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ّ
ترقب عربي وهستيريا في إسرائيل

ــزيمة
استنفاد كل الوسائل من أجل تجنب
االنجرار نحو هذا املسار.
إل ــى ج ــان ــب األغ ـل ـب ـيــة ال ـســاح ـقــة من
الـقـيــادات اإلسرائيلية الـتــي تشترك
ف ــي ت ــوص ـي ــف االت ـ ـفـ ــاق ب ــأن ــه يـشـكــل
تـحــديــا لــأمــن الـقــومــي اإلســرائـيـلــي،
ي ـبــدو أن ه ـنــاك أقـلـيــة ف ــي املــؤسـســة
األم ـن ـيــة ،كـمــا ذك ــر مــوقــع «إســرائ ـيــل
ديـفـنــس» ،تــرى إيـجــابـيــات «نــوويــة»
في االتفاق الذي تم التوصل إليه.
لـكــن املشكلة بالنسبة إل ــى الطرفني
أن امل ـس ـتــوى الـسـيــاســي الـ ــذي يــرفــع
ال ـ ـصـ ــوت اح ـت ـج ــاج ــا وتـ ـح ــذيـ ـرًا مــن
أخ ـط ــار مـقـبـلــة ،يـ ــدرك «اإلي ـجــاب ـيــات
النووية» التي تشير إليها «األقلية»
األمنية ،خاصة أن إي ــران ستتراجع
خ ـط ــوات إل ــى الـ ـ ــوراء ،وف ــق االت ـف ــاق،
بما يؤدي إلى إطالة املسافة الزمنية
الفاصلة بينها وبني القنبلة النووية
مــن ثــاثــة أشـهــر إلــى سـنــة ،وهــو أمر
ال يستطيع وال ينكره نتنياهو وكل
املعارضني اآلخرين.
مــع ذل ــك ،يستند م ـعــارضــو االت ـفــاق
إلى أن إيران:
ـ ـ أخــذت على املستوى الـنــووي أكثر
م ـم ــا قـ ــدمـ ــت ،ك ــون ـه ــا ح ـص ـلــت عـلــى
شرعية دولـيــة لبرنامجها الـنــووي،
مقابل قيود عليه ملدة زمنية َّ
محددة،
وضمن الخطوط الحمر التي َّ
حددها
قــائــد الجمهورية اإلســامـيــة السيد
علي خامنئي.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ االت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاق ي ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤس ـ ـ ـ ــس ملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادالت
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي املـنـطـقــة،
اس ـت ـن ــادًا إل ــى مـفــاعـيـلــه وتــداع ـيــاتــه
االقتصادية والسياسية والعسكرية
على مستوى املنطقة.
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،مـ ـ ـ ــن ي ـ ـت ـ ـح ـ ــدث ع ــن
«إيـجــابـيــات نــوويــة» فــي االت ـف ــاق ،ال
ينكر مفاعيله وتــداعـيــاتــه السلبية
غير النووية التي بسببها اآلخرون

وهم الرهان
على انقسام داخل إيران
يرفعون الصوت عاليًا .فعلى ضوء
ُ
ذلــك ،نحن أمــام مشهد مركب تجمع
فيه كل األطراف على توصيف املشهد
ببعديه النووي وغير النووي.
حتى لو افترضنا أن نتنياهو يدرك
ضمنًا أنه غير قادر على تغيير مسار
االتفاق من خالل الكونغرس ،فهو ال
يستطيع إال أن يخوض هذه املعركة
َّ
وأن ال يبدو كمن سلم بالنتيجة.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـصــح الـ ـق ــول إن الـحـمـلــة
الـ ـت ــي ت ـش ـن ـهــا إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وخ ــاص ــة
نـتـنـيــاهــو ،ت ـهــدف ـ ـ م ــن ضـمــن أم ــور
أخـ ـ ـ ــرى ـ ـ ـ ـ إل ـ ـ ــى م ـ ـحـ ــاولـ ــة ال ـح ـص ــول

تريد إسرائيل
الحصول على
«سلة تعويضات»
عسكرية مالئمة
لحجم الحدث

م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ع ـل ــى «س ـلــة
تعويضات» عسكرية مالئمة لحجم
ال ـحــدث والـتـحــديــات الـتــي يفرضها
االتـ ـف ــاق ع ـلــى ت ــل أب ـي ــب .م ــع ذلـ ــك ،ال
تلغي سياسة التوظيف اإلسرائيلية
ً
حقيقة أن ما جرى يشكل فشال مدويًا
لالستراتيجية اإلسرائيلية العامة.
ُ ِّ
كذلك ال تلغي أو تقلل املفاعيل غير
النووية لهذا االتفاق ،التي ترى فيها
إسرائيل تحديًا استراتيجيًا يمس
أمنها القومي.

ل ـ ـهـ ــذا ك ـ ـلـ ــه ،ف ـ ـ ــإن الـ ـجـ ـم ــع ب ـ ــن ك ــون
ال ـ ـصـ ــراخ اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ت ـع ـب ـي ـرًا عــن
شعور مرير بالفشل والخيبة ،وكونه
خطوة مــدروســة وهــادفــة ،يعود إلى
ِّ
أن إسرائيل دولة تعرف كيف توظف
حتى حــاالت الفشل أو الهزائم التي
قد تتعرض لها هنا أو هناك.
وت ـف ــادي ــا ل ـلــوقــوع ف ــي اإلربـ ـ ــاك على
مستوى الفهم والتحليل ،ينبغي أال
ً
نقيس عليها دوال وجهات وزعامات
عربية ُت ِّ
فرط في عناصر القوة التي
تملكها شعوبها ودولـهــا ـ ـ املقاومة
في لبنان نموذجًا ـ وتنكر حتى ما
يتم تحقيقه من إنجازات وانتصارات
في املعارك التي تخوضها في وجه
إسرائيل.
أيضًا ،ال تقتصر سياسة التوظيف
اإلسرائيلية على ساحة دون أخرى؛
ففي الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل
حملتها النتزاع تعويضات مالئمة
بـمــا يـمـكـنـهــا م ــن مــواج ـهــات تنامي
قـ ـ ـ ـ ــدرات م ـ ـحـ ــور املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ،ي ـس ـعــى
نـتـنـيــاهــو إل ــى تــوظـيــف االت ـف ــاق في
الــداخــل اإلســرائـيـلــي ،بما يــؤدي إلى
تـعــزيــز حـكــومـتــه الـهـشــة عـبــر دع ــوة
عدد من أحــزاب املعارضة للمشاركة
ف ــي الـحـكــومــة عـلــى ق ــاع ــدة مــواجـهــة
التهديد الذي يمثله االتفاق النووي
اإليراني.
عـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،رأى نتنياهو،
خـ ــال ك ـل ـمــة أل ـق ــاه ــا ف ــي الـكـنـيـســت،
أنـ ـ ـ ــه «فـ ـ ـ ــي امل ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع الـ ـق ــومـ ـي ــة ال
ت ــوج ــد م ـعــارضــة وال ح ـك ــوم ــة ...في
ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع (م ــواجـ ـه ــة االتـ ـف ــاق
النووي) املطلوب تكاتف األيدي بني
تالمذة زئيف جابوتنسكي (الزعيم
التاريخي ملعسكر اليمني) وتالمذة
بـ ــن غ ـ ــوري ـ ــون (ال ــزعـ ـي ــم ال ـت ــاري ـخ ــي
لحزب الـعـمــل) ...هــذا ما هو مطلوب
لشعب إسرائيل في هذه املرحلة».

إليران»
مرغليت فــي «إســرائـيــل الـيــوم» يؤكد
أن إي ــران تتحول إلــى الـقــوة العظمى
في الشرق األوسط برعاية من أوباما
نفسه ،و«إذا كــان (الرئيس األميركي
ال ـس ــاب ــق ج ـي ـم ــي) ك ــارت ــر س ــاه ــم فــي
إس ـقــاط ن ـظــام ال ـش ــاه ،إال أن (بـ ــاراك)
أوباما أعطى آيات الله مفتاح الشرق
األوسط».
أم ــا صحيفة «م ـعــاريــف» الـتــي أكــدت
ّ
يتسبب في «شــرق أوسط
أن االتفاق
جـ ــديـ ــد» ،ف ـ ـهـ ــزأت مـ ــن ق ـ ــرار امل ـج ـلــس
الـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغــر ل ـل ـش ــؤون األم ـن ـيــة
والسياسية ،الذي رفض اتفاق فيينا،
ورأت أنه مساو تمامًا لقرار قد يصدر
عــن املجلس يقرر أن يعطي أو يمنع
ع ــن إي ـ ـ ــران م ـل ـك ـيــة ك ــوك ــب «ب ـل ــوت ــو».
وأكـ ـ ــدت ال ـص ـح ـي ـفــة أن االتـ ـف ــاق بــات
منجزًا ،ومــن الصعب الـحــؤول دونــه،
ولن ينجح نتنياهو في إسقاطه في
الكونغرس.
وأش ـ ـ ــارت «مـ ـع ــاري ــف» إلـ ــى أن إيـ ــران
اش ـت ــرت لـنـفـسـهــا م ــن خـ ــال االت ـف ــاق
ح ـص ــان ــة مـ ــن ال ـ ـغـ ــزو وحـ ـص ــان ــة مــن
الـ ـهـ ـج ــوم الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،وذلـ ـ ـ ــك ط ـ ــوال
العقدين املقبلني ،أما إسرائيل فباتت
م ـع ــزول ــة أم ـ ــام إجـ ـم ــاع ع ــامل ــي م ـ ّ
ـؤي ــد
لالتفاق.

عنونت «إسرائيل
اليوم» صفحتها
األولى بـ«اتفاق
وصمة العار
األبدية»

عنونت «يديعوت
أحرونوت»
صفحتها األولى
أن «العالم خضع
إليران»

إيلي شلهوب
يحار املرء في التعامل مع تحليالت كثيرة صدرت ،وستصدر ،تقدم ما حصل في فيينا
على أنه أشبه بانقالب إيران على نفسهاّ .
تحول يحاكي بمكان ما ما حصل مع «مصر
 كامب ديفيد» ومع «فتح – أوسلو» .مقاربات ترى أن الجمهورية اإلسالمية خرقتأولى خطوطها الحمر يوم قررت الجلوس مع األميركي وجهًا لوجه إلى طاولة التفاوض.
وتعتبر الذروة يوم وقف محمد جواد ظريف مع نظرائه من مجموعة « »1 + 5إلعالن
التوصل إلى تفاهم فيينا.
أصحاب هذه النظرية يبنون تقييمهم على نوعني من االستنتاجات:
األول داخلي ،يقول بانتصار الفريق املؤيد للمفاوضات (اإلصالحيون وكوادر البناء)،
ما يبشر بقرب اكتساحه للحكم في االنتخابات املقررة بداية  2016على حساب الفريق
املعارض (األصوليون) ،وبالتالي سيتغير وجه إيران.
أمــا الثاني فخارجي ،يقول ّ
بتغير جــذري فــي مقاربة إي ــران للعالم ،باتجاه مزيد من
االنـخــراط في عالقات مع الغرب على حساب مبادئ الثورة اإلسالمية وحلفائها من
حزب الله إلى سوريا والعراق واليمن...
ليس معلومًا من قال إن الجمهورية اإلسالمية ضد أصل التفاوض مع الواليات املتحدة.
صحيح أنهما فــي ص ــراع مــذ أطــاحــت ال ـثــورة نـظــام الـشــاه قبل  36عــامــا ،لكنه صــراع
سياسي بامتياز وليس صراعًا وجوديًا .مشكلة طهران مع واشنطن أنها دعمت نظام
الشاه وطغيانه ،وحاربت الثورة منذ قيامها حتى يومنا هذا ،بكل الوسائل والسبل ،لعل
أبرزها حرب السنوات الثماني العراقية  -اإليرانية ،كما أنها استعبدت الشعوب ووقفت
مع الظالم (اقــرأ إسرائيل) ضد املستضعف (اقــرأ شعوب فلسطني وللبنان وسوريا
واألردن ومـصــر) .وحتى في ظل هــذا الــوضــع ،لم تقل إيــران يومًا إنها ضد التفاوض
مع أميركا « -الشيطان األكبر» .فقه الثورة يجيز حتى الصلح مع األعــداء وليس فقط
التفاوض ،ضمن شروط طبعًا وعلى قاعدة «وإذا جنحوا للسلم.»...
مشكلة إيران كانت في أن أميركا لم تكن تقبل التفاوض بال شروط .ظلت أميركا تبني
سياستها كلها على قاعدة املواجهة واإلخضاع .تريد إسقاط الثورة تارة ،وتغيير النظام
أو تغيير سلوكه طورًا .وعندما كانت تفتح كوة ما في جدار العالقات ،كانت واشنطن
تريد إمالء الشروط وفرض التسويات.
فــي املـقــابــل ،كــانــت إي ــران تصر دوم ــا على أســاســن ألي جلسة تفاوضية لــم تتنازل
يومًا على أي منهما :األول ،اعتراف أميركي بإيران ككيان سيد له كينونته السياسية
والثقافية واالقتصادية املستقلة .أما الثاني ،فهو الجلوس إلى الطاولة من الند إلى الند.
وهو ما لم يتحقق لها إال في عهد باراك أوباما ،علمًا بأن اللقاء الثنائي الرسمي املباشر
األول بني إيران وأميركا جرى في العام األخير من والية الرئيس السابق جورج بوش
االبن في إطار مجموعة «.»1 + 5
ً
أصال حكاية املفاوضات التي جرت ضمن هذا اإلطــار تصلح بذاتها موضوعًا لرواية
من مئات الصفحات :إيــران وحدها في مواجهة أميركا وبريطانيا وفرنسا واالتحاد
األوروب ــي مجتمعة (أخ ـذًا باالعتبار أن املفاوضني الروسي والصيني كانا في غالبية
األحيان متعاطفني مع مطالب طهران) .روايــة تشرح بالتفصيل كيف انتزع املفاوض
اإليراني احترام محاوريه باحترافيته وخبرته وجرأته واحترامه لنفسه ولقيادته ولبلده.
وكيف كان حريصًا على التعامل باملثل والرد على كل كلمة أو حركة أو سلوك مهما كان
صغيرًا وتافهًا ،ينم عن نزعة نزق أو تفوق ،بما يعادله.
ولـيــس معلومًا أيـضــا مــن قــال فــي إي ــران إنــه ضــد الـتــوصــل إلــى اتـفــاق مــع أمـيــركــا في
املوضوع النووي يحفظ إليــران حقوقها بالكامل ،وال يوجب تقديم تنازالت جوهرية
ســواء في الـنــووي أو في امللفات األخ ــرى .في إيــران كــان هناك أكثر من رأي ،الخالف
بينها كان في تقدير النتيجة التي يمكن أن يؤدي إليها املسار التفاوضي .فريق كان
يحاجج بأن أميركا خائنة غدارة ال تلتزم مواثيق وال عهود ،ولن تقبل باتفاق يستجيب
للمطالب اإليرانية .وفريق آخر يدعو لالنخراط اإليجابي ،مراهنًا على أن مستوى معني
ُ َ
من الطمأنة للغرب يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مقبولة ترفع بموجبها العقوبات الجائرة
ضد إيران.
الدليل على ما تقدم أن األصوليني ،ممثلني بإدارة الرئيس املتشدد محمود أحمدي نجاد،
كانوا أول من ولج غمار التفاوض مع أميركا .حصل ذلك في األشهر األولى من تسلمه
ً
الرئاسة .وقتها ،أدار نجاد ،ممثال بمستشاره وقريبه اسفنديار رحيم مشائي ،حوارًا
غير مباشر مع إدارة جورج بوش ،عبر رئيس مجلس العالقات اإليرانية ـ ـ األميركية،
هوشنغ أمير أحمدي ،الذي يعيش في مدينة برنستون في والية نيوجيرزي ّ
ويدرس
مادة االقتصاد في جامعة راتغرز املجاورة .حوار بلغ مراحل متقدمة ،وكاد أن يحقق
اتفاقات على تسيير رحالت جوية مباشرة بني إيران والواليات املتحدة وإقامة تمثيل
قنصلي إيراني في أميركا.
حتى على مستوى البرنامج النووي ،قد يفاجأ البعض بأن اتفاق فيينا ،سبق إلدارة
نجاد أن توصلت إلــى شبيه لــه يحاكي جــزءًا كبي ّرًا مــن بـنــوده قبل عامني مــن انتهاء
واليته الثانية .وما منع والدته في ذلك الحني كان تملص إدارة باراك أوباما منه ورفضها
توقيعه .وقد كشف عن ذلك املرشد علي خامنئي في أحد خطاباته في األشهر املاضية.
األنكى ،الــذي ال بد أن يغيظ املحللني السالفي الذكر ،أن اإلنـجــازات التي حققها فريق
روحاني على طاولة التفاوض في جنيف وفيينا وغيرها ،بنيت على اإلنـجــازات التي
حققها الفريق األصــولــي فــي امل ـيــدان ،ســواء فــي الـنــووي (عـهــد نـجــاد) أو فــي ساحات
الصراع من لبنان إلى اليمن مرورًا بسوريا والعراق وغيرها .أكثر من ذلك .يحلو لهؤالء
تجاهل حقيقة أن إجماعًا إيرانيًا كان قائمًا خلف «الخطوط الحمر» التي أعلنها املرشد.
موقف موحد ملختلف ألوان الطيف السياسي ،يعكس وحدة إيران حول امللفات املتعلقة
بكرامتها الوطنية وأمنها القومي.
ربما من املفيد لهؤالء ،االستماع إلى تصريحات الرئيس األميركي باراك أوباما باألمس،
وهو الذي ال يمني النفس بأي رهان على تغيير في إيران ،ال على املستوى الداخلي وال
في ما يتعلق بسياستها اإلقليمية.
على اللبيب من اإلشارة أن يفهم.

