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ّ
ترقب عربي وهستيريا في إسرائيل

إيران
ّ
سيئ ومليء بالثغرات» ،ولفت إلى أن
ّ
إسرائيل «لم تصل لهذا الولد ،وليس
َّ
لهذا الولد صلت الــدول العظمى التي
ب ــدأت امل ـفــاوضــات» .وأق ـ ّـر شطاينتس
بـ ــأن االت ـ ـفـ ــاق ي ـش ـكــل «نـ ـصـ ـرًا لـلـنـظــام
اإلسـ ــامـ ــي ف ــي إيـ ـ ــران ع ـل ــى الـ ـغ ــرب»،
مـ ــؤك ـ ـدًا أن مـ ــا س ـع ــت إلـ ـي ــه إس ــرائ ـي ــل
ه ــو «اتـ ـف ــاق تـفـكـيــك وت ــدم ـي ــر ،مـشــابــه
ل ـل ـن ـمــوذج ال ـل ـي ـبــي ،وحـيـنـئــذ ال يـعــود
هناك حاجة إلى الرقابة».
ورأى وزير الداخلية ،سيلفان شالوم،
ِّ
أن اتفاق فيينا سيمكن إيران من إنتاج
عـشــرات القنابل الـنــوويــة ،مــا سيؤدي
إلــى انـطــاق سـبــاق ن ــووي فــي املنطقة
ب ــأس ــره ــا .وأض ـ ــاف ش ــال ــوم أن الـعــالــم
«أص ـب ــح أق ــل أم ـن ــا ف ــي أع ـق ــاب تــوقـيــع
االتفاق».
أمـ ـ ـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة ،ي ـت ـس ـح ــاق
هرتسوغ ،فرأى أن ما تم في فيينا هو
«تفريط في مصالح إسرائيل» ،ولكنه
َّ
حمل مسؤولية ذلك إلى نتنياهو على
خـلـفـيــة ال ـن ــزاع الـشـخـصــي بـيـنــه وبــن
أوبــامــا .وتعهد رئـيــس املـعــارضــة بأن
ت ــؤدي امل ـعــارضــة دورهـ ــا ف ــي سياسة
الـتـحــريــض الـتــي ستتبعها الحكومة
اإلســرائـيـلـيــة مــع أع ـضــاء الـكــونـغــرس،
ب ـ ـهـ ــدف ت ــوعـ ـي ــة ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
ع ـل ــى امل ـخ ــاط ــر ال ـت ــي ي ـن ـط ــوي عـلـيـهــا
االتـفــاق بالنسبة إلــى إسرائيل ،وعلى
الــوســائــل ال ــواج ــب ات ـخــاذهــا ملــواجـهــة
هــذه املـخــاطــر .ومــن أجــل مواجهة هذا
التحدي االستراتيجي دعــا هرتسوغ
إل ــى إج ـ ــراء حـ ــوار م ــع ال ـ ــدول الـعــربـيــة
الـ ـب ــراغـ ـم ــاتـ ـي ــة ح ـ ـ ــول قـ ـض ــاي ــا األم ـ ــن
اإلق ـل ـي ـم ــي ودف ـ ـ ــع مـ ـ ـب ـ ــادرة س ـيــاس ـيــة
إسرائيلية ،في إشارة إلى السعودية.
من جهتها ،رأت نائبة وزير الخارجية
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ت ـس ـي ـبــي حــوطــوف ـي ـلــي،
أن االت ـفــاق يمثل «خـضــوعــا تاريخيًا
ل ـل ـغــرب مل ـح ــور ال ـش ــر ب ـق ـيــادة إي ـ ــران»،
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت حـ ــوطـ ــوف ـ ـي ـ ـلـ ــي أن «إي ـ ـ ـ ـ ــران
سـتــواصــل نـشــر خــايــاهــا السرطانية
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ــي ج ـم ـي ــع االتـ ـج ــاه ــات،
وستستمر في إشعال الشرق األوسط،
واألخـ ـط ــر م ــن ك ــل ذل ـ ــك ،س ـت ـقــدم عـلــى
خ ـطــوة عـمــاقــة بــات ـجــاه كــونـهــا دول ــة
حافة نووية».

االتفاق من شأنه أن يجعل الوضع في
املنطقة أكثر خطورة.
«عـلـيـنــا أن ن ـكــون يـقـظــن جـ ـدًا بـشــأن
ما ستكون عليه إيــران» ،قال الرئيس
الـ ـف ــرنـ ـس ــي فـ ــران ـ ـسـ ــوا هـ ـ ــوالنـ ـ ــد ،فــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ح ــن ّ
رح ـ ــب ب ــاالت ـف ــاق،
ودعــا طهران إلى مساعدة «التحالف
الـ ــدولـ ــي» ع ـل ــى «إن ـ ـهـ ــاء» الـ ـح ــرب فــي
ســوريــا« .اآلن سيكون إلي ــران قــدرات
أكبر على الصعيد املالي( ،بعد رفع)
ً
ال ـع ـق ــوب ــات» ،ن ـ ّـب ــه ه ــوالن ــد ،ق ــائ ــا إن
«فــرن ـســا كــانــت ح ــازم ــة جـ ـدًا ف ــي هــذه
امل ـف ــاوض ــات ...لــن تحصل إي ــران على
ال ـس ــاح الـ ـن ــووي ،وس ـن ـكــون قــادريــن
ع ـل ــى ال ـت ـح ـق ــق م ـ ّـم ــا إذا كـ ـ ــان ه ـنــاك
ت ـق ـص ـي ــر ،إذ ي ـم ـك ـن ـن ــا ال ـ ـع ـ ــودة إل ــى
العقوبات» .وأضــاف هوالند أن «دعم
إي ـ ــران لـبـعــض امل ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة
التي تزعزع استقرار الــدول (هو أمر)
غير مقبول».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

بروفايل

محمد جواد ظريف :فاتح العهد الجديد؟
ألكـثــر مــن  20شـهـرًا قــاد وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي،
محمد جواد ظريف ،فريق املفاوضني اإليرانيني خالل
املباحثات مع مجموعة « ،»1 + 5لينجح يوم أمس في
مسعاه ،فاتحًا أمام بالده آفاقًا جديدة في السياسة
الدولية.
وك ــان واضـحــا منذ تعيني ظــريــف فــي منصب وزيــر
الخارجية (آب ّ )2013أن سياسة الـبــاد الخارجية
اخ ـ ـتـ ــارت م ـن ــح ف ــرص ــة ل ـل ـحــل ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ب ـشــأن
ال ـبــرنــامــج الـ ـن ــووي .وت ـحــت ه ــذا الـسـقــف ق ــاد ظــريــف
امل ـفــاوض ــات ،بــرعــايــة مــن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة حسن
روحــانــي ،رغــم مــا كــان يحكى عــن مـعــارضــة يلقاها
هذا النهج ضمن النظام اإليراني .وقد أظهرت لقطات
ّ
صورت سرًا في أيار املاضي (بحسب رويترز) وزير
الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي وه ــو يـتـجــادل بغضب مــع نائب
وصـفــه بــأنــه «خــائــن» ،خــال جلسة برملانية مغلقة.
وفي الشهر املاضي ،حاول مجلس الشورى اإليراني
تـكـبـيــل ظ ــري ــف بــاس ـت ـصــدار ق ــان ــون ج ــدي ــد يـفــرض
شــروطــا على أي اتـفــاق ن ــووي .لكن فــي املـقــابــل ،فـ ّ
ـإن
الفريق املفاوض ـ بقيادة ظريف ـ كان ّ
يصر دومًا على
التأكيد أن تحركاته تحترم األطر التي رسمها مرشد
الجمهورية ،السيد علي خامنئي.
وبينما كــان الفـتــا خــال الـعــامــن املــاضـيــن التركيز
الــذي أواله ظريف لتلك املـفــاوضــات فــي ظــل تطورات
ً
إقليمية كانت تــزداد اشـتـعــاال ،نجح وزيــر الخارجية
اإليراني ،بكثير من الحنكة والصبر ،في الوصول إلى
فيينا قبل أيام ،ليقود عملية صوغ التفاصيل األخيرة
الخاصة باالتفاق .النجاح الدبلوماسي هناك ،واكبه
نـجــاح إعــامــي آخ ــر يـسـ ّـجــل لـظــريــف ،حــن اسـتـطــاع
جــذب اهتمام أبــرز وسائل اإلعــام الدولية من خالل
إطالالته من على شرفة الفندق الــذي كانت تقام فيه
امل ـف ــاوض ــات .وت ـك ـ ّـرس ذاك ال ـن ـجــاح بــإطــاق وســائــل
إعالمية لعبارة «الدبلوماسية الباسمة».
وع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ي ــرى تـقــريــر لــوكــالــة «روي ـت ــرز»

ّأن ظــريــف «اس ـت ـطــاع بــوجـهــه ال ـبــاســم وإت ـقــانــه اللغة
االنـكـلـيــزيــة أن يبني عــاقــة وثـيـقــة مــع الدبلوماسيني
األج ــان ــب ،وال سيما (ج ــون) كـيــري ال ــذي ي ـنــادي كل
منهما اآلخــر باسمه األول .وكــان أبعد مــا يكون عن
النبرة التصادمية التي كانت سمة مسؤولي الجمهورية
اإلسالمية» .ظريف نفسه كتب في مذكراته املنشورة
عام  2013تحت عنوان «السيد السفير»« ،ينبغي أن
تبتسم دائمًا في املساعي الدبلوماسية ...لكن على أال
تنسى أبدًا أنك تحادث عدوًا».
وعن أسلوب وزير الخارجية اإليراني في املفاوضات،
يقول جــون ليمبرت ،وهــو نائب سابق ملساعد وزير
الخارجية األمـيــركــي لـشــؤون إي ــران ،إنــه «عـنــدمــا بدأ
ظريف وفريقه املفاوضات في ّ ،2013
تغيرت األجواء

في الغرفة تمامًا» ،معتبرًا ّأن «لكيري وظريف نهجًا
مشابهًا في الدبلوماسية .ما يثير إعجابي فيهما هو
أنهما يــدركــان أهمية التحلي بالصبر .لديهما قــدرة
على اإلنصات واملثابرة وعدم االستسالم».
أمــا كريم سـجــادبــور ،املحلل فــي «مؤسسة كارنغي
للسالم الدولي» ،فيرى ّأن «ظريف هو أنجح دبلوماسي
حظيت بــه إي ــران مـنــذ ال ـث ــورة» ،مضيفًا أن ــه «الــرجــل
الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يتحدث إلى جون
كيري في يوم ،ثم إلى علي خامنئي في اليوم التالي،
ً
وأن يقنع كال منهما بأنه يشاركه وجهة نظره».
ويحاول البعض اليوم انتقاد ظريف من باب أن مسيرته
األكاديمية والسياسية كــان لها التأثير الــواضــح في
أسلوبه وفي توجهاته في الدبلوماسية ،رغم واقع أنه ال
يمكن لعامل واحد بأن يكون كافيًا للشرح.
ووزي ــر الخارجية اإليــرانــي هــو رجــل تـ ّ
ـربــى فــي كنف
عــائـلــة يـعـ ّـد أفــرادهــا مــن كـبــار تـجــار ب ــازار العاصمة
طهران ،تلقى علومه االبتدائية والثانوية في مدراس
طهران ،قبل أن يغادر البالد في سن السابعة عشرة
فــي ظ ــروف سياسية حــرجــة بالنسبة إل ـيــه ،مختارًا
متابعة الدراسة في الواليات املتحدة األميركية.
ذاك الخيار جعل مــن ظريف على اطــاع واســع على
ً
الـسـيــاســة األمـيــركـيــة ،فـضــا عــن أن ــه شـغــل منصب
سـفـيــر ل ـبــاده ل ــدى االم ــم املـتـحــدة بــن عــامــي 2002
و .2007وت ــرى املحللة س ــوزان مــالــونــي ،مــن «معهد
بروكينغز» ،أن وزيــر الخارجية اإليــرانــي «لديه قدرة
الترويج لسياسات َت َ
طرح من وجهة النظر االميركية
مـشــاكــل ،لـكــن بـطــريـقــة تجعلها مقنعة تـمــامــا ال بل
مغرية» .وظــريــف ،رغــم حيازته دكـتــوراه في القانون
الدولي من إحــدى جامعات الواليات املتحدة (دنفر)،
هو من صلب النظام االيراني« ،واألمر ليس صدفة أن
يكون بلغ منصبًا رفيعًا كهذا في مرحلة حاسمة مثل
اآلن» ،تضيف مالوني.
(األخبار)

ّ
ّ
جون كيري :هاوي الدبلوماسية المكوكية
دخــل وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ،جــون كـيــري ،تاريخ
الشرق األوسط من الباب األوسع :إنهاء الخالف املمتد
مع إيران ألكثر من عشرة أعوام ،بما يخص برنامجها
النووي بصفة خاصة ،من دون أن يعني ذلك بالتأكيد
انتهاء الصراع بني البلدين.
األكيد ّأن معرفة مدى تأثير كيري في اتخاذ القرارات
الحاسمة ،فــي مسار املـفــاوضــات مــع إي ــران ،لــن يعرف
اليوم وال حتى على املدى القريب ،لكن في املقابل ّ
فإن
خلف هـيــاري كلينتون ،على رأس وزارة الخارجية
األميركية ،منذ شباط  ،2013هو بال شك الدبلوماسي
األم ـيــركــي ال ــذي أج ــرى أكـبــر ع ــدد مــن االت ـص ــاالت مع
اإليــران ـيــن (بــاسـتـثـنــاء مـســاعــدتــه وي ـنــدي شـيــرمــان).
وك ــان مـنــذ  2012ضـمــن فــريــق الــدبـلــومــاسـيــن الــذيــن
ق ــام ــوا ب ـم ـش ــاورات ســريــة م ــع إي ـ ــران ف ــي ع ـمــان حــول
إمكانية إطالق مفاوضات بشأن ملفها النووي .ومنذ
امل ـصــاف ـحــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ب ــن ك ـيــري ون ـظ ـيــره اإلي ــران ــي،
محمد جواد ظريف ،في األمم املتحدة في أيلول ،2013
تعارف الوزيران جيدًا بعد سلسلة لقاءات ،حتى أنهما
بــاتــا يـنــاديــان بعضيهما البعض باسميهما؛ «جــون»
و»جواد».
الدبلوماسي األميركي الذي كانت «ظروف نشأته ّ
تمهد
ملستقبل سياسي ما على الطريقة األميركية :مدارس
نخبوية لطبقة معينة من العائالت ،صداقات مع أبناء
ّ
ضباط وسياسيني ورجال أعمال بارزين ،ومع صديقات
ٌ
من عائالت نافذة ،والد في السلك الدبلوماسي» (األخبار
عدد العدد  )٢٢٠٦لم يكن معروفًا لدى الــرأي العام في
الشرق األوسط قبل  ،2013برغم مواجهته جورج بوش
االبن في انتخابات الرئاسة لعام  ،2004وبرغم ترؤسه
تسلمه
لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس قبيل ّ
منصب وزير الخارجية (ولإلشارة هو أول من يتنقل
ّ
ً
بني هذين املنصبني مباشرة) .ولعل املتابعني لسياسة
الشرق األوسط يذكرون زيارات كان قد أجراها ،نهاية

العقد املــاضــي ،لدمشق حيث التقى الرئيس السوري،
بشار األسد ،قبل أن يتحول إلى رأس حربة في الصراع
الحالي.
َّ
سيسجل لـكـيــري ،يــومــاّ ،أن تسلمه وزارة الخارجية
ّ
األميركية تزامن مع تعقد صراعات السياسة الدولية
في الشرق األوســط ،كما في أوروبــا حيث كان من بني
أهم األطراف املناوئة لسياسات «عودة روسيا» للتحرك
ضمن مجال نفوذ االتحاد السوفياتي سابقًا (شرقي
أوروب ــا) .أزمــة أوكرانيا خير مثال على ذلــك ،برغم كل
م ــا يـحـكــى ع ــن ّأن ك ـيــري ك ــان ي ــواج ــه ف ــي خ ــال هــذه
األزمــة «صقورًا» ما زالت تتمتع بالنفوذ في الخارجية
األميركية.
امل ـنــاوشــات مــع روس ـيــا فــي بـعــض امل ـج ــاالت الـحـيــويــة،

تحولت إلــى تعاون محدد األطــر معها في ملف األزمــة
ال ـســوريــة (قـضـيــة امل ـخ ــزون الـكـيـمـيــائــي ال ـس ــوري في
صـيــف  ،)2013فــي ح ــراك واجـهـتــه فــي حينه كــل من
تركيا والسعودية ،بشكل رئيس .وهو مشهد ُيقال إنه
راكم أيضًا عناصر الخالف بني «دول الخليج» واإلدارة
األم ـيــرك ـيــة عـلــى خـلـفـيــة م ــا حـكــي ع ــن إعـ ــادة تعريف
واشنطن ـ أوباما لدورها الشرق أوسطي ،والتي يبدو
أنها خلصت إلى االتفاق الحالي.
فــي مـقــابــل ذاك ال ـت ـعــاون امل ـحــدد األطـ ــر ،ف ـ ّ
ـإن الـجـنــدي
األميركي في حرب فيتنام ،واملنضم الحقًا إلى حركة
«مقاتلي حــرب فييتنام املناهضني للحرب» (األخـبــار
عدد العدد  ،)٢٢٠٦ال بد وأن يشار إلى دوره مع وزير
الخارجية السعودي السابق ،سعود الفيصل ،بشأن
تثبيت أسس الحرب املزعومة على اإلرهاب بني األراضي
العراقية والـســوريــة ،فاتحًا املـجــال أمــام «دول الخليج»
ألداء دور عسكري مباشر غير معهود في دول املشرق
العربي .أدى كيري دورًا مهمًا في هذا الصدد ،في وقت
لم ينجح فيه ـ على ما يظهر ـ باإلحاطة بأدوات «العودة
التركية» إلى الشرق األوسط.
فــي الـشــرق األوس ــط أيـضــا ،تــرافــق املشهد مــع صياغة
كيري للتماهي بــن موقف إدارت ــه واملــوقــف السعودي
ب ـشــأن مـصــر فــي عـهــد عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،وســط
«إخ ـ ـف ـ ــاق» فـ ــي ال ـع ـم ــل ع ـل ــى م ـل ــف ال ـ ـصـ ــراع ال ـعــربــي
اإلسرائيلي ،وصل إلى حد ما ّروج عن نشوب خالفات
كبيرة بينه وبني حكومة دولة االحتالل.
ع ـم ــوم ــا ،ن ـجــح ك ـي ــري ـ ـ ـ ه ـ ــاوي «س ـي ــاس ــات ال ـج ــوالت
املكوكية» ـ في عدد من امللفات ،وأثبت أنه «من املدرسة
الـقــديـمــة ،وي ــرى أن دور ب ــاده يتمثل فــي كــونـهــا قــوة
مهيمنة ،ووسـيـطــا عــاملـيــا ،وفــي بعض األح ـيــان أيضًا
ت ـكــون شــرط ـيــا» (ديـ ــر شـبـيـغــل) ،لـكــن ي ـبــدو جـلـيــا ّأن
«دخوله» طهران لن يكتب لدبلوماسيته.
(األخبار)

