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الن�صر النووي ( ...تتمة �ص)1

ا�ستنتاجات ما بعد االتفاق النووي
} حميدي العبدالله
ثمة تداعيات سياسية ومالية واقتصادية لالتفاق النووي ،تداعيات
لن تكون ساحتها إيران وحدها ،بل المنطقة والعالم ،فإيران اعتبارا ً
من ما بعد االتفاق ستكون قوة فاعلة في العالقات الدولية ،وال سيما
على مستوى اإلقليم .ولكن ثمة آراء وتقييمات مختلفة في شأن قراءة
يصب ،وهل
ماهية ال��دور اإليراني بعد االتفاق ،وب��أي اتجاه سوف
ّ
تتك ّرر التجربة الصينية ،لجهة طبيعة العالقة مع الغرب ،أم أنموذجا ً
آخر سوف تختطه إي��ران؟ ال شك أنّ التجربة اإليرانية سوف تحمل
سمات مشابهة للتجربة الصينية ،ولكن أيضا ً ستكون لها خصائص
مختلفة.
أوالً ،لجهة ال��س��م��ات المشتركة فهي تكمن ف��ي أنّ ال��ع�لاق��ة بين
إي��ران والغرب ستكون عالقة ندّية قائمة على مبدأ تبادل المصالح،
وه��ذا س��وف يتجلى في شكل أساسي في المجال االقتصادي ،أي
أنّ عالقات إيران مع الغرب اقتصاديا ً سوف تشهد تحسنا ً ملحوظاً،
فإيران تحتاج إلى الغرب والغرب يحتاج إلى إي��ران ،وسوف تشهد
إيران فورة استثمارات غربية ،أوالً لتعويض خروج الشركات الغربية
من إيران على امتداد أكثر من  35عاماً ،وثانيا ً للحصول على فرص
استثمارية ستعزّز أرب��اح ه��ذه الشركات في توقيت هي في حاجة
إل��ى أي رافعة في ظ�� ّل تباطؤ االقتصاد نتيجة لإلشباع في الغرب،
االستثماري واالستهالكي ،ونتيجة الشتداد التنافس بعد أن دخل
العالم الصناعي منتجون جدد ،ال سيما دول مجموعة «بريكس».
بديهي أنّ تطور العالقات االقتصادية بين إيران والغرب ،ستكون
له انعكاسات سياسية ،أي خلق مصالح مشتركة لشركات وقطاعات
معينة من شأنها أن تنقل العالقة بين إيران والدول الغربية من المسار
ال��ذي كانت عليه بعد انتصار الثورة اإليرانية ،وه��و مسار تصادم
ومواجهة وح��روب ،وقطيعة اقتصادية ،إلى مسار تعاون في إدارة
المصالح المشتركة.
لك ّن الخصائص التي ُتميّز التجربة اإليرانية ستجعل مسار إيران
مختلف في عالقاتها مع الغرب عن مسار الصين ،إي��ران ج��زء من
منطقة ملتهبة وتمزقها الحروب والصراعات ،وتتقابل فيها المحاور،
فضالً عن عودة الصراع بين روسيا والغرب ،وهذا الصراع له بعد
جيو سياسي ،كما أنّ موقع إيران يجعلها تتأثر بقوة بهذا الصراع،
ولهذه األسباب من الصعب أن تكون سياسة إيران الخارجية مشابهة
لسياسة الصين القائمة على فكرة االنكفاء والح ّد األدنى من المواقف
إلرض���اء جميع ال��م��ح��اور الكبرى المتصارعة .موقع إي���ران الجيو
سياسي ،يحتّم عليها تحديد مواقفها من ما يجري حولها ،وهذا من
شأنه أن يضع إيران في موقع مقابل للسياسة الغربية ،ال سيما وأنّ
الغرب ال يزال يعتمد سياسات الهيمنة ،ودعم الكيان الصهيوني على
حساب ح��قّ الشعب الفلسطيني ،كما أنّ إي��ران ت��رى أنها مستهدفة
مباشر ًة بما يجري في اليمن وس��وري��ة وال��ع��راق ،وم��ع��روف أنّ ما
يجري في هذه البلدان للغرب دور كبير فيه.

الحج �صوب طهران
قوافل
ّ
} سعد الله الخليل
ما أن أعلنت طهران والسداسية الدولية التوصل إلى اتفاق حول ملفها
النووي وقبل أن تنتهي موجه التصريحات العارمة واتخاذ المواقف وتقديم
التبريرات والتسويفات والتهديدات ،كان ثمة من ير ِّتب ملفاته بهدوء لمرحلة
ما بعد االت��ف��اق ،استعدادا ً للدخول في مرحلة جني ثمار مرحلة تجاوزت
االثني عشر عاما ً من التفاوض تارة ،والعقوبات طوراً ،وبين التحدي ورفع
السقوف إلى أن وصلت األمور إلى خواتيمها.
قبل أن تغيب شمس التوقيع ومن دون أن ينتظر قرار االتحاد األوروبي
بتمديد تجميد العقوبات على طهران ،استعدادا ً لرفعها وفق االتفاق ،حزم
مارد االقتصاد األوروبي أمره سريعا ً باإلعالن عن زيارة نائب المستشارة
األلمانية ط��ه��ران يرافقه وزي��ر االق��ت��ص��اد وال��ن��ف��ط .ول��ع�� ّل اختيار ال���وزراء
المرافقين يكشف ما بين السطور من صفقات اقتصادية ومالية يحملها
الموفد األلماني ،على أمل عودة الشركات األلمانية إلى أسواق طهران التي
تعلم احتياجاته أكثر من أي شركات أخرى ،وخصوصا ً أنّ األلمان لم يقطعوا
التواصل مع السوق اإليرانية حتى خالل فترة العقوبات المفروضة على
طهران ،وإن كان من بوابات خلفية واكبت حركته وديناميكته كسوق واعد
يضم  80مليون جلّهم من شريحة الشباب المتعلم ،فيما حافظت شركات
ألمانية على تمثيلها داخل إيران.
فسر الرغبة األلمانية في السبق وال��ري��ادة ،العودة إل��ى األسواق
ر ّبما ُت َّ
اإليرانية ،إال أنّ الالفت أن يكون وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس رأس
الحربة في الحرب على إي��ران وال��ذي بقي حتى الرمق األخير يهدّد طهران
ويضع الحدود والخطوط مختلفة األلوان ،أول الساعين إلى كسب و ّد طهران
وربما يكون أول مسؤول أوروب��ي ي��زور العاصمة النووية الجديدة منهيا ً
عقود الشيطنة الغربية التي انتهجت فيه باريس نهجا ً أميركيا ً بامتياز.
في السياسة واالقتصاد ،ث ّمة تحوالت كبرى ،فما بعد االتفاق بالطبع لن
يكون كما قبله ،والسقوف األميركية الغربية المرتفعة تحولت إلى رسائل
تبرير للرأي العام األميركي والغربي ،وما حديث أوباما عن اتفاق ال يقوم
على الثقة بل على الضمانات والتفتيش ،إال كالما ً يب ّرد من ح��دة الشارع
األميركي الذي لطالما عبأه بخطابات معادية لطهران ليأتي االتفاق النووي
كإنجاز ُيحسب ألوباما ،بالتزامن مع تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها في
استطالعات الرأي ،وتحقيق خصومه الجمهوريين فوزا ً واضحاً ،في مجلس
الشيوخ ،فبات الرئيس األميركي باراك أوباما يبحث عن انطالقة جديدة في
السياسة الداخلية ،فيما تعرف طهران ع ّز المعرفة أنّ العالقة مع واشنطن لن
تتحول إلى صداقة مبنية على الثقة بين ليلة وضحاها ،وخصوصا ً أنها تدرك
أنّ األميركي ال يؤتمن جانبه وال يمكن الوثوق به.
ط��وال فترة المفاوضات نجحت طهران في إدارة لعبة التفاوض ،وفق
خياراتها ومقتضيات برنامجها النووي ،ولم تغلق أبواب منشآتها النووية
في وج��ه الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة في ح��دود ما تقتضيه مصالحها،
وأغلقت األبواب أمام الطلبات التي اعتبرتها ُمسيسة وتتعلق بأمنها الوطني
وتمكنت ،بالصمود بوجه العقوبات ،من إخراج البرنامج النووي من بازار
السياسة وأبقته في سياقه النووي من بوابة العالقة مع الوكالة الدولية
واللجنة السداسية.
بعيدا ً من حسابات الرابحين والخاسرين من االتفاق النووي ،ثمة حقيقة
واحدة وهي أنّ االتفاق النووي اإليراني ثبّت مكانة إيران كالعب أساسي في
الشرق األوسط ال يمكن تجاوزه ،وفتح أبوابها الواسعة أمام القوى الكبرى
الحج
لتقول كلمتها في السياسة واالقتصاد واألمن لتغدو طهران قِبلة قوافل
ّ
الغربي في مشرق القرن الحادي والعشرين.
«توب نيوز»

ننتظر �صوت الجزائر
 تص ّرفت الجزائر بخط االنكفاء مع صعود الهجمة السعودية القطريةللسيطرة على القرار العربي حيث كان المدخل تغطية الحرب على سورية
ومحاصرتها.
 تخيّلت الجزائر أنها تتفادى المعاقبة على الموقف المتضامن مع سوريةإنْ وقفت وتصدّت وقالت انّ جامعة عربية بال سورية ال تش ّرف الجزائر.
 حرب الهيمنة تستهدف الجزائر المستقلة كما استهدفت سورية ،وحربورحب اإلرهاب كذل.ك
اإلخضاع كذلك ّ
 انتصار الحرب على سورية كان سيعني أنّ الجزائر م ّمن سيدفعون الثمن. انتصار سورية يعني حماية خط الدفاع األول عن الجزائر. لم يستطع حمد وسعود تنفيذ تهديداتهم ض ّد الجزائر ألنّ سورية هزمتهم. اليوم تغيّر المشهد كليا ً والجزائر أمام مخاطر بدأت تط ّل من جنوبهاإلشعال النار في طرف ثوبها.
 ال يكفي القرار الحاسم الداخلي جزائرياً. آن اوان سماع ص��وت الجزائر يهدر في وج��ه الذين يم ّولون اإلره��ابويسلحونه.
 ننتظر صوتا ً جزائريا ً برسالة إلى وزراء الخارجية العرب لمناقشة بندوحيد هو إلغاء القرارات الظالمة والخاطئة والعدائية بحق سورية ،تحت طائلة
التهديد بتعليق الجزائر لعضويتها.
 -ثقتنا بشعب الجزائر وجيشه وقيادته كبيرة وننتظر...

التعليق السياسي

واآلن وقد نالت إيران ما رمت إليه أصالً من المفاوضات
مع مجموعة  1+5أي الدول المنتصرة في الحرب الثانية
زائد ألمانيا الجديدة المتنكرة للنازية المهزومة ،فإن السؤال
المركزي الذي يطرح بعد الوصول إلى االتفاق يدور على
أمرين :م��اذا حققت إي��ران وما تداعيات هذا االتفاق على
مختلف الصعد.
وفي الشق األول نرى أن إيران حققت أهدافها األساسية
التي جهدت منذ البدء إلرسائها وهي:
االعتراف الدولي بحقها بالتقنية النووية لألغراض
المدنية امتالكا ً وتبادال ً وتجارة وتطويرا ً مستقالً من دون
أن تكون في تبعية أو تحت وصاية أحد ،وبهذا تكون إيران
أول دولة في العالم يعترف لها النادي النووي العالمي بهذا
الحق من دون أن يكون لها ارتباط أو ارتهان بأحد أو تضطر
للتخفي والتستر على ما تملك.
رفع العقوبات الظالمة التي فرضت عليها س��واء من
قبل مجلس األمن أو في شكل أحادي منفرد من قبل االتحاد
األوروبي أو الواليات المتحدة األميركية األمر الذي سيحرر
األيدي اإليرانية من القيود الثقيلة التي أثقلتها خالل العهد
الماضي ويفك الحصار وبعض العزلة التي فرضت عليها.
وبهذا ستستعيد إيران زخمها لتندفع في توسيع فضائها
االستراتيجي الذاتي والمقاوم في الوقت الذي ستكون فيه
محالً للتنافس الدولي من أجل االستثمار في إيران وتنمية
االقتصاد اإليراني.
الخروج من تحت الفصل السابع وتحررها من وصاية غير
شرعية فرضت عليها من قبل المجموعة الدولية التي تهيمن
على قرار العالم ،وتكون بذلك أول دولة في العالم تخرج من
تحت الفصل السابع من دون حرب يعقبها استسالم أو تدمير
أو شل للقدرات فهي تخرج من الفصل السابع محتفظة بكامل
قدراتها وكامل قوتها المعترف لها بها.
واألهم مما تقدم هو االعتراف إليران بنظامها السياسي
والتعامل معها على أساسه واحترام هذا النظام الذي أرسته
الثورة اإلسالمية على أس��س االستقالل والسيادة وفقا ً
لقاعدة ال «شرقية وال غربية» بل جمهورية مستقلة تعرف
معنى االستقالل الحقيقي والسيادة الفعلية وتمارسهما،
فإيران التي اعترف الغرب وعلى رأسه أميركا بأنها «ند
ذكي» ،انتزعت اعتراف العالم القوي بها من دون أن تتنازل
عن أي شيء من حقوقها أو مبادئها أو حلفائها.
وبهذه اإلنجازات العظيمة تكون إيران قد أعادت االعتبار
إل��ى مبدأ أس��اس أرس��ى عليه ميثاق األم��م المتحدة هو
مبدأ «وجوب حل النزاعات بالطرق السلمية» التي يكون
التفاوض والحوار طريقها األساسي ،فالعالم وقع على هذا
المبدأ عام  1945ولم يعمل فجاء العقل واإلرادة والقوة
اإليرانية لتعيد االعتبار إلى هذا المبدأ ولتفرض على العالم
التفاوض للوصول إلى الغاية بعد أن جعلت طريق القوة
والعدوان محفوفا ً بالمخاطر ال بل مستحيل السلوك .وهنا
نقول إن إيران لو لم تكن قوية بما فيه الكفاية لما عبئ بها
أحد ولما فاوضها أحد ولما أعيد االعتبار لهذا المبدأ وفي
ذلك تأكيد للمقولة إن شئت السالم فاستعد للحرب .ألن من
يستطيع فرض رأيه بقوته ال يذهب للتفاوض ليتنازل.
أما عن التداعيات فإننا نرى أن يوم  14تموز 2015
سيدخل التاريخ من الباب العريض ويحتل مكانه المرموق
في الئحة األيام التاريخية التي شكلت محطات تغيير جذري
في العالقات الدولية ،ألن عالما ً مع إيران نووية معترف
بحقها ،غير محاصرة وغير مالحقة ،ومقبولة كطرف شرعي
يتداول التقنيات النووية بيعا ً وش��را ًء ومساعدة وإهداء
هو عالم مختلف كليا ً عما كان حاله قبل ذلك .وأننا نسمح
ألنفسنا بالقول إن إيران أفسحت في المجال أمام الشعوب
المطاردة والمحاصرة من دول التسلط العالمي ،لتدرك أن
سيطرة الخارج والتبعية له ليست ق��درا ً بل إن باإلمكان
التفلت منها إذا امتلك الشعب اإلرادة في ذلك ومارس حقه
في اختيار حكامه الذين يعملون له وال يشكلون حراسا ً
للمصالح األجنبية في بالدهم ،وفي هذا ترسي إيران لبنة
أساسية يقوم عليها النظام العالمي الجديد الذي تشكلت
ب��ذرت��ه األول���ى ف��ي ال��رح��م ال��س��وري حيث ك��ان الصمود

األسطوري لسورية في مواجهة العدوان عليها.
وم��ن جهة أخ��رى فإنا ن��رى أن اس��ت��ع��ادة ال��زخ��م إلى
االقتصاد اإليراني بعد تحريره من العقوبات بما في ذلك
استعادة األموال وحركة القطاع المصرفي ورفع القيود عن
 800شركة ومؤسسة إيرانية والعودة إلى الطاقة النفطية
الكاملة وتوقف األعمال الكيدية ضد إيران ،كل ذلك ستكون
له انعكاسات سياسية وعسكرية وتقنية واقتصادية على
إيران ذاتها أوال ً ثم على اإلقليم وحلفاء إيران وفي طليعتهم
مكونات محور المقاومة ،وصوال ً إلى التأثير في الساحة
الدولية كلها وهنا يمكن التفكير بما يلي:
على صعيد أزم��ات المنطقة ستكون إي��ران أكثر قدرة
ورشاقة للتحرك من أجل حل أزمات المنطقة ،ثم أن الدول
التي تحتاج أو تسعى لعالقات اقتصادية م��ا أو غير
اقتصادية مع إيران ستكون أقل تشددا ً ال بل ستنحو إلى
المرونة والتفهم للمواقف اإليرانية في ما خص ملفات
أساسية أربعة تعني إيران مباشرة أو ذات صلة باالهتمام
اإليراني االستراتيجي العام ،في طليعتها العراق وسورية
واليمن والبحرين ولبنان .وال نعني بذلك أن أزم��ات هذه
البلدان ستحل بين ليلة وضحاها بل إننا نتوقع أن يتراجع
التصعيد الذي شهدناه خالل المئة يوم الماضية وتدخل
األحداث في خط انحداري باتجاه اللحظة التي يمكن فيها
الحديث عن حلول سياسية لتلك األزم��ات ،حلول تراعي
قوة محور المقاومة في صموده أوال ً ونووية إيران وتراجع
العالم عن محاصرتها ثانياً.
على الصعيد اإلقليمي أتصور أن يشتد التباين بين
مواقف ال��دول اإلقليمية خصوصا ً الخليجية من إي��ران،
وابتعاد بعض دوله عن السعودية في شكل ممنهج متصاعد
ولن تكون عمان وحدها الدولة التي يحلو لها أن تعزف لحنا ً
ال ينسجم مع السمفونية السعودية العدوانية والتسلط
على العرب وشهر العداء إلي��ران .أما تركيا فسيكون لها
مسار آخر يتصل في شكل أساسي بمصالحها االقتصادية
حيث ستبدو أكثر اهتماما ً بهذا الجانب إلنفاذ اقتصادها على
حساب المسائل األخرى التي ستضطر فيها إلى االنكفاء إال
في موضوع الشأن الكردي الذي ستجد في إيران والحقا ً
في سورية خير مساعد لها في التصدي لمخاطرة وفي هذا
انعكاس إيجابي يرتقب على الساحة السورية.
على الصعيد الدولي ،سيشهد المسرح الدولي تنافسا ً
تناحريا ً لكسب ود إيران التي ستشكل في العقد المقبل جنة
اقتصادية يطمح بالعمل فيها كل راغب في تطوير اقتصاده
ولم يكن من فراغ مسارعة فرنسا لطمأنة نفسها أو التمني
بأن يكون للشركات الفرنسية حظ أو نصيب عادل في العمل
في إيران وإبداء وزير خارجيتها استعداده لزيارة طهران
لينافس المسؤول األلماني الذي حزم حقائبه مع وفد وزاري
اقتصادي ليسبق اآلخرين إلى الجنة اإليرانية.
أما على الصعيد «اإلسرائيلي» فإن أهم ما سيسجل
هنا أم���ران ،األول إظهار «إس��رائ��ي��ل» على حقيقة وزنها
الدولي بأنها ليست كما يحاول البعض الترويج لها بأنها
«تتحكم» بقرار أميركا والعالم ،فالمجموعة الدولية تسير
وراء مصالحها قبل مصلحة «إسرائيل» ،والثاني التحضير
«اإلسرائيلي» لصرف الغضب والصراخ مساعدات تقدم لها
تعويضا ً من االتحاد األوروبي وأميركا .فصراخها هو وجه
من وجوه االبتزاز السياسي والمالي.
لقد انتصرت إيران وانتصر معها محور المقاومة الذي
سجل ربحا ً مميزا ً في المواجهة ال يقلل من شأنه ما قيل عن
«معادلة رابح -رابح» ألن الربح اإليراني المقاوم هو ربح
لشيء حقيقي ملموس تمثل بكل ما ذكرنا بينما الربح اآلخر
هو ربح وهمي تمثل في إزالة هاجس لم يكن أصالً موجودا ً
إال في ذهن أصحابه هذا إذا كان موجودا ً أصالً .أي أن إيران
كرست حقها  ،وتنازلت عن وهم  ،وكرست معادلة جديدة
في العالقات الدولية ،وشمرت عن سواعدها للدخول بقوة
إلى المسرح الدولي كدولة نووية تنافس الدول العظمى
في حل المشاكل الدولية وفقا ً للمبادئ التي قامت عليها من
السيادة واالستقالل وقوة الحق الذي تحميه القوة.

العميد د .أمين محمد حطيط

�أوباما يجلب الذعر ( ...تتمة �ص)1
وال��ن��ق��ل وال��ت��غ��ذي��ة وال���خ���دم���ات وال���ع���م���ران،
ل��ل��س��ن��وات ال��ع��ش��ر المقبلة بتريليون دوالر،
تستطيع هياكل االقتصاد اإليراني استيعابها
وام��ت��ص��اص��ه��ا ،ألن���ه وخ�ل�اف���ا ً ل��م��ا يفترضه
الكثيرون فإنّ الفرص االقتصادية تكون أكبر
في البالد المتط ّورة والبالد الغنية وليس في
البالد الفقيرة والضعيفة اقتصادياً .وبالتأكيد
أي
ف��إنّ ه��ذه الكعكة التي تتيحها «إي��ران��ي��وم» ّ
إي���ران ال��ي��وم أو إي���ران بعد التفاهم النووي،
تتسع لمئات وآالف ال��ش��رك��ات العالمية في
ك ّل حقول ومناحي االقتصاد من ك ّل أصقاع
األرض .وس��ي��ك��ون م��ت��اح��ا ً ل��ح��ك��ام ال��غ��رب أن
يخاطبوا اقتصادياتهم ال��راك��دة ب��ال��ق��ول لقد
جئناكم بالفرصة الذهبية ،وأن يحولوا هذه
ال��ف��رص��ة س��ب��ب��ا ً س��ي��اس��ي��ا ً ل��ت��س��وي��ق االت��ف��اق
وح��م��اي��ت��ه .ف��ي��ك��ف��ي أن ن��ع��رف م��ع��ن��ى زي���ارة
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ف��رن��س��ي ووزي���ر التجارة
األل��م��ان��ي خ�لال األس��ب��وع المقبل إل��ى طهران
لنعرف معنى هذه الفرصة وحجم أهميتها في
مستقبل السياسة في الغرب .ومهم أن نرى
معنى قول لوران فابيوس «ال نتوقع أنّ إيران
ت��ن��وي معاقبة فرنسا وش��رك��ات��ه��ا اقتصاديا ً
بسبب الموقف خالل المفاوضات ،فنعتقد أنّ
ذل��ك ج��زء من صفحة طويناها معا ً مع نهاية
المفاوضات وتوقيع التفاهم».
 الجبهة الثالثة التي يشتغل عليها حكامال����غ����رب وع���ل���ى رأس����ه����م أوب����ام����ا ه����ي جبهة
ال��ح��ل��ف��اء ل��ط��م��أن��ت��ه��م أنّ ش��ي��ئ��ا ً ل��ن ي��ت��غ��يّ��ر من
ال��ت��زام��ات أم��ي��رك��ا وال���غ���رب ت��ج��اه��ه��م وتجاه
أم��ن��ه��م وم��ص��ال��ح��ه��م ال��ع��ل��ي��ا .ف��ال��ت��ف��اه��م ال��ذي
ل��م ي��ن��ج��ح ال��غ��رب ب��رب��ط��ه ب��ت��خ��ل��ي إي����ران عما
وصفه أوباما بالسياسات اإليرانية العدائية
نحو حلفاء واشنطن في المنطقة ،خصوصا ً
«إس���رائ���ي���ل» ،ل��م ي��ل��زم أم��ي��رك��ا ودول الغرب
بتغيير سياساتها تجاه ه��ؤالء الحلفاء ،لذلك
س��ي��ن��ش��ط األم��ي��رك��ي��ون وال��غ��رب��ي��ون عموماً،
على دول المنطقة بزيارات ولقاءات مهمتها،
م��ن جهة االع��ت��راف ب��أنّ إي��ران ل��م تغيّر شيئا ً
م��ن سياساتها ،وأنّ ال��خ�لاف��ات معها ال تزال
كبيرة ،وم��ن جهة أخ��رى أنّ التفاهم النووي
مع إيران لم يلزم الغرب بتغيير سياساته نحو
حلفائه ،وس��ي��ق��ول ق��ادة ال��غ��رب لحلفائهم إنّ
التفاهم ألغى المخاوف لدى الغرب والحلفاء
من مخاطر سبق لحلفاء واشنطن والغرب أن
مألوا الدنيا ضجيجا ً حولها وص ّوروها كخطر
داهم ومحورها اقتراب إيران من امتالك قنبلة
نووية .وفي المقابل سيكون ك ّل ذلك مدخالً
لتثبيت حقيقة أنّ الطريق الحتواء خطر توظيف
إيران لما يتيحه لها التفاهم من انتعاش مالي
ون��ف��وذ سياسي للمزيد م��ن ال��ت��وس��ع والنمو
إقليمياً ،ليس التصعيد وال التفكير بمواصلة
عناد الحروب بل بتسريع التفاهمات ،وجعل
التفاهم النووي نموذجا ً قابالً
للتوسع ليصير
ّ

ح��زم��ة ت��ف��اه��م��ات .وال��م��دخ��ل م��ت��اح م��ن خالل
تبنّي شعار أولوية الحرب على اإلرهاب كإطار
ل��ت��ع��اون إقليمي دول���ي يتسع ل���دول المنطقة
وإي�����ران ،وع��ل��ى ك��ت��ف ه���ذا ال��ت��ص�� ّور سيكون
ل��س��وق ب��ي��ع ال���س�ل�اح أن ي���زده���ر ط��ب��ع��ا ً ومن
ضمنه طمأنة الحلفاء ،خصوصا ً في الخليج،
إل��ى أنّ أمنهم تحت الرعاية المباشرة وربما
أكثر من ذي قبل ،بدءا ً من مشاريع نشر درع
صاروخية وص��والً إلى المزيد من التموضع
العسكري ونشر األساطيل وعقد الصفقات.
 فريقان لن يتمكن األميركي وك�� ّل الغربمن طمأنتهم ،هما «إسرائيل» وحلفاء الحلفاء،
أو الحلفاء الصغار .فـ»إسرائيل» ت��درك أن ال
مكان لها ف��ي التسويات والتفاهمات وال في
الحرب على اإلره��اب ،وأنّ المزيد من الرصيد
ف��ي ح��س��اب إي���ران يعني ال��م��زي��د م��ن الرصيد
المعنوي وال��م��ادي في حساب ق��وى المقاومة
وع��ل��ى رأس��ه��ا ح��زب ال��ل��ه ،وتعني ال��م��زي��د من
أسباب القوة المعنوية للشعار اإليراني «الموت
إلسرائيل» الذي قد ال يجاوره شريكه التقليدي
«ال���م���وت ألم��ري��ك��ا» ،ل��ك��ن «ال���م���وت إلسرائيل»
س��ي��ب��ق��ى وي��رت��ف��ع ص����داه أك���ث���ر ،ول���ن يطمئن
«إسرائيل» االستعداد األميركي للحماية ألنه
سيكون مقترنا ً هذه المرة بالمزيد من التدخل
األم��ي��رك��ي ف��ي صناعة السياسة وال��ح��ك��م في
الداخل «اإلسرائيلي» .وتعرف «إسرائيل» أنّ
زمانها يسير متعاكسا ً منذ أرب��ع��ة ع��ق��ود مع
الزمان اإليراني .وقد اختصر بنيامين نتنياهو
المعادلة بقوله تص ّرف الغرب لطمأنة مخاوفه
األمنية ،لكن «إس��رائ��ي��ل» قلقة على وجودها.
أم��ا حلفاء الحلفاء فهم ال��ذي��ن ال يستطيعون
تصديق أنّ أميركا ذهبت لتوقيع التفاهم مع
إيران من دون مقايضات معها على سياساتها
اإلقليمية ،وبقوا يتأ ّملون سماع ما يفيد بتغيير
في سياسات إيران تض ّمنته تع ّهدات سيكشف
النقاب عنها أوباما في خطابه ،ف��إذ به يخرج
ليبشر هؤالء المنبهرين دائما ً بالقوة األميركية
بأنّ إيران لم ولن تتغيّر ،وما زالت على ثوابتها،
وأنّ واشنطن وعظمتها لم تستطع أن تحصل
منها على تغيير ح��رف م��ن كلمة ف��ي خطابها
وموقفها تجاه سورية والمقاومة خصوصاً.
وعندما يسمع ه��ؤالء ذل��ك ويسمعون أوباما
ي��ق��ول إن���ه ي��أم��ل ت��ع��اون��ا ً إي��ران��ي��ا ً ف��ي صناعة
فيتحسسون رقابهم،
التسويات في المنطقة
ّ
ألنهم يدركون أنّ هذه التسويات ستجري على
يصح بالنسبة للكثير من الذين
حسابهم .وهذا
ّ
تح ّولوا إلى حجارة في لعبة الداما األميركية
في لبنان وسورية وأماكن أخرى في العالمين
العربي واإلسالمي.
 أراد أوباما أن يطمئن فزرع الذعر عندما قالإنّ من حق «إسرائيل» أن تخاف ،وعندما تخاف
«إسرائيل» كيف لمن هم دونها أن يطمئنوا؟
ناصر قنديل

نفاد مخازن ...
(تتمة �ص)1

�أوباما :من حق «�إ�سرائيل» ( ...تتمة �ص)1
ع����ل����ى ال����ض����ف����ة اإلق���ل���ي���م���ي���ة ب����دت
السعودية أول المستعجلين لخلق أمر
واق���ع ف��ي جبهة ح��رب��ه��ا المقلقة على
اليمن ،والتي تعرف أنّ الزمن المتاح
إلق�ل�اع ال��ت��س��وي��ات وال��ت��ف��اه��م��ات فيها
ل��م يعد ط��وي�لاً ،فقامت ب��إن��زال «درع
ال��ج��زي��رة» ف��ي ع���دن وس��ي��ط��رت على
المطار وال��م��رف��أ ،حيث ت��دور معارك
طاحنة مع الثوار الحوثيين والجيش
اليمني ،بينما ارتفعت أعالم «القاعدة»
علنا ً في المناطق التي دخلتها اآلليات
ال���س���ع���ودي���ة واإلم�����ارات�����ي�����ة .وق���ال���ت
م��ص��ادر روس��ي��ة وأميركية أنّ اتفاقا ً
على التسريع بوضع الهدنة اليمنية
م��وض��ع التنفيذ ووق���ف ال��ق��ت��ال ق��د ت ّم
بين موسكو وواشنطن ،وأنّ المبعوث
األم��م��ي س��ي��ب��ادر إلج����راء االتصاالت
ال�لازم��ة إلع�لان موعد جديد لسريان
الهدنة التي كشف اإلن��زال السعودي
في ع��دن أسباب تعثرها سابقاً .وبدا
أنّ ال��س��ع��ودي��ة ال��م��درك��ة لخسارتها
السياسية والعسكرية الجسيمة يمنيا ً
أرادت تأمين ج��زء م��ن ع��دن كالمطار
والمرفأ والقصور الرئاسية لنقل جزء
م��ن رم���وز ال��س��ل��ط��ة اليمنية السابقة
ال��م��ؤي��دة ل��ه��ا ل�لإق��ام��ة ف���ي ع���دن قبل
القبول بوضع الهدنة موضع التنفيذ.
لبنانياً ،على رغم اإلجماع على عدم
وج��ود م��ؤش��رات على أول��وي��ة إقليمية
دول��ي��ة ل��ت��ف��اه��م��ات وت��س��وي��ات تطاول
ال��م��ل��ف ال��رئ��اس��ي ف���ي ل��ب��ن��ان ،تنشط
ال��م��س��اع��ي وال��وس��اط��ات ع��ل��ى إح���داث
خرق في جدار التشابك السياسي الذي
تشكل الحكومة ساحته وآلية عملها في
ظ ّل الفراغ الرئاسي محوره .ويبدو أن
االتجاه هو لجعل مرسوم فتح الدورة
االستثنائية للمجلس النيابي ب��دءا ً من
أول شهر آب المقبل ،العنوان األبرز
لهذه المساعي ،حيث يتحقق عبر هذا
ال��ب��اب ترتيب ملف العالقة المأزومة
بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري
ورئ���ي���س ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر واإلص��ل��اح
ال���ع���م���اد م���ي���ش���ال ع������ون ،ويستعيد
التموضع السياسي والنيابي وضعه
الطبيعي من جهة ،وتكون الحكومة قد
وضعت في رصيدها نموذجا ً للقضايا
التي تدرج على جدول األعمال توافقيا ً
على طريق رسم اآللية إلدارة الفراغ
الرئاسي من جهة أخرى.

االتفاق النووي
ومبالغة اللبنانيين بلهفتهم

من المؤكد أن اتفاق فيينا سينعكس
إي��ج��اب�ا ً على الملف اللبناني ،لكن هذا
االنعكاس لن يظهر سريعاً ،فلبنان ليس
ملفا ً ملحا ً باألهمية لألطراف المعنية في
صراع الشرق األوس��ط ،واألزم��ة اللبنانية
ملف فرعي أمام األزمات األصلية كسورية
وال��ع��راق واليمن ،وحلها سيتأخر لحين
إيجاد الحلول لألزمات العالقة في المنطقة.
وعلى رغم ذل��ك ،فإن لبنان سيحافظ في
مرحلة االنتظار على الوضع المتوازن إلى
حد بعيد ،والمساكنة بين «األعدقاء» لحين
حلول األجل المحدد للبنان والذي ال يتوقع
أن يكون قبل أواخر عام .2016
وت��ؤك��د م��ص��ادر مطلعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن
اللبنانيين يبالغون بلهفتهم للبحث عن
انعكاس هذا االتفاق ويبالغون في تضخيم
لبنان في عقل وقلب الغربيين ،فلبنان ليس
أولوية على طاولة الكبار» .وتشير المصادر
إلى «أن ما يهم الدول اإلقليمية والغربية في
الوقت الراهن هو المحافظة على االستقرار
ال��ه��ش ،وال��ح��ف��اظ على ال��ح��د األدن���ى من
الوصل الداخلي من دون فرط ما تبقى من
مؤسسات كالحكومة وط��اول��ة ال��ح��وار».
وش��ددت المصادر على «أن لبنان مرتبط
بإحكام بالملف السوري ولن تحل األزمة
فيه قبل معالجة الوضع في سورية».
وتوقع الرئيس نبيه بري أن تكون لالتفاق
على الملف النووي اإلي��ران��ي انعكاسات
إيجابية على المنطقة وأن يساعد على
تحقيق االنفراج في لبنان .وقال بري أمام
النواب في لقاء األربعاء النيابي في عين
التينة« :ربما يساهم االتفاق النووي بخلق
أجواء مساعدة على إزالة التعقيدات أمام
انتخاب رئيس للجمهورية».

جلسة انتخاب الرئيس
على وقع اتفاق فيينا

إلى ذل��ك ،لم تنسحب األج��واء النووية
االيجابية على جلسة انتخاب الرئيس
السادسة والعشرين التي شهدت إرجاء
جديدا ً لعدم اكتمال النصاب إلى  12آب
المقبل .وت��ح��دث رئيس كتلة المستقبل
فؤاد السنيورة من المجلس النيابي ،على
وقع اتفاق فيينا ،مؤكدا ً الحرص على بناء
عالقات جيدة مع إيران.
واعتبر ردا ً على سؤال لـ«البناء» حول
انعكاس الملف النووي على االنتخابات
الرئاسية «أن الملف الرئاسي هو مسألة
لبنانية وليست خارجية ،طبيعي أن يكون
التأثير الخارجي من العوامل المساعدة
لكن من يريد تسليم قيادته لكل األحداث
الخارجية يصبح وكأنه في سفينة من
دون أشرعة وتتقاذفها الرياح ،ومن يظن
أنه حقق مكاسب أو حقق خسارة نتيجة
االتفاق النووي يكون قصير النظر وعديم
الرؤية ،هذه المنطقة ميزتها العيش وال أحد
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األول يتمثل بأنه بعد كل هذه األشهر
م��ن القصف اليومي م��ن الجو والبحر
والبر ضمن إطار فعاليات عاصفة الحزم،
ومن ثم عاصفة األمل ،فان النتيجة التي
حصلتها السعودية اليوم ليس فقط صفر
على مستوى األه��داف التي حققتها في
اليمن ،بل أيضا ً ناقص صفر على مستوى
إظ��ه��ار قدرتها العسكرية على ضرب
البنية العسكرية االستراتيجية الخاصة
بقوى الجيش والمقاومة في اليمن .فما
حصل هو أن السعودية هي التي تتعرض
اآلن لتضرر مخزونها االستراتيجي
التسليحي من خالل نفاد مخزون قنابل
طائراتها ،بينما المقاومة والجيش اليمني
بدآ اآلن  -بعد أشهر من الحرب  -يوجهان
صواريخهما االستراتيجية إلى الداخل
ال��س��ع��ودي ف��ي رس��ال��ة ل��ل��ري��اض ب��أن
ترسانتهما االستراتيجية ال تزال بخير،
ويجب احتساب تأثيراتهما في المرحلة
المقبلة من المعركة.

المعنى السياسي

حشود شعبية في استقبال الوفد اإليراني المفاوض
يستطيع أن يفرض على اآلخ��ر ما يريده،
يجب أن يكون هذا العمل بالتوافق وليس
على أس���اس تسجيل أه���داف أو تحقيق
انتصار فئة على أخرى».
ولفتت مصادر تيار المستقبل لـ«البناء»
إلى «أن االتفاق النووي سينعكس تحالفات
وخ��ل��ط �ا ً ألوراق ج��دي��دة ب��ي��ن الطرفين
المتخاصمين  8و 14آذار .ول��ن يعود
الوسطيون مجبورين على االختيار بين
محور وآخر .واألجهزة األمنية والعسكرية
ستكون الرابح األول واالنتخابات الرئاسية
ستأتي بشخصية توافقية تحظى بتأييد
الطرفين اإليراني واألميركي».
ورأت أنه ال يمكن تقدير مدى وطبيعة
هذه االنعكاسات في الوقت الراهن كما أنه
ليس بالضرورة أن تحل جميع المشاكل
واألزم����ات ف��ي لبنان بمجرد توقيع هذا
االتفاق ،خصوصا ً أن التأثير األكبر اآلن على
المستويين الدولي واإلقليمي هو للواقع
الحاصل في سورية حيث ال مؤشرات في
المدى المنظور لحل األزمة السورية».
واستبعدت ال��م��ص��ادر «أن ي��رى لبنان
رئيسا ً للجمهورية نتيجة تسوية إيرانية –
أميركية ألن األميركيين ال يسألون عن هذا
االستحقاق اللبناني» ،مشيرة إلى «أن لبنان
دخل اآلن مرحة االنتظار لكي يظهر مدى تبدل
األم��ور على المستوى اإلقليمي لكي يصل
لبنان إلى بر األم��ان» .وأوضحت أن حوار
حزب الله – تيار المستقبل هو أقل بكثير من
رؤية استراتيجية بل هو رؤية ضيقة لألمور
تتعلق بالحفاظ على نوع من االستقرار وحل
المسائل التي يمكن حلها بانتظار أن تأتي
الحلول الكبرى للمنطقة وليس بالضرورة أن
يكون مدخلها توقيع االتفاق النووي».

دورة استثنائية للمجلس

إلى ذلك تتواصل الجهود في الكواليس
لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
وي��زور أمين سر تكتل التغيير واإلص�لاح
ال��ن��ائ��ب إب��راه��ي��م ك��ن��ع��ان م��ع��راب ال��ي��وم
ف��ي إط��ار التشاور المفتوح بين الرابية
ومعراب ،في عمل مجلس النواب ال سيما
أن رئيس حزب القوات سمير جعجع يجري
اتصاالت مع المعنيين من تيار المستقبل
والتيار الوطني الحر لعدم سقوط الحكومة
وتفعيل عمل المجلس.
في غضون ذلك ،واصل التيار الوطني
الحر تحركه باتجاه الشارع ،حيث نظم
مساء أمس مسيرة من نحو  70سيارة من
ميرنا الشالوحي باتجاه األشرفية .وقام
الموكب برمي مناشير تضمنت اآلت��ي:
«أن��ا مسيحي ،لن أسمح بتهميشي ،لن
أقبل برئيس صوري ال يؤثر في المعادلة،
لن أقبل بقانون انتخابي يلغي تمثيلي،
لن أقبل بقيادات منقادة ...معا ً نستعيد
حقنا».

مطمر الناعمة
إلى الواجهة مجددا ً

في سياق آخر ،عاد مطمر الناعمة إلى
الواجهة مجدداً .وأبلغت رئاسة الحكومة
مجلس اإلن��م��اء واإلع��م��ار الموافقة على
مواصلة العمل بمطمر الناعمة في شكل
استثنائي لتفادي تراكم النفايــات لحين
البت بالمناقصات .في موازاة ذلك يتحضر
أهالي عرمون إلى تنفيذ خطوات تصعيدية
ردا ً على عدم إقفال المطمر ،وأعلنوا أن يوم
غد الجمعة سيكون يوما ً تاريخياً».

كما أن نفاد مخزون السعودية من
القنابل الخاصة بطائراتها التي يعتمد
عليها في تنفيذ ال��غ��ارات الجوية على
اليمن ،يعني من الجانب السياسي أن
الحل العسكري ف��ي اليمن وص��ل إلى
خ��ط أن��ه استنفد ك��ل م��خ��زون المملكة
الداخلي وذلك على المستوى السياسي
والعسكري وحتى االجتماعي .والسؤال
اآلن ه��و عما إذا ك��ان��ت ال��ري��اض بعد
تجربتها العسكرية المريرة المستمرة في
اليمن منذ أشهر ،وبعد تطورات المنطقة
وفي مقدمها اتفاق فيينا النووي اإليراني،
قد اقتربت من مرحلة البحث عن مخرج
سلمي لحرب نشأت بفعل خطأ في تقدير
الرياض بخصوص صالبة البيئة التي
تشتبك معها في اليمن أو التي تحيط
بها.
وفي كواليس سياسية ليست بعيدة
عن الرياض يتم اآلن طرح قضية اليمن
انطالقا ً من أنها أزمة باتت تنتمي للمرحلة
السابقة ،على اعتبار أن اتفاق فيينا طوى
حساباتها وفتح مرحلة جديدة ال يمكن
لالعبين الكبار ع��دم مراعاة توازناتها
وحساباتها واالعتراف لوقائعها .ويتردد
في هذه الكواليس أيضا ً أن الرياض حينما
خرجت ألول مرة للحرب في شكل مباشر
وليس بالواسطة كانت تريد إثبات شيء
معين للغرب ولدول المنطقة والخليج،
وذلك عشية اقتراب الغرب من التوقيع
على اإلن��ف��اق ال��ن��ووي مع إي���ران .ولكن
اليوم وبعد اتفاق فيينا يسود سؤال عن
السبب الذي سيدعو الرياض لالستمرار
في الحرب ،إذ هل ال تزال تريد إثبات أمر
معين ...ولمن وألية جهة؟؟!

يوسف المصري

