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 بسم ا الرضبن الرحيم

 جواب سؤال

 االتفاق النووي اإليراني

" 1+5تتواىل ادلواقف الدولية واإلقليمية والتصرػلات السياسية حول االتفاق النووي مع إيران منذ توقيعو بُت إيران ورلموعة " السؤال:
فإيران تعد ما حدث انتصارًا وأهنا كسبت  ، وىذه ادلواقف والتصرػلات يظهر فيها اختالط الرؤية وتعارضها...42/11/4112يف 

االعًتاف الدويل حبقها يف زبصيب اليورانيوم، وأمريكا تنفي أن يكون االتفاق ينص على االعًتاف حبق إيران يف التخصيب، وتقول إن 
االتفاق سيئًا وأنو خطأ تارؼلي...  االتفاق غلعل كيان يهود أكثر أمناً، وأنو سيؤول إىل منع إيران من أن تصبح دولة نووية، وكيان يهود يعد

ا االتفاق وادلواقف اليت ما أوجد لدّي، وقد يكون لدى غَتي، تشويشًا يف معرفة واقع ىذا االتفاق... والسؤال ىو: ما ىو واقع ىذ
اموم الذي بذلو ويبذلو وىل لالتفاق عالقة بدور إليران يف ادلنطقة، كاألحداث اجلارية يف سوريا مثاًل؟ مث ما سبب ىذا اجلهد  صاحبتو؟

 "؟ وجزاك ا خَتا.أوباما يف إقرار االتفاق والدفاع عنو حىت إنٍت مسعت أحد السياسيُت يقول "كأنَّ أوباما مهتم باالتفاق أكثر من إيران

 ا نشرتو وسائل اإلعالم ادلختلفة:لنستعرض يف البداية واقع ما مت يف االتفاق وفق م الجواب:
 يف االتفاق: انالتزامات إير  -1

%، وتفكيك التوصيالت الفنية ادلطلوبة للتخصيب دبا يتجاوز ىذه 5التزمت إيران بوقف زبصيب اليورانيوم فيما يتجاوز نسبة  -أ
عمليات زبصيب  ةىل صورة ال تناسب أيإ%، أو ربويلو 5% دلا دون 41 النسبة، والتزمت بتخفيف سلزوهنا الكامل من اليورانيوم ادلخصب

% حبيث ال تزيد الكمية يف هناية فًتة األشهر الستة 2,5. والتزمت بوقف أي تقدم فيما يتعلق بزيادة سلزوهنا من اليورانيوم بنسبة خرى..أ
 ىل أكسيد.إ%  2,5كميات زيادة يتم زبصيبها من اليورانيوم بنسبة   ةادلذكورة يف االتفاق ىذه عما كانت يف بدايتها وربويل أي

ضافية من أي نوع، وعدم إأجهزة طرد مركزي  ةي تقدم يف قدرات التخصيب من خالل عدم تركيب أيأف التزمت إيران بوق -ب
يف  تركيب أو استخدام أي من أجهزة اجليل التايل للطرد ادلركزي لتخصيب اليورانيوم، وتعطيل ضلو نصف أجهزة الطرد ادلركزي اليت مت تركيبها

حىت ال ؽلكن استخدامها يف زبصيب اليورانيوم. وكذلك التزمت بقصر  "Fordoيف فوردو " " وثالثة أرباع أجهزة الطردNatanzنتانز "
إنتاج أجهزة الطرد ادلركزي على األجهزة الضرورية إلبدال ما يلحق بو الضرر من اآلالت فال تتمكن إيران من زبزين كميات إضافية من 

 أجهزة الطرد ادلركزية خالل األشهر الستة.

ضافية لو، إمكونات  ةبعدم تشغيل مفاعل أراك ووقف التقدم يف مسار استخالص البلوتونيوم، وعدم تركيب أي التزمت إيران -ج
ليو. كما نص االتفاق على منع فصل البلوتونيوم عن الوقود ادلستنفد، وعلى تقدًن معلومات التصميم إوعدم نقل أي وقود أو مياه ثقيلة 

 عن ادلفاعل مل تكن متاحة من قبل.ك ما يتيح معلومات تفصيلية حساسة ادلطلوبة منذ فًتة طويلة عن مفاعل أرا

راك وتقدًن بيانات رئيسية معينة ومعلومات كانت مطلوبة دبوجب الربتوكول أإتاحة ادلزيد من الفرص للمفتشُت لدخول مفاعل  -د
تاحة اجملال بصفة يومية دلفتشي وكالة الطاقة إإيران كذلك ب زمتتلاضايف التفاقية الضمانات اإليرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و إلا

الذرية لدخول مفاعل "نتانز" ومفاعل "فوردو" وسيسمح للمفتشُت دبراجعة ما صورتو الكامَتات لضمان ادلراقبة الشاملة حول ما يتعلق 
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وية الدولية لالطالع على منشآت ذبميع أجهزة الطرد تاحة اجملال لوكالة الطاقة النو إبالتخصيب يف ىذين ادلوقعُت... كما التزمت إيران ب
 مناجم اليورانيوم وزلطات ذبهيزه.نتاج وزبزين مكونات أجهزة الطرد ادلركزي، ودخول إلادلركزي، ودخول منشآت ا

وستعمل اللجنة  مشاكل قد تطرأ ةومع وكالة الطاقة الدولية دلراقبة التنفيذ ومعاجلة أي 1+5التزمت إيران بتشكيل جلنة مع دول  -ىـ
امج ادلشًتكة أيضا على تسهيل تسوية ادلخاوف السابقة واحلالية فيما يتعلق بربنامج إيران النووي دبا يف ذلك البعد العسكري اتمل للربن

 اإليراين وأنشطة إيران بارشُت.

 دبوجب االتفاق: مكتسبات إيران -4

% دلدة ستة أشهر، مع 41الده ستعلق زبصيب اليورانيوم إىل مستوى أعلن وزير اخلارجية اإليراين زلمد جواد ظريف أن ب -أ
االستمرار يف أجزاء أخرى من برنامج التخصيب. وأشار الوزير إىل أن القوى الكربى تعهدت بعدم فرض عقوبات إضافية خالل األشهر 

قوبات ضد صناعات البًتوكيماويات اإليرانية وإنتاج الستة، مع تعليق بعض التدابَت العقابية القائمة يف رلال احلظر النفطي، فضال عن الع
 السيارات والتأمُت وذبارة ادلعادن الثمينة.

يف وثيقة وزعها البيت األبيض بشأن االتفاق ادلؤقت سيتم زبفيف العقوبات عن إيران مقابل تعليق بعض جوانب برنارلها  -ب
مليار دوالر من  1.5ة إىل احتمال حصول إيران على عائدات تبلغ وأشارت الوثيق 42/11/4112النووي، وفقًا لوكالة رويًتز يف 

التجارة يف الذىب وادلعادن النفيسة وتعليق بعض العقوبات على قطاع السيارات اإليراين وصادرات إيران من البًتوكيماويات، كما سيتم 
مليار دوالر من ىذه ادلبيعات  2.4، وسيسمح بتحويل السماح ببقاء مشًتيات النفط اإليراين عند مستوياهتا احلالية ادلخفضة بشكل كبَت

يار دوالر على شكل " مل7على أقساط إذا نفذت إيران التزاماهتا. وأكد البيت األبيض أن االتفاق ؼلفف العقوبات على إيران دبا قيمتو "
 تبادل ذباري.

ي بتقليص برنامج إيران النووي مقابل زبفيف زلدود وقال عدد من أعضاء الوفود ادلشاركة يف اادثات جبنيف إن االتفاق يقض -ج
 للعقوبات على طهران دبا قيمتو سبعة مليارات دوالر يف شكل تبادل ذباري.

اعتربت إيران ذلك صلاحا، فقال مرشدىا األعلى علي خامنئي مادحا االتفاق: "ال بد من شكر فريق ادلفاوضُت النوويُت على  -2
(. وقال روحاين 4112\11\45ح أيضا إىل الرعاية اإلذلية والصلوات ودعم الشعب"، )وكالة فارس اإليرانية ىذا اإلصلاز ويعود ىذا النجا 

( إن حق التخصيب الذي يشكل جزءا من حقوق إيران النووية 42/11/4112يف مقابلة مع التلفزيون اإليراين بثت مساء أمس )
ن يتوقف أبدا، ىذا خط أضبر". ويف ادلقابلة نفسها، أبدى الرئيس اإليراين سيتواصل. وأضاف "التخصيب مستمر اليوم، ويستمر غدا، ول

سيكون شلكنا دبؤازرة  تفاؤلو بالتوصل إىل اتفاق كامل بشأن برنامج بالده النووي. وقال يف ىذا اإلطار إن الطريق طويل، وإن السَت فيو
( يف مقابلة تلفزيونية إن بالده 45/11/4112قد قال مساء أول أمس ) زلمد جواد ظريفالشعب ودعمو. وكان وزير اخلارجية اإليراين 

 مضيفا أن طهران ستتحدث بشأن ذلك مع األمَتكيُت. ،ستستمر يف زبصيب اليورنيوم

دلدقق يف بنود ىذا االتفاق يرى أن إيران قدمت تنازالت كبَتة يف برنارلها النووي، وقبلت دبا أراده إن افهل فعاًل ىذا صلاح؟  -2
%، أو ربويلو إىل صورة ال تبقيو على حالو. والتزمت بأال زبصب فوق 5% إىل ما دون 41الغرب لوقف التخصيب، وخفض ادلخصب 

نتاج البلوتونيوم وىو الالزم لصناعة األسلحة النووية. والتزمت إثقيال، والتزمت بعدم %، وأال تواصل نشاطاهتا يف ادلفاعالت اليت تنتج ماء 5

http://www.aljazeera.net/news/pages/23cd8d93-59aa-4faf-a239-47f1bd5f467d
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ت بعدم تركيب أجهزة طرد مركزية جديدة، وفتح األبواب للمفتشُت يوميا، وتصوير كافة األعمال اليت يقام هبا حىت تبقى ادلنشآت النووية رب
ال للتغطية على حقيقة إولُت اإليرانيُت ىذا االتفاق بأنو صلاح ونصر كبَت ما ىو ئبار ادلسإن اعت دولية... فكيف يعترب ىذا صلاحًا؟الرقابة ال

ن تنازذلم وارتباطهم بأمريكا ولُيسكتوا أي صوت ؽلكن أن ػلتج عليهم من قبل شعبهم، وليهيئوا األجواء إلقامة عالقات علنية مع أمريكا. إ
سيادة مستقلة، وربًتم استقالليتها، وإال فكيف تسمح بذلك وذبعل نفسها ربت الرقابة  تنازالت إيران تلك تناقض ما تدعيو من أن لديها

الدائمة والتفتيش اليومي كما حدث يف عراق صدام قبل االحتالل األمريكي عندما وضعت منشآتو ربت الرقابة والتفتيش اليومي للبحث 
قوهتا النووية، وخباصة وىي ترى دولة يهود تطور قوهتا باستمرار، عن أسلحة الدمار الشامل؟ فتكون إيران بذلك قد حالت دون تطور 

تقليدية كانت أو غَت تقليدية... إن كل صاحب بصر وبصَتة يدرك أن ىذا ليس صلاحاً، فأن تعود دولة من الدول إىل التخصيب بدرجة 
ابقاً، ىذا ليس صلاحًا حبال، وإظلا % س41ة لتعطيل فاعلية ادلخصب ني%، وتعمل على ترتيبات مع41وصلت  % بعد أن5 -% 2.5

 ادلنطقة ىو أمر دبرتو أمريكا يف دىاليز السياسة مع إيران إلخراج العالقة األمريكية اإليرانية من السر إىل العلن لتؤدي دورًا مرسومًا ذلا يف
ك بعد أحداث سوريا خاصة. بل كان دون قيود العقوبات... لقد أصبح كثَت من الناس يدرك أن إيران توايل أمريكا، وقد تأكد ذلم ذل

فغانستان كما اعًتف ذلك منذ تاريخ إعالن اجلمهورية، ولكن التعاون بينهما كان غلري سرا يف كافة القضايا وخاصة يف موضوع العراق وأ
وطلب من  4111اإليرانية عام  ا يف أمريكا للجمهوريةبلوماسي  جواد ظريف شلثال د ولون السابقون يف إيران. وكان وزير اخلارجية احلايلئادلس

ج حكومتو يومئذ أن تتعاون مع أمريكا يف غزوىا ألفغانستان وقد اهتمو بعض اإليرانيُت يومئذ بأنو عميل أمريكي. واآلن تريد إيران أن تنه
سندت أتسنده ذلا أمريكا. وقد هنجا علنيا يف التعامل مع أمريكا لتشًتك يف تنفيذ ادلشاريع األمريكية بصورة علنية، ويكون ذلا دور إقليمي 

 مريكا.أمريكا ذلا دورا يف سوريا لتسند نظام بشار أسد حىت ذبد بديال ػلافظ على تركيبة النظام السوري التابع أل

لقد كانت أمريكا وراء ىذا االتفاق الذي مّت، وكانت ذبتمع مع السلطة يف إيران سرًا قبل أشهر من إعالن االتفاق يف  -5
فقد كانت أمريكا تدرك أن أوروبا تريد التشويش على اتفاق أمريكا وإيران، لذلك أنضجت االتفاق قبل أن زبرب  ،42/11/4112

خربًا يُفيد بأن كبار ادلسئولُت األمريكيُت واإليرانيُت أجروا  42/11/4112يف  د أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسيةاألوروبيُت بذلك، فق
ية سرية لعبت دورًا مهًما يف االتفاق ادلبدئي حول الربنامج النووي اإليراين الذي مت التوصل إليو من مساء على مدار أشهر عدة زلادثات ثنائ

وأشارت  .سوشيتد برس" نقاًل عن مسئولُت أمريكيُتأوكالة " 42/11/4112ا ذكرتو اليوم ، وفًقا دل42/11/4112السبت إىل األحد 
، أخربهتم (سرائيل)إو 1+5حدة األمريكية أخربت حلفاءىا، األعضاء اآلخرين يف رلموعة سوشيتد برس" إىل أن الواليات ادلتأوكالة "

بعد اتصال أوباما وروحاين... وأوضحت الصحيفة الفرنسية  9/4112باجتماعاهتا السرية بعد شبانية أشهر من انعقادىا أي يف هناية شهر 
سوشيتد برس" أن ىذه ادلفاوضات السرية أ يف اإلدارة األمريكية لوكالة "ُتأكد ثالثة مسئول وقد الجتماعات كانت تعقد يف ُعمان...أن ا

 .ىي اليت وضعت أسس االتفاق الذي مت التوصل إليو مساء السبت حول الربنامج النووي اإليراين يف جنيف

معارضة يف الكونغرس، ولذلك فقد كان أوباما مهتمًا بعقد ىذا االتفاق بشكل الفت للنظر حىت إنو كان يقف بادلرصاد ألي  -2
 عقده، وكل ذلك واضح يف تصرػلاتو:وُيَطمئن كيان يهود بأن ىذا االتفاق ػلفظ أمنهم، وكان يف عجلة من أمره على 

بلوماسية وال ؽلكننا مام الدن نغلق الباب أأقف الرئيس األمريكي أوباما يربر سياسة التقارب العلٍت مع إيران ويقول: "ال ؽلكننا و 
ذا انتهزت إيران ىذه الفرصة وقررت االنضمام إىل اجملتمع الدويل فيمكننا البدء بوضع حد إول سلمية دلشاكل العامل". وقال "استبعاد حل

قال الرئيس األمريكي أوباما يف حديثو عن االتفاق: "إّن ما (... و 42/11/4112للريبة ادلوجودة منذ أعوام طويلة بُت بلدينا"، )اجلزيرة 
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وإعالن اليوم ىو رلرد خطوة أوىل ربقق قدرًا كبَتاً".  واألكثر أىمية منذ أن توليت منصبي...ن، يعّد تقدمًا ملموساً، قمنا بو مع إيرا
(... وقال أوباما خالل مشاركتو يف فعالية يف سان فرانسيسكو 42/11/4112أخبار العامل )إن يب سي نيوز( على اإلنًتنت، )

قية، إال أنو ال ؽلكننا الوقوف ضد اخليار الدبلوماسي، وال ؽلكننا استبعاد احللول الدبلوماسية إن "التحديات الكبَتة با 45/11/4112
ضاف أوباما "ال ؽلكننا أن نغلق الباب أمام الدبلوماسية، وال ؽلكننا استبعاد حلول سلمية دلشاكل العامل"، أللمشاكل اليت يواجهها العامل"، و 

 سنواصل جهودنا الدبلوماسية هبدف التوصل إىل حل يعاجل هنائيا هتديد الربنامج النووي اإليراين"... وقال شهر ادلقبلة،ألمشَتاً إىل أنو "يف ا
ية شاملة لقضية ىذا الربنامج، وقال إنو سيغلق الطريق أمام طهران إن االتفاق ؽلثل خطوة مهمة ضلو تسو  42/11/4112يف  أوباما

اق خالل ستة أشهر. على إيران إذا مل تلتزم ببنود االتف العقوباتلتصنيع قنبلة نووية. وحذر أوباما من أن بالده ستتوقف عن زبفيف 
وكذلك صرح كَتي على أن االتفاق سيجعل من الصعب على إيران االندفاع ضلو صنع سالح نووي. وقال متحدثا عن واحدة من أكثر 
القضايا إثارة للجدل يف األزمة النووية ادلستمرة منذ عشر سنوات، إن االتفاق ال يضمن أي اعًتاف "حبق" إيران يف زبصيب اليورانيوم. 

ضاف مطمئنا كيان يهود: "ىذا االتفاق سيجعل العامل أكثر أمنا وإسرائيل وشركاءنا يف ادلنطقة أكثر أمنا". )أ ف ب وأ
42/11/4112.) 

طلب البيت األبيض الدعم من قد وكردة فعل ربرك البيت األبيض بسرعة دلواجهة تأثَت أعضاء الكونغرس ادلوالُت للويب اليهودي، ف
من زعيم  - يف رسالة ذلما - إليقاف مثل ىذه التدابَت، فطلبا وكروفت، وبرغلنسكي"، للضغط على الكونغرس،األوزان الثقيلة، "سك

رللس اجليوش )ىاري ريد( دعَم التفاوض مع إيران، دلا يف ذلك من مصلحة وطنية أمريكية، وقد جاء يف الرسالة: "... إّن األغلبية يف 
تحدة وإسرائيل وغَتعلا من الشركاء يف ادلنطقة"، وحذرت الرسالة أيضًا من فرض عقوبات جديدة التفاوض يدعم األمن القومي للواليات ادل

ت على إيران: "إّن فرض ادلزيد من العقوبات اآلن، ويف ظل ىذه ادلفاوضات اليت مل يسبق ذلا مثيل، يعٍت التأكيد لإليرانيُت بأّن الواليا
ومة احلالية يف إيران"، وذكرت الرسالة: "إننا ندعو صبيع األمَتكيُت والكونغرس األمريكي ادلتحدة ليست مستعدة لعقد أّي اتفاق مع احلك

ون الين، أإىل الوقوف حبزم مع الرئيس يف ادلفاوضات الصعبة مع إيران". )"سكوكروفت، برغلنسكي... مؤسسة الثقافة االسًتاتيجية 
 نت ىذه القضية قضيتها ادلصَتية!ا(، وواضح من كل ذلك أن أمريكا تصرفت كما لو ك41/11/4112

زلاوالت أوروبا للتشويش على االتفاق مث ادلوافقة: إن أمريكا كانت تدرك أن أوروبا ال تريد االتفاق األمريكي اإليراين، ألن أوروبا  -7
ة مصاحل أمريكا يف ادلنطقة ما يستلزم تعلم أن إيران توايل أمريكا، وزبفيف العقوبات عنها يعٍت أن أمريكا ترسم ذلا دوراً ستقوم بو إيران خلدم

وحاولت  15/11/4112رفع القيود عنها لتسهل حركتها، ولذلك فقد حاولت فرنسا علناً تعقيد االتفاق يف اجلولة األوىل اليت عقدت يف 
 يف عقده فاضطرت أوروبا للموافقة.أن أمريكا كانت جادة  طانيا من وراء ستار كعادهتا، إالبري

أن يعرقلوا االتفاق، بعد أن أدركوا أن أمريكا وضعت أسسو، ونصبت أعمدتو وجهزت لبناتو... لذلك طع األوروبيون وىكذا فلم يست
من زيادة  وافقوا، ويبدو أهنم أرادوا استغاللو دولياً، وخباصة وأن االتفاق ػلد فعال من نشاط إيران النووي ضلو إنتاج أسلحة نووية ألنو ؽلنعها

% فسوف يقضى عليو، وسوف تبقى ادلفاعالت النووية ربت الرقابة 41%، وما عملت على زبصيبو بنسبة 5 -% 2,5التخصيب فوق 
قائال: "إن  42/11/4112والتفتيش يوميا. وعليو فقد أشاد وزير خارجية بريطانيا وليم ىيغ باالتفاق على صفحتو يف موقع تويًت يف 

ع إيران، وسيجمد العمل يف برنارلها النووي دلدة ستة أشهر ويعيد بعض أجزائو إىل االتفاق كان مهما وؽلثل أول مرحلة مهمة ومشجعة م
ذباه الصحيح ضلو تطبيع الغرب للعالقات مع المراحلو السابقة". ووصف الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند االتفاق بأنو "خطوة مهمة يف ا

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E3FE77B7-F723-4EA0-8959-3832BF547D56.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E3FE77B7-F723-4EA0-8959-3832BF547D56.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E3FE77B7-F723-4EA0-8959-3832BF547D56.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CA076462-F95F-4CD3-A903-092E10D5ADEA.htm
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نو ػلًتم ادلطالب اليت وضعتها فرنسا يف رلال سلزون اليورانيوم وزبصيبو وتعليق تشغيل منشآت جديدة والرقابة الدولية". )أ ف ب إيران. وأ
42/11/4112.) 

يبقى موقف كيان يهود...: إن موقف كيان يهود يف اعتبار االتفاق سيئًا ليس جديدًا وال غريبًا، فهذه الدولة ادلغتصبة لفلسطُت  -8
ت لنفسها سياسة منذ نشأهتا وىي أن تقاوم ظهور أي قوة مادية مؤثرة يف ادلنطقة، ليس قوة نووية فحسب، بل حىت قوة تقليدية اختطَّ  قد

 متطورة، وليس يف دولة كبَتة كإيران بل حىت يف دولة صغَتة، فهي تعًتض على تسليح األردن رغم أهنا تعد األردن شريكا اسًتاتيجياً، ومع
يتحدث فيها السفَت  12/2/4112على تسليحو! نشرت األخبار اللبنانية نقاًل عن ويكيليكس العرب استناداً إىل وثيقة يف ذلك تعًتض 

بالنسبة للحد من األسلحة لدول ادلنطقة، ورد فيها عن األردن:  4112ريتشارد جونز عن متطلبات دولة يهود من أمريكا يف شباط 
ومع ذلك، ونظراً إىل التقارب اجلغرايف والتغَتات االسًتاتيجية اتملة، ال تستطيع «... شريكًا اسًتاتيجياً » "...إن الدولة العربية ترى األردن

إسرائيل ربمل تقليص الفارق النوعي بُت جيش الدفاع اإلسرائيلي واجليش األردين. كذلك ال تستطيع إسرائيل ادلخاطرة بتجهيز األردن 
انتهى، ىذه سياسة دولة يهود لدول ادلنطقة الصغَتة والكبَتة، ليس  غطي فضاءىا اجلوي بالكامل..."بصواريخ سام أو أي أنظمة أخرى ت

ىذا فحسب، بل تشًتط يف زلادثاهتا مع السلطة حول دويلة ذلا، إذا رأت النور، أن تكون ىذه الدويلة منزوعة السالح... ولذلك فدولة 
ة، وال تصل إىل دولة نووية عسكرية، بل تريد نزع القدرة النووية أيًا كانت، سلمية أم غَت يهود ال تكتفي بأن تكون إيران دولة نووية سلمي

سلمية يف إيران، ويف كل دولة من ادلنطقة، وذلا سابقة يف ذلك، فقد ىاصبت ادلنشآت النووية للعراق يف وقت صدام بضوء أخضر من 
ووية يف إيران، وكانت أمريكا سبنعها من ذلك... وقد رأينا دولة يهود كيف أمريكا، وىي كانت تتهيأ أكثر من مرة دلهاصبة ادلنشآت الن

 رقصت فرحاً عندما وافق طاغية الشام على تدمَت األسلحة الكيماوية...

عهود... وحبل  ﴾، وحبل ا قد قطعوه منذِإالا ِبَحْبٍل ِمَن اللاِو َوَحْبٍل ِمَن النااِس...إن دولة يهود تعلم أن ال قوة ذاتية ذلا، بل ﴿
ل الناس شلدود ذلا منذ أنشأهتا بريطانيا وغذهتا فرنسا واحتضنتها أمريكا، وبذلك فهي تلتصق بأمريكا يف سياستها، وعليو فادلتوقع أن تبذ

ثر عليها من الوسع عن طريق اللويب اليهودي يف أمريكا للتأثَت خالل األشهر الستة القادمة جلعل احلل النهائي مع إيران يتضمن قيودًا أك
القيود ادلوضوعة يف احلل ادلؤقت احلايل... ولكن يف صبيع احلاالت فإن أمريكا تضع مصلحتها فوق كيان يهود، بل إن أمريكا ىي تقرر أمن  

يهودي عليو كيان يهود، وليس الكيان ىو الذي يفرض على أمريكا أمنو، وخباصة وأن أوباما ىو يف دورتو االنتخابية األخَتة، فتأثَت اللويب ال
دول ادلنطقة من السالح النووي، وتسمح لدولة ساعدة أمريكا ذلا، فأمريكا سبنع ينخفض نسبيا. ومع ذلك فإن دولة يهود ترى بقاءىا يف م

يلي يهود بالصناعة النووية العسكرية، وقد ضمنت االتفاقية بعض األمور ادلطمئنة لدولة يهود، فقد قال وزير الشؤون االستخبارية اإلسرائ
يوفال شطينتس يف مقابلة أجرهتا معو شبكة اإلذاعة العربية الثانية صباح اليوم نفسو "إن الدول الكربى أصرت يف الساعات األخَتة اليت 
سبقت اإلعالن عن االتفاق على إدخال تعديالت على مسودة االتفاق، بناء على رغبة إسرائيل"، وستحاول دولة يهود مع أمريكا لعلها 

ضافة شروط وقيود أخرى يف احلل النهائي، فقد قال وزير ادلالية اإلسرائيلي يئَت لبيد يف مقابلة أجرهتا معو إذاعة اجليش اإلسرائيلي تستطيع إ
: "يتوجب على إسرائيل التنسيق مع الواليات ادلتحدة والقوى العادلية األخرى من أجل التوصل التفاق 42/11/4112صباح األحد 

أشهر". وأضاف أنو "على الرغم من أن االتفاق سيئ، لكن علينا العمل مع األمريكيُت وغَتىم حىت يضمن االتفاق  هنائي أفضل بعد ستة
النهائي تفكيكا كامال للمشروع النووي اإليراين". وواضح من كل ذلك أن دولة يهود بدعم من أمريكا تريد احتكار السالح النووي يف 

نتاج الطاقة إنطقة من امتالك أية قوة متطورة، بل منع تلك الدول من أية قدرة علمية نظرية على ادلنطقة، ومنع أية دولة أخرى يف ادل
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مية النووية... والذي يؤمل ىو ىشاشة، بل خيانة، الدولة القائمة يف بالد ادلسلمُت اليت زبشى البحث العلمي يف إنتاج الطاقة النووية السل
لى من ػلاول ذلك من دول فيو دولة يهود تنتج أسلحة نووية علنًا ال سراً، بل وتعًتض ع ناىيك عن األسلحة النووية يف الوقت الذي

 ادلنطقة.

ولذلك فإن قول رئيس وزراء كيان يهود نتانياىو بأن "االتفاق خطأ تارؼلي واتفاق سيئ يقدم إليران ما كانت تريده: رفع جزء من 
(، ىذا القول ؽلكن أن يُفهم يف سياق ما قلناه 42/11/4112ي". )أ. ف. ب بقاء على جزء أساسي من برنارلها النوو إلالعقوبات وا

 آنفا عن رغبة كيان يهود بأن ال تكون يف ادلنطقة قوة ذات شأن غَتىا وأهنا تريد تفكيك الطاقة النووية اإليرانية كاملًة.

اإليراين لو سنوات عدة يف أخذ ورد، فلماذا اآلن أما دلاذا بذلت أمريكا الوسع يف عقد ىذا االتفاق علمًا بأن ادلوضوع النووي  -9
"إّن ما قمنا بو مع إيران، يعّد تقدمًا ملموساً، واألكثر أعلية منذ   لدرجة أن يصرحيبذل أوباما جهدًا زلمومًا إلبرام االتفاق النووي اإليراين

ذه السنوات الثالث، وىذا الذي جد ىو اجلو العام أن توليت منصيب..." فإن اجلواب على ذلك ىو أن ظروفًا جدَّت يف ادلنطقة خالل ى
ادلنتشر يف سوريا باسم اخلالفة، وىو حدث جديد مل تشهده ثورات الربيع العريب اليت وإن نشأت بتحرك ذايت لكنها كانت بشعارات أقرب 

اق تلك الثورات والعبث فيها... إال للعلمانية أو خلليط منها مع ما يسمى باإلسالم الوسطي األمريكي! ما مكن أمريكا والغرب من اخًت 
 أن التحركات القائمة يف سوريا قد غلبت عليها ادلشاعر اإلسالمية ادلنسجمة يف كثَت منها مع األفكار وادلفاىيم اإلسالمية الصحيحة اليت

رب بعامة وأمريكا خباصة، حيث تنادي "األمة تريد خالفة من جديد"... ىذا اجلو اإلسالمي ادلتصاعد يف سوريا قد زاد من حدة مأزق الغ
ك إهنم يدركون عظمة اخلالفة وقوهتا، وأن القوى األخرى يف حالة وجود اخلالفة ال تكون ذات شأن، ىذا إن مل تكن أثراً بعد عُت... مث ىنا

ىذا اجلو اإلسالمي ادلتنامي يف  عامل آخر يزيد ادلأزق مأزقاً، وىو أن أمريكا غارقة يف أزماهتا ما يضعف فاعلية تأثَتىا ادلباشر للقضاء على
 سوريا، ولذلك فإن أمريكا تبحث عن أعوان خونة يف ادلنطقة يكونون خطها األمامي يف التصدي ذلذا اجلو اإلسالمي العظيم.

جلمهوريُت على من الدؽلقراطيُت واأما أزمة أمريكا يف الداخل، فباإلضافة لألزمة االقتصادية اليت ال زالت تعاين منها أمريكا، فإن كاًل 
خالف مع بعضهم البعض يف صبيع القضايا الرئيسية، فالسياسة احلزبية الية حّلت زلل ادلصلحة الوطنية األمريكية، وأصبحت أىم من 

ن إدارة شئون الناس، وقد الحظ العديد من ادلراقبُت أّن خالفات احلزبُت الرئيسيُت بشأن رفع سقف الدين، ومشروع أوباما الصحي، تربى
تدىور النظام السياسي األمريكي، وقد كتب فرانك فوغل يف ىافينغتون بوست: "النظام السياسي األمريكي منهار، والكونغرس يفقد ثقة 

%، وفقًا ألحدث استطالع دلركز غالوب. ووفقًا الستطالع للرأي العام التجاري، 11اجلماىَت، حيث اضلدرت نسبة الذين يثقون بو إىل الـ
كبار رجال األعمال األمريكيُت يعتقدون بأّن ادلشاكل الرئيسية اليت تعانيها أمريكا سببها نظام سبويل احلمالت االنتخابية،   % من85فإّن 

 (.42/7/4112% يعتقدون بأّن النظام فاشل سباماً". )ىافينغتون بوست، 24و

الرغم من أن ىيمنة أمريكا ذلا السبق على صبيع  وأما يف اخلارج فإن الوضع السياسي األمَتكي أسوأ وأخطر منو يف الداخل، على
صبيعهم، مناطق العامل، وقد قال إؽلانويل والرشتاين تعليقًا على تراجع نفوذ أمريكا يف صبيع أضلاء العامل: "نسبة كبَتة من الناس، إن مل يكن 

اليات ادلتحدة يتقبلون ىذا الشعور على مضض". يشعرون بالًتاجع النسيب لقوة الواليات ادلتحدة ومكانتها ونفوذىا، والناس داخل الو 
(. وكان برغلنسكي قد قال يف خطاب لو يف رللس العالقات اخلارجية، يف 4/11/4112)"عواقب تراجع الواليات ادلتحدة"، قناة اجلزيرة، 

بالرغم من تعاظم القوة العسكرية اخلاصة : "إّن القوى الكربى يف العامل، القدؽلة منها واجلديدة، تواجو واقعًا جديداً، ف4111مونًتيال يف 
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ريكا هبا إىل أكرب من أي وقت مضى، إال أّن قدرهتا على فرض سيطرهتا على العامل يف أدىن مستوياهتا التارؼلية..."، ىذا فضاًل عن معاناة أم
 تان ويف مناطق أخرى من العامل...يف أفغانس

من فاعلية تأثَتىا ادلباشر... وألن عمالءىا، سواء منهم من صنعتهم يف  بسبب ىذه األزمات اليت تلتف حول عنق أمريكا فتعوق
 اخلارج، أو بشار وزبانيتو يف الداخل... ألن كل ىؤالء مل يستطيعوا طوال ىذه السنوات الثالث أن يستقر ذلم قرار فاعل يف سوريا، بل إن

دت أمريكا من دول ادلنطقة حول سوريا أن يكونوا خطًا أماميًا ذلا ىتافات اخلالفة تصعق أمساعهم وأبصارىم وقلوهبم... لكل ذلك فقد أرا
يف الوقوف يف وجو نشوء أي حكم جديد يتبٌت اخلالفة نظامًا للدولة واحلياة واجملتمع، ومن مث فقد وقع بصر أمريكا على دولتُت تكلفهما 

ا، وأما إيران فكانت العقوبات وملحقاهتا تشكل قيداً عليها، فتحد من بادلهمة وعلا من أتباعها: تركيا وإيران، أما تركيا فال قيود على ربركاهت
أمرًا نشاطها ادلؤثر دوليًا وإقليميا فهي يف شبو عزلة، وألهنا أقوى ربركًا ضد اخلالفة من تركيا حيث إن اخلالفة يف ثقافة حكام إيران تعد 

وثات األتراك عهوداً طويلة للخالفة ما غلعل النظام يف تركيا يلف ويدور مرفوضًا عندىم ما غلعلهم ينشطون يف زلاربتها، يف حُت أن يف مور 
عند حربو للخالفة... وىكذا كان ادلخطط اجلديد يقتضي تفعيل دور ىاتُت الدولتُت على النحو ادلذكور. ومن مث فقد جعلت أمريكا 

أوباما ىذا اجلهد اموم لرفع العقوبات ذلذا الغرض  القضية قضيتها اليت تقتضي رفع القيود عن إيران لتسهيل ربركها، فكان أن بذل
بالذات، أي للوقوف يف وجو التحركات اإلسالمية يف سوريا إلقامة اخلالفة، وليس لرفع القيود عن نشاط إيراين لألسلحة النووية، بل إن 

% باإلضافة إىل 2.5صلتها إىل ضلو % اليت و 41النشاط النووي السلمي ُوضعت عليو قيود وقيود تعود بإيران من نسبة التخصيب 
التفتيش واالشًتاطات... وعليو فإن التخفيف كان فقط لتسهيل حركتها وتشجيعها لتنشط يف وجو العمل للخالفة يف سوريا وليس لتنشط 

رك تركيا وإيران للوقوف يف يف اجملال النووي! وىكذا عّد أوباما ىذا االتفاق النووي من أعظم أعمالو خالل واليتو، فأن يستطيع أوباما أن ػل
وجو العمل للخالفة يف سوريا، سواء أكان ذلك بأعمال مادية رلرمة داخل سوريا، أم كان بأعمال سياسية خيانية يف جنيف وغَت 

ن جنيف... وذلك ليتمكنوا من إغلاد حكم عميل الحق لعميل سابق وإحباط العمل للخالفة... أن يستطيع أوباما فعل ذلك فإنو يكون م
"إّن ما قمنا بو مع إيران، يعّد تقدمًا ملموساً، واألكثر أعلية منذ أن توليت أعمالو يف واليتو، فال غرابة إذن أن يقول يف تصرػلو:  ىأقو 

، منصيب..."، ىذا إن استطاع... ولعلو يظن االستطاعة فيما رآه من سَت الدولتُت على ما رمسو أوباما، فسارعتا للقاء والزيارات على عجل
 42/11/4112وذلك على خطى قائدىم أوباما الذي كان كذلك يسَت على عجل بعقد ذلك االتفاق! فلم ؽلض على االتفاق يف 

يف أمر  سوى ثالثة أيام حىت زال التوتر السابق بُت تركيا وإيران، وزار وزير خارجية تركيا طهران، وكانت اادثات مركزة على التعاون بينهما
، وإذن لدعونا ذلم خبَت، ولكن أن يتعاونا على الوقوف يف ىيف وما خفي أعظم... ويا ليتهما يتعاونان على الرب والتقو سوريا ومؤسبر جن

ت وجو إقامة اخلالفة يف سوريا، ويعمالن على إعادة احلكم العلماين اجلائر الظامل مرة أخرى بعد تلك الدماء الزكية اليت سالت، والتضحيا
إن ذلما بذلك خزيًا يف الدنيا، وسعَتًا يف اآلخرة. إن ا سبحانو أمر بالتعاون على الرب والتقوى وليس على اإلمث العظيمة اليت بذلت، ف

ْثِم َواْلُعْدَواِن َوات اُقوا اللاَو ِإنا اللاَو شَ والعدوان ﴿ ْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ ﴾، ويا ليتهم يدركون ذلك َقابِ ِديُد اْلعِ َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالت ا
 فينجوا، والعاقل من اتعظ فنجا.

 لو قلب أو ألقى السمع وىو شهيد: ويف اخلتام، فهذه تذكرة دلن كان -11

إننا نذكِّر حكام تركيا وحكام إيران أن والءىم ألمريكا ووقوفهم يف وجو العاملُت إلقامة اخلالفة يف سوريا سيكتسبون بو خزي  -أ
ُهوُد َواَل الناَصاَرى خباصة فلن ترضى عنهم ﴿ َوَلْن تَ ْرَضى َعْنَك اْلي َ ب اآلخرة، ومهما عملوا إلرضاء الغرب بعامة وأمريكا الدنيا وعذا
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ْعَت َأْىَواَءُىْم بَ ْعَد الاِذي َجاَءَك  ُهْم ُقْل ِإنا ُىَدى اللاِو ُىَو اْلُهَدى َوَلِئِن ات اب َ ﴾  ْلِم َما َلَك ِمَن اللاِو ِمْن َوِليٍّ َواَل َنِصيرٍ ِمَن اْلعِ َحتاى تَ تاِبَع ِملات َ
َمْن َأْرَضى النااَس ِبَسَخِط اللاِو، وََكَلُو اللاُو ِإَلى النااِس، َوَمْن َأْسَخَط »فيما رواه ابن اجلعد يف مسنده َعْن َعاِئَشَة رضي ا عنها:  ويقول 

 وأنتم ال شك ترون مصائر الذين أرضوا الناس بسخط ا... والعاقل من اتعظ بغَته.«... نااسَ النااَس ِبَرَضا اللاِو َكَفاُه اللاُو ال

ونذكِّر حكام تركيا باخلالفة فرض رهبم، وبعهود اخلالفة ادلضيئة اليت عمت أرجاء تركيا قرونًا عدة، وأهنم كانوا جندىا، جند  -ب
ام تركيا اليوم أن تشدىم تلك العهود ادلضيئة إىل عدم خذالن اخلالفة، فال يقفوا يف الفاتح وسليم والقانوين وعبد احلميد... وحريٌّ حبك

 ا يف وجههم... والعاقبة للمتقُت.وجهها يف الشام أو أي مكان، فإن قصرت عزائمهم عن نصرة العاملُت ذلا، فال أقل من أن ال يقفو 

َض رهبم، ويذىب تفكَتىم عند ذكرىا إىل خليفة ظََلَم ىنا أو ىناك، ونذكِّر حكام إيران، حىت وإن كانوا ال يرون يف اخلالفة فر  -ج
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي ا بو وة، اخلالفة الراشدة، اليت كان أنذكِّرىم بأن اخلالفة اليت يعمل ذلا العاملون ىي اخلالفة على منهاج النب
 ةثقد خالفوا سَتة علي رضي ا عنو الذي كان مبايعًا للخلفاء الثالعنهم وأرضاىم قادهتا وجندىا... فإن وقف حكام إيران يف وجهها، ف

م الذين سبقوه وكان عونًا ذلم صادقًا معهم، فسَتوا سَتتو، وال زبذلوا اخلالفة فتقفوا يف وجهها يف الشام أو أي مكان، فإن قصرت عزائمك
 للمتقُت. عاقبةعن نصرة العاملُت ذلا، فال أقل من أن ال تقفوا يف وجههم... وال

َوَعَد اللاُو الاِذيَن وكما بدأنا بتذكَت حكام تركيا وحكام إيران معًا، فإننا طلتم بتذكَتعلا معًا بأن اخلالفة ىي وعد ا سبحانو ﴿ -د
ُهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الاِذيَن ِمْن ق َ  اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفن ا بعد ىذا  احلكم  ﴾ وبشرى رسول ْبِلِهْم...آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصا

...ثُما َتُكوُن َجْبرِياًة، فَ َتُكوُن َما َشاَء اللاُو َأْن َتُكوَن، ُثما » اجلربي، أخرج أضبد والطيالسي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول ا 
َعَها، ثُما َتُكوُن ِخََلَفٌة عَ  ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرف َ ةِ يَ ْرف َ َهاِج النُّبُ وا وىي قائمة بإذن ا عاجاًل أم آجاًل، فمن آزرىا أو نصرىا كان من « َلى ِمن ْ

الذين أنعم ا عليهم، ومن وقف يف وجهها فلن يضر ا شيئًا بل يصيبو صغار يف الدنيا وعذاب أليم يف اآلخرة، وكل ذلك لن يؤخر من 
 ﴾.ِإنا اللاَو بَاِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللاُو ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا﴿قيام اخلالفة وعودهتا ساعة أو بعض ساعة... 
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