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�آراء
التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

�إجماع دولي ومارقان
} حميدي العبدالله
عكست ردود الفعل على االتفاق الموقع بين إيران والسداسية الدولية ،إجماعا ً
منقطع النظير لم تشذ عنه سوى دولتين هما الكيان الصهيوني والمملكة العربية
السعودية .ووفقا ً للمصطلحات األميركية فإنّ هاتين الدولتين تعتبران دولتين
مارقتين.
مفهوم أن يعارض الكيان الصهيوني االتفاق ألنه كان يحارب إيران بمقدّرات
الواليات المتحدة والغرب ،ألنّ إيران ال تعترف بوجود الكيان الصهيوني ،وتدعو
إلى إزالته ،وترفض الحلول السياسية معه ،وتدعم المقاومة الفلسطينية من
أجل ذلك ،في ضوء كل ذلك فإنه ليس مستغربا ً على اإلطالق أن تعارض تل أبيب
االتفاق وتعتبره «خطأ ً مأسوياً» وتصف الموقف الغربي بالتخاذل.
لكن ليس مفهوما ً على اإلطالق أن تشذ المملكة العربية السعودية عن اإلجماع
الدولي ،بل اإلجماع الخليجي ،ذلك أنّ كافة الدول الخليجية ،باستثناء البحرين،
رحبت باالتفاق .فإيران تسعى بك ّل جهدها إلقامة عالقات طيبة مع المملكة
العربية السعودية ،سواء كان المسؤولون في إيران من المحافظين ،كما هي حال
الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ،أو من اإلصالحيين كما هي حال الرئيس
حسن روحاني ،كانت األولوية لديهم لوحدة الدول اإلسالمية وإلقامة عالقات
جيدة مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية.
المب ّررات التي تسوقها السعودية لعدائها إلي��ران ال يمكن أن تقنع أحداً،
فالسعودية تقول إنها ض ّد إيران ألنّ إيران دولة غير عربية وتسعى لفرض
نفوذها في المنطقة .لكن السعودية لم تعارض النفوذ األميركي في المنطقة ،إال إذا
كانت الرياض تعتبر الواليات المتحدة دولة عربية ،علما ً أنّ إيران دولة مجاورة،
في حين أنّ الواليات المتحدة تبعد آالف الكيلو مترات من األراضي العربية ،وال
يجمعها مع شعوب المنطقة ما يجمع األمتين العربية واإليرانية.
السعودية وقفت إلى جانب األميركي والغربي األجنبي وغير العربي ض ّد
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،وحاربته بالقوة ذاتها التي تحارب بها إيران،
بل أكثر من ذلك السعودية دعمت االحتالل األميركي والغربي للعراق ،وإسقاط
حكومة عربية حاربت إيران بقوة لمدة تزيد على ثماني سنوات.
هذه الوقائع التاريخية غير القابلة للنقاش أو الدحض ،تؤكد عدم صحة
المب ّررات التي تستند إليها السعودية في مناهضتها إلي��ران ،وشذوذها اآلن
عن اإلجماع الدولي حول االتفاق الذي ت ّم التوصل إليه بين إيران والسداسية
الدولية.
في الحقيقية معاداة السعودية إليران تنطلق من ذات الحسابات التي دفعتها
للوقوف ض ّد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،وض ّد العراق في مرحلة تصادمه
مع السياسة األميركية .تكمن هذه الحسابات في واقع أنّ أيّ سياسة تعتمد
من قبل أيّ دولة في المنطقة وتناهض الهيمنة األميركية والغربية من شأنها
أن تسلط الضوء على عيوب السياسة السعودية القائمة على االرتباط التبعي
بالدول الغربية ،ولهذا السبب وقفت السعودية ض ّد ك ّل دولة تحارب الهيمنة
الغربية.

تروي�ض حما�س في ق�صر ال�سلطان
�أ�ضاع الحلم والم�شروع
} سعد الله الخليل
جملة من المتغيّرات شهدها قطاع غزة بعد العدوان «اإلسرائيلي» األخير على
القطاع العام الماضي ،ال يمكن إخراجها من سياق المتغيّرات التي شهدها خطاب
حركة حماس وأولوياتها ومواقفها ،حيال ما شهدته المنطقة من غليان ومتغيّرات
عاصفة حلّت ببلدان المشرق والمغرب العربي ،ارتدّت على القطاع بظواهر أمنية
في الشكل ،اجتماعية وفكرية في العمق والمضمون.
في جديد الظواهر الطارئة على القطاع يأتي تفجير متزامن لخمس سيارات
لحركتي «حماس» و«الجهاد اإلسالمي» ،ليطرح تساؤالت عدة حول قدرة الحركة
على اإلمساك بالقطاع وقدرتها على تعبئة الشارع فيه ،وقد تزداد التساؤالت
عمقا ً ومشروعية إذا ما ربطت التفجيرات بوضع تنظيم «داعش» اإلرهابي موطئ
قدم في القطاع المنهك جراء العدوان والحصار «اإلسرائيلي» من جهة ،واالنقسام
الفلسطيني من جهة أخرى ،فيما الحديث عن موقف ودور عربي داعم من قبيل
أحالم يقظة فلسطينية وعربية صعبة المنال.
قبل سنوات ومع استدارة حركة حماس صوب قبلة مقاومة «الربيع العربي»
في العصر الحديث «دوحة الديمقراطية الحديثة» ،وبعد أداء رئيس مكتبها
السياسي وصوتها المقاوم خالد مشعل مناسك عمرته السياسية الجديدة في
كواليس أنقرة ،معلنا ً تقديم الحركة والءها «اإلخواني» على مشروعها المقاوم ،بدأ
العهد الجديد بدور واضح في الحرب على سورية من بوابة ما ُس ّم َي «الدفاع عن
الشعب السوري» ،ورفض السكوت عن مكتسبات فلسطينية على حساب كرامة
الشعب السوري ،فانخرطت في أدوار مشبوهة بحق الدولة والشعب السوري
أحس بعمق خيانة حماس لقضيتها قبل أن تكون خيانة لسورية.
الذي ّ
يوما ً بعد يوم تو ّرطت حماس في مشروعها الجديد ،وفشلت في المزاوجة بين
خطاب «إخواني» بقيادة تركية ـ قطرية ،وبين مشروع مقاوم يسمح بتبرير التو ّرط
في حرب على سورية ،وبتأثير المال والميديا والخطاب غابت المقاومة عن الحركة
وظهر رداء «اإلخوان المسلمين» على قياداتها فضفاضاً ،غير جذاب للشارع
العربي عموما ً والفلسطيني على وجه الخصوص ،ومع نم ّو الجماعات المتطرفة
في المحيط الفلسطيني والرغبة «اإلسرائيلية» بزعزعة الوضع في القطاع وجدت
هذه الجماعات طريقها إلى القطاع ،في ظ ّل الفقر المدقع الذي يعاني منه أبناء غزة
وحالة الدمار التي خلفها العدوان «اإلسرائيلي» األخير فظهرت خاليا بايعت تنظيم
«داعش» ،وهدّدت بإسقاط حكم حماس في القطاع وهو ما ال يخرج عن الرؤية
«اإلسرائيلية» واألميركية للقطاع والمنطقة.
ضياع البوصلة وغياب المشروع عن الحركة أضاع هيبتها في الشارع
الغزاوي ،الذي لم يستطع استيعاب كيف يتح ّول حمد بن جاسم بن جبر بقدرة
قادر من مدير ألكبر مكتب للتطبيع مع العدو «اإلسرائيلي» إلى مقاوم في نظر خالد
مشعل ،وكذلك رجب طيب أردوغان ،ويرفعان إلى مراتب القداسة فيما ينهال
مشعل الحركة ومن يدور في فلكه بسيل اتهامات للرئيس السوري بشار األسد،
فأدار الشعب ظهره للحركة وفقدت السيطرة الفكرية والمادية على الشارع لتنمو
تيارات متطرفة ال تق ّل ارتباطا ً بالمشروع التركي ـ القطري من ارتباط حماس،
ولتضع القضية على رف النسيان واإلهمال.
نجحت أنقرة والدوحة في ترويض الحركة التي لطالما رفعت راية المقاومة
ومواجهة العدو «اإلسرائيلي» كبوصلة وحيدة ،وبات نمورها في يومهم العاشر
مه ّرجين في سيرك «اإلخوان» ،ومص ّفقين لخطابات فارغة ال يفهمون منها شيئا ً
كخطابات الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بحق سورية وإيران وك ّل
ما هو ال «إخواني» ،وتحول هم المقاومة لهم البقاء على قيد الحياة ،وبات ظهور
ساسة الحركة في المحافل من المحيط إلى الخليج يقتصر على التهليل إلنجازات
قطر وتركيا والسعودية في بعض األحيان والنيل من سورية ،مع بضعة تلميحات
باهتة للمقاومة الفلسطينية لجذب المزيد من التصفيق ألصحاب قرار الحركة ليس
إال.
حماس بانتظار من يخرجها من خيمة سيرك السلطان وإعادة إحياء مشروعها
المقاوم قبل أن يتح ّول القطاع إمارة «داعشية» بمباركة «إسرائيلية»!

«توب نيوز»

الغرور ال�سعودي �أ�ضاع الفر�صة
 لم يكن التفاهم النووي اإليراني قد أبصر النور بعد عندما بدأت وحدات«درع الجزيرة» تحت وابل من قصف مكثف للطيران بإنزال خمسة آالف جندي
ومئتي مدرعة في مطار ومرفأ عدن.
 تبلغت الرياض أنّ ك ّل شيء يسير نحو التوقيع ،وأنّ الهدنة في اليمنستصبح استحقاقا ً ال مف ّر منه خالل مهلة قصيرة وما يمكن فعله قبل إعالنها
هذه المرة بتوافق روسي ـ أميركي يجب فعله اآلن.
 نجحت القوات السعودية واإلماراتية في السيطرة على المطار والمرفأوتوسعت حولهما في عدد من أحياء عدن ،وصار في مستطاع الرياض اإلعالن
ّ
عن وقف عملياتها الحربية وترك أمر الحصار البحري والجوي لألمم المتحدة،
ومنح جماعاتها اليمنية وضعية تفاوضية وفقا ً لمضمون الهدنة كما أعلن
بنودها المبعوث األممي.
 طمعت السعودية وأصابها الغرور بالقدرة على توسيع الخرق ،وفهمت ماجرى تغييرا ً في موازين القوى يسمح باحتالل محافظات ،فصارت تتحدث عن
أكذوبة مقاومة تعز ومأرب والضالع والبيضاء.
 انسحب الثوار تحت القصف الكثيف وعادوا بهجوم معاكس واستردواالمطار بساعات قليلة.
 المعارك في عدن تتواصل والمشهد يتغ ّير والثوار يتقدّمون وفرصةالسعودية ضاعت.

التعليق السياسي
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قراءة لتداعيات االتفاق النووي في الم�شهد الأميركي
االتفاق النووي مع إيران كان الموضوع األبرز في
اهتمامات النخب السياسية والفكرية األميركية ،وما
يرافقه من اصطفافات واستقطابات حادة.
سيستعرض قسم التحليل االتفاق المبرم من
زاوية البعد السياسي األميركي ،والتوتر القائم بين
السلطة التشريعية في الكونغرس والبيت األبيض،
وتهديد األولى بإسقاط االتفاق بعد ان نالت «تنازالً»
من قبل الرئيس أوباما يتيح لها بموجبه حق مراجعة
أي اتفاق يعقد .يزداد األمر تعقيدا ً عند النظر
وإقرار ّ
الى االستحقاقات االنتخابية المقبلة للحزبين ،وتخلّف
عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ
عن دعم االتفاق وما سينجم عنه من تعديل في موازين
القوى في الدورة المقبلة للكونغرس ،خاصة في ظ ّل
ترجيح بروز السيناتور المؤيد بشدة لـ«إسرائيل» ،شاك
شومر ،في منصب زعيم ممثلي الحزب الديمقراطي.
ايضاً ،أصدرت المرشحة األقوى عن الحزب
الديمقراطي ،هيالري كلينتون ،تأييدا ً حذرا ً لالتفاق الذي
جاء تتويجا ً للجهود الديبلوماسية األخيرة التي بدأت
ابان فترة واليتها في وزارة الخارجية.

االتفاق النووي

استعرض معهد المشروع األميركي ما أسماه
«النتائج غير المقصودة» لالتفاق ،معتبرا ً انه يشكل
«بداية النهاية التفاقية عدم انتشار األسلحة» ،نظرا ً
إلى قدرة إيران على «االحتماء باالتفاقية بغية التنكر
والمضي في جهودها (إلنتاج)
لضوابط االتفاقيات
ّ
أسلحة نووية» .وأضاف انّ إيران استغلت ثغرات
االتفاقية الدولية «لتطوير برنامج األسلحة النووية ،ثمنه
إصدار المجتمع الدولي عفوا ً عن ماضيها ،وأعاد تأهيلها
وسمح لها االحتفاظ ببنيتها النووية التحتية».
اعتبر معهد كاتو االتفاق تتويجا ً لعدم فاعلية سياسة
«تغيير األنظمة التي فاحت رائحتها في هذه االيام،
وعلينا االلتفات الى انّ عددا ً من األصوات الصاخبة
المناهضة لالتفاق (النووي) مع إيران كان لها ضلع في

استدارة أميركية لالنفراج واالحتواء

في أوج الحرب الباردة أدرك العالم مخاطر الحرب النووية
عقب استخدام الواليات المتحدة السالح النووي مرتين ض ّد
اليابان ،شكل نداء الثنائي الشهير «بيرتراند راسل – البرت
اينشتاين» 9 ،تموز  ،1955صرخة مدوية لقادة الواليات
المتحدة والدول الغربية لإلقالع عن تطوير وإنتاج األسلحة
النووية ،واعتماد الحلول السلمية وسيلة لح ّل النزاعات
القائمة .تبلور النداء الى حملة وحركة عالمية للح ّد من انتشار
األسلحة النووية ،سجل وعيا ً أفضل وأشمل لنزعة القادة
الغربيين إبادة الحضارات االنسانية عند «اآلخر».
في الذكرى الستين للبيان الشهير انفرجت أسارير العالم
قاطبة لتخلي الواليات المتحدة عن خيار المواجهة والحرب
ض ّد إي��ران ،باستثناء الثنائي الكيان الصهيوني والمملكة
السعودية ،باإلعالن عن اتفاق شامل ينظم العالقة للح ّد من
انتشار األسلحة بضمانات دولية جماعية بين الدول الغربية
المدججة باألسلحة النووية ،باإلضافة إلى روسيا والصين،
ّ
وإيران التي «يعتقد» بلوغها تخطي المرحلة النووية.
اتفاق جاء ثمرة اتصاالت «سرية» احيانا ً بين واشنطن
وطهران ومفاوضات امتدّت لنحو عقدين من الزمن ،ت ّوجت
بمكالمة هاتفية مباشرة بين الرئيس اإليراني حسن روحاني
والرئيس األميركي باراك أوباما ،ايلول  ،2013كانت األولى بين
البلدين بشكل رسمي منذ انتصار الثورة اإليرانية عام .1979
وترقب العالم لمدة  17يوما ً من المفاوضات المكثفة في فيينا
بين إيران والدول النووية كافة ،وتجاوزها عددا ً من المواعيد
المحدّدة .حقيقة األمر انّ المفاوضات كانت ثنائية بين إيران
والواليات المتحدة ،ليس اال .األطراف األوروبية وفرت الغطاء
السياسي والديبلوماسي المطلوب لموقف واشنطن ،بينما
فاعليتها كانت أدنى من درجة الحسم.
إعالن االتفاق جاء على لسان قمة السلطة السياسية في
واشنطن ،بتصريح للرئيس أوباما في وقت مبكر من صبيحة
 14تموز ال��ج��اري ق��ائ�لاً« :ال��ي��وم وبعد انقضاء عامين من
المفاوضات ،حققت الواليات المتحدة وشركاؤها الدوليين
إنجازا ً عجزنا عن بلوغه طيلة عقود من العداء – اتفاق شامل
طويل األجل مع إي��ران من شأنه كبح قدرتها للحصول على
سالح نووي» .مستطردا ً للر ّد على خصومه «ببساطة ،عدم
التوصل إلى اتفاق يعني تعاظم فرص مزيد من الحروب في
الشرق االوسط».
سارع خصوم االتفاق للتنديد به ،فور اطالع البيت االبيض
لهم في جلسات مغلقة على تفاصيله ،وبرز السيناتور المتشدّد
ليندسي غراهام في مقدّمة المعارضين قائالً« :ان االتفاق يعد
بمثابة اعالن حرب على العرب السنة واسرائيل من قبل اطراف
 .»1+5الالفت انّ غراهام أق ّر في مقابلة متلفزة مع شبكة (سي
ان ان) الحقا ً صباح يوم اإلعالن بأنه لم يطلع او يقرأ نصوص
االتفاق الذي تمت ّد اه ّم بنوده واشدّها حساسية بالنسبة إلى
المعارضين على نحو  20صفحة.

اهمية توقيت االتفاق

المجتمع األميركي مولع باستطالعات الرأي التي استند اليها
البيت االبيض في تعديل المؤشرات الشعبية لصالحه .وقد
أشار استطالع أجري قبل أسبوع من اعالن االتفاق الى تأييد
 51في المئة من األميركيين انخراط بالدهم في المفاوضات
الديبلوماسية مع إيران؛ وأعرب  45في المئة منهم عن رغبته
باستمرار العقوبات الجارية في مستوياتها الراهنة ،مقابل 32
في المئة طالبوا بفرض مزيد من العقوبات.
يجمع المراقبون ان أحد أه ّم دوافع اإلدارة األميركية لبلوغ
االتفاق هو األجواء االنتخابية الداخلية ،واالصطفافات الحادّة
بين مرشحي الحزب الجمهوري لمناهضته ،مقابل «غياب»
ردود مناهضة من قبل مرشحي الحزب الديمقراطي الذين
ربما ال يجرؤون على تجاوز أعلى سلطة حزبية ،قبل الموقع
السياسي ،في ظ ّل ظروف بالغة التعقيد .األمر الذي يلقي بعض
الضوء على النبرة الهجومية للرئيس أوباما وأرك��ان إدارته
واتخاذ زمام المبادرة مبكرا ً لـ«توضيح» آفاق االتفاق ألعضاء
الكونغرس من حزبه بالدرجة األول��ى؛ والذين يع ّول عليهم
إلفشال ايّ محاوالت او تدابير قد يلجأ اليها الحزب الجمهوري
لمعارضة االتفاق.
الحديث والخطاب اإلعالمي يراهن على «قدرة الكونغرس
بأغلبيته من الجمهوريين» مناهضة مساعي الرئيس أوباما
تفسر انتصارا ً لسياساته .بل ذهب
واإلطاحة بأيّ بادرة قد ّ
التبجح
زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ ،ميتش ماكونل ،الى
ّ
بأنّ لديه أصواتا ً كافية لمعارضة االتفاق ،اكثر من  60عضوا ً
من مجموع .100
حقيقة األمر أنّ ماكونل يحتاج الى نسبة الثلثين ،ايّ ما
يعادل  67صوتا ً لضمان نجاح جهوده أمام إصرار الرئيس
أوباما على استخدام حقه في نقض قرار المجلس .بل يحتاج
المعارضون إلى ذات النسبة من األغلبية المطلقة في كال
المجلسين ،النواب والشيوخ ،لتشكيل حصانة ض ّد قرار فيتو
الرئيس ،األمر الذي يبدو صعب المنال ،انْ لم يكن مستحيالً ،في
ظ ّل المناخ السياسي الراهن.
في ه��ذا الصدد ،أوضحت يومية «واشنطن بوست» انّ
قراءتها تشير الى ارتياح الرئيس أوباما لتأييد  24عضوا ً من
مجموع  34صوتا ً مطلوب في مجلس الشيوخ؛ منهم  15عضوا ً
ديمقراطيا ً «قد» يص ّوت ض ّد االتفاق ،من بينهم السيناتور شاك
شومر .أما باقي النواب فيجري التحدّث معهم بشكل منفرد من

تسويق الحرب على العراق للشعب األميركي في عقد
التسعينيات» .واضاف انّ اولئك أثبتوا «عدم قدرتهم
توصل معظم األميركيين الى
استيعاب الدروس ،بينما ّ
نتائج مغايرة» ،ال سيما الكلفة الباهظة لإلطاحة بالنظام
القائم« ،فضالً عن عدم توفر الضمان ألفضلية النظام
الجديد عن سالفه» .واستشهد المعهد بالتح ّول الذي
طرأ على موقف الرئيس السابق جورج بوش االبن
مؤسس في محور
الذي «ع ّمد إيران عام  2002كعضو ّ
الشر ،أضحى مؤيدا ً لمفاوضات  1+5التي أسفرت عن
التوصل إلى االتفاق الراهن».
رحب معهد كارنيغي باالتفاق النووي لما سيتركه من
اجواء تعزز «السالم االقليمي» ،مستدركا ً انّ نصوص
االتفاق تخلو من تطمينات باتجاه كيف للترحيب
بانخراط إيران في المعادلة االقليمية والدولية «ان يسهم
في كبح جماح سلوكها الخطر» .وأعرب عن أمله بتحقيق
نبوءة أحد المسؤولين السعوديين بقوله عام  2007انّ
المطلوب إقليميا ً من إيران «االنخراط في شؤون الخليج،
واحتواء العراق ،وتراجع (نفوذها) في الشرق األدنى».
عمد معهد واشنطن لنقل وجهة النظر «اإلسرائيلية»
مباشرة في هذا الشأن ،على لسان قائد عسكري متقاعد
رفيع المستوى ،مناشدا ً أقرانه المناهضين لالتفاق
النووي «أال يصيبهم اليأس واإلحباط ،رغم ما يشكله
من نقطة تح ّول دراماتيكية» في المنطقة ،مطمئنا ً انّ
«الكلمة األخيرة لم تقل بعد؛» إذ ال يزال أمام الواليات
المتحدة وشركائها الدوليين مهمة التحقق «من تفعيل
اي انتهاكات» قد تقدم عليها إيران.
تدابير مناسبة ض ّد ّ
عالوة على «تفعيل تدابير تردع سياسات إيران الخطرة
خارج نطاق االتفاق النووي» .واوضح انّ المطلوب من
واشنطن وحلفائها «مواجهة (إيران) عوضا ً عن ادارة
الظهر لسياساتها خشية إفشال االتفاق النووي».

سورية

ناشد معهد كارنيغي الدول الغربية توفير التسهيالت
المطلوبة لقوى المعارضة السورية «لتسلم إدارة
قبل أركان اإلدارة ،خاصة نائب الرئيس جو بايدن .النسبة
المطلوبة في مجلس النواب لتأييد االتفاق هي  145عضواً.
وتلقى الرئيس أوباما دفعة اضافية قبل نهاية األسبوع
الجاري بإعالن نحو  100ديبلوماسي أميركي سابق تأييد
االتفاق ،ويدرك الخصوم انّ هؤالء ال يمكن تخطيهم او تجاهلهم
بسهولة لما يمثلونه من ثقل سياسي معنوي ومصداقية.
المرشحون الديمقراطيون النتخابات الكونغرس المقبلة،
 ،2016هم في وضع حرج جماهيرياً :االصطفاف الى جانب
الرئيس في ظ ّل مناخ متأزم سياسيا ً قد يكلفهم االنتخابات ،بيد
انّ مناهضته قد تحرجهم كثيرا ً وربما تؤدّي الى عزلة سياسية.
البيت االبيض يميل الى االستناد للممثلين الديمقراطيين في
الكونغرس للوقوف بجانبه عند طرح االتفاق للتصويت،
وحرمان الخصوم من الحصول على أغلبية الثلثين لدحض
الفيتو الرئاسي المزمع.
م��وق��ف السيناتور ع��ن والي���ة ن��ي��وي��ورك ،ش��اك شومر،
يع ّد محوريا ً للرئيس أوباما لجملة اعتبارات ،منها تعويل
السيناتور على الفوز بمنصب زعيم الديمقراطيين في المجلس
وتعيين من ي��راه مناسبا ً لمناصب قيادية ،بعد انتخابات
2016؛ ومن ناحية أخرى سجله المؤيد لـ«إسرائيل» بشدة.
شومر لم يحسم أمره بعد ،خياره بمناهضة االتفاق قد يحفز
ممثلين آخرين عن الحزب الديمقراطي االصطفاف لفريقه نظرا ً
للمستقبل السياسي للطرفين بخالف النجاح اآلني في تأييد
رئيس في أواخر واليته الرئاسية.
تقديرات «واشنطن بوست» األولية لمؤيدي الرئيس أوباما
اش��ارت الى توفر  20صوتاً ،مما يعني انّ الرئيس ينبغي
ان يحظى بدعم ما ال يق ّل عن  34صوتاً 10 ،منهم من الحزب
الديمقراطي .ق��رار شومر بالمعارضة من شأنه ان يق ّوض
الجهود الرامية لتوفير الحصانة الدستورية.
العامل الحاسم يكمن في ميل الرأي الشعبي في ما يتعلق
باالتفاق النووي .اتخاذ اإلدارة زمام المبادرة مبكرا ً للترويج
لالتفاق قد يدفع بالممثلين المتردّدين الى تأييد الرئيس ،او
االصطفاف الى جانب ضغوط «اللوبي االسرائيلي» ،وانسجام
شومر مع هذا التوجه.
النخب الفكرية والسياسية تدرك حقيقة وأبعاد االتفاق الذي
يتمحور حول رؤاها لمستقبل إيران ودورها المنتظر في االقليم،
ال سيما أنّ أولويات واشنطن منصبّة على االستراتيجية في
مواجهة الصين وروسيا.
تأييد النخب لالتفاق يرتكز الى ما هو أبعد من االتفاق
«الذي لن يضع حدا ً للخالفات حول طموحات إيران النووية»،
كما تعتقد ،بل يتعلق «بالتح ّوالت االجتماعية والسياسية»
في االقليم ،نظرا ً لقناعاتها مجتمعة ب��أنّ سياسة اإلقصاء
والعقوبات لم تحقق سوى مزيد من التشدّد والتقدّم في برنامج
جسده الرئيس أوباما في تصريحاته األخيرة
إيران النوويّ ،
بأنّ «سياسة الحفاظ على الوضع الراهن السائدة لنحو عامين
من الزمن تعني أننا ذاهبون الى حرب».
أستاذ العالقات الدولية في جامعة برينستون العريقة،
حسين موساويان ،اوضح انّ «االتفاق خطوة ناجحة باتجاه
تخفيف حدة التوترات (بين طهران وواشنطن) ،بيد انّ حائطا ً
سميكا ً من عدم الثقة ال يزال قائما ً وتفتيته يحتاج إلى جهود
مضنية تستم ّر لبضع سنوات».

آليات التصويت

تأجيل التوصل لالتفاق عن موعده االولي ،نهاية حزيران
الماضي ،وف ّر للكونغرس فترة زمنية طويلة لمناقشة وتفنيد
بنود االتفاق 60 ،يوماً ،استنادا ً الى االتفاق الذي أبرمه الرئيس
أوباما مع قادة الكونغرس في شهر أيار الماضي ،تأخذ مفعولها
عند تسلم الكونغرس نصوص االتفاق وملحقاته.
حينئذ تلتئم لجان العالقات الخارجية ،في كال المجلسين،
للبدء في التدقيق بنصوص االتفاق ،يليه طرح الموضوع
للتصويت امام كامل أعضاء المجلس؛ وقد يلجأ الى خيار عدم
اتخاذ قرار بشأنه .رئيس اللجنة في مجلس الشيوخ ،بوب
كوركر ،اشار الى عزمه طرح المسألة للتصويت في شهر ايلول
المقبل ،بينما مضى في اإلعالن عن معارضته للوثائق.
تنص ملحقات االتفاق على مبادرة اإلدارة األميركية في
يج ّب ما سبقه من
التوجه لمجلس األمن الدولي الستصدار قرار ُ
ّ
سبعة قرارات دولية لمقاطعة إيران .واعلنت المندوبة الدائمة
للواليات المتحدة في االمم المتحدة ،سامانثا باور ،عن تقديم
مسودّة المشروع قبل نهاية األسبوع« .تطبيق بنود االتفاق
يبدأ خالل  90يوما ً من موافقة مجلس األمن» ،الذي من المتوقع
اال يتأخر في تأييده للنصوص المتفق عليها.
خصوم االتفاق في الكونغرس سارعوا إلى اتهام اإلدارة
بتقييد حركة النقاش الداخلي بالتوجه لمجلس األمن .واوضح
عضو لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب ،إد رويس
انه «حث ادارة الرئيس أوباما بعدم الذهاب لمجلس األمن
الدولي الستصدار قرار بشأن االتفاق النووي قبل ان يتسنى
للكونغرس الفرصة لمراجعته بالتفصيل وخ�لال المدة
القانونية التي أق ّرها الكونغرس».
سارع نائب الرئيس جو بايدن الى إحاطة أعضاء الكونغرس
بتفاصيل االتفاق والتحدث مباشرة مع النواب الديمقراطيين
متوجسا ً من نوايا
في عقر دارهم ،والذين ال يزال البعض منهم
ّ
«النظام المارق» ،أبرزهم السيناتور بوب منينديز الذي زعم
انّ االتفاق «ال يوقف برنامج إيران النووي ،بل يحافظ عليه،
كما انه ال يوفر ضمانات بعدم اقتناء إيران سالح نووي في

المرافق الضرورية التي ال تزال تحت سيطرة الحكومة
السورية ،والتي تراهن على دعم قطاعات الشعب
السوري لها كطرف ال يمكن االستغناء عنه لتوفير
الخدمات العامة الضرورية» .واضاف ان بروز «داعش»
صب في
كطرف يوفر بعض الخدمات األساسية «قد ّ
صالح النظام لتسليط الضوء على عجز المعارضة
المعتدلة القيام بالمثل».
أجرى معهد الدراسات الحربية مناورات عسكرية
نظرية مطلع العام الجاري بغية «تل ّمس أدق للفرص
الديبلوماسية والعسكرية ،وكذلك للثغرات المرئية
لجهود مكافحة داعش في غضون الشهور المقبلة».
واوضح انّ بعض تنبّؤاته واستنتاجاته في هذا الصدد قد
تحققت بالفعل ،أبرزها انّ «التغاضي عن او تأجيل العمل
ض ّد داعش لن يؤدّي بالضرورة الى صون الخيارات
االستراتيجية في المسقبل» .وحذر انّ ذلك قد يؤدّي
الى «تضييق الخيارات االستراتيجية المتوفرة للواليات
المتحدة ،بينما تتنامى قوة الطرف المقابل وتحمل القوى
الحليفة بعض الخسائر مما يحفزها طلب الحماية من
اطراف اخرى» .كما حذر ُمعدّو المناورات من أن تؤدّي
تلك الجهود الى «تأجيج الصراعات الطائفية دون قصد».

الوجود األميركي في الخليج

اعتبر مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
«الشراكة االستراتيجية األميركية مع الدول الخليجية
تمت ّد الى ما هو أبعد من التوصل إلى توازن عسكري» في
المنطقة .واستعرض المركز تأثير «التطورات القسرية
في اإلقليم على إدارة الحرب غير المتماثلة المشتركة،
والصواريخ ،ومنشآت الدفاع الصاروخي ،والقوات
النووية ،وكذلك شؤون اإلرهاب ،ودور األطراف العاملة
خارج نطاق الدولة ،والقوى الخارجية ايضا».
ثروة غاز المتوسط
استعرض صندوق مارشال األلماني شؤون تسويق
الثروة الغازية في البحر المتوسط «على الشواطئ
القبرصية واالسرائيلية والمصرية» .معربا ً عن اعتقاده
المستقبل».

جعجعة معارضة الحزبين

أجمع كافة قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس على
معارضتهم ال��ش��دي��دة ل�لات��ف��اق ،ليس م��ن ب��اب معارضة
النصوص والسردية فحسب ،بل لمواجهة واع��ت��راض اي
مبادرة مصدرها الرئيس أوباما .في الخلفية ،يراهن الحزب
على نجاحه في االنتخابات الرئاسية المقبلة ،إضافة إلى
احتفاظه بأغلبية مجلسي الكونغرس ،إلبطال مفعول االتفاق
دستورياً .السيناتور المتشدد توم كوتن كان قد ارسل مذكرة
إلى الرئيس اإليراني حسن روحاني ،مطلع العام الجاري،
يحذره من انّ التوصل إلى اتفاق مع الرئيس أوباما ال يحظى
بموافقة ومصادقة الكونغرس ،سيحيله الى اتفاق موقت وقد
يعدّله او يلغيه الرئيس المقبل.
وجدّد كوتون تحذيره عقب توقيع االتفاق في مقابلة متلفزة
مع شبكة (ام اس ان بي سي) قائالً« :االتفاق المقترح يشكل
خطأ ً رهيبا ً وخطيرا ً من شأنه تمهيد الطريق إليران الحصول
على سالح نووي في الوقت الذي يسمح لهم الحصول على
سيولة مالية تقدّر بعشرات المليارات من ال��دوالرات نتيجة
رفع العقوبات ،الشعب األميركي سيتب ّرأ من االتفاق واعتقد انّ
الكونغرس سيبطل مفعوله».
المرشح الجمهوري وفير الثروة ،دونالد ترمب ،أصدر بيانا ً
يعارض االتفاق متهما ً «إدارة الرئيس أوباما التوصل التفاق
خطير مع إيران ،نشاطات التفتيش لن تنفذ ،وإيران لن تقع
تحت بند العقوبات بعدئذ .فإيران كسبت ك ّل شيء ولم تخسر
ايّ شيء».
سعى ترمب إلى خلط األولويات مذكرا ً الشعب األميركي
«بنكث الرئيس أوباما لكافة وع��وده السابقة ،من ضمنها
يؤسس
استعادة المعتقلين األميركيين في إي��ران ،واالتفاق ّ
أرضية سباق التسلح النووي في الشرق االوسط .انه اتفاق
مزعج وربما يشكل حدثا ً كارثيا ً السرائيل».
الرابح االكبر بين المرشحين الجمهوريين لمعارضة االتفاق
هو السيناتور ماركو روبيو نظرا ً إل��ى عضويته في لجنة
الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ،التي ستكون المحطة
األولى لتدقيق النصوص وإقرار االتفاق من عدمه ،مما سيخدم
مستقبله السياسي بمستويات لم تكن في الحسبان تميّزه عن
أقرانه من المرشحين اآلخرين.
على الطرف المقابل ،أيّدت المرشحة عن الحزب الديمقراطي،
هيالري كلينتون ،االتفاق بحذر ،اذ شهدت بدء المفاوضات مع
إيران إبان واليتها في وزارة الخارجية .يُشار الى معارضة
كلينتون الشديدة إليران امتالك تقنية اليورانيوم ،اذ أوضحت
العام الماضي انه «على العكس من زعم (إيران) ،ال يوجد هناك
ما يُس ّمى حقها في التخصيب ،وال أساس له على االطالق».
بذلت كلينتون جهودا ً ملحوظة لعدم الظهور العلني بمكانة
المعارض لسياسة اإلدارة التي عملت معها طيلة واليتها األولى؛
وليس في الوارد عندها أيضا ً االصطدام مع قاعدتها االنتخابية
ومم ّوليها من اثرياء اليهود ،المناهضين بقوة إليران.
واصدرت بيانا ً يؤيد بخجل االتفاق جاء فيه« :ال زلت منكبّة
على دراسة التفاصيل ،لكن استنادا ً الى ما أتيح لي االطالع
عليه من وثائق ومحادثات خاصة ،فانني أؤيد االتفاق نظرا ً
ألنه يساعدنا في كبح إي��ران للحصول على سالح نووي».
واضافت انّ «الرسالة التي يتعيّن على إيران ادراكها بوضوح:
يخص
لن نسمح لك مطلقا ً باقتناء سالح نووي؛ ليس في ما
ّ
المدة المنصوص عليها في هذا االتفاق – بل أبداً ،ينبغي تطبيق
الشروط المنصوص عليها بقوة دون هوادة».
ت��ش�دّد خطاب كلينتون يبطن الحسابات االنتخابية
وما يتعيّن عليها فعله .ان نجح االتفاق والرئيس أوباما،
باستطاعتها التمسك بالجزء األول من الترحيب .اما في حال
التردّد والفشل ،ستسارع إلى االبتعاد عن سياسات الرئيس
أوب��ام��ا واستخدام «تحذيراتها» كمب ّرر متحلية بالرؤية
المتشدّدة «وض��رورة التدقيق الصارم» طيلة الزمن .ايضاً،
ان ق ّرر السيناتور شومر مناهضة االتفاق تستطيع كلينتون
االحتماء بتصريحاتها والعمل الجاد مع زعيم الديمقراطيين
المقبل في مجلس الشيوخ.
بروز دور نائب الرئيس جو بايدن في تسويق االتفاق ألقرانه
الديمقراطيين يوفر له فرصة فريده في مساره السياسي .في
حال نجاح مساعيه بحشد أكبر عدد من الديمقراطيين لتأييد
االتفاق ،سينعكس ايجابا ً على عدد من االعضاء االخرين في
المتوجسين من صعود
الحزب الديمقراطي ،ال سيما اولئك
ّ
هيالري كلينتون واألثقال السياسية المرافقة لها ،والذين يرون
في بايدن رجل المؤسسة األمثل لخوض االنتخابات.
المرشح الديمقراطي اآلخر لالنتخابات الرئاسية ،السيناتور
بيرني ساندرز ،يمثل التيار األش � ّد ليبرالية داخ��ل الحزب،
ويع ّول عليه كأحد االص��وات الحاسمة في مجلس الشيوخ
تأييدا ًلالتفاق.
ساندرز ك��ان شديد الوضوح في بيانه المؤيد لالتفاق
قائالً« :أه ّنئ الرئيس أوباما ،ووزير الخارجية (جون) كيري
وقادة الدول الرئيسة اآلخرين إلنجاز اتفاق شامل لكبح إيران
من الحصول على سالح نووي» .واضاف انّ ذلك يؤشر على
«انتصار الديبلوماسية على قرقعة السالح وقد يحفظ الواليات
المتحدة من االنجرار الى حرب اخرى ال متناهية في الشرق
االوسط .اتطلع بشوق لمعرفة المزيد من التفاصيل المعقدة
لالتفاق والتيقن من فعاليته وقوته».

انّ السوق المصرية مقبلة على معاناة تدني معدالت
الغاز الطبيعي المتوفرة «للعقد المقبل على الرغم من
االستثمارات الكبيرة» الموعودة في هذا القطاع .واضاف
انّ حاجة مصر إلى «تصدير سائل الغاز الطبيعي
ألسواق آسيوية وأوروبية من منشأتيها الراهنتين قد
تعزز جاذبية تسويق الصادرات الغازية من اسرائيل».

السياسة الخارجية
مادة مزاد في االنتخابات

تناول معهد أبحاث السياسة الخارجية مالمح
توجهات المرشحين عن الحزب الجمهوري في مجال
السياسة الخارجية ألميركا ،ال سيما في نطاق الشرق
االوسط .واوضح انّ معظم المرشحين يسعى إلى
استمالة الرأي العام عبر الولوج الى التخلي عن سياسة
غزو واحتالل العراق عام  ،2003واعتبار االغلبية انها
كانت «خطأً» ،بينما ال تزال اقلية من المرشحين ،ال
سيما انصار معسكر الحرب ،تعتبرها من الضرورات.
بعض المرشحين بدّل مواقفه أكثر من مرة ،من التأييد
للمعارضة وما بينهما ،مثل المرشح ماركو روبيو ،الذي
يحظى بعضوية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس
الشيوخ األميركي .واضاف انّ مرشح آل بوش ،جيب،
أعطى إجابات متعدّدة متناقضة قبل ان يرسو على رأي
األغلبية «بعدم الذهاب إلى الحرب في العراق» .اما في
مسألة إرسال مزيد من القوات العسكرية األميركية
واالنخراط المباشر في الحرب ضد «داعش» ،فقد أوضح
المعهد أنّ «أكثر من نصف المرشحين يؤيدون إرسال
قوات أميركية ،مقابل أقلية من أربعة مرشحين يعتبرونه
خيارا ً يمكن اللجوء اليه في المستقبل» .واوضح انّ
مسألة التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي لقيت
إجماعا ً بالمعارضة؛ والدعوة الى «تعزيز العالقات مع
اسرائيل» .اما في مسألة «ح ّل الدولتين» الذي تدعمة
رسميا ً االدارة األميركية فهناك انقسام واضح بين
المرشحين و«إجماع على ضرورة التشدّد في التعامل
مع السلطة الفلسطينية».
تحلي ساندرز بوضوح الخطاب والمفردات السياسية
يميّزه بشدة عن الغموض المقصود للمرشحة كلينتون ،وقد
يصب في صالحه خالل السباق االنتخابي.
ّ
للحزب الديمقراطي ايضا ً صقوره المعارضة لالتفاق،
يتصدّرهم المرشح المحتمل جيمس ويب ال��ذي س��ارع إلى
اإلفصاح عن «ريبته الشديدة» من نصوص االتفاق الذي «يوفر
منكب على دراسته .وقال
إليران الكثير من اإلنجازات» بينما هو
ّ
في مقابلة صحافية« :لدي تحفظات كثيرة حول هذا االتفاق،
الذي سينجم عنه امتالك إيران للسالح النووي» ،مطالبا ً بدور
أكبر للكونغرس لمناقشة وإق��رار االتفاق .تصريحات ويب
وضعته على مسافة بعيدة ومضادّة لسياسات الرئيس أوباما،
وايضا ً على نقيض زمالئه المرشحين عن الحزب الديمقراطي.
السيناتور ويب يطمع إلى الترشح والفوز بتمثيل الحزب
الديمقراطي،الريب،وير ّوجلنفسهبانهيمثل«الصوتالمستق ّل»
في قاعدة الحزب االنتخابية؛ وذهب بعيدا ً في توجيه انتقاداته
ألولويات الحزب التاريخية في «القضايا االجتماعية».
تأكيدا ً على توجهاته المحافظة ،ص ّرح ويب لشبكة «فوكس
نيوز» قبل أسبوع انه قلق النتقال الحزب الديمقراطي «الى
اليسار ب��ش�دّة ،ذاك ليس الحزب الديمقراطي ال��ذي أؤمن
به» .ان استطاع ويب البقاء في السباق االنتخابي ،وهو أمر
مشكوك به ،فقد يشكل الفرصة األمثل للحزب الديمقراطي الفوز
بالبيت األبيض مرة أخرى نظرا ً إلى توجهاته وسجله لصالح
السياسات المحافظة واالصطفاف الى جانب أصحاب رؤوس
األموال.
نظرا ً إلى العالقة العدائية للشعب األميركي حيال إيران،
وتكريس التيارات اليمينية جهودا ً وم��وارد كبيرة في هذا
االت��ج��اه ،ف��إنّ االت��ف��اق ال��ن��ووي «ق��د» يشكل التهديد األكبر
لمستقبل الحزب الديمقراطي ،ال سيما انّ أبرز مرشحيه يع ّول
ويتوجس من «ايّ تمدّد اقليمي
على المصادقة على االتفاق
ّ
إليران» ،في الوقت نفسه.
تاريخ االنتخابات الرئاسية األميركية ّ
يدل بوضوح على
اإلرهاق الذي يصاب به جمهور الناخبين من الحزب المسيطر
على البيت االبيض لواليتين متتاليتين .قد يحالف الحظ
الحزب الديمقراطي مرة أخرى انْ توفر لمرشحه بعض المزايا،
منها :االبتعاد عن الخطاب السياسي المعتدل طمعا ً في كسب
القاعدة االنتخابية من البيض والطبقة االجتماعية الوسطى
الذين أحجموا عن تأييد الحزب؛ وتمتع الرئيس أوباما بتأييد
شعبي أوسع اضافة إلى ظروف اقتصادية صلبة؛ واختيار
مرشح حافظ على مسافة بعيدة نسبيا ً من الرئيس أوباما
وسياساته ،وال��ذي من شأنه كسب تأييد أوسع بين قاعدة
المستقلين من الناخبين .المواصفات أعاله تتوفر في السيناتور
جيمس ويب بشكل حصري .أما توجه الحزب للذهاب في هذا
المجال فهو أمر بعيد المنال.

ابتزاز نتنياهو وتواضع أوباما

لم يخف نتنياهو مناهضته الشديدة أليّ جهد أميركي
للتقارب مع إيران ،طيلة تاريخه السياسي ،وحثه المتواصل
للقوى العالمية لمعارضة «طموحات إيران النووية».
في حيثيات االتفاق األخير تح ّول نتنياهو الى عنصر عاجز
عن التأثير في المستويات الرئيسة وبين الدول المركزية ،الذين
يتهموه بالتعجرف ونشود «ح ّل مثالي» للملف النووي بالغ
التعقيد ،ال سيما انّ الجانب األميركي اوضح مرارا ًانه ال يوجد ح ّل
مثاليبالمواصفاتالتييطلبهاالخصوم.نتنياهوتلقىسلسلة
من الصفعات واإلخفاقات ،ال سيما في نظرته إلى ما يتعيّن على
إيران القيام به الذي يمكن إيجازه «باالستسالم التام إليران».
الجانب األميركي ،بسياسيّيه وعسكريّيه ،أدرك منذ زمن
الصعوبة البالغة «لكبح بلد كبير يتمتع بموارد طبيعية جمة
ومواهب علمية ،من امتالك التقنية والسالح النووي».
الرئيس أوباما ،من جانبه أق� ّر بصعوبة تحقيق السقف
األعلى للشروط األميركية في المفاوضات قائالً« :ال نملك القدرة
الديبلوماسية الكافية للقضاء على كافة بقايا برنامج نووي
سلمي في إيران ،بيد اننا نتسلح بالقدرة للتيقن من عدم بلوغها
مرحلة السالح النووي».
في مؤتمره الصحافي المفتوح بعد التوقيع ُسئل الرئيس
أوباما عن رؤيته المستقبلية للشرق االوسط بعد إتمام واليته
الرئاسية ،لم تحالفه بالغته الخطابية هذه المرة واقتصر
على «التمني بنجاح الحملة األميركية ض ّد داع��ش» ،مفضالً
ع��دم التط ّرق او المرور على عناصر سياساته في واليته
األولى ،خاصة في خطابه الشهير في جامعة القاهرة وإطالقه
الوعود الوردية لمستقبل األجيال الصاعدة ،وتأكيده على ح ّل
الدولتين.
وأوضح في معرض إجابته «أعتقد انّ الهدف الرئيس عندما
أسلّم مفاتيح (الرئاسة) للرئيس المقبل هو اننا ماضون قدما ً
في جهودنا اللحاق الهزيمة بالدولة االسالمية ،ونجحنا
في إطالق مسار لح ّل الحرب األهلية في سورية» .واضاف
انّ المهمة بالغة الصعوبة وال تستطيع الواليات المتحدة
بمفردها إيجاد حل ألزمات المنطقة« .محصلة األمر انه ليس من
مسؤولية رئيس الواليات المتحدة إيجاد ح ّل لكافة القضايا في
الشرق االوسط».
وبدا كأنه يوجه كالمه للوبي «االسرائيلي» بالتأكيد على
ان انجازات واليته التي «تشمل توفير ضمانات أمنية اضافية
وسبل تعاون إلسرائيل ،واإلن��ج��ازات التي تحققت مع دول
مجلس التعاون الخليجي في قمة كامب ديفيد».

