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غسطس الجاري القمة السادسة عشرة أ/ آب  06و 01يرانية يومي تحتضن العاصمة اإل

دولة، في لقاء دولي هو األهم واألوسع في تاريخ  621من كثر ألدول عدم االنحياز، بحضور 

واعتبر   .6991الذي انعقد في العام  الثامن سالمياإليرانية، بعد المؤتمر اإلسالمية الثورة اإل

في حين  ،"إيرانكبر حدث ديبلوماسي في تاريخ أ"المؤتمر  ،مهمان برست ،الناطق باسم القمة

عن اقتدار "ة تعبير استضافة طهران للقمن أحمد وحيدي، أالعميد  ،يرانيدفاع اإلوزير ال ىأر

   ."يرانية على الصعيد الدوليمية اإلسالالجمهورية اإل

بتسلم ، هميتهأ يرانيةفي العاصمة اإل ب انعقاد قمة دول عدم االنحيازاكتسال يقتصر او

وال  لثالث سنوات، الدكتور محمد مرسي، ،يران رئاسة الحركة من الرئيس المصريإ

 8، ووملكًا رئيسًا 01، من بينهم بلدًا 621الحضور الواسع الكمي والنوعي لمسؤولي نحو ب

الى ضافة إ ،وزير خارجية 22مبعوثين خاصين ونحو  1نواب رؤساء، و 9و ،رؤساء وزراء

 بان كي مون، ،مم المتحدة، باإلضافة الى األمين العام لألممثلين عن عشرين منظمة دولية

سالمية ورية اإلقليمية الضاغطة التي تحيط بالجمهإنما نتيجة للظروف الدولية واإلفحسب، و

 : ةالتاليأبرز هذه الظروف هي و  .فيه ساسيًاأ والحلف المقاوم والممانع الذي تشكل ركنًا

وقف : ت عنوانيران تحإالغربية المفتوحة على  -ميركية الحرب األ -6

يراني، الذي تعلن طهران سلمية استهدافاته، وعدم رغبتها في البرنامج النووي اإل

 .عسكرته

وتشديد الحصار االقتصادي حادية تسعير مستوى العقوبات اآل -2

 ...الغربي -ميركي قبل التحالف األ إيران منوالديبلوماسي على 

ميركية العلنية، بتوجيه األ –تصعيد التهديدات العدوانية الصهيونية  -0

، وتحديد ساعات الصفر ةيرانياإل ةالنووي نشآتضربة عسكرية شاملة وواسعة للم

قليمي على هذا النهج العدواني العلني إو، في ظل صمت دولي كثر من مرةأا له

 !..، بما يشكل تغطية مباشرة لهذا العدوانوالمكشوف

لتخريب وتوتير  الصهيوني المحموم، –الغربي  –ميركي السعي األ -4

يراني من خالل عصابات الموت المتنقلة التي تستهدف خيرة الوضع الداخلي اإل

لون على تطوير وتحديث لذين يعما ، وخبراء الطاقة النوويةالعلماء والمفكرين

 ...على كافة الصعد والمستويات السلمية والدفاعية يرانيةالقدرات اإل

الساعي لتوتير العالقات وتسعير  والمسعور ميركي الدائمالتحرك األ -2

يرانية، ة الخليجية منها مع الجمهورية اإلسالمية اإلوخاص ،العداء بين دول المنطقة

يراني باتجاه محتمل من تحويل النشاط النووي اإلديد العلى خلفية التلويح بالته
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، من كيان ومن بينه الخليجي ،ستبدال العداء العربيال السعي وبالتالي... العسكرة

س أكثر من مئتي رأقوامها ة نووية معلنة، ن، الذي يمتلك ترسا"سرائيلياإل"العدوان 

ن هي إسنوات، الى ، وتحتاج سلميًا نوويًا التي تمتلك مشروعًايران إالى نووي، 

 !..فكرت بامتالك السالح النووي

ول األ: يين، يمثالن معسكرين ومحورينانقسام العالم بين اتجاهين دول -1

واليات المتحدة أسه الويضم القوى االستعمارية القديمة والجديدة، وعلى ر

تكريس سياسة عادة استعمار الدول، ونهب ثرواتها، وإ ميركية، التي تحاولاأل

زها عزفي المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى الصعيد العالمي، القطب الواحد 

الى ؛ والثاني ويسعى فول منظومة الدول االشتراكيةانهيار االتحاد السوفياتي، وأ

ميركية وقبضتها االستعمارية، ويضم في صفوفه قوى اإلفالت من هيمنة السياسة األ

ضافة الى إ، فيه ساسيًاأ يران ركنًاإالذي تمثل  سالميةية واإلالعرب المقاومة والممانعة

، التي تحاول كسر سياسة القطب الواحد" البريكس"روسيا والصين ودول مجموعة 

ميركية التي تستهدف الشعوب والقوى المقاومة ومواجهة المخططات العدوانية األ

 .والممانعة

الواضح المعالم  زمة السورية في ظل هذا االصطفاف الدوليتصعيد األ -1

، عبر المحاور وتلميحًا وارتفاع منسوب العسكرة، تصريحًا بين المعسكرين اآلنفين،

رض يجعل من المواجهة الدائرة على األبما واللبنانية،  ، العراقيةردنيةاأل ،التركية

 ها، تتوقف على نتائجقليميةالدولية واإل الستعراض العضالت السورية ميدانًا

 ...ومصالح لعقود من الزمن وتحالفات مصائر دول وشعوب ةوالمرتقب المتوقعة

، في هذا الصراع المفتوح الصهيوني –الغربي  –ميركي فنجاح المحور األ

يران إيشكل ضربة موجعة لمحور المقاومة والممانعة الذي يضم الى جانب سوريا، 

وفي المقدمة  والى جانبهم، وقوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية، ومن يقف خلفهم

مزيد الى ميركية ويدفع باإلدارة األ ..."البريكس"روسيا والصين ومجموعة دول 

 !..يران هدفها الالحقإمن الغطرسة والعدوانية التي قد تكون 

الشرق "فالت من قبضة مشروع ونجاحها في اإل المقاومةصمود ويعتبر 

لحة المتعددة نواع السالح والفرق المسأالمدجج بكل و التفتيتي، "وسط الجديداأل

الى سالمية، الساعية يران اإلإوفي المقدمة منهم  هذا المحور،ل انتصارًا الجنسيات،

عمل مع غيرها من الدول ميركية على عالم اليوم، وتفالت من هيمنة القبضة األإلا

دارة لإل الوحدانية القطبيةفيه دارة مشتركة للنظام الدولي الجديد، تتجاوز إقامة إ على

زمة كثر من مرة في ظل بحث األأالروسي والصيني " الفيتو"، التي هزها يركيةماأل
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مثلما هزتها الهزائم المتالحقة من العراق الى لبنان الى غزة  ...السورية

كل من رصيد الكثير من دول أزمات االقتصادية التي تفغانستان، ناهيك عن األأو

 .ة االميركية، وتحولها الى تابع وملحق باالدارالمحور الغربي

رغم  سباب والعوامل، يصبح مجرد انعقاد قمة دول عدم االنحياز في طهران،لكل هذه األ

 و تخفيض مستوى تمثيلأميركية والصهيونية التي مورست لمنع حضور البعض الضغوط األ

، التي يشارك رئيسها ، من بينهم مصربلدًا 621بحضور ممثلين لنحو و ،خرالبعض اآل

الممثلة بنجل  ،العربية السعوديةالمملكة و س وفد من مئة عضو،أمرسي على رالدكتور محمد 

فالديمير  ممثل عن الرئيس الروسيالى ضافة إوتركيا،  ،العزيز مير عبدالعاهل السعودي األ

 انتصارًا لكل ذلك، يشكل انعقاد القمة... بان كي مون ،مم المتحدةواألمين العام لأل ،بوتين

دارة مفاوضات الملف إفي  قود مواجهة ديبلوماسية ناجحة قل نظيرهايرانية، التي تللقيادة اإل

ز الحصار والكثير من ، استطاعت من خاللها تجاووالمستمرة منذ سنوات عدة النووي المتنقلة

على كافة المستويات  الحديثة والمتطورة، يرانإحادية، واالستمرار في بناء العقوبات اآل

وتعزيز قدراتها العسكرية، وبنفس الوقت مواصلة مساعيها  القتصادية واالجتماعيةوالصعد ا

 ...غراض السلميةعملية المتالك الطاقة النووية لألالعلمية وال

من هنا يصح اعتبار القمة أنها قمة كسر الحصار الدولي واإلقليمي المضروب على 

إطالق منظومة دول عدم ء التي رافقت ادىالعودة الى المب قمة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،

 ... نحياز في خمسينيات القرن الماضياإل

 

 :ء باندونغمبادىالى عودة 

 ،الذي يقف الى جانبها قليميواإل الدولي يرانية والحلفمساعي اإلالن أ في شك ما من

السافر  الصهيوني - الغربي –ميركي ، ووقف التدخل األميركيةإلفالت من هيمنة القبضة األل

للسيطرة  ستعماري المتجددمة بقوات حلف الناتو، والنزوع االنظبمصائر الشعوب، وتغيير األ

ء ىعودة الى مباد -في وجه من وجوهها  -، تشكل وقدراتها ثروات الشعوب ونهب والهمينة

 .حركة عدم االنحياز، التي تحتضن طهران قمتها السادسة عشرة

حياز وتأسست إّبان انهيار النظام االستعماري، ونضال شعوب أنشئت حركة عدم االنفقد 

ركا الالتينية وغيرها من المناطق في العالم من أجل االستقالل، وفي ذروة يإفريقيا وآسيا وأم

الحرب واحدة من نتائج القمة تعتبر و  .سمالي واالشتراكيأبين المعسكرين الر الحرب الباردة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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التي تصاعدت بين  للحرب الباردة، ونتيجة مباشرة أكثر، (6942-6909) العالمية الثانية

اإلتحاد )وبين المعسكر الشرقي ( وحلف الناتو ركيةيالواليات المتحدة األم)المعسكر الغربي 

وكان هدف  .ل المحوردوحال نهاية الحرب العالمية الثانية وتدمير ( وحلف وارسو تياالسوفي

 ...الحرب الباردةالحركة هو االبتعاد عن سياسات 

في عملية تصفية  ًاأساسيام األولى لقيامها، عاماًل وكانت جهود الحركة، منذ األي 

االستعمار، والتي أدت الحًقا إلى نجاح كثير من الدول والشعوب في الحصول على حريتها 

دول وعلى مدار تاريخها، لعبت حركة  . وتحقيق استقاللها، وتأسيس دول جديدة ذات سيادة

 .في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين ًاأساسي ًاعدم االنحياز دور

، فإن 6922عام البعض االجتماعات قد ُعقدت، في إطار العالم الثالث، قبل وإذا كانت 

اشرة على قيام آسيوي هو الحدث السابق مب -األفرو غلمؤرخين يعتبرون أن مؤتمر باندونا

خالل الفترة من  ندونيسياأفي  غباندونمدينة بوكان هذا المؤتمر قد عقد  . حركة عدم االنحياز

رئيس دولة ينتمون إلى الجيل األول من  29، وشهد تجمع 6922أبريل / نيسان  24 - 68

برزهم الرئيس المصري أ ن، كان مقيادات ما بعد الحقبة االستعمارية من قارتي إفريقيا وآسيا

 اليوغسالفي جوزيف بروز تيتوالرئيس ل نهرو ودالناصر، والزعيم الهندي جواهر آلجمال عب

بغرض بحث القضايا العالمية في ذلك  ،(فكارهمأوالذين كانت حركة عدم االنحياز من بنات )

 .الوقت وتقييمها، وانتهاج سياسات مشتركة في العالقات الدولية

دول، كبيرها التي تحكم العالقات بين ال ءىن في ذلك المؤتمر عن المبادإلعالوقد تم ا

، والتي جرى اتخاذها "العشرة غمبادئ باندون"التي ُعرفت باسم  ءىوصغيرها، وهي المباد

ولقد أصبح تحقيق تلك المبادئ هو  . فيما بعد كأهداف ومقاصد رئيسية لسياسة عدم االنحياز

جوهر "حركة عدم االنحياز؛ بل إنها أصبحت تعرف بما يسمى المعيار األساسي للعضوية في 

ول للحركة في كما انعقد المؤتمر األ  .حتى بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي" الحركة

 :ء العشرة هيىالمبادهذه و... 6916في العام ( بلغراد)العاصمة اليوغسالفية 

 .ميثاق األمم المتحدةاحترام حقوق اإلنسان األساسية، وأهداف ومبادئ   -6

 .احترام سيادة جميع الدول وسالمة أراضيها  -2

إقرار مبدأ المساواة بين جميع األجناس، والمساواة بين جميع الدول، كبيرها   -0

 .وصغيرها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AC


 

6 
 

 .ون الداخلية للدول األخرى أو التعرض لهاؤعدم التدخل في الش  -4

 ًايقة فردية أو جماعية، وفقها، بطراحترام حق كل دولة في الدفاع عن نفس  -2

 .لميثاق األمم المتحدة

عدم استخدام أحالف الدفاع الجماعية لتحقيق مصالح خاصة ألّي من الدول  -أ  -1

 .عدم قيام أي دولة بممارسة ضغوط على دول أخرى -ب. الكبرى

القوة االمتناع عن القيام، أو التهديد بالقيام، بأي عدوان، واالمتناع عن استخدام   -1

 .ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولة

 .لميثاق األمم المتحدة ًالمي لجميع الصراعات الدولية، وفقالحل الس  -8

 .تعزيز المصالح المشتركة والتعاون المتبادل  -9

 .احترام العدالة وااللتزامات الدولية  -61

 

 :رئاسة الحركة تعزز دور ايران

يران في استضافة القمة السادسة عشرة لدول عدم االنحياز، وتوفير إن نجاح أال شك 

قليمية، وفي المقدمة ، الدولية واإلخنةاكافة الموضوعات الس ومناقشة المناخات المالئمة لطرح

ضد الجمهورية  حاديةالملف النووي اإليراني؛ واإلجراءات األميركية والغربية اآل :منها

ميركية على لتسلط الوحدانية التي تمارسها اإلدارة األوسياسة الهيمنة وا ،يرانيةاإلسالمية اإل

لضرب المنشآت  المتواصلة والتهديدات العدوانية العسكرية الصهيونية المؤسسات الدولية،

والمآل واقتراح الحلول لها،  زمة السورية المشتعلة،واأل النووية، وانعكاسها على دول المنطقة،

 همن شأنانعقاد القمة في طهران وتولي إيران رئاستها   .قضية الفلسطينيةالذي وصلت اليه ال

ومناقشتها مع هذا  ن كل هذه الملفات،أيرانية لطرح تصوراتها بشللقيادة اإل المجال يتيحأن 

بقدر ما يسمح لها  كبر المؤسسات الدولية،أهميته أالحشد الكبير من الدول، الذي يوازي في 

وتر والخالف، وتعزيز ببحث العالقات الثنائية مع عدد كبير من الدول، بهدف تجاوز حاالت الت

إعادة طمأنتها بشأن العالقات معها، وخاصة مصر والسعودية وتركيا وبعض دول الخليج، و

يراني على العالم، لملف النووي اإلالمزعومة ل "مخاطرال"ميركية الغربية حول المزاعم األ

  !..عامة، ودول المنطقة خاصة
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بواب الحوار لكل تلك الملفات أ ، أغسطس انعقاد القمة في الثالثين من آبوسيشرع 

كيد التزاماتها ومواقفها الثابتة من كل تلك أعادة تلساخنة، ويعطي الفرصة للقيادة اإليرانية إلا

 :وفي مقدمتها ،العناوين

لترميم حركة عدم االنحياز، ووضع برنامج عملي  ةيرانية الحثيثالقيادة اإل محاولة :واًلأ

قليمية الدائرة، الطبيعي في الصراعات الدولية واإلمكانها  خذأعادة تفعيل دورها وإيسهم في 

ورفض سياسة القطب الواحد والهيمنة والتسلط  ...ء باندونغ العشرةىعلى قاعدة تكريس مباد

 .دارتها على عكس مصالح الشعوب والدولإعلى المؤسسات الدولية، و

ة، عالن رفض التدخل الخارجي بشؤون الدول الداخليالى إدعوة الدول المجتمعة  :ثانيًا

ليب أحالف العسكرية، والقوة التدميرية، وتر األنظمة بقوة األوالحيلولة دون مساعي تغيي

والميليشيات لتغيير عالم بعض، واستخدام المال والسالح واإلالمجتمعات بعضها على 

 !..نظمةاأل

يراني، وطمأنة كل دول الجوار بعدم نووي اإلعلى سلمية المشروع ال التأكيد مجددًا :ثالثًا

مام لجان الرقابة أالنووية  منشآتهابواب أوفتح ... روعها النوويعسكرة مشبيران إرغبة 

 "يرانيالملف النووي اإل"إسقاط فزاعة بلطهران بما يسمح  ،والمشاركين في القمة الدولية،

وتوفير  ،دولية وجهوية حالف عسكريةأقامة الذي تتخذه الواليات المتحدة األميركية مطية إل

  ."سرائيلياإل"الغطاء للعدوان العسكري الذي يروج له قادة الكيان 

المتجددة بجعل المنطقة والعالم  يرانياالقتراح اإلتبني الى دعوة المؤتمرين  :رابعًا

الغاصب  "سرائيلياإل"شكال الضغط على الكيان أقله ممارسة كل أمنزوع السالح النووي، و

 ...السالح النووي انتشار للتوقيع على اتفاقيات حظر

الى ودعوة القمة  ها،حادية الموجهة ضدرفض مسلسل العقوبات اآليران إعالن إ :ًاخامس

، وتلحق الضرر المباشر ، لكونها ظالمة وجائرة، وغير محقةخذ بهااستنكارها وعدم األ

على وضعه االقتصادي  سلبًاوتؤثر  ،ومصالحه الحيوية ،همعيشتو يرانيبالشعب اإل

 ...واالجتماعي

دعم كفاح وجهاد الى يران ستدعو المؤتمرين إن إف ،ء باندونغىمن مباد انطالقًا :ًاسادس

 واستعادة حقوقه المشروعة، أرضه المحتلةلتحرير وقواه المقاومة،  الشعب الفلسطيني

نية وكافة المقدسات رض الفلسطياأل طال كلمواجهة مخططات التهويد والصهينة التي تو

ولى القبلتين وثالث أقصى المبارك، مية، وفي المقدمة منها المسجد األسالالمسيحية واإل
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 المبرمج عمال الهدم التدريجيأو ساساته،أتحت  الحرمين الشريفين، الذي تستهدفه الحفريات

 ناهيك عن ...المنطقة رضية قد تضربأية هزة أمع  ،التي تضع المسجد على حافة االنهيار

بناء القدس بشكل تي تالحق الفلسطينيين بشكل عام وأال( الترانسفير)بادة والتهجير مشاريع اإل

عمار ما دمره العدوان إعادة إلفك الحصار عن قطاع غزة، و ورفع الصوت عاليًا.. .خاص

الساحة  نهاء حالة االنقسام والتشرذم فيإ، والعمل على 2118/2119الصهيوني في العام 

 ... ومستقبلها على حاضر القضية الفلسطينية الفلسطينية التي تنعكس سلبًا

كيد أوالت زمة السورية الدامية المستمرة والمتواصلة منذ عام ونصف،األطرح  :ًابعسا

بين جميع  الحوارتشجيع و ،لتغيير النظام رفض استخدام العنف والتوجه العسكريعلى 

، على قاعدة مشروع زمةووضع األسس اآليلة للخروج من األ ،بواب الحلأفتح و فرقاء،األ

وقد تشكل مبادرة الرئيس . ء المبعوث الدولي والعربي المستقيل كوفي عنانىجنيف ومباد

 ساسًاأالسعودية، العربية في المملكة  خيراألمؤتمر اإلسالمي المصري محمد مرسي في ال

يران وتركيا إن تدخل أحيث قضى المقترح المصري ب التي قد تطرحها القمة، بادرة الجديدة،للم

والعراق ، فيما تحضر كل من مصر والسعودية زمة السوريةلين لدى طرفي األفاع عنصرينك

 .يجاد حل سياسي وسلميكمراقبتين إل

ي الدولية يتجاوز المساع ،الدكتور محمد مرسي ،كما عرضه الرئيس المصريوالمقترح 

و أدولي  ي مؤتمرأيران من حضور إيستثني  كان ميركي الدائم الذياأل "الفيتو"الكثيرة و

 .زمة السورية المتفاقمةلحل األ قليميإ

عداد مشروع البيان الختامي للقمة إ، في 21/8 وقد نجح اجتماع الخبراء الذي انعقد يوم

أن هناك  للصحافيين ،رامين مهمان برست ،كد الناطق باسم القمةوأ . فقرة 188والمكون من 

اتفاقًا بين دول حركة عدم االنحياز على األغلبية العظمى من بنود مسودة البيان الختامي لقمة 

الحركة، معتبرًا ذلك دلياًل على وجود اتفاق على ضرورة حل المشكالت واألزمات في 

 .ةالمنطقة والعالم عبر عمل مشترك وبعيدًا عن التدخالت الغربي

ول المواضيع الدولية موضع اهتمام كافة يتناول األ . لف الوثيقة من ثالثة فصولأوتت

التي )الى القضية الفلسطينية،  ضافةباإل... يادة الدول ورفض االحتاللالبلدان مثل الدفاع عن س

، والعراق (يران لبحث كافة قضايا الشعب الفلسطينيإشكل لها لجنة من عشرة دول وست

ميركا أوكذلك في ( الصومال والسودان)فريقية انستان، واألزمات في البلدان األفغأوسوريا و

 . نسانفي حين يتناول الفصالن األخيران مسائل التنمية وحقوق اإل . الالتينية



 

9 
 

 :لقاءات ثنائية

للقيادة  ن زعماء العالم سيتيحن انعقاد القمة بهذا الحشد المتنوع مإضافة لكل ما تقدم، فإ

عليها من قبل التحالف الغربي  الحصار السياسي والديبلوماسي المفروضفالت من اإليرانية اإل

دولة في لقاءات ثنائية،  621ميركي الصهيوني، ويسمح لها بالتواصل مع مسؤولي نحو األ

عادة وصل ما انقطع من عالقات، وسوف تحتل العالقة مع مصر صدارة هذا الملف إهدفها 

نة الدول، وخاصة الكثير من التوتر واالضطراب، وطمأسنة، تخللها  06بعد انقطاع دام نحو 

وتعزيز .. سلحة الدفاعيةالنووي والمنظومة الحديثة من األ ن سلمية الملفأالخليجية منها بش

طير دول أتالى والسعي الدائب ... ودول البريكس المقاومة والممانعة يران بمحورإعالقات 

دارة مشتركة للنظام إعدم االنحياز خلف فكرة رفض هيمنة القطب الواحد، والدفع باتجاه 

 .شتراكيةأنقاض انهيار المنظومة اإلالدولي الذي يعاد بناؤه على 

دارة في إن مثلما نجحت حتى اآل يرانية في قيادة سفينة عدم االنحيازفهل تنجح القيادة اإل

كبر قدر ممكن من أقل قدر ممكن من الخسائر، وأوخرجت منها ب األخرى ملفاتها الساخنة

  ..الفوائد؟


