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ماذا ّ
تح�ضر وا�شنطن
لقمة �أوباما مع زعماء الخليج؟
} حميدي العبدالله
من المنتظر أن يذهب زعماء الدول الخليجية إلى واشنطن للقاء الرئيس
األميركي .في قمة تعقد في «كامب ديفيد» ،بنا ًء على دع��وة من الرئيس
األميركي ،وستعقد هذه القمة في  13أيار المقبل.
لماذا استدعى الرئيس أوباما زعماء الدول الخليجية إلى هذه القمة ،وهل
ثمة عالقة بين الدعوة إلى هذه القمة وبين ش ّن السعودية وحلفائها حرب
«عاصفة الحزم» على اليمن؟ وماذا يتوقع أن يت ّم بحثه بين الرئيس أوباما
والقادة الخليجيين؟
من الصعب إعطاء جواب من قبل محللين ومراقبين في غياب معلومات
رسمية عما سيدور في هذه القمة ،ولكن يمكن استقراء المناخ السياسي
الذي يجري تحضيره ،وبالتالي التع ّرف إلى ما تريد طرحه إدارة أوباما
عبر رسائل بدأت تبرز للعيان بوضوح وقوة بصورة تتوازى ط��ردا ً مع
اقتراب موعد عقد القمة.
أولى هذه الرسائل ،إعادة فتح ملف عالقة الدول الخليجية بهجمات 11
أيلول ض ّد الواليات المتحدة ،وتداول وسائل اإلعالم هذه المسألة بقوة،
بعد أن ظ ّن الكثيرون بأنّ ّ
ملف هذه المسألة قد ت ّم طيّه أو تجاوزه منذ فترة
طويلة لصالح توطيد العالقات بين الواليات المتحدة ،والدول الخليجية.
وبديهي أنّ هذا ين ّم عن موجة ضغط جديدة سوف تتع ّرض لها الحكومات
الخليجية من قبل الواليات المتحدة.
ثاني هذه الرسائل ،االتهام العلني وغير المسبوق من قبل الرئيس أوباما
لدول خليجية بأنها تقف وراء تأجيج أعمال العنف في ليبيا ،وبديهي أنّ
توقيت إط�لاق ه��ذه التصريحات قبل أق�� ّل من ثالثة أسابيع على القمة،
إضاف ًة إلى فتح ملف عالقات بعض الحكومات الخليجية بهجمات  11أيلول
لم يأت صدفة ،وليس مج ّرد تزامن عفوي بين هذه الرسائل.
ثالث هذه الرسائل ،إعالن الرئيس األميركي باراك أوباما أنّ الواليات
المتحدة لم تفاجأ بموافقة روسيا على تزويد إيران بصواريخ «أس ،»300
بل المفاجأة في أنها تأخرت حتى اآلن بتسليمها ،وإعالن الرئيس األميركي
أنّ هذه الصواريخ دفاعية وغير مشمولة بنظام العقوبات ،وعندما ج ّمدت
موسكو الصفقة مع إيران فإنّ ذلك جاء بناء على طلب من الرئيس األميركي،
وليس ألنّ القوانين الدولية تح ّرم بيع هذه األسلحة إلى إيران .ومعروف أنّ
الرئيس بوتين عندما علق على قراره باإلفراج عن الصفقة مع إيران قال إنّ
هدفها دفاعي ،وهي تأتي في إطار تعزيز قدرة إيران الردعية ،وال سيما
بعد ان��دالع الحرب على اليمن على ح ّد تعبير الرئيس بوتين ،وهذا يعني
أنّ هذه الخطوة موجهة أيضاً ،سواء من قبل موسكو أو من قبل واشنطن،
أي أنها تبعث برسالة مشتركة إلى زعماء هذه
ض ّد الحكومات الخليجيةّ ،
الدول.
ورود هذه المؤشرات في هذا التوقيت بالذات ،والقاسم المشترك فيها
موقف إدارة أوباما من الحكومات الخليجية ،قبل أق ّل من ثالثة أسابيع على
عقد القمة التي تجمع الرئيس أوباما مع قادة الدول الخليجية ،يؤكد فحوى
ما سيدور في القمة والنتائج التي ستتمخض عنها.

�شهر الح�سم في �إدلب
والأنبار والر ّد الحوثي
تدخل الحرب السعودية على اليمن نهاية الشهر األول ،وبعد أسبوع تدخل
الشهر الثاني ،وك ّل حرب ال تحقق الرئيسي من أهدافها في شهر لن تحقق شيئا ً لو
استمرت أربع سنوات كما قالت الحرب على سورية ،ألنّ عامل الصدمة األولى،
والقدرات التي يحشدها صاحب الحرب لحربه إنْ فشلت في إحداث اختراق حقيقي
نحو األهداف الكبرى للحرب خالل األسبوع األول ،تمنح فرصة إثبات األهلية
لشهر وبعدها يبدأ المأزق بالظهور ،وتصير الحرب ورطة ،ويصير صاحب
الحرب يحتاج بعد رفع السقوف إلى من يعطيه سلّما ً للنزول عن الشجرة.
هكذا بدا اإلعياء على األميركيين في العراق من الشهر األول رغم نجاحهم
في إسقاط بغداد ،بينما فشل السعوديون في التوغل نحو عدن وصنعاء ،وهكذا
«اإلسرائيليون» في حرب تموز ،أسبوع فشهر ،وهكذا الثورات المجوقلة في
تونس ومصر وليبيا ،أسبوع فشهر يبان األفق للتقدّم من الوقوع في المأزق.
فشل السعوديون في استدراج إيران إلى حربهم ،كي يستدرجوا األميركيين
أي خطر خارجي ،خصوصا ً من
للتو ّرط وفقا ً لتع ّهدهم حماية السعودية في وجه ّ
إيران ،كما فشلوا في الحفاظ على غطاء العالم اإلسالمي الممثل بباكستان وتركيا،
وفشلوا في حربهم النفسية واإلعالمية على الحوثيين ،بعدما نجح السيد حسن
نصرالله في استقطاب نيرانهم اإلعالمية.
حلف المقاومة نجح في خطة توزيع نيرانه وروزنامته للشهور الثالثة الفاصلة
بين نهاية آذار ونهاية حزيران ،وهي شهور ما قبل التوقيع النهائي للتفاهم حول
الملف النووي اإليراني ،والتي يجهد فيها الثنائي السعودي ـ «اإلسرائيلي» لخلق
ظروف قلب الطاولة في المنطقة ،فالشهر األول المتصاص الصدمات ،من إدلب
إلى األنبار إلى اليمن خصوصاً.
يبدأ الشهر الثاني بالهجوم المتد ّرج والتصعيد من البارد إلى الساخن ،على جبهتي
إدلب واألنبار ،ويكون الحوثيون قد أنجزوا استعداداتهم لبدء الردّ ،فتسخن جبهة
الحدود وتبدأ التحركات البحرية الدفاعية ،ويستع ّد سالح الصواريخ.
يملك السعوديون فرصة التراجع ،ويملك األتراك فرصة التموضع ،ويملك
الباكستانيون فرصة المبادرة واألميركيون فرصة النصح.
السعوديون عيّنوا خالد بحاح نائبا ً لمنصور هادي ،ويملكون فرصة تقديم
رسالة إيجابية بتنحية منصور هادي وتعيين بحاح رئيسا ً موقتا ً في انتظار ح ّل
سياسي يشكل مجلسا ً رئاسياً ،وبعدها يعلن بحاح وتقبل السعودية التجاوب مع
دعوة األمم المتحدة لوقف النار ،وبعدها تق ّرر السعودية تمديد الهدنة اإلنسانية
تعبيرا ً عن «حسن النية» لفتح الباب لح ّل سياسي.
يملك األتراك فرصة الحياد نحو معركة إدلب المقبلة ،واإلفراج عن العسكريين
اللبنانيين المخطوفين في رسالة إيجابية لضمان مقعدهم في التسويات.
يملك الباكستانيون فرصة تطوير حيادهم للمبادرة إلى دعوة األطراف اليمنيين
إلى مؤتمر حوار برعاية منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ممثالً بالسعودية وإيران
وتركيا ومصر وباكستان وأندونيسيا ،وممكن ترك المكان ليختار اليمنيون أحد
مقرات المنظمة في جدة مثالً ،أو إحدى عواصم الدول الراعية ِباسم المنظمة
كإسالم أباد مثالً.
يملك األميركيون فرصة أن يقولوا إنّ استمرار الحرب ،يشكل تهديدا ً لمساعي
حصار «القاعدة» ،التي تتوسع وتنشط وتنمو في مناخ الحرب في اليمن ،وإنّ
الح ّل السياسي ووقف الحرب جزء من استراتيجية مكافحة اإلرهاب أسوة بما
قالوه عن ليبيا على األق ّل.
في ك ّل األحوال تبدو األنبار وإدلب ساحة قتال مقبلة لشهر آتٍ .
«توب نيوز»

ال�سعودية وثالث ورطات
راهنت السعودية على حسم نصف اليمن ،على األق ّل صنعاء وعدن خالل األسبوع
األول من الحرب ،وفتح التفاوض على دور محدود للحوثيين ،فصار الشهر األول على
نهاياته والحوثيون رسموا خطة الصمود وحرب االستنزاف ووقع السعوديون في
الفخ.
يشتم السعوديون اليوم باكستان واألمم المتحدة لمطالبتهما بوقف النار.
راهنت السعودية على أنّ الحرب اإلعالمية على السيد حسن نصرالله ستح ّول
الصراع في المنطقة إلى المذهبية فاكتشفوا أنها خطة السيد لجذب نيران فضائياتهم
وصحفهم عن الحوثيين ليتف ّرغوا لحربهم الميدانية.
يتشتم السعوديون اليوم علي عبد الله صالح وال ينتبهون إلى أنهم بشتيمته ينفون
الطابع المذهبي عن الحرب.
راهنت السعودية على توريط إي��ران في الحرب لنسف التفاهم النووي وجذب
أميركا إلى الحرب ض ّد إيران ،فكان شعار إيران الدعوة إلى الح ّل السياسي ،وأجبرت
السعودية على رفضه.
تشتم السعودية اليوم ك ّل دعاة الح ّل السياسي.
ورطة السعودية األولى أنها ال تستطيع وقف الحرب ،والثانية أنها ال تستطيع وقف
حمالتها على السيد ،والثالثة أنها ال تستطيع توريط إيران.
تخسر السعودية وال تقدر على التقدم والتراجع بثالث ورطات.

التعليق السياسي
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م�صير االتفاق النووي الإيراني بعد م�ساومة �أوباما مع الكونغر�س
سادت أجواء ارتياح تندر رؤيتها في واشنطن ،في
توصل الرئيس باراك أوباما وإدارته من جهة
أعقاب ّ
وأعضاء الكونغرس من جهة أخرى ،إلى اتفاق يتيح
بموجبه للكونغرس االط�لاع على نصوص االتفاق
ال��ن��ووي ال��ن��ه��ائ��ي؛ راف��ق��ه ب��ع��ض ال��ج��دل والثغرات
القانونية لفائدة الطرفين.
سيستعرض قسم التحليل مجريات «االتفاق –
الصفقة »،وأب��ع��اده��ا السياسية وانعكاساتها على
مجمل المشهد السياسي وتردّداته العالمية؛ وكذلك
تناول حظوظ مصادقة الكونغرس من عدمها في
ظ��� ّل م��وس��م ان��ت��خ��اب��ات مفصلية للحزبين كليهما
يسعى إلزاحة اآلخر عن موقع األغلبية.

االستراتيجية األميركية المقبلة

ح��ث معهد ه��دس��ون ص��ن��اع ال��ق��رار ال��ع��م��ل وفق
األس����س ال��ت��ي دش��ن��ه��ا «م��ب��دأ ك���ارت���ر »،ف��ي الشرق
االوس����ط .ال��م��ب��دأ/االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ط��رح��ه الرئيس
األس��ب��ق جيمي ك��ارت��ر 23 ،ك��ان��ون ال��ث��ان��ي ،1980
وينص على عزم الواليات المتحدة استخدام قواتها
ال��ع��س��ك��ري��ة «ع��ن��د ال���ض���رورة» ل��ح��م��اي��ة «مصالحها
القومية» ف��ي منطقة الخليج ال��ع��رب��ي .وأوض���ح أنّ
«حجر االساس ينطوي على بذل الواليات المتحدة
أقصى ما تستطيعه لدعم حلفائها التقليديين ض ّد
إيران ...وأال تقتصر على األردن ودول الخليج ،بل
ولعله األه ّم ،استيعاب المك ّونات السنية في العراق
وس���وري���ة» .وق��ل��ل المعهد م��ن «ال��دع��م اللوجستي
واالستخباري» األميركي للسعودية ،مسترشدا ً بما
ص ّرح به الجنرال لويد اوستن ،قائد قيادة العمليات
الوسطى ،بأنه أُعلم بالقرار السعودي قبل ساعة
واح���دة م��ن ب��دء ال��غ��ارات ال��ج��وي��ة .وأض���اف أنّ ذلك
يشكل دالل��ة على «ان��ع��دام ثقة الجانب السعودي»

بالواليات المتحدة مما يستدعي من الرئيس أوباما
وإدارت��ه «إعادة النظر في استراتيجية التواصل مع
اي��ران ،والتي أسفرت عن رك��ون الواليات المتحدة
لمقعد خلفي في المنطقة (وتقدّم) قاسم سليماني
وقوات القدس» على حسابها.

اليمن

وض��ع معهد ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي لمساته على
اس��ت��ش��راف «أه�����داف إي�����ران ف���ي ال��ي��م��ن »،معتبرا ً
أنّ أول��وي��ت��ه��ا ت��ح�� ّول��ت م��ن «إن��ش��اء ح��ل��ف ق���وس مع
الحوثيين ،إلى إلحاق الهزيمة بالرياض وحلفها»...
وناشد الواليات المتحدة «تعزيز سبل الدعم للقوات
األمنية العربية الجمعية ،وإعانة الرياض على بلورة
استراتيجية عسكرية أفضل توفر لها القدرة على
مقاومة النفوذ اإلي��ران��ي في شبه جزيرة العرب».
وح���ذر ص��ن��اع ال��ق��رار م��ن أنّ «ال���ق���رارات المتعلقة
باليمن ال��ي��وم ،ورب��م��ا على نفس المستوى ف��ي ما
يتعلق بالعراق وسورية ،قد توضح معالم المنطقة
سياسيا ً وأمنيا ً لمرحلة ما بعد اتفاقية النووي».

جدل صاخب وواسع رافق مسار االتفاق النووي التمهيدي ،جله في
الواليات المتحدة وجزء غير يسير في الساحة العالمية .االصطفافات
واالنقسامات في الداخل األميركي بلغت مرحلة ال يمكن إخفاءها،
واستع ّد طرفاها لمواجهة قاسية يستخدم فيها ك ّل طرف أسلحته
المتعدّدة ،أمام إصرار الرئيس أوباما علنا ً على استخدام حق الفيتو
ض ّد مشروع قرار في الكونغرس يقيّد صالحياته الدستورية – في
إبرام االتفاقات الدولية التي ال تستدعي تصويتا ً من الكونغرس ،إال في
مرحلة التوقيع على المعاهدات.
«فجأة» تعدّل موقف الرئيس اوباما من الهجوم الصرف وحسم قرار
استخدام الفيتو إلى مرحلة أق ّل من الدفاع حيث «أج��از» للكونغرس
بأغلبية الحزب الجمهوري مزاحمته في إق��رار االتفاق النووي ،بُعد
سياسي دأب على رفضه بشدة بدافع عدم النيل من سلطاته الدستورية.
ونتج عنه «قرار مراجعة االتفاق النووي مع إيران لعام .»2015
آث��ار الخيبة من تراجع أوباما ب��دت سريعاً ،واعتبرته صحيفة
«نيويورك تايمز» بأنه « َك ْبوَة مؤلمة (لمهامه الدستورية) من دون
االلتفات إلى الكونغرس» .بعض المراقبين اعتبر زخم الجدل بين
الطرفين بأنه مزيج م��ن «مسرحية سياسية ف��ي شقها المباشر،
واستعراض عضالت اللوبي اإلسرائيلي في شقها األع ّم».
احتفل الحزب الجمهوري ومؤيدوه والمصالح االقتصادية الكبرى
التي يمثلها سريعا ً بإنجاز «قرار المراجعة» الذي اع ُتبر «استسالما ً
للرئيس أمام معارضة» قوية من الحزبين؛ على الرغم من أنّ قراءة
متأنية للصيغة المعلنة من اتفاق اوباما – الحزب الجمهوري ال تقود
الى استنتاج يؤيد مزاعم الكونغرس او بعض قياداته ،إذ من الناحية
العملية لن يستطيع الكونغرس تعليق أو وقف سريان مفعول االتفاق
النووي رغم الضجيج العالي الوتيرة.

تراجع أوباما وغموض خصومه

أخفق خصوم الرئيس من قيادات الحزب الجمهوري في استصدار
موافقة لتثبيت حقهم في المصادقة على االتفاق ،كما طالبوا بذلك
طويالً .اإلخفاق أيضا ً أصاب الطرف المقابل :أوباما لم يضمن تأييد
كامل ممثلي حزبه ،مما كان سيعزز قراره بالفيتو؛ الفارق الحاسم
بينهما كان صوتا ً واحدا ً في أفضل السيناريوهات .أوباما لم يستطع
ضمان تأييد اكثر من  34صوتا ً من مجموع  100صوت في مجلس
الشيوخ ،ولذلك برزت الصيغة «التوفيقية» التي أفضت إلى اتفاق
الطرفين.

ال تزال طريق التو�صل
�إلى اتفاق نووي مل ّبدة
وتعتر�ضها عقبات عدة مرئية
وم�ستترة ولن يكون م�ستبعداً
تعثر االتفاق ووقوعه �ضحية
المزايدات االنتخابية
زادت حيرة المؤيدين للرئيس أوباما ليس لتراجعه السريع وغير
المتوقع فحسب ،بل لتنامي التأييد الشعبي لعقد اتفاق نووي مع
إيران والعزوف عن الخيار العسكري لج ّر البالد إلى مزيد من الحروب
التي أنهكت كافة الشرائح االجتماعية وتسبّبت في تردّي أوضاعها
المعيشية.
استطالعات ال��رأي المتعدّدة شهدت على ثبات معدالت الدعم
لح ّل تفاوضي واالنفراج االقتصادي الذي سيترتب عن فتح األسواق
اإليرانية.
تراجع أو تنازل الرئيس أوباما عزز سخونة الصراع السياسي
«شبه الدائم» بين السلطتين ،التنفيذية والتشريعية ،أسفر عن فوز
الكونغرس في إظهار دوره وحتى قدرته على «منع أيّ اتفاق نووي مع
إيران» ،أو تحقيق توازن بين السلطتين كما يراه البعض؛ ويشكل أحد
فصول الصراع بينهما منذ بدء تشكيل النظام السياسي األميركي.
عزز خصوم أوباما معارضتهم باستقطاب موقف مشترك من وزيري
الخارجية السابقين ،جورج شولتز وهنري كيسنجر ،نشر في صحيفة
«وول ستريت جورنال 8 »،نيسان ،تعارض االتفاق ،مما شكل سابقة
لمسؤولين سابقين يعارضون رئيس البالد في مرحلة التفاوض نحو
إبرام اتفاق دولي.
ر ّد البيت األبيض بحشد تأييد واسع من مسؤولين سابقين شغلوا
مناصب عليا في اإلدارات االميركية ،وم��ن الحزبين ،تؤيد االتفاق
وتمديده بغية التوصل إلى اتفاق نهائي «يحفظ المصالح األميركية
ومختص أميركي في
االستراتيجية» .كما أعلن تباعا ً نحو  30عالم
ّ
الشؤون النووية ومجال الح ّد من انتشار األسلحة النووية تأييدهم
لالتفاق الذي يع ّد «خطوة إلى األمام غاية األهمية» للح ّد من انتشار
األسلحة ولألمن الدولي.
وأك��د اولئك الخبراء والمختصون في بيانهم انّ االتفاقية «عند
ستؤسس لنظام فاعل قابل للتنفيذ والتحقق على المدى
تطبيقها،
ّ
للتحصن ض ّد إمكانية بروز دولة أخرى مسلحة نوويا ً في
الطويل
ّ
الشرق االوسط» .وحث البيان الطرفين « 1+5والمفاوضين االيرانيين
المضي قدما ً وبثبات لالنتهاء من مناقشة ما تبقى من تفصيالت
على
ّ
تقنية ،وكذلك حث صناع القرار في العواصم األساسية تأييد المسعى
والخطوات الضرورية لضمان تطبيقه في وقت مناسب يرافقه امتثال
صارم مع بنود االتفاق».

لغو االتفاق التمهيدي

لبنان

دق م���ع���ه���د واش���ن���ط���ن ن����اق����وس ال���خ���ط���ر أم����ام
االستراتيجية األميركية على خلفية «األوضاع غير
المستق ّرة في لبنان ...إذ يبدو أنّ واشنطن تعطي
أهمية متواضعة للتطرف الشيعي وانعكاساته على
استقرار لبنان» .وحذر من تبعات «التعاون وجهود
تخفيف حدة التوتر بين حزب الله و(حكومة) بيروت
لتوجيه الجهود في محاربة داع��ش» .وأوض��ح «أنّ
ما يؤسف له أن��ه طالما يقاتل ح��زب الله إل��ى جانب
الرئيس األسد ،فإنّ لبنان سيبقى هدفا ً رئيسا ً لخاليا
«داعش» و«جبهة النصرة» النائمة».

تعدّدت التفسيرات لبنود اتفاق يمهّد التفاق أشمل وأوسع ،وقاد الى
تشعّ ب التفسيرات وزيادة الغموض .بداية االرتباك كانت في مسرح

مصر

أص���در معهد ك��ارن��ي��غ��ي دراس����ة تتعلق بالجيش
المصري م��ن زاوي���ة «تنامي ن��ف��وذه غير المسبوق»
ف��ي إدارة ال��دول��ة ،م��ح��ذرا ً م��ن أنّ «النفوذ السياسي
والخصومات الداخلية قد تشكالن عقبة» أمام القوات
المسلحة على المدى الطويل .وأوض��ح «أنّ األموال
السعودية التي حصل عليها مؤخرا ً ض ِم َن سيطرة
الجيش على مشاريع البنى التحتية الضخمة».
وحذر من حصول «انقسامات في الجيش» ،على
خلفية ص��راع األجنحة المتعددة على االمتيازات؛
وكذلك «قلق الجيش األكبر ...من عودة احتجاجات
واس��ع��ة ال��ن��ط��اق ض�� ّد الحكومة بعضها ان��دل��ع على
مقربة م��ن المنشآت العسكرية ال��ك��ب��رى» ،مما قد
يترتب عليه «انشقاق داخلي وأزمة على الشرعية».
ونبّه صنّاع القرار األميركي إلى االستمرار في ضخّ
المساعدات األميركية لمصر «بدافع حماية المصالح
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة» األم��ي��رك��ي��ة ،اذ أث��ب��ت��ت التح ّوالت
واإلره�����اص�����ات االج��ت��م��اع��ي��ة األخ����ي����رة انّ مسار
«التمويل اإلضافي ال ُيع ّد خيارا ً جيداً» ،تحت مب ّرر
تحسن األمن اإلقليمي في
محاربة اإلرهاب ،بل «لن
ّ
المدى الطويل».

المفاوضات النووية مع إيران

اعتبر معهد أب��ح��اث السياسة ال��خ��ارج��ي��ة توجه
للتوصل مع إي��ران إلى اتفاق نووي
الرئيس أوباما
ّ
يعود إلى حرصه على «عقد توازن بين األضداد...
واالت����ف����اق ال���ن���ووي ي��ش��ك��ل أه���� ّم خ���ط���وة لتجسيد
ال���م���ت���غ���يّ���رات» ،ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن م��ع��ارض��ة حلفاء
واش��ن��ط��ن ف��ي اإلق��ل��ي��م ج��ه��وده��ا «الس��ت��ي��ع��اب دور
أكبر تلعبه اي���ران» ف��ي المنطقة .وح��ذر م��ن انّ تلك

االتفاق ،لوزان السويسرية ،من إعالن دولي ت ّمت قراءته من قبل وزيرة
خارجية االتحاد االوروب��ي ،فيدريكا موغيريني ،واكد عليه بحرفيته
نص متشدّد
الجانب اإليراني .وما لبث الجانب األميركي أن أفصح عن ّ
يعارض بعض نصوص االتفاق الدولي ،بدءا ً من الرئيس أوباما وتاله
وزي��ر الخارجية ج��ون كيري ،ع��زاه البعض إل��ى اعتبارات داخلية
أميركية ،ليس إال.
تسجيل شامل لبنود التناقض والخالف بين الطرفين ال تخدم المشهد
بقدر ما تشتت الجهد وتوفر ذخيرة لهجوم جناح الصقور في الجانب
األميركي بالدرجة األول��ى ،بل المرور على بعض أه ّم الجوانب التي
وصفها الرئيس أوباما نفسه ،إذ صرح بأنّ الجانب اإليراني وافق على
عدم تشغيل النماذج المتطورة من أجهزة الطرد المركزية؛ في المقابل،
ردّت إيران بانها ستستأنف تشغيلها عقب التوقيع على االتفاق .في
الجانب التقني البحت ،تشكل إجماع دولي بأنّ القضايا الخالفية ت ّم
التوصل إلى ح ّل في شأنها ،بيد انّ القضية المحورية الشائكة بين
ّ
الجانبين تتعلق بآلية رفع العقوبات وضوابطها.
ينص على تطبيق نظام تفتيش
وأضاف الرئيس أوباما انّ االتفاق
ّ
وتحقق صارم؛ واستحصل على تنازل إيران بشأن المفاعالت األخرى
في فودرو وآراك ،مع اإليحاء بأنّ مواقع عسكرية ستخضع لذات آلية
التفتيش .ر ّد الجانب اإليراني لم يتأخر وطرح تفسيرات مغايرة ،ال
سيما في عدم السماح أليّ فريق بالدخول إلى المواقع العسكرية ،تحت
ايّ ظرف او مب ّرر.

مأزق أنصار أوباما

ال يختلف أحد على توصيف ما جرى ويجري من مشادّات واصطفافات
بأنها تأتي العتبارات سياسية بالدرجة األول��ى ،وحسابات دقيقة
للمعنيين في خوض جولة االنتخابات المقبلة .أدرك أوباما مبكرا ً
«صالبة» معارضة بعض أعضاء حزبه والخاضعين لنفوذ «اللوبي
االسرائيلي» ،وهدّد بعضهم بترك قاربه يمضي وحيداً ،تحت ذريعة
عدم السماح بتخطي دور الكونغرس .في الجانب اآلخر ،يخشى أوباما
والمضي بتنفيذ تهديده «بإبطال»
بشدّة عدم دعم الكونغرس لجهوده
ّ
مفعول االتفاق عند تسلّم الرئيس المقبل زمام األمور.
تجدر اإلش��ارة الى عامل موضوعي أ ّثر على قرار الرئيس أوباما،
يتعلق بقيادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ .إذ أعلن زعيم
األقلية في المجلس ،هاري ريد ،عن نيته التقاعد من المنصب السياسي
عند انتهاء الدورة الحالية العام المقبل ،وهو الذي كان يشكل اللحمة
المطلوبة لتحشيد الدعم للرئيس أوباما بين زمالئه الديمقراطيين.
خليفة ريد المحتمل ،السيناتور اليهودي عن والية نيويورك ،تشاك
شومر ،من أش� ّد مؤيدي «اسرائيل» ،ومناهض لالتفاق النووي مع
إيران .موقع زعيم األقلية الديمقراطية ينطوي عليه نفوذ واسع يطاول
مستويات عدة :تصدّر حمالت التب ّرع المالي ،التحكم بتعيين زمالئه
الديمقراطيين في لجان الكونغرس المتعدّدة ،وتاريخ طويل ينتظره
في إدارة دفة مواقف وتوازنات الحزب الديمقراطي ال سيما بعد انتهاء
والية الرئيس أوباما الحالية.

البعد القانوني لصفقة «المراجعة»

من نافل القول انّ صفقة القانون التسووية كانت ثمرة صراع
النفوذ بين السلطتين أدّت «لتشريع» تدخل السلطة التشريعية في
صالحيات السلطة التنفيذية؛ مقابل رؤية األخيرة انها وليدة «تهميش
البيت األبيض لحقها في المصادقة على االتفاقية» المزمعة.
حقيقة األم��ر أنّ االت��ف��اق ال��ن��ووي التمهيدي يندرج تحت اتفاق
السلطتين لترتيب سير العمل بينهما ،بحيث تخضع بعض االتفاقيات
التي يبرمها الرئيس لمصادقة الكونغرس ،إما مسبقا ً او عقب التوقيع،
بنسبة األغلبية البسيطة لمجلسي الكونغرس معاً ،بدال ّ من نسبة
الثلثين المق ّررة داخل مجلس الشيوخ بمفرده .وسبق للسلطتين تداول
الترتيبات عينها ،في ظ ّل أج��واء جدل صاخبة أحيانا ،خاصة تلك
المتعلقة بمسائل التبادل التجاري ،والتي يتمتع الكونغرس بصالحية
دستورية لتنظيمها .وتتجدّد دورة الصراع بصورة أكثر حدّة في أزمنة
تباين الحزب المسيطر على البيت األبيض عن المتحكم بأغلبية مجلس
الشيوخ.
ف��ي ش��أن «ق��ان��ون المراجعة» ت��ص�دّر ال��ح��زب الجمهوري مشهد
وتوصل الفريقان داخل لجنة العالقات الخارجية
المعارضة الحادّة.
ّ
إلى صيغة تشترط بموجبها تقديم الرئيس النص النهائي لالتفاق
النووي للكونغرس لمراجعته ،كما «تحظر» على الرئيس تعليق أو
إيقاف العمل بنظام العقوبات المق ّررة من قبل الكونغرس خالل الفترة
الزمنية التي ستستغرقها عملية المراجعة.
كما وفرت الصيغة الوسطية مخرجا ً سياسيا ً لمعارضي االتفاق
بالمطلق إلى عقد جلستي تصويت منفصلتين في مجلسي الكونغرس،
إلتاحة الفرصة لك ّل منهما تسجيل تصويته بـ«ال» ،لدوافع وحسابات
سياسية صرفة .األمر الذي سيؤدّي الى استخدام الرئيس أوباما حقه
بالفيتو وهو مطمئن لدعم ما ال يق ّل عن ثلث عدد األعضاء لضمان
سريان مفعول قراره.
مضي الطرفين الى هذه المرحلة المنطقية في الذهاب إلى االصطدام
ّ
ه��و أم��ر مستبعد لما سيترتب عليه م��ن ت��داع��ي��ات تنال م��ن هيبة
ومصداقية الواليات المتحدة على الصعيد العالمي ،بعد ان توفر
«ظاهرياً» احتفاظ ك ّل طرف بموقفه المعلن .ايضاً ،ستخضع الصيغة
الوسطية لجملة من التعديالت والنقاش الحا ّد عند تقديمها لمجلس
النواب للتصويت عليها ،قبل تقديمها رسميا ً لمكتب الرئيس .وهنا
تكمن المراهنة ،باعتقادنا ،التي قطعها الرئيس أوباما ورغبته ان
تدخل بعض التعديالت لصالحه في نهاية المطاف ،أو تح ّمل الطرف
المعارض تداعيات الضرر السياسي واالستراتيجي على المستوى
الدولي.
استطاع فريق الرئيس أوباما إدخال بعض التعديالت التي تبدو
تصب في خدمته في المحصلة
سطحية في الوهلة األول��ى ،لكنها
ّ
تنص صيغة االتفاق على تقصير فترة المراجعة الزمنية من
النهائية.
ّ
 60يوما ً الى  ،30يليها إصدار الكونغرس قرار رفع العقوبات ،أو
بعضها ،ترسل بعدئذ للرئيس .خيار اللجوء للفيتو يستدعي تمديد
فترة المراجعة  12يوما ً اضافياً ،يتبعها  10أيام أخرى للكونغرس

االستراتيجية سيترتب عليها «سباق تسلح سريع،
وأعمال تخريب سياسية وعسكرية ،تشارك فيها
مجموعات وأقليات دينية وعرقية مضطهدة».
أث��ار ق��رار الرئيس ال��روس��ي ،فالديمير بوتين،
تفعيل صفقة تزويد ايران بنظام دفاع جوي متط ّور،
صواريخ «أس ،»-300قلقا ً بيّنا ً داخل أوساط مركز
الدراسات االستراتيجية والدولية ،واعتبره خطوة
استباقية لبوتين إلع��ادة اصطفاف بالده «كمصدر
تسليح رئيسي إليران قبل رفع العقوبات الغربية»
ع��ن��ه��ا .وأوض�����ح أنّ ع���زم إي�����ران ل��ت��ح��دي��ث قواتها
المسلحة «ح ّفز روسيا لتحجز موقعا ً متقدّما ً لها
للفوز بأكبر قطعة ممكنة من السوق اإليرانية».

تركيا

أثنى معهد صندوق مارشال األلماني التزام ك ّل من
تركيا والساسة األك��راد االستمرار في المفاوضات
إليجاد ح�� ّل سياسي لخالفاتهما ،كما أنّ ذل��ك يعود
إلى حساباتهما االستراتيجية» .وحذر انه على الرغم
من إحراز الطرفين بعض التقدّم «إال انّ جملة عوامل
كامنة من شأنها إما اإلطاحة بالمسار أو تأجيله» في
أفضل األح���وال ،منها «التط ّورات اإلقليمية ،البروز
االنتخابي لقوى مق ّربة من حزب العمال الكردستاني،
والحسابات االنتخابية (المتغيّرة) لكافة األطراف،
وت��ب��اي��ن وج��ه��ات ن��ظ��ر ك��اف��ة األط����راف ح���ول النظام
السياسي الراهن »...وأوضح أنه من أجل التغلب على
تلك العقبات وتداعياتها «ينبغي على الحكومة اتخاذ
بعض اإلج����راءات ...إنشاء لجنة مراقبة (محايدة)،
اإلفراج عن المعتقلين المرضى» وخطوات أخرى .كما
يتعيّن على الجانب الكردي «عقد مؤتمره المعلن لنزع
سالحه وتطبيق ما أعلن عن نيته القيام به – إنهاء
الكفاح المسلح ض ّد تركيا».

ليصدر قراره النهائي.
الغلبة تكمن في تفصيل «بريء» استطاع الرئيس وفريقه إدخاله
على الصيغة التوفيقية :الموافقة النهائية على االتفاق النهائي تصبح
أمرا ً محسوما ً بموافقة  34صوتا ً من مجموع  100في مجلس الشيوخ،
خالل  30يوماً ،وهي ثغرة يبدو أنّ الطرف الجمهوري «اضطر» لقبولها
للحفاظ على مخرج سياسي يحفظ ماء وجه الطرفين.
البعد «اإلسرائيلي» والسعودي.
تتض ّمن صفقة االتفاق نصا ً يلزم البيت األبيض توفير بنود االتفاقية
األصلية وكافة ملحقاتها السرية لمراجعة الكونغرس ،خالل  5أيام من
االبرام ،األمر الذي رفضه الرئيس أوباما سابقا ً بشدّة .المدّة الممنوحة
للكونغرس للمراجعة 30 ،يوماً ،ال يسري مفعولها إال بعد استكمال
تسلّم الكونغرس كافة الوثائق المتعلقة باالتفاق النووي .عناد الرئيس
أوباما المتوقع بااللتزام الزمني سيحفز الطرف اآلخر اللجوء للقضاء
الذي سيصدر حكما ً بعدم مشروعية قرار الرئيس ،على األرجح.
حضور «إسرائيل» في الجدل الدائر في واشنطن بقي بعيدا ً عن
األض��واء ،باستثناء خطاب نتنياهو أمام الكونغرس 3 ،آذار .تغيّر
المشهد سريعا ً مع تغيّر المعطيات ،نقلت يومية «نيويورك تايمز»،
 16نيسان ،عن «وزي��ر االستخبارات والشؤون االستراتيجية» في
تل أبيب ،يوفال ستاينتز ،قوله انّ خطوة الكونغرس «تشكل إنجازا ً
للسياسة االسرائيلية ...وعليه (ستضطر) اإلدارة وفريقها المفاوض
بذل مزيد من الجهود لجسر الثغرات وإنجاز اتفاق بمظهر أفضل ،أو
على األقل مقبول أكثر ،كي يحظى بموافقة الكونغرس» ،في إشارة
بالغة الوضوح لحجم الضغط «االسرائيلي» على الكونغرس.
واستفسرت شبكة (ام اس ان بي سي) للتلفزة خالل حمأة الجدل
السياسي عن حقيقة دوافع الكونغرس الذي استنهض فجأة «ليكتشف
انه يتعيّن عليه التدخل (لحجز دور ما) عندما يتعلق األمر بجهود
المضي
اإلدارة لتفادي االن��ج��رار ال��ى ح��رب ج��دي��دة» .وأحجمت عن
ّ
بالتساؤل الى نهايته خشية التطرق لدور «اسرائيل».
والمتخصص في الشؤون اإليرانية،
المؤلف األميركي ،روبرت باري،
ّ
نقل عن مسؤول في االستخبارات االميركية ،رف��ض االف��ص��اح عن
هويته ،قوله انّ السعودية دفعت « 16مليار دوالر إلسرائيل على مدى
سنتين ونصف السنة» ،لمساعدتها على حشد الضغط وترجيح خيار
الحرب على إيران لدى إدارة الرئيس أوباما .وأضاف انّ كال الطرفين
«السعودي واإلسرائيلي» رفضا التعليق على النبأ .وأردف انّ المبالغ
ت ّم تحويلها «عبر دولة عربية ...إلى حساب مصرفي يسيطر عليه

يتنامى الت�أييد ال�شعبي الأميركي
لعقد اتفاق نووي مع �إيران والعزوف
يجر البالد
عن الخيار الع�سكري الذي
ّ
�إلى مزيد من الحروب التي �أنهكت كافة
ال�شرائح االجتماعية وت�س ّببت في
تردّ ي �أو�ضاعها المعي�شية
نتنياهو» .وعليه ،م ّولت السعودية كافة جهود «اللوبي االسرائيلي»
بما فيها خطاب نتنياهو أمام الكونغرس إلفشال التقارب مع إيران.

حظوظ االتفاق أميركيا ً

احتدام وتشعُّ ب الجدل السياسي حول بنود االتفاق التمهيدي بين
البيت األبيض والكونغرس أدّى إلى مزيد من اإلحباط والريبة في
أوساط الشعب األميركي ،الذي يبقى متوجسا ً من صدقية الطرفين
وانْ بنسب متفاوتة.
الصيغة التوافقية الراهنة تمنح الرئيس أوباما مصادقة مجلس
الشيوخ بتصويت  34عضو من حزبه الديمقراطي مع االتفاقية ،كما
أسلفنا ،وترجيح قرار الفيتو ض ّد خصومه إنْ لزم األمر .في ظ ّل األجواء
السياسية الراهنة من العسير التكهّن بقدرة الرئيس أوباما ضمان
هذا العدد «الضئيل» الى جانبه .بيد انّ السباق االنتخابي ال يزال في
بداياته وفي جعبة أوباما عدد من الخيارات «الضاغطة» باستطاعته
توظيفها على األكثر طواعية منهم .وهنا ينبغي التيقن من دور
السيناتور تشاك شومر ،الطامع في خالفة زعيم األقلية الديمقراطية
هاري ريد ،بيد انه يستند الى تأييد حاسم من اللوبي «االسرائيلي»
وأنصاره داخل الكونغرس.
باإلشارة الى بدء موسم السباق االنتخابي في الواليات المتحدة،
يستطيع الرئيس أوباما المماطلة في تقديم نصوص االتفاق إلى ما
بعد انتهاء فصل الصيف ،وبدء ال��دورة المقبلة للكونغرس في شهر
ايلول المقبل ،وبهذا تتوفر لديه فرصة زمنية تمت ّد  60يوما ً قبل
والمضي في الصدام المحتم
إقدامه على اتخاذ قرار برفع العقوبات،
ّ
مع الكونغرس الذي سيمت ّد على األرجح إلى موعد عطلة عيد الميالد
ورأس السنة الجديدة.
أعلن عدد متواضع عن نيته خوض االنتخابات الرئاسية ،إذ لم
يتجاوز  4أعضاء حتى اللحظة ،ومن المتوقع دخول الحلبة عدد آخر
من الطامعين للترشح .ولن يكون مستغربا ً معارضة كافة المرشحين
لالتفاقية ،بمن فيهم مرشحة الحزب الديمقراطي هيالري كلينتون،
وآخرين يتطلعون إلى تجديد انتخابهم في دورة جديدة ايضاً.
ال تزال طريق التوصل إلى اتفاق نووي ملبّدة وتعترضها عقبات
ع��دة ،مرئية ومستترة .المشهد المقبل ال يؤشر الى توفر ضمانات
ببلوغ الهدف ،بل ربما عرقلة الجهود واالستثمار السياسي ،ولن يكون
مستبعدا ً تعثر االتفاق ووقوعه ضحية المزايدات االنتخابية .وقد
يتوقف األمر على كيفية خوض أوباما للصراع المحتمل على كيفية
إلغاء العقوبات المبرمة من الكونغرس في الفترة التي تلي التوصل
إلى االتفاق النهائي.

