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دول الخليج تتفق على التعامل مع إيران وفق 3 أرضيات

البيت األبيض ينفي عقد ترامب لقاء مع سفير روسيا

اأك��د وزي��ر الدول��ة لل�ش���ؤون اخلارجي��ة يف الإم��ارات اأن دول جمل���س التعاون 
اخلليج��ي ومن خ��ال دور ك�يتي و�شعت اأ�ش�شا واقعي��ة ومنهجية للتعامل مع 
اإي��ران، تق�م على ثاث اأر�شيات. وو�شف ال�زير اأن�ر بن حممد قرقا�س الأ�ش�س 
الثاثة باأنها كلها واقعية تقبل بها جميع الدول يف تعاملها مع الدول الأخرى، 
م��شح��ا اأن الأر�شية الأوىل ه��ي "اأن يك�ن هناك قب�ل ب��اأن اأ�شا�س العاقات 
الإيجابي��ة ه��� عدم التدخل يف ال�ش��اأن الداخلي"، والثاني��ة، "قب�ل طهران باأن 
ث�رته��ا �ش��اأن داخلي، وهي غري قابل��ة للت�شدير اإىل الدول العربي��ة"، والثالثة، 
"القب�ل مببداأ امل�اطنة على اأ�شا�س ال�طن، ولي�س امل�اطنة على اأ�شا�س املذهب".
واأك��د قرقا���س اأن ه��ذه الأ�ش���س يج��ب اأن تقبل به��ا طهران ف�شا ع��ن عاقات 
ج��رية اإيجابي��ة وبناءة، "يبقى دوره��ا احلايل متدخا وممت��دا، ويعر�س اأمننا 
وا�شتقرارن��ا العرب��ي للخطر". واأ�ش��اف قرقا�س يف كلمته الثاث��اء 7 مار�س/
اآذار اأم��ام الدورة ال���147 لجتماع وزراء خارجية جامعة ال��دول العربية، "ل 
ب��د اأن نحيط جمل�س جامعة ال��دول العربية علما باأن الدور الإيراين يف تق�ي�س 
الأم��ن وال�شتقرار يف عاملنا العربي م�شتمر، واأن هذا الدور جنده يف العديد من 
امللف��ات العربية، ويف كثري من الأزمات، مثلما يف �ش�ريا واليمن، ومتكررا يف 

البحرين، وعاملنا العربي ل ميكن اأن يك�ن م�شاعا جلريانه، خا�شة اإيران".
و�ش��دد قرقا���س على اأنه ل ميكن القب�ل مبن ي�رصح م��رارا وتكرارا باأنه ي�شيطر 

على اأربع اأو خم�س ع�ا�شم عربية، و"ه� ق�ل متكرر ويجب اأن نتعامل معه".
وت�شمن جدول اأعمال اجتماع وزراء اخلارجية العرب الذي عقد برئا�شة خمي�س 

اجلهيناوي وزير اخلارجية الت�ن�شي العديد من الق�شيا الإقليمية والعربية.

نفي البيت الأبي�س تقارير اإعامية اأ�شارت اإىل اأن الرئي�س احلايل دونالد ترامب كان 
ق��د عقد اأثناء حملته النتخابية يف اأبريل/ني�ش��ان املا�شي لقاء مع ال�شفري الرو�شي 
ل��دى وا�شنط��ن �شريغ��ي كي�شلياك. وي��دور احلدي��ث عن حف��ل اأقامه مرك��ز درا�شات 
امل�شال��ح الق�مي��ة يف العا�شم��ة وا�شنط��ن، ج��رى بح�ش�ر �شف��راء اأرب��ع دول، مبن 
فيه��م ال�شفري الرو�شي. وقالت �شارا �شان��درز نائب املتحدث با�شم الرئا�شة الأمريكية 
الثاث��اء 7 مار�س/اآذار مل�قع "هافينغت�ن ب��ش��ت" الأمريكي اإن فريق ترامب لي�س 
م�ش�ؤول عن قائمة ال�شي�ف يف هذا احلفل، م�شرية اإىل اأن ترامب �شارك يف هذا احلفل 
لإلق��اء كلمت��ه ومل تك��ن لدي��ه اأي فر�شة لعقد لق��اء �شخ�شي مع اأح��د. واأ�شافت بهذا 

ال�شدد اأن اجلهاز ال�رصي كان يراقب كل حتركات ترامب.
واأدل��ت �شاندرز بهذه الت�رصيحات تعليقا على �ش���ؤال ح�ل ما ن�رصته �شحيفة "وول 
�شرتي��ت ج�رنال" يف ماي�/اأي��ار املا�شي ح�ل اأن ترامب رحب "ترحيبا حارا" قبل 
اإلق��اء كلمت��ه يف فن��دق "ماي فاوي��ر" العام املا�ش��ي بكي�شلياك وال�شف��راء الثاثة 
الآخري��ن. ياأت��ي ذلك عل��ى خلفي��ة التحقيقات اجلاري��ة يف ال�لي��ات املتحدة ح�ل 
عاق��ات الرئي�س احل��ايل دونالد ترامب واملقرب��ن منه مع م�ش�ؤول��ن رو�س. وكان 
م�شت�ش��ار ترامب ال�شابق لاأمن الق�مي مايكل فلن قد قدم ا�شتقالته يف مطلع ال�شهر 

املا�شي بعد الك�شف عن ات�شاله الهاتفي مع ال�شفري الرو�شي العام املا�شي.

 

أوغلو أللمانيا : ال تعطوننا دروسًا في الديموقراطية
ق��ال وزي��ر اخلارجية الرتكي، م�ل���د جاوي�س اأوغل� الثاث��اء 7 مار�س/ اآذار اإن 

على امل�ش�ؤولن الأملان الكف عن اإعطاء اأنقرة الدرو�س يف الدميقراطية.
وق��ال امل�ش�ؤول الرتكي خال وج�ده يف مدينة هامب�رغ الأملانية: "من ف�شلكم 
ل تعط�ن��ا درو�شا يف حق�ق الإن�شان والدمي�قراطية"، وذلك يف كلمة األقاها من 
�رصف��ة مقر اإقام��ة القن�شل العام الرتكي اأم��ام م�ؤيدي تعزي��ز �شاحيات رئي�س 
اجلمه�ري��ة الرتكية عرب ال�شتفت��اء املزمع يف ال�شاد�س ع�رص م��ن ني�شان/اأبريل 

املقبل.

ك�شف��ت بكن عن اقرتاح طرحته للحد من الت�تر يف �شبه 
اجلزي��رة الك�رية يت�شمن وقف بي�ن��غ ن�شاطها الن�وي 
وال�شاروخ��ي مقاب��ل تعليق ال�ليات املتح��دة وك�ريا 

اجلن�بية مناوراتهما الع�شكرية.
ويف حدي��ث اأدىل به وزي��ر اخلارجية ال�شين��ي وانغ يي 
الأربع��اء 8 مار���س/اآذار، قال: "تق��رتح ال�شن كخط�ة 
اأوىل يف نزع فتيل الت�تر يف �شبه اجلزيرة الك�رية، وقف 
ك�ري��ا ال�شمالية جتاربها الن�وي��ة وال�شاروخية مقابل 
وق��ف ال�ليات املتح��دة وك�ريا اجلن�بي��ة مناوراتهما 
الع�شكرية يف املنطقة، مب��ا يعني تعليقا مقابل تعليق". 

وخت��م بالق���ل: "ك�ري��ا ال�شمالية من جهته��ا جتاهلت 
ال��دويل ول ت��زال متم�شك��ة بتط�ي��ر  رف���س املجتم��ع 
برناجمه��ا الن���وي، كم��ا اأطلق��ت ال�ش�اري��خ البال�شتية 
يف انته��اك �رصي��ح لقرارات جمل�س الأم��ن، فيما ت�شتمر 
وا�شنطن، و�شيئ�ل يف اإجراء املناورات الع�شكرية وا�شعة 
النط��اق وممار�شة ال�شغط على بي�نغ يانغ. اأول�يتنا يف 
ال�قت الراهن تكمن يف التخلي عن هاتن الظاهرتن".
يذك��ر اأن��ه �شب��ق لك�ري��ا ال�شمالي��ة الثن��ن 6 مار�س/
اآذار واأفزع��ت  جريانه��ا جمددا باإط��اق اأربعة �ش�اريخ 
بال�شتي��ة، يف خط���ة مل���س فيه��ا املراقب���ن ردا عل��ى 
اجلن�بي��ة  ك�ري��ا  ب��ن  م�شرتك��ة  ع�شكري��ة  من��اورات 

وال�ليات املتحدة م�ؤخرا.

وورد يف بي��ان للجي�س الك�ري اجلن�بي بهذا ال�شدد، اأن 
ال�ش�اريخ الأربعة اأطلقت من قبالة �شاحل �شبه اجلزيرة 
ال�رصقي مل�شافة نح� األف كيل�مرت من قاعدة لل�ش�اريخ 

يف منطقة ت�جنت�شاجن - ري يف ك�ريا ال�شمالية.
وا�شتبع��د اجلي���س الك�ري اجلن�بي اأن تك���ن ال�ش�اريخ 
الأربع��ة عاب��رة للقارات، طالبا املزيد م��ن ال�قت ريثما 

يتحقق من م�ا�شفاتها اإذا اأمكن.
وال�لي��ات  اجلن�بي��ة  "ك�ري��ا  بيان��ه:  يف  واأ�ش��اف 
املتح��دة جتريان حتليا دقيق��ا للح�ش�ل على مزيد من 
املعل�م��ات، اإل اأن ال�ش�اريخ الت��ي اأطلقتها بي�نغ يانغ 
الي���م قطعت األف كيل�م��رت وبلغت ذروة ارتفاعها 260 

كيل�مرتا".

ت�جه اأع�شاء جلن��ة ال�شيا�شات اخلارجية يف الربملان 
الدمناركي، الثاثاء 7 مار�س/اآذار اإىل م��شك� تاركن 
ه�اتفهم الذكي��ة واأجهزتهم الل�حية يف بلدهم ت�ج�شا 
م��ن من اخرتاق��ات اإلكرتونية. وُطلب م��ن الربملانين 
الدمناركي��ن عدم اأخذ اأجه��زت الت�شال اخلا�شة بهم 
من قبل اجله��ات ذات الخت�شا�س حت�شبا لخرتاقات 
اإليكرتونية حمتمله خال زيارة عمل مل��شك� ت�شتغرق 
اخلارجي��ة  وزي��ر  كت��ب  ال�شي��اق  ه��ذا  اأ�شب�ع��ا. ويف 

الدمنرك��ي ال�شاب��ق، مارت��ن ليدغارد عل��ى ح�شابه يف 
في�شب���ك:" وداعا اأيته��ا اله�اتف الذكي��ة...يف طريقنا 
اإىل رو�شيا مع جلن��ة ال�شيا�شة اخلارجية حيث ُن�شحنا 
بع��دم جلب اأجهزتنا الإلكرتوني��ة".  وكان ليدغارد قد 
���رصح ح��ن كان وزي��را للخارجية: "يج��ب اأن ي�شتعد 
الحت��اد الأوروب��ي ملزي��د م��ن احل��رب الهجين��ة م��ن 
رو�شي��ا"، مثريا زوبع��ة اإعامية حينم��ا تكهن بقدرات 
عجيبة لرو�شيا تكاد ت�شيطر على الأنظمة الإليكرتونية 
ع��رب الع��امل. اأم��ا النائ��ب، ني��ك هيكريوب م��ن احلزب 
عل��ى  فكت��ب  املعار���س  الجتماع��ي  الدميقراط��ي 

في�شب���ك: "�شيتحت��م عل��ي العي���س دون اإنرتنت وبريد 
اإلك��رتوين وو�شائل ت�ا�ش��ل اجتماعي مل��دة اأ�شب�ع"... 
"اأنا م�شافر م��ع جلنة ال�شيا�شة اخلارجية وُطلب مني 
لأ�شب��اب اأمني��ة اأن اترك كل �ش��يء مثل اآيف���ن واآيباد 
اأو مثيلهم��ا يف ال�ط��ن". وذكر تقرير �ش��در عن وحدة 
لأم��ن الإنرتنت تابع��ة ل�زارة الدف��اع الدمناركية، يف 
فرباير/�شب��اط اأن جماع��ة قر�شن��ة اأجنبي��ة هاجم��ت 
عدة مرات وزارات دمنركي��ة يف 2015 و2016، واإن 
خطر تعر�س ال�شلطات وال���رصكات الدمناركية جلرائم 

اإلكرتونية "كبري للغاية".

هاج��م م�شلح���ن م�شت�شف��ى ع�شكري��ا، ه��� الأك��رب يف 
كاب���ل، ول ت��زال معرك��ة بالأ�شلحة م�شتم��رة داخله، 
ح�شبم��ا تق���ل وزارة الدف��اع الأفغانية.واأعل��ن تنظيم 

الدولة الإ�شامية امل�ش�ؤولية عن الهج�م.
وق��ال اأح��د م�ظفي امل�شت�شف��ى لبي بي �ش��ي اإنه �شمع 
�ش�ت انفجار عن��د الب�ابة الرئي�شية مل�شت�شفى �شاردار 
داوود تبع��ه اإط��اق نار.وق��ال طبي��ب بامل�شت�شفى اإنه 
راأى م�شلح��ا يرت��دي معطفا طبيا وه��� ي�شحب بندقية 

من معطفه ويفتح النار ليقتل �شخ�شن.
ويقع امل�شت�شفى البالغ �شعته 400 �رصير قرب ال�شفارة 
الأمريكي��ة يف كاب���ل. وق��ال طبيب متكن م��ن الهرب 
يدع��ى عب��د الق��ادر "راأيت مهاجم��ا انتحاري��ا يرتدي 
معطفا طبيا اأطلق النار علي، فقفزت من الدرج، فاأطلق 
النار على زميل يل اآخر". ويقع امل�شت�شفى قرب ال�شفارة 
الأمريكية يف كاب�ل. وكتب م�ظف اآخر يف امل�شت�شفى 
عل��ى في�شب���ك "هن��اك مهاجم���ن داخ��ل امل�شت�شفى. 
ادع�ا لنا". واأعلن تنظي��م الدولة الإ�شامية، عرب م�قع 
"اأعماق" الأخباري التابع له، م�ش�ؤوليته عن الهج�م. 
وق��ال الرئي�س الأفغاين اأ�رصف غن��ي اإن الهج�م "دا�س 
كل القيم الإن�شانية. فامل�شت�شفى يف جميع الأديان يعد 
م�قعا منيع��ا، ومهاجمته تعني مهاجم��ة اأفغان�شتان 
كله��ا". ون��دد نائبه، عب��داهلل عب��داهلل، بالهج���م على 

م�قع ت�يرت، وتعهد ب�"الثاأر لدم ل�شعبنا".

بكين تعرض على بيونغ يانغ التخلي عن النووي مقابل وقف المناورات األميركية

هجوم على أكبر مستشفى وفد دنماركي يتوجه إلى موسكو من دون هواتفه الذكية
عسكري في العاصمة األفغانية كوبنهاكن - متابعة

افغانستان - متابعة

بكين -وكاالت

مسؤول تركي: واشنطن قررت فيما يبدو االستعانة باألكراد في حملة الرقة
نقل��ت روي��رتز عن م�ش���ؤول تركي كبري مل ت�شم��ه ق�له اإن 
وا�شنط��ن قررت على ما يب��دو ال�شتعانة ب�حدات حماية 
ال�شع��ب الكردية يف حملة طرد داع�س من مدينة الرقة يف 

خط�ة من �شاأنها اإحباط م�شاعي تركيا.
واأ�ش��اف امل�ش�ؤول "يب��دو اأن ال�ليات املتحدة رمبا تنفذ 
هذه العملية مع وحدات حماية ال�شعب ولي�س تركيا، ويف 
ال�قت نف�شه متد ال�ليات املتحدة وحدات حماية ال�شعب 
الكردية بالأ�شلحة". وم�شى قائا "اإذا جرت هذه العملية 
به��ذه الطريق��ة ف�شتك�ن هن��اك تداعيات عل��ى العاقات 
الرتكي��ة الأمريكي��ة لأن وح��دات حماي��ة ال�شع��ب تنظيم 

اإرهابي ونحن نق�ل ذلك يف كل منرب".
من جهة اأخرى قال رئي�س ال�زراء الرتكي بن علي يلدرمي 
اإن على تركيا وال�لي��ات املتحدة ورو�شيا التن�شيق فيما 

بينها لتطهري �ش�ريا من اجلماعات الإرهابية.
وبينما كان يلدرمي يديل بهذه الت�رصيحات، اجتمع رئي�س 
الأركان الرتك��ي مع نظرييه الأمريكي والرو�شي يف اإقليم 
اأنطالي��ا بجن�ب تركي��ا الثاثاء لبح��ث تن�شيق العمل يف 
�ش�ري��ا. واأ�شار امل�ش�ؤول الرتك��ي اإىل اأن نتائج الجتماع 
"قد تغري ال�ش�رة بالكامل". ويف �شياق الجتماع الأخري 
يف اأنطالي��ا بن الق��اد الع�شكرين الثاث��ة، قال متحدث 
با�ش��م اجل��رال ج�زي��ف دانف���رد رئي�س هيئ��ة الأركان 
الأمريكية امل�شرتكة اإن دانف�رد ح�رص الجتماع الثاثي 
بدع�ة م��ن نظريه الرتك��ي. واأ�شاف املتح��دث الع�شكري 
جري��ج هيك���س اأن الق��ادة الع�شكري��ن بحث���ا الأم��ن يف 
العراق و�ش�ريا واأهمية اتخاذ اإجراءات �رصورية لتفادي 
احل���ادث، م�شيف��ا اأنه��م ناق�ش���ا اأي�ش��ا "ال��شع احلايل 
للمعرك��ة �شد جميع املنظم��ات الإرهابية يف �ش�ريا مع 

ال�شعي ل�شن معركة اأكرث فاعلية �شد )املنظمات(".
اإل اأن م�ش���ؤول يف وزارة الدفاع الأمريكية طلب عدم ن�رص 
ا�شم��ه اأ�ش��ار اإىل اأن دانف���رد مل يبلغ نظ��ريه الرتكي باأي 

قرار ب�شاأن هج�م الرقة.
وتدع��� اأنقرة ال�ليات املتح��دة اإىل تغيري ا�شرتاتيجيتها 
يف حماربة تنظيم داع�س يف �ش�ريا من خال التخلي عن 
وح��دات حماية ال�شع��ب الكردية والعتم��اد على مقاتلي 

اجلي�س ال�ش�ري احلر ل�شتعادة الرقة.

انقرة - متابعة

 واأعادت و�شائل اإعام عاملية نب�س ت�رصيحاٍت قدمية 
ل�زي��ر اخلارجي��ة الأمريكي ال�شابق، ه��ري كي�شنجر، 
 : اأطلقه��ا عام 2011، ع��ن حرب عظم��ى و�شيكة قائااً
"م��ن مل ي�شمع طب�ل احلرب ت��دق فه� واهم... عندما 
تتحرك ال�شن ورو�شيا من غف�تهما �شيك�ن النفجار 
الكب��ري". مل ياأِت احلديث عن �شع���د رو�شيا، وحت�لها 
اإىل ق���ة اإمربيالي��ة عاملية م��ن فراغ، فالع��امل الي�م 
مي��ر مبرحل��ٍة انتقالية، بع��د حقبٍة خاطف��ة من هيمنة 
القطب ال�احد، ا�شتم��رت اأقل من عقدين، وجاءت اأزمة 
الره��ن العق��اري يف ال�لي��ات املتح��دة، 2007، ث��م 
الأزمة املالية العاملي��ة، 2008، التي مل يتعاَف منها 
القت�شاد العاملي بعد، لتظهر اأن النظام الأحادي غري 
قاب��ل لا�شتم��رار، فتل��ك الأزم��ة، بقدر ما ه��ي عميقة 
ا  وهيكلي��ة؛ بّين��ت اأن القت�شاد الأمريك��ي مل يعد قادراً
على مت�يل الهيمنة الأمريكية على العامل ودعمها؛ لذا 
ا يف وليته الثانية، نح�  اجتهت اإدارة اأوباما، خ�ش��شاً
كبح التدخ��ل الإيجابي الأمريك��ي املبا�رص يف ملفاٍت 
كثرية، والن�شح��اب التدريجي املنظم من مناطق عدة 
يف الع��امل، منه��ا منطقتنا، والرتكيز عل��ى اأخرى اأكرث 
حي�ي��ةاً لل�ليات املتحدة، وه� اجت��اه ُيعرب عن اإرادة 
الدولة وفكرها مب�ؤ�ش�شاتها، ويف الغالب �شي�شتمر على 

الرغم من كل جعجعة ترامب، و�شق�ر اإدارته.
��ا اأن تتق��ّدم بع���س  يف ظ��ل ه��ذا ال�اق��ع، كان طبيعياًّ
الق���ى، ويف مقدمته��ا رو�شي��ا، ل�شغ��ل الف��راغ ال��ذي 
خلفه اأو م��ن املت�قع اأن يخّلف��ه الن�شحاب الأمريكي، 
لك��ن ه��ل هذا يع��رب عن ب��روز ق���ة بديل��ة اأو مناف�شة 
لل�لي��ات املتحدة على الهيمن��ة العاملية؟ هل رو�شيا 
الي���م ق�ة عظمى عاملي��ة؟ واإن مل تكن؛ هل ت�شعى اإىل 

ا  ذل��ك؟ كان و�ش���ل فادمي��ري ب�تن اإىل احلك��م اإيذاناً
بانته��اء الف��رتة النتقالي��ة امل�ؤمل��ة والقا�شي��ة الت��ي 
عا�شته��ا رو�شيا بع��د تفكك الحت��اد ال�ش�فيتي، والتي 
تده���ر اقت�شادها خاله��ا اإىل اأن اأو�شكت على اإعان 
ا  الإفا���س، كما باتت وحدة اأرا�شيها مهّددة، خ�ش��شاً
بع��د ف�شل حملتها الع�شكرية الأوىل على ال�شي�شان. كما 
فق��دت الكثري من نف�ذها يف املحي��ط احلي�ي لنظرية 
اأمنها الق�مي، مع ت�ّغل حلف �شمال الأطل�شي )النات�( 
في��ه، الذي مل يكتِف ب�ش��م دول اأوروب��ا ال�رصقية التي 
ا م��ن املنظ�مة ال�شرتاكي��ة وحلف وار�ش�،  كانت جزءاً

ا  ب��ل تعّدى ذلك اإىل �ش��م دول البلطيق التي كانت جزءاً
م��ن الحت��اد ال�ش�فيت��ي، وو�ش��ل نف���ذه اإىل الق�قاز 

واأوكرانيا.
يف ظ��ل ذل��ك ال��شع كان ه��دف ب�ت��ن ونظامه، يف 
ا يف جت��اوز مرحل��ة ب�ري���س يلت�شن  الب��دء، حم�ش���راً
الكارثي��ة، والعمل على ترميم ج��دران الدولة الرو�شية 
املت�شّدع��ة الآيل��ة لانهي��ار، وف��ق نظ��ام اقت�ش��ادي 
يعتم��د اإىل ح��د بعيد على مب��ادئ "راأ�شمالي��ة الدولة" 
عل��ى ح�ش��اب "ال�ش���ق احل��ر"، ونظري��ة اأم��ن ق�م��ي 
ت��رى العم��ق الرو�ش��ي يف نط��اق "اأورا�شي��ا" اأو الق�شم 

ا  ال�ش�فيتي م��ن "اأورا�شيا"، بحيث تك���ن رو�شيا مركزاً
ملزي��ج ح�شاري، يجم��ع الرو�س ال�ش��اف امل�شيحين 
الأرث�ذك���س بالأقلي��ات الق�مي��ة امل�شلمة م��ن �شكان 
رو�شي��ا ودول اجل���ار، كما نّظ��ر، يف ت�شعينيات القرن 
املا�ش��ي، الفيل�ش���ف األك�شن��در دوغ��ن مله��م النظام 
الرو�ش��ي احلايل، ل ب��ل حتى غالبي��ة معار�شيه، مبن 

فيهم ال�شي�عي�ن.
وعل��ى الرغم م��ن اأن رو�شيا ب�تن جنح��ت يف جتاوز 
نهاي��ة  به��ا  تع�ش��ف  كادت  الت��ي  اخلط��ر  مرحل��ة 
زال��ت  م��ا  م�شريي��ة  حتدي��اٍت  اأن  اإل  الت�شعيني��ات، 
ت�اجهه��ا، والف�ش��ل يف اأيٍّ منه��ا �شيك���ن كارثياًّا على 
الدمي�غرافي��ة،  الأزم��ة  مقدمته��ا  ويف  م�شتقبله��ا، 
والنزع��ات ال�شتقالي��ة يف ظ��ل تعّدد ق�م��ي وعرقي 
وديني، و�شعي الغ��رب اإىل عزلها عن حميطها احلي�ي 
��ا، واخلل��ل يف هيكل القت�ش��اد، املعتم��د اإىل حد  غرباً
كبري على ال�شناعات ال�شتخراجية، والقدرة على بناء 
جي���س ع�رصي ق�ي ق��ادر على حتقيق ت�ازن ق�ى مع 

الغرب.
تع��اين رو�شيا من اأزمة دمي�غرافية مركبة، فمن جهة؛ 
تع��داد ال�ش��كان ب�ش��كل ع��ام يتاأرج��ح ب��ن التناق�س 
والثبات. ويف الع��ام املا�شي، كان معدل من� ال�شكان 
��ا من ال�شف��ر )0.06%(. وعلى الرغ��م من اأن عدد  قريباً
 ، �شكانه��ا يبلغ 144 ملي�ن ن�شمة، اإل اأنه يعترب �شئيااً
ا اإىل جغرافيتها ال�شا�شعة التي متتد على اأكرث من  قيا�شاً
17 ملي�ن كيل�مرت مرب��ع، بكثافة �شكانية تزيد قليااً 
عل��ى ثمانية اأفراد يف الكيل� مرت املربع، وهي من بن 
اأقل الدول من حيث الكثافة ال�شكانية يف العامل، فعلى 
�شبيل املث��ال تبلغ الكثافة ال�شكاني��ة جلارتها ال�شن 
ا يف الكيل� مرت املربع، ويف الهند 395،  نح� 144 فرداً
وال�ليات املتحدة الأمريكية 34، وجميعها دول متتد 

اأقاليمه��ا عل��ى م�شاح��ٍة جغرافية �شا�شع��ة. ومن جهٍة 
ثانيٍة؛ هناك تزايد يف ن�شبة الأقليات الق�مية امل�شلمة 
عل��ى ح�شاب الغالبية ال�شافية. ثانياًا- اخللل الهيكلي 
يف القت�ش��اد، والأزم��ة القت�شادية بفع��ل العق�بات 

الغربية، وتراجع اأ�شعار النفط:
تظه��ر البيان��ات الر�شمية حجم الرتاج��ع يف م�ؤ�رصات 
القت�ش��اد الرو�ش��ي من��ذ فر���س العق�ب��ات الغربي��ة، 
والت��ي ترافق��ت م��ع الرتاجع الكب��ري يف اأ�شع��ار النفط 
العاملي��ة؛ حيث بلغ الناجت املحل��ي الرو�شي 15.390 
مليار دولر ع��ام 2014، ليرتاجع نهاية العام التايل 
اإىل 8.18 ملي��ار دولر فق��ط، كما �شجل��ت ن�شبة النم� 
ا م��ن 4.3% عام 2011 اإىل  ا ملفتاً القت�ش��ادي تراجعاً
0.7% فق��ط ع��ام 2014، لتهبط ب�شكل ح��اّد بعد عام، 
وت�ش��ل اإىل -3.4، وكان معدل ال�شتهاك 7.4% عام 
2012، ليرتاج��ع بعد هب�ط اأ�شع��ار النفط والعق�بات 
الغربي��ة عل��ى رو�شي��ا اإىل -9.6%، كم��ا تراجع معدل 
ال�شتثم��ار م��ن 10.2% ع��ام 2011 اإىل -7.6% عام 
2015، وانخف���س النم��� يف الإنت��اج ال�شناع��ي اإىل 
-4.3% ع��ام 2015 بع��د اأن كان 5.1% ع��ام 2011. 
وو�شلت ن�شبة الدين العام من الناجت املحلي الإجمايل 
اإىل 13.6% بعدم��ا كان��ت 9.5% فق��ط  ع��ام 2015 
ع��ام 2011، وارتف��ع مع��دل الت�شخم م��ن 6.1% عام 
2011 اإىل 12.9% نهاي��ة ع��ام 2015. و�شه��د ع��ام 
ا كب��رياًا يف �شع��ر ���رصف الروبل؛ حيث  2015 انهي��اراً
بل��غ باملت��ش��ط 72.8 روبل مقابل ال��دولر الأمريكي 
ال�اح��د، بع��د اأن كان ال��دولر يع��ادل 32 روب��ااً عام 
2011. وم��ن مراجعة الأرق��ام ال�شابق��ة، ميكن الق�ل 
اإن الرئي�س الأمريكي ال�شابق، باراك اأوباما، مل يجانبه 
ال�ش�اب، حن اعترب القت�شاد الرو�شي يف حالٍة ُيرثى 

لها، يف خطاب حالة الحتاد عام 2015.

عواصم - متابعة

بعد بدء التدخل الع�سكري 
الرو�سي املبا�سر يف �سوريا، 

�سبتمرب/اأيلول 2015، تناقلت 
و�سائل اإعالم عربية وعاملية 

حتليالٍت ب�ساأن احتمال تطور 
املوقف يف �سوريا اإىل مواجهة 

رو�سية -غربية مبا�سرة، وو�سل 
الأمر اإىل احلديث عن حرٍب 

عامليٍة ثالثة، تلوح يف الأفق. 
ترّدد تعبري "حرب عاملية ثالثة" 

على ل�سان متحدثني ر�سميني 
ومقربني من دوائر �سنع القرار، 

يف رو�سيا والغرب، وكذلك يف 
املنطقة العربية

تقرير دولي يكشف عن حدود القوة الروسية.. ما لها وما عليها

ً


