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اآلراء الواردة 
في هذه الصفحة تعّبر

عن وجهة نظر أصحابها

ع من حوار ترمب؟
ّ
ماذا نتوق

 منذ بداية هذه األزمة الخليجية، كان دور البيت األبيض -وترمب 
 من خالل دعمه بداية األمر للمحاصرين، وهمزه 

ً
- سلبيا

ً
تحديدا

ولمــــــــزه باالتهامــــــــات لقطر، ومن ثم من خــــــــالل حالة االرتباك في 
التعامل مع األزمة، وعدم تقديم ما يكفي من الدعم للمؤسســــــــات 
األميركية للضغط باتجاه حل األزمة، وبطبيعة الحال لم يكن ذلك 
 في ســــــــياق األزمة الخليجية فقط، بل امتد إلى السلوك 

ً
محصورا

 وفي مختلف القضايا، واليوم تتحدث المصادر 
ً
األميركي عالميا

- حول نية ترمب عقد قمة بين 
ً
 ألخبار انتشــــــــرت ســــــــابقا

ً
-تأكيدا

الفرقاء الخليجيين في مايو المقبل، فهل هناك ما يرجى من هذه 
القمة؟ وهل يمكن أن تعقد أصًال؟

 أن المواقــــــــف على األرض لم تتغير، 
ً
بطبيعــــــــة الحال، نعلم جميعا

ما زالت دول الحصار تتمســــــــك بمطالبهــــــــا التعجيزية، والموقف 
القطري ثابت على الدفاع عن السيادة القطرية ورفض الوصاية، 
، وإن تبــــــــدى نوع من 

ً
واالرتبــــــــاك في واشــــــــنطن ما زال موجــــــــودا

التنــــــــازل مــــــــن طرف ترمــــــــب لصالــــــــح الخارجية فــــــــي التعامل مع 
مختلــــــــف القضايا الدولية، هنــــــــاك اآلن ثالث زيــــــــارات لولي عهد 
الســــــــعودية وأبوظبي وســــــــمو أمير قطر، بهدف التنســــــــيق لعقد 
الحــــــــوار، وســــــــتحاول دول الحصــــــــار -بــــــــكل ما أوتيــــــــت من قوة- 
الوصــــــــول إلــــــــى إحــــــــدى نتيجتين، تأجيــــــــل الحــــــــوار أو الحصول 

علــــــــى موقف من البيت األبيــــــــض ضاغط على قطر، قطر 
مــــــــن الناحية األخــــــــرى تبحث عن اتفــــــــاق بضمانة دولية 
والتزامــــــــات متبادلة، يضغــــــــط البيت األبيــــــــض على دول 
الحصار للقبــــــــول به، البيت األبيض لديــــــــه هدف واضح، 
وهو أن يعقد الحوار برعاية أميركية، وأن يخرج بمنجز 
يمّكــــــــن ترمب من أن يقول إنــــــــه أنجز وعده بإنهاء األزمة، 
 هي أن هذه المطالب الثالثة ال يمكن 

ً
المشــــــــكلة هنا طبعا

.
ً
تحقيقها معا

المشــــــــكلة هنا ليست في حفظ ماء وجه واحد، بل وجوه 
، يثبت أن 

ً
 معنويا

ً
عديــــــــدة، المحاصرون يريدون انتصارا

إجراءاتهم ضد قطر خالل األشهر الماضية نجحت في 

تحقيق أهدافهم، وهم بحاجة لتســــــــويق ذلك لشــــــــعوبهم، لتبرير 
الممارســــــــات التي اتخذوها في رمضــــــــان، والعقوبات الجماعية 
على شــــــــعوبهم وشعب قطر، باإلضافة إلى حاجة لدى ولي عهد 
الســــــــعودية خاصة، إلثبــــــــات نجاحه في ملف واحــــــــد على األقل 
، فــــــــي إطار تعثر حــــــــرب اليمن، وفضيحة احتجاز ســــــــعد 

ً
دوليــــــــا

الحريــــــــري وغير ذلك، ترمب مــــــــن ناحيته بحاجة إلجراء حقيقي 
 لدبلوماســــــــية الســــــــوق التي يعمل من 

ً
على األرض، يعد انتصارا

خاللها، أو بمعنى آخر «صفقة» تحجب فشل صفقاته األخرى 
، وقطر من ناحيتها لن تقبل بأي 

ً
في الملف الفلسطيني وداخليا

تنازل يهدد ســــــــيادتها أو مكانتها في المجتمــــــــع الدولي، ألن أي 
تنازل من هذا النوع ســــــــيكون خطوة أولى في منزلق خطير، ومع 

إدراك ذلك كله يصعب تخيل نهاية لألزمة عبر هذه المبادرة.
، هــــــــو أن يجامل األطراف ترمب 

ً
أقصــــــــى ما يمكن توقعه إيجابيا

عبر مبــــــــادرات محدودة من كل طرف في اتجاه الحل، ولكن هذه 
 ســــــــتكون مؤقتــــــــة، كما كان الحــــــــال حين قبلت 

ً
المبــــــــادرات غالبا

الســــــــعودية إجــــــــراء اتصال بيــــــــن ولي عهدها وســــــــمو أمير قطر، 
ثــــــــم افتعلت خالل ســــــــاعات أزمة جديدة للتملص من اســــــــتكمال 
المبادرة، ترمب من ناحيته ال شك أنه سيضغط بقوة للحصول 
 يعتمد 

ً
 أنه ليس حليفا

ً
علــــــــى تنازالت، ولكن األطراف تعلم جيــــــــدا

يعــــــــرف قواعــــــــد  عليــــــــه، وال 
اللعبة بشــــــــكل جيــــــــد، أو على 
األقــــــــل ال يريــــــــد العمــــــــل بها، 
لذلــــــــك سيســــــــهل إرضــــــــاؤه 
دون تنازالت شــــــــاملة، األزمة 
بحاجــــــــة إلى تغييــــــــر جذري 
في الــــــــرؤى السياســــــــية لدى 
الحصار، من سياســــــــة  دول 
االبتزاز وفرض الوصاية، إلى 
القبول بالســــــــعي المشــــــــترك 

نحو المصالح الوطنية. 
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