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تقرير

حـتــى إن س ـفــراء هــا جــالــوا فــي أروق ــة
الكونغرس إلقناع أعضائه بأهميته.
ومن هذا املنطلق ،يؤكد سفير االتحاد

األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ــدى واش ـ ـن ـ ـطـ ــن دي ـف ـي ــد
ســول ـي ـفــان ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع صحيفة
«ذي أت ــان ـت ــك» أن «رف ـ ــض الــرئ ـيــس

األم ـي ــرك ــي ال ـت ـصــديــق ع ـلــى االت ـف ــاق،
سـ ـيـ ـك ــون لـ ــه ت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ــراءات
الواليات املتحدة املتعلقة به ،وليس
على االتفاق بحد ذاتــه» .ويضيف أن
«االتحاد األوروبــي ،وأعضاءه الـ ،28
ملتزمون بشكل كامل باالتفاق ،وذلك
ط ــامل ــا أن إي ـ ــران ت ـل ـتــزم ب ـمــا يـتـ ّ
ـوجــب
عليها».
ب ــال ــرغ ــم م ـ ّـم ــا تـ ـق ــدم ،تـش ـيــر صحيفة
«فايننشل تــايـمــز» البريطانية ،إلى
أن األوروبيني قد يحاولون مساعدة
ترامب ،ويسعون إلى تشديد القيود
ض ـ ـمـ ــن االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ال ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،ورب ـ ـمـ ــا
يــدف ـعــون بــات ـجــاه إج ـ ــراء مـفــاوضــات
نـ ــوويـ ــة خ ـ ــارج االتـ ـ ـف ـ ــاق .بــري ـطــان ـيــا
تحدثت عن أساليب تسمح بتطبيق
االتـ ـف ــاق بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى ن ـهــج أكـثــر
قـســاوة ،بينما اقترحت فرنسا البدء
بمفاوضات تابعة لــاتـفــاق ،فــي عام
 ،2025أي عندما يحني تطبيق آخر
بـ ـن ــوده ،وبــال ـتــالــي إحـ ــال إي ـ ــران من
بقية القيود.
أمـ ـ ــا االح ـ ـت ـ ـمـ ــال اآلخ ـ ـ ــر األك ـ ـثـ ــر ق ــرب ــا
للواقع ،حاليًا ،فيمكن رسمه ً
بناء على
نـظــريــة أن األوروبـ ـي ــن ق ــد ي ـت ــرددون
في اإلقــدام على أي خطوة ،ذلــك أنهم
أع ـل ـنــوا عــن ت ـحـ ّـرك وج ـهــود للحفاظ
ع ـلــى ت ـجــارت ـهــم ف ــي إي ـ ــران ،ف ــي حــال
قيام الــواليــات املتحدة بــإعــادة فرض
عقوبات يمكن أن تؤثر عليهم .وأكدوا
أنهم سيتابعون العمل باالتفاق مع
مــوس ـكــو وب ـك ــن وط ـ ـهـ ــران ،ف ــي حــال
انسحاب واشنطن.

ّ
برلين :سياسات ترامب تشكل خطرًا كبيرًا
ّ
رجح وزير الخارجية األملاني ،سيغمار غابرييل ،انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي مع إيران ،األسبوع
ّ
املقبل ،معتبرًا أن سياسات الرئيس دونالد ترامب تشكل خطرًا كبيرًا .وفي فعالية لحزبه االشتراكي الديموقراطي
قال غابرييل« :من املحتمل أن تعلن الواليات املتحدة انسحابها من االتفاق النووي مع إيران األسبوع املقبل ،وهذا
يمثل لي قلقًا كبيرًا» .وتابع أن الحكومة األملانية ستبذل قصارى جهدها حتى تبقى الواليات املتحدة ملتزمة
باالتفاق النووي .ووصف غابرييل سياسة ترامب بـ«الخطر الكبير» ،موضحًا أن هذا األخير «واملحيطني به يرون
العالم ساحة قتال ،البقاء فيها لألقوى» .وقال إن «هذا يعني أنهم استبدلوا سيادة القانون بقانون األقوى ،ما يمثل
خطرًا بالنسبة إلى أملانيا ،ألنه ّ
يغير العالم».
(األخبار)

وبــال ـف ـعــل ،ات ـخــذ االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
خطوات لحماية أعماله من أي خطوة
أميركية ،ذلــك أن مسؤوليه يدرسون
ُ
إجراءات استخدمت في عام  1990من
أجــل تحصني الـشــركــات واألفـ ــراد من
العقوبات األميركية« .ليس ّ
لدي شك
بأنه إذا أصبح هذا السيناريو واقعًا،
ف ـ ــإن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي س ـي ـت ـحــرك
لحماية املصالح الشرعية لشركاته»،
قـ ــال سـفـيــر االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي لــدى
واشنطن ديفيد سوليفان.
أم ــا مــا يحضر فــي ذهــن ه ــؤالء ،فهو
أن ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ق ــد تجعل
م ــن الـسـهــل بــالـنـسـبــة إل ــى شــركــاتـهــم
الـتـنــافــس ف ــي إي ـ ــران« .عـ ــدم تصديق
ال ــوالي ــات املـتـحــدة لــن يـنـهــي االتـفــاق
بــال ـضــرورة ،فـقــط ،ال ــوالي ــات املتحدة
لـ ــن تـ ـك ــون ج ـ ـ ــزءًا م ـن ــه ف ـ ـقـ ــط» ،ي ـقــول
روبـ ـ ـ ـ ـ ــرت ل ـ ـي ـ ـت ـ ــواك ،ع ـ ـضـ ــو م ـج ـلــس
األمـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ف ـ ــي عـ ـه ــد ال ــرئ ـي ــس
األس ـبــق بـيــل كلينتون والـخـبـيــر في
األم ــن ال ــدول ــي فــي معهد «وودوورد
وي ـل ـس ــون» لـشـبـكــة «س ــي ان اس بي
س ــي» .ويـضـيــف أن «األوروبـ ـي ــن لن
يعودوا إلى العقوبات بهذه السرعة»،
موضحًا أنــه «إذا كــان ذلــك يعني أن
تتمكن إيرباص من دحر بوينغ ،فهم
سيكونون مسرورين بذلك».
مــع ذلــك ،لــن يعدم الرئيس األميركي
وس ـي ـلــة ،وس ـي ــواص ــل ط ــرق األب ـ ــواب،
ً
انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن الـ ـك ــونـ ـغ ــرس وص ـ ــوال
إل ــى األمـ ــم امل ـت ـح ــدة .وف ـي ـمــا م ــن غير
املتوقع أن ينال األجــوبــة التي يريد،
يـبـقــى م ــن امل ــؤك ــد أن خ ـطــوتــه ،مهما
ك ــان ــت ،سـتــؤتــي م ــزي ـدًا م ــن الـفــوضــى
فــي الـعــاقــة مــع إيـ ــران ،وم ــع حلفائه
األوروبيني.
وبـ ـ ـم ـ ــا أن ع ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــه،
ب ـمــن فـيـهــم وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ريـكــس
ت ـي ـلــرســون ووزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع جــايـمــس
مــاتـيــس وغـيــرهـمــا ،يــدعـمــون اإلبـقــاء
على االتفاق ،فقد نصحوه بالتصديق
عـلـيــه ،طــاملــا أن املــراج ـعــة السياسية
تجاه إيران ال تزال سارية.
من هنا ،تنقل صحيفة «وول ستريت
ج ـ ــورن ـ ــال» ع ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول ك ـب ـي ــر فــي
اإلدارة األميركية قــولــه إن تــرامــب لم
يتخذ قــرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كان
ّ
سيصدق على التزام إيــران باالتفاق
ّ
النووي ،لكنه قرر اتباع استراتيجية
ملواجهة برنامج إي ــران الـصــاروخــي،
والحرس الثوري.

ـهة االستفتاء
الـحـكــومــة االت ـح ــادي ــة ح ـص ـرًا ف ــي ما
يتعلق باملنافذ ال ـحــدوديــة ،وإغــاق
جميع املنافذ مع هاتني الدولتني إلى
ّ
حني تسلم إدارتها من قبل الحكومة
ـاف «كــل
االت ـح ــادي ــة» ،إل ــى جــانــب إي ـ ّقـ ً
ـاصــة التي
التعامالت التجارية ،وخـ
تتعلق بـتـصــديــر الـنـفــط وبـيـعــه ،مع
اإلقليم ،على أن يتم التعامل في هذا
امللف مع الحكومة االتحادية حصرًا».
ويقابل التهويالت الـبـغــداديــة بــرود
كردي ،ودعوات البرزاني إلى ضرورة
حل األزمة عن طريق الحوار ،إذ أعرب
أمـ ــس ،ع ــن «ج ــاه ــزي ــة أرب ـي ــل إلط ــاق
ـدات مفتوحة
ح ــوار مــع بـغــداد بــأجـنـ ٍ
وم ــن دون ش ــروط مـسـبـقــة» ،م ـشـ ّـددًا
ع ـلــى «ضـ ـ ــرورة م ـنــح ال ــوق ــت الـكــافــي
لذلك.
تراجع البرزاني ،قد يوحي بأنه بدأ
بمراجعة حساباته ،إال أن معطيات
عدد من السياسيني العراقيني تشير
ٍ
الى أن الرجل يعمل على ّ«استيعاب
ف ـ ـ ــورة بـ ـ ـغ ـ ــداد ،ب ـع ــدم ــا ح ــق ــق هــدفــه
بـ ــإجـ ــراء االس ـت ـف ـت ــاء م ـل ـ ّـوح ــا بـعـصــا

االن ـف ـص ــال س ــاع ــة م ــا يـ ـش ــاء» .وق ــال

معركة غربي األنبار
ستكون آخر مواجهات
العراق ضد «داعش»

ال ـب ــرزان ــي خ ــال اسـتـقـبــالــه وفـ ـدًا من
«االتحاد األوروبــي» برئاسة سفيره
الـجــديــد ل ــدى ال ـع ــراق رامـ ــون بليكو،
إن «ال ـحــوار وح ــده قــد يحل املشاكل
القائمة بــن أربـيــل وب ـغــداد» ،واصفًا
االس ـت ـف ـتــاء ب ــأن ــه «ت ـع ـب ـيــر ع ــن إرادة
الشعب».
الحوار ،الذي يرفضه العبادي
خيار
َ
م ـ ــا ل ـ ــم ُيـ ـ ـل ـ ــغ االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء ،ي ـ ـبـ ــدو أن
ب ـع ــض ال ـس ـي ــاس ـي ــن ي ـع ـم ـل ــون عـلــى
تعبيده ،وذلك بتأكيد رئيس البرملان
العراقي سليم الجبوري ،العائد من

لـقــاء الـبــرزانــي ،الفـتــا إلــى أن «نتائج
إي ـجــاب ـيــة تـتـعـلــق ب ــزي ــارت ــه لــإقـلـيــم
ستكشف قريبًا» .وأضاف «سنكشف
ل ـكــم قــري ـبــا ع ــن ال ـن ـتــائــج اإلي ـجــاب ـيــة
عــن كــل الـتـفــاصـيــل ،لكني أريــدكــم أن
تطمئنوا الــى أنــه ال مساومة مطلقًا
ع ـل ــى وحـ ـ ــدة ال ـ ـعـ ــراق م ـه ـمــا حـ ــدث»،
متابعًا «سنحصد نتائج هذا الحوار
عما قريب بطريقة تجنبنا االحتراب
الداخلي ،وتضعنا على جــادة الحل
الناجز».
أمــا مــواقــف األم ــن الـعــام لـ«عصائب
أهل الحق» قيس الخزعلي ،النارية،
فإنها انـعـكـ ٌ
ـاس لتوجهات «الـحــرس
ال ـثــوري» اإليــرانــي فــي معالجة أزمــة
ّ
كردستان ،إذ أكد رفض «العصائب»
ّ
القاطع لالستفتاء ،مؤكدًا أن «الحشد
لن يمنعه أحــد من دخــول أي منطقة
عــراق ـيــة ،وسـيــأتــي ي ــوم قــريــب يدخل
كركوك مع الجيش واملناطق املتنازع
ع ـل ـي ـهــا» .ودافـ ـ ــع ال ـخــزع ـلــي ع ــن حق
الـحـكــومــة املــركــزيــة فــي إرس ــال قــوات
عسكرية إلى املناطق املتنازع عليها،
مبينًا أن «من حق الحكومة االتحادية

نشر قواتها بحسب الــدسـتــور ،وأي
ق ـ ّـو ٍة تقف فــي وجــه ال ـقــوات العراقية
تواجه بالضرب».
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،ومـ ـ ــع اس ـت ـك ـم ــال الـ ـق ــوات
األمنية العراقية و«الحشد» عمليات
«تطهير قـضــاء الـحــويـجــة» ،تمهيدًا
لعودة النازحني إليها ،فــإن الوجهة
امل ـق ـب ـلــة ل ـل ـق ــوات س ـت ـكــون ال ـص ـحــراء
ال ـغ ــرب ـي ــة والـ ـش ــري ــط الـ ـ ـح ـ ــدودي مــع
س ـ ــوري ـ ــا ،عـ ـل ــى أن تـ ـك ــون «املـ ـع ــرك ــة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة» ،ب ــوص ــف الـ ـقـ ـي ــادي فــي
قـ ـ ــوات «الـ ـحـ ـش ــد» واملـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
«العصائب» جواد الطليباوي.
وقال الطليباوي في حديث صحافي
إن «قـ ـ ــوات ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي ،وبـعــد
تحريرها مع القوات األمنية لقضاء
بشكل
الحويجة مــن سيطرة داعــش
ٍ
ّ
ك ــام ــل ،س ـتــت ـجــه إلـ ــى ق ـض ــاء ال ـقــائــم،
غــربــي األن ـب ــار وال ـشــريــط ال ـح ــدودي
مع سوريا» ،معتبرًا أن «معركة غرب
األنبار هي آخــر املعارك ضد داعــش،
ل ـي ـك ــون ب ـع ــده ــا ال ـ ـعـ ــراق خ ــال ـي ــا مــن
التنظيم تمامًا».
(األخبار)

األزمة بين أنقرة
وواشنطن تتدحرج:
تعليق متبادل
للتأشيرات
في فصل جديد من فصول األزمة
الدبلوماسية التي عصفت بالعالقات
األميركية  -التركية ،طالبت أنقرة واشنطن
بإعادة النظر في قرارها وقف منح التأشيرات
للمواطنني األتراك ،على خلفية توقيف موظف
في القنصلية األميركية في اسطنبول.
وبعد يوم من إعالن السفارة التركية في
واشنطن تعليق إجراءات منح التأشيرات
للمواطنني األميركينيّ ،
ردًا على قرار أميركي
مماثل ،استدعت وزارة الخارجية التركية،
أمس ،مستشار السفارة األميركية في أنقرة
فيليب كوسنت ،وأبلغته «تطلعها إلى تراجع
واشنطن عن قرار التعليق».
وأعلنت السفارة التركية في واشنطن ،أول
من أمس ،تعليق إجراءات منح التأشيرات
للمواطنني األميركيني «في جميع بعثاتنا
في الواليات املتحدة بشكل فوري ،بهدف
تقليص عدد الزوار إلى أدنى حد في سفارتنا
وقنصلياتنا» ،مشيرة إلى أن «األحداث التي
وقعت مؤخرًا دفعت الحكومة التركية إلعادة
تقييم تعهدات حكومة الواليات املتحدة تجاه
أمن موظفي ومقار البعثات الدبلوماسية
التركية».
وجاء بيان السفارة التركية كنسخة طبق
األصل عن بيان كانت قد أصدرته سفارة
املتحدة في تركيا قبل ساعات ،قالت
الواليات
ّ
فيه إنها ستعلق منح التأشيرات في مقرها
وجميع القنصليات في البالد ،بعدما «دفعت
األحداث األخيرة الحكومة األميركية إلعادة
تقييم التزام أنقرة بأمن البعثة األميركية
وأفرادها».
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من صدور
حكم قضائي تركي باعتقال وتوقيف موظف
يعمل في قنصلية الواليات املتحدة في أنقرة،
ّ
«التجسس،
ُيدعى متني طوبوز ،بتهمة
والسعي إلطاحة الحكومة التركية ،والتعامل»
مع مجموعة الداعية االسالمي املقيم في
الواليات املتحدة فتح الله غولن ،الذي تتهمه
أنقرة بتدبير االنقالب الفاشل.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش
ّ
أوغلو قد أكد «وجود أدلة خطيرة ضد موظف
القنصلية األميركية» ،في حني كشفت
وسائل اإلعالم التركية أنه «بعد التحقيقات،
تبي للنيابة العامة ارتباط طوبوز ّ
ّ
باملدعي
العام السابق الفار زكريا أوز ،ومديري شرطة
سابقني ،يشتبه في انتمائهم إلى منظمة فتح
اإلرهابية».
الله غولن
ّ
من جهتها ،حذرت واشنطن من تداعيات
االعتقال على «العالقة املستمرة منذ وقت
طويل» بني الحليفني في حلف شمال
االطلسي (الناتو) ،مؤكدة أن التهم املوجهة
للموظف «ال أساس لها».
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب)
جاء بيان السفارة التركية كنسخة طبق األصل
عن بيان سفارة واشنطن (أ ف ب)

