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العالم

على الغالف
ّ
سيتسمر العالم أمام الشاشات لمشاهدة أحد أهم الخطابات التي يلقيها دونالد
ألول مرة،
ترامب .قريبًا ،سيعلن هذا األخير قراره بشأن التزام بالده باالتفاق النووي مع إيران .وفيما
تفيد التسريبات بأنه سيرفض التصديق عليه ،هذه المرة ،إال أن ذلك ال يعني خروج بالده ،نهائيًا
وبهذه السهولة ،من االتفاق التاريخي

ترامب أمام امتحان «النووي»:

ّ
ُ
سيناريو الجنون مرجح
إعداد :نادين شلق
ه ــا ه ــو الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ّ
ترامب يشحذ سكينه ،للبدء بتنفيذ
إحــدى أحب املهمات إلى قلبه .خالل
األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة ( 15تـشــريــن
األول) ،سيلقي على مسامع الجميع
خطابًا ّ
ربما يكون األكثر إثــارة بني
ّ
خطاباته ،التي قلما نالت اهتمامًا
مـنــذ تــولـيــه مـنـصـبــه .سيتلو حكمه
ع ـلــى االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،وق ــد يــؤشــر
بــذلــك إل ــى ن ــوع جــديــد مــن السياسة
األم ـيــرك ـيــة ال ـخــارج ـيــة ،وخـصــوصــا
أن خطوته املرتقبة دفـعــت ،بالفعل،
م ـخ ـت ـل ــف األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف املـ ــوق ـ ـعـ ــة ع ـلــى
االتفاق ،إن كانوا حلفاء أو أعداء ،إلى
ّ
دق ناقوس الخطر.
ّ
وفيما ال يزال هناك من يعول على أن
يكتنف عقله نــوع من الحكمة ،التي
يمكن أن تــردعــه عــن تحقيق رغبته
الـ ـت ــي ت ـم ـتــد إل ـ ــى م ــا ق ـب ــل ان ـت ـخــابــه
رئـيـســا ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة ،يتحدث
آخـ ـ ـ ــرون م ـم ــن هـ ــم ع ـل ــى درايـ ـ ـ ــة بـمــا
ي ـجــول فــي ذه ـنــه ،عــن إص ـ ــراره على
إيقاف العمل بهذا االتفاق.
لذا ،يبقى وصف ترامب لالتفاق بأنه
«األسـ ـ ــوأ ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق» ،و«م ـص ــدر
إحـ ــراج ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة» ،ووع ــده
بتمزيقه ،الكلمات املفتاح ألي مقاربة
أميركية حالية لهذا امللف .ولكن هل
سيتمكن من تحقيق وعده بسهولة؟
تشير كــل الــدالئــل إلــى أنــه إذا قــررت

ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج مــن
االتـفــاق ال ـنــووي ،فهي ستفعل ذلك
وحــدهــا .وتذهب معظم التحليالت
إلـ ــى خ ــاص ــة م ـن ـط ـقـيــة ت ـت ـم ـثــل فــي
عدم نية اإلدارة األميركية أن تكون
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي تـ ـخ ــاط ــر ،فـ ــي ه ــذا
امل ـ ـجـ ــال ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن اإللـ ـح ــاح
الذي يظهره ترامب ،والذي يناقض
الواقع واملنطق.
بداية ،من املتوقع أن يرفض الرئيس
ال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ــى االت ـ ـف ـ ــاق ،فـ ــي 15
ّ
يحوله إلى
الشهر الحالي ،على أن
الكونغرس ،الذي سيكون أمامه 60
يــومــا كــي يـطــرح تشريعًا يمكن من
خالله أن «يعيد» العقوبات النووية
على إي ــران .خطوة لــن ّ
تعد انتهاكًا
م ـبــاش ـرًا لــات ـفــاق ،إل ــى ح ــن خ ــروج
الكونغرس ب ـقــراره ،وهــو ُ أمــر دونــه
عقبات كثيرة ،حتى ولــو أخــذت في
الحسبان سيطرة الجمهوريني على
مجلسي النواب والشيوخ.
كل ما يحتاج إليه الرئيس األميركي
هـ ــو ت ـص ــوي ــت ب ـس ـي ــط ب ــاألغ ـل ـب ـي ــة،
م ــا يـعـنــي أن ال ـج ـم ـهــوريــن (الــذيــن
يشغلون  52مقعدًا من  100مقعد في
مجلس الـشـيــوخ) يمكنهم وحدهم
ت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ـصـ ـي ــر االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق .ول ـك ــن
يـبــدو أنـهــم ال يـمـلـكــون الــدعــم الــذي
يحتاجون إليه .وبحسب ما ذكرته
صـحـيـفــة «واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» ،فقد
أكد زعيم الغالبية ميتش ماكونيل
أن ــه ال يــريــد إض ــاف ــة مـســائــل مثيرة

ل ـل ـجــدل ع ـلــى األجـ ـن ــدة الـتـشــريـعـيــة،
وخـصــوصــا مــع اق ـتــراب االنتخابات
النصفية.
ح ـتــى إن عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الــداع ـمــن
لـ ـع ــدم الـ ـتـ ـص ــدي ــق عـ ـل ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق ال
يظنون بأن الواليات املتحدة بحاجة
إلــى إع ــادة فــرض الـعـقــوبــات ،ومنهم
ال ـس ـي ـنــاتــورات ال ـج ـم ـهــوريــون جيف
فليك وجون ماكني وسوزان كولينز،
الذين أعلنوا أنهم غير متأكدين من
تصويتهم على العقوبات ،في حني
ص ـ ّـرح كــل مــن السيناتور ران ــد بــول،
ورئ ـيــس لجنة الـعــاقــات الخارجية
فــي مجلس ال ـنــواب إي ـ ــدوارد رويــس
بــأن ـه ـمــا ال ي ـظ ـنــان ب ــأن ــه ي ـجــب على
ترامب االنسحاب من االتفاق.
ع ـ ــاوة ع ـل ــى ه ـ ـ ــؤالء ،أكـ ــد أحـ ــد أب ــرز

قد يحاول األوروبيون
مساعدة ترامب عبر تشديد
القيود ضمن االتفاق الحالي
ال ـص ـق ــور ال ـج ـم ـهــوريــن امل ـعــارضــن
إلي ــران ،أي الـسـيـنــاتــور تــوم كــوتــون،
أنه على الرغم من دعوته إلى القيام
بـعـمــل ق ــوي ض ــد ط ـه ــران ،إال أن ــه لن
ي ــدف ــع قـ ـي ــادة م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ إل ــى
ال ـق ـيــام بــالـخـطــوة األولـ ــى فــي اتـجــاه
إل ـ ـغـ ــاء االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي .كـ ــوتـ ــون،

كل ما يحتاج إليه الرئيس األميركي هو تصويت بسيط باألغلبية (أ ف ب)
وغ ـ ـي ـ ــره م ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــن ل ــاتـ ـف ــاق
الـنــووي ،يعتقدون بــأن إدارة ترامب
يمكنها استخدام مناوراتها إلقناع
الحلفاء األوروبـيــن باالنضمام إلى
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ف ــي ال ــدع ــوة إلــى
اتـفــاق أقــوى مــع إي ــران .وهــو فــي هذا
املجال ،أشار في خطاب أمام مجلس
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،األس ـ ـبـ ــوع
املــاضــي ،إلــى مـشــروع قــرار قــد يلغي
بنود السنوات األخيرة من االتفاق،
أي رفـ ــع ال ـق ـي ــود ن ـهــائ ـيــا ع ــن بـعــض
ال ـن ـشــاطــات ال ـن ــووي ــة اإلي ــران ـي ــة ،في
عام  ،2025مشيرًا إلى وجــوب إجراء
تفتيش أقـســى للمنشآت اإليــرانـيــة،
وإضافة قيود جديدة على البرنامج
الصاروخي.
وفـيـمــا مــن املـتــوقــع أن يبقى االتـفــاق
ّ
يتحدث كثيرون عن
على ما هو عليه،
أن اإلدارة األميركية تسعى إلى إقناع
ال ـكــون ـغــرس ب ــوض ــع ت ـشــريــع جــديــد،
أو تعديل للقانون السابق ،يتضمن
ع ــدم إج ـب ــار ت ــرام ــب ع ـلــى الـتـصــديــق

على اتفاق يكرهه ،بشكل منتظم .وقد
أشــار كــل مــن وزيــر الخارجية ريكس
تـيـلــرســون ومـسـتـشــار األم ــن القومي
اتش آر ماكماستر ،إلى هذا التعديل،
على هامش جلسات الجمعية العامة
ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،م ــوض ـح ــن أن ـ ــه قــد
ّ
يتضمن تمديد فـتــرة التصديق إلى
أكثر من  90يومًا.
في غضون ذلك ،يبقى الديموقراطيون
معارضني ،بشكل جماعي ،لعقوبات
نــوويــة جــديــدة عـلــى إي ـ ــران .أم ــا هــذه
األخيرة ،التي من املؤكد أنها لن تقبل
بــأي مــن االقـتــراحــات املــذكــورة أعــاه،
ّ
فتتسلح بالدعم األوروبي لالتفاق.
ولكن ،إلى أي مدى يمكنها أن تعتمد
عليه؟
الدول األوروبية املوقعة على االتفاق،
أي ف ــرنـ ـس ــا وأملـ ــان ـ ـيـ ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا،
كانت تضغط على اإلدارة األميركية
وال ـك ــون ـغ ــرس ب ـه ــدف ال ـح ـف ــاظ عـلــى
االتـ ـف ــاق .وه ــي مـثــل إي ـ ــران ،ت ـقــول إن
االت ـ ـفـ ــاق ص ـل ــب وال ي ـم ـكــن ت ـغ ـي ـيــره،

الحدث

ّ
ّ
بغداد تصعد من دون تنفيذ قمة إيرانية ــ عراقية ــ تركية لمواجــ

يقابل التهويالت البغدادية «برود» كردي ،ودعوات
البرزاني إلى حل األزمة بالحوار (أ ف ب)

يبدو حيدر العبادي
غير حاسم في مواقفه
إزاء أزمة «كردستان»،
فهو يواصل إصدار
قرارات تصعيدية ضد
ٍ
حكومة «اإلقليم» دون
التماس الطبقة السياسية
العراقية والعراقيين أي
أثر حقيقي لها .المراوحة
ٍّ
سيدة الموقف اليوم،
تقابلها برودة مسعود
البرزاني في استيعاب
غضب الساسة العراقيين،
وإلزامهم على الحوار
وفق شروطه

ب ــن خـ ـط ــوات ال ـت ـص ـع ـيــد وم ـســاعــي
االس ـت ـي ـع ــاب ،تـ ـ ــراوح بـ ـغ ــداد ـ ـ ـ حتى
اآلن ـ ـ مـكــانـهــا ف ــي مـعــالـجــة أزمـتـهــا
امل ـس ـت ـجــدة م ــع أربـ ـي ــل ،ع ـقــب إجـ ــراء
األخ ـ ـيـ ــرة اس ـت ـف ـت ـ ً
ـاء ل ــان ـف ـص ــال عــن
الـ ـع ــراق ،الـشـهــر امل ــاض ــي .فــالـحــديــث
خطوات تصعيدية ،والتي يذهب
عن
ٍ
ب ـع ـض ـهــا إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد وقـ ـ ــوع م ــواج ـه ــةٍ
م ـس ـل ـحــةٍ ب ــن الـ ـق ــوات ال ـع ــراق ـي ــة من
ج ـ ـهـ ــة ،وق ـ ـ ـ ـ ــوات «ال ـ ـب ـ ـش ـ ـمـ ــركـ ــة» مــن
ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ف ــي امل ـن ــاط ــق امل ـت ـنــازع
ع ـل ـي ـهــا ،يــرت ـبــط ب ـش ـكـ ٍـل م ـبــاشــر في
سياق التنسيق الثالثي بــن بغداد
وط ـ ـهـ ــران وأنـ ـ ـق ـ ــرة ،ب ــاع ـت ـب ــار أن أي
غطاء
مواجهةٍ محتملة بحاجةٍ إلى
ٍ
إق ـل ـي ـمــي يــؤم ـنــه «جـ ـي ــران اإلق ـل ـي ــم».
ه ــذا الـتـنـسـيــق ،الـ ــذي يـسـلــك م ـســارًا
ت ـص ــاع ــدي ــا ب ـش ـك ـ ٍـل ي ــوم ــي ـ ـ ـ م ــا ك ــان
ليحدث لوال خطوة رئيس «اإلقليم»
مـ ـسـ ـع ــود الـ ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي االن ـف ـص ــال ـي ــة،
سـيـكــون أم ــام مــرحـلــة مـفـصـلـيــة ،في
تسريب لصحيفة
األيــام املقبلة ،مع
ٍ
ّ
«ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح» ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،يـ ــؤكـ ــد أن
اجـتـمــاعــا ثــاثـيــا مــرتـقـبــا ستشهده

العاصمة العراقية بغداد».
وملواجهة االستفتاء ،تداعى «جيران
اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم» إلـ ـ ــى ق ـ ّـم ــة ع ــاج ـل ــة تـجـمــع
الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي ح ـســن روح ــان ــي،
والـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي رج ـ ـ ـ ــب ط ـي ــب
أردوغ ـ ــان ،ورئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـعــراقــي
حيدر العبادي ،على أن يكون بندها
ال ــرئ ـي ـس ــي «م ــواجـ ـه ــة االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء».
ّ
هـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ـ ّـمـ ــة ،الـ ـت ــي تـ ــؤكـ ــد مـ ـص ــادر
مطلعة فــي حــديـثـهــا إل ــى «األخ ـب ــار»
انعقادها في بغداد في األيام املقبلة،
ُيـنـتـظــر فــي بـيــانـهــا الـخـتــامــي ُحــزمــة
مــن الـ ـق ــرارات ال ــرادع ــة ل ـل ـبــرزانــي ،إال
أن ع ـ ــددًا م ــن امل ـط ـل ـعــن ع ـلــى ال ــواق ــع
ّ
العراقي ،يؤكدون أن العبادي ـ حتى
اآلن« ،يـ ـ ـن ـ ــاور فـ ــي م ـن ـط ـق ــةٍ م ـي ـت ــة»،
بحيث لــم يتخذ أي خـطــوة حاسمة
فــي سـيــاق ضــرب مـشّــروع الـبــرزانــي،
ـ«شعارات رنانة تخرج بها
مكتفيًا ب
ٍ
حكومته كمحاولة لتخدير الـشــارع
املنتظر ألي خـطــو ٍة تــوقــف البرزاني
عند ّ
حده».
وي ـبــدو أن حـكــومــة ال ـع ـبــادي عــاجــزة
حـ ـت ــى اآلن ع ـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ أي خـ ـط ــو ٍة

«م ــوج ـع ــةٍ » ألربـ ـي ــل ،ع ــدا ع ــن الـحـظــر
ال ـ ـجـ ــوي وال ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـري الـ ـ ـس ـ ــاري ح ــال ـي ــا،
وأعلنت أمس ،عقب اجتماع «املجلس
الــوزاري لألمن الوطني» عن سلسلة
إجراءات «عقابية» ضد حكومة إقليم
ٍ
كردستان ،أبــرزهــا إصــدار «قــرار بأن
ت ـكــون شـبـكــات االت ـص ــاالت الخلوية
ف ــي اإلق ـل ـي ــم ت ـحــت سـلـطــة الـحـكــومــة
االت ـحــاديــة ،ونقلها الــى ب ـغــداد» ،من
دون أن ّ
تحدد آلية تنفيذ هذا القرار،
ّ
سقف زمني له حتى.
أو وضع
ٍ
وأضاف البيان الصادر عن االجتماع
أن امل ـج ـل ــس ت ــاب ــع «رف ـ ـ ــع الـ ــدعـ ــاوى
ملالحقة موظفي الدولة ضمن اإلقليم،
من الذين نفذوا إج ــراءات االستفتاء
املخالفة لقرارات املحكمة االتحادية»،
مشيرًا إلى أن «املجلس يتابع أيضًا،
اإلجــراءات التي تم اتخاذها من ِقبل
ف ــري ــق اسـ ـ ـت ـ ــرداد األم ـ ـ ـ ــوال ال ـعــراق ـيــة
بمتابعة حسابات اإلقليم ،وحسابات
ُ
مسؤوليه ،ممن تــودع أمــوال تصدير
النفط في حساباتهم».
ّ
وأكـ ـ ــد ال ـب ـي ــان أن «ال ـح ـك ــوم ــة طلبت
رسميًا من إيران وتركيا التعامل مع

