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عولمة المقاومة
في مواجهة عولمة الإرهاب
} فارس رياض الجيرودي  -القاهرة
استفاد منظمو الحرب على سورية إل��ى الح ّد األقصى مما
تتيحه تكنولوجيا االتصال في عصر العولمة من قنواتٍ تسمح
بنقل المشاعر واألف �ك��ار بين ال��دول بسهولة بالنسبة إل��ى من
يمتلك المال ،الذي يمكن عبره تأسيس اإلمبراطوريات اإلعالمية،
وشراء النخب الدينية والسياسية ،وتنظيم الحروب الناعمة .إنّ
تلك العملية التي بدأت بتحريض بعض الفئات الناقمة على النظام
في سورية من أجل الثورة والتظاهر وممارسة العنف المستتر
ض � ّد مؤسسات ال��دول��ة ،م��ا لبثت أن انتقلت ف��ي مرحلة الحقة
إل��ى دع��م معلن لحرب على أس��س طائفية دينية تشبه حروب
القرون الوسطى .وهكذا ت ّم تنظيم عملية بروباغندا ربما تكون
األضخم من نوعها في تاريخ الحروب ،عن «الظلم الذي يتعرض
له المسلمون في سورية من قبل النظام المجرم» ،وانتهت تلك
الحرب الناعمة إلى ضخ أعداد هائلة من المتطرفين داخل األرض
السورية عبر دول الجوار ،حتى أصبح عدد األجانب المحاربين
ضمن ما تسميه معظم القنوات في العالم بـ «المعارضة السورية
المسلحة» أكبر من عدد السوريين أنفسهم ،بل إنّ عدد المقاتلين
م��ن جنسيات معينة كالشيشانية م�ث�لاً ي�ف��وق ع��دد المقاتلين
السوريين.
لم تقتصر عولمة العدوان على سورية إذا ً على الدعم اإلعالمي
والمالي واالستخباراتي واللوجستي المقدم لإلرهابيين الذين
يواجهون الدولة الوطنية السورية ،إذ سرعان ما اكتشف منظمو
الحرب على سورية أنّ مقاتلي ما سمي بالثورة السورية أضعف
من الصمود في وجه الدولة الوطنية السورية والكتلة الشعبية
التي تدعمها ،لذلك ت ّمت عملية عولم ٍة الثوار أنفسهم ،وأصبحت
عملية استقدام المقاتلين الممتدة من الصين شرقا ً إلى السويد
غربا ً نحو معسكرات التدريب في تركيا ،ومن ثم إدخالهم إلى
األراضي السورية على شكل موجات بشرية ،عملي ًة شبه معلنة،
تتدوال المعلومات عنها وسائل اإلعالم العالمية.
من هنا أصبح من العبث واالستخفاف بالعقول مقاربة الشأن
ال�س��وري ،انطالقا ً من جدلية سلطة ومعارضة ،بل أصبح من
الالمنطقي الحديث عن األزم��ة السورية على أس��اس أنها أزمة
تخص سورية فقط ،ففي عالمنا المعاصر ال��ذي يشبه
داخلية
ّ
قرية صغيرة لم يعد في اإلمكان إشعال حريق في بقعة معينة مع
تفادي تأثر باقي أرجاء العالم به ،لذلك أدت عولمة اإلرهاب في
سورية إلى تفجر العراق ،كما أدت إلى تنشيط الخاليا اإلرهابية
في العالم كله من سيناء المصرية إلى الخليج وصوالً إلى أوروبا
 ،بل إنّ تركيا نفسها ،الراعي اإلقليمي األكبر لإلرهابيين في
سورية ،أظهرت نتائج االنتخابات األخيرة فيها اتجاها ً كبيرا ً نحو
التطرف اإلتني ،حيث صوت الناخبون لليمين القومي التركي
والكردي بنسبة أكبر ،كما نشأ وألول مرة منذ أعلنت الجمهورية
التركية نوع من التوتر الطائفي المستتر رافق الحمالت االنتخابية
وتصريحات السياسيين األتراك خالل السنوات األخيرة.
علينا هنا أن نأخذ في الحسبان أنّ المجتمعات المغلقة على
نفسها إتنيا ً وعنصريا ً في بلدن الخليج وأوروب��ا وتركيا تشكل
بيئات أكثر استعدادا ً لترديد أص��داء العنف اإلتني من سورية
نفسها التي أريد عبر تأجيج الطائفية تدمير الدولة الوطنية فيها.
لقد أصبحت الحرب التي شنت ض ّد سورية أحد أبرز األخطار
على االستقرار العالمي إن لم تكن أبرزها ،لكنها قبل ذلك وذاك
تشكل أكبر خطر على مستقبل وأمن العرب والمسلمين وعلى
ثقافتهم ودينهم اللذين تعرضا ألبشع ص��ور االستغالل من
أجل تحقيق مصالح ضيقة وإلرضاء أحقاد الفئات الحاكمة في
منطقتنا والمتحالفة مع قوى االستعمار العالمي ،لذلك أصبح
لزاما ً على محور المقاومة الذي أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن
أمن المنطقة في وجه التحالف الرجعي الصهيوني ،أن يعولم
ب��دوره وسائل مقاومته للمشروع المعادي ،ففي مواجهة قيم
العنصرية والعصبية الطائفية المتوحشة التي يعتمدها معسكر
أعداء سورية لحشد االرهابيين ،أصبح من الملح تشكيل جبهة
مقاوم ٍة معلنة عابر ٍة للطوائف والجنسيات تدعم الجيش السوري
في معركة التح ّرر التي يخوضها نيابة عن األمة كلها ،وال تبدو
تلك المهمة عسير ًة في ضوء المكانة الشعبية التي ال زال يحظى
بها قادة محور المقاومة في طول العالم العربي وعرضه ،بسبب
موقعهم في مواجهة العدو التاريخي لألمة «إسرائيل» ،فماليين
ال�ع��رب والمسلمين يتمنون منازلة «إس��رائ�ي��ل» وحلفاءها من
إرهابيي «جبهة النصرة» في الجوالن إلى جانب الجيش السوري
والمقاومة اللبنانية ،وكما ت ّم نشر الفكر القاعدي المتطرف في
طول العالم العربي وعرضه إثر عودة المجاهدين من أفغانستان
إلى بلدانهم ،يقدم الصراع الحالي على مراراته فرصة لنشر فكر
تحرير األمة من الهيمنة الغربية ومن الفئات الحاكمة المتحالفة
معها.
الملح أيضاً ،وبالتوازي مع ما سبق ،التوجه إلى
أصبح من
ّ
النخب واألحزاب السياسية في دولٍ كالصين والهند وروسيا،
انطالقا ً من التجربة التاريخية المريرة التي خاضتها شعوب
تلك البلدان مع الجماعات اإلرهابية المشابهة للجماعات التي
تخوض معركة الغرب االستعماري في سورية .لقد قدم أعداء
سورية لإلرهابيين الذي يحاربونها وعبر وسائل العولمة أكثر
من  90في المئة من قوتهم م��االً وس�لاح�ا ً وإع�لام�ا ً وتدريبا ً
ومقاتلين ،فما الذي يمنع الدولة السورية من أن تستفيد علنا ً من
وسائل العولمة نفسها للحصول على ما يدعمها في معركتها في
مواجهة الفاشية الجديدة ،تلك المعركة التي ستحدّد ،وإلى ح ّد
كبير ،مستقبل العالم؟

كوالي�س

ماذا عن خطورة تحالف
الم�سيحية المت�صهينة واليهودية التلمودية؟
} هشام الهبيشان
إن البحث ع��ن م��س��ارات ت��ط��ور ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي –
الصهيوني الذي يستهدف تقسيم المنطقة العربية ،يقودنا
إلى حقيقة التحالف بين التلمودية اليهودية والمسيحية
المتصهينة ،وقبل الحديث عن مسارات هذا الحلف سأعطي
لمحة بسيطة عن ما هو المقصود «بالمسيحية المتصهينة»،
أوال ً وللتأكيد ،فليس هناك رابط يربط مسيحيي المشرق
العربي بهذا المصطلح ال من قريب وال من بعيد ،كما ال يمكن
تعميم مفهوم ه��ذا المصطلح على كل مسيحيي الغرب،
فالكنائس الكاثوليكية واألرثوذكسية عارضت بشكل صريح
أن ترتبط الصهيونية على أساس العقيدة بالدين المسيحي.
ولتوضيح هذا المفهوم أكثر فعندما نقول مسيحيا ً متصهيناً،
فإننا نقصد بعض مسيحيي ال��غ��رب وأميركا الشمالية
وتحديدا ً البروتستانت منهم ،وهذه العقيدة الجديدة قائمة
باألساس على مفهوم غيبي عقائدي ،وهي شراكة عقائدية
بين البروتستانت المسيحيين والصهيونية التلمودية
اليهودية ،وتتلخص أهدافها بسيطرة هذا التحالف على كل
أركان ومفاصل دفة القيادة لهذا العالم ،وبوجوب أن تكون
بالد المشرق العربي خاضعة لليهود ،وباألخص فلسطين،
وإن المسلمين هم العدو األول «للمسيحيية المتصهينة»،
ولهذا تجب محاربتهم.
لقد استطاع المسيحيون المتصهينون ،من خالل تحالفهم
مع العقيدة التلمودية لليهود ،منذ قرون طويلة من الزمن،
تجميع قائمة عريضة من نخب المسيحيين البروتستانت
تحديداً ،ونجحوا بتشكيل لوبي عالمي تمدد بشكل واسع

بكل أنحاء العالم بدأ من بريطانيا وأميركا الشمالية ،وتديره
من خلف الكواليس عقائد غيبية تلمودية ،فقد استطاع
المسيحيون المتصهينون السيطرة على قطاعات مالية
واقتصادية وإعالمية وسياسية بمناطق كثيرة من العالم،
وبدأوا يسيرون هذه القطاعات بحسب معتقداتهم التلمودية،
فهناك على سبيل المثال ال الحصر بأميركا الشمالية وحدها
أكثر من  86منظمة مسيحية متصهينة تستهدف العرب
والمسلمين بالغرب والشرق إعالميا ً وسياسيا ً واقتصاديا ً
وأمنياً ،كما أن هناك في أميركا الشمالية كذلك أكثر من 3689
وسيلة إعالمية أميركية شمالية تحكمها أو تديرها أو تملكها
الجماعات المسيحية المتصهينة ،وه��ي تحرض بشكل
مستمر على المسلمين بشكل مباشر أو غير مباشر.
لقد ك��ان للمسيحية المتصهينة بأميركا دور كبير
برسم معالم مشاريع التفتيت والتقسيم التي تستهدف
الجغرافيا والديمغرافيا العربية ،وك��ان هناك دور كبير
للتحالف المسيحي المتصهين والتلمودية اليهودية بكل
المحافل الدولية التي تستهدف المنطقة العربية ومنذ عقود
مضت على األقل ،والتي كانت تستهدف تمزيق الجغرافيا
والديمغرافيا العربية ،فقد كان للمسيحية المتصهينة دور
كبير برسم معالم مشروع سايكس ـ بيكو ،كما أنهم هم من
وضعوا أس��س ومعالم وع��د بلفور ،م��رورا ً بكل المشاريع
الهدامة التي استهدفت العرب منذ مطلع القرن العشرين
وحتى اليوم.
بالمحصلة ،استطاع المسيحيون المتصهينون بالشراكة
مع التلموديين اليهود الوصول إلى بعض أهدافهم التي
رسموا وخططوا لها من خ�لال ب��روت��وك��والت حكماء بني
صهيون ،واليوم هم من يملكون مقاليد تسيير األم��ور في

العالم ككل ،وهم اليوم من يقودون دفة قيادة العالم ،وهم
اليوم من يحرضون على العرب أينما وجدوا ،فهناك اليوم
في أميركا الشمالية رجال دين من المسيحيين المتصهينين
يدعون إلى مثل هذه األفعال ومنهم على سبيل المثال ال
الحصر ،بيللي غراهام ،جيري فولويل ،جون هاغي ،وغاري
باور ،بات روبرتسون ،وغيرهم .فهؤالء يعرف عنهم عداؤهم
المطلق للعرب وللمسلمين ال سيما الفلسطينيين منهم ،ولهم
دعوات عنصرية كثيرة في هذا اإلطار.
إن الحديث ع��ن ال��رواب��ط التاريخية والتحالف بين
المسيحيين المتصهينين واليهود التلموديين ،وعالقة هذه
الروابط بجرائم تاريخية جرت بحق العرب والمسلمين
سوف يوصلنا إلى خريطة وفسيفساء مركبة من جرائم
ومجازر كبرى تمت بحق المسلمين والعرب أينما وجدوا،
فهذا التحالف المتطرف هو من أوجد التطرف بهذا العالم،
وه��و م��ن يحرك ال��ي��وم ق��وى التطرف بهذا ال��ع��ال��م ،وه��ذا
التحالف هو أص��ل التطرف العالمي ،وهناك ق��وى كثيرة
من مسيحيي الغرب وخصوصا ً رج��ال الدين بالكنائس
الكاثوليكية واألرث��وذك��س��ي��ة ،التي تقر وتعلم بخطورة
التحالف بين المسيحيين المتصهينين واليهود التلموديين
على العالم أجمع ،وهناك أص��وات كثيرة بالغرب بدأت
ترتفع للتحذير من خطورة مشاريع هذا التحالف على العالم
أجمع ،وقد كان لهذا التحالف بين المسيحية المتصهينة
واليهودية التلمودية ،دور بارز مؤخر بتحريك فوضى ما
يسمى بـ« الربيع العربي» الذي انطلق بمطلع عام ،2011
وال��ذي شهدت تفاصيله مرحلة خطرة من تاريخ ووجود
األمة العربية ككل.

ال�صين تنتهي قريب ًا من ا�ست�صالح
�أرا�ض في بحر ال�صين الجنوبي

يديعوت �أحرونوت� :أوباما يدعو نتنياهو �إلى محادثات بعد اتفاق �إيران

ا�ستئناف المفاو�ضات النووية في فيينا
و�سط تلويحات بتمديد مهلة نهاية ال�شهر الجاري
نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية»
عن مصادر ب��وزارة الخارجية األميركية أن الرئيس
األميركي باراك أوباما دعا رئيس وزراء كيان العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بنيامين نتنياهو لمحادثات في
واشنطن الشهر المقبل بعد انتهاء مهلة للتوصل إلى
اتفاق نووي مع إيران.
ولم يصدر تعليق رسمي من المتحدث باسم مكتب
نتنياهو على الفور .لكن مسؤولين تحدثوا للصحافيين
شريطة عدم نشر اسمائهم قالوا إن نتنياهو لم يتلق
مثل هذه الدعوة.
يأتي ذلك في وقت وصل أمس الى فيينا مساعد
وزير الخارجية االيراني عباس عراقجي ومجيد تخت
روانجي لعقد الجولة الثامنة من المفاوضات النووية
بين ايران و 1+5الرامية لصياغة نص االتفاق النهائي
بين الجانبين.
واستؤنفت المفاوضات النووية بين إيران والقوى
الكبرى  1+5لصياغة نص االتفاق النهائي بحضور
مساعدي وزير الخارجية االيراني عراقجي وروانجي
ومساعدة مسؤولة السياسة الخارجية لالتحاد
االوروبي هيلغا اشميت.
ووص���ف رئ��ي��س وف��د ال��خ��ب��راء اإلي��ران��ي��ي��ن حميد
بعيدي نجاد ،المفاوضات النووية الجارية بين
إيران ومجموعة « »1+5بأنها قل نظيرها في تاريخ
المفاوضات الدولية المعاصرة من حيث حجم القضايا
المطروحة فيها ،الفتا ً إلى المصاعب التي تكتنف مثل
هذه المفاوضات.
وكتب المدير العام للشؤون السياسة واألمن الدولي
في الخارجية اإليرانية على موقع «اينستغرام»،
أن مفاوضات الخبراء ما زالت مستمرة منذ  10أيام
من دون انقطاع وج��رت بتركيز أكثر ،بخاصة بعد
االجتماع األخير لمجموعة « ،»1+5وبناء على قرار
الطرفين فقد استمرت مفاوضات الخبراء بعد توجه
المساعدين السياسيين إلى عواصمهم (للتشاور ومن
ثم العودة إلى فيينا).
وأش��ار بعيدي نجاد إلى أن المحادثات المكثفة
للخبراء تبدأ منذ الصباح الباكر وتستمر حتى ساعات
متأخرة من المساء ،وحتى أنها ازدادت في جميع أيام
العطل .وأضاف أن فرق الخبراء إما هي في االجتماعات
أو أنها تقضي بقية أوقاتها في صياغة مسودة النص
لتقديمها في الجلسات الالحقة ،ويمكن القول بأن
حجم المواضيع واتساع نطاقها في هذه المفاوضات
قل نظيرها في تاريخ المفاوضات الدولية في العصر
الحديث.
ون��وه المسؤول اإليراني إلى أن طيفا ً واسعا ً من
القضايا النووية والقانونية والدولية تناقش في
هذه المفاوضات ،ومنها ما يتعلق باألبعاد المختلفة
للصناعة النووية من جانب والقضايا القانونية

إلجراءات الحظر من جانب آخر ،وأضاف أن الخوض
في قوانين الحظر األوروب��ي��ة وبخاصة االميركية
المتشابكة م��ن ناحية التشريع والتنفيذ وسائر
القرارات الداخلية ،يكتنفه الكثير من التعقيد ،وهو ما
تقر به الوفود األوروبية واألميركية ذاتها.
وتابع قائالً إن وفد الخبراء االيراني يقوم بدراسة
واسعة جدا ً لهذه المواضيع وتشمل البحث الدقيق في
أكثر من آال الصفحات من القوانين والوثائق في مجال
القضايا النووية والقانونية.
وق��ال« :إن أحد األسباب الرئيسية لضغط العمل
على فريق الخبراء اإليراني ،هو أنه على رغم وجود
المئات من الكليات والمراكز البحثية والدراسية في
مجال القضايا الدولية والقانونية في البالد ،إال أن
الدراسات المنجزة بشأن القضايا التطبيقية المتعلقة
بمثل هذه القضايا في البالد ذات صفة عمومية وهي
ضئيلة جدا ً مقارنة مع ما يتطلبه األمر».
وف��ي السياق ،ق��ال أمین المجلس األعلی لألمن
القومي اإليراني علي شمخاني في معرض رده علی
مزاعم الخصوم فی ما یتعلق بتقلیص ق��درة إیران
النوویة السلمیة« :إن التقنیة النوویة السلمیة قد
توطنت في إیران وتعتمد علی العلماء الشبان وأن
المفاوضات أو أي اتفاق ال یحول دون استمرار برنامج
إیران النووي السلمي».
إلى ذلك ،قال مسؤولون غربيون إن مجلس األمن
الدولي إذا ما توصلت القوى العالمية وإيران إلى اتفاق

سبّب وجود عبد الوهاب
الحميقاني في الوفد اليمني
المساند لمنصور هادي
إلى محادثات جنيف توترا
أميركيا ً سعودياً ،بعدما
دخل الحميقاني رئيس
حزب اإلرشاد السلفي إلى
القاعة الرسمية الجتماع
الوفد باألمين العام لألمم
المتحدة وبحضور سفراء
الدول الكبرى ،وفي
مق ّدمتهم السفير األميركي
الذي علم بعد اللقاء
أنّ الحميقاني مطلوب
لألنتربول واالستخبارات
األميركية ،وأنه مدرج
على الئحة اإلرهاب
األميركية ،ولدى معاتبة
السفير األميركي للسفير
السعودي كان الجواب أنه
ما لم يأت الحميقاني فإنّ
اي معطيات
الوفد ال يملك ّ
على األرض وال القدرة
على االلتزام بما يتفق
عليه.

قالت وزارة الخارجية الصينية أم��س إن الصين على وشك
االنتهاء من بعض األعمال التي تقوم بها الستصالح أراض في
أرخبيل سبراتلي في بحر الصين الجنوبي ،ما يسلط الضوء على
مشروع مثير للجدل أدى إلى زيادة التوتر اإلقليمي.
وأضافت الوزارة الصينية في بيان« :ستنتهي الصين قريبا ً من
مشروع االستصالح الذي تنفذه في إطار أعمال البناء التي تقوم بها
في بحر الصين الجنوبي في جزر نانشا» ،مستخدمة االسم الذي
تطلقه الصين على جزر سبراتلي .ولم يحدد البيان جدوال ً زمنياً.
وأكدت الوزارة من جديد موقف الصين القائل بأن أعمال البناء
التي تقوم بها يستهدف مساعدة أنشطة مثل عمليات البحث
واإلنقاذ وتقديم مساعدات في حالة وقوع كوارث والحماية البيئية
وأمن المالحة البحرية إضافة إلى أهداف عسكرية ،وأضافت أن
أعمال البناء تقع في حدود السيادة الصينية.
ومن المرجح أن يستفز هذا اإلعالن الفيليبين والواليات المتحدة
إذ نشبت خالفات بين الدولتين والصين ح��ول أعمال موسعة
الستصالح األراضي تقوم بها بكين في أرخبيل سبراتلي المتنازع
عليه.
وتعتقد وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون» أن هذه الخطة ترمي
إلى تعزيز مطالبة الصين بمعظم بحر الصين الجنوبي وتخشى
احتمال أن تعلن الصين سيطرتها على منطقة خاصة في البحر تحد
من حرية حركة السفن والطائرات.

نووي سيرجئ إلى شهر على األقل اتخاذ أي إجراء
لرفع العقوبات عن إي��ران حتى يراجع الكونغرس
األميركي االتفاق.
ونقلت وكالة «روي��ت��رز» عن المسؤولين قولهم
إنهم ال يرحبون بهذه الخطوة لكنها ضرورة سياسية
ألن أعضاء الكونغرس الجمهوريين المعارضين
لمفاوضات الرئيس األميركي باراك أوباما مع إيران
ال يرغبون أن تكون الكلمة لمجلس األمن الدولي أوالً،
وقرار الكونغرس سيعتبر حكما ً مسبقا ً على أي اتفاق
يخفف العقوبات عن إيران.
م��ن جهة أخ���رى ،أع���رب ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية
الروسي سيرغي ريابكوف عن ثقة بإمكان التوصل
إل��ى اتفاق ح��ول برنامج إي��ران النووي في الموعد
المحدد ،وقال« :أنا أريد أن أدحض قطعا ً أي حديث
من هذا النوع» ،مضيفا ً أن «عدم التركيز على النتيجة
سيعني أننا سنخفض بأنفسنا فرص الوصول إلى
نتيجة إيجابية».
وقال الدبلوماسي الروسي إن كل ما كان ينبغي
عمله من ناحية تعامل الخبراء مع نص االتفاق «قد
تم إنجازه وال يزال العمل مستمراً» ،مضيفا ً أن الجانب
الروسي ال يفكر في وضع أي خطة بديلة بل يدعو جميع
شركائه في المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة
« »1+5إلى إظهار «غاية المسؤولية» إلنجاح العملية
التفاوضية في الموعد المقرر.

النروج ت�ست�ضيف مفاو�ضات
بين الحكومة الأفغانية
وحركة «طالبان»
للمرة الثانية في هذا الشهر يعقد ممثلون عن الحكومة األفغانية
وحركة «طالبان» جلسة مفاوضات في العاصمة النروجية أوسلو.
وأكد وزير الخارجية النروجي بورغي بريندي وصول مسؤولين
أفغان إلى أوسلو للمشاركة في منتدى دولي مكرس لتسوية النزاعات
المسلحة ،بينما أكدت مصادر في حركة «طالبان» وصول ممثلين عن
الحركة إلى النروج.
وقال الوزير النرويجي إن النزاع في أفغانستان من أخطر النزاعات
في العالم ،مؤكدا ً ضرورة الحفاظ على إنجازات الديمقراطية وهي
حقوق المرأة وحق البنات في التعليم بعد إيجاد حل لألزمة عاجالً
أم آجالً.
وأشارت مصادر في «طالبان» لقناة «إن بي سي» األميركية إلى
أن شير محمد عباس استانكزي وقاري دين محمد حنيف وصال إلى
النروج إلجراء مفاوضات سالم خالل يومين مع مسؤولين أفغان.
من جهة أخرى أشارت وزارة الخارجية األفغانية إلى أن الوفد
الحكومي في النروج ضم محمد محقق مساعد الرئيس األفغاني
وحكمت خليل كرزاي نائب وزير الخارجية األفغاني.
وسبق أن أكدت وزارة الخارجية النروجية عقد اجتماع بين نواب
أفغان واثنين من قادة «طالبان» في أوسلو في بداية حزيران الجاري،
إال أن «طالبان» أعلنت أن االجتماع المذكور كرس فقط لتبادل اآلراء
بشأن عدد من القضايا الملحة.

بوتين يعلن تزويد القوات النووية الرو�سية بـ� 40صاروخ ًا قادراً على اختراق المنظومات الدفاعية

�سباق ت�سلح جديد بين مو�سكو ووا�شنطن في الميدان الأوروبي
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين في افتتاح منتدى «الجيش»-2015
أن القوات النووية الروسية ستحصل هذا العام على صواريخ قادرة على اختراق
أي منظومة دفاع ،وقال« :في هذا العام ستحصل قواتنا النووية على أكثر من 40
صاروخا ً بالستيا ً جديدا ً عابرا ً للقارات ،ستكون قادرة على اختراق أي منظومات
دفاعية حديثة».
وأكد الرئيس الروسي وجود طلب مستقر على األسلحة الروسية في السوق
العالمية ،وأن الطلبيات الدفاعية لدى روسيا مقررة لسنوات عديدة مقبلة ،مضيفا ً أن
حصة النماذج الحديثة من األسلحة يجب أن تبلغ في القوات المسلحة الروسية 70
في المئة بحلول عام  ،2020و 100في المئة في ما يتعلق ببعض أنواع السالح.
وذكر بوتين أن هناك استعدادات جارية الختبار رادار جديد مخصص للسيطرة
على االتجاه االستراتيجي الغربي ،وقال« :خالل األشهر المقبلة سيجرى االختبار
الحكومي لمنظومة رادار جديد كاشفة لما وراء األُفق».
وأض��اف أن��ه من المخطط الشروع في إنشاء منظومة مماثلة على االتجاه
االستراتيجي الشرقي قبل نهاية العام الحالي .وأعاد إلى األذهان أنه تم تدشين
محطة الرادار الحديثة في أرمافير جنوب روسيا في نيسان الماضي.
كما اعتبر الرئيس أن نماذج الروبوتات القتالية ومنظومات اإلدارة المعروضة
خالل المنتدى ستلعب دورا ً حاسما ً في تحديد مظهر جيش الحاضر والمستقبل
في روسيا ،منوها ً إلى أن الهدف الرئيسي يكمن في تزويد القوات بأسلحة حديثة
وواعدة .وأكد أن السلطات تولي وستواصل إيالء اهتمام خاص بتطبيق برنامجها
الطموح إلعادة تسليح الجيش ولتحديث قطاع اإلنتاج الدفاعي في روسيا.
وشدد بوتين على ضرورة بقاء قطاع الصناعات العسكرية قاطرة لالقتصاد
الروسي ،تساهم في تطوير التكنولوجيات ذات االستخدام المزدوج والتكنولوجيات
المستخدمة في القطاع المدني.
وفي سياق متصل ،قال أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسي على هامش

معرض «الجيش« :»-2015سنرد بالصورة المناسبة ،وقبل كل شيء سنراقب
اإلجراءات التي سيجرى اتخاذها (من قبل الواليات المتحدة وحلف الناتو) وسنرد
عليها نظرا ً للمخاطر التي ستظهر (بسبب تلك اإلج��راءات) وستهدد األمن القومي
لروسيا».
التصريحات الروسية جاءت بعد تصريحات منسوبة إلى وزيرة القوات الجوية
األميركية ديبورا لي جيمس حول دراس��ة «البنتاغون» إلمكان نشر المقاتالت
األميركية األكثر حداثة في أوروب��ا الشرقية ،تأتي بعد سلسلة من التسريبات
الصحافية والتصريحات المعادية لروسيا والتي نوهت باحتمال نشر صواريخ
مجنحة ومخازن أسلحة أميركية ثقيلة في أوروبا الشرقية ودول البلطيق وحتى
إعادة األسلحة النووية األميركية إلى أراضي بريطانيا.
واعتبر المسؤول العسكري الروسي أن دول «الناتو» تحاول عبر هذه الخطط
والتصريحات ،جر روسيا إلى سباق تسلح جديد ،وأردف قائالً« :أظن أنه يجب
النظر إلى هذا التصريح مرتبطا ً مع التصريحات األخرى من هذا القبيل والتي تصدر
بكثرة في اآلونة األخيرة .يتكون انطباع أن شركاءنا من دول الناتو يدفعوننا نحو
سباق التسلح».
وأف��ادت صحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية بأن واشنطن قد ترسل
مقاتالت « »F-22 Raptorإلى أوروبا في إطار زيادة قواتها في القارة على خلفية
توتر العالقات مع روسيا.
ونقلت الصحيفة عن الوزيرة لي جيمس قولها إن خطوات روسيا تعتبر أكبر
خطر ،داعية حلفاء واشنطن في الناتو إلى زيادة نفقاتها الدفاعية ،وأعربت عن قلقها
من نية بعض الدول األوروبية ،خاصة بريطانيا ،تخفيض نفقاتها العسكرية.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإن وزارة الدفاع األميركية تدرس إمكان
نشر أسلحة ثقيلة في إستونيا والتفيا وليتوانيا من أجل تأمين سراياها المنتشرة
في دول البلطيق والتي يبلغ عددها اإلجمالي  150شخصاً ،وكذلك تركيز آلياتها

القتالية بالقرب من الحدود الروسية في قواعد عسكرية في بولندا ورومانيا
وبلغاريا وهنغاريا.
وفي السياق ،نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن الجنرال يوري ياكوبوف
منسق مديرية المفتشين العامين لدى وزارة الدفاع الروسية قوله« :إذا ظهرت
األسلحة األميركية الثقيلة ،بما في ذلك دبابات ومنظومات مدفعية ومعدات قتالية
أخرى ،في دول أوروبا الشرقية والبلطيق ،فذلك سيكون الخطوة األكثر عدوانية من
قبل البنتاغون والناتو منذ انتهاء الحرب الباردة في القرن الماضي».
وأردف ياكوبوف قائالً« :وفي هذه الحال ،لن يبقى أمام روسيا خيار آخر سوى
تعزيز قواتها ووسائلها العسكرية على االتجاه الغربي االستراتيجي» ،مرجحا ً أن
تكون الخطوة الروسية األولى في هذا االتجاه مرتبطة بتعزيز القوات المنتشرة في
الشريط الحدودي غرب البالد ،بما في ذلك التشكيالت الجديدة في صفوف قوات
الدبابات والمدفعية وسالح الجو.
واعتبر أن روسيا ستعمل أيضا ً على تسريع وتائر تسليح لواء الصواريخ المرابط
في مقاطعة كالينينغرد المطلة على بحر البلطيق بمنظومات صواريخ «اسكندر»
الحديثة.
إلى ذلك ،أعلن وزير الدفاع الليتواني يوزاس أولياكاس أن بالده تقوم بتحديث
الجيش وتسعى إلى مزيد من مشاركة قوات حلف الناتو في ضمان أمن ليتوانيا.
وقال أولياكاس في حديث لوكالة أنباء البلطيق إن «رد الناتو وليتوانيا (على
األزمة األوكرانية) يتمثل في تعزيز حماية أراضيها وليس العكس – نحن ال نهدد
أحدا ً ونحن ال ننوي مهاجمة أحد».
وأضاف« :روسيا تحاول إخفاء خطواتها ألنها حتى اآلن لم تنشر أسلحة .لكن
هناك تدريبات أجريت وصواريخ «إسكندر» نشرت في مقاطعة كالينينغراد (غرب
روسيا) .إنهم يخلطون بين السبب والنتيجة».
وعلى حد قوله ،فإن ليتوانيا لم تتخذ إجراءات جوابية حتى بعد قيام روسيا

بحشد قواتها وأسلحتها في مقاطعة كالينينغراد ألن فيلنوس تثق بوجود «إرادة
طيبة».
وأكد الوزير الليتواني« :عندما رأينا أن هذه الخطوات تتكثف أكثر فأكثر وتجري
تدريبات يتسع نطاقها وتصبح تحليقات مقاتالت وطائرات قاذفة أكثر عدوانية،
علينا أن نقوم بخطوات للدفاع عن مواطنينا وقيمنا ودولتنا».
من جهة أخرى ،أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ظهور معلومات عن خطط
«الناتو» الجديدة في شرق أوروبا تدل على سعي الواليات المتحدة وحلفائها إلى
دفن البند الرئيسي لـ«وثيقة روسيا  -الناتو األساسية» من عام  ،1997والتي تعهد
حلف شمال األطلسي بموجبها بعدم نشر قوات قتالية كبيرة في أراضي دول شرق
أوروبا على أساس دائم.
وبخصوص حجج أصحاب الخطط المذكورة المتمثلة بضرورة «طمأنة الحلفاء
األوروبيين في وجه التهديد الروسي ،فقالت ال��وزارة« :إن واشنطن والعواصم
األوروبية تعرف جيدا ً أن التهديد الروسي مجرد أكذوبة يجرى استغاللها دعائيا ً
للتغطية على مسؤولية الواليات المتحدة عن االنقالب على الدستور في أوكرانيا
وعلى تصرفات ه��ؤالء في كييف غير المستعدين لوقف االقتتال في منطقة
دونباس».
وذكر البيان أن الواليات المتحدة تؤجج النزعات المعادية لروسيا لدى حلفائها
األوروبيين الستغالل الوضع المعقد الراهن لتوسيع وجودها العسكري وبالتالي
نفوذها في أوروبا.
وتابعت الخارجية الروسية قائلة إن كل ذلك يزيد من «خطر انعزال االستراتيجية
العسكرية األميركية في الجانب الشرقي من الناتو عن واقع شرق أوروبا والمصالح
السياسية لشعوب المنطقة».
وأعرب البيان عن أمل موسكو في إمكان منع «ان��زالق الوضع في أوروب��ا إلى
مواجهة عسكرية جديدة قد تكون لها تبعات خطيرة».

