16

اإلثنين  8آب  2016العدد 2955

العالم

تقرير

عودة االتفاق النووي اإليراني إلى الصدارة في تل أبيب
أعاد السجال ،حول االنتقاد
الشديد اللهجة الذي وجهته
وزارة األمن اإلسرائيلية إلى
باراك أوباما ،تسليط األضواء
على حقيقة موقف تل
أبيب من االتفاق النووي بين
الدول العظمى وإيران
علي حيدر
بعيدا عن محاوالت احتواء مفاعيل
ال ـب ـيــان اإلســرائ ـي ـلــي ال ـقــاســي بحق
إدارة ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ب ـ ــاراك
أوب ـ ــام ـ ــا ،ال ـ ـ ــذي ي ـق ــف وراء ه وزيـ ــر
األم ــن ،افـيـغــدور لـيـبــرمــان ،ال يوجد
فــي تــل أب ـيــب مــن يـنـكــر أو يتجاهل
ح ـق ـي ـق ــة أن االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي بــن
إيـ ـ ـ ــران وال ـ ـ ـ ــدول ال ـع ـظ ـم ــى ي ـن ـطــوي
ع ـل ــى تـ ـه ــدي ــدات وفـ ـ ــرص .بــالـنـسـبــة
إلــى إســرائـيــل ،ال يستطيع أحــد من
جـهــة االدعـ ــاء ب ــأن املـســافــة الــزمـنـيــة
بني إيران وإنتاج األسلحة النووية
قد ازدادت من نحو ثالثة أشهر إلى
نحو سنة ،وذلك بغض النظر عن أن
طهران لم تكن تنوي إنتاج أسلحة
نووية كما يؤكد الخطاب الرسمي
اإليراني .نتيجة ذلك ،هناك من يرى
أن هــذه الـخـطــوات الـتــراجـعـيــة التي
أق ــدم ــت عـلـيـهــا إي ـ ــران وأب ـع ــدت بها
شبح السالح النووي عن تل أبيب،
تنطوي على فرصة إستراتيجية.
مع ذلك ،ال يوجد أيضا من يتجاهل
حقيقة أن إيران ال تزال تملك القدرة
على الـعــودة إلــى مــا كانت عليه في
أي لحظة تقرر ذلك ،لسبب أو آلخر،
وخـ ــاصـ ــة أنـ ـه ــا رفـ ـض ــت ت ــدم ـي ــر أو
اتــاف أي من منشآتها وأجهزتها،
وهو ما كانت تطالب به إسرائيل.
عـ ـل ــى خ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ــواز ،خـ ـ َّـيـ ــب االت ـ ـفـ ــاق
امل ـســؤولــن الـسـيــاسـيــن واألم ـن ـيــن
ف ــي ت ــل أب ـي ــب ل ـج ـهــة أنـ ــه ل ــم يـنـطــو
ع ـلــى م ــا ك ــان ــوا يــأم ـلــونــه ويـسـعــون

إلـيــه ،لكونه لــم ينتزع مــن إيــران أي
تنازل يتصل باملوقف من إسرائيل
وم ـ ـ ــن دع ـ ـ ــم ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وفـ ـص ــائ ــل
املـقــاومــة فــي فلسطني .أيـضــا ،برغم
أن رفــع الحصار عن إي ــران ،لم يجر
بــاملـضـمــون وبــالــوتـيــرة الـتــي كانت
تتخوف منها إسرائيل ،فإنه أوجد
أرضـيــة قــد تسمح إلي ــران لــو الحقا
بتعزيز قدراتها االقتصادية ،وذلك
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ان ـ ـتـ ــزاع م ـشــروع ـيــة
دولـ ـي ــة ل ـح ـق ـي ـقــة أنـ ـه ــا ب ــات ــت دول ــة
نووية.
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ن ـ ـف ـ ـس ـ ــه ،س ـي ـم ـن ــح
االتـ ـف ــاق إي ـ ــران الـ ـق ــدرة ع ـلــى تـعــزيــز
ق ــدرات ـه ــا االق ـت ـصــاديــة والـعـسـكــريــة
والـ ـ ـص ـ ــاروخـ ـ ـي ـ ــة ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،األم ـ ــر
الـ ـ ـ ــذي س ـي ـن ـع ـك ــس عـ ـل ــى ح ـل ـفــائ ـهــا
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وت ـح ــدي ــدا حـ ــزب الـلــه
وسوريا .كما على صعيد آخر ،كان

ال ــره ــان اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى أن يـكــون
م ـ ـسـ ــار ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات مـ ـحـ ـص ــورا بــن
خيارين :إما الصدام العسكري الذي
تـضـطــر مـعــه ال ــوالي ــات املـتـحــدة إلــى
تــوج ـيــه ض ــرب ــات ع ـس ـكــريــة م ـحــددة
إلى املنشآت النووية اإليرانية ،وإما
إبـقــاء الـحـصــار االقـتـصــادي وفــرض

بيان وزارة األمن
اإلسرائيلي ضد أوباما هو
األول من نوعه
املزيد من العقوبات من أجل إخضاع
إيـ ــران أو إس ـق ــاط نـظــامـهــا ،لـكــن كل
هــذه السيناريوهات التي كانت من
ضمن مجموعة بــديـلــة ،لــم تتحقق،
بل ما حدث ،كما يرون في تل أبيب،
أن باراك اوباما تراجع عما سبق أن

أعلنه كـثــوابــت ،بــل واف ــق على مبدأ
«إيران النووية».
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـخ ـط ــاب الـسـيــاســي
واإلعـ ـ ــامـ ـ ــي فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ي ــوج ــد
مــن ي ــرى مصلحة فــي الـتــركـيــز على
الـ ـج ــوان ــب ال ـت ــي ت ـت ـصــل بــال ـت ـهــديــد
اإليراني والسيناريوهات املتشائمة
في املستقبل ،وثمة آخــرون يركزون
على زيادة املسافة الزمنية عن إنتاج
األسـلـحــة الـنــوويــة .فــي كــل األح ــوال،
ت ـت ـع ــام ــل إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ال ــرسـ ـمـ ـي ــة مــع
حقيقة أن االتفاق الذي لم تكن ترغب
فيه وجهدت بكل الوسائل املشروعة
وغير املشروعة ،للحؤول دونه ،بات
أم ـرًا واقـعــا .وهــي تبني سياساتها
ّ
وف ــق ه ــذه الـفــرضـيــة وب ـمــا يمكنها
من مواجهة التحديات والتهديدات
الكامنة في املرحلة التالية.
ف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
محاوالت احتواء بيان وزارة األمن

ايزنكوت (يسار) عاد من واشنطن في يوم صدور بيان وزارة األمن اإلسرائيلية (من الويب)

اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ال ــذي انـتـقــد الــرئـيــس
اوبـ ــامـ ــا .ب ـع ــد ب ـي ــان ديـ ـ ــوان رئ ــاس ــة
الحكومة الذي حرص على التنصل
مــن ب ـيــان «األم ـ ــن» ،والـتـشــديــد على
ال ـت ـح ــال ــف م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة،
وفي الوقت نفسه على املبادئ التي
تحكم السياسة اإلسرائيلية ما بعد
االت ـف ــاق ال ـن ــووي م ــع ط ـه ــران .كــذلــك
رأى وزير الطاقة اإلسرائيلي ،يوفال
شطاينتس ،وهو أحد أكثر املقربني
مـ ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـن ـي ــام ــن
نتنياهو ،أن «إيران التزمت االتفاق
حـ ـت ــى اآلن» .ول ـ ـفـ ــت ش ـط ــاي ـن ـت ــس،
ال ـ ــذي كـ ــان يـ ـح ــاول إرضـ ـ ــاء ال ـطــرف
األمـ ـي ــرك ــي ،إلـ ــى أن «االت ـ ـفـ ــاق سـيــئ
إلس ــرائ ـي ــل ،لـكـنــه ب ــات أم ـ ـ ًـرا واق ـ ًـع ــا،
ولـ ــم ن ــرص ــد ح ـت ــى الـ ـي ــوم أي خ ــرق
مــن جــانــب اإليــرانـيــن ،لكن ال يمكن
تــأكـيــد أن االت ـفــاق ال ــذي سيمتد 12
عاما ّ
ً
ً
نجاحا».
يعد
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة
«إســرائـيــل الـيــوم» ،أن يعقوب نيغل
(يـ ـت ــول ــى امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع اإلدارة
األمـيــركـيــة بـشــأن صفقة املـســاعــدات
األمـ ـنـ ـي ــة) اتـ ـص ــل فـ ــي مـ ـس ــاء ال ـي ــوم
الـ ــذي ن ـشــر ف ـيــه ب ـيــان وزارة األم ــن،
بالسفير األميركي في إسرائيل ،دان
شبيرو ،وأوضــح لــه ،أن ليبرمان لم
ينسق نشر البيان مع ديوان رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وأن ن ـت ـن ـي ــاه ــو فــوجــئ
عـ ـن ــدم ــا عـ ـل ــم ب ــال ـن ـش ــر مـ ــن وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام .كـ ـم ــا لـ ـف ــت ن ـي ـغ ــل ان ـت ـب ــاه
شـبـيــرو إل ــى ب ـيــان الـتــوضـيــح ال ــذي
ن ـش ــره دي ـ ــوان نـتـنـيــاهــو ،ب ـعــد نحو
ســاعــة مــن نشر بـيــان «األم ــن» ،وأكــد
فيه أن «مــوقــف إسرائيل فــي مسألة
االتفاق مع إيــران بقي كما كان ،لكن
رئـيــس الـحـكــومــة يــؤمــن بـشــدة بأنه
ال يــوجــد إلســرائ ـيــل حـلـيــف أه ــم من
الواليات املتحدة».
ايـ ـض ــا ،ن ـق ـلــت ص ـح ـي ـفــة «ي ــدي ـع ــوت
اح ـ ــرون ـ ــوت» ،ع ــن الـ ــوزيـ ــر تـســاحــي
هـ ـنـ ـغـ ـب ــي ،امل ـ ـق ـ ــرب م ـ ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو،
انتقاده املبدئي لبيان وزارة األمن،
لـكـنــه ك ــان أكـثــر لـيــونــة ،بــال ـقــول« :ال

مصر

بعد محاولة االغتيال ...أسهم علي جمعة ترتفع لدى النظام
إسطنبول ــ أحمد توفيق
لــم يـغــب عــن ب ــال ال ـقــاهــرة أو املفتي
السابق علي جمعة ،توظيف محاولة
اغتيال األخير ،في الصراع املستعر
بني السلطة واإلسالميني على تعدد
حــاالتـهــم ،مــن «اإلخـ ــوان املسلمون»
وال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة ف ــي سـيـنــاء
وخ ــارجـ ـه ــا ،ف ـضــا ع ـلــى امـ ـت ــدادات
صـ ــراع األج ـن ـحــة ب ــن م ــن تـبـقــى من
ات ـج ــاه ــات دي ـن ـيــة م ــؤي ــدة لـلــرئـيــس
عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،كالسلفيني
واألزهريني وشيوخ األوقاف.
ص ـح ـيــح أن م ـح ــاول ــة االغـ ـتـ ـي ــال لــم
ت ـن ـج ــح ،وأن ج ـم ـعــة ق ـ ــام ب ـحــركــات
«تشبيح» أمــام الكاميرات ،مستندا
إلــى قــربــه مــن السلطة ،وخــاصــة أنه
كان يصدر فتاوى ضد معارضيها،
ولكن ذلك لم ينته إلى هنا .فاملفتي
الشهير بأقواله املثيرة للجدل ،عاود
ال ـه ـج ــوم ع ـلــى «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان» ،مـحـ ّـمــا
إياها املسؤولية عن الهجوم ،كما لم
ينس تأكيد دور الجيش املصري ،بل
ذهب إلى وصف أن استهدافه هدفه
«لفت الـنــاس عــن احتفاالت القاهرة
بنجاح قناة السويس الجديدة»!
وب ـعــدمــا كــانــت عـمـلـيــات/مـحــاوالت
االغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال ت ـ ـمـ ــس رج ـ ـ ـ ــال الـ ـقـ ـض ــاء
واألمن ،يمكن القول إنها املرة األولى
ال ـت ــي ب ــات ــت ال ـش ـخ ـص ـيــات الــديـنـيــة

فيها تحت املجهر ،اذا كانت محاولة
اغ ـت ـي ــال ف ـع ـل ـيــة .وت ــوق ـي ــت الـعـمـلـيــة
املـتــزامــن مــع اعـتـمــاد الـنـظــام مجددا
ع ـل ــى ال ـخ ـط ــاب ال ــديـ ـن ــي ،بــوج ـه ـيــه:
األزهر ووزارة األوقــاف ،في تعضيد
موقفه مقابل الشارع ،يحمل دالالت
رفــض ،قــد يعبر عنها الجمهور اذا
قـ ــرر ال ـن ـظ ــام امل ـض ــي ف ــي إجـ ــراءاتـ ــه
االقتصادية التقشفية.
ل ـك ــن إع ـ ـ ــان ح ــرك ــة مـ ـغـ ـم ــورة ،مـثــل
«ح ـســم» ،مسؤوليتها عــن الـحــادث،
ج ـع ــل م ـت ــاب ـع ــن لـ ـح ــرك ــات اإلس ـ ــام
الـ ـجـ ـه ــادي ي ـت ـح ــدث ــون ع ــن ان ـت ـشــار
فكر «داعشي» داخل الوادي والدلتا
م ـ ــن دون اش ـ ـت ـ ــراط حـ ـ ـ ــدوث ع ــاق ــة
تنظيمية بني «واليــة سيناء» وهذا
الـتـنـظـيــم ال ـجــديــد .وس ـبــق مـحــاولــة
االغتيال بــأيــام إص ــدار مرئي جديد
م ــن «والي ـ ـ ــة س ـي ـن ــاء» ت ـح ــت ع ـن ــوان
«لـهـيــب ال ـص ـحــراء» ،ك ـجــردة حساب
في الشهور السابقة ،وهــو ما يوفر
مناخا جيدا ملؤيدي «داع ــش» نحو
عمليات مسلحة أخرى.
ولـعــل الـبــدء بعلي جمعة ملــا للرجل
مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــرات ك ـ ـث ـ ـي ـ ــرة ج ـ ــرى
تـنـظـيـمـهــا ت ـح ــت رع ــاي ــة «الـ ـش ــؤون
املعنوية الجيش املصري» ملصلحة
املجندين الذين يسعى الجيش إلى
تأهيلهم ملواجهة العناصر املتدينني
واملـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،وخـ ــاصـ ــة أن «ل ـه ـيــب

الصحراء» تضمن دعوة إلى الجنود
كي ينحازوا إلى «الدولة اإلسالمية
في مصر وأن يتركوا الجيش الذي
يزج بهم في معارك خاسرة».

تزيد فرص جمعة
في ظل الزحام بين األزهر
و«األوقاف»
رغــم ذلــك ،أصــر جمعة على «تعليق
ّ
ذمـ ـت ــه» ب ــ«ج ـمــاعــة اإلخ ـ ـ ــوان» ،الـتــي
نفت أي عالقة لها بحركة «حسم».
واألخـ ـي ــرة لـهــا ع ــدة ب ـيــانــات أعلنت
فيها منذ شهور استهداف سيارات

بعض الضباط في الشرطة املصرية
«ان ـت ـق ــام ــا ل ـض ـحــايــا مــذب ـحــة راب ـعــة
العدوية» ،ثم عادت إلى الكمون.
وعـ ـل ــى ن ـق ـيــض ال ـ ــرواي ـ ــة الــرس ـم ـيــة،
يـ ـق ــف اإلخـ ـ ــوان ـ ـ ـيـ ـ ــون م ـش ـك ـك ــن فــي
الرواية برمتها ،بل يرون أن السلطة
الحالية تـحــاول لفت انتباه الناس
ع ــن األزمـ ـ ــات االق ـت ـصــاديــة وارت ـف ــاع
الدوالر مرة بقضية الفتنة الطائفية
وأخرى باملشكالت األمنية ،لكن ،مع
التشكيك اإلخواني الدائم في روايات
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ب ـخ ـص ــوص
ح ــوادث االغـتـيــال ،وتــأويــل األح ــداث
بــاع ـت ـبــار أن املـ ـخ ــاب ــرات واألجـ ـه ــزة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة م ـ ـسـ ــؤولـ ــة ع ـ ــن مـ ـث ــل ه ــذه
األح ـ ـ ــداث .س ـبــق أن قــالــت الـجـمــاعــة

حمل جمعة «اإلخوان» المسؤولية عن محاولة اغتياله لكن الجماعة نفت (من الويب)

(عبر رموزها وقياداتها السياسية)
إنــه ال وجــود ل ــ«داعــش» فــي سيناء،
وإن ما يحدث هناك فعل مخابراتي
في املقام األول ،وهو ما يجعل رواية
«اإلخوان» أقرب إلى «الكالشيهات».
كذلك سبق أن تبرأت «اإلخوان» ،عبر
متحدثها املـحـســوب عـلــى الـقـيــادي
محمود عزت ،من الحركات املسلحة
ال ـتــي ن ـفــذت عـمـلـيــات عـسـكــريــة ضد
الـ ـش ــرط ــة املـ ـص ــري ــة ت ـح ــت ع ـن ــاوي ــن
م ـث ــل «الـ ـح ــرك ــات ال ـن ــوع ـي ــة وح ــرك ــة
امل ـج ـه ــول ــن» ،ث ــم ت ـب ــن أن ـه ــا كــانــت
ح ــرك ــات إخ ــوانـ ـي ــة ي ــدي ــره ــا ج ـنــاح
محمد كـمــال ملــواجـهــة بـطــش وزارة
الداخلية.
عموما ،مع إخفاق محاولة االغتيال،
ق ــد تـعـيــد إن ـت ــاج ح ــال ــة ع ـلــي جمعة
وت ـ ـ ـصـ ـ ــديـ ـ ــره بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة أق ـ ـ ـ ـ ــوى ف ــي
الـ ــوسـ ــط ال ــديـ ـن ــي ورب ـ ـمـ ــا ت ـج ـه ـيــزه
مل ـن ـص ــب جـ ــديـ ــد ،وخـ ــاصـ ــة فـ ــي ظــل
«تزاحم» املؤسسات الدينية كاألزهر
واألوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،وكـ ـ ـ ــون ال ـ ـتـ ــاسـ ــن بــن
رجاالتهما قد أدى إلى فقد الثقة بهم
مجتمعيا ،وبــذلــك ،ف ــإن الشخصية
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـن ـظــام
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ـي ـهــا ل ـت ـم ــري ــر خ ـطــابــه
الــديـنــي إل ــى ال ـنــاس هــو جـمـعــة ،مع
أن املشهد الــذي خــرج بــه فــي خطبة
الـجـمـعــة امل ـص ـغــرة س ــار عـلــى عكس
املقبول.

