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أحمد زكريا اخلنسا @

(*) بـاحث لـبنـاني يف
الشؤون االستراتيجية

النــزاع األميــركي  -اإليــراني
ومـستقـبل أميـركـا يف عهـدة
تــــــــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــب
ـ

مقدمة
ان املراقـب لتهديدات الـرئيس االمريكي دونـالد ترامب سـيتفاجأ بعـدم توجيهه رضبة
عـسكريـة اليران  ،وذلك بعـد رضب السفـن يف االمارات  ،ورضب حمطـة ضخ النفط يف
السعودية  ،وحتـى بعد اسقاط طائرة التجسس االمريكية بدون طيار  .ان السبب الرئييس
يف ذلك ليس عدم قدرة امريكا عىل رضبة عسكرية اليران  ،فأمريكا هي اقوى قوة عسكرية
يف العامل ان مل نقل يف التـاريخ  .ان اجلواب عىل هذا السؤال حيتـاج بشكل أسايس لدراسة
االوضاع داخل الواليـات املتحدة ومرشوع ترامب بشكل اسايس  .هنالك عدد من االسئلة
التي جيب االجابة عليها قبل ان نستطيع االجابة عن السؤال االسايس  ،ملاذا مل ينفذ ترامب
هتديداته ؟
االسئلة االساسية هي :
 -1ما هـو املرشوع االسايس الـذي اتى تـرامب لتنفيـذه ؟ ان رئيس أمـريكا ال يصل اىل
الرئاسـة اال اذا كان يمتـلك مرشوعا تـتجمع حولـه قوى اساسـية وشعبيـة يف املجتمع
األمريكي  .بالتـدقيق باملحيطني بالرئيس نجـد أهنم من البيض والربوتستنت املتعصبني .
ان أمريكا تتحول ديمغرافيا من بلد يسيطر عليه البيض الربوتستنت اىل بلد سيسيطر عليه
الالتيـني الكاثـوليك حـوايل ( 2050تغيريان عـرقي من أبيـض اىل أسمر ومـذهبي من
الربوتستنـت اىل الكاثوليك يف وقت واحـد) مع احتامل انتقال الـرصاع املذهبي اىل أوروبا
(يساند الفاتيـكان هجرة الالتيني اىل أمريكا حيث اعـترب بناء اجلدار موجه ضد اهلل وتربع
بنصف مليار دوالر كـمساعدة للعالقني عىل احلدود مـن اجلانب املكسيكي) .ويف اعتقادنا
ان املرشوع االسـايس لرتامـب هو اعـادة السيـطرة للـبيض عىل أمـريكا وطـرد الالتني
والـسيطرة عىل اعـدادهم داخل أمريكا  ،وهـذا يعني طرد عـرشات املاليني من الالتني من
أمريكا (لقـد تم إنشاء معسكـرات تتسع لعرشات املاليني وتم تـدريب اجليش عىل اقتحام
املدن االمريكية )  ،وهو وضع أولوية له اقامة احلائط عىل احلدود مع املكسيك ملنع الدخول
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الغري رشعي آلالف املهاجريـن الالتني يوميا (يقدر بني مخسة وستة االف مهاجر يعربون
املعـابر الغري رشعية يوميـا) ويف اعتقادنا ان هذا املرشوع له اولـوية مطلقة من بني اهداف
ترامب النجـازه خالل واليته الثـانية  ،حيـث الزمن يعـمل لصالح زيـادة اعداد الالتني
وجتذرهم يف املجتمع االمريكي  ،فيصبح اقتالعهم اكثر صعوبة يوما بعد يوم .
ان الشعارات التي اطلقها خالل احلملة الرئاسية وما بعدها تتلخص باآليت :
 أمريكا اوالً . إعادة أمريكا عظيمة . أمريكا ال تريد ان تكون رشطي العامل بعد اليوم . هياجم احللف االطليس الذراع االمريكية للسيطرة عىل العامل .وهو يعمل عىل:
 إعادة اجلنـود االمريكيني اىل الوطن :حلاجته اليهم يف الـسيطرة عىل أمريكا خالل عمليةاعتقـال وطرد املاليني من الالتـني  ،والسيطرة عـىل الوضع الداخيل يف أمريكـا (ان عملية
اعتقال عرشات املاليني وترحيلهم لن يـتم بسهولة خاصة يف واليات اجلنوب حيث يتجمع
الالتني ) .
 إثـارة الفوضى يف العـامل ويلغي بسهولـة االتفاقيات الـدولية واالقليميـة التي احتاجاملـوقعون عليها عـرشات السنوات القـرارها ،وحتى تـنازع حلفائه فيـام بينهم وايصال
االمور اىل عداوات شخصيـة (كام حيصل يف الرشق االوسط واخللـيج بحيث ال تستطيع
دولة واحدة دولية التحالف مع الدول اخلليجية جمتمعة ) .
 إجهار العـداء للمخابرات املركـزية االمريكية حيث الوجـود الالتيني كبري ومؤثر (أهمالعمليات التي قامت هبا املخابرات املركزية االمريكية هي يف أمريكا الوسطى واجلنوبية ).
 دعوة الدول اىل محاية ناقالهتا يف بحر العرب واخلليج . -2من هم اعـداء أمريكا االساسيني ؟ :ال يمكننا جتاهل ما قـاله باتريك شاناهان ،القائم
بأعامل وزير الدفاع األمـريكي" :الواليات املتحدة لدهيـا ثالث أولويات :الصني ،الصني،
الـصني" ،ونستطيع القول :وبعـدها روسيا  ،وبعدهـا فنزويال وبعدها كـوريا الشاملية
وبعدها إيـران .فهل ان توجيه رضبـة عسكريـة اىل ايران سيفـيده يف رصاعه مع الصني
وروسيا ام ال؟ ان اي رصاع عسكري مع ايـران سيستنزف القدرة العـسكرية االمريكية
ويضعف من قدرة أمريكا كثريا عىل مـواجهة الصني وروسيا وسيرسع من خروج أمريكا
من منطـقة الرشق االوسط واخلليج وستكون حلظة اعالن العرص الصيني حسب مصادر
يف الكونغرس االمريكي الذي صوت لصالح قرار منع ترامب من القيام باي عمل عسكري
ضد ايران بدون العودة اىل الكونغرس وهذا ليس حباً بايران .
قال ناثان ليفني ،زمـيل العالقات األمريكية الـصينية يف معهد سيـاسة جمتمع آسيا :إنّ
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القرن الصيـني سيبدأ متى ما بدأت احلرب األمريكـية اإليرانية ،معترباً أن الصني ستكون
الرابح األكرب من هذه احلرب .
وأضـاف يف مقال له بصيحفة ناشينال إنرتسـت :إن الواليات املتحدة حمارصة بمواجهة
مكثفة مع الصني ،والعالقـات مستمرة يف التدهور الرسيع؛ ففـي األسابيع القليلة املاضية
اهنارت املحادثات التجاريـة ،وقام الرئيس دونالد ترامب بـرفع التعريفات اجلمركية عىل
البضائع الصينية ،ووقع عىل أمر بإدراج رشكة هواوي الصينية يف القائمة السوداء .
جيري ذلك يف وقت تغمـر فيه وسائل اإلعالم الصينية اخلطـاب القومي الذي يعد الشعب
الصيني "للحرب املـطولة"  .وأردف ليفني" :هـذه التوترات هي تـوابع لتحول يف النهج
األمريكـي جتاه الـصني؛ حيـث تنتقل إدارة تـرامب مـن أربعة عقـود من "املشـاركة"
االسرتاتيجية مع بكني  ،إىل حقبة جديدة من "املنافسة االسرتاتيجية".
مقاربة ترامب الصـارمة جتاه الصني هي املجال الوحـيد الذي يتمتع فيه بدعم واسع من
احلزبني ،حتى يف واشنطن املنقسمة بشكل سيئ هناك اعرتاف متزايد بأن الصني ستكون
أكثر املنافسني اجليوإسرتاتيجيني الذين واجهتهم الواليات املتحدة عىل اإلطالق .
ومع ذلك ،قال الكاتب إنه يف الـوقت الذي تواجه فيه الواليات املتحدة أكرب حتدٍّ اسرتاتيجي
هلا منذ احلـرب الباردة ،إن مل يكن عىل اإلطالق ،يبدو البعـض يف اإلدارة مشتتاً متاماً عىل
وقع طبول احلرب؛ بسبب هتديد أقل أمهية متاماً هو إيران.
ويعتقد الكاتب أن األزمة احلاليـة مع إيران هي نتيجة إستخبارات خاطئة ،ورغم ذلك فإنّ
البالد تتجه نحو احلرب بسبب اهلوس غري العقالين طويل األمد مع إيران الذي هييمن عىل
أذهان بعض مستـشاري ترامب األقرب ،وحتديداً مستشار األمن القومي جون بولتون،
ووزير اخلارجية مايك بومبيو  .وأوضح الكاتب أن مثل هذه احلرب قد تفيد بعض حلفاء
أمريكا املزعومني يف الرشق األوسط؛ مثل اململكة العربية السعودية ،إال أهنا لن حتقق شيئاً
للموقف العاملي للواليات املتحدة عىل املدى الطويل .
وأشـار إىل أنّه عندما غـزت الواليات املتحـدة العراق ،يف عام  ،2003بـدأت قيادة الصني
تتحدث ببهجة عن "فرتة الفرص االسرتاتيجية" املدهشة التي استمرت عقدين ،حسّنت
فيها الصني من قـوهتا النسبية بـينام الواليات املتحدة أهـدرت قوهتا ،واآلن ،ربام تكون
أمريكا عىل وشك ارتكاب نفس اخلطأ مرة أخرى ،ولكن عىل نطاق أوسع  ،ومع األخذ بعني
االعتبـار أن إيران يبلغ حجمها وعدد سكاهنا ثالثة أضعاف العراق ،وأن قواهتا العسكرية
هائلة للغاية ،فليس من املمكن ببساطة أن تكون احلرب جمرد نزهة ،فحتى لو كان الرصاع
قصرياً فإن كارثة القـوة الناعمة ستُلحق الرضر بـاملكانة الدوليـة للواليات املتحدة ،ومن
املـرجح أن يصبح الرصاع مستنقعاً جديداً جيعل املعارك العسكرية يف العراق وأفغانستان
تبدو بسيطة باملقارنة .
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ومما يزيد الطني بلـة أن الصني وروسيا يمكنهام بسهـولة تقديم دعم مادي إليران يف أي
نزاع مع منافسهام األمريكي ،و ذلك عرب شبكة سهلة االستخدام من روابط البنية التحتية
التي تبنيها الصني عرب آسيا الوسطى كجزء من حزامها وطريقها .
وبنيّ الكاتب" :إذا تركنا جانبـاً مجيع األسباب األخرى فإن مثل هذا الرصاع من شأنه أن
يُضعف املوقف اجليوسـيايس األمريكي جتاه الصني يف أسـوأ وقت ممكن ،ما سيؤدي إىل
إنقاص وتقليل القوة العـسكرية واالقتـصادية للواليـات املتحدة أمام الـصني التي تنمو
بـرسعة "  .ولفت إىل أن "اسـرتاتيجية الـدفاع" األمريكيـة خلصت إىل أن "املنـافسات
االسرتاتيجيـة طويلة األجل مع الصني وروسيـا هي األولويات الرئيـسية" للدفاع
القومي األمريكي ،مبينـاً رصاحة أن "املنافسة االسرتاتيـجية بني الدول ،وليس اإلرهاب،
هي اآلن الشاغل الرئييس يف األمن القومي للواليات املتحدة " .
 -3هل يمكن االنتصار يف احلرب ؟ إن ايران دولـة قوية وذات مساحات واسعة ووعرة
وهنالك استحـالة للسيطرة الربية عليهـا  ،والرضب اجلوي لوحده ال حيسم احلرب  .واذا
ساعد الـروس والصينيـني االيرانيني واملتـوقع أن يفعلوا فـستصاب القـوات االمريكية
بخـسائر بـرشية وماديـة ال تقوى عىل حتملهـا  ،واالهم لرتامب ان الصـدام يعني زيادة
االلتـزام االمريكي بابقـاء القوات االمريكيـة لفرتات طويلـة يف املنطقة (هـذا يف حال عدم
هزيمته يف احلرب ) وهو بحاجة هلم يف داخل أمريكا يف املرحلة القريبة املقبلة .
 -4ما هو مـردود رضبة عسكـرية امريكيـة من وجهة الـنظر االمريكـية :ان رضبة
عسكرية امـريكية ضد ايران ستـؤدي اىل رد فعل ايراين يلهب املنطقـة يضع أمريكا امام
خياريـن  :االنسحاب من املنطقة او الـدخول يف حرب شاملة قـد يعرف اجلميع كيف تبدأ
ولكـن ليس من املعلوم كيف ستنتهي  .االهـم من كل ذلك هل االقتصاد االمريكي قادرعىل
حتمل حرب كربى ؟ وهذا ما سنتكلم حوله الحقاً .
-5ماذا سيحـدث بعد انتهـاء املعركة :ان مل تـستسلم ايـران رسيعا(وهذا مـستبعد
احلدوث)فسيفيض اىل اخلـروج االمريكي من املنطقة مهام كـانت نتيجة احلرب (اذ ان اي
حرب مع ايران ستؤدي اىل فـرض عامل متعدد االقطاب وبـداية العرص الصيني  ،ويف هذا
العامل اجلـديد فإن الرشق االوسط واخلليج ليسا من حـصة أمريكا(من املهم النظر لدعوة
ترامب الدول التي هلا ناقالت نفط اىل ارسال قواهتا اىل اخلليج حلامية ناقالهتا ،وهذا هو
حماولة لتحمية الرصاع بني الطاحمني خلالفة أمريكا يف املنطقة ،والذين هم حاليا متحالفني
للرصاع ضدهـا) فهل ستخوض أمريكـا احلرب يف منطقـة وهي تعلم اهنا سـتخرج منها
عاجال ام اجال؟ .
 -6عدم شـعبية احلروب يف الـرشق االوسط واخلليج :كشف اسـتطالع للرأي نرشه
مركز بيو لألبحاث (بيو ريسريش سنرت) يف دراسة نرشت يوم األربعاء  10يوليو 2019
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أن الغالـبية من اجلنود األمريكيني الـسابقني يرون أن احلربني يف أفغـانستان والعراق ما
كانتا تستحقان عناء خوضهام .
ذكر املـركز الفـكري األمريكي يف دراسـة له :إن  %58من اجلنـود األمريكيني و 59%من
املواطنني يُقرّون أن احلرب يف افغانستان ما كانت تستحق عناء خوضها.
تأيت هذه الدراسـة بينام جيري األمريكيون وحـركة طالبان حمـادثات سالم إلهناء هذا
النزاع الذي أطلقته واشنطن بعد اعتداءات  11أيلول/سبتمرب . 2001
أما يف ما يتعلق باحلرب يف العراق التي بدأت يف  2003وأثارت اهتامم الرأي العام األمريكي،
فـيعتقد  64باملئة من اجلـنود السابقني أهنا ال تـستحق عناء خوضها .ويـؤكد  55باملئة من
هؤالء الرأي نفسه بشأن التدخل األمريكي يف سوريا ضد تنظيم الدولة اإلسالمية .
 -7العنرص احلـاسم يف عدم استعداد أمريكا للحرب هـو الوضع االقتصادي الشديد
السوء :لقد تم احلديث بـالتفصيل عن املشاكل االقتصاديـة ألمريكا يف املقالة املنشورة يف
"شؤون االوسط" عدد  156حزيران  2017وما سنذكره هنا هو التطورات اجلديدة يف
الوضع الداخيل االمريكي.
 حسب توقعـات بنك جي يب مورغان االستثامريٍ  ،لقد كانت األزمة تتشكل ببطء ولكنبثبات لسنوات وأن األزمة ستقع عام  2020أي سنة االنتخابات لرئاسة الواليات املتحدة
االمريكية .إن العـديد من االسبـاب التي استشهـد هبا اخلرباء واالسرتاتيجـيني بأن هذه
األزمة وشيكـة ،ووفقا ألبرز اخلرباء يف الـساحة االقتصـادية واملاليـة نورييل روبيني
أستـاذ االقتصاد يف كليـة سترين لألعامل يف جامـعه نيويورك فـإن السبب األول هو أن
احلـوافز املاليـة االمريكية (التيـسري الكمي وختفيض سعـر الفائدة) مل يعـد لدهيا نفس
التأثريات يف حتفيز االقتصاد احلقيقي غري زيادة اسعار العقارات واالسهم .
 وصول الـديون االمريكية اىل ارقام فلكيـة وارتفاع التزامات احلكومـة االمريكية املاليةبارقام فلكية  .وهناك ختلف قيايس للمقرتضني العاديني يف تسديد قروضهم (السيارات –
القروض التعليميه – بطاقـات االئتامن الشخصية )...وهذا يـدل عىل بوادر ازمة سيولة
بني الناس العاديني وخاصة الطبقة الوسطى عامد استقرار املجتمع االمريكي .
 أصبح من الثـابت ان املحالني للـتقاعد يـوميا يصل حـوايل  10000مواطن اي حوايل300000مواطن شهريا  .تم االعالن ان الـوظائف اجلديدة عن شهر ايار حوايل 75000
وظيفة  ،فأين اختفـت وظائف الذين تقاعدوا؟ إن استمـرار ذات الوظائف يستلزم وجود
حوايل  300000وظيفة جديـدة فأين ذهب الفرق ؟ هذا االمـر احدث صدمة كبرية داخل
أمريكا  .ثم عاد رقم الوظـائف اجلديدة عن شهر حـزيران اىل  225000وظيفة فام الذي
حـدث وما الـذي تغري بني شهـري أيار وحـزيران ؟ فـاملالحظ أن تالعبـا كبريا يف ارقام
االحصاءات إلشاعة جو عن قـوة االقتصاد االمريكي يف سنة االنـتخابات االمريكية حيث
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النـاخبني الكبريين مهـا الوضع االقتصـادي واملهاجريـن الغري رشعيني  ،ومن املعلوم ان
السياسة اخلارجية االمريكية ال تايت يف اولويات الناخب االمريكي .
 أعلن ترامب انه قريبا سيبدا باعتقال املهاجرين الغري رشعيني وترحيلهم من أمريكا ايفاءًلتعهده االنتخايب وهذا سيـستلزم وجود اجليش لضبـط االوضاع (لذلك حياول ترامب
اعادة اكرب عدد ممكن من اجليوش االمريكية اىل الوطن).
 واحدة من اكرب املخاطـر الذي ستواجهـها أمريكا يف الفرتة القـريبة هو املـسار السلبيلصنـاديق هناية اخلدمة حيث السـيولة الداخلة اقل من السيـولة اخلارجة .ويتم تعويض
الـفرق من ارباح االمـوال املستثمـرة يف سوق االسهم (التي هـي يف الواقع اغىل كثريا من
سعـرها احلقيقي بسبب سياسة التسيري الـكمي) .وإن ايقاف سياسة التيسري الكمي التي
يدعـوهلا معظم االقتصـاديني االمريكيني (الن حدوث اهنيار اقـتصادي يف فرتة يعمل هبا
بالتيسري الكـمي وفائدة منخفـضة جيعل تاثرياته كـارثية مع عدم وجـود آليات اليقاف
االهنيار ) ستـؤدي اىل اهنيار سوق االسهم الـذي سيؤدي اىل ضياع االمـوال املستثمرة
واهنيار رشكات اموال هناية اخلدمة وضياع اموال هناية اخلدمة للمتقاعدين املقدر عددهم
ب  54مليون متقاعد حاليا مع التـزامات املتقاعدين جتاه البنوك  ،اذ تقول االحصاءات ان
 %73من االمريكيني يموتون قبل تسديد كامل مستحقاهتم جتاه البنوك  .ان بقاء سياسة
التيسري الكـمي وختفيض سعر الفائدة ستؤدي اىل طـباعة الدوالرات وضخها يف السوق.
ان مـعظم اموال التيسري الكمي تذهب لرشاء الـرشكات السهمها وهذا ال يؤدي اىل اقتصاد
حقيقـي بل يؤدي اىل تضخم اسـعار االسهم بارقـام فلكية وتصـبح اسعار االسهم اكرب
كثريا من القيمة احلقيقية  .ان اي حركة تصحيحية السعار االسهم ستؤدي اىل اهنيار تام
لالسعار وضعـف قدرة البنوك املـركزية لـلتدخل ملعاجلـة االوضاع الهنا قـد استنفذت
اسلحـتها للمعـاجلة (التيـسري الكمي وختفـيض سعر الفـائدة)  .باالضـافة اىل االرقام
االقتصاديـة الغري مشجعة فان البـورصة تتعرض دوريا للـتصحيح واخر تصحيح كان
 2008ونحن االن بعـد  11سنة من اخـر تصحيح وتـارخييا هـنالك دورة تصـحيحية
للبورصة مل تتعدى 10سنوات عرب التاريخ بني تصحيحني .
هنالـك الكثري من املؤرشات التي تـدل عىل ضعف االقتصاد االمريكي خـاصة واالقتصاد
الغريب عامـة .لقد ذكر الدكتور طالل ابو غزالة مـالك رشكة طالل ابو غزالة العاملية التي
هلا مكاتـب يف الكثري من دول العامل  ،يف مـؤمتر صحايف يف االردن  ،أنه وبعـد جولة له يف
أمريكا ،سمع بـأنه سيحدث اهنيار اقتصادي يف أمريكا يتبعه حرب عاملية ثالثة يف ، 2020
ودعا احلكومة االردنية لالستعداد لذلك .
 ان اخلـطر االكرب للحروب االمريكية احلديثة (افغـانستان والعراق )هو العدد الكبري مناملصابني بازمات نفسية الذي بلغ حوايل  %25من املشاركني يف هذه احلروب البالغ عددهم
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حـوايل مليوين جندي (تلك احلروب ستكون نزهة بالنسبة للحرب مع ايران ) فام بالك اذا
خض اجليش االمريكي احلـرب ضد ايران وحلفـائها حيث سـيكون املرضـى النفسيني
باملاليني وهـذا سريتد سلبـا عىل الداخل االمريكي عـند عودهتم اىل الـوطن( .أفاد حتليل
نرشته جـامعة براون مؤخـرا أن  6951عسكريا أمريكـيا قتلوا يف عمليـات عسكرية بني
 2001و  . 2018يعـاين كثريون من املقـاتلني السـابقني من الـضغط النفـيس الذي ييل
الصدمات بـعد عودهتم من النـزاعات  .تم تسجيل انـتحار أكثر من سـتة آالف عسكري
سابق يف اجليـش األمريكي سنويـا بني  2008و ،2016حسب تقريـر لوزارة املحاربني
القدامى نرش يف هناية . ) 2018
يف اخلالصة :
ان ترامب وهو قادم عىل سنـة انتخابية سيحاول تامني فـوزه يف االنتخابات عرب تامني ما
هيم ناخبيه.
 رضورة استقرار الوضع االقـتصادي وسيعمل كل ما يلزم مهـام كانت نتائجه لتاجيلاالهنيار اىل ما بعد 2020عرب:
أ -الضغط عىل البنك الفيدرايل لتأمني حزمة من التيسري الكمي وخفض الفائدة عىل الدوالر
بالرغم من معارضة االقتصاديني والبنك الفيدرايل الذي نعتقد بأنه سريضخ لرتامب .
ب -الضغط عـىل البنوك لتخفـيض رشوط اعطاء القـروض للرشكات واملـواطنني وبذلك
تزداد السيولـة النقدية بني املـواطنني ويشعرون بـرخاء خادع الن هذا الـرخاء هو دين
عليهم تسديده .
ج -اقـامة نظم ملاليني االشخاص الذين لـن يستطيعوا احلصول عىل بـطاقة ائتامن بنكية
بسبب ملفـاهتم البنكية السيئـة فسيتم تامني بطاقـات ائتامن من رشكات (رشكة امازون
ستقدم بطاقة ائتامن للمـواطنني الغري قادرين عىل احلصول بطاقة ائتامن بنكية متكنه من
الرشاء من امـازون) وهذا سريفع شعبيته عرب هـذه املجموعة التي تقـدر باملاليني ويأمن
جانبهم من اثارة القالقل خالل سنة االنتخابات .
 سيتم اعتقال عدد من املهاجرين الغري رشعيني وترحيلهم من أمريكا وهذا العمل سيكوناعالميا السباب انتخابية .امـا االعتقاالت الكبرية فاملرجح اهنا سـتبدأ بعد تسلمه الوالية
الثانية (ان االعتقـاالت اجلدية الواسـعة النطاق ستحتـاج اىل اعداد كبرية من اجلنود غري
متوفريني وستؤدي اىل اهنيار الزراعة يف أمريكا حيث  %60من العامليني يف الزراعة هم من
املهاجريني الغري رشعيني وهذا سيخرسه االنتخابات) .
ان اي حرب تقوم هبـا أمريكا ستؤدي اىل اهنيارات يف االقتصاد االمريكي وخسارة ترامب
االنتخابـات التي قد تكون االهم يف تـاريخ أمريكا احلديث  ،ولكـن جيب توخي احلذر من
اذالله او اظهاره بمظهر الضعيف اجلبان فـذلك قد يدفعه للقيام باعامل ال يرغب هبا  ،الن
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االمريكيني لن ينتخبوا الضعيف اجلبان كرئيس.
ماذا يريد ترامب:
هنالك حـاليا مرشوعان يف أمريكـا مرشوع ترامب ومرشوع الدولـة العميقة التي تعارض
مرشوع ترامب ولشعورها بمخاطر ذلك املرشوع عىل وجود أمريكا (هنالك خماطر حقيقية
من تفكك أمريكا اذا حتولت عملية السيطرة عىل اعداد الالتني اىل حرب اهلية ) وهي تفضل
السياسات القديمة  ،وهذا الذي جيعل املراقبني مشوشني حيث التناقضات سيدة املوقف .
ان االولوية املطلقة لرتامب هي تامني استمـرارية سيطرة البيض الربوتستانت عىل أمريكا
(شعارهم ماذا ينفعنـا السيطرة عىل العامل اذا خرسنا الـسيطرة عىل أمريكا ) وهذا يتطلب
ضبط اعداد الالتني الـسمر الكاثـوليك املتدفقـني عىل أمريكا (يتحدثـون عن وجوب طرد
حوايل  12ملـيون واخرين  45مليـون التيني غري رشعي وضبـط احلدود وتقنني دخول
الالتني بام يتناسب مع حاجات الـسوق اىل يد عاملة رخيصـة وخاصة يف الزراعة(هنالك
نوعان من املهـاجرين الغري رشعيني االول هم املهـاجرين عابري احلـدود عرب معابر غري
رشعية واحلكـومة االمريكية ال تـعلم عنهم الكثري ،الثـاين هم املهاجرون الـذين يدخلون
أمريكا عرب املعابـر الرشعية بفيـزا زراعية موسميـة مؤقتة وال خيرجـون من أمريكا بعد
انتهاء فرتة الفيزا  ،وهؤالء االجهـزة متلك معلومات شاملة عنهم باستثناء مكان تواجدهم
احلايل) .ان اعتقال وترحيل هذا العدد الضخم قد يؤدي اىل حرب اهلية وخاصة يف اجلنوب
حيث يتواجد عرشات املاليني من االمريكـيني من اصول التينية املتوقع تضامنهم مع ابناء
عرقهم  .ان هذا االمر يستلزم قيام ترامب بعدد من االمور :
 -1انشـاء معسكرات اعتقـال تتسع للمـاليني (تم انشائهـا بحجة االستعـداد الستقبال
ماليني النازحني يف حالة حصول كارثة طبيعية كاعصار كاترينا وما تبعه) .
 -2تدريب اجليش عىل اقتحام املـدن (تم تدريب اجليش عىل اقتحـام مدن اجلنوب بحجة
التدرب عىل استعادة املدن من العصابات املسلحة يف حال الكوارث ).
ان اخطر مـا سيواجهه اجليش االمريكي هو تفككه وانـتقال احلرب االهلية اليه حيث يبلغ
عدد اجلنـود السود والالتني حـوايل  %23( %40سود و  %17التيني ) لـذلك سيستعني
تـرامب بقدامى املحاربني البـالغ عددهم  20مليون ذات االكثريـة البيضاء وضمنهم عدد
كبريمن املتعصبـني البيض و من املصابني النفـسيني مما سيزيد هـذه احلرب بشاعة  .يف
مقالـة بقلم جيف مكاوسالنـد  ،العقيد املتقاعـد يف اجليش األمريكي والعـضو السابق يف
جملس األمن القومي نرشه يف نيويورك تايم :
"أمضى املالزم يف خفر السـواحل كريستوفـر حسون مخس سنوات يف مـشاة البحرية
وسنتني يف احلـرس الوطنـي للجيش قبل دخـول خفر السـواحل .خالل ذلك الوقت  ،يف
مراسم جتنيده  ،والرتقيات  ،وعنـد تكليفه كضابط  ،أقسم اليمـني "لدعم وتأييد دستور
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الواليات املتحدة ضـد مجيع األعداء  ،األجانب واملحليني" .لكن حسون انتهك ذلك القسم.
يف  15فرباير  ، 2019وألقي القبض عليه بتهمـة االجتار باملخدرات والسالح أثناء خدمته
يف مقـر خفر السواحل يف واشنطن العاصمـة  .رسعان ما اكتشف أن األسلحة غري املرصح
التي وجدت بحـوزته كانت جمرد غيض من فيـض .حسون كان أيضا قـومياً أبيضاً كام
وصف نفـسه .لقد كان معجبـاً باإلرهايب اليمـيني املتطرف أنـدرس بريفيك  -مثله مثل
برينتـون تارانت  ،وهـو متعصب أبيـض أسرتايل تم اهتامه بـ  50هتـمة بالـقتل بسبب
هجومه عىل مسجـد يف كرايستشريش  ،نيوزيلندا .وقـد درس كالمها بعناية بيان بريفيك
املكون من  1500صفحـة  ،والذي استخدم لتربير هجـومني أسفر عن مقتل أكثر من 70
مدنياً نروجييًا يف عام . 2011
 لفهم املشكلة احلـالية  ،من املفيد دراسة تاريـخ العالقة بني اجليش األمريكي والتطرفوخاصة نظرية تفوق البيض .
اكتـشف املحققون أنه عـىل مدار عامـني  ،أجرى حسـون آالف عمليات الـبحث يف مواقع
النازيني اجلدد والفاشـيني اجلدد عىل جهاز الكمبيوتر اخلـاص بالعمل .قام أيضًا بتأليف
بيانه اخلاص الـذي دعا إىل "عنف مركَّـز" من أجل "إقامة وطن أبـيض" ووضع قائمة
"باخلونة" التي كان ينـوي قتلها  ،بام يف ذلك السياسيون الديمقراطيون وقضاة املحكمة
العليا وشخصيات وسائل اإلعالم ومديرو وسائل اإلعالم االجتامعية .أن اعتقال حسون
دفع جمموعـة من املرشعني يف الكونجرس إىل سؤال وزاريت الدفاع واألمن الداخيل سؤاالً
خطريًا للغاية :هل يواجه اجليش األمريكي مشكلة أكرب مع املتعصبني البيض؟
هذا هو السؤال احلاسم  ،والـذي يتعلق بكل من أعضاء اخلدمة الفعلية وقدامى املحاربني.
ولكن لفهم املـشكلة احلـالية ،مـن املفيد دراسـة تاريخ العالقـة بني اجليـش األمريكي
والتطرف –وخـاصة نظـرية تفوق الـبيض .تارخييـا  ،مل يكن اجليش األمريكـي يريد
املتطـرفني يف صفوفه  ،لكنه فـشل يف إنشاء طـريقة شاملـة لفرزهم .وتظهـر الدراسات
االستقصائيـة أن اجلنود أنفسهم يالحظـون تفكريًا متطرفًا مهـامً بني أقراهنم .وبالتايل ،
فإن هذه ليست مشكلة جديدة  ،ولكنها مشكلة بدأت منذ فرتة طويلة وقد بدأت تغيل اآلن ،
ألسباب خمتلـفة  .غالبًا ما يعتمد التطرف من النوع الذي يعرضه حسون عىل عدة عوامل:
اخللفية واملعتقـدات واخلربات وشبكات الـنظراء .يف هذا الـصدد  ،من املهم أن نالحظ أن
جمندي اجليش ومـشاة البحرية يتـم جتنيدهم بشكل غري متـناسب من اجلنوب الرشقي
والشامل الغريب  ،وهي املنـاطق التي شهدت نمواً ملحوظاً يف اجلامعات اليمينية املتطرفة.
عالوة عىل ذلك  ،وجـدت دراسة أجـرهتا وزارة الـدفاع عـام  1998أن القادة الـبالغني
للجامعـات اليمينية املتطرفـة شجعوا الشباب والشـابات البيض عىل االنخراط يف اجليش
للوصول إىل األسلحة والتدريب العسكري قبل العودة إىل احلياة املدنية.
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إن تزايد عدد اجلامعات اليمـينية املتطرفة املتشددة الـتي تتسم بالفكر القومي األبيض يف
الواليات املـتحدة عىل مدار العقـد املايض وطابعهـا العدواين جعل هذا األمـر مصدر قلق
مـتزايد .أفـاد مركز الـدراسات اإلسرتاتيجـية والدولـية أن اهلجامت من أقـصى اليمني
تضاعفت أربع مرات بني عامي . 2017 -2016
وهذا ما تؤكـده كذلك رابطة مكـافحة التشهري وقاعـدة بيانات اإلرهاب العـاملية بجامعة
ماريالنـد  .إذن كيف يرتبط هذا باجليـش؟ هناك صلة تارخيية قـوية بني صعود القومية
املتطرفة واملجتمع العسكري األمريكي .كو كلوكس كالن  ،التي تأسست يف عام  1866من
قبل جمموعة من قـدامى املحاربني يف احلرب الـكونفدرالية  ،ربـام يقدم أفضل مثال عىل
التعايش الذي كان ويمكن أن يوجد بني املتطرفني وأفراد اجليش .
تالشت قوة اجلامعات اليمينـية املتطرفة يف أعقاب احلرب العاملية الثانية  ،لكنها مل ختتف.
قام أعضاء كو كلوكس كالن بمـظاهرة داخل قاعدة أمريكية يف فـيتنام بعد مقتل الدكتور
مارتن لـوثر كينـغ جونيور عـام  1968وعقدوا اجتـامعات ل كو كلـوكس كالن يف عام
 1976يف معسكر بندلتون .بـدأت املواقف الرسمية يف التغـري يف منتصف الثامنينيات من
القرن العرشين بعد ظهور صور جلنود يرتدون الزي الرسمي ل كو كلوكس كالن  ،كام
يالحظ مراسل صحيفة نيويورك تايمز ديف فيليبس "
ان حادثتـي تكساس واوهـايو اثبتت ان الـوضع الداخيل االمريكـي يغيل وهو عىل شفري
االنفجار  .ان االحصاءات تدل ان الرتكيبة الداخلية يف أمريكا هشة وممكن انفجارها بشكل
خميف وقد تتدرج االحداث اىل حرب اهلية (حسب استطالع للرأي اجري يف سنة ، 2017
 %31من االمريكيني يتوقـعون حرب اهلية يف الـسنوات اخلمس املقبلـة)  ،وسنستعرض
بعض هذه املعلومات :
 يوجد يف أمريكا حوايل  33000عـصابة تضم حوايل  1.4مليـون منتسب (يامثل عديداجليش االمريكي ) خمتلفة االحجام يبلغ بعضهـا عرشات االالف (مثال احدى العصابات
وتدعـى  The Almighty Latin King Nationوهي متـواجدة يف  34واليـة عدد افـرادها يف
شيكاغو وحدها حوايل  18000عضو).
 يوجد املئات من املليشيات املسلحة التي تشكك يف السلطة املركزية ذات تسليح وتدريب جيدافضل كثريا من السلطات االمنية املحلية بعضها يبلغ عرشات االالف (هناك جمموعة متواجدة
يف عدد كبري من الواليات يبلغ عدد اعضائها حويل  10000عضو يف فريجينيا وحدها).
وهذه املليشيات ذات اهداف خمتلفة ولكن التكتالت االساسية هم :
أ -املليشيات البيضاء التي تدعو اىل اعادة أمريكا بيضاء .
ب -ميليشيات ضد الفاشية التي تعتربان من واجبها مقاومة الفاشية حتى لو اضطرت اىل
استخدام السالح .
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مع انتـخاب ترامب تصاعدت املـواجهات بني هاتني املجموعـتني بحيث اذا نظمت احدامها
مسرية  ،ستنظم االخرى مسرية معاكسة ملواجهة املسرية االخرى .
 يف مقال كتبه الكـاتب مثيو فريـدمان نرش يف  Brennan Center For Justice 2015ان عدداالشخـاص الذين يـملكون ملف اجـرامي يزيـد عن  100مليون امـريكي اي حوايل ثلث
الشعب االمريكي .
 نصف السود و %40من البيض يتعرضون لالعتقال قبل سن ال. 23 حوايل  %50من اجلنود االمريكيني هم دون  26سنة . سنة  2004كـان البيـض يمثلـون  %70من اجليـش اما سنـة  2017فهم  . %53أناالنخفاض الرسيع للـبيض يف اجليش يتزامـن مع ارتفاع رسيع للالتني يف اجليش من %3
سنة  1983اىل  %17سنة  2017وهم يف ازدياد متسـارع حيث قد يعترب كثري من الالتني
ان االنخراط يف اجليش قد يؤمن له احلامية والتدريب .
مما سبق نستنتج التايل :
 ان الشبـاب االمريكي بشكل عـام متاثـر كثريا هبوليـوود التي تدعـو اىل االستقالليةللـشباب ورفـض االوامر والتمـرد ورد التحدي والعنـف وهذا يفرس العـدد الضخم من
امللفات االجرامية للمواطنني االمريكيني .
 يوجد اعتقـاد لدى البيض بالرتاجع الديمغرايف حيث سيخرسون االكثرية العددية حوايلسنة  2050وسيخرسون االكثرية يف اجليش حوايل سنة . 2025
 الالتني مقتنعون بان البيض يضمرون هلم الرش وسيحاولون القضاء عليهم(مع ان عددالالتيني حوايل  %17من عديد اجليش فانه ال يوجد اي التيني يف ارفع درجتني يف اجليش).
 هنالك شعـور لدى السود بان البيض يسيـوؤن معاملتهم وال يعاملون باحرتام ودمهممهدور حيث تسارع الرشطة باطالق النار عندما يكون املطارد اسود.
 تراجع متـزايد للطبقة الوسطى (امان املجتـمع) عددا وثروة وزيادة حجم الطبقة الدنياوتراجع ثروهتـا كذلك  ،بيـنام ارتفعت بشـدة ثروة الطبقـة العليا الـتي ال تتعدى %10
معظمهـم من البيض(بني  1990و  2018انخفضت ثـروة الطبقتني الوسـطى والدنيا ب
 900مليار دوالر وزادت ثروة الطبقـة العليا  22ترليـون دوالر  .هذا االرقام مل حيسب
فـيها التضخم والقدرة الرشائيـة)  .ان هلذا تاثري نفيس كبري للجـيل اجلديد حيث يشعر ان
جيل االباء اداءه افضل من جيل االبناء .
 تزايد نسبة التوتر يف املجتمع ويظهر ذلك يف االنتشار الرسيع للعنف والرسقة مع حدوثحاالت شغب عند حدوث حادثة ما .
 ان موازين القوى هو عىل الشكل التايل:أ -اجليش ذات اكثرية بيضاء  %53السود  %23الالتيني . %17
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ب-قدامى املحاربني ذات اكثرية بيضاء .
ج-املليشيات املسلحة ذات اكثرية بيضاء .
د-العصابات ذات اكثرية سوداء والتينية اكثرها مدعوم من كارتيالت املخدرات .
ان البداية النظرية للحرب االهـلية ستبدأ باهتام العصابـات الالتينية بتشكيل خطر عىلاالمن القومي وتسخـري موارد الدولة للقضاء عليها  .بعدهـا ستبدأ املرحلة الثانية بحادث
كبري يعلن عىل اثره الـرئيس حالة الـطوارئ ويقيد الصالحـيات القضائيـة ويبدأ القبض
عليهم ثم جتميعهم وترحيلهم .
-3بناء جدار عىل احلدود مع املكسيك ملنع املهاجرين من الدخول اىل أمريكا عرب املعابر غري
الرشعية (يعمل عىل بنائه) .
-4التـفاهم مع الروس والصـينيني عىل تقاسم العـامل بحيث يضمن املصـالح االساسية
ألمريكا يف حال تطـورت االوضاع اىل حرب اهلية واحتاجت أمريكا اىل سحب جيوشها من
قواعدهـا حول العامل  ،وهذا ما اعاقته الـدولة العميقة باهتامه بـاخليانة وفتح التحقيقات
بتعامله مع الروس  .ويف حـال عدم قدرته عىل التفاهم مع الـروس والصينيني فسيحاول
اثارة الفوضى يف العامل بحيث يشغل اجلميع بمحيطهم .
-5اعادة القوات االمريكية وخاصة القتالية اىل الوطن وهذا ما يعمل عليه حاليا لالسباب التالية :
احلاجة هلذه القوات وخاصة القتالية منها يف املعركة الداخلية .استعامل قـدامى املحاربني يف ضبط حـركة اجلنود الغري بيض وهـذا يستلزم وجودهمداخل أمريكا حيث ال احد يستطيع ضبط رد فعل اجلنود السود والالتيني يف كامل معداهتم
العسكرية يف القواعد اخلارجية عند بداية احلرب .
يف ظل هذه التطورات املتوقعة مـاذا يريد ترامب من اخلليج والرشق االوسط ؟ :ان اخلليج
سيبقى يف املـستقبل من اهم مراكـز الطاقة يف العـامل وترامب مسـتميت يف احلصول عىل
قطعة من الكعكة بعد انـسحابه من املنطقة التي لن يقـبل الالعبون اجلدد يف العامل املتعدد
االقطاب ببقاء السيطرة االمريكية املبارشة عىل املنطقة  ،لذلك يعمل االمريكي عىل خطني:
-1تقسيم املـنطقة اىل امارات صغـرية متناحرة فـيام بينها ال تتـفق عىل شيئ وهذا يمنع
القوى الـتي ستحل حمل أمريكا من ان تاخذ املنطقة بكاملهـا واقامة حتالفات ثابتة (اعتقد
ان أمريكا ستعمل لتقسيم السعوديـة النه يف ظل السعودية دولة واحدة ستستطيع ضبط
االمارات االخرى ضمن توجهـاهتا وحتالفاهتا وهذا مـا ال تريده أمريكا) كام نالحظ فان
وترية العداء بني حلفاء أمريكا يف تزايد مستمر وتتحول بعض هذه اخلالفات اىل الشخصية
مع عدم قيام أمريكا بأي عمل جدي العادة التفامهات بينهم مع قدرهتا عىل ذلك .
-2التفاهم مع ايـران عىل حفظ املصالح االمريكية وخاصة ارامكو التي هي رشكة امريكية
متلكـها السعودية ولكن بـعد تقسيم السعوديـة تصبح ملكية ارامكو يف املنـطقة الرمادية
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حـيث ال يبقى هنالك مالك قانوين لكنها ستبقى رشكة امريكية ختضع للسلطات والقوانني
االمريكيـة  .ان وجود معظم اعامل ارامكو يف املنطقة الرشقـية ذات االكثرية الشيعية حتتم
عىل امريكا التفاهم مع ايران حول استمرار عمل الـرشكة يف املنطقة وهذا باعتقادنا السبب
االسايس لرصاع أمـريكا مع ايران وحاجتهـا للتفاوض مع ايران بـرسعة  .أن بقاء ارامكو
رشكة امريكية يعطي أمريكا ميزتني اساسيتني:
تستفيد من عرشات املليارات كعائدات رضيبية .ان قبول السعودية استعامل الدوالر كعملة للرشاء من ارامكو (البرتودوالر) ادى لتامنياملـال لتحول أمريكا اىل دولة عظمى  ،وبالتـايل بقاء السيطرة عىل ارامكو يبقي البرتودوالر
عىل قيد احلياة .
 ان تقسيم السعودية بالنسبة ألمـريكا امر غري صعب وما تعيني اجلنرال ابو زيد القادممن قيادة املنطقة الوسطـى وليس من مكاتب وزارة اخلارجية هلو دليل عىل دور عسكري
امني غريعادي منوط به  .يبقى اجلزء الثاين هو التفاهم مع ايران فان ترامب يعلم ان ذلك
امر صعب وسيستغرق طويال لـذلك قرر ترامب لضيق الوقت املـتوفر له فرض عقوبات
غري مسبـوقة عىل ايران الجبارهـا اجللوس عىل طاولة التفـاوض  ،يقدم خالهلا استعداد
أمريكا لقبول ايـران نووية (هنالك العديد من دول العامل متلك السالح النووي ولن حيدث
يشء اذا زادوا واحدة) وايران ذات قـدرات صاروخية (أمـريكا بعيدة جـدا جدا عن مدى
الصواريخ االيرانية وهي بالتايل لن تشكل خطرا عىل االرايض االمريكية) .
كانـت ارسائيل مهمة للنظام الغريب كقاعـدة عسكرية هلم داخل الرشق االوسط واخلليج لكن
دورها انتهى واصبحـت عبئا عىل ذلك النظام  ،وتم القبول بالسيطرة االرسائيلية عىل اجلوالن
والقـدس والضـفة الغـربيـة لسـببني االول ان أمريكـا لن خترس يشء والـثاين هـي القول
لالرسائيليني ان أمريكا قامت بكل ما تستطيع جتاههم وعليهم االعتامد عىل انفسهم مستقبال ،
حـيث لن تستطيع أمريكا محايتهم بعد اليوم خلروجها من املنطقة  .ان أمريكا تعتقد ان امتالك
ارسائيل السالح النـووي سيمنع زوال الدولة  .ان ترامب ليس مغرما باليهود كام يقال عنه يف
تارخيه لكن تم اقناعه بالتودد الـيهم  .ان القاعدة اخلاصة برتامب ال تعرتف بغري االبيض وما
مقتل  11هيوديا يف كنيست يف احـدى الواليات االمريكية سنـة  2019هلو داللة العتبار هذه
القاعدة اليهود كاحد اعدائهم واحتامل رضهبم اثناء احلرب االهلية وارد .
من كل ما ذكر سـابقا اعتقد ان الرتكيز االمـريكي عىل وقف التخصيب والصواريخ ونرش
نفوذ ايران يف اجلوار هي اوراق التفاوض مع االيرانيني من أجل صفقة ارامكو .
ان مهامجة ايران اعالميا ستبقـى جزء من خطابات ترامب يف احلملـة االنتخابية لتاثريها
االجيايب عليه (بعـد  30سنة من شيطـنة ايران يف وسائل االعالم االمـريكية فان التهجم
االعالمـي عىل ايران يـزيد مـن شعبيـة املهاجـم وبالـتايل اصـوات اضافـية وكـذلك
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االستعراضات العـسكرية فهي مفيده الظهاره كالـرئيس القوي امام الشعب االمريكي ،اما
الصدام العسكري فشعبيته منخفضـة كام ذكر سابقا وخيفض االصوات)  .ان االنتخابات
االمريكية خيطط هلا وتدار بدقة عالية لذلك ان املفاجئات غري مرغوب هبا  .املرجّح ان ترامب
سيعمل للـتوصل اىل هدنة مع االيرانيني يف حال مل يـستطع اجبارهم يف اجللوس عىل طاولة
املفاوضات برشوطه  ،مقدما ً احلد االدنـى من التنازالت الرسية عرب حلفاءه (ان املفاوضات
االيرانية االمريكية مفيدة لرتامب اما الوصول اىل نتيجة للمفاوضات قبل االنتخابات فمرضة
اال اذا كانـت نتيجتها استسالم ايران  ،وبـالتايل املفاوضات االيرانـية االمريكية ضارة جدا
للجـانب االيراين يف فرتة انتخـابات مع شخصيـة شعبوية كرتامـب حيث سيامرس عليهم
الكثري مـن التنمر (اعالميـا عىل االقل ) ليظهر امـام الشعب االمريكي كـالبطل اخلارق) .ان
ترسيب رسـالة الـسفري الربيطـاين(املعتربة رسية جـدا بني السـفارة الربيطـانية ووزارة
اخلـارجية الربيطـانية ) اىل الصحافـة تدل عىل ان اعدائه اقويـاء ونافذين وقـد يستعملون
االزمة مع ايـران وتوتريها اثناء احلملة االنتخابيـة الرباك ترامب وحساباته وهذا سيشكل
خطرا عىل اعادة انتخابه  ،وهو سيعمل ما يستطيع لتربيد الوضع مع ايران .

