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تعطي األولوية للتح ّديات االقتصادية واألمنية

بايدن في املثلث اإليراني ـ التركي ـ اإلسرائيلي

كل املؤرشات تدل عىل ان ادارة الرئيس االمرييك جو بايدن تعطي اولوية للتحديات االقتصادية واالمنية الناجمة عن املنافسة
بني القوى العظمى الثالث :الواليات املتحدة والصني وروسيا .لذلك تخطط لنقل مواردها السياسية من الرشق االوسط اىل
اسيا ،ولتقوية تحالفاتها االساسية يف اسيا واوروبا بعدما تم اهاملها يف عهد سلفه
عىل الرغم من ان االدارة االمريكية
الجديدة تتفادى الغرق يف مستنقع
الرشق االوسط ،اال انها ال تستطيع ان
تتفادى ثالثة ملفات اساسية :االتفاق
النووي مع ايران وامن ارسائيل والصداع
الذي تسببه تركيا.
جاءت التعيينات يف املراكز القيادية
االمريكية وتحديدا مستشار االمن القومي
جايك سوليفان ومدير وكالة املخابرات
املركزية ( )CIAوليام برينز واملبعوث
الخاص اىل ايران روبرت مايل ،والثالثة
كانوا يف عداد الفريق الذي ساهم يف صنع
االتفاق النووي مع ايران وهندسته ايام
الرئيس باراك اوباما ،لتؤكد ان الرئيس
جو بايدن مصمم عىل العودة اىل االتفاق
النووي مع ايران ،خصوصا وان روبرت
مايل هو ابرز رموز التيار الداعي اىل هذه
العودة يف ظل تطورات دولية اهمها
تسارع الصعود الصيني والرويس مبا
كان عليه الوضع عام  .2015وكان مايل
ساهم يف بلورة مقاربة ادارة اوباما للشأن
االيراين عىل ضوء اولويتها االسرتاتيجية،
وهي احتواء صعود الصني والتي سامها
اوباما االستدارة نحو اسيا.
منذ ما قبل وصوله اىل البيت االبيض،
كشف بايدن عن رغبته يف اعادة بالده اىل
االتفاق النووي مع ايران الذي خرجت
منه يف ربيع عام  ،2018عدا ان قرار
سلفه الرئيس دونالد ترامب كان خاطئا،
وجاءت ترصيحات وزير الخارجية
انطوين بلينكن لتؤكد ان واشنطن تريد
العودة اىل االتفاق النووي املربم مع
ايران؛ ولكن ليس كيفام كان ،بل وفق
تصوراتها ورشوطها ،اذ يتعني عىل ايران

يريد بايدن ان تكون ايران هي صاحبة الخطوة االوىل.

بايدن يريد العودة الى
االتفاق النووي وفق تصور
واشنطن وشروطها
القيام بالخطوة االوىل؛ اي الرتاجع عن
االنتهاكات الكثرية والخطرية التي قامت
بها لالتفاق النووي الذي مل يتبق منه
الكثري .يف املقابل ،فان السلطات االيرانية
ترى ان عىل واشنطن الرتاجع عن
العقوبات التي فرضتها عىل ايران اوال.
انها هي من بادر اىل الخروج منه.
اشكالية جديدة طفت عىل السطح

وتتناول هوية الجهة التي يتعني عليها
ان تخطو الخطوة االوىل :هل يتعني عىل
طهران ان ترتاجع عن انتهاكاتها لالتفاق
النووي لتشجيع الواليات املتحدة عىل
العودة اىل االتفاق ،ورفع العقوبات التي
فرضتها ادارة ترامب بدءا من ايار 2018؟
ام انه يعود اىل واشنطن ان تقلب صفحة
سياسة ترامب وان تضع حدا للعقوبات
وتعود اىل االتفاق؛ االمر الذي سيشجع
الطرف االيراين عىل الرتاجع عن تحلله من
االتفاق؟ وذهب املسؤولون االيرانيون اىل
ابعد من ذلك ،عندما اكدوا ان ما يعنيهم
هو ملف العقوبات وانهم ليسوا متعجلني
عودة واشنطن اىل االتفاق ،ال بل انهم
يرون انه ال حاجة اىل مفاوضات يريدها
الطرف االمرييك بالنسبة اىل امللف النووي

وتتامته ملا بعد عام  ،2025وال بالنسبة اىل
الربامج الصاروخية  -الباليستية االيرانية
التي هي خارج الجدل والتفاوض ،وال
بالنسبة اىل سياسة طهران االقليمية
باعتبار ان ايران ،كام يرى مسؤولوها،
هي التي تحافظ عىل االمن واالستقرار يف
الخليج.
ترفض طهران التفاوض يف خصوص
برنامجها الصاروخي  -الباليستي ،او يف
شأن سياستها االقليمية .يف اختصار ،تريد
العودة البسيطة اىل ما قبل خطوة ترامب
باالنسحاب من االتفاق يف ايار .2018
وتقول مصادر ديبلوماسية اوروبية ان
طهران تضع واشنطن والعواصم االخرى،
مبا فيها االوروبية ،امام املعادلة التالية:
اما رفع العقوبات االمريكية وبالتايل
عودتها آليا اىل التقيد ببنود االتفاق
الذي تخلت عن القسم االكرب منه ،واما
استمرار سريها يف برنامجها النووي الذي
يقربها يوما بعد يوم من امكان التوصل
اىل السالح النووي .ما يدفعها يف هذا
االتجاه ،ان خوفها من عملية عسكرية
امريكية قد تراجع مع وصول بايدن اىل
البيت االبيض؛ ما يزيد من هامش املناورة

املتوافر لها .اما العنرص االخر يف املعادلة
االيرانية ،فهو انها مستعجلة ،نظرا اىل
اقرتاب موعد االنتخابات الرئاسية يف
حزيران املقبل ،وبالتايل ليس امام الرئيس
حسن روحاين والحكومة االيرانية الكثري
من الوقت للحصول عىل يشء ملموس.
تضيف هذه املصادر ان واشنطن التي
تؤكد رغبتها يف العودة اىل تغليب املسار
الديبلومايس استوعبت وضع ايران ،وهي
بالتايل تلعب عىل عامل الوقت.
السؤال املطروح :من ان يبدأ بايدن مع
ايران ،من النقطة التي انتهى اليها اوباما
ام من النقطة التي انتهى اليها ترامب؟
عىل االرجح ،ال هذا وال ذاك .لن يكون
يف امكان بايدن العودة اىل طاولة االتفاق
النووي مع ايران وفق الصيغة السابقة

نتنياهو امام امتحان
االنتخابات الحاسمة والئحة
مطالب الى بايدن

نتنياهو قلق ألن الرئيس االمرييك خالفا للعادة مل يجعله من اوائل الزعامء الذين يخاطبهم.

التي وضعت ايام اوباما ،وليس يف وسعه
التمسك بالرشوط التي وضعها الرئيس
ترامب وال بالعقوبات التي فرضها،
خصوصا وان ايران ابلغت رشوطها للعودة
اىل املفاوضات ،واولها الغاء الرشوط
الـ 12التي وضعتها ادارة ترامب ،وثانيها
الخفض التدريجي للعقوبات .وسيكون
بايدن يف النهاية يف منطقة وسطية وعىل
مسافة متساوية بني الطرحني ،مبعنى
انه لن يكون هناك عودة اىل االتفاق
وفق الصيغة السابقة ،ويف الوقت ذاته
نب لرشوط ترامب
لن يكون هناك من ت ٍ
القصوى ،الن بايدن مدرك من جهة حاجة
ايران اىل رفع العقوبات عنها ،ومصمم من
جهة ثانية عىل تصحيح مسار السياسة
الخارجية ال سيام يف الرشق االوسط.
لكن بايدن سيكتشف ان الهامش املتاح
لتحقيق اخرتاق مع ايران سيكون ضيقا
ومحكوما بعوامل عدة ،ابرزها :املناخ
االمرييك العام الذي عززه ترامب الداعي
اىل االبتعاد من االتفاق النووي وعدم
الحاجة اىل اعادة احيائه وعدم الجدوى
من ذلك ،والضغوط االرسائيلية التي
بدأت من االن عىل بايدن لعدم اعتامد
السياسة التي اعتمدها اوباما مع ايران،
وعدم العودة اىل االتفاق الذي ابرمه
معها.
ارسائيل املقبلة عىل انتخابات رابعة هذا
الشهر ينتابها قلق متعدد الوجه ،لكنه
يتمحور حول التغيري يف االدارة االمريكية
وامللف النووي االيراين.
ما يزيد من الخشية االرسائيلية هي
املتغريات يف الداخل االمرييك عىل اكرث من
صعيد ،بدءا من االنشغال الكبري مبعالجة
جائحة كورونا كام باالزمة السياسية
الداخلية الحادة الناجمة عن االنتخابات
الرئاسية وتراجع االهتامم بالرشق االوسط
جراء هموم امريكية رئيسية تبدأ من الصني
اىل روسيا وايران وصوال اىل االقتصاد .هذه
املتغريات تشكل مصادر قلق الرسائيل
النها قد تخفض حرارة الدعم االمرييك لها،
عىل الرغم من صالبة العالقات بني
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البلدين والتي تعد بنيوية واسرتاتيجية
لواشنطن.
يتحدث مسؤولون يف مكتب رئيس وزراء
ارسائيل بنيامني نتنياهو عن اجواء غري
مريحة ،بسبب تأخر بايدن يف االتصال
به .فقد جرت العادة ان يكون رئيس
الوزراء االرسائييل من اوائل الزعامء
الذين يخاطبهم الرئيس االمرييك الجديد.
هناك من يرى يف ارسائيل ان مسؤويل
البيت االبيض يريدون ان يجعلوا نتنياهو
يتصبب عرقا .وهم يعلمون ان لديه
انتخابات قريبة وال يريدون مساعدته،
خصوصا عىل خلفية ترسبات املايض.
وما يقلق ارسائيل اكرث من اي يشء اخر
هو تقدم ايران النووي الذي من الواضح
انه اخذ منحى متسارعا بعد البدء بتنفيذ
القانون الذي سنّه مجلس الشورى برفع
نسبة التخصيب اىل  %20مبعدل محدد
كميا يف كل شهر ،اضافة اىل اجراءات
تتصل بالربوتوكول االضايف .فبحسب
يديعوت احرونوت ،هناك ثالث مشاكل
تقلق ارسائيل :الثقوب يف االرشاف عىل
الربنامج ،تقدم االيرانيني يف استخدام
اجهزة طرد مركز اكرث تطورا ،والتقدم
يف صنع الصواريخ والرؤوس الحربية .يف
هذا االطار ،تعمد ارسائيل اىل التسويق
لرضورة البناء عىل ما فرضه ترامب من
وقائع ،بهدف قطع الطريق عىل ادارة
بايدن للعودة اىل االتفاق السابق .لكن
حتى لو متت صياغة اتفاق جديد ،فال
يعني ذلك انه سيلبي بالرضورة مطالب
تل ابيب االسرتاتيجية.
نتنياهو الذي يتأهب لخوض انتخابات
نيابية حاسمة ومصريية ،بات مقتنعا مع
فريقه انه بعد اربع سنوات من ادارة
ترامب ،التي كان الرسائيل خاللها تأثري
كبري عىل السياسة االمريكية ،سيتوجب
عليها اجراء تعديالت تالئم الواقع الجديد
وصياغة اسرتاتيجية محدثة التصالها مع
الفريق الذي سيقود السياسة الخارجية
املقبلة .ومع ان بايدن يعد صديقا
الرسائيل ،فمن املتوقع ان يكون متشككا
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بازاء نيات الحكومة االرسائيلية بسبب
الرواسب املتبقية من فرتة نهاية عهد
اوباما ،والعالقة الحميمة التي سادت
بني نتنياهو وترامب .بالتايل ،يحتاج كال
الجانبني اىل تعلم العمل معا مجددا ،ومن
املحتمل ان تكون االدارة الجديدة مهتمة
باملبادرة.
لذا ،من املهم جدا وفق الخرباء ان تصل
ارسائيل اىل االجتامع مع االدارة الجديدة
بايد نظيفة ،ومن املهم استيعابها الرسيع
لحقيقة ان الواقع تغري ،وان عليها تكييف
السلوك مع السياسة االمريكية املتبلورة
وطريقة سلوك الرئيس املقبل واالدارة
الجديدة.
نتنياهو الذي تفرغ لالنتخابات الثبات

االشكالية بني طهران
وواشنطن :رفع العقوبات
ام وقف االنتهاكات؟

نجاحه يف معركة البقاء ،عمل عىل خط
مواز عىل صياغة اسرتاتيجية للتعامل مع
بايدن وادارته ومفاوضته بعد االنتخابات
(يف حال مل يخرسها) من موقع قوة
وعىل اساس الئحة رشوط او مطالب
اعدها فريق من مستشاريه ومعاونيه
خالل االسابيع املاضية ،ويف فرتة ما بعد
االنتخابات االمريكية .هذه الالئحة تحتوي
عىل النقاط التالية:
 -1اتخاذ مواقف متشددة من املرشوع
النووي االيراين واحباطه وتقييد قدرات
طهران الصاروخية.
 -2مساندة امريكا الرسائيل يف عملياتها
املثابرة لرضب التمركز العسكري االيراين
يف سوريا.
 -3دعم الضغوط االرسائيلية عىل "حزب
الله" يف لبنان ،وايضا يف املناطق القريبة
من الجوالن.
 -4عدم الغاء يشء من املواقف
واملكتسبات التي اتخذها ترامب واعطاها
اىل ارسائيل.
 -5حامية اتفاقات السالم والتطبيع مع
العامل العريب ،ودعم تشكيل جبهة عربية
ـ ارسائيلية ضد ايران.

تقدم ايران النووي اتخذ منحى متسارعا بعد بدء تنفيذ قانون يرفع نسبة التخصيب.

اردوغان يخىش قيودا امريكية منسقة مع اوروبا.

 -6االنطالق يف اي مفاوضات جديدة بني
ارسائيل والسلطة الفلسطينية من مبادئ
واسس خطة القرن التي وقعها ترامب.
لذا من غري املعروف كيف سيتعاطى
معها بايدن ،وما اذا كانت لديه اقرتاحاته
الخاصة .علام انه سيعيد العالقات
االمريكية ـ الفلسطينية اىل ما كانت عليه
وسيؤيد حل الدولتني.
 -7اعادة النظر يف قرار الحد من
الوجود العسكري االمرييك يف املنطقة،
ومراعاة مواقف ارسائيل والرشكاء العرب
ومصالحهم ،واحرتام االلتزامات االمريكية.
 -8تعزيز العالقات الثنائية ،او الحفاظ
عىل املستويات التي بلغتها يف عهد
ترامب ،ويشمل ذلك الدعم املايل االمرييك
السنوي ،واالبقاء عىل التفوق العسكري
االسرتاتيجي الرسائيل يف املنطقة ،وعىل
التعاون االستخباري والحرب السيربانية.
بعد اسبوع فقط عىل دخول بايدن البيت
االبيض ،اصدرت وزارة الخزانة االمريكية
التقرير الشهري وتضمن اشارة قوية
اىل استمرار دعم تريك لتنظيم داعش،
يف الوقت نفسه جاء تعيني املبعوث
الخاص السابق للتحالف الدويل ملكافحة

داعش يريت ماكغورك منسقا لشؤون
الرشق االوسط وشامل افريقيا يف مجلس
االمن القومي االمرييك ،مبثابة خرب مزعج
لالتراك ،السيام ان ماكغورك كان داعام
قويا للمجموعات الكردية يف شامل رشق
سوريا ،ومجاهرا مبواقفه ضد تركيا التي
اتهمها يف عام  2019بالسامح بارسال 70
الف مقاتل من املتطرفني من اكرث من مئة
دولة يف العامل اىل الداخل السوري لقتال
النظام وقوات سوريا الدميوقراطية .واذا
اضيفت اىل ذلك انتقادات وزير الخارجية
االمرييك الجديد انتوين بلينكن لتعاون
انقرة مع موسكو ،ستجد تركيا نفسها امام
هجمة منظمة ومتعددة االوجه.
خالفا لرتامب الذي ربطته عالقة شخصية
طيبة بالرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان،
سيعمل بايدن عىل قصقصة اجنحة التمدد
الرتكية يف الرشق االوسط ،وخصوصا يف
سوريا والعراق وعرب املتوسط .يرى بايدن،
ان تركيا تضطلع بادوار تؤذي اسرتاتيجية
واشنطن ،وانها تهدد حلفاءها من داخل
االطليس ،وبالتنسيق مع روسيا التي
عمقت ارتباطها بها سياسيا وعسكريا
واقتصاديا ،مام اتاح الردوغان ان

يتحدى الجميع برشاء الصواريخ الروسية
 S400بتهديد خطوط الغاز يف املتوسط
والتدخل عسكريا يف ليبيا وحسم املعركة
يف ناغورين كاراباخ ،وطبعا توسيع نطاق
النفوذ الرتيك يف سوريا والعراق.
بايدن سيامرس نهجا اكرث حزما مع
اردوغان .هذا ما بدا االتراك يدركونه
باكرا ويثري لديهم القلق .كام ينظر االتراك
بقلق اىل املؤرشات املتعلقة برتكيب فريق
بايدن لشؤون الرشق االوسط ،لكن
الهواجس الرتكية تتوجها نظرة بايدن
شخصيا .فهو يف العام  ،2007من موقعه
يف لجنة الشؤون الخارجية يف مجلس
الشيوخ ،اقرتح حال يف العراق يقوم
عىل انسحاب امرييك مرشوط وتطبيق
الفيديرالية او الكونفيديرالية .ومثة من
يعتقد ان فكرته االساسية كانت التقسيم
اىل  3دول :شيعية يف الجنوب ،وسنية يف
الوسط ،وكردية يف الشامل.
يخىش االتراك ان يحاول بايدن ،بذريعة
التخلص من ارث ترامب الفوضوي ،تويل
دور الزعيم االوحد والعدواين يف العامل،
االمر الذي سيعرض العامل اىل هزات
جديدة .ويخشون ايضا من سياسة
التنسيق بني اوروبا وامريكا الحراج تركيا،
والزعم بأن االخرية ال ميكن ان تتبع
سياسة توازن بني واشنطن وموسكو ،ومن
حملة امريكية لتطويق روسيا عرب حلف
شامل االطليس وستكون مسألة حساسة
بالنسبة اىل تركيا.
ال تستبرش تركيا خريا من االدارة االمريكية
الجديدة ،او حتى اتباعها يف االتحاد
االورويب .وبينام تنتظر ما ستؤول
اليه عالقاتها املتوترة اصال مع القوى
الغربية ،تجاوزت هذه االخرية مرحلة
التوبيخ والعقوبات املحدودة اىل قيادة
هجم ٍة منظمة ومتعددة االوجه ،تشارك
فيها مراكز ضغط ،تسعى من جهتها اىل
تفعيل سياسات تضع حدا لطموحات
انقرة التوسعية والتي باتت تشكل
خطرا عىل وحدة حلف شامل االطليس
واالتحاد االورويب.
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