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ترحل الملفات الشائكة
القمة الخليجية ّ

ترحيب «حذر» بجنيف اإليراني وبـ«التوجهات الجديدة» لحكام طهران
ال جديد في قمة مجلس التعاون الخليجي .كعادتهم،
برع الزعماء العرب في تنظيم قمم ال تسمن وال تغني
من جوعٌ .
قمم يراها مواطنوهم «فارغة» ،ألنها ال تأتي
بجديد ،وتوارب ًفي امللفات املهمة والحساسة ،وتقدم
عرضًا رتيبًا وممال ملواقف سابقة
سعت دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
في ختام قمتها ال �ـ 34في الكويت أمس
إل��ى طمس خالفاتها ال�ت��ي ب��رزت خالل
اليومني ح��ول فكرة «االت �ح��اد» ،ساعية
إل ��ى اإلي �ح��اء ب �ت �ق��ارب م��ن ن ��وع م��ا ع� ّ�ب��ر
ع�ن��ه إع�لان�ه��ا تشكيل «ق �ي��ادة عسكرية
م� ��وح� ��دة» ،م ��ن دون أن ت �غ �ف��ل ب��ال�ط�ب��ع
ت��وج �ي��ه رس ��ائ ��ل ب��ات �ج��اه��ات م �ت �ع��ددة،
كان أهمها إلي��ران حيث جرى الترحيب
باتفاق جنيف  ،2ولو بحذر ،وبالطاقم
ال� � �ج � ��دي � ��د ال� � � � ��ذي ي � ��دي � ��ر ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة
اإلسالمية برئاسة حسن روحاني.
ف�ف��ي م�ل��ف «االت �ح ��اد ال�خ�ل�ي�ج��ي» ،ال��ذي
دفعت السعودية لطرحه بندًا أساسيًا
على القمة ب��دع��م متوقع م��ن البحرين،
بينما ّ
فجرت ُعمان قنبلتها املدوية في
ً
وجهه م�ه��ددة باالنسحاب م��ن املجلس
�ت آث � ��رت ف�ي��ه
ف ��ي ح� ��ال إق � � � ��راره ،ف ��ي وق � � ٍ
ب��اق��ي دول امل �ج �ل��س ال �س��ت ال �ص �م��ت أو
ال�ت��ري��ث ح�ي��ال��ه؛ ّ
رح ��ل ال�ب�ي��ان الختامي
امل�ل��ف برمته «إل��ى امل��زي��د م��ن ال��دراس��ة»،
لتالفي أي تصدعات جديدة في املجلس
املثقل ،أس��اس��ًا ،بالخالفات والتحديات
الداخلية واإلقليمية.
وفي ما يتعلق باتفاق جنيف  2اإليراني،
لم يتضمن البيان أي موقف جديد لدول
الخليج ،باستثناء «الترحيب الحذر»،
ب��ل إن ال�ب�ي��ان ل��م يتضمن حتى ال��دع��وة
إل ��ى ض � ��رورة إش � ��راك دول ال�خ�ل�ي��ج في
امل�ف��اوض��ات ال�ج��اري��ة ب�ش��أن ملف إي��ران
ال� �ن ��ووي ،وه ��و ك ��ان ي�س�م��ع أخ �ي �رًا على
لسان املسؤولني الخليجيني قبيل القمة.
ف �ب �ح �س��ب ال� �ب� �ي ��ان ال� �خ� �ت ��ام ��يّ ،
«رح � ��ب
املجلس األعلى (قادة الخليج) باالتفاق
التمهيدي الذي وقعته مجموعة ()1+5
م��ع إي ��ران ف��ي جنيف ب��اع�ت�ب��اره خطوة
أول �ي��ة ن�ح��و ات �ف��اق ش��ام��ل ودائ ��م بشأن
البرنامج النووي اإليراني ينهي القلق
الدولي واإلقليمي ح��ول ه��ذا البرنامج
وي � �ع� ��زز أم � ��ن امل �ن �ط �ق ��ة واس � �ت � �ق ��راره ��ا،
وي�س�ه��م ف��ي إخ�لائ�ه��ا م��ن ك��اف��ة أسلحة
ال ��دم ��ار ال� �ش ��ام ��ل ،ب �م��ا ف �ي �ه��ا األس �ل �ح��ة
ال �ن ��ووي ��ة» .ول ��م ي �ن� َ�س ال �ب �ي��ان ال�ت��أك�ي��د
على «أه�م�ي��ة التنفيذ ال��دق�ي��ق والكامل
لهذا االت�ف��اق ب��إش��راف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية».
كذلك ّ
رح��ب مجلس التعاون الخليجي
ب � �ـ«ال � �ت� ��وج � �ه� ��ات ال� � �ج � ��دي � ��دة» ل �ل �ق �ي��ادة
االي ��ران� �ي ��ة ت �ج��اه��ه ،ودع � ��ا إل� ��ى ت��وث�ي��ق
ال � �ع �ل�اق ��ات م �ع �ه��ا «ع� �ل ��ى أس � ��س ح�س��ن
ال � �ج� ��وار وع� � ��دم ال� �ت ��دخ ��ل ف� ��ي ال� �ش ��ؤون
الداخلية واحترام سيادة دول املنطقة»،
لكنه ع� ّ�ب��ر ع��ن «ق�ل�ق��ه» م��ن اع �ت��زام إي��ران
بناء املزيد من محطات الطاقة النووية،
ال ل �ش��يء إال ل �ـ«س�لام��ة ال �ن �ظ��ام البيئي
والحفاظ على البيئة املستدامة».
وقال عبد اللطيف الزياني ،األمني العام
ملجلس التعاون ،بعد ُالقمة ،إن «املجلس
ع � ّ�ب ��ر ع� ��ن ق �ل �ق��ه م �م ��ا أع � �ل� ��ن ع� ��ن خ�ط��ط
ب�ن��اء م��زي��د م��ن امل�ف��اع�لات ال�ن��ووي��ة على
الخليج ،وه��و م��ا ي�ه��دد ال�ن�ظ��ام البيئي
وسالمة املياه».
أما في ما يتعلق بـ«املوقف من مصر»،
ال��ذي ك��ان هناك تباين واض��ح ب�ين دول
امل�ج�ل��س إزائ� ��ه ،ق�ب�ي��ل ال�ق�م��ة ،وال سيما
ال �س �ع ��ودي ��ة م ��ن ج �ه��ة وق� �ط ��ر م ��ن ج�ه��ة
أخ��رى ،استطاع البيان الختامي حجب
ال � �خ �ل�اف ،ع �ب��ر ص �ي��اغ��ة دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة
للموقف من مصر ،أك��د فيها «دع��م أمن
واس�ت�ق��رار م�ص��ر» ،م��ن دون أن يتضمن
البيان أي إشارة من قريب أو ًبعيد لدعم
ال�س�ل�ط��ات ال�ح��ال�ي��ة ص ��راح ��ة ،وال حتى
تلميحًا عبر اإلش��ارة إل��ى دع��م «خارطة
ال �ط��ري��ق» ال �ت��ي أق� ّ�رت �ه��ا ال�س�ل�ط��ات بعد

عزل الرئيس السابق محمد مرسي في
 3تموز املاضي .وأع��رب املجلس األعلى
ل� �ق ��ادة ال �خ �ل �ي��ج ف ��ي ب �ي��ان �ه��م ال�خ�ت��ام��ي
ع��ن «ثقته ف��ي خ�ي��ارات الشعب املصري
الشقيق وحرصه على كل ما يحفظ أمن
مصر واس�ت�ق��راره��ا وم �ق��درات شعبها ،
مؤكدًا رفضه التام للتدخالت الخارجية
في شؤون مصر الداخلية ووق��وف دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون م ��ع م �ص��ر وش�ع�ب�ه��ا
العزيز ودعم اقتصادها».
وإل� ��ى ج��ان��ب ت �ل��ك امل �ل �ف��ات «ال �ش��ائ �ك��ة»،
ج� � ��اءت امل� ��واق� ��ف م� ��ن امل �ل �ف�ي�ن ال� �س ��وري
واليمني والقضية الفلسطينية وقضية
ج� ��زر اإلم� � � ��ارات امل �ح �ت �ل��ة م ��ن إي� � ��ران ف��ي
مجملها متوقعة وربما مكررة.
ً
إج � �م� ��اال ،ل ��م ت �خ��رج ال �ق �م��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة،
التي استمرت ليومني ،باختراقات ،ولم
تخرج عن سابقاتها بإنجاز كبير ،في
ح�ين اع�ت�م��د امل�ج�ل��س ع ��ددًا م��ن ال�ق��واع��د
املوحدة في مجال تكامل األسواق املالية
في ال��دول األع�ض��اء ،وأق� ّ�ر إنشاء «قيادة
عسكرية موحدة» لدول املجلس.
وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي
م �ن��ذ س �ن ��وات ت�ف�ع�ي��ل م�ن�ظ��وم��ة ال��دف��اع
املشترك بينها واملتمثلة خصوصًا في
ق� ��وات «درع ال �ج ��زي ��رة» ،ال �ت��ي اع�ت�م��دت
عليها السلطات البحرينية أخيرًا لقمع
االحتجاجات.
وق� ��د ات �ج �ه��ت دول امل �ج �ل��س ب ��دف ��ع م��ن
السعودية خصوصًا إلى توحيد قيادة
ال��دف��اع ،خصوصًا على ض��وء امل�خ��اوف
من تراجع االلتزام األميركي في املنطقة
ومع التقارب أخيرًا بني واشنطن وإيران.
إل��ى ذل ��ك ،واف ��ق مجلس ال�ت�ع��اون «على
إن �ش��اء أك��ادي �م �ي��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة ل �ل��دراس��ات
االستراتيجية واألمنية ل��دول املجلس»
ع� �ل ��ى أن ت� �ك ��ون اإلم � � � � ��ارات م� �ق� �رًا ل �ه��ذه
األكاديمية.
(أ ف ب ،األناضول)

الحرس الثوري :ال نستطيع التزام الصمت في وجه ا
فيما تسير عجلة
التسويات بني طهران
ً
بخطى واضحة،
والغرب
يبدو أن الحرس الثوري
االسالمي ،املؤسسة
العسكرية ــ العقائدية
األقوى في إيران ،غير راض
بالكامل عن أداء إدارة
الرئيس حسن روحاني

أك� ��د وزي � ��ر خ��ارج �ي��ة روس� �ي ��ا س�ي��رغ��ي
الف � � � ��روف ح � ��ق ط� � �ه � ��ران ف � ��ي ت �خ �ص �ي��ب
ال � �ي� ��وران � �ي� ��وم ف � ��ي ات� � �ف � ��اق ج�ّ �ن� �ي ��ف م��ع
م �ج �م ��وع ��ة « ،»1+5ب �ي �ن �م��ا مل � ��ح ق��ائ��د
الحرس الثوري إلى أن حكومة الرئيس
ح �س ��ن روح� ��ان� ��ي واق � �ع� ��ة ت �ح ��ت ت��أث �ي��ر
األفكار الغربية.
ون � �ق � �ل� ��ت وك� � ��ال� � ��ة «ف � � � � � � ��ارس» ل �ل�أن � �ب ��اء
ع� ��ن ج �ع �ف ��ري ق ��ول ��ه أول م� ��ن أم � ��س إن
«االج��راء ات التي تحكم النظام اإلداري
ل�ل�ب�لاد ك�م��ا ك��ان��ت عليه م��ن ق�ب��ل (ل�ك��ن)
ً
ت��م تعديلها قليال ،ول�لأس��ف أصابتها
األف �ك��ار ال�غ��رب�ي��ة ،وي�ج��ب إج ��راء تعديل
أس � � ��اس � � ��ي» .وأض � � � � ��اف أن «ال� �ت� �ه ��دي ��د
ال��رئ �ي �س��ي ل �ل �ث��ورة ي��وج��د ف��ي ال�س��اح��ة
السياسية ،وال يمكن ال�ح��رس ال�ث��وري
أن يلزم الصمت في مواجهة ذلك».
وانتقد جعفري أيضًا وزي��ر الخارجية
م�ح�م��د ج ��واد ظ��ري��ف ،ب�س�ب��ب ت�ص��ري��ح
ن �س��ب إل� �ي ��ه ي� �ق ��ول ف �ي��ه «إن ال � �غ ��رب ال
يخشى كثيرًا م��ن ال��دف��اع��ات العسكرية
اإلي��ران �ي��ة ،وإن ب��وس�ع��ه أن ي��دم��ره��ا إذا
رغ��ب ف��ي ذل ��ك» .وذك ��ر ظ��ري��ف ف��ي وق��ت
الح� � ��ق أن ت� �ص ��ري� �ح ��ات ��ه أخ � ��رج � ��ت ع��ن
سياقها.
ون� �ق� �ل ��ت وك � ��ال � ��ة ف� � � ��ارس ع � ��ن ج �ع �ف��ري
قوله ،من دون أن يذكر ظريف باالسم،

«ن �ع �ت �ب��ره دب �ل��وم��اس �ي��ًا ذا خ� �ب ��رة ،ل�ك��ن
ليس له أي خبرة في املجال العسكري».
أم � ��ا الف � � ��روف ف� �ق ��ال م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،خ�ل�ال
املؤتمر الصحافي املشترك م��ع نظيره
اإلي� ��ران� ��ي أم � ��س ،إن� ��ه ب �ح��ث م ��ع ظ��ري��ف
ال �ق �ض��اي��ا اإلق �ل �ي �م �ي��ة وات � �ف ��اق ج�ن�ي��ف،
مشيرًا الى أن االتفاق ينص على أن يتم
ح��ل امل �ل��ف اإلي ��ران ��ي ع�ل��ى م ��راح ��ل ،وأن
أحد هذه املراحل االعتراف بحق إيران
ف��ي ام �ت�لاك ال�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة السلمية،
ومن بينها حق التخصيب ،وأن يستمر
ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال� � �ن � ��ووي االي� � ��ران� � ��ي ت �ح��ت
إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف الفروف« :لدينا تفاهم مشترك
م��ع إي ��ران ح��ول ض ��رورة ت�ن�ف�ي��ذ جميع
األط� ��راف الت �ف��اق ج�ن�ي��ف ،ن�ع�م��ل بشكل
مستقل ل�ل�ت��وص��ل ال��ى امل��رح�ل��ة التالية
وال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ت �س��وي��ة امل ��وض ��وع بشكل
تام».
ب � � � ��دوره ،أك � ��د ظ� ��ري� ��ف ،ب � �ش ��أن م� �ح ��اور
م �ح��ادث��ات��ه أم ��س م��ع ن�ظ�ي��ره ال��روس��ي،
أن �ه ��ا ك ��ان ��ت ح� ��ول ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ش��ام �ل��ة
ال �ب �ع �ي��دة األم� � ��د ب �ي�ن إي � � ��ران وروس� �ي ��ا،
وم � ��ن ض �م �ن �ه��ا ال � �ت � �ع ��اون ب� �ش ��أن ب�ح��ر
خ ��زر وال �ت �ع��اون االق �ت �ص��ادي ال�ث�ن��ائ��ي
وال� �ت� �ش ��اور ح� ��ول ال �ق �ض��اي��ا االق�ل�ي�م�ي��ة
وال �ت �ع��اون ال �ن��ووي وال �ت �ع��اون ال��دول��ي.

وب� � �ح � ��ث ال � � � ��وزي � � � ��ران ال� � �ت� � �ع � ��اون ح� ��ول
م�س�ت�ق�ب��ل أف�غ��ان�س�ت��ان وح �ض��ور إي ��ران
األك� �ث ��ر ف��اع �ل �ي��ة ف ��ي م�ن�ظ�م��ة ش�ن�غ�ه��اي
للتعاون ،إضافة الى القضايا املتعلقة
بتنفيذ ب��رن��ام��ج العمل امل�ش�ت��رك ،ال��ذي
ت��م االت�ف��اق عليه ب�ين إي��ران ومجموعة
« »1+5ف ��ي ج �ن �ي��ف وض� � ��رورة م�ت��اب�ع��ة
تنفيذ ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج ،وك��ذل��ك التعاون
ال ��وث �ي ��ق ب�ي�ن إي� � ��ران وروس � �ي� ��ا ل �ب �ل��ورة
املرحلة النهائية التي ستكون مرحلة
ص �ع �ب��ة ف ��ي امل �ف ��اوض ��ات م ��ع م�ج�م��وع��ة
«.»1+5
ولفت الى أنه تم خالل االشهر املاضية
إجراء محادثات جيدة مع الروس حول
ت�ط��وي��ر ال �ت �ع��اون ف��ي م �ج��ال امل�ف��اع�لات
ال � �ن� ��ووي� ��ة وال� � � �ك � � ��وادر ال� � �ن � ��ووي � ��ة ،وأن
ال �ط��رف�ي�ن ق��ري �ب��ان ف ��ي ب �ع��ض ال �ح��االت
ف��ي ال��وق��ت ال �ح��اض��ر م��ن ال��وص��ول ال��ى
اتفاق واالجراء ات التنفيذية ،معربًا عن
أم�ل��ه ب��أن ي�ت��م ف��ي ه��ذا امل�ج��ال وف��ي ظل
تطوير التعاون توفير األرضية لتأمني
مصادر الطاقة املختلفة ،وأن تستفيد
ال �ب�ل�اد م ��ن امل �ن �ج��زات األخ � ��رى ل�ل�ط��اق��ة
ال� �ن ��ووي ��ة ال �س �ل �م �ي��ة وامل� �ح� �ط ��ات ،وم��ن
ضمن ذلك توفير مياه الشرب.
وأضاف «لقد اتفقنا على عقد االجتماع
ال� � �ح � ��ادي ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة

