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العالم

العالم

العراق بين اجتماع فصائل ّالمقاومة العراقية في إيران،
ُ
العراق
واجتماع بعض القوى ّالسنية في ٌاإلماراتٌ ّ ،يقف ّ ٌ
أمام مفترق طرق :األول مواجهة سياسية ـ ـ ـ ميدانية
دونالد
ضدالواليات
المتحدة ،والثاني الخضوع لرغبات إدارة ً
ّ
ترامب ،بدءًا بـ«تفهم» انتشار القوات األميركية ،وصوال إلى
ّ
المضي في تقسيم البالد وفق أقاليم طائفية

علني ،الدور األميركي فيالعراق».
ٌ
تحضيرات داخلية
هذا املسعى توازيه
ت ـخ ــدم الـ ــرؤيـ ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،وتـقـضــي
بـ ــ«االسـ ـتـ ـع ــداد» ألي طـ ــرح تقسيمي
للبالد على أســاس األقاليم الطائفية.
ّ
ف ـمــا جـ ــرى ف ــي اإلمـ ـ ـ ــارات ي ــؤك ــد ذل ــك.
م ـق ـ ّـرب ــون م ـمــن ح ـضــر االج ـت ـم ــاع ،من
رئ ـيــس ال ـب ــرمل ــان مـحـمــد الـحـلـبــوســي،
وزعيم «حزب الحل» جمال الكربولي،
ومحافظ صالح الدين السابق النائب
أح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــوري ،وس ـ ـعـ ــد الـ ـ ـب ـ ــزاز،
ّ
وآخرين ،أكــدوا أن املجتمعني ناقشوا

اجتماعا قم وأبو ظبي
مواجهة واشنطن
أم الرضوخ؟
بغداد ــ األخبار
شهدت مدينة قــم فــي إي ــران اجتماعًا
أمـ ـ ــس ضـ ـ ـ ّـم ق ـ ـ ــادة ف ـص ــائ ــل امل ـق ــاوم ــة
العراقية لبحث «آلـيــات إخ ــراج قــوات
االح ـ ـ ـتـ ـ ــال األم ـ ـيـ ــركـ ــي م ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــاد»،
حـ ـض ــره زعـ ـي ــم «ال ـ ـتـ ـ ّـيـ ــار ال ـ ـصـ ــدري»،
م ـ ـق ـ ـتـ ــدى ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
ل ــ«م ـن ـظ ـم ــة ب ـ ـ ــدر» ،هـ ـ ــادي ال ـع ــام ــري،
واألمني العام لـ«حركة النجباء» ،أكرم
الـكـعـبــي ،وامل ـع ــاون ال ـج ـهــادي لألمني
ال ـع ــام ل ــ«ع ـصــائــب أه ــل ال ـح ــق» ،ليث
ال ـخــزع ـلــي ،واألم ـ ــن ال ـع ــام لــ«كـتــائــب
س ـي ــد الـ ـشـ ـه ــداء» ،أبـ ــو آالء ال ــوالئ ــي،
واألم ــن ال ـعــام لــ«كـتــائــب ح ــزب الـلــه ـ ـ
العراق» .بينما اتفق املجتمعون على
ّ
«تشكيل لجنة تنسيقية تنظم عمل
فصائل املقاومة» ،و«تفعيل التنسيق
اإلعالمي واالجتماعي بينها» ،قالت
مصادر سياسية إن «االجتماع أسفر
ّ
ّ
موح ٍد يؤكد ضــرورة
فقط عن موقف
إخراج القوات األجنبية» ،مضيفة في
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن «اإلشـ ــارة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ـب ــدء ال ـع ـم ــل امل ـ ـقـ ــاوم هــو
الـ ـ ّ
ـرد الــرس ـمــي األم ـيــركــي عـلــى دع ــوة
الحكومة العراقية لجدولة انسحاب

ق ــواتـ ـه ــا» ،وأن ط ـب ـي ـعــة هـ ــذا «ال ـ ـ ـ ّ
ـرد»
ً
«إنهاء للجهود الدبلوماسية،
ستكون
وإيذانًا بالعمل املقاوم» .وفي غضون
ذل ــك ،صــدر تحذير عــن «كتلة الفتح»
ّ
ّ
ّ
والنواب
يضم القوى
(تجمع برملاني
امل ــؤي ــدي ــن ل ــ«ال ـح ـش ــد») م ــن تصعيد
شعبي ومواجهات عسكرية في حال
«مـمــاطـلــة» ال ـق ــوات األمـيــركـيــة ،حيال
مطالبة الحكومة بــ«اتـخــاذ التدابير
إلن ـهــاء وج ــود ال ـق ــوات األجـنـبـيــة ،وال
بعد قرار البرملان».
سيما ّ
إذًا ،تـتــرقــب الـقــوى والفصائل نتائج
جـ ـه ــود رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـس ـت ـق ـيــل،
ع ــادل عـبــد امل ـه ــدي ،فــي تنفيذ الـقــرار
الـ ـب ــرمل ــان ــي ،وقـ ــدرتـ ــه ع ـل ــى إل ـ ـ ـ ــزام ،أو
التفاهم مــع ،واشنطن على ذلــك وفق
م ـ ـ ّـدة م ـ ـحـ ـ ّـددة .ول ـ ـ ــذا ،ي ــأت ــي اج ـت ـمــاع
ق ـيــادات «ال ـح ـشــد» لبحث األول ـ ّ
ـوي ــات
ّ
األمنية والعسكرية .لكن ذلك ال يخفي
«تـ ـض ــارب» االس ـت ـح ـقــاقــات بالنسبة
إلى الفريق الحاكم ،إذ ّ
ثمة من يسعى
إلى حسم الجدل القائم إزاء الحكومة
ّ
بحجة
املـسـتـقـيـلــة ،بــن الـتـمــديــد لـهــا
«األم ـ ــر الـ ــواقـ ــع» ،وال ـب ـحــث ع ــن خـيــار
متوافر» حتى اآلن.
«غير
ٍ
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـس ـع ــى واشـ ـنـ ـط ــن إل ــى

ّ
تترقب القوى
والفصائل نتائج
جهود الحكومة
المستقيلة ،في تنفيذ
القرار البرلماني

ّ
تتمسك واشنطن بإعادة التموضع /االنتشار في العراق ،وليس اإلنسحاب منه (أ ف ب)

اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب «ال ـ ـغ ـ ـض ـ ــب» ال ـ ـعـ ــراقـ ــي،
وااللـ ـتـ ـف ــاف ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار ال ـب ــرمل ــان ــي،
شاهرة أسلحتها التقليدية :التهويل
بالعقوبات ،وورقة التقسيم ،والفتنة،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـ ــ«ش ـ ــراء ال ـ ــوق ـ ــت» ،مــا
يتيح لها «البحث عن أماكن مناسبة
إلعـ ــادة الـتـمــوضــع/انـتـشــار قــواتـهــا»
إن أص ـ ـ ـ ّـرت بـ ـغ ــداد ع ـل ــى خ ـ ــروج تـلــك

ّ
الـ ـ ـق ـ ــوات .ف ـ ــامل ـ ــؤش ـ ــرات ت ـع ـك ــس ن ـ ّـي ــة
واشنطن إعــادة التموضع/االنتشار،
وليس االنسحاب ،رغــم ّ
تمسك بغداد
ب ـقــرار ال ـبــرملــان .ه ـنــا ،تـ ّ
ـرجــح مـصــادر
ّ
ّ
عراقية انتشار تلك القوات
حكومية
ّ
فــي املـحــافـظــات الـغــربـيــة والـشـمــالــيــة،
واالبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد ع ـ ـ ــن «مـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــى» ن ـ ـيـ ــران
ال ـف ـصــائــل ف ــي امل ـحــاف ـظــات الــوسـطــى

ّ
وال ـج ـن ــوب ـي ــة ،وه ـ ــذا مـ ــا أكـ ـ ـ ــده وزيـ ــر
الخارجية األمـيــركــي ،مــايــك بومبيو،
عندما قــال أمــس إنهم سيعملون مع
القادة العراقيني على «تحديد املكان
األنسب إزاء نشر القوات األميركية».
ّ
عـلــى ال ـخ ــط نـفـســه ،تـسـعــى واشـنـطــن
ّ
وحلفاؤها األوروبيون إلى أن يتصدر
خ ـط ــاب ح ـل ـفــائ ـهــم امل ـح ـل ـيــن املـشـهــد

ال ـس ـي ــاس ــي ،وه ـ ــو ال ـخ ـط ــاب ال ــداع ــي
إل ــى ب ـق ــاء الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة بـحـ ّـجــة
«ضـ ــرورت ـ ـهـ ــا» ،واع ـت ـب ــار انـسـحــابـهــا
مطلبًا إيــرانـ ّـيــا ولـيــس عــراقـ ّـيــا .وعند
ه ــذه الـنـقـطــة ،ق ــال بــومـبـيــو« :أجــريــت
ات ـصــاالت ب ــ 50شخصية عــراقـيــة ،من
ك ــل ال ـط ــوائ ــف ،بـمــا فـيـهــا شخصيات
ّ
ّ
شيعية ،وكــلـهــا ت ـقـ ّـدر ،لــو بشكل غير

«اس ـت ـع ـ ّـدادات ـه ــم الـلــوجـسـتـيــة إلقــامــة
إقليم ُسني ،في أي لحظة»ّ ،
خاصة أن
ّ
البعض ُي َمني نفسه بأن يكون العراق
ج ــزءًا مــن «صـفـقــة ال ـق ــرن» األمـيــركـيــة.
ّ
وما يعزز هذا الطرح أن هذا «اإلقليم»
ّ
سـيـشــكــل «الـبـيـئــة ال ـحــام ـيــة» لـقــواعــد
ال ـ ـقـ ــوات األمـ ـ ًي ــركـ ـي ــة الـ ـت ــي سـتـنـتـشــر
هناك ،خـ ّ
ـاصــة أن األخـيــرة عمدت منذ
الصيف املاضي إلى تدريب عدد كبير
مــن شباب محافظة األنـبــار ب ّ
ـ«حجة»
مواجهة تنظيم «داعــش» .هذا الحراك
رفـضـتــه «دار اإلف ـتــاء ال ـعــراقــي» ،التي
بيان أمس إن «أمراء القبائل
قالت في
ٍ
الغربية
املحافظة
في
العشائر
وشيوخ
ّ
جـمـيـعــا ،واملـتـمـثـلــة بــاملــذهــب الـ ُـســنــي،
ت ـع ـلــن رف ـض ـهــا ال ـق ــاط ــع مل ــا صـ ــدر عن
بعض أعضاء تحالف القوى ،وترفض
رفضًا قطعيًا وجود أي قوات عسكرية
فــي ال ـع ــراق ،أو فـقــرة ً اسـمـهــا أقــالـيــم»،
معتبرة ذلــك «خـيــانــة لتاريخ الـعــراق،
وإضعافًا ملكانته بني العاملني العربي
ّ
واإلسـ ــامـ ــي» .ك ــذل ــك ،ع ــل ــق الـخــزعـلــي
ع ـلــى ه ــذا الـ ـح ــراك بــال ـقــول إن «أرض
ال ـع ــراق واحـ ــدة غـيــر قــابـلــة للتقسيم،
بشعبها ومدنها ومحافظاتها».

تقرير

ُ َ
أول لقاء سوري ـ تركي معلن:
نحو مسار تفاوضي جديد
انعقد ،أمس ،في موسكو،
للمرة األولى علنًاٌ ،
لقاء
جمع ممثلين عن الجانبين
السوري والتركي ،إلى
جانب مسؤولين روس.
جاء ذلك في وقت أجرى
فيه وفد حكومي سوري
مباحثات في طهران مع
المسؤولين اإليرانيين ،تناولت
المواضيع ذات االهتمام
المشترك ،والمخاض الذي
ّ
تمر به المنطقة بعد
التصعيد األخير

ّ
ألول م ـ ــرة م ـن ــذ اح ـ ـتـ ــدام الـ ـح ــرب فــي
سوريا ،خرج ،رسميًا ،إلى العلن ،لقاء
ب ــن م ـســؤولــن رسـمـيــن م ــن ســوريــا،
وآخ ــري ــن مــن تــركـيــا ،بــرعــايــة روس ـيــة.
رئيس مكتب األمــن الوطني السوري
علي مملوك ،ورئيس جهاز املخابرات
التركي حقان فيدان ،اجتمعا ،أمس ،في
موسكو ،بحضور عدد من املسؤولني
الـ ــروس .ول ـيــس ه ــذا الـلـقــاء هــو األول
بني مملوك وفيدان ،إذ تشير معطيات
م ـت ــوات ــرة إل ــى لـ ـق ــاءات ع ــدي ــدة عـقــدت
بينهما في السنوات القليلة املاضية.
وكــانــت «األخ ـبــار» قــد أك ــدت عقد لقاء
مـشــابــه بـيـنـهـمــا ،ف ــي مــوسـكــو أيـضــا،
قـبـيــل ان ـط ــاق عـمـلـيــة «ن ـب ــع ال ـس ــام»
ال ـتــرك ـيــة ف ــي ال ـش ـم ــال ال ـ ـسـ ــوري .لكن
الالفت في اللقاء األخير أنه جاء معلنًا
عبر اإلعــام الرسمي الـســوري ،بينما
ل ــم ي ـص ــدر ّ
أي تـعـلـيــق ع ــن الـجــانـبــن
ٌ
الـ ـت ــرك ــي أو ال ـ ــروس ـ ــي .إعـ ـ ـ ــان يـمـكــن
النظر إليه على أنه رسالة من دمشق
باستعدادها لخوض حوار مع أنقرة،
تحت سقف اح ـتــرام سـيــادة األراض ــي

السورية ،وتطبيق االتفاقات املعقودة
ب ــرع ــاي ــة روس ـ ـيـ ــة ،خ ــاص ــة فـ ــي إدلـ ــب
وشــرق الفرات .ومع أن هذا التطور ال
ُي ّ
عد إيذانًا بعودة العالقات السورية
 التركية ،وال حتى بـبــدء مفاوضاتسياسية بــن الجانبني ،إال أنــه يشي
بـمـســار مختلف فــي الــرحـلــة الـقــادمــة،
ع ـنــوانــه مـعــالـجــة الـقـضــايــا املـشـتــركــة
والحساسة ،خصوصًا األمنية منها،
عبر ال ـحــوار تحت الــرعــايــة الــروسـيــة.
وم ــن ش ــأن ال ـل ـق ــاءات األم ـن ـي ــة ،رب ـمــا،
ال ـت ـم ـه ـي ــد ل ـع ـق ــد ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات س ـيــاس ـيــة
ً
مستقبال ،إال أنــه ال سقف زمنيًا لذلك
ال ـتـ ّ
ـوجــه ،إذ ه ــذه لـيـســت امل ــرة األول ــى
التي يلتقي فيها املسؤوالن األمنيان،
وقد تكون األخيرة شبيهة بما قبلها،
أو تتحول إلى خطوة علنية أولى في
سياق حوار طويل.
بحسب «سانا» ،فإن الجانب السوري
طــالــب فــي االج ـت ـمــاع ال ـثــاثــي نظيره
ال ـتــركــي بـ ــ«االلـ ـت ــزام ال ـكــامــل بـسـيــادة
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة
واس ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـهـ ــا وسـ ـ ــامـ ـ ــة أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا
ووحدتها أرضــا وشعبًا ،واالنسحاب
الفوري والكامل من األراضي السورية
كافة» .كما شدد مملوك ،لفيدان ،على
«ض ـ ـ ــرورة وف ـ ــاء تــرك ـيــا بــال ـتــزامــات ـهــا
بموجب اتـفــاق سوتشي بشأن إدلــب،
وخاصة في ما يتعلق بإخالء املنطقة
من اإلرهابيني واألسلحة الثقيلة وفتح
طريق حلب  -الالذقية وحلب  -حماة»،
ّ
مصممة
مــؤك ـدًا أن «ال ــدول ــة الـســوريــة

الجانب السوري طالب
نظيره التركي
بـ«االلتزام الكامل
بسيادة الجمهورية
العربية السورية»

ع ـلــى مـتــابـعــة حــرب ـهــا ض ـ ّـد اإلره ـ ــاب،
ّ
وتـ ـح ــري ــر ك ـ ــل م ـن ـط ـقــة إدل ـ ــب وع ـ ــودة
سلطة الــدولــة إلـيـهــا بـمــا يكفل األمــن
واألم ــان للمواطنني الـســوريــن الذين
تـسـتـخــدمـهــم الـتـنـظـيـمــات اإلرهــاب ـيــة
دروعًا بشرية في تلك املنطقة» .وكانت
املستشارة اإلعالمية للرئيس السوري
بـشــار األس ــد ،بثينة شعبانّ ،
تحدثت
في أكثر من مناسبة عن عقد لقاءات
أمنية بــن دمـشــق وأن ـقــرة« ،لكنها لم
ّ
تقدم شيئًا» ،بحسب تعبيرها.
ٍّ
ّ
ـواز ،ال تزال طهران محجة
على ّخط مـ ٍ
لـلـمـعــزيــن بــاسـتـشـهــاد ال ـفــريــق قــاســم
سليماني ورفاقه ،الذين قضوا بضربة
أميركية على طريق مطار بغداد مطلع
ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري .وي ـ ــوم أم ـ ــس ،وصــل
وف ــد ح ـكــومــي سـ ــوري إل ــى الـعــاصـمــة

اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،ب ــرئ ــاس ــة رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـم ــاد خ ـم ـي ــس ،وع ـض ــوي ــة
نــائ ـبــه ووزي ـ ـ ـ َـري ال ـخــارج ـيــة وال ــدف ــاع
ألداء واج ــب الـ ـع ــزاء .واسـتـقـبــل نــائــب
الرئيس اإليراني ،إسحاق جهانغيري،
الوفد السوري ،وعقد معه ً
لقاء تناول
ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة وأه ـ ـ ّـم الـقـضــايــا
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة .ك ـم ــا ال ـت ـق ــى الـ ــوفـ ــد أم ــن
املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني
عـ ـل ــي شـ ـمـ ـخ ــان ــي ،ورئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـش ــورى اإليـ ــرانـ ــي ع ـلــي الري ـج ــان ــي.
وأش ــار جهانغيري ،خــال اللقاء ،إلى
أن «املنطقة تعاني من عدم االستقرار
استقبل نائب الرئيس اإليراني إسحاق ًجهانغيري
الوفد السوري برئاسة خميس استقباال رسميًا (أ ف ب)

نتيجة الـتــدخــات األجـنـبـيــة» ،مــؤكـدًا
«م ــواص ـل ــة ال ـت ـن ـس ـيــق والـ ـتـ ـش ــاور مــع
سوريا حتى عــودة السيادة السورية
عـلــى كــامــل أراض ـي ـهــا وتـطـهـيــرهــا من
اإلره ـ ـ ــاب» .م ــن جــان ـبــه ،أع ـلــن خميس
«ت ـض ــام ــن بـ ـ ــاده ال ـك ــام ــل م ــع إيـ ـ ــران،
ودعـ ــم حـقـهــا ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن نفسها
ّ
والتصدي ّ
ألي مؤامرة كانت» ،مشددًا
على «تعزيز التعاون الثنائي وتطوير
العالقات املشتركة ملواجهة املؤامرات
والعقوبات الجائرة على كال البلدين،
ّ
وال سـيـمــا فــي ظ ــل ت ـط ــورات األح ــداث
ّ
الـ ـت ــي ت ـت ـط ــل ــب املـ ــزيـ ــد مـ ــن الـتـنـسـيــق

والتعاون» .وأعرب عن «شكره الجزيل
للجمهورية اإليرانية على دعم الشعب
السوري في حربه ّ
ضد اإلرهاب» ،الفتًا
إلـ ــى أن «اإلرهـ ـ ـ ــاب ف ــي س ــوري ــا يلفظ
أنفاسه األخيرة ( )...لذا هناك ضرورة
لبذل الجهود لتنمية وتمتني التعاون
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن فـ ــي ج ـم ـي ــع امل ـ ـجـ ــاالت
االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة» .كــذلــك ،رأى
خميس أن الـ ّ
ـرد اإليــرانــي على جريمة
اغـ ـتـ ـي ــال س ـل ـي ـم ــان ــي «أع ـ ـطـ ــى رس ــال ــة
لجميع دول العالم ،وخصوصًا قوى
ّ
تستمر،
االستكبار ،بأن الغطرسة لن
ّ
وأن إي ــران قوية وق ــادرة على ردع كل
ّ
تتعرض لها ،وأن خيار
املؤامرات التي
ّ
املقاومة يتعزز ،وهو األنجع لتحرير
املـنـطـقــة م ــن اإلره ـ ــاب وداع ـم ـي ــه» .من
جـهـتــه ،وص ــف شـمـخــانــي ســرقــة نفط
س ــوري ــا ومـ ـ ــواردهـ ـ ــا ب ــأن ـه ــا «م ــأس ــاة
ي ـم ـك ــن إنـ ـه ــاؤه ــا ب ـ ـخـ ــروج الـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة الـ ـك ــام ــل مـ ــن املـ ـنـ ـطـ ـق ــة» ،فــي
حــن اعتبر الريـجــانــي أن «استشهاد
ّ
سيسرع من خروج
الفريق سليماني
الـقــوات األميركية مــن املنطقة» ،وقــال
ّ
إن «امل ـق ــاوم ــة وم ـحــورهــا سـيـتـعــززان
وسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـران فـ ــي ن ـه ــج س ـل ـي ـمــانــي
بالتصدي لإلرهاب وجميع مخططات
الهيمنة على املنطقة» .وختامًا ،التقى
وزير الدفاع السوري نظيره اإليراني
فــي طـهــران ،و«ق ـ ّـدم أعلى وســام شرف
ع ـس ـكــري سـ ــوري إل ــى عــائ ـلــة الشهيد
سليماني».
(األخبار)
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مقالة

خشية من «ورطة» شرق أوسطية جديدة
لبي ،فــإن الناتج املحلي اإلجمالي للصني في عام
وليد شرارة
ّ
 2001كان  1.21تريليونًا ،أي أقل بـ %12من ذلك
َ
م ــن املـسـتـفـيــد م ــن دخـ ــول ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة في األميركي ،لكنه أصبح فوقه في عام  2008بـ،%31
ن ــزاع مــديــد جــديــد ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط؟ أوس ــاط وفي عام  2019بـ .%65وعلى الرغم من أن ترامب
َ
الـنـخــب األمـيــركـيــة الـتــي تـطــرح ه ــذا ال ـســؤال الـيــوم ق ّدم «املنافسة بني القوى العظمى» على أنها املبدأ
لديها ج ــواب واض ــح
عليه :ا ّلـصــن! ال تخفي هذه الناظم لسياسته الخارجية ،وباشر بحرب تجارية
ُ
األوســاط خوفها من أن يكرر التاريخ نفسه ،وأن
ضد الصني ،إال أن ارتفاع ّ
ّ
حدة املواجهة مع إيران،
تغرق واشنطن مرة أخرى في وحول منطقة لم تعد
وما قد يستدعيه من تعبئة للموارد واإلمكانيات
ُتعتبر األهـ ّـم بالنسبة إليها ،بعد ّ
التغير املعلن في
في شتى املجاالت العسكرية واملالية واالقتصادية،
األولويات االستراتيجية األميركية من ِق َبل مراكز
وكانت أصوات س ـيــدخــل ت ـع ــدي ــات ك ـب ـيــرة ع ـلــى ج ـ ــدول أع ـمــالــه
صنع القرار السياسي والعسكري.
عديدة قد ارتفعت ،بضع سنوات بعد انطالق ما األصلي .الصني ،في نظر هذا الخبير األميركي ذي
ُسـ ّـمــي بــالـحــرب عـلــى اإلرهـ ــاب وغ ــزو أفغانستان األصول الصينية ،أمام الصني فرصة استراتيجية
ّ
ـؤثــرة بــن النخب لالستفادة من هذه التعديالت ،وهي ستسعى إلى
وال ـع ــراق ،لشخصيات وازن ــة ومـ
ّ
ّ
وفــي قطاعات معتبرة مــن ال ــرأي الـعــام ،كزبغنيو تجنب استفزاز ترامب عبر عدم مد إيران بالسالح
بريجنسكي وبــرنــت س ـكــوكــروفــت ،مـسـتـشـ َـاري ح ـتــى ول ــو اس ـت ـمــرت ف ــي اس ـت ـي ــراد ال ـن ـفــط مـنـهــا.
ّ
األمــن القومي في َ
التحسب لتكرار
عهدي الرئيسني جيمي كارتر «العقالء» في واشنطن يدعون إلى
وج ـ ـ ــورج بـ ــوش األب ،وريـ ـتـ ـش ــارد هـ ــاس رئ ـيــس خطأ بــوش االب ــن ،واالنــدفــاع نحو مغامرة جديدة
ّ
ّ
التحدي
مجلس العالقات الخارجية ،بالدعوة إلى التركيز مكلفة ومجهولة العواقب في ظــل تعاظم
ع ـلــى الـ ـص ــراع م ــع الـ ـق ــوى ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي َت ـس ــارع الصيني ،الــذي بــات اليوم شديد الــوضــوح مقارنة
بـ .2001هؤالء يوصون ّ
برد معتدل على ّأي ضربة
ص ـع ــوده ــا ،كــال ـصــن وروسـ ـي ــا ،نـتـيـجــة النـهـمــاك
واشـنـطــن فــي ح ــروب مكافحة الـتـمــرد ،وإخـضــاع إيرانية مباشرة أو غير مباشرة لألميركيني .هذا
السياسة الخارجية لهذه األولوية .اعتقد الكثيرون األمر قد ُي ّ
شجع اإليرانيني ،بحسب بي ،على توجيه
أن وصــول تــرامــب إلــى السلطة ،مــع مــا يحمله من ضربات قاسية انطالقًا من قناعتهم بأن الواليات
تـ ّ
امل ـت ـح ــدة ال ت ــرغ ــب ف ــي ت ـكــرار
ـوجـهــات عدائية تـجــاه الصني،
ّ
ُ
تـجــارب املــاضــي .لكن املشكلة
سيشكل مناسبة لترجمة هذه
هي في إصرار ترامب بجموح
الرؤية إلى سياسات فعلية ،لكن
عـلــى الـظـهــور كــرجــل ق ــوي ،ما
ارت ـف ــاع ح ـ ّـدة ال ـتــوتــر م ــع إي ــران
المشكلة هي في
في األشهر األخـيــرة ،والخشية
قــد يــدفـعــه إل ــى ات ـخــاذ ق ــرارات
ّ
على
ترامب
إصرار
املـتــزايــدة مــن إمكانية التدحرج
متهورة تقود إلى الحرب.
قوي،
كرجل
الظهور
نـحــو ال ـحــرب مـعـهــا ،يشجعان
م ــا ي ــزي ــد م ــن اح ـت ـم ــال ات ـخــاذ
ّ
هؤالء على الجهر بمعارضتهم ما قد يدفعه إلى اتخاذ ق ـ ـ ــرارات م ـت ـه ــورة ه ــو اف ـت ـقــاد
ّ
ملسار ستكون تداعياته كارثية
اإلدارة إلـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــدف ن ـه ــائ ــي
متهورة
قرارات
على الواليات املتحدة وموقعها
واضح في معركتها مع ايران.
في العالم.
دايـفـيــد ف ــروم ،وه ــو مــن رمــوز
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االب ــن وفــريـقــه إل ــى الـسـلـطــة ،لم
خ ـط ــاب ــات ج ـ ــورج بـ ــوش االب ــن
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تـكــن جـمـيــع أطـ ــراف ال ــدول ــة الـعـ
وال ــرج ــل ال ــذي اب ـتــدع تعبير «م ـحــور ال ـش ــر» ،قــال
املتحدة ،والجهات املعنية بـشــؤون
االستراتيجية فــي م ـقــال ن ـشــره عـلــى مــوقــع «ذي أتــان ـت ـيــك» ،إن
ً
ال ـعــامــة لـلـبــاد وسـيــاســاتـهــا ال ـخــارج ـيــةُ ،
ـة
ـ
ع
ـ
ـم
ـ
ج
ـ
م
ِ
بإمكاننا تلخيص استراتيجية إدارة ترامب تجاه
عـلــى ضـ ــرورة «إع ـ ـ ّـادة صـيــاغــة ال ـشــرق األوس ٌــط» إي ــران على النحو الـتــالــي :نــريــد قتلكم ،ولـكــن من
كهدف مركزي يتقدم األه ــداف األخ ــرى .جناح ال دون دفع ّأي كلفة .جواب اإليرانيني البديهي هو :إذًا
ْ
يستهان بــه مــن بــن هــذه األط ــراف والـجـهــات كان فلتكن هناك كلفة .ويسخر فروم من الحجج التي
مـنــذ تـلــك الـفـتــرة يعتبر ال ـصــن الـتـهــديــد الــرئـيــس يوردها أنصار اإلدارة لتبرئتها من نتائج أفعالها،
لـلــريــادة األمـيــركـيــة .مينكسني ب ــي ،مــديــر «مــركــز ويــؤكــد أن إل ـغــاء االت ـفــاق ال ـنــووي وات ـبــاع سياسة
كيك للدراسات الدولية واالستراتيجية» في جامعة
«العقوبات القصوى» هما اللذان أوصال األوضاع
ّ
كليرمونت ،وال ــذي َصنفته مجلة «بروسبيكت»
إلى ما هي عليه .ويختم بأنه «مهما كانت سلبيات
مــن بــن املـئــة َ شخصية األك ـثــر تــأثـيـرًا فــي الـعــالــم
ّ
االتفاق النووي كثيرة ،فإن إيجابيته األساسية هي
عـ ــام  ،2008ذكـ ـ ــر ف ــي م ـق ــال ن ـش ــره ع ـلــى مــوقــع
«بروجيكت سنديكايت» ،بـ«الحادثة» التي وقعت وج ــوده بــذاتــه .تــرامــب لــم يكن لــديــه بــديــل لالتفاق
فــي نـيـســان  2001بــن طــائــرة تـجـ ّـســس أميركية يــوافــق الشعب األميركي على دفــع ثمنه ...نتيجة
لــذلــك ،تجد الــواليــات املتحدة نفسها مـتـ ّ
ّ
ـورطــة في
صينية
ومقاتلة
ـن
ـ
ص
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ل
ا
ـواء
ـ
ج
أ
ـوق
ـ
ف
ق
تحل
كــانــت
حــاولــت اعتراضها بــدايــة ،ومــن ثـ ّـم اصطدمت بها نــزاع يحتدم من دون ّأي استراتيجية لالنتصار،
ـور صـفـقـ ُـة س ــاح بني مهما كان التعريف املمكن لالنتصار في حالتنا
وأسـقـطـتـهــا .تـلــت ه ــذا الـت ـطـ َ
سببت بتدهور مريع ه ــذه» .أمــا الخبير األمـيــركــي ،جيفري أرونـســون،
الــواليــات املتحدة وتــايــوان َت ّ
ّ
ّ
مركز املتخصص منذ عقود في شؤون املنطقة والباحث
في العالقات بني بكني وواشنطن ،وهجوم
على الثانية من تكتل نافذ داخل إدارة بوش االبن .في «معهد الشرق األوس ــط» ،فهو جــزم بــأن إدارة
ّ
لكن عمليات الحادي عشر من أيلول  2001قلبت ترامب «تتبنى تكتيك االغتياالت السياسية غير
األمــور رأســا على عقب ،وفرضت ترتيبًا مختلفًا الـفـ ّـعــال مــن دون ّأي رؤي ــة ح ــول كيفية توظيفها
ل ـج ــدول أع ـم ــال اإلدارة ،منسجمًا مــع أط ــروح ــات فــي سـيــاق اسـتــراتـيـجـيــة تـخــدم وتـحـمــي املصالح
املـحــافـظــن ال ـجــدد والـيـمــن الـصـهـيــونــي املـتـطــرف .األميركية» .والحقيقة هي أن افتقاد رأس اإلدارة
ويشير بي إلى أن هذا التغيير في سياسة اإلدارة إلى استراتيجية فعلية حيال إيــران ،ووجــود تيار
َتـجـ ّـلــى فــي مــوافـقــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى دخــول قــوي في داخلها يعمل على الــوصــول إلــى الحرب
الـصــن إلــى «منظمة الـتـجــارة الـعــاملـيــة» بعد ثالثة خدمة لقناعاته العقائدية ودفاعًا عن إسرائيل ،في
أشـهــر مــن الهجمات .هــو يـجــزم بــأن «الفضل في وضع شبيه بذلك الذي ساد في عهد بوش االبن،
املعجزة االقتصادية للصني يعود إلى ّ
الرد الكارثي يضاعفان مــن احتماالت حــرب سيستفيد منها
إلدارة بـ ــوش ع ـلــى ع ـم ـل ـيــات  11أي ـ ـلـ ــول» .ووف ـقــا املنافسون الدوليون للواليات املتحدة بال أدنى شك.

