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العالم

العالم

على الغالف

دعا وزير الخارجية
األميركي ،مايك بومبيو،
إلى «عهد جديد من
التعاون» في مواجهة
التحديات (أ ف ب)

نجح بنيامين نتنياهو في تصدير الصورة التي أرادها في وارسوّ .
ود ولقاءات
ووحدة صوت ضد إيران .هذا هو حاله مع ممثلي الدول الخليجية الذين
ّ
دشنوا ،أمس ،على المأل ،طورًا أكثر تقدمًا من أطوار التطبيع الجاري على
قدم وساق .أوصل مندوبو الممالك واإلمارات رسالة واضحة مفادها أنهم
مستعدون للذهاب إلى أبعد مدى في التعاون مع واشنطن وتل أبيب
الحقيقة التي أعادت تأكيدها فعاليات
من أجل كسر شوكة طهران .لكن ُ
«وارسو» هي أن هذا المشروع ،الذي تشكل تصفية القضية الفلسطينية
العمود الرئيس فيه ،ال يفتأ يواجه عقبات على مستويات متعددة ،تجعل
عمليات التحشيد األميركية المتواصلة في إطــاره أقــرب ما تكون إلى
الظواهر الصوتية

ّ
نتنياهو يلم الخليجيين

التطبيع إلى العلن!
ل ــم ي ـعــد األم ـ ــر م ـج ـ ّـرد ت ـســري ـبــات أو
تــأويــات أو تحليالت .رئيس وزراء
الـ ـ ـع ـ ــدو ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو جـنـبــا
إلـ ـ ــى جـ ـن ــب صـ ـق ــور ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة .ل ـ ـقـ ــاء ح ـ ـ ـ ّـي ب ــال ـص ــوت
وال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــورة ي ـ ـع ـ ـفـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن
واإلماراتيني والبحرينيني من عبء
الـنـفــي وال ـت ـمــويــه واإليـ ـه ــام .عمليًا،

أرسلت أغلب الدول
األوروبية ممثلين من الصف
الثاني إلى مؤتمر وارسو
أخـ ـ ــرج هـ ـ ــؤالء الـ ـع ــاق ــات مـ ــن ال ـس ـ ّـر
إل ــى ال ـع ـلــن ،لـكــن تــدشـيـ ّنـهــا سيكون
«ف ــي وق ـت ــه» وف ــق م ــا بــشــر ب ــه وزي ــر
خارجية البحرين خالد بن أحمد آل
خليفة .نتنياهو بدا أكثر املغتبطني
ب ــامل ــؤت ـم ــر ال ـ ـ ــذي ان ـع ـق ــد ع ـل ــى مـ ــدار
ي ــوم ــن فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـب ــول ـن ــدي ــة
ّ
وارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو .ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ـيـ ـ ــه ،ش ــك ــل
املــؤت ـمــر «مـنـعـطـفــا تــاري ـخ ـيــا» .كيف
ال وقــد أبـصــر الـتـطــور غير املسبوق
ف ــي م ـس ـتــوى ال ـت ـق ــارب الـخـلـيـجــي ـ ـ
اإلســرائـيـلــي ال ـنــور ،وب ــات ُيـجـ َـهــر به
ع ـلــى رؤوس األشـ ـه ــاد .ول ــي الـعـهــد
الـسـعــودي ،محمد بــن سلمان ،الــذي
«اق ـت ـح ــم» ق ـبــل أيـ ــام كـعـبــة املسلمني
ل ـي ـك ـ ّـرس ن ـف ـســه «خ ــادم ــا لـحـ َ
ـرمـيـهــم
الـشــريـفــن» ،أوف ــد إل ــى وارس ــو وزيــر
ال ــدول ــة ل ـل ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ع ــادل
الجبير ،فيما أرسلت اإلم ــارات التي
دخلت األسبوع املاضي طورًا جديدًا
مــن التطبيع تحت شـعــار «الـتـقــارب
بني األديــان» وزير خارجيتها أيضًا
ع ـب ــد ال ـل ــه ب ــن زاي ـ ـ ــد .أمـ ــا ال ـب ـحــريــن،
ال ـ ـتـ ــي طـ ــاملـ ــا م ـث ـل ــت ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ـس ـعــوديــة «ع ـص ـف ــور ال ـ َك ـن ــاري في
م ـن ـج ــم» ال ـت ـط ـب ـيــع ،ف ـ َـم ــن ِل ـه ـم ــة مــن
هــذا الـنــوع ســوى وزي ــر خارجيتها،
الـ ــذي ل ــه ق ـصــب ال ـس ـبــق ف ــي ال ـت ـ ّ
ـودد
إلـ ــى اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن؟ وخ ـل ــف ه ــؤالء
جميعًا ،وزير خارجية ال يكاد يفارق
مـ ـق ـ ّـر إق ــامـ ـت ــه فـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض ،ي ـجــول

ّ
ويصول بوصفه ممثل اليمن .خالد
اليماني لم يجد حرجًا في مالصقة
نتنياهو ،بــل ومنحه ّ
مكبر الصوت
ليصدح بالتحريض ضد إيران .إنها
«لـحـظــة تـشــرح الـقـلــب» كـمــا ّ
سماها
جيسون غرينبالت ،مبعوث الرئيس
ّ
األميركي إلى الشرق األوسط ،تجلي
بـ ــوضـ ــوح مـ ـ ــرة جـ ــديـ ــدة ال ـت ـمــوضــع
االسـتــراتـيـجــي ال ــذي ُي ــراد لليمنيني
أن يؤخذوا إليه ،وهم الذين ال تخلو
ســاحــة م ــن ســاحــاتـهــم م ــن ش ـعــارات
التضامن مع فلسطني ونصرتها.

قد تكون تلك املشهدية هي «اإلنجاز»
ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد ملـ ــؤت ـ ـمـ ــر وارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ،الـ ـ ــذي
اجتهدت الواليات املتحدة ،بشخص
وزيـ ـ ــر خ ــارج ـي ـت ـه ــا م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو،
فــي التحشيد ل ــه« .إن ـج ــاز» يفترض
أن تـعـقـبــه خ ـط ــوات أك ـثــر جـ ــرأة على
طــريــق ّ
رص ال ـص ـفــوف اإلســرائـيـلـيــة
وال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة فـ ــي م ــواجـ ـه ــة إي ـ ـ ــران،
وال ــدف ــع ب ــ«ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن» ال ـهــادفــة
إل ــى تـصـفـيــة الـقـضـيــة الفلسطينية
قــدمــا ،مــن دون أن يـكــون تحقيق ّ
أي
م ــن ال ـهــدفــن م ـض ـمــونــا .صـحـيــح أن

مستشار الرئيس األميركي وصهره،
جـ ــاريـ ــد ك ــوشـ ـن ــر ،أبـ ـل ــغ املـجـتـمـعــن
ف ــي الـعــاصـمــة الـبــولـنــديــة نـيــة إدارة
دونــالــد تــرامــب إع ــان بـنــود «صفقة
القرن» بعد االنتخابات اإلسرائيلية
املرتقبة في  9نيسان /أبريل املقبل،
إال أن الخطة األميركية ال تزال تواجه
ع ـق ـبــات ك ـب ـي ــرة ،ع ـلــى رأسـ ـه ــا رفــض
األطــراف الفلسطينيني كافة التعامل
معها .وهذا ما كـ ّـرره ،أمس ،املتحدث
بــاســم رئ ـيــس الـسـلـطــة الفلسطينية
م ـح ـمــود عـ ـب ــاس ،ن ـب ـيــل أبـ ــو ردي ـن ــة،

خطوة ...بخطوة!
جميع الدول الخليجية حضرت مؤتمر وارسو .حتى
الكويت شاركت عبر نائب وزير خارجيتها خالد الجار
الله ،في حني أرسلت قطر رئيس دبلوماسيتها محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني .ما بني َ
يومي األربعاء والخميس،
ّ
ّ
تنوعت اللقطات واملواقف التي تظهر حجم الود بني
الجانبني .وزير خارجية الواليات املتحدة ،مايك بومبيو،
ّ
عبر عن ذلك بوضوح بقوله تعليقًا على مائدة جمعت
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو باملسؤولني
الخليجيني مساء أول من أمس« :كان الزعماء العرب
واإلسرائيليون في الغرفة نفسها ،يتشاركون وجبة
الطعام ويتبادلون اآلراء» .وسبق تلك املائدة لقاء بني
نتنياهو ووزير خارجية عمان يوسف بن علوي في ّ
مقر
إقامة األول .أما نجم الفعاليات بامتياز فكان وزير
الخارجية في حكومة الرئيس املنتهية واليته عبد ربه
منصور هادي ،خالد اليماني ،الذي حاول التخفيف من
وقع ما قام به بقوله إن ثمة «أخطاء بروتوكولية» .لكن
تعليق املبعوث األميركي إلى الشرق األوسط ،جيسون
غرينبالت ،كان واضحًا إذ قال« :لم يكن ميكروفون
نتنياهو يعمل ،فقام وزير الخارجية اليمني بإقراضه»،
مضيفًا أن «نتنياهو رد مازحًا بشأن التعاون الجديد بني
إسرائيل واليمن :خطوة بخطوة» (األناضول).

مقالة

مواقف
ّ
فلسطينية منددة
أجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــت فـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــل املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة
الفلسطينية عـلــى رف ــض مؤتمر
وارس ــو ،واعـتـبــاره «حلقة جديدة
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق م ـ ـشـ ــاريـ ــع ت ـص ـف ـيــة
ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» .ورأى
املـتـحــدث بــاســم حــركــة «حـمــاس»،
حازم قاسم ،في بيان ،أن «املؤتمر
خــدمــة تقدمها اإلدارة األمريكية
ل ـل ـم ـص ــال ــح اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ف ـق ــط،
عبر محاولة دمــج دول ــة االحـتــال
باملنظومة اإلقليمية» ،مضيفًا أن
املؤتمر يأتي في سياق «تهميش
الحقوق الفلسطينية ،وجعل إيران
ك ـع ــدو لـلـمـنـطـقــة بـ ــدل االحـ ـت ــال،
وزي ـ ــادة االن ـش ـقــاقــات فــي الـشــرق
األوس ــط» .وع ـ ّـدت «حــركــة الجهاد
ً
اإلسالمي» مؤتمر وارسو «فصال
ج ــديـ ـدًا م ــن ال ـ ـخـ ــداع وال ـت ـض ـل ـيــل،
إلغــراق العالم العربي واإلسالمي
ف ــي ال ـف ــن وال ـ ـصـ ــراعـ ــات ،مـقــابــل
تــأمــن جبهة الـعــدو اإلســرائـيـلــي»،
مستنكرة «املشاركة العربية في
هــذا االجـتـمــاع ،ومــا صاحبها من
لقاءات ومصافحات علنية وسرية
مـ ــع ق ـ ـ ــادة ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي»،
وداع ـي ــة «ال ـف ـصــائــل الفلسطينية
إلى التوحد من أجل التصدي لتلك
املشاريع».
(األخبار)

حـيــث ق ــال إن «ال ـطــريــق الــوحـيــد إلــى
الـ ـس ــام ه ــو ال ـت ـف ــاوض م ــع ال ـق ـيــادة
الـفـلـسـطـيـنـيــة» ،ف ــي ح ــن كـتــب كبير
املـ ـف ــاوض ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن صــائــب
ً
ع ــري ـق ــات ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» م ـت ـســائــا:
«م ـ ـكـ ــافـ ــأة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،وق ـ ـ ـ ــرار إلـ ـغ ــاء
مبادرة السالم العربية وقــرارات قمة
الظهران ،مقابل ماذا؟».
ـوى تـشـكـيــل تـحــالــف
أمـ ــا ع ـلــى م ـس ـتـ ُ
ض ــد إي ـ ــران ،ك ــان أع ـل ــن أن ــه سيحمل
اس ـ ـ ـ ــم «تـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط
االسـتــراتـيـجــي» (مـيـســا) أو «الـنــاتــو

الـ ـع ــرب ــي» ،ف ــا ت ـب ــدو األمـ ـ ــور أفـضــل
ً
ح ـ ـ ـ ــاال .عـ ـل ــى رغـ ـ ــم م ـ ـح ـ ــاوالت م ــاي ــك
ّ
بــومـبـيــو الـتـســويــق ملــا ســمــاه «عـهـدًا
ج ـ ــدي ـ ـدًا م ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون» ،وح ــديـ ـث ــه
ع ــن أن «أي دولـ ــة ل ــم ت ــرف ــع صــوتـهــا
ل ـت ـن ـكــر ال ـح ـق ــائ ــق األس ــاسـ ـي ــة ال ـتــي
توافقنا عليها جميعًا بشأن إيــران،
والـخـطــر ال ــذي تـشـكـلــه» ،إال أن كلمة
نـ ــائـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،م ــاي ــك
ب ـن ــس ،ج ـ ــاءت ل ـت ـظـ ّـهــر ح ـجــم ال ـه ـ ّـوة
بــن واشـنـطــن وشــركــائـهــا الغربيني
ف ــي م ــا يـتـصــل بـكـيـفـيــة الـتـعــامــل مع

إي ــران .لــم ي ـتـ ّ
ـورع بنس عــن مهاجمة
ّ
الدول األوروبية التي «تمردت» على
العقوبات األمـيــركـيــة ،وت ـجـ ّـرأت على
إقرار آلية خاصة للتجارة مع طهران،
واصفًا ذلك بأنه «إجراء غير حكيم»،
وم ـع ـت ـب ـرًا أن ــه «سـ ـي ــؤدي إل ــى تـعــزيــز
م ــوق ــع إيـ ـ ـ ـ ــران ،وإضـ ـ ـع ـ ــاف االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ــي ،وإح ـ ــداث ش ــرخ أك ـبــر بني
أوروب ـ ــا وال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة» .ودع ــا
بنس األوروبـيــن إلى االنسحاب من
االتفاق النوويّ ،
مهددًا بأن العقوبات
األميركية «ستصبح أشد وطــأة» إال

اليمن ّ
يتبرأ من اليماني
أث ــارت مشاركة وزيــر الخارجية فــي الحكومة اليمنية املوالية للرياض،
خالد اليماني ،في مؤتمر وارسو ،وظهوره جنبًا إلى جنب رئيس الوزراء
ً
اإلسرائيلي ينيامني نتنياهو ،سيال مــن ردود الفعل امل ـنـ ّـددة .ووصــف
املكتب السياسي لــ«أنـصــار الـلــه» ذلــك الظهور بأنه «قمة فــي االنحطاط
والعمالة» ،معتبرًا أنــه «يظهر اإلف ــاس األخــاقــي والقيمي لــدى حكومة
املرتزقة ورعاتها» ،مشددًا على أن «وارســو ال يمثل الشعب اليمني بل
يعتبر خــروجــا عــن قيمه ومـبــادئــه» .وع ـ ّـد «املــؤتـمــر الشعبي ال ـعــام» ،من
جهته« ،ما أقدمت عليه الشرعية جريمة ال تغتفر ،وتستدعي من مختلف
القوى الوطنية موقفًا قويًا وصارمًا» ،مؤكدًا أن «خطوة املدعو اليماني ال
تعكس مواقف الشعب اليمني التاريخية والقوية والصلبة إزاء الصراع مع
العدو اإلسرائيلي» .واعتبر «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري» «خطوة
اليماني خيانة وطنية وتعبيرًا عن تحالف الشر الذي يعمل على تدمير
الـيـمــن» ،فيما رأت «أح ــزاب اللقاء املـشـتــرك» أنــه «جــيء باملدعو اليماني
الختزال املوقف اليمني ملصلحة كيان االحتالل اإلسرائيلي».
(األخبار)

إذا «غـ ّـيــرت طهران سلوكها الخطير
واملــزعــزع لــاسـتـقــرار» .وهــو مــا لـ ّـوح
به أيضًا بومبيو ،الذي اعتبر «(أننا)
ن ـح ـت ــاج إل ـ ــى م ــزي ــد م ــن ال ـع ـق ــوب ــات،
ومزيد من الضغط» على الجمهورية
اإلسالمية.
ّ
لـكــن األوروبـ ـي ــن ظــلــوا ي ـغ ـ ّـردون في
ســرب مغاير ،إذ بعدما امتنعوا عن
تسجيل مشاركة رفيعة املستوى في
مــؤتـمــر وارس ـ ــو ،وأرسـ ـل ــوا بأغلبهم
مـمـثـلــن م ــن ال ـص ــف ال ـث ــان ــي ،ج ــاءت
ّ
لتصب في غير ما تشتهيه
مواقفهم
واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،ح ـ ـيـ ــث شـ ـ ـ ـ ــددت وزيـ ـ ـ ــرة
خارجية االتحاد األوروبي ،فيديريكا
موغيريني ،على أن «مواصلة العمل
ً
على تطبيق االت ـفــاق ال ـنــووي كامال
هي أولــويــة» ،فيما أكــد الدبلوماسي
األملـ ــانـ ــي ،نـيـلـســن آن ـ ــن ،أن «أوروبـ ـ ــا
ليست منقسمة حيال قضية إيران»،
وأن ـ ـهـ ــا «تـ ــدعـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي».
واع ـت ـب ــر دب ـلــومــاســي أوروب ـ ـ ــي آخ ــر،
لــم يـشــأ الـكـشــف عــن هــويـتــه ،أن «كــل
مــا يهدف إلــى دفــع إي ــران للتصعيد،
وخصوصًا في النووي ،سيكون خطأ
كبيرًا نرفضه بشدة» .وحده بنيامني
ن ـت ـن ـيــاهــو كـ ــان يـ ـس ــاوق ال ـت ـحــريــض
األميركي ،من غير أن يلقى استجابة
سوى من «وزراء خارجية دول عربية
كبرى تحدثوا بقوة ووضوح ووحدة
غ ـيــر ع ــادي ــة ض ــد ال ـت ـهــديــد املـشـتــرك
الــذي يشكله النظام اإليــرانــي» ،على
ّ
حد تعبيره .لكن هؤالء يبدون أعجز
ع ـ ــن ت ـش ـك ـي ــل ائـ ـ ـت ـ ــاف وازن ب ــوج ــه
ّ
إيـ ـ ــران ،ف ــي ظ ــل ال ـخ ــاف ــات امل ـت ـعــددة
األوجه في ما بينهم ،وتفاوت رؤاهم
ّ
ومصالحهم .ولـعــل ان ـعــدام القابلية
ه ــذا ي ـت ـبـ ّـدى فــي خلفية تصريحات
املسؤولني اإليرانيني الذي ال يفتأون
ي ـ ـشـ ــددون ع ـل ــى أن م ــؤت ـم ــر وارس ـ ــو
«فــارغ ومعدوم النتائج» ،مثلما ّ
كرر
أمــس الرئيس حسن روحــانــي خالل
َ
بنظيريه
قمة سوتشي التي جمعته
الــروســي والـتــركــي ،فــي حــن اعتبرت
روسـيــا ،على لـســان مندوبها الــدائــم
لدى األمم املتحدة فاسيلي نيبيزيا،
أن ما جــرى في العاصمة البولندية
«طريق خاطئ للغاية».
(األخبار)
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همروجة وارسو
وليد شرارة
مؤتمر وار َس ــو مـثــال جــديــد على مــدى تـحــول السياسة إلــى فـ ٍّـن اسـتـعــراضــي .كــان الهدف
املركزي املعلن للمؤتمر ،عند بدء اإلعداد لعقده من ِق َبل اإلدارة األميركية ،هو مواجهة إيران.
لكن رغبة اإلدارة في تأمني أوسع مشاركة ممكنة في املؤتمر ،وإدراكها جدية الخالفات بينها
وبني األطراف األوروبية الوازنة ،كأملانيا وفرنسا واملفوضية األوروبية وحتى بريطانيا ،حول
كيفية مقاربة امللف اإليراني ،دفعاها إلى ربطه بهدف آخر وهو «الترويج ملستقبل السالم
واألمن في الشرق األوسط».
أتى عزوف تركيا وروسيا عن املشاركة فيه ،وإدانة السلطة الفلسطينية له ،وضعف مستوى
تمثيل األطراف األوروبية املذكورة ،ليظهر مجددًا عجز الواليات املتحدة عن فرض أجندتها
على العبني سياسيني معنيني بأبرز القضايا التي يتطرق لها املؤتمر ،على رغم أن بعضهم
ال يزال حليفًا لها .من الصعب االقتناع بأن هذه النتيجة لم تكن متوقعة من ِق َبل أركان إدارة
دونــالــد ترامب وبقية املشاركني بحماسة في همروجة وارســو .اعتبارات أخــرىّ ،سياسية
وانتخابية ،يغلب عليها البعد االستعراضي ،تشكل الخلفية الفعلية للمؤتمر ،وتحتل حيزًا
أساسيًا في حسابات «نجومه» األميركيني واإلسرائيليني وبعض الخليجيني.

ضرورة طمأنة الحلفاء
ليس سرًا أن إيران عدو مشترك لجميع أطراف وارسو .ال ّ
يفوت أي منهم فرصة التهامها
بأنها مصدر كل الشرور في العالم ،والتنسيق بينهم ضدها بات معروفًا .ال يحتاج هذا
التنسيق العملي ،واملستمر منذ فترة غير قصيرة ،إلى عقد مؤتمر دولي ،خصوصًا بحضور
جهات أخرى تطرح مقاربة مختلفة للعالقة مع طهران ،وتعارض بدرجة أو أخرى مقاربة
واشنطن ووكالئهاُ .يعقد املؤتمر في سياق شرق أوسطي من سماته البارزة تزايد مخاوف
الوكالء املحليني للواليات املتحدة ،إسرائيل والسعودية أساسًا ،مما يعنيه االنسحاب املعلن
وشؤونه في جدول
لقواتها من سوريا ،وما يؤشر عليه من تراجع نسبي ألولوية اإلقليم ّ
أعمالها .احتواء الصني وما يترتب عليه من سياسات وحشد للقوى بات يحتل موقع األولوية
األولــى بالنسبة إلى اإلدارة األميركية بدفع من رئيسها ،على رغم معارضة تيار قوي في
داخلها .تلي هذه األولوية أيضًا أولوية أخرى وهي استعادة السيطرة على أميركا الوسطى
والالتينية ،وهو ما كشفته سلسلة التطورات التي حدثت في البرازيل وفنزويال ،وتحويلها
مجددًا إلى حديقة خلفية مغلقة أمام تمدد النفوذ الصيني والروسي.
ال يعني هذا التغير في جــدول األولــويــات فقدان الشرق األو ّســط أهميته االستراتيجية في
نظر واشنطن ،لكنه قد يعني ،كما قال آموس هاريل كبير املعلقني في قضايا األمن والدفاع
فــي «هــآرتــس» ،أن هــذه املنطقة ستكون أقــل حـضــورًا على املستوى الـيــومــي ،وأن الحلفاء
سيضطرون إلى التعامل مع تحديات متصاعدة بدرجة أكبر من االعتماد على النفس ،في
بيئة إقليمية متغيرة لغير مصلحتهم .قــدرة الواليات املتحدة على التحكم بشؤون العالم
متراجعة وبسرعة ،ومــا ّ
سماه عــدد من أهــم خبرائها االستراتيجيني «الـغــرق» في الشرق
األوس ــط تــم عـلــى حـســاب الـتـصــدي لـتـحــديــات أخـطــر وأك ـبــر عـلــى موقعها كـقــوة مهيمنة،
كالصعود الصيني وعودة روسيا إلى الساحة الدولية .لم تكن هذه القناعة بعيدة عن إعالن
الرئيس األميركي السابق ،بــاراك أوبــامــا ،عن سياسة االسـتــدارة نحو آسيا ،وال حتى عن
قــراره التوصل إلى اتفاق مع إيــران حول ملفها النووي ،يكون بمثابة ّ
فك اشتباك ،للتفرغ
ملواجهة الصني.
التيار الصقوري في اإلدارة الحالية بقيادة جون بولتون يحذر من مغبة قيام إيران ،وحتى
روسيا وتركيا ،بملء الفراغ الناجم عن تراجع الدور األميركي في اإلقليم ،ويدفع إلى اعتماد
استراتيجية أكثر عدوانية ضد األولى ،تؤدي إلى احتواء نفوذها اإلقليمي وإضعاف نظامها
وزعزعة استقراره ،قبل التفرغ ملناطق أخرى .ليس من املصادفة تكاثر العمليات اإلرهابية
ّ
التي تشنها مجموعات انفصالية مدعومة أميركيًا في إيــران ،وآخرها عملية وقعت خالل
انعقاد مؤتمر وارس ــو .ستواصل اإلدارة سياساتها املعادية لهذا البلد بوسائل وأدوات
مختلفة ،كالعقوبات االقتصادية والحصار والضغوط ،مراهنة على إمكانية النجاح في
إضعاف نظامه ،أو حتى التسبب بإسقاطه إن كان ذلك ممكنًا .غير أنها مجبرة على مواجهة
نفسه .يستدعي هذا الواقع طمأنة الحلفاء املحليني إلى أن أولويات
تحديات أخرى في اآلن
ّ
واشنطن الراهنة ال تعني تخليها عنهم ،وأنها تحرص على بناء جبهة عاملية للدفاع عنهم.
ترامب يعي أن قراره االنسحاب من سوريا ّ
تسبب بامتعاض شديد لدى حلفائه اإلسرائيليني
والسعوديني ،الذين أوعــزوا إلى جماعات الضغط املرتبطة بهم في أميركا بمهاجمة القرار،
وهو ال يريد فقدان دعم اللوبي الصهيوني القوي وأنصار إسرائيل الكثر ،ألن هدفه األول هو
تأمني شروط إعادة انتخابه لوالية ثانية .وظيفة مؤتمر وارسو من منظور إدارة ترامب هي
التأكيد على أنها لن تتخلى عن التزاماتها تجاه الحلفاء مهما تغيرت الظروف.

التطبيع مع العرب كورقة انتخابية
تحكم االعتبارات االنتخابية العديد من مواقف وقرارات بنيامني نتنياهو في اآلونة األخيرة.
منطق واحــد يربط بــن إعــانــه عــن مسؤولية إسرائيل عــن مئات الـغــارات على أه ــداف في
سوريا ،والذي أثار غضب أوساط عسكرية صهيونية رأت فيه خرقًا لسياسة الغموض البناء
املتبعة حيال هذا األمر ،وإصراره على التطبيع العلني مع قادة ومسؤولني عرب ،وهو السعي
املحموم لكسب أصوات اإلسرائيليني مع اقتراب االنتخابات .فالجهر بوجود عالقات تعاون
وتنسيق مع بلدان عربية ،على رغم عدم تسوية القضية الفلسطينية ،يعزز ـ ـ من منظور
نتنياهو ـ ـ من صدقية النهج الذي اعتمده طوال فترة حكمه أمام الرأي العام ،ويثبت أنه نجح
في تحقيق إنجازات كبرى على املستويني السياسي واالستراتيجي بالنسبة إلى إسرائيل،
من دون تقديم أي تنازالت تذكر .همروجة وارسو فرصة لتلميع صورة رجل متهم وزوجته
بعدة قضايا فساد ،كفيلة بأن تقوده مباشرة إلى السجن في حال خسارته االنتخابات.

المذعورون
ممالك الخليج وإماراته قد تكون األكثر ذعرًا من إمكانية تراجع النفوذ األميركي في اإلقليم.
هذا هو الدافع األول ملسارعتها هي األخرى إلى التطبيع املكشوف مع إسرائيل .العالقة معها،
باإلضافة إلى كونها إذعانًا لطلب من الحليف األميركي بغية كسب املزيد من رضاه ،جزء من
عملية تعزيز لشراكات جديدة ضمن سياسة ّ
تحوط استراتيجي ألنظمة تشعر بأن بقاءها
مهدد عندما تتراجع الحماية الخارجية .دونالد ترامب كان محقًا عندما أكد مرارًا وتكرارًا
أن النظام السعودي مــا كــان ليبقى أليــام لــوال الحماية األميركية .همروجة وارســو فرصة
للظهور جنبًا إلــى جنب مع حلفاء أقــويــاء ،يمنح الــوقــوف معهم شعورًا باألمن والطمأنينة
لعائالت حاكمة مرعوبة من املستقبل .فاملتغيرات العاصفة التي تشهدها املنطقة يصعب
التنبؤ بتداعياتها عليهم.

