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الحدث

إيران تربح الجولة النووية

أوباما يسترضي إسرائيل :معًا ضد حزب الله
يعرف باراك أوباما مدى تأثير بنيامين
نتنياهو على تصويت الكونغرس على
االتفاق النووي ،ورغم أنه يؤكد أنه
سيخرج منتصرًا ،لكنه يدرك تمامًا أن
عليه ،بشكل أو بآخر ،استرضاء حليفه
األساسي ّفي الشرق األوسط ،من خالل
وعد مبطن له ،مفاده أنه «يمكننا أن
نناقش حزب الله ولكن بعد مرور االتفاق
في الكونغرس»
نادين شلق
ال ي ــري ــد ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي بـ ــاراك
االتفاق
أوباما شيئًا ،اآلن ،غير إمرار
ّ
ال ـ ـنـ ــووي فـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس .ي ـت ــرق ــب
معركة صعبة هو من أشد العارفني
أنــه قــد بــدأ بخوضها ،بالفعل ،وأن
ما شهده في هذا اإلطار قبل االتفاق
لم يكن إال تمهيدًا ملا سيأتي بعده،
خصوصًا بــوجــود حلفاء مشككني،
مـثــل الــزعـمــاء الخليجيني ،وآخــريــن
م ـت ــرب ـص ــن ،م ـث ــل رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو .لكن
أوب ــام ــا لــن يــألــو ج ـه ـدًا ملـنــع تلطيخ
«إرثــه» السياسي ،املتبلور ،بشائبة

أوباما :من المهم أن
تكون إيران جزءًا من الحل
في سوريا
معيارنا الوحيد للحكم على هذه
الصفقة هو عدم حصول طهران
على سالح نووي
قد تسببها عوامل خارجية مستغلة
أرض ـيــة داخـلـيــة خـصـبــة ،ومنتهجة
حربًا من نوع آخرِ ،سمتها التهويل
الكالمي واإلعالمي .لذا ،بدأ باملقابل
ح ـ ــرب ـ ــه االس ـ ـت ـ ـبـ ــاق ـ ـيـ ــة ،يـ ـ ـ ــوم إعـ ـ ــان
ّ
االتـ ـف ــاق ،ح ــن ح ــط خـطــوتــه األول ــى
املتمثلة في الوعيد والتحذير تجاه
أعـ ـض ــاء ال ـك ــون ـغ ــرس ال ـج ـم ـهــوريــن
ال ــذي ــن يـ ـ ـه ـ ـ ّـددون ب ـع ــرق ـل ــة االتـ ـف ــاق،
ّ
تحولت إلــى استرضاء ولغة
لكنها
ّ
«حب ومحبة» بمجرد توجهها إلى
الـخــارج .هو مستعد لفعل أي شيء
لـيـبـعــد ال ـن ــاق ــدي ــن ع ــن ط ــري ـق ــه ،ومــا
قاله لتوماس فريدمان في صحيفة
«نيويورك تايمز» ،في مقابلة نشرت
فــي وق ــت مـتــأخــر مــن م ـســاء أول من
أم ــس ،وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي أمــس،
يـشــي بـمــا يـمـكــن أن يــذهــب إل ـيــه من
أج ــل اس ـت ـع ـطــاء «ال ـن ـج ــاح ال ـبــاهــر»،
بـعــدمــا حـقــق الـنـجــاح الــدبـلــومــاســي
في إتمام االتفاق النووي.
ب ـ ــدأ ي ـ ــوم أوب ـ ــام ـ ــا ،الـ ـث ــاث ــاء ،ب ــاك ـرًا
بـ ـت ــوقـ ـي ــت واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،اضـ ـ ـط ـ ـ ّـر إل ــى
ضبط ساعته على الدقيقة النووية.
اس ـت ـي ـقــظ وخ ــاط ــب األم ـ ــة وال ـع ــال ــم،
أشـ ــاد ب ــاالت ـف ــاق وحـ ــذر ال ــداخ ــل من
عــرق ـل ـتــه وطـ ـم ــأن ال ـح ـل ـف ــاء .بـعــدهــا
أجـ ـ ــرى ات ـ ـصـ ــاالت ه ــات ـف ـي ــة وط ـم ــأن
الحلفاء ،تال ذلك مقابلة مع فريدمان،
حيث حــذر الــداخــل وأش ــاد باالتفاق
و«ب ـم ـن ــع إي ـ ـ ــران م ــن امـ ـت ــاك قـنـبـلــة
نــوويــة» ...وأيضًا طمأن الحلفاء ،ثم
عقد مــؤتـمـرًا صحافيًا ،أم ــس ،حيث
أدى الواجب ذاته في سبيل «طمأنة
الحلفاء».

على الجبهة اإلعالمية والخطابية،
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـ ـط ـ ـ ـمـ ـ ــأنـ ـ ــة تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول إلـ ـ ــى
اس ـتــرضــاء .قــد يــراهــا الـبـعــض نوعًا
مــن الدبلوماسية ،لكن ذلــك ال يمنع
من أن ينظر إليها آخــرون على أنها
اسـتـمــاتــة .رغــم إشــارتــه فــي املقابلة،
إل ــى أن م ـح ــاوالت نـتـنـيــاهــو لعرقلة
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ـ ـ ـ بــال ـض ـغــط عـلــى
الكونغرس ـ ستبوء بالفشل ،إال أنه
وع ــده بـمـنــاقـشــة كـيـفـيــة مـنــع «حــزب
الـ ـل ــه» م ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى أس ـل ـحــة،
لـكــن بـعــد م ــرور االت ـفــاق ال ـنــووي في
الكونغرس .وقد ال تدخل زيارة وزير
دف ــاع ــه آش ـت ــون ك ــارت ــر املــرت ـق ـبــة إلــى
إسرائيل ،إال في هذا السياق.
أوباما اتصل بنتنياهو على الهاتف
مباشرة قبل املقابلة .وهو لم يحاول
تلطيف ّ الخالفات ،بحسب فريدمان،
ولكنه ملــح إلــى أن «إدارت ــه تنظر في
ت ـح ـق ـي ــق ت ـح ـس ـي ـن ــات م ـه ـم ــة ت ـج ــاه
حـلـفــائـهــا ف ــي إس ــرائ ـي ــل وال ـخ ـل ـيــج».
ّ
وهو إذ قال« :ال أظن أن من املناسب
مناقشة تفاصيل أي اتفاق أمني أو
العمل الذي يمكن أن نقوم به» ،لكنه
أشار إلى أن «العملية على املسار».
الرئيس األميركي قال إن «نتنياهو
يعتقد أنه يمكن أن يزيد التأثير على
ال ـجــدل الــدائــر فــي الـكــونـغــرس ،وأنــا
على ثقة بأننا قادرون على دعم هذه
الصفقة وتنفيذها دون أن يمنعها
الكونغرس» ،ولكنه أضاف« :بعد أن
يتم ذلك ،إذا كان هذا ما يراه مناسبًا،
سنتناقش كعهدنا دوم ــا ،ثــم نطرح
بـعــض األس ـئ ـلــة الـعـمـلـيــة جـ ـدًا :كيف
يمكننا منع حزب الله من الحصول
على أسلحة أكثر تطورًا؟ كيف نبني
ع ـلــى ن ـجــاح ال ـق ـبــة ال ـحــديــديــة ،الـتــي
عملت الواليات املتحدة مع إسرائيل
على تطويرها ،والتي أنقذت أرواحًا
ّ
إســرائ ـي ـل ـيــة؟» .إذًا ،بــأس ـلــوب مبطن
م ـ ّـرر رس ــال ــة إل ــى نـتـنـيــاهــو مـفــادهــا:
يمرّ ،
«دعه ّ
ثم نفعل ما تشاء».
وف ـ ـ ــي املـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس،
ً
تـطـ ّـرق إلــى النقطة ذات ـهــا ،قــائــا إنه

قال أوباما إن إدارته تنظر في تحقيق تحسينات مهمة تجاه حلفائها في إسرائيل والخليج (أ ف ب)

قد يكون بمقدور إيران الدفع بمزيد
مــن امل ــوارد بــاتـجــاه مـســاعــدة «حــزب
الـلــه» ،ليرد بعدها على ســؤال« :هل
يتعني علينا الــدفــع ب ـمــوارد ملنعها
م ــن إي ـص ــال ت ـلــك امل ـس ــاع ــدات لـحــزب

الله؟» بـ«نعم» جازمة.
ل ـ ـكـ ــن املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ت ـم ـ ّـي ــز
بإضافة أخ ــرى ،هــي أن إلي ــران دورًا
في إنهاء الحرب الدامية في سوريا،
ّ
مـعـتـبـرًا أن ــه ال يــوجــد ح ــل عـسـكــري

ّ
لـلـنــزاع هـنــاك .وق ــال« :أعـتـقــد أن من
املهم أن يكونوا (اإليــرانـيــون) جــزءًا
مــن ه ــذا» ،مضيفًا فــي الـسـيــاق ذاتــه
أن «املـ ـش ــاك ــل ف ــي س ــوري ــا ل ــن تـحــل
مــن دون مـشــاركــة ال ــروس واألت ــراك

واشنطن تطمئن الخليجيين :متمسكون بـ«كامب دايفيد»

ُ
شغلت الدبلوماسية األميركية في اليومني
امل ــاض ـي ــن ب ـط ـمــأنــة ال ـ ـعـ ــروش الـخـلـيـجـيــة
القلقة .وبــالـتــوازي ،وتنفيذًا ألحــد مالحق
االت ـفــاق ح ــول الـبــرنــامــج ال ـنــووي اإليــرانــي،
أعلنت سفيرة الــواليــات املتحدة لــدى األمم
املتحدة ،سامنتا بــاور ،أن بالدها سترفع
خالل األيام املقبلة« ،باسم مجموعة الدول
الست واالتـحــاد األوروبـ ــي» ،مشروع قرار
إلــى مجلس األمــن «يقر االتـفــاق (الـنــووي)
وي ـنــص عـلــى إج ـ ـ ــراءات مـهـمــة ،م ــن بينها
اس ـت ـب ــدال اآلل ـي ــة ال ـحــال ـيــة لـلـعـقــوبــات الـتــي
يـفــرضـهــا مـجـلــس األم ـ ــن ب ـق ـيــود جــديــدة
ملزمة تقررت في فيينا».
طمأن الرئيس األميركي ،باراك أوباما ،امللك
الـسـعــودي ،سلمان بــن عبد العزيز ،وولــي
عهد أبــو ظـبــي ،محمد بــن زاي ــد آل نهيان،
لـ«سلمية» برنامج إيران النووي ،بعد إبرام
ط ـه ــران وم ـج ـمــوعــة ال ـس ـتــة الت ـف ــاق حــول
البرنامج يوم الثالثاء املاضي .وأوضح بيان
للبيت األبـيــض صــدر أمــس أن أوبــامــا أكد
للزعيمني ،في اتصالني هاتفني منفصلني،
«وقــوفــه إلــى جانب األصــدقــاء فــي املنطقة،
ودعم قدراتهم الدفاعية ،والعمل معهم لحل
املشاكل التي تختلقها إيران».
وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،أع ـلــن األمـ ــن الـعــام
ملجلس التعاون الخليجي ،عبداللطيف بن

راشد الزياني ،أن وزراء خارجية املجلس
ً
تلقوا ليل األول من أمس اتصاال من وزير
خــارجـيــة الــواليــات املـتـحــدة ،جــون كيري،
أطلعهم فيه على تفاصيل االتفاق بشأن
الـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،وأك ــد ال ـتــزام
الــواليــات املتحدة نتائج القمة الخليجية ـ
األمـيــركـيــة الـتــي ُعـقــدت فــي كــامــب ديفيد
أخيرًا (والتي طمأن فيها الجانب األميركي
قــادة الخليج إلى استمرار دعمه لهم على
كافة املستويات) .وبحسب الزياني ،أعرب
الوزراء عن أملهم في أن يؤدي االتفاق إلى
إزالة املخاوف بشأن البرنامج املذكور ،بما
يحفظ استقرار املنطقة ويجنبها سباق
تسلح نووي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن «مصدر
إماراتي مسؤول» قوله إن االتفاق «يمثل
ف ــرص ــة حـقـيـقـيــة لـفـتــح صـفـحــة جــديــدة
فــي الـعــاقــات اإلقليمية وال ــدور اإليــرانــي
في املنطقة ،ويتطلب ذلك إعــادة مراجعة
طهران لسياساتها اإلقليمية بعيدًا عن
التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة»،
مشيرًا بشكل خاص إلى العراق وسوريا
ول ـب ـنــان وال ـي ـم ــن .وب ـح ـســب وك ــال ــة أن ـبــاء
اإلم ــارات ،بعثت قـيــادات الـبــاد ببرقيات
إل ــى الــرئـيــس اإلي ــران ــي ،حـســن روحــانــي،
هنأته «باالتفاق النووي التاريخي» ،الذي
تــأمــل أن «ي ـس ـهــم بـتـعــزيــز أم ــن املنطقة
واسـتـقــرارهــا» .والـجــديــر ذك ــره أن إيــران
هــي الـشــريــك الـتـجــاري الــرابــع لــإمــارات،
بالرغم من الخالف املستمر بني البلدين
حــول  3جــزر في الخليج تسيطر عليها
إيران.
ّ
ووجــه أمير الكويت ،صباح األحمد الجابر
ال ـص ـب ــاح(ال ـص ــورة) ،بــرقـيـتــي تـهـنـئــة إلــى
روحــانــي واملــرشــد األعـلــى ،علي خامنئي،
ُ«هنأهما فيهما بــاالتـفــاق التاريخي الــذي
أبرم في فيينا» .وأعرب الصباح في برقيته
عن أمله «أن يسهم االتفاق في تعزيز األمن
واالس ـت ـق ــرار ف ــي املـنـطـقــة ،وتــوج ـيــه كــافــة
الطاقات والجهود لتنمية املنطقة».

أم ــا ال ـس ـعــوديــة ،ف ــأش ــادت بــإب ـقــاء االت ـفــاق
للعقوبات املتعلقة بالتسلح اإليــرانــي ملدة
 5سنوات .ونقلت وكالة األنباء السعودية
تصريحًا ملـصــدر مـســؤول جــاء فـيــه« :إن
اململكة ت ـشــارك (الـ ــدول ال ـســت) واملجتمع
ال ــدول ــي بــاس ـت ـمــرار ال ـع ـقــوبــات املـفــروضــة
على إيران ،بسبب دعم (األخيرة) لإلرهاب
وانتهاكها لالتفاقيات واملعاهدات الدولية
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـت ـس ـل ــح» .وأض ـ ـ ــاف الـتـعـلـيــق
ال ـس ـع ــودي ،الـ ــذي ل ــم يـتـضـمــن أي إش ــادة
باالتفاق ،أن «اململكة كانت دائمًا مع أهمية
وجــود اتفاق حيال برنامج إيــران النووي،
يضمن منع إيران من الحصول على السالح
النووي بأي شكل من األشكال ،ويشتمل
فــي الــوقــت ذات ــه على آلـيــة تفتيش محددة
وص ــارم ــة ودائ ـم ــة لـكــل امل ــواق ــع ،بـمــا فيها
املــواقــع العسكرية ،ومــع وجــود آلية إلعــادة
فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في
حالة انتهاك إيران لالتفاق» .وتابع املصدر
ً
قائال إن «على إيران أن تستغل مواردها في
خدمة تنميتها الداخلية وتحسني أوضاع
الشعب اإليــرانــي ،عوضًا عن استخدامها
في إثارة االضطرابات والقالقل في املنطقة،
األمر الذي سيواجه بردود فعل حازمة من
دول املنطقة».
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب ،رويترز)

