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من 
الطبيعي اأن ينظر العالم باهتمام 

�شديد اإلى تداعيات عملية انتقال 

ال�شلطة االأميركية، اإذ اإن الواليات المتحدة 

قوة عالمية عظمى ت�شطلع بدور الناظم في 

العالقات الدولية، بينما ال�شرق االأو�شط يتاأثر 

بقوة بالتراجع الن�شبي للقوة االأميركية الذي 

ن يقيم في البيت 
َ
ينعك�س على ال�شلوك الغريب لم

االأبي�س، مع اأن الرئي�س االأميركي يحوز د�شتوريًا 

وفعليًا �شالحيات في مجال ال�شيا�شة الخارجية 

ا يحوزه في المجال الداخلي في وجه 
ّ
اأكبر مم

ال�شلطتين الت�شريعية والق�شائية وفق نظام 

 )checks and balances( ''ال�شوابط والموازين''

ز الديمقراطية االأميركية، والذي �شهدنا 
ّ
الذي يمي

مفعوله بجالء تام خالل االأ�شهر االأولى من 

رئا�شة دونالد ترامب.

وقد خ�شعت منطقة ال�شرق االأو�شط طوال 

عقود لنظام خا�س من ''ال�شوابط والموازين'' 

اء وقوعها بين تاأثير قوتين خارجيتين، 
ّ
جر

مركزهما وا�شنطن ومو�شكو. وكان ذلك خالل 

مرحلة ''الحرب الباردة''، اأي منذ الحرب العالمية 

الثانية، حتى احت�شار االتحاد ال�شوفياتي في 

�شنة 1990، وانهيار منظومة الدول االأوروبية 

ال�شرقية التي كانت تدور في فلكه، ثم زواله في 

نهاية ال�شنة الالحقة. وقد دخلت المنطقة العربية 

منذ �شنة 1990 قبل �شواها من مناطق العالم، 

اه اأحد ال�شحافيين االأميركيين في 
ّ
فيما �شم

خريف تلك ال�شنة نف�شها، ''االأوان االأحادي القطب'' 

)the unipolar moment(، وكان يعّلق على 
انت�شار القوات االأميركية في منطقة الخليج 

تمهيداً النق�شا�شها على العراق وطرد قواته من 

الكويت التي احتلتها تلك القوات في اآب/اأغ�شط�س.

وبلغت هيمنة وا�شنطن في ال�شرق االأو�شط 

ذروتها اآنذاك على خلفية اأفول النفوذ ال�شوفياتي، 

جيلبري الأ�شقر*

ترامب بني مواجهة مو�شكو واحتواء اإيران

تمر منطقة ال�شرق الأو�شط بمتغيرات جذرية يكثر فيها الالعبون الدوليون والإقليميون، 

وتتغير التحالفات المحلية فيها، متاأثرة ب�شورة خا�شة بالمتغيرات التي تعتري �شيا�شة 

البيت الأبي�ض. وهذه المقالة تر�شد الأثر الذي يتركه انتقال الحكم في البيت الأبي�ض من 

الرئي�ض الديمقراطي ال�شابق باراك اأوباما، اإلى الرئي�ض الجمهوري الحالي دونالد ترامب، 

�شواء اإزاء العالقات العربية ــ العربية، اأو العالقات ما بين الدول الإقليمية المتورطة في 

�شراعات ما بعد ''الربيع العربي''.

* أستاذ في دراسات التنمية والعالقات الدولية، 
ورئيس مركز الدراسات الفلسطينية في معهد 

الدراسات المشرقية واألفريقية في جامعة لندن.
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ع اإرباك االحتالل 
ّ
ال�شيعية العراقية، و�شر

االأميركي بما �شاهم في اإخراجه وترك المجال 

ف�شيحًا اأمام الهيمنة االإيرانية.

وهذا ما ا�شُتكمل في �شنة 2011 مع خروج 

القوات االأميركية من العراق، تاركة وراءها دولة 

لها اإلى محمية اأميركية وتركتها 
ّ
جاءت كي تحو

دولة تابعة الإيران، عدو اأميركا الرقم واحد في 

المنطقة. ففي تلك ال�شنة بلغت الهيمنة االأميركية 

في ال�شرق االأو�شط م�شتواها االأكثر انحطاطًا منذ 

الذروة التي بلغتها في مطلع ت�شعينيات القرن 

المن�شرم، كما اأن �شنة 2011، وف�شاًل عن 

نيت بها الواليات المتحدة 
ُ
الهزيمة الكبرى التي م

في العراق، �شهدت انتفا�شة ''الربيع العربي'' التي 

خلخلت اأركان ''النظام العربي الجديد'' الذي 

اأعلنته وا�شنطن في اإثر حربها على العراق قبل 

ع�شرين عامًا تمامًا.

ت على المنطقة العربية 
ّ
اإزاء العا�شفة التي هب

ل باراك اأوباما المواكبة  في تلك ال�شنة، ف�شّ

واالحتواء على المواجهة التي لم يكن في و�شعه 

الخو�س فيها اأ�شاًل، فترك الجي�س الم�شري 

يتخل�س من ح�شني مبارك بعد تعّنت هذا االأخير 

في وجه االنتفا�شة ال�شعبية، واتّكل في خيار 

االحتواء على دور جماعة االإخوان الم�شلمين من 

خالل و�شاطة اإمارة قطر، وكانت هذه االأخيرة قد 

حّلت محل المملكة ال�شعودية في رعاية الجماعة 

بعد القطيعة التي وقعت بين الطرفين في �شنة 

1990 ب�شبب تنديد الجماعة بالتدخل االأميركي 

في الخليج. وبهذا التدخل في ''الربيع العربي'' 

وما تاله، عقدت قطر تحالفًا مع تركيا رجب 

ب اأردوغان لحاجتها اإلى قوة ع�شكرية اإقليمية 
ّ
طي

ت�شتند اإليها، وقد تعّزز هذا التحالف بالو�شاية 

التي فر�شها البلدان على جماعة االإخوان 

الم�شلمين عامة، وعلى المعار�شة ال�شورية 

خا�شة، في حين اأدت االأزمة ال�شورية اإلى تدهور 

عالقات ال�شداقة التي كانت قطر قد ن�شجتها مع 

اإيران، �شعيًا من االإمارة لالرتباط باأثقال م�شادة 

لثقل جارتها ال�شعودية التي تخ�شى اأطماعها.

ا تف�شيل اأوباما في وجه ''الربيع العربي'' 
ّ
اأم

 اأن نظام حافظ االأ�شد في �شورية �شارك 
ّ
اإلى حد

هو نف�شه في االئتالف الذي خا�س الحرب �شد 

العراق بقيادة الواليات المتحدة. ولم يبَق بين 

المحيط والخليج في ذلك الحين �شوى دولة 

ر 
ّ
عربية وحيدة تعاند وا�شنطن هي ليبيا معم

القذافي، لكنها ما لبثت اأن انعطفت هي االأُخرى 

في �شنة 2003. غير اأن تلك ال�شنة ذاتها �شهدت 

انتقال نظام ب�شار االأ�شد اإلى ''الممانعة'' 

بالتحالف مع اإيران على خلفية معار�شته 

االحتالل االأميركي للعراق.

ا �شبب هذا الموقف االأخير، فال يكمن في 
ّ
اأم

اأن ب�شار كان اأكثر ''وطنية'' من والده الذي �شار 

في ركاب وا�شنطن في حرب 1991، واإنما في 

الفارق بين الحربين. فاالأولى هدفت اإلى طرد 

العراق من الكويت واإ�شعاف نظام بغداد، 

''ال�شقيق البعثي اللدود'' لنظام دم�شق، بينما 

ق�شدت الثانية اإ�شقاط ذلك التواأم العراقي بحجة 

اإحالل الديمقراطية مكانه، وهو ما لم تكن دم�شق 

ا طهران التي ا�شتند النظام فيها 
ّ
لت�شت�شيغه قط. اأم

اإلى �شرعية �شعبية اأقوى كثيراً من �شرعية النظام 

 في االحتالل االأميركي للعراق ما 
َ
ال�شوري، فلم تر

يهددها بقدر ما راأت فيه فر�شة ذهبية لب�شط 

�شيطرتها الطائفية على العراق.

والمح�شلة اأن ''جبهة الممانعة'' كانت مبنية 

على تناق�س ظاهري في المواقف، اإذ اإن دم�شق 

عار�شت االحتالل االأميركي اإلى حد اأن 

لت ن�شاط تنظيم ''القاعدة'' في 
ّ
ا�شتخباراتها �شه

العراق، وقد انت�شب اإليه عدد كبير من بقايا 

النظام البعثي هناك، بينما باركته طهران 

ب�شورة �شمنية دافعة القوى العراقية الطائفية 

التابعة لها )المجل�س االأعلى للثورة االإ�شالمية 

وحزب الدعوة( اإلى التعاون معه. والحقيقة اأن 

طهران كانت مرتاحة تمامًا لت�شاعد ن�شاط 

تنظيم ''القاعدة'' في العراق )''الدولة االإ�شالمية 

في العراق'' الحقًا( على الرغم من تع�شبه 

الطائفي ال�شّني، بل ب�شبب ذلك التع�شب، الأنه 

ر التنافر الطائفي الذي من �شاأنه ح�ّس �شيعة 
ّ
�شع

العراق على االحتماء بالتنظيمات الطائفية 
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االإ�شالحيين الذي يمثله رئي�س الجمهورية ح�شن 

روحاني، واأدت تلك ال�شيا�شة اإلى ''االتفاق 

النووي'' بين اإيران والدول الخم�س الدائمة 

الع�شوية في مجل�س االأمن الدولي، زائد األمانيا. 

فت�شبب نهج اأوباما اإزاء اإيران بتقارب بين 

المملكة ال�شعودية ودولة اإ�شرائيل، ذلك باأن 

الطرفين يرف�شان النهج المذكور، ويريان في 

طهران عدوهما الرئي�شي.

واأفرز الجمع بين نهج اأوباما في مواكبة 

''الربيع العربي''، ونهجه في مهادنة اإيران، 

زت ببالدة 
ّ
�شيا�شة اأميركية في �شورية تمي

الموقف وانخفا�س م�شتوى التدخل على االأر�س 

في وجه نظام االأ�شد. فقد ترك اأوباما اإدارة ملّف 

المعار�شة للمحور القطري ــ التركي، واكتفى 

 
ّ
ببرنامج ت�شليح وتدريب �شديد التوا�شع اإلى حد

بدا معه كاأنه رمزي الغر�س منه رفع العتب، اإذ 

اقت�شر على اإعداد قوة محدودة العدد والفاعلية 

على الحدود ال�شورية ــ االأردنية خا�شة.

ا الدور االأهم الذي قامت به وا�شنطن في 
ّ
اأم

الحرب التي دارت رحاها في �شورية منذ اأواخر 

�شنة 2011، فكان دوراً �شلبيًا قوامه الحر�س 

االأميركي على منع اإمداد قوات المعار�شة 

ال�شورية بو�شائط دفاع م�شاد للطيران، بحيث 

�شاهمت وا�شنطن م�شاهمة حا�شمة في منح 

ابه الرو�شي، 
ّ
النظام ال�شوري، ومعه الحقًا عر

حرية مطلقة في ق�شف المعار�شة ومناطق 

 وا�شنطن مبا�شرة 
ّ

وجودها من الجو. ولم تم�س

بقوات النظام في عهد اأوباما، حتى عندما 

اأتيحت له فر�شة ت�شديد �شربة لها عند تخّطي 

دم�شق ذلك ''الخط االأحمر'' الذي ر�شمه هو ذات 

يوم في �شاأن ال�شالح الكيماوي.

لقد منح اأوباما محاربة تنظيم داع�س 

االأولوية في ال�شاحة ال�شورية، مع ارتكاز مجهوده 

الحربي على الجمع بين الق�شف الجوي 

واالعتماد الميداني على القوات الكردية. وكانت 

نتيجة هذا االعتماد توتر العالقات بين وا�شنطن 

م القوات الكردية ال�شورية، 
ّ
واأنقرة، اإذ بات تقد

المرتبطة بحزب العمال الكرد�شتاني، هاج�س 

خيار المواكبة واالحتواء على خيار الت�شدي، 

فاأثار امتعا�س الدولتين الخليجيتين 

المتعار�شتين مع قطر، وهما المملكة ال�شعودية 

واالإمارات العربية المتحدة اللتان راأتا في 

االنتفا�شة تهديداً خطراً ال�شتقرار المنطقة 

ولم�شالحهما، ونظرتا اإلى جماعة االإخوان 

كطرف خطر ي�شعى الإ�شقاط االأنظمة االإقليمية 

بغية اال�شتيالء على ال�شلطة. وفي الواقع، فاإن 

 رف�س الم�شاركة في 
ّ
المملكة ذهبت اإلى حد

ق�شف ليبيا )خالفًا لدولة االإمارات( على الرغم 

ر القذافي، وقد 
ّ
من بغ�س حكامها ال�شديد لمعم

انتظرت هي واالإمارات طوياًل قبل اإعالن 

وقوفهما �شد ب�شار االأ�شد ب�شبب اتكاله على 

اإيران، ثم دخولهما في تناف�س مع قطر على 

تمويل الجماعات الم�شلحة المعار�شة لنظامه.

ولم يلبث المحور القطري ــ التركي الذي بلغ 

ذروة نفوذه في �شيف �شنة 2012 مع انتخاب 

مر�شح االإخوان الم�شلمين محمد مر�شي رئي�شًا 

ني ب�شربة قا�شمة بعد عام تمامًا، 
ُ
لم�شر، اأن م

اأي في �شيف �شنة 2013، عندما قامت القوات 

الم�شلحة الم�شرية باالإطاحة بمر�شي، واأ�شرفت 

على �شحق جماعة االإخوان الم�شلمين في م�شر. 

وقد هللت الريا�س واأبو ظبي لالنقالب الم�شري، 

بتا بانتخاب عبد الفتاح ال�شي�شي رئي�شًا 
ّ

كما رح

لم�شر. و�شّكلت م�شر ال�شي�شي مع دولة االإمارات 

محوراً مت�شدداً في عدائه لجماعة االإخوان، تدّخل 

ع�شكريًا في ليبيا دعمًا لخليفة حفتر الذي اأخذ 

على عاتقه محاربة االإخوان المحليين وحلفائهم، 

وال�شعي الإر�شاء حكم ع�شكري على طراز حكم 

ال�شي�شي في االأرا�شي الليبية كافة.

في تلك االأثناء، زاد كثيراً في امتعا�س 

الحكام ال�شعوديين من �شيا�شة االإدارة االأميركية 

اإزاء ''الربيع العربي''، تف�شيُل اأوباما في �شيا�شته 

تجاه اإيران خيار المهادنة على خيار المواجهة، 

فقد راهن الرئي�س االأميركي ال�شابق على التناف�س 

داخل الجمهورية االإ�شالمية بين جناح 

المت�شددين، واأهم قوة فيه الحر�س الثوري 

مدعومًا من المر�شد االأعلى علي خامنئي، وجناح 
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ا المق�شود بال�شنف االأخير من العقوبات، فهو 
ّ
اأم

حرب تخفي�س اأ�شعار النفط التي �شّنتها المملكة 

ال�شعودية على اإيران ورو�شيا )وفنزويال اأي�شًا( 

منذ �شنة 2014 وبت�شجيع اأميركي. فقد كان 

لحرب النفط تلك عواقب غير مق�شودة من طرف 

ال�شعودية، اأبرزها اأنها �شاهمت م�شاهمة كبيرة 

في ترجيح كفة المعتدلين في اإيران، وفي حفز 

طهران على توقيع االتفاق النووي في �شنة 

2015، الذي اأثار �شخط المملكة ومعها الدولة 

ال�شهيونية.

تلك كانت اأو�شاع منطقة ال�شرق االأو�شط 

بتعقيدها العظيم كعادة هذه البقعة من العالم، 

عندما اأخذ نجم دونالد ترامب ي�شطع في فلك 

االنتخابات الرئا�شية االأميركية في �شنة 2016، 

و�شواًل اإلى فوزه بالرئا�شة في خريف ال�شنة 

نف�شها. وقام بوتين بترتيب االأو�شاع بحيث 

يتحكم في الورقة ال�شورية ب�شكل متين قبل 

التغيير الرئا�شي في وا�شنطن، فو�شع كل ثقله في 

اإنجاز معركة حلب، وغايته من االإجهاز على 

المعار�شة في المدينة تاأكيد بقاء نظام االأ�شد، 

ق التحالف ال�شوري ــ الرو�شي ــ االإيراني 
ّ
وتفو

على االأر�س.

وقد ا�شتفاد بوتين من انعطاف اأردوغان 

الذي قرر تجديد العالقة معه وت�شعيدها اإلى 

مرتبة التعاون في الملف ال�شوري، فح�شلت 

مو�شكو على امتناع تركيا من دعم قوات 

المعار�شة في معركة حلب، واأذنت للجي�س 

التركي في المقابل بدخول �شمال �شورية �شعيًا 

للحوؤول دون تمّكن القوات الكردية من الو�شل 

بين مناطق �شيطرتها. وما اإن انتهت معركة حلب 

حتى انقلب بوتين ب�شحر �شاحر من طرف في 

كم بين المتنازعين، فجمع النظام 
َ

النزاع اإلى ح

والمعار�شة في اآ�شتانا بمعونة وم�شاركة اإيران 

وتركيا، نا�شبًا نف�شه �شيداً اأوحد للموقف في 

�شورية.

راهن بوتين على ا�شتعداد الرئي�س االأميركي 

الجديد لعقد �شفقة �شاملة معه، اإذ كان هذا 

االأخير قد �شدد مراراً خالل الحملة االنتخابية 

اأردوغان الرئي�شي. وفي الواقع، فاإن عالقته بذاك 

الحزب كانت قد انحّطت في �شنة 2015 في اإثر 

م�شاهمة الحركة الكردية المتحالفة مع فئات من 

الي�شار التركي في اإفقاد حزبه، حزب العدالة 

والتنمية، االأغلبية المطلقة في البرلمان التركي. 

ومذ ذاك اأعاد اأردوغان تفجير النزاع مع الحركة 

الكردية في تركيا، وتمّكن، بتاأجيج الع�شبية 

القومية التركية ف�شاًل عن ا�شتغالله الدين 

والطائفية، من اإعادة الح�شول على االأغلبية 

النيابية، منتهزاً فر�شة المحاولة االنقالبية 

الفا�شلة �شده في �شيف �شنة 2016 كي ي�شتكمل 

اإر�شاء حكم �شلطوي من خالل تطهير �شتى اأجهزة 

الدولة التركية من المعار�شين له.

اإن نهج اأوباما الحري�س على عدم التورط في 

معركة �شبه مبا�شرة مع اإيران في �شورية هو 

الذي حدا به اإلى القبول بتدخل رو�شيا الع�شكري 

المبا�شر في ذلك البلد ال�شهيد بدءاً من خريف �شنة 

2015. فمو�شكو كانت قد اأخرجت اأوباما من 

ورطة اأزمة ال�شالح الكيماوي، واأنقذت حليفها 

ال�شوري في اآن واحد ب�شوغها ال�شفقة القا�شية 

بنزع ال�شالح المذكور تحت اإ�شراف دولي. وكان 

ح�شاب اأوباما اأن مو�شكو بتدّخلها المبا�شر في 

�شورية �شتتمكن من تقلي�س الدور االإيراني، 

وفر�س ت�شوية �شيا�شية توؤدي اإلى وقف الحرب. 

وال �شك في اأن فالديمير بوتين اأخذ في الح�شبان، 

بتدخله المبا�شر في النزاع ال�شوري، بلوغ ذلك 

اً بات ي�شكل تهديداً مبا�شراً الأمن حلفاء 
ّ
النزاع حد

وا�شنطن االأوروبيين من خالل االزدياد الكبير في 

تدّفق الالجئين ال�شوريين اإلى اأوروبا منذ �شيف 

�شنة 2014، وت�شاعد خطورة العمليات 

االإرهابية التي تبّناها تنظيما القاعدة وداع�س 

داخل اأوروبا بدءاً من اعتداءات باري�س في اأوائل 

�شنة 2015. 

اأدرك بوتين اأن الورقة ال�شورية �شتكون ورقة 

عظيمة القيمة بيده في المقاي�شة مع الدول 

الغربية على ملف اأوكرانيا و�شبه جزيرة القرم، 

والأجل ح�شوله على رفع العقوبات المفرو�شة 

على بالده، �شواء ب�شورة ر�شمية اأو غير ر�شمية. 
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بينه وبين التحالف االإماراتي ــ الم�شري.

وكانت اإحدى نتائج اعتالء ترامب �شدة 

الرئا�شة االأميركية اأن حاد الحكم ال�شعودي عن 

نهج توحيد ال�شف ال�شّني في وجه اإيران الذي 

كان قد �شلكه لفترة في عهد الملك �شلمان، وذلك 

بعدما �شّن حربًا على اليمن على راأ�س ائتالف 

 قطر، دعمًا الئتالف يمني �شمل االإخوان 
ّ
�شم

الم�شلمين في حزب االإ�شالح، ف�شاًل عن دعم 

 
ّ
ال�شعودية وقطر الم�شترك في �شورية الئتالف �شم

االإخوان الم�شلمين ال�شوريين. وبنتيجة موقف 

ترامب، تبّنت ال�شعودية موقف االإمارات وم�شر 

المت�شنج، االأمر الذي األحق �شرراً وا�شحًا 

بمعركتها �شد اإيران، اإذ اأدى هذا الموقف اإلى طرد 

قطر من االئتالف المحارب في اليمن، واأ�شعف 

الجبهة العربية القائمة في مواجهة طهران.

ا المحطة الالحقة في �شيا�شة ترامب ال�شرق 
ّ
اأم

االأو�شطية فكانت اإيكاله بوتين م�شوؤولية االإ�شراف 

على وقف اإطالق النار المو�شعي في �شورية، 

والذي اأعلنه الرجالن في اأثناء قمة الع�شرين في 

مدينة هامبورغ االألمانية في تموز/يوليو 

الما�شي، ثم اإعالن وا�شنطن بعد تلك القمة باأيام 

قرار وقف برنامج اأوباما المتوا�شع في تدريب 

وت�شليح قوة �شورية. وقد راأى المراقبون في وقف 

البرنامج المذكور تاأكيداً لقبول ترامب بنظام اآل 

االأ�شد.

ويبقى جانبان من �شيا�شة اأوباما االإقليمية 

في قيد التنفيذ في ظل االإدارة االأميركية 

الجديدة، اأحدهما طوعي وثانيهما ا�شطراري: 

االأول هو االعتماد على القوات الكردية في 

محاربة داع�س، فقد عززت وا�شنطن دعمها تلك 

القوات بما اأغاظ حليفها التركي دافعًا اإياه اإلى 

ا الثاني فهو 
ّ
مزيد من التقارب مع مو�شكو؛ اأم

موا�شلة العمل باالتفاق النووي الذي عقدته 

اإدارة اأوباما مع طهران، وقد عجزت االإدارة 

الجديدة حتى االآن عن جمع �شروط نق�شه على 

الرغم من رغبتها المعلنة في ذلك، ومن تهديدها 

الكالمي المت�شاعد �شد طهران.

ويبدو اأن غاية ترامب الرئي�شية في ال�شاحة 

على رغبته في التعاون مع رو�شيا، وتف�شيله 

بقاء االأ�شد في الحكم ب�شفته اأهون ال�شرور في 

ال�شاحة ال�شورية. غير اأن ترامب فاجاأ الجميع 

عندما تجّلى اأول فعل بارز لواليته الرئا�شية اإزاء 

�شورية في ق�شف قاعدة ال�شعيرات الجوية 

التابعة للنظام ال�شوري، في اإثر معاودة هذا 

االأخير ا�شتخدام ال�شالح الكيماوي. بل افتخر 

ترامب بالفارق بين ا�شتعداده ل�شرب نظام االأ�شد 

وخ�شية �شلفه اأوباما، مع اأن ترامب نف�شه �شبق اأن 

انتقد اأوباما لتدّخله في النزاع ال�شوري. وطبعًا 

امتع�شت مو�شكو من تلك ال�شربة، على الرغم من 

تف�شيرها الممكن كحلقة في �شيا�شة ''الت�شعيد من 

اأجل التخفي�س''، وهو ال�شعار الذي لّخ�س به اأحد 

محرري �شحيفة ''وا�شنطن بو�شت'' �شيا�شة ترامب 

الخارجية في مقالة �شدرت قبل اأيام فقط من 

�شربة ال�شعيرات.

ا اأهم ما ظهر في نهج االإدارة االأميركية 
ّ
اأم

الجديدة في المنطقة العربية فهو تخّلي ترامب 

عن �شيا�شة اأوباما في محاولة احتواء االنتفا�شة 

العربية والتعاون في هذا ال�شبيل مع المحور 

القطري ــ التركي واالإخوان الم�شلمين، وتبّني 

الرئي�س الجديد �شيا�شة محور ال�شعودية 

واالإمارات المتحدة وم�شر الرامية اإلى الق�شاء 

على اآثار ''الربيع العربي''. وتجّلى ذلك في اختيار 

ترامب لل�شعودية كاأول بلد يزوره ب�شفته رئي�شًا، 

وت�شجيعه المملكة وحلفاءها على �شّن حملة 

م�شعورة �شد قطر، االأمر الذي اأدى اإلى بلبلة 

كبيرة في وا�شنطن ال�شطدامه بحاجة وزارَتي 

الدفاع والخارجية االأميركيتين اإلى الخدمات 

مها قطر لهما، ف�شاًل عن اأهمية 
ّ
الجليلة التي تقد

االإمارة ال�شغيرة في مجال االإنتاج الغازي. 

ومّثل موقف الوزارتين وزير الخارجية والمدير 

ال�شابق لكبرى ال�شركات النفطية االأميركية، 

ريك�س تيلر�شون، في وجه ''كبير ا�شتراتيجيي'' 

ترامب، �شتيفن بانون، الغارق في اليمينية 

وكراهية االإ�شالم، والذي راأى في العداء 

لالأ�شولية االإ�شالمية ال�شيا�شية الحديثة، ممثلة 

في االإخوان الم�شلمين واإيران، قا�شمًا م�شتركًا 
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بيد اأن هذا ال�شيناريو م�شروط بموافقة بوتين 

م�شك بالورقة ال�شورية في يده، اإاّل اإن 
ُ
الذي ي

موافقته مرهونة بما ي�شتطيع اأن يح�شل عليه 

لقاءها في اإطار �شفقة كبرى مع الغرب. ونعود 

هنا اإلى �شالحيات الرئي�س االأميركي التي، واإن 

كان اأقواها في مجال ال�شيا�شة الخارجية، اإاّل اإن 

ال�شلطتين الت�شريعية والق�شائية ت�شتطيعان اأن 

ا منها. وعند كتابة هذه االأ�شطر، كان يبدو اأن 
ّ
تحد

قرار الكونغر�س االأميركي فر�س عقوبات جديدة 

على رو�شيا، عالوة على منع الرئي�س من تعديلها 

من دون الرجوع اإليه، من �شاأنه اأن يلزم ترامب 

بعد اأفق 
ُ
بمواجهة مع مو�شكو رغم اأنفه، بما قد ي

ت�شوية النزاع ال�شوري. 

ال�شورية هي التوفيق بين اإنهاء النزاع وطرد 

اإيران خارج البلد. وال مجال لتحقيق ذلك �شوى 

بوا�شطة قرار لمجل�س االأمن الدولي يق�شي بن�شر 

قوات حفظ �شالم دولية في �شورية، ت�شّكل القوات 

الرو�شية عمودها الفقري، وكذلك بخروج جميع 

االأطراف االأجنبية الم�شلحة غير المن�شوية تحت 

راية االأمم المتحدة. والحقيقة اأن هذا ال�شيناريو 

هو اأف�شل ما يمكن توّخيه ل�شورية، اإذ اإن من 

�شاأنه وحده �شمان وقف النزاع الم�شلح واإقناع 

الالجئين ال�شوريين بالعودة اإلى بلدهم، اأو على 

االأقل، فاإن حظوظ هذا ال�شيناريو في اإنجاز هذه 

الغايات اإنما هي اأعلى من حظوظ اأي �شيغة 

اأُخرى في الوقت الراهن.
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