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العالم

الحدث على الرغم من تأكيده التزام بالده باالتفاق النووي الذي وصفه بأنه «وثيقة جوهرية» ،وتطلعها إلى إقامة
«تعاون جيد» مع إيران ،إال أن جان إيف لودريان لم يظهر قادرًا على التحرر من الهواجس األميركية إزاء االتفاق،
والتي ّ
خيمت على جدول زيارته طهران .إزاء ذلك ،بدا المسؤولون اإليرانيون متوحدين وجازمين في رفضهم
أي تعديل على الخطة ،أو أي مساس بالبرنامج الباليستي لبالدهم

ّ
«تشاؤم» يخيم على زيارة لودريان
إيران تحذر األوروبيين :ستندمون على «إرضاء» واشــ
فـ ــي وق ـ ــت ك ــان ــت ف ـي ــه ق ــاع ــة امل ـت ـحــف
الــوطـنــي اإلي ــران ــي ت ـغـ ّـص بــالــوافــديــن
ً
إل ــى معاينة أكـثــر مــن  50عـمــا أثــريــا
ُ
وفنيًا استقدمت من متحف «اللوفر»
الفرنسي إلى إيران ألول مرة في تاريخ
البالد ،كان وزير الخارجية الفرنسي،
جــان إيــف لــودريــان ،يجري مباحثات
«ش ــاق ــة» م ــع امل ـس ــؤول ــن اإلي ــران ـي ــن،
ـرض ال يبدو أن تحقيقه بسهولة
بـغـ ٍ
إعــادة تنشيط العالقات الثقافية بني
ال ـب ـل ــدي ــن ،والـ ـت ــي ت ــم االتـ ـف ــاق عليها
خــال زي ــارة الــرئـيــس حسن روحــانــي
إلى باريس في كانون الثاني /يناير
 .2016لـ ـ ــودريـ ـ ــان ،ال ـ ـ ــذي اسـتـقـبـلـتــه
املحافظة بهجوم
اإليرانية
ِ
الصحافة ً
كالمي واصفة إيــاه بـ«الضيف الفظ»
و«خــادم تــرامــب» ،حــاول جهده إبعاد
هــذه التهمة األخيرة عنه ،ساعيًا في
إقـ ـن ــاع اإلي ــرانـ ـي ــن بـ ــأن ت ـح ــرك ب ــاده
وح ـ ـل ـ ـفـ ــاء هـ ــا األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن لـ ـي ــس إال
استجابة ملخاوف لديهم ،لكن طهران
أصـ ـ ـ ّـرت ع ـلــى ال ــرب ــط ب ــن ال ـت ـحــركــات

حاول لودريان أن ال تبدو
بالده بمظهر المستجيب
لضغوط ترامب
األوروبـ ـي ــة وب ــن مــاحـظــات الــرئـيــس
األميركي ،دونالد ترامب ،على االتفاق
ال ـنــووي ،مـحــذرة أوروب ــا مــن خطورة
املضي في هــذا املـســار .في الخالصة،
استنتج لودريان أنه «ما يزال أمامنا
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل» ،ف ـي ـم ــا ل ـ ّـوح ــت
إي ــران بقدرتها على إنـتــاج يورانيوم
عــالــي التخصيب «خ ــال  48ســاعــة».
نتيجة تطرح املزيد من الشكوك حول
«الـخـطــة املشتركة الـشــامـلــة» ،وتبقي
ـواربــا أمــام إمكانية استفادة
الـبــاب مـ ِ
«الجمهورية اإلسالمية» من العائدات
االقـتـصــاديــة لــاتـفــاق ،أقـلــه فــي املــدى
املنظور.
واخ ـت ـتــم ل ــودري ــان ي ــوم ــه امل ــاراث ــون ــي
بـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ش ـ ــدد ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى أن
ً
ثـمــة «ع ـمــا كـثـيـرًا يـتـعــن ال ـق ـيــام بــه»
بخصوص برنامج إيــران للصواريخ
الباليستية ودورهـ ــا فــي الـصــراعــات
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة .وأكـ ـ ــد الـ ــوزيـ ــر ال ـفــرن ـســي
أن بـ ــاده س ـتــواصــل مـبــاحـثــاتـهــا مع
ال ـجــانــب اإلي ــران ــي ،الف ـتــا إل ــى أهـمـيــة
«إيجاد سبيل لتحقيق االستقرار في
امل ـن ـط ـقــة» .ول ـئــن حـمـلــت تـصــريـحــاتــه
ّ
هذه نبرة تشاؤمية ،إال أنها بدت أقل
حدة من تلك التي أدلى بها ألسبوعية
«جورنال دو ديمانش» قبيل وصوله
طهران ،والتي رأى فيها أن البرنامج
الباليستي اإليــرانــي «يخالف قــرارات
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ـ ــن ،ويـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز ح ــاج ــة
إيران»ّ ،
ملوحًا لإليرانيني بـ«عقوبات
دولـ ـ ـي ـ ــة» فـ ــي ح ـ ــال لـ ــم ي ـع ـم ـل ــوا عـلــى
«تبديد املخاوف» إزاء هذا البرنامج.
ن ـب ــرة تـصـعـيــديــة ي ـب ــدو أن «الـ ـح ــزم»
الــذي قوبلت به من طــرف إيــران حمل
صــاح ـب ـهــا ع ـلــى ال ـت ــراج ــع ع ـن ـهــا ،من
ً
دون أن يعني ذلك تبدال جوهريًا في
املوقف.
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي ،مـحـمــد
جــواد ظريف ،اعتبر ،في تصريحات
استبق بها زيارة لودريان ،أن «الدول
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة تـ ـب ــدي تـ ـط ــرف ــا س ـي ـضـ ّـر
ب ـس ـي ــاس ـت ـه ــا فـ ــي نـ ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف»،

لودريان خالل جولة على معرض «اللوفر» في وسط طهران (أ ف ب)

محذرًا األوروبيني من «التفاني» في
إرضاء الواليات املتحدة على حساب
مـصــالـحـهــم .وأش ــار إل ــى أن «أوروب ــا
لم تتمكن بسبب سياسات واشنطن
من اإليفاء بالتزاماتها ،وخاصة تلك
املتعلقة بقطاع املصارف» ،مستنتجًا
أن أوروبا ومعها أميركا «ليستا في

م ــوق ــع ي ـخــول ـهـمــا ف ــرض شــروطـهـمــا
على بلد الـتــزم بتعهداته بالكامل».
ّ
وذكـ ـ ــر بـ ــأن «األوروبـ ـ ـي ـ ــن س ـبــق وأن
ت ـ ـب ـ ـنـ ــوا خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات خـ ــاط ـ ـئـ ــة أس ـ ـفـ ــوا
عليها الح ـقــا» ،مضيفًا أنـهــم «الـيــوم
أيـضــا يرتكبون الخطأ ذاتــه وســوف
ي ـنــدمــون بــال ـتــأك ـيــد» .ه ــذه ال ـســرديــة

ّ
تصور مغاالة أوروبــا في إبداء
التي
ال ـق ـلــق إزاء «ال ـبــال ـي ـس ـتــي اإلي ــران ــي»
ً
نــزوال عند رغبة ترامب في ربط هذا
ال ـب ــرن ــام ــج ب ــاالت ـف ــاق الـ ـن ــووي تـحــت
طائلة إلغاء األخير ،اجتهد ّلودريان
فــي الـهــروب منها ،إال أنــه تلقى على
ما يبدو الكالم نفسه من املسؤولني

اإلي ــران ـي ــن ك ــاف ــة ،م ــا أوحـ ــى بـتــوحــد
إيـ ـ ــران ف ــي رف ـض ـهــا أي ت ـعــديــل عـلــى
االت ـفــاق ،وبــأن ذلــك الــرفــض ليس من
باب رفع السقف الــذي يمكن التنازل
عنه.
خالل لقائه ،عصر أمس ،بروحاني،
استمع الوزير الفرنسي إلى تحذير

إسرائيل تطالب بعقوبات على الصواريخ اإليرانية بمدى  300كلم!
مــع ب ــدء ل ـق ــاءات رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي بنيامني
نـتـنـيــاهــو م ــع امل ـس ــؤول ــن األم ـيــرك ـيــن ،كـشـفــت الـقـنــاة
الـعــاشــرة فــي التلفزيون اإلســرائـيـلــي عــن أن نتنياهو
سـيـطــالــب الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ببعض
التعديالت على االتفاق النووي مع إيــران ،وهي تشمل
أن تفرض االتفاقية املعدلة عقوبات وقيودًا على تصنيع
صــواريــخ يتعدى مــداهــا  300كـلــم ،بمعنى أنـهــا تريد
أن تشمل الصواريخ التي تــزود بها طهران حــزب الله
وتشكل خطرًا على العمق االستراتيجي اإلسرائيلي،
ولـيــس فـقــط ال ـصــواريــخ الـتــي تـهــدد أوروبـ ــا والــواليــات
املتحدة.
القناة الثانية ذكــرت أن نتنياهو ومستشاريه قلقون
مــن الـهــوة الـتــي تفصل بــن مــواقــف اإلدارة األميركية
املوجهة ضد إيران ،وغياب أي فعل على األرض يعزز
هــذه التصريحات ،وبــاألخــص في ما يتعلق باالتفاق
النووي والتموضع اإليراني في سوريا.
وتــأتــي زي ــارة نتنياهو قبل نحو شهرين مــن املوعد
ال ـفــاصــل امل ـف ـتــرض لـتـحــديــد مــوقــف أم ـيــركــي حــاســم
م ــن مـســألــة تـعــديــل االت ـف ــاق ال ـن ــووي م ــع الـجـمـهــوريــة
اإلســامـيــة ،أو إلـغــائــه .وأضــافــت الـقـنــاة أنـهــم فوجئوا
سلبيًا مــن اكتشافهم أن العقوبات الـتــي تبحث ضد

بــرنــامــج إي ــران ال ـصــاروخــي تتعلق فـقــط بــالـصــواريــخ
التي يصل مداها إلى  2000كلم ،والقادرة على ضرب
أوروبــا ،وليس الصواريخ املوجهة إلى إسرائيل ،سواء
من إيران مباشرة ،أو من لبنان وسوريا.
وأك ــد مـســؤول إسرائيلي رفـيــع املستوى أن تــل أبيب
وجهت في املرحلة األخيرة رسالة إلى الواليات املتحدة
والـ ـق ــوى الـعـظـمــى األوروب ـ ـيـ ــة ف ـحــواهــا أن ـه ــا ت ــري ــد أن
يتضمن أي تعديل لفرض عقوبات أو قيود تجريبية
أو نشر السالح على كل الصواريخ اإليرانية التي تزيد

على  300كلم وذات الرأس الحربي الذي يزن  500كلغ
وما فوق.
ّ
مــع ذل ــك ،تتحفظ دول أوروبـ ــا عـلــى مـطــالــب إســرائـيــل
وتتعامل معها بشك ،إذ يعتقد األوروبيون أن إسرائيل
ُ
تحاول أن تدخل إلــى املفاوضات عبر تعديل االتفاق
النووي مع إيــران مواضيع ليس لها عالقة بالبرنامج
ال ـنــووي ،ويــؤكــدون ض ــرورة أن تـكــون العقوبات على
الصواريخ الباليستية البعيدة املدى فقط والقادرة على
حمل سالح نووي .ويبدو أن الواليات املتحدة تميل إلى
التماشي في هذه املرحلة أيضًا مع الدول األوروبية في
هذه املسألة.
ُيـشــار إلــى أنــه فــي األســابـيــع املــاضـيــة عـقــدت جلسات
مطولة مــن املـحــادثــات بــن الــواليــات املـتـحــدة وفرنسا
وبــريـطــانـيــا وأملــان ـيــا فــي ل ـنــدن وب ــاري ــس ،وم ــن املـقــرر
أن تعقد جــولــة ثــالـثــة مــن امل ـحــادثــات فــي بــرلــن خــال
األسـبــوع املقبل .ولفتت القناة الثانية إلــى أنــه رغــم أن
إســرائـيــل ال تشكل ج ــزءًا مــن املـحــادثــات الـتــي تبحث
تعديل االتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع بريطانيا
وروسـيــا وأملانيا والــواليــات املتحدة
وفرنسا والصني ّ
عام  ،2015فإنها تطلع على تطورات املحادثات.
(األخبار)

