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العالم

الحدث ّ
نفسها أمام االختبار السوري .في لحظة مشابهة لـ«أزمة الكيميائي» في صيف
واشنطن
وضعت
أخرى،
ة
مر
ُ
أمام دونالد ترامب أمس كل الخيارات المتاحة لعمل عسكري ،لكن
ضعت
و
 ،2013يريد رئيسها «فعل شيء ما».
ّ
ستقدم اإلدارة األميركية على فعل
الفارق األساسي عن «التجربة األولى» هو المظلة الروسية لدمشق .فهل
ّ
تعيد به االشتباك السياسي والعسكري في سوريا إلى المربع األول ،أم سيقدم بوتين «مخرجًا» (كما فعل في
األزمة األولى) ينزع فتيل االندفاعة األميركية نحو الحرب؟

َ
هل يستطيع ترامب «فعل شيء ما»؟

«شبح صيف  »2013فوق سوريا:
يعيد سيل التصريحات األميركية
ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ع ــن اح ـت ـمــال «تــدخــل
عسكري» في سوريا إلى عام ،2013
ح ــن لـ ـ ـ ّـوح ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
ب ـتــوج ـيــه ض ــرب ــة ع ـس ـكــريــة ل ـل ـقــوات
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة الـ ـهـ ـج ــوم
ال ـك ـي ـم ـيــائــي ف ــي ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة.
ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث عـ ـ ـ ــن تـ ـ ـف ـ ــاص ـ ـي ـ ــل خ ـط ــط
ال ـضــربــات وب ـنــك األهـ ــداف الـســوريــة
املفترض ،غطى على مسار األحــداث
فــي مجلس األم ــن ،وال ــذي أب ــدت فيه
موسكو مـعــارضــة واضـحــة ملشروع
الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـغ ــرب ــي ال ـ ـ ــذي ي ـن ــص عـلــى
اسـتـخــدام «الفصل الـســابــع» لتنفيذ
بـ ـن ــوده «ال ـض ــاغ ـط ــة» ع ـل ــى دم ـش ــق،
وقدمت مشروعًا «مضادًا».
وي ـ ـح ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول فـ ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل

تدرس واشنطن احتمال الردود
من األسد والتهديد على القوات
الموجودة على األرض
«ال ـضــربــة» األمـيــركـيــة ضــد ســوريــا،
إقرارًا بأن قوات البنتاغون ستتحرك
م ـن ـفــردة م ــن دون تـغـطـيــة أم ـم ـيــة أو
ش ــراك ــة أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وه ـ ــو أم ـ ــر يـجــب
الـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـي ــه مـ ــع م ـ ــراع ـ ــاة ال ــوج ــود
ال ـ ــروس ـ ــي الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فـ ــي سـ ــوريـ ــا،
ورفــض األوروب ـيــن املشاركة فــي أي
تحرك خارج إطار القانون الدولي.
وبـيـنـمــا ك ــان يـنـتـظــر أمـ ــس ،تـحــديــد
مـ ـ ــوعـ ـ ــد ج ـ ـل ـ ـسـ ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ع ـل ــى
مشروعي القرارين الروسي والغربي،
نقلت تقارير إعالمية أميركية عدة
ع ــن مـ ـص ــادر ف ــي وزارة الـ ــدفـ ــاع ،أن
اجـتـمــاعــا رف ـيــع املـسـتــوى ملـســؤولــن
ع ـس ـكــريــن ف ــي وزارة الـ ــدفـ ــاع ،عقد
مل ـنــاق ـشــة «خـ ـي ــارات الـ ــرد الـعـسـكــري

املـحـتـمــل عـلــى هـجــوم ال ـغ ــاز» .وضــم
ً
االج ـ ـتـ ـمـ ــاع كـ ـ ــا مـ ـ ــن :وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
ج ــاي ـم ــس م ــات ـي ــس ،رئ ـي ــس األركـ ـ ــان
املشتركة جوزيف دانفورد وعددًا من
كبار املسؤولني العسكريني؛ بينهم
رئ ـيــس ال ـق ـيــادة املــركــزيــة األمـيــركـيــة
جوزيف فوتيل .ونقلت املصادر عن
أحد املسؤولني في وزارة الدفاع ،أن
«الخيارات تشمل أي هدف عسكري
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك املـ ـص ــان ــع
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة والـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات وم ــراك ــز
الـقـيــادة والـسـيـطــرة ،ولــديـنــا الكثير
مــن ال ـخ ـي ــارات» .وأضـ ــاف إن «هـنــاك
اع ـت ـبــارات ع ــدي ــدة» ،بـمــا فــي ذل ــك أي
رد محتمل من قبل (الرئيس بشار)
األس ـ ــد ،وال ـت ـهــديــد الـ ــذي ق ــد يشكله
على القوات األميركية املوجودة على
األرض.
ومــن الالفت أن االجتماعات لتقديم
خـيــارات عسكرية تتزامن مــع موعد
الـ ـ ـ  90ي ــوم ــا ،ال ـ ــذي ح ـ ــدده الــرئ ـيــس
دونالد ترامب حني قدومه إلى البيت
األب ـي ــض .وبـيـنـمــا نـقـلــت ق ـنــاة «ســي
ان ان» أن ترامب قال لبعض أعضاء
الكونغرس إنه يدرس خيارات العمل
ال ـع ـس ـكــري ف ــي س ــوري ــا ،غ ـيــر أن ــه لم
ي ـق ــرر ب ـح ــزم امل ـض ــي ق ــدم ــا ف ـي ــه ،فقد
أشـ ــارت إل ــى أن ــه يـنــاقــش اإلج ـ ــراءات
والخيارات املتاحة مع وزير الدفاع،
مــوض ـحــة أنـ ــه سـيـعـتـمــد ع ـلــى حكم
مــات ـيــس ف ــي هـ ــذا ال ـخ ـص ــوص .غير
أن تــرامــب ع ــاد فــي مــؤتـمــر صحافي
ل ـي ـت ـه ــرب مـ ــرتـ ــن م ـ ــن اإلج ـ ــاب ـ ــة عــن
تـســاؤل حــول س ــؤال يتعلق بمصير
األسـ ـ ــد ب ــال ـق ــول إن ـ ــه «يـ ـج ــب ح ــدوث
شيء ما».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول
كبير في وزارة الخارجية األميركية،
ق ــول ــه إن ال ــوزي ــر ري ـك ــس تـيـلــرســون
تـحــدث هــاتـفـيــا مــع نـظـيــره الــروســي

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في إحدى النقاط العسكرية في محيط مدينة منبج (أ ف ب)

س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ـ ــروف ،أول مـ ــن أمـ ــس،
بشأن الـهـجــوم .وأض ــاف إن الجانب
األميركي «طلب التحليل أو القراءة
ال ــروس ـي ــة مل ــا ي ـع ـت ـقــدون أنـ ــه ح ــدث»
ه ـنــاك .وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي أمــس،
قــال تيلرسون إن بــاده تــدرس «ردًا
مـنــاسـبــا» عـلــى ال ـه ـجــوم ،مـشـيـرًا في
معرض رده على ســؤال حــول ما إذا
ك ــان ــت واش ـن ـط ــن ف ــي صـ ــدد تـكــويــن

«تـ ـح ــال ــف» إلزاحـ ـ ـ ــة األسـ ـ ـ ــد ،إل ـ ــى أن
«هناك خطوات تجرى حاليًا» بهذا
الشأن.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أصـ ـ ـ ـ ــدر عـ ـض ــوا
الـكــونـغــرس ج ــون مــاكــن وليندسي
غ ــراه ــام ،ب ـيــانــا مـشـتــركــا يــدعــو إلــى
ال ـق ـيــام بـعـمــل ع ـس ـكــري ف ــي ســوريــا،
موصيًا بإقامة «تحالف دولــي ملنع
طيران األسد من التحليق» .وأضاف

البيان إنه «يجب أن نبني أنه ال قوة
أجنبية تستطيع حماية األسد اآلن».
وكــانــت البعثة الــروسـيــة ل ــدى األمــم
امل ـت ـح ــدة ،ق ــد وزعـ ــت أمـ ــس ،م ـشــروع
ق ـ ـ ـ ــرار م ـ ـض ـ ــادًا لـ ـلـ ـمـ ـقـ ـت ــرح الـ ـغ ــرب ــي
ح ــول ال ـه ـجــوم الـكـيـمـيــائــي ف ــي خــان
شـيـخــون .ويـطــالــب امل ـشــروع بــزيــارة
فريق التحقيق املشترك التابع لألمم
امل ـت ـحــدة و«م ـن ـظ ـمــة ح ـظــر األسـلـحــة

تقرير

قمة أميركية ـ صينية اليوم ...في فلوريدا
ب ــدأ الــرئـيــس شــي جــن بـيـنــغ ،أمــس،
زي ــارة إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،حيث
ّ
سـيـحــل ضـيـفــا عـلــى دون ــال ــد تــرامــب
ّ
ف ــي مـ ـق ــره ف ــي فـ ـل ــوري ــدا .وبــان ـت ـظــار
ال ـب ـي ــان ــات وال ـت ـص ــري ـح ــات ،يـتـكـ ّـهــن
كثيرون بــأن ترامب سيكون الطرف
األضعف في هذه ّ
القمة.
خـ ـ ــال ح ـم ـل ـت ــه االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة الـ ـع ــام
املــاضــي ،اضطلع الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ب ـ ـ ــدور املـ ــدافـ ــع عــن
ال ـســوق األمـيــركـيــة «ال ـتــي تـغــزوهــا»
الـ ـبـ ـض ــائ ــع ال ـص ـي ـن ـي ــة .ف ـ ــي ال ـف ـت ــرة
ن ـف ـس ـهــا ،ت ـم ـ ّـرس ف ــي ام ـت ـه ــان حــرفــة
«املهاجم» للصني ،على اعتبار أنها
«م ـتــاعــب بــالـعـمـلــة» .حـيـنـهــاُ ،عــرف
ت ــرام ــب ب ـت ـغــريــداتــه امل ـث ـيــرة لـلـجــدل،
التي كان للصني حصة األسد منها.
وفي ذلك الوقت أيضًا ،وصف ترامب
ّ
«عدونا».
بكني بأنها
ً
ك ــل م ــا ت ـ ـقـ ـ ّـدم ،ف ـض ـ ّـا ع ــن ات ـه ــام ــات
وهجمات أخ ــرى شنها تــرامــب على
الـ ـ ـص ـ ــن ،ت ـح ـض ــر الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي ذه ــن
املـ ـت ــابـ ـع ــن مل ـس ـي ــرت ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة،

واملـ ـهـ ـت ـ ّـم ــن ب ــال ـع ــاق ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ـ ـ
الصينية ،عـمــومــا؛ فهم يتساءلون:
هل كان حديث ترامب ،خالل الحملة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،مـ ـج ـ ّـرد ك ـ ــام فـ ـ ــارغ ال
يعني شيئًا ،أم كان تمهيدًا لسياسة
شديدة؟
وبانتظار أن تعطيهم القمة املرتقبة
الـ ـي ــوم ،ب ــن الــرئ ـيــس الـصـيـنــي شي
جني بينغ وتــرامــب ،إجابة واضحة،
يذهب متابعون إلى نظرية مفادها
أن شــي سـتـكــون لــه ال ـيــد الـعـلـيــا في
اللقاء ،وهو ما ّ
تطرقت إليه صحيفة
«ذا غارديان» البريطانية ،قائلة« :في
تـنــاقــض واض ــح مــع سلطة الرئيس
الصيني غير املتنازع عليها ،يبدو
ترامب في موقع أضعف».
شي وصل أمس مساء إلى مقر ترامب
في « »Mar A Logoفي فلوريدا .ومن
دون أن يــوضــح الــرئ ـيــس األمـيــركــي
سبب استقبال نظيره الصيني في
ه ــذا امل ـك ــان ،ت ــرك ملـخـ ّـيـلــة اإلعـ ــام أن
ّ
تتحدث عن محاولة من قبله إلبــداء
ّ
ّ
نوع خاص من املودة والتقرب تجاه

شــي جــن بـيـنــغ .أم ــا الـبـعــض اآلخ ــر،
فـ ـق ــد ت ـ ـحـ ــدث ع ـ ــن ش ـ ـعـ ــور ب ــال ــراح ــة
يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـيـ ــه تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،خ ـ ـ ــال ه ــذا
ال ـل ـق ــاء ،وه ــو م ــا ل ــن ي ـك ــون م ـتــواف ـرًا
في واشنطن التي ال تزال غريبة عن
«السياسي» الجديد.
املـهــم فــي كــل ذلــك أن كــل تصريحات
تــرامــب املـثـيــرة للجدل تـجــاه الصني
س ـت ـكــون ح ــاض ــرة ب ـش ـكــل أو بــآخــر.
وم ـه ـمــا حـ ــاول ت ـف ــادي ت ـك ــراره ــا ،لن
يتمكن مــن تجاهلها لــوقــت طــويــل،

لم يوضح ترامب سبب
استقبال نظيره شي
جين بينغ خارج واشنطن

ّ
وذلـ ـ ــك ل ـس ـبــب وجـ ـي ــه ج ـ ـدًا « ّي ـت ـعــلــق
ب ــالـ ـع ــاق ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة امل ـ ـعـ ــقـ ــدة مــع
ّ
الصني ،إذ إن أي إجراء هدفه معاقبة
ب ـك ــن ،ي ـم ـكــن أن ي ـ ــؤذي واش ـن ـط ــن»،
على ّ
حد تعبير الخبير ريك نيومن.
إذًا ،سـيــواجــه تــرامــب هــذه العقد في
ال ـق ـمــة ال ـتــي سـتـجـمـعــه م ــع الــرئـيــس
الـصـيـنــي ال ـي ــوم ،وال ـتــي قــد ال ينتج
منها شيء سوى تغريدات وبيانات،
سيعمل املستثمرون على تحليلها،
مـ ــن أج ـ ــل الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى إش ـ ـ ــارات
تتعلق بالحروب التجارية.
ّ
تتضمن
أجندة ترامب تجاه الصني
مسألتني أساسيتني ،هما التفاوض
على ش ــروط «أكـثــر عــدالــة» للتجارة
معها ،وإيجاد وسائل من أجــل دفع
بكني للضغط على بيونغ يانغ .ولكن
ل ــدى ال ـص ــن أج ـن ــدة خ ــاص ــة أي ـضــا،
وه ــي ق ــد تـتــركــز عـلــى أن ي ـبــدو شي
جني بينغ في بالده قائدًا قويًا ،قادرًا
ع ـلــى ال ـت ـص ـ ّـرف ب ــذك ــاء م ــع الــرئـيــس
ّ
األميركي الجديد ،ومتمكنًا من منعه
من تحقيق التهديدات التي يطلقها

ً
بشأن الـتـجــارة ،ومنها مثال إضافة
 45في املئة كتعرفة على الصادرات
الصينية إلى الواليات املتحدة.
«شـ ــي رجـ ــل واث ـ ــق ج ـ ـدًا ،وهـ ــو يـظــن
بأنه سيذهب إلــى الــواليــات املتحدة
ح ـيــث سـيـتـمـكــن م ــن تـسـجـيــل نقطة
عـلــى ت ــرام ــب» ،كـمــا يــوضــح الخبير
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــأن الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ف ـ ــي «م ــرك ــز
الــدراســات االستراتيجية والدولية»
كريس جونسون ،معربًا فــي الوقت
نفسه عن اعتقاده بأن «ترامب يظن
ّ
سيسجل نقطة عـلــى ش ــي ،لــذا
بــأنــه
سيكون من املثير لالهتمام مشاهدة
كيفية لعب هذه الديناميكية».
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ان ـ ـت ـ ـقـ ــد ب ـعــض
ّ
امل ـ ـحـ ــل ـ ـلـ ــن تـ ـ ــرامـ ـ ــب إلج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــه هـ ــذا
االج ـت ـم ــاع م ــع ن ـظ ـيــره الـصـيـنــي في
ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت املـ ـبـ ـك ــر م ـ ــن رئ ــاسـ ـت ــه.
وأشاروا إلى أن اجتماعات ّ
قمة مثل
ً
هـ ــذه ،عـ ــادة م ــا تـتـطـلــب ع ـم ــا مــدتــه
أشـهـرًا ،من أجــل وضــع جــدول أعمال
لالجتماع ،واملفاوضات التي تتطرق
إلـ ـ ــى املـ ـس ــائ ــل الـ ـحـ ـس ــاس ــة ،وأيـ ـض ــا

