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ّ
خطة كوشنير" ..وصفة" خطيرة لدفن "حل الدولتين" إلى األبد
بقلم :إيالن غولدنبرغ*
بعد أن انتهى ،مؤخرًا ،من مس���ألة االجتماع رفيع المس���توى مع الزعيم الكوري
الش���مالي ،كيم جونغ أون ،بس���نغافورة في حزيران الماضي ،ربما ّ
يحول الرئيس
األميرك���ي ،دونالد ترام���ب ،انتباهه ،اآلن ،إلى ما يس���ميه "الصفق���ة النهائية"،
وهي خطة أميركية جديدة لصنع الس�ل�ام اإلسرائيلي-الفلسطيني .وكان جاريد
كوش���نير ،صهر ترامب وكبير مستش���اريه ،وجون غرينبالت ،مبعوثه للسالم في
الش���رق األوسط ،قد زارا الشرق األوس���ط ،في حزيران ،الختبار األفكار حول الخطة،
واستكش���اف طرق لمعالجة الوضع اإلنساني المتدهور بغزة .وفي مقابلة موسعة
مع صحيفة فلسطينية في نهاية الرحلة ،وعد كوشنير بأن الخطة ستكون جاهزة
في القريب ،بينما انتقد بشده رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس ،وألمح
إلى هدنة محتملة بين "حماس" وإسرائيل.
ً
س���وف يكون اإلعالن عن خطة سالم أميركية جديدة في هذا الوقت خطأ فادحًا،
ً
سيكون من ش���أنه أن يزيد األمور س���وءًا .ويجب على البيت األبيض بدال من ذلك
ً
أن يؤجل أي خطة س�ل�ام يعمل عليها ،وأن يركز أوال وقبل كل شيء على استقرار
الوضع في غزة.
من المستحيل أن تكون وسيطًا في صراع أو أن تطلق خطة سالم موثوقة عندما
يكون أحد األطراف رافضًا حتى مجرد التحدث معك.
لم يلتق القادة الفلس���طينيون مع المسؤولين األميركيين الكبار خالل األشهر
الس���تة الماضية ،منذ أعلن ترامب نيته نقل السفارة األميركية في إسرائيل إلى
القدس .وفي هذا الس���ياق ،فإن محتوى أي خطة لن يكون مهمًا .وسوف يرفضها
الفلسطينيون على الفور.
كم���ا يمكن أن يكون القت���راح اإلدارة األميركية أيضًا آثار س���لبية طويلة األمد،
يمكن أن تتكشف بطريقتين مختلفتين .في السيناريو األقل ضررًا ،سوف ّ
تقدم
الواليات المتحدة اقتراحًا متوازنًا ومتوافقًا مع الفهم الدولي للوضع ومع السياسة
األميركية على مدى الجيل الماضي .وفي هذه الحالة ،س���وف يش���مل االقتراح أن
تكون أراضي الدولة الفلس���طينية المستقبلية هي معظم الضفة الغربية وقطاع
غزة ،مع تبادالت لألراضي إلبقاء أغلبية المستوطنين اإلسرائيليين داخل إسرائيل.
كما أن الخطة ستش���مل أيضًا منح عاصمة للفلسطينيين بالقدس الشرقية .وفي
المقابل ،سوف تحصل إس���رائيل على ترتيبات أمنية تضمن أال تتمكن "حماس"
والمجموعات المتش���ددة األخرى من السيطرة على الضفة الغربية .وسوف تكون
هن���اك آليات دولية لتعويض الالجئين الفلس���طينيين ،وإنما من دون حق فعلي
في العودة ،مع عودة رمزية فقط لعدد محدود من الفلس���طينيين الذين يس���مح
لهم بالعودة إلى إسرائيل ،بينما يمارس األغلبية العظمى حقهم في العودة إلى
الدولة الفلسطينية الجديدة ،أو يختارون البقاء حيث هم ،أو تتم إعادة توطينهم
في بلد ثالث.
المش���كلة أنها ليس���ت هناك فائدة من تقديم هذه الخطة م���رة أخرى .وكان
الرئي���س األميركي ،بيل كلينتون ،قد وضعها في ما ُس���مي معايير كلينتون في
العام  ،2001وكذلك فعل وزير الخارجية ،جون كيري ،في نهاية والية إدارة أوباما.
وفي الوقت الحالي ،فإن كال الطرفين –حيث لدينا قيادة فلس���طينية متش���ككة
بعمق في ترامب ،وحكومة إس���رائيلية يمينية -س���وف يرفضانها .وسوف يعمل
مثل هذا االقتراح فقط على المزيد من نزع المصداقية عن األفكار التي يمكن على
ّ
أساسها تحقيق حل مستقبلي قائم على رؤية الدولتين.
ً ّ
ً
أما الس���يناريو الذي يصبح أكثر احتماال باط���راد ،فهو أن تقترح اإلدارة بدال من
ذلك خطة تكون مفضلة أكثر إلس���رائيل .وس���وف تدعو هذه الخطة ،على سبيل
المثال ،إلى بقاء القوات العس���كرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية لفترة جيل أو
أكث���ر ،وتواصل االحتفاظ بـ 60في المائة من الضفة الغربية التي تس���يطر عليها
حاليًا ،بينما يتم إرساء األسس إلقامة دولة فلسطينية في غزة .وسوف يكون ذلك
لعنة بالنسبة للفلس���طينيين .لكن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو،
سوف يجد مثل هذه الخطة جذابة للغاية ،ويرجح أن يقبلها مع بعض التحفظات،
وهو ما سيعطيه المرونة للتفاوض على بعض الجوانب.
ً
س���وف يكون مثل هذا النهج خطيرًا بالعديد من الطرق .أوال ،س���وف يؤدي إلى
محاصرة ساس���ة يسار الوس���ط الذين س���ينظرون إلى خطة ترامب على أنها غير
واقعي���ة .ومع ذلك ،ل���ن يكونوا في موضع معارضة اقتراح أميركي ألنه س���يكون
جيدًا جدًا إلس���رائيل .وسوف يتم إرساء خط أس���اس سياسي جديد في إسرائيل
ّ
لما يمكن أن يبدو عليه الحل المقبول ،ولن يوافق عليه الفلسطينيون أبدًا .وسوف
ُ
تكون النتيجة النهائية هي دفع األطراف إلى مزيد من التنافر.
ب���ل إن ثمة إمكانية أكثر خطورة ،هي أنه في حال رفض الفلس���طينيون أيًا من
هذه الخطط ،خاصة تلك التي تقبلها إسرائيل ،فإن تلك الخطة قد تصبح األساس
الذي تقيم الحكومة اإلس���رائيلية عليه الحجة مرة أخرى بأنه ليس لديها شريك
على الجانب الفلس���طيني ،لتبدأ بذلك عملية ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية،
وهي خطوة يدافع عنها عدد من الساس���ة اإلسرائيليين اآلن صراحة ،ما سيجعل
ّ
إمكانية الحل على أساس الدولتين مستحيلة تمامًا .وفي ظل الحكومة اإلسرائيلية
اليمينية الحالية ،وبيت أميركي أبيض منحاز بقوة إلى جانب إسرائيل ،فإن حركة

هل تتراجع إدارة كوشنير عن "صفقة القرن" في ظل الرفض الفلسطيني؟

االستيطان اإلسرائيلية ربما لن تحصل على فرصة أفضل من هذه أبدًا.
يب���دو أن إدارة ترامب تعتمد على دول عربية إلجبار الفلس���طينيين على قبول
خطته���ا .والنظرية ه���ي أن الدول العربية ق���د ّ
تحولت عن الصراع اإلس���رائيلي-
الفلسطيني ،وأصبحت أكثر اهتمامًا بمحاربة إيران.
صحي���ح أن الدول العربي���ة المعنية أصبحت مركزة جدًا عل���ى إيران بحيث إنها
ربما تكون راغبة في التحول عن المسألة اإلسرائيلية-الفلسطينية ،لكنها واجهت
المش���اكل مس���بقًا عندما حاولت أن تفعل ذلك .وقد ظه���رت تقارير في الخريف
الماضي عن محاولة ُبذلت للضغط على عباس ،نيابة عن كوشنير ،لكي يقبل بأفكار
إدارة ترامب ،لكن ذلك لم يعمل .وقد تس���ربت القصة وتسببت برد فعل قوي في
وس���ائل اإلعالم العربية .وأدى ذلك إلى إعادة تسمية مؤتمر للجامعة العربية بعد
إعالن ترامب الخاص بالقدس ليصبح مؤتمر القدس ،بهدف تس���ليط الضوء على
هذه القضية.
وأبعد م���ن ذلك ،ترك���ز اإلدارة األميركية على بعض الع���رب وتتجاهل آخرين،
ُ
ويغلب أن تكون الدول األكثر قربًا إلى فلسطين أقل مرونة تجاه خطة اإلدارة ألنها
تؤثر على مصالحها الوطنية ،خاصة بينما تتعامل مع مشاكلها الداخلية الخاصة.
وباإلضافة إلى ذلك ،ليس واضحًا ما إذا كانت الدول العربية س���تفعل أي ش���يء
مختلف عما فعلته طوال سنوات .ففي كل مرة طلب رئيس أميركي أو وزير خارجية
أميركية دعمها للدفع بخطة أميركي���ة جديدة ،فإنها تقول دائمًا :نعم .لكنها ال
ُ
تتبع ذلك بطرح مبادرات إيجابية ذات معنى للفلس���طينيين ،وال بممارسة ضغط
سياسي أصيل .والفكرة األساس���ية هي أن معظم الدول العربية ال تعطي أولوية
للقضية الفلسطينية وال تتفق كثيرًا مع عباس .وهي لن تعرض عليه حوافز كبيرة
ولن تأخذ مخاطرات سياسية في الداخل بالضغط عليه ،خاصة إذا كانت تعتقد أن
الخطة األميركية المعنية محكومة بقدر الفشل منذ البداية.
ً
ب���دال من التركيز على خطة س�ل�ام طويلة األمد ولها بال���كاد فرصة ضئيلة في
ً
النج���اح ،فإن على اإلدارة أن تركز بدال من ذلك على الحالة الطارئة المباش���رة في
قطاع غزة ،حيث يحصل الس���كان على أربع س���اعات تقريبًا م���ن التيار الكهربائي
في اليوم ،وحيث  90في المائة من مياه الشرب غير صالحة للشرب ،وحيث الوضع
ّ
يصبح أقل اس���تقرارًا باطراد ويمكن أن يش���هد اشتعال حرب أخرى بين إسرائيل
و"حماس".
ُيحسب إلدارة ترامب أنها تركز بشكل ما على هذه المسألة .وقد عقدت اجتماعًا
دوليًا حول غزة بواش���نطن في آذار ،ويقال :إنها تدف���ع باقتراح لدول الخليج لكي
تستثمر في مشروعات بشبه جزيرة سيناء ،والتي ستساعد االقتصاد في غزة.
لس���وء الحظ ،تس���ببت اإلش���اعات حول خطة السالم األوس���ع وحقيقة أنها ربما
ته���دف إلى فصل غزة عن الضف���ة الغربية وإقامة دولة منفصلة هناك ،في جعل
العديد من أصحاب المصلحة الرئيس���يين يرفضون أي حلول .وقد رفضت السلطة
الفلس���طينية على الفور الخط���ة األميركية لغزة ،وقالت :إنه���ا طريقة لخلق غزة
مس���تقلة اقتصاديًاِّ ،
ومقدمة لتأس���يس منطقة منفصلة عن الضفة الغربية .كما
أنه من غير المرجح أن يذهب المصريون مع هذه الخطة ،خشية من أنه إذا أصبحت
غزة معتمدة باطراد على مصر ،فإنها س���تصبح مشكلة مصر بدل أن تكون مشكلة
إسرائيل.
ً
ً
ب���دال من ذلك ،على اإلدارة أن تس���عى إلى طرح مبادرتي���ن فوريتين .أوال ،يجب
عليه���ا أن تفرج عن مبلغ  300مليون دوالر التي تحتجزها الواليات المتحدة حاليًا

لوكال���ة األمم المتح���دة إلغاثة وتش���غيل الالجئين (األونروا) .ويق���ال :إن نيكي
هايلي ،سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة ،قادت هذا الجهد االنتقامي
ردًا على االس���تجابة إلعالن نقل الس���فارة إلى القدس في األمم المتحدة .وتسري
المعارضة لألونروا عميقًا ،خاصة في إسرائيل ،وفي إدارة ترامب أيضًا ،على أساس
أن الوكالة تديم ببساطة عقلية الالجئين بين الفلسطينيين.
لكن اإلجابة ليس���ت قطع التمويل عن أهم مزود للمساعدات في داخل قطاع غزة
وس���ط أزمة ،ومن دون وجود بديل مشروع وعامل .والحقيقة هي أن "األونروا" هي
الخيار الوحيد المتاح بغزة في الوق���ت الراهن .فهي تقوم بتعليم نحو 250.000
طفل في مدارسها ،وهم أطفال كانوا سيدرسون بخالف ذلك في مدارس "حماس"
أو يهيمون في الش���وارع .وهي توفر الكثير من المساعدات اإلنسانية التي تصل
إل���ى غزة .وإذا ظل���ت اإلدارة مصرة على خفض تمويل "األون���روا" ،فإنها يمكن أن
تحتف���ظ باألم���وال التي تذهب إلى الالجئين الفلس���طينيين ف���ي األردن ولبنان
واألماكن األخرى ،وتطبق الخف���ض فقط في المناطق التي يمكن أن تتدخل فيها
وكاالت إغاث���ة أخرى لملء الفراغ .أم���ا في غزة ،فإن "األونروا" ه���ي أكبر لعبة في
المدينة بما ال يقاس ،وال يستطيع أي طرف أن يسد تلك الفجوة في الوقت الحالي.
باإلضاف���ة إلى ذلك ،يجب عل���ى الواليات المتحدة أن تق���ف وراء المبادرة التي
يتابعها الدبلوماس���ي البلغاري والمنس���ق الخاص لألمم المتحدة لشؤون الشرق
األوس���ط ،نيكوالي مالدينوف ،الذي يحاول بناء آلية دولي���ة بديلة ال تعتمد على
السلطة الفلس���طينية وال على "حماس" إليصال المساعدات إلى داخل غزة ،والتي
ستس���تثمر في البنية التحتية الرئيس���ة للكهرب���اء والمياه .ويتج���اوز اقتراح
مالدينوف السياس���ة الفلس���طينية الداخلية ،التي تتس���بب في دفع الس���لطة
الفلسطينية إلى حجب الكثير من المساعدات التي كانت ستذهب إلى غزة بخالف
ذلك ،في محاولة للضغط على "حماس" .لكن هذه الخطة ال تس���تطيع أن تعمل من
دون استعداد المصريين واإلسرائيليين للسماح للمجتمع الدولي بنقل اإلمدادات
إل���ى داخل قطاع غزة .كما تحتاج أيضًا إلى دعم مال���ي من مانحين آخرين ،خاصة
دول الخليج .وهنا ،تستطيع الواليات المتحدة أن تلعب دورًا ً
بناء في الضغط على
األطراف لدعم خطة مالدينوف .وهو الش���خص المناسب لمتابعتها ،حيث إن كل
األطراف تثق به عمومًا وترى فيه وسيطًا نزيهًا.
ّ
س���وف يكون حل قائم على أس���اس الدولتي���ن هو اإلمكاني���ة الوحيدة القابلة
للحياة على المدى الطويل ،والتي يمكن أن تتيح لإلس���رائيليين والفلس���طينيين
الفرصة للعيش معًا جنبًا إلى جنب في أمن وس�ل�ام .وس���يكون نظام فلس���طيني
ّ
قادر على إعادة دمج غزة والضفة الغربية تحت قيادة فلسطينية واحدة هو الحل
الوحيد طويل المدى ،والذي يقبله الش���عب الفلس���طيني وقادته .وهذان كالهما
هدفان جديران .أما على المدى القريب ،وبالنظر إلى الوضع السياسي الراهن ،فإن
األولوي���ة األولى لدى الواليات المتحدة يجب أن تكون تحقيق االس���تقرار في غزة
قبل االنتقال إلى هذه األسئلة األكثر صعوبة.

عن "فورين بوليسي"
*زميل رفيع ومدير برنامج أمن الشرق األوسط بمركز األمن األميركي الجديد .كان في السابق
رئيس موظفي المبعوث الخاص للمفاوضات اإلسرائيلية-الفلس���طينية ،حيث دعم مبادرة
وزير الخارجية ،جون كيري ،إلجراء مفاوضات سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.

ً
ً
هــــل يقـبـل ترامــــب بكـــوريــــا الشـمــالــيـة قـــوة نــــوويـــة؟

بقلم :هاري كازيانيس*
يبدو جليًا أن كوريا الش���مالية ال تمتلك أي مخططات للتخلي عن ترس���انتها
النووية في الوقت الحالي .ويطرح ذلك تس���اؤالت حول ما إذا كانت إدارة ترامب
ستس���عى العتم���اد نهج أكثر تطرفًا ف���ي تغيير هذا الواقع ،وح���ول ما إذا كان
تفكي���ر الرئي���س األميركي في الس���ماح لكيم جونغ أون باإلبقاء على أس���لحته
النووية يندرج ضمن تحرك إستراتيجي أكبر في آسيا لمجابهة النفوذ الصيني
المتصاعد.
ف���ي الحقيقة ،ال يمكن الج���زم بأن اتباع نهج متطرف يمثل الوس���يلة األنجع
الحتواء برنامج كوريا الش���مالية الذي يتضمن حوالى  65رأس���ًا نوويًا ،لكن يبدو
أن هناك س���ببًا منطقيًا يدفعنا للنظر في حل سياس���ي مختلف تمامًا لمعالجة
مش���كلة آخذة في التفاقم منذ عقود .ويتوجب على المجتمع الدولي النظر في
تقيي���م البدائل قبل النظر في التعايش مع البرنامج النووي لكوريا الش���مالية،
خاصة مع رفض بيونغ يانغ السير على طريق نزع السالح النووي في وقت قريب.
من جانبها ،تضع الواليات المتحدة خيار التدخل العس���كري في أسفل قائمة
الخيارات المطروحة للتعامل مع البرنامج النووي لكوريا الش���مالية .لكن ،يكمن
التحدي في ك���ون البنتاغون عاجزًا عن ضمان تدمير الترس���انة النووية لكوريا
الش���مالية بش���كل كامل ،حتى إذا تضافرت جهود أكبر القوى العس���كرية في
العالم .وفي حال حدوث ذلك ،س���يظل كيم جون���غ أون قادرًا على قصف طوكيو
وس���يول بما يع���ادل  5000طن من األس���لحة الكيميائي���ة والبيولوجية القاتلة
والمخبأة مع الصواريخ المتبقية.
ُ
من جهة أخرى ،قد تس���تأنف الحرب الكورية ،التي ل���م تنته أبدًا ،من جديد.
ويمكن لحرب بهذا الحجم أن تتس���بب في قتل الماليين من األشخاص ،وخسائر
مادية تقدر بتريليونات ال���دوالرات ،ناهيك عن تكلفة إعادة إعمار المدن التي
س���تكلف الحكومات اآلسيوية مبالغ أكبر بكثير .وبش���كل عام ،من المحتمل أن
تكون الواليات المتحدة األميركية المستفيد األكبر من قيام هذه الحرب.
من الواضح أن تطبيق سياس���ة "الضغ���ط األقصى" الحت���واء البرنامج النووي
الك���وري الش���مالي ،عن طري���ق إق���رار العقوبات وف���رض العزل���ة االقتصادية
والدبلوماسية ،يعد أمرًا غير ممكن في الوقت الحالي .وفي هذا الصدد ،ساهمت
القم���ة التاريخية بين ترام���ب وجونغ أون ،والمصافحة الش���هيرة التي جمعت
بينهما ،في إضفاء بعض الش���رعية على ممارسات كوريا الشمالية حول العالم.
ويعني ذلك عدم القدرة على تطبيق أي إستراتيجية قائمة على االحتواء وفرض
العقوبات في المستقبل.
في األثناء ،ال يزال المجتمع الدولي عاجزًا عن تبين ما إذا كانت الصين ،الدولة
التي تستأثر بحوالى  90بالمائة من صادرات كوريا الشمالية ،مستعدة لمواصلة
ف���رض العقوبات على حكوم���ة كيم جون���غ أون في حال كان ترامب مس���تعدًا
للجلوس والتوصل إلى حل سلمي مع الزعيم الكوري الشمالي .ومع خوض الصين

والواليات المتحدة األميركية غمار حرب تجارية حامية الوطيس تزداد تش���عبًا
وتعقيدًا يومًا بعد يوم ،ال تمتلك بكين أي حافز لمعاقبة حليفتها اآلسيوية.
في الواقع ،س���يكون من الحماقة أال تس���تخدم الصين كوريا الشمالية كورقة
ً
مساومة في إطار صراعها التجاري مع الواليات المتحدة ،فضال عن صراعها معها
حول تايوان وبحر الصين الجنوبي .ويعتبر الوضع الحالي معقدًا للغاية ،ويحيل
إلى تبين ضرورة تراجع الواليات المتحدة عن هذه المش���كلة والمضي قدمًا ،مع
الح���رص على عدم تمكن الصين من تجاوز النظام الدولي أو تحويل معظم أجزاء
القارة اآلسيوية إلى مقاطعاتها الخاصة .وتبدو ضرورة التصدي للنفوذ الصيني
المتنامي أكثر إلحاحًا من تحدي دولة فقيرة ،متمثلة في كوريا الش���مالية ،التي
ال يتجاوز حجم اقتصادها ثلث اقتصاد والية رود آيالند األميركية.
تجدر اإلشارة إلى أن فكرة تغاضي الواليات المتحدة عن البرنامج النووي لكوريا
الشمالية تالقي دعمًا كبيرًا في األوساط األكاديمية ،حيث يرى األشخاص الذين
يمتلكون نظرة واقعية إزاء الشؤون الدولية أن برنامج بيونغ يانغ النووي حقيقة
ال يمكن تغييرها .ويعتقد هؤالء المفكرون أنه يمكن لسياسة قائمة على المزج
بين الس���يطرة على األس���لحة والردع باس���تعمال القوة أن ينجح ،باالعتماد على
النتائج اإليجابية السابقة لهذا التمشي.
حيال هذا الش���أن ،أفاد دوغ باندو ،المس���اعد الخاص للرئيس الس���ابق رونالد
ريغان ،والخبير البارز في شؤون كوريا الشمالية ،والباحث في معهد كاتو لألبحاث
السياس���ية ،بأنه "من الجيد اعتبار كوريا الش���مالية دولة ش���بيهة بباكستان،
لكن دون األخذ بعين االعتبار للعامل الديني .إن هذه الدولة اآلس���يوية تشهد
اضطرابات عديدة وتحتوي على بعض األس���لحة النووية ،لكن ال أحد ينظر إليها
على أنها تهديد خاص".
م���ن المرجح أن ينض���م المحافظون الجدد إلى جحافل المطالبين باالنس���حاب
م���ن معضلة البرنامج النووي لكوريا الش���مالية .وفي كانون الثاني الماضي عمد
الصحاف���ي في موقع "بلومبي���رغ" األميركي ،إيلي ليك ،إلى دع���وة إدارة ترامب
للكف عن محاولة دفع كوريا الش���مالية للتخلي عن برنامجها النووي .وتابع ليك
بالقول :إنه يتعين على الواليات المتحدة األميركية عدم النظر لكوريا الشمالية
كدولة ذات أسلحة نووية ،وهو ما سيلعب دورًا مهمًا في إنهاء حلقات مفرغة من
المفاوضات والضغط المستمر.
عل���ى الرغم من أن حج���ة ليك تبدو دامغة وجريئة للغاي���ة ،إال أنها تركز على
الهدف األكب���ر المتمثل في محاولة احتواء القوة المتنامية للصين في آس���يا.
ّ
وعلل لي���ك ذلك بقوله" :يجب علينا التخلي عن س���عينا ل���ردع البرنامج النووي
لكوري���ا في حال أردنا التركيز على عالج هذه المعضلة .ويمكن للدبلوماس���يين
األميركيين والمخططين اإلس���تراتيجيين التركيز على تحسين إستراتيجيتنا
لردع كوريا الشمالية" .عمومًا ،يبدو هذا الرأي شبيهًا باالستنتاجات الصادرة عن
أكثر من مركز أبحاث بارز آخر في واشنطن.
وفقًا لما أفاد به ليك ،يمكن التباع مثل هذا التمشي ضمان إمكانية تخصيص

أميركا منحت سورية لبوتين
بقلم :دينيس روس*
ّ
إن القيام بالشيء نفسه مرارًا وتكرارًا وتوقع نتيجة مختلفة قد
ال يستوفي التعريف السريري للجنون ،لكنه ال يزال معيارًا ّ
جيدًا.
ويحدث أيض���ًا ّ
أن تنطبق هذه الظاهرة على مقاربات الرئيس���ين
باراك أوباما ودونالد ترامب فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا بشأن
الحرب األهلية في سورية .فقد أصدرت كل من واشنطن وموسكو
متكرر بيانات مش���تركة ّ
ّ
تحدد مب���ادئ التصدي للصراع
على نحو
ّ
والتقليل من عواقبه اإلنسانية المروعة .لكن الروس تخاذلوا مرارًا
وتكرارًا عن الوفاء بالتزاماتهم.
لننظ���ر في الس���جل .ف���ي تش���رين الثان���ي  ،2015توصل وزير
الخارجية األميركي ،جون كيري ،ووزير الخارجية الروسي ،سيرغي
الفروف ،إلى اتف���اق حول مبادئ فيينا .ودعي���ا إلى وقف األعمال
العدائي���ة ،ورفع الحصار عن جميع المدن ،وتوفير الغذاء واألدوية
والمواد اإلنسانية األخرى دون عوائق ،وصياغة دستور في غضون
ستة أش���هر ،وعملية انتقال سياسي خالل  18شهرًا .وفي كانون
األول ّ 2015
تم تكريس هذه المبادئ في قرار مجلس األمن الدولي
ّ
رقم  .2254لكن نظام الرئيس الس���وري بشار األسد انتهك بشكل
صارخ جميع هذه الش���روط .فلم يرفع أي حصار ولم يس���مح بمرور
اإلغاثة اإلنسانية دون عوائق.
كما أن ّ
الروس لم يفعلوا ش���يئًا في ه���ذا الصدد .وعلى الرغم
من أن األس���د وال���روس قاموا أخي���رًا بتنفيذ ق���رار وقف إطالق
الن���ار بعد مرور ش���هرين ،إال أنه انهار بحلول نيس���ان  2016مع
استئناف نظام األسد هجومه ضد األهداف المدنية ،وتشديده
بشكل خاص على استهداف المستشفيات .وكما هو الحال في
استخدامه لألسلحة الكيميائية ،قام األسد بضرب المستشفيات
َ
ّ
ّ
يتقيد ّ
بأي ح���دود .فلم يبق أمام كيري خيار آخر
ظه���ر أنه لن
ُلي ِ
س���وى إدانة هجمات األس���د وتوجيه نداء أليم إلى موسكو لكي
ّ
تتص���رف وفقًا للمس���ؤولية المنصوص عليها ف���ي قرار كانون
ّ
ّ
األول  .2015وق���ال" :وقعنا جميعًا على االتفاق نفس���ه ،ودعمنا
جميعًا قرار مجلس األمن نفس���ه رقم  2254الذي يدعو إلى وقف
األعمال العدائية على صعيد الوط���ن" ،مضيفًا :إن القرار "يدعو
إلى تقديم المس���اعدات اإلنس���انية بالكامل على صعيد الوطن
وإيصالها إلى جميع أنحاء سورية".
ّ
إنها كلمات واضحة ،ولكن دون عواقب .لذلك ليس من المستغرب
أن تذه���ب دعوات كيري أدراج الرياح .وبحلول خريف العام ،2016
ّ ً
مرة أخرى التوصل إلى اتفاق حول مركز عمليات مشترك مع
حاول
الروس على أمل الحد من العنف وجعل العملية السياسية ممكنة.
ّ ً
ُ َ
مرة أخرى ،بإعالنه أن لديه "شكوكًا عميقة
لكن مس���اعيه أحبطت
حول ما إذا كان بإمكان روسيا ونظام األسد الوفاء بااللتزامات التي
وافقا عليها في جنيف أم س���وف يفيان بها" .وجاء الرد الروس���ي
ّ
ش���ن هجوم على حلب وفقًا لسياس���ة األرض المحروقة،
من خالل
ّ
األمر الذي حول النصف الشرقي من المدينة إلى أنقاض  -بعد أن
كانت المدينة األكبر في سورية في ذلك الحين ،ما أدى إلى إنهاء
جهود كيري.
ّ
ثم قام ترامب بمحاوالته الخاصة إلحراز تقدم مع الروس .فعلى
ُ
قمة "مجموعة العش���رين" التي عق َ
هامش ّ
���دت بألمانيا في تموز
ِ
 ،2017أب���رم مع بوتي���ن اتفاق وقف إطالق الن���ار في جنوب غربي
س���وريةّ .
ث���م اجتمع ترامب ثاني���ة مع بوتين في "قم���ة التعاون
االقتصادي آلس���يا والمحيط الهادئ" الت���ي انعقدت بفيتنام في
ّ
وشدد
تش���رين الثاني ،وأصدرا بيانًا مش���تركًا آخر بشأن سورية.
ذلك البي���ان على "أهمية مناطق وق���ف التصعيد كخطوة مؤقتة
للحد من العنف في س���ورية ،وف���رض اتفاقيات وقف إطالق النار،
وتيس���ير وصول المس���اعدات اإلنس���انية دون عوائ���ق ،وتهيئة
الظروف للحل السياسي النهائي للصراع" على أساس قرار مجلس
األمن رقم .2254
فكي����ف َ
تص ّرف الروس بع����د ذلك؟ من خ��ل�ال تعاونهم مع
نظام األسد واإليرانيين ،قاموا بشن حمالت عسكرية أدت إلى
تدمير ثالث من مناطق وقف التصعيد األربع وتهجير أهلها.
ّأما المنطق����ة الرابعة التي كان قد اتفق عليها ترامب وبوتين
ً
ّ
في جنوب غربي س����ورية ،فظلت هادئة ،األم����ر الذي أدى إلى
إطالق العنان لنظام األس����د ومؤيديه الروس لشن هجوم على
مناطق أخرى.
ّ
وفي اآلونة األخيرة ،حول األس���د وال���روس انتباههم إلى جنوب
غربي س���ورية ،وقام���وا بقصف تلك المنطقة بال ه���وادة .وفي 21
ّ
حزيران ،أص���درت وزارة الخارجية األميركي���ة بيانًا صريحًا حذرت
فيه نظام األسد والحكومة الروس���ية من "تداعيات خطيرة لهذه
االنتهاكات" .وقد كثف ّ
الروس قصفهم ،ما أدى إلى تدفق جديد
لالجئين مع فرار أكثر من  270,000ش���خص إلى الحدود األردنية
واإلسرائيلية .والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ،هل واجهت موسكو
أي "تداعيات خطيرة"؟ الجواب :كال ،فقط سعي الرئيس األميركي
لعقد ّ
قمة مع بوتين.
ل���م يكن كل من أوباما وترامب على اس���تعداد لفرض أي عواقب
على ال���روس .فقد أراد كالهما الخروج من س���ورية ،وليس التورط
َ َ
الحكم على األحداث .فما
فيها .وس���مح كالهما لبوتين بأن يصبح
الذي يجب أن يفعله ترامب إذًا عندما يجتمع ببوتين في هلسنكي
في ّ 16
تموز؟
ّ
يتعين عليه تحوي���ل الضرورة إل���ى منفعة ونقل
ف���ي الواق���ع،
النق���اط التالي���ةّ :
إن الوالي���ات المتحدة س���تحافظ على وجودها
الصغير في س���ورية إلى أن يختفي تنظيم «الدولة اإلس�ل�امية»،
ّ
ّ
المستمر في سورية س���يؤدي إلى حرب أوسع
وإن ترس���يخ إيران
نطاقًا بين إس���رائيل واإليرانيين إذا لم ّ
يتم احتواؤه ،وإن الواليات
المتحدة ستدعم اإلسرائيليين بشكل كامل ،ما يجعل من مصلحة
بوتين وقف ّ
توسع اإليرانيين ووكالئهم في سورية ومنع حصول
تصعيد إقليمي كبير .وحتى بإمكان ترامب أن يقترح قيام ّ
الروس
ّ
ّ
بالتوسط في وضع مجموعة من الخطوط الحمراء بين اإلسرائيليين
ّ
واإليرانيين في سورية.
وبالفعل ،قد يطلب الرئيس األميركي من بوتين أن يكون قناته
إلى اإليرانيين .فإلى جانب الحد من احتماالت الحسابات الخاطئة
ً
م���ع طهران ،ف���إن ذلك قد يمن���ح بوتين حصة في التنس���يق مع
ّ
واش���نطن بشأن إيران .فبعد أن س���لمت الواليات المتحدة سورية
ّ
ّ
المرجح أن تحقق
بالفعل إلى روس���يا ،يؤكد لنا التاريخ أنه من غير
واشنطن أكثر من ذلك.

الموارد العس���كرية والمهام الدبلوماسية األميركية لمواجهة عسكرة الصين
لبح���ر الصين الجنوب���ي .باإلضافة إلى محارب���ة إس���تراتيجيتها االقتصادية
والسياس���ية األوس���ع نطاقًا التي تهدف إلى تحويل حلفاء الواليات المتحدة
األميركي���ة في المحيط الهادئ وش���رق آس���يا إلى إقطاعي���ات تابعة لبكين.
وتاب���ع ليك القول :إن ترامب ودبلوماس���ييه لن يضط���روا إلى قضاء لقاءاتهم
مع نظرائهم الصينيين في مناش���دتهم لدف���ع دولتهم للتصرف إزاء برنامج
ً
كوريا الش���مالية النووي ،معلال ذلك بكون هذا البرنامج أمسى مشكلة الصين
في الوقت الحالي.
بطبيع���ة الحال ،يكمن التحدي في ما يتعلق بهذه السياس���ة في أنه ال يمكن
وضعه���ا ف���ي فقاعة ،كما يمك���ن للسياس���ة الداخلية أن تجعل ه���ذه الخطوة
صعبة للغاي���ة .ومن المتوقع أن يواجه ترامب معارضة من طرف الديمقراطيين
الذين يمتلكون نظرة اس���تباقية تحيل إلى وجود خس���ائر بشرية نظير تطبيق
هذه اإلس���تراتيجية ،حيث سيس���عى هؤالء الديمقراطيون إلى تذكير الناخب
األميركي بأن ترامب يناقض نفس���ه ويتحول من إطالق تس���مية "الرجل صاحب
الص���اروخ الصغي���ر" على كيم جونغ أون ،إل���ى تقبل أس���لحته النووية .كما من
المرجح أن الصقور المحافظين ،على غرار السيناتور ليندسي غراهام ،سينددون
بهذا اإلجراء مشيرين إلى أن النشاط النووي لكوريا الشمالية غير مقبول ويجب
معالجته عسكريًا.
ف���ي المقابل ،يجب علينا التحلي بالحكمة وإمع���ان النظر في الفوائد المنجرة
عن اتباع هذا التمش���ي .وفي حال كانت اإلدارة األميركية قادرة بش���كل ما على
تجنب البرنامج النووي لكوريا الش���مالية وعدم قبوله ،فإنها ستفتح الباب على
مصراعي���ه أمام مجموع���ة جديدة من الخيارات .ويمكن لتوقيع معاهدة س�ل�ام
أن ينه���ي الحرب الكوري���ة ،ناهيك عن إمكانية خفض القوات العس���كرية في
المنطقة منزوعة السالح على الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية .كما يمكن
ً
ً
أن يصبح تبادل السفراء بين واشنطن وبيونغ يانغ أمرًا مقبوال ،فضال عن إمكانية
عقد اتفاقيات للحد من األس���لحة وخفض الترس���انة النووية لكوريا الش���مالية
والسماح للمفتشين بدخول البالد.
في األثناء ،يتعين على األميركيين أن يتذكروا تاريخهم ويستحضروا كيفية
تعامل بالدهم مع االتحاد الس���وفياتي المس���لح نوويًا في السابق .وفي الوقت
الحالي ،تمتلك كل من الصين وروس���يا ترسانة نووية مهمة ،ويبدو أن كليهما
على دراية بأن الهجوم النووي يعني نهاية دولهم ،ما يدفع للتساؤل حول ما إذا
كان ترامب س���يجرؤ على عقد الصفقة ذاتها مع جونغ أون ،ومثلما يقول دونالد
ترامب دائمًا" :سنرى ما الذي سيحصل".

عن "واشنطن بوست"

عن "ذا هيل"

* زمي���ل بارز في معهد واش���نطن ،وعمل في مناصب بارزة تتعل���ق باألمن القومي في
إدارات الرؤساء األميركيين رونالد ريغان وجورج بوش األب وبيل كلينتون وباراك أوباما.

* مدير قسم الدراسات الدفاعية في مركز ناشونال إنترست لألبحاث السياسية.

