بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
انسحاب ترامب من االتفاق النووي
السؤال:
نعلم أن أمريكا دولة مؤسسات وأن اخلطوط العريضة ألمريكا يف السياسة الدولية حتكم هبا مؤسسات احلكم يف أمريكا
وليس شخص الرئيس فحسب ،فكيف نفسر أن أمريكا عقدت االتفاق النووي مع إيران واعتربت انعقاده نصراً ،واآلن جاء
ترامب وانسحب منه وعد انسحابه نصراً؟! نرجو توضيح هذا األمر ،ولكم الشكر والتقدير.

اجلواب:
نعم إن اخلطوط العريضة ألمريكا يف السياسة الدولية حتكم هبا املؤسسات وليس شخص الرئيس فحسب ،وإن كان أسلوب
الرئيس يربرز يف إخراج القرار ،لكن الذي مل يرذكر يف السؤال هو األساس الذي تبىن عليه هذه اخلطوط العريضة ،فهي الفيصل يف
اجلواب ،وهذا األساس عند دولة املؤسسات تلك هو مصاحل أمريكا ،فإذا اقتضت يف ظرف معني توقيع اتفاق فاملؤسسات تقره
والرئيس يقره ،وإذا اقتضت مصاحل أمريكا إلغاء هذا االتفاق فاملؤسسات تقر اإللغاء والرئيس يقر اإللغاء ،وبيان ذلك:
 -1إن إيران كانت مهمة للمحافظة على نظام الطاغية بشار عميل أمريكا إىل أن جتد أمريكا البديل ،فقد خشيت أمريكا
من التحركات الشعبية يف سوراي وهي ترفع شعارات اإلسالم وحكم اإلسالم ،خشيت أن ترسقط الطاغية وتقيم حكم اإلسالم يف
سوراي ومن مث يزول النفوذ األمريكي من املنطقة وخباصة وقد كانت كفة التحركات الشعبية خالل عام 2015م تتصاعد وتتقدم
من مكان إىل مكان ...وهكذا أرادت أن ترربز دور إيران وتزيل عنها العقوابت لتتمكن إيران من القيام ابلدور املكلفة به،
فكانت مصلحة أمريكا تقتضي التوقيع على ذلك االتفاق لتزيل العقبات عنها ،وهو اتفاق بكل املقاييس مذل إليران وخمز
هلا ...وليس أدل على ذلك من تصرحيات الرئيس األمريكي حينئذ ،فعقب توقيع االتفاق يوم  2015/7/14قام الرئيس
األمريكي أوابما إبلقاء خطاب متلفز قال فيه( :إن االتفاق يقطع أي طريق أمام إيران للحصول على أسلحة نووية ...إن
االتفاق ينص على رفع ثلثي أجهزة الطرد املركزي اليت نصبت يف إيران وخزهنا حتت إشراف دويل ،والتخلص من  %98من
اليورانيوم املخصب لديها ،وقبول عودة العقوابت سريعا إذا حدث أي خرق لالتفاق ،وإعطاء وكالة الطاقة الذرية الدولية مدخال
بشكل دائم لتفتيش املواقع أينما وحيثما كان ذلك ضروراي .يب يب سي  ،)2015/7/14وقد وضحنا غاية أمريكا من االتفاق
النووي مع إيران يف جواب سؤال يف  2015/7/22بعد أن صادق جملس األمن على االتفاق يف 2015/07/20م فقلنا:
( ...كل ذلك يشري إىل أن أمريكا هتدف من وراء هذا االتفاق إىل تسهيل األمور على إيران برفع العقوابت وإرساء العالقات
العلنية معها حىت تستمر يف لعب الدور الذي من شأنه أن يسهل على أمريكا عملها وخيفف عنها األعباء ويغطي على أالعيبها
مع الدول والشعوب يف املنطقة .فتقوم إيران بتنفيذ السياسة األمريكية فعال كما هو حاصل يف العراق وسوراي واليمن ،ولكن بدل
أن يكون التنفيذ من وراء ستار حيجب الرؤية كما كان ،فإنه يكون من وراء ستار شفاف أو دون ستار!) ،وابلفعل كان ذلك
ولعبت إيران دوراً قذراً إجراميا حلساب أمريكا يف هذه البالد يف سوراي والعراق واليمن حيث كان ابرزاً وعلنيا حتت مسميات
املقاومة واملمانعة الكاذبة وحتت شحن طائفي بغيض.
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وهكذا فقد كان من مصلحة أمريكا حينها عقد ذلك االتفاق لترسهل الوضع االقتصادي إليران ورتكنها من تنفيذ
املخططات األمريكية يف املنطقة بنشاط وهي مطمئنة إىل رفع العقوابت عنها ،وخباصة وأن وضع سوراي ابلذات كان يوشك أن
خيرج من النفوذ األمريكي لضعف نظام الطاغية بشار فكان الدور املطلوب هو أن تنشط إيران يف الدفاع عنه وهي مطمئنة إىل
رفع العقوابت عنها ،فوضع بشار كان يف سنة 2015م وضعاً هشاً يكاد يندثر ،ولذلك فقد عقدت أمريكا االتفاق النووي مع
إيران لتنشيط دورها يف سوراي يف 2015/07/14م مث مل تكتف بذلك بل أدخلت روسيا عسكرايً بعد اجتماع أوابما مع بوتني

يف 2015/09/30م وإعطاء اإلذن لروسيا ابلتدخل للحيلولة دون سقوط نظام بشار إىل أن يوجد العميل األمريكي البديل.

 -2ولكن نظرة أمريكا تغريت حاليا وقد أصبح وضع بشار يف كفة راجحة ،فهذا أوجد لدى إدارة ترامب نظرة أخرى
وخاصة ما حققته أمريكا مباشرة أو غري مباشرة يف العراق وسوراي ضد أهل البلدين الساعني للتحرير ،ومل تعد هناك حاجة
إلعطاء إيران دورا رئيسا مباشرا فتبدلت األوضاع حاليا ،وقد بدأ ذلك يف هناية عهد أوابما بعدما بدأ يعطي الدور املباشر
للنظامني يف تركيا والسعودية حيث كان آتمرمها على الثورة السورية أشد وأخطر من أسلحة روسيا وإيران وحزهبا والنظام السوري
الذي مل يفت يف عضد الثوار ،ولكن النظام الرتكي والسعودي مكنا من حتقيق انتصارات للنظام أبساليب ملتوية ما جعل دور
إيران يتأخر عن الدور الطبيعي الذي كان يدير األوضاع وحده متقدماً على تركيا والسعودية ...وهكذا قررت أمريكا جعل دور
إيران تكميلياً وليس يف املقدمة وحده ،وهذا واضح يف اتفاقيات أستانة ومن مث تكنت من وقف الثورة السورية حتت اسم وقف
التصعيد ،وهذا أحد أسباب إعالن أمريكا احلايل االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران حيث اقتضت مصلحة أمريكا
االنسحاب من االتفاق تهيداً لشروط جديدة ختفف من الدور اإليراين يف املنطقة ،واقتضى ذلك من ترامب أن يضخم منفعة
االتفاق النووي إليران ليظهر أنه يريد االنسحاب ألن هذا االتفاق حسب زعمه يساعد إيران على السالح النووي ،وعليه فقد

ادعى ترامب يوم  2018/5/8عند إعالنه االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران يف كلمة متلفزة أن ("استمرار االتفاق
سيؤدي قريبا إىل سباق تسلح نووي يف الشرق األوسط" وأن "إيران مل تفعل شيئا أخطر من امتالك أسلحة نووية" واتبع "كان
يفرتض أن حيمي االتفاق أمريكا وحلفاءها ،لكنه مكن إيران من مواصلة ختصيب اليورانيوم" واستدرك قائال" :إنه مستعد وقادر
على التفاوض على اتفاق جديد معها ،عندما تكون مستعدة" وقال "بعد استشارايت مع قادة املنطقة والعامل استنتجت أنه ال
ميكننا عرب هذا االتفاق منع إيران من احلصول على القنبلة النووية .أعلن انسحايب من االتفاق النووي ...االتفاق ال يفعل أي
شيء ملنع النشاط اإليراين املزعزع يف املنطقة .خالل دقائق سأقوم بتوقيع مذكرة من أجل إعادة فرض العقوابت على إيران" .فقام
ووقع عليها .وأضاف "مت التفاوض بشكل سيئ على اتفاق إيران النووي االتفاق مليء ابلعيوب وجيب أن نفعل شيئا حياله وأن
الشروط املوضوعة ليست مقبولة وخبروجنا من االتفاق سنبحث عن حل دائم مستدام وشامل"" .هذا االتفاق كارثي أعطى
النظام اإليراين اإلرهايب ماليني الدوالرات" .سبوتنيك واجلزيرة  )2018/5/8ويظهر هنا بكل وضوح أن ترامب تقصد أن يقول
كالما غري صحيح مبالغاً فيه ويهول من قدرات إيران ،وذلك لتربير االنسحاب من االتفاق النووي معها ،دون أن يعرب عن
السبب احلقيقي وهو أن مصلحة أمريكا تقتضي اآلن حتجيم الدور اإليراين والتخفيف من دورها يف املنطقة ،ولكن تبقى جاهزة
لتنفيذ ما يطلب منها أمريكياً ...وهذا يتكرر يف السياسة األمريكية فهي تغري وتبدل من سياستها وفق مصلحتها ،فمثل هذا قد
حدث مع روسيا فبعد اجتماع أوابما مع بوتني يف 2015/09/30م وتكليفه بدخول سوراي للمساعدة مع إيران يف املهمة
وهي احلفاظ على دور بشار ،واستعداد روسيا هلذا الدور ،فقد أذنت أمريكا لروسيا ابلدخول ...ولكن ملا حاولت روسيا
استغالل دورها لتظهر وكأهنا تتصرف ذاتياً بعيداً عن أمريكا اقتضت مصلحة أمريكا أن (تؤدب) روسيا لتدرك حجمها فكانت
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تلك الضرابت العسكرية! كما بينا يف جواب سؤال يف 2018/04/14م ( ...إن الضربة األمريكية هي أتديب لروسيا أكثر
ضربت فجر اليوم ،ومع ذلك فإن بعض التعليقات خلرباء
منها ضرب لألسلحة الكيماوية السورية ،فإن حنو عشرة مواقع ر
عسكريني يف وسائل اإلعالم صباح هذا اليوم ذكرت أن القليل من تلك املواقع مصانع كيماوية أو مراكز أحباث ،وأن أكثرها
مواقع عسكرية ،).وهكذا فتغيري السياسية األمريكية تبعاً ملصاحلها أمر مشهور.
 -3مث هناك أمر آخر اقتضته مصلحة أمريكا وهو أن أمريكا تريد صرف األنظار عن العدوان اليهودي يف احتالل فلسطني
والقدس ،وكانت أمريكا منذ زمن تعد بشكل أويل لنقل سفارهتا إىل القدس ولكنها انتظاراً حلل الدولتني وقسمة القدس كانت

تؤجل نقل السفارة ،واآلن أمريكا ترى اللجوء إىل حل سياسي آخر غري الدولتني إبدخال تعديالت ورتوش وحلول أخرى
تسميها صفقة القرن ،وهذا يقتضي تنفيذ ما أقرته أمريكا سابقاً بنقل سفارهتا إىل القدس ،وهذا األمر تريد أمريكا أن ختفف من
حساسيته فركزت على إيران وضخمت دورها وكان ذلك املؤتر مع رويبضات احلكام يف 2017/05/21م عندما خطب
ترامب يف قادة وممثلني عن  55دولة يف العامل اإلسالمي وذلك لتربير عقد اتفاقيات الصلح بني كيان يهود والنظام السعودي
وغريه من األنظمة ،والتوجه لتطبيق حل معني للقضية الفلسطينية مل تعلن عنه أمريكا بعد ،ويقوم النظام السعودي ابلرتويج له
والضغط على السلطة الفلسطينية حىت توافق عليه ،أي أن ترامب عمل على تركيز العداء على إيران بدل كيان يهود املغتصب
لفلسطني أرض اإلسراء واملعراج ،وسارت السعودية خلف ترامب تؤيد ما قال وتروج له ...هلذا اقتضت مصلحة أمريكا تضخيم
موضوع االتفاق النووي وكأنه ليس اتفاق إذالل إليران بل اتفاق قوة إليران علماً أبن ما جاء فيه يصعب على ترامب وغريه أن

جيد اتفاقاً أكثر إذالالً منه إليران...

وقد لوحظ على أمريكا أهنا تركز على إيران كعدو يف املنطقة بدل كيان يهود ،فمثالً عندما حدثت التظاهرات األخرية يف

إيران ركزت عليها كذلك أمريكا وركبت املوجة علماً أبن الدور اإليراين يف املنطقة هو سياسة أمريكية مدروسة بشكل حمكم،
وركوب أمريكا ملوجة التظاهرات االحتجاجية يف إيران ليس مقصوداً منه تغيري النظام بل ألهداف أخرى وضحناها يف جواب
سؤال يف 2018/01/11م حيث جاء فيه ...( :وإذن ملاذا ركبت أمريكا املوجة ووجدت فيها ضالتها؟ فذلك ألمرين مهمني:
األول :صرف األنظار عن فلسطني وتصريح ترامب عن القدس وإشغال املنطقة مبوضوع إيران ،فتصبح هي العدو األول يف
املنطقة ،ومن مث يصبح الرتكيز على إيران وخيف أو يتالشى عن كيان يهود املغتصب لفلسطني ...والثاين :إجياد تربير لبقاء
عمالء أمريكا يف املنطقة اتبعني ألمريكا حبجة وقوفها ضد إيران ومحاية أمريكا هلم من خطر إيران ،فتصريح ترامب عن القدس
وأهنا عاصمة كيان يهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا ،ذلك التصريح ...صفع عمالء أمريكا على أدابرهم ...فالقدس يف
قلوب املسلمني وعقوهلم ،وسكوت أولئك العمالء على تصريح ترامب وبقاؤهم عمالء ألمريكا يوالوهنا ويو ُّادوهنا هو فضيحة
كربى هلم ...فكانت تصرحيات ترامب املتصاعدة ضد إيران القشة اليت يتعلقون هبا لتربير بقائهم موالني ألمريكا عمالء هلا رغم
تصريح ترامب حول القدس ...وذلك بقوهلم إن ترامب يقف يف وجه إيران العدو اللدود! وهو عذر أقبح من ذنب﴿ ،قَاتَلَ ُه ُم
َ
َّن يُ ْؤفَ ُكو َن﴾.).
اّللُ أ َ
 -4إن االتفاق النووي كانت بيضة القبان فيه هي أمريكا ،وقبلت أورواب ابلصياغة األمريكية لالتفاق واكتفت أبهنا
ستكون موقعة عليه أي طرفاً من أطرافه أي أهنا اكتفت من الغنيمة ابإلايب! ...وقد وضحنا وضع أورواب أثناء مفاوضات
االتفاق النووي يف جواب سؤال 2015/07/22م مث قلنا بعد ذلك التوضيح ...( :وهكذا فلم يبق أمام األوروبيني ،وقد أدركوا
أهنم ال يستطيعون منع االتفاق النووي األمريكي اإليراين ،أو التأثري يف النفوذ األمريكي ،مل يبق أمامهم إال أن يتحركوا حنو إيران
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ليحصلوا على املغامن بكسب االستثمارات واملشاريع فيها حيث إهنم يعانون من ضائقة مالية ،ومن خالهلا ميكنهم أن يعملوا
داخل إيران على املدى البعيد الستعادة النفوذ األورويب أو بعضه هناك جبانب النفوذ األمريكي ،)...وهكذا استغلت أورواب عقد
االتفاق وانفتحت على إيران جتارايً فتصاعد امليزان التجاري بني أورواب وإيران وقل نسبياً التعامل التجاري مع أمريكا قبل االتفاق
وخالل فرض العقوابت .فكان هذا هو السبب الثالث الذي جعل ترامب يعجل إبلغاء االتفاق كضربة موجهة إىل أورواب
وخباصة من الناحية التجارية ...فقد أعلن ترامب يوم  7أاير  2018يف تغريدة له على تويرت عن تقدمي قراره بشأن االتفاق
النووي اإليراين من يوم  12أاير إىل  8أاير .ويالحظ أن هذا التقدمي جاء بسبب التحركات األوروبية اليت جرت يف حماولة لثنيه
عن االنسحاب من االتفاق النووي .فقد نقل موقع "العريب اجلديد" عن موقع "إكسيوس" أن وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو
أبلغ نظراءه األوروبيني الفرنسي والربيطاين واألملاين يوم اجلمعة  2018/5/4عزم الرئيس ترامب إعالن انسحاب بالده من
االتفاق النووي ،وأنه رفض التفامهات اليت صيغت مع مفاوضني أمريكيني خالل األشهر املاضية فيما يتعلق بتعديل حمتمل
لالتفاق" ،فأمريكا مل تقبل أن تتفهم وتتعاون مع األوروبيني ،ومل تكرتث هبم ،وهذا يدل على أن هلا حساابت أخرى وتريد أن
تبعد األوروبيني ،ال أن تتعاون معهم يف هذا املوضوع.
 -5إن أورواب أدركت أن إلغاء االتفاق سيلحق هبا ضرراً جتارايً ذا شأن مقدمة للضرر السياسي ولذلك بذلت الوسع يف
اللقاء مع ترامب لثنيه عن االنسحاب ،فقد ذهب ماكرون إىل أمريكا وحاول أن يثين الرئيس األمريكي عن عزمه االنسحاب من
ذلك االتفاق ،ولكنه فشل ،وتبعته املستشارة األملانية مريكل ،وقد قدما تنازالت ألمريكا ولكنها مل تقبل .فظهر املوقف األورويب
ضعيفا .مث حتركت بريطانيا فاتصلت مباكرون ومريكل وأعلنوا أهنم مصرون على االتفاق النووي اإليراين ومن مث زار وزير خارجية
بريطانيا جونسون أمريكا وأعلن أن العامل أكثر أمنا بوجود االتفاق من عدمه وبدأت بريطانيا تتحرك بقوة ،فرأى ترامب تقدمي
موعد موقفه من االتفاق من  12أاير إىل  8أاير ليقطع الطريق أمام حتركات أورواب فأعلن ما أعلن ،ومل يرقم لألوروبيني وزنً ألن
املؤسسات األمريكية رأت يف هذه األسباب الثالثة مصلحة دافعة ألمريكا إللغاء االتفاق.
 -6أما ردود األفعال فكانت على النحو التايل:
أ -فأورواب حزينة مليئة ابلتأسف والقلق! قالت املستشارة األملانية مريكل"( :إن قرار الرئيس األمريكي ترامب من االتفاق
فادح ويثري األسف والقلق" وقالت "سنبقى ملتزمني هبذا االتفاق وسنقوم بكل ما يلزم لضمان امتثال إيران له ،وإن أملانيا اختذت
هذا القرار ابلتعاون مع بريطانيا وفرنسا" وأضافت أن "طريق احلل يتعني أن يكون احلوار املشرتك" وأنه "يتعني على أورواب حتمل
املزيد من املسؤولية يف السياسة اخلارجية واألمنية" .وأكدت أن أملانيا "ستبذل كل ما بوسعها بغية ضمان تسك طهران
ابملسؤوليات املرتتبة عليها حسب االتفاق النووي وأشارت إىل أن طهران كانت تفي حىت اآلن وقالت إنه ال ينبغي التشكيك يف
الصفقة بل ينبغي التفاوض على اتفاق أوسع على أساسها" د ب أ ،رويرتز  ،)2018/5/9فهي تعلن عن خيبة أمل أورواب
لفشلها أمام أمريكا وقلقها من نتائج عملية انسحاهبا من االتفاق .وكان األوروبيون كما ذكرن آنفاً قد حتركوا على أعلى مستوى
حنو أمريكا لثين ترامب عن قرار االنسحاب وحاولوا مراعاة ترامب عرب اقرتاح التفاوض مع إيران من جديد ،ولكنه مل يستجب
هلم بل فاجأهم بتقدمي موعد اإلعالن عن موقفه من االتفاق .وهكذا أظهر األوروبيون ضعفا يف مواجهة أمريكا.
مث ظهرت خالل األسبوع الثاين من شهر أاير 2018م تصرحيات أوروبية متضاربة تعكس اضطراهبم وذهوهلم من انسحاب
أمريكا فمن جانب أظهرت بعض التصرحيات التحدي فقالت منسقة الشؤون اخلارجية واألمنية يف االحتاد األورويب فيدريكا
موغرييين "إنين قلقة بشكل خاص بشأن إعالن الليلة (إعالن ترامب) بفرض عقوابت جديدة" وقالت "إن االحتاد األورويب عازم
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على احلفاظ عليه (على االتفاق) .سوف حنافظ على هذا االتفاق النووي ابلتعاون مع بقية اجملتمع الدويل"( .رويرتز
 )2018/5/8وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودراين تعقيبا على قرار ترامب "إن االتفاق مل ميت وأن وزراء خارجية
بريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيران سيعقدون لقاء يوم االثنني املقبل ( )2018/5/14لبحث آخر التطورات ...يتعني حبث برنمج
الصواريخ الباليستية اإليراين وقضااي أخرى .لكن جيب يف الوقت نفسه اإلبقاء على االتفاق النووي مؤكدا أن الوكالة الدولية
للطاقة الذرية تشهد ابحرتام إيران لالتفاق"( .اجلزيرة  )2018/5/9وأعلنت بريطانيا وفرنسا وأملانيا موقفها املوحد يف بيان
مشرتك قائلة "نلتزم بضمان تنفيذ االتفاق وسنعمل مع مجيع األطراف األخرى املعنية حبيث يبقى األمر على هذا النحو على أن
يشمل ذلك ضمان استمرار الفوائد االقتصادية املرتبطة ابالتفاق للشعب اإليراين"( .اجلزيرة  )2018/5/9وقال جونسون أمام
برملان بالده "قرار واشنطن ابالنسحاب من االتفاق النووي ال يغري موقفنا .وليس لدينا نوااي لالنسحاب" وقال "أحث الوالايت
املتحدة على جتنب أي عمل ميكن أن مينع األطراف األخرى عن مواصلة املضي يف تطبيق االتفاق مبا فيه مصلحة أمننا
اجلماعي"( .الغارداين  )2018/5/9فهذه مواقف تظهر أن أورواب سوف تتحدى وتثبت!
ومن جانب آخر أظهرت بعض التصرحيات األوروبية الرتاجع والليونة واخلوف على شركاهتم ،فقد قال نوربرت رويتغن رئيس
السياسات الدولية يف حزب مريكل" :إنه سيكون من الصعب االلتزام ابالتفاق النووي دون أمريكا نظرا إىل أن الشركات
األوروبية اليت تواصل تعامالهتا التجارية مع اجلانب اإليراين قد تتعرض لعقوابت أمريكية قاسية ،وال ميكن تعويض مثن ذلك"
وحذر قائال" :لذلك فإن الشركات املتأثرة سترتاجع على األرجح سريعا عن استثماراهتا أو تنسحب من البلد تاما"( .دير شبيغل
األملانية  )2018/5/9وقال وزير خارجية فرنسا لو دراين يوم  2018/5/9على قناة "آر يت إل" "إن إيران كانت قد وافقت
على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل منافع اقتصادية سيحاول األوروبيون احلفاظ عليها ...وإن السلطات ستجتمع مع
الشركات الفرنسية العاملة يف إيران خالل أايم لبحث كيف ميكننا مساعدة عملياهتم يف إيران حملاولة محايتها قدر اإلمكان من
اإلجراءات األمريكية" ،وهكذا أبدى األوروبيون قلقهم على مصري مكاسبهم االقتصادية.
ب -أما املوقف اإليراين فواضح فيه اهلدوء النسيب إىل حد ما ،وكذلك عدم اجلنوح إىل أورواب ،فقد وصف الرئيس اإليراين
حسن روحاين قرار ترامب أبنه "حرب نفسية وضغط اقتصادي" .وقال "لن نسمح لرتامب ابالنتصار يف احلرب النفسية والضغط
االقتصادي على الشعب اإليراين" وقال "بقاء بالده ملتزمة ابالتفاق النووي دون أمريكا شريطة أن تتأكد إيران خالل أسابيع
أهنا ستحصل على امتيازات االتفاق كاملة بضمان ابقي األطراف .سننتظر بضعة أسابيع قبل تطبيق هذا القرار سنتحاور مع
أصدقائنا وحلفائنا ومع بقية األطراف يف االتفاق النووي الذين جنري معهم مباحثات .األمر برمته يتوقف على ضمان مصاحلنا
إذا أتمنت سنواصل السري ابالتفاق ،أما إن كان االتفاق جمرد ورقة ال تضمن مصاحل الشعب اإليراين فعندها سيكون أمامنا طريق
واضح" (التلفزيون اإليراين الرمسي  )2018/5/9وقال رئيس جملس الشورى اإليراين علي الرجياين" :أورواب انصاعت من قبل
للضغوطات األمريكية ما أدى إىل انسحاب العديد من شركاهتا من إيران مبوجب عقوابت دولية سابقة بني عامي 2012
و ...2015ال ميكننا وضع الكثري من الثقة يف تصرحياهتم حول احلفاظ على االتفاق ،لكن األمر يستحق االختبار لعدة أسابيع
حىت يكون جليا للعامل أن إيران حاولت بكل الطرق التوصل حلل سياسي سلمي"( .دويتشه فيلي  )2018/5/9فإيران غري
واثقة يف مواقف األوروبيني وثباهتم ،وهي خائفة على مصاحلها ،وإذا طبقت العقوابت فسوف يصيبها الضرر.
ج -أما روسيا فلم تقم بتوحيد موقفها املعارض لرتامب مع املواقف األوروبية ،فأعلنت موقفها منفردا .فقد صرح وزير
خارجيتها الفروف قائال" :تشعر روسيا خب يبة أمل شديدة إزاء قرار ترامب ...ال توجد وال ميكن أن توجد مسوغات إللغاء
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االتفاق الذي أظهر فاعليته الكاملة ...وأن موسكو مستعدة ملواصلة التعاون مع األطراف األخرى ابالتفاق النووي كما أهنا
ستواصل تطوير عالقاهتا مع إيران" (اجلزيرة  )2018/5/9وهي تتكلم على استحياء ابلتعاون مع األطراف األخرى أي
األوروبية ومل تقم ابالتصال هبم ،حيث قرروا االجتماع والتفاوض مع إيران دوهنا .فأصبح املوقف الروسي يف حالة حرجة فال هي
تستطيع أن تسري مع أمريكا يف هذا املوضوع ألن ذلك خيالف مصاحلها وسياستها جتاه إيران وال هي تستطيع أن تسري مع
األوروبيني الذين يعملون على توتري العالقات مع روسيا حىت ال تستخدمها أمريكا ضدهم لعزهلم.
د -وأما موقف الصني فقد قال مبعوثها اخلاص للشرق األوسط جونغ شياو شنغ إنه "يتعني على مجيع األطراف املشاركة
يف االتفاق النووي مع إيران االلتزام به واستخدام احلوار واملفاوضات حلل اخلالف وإن بالده مستعدة لتعزيز التعاون بني مجيع
الدول املوقعة على االتفاق" (شينخوا  )2018/5/9فهذا تصريح عام مائع ،مل تنحز به الصني للدول األوروبية املعارضة
لالنسحاب من االتفاق بل سوت بني املواقف األمريكية واألوروبية هبذا التصريح ،فالصني ال يعول عليها لضعف مواقفها الدولية
جتاه أمريكا ،وهي تفكر فحسب يف عالقاهتا التجارية معها.
واخلالصة :إن ترامب مل يعلن انسحابه من االتفاق ألن االتفاق النووي نصر إليران وملصلحة إيران وإلعالء شأن إيران بل

إن حقيقة االتفاق كما هي يف زمن أوابما إذالل إليران وتنازل خمز هلا يف مشروعها النووي ،ولكن ترامب أعلن االنسحاب من
االتفاق ألن مصلحة أمريكا أصبحت تقتضي ذلك للعوامل الثالثة املذكورة أعاله:
أ -فاحلاجة للدور اإليراين وخباصة سنة 2015م مل تعد قائمة اآلن كما كانت يف سنة 2015م...
ب -تضخيم العداء األمريكي إليران وخباصة أمام السعودية وأمثاهلا ليحل هذا العداء مع إيران مكان حالة العداء مع كيان
يهود...
ج -أتديب ألورواب وخباصة من الناحية التجارية حيث استغلت االتفاق ابالنفتاح التجاري على إيران وختفيف عالقاهتا
التجارية يف أمريكا...
إن أمريكا والغرب شأهنم شأن أسالفهم من الكفار واملشركني ال يرعون عهداً وال حيفظون عقداً ،بل ينقضون العهود
واملواثيق يف كل مرة وهم ال يتقون ،فأين هم من قيم اإلسالم وأحكامه اليت توجب الوفاء ابلعقد والعهد ،قال تعاىلَ ﴿ :ي أَيُّ َها
الَ ِذين آمنُوا أَوفُوا ِِبلْع ُق ِ
ود﴾ .حقاً ما أحوج البشرية اليوم بعد أن أكثر الكافرون يف األرض الفساد وظلموا العباد وأهلكوا
ُ
َ َ ْ
احلرث والنسل ،ما أحوجها إىل دولة اإلسالم "اخلالفة اإلسالمية" الراشدة اليت تفي ابلعقود وحتفظ العهود وتنشر بني الناس

العدل واألمن واألمان ...فهلم أيها املسلمون إىل إقامتها ،ففيها العز والسؤدد واجملد ،وصدق رسول هللا ﷺ عندما وصف
اخلليفة أبنه وقاية لألمة من كل سوء وضعف وهوان« :إِ ََّنَا ِْ
ام ُجنَة يُ َقاتَ ُل ِم ْن َوَرائِِه َويُتَ َقى بِ ِه» ،أخرجه مسلم عن أيب هريرة
اْل َم ُ
رضي هللا عنه.
يف السابع والعشرين من شهر شعبان 1439ه
2018/05/13م
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