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الأ�شقر*

ال�رشق الأو�سط وح�سابات دونالد ترامب االنتخابية
يخو�ض الرئي�س الأميركي دونالد ترامب �سل�سلة من المعارك في �آن واحد ،تزامن ًا
مع دنو موعد االنتخابات الرئا�سية؛ وبينما تتركز الداخلية منها على ما يعتبره
�إنجازات اقت�صادية ،وعلى انتقاداته و�سخريته من مناف�سيه الديمقراطيين ،ف�إنه يركز
خارجي ًا على �إيران و�سورية و�سالم ال�شرق الأو�سط ،كي ُيظهر نف�سه رج ًال قوي ًا وقادراً
على حل مع�ضالت تاريخية مثل الم�س�ألة الفل�سطينية.

تمتاز

ال�سيا�سة التي ينتهجها
الرئي�س الأميركي دونالد
ترامب في ال�شرق الأو�سط منذ خريف �سنة
 ،2019ب�أنها وثيقة ال�صلة باعتبارات
انتخابية تتعلق بدخول بلده في �سنة تطغى
فيها معركة الرئا�سة على جميع االهتمامات
ال�سيا�سية مثلما يجري بانتظام كل �أربعة
�أعوام ،وهي مدة العهد الرئا�سي في د�ستور
الواليات المتحدة .وتقوم �سيا�سة ترامب
الن�شطة في ال�شرق الأو�سط على محورين
رئي�سيين :محور النزاع مع �إيران ،ومحور
ال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي.
� ّأما الحرب ال�سورية ،فتف�ضي االعتبارات
* أستاذ في معهد الدراسات الشرقية واألفريقية في
جامعة لندن.

االنتخابية ذاتها �إلى غ�سل ترامب يديه منها،
وتج ّنبه الوقوع في �شركها ،تفادي ًا لتعقيداتها
وخطورة تفاعالتها ،الأمر الذي حداه على
االن�سحاب من المنطقة ال�سورية المحاذية
لتركيا ،وترك الرئي�س رجب طيب �أردوغان
يرتب �أموره مع زميله الرو�سي فالديمير
بوتين .وفي الواقع ،ف�إن �أميركا غائبة تمام ًا
عن الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في
منطقة �إدلب عند كتابة هذه الأ�سطر ،و�إدارة
ترامب ال ُتبدي �إزاءها و�إزاء الم�أ�ساة الإن�سانية
عبر
الناجمة عنها �سوى االزدراء التام الذي ّ
عنه �إقفال �أبواب الواليات المتحدة �أمام
الالجئين ال�سوريين منذ تو ّلي الرئي�س
الأميركي الحالي �سلطاته الرئا�سية.
فيما يتعلق بالنزاع مع �إيران ،واجه ترامب
دبرتها طهران
ت�صعيداً في اال�ستفزازات التي ّ

مداخل

رداً على ت�صعيده عبر ال�ضغط االقت�صادي على
ّ
''الجمهورية الإ�سالمية'' منذ �أن نق�ض في
�أيار/مايو  2018االتفاق النووي الذي كان
�سلفه باراك �أوباما قد �أبرمه معها .وقد �أدى
�شد الخناق الأميركي على االقت�صاد الإيراني
ّ
دوراً مهم ًا في مفاقمة الأو�ضاع االجتماعية
في جمهورية الماللي التي �شهدت انتفا�ضة
�شعبية �ضد حكمها في نهاية �سنة 2017
وبداية �سنة  .2018وفي مواجهة ذلك ،ر�أت
طهران �أن تواجه الخنق االقت�صادي بت�صعيد
ع�سكري � -سيا�سي �ضد المملكة ال�سعودية،
حليفة �أميركا التقليدية ومحميتها ،و�ضد
الوجود الع�سكري الأميركي في العراق.
بلغ الت�صعيد الإيراني �ضد الريا�ض ذروة
عظيمة الداللة عندما ت�سترت طهران خلف
حلفائها الحوثيين اليمنيين كي تق�صف
من�ش�آت نفطية �سعودية بتاريخ � 17أيلول/
�سبتمبر  2019بوا�سطة �صواريخ جوالة
وطائرات م�سيرة .وكانت العبرة من تلك
ال�ضربة جلية� ،إذ �إنها �أو�صلت �إلى الريا�ض
ووا�شنطن ر�سالة فحواها �أن �إيران قادرة على
�شل ال�صادرات النفطية ال�سعودية مثلما ت�شل
وا�شنطن �صادراتها هي .والحظ جميع
المراقبين �آنذاك كيف جاء الرد الأميركي
خافت ًا للغاية ،لكن ال ي�صعب فهم �سبب هذا
الخفوت ،فقد �أدرك ترامب �أنه لو رد على
اال�ستفزاز الإيراني ،لأدى ت�صعيد التوتر �إلى
التهاب �أ�سعار النفط بما ي�سيء �إلى االقت�صاد
العالمي وينعك�س على الواليات المتحدة
نف�سها ،ولهذا �آثر تخفي�ض التوتر.
ِ
تكتف ب�ضرب المن�ش�آت
َبيد �أن طهران لم
ال�سعودية ،بل انتقلت �إلى �إعداد �ضربة الحقة
�ضد القوات الأميركية المنت�شرة في العراق.
كانت وا�شنطن تحت رئا�سة �أوباما قد �أكملت
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�سحب قواتها من ذلك البلد في نهاية �سنة
 � ،2011اّإل �إنها �أعادت ن�شرها فيه عندما
طلبت بغداد معونتها �ضد تنظيم داع�ش بعدما
اجتاح هذا الأخير منطقة �شا�سعة من الأرا�ضي
العراقية في �صيف �سنة  .2014وتم طلب
المعونة الأميركية ب�ضوء �أخ�ضر من �إيران
طبع ًا ،وهي الدولة الو�صية على الحكم
العراقي ،في وقت كانت طهران تثق بح�سن
نيات الرئي�س الأميركي .غير �أن القوات
الأميركية الموجودة في العراق غدت عقبة
�أمام تح ّكم �إيران الكامل في ذلك البلد بعد �أن
زال خطر داع�ش �إلى حد بعيد ،وانتقلت
يكن لإيران عداء
الرئا�سة الأميركية �إلى رجل ّ
�سافراً يرتبط بتثمينه العالي للعالقة بالمملكة
ال�سعودية� ،أول بلد زاره ب�صفته رئي�س ًا.
�إن �إلحاح �إيران على العراقيين من �أجل
الت�صدي للوجود الأميركي في العراق ،كان
�أحد الأ�سباب وراء اندالع انتفا�ضة �شعبية في
هذا البلد الأخير منذ بداية ت�شرين الأول/
عبرت ب�صراحة ،وللمرة الأولى،
�أكتوبر ّ 2019
عن ا�ستياء قطاع وا�سع من ال�شيعة العراقيين
من ت�سلط طهران على بلدهم .فما كان من
قا�سم �سليماني (قائد ''فيلق القد�س'' في
''حرا�س الثورة الإ�سالمية'' ،والم�شرف على
االمتداد الع�سكري الإيراني التو�سعي في الدول
العربية) � اّإل �أن �أخذ يخطط لعمليات ع�سكرية
�ضد الوجود الأميركي تنفذها ''كتائب حزب
اللـه'' و�سواها من الميلي�شيات الطائفية
رجح �أن
العراقية الخا�ضعة لإيرانُ .
وي ّ
�سليماني اعتقد �أن ترامب �سيتجنب ال�صدام
ويميل �إلى �سحب قواته من العراق مثلما
�سحبها من ال�شمال ال�شرقي ال�سوري المحاذي
لتركيا ،وها هو ي�سعى وراء �سحبها من
�أفغان�ستان .وما كان ممكن ًا للقائد الإيراني �أن
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يتوقع �أن ردة الفعل الأميركية �ست�صل �إلى حد
الق�ضاء عليه هو بالذات ،لكن هذا ما حدث في
�إثر حلقة ت�صعيدية ردت فيها وا�شنطن مرة
�أولى بقتل عدد كبير من رجال ''كتائب حزب
اللـه'' ،ثم قامت بت�صفية �سليماني ومرافقيه
رداً على اقتحام تلك ''الكتائب'' ل�سفارتها في
بغداد.
ما لم تفطن �إليه طهران هو �أن موقف
ترامب من العراق يختلف كلي ًا عن موقفه من
جلي� :أحدهما
�سورية ،فالفرق بين البلدين ّ
غني بالنفط ،والثاني ُمف َقر ومدمر .وبينما
نيته �سحب القوات
�أف�صح ترامب مراراً عن ّ
الأميركية من �سورية و�أفغان�ستان ،ف�إنه �أخذ
على �سلفه �سحبها من العراق من دون
اال�ستيالء على ثروته النفطية مكاف�أة لما
بذلته �أميركا من مجهود حربي فيه (ك�أنه
مجهود تم بذله لم�صلحة ال�شعب العراقي!).
ي�ضاف �إلى ذلك �أن العراق حلقة من حلقات
االنت�شار الأميركي في منطقة الخليج التي
يرى فيها ترامب م�صدراً كبيراً للمنفعة
رده على الت�صعيد
الأميركية .وقد جاء ّ
الإيراني حا�سم ًا ورادع ًا ،غايته تبليغ طهران
�صاعين في كل مرة ،لكن من
�أنه �سيرد ال�صاع
َ
دون الذهاب �إلى حد حرب وا�سعة النطاق ال
م�صلحة لديه في �إ�شعالها في �سنة انتخابية،
مثلما ال م�صلحة لطهران في تفجيرها ،وال
�سيما �أنها تتخبط في �صعوبات اقت�صادية،
وقد �شهدت انتفا�ضة �شعبية ثانية �أكبر حجم ًا
من ال�سابقة ،اندلعت في منت�صف ت�شرين
الثاني/نوفمبر .2019
هكذا انتهى الأمر باتفاق �ضمني بين
وا�شنطن وطهران ق�ضى ب�أن تق�صف �إيران
االنت�شار الأميركي بعد التحذير بحيث لم
ي�سقط �أي قتيل ،بل �أي جريح ،با�ستثناء

ال�صدمات الع�صبية الناجمة عن مفعول
الق�صف على الموجودين في المالجىء .وهكذا
حفظت طهران ماء الوجه ،مع �أن �ضربتها
جاءت هزيلة قيا�س ًا بتلك التي تل ّقتها بقتل
�سليماني ،وا�ستطاع ترامب �أن يوظف �ضربته
�أمام جمهوره االنتخابي بت�أكيده قدرته على
حماية هيبة بلده الع�سكرية من دون االنزالق
�إلى م�ستنقع حرب مديدة جديدة.
� ّأما بالن�سبة �إلى ملف النزاع الفل�سطيني -
قدم ترامب ''�صفقة القرن''
الإ�سرائيلي ،فقد ّ
التي كان التزم بتقديمها باكراً في عهده،
جاع ًال �إياها �أحد اال�ستحقاقات البارزة التي
توجب عليه ت�سديدها ا�ستعداداً لمعركة تجديد
واليته الرئا�سية .ومثلما كان متوقع ًا �ضربت
''ال�صفقة'' عر�ض الحائط ب�أهم �أركان ال�سيا�سة
الأميركية الر�سمية التقليدية �إزاء النزاع
المذكور ،ومنحت الحكم ال�صهيوني �ضوءاً
ب�ضمه ر�سمي ًا
�أخ�ضر كي ي�ستكمل نكبة ّ 1948
الم�ساحات اال�ستراتيجية ومناطق انت�شار
الم�ستعمرات في �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
المحتلة منذ �سنة  .1967وبذلك دغدغ ترامب
م�شاعر قاعدته االنتخابية الإنجيلية من
''ال�صهيونيين الم�سيحيين'' الذين يمثلهم في
�إدارته وزير خارجيته مايك بومبيو.
غير �أن الرئي�س الأميركي خ�شي من �أن
تبدو مناورته وثيقة ال�صلة بم�صلحة انتخابية
�أُخرى ،هي م�صلحة �صديقه بنيامين نتنياهو،
بحيث ترتد �ضده لو �سقط نجم هذا الأخير في
انتخابات الكني�ست المقبلة� ،أو ب�سبب غير ذلك
من التطورات ال�سيا�سية والق�ضائية على
ال�ساحة الإ�سرائيلية .ولذا حر�ص ترامب على
�إ�شراك مناف�س نتنياهو الرئي�سي ،بيني
غانت�س ،ومنعت �إدارته رئي�س الحكومة
الإ�سرائيلية من �إجراء ال�ضم قبل �أن ينق�شع

الشرق األوسط وحسابات دونالد ترامب االنتخابية

�ضباب الو�ضع ال�سيا�سي في دولته وت�سفر
االنتخابات المقبلة عن حكومة �أكثر ثبات ًا من
تلك التي تعاقبت على ت�سيير الدولة
ال�صهيونية في الآونة الأخيرة.
ومن المفارقات الكبرى و�سخريات
التاريخ �أن يكون الأمل الأكبر لدى ال�شعب
يرجح �أن
الفل�سطيني متمث ًال اليوم في رجل َّ
يكون �أول �سيا�سي يهودي يخو�ض معركة
الرئا�سة الأميركية .هذا الرجل هو بيرني
�ساندرز الذي كان يتقدم على مناف�سيه في
''الحزب الديمقراطي'' عند كتابة هذه ال�سطور،
بما يدل على احتمال فوزه بتر�شيح الحزب
في مواجهة دونالد ترامب .فلو تحقق ذلك،
ف�إن انتخابات ت�شرين الثاني/نوفمبر المقبل

مداخل
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�ست�شهد مواجهة بين �أكثر الر�ؤ�ساء الأميركيين
عداء للق�ضية الفل�سطينية في التاريخ ،و�أكثر
مر�شحي الرئا�سة تعاطف ًا مع تلك الق�ضية في
التاريخ �أي�ض ًا .و�أي ًا تكن نتيجة المواجهة
االنتخابية المقبلة ،فال بد من �أن ي�ستعيد
ال�شعب الفل�سطيني الزخم الثوري العظيم الذي
ج�سده في �أعظم محطات ن�ضاله حتى اليوم،
ّ
هبت في �آخر �سنة
التي
''االنتفا�ضة''
وهو
ّ
 ،1987وبلغت ذروتها في العام التالي،
مت�سببة ب�أكبر �أزمة عرفها المجتمع
ال�صهيوني �إلى الآن .بهذا ال�شرط وحده ي�صبح
من الممكن �إعادة و�ضع الق�ضية الفل�سطينية
وحقوق ال�شعب الفل�سطيني في �أولويات جدول
�أعمال القوى العالمية.
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