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العالم

إيران

روحاني :حافظنا على الحقوق ...ورفعنا الحظر

غداة اإلعالن عن اتفاق لوزان ،وبعد اللغط الذي أثاره البيان األميركي
حول االتفاق ،بدابالنسبة إلى طهران ضروريًا التأكيد أن رفع العقوبات
سيتم فور التوقيع على االتفاق الشامل في  30حزيران المقبل
تـتـضــح مـعــايـيــر االت ـف ــاق ال ـن ــووي بني
إي ـ ـ ـ ــران والـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،ي ــوم ــا بـعــد
يـ ـ ــوم ،وت ـت ـب ـل ــور ع ـل ــى وق ـ ــع ال ـتــرح ـيــب
الشعبي والرسمي في طهران بالنصر
ال ـت ــاري ـخ ــي ،ال ـ ــذي ح ـق ـقــه امل ـف ــاوض ــون
ً
خـ ــال وجـ ــودهـ ــم ف ــي لـ ـ ـ ــوزان ،مـتـمـثــا
بــانـتــزاعـهــم اع ـت ــراف ال ـعــالــم ب ــواق ــع أن
إيران قوة نووية سلمية.
ُ
أمس ،استهل اليوم اإليراني «الجديد»
باستقبال شعبي لـ«األبطال» العائدين
من لوزان ،واستكمل بخطاب الترحيب
وال ـش ـكــر ل ـهــم م ــن ق ـبــل الــرئ ـيــس حسن
روحاني ،الذي لفت إلى أنه «إذا احترم
الـ ـ ـط ـ ــرف اآلخـ ـ ـ ــر وع ـ ـ ـ ـ ــوده ،ف ـس ـن ـح ـتــرم
وعــودنــا» ،من أجــل التوصل الــى اتفاق
«مـ ـ ـت ـ ــوازن» ،شـ ــاك ـ ـرًا فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذاتـ ــه
املــرشــد األع ـلــى للجمهورية اإليــرانـيــة
ع ـلــي خ ــام ـن ـئ ــي ،ال ـ ــذي «ك ـن ــا نستفيد
مــن إرش ــادات ــه وتــوجـيـهــاتــه ،حيث كان
ّ
يتكرم بــإرشــاداتــه للحكومة
سماحته
والـ ـف ــري ــق ال ـ ـنـ ــووي املـ ـ ـف ـ ــاوض» ،طيلة
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات وفـ ـ ــي ج ـم ـي ــع م ــراح ـل ـه ــا
وخطواتها.
ول ـكــن غ ــداة اإلعـ ــان عــن ال ـتــوصــل إلــى
اتـفــاق فــي ل ــوزان ،ظهر بعض التمايز

سيتم تفعيل مفاعل
أراك بتقنية أحدث ،وفوردو
ستبقى مفتوحة إلى األبد
ب ــن ال ـب ـي ــان األمـ ـي ــرك ــي امل ـت ـص ــل بـهــذا
الـ ـش ــأن واملـ ــوقـ ــف اإلي ـ ــران ـ ــي ،الـ ـ ــذي ت ـ ّـم
التشديد عليه على لسان الرئيس حسن
روحاني ووزير الخارجية محمد جواد
ظ ــري ــف .املـ ـس ــؤوالن اإلي ــران ـ ّـي ــان ج ــددا
التأكيد ،أمس ،على نقطة أساسية وهي
أن رفــع العقوبات سيتم فــور التوقيع
عـلــى االت ـف ــاق الـشــامــل فــي  30حــزيــران
املقبل.
وفـ ــي خ ـطــابــه ال ـ ــذي ن ـق ـلــه ال ـت ـل ـفــزيــون
الــرس ـمــي م ـبــاشــرة ،أع ـلــن روح ــان ــي أن
«الـجـمـيــع اع ـتــرف ب ــأن التخصيب في
إيران ال يشكل تهديدًا ألي بلد» ،مؤكدًا
أن «ه ـ ــذا الـ ـي ــوم سـيـبـقــى ف ــي ال ــذاك ــرة
التاريخية للشعب اإليراني».
ّ
وعــقــب عـلــى ذل ــك بــالـقــول «إن ـنــي أعلن
هنا بصراحة أن تخصيب اليورانيوم
وكــل التقنيات النووية اإليــرانـيــة إنما
هي من أجل تنمية إيران فقط ،وأن هذا
التخصيب وهذه التقنية لن يستخدما
ض ـ ــد أي ب ـ ـلـ ــد .والـ ـ ـي ـ ــوم ،ف ـ ــإن ال ـع ــال ــم
اعترف جيدًا بأن إيــران تتابع أهدافها
السلمية» .وأضاف روحاني «برأيي إنه
يوم اإلعراب عن الشكر والتقدير للشعب
اإليراني» ،مشددًا على أن «الشعب ومن
خــال صموده واستقامته ومقاومته،
ق ــام بـخـطــوة أخ ــرى فــي مـســار تحقيق
األهداف الوطنية البعيدة األمد».
وإذ أش ـ ــار ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي إلـ ــى أن
حكومته ملتزمة باملصالح الوطنية،
ف ـق ــد أوضـ ـ ــح ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار أن «م ــن
أحــد وعــود الحكومة للشعب استمرار
أجـهــزة الـطــرد املــركــزي ب ــال ــدوران ...ألن
دوران أج ـ ـهـ ــزة ال ـ ـطـ ــرد املـ ــركـ ــزي مـهــم
بالنسبة إلينا ،فــي مــا إذا دارت معها
عجلة االقتصاد أيضًا».
وب ـ ّـن عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،أن ــه «سيتم
تـفـعـيــل م ـفــاعــل أراك ،بـتـقـنـيــة أحـ ــدث،
وفـ ــوردو الـتــي ك ــان يـظــن الـبـعــض أنها
سـتـغـلــق ،ستبقى مـفـتــوحــة إل ــى األب ــد.
وس ـي ـس ـت ـقــر ف ــي ف ـ ـ ــوردو  1000ج ـهــاز
لـ ـلـ ـط ــرد املـ ـ ــركـ ـ ــزي ،كـ ـم ــا س ـي ـت ــم ه ـن ــاك
إنجاز النشاطات النووية والفيزيائية
األخـ ـ ــرى»« .ف ــي اإلطـ ــار ال ــذي توصلنا

إليه الليلة املاضية ،وافقت  1+5على أن
تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم على
أراض ـي ـهــا ،األم ــر ال ــذي كــانــوا يـقــولــون،
قبل ذل ــك ،إنــه يشكل تـهــديـدًا للمنطقة
والعالم» ،قال الرئيس اإليراني ،مؤكدًا
أنـ ـه ــم «ال ـ ـيـ ــوم أذع ـ ـنـ ــوا ألن تـخـصـيــب
اليورانيوم في إيران ال يعد تهديدًا ألي
أحد».
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،أوض ـ ــح روح ــان ــي
أن «ال ـخ ـطــوة الـثــانـيــة ف ــي امل ـفــاوضــات
اتخذت بالحفاظ على الحقوق النووية
وإلـغــاء الحظر» ،وأضــاف إن «الخطوة
الثالثة هي االتفاق النهائي حتى نهاية
حزيران».
أمــا عــن آلية رفــع العقوبات ،فقد شـ ّـدد
عـلــى أن ــه «سـيـتــم إل ـغــاء جميع الحظر
املفروض على إيــران في القطاع املالي
واالقتصادي واملصري ،في اليوم ذاته
من تنفيذ االتفاق» ،موضحًا أن «جميع
ال ـق ــرارات األمـمـيــة ضــد إي ــران ستلغى،
ومـ ـن ــذ ت ـن ـف ـيــذ االت ـ ـفـ ــاق س ـت ـب ــدأ إي ـ ــران
صفحة جديدة من التعاون في القطاع
النووي وسائر القطاعات مع العالم».
وعن املفاوضات نفسها ،ذكر روحاني
أن «ال ـب ـع ــض ي ـظ ــن أن ع ـل ـي ـنــا إم ـ ــا أن
نـحــارب الـعــالــم أو أن نستسلم للقوى
الكبرى ،إال أننا نعتقد أن كال األمرين
ل ـيــس صـحـيـحــا ،وه ـن ــاك سـبـيــل ثــالــث
وهو أن بإمكاننا أن نتعاون مع العالم».
وردًا على كالم «الطرف املقابل (الــذي)
ي ـ ـقـ ــول إن املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات كـ ــانـ ــت تـحــت
الـضـغــط» ،ق ــال «إن ـهــم يــدركــون أن هــذا
الـ ـك ــام ال أسـ ـ ــاس ل ـ ــه ،فــال ـح ـظــر ال ــذي
فــرضــوه لــم يكن مــن أجــل املـفــاوضــات».
وأضاف «فرضوا الحظر علينا من أجل

ً
لقي ظريف والوفد المفاوض استقباال حاشدًا لدى عودتهم إلى طهران أمس (أ ف ب)

أن نـسـتـسـلــم ،إال أن ـهــم عـنــدمــا رأوا أن
االستسالم غير ممكن ،إنما يواجهون
شـعـبــا م ـت ـح ـدًا ومـنـسـجـمــا وش ـجــاعــا،
عـنــدئــد قــالــوا إن الـحـظــر ك ــان مــن أجــل
التفاوض» ،واعتبر روحاني أن االتفاق
النووي سيفتح «صفحة جديدة» ،على
صعيد عالقة إيران مع املجتمع الدولي.
وزي ــر الـخــارجـيــة محمد ج ــواد ظريف

قـ ــال ،م ــن ج ـه ـتــه ،إن «م ــن ي ـت ـحــدث عن
رفع تدريجي للعقوبات يخالف ما ّ
تم
التفاهم عليه حتى اآلن».
وبـ ـع ــد وص ــول ــه إل ـ ــى ط ـ ـهـ ــران ،أوض ــح
ظريف أنــه «بموجب الـقــانــون الــدولــي،
فــإن ال ــوالي ــات املـتـحــدة ستكون ملزمة
ومـ ـس ــؤول ــة» ،ع ــن رفـ ــع ك ــل ال ـع ـقــوبــات
املفروضة على بــاده فــورًا .كما ذكر أن

ّ
تضمنها بيان
مجموعة الحلول التي
ل ـ ــوزان ،م ــن شــأن ـهــا أن تـشـكــل أســاســا
للوثيقة النهائية للمفاوضات النووية.
وقــال «نحن ما زلنا في بداية الطريق،
وكــان أحــد أهدافنا استمرار البرنامج
ال ـن ــووي ،وع ــدم إحـ ــداث أي تغيير في
منشآتنا».
وأكد ظريف أن مفاعل ناتنز سيواصل

نتنياهو يشترط اعتراف إيران بإسرائيل
يحيى دبوق
لم تنجح محاوالت الرئيس األميركي،
بـ ــاراك أوب ــام ــا ،فــي اح ـت ــواء مفاعيل
ال ـص ــدم ــة الـ ـت ــي ت ـل ـق ـت ـهــا إس ــرائ ـي ــل،
جــراء تفاهمات ل ــوزان النووية ،بني
الـ ـ ــدول ال ـس ــت وإيـ ـ ـ ــران ،وخ ــاص ــة أن
بنود التفاهمات ال تتالءم باملطلق
مــع الـسـقــوف اإلســرائـيـلـيــة ،بحديها
األدنـ ــى واألقـ ـص ــى ،وه ــي ل ــم تقترب
مــن ش ــروط تــل أبـيــب الـتــي سـبــق أن
أعلنتها وكررتها على لسان رئيس
الحكومة بنيامني نتنياهو.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت امل ـ ـ ـقـ ـ ــاربـ ـ ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
لـ ـتـ ـف ــاهـ ـم ــات لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان ،ع ـ ـلـ ــى لـ ـس ــان
ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو وك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن
اإلسرائيليني ،أن تل أبيب ال ترى في
«اإلن ـج ــاز» األمـيــركــي مــع اإليــرانـيــن
حـ ـ ـدًا أدنـ ـ ــى ي ـم ـكــن ال ـت ـع ــاي ــش م ـعــه،
وخــاصــة أن ــه لــم يشمل إب ـعــاد إي ــران
مسافة سنوات عن القنبلة النووية،
ول ــم ي ـن ـتــزع مـنـهــا تـ ـن ــازالت تتعلق
باملوقف مــن أصــل وج ــود إسرائيل،
كـمــا لــم تمنعها مــن دع ــم املـقــاومــن
وتطوير قدراتها العسكرية والحد
من نفوذها وسياساتها اإلقليمية.
على هذه الخلفية ،لم تكن صرخات
االع ـ ـتـ ــراض ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن بـنـيــامــن
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ومـ ـجـ ـم ــل ال ـس ـي ــاس ـي ــن
واملعلقني فــي إســرائـيــل مفاجئة في
امل ـط ـل ــق ،إذ جـ ــدد ن ـت ـن ـيــاهــو رفـضــه
لتفاهمات لـ ــوزان ،وأك ــد أن االتـفــاق
املطروح على الطاولة مع اإليرانيني
يـ ـه ــدد أم ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل ووج ـ ــوده ـ ــا،
وطــالــب ب ـض ــرورة أن تـعـتــرف إي ــران

بالدولة العبرية ،قبل أي اتفاق معها.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان صـ ـ ـ ـ ـ ــدر ع ـ ـ ـ ــن مـ ـكـ ـت ــب
نتنياهو ،في أعقاب جلسة املجلس
الـ ـ ــوزاري املـصـغــر ل ـل ـشــؤون األمـنـيــة
والسياسية ،التي خصصت لبحث
الــرد املناسب على تفاهمات لــوزان،
أك ــد نـتـنـيــاهــو أن الـ ـ ــوزراء األع ـضــاء
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري املـ ـ ـصـ ـ ـغ ـ ــر ،إضـ ــافـ ــة
إلـ ـ ــى مـ ـس ــؤول ــي األج ـ ـه ـ ــزة األم ـن ـي ــة
والعسكرية ،أجمعوا خــال الجلسة
ع ـل ــى م ـع ــارض ـت ـه ــم الت ـ ـفـ ــاق اإلط ـ ــار
ف ــي ل ـ ـ ــوزان ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ُعـ ــد رســالــة
موجهة ل ــإدارة األميركية تحديدًا،
بأن الرفض اإلسرائيلي لالتفاق مع
إيران ال يتعلق فقط بنتنياهو وعدد
م ــن وزرائ ـ ـ ـ ــه ،ب ــل ي ـع ـبــر ع ــن إج ـم ــاع
شامل لدى اإلسرائيليني.
وأكــد نتنياهو في بيانه أن االتفاق
امل ـ ـطـ ــروح س ـي ـش ـكــل خ ـط ـرًا حـقـيـقـيــا
عـلــى املـنـطـقــة وال ـعــالــم أج ـم ــع ،وأن ــه
س ـي ـهــدد أمـ ــن إس ــرائ ـي ــل ب ــل وي ـهــدد
أصل وجودها ،الفتًا إلى أن االتفاق
لن يــؤدي إلى إغــاق أي من املنشآت
النووية اإليرانية ،ولن يدمر أيًا من
أج ـهــزة ال ـطــرد املــركــزيــة ل ــدى إي ــران،
كما أنه لن يوقف املساعي اإليرانية
لتطوير أجهزة حديثة للتخصيب.
واعتبر رئيس الحكومة اإلسرائيلية
فــي بـيــانــه ،أن االت ـف ــاق سيبقي بيد
إي ــران البنية التحتية الـنــوويــة ،في
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ــرف ــع ف ـيــه ال ـع ـقــوبــات
ال ــدول ـيــة امل ـفــروضــة عـلـيـهــا ،كـمــا أن
االتفاق يأتي في ظل إقدام إيران على
ب ـســط ن ـفــوذهــا ف ــي م ـنــاطــق واس ـعــة
م ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،وإط ــاقـ ـه ــا

التهديدات بتدمير إسرائيل.
وب ـح ـس ــب ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ف ـ ــإن االتـ ـف ــاق
املـطــروح على الطاولة سـيــؤدي إلى
إزالـ ــة ال ـق ـيــود ع ــن امل ـش ــروع ال ـنــووي
اإليــرانــي في غضون بضع سنوات،
مــا سيتيح إلي ــران إنـتــاج عــدد كبير
م ــن ال ـق ـنــابــل ال ــذري ــة ،خ ــال ف ـتــرة ال
تتجاوز عدة أشهر.
وح ـ ـ ــذر مـ ــن أن االتـ ـ ـف ـ ــاق مـ ــع إيـ ـ ــران
سيؤدي إلى تعزيز متانة االقتصاد
اإليــرانــي ،ما سيسمح لها بتصعيد
عـ ــدوان ـ ـهـ ــا وإرهـ ــاب ـ ـهـ ــا فـ ــي م ـنــاطــق
الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،ب ـ ــل ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
بأسره ،مؤكدًا أن االتفاق املطروح لن
يسد طــريــق ط ـهــران نحو الحصول
على أسلحة نــوويــة ،بــل إنــه سيشق
لها الطريق لــذلــك ،كما أنــه سيؤدي
إل ــى سـبــاق تسلح ن ــووي فــي أنـحــاء
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،وي ــزي ــد م ــن خطر
نشوب حرب مدمرة.

وف ـ ـ ـ ــي رده ع ـ ـلـ ــى كـ ـلـ ـم ــة ال ــرئـ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي ،أش ـ ــار نـتـنـيــاهــو إل ــى أن
«ه ـن ــاك م ــن ي ـع ــرض عـلـيـنــا االت ـف ــاق
ويقول إن الخيار البديل هو الحرب،
وهـ ـ ـ ــذا لـ ـي ــس ص ـح ـي ـح ــا ،إذ ي ــوج ــد
خيار ثالث وهــو الصمود وتكثيف
الـ ـضـ ـغ ــوط ع ـل ــى إي ـ ـ ـ ــران ،ح ـت ــى يـتــم
إنجاز اتفاق أفضل» .وبحسب بيان
نـتـنـيــاهــو ،ف ــإن «إي ـ ــران تـسـعــى إلــى
تــدم ـيــر إس ــرائ ـي ــل وت ــدع ــو عـلـنــا إلــى
تـحـقـيــق هـ ــذا الـ ـه ــدف .وع ـل ـي ــه ،فــأنــا
أوضح للجميع أنه ال مساومة على
وجود دولة إسرائيل ،وأنها لن تسلم
بــأي صفقة تتيح لــدولــة تسعى إلى
إبــادت ـهــا ،ح ـيــازة أو تـطــويــر الـســاح
ً
ال ـن ــووي» .وخـتــم قــائــا إن إسرائيل
«تطالب بأن يشمل أي اتفاق نهائي
م ــع إيـ ــران اع ـتــرافــا إيــران ـيــا واضـحــا
بحق إسرائيل في الوجود».
وكانت مصادر سياسية إسرائيلية

أكد نتنياهو أن االتفاق المطروح سيهدد أمن إسرائيل بل ويهدد أصل وجودها (أ ف ب)

