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الحدث

ّ
ترقب عربي وهستيريا في إسرائيل
ابراهيم األمين
ه ـ ــو ،ب ـح ـكــم وجـ ـ ـ ــوده ،ي ـح ـقــق أم ــري ــن:
األول ،عجز املجتمع الدولي عن فرض
عقوبات على إيران تحت أي ذريعة من
دون املـخــاطــرة بــإعــان إي ــران تحللها
مــن الـتــزامــاتـهــا بـمــوجــب ه ــذا االت ـفــاق.
والثاني ،يعطي إيران هامشًا أكبر من
الحركة اإلقليمية ،مدعومة باملقدرات
التي سيمنحها إياها رفع العقوبات،
ومحررة من عقدة حافة الهاوية.
أمـ ــا م ــوض ــوع ال ـع ـق ــوب ــات ،ف ـهــو ليس
ً
تفصيال ماليًا ،وال يعني إي ــران فقط.
ه ــو عـمـلـيــا سـيــدخــل إل ــى الـجـمـهــوريــة
اإلســام ـيــة حــوالــى  120مـلـيــار دوالر.
وم ـت ــى؟ ف ــي أوج أزمـ ــة مــالـيــة تعصف
بــال ـعــالــم .ل ـيــس ه ــذا ف ـق ــط .سيعيدها
الــى نـظــام سويفت ويــرفــع الحظر عن
ال ـت ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة م ـع ـهــا ،م ــع ما
يـعـنـيــه ذل ــك آلالف ال ـشــركــات الـغــربـيــة
الجائعة الى فرص استثمارية من هذا
النوع ،ستشكل بذاتها ،عند تحققها،
كـ ــاب ـ ـحـ ــا ل ـ ـل ـ ـغـ ــرب ض ـ ــد أي ت ـص ـع ـيــد
للمواجهة مع إيران.
تبقى الرسالة األبلغ تلك التي صدرت
عــن خامنئي خ ــال إف ـطــار جمعه إلــى
ال ــرئـ ـي ــس ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي وأعـ ـض ــاء
ح ـك ــوم ـت ــه مـ ـس ــاء أم ـ ـ ــس .ف ـف ــي ال ــوق ــت
ال ــذي اعـتـلــى فـيــه ق ــادة ال ـعــالــم املـنــابــر
وم ـح ـط ــات ال ـت ـل ـف ــزة ل ـ ـ ــإدالء بــدلــوهــم
ف ــي ال ـت ـفــاهــم الـ ـن ــووي ،اك ـت ـفــى املــرشــد
بـجـمـلــة واح ـ ــدة ح ــول ه ــذا امل ــوض ــوع،
بالرغم من أنه كانت لديه كلمة مقررة
فــي اإلف ـطــار .قــال «نشكر جهود الوفد
امل ـفــاوض ال ـصــادقــة» ،وحـصــر خطبته
كلها فــي الـحــديــث عــن نـصــائــح اإلم ــام
ع ـلــي ف ــي رســال ـتــه إل ــى م ــال ــك األش ـت ــر،
حــول ض ــرورة الحديث عــن مواصفات
ال ـح ـك ــام ال ـســاب ـقــن ب ــإن ـص ــاف ال ـنــاس
وال ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــم بـ ـت ــواض ــع .م ـقــاربــة
رأت م ـ ـصـ ــادر إي ــرانـ ـي ــة م ـط ـل ـعــة أن ـهــا
«تـعـ ّـبــر عــن رســال ـتــن :األولـ ــى لـلــداخــل
بضرورة الهدوء والتصرف بعقالنية
وعـ ــدم اس ـت ـغــال م ــا حـصــل ف ــي فيينا
فــي امل ـعــارك الـسـيــاسـيــة الــداخـلـيــة .أمــا
الثانية فللخارج ومـفــادهــا أال يعتقد
أحــد بــأن إي ــران تقرر نومها ويقظتها
على إيقاع ما يحصل في العالقات مع
الغرب».

جهته« :نعلن بفخر واعتزاز توصلنا
إل ــی خـطــة الـعـمــل امل ـش ـتــرك الـشــامـلــة»،
م ــؤك ـدًا أن «امل ـع ـط ـيــات ال ـتــي توصلنا
ـأت ن ـت ـي ـجــة ج ـه ــد ف ـ ــردي،
إل ـي ـه ــا ل ــم تـ ـ ـ ِ
ب ــل ج ـ ــاءت ب ـج ـهــود ج ـمــاع ـيــة ،ونـحــن
ن ــری أنفسنا مـســؤولــن أم ــام األجـيــال
املقبلة» .كذلك شدد على أن «القرارات
ال ـتــي ات ـخ ــذت مـصـيــريــة وتـمـکـنـنــا من
ح ــل ال ـخ ــاف الـ ــذي دام  10س ـن ــوات».

الفروف :االتفاق
سيزيل «العراقيل» أمام
تشكيل «تحالف واسع»
ضد «داعش»

الموت ألمريكا

ٍّ
لكل ما يهمه من متابعة نتائج االتفاق االيراني ـ الغربي .لكن
ً
للشعب االيراني ،أوال وأخيرًا ،حق التمتع بنتائج إنجاز كبير،
عانوا ّ
وقدموا ألجله التضحيات الكبيرة .ويجب أن يشعر
الشعب االيراني ،من الطالب والجنود والعمال والعلماء بنتائج
هذا اإلنجاز .ولهم قبل غيرهم ،وقبل أي أحد في العالم ،حق
ً
االستراحة ولو قليال من عناء املواجهات الكبيرة ،ألن ما
ينتظرهم في السنوات املقبلة قد يكون األصعب في معركة
الحصول على التقدم والرفاهية واملحافظة على السيادة
الوطنية.
ما يجب أن يهمنا نحن ،العرب قبل العجم ،أن نتعلم هذا
الدرس جيدًا ألجل مواجهة نظام الهيمنة العاملي ،الذي يقوده
الغرب نفسه الذي اضطر إلى الخضوع أمس أمام إيران .واملهم
أن نعيد قراءة الوقائع من حولنا ،لنعرف ببساطة شديدة ،أن
عصر هيمنة الغرب على العالم قد دخل مرحلة األفول ،وأن
استقالل الشعوب بات في متناول يد كل مظلوم .لكنه يكون

علينا االستعداد لمرحلة جديدة في المواجهة قائمة
على فكرة أن إسقاط الظلم بات في متناول اليد
أكيدًا في متناول يد كل من هو مستعد للعمل املثابر ،القائم
على رؤية واضحة ،واستعداد للتضحية ،واستغالل كامل
للعقل ،وإنتاج قيادات موثوقة ووفية.
ما أنجزته إيران ،وكيفية تعامل الغرب مع املفاوضات ثم مع
االتفاق نفسه ،يجعلنا أمام حقائق دامغة:
ـ ربع قرن ،منذ سقوط االتحاد السوفياتي الى اليوم ،مارس
الغرب بقيادة الواليات املتحدة الهيمنة املطلقة على العالم.
ّ
شنت الحروب التي أبادت املاليني ،وقهرت الشعوب تلو
الشعوب ،وتم تدمير مقدرات دول كبرى وصغرى .لكنه زمن
دخل مرحلة األفول .وصار هذا الغرب نفسه ،عاجزًا عن
مواصلة الجنون نفسه .بل صار مضطرًا الى التراجع حتى ال
يخسر كل ما كسبه بقوة الحديد والنار.
ـ ربع قرن ،شهد انهيارًا ألفكار ومعتقدات وشعارات وبرامج
ونظم عمل وحكم ،وخضع الجميع بذل ،وساروا في العصر

وآث ـ ــر ال ـتــأك ـيــد مـ ــرة أخ ـ ــرى أن «إي ـ ــران
ل ـ ــم تـ ـک ــن يـ ــومـ ــا ت ـس ـع ــی إل ـ ـ ــى امـ ـت ــاك
أسلحة نــوويــة» .ظريف لم ينس شكر
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ع ـلــى ص ـبــرهــا ،خــال
املـ ـف ــاوض ــات ال ـط ــوي ـل ــة .وبـ ـع ــد ق ـ ــراءة
الـبـيــان نفسه ال ــذي تلته موغيريني،
ولكن بالفارسية ،وصف االتفاق بأنه
«ليس مثاليًا» ،ولكنه اعتبره «أفضل
ما كان يمكن التوصل إليه» ،مؤكدًا أنه
«انتصار لكافة األطراف» .بعدها ،كتب
على موقع «تــويـتــر» ،أن االتـفــاق ليس
س ـق ـفــا ،ب ــل ه ــو أسـ ــاس م ـتــن ي ـجــب أن
نبدأ ببنائه .سبق هذا املؤتمر اجتماع
بني وزراء خارجية بريطانيا والصني
وفــرنـســا وأملــانـيــا وروس ـيــا والــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،الس ـت ـك ـم ــال االت ـ ـفـ ــاق الـ ــذي
جرى التفاوض عليه ،منذ أكثر من 20
َ
شهرًا .وتبعه ترحيب من كافة األطراف
امل ـف ــاوض ــة واملــرت ـب ـطــة بـشـكــل مـبــاشــر
ب ــامل ـل ــف .م ــن ه ـ ــؤالء وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة

األم ـي ــرك ــي جـ ــون ك ـي ــري ال ـ ــذي رأى أن
االتفاق النووي يمثل خطوة لالبتعاد
عــن الـصــراع واالنـتـشــار ال ـنــووي .وفي
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ،قـ ــال إن «هـ ـ ــذا هــو
االتفاق الجيد الذي سعينا له».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أعـ ـل ــن وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـفــرنـســي ل ــوران فــابـيــوس أن مجلس
األمـ ــن ال ــدول ــي س ـي ـصــدر قـ ـ ــرارًا ،خــال
«بـ ـضـ ـع ــة أي ـ ـ ـ ـ ــام» ،ي ـ ـصـ ــادق فـ ـي ــه عـلــى
االت ـفــاق ،فيما صـ ّـرح مـســؤول أميركي
بـ ــأن مـ ـش ــروع ق ـ ــرار ي ـت ـض ـمــن االت ـف ــاق
الـنــووي سيعرض على مجلس األمــن
الدولي «اعتبارًا من األسبوع املقبل».
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،ف ــران ــك
فــال ـتــر شـتــايـنـمــايــر وص ــف ي ــوم أمــس
بـ«التاريخي» ،معتبرًا أن هذا االتفاق
«سـ ـيـ ـجـ ـل ــب األم ـ ـ ـ ــن لـ ـلـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط
والعالم» .كذلك أشــاد وزيــر الخارجية
البريطاني ،فيليب هاموند ،باالتفاق،
مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا إي ـ ـ ــاه «ض ـ ـمـ ــانـ ــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع

االميركيّ .
لكن جمعًا من بني هذا العالم ،اختار طريقًا
مختلفًا ،ومارس اقتناعات مغايرة .وضع برامج عمل ،وخاض
التجارب ،وقدم تضحيات جليلة ،لكنه أثبت غير مرة أنه أجدى
وأكثر فعالية ،وأكثر استحقاقًا للحياة.
ـ ربع قرن ،انتهى بانتكاسات كبيرة للقاهر االميركي،
وانسحاب مستمر لجيش الواليات املتحدة من دول العالم،
وتمردًا لحلفاء على الراعي االكبر ،وتفلتًا من قيوده .وأظهرت
السنوات االخيرة أن هوامش «جماعة أميركا» آخذة باالتساع،
بينما ،كان محور املقاومة للهيمنة االميركية يواصل صموده
ومقاومته لكل أشكال العدوان.
بعد الذي حصل ،علينا أن نتذكر أننا في بلد صغير مثل
لبنان ،نجحنا أيضًا خالل ربع القرن هذا في إفشال مشروع
تحويل لبنان الى خادم مطيع وذليل للنظام العاملي الجديد.
ونجحنا في إفشال املشروع االسرائيلي الحتالل لبنان،
وأطلقنا مقاومة صارت نموذجًا يساعد أهل فلسطني
وسوريا والعراق واليمن على مواجهة قوى الغرب وحلفائه
من العرب.
ولذلك ،وجب علينا أن نتجه صوب الوضوح أكثر .وعلينا فهم
حقيقة أنه ال يمكن لنا االستمرار في الرقص داخل دائرة
رمادية ،نبحث عن تسويات هنا وهناك ،وأن نتحايل على
أنفسنا السترضاء غرب مقيت ،أو نظم عربية بائدة من أجل
قطرة ماء .وعلينا االستعداد ملرحلة جديدة في املواجهة ،قائمة
على فكرة أن الغرب ومعه أميركا ،يشكالن قوة قادرة ،لكن ال
يشكالن قدرًا ،وأن إسقاط هذا الظلم بات في متناول اليد.
ليس أمامنا سوى العودة الى االرض ،والتخلي عن األوهام،
َ
ونزع الدونية املضمرة في نفوس كثيرين منا ،وأن نعي
قدرتنا على مواجهة التحديات .ولم يعد صعبًا التخلص
ً
من نظام الهيمنة العاملي ،ولم يعد مستحيال إسقاط النظام
الصهيوني في فلسطني ،ولم يعد صعبًا إسقاط ما تبقى من
أنظمة الجهل والتخلف العربية.
ما أنجزته إيران مع الغرب ،أمس ،يعيدنا الى النقطة االولى ،الى
حيث يجب أن ترتفع أصواتنا ،وبملء حناجرنا ،بشعار واحد:
املوت ألمريكا!

الدولي حول سلمية البرنامج النووي
اإليراني».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف ـ ـ ـ ــروف ان االتـ ـ ـف ـ ــاق س ـي ـت ـي ــح إزالـ ـ ــة
«الـ ـع ــراقـ ـي ــل» أمـ ـ ــام ت ـش ـك ـيــل «ت ـحــالــف
واس ـ ـ ــع» ض ــد «داعـ ـ ـ ــش» وم ـج ـمــوعــات
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .ورأى أن تـطـبـيــع
ال ـ ــوض ـ ــع م ـ ــع إيـ ـ ـ ـ ــران ي ـت ـي ــح م ـعــال ـجــة
«سـلـسـلــة مــن املـشــاكــل وال ـن ــزاع ــات في
املنطقة» ،وسيكون له «تأثير إيجابي
على الــوضــع بــرمـتــه» .كــذلــك أش ــار إلى
أن «هذا األمر يقدم خصوصًا حججًا...
إلقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار
ال ـش ــام ــل ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط» .كما
يسمح ملفتشي الوكالة الدولية للطاقة
الـ ــذريـ ــة ب ــال ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـيــات تـفـتـيــش
أوسع .لكن عن هذا املوضوع الحساس
امل ــرتـ ـب ــط ب ــإم ـك ــان ـي ــة دخ ـ ـ ــول مـفـتـشــي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية املواقع
العسكرية اإليرانية ،فقد وافقت طهران

عـلــى الـسـمــاح ب ــ«دخــول م ـحــدود» إلــى
بعض املواقع.
وأك ـ ــد امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـلــوكــالــة الــدول ـيــة
ل ـل ـطــاق ــة الـ ــذريـ ــة ي ــوك ـي ــا أمـ ــانـ ــو« :أن ــا
واث ـ ــق م ــن ق ــدرت ـن ــا ع ـلــى ال ـق ـي ــام بـهــذا
الـعـمــل امل ـهــم .الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة
الـ ــذريـ ــة م ـس ـت ـع ــدة ل ـل ـق ـي ــام ب ـم ــا ي ـلــزم
م ــن أع ـم ــال امل ـتــاب ـعــة وال ـت ـح ـق ــق» .في
امل ـق ــاب ــل ،س ـتــرفــع ال ـع ـقــوبــات الــدول ـيــة
التي فرضتها الواليات املتحدة واألمم
املتحدة واالتحاد األوروبي على إيران.
أما في ما يتعلق بحظر األسلحة الذي
يعتبر من النقاط الحساسة ،فسيبقى
ساريًا ملدة  5سنوات.
في غضون ذلكّ ،
مدد االتحاد األوروبي
تعليق العقوبات املفروضة على إيران
لـسـتــة أش ـه ــر .وف ــي ب ـي ــان ،أوضـ ــح أنــه
«م ـ ـ ّـدد حـتــى  14ك ــان ــون ال ـثــانــي 2016
تعليق إجراءات تقييدية» على إيران.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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