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ت�سويق االتفاق النووي
} حميدي العبدالله
إذا ك��ان ه��دف ال��غ��رب ب��األس��اس منع إي���ران م��ن ام��ت�لاك القنبلة
النووية ،فيمكن القول إنّ االتفاق الذي ت ّم التوصل إليه بين إيران
ودول ( )1+5يعبّر عن معادلة «رابح – رابح» التي عادة ما يتحدّث
أي أنّ إيران ربحت حقها في امتالك
عنها المسؤولون اإليرانيونّ ،
التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية ،وربحت رفع العقوبات،
ودول ( )1+5ربحت ضمان عدم تح ّول برنامج إيران السلمي إلى
برنامج عسكري وإنتاج القنبلة النووية.
اآلن ب��دأت معركة تسويق االتفاق من قبل كال الطرفين ،وحتى
قبل اإلع�ل�ان رس��م��ي��ا ً ع��ن تفاصيل االت��ف��اق ،ب���دأت أط���راف عربية
ووسائل إعالم غربية تسريب معلومات عن محتوى هذا االتفاق،
تسلّط الضوء فقط على جانب منه ،مثل ما تناقلته وكاالت اإلعالم
الغربية عن العودة إلى فرض العقوبات بعد مرور ( )65يوماً ،إذا
خرقت إي��ران االتفاق ،والحديث عن مدة رفع العقوبات عن إيران
المتعلقة ببيع األسلحة البالستية.
في المقابل اإلعالم المؤيد إليران س ّرب معلومات عن أنّ االتفاق
يجيز إلي��ران توريد األسلحة لحلفائها ،واألرج���ح أن��ه ليس هناك
نص بهذا الوضوح ،بل األرجح أنه لم يتطرق نص االتفاق إلى هذه
المسألة ،ولكن ت ّم استنتاج الخالصة لعدم وجود نص في االتفاق
يمنع إيران من توريد األسلحة لحلفائها ،وهو أمر لم يكن مطروحا ً
للنقاش ،من حيث المبدأ ،بالنسبة إليران.
واضح أنّ ك ّل طرف يريد القول إنه خرج من هذه المعركة رابحاً،
وبديهي أنّ ك ّل طرف يريد ترويض الصقور في جبهته من خالل
التأكيد على أنّ االتفاق لبّى ك ّل ما يتطلع إليه .في السياسة ال وجود
لشيء مطلق ،والتسويات دائما ً تنطوي على تنازالت متبادلة.
صحيح أنّ من حق إيران التأكيد على أنها حققت انتصارا ً واضحاً،
ليس فقط ألنها باألساس لم تكن تسعى إلى إنتاج القنبلة النووية،
وألنها حازت على رفع العقوبات ،بل أكثر من ذلك أنها حصلت على
اتفاق أه ّم مما كانت مستعدّة للموافقة عليه ،لو لم يلجأ الغرب إلى
تعطيل المفاوضات وف��رض ش��روط تعجيزية في وقت سابق ،إذ
أنّ إيران كانت قد وافقت على االكتفاء بتخصيب اليورانيوم بنسبة
 3.5في المئة .واآلن االتفاق الجديد يتيح لها التخصيب بنسبة 5
في المئة ،كما أنها كانت مستعدّة لقبول اتفاق يحدّد أجهزة الطرد
بـ( )3500جهاز ،بينما االتفاق الحالي يسمح لها باالحتفاظ بحوالى
( )6000جهاز طرد .لكن مع ذلك يمكن االستنتاج أنّ االتفاق تض ّمن
تنازالت متبادلة عن طموحات كان ك ّل طرف يسعى إليها ،سواء
أي رفع سقفه األعلى للحصول
من أجل لحظة المفاوضات ذاتهاّ ،
عبر التسوية على عائد مجز أو من أجل إرضاء ومحاصرة الصقور
الذين يرفضون في المبدأ تبادل التنازالت.

االتفاق تمّ «وب�شِّ ر ال�صابرين»
ال كالم وال تعليق وال تدقيق...
انتهى زمان التعليق والتخصيب والبعثات والوفود والتهديد والوعيد،
ال تعليق ...ألنّ إيران انتصرت.
اليوم الذي انتظرته إيران ونظر إليها العالم وراقب أيامها ولياليها
وكتب وناقش سير األحداث فيها والسياسة التي اتبعها ديبلوماسيوها،
أصبح يوما ً تاريخيا ً غيّر مجرى العالم ،وليس فقط األحداث اإلقليمية،
ففي هذا اليوم أثبتت المقاومة أنها تنتصر بك ّل أشكالها وأثبتت حاضنة
المقاومة والمقاومين أنها تنتصر على الظلم والعقاب الذي فرض على
أهلها وشعبها من أجل دفعها إلى التراجع عن حقوقها...
ال تعليق إال المباركة اليوم إليران وأهلها وأهل المقاومة وأهل سورية
ومقاوميها وأهل جنوب لبنان ومقاوميه وأهل غزة وأبطالها ،والرئيس
حسن روحاني ،والقائد السيد علي خامنئي ،والرئيس السابق العزيز
المتواضع الحكيم أحمدي نجاد الذي صمد ووقف أمام ك ّل العالم في
أحلك الظروف يصرخ« :الموت إلسرائيل ...وإسرائيل هذه ستزول عن
الخريطة»...
من هذا اليوم يبدأ الع ّد العكسي للكيان «اإلسرائيلي» الذي يدرك
المأساة التي حلت به ،يعرف كيان االحتالل دقة ما جرى ،ويعرف
جيدا ً أنّ إيران دولة إقليمية عظمى في وجهه في هذا «الشرق األوسط»،
ويعرف أنّ العالم قد تغيّر ،ويعرف المجتمع الدولي هذا أيضا ً وك ّل حليف
ووكيل وأصيل في مشاريع «إسرائيل» وأميركا ...ولكن هل غيّرت أميركا
العالم بقرارها؟
ال ...ليست أميركا وال إدراة الرئيس أوباما من كتب هذا التاريخ ،إنما
صمود اإليرانيين وصبرهم ،أما السياسية واالستراتيجيات التي اتبعتها
واشنطن منذ أكثر من عشر سنوات تجاه إيران وحلفائها ،مختبرة ك ّل
األفق الممكنة من السياسة إلى الحروب العسكرية على حلفاء إيران،
منذ عدوان تموز  2006على لبنان وحتى حرب غزة إلنهاء المقاومة
الفلسطينية ،وحرب سورية وإرسال «داعش» و«النصرة» لتدميرها ،فقد
باتت جمعيها خيارات فاشلة محطمة ،حطمتها إيران ومحور المقاومة
بالصبر والثبات ،بعدما أثبت أنه قادر على مواجهة العقوبات االقتصادية
مح ّوالً إياها إلى نجاح مد ٍّو...
تموز االنتصارات هو تموز المقاومة وأهلها ،ت ّوجته إيران من أروقة
فيينا المدينة التي شهدت والدة هذا الحدث العظيم الذي رسم معه
األحداث كلها ووضع الغرب أمام الواقع الجديد «إيران دولة نووية
والحسابات معها تغيّرت».
ملف واحد بعدة ملفات و ّقعت عليه إيران وهي تنظر إلى العالم الح ّر
رافعة الملف بيدها لتقول« :لقد انتصرنا ونصرنا هو انتصار لكم
ولقضاياكم ولمطالبكم ولحقوقكم»...
الملفات المنتظرة ستتوالى على طاولة المفاوضات وأبرزها ملف
سورية والعراق واليمن ،ك ّل شيء تغيّر اعتبارا ً من هذه اللحظة ،وبات
على خصوم إيران التسليم واالقتناع بأنّ السياسة التي انتهجوها خالل
السنوات الماضية أثبتت أنها سياسة فاشلة بمجرد التوصل إلى هذا
االتفاق...
تموز  ،2015العالم يتوجه نحو إيران ،وإيران تغيّر المنطقة وتوازنات
العالم...
ألف مبروك أيها الصابرون

«توب نيوز»

�إيران و«ال�شرق الأو�سط الجديد»
بعد سنوات الحصار والعقوبات وحروب اجتاحت الشرق األوسط ض ّد ك ّلحلفاء إيران لكسر شوكتهم وتغيير التوازنات ،و ّقع الغرب االتفاق مع إيران.
احت ّل األميركيون أفغانستان على حدود إيران وفشلوا.احت ّل األميركيون العراق وط ّوقوا إيران وفشلوا.خاضت أميركا و«إسرائيل» وحلفاؤهما حرب تموز لسحق حزب اللهوفشلوا.
خاضوا حروب غزة لسحق المقاومة وفشلوا.فجروا الفوضى في المنطقة ليبلغوا سورية فتسقط وفشلوا.جاؤوا بـ«القاعدة» واستولدوا «داعش» وفشلوا.ذهبوا لسحق الحوثيين في اليمن وفشلوا.لم يبق حليف إليران لم يخوضوا ضدّه حرب إلغاء لتضعف او يضعفحلف المقاومة وفشلوا.
ذهبوا إلى أوكرانيا لمعاقبة روسيا وفك حلفها مع إيران وسورية وفشلوا.عرضوا على إيران التخلي عن حلفائها وفشلوا.جاؤوا للتوقيع دون أن تغيّر إيران كلمة أو حرفا ً من موقفها.ال زالت «إسرائيل» غدة سرطانية والسعودية طاغوت الخليج وسوريةقلعة المقاومة ،فقاموس إيران لم يتغ ّير.
و ّقعوا اليوم واعترفوا إليران بأنها دولة عظمى ،وهُ زمت «إسرائيل» وتركياوالسعودية.
-والدة شرق أوسط جديد تقوده قوى المقاومة المنتصرة.

التعليق السياسي

لعبة المعايير بين حما�س وال�سلطة و«�إ�سرائيل» م�صر ...الدور المفقود
والدور المطلوب؟
} رامز مصطفى

تؤ ّكد مجريات األوضاع المتصلة بالتطورات الفلسطينية
ـ «اإلسرائيلية» ،أنّ األطراف النافذة والفاعلة فيها وتحديدا ً
حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية وحركة حماس ،تمارس
أدوارا ً مزدوجة ،فك ّل طرف ينطلق من خلفية مصالحه وطبيعة
الرؤية التي يعمل وفقها ،لنجد أنّ ثمة تقاطعات في مكان
وتعارضات في مكان آخر ،واستخدام ما يلزم إليصال الرسائل
وكبح الجماح.
يعتمد الجانب «اإلسرائيلي» في تعامله مع الموضوع
الفلسطيني استراتيجية برؤيتين ،األول��ى تتعلق بقطاع
غ��زة وحركة حماس ،والثانية بالضفة الغربية والسلطة
الفلسطينية ومن خلفها حركة فتح .في الرؤية المتعلقة بقطاع
غزة وحماس ،فمنذ انتهاء عدوانه على القطاع في تموز ،2014
أدركت قيادات الكيان أنها عاجزة عن إلحاق الهزيمة بالمقاومة
الفلسطينية في غزة ،على الرغم من المجازر والدمار الهائل الذي
خلفته آلة عدوانهم على أرض القطاع ،وخصوصا ً أنّ الحرب
األخيرة ،وهي الثالثة ،من دون جدوى أو انتصار عسكري،
لذلك عكف كبار القادة العسكريين واألمنيين وحتى المحللين
والخبراء االستراتيجيين على دراسة السبل والوسائل التي
تحول دون وقوع مواجهات جديدة بالمعنى المفتوح لهذه
المواجهات .ومن هنا تأتي التوصيات المطالبة بتخفيف القيود
المفروضة على المعابر ودخول المواد الالزمة إلى القطاع،
وتخفيف إجراءات التن ُّقل من وإلى األراضي الفلسطينية عام
 .1948وذكرت صحيفة «هآرتس» في تقرير لها في الثامن
من الشهر الحالي ،أنّ من بين التوصيات المرسلة إلى وزير
الدفاع موشيه يعالون طلب «السماح بإدخال البضائع عبر
معبر المنطار ،وتوسيع استخدام معبر كرم أبو سالم ،مع
إصدار التصاريح لفلسطينيين من غزة للعمل في التج ّمعات
القريبة من الحدود مع القطاع» ،وبالتالي بضرورة البحث
عن قنوات االتصال الدولية واإلقليمية للتواصل الغير مباشر
مع حركة حماس بهدف التوصل إلى تهدئة مستدامة لمدة 10
أو  15عاماً ،وفق تفاهمات القاهرة التي ت ّم التوصل إليها في
عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي في تشرين الثاني
من العام  ،2012في مقابل سلة من المحفزات االقتصادية
والمشاريع التنموية بما فيها الميناء والمطار ورفع الحصار
وإعادة اإلعمار ،وعلى قاعدة «التهدئة مقابل اإلعمار» ،أو وفق
معادلة وزير الخارجية األلماني «التنمية مقابل األمن».
ووفق التوصيات ،اعتبر هؤالء الضباط أنّ هناك إمكانية
للتعامل مع حماس ،وه��ذا ما ص�� ّرح به مدير االستخبارات
العسكرية السابق غيورا أيالند إنّ «حماس ليست منظمة
إرهابية مثل القاعدة ،هي حركة سياسية انتخبت ديمقراطياً،
وهي تمثل السكان الذين يدعمونها .ومصلحة حماس هي أوال ً
وقبل ك ّل شيء حزبية ،فهي تسعى إلى تحقيق شرعية دولية
لحكمها في غ��زة» ،ويضيف أيالند« :صحيح أننا وحماس
أع��داء ،لكنّ هذا ال يعني أنّ تضارب المصالح بيننا سيبقى
بالمطلق ،ولما كان هكذا فإنّ إسرائيل يمكنها أن تسمح لحماس
أن تحقق مطلبها مقابل هدوء طويل المدى ،والذي سيستم ّر إذا
كنا سنخلق لحماس ،إلى جانب الردع ،حافزا ً إيجابيا ً للحفاظ
عليه أيضاً ،حافز ال يتناقض بالضرورة مع احتياجاتنا
األمنية» ،وك ّل ذلك يجري بعيدا ً من السلطة والتنسيق معها،
توجهاتها نحو
بل وإدارة الظهر لها ،وكأنها خطوة عقابية على ّ
المؤسسات الدولية ،ال سيما الجنائية الدولية.
أما الرؤية «اإلسرائيلية» الثانية في التعامل مع الضفة
الغربية والسلطة ،فهي ُتترجم على ثالثة مسارات ،األول
يتعلق بالسكان ،والثاني بالفصائل والنشطاء ،والثالث
بالسلطة والتنسيق األمني .في ما يتعلق بسكان الضفة ،فإنّ
«إسرائيل» ،وعلى الرغم من القلق الذي يساورها بسبب ازدياد
ما تصفه بـ«األعمال العدائية» التي يقوم بها الفلسطينيون في
الضفة بما فيها القدس ،وإنْ كان طابعها فردياً ،غير أنّ حكومة
نتنياهو تع ّمدت ومن دون تنسيق أو تفاهم مع السلطة تقديم
تسهيالت في الحركة والتنقل والتخفيف من اإلجراءات على
الحواجز ،ورفع أع��داد التصاريح للعاملين داخل فلسطين
المغتصبة عام .1948
وفي ما يتعلق بالفصائل ونشطائها ،تبدي «إسرائيل»،
ت��ش��دّدا ً وح����ذرا ً وال ت��وف��ر أيّ جهد ف��ي متابعة ومالحقة
النشطاء باإلضافة إلى الرقابة اللصيقة ،فالحسابات األمنية
االستراتيجية لديها مختلفة بين القطاع والضفة .وهي في
هذا السياق ،وإنْ كانت تنشد التهدئة الطويلة مع حماس في
غزة ،لكنها ال تتهاون معها في الضفة وتحت أيّ اعتبار كان.
واالعتقاالت التي نفذتها أجهزة السلطة مؤخرا ً في ّ
حق عدد
كبير من عناصر حماس ،ليس بمعزل عن «إسرائيل» وأجهزتها

العسكرية واألمنية.
أما ما يتعلق بالسلطة والتنسيق ،ففي الوقت الذي تدير
يخص غزة والعمل على
ظهرها للسلطة وتتجاهلها سواء بما
ّ
تهدئة طويلة ،أو التسهيالت والتخفيف من إجراءاتها في
الضفة ،تعمل حكومة نتنياهو وأجهزتها األمنية والعسكرية
على التعاون اللصيق مع السلطة وأجهزتها األمنية ،بل
وتثني دائما ً على جهود السلطة ورئيسها واألجهزة األمنية
الفلسطينية.
ّ
الشق المتعلق بحركة حماس ،فهي من جهة تتعاطى
أما في
إيجابيا ً مع الجهود المبذولة على خط تثبيت وقف إطالق النار
في قطاع غزة ،أو التهدئة الطويلة ،وهي تتع ّمد عدم التنسيق
مع السلطة أو حكومة الحمد الله ،على اعتبار أنّ جملة من
التراكمات الخالفية تحول دون التنسيق مع السلطة أو رئيسها
بسبب ملفي الموظفين والمعابر ،وق��د دخ��ل ملف تشكيل
الحكومة ليُؤ ّزم الوضع بين حماس وفتح .وإنْ كانت حماس
ال تتحدّث صراحة عما يدور من مفاوضات غير مباشرة مع
«إسرائيل» ،لكنها ال تنفي أنّ هناك أفكارا ً قد ُطرحت عليها وهي
تدرسها .ويؤكد العديد من المحللين والمراقبين قرب التوصل
إل��ى تهدئة طويلة ،وي��ع��زون األم��ر إل��ى تصريحات أطلقها
إسماعيل هنية قبل أيام حين قال« :مرحلة االنفراج لقطاع غزة
اقتربت ،بفضل التح ّركات والجهود الفلسطينية الكبيرة التي
ُتبذل على عدة صعد واتجاهات ،سيزول الحصار».
وف��ي تصريح آخ��ر ق��ال للمصلين ف��ي ص�لاة التراويح:
«أب��ش��روا ،رمضان الماضي ك��ان ال���زرع ،ورم��ض��ان الحالي
سيكون الحصاد ،الفرج قريب ،والمرحلة المقبلة ستحمل
الخير ألهل غزة الصامدين».
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر مخيمر أبو
سعدة ،بدوره« ،أنّ هناك مؤشرات حصلت في األيام الماضية،
تكشف عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الطرفين»،
ويضيف أب��و سعدة« :إنّ إسرائيل وحماس ،في طريقهما
إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة ،يخفف عن سكان قطاع غزة
المحاصرين ،ويمنحهم فرصة اللتقاط األنفاس».
أما في الضفة ،فال تخفي حركة حماس جهودها باتجاه
تصعيد عملها في المقاومة كجزء من منظومتها في مواجهة
تفجر االنتفاضة ،وهذا ال يعني
االحتالل ،أو التشجيع باتجاه ّ
أنها تستكين في تطوير قدراتها العسكرية في قطاع غزة ،وهذا
ما أثبتته الحروب الثالثة التي شنتها «إسرائيل» على غزة،
وه��ذا ما تعتبره السلطة وحركة فتح وربما معهما فصائل
ونخب وشخصيات فلسطينية ،ازدواجية المعايير ،ومحاوالت
إلحراج السلطة من خالل خلق المصاعب والمتاعب اإلضافية
لها .ففي الوقت الذي تسعى فيه حماس من أجل تهدئة في غزة،
تعمل على تفجير األوضاع في الضفة ،وهو ما عمدت السلطة
وأجهزتها إلى مواجهته من خالل حملة االعتقاالت الواسعة في
ّ
حق ناشطين وقيادات من حركة حماس في الضفة الغربية.
أما السلطة التي تعاني ما تعانيه من إحباطات وتعثرات
ومشاكل ج ّمة على مختلف الصعد السياسية واألمنية
واالقتصادية والحياتية ،والخالفات التي تعصف بين مكوناتها
وأركانها ،فهي تجد نفسها مستهدفة في ما يجري العمل عليه
إلعالن التهدئة الطويلة بين حماس و«إسرائيل» .فهي ،أي
السلطة ،ومن موقع حشر «إسرائيل» عملت على رفع وتيرة
التوجه إلى المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات ،وقد قامت
بتسليم ملفات حول جرائم «إسرائيل» في حق الفلسطينيين،
وهو ما أزعج حكومة نتنياهو وجعلها تسعى إلى ر ّد الصاع
صاعين للسلطة ورئيسها عبر بوابة قطاع غزة وخطب التهدئة
مع حماس.
وفي ما يتعلق بالتعاطي مع حماس ،فالسلطة تعمل على
إجهاض أية خطوات تتعلق بإعادة اإلعمار أو فتح معبر رفح،
وتسبِّب المزيد من اإلحراج لحماس في ملف الموظفين ،والسير
نحو خطوات أحادية بما يتعلق بالحكومة وعملها ،األمر الذي
تر ّد عليه حماس بتعطيل عمل الوزراء في القطاع ،حيث يقوم
الوكالء بعمل الوزراء هناك.
قد يجد المرء منا أنّ السلوك «اإلسرائيلي» في انتهاجه
سياسة المعايير المزدوجة في التعاطي مع الشعب الفلسطيني
وقضيته أمرا ً طبيعياً ،من خلفية أنّ العدو يسعى في ك ّل اتجاه
إلى تقويض القضية الفلسطينية ،ووأد تطلعات شعبنا ومنعه
من تحقيق استقالله وسيادته الوطنية ،وبالتالي هو يخدم
برنامجه ورؤيته في حرماننا من أبسط حقوقنا التاريخية
على أرضنا المغتصبة فلسطين .وهو إذا ما تمكن من تقسيم
الشعب الفلسطيني إلى جزيئات فلن يتردّد ،وهو يمارس
سياسة ف ّرق تسد والتقسيم السياسين ،ويعمل اآلن يعمل على
تكريس التقسيم الجغرافي .لكن ما هي مب ّررات اآلخرين في ما
يمارسونه في ّ
حق بعضهم بعضاً؟

} محمد ح .الحاج
فقدت السياسة الخارجية المصرية بعد اتفاقية
«كامب دايفيد» استقالليتها وأصبحت تحت الوصاية
األميركية محكومة باالتفاقية وحجم المساعدات
العسكرية واالقتصادية ،وقد ساهمت دول الخليج بشكل
خاص في ترسيخ التبعية المصرية للسياسة الصهيو
ـ أميركية بتخليها عن الحكومة المصرية ،تحقيقا ً
للرغبات الغربية وتكريسا ً لالتفاقية التي باركتها تلك
الدول س ّرا ً أو علناً ،وكانت المدخل لها إلقامة عالقات
مشبوهة مع الكيان الصهيوني بشتى الطرق ،من تحت
الطاولة أو شبه علنية كما هي حال دولة قطر.
لم تدفع ثورة ما ُس ّمي بـ«الربيع العربي» الزائف
مصر إل��ى تغيير سياستها ،بل اتجهت بعد سقوط
مبارك إلى التأكيد على تلك التبعية والتواصل على
أعلى المستويات بين القيادة المصرية ورموز العدو
الصهيوني واتخذت تلك الرسائل صفة التطمين والغزل
الرفيع (مراسالت مرسي – بيريز) ،في الوقت الذي
اتجهت فيه السياسة الخارجية المصرية إلى إعالن
العداء لسورية متناغمة مع المشروع الصهيو – أميركي
العامل على تفتيت المنطقة وإخضاعها في شكل نهائي
والهيمنة على مقدراتها وتوجيه سياسة الكيانات
العربية بما يخدم المشروع ،وتحقيق ما ا ُّتفق على
تسميته «الشرق األوسط الجديد» ليغرق في «الفوضى
الخالقة» التي بشرت بها الوزيرة األميركية كوندوليزا
رايس.
مصر التي فقدت دورها في قيادة العالم العربي ،ربما
تنازلت عن هذا الدور لمملكة الجهالة والتخلف الوهّ ابية
باسم الدين والوصاية على الحرمين الشريفين لما لهما
من حرمة عند الشعوب المسلمة ،واعتبار هذه الشعوب
أنّ ما يصدر عن المسؤولين فيها إنما هو جوهر الدين
الغي من الرشد
وعين الصواب ،رغم القدرة على تبيّن
ّ
في هذا الموضوع ،لكنّ المال والقدرة على دفع الرشى
يتك ّفالن بك ّم األفواه وادّعاء صوابية الخطأ ،وهذا األمر
يشمل المسؤولين في الحكومات المصرية المتعاقبة
كما شمل بعض كبار المسؤولين في الجامعة العربية،
كما أنّ قيادة «اإلخوان» الجديدة تب ّنت مقولة المعزول
مبارك في محاربة «الم ّد الشيعي» المزعوم الذي انتقده
عالنية وأي��ده بعد ذلك العاهل األردن��ي عبد الله بن
الحسين ليصبح هذا الم ّد أكثر خطورة من االستيطان
االستعماري الصهيوني .هكذا هي المساهمة المصرية
ف��ي العمل على تحقيق يهودية ال��دول��ة على أرض
فلسطين تحت ستار من الخالفات المذهبية اإلسالمية
المشبوهة التي غذتها الوهابية السعودية.

مصر ما بعد «اإلخوان»

صححت ث��ورة الشعب المصري مسارها بعد
هل
ّ
إسقاط نظام العياط ،وهل وصل الشعب المصري إلى
بعض طموحاته في التح ّرر من السيطرة الصهيو –
أميركية على سياسة بالده الخارجية وعالقاتها مع
شقيقاتها في العالم العربي؟ سؤال تصعب اإلجابة
عنه ضمن المعطيات الحالية على أرض الواقع وأداء
السياسة الخارجية المصرية ،رغ��م مظاهر النفور
وانقطاعالتواصلمعالقيادةالعثمانيةاألردوغانية،لكنّ
النقيض هو التكامل مع سياسة الوهابيين السعوديين
الذين تقوم بينهم وبين األردوغانية العثمانية أمتن
عالقات التعاون والمشاركة في العدوان على سورية،
ُ
«الخ ّوان» في
ومع أنّ تركيا األردوغانية تدعم تنظيم
أنّ
عملياته ض ّد الجيش المصري الوطني ،نرى تحالف
الجيش المصري مع السعودية ومشاركة هذا الجيش
ُ
«الخ ّوان»
في العدوان على اليمن ،لم يشفع له بنظر
والتنظيمات السلفية األخرى واعتبار أنه يشارك في
ضرب «الشيعة الفارسية» فنراهم يهاجمون معسكراته
ويغتالون ضباطه وأفراده.
إنّ التحالف المصري ـ السعودي واالن��خ��راط في
حرب اليمن هو من أكبر أخطاء السياسة الخارجية
المصرية ألنّ قيادة العمل القومي والحفاظ على األمن
القومي المصري وتاليا ً العربي يقتضي من الحكومة
المصرية الوقوف في وجه الحروب العربية – العربية
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ومنع وقوعها ،وليس المشاركة فيها رغ��م وضوح
أهدافها ومعرفة المستفيدين منها ،أوال ً طبقا ً لميثاق
الدفاع العربي المشترك( ،المعطل بموجب اتفاقية
كامب دايفيد) ،وثانيا ً ألنّ هذه الحروب تخدم مصالح
العدو الصهيوني وتهدم بنيان األمن القومي والمصالح
العربية ،ويدرك قادة مصر أنّ إضعاف الجيوش في
ك ّل من سورية والعراق واليمن إنما هو مصلحة غربية
(صهيونية في األس���اس) وليس في مصلحة مصر
وشعب مصر الباحث عن التح ّرر ،الشعب الذي وضع
أمله بقوة جيشه الوطني ال��ذي تستهدفه عصابات
الخوان في سيناء على وجه الخصوص وفي عموم
أراضي مصر.
لم يستطع النظام المصري الدفاع عن ليبيا ،تخلى
عن العقيد القذافي الذي قدّم لمصر الكثير في أحلك
ظروفها منذ قام بثورته إلى ما قبل إسقاطه ،وهذا ال
يعني أننا ندافع عنه رغم أنه لم يكن من أسوأ القادة
في عالمنا العربي .تخلت مصر عن ليبيا وتركتها
للفوضى الهدّامة التي زرع بذورها الغرب ،وألنّ سمة
الشعب الليبي كما باقي الشعوب العربية تقوده
الغرائز والعواطف والمصالح الشخصية واألنانية
أضحى ممزقا ً متصارعاً ،وأصبحت العصابات هي
صاحبة الكلمة ،وهكذا لم يبق من دولة وال نظام حكم،
ويبدو أنّ ما كان مطلوبا ً من سورية تجاه فلسطين
ولبنان (عدم التدخل وتركهما لمصيرهما الذي يخطط
له الغرب الصهيوني) هو ما ت ّم فرضه على مصر تجاه
ليبيا وجوارها من دول المغرب العربي ...فما الذي
بقي من دور مصر القومي على الساحة العربية وهي
أكبر دول عالمنا هذا؟
ح��اول��ت مصر م��ؤخ��را ً ال��دخ��ول على خ��ط األزم��ة
السورية وكأنها طرف دولي محايد ،فدعت إلى حوار
القاهرة بين أطياف المعارضات أسوة بلقاء موسكو،
وت��درك مصر أنّ هؤالء ال تأثير لهم على أرض الواقع
إنما يطمحون إلى المشاركة في الحكم .الدور المصري
القومي ال يزال معطالً إذ يترتب على مصر اتخاذ موقف
فعّ ال ض ّد الحرب على سورية ،وخصوصا ً أنها تعاني
من حرب مماثلة على صعيد أضيق ،من هنا القول إنّ
التحالف مع السعودية ض ّد اليمنيين ليس تحالفا ً ض ّد
اإلره��اب الذي تدعمه السعودية التي تتبنى اإلخوان
وتم ّولهم منذ نشأتهم ض ّد األنظمة القومية والوطنية في
ك ّل من مصر وسورية وغيرهما من الكيانات العربية،
على مصر وقف هذا التحالف واالنسحاب منه والتقاط
دعوة الرئيس بوتين لقيام تحالف محلي (عربي) ض ّد
الجماعات التكفيرية اإلرهابية ،وليس انتظار أن تقوم
أميركا وحلفها بمحاربة هذه الجماعات التي تخدم
حقيقة مصالح الغرب المتوحش.
يقول رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب إنّ مصر
تتع ّرض لحرب وعلى دول العالم أن تتحد في مواجهة
اإلرهاب! فهل ت ّم االتفاق على تعريف اإلرهاب ،وما الذي
تتع ّرض له سورية؟ هل أعلنت مصر أنّ ما تتع ّرض له
سورية هو حرب إرهابية مدعومة من دول كثيرة في
العالمين الغربي والعربي ،وأنّ إسقاط سورية يهدّد
األم��ن القومي المصري؟ ولماذا لم تبادر إل��ى إعالن
موقف متضامن مع سورية ض ّد اإلره��اب؟ هل التقط
أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي مبادرة الرئيس
بوتين وحاول مغازلة سورية بقوله إنها دولة عربية
مؤسسة في الجامعة العربية ولم تفقد عضويتها فيها؟
ّ
األه ّم أنّ كالم العربي من دون رصيد ،فهو مج ّرد تابع
يدور في الفلك الخليجي وال يعبّر عن مصر ،مصر في
أمس الحاجة إلى إعالن موقف ض ّد السلوك العثماني
ّ
الداعم لجماعات اإلخوان والتنظيمات التكفيرية على
الساحتين السورية ـ العراقية والمصرية ،ومطالبة
السعودية بوقف عدوانها على اليمن وااللتفات إلى
محاربة اإلره��اب الذي ال تشكل السعودية وك ّل دول
الخليج استثناء بالنسبة إليه والدالئل قائمة ال يمكن
تجاوزها.
ال��دور المصري بعناوينه البسيطة دور مطلوب،
لكنه ما زال ال��دور المفقود ...فهل ننتظر مفاجأة بعد
الجراح المصرية البليغة بسبب اإلرهاب وليس بسبب
اليمنيين؟

«�إيرانيوم» :والدة عالم جديد( ...تتمة �ص)1
حردان :االتفاق يشكل
نموذجا ً لح ّل المشكالت الدولية

واعتبر رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان «أنّ اتفاق
فيينا بين الجمهورية االسالمية االيرانية
وال���دول الست الكبار ه��و إن��ج��از يك ّرس
حق إيران المشروع بامتالك التكنولوجيا
ال��ن��ووي��ة ل�لأغ��راض السلمية .وأنّ هذا
االنجاز هو انتصار للديبلوماسية اإليرانية
التي فاوضت باحترافية عالية ،وانتصار
للشعب اإليراني الذي صبر طويالً وصمد
ف��ي وج��ه ك�� ّل أش��ك��ال العقوبات ال سيما
االقتصادية منها».
وأشار حردان في حديث لـ«البناء» إلى
«أنّ العقوبات على إي��ران طاولت حياة
اإليرانيين من خالل الضغط عبر الجانب
االقتصادي الذي يو ّلد أزمات اجتماعية،
وذل��ك ب��ه��دف تقويض اس��ت��ق��راره��ا .وقد
اتخذت العقوبات طابعا ً قاسيا ً من خالل
فرضها في إط��ار مجلس األم��ن الدولي،
ولذلك ف��إنّ اتفاق فيينا جاء ليضع حدا ً
لهذه العقوبات الظالمة ،وليفتح صفحة
جديدة من العالقات الدولية».
وهنأ ح��ردان القيادة اإليرانية وعموم
الشعب اإليراني بهذا اإلنجاز ،ورأى «أنّ
الدول والشعوب التي تدافع عن سيادتها
��س��ك بحقها وت��رف��ض ال��م��س��اوم��ة
وت��ت��م ّ
تمس خطوطا ً حمرا ً متصلة
على قضايا
ّ
بحاضرها ومستقبلها ،هي دول وشعوب
جديرة باالحترام».
وت����اب����ع« :إي�������ران خ���اض���ت ح�����وارا ً
ومفاوضات شاقة بنفس طويل ،وعلى
رغ��م الكثير من المعوقات واألف��خ��اخ لم
تستفز ،رغم ك ّل محاوالت االستفزاز التي
مارسها الغرب ،وهذا ما أوصل إلى االتفاق
الذي اثبت أنّ القيادة االيرانية اتكأت في
مواقفها على شعب مؤمن بحقه ،ويعمل
من أجل الوصول الى هذا الحق ،وواثق
بحتمية التسليم بحقه».
واعتبر ح��ردان «أنّ ما حصل هو نتاج
حقيقي للسياسة اإليرانية الهادئة ،وهذا
يجب أن يشكل نموذجا ً لح ّل المشكالت
الدولية .وأنّ يشكل أيضا ً حافزا ً للشعوب
من أجل أن تراكم النضال والصمود في
سبيل حقوقها المشروعة.
وإذ أش��اد ح���ردان «بالتفاف الشعب
اإليراني حول قيادته ،ما جعلها قوية على
طاولة المفاوضات ،فإنه أعرب عن تطلعه
إلى أن ينعكس هذا اإلنجاز مزيدا ً من التق ّدم

واالزدهار إليران وشعبها».
وأمل حردان بأن تنعكس هذه القاعدة
م��ن ال��م��ف��اوض��ات وال��ح��ل��ول السياسية
ع��ل��ى األوض����اع ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق،
على ق��اع��دة أنّ الخطر اإلره��اب��ي ال��ذي
يواجهه هذان البلدين ،يشكل تح ّديا ً ألمن
واستقرار المجتمعات وشعوب المنطقة
والعالم قاطبة .واختتم ح��ردان بالقول:
«سنشهد محاوالت تخريب من قبل العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» وحلفائه م��ن ع��رب وغير
عرب» ،لكن مصير محاوالت التخريب هذه
سيكون الفشل.

عون وفرنجية:
انعكاسات إيجابية

وأك��د رئيس تكتل التغيير واالص�لاح
العماد ميشال عون خالل اجتماع التكتل
«أنّ االتفاق النووي سينعكس مناخات
جديدة في المنطقة ،ويمكن أن يكون بداية
تغيير في سياسات بعض الدول وبعض
االطراف المحليين حيال ملفات المنطقة ،ال
سيما انّ هؤالء كانوا قد راهنوا على فشل
المفاوضات» .وإذ أشار بحسب ما علمت
«البناء» من مصادر المجتمعين إلى «أنه
زار إيران في العام  2008بقرار من نفسه
وم��ن منطلق المصلحة الوطنية ،ومن
دون إيعاز من أحد» ،اعتبر «أننا قد نشهد
زيارات لبعض األفرقاء الى طهران بضغط
من حلفائهم االقليميين والدوليين».
وتمنى رئيس تيار المرده النائب سليمان
فرنجية ان تكون لـ«االتفاق وما يحيط به
من ج ّو دولي داع��م ،انعكاسات إيجابية
على لبنان والمنطقة أمنيا ً واقتصادياً».

فتحعلي :إيران
حصلت على حقوقها

وأشار السفير اإليراني في بيروت محمد
فتحعلي لـ«البناء» إلى «أنّ إيران أثبتت
من خالل توقيع االتفاق النووي ،للغرب
ول��ل��ع��ال��م ،أنّ ال��ت��ه��دي��دات وال��ع��ق��وب��ات،
ليست الطريق الصحيح لح ّل النزاع».
وأم�����������ل «ب�����������أن ي�����ط����� ّب�����ق ه�����ذا
ال��ن��م��وذج ل��ح�� ّل ك�� ّل ال��م��ش��اك��ل األخ���رى
في المنطقة ،ألنّ إي��ران تؤمن أنّ على ك ّل
الحكومات واألم��م في المنطقة أن تكون
حذرة ،وتقطع الطريق على تدخل األطراف
الخارجية وال��م��ؤام��رات الصهيونية في
شؤوننا».
ولفت فتحعلي إلى «أنّ إي��ران برهنت

تتوحد وت��ق��اوم ض ّد
أي أم��ة عندما
أنّ ّ
ّ
قوى العالم ،فإنها قادرة أن تبلغ أهدافها
القانونية ،وال أحد قادرا ً علی حرمانها من
هذه الحقوق».
وأش���ار إل��ى «أنّ إي���ران حصلت بهذا
االتفاق على حقوقها باستخدام الطاقة
النووية ألغ��راض سلمية ،وعلى اعتراف
ال�����دول ال���دائ���م���ة ال��ع��ض��وي��ة ()+1 5
بتخصيب اليورانيوم داخل إيران ،وبحقها
ف��ي متابعة أبحاثها ف��ي التكنولوجيا
النووية.
وش�� ّدد على «أنّ إي��ران ال تربط الملف
بأي
ترحب ّ
النووي بأزمات المنطقة ،لكنها ّ
تأثير إيجابي لهذا االتفاق على الملفات
العالقة».

قزي :منطلق
إلشكاالت عسكرية

واع��ت��ب��ر وزي���ر ال��ع��م��ل س��ج��ع��ان ق��زي
لـ«البناء» أنّ «االتفاق النووي جيد من
الناحية المبدئية ،وشئنا أم أبينا ،يشكل
هذا االتفاق إنجازا ً إليران ،واعترافا ً غربيا ً
وأميركيا ً بالمشروع النووي على رغم ك ّل
الضوابط التي وضعت له ،وال اعتقد أنّ
هذا االتفاق سيس ّهل التقارب الفارسي -
الخليجي ،في الوقت الحاضر ،ألنّ العرب

لن يقبلوا باالتفاق مع إيران قبل االتفاق
معها على ملفات المنطقة من اليمن إلى
ال��ع��راق إل��ى س��وري��ة ول��ب��ن��ان» .وش�� ّدد
قزي على «أنّ توقيع االتفاق النهائي ال
يعني نهاية الصراع ،بل قد يكون منطلقا ً
إلش��ك��االت عسكرية في المنطقة مثل ما
حصل بعد توقيع اتفاقية كامب دايفيد،
فهناك متض ّررون من االتفاق من داعش
الى النصرة والقاعدة وإسرائيل وغيرها».
واعتبر أنّ انعكاسات اتفاق فيينا لن
تظهر ف��ي ال��م��دى القريب ،وم��ن يظن أنّ
ه��ذا االتفاق سيدفع اي��ران إلع��ادة النظر
بسياستها ،فهو مخطئ ،فهي ستتسلح
أكثر باالتفاق مع الواليات المتحدة».
وق��ال ق��زي« :نحن كلبنانيين يجب أن
نؤيد االتفاق من دون الدخول في المحاور
القائمة ،ويجب ان نؤيد ك ّل محاولة تقارب
بين ال��ش��رق وال��غ��رب أك���ان م��ع العالم
العربي أو إيران» ،معتبرا ً في الوقت نفسه
أنّ ملف رئاسة الجمهورية ليس عالقا ً
بسبب الملف النووي ،فاألزمة الرئاسية
منفصلة عن هذا الملف».

فيينا في ساحة النجمة

في سياق آخر ،من المتوقع أن يحضر
اليوم اتفاق فيينا في تصريحات نواب
 14آذار ف��ي ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي على

هامش الجلسة التي دع��ا اليها رئيس
المجلس النيابي نبيه ب��ري النتخاب
رئيس للجمهورية ،والتي ستلقى مصير
الجلسات السابقة من ناحية عدم اكتمال
النصاب وإرجائها الى موعد آخر.
وأك���دت م��ص��ادر التيار الوطني الحر
لـ«البناء» «أنّ االتصاالت بين الرئيس بري
والعماد عون لم تنقطع في أحلك األوقات»،
مشيرة في الوقت نفسه إلى انزعاج العماد
عون من تعاطي رئيس المجلس النيابي
مع ما تع ّرض له النواب الخميس الماضي
في ساحة النجمة ،وع��دم استنكاره ما
تع ّرض له النواب» .وعلم «أنّ اجتماعا ً
عقد أول أمس بين موفد من الرئيس سعد
الحريري وموفد من العماد عون للتباحث
في الوضع الحكومي».
إلى ذلك ،تعقد جولة جديدة من الحوار
ب��ي��ن ت��ي��ار المستقبل وح���زب ال��ل��ه بعد
أسبوعين في عين التينة الستكمال البحث
في الملفات الداخلية ،ال سيما تفعيل عمل
الحكومة واستمرار عمل مجلس الوزراء.
وأك���دت كتلة المستقبل أم��س تمسكها
بالحوار مع العلم ان��ه لم يتحقق تق ّدم
جدي في المواضيع الخالفية الرئيسية
من سالح حزب الله الى القتال في سورية،
وص����وال ً ال���ى ض����رورة ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية».

