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باكستان ألميركا والسعودية:

ال لغرفة «موك» في أرضنا ضد إيران
األميركيون والسعوديون
من خلفهم يحاولون
نقل «وصفة الموك» من
سوريا إلى إيران ،وإسقاط
الجمهورية اإلسالمية عبر
خلق بؤرة استنزاف يكون
فيها البلوش اإليرانيون
حطب حرب جديدة تنطلق
من إقليم بلوشستان
الباكستاني
وليد شرارة ،محمد بلوط
«املـ ــوك» ،أو غــرف العمليات العسكرية
ع ـب ــر ال ـ ـح ـ ــدود ،الـ ـت ــي مـ ــا ك ـ ــان ل ـل ـحــرب
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة أن تـ ـسـ ـتـ ـم ــر م ـ ـ ــن دون ـ ـه ـ ــا،
كـ ــادت تـجــد لـهــا قـبــل أس ـبــوعــن نسخة
بــاك ـس ـتــان ـيــة ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود م ــع إيـ ـ ــران.
«املوك» جمعت في «عمان» و«انطاكيا»،
ف ــي اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدرون ،ض ـب ــاط ــا أم ـيــرك ـيــن
وأردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن وس ـ ـعـ ــوديـ ــن وإمـ ــارات ـ ـيـ ــن
وفرنسيني وبريطانيني وأتراكًا ،وأدارت
ً
ال ـحــرب «ال ـفــاش ـلــة» تخطيطًا وتـمــويــا
وتـ ـسـ ـلـ ـيـ ـح ــا لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـس ــوري ــة
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،م ـ ــن األردن وتـ ــرك ـ ـيـ ــا ،ضــد
الجيش السوري.
ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان،
كان قد وعد بنقل الحرب إلى داخل إيران.
الـثـنــائــي الـسـعــودي ـ ـ األمـيــركــي يخطط
لتسعير الخالفات العرقية في املناطق
ال ـحــدوديــة بــن الـبـلــديــن ،ون ـقــل الـحــرب
إلى الداخل اإليراني عبر غرفة عمليات
تـعـمــل ه ــذه امل ــرة عـلــى تـحــريــك الـبـلــوش
فــي بــاكـسـتــان ،وتــوظـيــف مجموعاتهم
امل ـت ـمــركــزة ف ــي الـقـســم الـبــاكـسـتــانــي من
اإلق ـل ـي ــم ب ــرف ــع وت ـي ــرة ع ـم ـل ـيــات حــربـهــا
االن ـف ـصــال ـيــة ف ــي ال ـج ــزء اإلي ــران ــي مـنــه،
ّ
وزج الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة فــي حــرب
استنزاف طويلة تعزز حركة االحتجاج
الداخلية.
املعلومات تؤكد أن الحكومة االنتقالية
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة رفـ ـض ــت ط ـل ـب ــا ت ـقــدمــت
ب ـ ــه ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة والـ ـسـ ـع ــودي ــة
إلن ـشــاء غــرفــة عمليات فــي بلوشستان
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة ،يـ ـش ــرف ع ـل ـي ـهــا فــريــق
العمل اإلســرائـيـلــي ـ ـ األمـيــركــي املشترك
لــزعــزعــة ال ـن ـظــام ف ــي إيـ ـ ــران ،وت ـقــودهــا،
كـ ـم ــا الـ ـ ـح ـ ــال ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،املـ ـخ ــاب ــرات
األم ـي ــرك ـي ــة والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ك ـم ــا تـخـطــط
وت ـم ـ ّـول عـمـلـيــات عـسـكــريــة انـطــاقــا من
األراض ــي الباكستانية باالعتماد على
مـجـمــوعــات مـسـلـحــة ك ــ«ج ـيــش ال ـعــدل»
البلوشي ضــد إي ــران .تـقــول املعلومات،
ال ـتــي حـصـلــت عـلـيـهــا «األخ ـ ـبـ ــار» ،إنـهــا
لـيـســت امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي تــرفــض فيها
بــاكـسـتــان طـلـبــات س ـعــوديــة وأمـيــركـيــة
السـتـخــدام بلوشستان كـقــاعــدة خلفية
تقودها املخابرات ،وتشن منها عمليات
تستهدف «الحرس الثوري» وتستنزف
إيــران ،بل إن إســام آبــاد رفضت طلبات
مماثلة في السنوات العشر األخيرة.
وألن إق ـ ـ ـن ـ ـ ــاع الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــن ل ـن ـق ــل
ال ـت ـج ــرب ــة الـ ـس ــوري ــة إل ـي ـه ــم قـ ــد س ـقــط،
ينزع السعوديون إلى إحياء تجربتهم
املـشـتــركــة م ــع امل ـخ ــاب ــرات الـبــاكـسـتــانـيــة
في «الجهاد األفغاني» ضد السوفيات.
وي ـ ـحـ ــاولـ ــون ع ـب ـث ــا م ـن ــذ أعـ ـ ـ ــوام إق ـن ــاع
الباكستانيني بتكرار «تجربة الجهاد
األفـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــان ـ ـ ــي» انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ـ ــن أرض ـ ـ ـهـ ـ ــم،
أي ـ ـ ــام اس ـت ـن ــزف ــت ال ـج ـي ــش األح ـ ـمـ ــر فــي
افغانستان ،في الثمانينيات ،وأسهمت
هـ ــزي ـ ـم ـ ـتـ ــه ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ب ـ ــإسـ ـ ـق ـ ــاط االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد

الحكومة الباكستانية رفضت طلبًا إلنشاء غرفة عمليات في بلوشستان (أ ف ب)
الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي .ي ـ ـبـ ــدو أن ال ـس ـع ــودي ــن
يـ ـح ــاول ــون اسـ ـتـ ـخ ــدام «الـ ـبـ ـل ــوش» ضــد
إي ــران أســوة بما فعلوه مــع «البشتون»
إبــان «الجهاد األفغاني» عندما نشروا
ومـ ّـولــوا املـئــات مــن امل ــدارس الدينية في
ّ
وحولوها
إقليم «القبائل» البشتونية،
إلى مراكز تجنيد ضد الجيش األحمر.
تضيف املعلومات أن السعوديني زادوا
الـ ـع ــام امل ــاض ــي دع ـم ـهــم امل ــال ــي لـشـبـكــة
املــدارس واملعاهد الدينية «الوهابية»
ال ـت ــي تـنـتـشــر ف ــي ب ـلــوش ـس ـتــان ،وال ـتــي
ت ـس ـت ـخــدم ك ـق ــواع ــد خـلـفـيــة لـلـمـقــاتـلــن
املعادين إليران .وتنعكس هذه الوجهة
في توصيات «املركز الدولي للدراسات
اإلي ــرانـ ـي ــة» ،الـ ــذي ي ـمـ ّـولــه اب ــن سـلـمــان.
ففي دراسة العام املاضي ،دعا الباحث
وامل ـحــامــي وال ـنــاشــط الـبـلــوشــي محمد
حـ ـس ــن حـ ـس ــن بـ ـ ـ ــور ،الـ ـسـ ـع ــودي ــة إل ــى
إقـنــاع باكستان بتخفيف معارضتها
للدعم العسكري الذي تقدمه السعودية
إل ــى ال ـب ـلــوش ف ــي إي ـ ــران« :س ـي ـكــون من
امل ـس ـت ـح ـي ــل ل ـل ـح ـك ــوم ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة أن
ت ــواج ــه تـحــديــا صـعـبــا م ــن ه ــذا ال ـنــوع،
ل ـح ـمــايــة م ـس ــاح ــات وم ـس ــاف ــات هــائـلــة
مـ ــن أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وأن ت ـ ـنـ ــازل م ـع ــارض ــة
بـلــوشـيــة واس ـعــة االن ـت ـشــار ،خصوصًا
إذا ما حصلت على دعــم خصوم إيــران

اإلقليميني والقوى الدولية».
السعودية والواليات املتحدة تكتشفان
بــذلــك الــرفــض باكستان أخ ــرى تختلف
عن تلك التي قادها الجنرال ضياء الحق
إلى الحلف املقدس األميركي ـ السعودي
ضد السوفيات في الثمانينيات ،عندما
وص ـل ــت ج ـحــافــل ال ـج ـيــش األح ـم ــر عبر
أفغانستان إلى تخوم «أرض األطهار».
يرى بعض املحللني أن كتلة من  ٢٠إلى
 ٣٠مليون شيعي ،مــن بــن  ١٨٠مليون
باكستاني ،قد تشكل عامل ضغط على
ال ـق ــرار ف ــي إس ــام آب ــاد ملـصـلـحــة إي ــران،
لـكــن ذل ــك التحليل يـتـجــاهــل الـتـحــوالت
االستراتيجية العميقة التي طرأت على
امل ــوق ــع الـبــاكـسـتــانــي وت ـحــال ـفــاتــه الـتــي
باتت تتجه نحو الصني وروسيا.
فمنذ سـقــوط االت ـحــاد السوفياتي قبل
سبعة وعشرين عامًا جرت مياه كثيرة
ت ـح ــت ج ـس ــر الـ ـع ــاق ــات ب ــن بــاك ـس ـتــان
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،إذ ت ـض ــاءل ال ــدور
الوظيفي الذي نهض به الباكستانيون
في خدمة الحلف املقدس ضد الشيوعية
واالتحاد السوفياتي .وصرفت الواليات
املتحدة تلك األعــوام لتغيير تحالفاتها
ً
أيـضــا فــي آسـيــا ،فـعــززت أوال عالقاتها
مــع الهند ،الـعــدو التقليدي لباكستان،
ان ـس ـجــامــا م ــع أول ــوي ــات ـه ــا ف ــي اح ـت ــواء
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ثمة عوامل مشتركة
بين باكستان والهند
والصين في رفض
تسهيل حرب إيران

الـصــن ،فيما كــانــت إس ــام آب ــاد تقترب
أكثر من الصني التي كانت على الــدوام
ح ـل ـي ـفــا م ـه ـمــا خ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـبـ ــاردة،
لتتوسع فــي بـنــاء شــراكــة استراتيجية
معها باملعنى الحرفي للكلمة .بكالم آخر:
فقدت باكستان أهميتها االستراتيجية
للواليات املتحدة بالتوازي مع تعاظمها
بالنسبة إلى الصني.
ت ـش ـكــل بــاك ـس ـتــان ع ـق ــدة إسـتــراتـيـجـيــة
ل ـل ـص ــن فـ ــي م ـ ـشـ ــروع ط ــري ــق ال ـح ــري ــر
«حــزام واحــد طريق واحــد» .وليس أدل
على ذلــك مــن تدفق  ٤.٥مليارات دوالر
من الصني الستصالح البنى التحتية

ح ــول م ــرف ــأ غ ـ ــوادر ال ـبــاك ـس ـتــانــي على
ب ـح ــر ال ـ ـعـ ــرب .ك ــذل ــك اسـ ـت ــأج ــرت بـكــن
«غــوادر» ملــدة أربعني عامًا ،وهــي تعيد
بناء ه وربطه بشبكة من أنابيب الغاز
وال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ،وآالف ال ـك ـي ـل ــوم ـت ــرات مــن
سـكــك الـحــديــد وال ـط ــرق الـســريـعــة التي
تــربــط غ ــرب الـصــن وتـجــارتـهــا بــاملــرفــأ
ال ـبــاك ـس ـتــانــي وع ـل ــى مـ ـش ــارف مـضـيــق
هرمز االستراتيجي.
وإذا ك ــان ــت ال ـص ــن ش ــري ـك ــا ق ــدي ـم ــا لــم
ي ـش ـك ــل ت ـع ـم ـيــق الـ ـع ــاق ــة وتــوس ـي ـع ـهــا
م ـع ـه ــا مـ ـف ــاج ــأة س ـي ــاس ـي ــة ألحـ ـ ــد ،ف ــإن
املـ ـف ــاج ــأة ت ـك ـمــن ف ــي االن ـ ـقـ ــاب ال ـج ـيــو
س ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـن ـ ـط ـ ـبـ ــق كـ ـ ــأعـ ـ ــدل
وصـ ـ ــف عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـضــي
الـبــاكـسـتــانـيــون قــدمــا فــي تـعــزيــزهــا مع
ال ـ ــروس ،أعـ ــداء األمـ ــس .انـتـظــر تطبيع
الـعــاقــات بــن ال ــروس والباكستانيني
زيـ ـ ـ ــارة م ـي ـخ ــائ ـي ــل ف ـ ــرادك ـ ــوف (رئ ـي ــس
الــوزراء الروسي) عام  ٢٠٠٧إلى إسالم
آب ــاد .لـكــن الـقـفــزة الفعلية الـتــي جعلت
الباكستانيني يتقدمون نحو ما يشبه
ال ـش ــراك ــة م ــع ال ـ ــروس كــانــت ف ــي .٢٠١١
ففي ذلــك الـعــام ،بــدأت عــاقــات البلدين
رح ـلــة واحـ ــدة نـحــو ع ــاق ــات بـ ــاردة مع
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة .وب ـعــد ذل ــك بـثــاثــة
أع ـ ــوام ،أح ــدث سـيــرغــي شــويـغــو سبقًا
في إسالم آباد كأول وزير دفاع روسي
يـفــد إلـيـهــا مـنــذ خمسة وأرب ـعــن عــامــا،
وتوقيعه فيها معاهدة تعاون دفاعي
مشترك غير مسبوقة ،هي األخــرى ،في
تاريخ العالقات الروسية الباكستانية.
اش ـت ــرت بــاكـسـتــان أرب ــع ط ـ ّـواف ــات «مــي
 ٣٥ام» ،وأعلنت نيتها شــراء  ٢٠طوافة
مماثلة في السنوات املقبلة .كما بدأت
م ـفــاوضــات ل ـشــراء مـقــاتــات «س ــو »٣٥
و«سو  »٣٧ودبابات «ت .»٩٠
اقتصاديًا ،بدأ التعاون في مجال الطاقة
بمنح الروس صفقة بقيمة ملياري دوالر
لبناء خط من أنابيب الغاز بني كراتشي
والهور ،بطول  ١١٠٠كيلومتر .ويرتبط
صـعــود الــروابــط الطاقية والتسليحية
بـتـعــزيــز ال ـت ـعــاون بينهما فــي مواجهة
ما يرونه الدور املزعزع لالستقرار الذي
ت ـل ـع ـبــه ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ف ــي ج ـنــوب
ووســط آسيا نتيجة الـحــرب األميركية
املستمرة في أفغانستان .وباتت روسيا
وباكستان تريان معًا أن «طالبان» ،التي
تقاتلها الواليات املتحدة منذ  ١٧عامًا،
شريك رئيسي في أي تسوية سياسية
مقبلة فــي أفـغــانـسـتــان .وي ـقــدم الـبـلــدان
دعمًا عسكريًا وسياسيًا إلى «طالبان»،
ملساعدتها في ّ
صد انتشار «داعش» في
«خ ــراس ــان» بـعــد انـكـفــائـهــا ف ــي ســوريــا
والعراق إلى أفغانستان تدريجيًا.
ال ـ ـ ــروس ي ــراكـ ـم ــون األوراق ب ــن الـهـنــد
وبـ ـ ــاك ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــان ،إذ حـ ـ ـفـ ـ ـظ ـ ــوا ع ـ ــاق ـ ــات
«س ــوف ـي ــات ـي ــة» ق ــدي ـم ــة م ــع ال ـه ـن ــد ،رغ ــم
التقارب األميركي ـ الهندي .وقد وقعت
ن ـي ــودل ـه ــي ص ـف ـق ــات ل ـ ـشـ ــراء م ـف ــاع ــات
نـ ــوويـ ــة ب ـق ـي ـمــة أرب ـ ـعـ ــن م ـل ـي ــار دوالر،
وتصنيع طوافة «كامونوف» الروسية
بـقـيـمــة  ٣م ـل ـي ــارات دوالر ،ف ـي ـمــا ب ــدأت
روس ـي ــا م ـف ــاوض ــات م ــع ال ـه ـنــد لبيعها
أربــع منظومات «اس  .»٤٠٠مــرة أخــرى،
الـ ــروس ان ـتــزعــوا عــاقــات م ـتــوازنــة بني
الهند وباكستان وورقة الوسيط بينهما
فــي أي أزم ــة مقبلة .بـكــام آخ ــر :روسيا
والصني وباكستان والهند معنية كلها
بإنجاح البناء األوراســي ،وإزالــة عوامل
غياب االستقرار التي تنشرها السياسة
األميركية فــي املنطقة ،وهــي كلها ترى
فــي إيـ ــران شــريـكــا ل ـهــا ،مــا ي ـقــدم جــوابــا
إضــافـيــا عــن االمـتـنــاع الـبــاكـسـتــانــي ،بل
الرفض ،الستضافة «املــوك» األميركي ـ
السعودي في هجرته من سوريا إليها،
وأن تتحول إلــى قــاعــدة خلفية للحرب
على طهران.

خطط تركية ــ إيرانية جديدة لاللتفاف
على العقوبات األميركية؟
ّ
مرت سنوات من االلتفاف
اإليراني ـ التركي على
عقوبات الواليات
المتحدة ،رغم التشديدات
والمالحقات التي تجريها
األخيرة ،لكن هذا كله
يصطدم اآلن بمعادلة
صعبة ،يسعى خاللها رجب
طيب إردوغان إلى تحسين
العالقة مع واشنطن،
لكنه ال يستطيع الفكاك
من التبادل التجاري المهم
والواسع مع طهران
إسطنبول ــ ماجد طه
ال يـ ــزال االق ـت ـص ــاد ال ـتــركــي يـتـعــرض
لـ ـ ـه ـ ــزة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،ت ـ ـ ـ ـ ــزداد مـ ـ ــع انـ ـهـ ـي ــار
أس ـعــار ُ الـلـيــرة الـتــركـيــة الـتــي خسرت
نـحــو خ ـمــس قيمتها مـقــابــل ال ــدوالر
األميركي منذ بداية هــذا العام ،فيما
سـتـعـمــل ال ــزي ــادة ف ــي أس ـع ــار الـنـفــط
على رفع العبء املالي على االقتصاد
التركي في ظل ترديه ،وهو ما يدفع ـ
وفق أوساط سياسية في أنقرة ـ إلى
سعي مشترك مع إيــران إليجاد سبل
جديدة ملواصلة التداول والتبادل في
ظــل العقوبات املستمرة ،بما أن هذا
التعاون يخدم كال الطرفني .وطهران
هي األخرى نالت حصتها من الضغط

االق ـت ـص ــادي ،وق ــد يـتــاقــى انـخـفــاض
الـلـيــرة الـتــركـيــة مــع ال ــري ــال اإلي ــران ــي،
ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ه ـ ــذا االنـ ـخـ ـف ــاض ت ـسـ ّـبــب
ف ــي اح ـت ـجــاجــات داخـ ــل الـجـمـهــوريــة
اإلسالمية.
ورغ ــم اسـتـمــرار الـضـغــوط األميركية
ب ـش ــأن ال ـع ــاق ــة بـ ــإيـ ــران ،إلـ ــى جــانــب
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــرات امل ـ ـت ـ ـع ـ ــددة بـ ـ ــن ت ــرك ـي ــا
وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ال ت ـظ ـه ــر أي
عـ ـ ــامـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى ان ـ ـح ـ ـسـ ــار ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل
بـ ــن أن ـ ـقـ ــرة وط ـ ـه ـ ــران ،إذ ب ـ ــدأ وزيـ ــر
الـخــارجـيــة الـتــركــي ،مــولــود جــاويــش
أوغ ـ ـلـ ــو ،ح ــدي ـث ــه ف ــي ل ـق ــائ ــه امل ـف ـتــوح
مــع مـحــرري وكــالــة «األن ــاض ــول» يوم
الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،بــالـقــول إن «أن ـقــرة
ال تــرى العقوبات األميركية األخيرة
على إي ــران ق ــرارًا صــائـبــا ...مـحــاوالت
عــزل إي ــران عــن املنطقة قــد تــؤدي إلى
أضرار كبيرة» ،كما سبق له أن قال إن
املطالب األميركية بوقف تداول النفط
مع إيران «سوف تتجاهلها أنقرة».
األم ـ ـ ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه ك ـ ـ ــان ق ـ ــد أك ـ ـ ـ ــده وزي ـ ــر
االقتصاد نهاد زيبكجي ،في مؤتمر
سابق نهاية الشهر املــاضــي ،حينما
قـ ــال إن ق ـ ـ ــرارات ات ـخــذت ـهــا ال ــوالي ــات
املـتـحــدة بـشــأن هــذه القضية «ليست
م ـل ــزم ــة ل ـ ـنـ ــا» ،م ـض ـي ـف ــا« :ت ــركـ ـي ــا لــن
ّ
تلتزم إل بقرار لألمم املتحدة في هذا
االتجاه» .وآنــذاك ،كانت إدارة دونالد
تـ ــرامـ ــب قـ ــد أعـ ـلـ ـن ــت أنـ ـه ــا س ـت ـفــرض
عقوبات على جميع مستوردي النفط
اإلي ــران ــي بـحـلــول ال ــراب ــع م ــن تشرين
الثاني املقبل.
واملشكلة فــي هــذا اإلط ــار أن إي ــران ال
تزال ـ حتى هذه اللحظة ـ أكبر مصدر
لـ ــواردات النفط الـخــام إلــى تــركـيــا ،إذ
تشكل هذه الصادرات نحو نصف ما

نصف واردات
النفط الخام منذ
بداية العام إلى تركيا
جاءت من إيران

اسـ ـت ــوردت ــه أنـ ـق ــرة م ــن خ ـ ــارج ال ـبــاد
وفقًا
فــي الــربــع األول مــن ه ــذا ال ـعــامّ ،
ألرقام رسمية .وكانت تركيا قد التفت
ع ـلــى ع ـق ــوب ــات أم ـيــرك ـيــة ض ــد إيـ ــران
فــي املــاضــي ،لذلك تــواجــه معامالتها
املصرفية والتجارية تمحيصًا أكثر
من السابق ،منذ كشفت وزارة الخزانة
األميركية عن «خطة تركية ـ إيرانية
شاملة لـخــرق الـعـقــوبــات» نتج عنها
اعتقال تاجر الذهب اإليراني التركي
رض ــا ضـ ــراب الـ ــذي ت ـح ـ ّـول م ــن متهم
إل ــى شــاهــد ّادع ـ ــاء ض ــد نــائــب رئـيــس
بنك «خلق» التركي الحكومي ،محمد
هــاكــان أتـيــا ،وذلــك بعد توصله إلى
ص ـف ـقــة م ــع امل ــدع ــي الـ ـع ــام األم ـيــركــي
يـ ـخـ ـف ــف األخـ ـ ـي ـ ــر ب ـم ــوج ـب ـه ــا ال ـت ـه ــم
املوجهة إليه.
والـعـمـلـيــة ال ـتــي ك ــان يــديــرهــا ضــراب
ع ـبــر «خـ ـل ــق» ،ب ـم ـســاعــدة م ـســؤولــن
أت ـ ـ ــراك ،ك ــان ــت ت ـه ــدف إلـ ــى ال ـح ـصــول
ع ـلــى األمـ ـ ــوال ال ـنــات ـجــة ع ــن مـبـيـعــات
النفط وال ـغــاز اإليــران ـيــن ،عبر شــراء
كـمـيــات هــائـلــة م ــن ال ــذه ــب وشحنها
إل ــى الـجـمـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة ،مقابل

شـحــن كـمـيــات كـبـيــرة م ــن ال ـ ــدوالرات
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي ت ــم اسـت ـثـمــارهــا في
شـ ــركـ ــات وم ــؤسـ ـس ــات إي ــرانـ ـي ــة إل ــى
تــرك ـيــا .واآلن تـنـتـظــر أن ـق ــرة مـفــاجــأة
«ال ـ ـخـ ــزانـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة» ح ـ ــول حـجــم
ال ـغــرامــة ال ـتــي مــن املــرجــح أن تفرض
ع ـل ــى «خـ ـل ــق» ال ـت ــاب ــع لـ ـل ــدول ــة ،وم ــن
املرجح أن تقدر بمليارات الــدوالرات.
ل ــذل ــك ،س ـي ـحــدد حـجـمـهــا ال ـتــأث ـيــرات
ف ــي ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي الـ ـت ــرك ــي ،فــي
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ـك ــاف ــح ف ـي ــه ال ـش ــرك ــات
املحلية الكبيرة من أجل سداد قروض
الشركات األجنبية.
ومن املفارقات أن الخالف الذي يلوح
في األفــق حــول العقوبات يتزامن مع
جهد ّ
منسق من إدارة دونالد ترامب
إلصـ ــاح ال ـع ــاق ــات م ــع تــرك ـيــا ،الـتــي

ُي ـن ـظــر إلـ ــى دع ـم ـهــا ع ـلــى أنـ ــه حــاســم
فــي سياستها الـخــاصــة فــي مواجهة
إيران .فالرئيس رجب طيب إردوغان،
ال ـ ــذي أع ـي ــد ان ـت ـخــابــه ل ــوالي ــة أخ ــرى
م ــدتـ ـه ــا خـ ـم ــس سـ ـ ـّن ـ ــوات ب ـس ـل ـط ــات
موسعة (كان قد تلقى تهنئة سريعة
من نظيره اإليــرانــي حسن روحاني)،
ح ــري ــص ج ـ ـدًا ع ـلــى إعـ ـ ــادة ال ـعــاقــات
مــع واش ـن ـطــن ،لـكــن ب ـشــروط محسنة
ع ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ،تـ ـشـ ـم ــل «وق ـ ـ ـ ــف الـ ـش ــراك ــة
املـسـتـمــرة لـلـبـنـتــاغــون م ــع املسلحني
األك ــراد السوريني فــي شمال سوريا،
وم ـمــارســة املــزيــد مــن الـضـغــوط على
رج ــل ال ــدي ــن ال ـتــركــي فـتــح ال ـلــه غــولــن
كان الرئيس
ُ
ال ـ ــذي ي ـق ـيــم ف ــي بـنـسـلـفــانـيــا وي ـت ـهــم اإليراني من أول
ب ـصــورة أســاسـيــة بــالـتــدبـيــر إلطــاحــة المهنئين بفوز
نظيره التركي
إردوغان في تموز .2016
في االنتخابات
(من الويب)

واليتي في موسكو :رسالة «نووية» من خامنئي إلى بوتين
في ظل تصاعد الحرب
االقتصادية ضدها ،تعمل
إيران على التواصل مع أكبر
قدر ممكن من األصدقاء،
عبر إرسال رسائل دبلوماسية
إلى جملة من العواصم .أبرز
هذه الرسائل سيحملها مستشار
المرشد اإليراني إلى الرئيس
الروسي في توقيت سياسي
حساس ،تتصدره مواجهة
الضغوط األميركية على
الجمهورية اإلسالمية ما بعد
االنسحاب من االتفاق النووي
يصل مستشار املرشد اإليراني للشؤون
الــدول ـيــة ،عـلــي أك ـبــر والي ـت ــي ،ال ـي ــوم ،إلــى
العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس
الـ ــروسـ ــي ،فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن .ف ــي جعبة
واليـتــي رســالــة مــن السيد علي خامنئي
إلى بوتني ،سيتسلمها األخير في توقيت
ب ــال ــغ ال ـ ـ ــدالالت ف ــي أك ـث ــر م ــن اتـ ـج ــاه .في
العادة ،ينظر املراقبون إلى التواصل بني
الــزعـيـمــن اإلي ــران ــي وال ــروس ــي ،خامنئي
وب ــوت ــن ،ك ـح ــدث ن ـ ــادر ،ي ــراف ــق مـحـطــات
مـفـصـلـيــة ،ويـحـمــل أب ـع ــادًا اسـتــراتـيـجـيــة
تؤثر بشكل مباشر على مستوى العالقة
الثنائية بني طهران وموسكو ،اآلخذة في
َ
تصاعد منذ
الـتـقــارب بــاضـطــراد .تـقــارب

م ـشــاركــة ال ـطــرفــن فــي ال ـحــرب ال ـســوريــة،
وبلغ ذروتــه في زيــارة بوتني إلى طهران
ول ـق ــائ ــه امل ــرش ــد اإلي ـ ــران ـ ــي ،ل ـي ـن ـجــم عـنــه
تـ ــواصـ ــل ش ـب ــه ي ــوم ــي ع ـل ــى امل ـس ـتــويــن
الـعـسـكــري والـسـيــاســي ،مــا دف ــع البعض
إل ـ ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ـب ـلــديــن
ت ـجــاوزت الـتـقــارب والـتـقــاطــع فــي ملفات
إلى «تحالف» وثيق.
مــا يــؤكــد أهـمـيــة الــرســالــة أنـهــا تــأتــي في
ظل التواصل غير املنقطع بني الجانبني،
إضــافــة إلــى التوقيت السياسي الــراهــن،
حـيــث تـسـبــق قـمــة «ال ـن ــات ــو» وك ــذل ــك قمة
هلسنكي املرتقبة بني الرئيسني الروسي
واألم ـي ــرك ــي االث ـن ــن امل ـق ـبــل ،إض ــاف ــة إلــى
ت ـطــورات املـلــف ال ـنــووي اإلي ــران ــي وحــرب
العقوبات التي تخوضها واشنطن ضد
االقتصاد والنفط اإليرانيني.
تحتاج القيادة اإليرانية في هذا التوقيت
إلــى تنسيق أكـبــر مــع ال ــروس ،خصوصًا
في ملفات مواجهة العقوبات األميركية
عـلــى اق ـت ـصــاد ط ـه ــران ومـ ـح ــاوالت حظر
بيع نفطها .كذلك ،فإن موسكو تنتظر من
طهران مساعدتها في األوراق التفاوضية
ُ
الـ ـت ــي س ــتـ ـط ــرح ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة فـ ــي قـمــة
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ودون ــال ــد ت ــرام ــب ،في
جملة مـلـفــات مــن بينها املـلــف ال ـســوري.
الخارجية اإليرانية ،وفي معرض إعالنها
ع ــن زيـ ــارة والي ـت ــي إل ــى مــوس ـكــو ،اكتفت
باإلشارة إلى أن مناسبة الرسالة «الخطأ
االس ـت ــرات ـي ـج ــي» ال ـ ــذي ارت ـك ـب ــه الــرئ ـيــس
األميركي بالخروج من االتفاق النووي.
ول ــم يــوضــح امل ـت ـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة
اإلي ــران ـي ــة ،ب ـه ــرام قــاس ـمــي ،م ــا إذا كــانــت
زي ــارة واليـتــي تشتمل على رســائــل تريد
طـهــران مــن الرئيس الــروســي أن يحملها

إل ــى تــرامــب فــي قـمــة هلسنكي ،أو مــا إذا
تضمنت رســالــة خــامـنـئــي إط ــاع بوتني
على خطوة تريد طهران أن تقدم عليها
فــي إط ــار ال ــرد على التصعيد األمـيــركــي،
كــاالن ـس ـحــاب م ــن االتـ ـف ــاق ،وه ــو الـخـيــار
ال ـ ـ ــذي لـ ــم ت ـس ـح ـب ــه إي ـ ـ ـ ــران عـ ــن الـ ـط ــاول ــة
بـعــد .األسئلة تنسحب أيـضــا على امللف

الـ ـس ــوري وم ـعــركــة ال ـج ـنــوب بــالـتـحــديــد،
ومــآالت امللف بعد تطورات درعــا .وأشار
قاسمي إلــى أن بــاده قــررت «إرســال عدد
مــن املبعوثني الخاصني الــذيــن يحملون
رس ــائ ــل م ــن كـ ـب ــار امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ...ل ـســائــر
الـ ـبـ ـل ــدان» .وفـ ــي اإلطـ ـ ــار ع ـي ـنــه ،سينتقل
واليـتــي إلــى الـصــن بعد زي ــارة موسكو،

 ...ورسالة من روحاني
إلى مهاتير محمد
نقلت مبعوثة الرئيس اإليراني الخاصة إلى ماليزيا ،معصومة ابتكار ،عن رئيس
الوزراء املاليزي ،مهاتير محمد ،تضامن بالده مع إيران ،وحرصها على استمرار
التعاون بــن طـهــران وكــواالالمـبــور .وكــانــت مبعوثة الرئيس اإليــرانــي قــد التقت،
أمــس ،رئيس الــوزراء املاليزي الجديد في بوتراجايا (العاصمة اإلداريــة الجديدة
ملاليزيا) ،حيث سلمته رسالة من الرئيس روحاني «حول االتفاق النووي وبحث
سبل تعزيز العالقات الثنائية في مختلف املجاالت» ،وتضمنت تهنئة بفوزه في
االنتخابات ،ودعوة إلى زيارة إيران.
والتقت ابتكار وزير الخارجية املاليزي ،سيف الدين عبد الله ،ومسؤولني آخرين،
مشيرة إلى أنها بحثت معهم وجهة نظر بالدها «بشأن االتفاق النووي ،وتوقعات
إیــران من املجتمع الدولي والبلدان املختلفة والشركاء التجارینی واالقتصادینی
إلی ــران» .وأش ــارت إلــى أنها ستقوم بــزيــارة مماثلة إلندونيسيا ،حيث ستسلم
رسالة خطية من روحاني إلى الرئيس اإلندونيسي ،جوكو فيدودو.
الجدير ذكره أن زيارة الوفد اإليراني ملاليزيا هي األولى منذ انتخاب مهاتير محمد،
وبعد إعالن حكومته انسحابها من التحالف السعودي  -اإلماراتي ضد اليمن.
(األخبار)

حيث سيسلم بوتني رسالة من الرئيس
حسن روحاني واملرشد خامنئي.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـعـ ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة،
أك ـ ــد ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،إس ـحــق
جـ ـه ــانـ ـغـ ـي ــري ،أن الـ ـتـ ـه ــدي ــد األمـ ـي ــرك ــي
بتصفير ص ــادرات إي ــران النفطية «كــام
ُ
طمئنًا إلى أن الحكومة وضعت
عبثي» ،م ِ
«بـ ـ ــرامـ ـ ــج مـ ـن ــاسـ ـب ــة ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـظـ ــروف
ُ
املستقبلية ،وتجري مفاوضات للحفاظ
على صادرات النفط» .وأشار جهانغيري
إل ــى أن ط ـه ــران «ح ـ ــددت اسـتــراتـيـجـيــات
خاصة وفتحت قنوات اتصال مع روسيا
والـصــن لضمان عملية نقل األم ــوال في
ال ـبــاد» ،فــي ظــل مــا وصـفـهــا بــ«الـظــروف
الجديدة والعصيبة» التي تعيشها إيران
ب ـس ـبــب «الـ ـح ــرب االقـ ـتـ ـص ــادي ــة» ،مـنــوهــا
إلى أن صــادرات إيران غير النفطية تبلغ
 50م ـل ـيــار دوالر .وشـ ــدد ع ـلــى أن ب ــاده
ستواجه هــذه الـحــرب «بكل مــا نملك من
قوة» ،وعبر توجه مضاد لتوجه واشنطن
ي ـت ـم ـث ــل فـ ــي رفـ ـ ــع الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات ال ـن ـف ـط ـيــة
إلـ ــى أع ـل ــى م ـس ـتــوى م ـم ـكــن .وك ـش ــف عن
محاوالت أميركية لوقف صــادرات إيران
األساسية غير النفطية أيضًا ،كالنحاس
والبتروكيماويات والـصـلــب ،معتبرًا أن
وزارة ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة ت ـحــولــت إلــى
«غرفة حرب ضد االقتصاد اإليراني».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،وفـ ـ ــي تـ ــراجـ ــع واضـ ـ ـ ــح عــن
املوقف السابق لإلدارة األميركية الرافض
الستثناء أي دولة من الحظر على النفط
اإليراني ،أعلن وزير الخارجية األميركي،
مايك بومبيو ،أمس ،أن بالده «ستدرس»
طلبات ستتقدم بها بعض الدول لإلعفاء
من العقوبات.
(األخبار)

