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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

 7في مقابل  ،12ايران وامريكا واآلفاق النووية

ا ب��و رضا صالح
تج��ري المفاوض��ات بي��ن اي��ران
واصح��اب االتفاق النووي بحذر ش��ديد،
حي��ث تأم��ل امري��كا ان تؤث��ر تهديداته��ا
وتتوص��ل ال��ى اتف��اق مع��دل لالتف��اق
النووي المبرم بين ايران و .1+5ورغم ان
الجانبي��ن علق��ا المس��تقبل على تحقق
ش��روطهما اال ان الش��روط االمريكي��ة
كم��ا وصفه��ا البع��ض تب��دو تعجيزي��ة
وخيالية اكثر منها واقعية .
باألم��س ج��رت مفاوض��ات بي��ن اي��ران
ومجموع��ة  1+4ف��ي فيين��ا ليعلن بعدها
ممث��ل اي��ران ال��ى االجتم��اع ان الجان��ب
االوروب��ي ق��ال م��ا يطمئنن��ا للبق��اء ف��ي
االتف��اق الن��ووي .طبع��ا ه��ذا التصري��ح
يأت��ي ف��ي الوق��ت ال��ذي كان رئي��س
ال��وزراء الفرنس��ي امانوي��ل ماكرون قد
صرح في وقت سابق بان بالده لن تدخل
ف��ي ح��رب تجاري��ة م��ع امري��كا م��ن اجل
ايران .كما اعلن مؤخرا بان الشركات
الفرنس��ية يج��ب ان تتخ��ذ قراراته��ا
بنفس��ها فيما يخص تبعات التعامل مع
ايران  .ورغم انه لم تترش��ح اية تفاصيل
ح��ول االجتم��اع ال��ذي عق��د ف��ي فيين��ا،
ولك��ن االم��ر المف��روض ف��ي الظ��روف
الراهن��ة ه��و ان اي��ران لي��س لديه��ا م��ا
تفق��ده ولذل��ك فانه��ا اكث��ر عزم��ا
وصالب��ة م��ن اي وق��ت مض��ى للتعاط��ي

م��ع الظ��روف الجدي��دة وعال��م م��ع بع��د
االتف��اق الن��ووي ،وذل��ك ألن اي��ران
ورغ��م التزامه��ا ببنود االتف��اق النووي –
التقاري��ر الـ 11للوكالة الدولية للطاقة
الذري��ة تؤك��د هذا االمر -اال ان غالبية
مفاص��ل الحظ��ر ال��ذي كان مفروض��ا
عليه��ا بقيت على حالها ولم تلغى كما
وع��د الجان��ب االخ��ر ،وف��ي نف��س الوقت
وف��ي حي��ن انه��ا نف��ذت جمي��ع تعهداتها
جوبه��ت باطم��اع امريكي��ة ومؤخ��را
اوروبية مضطردة لتواجه اخيرا بمس��ألة
ض��رورة توس��يع نط��اق االتف��اق الن��ووي
ليش��مل المج��االت الصاروخي��ة والنفوذ
االيراني على الصعيد االقليمي.
ان امري��كا وم��ن خ�لال وضعه��ا ل �ـ12
ش��رطا تب��دو واثق��ة م��ن ان التهدي��دات
بف��رض الحظ��ر س��تؤتي أكله��ا وترغ��م
ايران على الجلوس الى طاولة مفاوضات
جديدة لتوس��ع نطاق اتف��اق نووي هدفه
الغائ��ي س��لبها اي ق��درات وامكاني��ات من
ش��أنها تحقيق التقدم والتطور من جهة،
والنيل من اقتدار الجمهورية االس�لامية
االيرانية من جهة اخرى.
الحديث عن ان اي الرؤيتين ستتحقق
ف��ي المس��تقبل لي��س بحاج��ة ال��ى وق��ت
طوي��ل ولك��ن التدقي��ق في بع��ض االمور
م��ن ش��أنه رس��م االط��ار الع��ام له��ذا
المستقبل المنظور.
النقطة االولى هي ان اوروبا وكذلك

امري��كا م��رت بتجرب��ة مماثل��ة لنك��ث
العه��د مع ايران خالل االعوام الس��ابقة،
والنتيج��ة كان��ت وص��ول اي��ران ال��ى
مس��توى تخصي��ب بنس��بة  20بالمائ��ة
ودخوله��ا ن��ادي ال��دول النووي��ة م��ا ادى
بالتال��ي ال��ى االعت��راف رس��ميا بحقه��ا
ف��ي مجال تخصيب اليورانيوم .ولذلك
ف��ان الع��ودة ال��ى نكث العه��ود وعدم قيام
الجان��ب االوروب��ي بما يجب عليه النقاذ
االتف��اق الن��ووي س��يواجه بالتجرب��ة
االيرانية الس��ابقة ولكن هذه المرة على
نطاق ومستوى اعلى .
النقط��ة الثاني��ة ه��ي ان الس��يناريو
المقب��ل وبعب��ارة اخ��رى الخط��ة b
الت��ي وضعته��ا الجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة لحقب��ة م��ا بعد عج��ز الجانب
االوروب��ي ف��ي انق��اذ االتفاق الن��ووي هي
خط��ة واضح��ة وعمالني��ة .المطال��ب
االيراني��ة واضح��ة وش��فافة ،والتجرب��ة
تثب��ت ايض��ا ب��ان اي��ران تف��ي بكالمه��ا
ووعوده��ا ،ه��ذا فض�لا ع��ن ان صم��ود
االيرانيي��ن ح��ول االوضاع ال��ى صالحها
والتهدي��دات ال��ى ف��رص ذهبي��ة  .ف��ي
المقاب��ل ف��إن مصي��ر الحظ��ر االمريكي
بمختل��ف انواع��ه واش��كاله ايض��ا واضح
وم��دى تاثيره على م��دى العقود االربعة
الماضية ايضا واضح .
النقط��ة الثالث��ة ه��ي ان عج��ز الجانب
االوروب��ي عل��ى صعي��د تلبي��ة المطال��ب
االيراني��ة يعن��ي ع��ودة ايران ال��ى ظروف
م��ا قب��ل االتف��اق الن��ووي ،ولك��ن ه��ذه
الم��رة بوتي��رة متس��ارعة وعزيم��ة وارادة
اكث��ر صالب��ة وانج��ازات اكث��ر تمي��زا
م��ن الس��ابق .ام��ا ع��دم تحق��ق الش��روط
االمريكي��ة يعني تش��ديد حظ��ر تحملت
اي��ران في الس��ابق مثله وحقق��ت غالبية
انجازاتها في ظله .
هناك تس��ريبات تش��ير ال��ى ان الجانب
االوروبي وبموازاة ما يبذل من محاوالت
إلقن��اع اي��ران ،ق��دم وع��ودا ال��ى ترام��ب
بب��ذل مس��اعي إلج��راء تعدي�لات عل��ى
االتفاق النووي وفق رؤيته ،هذا في حين
ان اي��ران تؤم��ن جزما بقان��ون «المجرب
ال يجرب».

الرئيس عون حدد األولويات :عودة النازحني ومكافحة الفساد
حسن سالمة
بغ��ض النظ��ر عم��ا ينتظ��ر تش��كيل الحكومة م��ن تعقي��دات وعملية
«ش��د حبال» ح��ول توزيع الحصص والحقائ��ب ،إال أن كل اللبنانين
يراهن��ون عل��ى م��ا بعد التأليف ،م��ن حيث انطالقة العه��د التي ي ّعول
عليه��ا رئي��س الجمهوري��ة العم��اد ميش��ال ع��ون ،بع��د أن أك��د أكث��ر
م��ن م��رة أنه يعتب��ر حكومة ما بعد االنتخابات ه��ي الحكومة الفعلية
األولى للعهد.
ولذل��ك ،فمهم��ة ه��ذه االنطالقة س��تقع _ بحس��ب مص��در وزاري _
عل��ى عات��ق الحكوم��ة الجديدة الت��ي يفترض أن تك��ون حكومة وحدة
وطني��ة انطالق��ا م��ن تأكي��د كبار المس��ؤولين ب��دءا من الرئيس��ين
ع��ون وب��ري وق��وى سياس��ية عدي��دة ،وهو م��ا يعني أن جدي��ة الحكومة
المقبل��ة س��تظهر أوال ف��ي بيانه��ا ال��وزاري ومن
ث��م ف��ي االلت��زام بتطبي��ق ه��ذا البي��ان ،حت��ى
تتمك��ن من إع��ادة ثقة المواط��ن بالدولة وعمل
مؤسس��اتها ،بحي��ث تنص��رف الحكوم��ة بش��كل
ج��دي وفعلي لمعالج��ة االس��تحقاقات الكثيرة
الت��ي ينتظ��ر اللبنانيون معالجته��ا بما يخفف
عنه��م األعب��اء المتفاقم��ة حياتي��ا واجتماعي��ا
ال��ى جان��ب معالج��ة مخاطر الوضعي��ن المالي
واالقتصادي.
والح��ظ المص��در ان م��ا تضمنت��ه كلم��ة
الرئي��س عون في مأدبة اإلفطار مس��اء االربعاء
وضع��ت «النقاط عل��ى الحروف» لمعالجة أبرز
ملفي��ن داخليي��ن ،وهم��ا قضية النزوح الس��وري
نظ��را لإلرتب��اط الكام��ل بي��ن تكالي��ف ه��ذا
الن��زوح واألزم��ات الت��ي تض��رب كل مفاص��ل
االقتص��اد اللبنان��ي ،والمل��ف الثان��ي ه��و ف��ي
اط�لاق معركة القضاء على الفس��اد بما يتيح
الوص��ول ال��ى ادارة نظيف��ة وش��فافة .وتحدي��د
رئيس الجمهورية ألبرز نقطتين تواجهان البالد والحكومة المرتقبة
يلتقي��ان بش��كل كام��ل مع م��ا كان أك��د عليه األمين الع��ام لحزب
اهلل الس��يد حس��ن نصر اهلل ف��ي معظم اطالالت��ه االعالمية ،وبخاصة
ف��ي البي��ان االنتخاب��ي ال��ذي أعل��ن عن��ه الح��زب لخ��وض االنتخابات
النيابية.
وعلى هذا األس��اس ،يش��ير المصدر الى أن كالم رئيس الجمهورية
المتعلق بوضع خطة حل عملية تؤدي الى عودة النازحين الى بالدهم
عل��ى اعتب��ار ان إط�لاق هذه الع��ودة هي المدخل الض��روري لنجاح اي
خط��ة اقتصادي��ة لم��ا يتحمل��ه لبن��ان م��ن تكالي��ف وأعباء تج��اه بقاء

النازحين في لبنان ،في وقت ال يقدم الغرب وال األمم المتحدة سوى
بعض الفتات لمساعدة لبنان على تحمل أعباء النازحين ويتم عرقلة
هذه العودة.
ويوض��ح المص��در ان��ه اذا كان رئيس الجمهورية م��ن موقعه كراع
ل��كل اللبناني��ن وال يري��د تج��اوز بع��ض األط��راف الت��ي تعت��رض على
الح��وار م��ع س��وريا الط�لاق ع��ودة النازحي��ن ،ف��إن مضم��ون م��ا حدده
لمعالجة هذه االزمة يحمل دعوة واضحة للتواصل مع دمشق بدعوته
الى «وضع أس��س عملية لحل مش��كلة النازحين وعودتهم الى بلدهم
وعدم انتظار الحل النهائي لألزمة السورية» .ويقول المصدر ان هذه
الدع��وة بحس��ب م��ا كان س��معه م��ن الرئي��س ع��ون به��ذا الخصوص
ه��ي دع��وة موجهة لالطراف السياس��ية في لبنان الت��ي اعترضت على
التواصل مع سوريا.

وبالت��وازي م��ع الحاجة لهذا االقرار من جان��ب المعترضين للحوار
م��ع دمش��ق ،ف��إن العن��وان ال��ذي يس��اويه باألهمي��ة والض��رورة  -وف��ق
المصدر  -هو في اطالق الحكومة المنتظرة لعملية مكافحة الفساد
واس��ئصاله م��ن كل مؤسس��ات الدول��ة ومفاصلها .فالنج��اح في هذه
المهم��ة ه��و المدخل االول الموازي لعملية عودة النازحين في س��بيل
المعالجات االقتصادية والمالية الضرورية إلخراج البالد من أزماتها
وم��ا يوف��ره عل��ى الدول��ة والخزينة مئ��ات ملي��ارات ال��دوالرات ،بعد ان
ثب��ت بالوقائ��ع واالثبات��ات ان الفس��اد يكل��ف المالي��ة العام��ة ومعه��م
اللبنانيين المليارات من العمالت الصعبة.

العاجزة أمام ترامب
أوروبا ِ

صراع احملورين يحسم في سورية
غال��ب قنديل
يمك��ن للمتاب��ع ان يالح��ظ تكي��ف مح��ور المقاوم��ة وفق��ا
لقواع��د المس��اكنة السياس��ية م��ع المح��ور المضاد ف��ي لبنان
والعراق وهي قواعد تنظم اقتسام السلطة السياسية بمواقعها
ومكاس��بها وق��د فرض��ت قوى المقاوم��ة والممانعة ف��ي البلدين
عل��ى المحور األميركي الس��عودي الصهيون��ي الرضوخ لتلك
القواع��د ضم��ن مجموع��ة م��ن الضواب��ط والخط��وط الحمراء
الت��ي فش��لت مح��اوالت واش��نطن لكس��رها خ�لال الس��نوات
الماضية.
كان آخ��ر فص��ول المحاول��ة اختب��ار اس��تخدام ق��وى التكفير
الت��ي اس��تولدها وجلبها ورعاها الحل��ف األميركي الصهيوني
لحس��م الصراع كليا وللتخلص من ضوابط المس��اكنة التي
فرضته��ا علي��ه هزيمت��ه ف��ي حرب تم��وز واضط��راره للهروب من
العراق بعد ذلك.
الحصيل��ة التي أس��فرت عنها س��نوات القت��ال والمواجهة ضد
ق��وى التكفي��ر الت��ي اس��تعملت ف��ي ح��رب أطلس��ية صهيوني��ة
بالوكالة كانت هزيمة مدوية للمخطط األميركي وفرضت
خض��وع الحل��ف الذي رع��ى داع��ش والقاعدة وجماع��ة األخوان
المس��لمين لقواع��د المس��اكنة م��رة جدي��دة بعدما ع��اش هذا
الحل��ف وقادت��ه في واش��نطن ومجالس الناتو س��بع س��نوات من
الره��ان عل��ى فرص��ة كس��رها بطواحي��ن الدم��اء الت��ي أغرق��ت
لبنان وس��ورية والعراق وش��كلت االنتخابات العراقية واللبنانية
األخيرة مجاال لبلورة النتائج السياسية داخل البلدين وتوازنات
الحك��م المتحول��ة فيهم��ا عل��ى مس��توى الس��لطة السياس��ية
الطائفي��ة وتكوينه��ا وخياراتها اما في س��ورية فقد عززت هزائم
اإلره��اب والع��دوان ق��وة الدول��ة الوطني��ة الس��ورية ورصيده��ا
الش��عبي المتعاظ��م كم��ا ع��ززت مناعته��ا ف��ي وج��ه المس��اعي
االس��تعمارية الرجعي��ة الستنس��اخ المس��اكنة السياس��ية ف��ي
سائر الطروحات حول الحل السوري.
يمكن القول إجماال إن محور المقاومة رسخ قواعده وضوابطه
في قلب المس��اكنة السياس��ية والشراكة مع المحور المضاد
داخ��ل النظ��ام السياس��ي الطائف��ي ف��ي كل من لبن��ان والعراق
حي��ث تظه��ر سياس��ة الدول��ة وخياراته��ا اإلقليمي��ة ف��ي حاص��ل
تج��اذب داخل��ي وخارج��ي تتحك��م ب��ه التوازن��ات المتحول��ة وما
من شك ان مستقبل الصراع بين المحورين سيتقرر في ضوء
مس��تقبل االح��داث الس��ورية فهن��اك ت��دور المجابه��ة الضاري��ة
لحسم مستقبل المنطقة والعالم.
رغ��م الفش��ل م��ا ت��زال الوالي��ات المتح��دة تواص��ل س��عيها
الحثي��ث إللح��اق س��ورية بقواع��د المس��اكنة الت��ي تتي��ح له��ا
الحفاظ على كمية من المصالح ومواقع النفوذ التي تضعف
جذري��ة الخي��ار القومي والوطني التحرري واالس��تقاللي الذي
تتمس��ك به الدولة الس��ورية ويجس��ده الزعيم العربي المقاوم
الرئيس بشار األسد.
يعكس الموقف األميركي والغربي ومواقف سائر الحكومات
العميلة الش��ريكة في العدوان على س��ورية مما يس��مى العملية

السياس��ية الس��ورية تل��ك الرغب��ة الجامح��ة بلج��م وتأخي��ر
نهوض القوة القومية لس��ورية في المنطقة خش��ية تحولها إلى
نقطة جذب وتحريكها إلعصار جارف في المنطقة على طريقة
الدومين��و مم��ا س��يهدد س��ائر الحكوم��ات الخاضع��ة للهيمن��ة
األميركية الصهيونية.
ت��درك القي��ادة الس��ورية ه��ذه الحقيق��ة وه��ي ادارت الص��راع
السياسي بالشراكة مع حلفائها الكبار من هذا الموقع وكان
صمام األمان دائما هو التمسك السوري بالسيادة واالستقالل
وبعلمانية الدولة الوطنية المدنية الالطائفية وباالحتكام إلى
صنادي��ق االقت��راع أي إل��ى اإلرادة الش��عبية ف��ي تقرير مس��تقبل
النظام السياسي في سورية.
كشفت القيادة السورية مغزى الوصفات السياسية المنتجة
لإلنقس��امات والعصبي��ات ف��ي جمي��ع مقارب��ات الغ��رب ودول
الخليج (الفارس��ي) وأذنابهما من واجهات المعارضات الس��ورية
فالغاية هي ضرب االس��تقالل وجعل س��ورية في احسن األحوال
س��احة ركيك��ة متنازع��ا عليها انطالق��ا من ضرب فك��رة الدولة
الوطني��ة واس��تبدالها بنظ��ام المحاصصة الطائف��ي ألن الدولة
الوطنية السورية المركزية بقطاعها العام وبقواتها المسلحة
وبس��ائر مؤسس��اتها الراس��خة ه��ي التي ش��كلت قلع��ة منيعة في
وج��ه الحرب االس��تعمارية المدمرة ومنعت تح��ول العدوان إلى
ح��رب اهلي��ة تقس��م األرض والش��عب كم��ا يت��ردد ف��ي الص��ورة
اإلفتراضية اإليحائية والنمطية التي يجترها اإلعالم الغربي.
م��ا ت��زال تل��ك الوصف��ة مطروح��ة وه��ي تتراج��ع وتت��آكل
م��ع كل تق��دم يح��رزه الجي��ش العرب��ي الس��وري ف��ي المس��يرة
الوطني��ة لتحري��ر البالد من اوكار عصاب��ات التكفير واإلرهاب
وم��ن االحت�لال األجنب��ي األميرك��ي والفرنس��ي والصهيون��ي
والترك��ي وتمث��ل ش��راكات س��ورية االس��تراتيجية ق��وة وثق�لا
مضافا في هذه المواجهة.
األكي��د ان النص��ر النهائ��ي في س��ورية يقترب وهو سيس��قط
جمي��ع اوه��ام الخض��وع للخط��ط األميركي��ة الصهيوني��ة
الرجعية فس��ورية مصممة عل��ى الخروج منتصرة بوصفها قلب
مح��ور المقاوم��ة ومرك��ز حل��ف التح��رر العالمي م��ن الهيمنة
األميركي��ة ول��ن تك��ون س��احة تج��اذب او ص��راع او مس��اكنة
ومنه��ا ستش��ع تحوالت كثي��رة نحو لبن��ان والعراق وفلس��طين
والمنطقة بأسرها.
لكل أمر أوان هي القاعدة التي اعتمدها الرئيس بش��ار األس��د
ف��ي رس��م المراح��ل وج��دول المه��ام واألولوي��ات من��ذ انط�لاق
حملته لتحرير س��ورية وإنقاذها واليوم نش��هد انقالبات كبرى
تراكم��ت مقدماته��ا ومعالمه��ا م��ن غي��ر ضجي��ج وب�لا خط��ب
ناري��ة ب��ل بتضحي��ات كبي��رة وبش��عارات متواضع��ة فق��د بات��ت
التهدي��دات األمني��ة طرفية في الجغرافية الس��ورية واس��تعادت
الدولة الوطنية سيطرتها في قلب سورية السكاني واالقتصادي
ال��ذي ع��اد يخف��ق ويض��خ الدم��اء ف��ي ش��رايين الب�لاد بينم��ا
يق��ف حل��ف الع��دوان مهزوم��ا عاج��زا ومندحرا ام��ام اإلنجازات
المحققة بتضحيات الجيش والشعب والتتمة اآلتية ال محالة
تثير ذعر الصهاينة وشركائهم من الغرب ومن العرب.

س��يلين جريزي*
إن محاولة فرنسا الجادّة في إرضاء جميع
األط��راف ب��اءت بالفش��ل وتالش��ى معه��ا دور
الوس��اطة الت��ي كان المراقب��ون يأملون لها
أن تنج��ح ،وم��ن هن��ا يب��رز الس��ؤال إل��ى أي
مدى س��يؤ ّثر هذا القرار على َس ْير مفاوضات
الس�لام ومح��اوالت الحلحل��ة الت��ي يس��عى
االتحاد األوروبي جاهداً لترس��يخها في هذه
البقعة المشتعلة من العالم؟
ترامب وتقنية اإلنسحاب
لم يكن انسحاب ترامب من االتفاق ُمفاجئاً،
ب��ل أصب��ح ُمعتاداً وأم��راً متو ّقع �اً ..مع رئيس
أصب��ح أنموذج �اً متف ّرداً ف��ي التغريد منفرداً
عمن س��بقوه ومن هم حلف��اء له ..واالنقالب
أيضاً على االتفاقات التي قامت بها اإلدارات
اإلميركية السابقة ..وخصوصاً إدارة سلفه
أوبام��ا ..فترامب قطع وعداً باالنس��حاب من
كل االتفاقي��ات التي تتعارض مع المصالح
األميركي��ة أو الع��ودة إل��ى التف��اوض ح��ول
تغيي��ر ش��روطها وكل ذل��ك حس��ب رؤيت��ه
ومعايي��ره الخاص��ة ب��ه وإدارته .فقد س��بق له
أن تراجع عن اتفاقية المناخ قبل أش��هر ،ولم
يض ّيع أية فرصة للحديث عن ذلك مباشرة
أو تلميح �اً ،لك��ن زي��ارة ماك��رون األخي��رة
أعط��ت بصيصاً من األم��ل في إمكانية نجاح
الدبلوماس��ية الناعمة عبر تنس��يق أو تغليب
المصال��ح وإعم��ال العق��ل ،خاص��ة وأن اغلب
ال��دول األوروبي��ة تربطه��ا عالق��ات حيوي��ة
وجيوسياسة مع إيران.
ترامب يلوي ذراع االتحاد األوروبي
الموجع��ة لنق��ض
يب��دو أن أول��ى النق��اط
ِ
ه��ذا االتف��اق بالنس��بة لالتح��اد األوروب��ي

وباإلجم��اع يظ��ل الجان��ب االقتص��ادي وإن
ل��م يكن مقص��وراً على ذلك وحس��ب ..فبعد
توقي��ع االتف��اق الن��ووي س��ارعت إي��ران إل��ى
خل��ق تش��بيك وعالق��ات اقتصادي��ة كبي��رة
م��ع دول االتح��اد األوروب��ي ف��ي فترة قياس��ية
وف��ي خط��وة ب��دت للمراقبي��ن مدروس��ة
ومحس��وبة وذات ُبع��د نظ��ر اس��تراتيجي..
فخالل العام الذي تلى التوقيع على االتفاق
بل��غ حج��م التب��ادالت التجاري��ة بي��ن إي��ران
واالتح��اد األوروبي ما يُضاه��ي المليار دوالر،
وارتفع��ت نس��بة ه��ذه التب��ادُالت إل��ى %200
بالرغ��م م��ن القي��ود الت��ي الزال��ت مفروض��ة
عل��ى التح ّركات المالية اإليرانية .وش��ملت
ش��ركات عمالقة في أكثر من دولة أوروبية
وف��ي أكث��ر م��ن مج��ال وبصفق��ات بلغ��ت
ملي��ارات ال��دوالرات ...م��ن ش��ركات كبرى
على وزن توتال الفرنس��ية ورينو وفولسفاغن
األلمانية  ..وإيرباص األوروبية للطيران.
فم��ا س��بب اختي��ار ترام��ب له��ذا التوقي��ت
واضع �اً عالقته مع األوروبيين على المحك
وضارب �اً ع��رض الحائ��ط باتف��اق اس��تنزف
أكث��ر م��ن  12س��نة ..واجتم��اع أكث��ر م��ن
�اق عل��ى
�دم وس� ٍ
س��ت دول اش��تغلت عل��ى ق� ٍ
ه��ذا االتف��اق ليص��ل إل��ى صيغت��ه الحالي��ة
وبمش��اركة أمي��ركا نفس��ها؟ لم��اذا ال يث��ق
بمراقب��ي مختل��ف الجه��ات الدولي��ة
ترام��ب ُ
والت��ي ّ
تؤك��د أن إي��ران التزم��ت تنفي��ذ ه��ذا
االتف��اق بحذافي��ره؟ هل أح��رج ترامب أوروبا
بوضعه��ا بي��ن مطرقة انس��حابه م��ن االتفاق
الن��ووي وس��ندان مصالحه��ا االقتصادي��ة
السيما في ّ
ظل الوضع شبه العليل القتصاد
ّ
االتح��اد األوروبي والتهدي��د بتفككه وخاصة
بعد خروج المملكة المتحدة؟

المطمئنة التي بعثها ترامب
رغم الرسائل ُ
إلى شركائه األوروبيين في ما يتعلق بضمان
الحف��اظ على مصالحهم االقتصادية ،إال أن
الغ��رب ال يث��ق كثي��راً بتصريح��ات الرئيس
والمتص ّلبة
األميركي الدغمائي��ة المتك ّررة ُ
دوم �اً ..ويع��ي تماماً أن الوع��ود ال ُتبنى فقط
عل��ى األق��وال وه��ذا نف��س م��ا تف ّكر ب��ه إيران
الت��ي طالب��ت بضمان��ات أوروبي��ة لالس��تمرار
في االتفاق والمحافظة عليه.
التس��اؤل ال��ذي يط��رح نفس��ه :كي��ف
وم��ن
وأي��ن وم��ع َم��ن س��تجد أوروب��ا نفس��ها؟ َ
س��تختاره ش��ريكاً اس��تراتيجياً ه��ذه المرة...
�ف
َ
وم��ن س��يتق ّلص دوره إل��ى مج � ّرد حلي� ٍ
تكتيك��ي؟ فهل س��ت ّتجه أنظارها نحو الصين
وروس��يا؟ س� ّ
�تظل اإلجاب��ة ع��ن ه��ذا الس��ؤال
محدّداً رئيس �اً في لعبة التحالفات للمرحلة
القادمة.
ه��ل س��تغامر أوروب��ا بتهدي��د عالقته��ا
بش��ريكها التاريخ��ي واالس��تراتيجي اله��ام
المتم ّث��ل في الوالي��ات المتحدة األميركية
ُ
ومترابطة
والت��ي تربطهما عالق��ات ُمتكاملة ُ
من��ذ قي��ام ه��ذه األخي��رة ،أم س��تتخ ّلى
عم��ن ت��راه حليف �اً الب � ّد من��ه إلدارة األزم��ات
والصراع��ات الملتهب��ة ف��ي الش��رق األوس��ط،
ب��ل وق��د يتعدّاه��ا إل��ى المغ��رب العرب��ي؟
إي��ران وفرنس��ا وألماني��ا والمملك��ة المتحدة
لمناقش��ة االتف��اق الن��ووي اإليران��ي ف��ي
ُ
بروكس��ل .بع��د ق��رار الرئي��س األميرك��ي
المدوّي باالنس��حاب من االتفاقية ،يستقبل
وزير خارجية االتحاد األوروبي وزراء خارجية
ه��ذه ال��دول ،في حي��ن أن األوروبيين عازمون
على إنقاذ الصفقة/االتفاقية مع إيران.
التحالف��ات الدولي��ة الجديدة أين ومع َمن
ّ
سيصطف االتحاد األوروبي؟
روس��يا والصي��ن ه��ل س��تكونان البدي��ل
الس��يما وأن روس��يا ُتعتب��ر ش��ريكاً مهم �اً ف��ي
توفي��ر الطاق��ة ،م��ع التذكي��ر ب��أن روس��يا ال
ُي ْؤمن جانبها كذلك ،فقد سبق وأن تس ّببت
في أزمة خا ِنقة ألوروبا عندما أوقفت تصدير
الغاز  -قيل حينها أن الس��بب هو عدم عدالة
األس��عار!! ترام��ب يض��ع أوروب��ا عل��ى ُمفترق
ُط � ُرق وأم��ام خيارات ُمتع �دّدة يصعب التنبوء
به��ا ،و ِف��ي انتظ��ار حل ج��ذري اخت��ارت أغلب
الش��ركات األوروبي��ة أال تكون بارود المدافع
وال ذخي��رة الح��رب الدبلوماس��ية الت��ي تلوح
ف��ي أف��ق العالق��ات األوروبي��ة األميركي��ة،
ّ
وفضل��ت االنس��حاب بأق��ل َض � َرر ُممك��ن ف��ي
غد أفضل ..اليلوح في آفاقه الرئيس
�ار
�
ظ
انت
ٍ
المغ � ّرد ترام��ب وال تص ّرفات��ه وأفعال��ه الت��ي
ُ
اليتو ّقعها أحد.
*أكاديمية وكاتبة مختصة بالقضايا
العربية في باريس

