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 واشنطن، طهران، الرياض، العواصم احلاسمة يف امللف النووي اإليراين

  اخلالديرشيد حديث ممتع للبروفسور  يف
  

 

 
 

  
مارس /آذار 3يف مقرها ببيروت، مساء يوم الثالثاء يف  الفلسطينية الدراسات نظمت مؤسسة

رشيد اخلالدي، اخلبير يف الشؤون األميركية وبقضايا الصراع  املؤرخ الفلسطيني مع ، لقاء2015
اإلسرائيلي، الذي يشغل كرسي إدوارد سعيد للدراسات العربية يف جامعة كولومبيا، ويترأس  - العربي

  .ةيزيلكنإلاب  جملة الدراسات الفلسطينيةما يترأس هيئة حترير قسم التاريخ فيها، ك
وقد تناول البروفسور اخلالدي يف حديثه، الذي استمع إليه عدد كبير من املثقفين والصحافيين 

تعترض التي األميركية والدستورية السياسية العقبات : وأساتذة اجلامعات، موضوعين رئيسيين هما
التي يمارسها بنيامين نتنياهو، بهذا اخلصوص، على التوازن  مع إيران، وأبعاد الضغوطاتفاقاً نووياً 

بين اجلهازين التنفيذي والتشريعي يف الواليات املتحدة األميركية، من جهة، وإمكانية التوصل إىل 
  .اتفاق نووي مع إيران وتداعياته احملتملة على دول اإلقليم، من جهة ثانية

يف  ينراغبت ية تبدوانيرانإدارة باراك أوباما الديمقراطية والقيادة اإل أن إىل اخلالديقد أشار و
لكنه عبّر عن اعتقاده بأن تمرير مثل هذا االتفاق يف ، برنامج إيران النووياتفاق حول التوصل إىل 

العقوبات  الواليات املتحدة األميركية لن يكون باألمر السهل، إذ تعترضه عقبات دستورية ناجمة عن
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التي فرضها الكونغرس، وبخاصة جملس الشيوخ، على إيران، وهي عقوبات تشترط القيادة اإليرانية 
رفعها للموافقة على أي اتفاق، يف حين أن الكونغرس، الذي يخضع لسيطرة احلزب اجلمهوري حالياً، 

إىل أسلوب ىل اللجوء إالرئيس أوباما وربما، يف مثل هذه احلالة، قد يضطر . قد ال يوافق على ذلك
  .الشيوخ من أجل إقرارهااالتفاق التي ال حتتاج جملس جوانب بعض يمكنه من تمرير التفايف 

وبالتزامن مع حديث البروفسور اخلالدي يف مقر مؤسسة الدراسات الفلسطينية ببيروت، كان رئيس 
كما ذكر  -حذر أعضاءه احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتلي منبر الكونغرس بواشنطن، لي

على  -وإن بصورة غير مباشرة –من خطورة التوصل إىل اتفاق نووي مع إيران، ويحثهم  -املتحدث 
  . عرقلة تمريره من خالل االمتناع عن رفع العقوبات املفروضة على اجلمهورية اإلسالمية

بين إدارة ديمقراطية، من  أن تدخل بنيامين نتنياهو املباشر هذا  يف الصراع الدائروقّدر املتحدث 
جهة، وكونغرس يسيطر عليه اجلمهوريون، من جهة ثانية، قد تكون له تداعيات سلبية على مستقبل 

اإلسرائيلية، وبخاصة على توجهات الرأي العام األميركي، إذ  إنها  املرة  - العالقات  األميركية
ة إسرائيلي، بهذه الصورة الواضحة، األوىل يف تاريخ هذه العالقات التي ينحاز فيها رئيس حكوم

ألحد احلزبين الرئيسيين يف الواليات املتحدة األميركية، وهو ما عزاه اخلالدي إىل قناعة نتنياهو، 
واليمين اإلسرائيلي الذي يمثله، بأن الدعم التقليدي الذي كان يقدمه احلزب الديمقراطي إلسرائيل راح 

  . يكون، من اآلن وصاعداً،  على احلزب اجلمهوري يتراجع مع الوقت، وأن رهانهما يجب أن
وبعد أن رسم اخلالدي هذه الصورة املركبة ملسألة االتفاق النووي مع إيران، يف ضوء آليات اتخاذ 

القرار والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يف الواليات املتحدة األميركية والتدخل 
العقبات والتوصل إىل اتفاق، لينتقل إىل احلديث عن تداعياته اإلسرائيلي، افترض إمكانية جتاوز 

.احملتملة على دول اإلقليم  
ويف هذا الصدد، خالف املتحدث اآلراء الشائعة التي ترى أن مثل هذا االتفاق ستكون له تداعيات على 

سورية ولبنان واليمن وفلسطين، معتبراً أن الساحة الوحيدة التي تستأثر حالياً : دول كثيرة يف اإلقليم
ركية، والتي ستتأثر باهتمام أركان احلزبين الديمقراطي واجلمهوري يف الواليات املتحدة األمي

مباشرة بهذا االتفاق ستكون الساحة العراقية، التي تشهد منذ اآلن نوعاً من تنسيق بين الواليات 
اجلماعات السنية املتطرفة، وعلى رأسها " إرهاب"املتحدة األميركية وإيران، يهدف إىل القضاء على 

".  البيت العراقي" ، وترتيب"داعش"  
ي على أن األميركيين مصممون على التنسيق مع إيران كونها القوة األكثر وشدد البروفسور اخلالد

فاعلية على األرض يف العراق، الفتاً، من جهة أخرى، إىل أن هذا القبول بالدور اإليراين ال يحول دون 
 ،استمرار حتالف الواليات املتحدة األميركية مع اململكة العربية السعودية والتنسيق مع حكامها

 فلاحتلا اذه ىلع ةصيرح يهو ،ميلقإلا يف ةلود عم ةدحتملا تايالولا هتدقع فلاحت مدقأ هرابتعاب
  .ةقطنملا يف اهرودو ةكلمملا عقومو طفنلا اهمهأ نم ،ةديدع بابسأل
 

 


