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مشاورات تبدأها أميركا بحضور روسيا والصين ...ومقاطعة البـ

رغم ّ
الدولي باتفاق طهران الثالثي بشأن التبادل النووي،
الترحيب
دائرة
ع
توس
ّ
إال أن الواليات املتحدة أصرت أمس على طرح مشروع عقوبات على مائدة
مجلس األمن الدولي ،مشيرة إلى حصولها على موافقة موسكو وبكني ،فيما
أكدت أنقرة أن الوقت غير مناسب لفرض عقوبات

ّ

مسودة عقوبات دولية
ّ
تجهض اتفاق طهران
سارعت الواليات املتحدة ،في
خ �ط��وة ت�ص�ع�ي��دي��ة تستهدف
إجهاض االتفاق الثالثي ،إلى
ع ��رض م �س��ودة م �ش��روع قرار
لعقوبات دولية ضد إيران على
طاولة مجلس األم��ن ،حيث قبلت روسيا
والصني الجلوس والتفاوض تحت وقع
ت �ه��دي��د أم �ي��رك��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب��ري �ط��ان��ي باللجوء
إل��ى ع�ق��وب��ات أح��ادي��ة ال�ج��ان��ب بمشاركة
االتحاد األوروبي والدول الحليفة.
وبدا أن مشروع القرار ،الذي اتفقت الدول
الخمس الدائمة العضوية على مسودته
قبل توقيع ات�ف��اق ط�ه��ران ،مشابه للقرار
ال � �ك� ��وري ال �ش �م ��ال ��ي م� ��ن ح �ي ��ث السماح
ب �ت �ف �ت �ي��ش ال �س �ف��ن ال� �ت ��ي ت �ن �ق��ل التجارة
اإلي��ران�ي��ة .ال�غ��اي��ة م��ن التفتيش ،حسبما
فهم ،ستكون البحث عن صادرات أسلحة
م��ن إي ��ران أو البحث ع��ن م��واد ن��ووي��ة أو
مساعدة آتية إليها .وسيتضمن القرار،
ب �ح �س��ب امل �ع �ل ��وم ��ات امل �ت �س ��رب ��ة ،أسماء
شركات وشخصيات ذات صلة بالحرس
ال � � �ث� � ��وري اإلي � � ��ران � � ��ي س �ي �ح �ظ ��ر تنقلها
والتعامل معها .لكن ربما كان األه��م هو
فرض عقوبات مالية على الشركات التي
ت�ت�ع��ام��ل م��ع إي� ��ران ف��ي م �ج��االت معينة.
وه��ذه ستطال ش��رك��ات روس�ي��ة وصينية
عديدة.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول
أميركي رفيع املستوى قوله إن مشروع
ق��رار ال�ع�ق��وب��ات ال�ج��دي��د ،ال يتيح إليران
االس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي ال � �خ� ��ارج ف� ��ي قطاعات
حساسة ،مثل مناجم اليورانيوم ويجعل
س �ف �ن �ه��ا م �ع��رض��ة ل�ل�ت�ف�ت�ي��ش ف ��ي عرض
البحر ،مشيرًا إل��ى أن��ه يمنع بيع ثمانية
أن��واع من االسلحة الثقيلة الجديدة إلى
ط �ه��ران ،وخ�ص��وص��ًا ال��دب��اب��ات .وأضاف
إنه يأمل استصدار القرار أوائل حزيران.
وكانت روسيا والصني قد سجلتا ،قبل
إعالن طهران ،اعتراضات على أي عقوبات
م �ن �ف��ردة خ� ��ارج إط� ��ار األم� ��م امل �ت �ح��دة ألن
شركاتهما التي تتعامل مع إي��ران بدأت
تعاني من الضغوط األميركية ،وبعضها
ألغت صفقات ومشاريع استثمارية في
ق�ط��اع النفط بالفعل ،منها ش��رك��ة «لوك
أوي ��ل» ال��روس�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ال�ع�م�لاق��ة التي
ت ��زود إي� ��ران ب�ن�ح��و  250أل ��ف ب��رم�ي��ل من
ال �ب �ن��زي��ن ش �ه��ري��ًا .ك �م��ا ت �ك �ب��دت مصارف
أوروب �ي��ة م �ئ��ات م�لاي�ين ال � ��دوالرات جراء
تعاملها السري مع إيران.
وك ��ان ��ت ال �ج �ل �س��ة امل �غ �ل �ق��ة مل �ج �ل��س األمن
ق��د ع �ق��دت ب��دع��وة ب��ري�ط��ان�ي��ة ت �ح��ت بند
«استئناف جلسة التشاور» ،بحسب بيان
وزع �ت��ه ال�ب�ع�ث��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي نيويورك
بصفتها الرئيسة الحالية للمجلس .وإذا
ات�ف�ق��ت ال� ��دول ال �ن��ووي��ة ال�خ�م��س الدائمة
ال�ع�ض��وي��ة ع�ل��ى م �ش��روع ال �ق��رار ،حسبما
ي�ف�ي��د األم �ي��رك �ي��ون ،ف ��إن ال �ش �ك��وك تحوم
ح� ��ول ق �ب ��ول ت��رك �ي��ا وال� �ب ��رازي ��ل ولبنان
ونيجيريا وأوغندا .هذه الدول قد تمتنع
ّ
تصوت ضد القرار .ولقد
عن التصويت أو
ّ
عبرت مندوبة البرازيل في مجلس األمن،
ماريا لويزا ريبيور ،التي لم تشارك في
ال �ن �ق��اش��ات ،ع ��ن ت �م �س��ك ب�ل�اده ��ا بالحل
الدبلوماسي.
وك��ان رئيس ال��وزراء التركي ،رجب طيب
أردوغ� � ��ان ،ق��د دع ��ا ف��ي م��دري��د «املجتمع
الدولي إلى دعم» اتفاق طهرانّ .أما وزير

خارجيته ،أحمد داوود أوغ�ل��و ،فقد ذكر
م ��ن اس �ط �ن �ب ��ول ،أن االت � �ف� ��اق ي �م �ث��ل أهم
م�ب��ادرة إيرانية في تاريخ الدبلوماسية
ال��دول �ي��ة م �ن��ذ  30ع ��ام ��ًا ،م�ض�ي�ف��ًا «ليس
ه ��ذا ه��و ال��وق��ت ال ��ذي ن�ع�ك��ر ف�ي��ه الصفو
بسيناريوهات سلبية تشمل عقوبات».
وت��اب��ع إن «م�ن��اق�ش��ة ال�ع�ق��وب��ات ستفسد
ال�ج��و ال �ع��ام ،وق��د ت ��ؤدي إل��ى تصعيدات
وتثير ال��رأي العام اإلي��ران��ي» .لكنه أرجع
الفضل في نجاح أنقرة في السعي لحل
سياسي ،إلى سياسة الرئيس األميركي
ب ��اراك أوب��ام��ا ،املتمثلة ف��ي ال�ت�ع��ام��ل مع
إيران.
إال أن وزيرة الخارجية األميركية ،هيالري
كلينتون ،أكدت في جلسة استماع عقدتها
ل �ج �ن��ة ال �ع�ل�اق��ات ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي مجلس
ال �ش �ي��وخ األم� �ي ��رك ��ي ،أن ال� � ��دول الخمس
ال ��دائ � �م ��ة ال� �ع� �ض ��وي ��ة ف� ��ي م �ج �ل��س األمن
توصلت إلى اتفاق بشأن مسودة مشروع
ال � �ق ��رار ال �ت ��ي ع� ّ�م �م��ت ع �ل��ى ب �ق �ي��ة أعضاء
املجلس ال �ـ 15أم��س .وقالت «أعلن بسرور
لهذه اللجنة أننا توصلنا الى اتفاق على

أردوغان خالل مؤتمر صحافي في مدريد امس (سوزانا فيرا ــ رويترز)
مسودة مشروع قوي بالتعاون مع روسيا
والصني».
وبالرغم من ترحيبها بـ«الجهود الصادقة»
التي تبذلها تركيا والبرازيل «إليجاد حل
ل�ل�م��واج�ه��ة ب�ي�ن إي� ��ران وامل�ج�ت�م��ع الدولي
بشأن برنامجها النووي» ،قالت كلينتون
إن «هناك عددًا من األسئلة التي تظل بال

إج��اب��ات ب�خ�ص��وص اإلع�ل�ان ال �ص��ادر من
طهران» ،معتبرة أن إيران تحاول من خالل
ات �ف��اق م�ب��ادل��ة ال��وق��ود ال �ن��ووي م��ع تركيا
والبرازيل التملص من الضغوط.
من جهته ،ق��ال الرئيس الفرنسي ،نيكوال
ساركوزي ،إن اتفاق مبادلة الوقود النووي
م��ع إي ��ران «خ�ط��وة إي�ج��اب�ي��ة» ،وإن فرنسا

تنتظر م��ن ط�ه��ران اآلن تقديم التفاصيل
الكاملة كتابة.
وأض ��اف ب�ي��ان ص��ادر ع��ن اإلل�ي��زي��ه «يجب
منطقيًا أن يترافق (هذا االتفاق) مع توقف
إي��ران ع��ن تخصيب (ال�ي��وران�ي��وم) بنسبة
 20في املئة».
م��ن ن��اح �ي �ت��ه ،ق ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة

ّ

نتنياهو يأمر بالصمت حيال «الهزيمة اإلسرائيلية»
التزمت إسرائيل
الرسمية الصمت املطبق
ُ ّإزاء االتفاق النووي الذي
وقع بني إيران وتركيا
والبرازيل ،في انتظار تبلور
صورة الوضع على الحلبة
الدولية .صمت لم يمنع
أوساط إعالمية من وصفه
باإلنجاز اإليراني وبالهزيمة
اإلسرائيلية

السيد
مهدي ّ
أظ �ه��رت ردود ال�ف�ع��ل األولية
ال � � � �ص� � � ��ادرة ع� � ��ن املسؤولني
اإلس ��رائ �ي �ل � ّ�ي�ي�ن ت �ع �ل �ي �ق��ًا على
االت� � �ف � ��اق ال� � �ن � ��ووي ب�ي��ن إي � � � ��ران وتركيا
وال� � �ب � ��رازي � ��ل ،ق � � ��درًا ك� �ب� �ي� �رًا م� ��ن اإلرباك
املصحوب بالقلق واالنزعاج الشديدين،
عكسته التعليمات ال�ص��ادرة ع��ن رئيس
الحكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو
إل��ى وزرائ��ه ب�ض��رورة ال�ت��زام الصمت في
انتظار وضوح املوقف الدولي.
وب � ��دا واض� �ح ��ًا أن اإلرب � � ��اك اإلسرائيلي
ينبع م��ن االع�ت�ق��اد ال�س��ائ��د ف��ي إسرائيل
ب��أن إي��ران نجحت من خ�لال ه��ذا االتفاق
في تنفيذ مناورة ترمي إلى إبعاد سيف
العقوبات الدولية ،من دون أن تضطر إلى

أمهات املحتجزين األميركيني الثالثة في مطار نيويورك قبل توجههم إلى طهران (أ ف ب)

رمي أوراقها القوية املرتبطة بمشروعها
ال�ن��ووي .واألخ�ط��ر من ذل��ك بالنسبة إلى
إس ��رائ� �ي ��ل أن ال �خ �ط��وة اإلي ��ران� �ي ��ة القت
ت��رح�ي��ب ال�ع��دي��د م��ن ال� ��دول .ت��رح�ي��ب من
شأنه كسر اإلج�م��اع ال��دول� ّ�ي ال��ذي كانت
ت ��أم ��ل إس ��رائ � �ي ��ل أن ت �ح��ق �ق��ه الواليات
املتحدة بخصوص العقوبات املتوقعة
على إي ��ران ،األم��ر ال��ذي سيجعل املوقف
اإلس��رائ �ي �ل��ي أك �ث��ر ض �ع �ف��ًا ف ��ي مواجهة
املوقف اإليراني على الحلبة الدولية.
وان �ط�لاق��ًا م��ن ت�ق��دي��ر ن�ت�ن�ي��اه��و لحراجة
املوقف وحساسيته ،وإدراكًا منه لخطورة
بعض التصريحات التي يمكن أن تصدر
عن وزراء حكومته «من أصحاب األفواه
ال �ك �ب �ي��رة» ،س ��ارع إل ��ى إص� ��دار تعليمات
ل�ل��وزراء ف��ي حكومته ف��ي ساعة متأخرة
م��ن م �س��اء االث �ن�ي�ن ،ط��ال�ب�ه��م ف�ي�ه��ا بعدم
التعقيب على موافقة إي��ران على اتفاق
تبادل اليورانيوم .وعاد ليؤكد على طلبه
ه��ذا خ�لال االجتماع ال�ط��ارئ ال��ذي عقده
أمس املجلس ال��وزراي السباعي للبحث
في االتفاق النووي اإليراني ،والذي انتهى
من دون صدور بيان رسمي ،وبتعليمات
ج��دي��دة م��ن نتنياهو ل �ل��وزراء بالتكتم،
وعدم الحديث عن فحوى املواضيع التي
نوقشت خالل الجلسة.
وعلى الرغم من التعتيم ،ذكرت صحيفة
ناقشوا
«ه��آرت��س» أن وزراء ال�س�ب��اع�ي��ة ً
م��وض��وع االت �ف��اق ال �ن ��ووي ،م�ش�ي��رة إلى
أن مستشار األم ��ن ال�ق��وم��ي ع ��وزي أراد،
تحدث خالل الجلسة عن تفاصيل االتفاق
النووي وال��ردود الدولية عليه .وانتهت
النقاشات ،بحسب الصحيفة ،إلى اعتبار
االت �ف��اق م �ن��اورة إي��ران�ي��ة ل�ت�ج��اوز قضية
ال �ع �ق��وب��ات ال� �ت ��ي ي� �ن ��وي م �ج �ل��س األمن
الدولي فرضها عليها.
ونقلت «ه��آرت��س» ع��ن م�ص��ادر سياسية
إس��رائ �ي �ل �ي��ة ق��ول �ه��ا إن إس��رائ �ي��ل معنية
ب��االن�ت�ظ��ار ل�س�م��اع آراء األس ��رة الدولية

بهذا الصدد وكيفية الرد عليه.
وك��ان مسؤول إسرائيلي رفيع املستوى
ق ��د ات �ه��م ط �ه ��ران ب �ـ «ال �ت�ل�اع ��ب» بتركيا
والبرازيل عبر «التظاهر بقبول» تسوية
ب�ش��أن م�ب��ادل��ة ال�ي��وران�ي��وم امل�خ� ّ�ص��ب في
تركيا.
وأك��د امل �س��ؤول ،ل��وك��ال��ة «ف� ّ�ران��س برس»،
رافضًا الكشف عن اسمه ،أن «اإليرانيني
سبق أن ل�ج��أوا إل��ى الحيلة نفسها عبر
ادعائهم املوافقة على آلية كهذه لخفض
ّ
التوتر ومخاطر عقوبات دولية مشددة،
ومن ثم رفضوا االنتقال إلى التنفيذ».
وك��ان��ت ق��د س�ب�ق��ت ت�ع�ل�ي�م��ات نتنياهو
ب �ع��د ال �ت �ع �ل �ي��ق ع �ل��ى االت � �ف ��اق اإليراني،
م ��واق ��ف ص � ��درت ع ��ن ب �ع��ض املسؤولني
اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين .ف�ق��ال ن��ائ��ب وزي��ر الدفاع،
ّ
م�ت��ان ف�ل�ن��ائ��ي ،إن «إي ��ران ت�ج��ه��ز نفسها
رغبة منها ف��ي ح�ي��ازة أسلحة (نووية).
إن �ه��ا ت�ت�خ��ذ خ �ط��وات ب�ع�ي��دة ع��ن كونها
دف� ��اع� ��ًا ع� ��ن ال �ن �ف ��س ك �م ��ا ي� �ق ��ول رئيس
البرازيل» .وأض��اف «نتابع األمر ونتخذ
القرارات وفقًا للتطورات».
وقال وزير التجارة والصناعة ،بنيامني
ب��ن ال�ي�ع��زر ،إن «إس��رائ �ي��ل ل��ن تتمكن إال
ب �م��رور ال��وق��ت م��ن م �ع��رف��ة م��ا إذا كانت
إي��ران تواصل اللعب بالعالم بأسره من
خ�لال االت�ف��اق الجديد ،أو أنها مستعدة
ل ��وض ��ع ق� �ي ��ود ع �ل ��ى أن �ش �ط ��ة تخصيب
اليورانيوم».
ّ
وعبر بن اليعزر عن تفاؤل حذر بتدخل
ت��رك�ي��ا ،وق ��ال ل�ل�إذاع��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة «من
امل��ؤك��د أن ت��رك �ي��ا ق ��وة إق�ل�ي�م�ي��ة عظمى.
ي �ع �ي��ش ف �ي �ه��ا  72م �ل �ي ��ون ن �س �م ��ة .فهل
سيكونون س�ع��داء ب��أن تصبح جارتهم
نووية ...بالطبع ال».
وف��ي السياق ،أف� ّ�ادت صحيفة «يديعوت
أح � ��رون � ��وت» ب � ��أن ت� �ق ��دي ��رات املسؤولني
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ه��ي أن ��ه س �ي �ج��ري إرجاء
ف ��رض ع �ق��وب��ات ع�ل��ى إي� ��ران م ��رة أخرى،

