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ّ
ترقب عربي وهستيريا في إسرائيل

والشركاء الخليجيني».
ف ــي املـقــابـلــة م ــع «ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»
التي دامــت  45دقيقة ،رفــض أوباما
االنتقادات بشأن عدم تناول االتفاق
ال ـنــووي نـشــاطــات إي ــران السياسية
الـخــارجـيــة ،ودأب عـلــى ت ـكــرار حجة
واح ــدة« :ال تحكموا عـلـ ّـي بـنـ ً
ـاء على
مــا إذا ك ــان ه ــذا االت ـف ــاق قـ ــادرًا على
تـغـيـيــر إيـ ـ ــران ،وإيـ ـق ــاف تـصــرفــاتـهــا
الـ ـع ــدائـ ـي ــة ت ـ ـجـ ــاه بـ ـع ــض ح ـل ـفــائ ـنــا
علي ً
العرب ،احكموا ّ
بناء على شيء
واحــد :هــل سـيــؤدي هــذا االتـفــاق إلى
منع إي ــران مــن امـتــاك قنبلة نووية
خــال السنوات العشر املقبلة؟ وهل
سيعود بنتائج أفضل على الواليات
امل ـت ـح ــدة ،ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل وال ـح ـل ـفــاء
الـ ـع ــرب ،إذا م ــا ج ــرت م ـقــارن ـتــه بــأي
بديل على الطاولة؟».
وف ـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـفـ ــاضـ ــة ف ـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــل،
أض ـ ـ ــاف« :م ـع ـي ــارن ــا ال ــوحـ ـي ــد ال ــذي
نحكم به على هذه الصفقة ،هو عدم
حـصــول ط ـهــران عـلــى س ــاح ن ــووي،
فــامل ـقــدمــة املـن ـط ـقـيــة األص ـل ـي ــة لـهــذه
املناقشة هــي عــدم إمكانية حصول
إي ــران عـلــى س ــاح ن ــووي ،وسنكون
قــادريــن على تحقيق ذلــك مــن خالل
التعاون الكامل مــن جانب املجتمع
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ومـ ـ ــن دون الـ ـح ــاج ــة إل ــى
الــدخــول فــي حــرب أخــرى فــي الشرق
األوسط».
ف ــي مـ ـك ــان آخـ ــر م ــن امل ـق ــاب ـل ــة ،أش ــار
أوبــامــا إلــى أن «الـسـبــب ال ــذي مكننا
مـ ــن جـ ـم ــع امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي ح ــول
إقامة نظام العقوبات األكثر فعالية،
أدى إلــى زعــزعــة االقـتـصــاد اإليــرانــي
وأحضارهم إلى طاولة (املفاوضات)،
ك ـ ــان ألن الـ ـع ــال ــم اتـ ـف ــق م ـع ـن ــا عـلــى
أن ــه سـيـكــون ه ـنــاك خـطــر أك ـبــر على
املنطقة ،على حلفائنا ،على العالم،
إذا ما أكملت إيران باتجاه الحصول
على سالح نووي».

وبـ ـع ــدم ــا قـ ـ ــارب االت ـ ـفـ ــاق م ــن خ ــال
ال ـت ـطـ ّـرق إل ــى الـصـفـقــة ال ـتــي تــوصــل
إل ـي ـه ــا ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق ري ـت ـش ــارد
نيكسون مع الصني ،اعتبر أنه يعد
«اعـتــرافــا بــأنــه إذا مــا كــان بإمكاننا
ح ـ ــل بـ ـع ــض ال ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات ،م ـ ــن دون
الـلـجــوء إل ــى ال ـق ــوة ،ف ــإن ذل ــك أفضل
بكثير بالنسبة إلينا وللشعوب في
تلك املنطقة».
أوباما انطلق ،أيضًا ،من «الدهشة»
ال ـت ــي اع ـت ــرت ــه ب ـس ـبــب «االنـ ـتـ ـق ــادات
امل ـ ـتـ ــزايـ ــدة الـ ـت ــي ت ـت ـخ ـط ــى امل ـس ــأل ــة
الـنــوويــة إلــى الـحــديــث عــن أنــه حتى
إذا تـ ّـم حــل القضية الـنــوويــة ،فإنهم
(اإلي ــرانـ ـي ــن) س ـيــدع ـمــون اإلره ـ ــاب،
وسـيـحـصـلــون ع ـلــى مــزيــد م ــن امل ــال
ً
وبناء
للدخول في نشاطات سيئة».
ع ـلــى ه ــذه ال ـه ــواج ــس ذك ــر أن «ه ــذا
ممكن» ،مضيفًا أنه «سيكون علينا
الـعـمــل ض ــد ذل ــك بــأس ـلــوب منهجي
مــع حلفائنا ـ ـ فــي ال ــدول الخليجية
وإس ــرائـ ـي ــل ـ ـ ـ مل ـن ــع م ــا يـ ـق ــوم ــون بــه
خارج البرنامج النووي» .ولكنه عاد
بعدها ليكرر أن «األســاس هنا ،هو
أنـهــم لــو تمكنوا مــن الـحـصــول على
السالح النووي ،لكان األمر مختلفًا،
ً
وبناء عليه ،لقد حققنا هدفنا».
بــالـنـسـبــة إل ــى اإلســرائ ـي ـل ـيــن ،أعــرب
أوبــامــا عــن اعـتـقــاده بــأنــه «لـيــس من
ال ـض ــرورة ال ـقــول إن ــه تـحــت إدارتـ ــي،
قـ ـمـ ـن ــا بـ ــاملـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ت ـط ــوي ــر
القدرات اإلسرائيلية ،وقد قلت إنني
م ـس ـت ـعــد ل ـل ـق ـيــام ب ــأك ـث ــر م ـم ــا قــامــت
ب ــه أي إدارة أخ ـ ــرى س ــاب ـق ــا ف ــي مــا
يتعلق بتأمني املزيد من الضمانات
األم ـن ـي ــة (إلس ــرائـ ـي ــل) م ــن ال ــوالي ــات
املتحدة» .في هــذا اإلطــار ،أضــاف أن
«م ـخ ــاوف ال ـنــاس م ـشــروعــة ،فحزب
ال ـلــه لــديــه ع ـشــرات آالف الـصــواريــخ
املوجهة إلى إسرائيل .وهي تصبح
مع الوقت أكثر تعقيدًا» ،مضيفًا أن
«منع وصول هذه الصواريخ لم يكن
ناجحًا كما يجب».
ول ـ ــم ي ـه ـم ــل أوب ـ ــام ـ ــا االلـ ـتـ ـف ــات إل ــى
حـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــه اآلخ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــن ،خـ ـص ــوص ــا
الخليجيني ،فــ«وفــق الطريقة ذاتها
سـ ـيـ ـج ــري م ـ ـحـ ــادثـ ــات م ـع ـه ــم ح ــول
كـيـفـيــة ص ـيــاغــة س ـيــاســة م ـن ـ ٍـع أكـثــر
فعالية ،وكيفية بناء هياكل حاكمة
وعسكرية أكثر فعالية فــي املناطق
السنية التي أصبحت فــراغــا تملؤه
ج ـمــاعــة داعـ ـ ــش ،أو ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن
ت ـس ـت ـغ ـلــه األنـ ـشـ ـط ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة فــي
بعض األحوال».
«هناك مخاوف مشروعة على جهة
الـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
ب ـم ـح ــاول ــة إيـ ـ ــران ت ـح ــري ــك األح ـ ــداث
التي تزعزع االستقرار في داخلها»،
ّ
أضاف أوباما ،ليعلل الجملة التالية
وه ـ ـ ـ ــي« :ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا مـ ــرضـ ــى ب ـج ـن ــون
الشك».
وع ـ ــاد ب ـع ــده ــا ل ـي ــؤك ــد أن ـ ــه رغ ـ ــم أن
«إي ـ ـ ــران ت ـق ــوم ب ــأع ـم ــال غ ـيــر ب ـن ــاءة،
بأسلوب خطر» ،إال أن «ما قلته بكل
ّ
بـســاطــة هــو أن عـلـيـنــا إب ـقــاء عيننا
عـلــى أم ــر واحـ ــد ،وه ــو أن إيـ ــران مع
سالح نووي ستكون أكثر خطرًا».
فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،ح ــاج ــج ال ــرئ ـي ــس
األميركي بالقول إن «منع إيــران من
ال ـح ـصــول عـلــى قـ ــدرات تخصيبية،
ه ــو أمـ ــر م ـس ـت ـح ـيــل ب ـك ــل ب ـس ــاط ــة»،
لـيــوضــح أن «امل ـتــاح األســاســي هنا،
هـ ـ ــو ك ـ ـيـ ــف يـ ـمـ ـك ــن ك ـ ـبـ ــح ج ـم ــاح ـه ــا
وال ـت ـح ـقــق م ــن حـ ــدودهـ ــا» .وقـ ــال إن
«نـتـنـيــاهــو ك ــان يـفـضــل ـ ـ وي ـشــاركــه
العديد مــن النقاد فــي وجـهــة النظر
هذه ـ أال يكون إليران قدرات نووية،
ولـ ـك ــن ف ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ،ي ـن ـط ــوي ه ــذا
الرأي على فكرة القضاء على وجود
املعرفة».

خامنئي يحتوي «فيينا»:
خطوة مهمة ولكن...
السيد علي خامنئي يحتوي أي تداعيات سلبية لـ»انتصار
ويضع األطر الجديدة الستكمال مسار المفاوضات،
فيينا»ّ ،
خصوصًا أن بعض أطراف « »1+5ال يمكن الوثوق بها
«بأي شكل من األشكال» .باختصار ،طهران تنجح في أول
استحقاقات ما بعد فيينا
س ـ ــريـ ـ ـع ـ ــا ،ط ـ ـ ـ ـ ــوت ط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــران مـ ـف ــاعـ ـي ــل
ص ـف ـحــة االتـ ـف ــاق م ــع م ـج ـمــوعــة «»1+5
ب ـش ــأن بــرنــام ـج ـهــا ال ـ ـنـ ــووي ،م ــن خــال
مــوقــف واض ــح ال ـ ــدالالت رد فـيــه مــرشــد
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،الـ ـس ـ ّـي ــد عـلــي
خــامـنـئــي ،عـلــى رســالــة ك ــان قــد وجهها
ُ
ل ــه الــرئ ـيــس ح ـســن روح ــان ــي .تـخـتـصــر
رســالــة خــامـنـئــي بـثــاث ن ـقــاط :االتـفــاق
هو بمثابة نقل للمفاوضات إلى مرحلة
جــديــدة وذل ــك «خ ـطــوة مـهـمــة»؛ وجــوب
دراسـ ــة ال ـنــص بــدقــة وأن يــأخــذ مـســاره
القانوني ألن بعض الطرف املقابل غير
قابل للثقة؛ تأكيد أهمية الوحدة.
الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة كـ ــانـ ــت م ـ ــع رس ـ ــال ـ ــة وج ـه ـه ــا
روح ــان ــي إلـ ــى خــام ـن ـئــي رأى ف ـي ـهــا أن
إدارت ـ ــه اسـتـطــاعــت أن «تـثـبــت حقوقنا
املشروعة» من خــال اتفاق فيينا الذي
وصـ ـف ــه ب ــأن ــه «انـ ـتـ ـص ــار ك ـب ـيــر ف ــي ظــل
ظروف صعبة من العقوبات الضاغطة».
وأضـ ـ ــاف« :اسـتـطـعـنــا أن نـفـشــل ســاح
املقاطعة الذي لم يوقف تقدمنا» ،وذلك
«ب ـف ـضــل اإلجـ ـم ــاع الــوط ـنــي ال ــداخ ـل ــي».
وت ـ ــاب ـ ــع« :اس ـت ـط ـع ـن ــا أن ن ـق ـض ــي عـلــى
اإليرانوفوبيا التي حاولوا من خاللها
عــزل إيــران على املستوى الــدولــي ،وهذا
ما فتح كوة في املجتمع الدولي وجعل
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران مـ ـمـ ـكـ ـن ــا» .وخ ـت ــم
بالقول إن «ه ــذا اإلنـجــاز ال ــذي ال نظير
له في تاريخ العالقات الدولية جعل كل
القرارات ضدنا تزول وشكل درسًا كبيرًا
للمنطقة بأن حل مشكالتها بالسياسة
أصـ ـب ــح م ـم ـك ـنــا ب ـ ــدل الـ ـ ـع ـ ــدوان وال ـق ـتــل
واإلرهاب».
رد خامنئي جاء مقتضبًا« :جناب السيد
رئيس الجمهورية بعد التحية والسالم
والشكر لكم على مساعيكم الحثيثة .في
الـبــدايــة أرى مــن الــواجــب علي أن أوجــه
جزيل الشكر وأثني على مساعي الفريق
رد خامنئي جاء مقتضبًا (أ ف ب)

املفاوض الحثيثة والجبارة ،أســأل الله
أن يجزيهم خير الـجــزاء ،ثــم إن اختتام
هذه املفاوضات يعد خطوة مهمة ،لكن
مع ذلك فلتتم متابعة النص الناتج من
امل ـف ــاوض ــات بــدقــة ولـتـســر األمـ ــور وفــق
ال ـن ـهــج ال ـقــانــونــي امل ـل ـح ــوظ ،وم ـت ــى ما
تــم الـتــوقـيــع يـجــب ال ـحــذر مــن أي نقض
محتمل لبنود االتـفــاق يقوم به الطرف
املقابل والسعي إلى سد الطريق أمام أي
تالعب» .وأضاف« :تعلمون جيدًا أنه ال
يمكن الوثوق ببعض األطراف الستة في
الطرف املقابل بأي شكل من األشكال»،
خاتمًا الرسالة بالقول« :أملي بالشعب

ظريف :مجلس
األمن سيصدر األسبوع
المقبل قرارًا يعترف
فيه ببرنامجنا
ه ــو أن ي ـب ـقــي ع ـل ــى وح ــدت ــه وتــاح ـمــه
وتـكــاتـفــه كــي يتسنى تحقيق املصالح
الوطنية في جو تسوده الحكمة ويعمه
الهدوء واالستقرار».
ّ
هكذا ،فإن اإلدارة اإليرانية التي راكمت
خـ ـ ـ ــال ث ـ ــاث ـ ــة عـ ـ ـق ـ ــود ونـ ـ ـي ـ ــف مـ ـع ــارف
دبـلــومــاس ـيــة خ ــال مــواج ـهــات عــديــدة،
ّ
ّ
أك ــدت أن الـخـطــوط الـحـمــر ال ـتــي أط ــرت
ّ
م ـض ــام ــن االت ـ ـفـ ــاق األخـ ـي ــر م ــك ـن ــت مــن
إن ـج ــاز «خ ـط ــوة م ـه ـمــة» ج ــدي ــدة ،ليس
ّ
أكثر .كذلك ،إن سياسة احتواء «انتصار
ّ
ن ـ ــووي» ق ــد ي ـت ـح ــول ف ــي أي وقـ ــت إلــى
م ــا يـشـبــه ك ــرة ال ـث ـلــج ،أص ــاب ــت بــرســالــة

خامنئي مخططات خارجية وتوجهات
أخرى في مقتل.
تـحــت ه ــذا ال ـس ـقــف ،وص ــل ،فـجــر أم ــس،
ال ـفــريــق امل ـف ــاوض إل ــى ط ـه ــران آت ـيــا من
مدينة مشهد التي كــان قــد عـ ّـرج عليها
«لــزيــارة مرقد اإلمــام الرضا» في طريق
العودة من فيينا.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،صـ ـ ّـرح وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ّ
اإلي ـ ــران ـ ــي ،م ـح ـمــد جـ ـ ــواد ظ ــري ــف ،ب ــأن
«املـبــاحـثــات الـنــوويــة لها أبـعــاد ومــزايــا
ُ َ
ك ـث ـيــرة ســت ـعــلــن ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل» .وق ــال
ظــريــف للصحافيني ل ــدى وصــولــه إلــى
ط ـه ــران« :نـحــن بــدأنــا املـبــاحـثــات حيال
مــا ك ــان يصفه مجلس األم ــن (الــدولــي)
هــاجـســا عــامل ـيــا ،وك ــان يــريــد (املـجـلــس)
م ــن ال ـش ـع ــب اإلي ـ ــران ـ ــي أن ي ـت ـخ ـلــى عــن
حقه ،كاشفًا أن «مجلس األمن سيصدر
األس ـ ـب ـ ــوع املـ ـقـ ـب ــل ق ـ ـ ـ ــرارًا يـ ـعـ ـت ــرف فـيــه
ببرنامج إيران النووي السلمي».
وأوضح ظريف ،الذي أرسل بدوره رسالة
شكر إلــى خامنئي «لدعمه املتواصل»،
أن «اع ـت ــراف مـجـلــس األم ــن بالبرنامج
ال ـنــووي إلح ــدى ال ــدول الـنــامـيــة لــم يكن
ليتحقق إال بمقاومة وصـمــود الشعب
وإثبات أن أدوات الضغظ والغطرسة لم
تعد فــاعـلــة» .وأش ــار ظــريــف إلــى غضب
الكيان الصهيوني واستيائه ،وقــال إن
الـصـهــايـنــة ح ــاول ــوا فــي جـمـيــع وســائــل
اإلعــام العاملية أن يبدوا استيائهم من
هذا املوضوع.
وتــراف ـقــت األح ــادي ــث الــدبـلــومــاسـيــة مع
إعـ ـ ــان وزيـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ،ال ـع ـم ـيــد حـســن
دهقان ،أن االتفاق النووي «أثبت الطابع
ّ
وجسد
السلمي لنشاط إي ــران ال ـنــووي
املقاومة والــوحــدة بني الشعب اإليراني
والـحـكــومــة لـضـمــان املـصــالــح الوطنية
علی أساس الوئام والوفاق».
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق الـ ـ ـ ـ ــردود ال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـلــى
«االتـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــاق» ،أش ـ ـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
ال ـ ـشـ ــورى ،ع ـلــي الريـ ـج ــان ــي ،بــالـجـهــود
الحثيثة وال ـجــادة الـتــي بذلها «كــل من
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ووزيـ ــر الـخــارجـيــة
ورئيس منظمة الطاقة الذرية والفريق
ال ـ ـنـ ــووي خ ـ ــال امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات» ،م ـش ـي ـرًا
إل ــى الـتــوجـيـهــات الـقـيـمــة ال ـتــي وجهها
خامنئي .وفي جانب آخرّ ،
قدم الريجاني
شكره ملبادرة سلطان عمان ،قابوس بن
سعيد ،والجهود التي بذلتها السلطنة
في ما يتعلق باملفاوضات النووية.
أم ـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس م ـن ـظ ـم ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ــذريـ ــة
اإليــرانـيــة ،علي أكـبــر صالحي ،فقد أكد
أن االت ـفــاق ال ـنــووي لــن يقلص النشاط
الـ ـ ـن ـ ــووي االيـ ـ ــرانـ ـ ــي ،بـ ــل س ـ ـيـ ــؤدي إل ــى
ازدهـ ــاره وتكثيفه .وق ــال صــالـحــي بعد
عــودتــه مــع الـفــريــق اإلي ــران ــي امل ـفــاوض،
ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي« :خ ـ ـ ـ ــال ه ــذه
امل ـف ــاوض ــات ش ـهــدنــا اس ـت ـعــراضــا قــويــا
وشامخًا وعزيزًا للجمهورية اإلسالمية
وللفريق التفاوضي النووي ،الذي قابل
ف ــي م ــواج ـه ــة غ ـيــر مـتـكــافـئــة مـجـمــوعــة
 1+5ولـكــن بـكــل ق ــوة واقـ ـت ــدار» ،واصـفــا
وزيــر الخارجية اإليــرانــي بأنه «مفخرة
للجهاز الــدبـلــومــاســي اإلي ــران ــي» .وأكــد
أن املـعــادالت الدولية تغيرت وأن إيــران
تـمـكـنــت م ــن فـتــح م ـكــان لـهــا ب ــن ال ــدول
الكبرى.
وك ــان مــديــر مكتب رئـيــس الجمهورية،
مـحـمــد ن ـهــاونــديــان ،ق ــد أوضـ ــح ،أم ــس،
أن «إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـح ـ ـظـ ــر کـ ــان
ُي ـع ـت ـبــر أول ــوي ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـنــا خــال
املـ ـف ــاوض ــات» ،مـضـيـفــا أن «االتـ ـف ــاق لم
يكن علی أســاس الثقة بالطرف اآلخــر،
بــل علی أســاس الثقة بشبابنا الثوري
والفريق املفاوض».
(األخبار ،تسنيم ،ارنا ،فارس)

