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آفاق إيرانية

ثمة من يبحث عن مطرقة:
الدروس املغلوطة بني إيران وكوريا الشاملية

الغريب أن هذا حيدث يف ذات الوقت الذي حترص فيه كل 
من إدارة دونالد ترامب واحلكومة اإلرسائيلية عىل الربط بني 
والتعامل  البلدين  شيطنة  إطار  ضمن  وإيران  الشاملية  كوريا 

معهام كدولتني مارقتني.
البحث  عىل  حريصون  أبيب  وتل  واشنطن  يف  قليلون 
النووية بني  األزمة  إجابة حقيقية لسؤال: كيف وصلت  عن 
الذي  اخلطر«  »خط  إىل  الشاملية  وكوريا  املتحدة  الواليات 
باستخالص  مكرتثون  أيضًا  وقليلون  اآلن؟  إليه  وصلت 
الدروس املستفادة لتجنب الوصول باألزمة النووية مع إيران 

إىل ما وصلت إليه األزمة مع كوريا الشاملية.
من بني هؤالء القالئل جيفري لويس الباحث املتخصص 
يف  األمهية  شديد  مقااًل  نرش  الذي  الدولية  العالقات  يف 
صحيفة »واشنطن بوست« )2017/9/22( خلص فيه إىل 
نتيجة شديدة اخلطورة تقول أن »هناك من يبحث عن مطرقة 
لتهشيم أي فرصة للتوصل إىل حل لألزمة النووية مع إيران 

دون  حيول  أكثر،  بدقة  أو  القنبلة،  إيران  امتالك  دون  حيول 
إرغام إيران عىل أن تتحول إىل دولة نووية عسكريًا عىل نحو 
ما فعلت كوريا الشاملية«. هذا يعني أن هناك إما جهل أو سوء 
نوايا متعمدة من جانب مجاعات معينة حريصة عىل التصعيد 
الذي  اخلطر«  »حافة  إىل  للوصول  األزمة  وتنشيط  إيران  مع 
يضطر إيران كام اضطر كوريا الشاملية لسلوك خيار التصعيد 
»امتالك  أن  مفادها  إسرتاتيجية  قناعة  إىل  والوصول  والعناد 
عىل  القادرة  الباليستية  الصواريخ  وامتالك  النووية  القنبلة 
محل رءوس نووية إىل حيث تريد القيادة الثورية بات مسألة 
الروسية  اإلعالم  وكالة  نقلت  ما  نحو  عىل  موت«  أو  حياة 
قوله  كبري  شاميل  كوري  دبلومايس  عن   )2017/10/20(
أن بالده ال تعتزم إجراء أي حمادثات مع الواليات املتحدة يف 
شأن برناجمها النووي مؤكدًا أن حيازة أسلحة نووية »مسألة 
الواليات  »عىل  وأن  يانج«،  لبيونج  بالنسبة  موت  أو  حياة 
ذلك  جاء  النووي«.  الشاملية  كوريا  وضع  تتقبل  أن  املتحدة 
عىل لسان مدير عام قسم أمريكا الشاملية يف وزارة اخلارجية 

االندفاع املحموم يف إدارة األزمة املتجددة حول االتفاق النووي املوقع مع إيران من جانب جمموعة دول »5+1« عام 2015 
يكشف عن حقيقة مهمة وهي أن اإلدارة األمريكية اجلديدة للرئيس دونالد ترامب تسلك، سواء باختيارها أم بتوريط متعمد 
من جانب إرسائيل، الطريق اخلاطئ الذي سلكته إدارة الرئيس األسبق جورج دبليو بوش مع األزمة النووية لكوريا الشاملية. 

د. حممد السعيد إدريس
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الكورية الشاملية تشوي سون هوي يف مؤمتر عقد يف موسكو 
وكالة  ملدير  ترصحيات  أعقاب  يف  النووي  االنتشار  ملنع 
االستخبارات املركزية األمريكية )يس.آي.إيه( مايك بومبيو 
قال فيها )2017/10/19( أن الواليات املتحدة »جيب أن 
تترصف كام لو أن النظام الكوري الشاميل عىل وشك احلصول 
وأن  أمريكية،  أهداف  رضب  عىل  قادر  نووي  صاروخ  عىل 
تتأكد من قدرهتا عىل منع ذلك«، وزاد بومبيو عىل ذلك القول 
الشاملية  كوريا  منع  عىل  مصمم  ترامب  دونالد  »الرئيس  بأن 

من بلوغ أهدافها«.
هذا هو التصعيد األمريكي الذي كان يعنيه جيفري لويس 
يف مقالته املشار إليها من خالل حتليل التجربة التارخيية إلدارة 
عام  من  ابتداًء  الشاملية  كوريا  مع  النووية  األزمة  واشنطن 
ذكرناه  الذي  املهم  االستنتاج  إىل  فيها  وصل  والتي   ،2002
»حافة  إىل  الشاملية  كوريا  يدفع  من  ثمة  هناك  كان  أنه  وهو 
اخلطر«، حتى وصلت األمور إىل ما وصلت إليه اآلن األمر 

الذي يمكن أن يتكرر حرفيًا مع إيران.

حدود املشاهبة بني بيونج يانج وطهران
االتفاق  بني  التطابق  حد  إىل  مشاهبة  لويس  جيفري  يرى 
الشاملية عام  إليه واشنطن مع كوريا  الذي توصلت  النووي 
1994 وبني االتفاق النووي الذي توصلت إليه جمموعة دول 
»5+1« مع إيران عام 2015، كام يرى مشاهبة إىل حد التطابق 
بني إفشال إدارة جورج بوش عام 2002 االتفاق النووي مع 
إلفشال  آلن  ترامب  دونالد  إدارة  سعي  وبني  الشاملية  كوريا 

االتفاق النووي املوقع مع إيران.
الربنامج  حال  هو  كام  الشاملية،  لكوريا  النووي  فالربنامج 
النووي اإليراين »ضبط قبل اشتداد عوده«، أي قبل أن تكتمل 
النووية لكل من بيونج يانج وطهران، مما اضطر كاًل  القدرة 
منهام إىل الدخول يف مفاوضات دولية أدت إىل جتميد الربنامج 
اتفاق إطار مع واشنطن عقد يف  الشاميل يف  الكوري  النووي 
جنيف عام 1994 بعد عامني فحسب من اندالع األزمة بني 
النووية  القدرات  حول  الشاملية  وكوريا  املتحدة  الواليات 
اتفاق  إبرام  إىل  إيران  اضطرت  وكذلك  لألخرية.  املكتشفة 
حول برناجمها النووي يف فيينا مع دول جمموعة »5+1« عام 

2015، ولكن بعد 13 عامًا من املفاوضات املرهقة.
املشاهبة مل تقترص عىل ذلك فقط بل امتدت أيضًا إىل حمتوى 
االتفاقني اللذين تم التوصل إليهام، حيث تضمن كل من هذين 
الدولية  والعقوبات  العزلة  رفع  مثل  متشاهبة  بنودًا  االتفاقني 
املفروضة مقابل وقف دوران الربنامج النووي وجتميد أنشطته 
كام  يانج  بيونج  من  الدويل، وحصلت كل  بالتفتيش  والقبول 
سلمي  نووي  برنامج  امتالك  فرصة  عىل  طهران  حصلت 

يانج،  بيونج  مع  وحدث  حُمكم.  دويل  إرشاف  حتت  باملقابل 
عقب توقيع هذا االتفاق مع ما حيدث اآلن من ضغوط وتشويه 
مع طهران ضمن محلة قاسية استهدفت إسقاط االتفاقني، حتت 
حقوق  قضايا  وتفجري  االتفاق،  بروح  االلتزام  عدم  مزاعم 
اإلنسان التي تنتهك، واهتامات بوجود أنشطة نووية رسية حتت 
األرض يف البلدين، وفتح ملف إنتاج صواريخ باليستية، رغم 
أن هذا امللف مل يرد ضمن االتفاق النووي املوقع مع كل من 

كوريا الشاملية وإيران من قريب أو من بعيد.
حلل  كلينتون  بيل  الرئيس  إدارة  من  حماوالت  هناك  كانت 
ألزمة الصواريخ الباليستية مع كوريا الشاملية، لكن انتخابات 
الرئاسة األمريكية عام 2000 مجدت هذا املسعى، وعندما اجته 
املفاوضات  تلك  ملواصلة  دبليو بوش  اجلديد جورج  الرئيس 
التي كان قد بدأهتا إدارة بيل كلينتون مع كوريا الشاملية كانت 
املعلومات قد أخذت ترتاكم من جانب األجهزة االستخباراتية 
من  خطرة  مرحلة  إىل  بالوصول  الشاملية  كوريا  تتهم  التي 
عام  املوقع  االتفاق  خارج  من  لليورانيوم  الرسي  التخصيب 
1994، وانتهز معارضو االتفاق من صقور احلزب اجلمهوري 
لإلطاحة به، عندها قال جون بولتون )يميني صهيوين( وقت 
أن كان مساعدًا لوزير اخلارجية األمريكية قولته الشهرية: »هذه 
مع  اإلطار  اتفاق  لتهشيم  عنها  أبحث  التي كنت  املطرقة  هي 
كوريا الشاملية«، وكان ما كان، فعقب إلغاء اتفاق اإلطار مع 
الرئيس األسبق جورج دبليو  كوريا الشاملية من جانب إدارة 
بوش استأنفت كوريا الشاملية جتارهبا الصاروخية طويلة املدى 
كلينتون،  بيل  إدارة  مع  مفاوضاهتا  يف  مجدهتا  قد  كانت  التي 
كوريا  مع  التفاوض  جيدد  أن  بوش  جورج  حاول  وعندما 
هبا  قذفت  قد  املتاحة  الفرصة  كانت  كبرية  بإغراءات  الشاملية 
الشاميل  الكوري  النووي  السالح  نزع  فرص  وبدأت  الرياح، 
تضيق وتتبدد، ومل يدرك هؤالء حقيقة أن كوريا الشاملية كانت 
مقابل  بعد  ينجز  مل  نووي  مرشوع  ملقايضة  ومستعدة  راغبة 
حتسني العالقات مع أمريكا والعامل، ولكن بعد نجاح جتربتها 
رفضه  أن  سبق  بام  تقبل  أن  مستحياًل  أضحى  األوىل  النووية 
الرئيس  يريد  ال  الذي  املهم  الدرس  هو  وهذا  األمريكيون، 
اجلمهوريني  الكونجرس  وصقور  ترامب  دونالد  األمريكي 
كام ال يريد بنيامني نتنياهو رئيس احلكومة اإلرسائيلية وصقور 
األزمة  إدارة  يف  يفهموه  أن  حكومته  يف  واملتشددين  الليكود 

النووية مع إيران.

الدفع بإيران إىل اخليار الكوري الشاميل
ما حيدث اآلن مع إيران يكاد يكون إرصار عىل فرض اخليار 
إللغاء  تدفع  جهود  خالل  من  طهران  عىل  الشاميل  الكوري 
االتفاق النووي املوقع معها وتشديد العقوبات مع تنوعها يف 
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هنائيًا  للتخيل  اإليراين  القرار  صانع  عىل  خناق  تضييق  عملية 
اإلسرتاتيجية  قدراته  عن  بل  النووي  اخليار  عن  فقط  ليس 
الدور  حمارصة  إىل  إضافة  باألخص  والصاروخية  العسكرية 
عن  البديلة  اإليرانية  للسياسة  تدبر  دون  إقليميًا  اإليراين 
االستسالم وهي تصعيد املواجهة وربام األخذ برد فعل املرشد 
األعىل للجمهورية اإلسالمية اإليرانية السيد عىل خامنئي عىل 

هتديدات الرئيس ترامب بتحويل االتفاق إىل »فتات«.
فبعد ترقب دام شهر تقريبًا أعلن الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب ظهر اجلمعة )2017/10/13( ما وعد به يف خطابه 
فقد  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  أمام  إيران  ضد  الناري 
ليس  إيران(  )مع  النووي  »االتفاق  أن  فيه  قال  خطابًا  ألقى 
التصديق  ورفض  األمريكي«،  القومي  األمن  مصلحة  يف 
يف  الكرة  ألقى  وإنام  منه،  ينسحب  مل  لكنه  االتفاق،  عىل 
ملعب الكونجرس األمريكي للقيام خالل 60 يومًا بمعاجلة 
تراها واشنطن واردة يف االتفاق، وبخاصة ما  التي  الثغرات 
يتعلق بقدرة إيران بعد 8 سنوات من اآلن عىل استئناف جزء 
ضد  األمريكية  بالعقوبات  يتعلق  وما  النووي،  برناجمها  من 
إيران التي كان قد تم تصديقها. وهدد ترامب بأنه » يف حال 
قرار  إىل  احللفاء  مع  واملشاورات  الكونجرس  توصل  عدم 
حول معاجلة الثغرات يف االتفاق فإن الصفقة )االتفاق( سيتم 
إلغاؤها«. وأشار ترامب إىل أن زعامء جمليس النواب والشيوخ 
يصوغون ترشيعًا لتمرير قانون مراجعة االتفاق النووي ملنع 
وجعل  للقارات،  عابرة  باليستية  صواريخ  تطوير  من  إيران 

القيود املفروضة عىل النشاط النووي اإليراين صارمة.
مل يكتف ترامب بذلك ولكنه اختذ قرارات ومواقف أخرى 

أكثر تشددًا أبرزها:
إعالن إسرتاتيجية مواجهة شاملة ضد إيران تتضمن . 1

أربعة عنارص: أوهلا، العمل مع احللفاء ملواجهة نشاط 
اإلرهاب  ودعم  اإلقليمي  لالستقرار  املزعزع  إيران 
إضافية  عقوبات  فرض  ثانيها،  األوسط.  الرشق  يف 
ثالثها،  اإلرهاب.  متويل  عن  اإليراين  النظام  لعرقلة 
الصاروخية  لتجارهبا  إيران  عىل  عقوبات  فرض 
الباليسيتة واألسلحة التي هتدد جرياهنا وهتدد التجارة 
اختاذ  من  إيران  منع  رابعها،  املالحة.  وحرية  العاملية 

مسار للحصول عىل سالح نووي.
فرض عقوبات عىل “احلرس الثوري” اإليراين، ووضع . 2

دعمه  بسبب  األمريكية  العقوبات  قائمة  عىل  قادته 
لإلرهاب، وتطبيق العقوبات عىل كل أذرعه التابعة.

االتفاق . 3 )خارج  إيران  عىل  جديدة  عقوبات  فرض 
وكل  الباليستية  الصواريخ  جتارب  عىل  ردًا  النووي( 

األنشطة اهلدامة. وفور انتهاء ترامب من خطابه أعلنت 
وزارة اخلزانة األمريكية فرض عقوبات عىل “احلرس 
الثوري” وقال ستيف منوشن وزير اخلزانة األمريكي 
تصبح  أن  يف  حموريًا  دورًا  لعب  الثوري  “احلرس  أن 

إيران الدولة الراعية األوىل لإلرهاب يف العامل”.
هذه  بني  الربط  عىل  حريصًا  كان  ترامب  أن  هنا  امللفت 
اإلجراءات والقرارات وبني تأكيده عىل أن إيران “تتعامل مع 
كوريا الشاملية، وأنه كلام طال أمد انتظار مواجهة التهديدات، 
أكثر  التهديدات  أصبحت  الشاملية،  كوريا  مع  حدث  كام 
رص عىل امليض يف القراءة اخلاطئة  خطرًا”، ما يعني أن ترامب ٌمُ
للتجربة الفاشلة واملريرة مع كوريا الشاملية التي ترى أن املزيد 
جتربة  تكرار  دون  سيحول  الذي  هو  إيران  عىل  الضغط  من 
وليس  الشاميل  الكوري  النووي  الربنامج  وقف  يف  الفشل 
العكس، وهذا ما أعادت تأكيده املندوبة األمريكية يف جملس 
األمن،  ملجلس  جلسة  خالل  دعت،  التي  هاييل  نيكي  األمن 
إىل حماسبة إيران عىل انتهاكها لقرارات جملس األمن ال تتعلق 
صواريخ  إلطالقها  أيضًا  ولكن  النووي،  باالتفاق  حرصًا 
لبنان واليمن، وجتاهل اجلنرال  باليستية، وإرساهلا أسلحة إىل 
قاسم سليامين قائد “فيلق القدس” التابع لـ “احلرس الثوري” 
حظر سفر مفروضًا عليه بموجب قرارات دولية، واعتربت أن 
دعمها  خالل  من  األمن  بمجلس  “التالعب  تواصل  طهران 
اإلرهاب ورفضها إخضاع مواقعها العسكرية لتفتيش الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وحذرت من أن “استمرار التغايض عن 

انتهاكها سيضعنا أمام كوريا شاملية أخرى”.
التصعيد  إال  ينافسه  إيران ال  التصعيد األمريكي ضد  هذا 
األمريكي  الرئيس  نتنياهو يف  بنيامني  يرى  اإلرسائييل، حيث 
املريرة  جتربته  بعد  يتمناها  كان  التي  فرصته  ترامب  دونالد 
لضغوط  يستجب  مل  الذي  أوباما  باراك  السابق  الرئيس  مع 
للملف  بإعطاء كل األولوية  نتنياهو عىل مدى ثامين سنوات 
أن  باعتبار  الفلسطيني  امللف  حساب  عىل  اإليراين  النووي 
إيران هي مصدر اخلطر والتهديد لألمن واالستقرار اإلقليم 
وليس النزاع الفلسطيني- اإلرسائييل، كام مل يستجب لضغوط 
نتنياهو التي كانت تستهدف منع أو عىل األقل عرقلة التوصل 
إىل اتفاق مع إيران حول برناجمها النووي وكان يرجح احلل 
العسكري لتدمري القدرات النووية اإليرانية ومنع إيران هنائيًا 

من امتالك أية قدرات نووية عسكرية أو مدنية.
وإعالنه  االنتخابية  ترامب  محلة  يتابع  كان  الذي  نتنياهو 
إيران” يف حال فوزه  النووي مع  االتفاق  بـ”متزيق  نواياه  عن 
بالرئاسة عمل منذ وصول ترامب إىل البيت األبيض عىل جعل 
النووي اإليراين بشكل خاص واخلطر اإليراين بشكل  اخلطر 
عام أهم ملفات ترامب، ويف زيارته األخرية لنيويورك حلضور 
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العامة لألمم املتحدة حتدث اإلرسائيليون  اجتامعات اجلمعية 
اإليرانية  اخلروقات  من  كبرية  جمموعة  تتضمن  قائمة  عن 
لالتفاق النووي لتقديمها للرئيس األمريكي حال لقائه معه، 
طهران  من  واشنطن  موقف  تشديد  برضورة  إلقناعه  وذلك 
معلومات  اخلروقات  هذه  بني  من  االتفاق.  بخرق  واهتامها 
حول منشآت مل ترصح عنها إيران يف مرشوعها النووي والتي 
ممنوعة  وتطوير  بحث  أعامل  الشبهات،  حسب  فيها،  جتري 
تقم  مل  املنشآت،  تلك  كل  ويف  العسكري،  النووي  املجال  يف 
رفض  بسبب  تفتيش،  بإجراء  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
إيران السامح بدخول املفتشني إليها، أو عدم رغبة رجال األمم 
املتحدة بالدخول يف مواجهة مع إيران. وزاد املصدر اإلرسائييل 
ال  التي  املشبوهة  باملواقع  كاملة  قائمة  “هناك  بأن  ذلك  عىل 
تسمح إيران للمفتشني بزيارهتا، وال تطبق فيها اآلليات التي 

حددها االتفاق النووي بشأن املراقبة”.
من  موقفه  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إعالن  وفور 
االتفاق النووي املوقع مع إيران يف خطابه الذي ألقاه يوم 13 
أكتوبر 2017 كان نتنياهو حريصًا عىل التعقيب بإجيابية عىل ما 
ورد يف هذا اإلعالن من مواقف تنسجم مع السياسة اإلرسائيلية 
واعترب أن إعالن ترامب “خلق فرصة لتصحيح االتفاق السئ، 

ولكبح الوحشية اإليرانية وإيقاف دعمها لإلرهاب”.
إعالن  أتاحها  التي  الفرصة  استثامر  عىل  حريصة  إرسائيل 
األمريكيني  برتويع  إيران  مع  النووي  االتفاق  ضد  ترامب 
تستهدف  واضحة  سياسة  دون  أنه  من  الدويل  واملجتمع 
استئصال القدرات النووية اإليرانية فإن إيران سوف تتحول 

عاجاًل أم آجاًل إىل “كوريا شاملية أخرى”.
“يديعوت  العسكري يف صحيفة  املعلق  الذي نرشه  املقال 
أحرونوت” إليكس فيشامن هبذا اخلصوص كان بمثابة “بالغ 
يمسك  كان  وكأنه  النووي  وبرناجمها  إيران  ضد  رسمي” 
إيران  مع  النووي  االتفاق  لتهشيم  املطارق”  بـ”عرشات 
النووي  أضعاف أضعاف مع فعل جون بولتون مع االتفاق 

الكوري الشاميل.
فقد كتب فيشامن أنه “عىل مدى سنني كانت كوريا الشاملية 
الرشيك الفاعل ومركز التطوير لصناعة الصواريخ اإليرانية. 
– 3( هي تطويعات لصواريخ )نودنج(  فصواريخ )شهاب 
الكورية الشاملية، وصواريخ )خورامشهر( التي يصل مداها 
إىل 2500 كيلومرت هي يف واقع األمر صاروخ كوري يسمى 
يتابعون  الذين  االستخبارات  خرباء  ويشري   .)10:HS(
اجلديدة  الشاملية  الكورية  والصواريخ  اإليرانية  الصواريخ 
إىل تغيريات متامثلة يف كليهام، تستهدف جعل هذه الصواريخ 
أكثر دقة، وهو دليل عىل أن القدرة الفنية لكوريا الشاملية هي 

الصواريخ،  اإليرانية يف جمال  القدرة  نسخة طبق األصل من 
والشك أنه يف املجال النووي أيضًا”.

عنها  حتدث  التي  املعلومات  يف  كانت  احلقيقة  الوشاية 
طهران  بني  النووي  املجال  يف  الوثيق  التعاون  بخصوص 
وبيونج يانج، وهو تعاون، إن كان صحيحًا، فإنه يعد جتاوزًا 
ثم  ومن  إيران  مع  املوقع  النووي  االتفاق  ورشوط  لضوابط 
يستوجب العقاب الدويل وهذا ما تريده إرسائيل وما تسعى 
إىل تأكيده خللق مربرات قوية أمام احللفاء الدوليني للواليات 
االتفاق  ضد  املتصاعد  واشنطن  موقف  لدعم  املتحدة 
النووي. فقد كتب فيشامن يقول ما نصه: “إذا ما متيز التعاون 
التكنولوجي- العلمي بني الدولتني )كوريا الشاملية وإيران( 
كوريا  من  الصواريخ  جمال  يف  العلم  بضخ  السنني  مدى  عىل 
انقلب  األخرية  اخلمس  السنوات  ففي  إيران،  إىل  الشاملية 
الشاملية  كوريا  إىل  إيران  من  يتدفقان  واملال  فالعلم  امليل: 
فحني  النووي.  املوضوع  عن  احلديث  يدور  عندما  والسيام 
أراضيها،  عىل  الرقابة  نظام  بسبب  تستطيع،  ال  إيران  تكون 
تطوير قدرات نووية عسكرية، فإهنا تفعل ذلك يف دولة مثل 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مراقبو  طرد  حيث  الشاملية،  كوريا 

الذرية منها قبل سنني”.
بالقول:  خلصها  اإلرسائييل  الكاتب  أرادها  التي  الرسالة 
إيران،  يف  الشاملية  الكورية  الصواريخ  تطوير  استمرار  “إن 
الشاميل  الكوري  النووي  املرشوع  يف  اإليراين  الدور  وكذا 
األصل  شبه  نسخة  هي  التي  الشاملية  الكورية  والقدرات 
لنتنياهو  يمكن  قوية  أوراق  كلها  اإليرانية..  القدرات  عن 
أن يمتشقها ويضعها عىل طاولة ترامب”، مشريًا إىل أنه “إذا 
كان مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحثون عن اخلرباء 
الدولية  املراقبة  املوجودة حتت  النووية  املنشآت  اإليرانيني يف 
داخل إيران وال جيدوهنم، فعليهم أن يعرفوا أهنم ليسوا هناك، 

هم يف املختربات الكورية الشاملية”.

خيارات إيران الصعبة
إيران ليست بعيدة أو مغيبة عن كل هذه الوشايات والرد 
احلاسم الذي ورد عىل لسان املرشد األعىل السيد عيل خامنئي 
األمريكي  الرئيس  هتديدات  عىل  ردًا  االتفاق”  بـ”تفتيت 
اخليارات يف  إيران مستعدة لكل  أن  بإلغائه كان حيمل معنى 
التهديد واملزيد من  ابتزاز إيران باملزيد من  حماولة لردع اجتاه 
الضغوط والعقوبات، لكن إيران تدرك يف ذات الوقت، وكام 
ورد عىل لسان وزير اخلارجية اإليراين حممد جواد ظريف أن 
التزامها باالتفاق يفوق  إيران من  “قلق دعاة احلروب أعداء 
تأكيد  عىل  حريصة  هي  لذلك  به”.  التزامها  عدم  من  قلقهم 
حسن  الرئيس  لسان  عىل  ذلك  أكدت  باالتفاق،  التزامها 
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ظريف،  جواد  حممد  اخلارجية  وزير  لسان  وعىل  روحاين، 
أي  برفض  االلتزام  هذا  ربط  عىل  أيضًا  حريصة  لكنها 
ضغوط وأي رشوط، عىل نحو ما حذر عيل أكرب واليايت كبري 
مستشاري املرشد األعىل الدول األوروبية من فرض رشوط 
جديدة عىل مواصلة تطبيق االتفاق، وقال يف مؤمتر صحفي 
القول:  “األوروبيني ال حيق هلم  بأن  التليفزيون اإليراين  نقله 
الوجود  عن  التحدث  علينا  لكن  االتفاق(  )هبذا  نقبل  إننا 
يقبلون  أهنم  “القول  أن  وقال  األوسط”.  الرشق  يف  اإليراين 
يف  اإليراين  الوجود  عىل  التفاوض  عليهم  لكن  باالتفاق، 
الباليستي اإليراين يعد بمثابة طرح رشوط  الدفاع  أو  املنطقة 
أنه  وأكد  إطالقًا”،  مقبول  غري  وهذا  االتفاق(،  تطبيق  )عىل 
“ال رشوط لالتفاق، وجيب تطبيقه عماًل بام اتفق عليه يف فيينا 

يوم 14 يوليو 2015 بني إيران وجمموعة الدول الست”.
رفض هذه الرشوط يأيت بمثابة توضيح خليار إيران بقبول 
اخلمس  الدول  مع  والعمل  باالتفاق  االلتزام  يف  االستمرار 
اخليار  هذا  كان  األمريكي.  االنسحاب  حال  يف  األخرى 
الذي أعلنته إيران فور إعالن ترامب عن موقفه من االتفاق 
مرشوطًا باستمرار دعم هذه الدول اخلمس األخرى أعضاء 
“5+1” باالتفاق كام هو دون اعتبار للموقف  جمموعة دول 

األمريكي، لكن التحدي الذي يواجه إيران اآلن هو أن هذه 
استمرار  ناحية  من  يرى  مزدوج  خيار  إىل  متيل  باتت  الدول 
أو  حوار  فتح  أخرى  ناحية  من  ويرى  باالتفاق،  العمل 
الدخول يف مفاوضات جديدة حول ما تراه واشنطن ثغرات 
يف االتفاق األول املوقع يف يوليو 2015 والذي يتسع ليشمل 
الصواريخ الباليستية اإليرانية، والسياسات اإلقليمية اإليرانية 
املرفوضة واهتامات واشنطن لطهران بدعم اإلرهاب، عندها 
األوروبية  الدول  تستجب  مل  إذا  اإليراين  الرد  سيكون  كيف 
العنجهية  من  التناغم  بـ”عدم  خامنئي  عيل  السيد  حتذير  إىل 
أوروبية  رشوط  ألية  واليايت  أكرب  عيل  ورفض  األمريكية” 

لالستمرار يف دعم االتفاق وااللتزام به؟

السؤال صعب ويطرح اخليارات الصعبة:
هل ستقبل إيران بالرشوط األوروبية واملطالب األمريكية 
أم “ستحول االتفاق إىل فتات” عىل نحو ما حذر السيد عيل 
اخليار  يف  االنخراط  أمام  نفسها  جتد  قد  وعندها  خامنئي، 
ما  نحو  عىل  متامًا  اختيارًا  وليس  اضطرارًا  الشاميل  الكوري 
حدث لكوريا الشاملية، لكن يبقى سؤال مهم آخر وهو: هل 
الشاملية  كوريا  تدفع  الذي  اخليار  هذا  تبعات  إيران  تتحمل 

أثامنه الفادحة؟


