
 والملف النوويإيران ): ٣(نتائج االنتخابات األميركية 

 :التقرير  

إيران ): ٣(نتائج االنتخابات األميركية الندوة الثالثة تحت عنوان " بيت المستقبل"عقدت مؤسسة 
حول نتائج االنتخابات  Zoomضمن سلسلة ندوات افتراضية بواسطة تقنية  والملف النووي

 .األميركية  

، لبنان ، مؤسس ورئيس بيت المستقبل، من الرئيس أمين الجمّيلشارك في الحوار كل من 
رئيسة المعھد العراقي، وسفيرة العراق في الواليات المتحدة األميركية سابقاً  السفيرة رند الرحيم،

سفير سابق، ونائب رئيس معھد بحوث إعالم الشرق السفير ألبيرتو فرنانديز، ، من واشنطن
من  واإلعالم في الشرق األوسط وزميل غير مقيم خبير في السياسة (MEMRI) األوسط
، المستشار الثقافي في السفارة اإليرانية في بيروت وباحث الدكتور عباس خاميار، واشنطن

 ،كاتب وأستاذ في علم االجتماع من الكويت الدكتور محمد الرميحي،، من بيروت وكاتب سياسي
من  لدراسات اإليرانية، كاتب وباحث، ورئيس المعھد الدولي لوالدكتور محمد بن صقر السلمي

  ."بيت المستقبل"، المدير التنفيذي لمؤسسة منسى سامأما إدارة الندوة فكانت لألستاذ . الرياض  

الندوة بكلمة ترحيب بكل المشاركين، وأشار إلى أن الندوة األخيرة من  الرئيس أمين الجمّيل افتتح
 .ات األميركيةسلسلة ھذه الندوات ستكون حول موضوع لبنان ما بعد االنتخاب  

ولفت الجمّيل إلى أھمية ھذه الندوة ال سيما بعد إعالن فوز جو بايدن، واعتبر أن ھذه االنتخابات 
في عھد  تحمل مؤشرات مھمة جداً، ال سيما أن بايدن كان قد شغل منصب نائب الرئيس األميركي

سياسة   نتَخب سوف يتابعالرئيس باراك أوباما، وبالتالي من المھم معرفة ما إذا كان الرئيس المُ 
أوباما حول االتفاق النووي خصوصاً بعد والية ترامب التي تجاوزت االتفاق، على عكس 

الموقف األوروبي المتمسك باالتفاق، أم أن سياسة بايدن ستكون متباينة عن سياسة أوباما، ال 
أنھا عاودت  سيما أن ھناك تطّورات جديدة حصلت، حيث تجاوزت إيران االتفاق وعلى ما يبدو

  ...لبنان، اليمن، سوريا أو العراق  التجارب النووية، إلى جانب امتداد إيران استراتيجياً أكان في  

وأضاف الرئيس الجمّيل أنه من الضروري تقويم سياسة بايدن خاصًة بعد التطورات في الموقف 
ة حزب هللا بعد التوّجه األوروبي لمواجھ العربي لجھة عمليات التطبيع مع إسرائيل ولجھة

القرارات التي اتخذتھا ألمانيا ودول أوروبية أخرى، حيث ُيعتبر حزب هللا امتداداً للسياسة 
 .اإليرانية في المنطقة خاصًة في لبنان  

في ضوء كل ھذه التطورات في المنطقة السؤال المطروح ھو مدى : "وختم الرئيس الجمّيل قائالً 
نأمل أن يكون ھناك : "وتابع" نتخب على استراتيجية المنطقة؟تأثير السياسة الجديدة للرئيس المُ 

مقاربة موضوعية بعد وصول بايدن إلى البيت األبيض لنتمكن من معالجة بعض المشكالت التي 



حصلت في عھد دونالد ترامب وبالتالي أن نتواصل من أجل استراتيجية جديدة تؤّمن االستقرار 
 ".في المنطقة  

الذي أعاد الترحيب بالمتحدثين وطرح سؤاالً على  سام منسى ة األستاذأخذ الكالم منسق الندو
 ".ماذا نتوقع من إدارة بايدن تحديداً بالنسبة للملف اإليراني؟: "السفيرة رند الرحيم قائالً   

بموضوع الندوة وأضافت  رند الرحيمنّوھت السفيرة السابقة للعراق في الواليات المتحدة السيدة 
وف أن جو بايدن ليس باراك أوباما، وعالقته بالشرق األوسط ھي أوثق من أنه بات من المعر

عالقة أوباما، واھتمامه وفريقه بالسياسة الخارجية للواليات المتحدة ھي أوسع مما كانت عليه في 
وأضافت الرحيم أنه عندما نقول سياسة أوباما . أيام أوباما، الذي رّكز أكثر على القضايا الداخلية

، أما المقولة التي "أميركا أوالً "، أما سياسة ترامب فكانت تتسم بـ"يركا تقود من الخلفأم"نقول 
وأميركا ستكون الرائدة في السياسات الخارجية " أميركا تقود"تتردد اليوم بالنسبة لعھد بايدن فھي 

لسياسة بالنسبة لبايدن، ا: "وتابعت الرحيم قائلةً  ....والسياسات الجيواستراتيجية وفي المناخ
 ".الخارجية مھمة جداً ويريد الرئيس أن تكون أميركا السّباقة  

وأشارت الرحيم إلى أن ھناك عدة معطيات ستحكم قضية العالقة بين بايدن واإلدارة األميركية مع 
إيران، وأن بعضھا ثابت وآخر متغّير، منھا الخلفية والمعتقدات السياسية لبايدن وفريقه، إضافًة 

مرتبط باإلرث الذي خلّفه ترامب وتحركاته ستكون مبنّية على العقوبات التي إلى أن بايدن 
 . فرضھا ترامب على إيران  

ولفتت من ناحية أخرى إلى أن الثابت ھو عالقة الواليات المتحدة مع إسرائيل وھي عالقة مھمة 
األمر العالقة الثابتة تاريخياً مع دول الخليج على السياسة األميركية في الشرق األوسط، كذلك 

ولو أنھا اھتّزت بعض الشيء لكن مسار عمليات التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل غّير 
ھذه المعادلة، حيث أضحت النظرة ليس فقط إلى إسرائيل بل امتدت إلى دول التحالف الخليجي 

لجھة  الى عدم إغفال سياسة إيران وردود فعلھالذي سيدخل ضمن الثوابت األميركية، إضافًة إ
 .تحديد السياسة األميركية  

نه يتردد كثيراً في واشنطن وفي المنطقة أن الكثير قد تغّير منذ العام أوأوضحت الرحيم 
منذ إبرام االتفاق النووي بين الواليات المتحدة وإيران خاصًة لجھة تطّور العالقة ٢٠١٥

 ....األميركية مع الصين وروسيا  

وأشارت إلى أن بايدن قال مراراً وتكراراً أنه يود العودة إلى االتفاق النووي لكن ھذا يبقى 
مشروطاً، وكان قد ذكر األمر في عدة مقابالت صحافية آخرھا مع الصحافي توماس فريدمان في 

إلى شھر أيلول، حين أكد أنه يريد العودة إلى االتفاق إنما اشترط على إيران العودة حرفياً 
لتقوية االتفاق ) أوروبا، إسرائيل ودول الخليج(كما شدد بايدن على العمل مع الحلفاء . االتفاق

كما ركز بايدن . وتمديده وتوسيعه ليشمل قضايا أخرى منھا الصواريخ الباليستية وحقوق اإلنسان



ات على تصرفات إيران التي تزعزع المنطقة، منھا قضايا اإلرھاب التي تمارسھا المجموع
 .الموالية إليران  

وختمت السفيرة الرحيم أن ھناك شروطاً كثيرة وضعھا بايدن للعودة إلى االتفاق، وأشارت إلى 
وجود مشكلة يجب التوقف عندھا وھي االنتخابات المقبلة في إيران التي ستجرى في حزيران 

 .المقبل  

ماذا تتوقع إيران من : "عباس خاميارلطرح السؤال على الدكتور سام منسى  انتقل المنسق
الواليات المتحدة، أو باألحرى ما ھو اإلطار الذي تريده إيران لعودة العالقات مع الواليات 

 "المتحدة؟  

المستشار الثقافي للسفارة اإليرانية في بيروت، مداخلته بحق الرد  عباس خاميار،الدكتور  بدأ
عدم الثقة بين إيران والواليات المتحدة عميق للغاية، على السفيرة رند الرحيم معتبراً أن جدار 

وھو قائم منذ خمسينات القرن الماضي على إثر االنقالب العسكري ضد الدكتور محمد مصدق، 
 .ومنذ ذلك الحين أخذت مالمح العالقة تتغّير خاصًة أن نتائج اإلنقالب لم تكن مرضيًة لألميركيين  

ني ال يفّرق بين الديمقراطيين والجمھوريين، ففي عھد وأشار خاميار إلى أن الشارع اإليرا
الديمقراطيين ُوِضعت إيران على الئحة الشر باعتبارھا خطراً على األمن الدولي ولكن لم يوفقوا 
فسعى كل من الجمھوريين والديمقراطيين إلى وضع إيران تحت الفصل السابع من شرعة األمم 

 .المتحدة ومجلس األمن الدولي  

ميار أن ھناك استھدافاً للمنطقة وللقضية الفلسطينية سواء من الجمھوريين أو من وأضاف خا
إن اإليرانيين ال يخفون سرورھم بسقوط ترامب، وھذه حقيقة، لكن : "وأضاف. الديمقراطيين

بالتأكيد ال يعّولون على بايدن، فھم ينتظرون الخطوات العملية ألن تجربة الوعود التي سمعوھا 
واتفق خاميار مع السفيرة الرحيم على أن السياسة . "وات الماضية ربما تكون كافيةعلى مدى السن

وأكد . األميركية بشكل عام ھي سياسة ُكلّية تجاه إيران، وال تتغّير كثيراً أو جذرّياً بتغّير الرؤساء
 .أن بايدن لن يكون االستثناء  

محور السياسة األميركية،  يلي ھماكما أّكد خاميار أن دعم إسرائيل والحفاظ على األمن اإلسرائ
من يحكم من، ومن يخطط لمن، ھل تل أبيب أم "حيث ال يدرك المواطن اإليراني أو العربي 

وشدد على أن القضية الفلسطينية ھي محور أساسي للثورة اإلسالمية وجمھورية ". واشنطن؟
 .إيران  

لحديث عن العالقات بين البلدين في النقطة الثالثة ھي أنه لن تكون إرادة لدى الجانبين ل: "وأضاف
الوقت الحاضر وبھذه الُعجالة، بسبب عدم ثقة اإليرانيين باألميركيين، فالرئيس ترامب ھو من 

أوصل األمور إلى طريق صعب جداً بسبب اإلغتياالت التي قام بھا أو دعمھا، إضافًة إلى 



رانيين، إلى جانب خروجه الالمبَرر الحصار االقتصادي الكبير الذي اعُتبر حصاراً كونياً ضد اإلي
من اتفاقية دولية تمت تحت مظلة األمم المتحدة وتحت مظلة الدول األخرى، إضافًة إلى دعم 

... عقود المعارضة اإلرھابية والمسلحة اإليرانية، احتجاز األرصدة اإليرانية منذ أكثر من أربعة
لثقة، لكن إلى جانب ذلك أعتقد أن ھناك كل تلك األمور أضّرت اإليرانيين بشكل كبير وأفقدتھم ا

إرادة إلدارة األزمة نسبياً من قبل الجانبين وعدم تجاوز الخطوط الحمر بماقد يؤدي إلى انھيار 
 ".كامل للمنظومة اإلقليمية  

اإلدارات األميركية، ومن بينھا إدارة بايدن، تستفيد من األزمة مع إيران : "وأكمل خاميار قائالً 
إيرانوفوبيا، عبر بيعھم األسلحة لدول المنطقة وتأجيج الخالفات العربية  من خالل مصطلح

اإليرانية، إضافة إلى مكاسب اقتصادية داخلية حصل عليھا ترامب بشكل كبير من خالل 
 ". لدول لمنطقة كما أشار بنفسه بھذا المصطلح" استحالله"  

ديدة سيقتصر على الملف النووي على ھل التركيز لدى اإلدارة الج: سؤال للسفير ألبيرتو فرنانديز
غرار ما قامت به إدارة أوباما أم سيتخطاه إلى موضوع التدخل اإليراني في بعض شؤون 

 ؟ المنطقة العربية  

إلى أن ھذا الميل موجود لدى الديمقراطيين لكن  فيرنانديزفي إجابته على السؤال أشار السفير 
مكانية اختيار الطريق األكثر براغماتيًة واألسھل وھو إ: المشكلة مرتبطة باختيارين أمام اإلدارة

وأضاف أن ھناك اعترافاً من الحزب . العودة إلى الماضي وإلى االتفاقية النووية السابقة
: وقال. في المنطقةالديمقراطي بأن الصفقة النووية منعزلة إضافًة إلى مسائل أخرى موجودة 

بين  سھالً ھو العودة إلى الماضي أو اختالف شيءالتحدي للديمقراطيين وھو الطريق األكثر "
ن األمر اإليجابي إليران وفي الوقت نفسه من أولويات الديمقراطيين ھو أوتابع ". القديم والجديد

وليس فقط عبر الملف النووي إنما كل الملفات األخرى، مثل التغلغل  انخفاض التوتر في المنطقة
ھناك دائماً إھتمام أميركي : "وأضاف. واريخ الباليستيةاإليراني في المنطقة فيما ُيعرف بالص

ريغان إلى  و الديمقراطييين منذ أيام الرئيسبالتقارب مع إيران إن كان من قبل الجمھوريين أ
 ". اليوم  

وأشار فرنانديز إلى محاولة من وزير الخارجية الجديد إليجاد سبل جديدة للتقارب والحوار 
وأّكد أن اإلھتمام األميركي سيكون موجوداً بموضوع الملف اإليراني، ال  .األميركي اإليراني

سيما بعد الرسالة التي تلقاھا الرئيس المنتخب من النخبة والديبلوماسيين، وموضوعھا العودة فوراً 
لالتفاق النووي مع إيران، ولكن في الوقت نفسه ھناك ضغط من بعض الديمقراطيين بمعنى أن 

 . سنوات ٤معللين بذلك أن العالم اليوم ليس كما كان قبل  ،كفيھذا األمر ال ي  

ما ھو اإلطار الذي تتمناه المملكة العربية : سؤاالً على الدكتور محمد السلمي مدير الندوةطرح 
 متخوفون من اإلدارة الجديدة؟  السعودية للعالقة بين الواليات المتحدة وإيران؟ وھل أنتم  



بالقول إن المملكة العربية السعودية ال تعارض الوصول إلى اتفاق مع مداخلته  سلميبدأ الدكتور 
األھم من منظور المنطقة : "وقال. إيران سواء مجموعة خمسة واحد أو غيرھا من المجموعات

ًة أنھا دول تماس مع إيران، وھي الدول األكثر صأن ُيؤخذ بھواجس ومخاوف ھذه الدول خا
كثر قرباً جغرافياً من إيران وبالتالي ُيفترض أن يؤخذ اإليراني واأل  تضرراً من السلوك

 ".بھواجسھا في أي اتفاق مقبل  

ليس ھناك أي إشكالية مع إدارة بايدن، من حيث المبدأ، التصريحات االنتخابية : "وتابع السلمي
ُتلقى فقط لالستھالك االنتخابي، والدليل على ذلك تصريحات الرئيس دونالد ترامب الذي كان من 

ثر المنتقدين للمملكة العربية السعودية وكانت تصريحاته عدائية، ولكن عندما وصل إلى البيت أك
األبيض تغّيرت األمور وكانت الرياض الوجھة األولى لزياراته الخارجية، ورأينا التعاون 

 ". االستراتيجي الكبير ضد إيران وغيرھا  

نفسه الذي كانت تريده من إدارة أوباما  وشدد سلمي على أن ما تريده الرياض من إدارة بايدن ھو
وتابع أن أولويات الواليات . وھو أن ال يتم التعامل مع ملف واحد على حساب الملفات األخرى

المتحدة ربما تختلف عن األولويات األوروبية وبالتالي ھي مختلفة عن األولويات اإلقليمية بحكم 
مي، ففي المنطقة، الرياض تتضرر من السلوك الجغرافيا والتاريخ واألحداث على المستوى اليو

اإليراني على المستوى اليومي، حيث ھناك تفاصيل يومية تمّثل الضغط اإليراني فعلى سبيل 
المثال، الھجوم على سفينة شحن سنغافورة وحصل ذلك بقارب مفخخ ُيعتقد أنه مرتبط بالميليشيات 

: وأضاف. رة جداً في جنوب المملكة وشرقھاالحوثية المدعومة من إيران، إضافًة إلى أحداث كبي
ملفات رئيسة يجب التعامل معھا في آن واحد وبشكل متواٍز إليصال  ٣نحن نعتقد أن ھناك "

المنطقة إلى بّر األمان وتجنيبھا المزيد من إشعال الحرائق ويعيد إيران إلى المنظومة الدولية، 
على دور إيران في المنطقة والتي يجب أن تكون و  وبالتالي ينعكس إيجاباً على المجتمع اإليراني

منسجمة مع محيطھا، أوالً الملف النووي، ثانياً برنامج الصواريخ الباليستية اإليرانية وھذا 
الموضوع ليس أولوية لدى الواليات المتحدة لكنه أولوية لدى الدول األوروبية، ثالثاً السلوك 

أولوية لدول المنطقة بحكم الضرر الالحق بھا خاصًة اإليراني في المنطقة وھذا الموضوع يشّكل 
 ". على صعيد االقتصادي  

وتابع السلمي أنه عندما تحدث خاميار عن نظرة إيران للواليات المتحدة اعتبر أن ھناك جداراً 
 ً كما شدد على  من عدم الثقة، باعتبارأن أميركا تدعم اإلرھاب وال تكف يدھا عن المنطقة، سميكا

نحن ننظر إلى : "وأضاف السلمي. إليران ال فرق بين الجمھوريين والديمقراطيينأنه بالنسبة 
إيران من الزاوية نفسھا تماماً، حيث نعتقد أن ال فرق بين أحمدي نجاة وروحاني، كما ھناك 
إشكالية ثقة مع إيران شاھدناھا خالل فترة رفسنجاني ومحمد خاتمي، إضافة إلى دعم إيران 

ات اإلرھابية في العراق وسوريا وفي شرق المملكة العربية السعودية وفي للميليشيات والجماع
واآلن ھناك عداء مستمر من الجانب اإليراني تجاه الضفة الغربية وصوالً . البحرين واليمن



وإذا كان حقاً ھناك عدم ثقة بين طھران وواشنطن .للخليج العربي وھذه االشكالية تحتاج للمعالجة
ُيفترض أن يكون  ي عدم ثقة أكبر بين طھران ومحيطھا الجغرافي مع أنهفھناك من وجھة نظر

ً ... التفاھم أكبر بحكم الجوار والمشتركات الحضارية والدينية والثقافية ". لكن الواقع يختلف تماما
وشدد السلمي على أنه ال تخّوف من إدارة بايدن الجديدة، فبحسب قوله، كما مّرت والية أوباما 

 .ي إدارة اليوم، فالمملكة تستطيع أن تدافع عن مصالحھاسابقاً ستمر أ  

أعتقد أن السبب في فشل االتفاق النووي ھو ما يجب أن ُيعاَلج، : "وأكمل السلمي حديثه قائالً 
ويكمن السبب في عدم األخذ بعين االعتبار بمخاوف وھواجس دول المنطقة في مفاوضات عامي 

اق الجديد وبصيغته المختلفة التي سبق أن تحدثت عنھا وبالتالي ينجح ھذا االتف. ٢٠١٥و  ٢٠١٣
إذا أُخذت بعين االعتبار ھواجس المنطقة نصل إلى حالة الفوز لكل  ،سعادة السفيرة الرحيم

األطراف، إذا كان ھناك رغبة فعلية للوصول إلى اتفاق، وما عدا ذلك قد نأتي إلى إدارة جديدة 
 ".واحدسنوات وبالتالي نعود للمربع رقم  ٤بعد   

باختصار يجب أن نعالج ھذه الملفات بشكل متواٍز حتى تربح : " وختم السلمي مداخلته قائالً 
 ".إيران، كما دول المنطقة، كما أعضاء مجموعة خمسة زائد واحد والمجتمع الدولي بشكل عام  

ال ينقل لماذا : "الدكتور محمد الرميحي سام منسىإنطالقاً مما قاله الدكتور السلمي سأل المنسق 
الجانب العربي كل ھذه األفكار بشكل واضح إلى اإلدارة األميركية الجديدة حتى قبل نجاح بايدن، 

إذ يبدو أن ھناك تقصيراً في نقل الرغبات والمواقف العربية، ويتم التعويل فقط على أن دونالد 
 ".سنوات جديدة؟ ٤ترامب سيستمر   

قد أن ھناك قصوراً في إيصال وجھة النظر العربية أعت: "مداخلته بالقول الرميحي بدأ الدكتور 
والخليجية إلى اإلدارات األميركية المختلفة، وربما ال يوجد الكثير من جماعات الضغط في 
واشنطن ولكن بالمقابل يوجد سفراء في كل مكان في المنطقة ويتم توصيل األفكار العربية 

 ".عبرھم  

عليھا اإلدارة الجديدة ھي كبيرة وضخمة والرئيس ترامب واعتبر الرميحي أن الملفات التي سُتقدم 
ترك تركة ثقيلة جداً وراءه، وھذه التركة ھي جزء لبداية التآكل األميركي بشكل عام، بما معناه 

 . أن أميركا ال تستطيع كما قال بايدن أن يكون على رأس الطاولة بل ستكون بجانب الطاولة  

يع قليلة أن ھناك تكتالً اقتصادياً ضخماً جداً في جنوب شرق نحن نعلم منذ أساب: " وتابع قائالً 
 ".آسيا، والواليات المتحدة تعيش منعزلة اآلن  

أولوياتي ال تتمثل بالملف النووي، الذي يعتبر أولوية : "وأكمل الرميحي بالنقطة الثانية قائالً 
المنطقة العربية، حيث بالنسبة للواليات المتحدة وأوروبا، إنما تكمن في الوجود اإليراني في 



ھدم لبنان، كما العراق وسوريا واليمن وفي طريقه إلى ھدم بقية الدول  أشعر بأن ھذا الوجود
 ".العربية  

وتابع الرميحي أنه إذا كانت القنبلة النووية ھي مجرد تأمين للنظام اإليراني فھي تأمين وھمي، إال 
ويكمل حديثه . في أي مكان في الخليج أن الدول العربية تستطع شراء أو صناعة قنبلة نووية

أين سيستخدم اإليرانيون القنبلة؟ ھل ضد إسرائيل؟ وبذلك سيقتلون نصف أبناء الشيعة : متسائالً 
 ". في لبنان؟ لذلك األھم ھو قضية التدخل اإليراني في الخليج  

لخارجية، واعتبر الرميحي أن للحزب الديمقراطي عدة أجنحة وبعضھم لديه سذاجة في السياسة ا
إذا عاد الرئيس : "وتابع حديثه قائالً . ولكن ھذه األجنحة ستطغى بأشكال مختلفة على إدارة بايدن

بايدن إلى االتفاق النووي بدون شروط فھذه ستكون سذاجة سياسية كبيرة، أما إذا عاد بايدن 
يھم ديبلوماسية، بشروط فإنھا لن تكون مقبولة من قبل اإليرانيين ألن لديھم إيديولوجيا وليس لد

". بھذا المعنى سمعنا من خاميار أنه يريد تحرير فلسطين، وھو فعالً لم يحرر شبراً واحداً منھا
واعتبر الرميحي أن الرئيس بايدن إذا كان مھتماً بحقوق اإلنسان فھذه الحقوق اليوم ھي في أسوأ 

 .محطة لھا في إيران  

التدخل اإليراني وھذا التدخل ال  الموضوع الرئيس الذي يشغل بالنا، ھو: "وختم الرميحي قائالً 
يستطيع األميركيون أن يفعلوا به أشياء كبيرة، بل على العرب العمل بجد، وأن يخلقوا البديل 

قدم البديل الثاني أن ت.... البديل األول ھو المحور العربي المعتدل كمصر والسعودية: بشكلين
الدول العربية نموذج حكم في دولة مدنّية حديثة، وبذلك يفھم اإليرانيون أن العالم ليس كما 

يتصّورونه ماللي، ولكن العالم ھو مجتمع مدني حديث فيه شيء من الديمقراطية وشيء من 
 ".حقوق اإلنسان، ومن المجتمع المدني  

التي يمكن إليران أن تقدمھا مقابل  في ضوء ما سمعناه ما ھي الحدود: للدكتور خاميارالمنسق 
 ليونة أميركية؟  

مداخلته معتبراً أن إيران لم تتجاوز االتفاق النووي أبداً، بل على العكس  خامياربدأ الدكتور 
قراراً من الوكالة الدولية للطاقة النووية، إضافًة إلى أن كل  ٢٠كثر من أالتزمت به، وھناك 

ة ببنود االتفاقية، أما بالنسبة للوضع اإلقليمي والمنظومة األوروبيين أكدوا أن إيران ملتزم
 . وال عالقة لھما باالتفاق كانا خارج المحادثات الصاروخية الدفاعية اإليرانية فھما  

ضربني وبكى سبقني واشتكى، فالواليات المثل المعروف الجاري ھنا ھو : "وتابع خاميار بالقول
المتحدة ھي التي خرجت من اتفاق جماعي أممّي بدون ذريعة، بحسب األوروبيين والمطلعين 

فإن عادوا "في ملعبھم،  وشدد على أن المشكلة ھي لدى األميركيين وأن الكرة". على االتفاق
النووي، لكن اإليرانيين يريدون  صحيح أن بايدن وّجه إشارات بالنسبة لما يتعلق باالتفاق. عدنا

جدل ھي رجوع واشنطن إلى االتفاق بدون أي شرط ودفع  وتابع ان الخطوة األولى بال". األفعال



الخسائر التي فرضتھا على إيران من خالل خروجھا من االتفاق وعدم التزامھا بقرار مجلس 
 . يرانوفرض العقوبات الكونية، بحسب تعبيرھم، على إ ٢٢٣١األمن الدولي   

وأكمل خاميار حديثه مشدداً على أن النقطة الثانية ھي عدم التدخل األميركي في الشؤون 
واعتبر أن إيران لن ترضى بتعديل . اإليرانية، والتصويت على االتفاق في الكونغرس األميركي

، وُوقِّع االتفاق، كما أنه لن يكون ھناك محادثات أخرى، فالمحادثات السابقة ُنِظمت في ھذا اإلطار
االتفاق، وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يكن رئيس من وّقع االتفاق فقط إنما دولة كبيرة، ضمن 
 . مجموعة دولية كبرى وتحت مظلة األمم المتحدة، لذلك على كل ھؤالء العودة إلى االتفاق  

ليست  ورّداً على الموضوع الذي طرحه المشاركان من السعودية والكويت أشار إلى أن اإلشكالية
من إيران، فالسعودية ھي التي دعمت صدام حسين بشّن الھجوم العسكري على إيران الذي امتّد 

من أين اقلعت الطائرات األميركية التي ضربت : "وسأل. سنوات ومن بعدھا تم احتالل الكويت ٨
 ".وأسقطت بغداد؟ ألم تكن من المعسكرات السعودية؟ من شّن الحرب على اليمن؟  

 إذاً "يار أن إيران لديھا عالقات جّيدة مع كل من اإلمارات، الكويت، عمان وقطر، واعتبر خام
 ". المشكلة ليست في إيران إنما لدى طرٍف آخر  

ھل إيران تقبل البحث في أدوارھا في كل من لبنان، سوريا، العراق واليمن كما  :للمنسق سؤال
 الصواريخ الباليستية؟   

م الذي قدمته إيران لألمم المتحدة ولجيرانھا العرب كان في أن مشروع ھرمز للسال خاميارأجاب 
وشدد على أن الدور اإلقليمي إليران في المنطقة ال يأتي ضمن إطار االتفاق الذي . ھذا اإلطار

الدول المطلّة "ھذه النقطة، فالوضع اإلقليمي يجب بحثه مع الشركاء العرب واإلقليميين أي  تجاوز
قدّمت إيران مشروع ھرمز للسالم، الذي "، ولھذا السبب "لطرفينعلى الخليج الفارسي من ا

يستطيع أن يكون تكميلياً لالتفاق النووي، ولكن ھذه المرة مع اإلخوة العرب ودول الجوار، لكن 
خارج نطاق االتفاق النووي، وذلك ألن العرب حلفاء لألميركيين األوروبيين يستطيعون أن ينقلوا 

 ". تفاق أن يكون مع العرب وليس من خالل اآلخرينمالحظاتھم ولكن على اال  

في األمم  ٢٠١٨مشروع ھرمز للسالم ھو واضح وإيجابّي وُطرح العام "وشدد خاميار على أن 
 ". المتحدة ومع اإلخوة العرب وھو في الوقت الحاضر على طاولة البحث  

ان في الدول العربية أستغرب كالم الدكتور الرميحي الذي تحدث عن حقوق اإلنس: "وختم خاميار
حقوق اإلنسان ال تكون دعماً  خاشقجي ھو نموذج من حقوق اإلنسان؟) جمال(ولكن ھل نموذج 

ُتخرج المسيحيين من منطقة شرق  للمنظمات اإلرھابية والتكفيرية ومنظمات قطع الرؤوس التي
ولكن في . ھذه أعمال منافية لحقوق اإلنسان. األوسط على غرار ما يحصل في سوريا والعراق

 ".النھاية أؤكد أن إيران مستعدة للبحث مع اإلخوة العرب  



إلى أنه انطالقاً من حديث  أمين الجمّيلفي معرض رّده على الدكتور خاميار أشار الرئيس 
السفير ألبيرتو فرنانديز عن كون أميركا مستعدة للتواصل واعتماد بايدن استراتيجية الحوار ال 

نثّمن ھذه الخطوة لكن يجب أن ُتترجم بطريقة عملّية، نحن بأمس "سيما مع دول شرق األوسط، 
وتتناول الخطوات حضور إيران في المنطقة وممارساتھا وسياساتھا في الشرق . الحاجة لھا

األوسط والذي ليس سراً وال خفّياً على أحد، فبعض المسؤولين اإليرانيين يجاھرون بأن إيران 
انطلقنا من الواقع اللبناني فالسياسة " وأضاف أنه إذا". راقتتحكم بلبنان، سوريا، اليمن والع

وكالم الدكتور خاميار ھو عام ولم . اإليرانية ھي سياسة تفرقة وتقسيم للبلد، عبر تقوية حزب هللا
 ". يجب على مخاوف الجوار العربي، ھيث ھناك تمييع للسياسة اإليرانية في المنطقة  

ميركا من معالجة التوّسع اإليراني في العالم العربي وھذا كل ھمنا كعرب أن تتمكن أ"وتابع أن 
وأشار ". األمر يصب في مصلحة إيران، إضافة إلى معالجة مجموعة المواضيع األخرى العالقة

إلى أن مشروع ھرمز لم يتناول المشاعر العربية، والخوف وعدم الطمأنينة بشأن التوسع 
وتنسى أنھا تحتل ثالث جزر   مارات العربية المتحدةوإيران تتحدث عن السيادة في اإل. اإليراني
 ". إماراتية  

لذلك نتمنى من السياسة األميركية الجديدة أن تكون متينة وذات : "وختم الجمّيل حديثه بالقول
كي نتمكن من االنتقال من الواقع المأساوي الذي نعيشه، من خالل ) muscle(عضالت 

يل المثال على المنشآت النفطية السعودية، ويتمكن الرئيس التعديات اإليرانية المتكررة على سب
بالطبع نرّحب باالنفتاح على إيران، وبالتفاھم معھا ولكن يجب أن تؤخذ . بايدن من قلب الصفحة

بعين االعتبار المخاوف العربية وأن تنطلق ضمن سياسة عمالنية وعملية لمعالجة المشكلة التي 
 ".استمّرت ستنتقل المشكلة إلى إيران يعاني منھا العرب وإال وإذا ما  

أن مغالطات أتت ضمن  إلىمحمد السلمي وفي رّده على كالم الدكتور خاميار أشار الدكتور 
عواصم عربية ھي بيروت، دمشق، بغداد وصنعاء  ٤حديثه، فعندما ُسئل عن التدخل اإليراني في 

ران مع دول الخليج، وتساءل إذاً يتناول عالقة إي" ھرمز"علماً أن " نحن قدمنا ھرمز"أجاب بـ 
أنت تھرب من إشكالية أساسية وھذا سؤال وجيه : "أين الرابط بين اإلثنين؟ وخاطب خاميار قائالً 

ومنطقي، فإيران لديھا إشكالية كبيرة في ھذه الدول، لماذا ال تحلھا؟ في المقابل تجيبنا أن إيران 
 ". قّدمت مشروع ھرمز  

ھرمز ھو عالقة إيران مع دول الخليج العربي في المقام األول، : "وتابع الدكتور السلمي قائالً 
في قمة الدوحة  ٢٠٠٧وفي األساس ُطرح ھرمز من قبل دول الخليج بشكل مختلف في العام 

الخليجية حيث ُدعي الرئيس اإليراني أحمدي نجاد ألول مّرة كضيف شرف، ونوقش احترام 
خل في الشؤون الداخلية للدول واإللتزام بُحسن الجوار، المعاھدات والمواثيق الدولية، عدم التد

وھذه المبادئ الثالثة ھي مبادئ األمم المتحدة، وإيران دولة عضو فيھا ورفضت التوقيع على ھذه 
 ".المبادئ وأخذت تتحدث عن حقوق األقلّيات الدينية والشيعية في دول الخليج  



أحداً، وال  صوت والتوتر في النقاش ال يفيدانواعتبر السلمي أن ھناك إشكالية أساسية، ورفع ال
إيران لديھا إشكالية داخلية في كينونتھا كنظام، "وأشار إلى أن . يحالن أي قضية وال ُيقنعان أحداً 

إال أن الدول العربية تتعامل معھا على أساس أنھا دولة طبيعية، إال أن إيران تتعامل مع العالم 
ليشيات، وبالتالي نحتاج بصورة أولية إلى إعادة إيران وخاصة مع دول الجوار من منطلق مي

 ". كدولة طبيعية، وھذا خيار الشعب اإليراني  

بأنه " ھرمز"النقطة الثانية، إن ممثل المملكة المتحدة لدى األمم المتحدة وصف : "وأضاف السلمي
ل وصفه بأن مقترح غير مجدي، على اثر النقاش الذي دار منذ أسابيع حول االتفاق النووي، وعلّ 

ھرمز يتحدث عن وجھة النظر اإليرانية التي تحاول أن تعزز حضورھا في المنطقة عبر دعم 
 ".الميليشيات  

فإذا كان لدى إيران نموذج تنموي تستطيع أن تقّدمه لدول المنطقة "ورأى أن األمر سھل جداً، 
تؤثر في المنطقة عبر فالكل سيرّحب به كما سُترفع له القبعة، أما إذا كانت إيران تريد أن 

الميليشيات والخاليا النائمة، وخاليا التجسس والقوارب المفخخة والطائرات المسّيرة والصواريخ 
المجّنحة، فھذا النموذج ال تريد الدول العربية أن تتعامل معه، فھي ال تريد أن تتعامل بھذا المنطق 

 ".خطير للغايةلكن إيران تدفع دول المنطقة ومعاملتھا بالمثل وھذا أمر   

وشدد على أنه ليس ھناك ميليشيا مرتبطة بدولة خليجية أو عربية، كما أنه ليس ھناك رصاصة 
واحدة تصدر من دول الخليج وباألخص من المملكة العربية السعودية نحو إيران، بل على العكس 

وھي طائرة مسّيرة ُتطلق نحو المنطقة  ٣٧٥صاروخاً وأكثر من  ٣٤٠لدى إيران أكثر من 
إيرانية عن طريق الميليشيات سواء من الحشد الشعبي أو الحوثيين، وبالتالي على إيران أن ال 

 . تدفع الدول العربية معاملتھا بالمثل وھذا ليس صعباً، إال أنه ليس خياراً   

ھل تحّملون إيران مسؤولية التسرع العربي باتجاه التطبيع : سؤال موّجه للسفير ألبيرتو فرنانديز
 سرائيل؟مع إ  

إن إيران قدّمت خدمة كبيرة من الثورة اإليرانية إلسرائيل وأصدقائھا في المنطقة،  فرنانديزقال 
أريد أن أركز على كالم : "وتابع. وأن اتفاقية المالحة لديھا مستقبل أكثر من مشروع ھرمز

الكامل أو الدكتور الرميحي أنه على الرغم من أي قرار لإلدارة االميركية الجديدة بالدخول 
. الجزئي في االتفاق النووي، فالصورة العامة للسياسة الخارجية األميركية ھي سياسة التردد
ھناك فكرة ووعي لدى كل من الجمھوريين والديمقراطيين أن أميركا قد صرفت الرخيص 
أن والغالي في منطقة الشرق األوسط دون فائدة حقيقية، وأميركا اآلن لديھا أولوياتھا، ما يعني 

إال أن ھذا ال يعني أميركا ستغادر . فكرة وجود محور عربي معتدل له وزنه أصبحت لھا أھمية
 ".المنطقة، لكن أميركا تحترم القّوة والوحدة والصوت الواضح  



وأشار فرنانديز إلى أن ھناك فرصة للدول العربية خاصة أمام التحديات اإليرانية والتركية، 
كما أن ھناك فرصة للدول العربية في . قّوة وازنة ة معتدلة ذاتإليجاد شيء أفضل وحياة سياسي

 . السنوات المقبلة للتقدم نحو األفضل واستقرار المنطقة عبر مساعدة أميركا وليس قيادتھا  

في األسس والثوابت "إنه  رند الرحيمفي معرض ردھا على الدكتور خاميار، قالت السفيرة 
 يين والجمھوريين، إال أن ترامب كان الشواذ وكسرالكثير منوالمبادئ ال فرق كبير بين الديمقراط

الرئيس الُمنتخب ھو . األسس والمؤسسات األميركية، وھذا األمر لن يحصل بالطبع مع بايدن
كالسيكي في مقاربته للسياسة الخارجية، ولن يكون حتى مثل أوباما ومن المؤكد لن يكون مثل 

 ". ترامب  

ال شك أن . ة بين الديمقراطيين والجمھوريين سيعود أكثر فأكثرتقارب النظر: "وتابعت الرحيم
يريدون العودة إلى االتفاق النووي، وال شك أيضاً أن بايدن وفريقه يريدون  ھناك دبلوماسيين 

العودة إلى االتفاق إال أن ھناك ھّوة تاريخية ومتبادلة بين أميركا وإيران ترسخت على مدى 
 ".تبدأ مع ترامبعقود، وھي ليست بجديدة ولم   

في واشنطن لوبي إيرانياً أو مسانداً  ألن"وقالت الرحيم أن قضية اللوبي العربي مھمة جداً، 
إليران قوياً جداً، قسم كبير منھم إيرانيون وآخرون أميركيون وھم موجودون في المؤسسات 

اك لوبي بمنطق آخر، الصوت اإليراني في واشنطن عالي جداً بالمقابل ليس ھن. األكاديمية
عربي، ال ننكر وجود السفراء العرب ولكن لوبي على مستوى مجتمعي وسياسي مفقود وھذا 

 ".خطأ كبير  

النقطة األخيرة التي سأتناولھا ھي أن بايدن سيحاول جھده العودة إلى االتفاق : "وختمت قائلةً 
وھنا يطرح . بيرةالنووي، ولكن بين التوقعات والطلبات األميركية وتلك اإليرانية ھناك فجوة ك

وھل سيقبل الطرفان تلك الخطوات، وما ھو توقيتھا؟ باعتقادي  السؤال ھل ھناك خطوات متتالية،
أن بايدن له أولويات أھم جداً من إيران اليوم، إن كان على صعيد السياسة الداخلية أو الخارجية، 

العودة إلى اوروبا فالملف الصيني مثالً سيكون أھم من الملف اإليراني، إلى جانب موضوع 
وعلينا أن ال   .والتحالفات األوروبية، أما التحدي الخارجي األھم فسيكون الصين وليس إيران

ننسى أن أميركا ال تستطيع العمل على عدة ملفات خارجية في الوقت ذاته، وفي ھذا اإلطار 
 ".ستكون الصين ھي األولوية  

أن ھدف ھذه الندوة ھي تقديم الحلول وليس  فقط أشار إلى عباس خاميارأما فيما خص الدكتور 
ورأى أنه بالنسبة إليران وسيادتھا فھي خط أحمر . العزف على الوتر القديم األمر الذي ال ُيجدي

يجب أن ُتشكر إيران على ما قدمته للمنطقة، فلو لم : "وقال. وضمنھا طبعاً الجزر الثالث اإليرانية
رت على المواقع االفتراضية بعد سقوط الموصل والتي تكن إيران، لتحققت الخرائط التي ُنشِ 

قدمتھا القوى التكفيرية والتي تبّين مصير كل من لبنان وسوريا والعراق وحتى دول الخليج 



وھذا أمر واضح، ومن يشك في ھذا األمر فليراجع المواقع . الفارسي كالكويت والسعودية
 ".ن رّداً على من خرج عن الموضوعما أتناوله ھو خارج عن الموضوع ولك. االلكترونية  

حضارة وثقافة كما ھي دولة إقليمية ُكبرى استطاعت في ظل "وأشار خاميار إلى أن إيران دولة 
الحصار الكوني المفروض عليھا على مدى أربعة عقود أن تصل إلى مرحلة متقدمة في العلم 

 ". للدول العربية وعلى اإلخوة العرب انتھاز الفرصةوالتطّور والتكنولوجيا، وھي قّوة داعمة   

مشروع ھرمز الذي قدمته إيران يشمل كل العرب وكل المنطقة ولم يشمل دول الخليج : "وتابع
الفارسي فقط، وھو فرصة استثنائية قد تكون كافية لمواجھة االستحالب الذي نشاھده لبعض ھذه 

 ". الدول من القوى الغربية  

لى بايدن وحسب إشاراته أن يعود إلى االتفاق النووي بدون أي شرط وأن يعطي ع:"وقال خاميار
". فرصة للتأكيد على معادلة الربح في ظل ھذه االتفاقية األممية الموّقعة من قبل الدول األوروبية

مرة االلتزام اإليراني لبنود ھذه  ٢٠وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أكثر من 
إن عدتم "علنت منذ البداية أتفاقية، فلذلك لم يكن ھناك أي مبرر لخروج أي دولة، وإيران اال

 ".عدنا  

مع كل احترامي للدكتور خاميار، : "الكالم ورد على الدكتور خاميار قائالً الرميحي  أخذ الدكتور
العراق إاّل أنه بدا لي أنه متناقضاً، فتحدث عن صّدام حسين وعن دعم الخليجيين للحرب في 

وإيران، وعاد وقال ال نريد العودة إلى الوراء، وھو الذي عاد إلى الوتر القديم، ھذا في النقطة 
وباما األرض الموعودة، برزت سذاجة الرئيس أ أما النقطة الثانية ففي كتاب الرئيس. األولى

األولى من  أوباما، حيث سرد أحداثاً فقال انه أرسل رسالة سرية إلى السيد خامنئي في األشھر
الحكم، فعادت إليه الرسالة حاملة كالماً صعباً، أعطاھا أوباما ألحد مستشاريه فرّد  تسلمه

كما قال في كتابه ". وسطسيدي الرئيس لقد رفع لك السيد خامنئي إصبعه األ: "مستشاره ألوباما
بي المثقفين أقنعه أثناء األحداث اإليرانية، إاّل أن بعض من اللو ٢٠٠٩إنه أراد أن يتصل في العام 

 ". أن يترك الموضوع على حاله في اللحظة األخيرة  

". أنا ال أعتقد أن الواليات المتحدة ستقدم الكثير لھذه المنطقة فكما قلت الحل ھو لدينا: "وأضاف
صحيح أن اإليرانيين لديھم الكثير من الحضارة إال أن الشعب اإليراني فقير معدم، حقوق "وتابع، 

ب إلى الصفر، وال ننسى أنه في األمس القريب تم شنق أحد المعارضين كما اآلالف اإلنسان أقر
أكبر المحاكم الدولية حكمت على شخص أُدين بقتل رئيس الوزراء  إحدىأن قبله، إضافة إلى 

 ".اللبناني السابق ومن يحميه اليوم ھو ذراع إيران، فسأل عن أي حقوق يتكلم الدكتور خاميار؟  

لت إيران في خلّية العبدلي في الكويت، كما الھجوم على المنطقة الشرقية في تدخ: "وأكمل حديثه
بالطبع نحن في الخليج لسنا زوجات قيصر، لدينا قصور، .... السعودية، وتفجيرات البحرين

أحدھا كان خاشقجي، ولكن كم من الخاشقجي قُِتل من قبل إيران؟ نحن مع حرية الشعب اإليراني 



ني في إيران يعيش معنا نحن العرب كإخوة وكجيران، وبالطبع نحن ال وحقوقه ومع مجتمع مد
لكن نكره تدخله غير الحميد في منطقتنا، ھذا التدخل الذي  نكره الشعب اإليراني بل نرّحب به،

 ".أقعد أربع دول عربية ويريد إقعاد الدول األخرى  

القنبلة النووية محّرمة شرعاً، وھناك فتوى من اإلمام ": الرميحي قائالً  خاميار قاطع الدكتور
 ".ال رجوع عنھا الخامنئي في ھذا الشأن واجب أن يعلمھا الجميع وھذه فتوى  

ماذا تستطيع إيران أن تقدم ألميركا مقابل عودة : "السؤال التالي رند الرحيمطرحت السفيرة 
". أن تقدمھا نظراً لوجود العقوبات؟ أميركا إلى االتفاق النووي؟ وما ھي الخطوات التي يمكن

بايدن بعودته إلى االتفاق النووي سيتخلى عن الكثير من أدوات الضغط الموجودة : "وأضافت
وأشارت إلى أن الدكتور ". وعلى الرئيس بايدن أن يحصل على شيء مقابل عودته لالتفاق. لديه

ت واضحة وعملية وليس خطاب لم يجب على السؤال المطروح، ونحن بحاجة إلى إجابا"خاميار 
 ".بروباغندا  

كيف تقرأ أن يكون المفاوض الذي فاوض في االتفاق النووي ھو نفسه : "سؤال للسفير فرنانديز
 ".الذي سيفاوض في ھذا االتفاق ھذه المرة؟  

لم يعد موجود وھو الذي كان مسؤوالً عن " كيري"أنه ال يوافق على السؤال، فـ فرنانديزأجاب 
ميركية في ھذه االتفاقية، وأشار إلى أن الجيل الجديد اليوم لديه صورة حقيقية أكثر السذاجة األ
 .عن الواقع  

أعتقد أن ھذه اإلدارة الجديدة ممكن أن تكون ضعيفة أمام إيران، ولكن حتى في إدارة : "وتابع
في بايدن ھناك خطوط حمر، وبين ھذه الخطوط الحمر أميركا ستؤيد أصدقاءھا وحلفائھا خاصة 

 ".المشكلة أن ھناك ھيمنة إيرانية على كل من لبنان سوريا والعراق واليمن. الخليج العربي  

أن تفعل شيئاً لمصلحة لبنان، لكن المشكلة أن في لبنان  نّية لدى أميركا"وأشار إلى أن ھناك 
ب ھيمنة إيرانية شبه كاملة، شبيھة بتلك الھيمنة على العراق واليمن وسوريا، وھذا األمر صع

والسؤال الذي ُيطرح ھنا ھو كيف تعود إلى الماضي وتزيل الھيمنة . على اإلدارة االميركية
اإليرانية على ھذه الدول األربع؟ ألن العمل مع الدول التي ال ھيمنة إيرانية عليھا أسرع من تلك 

 ."التي تقع تحت الھيمنة اإليرانية، فاألفضل تقوية عالقات أميركا وأصدقائھا في الخليج  

تمنع الوصول إلى  سبق أن ذكرتم أن ھناك فتوى: "للدكتور عباس خاميار سؤاالً  المنسقطرح 
تھدد  السالح النووي، إنما كيف تفّسر أنه في كل مرة يكون ھناك خالف مع الواليات المتحدة،

إيران أنھا سترفع التھديد، حتى بات البعض يعتبر أنكم تبيعون جلد الدب قبل اصطياده، بمعنى 
تستعمل الملف النووي للوصول إلى التمدد اإليراني، في مناطق على غرار سوريا  آخر أن إيران

 ".التي تستعملھا إيران بھذا الشأن؟" الفزاعة"والعراق ولبنان واليمن، أي أن القنبلة النووية ھي   



أنه على مدى العقود األربعة األخيرة لم يتحدث أحد عن قنبلة نووية، وھذا  خامياراعتبر الدكتور 
المشكلة لدى بعض الزمالء ھنا، أنھم يريدون وضع إيران في مكان المتھم : "وقال. لم إليرانظ

لنجيب على االتھام، لكن في الحقيقة أن الواليات المتحدة ھي المتھمة وھي التي خرجت من 
االتفاق النووي األممي العالمي ضمن األمم المتحدة، فتلك الدولة إذن عليھا أن تجيب لماذا خرجت 

 ".وبأي مبرر  

وأشار إلى أن إيران جلست إلى طاولة حوار لمدة عامين نظراُ لمخاوف أميركية وأوروبية، 
ھذا اإللتزام ھو : "وتابع. وإيران بددت تلك المخاوف والتزمت بكامل بنود االتفاقية بحذافيرھا

ه االتفاقية، ولكن عندما لم تلتزم دولة بھذ. ضمان كبير لعدم وصول إيران إلى شيء يخيف العالم
كان من الطبيعي أن تعود إيران لما كانت عليه سابقاً، ومن الطبيعي أن يخرج ھذا المشروع 

بالتخصيب الذي كان عليه، وإيران حّذرت أنھا على خمس مراحل ستخّفض التزامھا وستعطي 
 ".فرصة إضافية للدول الموقعة لُتعيد االتفاقية إلى مسارھا الطبيعي  

، وأن التھديد "أن عدتم عدنا"ؤخراً في البرلمان اإليراني يشدد على مقولة وأّكد أن ما حصل م
بالوصول إلى ما كانت عليه إيران سابقاً قبل االتفاقية أمر طبيعي، عندما تخرج دولة وال تلتزم 

ينطبق على " ضربني وبكى سبقني واشتكى"وتابع إيران ليست المتھمة ھنا، فمثل . بھذه االتفاقية
جيب لماذا خرجت، وبأي مبرر، ألن الدول األوروبية تشھد على تُ  لمتحدة التي عليھا أنالواليات ا

مصداقية الدولة اإليرانية خالل السنوات التي سبقت خروج الواليات المتحدة، كما أن األوروبيين 
على األرجح إن مشكلة ترامب ليست معنا فقط بل مشكلته مع كل العالم . التزموا ببنود االتفاقية

 .وھذا األمر معلوم لدى الجميع  

وتساءل . كما اعتبر خاميار أن على بايدن رفع العقوبات التي فُرضت على إيران خارج االتفاقية
لماذا على إيران تقديم تنازالت، فھذه اتفاقية تم عقدھا سابقاً وھي أممية وكانت نتاج محادثات؟ 

اإليراني نجلس إلى طاولة ونفتح ملفاً آخر ولكن إذا أردتم اتفاقية أخرى تتناول النظام الدفاعي 
 ً  .خارج االتفاقية، لكن الخطوة األولى ھي الرجوع لالتفاقية الموّقعة دوليا  

إذا ُعدنا لالتفاقية بإمكاننا أن نفتح ملفات أخرى، ونتحدث مع جيراننا واألوروبيين وحتى : "وتابع
 ".نستمع لما سيقّدمه الرئيس بايدن في مرحلة رئاسته  

على كالم الدكتور عباس خاميار فاعتبر أن كالم األخير عن احترام إيران السلمي الدكتور  علّق
أما فيما يتعلّق . المعاھداتولالتفاقية الدولية مثير، فإيران أكثر دولة تنتھك المواثيق الدولية 

، ولكن فالخامنئي كان يقول دائماً، وھذا موّثق، أنه لن يكون له دور في أي دولة قادمةى بالفتو
ِنه أصبح ھو الدولة ١٩٧٩بعد الثورة اإليرانية في العام  كيف نأخذ بكالم الخامنئي : "فسأل. وتمكُّ

 .وأشار إلى عدم وجود نص لفتوى الخامنئي يحّرم القنبلة النووية، ھناك فقط أقاويل". اآلن؟  

 ".بالصوت والصورةالخامنئي قال ذلك وھذا موّثق : "الدكتور السلمي قائالً  خاميارقاطع الدكتور   



حمد مف. فيما يتعلق بالجانب اإليراني ھناك أكثر من موقف: " حديثه فقال السلميأكمل الدكتور 
جواد ظريف اعتبر في مقابلة له أن على الواليات المتحدة أن تعود إلى االتفاق النووي على قاعدة 

ن روحاني فقال في مؤتمر وعندھا نرى إذا كانت إيران ستعود أم أنھا لن تعود، أما حس ١ ٣ ٢ ٢
صحافي إن عادت الواليات المتحدة عدنا، أما الواليات المتحدة فتقول أن بايدن سيعود لالتفاق 

وبالتالي ھذه الجدلية تعيدنا إلى أّيھما أوالً البيضة أم الدجاجة، وبالتالي . ولكن ليس بشكله الراھن
اإلدارة الجديدة إنھاء الملف اإليراني  وما نخشاه أن تستعجل. ھذا الحوار سيستمر لفترة طويلة

لكي تتفّرغ لملفات أخرى وبالتالي نعود للمربع األول وبالتالي نعود إلى اتفاق ال يشمل إھتمامات 
 ". ومصالح كل الدول  

المشاركين في ھذه الندوة التي استعرضت مواضيع  أمين الجمّيلشكر الرئيس في ختام الندوة 
للوبي العربي في واشنطن ھو الذي يجب التوقف الكالم الذي سمعناه عن ا"واعتبر أن . مھمة

أين نحن اليوم من "وتساءل ". عنده، وھذا واجب علينا كعرب لمواجھة كل االستحقاقات المقبلة
جامعة الدول العربية، من مجلس التعاون الخليجي، أين نحن اليوم من كل التفاھمات العربية 

 ".والقمم العربية؟  

المطلوب اليوم الحد األدنى من التضامن العربي "لقضايا العربية، وختم قائالً أنه للدفاع عن ا
وتوحيد الصفوف لنكون كعرب ُمحاور ذات مصداقية نستطيع من خالله مواجھة الرأي العام 

 ". الدولي ال سيما اإلدارة الجديدة مع الرئيس بايدن  

غنت الندوة، وتمنى كل المحاضرين وأثنى على مداخالتھم المھمة التي أ سام منسىشكر المنسق 
، واللقاء في حوارات أخرى تكون "بيت المستقبل"مزيداً من التعاون بينھم وبين مؤسسة 

 . حضورية وليست افتراضية  

    

  


