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الحدث

قمة ثنائية تؤكد النجاحات «في ميادين صعبة»

«الحرب والسلم» على مائدة خامنئي ـ بوتين
التقى الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،في
طهران أمس ،قادة
إيران ،لبحث ملفات سوريا
واالتفاق النووي اإليراني
وتعزيز التعاون االقتصادي
بين البلدين
عقب لقاء هو الثاني في نحو عامني،
ب ـ ــن امل ـ ــرش ـ ــد األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـج ـم ـهــوريــة
اإلس ــام ـي ــة آيـ ــة ال ـل ــه ع ـلــي خــامـنـئــي
والرئيس الروسي فالديمير بوتني،
أشار خامنئي إلى «التجربة الجيدة
ج ـ ـدًا ل ـل ـت ـعــاون ب ــن إيـ ـ ــران وروس ـي ــا
ّ
في ســوريــا» ،مضيفًا أن «نتائج هذا
التعاون أثبتت أن طهران وموسكو
يمكنهما تحقيق أهداف مشتركة في
ميادين صعبة».
ّ
وقــال خامنئي إن «هزيمة التحالف
االمـ ـي ــرك ــي الـ ــداعـ ــم ل ــإره ــاب ـي ــن فــي
س ــوري ــا ح ـق ـي ـقــة ال ي ـم ـكــن إن ـك ــاره ــا،
لكن هــؤالء مشغولون في التخطيط
وإع ــداد امل ــؤام ــرات ،لــذلــك فــإن تسوية
االزمة السورية بحاجة الى مواصلة
الـ ـتـ ـع ــاون ال ــوثـ ـي ــق» .وب ـي ـن ـمــا ّ
رح ــب
خامنئي بمقترح الــرئـيــس الــروســي
«م ــن أج ــل مــزيــد مــن تـعــزيــز الـتـعــاون
ّ
في جميع املجاالت» ،رأى أن «طاقات
ال ـت ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي الـبـلــديــن
أك ـبــر بـكـثـيــر م ــن م ـس ـتــوى ال ـعــاقــات
الراهنة».
ّ
ورأى خامنئي أن «الـتـكــاتــف الجيد
للغاية واملـقــاومــة املشتركة لطهران
وم ــوسـ ـك ــو فـ ــي وجـ ـ ــه ف ـت ـن ــة وف ـس ــاد
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ّــا ي ـح ـمــان
الكثير من املعاني ،وقد أثرت روسيا
في قضايا منطقة غرب آسيا» ،الفتًا
ّ
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه إلـ ــى أن «ال ـش ـعــب
السوري هو من يتخذ القرار النهائي
ّ
تخص سوريا».
حول القضايا التي
ً
وتوجه إلى بوتني قائال« :كما قلتم،

يجب أن تخرج جميع الحلول حول
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة م ــن داخ ـ ــل هــذا
الـبـلــد ،وع ــدم مـمــارســة الـضـغــط على
الحكومة السورية من أجل تنفيذ أي
مشروع ،وينبغي أن تكون املقترحات
وامل ـشــاريــع شــامـلــة ق ــدر املـسـتـطــاع».
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاق ،وص ـ ـ ـ ـ ــف بـ ــوتـ ــن
بـ«الشخصية القوية والعملية ...لذلك
يمكن الحديث والتعاون املنطقي مع
روس ـيــا بــوصـفـهــا ق ــوة كـبـيــرة بشأن
إجــراءات كبيرة وبحاجة الى االرادة
والسعي».
من جهته ،شدد بوتني على «ضرورة
الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار واالمـ ـ ــن
اإلق ـل ـي ـم ــي فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة» ،م ـض ـي ـفــا:
«حققنا نـتــائــج جـيــدة عـبــر الـتـعــاون
امل ـش ـتــرك ف ــي س ــوري ــا ،ويـنـبـغــي الــى
ج ــان ــب م ـح ــارب ــة االره ـ ـ ــاب االه ـت ـمــام
بــالـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة امل ـنــاس ـبــة في
هذا البلد» .ووصف مواقف خامنئي
ف ــي تـحـقـيــق األه ـ ــداف امل ـش ـتــركــة في
س ـ ــوري ـ ــا ب ـ ــ«امل ـ ــؤث ـ ــرة والـ ـحـ ـكـ ـيـ ـم ــة»،
ّ
معتبرًا في الوقت نفسه أن «الحفاظ
على وحــدة األراضــي السورية ودعم
الحكومة السورية والرئيس الشرعي
لـهــذا الـبـلــد بـشــار األس ــد ،مــن مـبــادئ
الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ــروس ـ ـيـ ــا...
ّ
ونؤمن بأن أي تغيير وتطور في أي
بلد ،ومنها سوريا ،يجب أن يتم من
الداخل».
من جهة أخرى ،أعلن الرئيس اإليراني
حسن روحاني ،إثر اجتماعه بنظيره
ّ
ال ــروس ــي ،أن «روس ـيــا بـلــد صــديــق...
وشــريــك استراتيجي إلي ــران» ،داعيًا
إل ــى «تـعــزيــز الـتـعــاون الـثـنــائــي» بني
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وفـ ـ ــق مـ ــا جـ ـ ــاء فـ ــي ب ـي ــان
لـ ـل ــرئ ــاس ــة .وب ـ ـشـ ــأن س ـ ــوري ـ ــا ،أشـ ــار
ّ
ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي إلـ ــى أن «ت ـع ــاون
إيـ ــران وروس ـي ــا ك ــان ل ــه تــأثـيــر كبير
ّ
ف ــي مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب» ،مـضـيـفــا أن
بوتني أكــد دعمه إليــران في مواجهة
الـتـهــديــدات األميركية بالتراجع عن
االتفاق النووي املبرم في .2015
وعـقــب انـتـهــاء اللقاءين مــع الرئيس
اإليراني ومع خامنئي ،شارك بوتني

ف ــي ق ـمــة ثــاث ـيــة ل ـل ــدول امل ـط ـلــة على
ب ـحــر ق ــزوي ــن م ــع روح ــان ــي ورئ ـيــس
آذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان إلـ ـ ـه ـ ــام عـ ـلـ ـيـ ـي ــف ،ع ـل ـمــا
ّ
ب ــأن ه ــذه الـقـمــة الـثــاثـيــة ب ــن إي ــران
وروسيا وآذربيجان هي الثانية بعد
قمة في باكو في .2016
وبخصوص هذه القمة الثالثية ،فقد
وصــف الرئيس الــروســي املباحثات
التي أجــراهــا مع الرئيسني اإليراني
واآلذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان ـ ــي ب ـ ــ«اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة».
وق ــال فــي مــؤتـمــر صـحــافــي مشترك:
«ت ـطــرق ـنــا إل ــى م ـســائــل مـخـتـلـفــة في
مـجــال مـحــاربــة اإلره ــاب والجريمة،
ل ـكــن ف ــي األس ـ ــاس بـحـثـنــا الـقـضــايــا
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة» .وفـ ــي ح ــدي ــث بـشــأن
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ـت ـ ــران ـ ــزي ـ ــت بـ ـ ــن إيـ ـ ـ ــران
وآذرب ـي ـج ــان وروس ـي ــا ،أش ــار بوتني
ّ
إلـ ـ ـ ــى أن «امل ـ ـ ـمـ ـ ــر جـ ـ ـن ـ ــوب ـ ـ ـ ـ شـ ـم ــال
للمواصالت تم اختباره عبر توجيه
شـحـنــات م ــن الـهـنــد عـبــر إي ـ ــران إلــى
روسيا وأثبت منفعته االقتصادية».
وبخصوص وضع سوق النفط ،لفت
ّ
إلــى أن «التنسيق مع أوبــك أدى إلى

نتائج جيدة جدًا في مجال ّاستقرار
سوق النفط» ،مؤكدًا أيضًا أنه جرى
خالل املباحثات التطرق إلى قضايا
ب ـحــر ق ــزوي ــن ب ــن األطـ ـ ــراف ال ـثــاثــة،
ووضعها القانوني.
وعلى هامش زي ــارة بوتني لطهران،
أعـلـنــت شــركــة امل ـح ــروق ــات الــروسـيــة

خامنئي لبوتين :كما
السورية يجب
قلتم ،الحلول
ّ
أن تكون داخلية
ـاقــة «روس ـن ـف ــط» (ش ـبــه عــامــة)
ا ّلـعـمـ ّ
أنها وقعت مع شركة النفط االيرانية
الـ ـع ــام ــة «خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق» لـتـنـفـيــذ
م ـشــاريــع مـشـتــركــة ف ــي م ـجــال إنـتــاج
النفط والغاز في إيران.
ونقلت وكالة «انترفاكس» عن املدير
العام لـ«روسنفط» ،إيغور سيتشني،
ّ
ق ــول ــه إن األم ـ ــر ي ـت ـع ـلــق «بـسـلـسـلــة»

وصف بوتين مواقف خامنئي بـ«المؤثرة والحكيمة» (أ ف ب)

مــن الـحـقــول الـتــي سيتم استغاللها
م ــع ش ــرك ــاء إيــران ـيــن ف ــي «اسـتـثـمــار
إجـمــالــي» يمكن أن يـصــل «حـتــى 30
مليار دوالر» ،بحسب املصدر ذاته.
وبدأت طهران وموسكو في السنوات
األخـيــرة تقاربًا واضحًا على خلفية
م ـص ــال ــح ج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة م ـش ـتــركــة.
وروس ـ ـيـ ــا وإيـ ـ ـ ــران ه ـم ــا الـحـلـيـفـتــان
الــرئـيـسـيـتــان لــدمـشــق وتــرع ـيــان إلــى
ُ ِّ
جــانــب تــركـيــا م ـحــادثــات ت ــرك ــز على
الـ ـج ــوان ــب ال ـع ـس ـك ــري ــة واإلن ـس ــان ـي ــة
والفنية سعيًا إلى وضع ّ
حد للصراع
في سوريا.
في غضون ذلك ،ذكرت وكالة األنباء
ّ
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة أن الـ ـجـ ـن ــرال
فــالـيــري غـيــراسـيـمــوف ،وه ــو رئيس
أرك ــان الـجـيــش ال ــروس ــي ،وص ــل قبل
ب ــوت ــن إلـ ــى ط ـ ـهـ ــران ،ح ـي ــث تـبــاحــث
صـ ـب ــاح أم ـ ــس م ــع ن ـظ ـي ــره االي ــران ــي
الجنرال محمد باقري بشأن «سوريا
ومكافحة اإلرهاب».
ّ
وجـ ــديـ ــر ب ــال ــذك ــر أن زي ـ ـ ـ ــارة بــوت ــن
األخ ـيــرة لـطـهــران تـعــود إل ــى تشرين
الـثــانــي/نــوفـمـبــر  ،2015وق ــد شهدت
تأكيدًا على الـتــوافــق شبه الـتــام بني
الـبـلــديــن بـشــأن ال ـصــراع فــي ســوريــا.
أمــا يــوم أمــس ،فقد وصــل بوتني إلى
طهران غداة إعالن الخزانة األميركية
تــوجـيـهــات ج ــدي ــدة لـتـطـبـيــق قــانــون
أصـ ـ ـ ــدره ال ــرئـ ـي ــس دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب،
ف ــي آب/اغـ ـسـ ـط ــس  ،2017وي ـف ــرض
عقوبات جديدة على روسيا وإيــران
الـلـتــن يـشـيــر إلـيـهـمــا ن ــص الـقــانــون
بـ«غريمتي أميركا».
وتـ ـن ـ ّـدد روس ـي ــا ال ـت ــي تـبـيــع أسـلـحــة
إليران ،رغم معارضة واشنطن ،دائمًا
بـ«النزعة األحادية» للواليات املتحدة
ولـ ـج ــوئـ ـه ــا إلـ ـ ــى سـ ـ ــاح ال ـع ـق ــوب ــات
االقـتـصــاديــة لتحقيق غاياتها على
صعيد السياسة الـخــارجـيــة .أيضًا،
نـ ـ ّـددت مــوسـكــو ب ـشــدة بتصريحات
تـ ــرامـ ــب األخـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـت ــي ه ـ ـ ـ ّـد ّد فـيـهــا
بخروج بالده من االتفاق املوقع بني
إيران والقوى الست الكبرى.
(األخبار ،أ ف ب)

سوريا

أنقرة ترفض دعوة «االتحاد الديموقراطي» إلى سوتشي
قلص الجيش المسافة التي
تفصله عن أطراف مدينة
البوكمال إلى نحو  50كيلومترًا،
في موازاة تضييقه الخناق
على «داعش» داخل مدينة
دير الزور .وفيما أعلنت مصادر
معارضة مقاطعتها لمؤتمر
«الحوار» الذي تعده روسيا في
سوتشي ،استنكرت أنقرة دعوة
«حزب االتحاد الديموقراطي»
الكردي إلى المحادثات
ي ـح ـق ــق ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري خ ـط ــوات
كبيرة على طريق إنهاء وجود تنظيم
«داعـ ـ ـ ــش» داخ ـ ــل مــدي ـنــة ديـ ــر ال ـ ــزور،
وعـ ـ ـ ــودة ع ــاص ـم ــة الـ ـش ــرق إل ـ ــى كـنــف
الدولة السورية كاملة ،بعد صمودها
ل ـس ـنــوات فــي وج ــه أع ـنــف الـهـجـمــات.
وي ـت ــراف ــق ال ـت ـق ــدم داخ ـ ــل امل ــدي ـن ــة مع
تـحــرك عـلــى م ـحــاور جـنــوب املـيــاديــن
وشــرق محطة « »T2باتجاه املنطقة
الحدودية مع العراق .وتمكن الجيش

خــالــه ،مــن قـطــع نـحــو  11كيلومترًا
إضافيًا شرق املحطة ،أمس ،ليصبح
ع ـل ــى ب ـع ــد ق ــراب ــة  50ك ـي ـلــوم ـت ـرًا عــن
أطــراف مدينة البوكمال من الجنوب
ال ـغ ــرب ــي .وت ـش ـيــر امل ـع ـط ـيــات إلـ ــى أن
الجيش يستعجل العمليات للوصول
إلـ ــى ال ـ ـحـ ــدود ،وعـ ـ ــزل م ـن ـط ـقــة وادي
الوعر (جنوب شرق املحطة) ،التي ما
زالــت منطقة ّ نفوذ لتنظيم «داعــش».
وب ـي ـن ـمــا ي ـن ــشــط ال ـج ـي ــش وح ـل ـف ــاؤه
ال ـع ـم ـل ـي ــات م ــن ه ـ ــذا امل ـ ـحـ ــور ،بـقـيــت
الجبهة العراقية هادئة خالل اليومني
املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،وسـ ـ ــط تـ ــأك ـ ـيـ ــدات ب ـق ــرب
ال ـت ـحــرك ض ـمــن املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة من
عمليات غــرب األن ـبــار ،التي تتضمن
دخول أحياء مدينة القائم.
وع ـل ــى وادي الـ ـف ــرات ج ـن ــوب مــديـنــة
امل ـيــاديــن ،يـتــابــع الـجـيــش تـحــركــه في
محيط بلدة محكان ،مدعومًا بغارات
ج ــوي ــة م ـتــواص ـلــة ت ـس ـت ـهــدف مــواقــع
التنظيم وتحركاته هناك .ويبدو الفتًا
أن التحرك على محور محطة « »T2ال
يلقى الدعم الجوي الروسي املتوافر
ع ـلــى م ـح ــور وادي الـ ـف ــرات .وه ــو ما
يتسق مع كثافة الحضور العسكري
ال ـ ـبـ ــري إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـج ـي ــش ه ـن ــاك،
وغيابه في بادية دير الزور الجنوبية

الـ ـش ــرقـ ـي ــة .ويـ ـس ــاع ــد هـ ـ ــذا ال ـت ــرك ـي ــز
الــروســي على تجنب الـصــدامــات بني
الجيش الـســوري وحلفائه مــن جهة،
والقوات املدعومة أميركيًا من الجهة
املقابلة ،خاصة أن الطرفني يشتركان
بـجـبـهــة طــوي ـلــة وم ـت ــداخ ـل ــة .وتـعـمــل
ّ
املقار
القوات الروسية على استهداف
ّ
يحصنها «داع ــش»
الــرئـيـسـيــة ال ـتــي
ف ــي بـ ـل ــدات ال ـ ـفـ ــرات ،لـتـسـهـيــل مهمة
الجيش في التحرك داخل البلدات من
دون مقاومة عنيفة .وكما استهدفت
مراكز التنظيم على طول البلدات بني
دير الــزور وامليادين ،تعمل اآلن على
اس ـت ـهــداف أب ــرز مــواق ـعــه شــرقــا نحو
الـبــوكـمــال .وهــو مــا يلفت إلــى وجــود
توجه روسي ـ سوري بإكمال التحرك
نحو البوكمال خالل وقت قصير .إذ
نفذت  6قاذفات روسية استراتيجية
من طراز «تو  ،»22ضربات جوية على
مواقع «داعش» قرب مدينة البوكمال،
انطالقًا من األراضــي الروسية وعبر
األج ــواء اإليــرانـيــة والعراقية .وداخــل
مدينة دير الزور ،سيطر الجيش على
ّ
لحي الحميدية من
املناطق املتاخمة
ال ـج ـهــة ال ـغ ــرب ـي ــة .واس ـت ـه ــدف ســاح
الـ ـج ــو وامل ــدفـ ـعـ ـي ــة مـ ــواقـ ــع ال ـت ـن ـظ ـيــم
ف ـ ــي أحـ ـ ـي ـ ــاء الـ ـحـ ـمـ ـي ــدي ــة وال ـج ـب ـي ـل ــة

وال ــرش ــدي ــة وال ـح ــوي ـق ــة وال ـع ــرض ــي.
وت ــاب ـع ــت وحـ ـ ــدات ال ـه ـنــدســة تفكيك
األلغام والعبوات الناسفة في أحياء
امل ـط ــار ال ـقــديــم وك ـنــامــات والــرصــافــة
ومحيط الثانوية الصناعية واملعهد
الصناعي والـشــارع املــؤدي إلــى دوار
غ ـســان ع ـب ــود ،بـعــد سـيـطــرة الجيش
عليها أول من أمس.
وف ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــورات مـ ـخ ــرج ــات ال ـج ــول ــة

لفت علوش إلى أن
«هيئة التفاوض» المعارضة
تفاجأت بدعوتها
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــن م ـ ـحـ ــادثـ ــات أسـ ـت ــان ــا،
وخ ــاص ــة ف ــي م ـلــف مــؤت ـمــر «ال ـح ــوار
ُ
الــوطـنــي» ال ــذي ت ـعـ ّـده روس ـيــا ،خــرج
اعتراضان متزامنان على عقد املؤتمر
م ــن ق ـبــل أطـ ـ ــراف س ــوري ــة م ـعــارضــة،
ومن قبل أنقرة .إذ قال عضو «هيئة
التفاوض العليا» املعارضة ورئيس
املكتب السياسي في «جيش اإلسالم»
م ـح ـمــد عـ ـل ــوش ،إن امل ــؤت ـم ــر ت ـحــول
إلــى اجتماع بــن «النظام والنظام».
وأضاف في حديث لوكالة «رويترز»

أن «الهيئة تفاجأت بذكر اسمهم في
قــائـمــة ال ــدع ــوة ،وه ــي بـصــدد إص ــدار
بـيــان مــع ق ــوى أخ ــرى يـحــدد املــوقــف
العام الرافض لهذا املؤتمر» .بــدوره،
أشــار «االئتالف السوري» املعارض،
إلى أن املؤتمر ُي َع ّد محاولة لاللتفاف
عـلــى «اإلرادة الــدول ـيــة ف ــي االنـتـقــال
السياسي في ســوريــا» وعلى املسار
السياسي بـقـيــادة األم ــم املـتـحــدة في
جنيف .أما تركيا ،فقد رأى املتحدث
ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة إب ــراه ـي ــم ق ــال ــن ،أن
ب ــاده ال يمكنها قـبــول دع ــوة «حــزب
االت ـ ـحـ ــاد ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ـك ــردي،
إلـ ــى املـ ـح ــادث ــات ،م ـض ـي ـفــا أن أن ـق ــرة
بـ ـ ـ ــدأت بـ ـ ــإجـ ـ ــراء ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت مل ـتــاب ـعــة
هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع .وفـ ــي امل ـق ــاب ــل ،خــرج
مـ ــوقـ ــف مـ ــرحـ ــب وغ ـ ـيـ ــر حـ ــاسـ ــم مــن
ج ــان ــب ال ــرئـ ـي ــس املـ ـ ـش ـ ــارك ل ـل ـح ــزب،
ش ــاه ــوز ح ـســن ،الـ ــذي ق ــال إن حــزبــه
يــؤيــد ح ـضــور املــؤت ـمــر ،مـضـيـفــا في
تـصــريــح مـكـتــوب لــوكــالــة «روي ـت ــرز»،
أن ــه «س ـيــدعــو إل ــى تـطـبـيــق صيغته
الــامــركــزيــة» فــي س ــوري ــا .ول ــم يؤكد
حسن الـتــزامــه الـحـضــور ،مشيرًا في
الــوقــت نفسه إلــى أن األغلبية داخــل
الـ ـح ــزب ،وح ـل ـف ــاءه «ي ـف ـض ـلــون اآلن
الحضور» ،ويجري نقاش القرار.

