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�صراع الإرادات ...الثورة الإ�سالمية الإيرانية
تتوّج �إنجازاتها بحجز مقعدها بين الكبار
} هشام الهبيشان
تزامنا ً جلوس كبار المفاوضين اإليرانيين مع القوى
الست الكبرى بالعالم على طاولة واحدة للتفاوض مع هذه
القوى حول ملفهم النووي ،هناك اليوم ثمانية وأربعون
ساعة حاسمة ستقرر مصير هذا الملف وهذا الحق المشروع
للجمهورية اإلسالمية بامتالك برنامج نووي سلمي متعدد
األغراض التنموية واالقتصادية وحتى العالجية والطبية،
وعلى الجانب اآلخر فجميع المؤشرات تؤكد قرب التوقيع
النهائي على هذا االتفاق ،وهذا بحد ذاته إنجاز يضاف إلى
إنجازات الثورة اإلسالمية اإليرانية ،التي احتفل بذكراها
السادسة والثالثين األخوة بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية
قبل أش�ه��ر قليلة ،وم��ن يتابع م�س��ار السياسة الخارجية
والداخلية إليران منذ ستة وثالثين سنة ،أي منذ أن أضاء
الشعب اإليراني شعلة ثورته وإسقاطه نظام الشاه الفاسد
ال��ذي رس��خ تبعية ال��دول��ة اإلي��ران�ي��ة للغرب لعقود طويلة،
يدرك أن هذه الثورة منذ عام  1979قد شكلت عالمة فارقة
في تاريخ الشعب اإليراني وإعادة تشكيل وبناء وعيه الذي
ظل لعقود قابعا ً تحت حكم جائر ،إلى أن جاءت ثورة الراحل
السيد الخميني لتخلصه من هذا النظام.
اليوم ،وبعد م��رور ستة وثالثين سنة ،نلمس بوضوح
م��دى حكمة ومنهجية عمل ال �ث��ورة اإلس�لام�ي��ة اإليرانية،
وال �ت��ي م��ن خ�لال�ه��ا ق��د اس�ت�ط��اع��ت إي���ران أن تبني نفسها
م��ن ج��دي��د بعيدا ً م��ن التبعية للغرب ،على رغ��م العقوبات
االقتصادية والسياسية واألمنية التي فرضها عليها الغرب
في محاولة إلخضاعها ،وها هي إيران اليوم تستعد لحجز
موقعها بين الكبار.
فعلى رغم ثقل حجم الضغوطات الغربية على طهران منذ
ستة وثالثين سنة ،إال أن مسيرة البناء واإلعمار والتعليم
وتنمية القطاعات الزراعية والصناعية وتطويرها والبحث
العلمي كانت مستمرة في كل أنحاء البالد ،فقد دارت عجلة
االق�ت�ص��اد داخ��ل ال��دول��ة ف��ي شكل متسارع لتحقق طفرة
كبيرة في العقدين األخيرين ،على رغ��م استمرار اإلنفاق
المالي كما هو ،كما نمت نسبة المشاريع غير النفطية في
الدولة بنسبة تجاوزت  36في المئة ،وتوسعت مشاريع
تطوير البنية التحتية ف��ي شكل كبير ،وق��د زادت نسبة
االستثمارات اإليرانية الداخلية والخارجية في قطاعات
مختلفة.
وعلى رغم أن الحرب االقتصادية األخيرة التي تشنها
دول إقليمية وغربية «حرب النفط» واالنخفاض المتالحق
ف��ي أس �ع��ار ال �ن �ف��ط ،ق��د أض ��رت ف��ي ش�ك��ل واض ��ح ببعض
القطاعات االقتصادية والمالية اإليرانية ،إال أن المؤشرات
االق�ت�ص��ادي��ة ل�ع��ام  2015ت��ؤك��د أن ال��دول��ة اإلي��ران�ي��ة ومع
قرب التوقيع على االتفاق النووي ،قادرة على التكيف مع
المتغيرات ال�ج��دي��دة ،علما ً أن جميع ال�م��ؤش��رات تؤكد أن
أسعار النفط ستبدأ بالتعافي مطلع تشرين ثاني من العام
الحالي ،م��ا يؤكد ق��درة ط�ه��ران على ت�ج��اوز ه��ذه المرحلة
بثبات.
سياسيا ً وأمنياً ،يعلم جميع المتابعين أن إيران تعرضت
منذ عام  ،1979وال تزال ،لمجموعة مخططات ومشاريع
خارجية تمثلت في ح��رب الخليج األول��ى المباشرة عليها
وتضررها في شكل شبه مباشر من تداعيات حرب الخليج
الثانية ،كما حاولت بعض هذه المخططات إثارة الفوضى في
الداخل اإليراني من خالل تحريك بعض القوى المعارضة
والتي ركب موجها الغرب حينها ،وكانت هذه المخططات
تستهدف ض��رب االس �ت �ق��رار واألم���ن ل�ك��ن إي���ران نجحت
بفضل حكمة السيد علي خامنئي وباقي المسؤولين في
الدولة ،في وأد هذه المخططات وإفشالها ،وبأقل خسائر
ممكنة ،وفي اإلطار نفسه ،استطاعت أن ترسم إطارا ً عادالً
لمسار اإلصالح المستقبلي.
أما من الناحية العسكرية ،فمن الواضح للجميع حجم
القوة العسكرية التي يملكها اإليرانيون والتي ظهرت في
شكل واضح أخيراً ،بعد انطالق مناورات عسكرية بحرية
كبيرة حملت اسم «الرسول األعظم  ،»9إضافة إلى مناورات
أخرى جرت أواخر العام الماضي في جنوب شرقي البالد
وبحر عمان ومضيق هرمز حتى خليج عدن ،تحت تسمية
«محمد رسول الله» ،والتي اختبر خاللها الجيش اإليراني
أنواعا ً من الصواريخ والطائرات من دون طيار والتي شارك
فيها اآلالف من الجنود ،وامتدت على مساحة  2.2مليون كلم
مربع ،وهي المرة األولى التي يتم فيها إطالق مناورات بهذا
الحجم ،ما يثبت تطور القدرات العسكرية اإليرانية ،وحجم
الخبرة والحنكة الذي يملكه القادة العسكريون اإليرانيون،
وخصوصا ً خبرة وحنكة الحاج قاسم سليماني.
إقليميا ً ودول �ي �اً ،يالحظ المتابع لمسار الفوضى التي
تعيشها دول اإلقليم :سورية واليمن وليبيا والعراق ،مدى
الحكمة التي تتمتع بها القيادة اإليرانية التي استطاعت أن
تنأى بنفسها ،نوعا ً ما ،عن االنزالق في فوضى اإلقليم ،من
خالل اتباعها سياسة واضحة في التعاطي مع كل أزماته،
كما كانت لها نظرة شمولية عقالنية لمسار الحلول ،في
خصوص ملفي البحرين وال�ي�م��ن ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى دورها
الفاعل في بناء وترتيب حلول ألزم��ات العراق وسورية،
وب��ذل��ك استطاعت حكمة وس�ي��اس��ة ودب�ل��وم��اس�ي��ة الشيخ
حسن روح��ان��ي وب��اق��ي الطاقم الدبلوماسي والسياسي
اإلي��ران��ي م��ن ب �ن��اء وت��أط�ي��ر دور ب ��ارز ل�ه��م ع�ل��ى الساحة
اإلقليمية والدولية.
وم��ع حجم اإلن �ج��ازات التي حققها اإلي��ران�ي��ون منذ عام
 1979في مختلف القطاعات ،ال بد أن تبرز مجموعة من
التحديات أمام الدولة اإليرانية ،فقد احتفل اإليرانيون قبل
أشهر قليلة بذكرى انتصار ثورتهم هذا العام وسط ظروف
اقتصادية صعبة نوعا ً ما عاشتها طهران وال تزال ،بسبب
حصار اقتصادي مستمر منذ ثالثة عقود ونصف ،بالتزامن
مع انطالق حرب النفط ،،إضافة إلى مجموعة ظروف أخرى
تعيشها المنطقة ،كالصراع في سورية واليمن ،وتهديدات
الكيان الصهيوني وحلفائه العسكرية المتكررة ،وعالقات
إي ��ران م��ع بعض دول اإلق�ل�ي��م ال�ع��رب��ي ال�م�ت��وت��رة ف��ي هذه
الفترة ،ولكن يبدو واضحا ً أن مجمل هذه التحديات سيبدأ
قريبا ً بالتالشي مع قرب التوقيع على ملف إيران النووي،
باستثناء خطر الكيان الصهيوني ،الذي سيبقى دائما ً هو
الخطر على كل هذه األمة من دون استثناء.
ختاماً ،إن هذه التحديات المذكورة أعاله والتي عايشها
اإلي��ران�ي��ون ،وم��ا زال��وا يعيشون تداعياتها منذ أن ق ّرروا
ال �خ��روج م��ن ت�ح��ت ع �ب��اءة ال �غ��رب وال �ت �ح � ّرر وب �ن��اء إي��ران
ال�ج��دي��دة ،إي��ران التطور الصناعي والديمقراطية ،إيران
ذات القوة العسكرية والتكنولوجية الهائلة ومحور القوة
في اإلقليم ،فطموحات اإليرانيين هذه واجهتها آلة الحلف
الغربي -الصهيوني -اإلقليمي وحاولت هدمها على م ّر
السنوات وبوسائل عديدة ،من العقوبات االقتصادية إلى
التهديدات األمنية والعسكرية إلى محاولة إثارة الفوضى
ف��ي ال��داخ��ل اإلي��ران��ي ،لكن بحكمة القيادة ووع��ي الشعب
لخطورة ما يحاك له منذ انتصار الثورة اإلسالمية ،خرجت
إي ��ران ال �ث��ورة اإلس�لام�ي��ة منتصرة ،وه��ا ه��ي ال�ي��وم تتوج
إنجازاتها بحجز مقعدها بين كبار القوى العالمية.

كوالي�س

مت�أ�سلمون يُ�ستدرجون يُ�ستعملون وبعد ذلك يُ�سحقون
*

} توفيق بن رمضان

السياسية اإلسالميّة تدفعهم
العديد من أبناء ال ّتيّارات ّ
الحماسة الدّينيّة للقيام بأعمال مته ّورة وغير عقالنيّة
ت��ورده��م م��وارد ال��ه�لاك وت��د ّم��ره��م وت��د ّم��ر أوط��ان��ه��م ،ومن
حيث ال يدرون هم يقدّمون خدمات ألعداء األ ّمة وين ّفذون
ّ
ّ
للشعوب
ومخططاتهم ال ّتآمرية المد ّمرة
لهم أجنداتهم
واألوطان.
لنعد إلى ال ّتاريخ القريب عندما دفع ّ
الشباب المشحون
بالعواطف والحماسة الدّينيّة ،وبخاصة من أبناء ال ّتيّارات
الدّينيّة إلى القتال في أفغانستان ،وذلك لتحقيق هدفين
اثنين ،األ ّول إفراغ ّ
الشحنة الحماسيّة وال ّتخلّص من ك ّل شاب
الصهيونية واإلمبريالية أو الخروج على
متح ّفز للقتال ض ّد ّ
األنظمة العميلة والمستبدّة في المنطقة العربيّة ،والهدف
السوفياتي ،فقد استعمل
ال ّثاني هو إضعاف وتفكيك اال ّتحاد ّ
لهذا الغرض ّ
الشباب المسلم المغ ّرر به والمدفوع بالغيرة
ّ
والحماسة الدّينيّة ،وبهم تمكنت أميركا والمنظومة الغربيّة
السوفياتي وتفكيكه.
المتصهينة من إضعاف اال ّتحاد ّ
أ ّم���ا ه��ذه األ ّي����ام بعد ال � ّث��وي��رات ال��ع��رب� ّي��ة المزعومة
والمصطنعة دفع ّ
الشباب المتأسلم الذي ال يفقه من الدّين إال
السورية ،واستدرج إليها ح ّتى ال يتم ّرد
الساحة ّ
القليل إلى ّ
على األنظمة العميلة في المنطقة ،واستعملوه ليد ّمروا به
سورية وجيشها ،وبال ّتالي ين ّفذون ما عجزت عن تحقيقه
«إسرائيل» وحليفتها المتصهينة أميركا ،وقد ح ّققوا لهم من
حيث ال يعلمون إنجازا ً عظيما ً لم يكونوا ليح ّققوه وإن أنفقوا
ضحوا باآلالف من جنودهم،
فيه مليارات ال �دّوالرات ،وإن
ّ
ولك ّنهم بالعرب المتأسلمين األغبياء والمغ ّفلين تم ّكنوا من

تحقيق أكثر م ّما كانوا يصبون إليه ،فقد ج ّردوا سورية من
سالحها الكيماوي واستنزفوا جيشها ،ناهيك عن الخسائر
االقتصادية والضحايا من المدنيين والعساكر مع اإلصابات
واإلعاقات.
السياسي
وهذا كلّه لم يكن ليتح ّقق لوال الغباء والحمق ّ
الصهيو-غربيّة ،فقد
والجهل باألالعيب االستخباراتيّة
ّ
وجدوا شبابا ً متأسلمين أغبياء ومغ ّفلين مته ّورين يسهل
ال ّتالعب بهم واستدراجهم واستعمالهم من حيث ال يدرون
ّ
مخططات ومؤامرات األع��داء في تدمير سورية
في تنفيذ
وإضعافها واستنزاف جيشها ،وك ّل هذا لتركيعها وإلحاقها
بمجموعة الح ّكام العمالء الماسكين بالعديد من الدّول في
منطقتنا العربيّة.
السورية هو
أ ّما الهدف الخفي وغير المعلن من المحرقة ّ
ال ّتخلّص من هذا ّ
الشباب «الجهادي» ال ّذي يش ّكل خطرا ً على
األمن القومي للدّول الغربيّة و«إسرائيل» ،فقد استدرجوا
أغلب ّ
الشباب المتح ّمس للقتال من جميع أنحاء العالم
السورية ليقضى عليهم بأجناد عرب
إلى األراضي العربيّة ّ
ّ
يصف منهم فقد ت� ّم إظهارهم،
وب��أم��وال عربيّة ،وم��ن لم
وبال ّتالي ستت ّم الحقا ً مطاردتهم والقضاء عليهم أو إلقاء
السجون،
القبض عليهم ومحاكمتهم وال ّزج بهم في غياهب ّ
مثلما فعل بمن قبلهم من المجاهدين األفغان بعد انتهاء
السوفياتي.
مهامهم في الحرب ضد اال ّتحاد ّ
ح ّقا ً إ ّنهم متأسلمون أغبياء ومغ ّفلون ،فهل يتص ّورون أنّ
ّ
والشام؟
الغرب سيسمح لهم بتأسيس دولتهم في العراق
فالغرب المتصهين لم يقبل بحكومة حماس المنتخبة
بإشراف دولي وقد انقلبوا على ال ّرئيس مرسي في مصر
وحكومة ال ّنهضة في تونس على رغم ك ّل ال ّتماهي والخنوع
والتنازالت ال ّتي قدّموها للغرب المتصهين ،ولك ّنه تآمر
السلطة بعد انتخابهم ،وبعد ك ّل هذا،
عليهم وأزاحهم من ّ

المتأسلمون األغبياء والمغ ّفلون ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق
يتص ّورون أنّ الغرب سيقبل بدولة إسالميّة متشدّدة على
الصهيوني ،هذا لن يحصل ،وما «داعش» إالّ
حدود الكيان ّ
مصيدة لهم إلظهارهم وتصفيتهم.
ولكن لنتكلّم بموضوعيّة ونتساءل ،ما ال � ّذي دفع هذا
ّ
الشباب لل ّتو ّرط في هذه األالعيب والمؤامرات؟ وكما كان
يقال سابقا ً إنّ هناك قابليّة لالستعمار ،فاليوم عندنا شباب
مهيّأ للتحريك والتهييج ،وهذا كلّه بسبب األنظمة الحاكمة
ال ّتي كانت أنظمة متخلّفة لم تفطن لما يحاك ويحبك،
وتحصن
ول��م تصلح م��ن شأنها لتتصالح م��ع شعوبها
ّ
أوطانها من الدّاخل بتشريك المواطن ومنحه المزيد من
الح ّريات وتحقيق العدالة ،ولكن في المقابل وعلى رغم ك ّل
ال ّتبريرات وال ّتعلالت ،ال يمكن قبول ال ّتغيير بهذا ّ
الشكل
من ال ّتقتيل وال�دّم��ار ،وفي الحقيقة الهدف األساسي م ّما
حصل في ال ّتسونامي العربي هو إخراج الدّول الغربيّة من
أزماتها الماليّة واالقتصاديّة ال ّتي حصلت منذ عام 2008
على حساب ّ
الشعوب العربيّة ،وبأموال العرب وثرواتهم
سيتجاوزون أزماتهم ،فقد ارتفع حجم بيع األسلحة منذ عام
 2011وأكبر الصفقات و ّقعت مع الدول الخليجيّة والعربيّة،
وهذا كلّه على حساب ال ّتنمية واالزدهار في الوطن العربي.
وفي ال ّنهاية ،أقول لك ّل من يقاتل في سورية والعراق ح ّقا ً
إ ّنكم متأسلمون أغبياء ومغ ّفلون ،تستدرجون وتستعملون
في تدمير أوطانكم واستنزاف جيوشكم وتقتيل أخوتكم
من بني جلدتكم وفي ال ّنهاية ستسحقون وتطاردون وك ّل
ما قمتم به من جرائم وتقتيل لن تجنوا من ورائه إال الخزي
وال ّندامة ،وستلقون ربّكم يوم القيامة وسيكون الجحيم
مصيركم وقراركم.
*نائب سابق وكاتب وناشط سياسي تونسي
romdhane.taoufik@yahoo.fr

قال مسؤول غربي
إنه وجد فرنسا أكثر
تش ّددا ً من بريطانيا
في الملف النووي
اإليراني ،وبريطانيا
أكثر تش ّددا ً من المانيا،
وأنّ واشنطن تبدو مع
ألمانيا األش ّد اهتماما ً
بتشكيل قوة دفع لنجاح
التفاهم مع إيران،
مضيفا ً إنّ األمر يتصل
بنظرة ك ّل دولة غربية
لما لديها اقتصادياً،
ويح ّدد إطارا ً لموقعها
من السوق اإليرانية بعد
التوصل إلى التفاهم
النووي أكثر مما يبدو
السبب ظاهريا ً كنتيجة
للمواقف السياسية
الدولية واإلقليمية.

المجموعة �ستوا�صل م�ساهمتها في �ضمان الأمن الدولي والنمو االقت�صادي العالمي

الفروف :قمة «بريك�س» �ستعود بنتائج عملية ملحوظة
اتفقت دول مجموعة «بريكس» أمس على المساهمة
في النمو المستدام واجتثاث الفقر والبطالة في العالم،
ومواجهة جميع أشكال الحمائية والقيود المخفية في
التجارة.
ودع��ا البيان الختامي للقمة السابعة ل��ق��ادة دول
«بريكس» التي عقدت في مدينة أوفا الروسية ،دعا الدول
األخرى لمواجهة جميع أشكال الحمائية التجارية والقيود
المخفية في التجارة ،وتأمين الدعم لعمل منظمة التجارة
العالمية وغيرها من المؤسسات».
وجاء في البيان إن «بريكس» تنوي تعميق التعاون
بهدف إن��ش��اء ظ��روف لتوسيع وتنويع مشاركة دول
«بريكس» في التجارة العالمية.
وأضاف البيان «اتفقنا على تعزيز الجهود المشتركة
إليجاد رد على التحديات التي تظهر ،وتوفير السالم
واألمن والمساهمة في النمو المستدام واجتثاث الفقر وعدم
المساواة والبطالة لصالح شعوبنا والمجتمع الدولي .لقد
أكدنا النية في التوصل إلى رفع دور بلداننا في القضايا
الدولية».
وتستضيفمدينةأوفاعاصمةجمهوريةبشكورتوستان
الروسية ،خالل الفترة من  8إلى  10تموز الجاري قمتين
دوليتين لمجموعة «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون،
علما ً أن روسيا تترأس هاتين المنظمتين هذا العام.
وفي السياق ،أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين في
ختام قمة المجموعة إنها ستواصل المساهمة في ضمان
األمن الدولي وتسريع النمو االقتصادي العالمي ،وقال:
«ركز عملنا في أوفا على تكثيف التعاون متعدد الجوانب
في إطار بريكس .وستواصل مجموعتنا المساهمة بقسطها
في ضمان األمن الدولي والنمو العالمي وفي حل القضايا
المعاصرة الرئيسية».
وتابع بوتين أن «بريكس» ستواصل مساهمتها في
حل القضايا الدولية الرئيسية ،معيدا ً إلى األذهان أن قمة
أوفا عقدت في عام  ،2015العام الذي يحيي العالم فيه
الذكرى السبعين لالنتصار على النازية وقيام منظمة
األمم المتحدة .واعتبر أن هذه الذكرى تعيد إلى األذهان
ضرورة توحيد الجهود من أجل ضمان السالم واالستقرار
واألمن في العالم ،والحفاظ على الدور المحوري لألمم
المتحدة ،واالل��ت��زام بأحكام القانون الدولي ،واحترام
مبادئ السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول األخرى.
وفي البيان الختامي الصادر عن القمة دان رؤساء دول
بريكس (ديلما روسيف وفالديمير بوتين ونارندرا مودي
وشي جين بينغ وجاكوب زوما) ،أعمال العنف الوحشية
التي يتركبها متطرفو تنظيم «داع���ش» والجماعات
اإلرهابية األخرى.
وجاء في البيان «إننا ندين بأشد العبارات اإلرهاب
بجميع أشكاله ومظاهره كما ندين االنتهاكات الخطيرة
واسعة النطاق لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي
من قبل ما يسمى «داعش» و«جبهة النصرة» والتنظيمات

اإلرهابية األخرى المنضوية تحت لوائهما ،بما في ذلك
مالحقة األش��خ��اص وال��ط��وائ��ف على أس��اس االنتماء
المذهبي أو اإلثني وأعمال العنف بجميع أشكالها ضد
السكان المدنيين ،وبالدرجة األولى النساء واألطفال».
الى ذلك ،أعلن الرئيس الروسي في لقائه مع نظيره
الصيني ش��ي جين بينغ أن��ه يمكن ح��ل المشاكل في
االقتصاد والسياسة الدولية كافة في حال توحيد الجهود
بين روسيا والصين.
وقال بوتين في لقاء ثنائي عقد على هامش مشاركته
في قمتي «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون «بتوحيد
الجهود نحن بالطبع سنتجاوز المشاكل كافة التي
نواجهها وسنحقق كل المهمات».
وجدد الرئيس الصيني دعوته لنظيره الروسي إلى
زيارة الصين في أيلول المقبل .وأشارت وزارة الخارجية
الصينية بدورها إل��ى أن زعيمي البلدين ناقشا خالل
لقائهما في أوفا مشروع دمج «طريق الحرير» في االتحاد
االقتصادي األوراسي ،وأكدت أن البلدين يلعبان دورا ً مهما ً
في التنمية االقتصادية وضمان األمن في العالم.
وفي لقاء عقده الرئيس الروسي مع رئيس ال��وزراء
الهندي ناريندرا مودي أعلن بوتين بدء عملية حصول
الهند على العضوية الكاملة ف��ي منظمة شنغهاي
للتعاون ،داعيا ً الزعيم الهندي إلى بحث تطوير العالقات
االستراتيجية بين روسيا والهند.
وشكر الرئيس الروسي رئيس ال��وزراء الهندي على
ال��دع��م ال��ذي تقدمه نيودلهي للرئاسة ال��روس��ي��ة في
«بريكس» ،مضيفا ً أنه يتعين على المشاركين في قمة
المجموعة تبني استراتيجية طويلة األمد لشراكة دول
«بريكس» باإلضافة إلى تدشين بنك التنمية الخاص
بالمجموعة.
أعرب مودي عن أمله في أن تتاح له فرصة لعقد لقاء
ثنائي آخر مع بوتين في وقت الحق من العام الحالي،
مضيفا ً أنه يخطط لزيارة مدينة أستراخان الروسية
ويأمل في لقاء نظيره الروسي هناك.
كما التقى الرئيس الروسي األربعاء في أوفا كالً من
رئيسي جنوب أفريقيا وطاجيكستان .وأكد بوتين خالل
اجتماعه مع جاكوب زوم��ا أن جنوب أفريقيا تبقى من
الشركاء االستراتيجيين الموثوق بهم بالنسبة لروسيا
في أفريقيا.
وتابع أن الدولتين تتعاونان بصورة مثمرة في العديد
من االتجاهات ،بما في ذلك العمل في إطار األمم المتحدة
ومجموعة «بريكس» ومنظمة التجارة العالمة والوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
أم��ا ل��ق��اء بوتين م��ع إم���ام علي رح��م��ن ،ف��رك��ز على
التحضيرات لقمة منظمة معاهدة األمن الجماعي التي من
المقرر أن تعقد في طاجكستان في  15أيلول المقبل .وأشاد
الرئيس الروسي بالجهود التي تبذلها طاجكستان في هذا
السياق ،فيما أكد رحمن أن تعزيز العالقات الثنائية مع

روسيا تبقى من أولويات بالده.
وأف���اد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف بأن الرئيسين أعربا عن قلقهما إزاء الوضع
األمني على الحدود بين طاجكستان وأفغانستان ،وبحثا
سبل تعزيز حماية الحدود بين هاتين الدولتين.
وخ�ل�ال لقائه م��ع ال��رئ��ي��س ال��ب��ي�لاروس��ي ألكسندر
لوكاشينكو ،أكد له فالديمير بوتين أن بيالروس ستحصل
على صفة مراقب لدى منظمة شنغهاي للتعاون ،مشيرا ً
إلى أن موسكو استجابت لطلب لوكاشينكو دعم بالده في
هذا التطلع.
وأع��رب بوتين عن ثقته أن تكون مشاركة مينسك
من منظمة شنغهاي مفيدة لبيالروس ولسائر أعضاء
المنظمة .كما أش��ار إلى الطابع الخاص للعالقات بين
البلدين .وقال« :ال شك أن بيالروس حليفنا االستراتيجي
وشريكنا األقرب» ،مضيفا ً أن التعاون بين الدولتين يتطور
في جميع المسارات بما فيها العسكري واإلنساني.
كما التقى بوتين مع نظيرته البرازيلية ديلما روسيف
أع��رب الطرفان عن استعداد البلدين لتفعيل التعاون
االستثماري الثنائي ،مشيرين إلى توفر كل المقدمات
لتحقيق هذا الهدف.
وذكر بوتين أن التبادل التجاري بين البلدين ازداد خالل
العام الماضي بنسبة  15في المئة مقارنة مع عام ،2013
أما األشهر الثالثة األولى من العام الجاري فسجل التبادل

القوات الجوية الأميركية تعتبر رو�سيا �أكبر تهديد لوا�شنطن
أعلنت وزيرة القوات الجوية األميركية أن روسيا تمثل التهديد األكبر
لألمن القومي األميركي ،وعلى الواليات المتحدة زيادة وجودها في أوروبا
حتى إن كان حلفاء «الناتو» يعانون صعوبات اقتصادية.
ونقل عن ديبورا لي جيمس قولها« :أعتبر روسيا التهديد األكبر» ،مشيرة
إلى أن واشنطن بتعزيز وجودها في أوروبا تتعامل مع «القلق المستفز»
النابع من أعمال روسيا األخيرة.
وأوضحت الوزيرة في هذا السياق أن الواليات المتحدة ستواصل
نشر مقاتالت «إف »-16في أوروبا ،قائلة« :إن الوقت غير مناسب لنظهر
مترددين في وجه مثل هذه الخطوات التي تقوم بها روسيا».
وأعربت لي جيمس عن خيبة أملها ألن أربعة فقط من أصل  28عضوا ً
في حلف شمال األطلسي نفذوا حتى اآلن مطالب الحلف الخاصة بنفقات
القطاع الدفاعي بحجم  2في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ،مذكرة بأن
«هذا ما وافق كل أعضاء الناتو على تنفيذه».
وأكدت أنه نظرا ً إلى الوضع المتوتر الحالي ،تستمر القوات الجوية
األميركية بالعمل على تقليص االع��ت��م��اد على ت��وري��دات روس��ي��ا من
محركات الصواريخ «إير د »-180المستخدمة إلطالق األقمار العسكرية
واالستخبارية.
تجدر اإلش��ارة إلى أن البنتاغون نشر في  1تموز العقيدة العسكرية
الجديدة للواليات المتحدة .وجاء في الوثيقة أن روسيا تسهم بقسطها
في الجهود الدولية لمكافحة اإلره��اب وتجارة المخدرات ،لكن الجيش
الروسي ،بحسب الوثيقة« ،يقوم بزعزعة األمن في المنطقة بشكل مباشر
أو بالوكالة».
وانتقدت موسكو العقيدة األميركية واعتبرت أن تصويرها للنشاط
العسكري الروسي غير موضوعي على اإلطالق .وذكر دميتري بيسكوف
الناطق باسم الرئيس الروسي تعليقا ً على مضمون العقيدة العسكرية
األميركية ،أنها ال تتناسب مع الجهود الرامية إلى توجيه العالقات الروسية
–األميركية الثنائية نحو التطبيع.
وتأتي تصريحات وزي��رة القوات الجوية األميركية حلقة جديدة في
سلسلة التصريحات األميركية المعادية لروسيا .وكان الرئيس األميركي
باراك أوباما نفسه قد اعتبر روسيا من المخاطر الكبرى التي تهدد العالم
إلى جانب تنظيم «داعش» وحمى اإليبوال في خطابه األخير أمام الجمعية

العامة لألمم المتحدة.
وفي السياق ،أعلن السفير األميركي لدى روسيا جون تيفت ضرورة
مواصلة التعاون بين البلدين على رغم التوتر الحالي في العالقات
الثنائية.
وقال« :على رغم التوتر الحالي في عالقاتنا أثق بأن األميركيين والروس
سيجدون مجاالت للتعاون في القضايا ذات االهتمام المشترك» ،مشيرا ً إلى
أن مبادرات مثل مشروع «أالسكا – سيبيريا  »2015تذ ّكر بأن بلدينا قادران
على العمل معا ً وقد تعاونا ويواصالن التعاون.
وق��ال السفير األميركي ف��ي روس��ي��ا« :دع��ون��ا نفعل ك��ل م��ا بوسعنا
لكي يستمر ذلك في المستقبل» ،مضيفاً« :على رغم اختالف النظامين
االقتصادي والسياسي في الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي في فترة
الحرب العالمية الثانية كنا قادرين على التعاون من أجل تحقيق هدف
عظيم تمثل في القضاء على ألمانيا النازية» ،مشيرا ً إلى أن «هناك اليوم
مهمات عالمية عديدة تتطلب مثل هذه الخطوات المنسقة».

التجاري الثنائي تراجعا ً معيناً ،مع ذلك فقد أعرب الرئيس
الروسي عن ثقته بمواصلة نموه في المستقبل.
من جهة أخرى ،أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف عن قناعته بأن قمة «بريكس» في أوفا ستتمخض
عن نتائج عملية ملحوظة.
وج��اء في رسالة للوزير ال��روس��ي نشرت في مجلة
«الحياة الدولية» أن روسيا تعتبر تعزيز العالقات مع دول
مجموعة «بريكس» إحدى أولويات سياستها الخارجية.
وقال إن «بريكس» تمثل في آونة واحدة نتيجة ومحركا ً
للتغيرات الديناميكية الجارية في العالم وقيام النظام
الجديد متعدد األقطاب للعالقات الدولية ،ال��ذي يتسم
بزيادة قدرة ونفوذ مراكز القوة الجديدة وتطور العالقات
بينها.
وأكد وزير الخارجية الروسي أن دول «بريكس» تدعو
إل��ى تعزيز مبادئ القانون ال��دول��ي وال���دور التنسيقي
المركزي لألمم المتحدة ودمقرطة العالقات الدولية وعدم
تجزئة األمن الدولي.
وقال الفروف إن موسكو تؤكد أهمية توحيد صف دول
«بريكس» من أجل مكافحة اإلره��اب وتهريب المخدرات
وانتشار أسلحة الدمار الشامل ،ومن أجل تسوية النزاعات
وتعزيز نظام ال��ق��ان��ون ال��دول��ي وال��ت��ص��دي للضغوط
العسكرية والعقوبات أحادية الجانب.

الأمم المتحدة :عدد الالجئين ال�سوريين
في دول الجوار تجاوز  4ماليين
تجاوز عدد الالجئين السوريين في الدول المجاورة  4ماليين الجئ وسيصل إلى
 4.27مليون الجئ نهاية عام  ،2015بحسب ما كشفت المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين.
وفي السياق ،أكد رئيس المفوضية أنطونيو غوتيريس ،في بيان أمس ،أن هذا أكبر
عدد لالجئين من صراع واحد ،داعيا ً المجتمع الدولي إلى دعمهم.
وقالت المفوضية إن معظم الالجئين الفارين من «الصراع» الدائر في سورية
منذ أربع سنوات يقيمون في لبنان واألردن والعراق ومصر وتركيا التي تستضيف
عددا ً منهم يفوق عددهم في أي بلد آخر ويبلغ  1.8مليون سوري ،ويوجد  270ألف
سوري آخرين طلبوا اللجوء إلى أوروبا ،إلى جانب  7.6مليون سوري نازحين داخل
سورية.
وكان األمين العام لألمم المتحدة قال في وقت سابق إن نحو  12.2مليون شخص
في سورية يحتاجون لمساعدات بينهم أكثر من  5ماليين طفل.
وأثقل ملف الالجئين في سورية كاهل دول الجوار حيث كشفت منظمة العفو
الدولية المعنية في تقرير بعنوان «أزمة اللجوء العالمية وحقوق اإلنسان :مؤامرة
قوامها اإلهمال» أن إخفاق المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي لالحتياجات
اإلنسانية لالجئين ،أو في دعم الدول المضيفة لهم من خالل سياسات إعادة التوطين
جعل جيران سورية غير قادرين على التعامل مع «التأثير المدمر».
وأشارت العفو الدولية إلى أن لبنان واألردن وتركيا بعد استقبالهم أكثر من أربعة
ماليين سوري منذ بدء الصراع في  2011يغلقون حدودهم اآلن ،بسبب تأثيراتها
الجانبية داخل البلدان المحتضنة.
وفي األردن ،الذي يستضيف  627ألفا ً و 287الجئاً ،أغلقت المملكة الباب أمام
معظم السوريين الذين يطلبون اللجوء في انتهاك لاللتزامات الدولية باإلبقاء على
حدودها مفتوحة أمام الالجئين الفارين.
وكانت تركيا ،التي تستضيف أكثر من  1,8مليون الجئ سوري ،أعلنت بدورها
أنها ستواجه التدفق الجديد لالجئين من سورية بإغالق حدودها في بعض المناطق
بصورة موقتة.
وقال بيان المفوضية إن حوالى  86في المئة من  630ألف الجئ سوري في األردن
يعيشون تحت خط الفقر البالغ  3.2دوالر يومياً ،وأكثر من نصف السوريين الالجئين
في لبنان وعددهم  1.173مليون يعيشون في أماكن إيواء دون المستوى المطلوب.

