تدهور  أن  املرجح  من 

املستشارين الصقور الذين يفضلون املواجهة على التسوية مع الصني. واآلن يقوم ترامب بالفعل بحملة ضد 
الصني تماما مثل عام 2016، مع استبدال أجندة الخالف ليحل كوفيد 19 محل الخسارة من وظائف 
التصنيع يف كتالوج املظامل األمريكية. وهو ما يعين أن الخط األمرييك األكرث تشددا سيستمر إذا فاز ترامب 

متمثال يف قرع طبول املزيد من العقوبات، وضوابط التصدير، والقيود التجارية القرسية.

يكا أوال” ترامب.. يواصل نهج “أمر
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مآالت الواليات 
املتحدة

العدد

ومثل سلوكه مع الصني سيستمر نهج ترامب األكرث حزماً مع إيران، وسيواصل ترامب الضغط على حلفاء 	 
الواليات املتحدة لبذل املزيد من أجل الدفاع عن أنفسهم أو الدفع لواشنطن بداًل من تلقي الحماية مجانا 
املتحدة  للواليات  الخارجية  السياسة  نظام  يف  ية  جذر األكرث  التغيريات  فإن  ذلك،  ومع  مقابل.  دون  من 
وأعضاء  املخابرات  ومجتمع  والبنتاغون  الخارجية  )وزارة  األمنية  املؤسسة  من  شديدة  بمقاومة  ستقابل 
الدولية  الفوىض  أن تحفز  اليت يمكن  السياسات  أو تخفيف  تأخري  إىل  مما سيؤدي  املعنيني(،  الكونغرس 

وإثارة رصاع خارجي كبري.
وحىت لو خرس ترامب وسعى الديمقراطيون إلحياء العالقات مع الرشكاء خاصة يف أوروبا، فمن املرجح أن 	 

يكون لنهج ترامب املنفلت تأثري طويل املدى أو حىت دائم؛ إذ إن الحلفاء سيعملون على تقليل اعتمادهم 
على الواليات املتحدة.

خالل الفرتة اليت قضاها يف مجلس الشيوخ، بما يف ذلك رئاسته للجنة العالقات الخارجية، عكست معظم 	 
مواقف “جو بايدن” اإلجماع السائد يف الحزب الديمقراطي. فقد دافع عن االنخراط مع الصني يف كل 
من الجغرافيا السياسية واالقتصاد، وصّوت لصالح العالقات التجارية العادية الدائمة معها، وكذلك دخول 
البالد إىل منظمة التجارة العاملية، ودَعم حرب العراق عام 2003 )بعد معارضة حرب الخليج عام 1991(، 
وصوت لصالح اعرتاف الواليات املتحدة بالقدس عاصمة إلرسائيل يف عام 1995، وانتقد االتجاه الرويس 

املعادي للديمقراطية يف الوقت الذي دعم فيه استمرار التواصل مع الرئيس فالديمري بوتني. 
اإلدارات 	  من  مخرضمة  شخصيات  هي  الحايل  الوقت  يف  لبايدن  املشورة  تقدم  اليت  الرئيسية  األصوات 

السابق  للرئيس  القومي  األمن  ملستشار  السابق  النائب  بلينكني”  “توين  وأبرزهم:  السابقة  الديمقراطية 
باراك أوباما، و”إيلي راترن” نائب مستشار األمن القومي السابق لبايدن عندما كان نائب الرئيسن و”جيك 
دبلومايس محرتف شغل منصب  برينز” وهو  لبايدن، و”بيل  السابق  القومي  األمن  سوليفان” مستشار 

ير الخارجية السابق لشؤون رشق آسيا واملحيط الهادئ. ير الخارجية، و”كورت كامبل” مساعد وز نائب وز
كرب 	  على الرغم من أن الجناح التقدمي النائش يتحدى اليوم اإلجماع الديمقراطي القديم، فإنه يركز بشكل أ

على القضايا املحلية، ومن ثم تقل احتمالية أن يمارس هذا الجناح تأثريا كبريا على السياسة الخارجية. لذلك، 
كرث إذا فاز بايدن، وستستعيد مجموعات الضغط  ستصبح عملية صنع السياسة الخارجية قابلة للتنبؤ أ

ية بعضا من القوة اليت أضعفتها إدارة ترامب. الصناعية والتجار
وفيما يتعلق بالسياسة التجارية، قد يرغب بايدن يف العودة إىل توجه أوباما نحو زيادة تحرير التجارة، لكنه 	 

سيواجه مقاومة شديدة من الديمقراطيني. فقد كان فشل إدارة أوباما يف رعاية الرشاكة عرب املحيط الهادئ 
من خالل الكونغرس إشارة مبكرة إىل أن االضطراب االقتصادي يعزز الشعبوية يف التجارة، وهو أمر مل ينحرس 
بعد. لذا، قد يتخلى بايدن عن تفضيل ترامب لسياسة املعاملة باملثل وفرض التعريفات العقابية، لكنه لن 

ير التجارة هو الرتياق الصحيح. يكون بالرضورة قادرا على إقناع الديمقراطيني التقدميني بأن تحر
سيظل نهج بايدن تنافسيا، لكنه مع ذلك سيسعى عموما إىل تجديد التحالفات األمريكية التقليدية وإعادة 	 

االنضمام والعمل من خالل املؤسسات الدولية املتعددة األطراف، وإعادة التعامل مع الرشكاء الدبلوماسيني 

بايدن.. صوت الديمقراطيني التقليدي
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واألمنيني واالقتصاديني التقليديني، ال سيما يف أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. ومن املرجح أن تؤدي إدارة 
الهجرة،  بشأن  املتحدة  للواليات  الخارجية  العالقات  يف  الرئيسية  املضايقات  حدة  من  التخفيف  إىل  بايدن 
وتغري املناخ، وإيران، والتجارة. وستفضل اإلدارة الديمقراطية تهدئة التوترات الخارجية للرتكزي على القضايا 
املحلية، خاصة التعايف االقتصادي من آثار كوفيد 19، والرتكزي على جدول أعمال “بناء الدولة يف الداخل” 

-اليت كانت محور الرتكزي الرئييس لسياساتهم- مثل تغري املناخ والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. 

نهج ترامب تسبب بشكوك دولية عميقة إزاء مصداقية الواليات املتحدة واستمرارية الزتاماتها، خاصة بني 	 
األولوية  يعطي  الغربية  أوروبا  األطراف يف  نهج متعدد  إىل  بايدن سيتجه  فإن  لذا  اإلسرتاتيجيني.  حلفائها 
كيد التعاون األمين  لتحسني العالقات التجارية مع كل من اململكة املتحدة واالتحاد األورويب، وكذلك إعادة تأ

من خالل الناتو. كما سزييد بايدن الضغط على روسيا خاصة من خالل العقوبات.
 معينة لن يحاول- إعادة الجّنّ إىل الزجاجة، لذا سيحافظ على موقف 	 

ٍ
لكن بايدن لن يستطع -ويف نواح

متشدد نسبيا من الصني، حىت مع األخذ يف االعتبار أن التغيري يف اإلدارة قد يخلق فرصة لرتميم العالقات. 
ومن املحتمل أن تسعى الصني الستثمار هذه الفرصة الحتواء التصعيد املستقبلي. 

ُيتوقع أن يعود بايدن إىل إسرتاتيجيات عهد أوباما القائمة على مكافحة دور الصني املزتايد عرب بناء الثقة يف 	 
منطقة آسيا واملحيط الهادئ وتعزيز الرشاكة اإلسرتاتيجية مع دول املنطقة، كل ذلك دون التخلي عن النهج 

العدواين تجاه الصني.
كرب تحٍد يف سياسة بايدن الخارجية. فهناك 	  من املحتمل أن تكون صياغة سياسة متماسكة تجاه الصني أ

املتعدد  الدويل  النظام  على  والحفاظ  وإيران  املناخ  تغري  مثل  مجاالت  يف  بكني  مع  التعاون  يف  مصلحة 
األطراف، لكن عدد نقاط االحتكاك يف العالقات الثنائية آخذ يف االزدياد، وستكون التجارة هي القضية األوىل. 
ربما يضطر بايدن يف البداية إىل مواصلة املواجهة كما كانت يف عهد ترامب إىل حد ما، خاصة إعادة تشكيل 
لغايات  األمريكية  التكنولوجيا  استخدام  ومنع  اإلنسان،  لحقوق  الصني  انتهاكات  وصد  التوريد،  سالسل 

قمعية.
كرث منه يف املضمون. 	  بخصوص الصني، االختالف بني إداريت ترامب وبايدن سيكون اختالفا يف الشكل أ

نتائج  إىل  تؤدي  أنها  على  ترامب  إدارة  تشنها  اليت  التخريبية  التجارية  الحرب  إىل  ينظرون  فالديمقراطيون 
وأسرتاليا  أوروبا  -خاصة  التقليديني  الحلفاء  بنفور  ترامب  تسبب  كما  حد سواء.  على  فعالة  وغري  عكسية 
دبلوماسية  أخطاء  إىل  إضافة  التعويض،  الجمركية، وطلبات  الرسوم  بتهديدات  الجنوبية-  يا  وكور واليابان 

عديدة.
وعوضا عن نهج ترامب، يقرتح الديمقراطيون التنافس مع الصني من خالل إصالح التحالفات والرشاكات 	 

الديمقراطية إىل  اإلدارة  املؤسسية واملتعددة األطراف. وستسعى  للمشاركة  إعادة تنشيط أوسع  كجزء من 
اإلقليمية. وهو ما  والدبلوماسية  التجارة  العقوبات وضوابط  والتعاون يف قضايا مثل  التنسيق  مزيد من 
عربت عنه حملة بايدن حني قالت إنها تتطلع إىل تجنيد رشكاء تجاريني رئيسيني للواليات املتحدة ليس فقط 
يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ -مثل الهند وأسرتاليا واليابان- ولكن أيضا على مستوى العامل -وخاصة 

حزٌم مع الصني وروسيا واستعادة أوروبا

العدد
       16 اكتوبر 2020
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ية تصدر عن موقع أسباب للشئون الجيوسياسية - يمكنكم  هذه النرشة  غري دور
www.Asbab.com   الوصول للمزيد من النرشات عرب موقعنا اإللكرتوين

الرشق األوسط.. جفاء مع الحلفاء دون قطيعة

إسرتاتيجية بايدن الشاملة إزاء فك االرتباط العسكري عن الرشق األوسط لن تتغري بشكل ملحوظ عن 	 
إسرتاتيجية ترامب الهادفة لتقليص الوجود العسكري يف املنطقة. فبايدن يؤكد -مثل الديمقراطيني- أنه ال 
يزال يتعني استخدام القوة العسكرية األمريكية ضد تنظيم الدولة “داعش” وتنظيم القاعدة. لكّنه سيواصل 
يف الوقت نفسه االتجاه الذي بدأ يف عهد أوباما، حيث “املحور اإلسرتاتيجي” للموارد الدبلوماسية والعسكرية 

ه بعيدا عن أوروبا والرشق األوسط؛ نحو الصني ورشق آسيا. األمريكية سيوجَّ
لن تتغري أولويات القوة الصلبة للواليات املتحدة يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا، خاصة الحفاظ 	 

كانت  إذا  عما  النظر  بغض  إرسائيل،  مع  املشرتك  والعمل  األسعار  تقلبات  وتقليل  الطاقة  إمدادات  على 
اإلدارة الديمقراطية أو الجمهورية هي املسؤولة. وإذا فاز بايدن، فإن التحول يف اللهجة هو أبرز مالمح التغيري 

الرئييس عن عهد ترامب. 
سيكون الرتكزي الرئييس إلدارة بايدن على إعادة اتساق إدارته مع اتصاالت وزارة الخارجية، على عكس إدارة 	 

ترامب. ففي يونيو/حزيران 2017 على سبيل املثال، تناقض دعم ترامب الواضح على تويرت للحصار الذي 
تقوده السعودية واإلمارات لقطر مع موقف وزارة خارجيته. ويف اآلونة األخرية، تناقض دعم ترامب الواضح 
ألمري الحرب اللييب “خليفة حفرت” يف أوائل 2019 مع املوقف العلين لوزاريت الدفاع والخارجية. ويف العموم 

ُيرجح أن يفوض بايدن الخالفات الدبلوماسية إىل وزير خارجيته والسلك الدبلومايس يف وزارة الخارجية.
القدرة 	  الدوليني والحلفاء واملؤسسات سيعزز من  أوثق مع الرشكاء  العمل بشكل  املعلنة يف  بايدن  رغبة 

كرب، وبالتايل، فإن أحداًثا مثل اغتيال “قاسم سليماين”  على التنبؤ بمواقف واشنطن يف املنطقة بشكل أ
-وهو عمل أحادي تم اتخاذه دون استشارة الحكومة العراقية أو حلفاء عسكريني آخرين للواليات املتحدة- 

ستصبح أقل احتمااًل.
لن يكون زعماء املنطقة الرئيسيون فرحني بانتصار بايدن ألسباب مختلفة؛ فالسعوديون سيعانون يف ظل 	 

أن  كما  إيران،  تجاه  بايدن  اليمن، فضال عن موقف  للتدخل يف  األمرييك  الدعم  بإنهاء  بايدن  الزتام حملة 
حادثة خاشقجي ستلقي بظالل كئيبة على عالقة ويل عهد اململكة دمحم بن سلمان مع إدارة ترامب. أما تركيا 
فستفتقد سلوك ترامب األكرث تفضيال للدبلوماسية مع أنقرة، والذي جعلهم مثال يدخلون سوريا يف 2019 
دون معارضة فعالة. ويف مرص فإن الرئيس عبد الفتاح السييس ال يتوقع أن تغض إدارة بايدن الطرف عنه 

كما كان يفعل ترامب.
كيد لن يكون بايدن ودودا بشكل 	  لكن قد ال تكون املخاوف من فوز الحزب الديمقراطي يف محلها. فبالتأ

علن مع القادة املستبدين بالطريقة اليت سلكها ترامب، لكّن الضغط على الحكومات يف املنطقة بشأن 
قضايا حقوق اإلنسان لن يكون أولوية كما يشري سجله الحافل عندما كان نائبا للرئيس. وبينما سيكون 

املعلومات.  الفكرية وأمن  بالتجارة وامللكية  املتعلقة  السياسات  أوروبا- لصياغة مجموعة مشرتكة من  يف 
ويفضل الديمقراطيون الجزرة على العصا لتشجيع الرشكات على نقل التصنيع إىل الواليات املتحدة. وتدور 
كرث من حرمان صادرات  أجندة بايدن فيما يتعلق بـ”التعايف األخرض” حول ابتكار تقنيات جديدة يف الداخل أ

التكنولوجيا يف الخارج.

العدد
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أنه سيتخلى عن  امللكية الخليجية، فإن هذا ال يعين  إيران مصدر قلق لألنظمة  اللنّي بشأن  بايدن  موقف 
الرشكاء املحليني إذا انتهجت إيران سلوكا تصعيديا مثل إغالق مضيق هرمز.

لكننا أيضا سرنى موقفا متشددا بشأن مجاالت مثل التدخل السعودي يف اليمن، وسياسة تركيا اإلقليمية. 	 
الكثري من الجهد يف محاولة إحياء خطة العمل املشرتكة  أنه ليس مؤكدا أن يبذل بايدن  الرغم من  وعلى 
الشاملة مع إيران )JCPOA( اليت انسحبت منها إدارة ترامب يف مايو/أيار 2018، فإنه من املرجح تماما أن 
تعود بصورة عامة سياسة عهد أوباما تجاه إيران، وهو ما سيقابل باستياء كبري وعدم رضا مع السعودية 

وإرسائيل. 
تشري ترصيحات بايدن إزاء إيران إىل أن إدارته ستقلص من إسرتاتيجية ترامب العدوانية املناهضة إليران، 	 

مما يزيد من احتمالية خفض العقوبات، واستئناف املساعدات اإلنسانية. يمكن لبايدن أن يوقف بسهولة 
العقوبات الصارمة اليت فرضها ترامب، بما يف ذلك أحدث العقوبات اليت تم تمريرها يف 21 سبتمرب/أيلول، 
وذلك يف محاولة الستئناف املفاوضات مع طهران. وقد يدفع هذا إىل تصعيد إرسائيل هجماتها على إيران 
يف كل من املسارح الحالية والجديدة يف جميع أنحاء الرشق األوسط من أجل عرقلة عودة الواليات املتحدة 
املحتملة إىل الدبلوماسية مع العدو اإلقليمي إلرسائيل، وستكون إدارة بايدن يف الغالب أقل تحمال للرضبات 
البلدان  املفاوضات للخطر، ال سيما يف  املنطقة واليت يمكن أن تعّرض مثل هذه  اإلرسائيلية على مستوى 

الحساسة مثل العراق حيث تتنافس الواليات املتحدة بشكل مبارش على النفوذ مع إيران. 
السفارة 	  بنقل  ترامب  بايدن على قرارات  ينقلب  أن  املستبعد  بإرسائيل وفلسطني، فإنه من  يتعلق  فيما 

األمريكية إىل القدس من تل أبيب واالعرتاف بمرتفعات الجوالن املحتلة أراض إرسائيلية، لكنه من املرجح 
أن ينقلب على “صفقة القرن” بصورتها اليت قدمها ترامب ومن خطة الضم اليت ُعّلقت مؤقتا.

5
ية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية - لالطالع على املزيد  هذه النرشة  غري دور

info@asbab.com من إصداراتنا يمكنكم التواصل معنا عرب الربيد االلكرتوين
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