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رافعة اقتصادية حقيقية لعالج مشكلة غزة
بقلم :تسفي برئيل
النظرية التي تقول :إن تس���هيالت انس���انية س���تؤدي الى
وقف "االرهاب" هي "هذيان ووهم" ،هكذا ش���رح وزير الدفاع،
أفيغدور ليبرمان ،معارضته للقيام بتس���هيالت للحصار على
قطاع غزة .ليبرمان محق .فالتس���هيالت هي مقابل بسيط جدًا،
لي���س بإمكانه اقناع س���كان محتلين بالتوق���ف عن نضالهم
الوطني من اجل التحرر .التسهيالت تشبه تخفيف الحبل حول
رقبة المش���نوق ،على االكثر من ش���أنها أن تسبب له التوقف
عن التش���نج .ألنها ستعطي الس���رائيل صورة الدولة المحتلة
االنس���انية ،التي تمنح رعاياها كمية اكث���ر بقليل من الغذاء
وال���دواء ،وربم���ا حتى القليل م���ن مواد البناء الت���ي يمكن عن
طريقه���ا اعادة اعمار بيوتهم المدم���رة ،اكثر من من خدمتها
السكان.
ف���ي غزة ليس���ت التس���هيالت ه���ي المطلوبة ،ب���ل تطوير
اقتص���ادي حقيقي .ولك���ن نقاش الكابنت السياس���ي االمني
الذي جرى ،هذا االس���بوع ،في المخبأ الخ���اص به تحت االرض،
أوض���ح بش���كل جيد أن���ه اذا كان هناك خالف���ات بين متخذي
القرارات فهي تتعلق بمس���ائل تكتيكي���ة مثل مقابل الجثث
واألسرى ،وليس حلول اس���تراتيجية لما يسمى "مشكلة غزة".
ليبرمان بتبريراته الهذيانية لمعارضة التس���هيالت يتجاهل
أن الحصار الوحش���ي المفروض على غزة منذ  11س���نة لم يؤد

الى وقف "االرهاب" ،وحتى العملية الالمعة لـ "الجرف الصامد"
التي تمخضت عن فترة طويلة من الهدوء النس���بي ،تبين أنها
"وهم وهذيان".
اذا قبلن���ا نظرية ليبرمان التي تقول إن االقتصاد ال يش���كل
مكونا ذا عالقة بمحاربة "االرهاب" ،والتسهيالت هي دفع مقابل
جثث وأس���رى ،لماذا في الضفة أثبت���ت المعادلة االقتصادية
نجاعتها النس���بية؟ هل ازاء الغزيين توقف سكان الضفة عن
االيم���ان بالحل العنيف ألنهم يكس���بون أكثر ،يتعلمون اكثر،
يتمتعون بحرية حركة اكثر؟ اذا كانت االجابة على هذا السؤال
بااليجاب فان االمر يناقض تماما نظرية ليبرمان المشوهة.
اقتص���اد مزدهر في الضف���ة أو في قطاع غ���زة ليس البديل
ع���ن التحرر الوطني ،لك���ن يمكنه تخفي���ف المظاهر العنيفة
للمواجه���ة .اقتصاد س���ليم يق���وي بالفعل موق���ف القيادة
الفلس���طينية ،لكن منذ موت العملية السياس���ية فان مسألة
قوة القيادة في الحالتين ليست مهمة في نظر اسرائيل؛ لهذا
الش���أن فان "حماس" ومحمود عباس هما نفس الشيء ،كالهما
ليس ش���ريكا في الحوار ،وكالهما بالنسبة لها هما "ارهابيان"
يريدان تدمير دولة اسرائيل.
من هنا ليس���ت الفجوة االيديولوجي���ة بين القيادتين تخلق
الفرق من ناحية اس���رائيل .الفرق هو أنه في الضفة حس���ابات
الربح والخسارة بالنسبة للس���كان تؤدي الى الهدوء .في حين
في غزة ليس للسكان أي معيار للمقارنة .في غزة ليس لديهم

إيران أمام خيارين "نوويين"

ما يخس���رونه ،وموت ش���ريف عل���ى الجدار يعتب���ر افضل من
الحياة البائس���ة عديمة الجدوى .يمكن التخمين أنه اذا قررت
اس���رائيل فرض عقوبات اقتصادية قاس���ية على الضفة ،على
االقل جزء من الجمهور ،وربما معظمه ،سيستخدم الضغط على
قيادته .في غزة ال يوجد الس���رائيل أي شريك أو رافعة مدنية.
هذه مجموعة س���كانية تم اضعافها بوساطة القصف والقتل
الجماع���ي وبضائقة اقتصادية فظيعة وب���دون أفق اقتصادي
يشجعها على الضغط على قيادتها.
في نظر اسرائيل فان التطوير االقتصادي في غزة هو جائزة
لـ "االرهاب" ،تعزيز لمكانة "حماس" ،وتنازل ال يوجد في جانبه
مقابل ملموس .إال أن هذه النظرية تناقض التطلع االسرائيلي
الى أنه س���يكون في غزة جهة مسؤولة يمكنها السيطرة على
التنظيمات االخرى ومنع اقتحامات الجدار وتطبيق وقف اطالق
الن���ار .لهذه الغاية فاننا بحاجة الى رافعة اقتصادية حقيقية
وليس الى تس���هيالت أو هب���ات .وحيث إن اس���رائيل ما زالت
عالقة في التفكي���ر القديم الذي ولد ف���ي االنتفاضة الثانية
أو في العام  ،2006حيث في التقويم الس���نوي االس���تراتيجي
يش���ار الى يوم النكبة ويوم النكسة كتهديدات نهائية ،فان
أي زعيم ،عس���كري أو سياسي ،لن يخاطر بالتفكير على المدى
البعيد.

عن "هآرتس"

ً
الجيش أصبح ممثال لصراع المجتمع اإلسرائيلي في مواجهة الحكومة الظالمية
بقلم :ران ادليست
يصع���ب علينا أن نش���ير إلى الموع���د الذي ب���دأ فيه الجيش
اإلسرائيلي يدير سياسة كدية تجاه الحكومة.
فق���د حصل هذا منذ إقامة الدولة ،لكن يبدو أنه لم يس���بق أن
كانت فجوة كبيرة مثلما هي ه���ذه األيام ،في مداوالت الكابنت
األخيرة تجاه غزة.
العبث :محفل هيئة األركان ،الذي هو منفذ لسياس���ة حكومية
ظالمية ،وال���ذي تتلطخ ي���داه بالدماء ،يمثل ف���ي الصراع تجاه
الحكومة المجتمع اإلسرائيلي سوى العقل ،وهو عنصر مهم في
صراع هذا المجتمع في سبيل هويته كديمقراطية إنسانية.
يتلخ���ص هذا العبث ف���ي النقطة التي يضط���ر فيها الجيش
اإلس���رائيلي إل���ى أن يق���رر بين رف���ض األمر والحرب الش���املة
داخل المجتمع اإلس���رائيلي وبين دوس الفلس���طينيين ،والقرار
واضح :الفلس���طينيون يدفعون ثمن الص���راع على الديمقراطية
اإلسرائيلية ،والجيش اإلسرائيلي يطيع أوامر حاخامي "المناطق"
من خالل ممثليهم في الكنيست ،والذين دونهم نتنياهو ليس
رئيس وزراء وليبرمان ليس وزير دفاع.
في حدود اللع���ب الديمقراطي – السياس���ي ،يفعل آيزنكوت
افضل ما يس���تطيع كي يصدهم ،ففي األس���بوع األخير لم يرد

الجيش اإلس���رائيلي عل���ى إلقاء العب���وات الناس���فة ،الطائرات
الورقي���ة ،والبالونات ،وضابط كبير جدا في قيادة الجنوب قال إن
الجيش اإلسرائيلي هو مع التسوية.
وفي جلس���ة الكابنت األخيرة ،حيث بحث "الوضع في القطاع"،
بحث في الخلفية موضوع آخر ،وهو الوضع في إسرائيل.
والس���ؤال الذي حام في الهواء ولم يلق جوابا له كان كم يمكن
للمجتم���ع اإلس���رائيلي أن يدعم الوحش���ية الت���ي تمارس ضد
مواطني قطاع غزة؟ وعلى هذا الس���ؤال يفترض أن يجيب عموم
مواطني اسرائيل ،ولكن لسماع اآلهات التي تصدر من كل صوب،
فاني واثق أنه يجب أن نسألهم.
وزراء الكابن���ت ،الذين يفترض بهم أن يق���رروا ما العمل بحق
الجحيم بغزة ،اجتمعوا في بداية األس���بوع ف���ي مكان ما هناك
في القبو ،حيث يفترض أن يجلس���وا حين تسقط الصواريخ على
دولة اسرائيل.
وهناك اقترح الجيش االس���رائيلي سلس���لة من التسهيالت،
وروى تس���احي هنغبي ما اقترحه ،كمبعوث نتنياهو ،إلى محفل
الدول والهيئات المانحة للفلس���طينيين في بروكسل :اسرائيل
مستعدة لتشجع نش���اطا انسانيا في القطاع شريطة أن يدفعوا
هم :منش���أة لتحلية المياه ،ربط لخط توتر جديد ،مد أنبوب غاز
طبيعي من اس���رائيل إلى غزة ،منش���أة مي���اه عادمة ،موقع جمع

القمامة ،تطوير المنطقة الصناعية ايرز .واو! يا لهم من رحيمين
أبناء رحيمين أولئك اليهود .يوجد فقط شرط واحد آخر :أن تجرد
"حماس" من السالح.
كل واحد من هذه المشاريع هو قصة سنوات بحيث كان واضحا
أن الحديث يدور ،كالمعتاد ،عن مناورة .في الكابنت ،بالمناسبة،
لم يكن هناك بحث حقيقي .بينيت قال" :في الجانب اآلخر يوجد
عدو وحشي ينتظر بوادر البراءة والهدايا المجانية من جانبنا.
ال ينبغي لن���ا أن نقدم هدايا بالمجان" .وبذل���ك أنهى البحث.
لق���د كان الموضوع المعركة على الجمه���ور االنتخابي اليميني.
وكان���ت الذريعة طلب عائلة غولدن "إعادة األبناء إلى الديار" ،أما
المقصود فكان منع نتنياهو من دعم الجيش اإلسرائيلي.
ف���ي زيارته ل���دى ميركيل ق���ال نتنياهو" :تفحص اس���رائيل
كيف تمنع انهيارا إنس���انيا في القط���اع ،ولعلها هي الوحيدة
التي تعمل في ه���ذا الموضوع .وقد بحث معها (ردا على طلبها،
فموضوعه كان إيران) في "خطة لتحسين المعابر".
في جلسة الكابنت حافظ نتنياهو على حق الصمت .فلماذا يدخل
بين الجيش وبين حاخامي "المناطق" وممثليهم؟ فليلعب الممثلون
أمامه .في الكابنت وفي القطاع أيضا .من على جانبي الجدار.

عن "معاريف"

ّ
ً
قمة سنغافورة :ترامب حقق إنجازًا رمزيًا وفشال جوهريًا !

بقلم :حيمي شاليف*
ق����ال مناحيم بيغ����ن" :مصاعب
الس��ل�ام أفض����ل م����ن معان����اة
الح����رب" .به����ذا المعن����ى ،ف����إن
قم����ة دونالد ترام����ب وكيم جونغ
أون ،الت����ي ُعقدت صب����اح الثالثاء
في س����نغافورة هي خبر س����عيد
لإلنس����انية .الزعيم����ان الل����ذان،
حتى وق����ت قريب ،هددا بعضهما
بمحرق����ة نووية ،عقدا لق����اء وديًا،
ووعدا بتحسين العالقات بينهما،
وتعه����دا بالس����عي نحو الس��ل�ام.
في العال����م ،حيث الصورة أهم من
المضم����ون في بعض األحيان ،فإن
ُ
س����يعتبر في
ما ج����رى إنجاز كبير
يوم من األيام تاريخيًا.
ْبي���د أن الرغب���ة الطبيعية في حل
النزاعات بالوس���ائل الدبلوماس���ية،
واالعت���راف ب���أن أهمي���ة االجتماع،
أحيانًا ،هي ف���ي جوهر حدوثه  -كي
ال نتحدث عن ميل وسائل اإلعالم إلى
تضخيم األح���داث وإعطائها أحجامًا
غي���ر واقعية  -كل ذلك ال يس���تطيع
طمس حقيقة أن المنتصر األكبر في
سنغافورة لم يكن رئيس أقوى دولة
ديمقراطية في الك���رة األرضية ،بل
هو ديكتاتور مجرم من إحدى الدول
الظالمية في العالم.
لقد حظي كيم بش���رعية واحترام
ومجام�ل�ات وعناق رئي���س الواليات
المتح���دة م���ن دون أن يتنازل عن
ش���يء .لقد أغدق ترامب عليه الثناء
ووصفه بالزعيم الرصين المس���ؤول
والكفء .وفي مقابلة مع شبكة ABC
ّادع���ى ترام���ب أنه م���ن الواضح أن
ش���عب كيم "يحبه بحماسة كبيرة"،
كم���ا ل���و أن كوريا الش���مالية دولة
ديمقراطية ملؤها النش���اط وليست
دول���ة معس���كرات اعتق���ال وقمع
وجرائم سياسية.
ّ
في بي���ان المب���ادئ ال���ذي وقعه
الزعيم���ان ،ق���دم ترام���ب لكي���م
"ضمان���ات أمنيةمعناه���ا قب���ول
أميركي" بالنظام المريع .واس���تمر
الرئيس األميركي ف���ي إعطاء كيم

هداي���ا مجانية أيضًا ف���ي المؤتمر
الصحاف���ي الطوي���ل ال���ذي ُعق���د
ف���ي خت���ام المحادث���ات .ومن دون
أن يستش���ير البنتاغ���ون وحليفه
ف���ي س���يول ،أعل���ن ترام���ب وقف
التمارين العس���كرية المش���تركة
مع كوري���ا الجنوبية ،وحتى وصفها
"باالس���تفزازية" ،وفق���ًا للغ���ة
المعه���ودة الدعائي���ة ف���ي بيونغ
يانغ .وأضاف أنه ينوي في النهاية
إخراج الق���وات األميركية من كوريا
الجنوبي���ة ،وه���و هدف س���عى له
جمي���ع زعماء كوريا الش���مالية منذ
انتهاء الحرب الكورية قبل  65عامًا.
ترامب وكي���م ّ
قدم���ا عرضًا جيدًا
لوس���ائل اإلعالم ،لكن م���ن الناحية
العملية تمخض الجب���ل فولد فأرًا.
ومع ضخامة العرض ف���إن إنجازاته
الجوهرية ضئيل���ة .وعلى الرغم من
مح���اوالت ترام���ب تجمي���ل صيغة
ّ
البيان المش���ترك ال���ذي وقعه مع
كي���م وترميمه���ا ،فالبي���ان وثيقة
هوائية وعام���ة ،كان من األفضل لو
لم يوقعها ترامب .منذ س���نة 1992
توافق كوريا الشمالية على "تجريد
ش���به الجزيرة الكورية" من السالح
النووي ،كم���ا يظهر ف���ي الصيغة
التي وقع عليها اليوم.
لك���ن في إط���ار االتفاق���ات التي
ُوقعت مع كوريا الشمالية في سنة
 ،1994وفي البيان المش���ترك للدول
الست التي أجرت مفاوضات لتجريد
بيونغ يانغ من س�ل�احها النووي في
س���نة  ،2005وفي بي���ان آخر للدول
الست يعود إلى سنة  ،2007ألزمت
كوريا الش���مالية نفسها بتعهدات
بعي���دة المدى أكبر م���ن تلك التي
نج���ح ترامب في الحصول عليها من
كيم .وح���ده الزعيم ال���ذي يعتقد
ان العال���م ُول���د من جدي���د عندما
أدى اليمي���ن الدس���توري يمكن أن
ّ
يدعي بجدي���ة أن ما حدث هو إنجاز
جوهري ،وليس إنجازًا رمزيًا فقط.
ع�ل�اوة على ذل���ك ،يمت���از البيان
بم���ا لم يتضمنه أكث���ر بما تضمنه.
بخالف التعه���دات الت���ي أخذتها

ترامب وكيم.

بيونغ يانغ على نفسها في الماضي،
ل���م يتضمن البي���ان كلم���ة تتعلق
باستعداد كوريا الشمالية لالنضمام
مج���ددًا إل���ى اتفاقية منع انتش���ار
السالح النووي ،كما لم يتضمن كلمة
واحدة عن وس���ائل للتأكد من تنفيذ
كوريا الش���مالية وعودها الكالمية أو
مراقبته���ا؛ كما ال توج���د كلمة أيضًا
بش���أن وق���ف إنت���اج البلوتونيوم أو
جهود إنتاج قنبلة هيدروجينية.
في المؤتمر الصحافي ّادعى ترامب
أن كيم ّ
قدم وعودًا شفهية لتفكيك
قواع���د إنتاج محركات صواريخ .لكن
ال توج���د كلمة واح���دة عن ذلك في
البيان المش���ترك .ه���ذا على الرغم
من أن تطوير كوريا الش���مالية قدرة
صاروخي���ة عابرة للق���ارات هو الذي
دف���ع الواليات المتح���دة إلى البحث
عن حل سياس���ي للتهديد المتزايد
ّ
الموجه نحوها.
لقد تضمن البي���ان تعهدًا بإعادة
جثامين مفقودي���ن أميركيين منذ
فترة الحرب ،لكنه لم يذكر مواطني
الياب���ان وكوري���ا الجنوبي���ة الذين
ُ
خطف���وا على ي���د كوريا الش���مالية.
ولم ي���أت البيان عل���ى اإلطالق على
ذك���ر هاتين الدولتي���ن الحليفتين
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ّ
المهددتي���ن
للوالي���ات المتح���دة،
دائمًا م���ن جانب بيون���غ يانغ .كما
يتجاهل البيان تمام���ًا خرق النظام
في كوريا الشمالية حقوق اإلنسان،
يرد في���ه أي ذكر بأن
وبالتأكي���د لم ِ
كيم ينوي تحرير ش���عبه من القمع
والحرمان .عل���ى العكس لقد حصل
كيم من ترامب عل���ى توقيع يؤهله
مواصلة أساليبه االستبدادية.
نتائج قمة س���نغافورة والمسافة
التي تفص���ل بينها وبين التوقعات
العالي���ة الت���ي ظهرت قبله���ا ،لن
تخفف االنتق���ادات الت���ي ُوجهت
إلى س���لوك ترامب خالل قمة 20-G
بل س���تزيدها تفاقم���ًا .الفجوة بين
غ���زل ترام���ب لطاغية بيون���غ يانغ
مقارنة باإلساءة التي ألحقها ترامب
بجاس���تين ت���رودو الكن���دي ،زعيم
الدول���ة الحليف���ة األكث���ر قربًا إلى
الوالي���ات المتح���دة ،أصبحت أكثر
فجاجة وفظاظة .ل���م يتعلم ترامب
درس���ًا :ففي الوقت الذي كان يمدح
في���ه صديقه الجديد كي���م ،واصل
توجي���ه الضرب���ات إلى ت���رودو من
سنغافورة وقال إنه" ،سيدفع كثيرًا
من المال" بسبب مواقفه في موضوع
رسوم الحماية الجمركية.

لق���د أثب���ت ترام���ب مج���ددًا أن
التصريح���ات الرنان���ة والمظه���ر
ً
الص���ارم ال يمكن أن يش���كال بديال
مناس���بًا م���ن التعم���ق ف���ي فهم
الموض���وع واالهتم���ام بالتفاصيل،
التي تش���كل حجر األس���اس في أي
عمل سياس���ي رصين .لقد تخلى عن
إعداد األرضي���ة ،وتنازل عن األعمال
التحضيري���ة وانتقل مباش���رة إلى
قمة تحظى بتغطية إعالمية .ترامب
مثل إسرائيليين كثر ،يعتقد أنه ال
يوجد غيره .وه���و يعتقد أنه وحده
ق���ادر على تربيع الدائ���رة وتحقيق
اإلنج���ازات التاريخي���ة التي فاتت
الذين س���بقوه .عندما س���يعود إلى
الوالي���ات المتحدة ويق���رًا عناوين
الصح���ف ،سيش���عر بخيب���ة أم���ل
كبيرة .سيكتشف مرارة الواقع ،وأن
منتقديه يواصلون توجيه الضربات
إلي���ه من دون رحم���ة وبينهم أيضًا
جزء مه���م من المؤيدي���ن له الذين
يلتزمون الصمت من ش���دة اإلحراج،
باستثناء شبكة فوكس نيوز.

عن "هآرتس"
*محلل سياسي.

بقلم :عومير كرمي*
ردت إيران على انس����حاب الوالي����ات المتحدة من
ّ
االتفاق النووي من خالل التحذير من أنها س����تكثف
بش����كل ملحوظ جهوده����ا لتخصي����ب اليورانيوم ما
لم تس����تجب األطراف األخرى  -أوروب����ا كما ُيفترض
 لمطالباتها بالتعويض .وقد أوعز المرش����د األعلىاإليراني ،علي خامنئي ،إل����ى "منظمة الطاقة الذرية
اإليرانية" بالبدء باستعدادات فورية إلنشاء  190ألف
وحدة عم����ل منفصلة ،وهي وحدات معيارية لقياس
إنت����اج أجهزة الطرد المركزي م����ن اليورانيوم .وعلى
الرغ����م من تأكيده على أن هذه الخطوة ال تزال ضمن
القيود المفروض����ة بموجب «خطة العمل الش����املة
المش����تركة» ،إال أن ه����ذا العدد ي����كاد يكون  40مرة
أكبر من قدرة إيران الحالية على التخصيب .وإذا نفذ
ً
النظام اإليراني تهديده ،سيشكل ذلك خطوة أخرى
في استراتيجية طهران للوصول إلى العتبة النووية
 القائم����ة عل����ى تطوير المواد الضرورية لألس����لحةالنووية بقدر اإلمكان دون إنتاج األس����لحة المذكورة
فعلي����ًا أو بطريقة أخ����رى انتهاك س����افر لنصوص
االتفاقيات الدولية.
وبالعودة إلى العام  ،2006في ذروة األزمة النووية
األولى بين إي����ران والغرب ،حلل نائب وزير الخارجية
اإليراني ،محس����ن أمين زاده ،اس����تراتيجية طهران
النووي����ة الفاش����لة في مق����ال افتتاحي س����لط فيه
الضوء على س����بل المضي قدمًا .وذكر أنه تعين على
إيران االختيار بين نموذجين مختلفين لمستقبلها
النووي :اليابان أو كوريا الشمالية .ومن خالل التوقيع
على «خطة العمل الش����املة المشتركة» ،العام ،2015
ب����دا أن طهران اختارت نم����وذج طوكيو لتصبح دولة
عل����ى العتب����ة النووية عل����ى المدى الطوي����ل .غير
أن الق����رارات الت����ي اتخذها الرئي����س ترامب مؤخرًا
باالنس����حاب من «خطة العمل الش����املة المشتركة»
ومتابعة المفاوضات النووية مع بيونغ يانغ قد تدفع
بالقادة اإليرانيين إلى إعادة النظر في خيارهم.

نموذج اليابان
خالل العقدين الماضيين نظر مختلف المسؤولين
اإليرانيين بحس����د إلى مكانة اليابان على المستوى
الن����ووي .فمن وجه����ة نظرهم ،نجح����ت طوكيو في
اكتساب ثقة المجتمع الدولي وبناء دورة وقود نووي
على الرغم م����ن ماضيها العدائي .ومن خالل قيامها
بذلك ،أصبحت دولة على عتبة نووية قادرة بس����رعة
على إنتاج أسلحة نووية إذا ما رغبت في ذلك.
وكما وصفها أمين زاده في العام  ،2006كان وضع
اليابان عل����ى الصعيد النووي بع����د الحرب العالمية
ً
الثانية مماثال لوضع إيران الحالي ،لكن هذه الجزيرة
بنت منذ ذل����ك الحين  55محطة للطاقة الذرية .وفي
العام  ،2009أكد وزير الخارجية اإليراني ،منوش����هر
متك����ي ،أن اليابان "أمضت س����نوات عديدة في بناء
الثق����ة بعملها النووي ...من دون تعليق أنش����طتها
[النووية]" .وقد نقل س����لفه ،كمال خ����رازي ،الفكرة
ً
نفسها في عام  ،2005قائال "يمكن لمحطات الطاقة
النووي����ة الس����لمية في الياب����ان أن تمث����ل نموذجًا
إليران".
وم����ع ذلك ،تغف����ل مثل هذه التصريحات بش����كل
مالئ����م الثم����ن الباهظ الذي دفعته طوكيو لكس����ب
ً
الثقة الدولية وجن����ي الفوائد النووية .أوال ،اضطرت
الياب����ان إلى إح����داث تغيير جذري في سياس����تها
ً
الخارجية بعد الحرب ،لتصبح قوة في ش����رق آس����يا
بحكم األمر الواقعُ ،
وح ّرمت دس����توريًا من المشاركة
المس����تقبلية في النزاعات في الخارج .وفي المقابل،
تواص����ل إيران تصدي����ر ثورتها اإلس��ل�امية وزعزعة
استقرار الحكومات في الشرق األوسط وما يتخطاه.
ْ َ
صد َمت ْي هيروشيما وناغازاكي إلى دفع
ثانيًا ،أدت
الياب����ان إلى التعهد بعدم الس����عي قط إلى امتالك
أسلحة نووية  -وفي الواقع ،أصبحت من أبرز المنادين
بنزع الس��ل�اح النووي .ولكن الق����ادة اإليرانيين أمروا
بتنفيذ أعمال التس����ليح [النووي] بشكل سري خالل
السنوات الماضية ،وحذر أحدهم على األقل (الراحل
أكبر هاشمي رفسنجاني) في خطاب علني من تدمير
إسرائيل المحتمل باألسلحة النووية  -وكل ذلك رغم
صدور محظورات دينية ضد أس����لحة الدمار الشامل
وإبرام "معاهدة منع انتشار األسلحة النووية".
ثالث����ًا ،كما أش����ار أمين زاده ف����ي مقالته ،تعاونت
طوكي����و مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بحس����ن
ني����ة على م����ر الس����نين ،وأزالت أي خ����وف من أنها
ق����د تس����عى للحصول على أس����لحة نووي����ة .وحاول
المس����ؤولون اإليرانيون جعل المجتمع الدولي يؤمن
بأنهم أيضًا يتعاونون بش����كل كام����ل ،لكن تقارير
"الوكال����ة الدولية للطاقة الذرية" م����ن الفترة -2011
 2015توضح بجالء س����عي طهران غير المش����روع إلى
امتالك س��ل�اح نووي .وف����ي اآلونة األخيرة ،كش����ف
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران
حافظت بش����كل جاد على أرش����يف كبير من بيانات
التس����لح [النووي الس����تعمالها] في المستقبل ،من
خالل إخفائها عن مفتش����ي "الوكالة الدولية للطاقة
الذرية" لس����نوات بعد الموافقة عل����ى «خطة العمل
الشاملة المشتركة».
وبالفعل ،كان قرار إيران بالتفاوض بش����أن االتفاق
ً
النووي وقبول القيود المؤقتة على برنامجها محاولة
واضحة لتحقيق المكاسب نفس����ها تمامًا كاليابان،
ّ
ولكن دون تبني أهداف طوكيو الس����لمية أو نفورها
من أس����لحة الدمار الش����امل .وفي مقابلة تلفزيونية
أجريت عام  ،2014دافع مدير "منظمة الطاقة الذرية
اإليرانية" علي أكبر صالح����ي عن االتفاقية اإلطارية
التي س����بقت «خطة العمل الش����املة المش����تركة»،

ً
مدعيًا أن برنامج إيران "س����يكون مماثال لذلك [الذي
اعتمدت����ه] اليابان" بعد االتفاق ،وأن طهران س����وف
"تتمت����ع عندئ����ذ بحقوقه����ا وفقًا ل����ـ «معاهدة منع
االنتش����ار النووي»" .لكن في حين سعت اليابان إلى
لاّ
امت��ل�اك الطاقة النووية كهدف ،إ أن إيران أظهرت
مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر هذه القدرات مجرد وسيلة
لتحقيق قوة الردع النووية.

نموذج كوريا الشمالية
على الرغم من أن العديد من المحافظين اإليرانيين
ُمعجبون عل����ى األرجح بقدرة نظام كي����م على إنتاج
أسلحة نووية والحفاظ في الوقت نفسه على السلطة
لاّ
السياسية ،إ أنهم حذرون دون شك من الثمن الذي
دفعت����ه بيونغ يان����غ .فكوريا الش����مالية هي إحدى
أفقر المجتمعات وأكثرها اس����تبدادًا في العالم .وال
ّ
يتطلع المس����ؤولون اإليرانيون إلى التمثل بوضعها
االقتصادي ،ونظرًا إلى فت����رات االضطرابات الدورية
الت����ي تش����هدها الجمهورية اإلس��ل�امية منذ ثورة
العام  ،1979قد يطرح اتباع المثال الكوري الش����مالي
خطرًا كبيرًا على الدعم الشعبي للمرشد األعلى.
وم����ع ذلك ،فقد حث المتش����ددون البارزون النظام
اإليران����ي مرارًا على النظر في ه����ذه الفكرة بالذات.
وف����ي أعقاب التجرب����ة النووية الت����ي أجرتها كوريا
الش����مالية ،العام  ،2006نش����رت صحيفة "كيهان"
ً
اإليراني����ة المحافظة للغاية افتتاحي����ة ّادعت فيها
أن ق����درات بيونغ يان����غ هي "نتيج����ة المقاومة في
وجه ...ضغوط كبيرة" من الواليات المتحدة .وخلصت
المقال����ة إلى أن����ه إذا الت����زم أي بلد التزامًا راس����خًا
للحصول على أسلحة نووية" ،سينجح في النهاية ...
حتى إذا عارض العالم كله" .كما أشادت صحف أخرى
تابعة لـ «الحرس الثوري اإلسالمي» اإليراني بتحدي
كوريا الشمالية لواش����نطن ،بينما زعم مركز للبحوث
الدبلوماسية تابع لوزارة الخارجية في العام  2009أن
الدروس المستخلصة من بيونغ يانغ يمكن تطبيقها
في الشرق األوسط.
لك����ن رغم ذلك ،ق����ررت طهران كبح نفس����ها ،على
افت����راض أن الس����بب يعزى إلى أن اس����تراتيجيتها
النووي����ة نابعة من هدف أساس����ي يتمثل بالحفاظ
عل����ى النظام مهم����ا كان الثمن .ورغم اإلش����ارة إلى
المزايا االستراتيجية لكوريا الشمالية (أي االنسحاب
من "معاهدة حظر االنتش����ار النووي" وإنتاج س��ل�اح
لتحقي����ق الردع الن����ووي) ،اتخذت إيران مس����ارًا آخر
وه����و اعتماد أج����زاء من نم����وذج الياب����ان من خالل
تطوي����ر برنامج التخصيب واالنخ����راط مع الغرب في
الوقت نفس����ه ،وموافقتها في وقت الحق على «خطة
العمل الشاملة المشتركة» ،للتخفيف من العقوبات
االقتصادية الصارمة.

عودة معضلة إيران اآلسيوية
يعتب����ر قرار الرئيس ترامب االنس����حاب من «خطة
العمل الشاملة المش����تركة» وإعادة فرض العقوبات
ً
ضرب����ة كبي����رة للمناصري����ن اإليرانيي����ن للنموذج
الياباني .فالرئيس روحاني يرزح تحت وطأة ضغوط
كبيرة يمارس����ها خامنئ����ي وغيره م����ن المحافظين
الذين يلقون اللوم عليه بسبب دوره في السعي إلى
التوص����ل إلى االتفاق المذك����ور .وإذا َع َجز عن توفير
الحلول للوض����ع االقتصادي والسياس����ي الناتج في
إيران ،فقد يضغط بعض المتشددين على الحكومة
لتنفي����ذ التحذيرات الت����ي أصدرتها في األش����هر
األخيرة  -أي االنس����حاب من "معاهدة منع انتش����ار
األسلحة النووية" إذا ما انسحبت واشنطن من «خطة
العمل الشاملة المشتركة».
وفي الوقت نفس����ه ،قرر الرئي����س ترامب االجتماع
مع كيم جونغ أون (في الثاني عشر من حزيران ،وفقًا
ُ
لما أعلن حتى كتابة هذه الس����طور) ،األمر الذي أثار
احتمال توصل الواليات المتحدة إلى اتفاق نووي مع
بيون����غ يانغ .ومثل هذه االحتماالت قد تقنع طهران
بأن واش����نطن مس����تعدة أخيرًا للموافقة على حكم
النظ����ام الكوري الش����مالي ،وم����ن المحتمل أن تدفع
بع����ض المحافظين إلى االدعاء بأن الس����بيل الوحيد
لمقاوم����ة الغرب ه����و الحصول على أس����لحة نووية
والتفاوض من موقع قوة.
وبالتالي ،ستكون األش����هر القليلة القادمة مهمة
لمس����تقبل إيران ،إذ س����يتحتم على قادتها حس����م
موقفه����م بين اتخاذ إجراءات قاس����ية لكبح الضغط
األميرك����ي أو لع����ب دور الضحية واالكتف����اء باتخاذ
إجراءات محدودة .وستشكل الديناميكات بين إيران
وواش����نطن وأوروبا  -الس����يما احتمال الحصول على
تعويض����ات اقتصادية من هذه األخي����رة  -العامل
الرئيس����ي ف����ي تحديد معال����م هذا الق����رار .غير أن
األحداث الجارية في ش����رق آسيا قد تؤثر أيضًا على
سلوك النظام اإليراني .وإذا أسفرت المفاوضات بين
ترامب وكي����م عن التوصل إلى اتف����اق ،ليس هناك
ش����ك بأن طهران س����تدقق فيه عن كثب لتحديد ما
إذا كان اعتماد اس����تراتيجية بيونغ يانغ يس����تحق
المتابع����ة .وإذا ق����ررت إيران أن تك����ون عنيدة ،فقد
تنتهج اس����تراتيجية حافة الهاوية وتنسحب سرًا
ً
من "معاهدة منع انتش����ار األسلحة النووية" أمال في
إعادة التفاوض حول شروطها مع المجتمع الدولي.

عن موقع "معهد واشنطن"
*مدير االستخبارات في ش���ركة األمن السيبراني اإلسرائيلية
"سيكسجيل" وزميل عسكري سابق في معهد واشنطن .وقد
قاد س���ابقًا جهودًا تحليلية وبحثية في الجيش اإلس���رائيلي
تتعلق بالتطورات في الشرق األوسط.

