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إيران

التقدم» واللقاء المقبل فـ ـ
حققت «الكثير من ّ
اجتماعات جنيف ّ
انتهت فجر أمس جولة أخرى من املفاوضات املكثفة ،استمرت ثالثة
أيام بني إيران ومجموعة « ،»1+5من دون الوصول الى اتفاق بشأن البرنامج
النووي اإليراني ،بينما تقرر عقد اجتماع جديد في  20تشرين الثاني
الجاري

نتخلى
روحاني :لن ّ
عن حقوقنا
رغ��م األج ��واء اإلي�ج��اب�ي��ة وال�ج� ّ�دي��ة التي
س� �ي� �ط ��رت ع� �ل ��ى م� �ن ��اخ ��ات امل� �ح ��ادث ��ات
ال �ن��ووي��ة ب�ي�ن ال� �ق ��وى ال��دول �ي��ة ال �ك �ب��رى
وإي � � ��ران ،أك ��د ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي حسن
روح ��ان ��ي ،أم� ��س ،أن ب�ل��اده ل ��ن تتخلى
ع ��ن «ح �ق��وق �ه��ا ال� �ن ��ووي ��ة» ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
تخصيب اليورانيوم .وقال ،أمام مجلس
الشورى ال��ذي يهيمن عليه املحافظون،
«ه� � � �ن � � ��اك خ � � �ط� � ��وط ح� � �م � ��ر ي� � �ج � ��ب ع � ��دم
تجاوزها» .وأضاف روحاني إن «حقوق
األم� ��ة اإلي��ران �ي��ة وم�ص��ال�ح�ن��ا ال��وط�ن�ي��ة
ت �ش �ك��ل خ �ط��ًا أح � �م� ��ر ،وك� ��ذل� ��ك ال �ح �ق��وق
النووية في إطار القوانني الدولية ،وذلك
ي�ت�ض�م��ن ت�خ�ص�ي��ب (ال �ي��وران �ي��وم) على
األرض اإليرانية».
ً
وط �ل��ب روح ��ان ��ي دع� ��م ال� �ب ��رمل ��ان ،ق��ائ�لا
«إذا أردن��ا النجاح في هذه املفاوضات،
فنحن بحاجة إل��ى دع��م امل��رش��د األعلى
(علي خامنئي) ودعم النواب».
وعشية زيارته إليران ،أعرب املدير العام
للوكالة ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة ،يوكيا
أم ��ان ��و ،أم� ��س ،ع ��ن أم �ل��ه ف ��ي أن تتمكن
الوكالة من التوصل الى اتفاق مع طهران
ح��ول التحقق من املزاعم بشأن سعيها
إل��ى ام�ت�لاك أسلحة ن��ووي��ة ،على الرغم
من عدم تحقيق تقدم في املحادثات بني
إيران والدول الكبرى في جنيف.
وت��اب��ع ف��ي م �ط��ار ف�ي�ي�ن��ا« :ل �ق��د ط��رح��ت
إيران عرضًا جديدًا لوكالة الطاقة الشهر
املاضي يتضمن إجراءات عملية لتعزيز
التعاون وال�ح��وار ،ونأمل أن نبني على
ذلك».
وغ� � ��داة ان �ت �ه��اء ج ��ول ��ة م� �ف ��اوض ��ات ب�ين
إي��ران وال��دول الست الكبرى في جنيف
من دون إبرام اتفاق ،أكد وزير الخارجية
اإلي��ران��ي محمد ج ��واد ظ��ري��ف ،االت�ف��اق
ع � �ل� ��ى م � ��وع � ��د ج � ��دي � ��د ل � �ل � �ت � �ف� ��اوض م��ع
مجموعة الدول الست (الواليات املتحدة
وروس�ي��ا وال�ص�ين وبريطانيا وفرنسا،
إضافة الى أملانيا) .وقال لوكالة األنباء
اإليرانية الطالبية (إس�ن��ا) إن «مشروع
املياه الثقيلة في آراك جزء من البرنامج
النووي اإليراني ،وعلينا بحثه».
ً
وأض� � � ��اف ظ ��ري ��ف ق � ��ائ �ل��ا« :ن � �ص� � ّ�ر ع�ل��ى
ح �ق��وق �ن��ا وت �ك �ن��ول��وج� ّ�ي�ت �ن��ا (ال �ن ��ووي ��ة)،
ل �ك �ن �ن��ا ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ن �ف �س��ه م �س �ت �ع��دون
ل �ت �ب��دي��د ق �ل��ق ال �ج��ان��ب اآلخ� � ��ر» ،م �ش��ددًا
على أن إيران ال تريد «أن يفكر أي طرف
ف��ي أن�ن��ا نسعى ال��ى إن �ت��اج أس�ل�ح��ة من
خ�لال تخصيب (ال �ي��وران �ي��وم) أو املياه
الثقيلة» .وق��ال ظريف للصحافيني «ال
أشعر بخيبة أم��ل» ،مضيفًا «نعمل معًا
وس �ن �ك��ون ق ��ادري ��ن ع �ل��ى ال �ت��وص��ل ال��ى
اتفاق عندما نلتقي في املرة املقبلة».
وك� � ��ان� � ��ت وزي� � � � � ��رة خ � ��ارج � �ي � ��ة االت� � �ح � ��اد
األوروب� � � � � ��ي ،ك ��اث ��ري ��ن آش � �ت � ��ون ،ووزي � ��ر
الخارجية اإليراني قد أعلنا أن اجتماعًا
جديدًا ُ
سيعقد في  20تشرين الثاني بني
مجموعة « »1+5وإيران.
وأعلنت آشتون ،التي تترأس اجتماعات
جنيف ،أن املفاوضات لم تسمح بإبرام
اتفاق .وقالت «تحقق الكثير من التقدم،
ول �ك��ن ال ت� ��زال ب �ع��ض امل �س��ائ��ل ع��ال �ق��ة»،
م ��ؤك ��دة أن «ه��دف �ن��ا ه ��و ال �ت��وص��ل ال��ى
نتيجة ،وس�ن�ع��ود ك��ي ن�ح��اول التوصل
الى هذه النتيجة».
في الوقت نفسه ،أعلنت وزارة الخارجية
ال�س��وي�س��ري��ة ،أم ��س ،أن س��وي�س��را «على
اس �ت �ع��داد الس�ت�ض��اف��ة امل��راح��ل املقبلة»

من املحادثاتّ ،
ورحبت في الوقت نفسه
«ب��ال �ت �ق��دم امل �س� ّ�ج��ل ف ��ي امل �ل��ف ال �ن��ووي
اإليراني».
م � ��ن ج� �ه� �ت ��هّ ،
رح� � � ��ب وزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
األم �ي��رك��ي ج ��ون ك �ي��ري «ب��ال �ت �ق��دم ال��ذي
تحقق» في املفاوضات ،مؤكدًا «أننا اآلن
أقرب الى اتفاق».
كذلك ،أك��د وزي��ر الخارجية البريطاني،
ول �ي��ام ه �ي��غ ،أم� ��س ،أن ات �ف��اق��ًا م��وج��ودًا
«ع �ل��ى ال �ط��اول��ة وي�م�ك��ن إب ��رام ��ه» .وق��ال
هيغ لـ«بي بي س��ي» من جنيف ،وجود
احتمال كبير للتقدم في املفاوضات في
وق��ت قريب ،الفتًا إل��ى أنها «مفاوضات
بالغة الصعوبة».
أم � ��ا وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة األمل� ��ان� ��ي غ �ي��دو
ف�س�ت��رف�ي�ل��ه ،ف �ق ��ال« :ك� ��ان ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر
من األوق��ات في السنوات األخ�ي��رة التي
عملنا فيها ب�ج��د .لكننا اآلن أق��رب الى
حل مما كنا عليه منذ سنوات عديدة».
ب ��دوره ،أش��اد وزي��ر الخارجية الروسي
س �ي��رغ��ي الف� � � ��روف ،ب ��ال ��وف ��د األم �ي��رك��ي
لجهوده من أجل التوصل إلى حل وسط
في محادثات جنيف.
وقال الفروف لوسائل اإلعالم الروسية

إيرانيون
يحيون
مراسم
عاشوراء
في طهران
(بهروز
مهري ــ
أ ف ب)

في جنيف «اتفق الوزراء على أن العمل
سيتواصل خطوة بخطوة على أساس
متبادل ،وهذا مبدأ يدعو إليه الجانب
الروسي منذ زمن طويل .وفي النهاية،
أود أن ّ
ّ
أشدد على الدور القيادي الذي
ل �ع �ب��ه ال ��وف ��د األم �ي ��رك ��ي ب �ق �ي��ادة ج��ون
ك� �ي ��ري ف� ��ي ت �ش �ج �ي��ع أس ��ال� �ي ��ب ت �ن ��اول

مقبولة إليران».
أم��ا ف��رن�س��ا فتتخذ م��وق�ف��ًا أك�ث��ر ت�ش��ددًا
من إي��ران ،مقارنة بباقي القوى الدولية
األخ ��رى ،إذ ات�ه��م ظ��ري��ف ب��اري��س بأنها
األكثر عنادًا في املحادثات من الواليات
امل�ت�ح��دة .وق��د طلبت ب��اري��س توضيحًا
ع �ن��د ص �ي��اغ��ة ات� �ف ��اق م ��ؤق ��ت مل� ��دة س�ت��ة

أشهر يشكل مرحلة أولى «يمكن التحقق
منها» على طريق اتفاق دائم.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ف� � ��ي م � �ج � �ل ��س ال� � �ش � ��ورى
اإلي��ران��ي (ال �ب��رمل��ان) ،ح�س�ين ت�ق��وي ،إن
«م ��وق ��ف م �م �ث��ل ف��رن �س��ا ي �ث �ب��ت أن ه��ذا
البلد يمارس االبتزاز» في تصريحات

اسرائيل تخوض معركة «إقناع» حلفائها بخطورة ا
رغم ان املفاوضات في
تؤد الى اتفاق
جنيف لم ِ
مع ايران ،حتى اآلن ،إال
أن العاصفة السياسية
واالعالمية في اسرائيل،
لم تهدأ ،حيث ما زال
املسؤولون واملعلقون
يحذرون من مفاعيل
الصفقة املرتقبة

علي حيدر
اس �ت �غ �ل��ت اس ��رائ� �ي ��ل ،ال ��وق ��ت امل �س �ت �ق �ط��ع،
ال ��ذي ن�ت��ج ع��ن ت��أج�ي��ل ات �م��ام ال�ص�ف�ق��ة مع
اي� ��ران ف��ي م �ح��ادث��ات ج�ن�ي��ف ،ح ��ول امل�ل��ف
ال �ن��ووي للجمهورية االس�لام�ي��ة ،م��ن أجل
م��واص �ل��ة وت�ص�ع�ي��د ح�م�ل�ت�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة
واالعالمية في محاولة منها للتأثير في
مضمونها ،إن ل��م يكن ب��االم�ك��ان ال�ح��ؤول
دون أصل تحققها .ولهذه الغاية استنفرت
ك��اف��ة االج �ه��زة السياسية والدبلوماسية
واالع�ل�ام �ي��ة ل �خ��وض م�ع��رك��ة «إق� �ن ��اع» مع
اصدقائها وحلفائها الغربيني بخطورة
ال�ص�ف�ق��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة امل�ف�ت��رض��ة م��ع اي ��ران
ال� �ن ��ووي ��ة ،ال �ت ��ي ت �م �ث��ل ،ب �ن �ظ��ر ت ��ل اب �ي��ب،
التهديد الوجودي الوحيد على الدولة.
وكشف رئيس ال��وزراء بنيامني نتنياهو،
في مستهل جلسة الحكومة أمس ،عن دوره
في إقناع قادة الدول الغربية بالتمهل قبل
التوصل إلى اتفاق مع إي��ران بشأن ملفها
ال� �ن ��ووي ،م�ش�ي�رًا ال ��ى أن ��ه أج� ��رى الجمعة
وال �س �ب ��ت ،ات� �ص ��االت ه��ات �ف �ي��ة م ��ع ك ��ل من
الرئيس األميركي ،باراك أوباما ،والرئيس
ال�ف��رن�س��ي ،ف��رن�س��وا ه��والن��د ،وامل�س�ت�ش��ارة
األملانية أنجيال ميركل ،ورئيس الحكومة
البريطانية ،ديفيد ك��ام�ي��رون ،ش��دد فيها
على أن الصفقة ،بحسب املعلومات الواردة
إل � ��ى إس� ��رائ � �ي� ��ل ،س �ي �ئ��ة وخ� �ط� �ي ��رة ،ل�ي��س
بالنسبة إلينا فحسب ،بل أيضًا بالنسبة
إليهم وإلى السالم العاملي.
ورأى نتنياهو ان خ�ط��ورة الصفقة تنبع
م ��ن أن �ه��ا «ت �خ �ف��ف ف ��ي ل�ح�ظ��ة واح � ��دة من
ضغط العقوبات الذي تفاقم خالل سنوات
كثيرة ،ومن الجهة األخ��رى ،تحتفظ إيران
بقدرتها على التخصيب ال�ن��ووي وأيضا

ب �ق��درت �ه��ا ع �ل��ى امل� �ض ��ي ق ��دم ��ا ف ��ي م �س��ار
البلوتونيوم» .ولفت نتنياهو الى أنه سأل
رؤس��اء ال��دول الكبرى «عن سبب تعجلهم
في التوصل إلى اتفاق ،مقترحًا عليهم أن
يتمهلوا ويدرسوا االتفاق بجدية».
واش��ار ال��ى أن «الصفقة املقترحة ،تخفف
ال �ض �غ��وط ال�ن��اج�م��ة ع��ن ال �ع �ق��وب��ات ،ال�ت��ي
اس� �ت� �غ ��رق ب� �ن ��اؤه ��ا وت �ط �ب �ي �ق �ه��ا س �ن ��وات
عديدة ،فيما تبقى إيران تحتفظ بقدراتها
النووية وقدرتها على التخصيب» .وقال
ل��وزرائ��ه «أؤك ��د ل�ك��م أن��ه ل��ن ي�ج��ري تفكيك
ج �ه��از ط ��رد واح � ��د ،م ��ع أن �ن��ا ن �ت �ح��دث عن
ق� ��رار ت��اري �خ��ي .وط �ل �ب��ت م�ن�ه��م االن �ت �ظ��ار،
وج�ي��د أن ه��ذا م��ا ف�ع�ل��وه» .وأق��ر نتنياهو
ّ
بتوجه الدول العظمى
أمام وزراء حكومته
نحو عقد ات�ف��اق م��ع اي ��ران ،الفتًا «ال أوه��م
ً
نفسي ،فهناك فعال رغبة قوية (لدى الدول
العظمى) للتوصل إلى اتفاق ( مع اي��ران)،
وآمل أال يجري ذلك بأي ثمن» ،مشددا على
ض��رورة «التوصل إل��ى ات�ف��اق جيد ،اتفاق
يقلص أو يفكك كليا القدرة اإليرانية على
التسلح ب��األس�ل�ح��ة ال �ن��ووي��ة .أم��ا االت�ف��اق
السيئ ُ
ّ
فسيبقي ق��درات إي��ران على حالها،
ّ
وي�خ��ف��ف ك�ث�ي�رًا م��ن ح ��دة ال �ع �ق��وب��ات» .في
امل� �ق ��اب ��ل اك � ��د ن �ت �ن �ي��اه��و «س �ن �ف �ع��ل ك ��ل م��ا
ب��وس�ع�ن��ا إلق �ن��اع ال �ق��ادة وال� ��دول العظمى
ب �ع��دم ال �ت��وص��ل إل ��ى ات �ف��اق س � ّ�ي ��ئ» .وك��ان
لوزير الدفاع االسرائيلي موشيه يعلون،
نصيبه م��ن االن �ت �ق��ادات ال�ت��ي وج�ه��ت ال��ى
اإلدارة األميركية واالتفاق ،الذي ُبحث في
جنيف ،مكررًا مقولة نتنياهو بأنه «خطأ
ت��اري �خ��ي» ،ومضيفا أن��ه ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
يواجه فيه النظام االسالمي في ايران أزمة
اقتصادية كبيرة ،يخشى معها على بقائه،
م��ن امل�م�ن��وع على ال ��دول الغربية التراجع

والتوصل معه ال��ى صفقة ،توفر له املزيد
م��ن األوك �س �ج�ين وت�خ�ف��ف ال �ع �ق��وب��ات ،من
تنازل فعلي في برنامجها النووي.
دون أي
ّ
ال��ى ذل ��ك ،ح ��ذر وزي ��ر امل��ال�ي��ة ي��ائ�ي��ر الب�ي��د،
م��ن أن��ه «ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تجري فيه ازال��ة
جزء من العقوبات ،سينهار السد من دون
قدرة على كبح طوفان الشركات التي تريد
العودة الى األسواق االيرانية».
أما رئيس البيت اليهودي ،نفتالي بينيت،
فحاول اثارة مخاوف يهود الشتات بالقول
«ب �ع��د ع ��دة س �ن��وات ع �ن��دم��ا ي��أت��ي م�خ��رب
اسالمي يفجر حقيبة نووية في نيويورك،
او عندما ترسل ايران صاروخًا نوويًا الى
روم��ا او ال��ى ت��ل اب�ي��ب ،سيحدث ه��ذا فقط
ّ
السيئ ال��ذي ينفذ في هذه
بسبب االتفاق
اللحظات الحاسمة».
ب � ��دوره � ��ا ،رأت وزي � � ��رة ال� �ق� �ض ��اء ت�س�ي�ب��ي
ليفني ،ورئيسة حزب الحركة ،أن الشعور
باملسؤولية يفرض استغالل الفرصة ملنع
ايران من انتاج سالح نووي ،وذلك «يمكن
أن يجري عبر االدارة الصحيحة ،من دون
حلول وس��ط ،وم��ن دون ادن��ى تخفيف في
ال �ع �ق��وب��ات ق �ب��ل ت�ح�ق�ي��ق ال � �ه� ��دف» .ورأى
الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز ،خالل
كلمة ل��ه ف��ي م��راس��م ذك ��رى م ��رور  40سنة
على وفاة أول رئيس وزراء للدولة العبرية
دي �ف �ي��د ب ��ن غ� ��وري� ��ون ،ان ص �ي �غ��ة االت �ف��اق
امل �ط��روح��ة ب�ين مجموعة  ،1+5واي � ��ران ،ال
تلبي هدف منع االخيرة من امتالك اسلحة
نووية .وعبر عن امنيته بأن تتمسك الدول
 ،1+5ب�م��وق�ف�ه��ا امل�ع�ل��ن ح ��ول م�ن��ع ام�ت�لاك
اي ��ران ق ��درات ن��ووي��ة ،م �ش��ددا ع�ل��ى ان ه��ذا
املوقف االسرائيلي ال مساومة فيه.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،رأى ن� ��ائ� ��ب وزي � � � ��ر ال� ��دف� ��اع
االس ��رائ �ي �ل ��ي دان � ��ي دان � � ��ون ،أن اي زع �ي��م

