بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
زايرة ابيدن للشرق األوسط وامللف النووي
السؤال:
(غادر الرئيس األمريكي جو ابيدن "اليوم األربعاء" العاصمة واشنطن متوجها إىل الشرق األوسط يف زايرة رمسية تشمل
"إسرائيل" والضفة الغربية واململكة العربية السعودية ...العربية نت 2022/07/13م) .وكان اليوم السابع قد نشر يف موقعه
بتاريخ ( :2022/7/10قال الرئيس األمريكي جو ابيدن إنه سيسافر إىل الشرق األوسط األسبوع القادم لبدء فصل جديد
وواعد للدور األمريكي يف املنطقة ،)...وكانت الشرق األوسط قد نشرت يف موقعها بتاريخ ( :2022/7/5قال املتحدث ابسم
وزارة اخلارجية األمريكية نيد برايس إن إيران قدمت مرارا يف األسابيع والشهور األخرية مطالب خارج إطار االتفاق النووي املربم
عام  ...2015وقال إنه ال توجد جولة أخرى من احملاداثت املزمعة مع إيران يف الوقت احلايل وفق وكالة رويرتز لألنباء،)...
والسؤال اآلن هو :هل هذا يعين أن أمريكا قد أدارت ظهرها لالتفاق النووي؟ مث ما هو اهلدف من زايرة ابيدن يف هذا الوقت؟
وهل هلذه الزايرة عالقة ابالتفاق النووي أو أن هذه الزايرة هي ألمور أخرى؟ وهل ميكن إليران أن تصبح قوة نووية؟ وابرك هللا
فيك وبك ونصرك وفتح عليك...
اجلواب:
إن السؤال هو من جزأين :األول عن موضوع االتفاق النووي مع إيران ،والثاين عن زايرة ابيدن ،وإليك اجلواب:
أولا :التفاق النووي:
 -1إن امللف النووي اإليراين أببعاده احمللية واإلقليمية والدولية هو جزء مهم من السياسة األمريكية مع إيران ،بل ويتداخل
مع مسائل أخرى ليصبح ذا أبعاد إقليمية ودولية يف االسرتاتيجية األمريكية ،لذلك فإنك ترى أمريكا منذ توقيع االتفاق سنة
 2015والتنصل منه سنة  2018ومفاوضات العودة إليه كما حيصل اليوم ،تراها تنزاح ميينا ويسارا خبصوصه وفق ما يستجد
من معطيات يف سياستها .وإبنعام النظر يف رؤية الوالايت املتحدة االسرتاتيجية للربانمج النووي اإليراين جند أن السياسة
األمريكية هي أقرب إىل إدارة هذا امللف منها إىل حله! وهذه الرؤية األمريكية للملف النووي ال تنفصل حبال عن االسرتاتيجية
األمريكية اإلقليمية يف املنطقة اإلسالمية والدولية.
 -2إن احلقيقة املوضوعية اليت جيب اإلقرار هبا هي أن إيران ويف جل سياساهتا اخلارجية تقوم ابلتنسيق من وراء ستار مع
أمريكا وال خترج عن السياسة األمريكية ،ولعل االحتالل األمريكي للعراق سنة  2003قد كشف هذا التنسيق بشكل كبري ،إذ
كان النفوذ األمريكي واإليراين يسريان جنبا إىل جنب يف العراق ،مث إن التحالف الدويل الذي قادته أمريكا ضد تنظيم الدولة
وتدخل يف سوراي مل يقم بضرب أي من األهداف اإليرانية يف سوراي وال مليشياهتا ،فرتكتهم أمريكا حياربون الثورة يف الشام
َّ
الستئصاهلا ،وقامت أمريكا بطائراهتا بضرب الثوار يف الشام حتت ذرائع "اإلرهاب" ،وهذا أيضا ال يكون إال بني الدول املتفقة
على األدوار ،فالدوران األمريكي واإليراين كاان يهدفان للحفاظ على عميل أمريكا بشار .مث إن االحتالل األمريكي ألفغانستان

قد كشف أيضا عن التنسيق األمريكي اإليراين ،وكانت بعض التصرحيات اإليرانية تبني فضل إيران على أمريكا يف تسهيل
احتالهلا ألفغانستان!
 -3بعد هناية احلرب العراقية-اإليرانية سنة  1988وبروز العراق كقوة عسكرية كبرية أخذت إيران سنة  1989تبين
برانجمها الصاروخي والنووي للتغطية على ما يشبه خسارهتا للحرب مع العراق ،وكانت أمريكا تساعد إيران رمسيا يف األحباث
النووية منذ اخلمسينات ،وتوقفت تلك األحباث بعد ثورة اخلميين إال أنه مت إطالقها سنة  .1989ومع حتطيم اجليش األمريكي
للقوة العراقية سنة  1991-1990وإخراجه من الكويت وفرض العقوابت ومحالت التفتيش على العراق فقد خلت الساحة
إقليميا إلبراز القوة اإليرانية .وكانت السياسة األمريكية ما بعد احلرب الباردة تبحث عن عدو ومهي لتربير الوجود األمريكي يف
قواعد عسكرية عرب العامل بعد سقوط االحتاد السوفيييت ،وكانت إيران هي احلجة والذريعة ،فأصبحت أمريكا تربر الكثري من
سياساهتا ابخلطر اإليراين حىت إن روسيا قد استغربت بشدة تذرع أمريكا بنصب الدرع الصاروخية األمريكية يف دوليت بولندا
ورومانيا ابلتهديدات الصاروخية اإليرانية!
 -4وهكذا أصبح الربانمج النووي اإليراين ومسارعة إيران لنصب اآلالف من أجهزة ختصيب اليورانيوم تدق انقوس اخلطر
يف الدول األوروبية الكربى وكذلك دويالت اخلليج .وابلتدقيق جند أن كل هذا كان الزما للسياسة األمريكية من نواح عدة:
أ -إجياد التهديد اإليراين لدول اخلليج حيث منابع النفط لتمكني أمريكا من عرض احلماية على احلكام ،فكان الرئيس
ترامب يتبجح أبن أمريكا تقدم احلماية للسعودية ويطالبها بدفع املال على طريقة االبتزاز واملافيا قائال إهنا لن تصمد أسبوعني
دون احلماية األمريكية.
ب -على املستوى الدويل أخذت أمريكا تفرض املزيد من احلصار االسرتاتيجي على روسيا وتنصب درعها الصاروخية
ابلقرب من حدود روسيا ،كل ذلك حتت ذرائع منها محاية دول أورواب من الصواريخ اإليرانية.
 -5ومع تعاظم املخاوف األوروبية أخذت القوى الدولية ومنذ سنة  2006تفاوض إيران على أمل ضبط برانجمها النووي
يف اإلطار السلمي دون العسكري ،وأتسست ألجل ذلك جمموعة  ،1+5أي القوى الدولية النووية اخلمس  +أملانيا ،وعلى
الرغم من أن أمريكا كانت إحدى تلك القوى الدولية إال أن املفاوضات النووية تلك مع إيران كانت ختوضها القوى الدولية
بدون مشاركة أمريكا املباشرة ،مبعىن أن تلك املفاوضات واليت استمرت  9سنوات (حىت  )2015مل تكن أمريكا جدية فيها
لتقييد الربانمج النووي اإليراين ،فكانت الدول األوروبية ابإلضافة إىل روسيا والصني تعقد اجللسة تلو اجللسة يف دورة مفرغة من
املفاوضات ،تلك املفاوضات اليت ساعدت هي األخرى يف إبراز القوة اإليرانية وإظهار خماطرها.
 -6مث إن االنقسام الداخلي يف أمريكا قد أثر بقوة على الربانمج النووي اإليراين ،فقد كانت فرتة إدارة ترامب هي الفرتة
اليت وصل فيها االنقسام األمريكي حدا خطريا ،فهاجم الرئيس ترامب وقتها سياسة سلفه أوابما خبصوص برانمج إيران النووي،
فباإلضافة إىل خروجه من االتفاق النووي سنة  2018أعلن عن عقوابت قصوى ضد إيران وفتح اجملال لكيان يهود للمزيد من
النيل من إيران ،وألنه يتصرف بعنجهية "الكاوبوي" فقد قام إبذالل إيران حني قتل قاسم سليماين قائد فيلق القدس يف حرسها
الثوري بداية كانون الثاين/يناير  ،2020وألن إدارة ترامب كانت يف حالة وائم اتم مع كيان يهود بقيادة نتنياهو بعكس إدارة
أوابما الدميقراطية فإن كيان يهود قد أخذ يتمادى يف ضرب األهداف اإليرانية ،سواء أكانت أهدافا نووية مباشرة كمثل ختريب
حمطة "نطنز" أم كانت غري مباشرة مثل قيام كيان يهود بسرقة واثئق نووية حساسة من إيران ابإلضافة إىل عمليات اغتيال
متعددة لعلماء وخرباء نوويني إيرانيني...

 -7وهنا صار الدميقراطيون يف أمريكا وهم خارج احلكم يتصلون أبركان النظام اإليراين خاصة وزير اخلارجية وقتها جواد
ظريف ومينوهنم أبن فوز احلزب الدميقراطي يف االنتخاابت الرائسية  2020سيعين العودة لالتفاق النووي ،وكان هذا وعدا معلنا
للمرشح الدميقراطي ابيدن قبل أن يصبح رئيسا ،وهكذا ألزم ابيدن نفسه ابلعودة لالتفاق النووي مع إيران بدوافع ذات عالقة
ابالنقسام الداخلي يف أمريكا .وفعال عادت أمريكا للمفاوضات النووية مع إيران بعيد تسلم الرئيس ابيدن ملهام منصبه يف
أمريكا بداية  2021إال أن املفاوضات ال تزال تراوح مكاهنا ،وذلك أن عودة أمريكا لالتفاق النووي مع إيران مل تعد من
مقتضيات االسرتاتيجية األمريكية ،بل هي تقتضي إبراز التهديدات اإليرانية من جديد ،وفضال عن ذلك طالب النواب
اجلمهوريون يف الكونغرس بعرض االتفاق اجلديد مع إيران للتصويت يف الكونغرس وهددوا ابلتنصل منه مرة أخرى حني تصري هلم
الغلبة يف الكونغرس ،وهذا أربك عملية املفاوضات ،وها هي متر سنة ونصف السنة دون أن تتمكن إدارة ابيدن من العودة
لالتفاق النووي مع إيران.
 -8مث ألقت احلرب يف أوكرانيا بظالهلا على موضوع االتفاق النووي ،فقد أخذت إدارة ابيدن على عاتقها ضمان
التوريدات النفطية ألورواب بديال عن مثيلتها الروسية ،وهذا من مقتضيات القيادة األمريكية للغرب ضمن حتالف الناتو ،وصارت
إدارة ابيدن تقلب أوراقها إىل ضرورة رفع العقوابت عن إيران ودفع جتارهتا النفطية للسوق الدولية ،وكذلك مع فنزويال والسعودية،
وخبصوص إيران فقد برز اندفاع أمريكي للمسارعة يف عقد االتفاق النووي مع إيران خالل شهر آذار  ،2022أي بعيد الغزو
الروسي ألوكرانيا ،وكانت إدارة ابيدن جاهزة لالستجابة ملطلب إيران برفع حرسها الثوري من قائمة اإلرهاب اليت زجه فيها
الرئيس السابق ترامب ،فصارت عودة أمريكا لالتفاق النووي قاب قوسني أو أدىن من ابب ما استجد للسياسة األمريكية بعد
حرب أوكرانيا ،لكن ملا أخذت روسيا ،وهي من جمموعة  1+5تشرتط استثناء عالقاهتا التجارية مع إيران من العقوابت الغربية
على روسيا فقد تراجعت أمريكا عن توقيع االتفاق .ومن املتوقع إن بقيت روسيا على شروطها أن يستمر موضوع التفاق

النووي متباطئ ا خالل األشهر املقبلة حىت انتهاء النتخاابت النصفية للكوجنرس األمريكي يف تشرين الثاين/نوفمرب
 ...2022فإن املالحظ أن ابيدن يركز اآلن على موضوع النتخاابت النصفية أكثر من تركيزه على التفاق النووي مع

ايران...

اثني ا :زايرة ابيدن للمنطقة:
 -1إن املتدبر لزايرة ابيدن للمنطقة يرى أهنا مقدمة لالنتخاابت النصفية لرفع أسهم ابيدن وحزبه يف هذه االنتخاابت حىت
وإن غلفت ظاهراي أبهداف أخرى! إن ابيدن يف أزمة داخلية مع احلزب اجلمهوري وخباصة يف أمرين الفتني للنظر :األول
استغالل احلزب اجلمهوري لتزايد اهتمام ابيدن ابالتفاق النووي مع إيران دون ضغوط ومزيد من العقوابت كما كان يفعل
ترامب ،والثاين عدم اهتمام ابيدن بزايدة العالقات وتقويتها مع كيان يهود كما كان يفعل ترامب ،وألن هذين األمرين يؤثران

يف االنتخاابت النصفية للكوجنرس فقد حاول ابيدن أن يعاجل هذين األمرين خالل هذه األشهر املتبقية لالنتخاابت النصفية يف
تشرين اثن/نوفمرب :2022
* فكان عالج األمر األول أبن قدم ابيدن هلذه الزايرة بتصريح املتحدث ابسم وزارة اخلارجية األمريكية نيد برايس

الذي نقلته الشرق األوسط يف  ...( 2022/7/5إنه ل توجد جولة أخرى من احملاداثت املزمعة مع إيران يف الوقت
احلايل ،)...هذا ابإلضافة إىل تصرحيات ابيدن محالة األوجه عن االتفاق ما يؤدي إىل إهناء جوالت االتفاق النووي ،أو حدوث

تباطؤ هبا ،وذلك إىل ما بعد االنتخاابت النصفية ملنع استغالل احلزب اجلمهوري هلا ضد ابيدن وحزبه...

* مث عاجل األمر الثاين أبن أعلن دعم ا غري مسبوق لكيان يهود بتمرير أكرب حزمة دعم لتل أبيب يف التاريخ تقدر

أبكثر من  4مليارات دولر ...هذا ابإلضافة إىل تسريع التطبيع مع دولة يهود ،وكل ذلك ليضمن أتثري أصوات اللوىب
اليهودي يف االنتخاابت النصفية لصاحله مزايدا على ترامب وحزبه يف دعم كيان يهود ...ولذلك فإن توقيت زايرة ابيدن
للمنطقة وخاصة إىل كيان يهود يف هذا الشهر متوز  ،2022وإبداء الدعم هلم يكسب ابيدن ورقة انتخابية من ذلك اللويب...
هذا ابإلضافة لزايدة شعبيته إبظهار أتييد عمالئه وأتباعه يف املنطقة! وخاصة موضوع الطاقة من السعودية ودول اخلليج ،وهذا
يرفع أسهمه االنتخابية ،وقد مت أتكيد ذلك مبا يلي:
أ[ -قال البيت األبيض إن الرئيس األمريكي جو ابيدن يرغب يف استغالل زايرته للشرق األوسط  -اليت يبدؤها األربعاء -
لتعزيز الدور األمريكي يف منطقة تكتسب أمهية اسرتاتيجية بشكل مطرد .واستعرض مستشار األمن القومي األمريكي جيك
سوليفان  -يف مؤمتر صحفي ابلبيت األبيض ،االثنني  -أهداف هذه الزايرة ،وهي األوىل لبايدن يف رائسته ،وتشمل إسرائيل
وفلسطني مث السعودية ،اليت سيجتمع فيها مع قادة دول جملس التعاون اخلليجي ومصر واألردن والعراق .ويف ملف
التطبيع ،أشار سوليفان إىل رغبة اإلدارة األمريكية يف تعزيز ما مساه مسار حتسني العالقة بني إسرائيل واملزيد من الدول
العربية ،قائال إن أي تطبيع يعد إجيابيا .وكان ابيدن دعا دول اخلليج إىل زايدة إنتاج النفط ،يف ضوء أسعار مرتفعة فوق
مستوى  100دولر للربميل؛ مما أسهم يف ارتفاع معدلت التضخم ،يف ظل خماوف عاملية بشأن أمن الطاقة والغذاء مع
استمرار احلرب الروسية على أوكرانيا .اجلزيرة ]2022/7/11
ب -نشرت اجلزيرة يف موقعها  2022/7/10عن مقال بواشنطن بوست ...[ :قال الرئيس األمريكي جو ابيدن إنه
سيسافر إىل الشرق األوسط األسبوع القادم لبدء فصل جديد وواعد للدور األمريكي يف املنطقة ...ويف املقال الذي نشرته
واشنطن بوست ،قال الرئيس األمريكي إن اجتماع قادة املنطقة يف مدينة جدة ابلسعودية سيكون مؤشرا إلمكانية وجود شرق
أوسط أكثر استقرارا ،وفق تعبريه ...مشريا إىل أنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر من إسرائيل إىل جدة ...وفيما خيص
العالقات مع إسرائيل ،أشار ابيدن إىل أن إدارته قامت بتمرير أكرب حزمة دعم لتل أبيب يف التاريخ تقدر أبكثر من 4
مليارات دولر.]...
ج -نشرت الشرق األوسط يف موقعها [ :2022/7/5واشنطن« :الشرق األوسط أونالين» قال املتحدث ابسم وزارة
اخلارجية األمريكية ،نيد برايس ،اليوم (الثالاثء) ،إن إيران قدمت مرارا يف األسابيع والشهور األخرية مطالب خارج إطار االتفاق
النووي املربم عام  ،2015مضيفا أن املطالب اجلديدة تشري إىل غياب اجلدية من جانب طهران .وانتهت يف الدوحة األسبوع
املاضي احملاداثت غري املباشرة بني طهران وواشنطن ،اليت رمت إىل كسر اجلمود بشأن كيفية إنقاذ التفاق النووي ،دون
إحراز التقدم املأمول .وقال برايس إنه ل توجد جولة أخرى من احملاداثت املزمعة مع إيران يف الوقت احلايل ،وفق وكالة
«رويرتز» لألنباء].
د -وجاء يف اليوم السابع [ :2022/5/5حتدايت عدة يواجهها الرئيس األمريكي جو ابيدن واحلزب الدميقراطي مع
اقرتاب انتخاابت التجديد النصفى للكوجنرس ،واليت أتيت بعد أزمات متتالية عصفت ابإلدارة األمريكية اليت فشلت على مدار ما
يقرب من  3أشهر يف إثناء روسيا عن مواصلة حرهبا داخل األراضي األوكرانية ،رغم سلسلة العقوابت االقتصادية املتتالية اليت
فرضتها ضد موسكو ،وما واكب ذلك من آاثر عاملية على مؤشرات التضخم وتعثر إمدادات الطاقة ،ما دفع الفيدرايل

األمريكي لرفع سعر الفائدة مبعدل  %0.5يف أكرب زايدة خالل الـ 22عام ا املاضية .وحبسب حمللني ووسائل إعالم
أمريكية تعد انتخاابت التجديد النصفي مبثابة استفتاء على رائسة ابيدن ىف العامني األوليني له يف احلكم]...
وهكذا فإن اهلدف األساس من زايرة ابيدن للمنطقة يف هذا الوقت ابلذات ،أي قبيل النتخاابت النصفية ،هذا
اهلدف هو كما ذكران يف البداية( :إن املتدبر لزايرة ابيدن للمنطقة يرى أهنا م ِّ
قدمة لالنتخاابت النصفية لرفع أسهم ابيدن
وحزبه يف هذه النتخاابت حىت وإن غُلِّفت ظاهرايا أبهداف أخرى!)
اثلثا :ويف اخلتام فإننا نؤكد على أمرين:
 -1إن هذه الدول املسماة كربى تتخللها هشاشة تصل أحياان إىل الصراع الساخن بني أحزاهبا ومكوانهتا ...لكنها ،وهذا
املؤمل ،جتد حل مشاكلها يف بالدان وعلى حسابنا! فيزور ابيدن بالدان ،منطلقا إىل أشد الناس عداوة لنا ،كيان يهود القائم على
احتالل أرضنا املباركة فلسطني ،ومن مث لينتقل مباشرة إىل أرض احلجاز فيستقبله حكامها خانعني مهللني ،ويفتخر ابيدن
(مشريا إىل أنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر من "إسرائيل" إىل جدة ...ويقدم لدولة يهود أكرب حزمة دعم يف
التاريخ )...ومع ذلك فال يستحيي حكام آل سعود بل حىت احلياء فقدوه! ويلتقي ابيدن بعد ذلك حكام دول اخلليج لبحث
زايدة إنتاج الطاقة لتخفيف التضخم يف أمريكا ،مث جيتمع هبذا الرهط مع حكام النظام املصري والعراقي واألردين والسلطة لبحث
ملف التطبيع قائال (إن أي تطبيع يعد إجيابيا) ...هكذا يريد هلم ابيدن أن يكون التطبيع بدل اجلهاد إلزالة كيان يهود! ومن مث

اح َذ ْرُه ْم
يصفق لبايدن أولئك احلكام دون خشية من هللا ورسوله واملؤمنني! فبدل أن تكون أمريكا وكيان يهود ﴿ ُه ُم ال َْع ُدو فَ ْ
قَاتَـلَ ُه ُم اّللُ أَّن يُـ ْؤفَ ُكو َن﴾ يطبع احلكام معهما ،وهلما يركعون!
 -2أما ما جاء يف آخر السؤال (هل ميكن إليران أن تصبح قوة نووية) ،فنعم ميكن أن تكون لو مل تنسق سياستها اخلارجية
كما مت بيانه مع أمريكا ،ومن مث تصبح قوة ذات شأن ...لكن ربط إيران لنفسها ابلسياسة األمريكية لتدور يف فلكها جيعلها ال
تكون ،وهي مستمرة كذلك ألن خنبتها احلاكمة قد استمرأت االرتباط ابلسياسة األمريكية ال تنفك عنها حبال ،فبدل أن
تتحكم هي ابالتفاق النووي ربطت ذلك مبحاداثت فينا أي مبوافقة أمريكا( :وقال املتحدث ابسم اخلارجية اإليرانية ،سعيد
خطيب زادة ،يف مؤمتر صحايف" ،إذا مت إجناز اتفاق يف فيينا غدا ،كل اإلجراءات اليت اختذهتا إيران قابلة للعودة عنها تقنيا".
إندبندنت عريب ،)2022/6/13 ،لذلك فإن تغيريا جوهراي يف إيران أمر مستبعد إال أن حتكم إيران اإلسالم يف سياستها
الداخلية واخلارجية ،وتقطع عالقتها أبمريكا قطعا ال رجعة بعده ...نقول هذا وحنن نستبعد حدوثه من الساسة اإليرانيني
احلاليني ،ولكن ﴿ َم ْع ِّذ َرةا إِّ َىل َربِّ ُك ْم َولَ َعل ُه ْم يَـتـ ُقو َن﴾.
اخلامس عشر من ذي احلجة 1443هـ
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