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زيارة المعلم الهند...
ّ
مقدمات ودالالت
 محمد شريف الجيوسي
أكد نائب رئيس ال��وزراء العربي السوري ،وزير الخارجية
والمغتربين ول�ي��د المعلم ،م��ن العاصمة الهندية نيودلهي،
استعداد سورية لحضور اجتماعات الحوار السوري السوري
في جنيف ،أواخ��ر شهر كانون ثاني الحالي  ،2016وفق ما
هو مق ّرر ،ومبيّنا ً ضرورة أن تعرف الحكومة السورية أسماء
وفد المعارضة الذي ستحاوره في جنيف ،ألنّ وفدنا لن يذهب
إلى الحوار مع أشباح.
وأك��د المعلم ...أنّ المبعوث الخاص لألمين العام ستيفان
دي ميستورا كان مرتاحا ً لنتائج زيارته األخيرة إلى دمشق.
وأضاف مهندس الدبلوماسية السورية المعلم ـ الذي يمتاز
بالهدوء (الذي يفلق الخصم والعدو) ودقة المفردات وإيجازها
الشديد وقوة المقصود ووضوحه ،والقدرة على أن ال ُيستفز
عند توجيه سهامه النافذة بمنتهى الذكاء في قلب وعقل الخصم
ـ أن��ه سمع خ�لال ل�ق��اءات��ه ف��ي الهند دع�م�ا ً للحكومة السورية
والرئيس بشار األسد ،وأنّ الهند تلعب دورا ً فاعالً في مكافحة
اإلرهاب وفي مسار ح ّل األزمة في سورية.
ومعربا ً عن سعادته بنتائج المحادثات مع وزيرة الخارجية
الهندية سواراج ،واتفاق الجانبين على تعزيز العالقات بينهما
وتعميقها ف��ي م�ج��االت النفط وال �غ��از وال�ك�ه��رب��اء والصناعة
وال��زراع��ة وال�ت�ع��اون الفني واألك��ادي�م��ي ،وح � ّل العقبات التي
ت�ح��ول دون ذل��ك وع�ق��د اج�ت�م��اع للجنة المشتركة السورية
الهندية قريباً.
وأشار المعلم إلى معاناة الهند من اإلرهاب التكفيري وبقلقها
من انتشار اإلره��اب ،وما أبدته وزي��رة الخارجية الهندية من
دعم لسورية ،مبيّنا ً استعداد بالده للتعاون األمني مع الهند،
لحماية أمني البلدين واالستقرار العالمي.
وأوضح المعلم أنّ السعودية وتركيا تواصالن سياسة عدم
احترام قرارات مجلس األمن ذات الصلة وبمواصلتهما تقديم
الدعم لإلرهابيين ،مبيّنا ً أنّ الجزء األكبر من األزم��ة ينتهي
باحترام تركيا والسعودية وبقية داعمي اإلره��اب لقرارات
مجلس األمن ذات الصلة.
م �ش �دّدا ً على أنّ للشعب ال �س��وري وح��ده ال�ح��ق ف��ي تقرير
مستقبله ول��ن تسمح س��وري��ة لإلرهابيين ال��ذي��ن فشلوا في
تحقيق أهدافهم بالقوة؛ أن يحققوها بالمحادثات السياسية.
وج� �دّدت س ��واراج ترحيبها بالتنسيق ال �س��وري الروسي
ف��ي محاربته ،ودعمها للجهود ال�س��وري��ة ف��ي م�س��اري الحل
السياسي ومحاربة اإلرهاب معاً .
وشملت محادثات المعلم «الهندية» التباحث مع مستشار
األمن القومي اجيت دوفال ،حول ذات األمور.
وم��ن ال��واض��ح أنّ إص��رار الحكومة السورية ،على معرفة
أسماء وف��د المعارضة ،لم ي��أت من ف��راغ ،فاجتماع الرياض
اختار وفدا ً من حوالى  26شخصا ً ما لبث أن ارتفع عدده الى
 ،34السترضاء إرهابيي م��ا يسمى جيش اإلس�لام وحركة
أح��رار الشام اإلرهابيتين ،ثم أعلن الحقا ً عن وف��د آخ��ر لقي
رف�ض�ا ً م��ن ال��ذي��ن ظ�ن��وا أنفسهم ف��ي المقدمة ،أم�ث��ال ميشيل
كيلو وجورج صبرا وبرهان غليون وعبدالباسط سيدا وأحمد
معاذ الخطيب وأحمد الجربا وأسماء أخرى ،كانت متبناة من
عواصم طامعة بسورية ،وتخلت عنهم.
وم��ن هنا تأتي تصريحات الخائب (ال�ف��ار) ري��اض حجاب،
العرمرمية ،ب��أن التاريخ ل��ن يغفر للرئيس األميركي أوباما
وإلدارت��ه خذالنه لما وصفه سفاه ًة (الثورة السورية) حيث
سخر أوباما من هذه المعارضة التي يقود وفدها الفار رياض
ح �ج��اب ،و ُي�م�ث�ل�ه��ا أش �خ��اص ه��م (أط �ب��اء أس �ن��ان وم��زارع��ون
وأكاديميون).
وتأتي زي��ارة المعلم ،للهند بعد زيارتين قام بهما لروسيا
والصين الشهر الماضي ،واستباقا ً لزيارة سيقوم بها الرئيس
الهندي ووزي��رة خارجيته للمنطقة ،كذلك استباقا ً لحوارات
جنيف السورية السورية ،وتعزيزا ً لموقف دول البريكس من
سورية ،وفي آن تعزيز عالقات سورية مع دولة كبيرة كالهند
ال�ت��ي ينتشر اإلره ��اب على حوافيها ،ويمكن أن ي�ه��دد أمنها
القومي واستقاللية قرارها السياسي واالقتصادي المزدهر.
وتدل الزيارة على فشل الغرب (وأتباعه) بقيادة أميركا في
التحكم بمسارات السياسة سواء في منطقة الشرق األوسط
أوالعالم ...وانتقاله على نحو مختلف من الهيمنة والسياسات
ال�ع��دوان�ي��ة وال�ف�ت��ن وش�� ّن ال �ح��روب ،إل��ى ال�ت�ع��اون والتنسيق
والتشاور والمصالح المشتركة مع القوى العالمية الجديدة
وهو ما مثلته محادثات المعلم الناجحة في الهند.
وقد ساهم صمود سورية على مدى سنوات الحرب الدولية
عليها ،في خلق معادالت ومحاور ومفاهيم جديدة ،وليس فقط
إفشال المشاريع األميركية في المنطقة ،رغم كل ما أحدثته
الحرب عليها من دمار في البنى التحتية وضحايا ،إال أن ذلك
ورفض للتعصب
عزز وك ّرس في المقابل العلمانية كنهج حياة
ٍ
والفكر التكفيري والوهابية واإلخونية والمذهبية والطائفية،
ما يحصن المجتمع السوري والمجتمعات المثيلة من أمراض
التشدد غير الوطنية والممارسات اإلرهابية الشبيهة ،وبما
قدّم لآلخرين من دروس دموية معاشة مكلفة.
لقد قاد فشل الغرب في تحقيق مخططه اإلجرامي في سورية
والعراق واليمن ومصر وليبيا والجزائر وتونس ...رغم كل
الخسائر التي تكبدتها األمة؛ إلى خلق معادالت جديدة إقليمية
ودول �ي��ة ،جعلت ال�غ��رب مضطراً ،وعبر م �ن��اورات م��ن التمنع
والتحوير والمماطلة الى العمل المشوب باألكاذيب لحفظ ماء
الوجه بأقل الخسائر التي أصبحت أمرا ً واقعاً ،ضد العصابات
اإلرهابية التي لطالما خلقها الغرب ومن يليه وم ّولها ودربها
وسلحها ودعمها بكل أشكال الدعم.
وم��ن ال �م �ع��ادالت ال �ج��دي��دة ،اض �ط��رار ال �غ��رب ع�ق��د االتفاق
ال �ن��ووي م��ع إي ��ران ،وتكريس مجموعات دول�ي��ة ص��اع��دة من
بينها مجموعة دول البريكس ،ودول أميركا الالتينية ،فيما
يعيش الغرب أزمات اقتصادية مستفحلة وتتجه دول فيه إلى
االنقسام (بريطانيا ـ فرنسا ـ اسبانيا ـ البرتعال) وتسود فيه
حكومات بالية فاسدة ،ويعيش الكيان الصهيوني الذي زرعه
الغرب في الجسد العربي ،هزائم متكررة وأس��وأ حاالته منذ
نشوئه.
وب��ات��ت ال�ك�ي��ان��ات العربية ال�م��وال�ي��ة ل�ل�غ��رب ،تعيش أزم��ات
وورط��ات وضعت نفسها فيها باختيار العاجز عن مواجهة
ال�ض�غ��وط والتبعية ،وق�ص��ر النظر ح��د ال�ع�م��ى ،وم��ا تنطوي
عليه من تخلف بنيوي ،فأصبح مستحيالً خالصها من دون
تعرضها لإلرهاب ،وانقضاض جماعات مضطهدة فيها عليها.
بكلمات :تعيش المنطقة العربية مرحلة والدة جديدة ...في
أعقاب سنوات الربيع األميركي المخلق قسرا ً من حملٍ
سفاح
ٍ
ش��ارك فيه غ��رب دم��وي ،طامع دوم �ا ً لما بين ي��دي اآلخ��ر من
خيرات وم��زاي��ا ،ساعدته في ه��ذا الحمل القذر رجعية عربية
وتركية وجماعات مذهبية متطرفة وهابية تكفيرية وإخونية
وبعض (يسارية) عميلة غبية ...وال بد أن ال��والدة ستنظف
الجسد والعقل العربي مما لصق به من بثور وأمراض ودمامل
وسرطانات وممارسات غير حضارية.
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ن�صر �إيران ...وتقهقر قوى الظالم
 سناء أسعد
على معابر الحدود الدولية كافة فتحت آف��اق جديدة ،بعيدة
ال�م��دى ،متعددة االحتماالت وال�خ�ي��ارات متأرجحة النتائج...
تغيرات وتقلبات مناخية ف��ي األج ��واء السياسية والعسكرية
والدولية.
أج ��واء مليئة بضبابيات التوتر والقلق وال�م�خ��اوف وعدم
ال �ت��وازن أم��ام رزم��ة ال�ح�ل��ول ال�ت��ي ص��ارت استحقاقات نصر
متأرجحة على أكثر من ضفة .لكل نصر طريق مختلف عن اآلخر
رغم جوهرية النصر المتمثلة بمجموعة القوى المتعاونة في
حربها ضد اإلرهاب ،سواء أكانت روسيا أو سورية أو إيران أو
حزب الله.
بعد رحلة صبر طويلة ،وبعد رحلة ه��دوء دبلوماسي ذكي
المضي بها رغم ك ّل العقبات والعرقالت
لم تتوقف إي��ران عن
ّ
واأللغام التي وضعت أمامها لقطع الطريق عليها.
رحلة طويلة وإيران تسطر وترمي حماقات آل سعود المتتالية
وراء ظهر الدبلوماسية وال �ت��أن��ي ...حتى ال ينجح الحمقى
باستفزاز العقالء الحكماء.
إيران أذكى بكثير من أن تقع في الفخوخ األميركية والشباك
«اإلسرائيلية» التي لم تتوقف السعودية منتهزة ك� ّل فرصة،
مستبيحة كل ظرف لرميها في كل مكان يمكن أن يضعف إيران
ويستفزها ويخرجها عن طورها ...من حادثة منى الى الحرب
ضد اليمن ،وصوالً إلى إعدام الشيخ نمر النمر وقطع العالقات
الدبلوماسية وقصف السفارة اإليرانية في صنعاء.
والهدف واح��د يتمحور ح��ول ع��دم صيرورة االتفاق ِبشأن
الملف النووي ودخوله حيّز التنفيذ.
ولكن هذا ال يعني أنّ إيران ضعيفة وغير قادرة على الر ّد أو أنها
ال تستطيع ذلك ،كما ال يعني أنّ دبلوماسية إيران ستبقى صامتة

كوالي�س
خفايا

أمام حماقات آل سعود ولن تكون هناك تصفية حسابات...
فمملكة الرمال ما كانت يوما ًتهدّد إمبراطورية إيران العظيمة...
أمر المقارنة بينهما بحد ذاته ال تجب إثارته ،وال يمكن وصف
ما حدث إال أنه مجموعة من المحاوالت الصهيو ـ أميركية لقلب
موازين القوى بما يخدم المشروع «اإلسرائيلي» في المنطقة،
وخصوصا ً في ما يتعلق بساحات الميدان السوري.
إيران انتصرت ...واالتفاق النووي دخل حيّز التنفيذ ،والدول
الغربية ف��ي ح��ال��ة ت��أه��ب واس �ت �ع��داد ك��ام��ل لتوقيع الشراكات
االقتصادية بينها وبين إيران.
تنفيذ هذا االتفاق أحدث إرباكا ً كبيرا ً لك ّل من السعودية وتركيا
و»إسرائيل» ،ويص ّح القول أيضا ً إنّ أميركا لم تكن راضية عن هذا
االتفاق ،وحاولت جاهدة أن ال يتحقق ولكنه تحقق ليس من كرم
وشهامة وعدل الواليات المتحدة ...وإنما الحنكة الدبلوماسية
اإليرانية بجميع إبعادها...
إيران من دون ك ّل هذه المليارات ،وهذا الموازنة االقتصادية
الهائلة ،ومن دون ك ّل هذه الشراكات واالتفاقيات تشكل خطرا ً
على األمن «اإلسرائيلي» ...فكيف بعد تنفيذ االتفاق النووي؟
هذا النصر الدبلوماسي اإليراني ،يقابله نصر ميداني داخل
األراضي السورية ،حيث بدأ الجسد اإلرهابي ينهار أمام عزيمة
أبطال الجيش العربي السوري.
بالرغم من ك ّل اإلمدادات اإلرهابية اللوجستية والعسكرية التي
بأي من المقاييس.
ال يمكن أن تتجدول بأرقام معينة أو تقاس ّ
ه��ذه الحملة اإلره��اب�ي��ة المتكالبة ستدخل قريبا ً موسوعة
«غينيس» بتحطيمها األرقام القياسية بك ّل ما تض ّمنته واستلزمته
من أسلحة في حربها ض ّد الدولة السورية.
ستدخل موسوعة «غينيس» بفشلها الذريع وهزيمتها رغم
كل ما تلقته من دعم مفتوح على أبواب الجبهات كافة ...إلسقاط
الدولة السورية وإسقاط شرعية الرئيس األسد ،وإسقاط الوجود
النضالي للمقاومة في المنطقة.
معادلة محسومة بنتائج النصر الحتمية ،تقابلها معادلة

الخسارة المتمثلة بسلسلة الهزائم النكراء المتتالية لك ّل من
السعودية وتركيا،
السعودية فشلت بمنهجيتها اإلره��اب�ي��ة الوهابية الحاقدة
المتبعة ض ّد إيران وحزب الله وسورية .وفي حربها ض ّد اليمن
التي استنفذت ك ّل وحشية نظام آل سعود وفظاعته وجنونه،
حتى وصل به األمر الى ح ّد استخدام القنابل االنشطارية.
ويتكلم آل سعود عن محاربة االرهاب ،ويسمحون ألنفسهم
والتهجم على القوى المقاومة وبث السموم
بتصنيف اإلرهاب،
ّ
والتفرقة في المنطقة.
سياسة آل سعود لم تعد ُتحتمل ،وأمام هذا الصمت الدولي
المتعايش مع النقيض السياسي المبتذل المثير للشفقة والذي
يمارسه آل سعود وبشكل علني وسط ما يجري ويحدث.
هذا اإلرب��اك السعودي ال يق ّل شأنا ً عن اإلرب��اك الذي يعيشه
أردوغ� ��ان ف��ي سياسته ال�ح�م�ق��اء المتبعة داخ �ل �ي �ا ً وخارجياً.
والتي ستكون طريقا ً حتميا ً لنهاية حكمه وحقبته االستبدادية
وعنجهيته المتمثلة بالغباء المطلق ال��ذي يسيطر على عقليته
االستعمارية وتصرفاته المته ّورة الجهنمية .أردوغان يخوض
حربا ً مفتوحة على جبهات متعددة ،سواء أكانت حربه ض ّد حزب
العمال الكردستاني وقتله لألبرياء هناك وعدد الضحايا يزداد
متعصبة متزمتة.
ك ّل يوم ،تلك الحرب المتمثلة بأحقاد إخوانية
ّ
وحربه ض ّد العراق وسورية المتمثلة بأطماع استعمارية نفطية،
تلك األطماع التي قادته للجنون فوجد نفسه في مأزق حرج وفي
موضع مواجهة مع الدولة الروسية.
سيعلن أردوغان يوما ً ما إفالسه ،كما ستعلن السعودية ذلك
وستعلن أميركا إفالسها.
إي ��ران ان�ت�ص��رت ،وروس �ي��ا ان�ت�ص��رت ،وح ��زب ال�ل��ه انتصر
وسينتصر .وستنتصر سورية على اإلرهاب بقيادة بشار األسد
ال��ذي سيبقى دون احتماالت أو خيارات معلقة القائد الشرعي
لسورية ،وستتح ّول ساحات الميدان من الدفاع ال��ى الهجوم
ومن ثم الى تصفية الحسابات.

توقعت مصادر
عسكرية متابعة للوضع
في سورية أن تبدأ معركة
دير الزور مبكرا ً بعد
مجزرة «داعش» األخيرة،
وأن تتصاعد فرص
تحرير تدمر كمدخل
لالقتراب من دير الزور
وفك الحصار عنها بما
يتيح حصار الجماعات
التابعة لـ«داعش» بين
األنبار ودير الزور على
منطقة القائم الحدودية
بين سورية والعراق
وتطهيرها ،لتبقى المعركة
الفاصلة بعد تحرير
كامل محافظة حلب في
الرقة وصوالً إلى منطقة
البوكمال على الحدود
مع العراق بالتزامن مع
معركة الموصل.

الم�صارف الإيرانية تعود لالرتباط بالـ«�سويفت» خالل � 10أيام و ال�سوق الأميركية تفتح �أمام طهران

روحاني :االتفاق النووي �صفحة ذهبية في التاريخ الإيراني
وص��ف الرئيس اإلي��ران��ي حسن روحاني
االتفاق باللحظة التاريخية التي تتحقق فيها
إرداة الشعب االيراني ،مؤكدا ً أن بالده مدّت
يد الصداقة إلى العالم وب��دأت فصالً جديدا ً
من العالقات معه وهي لديها جاهزية كاملة
للدفاع عن كيانها.
وقال روحاني أمس في كلمة خالل تقديمه
ميزانية الحكومة في البرلمان االيراني« :أالّ
خاسر في االتفاق النووي ،معتبرا ً أن العالم
كلّه سعيد باالتفاق باستثناء الصهاينة
والمتشددين في أميركا ومن يزرعون الفرقة
في األمة اإلسالمية» ،ودعا الى االستفادة من
الظروف الجديدة التي أوجدها هذا االتفاق
بهدف تحقيق النمو إليران واألمن واالستقرار
للمنطقة.
وأضاف« :لقد تم إلغاء العقوبات المفروضة
على إيران وإحقاق حقوقها النووية» واليوم
تبدأ مرحلة عبور العقوبات ال��ى التطوير
وهذا بحاجة للعمل واإلبداع واالستثمارات»،
مؤكدا ً أن بالده «تجاوزت منعطفا ً خطيرا ً في
اقتصادها وسياستها االقتصادية ستبقى
االقتصاد المقاوم» ،موضحا ً أن لدى إيران
«جهوزية كاملة للدفاع عن كيانها وهي تحمل
رسالة السالم واالستقرار واالم��ن للمنطقة
والعالم».
وأش���ار الرئيس اإلي��ران��ي إل��ى أن ب�لاده
نجحت ف��ي خ��وض م��ف��اوض��ات احترافية
وصعبة مع العالم ،معتبرا ً بأن تنفيذ خطة
العمل المشتركة لالتفاق النووي ال يعود
بالضرر على أية دولة ،مشددا ً على أن بالده
ال تشكل تهديدا ً ألي حكومة وشعب ،بل إنها
حاملة لرسالة سالم واستقرار في المنطقة
والعالم.
في غضون ذلك ،أعلنت واشنطن رفع الحظر
المفروض على تصدير الطائرات المدنية إلى
إي��ران وفتح السوق األميركية أمام السجاد
والفستق والكافيار اآلتي من إيران.
كما أشارت وزارة المالية األميركية إلى أن
رفع العقوبات عن إيران ،ال تعني أنه سيصبح
بإمكان الشركات األميركية المتاجرة بحرية
تامة مع إي��ران ،بل ستبقى خاضعة لبعض
القيود اإلج��رائ��ي��ة ،فيما استثنت قطاعات
معينة تستطيع الشركات األميركية ممارسة
العمل فيها مع إي��ران بال قيود ،بما يحرر
بيع الطائرات المدنية وقطع الغيار لتلبية
متطلبات أسطول الطائرات المدنية اإليراني
المتقادم ،شريطة الحصول على ترخيص
وزارة المالية األميركية.
وشددت الوزارة في بيان صادر عنها بهذا

الصدد على ض��رورة اقتصار بيع الطائرات
التي ال يمكن استخدامها في النقل العسكري،
أو أي نشاط محظور بموجب االتفاق النووي.
وأصبح بوسع المنتجين اإليرانيين بموجب
االنفراج الجزئي في العالقات االقتصادية بين
واشنطن وطهران ،الوصول ببضائعهم إلى
السوق األميركية التي صارت مفتوحة أمام
السجاد اإليراني وأغطية األرضيات والجدران
والمواد الغذائية اإليرانية ،بما فيها الكافيار
والفستق.
وبين أهم النقاط التي يلمسها المراقبون
كذلك في رفع العقوبات االقتصادية األميركية
ال��ج��زئ��ي ،إت��اح��ة التعامل ال��ت��ج��اري بين
الشركات األميركية التي مقرها في الخارج
ونظيراتها اإليرانية.
وكان مسؤول أميركي قد كشف في وقت
سابق أن إي��ران ستتمكن من استعادة أكثر
من  50مليار دوالر من أص��ول وأم���وال في
الخارج ،وذلك بموجب بدء المجتمع الدولي
الرفع التدريجي عن العقوبات االقتصادية
بعد دخول االتفاق النووي حيز التنفيذ.
ونقلت «رويترز» عن المسؤول ،الذي لم
تكشف عن هويته ،إنه سيكون بوسع إيران
الحصول على األم��وال المجمدة في الخارج

والتي يقال إن حجمها  100مليار دوالر.
وفي السياق ،أعلن ولي الله سيف محافظ
البنك المركزي اإليراني ،االف��راج عن 32.6
مليار دوالر من االرصدة المجمدة مع دخول
االت��ف��اق ال��ن��ووي حيز التنفيذ ،موضحا ً أن
 28.1مليار دوالر من األرصدة المفرج عنها
تتعلق بالبنك المركزي في مقابل  4.5مليار
دوالر للحكومة.
وأش��ار المسؤول اإلي��ران��ي ال��ى أن��ه وبعد
التوصل التفاق جنيف النووي تم االف��راج
عن  700مليون دوالر شهريا ً من األرص��دة
المجمدة بحسب االت��ف��اق ،استخدمت في
تغطية استيراد السلع االساسية.
وبيّن سيف بأنه وبدخول االتفاق النووي
حيز التنفيذ وإلغاء إج��راءات الحظر ،ترفع
جميع القيود عن موارد النقد االجنبي للبالد
وباإلمكان اإلف��ادة منها مشيرا ً الى أن البنك
المركزي سيوظف هذه الموارد في استقرار
س��وق النقد األجنبي وإي��ج��اد ف��رص العمل
وتنمية الصادرات.
وأكد أن جميع البنوك التي كان قد حظر
عليها االرتباط بشبكة «سويفت» العالمية
للتحويالت المالية ،ستستأنف ارتباطها بهذا
الشبكة .الفتا ً إلى أن البنك المركزي وجميع

بكين ِّ
تحذر تايوان وتدعو المجتمع الدولي
�إلى االلتزام بمبد�أ «ال�صين الواحدة»
دعت الصين ،أمس ،المجتمع الدولى
ال��ى مواصلة االل��ت��زام بمبدأ «الصين
ال��واح��دة» وذل��ك في تعليق لها على
نتيجة االنتخابات في تايوان والتي
ف��ازت بها تساى إينغ وي��ن ،زعيمة
المعارضة فى ت��اي��وان ،ف��وزا ً ساحقا ً
لتحل بذلك محل ح��زب الكومنتانغ
الحاكم ال��ذي يتبع منذ نحو العشر
سنوات سياسة تقارب مع بكين برعاية
الرئيس الحالي ما يينغ جيو.
وق��ال المتحدث بإسم الخارجية
الصينية هونج لي فى بيان صحافي،
إن ب�لاده تأمل أن يحترم المجتمع
ال��دول��ى سياسة «الصين ال��واح��دة»
ويعارض استقالل تايوان بكل شكل
من األشكال ويساند التطور السلمى
للعالقات عبر المضيق ،وذلك من خالل
أخذ إجراءات ملموسة .وأشار ردا ً على
ال��ت��س��اؤالت ح��ول ال��ت��وق��ع��ات بشأن
وضع العالقات في ما يخص تايوان
مستقبالً ،أن كبار المسؤولين من مكتب
عمل تايوان للحزب الشيوعي الصيني
الحاكم ومكتب شؤون تايوان التابع
لمجلس ال��دول��ة الصينى (مجلس
الوزراء) قد قاموا بالفعل بإصدار بيان
بشأن نتائج االنتخابات فى تايوان.

وقال هونغ ،إن مسألة تايوان تتعلق
بالشئون الداخلية للصين ،وأضاف أنه
توجد فقط «صين واح��دة» في العالم
وكل من البر الرئيسي الصيني وتايوان
ينتميان إلى تلك «الصين الواحدة»،
مشيرا ً إلى أن سيادة الصين ووحدة
أراضيها ال تحتمل القسمة ،مؤكدا ً أن
نتيجة االنتخابات على قيادة تايوان
ال تغير من الحقائق األساسية أو من
إجماع المجتمع الدولي.
وأضاف المتحدث الصيني أن مبدأ
«الصين ال��واح��دة» يتعارض تماما ً

م��ع م��ا يقال ع��ن «اس��ت��ق�لال ت��اي��وان»
و»صينيتين» و»صين واحدة وتايوان
واح���دة» ،موضحا ً أن موقف الصين
ثابت ول��م يتغير ول��ن يتغير بغض
النظر عما يحدث في تايوان.
ك��م��ا أك���د أن���ه بالنسبة للقضايا
الرئيسية مثل حماية السيادة الوطنية
وال��س�لام��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة ،ف���إن موقف
الحكومة الصينية ثابت ال يتزعزع
كالصخر ،مشددا ً على أن الصين لن
تتسامح أبدا ً تجاه أي نشاط انفصالي
يتعلق باستقالل تايوان.

البنوك ستقدم خدمة «سويفت» بعد أسبوع
أو  10أيام من رفع الحظر.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ت��وق��ع م��ح��اف��ظ البنك
المركزي ،أن يسجل االقتصاد االيراني نموا ً
يتجاوز  5في المئة في السنة المالية المقبلة
( تبدأ  21آذار  )2016وأن هذا األفق اإليجابي
سيتواصل الى  8في المئة بحسب التوقعات.
الى ذلك ،أعلنت وزارة الخارجية الروسية،
أن التطبيق ال��ن��اج��ح لخطة ع��م��ل إي���ران
والسداسية م��ن شأنه أن يساهم بضمان
األمن في الشرق األوسط ،وقالت إن «التطبيق
الناجح لخطة عمل (إيران والسداسية) من
شأنه أن يعزز نظام منع االنتشار النووي
وحل العديد من المشاكل الدولية المعقدة،
كما ستساعد على تعزيز األم���ن ال��دول��ي
واإلقليمي ،بالدرجة األولى في الشرق األوسط
والخليج».
كما أعربت الخارجية الروسية عن أمل
موسكو في أن تتمسك كل من إيران ومجموعة
« »1+5بجميع التزاماتها بموجب خطة العمل
المشتركة ،مشيرة إلى أن روسيا لعبت دورا ً
محوريا ً في تهيئة الظروف المواتية للبدء
في تنفيذ خطة العمل ،وأوضحت أن التعاون
الوثيق بين الوكالة الذرية الروسية «روس

المخابرات الألمانية
تج�س�ست على
مكالمات هاتفية
بين رو�سيا وفنلندا
تنصتت المخابرات األلمانية
ف��ي إط���ار عملية مشتركة مع
وكالة األم��ن القومي األميركية
سنة  2000على المكالمات
ال��دول��ي��ة وات��ص��االت اإلنترنت
لفنلندا م��ع أك��ث��ر م��ن  30بلدا ً
أوروب���ي���اً ،م��ن بينها روس��ي��ا،
بحسب ما أفادت محطة الراديو
« »Yleنقالً ع��ن وث��ائ��ق سرية
للمخابرات األلمانية.
وسميت العملية المشتركة
للمخابرات األلمانية ووكالة
األم�����ن ال���ق���وم���ي األم��ي��رك��ي��ة
« »Eikonalوتواصلت حتى
سنة .2008
وقد وصلت نسخة من قوائم
خ��ط��وط االت���ص���االت ال��ت��ي تم
التجسس عليها إلى يد البرلماني
النمساوي بيتر بيلز .وي��رى
بيلز أن القائمة التي وضعتها
المخابرات األميركية واأللمانية
تضم  256خ��ط ات��ص��ال دوليا ً
لفنلندا ولـ 31دولة أوروبية ،من
بينها فرنسا والدنمارك وبولونيا
وسويسرا ،باإلضافة إل��ى 11
خط اتصال بين روسيا وفنلندا.

آتوم» والمنظمة اإليرانية للطاقة الذرية أثمرت
في نقل جميع كميات اليورانيوم المخصب
إلى خارج األراضي اإليرانية ،كما نصت عليه
الخطة ،وكان ذلك أحد الشروط األهم.
من جانبه ،وصف رئيس لجنة العالقات
الدولية في مجلس الدوما الروسي ،ألكسي
بوشكوف رفع العقوبات عن طهران بالخطوة
الصحيحة الوحيدة للسياسة الخارجية
للرئيس األميركي باراك أوباما ،مشيرا ً إلى أنه
لوال مشاركة روسيا لما حدث ذلك.
وكتب بشكوف ،تغريده على صفحته
على «تويتر» « ،االتفاق بشأن إي��ران ،ورفع
العقوبات عنها…تقريبا ً الخطوة الصحيحة
الوحيدة للسياسة الخارجية ألوب��ام��ا في
واليته الثانية ،وما كان لهذا أن يحدث لوال
مشاركة روسيا».
ورحبت بريطانيا باالتفاق ال��دول��ي مع
إيران ،وقال وزير الخارجية فيليب هاموند إن
االتفاق مع إيران استغرق سنوات من الصبر
والدبلوماسية المثابرة والعمل الفني الصعب
وأسفر عن تقليص البرنامج النووي اإليراني
بشكل كبير.
وأضاف« :االتفاق النووي مع إيران والذي
لعبت فيه بريطانيا دورا ً رئيسيا ً يجعل
الشرق األوس��ط والعالم ككل مكانا ً آمناً»،
وت��اب��ع« :أتعشم أن يستغل قطاع األعمال
البريطاني الفرص المتاحة له من خالل الرفع
التدريجي للعقوبات عن إيران .المستقبل مهم
مثل الحدث البارز الذي توصلنا إليه اليوم».
جاء ذلك في وقت أكد رئيس وزراء كيان
العدو «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو ،أن
إيران لم تتخل عن طموحاتها بامتالك أسلحة
نووية ،رغم توقيعها على االتفاق النووي مع
مجموعة الدول الست.
نتنياهو أضاف في تصريح صحافي ،إن
«إسرائيل» ستواصل متابعة تطبيق االتفاق
النووي اإليراني ،وستحذر من أي خرق له،
مضيفا ً أن��ه حتى بعد توقيع ط��ه��ران على
االتفاق النووي ،فإن األخيرة لم تتخل عن
طموحاتها المتالك األسلحة النووية ،وهي
مستمرة بالعمل على زعزعة االستقرار في
الشرق األوسط ،بحسب كالمه.
ودع��ا نتنياهو ،ال��دول الكبرى والوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،إلى مواصلة مراقبة
األنشطة التي تقوم بها إي��ران في منشآتها
النووية ،وف��ي مواقع أخ��رى ،عن كثب ،من
أجل التأكد من أنها ال تواصل تطوير األسلحة
النووية في الخفاء.

كوريا ال�شمالية تدعو الواليات
المتحدة �إلى معاهدة �سالم م�شروطة
أعربت كوريا الشمالية استعدادها إنهاء برنامجها للتجارب النووية مقابل
توقف المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها الواليات المتحدة وكوريا
الجنوبية.
ودع��ت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ إل��ى إب��رام معاهدة س�لام مع
الواليات المتحدة وإل��ى وقف المناورات العسكرية األميركية مع كوريا
الجنوبية إلنهاء تجاربها النووية ،وقالت« :ال تزال كل مقترحات الحفاظ على
السالم واالستقرار في شبه الجزيرة وشمال شرق آسيا قائمة بما في ذلك
وقف تجاربنا النووية وإبرام معاهدة سالم مقابل وقف الواليات المتحدة
للمناورات العسكرية المشتركة».
من جهة أخ��رى ،ص��رح نائب وزي��ر الخارجية االميركي توني بلينكن،
في مؤتمر صحافي بطوكيو ،أن على كوريا الشمالية بذل المزيد من الجهد
إلظهار أنها جادة في الحد من البرنامج النووي إذا ما أرادت الدخول في
محادثات.
وكانت الخارجية األميركية أك��دت أنها ما زال��ت منفتحة على الحوار
م��ع ك��وري��ا الشمالية لكن ال��ع��بء يبقى على ك��وري��ا الشمالية التخاذ
إج����راءات ملموسة ت��ج��اه ن��زع ال��س�لاح ال��ن��ووي والتخلي ع��ن األع��م��ال
االستفزازية.
وفي السياق ،صرح المتحدث باسم الخارجية األميركية جون كيربي ردا ً
حول ما إذا كانت الواليات المتحدة ستدرس وقف المناورات المشتركة ،قال
إن بالده لديها التزامات بموجب تحالفها مع كوريا الجنوبية ،مضيفا ً أن
واشنطن ستواصل التأكد من أن التحالف مستعد بكل شكل للتحرك للدفاع
عن شعب كوريا الجنوبية وأمن شبه الجزيرة.
يذكر أن المحادثات الثنائية التي جرت السبت في العاصمة اليابانية
طوكيو بين نائب وزير الخارجية األميركي ،توني بلينكن ،ونظيره الكوري
الجنوبي ،ليم سونغ نام ،تمخضت عن االتفاق على ضرورة فرض عقوبات
قوية وشاملة ضد كوريا الشمالية ،كما تعمل الواليات المتحدة على إصدار
قرار من مجلس األمن يحظر إجراء تجارب نووية بشكل تام.

