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CSIS :( 6) قوة الواليات املتحدة ونفوذها يف الشرق األوسط 
 ترجمة: عادل رفيق 

( تحت  CSIS، من املدونات الصوتية التي ينشرها مركز الدراسات االستراتيجية والدولية )السادسةالحلقة  في هذه  

األوسط" الشرق  تفسير  "بابل:  ألترمان  عنوان  جون  يحاول  زبيجنيو -،  وحدة  ومدير  املركز،  لرئيس  األول  النائب 

باملركز الشرق األوسط  برنامج  العاملية ومدير  الناس   -بريجنسكي لألمن والجيواستراتيجية  يرى  استكشاف كيف 

 يف يتغير ذلك.والحكومات في الشرق األوسط الواليات املتحدة، وماذا يريدون من الواليات املتحدة في املنطقة، وك

، من خالل  ربحية وغير حزبيةمركز الدراسات االستراتيجية والدولية، وهو منظمة أبحاث سياسات غير  يقوم  حيث  

هذه املجموعة من املدونات الصوتية، بتنظيم نقاشات مع خبراء دوليين وإقليميين ومسؤولين سابقين، تأخذ املتابع  

هم ما يحدث بالفعل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. حيث يعمل إلى ما وراء العناوين الرئيسية ملحاولة ف

الواقع، من خالل   أرض  على  يجري  ما  تفسير  على  البودكاست  يستضيفهم  الذين  واإلقليميون  الدوليون  الخبراء 

 لم.  تسليط الضوء على االتجاهات املختلفة، وكذلك سياقات التطورات املحورية في هذه املنطقة الهامة من العا

من   الخامس و   الرابعو   الثالثو   الثانيو   األول النص الكامل للجزئين  ونشر  وقد قام املعهد املصري للدراسات بترجمة  

إبريل   12في    SISCالذي تم نشره باللغة اإلنجليزية على موقع    الجزء السادسهذا النقاش الهام. وفيما يلي ترجمة  

 وذلك على النحو التالي: – 2022

من هذه السلسلة، يتحدث ألترمان مع عبد الخالق عبدهللا، وهو عالم سياس ي إماراتي؛ ونبيل   السادسفي الجزء  

فهمي، وهو سفير القاهرة األسبق في واشنطن والذي شغل منصب وزير الخارجية املصري فيما بعد؛ ومها يحيى، 

كار  في مديرة مركز  املستويات  أعلى  في  دبلوماس ي سابق عمل  بنكاس، وهو  بيروت؛ وألون  في  للشرق األوسط  نيجي 

 الحكومة اإلسرائيلية؛ وناصر هديان، وهو عالم سياس ي إيراني.

الواليات   إلى  مشيرة  ترددها،  عبارة  أولبرايت  مادلين  لدى  كان  للخارجية،  كوزيرة  عملها  فترة  خالل  ألترمان:  جون 

كانت تقول: لقد قلت مرات عديدة أن الواليات املتحدة هي الدولة التي ال غنى للعالم عنها؛ وذلك ألنه   املتحدة، حيث

 بدون مشاركتنا على املستوى الدولي، ال يحدث ش يء ذو بال )في هذا العالم(. 
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الم والضامن الذي  جون ألترمان: وكانت أولبرايت تجادل بأن الواليات املتحدة هي صانعة القرار األكثر أهمية في الع

في  ذلك  الدليل على  ترى  أن  بائس. ويمكنك  املتحدة هو عمل متهور  الواليات  إن تحدي  الدولي.  للنظام  ُيضاهى  ال 

عالقة   
ً
تقريبا املنطقة  في  دولة  لكل  كان  الخارجية،  وزيرة  أولبرايت  مادلين  كانت  فعندما  األوسط.  الشرق  منطقة 

سبتمبر، غاصت    11األقل كانت تسعى إلى عالقة أفضل معها. لكن بعد أحداث  إيجابية مع الواليات املتحدة، أو على  

الواليات املتحدة في وحل الصراع في أفغانستان، ثم في العراق. واتجهت إدارة بوش على إثر ذلك إلى تبني "استراتيجية  

للحكومة األمريكية.   تقدمية للحرية" في الشرق األوسط، جعلت من التحول الديمقراطي في املنطقة أولوية قصوى 

لقد كانت الطموحات عالية. لكن مع مرور عقد من الزمان، بدت اإلنجازات في كثير من األحيان شديدة التواضع. 

والجمهور األمريكي   -لقد أرهق عقدان من االنخراط املكثف للواليات املتحدة في الشرق األوسط صانعي السياسة  

 انخراط  وأرهقهم. حيث يتساءل املواطنون األمر 
ً
يكيون بشكل متزايد عن تلك الضرورة القصوى التي تستدعي حقا

الواليات املتحدة بهذا الشكل في الشرق األوسط، وعما إذا كان يتعين أن يظل الشرق األوسط هو املحور الرئيس ي 

 للسياسة الخارجية للواليات املتحدة. 

إلى جهود الواليات املتحدة على مدى عقدين من   جون ألترمان: في غضون ذلك، تنظر الحكومات في الشرق األوسط

وتتساءل عما يعنيه كل ذلك    -ونفاد صبر الواليات املتحدة الواضح للخروج من املنطقة    - الزمان لتغيير املنطقة  

في  لتحقيق االستقرار  في جهودها  أنها تخفق  يبدو  بدولة  بينهم وبين  الروابط  يرسخوا  أن  لهم. وهل يجب  بالنسبة 

بل يبدو أنها تبحث عن مخرج لها؟ أم ينبغي عليهم املخاطرة بعالقاتهم الوثيقة مع الواليات املتحدة من    املنطقة،

خالل البحث عن شركاء جدد قد يفتقرون إلى االهتمام والقدرة على لعب نفس الدور الذي لعبته الواليات املتحدة 

 على مدى أكثر من نصف قرن؟

املطلقة، ال تزال الواليات املتحدة هي القوة الخارجية األكثر هيمنة في الشرق األوسط في جون ألترمان: من الناحية  

 لتصور الوزيرة مادلين أولبرايت، ال غنى عنها؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فماذا 
ً
معظم األبعاد. ولكن هل ما زالت، طبقا

 له؟تعتقد الحكومات اإلقليمية أنه يتعين على الواليات املتحدة أن تفع

في هذه الحلقة، سوف نستكشف كيف تنظر شعوب وحكومات الشرق األوسط إلى الواليات املتحدة، وماذا يريدون 

 من الواليات املتحدة.
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جون ألترمان: بعد عقدين من محاولة فرض إرادتهم على الشرق األوسط، يرى صانعو السياسة األمريكيون الشرق  

إلى ، من منظور مخ2022األوسط اآلن، في عام    
ً
تلف عن أسالفهم؛ في الوقت الذي تنظر فيه دول املنطقة أيضا

 منه في 
ً
 مفروغا

ً
الواليات املتحدة بشكل مختلف. ويعتبر تقليص الواليات املتحدة لوجودها في الشرق األوسط أمرا

التي   دوائر السياسة في واشنطن، حيث ينعكس هذا الشعور في كافة عواصم دول املنطقة. أقدم لكم مهى يحيى،

 تدير مركز كارنيجي للشرق األوسط في بيروت: 

  
ً
 ويدا

ً
  أنها   على  إليها  ُينظر  أنه  إلى  األساس  في  ذلك  ويرجع  املنطقة،  فيمها يحيى: تتضاءل قوة الواليات املتحدة رويدا

   اهتمامها  تحول 
ً
ابتعدت   املتحدة  الواليات  أولويات  أن  شديد  بوضوح  رأينا  املاض ي،  العقد  ففي.  املنطقة  عن  بعيدا

عن األهداف التي اتصفت باملغاالة بما في ذلك تعزيز الديمقراطية والتحول اإلقليمي، واتجهت نحو ثالث أولويات  

يهدد  الذي  اإلرهاب  اإلقليمي، ومكافحة  إيران، واالستقرار  مع  النووي  االتفاق  ، وهي: 
ً
أكثر وضوحا بشكل  محددة 

 الوطن األمريكي.

 نكاس الدبلوماس ي الكبير الذي كان يخدم في املستويات العليا للحكومة اإلسرائيلية.جون ألترمان: أقدم لكم ألون ب

ينبغي  لها  حيوية  أي مصالح  ترى  ال  فهي  األوسط.  الشرق  بمنطقة  ارتباطها  تفك  املتحدة  الواليات  بينكاس:  ألون 

 للسياسة الخارجية األمريكية لكي تسعى إ
ً
لى تحقيقها في الشرق األوسط. حمايتها أو تحقيقها هناك، وال ترى أهدافا

 إذ كل ما تراه هو عبارة عن مجموعة من املشكالت والفخاخ في: اليمن وسوريا وإسرائيل والقضية الفلسطينية. 

في واشنطن ملدة عشر   القاهرة  نبيل فهمي كسفير  نبيل فهمي يوافق على ذلك. وقد خدم  الترمان: ويبدو أن  جون 

 ة املصري. سنوات، ثم شغل منصب وزير الخارجي

نبيل فهمي: من الناحية النسبية، ال تزال املقدرات املادية للواليات املتحدة أقوى بكثير من مقدرات أي دولة أخرى  

في العالم، سواء أكان ذلك من الناحية العسكرية أم االقتصادية. ومع ذلك، فقد حدث تحول في مدى استعداد 

ليدي. وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وما حدث في أفغانستان الواليات املتحدة لالنخراط خارج نطاقها التق

والعراق على وجه الخصوص، أصبح ُينظر إلى جهوزية الواليات املتحدة في منطقة الشرق األوسط على أنها قد أخذت  

 من االتجاه إل
ً
 لخفض االنخراط األمريكي في املنطقة، بدال

ً
 ى زيادته. تتضاءل. لذلك، فإنني أرى أن هناك اتجاها
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جون ألترمان: الواليات املتحدة تجد نفسها بالفعل في مأزق إلى حد ما. فبينما ال تزال هي أقوى العب خارجي في الشرق  

األوسط، إال أن التصور بأنها تبحث عن مخرج من املنطقة يجعل الدول تغفل قوة ونفوذ الواليات املتحدة هناك. 

امل الواليات  اهتمام  بأن  إعالن  كل  التنافس  ومع  وعلى  الهادئ  واملحيط  الهندي  املحيط  بين  على   يتركز  تحدة 

االستراتيجي مع الصين، يساور شركاء الواليات املتحدة في منطقة الشرق األوسط الشكوك في امتالك أمريكا املوارد  

  
ً
مثيرا بالفعل  األمر  يكون  األوسط. حيث  الشرق  في  املشتركة  لحماية مصالحهم  اإلرادة  أو  بالنسبة  الكافية  للقلق 

لشركاء أمريكا الذين أصبحوا يعتمدون على الواليات املتحدة في ذلك. وأحد هذه األماكن التي يتزايد فيها الشعور 

في  الزاوية  حجر  هو  إلسرائيل  املتحدة  الواليات  دعم  كان  قرن،  نصف  من  فألكثر  إسرائيل.  هي  االستقرار  بعدم 

  السياسة الخارجية للواليات املتحدة في ال
ً
شرق األوسط. وطاملا اعتبر صانعو السياسة األمريكيون إسرائيل شريكا

 للواليات املتحدة في خضم لجة من األعداء، وعملت الواليات املتحدة على تعزيز هذه الشراكة. 
ً
 رئيسيا

ً
استراتيجيا

وم املختلفة،  الدبلوماسية  املبادرات  من  سلسلة  في  إلسرائيل  والحامي  املدافع  موقف  وقفت  إسرائيل فقد  نحت 

مثل الدبلوماس ي   -عشرات املليارات من الدوالرات كمساعدات عسكرية. ومع ذلك، فإن بعض اإلسرائيليين اليوم  

ال يعتقدون أنهم يستطيعون االعتقاد بإمكانية استمرار هذا الدور النشط للواليات املتحدة  -السابق ألون بينكاس 

 به بعد اآلن.
ً
ما

ّ
 مسل

ً
 أو اعتباره أمرا

ون بينكاس: ال أعتقد للحظة واحدة أن هناك أي سبب مقنع للواليات املتحدة للبقاء في الشرق األوسط بسبب  أل

عالقتها )الخاصة( بإسرائيل. فإذا نظرت إلى اتفاقيات أبراهام، فسترى الواليات املتحدة وكأن لسان حالها يقول، 

ل تطبيع عالقاتكم مع أجزاء من العالم العربي. ولديك  "انظر، لقد قمنا بالوساطة لتحقيق هذا األمر العظيم، من أج

بالفعل عالقات مع مصر واألردن، وليس لدينا أي نية على اإلطالق لالنخراط في القضية الفلسطينية مرة أخرى".  

وحتى إدارة ترامب كان لديها نفس هذا الحس املشترك بعدم االنخراط في ذلك بجدية. وبمجرد التوقيع على اتفاقيات  

 براهام، قالت الواليات املتحدة بشكل أساس ي، "انزلوا عن ظهورنا اآلن، لدينا أشياء أخرى للتعامل معها". أ

 للقادة اإلسرائيليين 
ً
 كبيرا

ً
حتى لو لم يدركوا  - جون ألترمان: ما يريد أن يقوله بنكاس إن هذا التحول سيشكل تحديا

 ذلك بشكل كامل بعد. 
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قة التي بيننا. إنها غير متكافئة. فهي أهم بكثير بالنسبة إلسرائيل مما هي عليه ألون بينكاس: هذه هي طبيعة العال

عن مدى أهمية إسرائيل بالنسبة للواليات املتحدة.   -بالنسبة للواليات املتحدة، على الرغم مما قد يقوله لك الجميع  

ير من املشاكل في التعامل مع الشرق  فالواليات املتحدة يمكنها أن تعيش بدون إسرائيل؛ ولكن إسرائيل ستواجه الكث

 األوسط وحدها بدون الواليات املتحدة. 

 جون ألترمان: وهذا يعني أن إسرائيل بحاجة إلى التكيف مع حسابات الواليات املتحدة الجديدة في املنطقة.

يات املتحدة. ألون بنكاس: سيكون على إسرائيل اتخاذ خيارات صعبة. فمن وجهة نظر إسرائيلية، ال بديل عن الوال 

فال يمكن إلسرائيل أن تقبل بالصين، أو روسيا، أو الهند، أو اإلمارات، أو بلجيكا كداعم استراتيجي لها. وإسرائيل 

قوية بما يكفي إلجراء هذا التكيف )مع الوضع الجديد(. لكنها تحتاج فقط إلى أن تفهم أن هذه لم تعد الحرب الباردة. 

 نشطة على الطاولة لخطة سالم  فالواليات املتحدة لن تذهب ل
ً
خوض حرب أخرى في العراق أو سوريا أو تطرح خططا

إسرائيلية فلسطينية. حيث إنها تركز على أماكن أخرى. ستحتاج إسرائيل إلى القيام بهذا التكيف وجعل نفسها أكثر  

 مع الواليات املتحدة. حيوية من خالل القيمة املضافة التي تقدمها إسرائيل على طاولة املفاوضات في عالقتها

. فخالل معظم 
ً
جون الترمان: ولكن العالم السياس ي اإلماراتي عبد الخالق عبد هللا يرى األمور بشكل مختلف قليال

السنوات العشرين املاضية، ألقت اإلمارات العربية املتحدة بثقلها إلى حد كبير في إطار دور لها مع الواليات املتحدة. 

املبادرات   الدولتان أكثر لقد دعمت  في جهود مكافحة اإلرهاب األمريكية. وأصبحت   
ً
 حاسما

ً
األمريكية ولعبت دورا

. وكدليل على هذا التقارب، فقد وافقت الواليات املتحدة على بيع اإلمارات للطائرة املقاتلة  
ً
، وهي الطائرة F-35تقاربا

باع فقط لب
ُ
 في املخزون األمريكي. حيث ت

ً
عض أقرب شركاء الواليات املتحدة. لكن املفاوضات  املقاتلة األكثر تقدما

بعث من جديد. وهذا ما جعل عبد الخالق عبد   F-35بشأن صفقة  
ُ
، وليس من الواضح ما إذا كانت ست

ً
انهارت مؤخرا

 هللا يشعر بالهجران بعض الش يء. 

أبراهام واملوافقة على بيع طائرات   اتفاقات  أنه بعد  أننا نبني عالقة    35-إف  عبد الخالق عبد هللا: كنا نعتقد  لنا 

طويلة األمد مع الواليات املتحدة. ولكن فجأة، بدا أن هذه العالقة طويلة األمد لم تعد ذات صلة أو ذات أهمية 

لنا. إنها ال تقر بمدى املخاطرة التي تحملناها   35-بالنسبة لواشنطن. فهي ال تريد متابعة إجراءات بيع طائرات الـ إف

 إلى طبيعة املنطقة التي ننتمي لها.عندما دخلنا في ا
ً
 تفاقات أبراهام. أعتقد أنهم بحاجة إلى النظر قليال
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جون ألترمان: بينما تحاول الواليات املتحدة تحويل اهتمامها خارج املنطقة، يقول عبدهللا إنها بحاجة إلى تغيير نهجها  

 لها.  تجاه اإلمارات من خالل االعتراف بأنها طورت عالقاتها معها لتصبح
ً
 رئيسيا

ً
 شريكا

اليوم  اإلمارات  دولة  بأن  االعتراف  بيننا هو  األعمال  األول على جدول  البند  يكون  أن  يجب  الخالق عبد هللا:  عبد 

 عن دولة اإلمارات باألمس. فلم نعد نتحدث عن شريك صغير. فقد أصبحت اإلمارات العربية 
ً
 كبيرا

ً
تختلف اختالفا

تمت قوة متوسطية  اليوم  أنحاء  املتحدة  في جميع  نفوذ  ولها  العالم،  األصدقاء على مستوى  واسعة من  لك شبكة 

مليار دوالر. نحن ثالث شريك تجاري للواليات املتحدة. لقد   300العالم، ولها استثمارات في الواليات املتحدة تتجاوز  

.
ً
 استثمرنا في الحقيقة في هذه العالقة كثيرا

دولة التي قد ترغب في انسحاب الواليات املتحدة من الشرق األوسط. فعلى جون ألترمان: في الحقيقة، إيران هي ال

 ما كان ذلك من خالل  
ً
مدى أكثر من أربعة عقود، كانت الواليات املتحدة وإيران تتصارعان في الشرق األوسط، وغالبا

حدة ستغادر في أي وقت  الحلفاء والوكالء. ولكن العالم السياس ي اإليراني ناصر هديان ال يعتقد أن الواليات املت 

 قريب: 

قد  التي  بالطريقة  املنطقة  تغادر  لن  بالتأكيد  لكنها  ووجودها،  التزاماتها  من  ستخفض  أنها  نعتقد  هديان:  ناصر 

يتوقعها اآلخرون. قد تكون قيمة املنطقة اإلستراتيجية أصبحت أقل من ذي قبل بالنسبة للواليات املتحدة، لكن ال  

 يمكنها تجاهل املنطقة أو إسقاطها من حساباتها. تزال الواليات املتحدة ال 

العوامل  أحد  هو  نووية  أسلحة  للحصول على قدرة  تسعى  إيران  أن  املستمر من  القلق  الواقع،  في  ألترمان:  جون 

التي تجعل الواليات املتحدة منخرطة في املنطقة. ويجادل ألون بينكاس بأن االتفاق النووي اإليراني قد الرئيسية  

 يكون املصلحة الحقيقية الوحيدة املتبقية للواليات املتحدة في منطقة الشرق األوسط.

تفاق النووي اإليراني. وحتى ألون بنكاس: تركز الواليات املتحدة على ش يء واحد فقط في هذه املنطقة الكبرى: وهو اال

 ذلك، كما أعتقد، ال يشكل أولوية رئيسية أو مصلحة كبرى للواليات املتحدة. فقد يريدون تجاوزها. 
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جون ألترمان: نعم، قد ترغب الواليات املتحدة في تجاوز األمر، لكن املفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد تبدو صعبة. 

 لتهدئة التصعيد وفرصة لحوار أوسع  ومع ذلك، يأمل هديان أن تقدم خطة ال
ً
عمل الشاملة املشتركة الجديدة مسارا

 بين الواليات املتحدة وإيران.

في  ووجودكم  املنطقة  في  املثال، وجودنا  البلدين: على سبيل  تهم كال  أخرى  هناك قضايا  بالتأكيد،  هديان:  ناصر 

تفاق مبادئ بيننا سيمكننا من البدء في الحديث  املنطقة. إن التفاوض حول كيفية تنظيم السلوك أو التوصل إلى ا

 الحديث حول اليمن والتعبير عن مخاوفنا بشأن 
ً
عما يجب القيام به بشأن العراق، على سبيل املثال. يمكننا أيضا

الوجود العسكري األمريكي في املنطقة والحوادث التي تقع في البحر. هذه كلها قضايا يمكن أن نناقشها ونتباحث 

 نأمل أن نتوصل إلى نوع من االتفاق بشأنها. حولها و 

لكن  التنازالت.  من  الكثير  تقديم  إلى  وإيران  املتحدة  الواليات  ستحتاج  املرحلة،  تلك  إلى  للوصول  ألترمان:  جون 

ولكن بدون أي ضمانات    -بالنسبة لعبد الخالق عبد هللا، فإن الصفقة التي يتم إبرامها مع تقديم تنازالت إليران  

 ال تبدو في الحقيقة كحل على اإلطالق.  -لواليات املتحدة في املنطقة لشركاء ا

عبد الخالق عبد هللا: األمر املخيف هو أنه بينما تحاول أمريكا تقليص وجودها في املنطقة، فإن الدولة الوحيدة التي 

طقة، لذا فإن الش يء األكثر  تستعد لالستفادة من هذا الوضع هي إيران. فسنشهد املزيد من التهديد اإليراني لدول املن

 في الوقت الذي تتحول فيه الواليات املتحدة عن املنطقة  
ً
هو أن تضع    -ولكن ليس بالضرورة أن تغادرها    -إزعاجا

 إيران نفسها في موضع الدولة الضامنة ألمن املنطقة. وهذا بالنسبة لنا هو السيناريو الكابوس.

املاضية،   الخمس  السنوات  في  ألترمان:  يستطيعون جون  ال  أنهم  إلى  املنطقة  في  املتحدة  الواليات  شركاء  خلص 

االعتماد على الواليات املتحدة بالطريقة التي اعتادوا عليها من قبل. واآلن، هم يقومون بدور أكثر فاعلية في تشكيل 

 املنطقة لضمان تحقيق أهدافهم الخاصة.

 في جميع  مها يحيى: كما أن هناك تنامي قوة دول مثل اإلمارات، وك 
ً
 كبيرا

ً
ذلك تركيا. ومثل هذه القوى تمارس نفوذا

 ما تكون على خالف مع الواليات املتحدة. فهم 
ً
أنحاء املنطقة. ولديهم مصالح متعارضة مع بعضها البعض، وغالبا

. فعلى سبيل املثال، دولة مثل اإلمارات  تعمل على زيادة ثق
ً
لها في يتبنون تفسيرات لألمن القومي تكون أكثر توسعا
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 في جميع أنحاء املنطقة وخارجها 
ً
 وماليا

ً
 وسياسيا

ً
من  -املنطقة وتقوم بأدوار أكبر منها بكثير. إنهم يتدخلون عسكريا

القرن األفريقي إلى اليمن إلى ليبيا إلى السودان. إنهم يحاولون تشكيل النتائج السياسية كما يريدون. وكل هذا يحدث  

 ظل شعور بأن الجميع منهك وأن معظم الصراعات قد وصلت إلى طريق مسدود. تحت شعار تحقيق االستقرار، في 

، فإن الظروف التي يحاولون تشكيلها  
ً
 أكثر نشاطا

ً
 إقليميا

ً
 ألن دول الشرق األوسط تلعب دورا

ً
جون ألترمان: نظرا

بالنظام أكثر من ليست تلك التي ستوافق عليها الواليات املتحدة بالضرورة. فهذه الحكومات، بشكل عام، مهتمة  

اللبرلة )التحول لليبرالية( وهي تركز على النتائج أكثر من العمليات. إنها مجموعة من التفضيالت التي طاملا جادل 

سبتمبر. لكن الحكومات اإلقليمية تجادل في املقابل   11املعلقون األمريكيون بأنها كانت أحد األسباب وراء هجمات  

يات املتحدة إلضفاء الطابع الديمقراطي على العالم العربي ساعدت في إثارة الفوض ى بأن الجهود التي تقودها الوال 

والحروب األهلية خالل الربيع العربي وما أعقبه من أحداث. فبالنسبة ألشخاص مثل وزير الخارجية املصري السابق  

 بدت غير قابلة للتحقيق. نبيل فهمي، فإن التطلعات الغربية للمنطقة ال تزال تلقى صدى لدى الجمهور حتى لو  

نبيل فهمي: إذا تحدثت إلى املصري العادي فإنك سترى أن أحالمه غربية أكثر منها شرقية. لكن هل يشعر بأنه قادر  

. فبعض مشاكلنا تحتاج إلى أجيال لكي  
ً
على تحقيق هذه األحالم؟ ال، ألنه يريد نتائج فورية باألمس وليس اليوم وغدا

 يمكن حلها.

: ويقول نبيل فهمي إنه يمكنك رؤية الدليل على ذلك في أن االستثمارات األمريكية طويلة األجل قد آتت جون الترمان

 أكلها في الحكومة املصرية. 

% من حكومتنا على مستوى الوزراء حاصلين على شهادات جامعية أمريكية، سواء  40نبيل فهمي: في وقت معين كان  

جامعات في الواليات املتحدة. لذلك فقد فكروا بعقلية أمريكية وظيفية فيما  من الجامعة األمريكية بالقاهرة أو من 

 يتعلق باألعمال واإلدارة، وإن كان بنكهة مصرية.

  
ً
جون ألترمان: بالنسبة لبعض الدول، فإن التوجه املؤيد للواليات املتحدة الذي حافظوا عليه لعقود لم يعد منطقيا

ع مستوى صورتهما وسمعتهما في منطقة الشرق األوسط، وهما يران أن رغبات  اآلن. فروسيا والصين تتطلعان إلى رف

التوجهات   هي  الصارم  السياس ي  والنظام  القاعدة  إلى  القمة  من  االقتصاد  نهج  تبني  تجاه  اإلقليمية  الحكومات 
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 من إعادة التباحث حول التوترات القديمة مع حكومة الواليات املتحدة التي يبدو أ
ً
نها في طريقها  الصحيحة. وبدال

إلى  طريقها  في  أنها  يبدو  التي  الحكومات  مع  أوثق  عالقات  إقامة  يستكشفون  ال  فلماذا  املنطقة،  من  التخارج  إلى 

 االنخراط في املنطقة؟ 

عبد الخالق عبد هللا: السؤال الذي يطرحه الناس هنا هو ما إذا كنا ننتقل إلى نظام عاملي متعدد األقطاب؛ وإذا كان 

فهل من املناسب للجميع هنا أن يروا أي نوع من التموضع داخل ذلك العالم متعدد األقطاب يحتاجون   األمر كذلك،

 للقيام به في السنوات القادمة.

في  للسقوط   
ً
أيضا آخرون  انتقل  األمريكي،  السالم  بعد  ما  عالم  إلى  انتقالنا  مع  إنه   ،

ً
أيضا أقول  أن  أود  يحيى:  مها 

 اآلن. فروسيا والصين هما األ -الفجوة 
ً
 كثر بروزا

 .
ً
 كبيرا

ً
 جون ألترمان: لكن بالنسبة إلى ألون بينكاس، فإن االبتعاد عن الواليات املتحدة سيكون خطأ

بالواليات   التمسك  إسرائيل  على  يتعين  الوقت. حيث  نفس  في  مفارقة  وليست  معضلة  ليست  إنها  بينكاس:  ألون 

 التخاذ قر 
ً
ار ما، فيمكنك أن تناور باستخدام كل ما تريد. البد لك  املتحدة مهما حدث. وإذا وجدت نفسك مضطرا

من اعتماد نهج التأخير واملماطلة، وال تتخذ قرارات عندما ال يكون يتحتم عليك اتخاذ قرار ما. ولكن عندما يتعين 

فعليك   يقول، "ص"،  الذي  بينج  جين  ش ي  الصيني  والرئيس  يقول، "س"  الذي  بايدن  الرئيس  بين  االختيار  عليك 

تأكيد أن تتبع "س" التي يقولها بايدن. فأنت في هذه الحالة ال تلهو بأحد األلعاب. تحتاج إسرائيل إلى أن تكون أكثر  بال

 لتغيير الواليات املتحدة ألولوياتها. وعندما تطلب الواليات املتحدة من إسرائيل أال تكون مصدر للترفيه عن 
ً
تفهما

في مشاريع البنى التحتية االستراتيجية، فعلى إسرائيل عندئٍذ أن تستجيب الصينيين وأال تقبل االستثمارات الصينية  

 في طرح هذا السؤال، 
ً
للنصيحة. وهذا ليس ألن الواليات املتحدة على حق. فقد تكون الواليات املتحدة مخطئة جدا

 لكن هذه هي مقتضيات العالقة التي بيننا.

 على ذلك. جون الترمان: ولكن عبد الخالق عبد هللا ال يوافق 

في عام   نفكر  الخالق عبد هللا: دعنا  في عام    2025عبد  املتحدة 2030أو حتى  الواليات  ترى دور  أن  املرجح  . فمن 

 وغير ذلك قد تضاءل في املنطقة. وفي الوقت نفسه، من املحتمل أن نرى املزيد من انخراط الصين، 
ً
 وسياسيا

ً
عسكريا
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قدر   —نا بالفعل صفقة عسكرية مع كوريا الجنوبية  والهند، وكوريا في الشرق األوسط. لقد وقع
ُ
صفقة أسلحة ت

 مليار دوالر، ربما لن توفرها الواليات املتحدة لنا.  3.7قيمتها بـ 

 جون ألترمان: من جانبها، ال تعتقد مها يحيى أن الواليات املتحدة يمكن أن تترك املنطقة بهذه السهولة.

ا املتحدة  الواليات  تفك  لكي  يحيى:  يتحقق  مها  ولكي  هنا.  االستقرار  تحقيق  إلى  تحتاج  فهي  باملنطقة،  رتباطها 

القوى   استثمار  إلى  حاجة   
ً
أيضا هناك  التنفيذ.  موضع  وضعها  يجب  للغاية  محددة  سياسات  هناك  االستقرار، 

 لل
ً
ظروف  العاملة واملوارد حتى نتمكن من التحرك في هذا االتجاه. ولكن لألسف الشديد، ال أرى تحقق ذلك. فنظرا

السائدة في املنطقة اليوم، أعتقد أنها مسألة وقت فقط، قبل أن تبدأ األمور في االنهيار مرة أخرى. وقد تجد الواليات  

 تنخرط مرة أخرى في منطقة تريد في الحقيقة الخروج منها. -على مضض -املتحدة نفسها 

مة التي ال غنى عنها". ففي الشرق األوسط جون ألترمان: منذ جيل مض ى، كانت الواليات املتحدة تعتبر نفسها "األ 

وأماكن أخرى حول العالم، كانت الواليات املتحدة هي املحرك الرئيس ي للدبلوماسية والضامن الرئيس ي لألمن. وبعد 

عقدين من الزمن وبعد اندالع عدة حروب، تغيرت التصورات عن الواليات املتحدة ومصالحها. فالشركاء والخصوم 

 ككون في قدرات الواليات املتحدة والتزام الواليات املتحدة بإعادة تشكيل العالم على طريقتها. على حد سواء يش 

في الشرق األوسط على وجه الخصوص، يبدو أن الواليات املتحدة في طريقها للخروج من املنطقة، في حين ُينظر إلى 

وترى إيران، وهي خصم على مدى طويل للواليات    قوى مثل روسيا والصين على أنها في طريقها إلى االنخراط في املنطقة.

إيران أن أي تسوية  العديد من جيران  للتكيف مع الواليات املتحدة. ويرى  في املنطقة، بعض االحتماالت  املتحدة 

أمريكية مع الجمهورية اإلسالمية تنذر بكارثة. فماذا يتعين القيام به إذن؟ فبالنسبة للبعض، ال يزال منطق الوقوف 

. وإذا حدث ش يء أو جد جديد، فإنهم يرون في حرص الواليات املتحدة على مغادرة  إلى  
ً
جانب الواليات املتحدة منطقيا

 املنطقة حجة كافية ملزيد من التقرب منها. 

ويرى آخرون أن النظام العاملي يتغير، ولذلك فهم حريصون على رسم مساراتهم الخاصة في عالم متعدد األقطاب.  

 إلى   وهناك أصوات في
ً
 من ذلك. ففي رأيهم، أن الواليات املتحدة لم تسَع أبدا

ً
املنطقة تعتقد أن األمر أكثر تعقيدا

لعب دور رئيس ي في الشرق األوسط، لكنها اضطرت إلى ذلك عندما أصبح الخلل الوظيفي في املنطقة يهدد املصالح 
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موجات من العنف والعداوة للظهور من جديد.   األمريكية والعاملية. واآلن، عادت االنقسامات التي اندلعت في شكل

قد تكون الواليات املتحدة قد سئمت من الشرق األوسط، لكن في املقابل ربما لم يسأم الشرق األوسط من  الواليات  

 املتحدة. 

مع   األوسط  الشرق  تناغم  كيفية  حول  النظر  وجهات  سنستكشف  البودكاست،  هذا  من  القادمة  املرة  في 

 عاملية للواليات املتحدة. اإلستراتيجية ال
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