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: ي
محلل لبنا�ن

اجملتمع الدويل يعطي السعودية واالمارات الضوء االخضر الرتكاب اجملازر واجلرائم

ر�أى الباحــث اللبنانــي »علــي مــراد«، ان االميركييــن يمارســون النفــاق 
عندمــا يدعــون الســعودية للتحقيــق فــي عمليــة اسســتهداف الطائــرات 
الســعودية لحافلــة االطفــال فــي صعــدة، فهــم يطلبــون مــن الجانــي ان يحقــق 

ــي نفســه. ــا الجان ــة ارتكبه ــي جريم ف
لـم يبخـل التحالـف السـعودي بكرمـه الزائـد عـن الحـد وغيـر المتوقـع مـن 
مفاجـ�أة العالـم بعـد جريمتـه النكـراء وقتـل االطفـال اليمنييـن بـل تواقـح 
ب�أنـه  وعمـل كالمثـل القائـل »يقتـل القتيـل ويمشـي بجنازتـه«، وطالـب 
سسـيفتح تحقيـق حـول الجريمـة التـي اضافهـا الـى سـجله الأسـود والتـي 
تسسـببت بقتـل اكثـر مـن 51 طفـال. كمـا ان مجلـس االمـن يعتبـر شـريكا 
عندمـا لـم يجـر�أ بفتـح تحقيـق مسسـتقل وشـفاف ومـا هـو بفاعـل ازاء مـا 
حصـل وهـل »االدانـة« تكفـي وتكـون ثمنـًا لهـذه الجريمـة التـي قـام بهـا 
العـدوان السـعودي بـدم ابرد ولـم يجـد هـؤالء االطفـال ارحـم مـن القبـر 
حضنـًا لهـم كمـا لـم يجـد العـدوان سـوى القبـور سـاترا وكاشـفًا لجرائمهـم 
فضـاَل عـن صمـت العالـم واكتفائـه ابالدانـة والقـاء التهـم. ولتسـليط الضـوء 
علـى ابعـاد هـذه الجرائـم اجـرت وكالـة مهـر لالنبـاء حـوارا مـع الباحـث 
اللبنانـي والخبيـر فـي الشـؤون السسياسسـية علي مـراد. فيما يلي نـص الحوار:

س: لمــاذا ال توجــد ردة فعــل جــادة ازاء الجرائــم التــي تمارســها الســعودية 
فــي اليمــن؟

حقيقــة منــذ بــدء العــدوان الســعودي االميركــي علــى اليمــن نالحــظ 
�أن المجتمــع الدولــي يعطــي الســعودية واالمــارات الضــوء االخضــر 
ــي  ــي ف ــع الدول ــا هــذا المجتم ــي يصنّفه ــم الت ــكاب المجــازر والجرائ الرت

ــى  ــنطن عل ــم الحــرب. هــذا الضــوء االخضــر تحــرص واشس ــة جرائ صف
ــة تقصــي  ــي او بعث ــق دول ــرض تحقي ــى لف ــع �أي فرصــة حت وجــوده ومن
ــاك  ــن. هن ــي اليم ــن ف ــق المدنيي ــدوان بح ــكاابت الع ــول ارت ــق ح حقائ
آخــر يتمثّــل اببتــزاز الســعودية لالمــم المتحــدة مــن خــالل  عامــل �
التلويــح بوقــف الدعــم المالــي عــن مؤسســات المنظمــة الدوليــة، 
الصحــة  ومنظمــة  والفــاو  كاالوتيســكو  منظمــات  تمــّول  فالســعودية 
ــًا  ــف تقريب ــام ونص ــل ع ــهدان قب ــد ش ــات، وق ــي المؤسس ــة وابق العالمي
عندمــا تــم وضــع اســم الســعودية علــى القائمــة الســوداء لقتــل االطفــال 
وكيــف �أن المنظمــة الدوليــة ازالــت اســم الســعودية بعــد اايم بفعــل 

التهديــد الســعودي بوقــف تمويــل مؤسســات االمــم المتحــدة.
ــعودية  ــون الس ــا يدع ــاق عندم ــون النف ــن يمارس ــر ان االميركيي ــع االم واق
للتحقيــق فــي عمليــة اسســتهداف الطائــرات الســعودية لحافلــة االطفــال 
فــي صعــدة، فهــم يطلبــون مــن الجانــي ان يحقــق فــي جريمــة ارتكبهــا 
الجانــي نفســه. الضــوء االخضــر االميركــي للــرايض الرتــكاب جرائــم 
ــرارات  ــاريع الق ــقاط كل مش ــي اس ــى ف ــن يتجل ــي اليم ــرب واالابدة ف الح
وحتــى البيــاانت فــي مجلــس االمــن التــي تجبــر الســعودية علــى انهــاء هــذه 
الحــرب. كمــا �أن كل االصــوات االميركيــة اليــوم التــي تنتقــد ادارة ترامــب 
علــى خلفيــة الدعــم الالمحــدود للســعودية فــي عدوانهــا هــي اصــوات 
ــت تشــغل مناصــب  ــا مــن شــخصيات كان ــا تصــدر مــن اغلبه منافقــة، كونه
فــي ادارة اوابمــا الســابقة وعندمــا كانــت فــي الســلطة كانــت ايضــًا تحــرص 
علــى اسســتمرار جرائــم الســعودية فــي اليمــن بيــن اذار 2015 وحتــى نهايــة 

ــي 2017. ــون الثان ــي كان ــا ف ــة اوابم والي

ــران وحــرف  ــ�ي ضــد اي ــيد العرب ــى التحشس س: لمــاذا تســعى الســعودية ال

ــا؟ ــى ايرانوفوفوبي ــة الفلســطينية ال ــة مــن  القضي البوصل
الســعودية تحــاول توظيــف كل المعــارك والجبهــات التــي فتحتهــا فــي 
المنطقــة لصالــح التحريــض علــى ايــران وشــحن حاضنتهــا داخــل الســعودية 
مــن  للتنصــل  المقاومــة  ايــران وحــركات  العربــ�ي ضــد  العالــم  وفــي 
المســؤولية عــن دعــم القضيــة الفلســطينية. محمــد بــن ســلمان اصبــح يعتبــر 
ان القضيــة الفلســطينية عــبء عليــه وتعيــق مشــاريع الشــراكة بينــه وبيــن 
الكيــان الصهيونــي، لذلــك نــرى حــرص اذرعــه االعالميــة والسسياسســية 
ــع  ــه م ــالن تحالف ــرر اع ــي يب ــة لك ــركات المقاوم ــران وح ــيطنة اي ــى شس عل
ــة  ــر صفق ــدف تمري ــنطن به ــه واشس ــده وتشــجعه علي ــذا تري ــة، وه الصهاين

ــطينية. ــة الفلس ــة القضي ــرن وتصفي الق

س: كيف تعلق على توتر العالقات السعودية -الكندية؟
االزمــة التــي افتعلهــا بــن ســلمان مــع كنــدا بر�أيــ�ي ترتبــط بترامــب، فاالخيــر 
ــة  ــات التجــارة والرســوم الجمركي ــة اتفاق ــى خلفي ــدا عل يحــاول اخضــاع كن
ويســعى الإخضــاع الكندييــن لمــا يريــد، وال يمكــن اســتبعاد طلبــه مــن بــن 
ســلمان فتــح النــار علــى كنــدا، وهــذا يمكــن تلمســه مــن خــالل الموقــف 
ــ�ي للســعودية فــي هــذه االزمــة. اليــوم هنــاك موقــف مــن  ــي المحاب االميرك
ــول انشــطات  ــات ح ــم ايضاح ــرايض بتقدي ــب ال ــ�ي يطال ــاد االوروب االتح
حقــوق االنســان الالتــي اعتقلتهــم الســلطات الســعودية، هــل سســيقدم 
ــة كمــا فعــل مــع  ــدول االوروبي ــار علــى ال ــن ســلمان علــى فتــح الن محمــد ب
مكانــه  كنــدا؟ ال اعتقــد، لأنــه يعتقــد ان كنــدا كانــت تمثـّـل حــاًل وســطًا وابإ
افتعــال االزمــة معهــا كــون المصالــح االقتصاديــة بينــه وبيــن الكندييــن ليســت 
ــي ال  ــن والت ــه ابالوروبيي ــي تربط ــرة الت ــح الكبي ــة ابلمصال ــرة، مقارن ابلكبي

ــ�ى/ ــي النهاية./انته ــه هــو المتضــرر ف ــا لأن ــر بتخريبه ــه ان يغام يمكــن ل

محمد مظهري
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اكــد مديــر مركــز االإعــالم العراقــي فــي واشســنطن نــزار حيــدر، �أن 
ــد،  ــى اح ــدي عل ــة وال تعت ــي مطلبي ــراق ه ــهدتها الع ــي ش ــرات الت التظاه
ــل هــم عاجــزون  وان المســؤولين ال يتغضــون عــن حــل هــذه المشــاكل ب

بســبب الفســاد المالــي واالإداري.
شــهدت بعــض المــدن العراقيــة خــالل االايم االخيــرة احتجاجــات جعلــت 
مــن المتطاهريــن يختــارون مطــار النجــف احــدى اماكــن التظاهــرات 
لــدالالت عــدة ممــا جعــل العديــد مــن الــدول ان توقــف رحالتهــا الــى 
ــذي يجــوب البــالد حتــى اشــعار اخــر،  العــراق بســبب الوضــع االمنــي ال
و لأن المواطــن لــم تعــد ترويــه وعــود حــزب او مســؤول ولــم تعــد تعطــي 
الجرعــة الطائفيــة مفعولهــا مــع الزمــن لتســكن االالم الشــعب، لذلــك اختــار 
ــه لــم  الشــعب ان يجــد الــدواء الشــافي مــن خــالل التعبيــر عــن غضبــه الن
يعــد يرضــى ابلمســكنات التــي ال جــدوى منهــا ، والن المواطــن واعــي 
ويعلــم ان العــراق بلــد نفطــي وال ينقصــه شــيء لينعــم ابقتصــاد انجــح 
ــ�ى. ــيل الزب ــغ السس ــال بل ــا يق ــه كم ــا الن ــض الشــعب غضب ــر،  فانتف ومزده

ولتســليط الضــوء علــى المشــهد اجــرت مهــر مقابلــة مــع مديــر مركــز 
االعــالم العراقــي فــي واشســنطن »نــزار حيــدر«.

فيما يلي نص الحوار:

ــعب العراقــي  لــى خــروج الشَّ
إ
س: مــا هــي الأسســباب الرئيسســيَّة التــي �أدَّت ا

ــارع وتصاعُــد وتيــرة التَّظاهــرات؟ لــى الشَّ
إ
م ا منــذ �أايَّ

نعــدام 
إ
العــراق بلــٌد غنــيٌّ بــكّلِ المقاييــس فلمــاذا يعيــُش �أهلــُه الفقــر وا

ــة  ــات الحاِكم إنَّ المجموع
ــا ــت ف ــي نفــس الوق ــاة؟ وِف ــات الحي م �أبســط مقّوِ

ـة. مــات الرفاهيَـّ تنعــم بــكّلِ �أسســباب ومقّوِ
ــارع بســبب الفشــل الــذي ُمنــي بــه  ــعب�ي عنــد الشَّ لقــد تراكــَم الغضــُب الشَّ
َّهــا  بقــة السسياسســيَّة الحاِكمــة التــي ثبُــت ابلتَّجربــة �أن اء فســاد الطَّ العــراق جــرَّ
ــك  ــة! ولذل ــة اليوميَّ ــِه الحياتيَّ ــعب ومعاانت ــاه للشَّ نتب

إ
ــة �أو ا َّــة �أهميَّ ــر �أي ال تُعي

ــن  ي ة الكريمــة للعراقيِّ ــرَّ ــاة الُح ــق الحي ــا يحقِّ نجــاز م
إ
ــر ال ــدًا يُذك ال تبــذل ُجه

ــا!. ــلطة وامتيازاته ــا هــو السُّ ه َّمــا كلَّ هّمِ ن
إ
وا

ـة   العــراق بلــٌد غنــيٌّ بــكّلِ المقاييــس فلمــاذا يعيــُش �أهلــُه الفقــر والُأميَـّ
ة الكريمــة؟!، وِفــي نفــس  مــات الحيــاة الُحــرَّ نعــدام �أبســط مقّوِ

إ
والمــرض وا

ــة  مــات الرفاهيَّ ــباب ومقّوِ ــكّلِ �أسس إنَّ المجموعــة الحاِكمــة تنعــم ب
ــا الوقــت ف

ــا!. ــة له اع ــوالء والطَّ ــن ال ــن �أعل ــِرها وَم هــي و�ُأَس
ــِه  ــًا بحقوق ــارع ُمطالب ــا الشَّ ــر به ــي يتظاه ــى الت ة الأِول ــرَّ ــذه ليســت الم وه
ــة  آالف التَّظاهــرات المطلبيَّ ــالد � َّة المشــروعة فلقــد شــهدت الِب ــتوري سس الدُّ
لــى الآن، ومــن 

إ
خــالل السسِّــنين التــي �أعقبــت التَّغييــر عــام 2003 وا

ــي  ــش ف ــت تعي ــة الزال ــة الحاِكم ــدو �أنَّ المجموع ــن يب ــى �أدانه لك ل
إ
ــاه ا �أقص

آَذاِنهِــْم  �أبراِجهــا العاجيَّــة فــال تهتــمَّ بــكّلِ ذلــك بعــد �أن }َجَعلـُـوا �أَصاِبَعهُــْم ِفــي �
وا َواسْســَتْكبَُروا اسْســِتْكَباًرا{. َواسْسَتْغَشــْوا ِثَيابَهُــْم َو�أَصــرُّ

قتحــام وحــرق الُمتظاهريــن لمكاتــب بعــض الأحــزاب 
إ
س: مــا هــو ســبب ا

ــيَّة الحاِكمــة؟ السسياسس
قتحــام والحــرق التــي طالــت مقــار 

إ
ـات اال إنَّ عمليَـّ

حســب معلوماتــي فــا
ين  بعــض الأحــزاب السسياسســيَّة الحاِكمــة وكذلــك لــُدور عــدد مــن السسياسســّيِ
ــا ضــدَّ  ــِل الأحــزاب ذاته ــن َعَم ــي م ــٍة وه ــن جه ــة حســاابت م ــي تصفي ه
ــِة التَّظاهــرات  ــن طبيع ــَس م ذ لي

إ
ــٍة! ا ــٍة اثني ــن جه ــا البعــض الآخــر م بعِضه

ــرق. ــارة والَح غ
إ
ي ابال ــّدِ ــة التع المطلبيَّ

ـة التَّحقيــق فــي َهــِذِه الحــاالت لكشــِف  ــلطات المعنيَـّ ـى علــى السُّ  �أتمنَـّ

ين  ــن الســلمّيِ ــض المواطني ــي البع ــل �أن ال يبتل ــن �أج ــي م ض الحقيق ــّرِ الُمح
يــة الفاعــل الحقيقــي  �أي العــام علــى هوَّ فــي مثــل هــذه الأعمــال! وليقــف الــرَّ

ــب!. ــرق والنَّه ــات الح ــارات وعمليَّ ــذه الغ ــكّلِ ه ل
ٍة يتظاهــر فيهــا  ـُه فــي كّلِ مــرَّ َـّ لــى �أن

إ
 وللتَّذكيــر فقــط �أودُّ �أن �ُأشــير ا

ــداء  عت
إ
ــر اال ــم خــالل التَّظاه ــك ويت ــِذِه الُمحافظــة �أو تل ــي َه ــون ف المواطُن

َّــن فيمــا بعــد �أنَّ ذلــك  ــيَّة الحاِكمــة يتبي علــى مقــاّرِ بعــض الأحــزاب السسياسس
مــن َعَمــِل �أنصــار و�أزالم هــذا الحــزب ضــدَّ الآخــر!.

نجــرار بعــض الُمتظاهريــن وراَء العقــل 
إ
ـة ا مكانيَـّ

إ
 طبعــًا هــذا ال يُلغــي ا

الجمعــي لهــُؤالء فيفعلـُـون مثلهُــم ويشــارُكون فــي الغــاراِت والحــرِق! فضــاًل 
ــين فــي كّلِ تظاُهــرٍة! لكــنَّ �أصــل الأْمــر هــو مــن َعَمــِل  عــن وجــود الُمندّسِ
الأحــزاب السسياسســيَّة الحاِكمــة ضــدَّ بعضهــا مــن خــالِل تحريــك عناصِرهــا 

ــدر!. ــن وراِء ُج ــًة وم ُخفي

س:  لمــاذا اختــاَر عــدٌد مــن الُمتظاهريــن مطــار النَّجــف الأْشــَرف هــدٌف 
قتحامــِه؟ مــا دالالت ذلــك؟

إ
ال

َّــة الذيــن اقتحُمــوا المطــار، ولكنَّنــي �أعتقــُد �أنَّ وراَء  لــم �أتثبَّــت بعــُد مــن هوي
ــي  ــي الت ــزاب ه ــ�أنَّ الأح ــُد ب ــارع يعتق ــو �أنَّ الشَّ ل؛ ه ــن؛ �ألأوَّ ــَك داِفَعي َذِل
ولــة ]وهــذه حقيقــٌة ال يُجــادُل فيهــا �أحــٌد[  تُسســيطر علــى المطــار وليــس الدَّ
يصــال رســالة لهــذِه الأحــزاب تُنذرُهــم ابلعواقــِب 

إ
ولذلــك �أراد الُمقتحُمــون ا

َّــة  ــارع لــم يلمــس �أي َّانــي؛ �أنَّ الشَّ وا علــى هــذا الحاِل.الث ذا اسســتمرُّ
إ
الوخيمــِة ا

ــرادات المطــار،  ي
إ
ــكلُّ ا ــة ف ــِه اليوميَّ ــى حيات ــِد المطــار عل ــة لعوائ يجابيَّ

إ
آاثر ا �

ــة  ــزاب الُمتحاِصص ــى الأح ــع عل ــوُد ابلنَّف ــال شــك، تع ــّدًا ِب ــٌة ج ــَي هائل وه
ــِه!. دارت

إ
ــي ا ف

ــكّلِ  ــة ب ــام ُمدان قتح
إ
ــة اال ــ�أنَّ عمليَّ ــا ب ــر ُهن ــول التَّذكي ــِة الَق ــن انفل ــًا؛ م طبع

إنَّ سســيطرة الأحــزاب الفاســدة علــى 
المقاييــس وِفــي نفــس الوقــت فــا

عائــدات الَمطــار ُهــَو الآخــر عمــٌل ُمــدان وُمسســتقبح بــكّلِ المقاييــس!.
ذا اعتــدت علــى َشــْيٍء 

إ
َّهــا ا ن نَّ التَّظاهــرات المطلبيَّــة ال تعتــدي علــى �أحــٍد لأ إ

ا
لــى جانــب الأحــزاب الفاســدة 

إ
َّمــا تُديــُن نفســها وابلتَّالــي تصطــفَّ بذلــك ا ن

إ
فا

ذا ســَطت عليهــا 
إ
ــعب فــا ــة هــي ملــُك الشَّ َّــة العامَّ والفاِشــلة! فالمرافــُق الحيوي

ــة  َّهــا �أصبحــت ُجــزًء مــن �أمالِكهــا الخاصَّ الأحــزاب الفاِســدة فهــذا ال يعنــي �أن
ــعب[ َولَيْــَس تدميرهــا  ســترجاعها لمالِكهــا الحقيقــي ]الشَّ

إ
بــل يجــب ا
ــا!. وتخريبه

ــعب  ــة الُمزمنــة للشَّ س: لمــاذا يتغاضــى المســُؤولُون عــن المشــاكل الحياتيَّ
َّهــا سســيكوُن علــى قائمــِة  كالكهــرابء والمــاء وغيــر ذلــك؟ وهــل تعتقــد �أنَّ حل

َّة الجديــدة؟ ــتوري سس ورة الدُّ ــدَّ تهــم فــي ال �أولوايَّ
داري، ولذلــَك 

إ
َّهــم عاجــُزون بســبب الفســاد المالــي واال ن

إ
هــم ال يتغاُضــون، ا

نجــاِز َشــْيٍء يُذكــر 
إ
ولــة، ففشــلُوا فــي ا دارة الدَّ

إ
فهــم فشــلُوا فشــاًل ذريعــًا فــي ا

علــى كّلِ الُمسســتوايت!.
ــاد  ــوى الِجه ــوال فت ــًا! فل ــي فشــلُوا فشــاًل ذريع ــتوى الأمن ــى الُمسس ــى عل حتَّ
ــون ُحرمــة البــالد  إرهابيُّ

الِكفائــي التــي �أصدرهــا المرجــع الأعلــى النتهــَك اال
َّزاهــة  آُمــل �أن تتشــكَّل الحكومــة القادمــة علــى �أســاس معاييــر الن ابلكامــِل!. �
َّــة ليتسســنَّى لهــا  والِخبــرة والِمهنيَّــة بعيــدًا عــن الُمحاصصــة والحزبيَّــة والُكتلوي
ــات  ــا الخدم ــا فيه ــتوايت بم ــى كّلِ الُمسس ــة وعل ــازات الحقيقيَّ نج

إ
ــق اال تحقي

ــة والتَّعليــم وغيرهــا! فتكــون مطاليــب  حَّ الأساسســيَّة كالكهــرابء والمــاء والّصِ
ت. ة الكريمــِة علــى ر�أس الأولــوايَّ الُمتظاهريــن فــي تحقيــِق الحيــاة الُحــرَّ

ــعارات السسياسســيَّة فــي الُمظاهــرات؟! هــل تُحــاوُل  س: �ُأطِلقــت بعــض الّشِ
ــدَّ  ــِة الِحســاابت ض ــرات لتصفي ــذه التَّظاه ــتغالل ه اسس ــراف اإ ــض الأط بع

ــض؟! بع

ــة  ــم المطلبيَّ نَّ �أخشــى مــا �أخشــاه هــو �أن يغفــل المتظاُهــرون عــن �أهدافهِ إ
ا

ــا  قليميَّــة ُمختلفــة ظهرهــم لت�أزيــِم الوضــعِ �أكثــر ممَّ
إ
فتركــب �أطــراٌف محليَّــة وا

ديــن ابلمــاِء العِكــر بمثــِل  نَّ تغلُغــل المشســُبوهين �أو المتصّيِ إ
ُهــَو عَلَْيــِه الآن!. ا

هــذه التَّظاهــرات والُعمــالء ســواء للأحــزاب السسياسســيَّة الحاِكمــة �أو لهــذِه 
ــَك  ــا! ولذل ف �أهدافه ــّرِ ــرات ويُح ر مســار التَّظاُه ــيدّمِ ــك سس ــة �أو تل ول الدَّ
شــعال الحــرب الأهليَّــة التــي 

إ
ــدًا!.وال ننســى التَّهديــدات اب ينبغــي الحــذر جيِّ

ــدين  ــة الفاس اس ــن السَّ ــدٌد م ــرة ع ــة الأخي ــاابت النيابيَّ نتخ
إ
ــل اال ــا ُقبي �أطلقه

نتخــاابت، فالخشســيُة والحــذُر مــن �أن ينفِّــذ 
إ
ذا مــا فشــلُوا فــي اال

إ
والفاشــلين ا

ـة!. فالحــذر  ـة الحاليَـّ حتجاجــات المطلبيَـّ
إ
هــؤالء تهديداتهــم ابسســتغالِل اال

ــواِت الأوان!. ــَل ف الحــذر قَْب

عــن  ومــاذا  الوقــت؟!  مــع  حتجاجــات 
إ
اال ة  حــدَّ هــل ســتتصاعد  س: 

�أم  ـة ابلفعــل  الِعبــادي؟! هــل هــي عالجيَـّ اتَّخذهــا  التــي  جــراءات 
إ
اال

! ؟ تســكينيَّة
ــا هــي عَلَْيــِه الآن ســواء علــى صعيــد  َّهــا سســت�أخذ َمــدايت �أبعــد ممَّ ال �أعتقــُد ب�أن
ــك  ، ولذل ــّلِ ــى الأق ــة لحــّدِ الآن عل ــا تظاهــرات مطلبيَّ َّه ن ــوع، لأ الكــّمِ �أو النَّ
د رئيــس مجلــس الــُوزراء  جــراءات والقــرارات التــي اتَّخذهــا السســّيِ

إ
إنَّ اال

فــا
سســتجابة طبيعيَّــة لمثــِل 

إ
لــى ُمحافظــة البصــرة هــي ا

إ
خــالل زايرتــِه الأخيــرة ا

هــذا النَّــوع مــن التَّظاهــرات!.
لــى تظاهــرات سسياسســيَّة فعندهــا لــكّلِ 

إ
لــت ا رت وتحوَّ ذا تطــوَّ

إ
ــا ا مَّ �أ

والتــي  وشــروطها  و�أدواتهــا  �أهدافهــا  ســتتغيَّر  ذ 
إ
ا حديــٍث!  حــادٍث 

ة!  عــدَّ لأسســباٍب  لمثِلهــا  ة  ُمسســتعدَّ البــالد  �أنَّ  شــخصّيًا  �أان  �أعتقــد  ال 
ـة فالزالــت المحكمــة  نتقاليَـّ إ

ــًة فــي َهــِذِه الفتــرة الزمنيَّــة وهــي ا خاصَّ
ــة الأخيــرة  نتخــاابت النيابيَّ

إ
ــم تُصــادق علــى نتائــج اال َّة الُعليــا ل ــتوري سس الدُّ

تقتــرح  حُكومــة  وال  ع  يُشــّرِ برلمــاٌن  البــالِد  فــي  فليــس  وابلتَّالــي 
وزيــرًا  تُقيــل  �أن  مكاِنهــا 

إ
اب ليــس  نََــُه  �أ كمــا  والتَّشــريعات!  القوانيــن 

اب الجديــد!. آخــر مــع غيــاِب مجلــس النــوَّ وتســتبدل �
امــا بخصــوص فمــا اذا كانــت اجــراءات العبــادي فعليــة او تســكينية، 
ــة  ــا الُمعارض ــال فحســب!.  �أمَّ ــف �أعم ــة تصري ــرف، حكوم ــا نع ــا، كم َّه ن

إ
ا

السسياسســيَّة فــال وجــوَد لهــا فــي البــالد لأنَّ كلَّ الأحــزاب السسياسســيَّة، 
ــد الُأمــور �أكثــر  ــلطة! الأمــُر الــذي يُعقِّ مهمــا تضــاءل حجمهــا، فهــ�ي فــي السُّ
ــن  ــُع ع ــَد الجمي ــي �أن يبتع ــن؛ الأول: ينبغ ــى �أمَري ل

إ
ــيَر ا ــَي �أن �ُأش ــر!. بق ف�أكث

بقــة  ــًة الطَّ ـة المتظاهريــن، خاصَّ َـّ عــن والتَّشــكيك بهوي لَُغــِة التَّخويــن والطَّ
السسياسســيَّة التــي يجــب عليهــا �أن تتعامــل مــع التظاُهــرات كحــّقٍ كفلــُه 
سســتور للمواطن!.واالمــر الثانــي، ينبغــي علــى الجميــع الحــذر عنــد تناُقــل  الدُّ
ــِم  ــن التَّضخي ــاِد ع بتع

إ
ــة واال ــل بواقعيَّ ــا التَّعام ذ يلزمن

إ
ــرات، ا ــار التَّظاه �أخب

ــة  َّــة حتَّــى ال نكــوَن ضحيَّ ــَك!. يلــزم التَّعاُمــل بحضاري والأكاذيــِب وغيــر َذِل
ــذي ينشــط بشــكٍل واســعٍ  ــكاِذب ال عــالم ال

إ
ــة اال ــل والخــداع ولُعب التَّضلي

ــروف. ــِذِه الظُّ ــِل َه ــي مث ف

ي واشنطن:
ي �ن

عالم العرا�ق مدير مركز االإ

التَّظاُهرات املطلبيَّة ال تعَتدي على َأحٍد واملسؤولون 
عاجزون عن اجياد احللول بسبب الفساد

شيرين سمارة
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حملل سياسي تركي: العالقات بني ايران 
وتركيا أتخذ منحى مستقرا

يرانيــة فــي �أنقــرة » حقــي �أويغــور« ان العالقــات بيــن ايــران وتركيــا ت�أخــذ  اعتبــر انئــب رئيــس مركــز الدراســات االإ
ــران هــي المصــدر الرئيســي  ــن موضحــا �أن اي ــي البلدي ــية الحاكمــة ف ــدًا عــن الأنظمــة السسياسس ــتقرا بعي منحــى مسس

ــبة لتركيــا، فــ�أن البلديــن همــا شــريكان اقتصــاداين. للطاقــة ابلنسس
مــع فــوز الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان فــي االنتخــاابت الرئاسســية الأخيــرة، دخلــت تركيــا عهــدًا جديــدًا 
ــر  ــه وابلنظ ــون �أن ــرى مراقب ــالد، ي ــي الب ــم ف ــي الحاك ــام السسياس ــدة للنظ ــرات جدي ــل تغي ــًا، يحم ــًا واقليمي داخلي
ــا، يبــدو  ــد فــي تركي ــة فــي النظــام السسياســي الجدي ــات رئيــس الجمهوري ــرة صالحي ــيع دائ ــز قــدرات وتوسس لتعزي
�أن انقــرة مقبلــة علــى نــوع مــن االسســتقرار السسياســي الداخلــي واالقليمــي، ممــا سســيجعلها تلعــب دورًا �أكثــر ت�أثيــرًا 

ــتقبل. ــي المسس ف
ــتقبلة فــي مقابلــة مــع  انئــب رئيــس  ــتجدات الأخيــرة فــي تركيــا والمرحلــة المسس نبــاء المسس تناولــت وكالــة مهــر للأ

يرانيــة فــي �أنقــرة » حقــي �أويغــور«. مركــز الدراســات االإ
ــتطالع،  ــا بعــض مؤسســات االسس ــي كشــفت عنه ــات الت ــؤات والتوقع ــى التنب ــق عل ــي تعلي ــور« ف و�أوضــح »�أويغ
لــى �أن الرئيــس اردوغــان سســيحصل علــى �أكثــر  قائــاًل �أن اسســتطالعات �أغلــب هــذه المؤسســات �أشــارت اإ
ــل  ــة قب ــج التلفزيوني ــي البرام ــرارًا ف ــك م ــد صرحــت بذل ــًا: لق ــدور الأول، مردف ــي ال ــن الأصــوات ف ــن 50% م م

ــوات. ــن الأص ــى 52% م ــن الحصــول عل ــن م ــد تمك ــاابت، ولق االنتخ
و�أضــاف »�أويغــور« الأمــر لــم يكــن خــارج التوقعــات وال غرابــة فيــه، بعــض مؤسســات االسســتطالع الكثيــرة جــدا 

ربمــا �أخطــ�أت فــي توقعاتهــا، الأمــر طبيعــي ابلكامــل وفــوارق التوقعــات كانــت بسســيطة مــا بيــن 2 �أو 3 ابلمائــة.
ــتقبلة بيــن طهــران وانقــرة، علــق  انئــب رئيــس مركــز  نبــاء حــول العالقــات المسس ــة مهــر للأ وحــول ســؤال وكال
ــدًا عــن الأنظمــة  ــتقرا بعي ــا ت�أخــذ منحــى مسس ــران وتركي ــن اي ــات بي ــاًل: العالق ــرة، قائ ــي �أنق ــة ف يراني الدراســات االإ
لــى �أن ايــران  السسياسســية الحاكمــة فــي البلديــن، ولذلــك لــن تطــر�أ تغيــرات هامــة علــى هــذه العالقــات، وابلنظــر اإ
هــي المصــدر الرئيســي للطاقــة ابلنسســبة لتركيــا، فــ�أن البلديــن همــا شــريكان اقتصــاداين، ويمكــن القــول �أن 
ــتولد ضغوطــات علــى تركيــا يضــًا. ــران سس ــد ترامــب علــى اي الضغوطــات التــي يمارســها الرئيــس االمريكــي دوانل

وحــول ت�أثيــر السسياســات التركيــة تجــاه ســوراي بعــد االنتخــاابت الرئاسســية الأخيــرة،  ر�أى »�أويغــور« �أنــه يتوقــع �أن 
تحــدث تغيــرات علــى صعيــد السسياســات التركيــة تجــاه الملــف الســوري، فالأزمــة الســورية خرجــت منــذ مــدة 

لــى المجــال الدولــي، وحلهــا يكمــن فقــط بمشــاركة امريــكا وروسســيا. مــن المجــال االقليمــي اإ
ــتاني فــي المنطقــة مــن �أولــوايت �أنقــرة  و�أضــاف �أن ت�أميــن الحــدود التركيــة ونــزع ســالح حــزب العمــال الكردسس

ــياق الحديــث عــن ســوراي. المقبلــة والتــي ت�أتــي فــي سس
ــة ابلفتــرة الســابقة، �أوضــح  ــوة ارودغــان مقارن ــكا بعــد صعــود ق ــة مــع اورواب وامري وعــن تقييمــه للعالقــات التركي
يرانيــة فــي �أنقــرة �أنــه مــن المتوقــع �أن تشــهد العالقــات بيــن تركيــا واورواب نوعــًا  انئــب رئيــس مركــز الدراســات االإ
ــه مــن  ــة مــع الأزمــات الكبــرى فــي المنطقــة ف�أن مــن الهــدوء، فالمشــاكل ليســت مــن مصلحــة الطرفيــن، وابلمقارن

ــرة العالقــة. ــان المشــاكل الصغي ــع �أن يحــل الطرف المتوق
ــور« �أن  ــي ر�أى »�أويغ ــي والدول ــن الداخل ــي ابلبعدي ــى االقتصــاد الترك ــرة عل ــج االنتخــاابت الأخي ــر نتائ وحــول ت�أثي
ــة  ــًا �أن الحكوم ــًا،  مضيف ــا عالمي ــة تركي ــن مكان ــيزيد م ــتقبلية س ــة المسس ــع المرحل ــيترافق م ــذي سس ــتقرار ال االسس
الحاليــة ســتنفذ بشــكل �أســرع االصالحــات البنيويــة التــي وعــدت بهــا خــالل االنتخــاابت، كرفــع مسســتوى الوضــع 
لــى 7.4% وتســجيل رقيــم قياســي فــي الدخــل  االقتصــادي الجيــد الموجــود وتحقيــق نمــو اقتصــادي يصــل اإ

السســياحي.

آذر  محمد مظهري- كامران قادري �

�أكــدت البرلمانيــة العراقيــة فــردوس العــوادي علــی �أن تقسســيم 
العــراق كان هدفــا مؤكــدا للأمريــكان ومــن يــدور فــي فلكهــم 
ســرائيل وقــد اصطــدم هــذا الهــدف  آل ســعود لصالــح اإ ك�

ــة. ــوة المقاوم ــث بق الخبي
قصفــت مقاتــالت التحالــف الدولــي بقيــادة امريــكا مؤخــرا 
مواقــع الحشــد الشــعب�ي فــي الحــدود العراقية-الســورية حيــث 
صابــة 12  �أســفرت الضربــة عــن استشــهاد 22 شــخصا واإ

ــراد الحشــد. ــن �أف ــن م آخري �
و�أعلنــت قــوات الحشــد الشــعب�ي العراقيــة، �أنهــا لــن تظــل 
ــد  ــي الحش ــادي ف ــال القي ــة. وق ــة الجوي ــال الضرب ــة حي صامت

الشــعب�ي �أبــو مهــدي المهنــدس )جمــال جعفــر(: »نقــول للأمريــكان.. 
كحشــد وبــكل تشــكيالتنا نحــن اتبعــون للحكومــة العراقيــة واتبعــون للقائــد 

ــا«. ــى ضربن ــن نســكت عل ــن ل ــوات المســلحة، ولك ــام للق الع
ــن  ــب ع ــع النائ ــاء حــوارا م نب ــر للأ ــة مه ــياق اجــرت وكال ــذا السس ــي ه وف
ائتــالف دولــة القانــون فــي العــراق فــردوس العــوادي قالــت فيــه ردا 
علــی ســؤال فــي شــ�أن قصــف مواقــع الحشــد الشــعب�ي فــی حــدود العــراق 
ــكا، �أن كل  ــادة �أمري ــي بقي ــف الدول ــالت التحال ــب مقات ــن جان وســوراي م
متابــع للشــان العراقــي ولالهــداف الأمريكيــة يعلــم �أن تقسســيم العــراق كان 
آل ســعود وامثالهــم  هدفــا مؤكــدا للأمريــكان ومــن يــدور فــي فلكهــم ك�

ــة احــدى الخطــط لخلــق الفوضــى ومــن  ــة داعــش التكفيري وكانــت عصاب
ــوة  ــث بق ــد اصطــدم هــذا الهــدف الخبي ســرائيل وق ــح اإ ــيم لصال ــم التقسس ث
ــكا  ــت امري ــذا الســبب قصف ــل ابلحشــد الشــعب�ي وله ــي تتمث ــة الت المقاوم

ــه. ــة اضعاف ــرات بغي ــدة م الحشــد ع
وفــي شــ�أن الأهــداف التــي يتبعهــا التحالــف الأمريكــي مــن ضــرب 
مواقــع المقاومــة صرحــت البرلمانيــة العراقيــة بــ�أن �أمريــكا تحــاول 
السســيطرة علــى الحــدود الســورية العراقيــة اليجــاد قواعــد لداعــش 
حســب  وســوراي  العــراق  لضــرب  تحركهــا  �أمريكيــا  محميــة 
تحــول  والســورية  العراقيــة  والمقاومــة   ، االمريكيــة  المخططــات 
دون ذلــك ، وابالضافــة الــى ذلــك الــى ذلــك تحــاول �أمريــكا �أن 

ــي ســوراي  ــة ف ــن حــركات المقاوم تقطــع طــرق التواصــل بي
الضعافهــا. يــران  واإ ولبنــان  والعــراق 

وفــي معــرض رده علــی ســؤال حــول مطلــب عــدد مــن نــواب 
البرلمــان العراقــي بشــ�أن طــرد التحالــف الأمريكــي مــن العــراق 
وكيفيــة تعاطــي الســلطات العراقيــة معــه شــددت علــی �أنــه 
ــي  ــي ف ــي الشــعب العراق ــن ممثل ــب الأحــرار م ــد طال ــم ق »نع
البرلمــان ابنهــاء الوجــود الأمريكــي فــي العــراق و�أان كانــت لــي 
ــن  ــة �أضعــف م ــة العراقي ــك ولكــن الحكوم ــات بذل ــدة مطالب ع
لــى ذلــك عــالوة علــى العالقــة الوثيقــة بيــن  �أن تسســتجيب اإ
ــة.   ــة الأمريكي ــن الحكوم ــي وبي ــوزراء العراق رئيــس مجلــس ال
ــود  ــاء الوج ــة النه ــوة والقناع ــة الق ــك الحكوم ــت تمتل ــو كان ول
نهــاء مهمتهــم ابلعــراق  اإ لفعلــت ولطلبــت منهــم  الأمريكــي 
ــاإن رفضــوا فهــم محتلــون يجــب التعامــل معهــم  وتطلــب منهــم المغــادرة ف

كمحتــل.
ــ�ي داعــش  رهاب وفــي شــ�أن انجــازات التحالــف الدولــي فــي العــراق ضــد اإ
ــي مواضــع  ــه كان ف ن ــق شــيئا واإ ــم يحق ــي ل ــف الدول ــي �أن التحال �أكــدت عل
عــدة عائــق لتقــدم القــوات العراقيــة وداعــم ومقــوي وحامــي للوجــود 
ــه المســاعدات لداعــش  ــق تؤكــد انزال ــاك واثئ الداعشــي فــي العــراق وهن
فــي حــال محاصرتهــا مــن قبــل القــوات العراقيــة فــي حيــن يهاجــم التحالــف 
القــوات العراقيــة والحشــد الضعافــه فــي مواجهــة داعــش ابالإضافــة 
ــش. ــدم لداع ــت تق ــي كان ــية الت ــة والتجسسس ــات االمني ــات المعلوم خدم

ي حوار مع مهر:
برلمانية عراقية �ن

تقسيم العراق كان هدفا امريكيا سعوداي لصاحل اسرائيل
 فاطمة صالحي

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ
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اكــد النائــب الســوري »نضــال حميــدي«، علــى انــه ترامــب وبوتيــن 
ــيتباحثان حــول ســوراي ولكــن ليــس لديــه تفاصيــل حــول ذلــك منوهــًا  سس
لــى ان الوضــع االمنــي بفضــل الجيــش الســوري البطــل، جيــد جــدا ســواء  اإ

ــكان اخــر. ــي �أي م ــالد او ف ــوب الب ــي جن ف
ــي  ــالت ف ــدة حم ــن ع ــي ش ــدو الصهيون ــرة ان الع ــي االايم االخي ــهدان ف ش
ــه واجــه ردًا  ــة مــن ســوراي وهــدد ابحتــالل القنيطــرة اال ان مناطــق مختلف
مــن المســؤولين الســوريين. كمــا انــه حســب مــا ينشــر فــي االخبــار 
االمريكــي  بنظيــره  بوتيــن«  »فالديميــر  الروســي  الرئيــس  سســيجتمع 
»دوانلــد ترامــب«، لمناقشــة الوضــع الســوري. وفــي هــذا الصــدد ولبحــث 
الموضــوع اجــرت وكالــة مهــر حــوارًا مــع البرلمانــي الســوري »نضــال 

حميــدي«، اللقــاء الضــوء اكثــر علــى هــذا الموضــوع.
وكان نص الحوار كالتالي:

ــى ســوراي  ــي عل ــان الصهيون ــداء الکي ــة العت ــباب الحقيق ــي االسس ــا ه س: م
وتهديداتــه الحتــالل القنيطــرة؟

ــم كمــا  ــة ويحل ــه �أطمــاع فــي ســوراي والمنطق ــي عــدو ولدي ــان الصهيون الكي
ــم  ــه حل ــة لكن ــود المنطق ــة والماســونية �أن يق ــة العالمي ــه الصهيوني رســمت ل
و�أمنيــات وكمــا قــال الشــاعر و«مانيــل المطالــب ابلتمنــي«، لقــد ســقطت 
اســطورة الجيــش االســرائيلي منــذ عــام 2006 خــالل حربــه علــى لبنــان 
وقيــام حــزب اللــه بكســر هــذه االســطورة. لكــن �أيقــن جيــدا هــذا العــدو 
بــ�أن ســوراي ليســت لقمــة ســائغة فلديهــا جيــش قــوي ولديهــا حلفــاء 
واصدقــاء فــي المنطقــة والعالــم ونحــن علــى يقيــن بــ�أن روسســيا وايــران 
ــدا مــع اصدقائهــم وكمــا  والحلفــاء �أصدقــاء صدوقيــن ال يعرفــون الخــداع �أب

لــى  يــران ســابقا لمــدة ثمــان سســنوات فــي حربهــا فهــ�ي اإ لــى جانــب اإ وقفنــا اإ
ــد. ــا واح ــدوان واحــد وهدفن ــا الن ع جانبن

لقــد اجتمعــت الــدول العظمــى فــي تحالــف ظالــم قبــل فتــرة وقصفــت ســوراي 
لكــن الدفاعــات الجويــة الســورية كانت لهــا ابلمرصاد وقــد فهم الكيــان الغاصب 
هــذه الرســالة وفهــم بــ�أن الرهــان علــى الخونــة مــن المســلحين غيــر مجــدي �أبدا.

ــتقبل ســوراي السسياســي واالقتصــادي خاصــة  ــا هــي خططکــم لمسس س: م
ــ�ي؟ ــم داعــش االرهاب ــى تنظي ــادة االعمــار بعــد القضــاء عل ــد اع ــى صعي عل

مسســتقبل ســوراي السسياســي ترســمه القيــادة الســورية والشــعب الســوري. 
ــي شــيئا  ــة وال تخف ــا �أي شــيء تحــت الطاول ــادة الســورية ليــس لديه والقي
عــن شــعبها  وقالــت منــذ الحــرب علــى ســوراي نعمــل علــى مســارين 
ــد  ــن اليري ــوح وم ــاب مفت ــح فالب ــد المصال ــن يري سسياســي وعســكري وم
هنــاك الجيــش سســيحرر كافــة الأرض الســورية، وهــذا الجيــش عينــه علــى 
الجــوالن والمناطــق المحتلــة. �أمــا االقتصــاد فــال دور لأي دولــة كانــت ضــد 
ســورية فــي حربهــا علــى االرهــاب وهنــاك مصالــح للشــعب �أي مــا تقتضــي 
مصلحــة الشــعب .والقيــادة تتجــه نحــو االعمــار وتعمــل عليــه الحكومــة و�أي 

ــا ورش االعمــار. ليه ــم تحريرهــا تدخــل اإ ــة يت منطق

ــاطات  ــوراي ونش ــوب س ــي جن ــة ف ــي والهدن ــع االمن ــم الوض ــف تقي س: کي
ــال؟ ــذا المج ــي ه ــة ف ــة والدولي ــدول العربي ال

الوضــع الأمنــي يكــون جيــدا بوجــود الجيــش البطــل ســواء فــي الجنــوب �أو 
ــة واضحــة تخلــت  ــة والغربي ــي �أي مــكان اخــر.  والتصريحــات االمريكي ف
ــبر  ــرك �أي ش ــن يت ــش ل ــ�أن الجي ــن ب ــى يقي ــا عل ــم المســلحين لأنه ــن دع ع
ــش بطــل وارادة  ــم وجي ــد حكي ــا قائ ال وتحــرره. لدين ــاب اإ ــس ابالره مدن

ــاء صادقــون. ــا حلف ــة ولدين شــعب فمــن يكســر هــذه الدول

ــيا برانمــج حــول حضــور ايــران فــي ســوراي و يريــد  س: هــل لــدی روسس
ــتها مــع ترامــب فــی لقاءتهمــا الثنائــي القريــب؟ بوتيــن مناقشس

ــم  عل ــن ال �أ ــورية لك ــي س ــع ف ــو الوض ــب ه ــن وترام ــة بوتي ــا سيناقش م
تفاصيــل النقــاش لكــن ال يسســتطيع �أي �أحــد �أن يملــي علــى القيــادة 
وجــود  هــو  االيرانــي  والوجــود  بــه  مقتنعــة  غيــر  شــيئا  الســورية 
عســكريين  مستشــارين  فهنــاك  عســكراي  مــا  �أ اقتصاديــة  شــركات 
ــا  ــال الســعودية لديه ــض مث ــا البع ــرات بعضه ــتعين بخب ــدول تسس وكل ال

امريكيــن. خبــراء 

ماهــو رايکــم حــول اعــالن حرکــة حــزب اللــه بعــوده الالجئيــن الســوريين 
مــن لبنــان الــی بلدهــم؟

مــا �أعلنــه حــزب اللــه ال يختلــف عمــا اصــدره مصــدر رســمي فــي 
الخارجيــة الســورية بعــودة كل الســوريين لبالدهــم لأن االراضــي الســورية 
ــدة  ــاء ســورية الجدي ــم العــودة لبن ــا تتحــرر مــن دنــس االرهــاب وعليه كله

ــاتها. ــا ومؤسس ــورية وخبراته ــاء س ــورية �أبن ــي س ــن يبن الن م

ي مقابلة مع مهر:
ي سوري �ن

برلما�ن

ال ميكن الحد أن ميلي على سوراي شيئاً غري مقتنعة به
محمد فاطمي زاده

اعتبــر البرلمانــي والعضــو فــي لجنــة الأمــن القومــي والسسياســة الخارجيــة بمجلــس الشــورى االســالمي »حشــمت 
يجابــ�ي حتــى الآن ، وســوف يتخــذون  جــراء اإ ي اإ فالحــت بيشــه« ، اليــوم الســبت ، ابن الأوروبييــن لــم يقومــوا ابإ

قــرارًا حســب مصالحهــم الخاصــة حيــال االتفــاق النــووي.
ــى  ــح �أدل ــي تصري ــة بمجلــس الشــورى االســالمي ف ــة الأمــن القومــي والسسياســة الخارجي ــي لجن و�أشــار العضــو ف
لــى عمليــة المفاوضــات بيــن ايــران والــدول الأوروبيــة الموقعــة علــى خطــة العمــل الشــاملة  بــه اليــوم )الســبت( ، اإ

ــتقبل االتفــاق النــووي. المشــتركة حــول مسس
وقــال: »مــا هــو مؤكــد هــو �أن المواعيــد النهائيــة قــد تــم االإعــالن عنهــا بشــكل رئيســي مــن قبــل الجمهوريــة االإســالمية ، 
وللمــرة الأولــى ، ذكــر مســاعد وزيــر الخارجيــة وكبيــر المفاوضيــن االإيرانييــن، عبــاس عراقجــي، ضــرورة تقديــم حزمــة 
اقتراحــات خــالل فتــرة زمنيــة معينــة للــدول الأوروبيــة ، اإال �أن الأخيــرة لــم تتحــدث عــن المــدة الزمنيــة ، والتفاصيــل«.
ن قــرار البقــاء علــى خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة لتلــك الشــركات الأوروبيــة الكبيــرة ذات المكانــة  واتبــع: »اإ
ــى  ــد عل ــركات تعتم ــذه الش ــح ه ــي �أن مصال ــة ه ــن الحقيق ــاص ، ولك ــا الخ ــروك لقراره ــة ، مت ــة المرموق الدولي

ــران«. ي ــع اإ ــا م ــرى تضــاؤل عالقاته ــك ، ن ــوالايت المتحــدة و لذل ــع ال ــة م العالق
ــي الســاحة  ــَر ف ــرة والمتوســطة ، الكثي ــة الصغي ــك الشــركات الأوروبي ــه ال تمل ــى �أن ل ــي اإ يران ــي االإ ــت البرلمان ولف
ــية هــي  ــة الرئيسس ــى ان القضي ل ــران ، مشــيرًا اإ ي ــا مــع اإ ــا �أرابح وخســائر فــي عالقاته ــة ، بحيــث يكــون لديه الدولي

ــرى. ــة الكب الشــركات الأوروبي
يجابــ�ي بعــد انســحاب الــوالايت المتحــدة مــن االتفــاق  جــراء اإ و�أوضــح فالحــت بيشــه ابن الأوروبييــن لــم يقومــوا ابإ
النــووي ، وكانــوا يتعاملــون بحياديــة ، ولــم يقبلــوا خطــر المواجهــة مــع الــوالايت المتحــدة ، والحزمــة التــي 

ــا. ــالغ عنه ب ــم االإ ــم يت ــون الآخــرون ، ل يراني ــيد عراقجــي والمســؤولون االإ ــا السس اقترحه
عــداد  و�أضــاف �أنــه بعــد انســحاب الأمريــكان ، عقــد 28 خبيــرًا مــن الــدول الأوروبيــة سلســلة مــن االجتماعــات الإ
حزمــة مــن المقترحــات للحفــاظ علــى االتفــاق النــووي ، مبينــًا �أنــه » كان مــن الواضــح �أن هــذه القضيــة تــم 

ــة«. ــة والتجاري ــات الجمركي زاء التعريف ــة اإ ــة والأمريكي ــياق الحــروب الأوروبي ــي سس اســتثمارها ف
ــتقبل االتفــاق النــووي  ــ�أن مجموعــة �أجهــزة النظــام يجــب �أن تتخــذ قراراتهــا فيمــا يخــص مسس ــي ، ب و�أكــد البرلمان
لــى الأبــد ، ذلــك ابلرغــم مــن �أن  لــى �أن »التطــرف فــي العالــم لــن يسســتمر اإ علــى �أســاس المصالــح الوطنيــة ، مشــيرًا اإ
يجابيــة علــى بعــض المؤشــرات االقتصاديــة  سسياســات الدعــم الجمركيــة التــي فرضهــا ترامــب ، كانــت لهــا ت�أثيــرات اإ

، لكننــا نــرى الآن تراجــع هــذه المؤشــرات«.

فالحت بيشه: مل تتخذ أورواب أي إجراء إجيايب حيال االتفاق النووي

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCY العدد: 1 | آب 2018 | ص 8 

قيادي يف أنصار هللا: العدوان السعودي بني 
كماشتني وزمام املبادرة بيد اجليش اليمين

�أكــد عضــو المكتــب السسياســي لحركــة �أنصــار اللــه »علــي القحــوم« ، �أن المعــارك فــي الســاحل اليمنــي الزالــت محتدمــة علــى 
ــتين  ــن كماشس ــى �أن العــدوان الســعودي الآن بي ل ــًا اإ ــة ، الفت ــزاة والمرتزق ــل للغ ــات تنكي ــاك عملي ــ�ي وهن طــول الســاحل الغرب

وزمــام المبــادرة بيــد الجيــش واللجــان الشــعبية.
ــدة علــى شــريط ســاحلي مطــل علــى ســاحل البحــر الأحمــر، وهــو الأطــول فــي االيمــن  نبــاء –: تمتــد الحدي ــة مهــر للأ  وكال
ــش  ــا حني ــتراتيجي، بينه ــق اس ــة ذات عم ــزر يمني ــى ج ل ــر الأول اإ ــد المم ــذي يع ــاء، وال ــر مين ــي �أكب ــم(، وتضــم اثن )329 ك
لــى العاصمــة صنعــاء ، ومنــذ �أكثــر مــن شــهر �أعلنــت مصــادر فــي  الكبــرى والصغــرى، وتعــد البــاب الأهــم، جغرافيــًا، للوصــول اإ
نــه مــن المتوقــع �أن يتــم السســيطرة عليهــا بطريقــة خاطفــة  التحالــف العربــ�ي المزعــوم بــدء عمليــة اقتحــام مدينــة الحديــدة زاعمــًة اإ
ال �أن شــعب اليمــن  ــا مــن �أكثــر مــن محــور وبغطــاء جــوي وبحــري مكثــف. اإ ــتعداد للهجــوم عليه ــم االسس وســريعة، حيــث ت
عــداء، تحصــد المقاومــة كل يــوم عشــرات  ــى مقبــرة للأ ل ــم ولــن يرضــخ لهــذا العــدوان، وحــول بمقاومتــه �أرضــه اإ الســعيدة ل

القتلــى مــن مرتزقــة الســعودية واالمــارات.
نبــاء، حــوارًا مــع عضــو المكتــب السسياســي لحركــة �أنصــار  لقــاء الضــوء علــى مــا يجــري فــي الحديــدة �أجــرت وكالــة مهــر للأ الإ

اللــه »علــي القحــوم« .
وجاء نص الحوار كالتالي:

ماهي االوضاع الميدانية في الساحل الغرب�ي و الحديدة في اليمن. هل تمكن السعوديون من دخول الحديدة كما يزعمون؟
ــة  ــل للغــزاة والمرتزق ــات تنكي ــاك عملي ــ�ي وهن ــى طــول الســاحل الغرب ــت المعــارك محتدمــة عل ــي الســاحل الزال االوضــاع ف
وقتــل الكثيــر منهــم وجــرح اخريــن وتدميــر عــدد كبيــر مــن الآليــات و�أصبــح العــدو بفضــل اللــه بيــن كماشســتين وزمــام المبــادرة 
بيــد الجيــش واللجــان الشــعبية وابنــاء تهامــة الشــرفاء وابنــاء القبائــل الذيــن توافــدوا مــن كل المحافظــات لمرادفــة ابنــاء تهامــة 

والجيــش واللجــان الشــعبية .
ــيطرة ال علــى المطــار  ــه اي سس العــدو فشــل فــي معركــة الحديــدة وهــو يبحــث عــن نصــرا اعالميــا ال اقــل وال اكثــر وليــس ل

ــره . ــى غي وال عل

كيف ترون االنجازات التي حققها الجيش و اللجان الشعبية ضد العدوان السعودي و االإماراتي خاصة في الحديدة؟
ــ�ي كبيــرة جعلــت مــن العــدو يعتــرف بصعوبــة المعركــة  االنجــازات التــي حققهــا الجيــش واللجــان الشــعبية فــي الســاحل الغرب
ويخســر خســائر كبيــرة حيــث تــم تدميــر عــدد كبيــر مــن االليــات وقتــل وجــرح اعــداد كبيــرة مــن عناصــر االجــرام المســماة 
قاعــدة وداعــش ومرتزقــة الجنجويــد وغيرهــم ممــن جمعهــم المحتــل االماراتــي والســعودي فــي معركــة الســاحل ولهــذا العــدو 

يكابــر وال يريــد ان يعتــرف ابلهزيمــة والخســائر التــي منــي بهــا وهــذا مــا جعلتــه ان ينســحب ويتراجــع .

آاثر خطوات اسماعيل ولد الشسيخ؟ ما ر�أيكم بمارثين غريفيتس في اليمن؟ هل هو منحاز في مهمته في اليمن �أم �أنه يتقصى �
ــا هــو واضــح  ــو ال يتحــرك كم ــي التعاطــي والتحــرك فه ــبقه ف ــذي سس ــج لل ــج نفــس النه ــم المتحــدة ينه ــد لالم المبعــوث الجدي
ــا  ــوم بواجبه ــدة ال تق ــم المتح ــى ان االم ــود ال ــذا يع ــل وه ــة للح ــى طــرح رؤي ــة تســعى ال ــة اممي ــل منظم ــي يمث ــيط دول لوسس
ابلشــكل المطلــوب سســيما مــع القضــااي االنســانية والمجــازر التــي ترتكبهــا دول العــدوان كل يــوم فــي اليمن بحــق الشــعب اليمني طبعا 
مــن المعــروف ان االمــم المتحــدة اليمكــن لهــا ان تخــرج مــن االطــر االمريكيــة سســيما وان االمريــكان ر�أس حربــة فــي هــذا العــدوان 
ولهــذا اليمكــن لالمــم المتحــدة ان تديــن جرائــم امريــكا فــي اليمــن وادواتهــا القــذرة مــن النظــام االماراتــي والســعودي ./انتهــ�ى/

آابداين  رامين حسين �

سياسي ايراين ينتقد دعوة 
االصالحيني للتفاوض املباشر 

مع امريكا
انتقــد االميــن العــام لحــزب المؤتلفــة االســالمي »محمــد نبــ�ي حبيبــ�ي« المحســوب علــى 
التيــار المحافــظ، دعــوة عــدد مــن الناشــطين االصالحييــن االيرانييــن للتفــاوض المباشــر 

مــع الــوالايت المتحــدة، واعتبرهــا دعــوة للفســاد.
ــالمي  ــة االس ــزب المؤتلف ــة لح ــات العام ــن العالق ــال ع ــاء نق نب ــر للأ ــة مه ــادت وكال واف
ــة التــي بعثهــا ادعيــاء االصــالح، وقــال: ان  ــ�ي اعــرب عــن �أســفه للرســالة المذل ان حبيب
بعــض هــؤالء ذهبــوا اثنــاء فتنــة عــام 2009 )اعمــال الشــغب التــي اعقبــت االنتخــاابت 
ــ�ي وطالبــوا بتشــديد العقــوابت  ــية( الــى الكونغــرس االميركــي والبرلمــان االوروب الرئاسس

ــذاك.   آن ــة � ــة القانوني ــران لالطاحــة ابلحكوم ــى اي عل
واضــاف: اليــوم وبعــد التجربــة المريــرة لالتفــاق النــووي ونقــض امريــكا للعهــود، مــازال 
هــؤالء يصــرون علــى التفــاوض مــع حــكام البيــت االبيــض الخونــة، وتلبيــة مطالبهــم 
ــن  ــى يقي ــد عل ــة، وكل انســان منصــف ومحاي ــران الدفاعي ــدرة اي الالمشــروعة حــول ق
مــن ان هــؤالء يمثلــون المصالــح االمريكيــة فــي ايــران وليــس لديهــم صلــة الــى المصالــح 

ــة. الوطني
واتبــع االميــن العــام لحــزب المؤتلفــة االســالمي قائــال: قبــل فتــرة ادعــى ترامــب ان ايــران 
ــالة  ــذه الرس ــي ه ــازالت، وكان يعن ــن التن ــد م ــم مزي ــل تقدي ــن اج ــا م ــتتفاوض قريب س

ــكا بصــدد اعدادهــا. ــة التــي كان عمــالء امري المهين
ووصــف حبيبــ�ي معظــم الموقعيــن علــى الرســالة ابنهــم حفنــة مــن المفلســين السسياسســيين 
ــا  ــم يفكــروا مطلق ــن، ل ــيوعيين وبهائيي ــي 1999 و2009 وشس ــي عام ــة ف ــري الفتن ومثي

ــي طيلــة العقــود االربعــة الماضيــة. بمصالــح الشــعب االيران
واعتبــر االميــن العــام لحــزب المؤتلفــة االســالمي الموقعيــن علــى الرســالة ابنهــم ادعيــاء 
االصــالح، وقــال: ان هــذه الرســالة هــو نــوع مــن الدعــوة للفســاد والوقــوع فــي مواجهــة 
مصالــح الشــعب، وبطبيعــة الحــال فاننــا نميــز بيــن هــؤالء االفــراد الجهلــة ابئعــو الوطــن 
وبيــن االصالحييــن الحقيقييــن، ونطلــب مــن االصالحييــن الحقيقييــن عــدم التــزام 

ــي. ــف الخيان ــذا الموق ــال ه الصمــت حي
ــة الخائنــة، ويؤكــد ان  ومضــى قائــال: ان حــزب المؤتلفــة االســالمي يديــن هــذه المحاول
التجربــة التاريخيــة لالتفــاق النــووي لــن تمحــى مــن الذاكــرة التاريخيــة للشــعب، فالعــدو 
ليــس لديــه اي كالم فــي المفاوضــات ابسســتثناء نقــض العهــود واالتفاقيــات، حتــى لــو كان 
هــذا االتفــاق دوليــا ومتعــددا ومؤيــدا مــن قبــل مجلــس االمــن الدولــي، ففــي مثــل هــذه 
ــك هــو مجنــون حســب  ــم الجــدوى، وان مــن يدعــو لذل ــان التفــاوض مــع العــدو عدي ف

تعبيــر رئيــس الجمهوريــة.

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ
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�أكــد االعالمــي اليمنــي »حميــد رزق« ، �أن الــدول االوروبيــة التــي 
تدعــي الســالم مــن امريــكا وفرنســا وغيرهــم جميعهــم متورطــون 
ــق  ــرًة او تطل ــتطيعان ان تحــركا طائ ــارات والســعودية ال تسس وان االم
مدرعــًة او رصاصــًة واحــدًة دون �أن يكــون هنــاك ضــوء اخضــر ، مــن 

الــوالايت المتحــدة الأمريكيــة.
تقــع مدينــة الُحَديـْـَدة علــى ســاحل البحــر الأحمــر، وتبعــد عــن العاصمــة 
لــى حوالــي 226 كيلــو متــرًا. وهــي مركــز  صنعــاء بمســافة تصــل اإ
محافظــة الحديــدة وتعــد حاليــا الشــراين االخيــر المتبقــي لليمنييــن التــي 
ــار  ــاق الحص ــل اطب ــن اج ــه، م ــًا من ــهلة ظن ــة س ــدوان لقم ــا الع اتخذه
اكثــر علــى اليمينييــن وتجويعهــم وبذلــك ال يجــدوا امامهــم غيــر التســليم 
ــارات والســعودية  ــل ابالم ــدو المتمث ــه الع ــوا الي ــا يصب واالستســالم لم

ــن. ــي اليم ــة ف ــة امريكي ــدات اوروبي ــذات اجن منف
نبــاء،  لقــاء الضــوء علــى مــا يجــري فــي الحديــدة �أجــرت وكالــة مهــر للأ الإ

حــوارًا مــع االعالمــي اليمنــي »حميــد رزق«.
وجاء نص الحوار كالتالي:

س: ما هي �آخر التطورات في اليمن؟
الحــرب مسســتمرة فــي مختلــف الجبهــات هنــاك تصعيــد فــي جبهــة 
ــف  ــوات التحال ــل ق ــة مــن قب ــاك محاول ــار ان هن الســاحل واخــر االخب
كــي تعــوض عــن خســارتها لذلــك اختلقــت حكايــة المطــار والسســيطرة 
ــع  ــت م ــدة  وتعال ــار الحدي ــاه مط ــر ابتج ــف كبي ــاك زح ــه وكان هن علي
هذيــن الزحفيــن وقــد تكبــد العــدو خســارة كبيــرة فــي االرواح والعتــاد 
ــل ابطــال الجيــش واللجــان الشــعبية  ــع محاصــرة مــن قب ــاك مجامي وهن
ــت نحــو الشــريط  ــي تقدم ــوات الت ــال االراتل الق ــوا اوص ــن قطع الذي
الســاحل مــن ثــالث مناطــق حيــث تــم تقطيــع اوصــال االعــداء فــي هــذه 
ــات  ــات والي ــى ومدرع ــن القتل ــرة م ــداد كبي ــاك اع ــالث وهن ــاط الث النق
ــع الموجــودة  للعــدو وطبعــا يحــاول العــدو طبــق الحصــار علــى المجامي
هنــاك ولكــن فشــل. هنــاك مناشــدات مــن ابنــاء المنطقــة الجنوبيــة  
آمــن الن اغلــب النــاس  للســماح للمحاصريــن للخــروج الــى مــكان �

ــة. ــات الجنوبي ــاء المحافظ ــن ابن المحاصــرة م
كمــا ان وهنــاك اعترافــا اماراتيــا ســعوداي فــي الفشــل وخاصــة بعــد مــا 
اعلنــوا اكثــر مــن مــرة اعالميــا السســيطرة علــى المطار وكانــوا يريــدوا ان 
يســمعوا انتصــارا اعالميــًا يعــوض عــن الفشــل الميدانــي ولكــن االخبــار 
فضحتهــم مــن الميــدان ومنــذ يوميــن اعلنــت االمــارات ان لديهــا قــوات 
ــيطرة وارســال  اضافيــة للدخــول فــي المعركــة. وكل مــا يــروج مــن سس
قــوات جديــدة  فقــط مــن اجــل مســاندة ورفــع معنــوايت مــا تبقــى 
ــر  ــى صنعــاء فــي زايرة غي ــدان. وان وصــول المبعــوث ال ــي المي ــم ف منه
مجدولــة هــو انعــكاس لالحبــاط الــدي يعيشــه العــدو وان كان يحــاول 
ــاء اال  ــار والمين ــدة والمط ــلموا الحدي ــل س ــة مث ــدات مبطن ــوم بتهدي يق
فــان التحالــف لــن يتراجــع كل هــذه رســائل ال تطــرب الجانــب اليمنــي 

الــذي عــزم علــى مواجهــة الغــزاة والمحتليــن.

لى تصعيد العدوان في الحديدة؟ س: وما هي االسسباب التي ادت اإ
ــدوان  ــوام ودول الع ــة اع ــدى ثالث ــى م ــو الفشــل عل ــباب اواًل ه االسس
تريــد ان تحــدد مــن الــذي يكــون عالمــة فارقــة لتغطــي علــى حالــة 
الفشــل والمراوغــة التــي يعيشــها العــدوان منــذ سســنوات وكانــوا يــرون 
يسســتطيعوا ابسســتخدام  التــي  الســهلة  المحافظــة  الحديــدة هــي  ان 
البــوارج والطائــرات والمدرعــات الحديثــة ان يتحركــوا ويتقدمــوا 
ــال ووعــورة  ــا جب ــة ســاحلية ال يوجــد فيه ــا منطق ــى اســاس انه ــا عل فيه

ومــكان ال يســاعد الجيــش والجــان الشــعبية علــى الصمــود والمواجهــة 
هــذا مــن انحيــة الميــدان ولكــن الحديــدة مدينــة مهمــة وهــي الشــراين 
االخيــر المتبقــي للشــعب اليمنــي ويــراد مــن السســيطرة عليهــا لمزيــد مــن 

ــم. ــالم عليه ــرض االستس ــم لف ــار وتجويعه الحص

 س: كيــف توصــف انعكاســات تصعيــد العــدوان فــي اليمــن علــى الوضــع 
االإنســاني؟

ــة  ــد شــهور طويل ــن من ــي اليم ــًا هــو ســيء ف الوضــع االنســاني عموم
ولكــن االن ابسســتهداف الحديــدة فــ�أن الوضــع االنســاني ســيزداد 
ســوءًا. ويركــز  العــدو علــى اسســتخدم القضــااي االنســانية اكثــر 
لكــي يصــل الــى اهدافــه العســكرية التــي تفيــد فــي تحقيقهــا فــي 
الحــرب المباشــرة والمعــارك لذلــك التركيــز علــى الحديــدة مــن 
اجــل توظيــف الورقــة االنســانية للضغــط علــى الشــعب اليمنــي 
حتــى ينجبــر علــى االستســالم وهــذا مــا يعيــه اليمينــون جيــدًا. 
ســيتحمل  ذلــك  عــن  تداعيــات  مــن  مــا سيســفر  ابلنسســبة  امــا 
مســؤوليتها العــدوان ومــا يســمى ابلمجتمــع الدولــي الــذي يدفــع 
ابسســتهداف  االخضــر  الضــوء  يعطيهــا  و  واالمــارات  ابلســعودية 
لــن  اليمنيــون  المعــاانت  كانــت  مهمــا  طبعــًا  ومينائهــا.  الحديــدة 
ــروط  ــلموا بش ــن يس ــوا ول ــن يرضخ ــالق ول ــى االط ــلموا عل يستس
ــدروع  ــى الرغــم ان ال ــدة عل ــي الحدي ــة ف العــدو. واالوضــاع الميداني
ــدد  ــق العســكري يح ــدو وان المنط ــح الع ــي صال ــي ف العســكرية ه
اهدافــه خــالل ثالثــة اايم فــي الحديــدة ويسســتولي عليهــا الن مــا 
ــرواح فــي شــريط  ــك العــدو ي حصــل ليــس ابلهيــن او العــادي ولذل
ــالم يحــاول  ــي االع ــتنزفة وان كان ف ــه محاصــرة مسس ســاحلي وقوات

التغطيــة واظهــار هيمنــة ال وجــود لهــا فــي الميــدان.

س: مــا هــي اجــراءات الــدول االوروبيــة ومجلــس االمــن وحلولهــا 
لتقليــل تبعــات الهجــوم الســعودي االماراتــي؟

هــم يمارســون عمليــة نفــاق مفتوحــة مثــل اصدراهــم بعــض النــداءات 
التــي يتمنــوا فيهــا علــى ان ال تهاجــم االمــارات والســعودية مطــار 
الحديــدة  واذ تتكشــف الحقائــق هــم يشــاركون فــي المعركــة. كمــا 

اعترفــت فرنســا انهــا مشــاركة مــن خــالل قواتهــا علــى االرض وتســاند 
دول التحالــف فــي العــدوان علــى الحديــدة. الــدول االوروبيــة التــي 
تدعــي الســالم مــن امريــكا وفرنســا وغيرهــم جميعهــم متورطــون وان 
االمــارات الســعودية ال تسســتطيعان ان تحــركا طائــرة او تطلــق مدرعــة 
او رصاصــة واحــدة دون ان يكــون هنــاك ضــوء اخضر.بــل هــااتن 
الدولتــان همــا اداة لتنفيــذ �أي اوامــر واجنــدات امريكيــة اســرائيلية 

ــنوات. ــالث سس ــذ ث ــا من ــوم وانم ــن الي ــس م بشــكل واضــح ولي

س: ما هي اخر التطورات بشان الزورق الفرنسي الموقوف؟
الــزورق الفرنســي تــم ايقافــه فــي نهايــة شــهر رمضــان حيــث كان علــى 
متنــه بحــار فرنســي يدعــي انــه اضــل الطريــق والقــارب موجــود لــدى 
الجهــات المعنيــة فــي اليمــن وفرنســا تحــاول ان تصــوغ االمــر علــى انــه 
مواطــن يهــوى الســفر والتنقــل فــي البحــار وسســتصدر الجهــات المعنيــة  

بيــاان حــول التحقيــق معــه فــي هــذا الموضــوع.

س: ما موقف انصار الله والحوثيين من هذه المعركة؟
ــدة  ــه والحدي ــي ب�أكمل ــي الشــعب اليمن ــا ه المســ�ألة ليســت انصــار وانم
ليــس كمــا يصورهــا العــدو فــي اعالمــه هنــاك هالــة كبيــرة جــدًا 
ــي  ــرى ف ــا ج ــبه م ــدة يشس ــي الحدي ــدث ف ــا يح ــور ان م ــالم يص واالع
ــن  ــى اليم ــدوان عل ــا الع ــلموا بينم ــلموا ويستس ــب ان يس ــراق ويج الع
عمــره ثــالث سســنوات والحديــث عــن الحديــدة بــد�أ قبــل شــهر رمضــان 
والزالــوا حتــى االن يراوحــوا فــي مكانهــم االول والشــعب اليمنــي 

سســيحول الحديــدة الــى مســتنقع للعــدو.
الحوثيــون هــم مــن الشــعب اليمنــي وهــم موجــودون فــي المواجهــة 
تســليم  علــى  موافقــة  هنــاك  ان  لــه  يــروج  مــا  وليــس صحيحــًا 
ــي  ــي وموجــودون ف ــن الشــعب اليمن ــزء م ــون ج ــدة والحوثي الحدي
كل ســاحة وجبهــة ويتربصــون للعــدو ويلقنونــه دروســًا قاسســية 
وال يمكــن التســليم بشــروط العــدو ال مــن قبــل انصــار اللــه او 
ــا  ــدو م ــول بشــروط الع ــتعداد للقب ــاك اسس ــو كان هن ــم ول ــن غيره م
ــن  ــة ول ــات الغالي ــوا التضحي ــنوات وقدم ــالث سس ــوه خــالل ث واجه

يســاوم احــد فــي الحديــدة او غيرهــا.

حملل ميين: السعودية واالمارات صبية لدى أمريكا وإسرائيل لتنفيذ اجنداهتما

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ
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اعتبــر المتحــدث الأسســبق ابســم وزارة الخارجيــة الفرنسســية »مــارك 
ذا تمكنــوا مــن حمايتهــا مــن العقــوابت  يــران اإ فينــو«، بــ�أن شــركاء اإ
الُمِشــلَّة ، ســتتحقق عمليــة الحفــاظ علــى خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 

)االتفــاق النــووي( التــي مــن شــ�أنها الحــؤول دون تدهــور االوضــاع.
يعتبــر  قــرار الرئيــس الأمريكــي دوانلــد ترامــب ابالنســحاب مــن االتفــاق 
ــن �أعضــاء  ــم م ــاء بدع ــذي ج ــي وال ــون الدول ــًا للقان ــًا واضح ــووي خرق الن
ــرائيلي  ــ�ي االإس ــرس، واللوب ــي الكونج ــن ف ــوري المتطرفي ــزب الجمه الح
وبعــض الــدول العربيــة، وخاصــة الســعودية ، للخــروج مــن االتفــاق 
ــميًا  ــرف رس ــذي يع ــران ، وال ي ــع اإ ــرم م ــراف المب ــدد الأط ــووي المتع الن

تحــت عنــوان »خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة«.
ويــدل هــذا الأمــر علــى �أن الــوالايت المتحــدة تســعى وراء �أهــداف �أخــرى 
بــداًل مــن دعــم المجتمــع الدولــي فــي مــا يســمى بمكافحــة انتشــار الأســلحة 
ــو�أ  ــماه »�أس ــا �أس ــب �أدان م ــد ترام ــي دوانل ــس الأميرك ــة. وان الرئي النووي
صفقــة« ، وســحب فــي النهايــة الــوالايت المتحــدة مــن االتفــاق ، علــى 
الرغــم مــن معارضــة الموقعيــن الآخريــن والشــركاء الدولييــن ومستشــاريه 

ــك. لذل
وعلــى هــذا الخــط ، �أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي خــالل الأايم الماضية 
عــن الجولــة الثانيــة مــن العقــوابت الأميركيــة الجديــدة التــي سســتدخل حيــز 
ــتهداف  ــى اسس ل ــوابت اإ ــدف العق ــام . وته ــذا الع ــن ه ــر م ــي نوفمب ــذ ف التنفي
يرانيــة. وتحــاول حكومــة الــوالايت المتحــدة فــي �أقــرب  صــادرات النفــط االإ
ــن  ــة م ــا النفطي ــض وارداته ــدول بخف ــن ال ــد م ــاع المزي قن ــن اإ ــت ممك وق

يــران مــن �أجــل تقليــل عائداتهــا. اإ
نبــاء حــورًا مــع »مــارك فينــو«  فــي هــذا السســياق ، �أجــرت وكالــة مهــر للأ
، الدبلوماســي الفرنســي والباحــث فــي مجــال االإرهــاب ، وقضــااي الشــرق 
الأوســط ، ومكافحــة انتشــار الأســلحة النوويــة ، والأمــن الأوروبــ�ي ، 

ــي. وحقــوق االإنســان ، وجــاء الحــوار كالتال

ــن تكــون  ــران ل ي ــدة ضــد اإ ــة الجدي ــوابت الأمريكي ــد البعــض �أن العق *يعتق

ــل  ــوابت قب ــرار العق ــى غ ــي ، عل ــاع عالم جم ــود اإ ــدم وج ــة بســبب ع فاعل
ــك؟ ــو ر�أي ــا ه ــووي،  م ــاق الن ــى االتف ــع عل التوقي

آليــات قانونيــة قويــة لفــرض عقــوابت ليــس علــى  --لــدى الــوالايت المتحــدة �
الــدول فقــط )الحكومــات والأفــراد والشــركات فــي تلــك الــدول( ولكــن 
ــات  ــم عالق ــن تربطه ــراد( الذي ــخاص )الشــركات �أو الأف ــى الأش ــا عل �أيًض
ــوابت  ــمى العق ــا يس ــر )م ــوابت والحظ ــة للعق ــدول الخاضع ــع ال ــة م تجاري

ــة(. الثانوي
ــوالايت المتحــدة  ــي ال ــح ف ــة مصال ــدى الشــركات الأوروبي ــت ل ذا كان اإ
)�أســواق ، حملــة �أســهم ، اســتثمارات ، شــركات اتبعــة ، تجــارة 
زاء  نهــا ســوف تتضــرر كثيــرًا اإ آخــره( ، فاإ لــى � ابلــدوالر الأمريكــي ، واإ
الحظــر والعقــوابت الثانويــة والغرامــات الباهظــة تفرضهــا المحاكــم 

مريكيــة. الأ
ــى هــذه الشــركات  لذلــك ، فــاإن ت�أثيــر العقــوابت الأمريكيــة الثانويــة عل
ذا لــم تكــن لــدى الشــركات  سســيكون شــكاًل مــن �أشــكال الــردع الحقيقــي. اإ
نهــا  يــران ، فاإ مثــل هــذه العالقــات �أو لديهــا مصالــح تجاريــة �أكثــر مــع اإ

ــة. ــة الأمريكي ــوابت الثانوي ــااًن ضــد العق ــر �أم ــتكون �أكث سس
علــى �أي حــال ، فــاإن الشــركات الروسســية �أو الصينيــة التــي لديهــا عالقــات 
ــتثنائية عنــد  �أقــل مــع الــوالايت المتحــدة وسســيحظون بفوائــد وميــزات اسس

هــذه الحالــة.

ــوالايت  ــادي لل ــحاب الأح ــد االنس ــا عن ــم فرضه ــوابت ت ــٌح ان العق *صحي
المتحــدة مــن االتفــاق النــووي ، ويمكــن للــوالايت المتحــدة فــرض 
رادتهــا علــى دول �أخــرى مــن خــالل فــرض عقــوابت علــى شــركاتها مثــل  اإ
يرانيــة ،  جبارهــا علــى التخلــي عــن الســوق االإ الشــركات الأوروبيــة واإ
ــتطيع �أن يحقــق �أهــداف  ــاق النــووي اليسس هــل هــذا الأمــر يعنــي ان االتف

طهــران المطلوبــة؟
التــي  --يعتمــد هــذا الأمــر بشــكل كبيــر علــى الشــركات الأوروبيــة 
يرانيــة وكيــف سســتحميها قوانيــن االتحــاد  لــى الســوق االإ ستسســتقطب اإ

الأمريكيــة. الثانويــة  العقــوابت  مــن  الأوروبــ�ي 

* �أعلنــت الــوالايت المتحــدة �أن علــى الــدول الأخــرى قطــع وارداتهــا 
ذا �أخفقــت  يــران بحلــول شــهر نوفمبــر للعــام الحالــي ، بر�أيــك اإ النفطيــة مــن اإ

ــووي؟ ــاق الن ــن االتف ــل سستنســحب م ــا ، فه ــر نفطه ــي تصدي ــران ف ي اإ
يــران اســتراتيجية  لــى اإ --بطبيعــة الحــال ، تعتبــر صــادرات النفــط ابلنسســبة اإ
يــرادات الحكومــة ت�أتــي مــن مبيعــات النفــط. ومــع ذلــك ، كمــا  لأن معظــم اإ
كان مــن قبــل االتفــاق النــووي ، لمــا فرضــت كل مــن الــوالايت المتحــدة 
ــه  ن ــران ، فاإ ي ــى اإ ــب عل ــة الجان ــة �أحادي ــوابت نفطي ــ�ي عق واالتحــاد الأوروب
ــل  ــرى ، مث ــدول الأخ ــن ال ــد م ــى العدي ل ــط اإ ــر النف ــران تصدي ي ــن الإ يمك

ــد. ــن والهن الصي

*مــا هــو توقعــك حــول خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة بعــد التطــورات 
الأخيــرة التــي شــهدها االتفــاق ؟

--مــن الصعــب التنبــؤ بمــا سســيحدث ، نحــن فــي مرحلــة وقتيــة تتميــز 
بتهديــد حــرب تجاريــة بيــن الــوالايت المتحــدة واالتحــاد الأوروبــ�ي 
ســرائيل فــي  يــران واإ لــى زايدة التوتــرات العســكرية بيــن اإ ابالإضافــة اإ

ســوراي.
ــق  ــا يتعل ــتقرار ، وفيم ــات واسس ــل ثب ــيط وعام ــا كوسس ــيا حالًي ــل روسس تعم
لــى  ابلعقــوابت الأمريكيــة ، فــاإن رئيــس االإدارة ليــس حــًرا تماًمــا ويحتــاج اإ

ــذي قــد ال يكــون مضمــواًن ومؤكــدًا. تصويــت الكونغــرس ال
ويعــارض الجيــش الأمريكــي كذلــك القيــام بــ�أي عمــل عســكري ضــد 
يــران مــن العقــوابت الُمِشــلَّة  يــران مــن حمايــة اإ ذا تمكــن شــركاء اإ يــران. اإ اإ
مكانهــا الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي  )crippling sanctions(، فباإ
ذا واصلت  لــى الحيلولــة دون تدهــور االوضــاع. بطبيعــة الحــال ، اإ وتــؤدي اإ
طهــران سسياسســتها الهادئــة ولــم تدخــل فــي فــخ الحــرب وتفاقــم الأوضــاع ، 
ــن -  ــن الأمريكيي ــر المتطرفي ــى تبري ــن عل يرانيي ــا ستســاعد الشــركاء االإ نه فاإ

ــ�ى/ يران./انته ــي اإ ــر النظــام ف ــتهدفون تغيي ــن يسس ــك الذي �أولئ

مسؤول فرنسي: على الدول األوروبية تقدمي ضمان أبهنم ابقون يف االتفاق النووي

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ
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ــي  ــام الحــزب القوم ــن ع ــة و�أمي ــاذ اليمني ــة االنق ــي حكوم ــة ف ــر الدول ــد وزي �أك
االجتماعــي ، �أن الأمــم المتحــدة تلعــب دورا فــي اإطالــة �أمــد الحــرب فــي اليمــن 
مــن خــالل عــدم اسســتجابتها لمطالــب الشــعب اليمنــي الصامــد ضــد العــدوان 
للعــام الرابــع وتغاضيهــا عــن جرائمــه بحــق اليمنييــن طيلــة فتــرة الحــرب 

والحصــار.
ــة  ــن العاصم ــد ع ــر، وتبع ــى ســاحل البحــر الأحم ــع عل ــَدة تق ــة الُحَديْ مدين
لــى حوالــي 226 كيلــو متــرًا. وهــي مركــز محافظــة  صنعــاء بمســافة تصــل اإ
الحديــدة وتعــد حاليــا الشــراين االخيــر المتبقــي لليمنييــن التــي اتخذهــا 
ــى  ــر عل ــار اكث ــاق الحص ــل اطب ــن اج ــه، م ــًا من ــهلة ظن ــة س ــدوان لقم الع
اليمينييــن وتجويعهــم وبذلــك ال يجــدوا امامهــم غيــر التســليم واالستســالم 
ــدات  ــذات اجن ــارات والســعودية منف ــل ابالم ــدو المتمث ــه الع ــوا الي ــا يصب لم

ــن. ــي اليم ــة ف ــة امريكي اوروبي
ــاء،  نب ــة مهــر للأ ــدة �أجــرت وكال ــاء الضــوء علــى مــا يجــري فــي الحدي لق الإ
اليمنيــة و�أميــن عــام  حــوارًا مــع وزيــر الدولــة فــي حكومــة االنقــاذ 
الحــزب القومــي االجتماعــي وعضــو القيــادة العليــا الحــزاب التحالــف 

البكيــر«. الوطني«عبدالعزيــز 
وجاء نص الحوار كالتالي:

ــي  ــى الوحــدة ف ل ــس الحاجــة اإ ــو ب�أم ــي ه ــاإن الشــعب اليمن ــون ف ــا تعرف كم
هــذه الظــروف الصعبــة و لكــن الســعودية تحــاول بــث الفرقــة بيــن 

التيــارات و الأحــزاب اليمنيــة. مــا ر�أيكــم فــي هــذا الأمــر؟
فــي البدايــة نقــول لــدول العــدوان )لــن تدخلــوا الحديــدة حتــى يلــج 
الجمــل فــي ســم الخيــاط( ، ونقــول هــذا رغــم المعــاانة والآالم التــي تعصــر 
الشــعب ورغــم ضــروف العــوز والفقــر والجــوع والحاجــة التــي يعانــي 
ــزو  ــل الغ ــي ظ ــع ف ــه الراب ــش عام ــذي يعي ــي ال ــا الشــعب اليمن آاثره ــن � م
ــداف  ــه ليفضــح �أه ــم معاانت ــا رغ ــد �أمامه ــذي صم ــار ال ــدوان والحص والع
قليميــة والأهــداف التوســعية  دول العــدوان ومخططاتهــا و�أطماعهــا االإ
ــا ال نظــن �أن تصــل  ــالدان، وكن ــي ب ــة ف ــة والبريطاني ــتعمارية الأمريكي االسس
ليــه وغيــر ايئســين  لــى مــا وصلــت اإ الأمــور والفرقــة بيــن الساســة اليمنييــن اإ
ــا  ــية رشــدها و�أن يعيده ــوى السسياسس ــك الق ــه تل ــ�أن يفق ــه ب ــة الل ــن رحم م
ــدوان  ــنوات الع ــا جــرى خــالل سس ــم م ــا وتقي ــا لتراجــع مواقفه ــى صوابه ل اإ
ــي طحنــت الشــعب طحــن الرحــى  ــب والمحــن الت ــن المصائ والحــرب م
ــى  ــى االنتصــار عل ل ــا تذهــب اإ ــي جعلته ــا الت ــا وحججه ــن دوافعه لترجــع ع
خصومهــا السسياسســية لتنتصــر لذاتهــا وتنظيماتهــا فارتمــت فــي �أحضــان 
ــار  ــاء واالنتص ــك االرتم ــج ذل ــب نتائ ــم تحس ــا ول ــة بخصومه ــا نكاي �أعدائه
ــل �أن  ــا نؤم ــر، وكن ــدة ســبتمبر و�أكتوب ــه الخال ــن وثورت ــالدان اليم ــداء ب ب�أع
ــن  ــالت م ــب والوي ــن المصائ ــت م ــا حل ــا م ــوى و�أن تفوقه ــك الق ــق تل تفي
ــد  ــا يزي ــالل م ــن خ ــجر م ــر والش ــتهدفت الحج ــي اسس ــل الت ــل القت عوام
عــن مائتــي �ألــف طلعــة جويــة عســكرية وقصــف البــوارج الحربيــة وقتــل 
للمدنييــن واحتــالل لبعــض المحافظــات الجنوبيــة والجــزر والممــرات 
قليميــة الدوليــة، فمهمــا تكــن �أو �أاي كانــت الخالفــات واالختالفــات  االإ
السسياسســية والعســكرية والفكريــة والمذهبيــة لــن تكــون كافيــة لتحــل 
ــن ان  ــات كيمنيي ــا �أي خالف ــض �أو تجعلن ــم ببع ــون بعضه ــا يفعل ــن م لليمنيي
ــا  ــا وتراثن نســانيتنا واتريخن ــا واإ ــا وعروبتن ــط بيمنيتن ــى حــد التفري ل نصــل اإ
ــا العريقــة والأصيلــة و�أن نكــون بوعــي �أو بــدون وعــي  و �أســالفنا و�أعرافن
عنــد الحماقــات وحالــة الضعــف وعــدم القــدرة علــى التعامــل بشــرف 
ــالده  ــب ب ــالده وتخري ــر ضــد ب ــع الخصــوم، لنتصــرف تصــرف المنتح م
ونســف بيوتــه وتدميــر حضارتــه وت�أريخــه ووجــوده وقتــل �أبنائــه وترويــع 
ابحــة كرامــة ومحــارم بعضنــا البعــض وتفســير كل تلــك التصرفات  نســائه واإ

ــي  ــية الت ــواء السسياسس ــل حســب الأه ــا يجــري ويعتم ــع م ــاء وواق والأخط
ــن  ــي الدي ــوة ف ــم الأخ ــار لقي ــى الخصــوم دون �أي اعتب ــا االنتصــار عل غايته

واالنســانية والمواطنــة المتســاوية للجميــع.
ننــا ندعــوا المتحالفيــن مــع دول العــدوان الطامعــة فــي التوســع فــي  اإ
ــا  ــا ووحدتن ــة لأمنن ــعبنا والمحارب ــاء ش ــى �أبن ــدة عل ــا والحاق ــالدان و�أرضن ب
واسســتقراران والمعارضــة لبنــاء دولــة يمنيــة وقيــام نظــام يمنــي مسســتقر مــن 
ــدور  ــن ي ــا وم ــن معه ــالدان وم ــى ب ــدوان والحصــار عل ــود الحــرب والع تق
فــي فلكهــا مــن حــكام دول الجامعــة العربيــة المرتهنيــن للنظــام العالمــي 
لــى ضــرب التضامــن العربــ�ي والتضامــن القومــي العربــ�ي  الجديــد الســاعي اإ
ومنهــا وحــدة اليمــن و�أمنــه وســالمته واسســتقراره، فاليمــن كلهــا واليمنييــن 
ــن وســالمتهم جــزء  ــتهدفين و�أمــن اليمــن واحــد وامــن اليمنيي ــا مسس جميع
ال اليمنييــن �أنفســهم  واحــد ال يتجــز�أ و�أي حــل للقضــااي الخالفيــة لــن يحلهــا اإ
ــك  ــى ذل ــة عل ــا و�أي مراههن ــي مطلق ــي والدول ــارج االقليم ــا الخ ــن يحله فل
فهــ�ي كالدروشــة التــي تؤمــن ابلشــعوذة.. �أقــول هــذا فــي وقــت نحــن 
ــية  ــة السسياسس ــع االإرادة اليمني ــه �أن تجتم ــا تكــون في ــي �أحــوج م ــن ف اليمنيي
ــد يرضــي  ــدف واح ــد وه ــف واح ــى موق ــة عل ــة والخارجي ــة الداخلي الحي
ــيادته  ــه وسس ــظ وحــدة �أراضي ــح شــعبنا ويحف ــه ورســوله ويخــدم مصال الل
واسســتقالله ويصــون كرامــة اليمنييــن ويصــون دمائهــم و�أعراضهــم مــن 
ــى  ــق عل ــدة مــن الصــدق والتواف ــح صفحــة جدي ــع فت ــد�أ الجمي خــالل �أن يب
الحــل اليمنــي اليمنــي وتقديــم التنــازالت بيــن اليمنييــن بعضهــم لبعــض 
لمصلحــة اليمــن، فليــس عيبــا �أن نقــدم التنــازالت لبعضنــا البعــض كيمنييــن 
نســاني ودينــي و�أخالقــي ووطنــي  يجابــ�ي واإ بــل ان تلــك التنــازالت عمــل اإ
ــن  ــف اليمنيي ــار والخــزي �أن يتحال ــب والع ــه ، لكــن العي يحســب لأصحاب
ــرب  ــي لض ــي والدول قليم ــارج االإ ــع الخ ــتقوي م ــض ويسس ــد بع ــم ض بعضه
ــية و االضــرار ابلوطــن والشــعب وتســليم  ــه بســبب خصومــة سسياسس �أخي
ــتغلون فــرص الخالفــات ويغذونهــا  البلــد للمحتليــن والطامعيــن الذيــن يسس
ــي  ــم الت ــبهم و�أطماعه ــم ومكاسس ــق مصالحه ــا لتحقي ــى تطويره ــون عل ويعمل
ال مــن خــالل خالفــات اليمنييــن ضــد  لــن يسســتطيعوا تحقيقهــا فــي بــالدان اإ
بعضهــم البعــض.. يجــب علــى القــوى السسياسســية مــن تمتلــك القــرار وبيدهــا 
ــه  ــتفيد ممــا �أظهرت ــه فــي هــذا الشــعب و�أن تسس مفاتيــح الحــل �أن تتقــي الل
ــى  ــل عل ــالدان و�أن تعم ــة لب ــداوة والكراهي ــد والع ــن الحق ــدوان م دول الع
ــل  ــم لعم ــم وتوجهاته ــن ويوحــد صفه ــتات اليمنيي ــع شس ــف يجم ــالن موق ع اإ
مــا يخــدم الوطــن والتاريــخ وينتصــر الإرادة شــعبنا ويغلــب مصالحــه العليــا،

*نريــد التوقــف عنــد مــا يجــري فــي الحديــدة. هــل ســيتمكن بر�أيكــم التحالــف 
لــى الحديــدة فــي المسســتقبل؟ العربــ�ي بقيــادة الســعودية مــن الدخــول اإ

ذن  لــى دخــول الحديــدة ابلقــوة �أمــرا لــن يكــون ابإ ــ�أن الدعــوة اإ اؤكــد هنــا ب

ــج الجمــل  ــى يل ــن يكــون حت ــدة ل ــى الحدي ل ــه، فدخــول دول العــدوان اإ الل
فــي ســم الخيــاط فالحديــدة ومينائهــا الدولــي الشــراين الرئيســي والوحيــد 
لمالييــن اليمنييــن فلــن يضــر ابلحديــدة وحدهــا بــل سســيضر بثلثــي ســكان 
ن تســليم المينــاء �أو التنــازل عنــه يعنــي انتحــار  الجمهوريــة اليمنيــة واإ
وكارثــة انســانية لــم ولــن يســمح الشــعب اليمنــي ابلتنــازل عنــه وهــو 
ــ�أن  ــة للســالم والأمــن ب ــم المحب ــن ودول العال ــع اليمنيي ــى جمي ــم عل ــا يحت م
يتجــه نحــو الحــل الســلمي والسسياســي فــي اليمــن فلــن يكــون هنــاك حســم 
ــي اليمــن  ــل �أن الحــل ف ــى �أحــد ب عســكري وانتصــار عســكري لأحــد عل
ــن  ــر م ــي �أكث ــه ف ــه وقلت ــت عن ــا كتب ــذا م ــاز وه ــي ابمتي ــي سسياس سسياس
مناسســبة وهــذا موقفــي والمواقــف الوطنيــة وحــق السســيادة واالسســتقالل ال 
ــية والحزبيــة  ــدة و المقايضــة السسياسس تقبــل الت�أويــل وليســت ســلعة المزاي
ــية  ــواه السسياسس ــاء الشــعب ومختلــف ق ــكل �أبن ــة ل ــا مصلحــة وطني ــل انه ب
ــان  ــل ح ــا، فه ــاظ عليه ــتها والحف ــئوليتها حراسس ــة ومسس ــه الفكري وتوجهات
الوقــت لتجتمــع �أيــدي سســب�أ ويحــل اليمنييــن قضاايهــم وهــل حــان الوقــت 
ــية  ــات السسياسس ــن الخالف ــر م ــوق الصغائ ــية ف ــادات السسياسس لتســموا القي
والحزبيــة فاليمــن �أبقــى واليمــن �أغلــى و�أســمى و�أكبــر و�أحــق و�أجــل 
ابالحتــرام والتضحيــة وتقديــم التنــازالت لصالــح الشــعب فــي حاضــره 

ــاد. ــاء والأحف ــن الأبن ــة م ــه القادم ــتقبل �أجيال ومسس
هــذه رســالتي ودعوتــي ومناشــدتي لــكل القــوى السسياسســية الفاعلــة والمؤثــرة 
ــي تمســك  ــارج الت ــل والخ ــي الداخ ــية ف ــا و مســمياتها السسياسس ــكل �أطرافه ب
بخيــوط الخالفــات وبيدهــا مفاتيح الحــل و�أانشــدها ابلله ورســوله محمد صلى 
اللــه عليــه وســلم وكتاب اللــه ومنهجه القــر�أن الكريم والسســنة المطهــرة وابلكعبة 
لــى التوافــق علــى الحــل السسياســي ومــا اختلفــوا فيــه  المشــرفة والبيــت العتيــق اإ
لــى اللــه ورســوله و�أانشــدهم و�أدعوهــم ب�أســماء الأطفــال  مــن الأمــر �أن يــردوه اإ
والأمهــات والشســيوخ الطاعنيــن ابلســن، وابســم الجيــاع والعاطليــن والجرحــى 
لــى الحــق فالعــودة الــى الحــق خيــر مــن التمــادي فــي الباطــل  ان يعــود الجميــع اإ
والوطــن يتســع للجميــع فلنعمــل جميعــا معــا وســواي وال نجعــل بــالدان وشــعبنا 

ضحيــة ومغنــم للطامعيــن والحاقديــن علــى بــالدان.

*مــا ر�أيكــم حــول مهمــة مارثيــن غريفيتــس فــي اليمــن؟ هــل هــو منحــاز 
ــر منحــاز؟ ــيخ �أم غي ــد الشس ــا كان ول للســعودية كم

ابلنسســبة للمبعــوث الأممــي مارتــن غريفيث فلــم التقي به شــخصيا و مــن خالل 
حديــث مــن التقــوا بــه فقد لمســت منهــم �أنه لــم تتضح نــواايه حتــى الآن فمــا زال 
ضبابيــاً ســنرد عليكــم عندمــا تتضح لنــا نواايه بشــكل �أوســع وفــي اعتقــادي فاإن 
الأمــم المتحــدة تلعــب دورا فــي اإطالــة �أمــد الحــرب فــي اليمــن مــن خــالل عــدم 
اسســتجابتها لمطالب الشــعب اليمنــي الصامد ضد العــدوان للعــام الرابع وتغاضيها 

عــن جرائــم العــدوان بحــق اليمنييــن طيلة فتــرة الحــرب والحصار.

ي حكومة االنقاذ اليمنية:
وزير الدولة �ن

 األمم املتحدة تلعب دورا يف إطالة أمد احلرب يف اليمن
آابداين  رامين حسين �
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أردوغان يواجه اختبارا صعبا يف تصويت 
األتراك لالنتخاابت الرائسية والربملانية

ــب  ــب طي ــي رج ــس الترك ــا الرئي ليه ــعى اإ ــا س ــدة طالم ــة جدي ــة قوي ــة تنفيذي ــى رئاس ل ــت اإ ــيقود التصوي سس
المنتقــدون  ويعتبــر   ،  2017 عــام  اسســتفتاء  فــي  تــراك  الأ مــن  غلبيــة صغيــرة  �أ مــن  بدعــم  ردوغــان  �أ
ذ  اإ طلســي  آكل الديمقراطيــة فــي الدولــة العضــو فــي حلــف شــمال الأ تــ� نهــا ســتزيد مــن  ب�أ محاوالتــه 

تكــرس حكــم الفــرد.
يعتبــر تغييــر النظــام فــي جمهوريــة تركيــا �أحــد الأسســباب الرئيسســية لالنتخــاابت البرلمانيــة والرئاسســية التركيــة 
المبكــرة، التــي جــرت صبــاح اليــوم 24 يونيو/حزيــران ، ويمكــن القــول �أنــه بعــد االنتخــاابت ، ســيتم تقسســيم التاريــخ 

ــل وبعــد االنتخــاابت. ــى قب ل ــي اإ المعاصــر الترك
ــية التركيــة المبكــرة، صبــاح اليــوم ، بعدمــا كانــت مقــررة بعــد عــام ونصــف  وجــرت االنتخــاابت البرلمانيــة والرئاسس
العــام، وذلــك بنــاًء علــى مقتــرح مــن »الحركــة القوميــة« رحبــت بــه بقيــة الأحــزاب وتعتبــر هــذه االنتخــاابت معقــدة 
ــى مــدى عمــر  ــة واالنتخــاابت الحــرة عل ــاة الديمقراطي ــي ظــل الحي ــًا، عــن كل االنتخــاابت الســابقة ف ــة تمام ومختلف
تركيــا الحديثــة ، وبمــا �أن الناخــب سســيخوض التصويــت لأول مــرة علــى اختيــار النظــام الرئاســي والبرلمانــي فــي يــوم 

واحــد، واقتــراع مشــترك.
وفــي هــذا السســياق ردد حشــد مــن �أنصــار الرئيــس �أردوغــان اســمه وهــو يخــرج مــن مدرســة بعــد �أن صــّوت فــي 

اســطنبول �أكبــر مدينــة فــي تركيــا مصافحــًا النــاس وســط اجــراءات �أمنيــة مشــددة.
ــا  ــع تركي ــام الرئاســي ، ترتف ــع النظ ــة » ، و«م ــورة ديمقراطي ــوم بث ــا تق ــراع »تركي ــز االقت ــي مرك ــن ف ــال للصحفيي وق

ــرة«. ــارات المعاص ــتوى الحض ــوق مسس ــر ف بشــكٍل كبي
ــدة  ــدرات الجدي ــث ، �أن الق ــي الحدي ــخ الترك ــي التاري ــقاقًا ف ــر ش ــعبية والأكث ــر ش ــم الأكث ــان ، الزعي ــرى �أردوغ وي
سســتتيح لــه بشــكل �أفضــل التعامــل مــع المشــاكل االقتصاديــة للبــالد - فقــدت الليــرة 20 فــي المائــة مــن قيمتهــا مقابــل 
الــدوالر هــذا العــام - والتعامــل مــع المتمرديــن الأكــراد فــي جنــوب شــرق تركيــا. فــي العــراق وســوراي المجاورتيــن.
نــه لــم يكــن كالمرشــح الرئاســي لحــزب الشــعب الجمهــوري العلمانــي الرئيســي محــرم اينجــه  واعتبــر �أ
شــعال فتيــل المعارضــة التركيــة  لــى اإ ، الــذي �أدى �أداءه المشــاكس فــي مســيرات الحمــالت االنتخابيــة اإ

المنقســمة منــذ فتــرة طويلــة.
هــذا وفــي كلمــة �ألقاهــا �أمــام تجمــع حاشــد فــي اســطنبول يــوم �أمــس )الســبت( ، حضــره مئــات الآالف مــن 
لغــاء مــا يعتبــره هــو و�أحــزاب المعارضــة بمثابــة تحــول نحــو الحكــم االســتبدادي  ينجــه ابإ المواطنيــن الأتــراك،  تعهــد اإ

ــون نســمة. ــدد ســكانه 81 ملي ــغ ع ــد يبل ــي بل ــان ف دارة �أردوغ تحــت اإ
ذا  لــى ... الخــوف سســيظل يســود البــالد ... واإ ذا فــاز �أردوغــان ، ستسســتمر هواتفــك لالسســتماع اإ لــى �أنــه »اإ و�أشــار اإ
ينجــه فــي االنتخــاابت، سســتكون المحاكــم مسســتقلة« ، وقــال �أنــه ســيرفع حالــة الطــوارئ فــي تركيــا فــي غضــون  فــاز اإ

48 ســاعة بعــد انتهــاء االنتخــاابت .
هــذا وقــد �أعــرب الرئيــس التركــي رجــب طيــب �أردوغــان �أردوغــان ، فــي كلمــة �أمــام مجموعــة مــن الصحفييــن عــن 

ن نسســبة المشــاركة فــي التصويــت تبــدو جيــدة. زاء نسســبة المشــاركة ، قائــاًل اإ رضــاه اإ
فيمــا �أكــد محمــد يلدريــم فــي اســطنبول �أن »االسســتقرار يجــب �أن يسســتمر وهــذا ال يمكــن تحقيقــه ســوى مــع 

�أردوغــان لــذا صوتــت لــه«، و«اننــا مــع �أردوغــان ، سســنقف �أقــوى ضــد الغرب«./انتهــ�ى/

 �أحمد عبيات

دمشق عصية على االعداء 
ومستمرة يف عملية التحرير 
»من الشمال إىل اجلنوب«

ال يــزال الساســة فــي دمشــق اثبتيــن وعازميــن علــى االسســتمرار فــي المعركــة تحــت شــعار 
لــى الجنــوب«، علــى الرغــم مــن وجــود تهديــدات الــوالايت  »تحريــر ســوراي مــن الشــمال اإ

المتحــدة الدائمــة لســوراي وتلويحهــا ابلهجــوم العســكري المباشــر.
خطــوات متالحقــة يحققهــا الجيــش الســوري وانتصــارات علــى عــدة جبهــات وتصــدي لالإرهابييــن 
عــادة  مــن الشــمال للجنــوب �آخرهــا كان تحريــر مدينــة درعــا الجنوبيــة المحاذيــة للحــدود االردنيــة واإ
السســيطرة عليهــا بعــد �أن كانــت لسســنوات تحــت سســيطرة المجموعــات االإرهابيــة. حيث تمكــن الجيش 
الســوري  مــن تطهيــر المدينــة والقضــاء علــى العشــرات مــن االإرهابييــن و�أســر �آخريــن، كمــا اوردت 

بعــض المصــادر فــاإن قتلــى االإرهابييــن فــاق مــا ســجلته عمليــات حمــص وحمــاة.
ــن  ــيطرة االإرهابيي ــزال تحــت سس ــي الت ــق الت ــدد المناط ــم �أن ع ــول بشــكل حاس ــن الق الآن يمك
ــى الأراضــي  ــًا عل ــًا ودولي ــد هــزم االإرهــاب المدعــوم اقليمي ــد، فق ــع الي ــى �أصاب ــد عل �أصبحــت تع
الســوري، البعــض منهــم مــازال يقيــم فــي مناطــق خفــض التوتــر التــي خــرج بهــا مؤتمــر اسســتاان. 
طبعــًا لهــذه المناطــق �أهميــة اليمكــن اغفالهــا وال سســيما تلــك التــي تقــع علــى الحــدود االســتراتيجية.

تعتبــر المناطــق الحدوديــة التــي تقــع تحــت سســيطرة االإرهابييــن، ذات �أهميــة كبيــرة لســوراي وللمنطقــة 
فهــ�ي تســمح لالإرهابييــن ابلتنقــل بيــن بقيــة الــدول دون اإي عنــاء �أو رقابــة، فــي هــذا الملــف يمكــن �أن 

نالحــظ القــوى الأجنبيــة التركيــة واالمريكيــة تقــدم دعمــاً للتكفيريــن االإرهابييــن.
ال يخفــى علــى �أحــد �أن تركيــا تدعــم بشــكل مباشــر المرتزقــة المســماة »الجيــش الحــر« فــي شــمال 
غــرب ســوراي والمتواجــدة ايضــًا علــى الحــدود الجنوبيــة لســوراي، فيمــا تقيــم الــوالايت المتحــدة 
االمريكيــة بشــكل علنــي قواعدهــا فــي الجنــوب الغربــ�ي الســوري. بشــكل واضــح تدخــل ترکيــا 
وامريــکا فــي ســوراي تخطــى  مرحلتــه غيــر المباشــرة التــي شــهدتها الحــرب الســورية فــي بدايتهــا.
ــ�أن العــدو االســرائيلي جنــوب غــرب ســوراي يعمــل بشــكل واضــح لدعــم  ومــن جهــة �أخــرى ف
االإرهابييــن، ومتحالــف معهــم ومــع امريــكا ضمــن تعــاون مباشــر، تموضــع القــوى المدعومــة مــن 
ــا مــن الشــمال يعكــس بشــكل  ــا المدعومــة مــن تركي ــي الجنــوب و مثيالته ــكا واســرائيل ف امري

ــيم ســوراي والتالعــب بحدودهــا. ــم ومســاعيهم لتقسس واضــح �أطماعه
ليــه المعطيــات علــى الأرض تعكــس بشــكل واضــح �أن امريــكا علــى خــالف  مــا تشــيره اإ
لــى دويــالت  لــى تقسســيم ســوراي اإ االدعــاءات التــي تنشــرها حــول الخــروج مــن ســوراي، تســعى اإ
ــاء قســم مــن الأراضــي الســورية  بق ــي وســعها الإ ــا ف ــذل م ــا تب ــ�أن تركي ــة ف ــة اثني ــرة، مــن جه صغي

ــى الأراضــي الســورية. ــرة عل ــوذ انق ــظ نف ــر« لتحف ــش الح ــا »الجي ــيطرة مرتزقته تحــت سس
علــى الرغــم مــن كل هــذه القــوات الأجنبيــة الطامعــة ابلأراضــي الســورية والتــي عمادهــا 
ــا  ــى هــذه اللحظــة مصمم ــزال حت ال �أن الجيــش الســوري ال ي ــة اإ ــة التكفيري ــات االإرهابي المجموع
ــي ترســلها  ــدات العســكرية الت ــة كل التهدي ــن االرهــاب، ومواجه ــالده م ــر �أراضــي ب ــى تطهي عل
ــش  ــًا تحــركات الجي ــا نشــهد يومي نن ــه فاإ ــر مباشــر، وعلي ــوالايت المتحــدة بشــكل مباشــر وغي ال
ــة ووحــدة  ــو الآخــر بعزيم ــل الأراضــي شــبرًا تل ــر كام ــى �أخــرى لتحري ل ــة اإ ــن منطق الســوري م

ــاب. ــاء الشــعب الســوري ضــد االإره ــع �أبن ــة تجم وطني
ن كان االإرهــاب قــد تمكــن فــي الفتــرة الماضيــة مــن جذب بعض �أبناء الشــعب الســوري نحــو الهاوية  واإ
ابلترغيــب �أو الترهيــب اإال �أن الشــارع الســوري اختلفــت �أبعــاده اليــوم و�أصبــح بغالبيتــه يمضــي نحــو 

تحريــر بــالده مــن االإرهــاب فــي ظــل المقاومــة. فاالرهــاب ال مــكان لــه فــي قلــب المجتمــع الســوري.
لــى جنوبهــا للشــعب الســوري وفــي النهايــة ابلســلم �أو ابلحــرب ســيتم  ســوراي مــن شــمالها اإ
ــن ســوراي،  ــة م ــة الجنوبي ــي المنطق ــد ف حــدى محافظــات ســوراي وتمت ــا اإ تحريرهامحافظــة درع
يحدهــا مــن الجنــوب الأردن ومــن الغــرب محافظــة القنيطــرة ومــن الشــرق محافظــة الســويداء 
ــة جعلــت الجيــش  ــة ابســتراتيجية خاص ــذه المحافظ ــة دمشــق، تمتــع ه ــن الشــمال محافظ وم
ــيتجه  ــن س ي ــى اإ ل ــا، واإ ــد درع ــاذا بع ــا م ــة، �أم ــة عالي ــا بروحي ــا لتحريره ــدم نحوه ــوري يتق الس
الجيــش الســوري، ومــا هــي النقطــة الجديــدة االســتراتيجية التــي ســيتجه لهــا فــي الأايم المقبلــة 
لــى الجنــوب«  دون �أن يقــف بوجهــه اإي شــي. فشــعار الجيــش الســوري »التحريــر مــن الشــمال اإ
لــى جنوبهــا للشــعب  يترجــم عمليــًا كمــا قــال �أحــد السسياســين الســوريين: »ســوراي مــن شــمالها اإ

ــا«. ــة ابلســلم �أو ابلحــرب ســيتم تحريره ــي النهاي الســوري وف
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ــية« الدوليــة علــى مقترحــاٍت نمطيــة دون  انطــوى البيــان الختامــي الجتمــاع فيينــا الصــادر عــن اجتمــاع »الخماسس
ــتقالل السسياســي  ــة مــن اتخــاذ قرارهــا الصعــب ابالسس ــدول الأوروبي ــة ، لكــن هــل تتمكــن ال �أي ضمــاانت تنفيذي

ــوالايت المتحــدة؟ عــن ال
تضمــن البيــان الختامــي الصــادر عــن اجتمــاع »الخماسســية« الدوليــة، )روسســيا والصيــن و�ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا 
واالتحــاد الأوروبــ�ي(، عــددا مــن البنــود �أهمهــا ، مواصلــة توريــدات النفــط والمنتجــات النفطيــة والبتروكيميائيــات 
يــران مــن التبعــات الناجمــة عــن العقــوابت  يــران ،  حمايــة مصالــح الشــركات المســتثمرة فــي اإ والغــاز مــن اإ
يــران وتوسســيع نطاقهــا ،  الأمريكيــة، ال سســيما الثانويــة ، دعــم وتعزيــز العالقــات االقتصاديــة - التجاريــة مــع اإ
ــة  آليــات لحماي ــا ، العمــل مــع الشــركاء الدولييــن الإنشــاء � ــران ودعمه ي ــة مــع اإ ــة الفعال الحفــاظ علــى القنــوات المالي
ــز  ــى مرك ل ــوردو« اإ ــل منشــ�أة »ف ــل »�أراك« وتحوي ــث مفاع ــة تحدي ــم عملي ــران ، دع ي ــع اإ ــة م ــط االقتصادي الرواب
نــووي وفيزايئــي وتكنولوجــي ، تحــل بريطانيــا محــل الــوالايت المتحــدة بصفــة الرئيــس المشــارك فــي فريــق عمــل 
ــراض  ق ــة االإ ــن �أجــل مواصل ــ�ي م ــك االســتثمار الأوروب ــة بن ــث والي بحــاث ، تحدي آراك« للأ ــل »� ــث مفاع لتحدي
يــران فــي مجــال المواصــالت  يــران التفافــًا علــى العقــوابت الأمريكيــة الســارية ، اسســتمرار التعــاون مــع اإ الخارجــي الإ

ــر والبحــر والجــو. فــي الب
وسســبق االجتمــاع الــوزاری المشــترك اجتماعــات متعــددة بيــن مختلــف الأطــراف فــي االتفــاق النــووي حيــث اجتمــع 
وزيــر الخارجيــة االيرانــي محمــد جــواد ظريــف صبــاح الجمعــة قبــل االجتمــاع الشــامل مــع مســؤولة السسياســة الخارجية 
فــي االتحــاد االوروبــ�ي فيدريــكا موغرينــي فــي اطــار افطــار عمــل وبحــث ظريــف وموغرينــي فــي هــذا االجتمــاع حــول 

مسســتقبل االتفــاق النــووي والقضــااي التــي كان مــن المقــرر ان تطــرح خــالل اجتمــاع وزراء الخارجيــة.
آراء هامة ومثيرة لالهتمام حول هذا الأمر س�أذكرها لكم: في هذا السسياق ثمة �

ــال  ــة ، ف ــه الثامن ــي فقرت ــا جــاء ف ــان ، خاصــة كم ــي هــذا البي ــه ف لي ــة �أســاس العمــل المشــار اإ ذا �أردان معرف �أواًل : اإ
يوجــد منطقيــًا ضمــان واضــح وعملــي يمكــن االعتمــاد عليــه فــي القانــون الدولــي فــي المسســتقبل وفــي �أورواب علــى 

ــر.  المــدى القصي
ــة  ــوالايت المتحــدة الأمريكي ــن ، وبعــد انســحاب ال ــًا : �أعــرب الأعضــاء الأوروبيــون خــالل الشــهرين الماضيي اثني
مــن االتفــاق النــووي الدولي)خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة( ، مــرارًا وتكــرارًا عــن وجهــات نظرهــم بشــ�أن عــدم 
قدرتهــم علــى مطالبــة الشــركات والمؤسســات التجاريــة والمصرفيــة وشــركات الت�أميــن ابالسســتمرار فــي العمــل مــع 
ــا  ــات يعكــس جــًوا متناقًض ــك التعليق ــب تل ــى جان ل ــان اإ ــذا البي ــة له ــاإن تموضــع التصريحــات النمطي ــذا ف ــران ، ل ي اإ

يوضــح بشــفافية عــدم قــدرة �أورواب علــى تنفيــذ وعودهــا عمليــًا علــى �أرض الواقــع.
قليمـي الإيران  زاء النفـوذ االإ اثلثـًا : �أعـرب قـادة الـدول الأوروبيـة ، فـي بياانتهـم السـابقة ، �أكثـر مـن مرة عـن قلقهـم اإ
يـران علـى التوقيـع والموافقـة علـى االتفاقية  جبـار اإ مـن جهـة ، وبرانمـج الصواريـخ للبـالد مـن جهـة �أخـرى. وحتـى اإ
الدوليـة لمجموعـة العمـل الماليـة الخاصـة )FATF( تـم تنفيـذه لهذا الغـرض. والسـؤال الآن هو �أي مـن فقرات هذا 

البيـان يشسـتمل علـى ضمانـة بـ�أن �أورواب لـن تعلـق التزاماتهـا بموجـب �أعـذار قد تختلقهـا في المسسـتقبل.
يرانــي خــالل الـــ 48 ســاعة الماضيــة بــ�أن  ووفــق ذلــك ، وبنــاًء علــى مــا قالــه الرئيــس ووزيــر الخارجيــة االإ
المقترحــات الأوروبيــة حــول اسســتمرارها فــي الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي ال تبعــث على الأمــل ، يبــدو �أن �أورواب 
لأكثــر مــن ســبب ، بمــا فــي ذلــك الخــوف مــن مواجهــة الــوالايت المتحــدة ، غيــر مسســتعدة للظهــور كالعــب دولــي 

ــيادته. ــه وسس ــه ر�أي ــتقل ل مسس
يرانيــة ترفــض قبــول هــذه المقترحــات النمطيــة التــي تُســاق  ولذلــك ، مــن الواضــح �أن الجمهوريــة االإســالمية االإ
دون �أي ضمــاانت قانونيــة واضحــة ، ولــن تضحــي بمصالحهــا الوطنيــة لشــكوك الزعمــاء الأوروبييــن مــا لــم تتخــذ 
ــا  ــب دوره ــة ، وتلع ــدة الأمريكي ــوالايت المتح ــن ال ــتقالل السسياســي ع ــل االسس ــن �أج ــا الصــادق م �أورواب قراره

ــي. ــري الأميرك ــ�ي العب ــث العرب ــر المثل ــدون ت�أثي التاريخــي ب

هل تتمكن الدول األوروبية من اختاذ قراراهتا السياسية بعيداً عن أمريكا؟
محمد قادري
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عقد إجتماع مشرتك بني إيران ومنظمة الفاو التابعة لألمم املتحدة
ــة  ــة والزراع ــة الأغذي ــع والعشــرين لمنظم ــي الراب ــاع الدول ــتهل االجتم سس اإ
مــم المتحــدة اعمالــه تحــت عنــوان »خطــاب رفيــع  )الفــاو( التابعــة للأ
ــة  ــي العاصم ــتدامة« ف ــة المسس ــداف التنمي ــاابت و�أه ــول الغ ــتوى ح المسس
ــة  ــا الجمهوري ــة مــن ضمنه ــة »رومــا«، حيــث حضــرت 120 دول االيطالي

االســالمية.
ــة  ــة والزراع ــة الأغذي ــع والعشــرين لمنظم ــي الراب ــاع الدول ــتهل االجتم سس اإ
مــم المتحــدة اعمالــه تحــت عنــوان »خطــاب رفيــع  )الفــاو( التابعــة للأ

ــة  ــي العاصم ــتدامة« ف ــة المسس ــداف التنمي ــاابت و�أه ــول الغ ــتوى ح المسس
ــة  ــا الجمهوري ــة مــن ضمنه ــة »رومــا«، حيــث حضــرت 120 دول االيطالي

االســالمية.
نبــاء �أن االجتمــاع الدولــي الرابــع والعشــرين لمنظمة  و�أفــادت وكالــة مهــر للأ
مــم المتحــدة تحــت عنــوان »خطــاب  الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( التابعــة للأ
فتتــح  رفيــع المسســتوى حــول الغــاابت و�أهــداف التنميــة المسســتدامة« اإ
اليــوم فــي العاصمــة االيطاليــة »رومــا«، حيــث حضــرت 120 دولــة مــن 

ــة االســالمية. ــا الجمهوري ضمنه
ومــن المواضيــع التــي ســيتم مناقشســتها خــالل هــذا االإجتمــاع الــذي 
سيسســتغرق 5 �أايم هــي: دور الغــاابت فــي االمــن الغذائــي والغــذاء، 
حراســة الغــاابت المتواجــدة فــي داخــل المــدن وخارجهــا، �أهميــة موضــوع 

حراســة الغــاابت و�أهــداف التنميــة المسســتدامة.
ويتــر�أس الوفــد االيرانــي فــي هــذا االجتمــاع مســاعد وزيــر الزراعــة 
ورئيــس منظمــة الغــاابت والمراعــي و مسســتجمعات الميــاه السســيد »خليــل 

�أقايــ�ي«.
ــد خــالل  ــرر �أن تعق ــن المق ــات م ــن االجتماع ــدد م ــن ع ــ�ي ع و�أفصــح اقاي
االايم المقبلــة خــالل تواجــد الوفــد االيرانــي فــي رومــا مــع عــدد مــن المــدراء 
ذ �أن هــذه االجتماعــات ســتتمحور حــول  والمســؤولين فــي منظمــة الفــاو، اإ
موضــوع الغــاابت ومسســتجمعات الميــاه ومكافحــة الآفــات واالمــراض التــي 

تصيــب الغــاابت وايضــا موضــوع تخضيــر الصحــراء.
آقــاي  وفــي سســياق الوضــع الحالــي للغــاابت فــي داخــل البــالد، قــال �
وتتــوزع  هكتــار  مليــون   14 تبلــغ  ايــران  فــي  الغــاابت  مســاحة  �أن 
هــذه المســاحة علــى 5 مناطــق، معظمهــا فــي �أراضــي »زاغــروس« 

الجبليــة. و«ارسســباران« 
وابالشــارة الــى الفعاليــات التــي تجــرى حاليــا فــي سســياق التخضيــر 
ضافــة  والحفــاظ علــى الغــاابت، قــال مســاعد وزيــر الزراعــة االيرانــي، �أن اإ
ــاء  ــ�أن االصــالح واالحي ــا، ف ــى النشــاطات الملحوظــة التــي تجــرى حالي ال

ــا. ــدول اعمالن ــه ج ــا يتضمن ــا مم ــي ايض ــتثمار ه واالس
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�أقــر الرئيــس االمريكــي دوانلــد ترامــب ان المواجهــات بيــن القــوات االمريكيــة 
ــاً بذلــك  ــى الصفــر فــي العــام الجــاري، معترف ل ــة االيرانيــة انخفضــت اإ والبحري

بقــدرات ايــران الدفاعيــة فــي الخليــج الفارســي ومضيــق هرمــز.
�أكثــر مــن 805 مليــار برميــل نفــط و 70 تريليــون متــر مكعــب مــن 
الغــاز الطبيعــي احتياطــي ايــران مــن الطاقــة جعلــت مــن الخليــج الفارســي 
ــتخراجها  ــهولة اسس ــك س ــى ذل ل ــم، �أضــف اإ ــي العال ــة ف ــزن للطاق ــر مخ �أكب
لــى جانــب ســهولة الحمــل والنقــل، وحجــم  وقلــة التكلفــة الالزمــة لذلــك اإ
علــى  مؤثــرة  �أهميــة جيوسسياسســية  اعطــاه  الــذي  الضخــم  الترانزيــت 

المجــاالت السسياسســية واالقتصاديــة.
مــع بــدء المشــاريع التنمويــة التــي انطلقــت فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين فــي الــدول العربيــة المطلــة علــى الخليــج الفارســي، بــد�أت القــوى 
الأجنبيــة ابلتدخــل بحجــة توفيــر الأمــن لشــركات النفطيــة �أو محاربــة 
ــ�ي مــع انهيــار االتحــاد الســوفيتي  ــيوعية، وتزايــد هــذا التغلغــل الأجنب الشس
ــن دول  ــة وبي ــوى العالمي ــن الق ــي وعســكري بي ــف �أمن ــد تحال ــ�ى بعق وانته
المنطقــة انتهــ�ى بــزرع الأســطول الخامــس االمريكــي فــي الميــاه االقليميــة 

ــج الفارســي. ــي الخلي ــن ف للبحري
لــى االســطول االمريكــي الخامــس فــي البحريــن اسســتضافت  ضافــة اإ واإ
الــدول العربيــة فــي الســعودية وقطــر وعمــان واالمــارات قواعــد بريــة 

وجويــة وبحريــة للــوالايت المتحــدة.
تدعــي القــوى العظمــى �أن تواجدهــا فــي ميــاه الخليــج الفارســي جــاء ضمــن 
ــنوات  ــع يعكــس حقيقــة مختلفــة، فالسس ن الواق ال اإ ــز الأمــن وتثبيتــه، اإ تعزي
ــة  ــد المنطق ــة �أن قائ ــن، لدرج ــور الأم ــي تده ــًا ف ــهدت ارتفاع ــة ش الماضي
ــه  البحريــة الأولــى فــي الحــرس الثــوري فــي مدينــة بنــدر عبــاس يقــول �أن
ــيطرة  ــد�أ االمريكــي ببســط السس ــا ب ــن عامــي 1987 و 1988 حينم ــا بي م
ــى  ل ــز �أمنــه، تشــير االحصائيــات اإ ــاه الخليــج الفارســي بحجــة تعزي علــى مي

ــر. ــرات �أكث ــت نحــو 9 م ــة تضاعف ــات الأمني �أن االختراق
ــي  ــة: ف ــاه االيراني ــة للمي ــات الغربي ــى االختراق ل ــد العســكري اإ و�أشــار القائ
عــام 2004 اوقفــت 3 زوارق اتبعــة للقــوة البحريــة البريطانيــة فــي منطقــة 
حتجــزت  »ارونــد رود« الحدوديــة  مــع العــراق،  وفــي عــام 2016 اإ
يرانــي زورقيــن �أميركييــن  القــوات البحريــة التابعــة للحــرس الثــوري االإ
ــج  يرانيةابلخلي ــة االإ قليمي ــاه االإ ــي المي ــة ف ــر قانوني ــد �أن دخــال بصــورة غي بع

الفارســي.
وعليــه فــاإن ايــران تؤكــد دومــًا علــى ضــرورة خــروج القــوات الدوليــة مــن 

الخليــج الفارســي لتوفيــر الأمــن لــه وللــدول المجــاورة. 
ــن  ــا يخــص �أم ــًا فيم ــران دائم ــن اي ــذي يصــدر ع ــرد القاطــع ال ــدو �أن ال يب
الخليــج الفارســي، لــم يكــن دون ت�أثيــر فالرئيــس االمريكــي دوانلــد ترامــب 
ــة  ــن القــوات البحري ــى التويتــر �أن المواجهــات بي ــه عل ــدة ل ــر تغري زعــم عب
لــى الصفــر خــالل العــام الجــاري، بينمــا  االمريكيــة وايــران وصلــت اإ
الحقائــق تشــير الــى ان احتجــاز البحــارة االمريكييــن جعلهــم  انيبتعــدوا عــن 

ــي. ــج الفارس ــي الخلي اثرة المشــاكل ف اإ
ــي الحــرس  ــة الخامســة ف ــة البحري ــد المنطق ــد قائ ــياق يؤك ــي هــذا السس وف

ــن  ــوا ع ــن كف ــى �أن االمريكيي ــي« عل ــي عظمائ ــواء »عل ــة الل ــورة االيراني الث
�أالعيبهــم فــي الخليــج الفارســي فــي الفتــرة الأخيــرة والتزمــوا ابلقوانيــن 

ــة. ــدود االيراني ــن الح ــراب م ــن االقت ــذر م ــن الح ــة متوخي الدولي
الحــذر االمريكــي فــي الخليــج الفارســي لــم يــ�أت مــن الفــراغ فهنــاك سســيادة 
مطلقــة للقــوة البحريــة االيرانيــة فــي الخليــج الفارســي ومضيــق هرمــز 
ــا  ــي تحركاته ــدا ف ــر جي ــا ان تفك ــكا وغيره ــى كامري ــوى العظم ــت الق جعل
ــة  ــر المنجــزات الدفاعيــة البحري ــتعرض فــي هــذا التقري فــي المنطقــة، نسس
للجمهوريــة االســالمية االيرانيــة، و�أهمهــا الفرقاطــات الســريعة للقــوة 
البحريــة التابعــة لحــرس الثــورة كانــت علــى ثالثــة �أصنــاف هــي )ذو 
الجنــاح( و)ذو الفقــار( و)تنــدر( والأخيــر هــو �أكثرهــا تطــورًا والثانــي 

متوســط والأول كان علــى مسســتوى �أقــل.
1- ذو الفقار

قــادر  للطوربيــدات  القــاذف  الجوفــي  الســطحي   زورق »ذوالفقــار« 
ــزورق 17 متــرا  ــغ طــول ال علــى التحــرك فــوق ســطح المــاء وتحتــه، يبل
وعرضــه 3.3 امتــار وارتفاعــه 3.5 امتــار وزنتــه نحــو 22 طنــا. وتبلــغ 
ســرعة هــذا الــزورق القــاذف للطوربيــدات علــى ســطح المــاء 40 عقــدة 

ــرا(. ــن  70 كيلومت ــر م ــة )اكث بحري
ــغ  ــد 324« ويبل ــمه »طوربي ــزورق اس ــذا ال ــه ه ــذي يطلق ــد ال والطوربي
طولــه نحــو 4 امتــار وقطــره 324 مليمتــرا ويسســتخدم ضــد حامــالت 
النفطيــة  بــوزن 200 طــن والمنصــات  الطائــرات والســفن الحربيــة 

وارصفــة التفريــغ والشــحن.
ويعتبــر اسســتخدام هــذا الــزورق المميــز فــي ميــاه الخليــج الفارســي 
)المــكان الرئيــس لمهمــة لقــوة البحريــة للحــرس الثــوري( فاعــال كثيــرا فــي 

مواجهــة التهديــدات.
 

17  مترالطول
3.3 مترالعرض
3.5 متراالرتفاع
22 طنالوزن
  51 كلمالسرعة
250 ميل بحريالنطاق

 2- سراج
ــى 180  ل ــرعته اإ ــل س ــدف �أن تص ــه واله ــاذج من ــدة نم ــع ع ــرى تصني  ج
كيلومتــرا فــي الســاعة، وهــو �أســرع زورق فــي العالــم، مــزود براميــة 
ــراًي  ــل رادارًا بح ــه يحم ــا �أن ــم. كم ــاش 12.7 م ــم ورش ــخ 107 م صواري

لرصــد �أهــداف بحريــة عــن مســافة 30 كيلومتــر.
 

10.45 مترالطول
2.9  مترالعرض
3 �أشخاصالطاقم

2*300 حصان بخاريقدرة المحرك
  70 كلمالسرعة
200 ميل بحريالنطاق

3- فرقاطة »الشهيد انظري«
يبلــغ طــول الفرقاطــة 55 متــرًا وعرضهــا 14 متــرًا بينمــا يبلــغ ارتفاعهــا 13 
ــر مــن �أحــدث  نجــاز هــذا المشــروع 14 شــهرًا ويعتب ــتغرق اإ ــرًا.. واسس مت
ــي  بحــار حوال ــى االإ ــدرة عل ــا الق ــم حيــث له ــي العال ــاكل الســفن ف ــواع هي ان
آالف كيلومتــر دون الحاجــة للتــزود ابلوقــود، كمــا تتميــز بقابليــة  � 10
ــه بســهولة. ــة من ــالع المروحي ق ــوط واإ ــواج الهائجــة وهب ــي الأم بحــار ف االإ

 
55 مترالطول
14.1  مترالعرض
13  متراالرتفاع
240 طنالوزن
 27  كلمالسرعة
10 االف كيلو مترالنطاق

 يبــدو �أن القــدرات الدفاعيــة االيرانيــة فــي الخليــج الفارســي هــي الســبب 
الرئيســي فــي تغييــر الأســلوب االمريكــي االخيــر، فاحتجــاز عشــرة جنــود 
امريكييــن وتصرفاتهــم غيــر المهنيــة التــي تصــدت لهــا القــوات البحريــة 
ــكا تقــف بعيــدًا حــذرة مــن  االيرانيــة بشــكل حــازم هــي مــن جعلــت امري
اشــعال فتنــة جديــدة فــي الخليــج الفارســي تحسســبًا للــرد االيرانــي الســاحق. 

البحرية االيرانية توقف مغامرات امريكا يف اخلليج الفارسي

مـــــــــــــــــــقــــــــــــاالت
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غــالق مضيــق هرمــز  ــا ابإ ــذ تهديداته ــى تنفي ل ــة االإســالمية اإ تعمــد الجمهوري
ــى  ــتمرار يصــر عل ــذي اسس ــب ال ــات ترام ــى سسياس ــل ردا عل بشــكل كام
ــل  ــى تقلي ل ــًا اإ ــران حتم ي ــيدفع اإ ــا سس ــي، م يران ــه لضــرب االإقتصــاد االإ تمادي
الحركــة المروريــة البحريــة فيــه، للضغــط علــى جميــع الأطــراف مــن 

ــواء. ــٍد س ــى ح ــداء عل ــاء و�أع �أصدق
�أاثرت الحــرب االقتصاديــة التــي �أعلنهــا الرئيــس االمريكــي دوانلــد ترامــب 
ــدم  ــة بع ــة االيراني ــدايت الرئاس ــا ته ــدة �أهمه ــل عدي ــران ردات فع ــى اي عل
ذا لــم تتمكــن ايــران مــن  الســماح الإي دولــة فــي المنطقــة بتصديــر نفطهــا اإ
تصديــره، تنــاول الكاتــب والباحــث فلســطيني صالــح �أبــو عــزة، هــذه 

ــي: ــال جــاء كالتال ــي مق التهــدايت ف
لــم تُوِقــف الــوالايت المتحــدة الأمريكيــة حربهــا االإقتصاديــة المفتوحــة علــى 
ال �أنَّ هــذه الحــرب لــم  يــران منــذ انتصــار الثــورة االإســالمية عــام 1979، اإ اإ
تكــن علــى وتيــرة واحــدة، وتذبذبــت صعــودًا ونــزواًل بحســب سسياســات 
ال �أنَّ حدتهــا قــد زادت منــذ تولــي الرئيــس ترامــب  حاكــم البيــت الأبيــض؛ اإ
ســدة الحكــم الأمريكــي، ولــم يمــِض علــى توليــه ســوا شــهور قليلــة، حتــى 
تفــاق النــووي  �أعلــن فــي الثامــن مــن مايــو الماضــي انســحاب بــالده مــن االإ

يــران بشــكل نهائــي. مــع اإ
يــران، ووضعهــا نــدًا ُمقاباًل   �أعلــن ترامــب سسياســات بــالده الصارمــة تجــاه اإ
للمشــاريع الأمريكيــة فــي المنطقــة العربيــة واالإســالمية، وبت�أييــد كبيــر مــن 
يــران  تــل �أبيــب والــرايض لهــذه السسياســات، وخاصــًة فــي محاصــرة اإ
اقتصــاداًي، وخنقهــا علــى المسســتوى التجــاري الدولــي، والقطــاع المصرفــي، 
وقطــاع الطاقــة »النفــط والغــاز«. حيــث تســعى واشســنطن فــي نهايــة 
يرانيــة، وقــد دعــت حلفاءهــا  لــى تصفيــر الصــادرات النفطيــة االإ المطــاف اإ
يــران بحلــول الرابــع مــن تشــرين الثانــي  للتوقــف عــن اسســتيراد النفــط مــن اإ
ســحاق جانغهيــر النائــب  المقبــل دون �أي اسســتثناءات �أو ت�أخيــر، ممــا دفــع اإ
يرانــي بوصــف هــذه السسياســات »�أّن الخزانــة الأمريكيــة  الأول للرئيــس االإ
ــي  يران ــن �أجــل شــل االإقتصــاد االإ ــران م ي ــة ضــد اإ ــة اقتصادي ــت لغرف تحول

ــى شــعبها«. ــا وعل وزايدة الضغوطــات عليه
 و�أعلــن بومبيــو وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، وخــالل لقائــه محمــد بــن زايــد 
يرانــي بعــد الرابــع  ولــي عهــد �أبــو ظبــ�ي، �أّن »الحصــول علــى النفــط االإ
ــى  ــة عل ــة المفروض ــوابت الأمريكي ــًا للعق ــُيعدُّ خرق ــي سس ــرين الثان ــن تش م
لتــزام العالــم بتنفيــذ العقــوابت التــي فرضتهــا  يــران، وسســنعمل علــى ضمــان اإ اإ
ــات المقدمــة مــن �أجــل  ــع الطلب ــندرس جمي ــى طهــران، وسس ــنطن عل واشس

االإعفــاء مــن هــذه العقــوابت«. حديــث بومبيــو ومــن العاصمــة العربيــة �أبــو 
لــى  ظبــ�ي، قــد تجــاوزت دائــرة حلفــاء و�أصدقــاء الــوالايت المتحــدة، اإ
ــة  ــل قم ــذي يُمث ــد ال ــذا التهدي ــم به ــع دول العال ــى جمي ــا عل ــرض وصايته ف
الغــرور والعنجهيــة الأمريكيــة. دعــوة بومبيــو وقبلــه ترامــب والعديــد مــن 
المســؤولين الأمريكييــن، حظيــت بت�أييــد بعــض الــدول، والتــي تســير فــي 
مــارات والبحريــن، كما واسســتجابت  الفلــك الأمريكــي، منهــا الســعودية واالإ
العديــد مــن الشــركات لهــذه الدعــوة، حفاظــًا علــى اســتثماراتها فــي 
العقــوابت  مــن  خشســيًة  نفوذهــا،  مناطــق  وفــي  المتحــدة،  الــوالايت 

ــا. ــا و�أرابحه ــا و�أمواله ــواقها وامتيازاته ــتطال �أس ــي سس ــة، والت الأمريكي
رادة الأمريكيــة  ــالإ ــدول والشــركات ل فــي مقابــل رضــوخ وتــردد بعــض ال
يــران، اسســتمر العديــد مــن الــدول الحليفــة  بخصــوص العقــوابت علــى اإ
يــران علــى مواقفهــا الرافضــة لتلــك الضغــوط، وبــرز مــن بينهــا  والصديقــة الإ
ــتيراد  ــتمرارها فــي اسس ــي، التــي �أعلنــت بشــكل صريــح اسس الموقــف الترك
يــران، كمــا رفضــت روسســيا والصيــن وماليــزاي  النفــط والغــاز المســال مــن اإ
تحــاد الأوروبــ�ي �أعلــن عزمــه شــراء النفــط  هــذه العقــوابت، فيمــا االإ
يرانــي فــي الثانــي  يرانــي �أو مقايضتــه. هــذه المواقــف دفعــت الرئيــس االإ االإ
لــى التصريــح بــ�أنَّ »منــع  مــن تمــوز الجــاري ومــن مدينــة بــرن السويســرية اإ
ــن  ــي المنطقــة ســيتمكن م ــي �أْن ال �أحــد ف ــن تصديــر نفطهــا يعن ــران م ي اإ

ــر نفطــه«!! تصدي
يرانــي،  لتقــط اللــواء محمــد علــي جعفــري قائــد الحــرس الثــوري االإ  اإ
شــارة  ــي الحــرس الثــوري، اإ ــوة القــدس ف ــد ق ــواء قاســم ســليماني قائ والل
الرئيــس روحانــي، و�أعلنــا ت�أكيدهمــا علــى تصريــح الرئيــس روحانــي، 
وجهوزيــة الحــرس الثــوري الإغــالق مضيــق هرمــز �أمــام صــادرات النفــط 
يرانــي  لــى العالــم. ثــم صــّرح علــي مطهــري انئــب رئيــس البرلمــان االإ منــه اإ
بــ�أّن »الــرد الأمثــل للتهديــدات الأمريكيــة بخفــض صــادرات النفــط 

ــز«. ــق هرم ــالق مضي غ ــو اإ ــر ه ــى الصف ل ــي اإ يران االإ
مضيــق هرمــز هــو الممــر المائــي الــذي يصــل الخليــج العربــ�ي »الفارســي« 
ــر  ــو مم ــدي، وه ــط الهن ــى المحي ل ــرب وصــواًل اإ ــان وبحــر الع ــج ُعم بخلي
يــران والكويــت وقطــر  يــران وســلطنة ُعمــان، وتعتمــد عليــه اإ مائــي بيــن اإ
ــر  ــارات بتصدي م ــه االإ ــد علي ــم، وتعتم ــى العال ل ــه اإ ــا من ــل نفطه ــر كام بتصدي
ــا،  ــن نفطه ــر 98% م ــراق بتصدي ــه الع ــد علي ــا وتعتم ــا، كم ــن نفطه 99% م
ــتوعب  ــث يسس ــا. حي ــن نفطه ــه 88% م ــن خالل ــا الســعودية فتصــّدر م �أم
مضيــق هرمــز مــا يقــارب 40% مــن حركــة النفــط العالمــي، وبمعــدل 20 

ــًا. ــل يومي ــون برمي ملي
ــدت  ــال عم ــي ح ــز، ف ــق هرم ــالق مضي غ ــا ابإ ــران لتهديداته ي ــذ اإ ّن تنفي  اإ

لــى تنفيــذ عقوابتهــا بشــكل حــاد وصــارم، وخاصــًة  الــوالايت المتحــدة اإ
ــى خلخلــة المنظومــة  ل ــيؤدي قطعــًا اإ ــران النفطيــة، سس ي تصفيــر صــادرات اإ
ــاع  ــى ارتف ل ــام اإ ــالق الت ــيؤدي االإغ ــث سس ــه؛ حي ــم كل ــي العال ــة ف االإقتصادي
جنونــي فــي �أســعار النفــط، وبحســب خبــراء ســوف يرتفــع ســعر البرميــل 
ــدد  ــا يه ــن 200 دوالر، مم ــر م ــى �أكث ل ــي اإ ــن 74 دوالر �أمريك ــد م الواح
الأســواق الماليــة واقتصــادايت الــدول وضــرب عصــب الطاقــة فــي 

الصميــم.
غــالق  ــة ابإ يراني ــي االإدارة االإ ــة ومســؤولة ف ــدات شــخصيات وازن ّن تهدي  اإ
ــا  ــم �أصدقائه ــران �أواًل، ث ي ــدرك خطــورة هــذه الخطــوة اإ ــز، ت ــق هرم مضي
ــتورد  و�أعدائهــا علــى حــٍد ســواء؛ فالصيــن علــى ســبيل المثــال، والتــي تسس
يــران والعــراق والســعودية والكويــت، وتسســتورد غازهــا مــن  نفطهــا مــن اإ
ــى االإقتصــاد  ــة عل ــم الآاثر الكارثي ــران، تعل ي ــة الإ ــة صديق ــي دول قطــر، وه
ــاابن  ــك الي ــا، وكذل ــذ تهديداته ــى تنفي ــران عل ي ــي حــال عزمــت اإ ــي ف الصين
ــج.  ــك دول الخلي ــ�ي، وكذل ــاد الأوروب تح ــدا واالإ ــدة وكن ــوالايت المتح وال
ــر مســؤوليه  ــرة عب ــن م ــر م ــح �أكث ــى التصري ل ــد اإ ــ�ي عم ــاد الأوروب تح فاالإ
يــران، وخاصــًة فــي لقــاء فيينــا  تفــاق النــووي مــع اإ تحــاد ابالإ لتــزام االإ اإ
ــة  ــة اقتصادي ــم حزم ــي، وتقدي يران ــط االإ ــتمراره بشــراء النف ــر، واسس الأخي
ــووي،  ــاق الن تف ــوالايت المتحــدة مــن االإ ــران تعويضــًا عــن انســحاب ال ي الإ
ــي  ــد زمن ــد موع ــدم تحدي ــة بع ــوة الأوروبي ــب الخط ــا يُعي ــم مم ــى الرغ عل

ــى. ــا الأدن ــران بحده ي ــدة الإ ــة المفي ــذه الحزم ــاذ ه نف الإ
لــى تنفيــذ تهديداتهــا  ســالمية قــد تعمــد اإ ّن الجمهوريــة االإ ال نــرى �أ
غــالق مضيــق هرمــز بشــكل كامــل، وذلــك لآاثره الســلبية عليهــا  ابإ
وعلــى مجموعــة مــن الــدول الحليفــة والصديقــة والمتعاونــة، ولكــن 
ــيدفع  ــي، سس يران قتصــاد االإ ــا لضــرب االإ ــي تماديه ــنطن ف ــتمرار واشس اسس
لــى منــاورات جديــة فــي مضيــق هرمــز، بتقليــل الحركــة  يــران حتمــًا اإ اإ
المروريــة البحريــة فيــه، ومضايقــة حركــة الناقــالت والســفن للحــد 
مــن صــادرات النفــط والغــاز، للضغــط علــى جميــع الأطــراف مــن 
ــوالايت  ــة ال ــن جدي ــم م ــى الرغ ــى حــٍد ســواء. فعل ــداء عل ع ــاء و�أ �أصدق
ال �أن  ــدول التــي ال تخالفهــا �أطماعهــا فــي المنطقــة، اإ المتحــدة وجوقــة ال
ــح  ــن خــالل سسياســة التلوي ــيطرة م ــى السس ــادرة عل ــت ق ــا زال ــران م ي اإ
ــى  ــق، وعل ــداء الخــوف والقل ع ــى الأ ــع، فعل ــام الجمي م ــق �أ بعصــا المضي
يــران  اإ فرســالة  الدوليــة،  المســؤولية  وتحّمــل  الحــذر  الأصدقــاء 
ــث االإضطــراابت  ــع شــعبها، وب ــن تســمح لأحــد بتجوي ــا »ل نه ــرة �أ الأخي
مــن  ابلأ �أمريــكا  تنعــم  فيمــا  اسســتقالله،  وتهديــد  مكوانتــه،  بيــن 

جتماعــي«.  واالإ قتصــادي  واالإ السسياســي  سســتقرار  واالإ

مضيـــق هرمـــز: رســـائل إيـــران إىل األصدقـــاء واألعداء
بقلم: صالح �أبو عزة
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�أثبــت مينــاء الحديــدة �أن �أصحــاب الأرض هــم الأقــوى وهــم �أصحــاب 
االرادة التــي ال تقهــر مهمــا كانــت مزاعــم العــدو، فالشــعب اليمنــي 
عــداء، تحصــد المقاومــة كل يــوم  لــى مقبــرة للأ حــول بمقاومتــه �أرضــه اإ

ــارات. ــة الســعودية واالم ــن مرتزق ــى م عشــرات القتل
الســعودية  والزالــت  الرابعــة  ســنته  اليمــن  علــى  العــدوان  دخــل 
واالمــارات تصــران علــى تدميــر مــا تبقــى مــن البنــى التحتيــة فــي اليمــن 
لحــاق كــوارث بشــرية �أكثــر بســكانه مــن �أبــرايء. و مــع مــرور الوقــت  واإ
ــن،  ــعودية ابليم ــاع الس ــة وراء �أطم ــق الخفي ــن الحقائ ــد م ــر المزي تظه
التــي تخطــط لهــا امريــكا وحلفائهــا فــي الغــرب بشــكل مباشــر، يمكــن 

ــداف: ــذه الأه ــن ه ــر م �أن نذك
- بيع المزيد من الأسلحة للسعودية

ــن طريــق  ــارات ع ــعودية واالم ــيما الس ــرب والسس ــوال الع ــب �أم - نه
ــكا. ــاد امري ــش اقتص ــي ينع ــل مال ــات بمقاب ــم الخدم تقدي

- السســيطرة علــى الســاحل الغربــ�ي فــي اليمــن لحمايــة الطريــق الرئيــس 
لنقــل البضائــع االوروبيــة.

- التصدي لأي تهديد محتمل للكيان الصهيوني
لى مصادر النفط والغاز اليمني. - الوصول اإ

يمكــن لنــا القــول �أن الأهميــة االســتراتيجية التــي يتمتــع بهــا اليمــن 
جعلــت منــه محــل �أطمــاع الكيــان الصهيونــي وامريــكا والغــرب، 
لتســخير مــوارده االقتصاديــة والعســكرية، فالسســيطرة علــى عــدن 
وحضرمــوت وجزيــرة ســقطرى جــاءت فــي هــذا الصــدد، فــي الواقــع 
ــى الشــعب  ــة عل ــو حــرب امريكية-صهيوني ــن ه ــى اليم ــدوان عل �أن الع
لــى جانبهــم حــكام  اليمنــي لأهــداف جيوسسياســة واقتصاديــة، يشــارك اإ

الســعودية واالمــارات.
تحالــف الغــرب وامريــكا واســرائيل مــع �أدواتهــم فــي الشــرق الأوســط 
ــة  ــة الغربي ــع الأســلحة والتغطي ــه ببي ــي تمــت ترجمت ضــد الشــعب اليمن
ــر  ــف ابء ابلفشــل و�أكب ــذا التحال ال �أن ه ــي، اإ ــع الدول واســكات المجتم
دليــل علــى ذلــك الخســارة التــي تكبدتهــا الســعودية علــى �أرضهــا تحــت 

ــة الباليســتية. ــوة الصاروخي الق

لى موسكو لماذا هرول الملك سلمان اإ
تدعــي الســعودية �أنهــا تتصــدى للصواريــخ اليمنيــة، بينمــا الملــك ســلمان 
ســعى بــكل مــا يمكــن للحصــول علــى منظومــة صواريــخ اإس 400 
تريومــف، علــى الرغــم مــن الدعايــة الكاذبــة التــي تنشــرها الماكنــة 
االعالميــة الســعودية وهــي فــي كل مــرة تتكبــد خســائر فادحــة تحــت 

ــة. ــخ اليمني ــط الصواري ضغ
ــر تقريــر  ــر العالميــة هــي مــن �أوضحــت هــذه الحقيقــة حيــث ذك التقاري
نشــرته وكالــة »�أسوشــتيد بــرس« �أن المملكــة العربيــة الســعودية تبالــغ 
كثيــرًا فــي تقديــر قــدرات نظــام الدفــاع الصاروخــي، موضحــة �أنــه تقليــد 
لــى حــرب الخليــج الفارســي عــام 1991، ووفــق التقريــر،  يعــود اإ
ن قــوات الدفــاع الجــوي الســعودية تعتمــد  يقــول محللــون عســكريون اإ
ــم  ــام ت ــو نظ ــوت »ابك - 2«، وه ــخ ابتري ــى صواري ــر عل ــد كبي ــى ح ل اإ
تطويــره فــي �أواخــر الثمانينــات. هــذه الصواريــخ تعتمــد علــى مــا يســمى 
»تجزئــة االنفجــار« لتدميــر الصواريــخ القادمــة، منتشــرة فــوق منطقــة 

طــالق انر. ــة اإ مثــل قذيف
ربمــا يتــراود لأذهــان العامــة فــي الســعودية وغيرهــا مــن الــدول 
المســاهمة فــي العــدوان علــى اليمــن �أسســئلة عديدة حــول قــدرة التحالف 
العســكرية ولمــاذا تجتمــع كل هــذه القــوى لتسســيطر علــى مينــاء واحــد، 
آربهــا، لكــن قمــع الحــرايت ومصــادرة الــر�أي فــي  وال تسســتطيع تحقيــق م�
ظهــار التعاطــف مــع الأبــرايء والمدنييــن  الســعودية يمنــع المســلمين مــن اإ

ــا. ــن يقتلونهــم يومي الذي
وفــق تقاريــر المنظمــات العالميــة لعــام 2018 فــاإن اليمــن يواجــه �أكبــر 
�أزمــة انســانية فــي العالــم، حيــث يوجــد مــا ال يقــل عــن 8 مالييــن 

شــخص علــى حافــة المجاعــة وحوالــي مليــون شــخص يشــتبه فــي 
صابتهــم ابلكوليــرا، فيمــا صرحــت وزارة حقــوق االإنســان التابعــة  اإ
ــن  ــم، م ــوا مصرعه ــل لق ــف طف ــاء، اإن 247 �أل ــاذ بصنع نق ــة االإ لحكوم
ــة نتيجــة  ــن ســوء التغذي ــون م ــر�أة يعان ــل وام ــون طف ــي 2.5 ملي جمال اإ
الحصــار. ومــا يزيــد عــن 1200 شــخص فارقــوا الحيــاة بســبب 
آالف يعانــون  لــى 6 � الفشــل الكلــوي نتيجــة الحصــار، ابالإضافــة اإ
ــيل  ــة الغسس ــراء عملي ــة الإج ــتلزمات الطبي ــة والمسس ــدام الأدوي ــن انع م
ــي الأســر النازحــة  جمال ــى �أن اإ ل ــوزارة اإ ــر ال ــا �أشــار تقري ــوي، فيم الكل
بفعــل العــدوان والحصــار طــوال 3 �أعــوام حوالــي 565 �ألــف �أســرة، 
حيــث �أن تعــداد بعــض الأســر يتــراوح بيــن 10-15 فــرد، �أي مــا 

يقــارب 3.400.000 انزح مــن مختلــف المحافظــات.
 

ميناء الحديدة عصّي على العدوان
ــد علــى شــريط ســاحلي مطــل علــى  ــدة غــرب اليمــن، وتمت ــع الحدي تق

ســاحل البحــر الأحمــر، هــو الأطــول فــي البــالد )329 كــم(، وتضــم 
لــى جــزر يمنيــة ذات عمــق  اثنــي �أكبــر مينــاء، والــذي يعــد الممــر الأول اإ
ــاب الأهــم،  ــرى والصغــرى، وتعــد الب ــا حنيــش الكب اســتراتيجي، بينه

لــى العاصمــة صنعــاء. ــًا، للوصــول اإ جغرافي
العربــ�ي  التحالــف  فــي  مصــادر  �أعلنــت  شــهر  مــن  �أكثــر  منــذ 
نــه مــن  اإ المزعــوم بــدء عمليــة اقتحــام مدينــة الحديــدة زاعمــًة 
ــث  ــة وســريعة، حي ــة خاطف ــا بطريق ــيطرة عليه ــم السس ــع �أن يت المتوق
ــتعداد للهجــوم عليهــا مــن �أكثــر مــن محــور وبغطــاء جــوي  ــم االسس ت
ال �أن شــعب اليمــن الســعيدة لــم ولــن يرضــخ  وبحــري مكثــف. اإ
عــداء،  لــى مقبــرة للأ لهــذا العــدوان، وحــول بمقاومتــه �أرضــه اإ
ــة الســعودية  ــى مــن مرتزق ــوم عشــرات القتل تحصــد المقاومــة كل ي

واالمــارات.
ــم  ــوى وه ــم الأق ــاب الأرض ه ــو �أن �أصح ــدة ه ــاء الحدي ــه مين ــا �أثبت م

ــدو. ــم الع ــت مزاع ــا عل ــر مهم ــي ال تقه ــاب االرادة الت �أصح

ميناء احلديدة عصيٌّ على ابتريوت العدوان
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يــران اال وكانــت فلســطين احــد ابــرز  ال تخلــو مناسســبة او �أي حــدث فــي اإ
ــة الشــعب  ــى احقي ــا مــرارا وتكــرارا والتشــدد عل ــد عليه ــم الت�أكي ــي يت ــاط الت النق

الفلســطيني وزوال اســرائيل ولــو بعــد حيــن.
ال عجــب فــي ضــوء كل مــا يجــري فــي المنطقــة مــن اضطــراابت وتحــوالت ان 
تبقــى فلســطين مــن اولــوايت الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة والتــي تؤكــد دومــًا 
ــم.  ــى دايره ل ــن اإ ــودة الالجئي ــم وع ــر بالده ــي تحري ــطينيين ف ــق الفلس ــى ح عل
وقــد تكــون غابــت ولــو ســهوًا مــن �أولــوايت البعــض لكثــرة انشــغالهم بقضاايهــم 
الداخليــة او مصابهــم فــي السســنوات االخيــرة والسســيما الــدول التــي تعتبــر 
فلســطين قضيــة مقدســة ال تراجــع فيهــا. اال ان ايــران بقيــت تعــي دومــا ان اهميــة 

ــع القضــااي. ــ�ي مــن عندهــا جمي ــد�أ وتنته ــي تب ــة الفلســطنية الت القضي
نبــاء،  بنــدوة حواريــة مــع اسســتاذ جامعــة  وبهــذا الخصــوص قامــت وكالــة مهــر للأ
طهــران فــي قســم الدراســات العالميــة »هــادي برهانــي« وممثــل طهــران الســابق 
فــي مجلــس الشــورى االســالمي » مجتبــ�ى رحماندوســت«، تطرقــت فيهــا الــى 
اخــر التطــورات التــي تشــهدها القضيــة الفلســطينية محليــا وعالميــًا ابالضافــة الــى 
تقديــم طــرق ومبــادرات العــادة القضيــة الفلســطينية الــى مكانهــا الصحيــح عالميــا 
ــن  ــر فلســطين م ــو تحري ــة اال وه ــة النهائي ــدف والغاي ــى اله ــًا للوصــول ال ومحلي

رجــس االحتــالل.
واعتبــر اسســتاذ جامعــة طهــران فــي قســم الدراســات العالميــة »هــادي برهانــي« 
ــبة  ــتفتاء بشــ�أن مصيــر  فلســطين هــو مــن االكثــر القضــااي المقلقــة ابلنسس ان االسس
لنتنياهــو وهــو مــن اشــد المعارضيــن لهــذه الفكــرة ال بــل ويعتبرهــا كابوســا النــه 
ــه لــن يحصــل علــى اصــوات تؤيــده حتــى مــن قبــل  ال 6  يعلــم حــق المعرفــة ان

ــن فــي فلســطين. ــي الموجودي مليــون صهيون
ــع  ــي الن جمي ــان الصهيون ــتفتاء ســيزول الكي ــم االسس ــي حــال ت ــه ف ــى �أن ل و�أشــار اإ
الفلســطينيين الموجوديــن فــي الداخــل الفلســطني والخــارج لديهــم الحــق 
فــي التصويــت حيــث يبلــغ عــدد الفلســطينيين فــي الداخــل والخــارج 12 
ــى  ــاق عل ــى االنف ــدرة عل ــم الق ــس لديه ــة لي ــون فلســطيني. ور�أي ان الصهاين ملي
ــي االراضــي  ــة ف ــوت الصهيوني ــة م ــذا بمثاب ــم ان ه ــى عل ــم عل ــة. النه ــذه الخط ه
الفلســطينية. ولكــن فــي نفــس الوقــت علــى المسســتوى الدولــي والضغــوط 
ــى الرغــم  ــي عل ــك. يعن ــر بذل ــدي �أمــل كبي ــى اســرائيل ل ــق عل ــي تطب ــة الت الدولي
مــن االحتيــاالت والدعايــة واالعــالم واللوبــ�ي الــذي لديهــم لــم يسســتطيعوا اخفــاء 
الحقيقــة وان الكثيريــن فــي العالــم يعترفــون بحــق الفلســطينيين ب�أرضهــم واالفعــال 
الشــنيعة التــي يقــوم بهــا االحتــالل بحقهــم وخاصــة فــي الــدول الغربيــة علــى 
مسســتوى الطــالب الجامعييــن واالســاتدة وال يجــر�أ احــد فــي العلــن الدفــاع عــن 
ــراي العــام  ــ�ي �أن ال ــم الغرب ــا العال ــي منه ــا ان المشــكلة التــي يعان اســرائيل. مضيف
ودعــم فلســطين ال يترجــم رســميا علــى مسســتوى الحكومــة الن االعــالم واللوبــ�ي 
ــذا الخصــوص. ــا به ــدول ال يســمح للشــعوب اعطــاء ر�أيه ــي هــذه ال الموجــود ف

ونــوه الــى انــه ينبغــي ايجــاد مبــادرات جديــدة الن ترجمــة هــذه االراء وانعكاســها 
علــى العالــم ليــس ابالمــر المسســتحيل وانمــا يمكــن تحقيقهــا. وهنــاك امثلــة كثيــرة 
نجحــت بهــذا الخصــوص منهــا حركــة المقاطعــة العالميــة » BDS بــ�ي دي اس«، 
ــى سسياســة  ــه ال ــع وتحويل ــم �أجم ــر�أي للعال ــتطاعت ان تترجــم هــذا ال ــث اسس حي
مناهضــة لالحتــالل فــي المجــاالت عــدة  اقتصــاداي وسسياسســيا ورايضيــا والدليــل 
علــى ذلــك مــا حصــل اخيــرا فــي امتنــاع المنتخــب االرجنتينــي مــن اللعــب فــي 
ــن  ــدة م ــاالت ع ــام ابتص ــو ق ــي ونتنياه ــالل الصهيون ــب االحت ــع منتخ ــدس م الق
اجــل العــدول عــن قــرار الالعــب ميســي ولكــن لــم يجــد صــدى مــن قبــل احــد.
ــي والزالــت تجعلــه  ــان الصهيون واحــدى المبــادرات الناجحــة والتــي هــزت الكي
ــة ابهضــة وغيرهــا هــي مســيرات العــودة مــن  يخســر الكثيــر مــن تكاليــف مادي
قبــل الشــعب الفلســطيني االعــزل فــي غــزة والــذي يبتكــر كل يــوم طريقــة 
لمقاومــة هــذا االحتــالل لدحــره مــن ارضــه حيــث اسســتطاع مــن خــالل 
الطائــرات الورقيــة هــز الكيــان الصهيونــي مــن خــالل دنومــات شاســعة مــن 
االراضــي التــي التهمــت نيــران الطائــرات الورقيــة. حيــث يحــاول دومــًا االحتــالل 
ــي تضييــق الخنــاق علــى اهــل غــزة ولكــن اليــوم مــن خــالل مســيرات  الصهيون
العــودة التــي تسســتمر منــذ اشــهر اقلقــت مضجــع االحتــالل االســرائيلي وغيــرت 
ــات  ــة يوجــد امكاني ــة والمنطق ــى الســاحة الدولي ــه عل ــد ان ــة.واان اعتق ــة كامل اللعب
ــتفتاء.  ــل االسس ــول الســلمية مث ــى االحتــالل للتســليم ابلحل مــن اجــل الضغــط عل

ــي�أتي  ــع سس ــح ابلطي ــى الوجــوه الصحي ــات عل ــذه االمكاني ــل به ــم العم ــي حــال ت وف
يــوم واســرائيل ان تجبــر اســرائيل وليــس طوعــًا علــى التســليم ابلحلــول العادلــة

لــى ان المشــهد اليــوم تحــول فــي غــزة والمقاومــة اليــوم ال تجامــل وغــزة  و�أشــار اإ
يعلــو صوتهــا بعــد ان تناســاها العالــم فــي ظــل الحصــار المتقــع الــذي يطبقــه 
االحتــالل االســراءيلي عليهــا. واسســتكاعات اعــادة القضيــة الفلســطينية الــى 
ــى ان  ــة ال ــنوات ابالضاف ــدة سس ــا لع ــت لونه ــد ان به ــة بع ــااي العالمي ــة القض واجه
ــه  ــذي يطبقون ــم والقهــر ال ــة الظل ــد كمي ــم مــن جدي ــوا للعال ــة عــادوا واثبت الصهياين
علــى الشــعب الفلســطيني مــن قتــل وتشــريد واســر وغيــره مــن اســاليب القهــر 

والتدميــر.
واكــد علــى ضــرورة الوحــدة الشــعبية الفلســطينية واالجمــاع علــى حــل منطقــي 
الن الجميــع لديهــم الهــدف ذاتــه اال وهــو مصلحــة فلســطين وحــق الفلســطينيين 
واسســتعادة ارضهــم الن التفرقــة التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني اليــوم ال تصــب 

اال فــي صالــح االحتــالل.
وشــدد ايضــا علــى دور المقاومــة فــي الســبيل الــى تحريــر فلســطين لمــا لهــا مــن 
ــى  ــة وحت ــق المقاوم ــن طري ــي ع ــي التخل ــة وال ينبغ ــذه القضي ــي ه ــر ف ــر كبي ت�أثي
ــن  ــالل تحــت �أي ظــرف م ــة االحت ــدة لمقاوم ــة جدي ــكار �أي طريق ــم ابت ــو ت ول
الظــروف. وان الفلســطيني لهــم كل الحــق ابسســتخدام �أي وسســيلة مــن اجــل 
اسســتعادة ارضهــم المســلوبة مــن االحتــالل الغاصــب. وان المقاومــة وفقــا لميثــاق 
االمــم المتحــدة هــي حــق مشــروع الي شــعب احتلــت ارضــه ان يدافعــه عنهــا 

ــن ارضــه. ــاع ع ــن اجــل الدف ــات م ــع االدوات واالمكاني بجمي
واتبــع رحماندوســت: شــاهدان مــا فعلــت مســيرات العــودة ابالحتــالل التــي 
تقلقــه وتجعلــه يدفــع تكاليــف ابهظــة مــن خــالل فقــط طائــرات ورقيــة اشــعلت 
ــل  ــة ويعم ــى خســائر جم ــن االراضــي ادت ال ــعة م ــات واس ــي دونم ــرات ف الني
االحتــالل جاهــدا علــى تخريــب هــذه الحركــة الشــعبية وتكرارهــا تهمــة ان 

ــة. ــة ارهابي ــاس حرك ــم وان حم ــن تدفعه ــاس م حم
ــط  ــس فق ــة اوســع ولي ــن زاوي ــة م ــى المقاوم ــه يجــب النظــر ال ــى ان ل و�أضــاف اإ
لــى اســلوب حيــاة  مــا تحملــه مــن معنــى عســكري وانمــا ينبغــي ان تتحــول اإ
فــي جميــع المجــاالت السسياسســية واالقتصايــة والفنيــة وغيــره كمــا ال يجــب 
ــالل  ــى االحت ــط عل ــن اجــل الضغ ــة م ــع المقاوم ــاون م ــواب التع ــالق اب ــا اغ علين

االســرائيلي.
واكــد علــى ان مــا توصــل اليــه البعــض مــن دول العالــم حــول مــا يســمى بعمليــة 
ــه  ــدول ان ــد مــن ال ــران والعدي ي ــًا مــن قبــل اإ الســالم المرفوضــة شــكاًل ومضومن
مجــرد خطــوة مــن اجــل الوصــول الــى مــا هــو ابعــد مــن ذلــك مــن قبــل نتنياهــو 

ــكا. وامري
ونــوه الــى ان مشــروع حــل الدوليتــن لالســف يلقــى قبــول كبيــر مــن قبــل العديــد 
ــاع  ــو الدف ــر ه ــذا االم ــه ازاء ه ــا فعل ــا يتوجــب علين ــم وم ــي العال ــدول ف ــن ال م
ــل  ــدة  مث ــادرات جدي ــكار مب ــالل ابت ــن خ ــة م ــذه القضي ــول ه ــا ح ــن مواقفن ع
االسســتفتاء ونحــن معــا مــا يختــار الشــعب ســواء الشــعب الفلســطيني او اليهــودي 

وهــذا مــا نقبــل بــه.
ــض  ــن الشــعوب ترف ــر م ــى ان الكثي ــ�ى رحماندوســت، عل ــد مجتب ــدوره اك وب
حــل الدولتيــن الن اكثــر الســكان الموجوديــن فــي االراضــي المحتلــة جــاءوا الــى 
فلســطين مــن كل بقــاع العالــم و ال يحملــون �أي وثيقــة تثبــت �أنهــم اهــل االرض 
او اهــل حــق. مشــددًا علــى دور المقاومــة فــي جميــع المجــاالت االقتصاديــة 
والسسياسســية لدحــر االحتــالل وتشــديد الضغــط عليــه. مؤكــدًا علــى ضــرورة 

ــف ضــد اســرائيل . ــي تق ــع الحــركات الت ــب جمي ــى جان ــوف ال الوق
لــى الشــعب الفلســطيني كعنصــر مطلــق وواحــد  لــى انــه ال يمكــن النظــر اإ و�أشــار اإ
وانمــا هــو عــدة اطيــاف وكل طيــف منــه يعيــش ظــروف خاصــة ومختلفــة عــن 
غيــره ومثــال علــى ذلــك الحصــار الــذي يعيــش تحــت ظلــه ســكان غــزة وهــذا ال 
يعطــي الحــق الحــد ان يعتبــر احــد المواقــف االنيــة التــي تخــرج عــن البعــض تبعــا 

للظــروف التــي يعيشــها علــى انهــا مواقــف حقيقيــة ونهائيــة.
ــى  ــة وال يبق ــر عملي ــح اكث ــكا يجــب ان يصب ــوت المري ــعار الم ــى ان ش ــوه ال ون
مجــرد شــعار يــردد فــي المناسســبات النــه ال يمكــن الوصــول الــى الغــاايت 

واالهــداف مــن خــالل العواطــف.
ــياق مرتبــط قــال رحماندوســت: اننــا ال نســعى للبحــث عــن مــن يقــود  وفــي سس
ــارض  ــر فلســطين وال نع ــن نســعى وراء تحري ــا نح ــي فلســطين وانم الشــعب ف
لــى مــا نصبــوا اليــه بهــذا الخصــوص. منوهــَا الــى ان حــركات  �أي طريقــة تــؤدي اإ
المقاومــة الفلســطينية لديهــا مشــروعها وطرقتهــا للدفــاع عــن الفلســطينين وحقهــم 
ونحــن لسســنا ضــد ذلــك وال اظــن ان الحــركات الفلســطينية تعــارض خطــة 

ــل هــذا المشــروع, ــم يعارضــون مث ــه اليوجــد �أي ســبب يجعله ــتفتاء الن االسس
ــل  ــن قب ــح الفلســطينيين م ــيء لصال ــار اي ش ــي انتظ ــه ال ينبغ ــى ان ــد عل ــا اك كم
ــا  ــة المطــاف فــي صالحه ــكا ال تعمــل شــيء اال ويصــب فــي نهاي كوشــنر الن امري
ــي. ــان الصهيون ــى الكي ــة اخــرى وان كان حت ــح �أي دول ــس مصال ــا ولي ومصالحه
ــع  ــذي يحــدق ابالمــة اليــوم هــو مشــاهد التطبي ــر ال ــى ان الخطــر االكب واكــد عل
ــاول   ــى ط ــوس عل ــا الجل ــارات وقبوله ــل الســعودية واالم ــن قب ــي نشــهدها م الت
ــه.  ــر بحــد عين ــدا فشــل كبي ــالل االســرائيلي وه ــع االحت الحــوار والفاوضــات م
ــن  ــد م ــر�أ اح ــم يج ــالل ل ــة االحت ــف حــول دول ــدول اتخــذت مواق ــذه ال الن ه
قبــل اتخاذهــا وهــي التــي تعتبــر نقطــة ســوداء فــي اتريخهــم والوصــول الــى ادنــى 

ــن الخــزي واالنحطــاط. ــة م درج
ــح  ــي صال ــكا يصــب ف ــن امري ــار شــيء م ــه انتظ ــى ان ــد عل ــي، اك ــدوره برهان وب
ــتوى  ــع مسس ــن اجــل رف ــكا م ــه امري ــا تفعل ــم الن كل م الشــعب الفلســطيني وه
الرفاهيــة للشــعب االمريكــي اكثــر مــن قبــل وبــ�أي ثمــن واكــد علــى نقطــة ان اراء 
ــات ويجــب  ــن اراء الحكوم ــًا ع ــف تمام ــة يختل الشــعوب حــول القضــااي العالمي

ــن. ــن االثني ــق بي التفري
واوصــى الضيفــان فــي نهايــة حديثهمــا علــى ضــرورة التركيــز علــى الحلــول للقضيــة 
الفلســطينية وليــس تشــديد االضطــراابت والصراعــات فــي المنطقــة واالسســتفادة 

مــن جميــع الحلــول التــي تســاعد فــي هــذا المجــال.

خطة االستفتاء تقلق نتنياهو بقدر ماتقلقه مسريات العودة
شيرين سمارة ومحمد فاطمي زاده

تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر
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ــي  ــر«، ان االقتصــاد االيران ــد قاســم جاب ــر االقتصــادي »�أحم اوضــح الخبي
ــي  ــوة الت ــاط الق ــادر ان يواجــه التحــدايت نظــرًا لنق هــو اقتصــاد ســليم وق
ــي برميــل  ــران ابنتــاج مليون ي يمتلكهــا والســعودية عاجــزة عــن مــلء دور اإ
يوميــًا لمــا تواجهــه مــن ضعــف داخلــي ال تسســتطيع مواجهــة الخــارج بســببه 

ــة. ــى ضعــف فــي العالقــات الخارجي ابالضافــة ال
�أشــار رئيــس المركــز االقتصــادي واالجتماعــي للدراســات االســتراتيجية 
ــة مهــر  ــة مــع وكال ــر«، خــالل مقابل ــر االقتصــادي »�أحمــد قاســم جاب الخبي
ــدول  ــة ال ــظ لســد حاج ــاج النف ــزايدة انت ــاق امريكي-ســعودي ل حــول اتف
ــتهلكة التــي بــد�أت تشــعر ابلقلــق حيــال ارتفــاع ســعر برميــل النفــظ  المسس
ــن  ــزة ع ــى �أن الســعودية عاج ل ــد 2014، اإ ــرة بع ــى 80 دوالرا الول م ال
ــكا  ــا امري ــذي تفرضه ــوط ال ــذا الصــدد وان الضغ ــي ه ــران ف ي ــلء دور اإ م
علــى ايــران عائداتهــا ســلبية جــدًا علــى امريــكا اوال ثــم العالــم النــه ال يمكــن 

ــي. وفيمــا يلــي نــص الحــوار: ــتغناء عــن الخــام االيران االسس

س: مــا ر�أيــك حــول التبايــن فــي الآراء االمريكيــة حــول خفــض صــادرات 
ايــران الــى الصفــر فــي مطلــع تشــرين الثانــي المقبــل؟

الشــك ان القــرار الأمريكــي للعقــوابت قــرار غيــر منطقــي وغيــر موضوعــي 
يــران تعتبــر قــوة عظمــى فــي قطــاع الطاقــة وابلتالــي النفــظ  واليــوم اإ
يــران العملــة االجنبيــة، عائــدات  يرانــي هــو اهــم قطــاع اقتصــادي يوفــر الإ االإ
يــران بعائداتهــا  يرانــي تبلــغ 250 مليــار دوالر لذلــك نــرى اإ النفــظ االإ

ــط. ــي ســوق النف ــرا ف ــب دورا كبي ــة تلع النفطي
لــى  يرانــي اإ ولكــن يبقــى القــرار الأمريكــي لخفــض صــادرات النفــظ االإ
الصفــر وهــي تبقــى محاولــة ولكــن علينــا ان نــرى نتائجهــا وارتدادتهــا 
وانعاكاســاتها، هــل المجتمــع االقتصــادي العالمــي سيسســتجيب للقــرار 
ــي هــو حاجــة  يران ــه ان النفــط االإ الأمريكــي بهــذا الشــ�أن؟ ممــا ال شــك في
ــد  ــن والهن ــيما الصي ــدول السس ــم ال ــادات معظ ــدول والقتص ــن ال ــر م للكثي

وغيرهــا.
يرانــي وهــل الــوالايت  لــى النفــط االإ حتــى االتحــاد االوروبــ�ي اليــوم يحتــاج اإ
ــ�ي فــي  ــتؤثر علــى الصيــن والهنــد واالتحــاد االوروب المتحــدة االمريكيــة سس
هــذا الشــ�أن؟ ابالمــس شــهدان بــ�أن هنــاك ابخــرة نفــط تحمــل مليــون 
لــى تشســيلي. وقــد يكــون هــذا بعــد 16 عامــًا مــن العالقــات  برميــل تتجــه اإ
ــيلي بهــذا الموضــوع وك�أنهــا رســالة للأمريــكان بــ�أن نحــن  يــران وتشس بيــن اإ
ــا ان  ــم. كم ــى دول العال ل ــة اإ ــا النفطي ــع منتجاتن ــي بي ــ�أن نتوســع ف ــادرون ب ق
ــم جــدًا  ــر مه ــا وهــذا ام ــاط اقتصــادي بينهم ــران ال يوجــد ارتب ي ــكا واإ امري
يــران. ولهــذا امريــكا تحــاول ان  يعنــي ال يوجــد ت�أثيــر امريكــي مباشــر علــى اإ

ــن بهــذا الموضــوع. ــر علــى االخري تؤث

ــران  ــى اي ــوابت عل ــن العق ــق هــذا الجــزء م ــة تطبي ــرى امكاني ــف ت س: كي
ــكا؟ ــل امري ــن قب ــا م ــتوردين منه والمسس

تحــاول �أمريــكا جاهــدة ولكــن منــذ فتــرة ال ننســى �أشــارت الهنــد انهــا علــى 
ــى ان  ــذه اشــارة ايضــًا ال ــي ه ــورو وه ــط  ابلي ــتورد النف ــتعداد ان تسس اسس
يرانييــن والصيــن كذلــك االمــر  الــدوالر لــن يتحكــم بنــا، بــل انهــا تطمــن االإ
يرانييــن بتمســكهم ابالتفــاق النــووي  ــ�ي يطالــب االإ وحتــى االتحــاد االوروب
يــران تقــول للأوروبييــن قدمــوا لــي الضمــاانت لبيــع النفــط  ابلمقابــل اإ
للســوق العالمــي، وربمــا هــي متمســكة ابالنفــاق النــووي وحتــى ولــو كان 

ــة. ــوابت �أمريكي ــاك عق هن
ــر  ــة تمــرد للكثي ــاك محاول ــم وهن ــذا الطــرح ســتنعزل عــن العال ــكا به  �أمري
ــة  ــا النفطي ــع منتجاته ــران بي ي ــع اإ ــرار االمريكــي القاضــي بمن ــدول للق ــن ال م

ــارج . ــى الخ ل اإ

ــض  ــون �أداة لتعوي ــة لتك ــتثمارات خارجي ــذب اس ــوم بج ــران الي ي ــل اإ تعم
ــكا فــي فــرض هــذه العقــوابت  هــذه العقــوابت. ولكــن هــل ســتنجح امري
يــران. ابلت�أكيــد المصالــح  علــى ابقــي الــدول بمنعهــا مــن اسســتيراد النفــط مــن اإ
ــد  ــن وال الهن ــي ال الصي ــى �أي مصلحــة �أخــرى وابلتال ــة تطغــى عل االقتصادي
وال اورواب وال غيرهــم مــن الــدول تسســتطيع ان تتخــذ هكــذا قــرار كمــا 
لــى تشســيلي الــذي يشــكل تحــداي ورســالة  ذكــرت منــذ قليــل ان بيــع النفــظ اإ

ــى االمريكــي. ل واضحــة اإ

س: هــل ستسســتطيع امريــكا معالجــة حــذف دور ايــران اببرامهــا اتفاقيــات 
حــول ذلــك مــع الســعودية وهــل تتمكــن الســعودية مــن مــلء دور ايــران؟
يرانيــة فــي الخــارج وابلتالــي منــع   �أمريــكا سســتعمل علــى حجــز االســطول االإ
ــتحاول �أن  لــى العمــالت الصعبــة بينمــا ايــران بدورهــا سس يــران الوصــول اإ اإ
ــا  ــة تشــكل ابقتصاده ــوة اقتصادي ــران كق ي ــوابت. اإ تواجــه التحــدي �أو العق
يــران ســتتجاوز هــذه المرحلــة. وان  النفطــي قــوة هائلــة ومــن المؤكــد ان اإ
ــا  ــوم وانم ــدا الي ــا ليســا ولي ــران هم ي ــى اإ ــوابت عل الحظــر االمريكــي والعق
يــران تواجــه هــذه  آ منــذ بدايــة الثــورة االســالمية فــي ايــران وبعدهــا واإ بــد�

ــوابت. العق
ــق  ــر وتســعى لتطبي ــذا االم ــة ه ــي مواجه ــاول ف الشــك �أن الســعودية تح
العقــوابت الأمريكيــة ولكنهــا لــن تتمكــن مــن هــذا االمــر. �أمريــكا طالبــت 
ــًا  ــوم منع ــي الي ــل ف ــي برمي ــا النفطــي بنحــو مليون ــزايدة انتاجه الســعودية ب
الرتفــاع االســعار. الســؤال هنــا هــل تسســتطيع الســعودية حقــا فعــل ذلــك؟ 
ــاته الســلبية واالقتصــادي  ــرك انعكاس ــي يت ــذا الســؤال لالقتصــاد العالم ه
الــدول  كل  تت�أثــر  كمــا  يت�أثــر  ســوف  العالمــي  واالقتصــاد  االمريكــي 

المسســتهلكة للنفــط.
ــن تتمكــن الن  ــع ل ــدور؟ ابلطب وهــل تتمكــن الســعودية مــن مــلء هــذا ال
ــاك  ــة ... هن ــل المملك ــى داخ ــرة حت ــاكل كبي ــه مش ــوم تواج ــعودية الي الس
ــاك  ــي، هن ــف داخل ــتطيع ان تواجــه الخــارج بضع ــن تسس ــرة ل مشــاكل كثي
ضعــف داخلــي فــي بنيــة االقتصــاد الســعودي كمــا ان هنــاك ضعــف 
خارجــي ابلعالقــات مــع الــدول المحيطــة ال تسســتطيع الســعودية ان تؤثــر  ال 
ــتطيع التاثيــر علــى  ــيًا وال اقتصــاداًي علــى تلــك الــدول لذلــك لــن تسس سسياسس
ــي برميــل  يــران نتيجــة المطلــب االمريكــي. ولــن تســتيطع ان توفــر مليون اإ

ــاع االســعار. ــع ارتف ــًا لكــي تمن يومي
ــية  ــدرة التنافسس ــي الق ــض ف ــي التخفي ــذا يعن ــة ه ــعار الطاق ــاع االس ارتف

فــي االقتصــاد العالمــي وتحديــدًا فــي اقتصــاد امريــكا. امريــكا اليــوم 
ــية مــا جعلهــا اضعــف اكثــر فــي االســواق  اضعــف فــي  القــدرة التنافسس
ــى  ــل عل ــة والدلي ــي الســوق العالمي ــا ف ــع منتجاته ــن بي ــا م ــة ومنعه العالمي
ذلــك المنافســة التــي نشــهدها اليــوم  بيــن امريــكا والصيــن ونــرى 
ــة  ــية عالي ــدرات تنافسس ــع بق ــه يتمت ــواق الن ــزو االس ــي يغ ــج الصين المنت
وابســعار منخفضــة وهــذا االمــر سســيترك انعكاســات ســلبية علــى 

ــه ــد ذات ــي بح ــاد االمريك االقتص

العقــوابت  حــول  االيرانــي  الفعــل  رد  حــول  توقعاتــك  هــي  مــا  س: 
االمريكيــة؟ االقتصاديــة 

ــور  ــم العث ــم يت ــًا اذا ل ــى 98 عام ــتمر حت ــران يسس ي ــي اإ ــط ف ــي النف احتياط
علــى نفــط جديــد فــي ايــران هــذا يلبــ�ي احتياجاتهــا كمــا انــه يلبــ�ي الســوق 
يرانــي يشــكل المرتبــة الرابعــة عالميــًا بينمــا  الخارجــي. واحتيــاط النفــط االإ
ــنطن  ــة، ان واشس ــة االمريكي ــر التخطيــط السسياســي فــي الخارجي اكــد مدي
ــتغناء  ــم لالسس واثقــة بوجــود مــا يكفــي مــن االحتياطــات النفطيــة فــي العال
لــى  يرانــي وهــذا االمــر غيــر واقعــي. االقتصــاد العالمــي يحتــاج اإ عــن الخــام االإ
يرانيــة ســينعكس  يرانــي. كمــا ذكــران �أي ضغــط علــى الصــادرات االإ الخــام االإ

ســلبًا علــى االســعار العالميــة.
الهــدف الأمريكــي مــن االجــراءات التــي يتخذهــا هــو زايدة الضغــط علــى 
ــي الســوق.  ــام ف ــط الخ ــع النف ــن خــالل بي ــا م يراداته ــض اإ ــر خف ــران عب ي اإ
يرانــي ولكــن ابلطبــع ان  وتعمــل امريــكا كعادتهــا علــى تقويــض االقتصــاد االإ
االقتصــاد االيرانــي هــو اقتصــاد ســليم ومعافــى وقــادر ان يواجــه التحــدايت 

نظــرًا لنقــاط القــوة التــي يمتلكهــا.
يرانــي عندمــا كان هنــاك محاولــة لضــرب العملــة االيرانيــة التــف  الشــعب االإ
ــة  ــة لمواجه ــة واقتصادي ــة وطني ــاك مقاوم ــة وكان هن ــه الوطني حــول عملت
يــران مواجهــة التحــدي وابلتالــي اليــوم  ذلــك التحــدي واسســتطاعت اإ
يــران عندمــا تجلــس مقابــل �أمريــكا فــي االتفــاق النــووي هــذا ان دل  اإ
يــران قويــة  علــى شــيء دل علــى �أن هنــاك تــوازان فــي القــوة وابلتالــي اإ
وقــادرة علــى مواجهــة تحدايتهــا واال مــا كان هنــاك اتفــاق نــووي بيــن 
يــران وامريــكا. الوضــع االيرانــي مطمئــن واالقتصــاد االيرانــي قــوي ومتيــن  اإ
والبنيــة االقتصاديــة ايضــا متينــة وابلتالــي ستســطيع ايــران ان تواجــه تلــك 
العقــوابت او التحــدايت والرهــان ايضــا علــى الــدول المتعاونــة مثــل الصيــن 

ــ�ي. ــاد االوروب ــد واالتح والهن

خب�ي اقتصادي;

لدى إيران احتياط نفطي يكفي حىت 98 عاماً والسعودية عاجزة عن ملء دور إيران
شيرين سمارة

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ
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يســعى المحققــون الإيجــاد بدائــل عــن الوقــود االحفــوري، 
بســبب العديــد مــن الأزمــات التــي تعانــي منهــا الكــرة 
االرضيــة بشــكل عــام، منهــا التلــوث الجــوي، واالحتبــاس 
ــول للتخلــص  ــة، اإذ �أن احــد الحل الحــراري، و�أزمــة الطاق
مــن هــذه االزمــات هــو اســتبدال الوقــود االحفــوري 

ــوي. ــود الحي ابلوق
الوقــود الحيــوي هــو الطاقةالمسســتمدة مــن الكتــل 
ــة )البايومــاس( وهــو �أحــد �أهــم مصــادر الطاقــة  الحيوي
المتجــددة تتميــز علــى غيرهــا مــن المــوارد الطبيعيــة 
مثــل النفــط والفحــم الحجريوكافــة �أنــواع  الوقــود 
االحفــوري، مــن حيــث عــدم انتاجهــا للملــواثت البيئيــة 

والغــازات الدفئيــة.
نــه يعــد غيــر  ومــن ميــزات هــذا النــوع مــن الوقــود هــي اإ
ــه  ــتعال في ــة االشس ــا �أن درج ــر مســرطن، كم ســام وغي
ليســت منخفضــة كمــا هــو الحــال مــع النفــط والبنزيــن، 

حتمــال نشــوب الحرائــق. مــا يقلــل مــن اإ
ينتــج الوقــود الحيــوي مــن النبــااتت وايضــا التحليــل الصناعــي للمزروعــات 
عــادة اسســتخدامها، مثــل القــش  والنفــاايت والفضــالت، التــي يمكــن اإ
والخشــب والســماد، وقشــر االرز، وتحلُــل نفــاايت المنــازل ونفــاايت 
ــى الغــاز  ل ــة ، التــي يمكــن تحويلهــا اإ ــع ، ومخلفــات الأغذي الــورش والمصان

ــي. ــم الالهوائ ــروابت ذات الهض ــق ميك ــن طري ــوي ع الحي
تعــد الــوالايت المتحــدة والمانيــا مــن البلــدان الرائــدة فــي مجــال انتــاج الوقــود 
الحيــوي، كمــا �أن البرازيــل والهنــد والصيــن بدورهــا قطعــت خطــوات مهمــة 
فــي هــذا المجــال. ايــران ايضــا تســعى هــذه االايم النتــاج الوقــود الحيــوي كــي 
تســتبدله ابلوقــود االحفــوري، بعــد �أن �أدركــت اهميــة هــذا الموضــوع، اإذ �أن 

مســاعي المحققيــن والباحثيــن فــي ايــران ابتــت ملحوظــة بهــذا المجــال.
ــن  نجــازات الباحثي آخــر اإ ــوي و� ــود الحي ــق ابلوق ــا يتعل ــد فيم ــة المزي لمعرف
ــة  ــاء مقابل نب ــة مهــر للأ االيرانييــن والعراقيــل التــي تعترضهــم، اجــرت وكال
مــع الدكتــور »ميثــم طباطبائــي« رئيــس لجنــة الوقــود الحيــوي )التابــع 
لمجلــس تطويــر التقنيــة الحيويــة فــي معاونيــة العلــوم والتكنولوجيــا بمكتــب 

ــة(.  ــة الجمهوري رئاس
ي�أتي نص المقابلة كالتالي:

س: مــا هــي اهميــة اســتبدال الوقــود االحفــوري ابلوقــود الحيــوي، ولمــاذا 
علينــا التوجــه نحــو الوقــود الحيــوي هــذه االايم؟

ج: تنويــع مصــادر الطاقــة يحمــل اهميــة عاليــة اســتراتيجيًا، ولهــذه االهميــة 
جانبيــن؛ الجانــب االول »�أمــن الطاقــة« والثانــي هــو »الحفــاظ علــى البيئــة 

وارتقــاء مسســتوى الســالمة فــي البــالد«.
ــتعمال الوقــود االحفــوري فــي البــالد تعــد عاليــة للغايــة وتــزداد  ــبة اسس نسس
ــالل  ــى �أن خ ــط يشــير ال ــذا النم ــة، فه ــي المئ ــى 5 ف ــو 4 حت ــام نح كل ع
ــاج  ــو انت ــي لنم ــدل الحال ــى المع ــر ال ــتقبل وابلنظ ــي المسس ــرة ف ــرة قصي فت
ــالد،  ــل الب ــي داخ ــة ف ــات النفطي ــع المنتج ــتهالك جمي ــيتم اسس ــط، س النف

ــادة. ــكلة ج ــالد مش ــتواجه الب ــا سس وحينه
اسســتخدام النفــط مــن �أجــل الحصــول علــى الطاقــة، يعــد مــن �أدنــى 
مسســتوايت سســبل اسســتهالك النفــط ويشــكل ذلــك نموذجــا حقيقيــا لتبــدد 
المصــادر والثــروات الوطنيــة التــي يتوجــب علينــا الحفــاظ عليهــا كــي 
ــبل  ــك مــن خــالل تحســين سس ــا تجنــب ذل ــال القادمــة. يمكنن تنقــل للأجي

سســتهالك الطاقــة واســتبدال الوقــود االحفــوري ابلوقــود الحيــوي. اإ
الحفــاظ علــى البيئــة واالرتقــاء بمسســتوى الســالمة فــي البــالد يعــد مــن اهــم 
الدوافــع للســعي وراء تنويــع مصــادر الطاقــة. وبمــا �أن الملــواثت والغــازات 

ــود  ــا ينتجــه الوق ــن م ــر م ــل بكثي ــوي �أق ــود الحي ــا الوق ــي ينتجه ــة الت الدفئي
ــتعمالها يعــد الحــل االمثــل للظــروف الحرجــة التــي  ــ�أن اسس االحفــوري ، ف
تعانــي منهــا الكثيــر مــن المــدن الكبيــرة فــي العالــم ، ويشــاعد فــي التجنــب 
مــن التبعــات الهائلــة التــي تُنتــج مــن النسســبة التلــوث العاليــة والت�أثيــر الــذي 

يتركــه التلــوث علــى ســالمة االفــراد والبيئــة.
ــددة،  ــة المتج ــادر الطاق ــن مص ــج م ــوي ينت ــود الحي ــى ان الوق ــر ال وابلنظ
لذلــك ال يتســبب الإزدايد نسســبة الكربــون فــي الجــو وليســت لــه �أاثر 

ســلبية ملحوظــة فــي عمليــة االحتــرار العالمــي وتغيــر البيئــة.

س: مــا هــي الخطــوات التــي تــم اتخاذهــا فــي البــالد فــي مجــال اسســتعمال 
وتطويــر تقنيــة الوقــود الحيويــة؟

ج: تــم تطويــر تقنيــة انتــاج انــواع الوقــود الحيــوي )مثــل: االيثانــول 
الحيــوي، الديــزل الحيــوي �أو البيــو ديــزل، الغــاز الحيــوي ومــا الــى ذلــك( 
فــي البــالد وهنــاك الكثيــر مــن الشــركات المعرفيــة تعمــل علــى ذلــك. مــن 
آخــر هنــاك بعــض مــن المعاييــر الوطنيــة تمــت صياغتهــا فــي منظمــة  حيــث �
نهــا قــد حصلــت علــى الموافقــة وحاليــا متاحــة للجميــع. معاييــر ايــران، كمــا اإ

ــود  ــا الوق ــر تكنولوجي ــة تطوي ــرض عملي ــي تعت ــل الت ــي العراقي ــا ه س: م
ــران؟ ــي اي ــوي ف الحي

ج: جميــع البنــى التحتيــة النتــاج وبيــع واسســتخدام الوقــود الحيوي ابتــت جاهزة 
والشــيء الوحيــد الــذي يعيــق اسســتعمال هــذه الوقــود هــو مــا يتعلــق ابالعــالن 

عــن �أســعارها مــن قبــل الشــركة الوطنيــة للتوزيــع والتنقية.
ــا  ــود وفق ــع هــذه الوق ــة ســعر بي ــع والتنقي ــة للتوزي ــتقرر الشــركة الوطني سس
ــرض  ــون ع ــتطيع المنتج ــي يسس ــة، ك ــة واالقتصادي ــة والكيفي ــر الفني للمعايي
ــد هــذا النــوع  ــتحقاقات وفوائ سس منتجاتهــم ويتمكــن المجتمــع مــن التمتــع ابإ

ــة. ــة والبيئي ــث الســالمة الفردي ــن حي ــة، م ــن مصــادر الطاق م
  

س: مــا هــي المصــادر التــي يمكــن مــن خاللهــا انتــاج الوقــود الحيــوي 
فــي البــالد؟

ــح  ــاايت والفضــالت والمــواد التــي ال تصل ــتعمل النف ج: نحــن نرغــب ابن نسس
ــوي. ــود الحي ــاج الوق ــوان، كمصــادر النت ــدى االنســان والحي ــلأكل ل ل

ــااي الزيــوت الصالحــة للطعــام ، كمــا  ــزل الحيــوي مــن بق ــاج الدي يمكــن انت
ــاايت  ــواع النف ــة ك�أن ــات العضوي ــواع المخلف ــن �أن ــج م ــوي يُنت ــاز الحي �أن الغ
الصلبــة والســائلة. شــحوم الدجــاج وبقــااي الســمك، وبقــااي الزيــوت 
الصالحــة للطعــام، والمخلفــات الزراعيــة، وســوائل الصــرف الصحــي 
وغيرهــا مــن النفــاايت تعــد مــن مصــادر انتــاج البيوغــاز او الغــاز الحيــوي.

 
س: �أين تنتج �أنواع الوقود الحيوي؟

ج: مــن الممكــن ان تنتــج هــذه الوقــود فــي مصافــي النفط، 
كمــا �أنــه فــي الوقــت الحالــي هنــاك الكثيــر مــن الشــركات 

النفطيــة قــد دخلــت فــي هــذا المجــال.

ــة  ــات الالزم ــدرات والطاق ــران الق ــك اي س: هــل تمتل
التكنولوجيــا  لدينــا  الحيــوي؟ هــل  الوقــود  نتــاج  الإ

الالزمــة لهــذا الغــرض؟
ج: ال تواجــه ايــران اي مشــكلة فنيــة وتقنيــة فــي انتــاج 
الوقــود الحيــوي، ولدينــا معظــم التقنيــات الخاصــة 

ــود. ــى وق ــاايت ال ــل النف لتحوي
ــود  ــتعمال الوق ــا اسس ــل، يمكنن ــع العراقي ــي حــال �أن ترف وف
ــالد. ــي الب ــة ف ــع المؤسســات المروري ــي جمي ــوي ف الحي

الحيــوي يمكــن  الوقــود  يؤثــر اسســتعمال  س: هــل 
العجــالت؟ يســرعة 

ج: كال. ال يحدث �أي فرق.

س: هــل تتوقــع �أن اسســتعمال الوقــود الحيــوي مــن شــ�أنه التســبب ببعــض 
ــتقبل؟ االضــرار فــي المسس

نتاجهــا مــن النفــاايت  ن اإ ج: كال. ال تلحــق هــذه المصــادر بــ�أي ضــرر، بــل اإ
العضويــة، يســاعد علــى الحفــاظ علــى البيئــة وتجنــب اعــراض الوقــود 

ــراد. ــى ســالمة االف ــة عل االحفوري

س: ما هو اتثير انتاج الوقود الحيوي في اقتصاد البالد؟
ــ�أرابح  ــي ب ــا ي�أت ــوي تدريجي ــود الحي ــة ابلوق ــادر النفطي ــتبدال المص ج: اس
ــا الحصــول علــى مصــادر الطاقــة  ــب للبــالد، منه ــة متعــددة الجوان �أقتصادي
ــر الصحــي  ــر غي ــادة التدوي ــن اع ــب م ــاايت والتجن ــن النف ــة م ــة مضاف بقيم
�أو دخــول تلــك النفيــات الــى البيئــة ، والحــد مــن اسســتعمال الوقــود 
ــواثت  ــبة المل ــاض نسس ــالد، وانخف ــروات الب ــى ث ــاظ عل ــوري والحف االحف

ــره. آخ ــى � ــي ســالمة االشــخاص وال ــك ف ــر ذل ــة واتثي ــو والبيئ ــي الج ف

ــي  ــت ف ــران دخل ــي اي ــة ف ــة الحديث ــد ان الشــركات المعرفي س: هــل تعتق
ــوي؟ ــود الحي ــاج الوق ــز انت حي

ــاج  ــال انت ــت مج ــالد دخل ــي الب ــة ف ــركات معرفي ــدة ش ــاك ع ــم. هن ج: نع
ــدم  ــدى هــذه الشــركات ع ــدة ل ــي المشــكلة الوحي ــوي، وتبق ــود الحي الوق
قيــام الشــركة الوطنيــة للتوزيــع والتنقيــة ابالعــالن عــن �أســعار الوقــود 

الحيــوي الســائل مثــل الميثانــول الحيــوي والبيوديــزل.

س: هــل توجــد هنــاك مشــاريع كبيــرة دخلــت حيــز التنفيــذ فــي هــذا 
المجــال؟

ج: نعــم. توجــد مشــاريع ضخمــة دخلــت حيــز التنفيــذ. تــم تنفيــذ �أول 
ابيولــت وطنــي فــي مدينــة طهــران، بمســاهمة شــركة الحافــالت ، اللجنــة 
العلميــة للوقــود الحيــوي )التابعــة لــوزارة العلــوم(، الصنــدوق العالمــي 
ــي القطــاع الخــاص،  ــة ف ــن الشــركات العامل ــدد م ــة وع للتســهيالت البيئي

ــج ملحوظــة . ــن نتائ ــا اســفر ع م
شــاركت الجهــات المذكــورة فــي االعلــى والتــي ســاهمت فــي اجــراء 
ــط  ــم وتخطي ــي تصيمي ــوي، ف ــود الحي ــة لمشــروع الوق ــة التجريبي المرحل
المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة التطويــر، اضافــة الــى جهــات اخــرى 
ــا  ــذ قريب ــز التنفي ــة حي ــة الثاني ــتدخل المرحل ــذا المشــروع. وسس انضمــت له

فــي مدينــة طهــران.

اسرتاتيجية تنويع مصادر الطاقة خطوة النقاذ البالد من االزمات البيئية
ميترا سعيدي

مـــــــــــــــــــقــــــــــــاالت
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ــر  ــى الصف ــة ال ــران النفطي ــادرات اي ــض ص ــة خف ــاول االدارة االمريكي تح
خــالل االشــهر االربعــة القادمــة بينمــا يشــك الكثيــر مــن المراقبيــن 
ــض  ــط والتناق ــي ضــوء التخب ــة هــذه السسياســات ف ــي نجاع ــن ف االقتصاديي

الــذي يســود داخــل البيــت الأبيــض.
�أظهــر مســؤولون مــن الحكومــة االمريكيــة خــالل االايم االخيــرة مواقــف 
ــى  ــا عل ــنطن فرضه ــوي واشس ــي تن ــة الت ــوابت االقتصادي ــة حــول العق متباين
قطــاع النفــط االيرانــي وفقــا للجــدول الزمنــي الــذي ترســمه االبيــت االبيض 
ــث تعكــس  ــى، حي ــد الأدن ــي للح ــط االيران ــم صــادارات النف ــض حج لخف
يقــاف  هــذه التصريحــات المتناقضــة عــدم قــدرة ادارة ترامــب علــى اإ

ــف. ــة الخري ــع بداي ــران م صــادرات اي

عالمية متناقضة تصريحات اإ
صــرح مســؤول فــي وزارة الخارجيــة االمريكيــة لوكالــة رويتــرز ان 
لــى  واشســنطن تخطــط لمنــع طهــران مــن تصديــر النفــط وخفــض صادراتهــا اإ
»الصفــر« حتــى 4 تشــرين الثانــي 2018، مضيفــًا �أن الحكومــة االمريكيــة 
ــذا  ــد ه ــران بع ــن اي ــط م ــراء النف ــوم بش ــركة تق ــع �أي ش ــاهل م ــن تتس ل

ــتثناء. ــا دون اسس ــوابت عليه ــتفرض عق ــد، وسس الموع
ال  علــى الرغــم مــن �أصــداء هــذه التصريحــات فــي وســائل االعــالم العالميــة اإ
�أن المراقبيــن الدولييــن يعتقــدون �أن صــادرات ايــران النفطيــة التــي تصــل 
ــرة ال  ــدة قصي ــا خــالل م ــم حذفه ــن �أن يت ــل ال يمك ــون برمي ــى 2.5 ملي ل اإ
تتعــدى �أربعــة شــهور، بــل مــن الممكــن �أن تــؤدي الــى ارتفــاع قيمــة النفــط 

بوتيــرة ســريعة.
مــن جهــة �أخــرى �أعلــن مســؤولون �أتــراك تعليقــًا علــى تصريحــات مســؤول 
فــي وزارة الخارجيــة االمريكيــة �أن بالدهــم ستسســتمر فــي اسســتيراد النفــط 
ــم المتحــدة دون  ــا الأم ــي تحدده ــوابت الت ــط ابلعق ــزم فق ــران، وتلت ــن اي م

العقــوابت �أحاديــة الجانــب التــي تفرضهــا امريــكا.
ــران  ــوم واحــد علــى التصريــح االمريكــي بخفــض صــادرات اي ــم يمــض ي ل
لــى »الصفــر« حتــى مطلــع الخريــف المقبــل، حتــى صــدر تصريــح امريكــي  اإ

لــى الصفــر  آخــر بلهجــة مختلفــة يســتبعد احتمــال خفــض صــادرات ايــران اإ �
حتــى مطلــع الخريــف المقبــل، ويكشــف عــن منــح مشــتري النفــط 

ــران. ــم مــن اي ــة لخفــض وراداته ــي مهل االيران
 

لــى تناقــض واضــح فــي برانمــج حكومــة  التصريحــات المتباينــة تشــير اإ
ترامــب

ويبــدو بشــكل واضــح �أن التصريحــات المتباينــة التــي تصــدر مــن البيــت 
ــى تناقــض واضــح فــي برانمــج حكومــة ترامــب، حــول  ل االبيــض تشــير اإ
مخططاتهــا ضــد النفــط االيرانــي مــن جهــة وحــول امكانيــة خفــض 
صــادرات ايــران بشــكل جــدي مــن جهــة الثانيــة، الأمــر الــذي يــدل 
علــى وجــود عوائــق كثيــرة تحــول دون تنفيــذ هــذه االإجــراءات العدوانيــة 

االمريكيــة.

تصريحات كاذبة لحرب دعائية شرسة
ال يختلــف المحللــون علــى �أن الحــرب الدعائيــة هــي اســتراتيجية امريكيــة، 
فالبعــض يــرى �أن العقــوابت االقتصاديــة المقبلــة والتــي تسســتهدف اقتصــاد 
ــي  ــة �أشــهر ي�أت ــر خــالل �أربع ــى الصف ل ــة اإ ــا النفطي ــران وخفــض صادراته اي
ضمــن حــرب دعائيــة الاثرة البلبلــة فــي داخــل الســوق االيرانيــة واحــداث 
صدمــة فــي الشــارع االيرانــي. فــاإن هــذه الأهــداف المشــؤومة صــرح بهــا 
يجــاد توتــر  مســؤولون امريكيــون بشــكل واضــح مؤكديــن علــى سسياســة اإ
ــن �أهــداف  ــي الشــارع م ــة ونشــر اســتياء ف ــي االســواق االيراني ــي ف داخل

ــة. ــم االقتصادي حربه
لــى البلــدان  لــم تكتــف امريــكا ابلتصريحــات بــل ارســلت مبعوثيهــا اإ
ــي«  ــي هيل ــدة »نيك ــي الأم المتح ــكا ف ــة امري ــد زارت مندوب الأخــرى، فق
الهنــد الأسســبوع الماضــي محرضــًة المســؤولين الهنــود لوقــف شــرائهم 
ــو«  ــك بومبي ــي »ماي ــة االمريك ــر الخارجي ــا زار وزي ــي، فيم ــط االيران النف
ــي  ــي هــذه الحــرب، مؤكــدًا دور الســعودية ف ــم ف ــرايض عاصمــة حلفائه ال
ــي  ــط الت ــات النف ــص كمي ــم نق ــرورة ترمي ــة وض ــرة االقتصادي ــذه المؤام ه
ــوى المؤامــرة مــن خفــض  ــي حــال تمكنــت ق ــة ف ــا الســوق العالمي تحتاجه

مبيعــات ايــران النفطيــة.
ــة  ــوابت االمريكي ــى العق ــة عل ــل دولي ــتظهر ردات فع ــة سس ــي الأايم المقبل ف

علــى قطــاع النفــط االيرانــي وفقــًا للجــدول الزمنــي المقــرر لهــذه العقــوابت، 
يبــدو حاليــًا �أن امريــكا ال ترغــب فــي زايدة قيمــة النفــط مــن جهــة وال 
ترغــب فــي اسســتمرار تدفــق النفــط االيرانــي فــي الســوق العالميــة، وهمــا 
جــراءات  �أمــران متناقضــان ال يمكــن المضــّي قدمــًا بهمــا دون اتخــاذ اإ
ــكا. ــتي امري ــيا والصيــن منافسس ــية مشــتركة وعالميــة تطــال روسس دبلوماسس

ــيا  ــن كروسس ــن دوليي ــة العبي ــار �أهمي ــن االعتب ــة ترامــب �أخــذت بعي حكوم
والصيــن واليــاابن، ممــا دفعهــا لتلويــح بوعــود مختلفــة لمــلء الفــراغ لــذي 
سيشــكله غيــاب ايــران عــن ســوق النفــط وفــق مخطــط امريــكا المعــادي 

ــران. لطه
ــى مــن  ــى �أعل ــط ال ــع �أســعار النف ــد تدف ــران ق ــى اي ــة عل ــوابت الأمريكي العق
90 دوالر للبرميــل الواحــد ممــا يزيــد تعقيــد الحــرب التجاريــة االمريكيــة
ال يخفــى علــى �أحــد �أن الظــروف التــي تخوضهــا امريــكا مــن حــرب تجاريــة 
ــن مســاعيها لخفــض صــادرات  ــل م ــدا،  يجع ــي اورواب وكن ــا ف ــع حلفائه م
النفــط االيرانــي �أمــرًا معقــدًاـ فارتفــاع �أســعار النفــط ســيزيد مــن تعقيــد هذه 
الحــرب التجاريــة، حيــث ذكــر  محللــو »بنــك �أوف �أمريــكا ميــرل لينــش« 
�أن العقــوابت الأمريكيــة علــى ايــران قــد تدفــع �أســعار النفــط الــى �أعلــى مــن 

90 دوالر للبرميــل الواحــد فــي الربــع الثانــي مــن العــام المقبــل.
ففــي تصريــح لمحلــل »بنــك �أوف �أمريــكا« الــذي يعتبــر اثنــي �أكبــر البنــوك 
ــر اضطــرااب  ــة تظه ــ�أن الظــروف الحالي ــوالايت المتحــدة ف ــي ال ــة ف التجاري
فــي امــدادات النفــط فــي جميــع انحــاء العالــم، فضــال عــن �أن الرئيــس 
ــران،  ــزل اي ــة ع ــي محاول ــة ف ــب كان نشــطا للغاي ــد ترام ــي دوانل الأمريك

ــا. ــط منه ــاء شــراء النف ــه النه ــى حلفائ ــط عل والضغ
ــص  ــوم خل ــرز لآراء 35 اقتصــاداي ومحــال الي ــه رويت ــر مســح �أجرت و�أظه
ــى �أن متوســط ســعر برنــت ســيبلغ 72.58 دوالر فــي 2018 ابرتفــاع  ل اإ
90 ســنتا عــن توقــع اسســتطالع الشــهر الســابق البالــغ 71.68 دوالر 

ــي. ــام الحال ــة الع ــذ بداي ــغ 71.15 دوالر من ــع متوســط يبل ــة م ومقارن
يذكــر �أن عــدد مــن الــدول المسســتوردة للنفــط االيرانــي، تــدرس موضــوع 
ــة،  ــاال لضغــوط االإدارة الأمريكي ــران، امتث ي ــتيراد النفــط مــن اإ خفــض اسس
مــن بينهــا اليــاابن، والهنــد وكــوراي الجنوبيــة، لكــن الســؤال الــذي يطــرح 
ــى ادارة وامتصــاص تبعــات اقصــاء  ــادرة عل ــكا ق ــا هــو هــل امري نفســه هن

ــران مــن ســوق النفــط؟ اي

هل تنجح امريكا يف احلرب االقتصادية على ايران؟

دايان المحمود

مـــــــــــــــــــقــــــــــــاالت
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ســتبد�أ امريــكا بفــرض العقــوابت النفطية-المصرفيــة علــى ايــران خــالل االســابيع القليلــة المقبلــة بينمــا تسســتعد ايــران 
لتماســك �أســواقها ابالعتمــاد علــى تجربــة السســنوات الماضيــة فــي تجــاوز العقــوابت النفطيــة.

ــود  ــرض القي ــة وف ــوابت الثانوي ــن خــالل وضــع العق ــنطن م ــتهدف واشس ــري: تسس ــد مظه نباء-محم ــر للأ ــة مه وكال
الجديــدة علــى صــادرات النفــط االيرانــي وعائداتهــا الماليــة فيمــا �أثبتــت الجمهوريــة االســالمية خــالل العقــود 

ــا. ــوابت وتماســك اقتصاده ــاوز العق ــى تج ــادرة عل ــا ق ــة انه الماضي
هــذا فــي حيــن ادت العقــوابت االمريكيــة على فنزويــال الى تراجع صــادرات كاراكاس للنفــط من 2.5 مليــون برميل يوميا 

الــى مليــون برميــل يوميــاً ومــن المرجح ان تصــل نسســبة صادراتها النفطية الــى الصفر حتــى نهاية العــام الحالي.
ــران تشــهد  ــى اي ــا عل ــبة لنظيرته ــة ابلنسس ــل صرام ــنطن ضــد كاراكاس اق ــا واشس ــي فرضته ــوابت الت ــم ان العق ورغ

ــا النفطــي. ــى قطاعه ــود عل ــرة بســبب القي ــة كبي ــال ازم فنزوي
ايــران التــي تعــودت علــى الحظــر الدولــي منــذ اايم الحــرب االيرانية-العراقيــة حتــى يومنــا هــذا تمكنــت مــن التغلــب علــى 
التضييقــات والصعــوابت االقتصاديــة التــي كانــت تواجههــا، والتي كان يبــدو من المسســتحيل التغلب عليها حيــث واصلت 
عمليــة انتــاج وتصديــر الخــام رغــم تراجــع صــادرات نفطها الى مليــون برميل يوميــا عــام 2011 كما قامــت بتعويض نقصها 
فــي مجــال صــادرات النفــط مــن خــالل زايدة الصــادرات غيــر النفطية وتنويــع القاعــدة االقتصادية بينمــا فنزويــال التي تعاني 

مــن اقتصــاد احــادي المــورد لــم تنجــح بعــد في خفــض االعتمــاد علــى عائــدات النفط.

مصائب النفط
كانــت مصافــي النفــط االيرانيــة هدفــا للمقاتــالت والصواريــخ العراقيــة اثنــاء الحــرب المفروضــة علــى ايــران حيــث 
آابدان ابعتبارهــا اكبــر مصفــاة البــالد كمــا كانــت المصافــي االخــرى تعمــل بنصــف طاقتهــا بســبب  تعطلــت مصفــاة �

حجــم الخســائر.
آنــذاك كان الكيروســين والغــاز البترولــي الســائل، اضطــرت الحكومــة  وابلنظــر الــى ان الوقــود المسســتخدم فــي المنــازل �
االيرانيــة الــى تلبيــة حاجــات الشــعب مــن الوقود مــن خالل اسســتيراده بينما كانــت ايــران تواجــه ارتفاع تكلفة نقــل البضائع 

والمنتوجــات بســبب العقــوابت المفروضــة عليهــا وقصــف موانئهــا من قبــل المقاتــالت العراقية.
فــي نهايــة المطــاف امريــكا ومعهــا العــراق اخفقــت فــي ااثرة االضطــراابت فــي البــالد وتحريــض الشــارع االيرانــي 

مــن خــالل عرقلــة مســار صــادرات وواردات النفــط فــي ايــران.
واحــدى الحلــول التــي اعتمــدت عليهــا ايــران لتجــاوز العراقيــل كانــت اجــراء المناقصــات لتوفيــر المنتجــات النفطية 

واسســتخدام الناقــالت االيرانيــة لحمــل شــحنة الوقــود والتــي لعبــت دورا هامــا فــي هــذا المنعطــف التاريخــي.
يران المعــروف بـــ »داماتو« بهــدف توجيه ضربة   وبعــد نهايــة الحــرب االيرانية-العراقيــة جــاء قانــون العقــوابت على ليبيــا واإ
اقتصاديــة اليــران وخفــض انتــاج نفطهــا الــى 600 مليــون برميــل يروميــاً حيــث تــم اتخــاذ القــرار بمنــع شــركات النفــط 
االمريكيــة مــن شــراء النفــط االيرانــي اال ان وزارة النفــط االيرانيــة قامــت بتخزيــن النفــط فــي الناقــالت علــى مشــارف 
مضيــق الدردنيــل وفــي البحــر المتوســط لتجــد زابئــن ومشــترين جــدد لنفطهــا وطهــران لــم تتمكــن مــن الحفــاظ علــى 

ســقف انتــاج نفطهــا فحســب وبــل حطمــت الرقــم القياســي مــن خــالل انتــاج 3 مالييــن برميــل يوميــا.

حظر بيع البنزين الإيران
ان العقــوابت التــي فرضتهــا امريــكا علــى ايــران عــام 2011 كانــت تتضمــن حظــر بيــع البنزيــن ابلتزامــن مــع تنفيــذ 
ــراابت  ــران وااثرة االضط ــي اي ــي ف ــل الداخل ــة النق ــة حرك ــدف عرقل ــك به ــران وذل ــي اي ــن ف ــن البنزي ــام تقني نظ
ــران مــن افشــال هــذه الخطــة ايضــا مــن خــالل انتــاج  واالحتجاجــات بيــن المواطنيــن االيرانييــن فيمــا تمكنــت اي

ــًا. ــران الحق ــى وضــع عقــوابت �أشــد علــى اي ــكا ال ــن مــن المصافــي المحليــة حتــى تلجــ�أ امري البنزي
وهــذه العقــوابت كانــت تسســتهدف المصــرف المركــزي االيرانــي لأول مــرة الــى جانــب ارغــام الــدول الغربيــة علــى 
خفــض وارداتهــا مــن النفــط االيرانــي بنسســبة 20 ابلمئــة مــا ينــم عــن خطــة شــاملة لشــل االقتصادااليرانــي حيــث 

قــررت شســبكة ســويفت الماليــة العالميــة بفــرض حظــر علــى البنــك المركــزي االيرانــي. 
ــا بشــكل  ــط وعوائده ــادرات النف ــم ص ــع حج ــي2011 و2012 تراج ــالل عام ــوابت خ ــن العق ــى م ــرة الأول ــي الفت ف
دراماتيكــي ، لكــن بعــد بضعــة �أشــهر بلــغ متوســط تصديــر النفــط والمكثفــات الغازيــة 1.5 مليــون برميــل يوميــا ، كمــا تم 

نقــل عوائــد بيــع النفــط النقديــة الــى داخــل البــالد بطــرق مختلفــة او تــم انفاقهــا لشــراء الســلع والمعــدات االجنبيــة. 
كان مــن المقــرر ان يصــل حجــم صــادرات ايــران النفطيــة الــى الصفــر حتــى نهايــة عــام 2012 اال ان هــذه الخطــة 

ابءت ابلفشــل وتمكنــت ايــران مــن ابقــاء انتاجهــا للنفــط عنــد حوالــي 1.5 مليــون برميــل يوميــا.
وال تــزال جــزء مــن الحلــول المسســتخدمة لاللتفــاف علــى العقــوابت مصنفــة ســراًي بينمــا العقــوابت التــي مــن المقــرر 
ان يتــم تنفيذهــا خــالل االســابيع المقبلــة �أضعــف بكثيــر مــن العقــوابت التــي فرضــت علــى ايــران خــالل عــام 2011 

آنــذاك. و 2012 وذلــك يعــود الــى ســبب واحــد وهــو الدعــم الدولــي الــذي تلقــاه �
ــل  ــا تحوي ــن بينه ــوابت م ــادي العق ــة لتف ــات الالزم ــة ابتخــاذ الترتيب ــة االيراني ــوم قامــت شــركة النفــط الوطني والي
 )CIF ( »الــى عقــود »تكلفــة وت�أميــن و�أجــور الشــحن )FOB( »عقــود »بيــع تســليم البضاعــة علــى ظهــر الســفينة
ــط  ــالت النف ــى انق ــن عل ــف الت�أمي ــيم تكالي ــة لتقسس ــد معادل ــط وتحدي ــة للنف ــفن الناقل ــار الس ــة ايج ــض تكلف وخف
ــه  ــا فعلت ــى غــرار م ــط عل ــي معامــالت النف ــاد المســتندي ف ــاء االعتم ــة الشــحنات والغ ــد ســداد قيم وارجــاء موع

ــي هــذا المجــال. ــت ف الســعودية والكوي

ايران وحلوهلا لتجاوز العقوابت القاسية
محمد مظهري

مـــــــــــــــــــقــــــــــــاالت

عقد إجتماع مشرتك بني إيران ومنظمة الفاو التابعة لألمم املتحدة
سســتهل اليــوم االجتمــاع الدولــي الرابــع والعشــرين لمنظمة  اإ
مــم المتحــدة اعمالــه  الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( التابعــة للأ
ــتوى حــول الغــاابت  تحــت عنــوان »خطــاب رفيــع المسس
و�أهــداف التنميــة المسســتدامة« فــي العاصمــة االيطاليــة 
مــن ضمنهــا  »رومــا«، حيــث حضــرت 120 دولــة 

الجمهوريــة االســالمية.
ــع والعشــرين لمنظمــة  ــي الراب ــتهل اليــوم االجتمــاع الدول اإسس
الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( التابعــة للأمم المتحــدة اعماله تحت 
عنــوان »خطــاب رفيــع المسســتوى حــول الغــاابت و�أهــداف 
التنميــة المسســتدامة« فــي العاصمــة االيطاليــة »رومــا«، حيث 

حضــرت 120 دولــة مــن ضمنهــا الجمهوريــة االســالمية.
نبــاء �أن االجتمــاع الدولــي الرابــع والعشــرين لمنظمة  و�أفــادت وكالــة مهــر للأ
مــم المتحــدة تحــت عنــوان »خطــاب  الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( التابعــة للأ
فتتــح  رفيــع المسســتوى حــول الغــاابت و�أهــداف التنميــة المسســتدامة« اإ
اليــوم فــي العاصمــة االيطاليــة »رومــا«، حيــث حضــرت 120 دولــة مــن 

ــة االســالمية. ــا الجمهوري ضمنه

ومــن المواضيــع التــي ســيتم مناقشســتها خــالل هــذا االإجتمــاع الــذي 
سيسســتغرق 5 �أايم هــي: دور الغــاابت فــي االمــن الغذائــي والغــذاء، 
حراســة الغــاابت المتواجــدة فــي داخــل المــدن وخارجهــا، �أهميــة موضــوع 

حراســة الغــاابت و�أهــداف التنميــة المسســتدامة.
ويتــر�أس الوفــد االيرانــي فــي هــذا االجتمــاع مســاعد وزيــر الزراعــة 
ورئيــس منظمــة الغــاابت والمراعــي و مسســتجمعات الميــاه السســيد »خليــل 

�أقايــ�ي«.
ــرر  ــ�ي عــن عــدد مــن االجتماعــات مــن المق و�أفصــح اقاي
�أن تعقــد خــالل االايم المقبلــة خــالل تواجــد الوفــد 
ــدد مــن المــدراء والمســؤولين  ــع ع ــا م ــي روم ــي ف االيران
ــتتمحور  ــات س ــذه االجتماع ذ �أن ه ــاو، اإ ــة الف ــي منظم ف
حــول موضــوع الغــاابت ومسســتجمعات الميــاه ومكافحــة 
وايضــا  الغــاابت  تصيــب  التــي  واالمــراض  الآفــات 

موضــوع تخضيــر الصحــراء.
وفــي سســياق الوضــع الحالــي للغــاابت فــي داخــل البــالد، 
آقــاي �أن مســاحة الغــاابت فــي ايــران تبلــغ 14  قــال �
مليــون هكتــار وتتــوزع هــذه المســاحة علــى 5 مناطــق، 

ــة. ــباران« الجبلي ــروس« و«ارسس ــي »زاغ ــي �أراض ــا ف معظمه
وابالشــارة الــى الفعاليــات التــي تجــرى حاليــا فــي سســياق التخضيــر 
ضافــة  والحفــاظ علــى الغــاابت، قــال مســاعد وزيــر الزراعــة االيرانــي، �أن اإ
ــاء  ــ�أن االصــالح واالحي ــا، ف ــى النشــاطات الملحوظــة التــي تجــرى حالي ال

ــا. ــدول اعمالن ــه ج ــا يتضمن ــا مم ــي ايض ــتثمار ه واالس
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نتاجهــم  لــى زايدة اإ ذكــرت مصــادر �أمريكيــة بــ�أن الســعوديين يتطلعــون اإ
مكانيــة  لــى مليونــي برميــل مــن النفــط ، فيمــا تســتبعد دراســات �أخــرى اإ اإ

ــض. ــت الأبي ــى البي ل ــا الســعوديون اإ ــد به ــي عه ــق الوعــود الت تحق
ــًفا فحــوى  ــر كاش ــى تويت ــرد عل ــب غ ــد ترام ــي دوانل ــس الأمريك �أن الرئي
اتصــال جــرى بينــه وبيــن العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد 
ــن  ــة الســعودية م ــة العربي ــاج المملك نت ــاق يقضــي زايدة اإ ــن اتف ــز، ع العزي
ــة  ــي الخفي ــب الأمريك ــداف المطل ــ�أن �أه ــاؤالت بش ــا �أاثر التس ــط، م النف
الــذي يضــع النفــط مجــدًدا بيــن حســاابت السسياســة واالقتصــاد ، فــي 
نتــاج  نــه طلــب مــن العاهــل الســعودي زايدة اإ تغريدتــه يقــول ترامــب اإ
الســعودية مــن النفــط وتعويــض النقــص الناجــم عــن الخلــل واالضطــراب فــي 
لــى مليونــي برميــل. يــران وفنزويــال، و�أوضــح �أن قيمــة الــزايدة قــد تصــل اإ اإ
ــد  ــ�أن تزي ــه ب ــا عــن �أمل ــر فيه ــًرا عــن �أخــرى عب ــم تختلــف كثي ــدة ل تلــك تغري
بقــاء علــى �أســعار النفط منخفضــة، في اإشــارة  »�أوبــك« االإنتــاج بشــكل كبيــر لالإ
يــران كانت العقبة الرئيسســية  لــى الســعودية �أكبــر مصــدر نفط فــي العالم، لكــن اإ اإ
نه من المســتبعد �أن تتوصــل �أوبــك اإلى اتفاق، وينبغــي �أن  �أمامــه، حيــث قالــت اإ

ترفــض ضغــوط الرئيــس الأمريكــي لضــخ مزيــد مــن النفــط.  

ترامــب يطلــب مــن الســعودية زايدة انتاجهــا للنفــط وتعويــض النقــص 
يــران وفنزويــال الناجــم عــن الخلــل واالضطــراب فــي اإ

ــع  ــن اجتم ــك، حي ــاق وزراء مــن �أوب ــبوع مــن اتف ــي االإعــالن بعــد �أسس وي�أت
ــع  ــة »�أوبــك«، وتركــزت المحــاداثت علــى رف ــاء السسياســة علــى طاول فرق
نتــاج بنحــو مليــون برميــل يوميًــا اعتبــاًرا مــن يوليو/تمــوز الحالــّي،  االإ
ودافعــت الســعودية بدعــم مــن روسســيا - الدولــة غيــر العضــو - بشــدة عــن 
ــية مثــل  ــتهلكة رئيسس ــد الشــكاوى مــن دول مسس ــاج نظــًرا لتزاي زايدة االنت

ــاع الأســعار. ــن بشــ�أن ارتف ــد والصي ــوالايت المتحــدة والهن ال
ويطــرح الطلــب الأمريكــي والموافقــة الســعودية العاجلــة تســاؤالت بشــ�أن 
نتــاج  ــي االإ ــروف �أن �أي زايدة ف ــن المع ــة، فم نتاجي ــزايدة االإ مشــروعية ال
ــي  ــرار ف ق ــ�أي اإ ــك، ف ــة الأوب ــات منظم ــادة مشــاورات واجتماع ــب ع تتطل
هــذا الشــ�أن يتــم ابلتوافــق بيــن جميــع الأعضــاء، مــا يعنــي �أن ذلــك ســوف 

ــر علــى الشــراكة دخــل المنظمــة. يؤث
لــى 12 مليــون  نتاجيــة قصــوى مسســتدامة تصــل اإ ولــدى الســعودية طاقــة اإ
برميــل يوميًــا، ففــي وقــت ســابق قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة �أرامكــو 
ن الشــركة تنتــج حاليًّــا 10 مالييــن برميــل يوميـًـا  الســعودية �أميــن الناصــر اإ
ــا  ــاك اتفاقً ــي �أن هن ــا يعن ــواًن، م ــاج 12 ملي نت ــدرة الإ ــا الق ــط ولديه ــن النف م

ــبقًا. ــيقًا مسس �أو تنسس
ــت  ــيا ، الكوي ــة الســعودية ، روسس ــة العربي ــان المملك ــرغ ، ف ــا لبلومب وفق
ذا انخفضــت  ــك اإ ــن ذل ــوض ع ــي يمكــن �أن تع ــدول الت ــن ال ــن بي ــي م ، ه

ــي الســوق. ــة ف يراني ــط االإ ــدادات النف م اإ
 

ــدر  ــط ابلق ــن النف ــا م نتاجه ــع الســعودية اإ ــة رف مكاني ــي اإ ــراء ف يشــكك خب
الــذي اقترحــه ترامــب

ــًدا  ــر �أب ــم تختب ــرول ل ــدان المصــدرة للبت ــي منظمــة البل ــج ف ــر منت لكــن �أكب
مكانيــة  نتــاج، لذلــك يشــكك خبــراء فــي اإ ــتوى المرتفــع مــن االإ هــذا المسس
نتاجهــا مــن النفــط ابلقــدر الــذي اقترحــه ترامــب، ونقلــت  رفــع الســعودية اإ
صحيفــة »وول ســتريت جــورانل« عــن مســؤولين فــي قطــاع النفــط 

ــر ممكــن. ــر ببســاطة غي ن هــذا الأم ــم اإ قوله
وفــي مقابــل الحديــث عــن �أن ســقف المليونــي برميــل قــد يتــم تجــاوزه كثيــًرا 
آخــرون �أن الرغبــة الأمريكيــة تقتضــي �أن تكــون هــذه  ــتقبل، يــرى � فــي المسس
نتاج  الكميــة مرشــحة للــزايدة، لأن الــوالايت المتحدة تســارع مــن قدراتها علــى اإ
لــى مــا يقــارب 10 مالييــن برميــل يوميـًـا، وهي �أعلى نسســبة  النفــط، ووصلــت اإ

نتــاج الأمريكــي فــي السســنوات الـــ50 الماضية. لالإ
النفط السعودي في خدمة المصالح الأمريكية

يراني تقليص واردات النفط االإ
مــن المنظــور الأمريكــي يبــدو الطلــب مفيــًدا لأن الرئيــس الأمريكــي 
يــران لكنــه ال يريــد �أن ترتفــع �أســعار  يســعى لمواصلــة الضغــط علــى اإ

الوقــود فــي بــالده خصوًصــا فــي الــوالايت غيــر المنتجــة للنفــط.
ويــرى محللــون �أن هــذا القــرار سسياســي �أكثــر منــه اقتصــادي، ويتمثــل فــي 
نتاجهــا مــن النفــط، وقــد لعبــت  الضغــط السسياســي علــى المملكــة لــزايدة اإ
�أمريــكا علــى وتــر حســاس للمملكــة الســعودية وهــو هاجــس �أو »فوبيــا« 
يــران.   نتــاج اإ ن ذلــك تعويًضــا الإ يــران، ودلــل ترامــب علــى ذلــك بقولــه اإ اإ

ويبــدو المنطــق الأمريكــي �أكثــر وضوًحــا، فترامــب يحــاول االسســتفادة مــن 
يرانــي كحالــة الهنــد رابــع مسســتورد  الــدول التــي كانــت تسســتورد النفــط االإ
ــم  ــي الأم ــدة ف ــوالايت المتح ــفيرة ال ــي زايرة س ــك ف ــدا ذل ــد ب ــط، وق للنف
لــى الهنــد، وحثهــا الهنــد صراحــة علــى تقليــص  المتحــدة نيكــي هيلــي اإ

ــران. ي ــط اإ ــن نف ــا م وارداته

الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي ترامب
وتمــارس الــوالايت المتحــدة بهــذا القــرار مــن �أجــل تقليــص واردات النفــط 
ــاق  ــن االتف ــي م ــو/�أاير الماض ــي ماي ــب ف ــحب ترام ــد �أن انس ــي بع يران االإ
ــا  ــي جــرى تعليقه ــة الت ــوابت الأمريكي ــرض العق ــادة ف ع ــر ابإ ــووي، و�أم الن
ــران 6  ي ــن اإ ــه فــي عــام 2015 بي لي ــم التوصــل اإ ــذي ت بموجــب االتفــاق ال
ــار  ــن كب ــا م ــا �أيًض ــة، وهم ــوراي الجنوبي ــاابن وك ــة، وتجــري الي ــوى دولي ق
يرانــي، مباحثــات مــع الحكومــة الأمريكيــة فــي مســعى  مشــتري�ي النفــط االإ

ــوابت. ــات الســلبية للعق ــب التداعي لتجن
لحاًحــا �أن بعــض االسســتحقاقات ومنهــا انتخــاابت  ومــا يجعــل الأمــر �أكثــر اإ
ــس ترامــب يحــاول  ــواب، فالرئي ــى الأب ــي الكونغــرس عل ــي ف ــد النصف التجدي
الترويــج لقدرتــه فــي الضغــط علــى الــدول العربيــة، وعلــى الســعودية علــى وجه 
لــى الترويــج لقدرتــه علــى جلــب �أقصــى مــا يمكــن مــن  الخصــوص، ابالإضافــة اإ

ــية التــي يمكــن �أن يقــوي بهــا االقتصــاد الأمريكــي. المميــزات التنافسس
لكــن ترامــب يعــرف �أن الناخــب الأمريكــي سســيهتم ابرتفــاع ســعر الوقــود 
يــران وضــرورة الضغــط  الــذي يدفعــه مــن جيبــه �أكثــر مــن اهتمامــه ابإ
ــية، فالتجــارب �أثبتــت  ــج عكسس ــه نتائ ــك لدي ــدرك �أن ذل ــه ال ي ــا، لكن عليه
خــالل العقــود الماضيــة �أنــه كلمــا ازدادت العقــوابت ازدادت نسســبة 
ــدث  ــي تح يران ــة االإ ــر الطاق ــران، فوزي ي ــى اإ ــر عل ــي الت�أثي ــدم فعاليتهــا ف ع
عــن بدائــل يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي هــذا المجــال، ال سســيما روسســيا 
يــران خوفـًـا مــن العقوابت  والصيــن، فخــروج شــركة تــواتل الفرنسســية مــن اإ

ــرى. ــة �أخ ــركة صيني ــول ش ــى دخ ل ــة �أدى اإ الأمريكي

الهاجس السسياسي الأمني يفرض نفسه على المس�ألة االقتصادية
شــكالية، يبــد�أ الأمــر  ابلنسســبة للســعودية فــاإن هــذا الأمــر يطــرح �أكثــر مــن اإ
حــراج سســببته تغريــدة ترامــب التــي يطلــب فيهــا بوضــوح  ليهــا ابإ ابلنسســبة اإ

ــالءات  م ــى اإ ــا تتلق ــدو الســعودية وك�أنه ــا تب ــاج الســعودي، وهن نت زايدة االإ
ــة. مــن االإدارة الأمريكي

وعلــى عكــس المنطــق الأمريكــي، يبــدو فــي المنطــق الســعودي �أن 
الهاجــس السسياســي الأمنــي قــد غلــب علــى المســ�ألة االقتصاديــة علــى الرغــم 
مــن �أن �أي زايدة فــي االإاتج ال تخــدم المصالــح االقتصاديــة للمملكــة بحكــم 

ــعار. ــض الأس ــزايدة ســوف تخفِّ ــذه ال �أن ه
ــدم  ــعار يخ ــع الأس ــاج وتراج نت ــل زايدة االإ ــم: ه ــؤال الأه ــي الس ــا ي�أت وهن
الســعودية؟ يُجمــع خبــراء االقتصــاد علــى �أنــه ليــس مــن مصلحــة الســعودية 
ــة الســعودية  ــه الحكوم ــي تواج ــتوى الداخل ــى المسس تراجــع الأســعار، فعل
صعوبــة فــي رصــد االعتمــادات الضروريــة لمواجهــة المشــاكل االقتصاديــة 

ــرة. ــة الكثي واالجتماعي
كمــا �أن انخفــاض �أســعار النفــط سســيؤثر علــى مشــاريع ضخمــة �أعلنهــا 
ــا علــى ســبيل المثــال  ــيحتاج تنفيذهــا �أمــوااًل طائلــة، ومنه ــي العهــد وسس ول
ــار دوالر، وبحســب  ــه 500 ملي ــغ تكلفت ــذي تبل ــوم ال ــة ني مشــروع مدين
نــه مــن المقــرر �أن يواجــه تحــدايت ماليــة كبيــرة بحكــم هــذا  خبــراء فاإ

ــط.   ــاع النف ــن قط ــادم م ــي الق ــردود المال ــدام الم ــبب انع ــرار، بس الق

ــا المنطــق فــي ظــل  ــا /دالالت يفرضه ــول خفضه ــع �أســعار النفــط �أم قب رف
ــ�أزم  وضــع الســعودية المت

ثــم هناك مســتنقع حــرب اليمن الــذي يكلف الســعودية مليــارات الــدوالرات، 
لــى ورطة  حيــث تحــول التدخــل علــى ر�أس التحالــف الســعودي الــذي تقــوده اإ
كبــرى كلفــت المملكــة الكثيــر علــى الصعيــد العســكري واالقتصــادي، ال 
ثبــات طــول نفســهم، وذهبــت مجلــة التايمــز  سســيما مــع اإصــرار اليمنييــن علــى اإ
لــى تقديــر تكلفــة الحــرب بنحــو 200 مليــون دوالر يوميـًـا �أي 72  البريطانيــة اإ

ــنوات. ــنواًي و216 مليــار دوالر فــي 3 سس مليــار دوالر سس
نفــاق  االإ رفــع  علــى  اليمــن  علــى  الســعودي  العــدوان  �أجبــرت  كمــا 
نفاقهــا العســكري فــي العــام  العســكري، حيــث رفعــت المملكــة قيمــة اإ
لــى 82.2 مليــار دوالر، بعــد �أن كان قــد بلــغ فــي 59 مليــار  2015 اإ
لــى ذلــك صفقــات ســالح مــع الــوالايت  دوالر فقــط فــي 2013، يُضــاف اإ
المتحــدة وابقــي الــدول الغربيــة تصــل قيمتهــا مئــات مليــارات الــدوالرات 

ــد.   ــة العه ــلمان والي ــن س ــد ب ــى محم ــذ تول من
تراجــع  الســالح،  العســكرية واسســتيراد  النفقــات  مقابــل زايدة  وفــي 
احتياطــي النقــد الأجنبــ�ي لــدى المملكــة بشــكل غيــر مسســبوق، فبعــد 
لــى 487 مليــاًرا فــي  �أن كان 737 مليــار دوالر فــي 2014، انخفــض اإ
يوليــو 2017، فهــل يفــرض المنطــق - فــي ظــل وضــع كهــذا - �أن تســعى 

ــا؟ ــول خفضه ــط �أم قب ــعار النف ــع �أس ــى رف ل ــعودية اإ الس

كشف الستار عن مزاعم السعوديني يف زايدة إنتاج النفط

تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر
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تنفــذ االمــارات �أوامــر الســعودية وامريــكا فــي فــرض ضغوطــات علــى 
التجــار االيرانييــن المقيميــن منــذ عقــود فيهــا، الأمــر الــذي سســيدفع 
رؤوس الأمــوال االيرانيــة للهجــرة نحــو دول جديــدة تــردف فيهــا 

اقتصــاد ايــران دون عوائــق.
ســاهم رجــال الأعمــال االيرانيــون بفكرهــم و�أموالهــم فــي بنــاء 
مــارات العربيــة التــي �أصبحــت خــالل عقــود واحــد  اقتصــاد االإ
ــد دور  ــى �أح ــى عل ــة، وال يخف ــي المنطق ــًا ف ــدول تقدم ــر ال ــن �أكث م
ازدهــار  فــي  ســاهمت  التــي  الضخمــة  االيرانيــة  االســتثمارات 
قامــت  التــي  الأخيــرة  االجــراءات  �أن  ال  اإ االمــارات،  اقتصــاد 
عــراف  بهــا الســلطات فــي االمــارات بعيــدة كل البعــد عــن الأ
مــر الــذي قــاد الكثيــر مــن  الدوليــة، بــل يمکــن وصفهــا ابلدنيئــة، الأ
مــوال االيرانيــة للخــروج مــن االمــارات واختيــار بلــد  رؤوس الأ
آخــر الكمــال فعالياتهــم االقتصاديــة، وذلــك بعــد اغــالق وتجميــد  �
ــًا  ــن تناغم ــال االيرانيي ــدد مــن رجــال االعم ــة لع الحســاابت المصرفي

مــع مطالــب الســعودية واســرئيل.

لى �أين يذهب رجال الأعمال االيرانيين المستثمرين في االمارات اإ
ــدًا �أن هــذه السسياســة ال  ــون جي ــارات يدرك ابلرغــم مــن �أن حــكام االم
ــر الرســمية  ال �أن االحصــاءات غي ــم اإ ــح اقتصــاد بالده ــي صال تصــب ف
فــي  ايرانــي  آالف  � لثالثــة  البنكيــة  الحســاابت  غــالق  اإ لــى  اإ تشــير 
االمــارات خــالل السســنة الماضيــة، كمــا �أنهــا وضعــت �أســماء عــدد 
منهــم علــى قائمــة داعمــي االإرهــاب، �أمــا فــي اإحصائيــة جديــدة فقــد تــم 
ــا مــن �أصحــاب  ــة علــى 272 ايراني ــود مصرفي الكشــف عــن فــرض قي

الشــركات فــي االمــارات. 
ــي  ــذرة الت ــية الق ــب السسياسس ــة الأالعي ــل نتيج ــن الرحي ــد م ذا كان الب اإ
ــاإن الطــرق مفتوحــة  ــة ف ــي سسياســاتها االقتصادي ــدول ف ــا بعــض ال تتبعه
�أمــام االســتثمارات االيرانيــة نحــو دول الجــوار مثــل قطــر وتركيــا 
وغيرهمــا مــن الــدول التــي ال تتصــرف بطريقــة غيــر سسياسســية مــع 

الأمــوال. رؤوس 

ماذا يقف خلف االجراءات االماراتية المعادية للتجار االيرانيين
ــة »مســعود  ــة االماراتي ــارة المشــتركة االيراني ــة التج ــس غرف ــن رئي بي
ــار  ــة لتج ــالق حســاابت بنكي غ ــن اإ ــرًا م ــدث �أخي ــا ح دانشــمند« �أن م
ايرانييــن فــي االمــارات جــاءت بنــاءًا علــى قــرار نصــه البنــك المركــزي 
االيرانــي يتضمــن وجــوب اغــالق الحســاابت البنكيــة لجميــع الشــركات 
ــه  ــران، وعلي ــع اي ــل م ــي تتعام ــة الت ــة والقانوني والشــخصيات االعتباري
فــ�أن كل اتجــر يعمــل فــي دبــ�ي مــع االيرانييــن كان مشــمواًل ابلعقــوابت، 
حتــى هــؤالء الذيــن يشــترون بضائــع مــن االيرانييــن �أغلقــت حســاابتهم.

و�أضــاف »دانشــمند« �أن التجــار االماراتييــن كان عليهــم فــي هــذه 
المرحلــة اثبــات عــدم تعاملهــم مــع الجهــات االيرانيــة، ليتمكنــوا مــن 
عــادة فتــح حســاابتهم بنكيــة، �أو �أن يقدمــوا �أوراق تعامالتهــم مــع  اإ
لــى التعهــد بعــدم التعامــل معهــم مــرة  االيرانييــن بشــفافية ابالإضافــة اإ

اثنيــة.
و�أوضــح »دانشــمند« �أن كل هــذه االإجــراءات المعاديــة لاليرانييــن 
مرهونــة بقضــااي ومواقــف سسياسســية فاالمــارات اليــوم هــي الــذراع 
االيمــن للســعودية التــي تعــادي ايــران سسياسســيًا فــي القضــااي االقليميــة، 

ــارات. ــي االم ــة ف ــات االقتصادي ــى السسياس ــس عل ــذي يعك ــر ال الأم
�أن  االيرانية-االماراتيــة  المشــتركة  التجــارة  غرفــة  رئيــس  و�أردف 
الســلطات فــي االمــارات وضعــت قيــودًا علــى المقيميــن االيرانييــن فــي 
بالدهــم �أصعــب بكثيــر مــن القوانيــن التــي تشــمل مواطنــي بقيــة الــدول.
لــى حجــم التبــادل التجــاري بيــن االمــارات وايران  واشــار »دانشــمند« اإ
عــام 1988، مبينــًا �أن واردات االمــارات كانــت 10 مليــار دوالر، 
ــم الصــادرات كان  ــا حج ــار دوالر،  �أم ــى 30 ملي ل ــًا اإ ــا تصــل حالي فيم
لــى 350 مليــار  مــع النفــط 60 مليــار دوالر فــي حيــن انــه يصــل الآن اإ
ــة  ــم التجاري ــن عالقاته ــتغناء ع ــى االسس ل ــم اإ ــذي يدفعه ــر ال دوالر، الأم
ــي  ــادل التجــاري االيران ــم التب ــًا �أن حج ــة، موضح ــم االيراني ــع جارته م

ــرة. ــنوات الأخي ــي السس ــار دوالر ف ــى 20 ملي ل ــي وصــل اإ االمارات
و�أردف »دانشــمند« �أن الأسســباب االقتصاديــة لتجاهــل االمــارات 
لعالقتهــا مــع ايــران ال يمكــن �أن يكــون ســببًا �أساسســيًا فــي هــذه القوانيــن 

الجائــرة الجديــدة التــي تتبعهــا االمــارات، مشــددًا علــى �أن الســبب 
الواضــح والصريــح هــو الأزمــات االقليميــة والتوجهــات السسياسســية 

ــا الســعودية. ــع فيه ــي تتب ــارات، الت ــكام االم لح

�أقل ما يمكن توقعه من االمارات راعية السجون الوحشسية
ــنة،  ــم عــن �أخــالق حسس ــارات ال تن ــي االم ــن ف ــة التجــار االيرانيي حكاي
ــي  ــب البشــر ف ــن وتعذي ــرايء اليم ــل �أب ــي قت ــي تســاهم ف ــارات الت فاالم
ســجون وحشســية ولــم تتــوان عــن تخريــب بقيــة البلــدان العربيــة وبــث 
الفتــن بيــن البعــض الآخــر، ال يمكــن �أن تنتظــر ايــران منهــا تعامــل 
حســن مــع المقيميــن االيرانييــن فــي �أراضيهــا، فالتعامــل الســيء مــع 
لــى  االيرانييــن يبــد�أ ابلمطــار مــرورًا ابلقيــود البنكيــة المفروضــة عليهــم اإ

ــن. ــن االيرانيي ــر م ــات الكثي ــد اقام ــى تمدي ــوابت المفروضــة عل الصع
�أن  �أحــد التجــار المقيميــن فــي االمــارات منــذ سســنوات  ويــروي 
االيرانييــن �أسســوا شــركات فــي االمــارات تحمــل ســجالتها تراخيــص 
ال �أن  ــة اإ ــدف تســهيل المعامــالت القانوني ــن به ــن اماراتيي ابســم مواطني
الســلطات �أغلقــت الحســاابت البنكيــة لهــذه الشــركات ايضــًا، كمــا 
وبــد�أت بمالحقــة الشــركات التــي تعمــل ضمــن القانــون وتحــت �أنظمــة 

ــفافة. ــة ش مالي
يقــول محمــود وهــو رجــل �أعمــال ايرانــي مقيــم فــي االمــارات �أن 
يمكــن  وال  كثيــرة  معانــي  تحمــل  الأخيــرة  االماراتيــة  االإجــراءات 
ــول،  ــض الأم ــة تبيي ــر�أ لمكافح ــي تتط ــة الت ــرارات البنكي تفســيرها ابلق
فاالمــارات تنــص هــذه القوانيــن لوضــع العوائــق �أمــام التجــار االيرانييــن 

ــدًا. ــق �أب ــن يحق ــذي ل ــر ال ــران، الأم ــع اي ــل م ــن التعام ــم م ومنعه
ن االمــارات تمــارس ب�أمــر مــن الســعودية ضغوطــات اقتصاديــة  يبــدو اإ
ــكا  ــج امري ــك منه ــدًة بذل ــم معتم حباطه ــة اإ ــن بغي ــار االيرانيي ــى التج عل
ابلحــرب الدعائيــة التــي تقــوم بهــا ابلتلويــح ابلعقــوابت، كل هــذه 
دارة  المسســتجدات االقتصاديــة ت�أتــي ضمــن حــرب معلنــة تقودهــا اإ
ترامــب بعــد انســحابها مــن االتفــاق النــووي، الــذي �أاثر حفيظــة 

شــركائها فــي المنطقــة السســيما الســعودية واســرائيل. 

جتار ايران يف االمارات حنو مهجر آخر يف املنطقة

تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر
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تتمتــع موانــئ محافظــة بوشــهر _جنــوب ايــران( بمكانــة متميــزة فــي الخليــج الفارســي، حيــث تعمــل ايــران علــى 
ــ�ي - شــمالي. تطويرهــا واســتثمارها لتنميــة التجــارة وتحويــل »بوشــهر« لممــر تجــاري جنوب

ــذه  ــر له ــذي وف ــر ال ــج الفارســي، الأم ــع الخلي ــة م ــدود بحري ــول ح ــران ابط ــوب اي ــهر جن ــة بوش تحظــى محافظ
ــواردات. المحافظــة امكانيــات خاصــة وجعــل منهــا مركــزا تجــاراي لنقــل البضائــع والصــادرات وال

ــة للتجــارة فــي جنــوب ايــران، حيــث ارتبطــت المالحــة البحريــة  وتعتبــر هــذه المحافظــة منــذ قديــم الزمــان بواب
ــذي يدعــو الحكومــة االيرانيــة لالهتمــام بشــكل �أفضــل ابلبنــى  ــر التاريــخ، الأمــر ال االيرانيــة ابســم »بوشــهر« عب

التحتيــة فــي هــذا الســاحل المهــم.
ونفــذت حتــى الآن خطــوات عديــدة فــي طريــق تحســين �أوضــاع الموانــئ فــي »بوشــهر«، ويتــم حاليــًا تنفيــذ عــدد 

مــن المشــاريع منهــا فــي جزيــرة »نكيــن« فــي المحافظــة.
نشــاء عــدد  يحتــوي ســاحل محافظــة بوشــهر علــى 11 مينــاء تجــاري �أكبرهــا مينــاء »بوشــهر« التجــاري حيــث يتــم اإ

مــن المشــاريع التطويريــة لجــذب االســتثمارات والسســيما فــي القطــاع الخــاص.
 

ازدهار حركة الموانئ في »بوشهر«
نبــاء �أوضــح مســاعد محافــظ »بوشــهر« للشــؤون العمرانيــة �أن البحــر جــزء ال ينفــك  وفــي حديــث لـــ وكالــة مهــر للأ
ــة  ــف المجــاالت المتعلق ــي مختل ــرة ف ــرة وكبي ــرون مشــاريع صغي ــم الكثي ــث يقي ــاة ســكان المحافظــة، حي ــن حي ع

ابلبحــر لكســب قــوت يومهــم.
آخــرون في مجال  واردف »مهــرداد سســتوده« �أن بعــض الســكان يعملــون فــي مجال الصيــد والبعــض الآخر في المالحــة و�

السســياحة، فيمــا يعمل بعض الســكان فــي مجال التجــارة البحريــة والتصدير واالسســتيراد عبر بوابــة البحر.
و�أضــاف مســاعد محافــظ »بوشــهر« للشــؤون العمرانيــة �أن البنــى التحتيــة تلعــب دورًا هامــًا فــي تعزيــز الفعاليــات 
االقتصاديــة فــي المحافظــة، ولذلــك تعمــل االإدارة الحاليــة علــى تحســينها وتقديــم �أفضــل مــا يمكــن مــن الخدمــات.

ــتكمالها هدفهــا مضاعفــة طاقــة الموانــئ ممــا يمكــن  وصــرح »مهــرداد سســتوده« �أن المشــاريع الحاليــة التــي يتــم اسس
مــن تحميــل كميــات �أكبــر مــن البضائــع، مضيفــًا �أن ربــط المحافظــة بخطــوط الســكك الحديديــة فــي ايــران سســيفتح 

�أبــوااًب جديــدة مــن العالقــات التجاريــة.
 

تطوير البنى التحتية للموانئ
لــى �أن  دارة كل الموانــئ والمالحــة فــي محافظــة بوشــهر »نــور اللــه اســعدي« اإ ومــن جهــة �أخــرى �أشــار مســؤول اإ
ــية فــي تطويــر المحافظــة،  ــئ ورفــع ســوية الخدمــات التــي تقدمهــا مــن الأولــوايت الأساسس تحســين �أوضــاع الموان

وســتبذل االإدارة جهدهــا لتســريع عمليــة تنميــة موانــئ »بوشــهر«.
ــة  ــ�ي عمــود التجــارة البحري ــة فه ــي المدين ــة ف ــة مهم ــة اقتصادي ــئ مركــز حرك ــه اســعدي �أن الموان ــور الل و�أردف ن
ــروع  ــًا �أن مش ــات، مبين ــل خدم ــم �أفض ــة لتقدي ــة مختلف ــج تنمي ــم برام ــا تنظي ــم حالي ــياحية، ويت ــة والسس والمالح
جزيــرة »نكيــن« يقــوم علــى بنــاء رصيــف بحــري بطــول 300 متــر �أمــام مينــاء الجزيــرة ، حيــث تــم انجــاز %97 

ــاء بمشــاركة القطــاع الخــاص. ــن مراحــل البن م

لــى 210 مليــار ررايل حيــث ســيزيد المشــروع مــن عمــق القنــاة  و�أضــاف �أســعدي �أن تكلفــة المشــروع تصــل اإ
لــى 11 متــرا. الأصليــة لمينــاء بوشــهر مــن 7 امتــار اإ

 
خفض التعرفة على الموانئ والمالحة

ور�أى �أســعدي �أن خفــض التعرفــة علــى المالحــة البحريــة والموانــئ ســيزيد مــن النشــاطات التجاريــة فــي مجــال 
عــادة النظــر فــي التعريفــات  االسســتيراد والتصديــر وتســاهم فــي ازدهــار التجــارة فــي المحافظــة، مضيفــًا �أن اإ
ــر  ــردف ســوق التصدي ــدة ت ــات جدي ــال طاق ــذا المج ــيمنح ه ــاوم سس ــة االقتصــاد المق ــق تقوي ــن منطل الرســمية م

واالسســتيراد.
و�أضــاف �أســعدي �أن هــذا العــام هــو عــام »دعــم المنتــج االيرانــي«، الأمــر الــذي يتــم تحقيقــه بدعــم التصديــر، داعيــًا 

جميــع المســؤولين المعنيــن لتقديــم التســهيالت الممكنــة فــي هــذا المجــال.
نبــاء: مــا  وحــول تطويــر مينــاء بوشــهر قــال محافــظ بوشــهر »عبــد الكريــم غراونــد« فــي حديــث لوكالــة مهــر للأ
ــق الحاليــة  ــة العوائ زال ــه يجــب العمــل علــى اإ ــر، مؤكــدًا �أن ــتحق التقدي ــم انجــازه حتــى الآن فــي هــذا المجــال يسس ت

ــئ. ــر خدمــات الموان ــًا نحــو تطوي والســير قدم
و�أضــاف محافــظ بوشــهر �أن المشــروع رصيــف مينــاء »نكيــن« ســيتم انجــازه حتــى نهايــة هــذا العــام، مضيفــًا �أن 

بقيــة مراحــل اكمــال البنــى التحتيــة فــي مينــاء »نكيــن« سســتضاعف مــن ازدهــار االقتصــاد.
طالمــا كان مينــاء بوشــهر علــى مــر السســنين بوابــة اتريخيــة للخليــح الفارســي علــى ايــران، كذلــك اليــوم 
عــادة االزدهــار  يلعــب دورًا مميــزًا فــي تسســيير التجــارة جنــوب البــالد، ويشــكل ابرقــة �أمــل كبيــرة الإ

للمينــاء.   التاريخــي 

ميناء بوشهر بوابة اخلليج الفارسي آلفاق اقتصادية مشرقة

تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر

ي يرصح؛
وزير النفط االيرا�ن

29 مشروعا لزايدة إنتاج النفط االيراين 460 مليون برميل خالل ثالث سنوات
ــزايدة  ــالمي ل ــورى االس ــس الش ــرار مجل ــي بق ــط االيران ــر النف ــاد وزي �أف
نتــاج النفــط فــي 29 حقــال نفطيــا مــن خــالل مشــاريع فــي غــرب البــالد  اإ
وجنوبهــا وجنــوب غربيهــا، حيــث سســيفضي ذلــك الــى زايدة انتــاج النفــط 

ــنوات. ــالث سس ــل خــالل ث ــون برمي 460 ملي
نبــاء نقــال عــن وزارة النفــط، �أن وزيــر النفــط  و�أفــادت وكالــة مهــر للأ
ــد  ــروعا لتزوي ــط لـــ29 مش ــن التخطي ــن ع ــة« �أعل ــن زنغن ــي »بيج االيران
يــالم« غربــ�ي ايــران و«خوزسســتان«  االنتــاج النفطــي فــي حقــول مناطــق »اإ
ــوب  ــوب وجن ــي جن ــارس« ف ــاري« و«ف ــدر الق و«كجســاران« و«المنح
ــا مــن خــالل المشــاركة الشــعبية، مشــيرا  ذ ســيتم تمويله ــران، اإ ــ�ي اي غرب
ــد  ــي مجلــس الشــورى االســالمي، لتزوي ــة ف ــة االقتصادي ــرار اللجن ــى ق ال

ــران. ــي اي ــا ف ــال نفطي ــاج النفــط مــن 29 حق انت
ونــوه االخيــر بــ�أن هــذه المشــاريع ســيتم تســليمها جميعــا لشــركات ايرانيــة 
و75 فــي المئــة مــن المعــدات سســتكون مــن صناعــة ايــران، حيــث ســيتم 
ــتبرم مــع  ــى العقــود التــي سس الحــاق قائمــة للأجهــزة والمعــدات االيرانيــة ال

الشــركات.
ــة �أن احــد �أهــداف هــذه المشــاريع هــو ايجــاد فــرص  هــذا واضــاف زنغن
ــد الطلبــات للبضاعــة االيرانيــة والخدمــات االيرانيــة، كمــا �أن  عمــل وتزوي
ــتخصص لمشــاريع  4 فــي المئــة مــن العائــدات النفطيــة لهــذه المشــاريع سس

ــة ومكافحــة الحرمــان فــي تلــك المناطــق. التنمي
وقــال وزيــر النفــط االيرانــي: �أن المناقصــات الخاصــة بهــذه المشــاريع 
جاريــة حاليــا والعقــود سســتبرم فــي العــام الجــاري، حيــث �أن الفتــرة االوليــة 
المقــررة لتنفيــذ المشــاريع سســتكون عاميــن، وبنــاء علــى ذلــك ســيزداد 
ــنوات ومــن  ــالث سس ــال خــالل ث ــون برمي ــي460 ملي ــاج النفــط االيران انت
ثــم ســيزداد انتــاج النفــط االيرانــي مليــاري برميــل ابلنسســبة لخطــوط 
ــالد. ــل الب ــي زايدة دخ ــوظ ف ــكل ملح ــك بش ذ سيســاهم ذل ــرف، اإ الص

و�أكــد االخيــر �أن هــذه المشــاريع هــي مــن �أفضــل المشــاريع التــي تــم 
التخطيــط لهــا لحــد االن وســوف تُحقــق علــى يــد الشــركات االيرانيــة 

بشــكل كامــل.
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�أكـد الدكتـور »شـهاب الديـن ايـت اللهـ�ي« مديـر معهـد البحـواثت النفطية 
بمجـال صناعـات المنبـع فـي جامعـة »صنعتـي شـريف« �أن »رفـع نسسـبة 
اسسـتخراج النفـط« يعـد مـن اهم االولـوايت لقطـاع النفط االيراني، مشـيرا 
الـى �أن ايـران اسسـتطاعت �أن تحقـق االكتفـاء الذاتـي فـي مجـال صناعـة 

المعـدات والمـواد المختبريـة المتعلقـة بمشـاريع اسسـتخراج النفـط.
البحـواثت  معهـد  مديـر  اللهـ�ي«  ايـت  الديـن  »شـهاب  الدكتـور  قـال 
النفطيـة بمجـال صناعـات المنبـع فـي جامعـة »صنعتـي شـريف« واسسـتاذ 
معهـد هندسـة الكيميـاء والنفـط فـي هـذه الجامعـة، وفـي اشـارة الـى 
الطاقـات  اسـتثمار  �أكـده حـول ضـرورة  ومـا  الثـورة  قائـد  توجيهـات 
نبـاء: �أن اتريخ  والقـدرات الداخليـة، قـال فـي حديثـه مـع وكالـة مهـر للأ
عـام وطـوال هـذه االعـوام  الـى مئـة  يعـود  ايـران  فـي  النفـط  صناعـة 
كان التركيـز الرئيسـي لالنتـاج واسسـتخراج النفـط بـدال عـن االهتمـام 

الطاقـة. ابلحفـاظ علـى مصـادر 
و�أكـد �أن قطـاع الصناعـات النفطيـة قابـل للتحـول وهـذا االمـر قـد يتحقـق 
بشـكل اسـهل بعـد مضـي مئـة عـام مـن الخبـرة فـي هـذا المجـال، مضيفـا 
�أن التحـوالت التـي شـهدها القطـاع النفطـي فـي البـالد كانـت غيـر جذريـة 
حـداث تحـول  وتمـت علـى اسـاس متطلبـات قصيـرة االمـد ولـو �أردان اإ
جـذري فـي القطـاع النفطـي يجـب �أن ترتكـز مخططاتنـا علـى ثالثة �أسـس 
حتياجـات االسـواق  وهـي »التسـويق« ، »تغييـرات قطـاع الطاقـة« و«اإ

العالميـة«.
ووفقـا لتصريحـات ايـت اللهـ�ي، �أن المشـكلة التـي يواجههـا القطـاع النفطي 
يـران تتعلـق بـزايدة االسسـتخراج مـن المصـادر النفطيـة ، لذلـك يجب  فـي اإ
�أن يتـم التخطيـط الإزالـة هـذه المشـكلة، مشـيرا الى الخطـوة االخيـرة التي 
حالـة مشـاريع زايدة نسسـبة اسسـتخراج  قطعتهـا وزارة النفـط االيرانيـة، ابإ
النفـط لــ9 جامعـات ومعاهد بحوث، مؤكـدا على ضرورة االسسـتمرار ورفع 

العراقيـل التـي تعتـرض المشـاريع.
و�أكـد ان التطـور فـي القطـاع النفطـي يحتـاج الـى اعـادة الهيكلـة التنظيميـة 
عتبـر �أن توجهـات الحكومة  واالداريـة وخلـق ثقافـة بهـذا الخصـوص، كمـا اإ
النفـط  اسسـتحالب مصـادر  مـن  تتحـول  �أن  يجـب  النفطـي  القطـاع  فـي 
للحصـول علـى ميزانيـة، الـى االإسـتثمار فـي هـذه المصـادر، معتبـرا �أن هذه 

التحـوالت الجذريـة مـن شـ�أنها �أن توصلنـا الـى التطـور واالبـداع الـذي 
ذ �أن في ذلـك الحين  نبحـث عنـه فـي مجال رفـع نسسـبة اسسـتخراج النفـط، اإ

قـد نشـعر بمسـؤولية كبيـرة تجـاه كل برميـل نفـط يبقـى دون اسسـتفادة.
بـداع فـي القطاع  وتشـديدا علـى ضـرورة القيـام ببحـواثت وخلـق طرق لالإ
النفطـي قـال مديـر معهـد البحـواثت النفطيـة بمجـال صناعـات المنبـع، �أن 
نتـاج النفـط مـن اجـل رفـع الحاجـة  االسسـتمرار فـي االسـلوب الحالـي واإ
اليوميـة علـى اسـاس مخططـات قصيـرة االمـد، يحـول دون التطـور فـي 
القطـاع النفطـي، حينهـا الشـيء الوحيـد الـذي يمكننا فعلـه هو حفـر المزيد 

مـن الآابر ، مـا يـؤدي الـى تكاليـف اضافيـة فيمـا بعـد.
 

وقـال ايـت اللهـ�ي �أن هنـاك عـدة مؤشـرات قـد تسـاعد علـى تحقيـق هـذه 
تخـاذ قـرارات صارمـة ومنسـجمة لتشـغيل  الغايـة الوطنيـة، مـن �أهمهـا اإ
التقنيـات والقـدرات الداخليـة فـي مجـال رفـع نسـلة اسسـتخراج النفـط، 
وتجميـع وتركيـز االنشـطة التخصصيـة بمجـال النفـط فـي مراكـز البحـث، 
النفـط  شـركات  فـي  الخبـراء  بيـن  التعـاون  سسـبل  مـن  المزيـد  وخلـق 
ومراكـز  الجامعـات  وتزويـد  الجامعـات،  فـي  واالخصائييـن  الحكوميـة 
البحـث ببعـض المعلومـات وتسـليمها بعـض االابر الميتـة مـن �أجـل اجـراء 
التحقيقـات ومنحهـا الميزانيـة الالزمـة الإجـراء هـذه التحقيقـات والتجنـب 
مـن �أن تؤثـر الخالفـات القائمـة بيـن وزارة النفـط وشـركة النفـط الوطنيـة 

سـلبيا بهـذه الغايـة الوطنيـة.
عتبـارا بـ�أن مشـروع زايدة االسسـتخراج من المصـادر النفطية قد  و�أضـاف: اإ
ي�أتـي بـ�أرابح وعملـة �أجنبية وفيـرة للبالد، فلذلك قد تسـاعد هـذه العائدات 
جـراء البحـواثت واالنشـطة  علـى رفـع مشـكلة الميزانيـة التـي تعتـرض اإ

الخاصـة بهـا.
وقـال: علـى صعيـد النفـط، تتوفـر الكثيـر مـن الطاقات فـي البـالد ، فيوجد 
هنـاك عـدة مراكـز خاصـة ابلبحـوث فـي مجـال اسسـتخراج النفـط لـدى 
الجامعـات، الـى جانـب مختبـرات ذات اجهـزة متطـورة، كمـا انـه يوجـد 
العديـد مـن الخريجين في مقطـع الدكتوراه بمجـال النفط وصناعـات المنبع، 
آخـر يمـارس مهنتـه خـارج البـالد،  منهـم مـن فـي داخـل البـالد وقسـم �
مسسـتعدون لالنضمـام الـى مراكـز البحـث الداخليـة، للتعـاون مـن �أجـل 

تطويـر هـذه الصناعـة الضخمـة فـي ايـران.
واتبـع �أن وجـود هـذه الطاقـات الناشـطة ، فضـال عـن اكثـر مـن 100 

عضـو فـي هيئـة التدريـس التابعـة لمختلـف الجامعـات فـي ايـران،  مـن 
المتخصصيـن فـي مجـال صناعـات المنبـع ومجـاالت اخرى ذات صلـة، يعد 
�أمـرا ايجابيـا قـد يقـودان نحـو مسسـتقبل مشـرق فـي مجـال  مشـاريع »رفـع 

نسسـبة اسسـتخراج النفـط«.
يجابيـة اخـرى تعـد نقطـة قـوة الإيران كونـه بلد  و�أشـار االخيـر الـى جوانـب اإ
يران �أكثر من 10 شـركات كبيـرة ورصينة  غنـي ابلنفـط، قائـال: يوجد فـي اإ
تمتهـن اكتشـاف وانتـاج النفـط ، كمـا تـم انشـاء عـدة شـركات معرفيـة فـي 
ذ  مجـال انتـاج مـواد ومعدات تتعلـق بمختبـرات زايدة اسسـتخراج النفـط، اإ
�أن صناعـة هـذه المعـدات تعتبـر مـن اهـم انجـازات االكتفـاء الذاتـي بمجـال 

النفـط والغـاز فـي البالد.
وابالشـارة الـى �أن هـذا الهـدف يعـد طويـل المـدى، قـال ايـت اللهـ�ي: �أن 
االإجـراءات التنفيذية لمشـروع زايدة االسسـتخراج سسـتدخل حيز التشـغيل 
مختبريـة،  وانشـطة  ممارسـات  عـن؛  عبـارة  وهـي  مراحـل  عـدة  بعـد 
العمليـات  بعـض  جـراء  التجريبيـة واإ الصناعيـة، والمرحلـة  واالإختبـارات 
الميدانيـة، مشـددًا ان جميـع هـذه المراحـل تحتـاج لبـال طويل وصبـر كبير 

المتاعـب والصعـوابت. لمواجهـة 
و�أكـد اسسـتاذ معهـد هندسـة الكيميـاء والنفط فـي جامعة »صنعتي شـريف« 
�أن جهـود االخصائييـن داخل البالد تؤتـي �أكلها حاليا، حيث يجدر االشـارة 
زالـة بعـض العراقيـل مـن �أمـام صناعـات المنبـع مـن خـالل اسسـتخدام  الـى اإ
الطاقـات الداخليـة، السسـيما فـي سسـياق التطبيقـات والبحـواثت الميدانيـة 
واعـداد دراسـات شـاملة وايضـا صناعـة اجهـزة )ميدانيـة ومختبريـة(، كمـا 
اعتبـر ان هـذه االنجـازات والتجارب تظهـر �أن التقنيات الداخلية من شـانها 
�أن تجـد الحلـول لكافـة العراقيـل التـي تواجههـا ايـران فـي مجـال صناعـات 

المنبـع وزايدة االسسـتخراج.
فـي  اساسسـية  خطـوات  قطعـت  بدورهـا  المعرفيـة  الشـركات  �أن  واتبـع 
المجـال المذكـور، منهـا صناعـة اجهـزة مختبريـة خاصـة بمشـروع زايدة 
االسسـتخراجوانتاج بعـض المـواد الكيميائيـة القابلـة للحقـن فـي الخـزاانت 
النفطيـة مـن �أجـل تحسـين نمـط االنتـاج وتصميـم تطبيقـات معنيـة بهـذا 

الشـ�أن.
و�أكـد فـي الختـام �أنـه نظـرا للظـروف االقتصاديـة التـي يمـر بهـا البـالد حاليا 
الشـركات  حمايـة  فـ�أن  الصغيـرة،  الصناعـات  تواجههـا  التـي  والضغـوط 

المعرفيـة يعـد مـن اهـم واجبـات المسـؤولين./انته�ى/

إيران حتقق االكتفاء الذايت مبجال صناعة األجهزة املختربية الستخراج النفط

ترجمة: مريم معمارزاده
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آذري جهرمــي« عــن صفقــة �أبرمــت بيــن وزارتــي االتصــاالت والطاقــة،  �أفصــح وزيــر االتصــاالت االيرانــي »محمــد �
نجــاز هــذا  لــى �أن اإ حــول تحويــل شســبكة الكهــرابء مــن نمطيــة الــى ذكيــة خــالل االعــوام الثالثــة المقبلــة، مشــيرا اإ

المخطــط يعــد مؤشــرا لتحقيــق التقــدم فــي مجــال التقنيــة الرقميــة، بشــكل ملحــوظ.
آذري جهرمــي« �أعلــن خــالل تغريــدة لــه علــى  نبــاء �أن وزيــر االتصــاالت االيرانــي »محمــد � و�أفــادت وكالــة مهــر للأ
ــران،  ــة فــي اي ــى رقمي ــة ال ــبكة الكهــرابء مــن نمطي ــل شس ــبكة التويتــر عــن مخطــط تحوي موقعــه الخــاص علــى شس
ــاه  ــبكة المي ــى شس ــز عل ــة ابلتركي ــة الرقمي ــر التقني ــط لتطوي ــول �أول مخط ــاق ح ــث واالتف ــم البح ــب: ت ــث كت حي

ــان«. ــي »رضــا اردكاني ــة االيران ــر الطاق ــع وزي ــرابء م والكه
وقال جهرمي �أن هذا المخطط يعد �أول خطوة عمالنية في مسار تنمية االقتصاد الرقمي في ايران.

ونقــال عــن وزارة الطاقــة االيرانيــة اعتبر جهرمي خالل مراســم توقيع الصفقة المشــتركة بيــن وزارتي الطاقــة واالتصاالت، 
التــي �أبرمــت فــي اإطــار تنميــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت )ICT( فــي قطــاع صناعــة الميــاه والكهــرابء فــي بالد، 
اإعتبــر �أن احــد المعالــم التــي تظهــر التطــور في مجــال التقنية الرقميــة، هو تحويل شســبكة الطاقــة النمطية الى شســبكة ذكية، 

حيــث �أن ذلــك يســاعد على تحســين التحكم ابلشســبكة ونمط اسســتهالك طاقــة الكهرابء.
ومــع االشــارة الــى الــدور الهــام الــذي سســيؤديه المخطــط المذكــور فــي ايجــاد فــرص عمــل للأخصائييــن والخريجيــن 
طــار هــذا المخطــط  فــي مجــال تفنيــة المعلومــات، قــال جهرمــي ان هنــاك تقنيــات عديــدة ســيتم اسســتخدامها فــي اإ

وســيتم اسســتخدام »انترنــت االشســياء« بشــكل واســع لتطبيــق الصفقــة المبرمــة.
 

اسستخدام التقنيات العصرية من �أجل تحسين نمط اسستهالك مصادر الطاقة
ــا  ــال التكنولوجي ــي مج ــام الناشــطين ف ــة �أم ــد فرصــة ثمين ــة تع تفاقي ــذه االإ ــي �أن ه ــر االتصــاالت االيران ــال وزي وق
آزر فيمــا بينهــم واســتثمار هــذا المشــروع مــن �أجــل تحديــث وتحســين  والطاقــة، لتعزيــز نشــاطاتهم مــن خــالل التــ�

ــة. ــتهالك الطاق سس اســلوب التحكــم بحجــم اإ
طــار منهجيــة  و�أضــاف جهرمــي: نظــرا للظــروف التــي نواجههــا فــي ظــل العقــوابت المفروضــة علــى ايــران، وفــي اإ
االقتصــاد المقــاوم، يتوجــب علينــا ان نجــد سســبال تحســين نمــط اسســتهالك مصــادر الطاقــة ، مشــيرا الــى �أن العالــم 
فــي يومنــا هــذا يســير نحــو االشــتراكية )االقتصــاد االشــتراكي( مــن اجــل تحســين نمــط اسســتهالك مصــادر الطاقــة.

ســتثمار  و�أشــار �أنــه حســب الصفقــة المبرمــة بيــن وزارتــي االتصــاالت والطاقــة، ف�أنــه مــن المقــرر �أن يتــم تشــغيل واإ
ــياق تحســين االداء والتحكــم فــي شســبكة توزيــع  ــبكة االتصــاالت فــي سس االمكانيــات والطاقــات الموجــودة فــي شس
ــة  ــتراتيجية واقتصادي س ــة اإ ــكيل لجن ــرورة تش ــى ض ــي عل ــد جهرم ــا �أك ــددة، كم ــر مح ــن �أط ــة، ضم ــل الطاق ونق
مشــتركة بيــن الوزارتــي، مــن �أجــل تطبيــق وتشــغيل االمكانيــات المقدمــة حكوميــا، مــن خــالل القــدرات 

ــدى القطــاع الخــاص. الموجــودة ل
ــات  ــي قطاع ــن ف ــن الناشــطين والمعنيي ــك ســيتم تشــكيل ورشــة عمــل مشــتركة بي ــى ذل ــاء عل ــي: بن ــع جهرم واتب

نترنيــت االشســياء«، كخطــوة بدائيــة للمخطــط المذكــور. الكهــرابء واالتصــاالت  و«اإ
ودعــا جهرمــي المســتثمرين فــي القطــاع الخــاص والشــركات المعرفيــة للدخــول والعمــل فــي هــذا المجــال، مشــيرا 
مكانياتهــا فــي مجــال االتصــاالت والبريــد بنــك،  �أن الحكومــة ايضــا بدورهــا قــد خصصــت قســم مــن مصادرهــا واإ
ــل  ــي مجــال تحوي ــة ف ــق �أهــداف وزارة الطاق ــر وتحقي ــذا المخطــط وتطوي ــذ المشــاريع الخاصــة به مــن اجــل تنفي

شســبكة الطاقــة الــى شســبكة ذكيــة.

ثالثة �أعوام تفصل ايران عن شسبكة كهرابء ذكية
ــبكة  ــل شس ــ�ي( لمخطــط تحوي ــوت )التشــغيل التجريب ــذ البايل ــم تنفي ــ�أن يت ــه ب ــر االتصــاالت عــن �أمل و�أعــرب وزي
الكهــرابء مــن نمطيــة الــى ذكيــة حتــى نهايــة العــام االيرانــي الجــاري )نهايــة الشســتاء( وتنفيــذه علــى قســم ملحــوظ مــن 

شســبكة الكهــرابء فــي البــالد خــالل االعــوام الثالثــة المقبلــة.

حتويل شبكة الكهرابء االيرانية من 
»منطية« اىل »ذكية« خالل ثالثة أعوام

العلوم و تكنولوجيا

إيران تعد خارطة طريق لتكنولوجيا 
صناعات املنبع يف جمال النفط

�أعلــن مســاعد شــؤون الطاقــة فــي مركــز التعــاون للتحــول والتنميــة التابــع لمكتــب رئاســة الجمهوريــة 
ــع  ــا صناعــات المنب ــق لتكنولوجي عــداد خارطــة طري ــران »ســيروس وطنخــواه مقــدم« عــن اإ ــي اي ف

و�أطلــس القــدرات المتاحــة فــي مجــال النفــط.
ــة  ــب رئاس ــع لمكت ــة التاب ــول والتنمي ــاون للتح ــز التع ــي مرك ــة ف ــادت �أن مســاعد شــؤون الطاق و�أف
الجمهوريــة فــي ايــران »ســيروس وطنخــواه مقــدم«، وفــي اشــارة الــى توجيهــات قائــد الثــورة 
ــي مجــال  ــة ف ــة االيراني ــة والتقني ــات المحلي ــدرات والطاق ــاد الق االســالمية بخصــوص ضــرورة اعتم
اسســتخراج النفــط، �أكــد علــى �أنــه ال يجــدر اليــران ابعتبارهــا بلــد انشــط فــي مجــال النفــط منــذ �أكثــر 

ــة. ــات النفطي ــي مجــال الصناع ــة ف ــات االجنبي ــى الطاق ــد عل ــام  �أن تعتم ــة ع مئ
ــة  ــات الداخلي ــن الشــركات والمجموع ــر وتمكي ــن �أجــل تطوي ــود م ــة الجه ــذل كاف ــا ب ــع �أن علين واتب
ضمــن برامــج ومخططــات مدروســة، كــي نصــل الــى مرحلــة تمكننــا مــن االإعتمــاد علــى هــذه 

ــط. ــة النف ــال صناع ــي مج ــالد ف ــة الب ــد حاج ــركات لس الش
واعتبــر �أن المنهــج الرئيســي للمضــي فــي هــذا الطريــق هــو توظيــف الطاقــات الداخليــة كالشــركات 
المعرفيــة الحديثــة وتطويرهــا، قائــال: علــى المســؤولين فــي وزارة النفــط �أخــذ هــذه الشــركات بعيــن 
االعتبــار وفســح المجــال �أمامهــا ودفعهــا نحــو مســار التطــور والتنميــة وتقبــل المخاطــر الناتجــة عــن 

نشــاطاتها.
وفــي خصــوص الفتــرة الزمنيــة الالزمــة لتؤتــي هــذه الشــركات المعرفيــة بثمارهــا فــي المجــال 
سســتطاعت التوصــل الــى مكانــة عالميــة  المذكــور، قــال وطنخــواه مقــدم �أن هنــاك بلــدان كالنرويــج اإ
نجــازات محليــة مهمــة  فــي مجــال  راقيــة بمجــرد مضــي نحــو 20 عــام مــن ظهورهــا، لــذا التوصــل الإ
ــر  ــذا االم ــك وان ه ــة لذل ــدة زمني ــد م ــن تحدي ــتحيال، لكــن ال يمك ــرا مسس ــس �أم ــط لي ــة النف صناع

ــط جــذري. ــى تخطي ــاج ال يحت
نجــازات مجلــس قيــادة لجنــة التطويــر التقنــي الخــاص بمجــال النفــط والغــاز  وفــي اشــارة الــى اإ
والفحــم الحجــري التابعــة لمعاونيــة العلــوم والتكنولوجيــا لــدى  مكتــب رئاســة الجمهوريــة، 
عــداد خارطــة طريــق لتكنولوجيــا صناعــات  ننــا بصــدد اإ قــال العضــو فــي هــذا المجلــس، �أ
ــي  ــب ف ــراء والنخ ــن الخب ــة م ــطة مجموع ــط، بواس ــال النف ــي مج ــدرات ف ــس الق ــع و�أطل المنب

مجــال الصناعــات النفطيــة.
يرشــدان  االطلــس  جانــب  الــى  هــذه  الطريــق  خارطــة  ان  مقــدم:  وطنخــواه  ضــاف  و�أ
لمعرفــة الشــخصيات والشــركات الناشــطة ابلمجــال النفطــي وقدراتهــم وفــي اي مجــال 

هــم انشــطون.
وفــي الختــام اعــرب مســاعد شــؤون الطاقــة فــي مركــز التعــاون للتحــول والتنميــة عــن �أملــه بتطــور 
ــي مــع ابقــي البلــدان فــي هــذا  ــة التعــاون الدول ــى مرحل ــة فــي البــالد والتوصــل ال الصناعــات النفطي

ــال. المج
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سســتطاعت »ثــراي خيريــة« المــر�أة المبدعــة والرائــدة فــي مجــال خلــق فــرص العمــل، �أن تســتثمر خبرتهــا ومــا  اإ
تتقنــه منــذ 18 عامــًا فــي مجــال االعشــاب الطبيــة لدعــم وحمايــة االنتــاج المحلــي والصناعــة الوطنيــة.

ــز  ــز مرك ــة تبري ــن مدين ــا م ــر 57 عام ــن العم ــغ م ــة« وهــي تبل ــراي خيري ــاء، �أن »ث نب ــر للأ ــة مه ــادت وكال و�أف
آذربيجــان الشــرقية )شــمال شــرقي ايــران(، اسســتطاعت �أن تســتثمر خبرتهــا ومــا تتقنــه منــذ  محافظــة �
ــوم  ــث تق ــة، حي ــة الوطني ــي والصناع ــاج المحل ــة االنت ــم وحماي ــة لدع ــاب الطبي ــال االعش ــي مج ــًا ف 18 عام

سســتخراج خالصــة الأعشــاب الطبيعيــة وصناعــة صابــون عشســب�ي مفيــد للبشــرة. ابإ
ــة  ــى مدين ــت ال ــا وانتقل ــري 15 عام ــا كان عم ــت عندم ــاء: تزوج نب ــر للأ ــة مه ــيدة لوكال ــذه السس ــت ه وقال
آذربيجــان الغربيــة )شــمال شــرقي ايــران( مــع زوجــي. عشــت هنــاك لمــدة  »�أروميــة« الواقعــة فــي محافظــة �
ــى مســقط ر�أســي  ــال. عــدت ال ــع خمســة 5 �أطف ــزل م ــة المن ــي زوجــي واصبحــت معيل ــى توف ــا حت 25 عام
غاثــة.  مدينــة تبريــز بعــد وفــاة زوجــي، عندهــا كنــت اعيــش تحــت رعايــة مؤسســة االمــام الخمينــي )ره( لالإ
ــذه  ــن ه ــا( م ــف دوالر تقريب ــي ونص ــي )مليون ــان ايران ــن توم ــغ 10 ماليي ــل بمبل ــرض عم ــى ق ــت عل حصل

ــد. المؤسســة الطــالق مشــروع جدي
ــي  ــد مــن الكتــب ف ــر�أت العدي ذ ق ــا، اإ ــذ 18 عام ــة من ــص الأعشــاب الطبي ــد�أت بدراســة خصائ و�أضافــت: ب
ــه خبــرة  ــد زوجــي المرحــوم، الــذي كانــت ل هــذا المجــال كمــا اننــي تلقيــت الكثيــر مــن المعلومــات مــن وال

ــة. ــي االعشــاب الطبي ــة ف عالي
 

ال �أكترث للمال
ــة  ــع االعشــاب الطبيعي ــز، لأجم ــة تبري ــراف مدين ــب لأط ــل �أذه ــن العم ــرغ م ــا اتف ــراي: عندم ــت ث وقال
قــوم بعصرهــا واسســتخراج خالصتهــا بماكينــة خاصــة، بطريقــة  المفضلــة لــدى النــاس، و مــن ثــم �أ

الصحيــة. للمعاييــر  مطابقــة 
عندمــا يكــون االصدقــاء والأقــرابء بحاجــة الــى خالصــة نــوع خــاص مــن االعشــاب، ارســلها فــورا حســب 

ن كانــت حالتهــم الماديــة ضعيفــة ارســلها مجــاان. ال �أكتــرث للمــال. العنــوان، وفــي حــال اإ
واتبعــت هــذه المبدعــة الصنّاعــة للفــرص العمــل: عندمــا يكــون االصدقــاء والأقــرابء بحاجــة الــى خالصــة نــوع 
خــاص مــن االعشــاب، ارســلها فــورا حســب العنــوان، ولــو �أن احدهــم كانــت حالتــه الماديــة ضعيفــة ارســلها 
مجــاان. ال �أكتــرث للمــال. لــو كان �أحدهــم مريضــا ويحتــاج الــى استشــارة فــي مجــال الأدويــة العشــبية، �أقــدم 

لــه االستشــارة نظــرا لخبرتــي فــي هــذا المجــال، لعلنــي اسســتطيع مســاعدته ليسســتعيد صحتــه.
وتقــدم ثــراي نصيحــة لكافــة السســيدات، بــ�أن يسســتفدن مــن مهاراتهــن وخبراتهــن ومــا يتقنـّـه ليمتهــن مهنــة مــا، 
ــا االساســي، فضــال  ــى قيامهــا ابلحياكــة عنــد الفــراغ مــن عمله ــي ال يكــن عاطــالت عــن العمــل، مشــيرة ال ك
عــن انهــا لــم تكتــف بمعلوماتهــا ومــا تتقنــه فــي مجــال االعشــاب الطبيــة، بــل تشــارك فــي محاضــرات خاصــة 

ابلطــب التقليــدي ايضــا.
 واكــدت: ال �أريــد �أن �أكــون محتاجــة الــى اي شــخص بــل �أفضــل �أن اعتمــد علــى قدراتــي الذاتيــة، كمــا �أننــي 

اتطلــع لتســجيل عالمــة تجاريــة خاصــة بــ�ي وفتــح شــركة تسســتطيع ان تدخلحيــز االنتــاج الضخــم.
 

نتاج ثراي صابون عشسب�ي مفيد للبشرة من اإ
ــد مــن  ــون يحتــوي علــى خالصــة العدي ــراي قالــت: �أن هــذا الصاب ــذي �أبدعتــه ث ــب�ي ال ــون العشس وحــول الصاب
ذ لقــي هــذا الصابــون  زالــة حــب الشســباب، اإ االعشــاب المفيــدة للبشــرة كتقشــير وازالــة البقــع والشــوائب واإ

ــتمر. ــتعملونه بشــكل مسس رضــا العديــد مــن الزابئــن ومعظمهــم ابتــوا يسس

مبدعة تستثمر خبرتها في مجال األعشاب الطبية لخلق فرص العمل وحماية االنتاج المحلي

نهــاء  �أكــد مســاعد وزيــر االتصــاالت االيرانــي » رســول ســرائيان« اإ
ــال  ــران، قائ ــي اي ــة« ف ــبكة العلمي ــن مشــروع »الشس ــى م ــة االول المرحل
ــو الجــاري. ــبكة حتــى 20 ماي ــه ســيتم اتصــال 30 جامعــة بهــذه الشس ان

ســرائيان«  »رســول  االيرانــي  االتصــاالت  وزيــر  مســاعد  صــرح 
التطــورات حــول  آخــر  � نبــاء بخصــوص  للأ لمراســل وكالــة مهــر 
ــي البــالد وضــرورة اتصــال الجامعــات  ــة« ف ــبكة العلمي مشــروع »الشس

ــه  ببعضهــا البعــض مــن �أجــل تبــادل المعلومــات والمصــادر العلميــة، ب�أن
ــى  ــض حت ــا البع ــبكة ببعضه ــذه الشس ــر ه ــة عب ــال 30 جامع ــيتم اتص س
نهايــة الشــهر االيرانــي الجــاري )20 مايــو( ضمــن المرحلــة االولــى لهــذا 

المشــروع، ليدخــل حيــز التنفيــذ.
نــه حســب المخطــط سســتقوم شــركة اتصــاالت البنــى  و�أضــاف �أ
ــة  ــي المئ ــى 50 ف ــة عــرض النطــاق حت ــة بخصــم اســعار تكلف التحتي
للجامعــات، مؤكــدا علــى ضــرورة بــذل الجهــود والتعــاون مــن قبــل 
االتصــاالت ومنظمــة  مــن ضمنهــا وزارة  المعنيــة  الجهــات  كافــة 
ب�أســرع  االبحــاث العلميــة والصناعيــة ليحصــد المشــروع ثمــاره 

وقــت ممكــن.
و�أكــد رئيــس منظمــة تقنيــة االتصــاالت علــى �أن هــذه الشســبكة ال تقتصــر 
فقــط علــى الجامعــات الموجــودة فــي العاصمــة طهــران فقــط، بــل انهــا 
تشــمل جامعــات مــن جميــع انحــاء البــالد، قائــال �أن المراحــل الأخــرى 
مــن المشــروع سســتدخل قيــد التنفيــذ فــور مــا يتــم انهــا المرحلــة االولــى 

والتــي تشــمل 30 جامعــة.
انشــاء  مشــروع  مــن  االســاس  الهــدف  ن  �أ ابلذكــر  الجديــر 
تبــادل  امكانيــة  توفيــر  هــو  ايــران  فــي  العلميــة«  »الشســبكة 
الجامعــات  لجميــع  والبحثيــة  العلميــة  والمــوارد  المعلومــات 
ومالئمــة  آمنــة  � ارضيــة  عبــر  البــالد،  فــي  العلميــة  والمعاهــد 

. يعة ســر و

مشروع »الشبكة العلمية« يف ايران سيدخل حيز التنفيذ عرب اتصال 30 جامعة هبا

العلوم و تكنولوجيا
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خاورمیانه و شمال آفریقا
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اکــد الأسســتاذ فــي الأداين ورئيــس منتــدى الــكالم االإســالمي فــي الحــوزة العلميــة رضــا برنجــكار �أن المبالغــة فــي 
فلســفة صــدر الديــن الشــيرازي سســببت جمودهــا وتصلبهــا فــي القضــااي الفكريــة والفلســفية.

قــال  الأسســتاذ فــي الأداين ورئيــس منتــدى الــكالم االإســالمي فــي الحــوزة العلميــة رضــا برنجــكار فــي مقابلــة مــع 
نبــاء �أن فلســفة صــدر الديــن الشــيرازي هــي فلســفة هامــة فــي العالــم االســالمي وال يمكــن انــكار  وكالــة مهــر للأ
البصمــات والآاثر االيجابيــة التــي تحظــى بهــا، موضحــا ان بعــض الدارســين يعتقــدون �أن هــذه الفلســفة كانــت ســابقة 

آخــرون �أنهــا تتعلــق بعصرهــا وزمانهــا فحســب  لأوانهــا وهــي تصلــح لعصــران الحاضــر وللمسســتقبل كذلــك فيمــا يــرى �
وال تتماشــى مــع متطلبــات العصــر الحاضــر وحاجياتــه.

لــى �أبعــد مــن ذلــك حيــث يعتقــد البعــض �أنــه يتوجــب  واتبــع اسســتاذ العلــوم الدينيــة ابلقــول » وقــد ذهــب البعــض اإ
لــى الأجيــال القادمــة تكــون �أكثــر انطباقــا مــع  ظهــور وتشــكيل فلســفة جديــدة بعــد الثــورة االســالمية لكــي تقــدم اإ

االســالم و�أحكامــه«.
وقــال العضــو فــي لجنــة التدريــس فــي جامعــة طهــران ورئيــس منتــدى الــكالم االإســالمي فــي الحــوزة العلميــة رضــا 
ــي  ــدة ف ــكار جدي آراء و�أف ــدم � ــي الفلســفة وق ــارة ف ــودا جب ــذل جه ــن الشــيرازي ب ــيخ صــدر الدي برنجــكار ان الشس

حقــل الفلســفة كفلســفة وفلفسســته الجديــدة ذات طاقــات يمكــن اســتثمارها لحــل كثيــر مــن االزمــات  الفكريــة.
ــن الفلســفات هــو  ــن الشــيرازي عــن غيرهــا م ــز فلســفة صــدر الدي ــي تمي ــزة الت ــياق ان المي ــي هــذا السس ــال ف وق
ت�أثرهــا بفلســفة وعرفــان ابــن العربــ�ي، مضيفــا ان مــا نعتبــره مــن ابداعــات صــدر الديــن الشــيرازي هــي فــي الواقــع 

ــ�ي. ترجــع جذورهــا الــى عرفــان ابــن العرب
آنفــا هــو ت�أثرهــا مــن عرفــان ابــن العربــ�ي  واتبــع قائــال » ان الميــزة الخاصــة لفلســفة صــدر الديــن الشــيرازي كمــا قلنــا �

نــه يعانــي مــن مشــاكل مثــل قضيــة الجبــر والحريــة. ال اإ وعرفــان ابــن العربــ�ي ورغــم تطرقــه للعديــد مــن القضــااي اإ
واكــد الأسســتاذ فــي جامعــة طهــران الدوليــة والباحــث فــي الشــؤون والقضــااي االإســالمية والفلســفية حجــة االإســالم 
والمســلمين رضــا برنجــكار �أن فلســفة »صــدر الديــن الشــيرازي« لهــا ايجابياتهــا الخاصــة وفــي الوقــت نفســه لهــا 

ســلبيات و�أخطــاء ونحــن يتوجــب علينــا االسســتفادة مــن االيجابيــات وايجــاد حلــول للأخطــاء والســلبيات.
وقــال » ال اعتقــد �أنــه يمكننــا ومــن خــالل االعتمــاد علــى فلســفة صــدر الديــن الشــيرازي �أن نعالــج جيمــع القضــااي 
واالزمــات الحاليــة بــل �أذهــب الــى �أبعــد مــن ذلــك حيــث �أنــي اعتقــد �أن اللجــوء الــى هــذه الفلســفة قــد يزيــد مــن 

االزمــات ويعقــد الكثيــر مــن القضــااي«.

أستاذ أداين: املبالغة يف فلسفة صدر الدين الشريازي سببت مجودها وتصلبها

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

ــي ،  ــن« الثقاف ــدر الثام ــان »الب ــة ومهرج ــع عشــرة الكرام ــن م ابلتزام
ــه ملــك« الموقــوف للعتبــة الرضويــة المقدســة،  ــيقيم متحــف »خان سس
ــة  ــران والحضــارة االيراني ــخ اي ــياحية خاصــة لعشــاق اتري جــوالت سس

ــة االســالمية. ــة ابلثقاف الممزوج
ملــك«  »خانــه  لمتحــف  العامــة  العالقــات  قســم  عــن  نقــال 
ــه  ن ــة المقدســة، �أ ــة الرضوي ــذي هــو وقــف خــاص للعتب ــي ال الوطن
ابلتزامــن مــع عشــرة الكرامــة الخاصــة بذكــرى والدة السســيدة 
ــدورة  ــام الرضــا)ع( وال ــن الحجــج االم ــا اثم ــة)س( و�أخيه معصوم
ــرر �أن  ــن المق ــي، م ــن« الثقاف ــدر الثام ــان »الب ــن مهرج العاشــرة م
سســتثنائية لــزايرة مبنــى متحــف »خانــه  تقــام جــوالت سســياحية اإ
ــرف  ــك ليتع ــران، وذل ــي طه ــن« ف ــن الحرمي ــوق »بي ــك« وس مل
محبــو اتريــخ ايــران والثقافــة االيرانيــة علــى االبنيــة التاريخيــة 
والحضــارة االيرانيــة العريقــة والفــن االيرانــي االصيــل الممــزوج 
ــت  ــس الوق ــي نف ــة االســالمية، وف ــراث االســالمي والثقاف ــع الت م

تهــدف هــذه الجــوالت لترويــج ثقافــة الوقــف الحسســنة.
يــران تــم وقفــه، كمــا  متحــف »خانــه ملــك« يعــد �أول متحــف خــاص الإ
ــى  ــوي عل ــي تحت ــران، الت ــي اي ــة ف ــات الســت العتيق ــد المكتب ــه �أح �أن

نســخ مخطوطــة مــن الكتــب العتيقــة.
ويذكــر �أن مســاحة مبنــى هــذا المتحــف تبلــغ الفــي و500 متــر مربــع 
ويعــود اتريخــه الــى 150 سســنة، حيــث تــم بنائــه فــي االعــوام االولــى 
مــن عهــد الســاللة القاجاريــة، وشــهد خــالل السســنوات الماضيــة عــدة 

تغييــرات مــن حيــث البنــاء وهندســة العمــارة.
ــن«  ــن الحرمي ــوق »بي ــي س ــع ف ــي يق ــك« التاريخ ــه مل ــى »خان مبن
ــاري خــاص،  ــز ب�أســلوب معم ــران، ويتمي ــة طه ــز العاصم ــي مرك ف

ــة وفــن هندســة العمــارة  يمتــزج بيــن فــن هندســة العمــارة التقليدي
ــة، ونحــواتت  ــى لزخــارف متنوع ــوي عل ــه يحت ن ــا �أ ــة، كم االوروبي
الجمــال  غايــة  فــي  وفسسيفســاء  والصخــور  الخشــب  علــى 

واالبــداع.
ويشســتمل مبنــى متحــف »خانــه ملــك« علــى عــدة غــرف كبيــرة 
وصغيــرة، بعضهــا خاصــة والبعــض االخــرى للضيافــة، اضافــة الــى 
ســرداب ومخــازن الميــاه تحــت االرض، وصالــة الدراســات ومطبــخ 

ومخــازن للكتــب القديمــة والنســخ المخطوطــة، مــا يزيــد مــن جاذبيــة 
ــى. ــذا المبن ه

تقتصــر  ال  المميــزة،  السســياحية  الجولــة  هــذه  ن  �أ ويذكــر 
السســياح  ن  �أ بــل  ملــك«  »خانــه  متحــف  زايرة  علــى  فقــط 
واتريــخ  الوقفيــة  واالماكــن  الوقــف  قصــة  الــى  سيسســتمعون 
ــي ســوق  ــم ف ــران، خــالل جولته ــي اي ــا ف ــة ورواده هــذه الثقاف

طهــران. فــي  الحرميــن«  »بيــن 

متحف »خانه ملك« بقلب العاصمة طهران يستضيف
 عشاق احلضارة االيرانية-االسالمية
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فيلسوف ايراين: الفلسفة االسالمية هي 
فلسفة متداخلة الثقافات

�أكــد رئيــس �أكاديميــة اللغــة والأدب الفارســي الفيلســوف المعاصــر رضــا داوري اردكانــي علــى �أن الفلســفة 
االســالمية جــزء ال يتجــزء عــن الفلســفة الكليــة فــي العالــم وبينهمــا عالقــة »ت�أثيــر وت�أثــر«.

ــن  ــر »الفلســفة والدي ــي مؤتم ــة ف ــي كلم ــا داوري اردكان ــوم الفيلســوف المعاصــر رض ــة العل ــس �أكاديمي ــى رئي الق
والعلــم فــي الحيــاة االســالمية«  تحــت عنــوان: »الفلســفة االســالمية وعالقــة ايــران واورواب« مبينــًا �أهميــة العالقــة 

ــر بيــن الفلســفة االســالمية واليواننيــة. ــة مــن الت�أثيــر والت�أث المتبادل
ور�أى الفيلســوف االيرانــي المعاصــر رضــا داوري اردكانــي �أن الفلســفة اقترنــت منــذ البدايــة ابلزمــان والتاريــخ والثقافــة، 
فاعمــال الفلســلفة اليواننيــة اتجهــت لتحســين الحيــاة نحــو �أفضــل بشــكل مدنــي، واذا كان ارســطوا صنــع العلــوم النظريــة 
ك�أفضــل العلــوم فذلــك النــه يعتقد هــذه العلــوم �أقل فائــدة ، اال انه لــم يرغب ابلقــول �أن االلهيــات �أو العلــوم النظرية ليس لها 
عالقــة بحيــاة البشــر، بــل �أراد القــول �أن كمــال االنســان ليــس فــي العلــوم التجريبيــة بل في تجــاوز هــذه العلــوم، فالعلم من 

وجهــة الفلســفة ليســت �أجــزاء منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، وهــذه الوحــدة موجــودة مــن �أعلــى لأقــل المراتب.

الفلسفة االسالمية هي فلسفة متداخلة الثقافات
و�أوضــح رئيــس �أكاديميــة العلــوم �أن الفالســفة فــي ايــران اهتمــوا ابلفلســفة اليواننيــة واعتنــوا بهــا، وهــذا االهتمــام 
بحــد ذاتــه يحظــى ب�أهميــة خاصــة، فلقــد حفــظ االيرانيــون جوهــر الفلســفة اليواننيــة وقامــوا بتفســيرها علــى اســاس 
مبادئهــم والمســائل التــي كانــت تواجهــم فــي زمنهــم، والفلســفة االســالمية هــي تالقــي بيــن روحيــن وثقافتيــن لبعــض 
الفالســفة والكتــاب. واقتربــت الروحيــن �أكثــر فــي الفلســفة االســالمية، لتصبــح فلســفة متداخلــة الثقافــات لكــن 

آبــة والجمــود ويفقــد قوتــه فــي تداخــل الثقافــات. فــي الزمــن الــذي يصــاب بــه الفكــر ابلك�
ال �أن الأمــل  و�أردف الفيلســوف المعاصــر رضــا داروي اردكانــي �أن العصــر الحالــي يفتقــر لمثــل هــذه القــوة، اإ
ــي تخــص  ــة الت ــة ولفكري ــع الروحي ــن التحــاور حــول المواضي ــًا �أن يتمكــن �أهــل الفلســفة م الزال موجــودًا، متمني
الــدول الناميــة وربطهــا ابلعالــم الغربــ�ي المتطــور، والسســيما فيمــا يخــص المضــي قدمــًا نحــو التطــور والتخلــص مــن 
التخلــف، و«عــدم التطــور« ليــس مختصــا لمنطقــة جغرافيــة محــددة هنــا �أو هنــاك بــل �أنهــا مســ�ألة يتوقــف عليهــا 
لــى  مصيــر العالــم، والتنميــة ليــس اجتماعيــا واقتصــاداي فقــط بــل هــي مســ�ألة ثقافيــة ومتداخلــة الثقافــات، وتحتــاج اإ

لــى الفلســفة. ــم اإ فكــر يمهــد للبشــرية الخــروج مــن هــذا الوضــع، الأمــر الــذي يعكــس مــدى حاجــة العال

 الميتافيزيقا اليواننية خارج اورواب لقيت اهتماما كبيرا من قبل االيرانيين 
كمــا هــو معــروف �أن الميتافيزيقــا اليواننيــة خــارج اورواب لقيــت �أهميــة ابلغــة لــدى االيرانييــن ،  حيــث نتــج عــن هــذه 
االهتمــام فلســفة قائمــة �أسســت علــى �أســاس تعاليــم المؤسســين اليواننييــن، والفالســفة المســلمون يدركــون بشــكل جيد 
قضــااي ومبــادئ فلســفتهم لكنهــم ال يهتمون بمنبــع �أصولهــا و�أي مسســئلة فيها، حيــث اعتبر بعض المستشــرقين �أن الفلســفة 

االســالمية �أخــذت �أسســها مــن الفلســفة اليواننيــة وحــذت حذوهــا ضمــن مراعــاة الأصــول والعقائــد االســالمية.
ــي  ــم ف ــف ابلتعل ــم تكت ــة، ول ــن الفلســفة اليوانني ــًا ال يمكــن نكــران �أن الفلســفة االســالمية �أخــذت �أسســها م طبع
مرحلــة واحــدة بــل اسســتمرت بذلــك فيمــا، متخــذًة مــن الحــوزات الدينيــة فــي العالــم االســالمي مركــزًا النطالقهــا.

الفلسفة، فكر اتريخي
الفلســفة االســالمية ليســت تطبيــق الفلســفة علــى االعتقــادات االســالمية، بــل هــي مسســتقلة بحــد ذاتهــا ولهــا فكــرة 
ــة  ــدرك حقيق ــم ي ــن الفلســفة ل ــة م ــة ضيق ــة وزاوي ــة فكري ــي لعب ــد �أن الفلســفة االســالمية ه ــن يعتق ــج، وم الممنه

ــم. ــتقلة منفصلــة عــن بقيــة الفكــر الفلســفي فــي العال الفلســفة االســالمية، وال مــن يعتقــد انهــا مسس
ــن  ــة م ــة انبع ــن رؤي ــدة، ضم ــادئ جدي ــى مب ــتنادًا عل ــة اس ــفة المســلمون فســروا القضــااي الفلســفة اليوانني الفالس

ــريعة. ــة الش ــي محكم ــفة ف ــن الفلس ــن ع ــوا مدافعي ــض، فكان ــد البع ــا يعتق ــود كم ــن دون قي ــالم ولك االس

»هفتخوان رستم« معرٌض فين 
بنكهة مالحم الشاهنامة

ــر  ــتم« عاكســًا عب ــي تحــت اســم »هفتخــوان رسس ــي« معرضــه الفن ــي »ســعيد خضائ ــان االيران ــام الفن �أق
ــة الشــهيرة الشــاهنامة. ــة االيراني ــن قصــص الملحم ــًا م ــة جانب ــه الشــخصية الفني نظرت

ــوان  ــي تحــت عن ــي« معرضــه الفن ــي المعاصــر »ســعيد خضائ ــان االيران ــم الفن ــاء: يقي نب ــر للأ ــة مه وكال
»هفتخــوان رسســتم« وذلــك فــي صالــة »سســيحون« للمعــارض، ويحمــل المعــرض نكهــة ملحميــة 
واقعيــة، يتحــدث عنهــا الفنــان قائــاًل: معــرض »هفتخــوان رسســتم« كمــا يظهــر مــن اســمه تطــرق لأحــد 
قصــص ملحمــة الشــاهنامة الشــهيرة للشــاعر االيرانــي الحكيــم �أبــو القاســم فردوســي طوســي، وذلــك 

ــة خاصــة. ــة فني ــًا مــن رؤي انطالق
ــا  ــر به ــبعة مراحــل يم ــارة �أفضــل سس ــتم، �أو بعب ــازل رسس ــبعة من ــي سس ــتم«  تعن وقصــة »هفتخــوان رسس
البطــل الملحمــي »رسســتم« نحــو مقصــده جبــال منطقــة بحــر قزويــن كــي ينقــذ الملــك كيــكاوس ويخلّصــه 
ــبع مراحــل. وهــي مــن بيــن �أجمــل قصــص  ــيطان. رحلــة هــذا البطــل تتكــّون مــن سس مــن ســجن الشس

الشــاهنامة و�أكثرهــا تشــويقا.
ــارًا  ــد ان شــوى حم ــة بع ــي هــذه المرحل ــتم« ف ــث انم »رسس الخــان الأول هــو »رخــش والأســد« حي
ــه المســّمى )الرخــش(. ــه حصان ــم، فقتل ــه اســد وهــو انئ آخــره، فخــرج علي ــه عــن � ــى علي ــيًا وات وحشس

وفــي الخــان الثانــي »مصادفــة رسســتم ينبوعــًا«  يهلــك رسســتم عطشــًا ولكــن غزالــة دلّتــه علــى 
ــتم  ــر لرسس ــد ظه ــن، فق ــتم والتني ــرب رسس ــث »ح ــان الثال ــي الخ ــا ف م ــّرة، فشــرب، �أ ــاء ث ــن م عي
ــوال ان خــّف الجــواد  ــه ل ــان يغلب ــه وكاد الثعب ــام وقاتل ــه ف�أيقظــه رخــش، فق ــاء نوم ــل اثن ــن هائ تني

لنجدتــه فقتــال الثعبــان.
وفــي الخــان الرابــع »قتــل امــر�أة ســاحرة« يقتــل رسســتم امــر�أة ســاحرة اعترضــت طريقــه، وفــي الخــان 
ــه  ــتم واوالذ« حيــث يعتــرض ملــك يدعــى )اوالذ( بطــل الملحــة، فيقتــل اصحاب الخامس«حــرب رسس
وي�أســره ويطلــب منــه ان يرشــده الــى مقــّر )ســفيد ديــو( ملــك الجــن، ومقــر الملــك كيــكاوس، وابطــال 
ــة  ــت الغلب ــدران اذا تم ــه مازن ــه، وتوليت ــى حيات ــه عل ــل ت�أمين ــدران، مقاب ــورين بمازن ــن الم�أس االيرانيي

ــن. لاليرانيي
فوافــق اوالذ علــى شــروط رسســتم، واخبــره ابن بينــه وبيــن كيــكاوس مائــة فرســخ، ومــن مقــّر كيــكاوس 

الــى ملــك الجــن مائــة فرســخ اخــرى، ووصــف لــه البــالد ومــا فيهــا.
ــي الخــان  ــادة الجــّن، وف ــتم احــد ق ــل رسس ــك« قت ــو ارجن ــتم ودي ــي الخــان الســادس »حــرب رسس وف
ــتم وديــو االبيــض« اقتحــم غــار ملــك الجــن، وقتلــه واخــرج كبــده، وكّحــل عينــي  الســابع«حرب رسس

ــه بصــره. ــّد الي ــه، فارت ــكاوس بدم كي
ــة للملحمــة التاريخيــة، فنقلــت  ــت وفيّ ــا فــي المعــرض كان ــي« �أن الرســومات التــي قدمه ــرى »خضائ ي
تفاصيــل الأحــداث واالماكــن بمــا حملتــه كلمــات الشــاعر فــي �أبياتــه، مضيفــًا �أن الرســام يترجــم النــص 

لــى جانــب رؤيتــه التخيليــة. انطالقــًا مــن جماليــة اللغــة اإ
ــن  ــى متري ل ــا اإ ــرة )يصــل بعضه ــيًا كبي ــذت مقاسس ــه �أخ ــى �أن لوحات ل ــر اإ ــي المعاص ــان االيران ــار الفن و�أش

ــن الرســوم. ــوع م ــذا الن ــي ه ــدة ف ــة جدي ــق لغ ــه بخل ــًة من ــر( رغب *مت
ــه يعتمــد طريقتــه الخاصــة فــي  ال �أن ــي، اإ ــع مختلــف مــدارس الرســم االيران ــه طال �أضــاف »خضائــي« �أن

ــي هــذا المجــال.   ــه ف ــزة ل ــرز كبصمــة ممي ــي الرســم، تب ــان روح خاصــة ف ــكل فن الرســم، لأن ل

تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر
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تتميــز منطقــة »جابهــار« فــي جنــوب شــرق ايــران بطبيعــة خالبــة وطقــس 
مميــز فــي فصــل الصيــف بســبب الــرايح الموســمية التــي تجعــل منهــا ملجــ�أ 

للسســياح الهاربيــن مــن حــرارة الصيــف.
 تتمتــع مدينــة جابهــار الشــاطئية الواقعــة فــي جنــوب شــرق ايــران 
ــة  ــات االقتصادي ــب االمكاني ــى جان ل ــزة اإ ــا ممي ــة جغرافي بظــروف مناخي
 200 علــى  تحتــوي  حيــث  السســياحية،  المدينــة  بهــذه  الخاصــة 
معلــم سســياحي طبيعــي واتريخــي، فهــو �أكبــر مينــاء محيطــي ايرانــي 
مكــران،  منطقــة  فــي  الشــمالي  عمــان  بحــر  لشــواطئ  المحــاذي 

الهنــدّي. و�أقربهــا مــن المحيــط 
ومــا تميــز هــذه المدينــة السســياحية هــي مناخهــا المعتــدل خــالل اايم 
الصيــف، فمدينــة جابهــار �أبــرد الموانــئ االيرانّيــة مناخــًا والســبب فــي ذلــك 
ــل  ــدي و تجع ــط الهن ــن المحي ــي م ــي ت�أت ــمّية الت ــرايح الموس ــى ال ل ــود اإ يع

ــرارة. ــنة ح ــر �أايم السس ــي �أكث ــياح ف ــار السس ــة محــط �أنظ المدين
ــن  ــب م ــي ته ــرايح الت ــى ال ــت عل ــة �أطلق ــمية عربي ــمية تس ــرايح الموس ال
لــى اليابســة فــي الفصــل الحــار وابلعكــس فــي الفصــل البــارد،  البحــر اإ
ــة ف�أصبحــت مونســون،  ــى الالتيني ل و�أخــذت هــذه التســمية عــن العربيــة اإ
لــى ظــروف الضغــط الجــوي التــي  وهــي نــوع مــن الــرايح يعــود نشــوؤه اإ
ــرايح  ــب ال ــتاء. ته ــف والشس ــن الصي ــا بي ــرة م ــوالت كبي ــى تح ل ــرض اإ تتع
الموســمية فــي مواعيــد معينــة علــى �أقاليــم محصــورة فــي المناطــق المداريــة 

ــدااًل و�ألطــف طقســًا. ــر اعت ــا �أكث تجعله
 

الرايح الموسمية وتغير الطقس في الشهرين الأولين من الصيف
ــتان  ــة سيسس ــي محافظ ــة ف ــاد الجوي ــات الأرص ــرة توقع ــب دائ ــح انئ �أوض
وبلوشسســتان �أن الــرايح الموســمية تهــب مــن جهــات مختلفــة داخــل 

آسســيا، وفــي  المنطقــة المداريــة، ومــن �أهــم هــذه المناطــق جنــوب وشــرق �
آسســيا ممــا يــؤدي  فصــل الصيــف ترتفــع درجــة الحــرارة كثيــرا فــي �أواســط �
ــط  ــن المحي ــا م ليه ــرايح اإ ــض تنجــذب ال ــط منخف ــة ضغ ــى نشــوء منطق ل اإ
الهــادي والهنــدي المجاوريــن و تتميــز الــرايح الموســمية ب�أمطارهــا الصيفيــة 

ــرة. الغزي
و�أضــاف »دوســت محمــد كليــم« �أن �أكثــر ت�أثيــرات الــرايح الموســمية 
ــى  ــران عل ــي اي ــا ف ــر ت�أثيره ــا يكــون �أكب ــتان، فيم ــد وابكسس ــي الهن تكــون ف
ــى  ل ــا اإ ــل ت�أثيره ــا يص ــتان ، كم ــتان وبلوشسس ــي سيسس ــط ف ــاحل المحي س

ــان. ــى كرم ل ــااًن اإ ــزكان و�أحي هرم

ــرايح  ــل ال ــر فص ــم ظواه ــة �أه ــواج العالي ــة والأم ــواج البحري ــم الأم تالط
الموســمية

يضيــف انئــب دائــرة توقعــات الأرصــاد الجويــة فــي محافظــة سيسســتان 
ــة تجعــل  ــئ االيراني ــي الموان ــرايح الموســمية ف ــر ال ــتان �أن ت�أثي وبلوشسس
الطقــس �أكثــر اعتــدااًل و�أكثــر لطفــًا، مضيفــًا �أن معــدل الهطــول فــي 
لــى 200 ملــم  فصــل الــرايح الموســمية فــي مدينــة جابهــار يصــل اإ
ــي  ــران ف ــاء اي نح ــي �أ ــن ابق ــة ع ــز المدين ــذي يمي ــر ال م ــي الســاعة، الأ ف

ــذا الفصــل. ه
ويتابــع »كليــم« قائــاًل:  تسســتمر الــرايح الموســمية مــن شــهر �أاير حتــى نهايــة 
ــذا  ــرًا به ــهر ت�أث ــر الأش ــا �أكث ــوز هم ــران وتم ــهر حزي ال �أن ش ــهر �آب ، اإ ش
ــذه  ــي ه ــش ف ــواء منع ــف وه ــس لطي ــة طق ــزوار تجرب الفصــل، يمكــن لل
المنطقــة بينمــا ترتفــع درجــات الحــرارة فــي ابقــي مناطــق ايــران فــي نفــس 

ــنة. افتــرة مــن السس
ــة:  ــذا الفصــل قائل ــن ه ــهركي« ع ــره ش ــياحية »طاه ــرة السس توضــح الخبي
�أن مينــاء جابهــار المتميــز بهوائــه المعتــدل صيفــًا ورايحــه الموســمية يشــهد 
عــدد مــن الظواهــر الطبيعيــة المميــزة التــي تجعــل منــه محطــة جــذب 

ــة  ــًا عالي ــى �أمواج ــة يتلق ــري للمدين ــًة �أن الســاحل الصخ ــياح، موضح للسس
ترتطــم ابلشــاطئ تحــت ت�أثيــر الــرايح الموســمية فترتفــع الأمــواج وتضغــط 

ــور. ــى الصخ عل
وتضيــف »شــهركي« �أن هــذه الظاهــرة الطبيعيــة تجــذب الرايضييــن 
ــة. الراغبيــن بركــوب الأمــواج العاليــة، والتمتــع ابلمشــاهد الطبيعيــة الخالب
لــى �أن �أهــم البرامــج السســياحية التــي  و�أشــارت الخبيــرة السســياحية اإ
ــدة  ــتمر لم ــذي يسس ــرايح الموســمية، ال ــان ال ــي مهرج ــة ه تشــهدها المدين
15 يــوم وهدفــه تعريــف المشــاركين بطبيعــة المدينــة وســاحلها الجميــل.

 
وجهة سسياحية منسسية

المالئمــة  والترفيهــة  للسســياحة  المواقــع  �أروع  مــن  »جابهــار«  تعتبــر 
للرحــالت الصيفيـّـة وهــي الألطــف طقســًا، وي�أتــي اســم المدينــة مــن �أصــل 
»جهــار بهــار« )ذات فصــول الربيــع الأربعــة( بفضــل طقســها المنعــش 
طــوال السســنة كلهــا، ويمكــن اعتبارهــا �أهــم وجهــات السســياحة فــي ايــران 

فــي فصــول السســنة حــاّرًة �أو ابردًة. 
حــدى روائــع العالــم الطبيعّيــة للسســياحة  نذكــر فــي مدينــة »جابهــار« اإ
ــاء  ــاك »مين ــال المّريخّية«وهن ــي تُدعــى ب«الجب ــة والت ــة الرائع الجيولوجيّ
ب�أجوائــه  و  االســماك  صطيــاد  ابإ الخاّصــة  بســواحله  المميــز  كنــارك« 
ــادرة مــن  ــواع الن ــار« و زايرة االن ــر »مســتنقع ليب ــة، كمــا نذك ــة للغاي اللطيف
ــر  ــار �أو«نه ــٍر تعيــش فــي جابه ــٍم قصي ــيح ذات ف ــيح المســّماة بتماسس التماسس

ابهــوكالت«.
ــا  ــة ومدنه ــا الديني ــة ومراقده ــا الأثري ــو معالمه ــه نح ــران يتج ــزور اي ــن ي م
ــوب  ال �أن الجن ــة اإ ــة الخالب ــمال ذات الطبيع ــق الش ــة لمناط ضاف ــة اإ القديم
الشــرقي لــم يحــظ بعــد ابالهتمــام المطلــوب ولــم يقــدم للــزوار كمــا يجــب، 
ــاء الســفر  ــد عن ــام وتكب ــتحق االهتم ــزة تسس ــياحة الممي ــه السس ــا جذابيت بينم

ــران.  ــي اي ــة ف ــدًا عــن المناطــق المركزي بعي

الرايح املومسية يف »جاهبار« جتذب السياح حنو جنوب شرق ايران
 دايان المحمود

الســـــــــــــياحـــــــــــــــة

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCY العدد: 1 | آب 2018 | ص 34 

خدمات حلماية البيئة... عقوابت بديلة 
لسجناء »شاهرود« يف ايران

حظيــت العقــوابت البديلــة عــن الســجن ابهتمــام المعنييــن فــي الســلطة القضائيــة فــي ايــران وذلــك ابلتعــاون مــع 
المســؤولين فــي مجــال البيئــة الأمــر الــذي قــدم خدمــات تــردف مجــال الحفــاظ علــى البيئــة.

ســجلت قاعــات المحاكــم فــي ايــران عقــوابت خاصــة صــدرت بحــق عــدد مــن المجرميــن، لفتــت �أنظــار المجتمــع 
لهــا، وهــي عقــوابت بديلــة عــن الســجن. حيــث �أصــدر قــاض ايرانــي حكمــا بتوفيــر العلــف للمواشــي علــى �أحــد 
ــة  ــة وحماي ــم الأنشــطة البيئي ــدًا لدع ــًا جي ــذه الأحــكام �أن تكــون نموذج ــي، يمكــن له ــر القانون ــد غي ــ�ي الصي مرتكب

الحيــواانت.
حــدى القضــااي الهامــة التــي يتــم طرحهــا فــي المجتمعــات الحديثــة وذلــك للتخلــص مــن  تعتبــر العقــوابت البديلــة اإ
الســجون وتغيــر منهــج العقــوابت لتصبــح �أكثــر فائــدة، ابلطبــع هنــاك بعــض الجرائــم يصعــب فيهــا اسســتخدام 
ذا كانــت العقــوابت البديلــة قــادرة علــى تحقيــق  العقــوابت البديلــة، الأمــر يتوقــف علــى القضــاة فهــم مــن يقــررون اإ

العدالــة المنشــودة �أو ال.
يعتبــر وضــع الســجناء فــي خدمــة الطبيعــة �أحــد الخيــارات المنتشــرة كالعقــوابت البديلــة، حيــث يدعــو 
الناشــطون فــي المجــال البيئــي لتوظيــف القــدرات  والطاقــات البشــرية الموجــودة فــي الســجون فــي خدمــة 
ــة  ــة الوطني ــس الحديق ــذا الصــدد �أوضــح رئي ــي ه ــة. وف ــة الممكن ــات االجتماعي ــن الخدم ــوع م ــة، كن الطبيع
آليــات تطبيــق العقــوابت البديلــة فــي ســجن »شــاهرود«،  »تــوران« فــي شــاهرود »احمــد رادمــان« بشــ�أن �
مــٌر تــم تطبيقــه خــالل السســنوات الأخيــرة فــي المنطقــة علــى  �أن اســتبدال الســجن بخدمــة الطبيعــة �أ
ــرارًا  ــدرت م ــكام �أص ــذه الأح ــى ان ه ل ــيرًا اإ ــي، مش ــر القانون ــد غي ــيما الصي ــم والسس ــ�ي الجرائ ــض مرتكب بع
ــوران  ــة »ت ــة حديق ــون بخدم ــوا ابلقان ــم يلتزم ــن ل ــن الذي ــد الصيادي ــرًا �أح ــب مؤخ ــث عوق ــران، حي ــي اي ف
ــف  ــات العل ــم مخصص ــف وتقدي ــازن العل ــة مخ ــال حماي ــي مج ــل ف ــث عم ــهر حي ــتة �أش ــدة سس ــة« لم الوطني

اليوميــة للجمــال.
و�أضــاف »رادمــان« �أن السســنة الماضيــة �أصــدرت المحكمــة فــي عــدة قضــااي �أحكامــًا مشــابهة كتوفيــر الميــاه 
والأعــالف للحيــواانت فــي المحميــة، مردفــًا �أن هــذا النــوع مــن العقــوابت هــو �أفضــل مــن غيــره ابلنسســبة للمتهميــن 
لــى جانــب المنافــع التــي يمكــن �أن تقــدم لصالــح البيئــة فــ�أن المنحــى االجتماعــي لهــذه العقوبــة  فــي بعــض القضــااي، فاإ

يختلــف ابلطبــع عــن الســجن والآاثر التــي يتركهــا علــى االنســان.
ــه حــراس  ــوم ب ــذي يق ــل ال ــه مشــقات العم ــدة عقوابت ــم خــالل م ــان« �أن المجــرم يمكــن �أن يتعل و�أضــاف »رادم
ــران ســاهمت  ــي اي ــة ف ــًا �أن الســلطة القضائي ــا، مضيف ــال ومصاعبه ــذه الأعم ــة ه ــدرك حقيق ــض ال ي ــة، فالبع البيئ
ــة البيئــة وذلــك ابلتعــاون مــع المســؤولين فــي  بشــكل فاعــل فــي تعريــف الكثيريــن علــى مســؤوليات ومهــام حماي

ــة. ــال البيئ مج
وبيــن رئيــس الحديقــة الوطنيــة »تــوران« فــي شــاهرود ان نشــر ثقافــة العقــوابت البديلــة، تدعــم ثقافــة التســامح، 
لــى �أن المحكمــة فــي بيارجمنــد حكمــت علــى �أحــد المتهميــن بشــراء كتــب بقيمــة مليــون تومــان لوضعهــا  مشــيرًا اإ

فــي مســجد �أحــد القــرى. 

االجــــــتمــــــــــــــاعي

ــد�أت مســاء الجمعــة )27 يوليــو 2018( ظاهــرة فلكيــة اندرة، تمثلــت  ب
فــي �أطــول خســوف كلــي للقمــر فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

وافــادت وكالــة مهــر لالنبــاء انــه بــد�أ خســوف القمــر الســاعة 21:44 

بتوقيــت طهــران، وانتهــ�ی الســاعة 03:59. و کان ابالإمــكان مشــاهدة 
الظاهــرة ابلعيــن المجــردة.

لــى �أن القمــر  ويشــير علمــاء الفلــك فــي القبــة الســماوية بموســكو اإ

وبيــن  بينــه  سســتقع  الأرض  لأن  �أرجوانــي  �أحمــر  بلــون  سســيظهر 
الشــمس، وتمنــع ســقوط �أشــعة الأخيــرة عليــه. ونظــرا لأن قــرص 
ــول  ــي الأط ــوف الكل ــذا الخس ــيكون ه ــه، سس ــر حاالت ــي �أصغ ــر ف القم

فــي القــرن الواحــد والعشــرين.
لــى �أن هــذا القــرن سيشــهد 225 ظاهــرة خســوف  وتجــدر االإشــارة اإ
ــالث ســاعات،  ــن ث ــر م ــتمر �أكث ــط ستسس ــة، و6 فق ــا 85 كلي ــر، منه للقم

ــوم. ــذا الي ــيحدث ه ــذي سس ــيكون الخســوف ال ــا سس و�أطوله
ــة �أخــرى، وهــي  ــرة فلكي ــوم ظاه ــع الخســوف، تحــدث الي ــوازي م وابلت
المواجهــة الكبــرى بيــن المريــخ والشــمس، حيــث سســيقترب الكوكــب 
الأحمــر مــن الأرض ليتغلــب فــي ســطوعه علــى المشــتري. وســوف 
تحــدث هــذه المواجهــة اثنيــة، فــي 15 ســبتمبر 2035، �أي بعــد 17 

عامــا.
- هل سسيؤثر الخسوف الكلي للقمر في صحة الناس؟

يؤكــد الخبــراء علــى �أن ظاهــرة خســوف القمــر الكلــي �أو الجزئــي، وكذلــك 
ــتعراض الكواكــب )اصطفــاف الكواكــب فــي خــط  كســوف الشــمس واسس
واحــد( والظواهــر الفلكيــة الأخــرى، ال يمكــن �أن تؤثــر فــي الحالــة الصحيــة 
ال، ومــا  للنــاس �أو فــي المنــاخ. فالقمــر يعكــس �أشــعة الشــمس ليــس اإ
ــد،  ــان فيلفان ــب روم ــر، بحس ــا ال �أكث ــيظهر مظلم ــه سس ــو �أن ــيحدث ه سس

ــي موســكو. ــة ف ــز الأرصــاد الجوي ــر العلمــي لمرك المدي

بدء أطول خسوف كلي للقمر يف القرن احلادي والعشرين
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