
منذ 24 ساعة

رفع عقوبات وإفراج عن مليارات إليران.. “الجزيرة” تكشف تفاصيل المقترح
األوروبي للعودة لالتفاق النووي

مسؤول السياسة الخارجية لالتحاد األورو� جوزيب بوريل

“القدس العر�”: كشفت قناة الجزيرة، اليوم الجمعة، أن المقترح األورو� إلحياء االتفاق النووي

مع إيران يتضمن 4 مراحل، وفترتين زمنيتين تستغرق كل منهما 60 يوما�



وقالت الجزيرة، نقال عن مصادر خاصة، إن اليوم األول بعد توقيع االتفاق سيشهد رفع العقوبات

عن 17 بنكا و150 مؤسسة اقتصادية، ع� أن تبدأ إيران من اليوم األول لتنفيذ االتفاق بالتراجع

التدريجي عن خطواتها النووية�

وأوضحت هذه المصادر للجزيرة أن تنفيذ االتفاق سيتزامن مع اإلفراج عن 7 مليارات دوالر من

أموال إيران المجمدة � كوريا الجنوبية�

كما يتضمن االتفاق الذي اقترحه االتحاد األورو� تصدير طهران 2.5 مليون برميل نفط يوميا، بعد

120 يوما من التوقيع� وخالل هذه الفترة تصّدر إيران 50 مليون برميل كجزء من آلية التحقق�

كما ينّص االتفاق ع� دفع واشنطن غرامة مالية � حال انسحبت منه مجددا�

وكانت طهران أعلنت أنها قدمت ردا خطيا ع� المقترح، وأكدت ع� أنه “يمكن التوصل إ� اتفاق

إذا كان الرد األمري� يتسم بالواقعية والمرونة”�

وتتوجه األنظار حاليا نحو واشنطن لمعرفة موقفها النها� من الرّد اإليرا� ع� المقترح األورو��

ولم تقّدم وسائل اإلعالم المحلية اإليرانية تفاصيل بشأن رد طهران� إال أن وكالة “إرنا” أفادت بأن

نقاط التباين المتبقية “تدور حول ثالث قضايا، أعربت فيها أمريكا عن مرونتها اللفظية � حالتين،

لكن يجب إدراجها � النص”، � حين ترتبط الثالثة “بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة

المشتركة وال� تعتمد ع� واقعية أمريكا لتأمين (التجاوب مع) رأي إيران”�

https://www.alquds.co.uk/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7/


ووفق تصريحات مسؤولين إيرانيين، كانت إحدى النقاط األساسية ال� طالبت بها طهران إنهاء

الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية العثور ع� آثار لمواد نووية � مواقع لم تصرّح إيران أنها

شهدت أنشطة نووية، و� مسألة أثارت توترا مؤخرا بين الطرفين�

كما شددت طهران مرارا ع� ضرورة الحصول ع� ضمانات بتحقيق فوائد اقتصادية كاملة من

االتفاق النووي خصوصا � مجال رفع العقوبات، وعدم تكرار االنسحاب األمري� منه�

وأتاح اتفاق تم التوصل إليه � عام 2015 بين طهران وست قوى دولية كبرى، رفع عقوبات عن

الجمهورية اإلسالمية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها� إال أن الواليات

المتحدة انسحبت أحاديا منه � 2018 خالل عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض

عقوبات قاسية ع� إيران ال� ردت ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها�

وبدأت إيران والقوى ال� ال تزال منضوية � االتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا،

الصين) مباحثات إلحيائه � نيسان/ أبريل 2021، تم تعليقها مرة أو� � حزيران/ يونيو من العام

ذاته� وبعد استئنافها � تشرين الثا�/ نوفمبر، علّقت مجددا منذ منتصف آذار/ مارس مع تب�

نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير � سبيل انجاز التفاهم�

مباحثات فيينااالتفاق النوويإيران

كلمات مفتاحية
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البريد اإللكترو� *االسم *

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق

أغسطس 19, 2022 الساعة 8:00 مبودربالة عبد الحميد

إذا كان مجلس األمن و الجمعية العامة لم يستطيعا ضمان االتفاق االول و ال ح� الدول األخرى و سار الجميع مع رغبة

امريكا من الذي سيضمن عدم تكرار الحادث مرة أخرى �هل االتحاد األورو� قادر ع� ذلك �ال اعتقد و ال ح� روسيا و الصين

إذا اتفقنا ع� ذلك لن يستطعا منع امريكا من فعل ما تريد

رد
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أغسطس 19, 2022 الساعة 10:00 ممنصور

األمريكان يخافون من الخروج من االتفاق مرة أخرى الن ايران سوف ترفع نسبة التخصيب ا� ٩٠ بالمئة

Fatehأغسطس 19, 2022 الساعة 8:52 م

They need iranian gas and oil at the moment what a sel�sh world

رد

أغسطس 19, 2022 الساعة 9:44 مابو صا�

المصالح الغربيه مع إيران االن أفضل من المصالح مع روسيا لكن بدايه السنه القادمه العكس من اجل الغاز والبترول تتغير

المصالح واألوليات� حيث االزمه االوكرانيه الروسيه سنتهي � وسط كانون الثا� ��وسيتم تقاسم الكعكه األرا� السوريه

والخيرات بين روسيا واسراءيل وتركيا وايران حسب االتفاق بينهم .

رد

Kraddaoui ameurأغسطس 20, 2022 الساعة 3:11 ص

مزيداً من التقدم والنجاح للجمهورية اإلسالمية االيرانية

رد

أغسطس 20, 2022 الساعة 7:46 صناصح امين

لست ادري ما يجعل ايران تنجذب ا� ذلك وما� الصف القانونية المريكا

رد
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إشترك � قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكترو� *

PDF أرشيف

النسخة المطبوعة

سياسة

صحافة

أغسطس 20, 2022 الساعة 8:48 صالمرابطون -عيون الصحراء المغرب

ایران دولة قوية و نتم� لها كل الخير والبد ان تب� قوية � المنطقة ال اقتصاديا وال عسكريا ضد التحالف االمري�

الصهيو�� ان شاء هللا نشوف اكثر تحالف رو� صي� ايرا� ضد مصالح امريكا � المنطقة� حاول الغرب دفع السعودية

لتصير قوة ضد ايران لكن لم ينجح � ذالك� فانهمكت بقتل اخوانها � اليمن بسالح أمري� يمول من عادات البترول� وصار

الحاج يدفع 8000 دوالر الحج� وال حول وال قوة اال بالله�

رد

About us / حولنا
|

أعلن معنا / Advertise with us|وظائف شاغرة
|

أرشيف النسخة المطبوعة
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