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ترحيب والعين على حزيران
بعد ّ
طي صفحة «االتفاق»
ّ
صبت غالبية ردود الفعل
في خانة الترتيب لما سيؤول
إليه االتفاق النهائي
المتوقع نهاية حزيران

أنشطة تخصيب اليورانيوم ولــن يتم
إغالقه ،موضحًا أن «املفاعل سيحتوي
على أكثر من ألــف جهاز طــرد مركزي،
من دون استخدام املواد النووية» ،كما
أش ــار إل ــى أن ــه «سـيـتـحــول إل ــى منشأة
ن ــووي ــة م ـت ـط ــورة م ــن خـ ــال ال ـت ـع ــاون
الدولي».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

ع ـ ّـب ــر املـ ـل ــك الـ ـسـ ـع ــودي ،س ـل ـم ــان ب ــن عـبــد
العزيز ،للرئيس األميركي ،بــاراك أوباما،
عــن األمــل فــي التوصل الــى اتـفــاق «نهائي
م ـلــزم» مــع إيـ ــران ي ــؤدي إل ــى «ت ـعــزيــز أمــن
واستقرار املنطقة» ،في وقت أكد فيه البيت
األب ـي ــض أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ل ــن تــوقــع
اتفاقًا ،بشأن برنامج إيران النووي ،يمثل
تهديدًا إلسرائيل.
وقال املتحدث باسم البيت األبيض إيريك
ش ــول ـت ــز ،ل ـل ـص ـحــاف ـيــن ع ـل ــى م ــن ط ــائ ــرة
ال ــرئ ــاس ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،إن ال ــرئ ـي ــس بـ ــاراك
أوب ــام ــا يــواصــل االت ـص ــاالت مــع مشرعني
أميركيني بشأن االتفاق املبدئي.
ع ـلــى خ ــط م ـت ـصــل ،أفـ ـ ــادت وك ــال ــة األن ـب ــاء
ً
السعودية ،بأن أوباما أجرى اتصاال هاتفيًا
بــاملـلــك يــؤكــد فـيــه الـتــوصــل مــع إيـ ــران إلــى
اتفاق إطــار بشأن ملفها الـنــووي« ،مبديًا
حــرص بــاده على السالم واالسـتـقــرار في
املنطقة» .وأضافت أن امللك ّ
عبر «عــن أمله
في أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم
ي ــؤدي إل ــى تـعــزيــز األم ــن واالس ـت ـق ــرار في
املنطقة والعالم».وكان اوباما قد أعلن في
كلمته ،مساء أول من أمــس ،أنه دعا «قادة
دول الخليج الـســت األع ـضــاء فــي مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ...م ــن أجـ ــل ب ـح ــث س ـب ــل تـعــزيــز
الـتـعــاون األم ـنــي وح ــل مختلف الـنــزاعــات
التي تسبب معاناة شديدة وعدم استقرار
في الشرق األوسط».
م ــن جـهـتـهــا ،أع ـل ـنــت سـلـطـنــة ع ـم ــان أنـهــا
«تابعت باهتمام بالغ النتائج االيجابية
الـ ـت ــي أدت» إل ـ ــى االت ـ ـف ـ ــاق ،مـ ــؤكـ ــدة ان ـهــا
«ت ـشــارك جميع ال ــدول والـشـعــوب الفرحة
ال ـغــامــرة ب ـهــذا االت ـف ــاق ال ـتــاري ـخــي» .وأكــد

بيان لــوزارة الخارجية ان االتفاق «يشكل
مرحلة اســاسـيــة ومهمة على درب اتفاق
نهائي في  30حــزيــران من شأنه أيضًا أن
يفتح مرحلة جديدة نحو مزيد من األمن
واالسـ ـتـ ـق ــرار إقـلـيـمـيــا ودول ـ ـيـ ــا» .وخـتـمــت
معبرة عن «تقديرها الكبير للدول الكبرى
وإي ــران على اإلنـجــاز التاريخي والتفاهم
واملسؤولية التي تحلوا بها».
كذلك ،أشــادت البحرين باالتفاق وأعربت
عن أملها في أن تشهد الفترة املقبلة «تغيرًا
نــوع ـيــا ف ــي ال ـس ـيــاســة اإلي ــرانـ ـي ــة بــات ـجــاه
عــدم الـتــدخــل فــي ال ـشــؤون الداخلية لــدول
املنطقة وخصوصًا دول مجلس التعاون
الخليجي» ،بحسب وكالة األنباء الرسمية.
وفيما يبدو املوقف السعودي األكثر أهمية
فــي منطقة الخليج ،إال أنــه يخفي الكثير
مــن الـقـلــق .فــالـيــوم تـ ّ
ـرحــب ،بتحفظ كبير،
بعدما كان ملكها الراحل ،عبدالله ،قد دعا
واشنطن ذات يوم إلى «قطع رأس األفعى»
بمهاجمة البرنامج النووي اإليراني.
عربيًا أيضًا ،رحبت كل من دمشق وبغداد
بــاالت ـفــاق ،وق ــد اعـتـبــرت وزارة الخارجية
ّ
ال ـســوريــة أن «هـ ــذا االت ـف ــاق اإلط ـ ــاري ومــا
س ـي ـل ـيــه م ــن خـ ـط ــوات اي ـج ــاب ـي ــة س ـي ـكــون
مساهمة أخرى من قبل (إيران) على طريق
تعزيز قيم األم ــن وال ـســام الــدولـيــن وفي
تخفيف حدة التوتر في املنطقة والعالم».
إقـلـيـمـيــا ،أش ــار وزي ــر الـخــارجـيــة الـتــركــي،
م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو ،إل ــى أن «ات ـف ــاق
ل ـ ـ ــوزان» ل ـيــس ب ـم ـس ـتــوى «إعـ ـ ــان ط ـهــران
 »2010الــذي جــرى التوصل إليه بوساطة
تركية ـ برازيلية ،ورفضته الــدول الغربية
في حينه بذريعة عدم إزالته كافة املخاوف.
وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن يصل
االتفاق النهائي ،الذي ُينتظر توقيعه قبل
نهاية حزيران املقبل ،إلى مستوى «إعالن
طهران .»2010
بـ ـ ــدوره ،ق ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـســي،
ّ
لــوران فابيوس ،إن مسألة رفــع العقوبات
تجر تسويتها تمامًا بعد»،
عن إيــران «لم ِ
مــوضـحــا أن «اإليــران ـيــن يــريــدون رف ــع كل
العقوبات دفعة واح ــدة ...لكننا نقول لهم

ي ـجــب رفـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ب ــال ـت ــدري ــج ووف ــق
تطبيقكم اللتزاماتكم ،وإذا أخللتم بها فمن
الواضح أننا سنعود إلى الوضع السابق».
أمــا وزيــر الخارجية األملــانــي ،فرانك فالتر
ّ
ش ـتــاي ـن ـمــايــر ،ف ـ ــرأى أن «مـ ــن امل ـب ـك ــر ج ـدًا
االحـ ـتـ ـف ــال» ب ــاالتـ ـف ــاق .وأضـ ـ ـ ــاف أن «ك ــل
مفاوض ...يعلم أنه ليس هناك أي ضمانة
ل ـن ـجــاح املـ ـف ــاوض ــات» ،فـي ـمــا أش ـ ــاد وزي ــر
الـحـكــومــة الـبــريـطــانــي ،دايـفـيــد كــامـيــرون،
«ب ــات ـف ــاق ص ـلــب يـقـطــع كــافــة ال ـط ــرق أم ــام
حيازة القنبلة الـنــوويــة» .من جهة أخــرى،
وصــف وزيــر الخارجية الــروســي ،سيرغي
الفروف ،فرص نجاح املفاوضات الخاصة
بالبرنامج الـنــووي اإليــرانــي بأنها جيدة
جـ ـدًا .وقـ ــال« :تـبـعــث النتيجة عـلــى األم ــل،

برلين :من المبكر جدًا
االحتفال ...ليس هناك أي
ضمانة للنجاح

لكن االتفاق بحد ذاته يمثل إطارًا سياسيًا
يحدد الحلول األساسية للقضايا األكثر
حـســاسـيــة» .وأوض ــح أن الـحــديــث هــو عن
قـضـيــة تـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم واألب ـح ــاث
العلمية والتصميمات والتجارب في مجال
الطاقة النووية واملسائل املتعلقة بضمان
شفافية تطبيق االت ـفــاق وتمكني الوكالة
الدولية للطاقة الذرية من اإلشراف الشامل
على هــذه العملية .وأع ــاد إلــى األذه ــان أن
االتفاق ينص على رفع كافة العقوبات عن
طهران في مقابل إقدامها على الخطوات
ال ـض ــروري ــة لـتـســويــة ال ـق ـضــايــا امل ــذك ــورة.
وأض ــاف« :إنـهــا العناصر الرئيسية التي
ي ـج ــب ت ــرج ـم ـت ـه ــا إل ـ ــى خ ـ ـطـ ــوات ع ـم ـل ـيــة.
وسيركز الخبراء على ذلــك في جهودهم،
إذ عليهم تـقــديــم وثـيـقــة شــامـلــة ومفصلة
للغاية ،توضح ما يجب أن تقوم به إيران،
وك ـي ـف ـيــة رف ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ع ـن ـهــا ق ـب ــل 30
حزيران القادم».
وأع ـل ــن نــائــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي،
سيرغي ريابكوف ،أن شركة «روس آتوم»
م ـس ـت ـعــدة ل ـت ــوري ــد الـ ــوقـ ــود ال ـ ـنـ ــووي إلــى
إي ــران وسـحــب الــوقــود املستنفد مــن كافة
املفاعيل اإليرانية التي شاركت روسيا في
تشييدها.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

أكدت واشنطن أنها لن توقع اتفاقًا يمثل تهديدًا إلسرائيل (أ ف ب)

ّ
موجبات اتفاق الحل النهائي
رفيعة قد أشارت لصحيفة «هآرتس»
أم ـ ــس ،إلـ ــى أن «ال ـت ـفــاه ـمــات املـبــرمــة
م ــع اإلي ــرانـ ـي ــن ه ــي خ ـط ــأ تــاري ـخــي
وستؤدي إلــى اتفاق سيئ وخطير».
وبحسب كالمهم ،فــإن «اتفاق اإلطــار
يـمـنــح ال ـشــرع ـيــة ال ــدول ـي ــة لـلـبــرنــامــج
ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،ال ــذي يـهــدف فقط
إلى إنتاج قنبلة نووية».
وأشارت «هآرتس» إلى أن املسؤولني
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ه ــاجـ ـم ــوا الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة وال ـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـم ــس األخ ـ ــرى
الشريكة في تفاهمات لوزان ،واصفني
الـصـفـقــة بــأنـهــا م ـجــرد «ت ــراج ــع أمــام
اإلمــاءات اإليرانية» وأنها لن تؤدي
إل ــى بــرنــامــج نـ ــووي سـلـمــي ،ب ــل إلــى
أهداف عسكرية .وبحسب املسؤولني،
ف ــإن ــه يـ ـج ــب أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك بــديــل
لــاتـفــاق الـحــالــي ،ولـيــس بــالـضــرورة
ح ــرب ــا ،ب ــل اتـ ـف ــاق آخـ ــر ي ـف ـكــك الـبـنــى
التحتية للبرنامج النووي اإليراني،
ويطالبها بوقف عدوانها وإرهابها
في املنطقة والعالم.
وأشـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى أن املـكــاملــة
ال ـه ــات ـف ـي ــة ب ــن أوبـ ــامـ ــا ون ـت ـن ـيــاهــو،
الـتــي ج ــاءت فــي أع ـقــاب الكلمة التي
ألقاها الرئيس األميركي بعد أقل من
ســاعــة عـلــى إع ــان تـفــاهـمــات ل ــوزان،
كانت صعبة وقاسية ج ـدًا ،إذ أعــرب
نتنياهو عن معارضة شديدة التفاق
اإلطــار مع اإليرانيني ،واعتبره خطرًا
ي ـه ــدد إس ــرائ ـي ــل وامل ـن ـط ـقــة وال ـع ــال ــم،
مستشهدًا بكالم صــدر فــي األسبوع
املاضي عن أحد الجنراالت اإليرانيني،
ق ــال فـيــه إن «ال ـق ـضــاء عـلــى إســرائـيــل
ً
ليس قابال للتفاوض».

طهران ــ حسن حيدر
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات عـ ـ ــديـ ـ ــدة سـ ـيـ ـشـ ـه ــده ــا اإلعـ ـ ـ ــان
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،فـ ـخ ــال ال ـس ـن ــوات
امل ــاض ـي ــة ،ك ــان ــت ه ـن ــاك م ـعــاي ـيــر واض ـحــة
ل ـل ـح ـكــم ع ـل ــى الـ ـتـ ـف ــاوض ون ـت ــائ ـج ــه .ه ــذا
املوضوع يفتح الباب أمام وضع الئحة من
املعايير ،يتم من خاللها تقويم أي اتفاق
ن ــووي مــن وجـهــة نـظــر إيــران ـيــة .وبحسب
املتخصصني في الشأن النووي اإليراني،
فإن هذه املعايير ستكون الحكم في تقويم
أي اتفاق نووي محتمل.
ً
أوال ـ املـبـنــى الـ ــذي وض ـعــت عـلــى أســاســه
سطور اإلعالن أو االتفاق النووي ،في حال
ّ
التوصل إلى حل نهائي ،ما يعني العودة
إلى القانون الــذي سيكون الحكم واملرجع
ألي تفسير في االتفاقية .وفي هذا اإلطار،
مــن املـفـتــرض أن تـكــون مـعــاهــدة ال ـحـ ّـد من
االن ـت ـش ــار الـ ـن ــووي ه ــي امل ـب ـنــى الـقــانــونــي
لتأمني الـحــق اإليــرانــي ومرجعًا أساسيًا
لضمان هــذه الحقوق ،عبر ما تنص عليه
هذه املعاهدة املوقعة من قبل الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
ثانيًا ـ التعادل بني ما ستقدمه إيــران على
طــاولــة البحث ومــا ستحصل عليه ،وهل
قـ ّـدمــت مــا هــو عـلــى مـسـتــوى األمـ ــور التي
سـتـحـصــل عـلـيـهــا؟ ه ــل المـ ــس ال ـت ـفــاوض
الخطوط الحمراء لدى الطرفني؟ هذا األمر
يعني أن تقويم االتفاق إيرانيًا سيكون عبر
التوازن بني ما ّقدم و ما تم الحصول عليه.
ثــال ـثــا ـ ال ـض ـمــانــات ال ـت ــي س ـت ـطــرح وع ــدم
اإلخ ــال بها وآل ـيــة تنفيذها ،وخصوصًا
مــن الـجــانــب الـغــربــي واألم ـيــركــي ،ستكون
مـســألــة بــالـغــة األه ـم ـيــة ،يـضــاف إلـيـهــا من
س ـي ـحــاســب الـ ـط ــرف اآلخ ـ ــر ف ــي حـ ــال عــدم

ال ـتــزامــه بـتـعـ ّـهــداتــه ،حـيــث يـجــب أن تكون
بـنــود االت ـفــاق صريحة ومـضـمــونــة ،األمــر
الذي يمهد للخطوات التالية.
رابعًا ـ الــوضــوح في التعابير املستخدمة
وع ــدم وج ــود ثـغــر لـغــويــة تـسـمــح للطرف
املـ ـق ــاب ــل ب ـت ــأوي ـل ـه ــا وت ـف ـس ـي ــره ــا ب ـخــاف
م ــا ت ــم االتـ ـف ــاق ع ـل ـيــه .ولـ ـه ــذا ،ك ــان وج ــود
متخصصني لغويني ضروريًا على طاولة
امل ـب ــاح ـث ــات ،ل ــدراس ــة ال ـب ـن ــود كـلـمــة كلمة
لضمان تطبيقها حرفيًا.
خامسًا ـ الخطوط الحمر ،من بينها موضوع
تخصيب اليورانيوم والعمل على تطوير
املـ ـش ــروع الـ ـن ــووي ،ي ـجــب أن ت ـك ــون خ ــارج
التسويات .وهنا يمكن الحكم على نجاح
االتـ ـف ــاق ب ـقــدر املـكـتـسـبــات اإلي ــران ـي ــة الـتــي
حققتها من دون املساس بالخطوط الحمر.
سادسًا ـ إمكانية العودة إلى ما قبل االتفاق.
هنا تكمن النقطة األساسية في تقويم أي
اتـفــاق وال ـق ــدرة اإليــران ـيــة بــالـعــودة ال ــى ما
قبله ،أي في حال عدم التزام الطرف اآلخر،
كــم سيستغرق مــن الــوقــت لـتـتـحـ ّـرر إي ــران
من االلتزامات التي ّ
تعهدت بها ،والعودة
باملشروع النووي إلى الوضع الحالي ،أي
إل ــى مــا قـبــل ات ـفــاق جنيف ال ـن ــووي .وهنا
تـ ـح ـ ّـدد قـيـمــة االتـ ـف ــاق ون ـج ــاح ــه ف ــي حــال
كانت البنود تسمح بالعودة السريعة إلى
األنشطة النووية إلى ما قبل االتفاق.
ً
بناء على ما تقدم ،هناك العديد من النقاط
ـ ـ بحسب معنيني خــاضــوا أكـثــر مــن عشر
جــوالت مباحثات نــوويــة ـ ـ يجب أن ّتكون
في االتفاق النهائي وأخرى يجب تجنبها.
الـنـقــاط الـتــي يـجــب أن يحويها أي اتـفــاق
لوصفه باالتفاق ّ
الجيد إيرانيًا:
 1ـ ي ـجــب أن ت ــرف ــع ك ــل ال ـع ـق ــوب ــات بشكل
ف ــوري بـعــد تــوقـيــع االت ـفــاق وال ـت ــزام إي ــران

ّ
بتعهداتها.
ّ
2ـ ضرورة أن تكون املواعيد املقررة لتنفيذ
االتـ ـف ــاق واض ـح ــة وصــري ـحــة وغ ـيــر قابلة
للتعديل.
3ـ وجوب أن يشمل االتفاق إقرارًا باستكمال
األنشطة النووية بشكل اعتيادي ،بعد نفاد
موعد االتفاقية.
4ـ يجب على االتفاق النهائي أن ّ
يقر بحق
ت ـخ ـص ـيــب الـ ـي ــورانـ ـي ــوم وإن ـ ـتـ ــاج ال ــوق ــود
النووي.
5ـ أن يتضمن االت ـفــاق بـنــودًا جــزائـيــة ،في

يجب أن ال يتضمن
االتفاق أي فقرة أو
كلمة أساسية مبهمة
ح ــال إخـ ــال ال ـســداس ـيــة الــدول ـيــة ب ــأي من
بنود االتفاق.
6ـ التأكيد على إمكانية استكمال األنشطة
ً
النووية بشكل عادي مستقبال.
7ـ ي ـج ــب أن ي ـس ـمــح االت ـ ـفـ ــاق بـتـخـصـيــب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم وال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ق ـ ــدرة مـئــة
وتسعني ألف «سو»*
8ـ أن ي ـكــون م ــا ي ـقـ ّـدمــه ال ـجــانــب اإلي ــران ــي
على مستوى مــا سيحصل عليه مــن قبل
السداسية الدولية.
إذًا ،م ــا س ـبــق ه ــو م ــا ي ـجــب أن يتضمنه
االتفاق النهائي وفق التحليل اإليراني ،أما

البنود التي يجب أال تكون في االتفاق:
1ـ يجب عــدم وضــع ش ــروط على األبـحــاث
وتطوير أجهزة الطرد املركزي وأن يعترف
بها رسميًا بشكل كامل.
2ـ أن ال ينص االتفاق على الخوض في أي
من املجاالت الدفاعية اإليرانية ،وخصوصًا
ً
الصاروخية مستقبال.
3ـ يجب أن ال ينص االت ـفــاق على خفض
الـعـمــل بـمـفــاعــل آراك لـلـمـيــاه الـثـقـيـلــة بما
يؤدي إلى تعطيله ،بعد إعادة هيكلته.
4ـ يجب أن ال تكون نسبة وحجم اليورانيوم
ّ
املخصب أقل من احتياجات البالد.
5ـ ال يمكن أن يـحــرم االت ـفــاق إي ــران مــن أي
حق تنص عليه معاهدة ّ
الحد من االنتشار
النووي.
6ـ يجب أن ال يتضمن االتـفــاق أي فقرة أو
كلمة أساسية مبهمة ّ
تفسر الحقًا خالفًا
لالتفاق.
7ـ أن ال ت ـن ــص االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ع ـل ــى ت ـحــويــل
منشأة «ف ــردو» إلــى منشأة غير تخصيب
اليورانيوم بعد نفاد مهلة السنوات العشر.
 _8يجب أن ال يربط موضوع تنفيذ البنود
غربيًا بمبدأ بـنــاء الثقة إيــرانـيــا ،بــل على
أساس التنفيذ املتزامن.
إذًا ،معايير وبنود على املفاوض اإليراني
أن يتنبه لها ،مكونات طرحها أشخاص
خارج اإلطار التفاوضي في لوزان ،ولكنهم
عملوا لـسـنــوات فــي صلب املـلــف الـنــووي،
لتبقى العبرة مــن املباحثات فــي التوصل
إلــى حل نهائي سيكون الحكم عليه ،بعد
توقيعه نهاية شهر حزيران املقبل.
* «سو» هي وحدة قياس عمل أجهزة الطرد املركزي،
كالـ«وات» والـ«فولت» ،وهي اختصار لكلمة
«SWU «Separative Work Unit

