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على الغالف

«مباراة القرن» في شرق آسيا

مقالة

ترامب وكيم :ماذا بعد «اللحظة التاريخية»؟
«لحظة تاريخية» جمعت بين دونالد
ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة.
الرجالن اللذان وقفا وجهًا لوجه ،للمرة
األولى في تاريخ العالقات األميركية
– الكورية الشمالية ،تصافحا وتبادال
االبتسامات العريضة ،قبل أن ينزويا في
محادثات مغلقة أفضت إلى التوقيع
على «وثيقة شاملة» ،تهدف إلى فتح
«صفحة جديدة» ،ال تزال تداعياتها
الجيوسياسية مرتبطة بالكثير من
المفاصل المعقدة على مسار «السالم
النووي» في شبه الجزيرة الكورية،
ّ
والمعبد بالكثير من األلغام
وسام متى
ّ
بــدا املشهد استثنائيًا أمــس ،حتى إن
ّ
ليتخيله قبل أشهر خلت.
أحدًا لم يكن
الـصـحــافـيــون املـحـتـشــدون أم ــام فندق
«كابيال» السنغافوري ،واملاليني الذين
ت ـسـ ّـمــروا أم ــام شــاشــات الـتـلـفــزة حــول
العالم ،بذلوا كل ما في وسعهم حتى
ال يفوتهم ّ
أي تفصيل .هو اللقاء األول

الــذي يجمع رئيسًا للواليات املتحدة
بزعيم كوري شمالي ،في مسعى لحل
مــا يمكن وصـفــه بالتركة األخـيــرة في
«الحرب الباردة» بنسختها األميركية
– السوفياتية.
هذا الشغف في تتبع مجريات املشهد
الـ ـسـ ـنـ ـغ ــاف ــوري لـ ــم ت ـق ـت ـص ــر أس ـب ــاب ــه
عند كثيرين على الـحــدث السياسي،
فـنـجـمــا ال ـل ـق ــاء رج ـ ــان اس ـت ـث ـنــائ ـيــان،
تجمعهما أش ـيـ ٌ
ـاء كـثـيــرة ،ب ــدءًا بنزعة
«ال ـج ـن ــون» ،مـ ــرورًا بـعـشــق الــرفــاهـيــة،
ً
وص ــوال إلــى التشابه فــي «خــط الـيــد»؛
تفرقهما أشـيــاء أكـثــر ،ابـتـ ً
بقدر مــا ّ
ـداء
بـتــركــة ال ـح ــرب ال ـكــوريــة ال ـتــي ال ت ــزال
رس ـم ـي ــا ت ـع ـي ــش فـ ــي ح ـ ــال «الـ ـه ــدن ــة»
الـثــابـتــة وال ـه ـشــة م ـعــا ،وان ـت ـهـ ً
ـاء بتلك
الريبة املتبادلة ،التي دفعت بالزعيم
الـ ـك ــوري وشـقـيـقـتــه ال ـن ــاف ــذة لـلــذهــاب
إلــى سنغافورة بطائرتني مختلفتني
تـحـسـبــا ألي «كـ ــارثـ ــة» ،وال ـت ــي تجعل
اليوم ّ
أي حديث عن «صفحة جديدة»
ب ــن واش ـن ـط ــن وب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ مـلـيـئــا
ب ــال ـش ـك ــوك ،فـ ــي ظـ ــل ت ـ ـجـ ــارب طــوي ـلــة
ومـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــرة ،ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز م ـ ـيـ ــدان ـ ـهـ ــا شـ ــرق
آس ـيــا ،وإدراك واض ــح لـقــواعــد اللعبة
الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ب ـكــل
تـع ـق ـيــداتـهــا وم ـصــال ـح ـهــا املـتـنــاقـضــة
آن واحد.
واملتقاطعة في ٍ
عـلــى ه ــذا األسـ ــاس ،ال يمكن التسليم

وثيقة التفاهم
يعلن الرئيسان دونالد ترامب وكيم جونغ أون ما يلي:
 1ـ تتعهد الدولتان بإقامة عالقات جديدة وفقًا لرغبة شعبي البلدين في السالم واالزدهار.
2ـ ـ الواليات املتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية ستوحدان جهودهما من أجل إقامة نظام
دائم ومستقر للسالم في شبه الجزيرة الكورية.
 3ـ مؤكدة مجددًا على إعالن بانمونجوم في  27نيسان  ،2018تتعهد جمهورية كوريا الشعبية
الديموقراطية العمل نحو نزع السالح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.
 4ـ تتعهد الواليات املتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية العثور على رفات أسرى الحرب
واملفقودين واإلعادة الفورية ملن يتم تحديد هوياتهم.
إقرارًا منهما بأن ّ
القمة بني الواليات املتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية للمرة األولى في
ّ
التاريخ هو حدث ذو أهمية كبرى فهو يطوي صفحة عقود من التوتر والعداء بني البلدين ويبشر
بمستقبل جديد ،يتعهد الرئيس ترامب والرئيس كيم جونغ أون بتطبيق مواد هذا البيان املشترك بشكل
كامل.
تتعهد الواليات املتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية إجراء محادثات للمتابعة في أقرب
فرصة يقودها وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ونظير رفيع املستوى من جمهورية كوريا
الشعبية الديموقراطية لتطبيق نتائج القمة بني البلدين.

ّ
بــأن املصافحات املـتـكــررة بــن دونالد
ترامب وكيم جونغ أون ،واالبتسامات
الـ ـ ـع ـ ــريـ ـ ـض ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ارت ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــت ع ـل ــى
وجهيهما ،أو حتى «الوثيقة الشاملة»
التي يمكن تلخيصها بعبارة «التفكيك
ال ـن ــووي مـقــابــل الـضـمــانــات األمـنـيــة»،
مــؤشــر على انـقــاب جيوسياسي في
العالقة بــن الـشــرق اآلسـيــوي والغرب
األم ـيــركــي .فــاألل ـغــام ال ـعــابــرة للحدود
ال تــزال كثيرة ،ومنسوب «عــدم الثقة»
ّ
ب ــدون ــال ــد تـ ــرامـ ــب فـ ــي تـ ــزايـ ــد م ــط ــرد،
وال ـشــواهــد كـثـيــرة عـلــى ذل ــك ،ب ــدءًا من
ً
إيـ ــران ،م ــرورًا بفلسطني ،وص ــوال إلــى
«قمة السبعة» قبل أيام.
ّ
م ــع ذلـ ــك ،فـ ــإن ث ـمــة كـ ـ ّـوة فـتـحــت أمــس
ّ
في الـجــدار ،بعدما مهدت لها سلسلة
ت ـحـ ّـركــات أمـيــركـيــة ـ ـ ك ــوري ــة شـمــالـيــة،
فــي خضم التوتر ال ــذي أرخ ــى بظالله
ع ـل ــى خ ــط واش ـن ـط ــن – ب ـي ــون ــغ يــانــغ
م ـ ـنـ ــذ وص ـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب إل ـ ـ ـ ــى الـ ـبـ ـي ــت
األبـيــض ،وال ــذي بلغ ذروت ــه حــن فـ ّـرغ
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي وغــري ـمــه ال ـكــوري
ال ـش ـم ــال ــي ش ـح ـنــات ـه ـمــا ذات ال ـتــوتــر
العالي ،تفاوتت أشكالها بني التهديد
بالقصف املـتـبــادل ،والـتـبــاهــي بحجم
«الزر النووي» األحمر الذي يمتلكه كل
منهما.
خ ـل ــف هـ ـ ــذا «الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــون» ،ال ـ ـ ــذي جـعــل
الـ ـع ــال ــم ،أو ع ـل ــى األق ـ ــل ج ـ ــزءًا واس ـع ــا
م ـن ــه ،ي ـح ـبــس أنـ ـف ــاس ــه ،وهـ ــو يـتــرقــب
ّ
الكيمية
جنوح الهستيريا الترامبية –
ن ـحــو «أب ــوك ــال ـي ـب ــس» الـ ـق ــرن ال ـح ـ ّـادي
والعشرين ،كانت ثمة «طبخة» تحضر
خلف الكواليس ،وعلى الخشبةّ ،
تبدت
مالمح قرب «استوائها» خالل األلعاب
األوملـبـيــة الشتوية الـتــي استضافتها
كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة فـ ــي الـ ـس ــاب ــع مــن
شباط املاضي ،والتي شهدت مشاركة
ن ـ ــادرة لـشـقـيـقــة ال ــزع ـي ــم الـ ـك ــوري كيم
ي ــو ج ـن ــغ ال ـت ــي ك ــان ــت أمـ ــس ش ــاه ــدة،
إلــى جانب وزيــر الخارجية األميركي
مــايــك بــومـبـيــو عـلــى م ـجــريــات توقيع
«الوثيقة الشاملة» ،ومن ثم في الزيارة
التاريخية التي قام بها الزعيم الكوري
الـ ـش ــاب ل ـل ـش ـطــر ال ـج ـن ــوب ــي م ــن شـبــه
ال ـجــزيــرة ف ــي نـيـســان امل ــاض ــي ،والـتــي
جــاءت في خضم اتصاالت ماراثونية
ظـلــت تـجــرى ط ــوال أســابـيــع عـلــى خط
واشنطن – بيونغ يانغ.
كل ما سبق ّ
مهد لـ«اللحظة التاريخية»
يوم أمسّ .
نحى ترامب وكيم الخطاب

ال ـه ـس ـت ـي ــري ج ــانـ ـب ــا ،وت ـ ـصـ ـ ّـرفـ ــا ،كـمــا
ل ـ ـ ــو أن ـ ـه ـ ـمـ ــا ش ـ ـخ ـ ـصـ ــان آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،أو
كأنهما وضـعــا عـلــى وجهيهما قناع
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة« .رج ـ ـ ـ ــل ال ـ ـص ـ ــاروخ
الصغير» الثالثيني توجه إلى «الرجل
املـصــاب بــالـخــرف» السبعيني بفيض
ً
مــن االح ـت ــرام ق ــائ ــا« :سـعـيــد بلقائكم
سيدي الرئيس .الطريق للوصول إلى
ً
هـنــا ل ــم يـكــن س ـه ــا .األح ـك ــام املسبقة
ّ
ال ـقــدي ـمــة وال ـ ـعـ ــادات ال ـع ـت ـي ـقــة شــكـلــت
عقبات كثيرة ،لكننا تجاوزناها كلها
من أجل أن نلتقي اليوم» ،فـ ّ
ـرد األخير
ً
ب ـمــزيــد م ــن اإلط ـ ــراء وال ـت ـف ــاؤل ق ــائ ــا:
«ينتابني شعور عظيم حقًا .سنجري
نقاشًا رائعًا ،وسنحقق نجاحًا كبيرًا.
هــذا شــرف لي وسنقيم صداقة رائعة،
ليس ّ
لدي شك في هذا».
ي ـب ــدو ذلـ ــك كــاف ـيــا ل ـل ـقــول إن اج ـت ـمــاع
الدقائق الثماني واألربعني قد تجاوز
النفسي أم ــام انـطــاق عملية
الـحــاجــز
ّ
سياسية معقدة ،وضعها ترامب قبل
أي ــام فــي إط ــار «الـفــرصــة مل ـ ّـرة واح ــدة»،
ّ
والتي أثمرت تفاهمًا مكتوبًا ،سيشكل
األس ــاس لـلـتـفــاوض املستقبلي ،الــذي
سيكون مسكونًا بشيطان التفاصيل.
ّ
وفـ ــي ال ـع ـم ــوم ،ف ـ ــإن ب ـن ــود الــوث ـي ـقــة ال
ت ـخ ـت ـل ــف فـ ــي جـ ــوهـ ــرهـ ــا ،وحـ ـت ــى فــي
بعض عباراتها ،عن تلك التي توصل
إلـيـهــا ال ـطــرفــان فــي ع ــام  ،1993لجهة
التعهد العام من قبل كوريا الشمالية
ب ــ«ال ـع ـمــل نـحــو ن ــزع ال ـس ــاح ال ـنــووي
بالكامل مــن شبه الـجــزيــرة الـكــوريــة»،
و«توحيد الجهود من أجل إقامة نظام
دائم ومستقر للسالم في شبه الجزيرة
الكورية».
ّ
وم ـ ــع ذل ـ ــك ،ف ـ ــإن ال ـك ـل ـم ــة املـ ـفـ ـت ــاح فــي
ال ــوث ـي ـق ــة امل ــوق ـع ــة ه ــي «ال ـض ـم ــان ــات»
األمـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـه ــد بـ ـه ــا ال ــرئ ـي ــس
األميركي لكي تقدم بيونغ يانغ على
نــزع سالحها الـنــووي ،والتي وصفها
بومبيو ،عشية القمة ،بأنها ستكون
«فريدة ومختلفة».
وإذا ك ــان ــت ت ـلــك «ال ـض ـم ــان ــات» ،الـتــي
ً
يريدها النظام الكوري الشمالي بديال
مــن «ال ـنــووي» لحماية نفسه ،عنصرًا
ج ــدي ـدًا ف ـ ّـي املـ ـف ــاوض ــات ،ع ـلــى الـنـحــو
الـ ــذي يـبــشــر ب ـعــدم ت ـك ــرار الـتـجــربـتــن
الـفــاشـلـتــن ف ــي ع ــام ــي  1994و،2004
ّ ّ
ف ــإن قــلــة تعتقد بــأن عملية التفاوض
ستكون سهلة ،أو أنها ستفضي إلى
تحقيق الـنـتــائــج املــأمــولــة ،وال ـتــي من

االتجاه نحو حلّ ما يمكن وصفه بالتركة األخيرة من «الحرب الباردة» (أ ف ب)

شأنها أن ّ
تغير مــن األف ــق األمـنــي في
ش ـم ــال شـ ــرق آس ـي ــا ب ـش ـكــل م ـمــاثــل ملا
ج ــرى ف ــي أوروب ـ ــا ب ـعــد ان ـه ـيــار ج ــدار
برلني في عام .1989
حتى التجارب التاريخية واملعاصرة
ت ـج ـع ــل ال ـ ـحـ ــذر س ـ ّـي ــد امل ـ ــوق ـ ــف .فـمـنــذ
تسعينيات القرن املنصرم ،كان النكث

الكلمة المفتاح
في الوثيقة هي
«الضمانات» األمنية
التي تعهد بها
الرئيس األميركي

بــال ـت ـع ـهــدات ه ــو ال ـن ـهــج الـ ــذي س ــارت
عليه الــواليــات املـتـحــدة فــي مقاربتها
للملف ال ـك ــوري الـشـمــالــي .أض ــف إلــى
ذلك ،أن استحضار «النموذج الليبي»
م ــن ق ـبــل جـ ــون ب ــول ـت ــون ،ع ـلــى سبيل
امل ـث ــال ،يـثـيــر مــا يـكـفــي مــن الـهــواجــس
إلغـضــاب الـكــوريــن الشماليني ،وعــدم
توقيع «شيك على بياض» لألميركيني
ً
م ــذي ــا ب ـع ـبــارة «نـ ــزع أس ـل ـحــة نــوويــة
كــامــل ويـمـكــن الـتـحـقــق مـنــه وال عــودة
ع ـن ــه» ،وه ــي صـيـغــة ظ ــل ي ـطــالــب بها
األمـيــركـيــون كمظلة للقيام بعمليات
تفتيش.
ّ
وعــاوة على ما سبق ،فــإن الكل ينظر
ال ـي ــوم ب ـعــن ال ـق ـلــق إل ــى م ــدى اح ـتــرام
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ل ـت ـع ـهــدات ـهــا ،بعد
انسحاب تــرامــب مــن االتـفــاق الـنــووي،
وطموحات الهيمنة االقتصادية التي
ّ
املحرك األول واألخير لكل امللفات
باتت
السياسية فــي عـهــده ،بما يعنيه ذلك
من نزعة إلى إلغاء اآلخرين ،بمن فيهم

الحلفاء األوروبيون ،بحسب ما ّ
تبدى
في قمة السبعة في كندا ،على النحو
الـ ــذي ي ـع ــزز ال ـش ـك ــوك ب ـش ــأن خ ـي ــارات
ترامب الكورية الشمالية ،وهو ما جعل
شخصًا مثل السفير األميركي السابق
لــدى روسيا مايكل ماكفول ،يتساءل:
«إذا كــان تــرامــب عــاجـزًا عــن التفاوض
ع ـلــى اتـ ـف ــاق حـ ــول ال ـح ـل ـيــب ،م ــع أحــد
أكثر حلفائنا املقربني ،فكيف سيمكنه
التوصل إلى اتفاق حول نزاع السالح
النووي مع أحد أكبر خصومنا؟!».
ّ
ب ــذل ــك ،فـ ــإن امل ـس ــار ال ــواق ـع ــي الــوحـيــد
بالنسبة إلى الواليات املتحدة وكوريا
الشمالية بقي عملية تفاوضية بإيقاع
«خطوة خـطــوة» ،ما يجعل التوقعات
ب ـشــأن الـنـ ّجــاح أو الـفـشــل ضـمــن إطــار
ح ــذر ومـعــقــد ت ـحـ ّـدث عـنــه نــائــب وزيــر
الخارجية األميركي السابق ريتشارد
ارمـيـتــاج أخ ـي ـرًا حــن ق ــال إن «املـســافــة
بني املكان الذي نحن فيه واملكان الذي
يجب أن نكون فيه تقاس بالسنوات».

تحليل إخباري

أمان إسرائيلية بتفاهم مماثل مع طهران
ٍ
علي حيدر
لم يكن مفاجئًا اهتمام تل أبيب االستثنائي
بـقـمــة س ـن ـغــافــورة .تـصــرفــت كـمــا ل ــو أنـهــا
طرف مباشر معني بنتائجها ورسائلها.
وهــو ما بــرز في مواقف مسؤوليها الذين
ّ
رحبوا بالتفاهم الذي تم اإلعــان عنه ،كما
ّ
ل ــو أن ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ج ــزء م ــن بيئتها
اإلقليمية املباشرة .مع ذلــك ،فإن االحتفال
أو الـتـفــاؤل املـبــالــغ بــه فــي هــذه املــرحـلــة ،هو
مصطنع وتعبير عن أماني أكثر من كونه
ّ
يعبر عن واقــع .فما جــرى هو تفاهم أولي
ما زالت أمامه أشواط طويلة من املفاوضات
حتى يتحقق على أرض الواقع ،مع التأكيد
ّ
على أن التفاهم الذي تم اإلعالن عنه يشكل

خـطــوة بــاتـجــاه الـتــوصــل إلــى اتـفــاق شامل
ومـفـصــل تــم تـحــديــد قــاعــدتــه – ضـمــانــات
مقابل نــزع الـســاح ال ـنــووي .هــذه النتيجة
األول ـي ــة شـكـلــت داف ـع ــا ل ـقــدر م ــن االرت ـي ــاح
وتـعــزيــز اآلم ــال فــي تــل أبـيــب .لكن مشكلة
الـتـقــديــر اإلســرائ ـي ـلــي أي ـضــا أن ــه ق ــد يبالغ
أحيانًا في املسارعة الستنساخ ما جرى
مــع كــوريــا الشمالية لتطبيقه على إي ــران.
وهــو مــا حضر مبكرًا فــي مــواقــف العديد
من املسؤولني الذين ّ
عبروا عن أمانيهم بأن
ً
يكون ذلك مدخال لتكرار النموذج نفسه في
الشرق األوسط.
برز االهتمام اإلسرائيلي بقمة سنغافورة
في مواقف املسؤولني الرسميني واملعلقني،
وسـنـشـهــد خ ــال األي ــام املـقـبـلــة املــزيــد من

التحليالت والقراءات التي يتناولها الخبراء
املـخـتـصــن ،السـتـشــراف م ــدى انعكاسها
على معادالت الصراع في املنطقة .حضرت
القمة فــي مكتب رئـيــس الحكومة بنيامني
نتنياهو الــذي كشفت مـصــادر مــن داخله
عـلــى أن «الــرئـيــس ك ــان يـتــابــع لـقــاء الـقـمــة».
وقبل ذلك ،كان قد أعرب عن أمانيه بنجاح
الرئيس األميركي في مساعيه .وكالعادة
في مثل هــذه املحطات ،عمد إلــى استغالل
ح ــدث الـقـمــة مــن أج ــل مـقــارنـتـهــا ،بــزيــارتــه
األخـ ـي ــرة إل ــى أوروب ـ ـ ــا ،وربـ ــط ب ــن قـضــايــا
ال ـشــرق األق ـصــى واألول ــوي ــات اإلسرائيلية
امل ـت ـص ـل ــة ب ــال ـب ــرن ــام ــج الـ ـ ـن ـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي
والحضور اإليراني في سوريا.
يـنـبــع االه ـت ـمــام اإلســرائ ـي ـلــي بـنـتــائــج ومــآل

املـســار ال ــذي افتتحته قمة سنغافورة من
تقدير مفاده بأن مصلحتها الحيوية تكمن
ف ــي ن ـج ــاح خـ ـي ــارات ت ــرام ــب ال ـت ــي تستند
إلــى سـيــاســة حــافــة الـهــاويــة .وت ــرى أن هــذا
ّ
الـنـجــاح سـيـشــكــل دفـعــا إضــافـيــا للمضي
في السياسة نفسها مع إيران ،وفي مجمل
مـنـطـقــة ال ـشــرق األوس ـ ــط .ويــأم ـلــون أيـضــا
بــأن يساهم ذلــك فــي تعزيز منطقه داخــل
ال ــوالي ــات املـتـحــدة نفسها بـهــدف الـتــرويــج
ملقولة أن سياسة فرض العقوبات القاسية
واعـتـمــاد سياسات أكثر هجومية ،تهدف
إل ــى ت ـعــزيــز الـ ـ ــردع ،ه ــي األج ـ ــدى واألك ـث ــر
مالءمة مع األنظمة املعادية للواليات املتحدة
وإســرائـيــل ،وللتأكيد على أن هـنــاك بدائل
واقعية ،أكثر جدوى وأقل كلفة للنهج الذي

اعتمدته إدارة باراك أوباما.
ّ
تشكل ق ــدرات وعــاقــات كــوريــا الشمالية،
مـصــدر قـلــق فــي تــل أب ـيــب .يـعــود ذل ــك إلــى
كونها تتمتع بعالقات تبادلية مــع طهران
ودم ـش ــق ،وبــالـتــالــي ف ــإن خـضــوعـهــا الـتــام
ملـعــادلــة «الـضـمــانــات مـقــابــل ن ــزع األسلحة
النووية» ،قد ينعكس إيجابًا – من منظور
إسرائيلي – في ساحات أخرى .مع اإلشارة
إلى أن هذا النوع من القضايا لم يطرح في
القمة ولــم يكن حاضرًا في وثيقة التفاهم
التي تم التوصل إليها .لكن تل أبيب تراقب
وتــأمــل بــأن يـكــون السـتـكـمــال املـفــاوضــات
الحقًا ،والتوصل إلى خواتيم ّ
تجسد األمال
اإلسرائيلية ،انعكاساته على العالقات بني
إيران وكوريا الشمالية.

ت ــراه ــن ت ــل أب ـيــب ع ـلــى أن ن ـجــاح إدارة
ترامب في تحقيق إنـجــازات فعلية في
مقابل كوريا الشمالية ،ســوف يساهم
فــي تـفــرغـهــا للملف ال ـن ــووي اإلي ــران ــي.
وعلى األقل سوف يقطع الطريق على أي
تطور دراماتيكي فــي الـشــرق األقصى
ق ــد يـخـطــف اه ـت ـمــام وج ـه ــود ال ــوالي ــات
املتحدة السياسية والعسكرية عن إيران
وس ــوري ــا .مــع ذل ــك ،ف ــإن ه ــذه الــرهــانــات
والتقديرات تستند إلى مضمون محدد
ألي اتـفــاق تفصيلي يتم تطبيقه على
أرض الــواقــع ،وإال فــإن بعض املضامني
قد ترفع من مستوى القلق في تل أبيب،
وتحديدًا في حال لم يتم تطبيقه الحقًا.
وف ــي ح ــال تــراجــع تــرامــب عــن سقوفه

املرتفعة ،ومن ضمنها تجاهل القدرات
الصاروخية في نهاية املفاوضات ،كما
حـصــل حـتــى اآلن فــي الــوثـيـقــة .واألم ــر
نـفـســه يـنـسـحــب ع ـلــى ع ــاق ــات كــوريــا
الخارجية والشرق أوسطية.
م ــن ال ــواض ــح أن إس ــرائ ـي ــل ت ـن ـظــر إلــى
م ـحــادثــات سـنـغــافــورة بـعـيــون إيــرانـيــة
ّ
وتقيمها بمدى انعكاسها في طهران،
وت ـعـ ّـبــر ع ــن مــواقـفـهــا م ــن مضامينها
بخلفيات شرق أوسطية .من هنا ،تأمل
من أن يدفع االتفاق وتنفيذه ،طهران إلى
تغيير قناعاتها والـقـبــول بــالـعــودة إلى
طــاولــة املـفــاوضــات لبحث اتـفــاق نــووي
جديد ،على أسس مغايرة لتلك التي تم
االرتكاز عليها في اتفاق عام .2015

ترامب بعد الرفيق كيم :واآلن إيران
إقناع كيم جونغ أون بتفكيك أسلحته النووية (ال البرنامج النووي برمته) ليس إال
أحد العناوين لتلك المصافحة الحارة مع دونالد ترامب .العنوان الخلفي لــ«قمة
أكثر من مئة دقيقة في
القرن» (على ما عنون به اإلعالم الغربي) اجتماع لم يدم ً
ّ
ّ
سنغافورة ،قد يكون مبالغًا به مقارنة بتواضع ما أنجز فعال إلى حد التساؤل عما إذا
كان السخاء في االبتسامات ليس أكثر من محاولة إلخفاء «عورات» سنغافورة
ال ـصــن» إل ــى الـخـلــف ،وتـقــديــم ال ـشــرق االوسـ ــط .مــا يمكن
وليد شرارة ،محمد بلوط
اآلن الـقــول مــن دون مخاطرة ،إن استراتيجيتها الجديدة
ّ
ّ
تفضي قراءة سريعة ملا تسرب عن االتفاق إلى أنه قد ال تـتـبـلــور م ــن خ ــال تـفـكـيــك م ــا تـبـقــى م ــن االسـتــراتـيـجـيــة
ّ
يكون أكثر من خديعة بالتراضي .كيم جونغ أون يبحث التي تبنتها إدارة الرئيس السابق بــاراك اوبــامــا ،وتصفية
عن إنجاز سريع لتبريد شبه الجزيرة ،وإرضاء الصني ،حسابات املحافظني الـجــدد العائدين الــى قـيــادة السياسة
ودون ــال ــد تــرامــب الـســاعــي لـلـتــوجــه بكليته نـحــو الـشــرق
الخارجية االميركية من خلف الترامبية ،مع صعود قطبها
االوس ــط ...وإي ــران ،إذ لم يــرد في االتفاق ســوى الحديث
جــون بولتون إلــى مستشارية األمــن القومي ،أو املسيحية
عن نزع األسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية .فال
جواب عن مصير برنامج إنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم ،الصهيونية التي تقف في ظالل ترامب من خالل نائبه مايك
قــاعــدة ديـمــومــة أي بــرنــامــج تـسـلـحــي ،فـيـمــا ك ــان مثيله بنس.
اإليراني موضع تفكيك منهجي تحت رعاية الصني ،وال ك ــان أوبــامــا قــد جـعــل مــن االس ـت ــدارة نـحــو آسـيــا واح ـتــواء
شيء عن املنظومة الصاروخية الكورية العابرة للقارات ،الصني أولوية إدارته .أكثر من مفكر استراتيجي اجتمعوا
ً
والتي هي أهم بكثير من البرنامج اإليراني على مستوى إللهام التوجه األوبامي نحو «الصني أوال» وقبل أي دائرة
املــدى والشحنات ،بعشرات املــرات .ولــم يطلب األميركي جيواستراتيجية أخ ــرى :زبغنيو بريجنسكي مستشار
م ــن الـ ـك ــوري تـسـلـيــم أي وث ــائ ــق أو ال ـك ـشــف ع ــن حجم األم ــن الـقــومــي إلدارة جيمي ك ــارت ــر ،بــرنــت سـكــوكــروفــت
برنامجه ال ـنــووي بعكس طـهــران الـتــي سلمت وثائقها م ـس ـت ـشــار االمـ ــن ال ـق ــوم ــي ف ــي إدارة جـ ــورج ب ــوش االب،
كــامـلــة إل ــى مفتشي وكــالــة الـطــاقــة الــدول ـيــة .ول ــم ي ــرد في ريـ ـتـ ـش ــارد ه ـ ــاس رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة
االتـفــاق أي تفصيل عن عودتهم إلــى عملهم في كوريا االميركية .تقاطع دعوات الثالثي إلى االعتدال في التركيز
الشمالية ،كما لم يتحدث أحد عن وقف التجارب النووية ،على الـشــرق االوس ــط ،وأن ــه ينبغي على الــواليــات املتحدة
ولو أن بيونغ يانغ كانت قد دمرت مواقعها أمام الصحافة أن تــركــز على قضايا الـعــالــم االخ ــرى ،وتجعل مــن بينها
الـغــربـيــة ،كـمــا أن أح ـدًا لــم يـشـتــرط أي ج ــدول زمـنــي في أولوية استراتيجية ،من بينها الصني .وعندما اندفع أوباما
تصريحات سنغافورة ،وال في منت االتفاق ،فيما تزدحم لوضع حد ألزمة النووي اإليراني ،التي اختلقتها الواليات
آالف الصفحات فــي اتـفــاق فيينا اإليــرانــي ،بااللتزامات املتحدة نفسها ،وقفت اعتبارات كثيرة وراء توقيعه اتفاق
حتى عام .٢٠٢٥
الــرابــع عشر مــن تـمــوز  ،٢٠١٥ومــن بينها مــن دون شك،
ّ
لن يضيع الرئيس األميركي وقت من تساءل عن الغاية قلب الـتــوازنــات فــي إي ــران وتغيير النظام ولكن مــن خالل
من اجتماعه بكيم جونغ أون ،وفي سنغافورة نفسها .الرهان على رفــع العقوبات االقتصادية وإفضائها حكمًا
فمع فــراغ االتفاق من كل تلك العناصر التقليدية لوقف إلى تغليب الرئيس حسن روحاني وجناح االصالحيني في
أي بــرنــامــج ن ــووي ،إال إذا كــان الهدف
الصراع مع املحافظني والحرس الثوري.
ت ـج ـم ـي ــد امل ـ ـلـ ــف ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي،
لكن االعتبار األول ،كان فك االشتباك مع
ومهادنة كيم جونغ اون ،بالتفاهم مع
إي ــران ضــروريــا فــي لحظة تــراجــع قــدرة
ّ
الصني ،من أجل التفرغ ملواجهة طهران،
رمم بولتون كل
واشنطن عــن إدارة عــدة نــزاعــات عاملية
إذ ربـ ــط دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ــي مــؤتـمــره
الـصـحــافــي عـلــى ال ـفــور بــن «إن ـج ــازه» العدة األيديولوجية وإقليمية في آن واحد ،كي تتفرغ ملواجهة
الصعود الصيني الــذي يـهـ ّـدد هيمنتها
الكوري وبني إيران ،واستخلص نتائج للمحافظين الجدد
على «بحيرتها» ،املحيط الـهــادئ ،وعلى
تحييد امللف الـنــووي عليها حتى قبل
األس ــواق اآلسـيــويــة واألوروب ـي ــة ،ومــآالت
أن ي ـج ــف ح ـب ــر ت ــوق ـي ــع ج ـل ـي ـســه فــي
العوملة.
سـنـغــافــورة على االت ـفــاق الــولـيــد« :آمــل
اعتبارات مشابهة قد تسود في خلفية
أنــه فــي الــوقــت املـنــاســب ،بعد أن تكون
العقوبات قد فعلت فعلها ،وهي عقوبات قاسية جدًا ،أن املرونة األميركية تجاه قنابل كيم جونغ أون النووية ،ال
يعود اإليرانيون إلى التفاوض على اتفاق حقيقي ،ألني سيما الدفع إلى تغيير سلوك النظام ،وليس تغييره برمته،
أرغب في أن أكون قادرًا على االتفاق معهم ،لكن األوان لم وهــو مــا يكفي للتعايش مــع «نــوويـتــه» ،مــن دون أنيابها
يحن بعد ...أعتقد أن إيران بلد يختلف ّ
عما كان عليه قبل املسلحة .لكن االعتبار الرئيسي لتلك املرونة هو التفرغ
ثالثة أو أربعة أشهر .ال أعتقد أنهم يهتمون باملتوسط ،مرة ثانية لالستدارة نحو الشرق األوسط ،ال سيما إيران.
وال بما يجري في سوريا ،كما كانوا يفعلون بثقة كاملة .ولـيــس س ـرًا أن الـعــودة إلــى التركيز على الـشــرق األوس ــط،
ال أعتقد أنـهــم مــا زال ــوا يتمتعون بنفس الثقة بالنفس وإي ـ ــران ،مــرجـعـهــا تـلــك ال ـع ــودة املـظـفــرة لـقـطــب املحافظني
اليوم».
الجدد جون بولتون وتسلمه االمن القومي لرئيس من دون
ّ
يمكن إي ــراد الئـحــة طويلة مــن الـتـســاؤالت عــن دواف ــع تلك بوصلة .رمــم بولتون كــل الـعــدة األيديولوجية للمحافظني
املرونة الترامبية في التعامل مع النووي الكوري .ولكن ما الجدد ،ونفض عنه غبار واليتني متتاليتني ألوباما ،وعاد
باراك أوباما التفكير في أن السيطرة الكاملة على الشرق األوســط هي
يتقدم منها هو مواصلة تفكيك كل ما صنعه ّ
أولوياته
م
سل
في الداخل والخارج .تفكيك إرث السلف وقلب
املدخل لترميم التراجع األميركي في ظل أوباما ،وترسيخ
االستراتيجية رأســا على عقب ،هي الوجهة الوحيدة التي
السيطرة على العالم .وعلى هــذا االســاس قـ ّـدم املحافظون
ّ
قد تستحق وصفها بالثبات ،وما يمكن أن يشكل عقيدة
الجدد الحرب على العراق ضرورة حيوية للواليات املتحدة،
الرئيس دونالد ترامب ،إذا ما صح القول بعقيدة ما لترامب،
من فرط ما توالى من انقالبات على إنضاج استراتيجية وسـ ّـوقــوهــا كخيار ال بــد منه إلدام ــة االمـبــراطــوريــة .يسلم
واض ـحــة ل ـهــذه اإلدارة فــي ف ـتــرة قـيــاسـيــة فــي قـصــرهــا لم ترامب لهذا الفريق قيادة السياسة الخارجية ،ألنه ال يزال
تتجاوز العام السياسي الواحد ،ومن فرط التناقض الواضح يرى كما عشية حرب العراق ،ويتفق معه أن الشرق األوسط
فــي مقاربتها لسياسة تــزعــم الـحــد مــن انـتـشــار االسلحة هو البطن الرخو للنظام الــدولــي ،ويمكن تحقيق إنجازات
النووية بــن مقلبها الـكــوري «الـتـفــاوضــي» ،ونبش فــؤوس واختراقات كبيرة فيه ،خصوصًا مع انهيار النظام االقليمي
الـحــرب وإط ــاق صيحاتها املجنونة ،فــي مقلبها اإليــرانــي العربي .كما يتفق معه باالعتقاد ،وهو يلغي االتفاق النووي
مع إيــران ويتحدى األســرة الدولية ،أن املواجهة مع إيــران،
والشرق أوسطي.
نزعم أن االشكالية الحقيقية بالنسبة إلى اإلدارة األميركية املحاطة بحلفاء واشنطن في الخليج ،أسهل من املواجهة مع
في سنغافورة ليست االنتشار النووي وال الحد منه أينما كوريا الشمالية التي يلوح شبح الصني خلفها في ّأي خيار
كان وبأي ثمن ،بل ترتيب األولويات مجددًا ،ودفع «احتواء يتجاوز خيار سنغافورة.

