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قتيال تنظيم «داع�ش» يحرق � 45شخ�ص ًا �أحياء غرب البالد
ح�صيلة الغارات الم�صرية التي ا�ستهدفت «داع�ش» بلغت 150

13

ال�سي�سي يدعو �إلى تفوي�ض دولي لت�شكيل تحالف للتدخل في ليبيا الكرد ين�ضمون �إلى الح�شد ال�شعبي لتحرير �شمال العراق
سجل الحشد الشعبي خالل األيام الماضية
انضمام المئات من الشباب الكرد إلى فصائله
المختلفة .الكرد الذين يقطنون مناطق لم تصلها
البيشمركة رفضوا تأليف ق��وة أمنية خاصة
بهم على غرار الكلدان واأليزيديين وغيرهم من
المكونات العراقية .يأتي ذلك في وقت ال يزال
فيه المتطوعون من الموصل يلتحقون بمراكز
التدريب الخاصة بقوات الحشد الشعبي في
شمال العراق.
التقدم الميداني الذي حققته القوات العراقية
ب��إس��ن��اد الحشد الشعبي ف��ي م��ع��ارك ديالى
وص�لاح الدين وج��رف الصخر ضد «داع��ش»،
دفعت بالمئات من الشباب الكرد إلى االلتحاق
بصفوف الحشد استعدادا ً للدفاع عن مناطقهم
ضد التنظيمات المتشددة.
وق��ال مدحي المندالوي الوزير السابق في
حكومة إقليم كردستان ال��ع��راق «نحن ككرد
فيليين نسكن مناطق الوسط والجنوب العراقي،
لذلك هناك م��ن شبابنا انضموا إل��ى الحشد
الشعبي لقتال «داعش».
كرد العراق بمختلف توجهاتهم ممن رفضوا
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الستصدار
ق��رار من األم��م المتحدة يمنح تفويضا ً لتشكيل تحالف
دول��ي للتدخل في ليبيا بعد أن قصفت طائراته أهدافا ً
لتنظيم الدولة اإلسالمية هناك.
وق��ال ف��ي مقابلة بثتها إذاع��ة أوروب���ا  1الفرنسية،
أمس ،إنه ما من خيار آخر في ضوء موافقة شعب ليبيا
وحكومتها ودعوتهما للتحرك.
وسئل إن كانت مصر ستكرر العمل نفسه ،فقال إن
الموقف يتطلب فعل ذلك من جديد وبشكل جماعي.
ووصف السيسي الحرب في ليبيا التي شاركت فيها
فرنسا ضمن ائتالف دول��ي لدعم القوات التي أطاحت
بمعمر القذافي عام  2011بأنها مهمة لم تنته .وقال إن
العالم تخلى عن الشعب الليبي وتركه أسير ميليشيات
متطرفة.
ودعا السيسي الفصائل إلى تسليم أسلحتها ولكنه حث
على تزويد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ً ومقرها
مدينة طبرق في شرق البالد باألسلحة بعد أن سيطر
منافسوها على السلطة في طرابلس.
وفي السياق ،يعقد مجلس األمن الدولي جلسة طارئة
اليوم األربعاء لبحث سبل مواجهة اإلره��اب في ليبيا.
وق��ال��ت وزارة الخارجية المصرية ف��ي بيان إن وزي��ر
الخارجية سامح شكري توجه فجر أمس إلى نيويورك في
مسعى دبلوماسي لحشد الدعم الدولي الداعم للتحرك في
ليبيا ضد اإلرهاب.
وي��ج��ري شكري م��ش��اورات تمهيدية م��ع س��ف��راء كل
م��ن السعودية واألردن والبحرين واإلم����ارات لوضع
استراتيجية للتحرك تمهيدا ً لجلسة مجلس األمن.

ميدانيا ً أعلن قائد س�لاح الجو الليبي العميد صقر
الجروشي ،أن الحصيلة األخيرة لقتلى الغارات المصرية
الليبية ،التي استهدفت معاقل «داعش» في درنة ،بلغت
 150قتيالً في صفوف التنظيم.
في ه��ذه األث��ن��اء ،ذك��رت مصادر إعالمية أن مقاتالت
مصرية وليبية جددت قصفها مواقع «داعش» في مدينة
درنة شرق ليبيا ،ما أدى إلى قتل العشرات من «داعش».
في ردود الفعل ،وصف عمر الحاسي رئيس الحكومة
التابعة للمجلس الوطني الغارات المصرية بالعدوان
اآلثم الذي استهدف المدنيين في مدينة درنة ،ورأى أن
الغارات تعد انتهاكا ً صارخا ً للسيادة الليبية.
المؤتمر الوطني العام في ليبيا دان من ما وصفه
بالعدوان المصري على مدينة درنة ،وطالب المتحدث
باسم المؤتمر عمر حميدان في مؤتمر صحافي السلطات
المصرية بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين
الليبيين في مصر .كذلك أعلن المؤتمر استنكاره قتل
المصريين على يد تنظيم «داعش».
وك��ان��ت ال��ق��وات المسلحة المصرية رف��ع��ت درج��ة
استعدادها على الحدود الغربية مع ليبيا ،بعد غارات
نفذتها مقاتالت مصرية على أهداف لتنظيم «داعش».
وقال مصدر عسكري مصري في تصريح« :إن قوات
المنطقة الغربية العسكرية عززت من وجودها وانتشارها
بطول الحدود البالغة نحو  1200كيلو متر».
مشيرا ً إلى أن رفع درجة االستعداد القصوى بالمنطقة
الغربية يأتي ك��إج��راء اح��ت��رازي في أعقاب الضربات
الجوية التي نفذها سالح الجو المصري ضد معاقل تنظيم
« داعش « بمدينة درنة الليبية.

تشكيل ق��وة خ��اص��ة بهم ف��ي مناطقهم التي
ل��م تصلها ق��وات البيشمركة ،بينما الكلدان
واإلي��زي��دي��ون والتركمان آث��روا االنضمام إلى
الحشد الشعبي ال��ذي يستعد لمواجهة ال تق ّل
ضراوة عن سابقاتها في المناطق الشمالية من
البالد.
أما صبحي محمود سياسي كردي ،فقال إن
«الكرد انضموا إلى الحشد الشعبي كون الحشد
جزء من المنظومة األمنية والعسكرية والمرجعية
أفتت بمشاركتهم» .الموقع الجغرافي أيضا ً ساعد
في انضمام الشباب الكرد إلى الحشد.
وبعيدا ً من نقاط االشتباك ،فإن انضمام الكرد
إلى الحشد الشعبي سيمثل مدخالً لتحرير ما
تبقى من مناطق ،وال سيما التي يقطنها خليط من
العرب والكرد في شمال العراق ،الذي يحتضن
معسكرات تدريب مقاتلي الحشد من أهالي
الموصل.
وفي سياق أمني ،أُحرق  45شخصا ً في ناحية
البغدادي ،غرب العراق ،أحياء على يد مسلحين
تابعين لتنظيم «داع��ش» ،بحسب ما صرح به
مسؤول بارز في الشرطة المحلية.

«�أن�صار اهلل» يرف�ضون رفع الإقامة الجبرية عن هادي واالن�سحاب من �صنعاء

�إلغاء اجتماع لوزراء الخارجية العرب كان مق ّرر ًا اليوم لبحث الأزمة اليمنية
ال تزال دول مجلس التعاون الخليجي تبحث
في بلورة موقف موحد تجاه األزمة اليمنية بما
في ذلك مناقشة التدابير التي يمكن اتخاذها
في حال استمر أنصار الله في سيطرتهم على
مؤسسات الدولة.
ونقلت بهذا الصدد صحيفة «االقتصادية»
عن مسؤول خليجي تأكيده أن سحب السفراء
م��ن ال��ي��م��ن ،ه��و «ت��ح��رك سياسي ذو ارت��ب��اط
اقتصادي» وأن «كل شيء وارد في المستقبل،
وأي تحرك سياسي قد يتبعه آخر اقتصادي».
وأش���ار ال��م��س��ؤول الخليجي إل��ى أن دول
المجلس تتريث في المرحلة الراهنة في فرض
عقوبات اقتصادية على اليمن ،وذلك إلفساح
ال��م��ج��ال أم���ام ال��ح��ل��ول السياسية المحلية
والدولية.
ولفتت مصادر دبلوماسية خليجية مطلعة
في هذا الصدد إلى توافق وزراء خارجية دول
مجلس التعاون على تأجيل فرض أي عقوبات
على أن��ص��ار ال��ل��ه ،إل��ى حين انتهاء جلسات
الحوار التي تعقدها األطراف السياسية اليمنية

الرئيسية مع جماعة أنصار الله في صنعاء
برعاية مبعوث األمم المتحدة جمال بن عمر،
إلتاحة الفرصة لحل سياسي توافقي ينهي
األزمة السياسية غير المسبوقة في اليمن.
ونقلت صحيفة «الخليج» عن مصدر مسؤول
تأكيده «أن دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية م��ا زال��ت ت��راه��ن على تغليب العقل
والمنطق السياسي من قبل أنصار الله ،وإال
فإن اليمن يتجه إلى الكارثة» ،مضيفا ً أن دول
المجلس تتوقع موقفا ً قويا ً حيال اليمن من
االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي
الذي كان مفترضا ً أن يقعد اليوم في القاهرة
ولكنه ألغي.
وك���ان أن��ص��ار ال��ل��ه رف��ض��وا دع���وة مجلس
األمن الدولي لالنسحاب من المؤسسات التي
يسيطرون عليها في العاصمة اليمنية ورفع
اإلقامة الجبرية عن الرئيس عبدربه منصور
هادي ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح.
وأصدر أنصار الله أول من أمس ،بيانا ً رفضوا
فيه القرار الدولي والداعي إلى بدء المفاوضات

بوتين وميركل وبورو�شينكو يناق�شون حيثيات وقف �إطالق النار �شرق �أوكرانيا

لوغان�سك ت�سحب �أ�سلحتها من الجبهة وكييف تقدم قائمة بالأ�سلحة لوا�شنطن
أعلن رئيس جمهورية لوغانسك
الشعبية إي��غ��ور بلوتنيتسكي أن
الجمهورية ب��دأت سحب األسلحة
الثقيلة من خط المواجهة بحسب ما
نص عليه اتفاق مينسك ،وقال« :لقد
كنت أمس على الجبهة ،ودباباتنا
والمدفعية خرجت بشكل فعلي.
نحن أمس بدأنا بتنفيذ التزاماتنا».
وش���دد بلوتنيتسكي ع��ل��ى أن��ه
ينتظر الخطوة نفسها من قبل كييف،
لكنه استطرد أنه يصعب القول أن
كييف ج��اه��زة لتنفيذ االل��ت��زام��ات
وسحب األسلحة الثقيلة ،موضحا ً أن
«كييف تحاول سحب األسلحة بينما
قوات الحرس الوطني تعيدها».
ج�����اء ذل�����ك ف����ي وق�����ت ب��ح��ث
الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين
وال��م��س��ت��ش��ارة األل��م��ان��ي��ة أنغيال
ميركل والرئيس األوك��ران��ي بيترو
بوروشينكو في اتصال هاتفي حزمة
اإلج��راءات لتسوية الوضع جنوب
شرقي أوكرانيا.
وأوض��ح الكرملين أن ال��رؤس��اء
الثالثة تبادلوا اآلراء أمس بشأن دور
بعثة منظمة األمن والتعاون األوربي
في شرق أوكرانيا ،وناقشوا بشكل
خ��اص «المسائل المتعلقة بوقف
إط�لاق النار وسحب طرفي النزاع
لألسلحة الثقيلة وأي��ض �ا ً الوضع
ف��ي مناطق مدينة ديبالتسيفو».
ولفت إلى أن القادة الثالثة اتفقوا
على مواصلة االت��ص��االت بمختلف
األشكال بهدف المساعدة على تنفيذ
اتفاق مينسك.
في السياق ،قال المتحدث باسم
الحكومة األلمانية إن رؤساء روسيا
وألمانيا وأوك��ران��ي��ا اتفقوا خالل
اتصال هاتفي بينهم على تحديد
خ��ط��وات معينة تسمح لموظفي
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا

قوات كييف
بمراقبة الوضع في شرق أوكرانيا.
وكان جرى اتصال هاتفي في وقت
سابق بين المستشارة األلمانية
وال��رئ��ي��س األوك���ران���ي وال��رئ��ي��س
الفرنسي ع��ب��روا خالله ع��ن القلق
من تواصل القتال في ديبالتسيفو،
ودع��وا طرفي ال��ن��زاع إل��ى السماح
ب���وص���ول م��راق��ب��ي م��ن��ظ��م��ة األم���ن
والتعاون في أوروب���ا إل��ى مناطق
القتال.
وك���ان ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
ال��دف��اع ف��ي جمهورية دونيتسك
الشعبية أع��ل��ن ف��ي وق���ت سابق
أن ال��وص��ول إل��ى ض��واح��ي مدينة
ديبالتسيفو محفوف بالخطر بسبب
قصف القوات األوكرانية المتواصل.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ب��ح��ث الرئيس

األوك���ران���ي م��ع وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة
األميركي ج��ون كيري ف��ي مكالمة
هاتفية الوضع في شرق أوكرانيا
والتحضير لمشروع قرار أممي حول
الوضع في هذا البلد.
وأف��اد المكتب اإلعالمي للرئاسة
األوكرانية بأن الجانبين أعربا عن
قلقهما بشأن خرق الهدنة ،خاصة
في منطقة ديبالتسيفو ،على رغم
توقيع اتفاق مينسك.
وأكد بوروشينكو وكيري ضرورة
تنفيذ بنود االتفاق كافة ،بما في ذلك
إع��ادة سيطرة كييف على الحدود
الروسية ـ األوكرانية ،مشيرين إلى
أن عدم قدرة بعثة المراقبة التابعة
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا
على مباشرة عملها في شرق أوكرانيا

ال يساعد في سحب األسلحة الثقيلة
وتخفيف حدة النزاع.
من جهة أخ��رى ،قال قسطنطين
كوساتشوف ،رئيس لجنة الشؤون
ال��دول��ي��ة ف��ي المجلس االت��ح��ادي
الروسي أم��س ،عقب لقائه السفير
األميركي في موسكو ج��ون تيفت:
«تجادلنا كثيرا ً في تقييمنا للوضع
الراهن في أوكرانيا .ونوهت للسفير
األم��ي��رك��ي ب��أن��ه م��ن غير المقبول
مطالبة أح��د طرفي ال��ص��راع فقط،
أي ق��وات الدفاع الشعبي ،بتنفيذ
اتفاقات مينسك وتطبيق الهدنة
جنوب شرقي أوكرانيا» ،مؤكدا ً أن
«مسؤولية تنفيذ هذه االتفاقات تقع
على عاتق طرفي ال��ن��زاع ،وتدخل
أي��ض��ا ً ض��م��ن ن��ط��اق م��س��ؤول��ي��ات

قوات ال�صواريخ اال�ستراتيجية الرو�سية ت�شهد �أ�ضخم التدريبات
ش��ه��دت ق���وات ال��ص��واري��خ االستراتيجية
الروسية أخيرا ً أضخم التدريبات ألفواجها منذ
العهد السوفياتي.
وشملت التدريبات  20إقليما ً روسيا بدءا ً
من مقاطعة تفير في شمال غربي البالد وانتها ًء
بمقاطعة إركوتسك في شرقها ،إذ شاركت في
التدريبات منظومات الصواريخ الثابتة وذاتية
الحركة على حد سواء ،والتي نفذت  600مهمة
تدريبية ،وذلك باستخدام صواريخ «توبول»
و»توبول – أم» و»يارس» االستراتيجية.
وجرى تدريب أفراد وحدات قوات الصواريخ
االستراتيجية على تغيير المواقع وتمويهها
وتنظيم حراستها ف��ي ال��ظ��روف الميدانية
وتجهيزها وإعدادها الهندسي.
وق��ال الرئيس السابق لهيئة أرك��ان قوات
الصواريخ االستراتيجية الفريق أول فيكتور
يسين إن الهدف الرئيسي لتدريبات هذه القوات
ه��و التأكد م��ن ق��درة التشكيالت وال��وح��دات
على تنفيذ أوامر االستعداد القتالي في ظروف
الموقف القتالي كافة.

كذلك ُد ّرب أف��راد القوات على كيفية تحييد
اإلرهابيين وإزالة حقول األلغام وتنفيذ إجراءات
الوقاية الكيماوية واإلشعاعية .وجرى أيضا ً
التدريب على تنظيم التعاون مع الصنوف
واألسلحة األخرى في الجيش الروسي.
انتهت التدريبات بإطالق فعلي للصواريخ
االستراتيجية من طراز «توبول  -أم» لألغراض
التدريبية.
ي��ذك��ر أن إط�ل�اق ال��ص��اروخ «ت��وب��ل – م»
يمكن تحقيقه س��واء من المنصات الثابتة أو
المنظومات الصاروخية ذاتية الحركة .وبلغ
ع��دد ال��ص��واري��خ م��ن ه��ذا ال��ن��وع ف��ي الجيش
ال��روس��ي ف��ي مطلع ع��ام  2012ح��وال��ى 70
صاروخا ً منصوبا ً في المنصات الثابتة و30
صاروخا ً في المنصات المتحركة.
ويبلغ مدى إطالق الصاروخ  11000كلم.
ويتألف الصاروخ من  3مراحل .ويبلغ طوله 22
متراً .وتسير المنظومة الصاروخية المتحركة
بسرعة  45كلم في الساعة .ويبلغ احتياطي
الحركة لعربة المنظومة  500كلم.

وق��ال العميد قاسم العبيدي إن��ه لم يتبين
على وجه التحديد هوية القتلى وال سبب إقدام
التنظيم على حرقهم أحياء.
واستولى مسلحو التنظيم األسبوع الماضي
على مساحات كبيرة من ناحية البغدادي ،وهي

قريبة من قاعدة عين األسد العسكرية.
وقال العبيدي إن مبنى تقيم به عائالت أفراد
باألمن العراقي ومسؤولون محليون تعرض
لهجوم .وناشد الحكومة المركزية العراقية
والمجتمع الدولي مساعدتهم.

سلطات كييف».
وفي السياق ،قدّمت وزارة الدفاع
األوك���ران���ي���ة أم���س إل���ى ال��والي��ات
المتحدة قائمة بالمعدات والتقنيات
العسكرية التي تحتاجها.
وقال يوري بيريوكوف ،مساعد
ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي ب��ه��ذا ال��ش��أن
«المفاوضات ج��اري��ة م��ع الجانب
األميركي بشكل مستمر ،وهي على
مستوى وزي��ر ال��دف��اع األوك��ران��ي.
أرسلنا إلى الواليات المتحدة قائمة
منقحة بالضروريات ،وتمت مناقشة
دفعة أولى قيمتها  350مليون دوالر
ع��ل��ى  3س��ن��وات ،وم��ل��ي��ار إض��اف��ي
محتمل» ،وأض��اف« :األميركيون ال
يقولون بشكل قطعي (ال) ،لكنهم
يقولون اآلن لم يتخذ قرار في البيت
األبيض ،لكنه سيتخذ .هيا نعمل.
ولذلك العمل يجري .والحديث يدور
حول عربات مدرعة وأسلحة».
وق �دّم��ت مجموعة م��ن األع��ض��اء
الجمهوريين األس��ب��وع الماضي
إلى الكونغرس مشروع قرار يمنح
الرئيس الحق ف��ي إرس���ال أسلحة
إلى أوكرانيا ،وتم تسجيل الوثيقة
الخميس الماضي في قاعدة بيانات
الكونغرس اإللكترونية.
ب���دوره ،أك��د دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئيس الروسي في
وقت سابق أن احتمال تزويد كييف
باألسلحة لن ي��ؤدي إال إلى زعزعة
استقرار الوضع في أوكرانيا ،وشدد
على أن «روسيا االتحادية ،دولة
يهمها فعالً تسوية األزمة» ،معتبرا ً
أن «سائر الخطط األخ��رى كتشديد
العقوبات وتدابير العزل ،وإرسال
األسلحة وغير ذل��ك خ��ط��وات ذات
مفعول عكسي لألسف هدفه زعزعة
استقرار الوضع في أوكرانيا».

للخروج من األزمة ،كما دعوا مجلس األمن الدولي
إلى احترام إرادة الشعب اليمني وسيادته.
وكان مجلس األمن قد طالب األحد الماضي
جماعة أنصار الله باالنسحاب فورا ً ومن دون
شروط من المؤسسات الحكومية التي تسيطر
عليها واإلف���راج عن الرئيس عبدربه منصور
هادي وأعضاء حكومته ورفع اإلقامة الجبرية
عنهم.
كما ح� ّ
�ث ال��ق��رار ال��ص��ادر ع��ن مجلس األم��ن
بالعودة إلى المفاوضات التي يرعاها المبعوث
الخاص لألمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر.
وأش��ار أنصار الله في بيانهم إلى «ضرورة
تحري الدقة والموضوعية وعدم االستناد إلى
المصادر المضللة ،واالنجرار وراء قوى إقليمية
تسعى إلى إلغاء إرادة الشعب اليمني».
وق��ال بيان أنصار الله إن هناك «انتهاكا ً
للمواثيق الدولية التي تجرم التدخل في الشؤون
الداخلية ل��ل��دول ،ومحاولة التأثير في إرادة
الشعوب في التعبير عن خياراتها السياسية»،
مشيرين إلى دول الخليج المجاورة التي طالبت

مجلس األمن الدولي بتفعيل الفصل السابع من
ميثاق األمم المتحدة الستخدام القوة ضد أنصار
الله .وأضاف البيان أن «ما صدر عن الثورة من
إجراءات ال تستهدف األشقاء في مجلس التعاون
الخليجي ال في الحال وال في المستقبل».
يذكر أن مجلس التعاون الخليجي دعا السبت
الماضي األمم المتحدة إلى إصدار قرار بموجب
الفصل السابع لميثاق األمم المتحدة الذي يجيز
استخدام القوة في اليمن ،بعد سيطرة أنصار
الله على السلطة في العاصمة اليمنية.
وكانت جماعة أنصار الله قد أصدرت في
 6شباط ما يسمى بـ»اإلعالن الدستوري»،
بمشاركة وزيري الدفاع والداخلية اليمنيين،
وتضمن اإلع�ل�ان تفويض اللجان الثورية
ب��إدارة ش��ؤون ال��ب�لاد ،وح � ّل مجلس النواب
وتشكيل مجلس انتقالي م��ك��ون م��ن 551
ع��ض��واً ،إضافة إل��ى تشكيل مجلس رئاسي
مكون من خمسة أعضاء ،علما ً بأن الحوثيين
سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء في
أيلول .2014

مدارات
�إيران وال�صين :عالقة ت�شابك وت�شبيك
نيبال هنيدي
ت �ع � ّد ال �ع�لاق��ات اإلي��راي �ن��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة أح ��د أهم
ال �ع��وام��ل ال �م��ؤث��رة ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف��ي ت �ط��ورات
وتوازنات المنطقة والعالم.
وف��ي المؤتمر الصحافي ال��ذي ع�ق��ده وزي��را
ال �خ��ارج �ي��ة اإلي ��ران ��ي ج ��واد ظ��ري��ف م��ع نظيره
الصيني وانغ يي في طهران اليوم حول القضايا
الثنائية والعالمية إل��ى جانب القضية النووية،
أبدى ظريف اهتماما ً بالغا ً بالدور الصيني في هذا
المجال معتبرا ً أن الصين إحدى الدول الرئيسة
في مجموعة  ،1+5ومعربا ً عن أمله بالدور الذي
تلعبه بكين للتوصل إلى حل نووي.
وفي المقابل ،اعتبر وانغ يي أن المفاوضات
فرصة تاريخية للتوصل التفاق ،مشيرا ً إلى أن
التعاون االقتصادي بين إيران والصين تجاوز
الـ 51مليار دوالر.
وتكتسب العالقات بين البلدين أهمية خاصة،
ان �ط�لاق �ا ً م��ن اع �ت �ب��ارات ع ��دة ب� ��دءا ً م��ن األهمية
االق�ت�ص��ادي��ة وال ��دور المهم ل�ه��ذه ال�ع�لاق��ات في
م �ل �ف��ات ال��ش��رق األوس � ��ط ورب��م��ا ل �ي��س انتهاء
ب��ال�م�ل��ف ال �ن��ووي اإلي��ران��ي ال �ت��ي لعبت الصين
دورا ً مهما ً ف��ي كبح ج�م��اح االن��دف��اع األميركي
والغربي التصعيدي باتجاهها عبر العمل على
إق �ن��اع واش �ن �ط��ن بتبني اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة الطمأنة
حيال طهران ما يعني امتالك تكنولوجيا نووية
سلمية.
فقد أك��دت المتحدثة باسم الحكومة الصينية
خ��وا تشون إينغ ف��ي الثامن عشر م��ن حزيران
 ،2013أن الحوار هو السبيل الصحيح الوحيد
لحل ه��ذه القضية ،وأن الصين ما زال��ت تسعى
ل�ح��ل م��وض��وع إي� ��ران ال �ن��ووي س�ل�م�ي�ا ً ك�م��ا في
السابق.
وأش� ��ارت إل��ى ض ��رورة ح��ل م��وض��وع إي��ران
ال �ن��ووي ب�ص��ورة شاملة وق��ال��ت إن بكين تأمل
بالتزام إيران ومجموعة دول  1+5بالمفاوضات
وأن ت�ب��دأ ج��ول��ة ال�م�ف��اوض��ات ال�ج��دي��دة على أتم
السرعة.
وإعالن الصین على لسان هونغ لي المتحدث
ب��اس��م وزارة ال�خ��ارج�ی��ة الصینیة ف��ي معرض
ردها على نصب أجهزة الطرد المركزي الجدیدة
ف��ي منشأة نطنز أن م��ن ح��ق إی��ران االستخدام
السلمي للطاقة النوویة.
مؤكدا ً أن إیران من الدول الموقعة على اتفاق
حظر انتشار األسلحة ال�ن��ووی��ة ولها الحق في
االس �ت �خ��دام ال�س�ل�م��ي ل�ل�ط��اق��ة ال �ن��ووی��ة ،ولذلك
فإن طهران تؤدي مسؤولیاتها الدولیة في هذا
المجال.
وإذا كانت هناك تحديات عديدة أمام نجاح هذا
المسعى والذي يتصل باشتداد وطأة الضغوط
"اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة" واألم�ي��رك�ي��ة ع�ل��ى بكين لكبح
جماح الطموح النووي اإليراني ،فإن ذلك األخير
يصطدم بالتعويل على إمكان إجهاض الصين
ألي م�ش��روع ق��رار داخ��ل مجلس األم��ن الدولي
بتصعيد ال�ع�ق��وب��ات ض��د إي ��ران خ�لال المرحلة
المقبل اس�ت�ن��ادا ً إل��ي خبرة السلوك التصويتي
الصيني في هذا السياق.

ول��م تقتصر العالقات بين بما يخص الملف
النووي فللتعاون االقتصادي بين طهران وبكين
تاريخ طويل إذ تعد الصين الشريك االقتصادي
األكبر إليران ،ولعل ذلك يعود في جزء منه إلى
أن�ه��ا مستورد أس��اس��ي ل �م��وارد ال�ط��اق��ة ،كما أن
إيران منتج ضخم للطاقة ،وسوق كبير لتصريف
ال�م�ن�ت�ج��ات ال�ص�ي�ن�ي��ة ال�ل�ازم��ة إلدام� ��ة معدالت
التنمية المرتفعة التي تشكل األساس لنموذجها
االقتصادي الحالي ،ومن ثم يمكن القول إن النفط
يحتل مكانة مركزية في العالقات المتبادلية بين
الجانبين ،ويشكل قاطرتها األساسية.
المتحدث باسم وزارة النفط اإليرانية أعلن في
الثالث عشر من شهر كانون الثاني عام 2013
قيام إي��ران بإبرام مجموعة من العقود النفطية
الطويلة األج��ل م��ع الصين ،م��ؤك��دا ً ق��درة إيران
على تسويق نفطها.
وأفادت وكالة مهر لألنباء ،أن المتحدث باسم
وزارة النفط اإليرانية علي رضا نكزاد رهبر أكد
نجاح عملية تسويق النفط اإليراني ال سيما نفط
الخليج الفارسي.
وف��ي م��ا يتعلق ب�ت��أث��ر ال�ع�لاق��ات ب�ي��ن الصين
وإي ��ران بملفات المنطقة ق��ام مجلس الشوری
اإلس�ل�ام ��ي اإلي ��ران ��ي ف��ي ال� �س ��ادس م��ن تموز
ال�م��اض��ي ب��إب�لاغ تنفيذ ق��ان��ون يتضمن اتفاقا ً
ل �ل �ت �ع��اون ال �ث �ن��ائ��ي ب �ي��ن ال�ح�ك��وم�ت�ي��ن اإلي��ران �ي��ة
والصينية حول مكافحة الجرائم عبر الحدود بما
فيها ممارسات اإلرهاب الدولي.
ويتضمن القانون تعزيز التعاون الثنائي بين
البلدين في مجال تبادل المعلومات حول ذلك إلی
جانب تبادل المعلومات ح��ول قوانين مكافحة
الجرائم.
وق ��د س�ب��ق أن ت�ع�ه��د م�ن��غ ج �ي��ان ت�ش��و عضو
ال �م �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي ل�ل�ج�ن��ة ال �م��رك��زي��ة للحزب
الشيوعي الصيني في تموز  2013بدفع التعاون
ال�ث�ن��ائ��ي ب�ي��ن إي ��ران وب�ل�اده ف��ي م�ج��ال مكافحة
اإلرهاب والمخدرات.
وف ��ي م��ا ي�خ��ص ال �ت �ع��اون ال�ع�س�ك��ري نشرت
مؤسسة راند تقريرا ً بعنوان "الصين وإيران:
العالقات االقتصادية والسياسية والعسكرية"
ويستعرض التقرير التعاون العسكري كأحد
األبعاد المهمة في هذه العالقة ،إذ قدمت الصين
مساعدات عسكرية كبيرة إلي��ران ،كان لها دور
ُيعتد به في تحديث قدراتها العسكرية ،سواء في
ما يتعلق بالقدرات التقليدية أو بتطوير البرنامج
النووي.
وب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى ت�ح��دي��ث ال��ق��درات العسكرية
التقليدية ،قدمت الصين ف��ي كثير م��ن األحيان
ال �م �ب �ي �ع��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ط �ه��ران ب� �ص ��ورة غير
م�ب��اش��رة م��ن خ�لال ط��رف ث��ال��ث ع�ب��ر دول مثل
ك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة .ول ��م ي�ت��وق��ف األم ��ر ع�ن��د حد
تزويدها باألسلحة الصغيرة فحسب؛ بل زودتها
كذلك بالصواريخ البالستية وصواريخ كروز.
كل ما سبق يعكس حقيقة مفادها أن العالقات
بين البلدين قد انتقلت إل��ى مرحلة من التعاون
متعددة األوج��ه ،وربما األه��م من ذلك دور هذه
الشراكة في مواجهة ما يهدد المنطقة والعالم من
تحديات ومشاريع أميركية وغربية.

