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»نجاد يعاقب متكي باإلقالة: صالحي للخارجّية 
مجموعة الرئيس تحّصن نفسها وترّتب بيتها االنتخابي استعدادًا للرئاسّيات املقبلة 

إيلي شلهوب 

... وأخيرًا، أعلن الرئيس اإليراني محمود 
أح���م���دي ن���ج���اد ق�������راره، امل��ت��خ��ذ م��ن��ذ م���دة، 
ب��إق��ال��ة وزي���ر خ��ارج��ي��ت��ه م��ن��وش��ه��ر متكي، 
ال����ذي ك����ان ف���ي زي�����ارة ل��ل��س��ن��غ��ال، وت��ع��ي��ن 
رئ��ي��س ال��وك��ال��ة اإلي��ران��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال��ذري��ة 
علي أكبر صالحي بداًل منه، وإن اسُتخدم 
على  »مشرف  تعبير  التعين  مرسوم  في 

وزارة الخارجية«. 
وك����ان ن��ج��اد ق���د ع��ّب��ر ل��ل��م��ق��رب��ن م��ن��ه، في 
خالل زيارته لنيويورك في أيلول املاضي، 
ع��ن أن���ه ات��خ��ذ ق����رارًا ن��ه��ائ��ّي��ًا ب��إق��ال��ة متكي 
وأن����ه ي��ب��ح��ث ع���ن ب��دي��ل ل����ه. وم��ش��ك��ل��ة ه��ذا 
م��ص��ادر قريبة من  م��ا تفيد  األخ��ي��ر، على 
أروق��ة صناعة القرار في طهران، أنه ليس 
من طينة نجاد الذي يرى أن »حركة متكي 
تترّهل ومعها وزارة الخارجية«، وهو ما 
دفع به إلى تعين ممثلن له في أكثر من 
ب��ق��ع��ة ف���ي ال��ع��ال��م، م��ث��ل ت��ع��ي��ن اس��ف��ن��دي��ار 
رحيم مشائي ممثاًل له في الشرق األوسط، 
وحميد بقائي ممثاًل له في آسيا. غير أن 
ت���دخ���ل امل���رش���د ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي وان���ت���ق���اده 
أو  ل��ل��وزارات  »الس��ت��ح��داث مناصب بديلة 
موازية لها، أجبر نجاد على تحويل هؤالء 

املمثلن إلى مستشارين لدى الرئاسة«. 
وأش������ارت ت��ق��اري��ر إع��الم��ي��ة إي���ران���ي���ة، قبل 
 م���ت���ك���ي م���م���ت���ع���ض م��ن 

ّ
إل������ى أن أس����اب����ي����ع، 

»التدخالت« التي يقوم بها الطاقم املحيط 
بنجاد في شؤون وزارته، مرجحة أن يعمد 
إلى تقديم استقالته. لكن وزارة الخارجية 

نفت هذه التقارير في ذلك الوقت. 
وم�������ن أب���������رز م�����آخ�����ذ ن�����ج�����اد ع����ل����ى م���ت���ك���ي، 
املحسوب على مستشار املرشد علي أكبر 
 

ّ
والي��ت��ي، أن��ه »غير ح���ازم، غير ص���ارم، لن

م��ع ال��خ��ص��وم ال��خ��ارج��ي��ن، دائ����م التركيز 
ه���ؤالء، من  ل��دى  اإليجابية  الجوانب  على 
م��م��ارس��ي ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة التي 
نجاد  يريد  فيما  مفتوحة،  األب���واب  تترك 
اعتماد سياسة حافة الهاوية«، فضاًل عن 
أن »م��ج��ل��س ال���ش���ورى ل��م ي��ع��د راض��ي��ًا عن 

متكي لألسباب نفسها«. 
ولعل أبرز األمثلة على طبيعة الخالف بن 
خالل  م��ن  استشفافه  يمكن  ومتكي  نجاد 
زيارة وزير الخارجية املقال األخيرة في 15 
تشرين األول لبروكسل، حيث رّحب بموعد 

أعلنته وزيرة الخارجية األوروبية كاثرين 
املحادثات مع مجموعة 5 +  لبدء  أشتون 
1 من دون التنسيق مع نجاد وال مع أمن 

املجلس األعلى لألمن سعيد جليلي. 
وهناك أيضًا ما حصل في آخر ظهور دولي 
املنامة  ملتكي، خ��الل مشاركته في منتدى 
ح���ول األم���ن ف��ي ال��خ��ل��ي��ج ف��ي 3 و4 ك��ان��ون 
األول الجاري. يومها وصف تصريح وزيرة 
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ه��ي��الري كلينتون، 
خالل املنتدى نفسه، بشأن إمكان السماح 
إلي������ران ب��ت��خ��ص��ي��ب ال���ي���وران���ي���وم ب��ش��روط 
م��ع��ّي��ن��ة، ب��أن��ه »خ��ط��وة ال���ى األم������ام«، علمًا 
ب���أن ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس��الم��ي��ة درج����ت على 
ال���ت���ك���رار، ع��ل��ى ل��س��ان ج��م��ي��ع م��س��ؤول��ي��ه��ا، 
إي��ران  في  اليورانيوم  أن مسألة تخصيب 
ليست »قابلة للتفاوض«. وتقول املصادر 
ما  ي��أخ��ذ، وه��و  أن  قبل  إن »متكي يعطي 

يرفضه نجاد«. 

أم���ا ص��ال��ح��ي، ف��ت��ق��ول امل���ص���ادر إن »ن��ج��اد 
يجد فيه ما يفتقده لدى متكي. يراه رجاًل 
تكنوقراطيًا صارمًا غير مترهل، فيه قوة 
شبابية هائلة، علميًا، ال ينتمي إلى أّي من 
املحاور، مثله مثل نجاد، غير مدين ألحد 
بما وص��ل إليه، ال العائالت وال األح��زاب، 
معتداًل، ينّفذ التعليمات بكل حزم وإتقان، 
باختصار، ال يلعب سياسة«. وتضيف أن 
نجاد عرض على صالحي وزارة الخارجية 
منذ وصل إلى سدة الرئاسة في 2005، لكن 
األخ��ي��ر رف��ض. وقتها ك��ان صالحي، وهو 
ببيروت،  األميركية  الجامعة  في  متخرج 
انتقالية، على ما تفيد  يعيش في مرحلة 
امل���ص���ادر ن��ف��س��ه��ا. ك���ان ف��ي ط��ري��ق��ه ل��ت��وّل��ي 
منصب نائب األمن العام ملنظمة املؤتمر 
العلمية )وه���و موقع  ل��ل��ش��ؤون  اإلس��الم��ي 
مخصص إليران(، بعدما أقيل من منصبه 
ممثاًل إليران لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية )2000 ����� 2004(. املنصب الذي عّينه 
قبل  خاتمي،  محمد  السابق  الرئيس  فيه 
أن يختلف مع إدارة هذا األخير في الرؤية: 
كانت هذه األخيرة ترى حل امللف النووي 
ال��دول  م��ع  ب��ال��ت��ف��اوض  سياسيًا ويحصل 
ال���ك���ب���رى، ف��ي��م��ا ك����ان ص��ال��ح��ي ي�����راه ملفًا 
حقوقيًا قانونيًا وكان مصرًا على أن ال حل 
إال عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي 

كان صديقًا لرئيسها محمد البرادعي. كان 
الشرعية  القناة  الوكالة هي  ه��ذه   

ّ
أن ي��رى 

الوحيدة املخّولة التفاوض في هذا امللف. 
ال���ص���ورة غ��ي��ر واض���ح���ة بالنسبة  »ك���ان���ت 
إليه« في ذلك الحن، توضح املصادر التي 
تضيف أن صالحي، الذي عّينه نجاد في 
تموز 2009 مديرًا للوكالة اإليرانية للطاقة 
ال��ذري��ة ف��ور إع���ادة انتخابه ل��والي��ة ثانية، 
»يحظى بثقل داخل البرملان، وهو يمارس 
س��ي��اس��ة ح��اف��ة ال��ه��اوي��ة ب��إت��ق��ان، ويحسن 
ال��ذي يقدم عمل  العمل ضمن فريق نجاد 

املجموعة على الفرد«. 
م���ص���ادر وث��ي��ق��ة االط������الع ت���ؤك���د أن ن��ج��اد 
 محمد قنادي مراغي مكان صالحي 

ّ
سيعن

الذرية،  الوكالة اإليرانية للطاقة  إدارة  في 
مشيرة إلى أنه يعتزم االنتهاء، قبل أيلول 
املقبل، من إنتاج نحو 120 كليوغرامًا من 
املئة  ف��ي   20 ال��ي��وران��ي��وم املخصب بنسبة 
الطبي  باملفاعل  التاريخ  في هذا  لضخها 

في طهران. 
ويأتي استبدال متكي بصالحي في إطار 
لتعزيز  ن��ج��اد  يجريها  ت��ب��دي��الت  سلسلة 
عمل املجموعة الخاصة به، وترتيب البيت 
االن��ت��خ��اب��ي ال��خ��اص ب��ه��ا. وك����ان آخ���ر تلك 
ال��ت��ب��دي��الت ت��ع��ي��ن م��ح��م��د ب��اق��ر خ��رم��ش��اد 
م��ك��ان م��ه��دي م��ص��ط��ف��وي رئ��ي��س��ًا ل��راب��ط��ة 
الثقافة والعالقات اإلسالمية اإليرانية في 

تشرين األول املاضي. 
وت��ق��ول م��ص��ادر وثيقة االط���الع إن معركة 
االن���ت���خ���اب���ات ال����رئ����اس����ة امل���ق���ب���ل���ة س��ت��ك��ون 
ح��ام��ي��ة ال���وط���ي���س، م��رّج��ح��ة وج�����ود نحو 
12 ط��ام��ح��ًا ل���ه���ذا امل���ن���ص���ب. وت��ض��ي��ف أن 
»مجموعة نجاد تنوي خوض غمار هذه 
االن���ت���خ���اب���ات ب��م��رش��ح خ����اص ب���ه���ا، وه��ي 
ت��ع��م��ل ل��ذل��ك ع��ل��ى ت��رت��ي��ب أوراق���ه���ا بحيث 
ت��ص��ل إل���ى ه���ذا االس��ت��ح��ق��اق ج��اه��زة، بعد 
أن تكون قد راكمت رصيدًا من اإلنجازات 
التنظيمية  بنيتها  واس��ت��ك��م��ل��ت  وال��ث��ق��ة، 
ال��ض��اب��ط��ة مل��ؤس��س��ات ال���دول���ة«. ي��ش��ار إل��ى 
أن نجاد ال يحق له الترشح لوالية ثالثة، 

بحسب الدستور. 
ومعروف أن متكي )مواليد 1953( ينحدر 
من بلدة بندر غاز في شمال إيران وحاصل 
على إج��ازة في علم االجتماع من جامعة 
ب���ان���غ���ل���ور ف����ي ال���ه���ن���د. وق�����د ت����وّل����ى وزارة 

الخارجية في 2005 خلفًا لكمال خرازي. 
أم���ا ص��ال��ح��ي، ال����ذي ك���ان أس���ت���اذًا وع��م��ي��دًا 
لجامعة شريف للتكنولوجيا، وهو عضو 
ف��ي األك��ادي��م��ي��ة اإلي��ران��ي��ة للعلوم وامل��رك��ز 
ال���دول���ي ل��ل��ف��ي��زي��اء ال��ن��ظ��ري��ة ف���ي إي��ط��ال��ي��ا، 
فمعروف أن��ه وّق��ع ف��ي ك��ان��ون األول 2003 
باألحرف األولى، بناء على تعليمات أحمد 
خاتمي، البروتوكول اإلضافي الذي قبلت 
ب��إج��راء عمليات  ال��س��م��اح  إي����ران بموجبه 
ت��ف��ت��ي��ش م����ش����ّددة ل��ن��ش��اط��ات��ه��ا ال���ن���ووي���ة. 
أم��ر في شباط 2006 بوقف  أن نجاد  غير 

تطبيق هذا البروتوكول. 
وكان الفتًا تركيز وسائل اإلعالم اإليرانية 
الفترة األخيرة على صالحي  كثيرًا خالل 
وهو يعلن تحقيق إنجازات في البرنامج 

النووي اإليراني. 
وق����ال ن��ج��اد، م��خ��اط��ب��ًا م��ت��ك��ي ف��ي م��رس��وم 
إقالته، »أشكر وأقدر لكم عملكم وخدماتكم 
ال���ت���ي أّدي���ت���م���وه���ا ط�����وال ف���ت���رة ع��م��ل��ك��م في 
تنال  أن  »آم��ل  الخارجية«. وأض��اف  وزارة 
جهودكم الجزاء من عند الله، وأن تنجحوا 
أّمتكم  في خدمة شعب  باقي حياتكم  في 

اإلسالمية«. 

ميتشل يبدأ الترويج لألفكار األميركّية: قضايا الحّل الدائم أّواًل 
ذكرت تقارير إسرائيلية، أمس، أن املبعوث 
األم���ي���رك���ي ال���خ���اص إل����ى ال���ش���رق األوس�����ط، 
ج��ورج ميتشل، ال��ذي ب��دأ زي��ارة إلسرائيل، 
س���ي���ط���ال���ب رئ����ي����س ال�����������وزراء اإلس���رائ���ي���ل���ي 
بنيامن نتنياهو بطرح مواقفه إزاء قضايا 

الحل الدائم، ويطرح أفكارًا أميركية. 
أن ميتشل »سيعرض  »ه���آرت���س«  وذك����رت 
أف���ك���ارًا أم��ي��رك��ي��ة م���ع ن��ت��ن��ي��اه��و الستئناف 
اإلدارة  أن  ل����ه  وي����وض����ح  ال�����س�����الم،  ع��م��ل��ي��ة 
األميركية تتوقع منه أن يطرح مواقفه حيال 
ق��ض��اي��ا ال��ح��ل ال����دائ����م، وخ��ص��وص��ًا قضية 
الحدود خالل األسابيع املقبلة«. وأضافت 
أن »ميتشل سيلتقي الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في رام الله غدًا )اليوم(، لكن 
املحادثات األساسية سيجريها مع الجانب 
حصلت  األميركية  اإلدارة  ألن  اإلسرائيلي 
األول��ي��ة  م��واق��ف��ه��م  ع��ل��ى  الفلسطينين  م��ن 
تجاه املفاوضات، املتعلقة بكل واح��دة من 

قضايا الحل الدائم«. 
وأك������دت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن ن��ت��ن��ي��اه��و »ي��م��اط��ل 
ف��ي ط���رح م��واق��ف��ه ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص«، وأن 

»األميركين لم يسمعوا حتى اآلن مواقف 
امل��وض��وع  ف��ي  موقفه  باستثناء  نتنياهو 
األم����ن����ي وم����واض����ي����ع م���ث���ل ج�������ودة ال��ب��ي��ئ��ة 

واالقتصاد«. 
من جهة ثانية، أعلن نتنياهو أن املفاوضات 
ي��ج��ب أن »ت��ت��رك��ز أواًل ع��ل��ى ق��ض��اي��ا األم��ن 
والالجئن واالعتراف بيهودية إسرائيل«، 
م��ت��ه��رب��ًا ب���ذل���ك م���ن ب��ح��ث ق��ض��ي��ة ال���ح���دود 
ووق���������ف ال����ب����ن����اء االس����ت����ي����ط����ان����ي. ون���ق���ل���ت 
وس���ائ���ل إع�����الم إس��رائ��ي��ل��ي��ة ع���ن ن��ت��ن��ي��اه��و 
ق��ول��ه ف��ي م��ؤت��م��ر ف��ي ت��ل أب��ي��ب، إن���ه سعيد 
ألن »ال���والي���ات املتحدة أدرك���ت أن��ه ينبغي 
ال��دائ��م، وهي  أواًل البحث في قضايا الحل 
قضايا األم��ن والالجئن واالعتراف بدولة 
ي��ه��ودي��ة«، مضيفا أن »األم��ي��رك��ي��ن فهموا 
أن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن س���ي���ب���دأون ب��ال��ت��ح��دث 
ع���ن امل��واض��ي��ع ال��ج��وه��ري��ة ف��ق��ط ف���ي ال��ي��وم 

التسعن للتجميد الثاني«. 
وف�������ي ال�����س�����ي�����اق، ذك�������ر م�����وق�����ع »ي����دي����ع����وت 
أحرونوت« أن وزيرة الخارجية األميركية، 
هيالري كلينتون، اجتمعت نهاية األسبوع 

املاضي مع وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود 
باراك ورئيسة حزب »كديما« تسيبي ليفني، 
وح����اول����ت أن ت��س��ت��وض��ح م��ن��ه��م��ا ال��وض��ع 
السياسي الداخلي في إسرائيل، ومدى دعم 
»كديما« لحكومة نتنياهو اليمينية في ما 

يتعلق بالعملية السياسية. 
ورّدًا على اح��ت��م��ال ان��ض��م��ام »ك��دي��م��ا« إلى 
قّرر  إذا  فقط  »وارد  ليفني  قالت  الحكومة، 
نتنياهو أن يكون جديًا بالقدر الكافي في 

نياته تجاه السالم لتغيير حكومته«. 
ف��ي امل��ق��اب��ل، ط��ال��ب ع��ب��اس وزي���رة خارجية 
االتحاد األوروبي، كاثرين آشتون، االعتراف 
ب�����دول�����ة ف��ل��س��ط��ن ع���ل���ى ح�������دود األراض�������ي 
ع��ام 1967. وقال  املحتلة منذ  الفلسطينية 
ك��ب��ي��ر امل���ف���اوض���ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن ص��ائ��ب 
ال��ذي  عريقات »تكلمت آش��ت��ون م��ع عباس 
طالب االتحاد األوروبي باتخاذ خطوة إلى 
األمام باعترافه بدولة فلسطن على حدود 

 .»1967
ك��ذل��ك ط��ال��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملنظمة 
التحرير بتوفير مرجعية سياسية واضحة 

تشمل اإلق����رار ب��ح��دود ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران 
حدودًا لدولة فلسطن وعاصمتها القدس 

الشرقية. 
أم������ا ب�����رل�����ن، ف���ن���ف���ت م�����ا أع���ل���ن���ت���ه ص��ح��ي��ف��ة 
»معاريف« من أن أملانيا تقف وراء مشروع 
ق��رار سُيصّوت عليه في مجلس العالقات 
األوروب��ي��ن،  الخارجية  ل����وزراء  الخارجية 
وي���ه���دف إل����ى اع���ت���راف االت���ح���اد األوروب�����ي 
ع��دم  ح���ال  ف��ي  فلسطينية مستقّلة  ب��دول��ة 
التوصل إلى اتفاق سالم في املنطقة خالل 
ع��ام، مضيفة أن وزي��ر الدولة األملاني، فون 
ك���الي���دن، س��ّل��م نتنياهو رس��ال��ة شخصية 
ح����ول امل���وض���وع م���ن امل��س��ت��ش��ارة األمل��ان��ي��ة 
أنجيال ميركل، التي تزور إسرائيل الشهر 

املقبل. 
وق���ال املتحدث ب��اس��م ال��خ��ارج��ي��ة، ستيفان 
ب��رودل، إن ما نشرته »معاريف« ال أساس 
ل��ه م��ن الصحة. فيما أش��ار املتحدث باسم 
ميركل، ستيفن سيبرت، إل��ى أن ميركل لم 

تكتب رسالة كهذه. 
)األخبار، أ ف ب، أ ب، يو بي آي، رويترز( 

ما كان معلومات يجري تداولها همسًا في طهران منذ أشهر، 
أصبح واقعًا معلنًا يوم أمس. إقالة مدّوية ملنوشهر متكي 

واستبداله بعلي أكبر صالحي. رسالة ال لبس فيها: من يفضل 
التغريد املنفرد، فال مكان له في مجموعة محمود أحمدي نجاد 

دعت روسيا الفلسطينيني 
واإلسرائيليني إلى ضبط النفس 

واإلحجام عن خطوات تزيد التوتر، 
وشددت على ضرورة استعادة 

الوحدة بني الفلسطينيني. ونقلت 
وكالة أنباء »نوفوستي« الروسية 
عن بيان لوزارة الخارجية، أن نائب 
وزير الخارجية الروسي، ألكسندر 

سلطانوف، أشار، بعد لقائه رئيس 
املكتب السياسي لحركة »حماس« 
خالد مشعل في دمشق، إلى أهمية 

امتناع طرفي النزاع عن القيام 
بخطوات من شأنها أن تصّعد 

التوتر. 
)يو بي آي( 

ما قل
ودل

إيران

نجاد ومتكي خالل اجتماع لحركة عدم االنحياز في طهران تموز املاضي )حسن سربخشيان ــ أ ب(

صالحي ال ينتمي إلى أّي 
من المحاور، وغير مدين 

ألحد بما وصل إليه، ال 
العائالت وال األحزاب 
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