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خامنئي :صمود إيران أغاظ أميركا
ل
الشامل املرتقب مع أميركا على حاله:
«ال اتفاق في ظل مطالب مبالغ فيها»،
ف ��ي وق � ��ت أع� �ل ��ن ف �ي��ه امل ��رش ��د األع �ل��ى
للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي
أن مسألة النووي مجرد «ذريعة» من
واشنطن «الغاضبة من تقدم إيران».
وق� � �ب � ��ل إع � � � � � ��ادة اس � �ت � �ئ � �ن� ��اف ج� � ��والت
ال� �ت� �ف ��اوض ف� ��ي  16ح� ��زي� ��ران امل �ق �ب��ل،
تشهد حكومة الرئيس حسن روحاني
محطات دبلوماسية مهمة ،ب��دءًا من
ل �ق��ائ��ه ال ��رئ �ي ��س ال� ��روس� ��ي ف�لادي �م �ي��ر
ً
بوتني أمس في شنغهاي ،وصوال إلى
الزيارة الوشيكة ألمير الكويت صباح
األح�م��د ال�ص�ب��اح ،املرتبطة باالنفتاح
األخير لطهران على الرياض.
وفي موقف عالي النبرة ،أعلن خامنئي

أن ص �م��ود ال �ش �ع��ب اإلي ��ران ��ي ف��ي ظل
تقسيم العالم إل��ى سلطوي وخاضع
«أغ��اظ ال��والي��ات املتحدة األميركية»،
م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن امل ��واض� �ي ��ع ال �ن��ووي��ة
وحقوق اإلن�س��ان هي «ذرائ��ع اتخذها
العدو لثني اإليرانيني عن صمودهم».
وأش � � � ��ار ف � ��ي ذك � � ��رى «ع� �م� �ل� �ي ��ات ب �ي��ت
املقدس» إلى أن الغرب «غاضب بشدة»
م��ن التقدم ال��ذي تحققه ط�ه��ران «عبر
اع �ت �م��اده��ا ع�ل��ی ال� �ق ��درات ال��داخ �ل �ی��ة».
وف ��ي ش�ن�غ�ه��اي ،أك ��د روح ��ان ��ي ،خ�لال
القمة الرابعة ملؤتمر «التفاعل وبناء
ال�ث�ق��ة ف��ي آس �ي��ا» (س �ي �ك��ا) ،ح��ق ب�لاده
وجميع الدول في االستخدام السلمي
للطاقة النووية ،مشيرًا إلى أن طهران
ّ
ترى أن من املمكن التوصل إلى اتفاق
بعيد من التهديدات واملطالب املبالغ

بها ،وعلى قاعدة «أن يفوز الجميع».
وفي سياق املفاوضات التي تستأنف
ف��ي  16ح��زي��ران ،أع�ل��ن مساعد رئيس
ال � ��وف � ��د اإلي� � ��ران� � ��ي امل � � �ف � ��اوض ع �ب��اس
عراقجي أنه «ال تفاوض مع مجموعة
دول ( )1+5بشأن املنظومات الدفاعية»،
مؤكدًا خالل امللتقى العشرين لكوادر
«ال� �ت ��وج� �ي ��ه ال� �س� �ي ��اس ��ي ف� ��ي ال� �ح ��رس
ال �ث��وري» أن ال��وف��د أبلغ ال�ط��رف اآلخ��ر
أن قضية ال�ص��واري��خ «غ�ي��ر مطروحة
على بساط البحث» ،وهي تمثل «جزءًا
من الخالفات مع الدول املفاوضة» .من
جهة أخ��رى ،أك��د روحاني أن التعاون
ب�ي�ن إي� � ��ران وروس� �ي ��ا «ي ��رس ��ي دع��ائ��م
االستقرار واألمن في املنطقة» ،مشيرًا
خالل لقائه بوتني على هامش املؤتمر
ف ��ي ش �ن �غ �ه��اي ،أن ع�ل�اق ��ات ت��اري�خ�ي��ة

تربط بالده بروسيا التي وصفها بالـ
«بلد ال�ج��ار» .وش��دد على أن التعاون
بني البلدين «يثمر صنع منطقة آمنة».
ورأى روحاني أن تبادل وجهات النظر
ٌ
«مؤثر جدًا على
واألفكار بني البلدين
صعيد إرساء السالم في املنطقة خالل
األشهر املاضية».
من جانبه ،أعرب بوتني عن «ارتياحه
ل�ل�ق��اء ال��رئ �ي��س روح��ان��ي م ��رة أخ ��رى»
واصفًا إي��ران وروسيا بـ «بلدي جوار
قديمني ،وشريكني داع�م�ين بعضهما
لبعض» .ولفت بوتني إل��ى أن مواقف
ال� �ب� �ل ��دي ��ن ك ��ان ��ت ع� �ل ��ى ال� � � � ��دوام «ذات
توجهات مشتركة ،حتى أثناء األزمات
الدولية» ،موضحًا أن البلدين ينفذان
مشاريع مشتركة و«لديهما إمكانات
وطاقات أخرى يمكن االستفادة منها

في تنمية عالقاتهما».
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،أع �ل �ن��ت امل�ت�ح��دث��ة
باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم
أن أمير الكويت صباح األحمد الصباح
س�ي��زور ط�ه��ران مطلع ح��زي��ران املقبل،
ب��دع��وة م��ن ال��رئ �ي��س ح�س��ن روح��ان��ي.
ووصفت أفخم خالل مؤتمر صحافي
ه � ��ذه ال � ��زي � ��ارة ب ��ال� �ـ «م �ص �ي��ري��ة وه��ي
ستمثل مرحلة ج��دي��دة ف��ي العالقات
اإليرانية الكويتية» .وأوضحت أفخم
«الحوار يمهد األرضية للتعاون»،
أن
ً
م �ع��رب��ة ع��ن أم�ل�ه��ا ف��ي أن ت�س�ه��م ه��ذه
ال � ��زي � ��ارة ف� ��ي ف �ت ��ح آف� � ��اق ج� ��دي� ��دة ف��ي
العالقات بني الجانبني ،وتساعد على
ت �ع��زي��ز ال�ت�ن�س�ي��ق اإلق �ل �ي �م��ي ب�ي�ن دول
املنطقة.
(أ ف ب ،فارس ،إرنا)

بكين تهادن الفيليبين وفيتنام تهاجم واشنطن
ال يزال موقف الصني
الرافض ّ
ملس حقها في
املناطق املتنازع عليها
في بحر الصني الجنوبي
ثابتًا .القضية التي تشغل
شرق آسيا ،تكاد تنفجر مع
دعوة فيتنام والفيليبني
املجتمع الدولي إلى التنديد
بانتهاكات بكني التي
ّ
صعدت من حدة انتقاداتها
لسياسية واشنطن في
املنطقة

ت �ب��دو ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال �ص�ي�ن وال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة ت �س �ي��ر ال� �ي ��وم ن �ح��و مستقبل
يكتنفه الغموض ،خاصة بعد التحول
األميركي في آسيا ،وانضمام بكني إلى
املحور ال��روس��ي .الرئيس الصيني شي
ج�ين بينغ لعله األك�ث��ر تعبيرًا ع��ن هذا
التوجه .يمكن استشفاف ذلك من كلمته
أمس في قمة شنغهاي ،وإن كانت سهام
نقده لواشنطن طغت عليها الصفة غير
املباشرة.
ف � � ��ي ه � � � ��ذا ال� � � ��وق� � � ��ت ،ط� ��ال � �ب� ��ت ف� �ي� �ت� �ن ��ام
والفيليبني ،ال�ص�ين بالتوقف ف��ورًا عن
األع � �م� ��ال ال� �ت ��ي س �ب �ب��ت «وض� �ع ��ًا خ �ط �رًا
للغاية» في بحر جنوب الصني املتنازع
عليه .وق��ال رئيس وزراء فيتنام نغوين
ت ��ان دون� ��غ ،ع�ق��ب م�ب��اح�ث��ات ع�ق��ده��ا مع
ال��رئ�ي��س الفيليبيني بنينو أك�ي�ن��و في
م��ان�ي�لا أم ��س ،إن ه ��ذه األف �ع��ال «ه ��ددت
ب � �ن � �ح ��و خ � �ط� ��ر ال � � �س �ل ��ام واالس � � �ت � � �ق � ��رار
وال � �س �ل�ام ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ة واألم� � � ��ن وح ��ري ��ة
امل�لاح��ة» ،في إش��ارة إل��ى نقل بكني أكبر
منصاتها للتنقيب عن النفط إلى منطقة

وجه الرئيس الصيني تحذيرًا مستترا للدول اآلسيوية املتعاونة عسكريًا مع واشنطن (أ ف ب)

بحر جنوب الصني قرب سواحل فيتنام.
وس ��ان ��دت م��ان�ي�لا امل��وق��ف ال�ف�ي�ت�ن��ام��ي،
ف � ��ي م� ��واج � �ه� ��ة ت � �ح� ��رك� ��ات ب� �ك� �ي ��ر «غ �ي��ر
القانونية» ق��رب ال�ج��زر امل�ت�ن��ازع عليها
في بحر الصني الجنوبي .وق��ال رئيس
ال��وزراء الفيتنامي إن ب�لاده والفيليبني
م�ص�م �م �ت��ان ع �ل��ى م��واج �ه��ة م ��ا س�م��اه��ا
ان�ت�ه��اك��ات ال�ص�ين ملياههما اإلقليمية،

داع �ي��ًا امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي إل��ى إدان� ��ة ه��ذه
الخطوات.
الرد الصيني ،كعادته ،جاء أكثر توازنًا
وعقالنية .تعهد الرئيس شي جني بينغ
ال �ت��وص��ل إل ��ى ح �ل��ول س�ل�م�ي��ة ل �ن��زاع��ات
ال �ص�ي�ن ع �ل��ى األراض � � � ��ي ،ال �ت ��ي اش �ت��دت
حدتها ف��ي السنوات األخ�ي��رة ،وخاصة
في بحر الصني الجنوبي وبحر الصني

الشرقي .كذلك وجه شي تحذيرًا مستترًا
ل�ب�ع��ض ال� ��دول اآلس �ي��وي��ة ب �ش��أن تعزيز
تحالفاتها العسكرية م��ع واشنطن في
م��واج�ه��ة ب�ل�اده ،م��ؤك�دًا أن ه��ذا ل��ن يفيد
األم��ن االقليمي ،في إش��ارة إل��ى سياسة
واش�ن�ط��ن ت�ج��اه آس�ي��ا ومنطقة املحيط
الهادي.
وفي خطوة تصعيدية ،وصفت وسائل
إع�ل�ام صينية ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،أم��س،
ب��أن �ه��ا «وغ� � ��د م �ت �غ �ط��رس» و«ب �ل �ط �ج��ي
على مستوى ع ��ال» .وأض��اف��ت صحيفة
«غلوبال تايمز» ،الناطقة باسم الحزب
الشيوعي الصيني ،في افتتاحيتها ،أن
هذا اإلجراء كان «التحرك الصحيح ،لكن
يتعني أن نتخذ إجراءات أخرى».
وأل �غ��ى م �س��ؤول ص�ي�ن��ي رف �ي��ع ف��ي أم��ن
اإلن�ت��رن��ت مشاركته ف��ي مناسبة بغرفة
التجارة األميركية ،حيث كان من املقرر
أن ي �ت �ح��دث دو ي ��و ج �ي�ن ،أم � ��س ،ب�ش��أن
«ان �ع��دام ال�ث�ق��ة ال�ع��امل��ي ال�ح��ال��ي ف��ي أم��ن
اإلنترنت».
(أ ف ب ،األخبار)

الصين تضع أوروبا تحت رحمة روسيا
ب �ع��د ت��وق �ي��ع ال� �ص�ي�ن وروس � �ي� ��ا ات �ف��اق �ي��ة
أق��ل م��ا ي�ق��ال عنها إن�ه��ا ض�خ�م��ة ،تسمح
ل��روس �ي��ا ب �ت �ص��دي��ر غ ��ازه ��ا إل� ��ى ال �س��وق
الصينية العمالقة ،تكون بذلك الواليات
امل � �ت � �ح ��دة وأوروب � � � � � ��ا ق � ��د خ� �س ��رت ��ا ورق � ��ة
ال �ض �غ��ط األه� ��م ف ��ي وج ��ه روس� �ي ��ا .ال �غ��از
الذي يعد من أهم مصادر الدخل لخزينة
الحكومة الروسية ،قرر االتحاد األوروبي
استعماله ورق��ة ضغط ضد موسكو في
ع ��دة م �ن��اس �ب��ات ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة األزم � ��ة في
أوكرانيا ،مهددًا باستبدال الغاز الروسي
ّ
بمصدر آخر .إال أن الكالم كان أسهل من
ّ
الفعل ،ف��ال��دول امل�ص��درة للغاز الطبيعي
بعيدة ج �دًا جغرافيًا ع��ن أوروب ��ا ،وطلب
ال �غ��از م��ن ق�ط��ر أو ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،قد
ّ
ي �ت �ط��ل��ب م �ج �ه��ودًا خ ��ارق ��ًا إلي �ص��ال��ه إل��ى
غ ��رب أوروب� � ��ا .ال �ي��وم وق �ع��ت أوروب � ��ا في
ال �ح �ف��رة ال �ت��ي ح�ف��رت�ه��ا ل��روس �ي��ا ،وال �ك��رة
اآلن أص�ب�ح��ت ف��ي م�ل�ع��ب م��وس �ك��و ،التي
ً
لم تعد مضطرة إلعطاء أي تطمينات أو
ضمانات ألوروب��ا في ما يخص إم��دادات
الطاقة.
وك ��ان ��ت م� �ص ��ادر ص �ي �ن �ي��ة وروس � �ي� ��ة ق��د
أعلنت أن الصني وروسيا وقعتا أمس في
شنغهاي ،اتفاقًا تبلغ قيمته  400مليار
دوالر على مدى ثالثني عامًا بعد عقد من
املفاوضات.
وقالت الشركة الوطنية الصينية للنفط

إن ��ه ب�م��وج��ب ه ��ذا ال �ع �ق��د ،س�ت�م��د روس�ي��ا
اع� �ت� �ب ��ارًا م ��ن  2018ث ��ان ��ي اق� �ت� �ص ��اد ف��ي
العالم بالغاز .وسيرتفع حجم الشحنات
ت��دري�ج�ي��ًا «ل�ي�ب�ل��غ  38م�ل�ي��ار م�ت��ر مكعب
سنويًا».
وع� �ل ��ى األث� � ��ر ت� � ّ
�وج� ��ه رئ� �ي ��س امل �ف��وض �ي��ة
األوروب �ي��ة ج��وزي��ه مانويل ب ��اروزو أمس
برسالة إل��ى الرئيس ال��روس��ي فالديمير
ب � ��وت �ي��ن ،ب � �خ � �ص� ��وص أزم � � � ��ة ال � � �غ � ��از م��ع
أوكرانيا .وقال ب��اروزو إن إم��دادات الغاز
م ��ن روس� �ي ��ا ع �ب��ر األراض � � ��ي األوك ��ران� �ي ��ة
ينبغي أال تنقطع خالل فترة املفاوضات
ال �ث�ل�اث �ي ��ة ب �خ �ص ��وص أزم � � ��ة ال � �غ� ��از ب�ين
روس �ي��ا واالت �ح��اد األوروب � ��ي وأوك��ران �ي��ا.
وأض� � ��اف ب� � � ��اروزو« :م� ��ن امل �ه��م اس �ت �م��رار
ج �م �ي��ع األط � � ��راف ف ��ي امل �ش ��ارك ��ة ال �ب �ن��اءة
ف ��ي ه� ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة واالت � �ف� ��اق ع �ل��ى سعر
ال �غ��از ال �ج��دي��د ،ال ��ذي ي�ج��ب أن يتناسب
م��ع ظ ��روف ال �س��وق ،وخ�ل�ال ف �ت��رة إج ��راء
اّ
امل �ح��ادث��ات ال�ث�لاث�ي��ة ي�ن�ب�غ��ي أل تنقطع
إم ��دادات ال�غ��از» ،مشيرًا إل��ى أن��ه يأمل أن
تفي روسيا بهذا االلتزام.
رس��ال��ة ب � ��اروزو ج� ��اءت ردًا ع�ل��ى الكلمة
ال �خ ��اص ��ة ال� �ت ��ي ت ��وج ��ه ب �ه��ا ب ��وت�ي�ن إل��ى
القادة األوروبيني يوم الخميس الفائت،
بخصوص أزم��ة دي��ون الغاز األوكرانية،
ّ
وتضمنت أنه نتيجة لتجاوز ديون كييف
امل�ت��راك�م��ة ل�ق��اء ت��وري��دات ال �غ��از ال��روس��ي

السابقة ،مستوى  3.5مليارات دوالر ،فإن
الجانب ال��روس��ي اتخذ ق��رارًا يتوافق مع
ش ��روط ال�ع�ق��د امل��وق��ع م��ع ك�ي�ي��ف ،يقضي
باالنتقال إلى نظام الدفع املسبق.
من جهته ،ه��دد نائب الرئيس األميركي
ج��و ب��اي��دن أم��س ف��ي ب��وخ��ارس��ت ،روسيا
بعقوبات جديدة إذا قوضت االنتخابات
ال ��رئ ��اس �ي ��ة امل � �ق ��رر إج � ��راؤه � ��ا األح� � ��د ف��ي
أوكرانيا.
وق ��ال ب��اي��دن ،ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي« ،إذا
ّ
قوضت روسيا االنتخابات في أوكرانيا،
ف�ي�ج��ب أن ن�ب�ق��ى م�ص�م�م�ين» ع�ل��ى ف��رض
عقوبات إضافية .وأض��اف أن «كل الدول
يجب أن تستخدم نفوذها بهدف ضمان
جو مستقر ،يتيح لألوكرانيني التصويت
بكل ح��ري��ة» ،مشيرًا إل��ى أن�ه��ا انتخابات
«جوهرية» بالنسبة إلى هذا البلد.
وأك� � ��د ب� ��اي� ��دن ال� � ��ذي ع �ق ��د اج �ت �م ��اع ��ًا م��ع
ال��رئ �ي��س ال��روم��ان��ي ت ��راي ��ان ب��اس�ي�س�ك��و،
م��رة أخ��رى ل�ب��وخ��ارس��ت ال �ت��زام ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ال �ح��ازم اح �ت��رام امل ��ادة الخامسة
ف� ��ي م� �ع ��اه ��دة ال �ح �ل ��ف األط� �ل� �س ��ي ،ح ��ول
الدفاع الجماعي ألعضائه.
وأك � ��د أن ال �ح �ل��ف س �ي �ع��زز ح� �ض ��وره ف��ي
أوروب��ا الوسطى والشرقية «ج �وًا وبحرًا
وعلى األرض».
في هذا الوقت ،قال وزير الجيش األميركي
ج ��ون م�ك�ي��و أم ��س إن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة

بلغت قيمة
االتفاق الصيني ــ
الروسي  400مليار
دوالر على  30عامًا
رصدت بعض التحركات للقوات الروسية
قرب الحدود األوكرانية ،لكن ما من بوادر
النسحاب واسع النطاق.
وق ��ال م�ك�ي��و ،ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي خ�لال
زيارة الستونيا« ،ما نعلمه حتى اآلن هو

وج��ود بعض التحركات ل�ل�ق��وات ،لكنني
لم أتلق تأكيدًا ال من مصادر البنتاغون
(وزارة ال� ��دف� ��اع) وال م ��ن م� �ص ��ادر ح�ل��ف
شمال األطلسي عن ح��دوث إع��ادة شاملة
لتمركز تلك القوات بعيدًا عن الحدود».
ونقلت وكالة اإلع�لام الروسية عن وزارة
ال��دف��اع قولها في وق��ت سابق ،إن القوات
ال ��روس� �ي ��ة ال� �ت ��ي ش ��ارك ��ت ف ��ي م � �ن ��اورات
عسكرية في ثالثة أقاليم متاخمة لحدود
أوك ��ران � �ي ��ا ،ح ��زم ��ت أغ ��راض� �ه ��ا وت�س�ت�ع��د
للعودة إلى قواعدها الدائمة.
إل��ى ذل ��ك ،أق��ر ال �ب��رمل��ان األوك ��ران ��ي م��ذك��رة
«السالم والوفاق» ،التي تقدمت بها «كتلة
حزب األقاليم» ،وذلك بموافقة  252نائبًا.
وتتضمن هذه املذكرة عدة خطوات ترمي
إل��ى تسوية األزم��ة التي تشهدها البالد،
ومن أهمها وقف العملية العسكرية ضد
مناطق جنوب شرق البالد وإع��ادة قوات
الجيش إلى ثكنها.
وتثبت امل��ذك��رة ال��وض��ع ال��دس�ت��وري للغة
األوك ��ران� �ي ��ة ك �ل �غ��ة ل� �ل ��دول ��ة ،وت �ش �ي��ر إل��ى
تعهد ال��دول��ة كذلك «ضمان حقوق لغات
ال�ق��وم�ي��ات األخ ��رى ف��ي أم��اك��ن حضورها
امل� �ك� �ث� �ف ��ة» .ك ��ذل ��ك ت ��ؤي ��د امل � ��ذك � ��رة إج � ��راء
ان�ت�خ��اب��ات رئ��اس�ي��ة ف��ي أوك��ران �ي��ا ف��ي 25
أي��ار الحالي ،وتعدها «رم �زًا لألمن وأداة
رئيسية لتهدئة النزاع».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

