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العالم
الحدث

ّ
ّ
أوروبا تحذر واشنطن ّ:إلغاء االتفاق مع إيران يهدد أمنكم وأمن حلفائكم

ّ
ترامب لم يمزق «النووي» ...ويتوعد بالجنون

كما كان متوقعًا ،أدلى
الرئيس األميركي دونالد
ترامب بدلوه ،أمس ،منذرًا
باستراتيجية أميركية جديدة
تجاه إيران .وفيما تبقى
خطوته تجاه «االتفاق
النووي» حاليًا ضمن أروقة
الكونغرس الذي يدرس
كيفية تعديله ،بدأ ترامب
استراتيجيته بتفعيل
عقوبات جديدة ضد طهران
تستهدف الحرس الثوري
والبرنامج البالستي في
سياق مواجهة مجنونة
مع نفوذ إيران وحلفائها
المتعاظم في المنطقة

األميركي دونالد
لم يخرج الرئيس ّ
ّ
ترامب عن النص املتوقع .لم «يمزق»
االت ـفــاق ال ـنــووي كـمــا ك ــان ي ـهـ ّـدد في
حملته االنتخابية .لكنه ،في الوقت
عـيـنــه ،فـتــح ال ـب ــاب أم ــام إل ـغــائــه ،من
خالل عدم تصديقه على التزام إيران
ّ
املطول
باالتفاق .خالل إلقائه خطابه
بـ ـش ــأن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
الـجــديــدة تـجــاه إي ــران ،الـتــي لــم تنتهِ
إدارت ـ ـ ـ ــه مـ ــن م ــراج ـع ـت ـه ــا ،ع ـل ـ ُـى ح ـ ّـد
ت ـع ـب ـيــره ،ق ــال ب ـكــل ح ـمــاســة« :أع ـل ــن
الـ ـي ــوم أنـ ـن ــا ال ي ـم ـك ـن ـنــا ول ـ ــن نـمـنــح
ت ـصــدي ـقــا (الل ـ ـتـ ــزام إيـ ـ ــران بــاالت ـفــاق
النووي) ،لن نواصل مسارًا نعرف أن
نهايته املزيد من العنف واإلره ــاب،
والتهديد الحقيقي في اختراق إيران
النووي».
ت ــرام ــب ّ
وج ـ ــه ،ب ــذل ــك ،ض ــرب ــة كـبــرى
لالتفاق الـنــووي مع إي ــران ،في ّ
تحد
ـرى .ورغ ـ ــم أنـ ــه لــم
ل ـق ــوى ع ــامل ـي ــة كـ ـب ـ ّ
ُيـسـقـطــه ،إال أن ــه حـ ــذر م ــن أن ب ــاده
قد تنسحب منه بالكامل في نهاية
املـطــاف .وأعـلــن سياسته فــي خطاب
فـ ّـصــل فـيــه نـهـجــا أك ـثــر مــواج ـهــة مع
إيـ ـ ـ ــران ،ب ـس ـبــب ب ــرام ـج ـه ــا ال ـن ــووي ــة
والـصــاروخـيــة ودعـمـهــا لـ«جماعات
في الشرق األوسط».
ـراره ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام طـ ـه ــران
وب ـ ـ ـعـ ـ ــدم إق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ب ــاالتـ ـف ــاق ،املـ ــوقـ ــع ف ــي ت ـم ــوز 2015
ب ــن إيـ ـ ــران وال ـ ـ ــدول ال ـس ــت ال ـك ـبــرى،
فـ ــإن ت ــرام ــب ي ـض ــع ال ـك ــون ـغ ــرس فــي
خــط املــواجـهــة ملعالجة «الـعــديــد من
نقاط الضعف العميق في االتفاق».
وتـ ــدارك الــرئـيــس األمـيــركــي بــالـقــول:
ّ
«ل ـكــن إذا لــم نتمكن مــن إي ـجــاد حــل

مـ ــن خـ ـ ــال ال ـع ـم ــل مـ ــع ال ـك ــون ـغ ــرس
وحـلـفــائـنــا ،ف ــإن االت ـفــاق سينتهي»،
مضيفًا أنه «يخضع للتدقيق الدائم،
ويمكنني كرئيس إلـغــاء مشاركتنا
في أي وقت».
عمليًا ،ما قصده الرئيس االميركي
في جملة االتهامات إليــران هو دور
طهران في دعم حلفائها في املنطقة.
ّ
أصر على االشارة الى قوى املقاومة
مــن حـمــاس الــى حــزب الـلــه ،مــن دون
ً
إغـ ـف ــال ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ،مـتـعــامــا
م ـ ــع فـ ـش ــل جـ ـم ــاع ــات ــه ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
نتائج على االرض فــي دول الشرق
االوسط بمثابة انتصار أكيد إليران
وحلفائها .ولم يكن اختياره الحرس
ال ـ ـثـ ــوري اإلي ـ ــران ـ ــي ،ع ـن ــوان ــا ج ــدي ـدًا
ل ـل ـمــواج ـهــة وف ـ ــرض ال ـع ـق ــوب ــات ،إال
لتأكيد أن اهـتـمــام واشـنـطــن يتركز
الـ ـي ــوم ع ـلــى ال ـس ــاح ــات ال ـت ــي يعمل
فيها الحرس الثوري ،وهي بالتأكيد
خـ ــارج اي ـ ــران ،عـلـمــا ب ــأن ك ــل حديثه
ع ــن تـفــاصـيــل االت ـف ــاق ال ـن ــووي بقي

قلق فرنسي ــ ّألماني
ــ بريطاني :متمسكون
بحزم باالتفاق

ع ــام ــا ،وم ــن دون دالئـ ــل ،االم ــر ال ــذي
أكدته مواقف بقية العواصم الدولية
ّ
املوقعة على االتـفــاق ،والتي رفضت
تقييم إدارة البيت االبـيــض لتعامل
إيران مع بنود االتفاق.
مـ ــواقـ ــف تـ ــرامـ ــب الـ ـق ــوي ــة ضـ ــد دور
إي ــران فــي املنطقة تـصـ ّـب فــي سياق
التصعيد الذي بدأ من بضعة أشهر،
ع ـنــدمــا ان ـط ـلــق ق ـط ــار إنـ ـه ــاء وج ــود
تنظيم «داع ــش» وبقية املجموعات
االرهابية ،وبدء استعادة دول وقوى
محور املقاومة املبادرة على أكثر من
ص ـع ـيــد ،وح ـي ــث تـعــاظـمــت الـخـشـيــة
لــدى اســرائـيــل مــن جهة والسعودية
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ع ـل ـمــا بـ ــأن تــرامــب
أخــذ على االدارة االميركية السابقة
أن ـهــا لــم تـكـبــح ج ـمــاح اي ـ ــران ،إال أنــه
يـعــرف أن إي ــران رفـضــت على ال ــدوام
رب ـ ــط ال ـ ـحـ ــوار ح ـ ــول املـ ـل ــف الـ ـن ــووي
بكل ملفات املنطقة الخالفية .وهذه
َ
سيواجه تــرامــب برفض ايــران
امل ــرة،
ّ
التفاوض على أي من ملفات املنطقة،
والـ ـت ــي ت ـب ـقــى ه ــي االس ـ ـ ــاس ف ــي كــل
سياسات االدارة االميركية.
وف ــي سـيــاق مــواقـفــه أم ــس ،لــم َ
ينس
ت ــرام ــب ال ـت ــذك ـي ــر بــأه ـم ـيــة الـسـلـطــة
املعطاة له كرئيس حيث يمكنه إلغاء
االتـفــاق ال ـنــووي .لكن خطوته تترك
الجميع بــانـتـظــار ق ــرار الـكــونـغــرس.
وهـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ـ ــادر الـ ـ ـ ــى إطـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـعـ ـن ــان
ل ـع ـق ــوب ــات «ق ــاسـ ـي ــة» جـ ــديـ ــدة ضــد
ال ـحــرس ال ـث ــوري .وق ــال إن «الـحــرس
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــوذ ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـ ـ ــزء كـ ـبـ ـي ــر م ــن
االقتصاد اإليــرانــي ،لتمويل الحرب
واإلرهـ ـ ــاب ف ــي الـ ـخ ــارج» ،طــالـبــا من

«عقوبات أشد»
وزارة الخزانة اتخاذ
ّ
ّ
ب ـح ــق ــه ،م ــن دون أن ي ـصــن ـفــه ضمن
«امل ـن ـظ ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة» .وف ــي إط ــار
تــأكـيــد «حـفـلــة ال ـج ـنــون» الـتــرامـبـيــة،
أع ـلــن الـجـيــش األم ـيــركــي أن ــه ُيـجــري
م ــراج ـع ــة شــام ـلــة ألن ـش ـطــة ال ـت ـعــاون
األمـ ـن ــي ،ووض ـ ــع الـ ـق ــوات وال ـخ ـطــط
لــدعــم استراتيجية الرئيس دونــالــد
ترامب الجديدة تجاه إيران.
الـ ـ ــرد األب ـ ـ ــرز ع ـل ــى ت ــرام ــب أت ـ ــى مــن

ُ
ّ
ب:
رح
ت
إسرائيل
َ
اإلعالن األميركي أنتج فرصة لتعديل االتفاق
علي حيدر
تناغم املوقف الرسمي اإلسرائيلي مع
ما ورد في خطاب الرئيس األميركي
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـ ــع مــا
اع ـت ـبــر إســرائ ـي ـل ـيــا فــرصــة لتصحيح
االت ـ ـفـ ــاق .ف ـهــي ب ــات ــت م ــوات ـي ــة إن تـ ّـم
ال ـب ـنــاء عـلـيـهــا بـشـكــل ج ـي ــد ،وس ــارت
األم ــور كـمــا هــو مخطط لـهــا مــن دون
عراقيل ،وإن تأمنت ظروفها وتجاوب
املجتمع الــدولــي مــع ه ــذا امل ـســار .في
هــذه الـحــالــة ،قــد ت ــؤدي الـفــرصــة التي

ّ
إسرائيل اطلعت
على مضمون خطاب
ترامب مسبقًا

تحدث عنها رئيس ال ــوزراء بنيامني
نتنياهو ،تعقيبًا على االتفاق ،إلى ما
تطمح اليه إسرائيل .هذه هي خالصة
املوقف اإلسرائيلي الرسمي.
وحــاول نتنياهو أن يقدم في تعقيبه
خـ ــاصـ ــة ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات ال ـ ـتـ ــي س ــوف
ت ـتــرت ــب ،بـنـظــر إس ــرائ ـي ــل ،ع ـلــى بـقــاء
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ع ـلــى م ــا ه ــو عـلـيــه،
ب ــال ـق ــول «إذا ب ـقــي االتـ ـف ــاق م ــن دون
تغيير ،فهناك أمر واحد أكيد :سيكون
لـلــداعـمــة األك ـبــر ل ــإره ــاب فــي الـعــالــم
تــرســانــة أسـلـحــة ن ــووي ــة ،وه ــذا ضــرر
كبير ملستقبلنا املشترك».

ّ
حاول نتنياهو أن يقدم خالصة التهديدات التي تترتب على بقاء االتفاق النووي (أرشيف)

ثم انتقل نتنياهو إلــى تقييم املوقف
الــذي أعلنه ترامب ،بالقول إنه «خلق
ّ
السيئ
فرصة لتصحيح هــذا االتفاق
ولـكـبــح الــوحـشـيــة اإليــران ـيــة وإي ـقــاف
دعمها لإلرهاب» .في ضوء ذلك ،كان
م ــن الـطـبـيـعــي وص ـفــه ل ـق ــرار الــرئـيــس

االميركي بـ«الجريء» .وختم تعقيبه
الذي أدلى به قبل كلمة ترامب ،بسبب
دخول عطلة يوم السبت وفق الديانة
الـيـهــوديــة ،بالتحدث بــاســم إسرائيل
الـ ـت ــي «ت ـ ـبـ ــارك ه ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة» ال ـتــي
َ
وتـ ـ ّ
ـوجـ ــه إلـ ــى «ك ــل
أوجـ ــدهـ ــا تـ ــرامـ ــب.

ح ـكــومــة م ـســؤولــة وك ــل ش ـخــص قلق
على أمنه وســامــة العالم ،عليه فعل
ذلك».
وب ــالـ ـطـ ـب ــع ل ـ ــم يـ ـف ــت ديـ ـ ـ ـ ــوان رئ ـي ــس
الحكومة التأكيد على أن «إســرائـيــل
ّ
اطلعت على مضمون خطاب ترامب

ق ـب ــل االتـ ـ ـص ـ ــال ال ـه ــات ـف ــي بـ ــن وزيـ ــر
الخارجية األميركي ريكس تيلرسون
ّ
ون ـت ـن ـيــاه ــو .وأض ـ ــاف أن ت ـي ـلــرســون
اتصل بنتنياهو «هذا املساء وأطلعه
بـصــورة ّ
مفصلة على االستراتيجية
األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ف ــي امل ــوض ــوع
اإليراني».
ف ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ذه ـ ـ ـ ــب ت ـ ـقـ ــديـ ــر وزي ـ ــر
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـب ـ ــارات ي ـ ـسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ك ــات ــس
لخطاب ترامب في اتجاه آخر ،ويبدو
أن ــه أراد التعبير عــن حقيقة الــرهــان
اإلسرائيلي عندما رأى أنه «قد يقود
الى حرب» .واستند كاتس في تقديره
لهذه النتيجة إلى أن ذلك قد يتحقق
«بـمــوجــب الـتـهــديــدات اإليــران ـيــة» ،في
إشــارة إلى التصلب اإليراني املتوقع،
فـ ــي م ـق ــاب ــل ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـ ــذي ي ـبــديــه
الــرئـيــس تــرامــب على مــواصـلــة نهجه
امل ـع ـل ــن عـ ـن ــه ،وهـ ــو م ــا سـ ــوف ي ــؤدي
بــالـنـتـيـجــة – بـحـســب ه ــذا ال ـت ـصــور ـ
إلى الصدام العسكري املباشر .وليس
ّ
م ــن امل ـبــال ـغــة ال ـق ــول إن م ــا ت ـق ــدم هو
أحــد الرهانات اإلسرائيلية على هذا
املسار ،عبر وضع إيران بني خيارين،
إم ــا الـقـبــول بتعديل االت ـفــاق وتقديم
التنازالت التي تطمح إليها إسرائيل،
أو أن ت ـ ــؤدي ديـنــامـي ـكـيــة الـتـصـعـيــد
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادل وال ـ ـس ـ ـقـ ــوف امل ــرت ـف ـع ــة بــن
الـطــرفــن إلــى نقطة الــاعــودة ،بحيث
يصبح ال بديل من الصدام.
فــي السياق نفسه أتــى ترحيب وزيــر
األم ــن الــداخـلــي غلعاد أردان بموقف

