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؛ ي
خب�ي عسكري لبنا�ن

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

عتبــر الخبيــر العســكري اللبنانــي »اميــن حطيــط«، انــه ابلنسســبة للحكومــة 
لــى  الســورية معركــة ادلــب واقعــة والبــد منهــا الن ســوراي بحاجــة اإ
هــذه المعركــة مــن اجــل تصفيــة العــدوان عليهــا لهــذا الســبب 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

ــب ــة ادل ــي معرك ف
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 
اللحظــة التــي يمكــن ان تتخــذ او تســلك اتجــاه يخــدم ســوراي  بشــكل 
لــى ســوراي لذلــك الرهــان  موضوعــي ويمكــن ان تتخــذ اتجــاه اخــر يســيء اإ
علــى تركيــا بشــكل او ب�أخــر مــن قبــل احــد الطرفينــن لــن يكــون صحيحــًا.

لى تركيا في الوقت الراهن؟ س: لماذا روسسيا تركت المهمة اإ
ــيا تركــت المهمــة فــي ادلــب لتركيــا بــل ان هنــاك توزيــع  ال نعتبــر �أن روسس
مهمــات وجــرى ذلــك فــي اسســتانة بيــن ايــران وروسســيا وتركيــا وبمــا ان مــن 
ــة  ــات االرهابي ــا وابن المجموع ــى تركي ــة عل ــب قريب ــة ادل ــة الجغرافي الناحي
فــي معظمهــا تديــن ابلــوالء لتركيــا سســيكون مــن المنطــق ابن تكلــف 
تركيــا بمهمــة المعالجــة ولكــن رغــم هــذا االمــر فاننــا نجــد ان تركيــا لــم تقــم 
بواجباتهــا كمــا ينبغــي لهــذا الســبب ال نعتقــد ان الوظيفــة التركيــا فــي ادلــب 
ــيا  ــى المصلحــة الســورية كمــا ينبغــي ولكــن روسس ل ــتؤدي اإ هــي وظيفــة سس
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؟
علــى  االول:  االمــر  المريــن  نتيجــة  كان  انــه  نعتبــر  االتصــال  هــذا 
الصعيــد الســوري ونحــن نعلــم ان ســوراي حتــى االن دول العــدوان 
ــط الســعودي  ــي: التخب ــده والســبب الثان ــا تري ــق م ــن تحقي عجــزت ع
فــي اليمــن ونعلــم ان الســعودية تعتبــر فــي مصــاف المهزوميــن فــي 
اليمــن وابلتالــي يريــد محمــد بــن ســلمان ان يخــرج بجائــزة ترضيــة 
ــيء  ــى ش ــول عل ــل الحص ــوراي مقاب ــيئًا لس ــي ش ــ�أن يعط ــدان ب ــن المي م
اخــر النــه يعتبــر انــه ال يوجــد لــه عــدو فــي المنطقــة ســوى ايــران 
وحــزب اللــه وابلتالــي عندمــا يتوصــل الــى اخــراج ايــران وحــزب 
لــى صفوفــه وعقــد تحالفــات  اللــه مــن ســوراي واسســتمالة ســوراي اإ
ــرى  ــة الكب ــي المواجه ــه انتصــر ف ــي ان ــه يعن ــا هــذا كل اســتراتيجية الحق

التــي حصلــت فــي المنطقــة وحجــب هزيمتــه.

شيرين سمارة

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

ــة  ــل للتجمعــات االإرهابي ــاء ، �أن العــدد الهائ نب ــر للأ ــة مه ــي البرلمــان الســوري ، لمراســل وكال ــب ف ــر النائ وذك
يــران لذلــك فــان الحكومــة الســورية  يتعســر علــى �أي دولــة �أن تتحمــل وجودهــم حتــى روسســيا وتركيــا واإ
دلــب اتتــي الإعــالن النصــر  حريصــة علــى القضــاء عليهــم وتحريــر اراضيهــا مــن االإرهابييــن ، وان اهميــة معركــة اإ

ــه. ــم ب�أكمل ــي ســوراي والعال ــن ف ــى االرهابيي ــي عل النهائ
وفيمــا يخــص التهديــدات الأميركيــة بشــان قصــف المراكــز المهمــة الســورية والقواعــد العســكرية ، قــال مرعــي 
ــذي  ــاح ال ــر بســوراي ، بســبب النج ــا �أكث ــة وتفاقمه ــد الأزم ــى تصعي ــة تســعى ال ــدة الأميركي ــوالايت المتح ان ال
يحققــه الجيــش الســوري وحلفــاؤه علــى االرهابييــن ، مبينــا انــه كلمــا اقتــرب الســوريون مــن اعــالن االنتصــار 
آلياتهــا التصعيديــة للحيلولــة دون  ــتفادت مــن � النهائــي علــى االرهابييــن وتنظيــم داعــش جــاءت �أميــركا واسس

ــن. ــى االرهابيي ــي عل ــع القضــاء الكل ــر الخاســر ومن ــور بمظه الظه
لــى دور جمهوريــة تركيــا بخصــوص االزمــة فــي ســوراي ، منوهــا الــى ان تركيــا فــي بــدء االمــر كانــت  وتطــرق اإ
ــي  ــة ف زاء االزم ــا اإ يجابي ــت تنحــى منحــى اإ ــرة ابت ــرة الأخي ــي الفت ــة الســورية ، لكــن ف هــي الســبب وراء االزم
ــراء  ــرة ج ــا اضــرار كبي ــت به ــا لحق ــة النصــرة اذ انه ــك جبه ــي ذل ــا ف ــن بم ــاول ضــرب االرهابيي ســوراي ، وتح

ــم. ــن وشــذاذ العال رهابيي ــا لالإ ــا وتمويله ــر بدعمه ــدء الأم ــي ب ــة ف سسياســاتها الخاطئ
وقــال ان الجانــب الغربــ�ي بمــن فيــه الأميركــي والأوروبــ�ي يحــاول مــد خطــوط التواصــل مــع الحكومــة الســورية 
عمــار البــالد ، الفتــا الــى ان الحكومــة الســورية عازمــة ومنطلقــة فــي هــذا االمــر لكــن مــع  عــادة اإ للمشــاركة فــي اإ

يــران �أو روسســيا �أو الصيــن. حلفائهــا ســواء اإ

أمحد مرعي: إدلب حتتضن جمموعات إرهابية ال هتدد سوراي فحسب بل العامل أمجع
�أجرى احلوار : محمد فاطمي زاده
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ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

اعلنــت امريــكا منــذ شــهر انهــا سســتقوم بخفــض الدفعــة المسســتحقة للوكالــة 
لــى 65 مليــون دوالر، والتــي تشــكل قســطًا مــن قيمــة  مــن 130 مليــوان اإ
ثلــث الموازنــة السســنوية للوكالــة البالغــة 1,24 مليــار دوالر، والــذي 
ــا  ــة. اال انه ــاب النكب ــي �أعق ــروا« ف نشــاء »�أون ــذ اإ ــنطن من ــه واشس ــل ب تتكف
غاثــة  امــس اصــدرت قــرارا بوقــف جميــع مســاعداتها الماليــة لوكالــة اإ
وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى )الأونــروا(. واللقــاء 
ــة  ــت وكال ــروا قام ــن االن ــة ع ــى ااثر قطــع لمســاعدات االمريكي الضــوء عل
ــي، صــالح  ــي والمحام ــع  الناشــظ الحقوق ــاء، ابجــراء حــوار م نب ــر للأ مه

ــد العاطــي. عب
وكان نص الحوار كالتالي:

س: كيف يمكن تفسر قطع المساعدات عن االنروا؟
فـي ضـوء اعـالن الخارجيـة االمريكيـة وقـف جميـع دعمهـا المالـي لجميـع 
مؤسسـات وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئيـن الفلسـطينيين، »االنـروا«، 
المسـاعدات  سسـتطال  جديـدة  تقليصـات  هـو  المتوقـع  السـيناريو  يكـون 
االغاثيـة والتعليـم والصحـة وبرانمـج الطـورائ مما يشـكل خطرًا كبيـرًا على 
االوضـاع االنسـانية لالجئيـن وحقوقهـم ويزيـد الأمـور تعقيـدًا، ولـذا نحـذر 
مـن مغبة تماهـي �أعضاء الأسـرة الدولية مـع المخطط االإسـرائيلي الأمريكي 
االحتـالل  دولـة  وزراء  رئيـس  لسـان  علـى  علنـي  بشـكل  عنـه  المعبـر 
نهـاء خدمـات الوكالة عبـر تفكيها  االإسـرائيلي والرئيـس الأمريكـي ترامـب ابإ

وتقليـص تمويلهـا، كمقدمـة لشـطب قضيـة الالجئيـن وحـق العـودة،

بحــق  االمريكيــة  علــى  االجــراءات  للــرد  المقترحــات  مــا هــي  س: 
؟ لفلســطينيين ا

ندعــو الأونــروا الدارج مشــروع قــرار زايدة تمويــل وكالــة الأمــم المتحــدة 
ــروا«  ــى »الأون ــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدن غاث الإ
ــواء  ــه لدعــم احت ــة علي مــم المتحــدة للموافق ــة العامــة للأ مــن خــالل الجمعي
ــي يعيشــها  ــر االإنســانية الت ــي ظــل الظــروف غي ــة، خاصــة ف ــا المالي ازمته
الالجئــون الفلســطينيون فــي كل �أماكــن تواجدهــم، ولحينهــا مطلــوب 

العمــل علــى تعويــض النقــص فــي التمويــل عبــر مســاهمات الــدول الأخــرى 
والقيــام بخطــة ترشســيد للنفقــات علــى ان ال تتضمــن �أي خطــة احتــواء 
ومعالجــة للأزمــة الحاليــة �أي انتقــاص مــن دور وعمليــات الوكالــة الحاليــة، 
التــي هــي �أصــال لرفــع وتحســين نوعيــة الخدمــات التــي تقدمهــا الأونــروا، 
فــي ظــل الأزمــات المتعاقبــة التــي تضــرب مجتمــع الالجئيــن وبشــكل 

ــي قطــاع غــزة. خــاص ف
تطبيــق البرانمــج البديــل للمــادة )1د( لجهــة منــح الفلســطينيين �أهليــة 
وقانونيــة االسســتفادة الكاملــة مــن ميثــاق الأمــم لالجئيــن، بمــا يتضّمـــن 
قامــة فــي �أرض �أيــة دولــة هــم  حــقَّ اللجــوِء السسياســي وحــق الســكن واالإ
لــى �أن يتمكنــوا مــن ممارســة حــق العــودة، والتعويــض، واسســتعادة  فيهــا، اإ
الملكيــة، وِوفقــًا لمقــررات الأمــم المتحــدة ذات العالقــة، ومفوضيــة 
الالجئيــن، بوصفهــا الوكالــة المفّوضــة رســميًا واالكثــر مالئمــة التــي ينبغــي 
�أن تتدخــل لــدى دولــة االحتــالل ، وســائر الأطــراف الموقعــة علــى اتفاقيــة 
الالجئيــن للمطالبــة بحمايــة الالجئيــن ومنــع االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا
ونحــث القيــادة الفلســطينية والدبلوماسســية العربيــة والبــالد االإســالمية 
ــن �أجــل  ــاد م ــم، للتحــرك الج ــن دول العال ــ�ي الســالم واالإنســانية م ومحب
ــن  ــغيل الالجئي ــة وتش غاث ــدة الإ ــم المتح ــة الأم ــل وكال ــى عم ــة عل المحافظ

الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى »الأونــروا« وخدماتهــا االإنســانية.
ــة التــي تمثــل ابتــزاز وتنكــر لكافــة القواعــد  ورفــض االإجــراءات االمريكي
والقوانيــن والقــرارات الدوليــة ذات الصلــة ابلقضيــة الفلســطينية، وتعويــض 
�أي نقــص فــي تمويلهــا طالمــا لــم تحــل قضيــة الالجئيــن الفلســطينيين حــاًل 

عــاداًل وشــاماًل.
وطــرح نقــل مقــر الأمــم المتحــدة مــن الــوالايت المتحــدة االمريكيــة طالمــا 
لــم تلتــزم ابتفاقيــة المقــر وبميثــاق الأمــم المتحــدة واالتفاقيــات الدوليــة 
والمبــادئ  الدولــي  القانــون  فوضــوح   . الدوليــة  الشــرعية  وقــرارات 
الأخالقيــة المتعلقــة بحقــوق الفلســطينيين وابلــذات حقــوق الالجئيــن 

الفلســطينيين فــوق الشســبهات والتســاؤالت .
لــى كســر القــرار الأميركــي،  ومواصلــة المعركــة الدبلوماسســية الراميــة اإ
ــية والقانونيــة بمــا فــي ذلــك  والعمــل علــى اسســتخدام كل الوســائل السسياسس
اعتمــاد مقاربــة جديــدة تقــوم علــى نقــل ملــف القضيــة الفلســطينية بمختلــف 
حــدى ركائــز اســتراتيجية  لــى الأمــم المتحــدة، ابعتبــار التدويــل اإ جوانبهــا اإ

وليســت  والأدوات  والأشــكال  والأطــراف  الأبعــاد  متعــددة  شــاملة 
محورهــا الرئيســي، لُتضــع �أمــام مســؤولياتها علــى �أســاس �أن تكــون 
الأمــم المتحــدة هــي االإطــار الــذي يجــري فيــه حــل القضيــة، وليــس �أحــد 
ــوَن  ــية القان ــة السسياسس ــُة العملي ــون مرجعي ــى �أن تك ــط، وعل ــراف فق الأط
الدولــَي وقــرارات الأمــم المتحــدة، مــن خــالل عقــد مؤتمــر دولــي مسســتمر 
لــى تطبيــق القــرارات وليــس التفــاوض  بصالحيــات كاملــة، يهــدف اإ

حولهــا،
بحــق  واالحتفــاظ  والمقاطعــة،  الشــعبية  المقاومــة  وتوسســيع  وتطويــر 
المقاومــة المســلحة، وتفعيــل الفتــوى القانونيــة لمحكمــة الهــاي بشــ�أن 
الجــدار، والعضويــة الفلســطينية فــي محكمــة الجنائيــة، مــن خــالل تقديــم 
حالــة حــول جرائــم االحتــالل بشــكل عــام، وجريمــة االسســتعمار  طلبــات اإ
ــية  ــك �أشــكااًل �أساسس ــار كل ذل والضــم االســتيطاني بشــكل خــاص، ابعتب

ــه. ــي �أهداف ــل الديبلوماس ــق العم ــن �أن يحق ــا ال يمك ــن دونه م

ــة المخصصــة  ــب قطــع المســاعدات االمريكي ــرات وعواق ــا هــي ت�أثي س: م
ــروا؟ لالن

  �أي خطــوة دوليــة فــي هــذا االتجــاه سســتحمل عواقــب وخيمــة علــى الســلم 
ذ تعتبــر �أن الأســرة الدوليــة �أمــام اختبــار حقيقــي  واالمــن الدولييــن، اإ
لقدراتهــا علــى مواجهــة الهيمنــة الأمريكيــة – االإســرائيلية علــى عمــل 
المنظمــة الدوليــة، فالقــرار الأمريكــي الجديــد بوقــف تمويــل الأونــروا 
مدرســة   700 فــي  وطالبــة  طالــب   525،000 مسســتقبل  يعــرض 

ونــروا علــى التعليــم للخطــر الشــديد. للأ
ــرة الخطــر الخدمــات االغاثيــة والصحيــة التــي تضمــن  كمــا يدخــل فــي دائ
كرامــة و�أمــان المالييــن مــن الجئــي فلســطين والذيــن هــم بحاجــٍة للخدمــات 
الدعــم  و�أشــكال  الطارئــة  الغذائيــة  وللمســاعدات  والتعلميــة  الصحيــة 
ن  ــة وقطــاع غــزة، اإ ــة الغربي ــان وســوراي والضف ــي الأردن ولبن الأخــرى ف
ــر  ــذي نعب ــذا وفــي الوقــت ال ــه فــي خطــر، ل حقــوق وكرامــة مجتمــع ب�أكمل
لــى تصفيــة دور  فيــه كفلســطينيين عــن الرفــض لــكل المخططــات الراميــة اإ
ــر عــن مســؤولية  ــا تعب نم ــروا اإ ــار �أن الأون ــن االعتب ــن بعي آخذي ــروا ، � الأون
المجتمــع الدولــي الأخالقيــة والقانونيــة والسسياسســية عــن خلــق مشــكلة 

ــم. ــى دايره ل ــم اإ ــه بضــرورة عودته ــن الفلســطينيين والتزام الالجئي

مدير مركز مسارات لالأبحاث السياسية؛

تفكيك وتقليص متويل »األنروا« من قبل امريكا مقدمة لشطب
 قضية الالجئني وحق العودة

اجرت الحوار: شيرين سمارة
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ــذي  ــق دوســت« ال ــوري ســابقًا »محســن رفي ــر الحــرس الث كشــف وزي
كان يتولــى هــذا المنصــب خــالل الحــرب العراقيــة المفروضــة علــى ايــران، 
عــن بعــض ذكرايتــه فــي تلــك الأايم وذلــك بمناسســبة �أسســبوع الدفــاع 

ــا: ــا هن ــورد مقاطــع منه ــدس، ن المق
ــى  ل ــبق(: »اذهــب اإ ــي الأسس ــنجاني )الرئيــس االيران قــال لــي هاشــمي رفسس
ن كان يسســتطيع توفيــر صواريــخ لنــا او ال؟ �أان  حافــظ �أســد! واســ�أله اإ
�أخجــل مــن هــذا الوضــع فنحــن تحــت قصــف الصواريــخ العراقيــة وليــس 

ــه عليهــم«. ــرد ب ــا ن ــا م لدين
آنــذاك ممثــل مؤســس الثــورة االســالمية فــي  كان هاشــمي رفسســنجاني �
المجلــس الأعلــى للدفــاع وانئــب القائــد العــام للقــوات المســلحة، فيمــا 
ــا المــدن  ــوري، ام ــر الحــرس الث ــق دوســت( وزي كنــت �أان )محســن رفي
ــا  ــي �أعطاه ــ�ي« الت ــخ »اســكود ب ــت تحــت قصــف صواري ــة فكان االيراني
االتحــاد الســوفيتي للعراقييــن. �أمــا الترســانة االيرانيــة فكانــت عاجــزة عــن 
ــبة لــدى الجيــش مــن جهــة وعــدم قبــول  الــرد لعــدم توفــر صواريــخ مناسس

ــخ. ــك الصوراي ــل تل ــران مث ــع طه ــة بي �أي دول
ــي  ــة ف ــد �أي دول ــم تم ــران ل ــى اي ــة عل ــرب المفروض ــنوات الح ــالل سس خ
العالــم يــد العــون لطهــران ســوى ســوراي وليبيــا وكــوراي الشــمالية، اال 
ــادة  ــخ مض ــدة صواري ــع ع ــط ببي ــة فق ــرة واحج ــحمت م ــن س ان االرجنتي

للــدروع اليــران.

لى ايران من ليبيا حكاية �أول دفعة صواريخ تصل اإ
ــك هاشــمي  ــي بذل ن �أمرن ــد اإ ــى ســوراي بع ل ــت اإ ــق دوســت: ذهب ــال رفي ق

ــه  ــت من ــد وطلب ــظ الأس ــس الســوري حاف ــت ابلرئي ــنجاني، والتقي رفسس
ن كل مــا لديــه مــن صواريــخ تحــت  ارســال صواريــخ، فقــال لــي الأســد اإ
ــ�أن يتصــل  ــا وتعهــد ب ــى ليبي ل ــّي الذهــاب اإ ــيطرة الســوفييتي واقتــرح عل سس

ــك. ــه بذل ــي و�أن يوصي ــر القذاف ــذاك معم آن ــ�ي � ــس الليب ابلرئي
ــى ســوراي للتــدرب  ل ــة اإ ــوات ايراني ــا الأســد �أن نرســل ق ــرح علين ــا اقت كم
ــي  ــران الشــهيد حســن طهران ــاًل �أرســلت اي ــاك، وفع ــخ هن ــى الصواري عل
ــي ســوراي. ــب ف ــي معســكر تدري آخــر للمشــاركة ف ــدم و40 شــخصا � مق

ــا  ــى ليبي ل ــاًل: بعــد االجتمــاع مــع الأســد اتجهــت اإ ــع رفيــق دوســت قائ واتب
رســال 10 صواريــخ  للقــاء معمــر القذافــي، الــذي وافــق فــورًا علــى اإ

حــدى هــذه  لــى طهــران، ولكنــه قــال لــي: فقــط اقصفــوا ابإ »ســكود بــ�ي« اإ
ــي  ــره القذاف ــ�ي �أم ــر ليب ــخ خبي ــق الصواري ــا راف ــخ الســعودية!. كم الصواري

ــري. ــل �أوام ــ�أن يمتث ب
ــ�ي« كان  واضــاف رفيــق دوســت: كل صــاروخ مــن صواريــخ »ســكود ب
يبلــغ ســعره 3 مليــون دوالر، وكان مــن المقــرر �أن ترســل ليبيــا الصواريــخ 
علــى ثالثــة مراحــل وفــي كل مرحلــة 10 صواريــخ، ولــم تطلــب �أي مبلــغ 

مقابــل ذلــك.
لــى ايــران وبــد�أان  و�أوضــح وزيــر الحــرس الثــوري ســابقًا: جئنــا اإ
عمليــات القصــف ضــد العــراق وفــي �أحــد الأايم طلــب منــي هــذا 
الخبيــر الليبــ�ي فــي مجــال الصواريــخ �أن تطلــق طهــران صاروخــًا 
ن  مــن تلــك الصواريــخ الــى الســعودية، وابلطبــع رفضنــا وقلنــا لــه اإ
قائــدان هــو االمــام الخمينــي )ره( وايــران ال ترغــب فــي اشــعال نشــعل 

الحــرب مــع الســعودية.
بعــد ذلــك غــادر ذلــك الخبيــر الليبــ�ي ايــران ولــم يرســل بعدهــا القذافــي �أي 

لــى كــوراي الشــمالية. صــاروخ ، و�أضطــران الــى الذهــاب اإ
وقامــت القــوات االيرانيــة التــي شــاركت فــي معســكرات تدريــب فــي 
ــة  ــك بصناع ــد ذل ــت بع ــا قام ــة ، كم ــات الصاروخي ــه العملي ســوراي بتوجي

ــد. ــا بع ــة فيم ــخ ايراني صواري
ــي اندي  ــداد وه ــرب بغ ــرران ضــرب نقطــة عســكرية ق ــك الأايم ق ــي تل ف
ــا الصــاروخ  ــن كرمانشــاه وصوبن ــة م ــال القريب ــى الجب ل ــا اإ ــاط، فذهبن الضب
ــي،  ــ�ي س ــ�ي ب ــو الب ــن رادي ــاء م ــمعنا االنب ــق س ــد دقائ ــدف، وبع ــى اله ل اإ

ــره.  ــدف وتدمي ــة اله صاب ــي اإ ــا ف ــا نجاحن ــن لن وتبي

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

وزير احلرس الثوري سابقاً: القذايف أعطى ايران صوارخياً وطلب منها أن تضرب السعودية
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ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

ــد  ــران »خال ي ــي اإ ــاس »ف ــة االإســالمية »حم ــة المقاوم ــل حرك ــار  ممث �أش
القدومــي«، فــي حــوار علــى هامــش مؤتمــر الوحــدة االإســالمية مع مراســل 
ــول  ــة ح ــاء الأم ــن ابن ــالف بي ــد خ ــه  ال يوج ــى �أن ل ــاء، اإ نب ــر للأ ــة مه وكال
ــتوى الحكومــات. قــد  القضيــة الفلســطينية وانمــا يوجــد خــالف علــى مسس
ــي وهــذا هــم وشــ�أنهم  ــان الصهيون ــع الكي ــح شــخصية م ــاك مصال يكــون هن
ــذه  ــع ه ــق م ــا ال نتف ــا �أنن ــم حكومتن ــة �أن نفه ــون كنخب ــن مطالب ــن نح ولك
السسياســات. والــذي يُجــر�أ الحــكام علــى هــذه السسياســات هــو �أنهــم ال 

ــن النخــب. يجــدوا جــوااًب م
وفيمايلي نص الحوار:

ــم  ــي العال ــع ف ــى الواق ــرات عل ــل هــذه المؤتم ــر مث ــف يمكــن ان تؤث س: كي
ــوم؟ ــذي نشــهده الي ــرق ال ــن التشــتت والتف ــ�ي واالإســالمي م العرب

ابلت�أكيــد هــذه المؤتمــرات لهــا �أهميــة كبيــرة فــي ر�أب الصــدع الموجــود 
ــاط  ــاان نشــعر ابالحب ــح احي ــة الواحــدة. صحي ــاء الأم ــا اطــراف و�أبن فيمابين
لــى الجديــة العمليــة ولكننــا مطالبــون �أن نسســتمر  النهــا خطــاابت وال تنتقــل اإ
ــي  يران ــى خطــاب الرئيــس االإ ل ــتمعنا اإ ــاًل اسس ــوم مث ــذا المشــوار نحــن الي به
»حســن روحانــي«، وكان خطــااًب قــواًي وواضحــًا ويعزيــز مفاهيــم الواقعيــة 
والأمــل فيمابيننــا واان اشــدد علــى هــذا نحــن واقعييــن وال نقــول �أننــا متفقيــن 
ــنا متقاتلــي ويجــب  فــي وجهــات النظــر مــع كل اطــراف الأمــة ولكننــا لسس
ــل  ــل نحــن ننتق ــال ب ــى معســكر القت ل ــن معســكر الخــالف اإ ــل م ان ال ننتق
لــى الحــوار وهــذا هــو المطلــوب وعندمــا نتحــاور  مــن معســكر الخــالف اإ
لــى برامــج عمليــة  تقــل الفجــوة وعندمــا تقــل الفجــوة تظهــر الحاجــة دائمــًا اإ
ــر  ــي هــذا المؤتم ــرارات ف ــا ان نخــرج بق ــي وعلين ــج عمل ــا برانم ــاًل لدين مث
حــول التطبيــع وخطورتــه والتغلغــل الصهيونــي بيــن ابنــاء الأمــة و مــا بيــن 
ــن  ــدء م ــكل دوره ب ــد ل ــنواجهه ابلت�أكي ــف سس ــذا كي ــا وه ــا ودولن حكوماتن
العالــم والسسياســي واالإعالمــي ويجــب ان تقســم هــذه االدوار بيننــا وينبغــي 

ــة وليــس خطــاابت. ــاك برامــج جدي ان يكــون هن

لــى  س: ابلنسســبة للتجربــة الفلســطينية كيــف ينظــرون الفلســطينون اإ
االإســالمية؟ الوحــدة 

ــوان  مــة وهــو عن ــوان الوحــدة للأ ــا فلســطين تشــكل عن ــبة لن نحــن ابلنسس
المؤتمــر اليــوم واختيــار هــذا العنــوان يــدل علــى فهــم عميــق �أنــه هــو 
المشــروع الجاهــز فــي متنــاول اليــد لوحــدة الأمــة بــكل اطيافــه السسياسســية 
القضيــة  الأمــة ويتحــدث عــن نصــرة  �أبنــاء  مــن  الفكريــة  ومدارســه 
لــى جــواب كيــف؟ و�أيــن الكتــف  الفلســطينية لكــن الســؤال الــذي يحتــاج اإ
الــذي يمكــن �أن تضعــه علــى هــذا المشــروع و�أيــن البصمــة التــي سســتقدمها 
لتخــدم هــذا المشــروع الــذي فــي نهايتــه يخــدم مصلحــة الأمــة وكيــف نواجه 
اليــوم عــدوًا مشــتركًا لــم تعــد القصــة انــك تريــد �أن تســاعد فلســطين وتقدم 
ــا كيــف تغلغــل  ــوم نواجــه عــدو ومعركــة مشــترك ور�أين ــا الي الأمــوال و�أنم
الكيــان الصهيونــي �أمنيــًا وكيــف اسســتخدمت الســوفت بــور« والقــوة النائمــة 
ــي  ــك ف ــون ذل ــا تعرف ــة و�أنم ــن دول المنطق ــر م ــد الكثي ــية ض والجاسوسس
يــران �أكثــر مــن غيركــم لــذا نحــن ليــس فقــط علينــا مســاعدة الفلســطينيين  اإ
وامــا �أيضــًا مســاهدة المظلوميــن وعلينــا حمايــة و�أمننــا مــن خــالل مواجهــة 

ــدو المشــترك. هــذا الع

ــم �أن  ــا نعل ــة النن ــدول العربي ــي ال ــر بصــدى ف ــذا المؤتم ــع ه ــل يتمت س: ه
يــران؟ بعــض االــدول العربيــة المشــاركة فــي مثــل هــذه المؤتمــرات فــي اإ
ــا تحــت الحصــار لكــن  ــم �أنه ــران رغ ي ــًا واإ ــًا ومتنوع ال. الحضــور كان رائع
ــم مــن  ــم معضمه ــي العال ــة ف ــر مــن 110 دول ــي هــذا المؤتمــر اكث حضــر ف
الــدول العربيــة واالإســالمية واقولهــا بــكل صراحــة ال يعنــي حضــوري �أننــي 
ــذه  ــد �أن اكســر ه ــت �أري ــس الوق ــي نف ــن ف ــة ولك ــة ابلمئ ــك مئ ــق مع متف
الهــوة �أريــد �أن �أت لأقــول لــك �أننــي �أريــد الحــوار معــك وان نجلــس ســواًي 
و�أن لدينــا مشــتركات كثيــرة وهــذه المشــتركات التــي عززهــا الجميــع 
ــن االإشــاعات  ــي دعــك م ــا وابلتال ــي عليه ــم �أن نبن ــن المه ــم وم ــي خطاابته ف
ــنة �أو  ــواء سس ــة س ــراف الأم ــن �أط ــوذة بي ــب الأخ ــتيرو اتي والصــورة السس
شســيعة ودعنــا نتحــدث عــن الجــزء المملــوء مــن الــك�أس وهــو الجــزء 

ــة. ــدة الأم ــن ر�أب الصــدع ووح ــدث ع ــ�ي ونتح يجاب االإ

ــات  ــاك خالف ــن هن ــة االإســالمية ولك ــع الأم ــة الفلســطينية تجم س: القضي
بيــن الــدول بعضهــا يريــد تطبيــع العالقــات والبعــض االخــرى ترفــض 

التطبيــع.
علــى  يوجــد خــالف  وانمــا  مــة  الأ بيــن دول  يوجــد خــالف  ال. ال 
مسســتوى الحكومــات. قــد اتفــق معــك علــى مسســتوى الحكومــات 
ــي وهــذا هــم  ــان الصهيون ــع الكي ــح شــخصية م ــاك مصال ــد يكــون هن وق
ــا ال نتفــق  نن ــا �أ ــة �أن نفهــم حكومتن ــن كنخب وشــ�أنهم وولكــن نحــن مطالبي
ــات  ــذه السسياس ــى ه ــكام عل ــر�أ الح ــذي يج ــات. وال ــذه السسياس ــع ه م
نهــم ال يجــدوا جــوااًب مــن النخــب ونحــن ال نتحــدث عــن الفســاد  هــو �أ
نمــا نتحــدث عــن الحــوار ويجــب علــى الحــكام فــي  �أو الفوضــى و�أ

منطقتنــا �أن يتحــاوروا مــع نخبهــم. 
يعنــي هــل نــرى شــعوبنا فــي الشــعودية �أو فــي مصــر تركيــا تريــد التطبيــع 
مــع الكيــان الصهيونــي قطعــا ومئــة فــي المئــة ال. و�أن كان هنــاك بعــض 
ــوم  ــن حــول الســلطة. ولكــن الي ــن او الملتفي اصــوات النشــاز او المصلحي
هنــاك وحــدة بيــن الشــعوب حــول مشــروع واحــد مواجهــة الكيــان 
الصهيونــي وعلــى هــؤالء الحــكام الذيــن قلــت فمــا سســبق انهــم متفقــون مــع 
الكيــان الصهونــي �أن شــعوبهم ســوف تحاسســبهم واليمثلــون ذلــك. لهــذا 
فعاليــات مثــل هــذا المؤتمــر جيــدة �أن تخــرج النخــب ابلأدوار كمــا ذكــرت 
انفــًا بــ�أدوار خاصــة لهــم كل فــي مجالــه حــول كيــف يمكــن �أن يكــون هنــاك 
ــدو  ــب الع ــداًل �أن تعاق ــدو ب ــاه الع ــة اتج ــذه السسياســات المتجه ــة له مواجه

ــه. ــدااي ل ــدم اله ــا تق انم

ــداًل عــن  ــران ب ي ــيطنة اإ س: مــا هــو موقفكــم حــول محــاوالت البعــض لشس
ــي؟ ــدو الصهيون الع

ــت  ــة وشــقيقة وهــي دعم ــة صديق ــران دول ي ــك. اإ ــض ذل ــع نرف نحــن ابلطب
الشــعب الفلســطيني والمقاومــة ودعمــت حــركات المقاومــة فــي المنطقــة 
كلهــا. ابلت�أكيــد قــد نختلــف فــي تقديــر الموقــف السسياســي فــي الكثيــر مــن 
الملفــات السسياسســية وهــذا شــيء مختلــف ولكــن ابلت�أكيــد الشســيطان الأكبــر 

يــران. هــو الكيــان الصهيونــي  وليــس اإ

سالمية؛ خالد القدومي عىل هامش مؤتمر الوحدة االإ

القضية الفلسطينية هي صلب قضااي األمة وليست حباجة لدعم 
مادي فقط وال خطاابت وامنا برامج عملية
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ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

ــران و�أشــاد  ــتضيفه طه ــذي تسس ــر الوحــدة االســالمية ال ــى مؤتم ل ــاء �أشــار اإ نب ــر للأ ــة مه ــع وكال ــة م ــي مقابل وف
لــى تقريــب وجهــات النظــر بيــن العلمــاء و�أئمــة  ن »هــذا المؤتمــر يهــدف اإ بجهــود القائميــن علــى المؤتمــر وقــال اإ
المســاجد مــن مختلــف �أقطــار العالــم االســالمي ي�أتــون كل عــام فــي الذكــرى السســنوية لميــالد الرســول )ص( 
ــن  ــا بي ــة التــي يســعى الأعــداء لبثه ــيما الفرق ــكار حــول مختلــف القضــااي والأحــداث السس ــوا الآراء والأف ليتبادل
العالــم االســالمي فهــذا المؤتمــر فــي الواقــع فرصــة ســانحة واندرة لتقريــب وجهــات النظــر و وتقويــة الأواصــر 

ــن المســلمين«. ــط بي والرواب
ــة  ــوات التقريبي ــذه الشــعارات والدع ــق ه ــا تطبي ــن خالله ــن م ــي يمك ــائل والأدوات الت ــة الوس ــول ماهي وح
والوحدويــة بيــن شــعوب العالــم االســالمي ودولــه قــال الناشــط البحرينــي » ســعيد الشــهاب�ي« »فــي الواقــع هــذا 
الســؤال هــو الــذي يتــم طرحــه فــي كل المؤتمــرات والمنتــدايت التــي تتشــكل فــي هــذا الخصــوص ، حســب 
ر�أيــ�ي فــاإن العلمــاء والخبــراء الذيــن يحضــرون مثــل هــذه المؤتمــرات والفعاليــات هــم مســؤولون عــن ذلــك، 
ــده وحــاول  ــى بل ل ــات وذهــب اإ ــي هــذه الفعالي ــو كل مــن شــارك ف ــكار ول ــون بطــرح هــذه الأف ــوالء مطالب فه
ــا  ــر من تطبيــق هــذه الشــعارات النتشــرت فكــرة التقريــب وفكــرة الوحــدة لكــن ومــع الأســف الشــديد الكثي
متكاســلون وال نعمــل مــا نتكلــم فيــه، كمــا يتوجــب علــى القائميــن علــى المؤتمــر �أن يشــكلوا لجنــة للمراقبــة علــى 

لــى دايرهــم«. �أداء هــؤالء العلمــاء والشــخصيات المشــاركة بعــد عودتهــم اإ
وفــي مــا يتعلــق بتجربــة البحريــن فــي قضيــة الوحــدة االســالمية قــال الشــهاب�ي » البحريــن فــي الواقــع مشــكلتها 
ــد الن  ــع �أن يتوح ــد للمجتم ــاك اليري ــام السسياســي هن ــ�ي واالســالمي فالنظ ــم العرب ــدان العال ــة بل كمشــكلة بقي

اتحــاد المجتمــع يعنــي وجــود خطــر عليــه وابلتالــي فهــو يســعى للتفرقــة والتمييــز الرهيــب علــى اســاس المذهــب 
ويمنــع  �أي محاولــة للتقــارب وهــو نظــام ديكتاتــور اســتبدادي ال يقبــل ابلــر�أي الآخــر ».

ــاك  ن هن ــد اإ ــن المســلمين و�أك ــة والخــالف بي ــذي ينشــر الفرق ــرض وال ــالم المغ ــرة االع ــى ظاه ــا �أشــار ال كم
الكثيــر مــن الأعــداء الذيــن ال يريــدون رؤيــة وحــدة المســلمين واتحادهــم وهــذه القنــوات تبــث الســموم بيــن 

ــة االســالمية . ــر لالم ــون الخي ــا ال يحب ــن يقــف ورائه المســلمين وم

انشط سياسي: النظام البحريين خيشى من وحدة الشعب وتقاربه
�أجرى الحوار: محمد مظهري

خــالل االايم الماضيــة شــهدت ســوراي تطــورات 
ايجابيــة فــي عالقاتهــا الدبلوماسســية منهــا تحســين 
ــارات واجــراء  ــن الأردن واالم ــع كل م ــات م العالق
محــاداثت فــي هــذا السســياق وت�أكيــد منــدوب ســوراي 
ــدى الأمــم المتحــدة، بشــار الجعفــري علــى  ــم ل الدائ
ان الجيــش الســوري سيسســتعيد جميــع المناطــق 
والقــوات  االرهابييــن  لسســيطرة  تخضــع  التــي 
ــان  ــة الكي ــس حكوم ــدث رئي ــذا ويتح ــة. ه االجنبي
الصهيونــي بنياميــن نتنياهــو عــن اسســتمرار العمليــات 
العســكرية فــي االراضــي الســورية رغــم الهزائــم 

التــي تكبدتهــا المعارضــة المســلحة.
الســوري  المشــهد  تطــورات  آخــر  � ولبحــث 
نبــاء  ــة مهــر للأ والســيناريوهات المقبلــة قامــت وكال
ابجــراء حــوار مــع انئــب رئيــس البرلمــان الســوري 

نجــدت �أنــزور. فيمــا يلــي نــص الحــوار:

س: تركيــا تحدثــت اخيــرا عــن نيتهــا لشــن الهجــوم علــى مواقــع الأكــراد فــی 
ــيکون ردود  ــف سس ــد وکي ــذا التهدي ــذ ه ــع تنفي ــل تتوق ــرات؟ ه شــرق الف

المحــور الســوری-االيراني- الروســي؟              
 اي دخــول تركــي الــى االراضــي الســورية هــو اعتــداء علــى الدولــة 
ــون  ــدة والقان ــم المتح ــاق االم ــع ميث ــض م ــو يتناق ــوري وه ــعب الس والش
الدولــي ، هــذا بغــض النظــر عــن مــكان العــدوان التركــي ان كان فــي 
رهابييــن  ادلــب ام عفريــن ام شــرق الفــرات ، ام فتــح الحــدود التركيــة لالإ
ــة  بعشــرات الأالف ، وهــذا ايضــًا بغــض النظــر عــن وجــود قــوى ارهابي
متحالفــة معــه ، او مجاميــع وميليشســيات ت�أتمــر بتعليمــات المحتــل االمريكــي 
آمــرة علــى  وان صدامــا قــد يحــدث بيــن هــذه الجهــات المعتديــة او المت�
وحــدة ســوراي، فنحــن نديــن وسســنقاوم اي جهــة تعتــدي علينــا ابلوكالــة او 

ــيه للوطــن  ــاده السسياسس ــا الق ــي ترتئبه ــوايت الت ــق االول ــك وف ــة وذل االصال
والعســكريه للجيــش والقــوات المســلحة.

ــل  ــي تعرق ــات الت ــي العقب ــا ه ــب وم ــر ادل ــة تحري ــتبدا عملي ــی س س: مت
مســار تنفيذهــا؟ هــل اامريــکا تعرقــل بــدء العمليــة؟   

ــي  ــة ، وف ــا نفضــل االدوات الناعم ــن دائم ــة ، ونح ــر متنوع �أدوات التحري
ــن  ــي يتحــرر قرارهــم مــن �أســر االإرهابيي ــا مســاعدتهم ك ــاج اهلن حــال احت
ــوات المســلحة  ــة الق ــك ، وجاهزي ــتعداد لذل ــى اسس ــا عل ــم ، فنحــن دوم له
اتمــة لخــوض ايــة معركــة تقتضيهــا ضــرورات الميــدان ، ومســرح العمليات 
العســكرية اصبــح جاهــزا تمامــا ، اال اننــا مــا زلنــا ابنتظــار نتائــج قمــة 
سوتشــي، ونحــن شــركاءبصناعة اي قــرار مــع الحلفــاء الرئيســين اي 
ايــران وروسســيا ، وبطبيعــة الحــال االجــواء االقليميــة فــي معظمهــا تتطــور 
لصالــح ســوراي وكل هــذه االمــور تؤخــذ بعيــن االعتبــار فــي تحديــد شــكل 

ــكرية.    ــت ام عس ــية كان ــة ، دبلوماسس ــت المعرك وتوقي

 
س: شــهدان اخيــرا بعــض التحــرکات االيجابيــة 
مــن قبــل الــدول العربيــة مثــل االمــارات واالردن 
ومصــر العــادة العالقــات مــع ســوراي. برايکــم 
ماهــو الهــدف الرئيــس مــن التطبيــع العالقــات مــع 

دمشــق؟                   
ــدم وجــود  ــل ع ــات ، ب ــع للعالق ــس تطبي ــذا لي  ه
العالقــات او التجنــي علــى ســوراي لــم يكــن ســليما 
وطبيعيــا ، لذلــك عــودة العالقــات بيــن الــدول 
ــن الشــعوب ، هــو  ــات بي ــم تنقطــع العالق حيــث ل
االمــر الطبيعــي ، وفيمــا يتعلــق ابلســبب ، قــد 
ــذه  ــن ســبب ، لكــن اتج ه ــر م ــاك اكث ــون هن يك

الأسســباب هــو الصمــود الأســطوري لســوراي.                                               

ــوراي  ــدوب س ــن من ــم الشــجار  بي ــهد العال س: ش
ونظيــره االســرائيلي فــي الأمــم المتحــدة حــول 
جــوالن المحتلــه. هــل لديکــم برانمــج لتحريــر الجــوالن کمــا حررتــم 

ســوراي مــن براثــن االرهــاب؟
ــا وبيــن الكيــان الغاصــب ، نحــن فــي خطابنــا  ليــس هنــاك مــن جــدال بينن
نوجــه كالمنــا لممثلــي الــدول فــي المنظمــة الدوليــة ، وخطابنــا دائما مســتند 
ــا  ــات الحــق ، ام ثب ــي اإ ــة ف ــة المرجعي ــرارات الدولي ــى الق ــى الحــق وعل عل
آليــات تحريــر ارضنــا المحتلــة ، فنحــن نــدرك الــدور الوظيفــي  فيمــا يتعلــق ب�
الخطيــر للكيــان االســرائيلي ونــدرك حجــم الدعــم الغربــ�ي الهائــل لــه ، كــي 
ــة المعركــة معــه ليســت  ــان طبيع ــه ف ــدور ، وعلي يتمكــن مــن اداء هــذا ال
ــن  ــدا اي عنصــر م ــا اب ــك نحــن ال يفوتن ــع عســكري ، لذل ــط ذات طاب فق
عناصــر اسســتعادة القــوة التــي فــي المحصلــة هــي مجمــوع القــوى التــي 
ــا الجــوالن  ــة و اوله ــة المحتل ــر كل االرض العربي ــى تحري ــودي ال ســوف ت
وعلــى ر�أســها القــدس الشــريف ، وهــذا مؤكــد ، كمــا اننــا فعلنــا مــع الوكيــل 

ــيكون االمــر مــع االصيــل االســرائيلي . ــ�ي ، سس االإرهاب

لمان السوري؛ نائب رئيس ال�ب

اي دخول تركي اىل االراضي السورية هو اعتداء على الدولة والشعب السوري
اجرى الحوار: محد فاطمي زاده
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نبــاء مقابلــة مــع المحلــل والخبيــر السسياســي  و�أجــرت وكالــة مهــر للأ
ــتجدات الســاحة اللبنانيــة وقضــااي  اللبنانــي » ايســر الحريــري« حــول مسس
المنطقــة والعــدوان االســرائيلي الأخيــر علــى غــزة وموقــف المقاومــة منــه.

وفــي بدايــة المقابلــة �أشــار الخبيــر السسياســي ايســر الحريــري الــى  �أسســباب 
عــدم تشــكيل الحکومــه اللبنانيــة بعــد اشــهر و ماهيــة  العراقيــل فــی مســار 
ــبة لتشــكيل الحكومــة فالــكل يعلــم �أن االنتخــاابت  تشــکيلها وقــال »ابلنسس
النيابيــة �أفــرزت واقعــا جديــدا وابلتالــي فهنــاك اتفــاق علــى ضــرورة تشــكيل 
الحكومــة مــن مختلــف القــوى والكتــل السسياسســية والعرقلــة التــي يجريهــا 
اليــوم فريــق �أو �أنصــار التوجــه الأمريكــي الســعودي ورفضهــم لتمثيــل 
الجــزء المقــاوم �أو المحســوب علــى تيــار المقاومــة والملتــزم بقضــااي الأمــة 
�أي ال يريــدون �أن يتمثــل �أي مســلم سســني مــن خــارج الطيــف الســعودي 
ــة  ــب مــن هــذه الكتل ــك  هــم يرفضــون تســمية اي انئ ــة لذل ــي الحكووم ف

كــون هــؤالء خــارج الســرب الســعودي فــي لبنــان«.
وفــي مــا يتعلــق ابتهــام الرئيــس ســعد الحريــری حــزب اللــه بعرقلــة العمليــة 
ــي » ايســر  ــر السسياســي اللبنان ــال  المحلــل والخبي ــية فــي اليمــن ق السسياسس
الحريــري« » هــذه االتهامــات فــي الواقــع ت�أتــي مــن ابب سسياســة شــد 
الحبــال الن العمليــة كلهــا تــدور حــول موضــوع واحــد وهــو كونــه ال يريــد 

آنفــا« ــا � ــني خــارج الســرب الســعودي كمــا قلن تمثيــل سس
وحـول الوضـع العسـكري فـي جبهـات المقاومـة مـع العـدوان االسـرائيلي 
و�أسسـباب امتنـاع الكيـان الصهيونـي مـن شـن هجـوم علـى مواقع حـزب الله 

قـال » طبعـا العـدو الصهيونـي يعلـم بقـدرات حـزب اللـه ويعلـم الجغرافيـا 
التـي يسسـتطيع حـزب اللـه التحـرك فيهـا كمـا يعلـم �أن المعركـة علـى لبنـان 
لـن تقتصـر علـى لبنـان بـل تشـمل فـي الحـد الأدنـى لبنان وسـوراي  وسسـبق 
لأميـن عـام حـزب اللـه ان تحـدث عـن السـيناريوهات التـي قد تحـدث في 
سـاحات القتـال وابلتالـي فـ�أي عـدوان علـى حـزب اللـه سسـتكون كل قـوى 

المقاومـة فـي المنطقـة مشـاركة فـي هـذه الحـرب«.

كمــا �أشــار الــى تجربــة العــدوان االســرائيلي فــي قطــاع غــزة التــي شــهدت 
طــالق �أكثــر مــن ميتيــن صــاروخ خــالل يوميــن وادت الــى اسســتقالة وزيــر  اإ
ــوف  ــي صف ــى ف ــى والجرح ــن القتل ــد م ــقوط العدي ــان وس ــرب ليبرم الح
االســرائيليين قائــال » هــذا كان جســا للنبــض مــن جانــب اســرائيل وهــو 

كان درســا هامــا الســرائيل وكثيــر  التكلفــة«.
كمــا �أكــد  المحلــل والخبيــر السسياســي اللبنانــي » ايســر الحريــري« �أن 
قــوة المقاومــة االســالمية المتمثلــة فــي حمــاس وحــزب اللــه والجهــاد 
ســرائيل والكيــان  لــى اإ االســالمي وغيرهــا موجهــة فــي المقــاوم الأول اإ
الصهيونــي يعــرف �أنــه وفــي حــال اسســتهدف مطــار بيــروت مثــال فــان 
ــد وجــود  ــب مؤك ــل ابي ــي ت ــون ف ــن غوري ــتهدف مطــار ب ــة ستسس المقاوم

نــوع التــوازن فــي المنطقــة.
لــى موضــوع القضــاء علــى اســرائيل  و�أوضــح محــور المقاومــة ينظــر اإ
لــى ان االســرائيليين يعرفــون جيــدا  واقتالعــه مــن جــذور كعقيــدة منوهــا اإ
ان الخــالف والنــزاع بيينــا وبينهــم هــو نــزاع عقائــدي بــكل مــا تحمــل 

الكلمــة مــن معــان ودالالت.
ــان تجــاه  ــي لبن ــيه ف ــارات و االحــزاب السسياسس آراء التي وحــول مواقــف و�
ــة  ــارات اللبناني ن التي ــال اإ ــه ق ــه حــزب الل ــه ضــد حرک ــوابت االمريکي العق
ــم  ــن مواقفه ــرون ع ــة يعب ــاء المقاوم ــذا الموضــوع فحلف ــول ه منقســمة ح
ــل ضــد  ــان تعم ــي لبن ــدا وجــود �أطــراف ف ــوابت مؤك ــذه العق الرافضــة له

ــا. ــا وحركاته ــل تياراته ــة بكام المقاوم

حملل سياسي لبناين: السعودية وراء عرقلة تشكيل احلكومة يف لبنان

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

ي العراق؛
سف�ي ايران السابق �ن

العالقات الودية اليت جتمع بني ايران 
والعراق مل تتأثر ابلضغوط االمريكية

وصــرح الســفير الســابق االيرانــي الســابق فــي 
بغــداد »حســن داانئــي فــرد« لمراســل وكالــة 
ــة زايرة برهــم  ــه عــن �أهمي ــي حديث ــاء ف نب ــر للأ مه
تجمعهمــا  والعــراق  �أيــران  �أن  لطهــران  صالــح 
ــة  ــي المنطق ــا ف ــن نوعه ــدة م ــزة فري ــات ممي عالق
�أجراهــا  التــي  الكثيــرة  المتبادلــة  والــزايرات 
ــى هــذا  ــدل عل ــون ت ــون وعراقي مســؤولون ايراني

المسســتمر. النمــط 
عتبــر داانئــي فــرد �أن زايرة الرئيــس العراقــي لطهــران جــاءت لت�أكيــد علــى وديــة العالقــات االيرانية-العراقيــة  واإ
ومماشــاة العراقييــن حكومــة وشــعبا مــع ايــران فــي الظــروف الســائدة فــي هــذه الفتــرة تحديــدا، ومــن 

ــن. ــن البلدي ــاون بي ــبل التع ــيع سس ــن وتوسس ــزايرة تمتي ــذه ال ــات ه تداعي
ــع دول  ــم م ــم عالقاته ــو بتنظي ــن �أن يقوم ــن االخــوة العراقيي ــع م ــي الســابق »نحــن نتوق ــال المســؤول االيران وق
ــوط  ــن الضغ ــدا ع ــتقلة بعي ــالمية مسس ــة االس ــاه الجمهوري ــم تج ــون مواقفه ــران و�أن تك ــا اي ــن ضمنه ــارة م الج
فســاد عالقــات البلديــن«، الفتــا �أن زايرة برهــم صالــح  االمريكيــة والشــغب الــذي تحدثــه واشســنطن مــن �أجــل اإ

تعــد خطــوة مهمــة فــي هــذا االتجــاه.
ذ �أن  طــالع بمواقــف ايــران المســاندة لعــراق، اإ وذكــر الســفير الســابق االيرانــي فــي العــراق �أن الجميــع علــى اإ
فــي الفتــرة التــي كان العــراق يعانــي مــن حظــر قــاس جــدا، ايــران كانــت الدولــة الوحيــدة التــي فتحــت حدودهــا 
ــة مــن  ــران الدعــم والحماي ــة قدمــت اي ــاح داعــش للأراضــي العراقي جتي ــرة اإ ــي فت ــه ف ــا �أن ــن، كم ــام العراقيي �أم
�أجــل القضــاء علــى االرهابييــن، معتبــرا �أن العــراق حكومــة وشــعبا علــى وعــي اتم بهــذه الحقيقــة ويبغــي بنــاء 

عالقــات �أمتــن وفتــح المزيــد مــن السســبل التعــاون مــع ايــران.
و�أكــد داانئــي فــرد �أننــا نتوقــع مــن المســؤولين العراقييــن �أن ينظمــوا عالقاتهــم الدوليــة بحيــث �أن اليبــدوا �أنهــم 

يلعبــون فــي ملعــب القــوى االجنبيــة ونحــن واثقــون �أن العراقييــن ال يفعلــون ذلــك.
ــة و�أن هــذه  ســتراتيجية ومثالي ــات اإ ــران والعــراق تجمعهمــا عالق ــرد �أن اي ــي ف ــام الحديــث �أكــد داانئ وفــي خت

ــة. ــر ابلضغــوط االمريكي ــم تت�أث ــن ســوف ل ــة ومواقــف العراقيي ــي الأعــوام القادم ــتمر ف ــات ستسس العالق

ي حوار خاص مع مهر لالأنباء؛
�ن

ممثل حركة »محاس« يف لبنان: املقاومة 
وّجهت رسالة إىل العدو الصهيوين

ولفت ممثل حركة »حماس« في لبنان علي بركة ، في حوار 
خـاص مـع وكالة مهـر للأنبـاء ، اإلـى »اننا نعتقـد ان االحتالل 
الصهيونـي قد فشـل في العملية الأمنيـة التي نفذهـا �أمس في 
شـرق منطقة خان يونـس  في قطـاع غزة واختطـاف القائد 
القسـامي الشسـيخ نورالدين محمد بركة القائد العسكري في 
كتائب الشهيد عزالدين القسـام ، والعدو فشل في اختطافه 
، واسستطاعت قوات عز الدين قسام ان تشتبك مع العناصر 

الأمنية الصهونية الخاصة ، وان توقع فيها خسـائر ».
آخــر وتدخلت طائــرات العدو  ونــوه علــي بركــة اإلــى �أن » العــدو اعتــرف بمقتل قائد المجموعــة برتبة عقيد وجــرح ضابط �
الصهيونــي اف 16 والمروحيــات و�أمنت اإخالء هذه المجموعة من ارض المعركة ، وان الكيان الصهيوني ال يلتزم ال بعهود 

وال عقــود ، وكانت له المقاومة الفلســطينية ابلمبرصــاد حين القيام ابلعملية الأمنية في قطــاع غزة«.
و�أشــار ممثــل حركــة حماس في لبنــان ، اإلــى »ان فصائل المقاومة �أجرت تحقيقا بما جرى �أمس من عملية �أمنية صهيونية 
، وقررت غرفة عمليات المقاومة المشــتركة ، ب�أن ترد على العدو الصهيوني ، و�أن ال تســمح له ب�أن تنفذ هذه الجريمة ».

واتبــع : »بنــاء علــى مــا تقــدم قامــت المقاومــة بتوجيــه رســالة اإلــى العــدو ، ان القصــف ابلقصــف والــدم ابلــدم ، واإن القنــص 
ابلقنــص واإن علــى العــدو �أن يدفــع ثمــن جرائمــه ضــد الشــعب الفلســطيني ، لذلــك قامــت المقاومــة الفلســطينية بقصف 
المسســتوطنات الصهيونيــة مــن قطــاع غــزة ،و علــى حكومــة نتانياهــو �أن تدفع ثمن جرائمها ضد الشــعب الفلســطيني يوم 

�أمــس فــي خــان يونــس«.
و�أوضح بركة ، » ان الهجوم على قطاع غزة مرتبط ب�أوضاع داخلية صهيونية وسسياسســية ، ورئيس حكومة العدو نتانياهو 
ووزيــر حربــه ليبرمــان ورئيــس �أركانــه �أيزنكوت يريــدون �أن يحققــوا اإنجازا نظيفا في قطــاع غزة ، لكنهم تورطــوا وانقلب 
الســحر علــى الســاحر ، هــم �أرادوا �أن يحققــوا اإنجازا ليكتسســبوا بــه الأصوات عبــر االنتخاابت الصهوينية في العــام المقبل ، 
نجاز نظيف ضد  وكذلــك رئيــس الأركان الصهيونــي الــذي انتهــت واليته قريبا يريــد �أن يختم عمله في جيــش االحتــالل ابإ
المقاومــة ، لكــن اللــه غالــب ويمكــرون ويمكر الله واللــه خير الماكريــن ، وكانــت المقاومة ابلمرصاد و�أفشــلت مخططاتهم 
وكبدتهــم خســائر فادحــة وفضحــت نواايهــم ، وكانت لهم المقاومــة ابلمرصاد ، والمقاومة مسســتمرة ابلكفاح وهــي من تقرر 

وقــف اإطــالق النــار وليس العــدو«.
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غابــت القضيــة المركزيــة للعــرب اال وهــي القضيــة الفلســطينية عــن 
ــع متفــق  ــدى الجمي ــ�ي والعالمــي حيــث ب ــة واالإعــالم العرب العقــول العربي
فــي الالوعــي والوعــي ان صفقــة القــرن تمــت او سســتتتم عاجــاًل ام اجــاًل 
ممــا ســاعد ورســخ مفهــوم »صفقــة العصــر« والدليــل هــو االحــداث 
التــي توالــت تمهيــدًا للصفقــة المشــؤومة منهــا تقليــص مســاعدات االنــروا 
ــر  ــة التحري ــب منظم ــالق مكت ــودة واغ ــن بحــق الع ــاء حــق الالجئي النه
ــون  ــًا واالعــالن عــن قان ــل الفلســطيني دولي ــاء التمثي ــنطن النه ــي واشس ف
»القوميــة اليهوديــة« النهــاء وتصفيــة الوجــود الفلســطيني والتطبيــع 
لبعــض الــدول العربيــة والــذي يــزداد يومــا بعــد يــوم علــى جميــع 
االصعــدة تحــت ذرائــع مختلفــة واقبحهــا فصــل السسياســة عــن ابقــي 
مناحــي الحيــاة. وهــل غيــر السسياســة مــا يحكــم هــذا العالــم ومجرايتــه فــي 

كل شــاردة وواردة رايضيــة كانــت ام ثقافيــة او ...؟
للوقــوف عنــد بعــض االسســتفهامات التــي تــم تداولهــا حــول موقــف 
ــر  ــة مه ــت وكال ــة، قام ــات الصفق ــرن وتداعي ــة الق ــن صفق ــعودية م الس
ــاء، بحــوار مــع الدكتــور فــي االقتصــاد السسياســي والتنميــة »عــادل  نب للأ

ســمارة«.
نص الحوار:

س: هنــاك مــن يقــول ان الســعودية غيــر راضيــة عــن صفقــة القــرن وانمــا 
عبــاس مــن يضغــط عليهــا ابلقبــول بحثــًا عــن غطــاء عربــ�ي اســالمي؟

الســعودية  رصيــد  وتحســين  التضليــل  بــه  مقصــود  كهــذا  قــول   
حــكام  موقــف  يعــد  لــم  الُســنية.  الطائفيــة  خدمــة  فــي  المعنــوي 
الســعودية بحاجــة للتحليــل علــى ضــوء الوقائــع. فالتاريــخ يعــرف 
ذا كان  الأحــداث ال اللغــة والبالغــة فمــا ابلــك ابلخــداع والرطانــة. فــاإ
مريــكا بينمــا 40  حــكام الســعودية يقدمــون صناديقهــم السســيادية لأ
ابلمئــة مــن الشــعب تحــت خــط الفقــر فهــل هــذا مؤشــر علــى موقــف 
ذا كان انــور عشــقي يــزور الأرض المغتصبــة عالنيــة،  معانــد! واإ
ليســت مؤشــرات  فهــل هــذه حريــة راي فــي بلــد كالســعودية؟ �أ
ــم خاشــقجي؟  ــل المعول ــل العمي ــد مقت ــاذا بع ــة؟ وم ــي الصفق ــى تبن عل
فيمــا يخــص ســلطة �أوسلو-سســتان هنــاك لغطــا ب�أنهــا ضــد الصفقــة. 
ــان  ــراف ابلكي ــرد االعت ن مج ــاإ ــال ف ــة ح ــى اي ــج. وعل ــر النتائ ولننتظ
ــان ســواء مــن  ــل كل مــن اعتــرف ابلكي ــة هــذه الســلطة ب دان كاٍف الإ
�أجــل دولــة واحــدة �أو دولتيــن. فليــس بعــد الكفــر ذنبــًا. الغطــاء 
ــذي  ــر ال ســف. فالمؤتم ــر جــدا للأ ســالمي الرســمي متوف ــ�ي االإ العرب
العــرب  العثمانــي وحضــره زعمــاء  سســتعمار  االإ فــي عاصمــة  ُعقــد 
والمســلمين لــم يصــدر عنــه مــا يوحــي حتــى ابلرفــض اللغــوي. صــار 

ــي. ــا ه ــق كم ــرح الحقائ ــن ط ــد م ال ب

س: كان الرئيــس الأميركــي »دوانلــد ترامــب« علــى عجلــة مــن امــره فــي 
طــرح خطــة تســوية القضيــة الفلســطينية مالــذي اجلــه غيــر صراعــه مــع 

يــران ...؟ كــوراي الشــمالية واإ
يــران هــو مــن �أدوات  ال �أعتقــد ذلــك، بــل اإن عدوانــه علــى كــوراي واإ
ــدو  ــاءة الع ــع خــارج عب ــي تق ــوى الت ــى محاصــرة الق ــة بمعن ــة الصفق خدم
ــل  ــا نق نه ــو�أ اإ ــل �أس ــوية ب ــس تس ــي لي ــه الأمريك ــا يطرح ــي. وم الأمريك
ــه  ــن في ــ�ي بم ــن اي دور للشــعب العرب ــدا ع ــة بعي ــى التصفي ل التســوية اإ
الفلســطينيين. وال ننســى �أن ترامــب يشــن حــراب تجاريــة معولمــة، وقــد 
يكــون لهــذه الحــرب دور فــي تلكــؤ مواصلــة خطتــه. هــذا مــن جهــة ومن 

جهــة اثنيــة، فليــس شــرطا �أن تتــم الصفقــة فــي وقــت قصيــر، فالعوامــل 
المؤثــرة عديــدة، وحتــى الآن ابسســتثناء التوابــع الخاليجــة، ال �أحــد يعلــن 
ــر  ــا اال ننســى �أن قط ــا. علين ــي خلقه ــاهموا ف ــن س ــد مم ــا �أقص ــده له اتيي
لــى  ــم يكــن نقــل عزمــي بشــارة اإ تعمــل لأجــل هــذا منــذ ثالثــة عقــود ول

ــع. ــاك ســوى لم�أسســة متجــددة للتطبي هن

 س: بعــض االخبــار تقــول ان الت�أجيــل بســب الصــراع المتزايــد بيــن 
ترامــب والســلطة الفلســطينية وان ترامــب ينــوي االعــالن عــن الصفقــة 

فــي جــو يســوده الهــدوء؟
 هل تتخيلين �أن هذا صراعًا!!!

س: هــل تــرى ان ترامــب بعــد غســل يديــه مــن عبــاس يلجــ�أ لسسياســة 
للقفــز عــن الفلســطينيين والبحــث عــن داعــم دولــي واقليمــي الفــكاره؟

 القفــز عــن الفلســطينيين بــد�أ منــذ زمــن. اي منــذ �أن تــم ســحب ملــف 
مــارات  التفــاوض مــن يــد رام اللــه لصالــح مصــر والســعودية واالإ
البريطانيــة المتحــدة، وملــف غــزة بيــد قطــر وتركيــا وكال الطرفيــن بيــد 

�أمريــكا.

ــة االعــالن رســميا عــن  ــا هــي اهمي ــذي يطــرح نفســه م س: الســؤال ال
ــا  ــل م ــا والدلي ــدد له ــذي ح ــارها ال ــير بمس ــت تس ــرن اذ كان ــة الق صفق
ــون  ــر وقان ــة التحري ــن ومنظم ــا يخــص الالجئي ــرارات فيم ــن ق ــبقها م سس
الــدول العربيــة وتطبيــع  القوميــة اليهوديــة ومباحثــات الســالم مــع 

العالقــات مــع بعضهــا؟
ــدى  ــم ل ــذا الأه ــج، وه ــى عجــالت دون ضجي ــة تســير عل ــًا الصفق  تمام
الثــورة المضــادة. �أول �أمــس كان نتنياهــو فــي مســقط و�أمــس بينــي 

ــرار. ــى الج ــل عل ــ�ي والحب ــي دب ــف ف ريج

لــى اهدافــه مــن  س: ينتهــج ترامــب سسياســة فوضويــة فــي الوصــول اإ
آن واحــد ومــا ينمــو منهــا ينمــو ليجنــي الثمــار  خــالل ااثرة قضــااي عــدة فــي �
وان كانــت بغيــر مواســمها هــل تمضــي »صفقــة القــرن« فــي هــذا االتجــاه 

ــتقبل لهــا؟ ايضــًا ام ان ال مسس

 العــدو عــادة يضــع عــدة ســيناريوهات وفــي التطبيــق قــد يعتمــد واحــدا 
ــذا  ــوة. ل ــن الق ــورات وموازي ــا للتط ــر طبق آخ ــي � ــدا ف ــل واح ــد يُدخ وق
ليــس شــرطا ان يكــون لهــا مسســتقبال، بــل الأهــم �أن العــدوان والمؤامــرة 
ــي  ــذا ال يعن ــا فه ــم تطبيقه ــو ت ــى ل ــواان �آخر.وحت ــد تتخــذ عن ــة وق متواصل

ــو كانــت قابلــة للمــوت لمــا بقيــت حتــى اليــوم. مــوت القضيــة التــي ل

س: كيف يمكن مواجهة تقدم الصفقة اقليميا ودوليا؟
 قولــي شــعبيا، ال رســميا، المواجهــة ابلرفــض والمقاومــة مهمــا كان 

ميــزان القــوى ســيئًا.

س: هــل صفقــة القــرن محــددة بجغرافيــا فلســطين فقــط ام انهــا تشــمل 
ــة وانمــا فلســطين فقــد جــزء وهــي  ــي المنطق ــدان اخــرى ف ــا لبل جغرافي

ــة؟ البداي
 صفقــة القــرن ابتســاع جغرافيــا الوطــن العربــ�ي. فاحتــالل فلســطين كان 

الإخضــاع الأمــة العربيــة فكيــف ال تكــون الصفقــة هكــذا؟

 س: ما هي مواقف دول مثل مصر واالمارات بشان صفقة القرن؟
كل من يعترف ابلكيان هو في حالة حرب ضد شعبنا.

س: ما هو تعليقكم على زايرة نتنياهو الى عمان؟
ــالن  ع ــى اإ ــوس عل ــام قاب رغ ــران واإ ي ــا محاصــرة اإ ــن ضمنه ــد، وم  ال جدي
ــام 1972  ــه بعــد ع ــي انقذت ــة الت مبرايلي ــه لالإ ــن ببقائ ــع يدي ــه نظــام اتب كون
بدعــم بريطانيــا، الشــاه، الأردن واالإمــارات. )الرجــل ال ينكــر النعمــة(!!

س.هــل كان عبــاس علــى علــم بذلــك وكانــت الــزايرة ابلتنسســيق مــع 
مــع  والتجــاري  الرايضــي  التطبيــع  مــن  موقفكــم  هــو  مــا  الســلطة. 

اســرائيل؟
ال �أدري، فــ�أان بعيــد عــن دوائــر الســلطة، و�أعتقــد ان نتنياهــو ليــس 
بحاجــة لترخيــص مــن �أحــد طالمــا العــرابن الرســميين يفتحــون لــه 
�أرضهــم. �أمــا التطبيــع فليــس رايضــي وتجــاري بــل فــي كل مجــال ممكــن. 

نــه حالــة اســميتها منــذ �أوســلو ب » اسســتدخال الهزيمــة«. اإ

ي حوار مع مهر؛
الدكتور عادل سمارة �ن

الغطاء العريب الرمسي متوفر لتمرير »صفقة القرن«

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

�أجرت الحوار: شيرين سمارة
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ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

و�أجــرت وكالــة مهــر حــوارا مــع وزيــر النقــل الأفغانــي محمــد حميــد 
ــي  ــي والأفغان ــن االيران ــم الجانبي ــدة قضــااي ته ــى ع ل ــا اإ طهماســي تطــرق فيه

ــواء. ــد س ــى ح عل
ــتان  ن معظــم واردات �أفغانسس ــة اإ ــتهل المقابل ــي فــي مسس ــال الوزيراالفغان وق
ن المســؤولين فــي بــالده قــد �أجــروا محــاداثت مــع  تتــم عبــر ايــران، معلنــا اإ
ــى  ــوابت المفروضــة عل ــن العق ــار م ــاء جابه ــاء مين ــي الإعف ــب الأمريك الجان

ــران. اي
وحــول مؤتمــر النقــل الطرقــي)IRU ( الــذي اسســتضافته العاصمــة العمانيــة 
ن  ــي محمــد حميــد طهماســي اإ ــر النقــل والطيــران الأفغان مســقط قــال وزي
آليــات تســهيل النقــل الطرقــي، موضحــا  هــذا المؤتمــر كان يتمحــور حــول �
ن لقــاءات واجتماعــات مختلفــة عقــدت علــى هامــش المؤتمــر كانــت  اإ
لــى تســهيل النقــل والتجــارة والتنقــالت وكذلــك تقليــل انبعــااثت  تهــدف اإ

ــة الخضــراء. ــون وزايدة الطاق الكرب
وفيمــا يتعلــق ابلتفــاوض مــع الجانــب االيرانــي قــال وزيــر النقــل والطيــران 
الأفغانــي« نعــم لقــد �أجرينــا عــدة محــاداثت واجتماعــات مــع الجانــب ركــزت 
يــران  علــى قضــااي مختلفــة، القضيــة الأولــى هــي قضيــة تســهيل النقــل بيــن اإ

ــتان« و�أفغانسس

كابول ترغب في تعزيز العالقات والمبادالت التجارية مع ايران
و�أعــرب المســؤول الأفغانــي عــن رغبــة بــالده فــي تطويــر العالقــات 
ــي  ــر ف ــول مؤكــدا �أن هــذا التطوي ــران وكاب ــن طه ــة بي ــادالت التجاري والمب

العالقــات يحصــل عندمــا يحــدث نــوع مــن التســهيل فــي النقــل بيــن 
ن الجانــب الأفغانسســتاني مسســتعد بشــكل كامــل لدفــع تكاليــف  البلديــن  واإ

ــن. ــح البلدي ــي صال ــي تصــب ف ــذه التســهيالت الت ه

�أكثر واردات �أفغانسستان تتم عبر ايران
وفــي الــرد علــى ســؤال مراســل وكالــة مهــر عــن مسســتوى التبــادل 
ــي  ــران الأفغان ــل والطي ــر النق ــال وزي ــتان ق ــران وافغانسس ــن اي ــي بي الترنزيت
محمــد حمــد طهماســي« فــي الوقــت الراهــن تعتبــر ايــران �أحــد الشــركاء 

ــتان تتــم عبــر  ن اكثــر واردات افغانسس التجارييــن للحكومــة الأفغانيــة، �أي اإ
ن افغانسســتان لديهــا مشــاكل  الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة السســيما واإ
ــتيراد مــن تلــك  ــم االسس ــول �أن يت ــي الشــرق وال ترغــب كاب ــا ف مــع جيرانه

الجهــة«.
ن �أفضل وجهة للواردات والبضائع االيرانية هي �أفغانسستان. و�أوضح اإ

ــر  ــال الوزي ــتان ق ــران و�أفغانسس ي ــن اإ ــة بي وحــول مشــروع الســكة الحديدي
ن المرحلــة الثالثــة مــن ســكة خــواف -  هــرات مازالــت لــم يتــم القيــام بهــا  اإ
وهــي طبعــا مــن مســؤولياتنا ونحــن حاليــا فــي مرحلــة االعــداد للقيــام بهــا.

مشــروع الســكة الحديــدة بيــن ايــران و�أفغانسســتان تحــول كبيــر فــي 
البلديــن بيــن  االقتصاديــة  العالقــات 

واعتبــر ان تكميــل هــذا المشــروع وفتــح طريــق خــواف - هــرات يكــون 
نــه يقلــل  بمثابــة تحــول كبيــر فــي مسســتوى التبــادل التجــاري بيــن البلديــن واإ
مــن نســب تكاليــف النقــل بشــكل ملحــوظ للغايــة كمــا يزيــد مــن ســرعة 

التنقــل والحركــة التجاريــة بيــن الجانيــن االفغانــي وااليرانــي.

عفاء ميناء جابهار جاء بتدخل من �أفغانسستان اإ
ــد  ــتان بع ــران وافغانسس ــن اي ــة بي ــادالت التجاري ــر المب ــة ت�أث وحــول احتمالي
عــودة العقــوابت االمريكيــة علــى ايــران قــال المســؤول االفغانــي » لحســن 
الحــظ وبعــد محــاداثت ومفاوضــات بيــن المســؤولين الأفغــان والمســؤولين  
الأمريكييــن  تــم اعفــاء مينــاء جابهــار مــن العقــوابت االمريكيــة وهــذه 
فرصــة جيــدة لــكل مــن ايــران والهنــد  وافغانسســتان لتعزيــز عالقاتهــا 
ــاء«. ــذا المين ــن ه ــواردات م ــادرات وال ــتوى الص ــةوزايدة مسس االقتصادي

ي مقابلة مع وكالة مهر؛
�ن

وزير النقل األفغاين: إعفاء ميناء جاهبار من العقوابت األمريكية
�أجرى الحوار: محمد مظهري

ــتطع  ــم تسس ــذي ل ــ�ي ال ــد العرب ــدم ، والبل ــ�ي االق ــد العرب ــه البل اليمــن ان
اي دولــة اجنبيــة مــن احتاللــه حتــى الدولــة العثمانيــة تجنبــت دخولــه 
، بســبب تمســك اهلــه ابرضهــم اضافــة الــى انهــم شــعب متمــرس 
دول   10 مــن  هجــوم  الــى  اليمــن  ويتعــرض  هــذا   . ابلحــروب 
، طائــرات تقصــف كل شــيء مــن مقــدرات الجيــش مــن ثكنــات 
ــن  ــد ان الكثيري ــة ، بي ــة تحتي ــى بني ــلحة ال ــازن اس ومعســكرات ومخ
يؤكــدون ان الجيــش اليمنــي يمتلــك ترســانة مــن الصواريــخ البالســتية  
وهــذا مــا اعترفــت بــه دول التحالــف التــي اعلنــت انهــا قصــف مخــازن 

صواريــخ ابلســتية. ولبحــث اتثيــر القــوة الصاروخيــة اليمنيــة علــى معــادالت الحــرب الراهنــة وخيــارات الــرد 
ــز  ــة عبدالعزي ــر الدول ــع وزي ــوارًا م ــاء ح نب ــر للأ ــة مه ــدوان الســعودي-االماراتي اجــرت وكال ــى الع ــي عل اليمن

ــص الحــوار: ــي ن ــا يل ــر. فيم البكي

ــدر  ــتار عــن صــاروخ ب زاحــة السس ــد اإ ــة وتري ــخ الذكي ــوة الصواري ــة اعلنــت عــن ق ــة اليمني ــوة الصاروخي س: الق
ــة هــذا االنجــاز؟ ــا هــي اهمي ــتي، م الباليسس

ثبــات قــدرة  ج:االهميــة هــي رفــع المعنــوايت والت�أكيــد علــى قــدرة اليمنييــن علــى قلــب المعادلــة فــي المنطقــة واإ
اليمنييــن علــى الصمــود والتصــدي والتغلــب علــى كل الظــروف و�أنتصــار الإرادتهــم وكرامتهــم اليمنيــة واالنســانية 

التــي هــي قديمــة بقــدم التاريــخ.

س: مــا هــو برانمــج الجيــش اليمنــي للــرد علــى العــدوان الســعودي واالماراتــي وهــل يمكــن يقــوم ابسســتهداف 
ــا او ال؟ عاصمتيهم

ــالدان وال  ــتهدف ب ــا ويسس ــنا ضــد كل مــن يعادين ــندافع عــن �أنفسس ج: سس
ــاع  ــى �أحــد لكــن حــق الدف ــن نعتــدي عل ــيكون الهــدف. ل ــه سس شــك �أن
عــن انفسســنا وعــن �أرضنــا هــو حــق مشــروع لــدى كل الشــرائع 

الســماوية والقوانيــن واالعــراف االإنســانية.

س: الــدول االوروبيــة تعلــن عــن احتمــال وقــف تصديــر الســالح الــى 
ــى اليمــن بســبب قضيــة  ــي العــدوان عل ــا ف الســعودية ووقــف الدعــم له
الصحفــي جمــال خاشــقجي. هــل تؤيــد هــذه االخبــار ومــا مــدى �أمكانيــة 

ــك؟ ذل
ج: نحــن ابليمــن نراهــن علــى قــوة اللــه ونصــره للمسســتضعفين فــي 
االرض �أوال ونقــول اثنيــا بــ�أن الممارســات االجراميــة للنظــام الســعودي قــد ظهــرت وتغيــرت موازيــن الحــرب 
ــغ الصبــر وااليمــان، ابالنتظــار مــا  ــع مــن الحــرب مــن العــدوان والحصــار ببال بصمــودان نحــن الذيــن ابلعــام الراب
ــاء  ــس دم ــوم ولي ــة الي ــرت المعادل ــي غي ــي الت ــة ه ــاء اليمني ــتضعفين ابلنصــر. الدم ــاده المسس ــه عب ــه ب ــده الل وع
ــبحانه وتعالــى الــذي ينــزل الأمــر مــن الســماء  الصحفــي. دمــاء اليمنييــن التــي ســفكت ظلمــا و�أغضبــت اللــه سس

ــه. نشــاء الل ــننتصر اإ ــه سس ــوكل وب ــه نت ــن وعلي ــا نؤم ــى كل شــيء، به ــرة عل ــه القاه ــى االرض وقدرت ال

س: كيف يمكن االسستفادة من المسيرة الأربعينية لصالح الشعب اليمني ضد السعودية ام ال؟
ــن رســوله  ــه و�أحبب ــن الل ــن �أحبب ــن واالنصــار، م ــن المهاجري ــن م ولي ــاد الأ ــاء �أحف بن ــن �أ ــي اليم ج: نحــن ف
ســالمية واجههــا المســلمون بقيادتهــم  وعتــرة �أل بيتــه )مفهــوم نيســت قطــع و صــل ميشــه( اتريخيــة واإ
ــه مــن المحــن مــن �أوالده  ــا واجه ــب وم ــ�ي طال ــن اب ــي اب ــام عل ــم االم ــد الرجــل العظي ــم القائ ــل ومنه وائ الأ
و�أحفــاده هــو مــا يواجهــه اليمنييــن اليــوم. نحــن علــى هــذا النهــج المسســتقيم الــذي نتصــل بــه ابللــه 

وبرســالة النبــ�ي بعتــرة النبــ�ي )ع(.

ي حديث لوكالة مهر؛
ي �ن

وزير يم�ن

الدماء اليمنية اليت تسفك ظلما هي اليت قلبت املعادلة ضد آل سعود
اجرى الحوار: محمد فاطمي زاده
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ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

وفــي مقابلــة مــع الأسســتاذ فــي جامعــة بوسســتون جفــري كارلينــر قــال 
ــبة  ــالده ابلنسس ــم ب ــة دع ــرة حــول �أهمي ــب الأخي �أن تصريحــات ترام
ــاء لمــدة  ــتطعت الســعودية البق ــا اسس ــكا لم ــوال امري ــه ل للســعودية و�أن
لــى مزيــد مــن اسســتحالب الســعودية و�أخــذ  �أسســبوعين فقــط تهــدف اإ

آخــر. المــال منهــا وال تهــدف لشــيء �

موقــف �أمريــكا ضــد الســعودية حــول قضيةخاشــقجي ســببه الضغــط 
العالمــي علــى ادارة ترامــب

و�أضــاف كارلينــر �أن مــا ر�أينــاه مــن موقــف �أمريكــي ضــد الســعودية 
ــج عــن الضغــط العالمــي علــى ادارة ترامــب،  فــي قضيةخاشــقجي انت

مؤكــدا ان الرئيــس الأمريكــي دوانلــد ترامــب ال يرغــب فــي توجيــه النقــد والمســاءلة لولــي العهــد الســعودي 
ــه قلــق حــول حــدوث اضطــراابت فــي الســعودية. فــي قضيــة قتــل الصحفــي جمــال خاشــقجي، لأن

و�أشــار الــى مطالبــة الرئيــس الأمريكــي للســعودية لتكميــل التحقيقــات حــول قضيــة خاشــقجي وقــال » مــن غيــر 
جــراء تحقيــق حــول عمليــة القتــل«. المعقــول �أن يُطالــب القاتــل ابإ

ــا الســعودية  ــان به ــب �أه ــات لترام ــد تصريح ــة بع ــد الســعودي المخجل ــي العه ــات ول ــى تصريح ــار ال ــا �أش كم
وقــال ان ولــي العهــد الســعودي يــدرك جيــدا مــدى نسســبة تبعيتــه للــوالايت المتحــدة الأمريكيــة وهــو يتوقــع �أن 

تملقــه وتزلفــه لترامــب يضمــن لــه دعــم واشســنطن فــي ملفــات كالملــف 
اليمنــي والأزمــة مــع قطــر.

سسياسات السعودية تجاه ايران عدائية
�أن  الدوليــة  القضــااي  فــي  والخبيــر  السسياســي  المحلــل  واعتبــر 
السسياســات الســعودية عدائيــة تجــاه ايــران، موضحــا » وهــذا ال يعــود 
ــران يتنافســان  ــل لأن الســعودية واي ــران ب ــكا الي ــاداة �أمري لســبب مع

علــى الســلطة فــي منطقــة الشــرق الأوســط«.
واوضــح ان الحــرب فــي اليمــن  ومعارضــة الحكومــة  الســورية 
تمثلــة ابلرئيــس بشــار الأســد ومحاصــرة قطــر ال تعــود لضغــوط 
ــع  ــس م ــي والتناف ــا القوم ــح �أمنه ــق مصال ــل تحقي ــن �أج ــرايض م ــا ال ــات تنتهجه ــي سسياس ــل ه ــة  ب �أمريكي

ــة. ــى المنطق ــة عل ــوذ والهيمن ــي النف ايــران ف

يران وليس الرغبة االمريكية تقارب السعودية مع اسرائيل سببه اإ
وعلــل ســبب اتجــاه الســعودية نحــو اســرائيل وقــال ان هــذه السسياســة الجديــدة ســببها �أيضــا ال يعــود لرغبــة 

امريكيــة بــل هــي خوفــا مــن ايــران.

ي مقابلة مع وكالة مهر لالأنباء؛
�ن

خبري سياسي: ترامب ال يرغب يف انتقاد بن سلمان يف قضية خاشقجي

دلــب،  بينمــا كانــت المؤشــرات تــزداد علــى بــدء معركــة وشســيكة فــي محافظــة اإ
آخــر معاقــل فصائــل المســلحين فــي الشــمال الســوري، جــاءت تفاهمــات  �
ــى  ــات العســكرية للجيــش الســوري عل ــؤدي توقــف العملي ــية-تركية، لت روسس
�أبــواب محافظــة ادلــب وعــدم اسســتكمالها ابتجــاه معــرة النعمــان منــذ مــا يزيــد 
ــي  ــمي وف ــا بشــكل رس ــا وبنوده ــا بحرفيته ــدم اتضاحه ــم ع ــهر، رغ ــن الش ع
مقابــل ارســلت تركيــا مراقبيــن اوال ثــم �أراتال عســكرية اثنيــًا يضــاف اليهــا نشــر 
مكانيــة رســم تصــور عــن  لــى اإ مراقبيــن اتــراك عنــد بلــدة العيــس، مــا �أفضــى اإ

ــب. ــات العســكرية شــرق وشــمال ادل ــا للعملي ــق عليه الحــدود المتف
ــك  ــش الســوري وكذل ــرارات الجي ــب وق ــورات ادل ــر تط آخ ــى � ــة عل ولمتابع
نباءحــوارا مــع "عمــر  الحكومــة التركيــة فــي هــذا الصــدد �أجــرت وكالــة مهــر للأ

رحمــون" العضــو فــي مكتــب المصالحــة الوطنيــة فــي ســوراي .
وفيما يلي نص الحوار:

دلــب؟ ومــن  س: مــا هــي المجموعــات االإرهابيــة المتواجــدة حاليــًا فــي اإ
يمولهــا؟

الفصائــل المتواجــدة ابدلــب هــي هيئــة تحريــر الشــام ، حركــة احــرار الشــام 
االســالمية ، حركــة نــور الديــن الزنكــي، اجنــاد الشــام ، فيلــق الشــام، صقــور 
الشــام، جيــش العــزة ، جيــش النصــر ، الفرقــة الســاحلية ومعظــم دعــم هــذه 

الفصائــل ي�أتــي مــن تركيــا وقطــر .

دلــب معاهــدة المناطــق  س: هــل تنفــذ جميــع الأطــراف المتواجــدة فــي اإ
منزوعــة الســالح الموقعــة بيــن روسســيا وتركيــا؟ ومــا مصيــر االتفاقيــة؟

ــاد  ــي تقضــي ابيج ــة سوتشــي الت ــود اتفاقي ــذ كل بن ــم تنفي ــم يت ــى اللحظــة ل حت
منطقــة منزوعــة الســالح . تــم تنفيــذ بعــض البنــود مــن ســحب بعــض الســالح 

 .
ــق  ــزم بتطبي ــم تلت ــام ل ــر الش ــة تحري ــث ان هيئ ــذ حي ــم تنف ــود ل ــض البن وبع
االتفــاق بشــكل كامــل . مصيــر االتفــاق علــى المحــك واغلــب الظــن ابن 

مصيــره الفشــل .

دلــب؟ وهــل يمكــن  س:  مــن �أيــن تصــل الأســلحة للمجموعــات االإرهابيــة فــي اإ
التعــاون لضبطهــا؟

كل االســلحة تصــل للفصائــل عبــر تركيــا . قامــت تركيــا مؤخــرا ابغــالق 
الحــدود ومنــع تدفــق الســالح اال ان الكميــات الموجــودة ابدلــب كميــاك 
كثيــرة . وضبــط الســالح الموجــود ابدلــب امــر صعــب جــدا، اذ ان الفصائــل 
متناحــرة وغيــر منســجمة ومنهــا ملتزمــة بتطبيــق االتفــاق ومنهــا غيــر ملتزمــة .

ــي  ــة ف رهابي ــة اإ ــا منظم ــى انه ــرة عل ــة النص ــا لجبه ــف تركي ــر تصني ــا ت�أثي س: م
الآونــة الأخيــرة؟

هنــاك تنسســيق بيــن تركيــا وجبهــة النصــرة اال ان قــرار النصــرة ال تملكــه �أنقــرة 
وابلتالــي جبهــة النصــرة ال تلتــزم كثيــرا بمــا تريــده تركيــا . وقــرار تركيــا بتصنيف 
ــى ســلوك  ــر عل ــر الكبي ــك االث ــه ذل ــس ل ــة لي ــة ارهابي ــا منظم ــى انه النصــرة عل

ــب . النصــرة ابدل

ــزاع  ــاء الن نه ــية اإ دلــب عشس ــن الســوريين فــي اإ ــارات المواطني س: مــا هــي خي
ــلح؟ المس

خيــارات الســوريين المتواجديــن ابدلــب هــو العــودة الــى حضــن الدولــة 

الســورية. فــال مسســتقبل للفصائــل المســلحة وال مسســتقبل للعمــل معهــا او 
ــس  ــا . فلي ــا او غيره ــى تركي ــون ال ــن يذهــب المواطن ــا . ول ــاء تحــت كنفه البق

للمتواجديــن فــي ادلــب مــن خيــار اال المصالحــة مــع الدولــة .

ــب  دل ــي اإ ــن ف ــع المدنيي ــل م ــات تواص ــب المصالح ــي مكت ــم ف ــل لديك س: ه
ــورية؟ ــة الس ــل الحكوم ــى ظ ل ــن اإ ــودة مواطني ــاالت لع ــن ح ــل م وه

ــاك االالف  ــب وهن ــة شــرائح المجتمــع المتواجــد ابدل ــع كاف ــا تواصــل م ــم لن نع
ــى  ــادوا ال ــن ع ــر مم ــاك الكثي ــة وهن ــى حضــن الدول ــودة ال ــون الع ــن يرغب مم

ــي . ــة بشــكل فعل حضــن الدول

س: هــل تتوقــع تعــاون مباشــر بيــن الجيشــين التركــي والســوري علــى المــدى 
دلــب؟ القريــب فــي معركــة اإ

تعــاون الجيــش الســوري والتركــي �أمــر ضــروري ومتوقــع يفرضــه الواقــع 
ومصلحــة البلديــن، ســواء فــي ادلــب او شــرق الفــرات .

ــى  ل ــه اإ ــي التوج ــب ف ــي يرغ ــش الترك ن الجي ــذ �أايم اإ ــان من س:  صــرح اردوغ
ن هنــاك شــائعات عــن توجــه للجيــش الســوري ايضــًا  شــرق الفــرات؟ كمــا اإ

ــب دون معركــة؟ دل ــن الممكــن طــي صفحــة اإ ــل م ــرات؟ فه نحــو الف
بــكل ت�أكيــد فــان انظــار كل الالعبيــن فــي الشــ�أن الســوري تتوجــه شــرق 
الفــرات حيــث المشــكلة الأخطــر . لكــن لــن يقبــل الجيــش الســوري الذهــاب 

ــب . ــل حــل مشــكلة ادل شــرقا قب

س:  مــا توجهــات دمشــق فــي الملــف الكــردي االنفصالــي وهــل هنــاك فصائــل 
كرديــة متعاونــة مــع دمشــق غيــر انفصاليــة؟

ــذا  ــة واســتيعاب ه ــل الكردي ــع الفصائ ــو الحــوار م ــة الســورية ه ــه الدول توج
المكــون الســوري واعطــاؤه حقوقــه وابعــاده عــن االمريكــي والكــرة االن فــي 
ملعــب الفصائــل الكرديــة ومــدى جديتهــا فــي حوارهــا مــع دمشــق . ليــس امــام 
الدولــة الســورية اال واجــب رفــع العلــم الســوري علــى كامــل التــراب الســوري 
ــم  ــة الســورية، وان ل ــى الدول ــو احــب عل ــاوض ه ــود ابلتف ــي تع ــة الت والمنطق

تعــد المنطقــة ابلتفــاوض فالخيــار العســكري جاهــز ومطــروح.

ي حديث لمهر عن إدلب؛
�ن

عمر رمحون: خيار التعاون السوري الرتكي مفتوح يف إدلب
اجرت الحوار: دايان محمود
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xاثنـان وثالثـون جمعـة والزالـت مسـيرات العودة مسسـتمرة، جـاءت هذه 
طـار دعـوة للجنـة التنسسـيقية العليـا لمسـيرات العـودة،  المظاهـرات فـي اإ
لـى حـراك سـلمي فلسـطيني يبـد�أ يـوم الجمعـة 30 مـارس  حيـث دعـت اإ
و�أن  الفلسـطيني،  الأرض  ليـوم  والأربعيـن  الثانيـة  الذكـرى  فـي   2018
تسسـتمر حتـى ذكـرى النكبـة الفلسـطينية يـوم 15 مايـو 2018. اال انهـا 
اسسـتمرت ولـم تتوقـف عنـد ذكـرى النكبـة، وشـملت المظاهـرات حـرق 
الورقيـة  الطائـرات  سسـتعمال  واإ الحجـارة  ورشـق  مطاطيـة  الإطـارات 
لى سـقوط  المشسـتعلة لحـرق الحقـول الزراعية في المسسـتوطنات مما ادى اإ
العديـد مـن الشـهداء والجرحـى واخرهـا وليـس اخيرهـا ارتـكاب مجـرزة 
بحـق ثالثـة اطفـال فـي ديـر البلـح. ممـا ااثر غضـب االحتـالل الـذي حاول 
مـرات عـدة بال كلل او ملـل ان يخمد هـذه المظاهرات ابطـالق الرصاص 
الحـي وقمـع المتظاهريـن اال اننـا نشـهد تواطـؤ مـن السـلطة الفلسـطينية 
وغيرهـا التـي نتسـائل ان كانـت تعيـش ازمة او حصـار كما يعيشـه اهلنا في 
فلسـطين؟ ونسـتبعد ذلـك النـه لـو كان ذلـك لمـا وقفـت مع االحتـالل ضد 

الشـعب الفلسـطيني ومعاانتـه.
ــت  ــر قام ــزة المحاص ــاع غ ــي قط ــورات ف ــر التط آخ ــرح � ــالع وش ولالط
نبــاء، بحــوار مــع المتحــدث الرســمي ابســم هيئــة كســر  وكالــة مهــر للأ

ــليمة«. ــو س ــم اب ــزة »اده ــن    غ ــار ع الحص
فيمايلي نص المقابلة:

س: ما هي �أخر التطورات في غزة؟
ــن التصعيــد  ــة الشــد بي ــرة فــي غــزة هــي حال ال شــك ان التطــورات الأخي
ــة وتوتيــر الأجــواء مــن قبــل االحتــالل االإســرائيلي وجريمــة قتــل  والتهدئ
ــالث  ــال الث ــرة وخاصــة االطف ــن خــالل الأايم الأخي ــن المتظاهري ــة م ثماني
ــح  ــر البل ــم مجــزرة شــرق دي ــالل االإســرائيلي بحقه ــن ارتكــب االحت الذي
لــى ان اسســتمرار مســيرات العــودة وكســر الحصــار تصاعــد  ابالضافــة اإ
وتيــرة المســيرات والفعاليــات الشــعبية المطالبــة ابسســتمرار مســيرات 

ــالل االإســرائيلي.  ــي وجــه االحت العــودة و�أدوات المقاومــة ف

س: ما هو سبب التصعيد المفاجئ؟
ــد  ــن التصعي ــبة للمعنيي ــل ابلنسس ــى الأق ــ�أ عل ــس مفاج ــري لي ــد بتقدي التصعي
كان متوقعــا جــدًا فــي ظــل الأزمــة التــي يعيشــها االحتــالل االإســرائيلي الن 
ــ�أن ال  ــاك شــعور ب ــالل الن هن ــة يعيشــها االحت ــة حقيقي ــل ازم ــاك ابلفع هن
انفــكاك عــن مســيرات العــودة اال بتحقيــق اهدافهــا والفلســطينيين عازمــون 
ــدى  ــي ل ــودة والصــراع الداخل ــن مســيرات الع ــي تزام ــر وابلتال ــذا االم به
االحتــالل االســرائيلي بســبب قــرب العمليــة االنتخابيــة مــع ضغــط ســكان 
ــع  ــادة االحتــالل االإســرائيلي واتوق ــى ق ــتوطنين عل غــالف غــزة مــن المسس
ــن  ــل المســيرات م ــاول نق ــك يح ــة لذل ــي ازم ــالل ف ــع االحت ــذا وض ان ه
لــى عمــل عســكري وهــذا علــى الأقــل مــا لــم ينجــح  عمــل شــعب�ي ســلمي اإ
طــوال الفتــرة الماضيــة وابلتالــي ذهــب بطريــق التصعيــد واسســتهداف 
المواطنيــن االبــرايء وقتلهــم بــدم ابرد نتيجــة هــذا الضغــط الــذي يعيشــه فــي 
ظــل الخالفــات الداخليــة التــي تعيشــها المؤسســة السسياسســية االإســرائيلية 

ــي. ــان الصهيون ــي الكي مــع قــرب االنتخــاابت ف

س: ماذا عن الوساطة المصرية وما الذي سيتمخض عنها؟
مصــر ليســت وحدهــا فــي الواســطة هنــاك ثــالث جهــات االن تتحــرك فيما 
لــى حــل الأزمــة االنســانية فــي قطــاع غــزة.  يتعلــق فــي الواســطة للوصــول اإ
ــاك  ــا هن ــة اليه ــرك الرئيســي ابالضاف ــي المتح ــا ه ــب وربم ــن جان مصــر م
ــي  ــة الت ــم المتحــدة وهــذه المســارات الثالث ــاك االم ــة قطــر وايضــًا هن دول
لــى تهدئــة مقابــل رفــع الحصــار وانهــاء المعــاانة  تتحــرك االن للوصــول اإ

عــن القطــاع تضغــط بــكل مــا تملــك مــن قــوة علــى االحتــالل االإســرائيلي. 
ليــس مــن الســهل الحصــول علــى التزامــات مــن االحتــالل االســرائيلي فــي 
ــي ظــل شــعور  ــب ف ــة االنقســام السسياســي الفلســطيني مــن جان ظــل حال
االحتــالل ابنــه ليــس فــي عادتــة منــح مكاســب للفلســطينيين فــي غــزة مــن 
ــد ان  ــ�ي الحصــار هــو ال يري ــد ان ينه ــى ان كان يري ــب اخــر وهــو حت جان
يكســر الحصــار مــن خــالل حمــاس بمعنــى انــه ال يريــد ان يقــدم �أي انجــاز 
ــواب  ــق اب ــي تغل ــطينية الت ــلطة الفلس ــاب الس ــى حس ــاس عل ــة حم لحرك
ــق تتحــرك  ــن هــذا المنطل المصالحــة والحــوار الفلسطيني-الفلســطيني وم

ــن الوســاطات. ــاك جــوالت م هــذه الوســاطات وهن
الكهــرابء  ازمــة  وتحســن  القطــري  الســوالر  دخــول  بعــد  بتقديــري 
ــودة  ــار مســيرات الع ــد�أان كفلســطينين قطــف ثم ــا ب ــول انن ــتطيع ان نق نسس
ــالل يماطــل  ــه احت ــا نواج ــب النن ــذا الجان ــي ه ــف ف ــا اال نتوق ــن علين ولك
ويغــادر ومجــرم وابلتالــي علينــا ان نصبــر وان يكــون نفسســنا طويــاًل. هــذه 
الوســاطات تتحــرك ونحــن نســمع منهــا مــا هــو معــروض فــي االايم االخيــرة 
جيــد ونتوقــع تخفيــف المعــاانة عــن قطــاع غــزة وادخــال البضائــع واالمــوال 

ــا. ــرابء وغيره ــاء مشــكلة الكه وانه
واان اتصـور ان هذه الوسـاطة سـتنجح سـواء االممية والمصريـة او القطرية 
لى نفس  لى حـل ولكن تحتـاج اإ واليـوم تتفاعـل مـع بعضهـا البعض للوصـول اإ
طويـل والضمـان لتنفيذ مـا يجري الحديث عنـه اليوم هو ان تبقـى الميادين 
حاضـرة فـي الميـدان وان تبقى هذه المسـيرات مسسـتمرة حتـى نحقق انجاز 
حقيقـًا يلمسـه ابناء شـعبنا الفلسـطيني ثم نعيـد النظر في يتعلق في المسـيرة 
او هـل نحـن بحاجـة السسـتمرارها او توقفهـا او مـاذا ابلضبط؟ وهـذا تقرره 
الفصائـل الفلسـطينية والقـوى الفلسـطينية التـي اثبـت ابنهـا موحـدة وب�أنهـا 

تتحـرك انطالقـًا من المصلحـة الفلسـطينية ابمتياز. 

س: هل هناك مصالحة او هدنة؟
امــا بخصــوص المصالحــة اان ال اتوقــع انــه يوجــد مصالحــة فــي ظــل وجــود 
ــه مصمــم علــى عــدم احــداث مصالحــة فلسطينية-فلســطينية  ــو مــازن الن اب
وهــو يختطــف القــرار السسياســي الفلســطيني وهــو اليــوم معــزول واجتماع 
المجلــس المركــزي يتــم وســط غيــاب القــوى الرئيسســية فــي منظمــة 
ــاب  ــاك غي ــًا هن ــاد االســالمي و ايض ــاس والجه ــن حم ــالوة ع ــر ع التحري
ــع  ــة م ــرب للتهدئ ــا اق ــة و... واان اتصــور انن ــن الشــعبية الديمقراطي للجبهتي

ــع الســلطة الفلســطينية. ــن المصالحــة م ــا م ــالل منه االحت

س: مــا هــي توقعاتــك لمجــرايت االحــداث فــي الأايم القادمــة هــل 
اكبــر؟ تصعيــد  هنــاك  سســيكون 

ــه  ــر�أ المشــهد الفلســطيني بمجمل ــتطيع ان يق ــي الأايم القادمــة ال احــد يسس ف
فــي ظــل هــذا التضــارب فــي الأوضــاع، لكــن اان اتوقــع ان االايم القادمــة لــن 
تشــهد تصعيــدًا. نتنياهــو ليــس مسســتعدا لهــذا التصعيــد فــي الوقــت الراهــن 

لــى االنتخــاابت دون تصعيــد فــي  وقبيــل االنتخــاابت هــو يريــد ان يذهــب اإ
ــن  ــة م ــة الجنوبي ــى الجبه ــى هــدوء عل ل ــد �أن يصــل اإ قطــاع غــزة، هــو يري
لــى الجبهــة الشــمالية مــع ســوراي ولبنــان حيــث يــرى  اجــل االنتمــاء اكثــر اإ

يرانــي هــو خطــر اســتراتيجي. ان الخطــر االإ
المســ�ألة الثانيــة: نتنياهــو ال يريــد ان يعكــر المــزاج العربــ�ي العــام فــي ظــل 
القطــار الســريع للتطبيــع وهنــاك انهيــار اخالقــي تعيشــه المنطقــة مــن خــالل 
التطبيــع واالسســتقبال السسياســي والرايضــي لهــذا االحتــالل ابلتالــي هــو يرى 
ــنوات  ــد سس ــار جه ــا ثم ــي يقطــف فيه ــرة الت ــذه الفت ــي ه ــد ف ــي �أي تصعي ف
مــن حالــة التطبيــع مــع بعــض الــدول العربيــة، قــد يعطــل هــذا العمــل وهــو 
ــب  ــد نذه ــة ق ــي االايم القادم ــار واتصــور ف ــذا المضم ــي ه ــدم ف ــوم يتق الي

ابتجــاه ترتيبــات انســانية فــي قطــاع غــزة وليــس ابتجــاه تصعيــد.

س: كيف تفسر اسستقبال عمان لبنيامين نتنياهو؟
اسســتقبال ســلطان عمــان لنتنياهــو او حتــى اسســتقبال وزيــرة الرايضــة 
مــارات ووفــد الرايضــة ومنتخــب الجمبــاز فــي  ووزيــر االتصــاالت فــي االإ
قطــر لالســف الشــديد هــذا واقــع يــدل علــى حالــة االنهيــار الــذي تعيشــه 
المنطقــة العربيــة وهــذه ثمــرة سســنوات مــن الجهــود الصهيونيــة ابتجــاه 
تثبيــت التطبيــع مــع هــذه الــدول وهــذا ان دل علــى شــيء انمــا يــدل علــى 
ان هــذه االنظمــة منفصلــة تمامــا عــن شــعوبها وال تعبــر عــن واقــع الشــعوب 
ــالل  ــل واالحت ــذا المحت ــع ه ــع م ــرائيلي والتطبي ــالل االإس ــة لالحت الرافض
االإســرائيلي يسســتغل الوضــع االقيمــي الراهــن والحالــة التــي تســود المواقــف 
االقليميــة وحالــة التشــرذم التــي تعيشــها المنطقــة مــن اجــل االسســتفراد فــي 
هــذه الــدول السســتقواء ابالحتــالل االإســرائيلي مقابــل تقديــم االحتــالل 
والــوالايت المتحــدة الأميركيــة خدمــات ومــن الواضــح يقابلــه اليــوم التطبيــع 
ــذا  ــن كفلســطينيين ن�أســف له ــة الأســف ونح ــي غاي ــر ف ــذا ام ــي وه العلن
التصــرف ون�أســف لهــذا الســلوك لبعــض الــدول العربيــة ولكــن اان اقــول ان 
ــا النبــض  ــبة لن الرهــان دائمــًا علــى الشــعوب هــذه الأنظمــة ال تمثــل ابلنسس

ــا. ــة وليــس انظمته ــل بشــعوب الأم ــذي يتمث ــة ال ــي لالم الحــي والحقيق

س: ت�أثيرات زايرة بنيامين نتنياهو الى سلطنة عمان؟
ــياق التطبيــع اواًل وهــو يريــد ان يحقــق انجــازا وهــذا  ــه ت�أتــي فــي سس زايرت
االنجــاز يجعــل اســرائيل امنــة فــي بنيتهــا االقليميــة وهــو يسســتفيد مــن حالــة 
التفــكك التــي تعيشــها الــدول العربيــة والواقــع العربــ�ي الراهــن ويدخــل مــن 
ــه  ــبة ل ــرى ان ســلطنة عمــان هــي االســهل ابلنسس خــالل هــذا المدخــل وي
ــان  ــع الكي ــبة م ــات دبلوماسس ــا عالق ــان تجمعه ــلطنة عم ــار ان س ــى اعتب عل

ــًا. ــًا تقريب ــي قبــل 22 عام الصهيون

س: هنـاك بعـض االخبـار التـي تقـول اسسـتقبال ُعمـان لنتنياهـو ال ت�أتـي فـي 
سسـياق االعتـراف ابالحتـالل االسـرائيلي وانمـا هـي تصـب فـي المصلحـة 

لفلسـطينية؟ ا
ــتحيل �أن تكــون هــذه الــزايرة فــي مصلحــة فلســطين اذا كانــت  مــن المسس
ــود  ــان زايرة محم ــى عم ــو ال ــبقت زايرة نتنياه ــة. سس ــة العماني ــذه الرواي ه
ــع  ــي م ــيق االمن ــي التنسس ــورط ف ــاس المت ــول ان محمــود عب ــاس واان اق عب
االحتــالل االإســرائيلي والــذي يــرى نفســه جســر التطبيــع العربــ�ي مــع 
ــة  ــم القضي ــل ه ــن يحم ــو م ــالل االإســرائيلي وال يمكــن ان يكــون ه االحت
الفلســطينية وهــو الــذي ينســق امنيــًا مــع االحتــالل االإســرائيلي وهــو 
ــي  ــزة ابلتال ــر غ ــذي يحاص ــو ال ــطينية وه ــة الفلس ــض المصالح ــذي يرف ال
ــول  ــة الفلســطينيين نق ــي مصلح ــزايرة تصــب ف ــذه ال ــث �أن ه ان �أي حدي
هــذا كــذب وانمــا هــذه الــزايرة تصــب فــي المصلحــة االإســرائيلية ابمتيــاز 
ــل  ــة وتحوي ــا العربي ــي منطقتن ــرائيلي ف ــالل االإس ــج االحت ــة دم ــي محاول ف
ــع  ــش م ــش او تتعاي ــن ان تعي ــة ممك ــى دول ل ــط اإ ــان لقي ــن كي ــالل م االحت

منطقتنــا العربيــة.

ي حوار لوكالة مهر؛
�ن

القوى الفلسطينية موحدة ومنطلقها املصلحة الفلسطينية وعباس ال يريد احداث املصاحلة
اجرت الحوار: شيرين سمارة

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ
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ــات  ــادت الخالف ــقجي �أع ــال خاش ــارض جم ــي الســعودي المع ــل الصحف مقت
العربية-العربيــة والتركيــة- العربيــة الــى الواجهــة حيــث اعتبــر البعــض ان تركيــا 
تريــد ابتــزاز الســعودية مــن خــالل تســريب المعلومــات بشــ�أن كيفيــة مقتــل 
ــة قامــت بتكثيــف الضــخ االعالمــي  ــوات العربي خاشــقجي كمــا ان بعــض القن
بهــدف فضــح المســؤولين الســعوديين. وفــي هــذا السســياق اجــرت وكالــة مهــر 
ــ�ي  ــالم قطــب العرب ــة االإع ــ�ي لحري ــس المرصــد العرب ــع رئي ــاء حــوارا م للأنب

لتســليط الضــوء علــى مختلــف جوانــب المســ�ألة. فيمــا يلــي نــص الحــوار:

س:  مــا هــو تعليقــك علــى مقتــل جمــال خاشــقجي والتبريــرات التــي قدمتهــا 
ــذا الشــ�أن؟ الســعودية به

قتــل المعارضيــن السسياسســيين ليســت عمــال مبــررا بــ�أي حــال، بل يسســتوجب 
ــا، فنحــن ال  ــا ســراي �أو علني ــازاً �أمني ــردا �أو جه ــه، ســواء كان ف مســاءلة مقترف
نعيــش فــي غابــة بــل فــي عالــم متحضــر، تمنــح فيــه الدســاتير للمواطنيــن حــق 
ــة  ــات حماي ــذه الحكوم ــى ه ــرض عل ــاتها ويف ــم ولسسياس المعارضــة لحكوماته

هــؤالء المواطنيــن وهــم يعبــرون عــن ر�أيهــم،
والأجهــزة الأمنيــة التــي تالحــق المعارضيــن وتقتلهــم هــي اتبعــة لــدول قمعيــة ال 
تحتــرم المعارضــة، وال تحترم الدســاتير والقوانين التي �أقســمت علــى احترامها، 
ــات  ــذه الحكوم ــة ه ــن لمواجه ــم التضام ــي العال ــرار ف ــن واجــب كل الأح وم

القمعيــة و�أجهزتهــا الأمنيــة القاتلــة.

س: هنــاك اطــراف تتهــم اردوغــان اببتــزاز الســعودية ســعياً لقيــادة العالــم 
االســالمي. مــا هــو تعليقكــم؟

الأطــراف التــي تتهــم �أردوغــان اببتــزاز الســعودية ســعياً لقيــادة العالم االإســالمي 
هــي �أطــراف داعمــة للســعودية �أو �أنها حانقة على �أردوغان، فالســعودية ليســت 
هــي قائــدة العالــم االإســالمي حتــى يبتزهــا �أردوغــان وينتــزع منهــا هــذه القيــادة، 
ــع  ــم االإســالمي، وم ــدة للعال ــة قائ ــاك دول ــول اإن هن ــن �أن نق ــى الآن ال يمك حت
ذلــك تبــدو تركيــا هــي الأقــرب لهــذه المهمة بفضل مــا تقدمــه للقضااي االإســالمية 
العالميــة فــي فلســطين وميانمــار وكوســوفو والبوسســنة والهرســك ودفاعهــا عــن 
يــران تفعل  الديــن االإســالمي فــي مواجهة الحمــالت الكارهــة دوليا، ورغــم �أن اإ
ــياء مماثلــة اإال �أن تركيــا تمتلــك ميــزات خاصــة �أهمهــا �أنهــا تنتمــي لمذهــب  �أشس

الغالبيــة فــي العالــم االإســالمي.

س: لمــاذا االعــالم العرب�ي-الغربــ�ي مركــز على قتل خاشــقجي متناسســياً المجازر 
ــي اليمن؟ ف

ــيا  ــقجي متناسس ــة خاش ــى قضي ــط عل ــز فق ــم يرم ــ�ي ل ــ�ي والغرب ــالم العرب االإع
آســي اإنســانية تنقلــه  المجــازر فــي اليمــن، فحــرب اليمــن ومــا يصاحبهــا مــن م�
الكثيــر مــن وســائل االعــالم العربيــة والغربيــة، ولوالها مــا عرفنا ما يحــدث في 
اليمــن، ربمــا تقصــدون االإعــالم الموالي للســعودية فهــذا االعــالم ال يتصــرف اإال 
بتوجيهــات سسياسســية مــن مموليــه وال يمكــن الوثــوق بــه، وقــد ســقط ســقوطا 

مريعــا فــي �أزمــة خاشــقجي

ــي ظــل  ــة الفلســطينية ف ــى القضي ــد ان الســعودية حريصــة عل س:  هــل تعتق
ــة؟ ــات العربي موجــة التطبيع

ــ�أي  ــة الفلســطينية ب ــاء القضي نه ــى اإ ــي حريصــة عل ــي الوقــت الحال الســعودية ف
ــاالت  ــروعة، فاالتص ــطينية المش ــوق الفلس ــاب الحق ــى حس ــو عل ــوية ول تس
الســرية بينهــا وبيــن الكيــان الصهيونــي تظهــر تباعا، ومــن الواضــح ان ولــي العهد 
لــى عــرش المملكــة يمــر عبــر  الســعودي محمــد بــن ســلمان مقتنــع �أن الطريــق اإ
ــناد الصهيونــي، وقــد قــدم لهــم عربــون ذلــك ابقتطــاع جزيرتــي  الرضــا واالإسس
تيــران وصنافيــر مــن مصــر لتحويــل الممــر المائــي اإلى ممــر دولي يســمح بحرية 

الحركــة للمالحــة االســرائيلية دون اإذن مــن �أحــد، كمــا �أعلن عن مشــروع نيوم 
االســتثماري الــذي يمثــل مشــروعا تطبيعيــا حيــث يضــم الســعودية والأردن 

ومصــر مــع اســرائيل. 
ــن  ــاإن الســعودية ل ــي ف ــدو الصهيون ــع الع ــة م ــع الحالي ــي ظــل موجــة التطبي وِف
تكــون بعيــدة عنها، ولكنهــا مشــغولة االن ب�أزمة خاشــقجي وتداعياتهــا التي تهدد 

العــرش الســعودي.

س: كيــف تقيــم الموقــف العربــ�ي تجــاه القضية الفلســطينية؟ والتطبيــع الرايضي 
والتجــاري مــع اســرائيل؟

ــن  ــرق بي ــا ان نف ــرائيل فعلين ــاه اس ــ�ي تج ــف العرب ــن الموق ــدث ع ــن نتح حي
المواقــف الرســمية والمواقــف الشــعبية. فالكثيــر مــن الحكومــات العربيــة 
ســارعت الــى التطبيع طلبا لدعم اســرائيل والمجموعات المســاندة لهــا، وهناك 
حكومــات عربيــة ال تــزال رافضــة للتطبيــع �أمــا الشــعوب العربيــة ففــي غالبيتهــا 
رافضــة للتطبيــع وال يسســتطيع اي ســائح او مسســئول اســرائيلي ان يتحــرك فــي 

الشــوارع العربيــة مطمئنــا.
ــات  ــم بتعليم ــدول يت ــل بعــض ال ــن قب ــي م ــع الرايضــي والتجــاري الحال التطبي
ــيطر الحكومــات القمعيــة العربيــة علــى �أجهــزة الرايضــة  حكوميــة حيــث تسس
وعلــي القــرار الرايضــي كمــا تضغــط علــي بعــض رجــال االعمــال المواليــن لهــا 

ــم االســرائيليين. ــع نظرائه ــة م ــات تجاري ــات وصفق ــي اتفاقي للدخــول ف

س: كيــف تــرى موقــف واداء االخــوان المســلمين فــي ثــورات الربيــع العربــ�ي 
ــيما فــي مصــر؟ هــل تــرى ان المشــروع االخوانــي فــي المنطقــة فشــل  والسس

فعــاًل؟
االخــوان المســلمون كانــوا هــم القوة الرئيسســّية التي قــادت الربيــع العرب�ي بفضل 
مــا يتمتعــون بــه مــن حضــور عــددي وقــدرات تنظيميــة ومشــروع سسياســي 
وكــوادر مهنيــة ، وقــد لعــب االخــوان الــدور الأبــرز فــي حمايــة الثــورة المصرية 
فــي �أايمهــا الأولــى حيــث واجهــت �أول جــوالت الثــورة المضــادة فيمــا عــرف 
بموقعــه الجمــل التــي صدهــا شســباب االخــوان مــع غيرهــم مــن شســباب الميــدان 
، وحيــن جمــع نظــام مبــارك صفوفــه ورشــح انئــب مبــارك اللــواء عمر ســليمان 
تراجــع االخــوان عــن قرار ســابق لهــم بعدم الترشــح ، وقــرروا خــوض المعركة 

الإدراكهــم ان ال �أحــد غيرهــم قــادر علــى منازلــة دولــة مبــارك.
ولــذا ركــزت الثــورة المضــادة هجماتهــا اتليــا علــى االخــوان والرئيــس محمــد 
قليميــة وحتى  مرســي المنتمــي لهــم، وتكالبــت جهــود دول واجهــزة مخابــرات اإ

دوليــة حتــى تمكنــت مــن االإطاحــة بهــم، لكنهــم رغــم مــرور 5 سســنوات علــى 
االنقــالب العســكري لم يستســلموا �أو يرفعــوا الراية البيضاء رغــم فداحة الثمن 
الــذي دفعــوه وال يزالــون يدفعونــه مــن شــهداء ومعتقليــن ومشــردين بعشــرات 
الآالف وال تــزال مظاهراتهــم مسســتمرة كل يــوم جمعــة حتــى وان �أصبحــت في 

�أماكــن محــدودة وب�أعــداد محــدودة .
ال يمكــن القــول ان المشــروع االخوانــي فــي المنطقــة قــد فشــل، فهــو موجــود 
ابلفعــل فــي قمــة الحكــم فــي بعــض الــدول مثــل المغــرب او مشــارك كمــا هــو 
الحــال  فــي ماليــزاي او ليبيــا، او لــه حضــور فــي البرلمــان فــي �أكثــر مــن دولــة 
ندونيسســيا مثال، وابلنسســبة لمصــر ال يمكن  مثــل ااْلردن والبحريــن والجزائــر واإ
االدعــاء بفشــل المشــروع، فاختبــار صحــة هــذا االفتــراض يقتضــي الرجــوع 
الــى الشــعب فــي انتخــاابت حــرة نزيهــة وســاعتها سســنعرف اذا كان مشــروع 

االخــوان انتهــ�ى ام ال يــزال مسســتمرا.

س: هنــاك مــن يقــول يجــب دعم بــن ســلمان واالمارات بســبب اعتقــال العلماء 
المتشــديين ومواجهــة الموجــة االخوانيــة.... هــل تعتقــد ان بــن ســلمان يبحــث 

عــن اصالحــات حقيقية؟
مــن يقــول بدعــم بــن ســلمان بســبب اعتقالــه للعلمــاء والنشــطاء واالخــوان هــو 
جــزء مــن �أدوات الثــورة المضــادة فــي المنطقــة مهمــا لَبْــس مــن لبــوس، فبــن 
ســلمان ليــس صاحــب مشــروع اصالحــي بــل صاحــب مشــروع شــخصي، 
فرغــم انــه ســمح للنســاء بقيــادة السســيارات اإال �أنــه اعتقــل الناشــطات الالئي كن 
سســباقات لهــذه الدعــوة، واذا كان يريــد انفتاحــا اقتصــاداي فقــد ســجن عــددا مــن 

المســتثمرين ورجــال االعمــال لمعارضتهــم لتوجهاتــه االخــرى.
بــن ســلمان يريــد فقــط ارضــاء �أسســياده فــي الغــرب ، لكنــه فــي الوقــت نفســه 
ــه  ــع اي معارضــة ل حريــص علــى احــكام قبضتــه علــى المجــال السسياســي ومن

مهمــا كانــت خفيفــة.

ــباب رفــض الــدول الخليــج الفارســي للمشــروع االخوانــي؟  س:  مــا هــي اسس
هــل يسســتهدف االخــوان اســس المجتمــع العربــ�ي والحكومــات للوصــول الــى 

الحكــم؟
رفــض الحكومات الخليجية للمشــروع االخواني لأنه يتبنى الخيــار الديمقراطي 
، ويدافــع عــن حــق الشــعوب فــي اختيــار حكامهــا وهــذا يمثــل خطــرا علــى 
هــذه الحكومــات القبليــة التــي ال تعــرف ســوى حقها وحــق عائالتها فــي الحكم 
ابعتبــار  �أنهــم �أصحــاب هــذه الدول ولهــم وحدهم حــق حكمها والتمتــع بثرواتها.

ي حديث لوكالة مهر؛
محلل سياسي �ن

السعودية تريد إهناء القضية الفلسطينية ولو على حساب احلقوق الفلسطينية
اجرى الحوار: محمد مظهري

ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ
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تقــــــــــــــــــریـــــــــــــــــــــر

نبــاء �أن قضيــة خاشــقجي قــد �أوقعــت النظــام   و�أفــادت وكالــة مهــر للأ
ــر�أي العــام العالمــي حيــث يتعــرض  الســعودي فــي موقــف صعــب �أمــام ال
ــى  ــم حت ــة فــي العال ــادات شــديدة مــن منظمــات و�أطــراف حقوقي ــى انتق ل اإ

ــام الســعودي. ــة للنظ ــر حليف ــي تعتب ــل الأطــرف الت ــن قب م
ــة خاشــقجي  ــام الســعودية بتصفي ــن قي ــث ع ــة والحدي ــذه القضي ن ه ــا اإ كم
ــي  ــل �أو ف ــي الداخ ــواء ف ــالده س ــلطات ب ــات س ــد سسياس ــذي كان ينتق ال
ــي الخــارج حيــث ابت  ــن الســعوديين ف الخــارج قــد �أاثر قلــق المعارضي

ــم. ــقجي له ــة خاش ــرار حال ــبح تك ــم شس يراوده
ولــى مــن نوعهــا حيــث  ويذكــر �أن قضيــة خاشــقجي لــم تكــن هــي الأ
كانــت للمعارضيــن والمنقديــن للسسياســات الســعودية حــاالت مماثلــة 
لــى حالــة  فقــد تعــرض المعــارض الســعودي البــارز عــام 1979 اإ
ــت   ــد �أن قام ــروت بع ــي بي ــن ف ــك الحي ــذ ذل ــى من ــث اختف مشــابهة حي
يــة نتائــج حــول  مجموعــة مجهولــة ابختطافــه ولــم تظهــر حتــى الآن �أ
ــالء  ــل عم ــن قب ــف م ــه خط ن ــت �أ ــالم تحدث ــائل اع ال �أن وس ــره اإ مصي
للســعودية وقــد تــم اخراجــه مــن بيــروت ورميــه فــي البحــر لكــي 
نــه تــم نقلــه  يكــون طعامــا للطيــور، كمــا تتحــدث روايــة �أخــرى �أ
الــى الســعودية وتعذيبــه وتركــه فــي الصحــراء لكــي يكــون فريســة 

والبــراري. للوحــوش 
ــن بنــدر   ــي ب ــة عقــود مــن تلــك  الحــادث اختفــى ترك وبعــد �أكثــر مــن ثالث
آل ســعود فــي ابريــس عــام 2015م ويشــتبه بتــورط الســلطات الســعودية  �
فــي اختفائــه وتصفيتــه، وفــي العــام نفســه اختفــى  ســعود بــن سســيف النصــر 

فــي ايطاليــا وتشــير �أصابــع اتهــام الــى ضلــوع الــرايض فــي قتلــه وتصفيتــه.
وفــي عــام 2016 اختفــى كذلــك ســلطان بــن تركــي بــن عبدالعزيــز بشــكل 
مشــابه للحــاالت الســابق بعــد �أن هبطــت طائرتــه التــي كانــت متوجهــة الــى 

القاهــرة فــي الســعودية.
ــم  ــم المتشــابه واختفائه ــو مصيره ــؤالء الأشــخاص ه ــه ه ــا يشــترك في وم
فجــ�أة دون �أن تظهــر نتائــج تكشــف المسســتور وتبيــن حقيقــة مصيرهــم  

ــم. ــا جــرى له وم
وهنــا يبــرز تســاؤل ملــح مفــاده هــل هنــاك شــخصيات معارضــة ومنتقــدة 
ــقجي  ــر خاش ــابه لمصي ــر مش ــي مصي ــحة لتلق ــات الســعودية مرش للسسياس
ــذا  ــوا مرشــحين له ــر ذكرهــا ، فمــن يمكــن �أن يكون ــي م والشــخصيات الت

ــول؟ ــر المجه المصي
فــي هــذا السســياق تبــرز عــدة شــخصيات ســعودية فــي الخــارج تنتقــد  

الســعودية وتعــارض  سسياســاتها الداخليــة والخارجيــة.

آل سعود الأمير خالد بن فرحان �
ال  ــة الســعودية. اإ ــل العائل ــد نســبيًا داخ ــت بعي ــى بي ل ــد اإ ــر خال ــي الأمي ينتم
زاء �أي عضــو  �أن الــرايض، ابلرغــم مــن ذلــك، تبــدي حساسســية شــديدة اإ
ــوا  ــد حاول ــك فق ــم. ولذل ــاللة الحك ــن س ــدًا ع ــا كان بعي ــا مهم ينشــق عنه

ــالد. ــى الب ل ــود اإ ــتدراجه لكــي يع اسس
وكان والــده قــد ُســجن بحجــة التطــاول علــى الملــك خالــد بــن عبــد 
العزيــز، الــذي كان ملــك الســعودية بيــن عامــي 1975 و1980. 

آل ســعود مــن اإرث والــده الأميــر فرحــان  وعانــى الأميــر خالــد بــن فرحــان �
قامــة الجبريــة بعــد مطالبتــه  الــذي ُســجن فــي الثمانينيــات، ووضــع تحــت االإ

للعائلــة الحاكمــة بقــدر �أكبــر مــن الحريــة فــي الســعودية.
وتعــرض الأميــر خالــد، الــذي درس العلــوم السسياسســية فــي مصــر، للتمييــز 
لــى �أن قــرر عــام 2013 االنشــقاق عــن الأســرة الحاكمــة  واالضطهــاد اإ

ــا. ــًا علــى حــق اللجــوء السسياســي فــي �ألماني ليحصــل الحق
ميــر الســعودي المعــارض خالــد  وفــي تصريحــات حديثــة قــال الأ
ــرة  ــل عش ــه قب خفائ ــة الإ ــتهدف بخط ــه اسس ن ــعود اإ آل س ــان � ــن فرح ب
الســلطات  ن  واإ خاشــقجي،  جمــال  الصحفــي  اختفــاء  مــن  ايم  �أ
ذلــك  فــي  -بمــا  ابسســتمرار  المنتقديــن  تسســتدرج  الســعودية  فــي 

لقــاءات لخطفهــم. لــى  اإ مــراء-  الأ

محمد بن عبدالله المسعري
وهــو معــارض ســعودي ابرز واميــن عــام حــزب التجديــد االســالمي 
يحمــل شــهادة الدكتــوراة فــي الفيــزايء النوويةجامعــة فرانكفــورت ب�ألمانيــا، 
مقيــم فــي لنــدن. مؤســس و�أميــن عــام حــزب التجديــد االإســالمي والناطــق 

ــه. الرســمي ل
شــارك فــي العديــد مــن النــدوات واللقــاءات الدعويــة فــي داخــل وخــارج 
ــن  ــاء م ــن العلم ــر م ــد الكثي ــى ي ــا درس عل ــة الســعودية كم المملكــة العربي
ــي  ــة ف ــته الجامعي ــاء دراسس ــالمية �أثن ــركات االإس ــارات والح ــف التي مختل
ــه الفكــري  ــل شــخصيته وصراع ــي صق ــر ف ــغ الأث ــه ابل ــا كان ل ــارج مم الخ

ــد. ــا بع فيم
شــارك فــي كتابــة الكثيــر مــن العرائــض و الخطــاابت فــي مناصحــة النظــام 
الســعودي ابالإصــالح منــذ �أول نشــاطه فشــارك فــي كتابــة مذكــرة للديــوان 
الملكــي عــام 1992 و واصــل المناصحــة الســرية للنظــام الســعودي حتــى 
عــام 1993 حينمــا شــارك فيلجنــة الدفــاع عــن الحقــوق الشــرعية انطقــًا 

رســميًا لهــا فــي �أول �أايمهــا فــي الداخــل.
صــدر �أمــر ملكــي بفصلــه مــن الجامعــة علــى خلفيــة تلــك اللجنــة وكل 
مــن شــارك فــي تلــك النشــاطات ، اعتقتلــه الســلطات الســعودية فــي 
ربيــع 1993 وســجن فــي ســجن الحائــر السسياســي ابلــرايض سســتة �أشــهر 
وتعــرض للتعذيــب فــي الســجن ، اطلــق ســراحه فــي نوفمبــر 1993 مــع 

ــم الشــرعية. ــوا لمطالبه ــن اعتقل ــه الذي ــض رفاق بع

سعد بن راشد  الفقيه
 استشــاري وطبيــب وجــراح و�أسســتاذ مســاعد ســابقًا ومعــارض ســعودي 
ورئيــس المكتــب السسياســي للجنــة الدفــاع عــن الحقــوق الشــرعية 

ومؤسســالحركة االإســالمية لالإصــالح والمتحــدث الرســمي ابســمها.
ــان  ــى بي ــن عل ــن الموقعي ــرز النشــطاء االإســالميين االإصالحيي ــد �أحــد �أب يع
ــا  ــو 1992 وهم ــي يولي ــرة النصيحــة ف ــل 1991 ومذك ــي �أبري ــب ف المطال
خطــاابن قدمــا للملــك فهــد بــن عبــد العزيــز للمطالبــة ابالإصــالح السسياســي 

ــة الفســاد. ومحارب
فــي عــام 1994 غــادر الفقيــه الســعودية مــع زوجتــه و�أبنائــه الأربعــة متجهــا 
لــى لنــدن بدعــوى دعــوة وجهــت لــه لحضــور مؤتمــر طبــ�ي فــي سويســرا  اإ

ــفر  ــن الس ــه م ــد منع ــفر بع ــه ابلس ــماح ل ــة ابلس ــع وزارة الداخلي ــى يقن حت
وفصلــه مــن عملــه بقــرار ملكــي وبعــد التشــهير بــه ابلصحــف ابلســوء وبعــد 
وضعــه تحــت رقابــة جهــاز المباحــث السسياسســية لنشــاطه الســلمي المحــض 
ــد المســعري  ــه د.محم ــم حق ــا ث ــى بريطاني ل ــا اإ ــى سويســرا ومنه ل فســافر اإ
ــى يتمكــن  ــة حت ــية اليمني ــى الجنسس ــد �أن حصــل عل ــن بع ــق اليم ــن طري ع
ــاودة  ــل 1994 مع ــي �أبري ــا ف ــن و�أعلن ــن اليم ــا م ــى بريطاني ل ــن الســفر اإ م

نشــاطات اللجنــة مــن لنــدن.

غانم الدوسري
هــو انشــط ســعودي فــي مجــال حقــوق االإنســان، وممثــل ســاخر سسياســي 
ــث  ــم شــو«، حي ــى »غان ــت يدع نترن ــر االإ ــواري عب ــه الح ــتهر ببرانمج اشس
ــد  ــي العه ــك ســلمان وول ــة الســعودية، وخاصــة المل ــد الأســرة المالك ينتق
الأميــر محمــد بــن ســلمان  مــن خــالل اسســتخدام الكوميــداي الســوداء.ويقيم 
الدوســري فــي لنــدن منــذ عــام 2003. حيــث قــام بتشــغيل برانمجــه 
الحــواري علــى اليوتيــوب منــذ عــام2015 اعتبــارا مــن 28 مايــو 2018، 
ــارب 192  ــا يق ــر وم ــى تويت ــع عل ــف متاب ــدى الدوســري نحــو 554 �أل ل

ــوب. ــى اليوتي ــون مشــاهدة عل ملي
فــي ســبتمر 2018 تعــرض الدوســري للأعتــداء مــن قبــل رجــالن �أثنــاء 

تواجــده فــي لنــدن.

مضاوي الرشسيد
نثربولوجيــا الدينــي، فــي قســم الالهــوت والدراســات  �أسســتاذة علــم االإ
آخــر حاكــم مــن �أســرة  الدينيــة بكليــة الملــوك بجامعــة لنــدن. وحفيــدة �
ــل، )1830 - 1921( : والدهــا طــالل المحمــد  ــيد الحاكمــة فيحائ الرشس

الطــالل الرشســيد.
ــة  ــت اهان ــي تضمن ــوراه الت ــي الدكت ــالتها ف �أســقطت جنســيتها بســبب رس
ــن والكويــت بعــد  ــم منعهــا مــن دخــول البحري لمؤســس الســعودية وقــد ت

ــك. ذل
ــق �أن  ــم قل ــم ابت يراوده ــر ذكره ــن م ــؤالء المعارضــون الخمســة الذي وه
يلقــوا مصيــرا مشــابها لمصيــر خاشــقجي رغــم �أن الســعودية قــد لقــت 
ردودا دوليــة وشــعبية واســعة منــددة بقيامهــم بقتــل الصحفــي جمــال 
خاشــقجي الــذي ال يــزال مصيــره مجهــوال بعــد دخولــه  قنصليــة بــالده فــي 

اســطنبول التركيــة.

مخس شخصيات سعودية معارضة مَعرَّضة ملصريخاشقجي! فمن هم؟
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ت ال مــــــقــــــــــــــــــــــــا

زايرة الرئيس السوداين لدمشق مؤّشر على منعطف جديد يف العالقات السورية-العربية

ــنوات الرئيــس الســوداني، وهــو  ــا بعــد مضــي 7 سس ــ�ي و�أوله ــق الداب ــة برئاســة الفري آخــر الوفــود العربي لقــد كان �
اختــراق للجمــود الــذي عرفتــه العالقــات الســورية مــع الكثيــر مــن الــدول العربيــة طيلــة سســنوات الحــرب. وت�أتــي 

ــد علــى جملــة مــن المؤّشــرات منهــا: هــذه الــزايرة لتؤكّ
ــيكون  ــي سس ــض، وابلتّال ــة الناب ــب العروب ــا قل ــا مــن كونه ــة ال يخرجه ــدول العربي ــة ال �أّن خــروج ســوراي مــن جامع
الوضــع الطبيعــي هــو �أن تعقــب هــذه الــزايرة زايرات عربيــة �أخرى..مــن انحيــة �أخــرى تبــدو �أن الــزايرة الأخيــرة 
ــل هــي منعطــف جيوبوليتيكــي  ــة ب ــا ليســت زايرة روتيني ــدالالت فضــال عــن �أنه ــد مــن الرســائل وال تحمــل العدي
لــى �أن يعــزز دور  يحمــل فــي طياتــه الكثيــر مــن المبــادرات التــي قــد يلعبهــا الســودان، وربمــا ســارع الخرطــوم اإ

ــيط فــي فتــح الكثيــر مــن الملفــات العالقــة بيــن ســوراي وبعــض دول الخليــج )الفارســي(. الوسس
ــة الســورية،  ــف القضي ــاخ طــّي مل ــؤ لمن ــد وتهي ــى تحــّول جدي ــر عل ــس الســوداني لدمشــق هــي مؤّش زايرة الرئي
حيــث ابت واضحــا �أّن الحــرب فــي ســوراي قطعــت المراحــل الكبــرى وهــي اليــوم فــي طريــق الحــل النهائي..ولقــد 
ذا �أصبــح رئيســا منتخبــا، مــع �أّن �أنقــرة تــدرك �أكثــر مــن �أي  ابتــت تركيــا هــي نفســها تتحــدث عــن تعــاون مــع الأســد اإ
آخــر �أّن الرئيــس بشــار الأســد هــو رئيــس منتخــب كمــا �أنــه ابت واضحــا �أّن بشــار الأســد �أصبــح بطــال قوميـّـا  بلــد �

ولــن يكــون لــه منافــس حقيقــي فــي �أي عمليــة انتخابيــة قادمــة.
ــ�أن  ــا وب ــا �أصابه ــا رغــم كل م ــى عروبته ــ�أن ســوراي حافظــت عل ــر البشــير ب ــس عم ــس الأســد للرئي ــر الرئي عب
ــتعادة  ــة السس ــة قوي ــة دفع ــر البشــير بمثاب ــرا زايرة عم ــرب، معتب ــى الغ ــوا عل ــا عّول ــرب �أخطــؤوا لم بعــض الع
ضعافهــا  ــ�أن ســوراي هــي دولــة مواجهــة و�أن اإ لــى عهدهــا الســابق، بينمــا عبــر الرئيــس الســوداني ب العالقــات اإ

ــة. ــدول العربي ــا لل ضعاف ــر اإ يعتب
دمشــق تنتصــر عســكراي وسسياسســيا، وقــد �أكــدت الــزايرة الأخيــرة بــ�أّن كل �أحــالم اليقظــة القديمــة الإســقاط ســوراي 
�أصبحــت مــن �أرشســيف الماضــي، اليــوم الــكل يتطلــع للمشــاركة فــي االإعمار..والأهــم مــن كل هــذا هــو �أّن ســوراي 

تملــك المزيــد مــن الأوراق لالسســتعمال علــى المــدى القريــب والبعيــد.

ادريس هاني

بــة مــن  تصريحــاُت ترامــب خــالل حملتــه االنْتَخابيــة، اعتبرتهــا مصــادُر مقرَّ
طار االسســتعراض  الأســرة الســعوديّة الحاكمــة فــي ذلــك الوقــت، ت�أتــي فــي اإ
ــد  ــور بع ــت القب ــاد صم ــت �ألســنتهم، وس ــَة ابتلع ال �أن القط ــي “، اإ االإعالم
آخــر تلــك  هانتــه للســعوديّة، � توليــه للرئاســة الأمريكيــة، ليكــّرر ترامــب اإ
ــه  ــبوعين، �أن ــل نحــو �أسس ــك ســلمان قب ــا المل ــذي حــّذر فيه التصريحــات ال

ــبوعين” مــن دون دعــم الجيــش الأميركــي. لــن يبقــى فــي الســلطة “لأسس
ــاء، و�أان �أحــب  ــم �أغني نه ــتقولون اإ ــال: نحــن نحمــي الســعوديّة، سس ــُث ق حي
ــك – نحــن نحميــك –  ــا المل ــه �أيه ــت ل ــي قل ــك ســلمان. لكن ــك، المل المل
ربمــا لــن تتمكــن مــن البقــاء لأسســبوعين مــن دوننــا – عليــك �أن تدفــع 

لجيشــك.
قبــل ذلــك التصريــح، قــال ترامــب ب�أنــه �أجــرى مكالمــة هاتفيــة مــع ســلمان، 
لــى الملــك الســعودّي؛ بغــرض مناقشــة جهــود  نــه تحــدث مطــواًل اإ وقــال اإ
ــو  ــط ونم ــتقرار ســوق النف ــان اسس ــة لضم ــدادات النفطي ــى االإم ــاظ عل الحف
االقتصــاد العالمــي. وخــالل االتصــال قلــت لــه: ربمــا لــن تكــون قــادرًا علــى 
االحتفــاظ بطائراتــك؛ لأنَّ الســعوديّة ســتتعرض للهجــوم، لكــن �أنتــم معنــا 
ــب �أن نحصــل  ــا يج ــى م ــل عل ــي المقاب ــل ف ــا ال نحص ــان اتم، لكنن ــي �أم ف
عليــه.. قبــل �أن يضيــف: “ملــك الســعوديّة يمتلــك تريليــوانت مــن 
الــدوالرات، مــن دون الــوالايت المتحــدة الأميركيــة، اللــُه وحــَده يعلــُم مــاذا 

ــة “. ــيحدث للمملك سس
ــا يهمــه هــو  ــلَّ م ــه ترامــب �أن ُكــ ــوم ب ــا يق ــًا مــن خــالل م ــد اتضــح جلي لق
ــة التجــارة  ــض ثقاف ــت الأبي ــى البي ل ــه اإ ــل مع ــات”، فنق ــن “الحلب ــار م االإكث
التــي تقــاس وتبنــى علــى �أســاس ميــزان “الربــح والخســارة”، مترجمــًا مــا 

ــع. ــام مــر�أى ومســمع مــن الجمي ــع �أم ــى الواق ــٍت ســابق عل ــه فــي وق قال
» على السمع والطاعة «

ــد  ــر دوانل ــذي ينصــاع لأوام ــك هــو لســاُن حــال النظــام الســعودّي، ال ذل
ترامــب بيــن الفينــة والُأْخــــَرى، ويذعــن ابالسســتجابة، ويســعى لتنفيذ ُكــــّل 
ن كان ســينعكس ســلبًا علــى اقتصادهــم، وتترتــب  مــا يُملــى عليــه، حتــى واإ

عليــه خســارٌة كبيــرة مــن ثرواتهــم.
بقــاء  تُســخر مملكــة ” براميــل النفــط ” ثروتَهــا خدمــًة لمصالــح �أمريــكا، واإ
ــي  ــه ف ــده ل ــي تغري ــُس الأمريكــي ف ــده الرئي ــا �أكّ ــك م ــة قرارهــا، وذل لهيمن
شــهر يونيــو الماضــي ابلقــول: طلبــُت مــن الملــك ســلمان ســد الفــراغ 
ــي  ــل ف ــي برمي ــال بضــخ مليون ــران وفنزوي ي ــي اإ ــا يجــري ف ــذي نجــم عم ال

ــق. ــعار فواف ــح الأس الســوق لكب
ــارات  ــات الملي ــوالايت المتحــدة مئ ــع لل ــم �أن المملكــة الســعوديّة تدف ورغ
ال �أن الرؤســاء الذيــن تعاقبــوا علــى البيــت الأبيــض كانــوا  منــذ عقــود اإ
يبقــون علــى قــدر بسســيط مــن االحتــرام للحليــف الــذي يدفــع ويطيــع، �أمــا 
ترامــب فيريــد �أن تكــون هــذه العبوديــة الســعوديّة لواشســنطن علــى العلـَـن 
ــية. ــه الرئاسس ــن ثقافت ــا لآل ســعود جــزءًا م ــي يوجهه ــت االإهــاانت الت وابت

»مكالمات الغرف المغلقة«
ــد ترامــب مــرارًا وتكــرارًا عــن الســعوديّة، بطريقــة ابتــزاز  تحــدث دوانل
ال “محميــة �أمريكيــة”، وب�أنهــا عاجــزة عــن  توضــح �أن المملكــة ليســت اإ

ــي. ــم الأمريك ــها دون الدع ــة نفس حماي
مــا يمكــُن تفســيُره مــن خــالل مــا كشــف عنــه ترامــب حــول مــا دار بينــه 
ــا  ــه يعــد اعتراف والعاهــل الســعودّي مــن حديــث فــي المكالمــة الهاتفيــة، �أن
بدعــم الــوالايت المتحــدة الأمريكيــة بشــكل مباشــر فــي الحــرب علــى 

ــك. ــل ذل ــُع مقاب ــى المملكــة الدف ــزم عل اليمــن، ويل

وعــالوًة علــى العديــد مــن الصفقــات التــي جنــى ترامــب مــن خاللهــا مئــاِت 
ــُه سســياًل مــن االإهــاانت صــوب  ال �أنــه ال يــزاُل يوّجِ مليــارات الــدوالرات، اإ
ُحــكّام البــالط الملكــي الســعودّي، ضمــن مطالباتــه المسســتمّرة والمتكــّررة 
ــة” ال  ــل “االإهان ــا مقاب ــع �أنه ــي اتضــح للجمي ــوال، الت ــن الأم ــد م ــع المزي بدف

ــة”. “الحماي
ــط  ــي ترب ــة الت ــة العالق ــح بطبيع ــن التصري ــا �أن ترامــب ال يخجــل م كم
المليــارات  تدفــق  علــى  قائمــٌة  ب�أنهــا عالقــٌة  واشســنطن ابلســعوديّة، 
ْزَمــــة القائمــة داخــل الســعوديّة علــى  للــوالايت المتحــدة، فخــالل الَأ
ــوابت  ــيلحق عق ــه سس ن ــب اإ ــال ترام ــقجي، ق ــال خاش ــل جم ــة مقت خلفي
ــح  َّهــا تمن ن يقــاف صفقــات الأســلحة؛ لأ ــس عبــر اإ ــن لي ابلســعوديّة ولك
ــدًا  ــاب، مؤكّ ــَرى للعق ْخــ ــًا �ُأ ــاك طرق ــارات و�أن هن ــاِت الملي ــكا مئ �أمري
ــن  ــَع م ــي ال مان ــدة” وابلتال ــوالايت المتح ــٌر لل ــوٌن كبي �أن “الســعوديّة زب
ضــرار ابلمملكــة بواســطة العقــوابت والمهــم �أْن ال تتضــرر �أمريــكا  االإ

مــن تبعاتهــا.

هانات!! العالقات االأمريكية السعوديّة: ادفع المليارات وُخـْذ االإ

»احلالب املاهر« َو »البقرة احللوب«
محمد الصفي الشامي
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ت ال مــــــقــــــــــــــــــــــــا

أين وصلت السعودية بعد أربع سنوات من حكم امللك سلمان وابنه؟

ظهــار هيبــة الســعودية والحفــاظ علــى مــاء وجههــا  ــة الإ آخــر محاول فــي �
المــراق فــي كافــة الجبهــات -كمــا يــرى مراقبــون- جــاءت قمــة مجلــس 
ــراء  ــل واالهت ــذا الخل ــن ه ــا م ــد جانب ــي( لتس ــج )الفارس ــاون الخلي تع
فــي السسياســة الســعودية تجــاه القضــااي التــي تهمهــا وتهــم الشــارعين 
مراقبــون  يؤكــد  وكمــا  لكــن  يفتــرض،  كمــا  ســالمي  واالإ العربــ�ي 
 / الأول  كانــون   9 الأحــد  �أمــس  قمــة  ن  فــاإ سسياسســيون  ومحللــون 
ديســمبر كانــت فاشــلة بــكل المعاييــر فــي تحقيــق �أهدافهــا السســيما 
بعــد رفــض �أميــر قطــر الحضــور فــي المشــاركة وعــدم تلبيــة دعــوة 

ملكهــا ســلمان بــن عبدالعزيــز.
وت�أتــي هــذه المقاطعــة القطريــة فــي ظــل حصــار تفرضــه دول الخليــج 
الفارســي الثــالث علــى دولــة قطــر منــذ الخامــس مــن يونيو/حزيــران 
ــاء  ــع الفرق ــي جم ــى اللحظــة ف ــة حت ــم تنجــح الوســاطة الكويتي 2017، ول
علــى طاولــة واحــدة، رغــم قيامهــا ابلوســاطة بينهــم، بســبب تعقيــدات 

الأزمــة.
ــاح  ــي افتت ــز، ف ــد العزي ــن عب ــه الملــك الســعودي، ســلمان ب ــا قال ورغــم م
قمــة مجلــس التعــاون الخليــج الفارســي التــي انعقــدت فــي الــرايض �أمــس 
عــن ضــرورة المحافظــة علــى كيــان المجلــس وتعزيــز دوره، ورغــم حديــث 
ــن  ــا م ــل حرص ــة، يمث ــذه القم ــاد ه ــن �أن انعق ــل ع ــت المفص ــر الكوي �أمي
ــا،  ــي يتعــرض له ــة الت ــة الحالي ــه للأزم ــى دور المجلــس، وتناول ــع عل الجمي
ــا  ــا لم ــدو مخالف ــع يب ال �أن الواق ــي اإ ــت الخليج ــل البي ــا داخ ــرورة حله وض

ــم. ــي قمته ــاء ف ــه الزعم تحــدث ب
وتبــدو الأزمــة الحاليــة التــي يمــر بهــا مجلــس التعــاون، مختلفــة كثيــرا عــن 
ذ �أنهــا انبثقــت مــن  الأزمــات التــي مــر بهــا علــى مــدار السســنوات الماضيــة، اإ
ــت  ــذ قطع ــي، فمن ــان سسياس ــه ككي ــة علي ــاوف وجودي ــر مخ ــه وتثي داخل
لــى مصــر،  ضافــة اإ مــارات والبحريــن اإ ثــالث دول خليجيــة، الســعودية واالإ
عالقاتهــا مــع قطــر وفرضــت حصــارا عليهــا منــذ يونيــو/ حزيــران 2017، 

تــراوح الأزمــة مكانهــا وتبــدو يومــا بعــد يــوم فــي وضــع �أســو�أ.

جذور الفشل وبداايته
بــن  ســلمان  وصــول  بعــد   وتحديــدا  الــوراء  لــى  اإ العــودة  وفــي 
ســلمان«  بــن  »محمــد  ابنــه  �أصبــح  الحكــم  ســدة  لــى  اإ عبدالعزيــز 
ومستشــاروه الشســباب �أصحــاب كلمــة الفصــل والقــرار الأخيــر فــي 
ــي سسياســاتها  ــر ف ــر كبي ــادة تغيي ــي القي ــر ف ــك التغيي ــع ذل الســعودية، وتب
يفرضــون  وزابنيتــه  ســلمان  بــن  راح  حيــث  والخارجيــة  الداخليــة 
ــة الباطشــة  مني رهــاب مــن خــالل الســطوة الأ ــة مــن  الرعــب واالإ حال
واالعتقــاالت التعســفية للمصلحيــن والدعــاة والمدافعيــن عــن حقــوق 
الخارجيــة  الملفــات  مــع  تعاملــه  فــي  متهــورا  بــد�أ  كمــا  نســان،  االإ
ــع دون  ــا الراب ــى عامه ــت عل ــي قارب ــن والت ــد اليم ــة ض ــرب العبثي كالح
يــة مكاســب وانجــازات لصالــح تحالفــه الــذي بــد�أ يتفــكك  تحقيــق �أ
ــع  ــة م ــيما بعــد الأزم ــوا الآخــر السس ــادرون واحــدا تل وراح �أعضــاؤه يغ
يديولوجيــة التــي يســعى لهــا  قطــر وانكشــاف ماهيــة التوجهــات واالإ
ــارات. م ــد االإ ــي عه ــد ول ــن زاي ــد ب ــرب محم ــه المق ــلمان وحليف ــن س ب
ن �أزمــة اغتيــال الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي فــي قنصليــة  ويبــدو اإ
ــة القشــة  ــر الماضــي كانــت بمثاب ــي مــن �أكتب بــالده فــي اســطنبول فــي الثان
التــي قصمــت ظهــر البعيــر وبدايــة النهايــة لأفــول نجــم بــن ســلمان بعــد �أن 
بــد�أ وك�أنــه مغضــوب عليــه مــن الجميــع حتــى مــن حلفائــه التقليدييــن ســواء 

كانــوا فــي �أمريــكا �أو الغــرب وحتــى بعــض العــرب.
ــن  ــا م ــر جلي مي ــن الشــاب الأ ــ�ي م ــ�ي والعرب ــل الغرب ــذا التملم ــي ه وي�أت
ــه  ايه ب�أن ــم اإ ــن ووصفه ــؤولين الغربيي ــاء والمس ــات الزعم ــالل تصريح خ
ــن ســلمان  ــام ب ــناتور ليندســي جراه ــه السس ــا وصف ــون كم ــر ومجن خطي

ــه مجنــون وخطيــر و »كــرة تحطيــم«. كمــا يمكــن فهــم هــذا التملمــل  ب�أن
ــن  ــر م ــب كبي ــا جان ــن خــالل تصريحــات فيه ــف الأمريكــي م ــن الحلي م
ــ�ي  ــع انتخاب ــي تجم ــب ف ــال ترام ــث ق ــعودية حي ــر للس ــة والتحقي هان االإ
نــه  نــه حــذر العاهــل الســعودي الملــك ســلمان مــن �أ فــي وقــت ســابق �أ
لــن يبقــى فــي الســلطة »لأسســبوعين« دون دعــم الجيــش الأمريكــي. 
هانــة مــن هــذا النــوع قــال الســيناتور الجمهــوري، ليندســي  وفــي اإ
نــه لــوال الــوالايت المتحــدة لتحّدثــت الســعودية  غراهــام �أمــس الأحــد اإ
تحتــاج واشســنطن  الــرايض  �أن  �أسســبوع، مؤكــدًا  الفارسســية خــالل 

ــا. ــرة له ــن حاجــة الأخي ــر م �أكث

 محطات الفشل السعودي
لــى الملفــات التــي تواجههــا الســعودية فــي المنطقــة  لكــن وابلنظــر اإ
ن الســعودية �أضــرت بمصالحــه �أكثــر ممــا عززتهــا،  والعالــم نجــد اإ
و�أعطــت خصومهــا �أكثــر ممــا كانــوا يتمنــون، ففــي الشــ�أن اللبنانــي 
نهــا �أضــرت بســمعة حليفهــا المفتــرض ســعد الحريــري مــن  نجــد �أ
رغامــه علــى االسســتقالة والضجــة التــي  ذاللــه بعــد اإ خــالل تحقيــره واإ
ــن  ــرم القواني ــة تحت ــا �أضــرت بســمعتها كدول ــا ضــد الســعودية م �أعقبته
الدوليــة كمــا �أضــرت بســمعة حليفهــا كرئيــس وزراء دولــة مسســتقلة 
ــلة للســعودية  ــة الفاش ــذه السسياس ــل �أعطــت ه ــيادة. وابلمقاب وذات سس
يــران كداعــم لهــا وللبنــان فــي اسســتقراره  شــعبية لحركــة حــزب اللــه واإ
عــادة رئيــس  ــران علــى ضــرورة اإ ي حيــث �أصــر كل مــن حــزب اللــه واإ
ن  ــا تحتجــزه قســرا واإ ــرايض ب�أنه ــام ال ته ــالده بعــد اإ ــى ب ل ــان اإ وزراء لبن

كــراه. اسســتقالته جــاءت ابالإ
ــه  ــور في م ــام الأ ــت زم ــا �أعط نه ــد اإ ــي نج ــ�أن اليمن ــى الش ل ــران اإ ذا نظ واإ
مــارات التــي تملــك صــورة ســيئة للغايــة لــدى المنظمــات  لــى االإ اإ
ن  ســالمي، ويجــد المتابعــون اإ الدوليــة والــر�أي العــام العربــ�ي واالإ
مــارات لــم يحققــا شــيئا ملموســا علــى ارض  الســعودية وحليفتهــا االإ
ــا المشــوهة �أساســا  ــي ســوى تشــويه صورتهم ــف اليمن ــي المل ــع ف الواق
مــراض  والحــاق الضــرر ابلبنيــة التحتيــة لليمــن الــذي يعانــي مــن الأ

والفقــر وعــدم االسســتقرار.
حــداث شــرخ بيــن مــا يســمى بـــ  وفــي العــراق تحــاول الســعودية اإ
لــى  اإ الشســيعي« مــن خــالل اسســتقطاب رمــوزه ودعوتهــم  »البيــت 
يرانــي فــي العــراق  الــرايض وكل ذلــك بهــدف مواجــه الوجــود االإ

ــة  ــة دون وصــول الشــخصيات المقرب ــرى الســعودية -والحيلول ــا ت -كم
ــم  ــى ســدة الحكــم فــي العــراق، لكــن كل هــذه الجهــود ل ل ــران اإ ي مــن اإ
لــى قافلــة النكســات  يكتــب لهــا النجــاح  وهزيمــة �أخــرى تضــاف اإ
والهزائــم الســعودية المتكــررة حيــث اتفــق العراقيــون علــى تغييــر 
ــد  ــدي بع ــادل عبدالمه ــتبداله بع ــادي واس ــدر العب ــوزراء حي ــس ال رئي
بقــاء علــى حيــدر العبــادي كمقــرب  �أن كانــت الســعودية تحــاول االإ

يــران بشــكل كبيــر. منــه وغيــر مــوال الإ
ــه الســعودية بحــق  ــر خطــ�أ ترتكب ــا �أكب نه ــدو اإ ــع قطــر فيب ــة م ــا العالق م �أ
ن هــذه الأزمــة جعلــت قطــر �أكثــر حريــة فــي  ذ اإ نفســها وحلفائهــا اإ
النقــد واسســتهداف الســعودية وقيادتهــا التــي لــم تكــن تتطــرق لهــم 
ســابقا مــن بعيــد وال قريــب. وبعــد هــذه الأزمــة انبــرت الجزيــرة 
تــراك  والأ االخــوان  وحلفائهــا  لقطــر  الداعمــة  الأخــرى  والقنــوات 
ــة  ــي المنطق ــ�ي ف ــا التخريب ــد والتشــويه لصــورة الســعودية ودوره ابلنق
الفكــر  ومكافحــة  يرانــي  االإ للنفــوذ  التصــدي  �أهمهــا  واهيــة  بحــج 

االخوانــي المتشــدد كمــا تــرى الســعودية.
ــال  ــن خــالل افتع ــر م ــ�أ الكبي ــذا الخط ــدرك ه ــا ت ــد�أت الســعودية قريب وب
لــى الأميــر تميــم بــن  الأزمــة القطريــة وذلــك بعــد �أن وجهــت دعــوة رســمية اإ
آل اثنــي للمشــاركة فــي قمــة مجلــس تعــاون الخليــج الفارســي. لكــن  حمــد �
ــا بمثــل  ــح الســعودية؟ وهــل تقبــل قطــر حالي هــل ابت الوقــت الآن بصال
ن المملكــة �أصبحــت فــي موقــف  هــذا التزلــف والتــودد الســعودي �أم اإ
الضعيــف وهــو الــذي ســاقها لدعــوة  �أميــر قطــر بشــكل غيــر مباشــر لحــل 
الأزمــة مــع بــالده، هــذه الأسســئلة وغيرهــا سســيجيب عليهــا المسســتقبل 
ــي الحــد  ــة ف ــي هــذه المرحل ــض - ف ــح هــذا الرف ــدت مالم ن ب ــب واإ القري
ــح بعــد كل هــذا  ــل التصال ــا ال تقب نه ــب قطــر واضحــة واإ ــى - مــن جان الأدن
ــر كمــا  ــتمرار الحصــار الجائ ــي فــي ظــل اسس ــا ت�أت نه ــيما واإ ــتهداف السس االسس

تســميه قطــر.
ــا  ــدي الســعودية ومعارضيه ــن مؤي ــر خــالف بي ــاك كبي ــم يعــد هن ــا ل وختام
ن  ــا ومشــروعها - اإ ــدم مصالحه ــن ال تخ ــت الراه ــي الوق ــاتها ف ــ�أن سسياس ب
قليمييــن والدولييــن هــم الأكثــر اسســتفادة ممــا  ن خصومهــا االإ وجــد - واإ
تجــري عليــه الســعودية مــن توجهــات وسسياســات. وقــد ينتهــ�ي هــذا 
ــن  ــلمان ع ــن س ــزل ب ــد ع ــعودية بع ــي الس ــي ف ــر السسياس ــط والتعث التخب
يــران ولبنــان  الحكــم والتخفيــف مــن سسياســة العــداء تجــاه دول المنطقــة كاإ

ــدول. ــن ال ــا م ــراق وغيره ــن والع ــر واليم وقط

عدانن زماني
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ت ال مــــــقــــــــــــــــــــــــا

ــعد  ــري »س ــة القط ــر الطاق ــات وزي كان لتصريح
الكعبــ�ي« حــول خــروج قطــر مــن منظمــة �أوبــك 
ــع ثقيــل وردات فعــل مختلفــة  بحلــول 2019 وق
ــذ  ــذي �أخ ــي. ال ــي والدول ــتوى االقليم ــى المسس عل
وراء  مــا  والتوقــع  التحليــل  نحــو  ابلكثيريــن 
ــوم سسياســة  ــذي نجــده الي ــك ال الخــروج مــن اوب
قــد تنتهجهــا قطــر متمثلــة بنيتهــا للخــروج مــن 
مجلــس تعــاون الخليــج الفارســي الــذي بررتــه 
منــذ فتــرة علــى انــه رغبــة شــعبية منــذ بدايــة 
ــر  ــون التفكي ــد يك ــة اخــرى ق ــن جه الحصــار وم
بجــدوى فعاليــة هــذه المنظمــات ومــا تقدمــه 

لقطــر.
علــى الرغــم مــن �أن المســؤولين القطرييــن اوضحــوا �أن خــروج قطــر 
ــه قطــر  لي ــو اإ ــا تصب ــية ولكــن م ــس سسياسس ــة ولي ــباب فني ــك السس ــن �أوب م
ــة �أخــرى  ــة او دولي ــات اقليمي ــن منظم ــر للخــروج م ــتمرارها ابلتفكي واسس
ــه  ــى �أن ــارة عل ش ــدم �أي اإ ــدل او يق ــی ال ي ــج الفارس ــاون الخلي ــس تع كمجل
انســحاابتها التــي تلحقهــا بدراســة انســحاابت مــن منظمــات �أخــرى علــى �أنــه 

ــية. ــر سسياسس ــباب غي السس
بعــد سســنتين تقريبــا مــن الأزمــة التــي تعيشــها قطــر والحصــار الــذي تواجهه 
قــد تــرى �أن ال نفــع مــن بقائهــا فــي مجلــس التعــاون الــذي كان جديــرا بــه 
�أن يدعــو لعقــد ولــو جلســة واحــدة مخصصــة حــول الأزمــة القطريــة وحــل 
النــزاع بيــن االطــراف المتخاصمــة. ولكــن اليــوم قــد تكــون قطــر مسســتمرة 
لــى القضــااي ب�أعيــن »ترامبيــة« اقتصاديــة اكثــر  عــادة حســاابتها وتنظــر اإ فــي اإ
منهــا سسياسســية متجاهلــة الآخــر علــى مبــد�أ »العيــن ابلعيــن والســن ابلســن« 

لــى مصالحهــا �أواًل وقــد تتخــذ يومــا مــا شــعار »قطــر �أواًل«. ملتفتــة اإ
يمکــن قــراءة هــذه الرؤيــة فــي تصريحــات وزيــر الخارجيــة القطــري 
ن  ــابق اإ ــت س ــي وق ــال ف ــا ق ــي«، حينم آل اثن ــن � ــد الرحم ــن عب ــد ب »محم
خفــاق مجلــس التعــاون فــي تحقيــق  »اسســتمرار الأزمــة الخليجيــة كشــف اإ
لــى مــدى االســتياء  شــارة اإ �أهدافــه وتلبيــة طموحــات شــعوبنا الخليجيــة« اإ
القطــري علــى المسســتوى الرســمي قبــل الشــعب�ي تجــاه هــذا الكيــان، الــذي 
هــرم قبــل �أن يبلــغ الأربعيــن مــن عمــره، بــل وصــار فــي الوجــدان القطــري 
�أنــه لــم يعــد لوجــود قطــر فيــه �أي حاجــة، واالنســحاب منــه لــن يضــر قطــر 

�أكثــر ممــا لحــق بهــا مــن �أضــرار نتيجــة الحصــار.
ــن دول  ــرى م ــتنتهج دول �أخ ــل سس ــا ه ــه هن ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال الس
مجلــس تعــاون الخليــج الفارســي مــا تنــوي ان تقــوم بــه قطــر وهــو 
ــذ  ــروح من ــب مط ــه مطل ــه �أن ــرت عن ــذي عب ــس وال ــن المجل ــروج م الخ
بدايــة الحصــار عليهــا  وليــس وليــد اللحظــة. وانمــا هــو رغبــة شــعبية منــد 

ــاون  ــس التع ــم �أن مجل ــًا منه ــام الماضــي 2017 وظن ــران الع حزي
ــة  ــى منظم ل ــوم اإ ــم الي ــي تكســو العال ــي ظــل الظــروف الت تحــول ف
شــبيهة بمنظمــة اوبــك، تحــاول �أن تؤمــن مصالــح البعــض متجاهلــة 

ــض االخــر. البع
تنظــر الكثيــر مــن الــدول العربيــة �أن مجلــس تعــاون الخليــج 
الفارســي ابتعــد كثيــرًا عــن االهــداف التــي ت�أســس مــن �أجلهــا 
ــة مــع ماهيتــه وقــد  ــه متضارب متجاهــاًل حتــى اســمه لتبقــى كل افعال
لــى »مجلــس التهــاون« المتعامــي  يكــون مــن االفضــل تغييــر اســمه اإ
ــاب دول �أخــرى. ــى حس ــات دول عل ــل  �أزم ــي ظ ــه ف ــن مهام ع

ــة دامغــة �أن قطــر تتبــع خطــى ترامــب  قــد ال تكــون هنــاك مــن �أدل
وتنتهــج سسياسســته االحاديــة، �أو �أن انهــا اسســتلهمت مــن الفرديــة 
الأمريكيــة ردات فعلهــا التــي تجعــل منهــا فــي عزلــة يومــا بعــد يــوم 
ال �أن مدحهــا  كمــا �أننــا ال نعلــم مــدى انصياعهــا لأوامــر مــن ترامــب اإ
لأميــركا فــي اجتمــاع مجلــس العالقــات الخارجيــة حيــن قــال وزيــر 
الخارجيــة القطــري »نهنــئ واشســنطن علــى جمــع مجلــس التعــاون الــذي لــم 
ــة هــي لبحــث التحــدايت بيــن  ــدء الأزمــة«، ور�أى �أن الأولوي يلتئــم منــذ ب
ليــه واشســنطن. هــل تعــي جيــدًا  دول التحالــف االإســتراتيجي الــذي دعــت اإ
ــل �أم تنظــر  ــال مقاب ــى �أن الشــيء ب ــز عل ــي ترتك ــب الت ــة ترام قطــر طبيع
ــج  الفارســي  ــى دول الخلي ــه عل ــذي قلب ــع ال ــل الودي ــن الحم ــا بعي ــه هن لي اإ

ــا؟ وحــل ازماته
الدليــل الثانــي هــو تصريــح وزيــر الطاقــة ســعد الكعبــ�ي مؤخــرًا �أن 
نتــاج الغــاز الطبيعــي  قطــر للبتــرول، تــدرس الدخــول فــي شــراكات الإ
ــ�أن تحــول  ــب ب ــة قرارهــا صائ ــة. مــن جه ــوالايت المتحــدة الأمريكي ــي ال ف
ــر جــدوى حســب  ــى مشــاريع اكث ل ــك  اإ ــي اوب ــا ف ــع منه ــي ال نف ــا الت �أمواله
قولهــا، لصالــح البلــد والشــعب ومــن جهــة �أخــرى كــم تكلــف شــراكتها مــع 

ــذا؟ ــي مشــروع كه ــب ف ترام

قطر على خطى ترامب تنسحب من املنظمات االقليمية والدولية
شيرين سمارة

هل تلوح حرب يف األفق ؟
لــى مغالطــة منطقيــة خطيــرة تنتشــر فــي ســاحة العقــل والحــوار العربــ�ي والتــي يســميها البعــض   ســنبد�أ ابالشــارة اإ
ــا  ــاايت، فتجنب ــى النه ل ــا اإ ــة ويوصله ــي �أســو�أ الســيناريوهات المحتمل ــور ف ــا ي�أخــذ الأم ــق، فصاحبه ابلمنحــدر الزل
للوقــوع فــي المنحــدر الزلــق علينــا �أن نالحــظ االحتمــاالت المختلفــة للقضيــة المــراد اسستكشــافها، وهنــا يمكــن �أن 

ــتعداد للحــرب يمنــع الحــرب ». ننطلــق مــن مقولــة عبــد الرحمــن الكواكبــ�ي »االسس
ــدت  ــث �أب ــا، حي ــي غــزة ومحيطه ــرة ف ــة الأخي ــر المعرك ــة، نتذك ــا خــط المقاوم ــع به ــي يتمت ــة الت ــة الجاهزي ولمعرف
المقاومــة جاهزيــة عاليــة، و�أفشــلت العمليــة الصهيونيــة، وردت ردًا مؤلمــًا برســالة الكورنيــت والعلــم والصواريــخ 
لــى مايقــارب ال200 خــالل الســاعة الأولــى مــن  المنهمــرة، حيــث وصــل عــدد الصواريــخ التــي �أطلقتهــا المقاومــة اإ

يقــاف المعركــة فــي وقــت قياســي. المعركــة، ممــا �أجبــر الصهاينــة علــى اإ
ــد حــرب ال8  ــش الســوري، بع ــه، والجي ــا حــزب الل ــع به ــي يتمت ــاءة الت ــرة والكف ــة والخب ــى الجاهزي ل وابلنظــر اإ
يرانــي المرتفــع الــذي يكشــف عــن  سســنوات ،وكذلــك امتــالك الدفاعــات الجويــة المتطــورة s300، والصــوت االإ
ــاذا النحتمــل �أن تذهــب الأمــور  ــا نتســائل لم ــة و�أوراق عســكرية واســتراتيجية مهمــة، كل هــذا يجعلن ــوة كامن ق

ــر الحــرب ؟ آخــر غي فــي اتجــاه �
وللتقريــب �أكثــر نسســتذكر �أزمــة الصواريــخ الكوبيــة التــي انتهــت بحلــول ســلمية، وكذلــك المســ�ألة الكوريــة النوويــة 

، وغيرهــا… 
لكــن قــد يقــال وهــل سيستســلم الصهاينــة ويتركــوا لنــا فلســطين ؟ هــذا الســؤال يجيــب عنــه التاريــخ علــى لســان 

الصليبييــن والحاضــر علــى لســان الصهاينــة �أنفســهم .
ــاتهم،  ــون مقدس ــوم ال يترك ــم ق ــوا �أن خصومه ــد �أن اقتنع ــم  بع ــم وقضيضه ــدس بقضه ــن الق ــوا ع ــون رحل فالصليبي
لــى الوعــي الصهيونــي بعــد قــرن مــن الغطرســة  واليبيعــون عرضهــم لمحتــل، وهــذه القناعــة بــد�أت تتســلل اإ

واالسســتعالء، فبــد�أ قادتهــم يعترفــون بصالبــة االإرادة الفلســطينية والعربيــة االإســالمية )المقاومــة(.
ــادرا علــى تحقيــق �أي انتصــار.   ــم يعــد ق ــي ل ــي (يقــول: الجيــش الصهيون فمركــز دراســات الأمــن القومــي )الصهيون

آريتــس قبــل مايقــارب ثالثــة �أشــهر قــال :المسســتقبل لنــا فــي ظــل العنــاد الفلســطيني  وجدعــون ليفــي فــي صحيفــة ه�
وقدرتــه علــى التضحيــة والمواجهــة.

ــة  ــادة الصهاين ــا ق ــي ينطقه ــ�أس الت ــا . فاإشــارات الي ســرائيل تعيــش نهاايته ــ�أن اإ ــا شــابيط ب لين ــى �أكــده اإ ونفــس المعن
ــار  ــد والن ــ�أت ليواجــه الحدي ــم ي ــي ل ــة. فالشــعب الصهيون ــة الصهيوني ــذي تعيشــه الحال ــ�أس ال ــق الي ــى عم ــة عل دالل

ــة الصــراع. ــه طبيع ــه علي ــذي فرضت ــم ال ــق الدائ والقل
نمــا تمــارس ردود فعــل غريزيــة،  لكــن نعــاج العــرب التقــر�أ التاريــخ وليــس مــن المتوقــع �أن النعــاج تقــر�أ �أو تفكــر اإ

فلــم تجــد بــدل مــن الهــرب، لتقــع فــي �أحضــان الذئــاب العالميــة.
ــتراتيجية  ــكات والخطــط االس ــى التكتي ــارس �أعل ــا تم ــن الأســود �أنه ــروف ع ــو مع ــا ه ــق الأســود وكم ــا فري بينم

ــة. ــاع الصهاين ــن ضب ــة م ــام ثل ــزم �أم ــن تنه ــي ل ــاد فرائســها، وه الصطي
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�أجــرت صحيفــة »العربــ�ي الجديــد« القطريــة، الثــالاثء، حــوارًا مــع وزيــر 
يــران محمــد جــواد ظريــف تطرقــت فيهــا الــى مــا يحــدث حاليــًا  خارجيــة اإ
ــوان  ــال تحــت عن ــا مق ــري اعقبه ــا يج ــي فيم ــدور االيران ــة وال ــي المنطق ف
ــة مراوغــة« بقلــم رئيــس تحريــر الصحيفــة بشــير  ــئلة صريحــة و�أجوب »�أسس
البكــر �أكــد فيــه علــى ان »نشــر الحــوار مــن جانبنــا ال يعنــي بــ�أي حــال مــن 
ــن سسياســات  ــر م ــع الكثي ــاق م ــه، وال االتف ــاء في ــا ج الأحــوال التســليم بم
ــه �أن يتســاءل »مــن  ــتغراب القــارئ ويجعل ــر اسس ــران ومواقفهــا« مــا يثي ي اإ
قــال ان تصريحــات ظريــف تمثــل مواقــف صحيفتكــم او الدولــة التــي 
ــن  ــب م ــذا التســرع  الغري ــو ســبب ه ــا ه ــى الســؤال م تمولكــم؟«. ويبق
رئيــس الصحيفــة وربمــا غيــر المعهــود صحافيــًا لنفــي مواقــف الوزيــر 
االيرانــي محمــد جــواد ظريــف الــذي تسســتكتبه الصحــف االمريكيــة 
والغربيــة كمــا تسســتكتب مســؤولين مــن دول معاديــة اليــران دون ان يــرد 

ــف او ذاك. ــذا الموق ــى ه ــرًة عل ــة مباش ــر الصحيف مدي
ــره  ــى يعتب ــد حت ــي �أن يفي ــؤول االيران ــن المس ــع م ــاذا كان يتوق ــرى م اي ت
»اجوبــة صريحــة« حســب ظنــه؟ ان يقــول ظريــف »لدينــا مشــروع 
ــا بلدانكــم ... ونعتــذر وغفــر  ــًا ... واحتلن ــا العــرب اتريخي ــيطاني وظلمن شس
اللــه عــن خطــاايان والــخ ...؟« ولمــن يعتــذر؟ قطــر؟ او الســعودية او 

العــراق او الــدول العربيــة التــي ال تتفــق اال علــى االختــالف.
فعــاًل ال نعــرف اسســباب هــذا الــرد المباشــر والمتســرع دون ان يلجــ�أ 
آخــر مــع مســؤول عربــ�ي او خبيــر سسياســي ينتقــد  علــى االقــل الــى حــوار �
سسياســات ايــران فــي المنطقــة كمــا هــو الم�ألــوف اعالميــا وصحافيــًا وربمــا 
ــد  ــذي عق ــارض ال ــارئ الســوري المع ــن �أن يخســروا الق ــية م ــاء خشس ج
آمالــه علــى اسســتمرار الأزمــة فــي هــذا البلــد رغــم الهزائــم المتالحقــة التــي  �
تكبدهــا المســلحون الممولــون خليجيــًا وتركيــًا. ومــن حــاول تغطيــة الفشــل 
الخليجــي فــي ســوراي فــان الواقــع الميدانــي فضحــه وتجربــة السســنوات 
الأخيــرة كشــفت لــه الحقيقــة واليــوم ذاب الثلــج وابن المــرج وعرفنــا 
الصــادق مــن المخــادع لنــرى ان لعنــة ســوراي تطــارد دول الخليــج الفارســي 
ــرج  ــال ليتف ــران الخــالف والقت ــي اشــعال ني ــي شــاركت وســاهمت ف والت

ــاون. ــي مجلــس الته ــي ف ــى الشــجار الداخل ــوم عل ــم الي العال
ال نريــد تبريــر مواقــف وزيــر الخارجيــة فايــران لهــا سسياســاتها ومشــروعها 
ــة اخــرى فــي �أرجــاء المعمــورة  ولهــا مصالحهــا وربمــا لهــا �أخطــاء ك�أي دول
وال ننــوي تفنيــد مواقــف الصحيفــة القطريــة مــن ايــران ووزيــر خارجيتهــا 

وانمــا المقصــود هــو مخاطبــة بعــض وســائل االعــالم العربيــة المريضــة 
ــران  ــيطنة اي ــي تســير ســيناريو شس ــدًا ك ــًا والتــي ال تبخــل جه ــيًا وعقلي نفسس

ــى قــدم وســاق. عل
ــض دول  ــب وبع ــه ترام ــر ب ــذي يتاج ــي ال ــبة للمشــروع االيران ــا ابلنسس �أم
الخليــج الفارســي تحــت عناويــن مثيــرة مثــل »فارســي، مجوســي، 
لــخ«. مهمــا  رافضــي، شســيعي، صفــوي، كافــر، خــارج عــن الملــة... اإ
ــة  ــا رؤي ــا مشــروع وله ــران له ــم! اي ــف نع ــم وال ــول: نع يســمونه يجــب الق
اقليميــة وتخطــط لتحقيــق مشــاريعها فــي المنطقــة وتقــوم بتشــكيل جبهــة 
وتتحالــف مــع جهــة وتصطــف ضــد الأخــرى دون �أي خجــل او مراوغــة. 
وهــل تسســتغربون ان دولــة او حكومــة مــا يكــون لديهــا مشــروع او علينــا 
ان نسســتغرب مــن حالــة الالمشــروع العربــ�ي والغيبوبــة التــي يعيشــها العالــم 
العربــ�ي. ايــران تمتلــك مشــروع اقليمــي كمــا تركيــا لديهــا مشــروع للمنطقــة 
وال تختلــف مــا نســميهما المشــروع الصفــوي او المشــروع العثمانــي 
الجديــد او مشــروع المقاومــة... المهــم همــا دولتــان ذات ثقــل ســكاني 
واقتصــادي وعســكري فــي المنطقــة مــا يمكنهمــا بلعــب دور فاعــل ومؤثــر 
فــي القضــااي االقليميــة والعالميــة وايــن العــرب فــي هــذا المشــهد؟ لنتســاءل 
ايــن مصــر العروبــة التــي كانــت تقــود مواجهــة االحتــالل وايــن جمــال 
عبدالناصــر الــذي كان همــه وحــدة الشــعوب العربيــة بينمــا القيــادات 
العربيــة الحاليــة ال تتقــن اال المتاجــرة ابلقضــااي العربيــة... وايــن دور حاضــن 
ــم  ــوب ول ــف القل ــي ت�ألي ــي ف ــط الوح ــا مهب ــريفين ابعتباره ــن الش الحرمي
ــم  ــني والصوفــي ... كال ول ــيعي والسس شــمل الأمــة االســالمية بتنوعهــا الشس

ــر. ــر المتطــرف والتكفي ــث الفك ــم اال ب ــن علمائه ــر م ن
ال بــ�أس فيــه اذا ليــس لــدى الــدول والأنظمــة العربيــة مشــروع وهــي تفضل 
ــام الآخــر  ــي اته ــا المشــكلة ف ــى متاعــب اليقظــة وانم ــتوي عل ــباتها الشس سس
ــه(  ــه صاحــب مشــروع و)رغــم ســلبياته او ايجابيات ــه الن ــوم علي ــاء الل والق
ــاذا  ــة؟ لم ــي المنطق ــا ف ــد بســط نفوذه ــران تري ــاذا اي ــه. »لم يحــاول تحقيق
تتحالــف مــع دول او تيــارات ومجموعــات سسياسســية فــي الــدول العربيــة؟« 
ــيا و  ــك روسس ــس الشــيء وكذل ــل نف ــكا تفع ــاذا ال؟ امري ــو لم ــواب ه الج
ــروع  ــالك مش ــى امت ــعى ال ــة ال تس ــدول العربي ــاذا ال ــاءل لم ــا ولنتس تركي
ــي والخــروج  ــدور الذيل ــي عــن ال ــة والتخل ــي المنطق ــتقل ف واداء دور مسس

ــة . ــة الأمريكي مــن تحــت المظل
�أليــس عــارًا علــى بعــض الــدول العربيــة ان يقــول الرئيــس الأمريكــي 
بصراحــة انــه بصــدد حلبهــا وهــذه الــدول مسســتمرة فــي التحالــف مــع 
�أمريكيــة  امريكيــة وسسياســاتها  امريكــي وقواعدهــا  امريــكا. ســالحها 

ــن ننســى ســرعان مــا انطلقــت  ــة... ل ــي بمباركــة امريكي ــا ت�أت وحتــى ثوراته
ــادي  ــى اصــوات تن ــد�أت تتعال ــورة الســورية«، ب ــا يســمونها »الث شــرارة م
ابلتحالــف مــع اســرائيل فــي ســبيل اســقاط بشــار االســد، مــع ت�أكيــد هــؤالء 
المعارضيــن وعلــى ر�أســهم المجلــس الوطنــي االنتقالــي ابنهــم فــي حــال 
اسســتلموا الحكــم لــن يهاجمــوا اســرائيل ،وسســيعتمدون مبــد�أ التفــاوض امــا 

ــا. ــم بهم ــيقطعون عالقاته ــه سس ــزب الل ــران وح ــبة الي ابلنسس
ــيس محــور  �أمــا المشــروع االيرانــي الــذي تمتلكــه بــكل فخــر هــو ت�أس
ــة  ــي المنطق ــة ف ــة االمريكي ــة الهيمن ــس مواجه ــه الرئي ــذي هدف ــة ال المقاوم
والتصــدي للجرائــم التــي يمارســها الكيــان االســرائيلي ضــد الشــعب 
الفلســطيني. هــذا المشــروع يضــم المكونيــن الشســيعي والسســني بنفــس 
الوقــت وال يلعــب علــى �أواتر الطائفيــة والقوميــة. ال يفــرق �أن تكــون عربيــًا 
او فارسســيا او تركيــًا. نختلــف مــع الأتــراك بقضــااي عــدة ولــن ننســى ان 
مشــتركاتنا كثيــرة وال نلقــي اللــوم علــى التركــي ابعتبــاره مصــدر المشــاكل 
ــرى دون  ــااي �أخ ــس بقض ــااي ونتناف ــاون بقض ــاص فنتع ــروع خ ــه مش الن ل
تكفيــر او تخويــن الآخــر او الغائــه. �أوليســت العالقــات التركيــة- االيرانيــة 
نموذجــا انجحــا لالنظمــة العربيــة التــي يقودهــا حــكام ال يميــزون بيــن 
ــا  ــد�أ »ام ــون بمب ــع ويؤمن ــم الواق ــي عال ــة ف ــات الشــخصية والسسياس العالق

ــدودًا«. ــدوًا ل ــًا وع ــرك خائن ــة او اعتب ــي كل قضي ــي ف ــف مع تق
ربمــا االعــالم العربــ�ي يحتــاج الــى التطبيــع. ال اقصــد التطبيــع مــع اســرائيل 
ــي  ــري بشــكل طبيع ــا يج ــى م ــر ال ــه �أي ينظ ــي داخل ــه وف ــع نفس ــل م وب
بــدون مبالغــة. التطبيــع الــذي اقصــده يعنــي بعــض الــدول التــي تتوهــم ب�أنهــا 
قــادرة علــى لعــب دور �أكبــر من حجمهــا تراجع سسياســاتها وربمــا كان �أنفــع لها ان 
تركــز علــى تجارتهــا واقتصادهــا بــدال عــن المتاجــرة ابلديــن ودمــاء الشــعوب. 
التطبيــع الــذي تحتاجــه المنطقــة هــو اعتبــار المشــاريع التركيــة وااليرانيــة �أمــرا 
طبيعيــا وبــل يــرى التواجــد االمريكــي في المنطقــة مثيــراً لالسســتغراب ويحث 
العــرب علــى تقديــم مشــروع مسســتقل يتفــق وينســجم مــع المشــاريع االقليمية 

آخــر. ــاط � ــة( بنقــاط ويختلــف بنق )وليــس الغربي
العربــ�ي  االعــالم  بيــن  االنتقــاد  تبــادل  اتمنــى ان  المطــاف  نهايــة  فــي 
ــم  ــم رغ ــوار والتواصــل والتفاه ــح ابب الح ــة لفت ــي يشــكل مقدم والفارس
ــداًل عــن تكــرار الشــعارات الطائفيــة التــي  ــية القائمــة ب الخالفــات السسياسس
ــي  ــة الت ــيعي و�أخــرى القومي ــل الشــارع الشس ــني مقاب ــل الشــارع السس تجع
ــر  ــر بخي ــن تبش ــم ول ــعارات ل ــذه الش ــان ه ــرس ف ــد الف ــرب ض ــر الع تثي
للمنطقــة. علينــا �أال ننســى �أننــا ابنــاء منطقــة واحــدة ونحــن اصحــاب القــرار 

فيهــا ... نحــن العــرب والفــرس والأتــراك دون الأمريــكان �أو غيرهــم.
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العلوم و تكنولوجيا

نبــاء �أن �أميــن لجنــة تطويــر تقنيــة النانــو فــي مكتــب رئاســة الجمهوريــة االيرانيــة الدكتــور  و�أفــادت وكالــة مهــر للأ
»ســعيد ســركار« صــرح �أمــام الصحفييــن علــى هامــش الــدورة الحاديــة عشــر مــن معــرض تقنيــة النانــو الــذي يقــام 
هــذه االايم بطهــران، صــرح بــ�أن المعــرض شــهد حضــور  لجــان تتكــون مــن40 ضيفــا قدمــوا مــن روسســيا وبولفيــا 
وماليــزاي وســلطنة عمــان وكــوراي الجنوبيــة والعــراق، لــزايرة المعــرض والمنتجــات النانويــة فيــه، معتبــرا �أن هــذا 

الحضــور جــاء بصــدد توسســيع نطــاق التعــاون مــع ايــران والشــركات المعرفيــة االيرانيــة.

تشييد مختبر النانو في بوليفيا
و�أشــار �أميــن لجنــة تطويــر تقنيــة النانــو الــى صفقــة �أبرمــت بيــن ايــران وبوليفيــا تنــص علــى اقامــة ايــران لــدورات 
ضافــة الــى  طــار توسســيع المــوارد البشــرية، اإ دراسســية علــى مسســتوى الماجيســتر فــي مجــال النانــو فــي بولفيــا ضمــن اإ

شــراف لجنــة بولفيــة. تشــييد مختبــر اننــوي ابإ

سستقرار 40 شركة معرفية ايرانية في »اننو سيتي« بعمان اإطالق وحدة انتاج واإ
وفــي سســياق التعــاون النانــوي بيــن ايــران وســلطة عمــان قــال االخيــر، �أنــه مــن المقــرر �أن يتــم تشــييد مدينــة خاصــة 
ــي صــدد  ــن ف ــة، ونح ــدان العربي ــى البل ــر ال ــاج والتصدي نت ــان، كمنصــة لالإ ــلطنة عم ــي س ــا ف ــو والتكنولوجي ابلنان
ــتقرار 20  ــى اسس نتاجيــة ايرانيــة تتشــكل مــن 40 شــركة معرفيــة فــي هــذه المدينــة، مشــيرا ال ــتقرار وحــدة اإ سس اإ

شــركة دخلــت نطــاق التســويق حاليــا، حتــى عــام 2019 فــي ســلطنة عمــان.

صفقات متبادلة بين ايران وكوراي الجنوبية في مجال النانو
واضــاف ســركار: قــرران �أن تسســتقر 10 شــركات كوريــة فــي هــذا المعــرض، بهــدف رصــد وتبــادل التقنيــات بيــن 
ايــران وكــوراي الجنوبيــة، كمــا ان هــذا العــام هــو العــام الثالــث الــذي يشــارك الكوريــون بمعــرض النانــو فــي طهــران 

ومــن المقــرر �أن تعقــد مذكــرة تفاهــم بيــن البلديــن، حيــث سســتؤدي الــى عقــد مجموعــة مــن الصفقــات.

تعليم تقنية النانو للعراقيين
لــى تصديــر المنتجــات النانويــة فــي مجــال تعليــم �أساسســيات علــم النانــو للهــوات والمحققيــن مــن العراقييــن،  و�أشــار اإ

اضافــة الــى تقديــم خدمــات تعليميــة للطــالب والتالمــذة العراقييــن علــى يــد االســاتذة والمحققيــن االيرانييــن.

اسستعمال المنتجات النانوية االيرانية في ماليزاي
ــه حســب المحــاداثت التــي �أجريــت مــع  ــر، �أن ــال االخي ــة ق ــو االيراني ــى منتجــات النان ــن عل ــال الماليزيي وحــول اقب
نهــا بصــدد عقــد صفقــات مــع االيرانييــن، بغيــة اسســتيراد واسســتخدام المنتجــات النانويــة االيرانيــة  اللجنــة الماليزيــة، فاإ

التــي تسســتخدم فــي مجــال الجــو والبيئــة.

مشروع مشترك بين ايران وروسسيا لصياغة المعايير النانوية
ــر  ــة المعايي ــم صياغ ــرر �أن يت ــن المق ــال ســركار، م ــا ق ــو تكنولوجي ــي الروســي بمجــال النان ــاون االيران وحــول التع

ــيا. ــران وروسس ــن اي ــي بي ــتوى الدول ــى المسس ــن مشــروع مشــترك وعل ــة ضم النانوي
وفــي الختــام قــال �أميــن لجنــة تطويــر تقنيــة النانــو: فــي العــام الماضــي تــم تصديــر مــا يعــادل 65 مليــون دوالر مــن 
ــتوى  ــع مسس ــة وفــي هــذا العــام نحــن بصــدد رف ــة االيراني ــد الشــركات المعرفي ــى ي ــة المصنوعــة عل منتجــات النانوي

ــون دوالر. ــى 110 ملي ــر ال التصدي

إنتاج أدوية ايرانية على يد شركتني معرفيتني يف أفريقيا
ــى ر�أس  ــل 10 اايم عل ــتاري« قب ــا »ســوران سس ــوم والتكنولوجي ــي شــؤون العل ــي ف ــس االيران توجــه مســاعد الرئي
وفــد يتشــكل مــن 70 شــخصا مــن مــدراء 45 شــركة معرفيــة وانشــطة بمجــال التكنولوجيــا وممثليــن مــن 
وزارات الخارجيــة والعلــوم والصحــة وغيرهــم مــن المســؤولين والمعنييــن، الــى �أوغنــدا وكينيــا الواقعتيــن شــرقي 

ــا. �أفريقي
طــار توسســيع نطــاق تصديــر منتجــات الشــركات المعرفيــة االيرانيــة. وفــي هــذا السســياق  وكانــت هــذه الــزايرة فــي اإ
نبــاء مقابلــة خاصــة مــع المديــر التنفيــذي للشــركة المعرفيــة الناتجــة للأدويــة العشــبية  �أجــرت وكالــة مهــر للأ
الدكتــور »حبيــب اللــه ذبيحــي«، حيــث تحــدث عــن مذكــرة التفاهــم �أبرمــت خــالل هــذه الــزايرة قائــال: قــد عقــدان 
مذكرتيــن تفاهــم فــي مجــال �أنتــاج االدويــة العشــبية مــع كل مــن �أوغنــدا بقيمــة خمســة مالييــن دوالر وكينــا بقيمــة 

مليونــي دوالر.
و�أضــاف �أنــه مــن المقــرر �أن يتــم تشــغيل خمســة خطــوط انتاجيــة لخمســة �أنــواع مــن االدويــة فــي هذيــن البلديــن، 
نتــاج  حيــث ســيتم تشــغيل ثالثــة خطــوط منتجــة لمراهــم ومضغوطــات وشــراابت عشــبية الــى جانــب خطيــن الإ

�أدويــة بيطريــة.
ــنوات مــن  ــُتوفر لمــدة 10 سس ــة سس ــاج هــذه االدوي نت ــة الإ ــة تشــيرالى �أن المــوارد االولي ــر �أن الصفق و�أوضــح االخي
ايــران وتنقــل الــى البلديــن �أوغــدا وكينــا، بينمــا عمليــة انتــاج العقــارات وتعليبهــا ســتتم علــى يــد شــركتين معرفيتيــن 
ــى  ــاج ال نت ــة االإ ــل تقان ــرر �أن تنق ــن المق ــه م ــاف �أن ــا اض ــن، كم ــن المذكوري ــي البلدي ــترك ف ــن بشــكل مش ايرانيتي

ــة. نتاجي ــن مــن تشــغيل الخطــوط االإ ــن بعــد مضــي عامي البلدي
و�أشـار ذبيحـي الـى �أن هـذه الصفقـة مـن شـ�أنها �أن توفـر فـرص عمل وفيـرة على مسسـتوى الزراعـة في داخـل ايران 

ضافة الـى فتح مجـال كبير ب�أسـواق كينيـا و�أوغندا. عبـر توفيـر المـوارد االوليـة لخطـوط االنتـاج لمـدة 10 �أعـوام، اإ
ــتوضي بتوفيــر فــرص عمــل لـــ150 حتــى 200 مــزارع، بقيمــة 20 حتــى 30 مليــون  و�أكــد �أن هــذه الصفقــة سس

دوالر سســنواي.
وفــي الحديــث عــن نوعيــة العقــارات التــي سســتنتج قــال ذبيحــي �أن مســكنات الآالم و�أدويــة الجهــاز الهضمــي و�أدويــة 
تعزيــز القــوة الجنسســية و�أدويــة مكافحــة عالمــات تقــدم الســن و�أدويــة تعزيــز الجهــاز المناعــي وغيرهــا سســتنتج فــي 
�أطــار مضغوطــات ضمــن الخطــوط االنتاجيــة المذكــورة، كمــا ســيتم انتــاج مراهــم لعــالج قرحــة الفــراش وجــروح 
ــال  ــدى الأطف ــول ل ــروق الب ــير وح ــمس والبواس ــروق الش ــل وح آالم المفاص ــات و� ــكري والحروق ــى الس مرض

ومضــادات حــب الشســباب ومضــادات البقــع والشــوائب وغيرهــا.
و�أضــاف المديــر التنفيــذي للشــركة المعرفيــة المنتجــة للأدويــة العشــبية �أنــه مــن المقــرر �أن نسســتهل االنتــاج 
التجريبــ�ي خــالل االشــهر الثالثــة القادمــة، كمــا ســيتم ارســال المكائــن واالجهــزة الخاصــة بخطــوط االنتــاج خــالل 
الشــهر المقبــل الــى كينيــا و�أوغنــدا، مشــيرا �أنــه قبــل حلــول العــام الميــالدي الجديــد ســتبد�أ عمليــة انتــاج االدويــة 

ــا. ــدا و كيني ــي �أوغن ــة ف االيراني
ــي  ــن ف ــن الشــركتين المعرفيتي ــن م ــن االيرانيي ــن المتخصصي ــة م ــيتواجد اربع ــال ذبيحــي س ــه ق ــا لقول ــذا وختام ه
معامــل االنتــاج فــي البلديــن المذكوريــن مــن �أجــل االشــراف علــى عمليــة االنتــاج، كمــا �أشــار الــى وجــود تعــاون 
ــى  ــاج ال ــة االنت ــل تقان ــا لنق ــدا وكيني ــي �أوغن ــة ف ــة والصناع ــة والزراع ــي ووزارات الصح ــب االيران ــن الجان ــر بي كبي

افريقيــا.

خالل معرض النانو تكنولوجيا بطهران؛

تصدير تقنية النانو من ايران اىل 6 بلدان وعائدات تصل اىل 120 مليون دوالر
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نبــاء، بــ�أن الأقمــار الصناعيــة لالستشــعار عــن بعــٍد مــن خــالل التصويــر الفضائــي الواضــح  و�أفــادت وكالــة مهــر للأ
مكانيــة مراقبــة الغــاابت بهــدف منــع التعــدايت ورصــد الحرائــق، كمــا �أن اسســتخدام الصــور  والدقيــق توفــر اإ
الفضائيــة فــي مراقبــة المحاصيــل الزراعيــة طــوال مراحــل البــذر واالسســتحصال والحصــاد ابت اليــوم �أمــرًا شــائعا؛ 
حيــث �أن االإحصائــات والبرمجــة الدقيقــة فــي مجــال الزراعــة للبــالد وخاصــة فــي مجــال المحاصيــل االســتراتيجية 
كالقمــح والشــعير والــرز ابت ملحــًا جــدا.. ومــن شــ�أن الأقمــار االصطناعيــة �أن تســاعد كثيــرا فــي تحديــد المســاحة 

الدقيقــة للأراضــي المزروعــة.
ن الأقمــار االستشــعار عــن بعــد يتــم اسســتخدامها للأهــداف الســلمية كمراقبــة المحاصيــل الزراعيــة؛  هــذا واإ
دارة الأزمــات والكــوارث كالسســيول واالإعصــار  ومراقبــة الغبــارات ومكافحــة الجفــاف والتصحــر؛ وكذلــك اإ

والــزالزل والتســوانمي؛ وغيرهــا مــن االسســتخدامات الســلمية كالتطبيــب عــن بعــد.
يرانية هــي  ــة االإســالميةاالإ ــى �أن الجمهوري ل ــي« لفــت اإ ــد فاضل ــة »حمي يراني ــة الفضــاء االإ ــب رئيــس منظم وكان انئ
لــى الفضــاء؛  طالقهــا اإ الدولــة الوحيــدة فــي المنطقــة التــي تملــك القــدرة علــى تصميــم وصناعــة الأقمــار االصطناعيــة واإ
لــى اختيــار نقطــة مناسســبة الإنشــاء قاعــدة دائمــة الإطــالق �أقمــار  نــه مــن خــالل االسســتعراض التقنــي المفصــل اإ وقــال اإ
االتصــاالت؛ تــم التخطيــط البدائــي الإنشــاء بعــض القواعــد فــي منطقــة تشــابهار فــي محافظــة سيسســتان وبلوجسســتان 

يــران. جنــوب شــرق اإ
ــران وصــرح  ي ــي اإ ــي ف ــدم العلم ــؤول دون التق ــدف الح ــي تســوق به ــة والت ــم الغربي ــم والته ــي المزاع ــد فاضل وفن
ابلقــول: مــن هنــا �أعلــن �أن �أهدافنــا ســلمية بحتــة؛ ونحــن نخطــط لأن نوفــر االإمكانيــات لســائر البلــدان كــي تتمكــن 

ــر هــذه القاعــدة. ــة عب طــالق �أقمارهــا االصطناعي رســال شــحناتها واإ مــن اإ
*تظهــر لنــا الصــور التاليــة التــي التقطهــا القمــر الصناعــي »تــرا« /«ماديــس« ابلدبــوس الأصفــر نشــوَب الحريــق فــي 

منطقــة بمحافظــة خوزسســتان جنــوب غــرب البــالد

*في هذه الصورة تظهر لنا العواصف الترابية بوضوح اتّم خالل وقوعها شهر نوفمبر الماضي

ــبة تحــرك موقــع القشــرة االرضيــة علــى  *تقييــم نسس
طــول الشــرق والغــرب فــي زلــزال كرمانشــاه

*فــي الصورتيــن الآتيتــن ، اللتيــن تــّم التقاطهمــا 
 ،  TERRA الصناعــي  القمــر  بيــاانت  حســب 
مكانيــة  لــى الأحمــر حــول اإ يظهــر النطــاق الأخضــر اإ

تســاقط الثلــوج

أقمار صناعية إيرانية لالستشعار عن بُعد تكشف 28 حالة ظاهرة غبار خالل هذا العام
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نبــاء مــع �أميــن لجنــة تطويــر التقنيــات بمجــال الطاقــة فــي معاونيــة العلــوم  فــي حديــث �أجرتــه مراســلة وكالــة مهــر للأ
والتكنولوجيــا بمكتــب رئاســة الجمهوريــة »كامبيــز مهــدي زاده فرســاد« حــول قــدرات الباحثيــن االيرانييــن 
ــة  ــاج الطاق ــد انت ــى صعي ــة عل ــق التنمي ــية وتحقي ــاج الخــالاي الشمسس ــي مجــال انت ــة للخــوض ف والشــركات المعرفي
ــق  ــن تحقي ــالد م ــت الب ــة مكن ــات الحديث ــور التقني ــية، صــرح �أن ظه ــة الشمسس ــتغالل الطاق ــر اسس ــة عب الكهرابئي

ــية. ــة الشمسس ــة مــن الطاق ــة الكهرابئي ــاج الطاق ــا انت ــي عــدة مجــاالت منه ــار ف ــة واالإعم التنمي
شــارة الــى الخطــوات الناشســئة التــي اتخــذت مــن �أجــل توفيــر الطاقــة مــن هــذا المصــدر المتجــدد، قــال: �أن  وفــي اإ
ذ يمكــن اسســتغالل الطاقــة الشمسســية فــي هــذه المســاحات عبــر  الصحــاري تشــكل قرابــة ثلــث مســاحة البــالد، اإ
ــية ومعداتهــا، مــا يتيــح لنــا اســتثمار القــدرات الموجــودة فــي هــذه الصحــاري  ــواح �أو الخــالاي الشمسس تثبيــت الأل

مــن �أجــل توفيــر الكهــرابء.

منطقة »كندم براين« توفر الطاقة التي يحتاجها االرض لمدة عام
كمــا ولفــت مهــدي زاده فرســا الــى الطاقــات الهائلــة الموجــودة  بمنطقــة »كنــدم بــراين« ومــا تســمى �أيضــا »ريــك 
ســوخته« التــي تقــع فــي صحــراء »لــوت« بمحافظــة »كرمــان« فــي مركــز ايــران، حيــث �أن حــرارة الشــمس تصــل 
نمائــي  فــي بعــض االايم مــن السســنة الــى 70 و71 درجــه ســانتيغراد، قائــال: وفقــا لتقريــر برانمــج الأمــم المتحــدة االإ
)UNDP( يمكــن توفيــر الطاقــة لســكان العالــم فــي القــارات الخمــس ولمــدة عــام كامــل مــن خــالل تثبيــت خــالاي 
شمسســية علــى كافــة مســاحة منطقــة »كنــدم بــراين«، مشــيرا �أن هــذا التقريــر اعــّد حينمــا لــم تتجــاوز كفــاءة الطاقــة 
لــدى الخــالاي الشمسســية رقــم الـــ15 فــي المئــة، بينمــا هــذا الرقــم يتــراوح اليــوم بيــن 30 و40 فــي المئــة للخــالاي 

الشمسســية الحديثــة.

تصدير الكهرابء عبر اسستخدام الطاقة المتجددة
وكالــة  جرتهــا  �أ التــي  للدراســات  وفقــا  الطاقــة:  بمجــال  التكنولوجيــا  تطويــر  لجنــة  ميــن  �أ ضــاف  و�أ

اعتبــارا  ساســا  �أ الوقــود االحفــوري  الــى  ايــران وليبيــا ال تحتاجــان  ن  �أ الدوليــة »انســا«،  الفضــاء 
ابمتالكهمــا مصــدر هائــل مــن الطاقــة الشمسســية نظــرا لوجــود مســاحات صحراويــة واســعة ذات 
ن تلبــ�ي حاجــة البــالد الــى  ن الطاقــة الشمسســية هــذه مــن شــانها �أ درجــة حــرارة عاليــة، مؤكــدا �أ
الكهــرابء كافــة، كمــا يمكــن تصديــر الكهــرابء الــى ابقــي البلــدان، عبــر تثبيــت الخــالاي الشمسســية 

فــي صحــراء »لــوت«.
و�أكــد مهــدي زاده فرســا �أن االرضيــة السســتغالل الطاقــة الشمسســية يجــب �أن تبنــى علــى يــد الحكومــة، كمــا يجــب 

خلــق الثقافــة والــرواج لهــذا الأمــر، للتوصــل الــى المسســتوى المطلــوب.

ع�ب الخاليا الشمسية؛

صحاري ايران قادرة على تلبية حاجة البالد يف جمال الكهرابء وتصديرها اىل ابقي البلدان

وفقا إحصائيات عالمية؛

ايران تنتج ربع إمجايل العلوم 
الصادرة عن البلدان االسالمية

نبــاء �أن رئيــس  و�أفــادت وكالــة مهــر للأ
مركــز بحــواثت االتصــاالت وتقنيــة 
خوانســاري«  »محمــد  المعلومــات 
ــدوة االتصــاالت  فتتاحيــة ن صــرح فــي اإ
التاســعة  دورتهــا  فــي  الدوليــة 
التــي  االحصائيــات  الــى  وابالشــارة 
 )WOS( ــوم ــبكة العل ــع شس ــا موق اعلنه
 Web of صــرح: وفقــا الإحصائيــات

Science التــي يعتبــر المرجــع الدولــي لتحديــد مؤشــر االنتــاج العلمــي لــدى مختلــف البلــدان والقائمــة 
التــي �أصدرتهــا مؤخــرا، فــاإن ايــران تحتــل المرتبــة السادســة عشــر فــي قائمــة الــدول المنتجــة للعلــم.
ن حجــم  يــران وفــي هــذا المركــز تتفــوق حاليــا علــى الكثيــر مــن البلــدان االوروبيــة، كمــا اإ و�أضــاف �أن اإ
ــوم  ــع العل ــا انتجــت رب ــى �أنه ــدان االســالمية يشــير ال ــن البل ــة بي ــي المئ ــبة 9،5 ف ــا العلمــي بنسس انتاجه

الصــادرة البلــدان االســالمية.
ــبل التواصــل والــدور الــذي �أداه فــي الثــورة الرقميــة، �أكــد رئيــس  ــيع سس ــى �أهميــة توسس وابالشــارة ال
ــكاء علــى القــدرات الذاتيــة فــي مجــال االنتــاج العلمــي  ت مركــز بحــواثت االتصــاالت علــى ضــرورة االإ

والتقنــي مــن �أجــل تحقيــق االقتصــاد المقــاوم.
ــتراك  ــال اش ــي مج ــي ف ــل الدول ــى التعام ــدف ال ــة ته ــاالت الدولي ــدوة االتص ــاري �أن ن ــال خوانس وق
نجــازات واالكتشــافات العلميــة والبحثيــة ، مؤكــدا �أن سلســلة البحــوث ال تكتمــل اال مــن  وتبــادل االإ

ــدان االخــري. ــن مــن البل ــع الباحثي خــالل التعامــل م
ــبكات العلميــة عقــب فــرض  نشــاء الشس ــذي يواجــه مســار اإ ــع خوانســاري: ابلرغــم مــن البطــئ ال واتب
العقــوابت ضــد ايــران، مــن الناحيــة العلميــة ابتــت الفــرص متاحــة للعمــل بحريــة اكثــر و يجــب 

ــداف. ــق االه ــل تحقي ــن �أج ــرص م ــذه الف ــتغالل ه سس

إيران حتتل املركز الـ28 يف جمال 
منتجات التكنولوجيا الفائقة

آخــر تقريــر نشــرته منظمــة  نبــاء �أن � و�أفــادت وكالــة مهــر للأ
ــوزارة  ــة ل ــلكية التابع ــن والمواصــالت الالس ــة القواني صياغ
ــة  االتصــاالت، حــول النظــام االإيكولوجــي االقتصــادي لتقني
يــران، يشــير الــى �أن  المعلومــات واالتصــاالت )ICT( ابإ
حــدى �أكثــر االســواق االسســيوية اسســتقطااب  ايــران هــي اإ
ــار  ــل الشــاب والأعم ــرا �أن الجي ــي مجــال الـــ ICT، معتب ف
المتوســطة فيهــا تصــل الــى 27 مليــون شــخص كمــا �أن 
نسســبة كبيــرة مــن االيرانييــن يقطنــون المــدن والتكاثــف 

ــدا. ــال ج ــرة ع ــدن الكبي ــي الم الســكاني ف
بداعية وتحتل المركـز الـ 28  يـران تحتـل المركز الــ 57 في قائمـة البلدان المصـدرة للسـلع االإ لـى �أن اإ وتشـير الدراسـات اإ
عالميـا فـي مجـال منتجـات التكنولوجيـا الفائقـة )HIGH TECH(. يذكـر �أن االقتصـاد الخـالق هـو طاقـة بشـرية تعمـل 
بمجـال تقنيـة المعلومـات ك�أدات لتطويـر صناعـة الــ ICT ، ويعـد العنصـر التكميلـي لهـذه الصناعة فـي هرم اقتصـاد البالد.
ــا و167  ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة و38 حديق ــران 4400 شــركة معرفي ــي اي ــر يوجــد ف ــي هــذا التقري ــا جــاء ف ــا لم ووفق
ــرة،  ــة المعتب ــاالت العلمي ــي نشــر المق ــة الـــ44 ف ــران المرتب ــل اي ــر تحت ــي التقري ــاء ف ــا ج ــات. وكم ــة التقني ــزا لتنمي مرك
وابلنسســبة لمؤشــر جــودة التعليــم والدراســة فنسســبة المتعلميــن فــي ايــران تصــل الــى 98 فــي المئــة، كمــا �أن ايــران تحتــل 

ــية والرايضيــات. ــة الـــ 38 بمجــال جــودة العلــوم االساسس المرتب
يران الى 4،8 مليون ويوجد 2500 مركز للتعليم العالي انحاء البالد. ويصل عدد الطالب الجامعيين ابإ

ذ  تصــاالت، اإ نبــاء، ســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى المؤشــرات الخاصــة بتطويــر البنــى التحتيــة لالإ ووفقــا لوكالــة مهــر للأ
ــى 2844  ــى �أن عــرض النطــاق الخــاص ابلمواصــالت الدوليــة ارتفــع مــن 364 جيجابيــت فــي عــام 2013 ال يشــير ال
جيجابيــت فــي عــام 2018، كمــا �أن عــرض النطــاق الخــاص بشســبكة IP  داخــل البــالد ارتفــع مــن 850 جيجابيــت فــي 

عــام 2013 الــى 7787 جيجابيــت فــي عــام 2018.
ــت الجــوال  نترني ــق ابإ ــه يتعل ــة من ــي المئ ذ �أن 71 ف ــة، اإ ــي المئ ــن 85 ف ــض النطــاق �أعل ــت العري نترن ــراق االإ ومعــدل اخت
 90 ،  SIM صــدار 175 مليــون و721 الــف بطاقــة نترنــت الثابــت، ومــن جهــة �أخــرى تــم اإ و17 فــي المئــة خــاص ابإ

ــة. مليــون عــدد منهــا فعال
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تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر

نبــاء  حصلــت روايــة »فرنكيــس« للكاتبــة  االيرانيــة مهنــاز فتاحــي علــى اهتمــام شــعب�ي ورســمي فــي  وكالــة مهــر للأ
آيــة اللــه العظمــى السســيد علــي الخامنئــي مكرمــًا بشــكل شــخصي  ايــران حيــث اثنــى عليهــا قائــد الثــورة االســالمية �

صاحبــة هــذا الكتــاب.
تتطــرق الروايــة بشــكل �أساســي لذكــرايت النســاء فــي الحــرب المفروضــة ودورهــن الفعــال فــي هــذه الحــرب، 
ــر�أة،  ــذه الم ــة ه ــي المعاصــر بطول ــخ االيران ــظ التاري ــث حف ــس« حي ــر�أة شــجاعة ابســم »فرنكي م ــة اإ ــرى حكاي فت

ــ�ي. ــا الأدب ــا بقلمه ــاز فتاحــي« قصته ــة »مهن ــت الكاتب فدون

حكاية »فرنكيس«
تحمــل روايــة »فرنكيــس« ذكــرايت السســيدة »فرنكيــس حيدربــور« مواليــد عــام 1962 مــن قريــة »اوازيــن« فــي 
محافظــة »كرمانشــاه« غــرب ايــران، حيــث تعرضــت قريــة هــذه السســيدة لهجــوم عســكري مــن قبــل نظــام صــدام 

�أايم الحــرب المفروضــة علــى ايــران عــام 1980، ممــا دفــع �أهالــي القريــة للهــروب. 

فــي تلــك الأثنــاء كانــت »فرنكيــس« تبلــغ مــن العمــر 18 عامــا فلجــ�أت مــع عائلتهــا وافــراد القريــة الــى الضواحــي 
وذات مــرة عنــد المســاء ومــن اجــل جلــب الطعــام مــن القريــة ســارت برفقــة ابيهــا واخيهــا ابتجــاه القريــة حيــث 
تعرضــوا فــي الطريــق لهجــوم مــن جندييــن مــن القــوات العراقيــة فقتــل ابوهــا واخوهــا اال وهــي قاومــت الجندييــن 
العراقييــن وقتلــت �أحــد منهمــا بفــ�أس ابيهــا و�أســرت الآخــر بكامــل اســلحته وقامــت بتســليمه الــی القــوات االيرانيــة.

فتاحي تروي لوكالة مهر حكايتها مع القلم
ــي الصــف الخامــس  ــت ف ــرة، كن ــة صغي ــي عــن الحــرب و�أان طفل ــب مذكرات ــد�أت �أكت ــة »فتاحــي«: ب ــول الكاتب تق
ــي الحــرب  ــد جعلتن ــة لق ــي الحقيق ــي عــن الحــرب، ف ــان« �أول حكايت ــة »كيه ــي صحيف ــا نشــرت ل ــي عندم االبتدائ

ــة. كاتب
ــة فــي محافظــة »كرمانشــاه« غــرب  ــدي يعمــل فــي الجيــش فــي �أحــد المقــرات الحدودي تضيــف فتاحــي: كان وال
لــى القلــم،  البــالد، وكنــت صغيــرة �أان و�أخوتــي حرمتنــا الحــرب مــن والــدي لمــدة خمــس سســنوات، لجــ�أت فيهــا اإ
ــتها الحقــًا لــلأدب الفرنســي �أضــاف لهــا الكثيــر. ن مواظبتهــا علــى القــراءة فــي النــوادي المحليــة ودراسس مضيفــًة اإ

كيف بد�أت فكرة الرواية
وحــول عالقتهــا ببطلــة الحكايــة تقــول »فتاحــي« كنــت �أعــرف السســيدة »فرنكيــس« ســابقًا، وابلطبــع الجميــع كان 
ــّي �أن �أحفــظ  ــيدة ايرانيــة مــن كرمانشــاه وافتخــر بمــا فعلــت، وعل ــ�أان مثلهــا سس ــا ف يعرفهــا، رغبــت �أن �أروي قصته

ــيانه. هــذه الحكايــة للأجيــال فهــ�ي درس عقائــدي ال يمكــن نسس
تــردف الكاتبــة »فتاحــي«: فــي البدايــة لــم يكــن عنــد السســيدة »فرنكيــس« رغبــة ابلتحــدث حــول هــذه الذكــرى 
ــروي  ــى �أن ت ــاف عل ــة المط ــي نهاي ــت ف ــا وافق نه ال اإ ــة، اإ ــك الليل ــي تل ــا ف ــا و�أبيه ــرت والده ــث خس ــة حي المؤلم

الحكايــة.
تكريم قائد الثورة االسالمية للرواية »فرنكيس«

ــة معــراًب عــن  ــ�ي فــي ايــران، وابلطبــع توقــف عنــد هــذه الرواي ــع االنتــاج الأدب ــد الثــورة االســالمية يتاب ــه قائ كعادت
ــا  لين ــت اإ ــد تحّدث ــة. لق ــيدة شــجاعة ومضحّي ــاة سس ــاب يشــرح حي ن:  هــذا الكت ــه اإ ــظ جــاء في ــي تقري ــا ف ــه به عجاب اإ
السســّيدة فرنكيــس الشــجاعة بنفــس معنوايتهــا الّصلبــة والقويّــة، وبلســان قــروّي صــادق وودود، وبعواطــف 
ومشــاعر سســّيدة مرهفــة ورقيقــة وكشــفت لنــا عــن منطقــة مجهولــة وهاّمــة مــن جغرافيــا الحــرب المفروضــة بكامل 
ـّـة �أايم الحــرب المفروضــة ومصائبهــم العديــدة  ــدًا بمــا يحــدث فــي القــرى الحدودي ــٍم �أب ــم نكــن علــى عل تفاصيلهــا. ل
ــٌم �أيضــًا بتضحيــات  ــم يكــن لدينــا عل وتشــّردهم وجوعهــم وخســائرهم الماديـّـة والدمــار وفقدانهــم لأحبّائهــم؛ كمــا ل
لــى مواجهــة العــدّو المهاجــم. وحادثــة �أســر وقتــل  شســبابهم الذيــن كانــوا فــي عــداد المبادريــن والمســارعين الأوائــل اإ
ــي  ــٌل ســوى ف ــا مثي ــم يكــن له ــتثنائّية ل ــة اسس ــّيدة الشــجاعة �أيضــًا تُشــكّل لوحدهــا رواي ــد هــذه السس ــى ي العــدّو عل
سوسســنكرد، فــي تلــك الأوان. يجــب تعظيــم السســّيدة فرنكيــس والتقــّدم بوافــر الّشــكر لمؤلّفــة الكتــاب -السســّيدة 

ــرات. ــة المذكّ جــراء الحــوارات وكتاب ــة وفــّن فــي اإ فتّاحــي- لمــا تملكــه مــن �أســلوب بليــغ وســلس فــي الكتاب
آيــة اللــه العظمــى السســيد علــي الخامنئــي، كاتبــة كتــاب »فرنكيــس« بعــد كتابــة  كمــا اسســتقبل قائــد الثــورة االســالمية �

التعليــق علــى الكتــاب وعرضــه فــي مراســم الــدورة الســابعة لمراســم تكريــم �أدب الجهــاد والمقاومــة تحــت عنــوان 
دور السســيدات فــي فتــرة الدفــاع المقــدس. 

ما هي رواية »فرنكيس« اليت اثىن عليها قائد الثورة االسالمية
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تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر

ــام الحســين )ع( ك�أســوة  ــة االم ــع االحــرار بقضي ــتلهم جمي يسس
للنضــال واالسســتقامة. لــم تكــن الثــورة الحسســينية لعصــر محــدد 
نهــا لــم تكــن لجغرافيــا محــددة،  �أو لفتــرة زمنيــة محــددة، كمــا اإ
ــخ واالعصــار  ــدى التاري ــى م ــي وســيبقى عل ــا بق ــل اإن صداه ب
حيــث اكتســحت هــذه النهضــة الحــدود الجغرافيــة لتصــل الــى 

مســامع النــاس فــي �أقصــى نقــاط العالــم.
مــام الحســين حقيقــة ان الحســين   وتعكــس مســيرة اربعينيــة اإ
ليــس لزمــن محــدد ولمــكان محــدد، عندمــا نــرى العشــاق 
الشــعوب  ومختلــف  االلــوان  مختلــف  مــن  والمواليــن 
ومختلــف المذاهــب واالنتمــاءات الفكريــة، يتوافــدون ليضمــوا 
صوتهــم الــى صــوت ابــ�ى االحــرار ويمشــون علــى االقــدام 
عشــرات الكيلومتــرات حتــى يصلــوا الــى مضجعــه الشــريف.

نبــاء مقابلــة مــع فضيلــة  فــي هــذا السســياق �أجــرت وكالــة مهــر للأ
الشســيخ »محمــد الزعبــ�ي« عضــو المجلــس المركــزي فــي 
تجمــع العلمــاء المســلمين فــي لبنــان وخطيــب مســجد الخلفــاء 
الراشــدين فــي طرابلــس لنبحــث اكثــر مختلــف ابعــاد قضيــة 
االمــام الحســين )ع( ومكانتــه عنــد اهــل السســنة و�أسســباب 
ت�أجيــج الفتنــة الطائفيــة بيــن �أبنــاء االمــة االســالمية. ي�أتــي نــص 

ــي: ــة الكالتال المقابل

س: اين مكانة االمام الحسين في احاديث اهل السسنه؟
ــا ورد  ــة وكم ــنة والجماع ــث اهــل السس ــي �أحادي ــام الحســين )ع( ف ج: االم
ــ�ي عليــه االف الصــالة والســالم قــال: »�أن  فــي صحيــح البخــاري، �أن النب
ــه  ــران علي ــه اخب ــا �أن ــة«، كم ــن الجن ــاي م ــا ريحانت ــين هم ــن والحس الحس
ــزل الأرض  ــم ين ــٌك ل ن هــذا َملَ ــة صحيحــة: »اإ ــي رواي الصــالة والســالم ف
قــط قبــل هــذه الليلــة اسســت�أذن ربــه فــي �أن يســلم علــي ويبشــرني �أن فاطمــة 
ــباب اهــل  ــيدا شس ــن و�أن الحســن والحســين سس ــيدة نســاء العالمي هــي سس
الجنــة«. هــذه الروايــة عظيمــة جــدا، حيــث ان هــذا الملَــك لــم يجــد 
ــزل، فــي  ــاء  لأن ين ــة فــي عــدة �أحــداث وقضــااي حصلــت مــع االنبي الدافعي

ــزل ليبشــر موســى بغــرق فرعــون. ــم ين ــه ل ــال ان ســبيل المث
وفــي روايــة صحيحــة �أخــرى عــن شــهادة االمــام الحســين رضــي اللــه 
ــد : »�أن  ــع الزوائ ــي مجم ــات ف ــناده ثق سس ــال اإ ــي وق ــر الهيثم ــا ذك ــه، كم عن
جبرئيــل �أتــى الــى النبــ�ي عليــه االف الصــالة والســالم، ف�أغلــق النبــ�ي 
ــن الحســين  ــد ابلدخــول، لك ــ�أال تســمحي لأح ــاب واوصــى �أم ســلمة ب الب
سســتغفلها ودخــل دون �أن تنتبــه، فقالــت اي رســول اللــه �أنــه الحســين  )ع( اإ
ــه جبرئيــل اتحبــه اي  ــد�أ رســول اللــه يقبلــه ويعانقــه فقــال ل فقــال دعيــه، وب
ن شــ�أت  محمــد؟ �أجــاب النبــ�ي نعــم، قــال جبرئيــل لكــن �أمتــك سســتقتله، واإ
اشــممتك التربــة التــي يقتــل فيهــا، فقبــض جبرئيــل بيــده قبضــة مــن تــراب 
ــ�ي )ص( وشــمها وصــار يبكــي، و�أخــذت �أم ســلمة  ــا النب ــالء، ف�أخذه كرب

ــا«. ــي خماره ــه ف ــراب وحفظت ــك الت ذال
�أذن وفقــا لهــذه الــرواايت الصحيحــة نجــد �أن النبــ�ي )ص( يشــم تربــة 
كربــالء، كمــا �أن �أم ســلمة تحتفــظ ابلتــراب فــي خمارهــا، ذلــك يبيــن لنــا 
�أن التبــرك بتــراب كربــالء هــو وارد فــي كتــب السســنة، المســ�ألة االخــرى 
ــده  ــى فقي ــى عل ــرف �أن االنســان  يبك ــا نع ــى الحســين؛ كم ــكاء عل ــي الب ه
ن يمــت ال قبلــه، لكــن لأهميــة البــكاء علــى الحســين ولأن الرســول  بعــد اإ
ــم المســلمين �أن  ــه لُيعل ــكا علي ــى يستشــهد الحســين )ع(، فب ــم يعــش حت ل

ــه عــز وجــل. ــى الل ــة ال ــى الحســين هــو قرب ــكاء عل الب
كل ذلــك ورد عــن رســول اللــه فــي الكتــب الصحيحــة لُيعلــم للنــاس 
ــى البعــض �أن يحتفظــوا  ــدع ويعيــب عل ــي �أحــد ويبت مــن بعــده، ولكــي ي�أت

الوهابيــون  يفعلــه  كمــا  ابلشــرك،  ويتهمــم  كربــالء  بتربــة  ويتبركــوا 
والســلفيون، لأن هــذا الفعــل هــو فعــل نبــوي.

هــذه الرويتــان هــي مــا يحضرنــي االن مــن بيــن العديــد مــن الــرواايت 
الــواردة فــي كتــب السســنة عــن �أهميــة ومكانــة اهــل البيــت )ع(.

س: مــا هــي رســالة االمــام الحســين عليــه الســالم ودور النهضــة الحسســينية 
فــي حــل القضــااي العربيــة سســيما القضيــة الفلســطينية؟

ج: هــذا الســؤال ذكرنــي بروايــة �أخــرى صححهــا ايضــا االمــام الهيثمــي فــي 
مجمــع الزوائــد عــن الزهــري حيــث قــال: »قــال لــي عبــد الملــك �أّي واحــد 
ــت  ــّي؟ قل ــن عل ــل الحســين ب ــوم قت ــت ي ــة كان ــي �أّي عالم ْن �أعلمتن ــت اإ �أن
ال وجــد تحتهــا دم عبيــط، فقــال لــي عبــد  لــم ترفــع حصــاة ببيــت المقــدس اإ
اّيك فــي هــذا الحديــث لقرينــان )متفقــان( رواه الطبرانــي  نّــي واإ الملــك اإ

ــات«. ــه ثق ورجال
ــن بيــت المقــدس وشــهادة االمــام الحســين  ــة بي ــا نســ�أل مــا هــي العالق هن
)ع(، كمــا �أن فــي ذلــك العصــر لــم يكــن بيــت المقــدس قضيــة مــن قضــااي 
ــت  ــم يكــن بي ــا، ول ــ�ي )ص( اليه ــة �أســري ابلنب ــة عادي ــت مدين ــة، كان الأم
محتــل مــن قبــل عــدو اللــه، لمــاذا يوجــد دم الحســين تحــت حجــارة بيــت 

ــك الزمــن؟ المقــدس فــي ذل
مــن وجهــة نظــري �أن اي تفســير مــن ِقَبــل مفســري االحاديــث لهــذه 
الروايــة فــي ذلــك الزمــن لــم يكــن تفســيرا صحيحــا، لأننــا لــم نجــد عظمــة 
ال فــي عصــران هــذا. اللــه سســبحانه وتعالــى هــو الــذي شــرع  الــدم الحســيني اإ
ــن االســالم، و�أن اللــه الينحصــر ابلزمــن. المقاومــة االســالمية قبــل �أن  دي
ــع  ــورة وجمي ــارة وم�أج ــودا جب ــذل جه ــت تب ــيني كان ــدم الحس ــتلهم ال تسس
ذنــه، لكــن لــم ترعــب العــدو كمــا ترعبــه اليــوم  شــهدائها فــي رضــوان اللــه ابإ

ــدم الحســيني. ــتلهام ال سس ــد�أت هــذه المقاومــة ابإ بعــد مــا ب
ن �أصبــح شــعار المقاومــة »لبيــك اي حســين« صــارت قــادرة  بعــد اإ
ــدو  ــة الع ــي مواجه ــا ف ــا علي ــب و�أصبحــت يده ــوازن رع ــداث ت ح ــى اإ عل
ــي ثمارهــا. الحســين ال يفعــل  ــورة الحســين ت�أت ــرى �أن ث ــا ن ــي. فهن الصهيون

ــة. ــوم القيام ــى ي ــل ال ــه يفع ن ــل اإ ــدود، ب ــن مح ــي زم ف
ــوب  ــي قل ــه ف ــذي تحدث ــب ال ــة والرع ــا المقاوم ــي حققته ــارات الت االنتص

العــدو الصهيونــي، هــي تفســير ذلــك الــدم العبيــط الــذي 
ــي  ــة الت ــي الرواي ــى ف ــارة المســجد االقص ــت حج ــدوه تح وج

صححهــا الهيثمــي.

ــيعة  ــن الشس ــه بي س: كيــف يمكــن �أن يجمــع الحســين )ع( وحب
ــاء �أمــة االســالم؟ ــع ابن ــنة وجمي والسس

نــي ارى �أن التفرقــة الموجــودة بيــن المذاهــب هــي  ج: �أوال اإ
ــة  ــر�أ حقيق ــى �أن نق ــاج ال ــتعمارية، وتحت سس ــة اإ ال تفرق ليســت اإ
االســالم كمــا نــزل علــى الرســول )ص(. واثنيــا ان بعــض 
ــيعة  ــون الشس ــن يتهم ــنة الذي ــل السس ــن �أه ــن م ــاء الطائفيي العلم
ابلشــرك، هــم فــي الحقيقــة تورطــوا بمشــروع التخريــب 
الأمريكــي لبــث التفرقــة بيــن المســلمين، حيــث تجدهــم 
ــم  نه ــي حــب الحســين )ع(. فاإ ــون ف ــيعة يبالغ ــون ان الشس يقول
ــر  ــة �أكث ــا مبالغ ــدوا ربم ــم لوج ــن رواايته ــح م ــرؤوا ماص ــو ق ل
ذ توجــد هنــاك الكثيــر مــن  وهــي ليســت مبالغــة فــي الحقيقــة، اإ
الأحاديــث عــن عظمــة الحســين )ع(، البعــض منهــا ذكــرت 

ــى. ــي االعل ف
ن بلّــغ العلمــاء هــذه الــرواايت للنــاس ربمــا يتفــق النــاس  اإ
ويجمــع �أبنــاء االمــة االســالمية علــى حــب الحســين عليــه 
جميــع  تصبــح  واحــد،  معشــوقنا  يصبــح  حيــن  الســالم. 
الخالفــات الفقهيــة، كمثــل �أيــن يجــب �أن تضــع اليــد �أو الجبهــة 
فــي الصــالة وكيفيــة الوضــوء ومــا الــى ذلــك، ال قيمــة لهــا مــادام 

عشــقنا واحــدا.
نسســتطيع �أن نجتمــع سســنة وشســيعة مــازال عشــقنا واحــد، والــذي هــو 
ــنة فــي كل صــالة  آلــه، الذيــن يصلــي عليهــم كل السس عشــق رســول اللــه و�
علــى االقــل خمســة مــرات، بــل �أنــه عنــد االمــام الشــافعي تبطــل الصــالة 
آلــه. آل النبــ�ي، حتــى لــو صلــى علــى محمــد )ص( دون � ن لــم يصــل علــى � اإ
ــا  نن ــام الحســين )ع(، لأ م ــي االإ ــد �أن نبغــض قاتل ــة �أخــرى الب ــن انحي م
ــال  ــث ق ــة، حي ــي �أمي ــن بن ــذرت م ــي ح ــث الت ــى االحادي ــا ال لفتن ــو اإ ل
ــي  ــون مــن بعــدي مــن �أمت ــي يلق ــه الصــالة والســالم: »�أن �أهــل بيت علي
ــة وبنــي ثقيــف  ــا هــم بنــي �أمي ــاء الين ن ابغــض االحي قتــال وتشــريدا، واإ
ــراث  ــني والت ــراث السس ــي الت ــا �أن نبحــث ف ــك علين ــة«. لذل ــي حنيف وبن
الشســيعي حيــث ســنتفق جميعــا �أن هــؤالء مــا كانــوا يريــدون نصــرة 
ــه  ــه علي ــى الل ــة اســالم محمــد صل ــدون محارب ــوا يري ــل كان االســالم، ب

ــه وســلم. وال
آل البيــت  ــم تكــن قضيــة � ــم تكــن قضيــة بنــي �أميــة قضيــة شــخصية كمــا ل ل
آل البيــت كانــت قضيتهــم �أن يدافعــوا عــن االســالم وبنــي  قضيــة شــخصية. �
ــدال  ــب ع ــد �أن يصي ــذي يري ــم �أن يســكتوا االســالم ال ــت قضيته ــة كان امي
وينفــي ظلمهــم ويمنعهــم فــي �أن يتحكمــوا فــي رقــاب النــاس كمــا يشــاؤون.
ــه  ــه ليــس ل ــى هــذه النقطــة �أن الُبغــض بحــد ذات لكــن يجــب �أن نلتفــت ال
ــل  ــن كل التفصي ــع ع ــي وتتب ــي وتقص ــث علم ــاك بح ــن هن ــم يك ن ل وزن اإ
فــي الــروايت التــي القاهــا بنــي �أميــة ونسســبوها الــى الرســول، كــي يصنعــوا 

ــم. ــم وعدوانه ــم وظلمه ــاس مصالحه ــى قي اســالما عل

س: يقــول ابــن تيميــة حــول استشــهاد االمــام الحســين »وكان فــي خروجــه 
ــا قصــده  نَّ م ــده. اإ ــي بل ــد ف ــو قع ــم يكــن حصــل ل ــا ل ــن الفســاد م ــه م وقتل
ــل زاد الشــر  ــه شــيء ، ب ــم يحصــل من ــع الشــر ل ــر ودف ــل الخي مــن تحصي
ــم«.  ــك ســببًا لشــّرٍ عظي ــك وصــار ذل ــر بذل ــه، ونقــَص الخي بخروجــه وقتل

مــا هــو تعليقكــم؟
ــا  ــو اتبعن ــى ل آحــادًا وحت ــة وليــس � ــن تيمي ــي كتــب اب ــر ف ــل متوات هــذا النق
هــذا النقــل نصــل الــى هــذا المقطــع »وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النب�ي 

: ي الشيخ محمد الزع�ب

انتصارات املقاومة هي تفسري لدم االمام احلسني )ع(
اجرت الحوار: مريم معمارزاده 
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تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر

صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور األئمة وترك قتالهم والخروج 
عليهم هو أصلح األمور للعباد في المعاش والمعاد ، وأن من خالف ذلك 
متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صالح بل فساد ولهذا أثنى النب�ي صلى 
الله عليه وسلم على الحسن بقوله : » إن ابني هذا سسيد وسسيصلح الله به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ولم يثن على أحد ال بقتال في فتنة وال 

بخروج على األئمة وال نزع يد من طاعة وال مفارقة للجماعة.«
يعنــي فــي هــذا الــكالم طعــن ابلحســين ب�أنــه خــرج عــن امــر رســول اللــه 
ــاداة  ــن النصــب اي مع ــة م ــن حال ــر ع ــه يعب ــذا كل ــا اصــب وه ــه م واصاب
وبغــض اهــل البيــت. وتعصــب ابــن تيميــة غيــر المبــرر ضــد الشســيعة جعلــه 
ــا توجــه واســلم  ــًا مخــذول اينم ــه الســالم »ان علي ــي علي ــول عــن عل ان يق
صبيــا والصبــ�ي ال يصــح اســالمه وهــو قاتــل للرئاســة« ودائمــًا كان يطعــن 
ــه  ــاب �ألف ــاك كت ــه وســلم. هن ــه علي ــى الل ــه صل ــت رســول الل ــل بي ــي اه ف
ــي  ــن ف ــى طع ــة ال ــن تيمي ــف ســعى اب ــعيد يشــرح كي ــود س ــور محم الدكت
رســول اللــه واهــل بيتــه. وكيــف يمكــن القبــول بــكل االحاديــث التــي 

رويــت عــن رســول اللــه بشــ�أن »مــن يشــم تربــة كربــالء« لرجــل خالــف 
�أمــره وهــل يزيــد يجــب طاعتــه؟ طبعــا ابــن تيميــة يــرى ذلــك. يعنــي يزيــد 
ــراس  ــي ب وت ــا اإ ــدة عندم ــذه القصي ــال ه ــذي ق ــور وال ــذي يشــرب الخم ال
ــدر شــهدوا ***** جــزع  ــياخي بب ــارة : ليــت �أشس ــى قصــر االم الحســين ال
الخــزرج مــن وقــع الأســل ... لعبــت هاشــم ابلملــك فــال ***** خبــر جــاء 

ــزل.  ــى ن وال وح
ولمــا وصلــت الــرؤوس الــى منطقــة اســمها »جيــرون«  كان يزيــد جالســًا 
فــي منظــره ولمــا ر�أى السســبااي والــرؤوس علــى �أطــراف الرمــاح وقــد 
ــدت  ــما بـ ــول: لـ ــد يق ــرون نعــب غــراب ف�أنشــ�أ يزي ــة جي ــى ثني اشــرفوا عل
تلــك الحمــول و�أشــرقت / تلــك الــرؤوس علــى شــفا جيــرون  .... نـــعب 

ــي. ــن الرســول ديون ــت م ــقد اقتضي ــل  / فـ ــل او ال تق ــت ق ــراب فقل الغ
 ك�أنــه لديــه ديــون مــن الرســول وهــو يوفيــه الآن بقتــل اقاربــه. والحســين 
عليــه الســالم كان يعــرف انــه سســيكون مقتــوال فــي المدينــة او خــارج 
المدينــة وهــو قــال انــه خــرج حتــى ال يــراق دمــه فــي الحــرم ولمثــل يزيــد 

البــد ان يقتــل مثــل الحســين، فالشــر كل الشــر فــي توليــة معاويــة ليزيــد... 
ــث  ــي حدي ــال ف ــه وســلم ق ــه علي ــى الل ــه الرســول صل ــد�أ الشــر. الن ــا ب هن
راوه البــالذري بسســتة طــرق كل رجالــه رجــال البخــاري ومســلم مــع 
ــة  ــم معاوي ــه الصــالة والســالم »اذا رايت ــول علي ــًا. يق ــوه تعصب ــك تجاهل ذل
علــى منبــري فقتلــوه«. لكــن اللــه سســبحانه وتعالــى قــدر استشــهاد الحســين 
ــند حســن  ــث ورد بسس ــي حدي ــيصيبه وف ــا سس ــه بم ــول الل ــر رس ــا �أخب كم
يقــول الرســول بحــق علــي وفاطمــة والحســن والحســين:«�أان حــرب 
لمــن حاربكــم وســلم لمــن ســالمكم«. جمــع هــؤالء الأربعــة ولنتســاءل مــن 
ــول رســول  ــاذا يق ــ�ي؟ ال احــد. فلم ــن النب ــي زم ــة ف حــارب هــؤالء االربع
ــي احــد بعــد قتــل ال البيــت ليقــول  اللــه هــذا الحديــث؟ مــن اجــل �أال ي�أت
»تلك فتنة قد طهر الله منها أيدينا، أفال  نطهر منها ألسسنتنا«. ال لــن نطهــر 
السســنتنا الننــا سســنقزم علــى رســول اللــه. نحــن حــرب لمــن حاربهــم وســلم 
ــي  ــه وقــف ف ــة اال وان ــن تيمي ــه اب لمــن ســالمهم وهكــذا كان ينبغــي ان يفعل

ــه. ــه واهــل بيت صــف مــن حــارب رســول الل

ــة  ــي جامع ــة االإدارة ف ن كلي ــاء اإ نب ــر للأ ــة مه ــادت وكال و�أف
طهــران اسســتضافت �أمــس الأربعــاء ، المؤتمــر الثالــث 
نجــازات فــي  آخــر االإ ــتعراض � الإدارة المــوارد البشــرية السس
دارة المــوارد البشــرية والتفاعــل وتبــادل الخبــرات  مجــال اإ

ــوارد البشــرية. ــال الم ــي مج ــراء ف ــن والخب ــن الباحثي بي
وحضــر المؤتمــر �أســاتذة الجامعــات وكبــار مديــري مشــاريع 
نبــاء. و مــن �أهــداف  المــوارد البشــرية فــي البــالد للأ
فــي  البشــرية  المــوارد  دارة  اإ تقنيــات  تطويــر  المؤتمــر 
ــي  ــوارد البشــرية ف ــة وبحــث تحــدايت الم ــات الدول منظم

قطــاع الأعمــال.
وحضـر المؤتمـر المدير العـام لمكتب التخطيط واالإشـراف 
الجمهوريـة  فـي  الوطنيـة  والمكتبـة  الواثئـق  فـي مؤسسـة 
لى  يرانيـة »اببـك زنـده دل نوبـري«، مشـيرًا اإ االإسـالمية االإ
تجاهـل تجـارب الماضـي ، والغمـوض فـي المؤشـرات ، 
واالهتمـام القليـل ابلثقافـة التنظيميـة ، واسسـتخدام الأدوات 
المتوفـرة مـن قبـل عـدد قليـل مـن المسـؤولين ، وعـدم 
االهتمـام بتفـرد المسـؤوليات الوطنيـة للمنظمـة ، بمـا فـي 

ذلـك تحـدايت االإدارة فـي السسـنوات السـابقة.

مؤشرات صنع القرار والموارد البشرية
ومــن جهتهــا �أشــارت المديــرة العامــة للمــوارد البشــرية  
لــى تقييــم �أداء  يــران »ليــال ســارنغ« ، اإ »هنغــل« فــي اإ
ن  ــة اإ ــوارد البشــرية ، قائل ــة الم ــي تنمي ــل« ف شــركة »هنغ

الشــركة تسســتخدم نموذجــًا صممتــه جامعــة هارفــارد ومسســتخدم فــي 50 دولــة فــي العالــم.
ــنة  ــة عنهــا مــرة فــي السس عــداد شــكلين وتطلــب مــن كل شــخص  االإجاب ن الشــركة تقــوم ابإ و�أضافــت »ســارنغ« اإ
لــى �أن شــركة »هنغــل« تقــوم بتقييــم العمــالء والموظفيــن  وتســجل  وهــي معاييــر معــدة شــاملة وكاملــة، مشــيرًة اإ

تلــك المالحظــات فــي جــداول مختلفــة.
ن هنــاك العديــد مــن وجهــات النظــر فــي محيــط اتخــاذ القــرارات التنظيميــة ، مضيفــًة �أن  لــى اإ ونوهــت »ســارنغ«  اإ
ــبة وضمــن مجــال مناســب التخــاذ القــرار للحصــول  »هنغــل« حاولــت الت�أكــد مــن الحصــول علــى قــرارات مناسس

علــى نتائــج �أفضــل.

مسستقبل العمل في العصر الرقمي
كمــا تحــدث عضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة طهــران الأكاديمــي مهــدي شــامي زنجانــي فــي هــذا المؤتمــر حــول 
ــذكاء  آليــات: ال ــى �أن التطــور الرقمــي ينطــوي علــى �أربعــة � ل ــه فــي الفتــرة القادمــة. مشــيرا اإ آليات التطــور الرقمــي و�
المصنــوع، )Block Chain( وخبــرات العامليــن و Gig Econom، موضحــًا النظــرايت المطروحــة حــول 

ــي االإدارة. ــوت ف ــى الروب ل ــن االإنســان اإ ــاون بي ــوت �أو التع ــة ابلروب ــوى العامل اســتبدال الق
وكان مــن بيــن المشــاركين فــي المؤتمــر �أكاديمــي مــن جامعــة شــهيد بهشســتي الدكتــور »كــوروش فتحــي واجــاركاه« 
الــذي تنــاول النظــرايت والتطــورات الجديــدة فــي مجــال التدريــب ونقــد اســاليب تنظيــم الــدورات فــي 
ــات«.  ــات والتوقع ــي المؤسســات: الآلي ــم ف ــم والتعل ــوذج التعلي ــر نم ــوان »تغيي ــك تحــت عن المؤسســات، وذل

املؤمتر الثالث إلدارة املوارد البشرية؛ التفاعل وتبادل اخلربات
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تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر

ــي ســبيل الحــق،  ــدى كل حــّرِ ومناضــل ف ــة ل ــام الحســين )ع( مكان م للأ
الظالــم والمسســتعمر والمحتــل، حيــث  يرضــح لأوامــر  مــن ال  لــكل 
ــنة،  ــيعة �أو سس ــوا شس ن كان ــنة الناطقيــن ابلحــق اإ اليختلــف فــي �أحقيتــه �ألسسِ
او مــن �أداين ومكاتــب فكريــة �أخــرى. �أخــذت قضيــة االمــام الحســين 
صــدى بوســع جغرافيــا العــام وعلــى مــدى التاريــخ، ف�أنــه يبقــى رمــزا 
للحريــة فــي العالميــن، و�أن مســيرته االربعينيــة تعكــس هــذه الحقيقــة عندما 
نــرى العشــاق والمواليــن مــن مختلــف االلــوان ومختلــف الشــعوب، ي�أتــوا 
ــ�ى االحــرار مــن خــالل التوجــه عــن بعــد  ــى صــوت اب ــم ال ليضمــوا صوته
عشــرات مــن الكيلومتــرات نحــو مضجعــه المقــدس مشــي علــى االقــدام.
نبــاء مقابلــة مــع منســق عــام جبهــة  فــي هــذا االطــار اجــرت وكالــة مهــر للأ

العمــل االإســالمي فــي لبنــان »الشســيخ زهيــر«، فيمــا يلــي نــص اللقــاء :

س: �أين تكمن �أهمية زايرة  االمام الحسين عليه السالم؟
ــبط رســول  ــة وهــو سس ــباب �أهــل الجن ــيد شس ــام الحســين هــو سس ج: االم
اللــه وريحانتــه فــي الدنيــا. حيــن نــزور هــذا االمــام الكبيــر �أننــا نسســتذكر كل 
معانــي االســالم القيمــة وكل الجهــاد الــذي قــام بــه النبــ�ي صلــى اللــه عليــه 
وســلم، انهيــك عــن الــدور الــذي قــام بــه االمــام الحســين )ع( فــي خدمــة 
االســالم وفــي المحافظــة عــن االســالم المحمــدي االصيــل، خاصــة حيــن 

قــام يزيــد وقبلــه ابيــه )معاويــة( بتحريــف هــذا الديــن وتشــويهه.
جـاء االمـام الحسـين لينقـي الدين االسـالمي ليعيـده لما جـاء به رسـول الله 
)ص(، لذلـك زايرة الحسـين )ع( هي صلة برسـول الله وصلـة بعلي وصلة 

ابلسسـيدة فاطمـة وصلة بـكل المبادئ والقيـم التي يحملها االسـالم.

ــه الســالم  ــام الحســين علي ــا نهضــة االم ــي تحمله ــالة الت ــي الرس ــا ه س: م
ــن؟ ــه للعالمي ــي نهضت ف

ج: الرســالة التــي يحملهــا االمــام الحســين هــي رســالة الحــق، رســالة عــدم 
الخــوف مــن الظالــم، عــدم الخــوف مــن الســلطان حتــى لــو �أدى بــ�أي كان. 
االمــام الحســين )ع( يمثــل لنــا القــدوة واالســوة الحسســنة وهــو القائــد الذي 
يدلنــا علــى طريــق الحــق. �أصحــاب الحــق ال يخشــون فــي الحــق لومــة الئــم 
واالمــام الحســين يحمــل هــذه الرســالة حيــن يقــدم �أغلــى مــا يملــك، حيــن 

ــة واحــدة وهــي االســالم والحــق  ــا، فقــط لقضي ــه جميع يقــدم �أوالده و�أهل
وعــدم الخشســية فــي ذلــك مهمــا كانــت التضحيــات.

ــرة  ــي الفت ــيما ف ــذه الرســالة سس ــتذكر ه ــم نسس ــق نحــن دائ ــذا المنطل ــن ه م
ــن  ــاك �أكثرم ــد هن ذ يوج ــة، اإ ــرة الغرب ــي فت ــي ه ــا، والت ــش حالي ــي نعي الت
مليــار ونصــف مســلم فــي العــام ونجــد مــا قلــة الذيــن يحافظــون عــن الحــق 
ــع  ــص م ــي، ابالخ ــدو الصهيون ــكا والع ــه �أمري ــي وج ــون ف ــه ويقف ويحملون
ــي  ــة. ف ــدول العربي ــض ال ــي بع ــد ف ــي تعق ــاءات الت ــازالت وللق ــود التن وج
العصــر الحالــي نجــد �أن مــن يحمــل الأســالم المحمــدي الحســيني االصيــل 
عددهــم ضئيــل، لذلــك دائمــا رســالة االمــام الحســين هــي قدوتنــا فــي 

ــه. ــذي نســير في ــق الحــق ال طري

سستمرار المنهج الحسيني الى يومنا هذا؟ س: بر�أيك ما السبب في اإ
ج: ابــو االحــرار هــو المنتصــر دائمــا وهــو الــذي يذكــر. لــو ننظــر فــي 
ــام الحســين  ــا. االم ــم طريق ــد له ــرا وال نج ــن ذك ــد للظالمي ــال نج ــخ ف التاري
هــو الــذي ســار وحافــظ علــى درب جــده رســول اللــه وهــو الــذي حافــظ 

ــالم. ــى االس عل
ــي  ــه هــو االســالم«، وف ــد الل ــن عن ــى: »ان الدي ــبحان وتعال ــه سس ــول الل يق
ــه لحافظــون«. لذلــك هــذا  ان ل ــر واإ آخــر يقــول »اان نحــن نزلنــا الذك مــكان �
ــى ان الحســين يشــكل  ــة. نظــرا ال ــوم القيام ــى ي ــوظ حت ــو محف ــج ه المنه
رمــزا لهــذا الديــن ولطريــق الحــق و�أنــه رمــزا للنقــاء والصفــاء االســالمي، 
نشــاء اللــه. لذلــك فــاإن مســيرته ابقيــة و�أن دربــه مسســتمر الــى يــوم القيامــة اإ

ــف  ــن مختل ــزا للوحــدة بي ــام الحســين تشــكل رم ــة االم س: هــل ان قضي
ــك؟ ــف يمكــن ذل المذاهــب؟ كي

نــي لــم �أخــرج �أشــرًا، وال بطــرًا  ج: حيــن قــال االمــام الحســين )ع(: »اإ
نمــا خرجــت لطلــب االصــالح فــي �أمــة جــدي  وال مفســدًا، وال ظالمــًا، واإ
ــوم �أو  ــة �أو لمذهــب �أو لق ــم يخــرج لجماع ــه ل ن ــي اإ ــك يعن ــه« ذل رســول الل
ــه  ــك ان ــام الحســين خــرج الإصــالح الباطــل، لذل ــة محــددة. االم لأي جه
يشــكل رمــزا للحــق والحقيقــة ليــس فقــط للمســلمين فقــط، بــل هــو رمــز 

ــم. ــكل احــرار العال ل
كمــا �أن االحاديــث التــي وردت فــي حــق االمــا الحســين عــن فضلــه 
وكرامتــه ومكانتــه هــو و�أخيــه االمــام الحســن وفــي حــق �أمــه سســيدة 

نســاء العالميــن السســيدة فاطمــة )س( وفــي حــق ابيــه االمــام علــي )ع(، ال 
خــالف عليهــا بيــن المذهبيــن الشســيعي والسســني.

مــة، وحيــن نــرى �أن  ن قضيــة الحســين هــي القضيــة الجامعــة للأ فــاإ
ــي  ــرى �أن المقاومــة ف ــدرب ون ــى هــذا ال ــان تســير عل ــي لبن المقاومــة ف
فلســطين �أيضــا تســير علــى هــذا الــدرب، نجــد �أن قضيــة الحســين 
�أن  �أحــد  ادعــى  ولــو  المجاهديــن،  بيــن كل  الجامعــة  القضيــة  هــي 
ــام الحســين )ع(  ــض االم ــيعة، يبغ ــنة �أو شس ن كان سس ــاك مســلما، اإ هن

فكالمــه هــراء وكــذب.
ــد المســلمين عــن اهــل  ــد �أن تبع ــة تري ــة وهابي ــة ســلفية او حال ــاك حال هن
البيــت )ع( وكان يبقــى االســالم والمســلمين الحقيقييــن هــم االقــوى وهــم 

االشــد تمســكا فــي الحــق.

ــد  ــالم  ض ــه الس ــين علي ــام الحس ــرك االم ــنة بتح ــل السس ــا ر�أي اه س: م
ــذه النهضــة؟ ــد ه ــم يؤي ــض ل ــث البع ــد حي يزي

ج: هــذا الــكالم غيــر صحيــح و�أنــه اليوجــد مــن �أهــل السســنة مــن ال يؤيــد 
ــية  هــذه النهضــة. يوجــد هنــاك بعــض مــن العلمــاء الذيــن لــم يتكلمــوا خشس
ــوا  ــم يعلن ــم ل ــه. ف�أنه ــذي كان يمارس ــع ال ــد والقم ــود يزي ــم وبوج ــن الظال م
مــام الحســين، لكــن هنــاك الكبــار مــن �أئمــة اهــل  البيعــة والت�أييــد لالإ
بــن عمــر ابــن الخطــاب الــذي �أيــد االمــام  السســنة، كسســيدان عبداللــه اإ
ــه  ذ �أن ــه كان ينصــح االمــام بعــدم الخــروج مــن البدايــة، اإ الحســين رغــم �أن

ــام الحســين. ــب االم ــى جان ــد وكان ال ــع يزي ــم يباي ل
ــر  آث ــي م� ــوا ف ــم كتب ــم كله ــ�ى عصــر الظل ن انته ــد اإ ــنة بع ــل السس ــاء اه فعلم
االمــام الحســين، حيــث يمكــن �أن نجــد ذلــك فــي الكتــب. �أن اغلــب الــذي 
ــخ  ــل اتري ــنة، مث ــب اهــل السس ــن كت ــى م ــيعة �أت ــد االخــوة الشس ــروى عن ي
ــخ المســعودي  ــر، اتري ــن اثي ــخ اب ــري، اتري ــخ الطب ــة، اتري ــة والنهاي البداي
مــام الحســين.  نصــاف ماحــدث لالإ وغيرهــا. هــذه الكتــب كتبــت ونقلــت ابإ
والمســلم ال يسســتطيع اال يكــون مــع االمــام الحســين بكليتــه، وهــو ابلنهايــة 
ــا  ــك جميعن ــا، لذل ــة، اي منطــق واي عقــل يقبله ــباب اهــل الجن ــيد شس سس

ــام الحســين. م ــا علــى حــب االإ ــا وترعرعن تربين
ــيعة  ــدى االخــوة الشس ــة ل ــذه القضي ــر عــن ه ــرا اكب ــاك تعبي ــرف �أن هن اعت
ولكــن اهــل السســنة يعتبــرون �أن خــروج االمــام الحســين )ع حــق مطلــق 

ــم مطلــق. فــي وجــه ظال

ي لبنان:
سالمي �ن منسق عام جبهة العمل االإ

منهج احلسني )ع( سيبقى ممتدا اىل يوم القيامة وصوت احلق ال خيفق

اجرت الحوار: مريم معمارزاده
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ــ�ي والدراســات المعنيــة ابلعربيــة لكننــي  ــي كباحــث ومهتــم ابلشــ�أن العرب  �أخــطّ بعــض الحــدود التــي رســمتها ببال
ــا نشــاهد  ــي قلّم ــادرة الت ــات الن ــي تزخــر ابالإمكاني ــم الت ــام العــرب بلغته ــئلة حــول مــدى اهتم ــي بعــض الأسس تنتابن
يــران نعيــش بعــض التحــدايت فــي مجــال اللغــة العربيــة منهــا عــدم توافــر كتــب  ننــا فــي اإ ــا مــا للعربيــة، اإ لغــًة مــا لَه
وكّراســات و�أقــراص تتســم ابلســهولة واالنسســيابية و�أيضــا الضــوء مســلّط فيهــا علــى الجانــب المعاظــل وغيــر المــرن 
ــا  ــه وهن ــد بيان ــط تدريســه وقواع ــيم لضواب ــادة ترسس ع ــى اإ ل ــة اإ ــذي بحاج ــو ال ــا الصــرف والنح ــة، منه ــة العربي للغ
يرانيــة علــى وجــه عــام. يسســتبين الــدور المختفــي للباحثيــن فــي العالــم العربــ�ي خاصــة والأســاتذة فــي الجامعــات االإ
حــدى �أكثــر اللغــات انتشــارًا  ان اللغــة العربيــة هــي �أكثــر اللغــات تحــداًث ونطقــًا ضمــن مجموعــة اللغــات الســامية، واإ
لــى جانــب ذلــك لغــة  ــ�ي، اإ ــم العرب ــم، يتحدثهــا �أكثــر مــن 467 مليــون نســمة، الذيــن يتوزعــون فــي العال فــي العال
مــا يتجــاوز مليــار ونصــف مســلم، بعيــدا عــن المراكــز والمعاهــد والمهتميــن ابللغــة العربيــة الذيــن يزيــدون بســرعة 

واســعة االنتشــار وبوتيــرة قــّل نظيرهــا فــي العالــم ب�أســره.
ــة مــن االإهمــال واالإزدراء مــن قبــل متحدثيهــا، حيــث  ال �أن اللغــة تعيــش وســط العــرب بحال ابلرغــم مــن ذلــك، اإ
لــى الرطانــة الفرنسســية والخليجــي يترنــح ويتملمــل  ذا �أراد �أن يظهــر قدراتــه ويبــرز عضالتــه يلجــ�أ اإ تــرى اللبنانــي اإ
ذا تكلــم ال يــكاد يُبيــن، والمغــرب العربــ�ي يمــّر بنفــس الم�أســاة والتراجيديــة التــي تبعــث علــى الحــزن  بهــا واإ

والأســف الشــديد.
ــط  ــليمة وتخطي ــر س ــود �أط ــدم وج ــودا لع ــس محم ــع لي ــاإن الوض ــالمية ، ف ــار االإس ــي الأقط ــران وابق ي ــي اإ ــا ف �أّم
منظــم لهيكليــة التدريــس العربــ�ي ابعتبــاره منظومــة قيميــة دينيــة حضاريــة �أخالقيــة تتســم ابلقــوة الفريــدة، وهنــاك 
تجاهــل كبيــر لهــذه اللغــة مــن قبــل العلمــاء والنقــاد العــرب لوضــع حــّد لهــذه الأزمــة التــي تجــاوزت كل الحــدود، 
والعمــل علــى تبسســيط قواعدهــا وتقديــم كل مــا مــن شــ�أنه �أن يســهل علــى القــارئ والمتابــع للعربيــة فــي �أن توفــر لــه 
جــراء عمليــات المحادثــة واالسســتماع والكتابــة والقــراءة بتقنيــات حداثيــة عصريــة  الأرضيــات الالزمــة مــن �أجــل اإ
ــدة  ــى وئي ــتكمال لوضــع خط ــل مســار االسس ــذي يعرق ــاظ ال ــن الألف ــف والحوشــي م ــن التكل ــد ع ــدة كل البع بعي
لــى قــول »�أهــل مكــة �أدرى  ــتمرار ابحتضــان العربيــة كذخــر تراثــي وحضــاري هائــل، وذلــك اســتنادا اإ فــي االسس
بشــعابها« فــاإن العــرب هــم �أولــى فــي �أن يعملــوا علــى تبسســيط قواعــد اللغــة العربيــة، وتكييــف منــاخ تعلمهــا للمتلقيــن 
ــز  ــاطة والتحفي ــز ابلبس ــار يتمي ط ــرن واإ ــهل م ــب س ــة بقال ــواة العربي ــين وه ــا للدارس ــا وتقديمه ــن بغيره والناطقي
نجليزيــة وغيرهــا مــن اللغــات يبرمــج لهــا ويخطــط  والتشــجيع، فــي وقــت نــرى �أن اللغــة الفرنسســية والألمانيــة واالإ

ويعمــل عليهــا ليــل نهــار مــن �أجــل نشــر هــذه اللغــات.
بنــاء علــى مــا تقــدم �أوّد االإشــارة علــى �أهــّم المالحظــات التــي يجــب �أن ي�أخذهــا العلمــاء والنقــاد والنحــاة والباحثــون 
والمعاهــد للناطقيــن بغيــر العربيــة فــي العالــم العربــ�ي ابالعتبــار وفهــم المســؤولية التاريخيــة والمصيريــة الملقــاة علــى 
عاتقهــم مــن �أجــل حمــل وزر العربيــة والعمــل علــى خدمتهــا بمــا �أنهــم حملتهــا ومــن ينطقــون بهــا ويفخــرون بمجدهــا 

التليــد وتراثهــا المجيــد.

*�أهمية التواصل مع الأقطار االإسالمية لرؤية المشاكل التي تتعرض لها العربية وكشف حلول لسّد ثغراتها!
*االطالع عن كثب على المناهج المتبعة للعربية في النظام التعليمي للبلدان االإسالمية!

قامة دورات وندوات لكشف دور العربية وحملتها في بناء حضارة عالمية! *اإ
*ربط معاهد اللغة العربية للناطقين بغيرها بشكل جدي وتقديم ما لهذه المعاهد من االإمكانيات بسهولة!

آدابهــا  *اإخضــاع التقنيــات الحديثــة والعصريــة بمــا فــي ذلــك البصريــة والســمعية  فــي خدمــة تعليــم اللغــة العربيــة و�
لغيــر الناطقيــن بهــا مــن المســلمين وغيــر العــرب والتميــز فــي تعليمهــا وتقديــم ثقافتهــا بتقنيــات متطــورة!

نجليزيــة وابقــي اللغــات ابالعتبــار ودراســة �أسســباب تقــدم هــذه اللغــات واتســاع  *�أخــذ التطــورات التــي تحققهــا االإ
قبــال الكثيــف علــى هــذه اللغــات! رقعتهــا الجغرافيــة وســر االإ

عــداد معلميــن متخصصيــن يقومــون بتدريــس العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا فــي الأقطــار غيــر العربيــة واالإســالمية  *اإ
طــالق بيــاانت وحســب! فــي العالــم بشــكل حقيقــي ال مجــرّد اإ

*تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا وســط بيئــة جاذبــة تشــجع الناطقيــن بغيرهــا لالسســتمرار فــي مواصلتهــا مــن 
خــالل برامــج و�أنشــطة نوعيــة منافســة تلبــ�ي احتياجــات المهتميــن والراغبيــن فــي العربيــة!

ــم  ــة وتقدي ــن وكل هــواة العربي ــع الطــالب والجامعيي ــة للتواصــل م ــات احترافي آلي ــر � ــة وتطوي ــق �أدوات حديث *خل
ــم! ــالزم له الدعــم ال

لــى المــكان  *التركيــز علــى وســائل التواصــل االجتماعــي والعالــم االفتراضــي فــي نشــر العربيــة، بمــا �أنهــا تحولــت اإ
لــى العالــم الواقعــي! المحبــذ والأكثــر شــعبية منــه اإ

*العمــل علــى وضــع كتــب علــى مسســتوايت مختلفــة وحســب الفئــات العمريــة مــزودة ب�أقــراص مدمجــة تســهل علــى 
القــارئ التعلــم مــن خاللهــا بمــا �أنهــا تخلــق مناخــا يسســتهوي ويسســتقطب القــارئ �أكثــر مــن الكتــب الورقيــة وهــذا 

ال يعنــي التغافــل عــن دور الكتــب!

اللغة العربية والتحدايت اليت تواجهها يف إيران!
 �أحمد عبيات

ت ال مــــــقــــــــــــــــــــــــا

نباء-حســام خلــف: فــي اتريــخ الأمــم وعنــد تخبطهــا فــي  ــة مهــر للأ وكال
وحــول الجهــل والتخلــف والعصبيــات يبــرز رجــال مبدعــون، يوقــدون 
ن  مــن عقولهــم شــموع الفــالح والــرؤى الواضحــة علــى درب النجــاة، واإ
ــا،  ــا وتطلعاته ــه �أمنياته ــي نهايت ــت ف ــدرب لقي ــك ال ــي ذل ــارت ف ــي س ه
لكــن علــى الأمــم �أن تــدرك �أن الــدرب الــذي يخطــه رجــال التاريــخ نحــو 
ــوار  ــة المش ــدرب وبقي ــذا ال ــى ه ــى عل ــوة �أول ال خط ــس اإ ــتقبل لي المسس

ــه . ــي قطع ــد نفســها ف ــا �أن تجه عليه
وســبيل كمــال االإنســان فــردا ومجتمعــا ليــس محــدودا بســقف، لأن 
روح االإنســان شــعاع متصــل ابلمطلــق، وكمالهــا يكمــن فــي ســعيها الدائــم 

نحــو هــذا الكمــال .

ومــن �أعظــم رجــاالت التاريــخ تلــك العبقريــة الفــذة التــي تجســدت فــي 
مــة دراب بيــن صخــور  العالــم  مــام الخمينــي الراحــل ،  حيــث اختــط للأ االإ
الكبيــرة الصلــدة ، ووضــع قــدم الأمــة علــى �أول الــدرب بفكــره الغائــص 

ــتقبل . فــي دروس التاريــخ والمتعمــق فــي دهاليــز المسس
ــق  ــن تحق ــكها ل ــا وتماس ــدون وحدته ــة ب ــك �أن الأم ــر ذل ث ــى اإ ــرر عل فق
ال الخــزي والخبــال ، فكانــت فكــرة »اسســبوع الوحدةاالإســالمية«  اإ
ــى فرصــة  ل ــد الرســول )ص( اإ ــد مول ــي تحدي ــتغلت الخــالف ف التــي اسس

لتوحيــد الصــف وجمــع الكلمــة.
ــي  ــة ف ــا عظيم ــي بيانه ــيطة ف ــدو بسس ــرة تب ــق بفك ــو المشــروع ينطل هاه
مــة هويتهــا  ســالمية يمكــن �أن تعيــد للأ بنيانهــا ، فجــددت الأمــل بوحــدة اإ

ــا االإنســاني. ــة ومجده الحضاري
مــام الراحــل  ال خطــوة �أولــى اجترحهــا االإ لكــن كمــا �أســلفنا ليســت هــذه اإ
مــن عمــق المعــاانة لنكملهــا نحــن ابلبحــث والتنقيــب عــن مبادئهــا 
آلياتهــا ابلمشــاريع  و�أسســها ومنطلقاتهــا، ولنصنــع فلســفتها ابلفكــر، و�

الفاعلــة.
لــى مزيــد مــن بــذل الجهــود الفكريــة والعمليــة  وهــو الأمــر الــذي يحتــاج اإ

الإنضاجــه فــي واقــع المســلمين … ف�أيــن فلســفة الوحــدة فــي الرؤيــة 
االإســالمية؟

آرائهــا  هــل تعنــي بهــا الطوائــف �أن تتــرك الطوائــف الأخــرى معتقداتهــا و�
وتندمــج فيهــا؟ �أم تعنــي �أن يتــرك الخــالف لطاولــة البحــث ويتــم 
مــة مــن حــرب وســلم واقتصــاد واجتمــاع  التوحــد علــى الأمــور العامــة للأ

ــر ؟ ــل الكبي ــذا العم ــات ه آلي ــي � ؟وماه
ــه الخمينــي  ــذي فتحــه روح الل ــدرب فــي طريــق الوحــدة ال كمــال ال ن اإ اإ
ــة  ــة مبني ــره فلســفة وحدوي ث ــى اإ ــى جهــد معرفــي جبارتنشــ�أ عل ل ــاج اإ يحت
عالمــي  علــى نظــام �أفــكار مترابــط مالصــق للواقــع ، يتبعــه عمــل ثقافــي واإ
ــي حــال  ــا ف ــل �أفكاره ــة وتعدي ــة لدراســة التجرب ــم لجــان بحثي واســع ،ث

ــم تنجــح فــي الواقــع. ل
ن فكــرة الوحــدة كهــدف ورؤيــة اســتراتيجية هــي قضيــة حيويويــة  اإ
ذا  ــة ،اإ ــاء الأم ــزة وشــموخ وبق ــاة وع ــل شــرط الزم لحي ــة، �أو فلنق م للأ
ما�أخــذت حقهــا فــي البحــث والممارســة والمتابعــة الجــادة والمراقبــة 
نتاجهــا واقعــا �أفضــل لأمــة تبحــث عــن  الدؤوبــة حتــى يبقــى الأمــل ابإ

ســبيل نجاحهــا.

اسبوع »الوحدة اإلسالمية« بداية طريق أم هنايتها؟
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�أحدثــت الثــورة االســالمية منــذ 40 سســنة لحــد االن تغييــرات جذريــة فــي 
جميــع االصعــدة والقطاعــات فــي ايــران، مــن ضمنهــا هوالقطــاع السســياحي 
ــياحة تعــد مــن الصناعــات المــدرة لــلأرابح والتــي تشــكل  ــيما ان السس السس
ــم  ــث �أنه ــالد، بحي ــي الب ــ�أن ف ــؤولين وذوى الش ــدى المس ــرة ل ــة كبي اهمي
ــدول  ــن ال ــر م ــي الكثي ــه ف ذ �أن ــة، اإ ــات النفطي يســعون الإســتبدالها ابلصناع
ــدات  ــث العائ ــن حي ــز االول م ــياحي المرك ــل القطــاع السس ــم يحت ــي العال ف

واالرابح االإقتصاديــة.
ورغــم الطاقــات الموجــودة فــي ايــران جغرافيــا وثقافيــا واتريخيــا، لــم تنــل 
ــل  ــباب مث ــدة اسس ــم لع ــي العال ــياحية ف ــة سس ــن مكان ــتحقه م ــا تسس ــران م اي
ــدول  ــة ومحــاوالت ال ــة ــــ العراقي ــوابت المفروضــة والحــرب االيراني العق
المناهضــة لسسياســات ايــران لعكــس صــورة ســلبية عنهــا وعــن االوضــاع 

ــا. ــة فيه االمني
ــاة االســرة  ــن حي ــة جــزء ال يتجــز�أ م ــياحية الداخلي ــت الرحــالت السس ابت
ــي  ــة الت ــى التحتي ــر البن ــة الســفر وتوفي ــج لثقاف ـــ بســبب التروي ــةـ  االيراني

ــهولة. ــة الســفر بس مكاني ــع اإ ــح للجمي تتي
وتــم التصويــت خــالل السســنوات االربعيــن الماضيــة علــى �أكثــر مــن 600 
ــياحة  ــي مجــال السس ــك ف ــى ذل ــا ال ــي وخطــة عمــل وم ــون ونظــام داخل قان
ــتثمار  ــه المســاعد الســابق لشــؤون االإس ــا �أفصــح ب والســفر، وحســب م
لــدى منظمــة السســياحة والتــراث الثقافــي »�أميــر �أوحــدي« �أن قوانيــن 
ايــران فــي مجــال االإســتثمار االجنبــ�ي تعــد مــن االكثــر تطــورا ابلعالــم، كمــا 
�أضــاف انــه قبــل الثــورة االســالمية كانــت فئــة مجتمعيــة خاصــة تتمكــن مــن 
القيــام برحــالت سســياحية، لكــن اليــوم نــرى �أن جميــع الأســر تسســتطيع �أن 

ــنة كحــد �أدنــى. تســافر مــرة واحــدة فــي السس
ــن  ــوام االربعي ــالل االع ــدت خ ــي �أع ــة الت ــى التحتي ــى البن ــارة ال ــي اش وف
ــه يوجــد  ــال �أوحــدي �أن ــياحة والســفر، ق ــن �أجــل تســهيل السس ــة م الماضي
ــم انشــائها فــي الطــرق الرابطــة  ــا ت ــا ورفاهي اكثــر مــن 250 مجمعــا خدمي
ضافــة الــى 270 حديقــة الغابــة علــى مسســتوى  بيــن المــدن والمحافظــات، اإ

ــة. ــق داخــل المــدن االيراني ــن الحدائ ــد م ــالد والعدي الب
قبــل اربعيــن عامــا لــم يتمكــن الكثيــر مــن االيرانييــن مــن الســفر الــى مدينــة 
ــى  ــن يســافرون ال ــر مــن االيرانيي ــوم ابت الكثي مشــهد المقدســة، لكــن الي
ــات نشــرتها  ذ تشــير اإحصائي ــنة، اإ ــي السس ــدة مــرات ف »مشــهد الرضــا« ع
يــران  منظمــة السســياحة والتــراث الثقافــي، �أن 9 مالييــن مــن داخــل اإ
ــون  ــن ملي ــر م ــا �أن �أكث ــام الماضــي، كم ــة مشــهد خــالل الع قصــدوا مدين
شــخص مــن دول �أخــرى وسســيما دول الجــوار زار هــذه المدينــة فــي 
سســتقبلت 5 مالييــن زائــر مــن  نفــس العــام، مــا يعنــي �أن مشــهد المقدســة اإ
داخــل وخــارج ايــران خــالل عــام 96 حســب التقويــم االيرانــي )2016-

.)2017
هــذا وتحــاول وســائل االعــالم المناهضــة للثــورة ولسسياســات الجمهوريــة 
االســالمية عكــس صــورة ســلبية عــن ايــران وعــن �أوضاعهــا الأمنيــة، رغــم 
ــران،  ــى اي ــياح االجانــب يتوافــدون كل عــام ال ــاإن الكثيــر مــن السس ــك ف ذل

منهــم ي�أتــي لمشــاهدة طقــوس محــرم وعاشــوراء عــن كثــب.
ــا  ــة ان م ــم بحقيق ــى بلدانه ــد الرجــوع ال ــياح وبع يذعــن معظــم هــؤالء السس
ــب  ــرد �أكاذي ــران، مج ــن اي ــة ع ــالم الغربي ــائل االع ــي وس ــه ف ــى عن يحك
ــت  ــي توصل ــور الت ــالد والتط ــائد ابلب ــن الس ــيدين ابلأم ــراءات، مشس فت واإ
ــع  ــا م ــض تمام ــك يتناق ــث �أن ذل ــدة، حي ــف الأصع ــى مختل ــران عل ــه اي الي

ــبقًا. ــم مسس ــي �أذهانه ــد رســمت ف ــي ق الصــورة الت

هتمام من قبل وجهات سسياحية لم تكن محط اإ
ومــن الالفــت ان �أماكــن مثــل المبانــي والــدور التاريخيــة، البقــاع المتبركــة، 
ــن  ــم م ــاء والشــهداء والشــعراء وغيره ــة والعلم ــر الشــخصيات الديني مقاب
الشــخصيات التاريخيــة، دور العبــادة ومعابــد النــار والكنائــس، الأســواق 
العتيقــة، القــرى التاريخيــة، التــالل والقلعــات واالبــراج والحمامــات 
التاريخيــة، الصحــراء  والمســاجد والمــدارس وغيرهــا مــن الصــروح 

والموانــيء والمغــارات والبــرك والمســتنقعات وينابيــع الميــاه الســاخنة 
والشــالالت والــوداين وغيرهــا مــن المعالــم الطبيعيــة، لــم تكــن فــي 
الســابق تعتبــر مــن الجاذبيــات والمقاصــد السســياحية فــي البــالد، لكــن 
بعــد الثــورة االســالمية واالإســتثمار فــي 401 بقعــة فــي انحــاء ايــران، 
تحولــت هــذه االماكــن الــى وجهــات سســياحية تسســتقطب السســياح مــن 

داخــل وخــارج البــالد.
ــواع  ــى تــم االســتثمار الإنشــاء �أن ــي االعل ــورة ف ــن المذك ــى جانــب الأماك ال
اخــرى مــن الوجهــات السســياحية الحديثــة مثــل المنتجعــات الدوليــة 
حديقــة  المظلــي،  الطيــران  السســيارات،  سســباق  مضاميــر  للتزلــج، 
ــة  ــة الوطني ــة، الحديق ــرات والشــالالت االصطناعي الديناصــورات، البحي
للنبــااتت والطيــور، والمتاحــف وغيرهــا مــن المنتجعــات السســياحية.
ــي  ــراث الثقاف ــياحية والت ــة السس ــم ت�أســيس منظم ــورة االســالمية ت ــد الث بع
والصناعــات اليدويــة التــي تمــارس �أنشــطتها تحــت اشــراف رئيــس 
ــة. �أصــدرت هــذه المؤسســة رخصــة النشــاط لمــا يقــارب نحــو  الجمهوري
ــياحية، كمــا ان الشــؤون الخاصــة بدخــول  4800 مكتــب للخدمــات السس
وخــروج المســافرين تقــع علــى عاتــق الجهــات متصلــة ابلمنظمــة المذكــورة.
ولأول مــرة فــي اتريــخ ايــران �أطلقــت دورات تعليميــة خرجــت منهــا 
ثالثــون الــف مديــر فنــي للمكاتــب والمؤسســات الخاصــة ابلخدمــات 
السســياحية فــي البــالد، ابتــوا يمارســون مهنتهــم بشــكل حرفــي لتقديــم 

مسســتوى عــال مــن الخدمــات الرفاهيــة للسســياح.
ومــن التطــورات التــي شــهدتها البنــى التحتيــة الخاصــة ابلقطــاع السســياحي 
هــو نمــو الفنــادق بنسســبة 400 فــي المئــة بحيــث وصــل عــدد الفنــادق مــن 
291 فندقــا فــي عــام 1978 الــى 1200 فنــدق فــي الوقــت الحالــي بغــض 
ــف  ــى 400 ال ــدد الســرائر ليصــل ال زداد ع ــة. واإ ــن دور الضياف النظــر ع
ــك بغــض النظــر  ــة، ذل ــادق ودور الضياف ــي الفن ــام 2017 ف ــي ع ســرير ف

ــياح. عــن ابقــي المراكــز الســكنية الخاصــة ابلسس
قبــل الثــورة كان فــي ايــران معهــد دراســي واحــد فقــط ذات صلــة 
دارة الفنــادق ، لكــن بعــد  ــران واإ ــياحة وكان يــدرس فيــه التجــول ابي ابلسس
التحــول الكبيــر الــذي تلــى الثــورة فــي هــذا المجــال، ت�أسســت �أكثــر مــن 
ــية وعلميــة فــي مختلــف الجامعــات، ســاعدت علــى  100 مجموعــة دراسس

ــا. ــاء الجــودة فيه ــة وارتق ــذه الصناع ــار ه ازده
هتمــام كبيــر لــدى الجامعات  �أمــا بعــد الثــورة ابتــت السســياحة تشــكل محــل اإ
ــن300  ــر م ــاك �أكث ــد هن ــث يوج ــي، بحي ــم العال ــز التعلي ــة ومراك االيراني
عضــو ضمــن هيئــة التدريــس ومئــات المدرســين تــم تدريبهــم لتعلميــم 

فــرع السســياحة، كمــا تتوفــر فرصــة الدراســة لـــ20 الــف طالــب فــي هــذا 
المجــال، الــى جانــب توفــر فــرص عمــل بمجــال السســياحة لأكثــر مــن 100 

ــك. ــى ذل ــا ال ــوكاالت والجامعــات وم الــف شــخص فــي وال
يذكــر انــه قبــل الثــورة االســالمية كان يوجــد 40 دليــال سســياحيا فــي 
ــة  ــة مهن ــح لمزاول ــه تصري ــا يوجــد 7 االف شــخص لدي ــا حالي البــالد، بينم
ــة  ــك بفضــل تواجــد المراكــز التعليمي ــي البــالد، وذل ــياحي ف االرشــاد السس

التــي دربــت 5 االف و300 شــخصا الإدارة الفنــادق.
ــم  ــياحة بحيــث ت ــى درجــة مــن التطــور فــي مجــال السس ــران ال توصلــت اي
تعيينهــا ولأول مــرة فــي منصــب نيابــة رئاســة الجمعيــة العامــة لمنظمــة 
ــياحة العالميــة فــي عــام 2013، وكانــت عضــوة فــي اللجنــة التنفيذيــة  السس
ــذ عــام 2014 حتــى  ــبين لهــذه المنظمــة من ــة تقييــم االعضــاء المنتسس ولجن
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السسياحة العالجية ب�أيران
ــيما  ــب سس ــاء االجان ــن االطب ــر م ــد الكثي ــورة االســالمية كان يوج ــل الث قب
مــن الهنــد والفليبيــن يمارســون مهنتهــم فــي ايــران، لكــن اليــوم ابتــت 
ايــران مــن البلــدان المتفوقــة فــي مجــال الطــب، حيــص الكثيــر يتوجهــون 
جــراء  لــى ايــران، لتلقــي العــالج واإ مــن ابقــي البلــدان سســيما دول المنطقــة اإ
سســتقبلت ايــران فــي  عمليــات جراحيــة ضروريــة �أو تجميليــة، حيــث اإ
الفتــرة االخيــرة �أكثــر مــن 200 الــف ســائح قاصــدا ايــران طلبــا للعــالج.

ومـن ضمـن مؤشـرات تقـدم ايـران فـي مجـال السسـياحة فـي السسـنوات 
االربعيـن الماضيـة هـو �أن مدينـة تبريـز شـمالي غربـ�ي ايـران �أختيـرت 
كعاصمـة السسـياحة في العالم االسـالمي لعـام 2018، كمـا �أن مدينة همدان 
هـي االخـرى فـي شـمال غربـ�ي ايـران �أختيـرت كالعاصمـة السسـياحية فـي 
آسسـيا بعـام 2018، وقدمـت مدينـة مشـهد المقدسـة شـرقي ايـران بعنوان  �
العاصمـة الثقافيـة للعالـم االسـالمي في عـام 2017، كمـا �أن مدينـة اصفهان 

تـم اختيارهـا العاصمـة الثقافيـة للعالـم االسـالمي عـام 2006.
ــذي  ــدم ال ــن التق ــيط م ــزء بسس ــرد ج ــو مج ــر ه ــذا التقري ــي ه ــر ف ــا ذك م
ــاك  ذ �أن هن ــورة االســالمية، اإ ــد الث ــياحة بع ــي مجــال السس ــران ف ــه اي حققت
الكثيــر مــن االحــداث كالمشــاركة فــي معــارض متعــدد والجهــود التــي 
ال تتــواان عنهــا الجهــات المعنيــة لمكافحــة ظاهــرة �أيرانــو فوبيــا وتقديــم 
الصــورة الحقيقيــة عــن ايــران، حيــث �أن االمــن والســالمة يسســتتبان فيهــا، 
ــات  ــة للجه ــالم التابع ــائل االع ــي وس ــدم ف ــي تق ــالف الصــورة الت ــى خ عل

يــران. المعاديــة الإ

اجنازات قطاع السياحة يف ايران خالل السنوات االربعني املاضية

ســـــــــــــــیــــــــــاحـــــــــة
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ــران  ــي طه ــي ف ــفير االلمان ــى الس ــوء عل ــرة، الض ــابيع االخي ــالل االس ــة خ ــالم الغربي ــائل االع ــض وس ــلطت بع س
ختارهــا لقضــاء عطلتــه الصيفيــة فــي ايــران، كمــا �أن هــذا الموضــوع  »ميشــائيل كلــور برشســتولد« والطريقــة التــي اإ
يــران والثقافــة الفارسســية، وتــداول الحديــث حــول رحلــة  لفــت �أنظــار الكثيــر مــن االوروبييــن المعجبيــن ابإ

ــرس«. ــل »زاغ ــي جب ــع ف ــك« الواق ــي وادي »كوهرن ــة ف ــائر البخياري ــا العش ــق خالله ــي راف ــتولد الت برشس

�أن الجــوالت السســياحية للأجانــب الذيــن يخططــون لقضــاء عطلتهــم فــي بلــدان ذات تنــوع جغرافــي وثقافــي واســع 
مثــل ايــران، مــن المفتــرض �أن تتصاحــب مــع برامــج للتعــرف عــن كثــب علــى الثقافــة واالداب والطقــوس الخاصــة 
لمختلــف البقــاع الجغرافيــة للبلــد المقصــد. مــن وجهــة نظــر الســائح فمــن الضــروري �أن يتضمــن الســفر مجموعــة 

مــن التجــارب المشــوقة يمارســها خــالل رحلتــه.
ــة والمشــروابت  ــواع الأطعم ــى �أن ــرف عل ــو التع ــا الســائح خــالل ســفرته ه ــي يبحــث عنه ــياء الت ــم الأشس ــن �أه م
والألبســة التقليديــة والعــادات الخاصــة ابلمنطقــة المعنيــة، كمــا �أن التواجــد فــي مــكان جديــد وغريــب وجــذاب، 

ــياحية. ــى الرحــالت السس ــن عل ــاايت المقبلي ــن اهــم غ ــد م يع

ــة فــي ســهول زاغــرس، �أصــداء اعالميــة  ــي التــي رافــق خالهــا الرحال تخــذت رحلــة الســفير االلمان ــك اإ ونظــرا لذل
عتبــر الكثيــر �أن خيــار برشســتولد يلــوح بشــكل غيــر مباشــر الــى الأمــان المسســتتب  واســعة فــي بــالده وسسياسســيا اإ
فــي ايــران حيــث يحــاول ان يلفــت الأنظــار نحــو معالــم ايــران الطبيعيــة والثقافيــة والتاريخيــة والتــي لــم تكــن محــط 

ــ�ي فــي العــادة. هتمــام االإعــالم االوروب اإ
ــا، مشــوقة وذات  ــة فيه ــم الجميل ــران والمعال ــر حــول اي ــون الكثي ــن ال يعرف ــبة للذي ــتولد ابلنسس ــة برشس ــر رحل تعتب
ــى القلــب والتمتــع بضيافــة كريمــة مــن الصعــب �أن يجــد  اهميــة كبيــرة؛ مــن الممتــع البقــاء فــي بيئــة �أمنــة وقريبــة ال

ــكان. ــي كل م ــا ف ــر�أ كمثله الم

ــالم،  ــائل االع ــي وس ــه ف ــذي ااثرت ــدل ال ــي والج ــة الســفير االلمان ــع اصــداء رحل ــن م ــياق وابلتزام ــذا السس ــي ه ف
نهــا اجــرت مقابلــة مــع  يــران، كمــا اإ نشــرت صحيفــة » شــبيغل« االلمانيــة صــورا حــول حضــور السســياح االجانــب ابإ
ســم المشــغل السســياحي فــي ميونيــخ »فرانكــو ايليــك«، حــول موضــوع اعجــاب السســياح االوروبييــن  المتحــدث ابإ

جــراء رحــالت الــى ايــران وماحولهــا مــن دول. ابإ
وت�أتي ترجمة الحوار كالتالي:

نعكــس مــا قامــت بــه بعــض الخطــوط الجويــة االوروبيــة بتقويــض رحالتهــا الــى ايــران علــى المســافرين  س: كيــف اإ
االوروبييــن؟

لغــاء رحلــة مــا،  يــران، لكــن عندمــا تعلــن شــركة مــا اإ ج: رغــم �أن هــذا الموضــوع �أثــر علــى موضــوع الســفر الــى اإ
نحــن بــدوران نقــوم بتقديــم خيــارات اخــرى لمــن يقصــدون الســفر الــى ايــران.

س: ابت الكثيــر مــن االلمانييــن مؤخــرا يتوجهــون الــى ايــران بهــدف السســياحة ومعظــم رحــالت التجــول المتوجهــة 
اليــران تُحجــز مــن قبــل االلمانييــن. اليــوم وبعــد الموضــوع الــذي طــرح فــي الســؤال الســابق كيــف يبــدو مسســتوى 

االقبــال علــى هــذه الرحــالت؟
قبــال االلمانييــن للســفر  ج: نسســبة االقبــال خــالل العــام الأخيــر كانــت مقبولــة الــى حــد مــا. بشــكل عــام فــاإن نسســبة اإ
الــى ايــران وصــت الــى ذروتهــا فــي الأعــوام االخيــرة سســيما فــي عــام 2015، حيــث حجــز 2650 شــخصا تذاكــر 
الســفر الــى ايــران. وفــي عــام 2016 اسســتمرت نسســبة االقبــال علــى هــذا النحــو، لكــن فــي العــام الماضــي )2017( 

قبــال مقارنــة ابلعاميــن الســابقين، بحيــث حجــز 2250 شــخصا تذاكــر الســفر الــى ايــران. تراجعــت نسســبة االإ

س: ما هي االسسباب التي تمنع الراغبين من السفر الى ايران؟
ــي  ــا ف ــي منه ــي يعان ــد والت ــي شــهدها هــذا البل ــة الت ــة والجوي ــرات البيئي ــك هــو التغي ــي ذل ج: الســبب االســاس ف
عاقــة الســفر الــى ايــران. ان مســ�ألة عرقلــة الرحــالت قــد تحصــل  الآونــة االخيــرة ويعــد ذلــك عامــال اساسســيا فــي اإ
�أحيــاان مــع مختلــف مــن البلــدان وايــران ليســت الوحيــدة فــي ذلــك. علــى ســبيل المثــال فــان الكثيــر مــن النــاس 
كانــوا فــي الســابق يرغبــون للســفر الــى تركيــا، لكــن بســبب سسياســات رجــب طيــب اردوغــان تراجعــت نسســبة 

االقبــال للســفر الــى تركيــا.
ــه  ــون للتوج ــد يرغب ــن الزال العدي ــة، لك ــات البيئ ــود الأزم ــم وج ــه رغ ن ــب �أال ننســى �أ ــران يج ي ــبة الإ ابلنسس
ــزة  ــن ممي ــة االيرانيي ــفر. وان ضياف ــرواد الس ــا ل ــياحيا مالئم ــال سس ــكل معق ــد يش ــذا البل ــران، لأن ه ــى اي ال
ن مواقــف الحكومــة اثبتــة ولــم تتغيــر والزالــت مثــل الســابق، ومــن جهــة �أخــرى  للغايــة وسسياسســيًا فــاإ
ــدا. فضــال  ــة ج ــت رخيص ــران �أصبح ــى اي ــفر ال ــف الس ــ�أن تكالي ــة ف ــة االيراني ــعر العمل ــاض س نخف ــبب اإ بس
ــن  ــر م ــتقطب الكثي ــدوره يسس ــران ب ــي اي ــي الموجــود ف ــي والثقاف ــوع البيئ ــ�أن الموضــوع التن ــك ف عــن كل ذل

السســياح االوروبييــن اليــه.

السفري االملاين يف طهران يبدع بفتح سبل جديدة للتعامل السياحي بني ايران واملانيا

ســـــــــــــــیــــــــــاحـــــــــة
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ســـــــــــــــیــــــــــاحـــــــــة

نبــاء، علــى ان  العالقــات التــي تربــط  �أكــدت الصحفيــة العمانيــة »فايــزة محمــد«، خــالل حوارهــا مــع وكالــة مهــر للأ
نمــا هــي قديمــة وقــد ارتبــط العمانيــون بعالقــات تجاريــة وسسياسســية  يــران ليســت وليــدة اليــوم واإ بيــن الســلطنة مــع اإ
يــران  يــران وفــي العصــر الحديــث كان للســلطنة دور كبيــر فــي التوقيــع علــى االتفــاق النــووي بيــن اإ واقتصاديــة مــع اإ
ومجموعــة 5+ 1 عــام 2015 والــذي كان لــه دور كبيــر فــي منــع صــراع نــووي فــي المنطقــة قبــل ان تنســحب منــه 

الــوالايت المتحــدة فــي مايــو الماضــي.
نص الحوار:

س: ما هي �أسسباب اسستضافة عمان لمؤتمر النقل الطرقي وما هي تطلعاتكم من خالل هذا المؤتمر؟
 )IUR( ــي للنقــل الطرقــي تحــاد الدول ــو�أ االإ ــم يتب ــتي فــي العال ال شــك �أن مــن بيــن �أهــم مناصــب القطــاع اللوجسس
ــتضيف الســلطنة  ــا تسس ــتي، وعندم ــاع اللوجسس ــة ابلقط ــة ذات العالق ــات الدولي ــورة السسياس ــي بل ــًا ف ــًا مهم موقع
تحــاد بمشــاركة مــا يزيــد عــن )32( متحــداًث  النســخة )32( مــن مؤتمــر النقــل الطرقــي الــذي يشــرف عليــه ذات االإ
نجــازًا مهمــا واعترافــا بموقعهــا المتميــز ومسســتقبلها  حكوميــا ويتــم اختيارهــا مــن بيــن )100( دولــة فــاإن ذلــك يُعــد اإ

ــر  ــى تطوي ل ــي اإ ــر العالم ــذا المؤتم ــتضافة ه ــالل اسس ــن خ ــع م ــلطنة تتطل ــم. والس ــاع المه ــذا القط ــي ه المشــرق ف
ــر البحــث عــن منافــذ دوليــة لجلــب االســتثمارات المختلقــة. اقتصادهــا عب

يران؟ س: ما هي الأواصر التي تربط عمان ابإ
نمــا ه ي قديمــة وقــد ارتبــط العمانيــون  يــران ليســت وليــدة اليــوم واإ ان العالقــات التــي تربــط بيــن الســلطنة مــع اإ
يــران وفــي العصــر الحديــث كان للســلطنة دور كبيــر فــي التوقيــع علــى  بعالقــات تجاريــة وسسياسســية واقتصاديــة مــع اإ
يــران ومجموعــة 5+ 1 سســنة 2015 والــذي كان لــه دور كبيــر فــي منــع صــراع نــووي فــي  االتفــاق النــووي بيــن اإ

المنطقــة قبــل ان تنســحب منــه الــوالايت المتحــدة فــي مايــو الماضــي.

يران عمان؟ س: ما هي المجاالت والأرضيات لتعزيز التعاون السسياحي والثقافي بين اإ
لغــاء طهــران  ال شــك بــ�أن هنــاك مجــاالت عديــدة للتعــاون السســياحي والثقافــي بيــن البلديــن الصديقيــن، و�أعتقــد �أن اإ
ــى  ل ــن اإ ــياح العمانيي ــن يبشــر بجــذب السس ــن العمانيي ــران مــن المواطني ي ــى اإ ل مــن طــرف واحــد ت�أشــيرة الدخــول اإ
لــى شــيراز مــن �أجــل العــالج ولكــن  يــران وتحديــدا اإ لــى اإ يــران، وال ننســى �أيضــا �أن كثيــرا مــن العمانييــن يذهبــون اإ اإ
لــى الأفضــل فــي السســنوات  مــع ذلــك مسســتوى العالقــات السســياحية والثقافيــة ال زال متواضعــًا ون�أمــل �أن تتطــور اإ

القادمــة.
س: كناشطة عمانية كيف ترى دور المر�أة العمانية في المجتمع العماني؟

ــة  ــية �أو االجتماعي ــة السسياسس ــن الناحي ــواًء م ــي س ــخ العمان ــي التاري ــة ف ــة �أدوارًا فاعل ــر�أة العماني ــد مارســت الم لق
ــوس  ــة الســلطان قاب ــا جالل ــي قاده ــة الت ــد النهضــة المبارك ــر بع ــرز بشــكل �أكب ــدور ب ــذا ال ــة، ولكــن ه �أو الثقافي
ــ�ي تدخــل ســلك الشــرطة  ــم العرب ــي العال ــر�أة ف ــت �أول ام ــى كان ــو 1970، حت ــذ فجــر 23 يولي ــن ســعيد« من ب
ــي  ــتطاعت �أن تدخــل ف ــا اسس ــن المواطــن ومنجــزات الوطــن ، كم ــى �أم ــاظ عل ــي الحف ــا الرجــل ف وتشــارك �أخيه
ــى  ــرًا عل ــابقًا حك ــف س ــذه الوظائ ــت ه ــد �أن كان ــرى بع ــف الأخ ــس والوظائ ــض والتدري ــب والتمري ــال الط مج
الرجــل، ثــم اسســتطاعت بفضــل توجيهــات جاللــة الســلطان المعظــم والتعليــم العالــي �أن تثبــت وجودهــا فــي 
ــل �أن  ــة وزارة قب ــرة ووكيل ــون وزي ــامية لتك ــة الس ــت الثق ــى انل ــي والرايضــي حت ــي والسسياس الســلك الدبلوماس
تحظــى بثقــة الناخبيــن لتدخــل عضويــة مجلــس الشــورى لأول مــرة اعتبــارا مــن الفتــرة الثانيــة سســنة 1994 عندمــا 

ــة. ــة المعولي ــة وطيب ــا شــكور الغماري ــس وهم ــة المجل ــر�أاتن بعضوي م ــازت اإ ف
وقــد �أكــد صاحــب الجاللــة المعظــم – حفظــه اللــه – فــي خطابــه بمناسســبة افتتــاح مجلــس الشــورى للفتــرة الثانيــة 
ــية  ــع المجــاالت، السسياسس ــي جمي ــة ف ــي مســيرة النهضــة المبارك ــر�أة ف ــة مشــاركة الم ــى �أهمي 1994/12/26 عل
ــر�أة  ــا ندعــو الم نن ــه: “اإ ــال جاللت ــث ق ــل دور الرجــل، حي ــك كمث ــي ذل ــا ف ــة، وان دوره ــة واالجتماعي واالقتصادي
ــاعد  ــن س ر ع ــّمِ ــل �أن تش ــي الســهل والجب ــة ف ــي الحضــر والبادي ــة ف ــة والمدين ــي القري ــكان ف ــي كل م ــة ف الُعماني
الجــد، و�أن تســهم فــي حركــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة كل حســب قدرتهــا وطاقتهــا وخبرتهــا ومهارتهــا فــي 
ــتقرار والرخــاء”. ــى كل الســواعد مــن �أجــل مواصلــة مســيرة التقــدم والنمــاء واالسس ل المجتمــع، فالوطــن بحاجــة اإ

العالقة اإليرانية-العمانية قدمية وينبغي تعزيز العالقات السياحية والثقافية بينهما
اجرى الحوار: محمد مظهري
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اقتصاد
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ــوارات حـــــــــــــــــــــــــــــ

يرانيــة وعمــان عالقــات وديــة ليســت  تربــط الجمهوريــة االإســالمية االإ
لــى مابعــد قيــام الثــورة االإســالمية، حيــث �أدت عمــان  بحديثــة وانمــا تعــود اإ
يرانيــة مــع دول الـــ5+1، التــي �أدت  دوًرا محــوراًي فــي المفاوضــات االإ
ــن  ــوس ب ــان »قاب ــا زار ســلطان عم ــي، كم يران ــووي االإ ــاق الن ــع االتف لتوقي
ــي«  ــي »حســن روحان يران ســعيد« طهــران فــي 2013، وزار الرئيــس االإ
مســقط فــي 2014 و2017. ويؤكــد البلــدان دومــا علــى ضــرورة تعزيــز 
العالقــات بينهمــا فــي جميــع المجــاالت اال ان بعــض المعوقــات قــد تحــول 
دون تطــور ملحــوظ فــي هــذه العالقــات مثــل معوقــات جيوسسياسســية 

ــة. ــي تشــوب المنطق ــض المشــاكل الت وبع
ولبحــث مختلــف الجوانــب العالقــات االيرانية-العمانيــة قامــت وكالــة مهــر 
نبــاء بحــوار مــع انئــب فــي مجلــس الشــورى الٌعمانــي »توفيــق اللواتــي«،  للأ

فيمــا يلــي نــص الحــوار:

س: كيف ترى مكانة عمان في اقتصاد وسسياسة المنطقة؟
الخليــج  منطقــة  فــي  اســتراتيجي  بموقــع  ُعمــان  ســلطنة  تتمتــع 
المحيــط  علــى  �أيضــًا  وتطــل  العربيــة  الجزيــرة  وشســبه  )الفارســي( 
الهنــدي هــذا ممــا جعلهــا تلعــب دورًا رئيسســيًا اقليميــًا فــي المجــال 
االقتصــادي. والحكومــة انتبهــت وركــزت علــى هــذه المقومــات والتــي 
هــي نقــاط قــوة لالقتصــاد العمانــي فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية 
واالسســتيراد والتصديــر والموانــئ ابالضافــة الــى الجانبيــن السســياحي 
والصناعــي وخاصــة الصناعــات الثقيلــة القائمــة علــى النفــط والغــاز، 
و«دقــم«  صحــار«  فــي  اســتراتيجية  مواقــع  ثالثــة  نملــك  لذلــك 
لــى منطقــة رابعــة فــي »صــور« التــي يوجــد  و«صاللــة« ابالضافــة اإ
ــوروا  ــة الي ــات البتروكيماوي ــاز المســال ولبعــض الصناع ــز للغ ــا مراك فيه
ــالث  ــة واســتراتيجية ث ــذه المناطــق صناعي ــر ه ــك تعتب ــا، لذل واالموني
منهــا تتمتــع بوجــود موانــئ علــى المسســتوى العالمــي تسســتقبل الســفن 
العمالقــة ممــا يمكــن الســطنة ان تقــوم بــدور اكبــر ممــا هــي عليــه 

ــة فــي 20-40و20-20  ــه الخطــط الحكومي ــا تركــز علي الآن وهــذا م
وبرانمــج التنويــع االقتصــادي الجــاري تطويــره الآن والعمــل عليــه.

س: كيــف تــرى مسســتوى العالقــات االقتصاديــة بيــن ايــران وعمــان مقارنــة 
ابخــرى دول الخليــج الفارســي؟ هــل هنــاك افــق منفتــح لتطويــر العالقــات 

والتبــادل التجــاري بيــن البلديــن رغــم الحظــر االمريكــي؟
يــران وُعمــان فــي  ابلنسســبة للعالقــات التجاريــة واالقتصاديــة بيــن اإ
قــل مــن مسســتوى الطمــوح وهــذا مــا تعكســه طبيعــة  الواقــع هــي �أ
ــية الموجــودة كمــا ان هنــاك طمــوح عنــد حكومتــي  العالقــات السسياسس
المشــاريع   التجاريــة  والعالقــات  التبــادل   حجــم  لــزايدة  البلديــن 
المشــتركة ال سســيما فــي حقــول نفــط وغــاز مشــتركة بيــن البلديــن. 
ــوح  ــى وجــود طم ــالوة عل ــة مشــتركة �أيضــًا ع ــدود مائي ــي ح ــع ف ابلطب
ــي  ــى ف ــة او االســتثمارية حت ــة والصناعي ــات االقتصادي ان تكــون العالق
مجــال النفــط والغــاز والمفتــرض ان تكــون اكثــر ممــا هــو موجــود 

الآن والــذي يعتبــر قليــال وال يذكــر ايضــًا. لــذا ن�أمــل فــي السســنوات 
فــي صالــح  وتكــون  الجيوسسياسســية  الأوضــاع  تتحســن  ان  القادمــة 

تطويــر وتشــجيع االســتثمار المتبــادل والمشــترك بيــن البلديــن.

س: کيــف تــری موقــع ايــران اســتراتيجيا واقتصــاداي فــي المنطقــة؟ 
ايــران وعمــان كيــف يمكــن ان تــؤداي دورا مكتمــال مــع بعــض فــي اقتصــاد 

وسسياســة المنطقــة؟
ــدم وجــود خــط بحــري  ــي هــذا المجــال ع ــات ف ــن المعوق ــع الأســف م م
مباشــر مــا ترفــع الكلفــة وابلتالــي تضــع حــدا علــى حجــم التبــادل التجــاري 
بيــن الدولتيــن حتــى علــى مسســتوى المــواد الغذائيــة والســلع الأساسســية الن 

حجــم التبــادل بينهمــا قليــل جــدًا.

س: مــا هــو ســر العالقــات الوديــة والطيبــة بيــن طهــران ومســقط؟ لمــاذا 
ــن؟و  ــيط امي ــا كوسس ــد عليه ــة وتعتم ــذه الدرج ــان له ــي عم ــة ف ــران واثق اي
هــل تتوقــع ان عمــان تلعــب مــرة اثنيــة دور الوسســيط بيــن ايــران وامريــكا 

ــات؟ ــل الخالف لتذلي
قليميــة فاعلــة ومؤثــرة ولهــا ثقلهــا االقتصــادي والبشــري  يــران دولــة اإ اإ
والصناعــي كمــا ان عمــان دولــة تتعامــل مــع الــدول الموجــود فــي المنطقــة 
ــادل اقتصــادي تجــاري صناعــي فــي  ودول اخــرى خــارج المنطقــة فــي تب
يــران ســواء ابلــذات فــي الســلع  هامــش كبيــر لــزايدة التعامــل  والتبــادل مــع اإ
ــرب  ــي يمكــن بحكــم الق ــن المنتجــات الت ــا م ــة وغيره ــية والغذائي الأساسس
ــود  ــدم وج ــابقا �أن ع ــت س ــلفت وقل ــا اس ــن لالســف كم ــي. ولك الجغراف
ــزز ان  ــم تع ــي ل ــرى الت ــق االخ ــض العوائ ــر وبع ــري مباش ــي بح ــط نقل خ
يكــون تطــور او زايدة فــي حجــم التبــادل. كمــا انــه تجمعنــا عالقــة مسســتقرة 
ــا  ــة وانم ــي ليســت حديث ــارة، وه ــة المســلمة الج ــران الدول ي ــع اإ ــة م وطيب
ــن  ــن البلدي ــم مشــترك بي ــى �أســس وتفاه ــة عل ــة النهضــة المبارك ــذ بداي من
ــاه وان  ــا نتمن ــذا م ــة وه ــي المنطق ــر ف ــب دورا اقتصــاداي �أكب يمكــن ان تلع
ــة  ــى كل دول المنطق ــع عل ــود ابلنف ــدة تع ــة وفائ ــة حقيقي ــدول تنمي تشــهد ال

ــران. ي ــا اإ ــا فيه بم

ي مقابلة مع مهر؛
ي �ن

عضو مجلس الشورى العما�ن

التبادل التجاري بني ايران وعمان اقل من مستوى الطموح بسبب 
عدم وجود ممر مائي مباشر
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تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر

الســلطنة بموقعهــا االســتراتيجي فــي منطقــة الخليــج الفارســي وشســبه 
طاللهــا �أيضــًا علــى المحيــط الهنــدي ينتظرهــا مسســتقبل  الجزيــرة العربيــة واإ
اقتصــادي مشــرق ودور اقليمــي هــام فــي مجــال النقــل والتجــارة. وتســعى 
لــى مميزاتهــا االقتصاديــة فــي  الحكومــة العمانيــة اليــوم وراء لفــت الأنظــار اإ
ــئ، ابالإضافــة  ــر والموان ــتيراد والتصدي مجــال الخدمــات اللوجســتية واالسس
لــى الجانبيــن السســياحي والصناعــي، خاصــة الصناعــات الثقيلــة القائمــة علــى  اإ

النفــط والغــاز.
الثانيــة  النســخة  الماضييــن  الأسســبوعين  خــالل  مســقط  اسســتضافت 
تحــاد الدولــي  والثالثيــن مــن مؤتمــر النقــل الطرقــي الــذي اشــرف عليــه االإ
ــا و  ــن متحــداًث حكومي ــارب ثالثي ــا يق ــي )IRU( بمشــاركة م ــل الطرق للنق
لــى جانــب العديــد مــن  1000 ضيــف تــم اختيارهــم مــن بيــن 80 دولــة، اإ
 VOLVO ،AXA ،PWC ــرار ــى غ ــل عل ــي النق ــارزة ف الشــركات الب
Mercedes Benz ،MAN ،IBM ،Virgin Hyperloop، وذلــك 
الإظهــار الموقــع المتميــز والمسســتقبل المشــرق لســلطنة عمــان فــي القطــاع 
لــى جــذب االســتثمارات المحليــة  اللوجسســتي فــي سســياق تطلــع الســلطنة اإ
ــر  ــي لتطوي ــج المحل ــي النات جمال ــي اإ ــاع ف ــاهمة القط ــع مس ــة ورف والأجنبي

اقتصادهــا.
ــالت  ــل« مداخ ــي النق ــكار ف ــعار »االبت ــل ش ــذي حم ــر ال ــمل المؤتم وش
مــن شــخصيات ابرزة مــن قطــاع الأعمــال والحكومــات، اجتمعــوا لتبــادل 
ــد  ــول وتحدي ــل وطــرح حل ــش بشــ�أن مســائل قطــاع النق ــكار والتناق الأف
مسســتقبل النقــل والتنقــل والعمــل اللوجسســتي والتجــاري؛ مــن خــالل 
زالــة الكربــون  بحــث سســبل تســهيل التجــارة وفاعليــة اسســتهالك الوقــود واإ
ــكارات  ــر التطــورات واالبت آخ ــي، و� ــي الآل ــل الطرق ــى النق ــات ال والتطلع

ــل واللوجســتيات. ــال النق ــي مج ف
ووفقــًا ل»كرســتيان البــرو« رئيــس المنظمــة العالميــة للنقــل الطرقــي، 
خــالل كلمتــه �أمــام المؤتمــر، �أن اختيــار الســلطنة السســتضافة هــذا المؤتمــر 
ــذي تتمتــع بهــا الســلطنة فــي  العالمــي جــاء بســبب الموقــع االســتراتيجي ال
قلــب �أهــم الممــرات الدوليــة فــي العالــم، فهــ�ي تتوســط ثــالث قــارات �أي 
فريقيــا و�أورواب، كمــا اسســتطاعت اسســتغالل كل الفــرص لديهــا  آسســيا واإ �

ــة. ــات عالمي ــا لتكــون بمواصف ــل لديه ــة النق ــر منظوم لتطوي

التنافس االقليمي لالسستحواذ على حركة النقل
لــى �أن هنــاك تنافســًا قــواًي داخــل مجلــس التعــاون للــرايدة  يجــدر االشــارة اإ
ــة الخليــج الفارســي، و�أضــف  فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية فــي منطق
لــى ذلــك مطــار اســطنبول الجديــد الــذي دخــل غمــار التنافــس ليسســتحوذ  اإ
ــدًا  ــة، وتحدي ــة ودولي قليمي ــران والمســافرين بمطــارات اإ علــى حركــة الطي

مطــار دبــ�ي، الــذي ابت يشــكل تهديــدا لــه.
بقــاء مينــاء عــدن فــي اليمــن خــارج الخدمــة  ــ�ي علــى اإ هــذا وعّولــت �أبوظب
ــد  ــاء راش ــارات »مين م ــئ االإ ــى موان ل ــا اإ ــالت بخياراته ــول الناق ــى تتح حت
ومينــاء جبــل علــي« ليتكفــل المينــاءان بتقديــم الخدمــات للناقــالت 
ــيا وجنوبهــا  آسس ــى شــرق � ل ــة التــي تمــر عبــر ابب المنــدب متجهــة اإ العمالق

والعكــس.
مــارات  مــا موانــئ »ُعمــان«، فهــ�ي الأخــرى  تشــكل هاجســًا لالإ �أ
فــي حــال وجــود مينــاء ال  يعمــل فــي عــدن؛  فموانــئ »ُعمــان« 
ــي  ــف ف ــك لأن التوق ــ�ي«، ذل ــئ دب ــن »موان ــالت م ــذه الناق ــرب له ق �أ
قــل تكلفــة مــن مشــقة عبــور مضيــق هرمــز  ــئ العمانيــة �أســهل و�أ الموان
ــت  ــود والزي ــزود ابلوق ــف والت ــة للتوق ــئ االماراتي ــى الموان ل للوصــول اإ
مــارات ال ترغــب �أن تنافــس  ن االإ وغيرهــا مــن الخدمــات، وابلتالــي فــاإ
شســبكة الموانــئ العمانيــة السســبعة موانئهــا بــ�أي حــال مــن الأحــوال، 
وهــذا مــا تخشــاه �أبوظبــ�ي مــن مســقط التــي لديهــا خطــط لتمييــز 

ــة  ــ�ي والدوح ــ�ي ودب ــل ابوظب ــة مث ــة القريب ــدن التجاري ــن الم ــها ع نفس
مــن خــالل اسســتغالل جغرافيتهــا الطبيعيــة واالســتثمار فــي قطاعهــا 

لسســياحي. ا

التكامل االيراني-العماني:
يــران التــي تتمتــع بموقــع جغرافــي متميــز وقــدرات لوجســتية  �أمــا ابلنسســبة الإ
ــيا ودول القوقــاز  ــيا و�أورواب مــن جهــة وبيــن روسس آسس ممتــازة للربــط بيــن �
نهــا تواجــه حاليــا العقــوابت  والخليــج الفارســي مــن جهــة اخــرى، فاإ
الأمريكيــة، ممــا جعلتهــا تبحــث عــن شــريك يلعــب الــدور التكاملــي معهــا 
ــع  ــة م ــة انجح ــا تجرب ــه ليســت لديه ــًة �أن ــا، خاص ــة نقله ــيير حرك ــي تسس ف
دبــ�ي بســبب توتــر العالقــات السسياسســية مــع دول الخليــج الفارســي والتــي 
ــنوات  ــن خــالل السس ــن البلدي ــة بي ــى الشــراكة االقتصادي ــا عل القــت بظالله

االخيــرة.
هــذا وتعتبــر قطــر وعمــان الدولتــان الخليجيتــان الوحيــداتن اللتــان يمكــن 
ــا  ــج الفارســي، و�أيضــا تركي ــي الخلي ــا اقتصــاداي ف ــل معهم ــران ان تتعام ي الإ
ال  ــران، اإ ــى اي ل ــع اإ ــل البضائ ــة نق ــي عملي ــارات ف ــة االم تترشــح لتحــل مكان
ــن الســلطنة  ــط بي ــي ترب ــات الت ــى العالق ــة ابلنظــر ال ــا الأولوي ــان له �أن عم
ــيما خــالل  ــة والسس ــي قديم ــا ه نم ــوم واإ ــدة الي ــي ليســت ولي ــران، وه ي واإ
السســنوات الأخيــرة، فقــد كانــت لمســقط دور كبيــر فــي ابــرام االتفــاق 
يــران والقــوى الكبــرى عــام 2015 وهــي كانــت دومــَا  النــووي بيــن اإ
والزالــت مترشــحة لالضطــالع بــدور الوسســيط لتذليــل الخالفــات، 
بينمــا تركيــا - رغــم عالقاتهــا االقتصاديــة مــع ايــران - تعــد خصمــًا لهــا 
فــي المشــاريع السسياسســية، وكذلــك قطــر التــي ال تعــول علــى شــراكة 
ــى  ــية عل ــذة �أساسس ــران كناف ــى طه ــا تنظــر ال ــران، وانم ــع اي اســتراتيجية م
ــل الســعودية  ــن قب ــا م ــي فرضــت عليه ــة الت ــد المقاطع ــم الخارجــي بع العال

واالمــارات والبحريــن.

مميزات عمان التنافسسية:
جغرافيــًا تشــكل عمــان حلقــة وصــل للمســتثمرين الراغبيــن فــي الوصــول 
تطويــر  فــي  الســلطنة  عــن جهــود  االقليميــة، فضــال  الأســواق  الــى 
نشــاء الموانــئ الصناعيــة والربــط ابلســكك الحديديــة والعمــل  المطــارات واإ

ــرات. ــياحة المؤتم ــل سس ــى تفعي عل
قامــة المناطــق االقتصادية  لــى مشــاريع الســلطنة فــي اإ ويجــب هنــا االإشــارة اإ
ــن  ــدة م ــر واح ــي تعتب ــة الت ــة الخاص ــم االقتصادي ــة الدق ــة، كمنطق المتكامل

ــنوات المقبلــة. �أكبــر المشــاريع التجاريــة المقبلــة فــي عمــان ابلسس
وفــي هــذا السســياق يؤكــد عضــو مجلــس الشــورى العمانــي توفيــق اللواتــي 

ــع  ــة مواق ــلطنة ثالث ــالك الس ــى امت ــاء، عل نب ــر للأ ــة مه ــث لوكال ــي حدي ف
لــى منطقــة  اســتراتيجية فــي صحــار« و«دقــم« و«صاللــة«، ابالإضافــة اإ
رابعــة فــي »صــور« التــي يوجــد فيهــا مراكــز للغــاز المســال وبعــض 
ــا، موضحــًا ان هــذه المناطــق  ــة كاليــوروا واالموني الصناعــات البتروكيماوي
تعتبــر صناعيــة واســتراتيجية، ثــالث منهــا تتمتــع بوجــود موانــئ علــى 
ــتقبل الســفن العمالقــة ممــا يمكــن الســلطنة القيــام  ــتوى العالمــي تسس المسس

ــه الآن. ــي علي ــا ه ــر مم ــدور �أكب ب
وسسياسســيًا رســخت عمــان مكانتهــا فــي المنطقــة ابعتبارهــا وسســيطا موثوقــًا 
ــذا  ــة، وله ــي المنطق ــوازانت ف ــة الت ــم طبيع ــات، وتفه ــي الصراع ال ينجــر ف

تقــف علــى مســاحة واحــدة مــن كل الأطــراف االقليميــة.
اليمــن  مســتنقع  فــي  تورطتــا  اللتــان  واالمــارات  للســعودية  خالفــًا 
ــذ الســلطان  ــا، اتخ ــلة اقتصادهم ــذه الحــرب الفاش ــتنزفت ه ــى اسس حت
ــن مجــرايت الأحــداث  ــس ع ــ�أي ابلنف ــي الن ــة وه ــوس سسياســة ذكي قاب
فــي الخليــج الفارســي مــن خــالل رفــض المشــاركة فــي التحالــف 
مــارات، ليوظــف قــدرات بــالده فــي  الــذي تقــوده الســعودية واالإ
واســتراتيجية  واللوجســتية  التجاريــة  المخططــات  تحقيــق  ســبيل 
بهــا  تعصــف  منطقــة  فــي  العمانــي  لالقتصــاد  المسســتقبلية  الرؤيــة 

عبثيــة. وصراعــات  حــروب 
اليــوم وفــي ظــل تصاعــد الشــجار داخــل البيــت الخليجــي، وفــرض 
مــارات  الحصــار ضــد قطــر مــن جهــة والمغامــرات التــي تخوضهــا االإ
والســعودية فــي العديــد مــن الملفــات الخارجيــة مــن جهــة �أخــرى، ســواء 
ــذه  ــف اقتصــادايت ه ــي نزي ــة �أخــرى، وابلتال ــن جه ــن م ــا �أو اليم ــي ليبي ف
آمنــة وبعيــدة  الــدول، ابتــت عمــان الدولــة الخليجيــة الوحيــدة التــي بقيــت �
عــن الصراعــات ومرشــحة السســتقطاب االســتثمارات الأجنبيــة، بينمــا 
يــرى المراقبــون ان »دبــ�ي« التــي طرحــت نفســها بوصفهــا »سويســرا 
الخليــج الفارســي«، صــارت اليــوم ضحيــة للمنافســات العنيفــة فــي الشــرق 

الأوســط.
ابختصــار يمكــن اعتبــار الســلطنة مرشــحة الضطــالع دور عالمــي فــي 
ــتقبل القريــب؛ وذلــك ابلنظــر الــى  قطــاع النقــل واللوجســتيات فــي المسس
ــة لجــذب االســتثمارات االقليميــة والعالميــة،  ــية االقتصادي ميزاتهــا التنافسس
وموقعهــا الجغرافــي، وسسياســاتها الوســطية التــي ترتكــز علــى جلــب 

ــات. ــرات والصراع ــي المغام ــورط ف ــن الت ــدال م ــة ب ــح االقتصادي المصال
الســلطنة تتطلــع الــى تنويــع مصــادر دخلهــا وتعزيــز قطاعهــا السســياحي مــن 
ــا  ــي ســيتم تربطه ــة الت ــئ وخطــوط الســكك الحديدي ــر الموان خــالل تطوي
ــي  ــى جانــب تنميــة مطاراتهــا، واالســتثمار ف ل ــس التعــاون، اإ بــدول مجل

ــل. ــي مجــال الطــرق والنق ــة وخاصــة ف ــة التحتي البني

مؤمتر »ايرو« وتطلعات مسقط لرايدة القطاع اللوجسيت يف املنطقة
محمد مظهري

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCY العدد: 3 | ديسمبر 2018 | ص 36 

قــام وفــد تجــاري ســوري يضــم 50 انشــطًا فــي المجــال االقتصــادي 
برئاســة �أميــن الســر العــام التحــاد غــرف التجــارة الســورية محمــد حمشــو  
بــزايرة العاصمــة طهــران بهــدف عقــد لقــاءات مشــتركة مــع رجــال الأعمــال 

ــة. ــة االيراني ــن وغــرف التجــارة والصناع االيرانيي
ــارة  ــة التج ــي غرف ــي ف ــال الســوري االيران ــال الأعم ــر رج ــد مؤتم وعق
االقتصاديــة  العالقــات  تنميــة  لجنــة  رئيــس  بحضــور  فــي طهــران، 
يرانيــة العراقيــة حســن داانئــي فــر ورئيــس غرفــة التجــارة  الســورية االإ
خوانســاري،  مســعود  يــران  اإ فــي  والزراعــة  والمناجــم  والصناعــة 
البلديــن، وبمشــاركة مســؤولي القطــاع الخــاص فــى  وســفراء كال 
ــي  ــادي ف ــاون االقتص ــة والتع ــات التجاري ــة العالق ــدف تنمي ــن به البلدي

المجــاالت. مختلــف 

متابعة التعاون المصرفي بين البلدين
وخــالل هــذا اللقــاء �أكــد رئيــس لجنــة تنميــة العالقــات االقتصاديــة 
ن الغربييــن يعتقــدون  يرانيــة العراقيــة حســن داانئــي فــر علــى اإ الســورية االإ
ــد  ــم فق ال �أن مخطاطته ــوراي اإ ــي س ــية ف ــرات رئيسس ــيقومون بتغيي ــم سس �أنه

ابلفشــل. ابءت 
ن  االإرهــاب قــد قضــي عليــه فــي المنطقــة ومرحلــة  لــى اإ و�أشــار داانئــي فــر اإ
ــن  ــاء االقتصــادي الســوري ابلتعــاون بي عــادة بن ــتلزم اإ ــا بعــد داعــش تسس م

لــى جانــب التعــاون السسياســي واالقليمــي ايــران وســوراي، اإ
يرانيــة  و�أكــد رئيــس لجنــة تنميــة العالقــات االقتصاديــة الســورية االإ
العراقيــة حــول ضــرورة وجــود بنــك مشــترك بيــن البلديــن لتســهيل 

العالقــات التجاريــة بيــن دمشــق وطهــران.
لــى ضــرورة التعــاون فــي القطــاع  مــن جهــة اثنيــة �أشــار داانئــي فــر اإ
السســياحي، معلنــًا اسســتعداد ايــران لتقديــم كل التســهيالت الممكنــة لتعزيــز 

ــن. ــة البلدي ــدم مصلح ــا يخ ــات بم العالق

ســوراي يمكــن �أن تكــون بوابــة صــادرات للســلع االيرانيــة 
نحــو الــدول العربيــة

ــران مســعود  ــارة طه ــة تج ــس غرف ــار رئي ــه �أش ــن جهت م
ــد  ــي وف ــي ي�أت ــى الت ــرة االول ــذه الم ن ه ــى اإ ل خوانســاري اإ
ــي  ــد االضطــراابت الت ــران بع ــى اي ــن ســوراي ال تجــاري م
شــهدتها البــالد خــالل االعــوام الماضيــة متمنيــا ان تلعــب 

ــورية. ــوق الس ــي الس ــا ف ــران دورًا مهم اي
نــه ابلنظــر لعــدم وجــود رســوم  و�أردف خوانســاري اإ
للصــادرات الســورية الــى الــدول العربيــة فــ�أن دمشــق 
يمكــن �أن  تلعــب دورًا هامــًا فــي اعــاده تصديــر الســلع 

االيرانيــة.

وقــد تــم خــالل هــذا الملتقــة توقيــع اتفاقيــة بيــن غرفتــي تجــارة ايــران 
وســوراي الهــدف منهــا تمتيــن العالقــات التجاريــة المشــتركة بيــن البلديــن.

يجب ت�أسيس شركات مشتركة ببن البلدين
وفــي هــذا الملتقــى الــذي جمــع رجــال االعمــال الســوريين وااليرانييــن 
�أشــار �أميــن الســر العــام التحــاد غــرف التجــارة الســورية محمــد حمشــو 
لــى رغبــة البلديــن فــي توثيــق التعــاون االقتصــادي، قائــاًل:  نظــرا لتعــاون  اإ
ايــران مــع ســوراي فــي مكافحــة االرهــاب فلهــا االولويــة فــي المشــاركة فــي 
عمليــة اعــادة بنــاء ســوراي داعيــًا الــى تبــادل التجــارب و الخبــرات مــع 

ــران. اي
ــاج  ــال انت ــي مج ــن ف ــن البلدي ــاون المشــترك بي ن التع ــى اإ ل ــوه حمشــو اإ ون
السســيارات و الزجــاج ، مضيفــًا:  اننــا نرغــب فــي مواصلــة التعــاون الثنائــي 

كمــا كان فــي الســابق.
واكــد حمشــو علــى �أن الحكومــة الســورية ترحــب ابرتقــاء العالقــات 
االقتصاديــة مــع ايــران الــى مسســتوي العالقــات السسياسســية و اضــاف 
ان البلديــن ابمكانهمــا �أن يتعــاوان فــي مجــال النقــل و النظــام المصرفــي 
قامــة  و المقــاوالت و كذلــك انشــاء شــركات مشــتركة، كمــا دعــا الــى اإ
ــران  ــن ســوراي و اي ــادل التجــاري بي ــزايدة حجــم التب ــارض مشــتركة ل مع
ــش الســوري بمســاعدة  ــا الجي ــي حققه ــد االنتصــارات الت ــه و بع ــًا ان مضيف
ايــران، فــان هنــاك العديــد مــن معامــل فــي ســوراي بحاجــة الــي اعــادة البنــاء 

السســتئناف االنتــاج فيهــا.
ن ســوراي تحتــرم التضحيــات التــي قدمتهــا ايــران لمكافحــة  واكــد حمشــو اإ

االرهــاب الدولــي فــي ســوراي.

قليمية سنشكل قوة اقتصادية اإ
كمــا صــرح فــي هــذا اللقــاء الســفير االيرانــي فــي دمشــق جــواد تــرك �آابدي 

ــرف  ــن تع ــد م ــة الســورية بحاجــة للمزي ــة االيراني ــات االقتصادي ابن العالق
التجــار ورجــال االعمــال علــى الفــرص المتاحــة والطاقــات المتوفــرة لــدى 

كل منهمــا االخــر.
آابدي، ان العالقــات التــي تبلــورت بيــن مســتثمري القطــاع  و�أضــاف تــرك �
ــن  ــاد معرضي ــش انعق ــى هام ــهر عل ــذ اش ــوري من ــي والس ــاص االيران الخ
ــًا ان  ــن، مضيف ــن الطرفي ــط م ــى التخطي ــة ال ــق، بحاج ــی دمش ــن ف دوليي
التجــار ورجــال االعمــال االيرانييــن والســوريين ابمكانهــم عبــر دراســة 
الطاقــات فــي القطــاع االقتصــادی لــدى البلديــن، التعــرف علــى هــذه 
الطاقــات ومــن ثــم العمــل فــی سســياق ايجــاد اجــواء مناسســبة لتنميــة 

العالقــات االقتصاديــة بينهمــا.

�أبواب سوراي مفتوحة �أمام التجار االيرانيين
مــن جهتــه �أكــد الســفير الســوري لــدى طهــران، �أن دمشــق تمنــح 
ــًا  �أن  ــن مبين ــى الحلفــاء وخاصــة ايران عمــار ســوراي ال ــة فــي اعــادة اإ الأولوي
�أبــواب ســوراي مفتوحــة �أمــام نشــاط رجــال االعمــال االيرانييــن فــي مرحلــة 
االإعمــار، وقــال: ان الحكومــة الســورية منحــت االولويــة فــي هــذه المرحلــة 
لحلفائهــا وخاصــة الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة، و�أمــا الذيــن قدمــوا 
رهــاب فــي ســوراي ودمــروا اقتصــاد هــذا البلــد، لــن يكــون لهــم  الدعــم لالإ

ــة. ــي هــذه المرحل ــي ســوراي ف ــدم ف اي موطــئ ق
ودعــا الســفير الســوري لــدى طهــران، القطــاع االيرانــي الخــاص الــى 
االســتثمار فــي المشــاريع االقتصاديــة فــي ســوراي، قائــال: اننــا نبــذل 

قصــارى جهــودان لضمــان مصالــح البلديــن.
ولفــت الســفير الــى ان القضــاء علــى االرهــاب هيــ�أ �أرضيــة مختلفــة، لكــي 
يتــم البــدء بعمليــة االإعمــار فــي ســوراي، وقــال: ان هــذا الملتقــى مــن شــ�أنه 
ــتفيد مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن ايــران وســوراي، ليتــم توفيــر  ان يسس
المزيــد مــن المجــاالت لتنميــة العالقــات التجاريــة بيــن 

ــن. البلدي
و�أضــاف: ان ســوراي تعتبــر ايــران وقطاعهــا الخــاص 
شــريكا فــي االســتثمار فــي مجــال النشــاطات االقتصاديــة 
واالنتاجيــة، والبــد مــن بــذل الجهــود لرفــع جميــع العقبــات 
ــي  ــودة ف ــااي والمشــكالت الموج ــا القض ــا فيه ــة بم التجاري
العالقــات المصرفيــة بيــن الجانبيــن، معلنــا الترحيــب 
ابالســتثمارات االيرانيــة فــي المناطــق الســورية الحــرة.

تبــادل  فــي  يســاهم  الملتقــى  هــذا  ن  اإ ابلذكــر  الجديــر 
ــى تخــدم  ــرات والتعريــف ابلمشــاريع االســتثمارية الت الخب
طــار لمعالجــة العقبــات  عمليــة التنميــة فــى البلديــن ووضــع اإ
الشــركات  وتشــجيع  التعــاون  مســيرة  تعتــرض  التــي 
عــادة االإعمــار فــى ســورية.  يرانيــة علــى المســاهمة فــي اإ االإ
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