وزير خارجية اليابان لـ {الشرق األوسط}« :رؤية السعودية
 »2030بوصلة التعاون
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لندن :إبراهيم حميدي
شدد وزير الخارجية الياباني تارو كونو على أن «رؤية السعودية  »2030تعد
بوصلة التعاون بين الرياض وطوكيو ،مؤكداً أن السعودية هي «مفتاح استقرار
الشرق األوسط وازدهاره» وهي «شريك مهم جداً تتعاون معه اليابان في مختلف
المجاالت» .وقال كونو في حديث لـ«الشرق األوسط» أمس ،إن «العالم يتابع
باهتمام شديد مبادرة السعودية الهادفة إلى اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية من
خالل (الرؤية  )2030بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز ،وولي العهد األمير محمد
بن سلمان ،التي تؤيد اليابان اتجاهاتها وستساهم في تحقيقها وهي بمثابة بوصلة
توجه التعاون الثنائي نحو أفق جديد».

على صعيد آخر ،قال الوزير الياباني« :عسكريا ً تكاد مواجهة (داعش) في سوريا
والعراق تصل إلى المرحلة النهائية ،ومن الضروري أن نمنع إعادة انتشار التطرف
العنيف من خالل معالجة آثاره وبناء مجتمعات متسامحة تحترم التعددية» ،الفتا إلى
أربع خطوات لمنع عودة «داعش» ،هي «المساهمة الفكرية واإلنسانية ،واالستثمار

في الكوادر البشرية ،واستمرارية األعمال ،وتعزيز الجهود السياسية» .وقال إن هذه
المبادئ تشكل اتجاها ً أساسيا ً لسياسات اليابان نحو الشرق األوسط .وتابع كونو أن
«األزمة السورية ليست مشكلة يمكن أن تحل بوسيلة عسكرية ،بل يجب علينا أن
نسعى إلى حل سياسي» ،الفتا إلى أن «إعادة إعمار سوريا بشكل فعلي تحتاج إلى
تقدم عملية جنيف ،والمصالحة الوطنية ،واالستقرار األمني في كل أنحاء سوريا.
وستشجع اليابان الحوار بين السوريين أنفسهم» .وقال« :ال بد من التعاون األميركي
 الروسي من أجل تحقيق وقف إطالق النار في سوريا ،وتحقيق تقدم في العمليةالسياسية».

وزير خارجية اليابان :التفاهم األميركي ـ الروسي ضروري
للحل السوري
حض في حوار مع {الشرق األوسط} جميع األطراف على وقف النار
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لندن :إبراهيم حميدي
حض وزير الخارجية الياباني تارو كونو في حديث إلى «الشرق األوسط» جميع
األطراف إلى «التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس ،وإلى وقف فوري وغير مشروط
للنار» ،مشدداً على وجوب أن «تحترم جميع األطراف سيادة ووحدة أراضيه ،وأن
تدعم العمليات السياسية في جنيف ،وتبذل جهوداً إليجاد حل شامل» لتحقيق السالم
واالستقرار.
وقال كونو ،إن األزمة السورية «لن ُتحل بوسيلة عسكرية ،بل يجب علينا أن نسعى
إلى حل سياسي ...وال بد من وقف اإلجراءات العسكرية» ،الفتا ً إلى أن «إعادة
إعمار سوريا بشكل فعلي تحتاج إلى تقدم عملية جنيف والمصالحة الوطنية
واالستقرار األمني في كل أنحاء سوريا».
وأكد وزير الخارجية الياباني ،أهمية «التعاون األميركي  -الروسي من أجل تحقيق
وقف النار في سوريا وتحقيق تقدم في العملية السياسية» في سوريا.
وهنا نص الحديث الذي أجرته «الشرق األوسط» خطيا ً عبر البريد اإللكتروني:
 -كيف ترى التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي جرت في السعودية

السنة الماضية؟ وما رؤيتك لمستقبل العالقات مع السعودية؟
 زرت السعودية في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد تولي منصب وزير الخارجية فيأغسطس (آب) الماضي .وخالل الزيارة ،أتيحت لي فرصة لقاء خادم الحرمين الملك
سلمان بن عبد العزيز ،وولي العهد محمد بن سلمان ،لتكون زيارة مثمرة جداً.
وفي الحقيقة ،قمت قبل تولي منصب وزير الخارجية بزيارات عدة إلى الشرق
األوسط بصفتي نائبا ً برلمانيا ً ولي أصدقاء كثيرون ،حيث حاولت تعزيز عالقات
اليابان بالشرق األوسط .وبالنسبة إلى السعودية ،لم أزر العاصمة الرياض مراراً
فحسب ،بل زرت مدينة جدة مرات عدة أيضاً؛ مما جعل السعودية بلداً مألوفا ً بالنسبة
لي.
وأشير إلى أن الشرق األوسط منطقة تقع في مركز التطورات العالمية السياسية
واالقتصادية ،وإن السعودية مفتاح استقرار الشرق األوسط وازدهاره .وبصفتي
وزير الخارجية هذه المرة ،سأستمر في بذل قصارى جهودي لتطوير العالقات
اليابانية  -السعودية .والسعودية شريك مهم جداً تتعاون معه اليابان في مختلف
المجاالت ،منها التجارة واالستثمار والسياحة ،والتعليم ،والبنى التحتية،
والتكنولوجيا ،والتبادل الثقافي.
 وما دور اليابان في «رؤية »2030؟ يتابع العالم باهتمام شديد مبادرة السعودية الهادفة إلى اإلصالحات االقتصاديةواالجتماعية من خالل «رؤية السعودية  »2030بقيادة الملك سلمان ،وولي العهد

األمير محمد ،التي تؤيد اليابان اتجاهاتها وستساهم في تحقيقها.
وعلى أرض الواقع ،أكدت اليابان والسعودية على االرتقاء بالعالقات الثنائية إلى
مستوى «الشراكة االستراتيجية» فأعدتا «الرؤية اليابانية  -السعودية »2030
ً
بوصلة توج ِه التعاون الثنائي نحو أفق جديد ،وتسعى إلى إحداث تآزر بين اتجاهات
البلدين اإلصالحية الرامية إلى الخروج من االعتماد على النفط وتوفير الوظائف
وغيرها و«االستراتيجية التنموية» اليابانية؛ ما سيمكننا من القيام باإلصالح والتنمية
معاً.

انهيار «داعش» والحل السياسي
 بعد انهيار «داعش» في العراق وسوريا ،هل تعتقد أن حكومتي هاتين البلدينتتخذان إجراءات كافية لمنع إعادة ظهور قوى متطرفة مثل «الدواعش»؟
 في الجانب العسكري ،تكاد مواجهة «داعش» في سوريا والعراق تصل إلىالمرحلة النهائية .ومن الضروري أن نمنع إعادة انتشار التطرف العنيف من خالل
ُ
وأعلنت في مؤتمر الحوار
معالجة آثاره وبناء مجتمعات متسامحة تحترم التعددية.
العربي  -الياباني السياسي الذي عقد في القاهرة سبتمبر الماضي ،عن «مبادئ كونو
األربعة» ،وهي المساهمة الفكرية واإلنسانية أوالً ،واالستثمار في الكوادر البشرية
ثانياً ،واستمرارية األعمال ثالثاً ،وتعزيز الجهود السياسية رابعاً .وتعتبر هذه المبادئ
اتجاها ً أساسيا ً لسياسات اليابان تجاه الشرق األوسط ،وستقوم اليابان من خالله باتخاذ

إجراءات تدعم التعايش في مجتمعات الشرق األوسط من أجل إحالل االستقرار في
المنطقة.
 ما الوسيلة المناسبة لمواجهة اإلرهاب على المدى الطويل؟ هناك بعض اإلجراءات التي قد تمنع إعادة انتشار التطرف .ومنها تعاون اليابانفي خلق نظام استعادة السالح الذي ستعمل عليه حكومة العراق ،من خالل التدريب
المهني ،وتسهيل البحث عن الوظائف .وستقدم اليابان كذلك برنامجا ً لدعوة رجال
دين وموظفي حكومات ،ممن يعملون على مواجهة التطرف العنيف ،إلى اليابان
حيث سيتعلمون موضعات ،منها كيفية تمكن اليابان من إعادة اإلعمار بعد دمار
الحرب العالمية الثانية .ونحن نود استخدام تجارب اليابان وخبراتها من أجل
االستقرار في الشرق األوسط.
 وسوريا؟ سوريا وضعها أصعب .فرغم تراجع قوة «داعش» ،لم تنته األزمة السورية بعد.ومن الضروري أن نشجع تقدم العمليات السياسية والمصالحة الوطنية؛ ما سيؤدي
أيضا ً إلى بناء مجتمع ال يولد التطرف.
إن اليابان تعرب عن قلقها إزاء كل التأثيرات السلبية التي خلفتها األزمة السورية،
وتدعو األطراف كافة إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس ،وإلى وقف فوري
وغير مشروط إلطالق النار ،وإلى السماح بالوصول اإلنساني اآلمن والمستمر من
دون عوائق لكل المحتاجين إلى المساعدات .والهدف من ذلك إنساني يهدف إلى منع

وقوع المزيد من الضحايا والجرحى من المدنيين األبرياء.

«سوتشي» ومفاوضات جنيف
 كان هناك مساران للحل السياسي« :مؤتمر الحوار الوطني السوري» الذي عقدتهروسيا في سوتشي وعملية جنيف .وفي اعتقادكم ،ما الشروط المناسبة لحل سياسي
لألزمة السورية؟
 صحيح أن القوى الرئيسية للمعارضة لم تشارك في مؤتمر سوتشي ،لكني أعتقد أنهناك نقاطا ً عدة تستحق التقدير ،منها مشاركة قوى سورية لم تشارك في المفاوضات
في الفترات األخيرة .وفي ذلك المؤتمر ،تم االتفاق على إقامة لجنة دستورية .وأتمنى
أن تؤدي هذه األمور إلى تقدم العمليات السياسية.
وفي الوقت نفسه ،يجب عليها أن تتقدم من خالل عملية جنيف التي تقودها األمم
المتحدة؛ لذلك نحن نترقب كيف سيتم وضع نتائج المؤتمر في إطار عملية جنيف؛ ما
قد يؤدي إلى تشكيل لجنة دستورية .وإن اليابان مصممة على االستمرار في تأييد
ودعم جهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
عالوة على ذلك ،تأمل اليابان بشدة أن تحترم األطراف كافة أمان الشعب السوري،
وسيادة ووحدة أراضيه ،وأن تدعم العمليات السياسية في جنيف وتبذل جهوداً إليجاد
حل شامل من أجل إحالل السالم واالستقرار في سوريا برمتها بناء على قرار
مجلس األمن الدولي .2254

 وما دور اليابان؟ قررت اليابان مؤخراً تقديم مساعدات جديدة إلى سوريا والعراق والدول المجاورةبقيمة  220مليون دوالر أميركي؛ إذ وصلت قيمة المساعدات اليابانية المقدمة إلى
تلك البلدان منذ اندالع األزمة السورية عام  2011إلى  2.2بليون دوالر العام
 .2018واليابان عازمة على تقديم مساعدة مناسبة ،متمنية أن تبذل األطراف كافة
في سوريا قصارى جهدها من أجل تحقيق السالم واالستقرار في سوريا.
 لكن التصعيد قائم في سوريا .حصلت مواجهة بين إيران وإسرائيل ،وهجوم أميركاعلى جزء من القوات الروسية وعملية تركية في عفرين ...ما اإلجراءات
الضرورية الستعادة عملية السالم وتشكيل اتفاق سياسي من أجل السوريين؟
 تعرب اليابان عن قلقها إزاء أوضاع سوريا الحالية المتوترة عسكرياً ،كما تعربعن قلق عميق إزاء ما يجري في الغوطة الشرقية لدمشق التي تتعرض للضربات
الجوية والقصف؛ ما يؤدي إلى سقوط كثير من الضحايا والجرحى المدنيين .إننا ال
نرى أي مؤشر لهدوء األوضاع رغم اتخاذ مجلس األمن الدولي القرار .2401
ويشهد الشمال السوري في إدلب وعفرين تصعيداً عسكرياً ،حيث ينتشر الجيش
التركي مع الفصائل المعارضة ويقوم بشن عمليات عسكرية ،وازدادت مؤخراً حدة
ذلك التصعيد في عفرين .وفي الوقت عينه ،يشهد جنوب سوريا تصعيد التوتر بين
الجانب اإلسرائيلي والجانب السوري اإليراني ،حيث تم إسقاط المقاتلة اإلسرائيلية.
 -كيف يمكن استعادة مبادرة البحث عن حل سياسي؟

 كما ذكرت قبل وقت مضى ،فإن األزمة السورية ليست مشكلة يمكن أن تحلبوسيلة عسكرية ،بل يجب علينا أن نسعى إلى حل سياسي .ومن المهم أن تلعب
الدول المعنية كافة دوراً بناءً ،ونتمنى أن تؤدي جهود هذه الدول إلى وقف أعمال
العنف في سوريا وتحسين الوضع اإلنساني الفظيع .ودعت اليابان وما زالت تدعو
جميع األطراف إلى وقف اإلجراءات العسكرية من أجل إيصال المساعدات
اإلنسانية ،باإلضافة إلى بذل جهود من أجل تقدم العمليات السياسية التي تقودها األمم
المتحدة .وستستمر اليابان في التعاون مع المجتمع الدولي من أجل وقف جميع أعمال
العنف في سوريا.

إعادة األعمار
 اليابان مرت بتجربة إعادة األعمار بعد الحرب .هل من دروس إلى السوريين؟أفضل طريق إلعادة إعمار سوريا؟
 استمرت اليابان في تقديم أكبر ما تستطيع تقديمه من المساعدات من أجل تحسيناألوضاع اإلنسانية في سوريا ،وهي قلقة قلقا ً عميقا ً من تدهور الوضع اإلنساني
الناتج من األزمة السورية .واليابان مصممة ،كما ذكرت سابقاً ،على تقديم
المساعدات اإلنسانية لكل السوريين المحتاجين إليها.
في الوقت نفسه ،فإن إعادة إعمار سوريا في شكل فعلي تحتاج إلى تقدم عملية
جنيف ،والمصالحة الوطنية ،واالستقرار األمني في كل أنحاء سوريا .وستشجع

اليابان الحوار بين السوريين أنفسهم.
 ودور اليابان؟ لليابان خبرات في إعادة اإلعمار؛ إذ بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية،ورغم أن البنى التحتية كانت مدمرة تماماً ،حققت إعادة إعمار نفسها بشكل سريع
لتصبح ثالث أكبر القوى االقتصادية العالمية حالياً .وساهمت اليابان في إعادة إعمار
العراق وأفغانستان .وفي حال توجه سوريا إلى مرحلة إعادة اإلعمار الفعلي ،ستكون
اليابان مستعدة لمساعدتها مستغلة المعارف والخبرات والدروس التي اكتسبتها في
الماضي.
 ماذا عن دور موسكو وواشنطن .لليابان عالقات خاصة مع أميركا ،كيف تتعاملمع دور روسيا المتصاعد في الشرق األوسط؟
 نرى أن روسيا تلعب دوراً مهما ً تجاه حل األزمة السورية .وأشير إلى أن إقامةمناطق خفض التصعيد التي ساهمت في تقليص أعمال العنف حصلت بفضل ما تم
االتفاق عليه في عملية آستانة التي تقودها روسيا وتركيا وإيران ،إضافة إلى أن
روسيا استضافت مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي .وستستمر اليابان في
العمل على تنشيط الجانب اإليجابي لدور روسيا.
وفي السياق نفسه ،أؤكد أن دور الواليات المتحدة أيضا ً اليستغنى عنه .وباعتقادنا ال
بد من التعاون األميركي  -الروسي من أجل تحقيق وقف اطالق النار في سوريا،
وتحقيق تقدم في العملية السياسية .وخالل زيارتي روسيا في نوفمبر (تشرين الثاني)

الماضي ،قمت بإبالغ وزير الخارجية الروسي السيد سيرغي الفروف بتطلعاتنا إلى
حسن التعاون بين أميركا وروسيا من أجل تقدم عملية جنيف.

