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العالم

في الصحافة األميركية:
محق ...ولكن
ترامب ّ
تتفق الصحف
األميركية ،في قراءتها
األحداث األخيرة في
إيران ،على تأييد موقف
الرئيس دونالد ترامب
الداعم لالحتجاجات ،إال
أنها تفترق في ما يتصل
بطبيعة الدعم الذي
يجب تقديمه لإليرانيين،
جمعة
وإن كانت شبه ُم ِ
على خطورة االنسحاب
من االتفاق النووي ،أو
فرض عقوبات جديدة
على «الجمهورية
اإلسالمية»
ي ـت ـك ـث ــف ال ـ ـحـ ــديـ ــث ف ـ ــي ال ـص ـح ــاف ــة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر االتـ ـ ـف ـ ــاق
ُ
ال ـنــووي ،وت ـطــرح ت ـســاؤالت عـ ّـمــا إذا
ك ــان ــت األح ـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة ف ــي إيـ ــران
ستمنح الرئيس األمـيــركــي ،دونــالــد
تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ال ـل ـح ـظ ــة املـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـت ــي
ي ــري ــده ــا ل ــانـ ـسـ ـح ــاب م ـ ـنـ ــه .وتـ ــرى
ص ـح ـي ـفــة «ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز» ،فــي
ت ـقـ ّـريــر ،أن االح ـت ـجــاجــات ف ــي إي ــران
ً
ت ـعــقــد مــوق ـفــا صـعـبــا أصـ ــا يعيشه
الــرئـيــس األم ـيــركــي .وم ــا يــزيــد األمــر
تـ ـعـ ـقـ ـيـ ـدًا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ـي ـ ــه ،ب ـح ـســب
ال ـص ـح ـي ـفــة ،ضـ ـ ــرورة اتـ ـخ ــاذه قـ ــرارًا
بشأن ما إذا كان سيجدد العقوبات
على إيران خالل أسبوعني فقط ،وهو
ٌ
وقت قصير قد يجعل «صبره ينفد».
غ ـ ـ ـيـ ـ ــر أن مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــة «بـ ــول ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــو»
ً
تـ ـج ــزم ،ن ـق ــا ع ــن أوسـ ـ ــاط أمـيــركـيــة
محافظة ،أن ترامب سينفذ تهديده
بــاالن ـس ـحــاب م ــن االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي،
الذي جرى التوصل إليه في تموز/
ي ــول ـي ــو  .2015وت ـن ـق ــل امل ـج ـل ــة عــن
ال ـس ـي ـن ــات ــور ال ـج ـم ـه ــوري ال ـس ــاب ــق،
ريـتـشــارد غــولــدبــرغ ،أن «تــرامــب لن
يرفع العقوبات (املرتبطة باالتفاق
النووي) عن إيــران» هذه املرة ،وهو
إجراء ُي َّ
جدد كل  120يومًا .كما تنقل
عن مؤيدين لالتفاق النووي قولهم
بخطوات
إن ترامب قد يقوم ،بالفعل،
ٍ
تــدريـجـيــة لــانـسـحــاب م ـنــه .وتلفت
«بوليتيكو» إلــى أن الكونغرس قد
يدفع باتجاه عقوبات منفصلة عن
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،م ـتـعـل ـقــة ح ـص ـرًا
بــاالح ـت ـجــاجــات ،م ــن بـيـنـهــا تـعــزيــز
قـ ــوانـ ــن م ــرت ـب ـط ــة «بـ ـ ــاإلسـ ـ ــاء ة إل ــى
ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان» ،وق ــوان ــن تسمح
بــال ـن ـشــر ال ـع ـل ـنــي ل ــأص ــول املــال ـيــة
لقادة إيرانيني كبار.

أي خطوة قد يقدم عليها ترامب تنقل
«المالمة» إلى واشنطن (أ ف ب)

خشية «نقل المالمة»
من جهتها ،تقول «نيويورك تايمز»،
ً
نقال عن «متابعني للشأن اإليراني»،
إن الخشية اآلن هي من أن أي خطوة
ُ
قــد يـقــدم عليها تــرامــب ستسهم في
نقل «املــامــة» عــن «الـنـظــام اإليــرانــي
الـ ـف ــاس ــد» إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة،
خـصــوصــا أن تــركـيــز ان ـت ـبــاه تــرامــب
على انتقاد إدارة الرئيس السابق،
بــاراك أوبــامــا ،في هــذه املسألة ،وفق
«خـ ـ ـب ـ ــراء» ،يـ ـش ـ ّـوه رس ــالـ ـت ــه .وتـنـقــل
ال ـص ـح ـي ـف ــة ع ـ ــن بـ ـع ــض املـ ـش ـ ّـرع ــن
قولهم إن ترامب قد يرجئ العقوبات،
ويبقي االتفاق على حاله في الوقت
الـحــالــي .وتشير «نـيــويــورك تايمز»
إل ـ ــى أن ـ ـ ــه ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن خــوف ـهــم
عـلــى االت ـفــاق ال ـن ــووي ،إال أن بعض

تحذر «بوليتيكو»
من انسحاب
الواليات المتحدة من
االتفاق النووي

مـ ـن ــاص ــري أوبـ ــامـ ــا دع ـ ـمـ ــوا امل ــوق ــف
ال ــواض ــح لـتــرامــب مــن االحـتـجــاجــات
فــي إي ــران ،وقــارنــوه بموقف أوبــامــا
ً
ّ
األقـ ـ ــل ح ـ ــدة إب ـ ــان اح ـت ـج ــاج ــات عــام
 .2009وال تستبعد الصحيفة أن يرفع
تــرامــب الحظر على سفر اإليرانيني
إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .فــي املـقــابــل،
تـ ـح ــذر م ـج ـل ــة «ب ــولـ ـيـ ـتـ ـيـ ـك ــو» ،عـلــى
ل ـســان «بــاح ـثــن ف ــي شـ ــؤون ال ـشــرق
األوس ــط» ،من أن انسحاب الواليات
املتحدة من االتفاق النووي في هذه
الـ ـظ ــروف ي ـم ـنــح «ال ـن ـظ ــام اإلي ــران ــي
ح ـب ــل ن ـ ـجـ ــاة» .وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذات ـ ــه،
ت ـصــف ال ـبــاح ـثــة أريـ ـ ــان طـبـطـبــائــي،
في «ذي أتالنتيك» ،تغريدات ترامب
ِّ
ع ــن إي ـ ــران بــأن ـهــا «م ـضــل ـلــة» و«ذات
أثـ ــر ع ـك ـس ــي»؛ وذل ـ ــك ألن ف ــي إيـ ــران
مـجـتـمـعــا دي ـنــام ـي ـك ـيــا ،خ ـلــق فــرصــا
عديدة لإلصالح والتطور على مدى
س ـ ـنـ ــوات ،ولـ ــم ي ـسـت ـي ـقــظ ل ـل ـت ـ ّـو كـمــا
ق ــال ت ــرام ــب ف ــي ت ـغــريــدة ل ــه .وتـنـبــه
طـبـطـبــائــي إلـ ــى أن ال ـت ـظ ــا ّه ــرات في
إيــران ،وعلى عكس ما يظنه ترامب،
ليست متعلقة بالسياسة الخارجية،
ب ـ ـ ــل ه ـ ـ ــي مـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة بـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــات
اإليرانيني اليومية مثل غالء املعيشة
والبطالة ،معتبرة أن أفضل وسيلة
لــدعــم اإليــرانـيــن يجب أن تـكــون من
خالل دعم اإلدارة األميركية لوسائل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،لـتـسـهـيــل
التواصل من إيران وإليها.
ويذهب الكاتب في صحيفة «واشنطن
بــوســت» ،ديفيد إيغناتيوس ،بعيدًا
في تأييده موقف ترامب مما يسميه
«الـثــورة» في إيــران ،معتبرًا أن «هذه
هي الرسالة الصحيحة التي يجب أن
يرسلها ترامب ،وأي قائد عاملي يأبه
ألم ــر الـشـعــب اإلي ــران ــي» .وإذ يرفض
إيغناتيوس وضع األحــداث األخيرة
ف ــي إيـ ـ ــران ف ــي خ ــان ــة «ال ـش ـع ـبــويــة»،
إال أن ي ــرى أن االح ـت ـجــاجــات تحمل
ع ـنــاويــن مــرتـبـطــة بــذلــك الـتــوصـيــف،
ً
من مثل «إيــران أوال» و«لجعل إيــران
عظيمة من جديد».
في
ـن،
ـ
ه
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ـ
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ـ
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رو
م ــن جـهـتــهَ ،ي ـع ـ ُّـد
ّ
«ن ـيــويــورك تــايـمــز» ،تــرامــب« ،محقًا
ه ــذه امل ــرة ب ـشــأن إيـ ـ ــران»؛ ألن ــه وقــف
«خ ـل ــف ال ـش ـع ــب اإليـ ــرانـ ــي ال ـش ـجــاع
ال ـ ــذي ي ـطــالــب ب ـت ـغ ـي ـيــرات سـيــاسـيــة
ّ
واق ـت ـص ــادي ــة» .وي ــرك ــز كــوهــن على
انتقاد إدارة الرئيس السابق ،باراك
أوبــامــا ،التي اعتبر أنها أخفقت في
التعامل مــع احتجاجات عــام .2009
مــن هـنــا ،يـعــرب الكاتب عــن اعتقاده
بــأن تــرامــب ،وعلى الــرغــم مــن أنــه «ال
يعرف الكثير عن إيران» ،إال أنه محق
في دعــم االحتجاجات ،وعليه أيضًا
أن يحشد «دعمًا أوروبـيــا» لها .غير
أن كوهني يحذر في الوقت نفسه من
ـات جــديــدة عـلــى إي ــران؛
ف ــرض عـقــوبـ ٍ
ألن «ذل ـ ـ ــك ال ي ـن ـف ــع س ـ ــوى ال ـح ــرس
الثوري».
(األخبار)

مقالة

عن إيران وفلسطين
وليد شرارة
لالحتجاجات الشعبية األخيرة التي جرت في إيران أسباب داخلية أكيدة استفاض
ً
مسعى أميركيًا
الكثيرون في شرحها .لكننا شهدنا منذ بداية هــذه االحتجاجات
ـ إسرائيليًا ـ سعوديًا لتوظيفها في إطــار استراتيجية مشتركة ومعلنة تهدف إلى
زعزعة استقرار نظام الجمهورية اإلسالمية وإضعافه تمهيدًا إلسقاطه إن كان األمر
ً
متاحًا .وقد ّ
تميزت مواقف بقية دول العالم شكال ومضمونًا عن تلك الصادرة عن
املحور الثالثي املشار إليه ،بما فيها مواقف الحلفاء التقليديني للواليات املتحدة.
من غير املبالغة اعتبار أن الخلفيات والحسابات إياها ،األيديولوجية والسياسية/
االنتخابية ،التي حكمت موقف الرئيس األميركي دونــالــد ترامب من القدس تحكم
ً
موقفه الحالي من إيران .صحيح ّأن «النواة العسكرية» في فريقه ،األكثر تمثيال للدولة
العميقة ،أي وزيــر الدفاع جيمس ماتيس وجــون كيللي كبير موظفي البيت األبيض
ومستشار األمــن القومي هــربــرت ريموند ماكماستر ،حــاقــدة على إي ــران ألسباب
تبدو أميركية «مباشرة» مرتبطة باالتهامات املوجهة إليها بدعم مجموعات املقاومة
العراقية التي قاتلت قــوات االحتالل األميركي في هــذا البلد وباملشاركة بالهجمات
التي وقعت ضد القوات واملصالح األميركية في لبنان في بداية عقد الثمانينيات من
القرن املاضي .أما ترامب ،وللخلفيات املذكورة سلفًا ،فلديه سبب إضافي ،هو الرغبة
بالتماهي تمامًا مع املوقف اإلسرائيلي من إيران.
بالنسبة إلى إسرائيل ،فإن إيران آخر دولة في اإلقليم وفي العالم ،معنية ومشاركة
بفعالية في الصراع معها ،ترفض مبدئيًا وعقائديًا االعتراف بحقها في الوجود تحت
أي ظرف من الظروف .هناك بالطبع ،في الوطن العربي والعالم ،أحزاب وحركات كثيرة،
وبعضها لديه قواعد جماهيرية واسعة ،ترفض االعتراف بشرعية الكيان الصهيوني.
لكن إيــران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفرد بهذا املوقف .عالقات إسرائيل
بــأطــراف النظام الــدولــي متفاوتة ،بينها وبــن الــواليــات املتحدة تحالف عضوي منذ
أكثر من خمسة عقود .العالقات األوروبية ـ اإلسرائيلية تطور باطراد في املجاالت
االقتصادية والسياسية واألمنية /العسكرية على الرغم من بعض الخالفات السياسية
أحيانًا .وقــد تطورت أيضًا عالقاتها مع روسيا والصني والهند كثيرًا في العقدين
املاضيني .دولتان عربيتان اعترفتا بإسرائيل مقابل اتفاقيات سالم ،وكذلك هو حال
السلطة الفلسطينية .بقية الدول العربية ،املوافقة على املبادرة العربية للسالم ،مستعدة
لالعتراف بها على قاعدة تسوية مستندة إلى مبدأ األرض مقابل السالم .والحقيقة
أن بعضها اآلن بات متحالفًا معها ضد «التهديد اإليراني» .حققت إسرائيل اختراقات
كبيرة في دول أفريقية أيضًا .االستثناء الوحيد كان في أميركا الالتينية ،حيث قامت
دول كفنزويال وبوليفيا انطالقًا من مواقف مبدئية بقطع العالقات الدبلوماسية معها.
ترجم موقف إي ــران ،كما يعلن جميع قــادة املقاومة في لبنان وفلسطني ،في الدعم
النوعي واملستمر لها على مــدى أكثر مــن ثالثة عـقــود .وقــد سمح دعــم إي ــران لهذه
الحركات بالصمود في مواجهة مديدة وبالغة الصعوبة مع عدو يحظى بدعم من أعتى
ّ
القوى في العالم وحتى بتحقيق انتصارات من جهة .هو مكن إيران من جهة أخرى
بالتحول إلى قوة إقليمية كسرت الحصار الــذي ضرب عليها منذ انتصار الثورة،
بسبب مشروعها االستقاللي املناهض للهيمنة األميركية ،وأفشلت استراتيجية
االحتواء التي حاولت الواليات املتحدة وحلفاؤها فرضها عليها في ما بعد .فاملوقف
املبدئي من القضية الفلسطينية عاد على إيــران بفوائد استراتيجية كبرى بفضل
تحالفها مع حركات شعبية وازنة أثبتت بعد سلسلة حروب ومواجهات دامية أنها
مجد» أدى إلى تعديالت حقيقية في موازين القوى اإلقليمية .لوال شبكة
«استثمار ٍ
التحالفات اإلقليمية ،وأبرزها مع حركات املقاومة ،ملا كانت اإلدارة األميركية أيام بوش
ً
االبن مثال لتتردد في ضرب إيران بسبب مشروعها النووي السلمي أو مشروعها
الباليستي أو مشاريع تطوير قاعدتها الصناعية والعلمية والتكنولوجية .فمن ثوابت
االستراتيجية األميركية ،خاصة في منطقتنا ،منع تحول أي دولــة ،خاصة نفطية
وذات ثقل بشري واقتصادي ،إلى قطب إقليمي مستقل قادر على التأثير على بقية
دول اإلقليم وعلى بناء تحالفات مع قوى دولية غير الواليات املتحدة .هذا هو حال
إيــران اليوم .واشنطن تعلم أن استهدافها بعدوان عسكري مباشر سيكون باهظ
األثمان ،لذلك هي تلجأ إلى استراتيجية زعزعة االستقرار وأدواتها ،وأولها استغالل
ُّ َ
الــثــغــر والتناقضات الداخلية لتأجيج الـنــزاعــات وإض ـعــاف وح ــدة املجتمع وعالقته
بالدولة .االستراتيجية األميركية واإلسرائيلية تجاه إيران رسمية ،وقد أعلنها ترامب
ّ
مصر على أن ال يرى وأن ال يسمع.
ونتنياهو بوضوح ،لكن البعض

واإلصالحيين
في املقابل ،دعت صحيفة «االعتماد»
اإلصالحية بعد يوم من ذلك (األحد
اليوم الــرابــع للتظاهرات) التيارات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد إل ـ ــى «عـ ــدم
اس ـت ـغ ــال االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة
لـ ـتـ ـس ــوي ــة ح ـ ـسـ ــابـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة».
ً
وكتبت نـقــا عــن الخبير السياسي
أم ـي ــر م ـح ـب ـيــان ،أن ع ـلــى «األح ـ ــزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة أن ت ـع ـل ــم أن الـ ـظ ــروف
االقتصادية املتردية تمهد الطريق
ل ـل ـت ــدخ ــات األج ـن ـب ـي ــة فـ ــي شـ ــؤون
الـ ـب ــاد ...لــأســف سـجـلــت ال ـت ـيــارات
الـسـيــاسـيــة ً
أداء سيئًا فــي مواجهة

النواة الرئيسية
للمحتجين هي من
الشباب وأعمارهم
من  20إلى 25

هــذا األم ــر ،وهــي تــدفــع األم ــور نحو
ً
التصعيد بدال من تهدئة املجتمع».
ّ
ل ـكــن صـحـيـفــة «ش ـ ــرق» اإلصــاح ـيــة
عـ ـ ـن ـ ــون ـ ــت بـ ـ ـ ـ ـ «حـ ـ ـ ــق االحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاج»،
واض ـ ـعـ ــة صـ ـ ـ ــورة ض ـخ ـم ــة لــرئ ـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي ع ــدده ــا الـ ـص ــادر
أول مــن أم ــس ،وان ـت ـقــدت فــي مقالة
على صفحتها األولى كال التيارين،
املحافظ واإلصالحي ،بسبب كيفية
تعاملهما مع االحتجاجات .وقالت
إن «الـ ـتـ ـي ــار اإلصـ ــاحـ ــي ف ــي وض ــع
حـ ـ ــرج ،إذ ال ي ـم ـك ـنــه ت ـ ــرك ال ــرئ ـي ــس
وال ـ ــوق ـ ــوف إل ـ ــى ج ــان ــب امل ـح ـت ـجــن،
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ولو انحاز إلى الحكومة ،فسيواجه
لــوم فئة كبيرة من املجتمع ينطلق
منها معظم املتظاهرين ...ولــو قرر
االنـ ـحـ ـي ــاز إلـ ــى امل ـح ـت ـج ــن ،ف ـســوف
ي ـ ــواج ـ ــه ب ـ ـلـ ــوم ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،ولـ ـه ــذا
ق ـ ــرر الـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ــى ص ـم ــت م ـط ـبــق».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت امل ـ ـقـ ــالـ ــة« :ف ـ ـ ــي املـ ـق ــاب ــل،
اتـجــه التيار املحافظ نحو سياسة
ب ــن ـ ـ ـ ب ــن ع ـن ــدم ــا قـ ــرر ال ـت ـل ـفــزيــون
الرسمي للبالد أن يعترف بوجود
م ـطــالــب اق ـت ـصــاديــة م ـش ــروع ــة لــدى
املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ،وأن يـ ـن ــدد ب ــأع ـم ــال
الشغب في الوقت نفسه».

ك ــذل ــك ،ق ــال ــت «ش ـ ـ ـ ــرق» ،إن «الـ ـن ــواة
الرئيسية للمحتجني هم من الشباب
وتراوح أعمارهم بني  20و  ،25ويبدو
أنهم يشعرون بخيبة األمــل مــن كال
التيارين ،إذ تمكن مشاهدة هذا األمر
مــن ش ـع ــارات يـطـلـقــونـهــا ...شـعــارات
جديدة تخبرنا بخيبة أملهم وتؤكد
غضبهم من الوضع الراهن من جهة
أخــرى» ،مستدركة« :فــيً كل األحــوال
هم اختاروا طريقًا خطأ وال يمكننا
تأييدهم ،لكن أين الطريق الصحيح
الذي ندلهم عليه ...هذا ال يدل إال على
هشاشة الديموقراطية في بالدنا».

