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عربيات  /دوليات

�أنقرة ووا�شنطن
تن�سقان بعد ردم الخالفات
ّ
 د .هدى رزق
ت�ع�ت�ب��ر ت��رك�ي��ا ان �ه��ا ق��د وف ��ت ب��وع��ده��ا ل�لات �ح��اد االوروب� ��ي
وخ ّفضت عدد الالجئين السوريين غير الشرعيين الى اوروبا،
عمالً باالتفاق مع المستشارة االلمانية انجيال ميركل ،وهي
تعمل على انجاز المواصفات التي طلبها االتحاد االوروبي من
اجل السماح لالتراك بالدخول الى بلدانه من دون تأشيرة.
ترى رئاسة الحكومة التركية انها ستتمكن من إنجاز هذه
اي  4أيار ،أمال بأن
المواصفات ـ الشروط في المدة المحددةّ ،
يعزز هذا األمر الثقة بين الطرفين .وجاء تأكيد ك ّل من الرئيس
أردوغ ��ان ورئ�ي��س وزرائ ��ه احمد داوود اوغ�ل��و على علمانية
ال��دول��ة ك��ر ّد على تصريح رئيس البرلمان التركي اسماعيل
كهرمان ـ وهو من حزب العدالة والتنمية الحاكم ـ الذي دعا الى
«أسلمة الدستور التركي» بما يطمئن شكوك االتحاد االوروبي
حول المنحى االسالمي االيديولوجي لحكام تركيا.
تشجع الواليات المتحدة كلاّ من تركيا واالتحاد االوروبي
على بناء الثقة ،كما أنها عملت وما زالت على تشجيع المحادثات
التركية «اإلسرائيلية» والتطبيع بين البلدين ،فأردوغان ص ّرح
أثناء زي��ارت��ه كرواتيا انّ حالة الحظر المفروضة على قطاع
غزة قد ُت َح ُّل حيث سيت ّم إرساء محطة عائمة لتوليد الكهرباء
وه��ي تركية ـ ألمانية ف��ي ميناء اش��دود «االس��رائ�ي�ل��ي» إلمداد
غ��زة بالكهرباء .يبدو ان ه��ذا أقصى م��ا توصل اليه االتفاق
مع «االسرائيليين» بشأن تخفيف الحصار عن القطاع الذي
تشترطه تركيا من أجل إعادة العالقة مع «إسرائيل» ،فيما بدأت
تثمر جهود جو بايدن من أجل دفع العالقات القبرصية التركية
قدماً ،حيث تراهن جميع االطراف على إعادة توحيد الجزيرة
وال��خ��روج م��ن ال �م �ح��ادث��ات ال �ج��اري��ة ب��رع��اي��ة األم ��م المتحدة
بنتائج مريحة لك ّل االط��راف .فإذا ت ّم االتفاق سيكون إنجازا ً
في السالم واالستقرار والتجارة في شرق البحر المتوسط
ل�ل�ف��رق��اء ،ال سيما إذا م��ا ن�ظ��رن��ا لمسألة ح�ق��ول ال �غ��از قبالة
السواحل القبرصية و»االسرائيلية» ودور تركيا الحيوي فيها
كمصدر للغاز ،مما يعطي دفعا ً للعالقات التركية االوروبية.
يبقى انّ ق�ب��رص اليونانية م��ا زال��ت تعترض على خمسة
ف�ص��ول م��ن اج��ل ال�ت�ف��اوض م��ع ت��رك�ي��ا ،اث �ن��ان منها تشكالن
مطلبا ً تركيا ً داخ�ل�ي�ا ً وه��ي االص�لاح��ات القضائية والحقوق
والحريات .ويسعى احمد داوود اوغلو الى النجاح في إنجاز
ه��ذه المحادثات بحيث ستمكنه من تمتين نفوذه في الداخل
والخارج اذا لم يواجه عرقلة ما.
وك��ان��ت المستشارة االلمانية انجيال ميركل ق��د دع��ت الى
انشاء منطقة عازلة من اج��ل استيعاب الالجئين السوريين
داخل االراضي السورية اثناء زيارتها االخيرة لتفقد الالجئين
ف��ي تركيا ،م��ع العلم أنها تعلم انّ روس�ي��ا والصين ل��ن تقبال
باألمر ،لكن يبدو انها حاولت ارض��اء اوغلو واردوغ��ان بهذا
الطرح الذي القاه اوباما بعد لقائه ميركل بالرفض ،واعتبر أنّ
الفكرة جيدة لكنها صعبة التطبيق.
ح��اول��ت تركيا التأكيد على ض ��رورة إن�ش��اء ه��ذه المنطقة
بعدما اطلقت القوات العسكرية التركية النار على سوريين
حاولوا اجتياز الحدود التركية آتين من سورية اثر القصف
الذي تع ّرضت له مناطقهم ،فيما اعتبر األمر رسالة الى الدول
االوروب �ي��ة ب�ض��رورة تبنّي المنطقة العازلة داخ��ل األراض��ي
السورية مما قد يساهم في الح ّد من لجوء السوريين الى تركيا
ومن ث ّم إلى أوروب��ا .هو جرس إن��ذار ب��أنّ تركيا لن تقبل بعد
اليوم ان تكون ملجأ للسوريين من دون أخذ مصالحها بعين
االعتبار ..تعلم ميركل انّ حماية الالجئين في المنطقة العازلة
بحاجة الى قوة عسكرية .وانّ لروسيا قاعدتين عسكريتين في
سورية وبأنها تساند الجيش السوري الذي يتع ّرض للقصف
من «داعش» والفصائل المدعومة من تركيا.
لكن تركيا تشتكي اليوم من تع ّرض منطقة كيليس للقصف
بالكاتيوشا من جراء المعارك التي تجري بين «داعش» وبين
الفصائل المسلحة التي تدعمها ،وهي بذلك تحاول التملص
م��ن تهمة دع��م «داع� ��ش» ،وي��ؤك��د م�ح�ل�ل��ون ات���راك انّ داعش
ل��و ارادت فعالً ان ت��ؤذي تركيا لكانت قامت بعدد كبير من
العمليات االنتحارية في الداخل او تفجيرات في معظم األماكن
السياحية وعطلت الحياة المدنية فيها .بينما هي استفادت من
تركيا لوجستيا ً وتجارياً ،فما الذي يمكن ان تجنيه من قصف
كيليس؟ ف��األم��ر ال يتعدّى اص��اب��ة منطقة كيليس بالخطأ من
جراء القتال بين المسلحين..
في هذا اإلطار ،أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش
توصلتا الى اتفاق بشأن نشر
اوغلو انّ أنقرة وواشنطن قد
ّ
قاذفات الصواريخ المتعدّدة االميركية «هيمرز» على الحدود
التركية السورية في شهر أيار/مايو المقبل لقتال «داعش»،
وأورد اثناء زيارته للسعودية انّ هدف تركيا االساسي هو
تطهير منطقة منبج السورية الحدودية التي تمتد الى  98كلم
من عناصر «داعش» وإنشاء منطقة عازلة.
تطمح تركيا لوضع يدها على المنطقة الممتدّة من اعزاز الى
جرابلس وبذلك تكون قد فصلت بين مناطق االكراد ومنعتهم
من توحيد الكانتون الكردي .وكانت وزارة الدفاع االميركية
قد اك��دت انها ستنشر قاذفات الصواريخ المتعددة من طراز
«هيمرز» في تركيا والعراق في اط��ار محاربة تنظيم داعش،
ويبلغ مدى هذه الصواريخ االميركية  90كلم .وكانت موسكو
قد اعربت عن قلقها من عمليات دائمة العبور لمسلحين من
تركيا الى االراضي السورية لالنضمام الى صفوف التنظيمات
الناشطة ف��ي س��وري��ة ،وح�ث��ت ال��والي��ات المتحدة على اقناع
حليفتها تركيا بإغالق الحدود او نشر مراقبين دوليين ،لكن
تركيا ردّت على لسان سفيرها في موسكو انّ بالده ال ترى
ضرورة لذلك ،وانّ هذه المسألة ليست على األجندة التركية.
ي �ب��دو ال�ت�ط��ور ال�ع�س�ك��ري األم �ي��رك��ي م�ف��اج�ئ�اً ،وه��و يطرح
ت �س��اؤالت ح��ول مستقبل ال �ن��زاع ال��دائ��ر ف��ي س��وري��ة ،فقرار
واشنطن إرس��ال  250جندي اميركي اضافة ال��ى  50جنديا
كمستشارين للقوات الكردية في سورية ،له عالقة بالسباق
إلى تحرير الرقة ودير الزور من «داعش» ،حيث تجري القوات
المسلحة السورية اإلعداد لعمليات هجومية الحقة باتجاه دير
ال��زور وال��رق��ة هي ايضا ً بدعم من ال�ق��وات الجوية الروسية.
وفيما لم تحصل موسكو على تأكيد انضمام «أح��رار الشام»
و»ج�ي��ش اإلس�ل�ام» إل��ى نظام وق��ف إط�لاق ال�ن��ار ت��رى بانهما
انْ ارادا «البحث جديا ً عن تسوية سياسية في سورية فيجب
أن يغيّرا مواقفهما راديكالياً ،وإال فهي ستعتبرهما جزءا ً من
«النصرة» و»داعش».
يبدو انّ تركيا قد توصلت مع الواليات المتحدة الى اعتبار
المجموعات المدعومة م��ن قبلها بمثابة ق��وى معتدلة تقاتل
«داعش» مما يخدم المشروع االميركي الذي يحاول دمج هذه
المجموعات مع «الجيش الحر» وق��وات سورية الديمقراطية
باإلضافة طبعا ً الى األك��راد لتشكيل جيش موحد يقاتل ض ّد
«داعش» فهل سينجح هذا األمر؟
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كوالي�س
خفايا

حلب ...م�سرح ال�صراعات الجوهرية والظرفية
 د .هال علي
عندما تشت ّد الدموية وتبلغ الوحشية أقصاها ،هذا يشي
بأنّ النهاية قد اقتربت .هذا في المالحم واألساطير .لكن هل
ينطبق هذا على الواقع أيضاً؟ هل سيكون المشهد الحلبي
الدموي هو آخر المشاهد السورية وخاتمها؟!
ربما ال يمكننا الكتابة عن أيّ جزء من سورية الثكلى اليوم
إال بالكثير من العاطفة والقليل من المنطق ،فدموية المشهد
فاقت الحدّ .واليوم ال أكتب عن حلب ألنها حلب الجريحة
النازفة ،ولم أكتب قبالً عن حمص ،التي كانت تحتضر ،ألنها
حمص ،وال أبكي دمشق وغوطتها أو حماه أو دير الزور أو أية
محافظة سورية إال ألنها عضو من الجسد السوري الذي يُراد
ّ
ويتشظى ويدمى .السوريون كلهم أبناء
له أن يتج ّزأ ويتم ّزق
سورية الثكلى الغارقة في دمها قبل دموعها .أسبوع واحد،
خمسون شهيدا ً وخمسمائة مصاب في حلب حتى اليوم.
أسبوع فيه من الموت أكثر مما فيه من الحياة .دي ميستورا
يدعو إلنعاش الهدنة ،وكيف يمكن إنعاش جسد ميت؟
هل كان إعالن الهدنة المتزامن مع إطالق محادثات جنيف
صدفة؟ وهل يمكن الفصل بين الدموية الالمعقولة في حلب
وفشل المحادثات واعتبار هذا التزامن أيضا ً وليد صدفة؟!
حسناً ،لماذا يدفع المدنيون األبرياء الثمن؟ وهل يتساوى هذا
الذي ينتظر في فندقه الوثير مفاوضات عقيمة ال طائل منها،
وذاك الذي ينتظر جثة ابنه أو ابيه أو أخيه ،وربما أشالء فقط،
ليدفنها ويزورها باكيا ً على وطن تتصارعه المصالح؟
حلب ابنة الحضارة التي كانت العبا ً أساسيا ً في الفن
والسياسة واالقتصاد والزراعة والصناعة والتجارة أمست
ملعبا ً لالعبين محليين واقليميين ودوليين .باتت مسرحا ً
لتصارع المصالح العربية والغربية ،الدينية والعلمانية،
التقليدية والليبرالية ،القديمة والجديدة .مسرحا ً مأساويا ً
لك ّل أشكال الصراع واالقتتال على م��رأى من ال��دول راعية

حقوق اإلنسان والليبرالية والديمقراطية التي ال تأبه بدم
أبرياء يُراق من أجل تحقيق مصالحها.
على أرض حلب يمكن للمراقب اليوم أن يشهد صراعات قوى
واتجاهات مختلفة وانتقامات متناوبة ومتبادلة .صراعات
منها الجوهري األساس  essentialالذي يظ ّل حاضرا ً على
الدوام مهما كانت الظروف والمالبسات ،كالصراع األميركي
الروسي مثالً ،والسعودي االيراني .وصراعات أخرى ظرفية
طارئة  conjecturalكالصراع بين الفصائل المسلحة بين
بعضها البعض ،وهذه صراعات يت ّم توظيفها بحسب الحاجة
والموقف الحالي ،يخلقها الحدث ويصنعها الظرف.
بين ك ّل ذلك تنزف حلب .فهناك الصراع التركي الكردي،
واالميركي ال��روس��ي ،والسعودي اإلي��ران��ي .وغير ذل��ك من
صراعات محلية واقليمية ودولية .والحقيقة انّ هذه الصراعات
ال تني تعبّر عن نفسها كلما دع��ت الحاجة وأينما وجدت
مسرحا ً لها .المدفعية التركية التي قصفت معقالً هاما ً لألكراد
في ناحية راجو بعفرين ترجمت االستخدام التركي للساحة
الحلبية لتذكر األكراد بموقفها المعادي لوجودهم .الصراع
الس ّري حيناً ،العلني حينا ً آخر ،بين إيران والسعودية يفصح
عن نفسه في دموية القتال بين «جبهة النصرة» المتصلة
بتنظيم «القاعدة» المدعوم سعوديا ً والجيش السوري الذي
يلقى تأييدا ً من إيران .الطموح السعودي الذي برز مؤخرا ً في
تحدّي إيران كقوة مشرقية كبرى وجد في الساحة السورية
والمشهد الحالي الحلبي فرصة للتعبير عن ذاته.
االتفاقات والمحادثات والتسويات التي جرت بين بوتين
وأوباما والتي أوحت باستقرار المصالح المشتركة للقوتين
العظميين ،ال تعني انتهاء ال��ص��راع األميركي ـ الروسي
الجوهري .يبدو سيد البيت األبيض متخبّطا ً أو في أحسن
األحوال غير مبال بما ستؤول اليه األحوال في سورية ،كما
أنه يبدو كمن يصارع الوقت كي تنقضي واليته ويخرج من
المأزق الذي أحدثته تفاصيل «الربيع العربي» وتبعاتها.
أوباما الذي أعلن في ما سماه «عقيدته» أنّ محاربة االرهاب

يجب أن تبدأ بجدية ،معتبرا ً أن السعودية وتركيا شريكتان
في عرقلة محاربة اإلره��اب ،ال يأبه اليوم بترجمة فعلية
إلنهاء األعمال اإلرهابية ،فيقف موقف المتف ّرج إزاء ما ترتكبه
«جبهة النصرة» في حلب منذ أسبوع منتظرا ً ما ستكون عليه
الخاتمة .والروسي ينتظر الفرصة المؤاتية ويستع ّد للقيام
بدور ما مباشر أو غير مباشر على األرض السورية ،إضافة
الى الدور الكبير في محادثات جنيف ،األمر الذي يبقي الطرف
الروسي العبا ً أكبر في المشهد ال��س��وري .وس��ط ذل��ك كله
تنزف أحياء المشارقة والسليمانية وتتسارع وتيرة القصف
المتبادل« ،داعش» تسيطر على عدد من القرى في ريف حلب
الشمالي القريبة من الحدود مع تركيا ،فصائل «أحرار الشام»
تتراجع أمام «داعش» .و»الجيش الحر» هدّد الجيش السوري
بتوسيع دائرة القصف وهذا ما حدث ،فالقصف هذه المرة
طال أحياء كانت توصف باآلمنة نسبياً ،وشدة الضربات
التي فتكت بالمدنيين كانت واضحة بالك ّم والكيف.
قد تكون حلب المشهد األخير في هذه الملحمة الدموية
التي استم ّرت أكثر م��ن خمس س��ن��وات .ه��ذا ال يعني أنّ
أشكال الصراع القديمة الجديدة ستنتهي ،ربما تتخذ شكالً
آخ��ر .يتوقف هذا على ما ستحمله المرحلة المقبلة وعلى
ما ستنتجه اللقاءات الروسية اإليرانية السورية .الروسي
يتطلع الى حضور يسجله التاريخ ،السعودي يريد دورا ً
منافسا ً لإليراني ،حزب الله يعلم أنّ حسم األمر في سورية
يوفر على لبنان دموية متوقعة .السوري يريد ابنه سالما ً
ووطنه آمنا ً ال تعنيه النظريات السياسية والمصالح الكبرى،
يريد أال تتسبّب الحرب بتحويل الصراع الى صراع داخلي.
ويبقى األم��ل أال ينسى أيّ مواطن س��وري في أية محافظة
أنّ الجسد السوري وإنْ أصبح جريحا ً نازفاً ،اال أنه واحد
غير قابل للتشظي .ويكفي الثمن الذي دفعه السوريون وما
زال��وا ،بمختلف طوائفهم وأديانهم ومذاهبهم وانتماءاتهم
لقاء حروب دونكيشوتية استنزفت الروح واألرض .السالم
والسالمة لحلب وأهل حلب.
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لتأمين خروجهم من مناطق
سيطرة «النصرة» ،أو اختيار
التشارك معها في الخروج
من مظلة الهدنة ،وتوقعت
المصادر استمرار الغموض
يخص حلب واستمرار
في ما
ّ
المواجهات العنيفة فيها
بالتزامن مع مساعي إحياء
محادثات جنيف حتى يتبلور
موقف سعودي نهائي
تلتزمه جماعة الرياض.

تعزيزات ع�سكريّة رو�س ّية حال ان�ضمام ال�سويد لحلف الأطل�سي
أعلن نائب في مجلس االتحاد الروسي أنّ موسكو
ستزيد ق ّواتها المسلحة عند الحدود الشمالية والشمالية
الغربية في حال انض ّمت السويد إلى الناتو أو قام الحلف
توسع قرب حدود روسيا.
بأيّ
ّ
وق��ال النائب األول لرئيس لجنة الدفاع واألم��ن في
مجلس االت��ح��اد ال��روس��ي ،يفغيني سيريبرينيكوف
أمس ،إنّ «الحديث ال يدور فقط حول اإلجراءات التقنيّة
العسكريّة ،بل وتعداد أفراد الق ّوات المسلحة الروسية
على الحدود الشمالية والشمالية الغربية ،بما في ذلك
في األسطول البحري الشمالي في حال ق� ّررت السويد
االنضمام لحلف األطلسي» ،مضيفا ً أنّ روسيا شارفت
على استكمال تطوير أحدث جيل من الصواريخ المنيعة
على أنظمة الدفاع المضا ّد للصواريخ للناتو.
يُذكر أنّ سيرغي الفروف وزير الخارجية الروسي ،قال
في تصريح لصحيفة « »Dagens Nyheterالسويدية
مؤخراً« :إ ّنه في حال ق ّررت السويد االنتساب إلى الناتو
فإ ّننا سنضطر إلى ا ّتخاذ اإلج��راءات التقنية العسكرية
الالزمة على حدودنا الشمالية من منطلق أ ّنه يوجد على
الجانب المقابل من الحدود تك ّتل عسكري سياسي يعتبر
ويتوجب ردعها».
روسيا خطرا ً عليه
ّ
من جهته أعلن حلف شمال األطلسي أنّ ستوكهولم لم
تتقدّم حتى اآلن بطلب للحصول على العضوية.
وي��رج��ح ال��خ��ب��راء ،أنّ روس��ي��ا ستضطر إل��ى تعزيز
مجموعة ق ّواتها المسلحة في شمال غ��رب البالد في
حال انضمت السويد إلى الناتو ،وعلى وجه الخصوص
بوساطة منظومات صاروخية من طراز «اسكندر-ام»،
وتجهيز السفن والغ ّواصات في أسطول بحر البلطيق
بصواريخ «كاليبر».

ُيذكر أنّ التحالف زاد في اآلونة األخيرة بشكل كبير
تواجده قرب حدود روسيا وخاصة في دول البلطيق،
حيث يُجري العديد من التدريبات الرئيسيّة.
وفي سياق م ّتصل ،أعلن المكتب الصحفي للجيش
ال��ل��ي��ت��وان��ي ،أنّ  4م��ق��ات�لات تابعة ل��ل��ق��وات الجويّة
البرتغالية من نوع «أف  16فايتنغ فالكون» هبطت في
قاعدة زوكنياي بمنطقة شياولياي في ليتوانيا.

وق��ال الجيش في بيان بهذا الخصوص ،إنّ «القوة
العسكرية البرتغالية ستستبدل القوة الجوية اإلسبانية
العاملة هناك حالياً ،والتي تن ّفذ مهمة القوات الجوية
للناتو في دول البلطيق» ،حيث من المقرر أن تجري
المراسم الرسمية لتسليم المهام يوم  4أيار.
والجدير بالذكر أنّ القوات الجوية البرتغالية تشارك
للمرة الثالثة في حماية أجواء دول البلطيق .وفي الوقت

الحالي تن ّفذ ه��ذه المهمة في ليتوانيا ق � ّوات إسبانيا
وبلجيكا .يُذكر أنّ قوات الناتو تتو ّلى مه ّمة حماية أجواء
دول البلطيق منذ انضمام الدول الثالث :أستونيا والتفيا
وليتوانيا إلى الحلف في نيسان العام  ،2004إذ إنّ تلك
الدول ال تمتلك قوات جوية .ومنذ ذلك الحين شاركت في
تنفيذ المهمة  16دولة من أعضاء الناتو .وترابط طائرات
الحلف في ليتوانيا وإستونيا.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،و إزاء اس��ت��م��رار ال���دول الغربية
في وض��ع القيود على روسيا وا ّت��خ��اذ اإلج���راءات ض ّد
اقتصادها ،ت ّتجه روسيا لالعتماد على ال��ذات حتى ال
تأكل إلاّ من زرعها.
وقال سيرغي الفروف وزير خارجية روسيا ،في ر ّد
له على سؤال بشأن ما إذا كان يأمل في رفع العقوبات
وج��ه��ت��ه ل��ه صحيفة
ال��م��ف��روض��ة ع��ل��ى ب�ل�اده ق��ري��ب �ا ً ّ
ّ
لاّ
« »Dagens Nyheterالسويديّة« :ال نتطلع إ إلى
االعتماد على الذات… وسوف نعمل على ألاّ نواجه أي
نقص في أي شيء م ّما كنا نشتريه من الخارج حتى
اآلونة األخيرة».
ون � ّوه الف��روف إل��ى أنّ ه��ذا «نهجنا االستراتيجي»،
ذاتي
مشيرا ً إلى أنّ روسيا ستر ّكز على تكوين اكتفاء
ّ
في الحاجات األساسية حتى «عندما يق ّرر شركاؤنا
الغربيّون العودة إلى السلوك الطبيعي».
وأوضح الوزير الروسي أنّ السعي إلى االعتماد على
الذات «ال يعني أ ّننا سنطرد الشركات األجنبيّة» ولكن
روسيا لن ُتجري التجارة وفقا ً لشروط الغرب ،مؤ ّكدا ً
أنّ سياسة بالده الخارجية ستكون مغايرة للسياسة
التي يريدها الغرب ،والتي فحواها أنّ «علينا أن نصبح
مثلهم».

تعاون ا�ستراتيجي رو�سي �صيني في مجاالت حيويّة وبوتين يزور بكين في حزيران
أعلن وزير خارجيّة جمهوريّة الصين الشعبيّة أنّ بالده
تعلّق آماال ً كبيرة على زيارة الرئيس الروسي المرتقبة
إليها.
و قال وانغ يي ،وزير الخارجية الصيني ،للصحافيّين
عقب مباحثاته مع نظيره الروسي سيرغي الفروف في
العاصمة الصينية بكين أمس« :نولي أهميّة كبيرة لزيارة
الرئيس بوتين المرتقبة إلى الصين في النصف األول
من العام الحالي ،ونعلّق آماال ً كبيرة عليها» ،مضيفا ً أنّ
البلدين يبذالن ما بوسعهما لتكون زيارة الرئيس الروسي
إلى الصين ناجحة.
و أعلن الوزير الصيني أنّ بالده تعتزم تعزيز التعاون
المشترك مع روسيا في مجاالت كالطاقة ،والصناعة،
«نشجع التعاون مع االتحاد األوراسي
واالبتكار .وقال:
ّ
في إطار مشروع الحزام االقتصادي لـ»طريق الحرير»،
وكذلك في استراتيجيّة التنمية الوطنية .وأوال ً نريد تعزيز
التعاون المتكامل مع روسيا في ّ
قطاع الطاقة».
نشجع التعاون في مجال االبتكار من
وتابع« :ثانياً،
ّ
أجل إعطاء دفع قوي للتعاون العملي ،ثالثاًّ ،
نخطط لزيادة
التعاون في مجال الصناعة الثقيلة ،كصناعة الح ّوامات
والطائرات ،وكذلك السكك الحديدية عالية السرعة».
ووفقا ً له ،فقد ت ّم إيالء اهتمام خاص أيضا ً للتعاون
الثنائي بين البلدين في إطار مشروع الشراكة الروسي
الصيني «فولغا  -اليانغتسي» ،وهو اَلية للتعاون بين
موسكو والصين أُطلقت العام الماضي بدعم من قيادتي
البلدين.

من جهته ،قال الفروف إ ّنه من المق ّرر أن يزور الرئيس
�ي جمهورية الصين الشعبية في ح��زي��ران من
ال��روس� ّ
العام  ،2016و أضاف« :هناك آليّة للتشاور بين الصين
واالتحاد األوراس��ي (روسيا ،وكازاخستان ،وبيالروس،

وأرمينيا ،وقرغيزيا) ،الذي يضع حال ّيا ً لمساته األخيرة
على وثيقة التفاهم هذه ،والتي ستش ّكل قاعدة أساسيّة
لعمليّة المباحثات مع الجانب الصيني».
الوزير الروسي قال« :في موازاة ذلك ،تجري مفاوضات

على مستوى ن ّواب وزراء الخارجية في روسيا والصين
بشأن تحديد المشاريع الواعدة ،التي سيت ّم تنفيذها في
إطار التعاون» ،من ّوها إلى أنّ هذه المشاريع لن تكون حكرا ً
على روسيا والصين ،بل ستكون مفتوحة لكل مستثمر
راغب في المشاركة بها.
في غضون ذلك ،ح ّثت الصين وروسيا الواليات المتحدة
على عدم ا ّتخاذ قرار بتركيب نظام جديد ُمضا ّد للصواريخ
في كوريا الجنوبية بعد أن قالت واشنطن إ ّنها ُتجري
محادثات مع سيئول في أعقاب تجارب أسلحة نوويّة
وصواريخ ن ّفذتها كوريا الشمالية.
وق��ال وزي��ر الخارجية الصيني إنّ الواليات المتحدة
يجب أن تحترم «المخاوف المشروعة» للصين وروسيا
بشأن النظام الصاروخي .وأضاف« :تتجاوز هذه الخطوة
االحتياجات الدفاعيّة للدول المعنيّة .وإذا ت ّم نشر هذا
النظام فإ ّنه سيؤ ّثر تأثيرا ً مباشرا ً على أمن الصين وروسيا
االستراتيجي».
وتابع ونغ يي «أ ّن��ه ال يهدّد حل القضيّة النوويّة في
يصب الزيت على نيران
شبه الجزيرة فحسب ،لكنه قد
ّ
وضع متأ ّزم بالفعل ،بل وقد يد ّمر التوازن االستراتيجي
في شبه الجزيرة».
وفي السياق ،قال الفروف إنّ تص ّرفات كوريا الشمالية
يجب ألاّ ُت ّتخذ كذريعة لإلقدام على خطوات ت��ؤدّي إلى
تصعيد التو ّترات ،خاصة قيام الواليات المتحدة بنشر
نظام مضا ّد للصواريخ.

ّ
يحذر �أميركا من النكث بوعودها و� اّإل �ستدفع الثمن غالي ًا
الريجاني

ظريف :ت�ص ّرفات وا�شنطن خطر على ال�شرعية الدولية
وصف وزي��ر الخارجية اإليراني محمد ج��واد ظريف
في رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة حكم المحكمة
األميركية المحليّة بمصادرة أموال إيرانيّة بأ ّنه خطر على
الشرعيّة الدوليّة ،مؤ ّكدا ً أنّ على أميركا دفع غرامة بسبب
سياساتها العدائيّة المستمرة ض ّد الشعب اإليراني.
وأفادت وكالة «إرنا» أمس ،أنّ ظريف قال في رسالته
التي سلّمها سفير إي��ران لدى األم��م المتحدة غالم علي
خوشرو إلى بان كي م��ون ،أنّ ق��رار المحكمة األميركية
مرفوض ،وأنّ واشنطن هي المسؤولة عن هذه السرقة
ال ُمخزية.
وأضاف «أنّ إجراءات المحاكم المحليّة األميركية في
إص��دار أحكام ال أس��اس لها ض ّد الجمهورية اإلسالميّة
في إيران ،بما فيها الحكم األخير القاضي بمصادرة نحو
ملياري دوالر من أرص��دة البنك المركزي اإليراني يُع ّد
تهديدا ً جا ّدا ً للنظام والقوانين الدولية».
وتابع ظريف «لقد ج ّمدت السلطة التنفيذية األميركية
األص��ول الوطنية اإليرانية بصورة غير قانونية ،كما
أنّ السلطة التشريعية األميركية س ّنت تشريعات تمهّد
الطريق لمصادرتها غير القانونية ،وأص��درت السلطة

القضائية األميركية أحكاما ً لمصادرة أصول إيرانية بدون
أيّ وثيقة قانونيّة».
ودع��ا وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي ،بان كي م��ون ،لبذل
جهوده إلقناع الحكومة األميركية بالتقيّد بالتزاماتها
ّ
التدخل في المعامالت التجاريّة والمالية
الدولية ،وبوقف
الدولية لطهران ،وطلب منه المساعدة في ضمان اإلفراج
عن األصول اإليرانيّة المج ّمدة في البنوك األميركيّة ،مؤ ّكدا ً
السبُل القانونية
أنّ إي��ران عازمة على استخدام كافة ُّ
إلع��ادة األم��وال المسروقة والفوائد المتر ّتبة عليها منذ
تاريخ مصادرتها من قِبل أميركا.
وش �دّد ظريف على أنّ من حق إي��ران ا ّتخاذ التدابير
القانونية والر ّد الالزم والمناسب ،وصوال ً إلى استعادة
حقوق الشعب اإليراني وحماية مصالحه إزاء الممارسات
غير القانونيّة المتواصلة لإلدارة األميركيّة.
في غضون ذلك ،ح ّذر رئيس مجلس الشورى اإليراني
علي الريجاني في إي��ران ،من أ ّنه في حال نكث الجانب
األميركي وعوده في تطبيق االتفاق النووي ،فمن الممكن
أن تقوم الجمهورية اإلسالمية بأعمال وإجراءات ستكلّف
واشنطن الثمن غالياً.

الريجاني قال في تصريح صحفي« :خ�لال العامين
الماضيين ب��ذل جهد لتسوية قضيّة الحظر والملف
النووي ،وأنّ الجهود المبذولة كانت جهودا ً ناجحة ،وأنّ
نظام الجمهورية اإلسالمية في إيران قد ا ّتخذ قرارا ً صائبا ً
في هذا المجال».
وأضاف« :من الممكن أن يقوم ّ
الطرف المقابل ببعض
المخالفات واألعمال الش ّريرة ،حيث شهدنا طيلة الفترة
ما بعد انتصار الثورة اإلسالمية نكث العهود من قبل
األميركيّين ،إلاّ أنّ هذا ليس بمعنى وقوف إيران مكتوفة
األيدي اتجاه تص ّرفاتهم الخاطئة».
وص ّرح الريجاني «أ ّنه في حال نكث الجانب األميركي
وعوده في تطبيق اال ّتفاق النووي ،فمن الممكن أن تقوم
الجمهوريّة اإلسالميّة في إيران بأعمال وإجراءات ستكلّف
واشنطن الثمن غالياً».
وتابع «أنّ اإلج���راءات التي ت ّمت تسبّبت في عزلة
األميركيّين على المستوى الدولي ،وسلبت منهم الذريعة
القائلة بأنّ الجمهورية اإلسالميّة لم تحضر المفاوضات،
ولذلك فإنّ المشاركة اإليرانيّة في المفاوضات كانت أمرا ً
منطق ّياً».

وأش��ار الريجاني إلى أنّ الجمهورية اإلسالميّة خالل
هذه المفاوضات تم ّكنت من مواصلة عمليّة التخصيب،
وأيضا ً انتزعت الذريعة من يد األعداء ،مضيفا ً «أ ّنه رغم
قيام بعض المصارف الغربية بتص ّرفات غير صائبة
في العمليات المصرفية ،إلاّ أ ّنه حدثت تغييرات في هذا
المجال».

