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 .٢٠/١٠ افتتحت اجللسة الساعة 
 إقرار جدول األعمال 

 أُقر جدول األعمال 
 عدم االنتشار 

أود أن أبلـغ الـس أنـين        : )تكلـم بالفرنـسية   (الرئيس   
 اإلسـالمية،   إيـران تلقيت رسـالتني مـن ممثلَـي أملانيـا ومجهوريـة            

 يف البنـد املـدرج   االشـتراك يف النظـر   إىل  يطلبان فيهما دعوما    
وجرياً على املمارسـة املتبعـة أعتـزم،        . يف جدول أعمال الس   

املـشاركة يف املناقـشة     إىل  مبوافقة الس، دعوة هـذين املمـثلني        
ــاً لألحكــام ذات      ــصويت، وفق ــا حــق الت ــدون أن يكــون هلم ب

ــادة    ــاق وامل ــن امليث ــصلة م ــت   ٣٧ال ــداخلي املؤق ــن النظــام ال  م
 . للمجلس
 . عتراض، تقرر ذلكلعدم وجود ا 
ــسيد ظريــف       ــرئيس، شــغل ال ــى دعــوة مــن ال ــاء عل بن

ــران( ــون    ) إيـ ــسيد فـ ــغل الـ ــة الـــس؛ وشـ ــداً علـــى طاولـ مقعـ
املقعــد املخــصص لــه يف قاعــة    ) أملانيــا(ســترينربغ  ‐ أونغــرن
 .الس

اآلن  األمــن جملــسيبــدأ ): تكلــم بالفرنــسية (الــرئيس 
 األمـن   جملـس مـع   وجيت. نظره يف البند املدرج يف جدول أعماله      

 .وفقا للتفاهم الذي توصل إليه يف مشاوراته السابقة
، S/2006/589ومعــروض علــى أعــضاء الــس الوثيقــة  

 اململكـة اليت تتضمن مـشروع قـرار مقـدم مـن فرنـسا وأملانيـا و              
 .املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

رسـالتني مـن    إىل  وأود أن أوجه عنايـة أعـضاء الـس           
 .S/2006/573  وS/2006/521ممثل فرنسا، وردتا يف الوثيقتني 

تقريـري  إىل وأود أيضا أن أوجه عناية أعـضاء الـس       
ــؤرخني     ــة املــ ــة الذريــ ــة للطاقــ ــة الدوليــ ــام للوكالــ ــدير العــ املــ

، والـواردتني يف    ٢٠٠٦أبريـل   /نيـسان  ٢٨و  فرباير  /شباط ٢٧
 . على التوايلS/2006/270 و S/2006/150الوثيقتني 
وأفهم أن الس مستعد للـشروع يف التـصويت علـى             

ومـا مل أمسـع أي اعتـراض، سـأطرح مـشروع            . مشروع القرار 
 .القرار للتصويت اآلن

 .لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك 
 .أجري تصويت برفع األيدي 

 
 :املؤيدون
ــا مجهوريــةاالحتــاد الروســي، األرجنــتني، بــريو،     ترتاني

كيا، الـصني، غانـا، فرنـسا،       ، الـدامنرك، سـلوفا    املتحدة
 املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا        اململكـة الكونغو،  
، اليابـــان،  املتحـــدة األمريكيـــة الواليـــات، الـــشمالية
 .اليونان
 :املعارضون
 .قطر 
نتيجــــة التــــصويت   ): تكلــــم بالفرنــــسية   (الــــرئيس 
ــا ــي كم ــل صــوت واحــد   ١٤: يل ــدا مقاب ــد .  صــوتا مؤي اعتم

 ).٢٠٠٦ (١٦٩٦قرار مشروع القرار بوصفه ال
أعطــــي الكلمــــة اآلن ألعــــضاء الــــس الــــراغبني يف  

 .اإلدالء ببيانات بعد التصويت
يسلك البـشر يف حيـام الـنهج        ): قطر (السيد النصر  

وقـد تكـون    . واألساليب الـيت تناسـبهم يف تـصريف مـصاحلهم         
نتائجها إجيابية وجتلب اخلري، أو تكون سـلبية وجتلـب الـدمار،            

وعنـدما تفـرض عليـك      . ذلك شأن الظـواهر الطبيعيـة     شأا يف   
الظــروف اجلغرافيــة أن تكــون حماطــا مبجموعــة بــراكني، منــها  
الثائر ومنها النشط الذي يهـدد بـالثوران يف أيـة حلظـة، ومنـها               
اخلامـــل الـــذي ال تعـــرف مـــىت ينـــشط، فـــإن وضـــعك يكـــون 
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ــصى        ــواهر بأق ــك الظ ــع تل ــاطي م ــك التع ــتم علي أصــعب، وحي
 .ال سيما تلك اليت يتحكم ا البشردرجات احلرص، و

فمنطقتنــا، وألكثــر مــن عقــدين، حتاصــرها الـــنريان،       
ــار أخــرى   فلــم ــارا إال واشــتعلت ن وســامهت . تكــن لتخمــد ن

 .الفنت والنعرات الطائفية يف زيادة هليب تلك النريان
 النــووي علــى إيــرانمنــذ بدايــة طــرح مــسألة برنــامج   
لى أمهيـة احلـل الـسياسي       ، شددنا مرارا وتكرارا ع     األمن جملس

لتلــك املــشكلة، ومــنح الدبلوماســية كامــل الوقــت مــن أجــل     
ضــمان الوصــول للحــل الــسلمي الــذي ميكــن أن يتحقــق مــن   
ــة      ــة واحلكمــ ــة باملرونــ ــراف املعنيــ ــل األطــ ــي كــ ــالل حتلــ خــ

 .واملسؤولية
وحنن نقدر اجلهـود احلثيثـة الـيت بذلتـها الـدول الـست               

ل تقـدمي صـفقة متكاملـة       احلل السلمي مـن خـال     إىل  يف السعي   
ونـرى  . ونعتـرب تلـك اخلطـوة شـجاعة وتـستحق الثنـاء           . يرانإل

كـذلك مطالبـة بالتعـاطي بـشكل      اإلسـالمية   إيران مجهوريةأن  
ــدويل      ــها اتمــع ال جــدي يف تبديــد املخــاوف الــيت أعــرب عن
حول طبيعة برناجمها النووي، لضمان اقتصاره علـى األغـراض          

 .السلمية
الطلــب يــسعى لــه اجلميــع، غــري أننــا وال شــك أن هــذا  

نتفق مع مـسألة الـدفع مبـشروع القـرار يف وقـت تـشتعل فيـه                  ال
وال نرى ضريا يف التريث أليام معدودة، السـتنفاد     . منطقتنا نارا 

 إيـران  مجهوريـة كافة السبل املمكنة والتعرف على حقيقة نوايـا         
ض ، ومدى اسـتعدادها للتعـاون، خاصـة وأـا مل تـرف             اإلسالمية

الصفقة اليت قُـدمت هلـا، بـل طلبـت مهلـة حمـددة لتقـدمي ردهـا،                  
. طلـب ذلـك مـن أعـضاء الـس صـراحة      إىل األمر الذي دفعنـا    

فقد صربنا فترة أطول من تلك، وجملـسنا املـوقَّر تريـث يف اختـاذ           
 .إجراء حول مسائل أكثر إحلاحا من هذه املسألة

فدولــة قطــر حتــرص كــل احلــرص علــى وحــدة الــس  
ــها . اســكه وخــصوصا يف القــضايا احلــساسة ومت وأكــدت رغبت

غري أن الدفع باملشروع يف هـذه   . يف احملافظة على هذه الوحدة    
األوقات العصيبة ال خيـدم األمـن يف املنطقـة، وال حيقـق وحـدة               

بل علـى العكـس، سـيزيد اشـتعال الـنريان يف املنطقـة،              . الس
خـر يثـور يف     فهـل نرغـب حقـا يف أن بركانـا آ          . رضينا أم أبينـا   

 املنطقة؟
إن بـــالدي الـــيت ال يفـــصلها عـــن املفـــاعالت النوويـــة  

 كيلــومترا، حتــرص كــل احلــرص علــى   ٢٠٠املعنيــة أكثــر مــن  
ضــمان عــدم االنتــشار النــووي، وعلــى جعــل منطقــة الــشرق    

غري أن عـدم    . األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل      
ذ املـشاغل الـيت     إيالء وجهة نظرنا االهتمام الـالزم، وعـدم أخـ         

أســلفنا ذكرهــا يف االعتبــار وكــذلك الظــروف الراهنــة الــيت       
تعيشها منطقتنا، لن يتيح لنـا حتقيـق وحـدة الـس الـيت نتطلـع           

 .إليها دائما
تكلـم  ) ( املتحـدة األمريكيـة    الواليـات  (السيد بولتون  
مـن   األمـن    جملسانقضت أربعة أشهر منذ طلب      ): باالنكليزية

اجمهــا النوويــة بــشكل كامــل وميكــن التحقــق  أن تعلِّــق برإيــران
 باالحتــاد ٣ومــر شــهران تقريبــا منــذ قــدمت جمموعــة الــــ . منــه

األورويب زائدا الدول الثالث األخرى عرضها السخي بـدعوة         
الـــدخول يف مفاوضـــات لتفـــادي أي إجـــراء آخـــر  إىل  إيـــران

وال ينبغي أن ننسى أن هذا النشاط الدبلوماسـي         .  األمن لس
 ملعاهـدة  إيـران أكثر من ثالث سنوات من عدم امتثال       بدأ بعد   

واتفـاق الـضمانات الـذي أبرمتـه         النووية   األسلحةعدم انتشار   
ومــن دواعــي األســى أن  .  الدوليــة للطاقــة الذريــة الوكالــةمــع 
 دأبـت بوقاحـة علـى حتـدي اتمـع الـدويل بالتمـادي يف                إيران

دي القيـادة   واستمرار تعنت وحت  .  النووية األسلحةسعيها وراء   
والقــرار . يــة حيــتم وجــود رد حــازم مــن جانــب الــس  يراناإل

 .الذي اختذناه اليوم حيقق متاما هذا الغرض
ــسرنا أن   ــسوي ــن جمل ــراء واضــح     األم ــى إج ــدم عل أق

 حليـــازة إيــران وصــارم باختــاذه هــذا القـــرار، ذلــك أن ســعي      
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أسلحة نووية يشكل ديدا مباشـرا للـسالم واألمـن الـدوليني،            
 .ب بيانا واضحا من الس يف صورة قرار ملزمويتطل

ــضا     ــرار يتطلــب العمــل أي إىل وهــو يبعــث  . وهــذا الق
اختـذوا التـدابري    : طهران برسالة قاطعـة وواضـحة ال لـبس فيهـا          

ــافظي     ــس حم ــها جمل ــيت طلب ــةال ــة  الوكال ــة الذري ــة للطاق ،  الدولي
فيهـــا التعليـــق الكامـــل والـــدائم جلميـــع األنـــشطة املتـــصلة   مبـــا

يب وإعــادة التجهيــز، مبــا يف ذلــك البحــث والتطــوير؛ بالتخــص
وهـو أيـضا يـدعو الـدول        . وأوقفوا بناء مفاعلكم للمـاء الثقيـل      

 النوويـة وذات  إيـران منـع نقـل أي مـوارد لـربامج          إىل  األعضاء  
 أن تفهـم أن الواليـات املتحـدة         إيـران الصلة بالقذائف، وعلـى     

تبطـة بأنـشطة   وغريها سيكفلون أن ختضع التعامالت املاليـة املر      
وتتوقــع الواليــات . االنتــشار هــذه للتــدقيق والتمحــيص أيــضا  

 ومجيـع الـدول األخـرى األعـضاء يف     إيراناملتحدة أن تتصرف  
علـى الفـور وفقـا لاللتزامـات اإلجباريـة املترتبـة             املتحـدة    األمم

 .على هذا القرار
هــذا هــو القــرار األول مــن قبــل جملــس األمــن بــشأن     

اجمها لألسلحة النووية، ممـا يعكـس خطـورة          استجابة لربن  إيران
 أن يـران ونأمـل يف أن يـربهن القـرار إل   . احلالة وتصميم الـس   

ــساطة        ــوم بب ــي أن تق ــة ه ــها الدولي ــاء عزلت ــى إل ــق املثل الطري
ــالتخلي عــن ســعيها    ــة  إىل ب ــازة أســلحة نووي ــع . حي إىل ونتطل

ونأمـل  .  الكامل وغـري املـشروط والفـوري للقـرار         إيرانامتثال  
 القرار االستراتيجي بأن توخي وضع بـرامج        إيران أن تتخذ    يف

بيـد أن  . ألسلحة الدمار الشامل جيعلها أقل، وليس أكثر، أمنـا      
 إيـران أن نكون على استعداد إلمكانية أن ختتـار         إىل  مثة حاجة   

وذلــك هــو الــسبب يف أمهيــة إعــراب الواليــات  . طريقــا خمتلفــا
اختاذ تدابري مبقتـضى  املتحدة ودول أعضاء أخرى عن اعتزامها      

 . للقرارإيران يف حالة عدم امتثال ٤١املادة 
وختامـــا، أود أن أشـــكر مجيـــع أعـــضاء الـــس علـــى  

 .مساعدتنا على ضمان اختاذ قرار قويإىل جهودهم الرامية 

تكلــم ) (اململكــة املتحــدة( جــونز بــاري ريمــالــسري إ 
ــة ــشامل هــو أحــد   ): باإلنكليزي ــدمار ال ــشار أســلحة ال ــع انت  من

األدوار احليويــة لــس األمــن يف القيــام مبــسؤوليته عــن صــون   
 النوويـة وتارخيهـا     إيـران وتـثري أنـشطة     . السلم واألمن الـدوليني   

 هـو،   إيـران يف التكتم أسـئلة ملحـة تتعلـق مبـا إذا كـان برنـامج                
تثين اململكة املتحـدة علـى      . كما تدعي، لألغراض املدنية فقط    

الذرية للتحقيـق، وينتاـا القلـق      مواصلة الوكالة الدولية للطاقة     
ــام     ــسبب عــدم قي ــق جــدا ب ــرانالعمي ــع  إي ــاون الكامــل م  بالتع

وكما يالحظ قـرار اليـوم، بعـد مـا ينيـف عـن ثـالث                . الوكالة
إىل ســـنوات ال تـــزال الوكالـــة غـــري قـــادرة علـــى اخللـــوص       

االستنتاج بأنه ال توجد مواد أو أنشطة نووية غري معلـن عنـها             
ة هامة، مبا يف ذلك أسـئلة متعلقـة بأنـشطة         تبقى أسئل . إيرانيف  

 .ذات بعد نووي عسكري ممكن، بدون إجابات عنها
لقـد أعطينـا    . لقد أبـدى اتمـع الـدويل الـصرب الكـبري           

.  فرصا كثرية لتظهـر أـا ال تعتـزم تطـوير أسـلحة نوويـة               إيران
 مل تتخذ اخلطـوات الـيت يطالـب جملـس           إيرانومن املؤسف أن    
الدولية للطاقة الذرية وجملس األمـن باختاذهـا،        حمافظي الوكالة   

 .مما من شأنه أن يساعد على بناء الثقة
تزال اململكة املتحدة ملتزمة التزاما كامال بالعمـل         وال 

ــه  / حزيــران٦يف . مــن أجــل حــل عــن طريــق املفاوضــات   يوني
عرض املمثل السامي لالحتـاد األورويب، خـافيري سـوالنا، علـى            

ا وروسيا والـصني وفرنـسا واململكـة املتحـدة          ، باسم أملاني  إيران
والواليــات املتحــدة، جمموعــة جديــدة مــن املقترحــات املبدعــة  

اتفـاق شـامل عـن طريـق        إىل  بعيدة األثر مـن أجـل أن نتوصـل          
ــراناملفاوضــات مــع   ــيح املقترحــات إل . إي ــرانوتت ــا ي إىل  طريق

حــل يقــوم علــى أســاس إىل األمــام جيعــل مــن املمكــن التوصــل 
ــرام  ــادل والتعــاون االحت مــن شــأن املقترحــات أن تعطــي   . املتب

ــران ــن، طمــوح     إي ــا املعل ــق طموحه  كــل شــيء حتتاجــه لتحقي
تطوير صناعة مدنية حديثة لتوليد الطاقة النوويـة، مبـا يف ذلـك             
الـدعم النـشط يف بنـاء مفــاعالت لتوليـد الطاقـة بامليـاه اخلفيفــة       
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روسـيا  ، واملشاركة يف مرفـق لتخـصيب اليورانيـوم يف     إيرانيف  
وضمانات ملزمة قانونا متعلقة بإمداد املـادة النوويـة؛ ومراعـاة           

 بــأال تعتمــد علــى مــورد أجــنيب وحيــد؛ وتقــدمي   إيــراناهتمــام 
حزمــة موضــوعية مــن التعــاون يف البحــث والتطــوير النــوويني   

ذلك، من شـأن    إىل  وباإلضافة  . األقل حساسية حيال االنتشار   
د سياســية واقتــصادية  فوائــيــراناملقترحــات أيــضا أن تعطــي إل

كـــبرية، مبـــا يف ذلـــك اتفـــاق للتجـــارة والتعـــاون مـــع االحتـــاد  
 .األورويب
وحينما عرض خافيري سوالنا هذه املقترحـات أوضـح          

 اخلطـــوات الـــيت يطالـــب إيـــرانأن مـــن الـــضروري أن تتخـــذ 
باختاذهـــا جملـــس حمـــافظي الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة يف 

 ٢٩يف بيانه الرئاسي املـؤرخ يف     قراراته املتكررة وجملس األمن     
ــشطة    . مــارس/آذار ــع األن ــق الكامــل جلمي ــشمل هــذه التعلي وت

املتعلقــة بتخــصيب اليورانيــوم وإعــادة املعاجلــة، مبــا يف ذلــك       
ــة       ــة للطاق ــة الدولي ــه الوكال ــق من ــا تتحق األحبــاث والتطــوير، م

ــة ــه إذا علقــت   . الذري ــا إن ــا، قلن  كــل نــشاط إيــرانومــن جانبن
 استعداد لتعليق اختاذ مزيد من اإلجـراءات      التخصيب كنا على  

 لـصناعة طاقـة     إيـران لن حيـول التعليـق تطـوير        . يف جملس األمن  
نووية مدنية حديثة بأي شكل مـن األشـكال، ولكـن مواصـلة             
األنــشطة املتعلقــة بالتخــصيب وإعــادة املعاجلــة، مبــا يف ذلــك       

  بتطوير معرفـة     يرانالبحوث والتطوير، من شأا أن تسمح إل      
. تاج مواد انشطارية مناسبة لالسـتعمال يف األسـلحة النوويـة          إن

، فـإن هـذه خمــاطرة   إيـران القلـق املتعلـق بطموحـات    إىل ونظـرا  
إجـــراء إىل تـــومئ مقترحاتنـــا . لـــيس يف وســـعنا أن نقـــوم ـــا 

الســتعراض احلظــر املؤقــت فــور اســتعادة الثقــة الدوليــة بنوايــا   
 .إيران

لــدى اململكــة وممــا يبعــث علــى خيبــة األمــل العميقــة    
 مل تعــط أيــة إشــارة علــى أــا علــى اســتعداد إيــراناملتحــدة أن 

للنظـــر علـــى حنـــو جـــدي يف مقترحاتنـــا ومل تتخـــذ اخلطـــوات 
االسـتنتاج بأنـه    إىل  خلـصنا   . الالزمة للسماح ببدء املفاوضـات    

اختاذ القـرار اليـوم، وهـو القـرار الـذي           إىل  ال بديل عن السعي     
 بـالتعليق التـام جلميـع األنـشطة         إيـران يوجد التزاما واجبا علـى      

املتعلقــة بالتخــصيب وإعــادة املعاجلــة، مبــا يف ذلــك األحبــاث       
والتطوير، وهـو التعليـق الـذي تتحقـق الوكالـة الدوليـة للطاقـة               

من الالزم القيـام بتعليـق كامـل للمـساعدة يف بنـاء             . الذرية منه 
ــضروري إلجــراء املفاوضــات     ــة ال ــق جــو الثق ــة وخلل وال . الثق

 أنــشطتها الــيت إيــران تــنجح املفاوضــات إذا واصــلت ميكــن أن
 .هي املصدر الرئيسي للقلق الدويل

ــذي       ــرارا لــس األمــن جيعــل التعليــق ال لقــد اختــذنا ق
وإذا رفـضت   . تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذريـة بـه واجبـا         

 مـن  ٤١ االمتثال فسنعمل عل اختاذ تدابري مبوجب املـادة      إيران
 قـرارات الوكالـة     إيـران وإذا نفـذت    . يثاقالفصل السابع من امل   

الدولية وجملس األمـن ودخلـت يف املفاوضـات فـسنكون علـى        
اســتعداد لالمتنــاع عــن اختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات يف جملــس  

 .األمن
 ٦ننا نعيد التأكيد على أن املقترحات الـيت نقلتـها يف          إ 
.  تبقــى قائمــةإىل إيــران البلــدان الــستة ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران

 إيــــرانإننــــا حنــــث .  أن تقــــوم باالختيــــارإيــــرانآلن علــــى وا
ونــشجعها علــى اختــاذ الطريــق اإلجيــايب بتنفيــذ اخلطــوات الــيت   
يطالب باختاذها جملس حمافظي الوكالـة الدوليـة وجملـس األمـن            

احملادثــات علــى أســاس الرزمــة الطموحــة الــيت      إىل وبــالعودة 
 .قدمناها

): بالروسيةتكلم  ) (االحتاد الروسي (السيد تشريكني    
القرار الـذي اختـذ قبـل هنيهـة يعكـس رأي جملـس األمـن فيمـا                  

 التعــاون الكامــل والــشفاف إيــرانأن تقــيم إىل يتعلــق باحلاجــة 
ــة لتوضــيح املــسائل العالقــة      ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي مــع الوكال
. املتعلقــة  بأنــشطتها النوويــة واســتعادة الثقــة بربناجمهــا النــووي

هو دعم جهـود الوكالـة الدوليـة حلـل          واهلدف الرئيسي للقرار    
ومتتلـك الوكالـة الدوليـة كـل القـدرة        . يـران املشاكل النووية إل  
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الضرورية لتحقيق ذلـك اهلـدف وينبغـي هلـا أن تـستمر يف أداء              
دور حموري يف حـل املـسائل املتعلقـة بعـدم االنتـشار يف سـياق         

ونأمـل يف أن يكـون مـن األسـهل علـى           .  النـووي  إيرانبرنامج  
ة الدولية القيام ذا العمل بالدعم من جملس األمن علـى     الوكال

 .شكل قرار اليوم
 مــن امليثــاق جيعــل القــرار ٤٠وبالعمــل مبقتــضى املــادة  

من الواجب مطالبة الوكالة الدولية فيما يتعلـق بتعليـق طهـران            
. جلميع األنشطة املتعلقة بتخـصيب اليورانيـوم وإعـادة معاجلتـه          

كــام القــرار فــإن أعــضاء جملــس األمــن  ألحإيــرانوإذا مل متتثــل 
 ٤١أعربوا عن اعتـزامهم اختـاذ إجـراء مناسـب مبوجـب املـادة               

ومن األمهية البالغة أن تـستبعد،      . من الفصل السابع من امليثاق    
ــدابري إضــافية ميكــن أن       ــة ت ــرار بوضــوح، أي ــضمنه الق ــا يت كم

. تكون الزمة مستقبال لتنفيذ القرار استعمال القـوة العـسكرية         
ــق إن ت ــرانعلي ــادة املعاجلــة،     إي ــشطة التخــصيب وإع ــع أن  جلمي

ينبغـي  . القيام به، ليس هدفا حبد ذاتـه      إىل  الذي يدعوها القرار    
لــه أن يــساعد يف إيــضاح املــسائل العالقــة فيمــا يتعلــق بأنــشطة 

وبالتــايل، .  النوويــة ويف اســتعادة الثقــة بربناجمهــا النــوويإيــران
يثــاق، ينبغــي النظــر إليــه  مــن امل٤٠هــذا التــدبري، وفقــا للمــادة 

 .باعتباره تدبريا مؤقتا خالل الفترة الالزمة حلل املسألة
، كمــا نأمــل، بقــرار جملــس األمــن إيــرانوإذا التزمــت  

ولبــت مطالــب الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ودخلــت يف       
مفاوضات، فإن أعضاء جملس األمـن مـستعدون لالمتنـاع عـن            

ونـرى أنـه إذا أسـفرت       . اقاختاذ أي إجراء آخـر يف هـذا الـسي         
املفاوضات عن حل إجيايب للمـشكلة مـن حيـث تلبيـة مطالـب              

ــذ أي إجــراء إضــايف ضــد     ــة، فلــن يتخــذ حينئ ــرانالوكال  يف إي
 .جملس األمن

ومن املهم أن يتـضمن القـرار ترتيبـا يفـتح البـاب أمـام             
طهــران إلقامــة تعــاون دويل واســع مــن أجــل تلبيــة احتياجــات 

لــى أســاس االســتخدامات الــسلمية للطاقــة  مــن الطاقــة عإيــران

 إىل إيـــرانونؤكـــد جمـــددا املقترحـــات الـــيت قدمتـــها  . النوويـــة
 . ٢٠٠٦يونيه / حزيران٦البلدان الستة يف 

وحيــدونا األمــل يف أن تنظــر طهــران بطريقــة صــحيحة  
وجديــة يف مــضمون هــذا القــرار وتتخــذ اخلطــوات الالزمــة       

ــامج   ــق بربنـ ــع املتعلـ ــرانلتـــصحيح الوضـ ــووي اإيـ ويـــب . لنـ
 .بطهران أن تستجيب ملقترحات البلدان الستة باإلجياب

ــو زمنــني   ــسيد لي ــصني (ال ــصينية ) (ال ــم بال ــذ ): تكل من
 النوويـة جتتـذب اهتمامـا    إيـران بداية هذا العام، ما فتئت قضية       

ــدا  ــا متزاي ــة    . دولي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــت الوكال إىل وأحال
ارات الـيت تتـصل بقـضية       جملس األمن عددا مـن التقـارير والقـر        

 . النوويةإيران
أن مقـصد جملـس األمـن       إىل  وما برحت الـصني تـشري        

صون اآللية الدوليـة لعـدم    إىل  من استعراض هذه القضية يرمي      
االنتشار النووي، وتعزيز سلطة الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة          
ودورها، ودعم مساعي املدير العـام للوكالـة وفريقـه يف سـبيل            

ــيح ا ــامج   توضـ ــصلة بربنـ ــة املتـ ــضايا العالقـ ــرانلقـ ــووي، إيـ  النـ
وتـــشجيع اجلهـــود الدبلوماســـية، وااللتـــزام التزامـــا راســـخا      

ــن خــالل الوســائل      إىل بالتوصــل  ــضية م ــذه الق ــم هل حــل مالئ
 .السياسية والدبلوماسية

واتـساقا مـع ذلـك املقـصد، أصـدر جملـس األمـن بيانـا          
ــاريخ   ــارس / آذار٢٩رئاســيا بت ) S/PRST/2006/15 (٢٠٠٦م

ولألسـف، مل يـستجب اجلانـب       . مث اعتمد قـرارا قبـل حلظـات       
ــرايناإل ــة      يـ ــافظي الوكالـ ــس حمـ ــات جملـ ــاب لطلبـ ــد باإلجيـ  بعـ

ويطالـب القـرار الـذي مت اختـاذه اليـوم           . ونداءات جملس األمـن   
 صــراحة بوقــف كــل أنــشطتها ذات الــصلة بالتخــصيب   إيــران

ة عـدم   وأعرب عن عزم جملس األمـن، يف حالـ        . وإعادة املعاجلة 
 هلذا القرار، علـى العمـل الختـاذ تـدابري مالئمـة يف              إيرانامتثال  

 إيـران  من ميثاق األمم املتحدة يف سـبيل إقنـاع           ٤١إطار املادة   
ومـن ناحيـة أخـرى، ويف       . باالمتثال للقرار وملتطلبات الوكالـة    
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طاولــة إىل  اللتزاماــا املــذكورة آنفــا والعــودة إيــرانحالــة أداء 
كون من الضروري أن يتخـذ الـس تـدابري      املفاوضات، فلن ي  

 .إضافية
ويـشدد هـذا القـرار يف العديــد مـن فقراتـه علـى أمهيــة        

إجيـــاد حـــل يقـــوم علـــى املفاوضـــات عـــرب اجلهـــود الـــسياسية   
وأكـــد علـــى الـــدور الرئيـــسي للوكالـــة الـــذي . والدبلوماســـية

وصــادق علــى جمموعــة  . غــىن عنــه يف معاجلــة هــذه القــضية  ال
. تقــدمت ــا أملانيــا وروســيا والــصني وفرنــسااملقترحــات الــيت 

. يونيـه /واململكة املتحدة والواليات املتحـدة يف أوائـل حزيـران         
وشدد أيضا على أن تلك املقترحات تشكل جهدا هاما يرمـي         

وضع ترتيبات شاملة مـن شـأا الـسماح بتنميـة العالقـات             إىل  
ــاء ال     ــادل وبن ــرام املتب ــى أســاس االحت ــاون عل ــة والتع ــة الثنائي ثق

 . النوويإيرانالدولية بالطبيعة السلمية البحتة لربنامج 
 إيرانحل مالئم لقضية    إىل  ويعزى التأخر يف التوصل      
وال بـد   . انعدام الثقة بني األطـراف الرئيـسية املعنيـة        إىل  النووية  

من التشديد على أنه ال ميكـن لـس األمـن يف الوقـت الـراهن                
ويـشكل احلـوار    . ضية مبفـرده  أم يف املستقبل، أن يعاجل هذه الق      

ــل   ــد للتوصـ ــسبيل الوحيـ ــات الـ ــرجإىل واملفاوضـ ــي . خمـ وينبغـ
. للوكالة أن تكـون دائمـا اآلليـة الرئيـسية ملعاجلـة هـذه القـضية           

ويتطلب احلل جهودا دبلوماسية شاملة؛ وينبغي أن ترمي كـل          
حتقيــق مقــصد اجلهــود إىل التــدابري الــيت يعتمــدها جملــس األمــن 

 .الدبلوماسية
ــادة  وف  ــا للم ــد    ٢٥ق ــم املتحــدة، ال ب ــاق األم ــن ميث  م

جلميع الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة قبـول قـرارات جملـس             
ويف ظــل الظــروف الراهنــة، حتــث الــصني     . األمــن وتنفيــذها 

على ممارسة ضبط النفس، وإيالء أمهيـة لنـداءات اتمـع            إيران
ــرار       ــذا القـ ــات هـ ــذ متطلبـ ــه وتنفيـ ــررة وتوقعاتـ ــدويل املتكـ الـ

ــإ ـــة    ب ــة املقترحــات، بغيـ ـــة املبكــرة موع خالص، واالستجابـ

يئـــــة الظـــــروف املالئمـــــة لزيـــــادة الثقـــــة وتعزيـــــز احلـــــوار 
 .واملفاوضات

ونود أيضا أن يـب جبميـع األطـراف األخـرى اتبـاع              
مــسلك مــسؤول للغايــة إزاء الــسالم واألمــن واالســتقرار يف      

ــة و    ــاظ بالثقـ ــشار، واالحتفـ ــدم االنتـ ــة عـ ــامل وآليـ ــدوء، العـ اهلـ
ــدة،      ــنفس، واستكــشاف ســبل تفكــري جدي وممارســة ضــبط ال
ومواصلة تنفيذ اجلهود الدبلوماسـية بطريقـة مبتكـرة مـن أجـل             

ــضية   ــسوية ق ــرانت ــةإي ــود   .  النووي ــأي أفكــار وجه ونرحــب ب
حلــول إىل احملادثــات وكــسر اجلمــود، والتوصــل    إىل تفــضي 
 .توافقية

تتخـذ  وأثناء هذه الفترة احلساسة، مـن الـضروري أال           
 ومجيع األطراف املعنية األخـرى أي خطـوات مـن شـأا          إيران

إحلــاق الــضرر بــاجلهود الدبلوماســية اآلنفــة الــذكر وميكــن أن   
ونناشـد  . فقـدان الـسيطرة   إىل  تعقيد األمور أو حـىت      إىل  تؤدي  

كــل األطــراف اســتئناف احلــوار واملفاوضــات بأســرع وقــت     
 .النووية إيرانحل مالئم لقضية إىل ممكن بغية التوصل 

وستواصل الصني، كعهـدها دائمـا، بـذل اجلهـود مـن             
ــى       ــسلم واالســتقرار عل ــى ال ــاظ عل ــى احلف ــساعدة عل أجــل امل
الـــصعيدين العـــاملي واإلقليمـــي، وصـــون آليـــة عـــدم االنتـــشار  
ــسياسية والدبلوماســية     ــها، وتكثيــف اجلهــود ال ــة وتقويت الدولي

 . النوويةإيرانحل لقضية إىل التوصل إىل الرامية 
ــانونغي ا  ــسيد م ــا املتحــدة   (ل ــة ترتاني ــم ) (مجهوري تكل
صــوتت مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة مؤيــدة القــرار  ): باالنكليزيــة

وصوتنا كـذلك بينمـا ينتابنـا شـعور         . الذي اعتمدناه من فورنا   
إشــراك إىل باألســف لعــدم متكــن اجلهــود الدبلوماســية الراميــة  

نتيجــة مناســبة إىل  اإلسالميـــــة مــن التوصــل إيــرانمجهوريــــــة 
 يف مواصـــلة أنـــشطتها النوويـــة إيـــرانمـــن شـــأا محايـــة حـــق 

 . السلمية
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ومــن ناحيــة املبــدأ، تعــارض مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة   
ــوزة الــصديق أو العــدو       ــواء كانــت حب ــلحة النوويــة، س . األس

وبالتايل، حنن نعارض االنتشار النووي ونـدعم بـشدة معاهـدة           
ام عدم االنتشار الذي تنـشئه    عدم انتشار األسلحة النووية ونظ    

ــدها     ــة الـــيت تؤيـ ــة الذريـ ــة للطاقـ ــة الدوليـ ــة الوكالـ حتـــت رعايـ
 . اإلسالمية كذلكإيرانمجهورية 
ــا راســخا حبــق        ــا املتحــدة إميان ــة ترتاني ــؤمن مجهوري وت
.  يف احلــــصول علــــى الطاقــــة النوويــــة املدنيــــةإيــــرانشــــعب 

. التقييد احلق بأي حـال مـن األحـو      إىل  يسعى هذا القرار     وال
وضع أي برنامج كهذا حتت نظام الوكالـة        إىل  بيد أنه، يسعى    

ويف رأينا أن ذلـك مـا ينبغـي         . للتفتيش الذي ميكن التحقق منه    
 .أن تفضي إليه األمور

ــة     ــا املتحــدة أن مجهوري ــة ترتاني ــرانوتــدرك مجهوري  إي
اإلســالمية كانــت قــد أبــدت اســتعدادها لالســتجابة حبلــول       

 املقترحـــات الــيت قـــدمها   موعــة ٢٠٠٦أغــسطس  /آب ٢٢
األعضاء اخلمسة الدائمون أن يظل باإلمكـان أن تعامـل باملثـل            

ــة احلــوار   ــة يف إقام ــرض    . الرغب ــك الع ــة ذل ــدم تلبي ونأســف لع
أننــا نأمــل أن يظــل باإلمكــان أن تعامــل باملثــل       إال. يــرايناإل

وحنـن نـرى،    . الرغبة يف إقامة احلوار اليت أظهرها ذلك العرض       
ــع   ــد جلمي ــه ال ب ــن مواصــلة     أن ــة م ــا الوكال ــا فيه ـــراف مب  األطــ
 .  اإلسالميةإيرانإشراك مجهورية 

وصوتت مجهورية ترتانيا املتحدة مؤيدة للقرار أساسـا         
 إيـران ألنه يستبعد استعمال القوة كخيار يف إشـراك مجهوريـة            

ــة،     . اإلســالمية ــرار الراهن ــل، حــىت يف صــيغة الق وحيــدونا األم
 . ية ضروريايكون اختاذ تدابري إضاف أال

ويف اخلتــام، ترجــو مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة أيــضا أال   
زيـادة تعقيـد األمـور      إىل  يؤدي اختاذ قرار اليوم يف هذا الوقـت         

 .يف هذه املنطقة املتفجرة بالفعل

يــرى ): تكلــم باإلنكليزيــة) (اليابــان (الــسيد أوشــيما 
. صهالوفد الياباين أن القرار الذي اتخذ من فوره متـوازن يف نـ            

وميثل اختاذه تأييدا من جانـب اتمـع الـدويل الواسـع للجهـود       
 ٣جمموعــة الـــ (الــيت تبــذهلا أملانيــا وفرنــسا واململكــة املتحــدة      

ــاد األورويب ــدم    ) باالحتــ ــق عــ ــرون لتحقيــ ــركاؤها اآلخــ وشــ
ــامل    ــن الع ــة م ــة حيوي ــشار يف منطق ــان عــن   . االنت ــرب الياب وتع
جمموعـة  إىل  للتوصـل    ٣تقديرها للجهود اليت بذلتها جمموعة الـ     

يونيـــة / يف أوائـــل حزيـــرانإىل إيـــراناملقترحـــات الـــيت قـــدمت 
يـة بعـد   يرانوللدخول يف احلوار الذي أجـري مـع الـسلطات اإل        

 .ذلك
وترى اليابـان أن تـسوى مـسألة عـدم االنتـشار اهلامـة               

ويــشكل إصــدار . مــن خــالل الوســائل الدبلوماســية والــسلمية 
. ه هـذه اجلهـود الدبلوماسـية      هذا القـرار يف رأينـا طريقـا تتخـذ         

ــة أن تأخــذ    ــان بــصدق وجدي ــرانوترجــو الياب  مأخــذ اجلــد  إي
الرسالة املوجهة إليها مـن جملـس األمـن علـى النحـو الـوارد يف                
القرار وتنتظر منها ردا إجيابيـا عليهـا يف غـضون الفتـرة الزمنيـة             

 .احملددة
وقــد اضــطلعت اليابــان مــن جانبــها، بوصــفها بلــدا        

 تقليدية وثيقة وودية وهامة واسعة النطاق مـع         حيتفظ بعالقات 
، وبوصــفها بلــدا عميــق االلتــزام بعــدم االنتــشار النــووي إيــران

ــائل      ــرى ووسـ ــشامل األخـ ــدمار الـ ــلحة الـ ــشار أسـ ــدم انتـ وعـ
يـة تتـوخى    يرانإطالقها، مببـادرة دبلوماسـية لـدى الـسلطات اإل         

وتلتــزم اليابــان مبواصــلة بــذل . إجيــاد حــل ســلمي هلــذه املــسألة
ودها اخلاصة للمـسامهة يف حلـهامن خـالل احلـوار وتبـادل             جه

 . بشكل مستمرإيراناآلراء مع 
ــايورال  ــبانية) (األرجنـــتني (الـــسيد مـ ): تكلـــم باإلسـ

صــوتت األرجنــتني مؤيــدة لقــرار اليــوم مــن منطلــق أن الــنص    
املعتمــد يؤكــد جمــددا حــق مجيــع الــدول املوقعــة علــى معاهــدة  

ن متييز، وفقـا للمـادتني األوىل       عدم انتشار األسلحة النووية دو    
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والثانيـة مـن املعاهـدة، يف إجـراء األحبـاث علـى الطاقـة النوويــة        
 .وإنتاجها واستخدامها يف األغراض السلمية

ــتم      ــو وفـــدي خملـــصا أن يـ عـــالوة علـــى ذلـــك، يرجـ
حل دبلوماسـي عـن طريـق التفـاوض مـع حكومـة            إىل  التوصل  
اســـتئناف إىل وهلـــذا الـــسبب نـــدعو األطـــراف املعنيـــة . إيـــران

احلوار من أجل إجياد حل يف إطار ترتيبات مع جملـس حمـافظي             
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة وجملـــس األمـــن فيمـــا يتعلـــق 

 .يةيرانباملسألة النووية اإل
سأديل اآلن ببيـان بـصفيت      ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس 

 .ممثال لفرنسا
، )٢٠٠٦ (١٦٩٦كــان مــن الــضروري اختــاذ القــرار  
 بالرغم مـن    إيران اختذه جملس األمن من فوره، نظرا ألن         الذي

عقد ثالثة اجتماعات بـني الـسيد خـافري سـوالنا والـسيد علـى            
الرجنـاين، مل تبـد أي اســتعداد إلجـراء مناقــشة جديـة لفحــوى     

ــة يف   ــران٦املقترحــات املقدم ــة عــن االحتــاد   / حزي ــة بالنياب يوني
تحـدة والواليـات    الروسي وأملانيا والصني وفرنـسا واململكـة امل       

ويف ظل هـذه الظـروف، مل يكـن أمـام البلـدان الـستة        . املتحدة
من خيار سوى استئناف النشاط الـذي كـان قـد مت تعليقـه يف               

ونرحب بـدعم اتمـع الـدويل، مـن خـالل هـذا            . جملس األمن 
 .االقتراع، للجهود اليت تبذهلا بلداننا

ــي      ــا، وهـ ــة يف موقفهـ ــر التاليـ ــسا العناصـ ــد فرنـ وتؤكـ
 .ترك فيه مع أملانيا، اليت اشتركت يف إعداد النصتش

رغم أن القرار الذي اختـذناه مـن فورنـا جيعـل الوقـف               
الذي طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلزاميا، فهـو ال يعـين            

ــات  ــد للمفاوضـ ــع حـ ــات الـــيت  . وضـ ــددا املقترحـ ــد جمـ ونؤكـ
ويف . يونيــة/ حزيــران٦ يف إيــرانعرضــتها بلــداننا الــستة علــى  

 االمتثـال هلـذا القـرار، سـوف نعمـل عندئـذ             إيـران حالة رفـض    
 مـن الفـصل الـسابع مـن     ٤١على اعتماد تدابري مبوجـب املـادة    

 قــرارات الوكالــة إيــرانأمــا إذا نفــذت . ميثــاق األمــم املتحــدة

وجملس األمن ودخلت يف مفاوضات، فإننا سنكون مـستعدين         
 .لالمتناع عن اختاذ إجراءات أخرى داخل الس

 أن تـرد بـشكل إجيـايب علـى          إيـران رة أخرى، نناشد    م 
 .املقترحات املوضوعية اليت قدمناها يف الشهر املاضي

 .أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيسا لس األمن 
 . اإلسالميةإيرانوأعطي الكلمة ملمثل مجهورية  
ــسيد ظريــف   ــة  (ال ــرانمجهوري ــم ) ( اإلســالميةإي تكل

ــة ــاليت املؤر): باإلنكليزيـ ــة يف رسـ ــوز٢٨خـ ــة / متـ  ٢٠٠٦يوليـ
رئيس جملس األمن، طلبـت منحـي فرصـة للكـالم           إىل  املوجهة  

قبل أن يتخذ الـس إجـراء حـىت حيـاط الـس علمـا، ولعلـين                 
. أضيف، للمرة األوىل، بآراء الطـرف املعـين قبـل اختـاذه قـرارا             

وقد يذكر األعضاء أن طليب السابق التكلم أمام الس، حـني           
ــه الرئ  ــد بيانـ ــي يف اعتمـ ــالرفض  / أذار٢٩اسـ ــل بـ ــارس، قوبـ مـ

درجــة الــشفافية واإلنــصاف يف إىل وهــذا يــشري حبــق . كــذلك
ــيا وقــرارا بــدون         ــه يعتمــد بيانــا رئاس ــذا الــس الــيت جعلت ه

 .آراء الطرف املعينإىل السماح مبجرد االستماع 
فليكن هذا كما يكـون، سـأديل للعلـم، بالبيـان الـذي              

ولكـن امسحـوا يل قبـل    . راءكنت أزمع إلقـاءه قبـل ذلـك اإلجـ        
أن أفعل ذلك باإلعراب عن تقديرنا العميق جلارتنـا قطـر علـى         

إىل موقفهــا القــائم علــى املبــدأ وإىل تــصويتها بــالرفض اســتنادا 
 .قلقها املشروع بشأن االستقرار يف منطقتنا

ــاوالت       ــا حم ــه فيه ــرة تواج ــذه أول م ــست ه ــرانلي  إي
ات التكنولوجيــة للوقــوف علــى قــدميها وحتقيــق بعــض اإلجنــاز

ــضافر مــن بعــض القــوى الدائمــة       ــة شــديدة وضــغط مت مبقاوم
 تعرضت للعديد مـن     إيرانوالواقع أن   . التمثيل يف جملس األمن   

ففـي  . أشكال الظلم وأساليب اإليذاء من جانـب تلـك القـوى          
 مـن  ١٩٥١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٢مشروع قرار مقدم يف     

 والواليـات املتحـدة،     اململكة املتحدة وأيدتـه يف الـس فرنـسا        
 من أجـل تـأميم صـناعته النفطيـة بأنـه            إيراننعت نضال شعب    
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وسبق مشروع القرار املـذكور    . ديد للسالم واألمن الدوليني   
انقالبــا نظمتــه اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة يف حماولــة  

وأعــاد . أقـل خفـاء السـتعادة مــصاحلهما املتـسمة بقـصر النظـر      
ــه مل يعــد بإمكــان اخلــداع   ذلــك االنقــالب، ومــ  ن الواضــح أن

ــاق، الديكتاتوريـــة       ــن امليثـ ــاؤه بعبـــارات مـ ــي إخفـ الدبلوماسـ
 يف تـأميم صـناعته      إيرانورغم ذلك فقد جنح شعب      . الوحشية

النفطيــة، متــصدرا بــذلك حركــة العــامل النــامي وإقدامــه علــى    
ــسيادة علــى      ــة حبقــه غــري القابــل للتــصرف يف ممارســة ال املطالب

 .يةموارده الطبيع
ومنذ فترة غري بعيدة وقع عـدوان صـدام حـسني علـى       
 وتقدم  ١٩٨٠سبتمرب  / أيلول ٢٢ اإلسالمية يف    إيرانمجهورية  

ــسرعة الحــتالل   ــن األراضــي      ٣٠ ٠٠٠ب ــع م ــر مرب ــو مت كيل
 يف جملـس  نفس األعضاء الدائمنيية، وحينذاك مل يرتعج    يراناإل

ــسلم    درجــة جتإىل األمــن  ــى ال ــربون ذلــك خطــرا عل ــهم يعت عل
جمــرد الــدعوة  إىل حــىت ذلــك  يــدفعهم ملاألمــن الــدوليني و و

ــة  ــسحاب  إىل الروتينيـ ــار واالنـ ــالق النـ ــف إطـ ــساءل . وقـ وأتـ
ــا ــان  عم ــاأن بإمكــاين إذا ك ــة ”أمسيه ــوة روتيني ــذه “ دع يف ه
أــم مل جيــدوا مــن الــضروري أن يعتمــدوا قــرارا   كمــا. األيــام

قـق  خالل سبعة أيام طويلة منذ بدء العدوان، على أمل أن تتح    
التقـــديرات اخلاطئـــة الـــيت تـــصوروها بـــشكل عـــام، وهـــي أن  

 .صدام من إاء اجلمهورية اإلسالمية خالل أسبوعيتمكن 
لـــيس  وهـــذا األمـــر يبـــدو مألوفـــا يف هـــذه األيـــام، أو 
 كذلك؟
ويف ذلـــــك الوقـــــت، وطـــــوال عـــــامني، مل يطـــــالبوا  

ومل يعتمــد القــرار األول الــداعي  . بانــسحاب القــوات الغازيــة 
ــوز   االإىل  ــامني، أي يف مت ــد ع ــسحاب إال بع ــو /ن ، ١٩٨٢يولي

ــشعب اإل  ــام ال ــراينوبعــد أن ق ــصعاب   ي ــرده ورغــم كــل ال  مبف
ــر أراضــيه  ــضع     . بتحري ــدى ب ــى م ــذا الــس عل ــسمح هل ومل ي

سنوات، وعلى الرغم من تراكم األدلة وتقارير األمـم املتحـدة          

اســــتخدام األســــلحة الكيميائيــــة مــــن جانــــب للتعامــــل مــــع 
ــد ــسكريني   كتاتور اليالــ ــراد العــ ــدنيني واألفــ ــد املــ ــي ضــ عراقــ
يني، وذلــك ألنــه، كمــا ذكــر مــسؤول ســابق يف وكالــة يــراناإل

 أن”خمـــابرات الـــدفاع األمريكيـــة لـــصحيفة نيويـــورك تـــاميز،  
ــة مل   ــدفاع األمريكي ــا وزارة ال ــاز يروعه ــه ...  اســتخدام الغ إن

.  هكـذا جمـرد وسـيلة أخـرى    “وسيلة أخـرى لقتـل النـاس     جمرد  
يني يـران  عاما، ال يزال عشرات اآلالف مـن اإل        ٢٠وبعد مرور   

 .“الوسيلة األخرى”يعانون وميوتون بسبب تلك 
      نعت هـذه اهليئـة     وعلى مدى األسابيع القليلة املاضية م

ــدوان الواســع النطــاق      ــى مــن التحــرك لوقــف الع ــشعبني عل ال
إن . الفلسطيين واللبناين واألزمة اإلنـسانية الرهيبـة النامجـة عنـه          

لدبلوماسـية تعجـز عـن وصـف الطريقـة الـيت جـرى              الكلمات ا 
ــة     ــاول املذحب ــاألمس تن ــا ب ــت  فيه ــيت وقع ــاال ــومل ي. يف قان طَع 

ــشة االــس أدىن فرصــة   ــى   ملناق ــدي عل ــة للمعت لترســانة النووي
 .العدوان وارتكاب املذابحإىل املستحكمة نزعته الرغم من 
  نـع جملـس األمـن مـن الـرد علـى التهديـدات              وباملثل، م

، مبــا يف ذلــك إيــراناســتخدام القــوة ضــد إىل ميــة بــاللجوء اليو
التهديدات حىت باستخدام السالح النووي اليت يطلقهـا، علـى          
أعلــى املــستويات، ممثلــو الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة   
 والنظـــام اإلســـرائيلي غـــري القـــانوين، انتـــهاكا للمـــادة الثانيـــة، 

 . من امليثاق٤ الفقرة
ــة أخــرى،    ــة   ومــن ناحي ــسنوات القليل ــى مــدى ال وعل
 لتحويـل جملـس     الكـربى وسـعاً   الـدول   بعض  مل تدخر   املاضية،  

 مـن   إيـران أداة حملاولة منع    إىل  األمن، أو التهديد باللجوء إليه،      
ــة     ممارســة حقهــا غــري القابــل للتــصرف يف امــتالك التكنولوجي
ــسلمية، واملعتــرف ــا جبــالء يف معاهــدة     ــة لألغــراض ال النووي

استخدام الـس   العزم على   إن  . األسلحة النووية حظر انتشار   
ــرض أو ألغــراض أخطــر     ــذا الغ ــد اســتبان ب كــأداة هل ــصى ق أق

درجة من الوضوح يف بيان ممثل الواليات املتحدة يف اجتمـاع           
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مـارس  / آذار ٥اللجنة األمريكية للشؤون العامة اإلسـرائيلية يف        
 : حيث قالمن هذا العام

ــستخدم  ”  ــة مبكــان أن ن ــن األمهي ــن أجــل   م  الــس م
وأؤكـد لكـم    . تعبئة الرأي العام العـاملي    على  املساعدة  

ــا      ــدة يف حوزتنـ ــيس األداة الوحيـ ــن لـ ــس األمـ أن جملـ
 .“للتصدي هلذه املشكلة

ــة    ــة مجهوريــ ــعب وحكومــ ــرانإن شــ ــالمية إيــ  اإلســ
مصممان على ممارسة احلق غري القابـل للتـصرف يف اسـتخدام            

 ويف االنطـالق بالتقـدم      التكنولوجيا النووية لألغـراض الـسلمية     
ويف . العلمي لتطوير مجيع اجلوانب السلمية لتلك التكنولوجيـا       

ــه،   ــرفض اإلالوقــت ذات ــويراني ــدة  بوصــفهم ن ي ــضحية الوحي ال
ألسلحة الدمار الشامل يف التاريخ القريب، تطـوير واسـتخدام          

يديولوجيـة واسـتراتيجية    إتلك األسلحة غري اإلنسانية ألسباب      
 أصدر مرشد اجلمهورية اإلسالمية فتوى      وقد. على حد سواء  

دينيــة واضــحة وقاطعــة ضــد تطــوير وإنتــاج وختــزين األســلحة  
 .النووية

 بوضــوح وعلــى الــدوام علــى أن  إيــرانكمــا شــددت  
 أكـد و. األسلحة النووية ليس هلا مكـان يف عقيـدا العـسكرية          

 يف بيانـه أمـام اجلمعيـة العامـة          ، اإلسالمية إيرانرئيس مجهورية   
ــران رفــض ، املاضــيســبتمرب/ول أيلــيف  األساســي لألســلحة  إي

ــة، وأكــد كــذلك احلاجــة    ــدة   إىل النووي ــشيط معاه ــز وتن تعزي
مواصـــلة التفاعـــل ”أن علـــى وشـــدد أيـــضا . حظـــر االنتـــشار

والتعــاون الــتقين والقــانوين مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
، A/60/PV.10نظـــــر ا (“ســـــتكون حمـــــور سياســـــتنا النوويـــــة

 ).١١ .ص
 شـكوك بـشأن برناجمنـا النـووي الـسلمي،        لتبديد أي و 

ا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن القيــام بسلــسلة مــن  مكنــ
عمليات التفتيش اليت فاقت أيـة عمليـة تفتـيش للوكالـة يف أيـة               

وقــد اشــتملت العمليــة علــى  . دولــة أخــرى عــضو يف الوكالــة 

 يوم تفتيش ومراقبة خالل السنوات الـثالث       ٢ ٠٠٠أكثر من   
ــع الربوتوكــول اإلضــايف يف      ــى توقي ــانون ١٨املاضــية؛ وعل  ك

فربايـر  / شـباط  ٦ وتنفيذه الفـوري حـىت       ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
ــر مــن   ٢٠٠٦ ــدمي أكث ــات    ١ ٠٠٠؛ وتق صــفحة مــن اإلعالن

 زيــارة ٥٣وفقــا للربوتوكــول اإلضــايف؛ والــسماح بــأكثر مــن  
 د؛ والـسماح للمفتـشني     ملواقع خمتلفة يف كل أحناء البلـ       تكميلية

بالتحقيق يف املزاعم اليت ال أساس هلـا مـن خـالل اختـاذ خطـوة             
 .غري مسبوقة تتمثل يف السماح بدخول املواقع العسكرية

ــة       ــة للطاق ــة الدولي ــارير الوكال ــع تق ــإن مجي ــايل، ف وبالت
 دللـت علـى الطبيعـة       ٢٠٠٣نـوفمرب   /الذرية منذ تـشرين الثـاين     

نـوفمرب  /لثـاين ويف تـشرين ا   . يـراين السلمية للربنـامج النـووي اإل     
 ، وعلـــى أثـــر تقـــارير صـــحفية مـــثرية حـــول مـــا مســـي ٢٠٠٣

يــة غــري املعلنــة، أكــدت الوكالــة يرانعامــا مــن األنــشطة اإل ١٨
ــه  ــشطة     ”بأن ــواد أو أن ــى م ــل عل  حــىت اآلن ال يوجــد أي دلي

 “هلــا عالقــة بربنــامج للــسالح النــووي    ...نوويــة غــري معلنــة  
)GOV/2003/75   تلقى هـذا   ونذكر مجيعا كيف    ). ٥٢، الفقرة

 .البيان نائب وزير اخلارجية للواليات املتحدة يف ذلك الوقت
وميكن إجياد النتيجة ذاا يف تقارير الوكالـة األخـرى،      

ــا يف شــباط   ــر /وكــان آخره ــد ، ٢٠٠٦فرباي ــه إىل أشــار وق أن
، ٢٠٠٤نـوفمرب   / جملـس الوكالـة يف تـشرين الثـاين         مثلما أُبلغ ”

مجيـع   التحقـق مـن      مت،  ٢٠٠٥سـبتمرب   /ومرة أخـرى يف أيلـول     
ــو ــها يف  املــ ــن عنــ ــة املعلــ ــراناد النوويــ ، GOV/2006/15 (“إيــ
 مـن   ٥٣وأكـدت الوكالـة مـن جديـد يف الفقـرة            ). ٥٣ الفقرة

صنع مل تـر أي تـسريب ملـواد نوويـة لـ     ”التقرير نفسه على أـا   
 .)املصدر السابق( “نووية أو أية أجهزة متفجرةالسلحة األ

بيـان  عـن   قـرار اليـوم،     لقد قيل الكثري، مبا يف ذلـك يف        
االسـتنتاج بأنـه ال توجـد       ”تـستطيع    الالوكالة بأا   صادر من   

، GOV/2005/67 (“إيـران مواد أو أنشطة نووية غـري معلنـة يف          
ولكــن مقــدمي مــشروع القــرار اختــاروا جتاهــل  ). ٥١الفقــرة 
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عمليــــة ”االعتــــراف املتكــــرر للمــــدير العــــام للوكالــــة بــــأن  
 “ستغرق وقتـــا طـــويال تـــ... اســـتخالص مثـــل تلـــك النتيجـــة

لتقريـر الوكالـة    التابعة  كما جتاهلوا اإلضافة    . )املصدر السابق (
 يت، الـ  ٢٠٠٦يونيه  / يف حزيران  ةعن تنفيذ الضمانات، الصادر   

، إيران بلــدا أخــر يف نفــس الفئــة كــ    ٤٥وجــود  إىل  تأشــار
ــا ــا  مبـ ـــ ١٤فيهـ ــدا أوروبي ــذا    بلـ ــضاء هـ ــني أعـ ــن بـ ــدد مـ ا وعـ

 من بني مقـدمي مـشروع قـرار      أن ب وميكنين أن أضيف   .الس
الطبقـة  إىل  ، هناك اثنان ينتميان،كمـا هـو واضـح،           الثالثة اليوم

الثالـث مـن نفـس فئـة        لكـن    تفتيش، و  املميزة واحملصنة ضد أي   
 .إيران

 النــووي الــسلمي ال يــشكل ديــدا  إيــرانإن برنــامج  
للــسلم واألمــن الــدوليني، ولــذلك فــإن تنــاول هــذه املــسألة يف  

أي أســاس قــانوين إىل وال يــستند ال مــسوغ لــه جملــس األمــن 
وهو أبعد ما يكون، على عكس مـا يـروج          . جدوى عملية  أو

له، عن شواغل اتمع الدويل، وـج مقـدمي مـشروع القـرار             
تمع الـدويل،   من ا يتعارض مع املوقف املعلن للغالبية العظمى       

الــذي انعكــس بوضــوح يف البيانــات األخــرية لــوزراء خارجيــة 
 عنـه   أُعـرب  عدم االحنيـاز ومنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي، و          حركة

جزئيــــا يف اســــتنتاجات رئــــيس جملــــس حمــــافظي الوكالــــة يف 
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران

 يف منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي يف         ٥٧ وعرب األعضاء الــ    
قناعتـهم بـأن الوسـيلة    ”اعهم األخري املعقود يف باكو عن       اجتم

 هـي اسـتئناف املفاوضـات       يـران الوحيدة حلل املسألة النووية إل    
ــسبقة  ــروط مـ ــدون شـ ــق، الـــضميمة A/60/915 (“بـ ، ٢، املرفـ

 اإلسـالمية   إيـران باستعداد مجهورية   ”ورحبوا به    ).١٢الفقرة  
أية حماولـة   ”؛ واعترفوا بأن    “لتسوية كل املسائل املعلقة سلميا    

ــدف   ــة      إىل ــسلمية للطاق ــتخدامات ال ــق االس ــن تطبي احلــد م
؛ “ميــة املــستدامة للبلــدان األقــل منــوا  النوويــة ســتؤثر علــى التن 

التمييز واملعايري املزدوجة يف االستخدامات الـسلمية       ”ورفضوا  
 ؛ وأخريا أعربوا عن“للطاقة النووية

قلقهم إزاء اآلثار غري املستحبة علـى الـسلم         ”  
ــى      ــة علــ ــا، املترتبــ ــا وراءهــ ــة ومــ ــن يف املنطقــ واألمــ

 مــن جانــب دوائــر إيــرانالتهديــدات والــضغوط علــى 
ــل للتــصرف يف       ــري القاب ــن حقهــا غ ــي ع ــة للتخل معين

 .“تطوير الطاقة النووية لألغراض السلمية
ــة       ــألف مــن األغلبي ــاز، الــيت تت ــا حركــة عــدم االحني أم

يف البيـان األخـري     “ أكـدت ”الساحقة من أعضاء املنظمة فقـد       
أنـه ال جيـب أن   ”الصادر عن اجتماعها الوزاري يف بوتراجايـا     

ــة   ــشطة الوكالـ ــرعي،   تتعـــرض أنـ ــري شـ ــدخل غـ ــضغط أو لتـ لـ
وخاصــة يف عملياــا للتحقــق، حــىت ال تــضار كفــاءة الوكالــة   

ال ينبغــي تفــسري شــيء بطريقــة تزيــل أو ”وأنــه “ ومــصداقيتها
تقيــد هــذا احلــق مــن حقــوق الــدول يف تطــوير الطاقــة النوويــة   

ــسلمية  ــة   . “لألغــراض ال ــاد وزراء اخلارجي ــا أع ــد ”كم التأكي
ا يف جمال االستخدامات الـسلمية       خيارات الدول وقرارا   على

للتكنولوجيــا النوويــة وعلــى وجــوب احتــرام سياســاا املتعلقــة 
 .“بدورة الوقود

ولكــن دول االحتــاد األورويب الــثالث، بادعائهــا بأــا   
ــن       ــت م ــه، طلب ــدويل ذات ــع ال ــل اتم ــرانمتث ــسمى  إي ــا ت ، فيم

تتعهــد  ”أغــسطس، أن  /حبزمتــها مــن احملفــزات يف شــهر آب    
ــز  ــشكل ملـ ــود   بـ ــصدد دورة الوقـ ــشطتها بـ ــابع أنـ ــأال تتـ “ م بـ

، ٦٥١املنـشور اإلعالمـي رقـم       /الوكالة الدولية للطاقة الذرية   (
ــرة   ــضميمة، الفق ــابع تــاريخ     ). ٣٤ال ــابرة علــى تت إن نظــرة ع

ــذ شــهر آب  ــرانأغــسطس توضــح أن رفــض  /األحــداث من  إي
لذلك الطلب غري املشروع والذي ال مـربر لـه كـان وال يـزال               

لفـرض قـرارات وبيانـات علـى جملـس حمـافظي            السبب الوحيد   
ــسه       ــن نف ــس األم ــى جمل ــة وعل ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي . الوكال

واإلجراء الـذي يقترحـه جملـس األمـن اليـوم، وهـو ذروة تلـك                
جعــل تعليــق ختــصيب اليورانيــوم إجباريــا،  إىل اجلهــود اهلادفــة 

ينتهك املبادئ األساسية للقانون الدويل ومعاهدة عـدم انتـشار       
ــة    األســ ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــرارات الوكال ــة وق . لحة النووي
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أنه يتعارض مع آراء غالبيـة الـدول األعـضاء وهـي اآلراء              كما
 .اليت يلزم احترامها من جانب جملس األمن

ومن املفارقـات أن جملـس حمـافظي الوكالـة، يف قـراره              
، وهو القـرار الـذي وضـع    ٢٠٠٤نوفمرب /املؤرخ تشرين الثاين 

اختيــاري ”مقــدمي قــرار اليــوم أعلــن أن التعليــق صــيغته نفــس 
وتكـــرر هـــذا مـــؤخرا يف . “وغـــري ملـــزم وإجـــراء لبنـــاء الثقـــة

 يف خامتــة مــا ذكــره رئــيس جملــس  ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران ١٥
 .حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ــوزاري     ــا الـ ــاز يف بياـ ــدم االحنيـ ــة عـ وأكـــدت حركـ
التمييـز األساسـي    ”األخري، الذي أشـرت إليـه مـن قبـل، علـى             

بني االلتزامات القانونية للدول جتاه اتفاقياا بشأن الـضمانات         
اذهــا ختااخلاصــة ــا وأيــة إجــراءات لبنــاء الثقــة الــيت تعهــدت ب  

مثــــل هــــذه ”وعلــــى أن “ طواعيــــة حلــــل املــــشاكل الــــصعبة
 .“التعهدات الطوعية ليست التزامات قانونية بالضمانات

اختــاذ إجــراءات، إىل س إن الــسبب الوحيــد لــدفع الــ  
 قـد قـررت، بعـد    إيـران وهذا يلقي القـرار الـضوء عليـه، هـو أن           

ستأنف ممارسـة حقهـا   تـ يزيد على سنتني من املفاوضات، أن    ما
غري القابل للتصرف يف التكنولوجيا النوويـة لألغـراض الـسلمية           
بفتحها من جديد جزئيا مرافقهـا املـضمونة متامـا وإـاء التعليـق              

ــاري ــرانإن حــق . االختي ــه  إي ــوم معتــرف ب  يف ختــصيب اليوراني
وإن دعـم حقـوق     . مبوجب اتفاقية عدم انتشار األسلحة النووية     

الدول األطراف يف املعاهـدة الدوليـة هـو مـن الـضروري بـنفس               
ــرام تلــك الــدول اللتزاماــا   ــنظم، . درجــة ضــمان احت وتلــك ال

 فيهـا نظـام معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة، يـدعمها                مبا
ولن تدعم التهديـدات معاهـدة   . توازن بني احلقوق وااللتزامات  

عـــدم انتـــشار األســـلحة النوويـــة وغريهـــا مـــن الـــنظم الدوليـــة؛ 
وضمان متكّن األعضاء مـن احلـصول علـى فوائـد مـشروعة مـن               

 .العضوية، وعدم مكافأة غري األعضاء على عنادهم
فـاليوم نـشهد    . غري أن العكس هو االجتاه السائد اليـوم        

فبينما يحـرم أعـضاء معاهـدة عـدم انتـشار           . جتاها بالغ اخلطورة  ا

األسلحة النووية من حقوقهم ويعاقبون، يكافـأ الـذين يتحـدون           
املعاهــدة، وخاصــة الــذين يقترفــون محــام الــدم احلاضــر يف لبنــان 

ويـذهب هـذا االجتـاه      . وفلسطني، باتفاقات تعاون نووية سخية    
ــدا  ــسا   إىل بعي ــا تناســب امل ــه حينم ــات املتحــدة  حــد أن ئل الوالي

األمريكية، يصبح حىت اقتنـاء األسـلحة النوويـة مـن جانـب غـري            
، علـى   “مشروعا”أعضاء معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية       

هــذه طريقــة غريبــة لتقويــة . حــد قــول ســفري الواليــات املتحــدة
 .معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية أو لضمان عامليتها

إىل حالة مـن اخلطـورة والـسخافة        لقد بلغ هذا االجتاه      
 وهــو لــيس عــضوا يف معاهــدة -درجــة أن النظــام اإلســرائيلي 

عــــدم انتــــشار األســــلحة النوويــــة، وترســــانته النوويــــة، مــــع 
مــن ويــصاحبها مــن سياســات وتــصرفات توســعية وقمعيــة  مــا

ــه مــرارا، مبــن يف ذلــك مــؤمترات     إرهــاب الدولــة، قــد شــهِد ل
دم انتشار األسلحة النوويـة، بأنـه       االستعراض التابعة ملعاهدة ع   

مصدر التهديد الوحيد واألخطر على الـسلم واألمـن الـدوليني          
الـذئب  ” جيـد مـن الـصفاقة مـا جيعلـه يـصرخ              -إقليميا ودوليا   

 الـسلمي، ويقـود محلـة        النـووي  إيـران بـصدد برنـامج     “ ئبالذ
عاملية من التهديدات واألكاذيب واخلـداع والـضغط واالبتـزاز       

كـن رغمـا عـن تلـك األداة الـسياسية والدعائيـة             ول. املكشوف
الـــضخمة، ال ميكـــن ألحـــد يف عـــامل اليـــوم أن يتقبـــل املنطـــق  
املعكوس القائل بأنه من املقبول أن حيصل البعض على أسـلحة      

 .نووية، بينما يحرم اآلخرون من تطوير الطاقة النووية
ــايري     ــر يتمثـــل يف فـــرض معـ ــدمر آخـ ــاه مـ وهنـــاك اجتـ

 تكــون نتيجــة اعتبــارات ثنائيــة ال معــايري      قــسرية، كــثريا مــا  
ومن املثري لالهتمـام أن نتـذكر أن الواليـات     . موضوعية وتقنية 

 مـن   إيـران كانت قد بدأت مبحاولة حرمـان       األمريكية  املتحدة  
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٣١وحـىت   . أي نوع من األنشطة النوويـة     

، كان الناطق بلسان وزارة اخلارجيـة األمريكيـة يقـول           ٢٠٠٣
الكــف عــن أي نــوع إىل لقــد دعونــا روســيا حثيثــا وبانتظــام ”

ــواع ذلــك التعــاون مــع    ــرانمــن أن ، مبــا يف ذلــك مــساعدا  إي
 .“مفاعل املاء الثقيل يف بوشهرإىل املقدمة 
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إن العتبة املعيارية اجلديدة فيما يتعلق بالتخـصيب متاثـل      
يف تعسفها ما سبقها، وهي جمرد عذر آخر للبدء يف اجتـاه حيـرم              
ممارسة أعضاء معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة حلقـوقهم             
ــا يـــتمكن اآلخـــرون، مـــن غـــري    يف االســـتخدام الـــسلمي، بينمـ
األعضاء مـن مواصـلة إنتـاج القنابـل النوويـة بـصورة مـشروعة،               

 .مثلما أورده سفري الواليات املتحدة األمريكية
ــدعو     ــل إن احلاجــة ت ــدخل جملــس األمــن  إىل لقــد قي ت

ــرانون لــضمان تعــا ــة وإلعــادة  إي ــران مــع الوكال ــة إىل  إي طاول
تــدخل جملــس األمــن إىل وأنــا أرى أنــه ال حاجــة . املفاوضــات

بل إن تدخل الس يعرقل هذه العمليـة        . لتحقيق ذلك اهلدف  
اجلاريــة قــدما وال يــساعدها وذلــك ألن هدفــه أن يكــون أداة   

 .للضغط
 مـع الوكالـة     إيـران وكما أوضحت آنفا، كان تعـاون        

ثر اتساعا ومشوال بكثري قبل أن يفرض علـى جملـس حمـافظي             أك
ومكّن ذلك التعـاون  . جملس األمنإىل الوكالة أن يرفعوا األمر    

أن تقـدما   إىل  سـبتمرب املاضـي     /الوكالة من أن ختلـص يف أيلـول       
يف قــدرة الوكالــة علــى التثبــت مــن جوانــب  ”طيبــا قــد أحــرز 

ســتتابع كمــسألة ، والــيت يــرانمعينــة مــن التــصرحيات احلاليــة إل
ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة،  . (“تنفيــذ ضــمانات روتينيــة  الوكال

 ).٤٣، الفقرة GOV/2005/67الوثيقة 
طاولــة املفاوضــات، فقــد إىل أمــا فيمــا يتعلــق بــالعودة  
 إيـران لقـد حاولـت    .  دائما مـستعدة للمفاوضـات     إيرانكانت  

ــنعش      ــىت أن تـ ــدعم، وحـ ــا أن تـ ــنوات تقريبـ ــالث سـ ــرة ثـ لفتـ
. ت مــع الــدول الــثالث مــن أعــضاء االحتــاد األورويباملفاوضــا

ــرانوعرضـــت  ــواغل   إيـ ــصدد شـ ــدى بـ ــدة املـ ــات بعيـ  مقترحـ
يف : لآلخرين وأيضا من أجـل بـدء حقبـة جديـدة مـن التعـاون              

، ويف ٢٠٠٥ينــاير /، ويف كــانون الثــاين٢٠٠٤أغــسطس /آب
/ ، ويف متـــوز٢٠٠٥أبريـــل /، ويف نيـــسان٢٠٠٥مـــارس /آذار

/ ، ويف كـانون الثـاين     ٢٠٠٥سبتمرب  /، ويف أيلول  ٢٠٠٥يوليه  

ــاير  ــباط٢٠٠٦ينـ ــر /، ويف شـ ــارس /، ويف آذار٢٠٠٦فربايـ مـ
 تدابري لبنـاء الثقـة،      إيرانخالل تلك الفترة، اعتمدت     . ٢٠٠٦

ــة   ــةكانــت شــاملة ومكلف ــشطتها   للغاي ــق أن ــا يف ذلــك تعلي ، مب
 للتخــــصيب ملــــدة ســــنتني، لــــضمان جنــــاح تلــــك ةاملــــشروع
 .املفاوضات

ان إصــرار الــبعض علــى رســم خطــوط محــراء ومنــذ البدايــة كــ
وفرض مواعيد ائية تعسفية هو الذي أغلـق البـاب بوجـه أي             

ــة  ــول توفيقي ــى    . حل ــق عل وهــذه الرتعــة وحــدها ســدت الطري
وهـذه  . حتقيق النجـاح ووأدت املقترحـات يف معظـم احلـاالت          

كانت االسـتراتيجية الـيت تـشبثت ـا واشـنطن منـذ أن بـدأت                
/ بيـة الـثالث مفاوضـاا يف تـشرين األول          والدول االورو  إيران

 .مل يتغري شيء سوى التكتيكات. ٢٠٠٣أكتوبر 
ومنذ البداية خيمت سـحب ديـدات الـبعض بإحالـة            

الــس وإخراجــه مـن هيكلــه الــتقين والتفاوضــي  إىل املوضـوع  
 خيمت علـى املفاوضـات وعرقلـت التقـدم وحرفـت            -املالئم  

ــز      ــت تركي ــن مــسارها ومنع ــشات ع ــى حــل   املناق اجلهــود عل
وإن الطريقة الـيت أديـرت ـا املفاوضـات          . مقبول لدى اجلميع  

علــى احلزمــة املقترحــة حــديثا لتعطــي دلــيال آخــر علــى الــسعي 
الرغبـة  إىل  التهديدات وعلـى االفتقـار      إىل  احملموم نفسه للجوء    
 .حل مقبول لدى اجلميعإىل الصادقة يف التوصل 

ه املبــادرة ،  فقــد ردت باالجيــاب علــى هــذ إيــرانأمــا  
علنا وكبادرة علـى حـسن النيـة، وأبـدت اسـتعدادها للـدخول              
يف مفاوضــات عادلــة وغــري متييزيــة تركــز علــى حتقيــق النتــائج   
حول احلزمة يف غضون فترة زمنية مقبولة لدى اجلميع ودومنـا            

ومع ذلك، فرض موعد ائي بصورة تعـسفية        . شروط مسبقة 
ــأثر رجعــي ومــن دون أي مــربر، وال لــشي   ء إال لغــرض ال وب

 .لزوم له البتة، أال وهو ممارسة أقصى درجة من الضغط
ــثالث      ــة الـ ــدول األوروبيـ ــة أن الـ ــد مالحظـ ــن املفيـ مـ

/ آبإىل مـــارس / اســـتغرقت مخـــسة أشـــهر تقريبـــا، مـــن آذار
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، يف النظر يف اقتراح عايل اجلدية تقـدمت بـه           ٢٠٠٥أغسطس  
وحـــىت بعـــد ذلـــك جـــاءت الـــدول  .  يف العـــام املاضـــيإيـــران

. ألوروبية الثالث برد مل يتناول أيا من عناصر ذلـك االقتـراح           ا
ــة    ــك، وبينمــا أوضــحت مجهوري ــرانمــع ذل  االســالمية أــا  إي

ثالثة أسابيع أخرى إلكمـال تقييمهـا للحزمـة         إىل  حتتاج إال    ال
 وممــا –املقترحــة وتقــدمي ردهــا املــضموين، فإنــه ملــن املــدهش    

ــة   ــا خفي ــة  أن يــرى املــرء الــدو –يكــشف عــن نواي ل األوروبي
درجــة تعرقــل إىل الــثالث والواليــات املتحــدة تتعجــل األمــور  

قبــل األوان طريــق املفاوضــات بفــرض قــرار مــن جملــس األمــن  
وهـذا التعجـل يـثري الـشبهات بقـدر          . مدمر وال مسوغ له بتاتا    

أكرب عندما يضع املـرء يف االعتبـار البيانـات املتكـررة الـصادرة              
لية للطاقة الذرية وخـرباء عديـدين       عن املدير العام للوكالة الدو    

ــات املتحــدة، وحــىت عــن جمتمــع االســتخبارات يف      مــن الوالي
 .الواليات املتحدة بعدم وجود سبب للتعجل

قــارنوا هــذا التعجــل حبقيقــة أن بعــضا مــن نفــس هــذه  
الــدول عملــت يف األســابيع الثالثــة األخــرية علــى منــع جملــس   

 ألغـراض إنـسانية      وال حـىت هدنـة     -األمن من اختاذ أي إجراء      
 بشأن احلالـة الطارئـة يف لبنـان، األمـر الـذي             - ساعة   ٧٢ملدة  

فسره املعتدي بأنه الـضوء األخـضر ملواصـلة انقـضاضه، مبـا يف              
وميكن ألعضاء جملـس    . ذلك، لألسف، ازرة األخرية يف قانا     

األمن أن يقدروا ما إذا كان هـذا قـد تـرك أي مـصداقية لـدى                
نــاس يف شــىت أحنــاء العــامل قــد أصــدروا  وإن ماليــني ال. الــس

 .حكمهم بالفعل
مـا الـدافع    : لذا ميكن التـساؤل علـى سـبيل االسـتطراد          

ــة لـــدى بعـــض األعـــضاء    ــة املتوطنـ ــة احملمومـ ــذه الرغبـ وراء هـ
ــب   ــدائمني جلل ــرانال ــو ســبب      إي ــا ه ــن؟ وم ــس األم ــام جمل  أم

التعجل احلايل؟ هل هو أي شـيء عـدا الـضغط واإلكـراه؟ أود       
أي نتيجـة مثمـرة وأنـه،       إىل  ن هذا التوجه لن يفضي      أن أبلغ بأ  

إن شــعب . زيــادة تفــاقم احلالــةإىل يف احلقيقــة، لــن يــؤدي إال 
ااـة وقـد    إىل   اإلسالمية ال يسعيان     إيرانوحكومة مجهورية   

أظهرا دائما اسـتعدادمها للـدخول يف مفاوضـات جـادة هـدفها            
م باملـساواة بـني   حتقيق النتائج تقوم على االحترام املتبادل وتتس    

كمـا أمـا أظهـرا املـرة تلـو األخـرى صـالبتهما يف               . األطراف
 .مواجهة الضغط والتهديد والظلم واإلجبار

ــرئيس  ــسية  (الـ ــم بالفرنـ ــون  ): تكلـ ــد متكلمـ ال يوجـ
ــائميت   ــى ق ــتم     . آخــرون عل ــد اخت ــن ق ــذا يكــون جملــس األم 

. املرحلـة احلاليـة مــن نظـره يف البنـد املــدرج يف جـدول أعمالــه     
 .سيبقي جملس األمن املسألة قيد نظرهو

 .٢٥/١١رفعت اجللسة الساعة  
 


