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العالم

ّ
تقرير
فريق إدارة دونالد ترامب المكلف ملف إيران يروج
الستراتيجية جديدة تستلهم استراتيجية إدارة دونالد ريغن
ضد االتحاد السوفياتي الحتواء إيران و«دحرها» ،ويجزم بأنه
ماض نحو انتصار آخر ...مهما كانت األكالف
ٍ

ترامب يقرأ
في كتاب ريغن

«دليل عمل»
ضد إيران

وليد شرارة
املــواج ـهــة األم ـيــرك ـيــة ـ ـ اإلي ــران ـي ــة في
طــور التحول إلــى املعركة الرئيسية
فـ ـ ــي اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـي ــد ت ــرت ـي ــب
أولويات العبيه الرئيسيني ،محليني
وإقليميني ودولـيــن ،دولتيني وغير
دولتيني ،وترسم خريطة التحالفات
الـ ـج ــدي ــدة امل ــرت ـب ـط ــة بـ ـه ــذه امل ـعــركــة
وبـنـتــائـجـهــا .إدارة الــرئـيــس دونــالــد
ت ــرام ــب ت ـس ـ ّـرب عـبــر بـعــض الـقـنــوات
اإلعالمية والدبلوماسية أنها باتت
ت ـم ـت ـلــك خ ـط ــة م ـح ـك ـمــة ض ــد ط ـه ــران
سـ ـ ـت ـ ــؤدي حـ ـس ــب الـ ـجـ ـن ــاح «األك ـ ـثـ ــر
ً
اعتداال» في اإلدارة إلى خضوعها في
نـهــايــة امل ـطــاف لـلـشــروط واإلمـ ــاءات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا ي ـ ــرى ج ـنــاح ـهــا
األكـثــر تـشــددًا أنـهــا ستسبب انهيار
نظام الجمهورية اإلســامـيــة ال أقــل.
وع ـلــى الــرغــم مــن أن ال ـن ــواة الصلبة
للمجموعة التي بلورت هذه الخطة
هــي مــن فلول إدارة بــوش االب ــن ،فإن
مـ ـص ــدر إل ـه ــام ـه ــا ل ـي ــس أطـ ــروحـ ــات
ُ
حول تغيير النظم
املحافظني الجدد
ّ
املـ ـع ــادي ــة ع ـب ــر الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري
املباشر والـتــورط في عمليات «بناء
األمم» ،التي قادت إلى نتائج كارثية
بالنسبة إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة في
العراق وأفغانستان ،بل استراتيجية
إدارة دون ــال ــد ري ـغ ــان ض ــد االت ـح ــاد

الـســوفـيــاتــي ال ـتــي تكللت بسقوطه.
الـتـســويــق ال ـنــاجــح لـلـخـطــة الـحــالـيــة
في أوساط النخبة األميركية والرأي
العام يتطلب ربطها بـ«قصة نجاح»
ال بـ«قصة فشل» .وبمعزل عن فرص
نجاحها أو فشلها ،إن اعتماد اإلدارة
األميركية للخطة املذكورة سيفضي
حكمًا إلى تأجيج الصراعات الدائرة
ف ــي املـنـطـقــة تـتــرتــب عـنـهــا تــداعـيــات
خ ـطــرة بالنسبة إل ــى جـمـيــع دول ـهــا،
بما فيها تلك املؤيدة لها.

سياسة «العقوبات
القصوى» واالستنزاف
م ـصــدر مـطـلــع زار واش ـن ـطــن أخ ـي ـرًا،
وقابل بعض أعضاء الفريق املشرف
على امللف اإليراني في إدارة ترامب،
قـ ـ ــال لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن هـ ـ ــذا ال ـف ــري ــق
ب ــات يـسـتــوحــي الـخـطــوط العريضة
السـتــراتـيـجـيـتــه ض ــد إيـ ــران م ــن تلك
التي ّ
طبقها الرئيس األسبق رونالد
ريغن ضد االتحاد السوفياتي ،كما
لـخـصـهــا ال ـكــاتــب وال ـص ـحــافــي بيتر
ش ــواي ـت ــزر ،ف ــي مــؤل ـفــه الـ ـص ــادر عــام
« 1994االنتصار :استراتيجية إدارة
ري ـغــن ال ـســريــة ال ـتــي س ـ ّـرع ــت انـهـيــار
االتحاد السوفياتي».
ل ـقــد ب ــات ه ــذا ال ـك ـتــاب «دل ـي ــل عـمــل»
بالنسبة إلــى ه ــؤالء تمامًا كما كان
كـ ـت ــاب «دفـ ــاعـ ــا عـ ــن ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة»

عرض فني في
وسط بيروت،
أمس ،لبالون
على شكل دبابة
تحمل
الرئيس
رأس
األميركيّ ،
قدمه
ّ
فنان يعرف عن
اسمه بـ«سان
هوكس» (أ ف ب)

لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات ـ ـ ــان ش ـ ـ ــارنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي ،امل ـ ـن ـ ـشـ ــق
ّ
ال ـس ــوف ـي ــات ــي الـ ـس ــاب ــق الـ ـ ــذي اح ـت ــل
مناصب وزارية عديدة في إسرائيل،
بـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــاب ـ ــة «الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــووي»
ل ـس ـيــاســات إدارة ب ــوش االب ـ ــن ،كما

ال يكترث الفريق
بنتائج السياسة
التصعيدية حيال إيران
أقـ ـ ـ ّـر ه ـ ــذا األخـ ـي ــر ح ــرف ـي ــا ،وامل ــرج ــع
النظري ملشاريع «دمـقــرطــة» الشرق
األوس ـ ـ ـ ـ ــط رغـ ـ ـ ــم سـ ـخـ ـف ــه وضـ ـح ــال ــة
حـجـجــه .وبـيـتــر شــواي ـتــزر صحافي
مـتـخـصــص بــالـتـحـقـيـقــات ،م ـعــروف

بمواقفه اليمينية املتشددة ،ووثيق
الصلة بكبير موظفي البيت األبيض
ال ـ ـسـ ــابـ ــق س ـت ـي ـف ــن بـ ـ ــانـ ـ ــون .ي ـصــف
شــوايـتــزر بــإسـهــاب فــي «االنـتـصــار»
السياسات واإلجراءت العملية التي
اتخذتها إدارة ريغن ضد السوفيات
والـ ـت ــي ت ـض ـم ـنــت ح ــرب ــا اق ـت ـصــاديــة
شاملة ودعمًا للمنشقني ولحركات
املعارضة داخل االتحاد السوفياتي
ودول أوروبا الشرقية ورعاية لحرب
اسـتـنــزاف حقيقية فــي أفـغــانـسـتــان.
وقـ ــد ك ـشــف م ـق ــال ن ـشــر ع ـلــى مــوقــع
«بازفيد نيوز» في  25أيلول املاضي
أن مـ ــارك دوبــوف ـي ـتــز ،مــديــر «مـعـهــد
ال ــدف ــاع ع ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ،ه ــو من
أعطى الكتاب ملايك بومبيو ،عندما
ع ـ ـ ـ ّـن األخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــديـ ـ ـرًا ل ـل ـم ـخ ــاب ــرات

املركزية األميركية ،أي قبل أن يعاد
ً
تعيينه وزي ـ ـرًا لـلـخــارجـيــة بـ ــدال من
ري ـ ـكـ ــس تـ ـيـ ـل ــرس ــون .ولـ ـلـ ـعـ ـل ــم ،ف ــإن
«معهد الدفاع عن الديمقراطية» ،كما
اعـتــرفــت مــوظـفــة فــي وزارة الـشــؤون
االستراتيجية اإلسرائيلية في فيلم
وثــائـقــي أعــدتــه قـنــاة «ال ـجــزيــرة» عن
ال ـل ــوب ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة ،ه ــو م ـج ــرد أداة ب ـيــد هــذه
الـ ــوزارة ،وهــي تـشــرف على أنشطته
م ـبــاشــرة .أي إن مــوظـفــا إســرائـيـلـيــا
ّ
هو من سلم الكتاب ملدير املخابرات
املركزية الذي قرأه ووزعه على فريقه
فــي الــوكــالــة ،ومــن ثــم على فريقه في
وزارة الـخــارجـيــة ليصبح بـعــد ذلــك
مرجعًا ودليل عمل.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـم ـص ــدر امل ـ ـط ـ ـلـ ــع ،ي ـع ـت ـقــد

ّ
القيمون على ملف إيــران أن خطيئة
إدارة بــوش االب ــن ،أنــه لــم يــذهــب في
ضـغــوطــه االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة
على إيران إلى الحد األقصى الكفيل
برأيهم بدفعها إلى اإلذعان للشروط
األم ـيــرك ـيــة بـنـظــر بـعـضـهــم أو حتى
ب ـت ـس ـه ـيــل انـ ـهـ ـي ــار ن ـظ ــام ـه ــا بـنـظــر
بعضهم اآلخر .أحد الخبراء املقربني
من إدارة ترامب ،وهو من املحافظني
ال ـج ــدد ،فــرديــريــك ك ــاب ــان ،ح ـ ّـدد في
موقع دوري ــة «كومنتري» مجموعة
األهداف التي ينبغي لـ «استراتيجية
انـ ـتـ ـص ــار» واقـ ـعـ ـي ــة أن ت ـع ـم ــل عـلــى
تحقيقها ،وهي:
« ـ السعي لفصل إيران عن املجموعات
الخارجية املؤيدة لها.
ـ منع إيران من السيطرة على موارد

خارج حدودها ،في العراق وسوريا
ولبنان ،واستخدامها.
ـ إلحاق هزائم بالحرس الثوري في
ســاحــات مــواجـهــة رئيسية كالعراق
وس ــوري ــا ل ـض ــرب صــدق ـيــة ســرديـتــه
ّ
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـ ـعـ ــزز م ــوق ـع ــه فــي
سياسات األمن القومي اإليراني.
ـ تشجيع التذمر والتمرد داخل إيران
ضد النظام.
ـ تسعير الخالفات وتأجيجها داخل
الـ ـنـ ـظ ــام حـ ـ ــول جـ ـ ـ ــدوى االسـ ـتـ ـم ــرار
بالسياسات التوسعية.
مقاربة طويلة األمد يجب أن تنطلق
مــن ض ــرورة بـنــاء إجـمــاع بــن حلفاء
ال ــوالي ــات املـتـحــدة لــوضــع مـثــل هــذه
االستراتيجية موضع التنفيذ ...هي
ستجبر إي ــران على القتال بشراسة
ف ــي الـ ـع ــراق وس ــوري ــا لـلـحـفــاظ على
مــواق ـع ـهــا وت ـص ـعــد ال ـض ـغ ــوط على
االق ـت ـصــاد االي ــران ــي بـجـمـيــع السبل
املمكنة .وبالنتيجة ،ستضطر إيران
إلى التراجع والتخلي عن مشروعها
للهيمنة اإلقليمية.»...
وي ـ ـل ـ ـحـ ــظ امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن الـ ـ ــافـ ـ ــت فــي
تحليالت أعضاء الفريق املشار إليه
ومــواق ـف ـهــم ،ع ــدم اك ـتــراث ـهــم بنتائج
سياستهم التصعيدية حيال إيــران
عـلــى أم ــن اإلقـلـيــم واس ـت ـقــراره .فبعد
غ ــزو الـ ـع ــراق ون ـتــائ ـجــه ،س ـ ــادت في
الــواليــات املتحدة وجهة نظر تحذر
من سلبيات تدمير أو إضعاف الدول
فيه على املصالح األميركية نفسها،
ألنـ ـه ــا ت ـف ـســح املـ ـج ــال أمـ ـ ــام ص ـعــود
ال ـج ـم ــاع ــات امل ـت ـط ــرف ــة ،ك ـ ــ«داعـ ــش»،
أو أمـ ــام تــوســع ن ـفــوذ دول إقليمية
مستقلة ومعادية ،كإيران ،أو تسعى
لـ ـت ــوسـ ـي ــع هـ ــامـ ــش اس ـت ـق ــال ـي ـت ـه ــا،
كتركيا .وكــان دونــالــد ترامب نفسه،
ق ـبــل وص ــول ــه إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة وب ـع ــده،
ق ــد ان ـت ـق ــد بـ ـش ــدة ه ـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــات
ونتائجها وأعـلــن رفــض إدارت ــه لها.
الجديد اليوم هو االستعداد للمضي
ب ـخ ـي ــارات س ـت ـقــود ب ــال ـض ــرورة إلــى
انفجار صراعات ضارية في أكثر من
ساحة في املنطقة يصعب استشراف
م ــآالتـ ـه ــا والـ ـ ـخ ـ ــراب الـ ـن ــاج ــم ع ـن ـهــا.
ع ـ ــادة م ــا ت ــدف ــع ال ـغ ـط ــرس ــة وال ـخ ـفــة
إل ــى مـثــل ه ــذه ال ـخ ـي ــارات .املـحـســوم
أن مصير حـلـفــاء ال ــوالي ــات املتحدة
وم ـصــال ـح ـهــا ،ي ـقــع أي ـض ــا ض ـمــن ما
ي ـص ـع ــب اس ـ ـت ـ ـشـ ــرافـ ــه .ف ــال ـح ـم ــاس ــة
الستراتيجيات صيغت في زمن آخر
لن يخفف من األثمان الباهظة التي
سيكون عليها دفعها مــع حلفائها
عند وضعها موضع التنفيذ.

تقرير

ّ
ّ
أردوغان يكرر سيناريو يوجال إخالء سبيل برانسون ال يصفر الخالفـــات مع واشنطن
القس األميركي أندرو
برانسون في طريقه إلى
بالده في الواليات المتحدة.
أخلى القضاء التركي
أخيرًا سبيل ّ
مفجر األزمة
الدبلوماسية بين أنقرة
وواشنطن ،فاتحًا نقاشات
في الداخل التركي حول
استقالل القضاء ،وفي
الخارج كما الداخل تكهنات
في شأن مستقبل العالقات
بواشنطن
إسطنبول ــ حسني محلي
ق ـ ـ ـ ّـررت م ـح ـك ـمــة إزمـ ـي ــر إخ ـ ــاء سـبـيــل
القس األميركي أنــدرو برانسون ،بعد
أن أسقطت عنه تهمة «الجاسوسية»
وحكمت عليه بالسجن ثــاث سنوات
وش ـه ـرًا و 15يــومــا ،مــع وق ــف التنفيذ

كــونــه ق ـضــى م ــدة عــامــن ف ــي الـسـجــن.
ت ــوق ــع مـ ـح ــام ــو بـ ــران ـ ـسـ ــون أن ال ـق ــس
األميركي سيغادر إزمير فورًا على منت
طــائــرة خــاصــة ج ــاءت مــن فــرانـكـفــورت
لتقله إلــى ب ــاده ،وهــو عــاد إلــى منزله
لـيــل أمـ ــس ،وبـ ــات بــاإلم ـكــان ل ــه السفر
مــن منتصف الليل بالتوقيت املحلي.
وبدا الرئيس األميركي دونالد ترامب،
سعيدًا بالخبر ،في تغريدة له اقتصر
ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى ت ـم ـن ــي عـ ـ ـ ــودة ب ــرانـ ـس ــون
«ســري ـعــا» إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .في
أوسـ ـ ــاط امل ـع ــارض ــة ،وخ ـص ــوص ــا بعد
أن ت ـ ـسـ ـ ّـرب خ ـب ــر االت ـ ـفـ ــاق بـ ــن أن ـق ــرة
وواشنطن على إخالء سبيل برانسون
في جلسة الجمعة ،اعتبر قرار املحكمة
ضــربــة قــويــة لسمعة الـقـضــاء الـتــركــي
الــذي أثبتت محكمة إزمير أنــه لم يعد
ً
مستقال ،وبــات يتلقى التعليمات من
الــرئ ـيــس رج ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ،ال ــذي
ه ــدد وت ــوع ــد ب ــران ـس ــون ث ــم ع ــاد وأم ــر
بــإخــاء سبيله ملـنــع املــزيــد مــن التوتر
في العالقة مع الرئيس تــرامــب .وعلى
رغ ــم ت ـشــديــد ال ــرئ ــاس ــة ال ـتــرك ـيــة أمــس
على أن القرار تأكيد لـ«حيادية القضاء
التركي» ،استعادت األوساط املعارضة
فــي قــراء تـهــا لقضية بــرانـســون قضية

الصحافي األملاني دنيز يوجال ،الذي
أخ ـل ــي سـبـيـلــه ف ــي  16ش ـب ــاط ف ـبــرايــر
املــاضــي ،بعد اعتقال دام قــرابــة الـعــام،
ح ـي ــث ات ـه ـم ــه وكـ ـي ــل ال ـن ـي ــاب ــة فـ ــي 27
شـبــاط /فبراير الـعــام املــاضــي بالعمل
على تحريض املــواطـنــن للتمرد ضد
الدولة عبر كتاباته كمراسل في تركيا
لـصـحـيـفــة «دي ف ـل ــت» األمل ــانـ ـي ــة .كــان

تطالب أنقرة ًواشنطن
بتسليمها كال من
غولن وزراب وأتيال
اع ـت ـق ــال ي ــوج ــال سـبـبــا ل ـف ـتــور وتــوتــر
جدي بني برلني وأنقرة ،بعد أن تدخل
أردوغ ـ ـ ـ ــان ف ــي ال ـق ـض ـيــة وقـ ـ ــال ف ــي 14
نيسان /أبريل ،العام املاضي ،إنه «لن
يـتــم إخ ــاء سـبـيــل ي ــوج ــال ألن ــه عميل
وإره ــاب ــي» ،ثــم زاد مــن ح ــدة اتهاماته
لـ ـيـ ـق ــول« :ل ــديـ ـن ــا ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن األدل ـ ــة
ال ـق ــاط ـع ــة وال ـ ـصـ ــور واألش ـ ــرط ـ ــة ال ـتــي
تثبت تــورطــه فــي قضايا خطيرة ضد
الدولة التركية ،فهو جاسوس وعميل
وإرهــابــي ولــن يخلى سبيله طــاملــا أنا

ّ
عدت أوساط المعارضة قرار إخالء سبيل برانسون ضربة الستقالل القضاء (أ ف ب)

فــي الـسـلـطــة» .يــومـهــا ،ع ــزت األوس ــاط
الـسـيــاسـيــة إخ ــاء سـبـيــل ي ــوج ــال إلــى
الضغوط التي تعرضت لها أنقرة من
ق ـبــل ال ـح ـكــومــة األمل ــان ـي ــة وامل ـس ـت ـشــارة
أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل ،ال ـت ــي ه ـ ــددت تــركـيــا
بــاتـخــاذ إج ـ ــراءات شــديــدة ضــدهــا في

حال استمرار اعتقال يوجال.
وكــانــت قضية بــرانـســون سببًا لتوتر
خطير في العالقات التركية  -األميركية،
وعـ ّـد اإلعــام املــوالــي ألردوغ ــان التوتر
س ـب ـب ــا لـ ــأزمـ ــة امل ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـعــانــي
منها تركيا .وك ــان الرئيس األميركي

دعــا نظيره التركي فــي تـمــوز /يوليو
امل ــاض ــي ،عـبــر ت ـغــريــدة عـلــى «تــويـتــر»
ً
إلـ ــى إخ ـ ــاء س ـب ـيــل ب ــرانـ ـس ــون ،ق ــائ ــا:
«األت ـ ــراك يـتـهـمــونــه بــالـتـجـســس ،ف ــإذا
ك ــان كــذلــك فــأنــا جــاســوس أكـثــر مـنــه»،
ثــم عــاد وهــدد تركيا بعد أيــام بفرض
عقوبات اقتصادية عليها إذا لم تخل
سبيل برانسون فــورًا .وقــال أردوغ ــان،
قبل هذه التهديدات ،إنه «لن يتم إخالء
سبيل برانسون ألنه متهم بالتجسس
والـعــاقــة مــع اإلرهـ ــاب» ،واملـقـصــود به
«حــزب العمال الكردستاني» وجماعة
فتح الله غولن .يذكر أن برانسون يقيم
فــي تركيا منذ  22عــامــا ،وتــم اعتقاله
بعد محاولة االنـقــاب بتهمة العالقة
بمجموعة غولن .وكانت املحكمة قررت
فــي  25تـمــوز /يوليو املــاضــي وضعه
تحت اإلقامة الجبرية في منزله بسبب
وضعه الصحي.
لكن إخــاء سبيل بــرانـســون ،وإن مهد
ل ــه وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي مــايــك
بــومـبـيــو ،بــاعـتـبــاره فــي تـصــريــح قبل
أي ـ ـ ــام «خ ـ ـطـ ــوة إيـ ـج ــابـ ـي ــة» ،لـ ــم يـظـهــر
ب ـع ــد م ــن املـ ــؤشـ ــرات م ــا يـ ــدل ع ـل ــى أن
األزمـ ــة ب ــن الـبـلــديــن ف ــي طــريـقـهــا إلــى
ح ــل س ــري ــع وش ــام ــل .فــال ـخــافــات بني

أنقرة وواشنطن ال تقتصر على ملف
ب ــران ـس ــون .إذ تـتـهــم تــرك ـيــا ال ــوالي ــات
املـتـحــدة بــإيــواء وحـمــايــة غــولــن املتهم
ب ــامل ـس ــؤول ـي ــة عـ ــن االن ـ ـق ـ ــاب .ك ـم ــا أن
السلطات األميركية اعتقلت في آذار/
مـ ــارس  ،2016رج ــل األعـ ـم ــال الـتــركــي
اإليراني رضا زراب ،املتهم باملسؤولية
عن عمليات تهريب العمالت األجنبية
إل ــى إي ــران وال ـت ـجــارة معها بمليارات
ال ـ ـ ــدوالرات .إضــافــة إل ــى ذل ــك ،اعتقلت
السلطات األمـيــركـيــة فــي آذار /مــارس
الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ه ــاك ــان أتـ ـي ــا ،نــائــب
مدير عام مصرف «التسليف الشعبي»
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،أث ـ ـنـ ــاء زي ـ ــارت ـ ــه نـ ـي ــوي ــورك.
واملصرف املذكور تورط في التعامالت
املـصــرفـيــة مــع إيـ ــران ،وم ــن املـتــوقــع أن
يتعرض لعقوبات قاسية من الخزانة
األمـيــركـيــة .تطالب السلطات التركية
ً
ال ــوالي ــات املـتـحــدة بتسليمها ك ــا من
غــولــن وزراب وأت ـيــا ،إال أن واشنطن
تــرفــض ه ــذه امل ـطــالــب امل ـت ـك ــررة .وه ــذا
ً
ف ـضــا ع ــن مـلـفــات سـيــاسـيــة خــافـيــة،
عناصر تجعل من االعتقاد بأن إخالء
سبيل برانسون وإن يسهم في تخفيف
التوتر ،فهو ليس نهاية سريعة لألزمة
املعقدة.
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إيران

البرلمان يوافق على «مكافحة تمويل اإلرهاب»:

الكرة في ملعب «صيانة الدستور»
ال يزال الخالف محتدمًا في
إيران على االنضمام التفاقية
«مكافحة تمويل اإلرهاب».
وفي حين يرى مؤيدو
المشروع ،في مقدمهم
فريق حكومة حسن
روحاني ،أنه «سحب للذرائع»
من األميركيين واألوروبيين،
ّ
يحذر المعارضون في
المقابل من أن االتفاقية
تكبيل إليران ،ويراد منها
استهداف عالقة طهران
بحلفائها في المنطقة
طهران ــ يسرا بخاخ
ص ـ ّـوت ال ـبــرملــان ،األح ــد امل ــاض ــي ،على
مـ ـش ــروع ق ــان ــون ان ـض ـم ــام إي ـ ـ ــران إل ــى
ات ـفــاق ـيــة «م ـكــاف ـحــة ت ـمــويــل اإلره ـ ــاب»
( ،)CFTوهــو واح ــد مــن أربـعــة قوانني
اقترحتها الحكومة ،للعمل بتوصيات
« .»FATFال يعد املشروع قانونًا نافذًا
حتى تصادق عليه مؤسسة «مجلس
ص ـيــانــة ال ــدسـ ـت ــور» ،وي ـع ـنــي هـ ــذا أن
الـشــق األصـعــب مــن تمرير الـقــانــون لم
ينته بـعــد .وف ــي حــن ينتظر الجميع
رأي «صـيــانــة الــدسـتــور» ،قــال الناطق
باسم املجلس عباس علي کدخدایي،
الـ ـ ـخـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــس ،إن «مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس صـ ـي ــان ــة
ال ــدس ـت ــور» ل ــم ي ـنــاقــش ق ـ ــرار ال ـبــرملــان
األخير.
و«مجموعة العمل املالي» أو «»FATF
ه ــي م ـج ـم ــوع ــة دولـ ـي ــة ت ــأس ـس ــت ع ــام
 1989وم ـق ــره ــا بـ ــاريـ ــس ،ت ـع ـمــل عـلــى
مـ ـح ــارب ــة تـ ــزويـ ــر الـ ـعـ ـم ــات وت ـم ــوي ــل
اإلره ــاب وغسيل األم ــوال وغيرها من
ال ـجــرائــم .وبـحـســب قــوانــن املجموعة
فإن الــدول غير املنضوية فيها عرضة
إلدراجـ ـه ــا ع ـلــى «ال ـقــائ ـمــة الـ ـس ــوداء»،
وإيران من بني الدول التي أدرجت على
القائمة فــي عــام  ،2009وبـعــد م ــرور 5
أعوام طالبت املجموعة بوضع تدابير
عقابية ضد إيــران في حــال لم تنضم.
حسن روحاني ليس أول رئيس يسعى
إلــى إخ ــراج اســم بــاده مــن القائمة ،إذ
سبقه محمود أحمدي نجاد ،من دون
أن ينجح فــي ذلــك .يعتقد املعارضون
النضمام إيران إلى «مجموعة العمل»
ب ـ ــأن ط ـ ـهـ ــران لـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع م ـس ــاع ــدة
حلفائها فــي املـنـطـقــة ،مـثــل ح ــزب الله
و«حماس» ،بعد االنضمام ،إذ تصبح
مـلــزمــة تـحــت بـنــد «الـشـفــافـيــة املــالـيــة»
بالكشف عــن األنـشـطــة املــالـيــة للدولة
وه ـ ــو مـ ــا يـ ـع ـ ّـدون ــه خ ــرق ــا ل ـل ـم ـصــالــح
الوطنية .فــي املـقــابــل ،املــؤيــدون لفكرة
االنـضـمــام يقولون أن إي ــران إن أرادت
تـعــاونــا تـجــاريــا شفافًا على املستوى
الدولي عليها االنضمام إلى املجموعة
وااللـ ـت ــزام بـقــوانـيـنـهــا كـخـطــوة ســوف
تشجع املستثمر األجنبي على الدخول
إل ــى ال ـســوق اإلي ــران ــي ،مــا يسهل عمل
ال ـت ـجــار ورج ـ ــال األع ـم ــال واإليــران ـيــن
خـ ـ ــارج الـ ـب ــاد وال ي ـع ـطــي «األعـ ـ ـ ــداء»
الـ ــذرائـ ــع ل ـف ــرض ع ـق ــوب ــات ج ــدي ــدة أو
ي ـ ـسـ ــاعـ ــدهـ ــم فـ ـ ــي ت ـض ـي ـي ــق املـ ـج ــال ــن
االقتصادي واملالي.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ّـوت أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـ ـ ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان ،األحـ ـ ــد
امل ــاض ــي ،عـلــى امل ـش ــروع بـغــالـبـيــة 143
صــوتــا مـقــابــل  .120ل ــم تـخــل الجلسة
م ــن ال ـس ـج ــال وال ـ ـجـ ــدل ،ح ـيــث اجـتـمــع
ع ـ ــدد مـ ــن املـ ـع ــارض ــن ل ـل ـق ــان ــون أمـ ــام
الـ ـب ــرمل ــان ،وشـ ـه ــدت ال ـق ــاع ــة س ـجــاالت
واع ـتــراضــات لـلـنــواب املنتمني للتيار
امل ـحــافــظ .ووص ــل الـنـقــاش إل ــى مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،وواج ــه رئيس
ال ـب ــرمل ــان ع ـلــي الريـ ـج ــان ــي ،وع ـ ــدد من

الـنــواب اإلصــاحـيــن ،انـتـقــادات الذعــة
من قبل محافظني يعتقدون بأن تمرير
املشروع «خيانة» للمصالح الوطنية.
لــم يـنـتــه األم ــر عـنــد تــوجـيــه ان ـت ـقــادات
فــي مــواقــع ال ـتــواصــل ،بــل ق ــام البعض
باتهام رئيس الـبــرملــان بأنه «منافق»
وتلقى عــدد من النواب رسائل تهديد
عـلــى هــواتـفـهــم .وبـحـســب مــا تناقلته
املــواقــع اإلخ ـبــاريــة ،ف ــإن خليل مــوحــد،
أحــد أعـضــاء «جبهة ثبات الـثــورة» قد
أرســل رسائل تهديد لعدد من النواب
في البرملان.
مقابل كل هذه الضغوط واالعتراضات،
يصر روحــانــي على تمرير االتفاقية،
كونها بــدرجــة رئيسة تــدعــم استمرار
التعاون مع األوروبيني وتحصن ثمار
االتفاق النووي .وقال وزير الخارجية
محمد ج ــواد ظــريــف ،ال ــذي ألـقــى كلمة
ف ــي جـلـســة ال ـب ــرمل ــان« ،ال نـسـتـطـيــع أن
نـضـمــن أن ــه م ــن خ ــال االن ـض ـم ــام إلــى
 CFTسـيـتــم حــل كــل امل ـشــاكــل ،ولكننا
سنضمن أن ــه مــن دون االنـضـمــام إلــى
هــذا القانون ستجد الــواليــات املتحدة
الذريعة الكافية لتزيد على مشاكلنا».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،اع ـت ـبــر ال ـنــاطــق
باسم لجنة األمــن القومي علي نجفي
خـشــرودي ،أن االنضمام «حتى لــو لم
يكن مفيدًا إلي ــران لكنه ســوف يقلص
نسبة املشاكل والـعــوائــق التي تواجه
النظام املصرفي».

دهقان :يريدوننا
أن نفرض عقوبات
على أنفسنا!

لـ ـ ـك ـ ــن عـ ـ ـض ـ ــو «جـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــة الـ ـ ــوالئ ـ ـ ـيـ ـ ــن»
الـبــرملــانـيــة حـســن نـقــوي حـسـيـنــي ،لم
يقتنع بتلك املـبــررات ،مبديًا معارضة
جناحه السياسي للمشروع ،واعتقاده
بأن هذه االتفاقيات تعارض املصالح
ال ــوط ـن ـي ــة ،وأضـ ـ ــاف «ع ـل ـي ـكــم اإلج ــاب ــة
على أسئلتنا حتى ال تتم مخادعتنا...
ن ـح ــن واف ـق ـن ــا ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي
أيـ ـض ــا ،ل ـكــن م ــا ك ــان ــت إن ـ ـجـ ــازات هــذه
االت ـف ــاق ـي ــة ل ـل ـش ـع ــب؟» .وع ـل ــى رغـ ــم أن
املرشد علي خامنئي ،أعلن في رسالة

إلـ ــى رئ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان أنـ ــه ال ي ـع ــارض
مـنــاقـشــة م ـشــاريــع ال ـق ــوان ــن املتعلقة
باالنضمام إلــى « ،»FATFفــإن النائب
محمد دهـقــان ،ال ــذي ينتمي لـ«التيار
الــوالئــي» ،قــال إنــه يؤمن بــأن إيــران إذا
انضمت إلــى هــذه االتفاقية لــن تخرج
من «القائمة الـســوداء» ،وأشــار إلــى أن
«هدفهم جعل االقتصاد في حالة شلل
باسم مكافحة اإلره ــاب ،يريدوننا أن
نفرض عقوبات على أنفسنا!».
وي ـق ــول الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي سـيــامــك
قــاس ـمــي ،ملــوقــع «ف ـصــل تـ ـج ــارت» بــأن
االنضمام إلــى « »FATFال يقل أهمية
عن االتفاق النووي لالقتصاد اإليراني،
وإذا ب ــدأت الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة على
ال ـن ـفــط ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر
املقبل ،فإن انضمام إيران إلى «مجموعة
العمل املــالــي» ،بحسب قاسمي ،يفتح
أم ــام ط ـه ــران أب ــواب ــا ج ــدي ــدة لـلـتـعــاون
املـصــرفــي مــع الـبـنــوك الــدولـيــة .وتــابــع:
«هناك بنوك صغيرة في العالم ليست
لــديـهــا تـحــويــات نـقــديــة مــع الــواليــات
املتحدة ،وبالتالي إذا استطاعت هذه
ال ـب ـنــوك ال ـح ـصــول عـلــى ض ـمــانــات من
ح ـك ــوم ــات ـه ــم امل ــرك ــزي ــة (مـ ـث ــل ال ـب ـنــوك
الصينية والــروس ـيــة) سـتـكــون ق ــادرة
ع ـلــى ال ـت ـع ــاون امل ـص ــرف ــي م ــع إيـ ـ ــران».
ورأى أن االتفاقية ســوف توفر البنية
التحتية للتعاون املصرفي بني البنوك
اإليرانية و البنوك األوروبية في مجال
تنفيذ أهداف الحزمة األوروبية لشراء
النفط اإليراني.
وك ــان خــامـنـئــي ق ــد طـلــب م ــن الـبــرملــان
فــي حــزيــران /يونيو املــاضــي ،تشريع
قـ ــوانـ ــن فـ ــي مـ ـج ــال م ـك ــاف ـح ــة ت ـمــويــل
ً
اإلرهاب ،بدال من املوافقة على مشروع
ق ــان ــون ان ـض ـمــام إيـ ــران إل ــى مجموعة
العمل املــالــي .وقــدمــت الحكومة أربعة
مـ ـش ــاري ــع قـ ــوانـ ــن لـ ـلـ ـب ــرمل ــان لـتـجـنــب
دخـ ـ ــول ط ـ ـهـ ــران «ال ـق ــائ ـم ــة ال ـ ـسـ ــوداء»
ملـجـمــوعــة « »FATFولـهـيـئــة مكافحة
غسيل األموال ،التي أمهلت إيران حتى
شهر تشرين الثاني /أكتوبر الجاري،
الستكمال إصالحات تجعلها تتماشى
مع املعايير الضرورية لالنضمام إلى
ه ــذه االت ـفــاق ـيــة .ووافـ ــق ال ـبــرملــان على
ثالثة من املشاريع ،وتم تأييد مشروع
قانون «تعديل قانون مكافحة تمويل
اإلرهــاب» من قبل «صيانة الدستور».
ومع أن هذه املشاريع تواجه انتقادات
الذعــة ،لم يتم تأييد مشاريع القوانني
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن قـ ـبـ ــل مـ ـجـ ـل ــس ص ـي ــان ــة
الدستور حتى هذه اللحظة.

يدافع فريق روحاني عن االتفاقية باعتبارها تدعم مفاعيل االتفاق النووي (أ ف ب)

