Al-Bayan Center for Planning and Studies

عودة االهتمام األمريكي بالشرق األوسط مرة أخرى

هل سيكون العراق حاضراً هذه املرة؟
د .خالد هاشم

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

عن املركز
مقره الرئيس يف بغداد ،مهمته الرئيسة
رحبيُّ ،
مر ُ
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ٍّ
فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليتختص العراق بنحو ٍ
خاص ،ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام .ويسعى املركز إىل إجراء ٍ
مستقل،
حتليل
ّ
ٍّ
هتم ْ ِ
معقدة
لقضااي
ة
ي
جل
ة
ي
عمل
حلول
وإجياد
احلقلي السياسي واألكادميي.
َّ َّ
ُّ

ملحوظة:

تعب عن رأي ِ
تعب اآلراء الواردة يف املقال ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركزَّ ،
كتابا.
وإنا ِّ
ال ِّ

حقوق النشر محفوظة © 2022
www.bayancenter.org
info@bayancenter.org
Since 2014

عودة االهتمام األمريكي ابلشرق األوسط مرة أخرى ..هل سيكون العراق حاضراً هذه املرة؟

عودة االهتمام األمريكي بالشرق األوسط مرة أخرى

هل سيكون العراق حاضراً هذه المرة؟
د .خالد هاشم*

متثِّل زايرة الرئيس األمريكي جو ابيدن إىل منطقة الشرق األوسط يف املدَّة من  16 -13متوز
حتوٍل يف سياسة اإلدارة األمريكية جتاه املنطقة ،وعودة االهتمام األمريكي مرة أخرى
 2022نقطةَ ُّ
هبا وبقضاايها بعد جتاهلها ملدَّة طويلة ،وحتديداً منذ تويل ابراك أوابما السلطة يف عام .2008
من جانب آخر ،ميثِّل حضور العراق متمثًِّل برئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي نقطةَ
مهمة يف عالقة العراق ابلوالايت املتحدة من جهة ،والدول العربية من جهة أخرى ،إذ مل
حتوٍل َّ
ُّ
وظل العراق بعيداً عن ممارسة دوره احلقيقي الذي ال
يشارك العراق مبثل هذه القمم منذ مدَّة طويلةَّ ،
يتناسب مع ما يتوفَّر لديه من إمكانيات كربى على املستويني االقتصادي والسياسي.
ُّث عن قضااي الشرق األوسط إال
جتنَّب جو ابيدن -ومنذ محلته االنتخابية األخرية -التحد َ
يف حاالت قليلة ،كحالة العودة لالتفاق النووي اإليراين الذي انسحب منه الرئيس السابق دوانلد
ترامب يف ِ ،2018
التوجه عند ابدين حىت وقت قريب.
استمر هذا ُّ
وقد َّ
وضمن هذا السياق أيضاً ،مل ِ
يعد العراق حاضراً يف ذهن الوالايت املتحدة األمريكية أو
أجندهتا ،فإذا ما راجعنا وثيقة األمن القومي األمريكي اليت تصدر كل أربع سنوات لتح ِّدد ما
األولوايت واألهداف للوالايت املتحدة إسرتاتيجياً على مستوى العامل ،سنجد َّ
أن العراق غائب يف
تلك الوثيقة ،بدايةً من وثيقة األمن القومي  2010و 2014ومن َثَّ  2018و ،2022وسيجد
ختص اإلرهاب ،أو َّأل يش ِّك َل
القارئ لتلك الوثيقة حضور العراق
حضورا هامشياً يف قضااي حمدَّدة ُّ
ً
العراق مصدراً للخطر ،ومن َثَّ فالعراق هو غائب يف أولوايت الوالايت املتحدة منذ مدَّة.
التوجه األمريكي بعدم االهتمام بقضااي الشرق األوسط بصورة عامة قناعة
وقد عكس هذا ُّ
لدى عدد من دوائر صنع القرار يف الوالايت املتحدة َّ
أبن منطقة الشرق األوسط أصبحت أقل أمهية
للمصاحل اإلسرتاتيجية األمريكية ،ومل تعد حتظى ابألمهية النسبية اليت كانت حتظى هبا سابقاً ابلنسبة
* ابحث يف جمال العالقات الدولية.
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إىل السياسة األمريكية ،ألسباب عديدة:
1.اخنفاض احتياج الوالايت املتحدة إىل نفط الشرق األوسط ،سواءً بسبب قيامها بتنويع
مصادر استرياد النفط ،واالعتماد بصورة كربى على مصادر من خارج منطقة اخلليج العريب ،مثل
كندا واملكسيك ونيجرياي ،أم فيما يتعلَّق ابالكتشافات الضخمة ملا يسمى «النفط الصخري» يف
الوالايت املتحدة ،والبدء يف استخراجه وإنتاجه مبعايري اقتصادية( ،الوالايت املتحدة اآلن هي أكرب
منتج للبرتول يف العامل مبتوسط  18مليون برميل يومياً) ،وهو ما َّأدى إىل وصول الوالايت املتحدة
ووفْق تقديرات تشري إىل َّ
أن الوالايت املتحدة ستصبح دولة
إىل ِحالة االكتفاء الذايت من الطاقةَ ،
مص ّدرة للنفط خالل الفرتة من  2025إىل  ،2030ومن َثَّ عدم احلاجة للواردات النفطية من
اخلارج ،وخاصة من الشرق األوسط.1
2.ارتبط تراجع االهتمام األمريكي ابلشرق األوسط بتوجهات الرأي العام األمريكي ،الذي مل
للتدخل األمريكي يف املنطقة ،أو النشاط الزائد هبا؛ بسبب الكلفة
يعد متحمساً كما يف السابق ُّ
االقتصادية والبشرية اللت ِ
ني دفعتا الوالايت املتحدة يف غزوها للعراق واحتالله ،وقد اتضح ذلك
وضوحاً جلياً يف حمدودية الدور والتأثري األمريكيني يف مرحلة ما بعد الربيع العريب ،ورفض قطاع واسع
من الرأي العام يف البلدان العربية والقوى السياسية املتباينة ألي دور للوالايت املتحدة ،ووصفها
بعدم املصداقية والتشكك يف نياهتا.2
تفهم أمريكي حملدودية الدور الذي ميكن أن تلعبه يف املنطقة ،وعدم الرتحيب به،
أي :هناك ُّ
ومن َثَّ وصلت بعض دوائر احلكم األمريكية ،كوزارة اخلارجية إىل قناعات واقعية ،مفادها أنَّه ال
داعي للقيام مبثل هذا الدور.
شك َّ
أن ارتفاع مستوى عجز املوازانت األمريكية والضغوط
3.خفض اإلنفاق العسكري .ال َّ
اليت واجهتها اإلدارات السابقة املختلفة ،ابت من الصعب التورط يف حروب جديدة يف منطقة
الشرق األوسط ،أو االستمرار يف حالة االستنزاف األمريكي .كما َّ
أن زايدة معدالت عدم االستقرار
يف منطقة الشرق األوسطَّ ،أدت إىل إعادة صياغة األهداف اإلسرتاتيجية للمصاحل األمريكية ،فبدالً
 .1حممد كمال ،السياسة األمريكية والشرق األوسط ..حدود االستمرارية والتغيري ،جملة السياسة الدولية ،العدد ( ،)203مركز
األهرام للدراسات السياسة واإلسرتاتيجية ،القاهرة ،2016 ،ص.112
 .2خالد هاشم ،هل مصاحل الوالايت املتحدة األمريكية يف الشرق األوسط اثبتة ومستمرة؟ الصباح العراقية،21/12/2020 ،
متاح على.https://alsabaah.iq :
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من األهداف التقليدية املرتبطة ابحلفاظ على تدفُّق النفط ،وأمن إسرائيل ،ومنع االنتشار النووي،
ومواجهة النفوذ الروسي وريث االحتاد السوفييت ،أصبح الرتكيز أكثر على كيفية حتقيق االستقرار
يف هذه املنطقة ،عن طريق دعم الدول الصديقة يف مواجهة صعود احلركات اإلرهابية املتطرفة من
التمسك خبيار عدم التورط عسكرايً يف
دون الذهاب و ُّ
التورط واملشاركة هناك .بداية من استمرارية ُّ
املنطقة ،والرتكيز على التعامل مع أزمات اإلقليم ابنتقائية ،وعدم تبين إسرتاتيجية شاملة ،واالهتمام
ابضطالع دول املنطقة بدور مركزي يف التعامل مع قضااي املنطقة مباشرة وأزماهتا ،وعدم التعويل
على الدور األمريكي ،وصوالً إىل تغيري البيئة اإلسرتاتيجية لإلقليم ،كما هو احلال يف حتويل منط
العالقة على سبيل املثال مع إيران من حالة العداء إىل حالة التعاون ،مث االنتقال إىل مستوى خمتلف
يتضمن عالقات طبيعية على املدى البعيد.3
4.كما َّ
أن اخنفاض حدَّة التهديدات اإلرهابية النابعة من املنطقة يف اآلونة األخرية ،وظهور منط
جديد من اإلرهاب انبع من الداخل األمريكي ،ومرتبط بتوجهات عنصرية ،قد ساهم ابالنسحاب
أيضاً .يزاد على ذلك َّ
أن إسرائيل مل تعد حباجة للوجود األمريكي املباشر يف املنطقة للحفاظ على
أمنها ،إذ تشعر حبالة غري مسبوقة من األمن انبعة من التطورات اليت شهدهتا املنطقة يف السنوات
األخرية.
التخوف األمريكي من تصاعد النفوذ الصيين بتلك القارة
5.ال ميكن فصل التوجه حنو آسيا و ُّ
اآلسيوية ،ومن أن يؤدي ذلك إىل احلد من نفوذها يف القارة ،أو استبعادها من التفاعالت اليت
تقودها الصني إلعادة ترتيب آسيا ،وهو ما يتطلب إعادة توزيع درجة االهتمام واإلمكاانت
اإلسرتاتيجية األمريكية ،بعيداً عن الشرق األوسط وقريباً من آسيا.4
ومن َثَّ ،شهد االهتمام األمريكي ابلشرق األوسط تراجعاً ،ويف املقابل زاد االهتمام ابلقارة
اآلسيوية ،سواءً للمشاركة يف مثار النمو هبذه القارة الواعدة اقتصادايً ،أم ملواجهة تصاعد النفوذ
اإلسرتاتيجي الصيين هبا ،الذي يه ِّدد الوجود األمريكي يف القارة اآلسيوية ،والذي أصبح مصدر
ف إبسرتاتيجية «إعادة التوازن حنو
التهديد الرئيس للوالايت املتحدة األمريكية ،وأصبحنا أمام ما عُ ِر َ
 .3حسام إبراهيم ،دمج إيران :السياسة األمريكية جتاه الشرق األوسط بعد االتفاق النووي مع إيران ،حالة اإلقليم ،العدد (،)19
املركز اإلقليمي للدراسات اإلسرتاتيجية ،القاهرة ،2015 ،ص.6
 .4حممد سعد أبو عامود ،اخليارات الصعبة ..مستقبل السياسة األمريكية يف الشرق األوسط ،جملة السياسة الدولية ،العدد (،)199
القاهرة ،2015 ،ص.73
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آسيا ومنطقة الباسفيك».5
َّقر ِ
رت الوالايت املتحدة احلد من ارتباطها مبنطقة الشرق األوسط؛ لألسباب املذكورة آن ًفا،
وغريها من األسباب.
قررت إدارة ابيدن العودة لالهتمام ابلشرق
ولكن يبقى السؤال املعروض اآلن ،هو ملاذا َّ
األوسط مرة أخرى ،وزايرة املنطقة؟
ميكن القول َّ
إن مثَّةَ ملفات رئيسة سامهت بعودة ذلك االهتمام األمريكي ابلشرق األوسط
مرة أخرى ،ولعل أبرز تلك امللفات ،هي:
• أزمة الطاقة عاملياً :مع ذكران من اخنفاض حاجة الوالايت املتحدة لنفط املنطقة بفعل
اقرتاهبا من حتقيق االكتفاء الذايت؛ فقد أدر ِ
كت الوالايت املتحدة عن طريق احلرب الروسية األوكرانية
القائمة حالياً َّأنا ما تزال حباجة للشرق األوسط ،بفعل حالة العرض والطلب على النفط عاملياً،
ضت على روسيا إىل زايدة
واليت حتكمت بسعره يف األسواق العاملية ،فقد سامهت العقوابت اليت فُ ِر َ
تضخ ٍم
أسعار النفط عاملياً ،وهو ما انعكس
انعكاسا كبرياً يف الداخل األمريكي ،و َّأدى إىل موجة ُّ
ً
غري مسبوقة يدفع مثنها املستهلك األمريكي كل يوم .وهو ما يعين أيضاً َّ
أن فرص حزب الرئيس جو
ابيدن احلزب الدميقراطي يف االحتفاظ ابألغلبية يف الكوجنرس يف انتخاابت التجديد النصفي املقررة
يف نوفمرب  ،2022قد تتأثَّر إىل ح ٍّد كبري.6
ِ
لقد اعتادت الوالايت املتحدة يف مثل هذه احلاالت ،أن تطلب من أصدقائها يف املنطقة
ضخ مز ٍ
يد من النفط يف األسواق العاملية لزايدة العرض ،ومن َثَّ ختفيض السعر ،لكن األمر هذه
َّ
املرة خيتلف عن السابق ،إذ وجدت إدارة ابيدن َّ
أن قيادات املنطقة (ظهور قيادات جديدة كويل
حممد بن سلمان) تتعامل معها بقدر من الندية هذه املرة ،و َّ
أن مثَّةَ قناعة لدى
العهد السعودي َّ
أبن العالقات مع واشنطن جيب أن تقوم على املصاحل املتبادلة ،و َّ
هذه القيادات اجلديدةَّ ،
أن حاجة
الوالايت املتحدة لدول املنطقة ال تقل عن حاجة األخرية هلا ،لذا كان من الضروري أن أييت ابيدن
إىل املنطقة للتعامل مع ملف النفط بصورة مباشرة ،فمواقف دول املنطقة وعلى رأسها اململكة العربية
.5خالد هاشم ،هل مصاحل الوالايت املتحدة األمريكية يف الشرق األوسط اثبتة ومستمرة؟ مصدر سابق.
6. Jeff Tollefson, What the war in Ukraine means for energy, climate and food:
Russia’s invasion has caused a short-term spike in prices, but could prompt a longterm shift towards sustainability, nature,05 April 2022, At: https://www-naturecom.
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السعودية خمتلف هذه املرة ،ومرتبط بتغيري السياسة األمريكية جتاهها.7
ومن هنا أتيت عودة االهتمام األمريكي ابملنطقة وزايرة ابيدن للشرق األوسط ،مبنزلة استجابة
للتغريات اجلديدة اليت تشهدها املنطقة واليت تفرض نفسها بقوة على الساحة.
َّأما العراق فهو بلد يتمتع إبمكانيات نفطية هائلة ،وينافس يف أسواق الطاقة عاملياً وممكن
أن يساهم العراق يف حتقيق استقرار النفط عاملياً ،فمن املمكن أن يكو َن العراق شريكاً قوايً هبذا
األمر؛ َّ
ألن اقتصاده معتمد على النفط.
امللحة اليت من أجلها تقررت زايرة
فال يقل ملف النفط العراقي أمهيةً عن الفكرة األساسية َّ
ابيدن إىل السعودية ،وقد تكون خصوصية العراق خمتلفة كثرياً عن أطراف االجتماع األخرى ،إذ
ما زالت أمريكا تنظر إىل العراق نظرهتا إىل بنود االتفاقية األمنية األمريكية العراقية  ،2008اليت
تقيِّد صورة االتفاقيات العراقية وحت ِّددها دولياً ،سواءً أمنياً أم اقتصادايً أم إسرتاتيجياً ،وليس غائباً
عن املوقف األمريكي العقود اليت وقعتها احلكومة العراقية مع الصني يف جمال االستثمار التجاري
والتبادل االقتصادي ،واليت مل متهل رئيس الوزراء السابق عادل عبداملهدي كثرياً يف منصبه ،وهنا
يكون ملف الطاقة واالستثمار واالقتصاد حاضراً يف دائرة االهتمام األمريكي لزايرة ابيدن للمنطقة
ومن أهداف اللقاء.
• املوضوع اإليراين :على ما يبدو َّ
أن مفاوضات فيينا اليت انطلقت منذ أكثر من عام
خبصوص االتفاق النووي مع إيران قد وصلت إىل طريق مسدود ،وبدأت األطراف املختلفة تبحث
يرتدد َّ
أبن العاصمة القطرية الدوحة ستكون هي املكان البديل لعقد
عن مكان بديل ،وهو ما بدأ َّ
اجتماعات غري مباشرة بني واشنطن وطهران وهو ما أنعش األمل من جديد إبمكانية عقد اتفاق
بني الطرفني.
ويف ظل هذه األجواء ،أتيت زايرة ابيدن إىل املنطقة بغرض طمأنة أصدقاء الوالايت املتحدة،
والذين قد يتحفظون على عودة الوالايت املتحدة إىل االتفاق النووي مع إيران ،ومن َثَّ رفع
العقوابت االقتصادية عنها وما سينتج عنه من استخدام عوائدها النفطية يف مز ٍ
يد من األنشطة اليت
يروهنا هت ِّدد استقرار املنطقة.
 .7حممد كمال ،عودة الشرق األوسط ،املصري اليوم ،القاهرة ،27/6/2022 ،متاح:
.https://www.almasryalyoum.com
7

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ومن ضمن ما سيحمله ابيدن معه من أفكار ،هو أنَّه يف حالة عدم االتفاق مع إيران ،ويف
إطار طمأنة أصدقاء أمريكا ستُناقش جمموعة من البدائل كاإلبقاء على نظام العقوابت املفروضة
على إيران ،وزايدة التعاون العسكري مع دول املنطقة ملواجهة أي هتديد إيراين حمتمل ،كإنشاء نظام
موحد بني دول املنطقة وأمريكا؛ ملواجهة التهديدات الصاروخية والطائرات من دون طيار
جوي َّ
ِ 8
وغريها ،وإقامة شبكة للرصد واإلنذار املب ّكر .
َّأما العراق فمن املمكن أن يكون حاضراً هذه املرة وبقوة يف لقاءات القمة اليت ستعقد حبضور
ابيدن ،عن طريق ممارسة دور الوسيط؛ لتقريب وجهات النظر يف ملفات خالفية بني السعودية
ممثلةً لدول اخلليج من جهة ،وبني إيران من جهة أخرى ،وهذا كان واضحاً يف الزايرتني املتتاليتني
لكل من السعودية وإيران .وسط أنباء حتدَّثت عن َّ
أن
لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ٍّ
زايرة الكاظمي تلك انقشت جدول أعمال قمة الرايض القادمة ،وهو ما يعين َّ
أن العراق لن يكون
ميارس العراق ذلك الدور الذي غاب عنه منذ عقود،
مع حموٍر أو آخر ،وهي نقطة قوة وجذب أل ْن
َ
ٍ
أي
ويف الوقت نفسه
مضاعفات إذا ما كان هناك صراع أو
ستحفظ للعراق متاسكه الداخلي من ِّ
9
خالف إقليمي قادم .
• عودة االهتمام ابلشرق األوسط كأساس للتعاون اإلقليمي :نتيجة لرتاجع الدور
اإلقليمي للوالايت املتحدة يف منطقة الشرق األوسط؛ ممَّا َّأدى إىل نشوء فراغ تسعى كلٌّ من
الصني وروسيا إىل ملئه ،لذا تسعى الوالايت املتحدة إىل عمل حتالفات يف املنطقة من الدول
اإلقليمية الصديقة لشغل ذلك الفراغ الناشئ ،وارتبط ذلك بزايدة النفوذ اإليراين والرتكي يف املنطقة
وابلتحول اهليكلي للعالقة ما بني إسرائيل وعدد من الدول العربية؛ بسبب
يف السنوات األخرية،
ُّ
اتفاقيات السالم اإلبراهيمي .لذا بدأ االهتمام بعرض أفكار تتعلَّق ابلتعاون يف إطار شرق أوسطي
تكون إسرائيل جزءاً منه ،وقد بدأ هذا التوجه بقيام الوالايت املتحدة إبدخال إسرائيل داخل منظومة
«القيادة املركزية» األمريكية املعنية ابلعمليات العسكرية يف منطقة الشرق األوسط ،بعد أن كانت
8.Gerald M. Feierstein, Bilal Y. Saab, Karen E. Young, US-Gulf Relations at the
Crossroads: Time for a Recalibration, mei.edu, April 5, 2022, At:
https://www.mei.edu/publications.
9. Kadhimi seeks Saudi-Iranian appeasement before Biden’s tour: The Iraqi
premier’s mediation efforts are believed to have the blessings of Washington,
Moscow, Tehran and Riyadh, each for its own reason, thearabweekly, Monday
27/06/2022, At: https://thearabweekly.com.
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ناقش ابلتفصيل يف
خارجها .وزايدة التعاون بني إسرائيل 10ودول املنطقة يف مشاريع ثنائية .وهو ما سيُ ُ
القمة املرتقبة جلو ابيدن يف املنطقة .
وستعمل إدارة ابيدن على تضييق فجوة اخلالف بني إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم احلدود
لكل منهما يف منطقة شرق املتوسط،
البحرية بينهما؛ لتسهيل التنقيب عن الغاز يف املناطق التابعة ٍّ
كما تساند الوالايت املتحدة اخلطط املتعلقة ابلتعاون بني مصر وإسرائيل واالحتاد األوريب؛ لتصدير
الغاز لدول االحتاد.
كما ستشهد زايرة ابيدن للمملكة العربية السعودية املشاركة يف قمة دعا إليها امللك سلمان
بن عبدالعزيز ،وحبضور قادة دول جملس التعاون اخلليجي ،وملك األردن ،ورئيس مجهورية مصر
العربية ،ورئيس الوزراء العراقي.
َّأما مكانة العراق من ذلك التعاون اإلقليمي املزمع إقامته من قبل الوالايت املتحدة فما زالت
الوالايت املتحدة تتمتَّع وحتتَّفظ بعدد من القواعد العسكرية الفاعلة يف العراق ،والقادرة على التأثري
املباشر يف قلب ميزان املعادلة األمنية يف املنطقة ،حاملة مشروعية حتركها من وجود االتفاقية األمنية
األمريكية العراقية القابلة لالستدعاء استجابة هلشاشة احلالة األمنية العراقية بل واإلقليمية أيضاً.
من جانب آخر ،مل تكن الوالايت املتحدة بعيدةً عن رعاية لقاءات العراق ومصر واألردن
َّإبن العامني املاضيني عن طريق أربع قمم مشرتكة بدأت ابلقاهرة  2019وقادت إىل تشكيل جملس
مشرتك للدول الثالث ،والثانية يف الوالايت املتحدة يف أيلول  ،2019والثالثة يف عمان ،2020
والرابعة يف بغداد  ،2021اختذت من الطاقة والتجارة واالستثمار عنواانً هلا ،فيما أطلق عليه اسم
«الشام اجلديد» ،الوليد من فكرة الشرق األوسط اجلديدَّ ،
وربا النظام العاملي اجلديد الذي تريد
الوالايت املتحدة قيادته .عرب إنشاء خطوط لنقل النفط والغاز من العراق إىل منطقة خليج العقبة
األردنية على البحر األمحر ،ومنها إىل مصر ،مث إىل األسواق العاملية مع الشريك األمريكي املتتبع
خلطوط النفط والغاز.11
 .10حممد كمال ،ملفات زايرة ابيدن ..العودة «الواقعية» للشرق األوسط ،املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة 30 ،يونيو،
 ،2022متاح.https://futureuae.com :
 .11أمين خالد ،العراق لذاته ولغريه ،اجلزيرة مباشر ،مقاالت ،29/6/2022 ،متاح:
.https://mubasher.aljazeera.net
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قمةً أردنية مصرية عراقية
وضمن هذا السياق أيضاً ،استضافت مدينة العقبة األرنية َّ
مضاف إليها اجلانب اإلمارايت قبيل جولة مهمة قام هبا وزير اخلارجية األمريكي للشرق األوسط يف
حينها ،وكان قد سبق كل ذلك لقاء ثالثي آخر مجع الرئيس املصري السيسي ،والشيخ حممد بن
زايد ،ورئيس الوزراء اإلسرائيلي يف شرم الشيخ؛ ممَّا يعطي إشارة واضحة َّ
أن لقاء القمة يف السعودية
ُجنز يف هذه امللفات.
حبضور ابيدن ينتظر منه تقدمي خالصات مهمة ملا أ َ
ابختصار ،حنن بصدد عودة جديدة للشرق األوسط ،يف إطار رؤية جديدة واقعية حتكمها
لغة املصاحل للوالايت املتحدة ولدول املنطقة ،وليس يف إطار قناعات فكرية ،فرضتها اعتبارات
واقعية مرتبطة بصورة أساسية بنتائج األزمة العاملية للطاقة بفعل احلرب الروسية األوكرانية ،والتطورات
يف ملف املفاوضات اإليرانية وبرانجمها النووي وضمن ترتيبات إقليمية جديدة لوضع أسس لتحالف
قادم ملواجه التحدايت والتطورات العاملية.
أييت العراق املثقل مبلفاته الداخلية للقمة وهو مل حيسم بعد ملف تشكيل احلكومة العراقية،
بل يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم ،مع حالة عدم قدرة األطراف السياسية العراقية على تنفيذ خمرجات
االنتخاابت اليت مر عليها ما يقرب التسعة أشهر ،يف مشهد يذكر حبالة االنقسام واحلسم لالنتخاابت
شك فيه سيكون هناك خيارات إقليمية ودولية حاضرة يف هذا الشأن
األمريكية األخرية ،وممَّا ال َّ
ستأخذ دورها يف اجتماع القمة يف الرايض ،أو على هامشه.
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