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العالم

ً
على الغالف العالقات اإليرانية الروسية «لم تشهد مثيال في تاريخها بعد العالقات التي جرت في زمن إيفان الرابع والملك طهماسب
الصفوي» .عبارة لعلي أكبر واليتي يصف فيها لقاء المرشد علي خامنئي بالرئيس فالديمير بوتين ،وحدها التسريبات يمكن أن توضح معناها
وتشرح تداعياتها على المنطقة ...والعالم

بوتين في إيران:

كل من يقف
ضدنا إرهابي
إيلي شلهوب

طهران« :داعش»
تبيع النفط لتركيا
ولدينا الوثائق
أعلن أمين مجمع تشخيص
مـصـلـحــة ال ـن ـظــام ف ــي إي ــران
محسن رضائي أن إيران تمتلك
وثــائــق تـشـيــر إل ــى بـيــع نفط
«داعش» إلى تركيا.
وقال رضائي إن «المستشارين
اإليرانيين وثقوا ممرات نفط
«داع ــش» إلــى تركيا ويمكن
ن ـشــر ال ــوث ــائ ــق» ،مـضـيـفــا أنــه
«إذا كانت الحكومة التركية
غـ ـي ــر مــطــلــع ــة عـ ـل ــى ب ـيــع
«داعـ ــش» للنفط إل ــى تــركـيـا،
فإننا مستعدون لتقديم كل
المعلومات لهم عن ذلك».
من جهة أخرى ،صرح رضائي
بأنه «سيتم قريبًا إعــان أنباء
مهمة عن تدمير العصابات
التكفيرية وداعش ،إلى الرأي
العام» .وخالل عيادته عددًا
من الجرحى في ســوريـا ،قال
رضائي إن «الدول التي تشتبك
مع اإلرهابيين يجب أن تعمل
بهدوء لتقليص حدة التوتر
ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهـ ّـا» ،م ـع ـت ـب ـرًا أنــه
«يـجــب أن تــوظــف طاقاتها
لتدمير داعش».
(األخبار)

قبل  72عامًا ،في أواخر تشرين الثاني
ّ
م ــن ع ـ ــام  ،1943ح ـ ــط «قـ ـ ــادة ال ـع ــال ــم»
ج ـ ــوزف س ـتــالــن وف ــران ـك ـل ــن روزف ـل ــت
وويـ ـنـ ـسـ ـت ــون تـ ـش ــرش ــل ،رح ــالـ ـه ــم فــي
طهران لعقد محادثات استمرت ثالثة
أيـ ــام ح ــول م ـجــريــات ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
الثانية .كانت إيران في حينه ،تخضع
الحـتــال سوفياتي بريطاني مشترك
منذ عام  ،1941بذريعة تعاطف الشاه
رض ــا بـهـلــوي مــع أدول ــف هـتـلــر .وعلى
حــن غــرة ،جــاء هــم ضيف غير مرغوب
فيه ،يرجو خمس دقائق من وقتهم ،بال
ّ
جــدوى .بعد إلحاح وتــوســل ،مــن عليه
تشرشل بلحظات اسـتـمــاع ،استغلها
ف ــي اس ـت ـج ــداء مـعــامـلــة أف ـض ــل ل ــوال ــده
امل ـن ـفــي إل ــى ج ــزي ــرة مــوري ـش ـيــوس في
مومباي الهندية .لم يكن الضيف سوى
شاه إيران الجديد ،محمد رضا بهلوي،
ابن رضا شاه.
قبل أقل من أسبوعني ،في أواخر تشرين
الـثــانــي  ،2015وطـئــت قــدمــا فالديمير
بوتني ،قيصر روسـيــا ،وريــث ستالني،
أرض طهران .كانت الساعة قد المست
الثانية مــن بعد الظهر ،موعد افتتاح
قمة الــدول املصدرة للغاز املنعقدة في
ايـ ــران .طـلــب مــراف ـقــوه تـســريــع الخطى
للحاق موعد االفتتاح ،فرفض .تمنوا
عليه إجراء مراسم االستقبال الرسمي،
فتمنع .كان قد حدد وجهته مسبقًا :آية
الله علي خامنئي .أراد «االستفادة من
مستوى الفهم وال ـحــزم الـلــذيــن يتميز
بهما» ،على ما عبر في وقت الحق من
زي ــارت ــه .ســاع ـتــان أمـضــاهـمــا الــرئـيــس
ّ
الجمهورية،
الروسي في ضيافة مرشد
حاول خاللهما الفريق املرافق تذكيره،

أعرب خامنئي عن تقديره وتثمينه للسياسة الروسية في مقاومة الغرب في أوكرانيا (األخبار)

أك ـثــر م ــن م ــرة ،بــأنــه تــأخــر كـثـيـرًا على
القمة .كان جوابه واحـدًا فيها كلها :ال
يهم.
لقاء تقرر في خالله نقل العالقة الثنائية
بوتني
إلى املستوى االستراتيجي .كان
ّ
واضـحــا فــي ذل ــك .قالها صــراحــة« :كنا
نعتبر عالقتنا تكتيكية ،ونعرف أن في
إيــران من يعتبر أننا يمكن أن نبيعكم
لـ ـلـ ـغ ــرب .إن روس ـ ـيـ ــا لـ ــن ت ـت ـخ ـلــى عــن
حليفتها االستراتيجية إيـ ــران» ،على
ما نقل مسؤول إيراني رفيع املستوى.
بوتني شدد على أنه يريد العالقة بهذا
ال ـس ـقــف ف ــي ك ــل املـ ـج ــاالت ،الـسـيــاسـيــة
والعسكرية والتجارية .وجرى التفاهم
ب ـ ــن الـ ــرج ـ ـلـ ــن عـ ـل ــى ت ــوجـ ـي ــه ج ـم ـيــع
الـ ـ ـ ـ ــوزارات ف ــي ال ـب ـلــديــن ل ـتــرج ـمــة هــذا
التفاهم االستراتيجي في كل تفاصيل
العالقات الثنائية .ظهر ذلك سريعًا في
االت ـفــاقــات أو الـتـفــاهـمــات الـتــي وقعت
خـ ــال الـ ــزيـ ــارة ف ــي مـ ـج ــاالت ال ـت ـب ــادل

الـعـلـمــي والـتـكـنــولــوجــي ،وف ــي امل ـيــدان
ال ـ ـنـ ــووي (االت ـ ـفـ ــاق م ــع م ــوس ـك ــو عـلــى
ً
بناء  12مفاعال في إي ــران) ،والتجاري
(قــرار بوتني فتح خط تمويل بقيمة 5
مليارات دوالر ،قابل للرفع إلــى عشرة
مليارات ،لتغطية التبادالت التجارية،

تحالف استراتيجي
سياسي وعسكري
واقتصادي وتوافق
على رفض أي حل يفرض
على السوريين

فيما تعهدت طهران بفتح الباب واسعًا
أم ـ ــام م ـش ــارك ــة روسـ ـي ــا ف ــي الـصـنــاعــة
النفطية فــي الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة).
هذا طبعًا في ظل تعهد بوتني بتصدير
ك ــل م ــا ت ــري ــده إي ـ ــران م ــن اس ـل ـحــة ،كـ ّـمــا
ونوعًا ،على ما أفادت مصادر عسكرية
إيرانية واسعة اإلطالع.
في املقابل ،أعــرب خامنئي عن تقديره
وت ـث ـم ـي ـن ــه ل ـل ـس ـي ــاس ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة فــي
م ـق ــاوم ــة الـ ـغ ــرب ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا .كــذلــك
أعــرب لبوتني عــن «قناعته بــأن موقف
موسكو في سوريا عــزز موقع روسيا
فــي النظام الــدولــي ،وفــي مــوقــع بوتني
وسمعته على املستوى العاملي».
يضيف امل ـســؤول اإلي ــران ــي الــرفـيــع ،أن
ملف ســوريــا كــان رئيسيًا على طاولة
ّ
املباحثات ،قدم بوتني «تعهدًا بأل يقبل،
مثله مثل الجمهورية اإلسالمية ،بأي
حــل ال يقبله الـشـعــب ال ـس ــوري» .كذلك
تعهد الطرفان «بالعمل للحؤول دون

أزمة «داعش» المالية تؤثر في قدراته
ذكرت صحيفتا «واشنطن بوست»
و«نيويورك تايمز» أن تنظيم «داعش»
يواجه أزمة مالية بعدما خسر جزءًا من
األراضي التي كان يسيطر عليها في
سوريا والعراق ،وهو ما دفعه إلى زيادة
الضرائب وخفض رواتب مقاتليه
ت ـش ـيــر غــال ـب ـيــة الـ ـتـ ـق ــدي ــرات إل ـ ــى أن
«داعـ ــش» ال ــذي يـعــد «أغ ـنــى منظمة
إرهابية» في العالم ،يواجه مشاكل
مادية يمكن أن تؤثر في قدرته على
شن حــروب ،في الوقت الــذي يحاول
فـيــه إدارة مــايــن ال ـنــاس مــن ضمن
«دول ـتــه» املــزعــومــة .هــذا مــا خلصت
إليه التقارير الصادرة في الصحف
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،خـ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة
املــاضـيــة ،فــي ظــل تكثيف الهجمات
الجوية وامليدانية عليه فــي العراق
وســوريــا واسـتـعــادة بعض املناطق
منه.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»
ً
األم ـي ــرك ـي ــة ،ن ـق ــا ع ــن م ـح ـل ـلــن ،بــأن
التنظيم بدأ يخسر مصادر تمويله،
بينما استعاد العرب واألكــراد مدنًا
وقرى في سوريا كان يعتمد عليها
من أجل جني الضرائب ،إضافة إلى
أنه خسر ثلث املناطق التي يسيطر
ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق مـ ــع اسـ ـتـ ـع ــادة
الحكومة وقــوات «الحشد الشعبي»
مدينة تكريت ومصفاة بيجي .وفي
هذا املجال ،قال الخبير في «منتدى
الـشــرق األوس ــط» أيـمــن التميمي إن
الـتـنـظـيــم واجـ ــه ض ــرب ــة قــاس ـيــة هــذا
ال ـص ـيــف ،ع ـنــدمــا تــوق ـفــت الـحـكــومــة
ال ـعــراق ـيــة ع ــن دف ــع األم ـ ــوال ملــوظـفــي
ال ـخــدمــات املــدن ـيــة ،ال ــذي ــن يعيشون
في املناطق املسيطر عليها من قبله،
بما فيها مدينة املوصل.
وكانت وزارة الخزانة األميركية قد
ّ
ق ــدرت ،أخ ـي ـرًا ،أن مسلحي التنظيم
يـحـصـلــون ع ـلــى ح ــوال ــى  40مـلـيــون
دوالر ش ـهــريــا م ــن مـبـيـعــات الـنـفــط،
إضافة إلى ذلك ،فإن التنظيم يجمع

األمـ ـ ـ ــوال م ــن الـ ـض ــرائ ــب واألتـ ـ ـ ــاوات
الـتــي يفرضها على  6إلــى  9ماليني
شخص يعيشون تحت سيطرته.
مــن هــذا املنطلق ،أش ــارت الصحيفة
إل ــى أن «غ ـن ــائ ــم الـ ـح ــرب ،ب ـمــا فـيـهــا
حقول النفط ،وأيضًا املناطق حيث
يمكن للتنظيم أن يـصــادر األراضــي
ويبتز الناس مقابل الفدية ،أصبحت

ن ــادرة ،بينما يـنــازع للسيطرة على
مناطق جديدة».
وأوضـ ـح ــت «واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» أن
«إحـ ـ ـ ــدى املـ ـش ــاك ــل الـ ـت ــي ي ــواج ـه ـه ــا
داعش هي أن الجزء األكبر من دخله،
خ ــال ال ـعــامــن املــاض ـيــن ،يــأتــي من
الغزو ومصادرة األراضي واالبتزاز،
وهذه كلها مصادر غير مستدامة»،

ُ
خفضت رواتب المسلحين من  $400شهريًا إلى حوالى ( $300األخبار)

مـضـيـفــة أن ال ـت ـن ـظ ـيــم «ي ـخ ـســر اآلن
األراض ـ ـ ـ ـ ــي ،لـ ـ ــذا مـ ــن الـ ـصـ ـع ــب عـلـيــه
الحصول على اإليرادات».
ً
ورأت الصحيفة ،نقال عــن املحللني،
أن خسارة املناطق قد تكون السبب
وراء ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـول الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم إلـ ـ ـ ــى شــن
عمليات إرهــابـيــة فــي ال ـخــارج ـ ـ بما
فيها الهجمات األخيرة على باريس
الـتــي أدت إل ــى مـقـتــل  130شـخـصــا ـ
وهــي طــريـقــة ملـمــارســة ضـغــوط على
ّ
أع ــدائ ــه .ك ــذل ــك ،أش ــار امل ـحــل ـلــون إلــى
أن «داع ــش» يـقــوم بتحويل م ــوارده
لـتـقــويــة ف ــروع تــابـعــة لــه فــي مناطق
أخرى ،منها ليبيا ،لتحصني منطقة
ً
آمـ ـن ــة لـ ـ ــه ،ب ـ ـ ــدال عـ ــن املـ ـن ــاط ــق ال ـت ــي
يخسرها في سوريا والعراق.
وذك ـ ــر ال ـت ـقــريــر أن ه ـن ــاك م ــؤش ــرات
إل ــى أن الـتـنـظـيــم يـضـ ّـيــق مـيــزانـ ّـيـتــه،
م ــوض ـح ــا أن رواتـ ـ ـ ــب امل ـق ــات ـل ــن قــد
خفضت ،أخيرًا ،من  $400شهريًا إلى
حوالى .$300
ً
فضال عن ذلــك ،فإن برامج املساعدة
للمحتاجني فــي املـنــاطــق الخاضعة

