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الحدث

إيران تربح الجولة النووية

إسرائيل تجيد استغالل ...حتى الهـ
مشكلة المنطق الذي يستند إليه بنيامين نتنياهو في التحريض ضد االتفاق النووي مع إيران أن
عناصره حاضرة لدى الطرف األميركي المؤيد لالتفاق .لذلك فإنه ال يقدم جديدًا ،سواء للبيت األبيض أو
لمؤيدي االتفاق في الكونغرس ،يستطيع به أن يكشف لهم ّ
عما ال يعلمون
الفكرة هي
بالجمع بين
كون الصراخ
اإلسرائيلي
تعبيرًا عن
الخيبة وأنه
خطوة
مدروسة
وهادفة

علي حيدر
ّ
عندما تبنت إدارة الرئيس األميركي
باراك أوباما خيار االتفاق مع إيران،
فــإنـهــا كــانــت ت ــدرك مسبقًا املفاعيل
السلبية التي تتحدث عنها إسرائيل.
ومع هذا ،فقد رأى أوباما في االتفاق
ف ــرص ــة ل ـت ـج ـنــب س ـي ـن ــاري ــوات أك ـثــر
س ــوءًا ك ــان قــد ت ـحــدث عـنـهــا ســابـقــا.
لــذا ،كــان يمكن للمنطق التحريضي
ل ــرئـ ـي ــس حـ ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ــدو ب ـن ـيــامــن
نتنياهو أن يكون له أثر جوهري لو
َّ
ركــز فــي حملته على مــا استند إليه
أوباما في الترويج لالتفاق.
وتستند الفكرة املــركــزيــة فــي منطق
أوب ـ ــام ـ ــا إلـ ـ ــى اقـ ـتـ ـن ــاع يـ ـق ــول إنـ ـ ــه ال
خيارات بديلة تؤدي إلى منع طهران
عن مواصلة تقدمها النووي ،سوى
ال ـ ـحـ ــرب ،خ ــاص ــة ب ـع ــدم ــا ث ـب ــت ،كـمــا
أوض ـ ــح ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي نـفـســه،
أن العقوبات لــم تعرقل تطور إيــران
ال ـن ــووي ،ول ــم تــردعـهــا عــن مــواصـلــة
برنامجها .إضافة إلى ذلك ،ثمة رؤية
ّ
يتبناها أوباما ،وهي أن الجمهورية
اإلس ــامـ ـي ــة ،قـ ـي ــادة وش ـع ـب ــا ،ليست
فـ ــي وارد االسـ ـتـ ـس ــام وال ـخ ـض ــوع
ل ـل ـم ـطــالــب الـ ـت ــي ق ـ َّـدمـ ـه ــا نـتـنـيــاهــو
ألوبــامــا كسقف للمفاوضات ،حتى
لــو أدت إلــى نشوب حــرب ،وهــو آخر
م ــا ي ــري ــده أوب ــام ــا ف ــي ه ــذه املــرحـلــة
الـتــاريـخـيــة الـتــي تـمــر بـهــا الــواليــات
املتحدة والعالم.
ً
بناء على ذلك ،فإن مشكلة نتنياهو
أن خياره الفعلي الوحيد هو الدفع
نـحــو تــوريــط ال ــوالي ــات املـتـحــدة في
ح ـ ــرب ضـ ــد إي ـ ـ ـ ــران ،فـ ــي ظـ ــل ال ـع ـجــز
اإلســرائ ـي ـلــي ع ــن خــوضـهــا وحــدهــا.
ومشكلة نتنياهو أيضًا أن الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ي ـع ــي ت ـم ــام ــا الـ ـف ــخ ال ــذي
تــدفــع إلـيــه إســرائـيــل ،لــذلــك عمد إلى

ّ
الصحافة اإلسرائيلية تتشح بالسواد« :العالم خضع
يحيى دبوق
بـ ــدت ال ـص ـح ــف اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أم ــس
كــأنـهــا ص ــدرت فــي ال ـيــوم ال ــذي يلي
كــارثــة وح ــدادًا وطنيًا كبيرًا .وصف
وتـحـلـيــل تــداع ـيــات االت ـف ــاق الـنــووي
وس ـب ــل م ــواج ـه ـت ــه ،م ــع ان ـت ـق ــاد ك ــاد
يـ ـك ــون ج ــام ـع ــا ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة،
بنيامني نتنياهو ،الذي «لم يتصرف

فضلت «معاريف» عنوانًا
تحليليًا ومألت صفحتها األولى
بعبارة «شرق أوسط جديد»
ك ـمــا ي ـج ــب» ،وت ـس ـبــب ف ــي «االت ـف ــاق
ّ
السيئ».
وكـ ــادت الـصـفـحــات األولـ ــى لكبريات
الصحف أن تصدر باأللوان السوداء
وال ـ ـص ـ ـفـ ــراء ،م ــع صـ ــور لــاح ـت ـفــاالت
الـتــي عـ ّـمــت امل ــدن اإليــران ـيــة بــاالتـفــاق
ال ـنــووي .وفـيـمــا كــان الـعـنــوان الـبــارز
ل ـص ـح ـي ـفــة «يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أح ـ ــرون ـ ــوت»
أن «ال ـعــالــم خـضــع إليـ ـ ــران» ،عنونت
صحيفة «إسرائيل اليوم»ّ ،
املقربة من

نتنياهو ،صفحتها األولــى بـ«اتفاق
وصـمــة الـعــار ّاألب ــدي ــة» ،أمــا صحيفة
«معاريف» ،ففضلت عنوانًا تحليليًا
ومألت صفحتها األولى عبارة «شرق
أوسط جديد».
مع ذلك ،ورغم أن الكتابات التحليلية
عــادت وأكــدت ســوء االتـفــاق والكارثة
الـكــامـنــة ف ـيــه ،إال أن تـحـلـيــل م ــا بعد
صدمة االتفاق ،التي كانت بطبيعتها
مـ ـت ــوقـ ـع ــة كـ ـم ــا ج ـ ـ ـ ــاءت ف ـ ــي اإلع ـ ـ ــام
الـعـبــري وفــي تصريحات املسؤولني
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ،بـ ـ ـ ــدأ مـ ـ ــن م ـن ـظ ــور
ال ـ ـقـ ــدرة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـف ـع ـل ـيــة عـلــى
ال ـتــأث ـيــر ،وي ـط ــال ــب بـ ـض ــرورة الـعـمــل
ع ـل ــى «الـ ـتـ ـع ــاي ــش» م ــع االت ـ ـفـ ــاق ،مــع
الـتـطـلــع إل ــى واش ـن ـطــن وإل ــى «حــزمــة
التعويضات» املرتقبة من األميركيني،
ماليًا وعسكريًا.
صحيفة «يــديـعــوت أح ــرون ــوت» رأت
أن «الـعــالــم خـضــع إليـ ــران» ،ووجـهــت
االنـتـقــاد فــي مقالها االفـتـتــاحــي ضد
االت ـ ـفـ ــاق وض ـ ــد اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة،
لـكـنـهــا أكـ ــدت ف ــي امل ـقــابــل أن الـسـبــب
ف ــي الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ـسـ ّـيــئ
ه ــو نـتـنـيــاهــو ن ـف ـســه ،ألن ــه ل ــو ق ــارب
املسألة بشكل مغاير لكانت النتائج
أف ـضــل ،ول ــو تــواصــل مــع األمـيــركـيــن

م ــع تــوج ـهــات عـقــانـيــة ،ل ـكــان حــافــظ
على املـصــالــح اإلســرائـيـلـيــة فــي إطــار
االتفاق.
وكتب كبير معلقي الشؤون العسكرية
في الصحيفة ،أليكس فيشمان ،يشير
إلــى أن املسعى الرسمي اإلسرائيلي
في دفع الكونغرس األميركي لرفض
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي م ـح ـك ــوم بــالـفـشــل
مسبقًا ،إذ إن «املـعــركــة اإلسرائيلية
بهذا الشأن خاسرة» ،ودعا في املقابل
إل ــى وق ــف مـهــاجـمــة االت ـف ــاق والـعـمــل
ســريـعــا عـلــى ب ـل ــورة «س ـلــة املـطــالــب»
مــن األمـيــركـيــن ،وتـعــويــض إسرائيل
ع ــن الـ ـض ــرر الـ ـ ــذي أصـ ـ ــاب مـكــانـتـهــا
االستراتيجية في املنطقة.
وكتب في «يديعوت أحرونوت» أيضًا،
رئيس مركز «أبحاث األمن القومي»،
الرئيس السابق لشعبة االستخبارات
ال ـع ـس ـكــريــة ،الـ ـل ــواء ع ــام ــوس يــدلــن،
يؤكد أن االتفاق النووي مع إيران هو
تحد ّ
ّ
جدي لألمن القومي اإلسرائيلي،
إذ إن إزال ــة العقوبات سيوفر إليــران
مــا يـلــزم مــن أم ــوال لــدعــم طموحاتها
اإلقليمية وقــدراتـهــا العسكرية .لكن
في الوقت نفسه ،أشار إلى أن االتفاق
زاد املــدة الزمنية التي تحتاج إليها
إيــران إلنتاج القنبلة النووية األولى

م ــن ثــاثــة أش ـهــر إل ــى ع ــام ك ــام ــل ،مع
نظام رقابة أشمل من السابق ،وذلك
«رغم أن االتفاق غير قادر فعليًا على
إحباط املشروع النووي االيراني».
ّ
ورجــح يدلني أن تلتزم إيــران باتفاق
ف ـي ـي ـنــا ،ل ـك ـنــه حـ ــذر م ــن أن ال ـتــزام ـهــا
سيكون خطرًا جـدًا ،ألن بإمكانها أن
تستغل مدة االتفاق لتعزيز قدراتها
وخ ـبــرت ـهــا ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـن ــووي ــة،
وبــذلــك تـقـلــص الـفـتــرة الــزمـنـيــة التي
تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـيـ ـه ــا ل ـت ـص ـن ـي ــع ال ـق ـن ـب ـلــة
النووية األولى.
وفي «هــآرتــس» ،كتب محلل الشؤون
الـعـسـكــريــة ف ــي الـصـحـيـفــة ،عــامــوس
ه ــرئ ـي ــل ،يـشـيــر إلـ ــى أن ال ـ ــذي حصل
فــي فيينا هــو أن « الـبـقــرة (الــواليــات
املـتـحــدة) أرادت أن تــرضــع أكـثــر مما
ي ــري ــد ال ـع ـج ــل (إي ـ ـ ـ ــران) أن ي ــرض ــع»،
م ــؤك ـدًا أن ات ـف ــاق فـيـيـنــا ب ــات حقيقة
ناجزة رغم كل املساوئ الكامنة فيه،
و«إي ــران هي اآلن قــوة إقليمية وعلى
إسرائيل أن تجد ردًا على ذلك».
وقـ ــال هــرئ ـيــل إن الــرئ ـيــس األمـيــركــي
ب ــاراك أوبــامــا سينتظر فــي واشنطن
وصــول نتنياهو مع «دفتر شيكات»
ودع ـ ــم س ـخــي إلس ــرائ ـي ــل ف ــي امل ـجــال
األمـ ـ ـن ـ ــي وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،م ـ ــع ت ــأك ـي ــده

ف ــي امل ـق ــاب ــل أن «الـ ـخـ ـي ــار ال ـع ـس ـكــري
اإلســرائ ـي ـلــي ض ــد امل ـن ـشــآت ال ـنــوويــة
اإليرانية لم يعد خيارًا واقعيًا».
أم ـ ــا ص ـح ـي ـف ــة «إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل الـ ـ ـي ـ ــوم»،
الـتــي تـعـ ّـد الصحيفة الـنــاطـقــة باسم
نتنياهو ،فبرز فيها «اللطم والنواح»
عـلــى ال ـكــارثــة الـتــي حـلــت بــإســرائـيــل،
ووج ـه ــت ان ـت ـق ــادات ألوب ــام ــا ووزي ــر
خارجيته جون كيري ،وقدمت اتفاق
فيينا على أنه االتفاق الذي سيؤدي
إلى إبادة إسرائيل.
املقال الرئيسي في الصحيفة ،تحت
عنوان «وصمة العار األبــديــة» ،قارن
ب ــن اتـ ـف ــاق فـيـيـنــا واتـ ـف ــاق مـيــونـيــخ
ل ـعــام  ،1938بــن بــريـطــانـيــا وفــرنـســا
م ــن ج ـه ــة ،وأمل ــان ـي ــا الـ ـن ــازي ــة ،والـ ــذي
ق ـ ـ ــاد الح ـ ـقـ ــا إل ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة
الثانية .ويتخلل املقال صورة لوزير
الخارجية األميركي جون كيري ّ
يلوح
بــاتـفــاق فيينا ،وإل ــى جانبها صــورة
أخــرى من أرشيف عــام  1938لرئيس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي ال ـس ــاب ــق نفيل
ت ـش ـم ـبــرلــن ،يـ ـل ـ ّـوح أي ـض ــا بــاتـفــاقـيــة
مـيــونـيــخ ،مــع اإلشـ ــارة إل ــى أن اتـفــاق
فيينا سيقود إلى حرب جديدة ،وإلى
كارثة «هولوكوست» جديدة لليهود.
وضـ ـم ــن الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،ك ـت ــب دان

