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تقرير

هل تفاجأ واشنطن بالقيمة االقتصادية التفاق جنيف؟
(ياسر الزيات ـ أ ف ب)

علي حيدر
ي �ب��دو أن واش �ن �ط��ن ق ��د ت �ف��اج��أ ب��ال�ق�ي�م��ة
االقتصادية لنتائج اتفاق جنيف ــ 3الذي
ّ
وق ��ع ب�ين إي ��ران وم�ج�م��وع��ة ال ��دول الست
الكبرى نهاية الشهر املاضي .فبالتزامن
م��ع الحملة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ت��ي تديرها
إس��رائ�ي��ل بهدف إق�ن��اع األميركيني بعدم
ت�خ�ف�ي��ف ال �ع �ق��وب��ات ع�ل��ى إي � ��ران ،ق�ب��ل أن
ت �ت��راج��ع إي� ��ران ع��ن ب��رن��ام�ج�ه��ا ال �ن��ووي،
ن�ق�ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» ع ��ن م �ص��ادر
أمنية إسرائيلية قولها إن مسؤولني في
االدارة األميركية ّ
أقروا في األيام األخيرة،
خالل لقائهم مع نظرائهم االسرائيليني،
ب � � ��أن ال� �ق� �ي� �م ��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ل �ت �خ �ف �ي��ف
العقوبات عن طهران قد تصل الى مبالغ
أعلى بكثير مما كانت تعتقد واشنطن في
البداية .وأضافت «هآرتس» أن التقديرات
األميركية الرسمية لقيمة العقوبات التي
سيجري تخفيفها عن االقتصاد اإليراني
تصل ال��ى نحو  6ال��ى  7م�ل�ي��ارات دوالر،
ف �ي �م��ا أش� � ��ارت ال �ت �ق��دي��رات االس��رائ �ي �ل �ي��ة
ال � ��ى أن ق �ي �م �ت �ه��ا ت �ص ��ل ال � ��ى  20م �ل �ي��ار
دوالر ع�ل��ى األق ��ل .وأوض �ح��ت الصحيفة
نفسها أن مسؤولني أميركيني أق� ّ�روا بأن
التخفيفات االقتصادية ستكون ملموسة،
فيما ذك��رت مصادر أمنية إسرائيلية أن
«االقتصاد يعتمد على التوقعات ،واآلن
فإن البورصة االيرانية قد ارتفعت بنسبة
ملموسة ،وت�ق��ف دول كثيرة ف��ي انتظار

تجديد ال�ع�لاق��ات االق�ت�ص��ادي��ة م��ع إي��ران
استنادًا إألى ما اتفق عليه في جنيف».
وف� ��ي ال �س �ي��اق ن �ف �س��ه ،أش� � ��ارت امل �ص ��ادر
نفسها إلى رغبة الصني في تجديد عقود
مع إي��ران بقيمة  90مليار دوالر لتطوير
صناعات النفط اإلي��ران�ي��ة ،كما أن هناك
شركات أملانية معنية بعقد صفقات مع
إي ��ران .وأض��اف��ت أن��ه ف��ي ك��ل ال�ح��االت فإن
الحديث عن 20ــ  25مليار دوالر.
ُيشار إلى أن الواليات املتحدة كانت تنوي
بداية االكتفاء باإلفراج عن أرصدة إيرانية
مجمدة بقيمة  3أو  4مليارات دوالر .لكن
خ�ل�ال امل �ف��اوض��ات ف��ي ج�ن�ي��ف ت��راج�ع��ت
ال� � � ��دول ال �ع �ظ �م��ى ع� ��ن م��وق �ف �ه��ا ّ
األول� � � ��ي،
وص � ّ�دق ��ت ع �ل��ى ت�خ�ف�ي�ف��ات م�ل�م��وس��ة في
العقوبات االقتصادية في ع��دة مجاالت،
من بينها التجارة بالذهب ،والصناعات
ال �ب �ت ��روك �ي �م ��اوي ��ة اإلي� ��ران � �ي� ��ة وص �ن��اع��ة
امل��رك�ب��ات وق�ط��ع ال�غ�ي��ار للطيران امل��دن��ي.
وف ��ي ح�ي�ن��ه ّادع� ��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة أن
القيمة االقتصادية ستكون مضاعفة في
أقصى األحوال.
ول�ف�ت��ت «ه ��آرت ��س» ال ��ى أن ��ه ح�ت��ى م��وع��د
تنفيذ االت�ف��اق امل��ؤق��ت 15 ،ك��ان��ون الثاني
امل �ق �ب��ل ،س �ت �ك��ون إي� � ��ران ف ��ي ال ��واق ��ع غير
م� �ق � ّ�ي ��دة ل �ج �ه��ة ال� �ت� �ق ��دم ف� ��ي ب��رن��ام �ج �ه��ا
النووي .وأشارت إلى أن إسرائيل فوجئت
ب��إق��رار ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا،
ف��ي منتدى س��اب��ان ف��ي واش�ن�ط��ن ،نهاية
األسبوع املاضي ،بأن االتفاقيات ستحفظ

إليران حق تخصيب اليورانيوم ،وهو ما
ُ
اعت ِبر في إسرائيل بمثابة تنازل مجاني،
في الوقت ال��ذي تتواصل فيه املحادثات
مع طهران.
وأض ��اف ��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة «ي �ب��دو أن ال�ق�ي��ادة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة تسعى إل��ى خفض اللهجة
الهجومية تجاه واشنطن إلى ّ
حد معني،
ب�ع��د أس�ب��وع�ين م��ن امل �ن��اوش��ات العلنية.
ك��ذل��ك اع �ت �ب��رت خ �ط��اب رئ �ي��س الحكومة
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ب �ن �ي��ام�ي�ن ن �ت �ن �ي��اه��و ف��ي
ً
«سابان» معتدال نسبيًا لتجنب الصدام
مع أوباما» .الى ذلك ،ذكرت «هآرتس» أنه
إلى جانب تجديد التنسيق االستخباري
وال��دب�ل��وم��اس��ي ب�ين إس��رائ�ي��ل وال��والي��ات
املتحدة بشأن البرنامج النووي اإليراني،
م � ��ن امل � �ت ��وق ��ع أن ي �س �ت �م��ر ال � � �ص � ��دام ف��ي
ساحة أخ��رى ب�ين نتنياهو وأوب��ام��ا ،في
الكونغرس.
لكن على الرغم من عدم اعتراف إسرائيل
الرسمي ،أكدت الصحيفة أن إسرائيل تدير
ح�م�ل��ة دب�ل��وم��اس�ي��ة ف��ي واش �ن �ط��ن ،حيث
ت�ت��واص��ل ش�خ�ص�ي��ات م��ن ق�ب��ل نتنياهو
م� ��ع أع � �ض� ��اء ال� �ك ��ون� �غ ��رس ،ج �م �ه��وري�ين
وديموقراطيني .وضمن هذا اإلطار يعمل
وزير الدفاع االسرائيلي موشيه يعالون،
املوجود حاليًا في الواليات املتحدة ،على
إقناع االميركيني بعدم تسهيل العقوبات
ع �ل��ى إي � ��ران ق �ب��ل ت�ق�ي�ي��د ط �ه ��ران ب��ات�ف��اق
ي �ف��رض عليها ك�ب��ح م�ش��روع�ه��ا ال �ن��ووي
بشكل حاد.

تل أبيب وبريتوريا :دم وعرق وأمعاء
يحيى دبوق

التهديدات
امل �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ق��ري �ب��ًا للبحث
ح � � � � ��ول ال � � � �ت � � � �ع� � � ��اون ال� � � �ط � � ��وي � � ��ل األم � � � ��د
بينهما».
وف� ��ي ال � ��رد ع �ل��ى س � ��ؤال ل ��وك ��ال ��ة أن �ب��اء
«ان �ت��رف��اك��س» ال��روس �ي��ة ح ��ول م�ت��اب�ع��ة
إيران ملوضوع شراء منظومة صواريخ
«اس  »300من روسيا ،أوضح املسؤول
ّ
مصرة على
االي��ران��ي أن ب�لاده ما زال��ت
تنفيذ الصفقة املتعلقة بها.
وف� ��ي ف �ي �ي �ن��ا ،ق ��ال ��ت ال ��وك ��ال ��ة ال��دول �ي��ة
بيان مشترك،
للطاقة الذرية وإيران ،في
إن �ه �م��ا ع �ق��دت��ا اج �ت �م��اع��ًا ب� � ّ�ن� � ً
�اء ب �ش��أن
أن�ش�ط��ة ط �ه��ران ال�ن��ووي��ة أم��س ف��ي مقر
الوكالة ،وستجريان جولة جديدة من
امل �ح��ادث��ات ف��ي ط �ه��ران ف��ي  21ك��ان��ون
الثاني الحالي.
وأوض � � ��ح م � �ن� ��دوب إي � � ��ران ل � ��دى وك ��ال ��ة
ال�ط��اق��ة ،رض��ا نجفي ،ل��دى س��ؤال��ه ّ
عما
إذا كان سيتم االتفاق خالل املحادثات
على موعد لزيارة منجم «جتشني» في
ً
إيران من قبل املفتشني الدوليني ،قائال
«سنناقش هذا».
إل � ��ى ذل � � ��ك ،أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
البريطانية أن القائم باألعمال اإليراني
الجديد غير املقيم في بريطانيا حسن
حبيب الله زاده سيصل اليوم الى لندن.
(مهر ،فارس ،إرنا ،أ ف ب)

وفاة الرئيس السابق لجنوب افريقيا،
نيلسون مانديال ،كانت مناسبة لإلعالم
ال �ع �ب��ري ،ك ��ي ي �ع �ي��د ع� ��رض ال �ع�لاق��ات
امل� �ت ��ردي ��ة ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ي�ن وت �ق��وي �م �ه��ا،
وه��ي م��ا زال ��ت م�ت��أث��رة ب�ت��اري��خ طويل
من الدعم والصداقة وتبادل املصالح،
بني الدولة الصهيونية ونظام الفصل
العنصري – االبارتهايد ،االمر الذي لم
تنسه جنوب افريقيا الجديدة ،رغم كل
جهود تل ابيب لرأب الصدع بينهما.
ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة االس��رائ �ي �ل��ي
السابق ،ما بني  1992و  ،1995يوسي
ب �ي �ل�ين ،ك �ش��ف ف��ي ح��دي��ث ت�ل�ف��زي��ون��ي،
ان ال �ع�ل�اق��ات م ��ا زال � ��ت م �ت��أث��رة سلبًا
ب�س�ي��اس��ة اس��رائ �ي��ل ال �خ��ارج �ي��ة ،ال�ت��ي
ً
دعمت طويال نظام الفصل العنصري،
ع �ل��ى ح� �س ��اب االغ �ل �ب �ي��ة ال � �س� ��وداء ف��ي
هذا البلد ،الفتًا الى عاملني اساسيني
م � ّ�ي ��زا ه� ��ذه ال �س �ي��اس��ة ،وأح��ده �م��ا هو
العالقات االمنية والعسكرية ،واآلخ��ر
ك � � ��ان ش� �ب ��ه م� �ح� �ج ��وب ع � ��ن ال � � �ت� � ��داول،
وه ��و ت��أث�ي��ر «امل�ج�ت�م��ع ال �ي �ه��ودي» في
ج�ن��وب اف��ري�ق�ي��ا ،بعد ان رب��ط مصيره
وم �ص��ال �ح��ه ب �م �ص �ي��ر ن� �ظ ��ام ال�ت�م�ي�ي��ز
والفصل العنصري.
من جهتها ،عرضت صحيفة «هآرتس»
للعالقات االمنية املتميزة بني البلدين،
واش � � ��ارت ال� ��ى ان ن �ظ ��ام األب��ارت �ه��اي��د
ك� ��ان ال� ��زب� ��ون األك� �ب ��ر واألك � �ث� ��ر أه�م�ي��ة
ل �ل �ص �ن��اع��ات ال �ع �س �ك��ري��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
على مدى نحو عقدين ،وهو ّ
مول عددًا
م��ن امل�ش��اري��ع الكبرى واألك�ث��ر طموحًا
ف��ي ه ��ذه ال �ص �ن��اع��ات .وك��ان��ت ج�ن��وب
أف��ري�ق�ي��ا أي ��ام ال�ح�ك��م األب �ي��ض «زب��ون��ًا
أسيرًا»؛ فجيشهم كان يتمتع بموازنات
ضخمة ،وال�غ��رب ف��رض عليه عقوبات
وامتنع عن تزويده بالسالح ،وهنا لم
تترد اسرائيل باملبادرة ،وحلت مكان
ال �غ��رب ك�م�ص��در أول ل�ل�س�لاح للجيش
الجنوب أفريقي.
ورغم حرص اإلسرائيليني على تصوير
اندفاعهم باتجاه تطوير العالقات مع
جنوب أفريقيا بأنه وليد ال�ع��زل ال��ذي
كانوا يعانونه على املستوى اإلقليمي
ً
وال��دول��ي ،فضال عن حاجة اقتصادهم
إل� ��ى ال �ع �م�ل�ات ال �ص �ع �ب��ة ال �ت��ي وج� ��دوا
ف��ي الخزينة الجنوب أفريقية مصدرًا

سخيًا لها ،فإن التدقيق التاريخي في
مسار هذه العالقات ال ينسجم مع هذا
ً
ال �ط��رح .فمن امل�ع�ل��وم م�ث�لا أن التعاون
ال �ع �س �ك��ري ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ي�ن وص� ��ل إل��ى
ذروت ��ه ف��ي منتصف الثمانينيات ،أي
خالل الفترة التي بدت الحقًا أنها حقبة
املنازعة لنظام الفصل العنصري .كذلك
إن املحطة التي أعطي فيها الزخم لهذه
ال�ع�لاق��ات ك��ان��ت م��ا ب�ع��د ح��رب أكتوبر
ع ��ام  ،1973أي ال �ح ��رب ال �ت��ي حصلت
فيها تل أبيب على مساعدات أميركية
م �ف �ت��وح��ة ض �م �ن��ت ل �ه��ا ت �ع��دي��ل وج�ه��ة
امل�ع��ارك وكرستها حليفًا استراتيجيًا
للقوة الغربية العظمى .لكن أي��ًا يكن،
فإن املؤكد أن العالقات مع نظام الفصل

كان بيريز من
أبرز الشخصيات التي
عملت على تطوير
العالقات األمنية السرية
بين الجانبين

العنصري الجنوب أفريقي كان بالنسبة
إل ��ى إس��رائ �ي��ل وس�ي�ل��ة ب��ال�غ��ة األه�م�ي��ة
لتمويل صناعاتها العسكرية وتطوير
منظوماتها التسليحية وخفض أكالف
إنتاجها نتيجة إضفاء البعد التجاري
ع �ل��ى ع �م �ل �ي��ة اإلن � �ت� ��اج .ووس � ��ط دائ� ��رة
ال �ت �ح �ف �ي��ز االق� �ت� �ص ��ادي ه � ��ذه ،ل ��م ت�ج��د
مؤسسات الحكم اإلسرائيلية صعوبة
في تسويغ القيمة األخالقية لعالقتها
بنظام األبارتهايد ،إذ أوجدت نوعًا من
املماثلة م��ع الحالة اإلسرائيلية ،وفقا
ل��رؤي �ت �ه��ا؛ «ف �ف��ي ج �ن��وب أف��ري �ق �ي��ا ثمة
أقلية بيضاء مهددة من أكثرية سوداء،
وفي إسرائيل أقلية يهودية مهددة من
قبل محيط عربي م�ع��اد» .ووفقًا ألحد
املعلقني اإلسرائيليني ،كانت العالقات
ب�ين ت��ل أب�ي��ب وب��ري�ت��وري��ا «ع�لاق��ات دم

وع ��رق وأم �ع��اء ،وإل ��ى ال�ج�ح�ي��م بفصل
السود عن البيض».
وك� ��ان ال��رئ �ي��س اإلس��رائ �ي �ل��ي ال �ح��ال��ي،
شمعون بيريز ،م��ن أب��رز الشخصيات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ال�ت��ي عملت ع�ل��ى تطوير
العالقات األمنية السرية بني تل أبيب
وبريتوريا ،وك��ان بيريز من مهندسي
«أيسا» ،اللجنة املشتركة بني إسرائيل
وج� �ن ��وب أف��ري �ق �ي��ا ،ال� �ت ��ي ُع� �ه ��د إل�ي�ه��ا
ب� �ت� �ط ��وي ��ر ال � �ع�ل��اق� ��ات ب �ي��ن ال �ج��ان �ب�ي�ن
وتنسيقها على مستويات ع��دة ،ب��دءًا
ً
ب��امل��وظ �ف�ي�ن وال � �ض � �ب ��اط ،وص � � ��وال إل��ى
ال��وزراء ،وكانت تعقد اجتماعاتها في
زوريخ ولشبونة.
وب�ح�س��ب أم�ي��ر أورن ف��ي ه��آرت��س ،ف��إن
ب �ع��ض أوج� � ��ه ال� �ع�ل�اق ��ات األم �ن �ي ��ة ب�ين
ال�ج��ان�ب�ين تكشفها ال��وث��ائ��ق ال�ج�ن��وب
أف ��ري� �ق� �ي ��ة ال � �ت� ��ي أخ ��رج� �ت� �ه ��ا س �ل �ط��ات
بريتوريا ما بعد انهيار نظام الفصل
العنصري من األرشيف ووضعتها بني
أي ��دي ال�ب��اح�ث�ين وال�ن��اش�ط�ين .وتسلط
ه� ��ذه ال ��وث ��ائ ��ق ،امل� ��وج� ��ودة ف ��ي م�ع�ه��د
وي� �ل� �س ��ون ف ��ي ال �ع��اص �م��ة األم �ي��رك �ي��ة،
الضوء على جوانب مختلفة من العالقة
ب �ي�ن إس ��رائ� �ي ��ل ون � �ظ� ��ام األب ��ارت� �ه ��اي ��د.
وت �ت �ض �م��ن ه ��ذه ال��وث��ائ��ق ع �ل��ى سبيل
املثال تلميحات إلى شراكة إسرائيلية
ف��ي ب��رن��ام��ج ج �ن��وب أف��ري �ق �ي��ا ال �ن ُ��ووي
ِّ
ال��ذي ُج� ّ�م��د ف��ي نهاية امل�ط��اف ،وفككت
ال�ق�ن��اب��ل ال �ن��ووي��ة ال�س��ت ال�ت��ي أنتجها
ق �ب �ي��ل ت�س�ل�ي��م ال �س �ل �ط��ة ل �ل �س��ود مطلع
ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق ��رن امل ��اض ��ي .وت�ك�ش��ف
الوثائق عن م��داوالت كثيرة ج��رت بني
ال �ط ��رف�ي�ن ت �ت �ع �ل��ق ب �ت �ط��وي��ر ص ��واري ��خ
أرض أرض م �ت��وس �ط��ة امل� � ��دى ع��رف��ت
الح �ق��ًا ب �ـ«أري �ح��ا» أو بلقبها ال�ج�ن��وب
أفريقي «شيله» .ومن ضمن ما تتحدث
ع �ن��ه ال��وث��ائ��ق اق �ت ��راح ت �ق��دم ب��ه ب�ي��ري��ز
لبيع جنوب أفريقيا نصف ما تنتجه
م�ص��ان��ع دب��اب��ة م�ي��رك��اف��ا اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة،
ومعدله عشرة دبابات في الشهر بسعر
ه��و  810آالف دوالر ل�ل��دب��اب��ة ،ع�ل��ى أن
يصل ع��دد الدبابات املبيعة في نهاية
الصفقة إلى  .1000كذلك تكشف الوثائق
عن خطط مشتركة بني الجانبني إلقامة
م ��درس ��ة ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ح �ي �ف��ا ت�خ�ص��ص
ألطفال جنوب أفريقيني بيض «يأتون
للعمل في برنامج مشترك في مشروع
أمني مجاور».

عربيات
دوليات
مصر :موعد
االستفتاء يحدد السبت
أعلنت رئاسة الجمهورية
املصرية أمس أن «الرئيس عدلي
منصور(الصورة) ،سيوجه كلمة
إلى الشعب املصري السبت املقبل
يعلن خاللها موعد االستفتاء
على مشروع الدستور» .وأوضح
املتحدث باسم رئاسة الجمهورية،
إيهاب بدوي ،أن الرئيس سيتحدث
بحضور رئيس الحكومة حازم
الببالوي وأعضاء لجنة الخمسني

وأعضاء لجنة الصياغة «العشرة»
وكبار املسؤولني في الدولة،
ّ
وسيوجه خالل كلمته «الدعوة
إلى كافة أبناء الشعب املصري
ّ
البناء؛ ً
إعالء
للتكاتف والعمل
ملصلحة الوطن».
(األناضول)

السيسي يلتقي قائد
القيادة املركزية األميركية
أشار التلفزيون املصري إلى أن
«وزير الدفاع املصري الفريق
أول عبد الفتاح السيسي التقى
في القاهرة أمس قائد القيادة
املركزية األميركية الفريق أول
لويد أوسنت» .وأضاف إن «اللقاء
تناول تبادل اآلراء حول تطورات
األوضاع على الساحتني اإلقليمية
والدولية ،وانعكاسها على األمن
واالستقرار في املنطقة ،ومناقشة
عدد من املوضوعات ذات االهتمام
املشترك في ضوء عمق العالقات
االستراتيجية املصرية األميركية».
(األخبار)

للمرة الثانية محكمة تتنحى
عن محاكمة قادة «اإلخوان»
أعلنت محكمة جنوب القاهرة
برئاسة املستشار مصطفى
سالمة ،تنحيها عن النظر في
القضية املتهم فيها  19من قادة
جماعة «اإلخوان املسلمني»
املحظورة ،بينهم مرشد الجماعة
محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر،
وذلك بتهمة قتل املتظاهرين أمام
مقر مكتب اإلرشاد في ضاحية
املقطم في القاهرة للمرة الثانية.
وقال قاضي املحكمة «طلبنا
من هيئة الدفاع أن تحاول تهدئة
املتهمني لكن تعذر هذا ً
وبناء
عليه فإن هيئة املحكمة قررت
التنحي عن النظر في القضية»،
ذلك بعدما هتف قادة «اإلخوان»
في قفص االتهام طوال الجلسة
ضد السلطات الجديدة .وأجلت
محكمة جنايات القاهرة محاكمة
بديع والشاطر و 28متهمًا من
أعضاء «اإلخوان» ،بينهم اثنان
هاربان ،إلى جلسة  11شباط
املقبل ،في قضية املقطم .وجاء
قرار التأجيل ،بطلب من هيئة
الدفاع عن املتهمني ،لالطالع على
بعض األوراق.
(أ ف ب)

