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طهران تستعد لجولة صدام
جديدة مع واشنطن
في الوقت الذي لم تلمس
فيه طهران أي نتائج بعد
من االتفاق النووي ،تكشف
األيام عن قواعد اشتباك
جديدة مع واشنطن ،األمر
الذي دفع الجمهورية
اإلسالمية إلى اتخاذ خطوات
تواجه من خاللها المساعي
األميركية الدائمة للعرقلة
طهران ــ حسن حيدر

ت ــرغ ــب ف ــي أن ت ـك ــون ج ـم ـيــع امل ـبــاح ـثــات
فــي ال ـقــاهــرة ح ـص ـرًا ،س ــواء الفلسطينية
الداخلية ،أو الفلسطينية ـ ـ اإلسرائيلية.
كذلك تأتي تحركات السيسي مع ارتفاع
م ـس ـتــوى الـتـنـسـيــق األم ـن ــي وال ـس ـيــاســي
بـ ــن امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن املـ ـص ــري ــن ون ـظ ــرائ ـه ــم
اإلســرائ ـي ـل ـيــن ط ـ ــوال ال ـش ـه ــور املــاض ـيــة،
وسـ ــط ت ــرق ــب مل ـبــاح ـثــات ث ـنــائ ـيــة ب ــن تل
أب ـيــب وال ـق ــاه ــرة قــري ـبــا ،وه ــو كـلــه تـطــور
كبير للعالقات الثنائية منذ عهد حسني
مبارك.
فــي النهاية ،يبدو أن لــدى الجنرال رؤيــة
خ ــاص ــة ب ــه أو ش ــارك ــه ال ـس ـع ــودي ــون فــي
صياغتها ،وذلــك لتطبيقها في العالقات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ـ ـ ـ الـ ـع ــربـ ـي ــة .وح ــديـ ـث ــه عــن
توسيع «كامب ديفيد» خــال اجتماعات
األمم املتحدة في أيلول املاضي صار أقرب
إل ــى الـتـطـبـيــق اس ـت ـنــادًا إل ــى تصريحاته
امل ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة اآلن .ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ــل يـ ـنـ ـج ــح فــي
التفاهم مع بنيامني نتنياهو والقيادات
اإلسرائيلية اليمينية التي تــزداد تطرفًا
كلما تنازل العرب ،وهي مستعدة الرتكاب
الجرائم دون أن تنظر إلى أي اتفاق سالم
على أنه مانع ورادع؟

أربعة أشهر مضت على دخــول االتفاق
ال ـنــووي حـ ّـيــز التنفيذ .للوهلة األول ــى،
اعتقد الكثيرون أن املـشــاكــل بــن إيــران
والواليات املتحدة تتجه إلى الحل ،وأن
امللف النووي سيشكل قاعدة التفاقيات
ب ـش ــأن م ـل ـفــات إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة .وفــي
خضم هــذا التفاؤل الــذي أبــداه البعض
ف ــي الـ ــداخـ ــل اإليـ ــرانـ ــي وخـ ــارجـ ــه ،ك ــان
املــرشــد األعـلــى للجمهورية اإلسالمية
ع ـ ـلـ ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي يـ ـ ـح ـ ــذر مـ ـ ــن اإلفـ ـ ـ ـ ــراط
بــالـتـفــاؤل ،ويــؤكــد أن القضية النووية
هي حجة ملحاصرة إي ــران ،وأن الحوار
م ــع واش ـن ـط ــن م ـح ـصــور ف ـقــط ف ــي هــذا
امللف ،ولن يتعداه إلى أي من امللفات ،ما
لــم تثبت واشنطن حسن نياتها تجاه
إيران.
ُرفـ ـع ــت ال ـع ـق ــوب ــات ع ـلــى ال ـ ـ ــورق ،وبـقــي
ال ـخ ــاف ع ـلــى أرض ال ــواق ــع؛ م ـل ـيــارات
ال ــدوالرات ال تستطيع إيــران االستفادة
م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ح ـ ـتـ ــى وصـ ـ ـ ــل األمـ ـ ـ ـ ــر ب ـك ـب ـي ــرة
املفاوضني النوويني األميركيني ،وندي
ش ـيــرمــان ،إل ــى ال ـت ـصــريــح ب ــأن األمـ ــوال
فــي ال ـخ ــارج حــاجــة إيــران ـيــة ،وبعضها
لتسهيل العمليات التجارية الخارجية
إلي ــران ،وال مصلحة لطهران بإدخالها
إلى البالد.
م ـ ـل ـ ـيـ ــارا دوالر ص ـ ــادرتـ ـ ـه ـ ــا امل ـح ـك ـم ــة
األمـيــركـيــة ملصلحة «ضـحــايــا هجمات
إرهــابـيــة» ،تتهم إيــران بالضلوع فيها،

م ــن ت ـف ـج ـيــر امل ــاريـ ـن ــز ف ــي بـ ـي ــروت ع ــام
 1983إلــى تـفـجـيــرات ال ـحــادي عـشــر من
ً
أيـلــول ،وص ــوال إلــى القتلى العسكريني
لالحتالل األميركي خــال غــزو الـعــراق،
وغيرها من الحوادث التي تتهم ،دائمًا،
طهران بالوقوف خلفها أو دعمها.
ول ـ ـكـ ــن م ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ،ف ــإن
ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـك ــام ــي وإدانـ ـ ـ ــة ال ـخ ـطــوة
األم ـيــرك ـيــة ل ــن يـجــديــا نـفـعــا ،فــالـتـحــرك
الــداخ ـلــي بــاتـجــاه خ ـطــوات عـمـلـيــة ،بــدأ
برسالة من مجلس الـشــورى اإلسالمي
إل ــى الــرئ ـيــس ح ـســن روح ــان ــي ،يـطــالــب
ب ـ ـض ـ ــرورة وضـ ـ ــع جـ ـ ـ ــدول زمـ ـن ــي أمـ ــام
ال ـج ــان ــب ال ـغ ــرب ــي واألمـ ـي ــرك ــي لـتـنـفـيــذ
تعهداتهما برفع العقوبات ،خصوصًا
امل ــال ـي ــة ،وعـ ــدم م ـم ــارس ــة ض ـغ ــوط على
املـصــارف األجنبية ملنعها من التعامل
م ــع إي ـ ــران .بــال ـتــالــي ،ف ــإن وض ــع ج ــدول
زمني يعني أن طهران قد تعود إلى ما
قبل  ،2013وتستأنف أنشطتها النووية
قبل اتـفــاق ل ــوزان .تبعت هــذه الخطوة
ت ـ ـحـ ــركـ ــات ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ب ـم ـش ــارك ــة
البرملان ،تهدف إلى رفع دعوى قضائية
ف ــي امل ـح ـك ـمــة ال ــدول ـي ــة ف ــي اله ـ ــاي ضد

ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ب ـجــرم «الـقــرصـنــة»
املالية ،وهــي خطوة رمــزيــة قــد ال تصل
إلى أي نتيجة بفعل الهيمنة األميركية
على القضاء الدولي.
ول ـكــن م ـشــروع ال ـقــانــون ال ـجــديــد ،الــذي
ُأ ّقر في البرملانّ ،
يغرم الواليات املتحدة
دفع تعويضات مالية عن كافة األضرار
ال ـت ــي أل ـح ـق ـت ـهــا بـ ــإيـ ــران ،إبـ ـ ــان ال ـث ــورة
ً
وقبلها وص ــوال إلــى عــام  ،1953أي إلى
املشاركة األميركية في إسقاط حكومة
ُ
مـحـمــد م ـص ــدق ،واالنـ ـق ــاب ال ـ ــذي نـفــذ
حينها بمشاركة أميركية ،وإعادة الشاه

تسعى طهران إلى
رفع دعوى قضائية
في المحكمة الدولية
ضد واشنطن

يعني وضع جدول زمني أن طهران قد تعود إلى ما قبل ( 2013أرشيف)

محمد رضا بهلوي إلى الحكم .ويشمل
مشروع القرار التعويضات على أضرار
س ـب ـب ـهــا ال ــدع ــم األم ـي ــرك ــي ل ـل ـع ــراق فــي
الـحــرب ضــد إي ــران وسـقــوط مئات آالف
ال ـض ـحــايــا ،وامل ـس ــاع ــدة ف ــي الـتـخـطـيــط
النـقــاب عسكري على اإلم ــام الخميني
فـ ــي نـ ــوجـ ــا ،وإس ـ ـقـ ــاط طـ ــائـ ــرة ال ــرك ــاب
اإلي ــران ـي ــن ف ــوق م ـيــاه ال ـخ ـل ـيــج .قــائـمــة
طــويـلــة تـنـتـهــي بــال ـضــرر ال ـحــاصــل من
ّ
التجسس واالغتياالت لعلماء
عمليات
إيران النووين ،أو التفجيرات اإلرهابية
الـتــي نفذتها مجموعات مـعــارضــة في
البالد.
ق ــد ال ُي ـل ــزم م ـش ــروع ال ـق ــان ــون الـجــديــد
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ـ ــدف ـ ــع امل ـ ـبـ ــالـ ــغ املـ ـطـ ـل ــوب ــة
ك ـت ـعــوي ـضــات ،وق ــد تـسـتـغــرق املـحـكـمــة
عـ ـش ــرات ال ـس ـن ــوات م ــن دون ال ــوص ــول
إل ـ ــى ن ـت ـي ـج ــة ،إال أن املـ ـغ ــزى م ــن وراء
ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون ه ــو الـ ـق ــول إن إي ـ ـ ــران ال
ول ــن تـنـســى ال ـت ــاري ــخ األم ـي ــرك ــي ،ال ــذي
عمل ألكثر مــن ستة عـقــود ،على ضرب
الـبــاد ومصالحها وأمـنـهــا ،وأن إيــران
التي جلست مع «الشيطان األكبر» في
القضية النووية ،لم ّ
تغير نظرتها إليه،
بــل أرادت أن تسترد حقوقها بالحوار
وال ـ ـت ـ ـف ـ ــاوض .الـ ـتـ ـج ــرب ــة حـ ـت ــى الـ ـي ــوم
كــانــت فــاشـلــة ،فــا إي ــران تـثــق بأميركا،
م ــع وج ـ ــود ال ـب ـع ــض ف ــي الـ ــداخـ ــل مـمــن
يـعـتـقــدون ّ ب ـضــرورة الـتـقـ ّـرب مـنـهــا ،وال
أم ـيــركــا وق ـعــت االت ـف ــاق ال ـن ــووي كــرمــى
لعيون اإليرانيني.
يستعد العدوان اللدودان لجولة جديدة
من الصدام ،فالداخل اإليراني بدأ يشعر
بأن االتفاق النووي حقق املطلوب على
الورق ،من دون أن يتلمس جديًا نتائج
ه ــذا االتـ ـف ــاق ،س ــوى ال ــوف ــود الـتـجــاريــة
الـتــي تــؤم طـهــران لحجز مـكــان لـهــا ،في
حال إفــراج واشنطن عن الحركة املالية
ّ
م ــن إي ـ ـ ــران وإلـ ـيـ ـه ــا ،ف ـي ـمــا ال ي ـ ــزال ظ ــل
العقوبات قابعًا على التعامل الدولي مع
الجمهورية اإلســامـيــة .وهــذه األخـيــرة
خصصت هذا العام ،أيضًا« ،لالقتصاد
املـقــاوم» أي إن طهران تــدرك جيدًا أن ال
انـفــراجــات كبيرة بعد االتـفــاق الـنــووي،
األم ــر ال ــذي يـضــع عــامــة س ــؤال كبيرة:
إلى متى سيصمد االتفاق النووي؟

تقرير

تأجيل فرنسي لـ«مؤتمر السالم» ...أم استغناء عنه؟
لكنه ال يصل إلى درجة تحديد هوية
الــرئـيــس املـقـبــل أو تــوجـيــه سـيــاســات
بـعـيـنـهــا .وي ـش ـيــر ب ــن ع ـطــاء ال ـل ــه ،في
حديث إلى «األخـبــار» ،إلى أن التأثير
الـ ـف ــرنـ ـس ــي واألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي يـ ـ ـن ـ ــدرج فــي
إط ــار مــا يشبه «اللوبيينغ» ،بمعنى
ّ
أن ك ــل ج ــان ــب ي ـس ـعــى إل ـ ــى ال ـح ـفــاظ
عـلــى مـصــالـحــه ال ـخــاصــة ،وع ـلــى هــذا
األسـ ـ ـ ـ ــاس ت ـ ـجـ ــري م ـ ـسـ ــايـ ــرة ال ـن ـظ ــام
الجزائري ،حتى وإن تغير األشخاص
وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ،وف ـق ــا لـ ــه ،وهـ ــو األم ــر
املوجود في غالبية دول العالم.
ورأى كــاتــب الــدولــة الـســابــق لشؤون
ال ـجــال ـيــة ،دون ال ـخ ــوض ف ــي قضية
ش ـك ـيــب خ ـل ـيــل ت ـح ــدي ـدًا ،أن ال ـلــوبــي
الفرنسي يريد اإلبقاء على مصالحه
ُ
االقتصادية ،خاصة أن الجزائر ت َع ّد
ســوقــا مـهـمــا ل ــه ،فـيـمــا يــريــد الـلــوبــي
األمـ ـي ــرك ــي اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى م ـصــال ـحــه
فــي ق ـطــاع الـنـفــط ،خـصــوصــا بعدما
دخلت الشركات األميركية إلى سوق
النفط الجزائري بقوة في السنوات
املاضية.

علي حيدر
أيًا كانت خلفية تأجيل «مؤتمر السالم الدولي» الذي
بــادرت إليه فرنسا ،ينبغي بداية تثبيت حقيقة أن
االنطباع السائد هو أن الحكومة الفرنسية متمسكة
بمحاولة عقد املؤتمر ،ويعود ذلك إلى حرصها على
إحداث اختراق على املسار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي،
انطالقًا من تقدير مفاده أن استمرار الصراع على
الساحة الفلسطينية ينطوي على تداعيات أقــل ما
يمكن القول أنها ّ
«تهيئ األرضية النتشار اإلرهاب»
الذي بات يضرب أوروبا.
في اإلطــار نفسه ،قد تكون االنتفاضة في الساحة
الفلسطينية عززت املخاوف األوروبية والفرنسية من
أن اإلبقاء على حالة الجمود في الساحة الفلسطينية
ينطوي على إمكانية حصول انفجارات تخرج عن
سيطرة األطراف ،ثم االنزالق نحو سيناريوهات ترى
فيها تعزيزًا للمخاطر املحدقة التي تشهدها املنطقة،

وهو ما برز في كالم وزير الخارجية الفرنسي ،جان
مارك أيرو ،الذي قال إن «التهديد يكمن في اإلحباط
املتزايد الذي يجر الغضب ويقتل األمل».
ومـ ـ ــن أجـ ـ ــل م ــواجـ ـه ــة هـ ـ ــذه الـ ـح ــال ــة الـ ـت ــي يـخـشــى
األوروبيون تداعياتها وآثارها في املنطقة ،دعا أيرو
إلى ضرورة «تجديد األمل» ،وهو ما تحاول املبادرة
الفرنسية فعله .أما عن سيناريو اإلبقاء على الوضع
القائم بانتظار ما ستؤول إليه التطورات في املنطقة،
تــرى فيه بــاريــس «إغ ـ ً
ـراء خـطـيـرًا» يستدعي العمل
«قبل أن يصير الوقت متأخرًا».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،يـ ـتـ ـع ــارض ه ـ ــذا املـ ــوقـ ــف مـ ــع ال ــرؤي ــة
اإلســرائـيـلـيــة الـتــي تصر على الفصل بــن القضية
الفلسطينية وما تشهده املنطقة العربية من تطورات.
بل يذهب التقدير في إسرائيل إلى حد التهويل من
أن إقــامــة دول ــة فلسطينية سيضيف «دول ــة فاشلة
إض ــاف ـي ــة» ف ــي امل ـن ـط ـقــة ق ــد تـسـتـخــدمـهــا فـصــائــل
املقاومة للعمل ضد إسرائيل ،إضافة إلــى أنها قد

تفتح الطريق أمام «تمدد الجماعات اإلرهابية».
إلــى ذلــك ،تــرى إســرائـيــل أن انتقال املـفــاوضــات إلى
ّ
يصب في مصلحتها على املدى
الساحة الدولية ال
الـبـعـيــد ،خــاصــة أن جــوهــر الـسـيــاســة اإلســرائـيـلـيــة
يهدف إلــى تثبيت االحتالل والتوسع االستيطاني.
ولهذه الغاية تصر على مبدأ املفاوضات املباشرة
ووض ــع ش ــروط تتصل بمطلب االع ـتــراف بيهودية
الدولة ،الذي ال تستطيع السلطة ،حتى اآلن ،تجاوزه.
ولكن فرنسا تستغل املراوحة التي تشهدها عملية
التسوية بسبب انـســداد أفــق املفاوضات املباشرة،
للخروج نحو اإلطار الدولي.
إل ــى ذلـ ــك ،ق ــال عـضــو الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لـ«منظمة
التحرير» أحمد مجدالني ،لوكالة أنباء «شينخوا»
الصينية ،أمس ،إن «القيادة الفلسطينية كانت على
علم مسبق بنية فرنسا تأجيل الـلـقــاء الـتـشــاوري
للتحضير ملؤتمر ســام دولــي كــان مقررًا انعقاده
في الثالثني من الشهر الجاري».

