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مشروع قرار أممي يدين إيران
 ...تمهيدًا لعقوبات ضدها؟
تعتزم بريطانيا طرح مسودة قرار أمام
مجلس األمن الدولي ،تطالب بإدانة إيران
على خلفية «تورطها» في حيازة حركة
«أنصار الله» صواريخ باليستية ،وتفتح الباب
على فرض عقوبات عليها .مشروع القى
ترحيبًا كبيرًا من قبل السعودية ،التي بذلت
خالل األشهر الماضية ،إلى جانب الواليات
المتحدة ،جهودًا دبلوماسية واسعة،
إلقناع األوروبيين بسردية «الصواريخ
اإليرانية» في اليمن
نـجـحــت ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ع ـلــى ما
يبدو ،في ّ
جر «شركائها» األوروبيني
نحو تصديق روايتها عن «الصواريخ
اإليــرانـيــة» فــي اليمن ،والـتـحــرك على
هـ ـ ــذا األس ـ ـ ـ ـ ــاس .ت ـ ـحـ ــرك لـ ــم يـ ـع ــد مــن

املـسـتـبـعــد أن تـتـبـعــه «تـ ـن ــازالت» في
ما يخص االتفاق النووي مع إيــران،
خصوصًا أن آخر املعلومات تفيد بأن
اإلدارة األمـيــركـيــة ح ـ ّـددت  3مـســارات
لتعديل االتـفــاق ،وصفها مسؤولون
أوروب ـي ــون بأنها أكـثــر تــواضـعــا مما
طالب به الرئيس دونالد ترامب ،وهو
ما قد يفتح  -بحسبهم  -الباب على
«تالقي وجهات النظر».
وج ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي م ـ ـ ـسـ ـ ــودة ق ـ ـ ـ ــرار ت ـج ــدي ــد
ال ـع ـقــوبــات األم ـم ـي ــة امل ـف ــروض ــة على
الـيـمــن ،ال ــذي يـفـتــرض إق ـ ــراره أواخ ــر
الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،أن عـ ـل ــى مـجـلــس
األم ــن إدان ــة إي ــران لــ«تـقــاعـسـهــا» عن
منع وصــول صواريخها الباليستية
إل ــى ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» .ويـسـمــح
القرار ،الذي ّ
أعدت مسودته بريطانيا
ب ــالـ ـتـ ـش ــاور مـ ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وف ــرنـ ـس ــا ،كـ ــذلـ ــك ،بـ ـف ــرض ع ـق ــوب ــات
على «أي نـشــاط لــه صلة باستخدام
ال ـصــواريــخ الباليستية فــي الـيـمــن»،

ظريف :يلوموننا لخسائرهم اإلقليمية
جدد وزير الخارجية اإليراني ،محمد جواد ظريف ،التزام بالده االتفاق النووي اإليراني،
ّ
سنرد إذا لم نضمن مصالحنا (في إطار االتفاق)» ،وأن «هذا
مؤكدًا في الوقت نفسه «(أننا)
الرد سيكون خطيرًا إلى درجة أنهم سيندمون على ذلك» .وفي كلمته خالل مؤتمر ميونيخ،
قال ظريف(« :إننا) ال نريد أن نكون املهيمنني في منطقة الخليج الفارسي ،ألننا نعتقد أن
حقبة الهيمنة قد ولت» ،مشددًا على أنه «ما لم تكن هناك جهود جماعية لسالم كامل في
املنطقة ،فهي ستعيش باضطراب» ،مكررًا أنه «ال خالف بيننا وبني السعودية ،بشرط أن
تكون (األخيرة) مستعدة للحوار» .ولفت إلى أن «البعض يلوم إيران لخسائره في املنطقة» في
إشارة مبطنة إلى السعودية ،معتبرًا أن «على كل دولة أن تركز على حل املشاكل التي خلقتها
لنفسها» .ورأى ظريف أنه «يجب السماح للدول الصغيرة بأن تحمي مصالحها أيضًا» ،مشيرًا
إلى «(أننا) بحاجة إلى تدابير بناء الثقة في منطقتنا أو معاهدة عدم االعتداء أو حتى قوة
عسكرية مشتركة».
(األخبار)

م ــا ي ـع ـنــي إم ـك ــان ـي ــة فـ ــرض ع ـقــوبــات
عـلــى إي ـ ــران ،وبــالـتـحــديــد برنامجها
للصواريخ الباليستية.
وكانت األمــم املتحدة قد ّ
مهدت لهذا
القرار عبر التقرير الــذي أعـ ّـده خبراء
منها بشأن اليمن ،والــذي ادعــوا فيه
أن إيــران «أخفقت في اتخاذ التدابير
الالزمة ملنع توريد» أسلحة منها أو
بيعها أو نقلها إل ــى «أن ـص ــار الـلــه».
وع ـل ــى إثـ ــر ذل ـ ــك ،س ــارع ــت ال ــوالي ــات
املتحدة إلى تزخيم األجواء املناهضة
لـطـهــران على خلفية االت ـهــام األممي
امل ـ ــوج ـ ــه إل ـ ـي ـ ـهـ ــا .وت ـ ــول ـ ــت ال ـس ـف ـي ــرة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة لـ ـ ـ ــدى األمـ ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة،
نـيـكــي هــاي ـلــي ،ال ـت ــي ك ــان ل ـهــا ال ـبــاع
األط ــول فــي تمهيد األرضـيــة إعالميًا
ودبـلــومــاسـيــا ،إلدان ــة إي ــران ،التهليل
لـتـقــريــر ال ـخ ـبــراء ،قـبــل أن ُيـنـشــر لها،
السبت ،مقال في صحيفة «نيويورك
تايمز» ،تقول فيه إنــه «منذ التوقيع
على االتفاق النووي ،زاد دعم النظام
اإلي ـ ــران ـ ــي ل ـل ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـخ ـط ـيــرة
وجماعات اإلرهاب بشكل ملحوظ».
ه ـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات وم ـ ــا ت ــاه ــا مــن
خـ ـ ـ ـ ــروج م ـ ـ ـسـ ـ ــودة م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ـق ـ ــرار
البريطاني إلى العلن بدت السعودية
األكـثــر اغتباطًا بــه ،وهــي التي بذلت
طـ ـ ـ ـ ــوال األش ـ ـ ـهـ ـ ــر امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ج ـ ـهـ ــودًا
دبـلــومــاسـيــة «مـضـنـيــة» لـلــدفــع نحو
«مـ ـح ــاسـ ـب ــة إيـ ـ ـ ـ ـ ــران» .ورحـ ـ ـ ــب وزي ـ ــر
ـودي ،عــادل الجبير،
الخارجية الـسـعـ ُ
ب ـم ـشــروع ال ـق ــرار املـ ـق ـ ّـدم إل ــى مجلس
األمـ ـ ـ ـ ــن ،مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا ُأن ه ـ ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع
س ـي ـســاعــد ،إذا م ــا أقـ ـ ــر ،ف ــي مـعــاقـبــة
إي ـ ــران ع ـلــى «ت ـصــديــرهــا ال ـصــواريــخ
الباليستية إل ــى ال ـحــوث ـيــن» ،وعلى
«س ـلــوك ـهــا امل ـت ـط ــرف وال ـع ـن ـيــف» في
ً
املنطقة ،آمال أن تقتنع روسيا بأهمية
القرار وأن ال تبادر في عرقلته .وكان
الـجـبـيــر قــد ش ــدد ،فــي كلمة لــه خــال
مــؤت ـمــر م ـيــون ـيــخ ،ع ـلــى ض ـ ــرورة «أن
تـ ـك ــون لـ ـن ــا مـ ــواقـ ــف أكـ ـث ــر ص ــرام ــة»
إزاء السياسات اإليــرانـيــة ،مدعيًا أن

بدت السعودية األكثر اغتباطًا بخروج مسودة مشروع القرار البريطاني إلى العلن (أ ف ب)

«الـحــوثـيــن يستخدمون الـصــواريــخ
اإليرانية بانتظام الستهداف مدنيني
ف ــي ال ـي ـمــن وف ــي داخـ ــل ال ـس ـعــوديــة».
والجدير ذكره هنا أن منظومة الدفاع
الـ ـج ــوي ال ـت ــي تـمـتـلـكـهــا ال ـس ـعــوديــة
أخ ـف ـقــت ،مـ ــرات ك ـث ـيــرة ،ف ــي اع ـتــراض
الـصــواريــخ التي تقول «أنـصــار الله»
إن ـه ــا ُم ـ ـطـ ـ َّـورة م ـح ـل ـيــا ب ــأي ـ ٍـد يـمـنـيــة،
وهــو مــا حمل الــريــاض على التمسك
بـ ـس ــردي ــة «ال ـ ـ ـتـ ـ ــورط اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي» فــي
م ـح ــاول ــة ل ـت ـح ـق ـيــق ه ــدف ــن :أول ـه ـمــا
تبرير الفشل في مواجهة الحوثيني،
وثــانـيـهـمــا االن ـت ـقــام مــن إي ـ ــران ،الـتــي
ك ـش ــف وزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ــي
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،ج ـ ـ ــون ك ـ ـي ـ ــري ،أم ـ ـ ـ ــس ،أن
السعودية طالبت الــواليــات املتحدة،
فــي أي ـل ــول /سبتمبر مــن ع ــام ،2013
بضربها.
وبالعودة إلى كالم الجبير ،فقد طالب
األخ ـيــر ب ــ«إج ــراء تـغـيـيــرات جوهرية
في النظام اإليراني» ،مؤكدًا أن بالده
«ستستمر في مواجهة إيران ما دامت
(األخيرة) متمسكة بسياستها» .وفي
م ــا ي ـت ـصــل ب ــاالتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،دع ــا
الـجـبـيــر إل ــى إدخ ـ ــال تـعــديـلــن عليه:
أولهما إلـغــاء البند املتعلق بالقيود
الزمنية في االتفاق ،وثانيهما توسيع

كيري :السعودية
طالبت أميركا بضرب
إيران عام 2013

عمليات التفتيش لتشمل املواقع غير
املعلنة واملــواقــع العسكرية .تعديالن
يبدوان تكرارًا ملا يتطلع إليه ترامب
م ـ ــن «إصـ ـ ـ ـ ــاح لـ ـث ــاث ــة عـ ـ ـي ـ ــوب» فــي
«الخطة الشاملة املشتركة» ،متمثلة
فــي الـفـشــل فــي الـتـعــامــل مــع بــرنــامــج
إي ـ ــران ال ـبــال ـي ـس ـتــي ،والـ ـش ــروط الـتــي
يمكن املفتشني الــدولـيــن بموجبها
زيارة مواقع إيرانية ،والفترة الزمنية
الـ ـت ــي ت ــرت ـف ــع ب ــان ـق ـض ــائ ـه ــا ال ـق ـي ــود
املفروضة على إيران.
ُ
ور َدت في
أ
نفسها
هذه «العيوب» هي
ِ
بــرقـيــة مــرسـلــة مــن وزارة الـخــارجـيــة
األميركية إلى ثالثة حلفاء أوروبيني
تـطــالـبـهــم فـيـهــا بــال ـتــزام الـعـمــل على
تعديل االت ـفــاق ال ـنــووي ،قبيل أيــار/
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ّ
مداهمة «روتينية» لمقر حزب «مصر القوية» التحقيق مع أبو الفتوح
ال تزال ملفات الشخصيات المعارضة في
مصر قيد التحقيقات القضائية ،ذات
الصبغة السياسية .وفي وقت تواصل
فيه نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع
رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم
أبو الفتوح ،سعى محامي الرئيس السابق
للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة
إلحداث اختراق في قضية ّموكله،
إذ دفع بـ«مرضه» و«عدم اتزانه»،
متحدثًا عن ضغوط ّ
يتعرض لها النتزاع
االعترافات
القاهرة – جالل خيرت
ال ت ـ ــزال ن ـيــابــة أمـ ــن ال ــدول ــة الـعـلـيــا
ت ـ ــواص ـ ــل الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ــي ق ـض ـي ـتــي
اتـهــام رئـيــس حــزب «مـصــر الـقــويــة»
عبد املنعم أبــو الفتوح باالنضمام

إلــى «جماعة إرهــابـيــة» ،واملستشار
هشام جنينة بـ «نشر أخبار كاذبة»
وال ـت ـهــديــد بـنـشــر وث ــائ ــق يمتلكها
الـفــريــق ســامــي عـنــان تــديــن قـيــادات
عسكرية.
وفـ ــي ال ـق ـض ـيــة األول ـ ـ ــى ،ن ـفــت عــائـلــة
أب ــو ال ـف ـتــوح روايـ ــة وزارة الــداخـلـيــة
ب ـش ــأن م ــاب ـس ــات تــوق ـي ـفــه ،إذ نفت
وجود أية كتب جرى ضبطها ،خالل
الـقـبــض عـلـيــه ،مــؤكــدة أن ـهــا رفضت
إتمام إجــراءات التفتيش في األصل،
بــالـنـظــر إل ــى ع ــدم اق ـتــرانــه ب ــإذن من
النيابة العامة ،وهو ما استجاب له
الضابط األمني الــذي اصطحب أبو
الفتوح إلى قسم الشرطة ،قبل إحالته
الحقًا على النيابة العامة ،ونقله إلى
السجن لتنفيذ قرار حبسه  15يومًا
على ذمة االتهامات التي يواجهها.
ونـ ـق ــل أبـ ــو ال ـف ـت ــوح إلـ ــى مـسـتـشـفــى
سجن ملــان طــره ،بالنظر إلــى تدهور
ح ــالـ ـت ــه الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وحـ ــاج ـ ـتـ ــه إل ــى
جـ ـه ــاز ت ـن ـف ــس اصـ ـصـ ـن ــاع ــي ،عـلـمــا
بــأن التحقيقات ال تــزال جــاريــة على

ذمة االتهامات التي يواجهها ،ومن
بينها «اإلض ــرار العمدي بــالــدولــة»،
و«التعاون مع وسائل إعالم أجنبية
مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا اإلسـ ـ ـ ـ ــاءة إلـ ـ ــى الـ ــدولـ ــة
املصرية» ،و«تنفيذ مخطط تخريبي
مـ ــع قـ ـ ـي ـ ــادات إخـ ــوان ـ ـيـ ــة هـ ــاربـ ــة فــي
الخارج».
وخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــع أبـ ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوح ل ـ ـثـ ــاث
جلسات تحقيق ،آخرها يــوم أمس،
ت ـض ـم ـن ــت أسـ ـئـ ـل ــة ب ـ ـشـ ــأن ن ـش ــاط ــه
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ،وع ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــه ب ـج ـم ــاع ــة
«اإلخـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» ،وت ـفــاص ـيــل
زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة ل ـل ـن ــدن ،وظ ـه ــوره
ع ـ ـبـ ــر ع ـ ـ ـ ــدة ش ـ ـ ــاش ـ ـ ــات م ـ ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا
«ال ـعــربــي» و«ال ـج ــزي ــرة» ،بــاإلضــافــة
إل ــى تـ ـس ــاؤالت ع ــن ه ــوي ــة مـضـيـفــه،
وتبيان ظروف هذه الزيارة ،وسبب
موافقته عليها.
وأك ــد رئـيــس حــزب «مـصــر الـقــويــة»،
ردًا على أسئلة املحققني ،أن الزيارة
جرت وفق برنامج معلن قبل سفره،
وأن األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ــذي ـ ــن ت ــواص ــل
معهم لم يكن من بينهم أي قيادات

ً
«إخ ــوان ـي ــة» ه ــارب ــة ،ف ـضــا عــن عــدم
ت ــواص ـل ــه م ــع أي كـ ــادر «إخ ــوان ــي»،
س ــواء مـقـيــم ف ــي ل ـنــدن أو تــركـيــا أو
قطر.
وأوضح أبو الفتوح أنه اعتاد السفر
إلى الخارج مرات عديدة ،للمشاركة
ُ
دل بأية
في فاعليات سياسية ،ولم ي ِ
ت ـص ــاري ــح إع ــام ـي ــة م ـخــال ـفــة آلرائ ــه
التي يقولها في الداخل ،وتتعرض
ل ـل ـت ــأوي ــل أو امل ـن ــع م ــن ال ـن ـش ــر عـبــر
وسائل اإلعالم املختلفة.
وش ـ ـ ـ ــدد أب ـ ـ ــو ال ـ ـف ـ ـتـ ــوح عـ ـل ــى أن مــا
يقوله إعــامـيــا هــو رأي شخصي ال
يمكن محاسبته عليه وفــق القانون
والــدسـتــور ،وال يحمل أي تحريض
على الدولة املصرية ،باعتباره رأيًا
سياسيًا ،مستشهدًا بآراء لسياسيني
آخرين في الـخــارج تنتقد سياسات
بالدهم ،دون أن ّ
تعرضهم للمحاكمة
أو التحقيق ،كما يحدث معه.
وفـ ــي م ـقــابــل إس ـه ــاب ــه ف ــي ال ـحــديــث
بــالـتـفـصـيــل ع ــن ال ــزي ــارة الـلـنــدنـيــة،
وأج ـن ــدة أيـ ــام ال ـس ـفــر ،واألش ـخ ــاص

الــذيــن تــواص ـلــوا م ـعــه ،وم ــن بينهم
شخصيات لــم تــذكــرهــا الـنـيــابــة في
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،رفـ ـ ــض أبـ ـ ــو ال ـف ـت ــوح
الحديث عن نشاطه الطالبي خالل
ّ
ف ـتــرة الـسـبـعـيـنـيــات ،مــؤك ـدًا أن هــذا
األمر ليست له عالقة بالقضية التي
يجري التحقيق فيها ،وأن الظروف
السياسية اآلن مختلفة بشكل كامل،
حـيــث ال ي ـجــوز ال ــرب ــط ب ــن املــاضــي
والحاضر بهذه الطريقة.

يحاول محامي هشام
جنينة الدفع بـ«عدم
اتزانه» للتخفيف من
وطأة تصريحاته

