
املؤتمر الدولي

النظام العاملي مع ترامب: إلى أين؟

ورقة مفاهيمية
يهــدف هــذا املــؤتــمر إلــى مــناقــشة الــتغييرات فــي الــنظام الــدولــي الــتي حــدثــت مــنذ تــولــي دونــالــد 
تـرامـب رئـاسـة الـواليـات املتحـدة عـام 2017 حـتى اآلن، وكـيف تـفاعـلت الـدول األخـرى فـي الـنظام 

الدولي مع هذه التغييرات، وإلى أين سوف يتجه النظام الدولي في املستقبل.

أدى انــهيار االتــحاد الــسوفــييتي عــام 1991 إلــى تــحول الــنظام الــعاملــي مــن ثــنائــي الــقطبية إلــى 
أحـادي الـقطبية بـزعـامـة الـواليـات املتحـدة األمـريـكية، وسـادت الـقيم الـليبرالـية األمـريـكية فـي الـعالـم 
وســـياســـات اقـــتصاد الـــسوق الـــقائـــمة عـــلى إلـــغاء الـــحواجـــز الجـــمركـــية فـــي إطـــار اتـــفاقـــية الـــجات 
ومـــنظمة الـــتجارة الحـــرة مـــنذ عـــام 1995، مـــا أدى إلـــى الســـرعـــة فـــي تـــبادل الســـلع والخـــدمـــات، 
وأصـبح ثـّمة "تـنميط لـألذواق”. واسـتمرت الـهيمنة األمـريـكية عـلى الـنظام الـعاملـي إلـى يـومـنا هـذا. 
لـــكن مـــع نـــهايـــة الـــعقد األول مـــن الـــقرن الـــحادي والعشـــريـــن ظهـــرت تـــغييرات عـــديـــدة عـــلى الـــنظام 
الــدولــي أدت إلــى تــراجــع هــيمنة الــواليــات املتحــدة عــلى الــنظام الــدولــي بــشكل مــطلق، تــمثلت فــي 
ظــهور الــقوى الجــديــدة الــتي تــنافــس الــواليــات املتحــدة عــلى الــنظام الــعاملــي أبــرزهــا الــصني، الــتي 

تشكل ثاني قوة اقتصادية في العالم بعد أمريكا، وروسيا التي تشكل قوة عسكرية بارزة.

فــي عــام 2017 تــولــى رئــاســة الــواليــات املتحــدة دونــالــد تــرامــب مــن مــحافــظي الحــزب الجــمهوري،  
ويـــمثل تـــيار الـــقومـــية الـــشعوبـــية األمـــريـــكية، مـــوجـــهاً خـــطابـــه لـــلشعب األمـــريـــكي الـــذي كـــان يـــشعر 
بـــالهـــزيـــمة بســـبب تـــراجـــع مـــكانـــة الـــواليـــات املتحـــدة قـــائـــالً: "ســـنعيد الـــواليـــات املتحـــدة عـــظيمة مـــرة 
أخـرى". وقـد صـرّحـت إدارة تـرامـب بـأن املـصلحة الـقومـية لـلواليـات املتحـدة تـتحقق مـن خـالل أربـعة 
أهــداف هــي: حــمايــة الــوطــن والــشعب وطــريــق الــحياة األمــريــكية، وتــعزيــز الــرخــاء، والــحفاظ عــلى 

السلم من خالل القوة، وتعزيز النفوذ عاملياً.
أمـا عـلى املسـتوى الـدولـي، فـقد اتـبعت إدارة تـرامـب سـياسـات حـمائـية تهـدف إلـى تـحقيق الـربـح 
واملــنفعة االقــتصاديــة األمــريــكية عــلى حــساب مــصالــح الــدول األخــرى، وذلــك مــن أجــل اســترجــاع 

.” عظمة وهيمنة الواليات املتحدة األمريكية على النظام الدولي بناء على شعار "أمريكا أوالً
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ســـيتم فـــي هـــذا املـــؤتـــمر مـــناقـــشة تـــأثـــير الـــسياســـات األمـــريـــكية عـــلى الـــنظام الـــدولـــي مـــن خـــالل 
الجلسات التالية:

اليوم األول:

الجــلسة االفــتتاحــية: الــواليــات األمــريــكية مــع رئــاســة تــرامــب: الــتغييرات الــداخــلية 
والسياسة الخارجية 

إدارة الجلسة وتعقيب: د. علي الجرباوي 
املتحدثني: خليل جهشان (عبر سكايب)، دينيس ديغارمو 

سـتناقـش هـذه الجـلسة املـتغيرات الـداخـلية الـتي أدت إلـى وصـول دونـالـد تـرامـب إلـى الـحكم عـام 
2016، كـــــذلـــــك ســـــيتم الـــــتطرق إلـــــى ســـــياســـــات تـــــرامـــــب الـــــداخـــــلية، وســـــياســـــة الـــــواليـــــات املتحـــــدة 

الخارجية التي تهدف إلى إعادة تأكيد الهمينة األمريكية على النظام الدولي.

الجــلسة األولــى: صــعود وتــراجــع الــقضايــا الــدولــية: الــشعبويــة والــعوملــة وحــقوق 
اإلنسان 

إدارة الجلسة وتعقيب: عمر شاكر 
سـتناقـش هـذه الجـلسة ثـالث مـن الـقضايـا الـدولـية الـرئـيسية الـتي تـأثـرت بـسياسـات تـرامـب و/أو 

ساهمت في فوز ترامب في االنتخابات عام 2016:

املداخلة األولى: الشعبوية في أوروبا: الدولة واألسباب والعواقب 
املتحدث: كارسنت غرابو 

تـناقـش هـذه املـداخـلة تـأثـير صـعود األحـزاب الـشعبويـة فـي أوروبـا مـن خـالل مـحاولـة اإلجـابـة عـلى 
عـــــدة أســـــئلة مـــــثل: هـــــل ســـــتؤدي الـــــشعبويـــــة إلـــــى تـــــفكيك االتـــــحاد األوروبـــــي فـــــي املســـــتقبل؟ هـــــل 
سـيتراجـع دور االتـحاد األوروبـي كـقوة فـعالـة فـي الـنظام الـدولـي؟ هـل تهـدد هـذه األحـزاب مـبادئ 
الـــديـــمقراطـــية وســـيادة الـــقانـــون، وتـــشجع عـــلى الـــكراهـــية والـــعنصريـــة فـــي الـــعالـــم؟ كـــيف ســـاهـــم 

صعود الشعبوية في فوز ترامب في االنتخابات الرئاسية األمريكية؟
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املـداخـلة الـثانـية: الـعوملـة فـي عهـد تـرامـب: اتـجاهـات جـديـدة نـحو سـياسـات تـجارة 
عاملية إقليمية؟ 

املتحدثة: آنيا زعرب

ستناقش هذه املداخلة موضوع العوملة في عهد ترامب وسياسته تجاه العوملة املناهضة لها.

املداخلة الثالثة: حقوق اإلنسان في عهد ترامب 
املتحدث: جيمس كافاالرو

ستناقش هذه املداخلة معايير حقوق اإلنسان أثناء عهد ترامب، وكيف تتأثر بسياسات ترامب.

الجلسة الثانية: القوى الدولية: الصني وروسيا واالتحاد االوروبي

إدارة الجلسة وتعقيب: ديمتري بوريس 
سـتناقـش هـذه الجـلسة تـأثـير الـقوى الـدولـية عـلى الـنظام الـدولـي الـحالـي، حـيث يـرى الـعديـد مـن 
الـباحـثني حـدوث تـحّول فـي الـنظام الـدولـي مـن نـظام أحـادي الـقطبية تـهيمن عـليه الـواليـات املتحـدة 
األمــــريــــكية، إلــــى نــــظام ثــــالثــــي األقــــطاب بــــقيادة كــــل مــــن الــــصني وروســــيا إلــــى جــــانــــب الــــواليــــات 
املتحـدة، إضـافـًة إلـى االتـحاد األوروبـي بـاعـتباره قـوة اقـتصاديـة، وذلـك فـي ظـل املـنافـسة الـدولـية 

بني القوى للحد من الهيمنة األمريكية على النظام الدولي.

املداخلة األولى: سياسة الصني الخارجية وتحديها للهيمنة األمريكية 
املتحدث: دونغ مانيوان

تــناقــش هــذه املــداخــلة الــسياســة الــخارجــية الــصينية الــرافــضة لــلهيمنة األمــريــكية فــي ظــل نــظام 
الــقطب الــواحــد، وتــتناول الــجهود الــصينية لــبناء الــعالقــات الــدولــية الــقائــمة عــلى االحــترام املــتبادل 
والـعدالـة والـتعاون وحـمايـة السـالم الـعاملـي ودعـم الـتنمية املـتبادلـة، بـاعـتبارهـا ثـانـي أكـبر اقـتصاد 

عاملي بعد اقتصاد الواليات املتحدة.

املداخلة الثانية: سياسة روسيا الخارجية وتحديها للهيمنة األمريكية 
املتحدث: جيفري مانكوف
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تــــناقــــش هــــذه املــــداخــــلة الــــسياســــة الــــخارجــــية الــــروســــية، وقــــوتــــها الــــعسكريــــة، وتحــــديــــها لــــلهيمنة 
األمـــريـــكية مـــن خـــالل مـــحاوالتـــها إلقـــامـــة نـــظام مـــتعدد األقـــطاب، كـــما وتـــتناول الـــتدخـــل الـــروســـي 

العسكري في املنطقة العربية وخاصة في سوريا.

املداخلة الثالثة: السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي في عهد ترامب 
املتحدث: مارك فرينغز

تـــتناول هـــذه املـــداخـــلة الـــنزاعـــات الـــسياســـية بـــني االتـــحاد األوروبـــي والـــواليـــات املتحـــدة فـــي عهـــد 
تـــرامـــب، ومـــوقـــف تـــرامـــب مـــن بـــعض الـــقضايـــا املـــتعلقة بـــاالتـــحاد األوروبـــي مـــثل دعـــمه لـــلبريكســـت 
وتـشجيعه دول األعـضاء للخـروج مـن االتـحاد األوروبـي، ومـوقـفه مـن اسـتقبال االتـحاد األوروبـي 

لالجئني السوريني.

اليوم الثاني:

الجـلسة األولـى: الـنزاعـات اإلقـليمية حـول الـهمينة: إيـران وتـركـيا واملـملكة الـعربـية 
السعودية 

إدارة الجلسة وتعقيب: أحمد عزم 

ســـتناقـــش هـــذه الجـــلسة ثـــالث قـــوى إقـــليمية، إيـــران، وتـــركـــيا، والـــسعوديـــة، والـــتنافـــس فـــيما بـــينها 
لــــفرض ســــيطرتــــها عــــلى الشــــرق األوســــط، مــــن خــــالل تــــشكيلها تــــحالــــفات بــــما يخــــدم مــــصالــــحها 

وأهدافها اإلقليمية.

املــداخــلة األولــى: ســياســة إيــران اإلقــليمية مــا بــني الــدفــاعــية والــهجومــية فــي عهــد 
ترامب 

املتحدث: علم صالح

تــتناول هــذه املــداخــلة ســياســات إيــران اإلقــليمية واعــتباراتــها األمــنية فــي عهــد تــرامــب، بــاإلضــافــة 
إلـــى ســـياســـاتـــها الـــخارجـــية وســـياقـــاتـــها األمـــنية فـــي عـــالقـــتها مـــع الـــتغيّرات والتحـــّديـــات اإلقـــليمية 
الـــراهـــنة، وتـــحاول هـــذه املـــداخـــلة تســـليط الـــضوء عـــلى املحـــرّك وراء ســـياســـات إيـــران الـــبراغـــماتـــية 

والطائفية خالل األعوام األخيرة.
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املدخلة الثانية: السياسة الخارجية التركية تجاه املنطقة خالل رئاسة ترامب 
املتحدثة: أوزدن زينب أوكتاف

تــناقــش هــذه املــداخــلة ســياســات الــواليــات املتّحــدة تــجاه تــركــيا فــي عهــد تــرامــب، هــذا مــن نــاحــية، 
كـما تـناقـش  الـتدخـالت الـتركـية فـي املـنطقة الـعربـية واملـوقـف الـتركـي مـن مـقتل جـمال خـاشـقجي 
فـي الـقنصلية الـسعوديـة فـي اسـطنبول، وتـأثـير هـذا الحـدث عـلى الـعالقـات الـسعوديـة الـتركـية مـن 

ناحية أخرى.

املـداخـلة الـثالـثة: الـسياسـة الـخارجـية لـلمملكة الـعربـية الـسعوديـة فـي عهـد تـرامـب: 
كل شيء يتغير، كل شيء يبقى على حاله 

املتحدث: نيل بارترك

تـناقـش هـذه املـدخـلة طـبيعة الـعالقـات بـني املـمكلة الـعربـية الـسعوديـة وإسـرائـيل والـواليـات املتحـدة، 
كـذلـك تـناقـش الـتدخـل الـعسكري الـسعودي فـي سـوريـا، وقـيادتـها لـلتحالـف الـعربـي عـلى الـيمن، 
وتــأثــيرهــا عــلى إيــران. كــما تــتناول الــحصار الــسعودي عــلى قــطر وتــداعــياتــه عــلى مــنطقة الشــرق 
األوســط. يــتم مــعالــجة هــذه الــقضايــا فــي ضــوء الــتغيرات الــتي تحــدث فــي الــنظام الــدولــي خــالل 

رئاسة ترامب للواليات املتحدة األمريكية.

الجـــلسة الـــثانـــية: الـــصراع الفلســـطيني اإلســـرائـــيلي والـــقوى الـــعظمى فـــي عهـــد 
ترامب: أين يقف الفلسطينيون؟ 

إدارة الجلسة وتعقيب: غسان الخطيب

ســتناقــش هــذه الجــلسة تــأثــير الــتغييرات الــتي تــطرأ عــلى الــنظام الــدولــي فــي عهــد تــرامــب عــلى 
الــقضية الفلســطينية والــصراع الفلســطيني واإلســرائــيلي، وتــأثــير ســياســات تــرامــب املــنحازة. كــم 
ســيتم مــناقــشة ســياســة كــل مــن الــصني وروســيا واالتــحاد األوروبــي تــجاه الــقضية الفلســطينية، 
ومــا هــي األدوار املســتقبلية الــتي مــن املــمكن أن تــلعبها هــذه الــقوى تــجاه الــصراع الفلســطيني 
اإلســرائــيلي ظــل رئــاســة تــرامــب. فــي ظــّل كــل ذلــك، ســتحاول الجــلسة اإلجــابــة عــلى أســئلة: أيــن 
يـــقف الفلســـطينيون الـــيوم فـــي عـــالـــم تـــرامـــب؟ مـــا هـــي اإلجـــراءات الـــتي يـــجب عـــلى الفلســـطينيني 
اتــخاذهــا عــلى املســتويــات الــداخــلية واإلقــليمية والــدولــية لــتخفيف أيــة آثــار ســلبية لــلتحوالت الــتي 

تحدث في النظام الدولي في عهد ترامب؟

  5



املداخلة األولى: السياسة األمريكية تجاه الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي 
املتحدث: خالد الجندي

املداخلة الثانية: روسيا والصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي 
املتحدث: فياتشسالف ماتوزوف

املداخلة الثالثة: الصني والصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي 
املتحدث: ليو تشانغ

املداخلة الرابعة: االتحاد األوروبي والصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي 
املتحدثة: دانييال هوبر
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