16

االثنين  16شباط  2015العدد 2519

العالم

تقرير

«الخارجية» تخالف نتنياهو :اتفاق طهران وواشنطن م
التشدد اإليراني إلى تنازل أميركي
مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي ّ
على النقيض من كل التهويل الذي يمارسه
بنيامين نتنياهو تحت عنوان أن اتفاقًا إيرانيًا أميركيًا
بات قاب قوسين أو أدنى ،رأت وزارة الخارجية في
الخطاب األخير للسيد علي خامنئي ،أن اتفاقًا كهذا
أبعد ما يكون عن إمكانية التحقق
يحيى دبوق
اس ـت ـب ـع ــد ت ـق ــري ــر س ـ ــري ص ـ ـ ــادر عــن
«مركز االبحاث السياسية» في وزارة
الخارجية االسرائيلية التوصل الى
ات ـفــاق إط ــار بــن إيـ ــران والـســداسـيــة
الدولية حتى نهاية شهر آذار املقبل.
واستند التقرير ،كما نقلت صحيفة
«هــآرتــس» ،في تقديره الــى الخطاب
االخير ملرشد الجمهورية االسالمية،
ورأى أنـ ـ ـ ــه ي ـ ــؤش ـ ــر الـ ـ ـ ــى أن فـ ــرص
ال ـتــوصــل ال ــى االتـ ـف ــاق ق ــد تقلصت،
وذل ــك فــي إش ــارة الــى الـخـطــاب الــذي
ألقاه السيد علي خامنئي أمام قادة
ال ـقــوة الـجــويــة االيــران ـيــة فــي الثامن
من الشهر الجاري ملناسبة انتصار
الثورة االسالمية في ايران.
وكــان خامنئي قد أعــرب خــال هذه
الكلمة عــن معارضته لــاتـفــاق على
مبادئ عامة ،حتى نهاية شهر آذار،
على أن يتم االتـفــاق على التفاصيل
حـتــى شـهــر ح ــزي ــران املـقـبــل .وطــالــب
بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق عـ ـل ــى الـ ـخـ ـط ــوط ال ـع ــام ــة
والتفاصيل في جلسة واحدة.
ولفتت «هآرتس» الى أن تقدير وزارة
الخارجية يتناقض مع تصريحات
رئـيــس الحكومة بنيامني نتنياهو
ف ــي االس ــابـ ـي ــع االخ ـ ـيـ ــرة بـ ــأن إيـ ــران
والــدول العظمى على وشك التوقيع
عـلــى ات ـفــاق إط ــار حـتــى نـهــايــة شهر
آذار.
ومـ ـم ــا ج ـ ــاء فـ ــي ال ـت ـق ــري ــر أيـ ـض ــا أن
«مــوقــف خامنئي سيضع ،بنظرنا،
ص ـع ــوب ــات أم ـ ــام األطـ ـ ـ ــراف م ــن أج ــل
التوصل إلى اتفاق» .ووصف التقرير
هــذا املــوقــف بــأنــه «يـتــاءم مــع الخط
ال ـصــارم وغـيــر امل ـســاوم ال ــذي يتبعه
الزعيم األعـلــى إلي ــران» .وأض ــاف أنه
«يـقـلــص بـشـكــل كـبـيــر حـ ّـيــز امل ـنــاورة

أعلن السفير التركي في
طهران رضا هاكان تكني
أن رئـ ـي ــس ب ـ ـ ــاده رج ــب
ط ـيــب أردوغ ـ ـ ــان سـيـقــوم
بزيارة إليران خالل شهر
آذار املقبل.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت وك ـ ــال ـ ــة أن ـ ـبـ ــاء
«فـ ــارس» عــن تـكــن قوله
إن مـ ــوعـ ــد ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة لــم
يـحــدد بالضبط ،مشيرًا
إلـ ــى أنـ ــه س ـي ـتــم خــالـهــا
عـ ـق ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـل ـج ـنــة
املـ ـشـ ـت ــرك ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا بــن
ال ـج ـم ـهــوريــة االســام ـيــة
اإليرانية وتركيا.
السيد خامنئي بعث رسالة إلى أوباما ،في األسابيع األخيرة ،ردًا على رسالة األخير في تشرين األول (األخبار)

خطاب خامنئي
يقلص بشكل كبير
ّ
حيز المناورة للرئيس
ّ
روحاني

للرئيس (اإليــرانــي حسن) روحاني،
في تقديرنا ،مقابل الــدول العظمى،
الى الحد الذي ُيقلص من احتماالت
التوقيع على اتفاق شامل».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح تـ ـق ــري ــر مـ ــركـ ــز االب ـ ـحـ ــاث
السياسية أن هــذه املــرة االولــى التي
يرفض فيها خامنئي التوجه الذي
تم االتفاق حوله بني وزراء خارجية
إي ــران وال ــدول الكبرى فــي فيينا في
نهاية تشرين الثاني املاضي .ولفت
التقرير الــى أن املــرشــد لــم يستخدم
مصطلح «ليونة بطولية».

م ــع ذل ـ ــك ،فـ ــإن تــوق ـيــت ت ـســريــب هــذا
التقرير يصعب فصله عــن السجال
الذي تشهده الساحة االسرائيلية في
ظــل الحملة االنـتـخــابـيــة ،إذ ُيـقـ ِّـوض
التقرير مـبــررات نتنياهو باإلصرار
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس
االميركي ،لجهة أنه سيؤدي الى أزمة
مع إدارة البيت االبيض من دون مبرر
فعلي ،فــي ضــوء استبعاد التوصل
الى االتفاق ،كما حذر نتنياهو أكثر
من مرة .ويمكن أن يستخدم التقرير
فــي نفي أي دور لنتنياهو فــي منع

التوصل الــى اتـفــاق ،فــي حــال تحقق
هذا السيناريو ،بعد إلقائه كلمته في
الكونغرس.
م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـجـ ــدر االش ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى أن
املــؤشــرات على وج ــود فـجــوة كبيرة
بـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ال ي ـ ـبـ ــدد امل ـ ـخـ ــاوف
االسرائيلية ،خاصة أن إدارة الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ب ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا س ـب ــق أن
قدمت تنازالت أكثر من مرة من أجل
التوصل الى اتفاق أولي ،في تشرين
ال ـثــانــي ،والـقـلــق االســرائ ـي ـلــي مــن أن
ي ــؤدي الـتـشــدد االي ــران ــي ال ــى تــراجــع

إيران

ظريف :التوصل إلى اتفاق نهائي بات ممكنًا
يـ ـح ــرص امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون اإليـ ــران ـ ـيـ ــون
على إبداء حالة من التفاؤل بإمكان
الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق حـ ـ ــول امل ـل ــف
الـنــووي ،فــي آذار املقبل ،فــي مــوازاة
ت ـص ــري ـح ــات ـه ــم الـ ــراف ـ ـضـ ــة ل ـت ـمــديــد
املفاوضات ،والتي تتماهي في هذا
السياق مع الطرف اآلخــر املفاوض،
أي مجموعة «.»1+5
فقد أعلن وزيــر الخارجية اإليراني
مـ ـحـ ـم ــد ج ـ ـ ـ ــواد ظ ـ ــري ـ ــف ،أم ـ ـ ـ ــس ،أن
الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى اتـ ـف ــاق ن ـه ــائ ــي ب ــات
م ـم ـك ـنــا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي أكـ ــد فـيــه
وزير الخارجية الصيني ،وانغ يي،
أن بالده ال ّ
تحبذ تمديد املفاوضات.
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ك ـش ـفــت صـحـيـفــة
«وول سـ ـت ــري ــت جـ ـ ــورنـ ـ ــال» عـ ــن أن
امل ــرش ــد األع ـل ــى ل ـل ـث ــورة ف ــي إي ـ ــران،
ع ـلــي خــام ـن ـئــيّ ،
رد ع ـلــى مـ ـب ــادرات
م ـ ـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــاراك
أوبــامــا ،وســط املـحــادثــات الـنــوويــة،
بــإرســال رســالــة سـ ّ
ـريــة إلـيــه .وذكــرت

تعتزم إيران خفض
أسعار النفط من أجل
زيادة قدرتها على
مجاراة السعودية

ً
ال ـص ـح ـي ـف ــة ،نـ ـق ــا ع ــن دب ـل ــوم ــاس ــي
إي ــران ــي ،أن خــامـنـئــي بـعــث بــرســالــة
إلــى أوبــامــا ،فــي األســابـيــع األخـيــرة،
ردًا على رسالة بعث بها أوباما في
تشرين األول.
وقال الدبلوماسي إن رسالة أوباما
اق ـت ــرح ــت إمـ ـك ــان تـ ـع ــاون ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة وإي ـ ـ ــران ف ــي ق ـت ــال تـنـظـيــم
«الدولة اإلسالمية »،إذا تم التوصل
إلـ ــى اتـ ـف ــاق نـ ـ ــووي ،م ـض ـي ـفــا أن ّ
رد
خــام ـن ـئــي جـ ــاء «م ـح ـت ــرم ــا» ،ل ـكــن ال
يتضمن ّ
أي التزام.
وذكر مسؤولون أميركيون حاليون،
ّ
اطـلـعــوا عـلــى الــرســالــة ،أن خامنئي
أش ـ ــار ف ــي رس ــال ـت ــه إلـ ــى ان ـت ـهــاكــات
ارت ـك ـب ـت ـهــا الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ضــد
الـ ـشـ ـع ــب اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
الستني املاضية.
وفـ ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ــع نـظـيــره
الصيني ،قــال ظــريــف« :لـيــس لدينا
أي مشكلة إلثـبــات حقيقة أن إيــران

ال ت ـنــوي اس ـت ـخ ــدام ال ـطــاقــة الــذريــة
ألغراض غير سلمية» ،مضيفًا «إننا
عـلــى أت ــم االس ـت ـعــداد إلب ــداء املــرونــة
فــي املـفــاوضــات لجلب ثقة األطــراف
األخرى».
ورأى وزي ــر الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي أن
«الدول  1+5باتت تدرك أن العقوبات
االقتصادية ضد إيــران غير مجدية
وال تجلب املنفعة ألي طرف».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـص ـي ـن ــي ،وان ـ ـ ــغ ي ـ ــي ،إن ب ـ ـ ــاده ال
تـ ـح ـ ّـب ــذ تـ ـم ــدي ــد امل ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات م ــرة
جــديــدة بــن إي ــران وال ـقــوى الكبرى،
بشأن برنامجها الـنــووي .وأوضــح
وانغ يي أنه ّ
«تم تمديد املفاوضات
مــرتــن ،ونــأمــل أال يحصل ذلــك مــرة
ثـ ــال ـ ـثـ ــة» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
شـ ـه ــدت ت ـق ــدم ــا إي ـج ــاب ـي ــا ،ول ـك ـن ـهــا
أصـبـحــت أك ـثــر صـعــوبــة وتـعـقـيـدًا».
ورأى وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـص ـي ـنــي
أن ع ـل ــى «األطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى

ال ـق ـض ــاي ــا ذات امل ـص ــال ــح امل ـش ـتــركــة
وحــذف كافة العقبات» ،مشيرًا إلى
«ال ـف ــرص ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة» لــوضــع حـ ّـد
ألزمة دبلوماسية مستمرة منذ عقد
من الزمن.
في سياق آخر ،أعلن مدير العالقات
الــدولـيــة فــي شــركــة الـنـفــط الوطنية
اإليرانية ،سيد محسن كمسري ،أن
ب ــاده تـعـتــزم خـفــض أس ـعــار النفط
ال ـ ــذي ت ـن ـت ـجــه ،ف ــي م ـس ـعــى ل ــزي ــادة
ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى م ـ ـجـ ــاراة ال ـس ـعــوديــة
وبـقـيــة منافسيها فــي س ــوق النفط
اآلس ـيــويــة .وبـحـســب وكــالــة األن ـبــاء
اإليرانية الرسمية ،فقد قال كمسري
األسعار
إن بــاده تتجه إلى خفض ّ
كما فعلت السعودية التي خفضت
ّ
املصدر إلى األســواق
أسعار نفطها
اآلس ـيــويــة ،مضيفًا أن ــه «بالنتيجة
عـلـيـنــا أن ن ـن ــاف ــس ،وإي ـ ـ ــران تـعـتــزم
خفض أسعار النفط».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

