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ـي  20الجاري
نقلتها وكالة «فارس».
وف��ي السياق ،انتقد حساب على موقع
«ت� ��وي � �ت� ��ر» ،ي �ع �ت �ق��د خ � �ب� ��راء ف� ��ي ال �ش ��أن
اإلي� ��ران� ��ي أن� ��ه ُي� � ��دار م ��ن م �ك �ت��ب امل��رش��د
اإلي��ران��ي األع�ل��ى علي خامنئي ،فرنسا
أم��س بأنها أب��دت تحفظات على اتفاق
م �ق �ت��رح إلن� �ه ��اء ال � �ن� ��زاع ح� ��ول ب��رن��ام��ج
طهران النووي.
وت � �ط� ��ال� ��ب ب � ��اري � ��س ب� �ت ��وض� �ي ��ح ب �ع��ض
امل �س��ائ��ل ال �ع��ال �ق��ة ،م �ث��ل م�ص�ي��ر م�ف��اع��ل
آراك الذي يعمل باملياه الثقيلة ويجري
ب � �ن� ��اؤه ل �ي �ت��م ت �ش �غ �ي �ل��ه ص� �ي ��ف ،2014
واملسائل املرتبطة بإنتاج البلوتونيوم
وت�خ�ص�ي��ب ال �ي��وران �ي��وم بنسبة  20في
امل�ئ��ة ال�ت��ي ت�ع� ّ�د م��رح�ل��ة إل��زام�ي��ة ل��زي��ادة
التخصيب الى تسعني في املئة النسبة
ال�ل�ازم ��ة إلن �ت ��اج س �ل�اح ن � ��ووي ،وك��ذل��ك
م �س��أل��ة  19أل ��ف ج �ه��از ل �ل �ط��رد امل��رك��زي
وإن �ت��اج ج�ي��ل ج��دي��د م��ن ه ��ذه األج �ه��زة
أسرع بخمس مرات.

اغتيال نائب وزير الصناعة
من جهة أخ��رى ،أف��ادت قناة «الجزيرة»
ع � ��ن اغ � �ت � �ي� ��ال ن� ��ائ� ��ب وزي� � � ��ر ال �ص �ن��اع��ة
والتجارة االيراني صفدر رحمت أبادي
ً
ليال في شارع «غلبرغ» شرق العاصمة
ّ
اإلي ��ران ��ي ��ة ط� �ه ��ران ،ب��إط�ل�اق ال �ن��ار على
ال��رأس .وعلى األث��ر فرضت ق��وات األم��ن
انتشار كثيف في الشارع.
إلى ذلك ،أعلنت وكالة «فارس» لألنباء،
أن إيران بدأت بإنتاج صواريخ «صياد
 »2ال �ق��وي��ة ي ��وم أول م��ن أم� ��س .ون�ق�ل��ت
الوكالة عن وزير الدفاع اإليراني حسن
ده � �ق ��ان ،ال � � ��ذي ح �ض��ر م ��راس ��م ت��دش�ين
اإلن�ت��اج قوله ،إن ال�ص��اروخ سيستخدم
ف��ي ال��دف��اع ع��ن ب�ل�اده ض��د أي هجمات
ج ��وي ��ة م �ح �ت �م �ل��ة وق� � � ��ادر ع� �ل ��ى ت��دم �ي��ر
ط��ائ��رات الهليكوبتر وال �ط��ائ��رات ب��دون
طيار.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

الصفقة
ف��ي اس��رائ �ي��ل ال يتطلع ال��ى ال�ت�ف��رد ب�ق��رار
م�ه��اج�م��ة اي� ��ران وح��ده��ا ،ل�ك��ن إذا ل��م يكن
هناك مفر من ذل��ك ،ف��إن اسرائيل ستدافع
عن نفسها في كل مكان وزمان».
ف ��ي ه� ��ذه االج� � � ��واء امل �ش �ح��ون��ة وامل �ن �ت �ق��دة
للخيار االميركي ازاء ايران ،كشفت صحيفة
«م � �ع ��اري ��ف» ان ال �ح �ك��وم��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة
ات� �خ ��ذت ق � � ��رارًا ب �ش��ن ه� �ج ��وم ش ��دي ��د ض��د
االدارة األم�ي��رك�ي��ة ح��ول االت �ف��اق املرحلي
الذي تتمحور حوله املباحثات مع ايران.
ورأت ال�ص�ح�ي�ف��ة ان االزم � ��ة ب�ي�ن ال�ط��رف�ين
بلغت اوج �ه��ا بسبب ال �ف��رق ال��واض��ح بني
ما وصل الى اسرائيل من معلومات حول
االتفاق ،واخر التطورات ومسودة االتفاق
مع االيرانيني .وفي محاولة للتخفيف من
ال�ت��وت��ر ال�س��ائ��د ،اج��رى ال��رئ�ي��س االميركي
ب��اراك اوباما مكاملة هاتفية مع نتنياهو،
وأع�ل��ن البيت االب�ي��ض ،ف��ي اع�ق��اب املكاملة،
ان �ه �م��ا س �ي ��واص�ل�ان ال �ت �ش ��اور ف ��ي االي� ��ام
ال�ق��ادم��ة ،وان اس��رائ�ي��ل سيجري إطالعها
على آخر التطورات.
وعلى خلفية التوتر والتباين في املواقف
بني واشنطن وتل أبيب ،وصل الى اسرائيل
أمس ،وفد أميركي رفيع املستوى ،برئاسة
وي� �ن ��دي ش �ي��رم��ان ،امل �س��ؤول��ة ف ��ي االدارة
االم �ي��رك �ي��ة ع��ن م�ل��ف امل �ح��ادث��ات ال�ن��ووي��ة
م��ع اي� ��ران ،إلط�ل�اع حكومتها ع�ل��ى نتائج
املحادثات األخيرة في جنيف.
واض � � ��اف � � ��ت ه � � ��آرت � � ��س ،اي � � �ض � ��ا ،أن وزي � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ج ��ون ك �ي��ري س�ي�ت��وج��ه اي�ض��ًا
شخصيًا الى ابو ظبي للقاء وزير خارجية
االمارات العربية املتحدة عبد الله بن زايد،
التي تعارض بشدة ،مع كل من السعودية
وال�ب�ح��ري��ن واس��رائ�ي��ل ،االت �ف��اق ب�ين ال��دول
العظمى وايران.

نتنياهو يقاتل بـ«مسدس بال رصاص»
محمد بدير

بني اإلحباط والشعور
بالنقمة حيال األداء
األميركي توزعت تعليقات
الصحف اإلسرائيلية على
مفاوضات جنيف األخيرة
واالتفاق النووي الذي كاد
أن يولد بني طهران والقوى
العظمى الست
ف��ي اخ �ت �ب��ار ن�ت�ي�ج��ة م �ف��اوض��ات جنيف،
ب �ح �س��ب ش �م �ع��ون ش �ي �ف��ر ف ��ي ي��دي �ع��وت
أح� ��رون� ��وت« ،خ� �س ��رت إس ��رائ �ي ��ل م�ع��رك��ة
كبح املشروع النووي اإليراني ،واالتفاق
املتبلور سيحول الجمهورية اإلسالمية
�ص
إل � � ��ى دول � � � ��ة ح� ��اف� ��ة ن � ��ووي � ��ة ب �ت��رخ �ي� ّ
دول ��ي» .ورأى شيفر أن م��ا حصل يمثل
«فشال م��زدوج��ا» بالنسبة إل��ى إسرائيل
ال�ت��ي استثمر رئ�ي��س وزرائ �ه��ا ،بنيامني
نتنياهو« ،أكثر من عشرة مليارات شيكل
في تشييد بنية تحتية ملهاجمة املنشآت
النووية اإليرانية .وكان هناك من رأى أن
الهدف من هذه البنية كان إرسال رسالة
«أم �س �ك��ون��ي» ل�لأم�ي��رك�ي�ين ودف �ع �ه��م إل��ى
العمل بأنفسهم ،إال أنه مهما كان األمر،
لم يخرج أي شيء من ذل��ك .في واشنطن
لم يرتدعوا من تهديدات رئيس الحكومة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة وق� ��ادوا ت��وج�ه��ا ي ��ؤدي إل��ى
حل دبلوماسي».
وف� � ��ي ال �ص �ح �ي �ف ��ة ن� �ف� �س� �ه ��ا ،رأى ك �ب �ي��ر
امل�ع�ل�ق�ين ،ن��اح��وم ب��رن �ي��اع ،أن نتنياهو،
ال � ��ذي ك� ��ان ش ��دي ��د ال ��رغ �ب ��ة ف ��ي ال �ت �ح��ول
إل ��ى ون �س �ت��ون ت�ش��رش��ل ق��د ي�ص�ب��ح دون
كيشوت« ،الفارس ذا الشخصية البائسة
امل� �م� �ل ��وء ب� � ��روح ال� �ق� �ت ��ال وامل� �ن� �ق ��ض ع�ل��ى

أع��داء حقيقيني ووهميني ،وهو انفعالي
مقطوع عن ال��واق��ع» .وأوض��ح الكاتب ما
يعنيه ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن «تفكيك امل�ش��روع
ال ��ذري االي��ران��ي ب��ال�ق��وة ك��ان ال��راي��ة التي
ع��اد ب�ه��ا ب�ن�ي��ام�ين نتنياهو ال��ى رئ��اس��ة
ال � � ��وزراء .وك��ان��ت ه ��ذه رؤي � ��اه وامل �ش��روع
الذي أنفق عليه املليارات ،وعلى أساسها
برر إهمال أمور اخرى .واآلن دخلت هذه
الراية مرحلة الطي .فقد يحتاج التفاوض
ال ��ى ج�ه��د إض ��اف ��ي ،ل�ك��ن االت �ج ��اه ش��دي��د
الوضوح» .والسؤال اآلن ،بحسب برنياع،
ه��و «م��ا ال ��ذي ي��ري��ده نتنياهو ح�ق��ا .هل
عنده خطة؟» .وكشف عن أن «شخصيات
أج�ن�ب�ي��ة س�م�ع��ت ت�ص��ري�ح��ات��ه ف��ي االي ��ام
االخ � �ي� ��رة ص �ع��ب ع �ل �ي �ه��ا أن ت �ف �ه��م مل ��اذا
يتسلق سلما خ�ط��اب�ي��ا سيصعب عليه
جدا النزول عنه .فقد سمعوه يهدد أكثر
من مرة بأنه سيأمر الجيش االسرائيلي
ب�م�ه��اج�م��ة اي � ��ران ،وه ��م ي�ع�ل�م��ون أن ه��ذا
ال�ت�ه��دي��د ف ��ارغ م��ن امل�ض�م��ون ،فاسرائيل
ل��ن ت�ج��رؤ على مهاجمة اي ��ران ف��ي ذروة
التفاوض ،بل إن تهديداته لم تعد تؤثر
في االيرانيني ،وهي في األساس ال تؤثر
ف��ي االم�ي��رك�ي�ين ال��ذي��ن ُوج�ه��ت إليهم من
البداية».
وع� �ل ��ى وت � ��ر ان� �ت� �ق ��اد ن �ت �ن �ي��اه��و ،ع��زف��ت
اف�ت�ت��اح�ي��ة ص�ح�ي�ف��ة ه ��آرت ��س ،ال �ت��ي رأت
أن ب��إم �ك��ان رئ �ي��س ال� � ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي
أن «يسجل لنفسه ان�ج��ازا مهما ومثيرا
لالنطباع في أنه وضع التهديد االيراني
على رأس جدول االعمال العاملي» ،لكنها
شددت في املقابل على أن «قوة اسرائيل
م�ت�ع�ل�ق��ة ب��االس �ن��اد االم �ي��رك��ي وال ��دول ��ي.
فبدونه ال أم��ل لها ف��ي ان تتصدى ليس
ف�ق��ط للتهديد االي ��ران ��ي ،ب��ل للتهديدات
االقليمية االق ��رب اي�ض��ا ،وال سيما حني
ت �ك��ون ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ت �ق��ف ك��ال�س��ور
امل�ن�ي��ع ض��د امل�ط��ال�ب��ة ب�م��راج�ع��ة وتعطيل
القدرة النووية الكاملة السرائيل».
واس �ت �ط��ردت الصحيفة «م��ع ان م��ن حق
نتنياهو أن يختلف مع املفهوم االميركي
ح��ول ال�ش�ك��ل امل�ن��اس��ب الح �ب��اط تطلعات

اي� ��ران ،غ�ي��ر أن ال�ت�ب��اه��ي املتبجح ب�ق��درة
اس��رائ �ي��ل ع �ل��ى االس �ت �خ �ف��اف ب��ال�خ�ط��وة
الدبلوماسية الدولية هو تهديد خطير
بحد ذاته .وهو سهم سياسي مرتد يشق
طريقه مباشرة نحو رأس اسرائيل .على
نتنياهو أن يشد على اس�ن��ان��ه ،ان يقلل
م��ن ت�ص��ري�ح��ات��ه ال �ت��ي ل��ن ت ��ؤدي اال ال��ى
توسيع ال�ش��رخ ب�ين اس��رائ�ي��ل وال��والي��ات
امل � �ت � �ح� ��دة ،وأن ي � �ت ��رك امل � �ف� ��اوض� ��ات م��ع
اي ��ران ت�م��ر ال��ى م��رح�ل��ة ال�ت�ج��رب��ة .ق��درات��ه
الخطابية ومصادر قلقه يفضل أن يسهم
بها حاليا في دفع املسيرة السياسية مع
الفلسطينيني الى االمام».
وف � ��ي ه ��آرت ��س أي � �ض ��ا ،م �ح �ل��ل ال� �ش ��ؤون
العسكرية ،عاموس هارئيل ،كتب «هجوم
نتنياهو السافر على الواليات املتحدة»

نتنياهو الذي كان شديد
الرغبة في التحول إلى
ونستون تشرشل قد
يصبح دون كيشوت

ال� ��ذي «ج� ��اء س��اب �ق��ا ألوان� � � َّ�ه .ف �ق��د ت �ن��اول
ّ
نتنياهو أوال اتفاقا لم ُيوقع حتى عليه.
وثانيا هو ّ
يلوح بمسدس غير محشو»،
ّ
وإذ أش ��ار ال�ك��ات��ب إل ��ى ال� ��دور ال ��ذي أداه
ال�ت�ه��دي��د االس��رائ �ي �ل��ي ب�ش��ن ه �ج��وم على
إيران في املاضي في إعادتها الى طاولة
املحادثات ،رأى أن ممارسة التهديد اآلن،
في ظل تأييد املجتمع الدولي للتصالح
م��ع ال �ج �م �ه��وري��ة اإلس�ل�ام �ي��ة س �ي �ك��ون له
ثمن هو عزلة قاسية إلسرائيل».
وح��ول ت��راج��ع التأثير اإلس��رائ�ي�ل��ي على

امل ��وق ��ف ال� ��دول� ��ي واألم� �ي ��رك ��ي ف ��ي امل �ل��ف
ال �ن ��ووي اإلي ��ران ��ي ،ك�ت��ب ن� ��داف أي� ��ال في
م�ع��اري��ف ،أن��ه إذا ك��ان ق��د ج��رى التعامل
م � ��ع االح � �ت � �ج� ��اج� ��ات اإلس ��رائ � �ي � �ل � �ي ��ة ف��ي
اج� �ت� �م ��اع ج �ن �ي��ف امل� ��اض� ��ي ب ��اس �ت �ه ��زاء،
ف ��إن ال��وض��ع اآلن أك �ث��ر س� ��وءًا ،إذ يجري
ال �ت �ع��ام��ل م�ع�ه��ا ب �ت �ج��اه��ل .وأض � ��اف «إن
إس��رائ �ي��ل ت�ل�ع��ب ل�ع�ب��ة ش��دي��دة ال��وض��وح
والشفافية ،ومواقفها أوتوماتيكية إلى
ح ��د أن ف�ع��ال�ي�ت�ه��ا ص� ��ارت ض�ئ�ي�ل��ة على
نحو خ��اص .وك��ل ه��ذا دون التطرق إلى
ال� �ج ��وه ��ر ،ح �ي��ث ي �ب �ع��ث اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون
ب ��رس ��ائ ��ل ه �س �ت �ي��ري��ة م ��ن أج� ��ل م �ح��اول��ة
التأثير على مواقف الغرب».
وح ��ول ال �ت �ن��ازالت اإلي��ران �ي��ة ف��ي االت �ف��اق
امل��زم��ع ،رأى ال�ك��ات��ب أن «إي ��ران ل��م توافق
على بث آيات من التوراة في قناة «برس
تي في» ،لكنها أبدت مرونة استراتيجية،
فيما ،من الجهة األخ��رى ،مسدس رئيس
ال� � � ��وزراء ،ب �ن �ي��ام�ين ن �ت �ن �ي��اه��و ،ف � ��ارغ من
ال ��رص ��اص» .وأض� ��اف «إن أي ات �ف��اق مع
إي� ��ران س�ي�ح��ول ت�م��ام��ا دون أي اح�ت�م��ال
ل�ه�ج��وم ع�س�ك��ري إس��رائ �ي��ل ض��د ط�ه��ران،
ك�م��ا أن االن� �ج ��رار إل ��ى ج �م��ود ع�م�ي��ق في
االت� � �ص � ��االت س �ي �ع �ط��ل ف � ��رص إس ��رائ �ي ��ل
ل �ل �ت �ح��رك .ل �ق��د ه�ب�ط��ت ص��دق �ي��ة ال�ت�ه��دي��د
العسكري اإلسرائيلي إلى الدرجة الصفر،
على األقل خالل الفترة املقبلة».
وت �ن ��اول م�ح�ل��ل ال �ش ��ؤون ال�ع�س�ك��ري��ة في
يديعوت ،أليكس فيشمان ،أزمة العالقات
بني إسرائيل واإلدارة األميركية ،مشيرا
إلى أن مفاوضات جنيف «زادت في عمق
االنقسام بني القدس وواشنطن ،إذ كانت
اسرائيل تؤمن حتى نهاية االسبوع بأن
االدارة االم �ي��رك �ي��ة ل��ن ت��وق��ع ت�س��وي��ة مع
اي ��ران ت�خ��ال��ف م��وق�ف�ه��ا م�خ��ال�ف��ة مطلقة،
وأدرك ��ت ف��ي نهاية االس �ب��وع أن�ه��ا تلقت
لطمة على وج�ه�ه��ا» .وف��ي رأي فيشمان
ف ��إن امل�ش�ك�ل��ة ال �ق��ائ �م��ة «ه ��ي أن ��ه ال ش��يء
من الخطوات التي التزم بها االيرانيون
سيوقف االن�ط�لاق نحو القنبلة ال��ذري��ة،
فضال عن إعادة الساعة الى الوراء».

خطوة إلی األمام في ظل سیاسة الكیل بمكیالین
أحمد کریمي*
اس �ت �خ��دام ال �ط��اق��ة ال �ن��ووی��ة ل�ل�أغ��راض
ال �س �ل �م �ی��ة ح ��ق ل�ج �م �ی��ع ال � � ��دول ،ول�ی��س
بمقدور أي شخص انكار هذا املوضوع؛
ل � �ك ��ن ه � � ��ذا ال � �ح� ��ق ی� �م� �ك ��ن أن ی �خ �ت �ل��ف
بالنسبة ال��ی بعض ال��دول املستخدمة
تحت سیاسة الكیل بمكیالنی الغربیة
التي تغطي للبعض استخدامها حتی
لألغراض العسكریة؛ وتعرقل لآلخرین
وص � ��ول� � �ه � ��م ال � �ی � �ه� ��ا ح � �ت� ��ی ل �ل��أغ � ��راض
ً
ال �س �ل �م �ی ��ة ،م �س �ت �ف �ی ��دة م� ��ن ال �ض �غ��وط
الصعبة والشاملة.
م��وض��وع امل�ل��ف ال �ن��ووي اإلی��ران��ي ،منذ
أكثر من عقد من ال��زم��ن ،واح��د من أبرز
امل�ل�ف��ات ال �ن��ووی��ة ال�س��اخ�ن��ة ف��ي ال�ع��ال��م،
ال ��ذي ت�ه�ت��م ب��ه ال� ��دول ال�خ�م��س ال��دائ�م��ة
ال �ع �ض��وي��ة ف ��ي م�ج�ل��س األم� ��ن ال ��دول ��ي،
إض��اف��ة إل��ی أمل��ان �ی��ا .وق��د ش ��ارك ممثلو
هذه الدول الى جانب مسؤول العالقات
الخارجیة في االت�ح��اد االوروب ��ي آن��ذاك
خافیر سوالنا وحالیًا كاترین آشتون،
وک��ذل��ك ك�ب��ار امل�ف��اوض�ین االی��ران�ی�ین في
ه ��ذه ال �س �ن��وات ،ف��ي م �ف��اوض��ات مهمة،
ّ
ّ
التوصل إلی حلما لهذا امللف.
بغیة
ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع��ن م �ح �ت��وی ه ��ذا امل �ل��ف،
ال� � ��ذي ّی ��ؤك ��د امل � �س� ��ؤول� ��ون اإلی ��ران� �ی ��ون
دائمًا أنه لألغراض السلمیة والبشریة،
وخاصة بعد الفتوی الشهیرة للمرشد
األع �ل��ی ل�ل�ث��ورة اإلس�لام �ي��ة ال�س�ي��د علي
خامنئي ،بتحریم صنع السالح النووي
واس �ت �ع �م��ال��ه ،ی �ت �ب��ادر ال ��ى ال ��ذه ��ن ه��ذا
ال�س��ؤال؛ ه��ل ای��ران ّأول دول��ة ت�ح��اول ان
تمتلك برنامجًا نوويًا سلميًا ،ومن أجل
ه ��ذه امل�س��أل��ة ات�ه�م�ه��ا ال �غ��رب بمحاولة

ال ��وص ��ول ال� ��ی ن� ��وع م ��ن س�ل��اح ال��دم��ار
الشامل عبره ،یعني السالح النووي ،ام
هناك دول أخری طورت قدراتها في هذا
املجال سابقًا؟
سمعنا مرات عدیدة من الدول الغربیة،
وخاصة أمیركا ،بضرورة إخالء منطقة
ال �ش��رق األوس ��ط م��ن أي ن��وع م��ن س�لاح
ّ
ال��دم��ار الشامل ،ورأی�ن��ا أن ه��ذه املسألة
ك��ان��ت أه � ّ�م ذری �ع��ة استخدمتها اإلدارة
األم� �ی ��رك� �ی ��ة ل� �ش ��ن ح � ��رب واس � �ع� ��ة ع�ل��ی
العراق ،لنزع هذا النوع من السالح الذي
كانوا یدعون وجوده.
ّ
ّ
بغض النظر عن أن كل شعوب املنطقة،
ومن بینها الشعب اإلیراني ،ال ترید أن
تعیش تحت ظل هذا النوع من السالح
حفاظًا علی سالمتها وأم�ن�ه��ا ،یتبادر
إل��ی ال��ذه��ن س��ؤال ثالث وه��و ه��ل ال��دول

الغربیة مهتمة بالبرامج النوویة لكل
األنظمة امل��وج��ودة ف��ي ال�ش��رق األوس��ط،
مثلما ت�ه�ت� ّ�م ب��امل�ل��ف ال �ن��ووي االی��ران��ي
السلمي؟
ه� ��ذا ال � �س � ّ�ؤال ل ��ن ی �ك ��ون ای �ج��اب �ی��ًا ع�ل��ی
اإلطالق ،ألننا لم نسمع ولو مرة واحدة،
خبرًا عن قيام مفتشي الوكالة الدولية
ّ
الذریة بتفتیش املواقع النوویة
للطاقة
لدی إسرائیل ،وال سيما موقع دیمونا
ال �ن��ووي ،ال��ذي ن�ش��رت قبل أش�ه��ر قلیلة
ص � ��ور ع �ن ��ه ب �ع ��د س � �ن� ��وات ع� ��دی� ��دة م��ن
تدشینه ووضعه في املدار.
ّ
م��ن املهم أن أذك��ر ب��أن اس��رائ�ي��ل م��ن بنی
األن �ظ �م��ة ال �ق �ل �ی �ل��ة ال �ت ��ي ل ��م ت ��وق ��ع ب�ع��د
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
ً
امل �ع��روف��ة ب � � �ـ .NPTون �ق�ل�ا ع ��ن ك�ث�ی��ر من
ّ
الخبراء واملعلومات ّ
الصحافیة ،مع عدم

يوكيا أمانو في مطار فيينا قبيل توجهه الى طهران أمس (ديتر ناغل ـ أ ف ب)

اع �ت��راف ه��ذه ال��دول��ة ب��ام�ت�لاك ال��رؤوس
ال�ن��ووی��ة ،ف��ي ترسانتها م��ا ي�ق��ارب 400
ّ
رأس ن ��ووي .ونستطیع ال �ق��ول إن ه��ذه
الكمیة تكفي لتدمیر ال�ع��ال��م بأجمعه.
ّ
وكأن الدول الغربیة نسيت هذه املسألة
ّ
وت ��رك ��ز ف �ق��ط ع �ل��ی ال � ��دول األخ� � ��ری ،من
ضمنها ایران .مع العلم أن طهران وقعت
هذه املعاهدة املهمة ،وسمحت ملفتشي
ال��وك��ال��ة ال��دول �ی��ة ل�ل�ط��اق��ة ال��ذری��ة ل�ع��دة
م� ّ�رات ،بالدخول إلی اراضیها وتفتیش
مواقعها النوویة.
ف��ي طبیعة ال �ح��ال ،ت �ع� ّ�ود الجمیع ه��ذا
ال �ن��وع م��ن ال�س�ی��اس��ات امل��زدوج��ة تجاه
ال� �ش� �ع ��وب ،واألغ� � � ��رب م ��ن ذل� ��ك ن� ��ری أن
اس��رائ�ی��ل ه��ي ال�ك�ي��ان ال��ذي ي�ه� ّ�دد ای��ران
بالهجوم العسكري دائمًا.
م ��ع ك ��ل ذل � ��ك ،ف ��ي ال �ج��ول��ة األخ� �ی ��رة من
امل �ف��اوض��ات ال �ن��ووی��ة ب�ی�ن ای� ��ران ودول
« »5+1ال�ت��ي ُع �ق��دت ف��ي األی ��ام األخ�ی��رة
م��ن األس �ب��وع امل��اض��ي ف��ي ج�ن�ی��ف ،ثمة
م��ؤش��رات ای�ج��اب�ی��ة ك �ب �ی��رة ،وع�ل�ی�ن��ا أن
ن �ن �ت �ظ��ر ك� �ی ��ف س �ی �ت �ع��ام��ل ال � �غ� ��رب م��ع
امل �ق �ت��رح��ات االی��ران �ی��ة امل �س �ت �ج��دة ال�ت��ي
طرحت فيها ،وإضافة الی هذا ُيفترض
أن ننتظر أكثر لنری هل الدول الغربیة،
ّ
التوصل
وخاصة فرنسا ،التي عرقلت
ال��ی اتفاقیة مرضیة ل�لاط��راف ف��ي هذه
ّ
ستستمر في
ال�ج��ول��ة م��ن امل �ف��اوض��ات،
س�ی��اس�ت�ه��ا امل� ��زدوج� ��ة ال �ش �ه �ی��رة ت�ج��اه
ای��ران وباقي الشعوب الحرة ،وترید ان
تعرقل مجددًا طریق برنامجها النووي
أم ترید ان تتعامل مع طهران بالصدقیة
والعدالة؟

*كاتب صحافي ایراني

