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الحدث

إيران تربح الجولة النووية

«حداد» سياسي في إسرائيل :خضع الغرب وانتصرت
مع االعالن عن االتفاق النووي أمس في فيينا ،أقامت إسرائيل
مراسم «حداد» سياسي ،غلبت عليها ردود هستيرية وصلت الى حدّ
اتهام الواليات المتحدة ومعها بقية السداسية الدولية بالمقامرة
بمستقبل إسرائيل ،وبأن العالم بات أكثر خطرًا ّ
مما كان عليه قبل
االتفاق
محمد بدير
م ـنــذ ل ـح ـظــة اإلعـ ـ ــان ع ــن االتـ ـف ــاق في
فيينا ،ذابت الفروقات والخالفات بني
امل ـع ــارض ــة وال ـح ـكــومــة ف ــي إس ــرائ ـي ــل،
وتـ ــوالـ ــت املـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي ت ـ ـعـ ــددت فــي
الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر عـ ـ ــن م ـ ـخـ ــاوف ـ ـهـ ــا .وسـ ـ ـ ــارع
املـ ـس ــؤول ــون ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،م ــن كــافــة
أل ــوان ال ـقــوس الـسـيــاســي ،إل ــى اإلق ــرار
بـشـكــل م ـبــاشــر وغ ـي ــر م ـبــاشــر ،بفشل
االستراتيجية التي اعتمدتها الدولة
ال ـع ـب ــري ــة ف ــي م ــواج ـه ــة إيـ ـ ـ ــران .وع ـلــى
الرغم من أن الــردود اإلسرائيلية تعزز
ِّ
وتعمق من
من صورة إيران املنتصرة،
ص ــورة إســرائـيــل املـهــزومــة والـفــاشـلــة،
وت ـحــدي ـدًا قـيــادتـهــا الـسـيــاسـيــة وعلى
رأس ـ ـهـ ــا رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـن ـيــامــن
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،لـ ـ ــم تـ ـسـ ـتـ ـط ــع امل ــؤسـ ـس ــة
الـسـيــاسـيــة ب ـكــافــة أح ــزاب ـهــا وقــادت ـهــا
أن تـضـبــط ردود فـعـلـهــا ف ــي التعبير
عــن حقيقة الـفـشــل اإلســرائ ـي ـلــي ،الــذي
عكست ردود الـفـعــل عليه حقيقة أنــه
أت ــى وف ــق صـيـغــة «أس ـ ــوأ» مـ ّـمــا كــانــت
تــراهــن إســرائـيــل عليه ،خــاصــة أن هذا
االتـفــاق سيعزز من دور إيــران ومعها
مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ف ــرض
على إســرائـيــل مــروحــة مــن التساؤالت
تتصل بتداعيات االتفاق على املكانة
االستراتيجية إلســرائـيــل وعـلــى بقية
ً
حلفاء الــواليــات املتحدة ،وص ــوال إلى
مفاعيله التي طرحت عالمات استفهام
حــول فعالية مـبــادئ النظرية األمنية
اإلسرائيلية العامة.
وأعـ ـ ـل ـ ــن املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغ ــر،
بـ ــاإلج ـ ـمـ ــاع ،رفـ ـض ــه االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،م ــؤك ـدًا
أن إس ــرائ ـي ــل غ ـيــر مـلـتــزمــة بـ ــه .وات ـهــم
نـتـنـيــاهــو ال ـ ــدول الـعـظـمــى «بــاملـقــامــرة
بمستقبلنا املشترك» .وبالرغم من أنه

أعـلــن أول مــن أمــس أنــه لــم يلتزم بمنع
االتفاق مع إيــران ،لكنه عاد وأعلن بعد
جـلـســة امل ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغــر أنــه
«فعل كــل شــيء مــن أجــل منع االتـفــاق».
ّ
ورد ع ـلــى االص ـ ــوات ال ـت ــي ت ـعــالــت في
إسرائيل متهمة إيــاه بأن توتر عالقته
مــع الــرئـيــس االمـيــركــي كــانــت وراء هذا
الفشل املدوي ،مؤكدًا بأن «العالقات مع
الرئيس االميركي باراك أوباما لم تؤثر
في معالجة القضية» .وشــدد نتنياهو
على أنه سيقوم بجهوده من أجل شرح
أن هــذا االتـفــاق مليء بالعيوب وخطر
ع ـل ــى الـ ـس ــام الـ ـع ــامل ــي .وف ـ ــي ّرد عـلــى
املنطق االميركي في تبرير االتفاق ،رأى
نتنياهو أن «العالم بات أكثر خطرًا ّ
مما
كان عليه باألمس».
وت ـحــدث نتنياهو هــاتـفـيــا ،أم ــس ،مع
الــرئ ـيــس االم ـي ــرك ــي ،ف ــي مـكــاملــة أع ــرب
خاللها عــن قلق إســرائـيــل مــن االتـفــاق
النووي مع إيــران باعتباره يهدد أمن
إسرائيل وأمــن العالم كله .وقــال بيان
ص ــادر عــن مكتب رئـيــس الحكومة إن
نتنياهو ش ــدد ،فــي مكاملته الهاتفية
م ــع أوب ــام ــا ،عـلــى أن االت ـف ــاق ينطوي
على خطرين مركزيني .يتمثل الخطر
األول فــي ك ــون االت ـفــاق يسمح إلي ــران
بــالـتـسـلــح ب ـســاح ن ـ ــووي ،سـ ــواء بعد
االلـتــزام باالتفاق ،خــال  10ـ  15عامًا،
أو بخرقه قبل ذلــك املوعد .أمــا الخطر
الثاني ،بحسب البيان ،فهو يكمن في
تدفق مليارات ال ــدوالرات إلــى «ماكنة
اإلرهاب والحرب اإليرانية» التي تهدد
إسرائيل والعالم كله.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،أكـ ــد ال ـب ـي ــت االبـ ـي ــض أن
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ش ــدد عـلــى ال ـتــزام
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ب ــأم ــن إس ــرائـ ـي ــل.
وأض ـ ــاف أن وزيـ ــر ال ــدف ــاع االم ـيــركــي،
اشتون كــارتــر ،سيسافر إلــى إسرائيل

شدد نتنياهو في اتصال مع أوباما على أن االتفاق ينطوي على خطرين مركزيين (أ ف ب)

شدد أوباما
على التزام واشنطن
بأمن إسرائيل

األسبوع املقبل.
وحاول نتنياهو استغالل هذا الحدث
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ل ـت ـعــزيــز
حكومته التي تهتز مع كل نسمة ريح
داخلية ،وتوجه إلى القادة السياسيني
في إسرائيل بالقول «لقد حــان الوقت
لنبذ الـخــافــات السياسية الهامشية
وللتوحد وراء أكثر القضايا مصيرية
بالنسبة إلــى مستقبل دولــة إسرائيل
وأمنها».
م ــن جـهـتــه ،رأى وزيـ ــر األمـ ــن ،موشيه
يعلون ،أن إيران خرجت من املفاوضات

ويدها هي العليا ،متهمًا إياها بأنها
مارست «الكذب والتضليل» على دول
ال ـعــالــم .وتــوقــف يـعـلــون عـنــد خـطــورة
أن «يمنح العالم الحر الشرعية لنهج
ً
اإلرهاب بدال من محاربته بكل طريقة
ممكنة» .ووصــف االتفاق بأنه بمثابة
«مــأســاة لكل مــن يسعى للحفاظ على
النظام العاملي ولكل من يخشى تحول
إيران إلى دولة ذات أسلحة نووية».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،وص ـ ـ ــف مـ ـ ـس ـ ــؤول امل ـل ــف
ال ـن ــووي فــي إســرائ ـيــل ،ال ــوزي ــر يــوفــال
ش ـط ــاي ـن ـت ــس ،االت ـ ـفـ ــاق ب ــالـ ـق ــول «إنـ ــه

حذر وتفاؤل بـ«إيران ما بعد االتفاق»
ّ
رح ـ ـ ـبـ ـ ــت ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن دول الـ ـع ــال ــم
بالتوصل إلــى اتـفــاق حــول البرنامج
الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي .بـعـضـهــا رأى أن
االتفاق سيعيد العالقات الثنائية مع
ط ـهــران إل ــى طبيعتها ويـفـتــح الـبــاب
أم ـ ــام ت ـط ــوي ــره ــا ،ف ـي ـمــا رأى الـبـعــض
اآلخـ ــر أن ال ـح ــذر م ــن «إيـ ـ ــران م ــا بعد
االتفاق» واجب ،وأن االتفاق قد يسهل
العمل «لتغيير سلوك» طهران تجاه
القضايا اإلقليمية والدولية.
ورأى ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
بـ ــوتـ ــن ،أم ـ ـ ــس ،أن تـ ـط ــور ال ـع ــاق ــات
الروسية ـ اإليرانية لن يتأثر من اآلن
فصاعدًا «بالعوامل الخارجية» بعد
إنـ ـج ــاز االت ـ ـف ّـ ــاق .وأع ـ ـ ــرب ب ــوت ــن عــن
أمله «بأن تنفذ كافة األطراف املعنية،
وخــاصــة ال ــدول الـســت ،ال ـقــرارات التي
ً
ً
ت ــم ات ـخ ــاذه ــا ت ـن ـف ـي ـذًا كـ ــامـ ــا» ،قــائــا
إن «اإلرادة الـسـيــاسـيــة ال ـتــي أبــدتـهــا
ال ـســداس ـيــة وإي ـ ــران سـتـضـمــن تنفيذ
خ ـطــة ال ـع ـمــل ال ـطــوي ـلــة األمـ ــد تـنـفـيـذًا
ناجحًا».

ووعـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ــروسـ ــي
س ـ ـي ـ ــرغ ـ ــي الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ب ـ ـ ـ ـ ــأن روس ـ ـي ـ ــا
«س ـت ـســاهــم ف ــي خـ ـط ــوات عـمـلـيــة من
أج ــل تطبيق االتـ ـف ــاق» ،مــا مــن شأنه
أن ي ـع ـطــي دف ـع ــا إض ــاف ـي ــا لـلـعــاقــات
االق ـت ـصــاديــة بــن ب ــاده وإي ـ ــران ،ذلــك
أنــه «سيتم رفــع القيود التي فرضها
ال ـش ــرك ــاء ال ـغ ــرب ـي ــون ع ـلــى إيـ ـ ــران من
جانب واحد».
من جهته ،رأى رئيس لجنة العالقات
الخارجية في مجلس الدوما الروسي،
أل ـ ـك ـ ـسـ ــي ب ـ ــوش ـ ـك ـ ــوف ،أن مـ ـ ــن شـ ــأن
االت ـف ــاق أن «يـقـضــي تـقــريـبــا عـلــى أي
احـتـمــاالت لعمل عسكري فــي الشرق
األوس ــط» .وأب ــدى بوشكوف اعتقاده
بأن «إسرائيل لن يمكنها اإلقدام على
عمل عسكري (ضد إيــران) بــدون دعم
الواليات املتحدة األميركية» ،مضيفًا
أن «خروج إيران من مظلة العقوبات،
وعودتها إلى األســواق العاملية كقوة
ت ـجــاريــة واق ـت ـصــاديــة ،سـتـكــون لهما
انـ ـعـ ـك ــاس ــات ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى األسـ ـ ـ ــواق.

ّ
الغرب إيران على
يشجع ّ
أداء دور «بناء وشفاف»
في القضايا اإلقليمية

وقــد تكون تلك االنعكاسات إيجابية
لـبـعــض الـ ـ ــدول ،وسـلـبـيــة ألخ ـ ــرى ،ما
سـ ـي ــؤدي إلـ ــى ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي تــركـيـبــة
بـعــض الـتـحــالـفــات ال ـقــائ ـمــة» .وأش ــار
ب ــوشـ ـك ــوف إل ـ ــى أن االت ـ ـفـ ــاق ُي ـس ـقــط
الذرائع التي تتخذها دول في املنطقة
تسعى المتالك األسلحة النووية.
وإل ـ ــى ج ــان ــب روس ـ ـيـ ــا ،أعـ ــربـ ــت دول
ع ـ ــدة ع ــن أم ـل ـه ــا ب ـت ـطــويــر ال ـع ــاق ــات
االقتصادية الثنائية مــع إي ــران ،بعد
إع ــان الـتــوصــل إلــى االت ـفــاق املــذكــور.

وقــال وزيــر الخارجية التركي مولود
تشاووش أوغلو إن رفع العقوبات عن
إيــران سيعود بالنفع على االقتصاد
اإلقـلـيـمــي ،وسـيـكــون لــه أث ــره املباشر
ع ـل ــى ت ــركـ ـي ــاّ .
ورحـ ـ ـ ــب وزي ـ ـ ــر ال ـط ــاق ــة
ال ـت ــرك ــي ت ــان ــر يـ ـل ــدز ب ــال ـت ــوص ــل إل ــى
االتفاق ،مشيرًا إلى أن رفع العقوبات
ع ــن إيـ ـ ــران أمـ ــر م ـهــم لــاس ـت ـث ـمــار في
الـ ـب ــاد ،وك ــذل ــك (الن ـخ ـف ــاض) أس ـعــار
النفط .وقال وزير النفط الباكستاني،
شاهد خاقان عباسي ،إن بالده تأمل
أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى
استكمال بناء خط الغاز بني األخيرة
وباكستان ،متوقعًا أن يكون ذلك في
أيلول املقبل.
ومن جهته ،رأى الرئيس السوري بشار
االس ــد ،فــي برقية وجهها إلــى السيد
ع ـلــي خــام ـن ـئــي ،أن «ت ــوق ـي ــع االت ـف ــاق
ُيعتبر نقطة تحول كبرى فــي تاريخ
إي ــران واملنطقة والـعــالــم ،واعـتــرافــا ال
لبس فيه بسلمية البرنامج النووي
اإليراني» .وأعرب االسد عن اطمئنانه

بأن إيران «ستتابع وبزخم أكبر دعم
قضايا الشعوب العادلة والعمل من
أجـ ــل إح ـ ــال ال ـس ـلــم واالسـ ـتـ ـق ــرار في
املنطقة والعالم».
مــن جهته ،قــال متحدث بــاســم وزارة
الخارجية املصرية إنه يأمل أن يكون
ً
االتفاق «شامال ًمتكامال ،ويؤدي إلى
منع نشوب سباق للتسلح في منطقة
الشرق األوسط وإخالئها بشكل كامل
مــن جـمـيــع أسـلـحــة ال ــدم ــار الـشــامــل»،
ف ـ ــي إش ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ــاح ال ـ ـنـ ــووي
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .وفـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،نـقـلــت
«روي ـ ـتـ ــرز» ع ــن «مـ ـس ــؤول س ـع ــودي»
قــولــهّ ،أم ــس ،إن اتـفــاق إي ــران النووي
مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى ال ــدولـ ـي ــة س ـي ـك ــون يــومــا
سعيدًا للمنطقة إذا منع طـهــران من
امتالك ترسانة نووية ،لكنه سيكون
سيئًا إذا سمح لطهران بأن تعيث في
املنطقة ف ـســادًا .وأض ــاف امل ـســؤول أن
إي ــران زعــزعــت اسـتـقــرار املنطقة كلها
بأنشطتها في العراق وسوريا ولبنان
واليمن ،وأن منح طهران تنازالت في

