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العالم

إيران

يحذرون ترامب :ال بديل من االتفــا
األوروبيون ّ
أطلق وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا
وألمانيا ،أمس ،موقفًا تحذيريًا للرئيس
يتعين
األميركي ،دونالد ترامب ،الذي ّ
عليه اليوم اتخاذ قرار بشأن تمديد
تعليق العقوبات التي كانت مفروضة
على إيران من عدمه .تحذير ُيتوقع،
إلى جانب توصيات مستشاري ترامب ،أن
يلجم جماح الرئيس ويمنعه من تجديد
العقوبات .إال أن ذلك ال يعني أن االتفاق
سيدخل مرحلة استقرار؛ بالنظر إلى إصرار
المضي في تقويضه
ترامب على
ّ
ع ـش ـي ــة امل ـ ــوع ـ ــد امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض التـ ـخ ــاذ
الــرئـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب،
قرارًا بشأن استمرار تعليق العقوبات
النفطية الـتــي كــانــت مـفــروضــة على
إيران قبيل إبرام االتفاق النووي عام
 ،2015اجتمع وزراء خارجية  3دول
أوروبية على إطالق موقف تحذيري
ل ـت ــرام ــب م ــن م ـغ ـبــة االنـ ـسـ ـح ــاب مــن
االتـ ـف ــاق أو عــرق ـلــة ت ـن ـف ـيــذه .مــوقــف
يتساوق مع النصائح املوجهة إلى
تــرامــب مــن ِقـ َـبــل مستشاريه بتمديد

تقول إيران إنها مستعدة
ألسوأ االحتماالت
إعـ ـف ــاء إي ـ ـ ــران م ــن ال ـع ـق ــوب ــات حـتــى
ال ت ـضــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة نفسها
موضع «املنتهك لالتفاق» .إزاء ذلك،
وعلى الرغم من أن «شخصية ترامب
ال ـتــي يـصـعــب الـتـكـهــن بـتـصــرفــاتـهــا
تجعل من الصعب تحديد إن كانت
ُ
الـعـقــوبــات ســتـجـ ّـدد أو ال» عـلــى حد
تـعـبـيــر م ـســاعــد ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي،
مجيد تخت روانجي ،إال أن الراجح،
وفقًا لتوقعات مسؤولني أميركيني،
أن يـ ـعـ ـم ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس إلـ ـ ـ ــى ت ـج ــدي ــد
تعليق الـعـقــوبــات ،مــع تـكــرار رفضه

الس ـت ـم ــرار هـ ــذا «االت ـ ـفـ ــاق ال ـس ـيــئ»،
ولـ ـج ــوئ ــه إل ـ ــى خ ـ ـيـ ــارات ب ــدي ـل ــة مــن
قـبـيــل ف ــرض ع ـقــوبــات عـلــى شــركــات
ّ
وأف ـ ــراد إيــران ـيــن ،والـسـعــي فــي ســن
ت ـش ــري ـع ــات ت ـس ـمــح ب ـم ـنــع اس ـت ـق ــرار
االتفاق ،ما يعني استمرار الهواجس
ال ـتــي ت ـحــول دون ان ــدف ــاع الـشــركــات
إيران.
األوروبية نحو االستثمار في ّ
ه ــذه ال ـهــواجــس ب ــال ــذات هــي مــا ملــح
إل ـي ـه ــا ال ـ ـ ـ ــوزراء األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــون خ ــال
اج ـت ـمــاع ـهــم ،يـ ــوم أم ـ ــس ،بـنـظـيــرهــم
اإليــرانــي ،فــي العاصمة البلجيكية،
بـ ــروك ـ ـسـ ــل ،حـ ـي ــث ش ـ ـ ـ ــددوا عـ ـل ــى أن
إليـ ـ ــران «ال ـح ــق ف ــي أن تـسـتـفـ ّيــد من
املـ ــزايـ ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي وف ــره ــا
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي» .مـ ــزايـ ــا ال يـ ــزال
تحقيقها مـتـعـثـرًا إل ــى اآلن؛ بسبب
تـ ـخ ــوف ال ـ ـشـ ــركـ ــات األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مــن
إم ـكــان ـيــة ان ـه ـي ــار االت ـ ـفـ ــاق ،وهـ ــو ما
ي ـب ـط ــئ وت ـ ـيـ ــرة دخ ــولـ ـه ــا املـ ـج ــاالت
االسـتـثـمــاريــة فــي إي ــران ،على الرغم
مـ ــن تــوق ـي ـع ـهــا ص ـف ـق ــات ب ـم ـل ـي ــارات
ال ـ ـ ــدوالرات م ــع ال ـشــركــات اإليــران ـيــة.
وفــي مــا بــدا ردًا على اعـتـبــار ترامب
«خ ـط ــة ال ـع ـمــل امل ـش ـتــركــة ال ـشــام ـلــة»
«أســوأ اتفاق جرى التفاوض بشأنه
عـلــى اإلط ـ ــاق» ،أك ــد وزراء خارجية
بــريـطــانـيــا وفــرن ـســا وأملــان ـيــا أن «ال
ب ــدي ــل مـ ــن االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق» ،راف ـ ـضـ ــن أي
تحرك يمكن أن يؤدي إلى تقويضه،
ومبدين تمسكهم بـضــرورة الفصل
بني االتفاق النووي وبــن سياسات
إيران في املنطقة.
وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة الـبــريـطــانــي،
بـ ـ ــوريـ ـ ــس ج ـ ــونـ ـ ـس ـ ــون ،إن تـ ـق ــاري ــر
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثبت
التزام إيران باالتفاق ،مستدركًا بأن
ع ـلــى «ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة» أن
تظهر أنـهــا «ج ــار جـيــد» فــي الـشــرق
األوسـ ـ ــط .وف ــي االتـ ـج ــاه ع ـي ـنــه ،رأى
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـف ــرن ـس ــي ،ج ــان
إي ــف ل ــودري ــان ،أن ــه يـتـعــن الـحـفــاظ
ع ـلــى االتـ ـف ــاق ك ــي يـتـسـنــى ألوروب ـ ــا
والـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة امل ـ ـضـ ـ ّـي نـحــو
مواجهة «خالفاتنا األخــرى القائمة
ب ــالـ ـفـ ـع ــل ...فـ ــي ق ـض ـي ــة الـ ـص ــواري ــخ
ال ـبــال ـت ـي ـســة ،وك ــذل ــك ب ـس ـبــب أف ـع ــال

شدد الوزراء على ضرورة الفصل بين االتفاق النووي وبين سياسات إيران (أ ف ب)
ّ

إيران في املنطقة بأسرها» ،موضحًا
أن «أوروبـ ـ ـ ــا تـعـتـبــر هـ ــذه الـقـضــايــا
منفصلة عــن املـســألــة ال ـنــوويــة» .من
جهته ،أشار وزير الخارجية األملاني،
زيغمار غابرييل ،إلى أهمية حماية
االتـ ـف ــاق ،ع ـلــى طــريــق «م ـنــع تـطــويــر
األسـلـحــة ال ـنــوويــة ،فــي وق ــت تبحث
فيه أجزاء أخرى من العالم عن كيفية
الـحـصــول عـلـيـهــا» .وف ــي ه ــذا اإلط ــار
أي ـضــا ،اع ـت ـبــرت م ـســؤولــة الـسـيــاســة
ال ـخــارج ـيــة ف ــي االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي،
فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي ،أن «االت ـفــاق

ي ـح ـقــق امل ــرج ــو م ـ ـنـ ــه ...وهـ ــو تـقـيـيــد
البرنامج النووي اإليــرانــي ووضعه
تحت مراقبة وثيقة».
ً
ُ
وي ـع ـ ّـد اجـتـمــاع بــروكـســل اسـتـكـمــاال
مل ــا قـ ــال دب ـل ــوم ــاس ــي أوروبـ ـ ـ ــي إن ـهــا
«حملة ننفذها منذ أكتوبر /تشرين
األول املــاضــي ،عندما أفصح ترامب
ع ــن نـيــاتــه ت ـجــاه االت ـف ــاق ال ـن ــووي».
وبحسب الدبلوماسي املــذكــور ،فإن
«تــوق ـيــت االج ـت ـم ــاع ل ـيــس م ــن قبيل
امل ـص ــادف ــة» ،إن ـمــا م ــن أج ــل «إي ـصــال
رسـ ــالـ ــة إلـ ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن بـ ـ ــأن إيـ ـ ــران

م ـل ـتــزمــة ،وب ـ ــأن م ــن األف ـض ــل وج ــود
ً
االتفاق النووي بدال من عزل إيران»
ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــر دب ـل ــوم ــاس ــي آخ ــر.
واع ـت ـبــر وزي ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي،
محمد ج ــواد ظــريــف ،مــن جــانـبــه ،أن
«االجتماع أظهر توافقًا على أن إيران
ملتزمة بــاالتـفــاق ،ولديها الحق في
أن تنعم بمزاياه االقتصادية ،وأن أي
تحرك يقوضه غير مقبول» ،مضيفًا،
في تغريدة على «تويتر» ،أن «أملانيا
وفرنسا وبريطانيا تعلم تمامًا أن
استمرار إيران في التزامها مشروط

اليمن

صاروخ على معسكر في نجران ...وولد الشيخ «متفائل»
ّ
ليتصدر املشهد اليمني،
عاد امليدان
بعد مغادرة الوفد األممي العاصمة
صـ ـنـ ـع ــاء ،أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،مـ ــن دون
اإلدالء ب ـت ـصــري ـحــات لـلـصـحــافـيــن
ً
الذين انتظروا طويال نائب املبعوث
ال ــدول ــي إلـ ــى ال ـي ـمــن إس ـمــاع ـيــل ولــد
الشيخ أحمد ،معني شريم ،في باحة
املطار.
وأوضــح ولد الشيخ ،أمس ،أن نائبه
اجتمع ،فــي صنعاء ،مــع «مسؤولني
س ـيــاس ـيــن ف ــي ح ــرك ــة أنـ ـص ــار ال ـلــه،
وامل ــؤتـ ـم ــر ال ـش ـع ـبــي الـ ـع ــام وج ـه ــات
س ـيــاس ـيــة أخ ـ ــرى فــاع ـلــة وق ـ ــادة مــن
املجتمع املدني» ،مشيرًا إلى أن الوفد
األم ـ ـمـ ــي ّ
«رحـ ـ ـ ــب بــال ـت ـش ـج ـيــع الـ ــذي
لقيه مــن خــال التزامهم وتعاونهم
(«أن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه» و«امل ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر»)
السـتـئـنــاف عملية الـســام فــي أقــرب
فرصة ممكنة».
ودعــا ولــد الشيخ األطــراف اليمنيني
إل ــى «اع ـت ـمــاد خ ـطــاب يـعـلــي مـبــادئ
امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة وال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة والـ ـ ـس ـ ــام
والـتــوافــق وحـســن ال ـج ــوار» ،معتبرًا
أن «هذا أمر أساسي ملساعدة الشعب
اليمني على تحقيق ما يصبو إليه
من حياة آمنة ومستقرة وكريمة».

هـ ـ ـ ــذا االنـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــاع اإليـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــي الـ ـ ــذي
أشاعته تغريدتان لولد الشيخ على
حسابه في «تويتر» ،مساء أمس ،لم
يـجــد تــرجـمــة حـتــى اآلن فــي املــواقــف
السياسية والتطورات على جبهات
امليدان.
ب ـ ــل عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس م ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـف ـيــد
امل ــؤش ــرات الـ ـ ــواردة م ــن صـنـعــاء إلــى
أن زي ـ ـ ـ ــارة وفـ ـ ــد األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة لــم
تـ ـح ــدث اخـ ـت ــراق ــا سـ ــوى ف ــي كــونـهــا
استأنفت الــوســاطــة السياسية بعد
طول انقطاع ،وخصوصًا في أعقاب
أح ــداث صنعاء األخـيــرة الـتــي أودت
بحياة الرئيس السابق علي عبدالله
صالح .إذ قرئت جولة الوفد األممي
ال ـط ــوي ـل ــة ،والـ ـت ــي اس ـت ـم ــرت خمسة
أيـ ــام ،عـلــى أن ـهــا تـطـبـيــع م ــع الـحـيــاة
ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـج ــدي ــدة ف ــي ص ـن ـعــاء.
يـشــار إل ــى أن ممثلي «أن ـصــار الـلــه»
رفضوا لقاء شريم ،الــذي اجتمع مع
رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي صــالــح
الصماد بصفته الرسمية.
وانشغلت األوس ــاط اليمنية ،أمــس،
ب ـ ــأول ظ ـه ــور ع ـل ـنــي لـلـعـمـيــد ط ــارق
صالح ،نجل شقيق الرئيس السابق
علي عبدالله صالح ،والــذي يعتبره

ليتصدر المشهد بعد مغادرة الوفد األممي صنعاء (أ ف ب)
عاد الميدان
ّ

