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اعالمي عراقي: حيدر العبادي اخفق ابیصال ما یریده بشأن ایران

ــزم  ــداد تلت ــن �أن بغ ــادي اعل ــدر العب ــي حي ــوزراء العراق ــس ال  ان رئي
يــران، ولكنهــا ال تلتــزم  اإ بعــدم التعامــل ابلــدوالر الأمريكــي مــع 
ابلعقــوابت االمريكيــة علــى طهــران. كمــا اوضــح العبــادي خــالل 
مؤتمــر صحفــي عقــده عقــب جلســة لمجلــس الــوزراء: انــه »لــن نتفاعــل 
ــة شــعبنا  ــون بحماي ــا ملتزم ــران لكنن ي ــة ضــد اإ ــوابت االمريكي ــع العق م
ومصالــح بلــدان«. لتوضيــح موقــف العبــادي وتفســيراته اجــرت مهــر، 

ــري. ــاء الناص ــي »ضي ــي العراق ــع االعالم ــة م مقابل
وكان نص الحوار كالتالي:

س: مــا هــو الدافــع االساســي الــذي جعــل مــن العبــادي يتخــذ هكــذا 
ــران؟ ي موقــف تجــاه اإ

فــي عالــم السسياســة واالعــالم عــادة ال نتحــدث حــول دوافــع وانمــا نتحــدث 
ــد ان  ــا يري ــق بم ــادي اخف ــ�ي العب ــا، بر�أي ــودة امامن ــات الموج ــن المعطي ع
يقولــه بخصــوص الحفــاظ علــى العالقــات مــع الجمهوريــة االإســالمية 
يرانيــة وهــذا االخفــاق كان واضحــًا عندمــا انعكــس بــردود االفعــال  االإ
الواقعــة مــن قبــل مختلــف قطاعــات االشــعب العراقــي او االحــزاب 
ــى  ــادي عل ــن العب ــح م ــك صــدر توضي ــد ذل ــية. وبع ــاانت السسياسس او الكي
مرحلتيــن المرحلــة االولــى فــي اجتمــاع مجلــس االمــن الوطنــي حيــث 
ــا  ــى مفاده ــالة االول ــن الرس ــف ع ــة تختل ــالة ايجابي ــل رس ــاول ان يرس ح
اننــا ضــد الحصــار واننــا ال نقبــل بــه كعراقييــن وكدولــة عراقيــة. ومــع ذلــك 
فــي المؤتمــر الصحفــي يــوم االثنيــن الماضــي ايضــا كــرر توضيــح هــذا االمــر 

ــ�أ. ــم خط ــه فُه ــا قلت ــال ان م وق

س: فســر العبــادي موقفــه علــى انــه لصالــح الشــعب كــي ال تتكــرر المعــاانت 
يــران التــي  القديمــة بســبب الحصــار، مــاذا عــن مصالــح الشــعب مــع اإ

ــارات دوالر؟ ــتة ملي ــام الماضــي نحــو سس بلغــت الع
العبــادي يريــد ان يرســل رســالتين، فــي الشــق االول: تحــدث عــن 
ــي الشــق  ــمي وف ــه الرس ــن موقف ــدث ع ــم يتح ــه ل ــاانت الحصــار ولكن مع
الثانــي: تحــدث عــن الموقــف الرســمي لــه او انطباعــه حــول موضــوع 

ــر  ــي المؤتم ــح ذلــك ف ــاول ان يوض ــو ربمــا ح ــة ه ــة الصعب ــل العمل تحوي
الصحفــي الثانــي. عمليــا ان اقــول انــه ال يمكــن تطبيــق الحصــار مــن خــالل 
ــن العــراق  ــح المشــتركة الموجــودة بي ــى المصال ــة ابلنظــر ال ــة العراقي البواب
يــران وموضــوع التبــادل التجــاري وحتــى موضــوع الكهــرابء واالسســتعانة  واإ
يرانيــة السســتكمال النقــص الحــاد فــي الطاقــة  ابلجمهوريــة االإســالمية االإ
ــة  ــادي والدول ــن العب ــل م ــباب يجع ــذه االسس ــن. كل ه ــة للعراقيي الكهرابئي
العراقيــة ان تعيــد النظــر بهــذا التصريــح مــن ابب المصالــح. فــاذا كان 
ــق  ــم تطبي ــراق تقتضــي ان ال يت ــة الع ــان مصلح ــح ف ــول المصال ــكالم ح ال
هــذه العقــوابت عبــر البوابــة العراقيــة. ولالنصــاف فــان العبــادي قــام ابكثــر 
مــن محاولــة مــع الجانــب االمريكــي الخــذ اسســتثناء بتحويــل العمــالت 

ــذه اللحظــة. ــى ه ــتطع حت ــم يسس ــه ل ــة ولكن الصعب

س: هــل تــرى ان مــا فعلــه العبــادي محاولــة لكســب رضــاء امريكــي 
ــه غيــر مطمئــن مــن دعــم بعــض الجهــات العراقيــة المتحالفــة مــع ايــران  الن

ــة؟ ــه الثاني لواليت
اذا اردت ان اكــن منصفــًا، العبــادي تحــدث عــن المصالــح الوطنيــة 
العراقيــة وربمــا اراد ان يقــول ان البنــك المركــزي ال يسســتطيع التعامــل 
ــل  ــم ان تحوي ــا نعل ــة كم ــة الصعب ــل العمل ــي تتضمــن تحوي ــع العقــوابت الت م
العملــة الصعبــة يتــم مــن خــالل المصــارف العراقيــة وكلــه يمــر عبــر البوابــة 

االمريكيــة العالميــة وهــو حــاول ارســال هــذه الرســالة ولكــن كمــا ذكــرت 
اخفــق. ومــع ذلــك هــذا البيــان ســبب موجــة عاليــة مــن االنتقــادات 
لــى اعــادة النظــر ابلبيــان واعــادة  والرفــض لذلــك اضطــر العبــادي اإ

توضيحــه مــرة اخــرى.

س: هــل تعتقــد ان امريــكا تســعى لتحقيــق مصالــح العــراق فعــال؟ اليــس 
ــدال عــن االعتمــاد علــى  ــف اقليمــي ب ــة تشــكيل تحال ــح دول المنطق لصال

ــب؟ ادارة ترام
دارة  امريــكا ابلطبــع تحــاول تحقيــق مصالحهــا وليــس مصالــح احــد. وان اإ
ترامــب مختلفــة عــن كل االإدارات التــي شــهدانها وســمعنا عنهــا وقــر�أان 
عنهــا فــي التاريــخ السسياســي الأمريكــي. ترامــب يحــاول ان يبيــع مواقفــه 
لــى مــن يدفــع اكثــر ولذلــك هــذا هــو الوجــه الحقيقــي للــوالايت  ابلــدوالر اإ
المتحــدة الأمريكيــة عندمــا تتعامــل بهــذا الوضــوح وبهــذه الصراحــة. كنــا 
ســابقا نســمع ونحــاول ان نحلــل ونفســر  ولكــن اليــوم ال. مثــاًل يــوم امــس 
لــى ســوراي ووقــف اعمــال  غــرد ترامــب حــول ارســال المســاعدات اإ
ــغ  ــع مبال ــب الســعوديين بدف ــوراي وطال ــية ف ــة السسياسس ــدء العملي العنــف وب
ــي هــذه التســوية او  ــم ترامــب ف ــم مــن اجــل ان يمضــي معه حددهــا ابلرق

ــك. تل

س: هــل تعتقــد ان مشــكلة تحويــل العملــة مــن شــ�أنها �أن تــؤدي الــى تــ�أزم 
العالقــات بيــن ايــران والعــراق؟

بر�أيــ�ي االزمــة انتهــت وهنــاك خيــرون كثيــرون وهنــاك مــن هــم فــي 
مؤسســات الدولــة يبحثــون عــن مصالــح العــراق تــم تطبيــق هــذه المســ�ألة. 
ــده  ــراق لوح ــيبقى مشــكلة ال تخــص الع ــة س ــل العمل ــوع تحوي ــم موض نع
انمــا تخــص كل التعامــالت التجاريــة مــع الجانــب االيرانــي ولكــن علــى 
ــاًل  ــتطيع ان نضــرب مث ــر شــيء، ونسس ــم يتغي ــتوى الشــعب العراقــي ل مسس
حــول ذلــك: ان حجــوزات الســفر منــذ اسســبوعين حتــى االن بيــن البلديــن 
ــياحة  ــن اجــل العــالج او السس ــون م ــن يتوجه ــف والســائحين الذي ــم تتوق ل
او الــزايرة وخصوصــا فــي هــذه االايم اايم ذي الحجــة لقــد اكتملــت كل 
حجوزاتهــم وهــذا يعنــي ان التصــرح لــم يؤثــر علــى طبيعــة العالقــات بيــن 

ــقيقين. ــعبين الش الش

شيرين سمارة

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

يسســتمر العــدوان الســعودي االماراتــي علــى الســعودية منــذ عــام 2015، وتتفاقــم جرائمهمــا يومــا بعــد يــوم 
متعاميــن عــن حقــوق االنســان ابطشــين فــي االرض وال محاســب وال مســائل وامــا المجتمــع الدولــي مســاهم فــي 
هــذه الجرائــم بســكوته وعــدم اتخــاذه اجــراءات جــادة ازاء المجــازر التــي تقــع كل يــوم بحــق اليمنييــن االبــرايء وكل 
ــا يجــري حــول  ــال خجــل. ولتوضــح م ــارات بســخاء وب ــا الســعودية واالم ــة تقدمه ــح غربي ــك مــن اجــل مصال ذل

الملــف اليمنــي اجــرت وكالــة مهــر حــوار مــع عضــو المكتبالسسياســي 
ــه »محمــد البخيتــي«. النصــار الل

وفيمايلي نص الحوار:

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

ــن  ــة م ــة بريطاني ــل مصلحــة �أمريكي ــى اليمــن يمث ــدوان عل ــزال الع  الي
الناحيــة االقتصاديــة لأن هــذا يحــول المنطقــة لســوق رائــج لبيــع 
ــي  ــتمرار الصــراع ف ــة االســتراتيجية لأن اسس ــن الناحي �أســلحتهم، و م
المنطقــة يضمــن التفــوق العســكري الإســرائيل. لذلــك نالحــظ تدخــل 
امريــكا وبريطانيــا بشــكل متكــرر الإحبــاط �أي توجــه دولــي ضــد 

ــدوان. ــم الع جرائ

يــران بــدال مــن  يــران وتصويــب النــار نحــو اإ س: مــا االسســباب التــي تجعــل مــن الســعودية تقــوم ابلتحشســيد ضــد اإ
ســرائيل؟ اإ

ســرائيل خــالل الفتــرة الماضيــة انتشــرت ثقافــة العجــز الداعيــة  نتيجــة السســتمرار اختــالل موازيــن القــوى لصالــح اإ
ــي ذروة ازدهــار الخطــاب االستســالمي  ــا. وف ــتحالة هزيمته ــع بحجــة اسس ــل الأمــر الواق للخضــوع الســرائيل وتقب
يــران الثــورة، والتــي  بــرزت علــى الســاحة قــوة جديــدة ممثلــة ابإ
مكانيــة  مكاانتهــا المحــدودة وبتخطيطهــا الجيــد �أن تثبــت اإ ــتطاعت ابإ اسس
لــى كابــوس مرعــب يقــض  نهــا تحولــت اإ الصمــود والمواجهــة. بــل اإ
ســرائيل التــي طالمــا �أرعبــت الحكومــات العربيــة. لقــد تســبب  مضاجــع اإ
اثرة نوعيــن متناقضيــن مــن المشــاعر  هــذا البــروز المفاجــئ والناجــح فــي اإ
ــه مشــاعر الأمــل  ــم تغلبــت علي ــ�ي، قســم منه ــي وعــي المواطــن العرب ف
ــا والقســم  ــد نموذجه ــن لتقلي ــران ومــن الداعي ي ــن الإ ــح مــن المؤيدي ف�أصب
الآخــر وخصوصــا الحكومــات تغلبــت عليهــا مشــاعرالغيرة والحســد 
نهــا  لــى مواجهتهــا بحجــة اإ يــران ومــن الداعيــن اإ ف�أصبحــت مــن المعاديــن الإ
ســرائيل . وهكــذا تحولــت تلــك الــدول  تمثــل خطــرا �أكبــر ممــا تمثلــه اإ

ــدو للشــعب الفلســطيني. ــف الإســرائيل وع ــى حلي ل اإ

محمد مظهري

العدوان على اليمن ميثل مصلحة أمریكية بریطانية والسعودیة ال ترتدد بتقدمي خدماهتا هلما
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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؟

ــظ �أن  ــن نالح ــى اليم ــي عل ــعودي االميرك ــدوان الس ــدء الع ــذ ب ــة من حقيق
المجتمــع الدولــي يعطــي الســعودية واالمــارات الضــوء االخضــر الرتــكاب 
ــم  ــة جرائ ــي صف ــي ف ــع الدول ــا هــذا المجتم ــي يصنّفه ــم الت المجــازر والجرائ
الحــرب. هــذا الضــوء االخضــر تحــرص واشســنطن علــى وجــوده ومنــع �أي 
فرصــة حتــى لفــرض تحقيــق دولــي او بعثــة تقصــي حقائــق حــول ارتــكاابت 
ــزاز  ــل اببت ــر يتمثّ آخ ــل � ــاك عام ــن. هن ــي اليم ــن ف ــق المدنيي ــدوان بح الع
ــي عــن  ــح بوقــف الدعــم المال الســعودية لالمــم المتحــدة مــن خــالل التلوي
ــات كاالوتيســكو  ــّول منظم ــة، فالســعودية تم ــة الدولي مؤسســات المنظم
ــل  ــد شــهدان قب ــي المؤسســات، وق ــة وابق ــة الصحــة العالمي ــاو ومنظم والف
عــام ونصــف تقريبــًا عندمــا تــم وضــع اســم الســعودية علــى القائمــة الســوداء 
ــد  ــت اســم الســعودية بع ــة ازال ــة الدولي ــف �أن المنظم ــال وكي ــل االطف لقت
ــم المتحــدة. ــل مؤسســات االم ــف تموي ــد الســعودي بوق ــل التهدي اايم بفع
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

السـعودية تحـاول توظيـف كل المعـارك والجبهات التي فتحتهـا في المنطقة 
لصالـح التحريـض على ايران وشـحن حاضنتها داخل السـعودية وفـي العالم 
العربـ�ي ضـد ايـران وحـركات المقاومـة للتنصـل مـن المسـؤولية عـن دعـم 
القضيـة الفلسـطينية. محمـد بن سـلمان اصبح يعتبـر ان القضية الفلسـطينية 
عـبء عليـه وتعيـق مشـاريع الشـراكة بينـه وبيـن الكيـان الصهيونـي، لذلـك 

نـرى حـرص اذرعـه االعالميـة والسسياسسـية علـى شسـيطنة ايـران وحركات 
المقاومـة لكـي يبـرر اعالن تحالفه مـع الصهاينـة، وهذا تريده وتشـجعه عليه 

واشسـنطن بهـدف تمريـر صفقة القـرن وتصفيـة القضية الفلسـطينية.

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

ــة. ــه هــو المتضــرر فــي النهاي ــا لأن ــه ان يغامــر بتخريبه يمكــن ل

: ي
محلل لبنا�ن

اجملتمع الدويل یعطي السعودیة واالمارات الضوء االخضر الرتكاب اجملازر واجلرائم
محمد مظهري

نبــاء مقابلــة مــع الخبيــر فــي الشــؤون  �أجــرت وكالــة مهــر للأ
آخــر التطــورات فــي مــا  لــى � الدوليــة فــؤاد ايــزدي تطــرق فيهــا اإ
يخــص ابالحــداث المتعلقــة ابالتفــاق النــووي وعــودة العقــوابت 
ــر  ــة و�أكــد الخبي ــة االســالمية االيراني ــى الجمهوري ــة عل االقتصادي
السسياســي ان موضــوع المفاوضــات بحــد ذاتــه ليــس جديــدا 
ــدول  ــكا وال ــع �أمري ــة م ــد اجــرت مفاوضــات طويل ــران ق لأن اي
الثــورة  قائــد  ن  اإ حتــى  الأخيــرة  السســنوات  فــي  االوروبيــة 
ــد تدخــل  ــران ق ــت ســابق ان اي ــي وق ــد صــرح ف االســالمية ق
ــت  ــا نجح ــرى اذام ــااي �أخ ــي قض ــرب ف ــع الغ ــات م ــي مفاوض ف
المفاوضــات حــول االتفــاق النــووي و�أدت الــى اتفــاق دولــي 

ــراف. ــع الأط ــا جمي ــزم به يلت
واوضــح ان "يجــب �أن نــدرك �أن قبــول المفاوضــات قــد يكــون 

ــه  ــى هــذا الأمــر ضعف ل ــاوض ســاقه اإ ــل للتف ــم �أن الطــرف القاب ــد يفه ــل ق ــك �أن الطــرف المقاب ــاد ســلبية ذل ــه �أبع ل
ــزداد الضغوطــات وتتضاعــف". ــك ت ــا لذل وعجــزه وتبع

ذا مــا ارادت ايــران ان تدخــل فــي مفاوضــات جديــدة  واتبــع" اإ
ــاوض  ــا وال تكــون ظــروف التف ــا �أوال ان تضمــن مصالحه فعليه
المســؤولون   " الســابقة، مضيفــا  الظــروف  مثــل  الجديــدة 
ــادة  ــرى الق ــا ي ــرار وحالي ــذا الق ــل ه ــاذ مث ــدد اتخ ــن يح ــم م ه

االيرانيــون �أن المفاوضــات لــن تكــون مجديــة".
و�أشــار الــى التناقضــات فــي تصريحــات الرئيــس االمريكــي 
الــى شــروط وزيــر  نظــران  لــو  ووزيــر خارجيتــه وقــال" 
ــل  ــة وال تقب ــروط تعجزي ــا ش ــدان �أنه ــي لوج ــة االمريك الخارجي
بهــا ايــران مطلقــا حيــث شــاهدان ان بعــض الشــروط تعنــي 
ان ترهــن ايــران سسياســاتها الخارجيــة والداخليــة للــوالايت 
المتحــدة االمريكيــة �أو فــي مــا يتعلــق بموضــوع القــدرات 

االيرانيــة". والنوويــة  الصاروخيــة 
ــي فــؤاد ايــزدي �أن الــوالايت المتحــدة الأمريكيــة ال تنــوي فعــال اجــراء  يران واكــد المحلــل والخبيــر السسياســي االإ

ــوادر حقيقيــة لهــذه الرغبــة. ــران وال تظهــر �أي ب مفاوضــات مــع اي

حملل سياسي: املفاوضات مع أمریكا أدت إىل زايدة الضغوط والعقوابت على إیران
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نــوه القيــادي المعــارض والمؤســس فــي »ائتــالف الحريــة والعدالــة« 
ــاف المعارضــة للنظــام الســعودي  ــزة الشــاخوري ابن �أطي الســعودي حم
تتخــذ مــن العمــل الســلمي ركيــزة �أساسســية لتحركهــا، وهــي تنشــط 
لــى مزيــد مــن التالقــي والتنسســيق  سسياسســيا واعالميــًا وحقوقيــًا، وتحتــاج اإ
لتطويــر خططهــا وبرامجهــا و�أنشــطتها. �أمــا العمــل �أو الكفــاح المســلح 
فهــو خيــار خــارج حســاابت المعارضــة وغيــر مطــروح للنقــاش. نحــن فــي 
ــن  ــرك ضم ــل ونتح ــم ونعم ــن العال ــة م ــن دول مختلف ــة ننشــط م المعارض
طــار القانــون الدولــي فــي المقاومــة السسياسســية الســلمية المشــروعة  اإ
عالميــًا وحقوقيــًا، ولكننــا فــي الوقــت نفســه  ونســتثمر جهــودان سسياسســيًا واإ
ال نعــول علــى المجتمــع الدولــي لعلمنــا ابرتهانــه لمنطــق المصالــح االقتصاديــة 
ــي  ــى وع ــًا عل ــى واتلي ــبحانه وتعال ــه سس ــى الل ــادان �أواًل عل ــام، فاعتم ــع النظ م
رادة وصمــود وتصلــب شــعبنا فــي القطيــف والأحســاء علــى وجــه  واإ

الخصــوص.
نبــاء  يرانيــة للأ المعــارض الشــاخوري وفــي حديــث خــاص لوكالــة مهــر االإ

ــال : ق
ــرن الماضــي  ــع الق ــز مطل ــه االنجلي ــي. صنع ــام وظيف ــام الســعودي نظ النظ
ثــم رعــاه الأمريــكان لأداء وظائــف ومهــام محــددة. هكــذا كان اتريخيــا 
ــتعماري  وال زال يــؤدي دوره التنفيــذي لخطــط ومؤامــرات الغــرب االسس
ــالمية  ــدول االس ــاانت ال ــراق كي ــة واخت ــعوب المنطق ــاف ش ــدف اضع به
للهيمنــة علــى مقدراتهــا ونهــب ثرواتهــا وتمزيــق �أوصالهــا. ضمــن هــذا 
ــن  ــة م ــداء الأم ــع �أع ــف م ــث المتحال ــدور الســعودي الخبي ــم ال االإطــار نفه
الصهاينــة والغربييــن. و�أمــا الوهابيــة فهــ�ي الأخــرى صناعــة انجليزيــة يتــوك�أ 
آربــه داخليــًا واقليميــا. يسســتخدم  عليهــا النظــام الســعودي فــي تنفيــذ م�
ــي الداخــل،  ــب الشــعبية ف ــع الأصــوات والمطال ــة اترة لقم شــعاراتها الديني
ــزج  ــن �أجــل ال ــة م ــة والمذهبي ــش مشــاعر التطــرف والطائفي واترة لتجيي
ــعلها  ــي يش ــروب الت ــون الح ــي �أت ــن ف ــن التكفيريي ــة م ــات الوهابي بمخرج
الغــرب االمبرايلــي ضــد الشــعوب العربيــة واالســالمية، هكــذا زج بمئــات 
الآالف علــى مــدار العقــود الخمســة الأخيــرة فــي محــارق الحــروب 
لــى العــراق وســوراي واليمــن. لأنــه  والفتــن الطائفيــة مــن �أفغانسســتان اإ
ــة،  ــدة الصهيو�أمريكي ــة الأجن ــدا لخدم ــًا و�أب ــة حاضــر دائم ــه الوهابي و�أدوات
ــام  ــة الوئ ــهد حال ــن �أن تش ــة ال يمك ــا �أن المنطق ــع يقين ــا القط ــه يمكنن وعلي
واالسســتقرار طالمــا بقــي النظــام الســعودي قائمــًا ومتربعــًا علــى حكــم 

ــة. ــرة العربي ــبه الجزي ــي شس ــرش ف الع
ــيطرة النظــام  ــ�أن سس ــول ب ــم نق ــكل غصــة و�أل ــزة الشــاخوري : ب ــال حم وق
الســعودي العــام 1925 علــى الحرميــن الشــريفين فــي مكــة المكرمــة 
ــورة وخضــوع المقدســات والمشــاعر االســالمية لســلطات  ــة المن والمدين
لــى الرؤيــة الوهابيــة المتطرفــة التــي تُكفــر مختلــف المذاهــب  نجــد واإ
والفــرق والطوائــف االســالمية، وتعيــث فــي مهــد االســالم تدميــرًا 
ــة  ــخ االســالم.. ان هــذه الهيمن ــوة واتري آاثر النب ــم و� ــًا ومحــوًا لمعال وتخريب
المســلمين  يحرمــان  الشــريفين  الحرميــن  ابدارة  واالنفــراد  الســعودية 
مــن صيانــة اتريخهــم وحمايــة المشــاعر والمقدســات االســالمية. ومنــذ 
ــة  ــول الوهابي ــد�أ مع ــاز ب ــى الحج ــه عل ــن ســعود هيمنت ــز ب بســط عبدالعزي
يعمــل علــى تفريــغ الحــج، ك�أعظــم عبــادة جماعيــة يعرفهــا المســلمون، 
مــن فلســفته ومعانيــه فــي اظهــار وحــدة المســلمين وقوتهــم وبراءتهــم 
ــي الغــرب والشــرق. مــن  ــتكبارية ف ــدول االسس ــوالء للأحــالف ولل مــن ال
لــى تدويــل حكــم مناطــق  هنــا ولــدت الدعــوات االســالمية مبكــرًا اإ
الحرميــن الشــريفين وبنــاء مؤسســة دوليــة اســالمية تديــر وترعــى 
ــن  ــي م ــراف جماع ــا ابش ــتين وتصــون حمايته ــن المقدسس ــؤون المدينتي ش
ــات  ــة المقدس ــد لحماي ــبيل الوحي ــو الس ــذا ه ــالمية. ه ــدول االس ــة ال كاف

ــذه  ــاج ه ــد حج ــع ض ــود والمن ــرض القي ــب ف ــرد وتجن ــة والتف ــن الهيمن م
الدولــة �أو تلــك مــن الشــعوب المســلمة، كمــا �أن التدويــل سســيجعل البلــد 
ــال �أو  ــرض لالعتق ــم التع ــلمين ويُجنبه ــاج المس ــوم الحج ــًا لعم آمن ــرام � الح
االختطــاف �أو القتــل علــى �أيــدي الســلطات الســعودية التــي افتعلــت 
العديــد مــن القضــااي الأمنيــة طــوال العقــود الأربعــة الأخيــرة راح ضحيتهــا 
آالف الحجــاج والمعتمريــن فضــاًل عــن مئــات المعتقليــن مــن حجــاج الــدول  �
ــر  ــا يجــب �أن نذك ــر. وهن ــول المصي ــم مجه ــن ال زال بعضه االســالمية الذي
ــة  ــي المطالب ــيخ نمــر النمــر ف ــه الشس �أيضــًا بدعــوة الشــهيد المجاهــد الفقي
ــورة،  ــة المن ــي المدين ــت ف ــاء �أضرحــة �أهــل البي ــد وبن ــع الغرق ــر البقي بتعمي

التــي هدمهــا الســعوديون بمعــاول الوهابيــة التكفيريــة.
وذكــر �أنــه مــا كان ينبغــي للــدول االســالمية التــي خســرت ارواح المئــات 
والعشــرات مــن �أرواح موطنيهــا الحجــاج علــى مــدار العقــود ال4 الأخيرة، 
ــب  ــى جان ل ــران اإ ي ــي اإ ــة االســالمية ف ــدول الجمهوري ــذه ال ــة ه ــي مقدم وف
الباكسســتان وتونــس والجزائــر وعــدد مــن الــدول الأفريقيــة الأخــرى.. 
ــع الســلطات  ــي م ــارات التفاهــم البين ــى خي ــل عل ــم التعوي ــي له ــا كان ينبغ م
الســعودية، وكان ينبغــي منــذ بــدئ تلــك الحــوادث وظهــور معالــم التدبيــر 
لــى  االجرامــي لهــا، �أن تذهــب تلــك الــدول بشــكل جماعــي �أو علــى انفــراد اإ
رفــع تلــك القضــااي الــى المحاكــم الدوليــة والمطالبــة ابجــراء تحقيــق دولــي 
ــباب  ــي �أسس ــك الحــوادث، ســواء ف ــل تل ــة وتفاصي ــة حقيق ــتقل لمعرف مسس
حدوثهــا �أو فــي �أســاليب ووســائل التعامــل معهــا بعــد وقوعهــا ومــدى قــدرة 
الســعوديين وجاهزيتهــم فــي انقــاذ المصابيــن والجرحــى والتعامــل مــن 

ــه. جثاميــن الضحــااي وفــق مــا يحمــي كرامــة الميــت ويصــون حرمت
ــر  ــد �أكث ــة والطائشــين، وال شــيء جدي ــه زمــن حكــم الصبي ــى ان ل ولفــت اإ
آل ســعود طــوال عقــود  مــن الحماقــة فــي كشــف الغطــاء الــذي تســتر بــه �
مضــت مــن حكمهــم ومــن عمــر تحالفهــم مــع االنجليــز والصهيونيــة العالميــة. 
ــازل  ــز ابلتن ــع االنجلي ــن ســعود م ــز ب ــة عبدالعزي ــا اتفاقي ــر هن ــا �أن نتذك علين
عــن فلســطين مقابــل حمايــة عرشــه فــي نجــد والحجــاز ووصفــه للصهاينــة 
المحتليــن بـ«اخواننــا اليهــود« فــي �أول عمليــة خــداع للوعــي العربــ�ي 
واالســالمي عبــر المســاواة بيــن اليهــود والصهاينــة المحتليــن. وتتــدرج 
المؤامــرات الســعودية ضــد فلســطين ابنكشــاف دور الملــك فهــد فــي 
اتفاقيــة كامــب ديفيــد، والحقــا لقــاءات تركــي الفيصــل وزيــر االسســتخبارات 
الســعودية الأسســبق وبنــدر بــن ســلطان الســفير الأبــرز للنظــام الســعودي 
ــى  ل ــل �أن يصــار اإ ــًا قب ــي الحق ــن الوطن ــس الأم ــس مجل ــكا ورئي ــي �أمري ف

عزلــه وتهميشــه وغيابــه عــن المشــهد السسياســي بعــد فشــل خططــه 
فــي ســوراي والعــراق. اذن الــدور الســعودي ضــد القــدس والشــعب 
الفلســطيني ليــس وليــد الســاعة، وهــو قديــم بعمــر النظام الســعودي نفســه. 
ــتورًا  ــا كان مسس ــار لم ظه ــج واإ ال تتوي ــوم اإ ــن ســلمان الي ــد ب ــا دور محم وم
طــوال العقــود الماضيــة مــن اتريــخ �أســرته. الســعوديون قــد يعتبــرون 
ــش  ــن الطي ــر ع ــلوك يعب ــه س ــق لكن ــر« المراه ــن »الأمي ــجاعة م ــك ش ذل
ــن ســلمان ســلّم  ن صــّح التعبيــر. ب ــية اإ ــة السسياسس ــة وانعــدام الرزان والرعون
ــك  ــرش المل ــى ع ل ــده اإ ــول وال ــد وص ــر بع ــكان وبشــكل مبك ــى الأمري ل اإ
صــكًا مفتوحــًا وشســيكًا موقعــًا علــى بيــاض يمنحهــم بموجبــه اسســتعداده 
لــى  لتنفيــذ كل الخطــط الصهيو�أمريكيــة مقابــل تمكينــه مــن الوصــول اإ
ــه  ــة خصوم ــي تصفي ــم طموحــه وخططــه ف ــي نجــد، ودع ــك ف عــرش المل
ــا  ــن رؤيتن ــياق وضم ــذا السس ــي ه ــن ســعود.. ف ــيه داخــل �أســرة ب ومنافسس
لوظيفيــة النظــام الســعودي فــاإن �أي مــن الملــوك والأمــراء الســعوديون ال 
يملكــون القــدرة علــى رفــض االإمــالءت الأمريكيــة، ف�أمــراء الــرايض الذيــن 
لــى الوصايــة الأمريكيــة يدركــون ان االسســتجابة  ربطــوا مصيرهــم ابالرتهــان اإ
ــد القــدس  ــرن وسسياســات تهوي ــة الق ــة بخصــوص صفق ــب الأمريكي للمطال
وتنفيــذ خطــة الشــرق الأوســط الجديــد ثمنهــا حمايــة عــرش ملكهــم. ومــن 
ــى  ل ــة واإ ــروءة والمرئي ــم المق ــى صحافته ل ــان اإ ــق الســعوديون العن ــا �أطل هن
ــع بطــرق  ــيل ســخافات التطبي ــة لســكب سس ــم وجيوشــهم االلكتروني كتابه
غايــة فــي الدانئــة والخســة واالنحطــاط تكشــف عــن مــدى انســالخ 
رابئــب النظــام الســعودي مــن قيــم الديــن والأخــالق االســالمية ومــن 
الشــهامة والنخــوة العربيــة واالسســتهتار بمقدســات المســملين والمسســيحيين 
آالم الشــعب العربــ�ي المســلم  فــي فلســطين وابلــدم الفلســطيني وبمعــاانة و�

ــي فلســطين. ف
هالــي فــي  لــى انــه ال يــزال وضــع الأ اإ وتطــرق المحلــل السسياســي 
ــة  ــي العوامي ــزال الآلآف ف ــان، ال ي ــة يســوده التوجــس واالحتق العوامي
والقطيــف يعانــون فقــد �أحبتهــم الشــهداء والمعتقليــن، وابلخصــوص 
فــي العواميــة التــي تعرضــت لالجتيــاح الوحشــي فــي مايــو2017 
الظلــم والكبــت واالضطهــاد  يــزال مشــهد  يــوم ال  واسســتمر 100 
�أغلــب  عــن  الحواجــز  زالــة  واإ تخفيفــه  تــم  ن  واإ الحصــار  مخيمــًا، 
ال �أن البلــدة  الطــرق والممــرات الداخليــة بيــن الأحيــاء الســكنية، اإ
ال تــزال تحــت الحصــار الــذي يطــوق �أطرافهــا الخارجيــة ويعزلهــا 
ــة  ــي العوامي ــى �أهال ــم عل ــا يحت ــرى، م ــدات والق ــن البل ــا م ــن جواره ع
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ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

دخولهــم  ثنــاء  �أ العســكرية  والثكنــات  الحواجــز  عبــر  المــرور 
لــى البلــدة. كمــا ال يــزال مئــات النازحيــن مــن  وخروجهــم مــن واإ
هــدم  عــدم  �أهمهــا  متعــددة  لأسســباب  خارجهــا  يعيشــون  العواميــة 
منازلهــم وعــدم قدرتهــم علــى توفيــر منــازل بديلــة داخــل البلــدة بعــد �أن 
ــرة  ــالء والمني ــف حــي المســّورة التاريخــي وحــي كرب ــدم وتجري ــم ه ت
والمنصــوري وعــدد مــن الأحيــاء الأخــرى وكلهــا ال تــزال تحــت 
ــيطرة الســلطات الســعودية رغــم �أن الغالبيــة مــن �أصحــاب المنــازل  سس
ــم تعويضــه بقيمــة  ــم مــاداًي والبعــض ت ــم تعويضه ــم يت ــاء ل فــي هــذه الأحي
غيــر مجزيــة وال تؤمــن لــه منــزاًل بديــاًل.  الســكان الأصليــون فــي 
الأحســاء والقطيــف وغالبيتهــم مــن الشســيعة, خصوصــًا اذا اسســتثنينا 
آل  � نفذهــا  التــي  الديمغرافــي  التغييــر  وخطــط  سسياســات  نواتــج 
ســعود خــالل الـــ50 عامــًا الأخيــرة، ال يــزال الســكان الأصلــي فــي 
المنطقــة يواجــه حــراًب طائفيــة تسســتهدف اســتئصال وجــوده ومحــو 

ــش السسياســي واالقتصــادي  ــج التهمي ــى خطــط وبرام ــكاء عل ــه ات هويت
واالعالمــي. الثقافــي  والحصــار  واالداري 

و�أشار الشاخوري لعدٍد من النقاط :
آل ســعود، يسســتدعي  مكانيــة انطــالق ثــورة ســلمية ضد حــكام � بخصــوص اإ
ــف والأحســاء شــكلتا  ــول �أن القطي ــل، ولكــن ابختصــار �أق ــض التفصي بع
اتريخيــًا حاضنــة لثــورات واالنتفاضــات الســلمية ضــد الحكــم الســعودي. 
وال يمكــن لنــا �أن نتصــور ثــورة شــعبية عامــة لأسســباب مختلفــة �أهمهــا عــدم 
وجــود هويــة وطنيــة واحــدة �أو حــس وشــعور قومــي يربــط ويجمع ســكان 
مناطــق شســبه الجزيــرة العربيــة. وال نغفــل هنــا عــن دور النظــام الســعودي 
فــي تشســتيب وتمزيــق الشــعب عبــر برامــج وخطــط التطييــف والتحريــض 
المذهبــ�ي والقبلــي والمناطقــي. مــع ذلــك تبقــى احتمــاالت االنفجــار الشــعب�ي 
واردة كــردة فعــل علــى سسياســات النظــام ســواء لأسســباب معيشســية جــّراء 
التــردي االقتصــادي، �أو لأسســباب تتعلــق ابصطــدام توجهــات بــن ســلمان 

مــع �أعــراف المجتمــع المحافــظ فــي نجــد خصوصــًا.
ــة �أطيــاف المعارضــة للنظــام  ــي �أن كاف ــال : حســب اطالعــي ومعلومات وق
ــي  ــا، وه ــية لتحركه ــزة �أساسس ــلمي ركي ــل الس ــن العم ــذ م ــعودي تتخ الس
لــى مزيــد مــن التالقــي  تنشــط سسياسســيا واعالميــًا وحقوقيــًا، وتحتــاج اإ
ــاح  ــل �أو الكف ــا العم ــا و�أنشــطتها. �أم ــا وبرامجه ــر خططه ــيق لتطوي والتنسس
ــار خــارج حســاابت المعارضــة وغيــر مطــروح للنقــاش.  المســلح فهــو خي
نحــن فــي المعارضــة ننشــط مــن دول مختلفــة مــن العالــم ونعمــل ونتحــرك 
طــار القانــون الدولــي فــي المقاومــة السسياسســية الســلمية المشــروعة  ضمــن اإ
عالميــًا وحقوقيــًا، ولكننــا فــي الوقــت نفســه  ونســتثمر جهــودان سسياسســيًا واإ
ال نعــول علــى المجتمــع الدولــي لعلمنــا ابرتهانــه لمنطــق المصالــح االقتصاديــة 
ــي  ــى وع ــًا عل ــى واتلي ــبحانه وتعال ــه سس ــى الل ــادان �أواًل عل ــام، فاعتم ــع النظ م
رادة وصمــود وتصلــب شــعبنا فــي القطيــف والأحســاء علــى وجــه  واإ

الخصــوص.

 �أكــد الباحــث فــي شــؤون الجــوالن الســوري المحتــل »ر�أفــت البــكار«، 
�أن الدولــة الســورية منــذ بدايــة الحــرب علــى ســوراي لــم تــ�أل جهــدا 
ــة الســورية شــاركت  لتحقيــق مصلحــة ســوراي والشــعب الســوري فالدول
فــي كل المؤتمــرات والمحــاداثت والتفــاوض وكل المســميات لكــن بمبــد�أ 
اساســي ال رجــوع عنــه و هــو السســيادة الســورية فالقيــادة الســورية ال 
ــد�أ  ــذا المب ــة الســابقة صحــة ه ــت المرحل ــيادتها واثبت ــل ابلمســاس بسس تقب

ــة لســورية. ــظ االرض والكرام ــى حف ــد عل ــذي يؤك ال
وفيمايلي نص المقابلة:

س: ما هي تداعيات القيام بعملية عسكرية كبيرة في ادلب؟
لقــد نفــذ الجيــش الســوري خــالل فتــرة قصيــرة عمليــات عســكرية كبيــرة 
فــي اغلــب المناطــق الســورية رغــم كل التهديــدات والضجيــج الــذي رافق 
ــو  ــات ه ــذه العملي ــج ه ــح ونتائ ــا نج ــكرية وكله ــات العس ــذه العملي كل ه
ــوم  ــش الســوري الي ــاب والجي ــر االراضــي الســورية وحصــر االره تحري
وبــدون اذن مــن احــد يحضــر لعمليــة كبيــرة لحصــر االرهــاب فــي ادلــب.
الخليــج  ودول  واالمريكيــة  الصهيونيــة  مرتزقــة  الجيــش  فقــد حصــد 
الفارســي فــي كل المواقــع رغــم كل التهديــدات االعالميــة والعســكرية التــي 
فشــلت وكســر مــن خاللهــا هيبــة  كل مــن  شــارك ابلحــرب علــى ســوراي 
ــي  ــي ه ــت دمشــق ومصلحــة ســورية الت ــش الســوري يســير بتوقي فالجي
ــادة  ــة القي ــعب و حكم ــم الش ــق ودع ــوة الح ــوم بق ــار مدع ــوق كل اعتب ف

ــاء للشــعب الســوري . ــاء اوفي ــؤزرة حلف وم

س: ما هو الحل االنسب في ادلب ابلنسسبة لجميع االطراف؟
تركيــا هــي الســبب الرئيســي فــي انتشــار االرهــاب فــي كل ســوراي 
ــب.  ــم حصــر االرهــاب فــي ادل وبفضــل تضحيــات الجيــش الســوري ت
والجيــش الســوري قــادر علــى تحريــر ادلــب كمــا اسســتطاع تحريــر 
كل مــا سســبق مــن اراضــي ســورية فلــم تتراجــع القيــادة الســورية 
نملــة عــن قرارهــا بتحريــر ارضيهــا وال تنتظــر االذن مــن احــد  قيــد �أ
فــي الوصــول الــى اي مــكان داخــل ارضيهــا  والحــل االفضــل ابن 
ــش الســوري  ــب لشــروط الجي ــي ادل ــة ف ــات االرهابي تخضــع المجموع
ــة فــي ســحب  ــا تحمــل المســؤولية كامل ــى تركي بتســليم ســالحها او فعل
بهــذا  الســورية  الدولــة  لشــروط  ابلخضــوع  الزامهــا  او  مرتزقتهــا 

تكــون كل االرضــي الســورية خاليــة مــن االرهــاب.

س: مــاذا بعــد اسســتانة فــي 12 الشــهر القــام؟ مــا هــو المتوقــع  مــن اجتمــاع 
اسســتانة المتمحــور حــول اللجنــة الدسســتورية الســورية؟

الدولـة السـورية منـذ بدايـة الحـرب علـى سـوراي لـم تـ�أل جهـدا لتحقيـق 
مصلحـة سـوراي والشـعب السـوري فالدولـة السـورية شـاركت فـي كل 
المؤتمـرات والمحـاداثت والتفـاوض وكل المسـميات لكـن بمبـد�أ اساسـي 
ال رجـوع عنه و هو السسـيادة السـورية فالقيادة السـورية ال تقبل ابلمسـاس 
بسسـيادتها واثبتـت المرحلـة السـابقة هـذا صحـة هـذا المبـد�أ الـذي حفـظ 
االرض والكرامـة لسـورية والتـي حضـت ابحتـرام كل االحـرار فـي العالـم 
فمبـد�أ سـورية هـو واضـح وضـوح الشـمس وهـو سسـيادة الدولة السـورية.

س: هــل هنــاك امكانيــة ان تتخــذ تركيــا الحــل االســهل وهــو انهــاء تنظيــم 
تحريــر الشــام وهــل  ابلفعــل تركيــا تملــك هــذا الخيــار؟

تركيـا هـي مـن سـاهمت ودعمـت االرهـاب فـي سـوراي وشـاركت مـن خـالل 
هـؤالء االرهابييـن ابلحـرب على سـوراي طوال السسـنوات الثماني السـابقة وهي 
المتحكمـة بقـرار هـذه العصـاابت وعليهـا اتخـاذ الحـل االسـلم لهـا ومصلحـة 
تركيـا ابنهـاء وجـود العناصـر االرهابيـة فعلـى تركيـا حـل هـذه المجموعـات 
ابي طريقـة دون قيـد او شـرط وااللتـزام بمطالـب الدولـة السـورية الن 

المصلحـة التركيـا هـي مـع دمشـق فدمشـق هـي محـور الشـرق .

س: هل يمكن فعال التعويل على تركيا في معركة ادلب؟
الموقــف التركــي متخبــط  وغيــر واضــح فتركيــا اليــوم تعانــي مــن 
ــي  ــي ف ــدول واالقتصــاد الترك ــب ال ــع اغل ــة م ــات الدولي ســوء العالق
انهيــار متزايــد والسسياســة التركيــة داخليــا وخارجيــا فــي اســوء 
وتتراجــع  تراجــع حســابتها  يجــب ابن  مــن  اليــوم  فهــ�ي  احوالهــا 
عــن كل مــا ارتكبتــه خــالل السســنوات الســابقة. فالحــرب علــى 
ســوراي فرضــت معادلــة جديــدة وهــي اننــا ال نعــول اال علــى مــا 
فــي  الفصــل  القــول  هــي  فالقــوة  الســوري  الجيــش  قــوة  تفرضــه 

اثبــات حقنــا او انــكاره.

س: ما الذي تقصده روسسيا من ترك المهمة لتركيا في ادلب؟
اثبتــت روسســيا انهــا وسســيط نزيــه فــي المصالحــات التــي جــرت علــى 
امتــدادات الجغرافيــة الســورية وهــي الضامــن لجــزء مــن هــذه المصالحــات 
ــا  ــت ابن تركي ــو تثبي ــب ه ــي ادل ــا ف ــة لتركي ــيا المهم ــي روسس ــا تعط وعندم
هــي المحــرك الرئيســي لالرهــاب فــي ادلــب ، وقصــد روسســيا ابن تعطــي 
ــا مــن ارهــاب  ــه ابيديه ــا لتحمــل مســؤوليتها تجــاه مــن صنعت فرصــة لتركي
ــدول  ــكا وال ــة وامري ــع الصهاين ــاون م ــوراي ابلتع ــي س ــنوات ف ــتمر لسس اسس

ــة. ــة والعربي الغربي

باحث سوري:

اجليش السوري یسري بتوقيت دمشق ومصلحة سوراي فوق كل اعتبار
شيرين سمارة
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ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

�أعلنــت مصــادر فــي البيــت الأبيــض �أن الرئيــس الأمريكــي دوانلــد ترامــب 
يســعی لتشــكيل نســخة عربيــة مــن حلــف شــمال الأطلســي �أو مــا يعــرف 
ــذي  ــة وال ــدول العربي ــض ال ــاركة بع ــران بمش ي ــد اإ ــ�ي« ض ــو العرب بـ«النات
ــة  ــدول العربي ــي تســود ال ــات الت ــل الخالف ــي ظ ــح ف ــر انج ــه غي ــدو ب�أن يب

ــه. ــي من ــذی تعان ــي ال والعجــز المال
وتعليقــا علــى مشــاركة الــدول العربيــة فــي هــذا الحلــف الجديــد �أكــد 
لــى  الكاتــب والصحافــي الفلســطيني خالــد الجيوســي علــی �أنــه ابلنََّظــر اإ
ــ�ي«  الــدول الُمشــاركة �أو الُمنضويــة تحــت مــا يُســّمى ب »التحالــف العرب
ــه  ّ ــد �أن ــة، �أعتق يراني ــة االإســالميّة االإ ّ ــو«، ضــد الجمهوري ــرار »النات ــى ِغ عل
يجــب �أن يكــون ُهنــاك تجانـُـس توافقــّي وسسياســّي حقيقــّي بيــن الــدول التــي 
يــران قبل  مــن المفــروض �أنهــا »تتوّحــد« تحــت الرايــة الأمريكيـّـة لُمحاربــة اإ
لــى كل دولــة وقيّمنــا عالقاتهــا مــع بعضهــا،  ن نظــران اإ �أن يكــون عســكراّيً، واإ
فسســنجد �أّن العالقــة يحكمهــا ُعنــوان مــا يُعــرف ب«االعتــدال«، لكــن فــي 
التفصيــل العالقــة الســعوديّة االإماراتّيــة »ُمتوتـّـرة« بُحكــم نّيــة الأخيــرة علــى 
لســان �أبــرز مســؤوليها االنســحاب مــن »الحــزم« الســعودي، علــى خلفيّــة 
ــى  ل عــادة »الشــرعّية« المزعومــة اإ نجــازات، واإ ــدرة علــى تحقيــق اإ عــدم الُق
لــى  حكومــة �أصــاًل تُســيّر معركتهــا مــن العاصمــة الــرايض، هــذا ابالإضافــة اإ
ــي  ــب الت ــة« التعذي ــل »فضيح ــة« بفع ــت »ُمحَرج ــارات ابت م ــة االإ �أن دول
ــا  ــم نفيه ــا، رغ ــيِطر عليه ــي تُسس ــة الت ــي الســجون اليمنّي ــا ف ــت ُضّباطه طال

ــة هــادي. ــا المســؤولّية لحكوم وتحميله
ــال  ــون الح ــد يك ــن مصــر والأردن، ق ــة بي ــه بُخصــوص العالق وصــرح ب�أن
ــدًا  ــان جيّ ــن، ويجتمع ــّي البلدي ــن نظام ــاك رؤى ُمشــتركة بي �أفضــل، وٌهن
ج بجيشــهما فــي حــرب اليمــن، رغــم  فــي جزئّيــة رفــض قيادتهمــا الــزَّ
غــوط، و�أســلوب الترهيــب والترغيــب الــذي مــورس عليهمــا مــن قبــل  الضُّ
ــى اليمــن الشــقيق.  ــدوان عل ــ�ي« للُع ــف العرب ــة »التحال الســعوديّة، ُمتزّعم
القاســم الُمشــتَرك بيــن الرابعــي العربــ�ي الــذي مــن المفــروض، �أن يتوّحــد 
يــران، هــي »الرغبــة الأمريكيّــة« فــي تشــكيله، وهــي رغبــة  لُمحاربــة اإ
ــا يتعلّــق  ــا ابلفعــل، وفيم ــم تطبيقه ــو ت ــار« ل ــة الحــال »االإجب ــا بطبيع ُعنوانه
ــه البعــض  ــّول علي ــذي يُع ــة( ال ــس االقتصــادي )المســاعدات العربي ابلتجان
فــي تمتيــن هــذا التحالــف العســكري، فــالأردن ال يــزال ابنتظــار ُمســاعداته 

قرارهــا فــي قّمــة مكـّـة الســعوديّة، وهــو ابلأصــل »يتحفـّـظ« علــى  التــي تــم اإ
ــه الداخلــي« فــي مهــب رايح  ــد تضــع »�أمن ــل تلــك الُمســاعدات التــي ق مث

ــات عســكريّة. ــرات تحالف ُمغام
ــ�أن العالقــات الســعوديّة المصريـّـة مــن وجهــة نظــري »جيّــدة«  و�أضــاف ب
دًا، فهــل سســَيقبل الجيــش المصــري مثــاًل  لــى حيــن االصطــدام ُمجــدَّ اإ
يــران«، فــي حيــن رفضــت قيادتهمــا حتــى فكــرة »االإسســناد  ُمحاربــة »اإ
َول ب�أنّهــا  البــّري« ضــد حركــة �أنصــار اللــه الُمتّهمــة مــن ِقَبــل ِتلــك الــدُّ
ــع،  ــن ابلطب ــن نتحــّدث عــن البحري ــران؟، ونحــن ل ي راع العســكرّي الإ ــّذِ ال
ــا  ــاءة الســعوديّة »الخضــراء«، وت�أثيره ــال شــك العب ــدي ب فسسياســاتها ترت
ُعمومــًا سسياسســّيًا، وحتــى اقتصــاداّيً »محــدود. هــذه العالقــة غيــر الُمتجانســة 
لــى ُخالصــة مفادهــا تقــول، �أّن  يــران، ت�أخــذان اإ بيــن الُمتحالفيــن ضــد اإ
ــو  ــى ل ــه حت ــد �أن ــى صعي ــون، �أّواًل عل ــر مضم ــف غي ــذا التحال ــتقبل ه مسس
قليمّيــة،  ــر لحــرٍب اإ ابلفعــل صّعــد عســكراّيً، واختــار التصعيــد الُمفّجِ
يــران لــن تقــف  آمنــة بعــد اليــوم، واإ ّن جبهــات تلــك الــدول لــن تكــون � فــاإ
ــدول  ــا مــن ال ــا ونظامه ــادم لكيانه ــد ق ــى �أي تهدي ــة الحــال عل ُمتفّرجــة بطبي
ــتكون تلــك الــدول فــي  ــًا سس المذكــورة علــى اختالفــه نوعــه وشــكله، واثني
ــا  ــر، وربّم ــا« للخط ــا و�أمانه ــض »�أمنه ــة وتعري ــا الداخلّي ــن جبهته ــرجٍ م ح
ــدول، حــول مــن عليــه  ــادات تلــك ال ــن قي ــًا بي ســيبد�أ الخــالف �أصــاًل اثلث
ــي »وجــه  ــه �أن يكــون ف ــال علي ــا يُق ــد وكم ــذا التصعي ــة ه ــل تكلف �أن يتحّم
ــِرض«  ــر ترجيحــًا، �أن تلجــ�أ دول »فُ ــار الأكث ــًا وهــو الخي ــع«، ورابع المدف
لــى عامــل الزمــان،  يــران اإ عليهــا هــذا التحالــف مثــل الأردن ومصــر ضــد اإ
دارة  ــرًا، وترحــل اإ ــه« يُحــدث تغيي ــة، لعــّل »الل وكســب الوقــت والُمماطل
الرئيــس الأمريكــي دوانلــد ترامــب بعامــل فضائــح التدخــل الروســي 
ابالنتخــاابت، �أو فضائــح الرئيــس الجنسســّية، �أو حتــى خســارته االنتخــاابت 
ــي كل  ــد ف ــت الوحي ــوال الثاب ــكل الأح ــة، وب ــا الثاني ــي دورته ــّية ف الرئاسس
هــذا، ومــن التجربــة الواقعّيــة، كل تحالــف تتزّعمــه الســعوديّة هــذه الأاّيم، 

ــًا. ــت فشــله تقريب ــدة �أثب ــوالايت المتح ــه ال وتدعم
عــالن التحالــف العســكري �أكــد علــی �أنــه علــى  وفــي شــ�أن توقيــت اإ
بُعــد ثالثــة �أســابيع مــن تنفيــذ الُعقــوابت الأمريكيّــة علــى الجمهوريّــة 
ــاء  يح ــى االإ ــا، وحت ــي عليه ــط النفس ــل الضغ ــي عام ــل ف ــالميّة، يَدُخ االإس
االإعالمــي للعالــم ابلسســيطرة وتعــدد خيــارات �أمريــكا بيــن الُعقــوابت 
دارة ترامــب علــى  ّن اإ العســكريّة واالقتصاديّــة، وكمــا نعلــم جميعــًا، فــاإ

آخــر  ــيطرة، وبحســب � ــة والسس ــدان الثق ــن فُق ــي م ــه الُخصــوص، تُعان وج
ّن 40  االسســتطالعات المحلّيــة فــي الــوالايت المتحــدة الأمريكيّــة، فــاإ
ــم  ــة منه ــى اختيارهــم ترامــب، و30 ابلمئ ــن عل ــن اندمي ــة مــن الناخبي ابلمئ
ــح التــي اتّبعهــا الســابق الرئيــس ابراك  يُؤيـّـدون خيــارات التوافــق والتصال
ــل،  ــارات بشــكل �أق م ــا االإ ــة الســعوديّة ومــن خلفه ــا. المملكــة العربّي �أوابم
ــف العســكري  ــذا التحال ــل« ه ــف »تموي ــى شــك، مل ســتتصّدر دون �أدن
ــة  ــق الغاي ــو يُحقّ ــف ال وه ــة، كي ــالل الأاّيم الُمقبل ــه خ ــالن عن ــع االإع الُمزم
ــا الإســقاط النظــام  ــذي ياُلحقه ــا المملكــة، �أو »الهــوس« ال ــي تســعى له الت
يرانــي، وجلــب نظــام بديــل يكــون �أداة فــي يديهــا، ويــد الــوالايت  االإ
المتحــدة، وبطبيعــة الحــال ُمهــاِداًن الإســرائيل، وبتقديــري ربّمــا تُــدرك 
د وجودهــا، ولكــن واقــع  يــران ليســت دولــة »مخيفــة« تُهــّدِ الســعوديّة �أّن اإ
الحــال الأمريكــي، وتحالفهــا التاريخــي معــه، والــذي َضِمــن عرشــها الملكــي 
علــى مــر التاريــخ منــذ ت�أسيســها يفــرض ذلــك، بفــارق وحيــد ربّمــا ال تتنبـّـه 
ــا ســّجلت  ــا �أو ابلأحــرى ميزانيته ــن، �أّن خزينته ــالد الحرمي ــة ب ــه ُحكوم ل
عجــزًا، و�أّن ثورتهــا النفطّيــة تُواِجــه سسِياَســة التقّشــف، والبحــث فــي 

ــل. ــادر الدخ ــع مص تنوي
و�أضــاف ب�أنــه مــن البعــد العســكري وكمــا هــو معــروف، ال تســقط الدولــة 
لــى جميــع مفاصلها  ال بدخــول قــّوات بريـّـة »ُمعاديــة« اإ ونظامهــا السسياســي، اإ
الرئيسســّية والحّساســة، وابلتالــي فُقــدان تلــك الدولــة ُقدرتهــا علــى التحكّــم 
المركــزي بمؤّسســاتها، وهــو مــا لــم تسســتطع تحقيقــه قــّوات التحالــف 
العربــ�ي بقيــادة الســعوديّة ابليمــن، وفــي صنعــاء تحديــدًا، والســعوديّة 
ــًا  ــزة تمام ــوم عاج ــى الي ل ــي اإ ــة، وه ّ ــّوة جوي ــر ق ــث �أكب ــي �أو اثل ــك اثن تَملُ
ــي  ــي الت ــا، وه ــى محافظاته ــن« عل ــخ »الحوثيي ــاف صواري يق ــل اإ ــل الأق ع
ــة »حزمهــا« �أنهــا قضــت علــى 80 ابلمئــة مــن  ــت قــد �أعلنــت فــي بداي كان
ــران،  ي ــه، فكيــف هــو الحــال مــع اإ ــدرات العســكريّة لحركــة �أنصــار الل الُق
يرانّيــة وهــو مــا  ثــم فــي حــال اعتمــاد الخيــار البــّري و«غــزو« الأراضــي االإ
نســتبعده، هــل تسســتطيع الُقــّوات الســعوديّة واالإماراتّيــة تنفيــذ تلــك الُمهّمــة 
وبفــرض تواجــد الدعــم الأمريكــي الجــّوي؟ ومــاذا عــن الجيشــين الُأردنــي 
والِمصــري؟ و�أي شــرعّية سســُيضفيها هــؤالء علــى �أنفســهم، وهــم يخوضــون 
ــي  ــة الت يرانّي ــارات االإ ــِة للخي ــذا ابالإضاف ــالميّة؟ ه س ــة اإ ــد دول ــة ض معرك
َول  غــالق مضيــق هرمــز، و�آخرهــا تهديــد ســالَمة �أراضــي الــدُّ ليــس �أّولهــا اإ

ــا. ــّررت �أن تُحاربه ــي ق الت

ي حديث لوكالة مهر:
ي �ن
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اوضـح الكاتـب والمحلـل السسياسـي »توفيـق شـومان«، في حديـث لوكالة 
نبـاء، اإن خطـورة » الناتـو العربـ�ي« ولـو علـى مسسـتوى فكرتـه  مهـر للأ
لـى نقـل حالـة العـداء العربـ�ي الإسـرائيل ،  وصورتـه الذهنيـة ،انـه يسـعى اإ
يـران، و�أعضاؤه المفترضـون، تخلوا عن كون االحتالل االإسـرائيلي  تجـاه اإ ابإ

عـدوًا ، وهـذا مـا ردده »بنياميـن نتنياهـو« مـرات عـدة.

س: ما االسسباب الحقيقية وراء تشكيل حلف الناتو؟
 ال شــك ان هــذه الفكــرة  مطروحــة منــذ العــام 2016 ، وابلتحديــد 
ذ انــه تطــرق  نتخابيــة للرئيــس الأميركــي دوانلــد ترامــب، اإ منــذ  الحملــة االإ
ــي �أاير2017  ــرايض »ف ــة ال ــدت »قم ــن انعق ــرة ، وحي ــن م ــر م ــا اكث ليه اإ
حيــاء هــذه الفكــرة ، والآن يتــم العــزف مجــددا  وتر�أســها ترامــب تــم اإ
قليمــي لطهــران، وال يمكــن  علــى �أواترهــا، وبذريعــة مواجهــة الحضــور االإ
دارج هــذه الفكــرة ســوى فــي سســياق بعــث الــروح فــي » حلــف بغــداد«  اإ
نكليــز والأميركيــون فــي خمسســينيات  القــرن  جديــد ، عمــل عليــه االإ
ــداد«  ــف بغ ــن » حل ــد بي ــر الوحي ــيوعية، والمتغي ــة الشس العشــرين لمواجه
لــى مواجهــة  نتقــال مــن موجــة الشســيوعية الســوفياتية اإ وحلــف الــرايض«  االإ
ــة، مــع التشــديد ان هــذا المشــروع مــا زال  ــة االإســالمية االإراني الجمهوري
لــى واقــع عملــي وميدانــي. فكــرة نظريــة، قــد يكــون مــن الصعــب تحويلهــا اإ

س: ما هي فوائد او عائدات هذا الحلف على العرب؟
ــال  ــة ب�أســداس الحلــف، ف ــدات الأخمــاس العربي ــم ضــرب عائ ــن يت حي
ــي تغــرق  آزق الت ــ� ــن الكــوارث والم ــدا م ــتكون مزي شــك ان النتيجةسس
ذ ال يمكــن تصــور �أي فائــدة  �أهــل » الناتــو العربــ�ي » و�أعضــاءه،  اإ
خــارج التهديــد بمزيــد مــن الحــروب او التشســنجات التــي سســتدفع 
ــن دول  ــات بي ــع العالق ــى تطبي ل ــدال مــن الذهــاب اإ ــا ، فب ثمانه ــة �أ المنطق
ــا ســوى  ــاء احــالف عســكرية ال دور له ــد ببن ــة، يجــري التهدي المنطق

بقــاء المنطقــة وشــعوبها تحــت فوهــات الحــروب المتنقلــة . اإ

س: لماذا يخرج هذا االقتراح العرب�ي من امريكي ؟
ــي  ــة ف ــي، ويخــدم االإســتراتيجيات الأميركي ــه، اميرك ــه وفصل ــف ب�أصل الحل
الشــرق الأوســط، وهــو يشــكل علــى �أي حــال، شــكال جديــدا مــن 
لــى  ضافتــه اإ يرانيــة، يمكــن اإ �أشــكال الضغــط علــى الجمهوريــة االإســالمية االإ
ــي عــن  ــذ االإعــالن الأميرك ــى طهــران ، من مجموعــة ضغوطــات اخــرى عل
تفــاق النــووي فــي �أاير الماضــي، وهــذه الضغــوط كمــا  االإنســحاب مــن االإ
تفــاق النــووي  ابت معروفــا،      ت�أخــذ مــرة  شــكل االإنســحاب مــن االإ
، ومــرة شــكل العقــوابت االإقتصاديــة ، وحينــا شــكل التهديــد بحظــر 
الصــادرات النفطيــة، و�أحيــاان التلويــح ابلحــرب المباشــرة، و » الناتــو 
العربــ�ي« ينــدرج فــي هــذا السســياق المتشــعب لأشــكال الضغوطــات 

الأميركيــة.

س: هــل يعــي العــرب ماهيــات تشــكيل هــذا الحلــف »ومــاذا عــن طفــل 
ــل »االحتــالل االســرائيلي«؟. ــكا المدل امري

ن خطــورة » الناتــو العربــ�ي« ولــو علــى مسســتوى فكرتــه وصورتــه  اإ
تجــاه  ــ�ي الإســرائيل ، ابإ ــة العــداء العرب ــى نقــل حال ل ــه  يســعى اإ ــة ،ان الذهني
ســرائيل عــدوا ، وهــذا  يــران، و�أعضــاؤه المفترضــون ،تخلــوا عــن كــون اإ اإ
مــا ردده بنياميــن نتنياهــو مــرات عــدة، وعمومــا مــن يتابــع بعــض المقــاالت 
المكتوبــة فــي بعــض الصحــف الخليجيــة ،يصــاب ابلذهــول حيــن يقــر�أ علــى 
ــال  ــران �أكثــر خطــرا علــى العــرب، وعلــى ســبيل المث ي ن اإ ــال اإ ســبيل المث
ــي  ــرايض«، ف ــة »ال ــر صحيف ــب رئيــس  تحري كتــب »احمــد جميعــة« انئ
الخامــس عشــر مــن نيســان  الماضــي مايلــي: » قمــة الظهران…ســالم مــع 
يــران  يــران و ان علــى العــرب �أن يدركــوا �أن اإ ســرائيل ومواجهــة مــع اإ اإ
يــالف  �أخطــر عليهــم مــن االحتــالل االإســرائيلي«، كمــا �أجــرت جريــدة » اإ
» حــوارا مــع رئيــس �أركان االحتــالل االإســرائيلي، »غــادي �أيزنكــوت«، 
وزار اللــواء المتقاعــد« انــور عشــقي«، القــدس المحتلــة واجتمــع مــع 
ــا يمكــن  تســميته ب  ــياق م ــي سس ال ف ــك اإ ــم ذل اســرائيليين، وال يمكــن فه

ــى كتــف  ل ــادق مــن كتــف اإ ــة نقــل البن ــن »  الشــبيه بعملي ــر الميادي » تدوي
ــدة  ــة الجدي ــاإن الوجه ــي هــذه الحــال ، ف ــار، وف طــالق الن ــة اإ ــر وجه وتغيي
ــن  ــد  م ــد ســرا ، فالعدي ــم يع ــر ل ــذا الأم ــران ، وه ي ــي اإ ــار ه الإطــالق الن
ــك. ــن ذل ــون ع ــن الســعودييين يتحدث ــن والصحافيي ــيين والفنانيي السسياسس

س: فرص تشكيل هذا الحلف؟
ذ يبــدو مــن الصعوبــة بمــكان نقــل مشــروع  هنــا مربــط الفــرس كمــا يقــال، اإ
ــدة  ــباب ع ــى �أسس ل ــود اإ ــك يع ــع ، وذل ــى �أرض الواق ل ــ�ي » اإ ــو العرب » النات
ــف ،فمصــر  ــاء الحل ــن اعض ــتراتيجيات كل عضــو م ــالف اس ــا اخت ، منه
داخليــة  اولوايتــه  والأردن  المســلمين،  االإخــوان  مواجهــة  �أولويتهــا 
ــن  ــي اليم ــي ف ــعوديـ  االإمارات ــن الس ــا التباي ــد ، فيم ــة ابلتحدي واقتصاددي
ابت واضحــا للعيــان، �أي ان هــذا الحلــف يفتقــد الإســتراتيجية واضحــة 
ــم اســتيالده  ــو ت ــه صعبــة وعســيرة، ول وواحــدة، وهــذا ممــا يجعــل والدت
لــى النــور، ف�أظــن ان منطقــة عملياتــه سســتقتصر علــى اليمــن كنوع  ظهــاره اإ واإ
ال ان الســؤال  ــيطرة علــى اليمــن ، اإ مــن التعويــض عــن فشــل حــرب السس
ــى اليمــن؟ �أعتقــد  ل ــر يبقــى: هــل ترســل مصــر وحــدات عســكرية اإ الكبي
ــي  ــت انخرطــت ف ــك ، لكان ــت بصــدد ذل ــو كان ان هــذا �أمــر صعــب ، ول

ــن .                  ــل عامي ــا قب ــذ لحظــة اندالعه ــة من الحــرب اليمني

س: ماذا عن قطر وفرصة انضمامها لهذا الحلف؟.
ـ �أظن �أن قطر بد�أت منذ فترة تنتهج سسياسـة قريبة من سسياسـة سـلطنة عمان، 
�أي عـدم الدخـول فـي سسياسـة المحـاور، وهـذا جوهـر خالفهـا مـع الـرايض 
و�أبوظبـ�ي ، كمـا ان الموقف االإيرانـي الداعم لقطر 
حيـال الحصـار المفـروض عليهـا، كما ان اسسـتفادة 
الغـاز  القطـري واالإيرانـي مـن حقـول  الطرفيـن 

المشـتركة يعـزز تمسـك قطـر بسسياسـة الحياد.

س: مــاذا عــن نــوااي امريــكا لحلــب الــدول 
االقليميــة؟  الخالفــات  وتســويق  العربيــة 

نشــاء »انتــو  مــن الواضــح تمامــا ،�أن فكــرة اإ
ســلوكيات  عــن  فصلهــا  يمكــن  ال  عربــ�ي«، 
ــوي الأميركي«الطامــح والطامــع   رجــل » الكاوب
شــعوب  وقــدرات  ثــروات  سســتنزاف  ابإ
المنطقــة، فسسياســة التخويــف التــي تعتمدهــا 
ــة،  ــواال طائل ــا ام ــي منه ــة، تجن االإدارة الأميركي
بعــض  مــع  االإدارة  هــذه  تتعامــل  بحيــث 
ماليــا  عتبارهــا مصرفــا  ابإ العربيــة  االإطــراف 
ــة وتشــغيل  ــل السسياســات الأميركي ــه تموي هدف
مصانــع الســالح وتوفيــر مالييــن فــرص العمــل 
دارة ترامــب هــذا  اإ ميركييــن، وال تخفــي  للأ
الأمــر وال تعمــل عليهــا ســرا، فالرئيــس ترامــب 
قــال اكثــر مــرة: نعطيكــم الحمايــة ون�أخــذ المــال.

ي حديث لوكالة مهر:
المحلل السياسي توفيق شومان �ن

»الناتو العريب« عملية تدویر للميادین وتصویب النار 
حنو إیران بداًل عن االحتالل االسرائيلي

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

علي رجب�ي 
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االســتراتيجي«  الأوســط  الشــرق  »تحالــف  تشــكيل  فكــرة  تعتبــر 
ــي  ــة للرئيــس الأميرك ــة االنتخابي ــي الحمل ــذ عــام 2016 ، ف مطروحــة من
ــة  ــدت »قم ــن انعق ــرة ، حي ــن م ــر م ــا اكث ليه ــد ترامــب، وتطــرق اإ دوانل
الــرايض »فــي �أاير 2017 وبعــض الخبــراء يعتبــر المحاولــة عزفــا مجــددا 
قليمــي لطهــران، ويرون  علــى الأواتر، تحــت ذريعــة مواجهــة الحضــور االإ
دارج هــذه الفكــرة ســوى فــي سســياق بعــث الــروح  �أنــه ال يمكــن اإ
ــي  ــون ف ــز والأميركي نكلي ــه االإ ــل علي ــد ، عم ــداد« جدي ــف بغ ــي » حل ف
ــد  ــر الوحي ــيوعية، والمتغي ــة الشس ــرن العشــرين لمواجه ــينيات الق خمسس
بيــن » حلــف بغــداد« وحلــف الــرايض«  االنتقــال مــن موجــة الشســيوعية 

ــة. يراني ــالمية االإ ــة االإس ــة الجمهوري ــى مواجه ل ــوفياتية اإ الس
وذكــرت �أربعــة مصــادر �أميركيــة �أن البيــت الأبيــض يريــد تعزيــز التعــاون 
مــع الــدول الخليجيــة ومصــر واالردن بخصــوص الدفــاع الصاروخــي 
والتدريــب العســكري، وقضــااي �أخــرى مثــل دعــم العالقــات االقتصاديــة 
لــى تشــكيل مــا وصفــه  قليميــة ، والخطــة التــي ترمــي اإ ــية االإ والدبلوماسس
مســؤولون فــي البيــت الأبيــض والشــرق الأوســط بنســخة عربيــة مــن 
حلــف شــمال الأطلســي �أو »انتــو عربــ�ي« ، مــن شــ�أنها علــى الأرجــح �أن 
يــران، والمحتــدم ابلفعــل بشــكل  تزيــد التوتــر بيــن الــوالايت المتحــدة واإ

متزايــد منــذ �أن تولــى الرئيــس دوانلــد ترامــب الســلطة.
دارة ترامــب ت�أمــل �أن تتــم مناقشــة ذلــك  ن اإ وقالــت عــدة مصــادر اإ
ــط  ــرق الأوس ــف الش ــم »تحال ــا اس ــه مؤقت ــق علي ــذي �ُأطل ــف ال التحال
االســتراتيجي« خــالل قمــة تقــرر مبدئيــا �أن تعقــد فــي واشســنطن فــي 12 

و13 تشــرين الأول/�أكتوبــر.
ــى  ــم عل ــة المشــاركة �أيضــا �أنه ــدول العربي ــرت مصــادر مــن بعــض ال وذك
علــم ابسســتئناف الجهــود الإحيــاء الخطــة. ولــم يــرد مســؤولون مــن 

آخريــن علــى طلبــات للتعقيــب. مشــاركين محتمليــن �
ــض ان  ــت الأبي ــع للبي ــي التاب ــن القوم ــس الأم ــال متحــدث ابســم مجل وق
ــة  ــي مواجه ــا ف ــف الشــرق الأوســط االســتراتيجي سيشــكل حصن تحال

ــران، وســوف يرســي التســوية ابلشــرق الأوســط. ي اإ
و�أخفقــت فــي الماضــي مبــادرات مشــابهة مــن جانــب حكومــات �أميركيــة 

بــرام تحالــف رســمي مــع حلفــاء خليجييــن وعــرب. فــي اإ
ــتاذ  ــع �أسس ــواًرا م ــاء ، ح نب ــر للأ ــة مه ــرت وكال ــياق �أج ــذا السس ــي ه وف
قليميــة فــي كليــة الشــؤون الدوليــة  ومديــر مركــز الدراســات الدوليــة واالإ
فــي جامعــة جورجتــاون البروفيســور مهــران كامــروا  وقــد جــاء الحــوار 

ــي: معــه كالتال

ــي  قليم ــف اإ ــكيل تحال ــن تش ــًرا ع ــدة مؤخ ــوالايت المتح ــت ال س: �أعلن
يــران ، بمشــاركة الأردن والمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر  ضــد اإ
مــارات والبحريــن ، يدعــى ابســم »الناتــو العربــ�ي« ، والــذي ســيتم  واالإ
زاحــة السســتار عنــه قريًبــا فــي واشســنطن ، هــل يمكــن اعتبــار هــذا  اإ

التحالــف منظمــة عســكرية متكاملــة؟
فــي الســابق ، جــرت مناقشــات و�أبحــاث مماثلــة حــول ت�أســيس تحالــف 
ــ�ي« لهــا اتريــخ طويــل. لكــن  عســكري ، وان فكــرة تكويــن »انتــو عرب
ــام  ــف عســكري فشــلت بشــكل ع ــاوالت الســابقة لتشــكيل تحال المح
ــتكون  ــ�أن الظــروف سس ــول ب ــن للق ــد ســبب معي ــرة ال يوج ــذه الم ، وه

ــة عــن الســابق. مختلف
ــن  ــا الخاصــة م ــف نفســه تعقيداته ــذا التحال ــي ه ــة مشــاركة ف ــكل دول ل
حيــث االعتبــارات السسياسســية والقــوى البشــرية والقيــادة والقــدرات 

ــف  ــر الشــكوك والمخــاوف بشــ�أن التحال ــذي يثي ــر ال اللوجســتية ، الأم
مكانيــة تشــكيل تحالــف عســكري. علــى الأقــل فــي  ويقلــل مــن اإ

المسســتقبل وفقًــا للجــدول الزمنــي المحــدد.

لــى فشــل التحالفــات المماثلــة التــي �أقامتهــا المملكــة العربيــة  س: ابلنظــر اإ
ــتقبل ومصيــر التحالــف الحالــي  يــران ، كيــف تقيــم مسس الســعودية ضــد اإ

الــذي تقــوده الــوالايت المتحــدة؟
قليمــي ضــد  حاولــت واشســنطن حتــى الآن عــدد مــرات لتشــكيل تحالــف اإ
يــران �أو تعزيــز التحالفــات القائمــة مثــل مجلــس التعــاون الخليجــي ضــد  اإ
يــران ، ولكــن لــم تنجــح �أي مــن هــذه الجهــود حتــى الآن ، وذلــك يعــود  اإ
لــى حــد كبيــر بســبب الخالفــات الداخليــة بيــن الــدول العربيــة ذلــك ب�أنهــا  اإ

تتســم ابلخالفــات العميقــة والمتعــددة.
لــذا ، �أعتقــد �أن الجهــود الحاليــة لــن تكــون انجحــة كذلــك. فــي الواقــع ، 
حتــى لــو تــم تشــكيل هــذا التحالــف علــى الــورق ، مــن الناحيــة العمليــة ، 

فــاإن هــذا التحالــف لــن يكــون لــه قــوة و�أهميــة وفعاليــة تذكــر.

ــن  ــابيع م ــة �أس ــل ثالث ــران قب ي ــد اإ ــف ض ــم تشــكيل التحال ــاذا يت س: لم
بــدء العقــوابت؟

جميــع  علــى  يــران  اإ علــى  للضغــط  بجــد  ترامــب  حكومــة  تعمــل 
ــوراي الشــمالية ، يحــاول  ــة ك ــتوايت وبمختلــف الطــرق. مثــل قضي المسس
يــران ، ومــع تزايــد الضغــط  ترامــب زايدة العقــوابت والتهديــدات ضــد اإ

يــران ، يمكنــه عقــد اجتمــاع مــع الرئيــس روحانــي. علــى اإ
فــي الواقــع ، هــذه االإجــراءات جــزء مــن سلســلة خطــط منســقة لــزايدة 
يــران ، مــن �أجــل  ــية واالقتصاديــة والعســكرية ضــد اإ الضغــوط السسياسس
جــراء محــاداثت مــع الرئيــس الأميركــي ترامــب. يــران علــى اإ جبــار قــادة اإ اإ

س: فيمــا يتعلــق بسسياســات ترامــب، يبــدو �أن هــدف �أميــركا هــو 

ــزاز و�أخــذ  ــة واالبت ــدول العربي ــف عســكري بمشــاركة ال تشــكيل تحال
ــا  يرانوفوبي ــن خــالل نشــر االإ ــة م ــدول العربي ــن ال ــوال م ــن الأم ــد م مزي

ــك ؟ ــا ر�أي ــة. م ــي المنطق ف
يــران تهديــًدا كبيــًرا ،  مــن الواضــح �أن الــوالايت المتحــدة تعتبــر اإ
ويتــم تســليط الضــوء علــى هــذه القضيــة وتضخيمهــا مــن خــالل 
مــارات  يــران ، بمــا فــي ذلــك االإ الدعايــة للحكومــات المعاديــة الإ
يمكــن   ، لذلــك  الســعودية.  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة  العربيــة 
مالحظــة �أن هنــاك نوعًــا مــن التداخــل والتقــارب بيــن �أهــداف 
ــوالايت  ــة المتحــدة وال ــارات العربي م ــات الثــالث ، وهــي االإ الحكوم
ــط  ــزايدة الضغ ــة ل ــي المنطق ــة الســعودية ف ــة العربي ــدة والمملك المتح

يــران. علــى اإ
مــارات ، فــاإن برانمــج ترامــب يتكــون مــن  بخــالف الســعودية واالإ
دعــاء  يــران لالإ �أجنــدة و�أهــداف مختلفــة. يحــاول ترامــب الضغــط علــى اإ
ــل  ــن تحوي ــن م ــه تمك ــة ب�أن ــاابت الأميركي ــن االنتخ ــة م ــة التالي ــي الجول ف

ــي. قليم ــق اإ ــى صدي ل ــي اإ قليم ــد اإ ــن تهدي ــران م ي اإ

س: يفتقــد التحالــف لأهــم عنصــر يتمثــل ابلقــوات البريــة ، علــى �أنــه 
ــيا لتحقيــق �أي نجــاح مــا هــو تقييمــك لهــذا الأمــر؟ يعتبــر شــرطا �أساسس
يــران �أو شــن غــارات عســكرية  ن هــدف التحالــف ليــس مهاجمــة اإ اإ
ضدهــا ، لكــن مــن الواضــح �أن هــدف هــذا التحالــف هــو زايدة الضغــط 
ــاج �أعضــاء  ــذا ، ال يحت ــة . ل ــران ابلمنطق ي ــوذ اإ ــض نف ــران وتقوي ي ــى اإ عل
لــى قــوات �أو قواعــد بريــة ، بــل فــرض المزيــد مــن التهديــدات  التحالــف اإ

ــران عبــر البحــر والجــو. ي ضــد اإ
فــي الواقــع ، ان السســيطرة علــى الأهــداف والعمليــات مــن قبــل القــوات 
الجويــة والبحريــة تتــم بصــورة �أســهل مقارنــة ابلقواعــد البريــة حيــث 
ــد مــن الخســائر  مكانيــة تكبــد المزي ــد مــن الجنــود واإ هنــاك حاجــة لمزي

البشــرية.

ي حديث مع مهر:
ي جامعة جورج تاون �ن

أستاذ �ن

الناتو العريب« منٌر من ورق سيحصد اهلزائم
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ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

عتبـر الخبيـر العسـكري اللبنانـي »اميـن حطيـط«، انـه  اإ
ابلنسسـبة للحكومـة السـورية معركـة ادلـب واقعـة والبـد 
لـى هـذه المعركـة مـن اجـل  منهـا الن سـوراي بحاجـة اإ
تصفيـة العـدوان عليهـا لهـذا السـبب نالحـظ ان سـوراي 
بـد�أت تحشـد قدراتهـا العسـكرية وتعمـد علـى اسـتثمار 
يناسسـبها  الـذي  ابلشـكل  االسسـتخباراتية  القـدرات 
وابلشـكل الـذي يمكنهـا مـن النجـاح فـي هـذه المعركـة. 
وابلمقابـل نجـد ان الـوالايت المتحـدة االمريكيـة ومعهـا 
فرنسـا وبريطانيـا مثلـث العـدوان علـى سـوراي تخدمهـم 
الفارسـي  الخليـج  السـعودية ودول  فـي  اقليميـة  قـوى 
االخـرى كل هـؤالء بـد�أوا يحضـرون لمعركـة مركبـة من 

شـ�أنها ان تمنـع سـوراي مـن النجـاح فـي معركـة ادلـب
وفي مايلي نص الحوار:

س: ما هي �أسسباب وتداعيات صراع ادلب اليوم؟
ــتهدف ســوراي  ــذي اسس ــدوان ال ــع ان الحــرب الســورية او الع ــم الجمي يعل
لــى مراحلهــا الأخيــرة  ضمــن الحــرب الكونيــة التــي بــد�أت 2011 وصلــت اإ
وتعتبــر معركــة ادلــب هــي المعركــة االســتراتيجية االخيــرة فــي هــذه 
المواجهــة والتــي علــى ضوئهــا يتقــرر نهائيــًا المنتصــر فــي هــذه الحــرب. اذا 
ــاك قــدرة للعــدوان  ــن يكــون هن ــتطاعت ســوراي ان تحســم المعركــة ل اسس
ان يفعــل شــيئًا بعــد ذلــك وان عجــزت ســوراي عــن ذلــك واسســتطاع 
العــدوان ان يفــرض نفســه فــي المنطقــة فــان ذلــك سســيعرض ســوراي لخطر  
ــا لهــذا الســبب  ــة انتــزاع شــيء مــن قرارهــا ووحدته المســاومات ومحاول
نحــن نعتقــد ان معركــة ادلــب اليــوم تختصــر الحــرب علــى كامــل ســوراي 
ــتطيع  ــا يسس ــب كل م ــب والدل ــي ادل ــق يحشــد ف ــك كل فري ــن اجــل ذل م

ــة. ــه يكســب هــذه المعرك ــدرات لعل مــن ق

ــات  ــا تداعي ــب وم ــي ادل ــل عســكري ف ــام بعم ــة القي ــي احتمالي ــا ه س: م
ــذا الحــل؟ ه

ابلنسســبة للحكومــة الســورية معركــة ادلــب واقعــة والبــد منهــا الن ســورية 

لــى هــذه المعركــة مــن اجــل تصفيــة العــدوان عليهــا لهــذا الســبب  بحاجــة اإ
نالحــظ ان ســوراي بــد�أت تحشــد قدراتهــا العســكرية وتعمــد علــى اســتثمار 
القــدرات االسســتخباراتية ابلشــكل الــذي يناسســبها وابلشــكل الــذي يمكنهــا 
مــن النجــاح فــي هــذه المعركــة. وابلمقابــل نجــد ان الــوالايت المتحــدة 
االمريكيــة ومعهــا فرنســا وبريطانيــا مثلــث العــدوان علــى ســوراي تخدمهــم 
قــوى اقليميــة فــي الســعودية ودول الخليــج الفارســي االخــرى كل هــؤالء 
ــن النجــاح  ــع ســوراي م ــة مــن شــ�أنها ان تمن ــة مركب ــد�أوا يحضــرون لمعرك ب
فــي معركــة ادلــب وابلتالــي نحــن نسســتطيع ان نقــول ان معركــة ادلــب كال 

ــبه مــن قــدرات. الطرفيــن يحشــد لهــا وكال الطرفيــن يعــد لهــا مــا يناسس

ــب  ــي ادل ــا ف ــة له ــات التابع ــاء المنظم ــا ابنه ــوم تركي ــع ان تق ــل تتوق س: ه
ــار؟ ــذا الخي ــك ه ــا تمل ــل تركي ــل ابلفع وه

تركيــا حتــى هــذه اللحظــة تمــارس سسياســة الكــذب والنفــاق والتقلــب فهــ�ي 
ــا  ــى ســوراي و ال ننســى ان تركي ــدوان عل ــن الع ــة جــزء رئيســي م ــن جه م
ــي  ــى ســوراي ولكــن التطــورات الت ــدوان عل ــى الع ــة عل ــت ر�أس الحرب كان
ــة االخيــرة جعلــت تركيــا فــي موقــع رمــادي وقلبهــا فــي  حصلــت فــي االون
مــكان و عقلهــا ومصالحهــا فــي مــكان اخــر. لذلــك ال يمكــن المراهنــة علــى 
موقــف تركــي لصالــح �أي مــن الطرفيــن وتركيــا اليــوم تعمــل بذهنيــة موقــف 

ــي يمكــن ان تتخــذ او تســلك اتجــاه يخــدم  اللحظــة الت
ســوراي  بشــكل موضوعــي ويمكــن ان تتخــذ اتجــاه 
لــى ســوراي لذلــك الرهــان علــى تركيــا  اخــر يســيء اإ
ــن يكــون  ــن ل ــد الطرفين ــل اح ــن قب بشــكل او ب�أخــر م

صحيحــًا.

لــى تركيــا فــي الوقــت  س: لمــاذا روسســيا تركــت المهمــة اإ
الراهــن؟

ادلــب  فــي  المهمــة  تركــت  روسســيا  �أن  نعتبــر  ال 
لتركيــا بــل ان هنــاك توزيــع مهمــات وجــرى ذلــك 
فــي اسســتانة بيــن ايــران وروسســيا وتركيــا وبمــا ان 
مــن الناحيــة الجغرافيــة ادلــب قريبــة علــى تركيــا 
تديــن  معظمهــا  فــي  االرهابيــة  المجموعــات  وابن 
ابلــوالء لتركيــا سســيكون مــن المنطــق ابن تكلــف 
ــا  ــر فانن ــذا االم ــم ه ــة المعالجــة ولكــن رغ ــا بمهم تركي
نجــد ان تركيــا لــم تقــم بواجباتهــا كمــا ينبغــي لهــذا الســبب ال نعتقــد 
لــى المصلحــة  ان الوظيفــة التركيــا فــي ادلــب هــي وظيفــة سســتؤدي اإ
الســورية كمــا ينبغــي ولكــن روسســيا مضطــرة لمثــل هــذا التكليــف 
الحــذر وال نقــول المطلــق الن البديــل عنــه هــو مواجهــة عســكرية 

عاليــة الشــدة وهــذا مــا تحــاول روسســيا ان تتجنبــه.

س: كيف تفسر توقيت اتصال بن سلمان ابلدولة السورية؟
ــد  ــى الصعي ــر االول: عل ــن االم ــة المري ــه كان نتيج ــر ان ــال نعتب ــذا االتص ه
ــدوان عجــزت عــن  ــى االن دول الع ــم ان ســوراي حت الســوري ونحــن نعل
ــم  ــي: التخبــط الســعودي فــي اليمــن ونعل ــده والســبب الثان تحقيــق مــا تري
ان الســعودية تعتبــر فــي مصــاف المهزوميــن فــي اليمــن وابلتالــي يريــد 
ــي  ــ�أن يعط ــدان ب ــن المي ــة م ــزة ترضي ــرج بجائ ــلمان ان يخ ــن س ــد ب محم
ــه ال يوجــد  ــه يعتبــر ان ــل الحصــول علــى شــيء اخــر الن شــيئًا لســوراي مقاب
لــه عــدو فــي المنطقــة ســوى ايــران وحــزب اللــه وابلتالــي عندمــا يتوصــل 
لــى  الــى اخــراج ايــران وحــزب اللــه مــن ســوراي واسســتمالة ســوراي اإ
صفوفــه وعقــد تحالفــات اســتراتيجية الحقــا هــذا كلــه يعنــي انــه انتصــر فــي 

ــه. ــة وحجــب هزيمت ــي المنطق ــت ف ــي حصل ــرى الت ــة الكب المواجه

معركة ادلب هي كلمة الفصل للحرب الكونية على سوراي ابلنسبة جلميع االطراف
شيرين سمارة

ي ائتالف دولة القانون:
عضوة قيادية �ن

موقف العبادي حيال العقوابت ضد ایران متسرع وغري مدروس

بينمــا �أعلــن كثيــر مــن دول العالــم بمــا فيهــا الأوروبيــة والأسســيوية رفضهــا القاطــع 
يــران �أعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر  للعقــوابت الأمريكيــة الجائــرة ضــد اإ
العبــادي التــزام بــالده ابلعقــوابت رغــم عــدم ت�أييدهــا حيــث �أاثر هــذا الموقــف 
موجــة مــن الــردود واالإســتياء بين الأوســاط السسياسســية المحليــة و�أبناء الشــعب 
ــن  ــترکة بي ــة مش ــة وديني ــية وثقافي ــم سسياسس ــود قواس ــی وج ل ــرا اإ ــي نظ العراق

ــن. البلدي
ــدورة  ــة ســابقة فــي ال ــون وانئب ــة القان ــة فــي ائتــالف دول و�أكــدت عضــوة قيادي

الثالثــة للبرلمــان العراقــي فــردوس العــوادي فــی حوارهــا الخاص مــع مراســلة وكالة مهــر للأنباء علــی »�أن موقــف العبادي 
نمــا هــو موقــف متســرع وغيــر مــدروس على  مــن العقــوابت الأمريكيــة المفروضــة علــى الشــعب االإيرانــي الجــار المســلم اإ
االإطــالق ومتخبــط �أيضــا لأنــه فــي الوقــت الــذي يرضــى هــذه العقــوابت مضــرة ابلشــعب االإيرانــي وال يؤيدهــا فــي نفــس 

لتزامــه بهــا«. الوقــت يعلــن اإ
وفــي شــ�أن الســبب الرئيســي التخــاذ هــذا الموقــف مــن جانــب رئيــس الــوزراء شــددت العــوادي علــی »�أننــي �أعتقــد �أن 
لتــزام ابلعقــوابت لــم يكــن مــن منطلــق مصلحــة  الســبب الرئيســي الــذي دعــا العبــادي الإعــالن الــر�أي غيــر المــدروس لالإ

العــراق كمــا يبــرر ذلــك بــل هــو الرغبــة والرهبــة مــن �أمريكا مــع الأســف انسســيا قول 
اللــه سســبحانه وتعالى:

يَمــااًن َوقَالـُـوا 
إ
إنَّ النَّــاَس قـَـْد َجَمُعــوا لَُكــْم فَاْخَشــْوُهْم فََزاَدُهــْم ا

َِّذيــَن قـَـاَل لَهُــُم النَّــاُس ا )ال
َّــُه َوِنْعــَم الَْوِكيــُل( والرغبــة فــي الحصــول علــى واليــة اثنيــة كرئيــس وزراء  َحْســبُنَا الل
َــُه  ــِن اْن تَُكــوَن ل ــَح اِبلُْمْؤِم ــنة المطهــرة : )مــا اْقَب ــيا مــا جــاء فــي السس ــيا �أو متناسس انسس

ُّــُه(«. ــٌة تُِذل َرْغَب
و�أضافــت »ب�أنــه قــد بــرر هــذا االلتــزام ابلعقــوابت لأجــل مصلحــة الشــعب العراقــي 
وابلتاكيــد ال مصلحــة للشــعب العراقــي بها مــع المشــتركات الكبيرة بين الشــعبين على 

الصعيــد االقتصــادي والعقائــدي والجغرافــي.«
وفــي رد الأحــزاب والفصائــل السسياسســية و�أبنــاء الشــعب فــي العــراق علــي موقــف بغــداد صرحــت بــ�أن »الرفــض متولــي 
ومسســتمر مــن قبــل الأحــزاب والكتــل السسياسســية للعقــوابت والتصريحــات والبيــاانت واضحــة فــي هــذا المجــال كمــا �أن 

الواعيــن مــن �أبنــاء الشــعب العراقــي قــد �أعلنــوا رفضهــم لهــذه العقــوابت الظالمــة«.
وردا علــی ســؤال حــول الت�أثيــر الــذي يخلفــه التــزام العــراق ابلعقوابت علــی اقتصــاده شــددت »ابلتاكيد ســيت�أثر االإقتصــاد العراقي 
اباللتزام بها نظرا لحجم العالقات االقتصادية بين البلدين وكنا نتمنى �أن يتخذ العبادي موقفا مشــابه لمواقف الحكومات الأوربية 

والهنــد وابكسســتان وروسســيا وغيرهــا مــن الدول من منطلــق الحرص الحقيقي على مصلحة شــعوبهم«.

فاطمة صالحي
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زار وفــد مــن »مجلس ســوراي الديمقراطيــة«، الجنــاح السسياســي لـ«قوات 
ســوراي الديمقراطيــة«، يــوم الخميــس الماضــي، دمشــق الإجــراء محــاداثت 
ــى  ــه عل ــو في ــت تطف ــي وق ــزايرة ف ــذه ال ــي ه ــة الســورية. وت�أت ــع الحكوم م
ــارب ملحــوظ  ــى تق ــن، عل ــدل، حســب متابعي ــدة ت الســطح مؤشــرات ع
بيــن »قــوات ســوراي الديمقراطيــة«، التــي تشــكل »وحــدات حمايــة 
الشــعب« الكرديــة عمودهــا العســكري وتدعمهــا واشســنطن فــي العمليــات 

ضــد »داعــش« مــن جهــة ، والحكومــة الســورية مــن جهــة �أخــرى.
ــتعداد الأكــراد  وابلتزامــن مــع هــذه التقاريــر، التــي تحــدث بعضهــا عــن اسس
لتســليم مناطــق سســيطرتهم للحكومــة الســورية، �أعــرب »مجلــس ســوراي 
ــل  ــن �أج ــزايرة دمشــق م ــه ل ــن جاهزيت ــو ع ــوم 19 يولي ــة« ي الديمقراطي
ــن  ــر م ــي كثي ــه ف ــح مكاتب ــورية، وفت ــلطات الس ــع الس ــاداثت م ــد مح عق

ــة دمشــق. ــا العاصم ــدن الســورية، بينه الم
ــوري  ــمال الس ــق زارت الش ــن دمش ــودا م ــس �أن وف ــف المجل ــا كش كم
ــي  ــذه ه ــة« ، وه يجابي ــت اإ ــزايرات »كان ــذه ال ــى �أن ه ل ــيرا اإ ــابقا، مش س
ــة  ــس ســوراي الديمقراطي ــا مســؤولون بمجل ــوم به ــي يق ــى الت ــزايرة الأول ال

ــى دمشــق. ل ــراد اإ ــن الأك ــوم م المدع
وفــي هــذا السســياق لفــت النائــب البرلمانــي »محمــد ماهــر محمــد موقــع«، 
لــى �أهميــة االتفــاق  عضــو »حــزب البعــث العربــ�ي االشــتراكي« الســوري اإ
بيــن قــوات ســوراي الديموقراطيــة والحكومــة الســورية فــي حربهمــا ضــد 
االرهــاب ، وقــال : » ان اهميــة هــذا االتفــاق فــي محاربــة االرهــاب تكمــن 
فــي توحيــد الجهــود ضــد التنظيمــات االرهابيــة التــي تشــكل خطــرا علــى 
كل مكــوانت الشــعب الســوري علــى اختــالف انتماءاتهــا الدينيــة او 
المذهبيــة او االجتماعيــة ولكــون هــذه التنظيمــات تكفــر الجميــع وتسســتبيح 

ــم«. ــم واعراضه دماءه
وحــول الــرد االميركــي علــى هــذا االتفــاق الثنائــي ، صــرح ماهــر ب�أنــه 

ــتكون  ــالل االمريكــي سس ــوات االحت ــن قســد وق ــة بي ــ�أن العالق »الشــك ب
محــط اهتمــام مــن قبــل الحكومــة الســورية حيــث سســتكون مثــاًرا 
للشــك والخشســية مــن التالعــب االمريكــي الــذي يســتثمر االرهــاب 
ك�أداة للتدخــل بشــوؤن المنطقــة واليمكــن القبــول بــ�أي دور امريكــي 
ــدور االمريكــي الداعــم للتنظيمــات االرهابيــة  بهــذا المجــال الننــا نعــرف ال

ولأهدافــه التقســمية ابلمنطقــة«.
ــى قســد ان  ــا وعل ــذه المســ�ألة واضحــة لدين ــ�أن ه ــاده ب و�أعــرب عــن اعتق
ــذي  ــدور ال ــة ال ــي حقيق ــا ت�أت ــرا وهن ــا خي ــ�أن االمريكــي اليحمــل له تؤمــن ب
يؤديــه الطــرف الكــردي مــن مجموعــات قســد وذلــك ابلتخلــي عــن 
ــم  ــا االمريكــي وهــي ليســت فــي مصلحته ــيمية التــي يدعمه االوهــام التقسس

ــالمته. ــه وس ــم ووحدت ــع وطنه ــوف م ــا ابلوق ــن اختصاره ــي يمك الت
ــذه  ــن ه ــا ع ــس راضي ــي لي ــى ان االمريك ل ــي الســوري اإ ــوه البرلمان ــا ن كم
ــش  ــرة وانتصــارات الجي ــل قســد اال ان التطــورات االخي ــن قب الخطــوة م
العربــ�ي الســوري والسســيما ابلجنــوب وعجــز القــوى الداعمــة للمجموعــات 
ــى  ــة الســورية عل ــم الدول ــام تصمي ــا ام ــون له ــم اي ع ــن تقدي ــة ع االرهابي

اسســتعادة سســيطرتها علــى كامــل االراضــي الســورية وفشــل الكيــان 
الصهيونــي بحمايــة ادواتــه االرهابيــة كل ذلــك كان العامــل الرئيســي 
ــا الرادة  ــع دمشــق  خالف ــيق م ــادة التنسس ــي اع ــث ف ــد للبح ــع قس ــي دف ف

االمريكــي الــذي اليقبــل وال يوافــق علــى هــذه الخطــوة.
ــد  ــي بي ــى المناطــق المحــررة الت ــيطرة عل ــة المسس ــى الجه ل وتطــرق ماهــر اإ
ــم  ــل ت ــي ب ــاق نهائ ــى اتف ــم نصــل ال ــال : ل ــة وق ــوات ســوراي الديموقراطي ق
ــة  ــودة الدول ــو ع ــوان ه ــن العن ــالت ولك ــث ابلتفصي ــان للبح ــكيل لج تش
بمؤسســاتها الخدميــة والأمنيــة واالإداريــة الــى جميــع المناطــق وحصــر 
الســالح بيــد الدولــة مــع التوســع بمفهــوم الالمركزيــة للســلطات المحليــة.
ومضــى ابلقــول ، ابن الدولــة الســورية مصممــة علــى اسســتعادة كامــل 
ــا  ــى اراضيه ــة عل ــوات اجنبي االراضــي الســورية وعــدم الســماح بوجــود ق
مــن اي دولــة واي قــوات موجــودة بــدون موافقــة الحكومــة الســورية هــي 
ــة  ــة ام امريكي ــوات تركي ــت هــذه الق ــا �أكان ــالل يجــب محاربته ــوات احت ق

او فرنسســية اوبريطانيــة
ورًدا علــى ســؤال حــول مقصــود »قســد« مــن ســوراي ديموقراطيــة 
لــى نظــام المحاصصــة ، اعتبــر عضــو  ذا مــا كانــو يتطلعــون اإ وتفســيرهم ، واإ
»حــزب البعــث العربــ�ي االشــتراكي« الســوري ، بــ�أن » الديمقراطيــة 
التــي يطلبونهــا هــي االدارة الذاتيــة ونحــن فــي ســورية لدينــا نظــام االدارة 
المحليــة والــذي يقــوم علــى نظــام ديمقراطــي ينتخــب فيــه المجالــس 
ــا  ــذي يتيــح له المحليــة والتــي تقــوم بممارســة مهامهــا وفــق هــذا النظــام ال
ــي المناطــق  ــا ف ــة ويوســع دوره ــاة العام ــي الحي ــة ف المشــاركة الديمقراطي

ــا«. ــي اليه ــي تنتم الت
ــس  ــذه المجال ــيع دور ه ــي توسس ــع ف ــة الســورية ال  تمان ــال ، »ان الدول وق
بمزيــد مــن المركزيــة الدولــة ...ولكننــا النقبــل ابلمحاصصــة الننــا نعتبــر ان 
ــا  ــات ولدين ــوق والواجب ــون متســاوون ابلحق ــم مواطن ــع الســورين ه جمي
ــن والمذهــب  ــدا عــن الدي ــة بعي ــوم المواطن ــى مفه ــوم عل ــة تق وحــدة وطني

ــيرة«. ــة او العش والطائف

برملاين سوري یكشف أسباب عودة »قسد« للتنسيق مع دمشق
محمد فاطمي زاده

�أشــار ســفير نيكاراغــوا فــي طهــران ، فــي حديــث خــاص مــع وكالــة مهــر 
ــع  ــاًل لجمي ــها وكي ــة تنصــب نفس ــدة الأميركي ــوالايت المتح ــى ان ال ل ــاء ، اإ نب للأ
لغــاء الت�أشــيرة للمواطنيــن النيكارغواييــن  المجتمعــات البشــرية ، وتعمــل علــى اإ
، وتقــول ان حكومــة �أورتيجــا قــد انتهكــت حقــوق االإنســان ،  فــي حيــن 
لــى الشــرعية الأخالقيــة فــي التحــدث عــن حقــوق االإنســان ،  �أنهــا تفتقــر اإ
والأميركيــون هــم �أعظــم منتهكــي حقــوق االإنســان فــي العالــم ، وممكــن النظــر 
لــى تعاملهــم مــع المســجونين فــي غوانتاانمــو �أو فــي ســجون ســرية �أخــرى فــي  اإ
جميــع �أنحــاء العالــم ، حيــث نــرى الســجن دون �أن يتــم محاكمــة المســجونين.
و�أردف ابلقــول : حتــى فــي الآونــة الأخيــرة ، تقــوم واشســنطن بفصــل الأطفــال 
ذا لــزم الأمــر ، يمكننــا تقديــم  عــن والديهــم بذريعــة الحــد مــن الهجــرة ، واإ
قائمــة طويلــة مــن االإجــراءات الأمريكيــة فــي انتهاكاتهــا لحقــوق االإنســان. لكــن 

الأمريكييــن ، فــي الوقــت نفســه ، لديهــم سسياســة مزدوجــة لأنهــم يدعمــون العديــد مــن الــدول التــي تنتهــك حقــوق 
ــا نشــهد  ــى الشــرق الأوســط! ومــن المثيــر للدهشــة ، �أنن ل ــن ينتمــون اإ االإنســان ، حتــى الذيــن ال �أســميهم ، والذي
عالقــات �أميــركا ممتــازة معهــم وحتــى تبيــع لهــم الأســلحة. لذلــك ، ليــس لــدى واشســنطن وجاهــة �أخالقيــة لفــرض 
آخــر. لكــن الحديــث عــن االإمبرايليــة ، ولهــذا الســبب ، فــاإن الــوالايت  عقــوابت علــى نيكاراغــوا �أو �أي بلــد �
المتحــدة نفســها تــرى لديهــا الحــق فــي فــرض مطالبهــا علــى البلــدان ، وخاصــة تلــك الموجــودة فــي الفنــاء الخلفــي 

ــة. ــكا الالتيني ،  �أي دول �أمري
يــران والضغــوط التــي تتعــرض لهــا مــن قبــل الــوالايت المتحــدة ، فــي  وفيمــا يخــص العقــوابت التــي سســتفرض علــى اإ
يــران ونيكاراغــوا ،قــال : مــن وجهــة نظــر  الوقــت الحاضــر ، ومسســتوى العالقــات السسياسســية واالقتصاديــة بيــن اإ

ــتوى وال يمكــن �أن تكــون  ــية ، العالقــات الراهنــة علــى �أعلــى مسس سسياسس
بداعيــًا ، نتبــع القيــم والمبــادئ المشــتركة. حتــى  �أفضــل مــن ذلــك. ثقافيــًا واإ
فــي عــام واحــد )1979( ، شــهدان ثــورة ، ولدينــا اتريخيــا �أوجــه تشــابه.

لــى انــه »فــي عــام 1953 ،  ولفــت ســفير نيكاراغــوا فــي طهــران اإ
يــران الســابق محمــد مصــدق ، وقــع  خــالل فتــرة رئيــس وزراء اإ
يــران ، علــى الرغــم مــن وجــود تجربــة مماثلــة فــي  انقــالب فــي اإ
ــية بيــن  ن العالقــة السسياسس ــاإ ــذا ، كمــا قلــت مــن قبــل ، ف نيكاراغــوا. ل
ــه  ــام ب ــن القي ــذي يتعي ــر ال ــاك الكثي ــازة. ولكــن مــا زال هن ــن ممت البلدي
ــنحقق  ــا سس ــدا ب�أنن ــون ج ــن متفائل ــتثمار. نح ــارة واالس ــال التج ــي مج ف

مكاســب فــي المسســتقبل القريــب«.
لــى �أن » نيكاراغــوا هــي بلــد زراعــي.  و�أشــار ماريــو ابركروابلتودانــو اإ
لذلــك ،تتمتــع ابلقــدرة علــى توفيــر المنتجــات الزراعيــة مثــل اللحــوم 
والفواكــه والخضــروات وجميــع �أنــواع الحبــوب الصالحــة لــلأكل مثــل 
يــران المشــورة مــن نيكاراغــوا فــي حقــول الأســماك  الفــول الســوداني. و�أذكــر �أنــه منــذ ســت سســنوات ، طلبــت اإ
يــران العمــل معنــا فــي مجــال الطاقــة المتجــددة ، والــري ، وتكنولوجيــا النانــو ،  و�أحــواض الروبيــان ، ويمكــن الإ

ــك«. ــى ذل ل ــب ، واإ ــة ، والط ــدات الطبي والمع
زالــة الحواجــز  لــى اإ وقــال : ابلنسســبة لــكال الجانبيــن ، هنــاك فوائــد مشــتركة ، ولكــن فــي الوقــت نفســه ، نحتــاج اإ
ــي.  ــي والمال ــام المصرف ــي النظ ــيما ف ــوابت ، ال سس ــران. موضــوع العق ي ــوا �أو اإ ــل نيكاراغ ــن قب ــرض م ــم تف ــي ل الت
تعتبــر المعاملــة الماليــة بيــن البلديــن مهمــة ، علــى ســبيل المثــال ، فــي حالــة القيــام بــ�أي عمــل تجــاري ، ال تعــرف 
يجــاد الحلــول.  نيكاراغــوا الكيفيــة التــي ينبغــي �أن تدفــع بهــا. لذلــك ، نحــن بحاجــة لمناقشــة هــذه القضــااي مــن �أجــل اإ

لــى عالقــات تجاريــة ممتــازة. ــية الممتــازة اإ ومــن الم�أمــول �أن تتحــول هــذه العالقــات السسياسس

سفري نيكاراغوا يف طهران: األمريكيون هم أعظم منتهكي حقوق اإلنسان يف العامل
مريم خرمائي

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ
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حـول تفاصيل »الناتـو العرب�ي« نقلت »رويترز« عـن �أربعة مصـادر �أميركية �أن 
البيـت الأبيـض يريـد تعزيـز التعـاون مـع الـدول الخليجيـة ومصـر واالردن 
بخصـوص الدفـاع الصاروخـي والتدريـب العسـكري، وقضااي �أخـرى مثل 
قليميـة ، والخطـة التـي ترمـي  دعـم العالقـات االقتصاديـة والدبلوماسسـية االإ
لـى تشـكيل مـا وصفـه مسـؤولون فـي البيـت الأبيـض والشـرق الأوسـط  اإ
بنسـخة عربيـة مـن حلـف شـمال الأطلسـي �أو »انتـو عربـ�ي« ، مـن شـ�أنها 
يـران، والمحتـدم  علـى الأرجـح �أن تزيـد التوتـر بيـن الـوالايت المتحـدة واإ

ابلفعـل بشـكل متزايـد منـذ �أن تولـى الرئيـس دوانلـد ترامـب السـلطة.
دارة ترامــب ت�أمــل �أن تتــم مناقشــة ذلــك  ن اإ وقالــت عــدة مصــادر اإ
التحالــف الــذي �ُأطلــق عليــه مؤقتــا اســم »تحالــف الشــرق الأوســط 
ــنطن فــي 12  ــا �أن تعقــد فــي واشس االســتراتيجي« خــالل قمــة تقــرر مبدئي

الأول/�أكتوبــر. تشــرين  و13 
وذكــرت مصــادر مــن بعــض الــدول العربيــة المشــاركة �أيضــا �أنهــم علــى علــم 
ــن مشــاركين  ــرد مســؤولون م ــم ي ــاء الخطــة. ول ــود الإحي ــتئناف الجه ابسس

محتمليــن �آخريــن علــى طلبــات للتعقيــب.
وقــال متحــدث ابســم مجلــس الأمــن القومــي التابــع للبيــت الأبيــض ان 
تحالــف الشــرق الأوســط االســتراتيجي سيشــكل حصنــا فــي مواجهــة 

يــران، وســوف يرســي التســوية ابلشــرق الأوســط. اإ
ــة  ــب حكومــات �أميركي ــادرات مشــابهة مــن جان ــي الماضــي مب و�أخفقــت ف

ــرام تحالــف رســمي مــع حلفــاء خليجييــن وعــرب. ب فــي اإ
نبــاء ، حــواًرا مــع مديــر مركــز  وفــي هــذا السســياق �أجــرت وكالــة مهــر للأ
ــؤون  ــي الش ــث ف ــروت والباح ــي بي ــة ف ــة والتربوي ــات االجتماعي الدراس
قليميــة الدكتــور طــالل عتريســي وقــد جــاء الحــوار مــع الباحــث كالتالي: االإ

س: مــن المقــرر �أن تشــارك الــوالايت المتحــدة ، والمملكــة العربيــة 
مــارات العربيــة المتحــدة ، ومصــر ، والأردن ، والبحريــن  الســعودية ، واالإ
يــران يدعــى »تحالــف الشــرق االوســط االســتراتيجي«  فــي تحالــف ضــد اإ
تماســًكا داخلًيــا ،  التحالــف  يمتلــك هــذا  المقبلــة هــل  خــالل الأايم 

كتشــكيل ونظــام عســكري؟
--�أوال مـا نشـهده اليـوم علـى صعيـد التحالفـات االمريكيـة الثابتـة فـي العالـم 
مثـل حلـف الناتـو يتعـرض لعـدم التماسـك و لالختـالف الواضـح بيـن 
القيـادات االوروبيـة و القيـادة الأمريكيـة ، الرئيس ترامب يريـد من الدول 

االوروبيـة ان تزيـد مسـاهماتها الماليـة فـي حلـف الناتـو ال تريـد الـوالايت 
المتحـدة ان تتحمـل العـبء االكبـر من هذه النفقـات اذن الحلـف الجديد ال 
اعتقـد انـه يتمتـع بقدر من تماسـك او مسـاوات ال في القدرة العسـكرية وال 
حتـى فـي المبـادئ التـي يمكـن ان تجمع مثـل هذه الـدول و�أظـن ان الهدف 
االساسـي من هـذا التحالف هـو توفير مزيد مـن الأموال للـوالايت المتحدة 
الأمريكيـة تحـت شـعار وهـدف يالئـم بعـض دول الخليج )الفارسـي( مثال 

ـ . ـــ الـذي هـو محاربة ايـرانـ  المملكـة العربيـة السـعوديةـ 

ــل  ــاب فش ــي �أعق ــكري ف ــف العس ــذا التحال ــتقبل ه ــم مسس ــف تقي س: كي
يــران ، مثــل التحالــف االإســالمي ضــد  التحالفــات العســكرية الســابقة ضــد اإ

ــة الســعودية ؟ ــادة المملكــة العربي االإرهــاب بقي
ــة  ــكلتها المملك ــي ش ــات الت ــا ابلتحالف ــران طبع ــد يذك ــف الجدي ــذا التحال ه
ــ�ي فــي اليمــن  العربيــة الســعودية قبــل سســنوات قليلــة مثــل التحالــف العرب
حتــى التحالــف االســالمي وصــدرت عنــه بعــض المواقــف والبيــاانت التــي 
تويــد حــرب الســعودية فــي اليمــن وتويــد موقــف الســعوديين مــن ايــران 
لكــن مثــل هــذا التحالــف الجديــد لــن يغيــر شــيئا فــي واقــع االمــور عمليــا 
كان هنــاك تحالــف بيــن معظــم هــذه الــدول والــوالايت المتحــدة الأميركيــة 
فــي ســوراي وتحالــف اليــوم الســعودي- االإماراتــي و االمريكــي فــي اليمــن 
ايضــا تحالــف معــروف وعلــى الرغــم مــن هــذا التحالــف والأمــوال الكثيــرة 
التــي انفقــت لــم يحقــق هــذا التحالــف شــيئا فــي ســوراي واي انجــاز مهــم فــي 
اليمــن اذن التحالــف الجديــد ال يضــم دوال جديــدة و ال قــدرات فائقــة وهــو 
تجــارب ســابقه يعنــي نفــس هــذه الــدول التــي يفتــرض ان تكــون فــي هــذا 
التحالــف خاضــت حــرواًب فــي ســوراي وفــي اليمــن وربمــا فــي اذن التحالــف 

الجديــد بــكل تحقيــق لــن يحقــق اي نتايــج جديــدة. 

ــف ،  ــذا التحال ــن تشــكيل ه ــالن ع ــت االإع ــي توقي ــك ف ــو ر�أي ــا ه س: م
ــران؟ ي ــد اإ ــوابت ض ــرض العق ــل ف ــابيع قب ــه 3 �أس ــث عن والحدي

ــران  ــة ضــد اي ــوابت امريكي ــذ عق ــن تنفي ــابيع م ــل اس ــف قب ــالن التحال اع
ــي  ــدول الت ــذه ال ــة له ــوالايت المتحــدة الأميركي ــول ال ــد لكــي تق ــي متعم يعن
ستشــارك فــي التحالــف ان الهــدف هــو ايــران وابلتالــي علــى هــذه الــدول 
ان تدفــع المزيــد مــن االمــوال لحمايتهــا مــن ايــران وهــذا هــو جوهــر 
هــذا التحالــف ، ان ترامــب قــد �أعلــن قبــل الرئاســة وبعدهــا ان دول 
الخليج)الفارســي( تمتلــك الكثيــر مــن االمــوال و يجــب عليهــا ان تدفــع 
ــع  ــس المنطــق م ــة و تحــدث بنف ــوالايت المتحــدة الأميركي ــا ال لكــي تحميه

دول �أوروبيــة ايضــا لهــذا الســبب ، التزامــن مــع بدايــة العقــوابت ضــد 
ايــران مقصــود لكــي يبرهــن ترامــب ان ايــران مسســتهدفة وانــه هــو الــذي 
سســيحمي دول الخليــج )الفارســي( مــن ايــران لكــن فــي الوقــت نفســه هــذا 
تناقــض السسياســة الأميركيــة نســمع ان رئيــس �أميــركا انــه مسســتعد لتفــاوض 
ــق دول  ــا يقل ــذا طبع ــت وه ــي اي وق ــي ف ــس االيران ــاء الرئي ــتعد للق ومسس
الخليج)الفارســي( التــي ال تفكــر ســوى بشــن حــرب �أميركيــة علــى ايــران.

س: هـل بر�أيـك �أن هـذا التحالف العسـكري يوفر �أرضية للمـال من الدول 
يرانوفوبيـا ،فـي ظـل سسياسـات الرئيـس الأمريكي  العربيـة تحـت ذريعـة االإ

الحاليـة ؟
اكيـد ان هـذا التحالـف يوفر الحصـول على مزيد مـن االموال لـدول الخليج 
لـى ترامـب هـي مـكان تصـدر منـه االمـوال فقـط ال  )الفارسـي( ابلنسسـبة اإ
غيـر وال فيهـا دول مسسـتقلة لهـا كيـان وهويـة او شـخصية يتعامـل معهـا بهـذا 
الطريـق ويقـال بشـكل علني ان هذه الـدول بدون حماية الـوالايت المتحدة 
لـن تسسـتمر اكثـر من اسسـبوع واحـد اذن اان �أوكـد ان هذا التحالـف الهدف 
منـه هـو جمـع االمـوال يعنـي عمليـة اسـتثمارية اكثـر منهـا عمليـة سسياسسـية 

او اسـتراتيجية. 

س: مــا ر�أيــك فــي واقــع �أن التحالــف العســكري المذكــور يعتمــد علــى 
ــية  القوتيــن الجويــة والبحريــة ، بينمــا يتجاهــل القــوة البريــة كركيــزة �أساسس

ــة؟ ــي �أي معرك ــاح ف ــق �أي النج لتحقي
�أثبتـت التجـارب ان اي حـرب جويـة ال يمكـن ان تنهـ�ي المعركـة او تحقق 
االنتصـار ، تجربـة اسـرائيل فـي جنـوب لبنـان توكـد هـذا االمـر وتجربـة 
السـعودية فـي اليمـن توكـد ايضـا هـذه الفكـرة ، السـعودية تنفذ منـذ ثالث 
سسـنوات كل يـوم عشـرات العمليـات والغـارات ضـد اليمـن ولكـن ايـران 
تسسـتطيع ان تتقـدم والنقطـة الثانيـة اي حرب محتملة يشسـنها هـذا التحالف 
علـى ايـران هـذا يعنـي ان كل اطـراف التحالـف سسـتكون مسسـتهدفة يعنـي 
اذا كانـت السـعودية شـريكا فـي هـذا التحالـف فسسـتكون مسسـتهدفة اذا 
كانـت االمارات شـريكة فسسـتكون مسسـتهدفه من قبـل الصواريـخ االيرانية 
اذن هـذه الـدول يجـب ان تفكـر عشـرات المـرات قبـل ان تشـارك فـي 
اي حـرب محتملـة ضـد ايـران . اي حـرب جويـة لـن تغيـر اي معادلـة لـن 
تكسـب الحـرب لكن اي حرب سـوف تـودي الى احـراق المنطقة ابكملها 
وسسـتكون دول الخليج)الفارسـي( هـي وقـود لهـذه الحـرب وهـذا طبعـا 

ابلنسسـبة الـى ترامـب ال تعنـي لـه شـيئا.

حتالُف ما یدعى ب»الناتو العريب« عملية استثماریة جلمع األموال
 سميه خمار ابقي

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ
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ارتفــع �أخيــراً العلــم الســوري فــوق بريــد درعــا المبنــى االداري الوحيــد المتبقــي 
فــي مدينــة درعــا بعــد مضــي ثمانــي سســنوات علــى الحــرب علــى ســوراي، حيث 
ان درعــا اولــى المحافظــات التــي اشســتعلت فيهــا المظاهــرات عــام 2011 بدعم 
مــن الغــرب وبمســاعدة بعــض الــدول فــي المنطقــة حيــث تصاعــدت االحــداث 
حتــى اسســتمرت لمــدة ثمانــي سســنوات تقريبــا، وان تحريــر الجنــوب الســوري 
واقتــراب الجيــش الســور وقــوات المقاومــة مــن الحــدود مــع الجــوالن المحتــل 

يعتبــر جــرس خطــر ابلنسســبة للــكان الصهيوني.
ــر الجنــوب الســوري  ولتســليط الضــوء اكثــر علــى تداعيــات وتبعــات تحري
ومايشــكله مــن خطــر ابلنسســبة للكيــان الصهيونــي اجــرت وكالــة مهــر للأنبــاء، 
ــي الســوري »محمــد رجــا«، للتحــدث اكثــر حــول تفاصيــل  لقــاء مــع البرلمان

ــدا الموضــوع. ه
نص الحوار:

س:  ماهــو تقييمــك للقــاء الثنائــي بيــن المبعــوث االإيرانــي الدكتــور علــي �أكبــر 
ــا حــول حضــور  ــن ومفاوضاتهم ــر بوتي ــس الروســي فالديمي ــع الرئي ــي م واليت
ــس بشــار الأســد ؟ ــري انصــاري والرئي ــن جاب ــاء بي ــي ســوراي واللق ــران ف اي

يكتســب لقــاء المبعــوث االإيرانــي الدكتــور علــي �أكبر واليتــي ابلرئيس الروســي 
فالديميــر بوتيــن ولقــاء الرئيس الأســد بجابــري �أنصــاري �أهميتهما مــن توقيتهما 
ومــن مضمونهمــا حيــث نشــهد بوضــوح �أن اللقــاءات بيــن الجانبين عبــر مراحل 
ــة  ــت مختلف ــن كان ــدم وســاق ولكــن المضامي ــى ق ــت عل ــة الســورية كان الأزم
ــات  ــز حــول العملي ــي الســابق يتركّ ــكالم فــي هــذه الأايم ليــس كمــا كان ف فال
العســكرية فــي ســورية وموقــف البلديــن مــن ضــرورة دحــر الفوضــى 
ــي للســلطة  ــن الروســي واالإيران ــي مســاندة الجانبي ــتمرار ف ــاب والأسس والأره

الوطنيــة الرســمية فــي ســورية .
ــي  ــي ف يران ــي �أصــل الوجــود االإستشــاري االإ ــز ف ــوم يتركّ ــكالم الي ــا ال نم اإ
لــى الواجهــة ال الحكومــة  ســورية وهــذا الــكالم فــي الحقيقــة لــم تدفــع بــه اإ
يرانيــة وال الحكومــة الســورية ولكــن الــذي  الروسســية وال الحكومــة االإ
آخــر محاوالتهــم العبثيــة فــي محاولــة  يثيــر هــذا الحديــث هــم الخصــوم فــي �
لــزرع الخــالف بيــن الــدول التــي قاتلــت الأرهــاب علــى االرض الســورية 
وانتصــرت عليــه ودحرتــه و�أفشــلت مخططــات الــدول االإمبرايليــة ودول 

ــة. ــا العدواني ــي ونواايه ــتكبار العالم الأسس
ومــن يشــاهد هــذه اللقاءات في موســكو وفي دمشــق بيــن المســؤولين الروس 
نــه يــرى بــكل وضــوح �أن الأمــور بيــن هــؤالء الكبــار  والســوريين واالإيرانييــن فاإ
نما تســير بوضعهــا الطبيعي علــى �أكمل وجــه وفي �أعلى مسســتوايت  المنتصريــن اإ
ــه مصلحــة  ــا في ــدول ولم ــر هــذه ال ــه خي ــا في ــيق المشــترك لم التفاهــم والتنسس

المنطقــة وشــعوبها .
ولــن ينخــدع �أحــداً بــ�أن االإسســتكبار العالمــي والصهونيــة العالميــة وعــرب الــردة 
ــم  ــران �أنه ي ــرر ابإ ــاق الض ــى الح ــذه الأايم عل ــي ه ــزون ف ــا يركّ ــة عندم والخيان
يــران �أنــه يصــب فــي صالــح  لحــاق الضــرر ابإ سســيقنعون �أحــداً بــ�أن نجاحهــم فــي اإ
لحــاق الضــرر  ــران �أو �أن اإ ي لحــاق الضــرر ابإ ــيا ســترضى ابإ ــيا �أو �أن روسس روسس
يران  لحاق الضــرر ابإ يــران يصــب فــي صالح ســورية �أو �أن ســورية ســترضى ابإ ابإ
يــران وروسســيا وســورية فــي  لأن العــدو فــي الحقيقــة واحــد للجميــع و�أن عــدو اإ
نمــا هــو العدو نفســه الــذي كان يضرب ابلأمــس كل هــذه الدول  هــذه الحــرب اإ
ــة  ــي الجبه ــدول ولكــن ف ــد ضــرب كل هــذه ال ــوم يري ــي ســورية فهاهــو الي ف
االإيرانيــة فمــن يصــدق �أن الغرب يريد لروسســيا النجــاح ومن يصــدق �أن الغرب 
يريــد الإيــران النجــاح �أو يريــد للحكومــة الســورية �أن تنجــح فــي حربهــا ضــد 

االإرهــاب .
نمــا يريــد ضــرب هــذه الــدول كلهــا ولكــن فــي ايــران هــذه  نفــس هــذا العــدو اإ
ــدول الثــالث  ــن هــذه ال ــم بي ــد القائ نفــراط هــذا العق ــك مــن �أجــل اإ المــرة وذل
فهــذا الِعقــد يكّمــل بعضــه بعضــاً �أي يريــد الغــرب ضــرب الجميــع ولكــن فــي 
جبهــة جديــدة هــي ايــران التــي هــي فــي الحقيقة جــزء �أساســي مــن هــذه الجبهة 

تســاق اتم مــع حلفائهــا بوجــه الغــرب ومخططاتــه . ومــن  الواحــدة التــي تقــف ابإ
لــى �أنــه ليســت المصالــح فقط هــي التي جمعت روسســيا وســوراي  المهــم التنبيــه اإ
و�أيــران بــل المبــادئ �أيضــاً فــي عالــم �أدار ظهــره للعهــود والمواثيــق وللشــرعية 

ــة . الدولي

ــي الأايم  ــران وســوراي ف ي ــدات االإســرائيلية ضــد اإ ــات التهدي س:  ماهــي خلفي
الأخيــرة ؟

اســرائيل دولــة قائمة علــى العدوان وال نسســتغرب منهــا اطالق هــذه التهديدات 
نما  بيــن الفينــة والأخــرى و�أنتــم تالحظــون �أن هذه الحــرب الدائــرة في ســوراي اإ
هــي حــرب خــارج حــدود مايســمى بدولــة اســرائيل وهــي ليســت طــرف فــي 
نمــا يبــد�أ ابالإرتفــاع عندمــا يصبح  هــذه الحــرب كمــا تدعــي اإال �أننــا نــرى صوتهــا اإ
ــي�ئ فيبــد�أون ابلعويــل  االإرهــاب فــي ســوراي فــي وضــع حــرج وفــي وضــع سس
ــي المحــدق وتبــد�أ صدورهــم تضيــق  والتهويــل والتطبيــل مــن الخطــر االإيران
حرجــاً مــن اي نصــر يحــرزه الجيــش الســوري علــى االإرهــاب وكذلــك تضيــق 
ــم  ــد عدوه ــار الأس ــس الســوري بش ــرزه الرئي ــاح يح ــن �أي نج ــم م صدوره

ــدود . الل
خفــاء مشــاعرها  وكذلــك نالحــظ �أن الدولــة العبريــة مهمــا حاولــت اإ
وتضامنهــا مــع االإرهابييــن ومهمــا حاولــت الظهــور ب�أنهــا خــارج خنــدق 
ال �أن لحــن القــول يفضحهــا و�أن مســاندتها المباشــرة للجماعــات  االإرهابييــن اإ
التمــدن  علــى  ابلحــرص  ادعاءاتهــا  كل  ينســف  المســلحة  االإرهابيــة 

والحضــارة والأمــن والســلم الدولييــن .
ــة عــاراً �أنهــا بــكل وضــوح تتمنــى �أن ينتصــر االإرهــاب فــي  ويكفــي هــذه الدول
ســورية و�أنهــا �أيضــاً وبــكل وضــوح تريــد للدولــة الســورية �أن تنكســر فــي هذه 
الحــرب �أمــام االإرهــاب وهــذا الموقــف للدولــة العبريــة �أكبر وســام شــرف على 

صــدر الحكومــة الســورية .
وعليــه فــاإن انئــب الدولــة العبريــة فــي حربهــا ضــد ســورية وايــران وضــد كل 
نمــا يتمثــل ابلمنظمــات  محــور المقاومــة ومحــور العــدل واالإنســانية فــي العالــم اإ
يران  االإرهابيــة التــي ينفــق عليهــا كل مــن هــو فــي الخنــدق المعــادي لســورية واإ

ــيا . وروسس
ــار  ــئة مــن انهي ــه انشس ــران خلفيت ــد لســورية واي والخالصــة بوضــوح اإن التهدي
االإرهــاب ووضعــه الحــرج ممــا �أدى ابلأصيــل للتصــدي لعملــه صراحــة عنــد 
ــن انتصــارات  ــع م ــي اســرائيل الخــوف والهل ــث يســود ف ــل حي ضعــف الوكي
الجيــش الســوري وحلفائــه التــي يحققها علــى المنظمــات االإرهابية التي تشــكل 
ر�أس الحربــة االإســرائيلية فــي المنطقــة فمــن الواضــح �أنــه مــاكان الإســرائيل �أن 
تبقــى لــوال وجــود هــذه التنظيمات التي �أشــغلت المنطقة عــن واجبها الأساســي 

فــي مكافحــة الصهيونيــة العالميــة وتحريــر فلســطين .

س: كيــف تــرى اوضــاع جنــوب ســوراي حاليــا ؟ ومــا هــي �أهميــة تحريــر درعــا 
؟ وماهــو برانمــج الجيــش الســوري للمناطــق المتبقية؟

ابلنسســبة للوضــع فــي جنــوب ســورية بعــد تحريــر هــذه المناطــق مــن رجــس 
االإرهــاب فــاإن �أول مايهمنــي فــي هــذا البــاب �أنــه قــد ســاد هــذه المنطقــة التــي 
تشــكل جــزءاً ال يتجــز�أ مــن ســورية ســادها شــعور ابلنصــر عنــد �أهالــي هــذه 
ــد تمكــن مــن دحــر االإرهــاب و�أن  ــي لبالدهــم ق ــة و�أن الجيــش الوطن المنطق
ــن �أايم  ــوا م ــم تخلص ــم و�أنه ــتعادوا حريته ــم �أسس ــي يشــعرون ب�أنه ــؤالء الأهال ه
الرعــب والخــوف والعيــش بظــل التنظيمــات االإرهابيــة المســلحة بعيــداً عــن 
مؤسســات الدولــة الوطنيــة وخدماتهــا و�أن هــذه العــودة لوطنهــم هــي الوضــع 
الطبيعــي الــذي يجــب �أن يكــون وهي الوضــع الطبيعي الــذي يجب �أن يســود .
وت�أتــي �أهميــة تحريــر درعــا فضــالً عــن قيمتهــا العســكرية مــن قيمتهــا المعنويــة 
لــى بدايــة الأحــداث فــي ســورية وشــرارتها  الواضحــة فــاإذا مــا رجعنــا ابلذاكــرة اإ
ننــا سســنجد �أنفسســنا �أمــام مؤشــر واضــح �أن الحــرب فــي ســورية فــي نهاايتهــا  فاإ
لــى نقطــة البدايــة وهــذا الأمــر يشــكّل بدايــة التتويــج  وذلــك بوصــول الجيــش اإ

الإنتصــار الشــعب الســوري والدولــة الســورية علــى االإرهــاب .  
ــاإن  ــر المنطقــة الجنوبيــة فــي ســورية ف ــبة لبرانمــج الجيــش بعــد تحري وابلنسس
ــداد �أرض  ــى �أمت ــه ضــد االإرهــاب عل ــتمر فــي عمليات الجيــش الســوري سيسس
آخــر شــبر مــن الأراضــي الســورية وهــذا هــو الأمــر الطبيعــي  ــى � ل الوطــن واإ
وهــذا هــو الواجــب المقــدس فاالإرهــاب مــرض والجيــش هــو العــالج وال �أحد 

ــال عــالج . يرضــى �أن يبقــى المــرض ب
نمــا هي حركة سســيادية وحق مشــروع  وحركــة القــوات المســلحة في ســورية اإ
الغبــار عليــه والنجــد خالفــاً بيــن سسياسســيين �أثنيــن فــي هــذا العالــم �أن تواجــد 
نما هــو حٌق مشــروع واضــح وصريح . الجيــش الوطنــي ضمــن كامــل �أراضيــه اإ

س: هــل يمكــن مواجهــة الجيــش الســوري مــع الصهاينــة فــي الجــوالن المحتــل 
وهــل لديكــم خطــط للــرد علــى االإعتــداءات االإســرائيلية ؟

الجيــش الســوري فــي الدسســتور هــو لحمايــة البــالد والدفــاع عنهــا بوجــه �أي 
عــدوان ولحفــظ �أمــن البــالد وليــس جديــداً علــى هــذا الجيــش المواجهــة مــع 
الدولــة العبريــة وفــي حــال قــام الجيــش االإســرائيلي بخــرق الهدنة التــي تمت في 

نهايــة حــرب 1973 فــاإن الــرد سســيكون حتميــاً ومــؤدايً لأغراضــه .
 كمــا �أن �أرض الجــوالن تشــكل جــزءاً ال يتجــز�أ مــن الأراضــي الســورية 
واليجــوز التنــازل عــن شــبر مــن هــذه الأرض والحكومــة الســورية والجيــش 
الســوري يعرفــان واجبهمــا جيــداً تجاه هــذه االرض ولسســنا بحاجــة للتذكير من 

برملاين سوري:حرب سوراي واالحتالل االسرائيلي ستقود املنطقة والعامل إىل اجلحيم
محمد فاطمي زاده
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�أحــد بهــذا الواجب ولسســنا بحاجــة لأن يذكران بهــذا الواجب بعض الهُمــزة اللُمزة 
بيــن الحيــن والآخــر بقولهــم : �أنكــم لم تطلقــوا طلقــة واحدة ابتجــاه �أســرائيل منذ 

�أربعيــن سســنة !!!
ويتناســى هــؤالء �أننــا امضينا هــذه المدة نتحصــن منهم ويتحصنون منّا ونسســتعد 
نمــا هــو �أمــر لــه حســاابته  نفجــار الأمــر بيننــا وبينهــم اإ لهــم ويسســتعّدون لنــا و�أن اإ
لــى طريــق الهاويــة عنــد  الدقيقــة والمعقــدة والتــي قــد تــؤدي ابلمنطقــة والعالــم اإ

انــدالع الحــرب .
ــدرة  ــب الق ــن الأســلحة بجان ــر م ــم الكثي ــا بوجهه ــاإن لدين ــك ف ــع كل ذل وم
ــات  ــن المقوم ــا م ــث لدين ــش الســوري حي ــا الجي ــي يمتلكه العســكرية الت
ــد المؤســس  ــم الراحــل القائ ــا العظي ــى ماحــدده لن ــوم عل ــي تق الأخــرى الت
ــك الحــق  ــك مااليملكــون نحــن نمل ــال : »نحــن نمل ــن ق ــظ الأســد حي حاف

الســاطع والشــعب الواســع« .
نهيارهــم دون حــرب فاتحيــن المجــال للحلول  ننــا فــي ســورية نعــّول علــى اإ لــذا فاإ

الســلمية �أن ت�أخــذ فرصتهــا كواجب رســالي اتريخي نلزم به �أنفسســنا حتى حين .
مــع شــعوران التام ابلرضى عن ســلوكنا السسياســي تجــاه �أراضينــا المغصوبة فعلى 
الأقــل اإن فاتنــا �أخــذ حقوقنا عنــوة وابلقوة العســكرية بظل هذه الظــروف فعلى 
الأقــل لــم نهــادن ولــم نســاوم ولــم نتنــازل ولــم نوقــع علــى صفقــة ُمِذلـّـة نبيــع بهــا 

كرامــة الأمــة وحقوقهــا .

و�أنتــم تعلمــون �أن الجيــش الســوري جيــش عقائــدي عميــق النفــس يســتند اإلى 
�أمــة موغلــة فــي القــدم بعكــس الدولــة العبريــة التــي تقــوم علــى شــعب متلصص 
ضائــع فــي �أزقــة التاريــخ ويريــد اليــوم ابللصوصيــة والمــال واالإجــرام وابالإســتناد 
لالإسســتكبار العالمــي �أن يبنــي كيــااًن غير شــرعي على حســاب الشــعوب الأصلية 

الضاربــة الجــذور فــي �أرضهــا وفــي عمــق التاريــخ .

ــ�ي فــي ســورية ومــا هــي  س : مــا هــو ر�أيكــم حــول نشــاطات التحالــف الغرب
ــم داعــش  ــى تنظي ــة عل نتصــار محــور المقاوم ــد اإ ــه بع ــن مؤامرات ــم ع تكهناتك

االإرهابــ�ي ؟
كان ســلوك هــذا التحالــف عبــر مراحــل الأزمــة الســورية ســلوكاً عدائيــاً بــكل 
وضــوح ضــد الحكومــة الســورية وضــد الشــعب الســوري وقــد ســارت هــذه 
ــا هــو ضــرب  ــداً �أن حاصله ــي يعلمــون جي ــق الت ــي الطري ــدول عــن عمــد ف ال
الوحــدة الوطنيــة للشــعب الســوري وتدميــر منجزاتــه التــي حققهــا بعرقــه عبــر 

سســنين طويلــة .
ولكــن هــذه الــدول المعاديــة وبعــد �أن ت�أكــدت مــن خيبــة �أملهــا التــي لحقــت بهــا 
فــي ســورية وبعــد الفشــل الذريــع الــذي منيــت بــه �أعتقــد �أنهــا وبحســب ر�أيــ�ي 
ــات  ــح العالق ــادة فت ع تجــاه ســورية مــن �أجــل اإ ــرادى وجماعــات ابإ ستســير ف
ــت  ــي كان ــة الت ــة الطبيعي ــية الدولي ــاة السسياسس ــا وعــودة الحي ــية معه الدبلوماسس

قائمــة بيــن ســورية وبيــن كثيــر مــن الــدول التــي قامــت مــن جانبهــا بقطــع تلــك 
العالقــات . وهــذا هــو منطــق التاريــخ الــذي ســاد فــي كل النزاعــات فالــكل في 

النهايــة ســيتكلم مــع المنتصــر ويصحــح العالقــة معــه .
وســورية اليــوم دولــة محوريــة فيهــا ومنهــا تجــددت الآمــال بقــوة فــي 
ن هــذا  عــادة بنــاء قواعــد النظــام الدولــي القائــم علــى تعــدد الأقطــاب بــل اإ اإ
ماحصــل الآن … وكل ذلــك تحقــق بفضــل تضافــر جهــود ســوريّة وحلفائهــا 
يرانييــن ووحدتهــم فــي الموقــف ضــد االإرهــاب وضــد القطبيــة  الــروس واالإ
ــتفراد بشــعوب  ــم واالإسس ــتفراد ابلعال ــد االإسس ــي تري ــدة الت ــة الواح الأمريكي
يرانــي  المنطقــة ولكــن بفضــل الصمــود الروســي وبفضــل الصمــود االإ
ــم  ــد ت ــة فق ــل الدولي ــي المحاف ــدان وف ــي �أرض المي ــدة ف ــا الموح ومواقفهم
ــى  ــدة .  وعل ــة الواح ــذه القطبي ــن ه ــرد وم ــذا التف ــن ه ــم م ــص العال تخلي
�أبــواب ســورية تــم تمزيــق خارطــة الشــرق الأوســط الأمريكيــة ممــا حقــق 
ــرات  ــب خي ــي ونه ــتكبار العالم ــوى الأسس ــة والتســلط لق ــن الهيمن ــد ع البع

الشــعوب وثرواتهــا .
ــم  ــر الفاضــح والمكشــوف ولكنه آم ــي الت� ــن يقصــروا ف ــم ول ــم ل ــد �أنه ــذا �أعتق ل
سســي�أتون الإرضــاء ســورية وحلفائهــا وكلنــا يعلــم �أن ســورية لــم تخطئ بحــق �أي 
دولــة مجــاورة ولــم تعتــدي علــى �أحــد وســجلت علــى المسســتوى الدولــي اعلــى 

ــي والشــرعّية الدوليــة. درجــات االإلتــزام بقواعــد النظــام الدول

�أعلنــت مصــادر فــي البيــت الأبيــض �أن الرئيــس الأمريكــي دوانلــد ترامــب 
يســعی لتشــكيل نســخة عربيــة مــن حلــف شــمال الأطلســي �أو مــا يعــرف 
ــذي  ــة وال ــدول العربي ــض ال ــاركة بع ــران بمش ي ــد اإ ــ�ي« ض ــو العرب بـ«النات
ــات  ــع التحالف ــه جمي ــي ب ــذی من ــر انجــح فــي ظــل الفشــل ال ــه غي ــدو ب�أن يب

ــة. ــي المنطق ــة ســعودية ف العســكرية بمشــاركة امريكي
مـع  فـي حـواره  الحسسـني«  اليمنـي »طالـب  والصحفـي  الكاتـب  وشـدد 
نبـاء علـی �أن »واشسـنطن تكشـف مزيد مـن تخبطها  مراسـلة وكالـة مهـر للأ
فـي الشـرق الأوسـط ابعـالن البـدء بتشـكيل انتـو عربـ�ي �أمريكـي ضـد 
ايـران ، يشسـبه هـذا االمـر التحالـف » العربـ�ي » ضـد اليمـن عمليـا هـذه 
لـى الجاهزيـة الفعليـة ،  الـدول التـي سـتنضوي فـي هـذا الناتـو ، تفتقـر اإ
حتـى لـو كانـت معسـكراتها مملـوءة ابلجنـود ، فالخـواء �أكبـر مـن البنيـة 
العسـكرية ، ابسسـتثناء امـر واحـد فقـط هـو �أن تسـمح هـذه الـدول لكيـان 
العـدو االسـرائيلي �أن يتحـرك مـن �أراضيهـا ، لكـن السـؤال الـذي يطـرح 
هـل تجـرؤ اسـرائيل ان تفعـل ذلـك ؟ بحسـاابت بسسـيطة هـذا الناتـو هـو 
موجـود ومعلـن فالتحالـف بيـن هذه الـدول » العربيـة » قائم وشـاهدانه في 
�أكثـر مـن ملـف سسياسـي وعسـكري ومـن بيـن ذلـك التحالف الـذي تقوده 

السـعودية للعـدوان علـى اليمـن منـذ ثـالث سسـنوات ونصـف .
واتبــع ب�أنــه »تــدرك هــذه الــدول نفســها �أنهــا تقــاد مــن قبــل واشســنطن ابلمقــود 
وتــدرك فــي المقابــل عــدم جاهزيتهــا العمليــة لخــوض حــرب اقليميــة ال تضمــن 
لــى ذلــك �أنهــا وحــدة غيــر متكاملــة وال  واحــد فــي الميــة مــن نتائجهــا ، و�أضــف اإ
متجانســة وغيــر كفــؤة ، وعلينــا �أن نتذكــر تحالفات ســابقة لــم تنجــح ؛ التحالفات 
التــي خرجــت مهزومــة عســكراي فــي ســوراي والعــراق واليمــن وسسياسســيا فــي 
لبنــان ، مــن المضحــك ان تعلــن عــن تحالــف جديــد ، زد علــى ذلــك فشــل مــا 
يســمى التحالــف االســالمي الــذي تقــوده الســعودية وخصوصــا مــع التغيــرات 
ــه الســعودية  ــل تتواجــد في ــر عــن �أي تكت ــاد دول ذات وزن كبي ــة وابتع الحالي
، واتحــدث هنــا ثــالث دول كبــرى كماليــزاي وتركيــا وابكسســتان ، هــذه الــدول 
ــن  ــا الآن ، وم ــف تمام ــر مختل ــا ، واالم ــي كل تحالفاته حشــرتها الســعودية ف
ــوة  ــزان الق ــات العســكرية هــو الفشــل ، بمي ــتقبل هــذه التحالف ــاإن مسس ــا ف هن
والحضــور الفاعــل فــي المنطقــة وحتــى االإقتصــاد الــذي ر�أس القــوة التــي تعتمــد 
عليــه الســعودية حتــى في بنــاء تحالفاتهــا ، ثــم اإن الدولة التــي يــراد مواجهتها هي 
ايــران ، هــذه الأخيــرة تبــدو االن قــوة فــوق اقليميــة ولديهــا قــدرات عســكرية 

وحضــور وتحالفــات اســتراتيجية ، فضــال عــن االرادة الشــعبية« .
ــة  ــه عالق ــف ل ــذا التحال ــن ه ــالن ع ــن الواضــح ان االع ــه » م وصــرح ب�أن
ابالســتراتيجية التحريضيــة االمريكيــة ضــد ايــران وتدعيــم العقــوابت 
المرتقبــة وتضخيــم محاولــة عــزل ايــران واضعافهــا اقتصــاداي ومحاولــة 
تدشــين اضطــراابت مــن الداخــل وهــذه هــي االســتراتيجية االمريكيــة 
الحاليــة والتــي تحتــاج ان نجحــت سســنوات ، ومــع ذلــك اليبــدو انهــا 
ســتنجح فايــران اختبــرت هــذه العقــوابت والتعايــش معهــا وشــعبها اختبــر 
ذلــك ايضــا واختبــر عــدوان ثمــان سســنوات ولديــه اسســتعداد نفســي 
ومعنــوي لكســر الحصــار وكســر محاولــة الخنــق ، اكبــر مــن ذلــك �أن 
ايــران نجحــت فــي المنطقــة رغــم ان طابــور شســيطنة ايــران طويــل ويعمــل 
ــران هــذه  ــيا وعســكراي ، فاي ــا وفكــراي وسسياسس ــود اعالمي ــالث عق ــذ ث من

الموجــودة الأن هــي نتــاج مقاومــة علــى كل المسســتوايت«.
ــا  ــدول لديه ــج الفارســي ك ــى دول الخلي ل ــب ينظــر اإ ــ�أن » ترام و�أضــاف ب
ومــال وتسســتطيع ان تغطــي جنونــه فــي المنطقــة وهــذا مــا يحصــل حاليــا ، 
ــات  ــاء عالق ــدول لبن ــع هــذه ال ــى ثــالث مســارات دف ــته قائمــة عل فسسياسس
ــى التصعيــد ضــد  ل ــدول اإ ــع هــذه ال ــان العــدو االســرائيلي ، دف ــة مــع كي قوي

ــل  ــران ، فــرض امــوال طائلــة تســلم للــوالايت المتحــدة االمريكيــة مقاب اي
ــى  ــد �أوصــل الســعودية ال ــك فق ــى ذل ــاء عل ــة ، وبن ــا الحماي ــق عليه ــا يطل م
ــنواي ومشــاكل عويصــة مــع جيرانهــا وسســتصل  وضــع اقتصــادي يتــردى سس
ذا كانــت امريــكا  لــى عزلــة اتمــة اذا اسســتمرت تحــت المقــود االمريكــي . اإ اإ
تعــول علــى القــوة الجويــة والبحريــة لهــذه الــدول فعليهــا ان تراجــع الفشــل 
�أوال االســرائيلي فــي العــدوان علــى لبنــان فــي 2006 واالعتــداءات 
ــى  ــة عل ــة الحالي ــرب العدواني ــي الح ــا ف ــزة  واثني ــاع غ ــى قط ــررة عل المتك
لــى كابــوس وانعكاســاتها ال تــزال فــي  اليمــن ، هــذه الحــرب تحولــت اإ
ــ�ي عواصــم  ــنوات ونصــف الــرايض وابــو ظب تصاعــد ، فبعــد ثــالث سس
آمنــة ويبــدو �أن ثمــة تركيــز علــى ضــرب اقتصــاد هــذه الــدول  ليســت �
مــن خــالل التركيــز علــى اسســتهداف ارامكــو عصــب االقتصــاد الســعودي 
ــاب  ــارات لب ــتخدام الســعودية واالم ــاف اسس ــى ايق ــدرة عل ــى الق ل وصــوال اإ
المنــدب ، وهــذا بحــد ذاتــه ورقــة كبيــرة وكبيــرة جــدا . فــاذا التعويــل علــى 
القــوة الجويــة والبحريــة غيــر مجــد  واذا كانــت دول الخليــج الفارســي هــي 
ــذه  ــا له ــرا فضيع ــع ام ــا ان نتوق ــران فعلين ــع اي ــة م ــة مقبل ــة مواجه ســاحة اي

ــران ســوى البحــر« . ــا عــن اي ــي ال يفصله ــدول الت ال

ایران قوة فوق إقليمية والتحالفات األمریكية العربية ضدها ستمنی ابلفشل
 فاطمة صالحي

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ
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لــى تحالــف الشــرق  نبــاء اإ �أشــار »رضــوان الذيــب« الكاتــب و المحلــل اللبنانــي فــي حــوار خــاص مــع وكالــة مهــر للأ
الأوســط االســتراتيجي الــذي مــن المقــرر �أن تقــوده الــوالايت المتحــدة فــي المنطقــة بمشــاركة الأردن والمملكــة 
ــركا  ــن �أمي ــا يســمونه بي ــف االســتراتيجي كم ــال ، ان التحال ــن، وق ــارات والبحري م ــة الســعودية ومصــر واالإ العربي
يــران رغــم �أن الموقــف المصــري  عــالن ضــد اإ مــارات والبحريــن ومصــر موجــود وليــس بحاجــة لالإ والســعودية واالإ

يــران كمــا �أن الموقــف الكويتــي يتمايــز �أيضــا بشــكل الفــت. ليــس بمسســتوى الحقــد الســعودي البحرينــي ضــد اإ
ــي وهــو موجــود وهــذا المحــور �أساســه  ــف ســعودي �أميرك ــف �أساســه تحال ــي ، ابن«التحال ــل اللبنان ــر المحل وذك
واشســنطن وهدفهــا نهــب كل الأمــوال الســعودية ودول الخليــج الفارســي وترامــب يريــد التمويــل ، و�أهــم الجســور 
ــك  ــن ســلمان علــى ذل ــار دوالر مــن المــال الســعودي ووافــق محمــد ب ــغ قيمتهــا 400 ملي ــا التــي تبل فــي كاليفورني
وابلتالــي هــذا الحلــف موجــود والمنــاورات العســكرية شــكلية لأن قــرار الجيــش الســعودي ودول الخليــج 
الفارســي بيــد واشســنطن والســعودية ليــس عندهــا قــرار مسســتقل وهــي تتبــع واشســنطن بشــكل �أعمــى حتــى 

ــا«. ــت عنه ــح شــعبها تخل ــح الســعودية ومصال المصال
لــى ان الهــدف الأميركــي مــن المنــاورات اسســتمرار النهــب وهــذا التحالــف العربــ�ي بقيــادة  ولفــت رضــوان الذيــب ، اإ
واشســنطن يعيــش الهزيمــة فــي اليمــن علــى �أيــدي المجاهديــن اليمنييــن وقــد اسســتخدم هــذا التحالــف كل مــا يملــك 
ــران  ــم وكل ســاعة قصــف ابلطي ــن الأميركييــن ومــن دول العال ــنطن حتــى اســتئجار الطياري مــن �أســلحة مــن واشس
آالف دوالر تدفعهــا الســعودية وابلتالــي هــذا الحلــف عاجــز عــن كل شــئ ومصــدر وجــوده الــوالايت  ثمنهــا 5000 �

المتحــدة وتلعــب ابلأمــراء كيفمــا تريــد.

ــنطن  ــران لكــن واشس ي ــتهداف اإ ــذه التحــركات اسس ــه » الشــك �أن هــدف كل ه ــي ، ب�أن ــب اللبنان ــد الكات و�أك
ــع  ــن تدف ــا ل ــنطن انه ــدرك واشس ــة ت ميركي ــوابت الأ ــا والعق ــرة له ــة خاس ــران سسياس ي ــد اإ ــب ض ــدرك �أن اللع ت
اليمنــي  النــووي ودعــم فلســطين والشــعب  الملــف  فــي  ثوابتــه  التراجــع عــن  يرانــي علــى  االإ الجانــب 
ــى قطــب عالمــي وتنتصــر  ل ــت اإ ــران تحول ي ــا : ان اإ ــي والعراقــي« ، متابًع والشــعب الســوري والشــعب اللبنان
نجــازات فــي ظــل الحصــار منــذ اليــوم الأول لنجــاح الثــورة  فــي كل الســاحات ولهــا حلفائهــا وحققــت كل االإ
ــة  عالمي ــتخدم الحــرب االإ ــاليب وفشــلت واالن ستسس ــتخدمت كل الأس ــنطن اسس ــة فواشس يراني ســالمية االإ االإ
ــع  ــة م ــاد السسياســة الناعم ــا ســتتحول اعتم ــران وسستفشــل وبعده ي ــة وتشــويه صــورة اإ والأوضــاع االقتصادي

ــة. ــادة االيراني ــه القي ــر تدرك م ــذا الأ ــتيعابها وه ــران الس ي اإ
وشــدد الذيــب علــى ان كل الهــدف الأميركــي هــو المــال الســعودي وكل هــذه المنــاورات هدفهــا التســويق لصفقــة 
ــرن  ــة الق ســقاط صفق ــى اإ ــادرون عل ــا ق ــران وحلفائه ي ــدرك �أن اإ ــنطن ت ــة الفلســطينية وواشس ــة القضي ــرن لتصفي الق
ــرن  ــة الق ــه صفق ــعوداًي هدف ــه س ــا وتغطيت ــري �أميركًي ــا يج ــتكبر وكل م ــة سس ــيزداد والمواجه ــك الصــراع س ولذل
ــا لكــن القــرار  ــ�أن صفقــة القــرن ممنــوع مواجهته ــة ب ــوة �أميركي ــاورات رســالة ق ــة الفلســطينية والمن ــة القضي وتصفي

ــن تمــر. ــة ل ــي �أن هــذه الصفق يران االإ
ــي  ــزم ف ــال والضغــوط انه ــران والم ــي والســعودي ابلطي ــل الأميرك ــل السسياســي ابن كل التهوي ــر المحل ــًا اعتب ختام
ــة قضيتهــم  َّــروا كل المعــادالت لأنهــم يملكــون عدال ــه فــي الميــدان غي ــان وســوراي واليمــن والعــراق ورجــال الل لبن
ــة مــن  يمــان ، فحفن ــينتصر االإ ــة سس ــروح القتالي يمــان وال ــن االإ ــة وبي ــة المادي واالنتصــار بينمــاء الأعــداء يملكــون الآل
المقاتليــن فــي اليمــن ولبنــان والعــراق وســوراي هزمــوا كل اســاطيلهم وطائراتهــم ، وهــذا مــا تدركــه �أميــركا التــي 

ــار. ــى االنهي ل ــك الســعودية اإ ــع ثمــن الأســلحة ولذل ــثجبر الســعودية علــى دف سس

ي لمهر
محلل لبنا�ن

هدف واشنطن من تشكيل »الناتو العريب« هنب كل األموال السعودیة ودول اخلليج الفارسي
سمية خمار ابقي

قبـل بضعـة �أايم ، رد رئيـس الـوالايت المتحـدة دوانلـد ترامـب ، الـذي 
يطاليا  ، على سـؤال  تحـدث فـي مؤتمر صحفي مشـترك مـع رئيـس وزراء اإ
صحفـي حـول الطريقـة التـي يمكـن �أن تبـادر بهـا الـوالايت المتحـدة مـن 
ذا كان  يـران ، قائـاًل :  »ال �أعـرف مـا اإ �أجـل خفـض تصعيـد التوتـر مـع اإ
نـه  يرانيـون مسسـتعدين الإجـراء مفاوضـات �أم ال»، وقـال اإ المسـؤولون االإ
يرانييـن بـدون شـروط مسسـبقة لبحـث  مسسـتعد لالجتمـاع مـع الزعمـاء االإ
سسـبل تحسـين العالقـات بعـد انسـحاب الـوالايت المتحـدة مـن االتفـاق 

ذا كانـوا يريـدون اللقـاء فسـوف نلتقـی‹. النـووي مـع ايـران، وقـال ›اإ
ذا كان مسســتعدا  وعندمــا سســئل فــي مؤتمــر صحفــي ابلبيــت الأبيــض عمــا اإ
يرانــي حســن روحانــي قــال ترامــب ›ســ�ألتقي مــع  لالجتمــاع مــع الرئيــس االإ
ــون  ــي يك ــاالت الت ــي الح ــة ف ــات‹ خاص ــن ابالجتماع �أي شــخص. �أان مؤم

فيهــا خطــر الحــرب قائمــا.
ــب  ــات ترام ــارز تصريح ــي الب ــال الســيناتور االميرك ــذا الخــط ق ــى ه وعل
ــرار  ــى غ ــون عل ــراء يك ــذا االج ــا ان ه ــرى مضيف ــارة اخ ــخة ض ــا نس ابنه
مــا جــرى مــع كــوراي الشــمالية؛ اي مــن دون وجــود شــروط مسســبقه 
وجهوزيــة. مــا كانــت النتيجــة؟ ، وفــي المقابــل اشــاد كل مــن رئيــس لجنــة 
العالقــات الخارجيــة بمجلــس الشســيوخ االميركــي بــوب كروكــر والســيناتور 

ــي. ــس االميرك ــف الرئي ــتاين بموق ــن فاننسس ــرم داي ــي المخض الديمقراط
ومـن جهـة اخـرى ااثرت التصريحـات االخيـرة لترامـب حـول اسسـتعداده 
للتفـاوض ردود فعـل لـدى المسـوولين االيرانييـن حيـث اكـد مستشـار 
يرانـي حميـد ابوطالبـ�ي : ان مـن يؤمنـون ابلحـوار وسسـيلة لحـل  الرئيـس االإ
الخالفـات فـی المجتمعـات المتحضـرة، ينبغـی عليهـم ان يلتزمـوا ابداتهـا 
ايضـا. هـذا واكـد عضو لجنـة االمـن القومـي والسسياسـة الخارجيـة بمجلس 
الشـورى االسـالمي )البرلمان االيراني( عالء الدين بروجردي �أن الشـعب 
االيرانـي ال يثـق ابلـوالايت المتحـدة االميركيـة خاصـة بعد  انسـحابها رسـميا 

يـران والـذي يعـد مخالفـا للقوانيـن الدوليـة. مـن االتفـاق النـووي مـع اإ
ــت الأبيــض ، �أجــرت  ــن البي ــذه التصريحــات المتناقضــة م ــق به ــا يتعل فيم

ــوابت  ــع  المنســق الرئيســي لسسياســة العق ــاء ، حــواًرا م نب ــر للأ ــة مه وكال
دارة �أوابمــا وعضــو الفريــق الــذي تفــاوض علــى االتفــاق النــووي  فــي اإ

ــي: ــتاذ كالتال ــع الأسس ــاء الحــوار م ــد ج ــو« وق »ريتشــارد نفي

ــع  ــاوض م ــتعد للتف ــه مسس ن ــب اإ ــد ترام ــي دوانل ــس الأمريك ــال الرئي س: ق
ــي الأسســباب  ــبقة. مــا ه ــروط مسس ــي دون �أي ش ــس حســن روحان الرئي

الكامنــة وراء هــذا القــرار؟
ــق  ــذا مجــرد تعلي ــي �أن ه ــدو ل ــن يب ــًيا ، ولك ــراًرا �أساسس ــذا ق ــر ه ال �أعتب
مــن ترامــب وان وزيــرة الخارجيــة )مايــك بمبيــو( �أعلــن صراحــة فــي 
الكونغــرس الأسســبوع الماضــي �أن تصريحــات الرئيــس )ترامــب( ال تمثــل 
السسياســة الأميركيــة ، حقيقــة �أنــه لسســتم �أنتــم وحدكــم مــن يعانــي مــن هــذا 

ــة. ــس الحال ــون �أنفســهم يعيشــون نف ــى الأمريكي ــل حت ــام ب به االإ
ــه  ــد �أن ــف ، �أعتق ــذا مواق ــن هك ــن ع ــب يعل ــل ترام ــذي يجع ــا ال ــن م لك
ثبــات �أنــه يعــارض الملفــات التــي لــم يكــن مســؤواًل  يحــاول بوضــوح اإ
ــووي )خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة( ــاق الن ــة االتف ــل قضي ــا ، مث عنه

ــده. ــي عه ــَرْم ف ــم تُب ــي ل ــات الت واالتفاقي
ــاإن  ــا ، ف ــاق م ــول اتف ذا كان يجــري مفاوضــات ح ــه اإ ــب، �أن ــرى ترام وي
االتفــاق سســيكون الأفضــل علــى االإطــالق، و�أي قــرار يتخــذه ، هــو 

الصحيــح.
ذا تمكــن مــن الجلــوس للتفــاوض مــع حســن  وابلتالــي ، يعتقــد ترامــب �أنــه اإ
روحانــي ، فسســيكون قــادًرا علــى حــل جميــع المشــاكل واالختالفــات 
يــران. والــذي �أعلــن عنــه ترامــب مــراًرا  العالقــة بيــن الــوالايت المتحــدة واإ

ــة. ــه االنتخابي ــذ انطــالق حملت من

ــاوض دون شــروط  ــتعداد للتف ــول االسس ــب ح ــات ترام ــد تصريح س: بع
يرانييــن ، وضــع وزيــر الخارجيــة مايــك بيمــو ،  مسســبقة مــع المســؤولين االإ
ــ�ي ســي« ، بعــض الشــروط  خــالل لقائــه مــع �أحــد برامــج تلفزيــون »ان ب
المسســبقة للتفــاوض ، لمــاذا هــذه المواقــف المتناقضــة فــي دائــرة صنــع 

ــنطن؟ ــرار بواشس الق
بشــكل عــام ، لــدى جهــاز السسياســة الخارجيــة الإدارة ترامــب ، فجــوات 
ــة  ــع قضــااي السسياس ــول جمي ــه ح ــف مكوانت ــن مختل ــة بي ــات عميق وخالف
الخارجيــة تقريبــًا ، ومــن الواضــح �أن بمبيــو يحــاول بشــدة فــرض المزيــد 

ــة. يراني ــة االإ ــى السسياســة الخارجي ــيطرة عل ــود والسس مــن القي

ذا كان ترامــب يلتــزم ابلفعــل بمــا يصــرح ويعلــن عنــه ، لمــاذا اليتفــق  س: اإ
معــه مســؤولون ك«جــون بولتــون« مستشــار الأمــن القومــي الأميركــي �أو 
مايــك بومبــو فــي وجهــات نظرهــم بشــ�أن المحــاداثت ؟  هــل مــن المتوقــع 

دارتــه ؟  �أن يقــوم ترامــب بطردهــم مــن اإ
نــه  ربمــا ، ولكــن علينــا �أن ن�أخــذ فــي االعتبــار �أن ترامــب نفســه قــال �أيًضــا اإ

يــران. مسســتعد لخــوض حــرب ضــد اإ
آرائــه ووجهــات نظــره حــول ملفــات كثيــرة تبــدو للوهلــة الأولــى  �أعتقــد �أن �
ــة  ــس اللحظ ــي نف ــر ف ــا تتغي ــا ، لكنه ــا وينفذه ــيقوم به ــا سس ــرعان م ــه س �أن

ــور. ــى الف وعل
ــه لــن يطــرد بولتــون �أو بومبيــو مــن �أجــل هــذا الشــيء ، علــى  ــ�ي ، �أن بر�أي
الرغــم مــن �أنــه قــد يطردهــم فــي المسســتقبل علــى مــر�أى ومســمع مــن 
النــاس بســبب عــدم التزامهــم بتصريحاتــه ووجهــات نظــره حــول القــرارات 

ــا. ــي يتخذه الت

نفيو: ال ینبغي أن تؤخذ على حممل اجلد رغبة »ترامب« للتفاوض مع »روحاين«
جواد حيران نيا

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCY العدد: 2 | ایلول 2018 | ص 17 

تقــــــــــــــــــریـــــــــــــــــــــر

»أم املعارك« يف ادلب السوریة وصراع مرعب قریبًا

تــدل التصريحــات الأخيــرة التــي �أظهرهــا بعــض المســؤولين الــروس حــول 
ــدة  ــتجدات الجدي ــس بشــكل واضــح المسس ــوراي تعك ــوب س ــمال وجن ش

التــي ستشــهدها جبهــة الحــرب فــي ســوراي.
ــبوع  ــة الأسس ــة الروســي، ســيرغي الفــروف، نهاي ــر الخارجي ــح وزي فتصري
الماضــي حــول ضــرورة  القضــاء علــى االإرهابييــن الذيــن مــا زالــوا فــي 
ــن  ــع حــل مســ�ألة عــودة الالجئي ــى وجــه الخصــوص ابلتزامــن م ــب عل دل اإ
لــى ســوراي، يعكــس خطــط العمــل المقبلــة للجيــش الســوري نحــو  اإ

الشــمال.
ــة الأركان  ــي هيئ ــة ف ــات العام دارة العملي ــس اإ ــن رئي ــة  �أعل ــة اثني ومــن جه
العامــة للجيــش الروســي، الفريــق �أول ســيرغي رودســكوي �أن »�أكثــر 
ــى االستســالم،  ــروا عل ــ�ي �أجب ــن »داعــش« االإرهاب ــن 160 عنصــرا م م
ــا  ــويداء ودرع ــي الس ــرة« ف ــش« و«النص ــود »داع ــاء وج نه ــن  اإ ــًا ع معلن
ــم  ــدة والأردن ل ــوالايت المتح ــًا �أن ال ــوراي، موضح ــوب س ــرة جن والقنيط
تقومــا بــ�أي خطــوات السســتقرار الوضــع بموجــب التزاماتهمــا كدولتيــن 
ــتطاع الجيــش الســوري  ضامنتيــن لمنطقــة وقــف التصعيــد الجنوبيــة، اسس
بدعــم مــن القــوات الروسســية تحريــر المنطقــة مبينــًا �أن المناطــق المتاخمــة 
لمنطقــة التنــف التــي تسســيطر عليهــا القــوات الأمريكيــة، تشــهد ازدايد عــدد 
عناصــر »داعــش«، الذيــن يحاولــون االنطــالق منهــا لشــن الهجمــات علــى 

ــزور«. ــر ال ــر ودي ــى تدم ــي الســويداء ودمشــق، وعل ريف
�أمــا وزارة الدفــاع الروسســية فقــد �أعلنــت �أن مســلحين مــن »هيئــة تحريــر 
الشــام« )النصــرة( وتنظيمــات �أخــرى يحشــدون قواتهــم فــي شــمال 
محافظتــي حمــاة والالذقيــة وفــي جنــوب غــرب مدينــة حلــب ويقصفــون 

ــز ســكنية. ــاك مراك ــن هن م
الصحفـي العربـ�ي »عبـد البـاري عطـوان« �أشـار فـي تحليـل سسياسـي لـه 
لـى مسسـتقبل المعـارك فـي سـوراي مـا بعـد درعـا مبينـًا �أن ر�أي مسـؤولين  اإ
روس تعكـس الأحـداث السسياسسـية العسـكرية فـي سـوراي خالل الأسـابيع 
القـادة  �أحـد  سـكوي،  رود  سـيرغي  للجنـرال  الأول  التصريـح  المقبلـة، 
الباِرزيـن فـي هيئـة �أركان الجيش الروسـي، وقـال فيه �أن القوات السـورية 
دمـرت كليـا قـوات جماعـة »داعـش« و«هيئـة تحريـر الشـام« فـي جنوب 
البـالد وحـررت 3332 كيلومتـرًا مربعـًا، وسسـيطرت علـى 146 بلـدة، 
وابتـت تسسـيطر ابلكامـل علـى ثـالث محافظـات وهـي درعـا والسـويداء 
والقنيطـرة وكل الحـدود مع الأردن ومعابرها، والآخر  لسـيرغي الفروف، 
وزيـر الخارجيـة الروسـي، الـذي حـدد الوجهـة المقبلـة للجيشـين الروسـي 
والسـوري عندمـا قـال اليـوم �أيضـا �أنـه يجـب تطهيـر المناطـق المتبقيـة فـي 

دلـب فـي الشـمال الغربـ�ي مـن الجماعـات االإرهابيـة. مدينـة اإ
كمــا اعتبــر عطــوان �أن الرئيــس الســوري بشــار الأســد كان �أكثــر وضوحــا 
عندمــا صــرح �أخيــرًا فــي لقــاء مــع وفــد روســي �أن: »هدفنــا الآن هــو 

ــال. ــى �أي ح ــد عل ــدف الوحي ــا ليســت اله ــم �أنه ــب، رغ دل اإ
�أن تركيــا تواجــه م�أزقــًا  �أورد المحلــل السسياســي عطــوان  مــن جهــة 
مــا �أن تتصــدى لأي هجــوم ســوري  دلــب، فاإ خطيــرًا جــدًا �أيضــًا فــي اإ
ــيطرة عليهــا، وفــي هــذه الحالــة قــد تخســر حليفهــا  ــتعادة السس روســي السس
الروســي، وهــذا مســتبعد، �أو فتــح حدودهــا �أمــام ثالثــة مالييــن مــن 
ــبة كبيــرة منهــم مــن  مواطنــي المحافظــة الذيــن يريــدون الهــروب، لأن نسس
لــى المحافظــة فــي الحافــالت الخضــراء  عائــالت المســلحين الذيــن جــاءوا اإ
ــي حلــب وحمــص  ــال الســابقة ف ــدام، مــن مناطــق القت ــى الأق �أو ســيرًا عل

والغوطــة الشــرقية وديــر الــزور.
تضــم محافظــة �أدلــب الســورية اليــوم فصائــاًل مختلفــة مــن المســلحين 
الذيــن جــاؤوا مــن مختلــف �أنحــاء ســوراي ابلباصــات الخضــراء، فشــهدت 
محافظــة ادلــب الســورية الحدوديــة قــدوم العديــد مــن الفصائــل ابالإضافــة 
للمجموعــات االإرهابيــة التــي تشــكلت فــي المدينــة مــن �أول الحــرب 
ــتباكات  ــرة االش ــع وتي ــة رف ــذه المنطق ــي ه ــع المســلحين ف الســورية، تجم

ــة. ــارة التركي ــن الج ــة م ــوى المدعوم ــل الأق ــح الفصي ــم لصال ــا بينه فيم
دلــب كال مــن »هيئــة تحريــر الشــام« المعروفــة بـ«جبهــة  يتجمــع اليــوم فــي اإ
دلــب بعــد �أن �أقصــت شــركاءها  النصــرة« وهــي القــوة الأكثــر نفــوذًا فــي اإ

مــن الفصائــل المعارضــة فــي فــي تمــوز 2017.
وهنــاك فصيــل »حــزب التركسســتاني االســالمي« وهــي جماعــة مــن 
المواليــن القدمــاء لتنظيــم القاعــدة، نشــ�أ فــي مقاطعــة شــينجيانغ شــمال 
غــرب الصيــن ولكــن لهــا وجــود فــي ســوراي، لــدى هــذه المجموعــة 
عالمهــا الخاصــة مثــل قنــاة خاصــة علــى تلغــرام تبــث عبرهــا  وســائل اإ
المنشــورات العاديــة و�أشــرطة الفيديــو التــي تــروج لأنشــطتها فــي ســوراي.
كمـا هنـاك فصيـل »جيـش الباديـة والمالحـم« وهمـا فصيـالن جهـاداين 

صغيـران، وفـي 11 يناير/ كانـون الثاني 2018، �أصـدر »جيش المالحم« 
لـى جانـب جيـش البادية. دلـب اإ نـه يقاتـل فـي جنـوب اإ بيـاان قـال فيـه اإ

ــيطرة علــى بعــض القــرى بيــن حمــاه  ــ�ي سس كمــا لتنظيــم »داعــش« االإرهاب
دلــب انتزعتهــا مــن قبضــة »هيئــة تحريــر الشــام«، كمــا يوجــد فــي  واإ
ــن  ــور الدي ــة ن ــة �أحــرار الشــام، وحرك ــل حرك ــل �أخــرى مث ــب فصائ �أدل
زنكــي، جيــش الأحــرار، فيلــق الشــام، وجيــش العــزة )جــزء مــن الجيــش 

ــر. ــل اصغ ــة لفصائ ــر( ابالإضاف الســوري الح
منــذ �أايم ذكــرت مصــادر فــي المعارضــة الســورية �أن جميــع الفصائــل 
ــن تشــكيل تحــت  ــدت ضم ــب توح دل ــة اإ ــي محافظ ــة ف العســكرية العامل

مســمى »الجبهــة الوطنيــة للتحريــر«، تحضيــرًا لمعركــة ادلــب.
ــن �آب، كل  ــاء 1 م ــوم، الأربع ــان نشــر الي ــي بي ــد ف ضــم التشــكيل الجدي
مــن جبهــة تحريــر ســوراي، �ألويــة صقــور الشــام، جيــش الأحــرار، تجمــع 
دمشــق، والجبهــة الوطنيــة للتحريــر، التــي تشــكلت مؤخــًرا مــن اندمــاج 
فصائــل الجيــش الحــر. وغــاب عــن التشــكيل الحالــي هيئــة تحريــر الشــام، 

وفصيــل جيــش العــزة العامــل فــي ريــف حمــاة الشــمالي.
آخريــن  يســمى البعــض معركــة ادلــب المقبلــة »�أم المعــارك« ويترقــب �
ردة فعــل الجــارة التركيــة التــي دعمــت طيلــة الحــرب الســورية الفصائــل 
ــس  ــل يعك ــض الفصائ ــج بع ــر دم ــة الســورية. خب ــد الحكوم ــلحة ض المس
ــتكون  ــل سس ــة، فه ــم الثاني ــي معركته ــذي ينتظــره المســلحين ف الخــوف ال
ــش  ــف يتحضــر الجي ــى، وكي ــم الأول ــد هزائمه ــم بع ــة له ــة اثني ــب هزيم دل اإ

ــا. ــن درع ــرًا ابنتصــار م ــارج �أخي الســوري الخ
ــة  ــا االقليمي ال �أن �أبعاده ــى الأرض الســورية اإ ــتجري عل ــب سس ــة ادل معرك
ــذ  ــا ت�أخ ــتاان وربم ــي اسس ــوار ف ــاوالت الح ــى ط ــ�ي عل ــا تتنته ــة ربم والدولي

ــة.  ــن المنطق ــع المراقبي ــه جمي ــره نتائج ــر ينتظ آخ ــًا � طريق
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ــنوات« التــي  ــى، »حــرب الثمــاِن سس ــن عامــا حــرب الخليــج الفارســي الأول انتهــت قبــل ثالثي
حصــدت مالييــن الأرواح؛ و�أفســدت العقــل والبــدن؛ فــي هــذه الحــرب زرع الطاغيــة 
آاثرهــا بســهولة؛  صــدام، روح الفتنــة والتفرقــة بعنايــة، وغرســها بطريقــة ال يمكــن محــو �
يمــان ابلفكــر االإســالمي المحمــدي  وجعــل المواطــن العراقــي والعربــ�ي، ينتقــل مــن مرحلــة االإ

ــة. ــب والضغين ــل والتخري ــى القت ل ــو اإ ــذي يدع ــرف ال ــر المنح ــى الفك ل ــح، اإ الصحي
بعـد فشـل حـرب الثمـاِن سسـنوات، قـرر الأمريـكان االإشـراف المباشـر علـى اإضعـاف نظـام 
يـران والعـراق والمنطقـة، ومـا حـدث عـام 2003 ليـس تحريـرًا؛ بـل بدايـة لعهـد  الحكـم فـي اإ
نتهاء. كمـال تنفيـذ السـيناريو المرسـوم، الـذي شـارف علـى االإ جديـد، سستعيشـه المنطقـة بعـد اإ
ــًا  ــم جميع ــن �أن ننعته ــده ال يمك ــاء بع ــن ج ــدام، وم ــقط ص ــذي �أس ــخ ال ــت: الف ــت الكوي  كان
ابلعمالــة والتخــاذل؛ وعلينــا التفســير والتفكيــر بمنطقيــة، ونبحــث عــن الأسســباب الحقيقيــة التــي 
ــه، ومــا قــرار فــرض الحصــار  ــيطرة علــى الشــرق الأوســط وخيرات ــكا، للسس تخطــط لهــا �أمري
ــكا هــي  ــة �أمري ــى �أن نّي ال شــاهد حــي عل ــران، اإ ي ــى اإ ــكا عل ــل �أمري ــن قب ــر م االإقتصــادي الأخي
نتصــار الثــورة االإســالمية دعــت بقــوة، الــى نصــرة  يــران ومــن اإ يــران �أواًل؛ لأن اإ السســيطرة علــى اإ

ــوة. ــكل ق ــتكبار العالمــي ب ــة االإسس ــة، ومواجه الشــعوب المظلوم
ــرول؛  ــي ابلبت ــة الشــرق الأوســط الغن ــي منطق ــد، ف ــن التصعي ــد م ــر يتجــه لمزي ــدو �أن الأم يب
ــوة خــالل  ــتعراض الق ــوكاالت الإسس ــًا، وحــرب ال ــاردة حالي ــر ال يتعــدى الحــرب الب لكــن الأم
تخــاذ قــرار قيــام الحــرب مــن عدمهــا، والمتضــرر سســيكون المواطــن  هــذه الفتــرة، بعــد ذلــك اإ
يضــاح الغايــة الحقيقيــة  ــ�ي، وبعــض المرتزقــة الممســوخة عقولهــم، ومــا يعنينــا هنــا، هــو اإ العرب
ــتلتزم بتنفيــذه، والــى �أي مــدى ســينجح  يــران؛ و�أي الــدول سس مــن الحصــار الأمريكــي علــى اإ

ــران؟ ي ــى اإ الحصــار المفــروض عل
ــام  ــقاط نظ س ــي، واإ ــل الموســوي الخمين ــام الراح م ــادة االإ ــورة االإســالمية بقي ــد انتصــار الث بع
ســتبدال الســيناريو الُمعــد،  ــي للغــرب، عمــل الغــرب علــى اإ الشــاه محمــد رضــا بهلــوي الموال
ضعــاف القــوة الشســيعية وتدميرهــا مــن  عبــر تجييــش »المنظمــات االإرهابيــة« لتفعيــل العــداء، واإ
ــيعية فــي المنطقــة،  الداخــل، لكــن الأمــر وكمــا يبــدو لــن يحــدث؛ بســبب تنامــي القــوى الشس
يعــاز �أمريكــي، بــد�أت  وتصديهــا للجيــوش االإرهابيــة التــي جندهــا الغــرب، فــي عــام 1980 وابإ
تفاقيــة الموقعــة مــع  يــران، بعــد نكــث صــدام حســين االإ حــرب الخليــج الأولــى بيــن العــراق واإ
ــم تمويــل الحــرب بواســطة دول الخليــج، التــي مازالــت  ــران عــام 1975 فــي الجزائــر؛ وت ي اإ
ــي  ــن الحــرب، الت ــة م ــت الغاي ــورة االإســالمية دون جــدوى، وكان ــا تســعى الإســقاط الث بعضه
قتصــاداًي وعســكراًي، لكــن ! مــا الــذي  يــران وتدميرهــا اإ ــنوات، اإضعــاف اإ ــتمرت ثمــاِن سس سس اإ
زدادت قــوة، وخرجــت مــن الحــرب لتدخــل مرحلــة  يــران اإ حصــل؟ الــذي حصــل، �أن اإ
ــن  ــاري بي ــادل التج ــم التب ــركات، وزاد حج ــع والش ــع المصان ــغيل جمي ــم تش ــث ت ــاء، حي البن

ــا العــراق، رغــم وجــود الحصــار. ــران ودول الجــوار بمــا فيه ي اإ
يــران عســكراًي ابلت�أكيــد  ســالمي« لمواجهــة اإ �أن محــاوالت �أمريــكا بتشــكيل »تحالــف عربــ�ي- اإ
ــاء  ن سسياســة فــرض الحصــار االإقتصــادي علــى الشــعوب، سسياســة الجبن ســتبوء ابلفشــل؛ واإ
ومــن يخشــون المواجهــة، و�أن تجربــة الحــرب فــي اليمــن شــاهد حــي علــى فشــل مــا يســمى 

ــ�ي« الإسســتهداف مــن يقــف ضــد �أفــكار �أعــداء االإســالم. »التحالــف العرب
ــتنتصر الشــعوب الحــرة، ولــن تركــع ال لأمريــكا وال لحلفائهــا، ونطالــب  يــران، وسس ــتنتصر اإ سس

يرانــي �أن يــزداد عزيمــة، وقــوة وثبــات، كمــا عهــدانه وهــذا ماسســيحصل. هنــا الشــعب االإ

�أثير الشرع

هل تفصل السعودیة رأس االسالم يف جمزرة 
ضحيان أبموال احلج؟

لملــم الآابء اليمنيــون �أشــالء �أبنائهــم فــي 
حــق  زجاجــة  وك�أنهــا  ضحيــان  مجــزرة 
ــم صامــت نســي كل قيمــه  تفجــرت فــي عال
االنســانية، فــي عالــم يســتيقظ كل يــوم 
ــه للقاتــل  علــى جثــث الأبــرايء، ويفتــح �أبواب

ويقلــده �أوســمة حقــوق االنســان.
ــا  ــح فاه ــدا �أن تفت ــل كن ــة مث ــا كادت دول م
وتديــن اعتقــال انشــطين فــي حقــوق البشــر 
ال وقصفتهــا الســعودية بقــرارات ت�أديبيــة  اإ
ســتثقل بظلهــا علــى كاهــل هــذه الدولــة 

ــكا. ــعودية وامري ــع الس ــًا م ــال دائم ــو الح ــا ه ــان كم ــوق االنس ــات حق ــى منظم ــه عل ــال ضغوط ــيمارس الم ــع سس وابلطب
اعتقــال انشــطين فــي مجــال حقــوق االنســان وقمــع حــرايت التعبيــر حــرك العالــم �أكثــر مــن مذبحــة ضحيــان التــي ارتكبــت 
ــ�ي فــكل مــا يعنيــه  ــم الغرب ــم تعــن العال آخــر مــن ابلغــي العمــر، �أشــالء الأطفــال ل لــى جانــب 50 شــخصا � بحــق 96 طفــال اإ
آخــر، ومــا مســرحيات دعــم الناشــطين ســوى  هــو ســلب �أمــوال الســعودية و�أذانبهــا مــن العــرب دون االعتنــاء بــ�أي شــيء �
وسســيلة ضغــط علــى الحكومــات المســتبدة، فحكومــات العالــم الغربيــة وعلــى ر�أســها امريــكا لــم تفكــر يومــًا بحقــوق االنســان.
ــى  ــوط مت ــة الضغ ــة  لممارس ــي الشــرق ســوى ورق ــورايت ف ــن ديكتات ــوا م ــة لناشــطين هرب ــوء المفتوح ــواب اللج ــا �أب وم
شــاءت، فلــو �أرادت دول االسســتعمار القديــم �أن تدعــم االنســانية لأدانــت الحكومــات القاتلــة و�أوقفــت بيــع الســالح المدمــر 

ــة. ــة ضــد القتل ــق الدولي ــن والمواثي ــتخدمت القواني ــا والسس له
لــى جانــب الموقــف الصــوري الرســمي الــذي تعــرب عنــه بعــض الــدول الغربيــة هنــا وهنــاك وقــوف ببعــض المدافعيــن عــن  اإ
حقــوق االنســان فــي الغــرب ليدينــوا مجــزرة تفطــر لهــا قلــوب البشــر، جــاء موقــف العالــم االســالمي الــذي ينتفــض فقــط 
لرســوم الكاريكاتيــر المســيئة لرمــوزه غيــر مكتــرث لمقتــل الأبــرايء فــي اليمــن ولــم يحــرك ســاكنًا فــي مجــزرة ضحيــان بــل 

اتبــع ضــخ �أموالــه لســعودية فــي موســم الحــج.

الأشهر الحرم ال يعرفها الديوان الملكي السعودي
ــوق  ــًا عــن حق ــم والتخــاذل دفاع ــي نشــر الظل ــًا لأحــكام المســلمين وشــرائعهم ف ــوان الملكــي الســعودي خروق ســجل الدي
ــي  ــلمين، ف ــن المس ــورى بي ــيان الش ــي ونسس ــم الملك ــي الحك ــود، ف ــي لعق ــان الصهيون ــم الكي ــن جرائ ــًا ع ــلمين متعامي المس
ســراف �أمــوال المســلمين علــى شــراء لوحــات الغــرب وقواربهــم، و�أهــم مــن كل ذلــك قتــل المســلمين مــن غيــر حــق و�أكبــر  اإ
ــى �أضعــف دول الجــوار  ــده عل ــوان الســعودي عق ــا الدي ــرغ به ــاء يف ــة دم ــى برك ل ــذي تحــول اإ ــن ال ــي اليم ــت ف ــم كان مظاله

ــة. ــه التحتي ــت بنيت ــن وزلزل بحــرب �أابدت ســكان اليم
فـي شـهر ذي القعـدة �أول �أشـهر الحـرم الـذي حرم االسـالم فيها القتـال يرتكب الطيران السـعودي ب�أسـلحة امريكيـة مجزرة 

آن، فهل هـؤالء الأطفـال من المشـركين الذين تسسـتثنيهم الأشـهر الحرم؟ بربريـة بحـق 96 طفـال يمنيـا من مدرسـة القـر�

لماذا البعض التزام الصمت في الحج؟
ليه سـبيال، لكن مـاذا عن نصـرة المظلوم من  ابلطبـع الحـج ركـن مـن �أركان االسـالم، وفـرض علـى كل مسـلم ممن اسسـتطاع اإ
المسـلمين، هـل نسـي بعـض الحجـاج قـول النبـ�ي صلى اللـه عليه وسـلم: )انصر �أخـاك ظالمـا �أو مظلومـا، قيل: اي رسـول الله 

ذا كان ظالمـا؟ قـال: تحجـره عـن الظلم فاإن ذلـك نصـره( رواه البخاري. ذا كان مظلومـا فكيـف �أنصـره اإ �أنصـره اإ
ــي توظــف  دارة الســعودية الت ــم تحــت اإ ــن تذهــب �أمواله ــم �أي ــن كل �أقطــاب العال هــل يســ�أل بعــض الحجــاج المســلمين م

ــي الغــرب. ــيدها ف ــق مــن ذهــب لأسس ــى طب ــا عل ــا،  وتقدمه ــي حروبه ــوال الحــج ف �أم

مجازر بحق االطفال: السعودية تتبع المنهج االسرائيلي
شــهد العالــم مجــازر عــدة بحــق الأطفــال، لكــن عــدد كبيــر منهــا مســجل بحــق العــدو الصهيونــي الــذي ارتكــب مجــازر عديــدة 
ــت  ــي بي ــر مجــزرة مدرســة الفاخــورة ف ــث تعتب ــل، حي ــر�أة �أو طف ــن رجــل �أو �أم ــز بي ضــد الشــعب الفلســطيني دون تميي
حانــون فــي غــزة، دليــال علــى وحشســية العــدو الصهيونــي وفــي 8 ينايــر عــام 2009، قتــل 43 مدنيــا، �أكثرهــم مــن الأطفــال 
ــن ابلمدرســة،  ــوا الجئي ــل 15 شــخصا كان ــى مقت ل ــا �أدى اإ ــو 2014، مم ــي يولي ــا ف ــدو  المدرســة ذاته ــتهدف الع ــا  اسس بينم

معظمهــم مــن الأطفــال.
ابلطبــع المدرســة الصهيونيــة فــي االجــرام ضــد الأطفــال ســجلت العديــد مــن المجــازر، وليــس مــا قــام بــه الطيــران الســعودي 
ضــد �أطفــال اليمــن مــن بدايــة الحــرب حتــى مجــزرة ضحيــان ســوى شــاهد بسســيط علــى حســن �أاابع الســعودية المريــكا 

حــدى �أكبــر �أزمــات التاريــخ االإســالمي.  واســرئيل وتحالــف الشــر الــذي يجمــع المســلمين ضــد �أخوتهــم فــي اإ

دايان المحمود
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جيوسسياسســية  تغييــرات  حدثــت  الســوفيتي  االتحــاد  انهيــار  بعــد 
فــي منطقــة بحــر قزويــن، و�أصبحــت الــدول المطلــة عليهــا خمــس   
وتركمانسســتان(،  �أذربيجــان  يــران،  اإ كازاخسســتان،  )روسســيا، 
واالقتصاديــة،  السسياسســية  االســتراتيجية  البحــر  هــذا  ولأهميــة 
ظهــرت خالفــات بيــن الــدول الســاحلية لــه حــول النظــام القانونــي 
للبحــر، اجتمعــت هــذه الدولــة وتحــاورت لنظــم القوانيــن الحاكمــة 
علــى االســتثمارات المربوطــة ابلبحــر انتهــت بتوقيــع اتفاقــا اتريخيــا 
حــول النظــام القانونــي لبحــر قزويــن وكيفيــة اسســتغالل ثرواتــه فــي 
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حصة ايران من بحر قزوين
تبلــغ مســاحة البحــر 360 �ألــف كيلــو متــر مربــع، وهــو �أكبــر بحــر مغلــق 
ــر  ــو مت ــن 1030-1200 كيل ــن مابي ــر قزوي ــغ طــول بح ــم، ويبل ــي العال ف
وعــرض مــا بيــن 169- 436 كيلــو متــر، وينحفــض 28 متــر تحــت 

ــرا. ــه 1023 مت ــق ل ــغ �أقصــى عم ســطح البحــر ويبل
آالف و597 كيلــو متــر، حيــث  يمــدد الشــريط الســاحلي لبحــر قزويــن 6 �
ــو  ــران، و 1900 كيل ــي اي ــر مــن الشــريط الســاحلي ف ــو مت ــع 657 كيل يق
ــو  ــان و 3220 كيل ــي �أذربيج ــر ف ــو مت ــتان و 820 كيل ــي كازاخسس ــر ف مت

ــتان. ــيا وتركمانسس متــر الباقيــة تقــع فــي �أراضــي روسس
قبــل  الســادس  القــرن  منــذ  ايــران  مــن  جــزءًا  قزويــن  بحــر  كان 
ال �أن قــدوم مهاجريــن وقبائــل مختلفــة زعزعــت ســلطة  الميــالد، اإ
ــى  ــيطرة عل ــة، انتــزع المغــول مــع ظهورهــم السس ــي تلــك الحقب ــران ف اي
ــز  ــة جنكي ــن ورث ــات بي ــر ابلنزاع ــر بشــكل كبي ــذي ت�أث ــن ال ــر قزوي بح
السســيطرة  ايــران  اسســتعادت  الصفويــة  الدولــة  خــان، ومــع ظهــور 
التوســعية  السسياســات  �أن  ال  اإ �أغلــب ســواحل بحــر قزويــن،  علــى 
ــت  ــوب والشــرق جعل ــو الجن ــر نح المبرطــور الروســي بطــرس الأكب
مــن روسســيا قــوة جديــدة علــى ســواحل قزويــن، وحركــت النــزاع بيــن 
لــى توقيــع معاهــدات  »تركمانجــاي«  ايــران وروسســيا والــذي �أدى اإ
ــا  ــن وفرضت ــر قزوي ــواحل بح ــا س ــرات جغرافي ــن غي ــتان« اللتي و »كلسس
توقيــع  ومــع  البحــر،  هــذا  علــى  ايــران  سســيادة  علــى  كثيــرة  قيــود 
ــيم الحــدود بيــن البلديــن شــرق بحــر قزويــن،  آخــال« لترسس معاهــدة »�
توســعت سســيطرة روسســيا علــى ســواحل هــذا البحــر مــن الشــمال 

والشــرق والغــرب.
ــران  ــن طه ــع عــدة اتفاقيــات بي ــم توقي ــوفيتي ت ــاد الس ــكيل االتح ــد تش بع
ــن، تضمنــت  ــي بحــر قزوي وموســكو بخصــوص االســتثمار المشــترك ف
االتّفاقيــات تنظيــم المالحــة والّصيــد واالسستكشــاف و�أشــهرها اتفاقيــة 
ــا  ــن بعده ــث يتحــّول قزوي ــة 1940 بحي ــة 1927 واتفاقي 1921، اتفاقي

يرانــي«. لــى بحــر »ســوفياتي- اإ اإ

دعاء ملكية ايران لـ 50 ابلمائة من بحر قزوين نفي اإ
ــن يجــب �أن ال  ــن بحــر قزوي ــران م ــ�أن حصــة اي ــة ف ــن الدولي ــًا للقواني وفق
لــى 20 ابلمائــة وذلــك لتشــاركها مــع 4 دول �أخــرى هــذا  تتعــدى 11 اإ
ال �أن بعــض االشــاعات �أثيــرت حــول مالكيــة ايــران لـــ 50 ابلمائــة  البحــر، اإ
ــاد  ــن االتح ــة بي ــه �أي اتفاقي ــم تنصــه علي ــذي ل ــر ال ــن، الأم ــن بحــر قزوي م

ــران. ــوفيتي واي الس
يقــول المــؤرخ االيرانــي المعاصــر »خســرو معتضــد«  الأسســتاذ فــي جامعــة 
ــد  ــا القائ ــيا الغ ــي روسس ــورة البلشــفية ف ــد انتصــار الث ــدرس: »بع ــت م تربي
الســوفيتي لينيــن �أن جميــع االمتيــازات روسســيا القيصريــة مــن بحــر 
قامــة عالقــات صداقــة مــع ايــران ومشــاركتها  قزويــن، و�أعلــن اسســتعداده الإ
فــي بحــر قزويــن مالحــًة وصيــدًا، لكــن ليــس هنــاك �أي وثيقــة تنــص علــى 

ــران. ــع اي ــبة 50 -50 م تقاســم البحــر بنسس
آرائي«  فيمــا يــرى مديــر المؤسســة الدوليــة لدراســات بحــر قزويــن »ميثــم �
ــيًا و  ــا سسياسس ــن يمكــن قراءته ــن بحــر قزوي ــة م ــة حصــة 50ابلمائ �أن قضي
قانونيــًا، مردفــًا: »مــن الناحيــة السسياسســية تمتعــت ايــران بنسســبة %50 

ــبة  ــذه النسس ال �أن ه ــوفيتي، اإ ــاد الس ــرة االتح ــالل فت ــن خ ــر قزوي ــن بح م
ــران  ــات الرســمية تســاوت اي ــي االتفاقي ــة، فف ــن الدولي ــق والقواني ال تنطب
واالتحــاد الســوفيتي الســابق بحــق المالحــة ولــم تشــر االتفاقيــات الســابقة 
ــيم خــط الأســاس البحــري وحــدود الجــرف القــاري ولــم تشــر  لــى ترسس اإ
لــى الميــاه االقليميــة كمــا تنــص عليهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  ابلمطلــق اإ

ــي«. ــر حقيق ــبة 50 -50 غي ــا يشــاع عــن نسس ــي م ــون البحــار وابلتال لقان

ماراثون مفاوضات الدول الخمس على عقدين
ــن و�أصبحــت  ــر قزوي ــرت �أوضــاع بح ــاد الســوفيتي تغي ــار االتح ــد انهي بع
تتشــارك ســواحل هــذا البحــر خمــس دول )روسســيا، كازاخسســتان، 
االســتراتيجية  لأهميتــه  ونظــرًا  وتركمانسســتان(،  �أذربيجــان  يــران،  اإ
ــدف  ــدول الخمــس به ــات ال ــن حكوم ــد�أت المفاوضــات بي ــة ب واالقتصادي

وضــع قوانيــن انظمــة لالســتثماره.
ــن،   ــر قزوي ــي لبح ــام قانون ــع نظ ــة لوض ــكيل لجن ــم تش ــام 1996 ت ــي ع ف
ال �أنهــا  وشــهدت هــذه المباحثــات خالفــات كثيــرة بيــن الــدول الخمســة، اإ
لــى اتفاقيــة بيئيــة فــي �أول اجتمــاع لهــا فــي العاصمــة  تمكنــت مــن الوصــول اإ
 »Tehran Convention»طهــران حيــث �أبرمــت »اتفاقيــة طهــران
ــي  ــت ف ع ــن. ُوقِّ ــة لبحــر قزوي ــة البحري ــة البيئ ــة لحماي طاري ــة اإ ــي اتفاقي وه

ــام 2006.  ــي ع ــاذ ف ــز النف ِّ ــت حي ــام 2003 ودخل ع
ــس  ــدول الخم ــت ال ــاداثت توصل ــات والمح ــن المفاوض ــنة م ــد 21 سس بع
بــرام »معاهــدة النظــام القانونــي لبحــر  لــى اتفــاق اتريخــي ابإ فــي نهايــة الأمــر اإ
قزويــن« فــي 12 �آب 2018، كمــا تــم توقيــع ســت اتفاقيــات تخــص 
االرهــاب  واالقتصــاد ومكافحــة  والتجــارة  والترانزيــت  النقــل  قضــااي 
والجريمــة المنتظمــة والتعــاون الحــدودي وتجنــب المواجهــات الحدوديــة.

تفاهم على الكليات واختالف على الأسهم
ــة مــن القضــااي  ــي لبحــر قزويــن« 90 ابلمائ تغطــي »معاهــدة النظــام القانون
ــد خــط  ــا تحدي ــن وهم ــن مهمتي ــت قضيتي ــث بقي ــذا البحــر حي ــة به المتعلق
الأســاس البحــري  وحــدود الجــرف القــاري التــي تحتــاج بدورهــا 

لمباحثــات �أخــرى وتعــاون بيــن الــدول الخمــس.
�أهــم مــا يميــز »معاهــدة النظــام القانونــي لبحــر قزويــن« هــو حظــر 
ــت تحــت  ال ان كان ــذا البحــر اإ ــي ه ــة ف ــة الســفن العســكرية الأجنبي حرك
حــدى الــدول الخمــس، بشــرط �أال تســمح اّي دولــة ابسســتخدام  علــم اإ
مياههــا االقليميــة للعــدوان علــى بقيــة الــدول، الأمــر الــذي يعــزز �أمــن 

ــن  ــر قزوي ــس لبح ــدول الخم ــدد ال ــا تح ــن، فيم ــر قزوي ــواحل بح دول س
دارة مــوارده. المســؤولة عــن الحفــاظ علــى الأمــن البحــري واإ

ــن  ــتفادة م ــة االسس ــي كيفي ــة �أخــرى وه ــة نقطــة هام ــا �أوضحــت االتفاقي كم
ــدول،  ــن ال ــاق مشــترك بي ــى اتف ل ــن خــالل الوصــول اإ ــة م ــوارد النفطي الم
ــتفادة  ــر المســموح االسس ــن غي ــاق فم ــى اتف ل ــم التوصــل اإ ــم يت ــال ل ــي ح وف

ــوارد. ــذه الم ــن ه م
لــى جانــب تقاســم الثــروة النفطيــة وثــروة الغــاز فــي البحــر، فــاإن المنطقــة  اإ
الرئيسســية لســطح ميــاه بحــر قزويــن ســتبقى متاحــة لالسســتخدام المشــترك 
ــا تحــت الأرض  ــات الســفلية وم ــدول الطبق ــا سستقســم ال للأطــراف، فيم
لــى �أقســام متجــاورة ابالتفــاق فــي مــا بينهــا علــى �أســاس القانــون الدولــي. اإ

ووضــع  العلمــي  والبحــث  والصيــد  الشــحن  عمليــات  ســتتم  فيمــا   
بيــن  عليهــا  المتفــق  للقواعــد  وفقــًا  الرئيسســية  انبيــب  الأ خطــوط 
الأطــراف عنــد تنفيــذ مشــاريع بحريــة واســعة النطــاق، ويراعــى 

ابلضــرورة. يكولوجــي  االإ العامــل 
ــتهلك  كمــا �أنــه يعتبــر بحــر قزويــن �أكبــر تجمــع لســمك الحفــش الــذي تسس
بيوضــه فــي طبــق »الكافيــار«، وهــو يحتــوي كذلــك علــى الحفــش الأبيــض 

الــذي منــه تقــدم �أفخــر �أطبــاق الكافيــار و�أغالهــا ثمنــا.
�أبرمــت »معاهــدة النظــام القانونــي لبحــر قزويــن« بســت لغــات، �أي 
ــب  ــى جان ل ــى الســاحل اإ ــة عل ــدول الخمســة المطل ــي ال اللغــات الرســمية ف
ليهــا فــي حــال نشــوب اختالفــات، فيمــا تنتظــر  اللغــة االنكليزيــة، للرجــوع اإ
ــي. ــا بشــكل عمل ــد�أ تطبيقه ــدول الخمســة لب ــة برلمــاانت ال ــة موافق االتفاقي

موقف رسمي
يرانــي حســن روحانــي، �أن التوقيــع علــى معاهــدة النظــام  اعتبــر الرئيــس االإ
القانونــي لبحــر قزويــن، خطــوة هامــة فــي مســار تعزيــز التضامــن بيــن 
ــا  ــران لأداء دوره ــتعداد طه ــا اسس ــذا البحــر، معلن ــى ه ــة عل ــدول المطل ال
قليمــي، لتنميــة التجــارة والنقــل علــى الســواحل البحريــة  االســتراتيجي واالإ

ــوب. ــي الشــمال والجن ف
ور�أى روحانــي �أن قمــة دول بحــر قزويــن الخامســة تمثــل خطــوة جديــدة 
ــن  ــزة م ــي تعزي ــذي ينبغ ــة، وال ــن ابلمنطق ــن التضام ــد م ــار المزي ــي مس ف
خــالل اتخــاذ خطــوات �أخــرى، حيــث صــرح �أن »االتفاقيــة تعتبــر وثيقــة 
اســتراتيجية للتعــاون بيــن الــدول المطلــة علــى بحــر قزويــن مــا مــن شــ�أنه 
قليمــي بمــا يخــدم الســالم  آخــر للتعــاون االإ لــى قطــب � �أن يحــّول المنطقــة اإ

ــدول الأعضــاء«.  م ال ــدُّ ــن وتق ــتقرار والأم واالسس

حبر قزوین ترسانة أمنية لسواحله ومكاسب اقتصادیة
دايان المحمود

تقــــــــــــــــــریـــــــــــــــــــــر
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ــون  ــق هــذا القان ــام 1953 وتطبي ــط ع ــة النف ــم صناع ــون ت�أمي ــرار قان  اق
ــية شرســة  ــى نشــوب حــرب سسياسس ل ــك ادى اإ بعــد عــدة اشــهر مــن ذل
يــران والــدول االسســتعمارية مثــل بريطانيــا، ولــم يكــن فــي حسســبان  بيــن اإ
ــي  ــة الت ــي المنطق ــرة ف ــح الكبي ــع والمصال ــن �أن يخســروا المناف البريطانيي
تتمتــع ب�أهميــة اســتراتيجية ابلنظــر الــى المــوارد التــي تحملهــا، لذلــك 
حاولــت بريطانيــا ان تحــرف مســار ت�أميــم النفــط بــال هــوادة عــن طريــق 
ــة. ــى نقطــة البداي ل ــه اإ ــي واعادت يران الضغــط علــى الحكومــة والشــعب االإ

ــيط بيــن  ــتغلت امريــكا هــذه االجــواء والظــروف لتلعــب دور الوسس اسس
ــه  ــى صورت ــدور عل ــذا ال ــان اتضــح ه ــرور الزم ــع م ــا وم ــران وبريطاني ي اإ
ــا  ــتطاعت بريطاني ــة المطــاف اسس ــة وفــي نهاي الحقيقيــة التــي كانــت مخرب
ــى انقــالب  ــذي ادى ال ــا مــن خــالل التخطيــط ال ــى صفه ــكا ال جــر امري

ــام 1953. ع
فــي هــذا التقريــر نحــاول تســليط الضــوؤ علــى االدوات واالســلحة التــي 
اسســتخدمتها �أمريــكا فــي االنقــالب علــى الحكومــة االيرانيــة المنتخبــة 

ــا. ــران وبريطاني ــن اي ــيط بي ــب دور الوسس ــت تلع ــا كان ابعتباره

لماذا الوساطة؟
ــكا  ــن �أمري ــاردة بي ــد�أت الحــرب الب ــة ب ــة الثاني ــة الحــرب العالمي بعــد نهاي
واالتحــاد الســوفيتي وفــي هــذه الفتــرة حــاول هــذان القطبــان علــى بســط 
يــران احــد المناطــق التــي  وتوسســيع سســيطرتهما علــى العالــم وقــد كانــت اإ
حــازت علــى اهميــة كبيــرة جــدا ابلنسســبة لالثنيــن والتــي تعتبــر احــد اكبــر 

مخــازن الطاقــة فــي العالــم.
يــران  مــن الطبيعــي والبديهــ�ي ان تختــار امريــكا دور الوسســيط بيــن اإ
وبريطانيــا لكــي تحافــظ علــى مصالحهــا امــام منافســها الســوفيتي وان تمنــع 
ــى هــذه االســتراتيجية  ــاء عل ــيوعيين. وبن ــران تحــت ظــل الشس ي ــوع اإ وق
يرانييــن  دخــل الأمريكيــون ســاحة الحــوار والمســاومة مــع المســؤولين االإ

وابلطبــع بريطانيــا لحــل الصــراع النفطــي.

مهمة المبعوث الخاص ترومان
يــران  اولــى الخطــوات التــي قامــت بهــا �أمريــكا النهــاء النــزاع بيــن اإ
وبريطانيــا هــي كانــت ارســال »اوريــل هيريمــن« المبعــوث الخــاص 
يــران. وكانــت  لــى اإ آنــذاك »هــاري ترومــان«، اإ للرئيــس الأمريكــي �
مصــدق  اقنــاع  طهــران  فــي  الخــاص  للمبعــوث  الرئيسســية  المهمــة 

البريطانييــن. مــع  للتفــاوض 
لــى طهــران برفقــة خبيــر النفــط »فالتــر لــوي«  دخــل  »هيريمــن« اإ
والتقــى بمصــدق لمــرات عــدة وســعى خــالل هــذه اللقــاءات اقنــاع 
ــاة  ــتقلة لمصف ــى االدارة المسس ــدرة عل ــا الق ــس لديه ــران لي ي ــدق ان اإ مص
توفــر  عــدم  و  والفنــي  التكنولوجــي  الضعــف  بســبب  آابدان«،  �«

االخــرى. االمكانيــات 
حيــث قــال »لــوي« فــي احــدى لقائاتــه بمصــدق » تقريبــا ال يوجــد 
يــران مــن خضــع لــدورات فنيــة مــن اجــل ان يتقلــد المناصــب  فــي اإ
ــة التصــرف  ــا حري ــس لديه ــران لي ــا ان اي ــاة كم ــة للمصف ــة والفني االداري
لــى الســوق العالمــي. ولكــن وصلــت مفاوضــات »لــوي  فــي نقــل النفــط اإ

لــى طريــق مســدود«. وهيريمــن« بمصــدق اإ
ــع مصــدق توجــه المبعــوث الأمريكــي  ــن م ــد فشــل مفاوضــات هيرم بع
لــى الشــاه ولكــن الشــاه لــم يكــن لديــه القــدرة علــى الت�أثيــر علــى  اإ
المعــادالت الداخليــة والخارجيــة للبــالد ويمكــن اسســتنباط ذلــك مــن 
جــواب الشــاه لهيرمــن حيــن قــال« ال يمكننــا النطــق بــ�أي كلمــة تناهــض 

ت�أميــم النفــط الوطنــي امــام الــر�أي العــام«، ولــم يتبــق امــام هيرمــن 
ــاني. ــم كاش ــو القاس ــه اب ــة الل ــوى اي س

ــة  ــى طاول ــه مــن خــالل كاشــاني جــر مصــدق ال ــه يمكن ُخيــل لهيرمــن ان
المفاوضــات مــع بريطانيــا ولكــن كان رد كاشــاني صادمــا حينمــا قــال 
يرانــي عزيــز النفــس يمكنــه ان يلتقــي مــع كالب  لهيرمــن »ال يوجــد اإ
بريطانيــا. وامريــكا بتقديمهــا هكــذا اقتــراح تحــول نفســها الــى عــدو 
يــران. وفــي حــال استســلم مصــدق ســوف يــراق دمــه كمــا �أريــق دم  الإ

آرا« )رئيــس الــوزراء االيرانــي الأسســبق(. »رزم �

�أمريكا �أمام بريطانيا
حــاول البريطانيــون بشســتى الوســائل مــن اجــل الحيلولــة دون ت�أميــم 
ــزة واالالت الموجــودة  ــل االجه ــب وتعطي ــا التخري ــي، منه يران النفــظ االإ
ــم تكــن �أن توقــف المصفــاة  فــي مصفــاة »اابدان« ولكــن هــذه االعمــال ل
ــت  ــرض ، قام ــذا الغ ــل. وله ــن للعم ــى الفنيي ــور عل ــم العث شــريطة �أن يت
يرانيــة بنشــر اعــالن  لتوظيــف فنييــن ذوي خبــرة فــي  شــركة النفــط االإ

ــة المتخصصــة. ــن الصحــف والمجــالت الأوروبي ــد م العدي
بدورهــم قــام الدبلوماسســيون البريطانيــون بمنــع االوروبييــن الذيــن 
يــران وذلــك ابلتنسســيق مــع حكوماتهــم مثــل  لــى اإ يريــدون الذهــاب اإ
الســويد والنمســا وفرنســا وسويســرا وقبلــت هــذه الحكومــات ابلعــرض 
البريطانــي ومنعــت مــن اصــدار ت�أشــيرات ســفر للراغبيــن ابلذهــاب 
ــم اقتــراح  ــران. ولكــن احــدى الشــركات الأمريكيــة قامــت بتقدي ي ــى اإ ل اإ
يرانيــة ابرســال 2500 خبيــر امريكــي الإدارة المصفــاة  للحكومــة االإ
ولكــن بعــد ان ارتــ�أت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ان هــذا االقتــراح 
يعــارض مصالــح بريطانيــا وسيســود وجــه امريــكا بســببه، ســحبت 

االقتــراح.

مصادرة �أم ت�أميم؟
واضــح للعيــان ان محــاوالت هيريمــن ابءت ابلفشــل وجــاء العديــد مــن 
ــة  ــت المهم ــن كان ــران ولك ي ــى اإ ــان ال ــن طــرف تروم ــيط م ــه كوسس امثال
يــران  الرئيسســية التــي تقــع علــى عاتــق المبعوثيــن هــي الضغــط علــى اإ
يرانيــة البريطانيــة. وبعــد  والحفــاظ علــى مصالــح الشــركة الســابقة االإ
ــوة خاطــب  ــج مرج ــال نتائ ــت ب ــه بقي ــن ان كل محاوالت ــد هيريم ان ت�أك
ــي مصــادرة  ــة نظــر حكومت ــن وجه ــال » م ــه وق ــي رســالة الي مصــدق ف

تفاصيل سنتني من مفاوضات »حممد مصدق« مع أمریكا

تقــــــــــــــــــریـــــــــــــــــــــر
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ممتلــكات شــركة �أجنبيــة مــن قبــل حكومــة ، دون دفــع تعويــض مباشــر 
عطــاء �أمــر  الرضــاء الطرفيــن  ينبغــي �أن يســمى  ومؤثــر وفاعــل، �أو اإ

المصــادرة، وليــس الت�أميــم! ».
الدفاع عن المخربين

كمــا تــم الســرد ســابقًا قــام البريطانيــون بعــدة اعمــال للحيلولــة دون 
ت�أميــم النفــط الوطنــي منهــا اعمــال التخريــب او تعطيــل االالت فــي 
ــن  ــع العاملي ــران ابخــراج جمي ي ــك قامــت اإ ــى ذل ــاة اابدان، وردا عل مصف
يــران الذيــن يعملــون فــي شــركة النفــط الســابقة االيرانيــة  االجانــب مــن اإ
لــى اســتياء البريطانييــن لذلــك قامــوا برفع  البريطانيــة. هــذا االجــراء ادى اإ
يــران فــي مجلــس االمــن فــي االمــم المتحــدة وللــرد علــى  الشــكوى علــى اإ
لــى �أمريــكا. وان مــا  هــذه الشــكوى توجــه مصــدق علــى ر�أس وفــد اإ
يدعــي للدهشــة موقــف ممثــل �أمريــكا الــذي وقــف الــى جانــب بريطانيــا 
ــى  ــي يحظ يران ــط االإ ــ�ألة النف ــا: »مس ــال حينه ــكواها وق ــى ش ــا عل وايده
ب�أهميــة كبيــرة ليــس فقــط مــن وجهــة نظــر الشــرق االوســط وانمــا 

ــي«. ــ�أن داخل ــاره ش ــن اعتب ــع وال يمك ــم اجم ــبة للعال ابلنسس

يران عن مشروع ت�أميم النفط اقتراحان البعاد اإ
الأمريكــي  ابلرئيــس  �أمريــكا  لــى  اإ زايرتــه  خــالل  مصــدق  التقــى 
»هــاري ترومــان«، ووزيــر الخارجيــة ومســاعده حيــث تباحثــا 

ــات،  ــذه االجتماع ــة له ــط ونتيج ــق ابلشــرق االوس ــور تتعل ــول ام ح
يحظيــا  لــم  وكالهمــا  اقتراحيــن  مصــدق  علــى  امريــكا   قدمــت 
ــة تكــون  ــة مصــدق. االول: تشــكيل شــركة او مؤسســة دولي بموافق
مســؤولة عــن عمليــات انتــاج وتكريــر النفــظ االيرانــي وتحويلــه 
الســابقة  النفــظ  شــركة  الــى  منخفضــة  واســعار  تســهيالت  مــع 
يرانيــة البريطانيــة. واالقتــراح الثانــي كان يرتكــز علــى اطــالق  االإ
مشــروع اتحــاد التعــاون الدولــي ابالضافــة الــى ان هــذا االتحــاد 
المتحــدة.  للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لمنظمــة االمــم  يتبــع 
ووفقــًا لهــذا االقتــراح کان منالمقــرر ان تشــارك 39 دولــة بعــد 
ــط الســابقة  ــركة النف ــران وش ي ــن اإ ــب بي ــة الجان ــدة ثالثي ــع معاه توقي
واالتحــاد الدولــي، لتشــكل علــى اساســه منظمــة جديــدة لــالدارة 
داري لهــذه  ــي حيــث كان المجلــس االإ ــتفادة مــن النفــط االيران واالسس
ــن طــرف  ــة اشــخاص م ــن وثالث ــة ايرانيي ــن ثالث ــون م ــة يتك المنظم
شــركة النفــط الســابقة وثالثــة اخريــن مــن الــدول المسســتهلكة.

هــذان االقتراحــان كاان يهدفــان الــى حــرف مســار مشــروع ت�أميــم النفــط 
يرانــي الن االدارة واالسســتفادة مــن النفــط االيرانــي مســؤولة عنهــا  االإ
مجموعــات خارجــة عــن ارادة الحكومــة االيرانيــة. ووزيــر الخارجيــة 
ــي  ــه ف ــال ل ــع مصــدق ق ــق م ــن حصــول تواف ــ�أس م ــد �أن ي االمريكــي بع
اخــر لقائهمــا: » يؤســفني ان اقــول لــك اننــا ال يمكننــا مــلء الفجــوة التــي 

ــا  ــبة لن مــل ابلنسس ــا وهــذا مخيــب للأ ــران وبيــن بريطاني حصلــت بيــن اي
ــم. ولك

مطالب مصدق االقتصادية من �أمريكا
بعــد ان اجــرى مصــدق سلســلة طويلــة مــن المفاوضــات مــع المســؤولين 
االمريكييــن وفــي ســاعات االخيــرة مــن زايرتــه الــى امريــكا طلــب 
مــن االدارة االمريكيــة مســاعدات ماليــة واقتصاديــة. وخــالل هــذه 
المفاوضــات وافقــت الجهــة االمريكيــة علــى تخصيــص 120 مليــون 
يرانيــة حيــث كان هــدف مصــدق مــن هــذا القــرض  دوالر للحكومــة االإ
لتخطــي العقــوابت البريطانيــة ولكــن بعــد 25 يومــا مــن المفاوضــات 
ــم يتــم اعطــاء القــرض  وتدخــل الحكومــة البريطانيــة وتحذيــر امريــكا، ل

لحكومــة مصــدق.
ــاًل »  ــي قائ ــس االمريك ــا الرئي ــدق مخاطب ــرات مص ــدى الم ــب اح وكت
ابلنظــر الــى االوضــاع االقتصاديــة الســيئة التــي وصلــت اليهــا البــالد فــي 
حــال لــم يتــم التدخــل لحلهــا سســتقع امريــكا التــي يتوجــب عليهــا ان تلعــب 
دورا ازاء هــذه االوضــاع وفقــا لتعهداتهــا فــي الشــؤون الدوليــة، فــي 

ــة. ــر للغاي وضــع خطي

شرارة االنقالب
ــد  ــهر وتفي ــتة اش ــة مصــدق سس ــد حكوم ــالب ض ــد لالنق ــتمر التمهي اسس
ووزارة  البريطانيــة  الخارجيــة  وزارة  قبــل  مــن  المنشــورة  الواثئــق 
الخارجيــة االمريكيــة مــدى التنسســيق بيــن الدولتيــن لتدبيــر انقــالب فــي 

ايــران.
الســي اي ايــه وظفــت مجموعــة كبيــرة مــن العناصــر فــي طهــران، 
ــد  ــذ االنقــالب . وق ــى طهــران لتنفي و�أرســلت » كرميــت روزفلــت«  ال
طمــ�أن االخيــر شــاه ايــران محمــد رضــا بهلــوي ابنــه ســوف يدبــر انقــالاب 
عســكراي ضــد مصــدق ولكــن الشــاه لــم يكــن راضيــا ابن يحــل عــدد مــن 
الجنــراالت محــل الدكتــور مصــدق . نفــذ االنقــالب العســكري يــوم 19 
اب 1953 ، بينمــا كان الشــاه فــي ايطاليــا ، وقبــل مغادرتــه وقــع قــرارا 

ــي بتعييــن فضــل اللــه زاهــدي رئيســا للــوزراء. بعــزل مصــدق والثان
ــة فــي شــوارع العاصمــة ابلتعــاون  ــون مظاهــرات مفتعل ــام المخرب واق
مــع العســكريين الذيــن كانــوا يلبســون مالبــس مدنيــة ، وتحركــت 
دابابت الجيــش وحاصــرت المراكــز المهمــة فــي العاصمــة واشــتبكت 
ــا  ــور مصــدق وهزمته ــزل الدكت ــي من ــت تحم ــي كان ــدابابت الت ــع ال م
ــرال فضــل  ــن الجن ــت تعيي ــة واعلن ــدابابت االذاع ــت ال ــا احتل ، بعده
اللــه زاهــدي رئيســا للــوزراء مــن جانــب الشــاه محمــد رضــا بهلــوي 
. وقــد القــي القبــض علــى الدكتــور محمــد مصــدق  وقــدم الــى 
الــى ســجن  الحكــم  ثــم خفــف  المحاكمــة وحكــم عليــه ابالعــدام 
ــة  ــي قري ــة ف ــة الجبري ــه االقام ــرض علي ــم ف ــن ث ــنوات وم ــالث سس لث
ــر  ــن عم ــرض الســرطان ع ــه بم ــى وفات ــران حت ــد اابد شــمال اي �أحم

84 سســنة.
ذكــرت صحيفــة نيويــورك اتيمــز االمريكيــة بتاريــخ 20 اب – اغســطس 
ــي  ــي االشــتباكات الت ــوا ف ــد قتل ــن 300 شــخص ق ــر م 1953 ابن اكث
وقعــت فــي العاصمــة طهــران  .ولكــن الشــاه اعتبــر انقــالب  19 اب – 

اغســطس 1953 ثــورة بــدون اراقــة دمــاء.
واعلــن الرئيــس االمريكــي ايزنهــاور لالمريكييــن«  ابن االيرانييــن انقــذوا 

بالدهــم مــن براثــن الشســيوعيين  دعمــا وحبــا لملكهــم الشــاه ».
ــور  ــة الدكت ــي ضــد حكوم كان لالنقــالب العســكري االمريكــي البريطان
مصــدق ااثرا ســلبية وعميقــة علــى الشــعب االيرانــي الن هــذا االنقــالب 
اطــاح برئيــس وزراء ســعى الــى اتميــم النفــط وتخليــص بــالده مــن 
سســيطرة الشــركات البريطانيــة واالمريكيــة ، وكمــا تــرك فــي ذاكــرة 
الشــعب االيرانــي شــعور مفعــم ابلكراهيــة تجــاه االمريــكان واالنقالبييــن 
وللشــاه محمــد رضــا بهلــوي الــذي فــر قبــل االنقــالب الــى ايطاليــا وعــاد 

ــران . ــى اي ــكا عل ــذ االنقــالب مل ــد تنفي بع

تقــــــــــــــــــریـــــــــــــــــــــر
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ت ال مــــــقــــــــــــــــــــــــا

فــي الوقــت الــذي يدعــم الرئيــس االمريكــي زايدة انتــاج النفــط الســعودي 
ــعودية  ــت الس ــران واجه ي ــن اإ ــا م ــض وارداته ــى تخفي ــدول عل ــث ال ويح
حــدث مــا لــم يكــن فــي الحسســبان، اال وهــو انخفــاض معــدل انتاجهــا للنفــط 
وفقــا الحــدث االخبــار. وكل مــا يرغــب بــه ترامــب مــن هــذه المســرحيات 
ــتفادة مــن نفســها كعضــو مؤثــر  هــو صــب جهــود الــوالايت المتحــدة لالسس
فــي منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول )�أوبــك( وســوق النفــط ، وهــذاا مــا 

حــدث فــي مقدمــة االجتمــاع الـــ 174 لأوبــك.
مــن خاللــه  يعلــن  منبــرًا رســميا  التويتــر  ترامــب  واختــار  هــذا 
مواقفــه السسياسســية حيــث كتــب فــي 30 تموز/يونيــو، »تحدثــت 
مــع الملــك بــن ســلمان ولــي العهــد الســعودي، وووضحــت لــه 
2 مليــون برميــل  ننــا نريــد زايدة انتــاج النفــط الســعودي الــى  ا
يــران  اإ فــي  الحاصلــة  واالضطــراابت  الفوضــى  بســبب  يوميــًا، 
. والملــك  وفنزويــال ابالضافــة الــى اســعار النفــط المرتفعــة جــدًا

بــن ســلمان وافــق علــى ذلــك«.
التغريــدة فــي وســائل االعــالم، اكــدت وكالــة  بعــد نشــر هــذه 
بيــن  االنبــاء الســعودية الرســمية االتصــال الهاتفــي الــذي جــري 
ترامــب وبــن ســلمان ولكنهــا لــم تذكــر شــيئًا حــول زايدة معــدل 

النفــط. انتــاج 
ــرورة  ــى ض ــان عل ــد الرئيس ــعودية: اك ــمية الس ــاء الرس ــة االنب ــب وكال كت
الحفــاظ علــى اسســتقرار اســواق النفــط والنمــو االقتصــادي العالمــي وســعي 
البــالد المنتجــة للنفــط مــن اجــل تعويــض �أي نقــص فــي االســواق. كمــا ان 
البيــت االبيــض اعلــن موقفــه حــول زايدة معــدل االنتــاج، واتفــق الرئيســان 

علــى ضــرورة حفــظ تــوازن اســواق الطاقــة.
ــط  ــص النف ــول نق ــب ح ــم ترام ــى تقيي ــي رده عل ــلمان ف ــن س ــن ب ــا اعل كم
فــي االســواق،  اسســتعداد وقــدرة بــالده علــى انتــاج 2 مليــون برميــل نفــط 
ــظ  ــتقرار اســعار النف ــي االســواق واسس ــص ف ــي النق ــن اجــل تالف ــًا م يومي

ــا. ــد معدالته عن
يــران فــي منظمــة االوبــك، طلــب امريــكا مــن  ومــن جانبــه اعتبــر ممثــل اإ

الســعودية بمثابــة طلــب خــروج االخيــرة مــن منظمــة االوبــك.
ــو،  ــي 11 تموز/يولي ــاء ف نب ــر للأ ــة مه ــه، نشــرت وكال ــياق ذات ــي السس وف

تقريــرًا بعنــوان »الرقــص ب�أيــدي فارغــة« لتســليط الضــوء علــى خفــااي 
ــه  ــن خالل ــرحت م ــط، ش ــاج النف ــزايدة انت ــعودية ل ــاء الس ــس ادع وكوالي
حالــة انتــاج واسســتهالك النفــط الســعودي مدعومــة ابالرقــام واالحصائيــات 
حيــث يمكــن اسســتخالص نتيجــة مــن ذلــك ان وعــود الســعوديين لترامــب 

ــة«. ــارورة فارغ ــل مــن »يدهــن مــن ق ليــس اال كمث

زايدة انتاج نفط السعودية ليس اال ادعاء اجوف من قبل السعوديين
نبــاء ، والتــي غالبــا مــا تلقــي الضــوء علــى  قبــل عــدة اايم وكالــة رويتــرز للأ
�أهــداف �أمريــكا، نقلــت عــن اثنيــن مــن مصــادر �أوبــك قائلــة: ان الســعودية 
ــن  ــًا 10 ماليي ــت يومي ــة انتج ــنة الحالي ــن السس ــو، م ــهر تموز/يولي ــي ش ف
و209 الــف برميــل يعنــي تقريبــًا 200 الــف برميــل شــهراًي مــع كل ذلــك 
ان عــرض النفــط الســعودي فــي االســواق العالميــة فــي هــذا الشــهر كان 
10 مالييــن و380 برميــل وهنــاك احتمــال ان جــزء منهــم تــم ســحبه مــن 

مخــزون احتيــاط البــالد.
كمــا انــه كان انتــاج النفــظ الســعودي فــي شــهر حزيران/يونيــو، 10ماليين 
و488 برميــل يوميــًا، وابلنظــر الــى حالــة االنتــاج الســعودي وتكيفهــا مــع 
ــتطيعون زايدة  ــعوديين ال يسس ــن �أن الس ــالد تبي ــغيلية للب ــات التش االإمكاني
ــي  ــتثمار ف ــص االس ــبب نق ــة، بس ــدة طويل ــي لم ــم الحال ــن الرق ــم ع انتجه
ــى  ــز عل ــتودعات والتركي ــي المسس قطــاع النفــط ، فضــال عــن االنخفــاض ف

ــي. ــر المصاف تطوي
قــد تتمكــن الســعودية مــن زايدة انتاجهــا لمــدة شــهر او شــهرين مــن خــالل 
اسســتخدامها المخــزون االســتراتيجي وصادراتهــا ولكــن التجربــة التاريخيــة 
الســابقة اثبتــت ان بعــد مــدة قصيــر مــن الــزايدة يتــم انخفــاض معــدل 

ــال شــك. ــاج ب االنت

يران من سوق النفط حلم حذف اإ
ــى الصفــر،  ــي ال يران ــة ايصــال صــادرات النفــط االإ بغــض النظــر عــن نظري
ــوا  ــعوديين اثبت ــول ان الس ــي الق ــط، ينبغ ــوق النف ــن س ــران م ي ــذف اإ وح
ــي  ــم عــن المعــدل الحال ــم القــدرة علــى زايد انتاجه ــم ليــس لديه ــًا انه اتريخي
ــل  ــن برمي ــى 10 ماليي ــا ال ــج نفطه ــى ايصــال حجــم انت ــع ال ــا تتطل ــم انه رغ
يوميــًا حتــى 2025. ومثــال علــى ذلــك مــا تكررتــه الســعودية حينمــا تريــد 
تقديــم خدمــة الــى بعــض البــالد يتــم انخفــاض انتاجهــا بعــد شــهر تمامــا مــن 

ــزايدة القليلــة التــي تقــوم بهــا. ال
ــي فــي البرلمــان، »محمــد علــي  واكــد هــذا الــكالم الممثــل الســابق االيران
نبــاء، ان الســعودية تحدثــت  ــة مهــر للأ خطيبــ�ي«، خــالل مقابلــة مــع وكال
كثيــرا خــالل السســنوات الماضيةحــول قدرتهــا علــى زايدة انتاجهــا مــن 
النفــط ولكــن فــي الحقيقــة مــن الناحيــة العمليــة لــم تفلــح فــي �أي مــرة 
حاولــت فعــل ذلــك ولــم تسســتطع ايصــال انتاجهــا الــى اكثــر مــن 1.5 

ــوم. ــي الي ــل ف ــون برمي ملي
ــي  ــارات مــن النفــط ف ــت واالم ــاج الكوي ــات انت ــى ان امكاني ل و�أشــار اإ
حــال لــم يتــم عــرض النفــط االيرانــي فــي الســوق يصــل مــن 200 
نتــاج الســعودية للنفــط  الــى 300 الــف برميــل. بينمــا يبلــغ اتريــخ اإ
ــبة  ــتواجه انخفاضــا بنسس ــي ان المخــازن سس ــذا يعن ــنة، وه ــط 50 سس فق

5% علــى االقــل .

السعودیة تدهن من قارورة فارغة وترامب یيأس من زايدة
 انتاج معدل النفظ السعودي
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�أوضــح اكاتــب االعالمــي »اثيــر الشــرع«، فــي مقــال يتحــدث عــن تطبيــع العــرب وخيانتهــم للقضــااي المركزيــة لهــم 
ســتراتيجي علــى  قائــاًل: انــه مــن خــالل مــا نــراه فــي �أغلــب الــدول العربيــة الغنيــة ابلبتــرول، والتــي تتمتــع بموقــع اإ
المنافــذ البحريــة، نجــد بــ�أن الأمــر ابت شســبه محســوم، والحــرب الختاميــة قادمــة ال محــال فــي الشــرق الأوســط، 
ــا،  ــة له ــة الموالي ــران والأذرع القوي ي ــن اإ ــتعراض القــوة بي سس ــي الأذرع«، واإ ــة ستشــهد سسياســة »ل ــة المقبل فالمرحل

ســرائيل ومــن حالفهــم مــن العــرب والغــرب بــد�أ فعــاًل. وبيــن �أمريــكا واإ
واشــار اى انــه الحــرب النفسســية ربمــا دخلــت مراحلهــا الأخيــرة، و�أصبــح لســان حــال المواطــن العربــ�ي البسســيط 
شــارة واضحــة بــ�أن المواطــن العربــ�ي، �أصبــح يفضــل الديكتاتوريــة المدعومــة  يقــول : »انرك وال جنــة هلــي« ! فــي اإ

مــن �أمريــكا واليهــود، علــى الأحــزاب والحكومــات؛ التــي لــم تجلــب ســوى الدمــار والأشــرار .
واتبــع يحــاول اليهــود العــرب، مغازلــة مواطنيهــم فــي بلدانهــم التــي كانــوا يســكنون فيهــا قبــل عــام 1948؛ وتــم فعــال 
ت�أهيــل عــدة صفحــات علــى السوشســيل ميــداي » الفيــس بــوك« لمغازلــة المواطنيــن العــرب، وحثهــم علــى التقــارب، 
ــا  ــي خربته ــب الأنفــس، الت ــت، ولأجــل تطيي ــي طال ــذ الحــرب الت ــود، ونب ــع اليه ــح َم ــم للتصال ــة حكوماته ومطالب
الأحــزاب االإســالمية كمــا يقولــون بمدوانتهــم، لــم تجــد الشــعوب العربيــة العــون مــن حكومتهــا، ولــم تلمــس ســوى 
ــ�أن ال حــل لكــم  قنــاع الشــعوب العربيــة ب ــة الإ الدمــار والحرمــان واليــ�أس مــن الحيــاة، وكانــت هــذه خطــة مجدول

ســرائيل« دولــة، وابلقــدس عاصمــة لهــا. ســوى التطبيــع واالعتــراف ب«اإ

سـرائيل لتنفيذ مراحل  واضـاف الشـرع ال نبالـغ عندمـا نقول ب�أن �أغلـب الحكومات العربيـة، جندتها �أمريـكا لصالح اإ
سـرائيل« دولـة وابليهود دين وينبـذ العمامة والـزي العرب�ي. الحـرب الناعمـة، وبنـاء جيل عربـ�ي يؤمن ب«اإ

ــة  ــا الخون ــم به ــه ينع ــل، وخيرات ــر مفتع ــة، وفق ــاة صعب ــتمر بحي ــ�ي �أن يسس ــن للمواطــن العرب ــه ال يمك ــى ان ــوه ال ون
ــن الشــعوب  ــا ماليي ــ�ي مســرحية طــال �أمدهــا وعســكرت لأجله ــذا تنته ــاًل: وبه ــم قائ ــم. وخت مــن الحــكام و�أذانبه

ــة. ــدول العربي ــواء ال ــرت �أج وتعك

: ي
كاتب واعالمي عرا�ق

أیها العرب خریفكم قادم !

ت ال مــــــقــــــــــــــــــــــــا

مــا قالــه رئيــس الــوزراء العراقــي بــ�أن حكومتــه ال تتعاطــف مــع العقــوابت 
يــران، لكنــه سســتلتزم بهــا لحمايــة مصالــح  الأمريكيــة المفروضــة علــى اإ
ــران  ــة لأي العــراق ، مهــد الطريــق لبعــض وســائل االعــالم العربيــة المعادي
ــاه العكــرة وتدعــي ان بغــداد ادارت ظهرهــا  ــي المي ــاد ف �أن تقــوم ابالصطي
علــى حليفتهــا االقليميــة طهــران بعــد االنتخــاابت البرلمانيــة الأخيــرة والتــي 
ــار الصــدري وعــددًا  ــذي يضــم التي ــف »ســائرون« ال ــا تحال تصــدر نتائجه

ــة. ــارات العلماني ــن الأحــزاب والتي م
يمكـن اعتبـار تصريحـات العبادي الأخيرة ضـوءا �أخضر للتحالـف الفائز في 
االنتخـاابت العراقيـة للتعـاون في تشـكيل الحكومـة الجديـدة وتمديد واليته 
علـى اسـاس تشـكيل تحالـف جديـد مـع التيـار الصـدري الـذي يؤكـد دوما 

علـى حفـظ المسـافة الفاصلة مـع ايـران و امريكا بنفـس الوقت.
ــيما الســعودي-االماراتي  ــ�ي السس ــالم العرب ــض االع ــه بع ــا يروج ــدًا عم بعي
يجــب �أال ننســى ان مــا يرســم المعــادالت فــي العــراق ليــس بيــد سسياســي 
ــج  ــن نتائ ــق م ــق و�أوث ــراق �أعم ــران ابلع ــط اي ــا يرب او مســؤول واحــد وم

انتخــاابت الن البرلمــان العراقــي �أوال يضــم داخلــه تيــارات و�أحــزاب 
متحالفــة مــع ايــران لهــا ت�أثيــر كبيــر فــي صنــع القــرار السسياســي منهــا 
ــذي  ــة ال ــة الوطني ــار الحكم ــري( وتي ــادي العام ــة ه ــح )بزعام ــف الفت تحال
ــًا ان  ــي( واثني ــوري المالك ــادة ن ــون )بقي ــة القان ــم ودول ــار الحكي ــوده عم يق
النسســيج السسياســي واالجتماعــي الســائد فــي العــراق ومسســتوى التبــادالت 
االقتصاديــة بيــن البلديــن يحــول دون انضمــام العــراق الــى العقــوابت 
االمريكيــة علــى ايــران وامــكان تطبيــق الحصــار مــن خــالل البوابــة 
العراقيــة ابلنظــر الــى المصالــح المشــتركة الموجــودة بيــن البلديــن فــي 
ــران  ــتعانة ابي موضــوع التبــادل التجــاري وحتــى موضــوع الكهــرابء واالسس

السســتكمال النقــص الحــاد فــي الطاقــة الكهرابئيــة للعراقييــن.
ــية  ــارات السسياسس ــف االحــزاب والتي ــف مختل ــة �أخــرى ان مواق ــن جه م
فــي العــراق فــي ادانــة التعامــل مــع العقــوابت تــدل علــى ان العالقــات 
سســتهالك الداخلــي  االيرانية-العراقيــة تتجــاوز التصريحــات الموجهــة لالإ
ــة ليــس ب�أمــر  ــل بعــض االطــراف العربي ــات مــن قب وتقويــض هــذه العالق
ــن  ــاانت الصــادرة م ــى البي ــارة ال ــن االإش ــياق يمك ــذا السس ــي ه ــيط وف بسس
التيــارات العراقيــة التــي تعتــرف وتسســتذكر وقــوف ايــران الــى جانــب 

العــراق فــي حربــه ضــد عصــاابت »داعــش« فــي �أصعــب الظــروف وذلــك 
ــد  ــا و�أي تهدي ــن �أمنه ــراق م ــن الع ــى �أم ــران عل ــوف اي ــى وق ــاء عل ــاء بن ج

ــا. ــى داخله ــرة عل ــينعكس مباش ــا س ــتقرار جيرانه السس
ــوا  ــدة �أن يراجع ــن الفائ ــو م ــن ال يخل ــادة العراقيي ــض الق ــبة لبع ــا ابلنسس �أم
انتهجهتــا االدارة االمريكيــة تجــاه  التــي  التاريــخ ويمعنــوا السسياســات 
مليــ�ئ  الأمريكــي  الســجل  الماضيــة.  العقــود  المنطقــة ودولهــا خــالل 
ــدول والشــعوب  ــح ال ــة لمصال ــى �أهمي ــر ادن ــا ال تعي ــدل علــى انه بشــواهد ت
الأخــرى وبــل تضحــي بعالقــات الصداقــة والتحالفــات وحتــى حقــوق 

االنســان والقوانيــن واالعــراف الدوليــة اذا لــزم الأمــر.
يجــب �أال ننســى ان انقــالب عــام 1953 والــذي ادى الــى االإطاحــة 
آنــذاك محمــد مصــدق وعــودة شــاه ايــران كان  برئيــس وزراء ايــران �
مدبــرا ومخططــا مــن قبــل المخابــرات الأمريكيــة كمــا �أن الضــوء الأخضــر 
الأمريكــي الــذي دفــع صــدام لغــزو الكويــت كان فخــًا لتقــوم االدارة 
ــود  ــا والوع ــوابت عليه ــرض العق ــراق وف ــتهداف الع ــه ابسس ــة عقب االمريكي
الجوفــاء التــي قدمتهــا �أمريــكا لليبيــا ... واليــوم نــرى �أنــه كيــف تعاقــب 
ــد  ــى ضــرب اقتصــاد البل ــة ال ــي محاول ــان ف ــا �أردوغ ــا الســابقة تركي حليفته

وفــي ذلــك لعبــرة لأولــي الألبــاب.
هــذا وان العــراق نفســه كان ضحيــة للسسياســات الخاطئــة للــوالايت 
المتحــدة وحلفائهــا االقليميــة، وايــران هــي التــي وقفــت الــى جانــب العــراق 
ــى  ل ــن اإ ــل االنتحاريي ــت ترس ــعودية كان ــا الس ــروف بينم ــب الظ ــي �أصع ف
العــراق ،واالمريكيــون بعــد الرئيــس الســابق اوابمــا كانــوا يخططــون 

لتقسســيم العــراق.
ــح  ــاداًي لمصال ــس مع ــه لي ــت �أن ــب �أثب ــد ترام ــس الأمريكــي دوانل ــا الرئي �أم
آمــن  ــدول الأخــرى �أيضــا ليســت بم� ــا ال ــي فحســب ، وانم الشــعب االيران
عــن سسياســات امريــكا االنتهازيــة. ابلأمــس ايــران كانــت مسســتهدفة واليــوم 
ــة  ــى دول المنطق ــرى .... عل ــة �أخ ــة عربي ــراق او �أي دول ــدًا الع ــا وغ تركي
تغييــر رؤيتهــم واســتبدال السسياســات قصيــرة النظــر ابســتراتيجيات 
مدروســة تضــع مصالــح شــعوبها فــي ســلم االولــوايت مــن خــالل تشــكيل 

ــه التغطــرس الأمريكــي. ــي وج ــدة ف ــة جدي ــات اقليمي تحالف
المنطقــة اليــوم بحاجــة الــى تحالفــات تصونهــا مــن التدخــالت الأجنبيــة 
مــن خــالل التاكيــد علــى االنســجام االقليمــي وتوثيــق العالقــات السسياسســية 
واالقتصاديــة بيــن دولهــا بــدال عــن االعتمــاد علــى تدخــالت القــوى الكبــرى 

ــة. العالمي

اتریخ السياسات األمریكية ودروسها الیران والعراق!
محمد مظهري
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خاورمیانه و شمال آفریقا

العلوم و 
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العلوم و تكنولوجيا

ارتفاع حصة اقتصاد الفضاء يف إمجايل الناتج 
احمللي والتحاق ایران ابلدول الناشطة هبذا اجملال

ــة  ــري" لمراســل وكال ــة "مرتضــى براب ــة الفضــاء االيراني ــا ورئيــس وكال ــوم والتكنولوجي ــر العل ــاد مســاعد وزي و�أف
نبــاء �أن تكنولوجيــا الفضــاء واالقتصــاد الــذي يتعلــق بهــذه التكنولوجيــا حاليــا يلعــب دورا ملحوظــا فــي الـــ  مهــر للأ
قتصــاد  جمالــي الناتــج المحلــي فــي العالــم يتعلــق ابإ جمالــي الناتــج المحلــي( حيــث �أن 0،45 فــي المئــة مــن اإ GDP )اإ
ذ ابت مــن المرتقــب �أن تصــل هــذه النسســبة الــى �أكثــر مــن 4  الفضــاء وهــذه التقنيــة تشــهد نمــوا يومــا بعــد يــوم ، اإ
يــران شــهد نمــوا بنسســبة 100 فــي  فــي المئــة �أو 8 فــي المئــة ابلمسســتقبل القريــب، مشــيرا الــى �أن اقتصــاد الفضــاء ابإ

المئــة خــالل االعــوام العشــرة االخيــرة و�أن معــدل نمــوه كان عاليــا جــدا مقارنــة ابلمعــدل العالمــي لذلــك.
وقــال برابــري �أن 75 فــي المئــة مــن ســوق صناعــة الفضــاء ابلعالــم يتعلــق ابلقطــاع الخــاص بينمــا فــي ايــران هــذا 
ســتثمارات القطــاع الخــاص ابلمجــال  القطــاع ال يلعــب �أي دور فــي اقتصــاد الفضــاء، لذلــك حاليــا نخطــط لجلــب اإ

ــور. المذك
نترنــت عبــر االقمــار الصناعيــة مــن قبــل الــوالايت  نترنــت الفضائــي �أو االإ وابالشــارة الــى العــرض العالمــي لالإ
متــالك  المتحــدة، قــال برابــري �أن ســوق الصناعــة الفضائيــة يجــب �أن يشــكل االولويــة فــي البــالد، وذلــك يتطلــب اإ

ــيطرة علــى هــذا الســوق. ــتطيع التحكــم والسس ــي نسس قمــر صناعــي اإستشــعاري خــاص مــن صناعــة وطنيــة ك
واتبــع : ابلنسســبة لصناعــة الطيــران فــاإن امتــالك ايــران للطائــرات مكنهــا مــن السســيطرة علــى �أســواق هــذه الخدمــة،  
ــى  ــر البن ــب توفي ــى جان ــا ال ــاص به ــي خ ــر صناع ــالك قم مت ــن اإ ــران �أن تتمكــن م ــى اي ــبة للفضــاء ايضــا عل وابلنسس

ــيطرة علــى ســوق الخدمــات الفضائيــة. ــتطيع السس ــي تسس التحتيــة الالزمــة ك
ــن  ــتفادة م ــو االإسس ــه نح ــا تتوج ــج والمخططــات حالي ــة �أن البرام ــة الفضــاء االيراني ــس وكال ــال رئي ــام ق ــي الخت وف
الطاقــات الفضائيــة واالقمــار الصناعيــة الموجــودة بحــوزة ايــران ابعتبارهــا البنــى التحتيــة لتقديــم وعــرض الخدمات 
الفضائيــة واطــالق ســوق صناعــة الفضــاء فــي البــالد وعلــى القطــاع الخــاص والشــركات االهليــة االســتثمار فــي 

هــذا المجــال وتوفيــر فــرص العمــل مــن خــالل ذلــك.

ــي  ــز الجــو فضائ ــس مرك ــي رئي ــر االتصــاالت االيران وصــرح مســاعد وزي
نبــاء  �أنــه حاليــا  فــي ايــران »مرتضــى برابــري« فــي حديثــه لوكالــة مهــر للأ
توجــد 28 جامعــة فــي البــالد تــدرب �أخصائييــن فــي مجــال الجــو فضائــي 
وكافــة النشــاطات المتعلقــة بهــذا المجــال، كمــا �أضــاف �أن الفعاليــات 
ــى  ــرة، �أدت ال ــنوات االخي ــران خــالل السس ــا اي تخذته ــي اإ واالجــراءات الت
ــا  ــران حالي تحقيــق تطــور ملحــوظ فــي الصناعــات الفضائيــة، حيــث �أن اي
تحتــل المركــز االول بيــن بلــدان المنطقــة وبفــارق كبيــر، نظــرا للــدور الهــام 

ــذا المجــال. ــه به ــذي �أدت ال
نشــاء  يــران اسســتطاعت تحقيــق تقــدم كبيــر فــي اإ و�أفــاد برابــري �أن اإ
ــة  ــة، كالأقمــار الصناعي ــة الخاصــة ابلصناعــات الفضائي ــى التحتي ــاج البن نت واإ
ــم تحقيــق  ــه ت ــا �أن ــاذف الســاتل، كم ــة وق �أي الســاتالت والمحطــة الفضائي
انجــازات هامــة فــي مجــال تشــغيل واسســتخدام التقنيــة الفضائيــة مــن �أجــل 

ــع. ــاالت للمجتم ــف المج ــي مختل ــات ف ــم الخدم تقدي
ــه رغــم هــذا التقــدم الحاصــل الزالــت هنــاك مشــكلة تعيــق  ولفــت الــى �أن
يــران معتمــدة علــى الميزانيــة  هــذه الصناعــة وهــي �أن الصناعــات الفضائيــة ابإ

نهــا  الحكوميــة، فيمــا �أنــه فــي ســائر البلــدان الرائــدة فــي المجــال المذكــور، فاإ
تشــكل حاضنــة الإسســتقطاب المســتثمرين مــن القطاعــات الخاصــة.

نتــاج وانشــاء البنــى  لــى �أن توجهــات البــالد تســير نحــو اإ وابالشــارة اإ
التحتيــة كصنــع �أقمــار صناعيــة تشــغيلية فضــال عــن التقــدم المتســارع 
ــي:  ــي االيران ــال رئيــس مركــز الفضائ ــذا المجــال، ق ــران به ــي تشــهده اي الت

ــتالم القمــر الصناعــي »بيــام«  جــراءات مراحــل اسس النبــاء الســار هــو �أن اإ
ــة  ــا يخضــع هــذا الســاتل لمجموع نتهــت وحالي ــد اإ ــد ق لالإستشــعار عــن بع
ختبــارات تخــص منظومتــه وادائــه والمرحلــة الثانيــة مــن برانمجنــا  اإ

سســتكون عمليــة التكييــف مــع الصــاروخ الحامــل �أو القــاذف.
ووفقــا لــه فــاإن ســاتل »بيــام« لالإستشــعار عــن بعــد هــو مــن صنــع جامعــة 
�أميركبيــر االيرانيــة بدقــة 45 متــرا، كمــا �أنــه يعــد �أول قمــر صناعي تشــغيلي 
مــن صنــع ايــران ومــن المقــرر �أن يتــم تثبيتــه علــى مــدار يرتفــع عــن االرض 

500 كــم ، كمــا �أنــه ســيبقى فــي هــذا المــدار لمــدة عاميــن.
يعــد قمــر بيــام الصناعــي قفــزة كبيــرة حققتهــا ايــران فــي مجــال الصناعــات 
ــي  ــتخدم ف ــت تسس ــابقا كان ــت س ــي اطلق ــار الت ــث �أن الأقم ــة، حي الفضائي
ضافــة الــى  500 متــر، اإ مجــال البحــواثت و�أن مداراتهــا كانــت تقــل عــنـ 
ن دوامهــا فــي تلــك المــدارات لــم يتجــاوز ا45 يومــا.   و�أكــد برابــري �أن  اإ
ايــران مسســتعدة للتعامــل مــع ابقي البلــدان في مجــال اطــالق االقمــار الصناعية، 
ــار  طــالق االقم ــى اإ ــادرة عل ــام ق ــة �أنحــاء الع ــا توجــد 12 دول ــه حالي ــا �أن مضيف

ــدول. ــن هــذه ال ــي المركــز التاســع بي ــران تقــف ف ــة وان اي الصناعي

إطالق أول قمر صناعي تشغيلي من صنع ایران اىل مدار ابرتفاع 500 كم

إیران تتمكن من صناعة أجهزة لكشف مدى هتالك األشجار ملنع وقوع خسائر بشریة ومادیة
وصــرح رئيــس الجامعــة الحــرة فــي محافظــة البــرز الدكتــور 
ــة مهــر  ــه مــع مراســل وكال ــي«  خــالل حديث »محمدحســن برهان
ــوا مــن  ــن فــي هــذه الجامعــة تمكن ــن والمحققي ــاء، �أن الباحثي نب للأ
ــي  ــر المقطع ــوان »التصوي ــه عن ــق علي ــار مشــروع يطل حصــد ثم
طــار فحــص االشــجار وتحديــد المتهالكــة  للأشــجار الواقفــة« فــي اإ
ــيمة بســبب  ــا، لتجنــب وقــوع ضحــااي بشــرية وخســائر جسس منه

ــجار. ــئ للأش الســقوط المفاج
ــاز  ــة جه ــم صناع ــياق هــذا المشــروع ت ــي سس ــي: ف و�أضــاف برهان
مكانــه كشــف درجــة التهالــك فــي داخــل  يلتصــق ابالشــجار ابإ
جــذع الشــجرة حتــى جذورهــا مــن خــالل االإشــارات التــي 
حتمــال  ذ يظهــر ذلــك مــدى مقاومــة الشــجرة �أو  اإ يتلقفهــا، اإ

ســقوطها.
ــذا  ــى ه ــران( عل ــمالي اي ــرز( ورشــت )ش ــة الب ــز محافظ ــرج )مرك ــي ك ــي مدينت ــال بلديت ــى اقب ــر ال ــار الأخي و�أش

االشــجار  تحديــد  �أجــل  مــن  الإجرائــه  المشــروع، وعزمهمــا 
ســقوطها  مــن  الناتجــة  االضــرار  دون  والحــؤول  المتهالكــة 

لمفاجــئ. ا
ــث  ــدة بحي ــع بدرجــة �أداء جي ــاز يتمت ــذا الجه ــي �أن ه ــال برهان وق
يمكــن اعتمــاده كبديــل لأنواعــه االجنبيــة المسســتوردة التــي تكلــف 
البــالد �أثمــاان ابهظــة، مــا يســدي خدمــة كبيــرة للبــالد مــن خــالل 

خفــض تكاليــف توفيــر االنــواع االجنبيــة مــن هــذه االجهــزة.
وابالشــارة الــى طاقــات البــالد الوفيــرة فــي مجــال تحقيــق االكتفــاء 
ــن  ــاء والباحثي ــد العلم ــى ي ــزة المتطــورة عل ــة االجه ــي وصناع الذات
فــي الداخــل، قــال رئيــس الجامعــة الحــرة فــي البــرز، �أنــه يمكننــا 
ــددة ابالســتناد  ــي مجــاالت متع ــن االنجــازات ف ــر م ــق الكثي تحقي
الــى قدراتنــا الداخليــة، لكــن مــن المهــم ايضــا �أن تالقــي المشــاريع 

والمنتجــات االيرانيــة اقبــال مــن قبــل االســواق.
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شـارة  نباء، في اإ وصـرح مسـاعد وزيـر االتصاالت االيراني »رسـول سـرائيان« في حديثه مع مراسـل وكالـة مهر للأ
طار دعم مشـاريع  الـى عـدم توقـف مشـروع تزويـد المحتوى الفارسـي بعشـرة اإضعاف على شسـبكة االنترنـت، في اإ
االقتصـاد المقـاوم، قـال: �أن مشـاريع االقتصـاد المقـاوم يتـم تحديثهـا كل عـام وفـي هـذا العام ووفقـا لما �أعلنه مسـاعد 

زدايد حجـم المحتوى الفارسـي في شسـبكة االنترنت. رئيـس الجمهـور، تـم الت�أكيـد على موضـوع اإ
وابالشــارة الــى �أنــه وفقــا لهــذا القانــون فــاإن موضــوع زايدة الحجــم المحتــوى االلكترونــي ابت مــن واجــب جميــع 
عــداد وتوفيــر  الأجهــزة التنفيذيــة، قــال االخيــر: �أن منظمــة تكنولوجيــا المعلومــات فــي ايــران هــي المســؤولة عــن اإ

كافــة البنــى التحتيــة واالرضيــة الالزمــة لتطبيــق هــذا المشــروع.
ــ�أن مــن ضمــن االهــداف المرســومة  ــور ف ــون المذك ــه حســب القان ــا المعلومــات �أن وقــال رئيــس منظمــة تكنولوجي
نترنــت فــي البــالد، مشــيرا  هــو �أن تتوصــل زحمــة االتصــاالت الداخليــة الــى 50 فــي المئــة مــن اجمالــي زحمــة االإ

الــى النمــط المتزايــد لهــذه النسســبة حاليــا.
وقــال مســاعد وزيــر االتصــاالت �أنــه لــم يتــم بعــد تحديــد مؤشــر معيــن الإزدايد المواقــع الفارسســية، لكــن مــن ضمــن 

برامجنــا ومخططاتنــا هــو تطويــر وتحســين الوضــع الحالــي.
و�أضــاف ســرائيان �أن التقاريــر تشــير الــى �أن حجــم الصفحــات والمواقــع الفارسســية الموجــودة علــى شســبكة 
ــي  ــى 1،9 ف ــع وصلــت ال ــبة هــذه المواق ــا �أن نسس ــن تطــورا ملحوظــا، كم ــن الماضيي ــي العامي ــت شــهدت ف االنترن
جمالــي المواقــع الموجــودة علــى شســبكة االنترنــت، بينمــا فــي العــام الماضــي كان النسســبة 1،2 فــي المئــة  المئــة مــن اإ

ــة. ــي المئ ــت 0،7 ف ــبقه كان ــي اسس وف
وقــال �أنــه حســب التقاريــر التــي نشــرتها احــدى المواقــع الموثوقــة، فــاإن معــدل نمــو المواقــع الفارسســية فــي شســبكة 
ن ذلــك يشــير الــى �أن نمــو انتــاج المحتــوى  ذ اإ جمالــي حجــم المواقــع الموجــوده، اإ االنترنــت يصــل الــى 1،9 مــن اإ
ــة  ــة والتركي ــات الصيني ــن اللغ ــكل م ــودة ب ــع الموج ــدد المواق ــاز ع جت ــة اإ ــبكة العنكبوتي ــي الشس ــية ف ــة الفارسس ابللغ
ــع  ــي المواق جمال ــة تشــكل 50 فــي المئــة مــن اإ ــع االنجليزي ــاإن المواق ــع ف ــه حســب ذات الموق ــا ف�أن والعربيــة، مضيف

ــت. ــبكة االنترن ــى شس الموجــودة عل
طارتحقيــق �أهــداف قانــون االقتصــاد المقــاوم، قــال رئيــس منظمــة  شــارة الــى برامــج التطويــر والتنميــة فــي اإ وفــي اإ
تكنولوجيــا المعلومــات: �أن جميــع الجهــود تصــب لحمايــة الشــركات المنتجــة للمحتــوى الداخلــي، كــي يتــم ارتقــاء 

طــار تطويــر المحتــوى الداخلــي. البنــى التحتيــة لهــذه الشــركات فــي اإ

املواقع الفارسية على االنرتنت جتتاز 
نظرياهتا الصينية والعربية والرتكية

العلوم و تكنولوجيا

انتاج عقار اننوي لعالج السرطان يف 
ایران وتصدیره اىل تركيا وسوراي

ــران لمراســل  ــة فــي اي ــر العــام لأحــدى الشــركات المعرفي ــودرزي« المدي ــد ك صــرح الدكتــور »نوي
سســتطاعت �أن تنتــج دواءا مضــادا للســرطان، يتــم اسســتيراده  نبــاء، �أن هــذه الشــركة اإ وكالــة مهــر للأ

مــن خــارج البــالد حاليــا.
ــو فــي  ــيل )Paclitaxel( الــذي يتــم انتاجــه بواســطة تقنيــة النان وقــال كــودرزي �أن عقــار ابكليتاكسس
نتــاج هــذا العقــار طالــت  ايــران ، يسســتخدم لعــالج الســرطان، مشــيرا �أن االبحــاث التــي توصلــت الإ

لمــدة خمــس سســنوات.
ولفــت �أن هــذه العقــار يسســتخدم لعــالج االنــواع التاليــة مــن الســرطان: ســرطان الثــدي، ســرطان 

البنكــرايس، ســرطان الرئــة، ســرطان المعــدة وســرطان المبيــض.
ــة، تغنــي عــن  ــيمات الألبوميــن النانوي ــة والتــي تعتمــد جسس و�أكــد �أن تقنيــة انتــاج هــذه العقــار النانوي
ــدى المرضــى  ــراض الســلبية ل ــن االع ــر م ــي تتســبب ابلكثي ــة، الت ــواد المضاف ــض الم ــتخدام بع اسس

ــع جســم االنســان. ــدم انســجامها م بســبب ع
ــوم  ــران للعل ــة طه ــدى جامع ــة ل ــات النانوي ــز التحقيق ــات مرك ــداف ومخطط ــى �أن اه ــارة ال وابالش
ــنوات، قــال  الطبيــة تنســجم مــع المخطــط الحكومــي االســتراتيجي والــذي تطــال مدتــه خمســة سس
ــا  ــي تتبعه ــج الت ــداف والبرام ــم الأه ــن �أه ــة، �أن م ــذه الجامع ــدى ه ــس ل ــة التدري ــي هيئ ــو ف العض
سســتخدام تقنيــة النانــو فــي المجــال  طــار اإ جــراء البحــواثت الأساسســية والتطبيقيــة فــي اإ الجامعــة هــي: اإ
ن كانــت االجهــزة  الطــب حســب مــا يقتضيــه المجتمــع الــى جانــب توفيــر كافــة البنــى التحتيــة ســواء اإ
ــن ت�أســيس شــركات  ــة، فضــال ع ــو- طبي ــر والمنتجــات النان ــاج العقاقي نت ــة الإ ــات الالزم او البرمجي

ــة تختــص نشــاطاها بمجــال خــاص فــي هــذا االطــار. معرفي
وقــال كــودرزي: اننــا اسســتطعنا �أن نصــدر دواء ابكليتاكسســيل )Paclitaxel( المصنــوع بتقنيــة النانــو 
الــى تركيــا وســوراي. وابالشــارة الــى فوائــد انتــاج هــذا العقــار داخليــا قــال كــودرزي، ان هــذا العقــار 
ــا �أن  ــا، مضيف ــوالايت المتحــدة حالي ــتورد مــن ال ــه يسس ــر الباهضــة الثمــن نظــرا لأن ــر مــن العقاقي يعتب
ــة  ــة حاج ــتطيع تلبي ــث تسس ــار بحي ــذا العق ــن ه ــات م ــاج كمي ــى انت ــدرة عل ــا الق ــركة لديه ــذه الش ه
االســواق علــى مسســتوى البــالد، كمــا �أكــد ان الشــركة تعمــل فــي الوقــت الراهــن علــى انتــاج المزيــد 
مــن االدويــة فــي مجــال معالجــة الســرطان واالقــالع عــن االدمــان، وســوف يتــم عرضهــا فــي العــام 

ــادم ابالســواق. الق

بدء التعاون بني ایران وبلغاراي يف ثالث 
جماالت علمية منذ سبتمرب

نبــاء اثنــاء زايرتــه  وصــرح ســفير بلغــاراي فــي طهــران »كريسســتو بولنداكــوف« فــي حديثــه لمراســل وكالــة مهــر للأ
ــم  ــة والفــن والتعلي ــم والثقاف ــي مجــال العل ــران وبلغــاراي ف ــن اي ــات �أبرمــت بي تفاقي ــاك عــدة اإ ــ�أن هن ــة، ب ــر الوكال لمق
ــون رفيعــي  ــود وممثل ــي �أجراهــا وف ــزايرات الت ــد مــن ال ــى العدي ــرة، مشــيرا ال ــنوات االخي والرايضــة خــالل السس
يــران وجامعــات ايــران، واصفــا �أن هــذه الــزايرات مــن شــ�أنها  المسســتوى مــن عــدة جامعــات هندسســية فــي بلغــاراي الإ

التوصــل الــى �أهــداف محــددة للتعــاون بيــن البلديــن فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا.
و�أكــد بولنداكــوف علــى وجــود مخططــات لخلــق ارضيــة للتعــاون بيــن ايــران وبلغــاراي فــي مجــال العلــوم وطــب 

االسســنان، الفتــا الــى الــزايرة التــي �أجراهــا 
ــوم  ــران للعل ــة طه ــاراي لجامع ــة بلغ ــل جامع ممث
ــادل عــدد مــن  ــة، حيــث انتجــت عــن تب الطبي
ــية، معتبــرا �أن ذلــك قــد يخلــق  المنــح الدراسس
االرضيــة واالســاس للتعــاون الثنائــي بيــن ايران 
ــة. ــوم الطبي ــال الطــب والعل ــي مج ــاراي ف وبلغ

ــتعدة  ــالده مسس ــاراي ان ب ــا صــرح ســفير بلغ كم
للتعــاون مــع ايــران، الفتــا الــى صفقــات تعامــل 

ــن  ــدءا م ــة ب ــدن الذكي ــو والم ــة النان ــات والتقني ــا المعلوم ــي تكنولوجي ــاالت، وه ــة مج ــن بثالث ــن البلدي ــت بي �أبرم
ذ �أنــه مــن المقــرر ان يجــري وفــود وممثلــون مــن بلغــاراي زايرة الــى مــدن طهــران واصفهــان  خريــف هــذا العــام، اإ
ــي مجــال  ــاراي ف ــران وبلغ ــن اي ــق للتواصــل المباشــر بي ــد الطري ــك يمه ــرا �أن ذل ــل، معتب ــي شــهر ســبتامبر المقب ف

ــا. ــوم والتكنولوجي العل
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ابحثون ایرانيون ینتجون عقارا ملعاجلة 
الصرع والتشنجات

ــار  ــاج عق ــاء بشــ�أن مشــروعه النت نب ــر للأ ــة مه ــث لمراســل وكال ــي حدي ــي ابف« ف ــال الباحــث »رضــا مظلوم وق
ــى  ــه اي عقــار لمعالجتــه، لذلــك ســعينا ال ــم يكــن ل ــنجات بشــكل نهائــي: بمــا ان الصــرع ل لمعالجــة الصــرع والتشس

ــنج. ــوابت التشس ــة الصــرع ون ــار لمعالج اكتشــاف اول عق

واضــاف: اســتنادا الــى التحقيقــات التــي اجريــت فــان االشــخاص المصابيــن بنــوابت التشســنج والصــرع يتناولــون 
ــتعمالهم لهــذه االدويــة طيلــة عمرهــم مــن مضاعفــات شــديدة بمــا فيهــا التلــوث الشــديد  ادويــة يعانــون بســبب اسس

ــرة. والنــوابت الدائمــة واالإصــاابت الخطي
واتبــع »مظلــوم فارســي ابف« قائــال: ان االدويــة المنتجــة علــى الصعيــد الدولــي لــم تعالــج الصــرع بشــكل قاطــع لحــد 

الآن، لذلــك فــان العقــار الــذي اكتشــفناه يعتبــر اول دواء يعالــج الصــرع ونــوابت التشســنج بشــكل نهائــي.
ــارات  ــم اجــراء اختب ــا: ت ــة، مضيف ــن الســلطة القضائي ــراع م ــراءة اخت ــى ب ــار حصــل عل ــذا العق ــى ان ه واشــار ال
عديــدة علــى مصابيــن ابلصــرع والتشســنجات الدائمــة والمؤقتــة بجامعــة الشــهيد بهشســتي للعلــوم الطبيــة، ونجحنــا فــي 

انتــاج هــذا العقــار الــذي هــو مزيــج مــن االعشــاب النباتيــة.
ــا: ان هــذا العقــار  ــي ان هــذا العقــار ســيتم انتاجــه علــى شــكل شــرابت وحبــوب، مضيف واوضــح الباحــث االيران
ــة وعلــى اســاس وزن  ــتعماله مــن خــالل وصفــة طبي ــي ســيتم اسس ــنجات بشــكل نهائ ــج  الصــرع والتشس ــذي يعال ال

ــة المصــاب ابلصــرع. وحال
ــدة  ــي م ــنج ف ــوابت التشس ــة وســيتم معالجــة المصــاب ابلصــرع ون ــه اعــراض اثنوي ــار ليســت ل ــاذ العق ــد ان ه واك

ــهرا. ــى 12 ش ــن 6 ال ــراوح بي تت
واتبــع »مظلــوم فارســي ابف« قائــال: مــن اجــل انتــاج هــذا العقــار بشــكل مكثــف فاننــا بحاجــة الــى اســتثمار، كمــا 

اننــا ســنتمكن بعــد انتــاج فــي داخــل البــالد مــن الوصــل الــى مرحلــة التصديــر الــى الخــارج.
واشــار الــى وجــود نحــو 340 مليــون شــخص فــي العالــم مصــاب ابلصــرع ونــوابت التشســنج وهــم بحاجــة الــى هــذا 

نتــاج هــذا الــدواء هــو واحــد مــن �أهــم التقنيــات الطبيــة. العقــار، موضحــا اإ
يذكــر ان الباحــث االيرانــي عــرض هــذا العقــار فــي معــرض »اينوتكــس«، وحصــل علــى ت�أييــد مــن قســم االبحــاث 

بجامعــة الشــهيد بهشســتي للعلــوم الطبيــة، وواحــدة »برديــس« للتقنيــات

تقنيــة  تطويــر  قســم  رئيــس  قــال 
والفضــاء  االتصــاالت  المعلومــات، 
العلــوم  معاونيــة  فــي  االفتراضــي 
والتكنولوجيــا لــدى رئاســة الجمهوريــة فــي 
ــة  ــي كلم ــدي يوســف زاده« ف ــران »مه اي
القاهــا بمؤتمــر »�أايم ســبت الثــورة« وفــي 
نجــازات الثــورة االســالمية  شــارة الــى اإ اإ
بمجــال تقنيــة المعلومــات، قــال �أن الأجــواء 
الحاكمــة حاليــا فــي ايــران مــن شــانها �أن 

ذ �أن الكثيــر مــن  آن واحــد، اإ تخلــق تهديــدا وفرصــة لتحقيــق المزيــد مــن التطــور فــي مجــال تقنيــة المعلومــات بــ�
الحــروب وقســم ملحــوظ مــن الحــروب البــاردة سســتكون عبــر الـــ �أي ســي تــي )ICT( مسســتقبال.

ــبة  ــث �أن نسس ــريع، بحي ــت الس ــال ابالنترن ــث االتص ــن حي ــة م ــى دول المنطق ــوق عل ــران تتف ــال �أن اي ــع قائ واتب
ــة. ــي المئ ــوق الـــ70 ف ــا تف ــالد( فيه ــي الب ــت ف ــتخدمي االنترن ــدد مسس ــت )ع نترن ــراق االإ اخت

وفــي سســياق متصــل قــال يوســف زاده �أن عــدد المقــاالت العلميــة الصــادرة مــن ايــران فــي مجــال تقنيــة 
ذ تتصــدر الجمهوريــة االســالمية  المعلومــات وصــل فــي االعــوام الـــعشرين الأخيــرة الــى 51 الــف و52 مقــاال، اإ

ــات. ــة المعلم ــال تقني ــي مج ــة ف ــاالت العلمي ــاج المق ــث انت ــن حي ــة م ــدان المنطق ــة بل ــدد قائم ــذا الع به
ــق  ــاطات تتعل ــد نش ــة، يعتم ــركات المعرفي ــى الش ــم عل ــاد القائ ــن االإقتص ــة م ــي المئ ــر �أن 40 ف ــاف االخي و�أض
نتــاج انــواع التطبيقــات والبرمجيــات وااللعــاب الكمبيوتريــة ومضــادات  بمجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، كاإ

ــك. ــى ذل ــا ال ــات التواصــل االجتماعــي والتراســل وم الفايروســات وتطبيق
كمــا و�أشــار يوســف زاده الــى ان عــدد الشــركات المعرفيــة حتــى نهايــة العــام الماضــي لــم يتجــاوز 4 االف شــركة، 
قليميــا  بينمــا حاليــا يوجــد الــف و391 شــركة معرفيــة انشــطة بمجــال تقنيــة المعلومــات، كمــا �أن ايــران تتفــوق اإ

مــن حيــث تصديــر منتجــات المعرفيــة.
ــد  ــا تع نه ــالت والمحــوالت واإ ــودم والكاب ــة كالم ــواع القطــع االلكتروني ــج �أيضــا �أن ــران تنت ــ�أن اي ــر ب و�أفصــح االخي

ــة. ــار الصناعي طــالق االقم ــع واإ ــم وصن ــي تصمي ــى ف ــدول العشــرة االول ــن ال ضم
ــة  ــي معاوني ــات، االتصــاالت والفضــاء االفتراضــي ف ــة المعلوم ــر تقني ــس قســم تطوي ــال رئي ــام ق ــي الخت ــذا وف ه
ــه نظــرا الإســتراتيجية االقتصــاد المقــاوم التــي تتخذهــا ايــران،  العلــوم والتكنولوجيــا لــدى رئاســة الجمهوريــة، �أن
عــداد وتوفيــر ارضيــات لخلــق فــرص عمــل، ال تتحقــق الــى علــى صعيــد تكنولوجيــا المعلومــات  فقــد تــم اإ

واالتصــاالت.

إیران تتصدر بلدان املنطقة من حيث 
إنتاج املقاالت العلمية  يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات

تصميم مبىن سكين بطهران یوفر 
الكهرابء بنفسه من خالل

 الطاقات املتجددة
�أعلنــت عضــوة الهيئــة الدراسســية فــي فــرع العلــوم والتحقيقــات التابعــة للجامعــة االســالمية الحــرة »وحدانــه 
ــي  ــات المتجــددة ف ــن خــالل الطاق ــرابء م ــاج الكه ــدة انت ــزود بوح ــع ســكني م ــم مجم ــن تصمي ــوالدي« ع ف

ــن فــي هــذه الجامعــة. ــد المحققي ــى ي طهــران، عل
و�أفــادت العضــوة فــي الهيئــة الدراسســية لكليــة الهندســة المدنيــة والعمــارة والفنــون فــي فــرع العلــوم 
والتحقيقــات التابعــة للجامعــة االســالمية الحــرة »وحدانــه فــوالدي« ان هــذا المجمــع الســكني يتكــون مــن 7 
طوابــق و96 وحــدة ســكنية، و�أربــع وحــدات تجاريــة، وصالتــان رايضيتــان وصالــة خاصــة ابالإجتماعــات، 

ــرايح. ــة هــب ال ــي جه ــه ســتزرع ف ــى سيشــمل مســاحة خضــراء و�أن االشــجار في ــا �أن ســطح المبن كم
ــة لتوفيــر الطاقــة الكهرابئيــة مــن خــالل  ــية فــي هــذه البناي ــواح طاقــة الشمسس ــه ســيتم تركيــب ال واتبعــت �أن

ــرابء. ــى الكه ــية ال ــة الشمسس ــل الطاق تحوي
و�أضافــت �أنــه تــم اعتبــار عــدد مــن عنفــات الــرايح ضمــن تصميــم البنايــة، لتحويــل الطاقــة الميكانيكيــة الــى 

ــة. ــة الكهرابئي الطاق
و�أشــارت الــى �أن واجهــة المبنــى سســتغطى ب�ألــواح مصنوعــة مــن مــادة مؤلفــة )Composite( تتميــز بخاصيــة 

التنظيــف الذاتــي، كمــا انهــا تحــول االوســاخ المتواجــدة حولهــا الــى الطاقــة.
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ــي  ــاء حــوارا مفصــال مــع مســاعد الرئيــس االيران نب ــة مهــر للأ �أجــرت وكال
ــتاري« تطــرق قضــااي عــدة  فــي شــؤون العلــوم والتكنولوجيــا »ســوران سس
ــام  ــات االهتم ــع وتداعي ــة، ودواف ــات الشــركات المعرفي ــبة مبيع ــا نسس منه
ابلشــركات المعرفيــة والناشســئة، وارضيــات تنميــة الشــركات الناشســئة 
والمشــاكل التــي تواجههــا، والبرامــج واالولــوايت مــن �أجــل تحقيــق التنميــة 
جــراءات  االقتصاديــة بنــاء علــى العلــم والتطــور فــي مجــال التكنولوجيــا واإ
طــار القيــام بمشــاريع تســاعد علــى رفــع  معاونيــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي اإ

ــك. ــى ذل مشــاكل البــالد ومــا ال
ي�أتيكم نص اللقاء كالتالي:

س: كيف تقيم نمط التحول والتطور العلمي بشكل عام في البالد؟
ــن  ــي، لك ــي داخل ــاز علم نج ــالد اي اإ ــن للب ــم يك ــنوات ل ــدة سس ــل ع ج: قب
ــك  ــالد، مــن ضمــن ذل ــي داخــل الب ــا ملحوظــا ف ــرى تطــورا علمي ــوم ن الي
ــى بحــواثت علميــة تجــرى علــى الحيــواانت فــي مراكــز  يمكــن االشــارة ال
ذ تــم افتتــاح مشــفى القــردة مؤخــرا فــي مركــز ابحــاث  االبحــاث، اإ

»رواين«.
اليــوم ابت يشــهد الشــعب الكثيــر مــن التطــورات فــي مجــال العلــوم 
والتكنولوجيــا لــم تقــدم مــن قبــل شــركات اجنبيــة ســابقا، وهــي تعــد ثمــرة 

ــاء الشــعب. ــا �أبن ــي بذله ــود الت المســاعي والجه
المعرفيــة  الشــركات  �أن  المقبلــة  السســنوات  خــالل  نــرى  ســوف 
ــا  ــتصل مبيعاته ــالد وسس ــاد الب ــن اقتص ــا م ــزءا ملحوظ ــود ج ــئة تق والناشس
الــى الميليــارات، حيــث مــن المتوقــع �أن تتفــوق هــذه الشــركات بعــد 
ــيارات  ــات السس ــال صناع ــي مج ــل ف ــى شــركات تعم ــنوات، عل ــالث سس ث

واالســمنت والصلــب وغيرهــا مــن حيــث االرابح والمبيعــات.
اليــوم تتجــه تطلعاتنــا نحــو �أن تكــون مدينتــي طهــران وكــرج واحــة العلــوم 
والتكنولوجيــا فــي البــالد، نظــرا لعــدد الســكان فيهمــا الــذي يفــوق 
ذ يشــكل ذلــك ارضيــة مالئمــة الإنشــاء وتطويــر  16 مليــون نســمة، اإ

الشــركات الحديثــة والناشســئة.
طهــران تعــد ضمــن �أفضــل 50 مدينــة فــي العالــم مــن حيــث العلــوم 
والطــالب  الجامعــات  مــن  كبيــر  لعــدد  تحتضــن  نهــا  واإ والتكنولوجيــا 

المبدعــة. العقــول  �أصحــاب 

س: هــل تعتمــد الشــركات الناشــطة فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا 
بشــكل كبيــر علــى مــوارد تحصــل عليهــا مــن الــدول االجنبيــة ام هــي 

مسســتقلة بدرجــة كبيــرة؟
الشــركات  هــذه  مــن  العديــد  هنــاك  ج: 
ــة وال  ــبة عالي ــتقلة بنسس ــا مسس ــول �أنه يمكــن الق
تسســتورد ســوى كميــة ضئيلــة مــن المــواد 
المثــال  فــي ســبيل  الخــارج.  مــن  االوليــة 
هنــاك شــركة معرفيــة انشــطة بمجــال االدويــة 
جتمــاع عقــدانه  والعقــارات �أعلنــت خــالل اإ
معهــا مؤخــرا فــي سســياق العقــوابت ضــد 
سســتيرادها مــن الخــارج ال يتعــدى  ايــران، �أن اإ
ــبة 3 فــي المئــة كمــا �أنهــا قامــت بتشــغيل  نسس
ــن  ــها، فضــال ع ــا بنفس ــاج لديه ــوط االنت خط
ــادل 100  ــا يع ــذه الشــركة �أصــدرت م �أن ه
مليــون دوالر مــن منتجاتهــا الطبيــة والصحيــة 

الــى روسســيا.

حيــث  مــن  ايــران  مكانــة  �أيــن  س: 
التكنولوجيــا مقارنــة بباقــي دول المنطقــة؟

ج: اشــدد ودون تــردد علــى �أن ايــران تتفــوق فــي جميــع المجــاالت التقنيــة 
علــى بلــدان المنطقــة، ومــن بيــن ذلــك يمكــن االشــارة الــى مسســتوى شــراء 

آسســيواي فــي ذلــك. ذ �أن ايــران تحتــل المركــز الثانــي � االنترنــت، اإ

ــب �أال  ــات يج ــوم والتقني ــال العل ــي مج ــو ف ــى �أن النم ــد عل ــا تؤك س: دائم
يحصــل مــن خــالل الدعــم الحكومــي، ممكــن �أن تشــرح لنــا الســبب فــي 

ــك؟ ذل
ــدا مــن خــالل النشــاطات التــي تعتمــد  ج: النمــو االقتصــادي ال يتحقــق �أب
ن  ــع المجــاالت اإ ــى جمي ــم عل ــر يتعم ــذا االم ــة، وه ــة الحكومي ــى الميزاني عل
ــل �أن  ــك، ب ــى ذل ــا ال ــم والطــب وم ــا او التعلي ــوم والتكنولوجي ــت العل كان
االعتمــاد علــى ميزانيــة الحكومــة والنقــود التــي ت�أتــي بــدون بــذل الجهــود، 
ــي  ــات الت ــ�أن المنتج ــل ف ــي المقاب ــن ف ــالد. ولك يلحــق ضــررا ابقتصــاد الب
ــئة او  ــركات الناشس ــى الش ــاص عل ــاع الخ ــتثمار القط س ــالل اإ ــن خ ــي م ت�أت

ــو االقتصــادي. ــق النم ــي تحقي ــر ف ــة، تســاعد بشــكل كبي المعرفي
ــط  ــات كالنف ــى صناع ــد عل ــد االقتصــاد يعتم ــم يع ــي عصــر ل ــش ف نحــن نعي
ــي ابلقيمــة  ــيما �أن هــذه الصناعــات ال ت�أت والفــوالد واالإســمنت وغيرهــا، سس

ــات. ــذه الصناع ــكان ه ــا �أخــذت م ــل �أن التكنولوجي ــة، ب المضاف

حاليــا توجــد 450 شــركة معرفيــة عاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا ابلقــرب 
مــن جامعــة »شــريف« الصناعيــة، �أخــذت مــكان ورشــات التصليــح 
والمطاعــم التــي كانــت هنــاك، مــا يعــد مؤشــرا هامــا علــى حــدوث تغييــر 

ــالد. ــي الب ــي ف ــي والتقن ــر والمضــي نحــو التطــور العلم كبي

س: ما هي مكانة ايران علميا وتكنولوجيا على مسستوى العالم؟
ــي  ــور العلم ــو للتط ــدل النم ــث مع ــن حي ــرا م ــوا كبي ــران نم ي ــت اإ ج: حقق
ــي  ــل ف ــت تحت ــران كان ــ�أن اي ــة ف ــق المؤشــرات العالمي ــه وف ذ �أن ــي، اإ والتقن
ــت خــالل 5  ــا ارتق ــور، بينم ــال المذك ــز الـــ 113ابلمج ــام 2013 المرك ع
ــبة 48 مركــز، لتكــون فــي مركــز الـــ65 فــي عــام 2018. ــنوات بنسس سس

س: حدثنــا عــن تفاصيــل تتعلــق ابلشــركات العاملــة فــي مجــال تقنيــة النانــو 
نهــا الرائــدة تكنولوجيا  والتقنيــة الحيويــة وتقنيــة المعلومــات التــي معــروف ابإ

فــي البــالد؟ وكيــف هــي تقــارن ببعضهــا البعــض؟
ــي  ــرة. ف ــنوات االخي ــدا خــالل السس ــوا جي ــذه الشــركات نم ــت ه ج: حقق
ــ�أن عــدد الشــركات الناشــطة بمجــال تقنيــة االتصــات هــو  ســبيل المثــال ف
�أكثــر مــن الشــركات العاملــة فــي مجــال البايوتكنولوجيــا )التقنيــة الحيويــة( 
لكــن ارقــام المبيعــات لــدى كل منهمــا ال تختلــف كثيــرا عــن بعضهــا 

البعــض.
مــن جهــة �أخــرى رغــم �أن الشــركات التــي تعمــل فــي مجــال النانــو، دخلــت 
ال �أنهــا ابتــت تحقــق حجمــا كبيــرًا مــن المبيعــات  الحيــز التجــاري مؤخــرا، اإ
بحيــث ان ايــران اصبحــت مــن البلــدان الرائــدة فــي مجــال صنــع منتجــات 
ذ  ــان( اإ ــار )توم ــو 1200 ميلي ــذه الشــركان بنح ــات ه ــدر مبيع ــو. تق النان

يعــد هــذا الرقــم جديــر ابلمالحظــة.
ــة،  ــي مجــال الخــالاي الجذعي ــة ف ــة فعال ــي 100 شــركة ايراني توجــد حوال
ــة و�أن عمليــة  حيــث 70 شــركة ايرانيــة تعــرف ضمــن الشــركات المعرفي

ــد�أت. ــد ب ــا ق تســويق منتجاته

س: كيــف تــرى مسســتقبل الشــركات المعرفيــة فــي ظــل العقــوابت 
ايــران؟ علــى  المفروضــة 

ــي  ــر ف ــة ستشــهد تطــورا بشــكل �أكب ــاإن الشــركات المعرفي ــد ف ج: ابلت�أكي
ــذه الشــركات. ــام ه ــح �أم ــد فرصــة تفت ــك يع ــذه الظــروف، و�أن ذل ه

الشــركات الناشــطة بمجــال تقنيــة االتصــاالت قــد ال تواجــه مشــاكل تتعلــق 
رتفــاع ســعر الــدوالر، و�أن الشــركات المعرفيــة االخــرى قــد تواجــه  ابإ
بعــض العراقيــل بخصــوص توفيــر المــواد االوليــة مــن ابقــي البلــدان. رغــم 
ذلــك ال يوجــد قلــق كبيــر حــول هــذا الموضــوع 
ســوف  المؤثــرة  الشــركات  �أن  حيــث  مــن 

ــا. ــل �أعماله تواص

منتجــات  تصديــر  تــم  دول  �أي  الــى  س: 
المعرفيــة؟ الشــركات 

ج: معظــم هــذه المنتجــات تصــدر الــى دول 
الجــوار كالعــراق وافغانسســتان وغيرهــا، الــى 
ــد  ــيا. يوج ــرق �أسس ــوب ش ــن وجن ــب الصي جان
يمارســان  يــران،  الإ جناحيــن  الصيــن  فــي 
ــة  ــة الحيوي ــو والتقني ــال النان ــي مج نشــاطاتهما ف

الطبيــة. والأعشــاب 
يــران يوجــد مراكــز  فضــال عــن ذلــك فــاإن الإ
للتبــادل العلمــي والتقنــي فــي 60 دولــة فــي 
العالــم، ينشــط فيهــا تجــار مــن داخــل البلــد 

المعنــي.

ي شؤون العلوم والتكنولوجيا؛
ي �ن

مساعد الرئيس االيرا�ن

الشركات املعرفية ستتفوق مستقبال على الصناعات االساسية من حيث العوائد االقتصادیة
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اكــد الدكتــور محمــد جــواد دهقانــي المشــرف فــي مركــز االستشــهاد 
آخــر معلومــات نشــرها  ــه حســب � ــم االســالمي ، �أن ــوم العال المرجعــي لعل
موقــع كالريويــت �أانليتكــس )Clarivate Analytics �أو WoS( �أن 
حجــم االنتــاج العلمــي فــي ايــران عــام 2017 وصــل الــى 52،183 
وثيقــة، فيمــا حجــم االنتــاج العلمــي فــي عــام 2016  كان 47،901 
ــبة 8،9  ــتطاعت ان تحقــق نمــوا بنسس ذ يعنــي ذلــك �أن ايــران اسس وثيقــة، اإ
فــي المئــة فــي مجــال االنتــاج العلمــي فــي العــام المنصــرم، مــا جعلهــا علــى 
صــدارة قائمــة الــدول الـــ25 التــي حققــت النمــو االكثــر فــي مجــال االنتــاج 

ــام 2017. ــم بع ــي العال ــي ف العلم
ــي والثالــث  ــيا والصيــن جائتــا فــي المركزيــن الثان ــي �أن روسس ووفقــا لدهقان
ــبة 6،7 و 4،3 فــي المئــة علــى التوالــي،  بعــد ايــران، بتحقيقهمــا نمــو بنسس
كمــا �أن البرازيــل وسويســرا حلتــا فــي المراكــز التاليــة بتحقيقهمــا نمــو 

ــة. ــق العلمي ــاج الواثئ ــي مجــال انت ــة ف ــي المئ ــبة 3،1 و 1،1 ف بنسس
ــه  ــم االســالمي �أن ــوم العال ــي لعل ــز االستشــهاد المرجع ــال مشــرف مرك وق
ــي �أعــوام  ــران ف ي ــاج العلمــي الإ ــع WoS ،�أن االنت ــه موق ــا جــاء ب حســب م
2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 و 2017 كان علــى 
التوالــي 30947 ، 31410 ، 33931 ، 40736 ، 47901 و 
52183. وبنــاء علــى ذلــك فــ�أن ايــران حققــت قفــزة بنسســبة 16 فــي المئــة 

ــام 2017. ــى ع ــام 2012 ال ــن ع م
ويشــارالى �أن الرســم البيانــي لالنتــاج العلمــي لــدى ايــران يشــير الــى نمــط  
ــدل  ــا �أن مع ــرة )2012-2017(، كم ــنوات االخي ــالل 6 سس ــدي خ تزاي

ــنوات يعــد 9،1 فــي المئــة. النمــو فــي هــذه السس
و�أضـاف �أن �أعلـى معـدل نمو في مجـال االنتاج العلمي خالل السسـنوات الـ6 
ذ �أنـه يصل الى 13  االخيـرة عالميا وحسـب موقع WoS، سـجلته روسسـيا اإ
يـران هـي الثالثة  فـي المئـة وت�أتـي بعدهـا الهنـد بمعـدل 10،5 فـي المئـة، واإ

بعـد روسسـيا والهنـد بمعـدل نموهـا الذي يصـل الى 9،1 فـي المئة.
وت�أتي الصين والبرازيل بعد ايران بمعدلين 7،4 و6،7 على التوالي.

ــن مؤشــرات التطــور  ــد م ــاج العلمــي يع ــي االنت ــو ف ــي �أن النم ــال دهقان وق
علــى  تشــترط  التطــور  هــذا  قيمــة  �أن  مؤكــدا  البــالد،  فــي  العلمــي 
اسســتخدامه فــي رفــع حاجيــات البــالد، مشــيرا الــى توجيهــات قائــد 
الثــورة االســالمية وت�أكيــده علــى ضــرورة تحقيــق التقــدم العلمــي واســتثمار 
ــار االقتصــادي  ــق االزده ــن �أجــل تحقي ــات وم ــف القطاع ــي مختل ــك ف ذل

واالجتماعــي والسسياســي والعســكري فــي البــالد.

إیران تتصدر قائمة الدول الرائدة يف حتقيق النمو مبجال االنتاج العلمي عامليا لعام 2017
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خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

اكادميي ایراين: العالقة بني االسالم 
وایران تشبه عالقة الروح واجلسد

تكثــر االصطالحــات المقرونــة ابالســالمي فــي المجــاالت االكاديميــة المختلفــة فــي ايــران مثــل الطــب 
االيرانــي االســالمي، والثقافــة االيرانيــة االســالمية، والحضــارة االيرانيــة االســالمية، والعمــارة االيرانيــة 
ــي  ــة الت ــذه الثنائي ــة االســالمية محكــوم به ــي الجمهوري ــر ف ــل والفك ــدو �أن تطــور العق االســالمية، ويب
ــة  ــياق التقــت وكال ــة االيرانيــة، فــي هــذا السس ــن والهوي ــي مختلفــة مــا بيــن الدي تحمــل بيــن طياتهــا معان
نبــاء الأكاديمــي االيرانــي  اسســتاذ علــم االجتمــاع جــواد طاهائــي الــذي �أضــاء علــى بعــض المفاهيــم  مهــر للأ

والحقائــق فــي هــذه الثنائيــة.
ور�أى طاهائــي �أن االصطــالح »االســالمي االيرانــي« �أو »االيرانــي االســالمي« ينــم -كمــا هــو 
ــي ك�أس واحــد  ــا ف ــران واندماجهم ــة االســالم واي ــذه الثنائي ــاد به ــي التســمية- عــن االعتق واضــح ف
لــى �أن التوصيــف يعنــي �أال تطغــى  رادة مهمــة جــدًا، مشــيرًا اإ ليصبحــا تــو�أم فكــري يعكــس اإ
ــى  ــم عل ــالمية تحك ــالم وال االس ــى االس ــم عل ــة تحك ــال االيراني ــرى ف ــى الأخ ــن عل ــدى الصفتي ح اإ

االيرانيــة.
ــاك شــيء واحــد  ــا نعتقــد �أن هن ــة« يعنــي انن ــة »االســالمية االيراني ــي �أن ثنائي و�أردف االكاديمــي االيران
ــه  ــت نفس ــي الوق ــر ف ــدة، ويظه ــذه الوح ــن ه ــر ع ــة تعب ــد كلم ــم نج ــك، ول ــاب ذل ــا اثب ــن ال يمكنن لك
االســالمية وااليرانيــة، مضيفــا �أن هــذا االصطــالح ينــم عــن �أزمــة فــي الهويــة لأننــا ال نسســتطيع �أن نضــع 

ــار. ــس المعي ــي نف ــالد ف ــا حــول الب ــكاران واعتقاداتن �أف
لــى �أن اسســتخدام االصطــالح بثنائيتــه يعنــي عــدم قبــول اسســتخدام �أحــد شــطري  ونــوه طاهائــي اإ
ــا مــن  ــد لن ــي، فالب ــالأول �أي كلمــة االســالمي ال تشــمل المعنــى االيران االصطــالح بشــكل منفصــل، ف
ــى االســالمي  ــران ال تشــمل المعن ــح فكلمــة اي ــة بعــد االســالمية، والعكــس صحي ــة االيراني ــة صف ضاف اإ

ــة االســالمية. ــا بصف ــن ردفه ــد مم والب
وعــن التعبيــر الأفضــل لهــذا االصطــالح يقــول الباحــث فــي علــم االجتمــاع �أن عالقــة االســالم وايــران 
لــى الآخــر، هــذه الوحــدة بيــن الأمــر المقــدس والملــك �أو  هــي عالقــة جســد وروح كٌل منهمــا يشــير اإ

»الحكــم المقــدس« هــي معنــى ايــران ويمكــن �أن نســميها االيرانيــة.
وبيــن طاهائــي �أن ايــران بعيــدا عــن النزعــات القوميــة هــي القســم المعنــوي الروحانــي لالنســانية، 

ف�أغلــب التيــارات الروحيــة نشــ�أت فــي ايــران،  وذلــك حســب �أبحــاث غيــر ايرانيــة.
مــرًا  و�أكــد الباحــث االجتماعــي �أن ايــران لــم تكــن مــا هــي عليــه الآن لــو لــم تضــم داخلهــا �أ
ــم  ــن المفاهي ــدًا ع ــة بعي ــة وامبرايلي ــم عالمي ــران بمفاهي ــة اي ــتخدم كلم ــن يسس ــ�أن م ــًا،  ف لهي ــًا اإ مقدس
ــران المعاصــرة ال تتعــارض  ــًا �أن اي ــران بشــكل جيــد. مردف ــم يــدرك اي ــه ل الروحيــة والعرفانيــة ف�أن

ــة. ــران التاريخي ــع اي م
لــى �أن رســالة الديــن االســالمي والثقافــة االيرانيــة كانــت واحــدة عبــر الزمــن، مشــيرًا  و�أشــار طاهائــي اإ
آل البيــت عليهــم الســالم والقــراءات المختلفــة لالســالم تحــت مســمى  لــى �أن الــرواايت الدينيــة حــول � اإ
ــا شــكل االســالم  ــة فيم ــة االيراني ــة الفردي ــة شــكلت »الأان« النموذجي ــر المكتمل ــة غي مشــروع الحقيق

ــران. ــة للشــعب االي ــة الجمعي »الأان »النموذجي
واختتــم الباحــث االيرانــي طاهائــي قولــه بــ�أن الأهــداف االنســانية موجــودة فــي الثقافــة االيرانيــة وكذلــك 
ــة،  ــل ثقاف ــًا ب ــران ليــس دين ــي اي ــي فاالســالم ف ــى الالوعــي االيران ل ــي تســربت اإ ــد االســالمية الت العقائ

بــل هــو ديــن ثقافــي. 

ما هي شعارات املسلمني يف عاشوراء 
من وجهة نظر الشهيد مطهري

ــي  ــام ف ــيعة كل ع ــ�ي الملســمون الشس ــث يحي ــم، حي ــكل العال ــة ل ــزاء الحســيني رســائل هام ــل مراســم الع تحم
الأايم العشــرة الأولــى مــن محــرم مراســم عاشــوراء، متناقليــن عبــر الأجيــال شــعارات و�أهــداف محــددة لهــذه 

ــم. المراس
ننقــل لكــم هنــا وجهــة نظــر الشــهيد مرتضــى مطهــري صاحــب كتــاب »الملحمــة الحسســينية« حيــث �أشــار فــي 
ــة الشــعارات  ــزام بحقيق ــًا ضــرورة االلت ــى شــعارات عاشــوراء، مبين ل ــام 1975 اإ ــوم عاشــوراء ع ــه ي محاضرت

ــة. ــات الدخيل ــدم االنجــراف وراء االنحراف وع
ّن عبــد اللــه )ع( �أطلــق شــعارات كثيــرة يــوم عاشــوراء بيّنمــن خاللهــا رروح نهضتــه، وحــدد  يقــول مطهــري: اإ
ــدم  ــرة، وع ــى القطــرة الأخي ــه حت ــة دم راق ــول ابإ ــداير والقب ــك ال ــى تل ل ــه للمجــيء اإ ــذي دفع ــط الهــدف ال ابلضب

ــا. ــى نهايته التســليم، والمضــي ابلحــرب حت
ننــا اســتبدلناها بشــعارات �أخــرى  لكــن تلــك الشــعارات، للأســف، قــد نســيت مــن قبلنــا نحــن الشســيعة، بــل اإ

مكانهــا عكــس روح نهضــة الحســين )ع( وال تبيانهــا. مــن عنّدايتنــا ليــس ابإ
ننــا نشــهد بــروز نوعيــن مــن الشــعارات فــي يــوم عاشــوراء فهنــاك الشــعارات التــي كانــت تعــّرف عــن شــخصية  اإ
لــى تعريفهــا للشــخص، تتضمــن  لــى جانبهــا ُرفعــت شــعارات كانــت ابالإضافــة اإ المبــارز، وتكتفــي بذلــك، ولكــن اإ

ليهــا الشــخص الُمبــارز، مــن وراء ذلــك القتــال. تعريفــًا للفكــر واالإحســان والشــعور والغايــة التــي كان يســعى اإ
ن  ــرف �أي اإ ــزة والش ــة، الع ــام شــعار الحري ــيني الع ــى الشــعار الحس ــق عل ــي �أن يطل ــه ينبغ ــرى مطهــري �أن ي

المســلم الحقيقــي يفضــل ابسســتمرار �أن يمــوت علــى �أن يخــض لحيــاة الــذل.
آخــر متميــز، ف�أنــت تــراه ينــادي مــرة: »�أال تــرون �أن الحــق ال يعمــل بــه، و�أن  فشــعارات الحســين مــن ننــوع �
الباطــال ال يتناهــي عنــه، ليرغــب المؤمــن فــي لقــاء اللــه محقــًا« ، ولــم يقــل هنــا الحســين �أو االمــام، بــل ليرغــب 

المؤمــن ابلمطلــق، �أو يقــول فــي �أخــرى.
ــه رجــل  ــد الل ّن عب ــاة، اإ ــا الحي ــع منه ــة، �أي شــعارات تنب حيائي ــت شــعارات اإ ن شــعارات الُحســين )ع(، كان اإ
نــي لــم �أخــُرج �أشــرًا وال بطــرًا وال مفســدًا وال  ذ كان يقــول :«اإ مصلــح، وهــذا التعبيــر تعبيــر الحســين نفســه، اإ
آمــر المعــروف و�أنهــ�ي عــن المنكــر و�أســير  نمــا خرجــت لطلــب االإصــالح فــي �أمــة جــدي، اريــد �أن � ظالمــًا واإ
بســيرة جــدي و�أبــ�ي«، وجــاءت وصيتــه عليــه الســالم لتعطــي الجــواب الواضــح والقاطــع حــول �أهــداف ثورتــه 

ــة. المبارك
حيــاء عاشــوراء  ئمــة عليهــم الســالم وت�أكيدهــم علينــا لضــرورة اإ صــرار الأ دراك معنــى اإ ومــن هنــا نســتيطع اإ
ــرد  ــوت ف ــبة م ــه بمناسس ــي نقيم ــزاء ال ــبه الع ــزاء يشس ــة ع قام ــا اإ ــم �أرادوا من نه ذًا �أ ــل اإ ــل يعق ــا، فه وتخليده
ئمــة  فــراد عائلتنــا، ابلطبــع ال، فموتنــا ال يرافقــه �أهــداف وقيــم عليــا، بينمــا المــراد مــن قــول الأ مــن �أ
حيــاء عاشــوراء وتخليدهــا هــو تخليــد تلــك المدرســة، التــي كان يمثلهــا الحســين بــن علــي  بضــرورة اإ

ــدة. ــوة الخال ــز والق ــك الرم ذل
عاشــوراء ابلنسســبة لنــا ينبغــي �أن تكــون يــوم االإحيــاء وتطهيــر الأنفــس فــي الكوثــر الحســيني ويجــب ان تكــون 

عاشــوراء لنــا مناسســبة، لنتعلــم منهــا مبــادئ االإســالم، و�أســس الديــن وبعــث روح الحيــاة فينــا.
فنحــن نرفــض �أن ننســى واجــد الأمــر ابلمعــروف والنهــ�ي عــن المنكــر، كمــا ال نريــد لحــس الشــهادة والجهــاد 

ــا. ــروح الفــداء فــي ســبيل الحــق �أن تمــوت فين والتضحيــة فــي ســبيل الحــق �أن يتبعــد عنــا وال ل
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تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر

»ســرااي ميزانــي« او »وكيــل التجــار« تعتبــر احــدى االبنيــة التاريخيــة التــي تقــع فــي ســاحة محمديــة فــي 
ــابقًا  ــدام« س ــاحة »االع ــي س ــا ف ــام 1308  ببنائه ــي« ع ــر ميزان ــد ابق ــرزا محم ــام »مي ــث ق ــران. حي طه
ــر مــن اعمــال  ــاء للكثي ــد تعــرض البن ــى العهــد القاجــاري. وق ل ــاء اإ ــًا، ويعــود هــذا البن ــة« حالي او »محمدي
التخريــب بســبب توسســيع ســاحة الميــدان ولكــن »ميــرزا محمــد ابقــر ميزانــي« قــام ابعــادة ترميمــه 

ــارة. ــال والتج ــن اجــل االعم ــتخدامه م ــم اسس ــد ليت ــن جدي ــه م واحيائ
لــى »ميــرزا محمــد ميزانــي« الملقــب ب«وكيــل التجــار  ســميت هــذه الســرااي بهــذا االســم نسســبة اإ
الطهرانــي«. وقــد بقيــت تسســتخدم هــذه الســرااي لسســنوات طويلــة مــن اجــل بيــع المــواد الغذائيــة والفواكــه 
ــدة  ــد م ــي« وبع ــاج هاشــم ميزان ــه »الح ــى ابن ل دارة الســرااي اإ ــت اإ ــد«، نقل ــرزا محم ــد »مي ــة. وبع المجفف
ــع  ــدة توقفــت جمي ــة وخــالل هــذه الم ــى الورث ل ــت الســرااي اإ ــده نقل ــن بع ــى معمــل للســكر. وم ل ــا اإ حوله
لــى مخــزن للعائلــة. وفــي عــام 1380 تــم تســجيل الســرااي فــي قائمــة  الفعاليــات فــي الســرااي وتحولــت اإ
ــل  ــة وكي ــن عائل ــدي وجــواد رمضــان وشــخصن م ــن مه ــرر كل م ــام 2011 ق ــي ع ــي وف ــراث الوطن الت

ــد. ــن جدي ــاء الســرااي م ــم واحي ــي بترمي التجــار الطهران
يعتبــر »جــواد رمضــان« وكيــل المالكيــن للســرااي، وهــو كان يعمــل فــي ســوق االدوات والوســائل المنزلية 
ولكــن بعــد ذلــك انشــغل فــي اعــادة ترميــم وكبفيــة اســتثمار الســرااي مــن جديــد. حيــث اوضــح لوكالــة مهــر 
آابئنــا وكان محــل عمــل ورزقهــم، ولكــن منــذ ان وقعــت فــي �أيــدي  نبــاء، �أن هــذه الســرااي مــن ورثــة � للأ
لــى مخــزن للعائلــة حتــى جــاء الوقــت  وقــرران فــي عــام 2011  ابعــادة ترميــم هــذه  الورثــة تحولــت فقــط اإ
ــد�أان منــذ  ــك ب ــا ابديــن اهتمامــا كبيــرا بهــذا االمــر. لذل الســرااي للمحافظــة علــى ارث العائلــة كمــا ان امهاتن

عــادة ترميــم المبنــى. 2012 بتنفيــذ المهمــة واسســتخدمنا �أيًضــا مهندســين معمارييــن جيديــن الإ
و�أضــاف لقــد اسســتغرقت عمليــات الترميــم مــدة ســت سســنوات ومنــذ 2017 نقــوم ابلتجهيــزات االخيــرة 
لــى ان  الحيــاء واالسســتفادة مــن البنــاء وقــد دفعنــا تكاليــف حتــى اليــوم مــن 6 الــى 7 مليــار تومــان منوهــًا اإ

تكاليــف التجهيــزات لــم تنتــه بعــد.
واوضــح ان العائلــة الوارثــة تريــد المحافظــة علــى هــذا البنــاء بشــكل دائــم وان يسســتفيد منــه الجميــع لذلــك 
ــد�أان ابلعمــل تلقينــا  ــرج تجــاري، بترميمــه واصالحــه وعندمــا ب ــى ب قمنــا عوضــًا عــن تخريبــة وتحويلــه ال

ترحيبــا كبيــر مــن الكثيريــن.
ــرج  ــى ب ــاه ال ــا حولن ــاء واال كن ــاء البن ــم واحي ــادة ترمي ــن اع ــح م ــا الرب ــس هدفه ــة لي ــى ان العائل واشــار ال

ــة. ــظ ارث العائل ــا حف ــن هدفن ــاري ولك تج
واتبــع رمضــان، لقــد قمنــا بعمــل بعــض التغييــرات فــي البنــاء مــن اجــل اضافــة جاذبيــة اكثــر للبنــاء وهــذه 
التغيــرات قمنــا بهــا الن البنــاء كان يسســتخدم العمــال التجــارة واضيفــت بعــض النقــوش والبــالط للجــدران 

وتــم ترميــم الســقف الخشســب�ي ولكــن بشــكل كلــي تمــت المحافظــة علــى شــكل البنــاء.
يوجــد فــي »ســرااي وكيــل التجــار«، قبــوًا تبلــغ مســاحته  الــف و 400 متــر  يمكــن اسســتخدامه الغــراض 

عــدة وقــد اقميــت فيــه بعــض المناسســبات الثقافيــة بشــكل تجريبــ�ي فــي الفتــرات الماضيــة.
وتــم افتتــاح الســرااي بشــكل رســمي االسســبوع الماضــي بحضــور الفنانييــن وبعــض المســؤولين مــن 

مؤسســة التــراث الثقافــي ومكتــب المحافظــة.
ــات  ــزوار لقضــاء اجمــل االوق ــع وترحــب ابل ــذ اليــوم اصبحــت الســرااي بخدمــة الجمي ــر من ــر ابلذك الجدي
ــه يوجــد مكتبــة تحتــوي علــى 400 كتــاب يتمكــن  ــتمتاع ابالطعمــة الطهرانيــة التــي تقدمهــا. كمــا ان االسس

ــا. ــتفادة منه ــع االسس الجمي

االبنية القاجاریة تستعيد رونقها يف احياء طهران
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تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر

ــا فــي ايــران بيئــة متنوعــة غنيــة ابلثقافــات التــي اندمجــت  تحمــل الجغرافي
معــًا فــي عصــور مختلفــة لتشــكل حضــارة زاهــرة �أضــاءت ابنجازاتهــا علــى 
ــتقروا  ــاء �أقــوام وعشــائر اسس ــا �أنب ــة بيــن دفتيه الشــرق، حملــت هــذه البيئ
فيهــا قــرون نهضــت بهــم ونهضــوا بهــا، فــي تفاعــل خلــق �ألــوان الحيــاة مــن 

ــيقى. فكــر وشــعر و�أدب وموسس
ــران،  ــوب شــرق اي ــي جن ــوم محافظــة ف ــي الي ــتان ه ــتان وبلوشسس سيسس
ــة  ــة البحــر والصحــراء والطبيع ــا ثقاف ــة اختلطــت فيه ــة و�أصال ــز بعراق تتمي
الخاصــة لهــذه الــزاواي مــن ايــران. وكالعــادة �أكثــر مــا يميــز الشــعوب 

ويرســم خطــوط تالقيهــا مــع الحضــارات هــي الموسســيقى.

»دونلي«
�أشــهر الآالت الموسســيقية الخاصــة بمنطقــة سيسســتان وبلوشتسســتان 
هــي الـــ »دونلــي« كمــا تعــرف ابســم »دو نــي« �أو »دو اني« ومعناهــا 
الناييــن، صنفــت مــن قبــل منظمــة التــراث الثقافــي فــي المحافظــة 
هــذه  فــي  التخصصيــة  الموسســيقية  الآالت  �أكثــر  حــدى  اإ نهــا  �أ علــى 
محمــد  شــير  آلــة  �« ابســم  ايــران  فــي  البعــض  يعرفهــا  المنطقــة، 
اســبندار« الموسســيقي البلوشــي الــذي اشســتهر ابلعــزف علــى الآلــة 

. سســيقية لمو ا
تتكــون »دونلــي« مــن انييــن �أحدهمــا مذكــر والثانــي مؤنــث، يوضــع 
المؤنــث فــي مــكان �أقــل ارتفــاع فــي الفــم مــن المذكــر، وال يوجــد فــي هــذه 
آلــة الفلــوت النفخيــة. يســمى  لــى درجــة مــا � الآلــة ميســم للفــم، وهــي تشســبه اإ
ــتان  ــة سيسس ــي منطق ــة ف ــة نفخي آل ــتخدم ك� ــًا مسس يض ــو اإ ــد وه ــاي الواح الن

ــتان ابلـــ »نــل« ويصنــع مــن القصــب. وبلوشس
تحتــاج »دونلــي« لعــازف ماهــر يتقــن العــزف علــى الناييــن معــًا، 
ــادًة  ــاص، وع ــن خ ــدر لح ــي يص ــت والثان ــا يصــدر صــوت اثب ف�أحدهم
آلــة ايقــاع محليــة تســمى  مــا يقــدم بشــكل عــزف منفــرد �أو يرافقهــا �

.Doholak »ُدهلــك« 

آليــة العــزف علــى »دونلــي« عــن طريــق الشــهيق فــي النــاي الأول ثــم  تقــوم �
الزفيــر فــي النــاي الثانــي بشــكل مسســتمر قــد يصــل لســاعتين متواصلتيــن.

آسسيا »دونلي« �أغنية لجغرافيا جنوب �
ــة  ــي مختص ــاي، وه ــة الن ــف الآالت النفخي ــن تصني ــي ضم ــدرج الدونل تن
ــتان وجنــوب شــرق  ــتان وجنــوب افغانسس ــيا �أي غــرب ابكسس آسس بجنــوب �
ــتان منــذ  ــتان وبلوشسس ــة فــي محافظــة سيسس ــتهرت هــذه الآل ايــران، واشس
زمــن بعيــد، كمــا تــم رصــد نقــوش حجريــة �أثريــة تعــود لحضــارات قديمــة 
آلــة موسســيقية شــبيهة ابلدونلي،حســب المســؤول فــي مديريــة  تصــور �
ــر �أحمــد  ــتان  »نصي ــتان وبلوشسس ــي سيسس ــة واالرشــاد االســالمي ف الثقاف

مالزهــي«.
تشــير الدراســات المحليــة التــي قامــت بهــا مديريــة الثقافــة واالرشــاد 
حيــاء الدونلــي  عــادة اإ لــى �أنــه قبــل اإ االســالمي فــي سيسســتان وبلوشسســتان اإ

ــًا.  ــرًا رائج ــد �أم ــى اني واح ــزف عل ــة كان الع ــاء المنطق ــن �أبن بي

وتضيــف الدراســات �أنــه تــم مشــاهدة عــزف بثــالث انايت فــي نفــس 
المنطقــة و�أربعــة انايت فــي ابكسســتان.

»شير محمد اسبندار« اسستاذ الدونلي الأول في ايران
�أشــهر عازفــي الدونلــي فــي ايــران االسســتاذ »شــير محمــد اســبندار« 
ــر  ــدم الكثي ــتان، وق ــتان وبلوشسس ــن سيسس ــو اب ــام 1931( وه ــد ع )موالي
مــن العــروض المحليــة والدوليــة وتميــز بقدرتــه علــى العــزف علــى 
ــة  ــن وزارة الثقاف ــة م ــورة الفخري ــى الدكت ــة الخاصــة، حصــل عل ــذه الآل ه

واالإرشــاد االســالمي فــي ايــران ولديــه العديــد مــن الآاثر.
ــم  ــتان وتعل ــدن ابكسس ــر م ــى كراتشــي �أكب ل ــبابه اإ ــي شس ســافر »اســبندار« ف
آخــر، ثــم  عــزف الدونلــي بصــراًي مــن خــالل مراقبتــه لحركــة �أصابــع عــازف �
ــيقية فــي مهرجــاانت  لــى ايــران و�أحيــا هــذه الآلــة الموسس عــاد »اســبندار« اإ

ــم �أخــرى دوليــة. محليــة ث
ســجل االسســتاذ »اســبندار« 50 مقطوعــة موسســيقية لكنــه �أعــاد عزفهــا 

ــدة. ــبات عدي ــي مناسس ــدة ف ــرات عدي م
تشــير احصائيــات مديريــة الثقافــة واالرشــاد االســالمي فــي سيسســتان 
وبلوشسســتان �أن هنــاك 80 عازفــا يســكنون حاليــًا فــي جنــوب شــرق 
ال �أن تعليــم هــذه الآلــة يعتبــر صعــب  ايــران يتقنــون العــزف علــى الدونلــي، اإ

ــة. ــارة عالي ــى مه ل ــاج اإ ويحت
ــث  ــًا، حي ــرًا صعب ــا �أم ــل تعلمه ــي جع ــيقية للدونل ــة موسس ــدم وجــود  نوت ع

ــتاذه. ــع اسس ــر م ــدة �أكث ــب الحضــور م ــى الطال يتوجــب عل

الموسسيقى التقليدية تراث انساني
علــى  ابلمحافظــة  ايــران  فــي  واالهليــة  الرســمية  الجهــات  تســاهم 
التــراث االنســاني الــذي خلفتــه الشــعوب فــي المنطقــة عبــر التاريــخ، 
وتعتبرالموسســيقى جــزء هــام مــن هــذا التــراث، حيــث تقــام سســنواي 
ــن  ــة م ــن مختلف ــي اماك ــعبية ف ــيقى الش ــاء الموسس ــة الحي ــاانت خاص مهرج
ايــران يشــارك فيهــا اســاتذة كبــار وفــرق تراثيــة جديــدة مــن الجيــل الشــاب 

المحافــظ علــى تــراث االجــداد. 

»دونلي « موسيقى بلوشستان احمللية نغمة خاصة جلنوب آسيا

دايان المحمود
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االجــــــتمــــــــــــــاعي

احلرائق تعود هلور العظيم من جدید 
ومدن يف خوزستان تشكو الدخان

ــى  ــش عل ــي تعي ــواانت الت ــات والحي ــعة �أضــرت ابلكائن ــق واس ــى حرائ ل ــابيع اإ ــذ 3 �أس ــم من ــور العظي تعرضــت ه
يــران  ميــاه الهــور وقصبــه كمــا سســببت �أضــرار للســكان المقيميــن علــى ضفــاف هــذا الهــور التاريخــي والمهــم بيــن اإ

والعــراق.
ــي وقــت ســابق  ــد صــرح ف ــتان كيامــرث حاجــي زاده ق ــي محافظــة خوزسس ــام الإدارة الأزمــات ف ــر الع وكان المدي
�أن جانبــا كبيــرا مــن هــذه الحرائــق فــي الهــور حدثــت فــي الجانــب العراقــي مــن هــور العظيــم والــذي يشــكل ثلثــي 
مســاحة هــذا الهــور الحــدودي، مشــيرا الــى احتماليــة وجــود عنصــر العمــد فــي انــدالع هــذه الحرائــق المسســتمرة.
ــة  ــببت صعوب ــة التــي يعيشــها العــراق سس ــي قائــال » مــع االســف �أن  الأوضــاع الراهن ــع هــذا المســؤول االيران واتب
فــي عمليــات االطفــاء والسســيطرة علــى مصــادر هــذه الحرائــق، مؤكــدا ضــرورة �أن يتخــذ الجانــب العراقــي اهتمامــا 

�أكثــر لحــل هــذه القضيــة وتــدارك تفاقهمهــا.
و�أضــاف حاجــي زاده« لقــد بذلــت الكثيــر مــن الجهــود الطفــاء هــذه الحرائــق لكــن وبســبب وجــود مصــدر هــذه 
ــد  ــق ق ــا، وهــذه الحرائ ــيطرة عليه ــي السس ــة ف ــوابت ابلغ ــا نواجــه صع ــي فانن ــب العراق ــي الجان ــران ف ــق والني الحرئ
اندلعــت فــي منطقــة مــن العــراق لــم تشــهد اي عمليــات تطهيــر منــذ الحــرب العراقيــة - االيرانيــة وحتــى يومنــا هــذا.

ــه  ــذي تخلف ــى الدخــان ال ل ــرث حاجــي زاده اإ ــتان كيام ــي محافظــة خوزسس ــات ف ــام الإدارة الأزم ــر الع و�أشــار المدي
ن الأوضــاع التــي تظهــر علــى اثــرا الحرائــق تســبب مناخــا ســيئا للغايــة ولهــذا ينبغــي �أن تتــم  هــذه الحرائــق وقــال« اإ

ــتمرة. عمليــات فتــح منافــذ الميــاه الــى مناطــق الحريــق بدقــة ومتابعــة مسس
ــن �أراضــي هــور  ــار م ــف هكت ــال كيامــرث حاجــي زاده �أن 180 �أل ــم ق ــي هــور العظي ــق ف وشــرحا لحجــم الحرائ
العظيــم تتعــرض لحرائــق وكان مــن بيــن هــذا العــدد 130 الــف هكتــار تحتــرق بشــكل كامــل لكــن وللــه الحمــد 

ــيطرة علــى هــذه النيــران واطفائهــا بمســاعدة الجهــات المعنيــة. تمــت السس
ــر  ــة ان تجب ــى وزارة الخارجي ــال » عل ــياق وق ــذا السس ــي ه ــة ف ــه وزارة الخارجي ــوم ب ــي �أن تق ــا ينبغ ــى م و�أشــار ال

ــق«. ــاء الحرائ ــي اطف ــن المســؤولية ف ــا م ــل جانب ــف و�أن تتحم ــذا المل ــي ه ــى التواصــل ف ــي عل ــب العراق الجان
لــى �أن �أفضــل طريــق للسســيطرة علــى الحرائــق هــو �أن يتــم فتــح منافــذ الميــاه مــن نهــر الكرخــة ويجــب بدايــة  ونــوه اإ

�أخــذ الرخــص القانونيــة لهــذا القــرار.

 هــور العظيــم فــي مدينــة الحويــزة جنــوب الأهــواز والواقعــة فــي محافظــة 
خوزسســتان، يعتبــر �أكبــر موطــن للمواشــي والحيــواانت البرمائيــة االخــرى 
وقــد شــهد فــي السســنوات الأخيــرة �أحــدااث وتحــوالت تشــكل مصــدر 

ــواانت. ــذه الحي ــد له تهدي
مــدادات  فخــالل السســنوات القليلــة الماضيــة واجــه هــور العظيــم شــح فــي اإ
الميــاه مــا جعــل قســما كبيــرا منــه يعانــي الجفــاف ويمكــن اعتبــار نشــاطات 
الشــركات النفطيــة ســببا مــن �أسســباب تفاقــم االزمــة فــي هــور العظيــم 

ــروز مشــاكل فــي هــذا الصعيــد. وب
ن معظــم  رغــم �أن الجانــب الأعظــم مــن الهــور يقــع فــي الأراضــي العراقيــة واإ

الجفــاف الــذي تعــرض لــه الهــور يتعلــق بهــذا الجانــب لكــن ال يمكــن القــول 
ــا  ــن جارته ــر و�أفضــل م ــور هــي بخي ــن اله ــران م ــي اي ــة ف ــة الواقع ان الجه

فــي العــراق.
ــدالع  ــدة وهــو ان ــن ب�أزمــة جدي خيري ــبوعين الأ سس ــي الأ ومــر الهــور ف
لــى  دى اإ مــر �أ حرائــق فــي الجانــب العراقــي مــن الهــور وهــذا الأ
االيرانيــة  والحكومتيــن  الســكان  لــدى  وقلــق  هواجــس  بــروز 
والعراقيــة فــي مــا يتعلــق بــدق انقــوس خطــر يهــدد الحيــواانت 
والتــي  الهــور  علــى  المطلــة  المناطــق  فــي  نســان  واالإ والبيئــة 

منــه. رزاقهــا  �أ مــن  تكتســب جانــب 
مشــاكل  وحــدوث  الجــو  تلــوث  لــى  اإ الحريــق  ادت  بدايــة  فــي 
ينتــه  ولــم  و«الهويــزة«  »الرفيــع«  مدينــة  ســكان  لــدى  تنفسســية 

لــى مدينــة  اإ الحرائــق  آاثر هــذه  � بــل وصلــت  الحــد  بهــذا  مــر  الأ
هــواز  الأ وحتــى  وماهشــهر  والحميديــة  وسوسســنكرد  البسســتان 

خوزسســتان. محافظــة  مركــز 
نبــاء قــال شــكر اللــه ســلمان زاده رئيــس  وفــي تصريــح لوكالــة مهــر للأ
مركــز منظمــة الصحــة فــي محافظــة خوزسســتان �أن هــذه الحرائــق 
المــدى  علــى  تظهــر  تبعاتهــا  تكــون  وقــد  آاثر صحيــة خطيــرة  � لهــا 
ن الأشــخاص الذيــن لديهــم �أزمــات فــي الرئــة  البعيــد، مضيفــا » اإ
مــر فقــد يتعرضــون لحمــالت  ــه بمثــل هــذه الأ ولديهــم الأرضيــة لالصاب

ومشــاكل تنفسســية حــادة.
ــق  ــوق الحرائ ــق ف ــاء ابلتحلي ــوات االإطف ــى ابدرت ق ــي اللحظــات الأول وف
بطائراتهــا ومروحياتهــا وقامــت ابلقــاء المــواد التــي تســاعد علــى اخمــاد هــذه 

الحرائــق المشســتعلة فــي الهــوز منــذ مــا يزيــد علــى �أسســبوعين.
لــى قيــام بعــض المواطنيــن  هــذا ادى هــذا الوضــع والأزمــة المسســتمرة اإ
لــى مناطــق �أقــل عرضــة لآاثر  بشــد الرحــال ولــو بشــكل مؤقــت والهجــرة اإ

ــا. ــق وتبعاته هــذه الحرائ

الكائنات النادرة في خطر
وقــال مســاعد البئيــة الطبيعيــة فــي مركــز حمايــة البيئــة لوكالــة مهــر لالنبــاء 
آاثر تضــر فــي الدرجــة االولــى ابلســكان المقيميــن  �أن هــذه الحــراق تخلــف �
ــى الحيــواانت  ل آاثر الحريــق تصــل ايضــا اإ ابلقــرب مــن الهــور، مؤكــدا �أن �

والكائنــات التــي تعيــش فــي ميــاه هــذا الهــور و�أراضيــه.
واوضــح هــذا المســؤول �أن الخســائر لــم تحــص بعــد ولــم تظهــر 
ــي ليــس  ــي هــذا الخصــوص، مؤكــدا �أن الزواحــف الت ــج رســمية ف نتائ
لديهــا القــدرة علــى التنقــل بســرعة هــي �أكثــر عرضــة للخطــر فــي 

هــذه الأزمــة.
آاثر عديــدة تضــر  ن الحرائــق تخلــف � واتبــع عــادل مــوال فــي هــذا السســياق« اإ
ابلكائنــات والحيــواانت التــي تعيــش فــي ميــاه الهــو وهــي تخــرب مســاكن 

الطيــور وتصيــب الحيــواانت كالجواميــس ومــا شــابه.
وصــرح هــذا المســؤول لوكالــة مهــر » ال ينبغــي �أن يكــون هنــاك قلــق كبيــر 
ــا  ــى قائم ــي الخطــر يبق ــاد لكــن ابلتال آخــذة ابلتراجــع واالنخم ــق � لأن الحرائ

الن هنــاك احتمــال النــدالع الحرائــق مــرة اخــرى.
وطلــب مســاعد البئيــة الطبيعيــة فــي مركــز حمايــة البيئــة مــن �أهالــي 
المناطــق ابلمطلــة علــى الهــور المشــاركة والمســاعدة فــي اطفــاء هــذه 
لــى �أماكــن �أخــرى  الحرائــق عنــد ابكــورة اندالعهــا لكــي ال تتســرب اإ

وتخلــف خســائر جديــدة.

تفاصيل حرائق هور العظيم وتداعياتها:

ماذا جيري يف هور العظيم؟
عدانن زماني

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCY العدد: 2 | ایلول 2018 | ص 35 

تتمتـع كل الشـعوب والمجتمعات االنسـانية بعـادات وتقاليد خاصـة، ويعتبر 
حـدى المجتمعـات  اتبـاع تقويـم زمنـي خـاص ميـزة تزيـد مـن خصوصيـة اإ
عـن الأخـرى، ومـن المعـروف ان ايـران تتبـع فـي تقويمهـا الرسـمي السسـنة 
ال �أن هنـاك تقويـم  الهجريـة الشمسسـية التـي وضعهـا الحكيـم عمـر الخيـام، اإ
آخـر معـروف بين �أبنـاء الشـمال االيراني وهـو التقويم الطبـري، على الرغم  �
ال �أن �أهالـي مناطـق الشـمال الزالـوا يحيـون  مـن �أنـه مهجـور وال يعمـل بـه اإ

ر�أس السسـنة الطبريـة ويحتفلـون بتراثهـم الفكـري.

خمسة �أايم �أو سستة خارج ترتيب الأشهر
تت�ألــف السســنة الطبريــة مــن 365 يومــا يتــوزع كل 30 يومــا علــى شــهر، 
ــهر وتســمى  ــ�أي ش ــق ب ــام ال تتعل ــة الع ــي بداي ــة �أايم ف ــاك خمس ــى هن ليبق
»بيتــك« يسســبقها يــوم واحــد فــي سســنوات الكبيســة يســمى بـــ »شيشــك«، 
ــة  ــة بشــكل �أساســي �أضاف ــنة الطبري ــز السس ــا تمي ــتة هــي م هــذه الأايم السس

ــوز(. ــرداد - 24 تم ــذي يصــادف )2 م ــنة ال ــى ر�أس السس ل اإ
هنــاك معتقــدات خاصــة لــدى ســكان مازنــدران حــول الأايم الخمســة التــي 
ــن  ــذه الأايم الخمســة يمك ــا �أن ه ــع �أي شــهر، �أهمه ــنة وال تتب ــبق السس تسس
ــار  ــؤات ابلأمط ــدم تنب ــام وتق ــة الع ــس طيل ــوال الطق ــن �أح �أن تكشــف ع
لــى جــزء  وغيرهــا مــن الأحــوال الجويــة، ولــكل يــوم داللــة زمنيــة تشــير اإ

ــنة. خــاص مــن السس
بترتيبهــا  لكــن  الشمسســية  الأشــهر  �أســماء  الطبريــة  الأشــهر  حمــل 
الخــاص فيكــون )2 مــرداد( هــو )1 فروديــن(،  فيكــون الشــهر 
ــًا  ــهر الأول عوض ــو الش ــري ه ــم الطب ــق التقوي ــف وف ــن الصي ــي م الثان

عــن فصــل الربيــع.
ــهر �أي  ــة ش ــا كلم ليه ــا اإ ــة مضاف ــة المازندراني ــة ابللغ ــهر الطبري ــظ الأش تلف
ــا  ــردال م ــي: م ــون كالتال ــة فتك ــا( ابلمازندراني ــي )م ــية وه ــاه( ابلفارسس )م
�أو مالرمــا )مــرداد مــاه(، شــرويرما �أو شــروين مــا )شــهريور مــاه(، 
ــا )دي  ــا �أو ديم ــاه(، دم آذر م ــا )� ــاه(، ارکم آابنم ــا )� ــاه(، اونم ــا )مهرم ميرم
مــاه(، وهمــن مــا )بهمــن مــاه(، نوروزمــا �أو نرزمــا �أو عيدمــا )اســفندماه(، 
ــاه(،  ــت م ــا )ارديبهش ــرش م ــاه(، ک ــن م ــا )فروردي ــن م ــيوما �أو فردي سس

ــاه(. ــر م ــا )تي ــاه(، تيرم ــرداد م ــا )خ هرم
تــوزع السســنة الطبريــة علــى �أربعــة فصــول لكنهــا مقســمة لأنصــاف، فالربيــع 
يضــم 100 يــوم نصفهــا الأول يســمى ابلربيــع البــارد ونصفهــا الثانــي الربيــع 
الدافــئ، �أمــا فصــل الصيــف فيضــم 85 يومــا وفصــل الخريــف 100 يــوم 
ــتاء  ــرًا فصــل الشس ــارد و�أخي ــف الب ــا الخري ــئ ونصفه ــف الداف ــا الخري نصفه

يضــم 80 يومــا.

منش�أ التقويم الطبري
�أشــهر الــرواايت التاريخيــة حــول منشــ�أ هــذه السســنة تقــول �أنــه فــي اليــوم 
الثانــي مــن مــرداد عــام 133 قبــل الهجــرة بــد�أت السســنة الطبريــة مــع 
وصــول »كيــكاوس« المعــروف ابلعربيــة كيقــاوس للحكــم وهــو ابــن الملــك 

ــام 536م. ــى ع ــتان حت ــذي حكــم طبرسس ــاد الساســاني ال كيقب

مراسم واحتفاالت 
فـي فجـر اليـوم الأول من شـهر »مـردال« تبـد�أ السسـنة الجديدة ويضـع �أحد 
�أفـراد العائلـة ذو طول مناسـب قدمـه على عتبـة الباب امـاًل ابلحصول على 
سسـنة جديـدة مليئـة ابلأايم التوفيـق. سـو تيتـر ’’ نصـر اللـه هومـن : التقويم 

الطبـري  جـزء مـن تراث فكـري قيـم علينا جميعـًا االعتـزاز به’’
فــي مدينــة اببــل االيرانيــة اجتمــع مســاء االثنيــن 1 تمــوز عــدد مــن �أهالــي 
المدينــة لالحتفــال بــر�أس السســنة الطبريــة ضمــن مؤتمــر »طبرسســتان 
التوالــي. و�ألقــى الكاتــب  الثالثــة علــى  يقــام للسســنة  الــذي  الكبــرى« 
والباحــث فــي التقويــم الطبــري »نصــر اللــه هومــن« كلمــًة فــي هــذه 

االحتفاليــة قــال فيهــا: بــدون شــك يحظــى التقويــم الطبــري ب�أهميــة اتريخيــة 
ــه. ــار ب ــًا االفتخ ــا جميع ــم علين ــري قي ــراث فك ــن ت ــزء م ــو ج ــرة  فه كبي

يقــول �أسســتاذ جامعــة طهــران »�أبــو القاســم اســماعيل بــور مطلــق« �أن �أهــل 
منطقــة طبرسســتان يمتلكــون لغــة وتقويــم وثقافــة مسســتقلة وخاصــة، داعيــًا 
المؤسســات العلميــة للحفــاظ علــى اللغــة الطبريــة التــي تعــدد فيهــا اللهجــات 

كالبابليــة والســاورية والآمليــة والبهشــهرية.
ويضيــف االسســتاذ الجامعــي الــذي شــارك فــي هــذه االحتفاليــة �أن الطبريين 
لــى �أربعــة  مــن �أقــدم الشــعوب التــي قطنــت فــي ايــران ولهــم حضــارة تعــود اإ
آالف سســنةوهم اليــوم جــزء مــن ايــران، مضيفــًا �أن اتريــخ طبرسســتان نقــل  �
ــنة وهــذه  ابلغالــب شــفاهيًا فهــم الآن يحتفلــون بـــ 26 عيــدا علــى مــر السس

الأعيــاد تتبــع مناسســبات اتريخيــة نقلــت جيــل عــن جيــل.
کمــا تشــهد منطقــة طبرسســتان احتفــاالت شــعبية فــي الشــوارع يحيهــا 
ــام  ــول وتق ــرع الطب ــث تق ــة حي ــنة الطبري ــي ر�أس السس ــة  ف ــي المنطق �أهال
االلعــاب المحليــة وتنشــد الأغانــي الشــعبية بمشــاركة الشــعر والفنانيــن.

داراًي فــي محافظــة  الجديــر ابلذكــر �أن طبرسســتان الجغرافيــة تقــع اليــوم اإ
مازنــدران و�أجــزاء مــن كلسســتان وكيــالن وطهــران وشــمال ســمنان، ومنــذ 

ــدران.   ــة قــرون يقــال لهــا مازن ثالث

املازندرانيون حيتفلون ابلسنة اجلدیدة وفق التقومي الطربي
دايان المحمود
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ســجلت منظمــة اليونســكو للتربيــة والعلــم والثقافــة مــا يقــارب 200 
ــة  ــم لمدين ــاري القدي ــيج المعم ــن النسس ــار م ــن �أصــل 750 هكت ــار م هكت
يــزد االيرانيــة، ضمــن قائمــة الآاثر التاريخيــة العالميــة لــدى هــذه المنظمــة 
ــى المــدن مــن حيــث  يرانيــة ك�أول الأمميــة، حيــث تعــرف هــذه المدينــة االإ

ــران. ــي اي ــا  ف ــة عالمي ــة تراثي ــي مدين ــة، واثن ــة التاريخي بني ــا للأ احتوائه
طبيعـة مدينـة يـزد الشسـبه الصحروايـة �أثـرت بشـكل واضـح علـى مختلف 
مجـاالت الحيـاة من عمـارة وصناعـة وتجارة، حيـث ت�أقلم االنسـان صاحب 
الحضـارة االيرانيـة مـع هـذه البيئـة فبنـى المالقـف وهـي عبـرة عـن �أبـراج 
مرتفعـة تبنـى فوق سـطح المنـزل �أو البنايـة، والغايـة منها هي تبريـد المنزل 

مـن خـالل تحسـين جـودة التهويـة، وتعتبـر مـن �أنظمـة التبريـد الحديثة.
ابلطبــع فــ�أن البيئــة الصحراويــة مليئــة بكنوزهــا الخاصــة، فنــرى مدينــة يــزد 
غنيــة بتربيــة �أنــواع الجمــال والخيــول، حيــث نشــ�أ الســكان فــي يــزد علــى 
هــذه  الطبيعــة وتعايشــوا معهــا بمــودة فكانــت �أنشــطتهم اليوميــة منســجمة 
ــا هــذا تحظــى  ــى يومن ــت حت ــي الزال ــية الت ــا الفروسس ــة، تتصدره ــع البيئ م
ــل  ــوب الخي ــيما �أن رايضــة رك ــة والسس ــي المدين ــدى �أهال ــة خاصــة ل ب�أهمي

ــرم )ص(. ــ�ي الأك ــات النب جــاءت ضمــن توصي
ســاهمت تربيــة الخيــول فــي السســنوات الأخيــرة فــي دعــم القطــاع 
السســياحي فــي يــزد، حيــث حولــت المهرجــاانت وبطــوالت الفروسســية الــى 

لــى المدينــة الصحروايــة المميــزة بجمــال  ــياح اإ عامــل لجــذب مختلــف السس
ــم. ــة القدي ــاء المدين ــا وبن ابديته

ــواع  ــة حــول �أن ــدوة فكري ــدة �أول ن ــذ �أايم ع ــزد من ــة ي ــت مدين ــذا و�أقام ه
ــذا المجــال  ــي ه ــن الناشــطين ف ــدد م ــي حضــره ع ــل االيران و�أعــراق الخي
آخريــن مــن وزارة الزراعــة فــي ايــران، حيــث  ومســؤولين رايضييــن و�
ــي مجلــس الشــورى االســالمي »محمــد  ــة الرايضــة ف �أوضــح رئيــس لجن
رضــا اتبــش«  �أن مــا يقــارب 160 مليــار رايل  يتــم اســتثمارها فــي ايــران 
ضمــن مهنــة تربيــة الخيــل، حيــث �أكــدت النــدوة علــى ضــرورة االهتمــام 
بهــذه المهنــة بشــكل مسســتقل ودعمهــا والنهــوض بهــا والحفــاظ علــى 
الأنــواع الموجــودة حاليــًا فــي ايــران والحــؤول دون انقراضهــا، موضحــًا �أن 

ــة. ــزد هــي العربي ــي ي ــول ف �أشــهر ســالالت الخي
ــزد  ــي ي ــل ف ــ�ي الأصي ــل العرب ــام اندي الخي ــر ع ــن مدي ــة بي ــة اثني ومــن جه
»حميــد رضــا حكيميــان« �أن نخبــة مربــ�ي الخيــل فــي المدينــة تعمــل علــى 
ــه ال  ــى �أن ل ــة اإ ــة اثني ــن جه ــل، مشــيرًا م ــة الخي ــق نظــام شــامل لتربي تطبي
ــالد،  ــى هــذه المهنــة علــى مسســتوى الب ــى الآن منظمــات ترع يوجــد حت

ــة. ــات الأهلي ــض الجمعي ســوى بع
ــن  ــة وحــب خاصي ــى رغب ل ــاج اإ ــا تحت ــة �أنه ــذه المهن ــي ه ــون ف ــرى العامل ي
ــى عــدم وجــود  ــن عل ــة، مؤكدي ــيات هــذه المهن ــى االلمــام ب�أساسس ل ــة اإ ضاف اإ

ــة. ــواع الأحصن ــن �أن ــز بي ــدم التميي ــة وع ــي هــذه المهن ــة ف ــود فكري قي
العربيــة،  �أشــهرها  الخيــول  مــن  عــدة ســالالت  ايــران  فــي  تتواجــد 
وكيــالن  وخوزسســتان  بوشــهر  فــي  تربــ�ى  والكرديــة،  والتركمانيــة، 

وغيرهــا. ويــزد  وكلسســتان  واصفهــان 
آالف و 870  وفــي يــزد يوجــد 300 مزرعــة لتربيــة الخيــل يربــ�ى فيهــا 6 �
ــار، �أشــهر الســالالت  ــف ميلي ــى 20 �أل ل ــة اســتثمارية تصــل اإ ــال بطاق خي
الموجــودة هــي الخيــل العربــ�ي، وتقــام كل سســنة بطولتيــن لسســباق الخيــل 

فــي الربيــع والخريــف.
ــ�ى  ــزد »مجتب ــة ي ــي محافظ ــط ف ــن االإدارة والتخطي ــؤول ع ــح المس يوض
حســيني« �أن هــذه المهنــة تعتبــر مــن المهــن النظيفــة والمباركــة وال تعتمــد 
علــى القطــاع الحكومــي، مردفــًا �أن الجهــات المختصــة تقــدم خدمــات 
لــى 22 مليــار رايل �أهمهــا مركــز بيطــري، كمــا تقــدم  لهــذه المهنــة تصــل اإ

ــة. ــذه الحرف ــروض مســاعدة له ــة ق الحكوم
حــدى المهــن المحليــة العريقــة  الجديــر ابلذكــر �أن مهنــة تربيــة الخيــول هــي اإ
التــي تعتمــد علــى االمكانيــات الداخليــة وتســاهم فــي رفــد االقتصــاد 
ــة  ــف والتربي ــال العل ــي مج ــة ف ــل محلي ــرص عم ــر ف ــ�ي توف ــي، فه الداخل
ــر فرصــة اســتثمار  ــة �أخــرى تعتب ــن جه ــا، وم ــة وغيره والرايضــة والطباب

ــل.  ــة للخي ــارة العالمي ــي التج ــزة ف ممي

تربية اخليول العربية يف یزد مهنة تزدهر من جدید
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