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{ الــقــدس (أ ف ب) - وصف رئــيس
الـــوزراء االســــرائـــيـــلـي بـــنــــيـــامـــ
نــتــانــيــاهــو الــســبت قــرار الــرئــيس
االميركي دونالد ترامب بإعادة فرض
عـــقــوبــات إقــتــصـــاديــة عــلى ايــران

بادرة "التاريخية". با
ـكتبه "شكـرا للرئيس  وقال في بيان 
بـادرة التاريـخية. ترامب على هـذه ا

العقوبات آتية حقا".
وأضـاف "مـنـذ سـنوات أوجـه نداءات
إلعادة فرض الـعقـوبات بالـكامل على
الــنــظــام االيــراني الــدمــوي والـقــاتل

الذي يهدد العالم بأسره".
وتابع "إن العقوبـات األساسية (التي
فــرضــتــهــا واشــنــطن) بــدأت تــظــهـر
آثارهـا حيث يـنـهار الـريال ويـتراجع
اإلقتصاد االيراني والنتائج بديهية".
وبعد ستـة أشهر على انـسحابها من
ـوقع في االتـفـاق الــدولي مع ايـران ا
 2015 أكدت واشنطن اجلمعة إعادة
فـرض عـقوبـاتـهـا االشـد عـلى طـهران

. ابتداء من االثن
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وكـــان االحتــــاد االوروبي وفـــرنـــســـا
وقعة على انيا ا تحدة وا ملكة ا وا
االتــفــاق الـــنــووي مع ايــران والــذي
هـــدف الى مــنـع طــهــران مـن حــيــازة
سـالح ذري أبــدت أســـفــهـــا لــلـــقــرار
االميركي االخـير. فيمـا وعدت روسيا
سـاعدة إيـران في مقـاومة اجلـهود
األمريـكيـة لتـحجـيم مبـيعـات نفـطها
عــنـد تـفــعـيل الــعـقــوبـات األمـريــكـيـة

. عليها اليوم االثن
وقال وزيـر الطـاقة الـروسي الكـسندر
ز نوفـاك لـصحـيفـة الفـايـننـشال تـا
ـواصلـة تـطـوير إن مـوسـكو تـتـطـلع 
جتـــارتــهــا بــالــنـــفط اإليــراني الــذي
تـبـيـعه إلى بـلـدان أخـرى وفق اتـفـاق

النفط مقابل البضائع مع إيران.
وقـالت وزارة الـطـاقـة الـروسـيـة إنـها
"تـــؤكــد قــطــعــا" بـــأن هــذه الــتــجــارة

قبل. ستستمر األسبوع ا
وكـان مـسـؤولــون أمـريـكـيـون حـذروا
ـاضي من مــغـبـة روسـيــا األسـبــوع ا
مـــحــاولــة مـــســاعــدة إيـــران في بــيع
قـرر أن تُعيد واشنطن نفطها. ومن ا
فـرض جــمـيع الـعـقـوبــات األمـريـكـيـة
عـلى إيــران والـتي رفـعـتــهـا من قـبل
ـوجب االتـفـاق الـنـووي عام 2015
. وقال الـبيت بدايـة من اليـوم االثنـ
األبــــيـض إنه كــــان "أصــــعـب نــــظـــام
عـــقـــوبـــات فُـــرض عـــلى إيـــران عـــلى
اإلطالق" واستهـدف قطاعـات الطاقة

صارف اإليرانية. والشحن وا
وحـصلـت ثمـاني دول عـلى اسـتـثـناء
من الـــعــقـــوبـــات األمـــريــكـــيـــة عـــنــد
استـيرادها الـنفط اإليـراني. ويعـتقد
أن من بيـنها الـهنـد واليابـان وكوريا

اجلنوبية ومن احملتمل تركيا.
وانسحب الرئـيس ترامب من االتفاق
الـنـووي بـ إيـران والـقـوى الـدولـية
ـاضي واصـفـا إياه في مـايـو/آيـار ا

بأنه "معيب في جوهره".
ـاضي وكـتـب تـرامب يــوم اجلـمـعــة ا
تغـريدة عـلى تويتـر تقـول "العـقوبات
ـسـلسل مـقـبلـة" مـسـتـخـدما شـعـار ا
التـليـفزيونـي الشهـير لـعبـة العروش

"الشتاء مقبل".
وقـــبــيـل إعـــادة فـــرض الـــعـــقـــوبــات
األمريـكية شن الـقائـد األعلى لـلثورة
اإلسالمــيـة آيـة الــله عـلي خــامـنـئي
هـــجـــومــــا شـــديــــدا عـــلى الــــرئـــيس
األمــريـكي دونــالــد تـرامـب قـائال إنه

"يجلب العار" ألمريكا.
وشدد خامنئي في خطاب في جتمع
طالبي الـــــســــبت عـــــلى الــــقــــول إن

"الرئـيس األمريـكي احلالي ألـقى بكل
ـــزايــــدات وقـــضى شيء فـي ســـوق ا
عـــلى مــا تــبــقى مـن كــرامــة أمــريــكــا

قراطية الليبرالية". والد
وأضاف "االن ليـست القوة الـروحية
ـتـحدة أو الـقوة الـنـاعمـة لـلـواليات ا
فـي تــراجـع بل قـــوتــهـــا الـــصــلـــبــة
الـعـسكـريـة واالقـتـصـاديـة تؤول إلى

زوال".
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وقــال خــامــنــئي إن االجــراءات الــتي
اتخذها الرئـيس ترامب تضع مفهوم

قراطية الليبرالية" في خطر. "الد
وكـــتب عـــلى حــســـابه عـــلى تــويـــتــر
تــغـــريــدة تـــقــول إن "الـــتــحـــدي بــ
الـواليـات وإيـران ظل قـائـمـا ألربـعـ
ــتـحـدة عــامـا وقــد ظـلت الــواليـات ا
تــبـــذل مــخـــتــلف اجلـــهــود ضـــدنــا :
عسكريا واقتصاديا وحربا إعالمية".
وفي أول رد فعل خـليـجي على إعادة
الـــعـــقـــوبـــات قـــال وزيـــر الـــشـــؤون
اخلـارجـيــة اإلمـاراتي أنـور قـرقـاش
الـسـبت إن "الـسـيـاسـات الـعـدوانـيـة"
ـسـؤولـة بشـكل كـبـير اإليـرانيـة هي ا
عن إعادة فرض الـعقـوبات األمريـكية

على طهران.
وأوضحت اخلطوط اجلوية اإليرانية
أنـهــا تـســعى إلى شـراء طــائـرات من
أي شـركـة ال حتتـاج إلى إذن بـيع من
ـتــحـدة وتـنـظـر في شـراء الـواليـات ا
طــائـرات من طــراز ســوخـوي ســوبـر

جيت  100روسية.
ـديـرة الـتـنـفـيـذيـة لـلـخـطوط وقـالت ا
اجلويـة اإليرانـية فـرزانة شـعربافي
فـي مــــوقع وزارة الــــطــــرق والــــنــــقل
اإليرانـيـة "نرحب بـأي (شـركة) تـكون
قـادرة عــلى جتـهـيـز الــطـائـرات الـتي
حتتاجها اخلطوط اجلوية اإليرانية.
وحـتى أنـنـا سـعـيـنـا لـلـحـصـول عـلى
طــائــرات صُــنــعت مـن شــركــات غــيـر

غربية من أمثال سوخوي ."100
وأضـــــافت "ســـــنـــــنــــظـــــر فـي شــــراء
الـطـائـرات إذا كـانت الـشـركـات قادرة
على بيع الطائرات من دون احلصول
عـلى إذن من مـكــتب مـراقـبـة األصـول
اخلـــــارجـــــيـــــة في وزارة اخلـــــزانـــــة
األمريكـية ونرغب في الـتفاوض" من

دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى.
وكان مكتب مراقبة األصول األجنبية
في وزارة اخلــزانـة األمـريــكـيــة ألـغى
ـسـافرين اجازات بـيع طـائـرات نقل ا
من شركـتي بـوينـغ وإيربـاص إليران
بعـد قرار الـرئيس تـرامب االنسـحاب
من االتفاق الـنووي مع إيران وإعادة

فرض العقوبات عليها.
وكــانت اخلــطــوط اإليــرانــيــة طــلــبت
شـراء  200طــائــرة نــقل مــسـافــرين:
 100مـنهـا من شـركـة إيـرباص و 80
من شـركــة بـويـنغ و  20من الـشــركـة
الـــفــرنــســـيــة اإليــطــالـــيــة أيه أر تي
وتــعــتــمــد كل هــذه الــصــفــقـات عــلى
ــكــتب األمــريـكـي ألن هـذه مــوافــقــة ا
الـطـائـرات تـعـتـمـد بـشـكل كـبـير عـلى
معدات وأجـزاء مصنـعة في الواليات

تحدة. ا
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ـتــحـدة في إعـادة وبـدأت الــواليـات ا
فــرض الــعــقــوبــات تــدريــجــيــا مــنــذ
انـــســـحـــابــهـــا من جـــانب واحـــد من
االتـــفــاق ويـــرى مــحــلـــلــون أن هــذه
اخلـطــوة هي األهم ألنـهـا تــسـتـهـدف
الــقــطــاعــات األســاســيــة لـالقــتــصـاد
اإليــراني. ويـــنص االتــفــاق الــنــووي
على تـخـفيف الـعقـوبـات على طـهران
مـقـابل احلـد من أنـشـطـتـهـا الـنـوويـة
ــثـــيـــرة لـــلـــجــدل. ودافـع الــرئـــيس ا

األمـــــريـــــكي فـي ذلك الـــــوقـت بــــاراك
أوبامـا عن االتفـاق وقال إنه سـيمنع

إيران من تطوير أسلحة نووية.
ستشمل العقوبات األمريكية عمليات
الــشـــحن وبــنـــاء الــســـفن والـــطــاقــة

الي. والقطاع ا
وسـيـتم وضـع أسـمـاء أكـثـر من 700
فرد وكـيان فـضال عن سفن وطـائرات
ـا في ذلك عـلى قــائـمـة الـعــقـوبـات 
الــبــنــوك الــكـبــرى ومــصــدرو الــنـفط

وشركات الشحن.
وقال وزير اخلزانة األمريكي ستيفن
ــتــوقع أن تــقـطع مــنـوتــشن إن من ا
ـالـيـة شـبـكـة سـويــفت لـلـتـحـويالت ا
ـيـة الـتي مـقـرها فـي بروكـسل الـعـا
ــؤســســات اإليــرانــيــة أي صالت بـــا

ستهدفة بالعقوبات. ا
ويـــعـــني قــطـع الــصالت مـع شــبـــكــة
ية عزل إيران الية العا التحويالت ا
ـالي كـلـيـا في الـغـالب عن الـنـظـام ا

ي. العا
وهـذه الدفـعـة الثـانـيـة من العـقـوبات
الــتـي أعـــاد تـــرامب فـــرضـــهـــا مـــنــذ

مايو/آيار.
وقال وزير اخلارجية األمريكي مايك
بـومـبـيــو إن الـعـقـوبـات تـهـدف "إلى

تغيير جذري في سلوك" إيران.
وحـــــدد  12طـــــلــــــبـــــا عــــــلى إيـــــران

االســــتـــــجــــابـــــة لـــــهــــا مـن أجل رفع
الـــعـــقـــوبــات. وتـــشـــمل "إنـــهــاء دعم
اإلرهـــاب والــتــدخـل الــعــســـكــري في
ســــوريـــا فـــضال عـن وقف تـــطـــويـــر
الـصــواريخ الـنـوويـة والـبــالـيـسـتـيـة

بشكل كامل".
مــــا هي االســـــتــــثــــنـــــاءات من هــــذه

العقوبات?
لم يُسم بومبـيو الدول الثـمانية التي
ـواصلـة اسـتيـراد الـنفط سُـمح لهـا 

اإليراني.
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ولـكـنه قـال عن الـدول الثـمـانـيـة إنـها
"أظهرت تقليصات مهمة في استيراد
النـفط اخلام وتـعاونـا في العـديد من
اجلبهات األخرى".وأضاف أن اثنت
منها ستتوقف عن االستيراد والست

الباقيات ستقلله إلى حد كبير.
أوضح أن بـعض الــدول ال تـسـتـطـيع
وقف اسـتـيـراد الــنـفط اإليـراني عـلى
الفور لـذا  منحـها إعفـاءات بشرط
أن تقوم بتخفيضها ثم وقفه بالكامل

طاف. في نهاية ا
وتشـيـر تقـاريـر صحـفـية إلى أن دوال
ـتــحـدة أمــثـال حــلــيـفــة لـلــواليــات ا
إيـطــالـيـا والــهـنـد والـيــابـان وكـوريـا
اجلـــنـــوبـــيـــة كــانـت من بـــ الــدول
الـثـمـاني الـتي سـمح لـهـا بـاسـتـيـراد

الـنـفط اإليرانـي كمـا حـصـلت تـركـيا
أيضا عـلى استثـناء أمريـكي بحسب

وكالة رويترز.
كيف ردت ايران?

ـتحـدث باسم وزارة اخلـارجية قال ا
اإليرانيـة بهـرام قاسمي لـلتلـفزيون
ـعـرفـة احلـكــومي إن إيـران لـديـهــا "ا
والـــــقــــــدرة عــــــلى إدارة الــــــشـــــؤون
االقـــتــصــاديــة لـــلــبالد". وأضــاف أن

"حتقيق أمريـكا ألهدافهـا االقتصادية
من خالل هـذه الـعــقـوبـات أمـر بـعـيـد
نـال وال يوجـد بالـتأكـيد احـتمـالية ا
أن حتــقق أهــدافـهــا الــسـيــاســيـة من

خالل مثل هذه العقوبات".
ماذا تقول دول االحتاد األوروبي?

في بيان مـشترك قـال وزراء خارجية
ـانيا وفرنـسا فضال عن بريطـانيا وأ
مــســؤولــة الــعالقــات اخلــارجـيــة في

االحتاد األوروبي فديريـكا موغريني
إنـــهم يـــأســــفـــون "بـــشـــدة" لـــلـــقـــرار

األمريكي بإعادة العقوبات.
رسم بــــــيــــــاني ألهـم مـــــســــــتـــــوردي

الصادرات اإليرانية
وأضـــافــوا "نـــحن مــصـــمــمـــون عــلى
حـــمــــايــــة األطـــراف االقــــتـــصــــاديـــة
األوروبيـة التي لهـا تعـامالت جتارية
ـا يــتــسق مع مــشــروعــة مع إيــران 

التـشريـعات األوروبـية وقـرار مجلس
األمن الدولي رقم ."2231

انـيا وروسيا وبريطـانيا وفرنـسا وأ
والـــصــ أطـــراف في اتـــفــاق 2015
وأكـدت تــمـسـكـهـا به بــعـد انـسـحـاب
أمـريـكــا وقـالت إنـهـا ســتـضع نـظـام
دفع أموال جديدا للحفاظ على العمل
مع إيـــــران وجتــــاوز الـــــعــــقـــــوبــــات

األمريكية.
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