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التقارب األردين اإليراين قد يكون على حساب السعودية

يــران »محمــد  يرانيــة الأردنيــة بعــد ســقوط شــاه اإ انهــارت العالقــات االإ
لــى مسســتوى قطــع التمثيــل  رضــا بهلــوي« عــام 1979، ووصلــت اإ
الدبلوماســي كمــا عــادت للتوتــر بدعــم الأردن للعــراق فــي الحــرب 
لــى  اإ ووقوفــه  سســنوات  ثمانــي  امتــدت  والتــي  االيرانية-العراقيــة 
مــارات بخصــوص الجــزر الثــالث بينمــا عــادت لتتحســن  جانــب االإ
ــق  ــدي خل ــة مجاه ــب حرك ــت الأردن مكات ــا اغلق ــام 1989  حينم ع
ــا لتعــود وتتعثــر العالقــات عــام 2000  وابعــاد مســؤوليها عــن اراضيه
ــاول  ــران تح ــد االردن ان اي ــا اعتق ــة عندم ــر انتفاضــة االقصــى الثاني اث
ــي  ايجــاد موطــئ قــدم لهــا فــي المنطقــة بينمــا حصــل دفء نسســب�ي ف
العالقــات عــام 2003 عندمــا زار العاهــل الأردنــي طهــران والتــي 
ــدت  ــادت وتلب ــا بعــد ســقوط نظــام الشــاه وع ــى مــن نوعه ول ــت الأ كان
ميركيــة  الأ القــوات  يــد  علــى  بغــداد  العالقــات اابن ســقوط  ســماء 
بســبب تخــوف الأردن مــن مــا اســماه ابالطمــاع االيرانيــة. وشــهدان 
فــي العاميــن 2017 و2018 لقــاءات علــى مسســتوى برلمانييــن مــن 
يــران وذلــك  البلديــن وســفراء وزايرة وفــد غرفــة صناعــة االردن الإ
فــي  يرانيــة  االإ الســفارة  مــع  يــران ابلتنسســيق  اإ بدعــوة رســمية مــن 
ــر  ــدورة ال13 لمؤتم ــي ال ــاركة ف ــران الأردن للمش ي ــت اإ الأردن ودع
ســالمي الــذي عقــد  اتحــاد الــدول االعضــاء فــي منظمــة التعــاون االإ
فــي طهــران العــام الماضــي 2018. ولكــن اليــوم تتســم العالقــة بنــوع 
التهنئــة  علــى  اقتصــرت  التــي  ابلبرتوكــوالت  الخجــل ومكتفيــة  مــن 
والتعزيــة، وقــد يكــون مــرد ذلــك الضغــط الخليجــي االميركــي علــى 

االردن.
ليــه العالقــات فــي المسســتقبل بيــن  لالضــاءة اكثــر علــى مــا سســتؤول اإ
البلديــن قامــت وكالــة مهــر ابجــراء حــوار مــع عضــو مجلــس النــواب 

الأردنــي »طــارق خــوري«، 
وكان نص الحوار كالتالي:

يران واالردن؟ س: ما الذي يمنع تعزيز العالقات بين اإ
ابلنسســبة لــي وللنخبــة السسياسســية والغلبيــة الشــعب الأردنــي وخاصــة 
ــة  ــذه العالق ــرر له ــد �أي مب ــة ال نج ــة الصعب ــروف االقتصادي ــل الظ ــي ظ ف
ــة  ــة الأردني ــل الحكوم ــن ِقب ــة م ــى المرتجف ل ــل اإ ــد تص ــي ق ــة والت الخجول
وهــي للأســف ال تراعــي بهــذه العالقــة الحــذرة مصالــح الشــعب الأردنــي.

س: من �أين نش�أ الخالف بين البلدين؟
بعــد ســقوط الشــاه الــذي كانــت تربطــه عالقــة حميمــة مــع الملــك حســين 
ــادة االمــام الخمينــي الراحــل ) رض (  ــة بقي يراني ــر الثــورة االإســالمية االإ اث
توتــرت العالقــة بيــن البلديــن وتفجــرت �أكثــر اثــر انــدالع الحــرب العراقيــة 
يرانيــة وانحيــاز الأردن للعــراق بشــكل واضــح وجلــي ورغــم �أن البلــدان  االإ
ــران  ي ــاوالت اإ ــم مح ــا ورغ ــدوده الدني ــي بح ــادل دبلوماس ــى تب ــا عل حافظ
ــع  ــاابته للأســف م ــه حس ال �أن الأردن ل ــدة اإ ــة جدي ــح صفح ــررة لفت المتك
يــران دون مراعــاة لمصالحــه السسياسســية واالقتصاديــة  المعســكر المعــادي الإ
ــي(  ــج )الفارس ــن دول الخلي ــديدة م ــوط ش ــرض لضغ ــا �أن الأردن يتع كم
ــة وال  ــة والصهيوني ــر الأمريكي ــذًا للأوام ــران تنفي ي ــداء الإ ــي تناصــب الع الت
ــران عــدوا  ي ــباب �ألتــي جعلــت مــن اإ ــى �أحــد �أن �أحــد �أهــم الأسس يُخفــى عل
ذكاء الــروح الطائفيــة والمذهبيــة المفتتــة للجســم االإســالمي فــي  مبينــا هــي اإ
المنطقــة خدمــة للكيــاانت المصطنعــة امتــدادًا لســايكس بيكــو واطالــة عمــر 

ــي الســرطاني .  ــان الصهيون الكي

يرانــي بخجــل وعالقــة ال تتعــدى  س: لمــاذا يتعاطــي الجانــب الأردنــي مــع االإ
البرتوكــوالت مــن خــالل برقيــات تهنئــة او تعزيــة فــي مناسســبات مختلفــة؟

معاديــة  بعالقــات واحــالف  ترتبــط  الأردنيــة  الدولــة  �أن  ســف  للأ
فــي  العالقــة  يجعــل  مــا  وهــذا  يرانيــة  االإ ســالمية  االإ للجمهوريــة 
النظــر  تعيــد  �أن  الأردنيــة  الحكومــة  �أانشــد  ننــي  و�أ دنــى  الأ حدهــا 
بعيــن  والأخــذ  مصالحهــا  يخــدم  بمــا  الدوليــة  واحالفهــا  بعالقاتهــا 
العمــق  الفلســطينية ومصالــح دول  الموقــف مــن المســ�ألة  االعتبــار 

. ولبنــان  والعــراق  ســوراي  االســتراتيجي 

ــي  ــران ف ــان نحــو طه ــل عم ــارب الطفيــف مــن قب ــا هــو ســبب التق س: م
ــرة؟ ــرة الأخي الفت

ــات  ــة �أطــراف ابلتحالف ــاورة لمناكف ــارب ال يعــدو من للأســف �أن هــذا التق
ن مصلحــة  التاريخيــة لــلأردن وهــذا ال ولــن يحقــق مصلحــة الأردن. اإ
ــة ذات  ــن عالق ــام ويفضــل البحــث ع ــاح بشــكل ع ــرة االنفت ــدان الفقي البل
ــة  ــكالها المختلف ــتعمارية ب�أش ــاع اسس ــا �أطم ــس له ــة ودول لي ــة متبادل مصلح
ــا. ــدور بفلكهم ــن ي ــة وم ــدة الأمريكي ــوالايت المتح ــدة وال ــة المتح كالمملك

س: هــل  تتوقــع ان تشــهد العالقــات تحسســنا افضــل فــي المسســتقبل 
القريــب؟ 

عــادة  الضغــط االإقتصــادي وســوء الحالــة المعيشــة قــد تضطــر الأردن الإ
ــتمرار  ــا ابسس ــد يده ــي تم ــران الت ي ــا اإ ــن ضمنه ــة وم ــا الدولي النظــر بعالقاته
ــي  ــن الشــعب الأردن ــوب م ــة ومطل ــي العالق ــا سنشــهد تطــور ف ــن هن وم
ــي االإرادة  ــروح ف ــث ال ــه لب ــق ومصالح ــا يتواف ــة بم ــى الحكوم ــط عل الضغ

ــذا الخصــوص. ــريء به ــرار ج ــاذ ق ــية التخ السسياسس

س: هل سنشهد تمثيل دبلوماسي جديد بين البلدين؟
زايدة التمثيــل الدبلوماســي مرتبــط عضــواًي بتحســن العالقــات السسياسســية 
تجــاه لأن مــن  بيــن البلديــن وال �أرى ضيــر �أن تتخــذ الحكومــة قــرار بهــذا االإ
شــ�أن ذلــك فتــح الآفــاق واســعة �أمــام البلديــن لبحــث العديــد مــن الملفــات 

التــي تحقــق المصالــح المشــتركة.

س: مــا هــي نتائــج وتداعيــات التعــاون االيرانــي االردنــي علــى المنطقــة فــي 
حــال تحقيــق ذلــك؟

يرانــي الأردنــي سســيحقق مصالــح كل المنطقــة  ال شــك بــ�أن التعــاون االإ
ــتهدفة المنهكــة ابلحــروب العســكرية واالقتصاديــة وســينعكس علــى  المسس
شــعوب المنطقــة ابالزدهــار ولكننــي لســت متفائــل �أن يحــدث ذلــك 
ــه الأردن مــن  ــذي يتعــرض ل ــب بســبب الضغــط ال بشــكل ســريع �أو قري

ِقبــل دول الخليــج و�أميــركا.
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ــة مقـــــــــــــــــابلـــــــــــــــــ

نبــاء مقابلــة مــع الشســيخ غبريــس عضــو تجمــع علمــاء  �أجــرت وكالــة مهــر للأ
ــة  ــاء المقاوم ــي لعلم ــذي لالتحــاد العالم ــر التنفي ــان والمدي ــي لبن ــة ف المقاوم
والــذي شــارك فــي مؤتمــر الوحــدة االإســالمية الــذي اسســتضافته طهــران.
ــن  ــود القائمي ــس بجه ــين غبري ــيخ حس ــاد الشس ــة �أش ــتهل المقابل ــي مسس وف
ــذا الخصــوص  ــي ه ــال ف ــام وق ــذا الع ــالمية ه ــدة االس ــر الوح ــى مؤتم عل
ــن  ــا تتزام ــام �أنه ــدورة هــذا الع ــذه ال ــي تســجل له ــة الت ــة الفارغ »ان العالم
ــى  ــي غــزة عل ــة ف ــع انتصــار المقاوم ــا م ــا �أوال تزامنه ــن وهم ــن اثني ــع �أمري م
الكيــان الصهيونــي عندمــا ارغمــو العــدو الصهيونــي علــى االنكفــاء والتراجــع 
والنقطــة الثانيــة هــي �أن ايــران اليــوم التــي اراد لهــا االمريكيومــن معــه 
ــذا  ــي ه ــا ي�أت ــى اقتصاده ــا وعل ــط عليه ــن الضغ ــد م احــكام الطــوق والمزي
ــة االســالمية  ــع ان الجمهوري ــم اجم ــول للعال ــة ويق ــر ليشــكل انعطاف المؤتم
عصيــة علــى الكســر وقــد ثبتــت ايــران منــذ الثــورة االســالمية ان كل 

المحــاوالت ابءت ابلفشــل«.
وحــول ماهيــة القضيــة التــي قــد تجمــع بيــن المســلمين سســنة وشســيعة رغــم 
ــع  ــي تجم ــا ف ــن خــالل تجربتن ــيخ حســين« م ــال الشس ــة ق ــات الفقهي الخالف
عــالء المســلمين الــذي يعــود ت�أسيســه الــى 36 عامــا اسســتطيع ان اجــزم �أن 
اي خــالف يحــاول البعــض ان يصــوره انــه خــالف ال يكتــب لــه الحيــاة الن 
المبــد�أ االســاس هــو ان االمــة جســد واحــد و�أعــداؤان يحاولــون مــن �أجــل 
ــتطيع ان  ــوى وسس ــدان اق ــا عن ــا اال ان م ــة بينن احــداث هــذا الشــرخ والفرق
يواجــه«، مضيفــا » بــكل صراحــة �أان كشســيعي ال �أريــد مــن السســني انيصبــح 
شســيعيا وال كذلــك الشســيعي ان يصبــح ســنيا فلــكل منــه فقــه واحكامــه 
وشــريعته ومنهجــه الفقهــ�ي لكننــا نريــد ان نكــون موحديــن قبــال الحــروب 

التــي تشــن علينــا، فاليــوم فــي ر�أس �أولويتنــا تقــع القضيــة الفلســطين«.
ن المطلــوب مــن المجتمــع االســالمي هــو ان  و�أكــد الشســيخ حســين اإ

واالجتماعــي  واالقتصــاد  كالسسياســة  االساسســية  القضــااي  فــي  يتوحــد 
ــا. ــه جانب ــات الفق ــدع خالف ــي ون ــوي واالعالم ــي والترب ــري والثقاف والفك
وحــول تجربــة لبنــان فــي الوحــدة االســالمية ورؤيــة االمــام موســى الصــدر 
ــام موســى الصــدر كان  ــس ان« االم ــيخ غبري ــال الشس ــي هذالخصــوص ق ف
ــة  ــع مســيرة الصحــوة الديني ــان ودف ــي لبن ــاه الراكــدة ف اول مــن حــرك المي
واالســالمية ابتجــاه التطــور وهــذا الرجــل الــذي افتقــدانه مبكــرا فــي 
الســاحة اللبنانيــة واالســالمية كان اوســع مــن دائــرة التشســيع فهــو يتحــدث 
ــه  ــب االنســاني وكان ل عــن االســالم بشــكله االوســع ويتحــدث عــن الجان
ــيحية االســالمية ايضــا  ــع �أي فتنــة طائفيــة والمسس حضــور فــي الســاحة لمن
والذيــن جــاءوا بعــد االمــام موســى الصــدر االن يكملــون الــدور الــذي بــد�أ 
والسســيما ســماحة السســيد حســن نصــر اللــه �أميــن عــام حــززب اللــه وايضــا 

ــيعة«. ــنة وشس العلمــاء فــي تجمــع المقاومــة سس
و�أضــاف » ان مــن خــالل تجربتنــا المتواضعــة منــذ 36 عامــا اسســتطيع 
القــول جازمــا اننــا منعنــا اي حــدوث الي فتنــة واسســتطعنا كذلــك ان نمنــع 
ــاك بعــض  ــح ان هن ــي اوســاط المســلمين وصحي اي خــالف ان يدخــل ف
ــاة فــي  االشــخاص الذيــن قــد يفكــرون مذهبيــا لكــن هــؤالء ليــس لهــم حي

المجتمــع اللبنانــي واظــن ان الفكــرة التــي طرحهــا االمــام الخمينــي المقــدس 
ــبوع الوحــدة  ــي اسس ــال او ف ــوم القــدس مث ــي ي ــه ف ــى علي ــه تعال رضــوان الل
بيــن المســلمين والعديــد مــن المبــادرات المشــابه كانــت كفيلــة بجمــع 

ــان«. ــي لبن ــة ف ــع حــدوث اي فتن الصــف ومن
وحــول اتريــخ تجمــع علمــاء المقاومــة فــي لبنــان قــال الشســيخ حســين 
غبريــس ان التجمــع ابتــد�أ عملــه فــي االايم االولــى لالجتيــاح الصهيونــي 
للبنــان وكان عــدد مــن المشــايخ متواجديــن فــي ايــران فــي مؤتمــر 
المسســتضعفين فــي عــام 1982 م فعندمــا ســمع هــؤالء ابجتيــاح العــدو 
للبنــان ووصــل الــى بيــروت فتداعــو لتشــكيل عمــل جماعــي وكان التجمــع 
هــو وليــد هــذه المبــادرة وكان العــدد فيالبدايــة ال يتجــاوز اليدالواحــدة وقــد 
ــاور  ــوت للتش ــي البي ــع ف ــا نجتم ــوة وكن ــذه الخط ــي ه ــام الخمين ابرك االم
والتنسســيق وكان مــن بيــن العلمــاء شــخصيات ابرز اصبــح عــدد منهــا االن 
مــن الشــهداء كالشســيخ راغــب حــرب وسســيد عبــاس الموســوي والشســيخ 
ــم اصبــح التجمــع منتشــرا  ــن والي ــنة و�آخري محــرم العارفــي مــن اهــل السس

ــان«. ــاع لبن ــي كل بق ف
واتبــع » وبعــد االنتفاضــة االولــى لفلســطين دعــا التجمــع لعقــد لقــاء 
ــة  ــة تســمى لجن ــر لجن ــه هــذا المؤتم ــق عن ــر لدعــم االنتفاضــة وانبث اومؤتم
ــا نشــط  ــى االن كم ــل حت ــزال يعم ــي فلســطين وهــو ال ي ــة ف ــم المقاوم دع
التجمــع فــي العمــل االســالمي المسســيحي وايضــا لنــا حضــور فــي مؤسســة 
القــدس الدوليــة ومجمــع التقريــب بيــن المذاهــب وهنــاك اتفقــاايت تعــاون 
ــي  ــي مصــر او الســودان او ف ــة كاالزهــر الشــريف ف ــع مؤسســات دولي م
اندونيسســيا مــع علمــاء حركــة النهضــة وحتــى مــع الفاتيــكان وهــو ر�أس 

ــم«. ــي العال ــيحية ف المسس
ــوم  ــذي يق ــام العمــل ال ــل ام ــات والعراقي ــى وجــود المعوق ــا اكــد عل وختام
بــه المجتمــع وهــذه المعوقــات هــي نتيجــة اشــكاالت معينــة ونتيجــة ضغــط 
اعالمــي مكثــف ضــد المســلمين لكــن ابالجمــال نحــن ســعداء ان مــا 

ــه«. ــه يســير بخطــى انجحــة ان شــاء الل ــا ل خططن

الشيخ غربيس: اجلمهورية اإلسالمية عصية على الكسر وحماوالت ضرهبا ستبوء ابلفشل
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ــه  ــة ل ــي مقابل ــي ف ــد حــاج عل ــية �أحم ــي الشــؤون الروسس ــر ف �أوضــح الخبي
ــن  ــي والثالثي ــي الثان ــر الدول ــش المؤتم ــى هام ــاء عل نب ــر للأ ــة مه ــع وكال م
للوحــدة االســالمية الــذي عقــد مــن 24 الــى 26 نوفمبــر 2018 فــي 
ــر  ــ�أن المؤتم ــة« ب ــدة االم ــور وح ــدس ، مح ــوان » الق ــت عن ــران تح طه
تجربــة فريــدة واســعة متنوعــة قابلــة للتطويــر وقــد قطعــت �أشــواطًا متقدمة 
ــن  ــر م ــى الكثي ل ــة اإ ــت بحاج ــا زال ــا م ــة، ولكنه ــنين الماضي ــر السس ــى م عل
آليــات العمــل وال سســيما فيمــا يتعلــق بعمــل اللجــان وطريقــة  التطويــر و�
دارة جلســاتها والوقــت المحــدد للكلمــات والنقــاش، فالنقــاش حاليــًا  اإ
عطــاء مســاحات النقــاش تســاهم فــي تطويــر المؤتمــر،  ضئيــل جــدًا، ربمــا اإ
ويمكــن التوافــق ســابقًا علــى �أوراق عمــل تشــمل الأسســئلة والكلمــات 

وغيرهــا.
ن  �أهميــة هــذا المؤتمــر تكمــن فــي لقاء الشــخصيات  و�أكــد حــاج علــي علــى اإ
ســالمية مختلفــة، حيــث تخلــق  العلمائيــة والسسياسســية والثقافيــة مــن دول اإ

بينهــم جســور تواصــل، ممــا يســاهم فــي تمكيــن وحــدة المســلمين.
ــة فالحشــد  ــة غني ــام المؤتمــر تجرب ــه وبشــكل ع ن ــي اإ و�أردف االإعالمــي اللبنان
الــذي شــهده هــذه السســنة متميــز عــن الأعــوام الماضيــة، فالسســنة هنــاك تحــدي 
للعقــوابت المفروضــة علــى طهــران، حيــث دعــت ايــران مروحــة واســعة مــن 

الشــخصيات التــي حــاول الكثيــرون منعهــا مــن حضــور المؤتمــر.
وعــن صــورة ايــران فــي روسســيا ومكانتهــا لــدى مســلمي روسســيا، �أوضــح 
ن الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة رائــدة  ــية اإ الخبيــر فــي الشــؤون الروسس

فــي العالــم االســالمي واالتحــاد الروســي يتعامــل معهــا كدولــة متقدمــة 
ــة  ــا ضــرورة حتمي ــل معه ــي التعام ــرى ف ــم االســالمي، وي ــي العال ــدة ف رائ
علــى مختلــف الأصعــدة، علــى رغــم جميــع المعوقــات المفروضــة مــن قبــل 
ــي خســارة  ــي االيران ــارب الروس ــي التق ــرى ف ــذي ي ــي ال ــ�ي الصهيون اللوب

ــوذه. ــه ولنف ل
نــه ربمــا المسســتقبل يكشــف عــن تقــارب بيــن  و�أضــاف حــاج علــي اإ
عــادة  العالقــات الروسســية االيرانيــة، حيــث تلعــب الأولــى دور فــي اإ
ن هنــاك محــاور �أساسســية  عالقــات ايــران مــع دول غربيــة، مضيفــًا اإ
اتريخيــة فــي مســار مواجهــة الهيمنــة وقــوى االسســتكبار العالمــي كان 

�أبرزهــا ثــورة االمــام الخمينــي )ره( عندمــا نزعــت ايــران العلــم الصهيونــي 
عــن الســفارة فــي طهــران ووضــع العلــم الفلســطيني.

ن هــذه الثــورة كانــت بدايــة للمقاومــة فــي  لــى اإ ــي اإ و�أشــار االإعالمــي اللبنان
لبنــان، حيــث نضجــت قيمــا بعــد وتمكنــت مــن تحقيــق انتصــارات كبيــرة 
لــى جانــب دخــول المحــور الروســي فــي محــور  فــي الجنــوب وســوراي، اإ

المقاومــة علــى الرغــم مــن تبايــن فــي المواقــف بيــن االثنيــن.
ــيا  ــن روسس ــاون بي ن مســير التع ــية اإ ــي الشــؤون الروسس ــر ف و�أردف الخبي
ومحــور المقاومــة حتمــي ومحكــوم ابالسســتمرارية، فاالتحــاد الروســي 
ن امريــكا ليســت حليفتــه وال الكيــان الصهيونــي ومــا حــدث  يــدرك جيــدًا اإ
ــى مخاطــر  ل ــيا وشــعبها اإ ــرات نبهــت روسس ــي الطائ مؤخــرًا مــن ســقوط ف

ــان، وشــجعها لتســليم دمشــق �أســلحة متطــورة. ــذا الكي ه
واعتبــر حــاج علــي اإن العقــوابت التي تمارس على روسســيا وايران هي مشــتركة 
وال بــد مــن التعــاون الثنائــي للتغلــب علــى هــذه العقــوابت، ونعلــم جيــداً اإن قادة 
دول اوروبيــة تســعى لتغلــب علــى العقــوابت التــي �ألحقــت الضــرر ابقتصادهــا 
ــة  ــن محــور المقاوم ــاون بي ــى اإن التع ل ــاً اإ ــيا، منوه ــران وروسس ــل اقتصــاد اي قب
وروسســيا �أمــر مفــروض وال سســيما بعــد االنتصــار فــي ســوراي وانتقــال لمرحلــة 
تشــتت المجموعــات االإرهابيــة فــي العالــم، والبد للغــرب من التعــاون مــع ايران 
وروسســيا لمواجهــة المخاطــر القــادم، كمــا اإن روسســيا وايــران تواجــه مــن جهــة 
حدوديــة �أخــرى وهــي افغانسســتان الخطــر نفســه، وال بد لهــم مــن مواجهته بعد 

االنتهــاء مــن تحــدي قــوة الهيمنــة واالسســتكبار.

خبري لبناين: العقوابت املفروضة على ايران وروسيا مشرتكة وفرصة للتعاون الثنائي
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ــة مقـــــــــــــــــابلـــــــــــــــــ

نبــاء مقابلــة مــع المســاعد الأسســبق للبيــت الأبيــض فرانــك فــن هيبــل  الــذي  و�أجــرت وكالــة مهــر للأ
ــع  ــووع ومن ــلحة الن ــى الأس ــيطرة عل ــط والسس ــة كضب ــة وتكنولوجي ــاالت علمي ــي مج ــل ف كان يعم

انتشــارها وكذلــك فــي قطــاع الطاقــة .
ــااي  ــى قض ل ــل  اإ ــن هيب ــك ف ــض فران ــت الأبي ــبق للبي ــاعد الأسس ــرق  المس ــة تط ــذه المقابل ــي ه وف
ــعودية  ــة والس ــات الأمريكي ــاول السسياس ــا يتن ــا م ــي ومنه يران ــ�أن االإ ــا يخــص الش ــا م ــة منه مختلف

ــورات. ــداث وتط ــن �أح ــه م ــب علي ــا يترت ــة وم ــي المنقط ــرائيلة ف واالإس
ــم  ــل �أن يت ــز قب ــة عبدالعزي ــي مدين ــة ف ــة تجريبي ــل نووي نشــاء مفاع ــام الســعودية ابإ ــى قي ل و�أشــار اإ
ــكا  ــعودية لأمري ــالة س ــن رس ــوة م ــذه الخط ــه ه ــد تتضمن ــا ق ــي وم ــب الأمريك ــع الجان ــاق م االتف
ذن �أو تعــاون مــع �أمريــكا و�أضــاف  ن الــرايض قــد تقــوم ابلنشــاطات النوويــة حتــى دون اإ مفادهــا اإ
ن  فــي هــذا الخصــوص » �أان قلــق مــن ميــل الســعودية نحــو النشــاطات النوويــة وقــد يقــال اإ
الســعودية تريــد مــن خــالل ذلــك �أن تنتــج الكهــرابء لكــن هــذا الأمــر يسســتطيعون الحصــول عليــه 

ــة الســعودية«. ــة العربي ــي المملك ــية ف ــة الشمسس ــن الطاق ــتفادة م ــن طــرق �أخــرى كاالسس م
واســتبعد الخبيــر السسياســي والمســؤول الأمريكــي الســابق �أن تسســتطيع الســعودية االعتمــاد علــى 
دول �أخــرى غيــر الــوالايت المتحــدة الأمريكيــة فــي عمليــات تخصيــب اليورانيــوم وقــال فــي 
ــة  ــة الكوري ــل النووي ــتخدام المفاع ــة الســعودية اسس ــتطيع الدول ــذا الخصــوص » اســتبعد �أن تسس ه
الجنوبيــة الن كــوراي الجنوبيــة لــن تبيــع مفاعلهــا للســعودية السســيما اذا لــم توقــع الــرايض علــى عقــد 

ــكا«. ــع �أمري 123 م
ن الــوالايت المتحــدة الأمريكيــة ال تسســتطيع منــع دوال كالصيــن وروسســيا مــن التعامــل فــي  واوضــح اإ
مجــال الطاقــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية مشــيرا فــي ذلــك الــى تجــارب روسســية الســابقة فــي 

مــا يتعلــق بمفاعــل بوشــهر النوويــة.
واتبــع فــي السســياق نفســه » ال شــك �أن اســرائيل كانــت مــن المخالفيــن لتخصيــب ايــران النــووي 
ــول  ــدة ح ــوالايت المتح ــعودية وال ــن الس ــة 123 بي ــى اتفاقي ــرائيل عل ــق اس ــل تواف وال �أدري ه

ــة«. ــة النووي الطاق
وختــم ابلقــول » ال اعتقــد ان االســلحة النوويــة االســرائيلية والأمريكيــة يتــم اسســتخدامها مــن قبــل 

رؤســاء منطقييــن لكنــي قلــق مــن اسســتخدامها مــن جانــب رؤســاء غيــر منطقييــن تمامــا«.

مسؤول أمريكي سابق: السعودية 
ختفي بعض أنشطتها النووية

براهيــم الديلمــي فــي تصريــح  �أشــار عضــو المكتــب السسياســي لحركــة �أنصــار اللــه فــي اليمــن والمديــر العــام لقنــاة المســيرة اإ
لموقــع Khamenei.ir علــى هامــش مؤتمــر الوحــدة العالمــي الثانــي والثالثيــن، وفــي مــا يلــي النــص الكامــل للمقابلــة:

- ســؤالنا الأول لجنابكــم يتمحــور حــول مســؤولية النخــب فــي العالم االإســالمي حيــال جرائم النظــام الســعودي في اليمــن وارتكاب 
المجــازر بحــّق النــاس ومنــع المســاعدات عــن هــذا الشــعب ولماذا تلتــزم المحافــل الدولّيــة الصمت حيــال هــذه الجرائم؟

بسم الله الرحمن الرحيم
ــي  ــه ف ــام الل م ــّدًا �أ ــرة ج ــاء مســؤولون مســؤولية كبي ســالمية وخاصــة العلم ــة واالإ ّن النخــب العربي ــر �أ م ــة الأ ــي حقيق ف
ّن مــا يتعــّرض لــه الشــعب اليمنــي مــن عــدوان وحصــار وجرائــم تُرتكــب بحــّق الأطفــال  الدنيــا قبــل الآخــرة، اإ
ــون  ــي يُقتل ــاء الشــعب اليمن بن ــى �أ ــون عل ــون ويتفّرج ــن يقف ــلمين الذي ــرب والمس ــكّل الع ــاٍر ل ــدر ع ــو مص ــاء له والنّس
ماراتــي يسســتهدف  ويُذبحــون بهــذه الطريقــة الوحشســّية والعدوانّيــة بواســطة تحالــف �أمريكــي صهيونــي ســعودي اإ
ســرائيل، ويرفضــون تحويــل  ّن اليمنييــن يرفضــون التطبيــع مــع اإ اّل لأ نســان اليمنــي، ليــس لشــيء اإ الأرض اليمنيــة واالإ
لــى صــراع عربــ�ي فارســي �أو صــراع سســنّي تحــت ايفطــات وعناويــن طائفيّــة  ســالمي صهيونــي اإ الصــراع مــن اإ
ــّدد  ــًا ويح ــًا واضح ــف موقف ــه �أن يق ــي علي ــّر ينبغ ــم ور�أي ح ــاء والنخــب وكّل صاحــب قل ــن. العلم ــاء اليم بن ــا �أ يرفضه
لهيــة فــي يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون  ــى يــوم العــرض علــى المحكمــة االإ ــبحانه وتعال ــيجيب اللــه سس ال مــاذا سس موقفــه واإ

ــب ســليم. ــه بقل ــى الل ت ــن �أ ال م اإ
آسســيا ولمــاذا يتــّم صــرف مبالــغ طائلــة  - مــن هــم المسســتفيدون مــن عــدم االسســتقرار واالضطــراابت فــي بلــدان منطقــة غــرب �

مــن �أجــل خلــق النــزاع وزعزعــة اسســتقرار هــذه المنطقــة؟
لــى نهــب ثــروات العالــم  المسســتفيد الأول والأخيــر هــو الكيــان الصهيونــي والمشــروع الأمريكــي فــي المنطقــة الــذي يهــدف اإ
يجــاد صراعــات بيــن �أبنائــه تحــت عناويــن عرقيـّـة �أو طائفيـّـة �أو مناطقيـّـة �أو قطريـّـة، وليــس للمســلمين حــّل �أمــام  االإســالمي واإ
عــادة توجيــه قــدرات وطاقــات الأّمــة  هــذه الطامــة الكبــرى ســوى الوحــدة التــي هــي الســبيل الوحيــد لدفــع كيــد الأعــداء واإ

فــي مواجهــة العــدّو الّصهيو�أمريكــي.

الديلمي: التحالف األمريكي السعودي 
اإلمارايت يذبح الشعب اليمين 

لرفضه التطبيع مع إسرائيل

تعقيبــا علــى اللقــاء الــذي جمــع  الســيناتور االمريكــي ليندســي غراهــام، مــع وزيــر الدفــاع 
التركــي خلوصــي �أكار الجمعــة 18كانــون الثانــي مــن خــالل  زايرة رســمية قــام بهــا غراهام 
ــت  ــى الســاحة الســورية قام آخــر التطــورات عل ــرة ، لبحــث � ــة انق ــة التركي ــى العاصم ال
ــات  ــث التداعي ــحادة لبح ــريف ش ــي ش ــع الصحاف ــة م ــراء مقابل ــاء ابج ــر لالنب ــة مه وكال

ــتنتج عــن هــذا اللقــاء. والرســائل التــي سس
وفــي مقابلــة مــع وكالــة مهــر لالنبــاء قــال عضــو مجلــس الشــعب الســوري الســابق 
ــا  ــا تركي ــن به ــاء ان تبعــث رســائل تطمئ ــد مــن هــذا اللق ــكا تري شــريف شــحادة ان امري
ورســائل تطمئــن بهــا االكــراد وهــذا الشــيء الــذي يبــدو متناقضــا وابلتالــي هــذه الــزايرة 
لــم تكــن لمصلحــة الشــعب الكــردي ولــن تكــون لمصلحــة الشــعب الســوري هــي فقــط 
تصــب  فــي مصلحــة الــوالايت المتحــدة االمريكيــة وتركيــا واعتقــد ان التداخــالت التــي 
حدثــت بيــن امريــكا وتركيــا تؤكــد ان هنــاك شــيئا مــا يرســم للمنطقــة فــي ظــل االنســحاب 

االمريكــي وهــذه الــزايرة لــن تكــون خيــر لســوراي علــى االطــالق وال اليــران وال لروسســيا 
ــت  ــزايرة �أت ــي والكــردي( و ال ــن ) الترك ــى الحليفي ــكا  ارادت المحافظــة عل ايضــا ، امري

ــذات. فــي اطــار هــذا الموضــوع ابل
ــن  ــك م ــس هنال ــال لي ــزايرة ق ــذه ال ــن ه ــة الســورية م ــف الدول ــن موق ــؤاله ع ــي س وف
موقــف ســوري رســمي ولكــن موقــف ســوراي المتعــارف عليــه دائمــا  انــه ال خيــر يرجــى 
ــي  ــدم ف ــل اي تق ــاول ان تعرق ــا تح ــكا دائم ــة وان امري ــدة االمريكي ــوالايت المتح ــن ال م

ــي ســوراي. ــية ف ــة السسياسس مجــال العملي
وابلنسســبة لموقــف اســرائيل مــن هــذا االنســحاب اتبــع قائــال ان الــوالايت المتحــدة االمريكيــة 
ــى  ــيطرة عل ــي تحــاول السس ــة االســرائيلة االســتراتيجية الت ــت تدعــم الرؤي ــي اي مــكان كان ف
المنطقــة وايتي االنســحاب بضعف الســرائيل خاصــة وان العالقات االسســتخبارية االســرائيلية 

االمريكيــة تنشــط علــى �أعلــى مسســتوايتها ضــد الشــعب الســوري وضــد حلــف المقاومــة.

زايرة السيناتور األمريكي ألنقرة هدفها احملافظة على احلليفني الرتكي والكردي
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ــة مقـــــــــــــــــابلـــــــــــــــــ

ــاة  ــث قن ن ب ــي« اإ ــم الديلم ــة »ابراهي ــاة المســيرة اليمني ــام لقن ــر الع ــال المدي ــاء ق نب ــر للأ ــة مه ــع وكال ــة م ــي مقابل وف
المســيرة جــاء للممارســة ضغوطــات علــى الشــعب اليمنــي مــن جانــب دول مختلفــة وعلــى ر�أســها �أمريــكا وفرنســا 
ــر االقمــار الصناعيــة«. غــراءات ماليــة تدفــع بشــكل مرحلــي للمــزود ابلخدمــة عب ــاة المســيرة ونتيجــة اإ اليقــاف قن

ــوى  ــتطاعة ق ــدم اسس ــق وع ــق �أف ــي بســبب ضي ــاء »ي�أت ــوكاالت االنب ــرات الســعودية لل ن قصــف الطائ و�أضــاف اإ
العــدوان مجــاراة قنــاة المســيرة فــي تغطيتهــا االعالميــة المهنيــة وكشــفها وفضحهــا للعــدوان الســعودي والأمريكــي 

ــة شــعبنا بوجــه العــدوان«. ــار صمــود وتضحي ــك اظه ــدان وكذل ــى بل عل
لــى �أن المنظمــات المعنيــة بحقــوق االعالمييــن والحريــة  ونــوه المديــر العــام لقنــاة المســيرة اليمنيــة »ابراهيــم الديلمياإ
االعالميــة والنشــر والصحافــة مطالبــة اليــوم ابتخــاذ مواقــف حقيقــة للتنديــد بهــذا العمــل المؤســف لكننــا لالســف 

الشــديد حتــى الآن ال نــرى اي تفاعــل مــن المنظمــات المعنيــة بحقــوق االعالمييــن«.
ــة العــدوان الســعودي ممــا  ــن وكشــف وتعري ــات اليمنيي ــراز تضحي ب ــاة المســيرة تنشــط مــن خــالل اإ ن قن و�أكــد اإ

ــن. ــه مــن مجــازر وعــدوان بحــق اليمــن واليمنيي يرتكب
ننــا نســتند فــي عملنــا االعالمــي علــى  لــى ماهيــة المبــادئ والقيــم التــي تنطلــق منهــا قنــاة المســيرة وقــال اإ و�أشــار اإ
�أحقيتنــا وضــرورة وجــودان فــي الفضــاء االعالمــي ونقــول اننــا لــن انلــو جهــدا وان ســاحة االعــالم هــي ســاحة مــن 

ســاحات المقاومــة التــي تتعــدد مــا بيــن سسياســي وثقافــي واجتماعــي ومــا بيــن اعالمــي وصحفــي ومعلوماتــي«.
يجــاد بدائــل والحصــول  ن اليمنييــن ابسســتطاعتهم اإ و�أوضــح المديــر العــام لقنــاة المســيرة اليمنيــة »ابراهيــم الديلمــي اإ
علــى المعلومــات وكشــف جرائــم العــدوان مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي وغيــره مــن المنابــر االعالميــة التــي لــم 

تعــد حكــرا علــى �أحــد دون ســواه.

ن القنــوات االعالميــة تعرضــت لكثيــر مــن حــاالت القصــف الجــوي مــن جانــب الأعــداء واستشــهد  وختامــا �أكــد اإ
ــة علــى ت�أثيــر االعــالم اليمنــي فــي مواجهــة العــدوان  العشــرات مــن المراســليين واالعالمييــن اليمنييــن وهــذا دالل

الســعودي والأمريكــي فــي مختلــف المجــاالت وخاصــة الوســائل االعالميــة.

إغالق »املسرية« يدل على عجز قوى العدوان عن مواجهة عملها وتغطيتها

ــك  ــة االمريكــي ماي ــر الخارجي يبحــث وزي
ــی  ل ــة اإ ــه المكوكي بومبيــو مــن خــالل زايرات
المنطقــة وتحديــدا الــدول العربيــة عــن 
توحيــد الجهــود الأمريكية الإنشــاء مايســمي 
لــی جانــب  يــران اإ ابلناتــو العربــ�ي ضــد اإ
القــرن  الأرضيــة الجــراء صفقــة  تمهيــد 
وهــي خطــة �أمريكيــة مشــؤومة للقضــاء 
علــی القضيــة الفلســطينية لمصلحــة الكيــان 
الصهيونــي لكــن يبــدو بــ�أن وزيــر الخارجيــة 
ــن  ــي اليدي ــده خال ــی بل ل ــع اإ ــي يرج الأمريك
فــي ظــل »فشــل الناتــو العربــ�ي ضــد 
يــران بســبب تفوقهــا العســكري وحكمتهــا  اإ
وعــدم قبــول صفقــة القــرن مــن جانــب 

االردن«.
ــان  ــب البرلم ــد انئ ــياق �أك ــذا السس ــي ه وف

نبــاء  االردنــي طــارق خــوري فــي حــواره الخــاص مــع وكالــة مهــر للأ
ــة بصــورة  ــی المنطق ل ــة الأمريكــي اإ ــر الخارجي ــي شــ�أن رســالة زايرة وزي ف
عامــة والأردن بصــورة خاصــة علــی �أنــه »ال شــك بــ�أن المنطقــة برمتهــا 
هــي االسســتهداف الأساســي لأمريــكا فــي الوقــت الراهــن ولذلــك فــاإن 
زايرات وزراء الخارجيــة الأمريكييــن المتعاقبيــن �أخــذت الصفــة المكوكيــة 
لأنهــا ابعتبارهــم منطقــة عمليــات لهــم ومــن المؤســف �أن معظــم دول 
المنطقــة منبطحــة وال تقــوى علــى مخالفــة السسياســات الأمريكيــة بمــا فيهــا 
مــا يلحــق الضــرر ابوطانهــم وشــعوبهم ونهــب ثرواتهــم واخضاعهــم الطمــاع 
االإدارة االمريكيــة وابلمطلــق �أن زايرتــه لــلأردن ت�أتــي فــي سســياق الضغــط 
ــية تخــدم  تخــاذ مواقــف سسياسس المتواصــل والمتكــرر لحمــل الأردن علــى اإ

�أهدافهــم الشــريرة .«
ــرن  ــة الق ــی االردن وصفق ل ــو اإ ــة زايرة بومبي ــی ســؤال حــول عالق وردا عل
ووجــود ضغــوط امريكيــة علــی عمــان لقبــول الصفقــة صــرح ب�أنــه »هنــاك 
ــرن  ــة الق ــول بصفق ــة للقب ــن االإدارة الأمريكي ــى الأردن م ــرة عل ــوط كبي ضغ
ــة  ــذه ممارس ــو ه ــزايرة بومبي ــوايت ل ــر�أس الأول ــون ب ــتبعد �أن تك وال �أس

ضغــط �أكبــر علــى الأردن لتغييــر موقفــه الرافــض لصفقــة القــرن لأن القبــول 
نهــاء لأي دور سسياســي لــلأردن عــالوة علــى موقــف الشــارع  بهــا يعتبــر  اإ
ــا  ــى هــذه الخطــوة لأنه ــدام عل ــن الأق ــذي يحــد م ــي والفلســطيني ال الأردن
تصــب فــي مصلحــة الكيــان الصهيونــي علــى حســاب الأردن وفلســطين ».
طــار تشــكيل مــا  لــی المنطقــة فــي اإ وفــي شــ�أن انــدراج زايرة بومبيــو اإ
يــران شــدد علــی �أنــه »كمــا فشــل الناتــو  يســمي ابلناتــو العربــ�ي ضــد اإ
نتصــار فــي حربهــم  العربــ�ي فــي تفكيــك وتقسســيم ســوراي وتحقيــق �أي اإ
ــران ولكــن ومــن  ي ــع اإ ــي مســعاه لتركي ــى اليمــن سسيفشــل ف ــة عل الالخالقي
المؤســف بــ�أن هــذه الــدول التــي يتشــكل منهــا الناتــو العربــ�ي هــي �أدوات 
رخيصــة تحــاول وتبــذل مــال شــعوبها ومقدراتــه لتنفيــذ وتحقيــق الأجنــدة 
الأمريكيــة بشــرعنة الكيــان الصهيونــي الــذي يحتــل فلســطين ويتطلــع 
للتوســع والتمــدد مــن خــالل احتــالل �أراضــي دول �أخــرى والسســيطرة 
ــي  ــم ابلمشــروع التورات ــق احالمه ــة لتحقي ــدول الخليجي ــرارات ال ــى ق عل
يــران  والتــي تترافــق مــع المحاولــة المحمومــة لهــذه الأدوات ذاتهــا شســيطنة اإ
لتصبــح هــي العــدو وليــس الكيــان الصهيونــي و�أان اراهــن علــى فشــل الناتــو 
يرانيــة والتفــوق العســكري  ــ�ي فــي ذلــك بحكــم الحكمــة والحنكــة االإ العرب

علــى عكــس  الأمريكــي  الحليــف  وعــدم صــدق  يــران  الإ
يــران  الحليــف الروســي الــذي اثبتــت تجربتــه وتجربــت اإ
ــح  ــم ومصال ــادئ وقي ــاك مب ــوراي �أن هن ــي س ــه ف ــزب الل وح
عميقــة تجمــع هــذا المحــور) محــور المقاومــة ( والحليــف 
طــار الدفــاع المشــترك بيــن مكــوانت هــذا  الروســي فــي اإ
سســتطاع ايضــًا نســج عالقــات دوليــة مؤثــرة  المحــور والــذي اإ
ــة البريكــس ». ــع مجموع ــة خصوصــًا م ــي السسياســة الدولي ف
وفــي شــ�أن موقــف الأردن تجــاه الناتــو العربــ�ي وصفقــة القــرن 
ــع ســوراي  ــا م ــتئناف عالقاته ــدم اسس ــة لع ــوط االمريكي والضغ
ــه  ــة تكوين ــة وطبيع ــه التاريخي ــی �أن »الأردن بعالقات ــد عل �أك
ــ�ي  ــو العرب ــا النات ــكل منه ــي يتش ــدول �ألت ــى ال ل ــرب اإ ــو �أق ه
ولكنــه يضــع اعتبــارات كثيــرة رغــم الظــروف االإقتصاديــة 
ــارس  ــة ويم ــراف المختلف ــع الأط ــة م ــة العالق ــة لطبيع الصعب
سسياســة االعتــدال قــدر االإمــكان ويصغــي جيــدًا  لــر�أي 
الشــارع الأردنــي والدليــل انحيــاز الأردن للعــراق فــي حــرب 
ــ�ي  ــو العرب ــري للنات ــاح عســكري ب ــدم الســماح الجتي ــة وع ــج الثاني الخلي
ــكل  ــى اللحظــة ل ــه حت ــوب الســوري ومقاومت ــي للجن ــن الشــمال االردن م
الضغــوط �ألتــي تمــارس عليــه للقبــول بصفقــة القــرن  . �أمــا بخصــوص 
ــوراي  ــع س ــا م ــتئناف عالقاته سس ــدم اإ ــى الأردن  لع ــة عل ــوط الأمريكي الضغ
ــة  ــة االإقتصادي ــه الحيوي ــه مصالح ــن االردن ل ــودة ولك ــد موج ــ�ي ابلت�أكي فه
ذ �أن الأردن عانــى �أكثــر مــن كل  واالإجتماعيــة مــع الجانــب الســوري اإ
ــة  ــاش حال ــى ســوراي وع ــة عل ــا يخــص الحــرب الكوني ــدول الأخــرى بم ال
ــه  ــب الأردن بمحنت ــى جان ل ــف اإ ــم تق ــة ل ــدول الحليف ــذه ال ــار و�أن ه حص
ــم تعويضــه ومــا زال متــروكًا وســط الصحــراء لينهــش  ــم يت ــة ول االإقتصادي
ــي دون  ــك الدول ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــب صن ــل المتع ــمه النحي بجس
ــن العــرابن ســاكنًا لدعــم  ــاء الأردن م �أن يحــرك الحليــف �أالمريكــي وحلف
ــك  ــي واالقتصــادي و�أظــن �أن ذل ــة العجــز المال ــن حال الأردن وتخليصــة م
ــان  ــة الكي ــية لمصلح ــدات سسياسس ــة اجن ــه لخدم ــا علي ــه م ــه وعلي ــا ل ــه م ل
ــة  ــى قبــول صفق ــة الفلســطينية وارغامــه عل ــي علــى حســاب القضي الصهيون

ــة« ــة العنيف ــرابت االإقتصادي ــ�أة الض ــت وط ــرن تح الق

ي لوكالة مهر؛
لمان االرد�ن نائب ال�ب

الناتو العريب ضد إيران يفشل يف ظل حكمتها وتفوقها العسكري
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ــة مقـــــــــــــــــابلـــــــــــــــــ

نبــاء �أشــار رضــوان الــى قــرار الأمــم المتحــدة الأخيــرة وقــال فــي هــذا  وفــي مقابلــة مــع وكالــة مهــر للأ
السســياق«ان القــرارات الصــادرة مــن الأمــم المتحــدة لصالــح فلســطين هــي انتصــار للشــعب الفلســطيني وتؤكــد 
ن االحتــالل يجــب عليــه �أن يــزول عــن ارض فلســطين والمطلــوب ليــس  علــى �أحقيــة الشــعب الفلســطين واإ

ــق« ــة دون تطبي ــرارات نظري ــط ق فق
آالف القــرارات الصــادرة عــن االمــم المتحــدة  ــل � ن »فلســطين حظيــت بمئــات ال ب ــيقا نفســه اإ ــع فــي السس واتب
ــى  ــرارات والعمــل عل ــق الق ــوب هــو تطبي ــي المطل ــرارات وابلتال ــذه الق ــا له ــاك تطبيق لكــن لالســف ليــس هن
ازالــة االحتــالل وتصحيــح الخطئيــة التــي ارتكبــت بحــق الشــعب الفلســطيني حينمــا اعترفــت االمــم المتحــدة 
ووضعــت مــا يســمى بقــرار التقسســيم فاالحتــالل ليــس لــه وجــود فــي هــذه الأراضــي وال مقــام وفلســطين هــي 

للشــعب الفلســطيني«.
و�أكــد القيــادي فــي حركــة حمــاس ابلقــول »نحــن لسســنا ضــد الحــرب الدبلوماسســية والقيــام بممارســات 
دبلوماسســية لكــن هــذا االحتــالل ال يعــرف اللغــة الدبلوماسســية ولذلــك ينبغــي ان تكــون المقاومــة هــي الرصيــد 
االساســي لتحقيــق طموحــات الشــعب الفلســطيني والمقاومــة هــي الطريــق االمثــل واالســهل السســتعادة 
الحقــوق الوطنيــة وال تعنــي الدبلوماسســية يعنــي التنــازل عــن الحقــوق فهــذا مرفــوض لكــن الدبلوماسســية علــى 
ــوق الشــعب الفلســطيني  ــى حق ــد عل ــي والت�أكي ــالل الصهيون ــم االحت ــى تجري ــؤدي ال ــي ت ــي والت ــد الدول الصعي

ــ�ي. ــر ايجاب ــذا شــيء يعتب ــى زوال وه ــل عل ــالل والعم ــم االحت وفضــح جرائ
وختــم مقابلتــه قائــال »�أكــدت لنــا المقاومــة دائمــا انهــا قــادرة علــى تحقيــق االهــداف وانتصــار المقاومــة �أخيــرا 
ــوازن  ــي ان المقاومــة خلقــت ت ــه اوهــن مــن بيــت العنكبــوت وابلتال �أكــد علــى هشاشــة هــذا االحتــال وان بيت

الــردع والرعــب مــع االحتــالل وهزمتــه سسياسســيا وعســكراي واسســتخباراتيا وامنيــا وابلتالــي االنتصــار المقاومــة 
هــو االنتصــار الحقيــق وابلتالــي فــان الموازنــة مــع الحــرب السسياسســية والحــرب المســلحة نقــول يجــب ان تخــدم 

السسياســة المقاومــة وليــس العكــس«. 

قيادي محساوي ملهر: قرار األمم املتحدة انتصار للشعب الفلسطيين

ان قــرار الرئيــس الأمريكــى دوانلــد ترامــب ابالنســحاب الكامــل مــن 
ســوراي معلنــا انتهــاء مهمتهــم بهزيمــة تنظيــم داعــش االإرهابــ�ي، فاجــ�أ الجميــع 
وحتــى حلفائــه وهــو مــا ااثر جــداًل واســعا بيــن االوســاط السسياسســية بشــ�أن 
خســارة واشســنطن لنفوذهــا فــي بلــد يمثــل �أهميــة اســتراتيجية فــي الشــرق 

الأوســط.
   �أمــا القــرار لــم يكــن مســتبعدًا حيــث كان �أعلــن ترامــب مــرارًا وتكــرارًا، 
ــكا،  ــئوليات �أمري ــن مسس ــس م ــوراي لي ــي س ــة ف ــوات �أمريكي ــود ق �أن وج
ووعــد بســحب مــا يقــارب  2000 جنــدى �أمريكــي مــن ســوراي، خــالل 
ــرار المفاجــئ  ــارس الماضــي، اال ان هــذا الق ــى 29 م ــو ف ــي �أوهاي ــع ف تجم
�أاثر الكثيــر مــن الت�أويــل بشــ�أن الخاســرين والرابحيــن. وفــي هــذا السســياق 
ــعب  ــس الش ــس مجل ــب رئي ــع انئ ــوارا م ــاء ح نب ــر للأ ــة مه ــرت وكال اج

ــص الحــوار: ــي ن ــزور. فيمــا يل الســوري نجــدت �أن

ــن ســوراي  ــة م ــوات الأمريكي ــي رســائل ودالالت انســحاب الق ــا ه س: م
وافغانسســتان؟

هــذا االمــر يجــب قراءتــه علــى المسســتوايت الأربــع؛ محليــًا بســبب صمــود 
ــع محــور  ــر واق ــا تعزي ــة والشــعب الســوري ، واقليمي و انتصــارات الدول
المقاومــة و تعاظــم دور الصديــق االيرانــي فــي االقليــم ككل ، ودوليــًا 
ــى دوره الحضــاري السسياســي واالقتصــادي  ــودة الشــرق ال ــراف بع االعت
ممتــدا مــن روسســيا الــى الصيــن و موقــع هــذه الــدول فــي المتوســط وصــوال 
الــى اورواب و�أمريــكا الالتينيــه ، ورابعــًا االنقســام الحــاد فــي الداخــل 
االمريكــي وتداعيــات ذلــك علــى السسياســة الدوليــة وعلــى دور امريــكا فــي 
ــتقبل دوليــا...  هنــاك  تغيــر حقيقــي فــي كل ذلــك وهــذا هــو ســبب  المسس

ــة .  ــذه االنســحاابت القادم ه

ــي ســوراي؟  س: کيــف تقيــم سسياســات ترامــب تجــاه المنطقــة خاصــة ف
ــه  ــم او ل ــي االقلي ــور ف ــة الحض ــبب تكلف ــحاب بس ــرر االنس ــو ق ــل ه وه

اهــداف اخــری؟                   
ــادة  ــي اع ــر جــدا ف ــاط كبي ــن احب ــر ع ــو تعبي ــل ه ــردًا ، ب ــس ف ــب لي ترام

تجــدد �أزمــات الراســمالية العالميــة ومركزهــا الــوالايت المتحــدة وهــذا 
ــك هــي  ــه ، لذل ــرف ب ــة ال تعت ــة العميق ــا الدول ــة الحــال ، بينم ــر بطبيع االم
ضــد ترامــب تمامــا بمــا فــي ذلــك البنتاغــون و »ســي �آي ايــه« و اللوبيــات 
الحاكمــة وهــذه امــور مــن الضــروري دراسســتها بعمــق النهــا سســتؤثر كثيــرا 

ــا.  ــي منطقتن ــم وخاصــة ف ــي العال ــوازن ف ــادة الت ــى اع عل

س: هــل تتوقــع التصعيــد  بيــن الکيــان الصهيونــی وايــران فــي ســوراي 
خاصــة بعــد التهديــدات التــي وجههــا نتنياهــو؟      

 نتنياهــو اجبــن مــن ان يفعلهــا ، لكــن تكــرار االعتــداء ، كمــا حصــل قبــل 
ــر  ــه غي ــوى شــيئًا وان ــن الق ــي موازي ــر ف ــه ال يغي ــو ان ــى ســوراي ، ول �أايم عل
ــيا وان محــور المقاومــه يــزداد قــوة دون ان يتمكــن  قابــل للصــرف سسياسس
يقــاف قوتــه  ، اال انــه خطيــر فــي النهايــة وقــد ينقلــب الســحر  العــدو مــن اإ
علــى الســاحر فــي اي لحظــة ، علــى الرغــم مــن كل محــاوالت ضبــط 

النفــس ، ومــن المؤكــد ان الخاســر االكبــر هــو الكيــان المحتــل ذاتــه 
وتــزداد ازماتــه الداخليــة علــى الرغــم مــن كل التظاهــر ابلقــوة ، لكنــه 

ــق . ــه بشــكل عمي ــة �أخطائ ــادة مراجع ــى اع ــادر عل ــر ق ــ�أزوم وغي م

س:  ماهــو ر�أيــك بشــ�أن قــدرات التحالــف الروســي -االيراني-التركــي فــي 
ممارســة الضغــط علــی امريــکا

ــا  ــان ، ام ــا حليفت ــيا هم ــران وروسس ــوع ، اي ــف مــن هــذا الن ال يوجــد تحال
ــة و  ــا الضــرورات الجغرافي ــية ، تفرضه ــات سسياسس ــذه تفاهم ــا فه ــع تركي م
ــن  ــي م ــدة وه ــات جي ــذه التفاهم ــن ه ــدايت المشــتركة ، لك ــة التح طبيع
ــر  ــان االكب ــاملة ، اال ان االمتح ــرواب ش ــة ح ــب المنطق ــد�أ تجن ــث المب حي
ــوراي ، وان  ــى س ــداء عل ــن االعت ــا ع ــاف تركي يق ــي اإ ــات ، ه ــذه التفاهم له
ــان  ــذا االمتح ــه ، وه ــس توظيف ــاب ولي ــة االره ــي محارب ــا ف ــل فعلي تدخ
مركــزه ادلــب وشــرق الفــرات ، هــذا امــر ليــس ســهال ابــدا ولكــن بدونــه 

ــط .  ــة فق ــن نظري ــدد وتحــت عناوي ــيكون كل شــيء مه ، سس

ــبه  ــش الســوري و تطــوره وكسس ــدرات الجي ــو تقييمــك بشــ�أن ق س:  ماه
للخبــرة العســكرية خــالل السســنوات الماضيــة فــي مواجهــة القــوات 
الأجنبيــة؟ هــل تعتقــد ان الجيــش مسســتعد حاليــًا السســتعادة الجــوالن 

المحتلــة؟
ــن  ــة م ــة �أراض محتل ــن جمل ــة مقدســة م ــى الجــوالن كقطع نحــن ننظــر ال
ــا  ــره ليــس فقــط بقــدرات الجيــش التــي مؤكــد انه قبــل الصهاينــة ، وتحري
نمــا بقــدرات الدولــة ككل فــي الجيــش واالقتصــاد والثقافــة  تتطــور كثيــرا ، اإ
وكذلــك فــي اســتيالد العلــم و كل نواحــي الحيــاة ، ان هــذه االمــور 
مجتمعــة ، هــي بهــدف رفعــة الوطــن الســوري ودليــل عمــل ابلنسســبة 
لمحيطــه ، وكل هــذه االمــور وعلــى ر�أســها جيشســنا البطــل هــي فــي حالــة 
ازدايد الخبــرة والقــوة ، والعلــم والمعرفــة ، وهمــا مركــز كل ذلــك ، وعلــى 
ــل  ــرى االم ــا ن ــا واقعي ــا ، اال انن ــط بن ــي تحي ــات الت ــن كل االزم ــم م الرغ
القــادم ومــن مرتكزاتــه ، هــو تحريــر كل االرض المحتلــة ، بكافــة السســبل 

ــد . ــكل اتكي ــادم ب وهــذا ق

نائب رئيس مجلس الشعب السوري:

البنتاغون وسي آي ايه و اللوبيات احلاكمة يف امريكا ضد االنسحاب من سوراي
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ــة مقـــــــــــــــــابلـــــــــــــــــ

ــاع مباشــر  ــث �أول اجتم ــن غريفي ــى اليمــن مارت ل ــد المبعــوث الأممــي اإ عق
ــي الســويد، بحضــور  ــن ف ــة والحوثيي ــة اليمني ــدي الحكوم ــع رئيســْي وف م

ــن. ــس الأم ــي مجل ــة ف ــة العضوي ــدول الخمــس الدائم ســفراء ال
وقــد تبــادل الوفــدان قوائــم الأســرى والمعتقليــن، بينمــا �أعلنــت الأمــم 
المتحــدة �أن �أمينهــا العــام �أنطونيــو غوتيريــش سســيجري محــاداثت مــع 

الوفديــن اليمنييــن، بهــدف تقريــب وجهــات النظــر بيــن الطرفيــن.
و�أفــادت مصــادر مطلعــة بــ�أن الأمــم المتحــدة قدمــت اقتراحــا بشــ�أن 
المينــاء  مــن  قواتهــا  بســحب  المتحاربــة  الأطــراف  يطالــب  الحديــدة 
والمدينــة، وتشــكيل لجنــة مشــتركة �أو كيــان مسســتقل للسســيطرة علــى 

مؤقتــا. الحديــدة 
ــي القحــوم  ــع عل ــاء حــوارا م نب ــر للأ ــة مه ــياق اجــرت وكال ــي هــذا السس وف
عضــو فــي مكتــب �أنصــار اللــه لتســليط الضــوء علــى العقبــات التــي تعرقــل 

مســار المفاوضــات. فيمــا يلــي نــص الحــوار: 

*كيــف تقيمــون مفاوضــات الســويد حــول اليمــن و مــا ر�أيكــم حــول 
ــرايض للوفــد اليمنــي الثــوري؟ هــل يقبــل  ــا وفــد ال الشــروط التــي يضعه

ــة؟ ــي النهاي ــروط ف ــذه الش ــي به ــد اليمن الوف
ــد  ــا وف ــل يضعه ــة وعراقي ــدايت صعب ــام تح ج: مشــاورات الســويد ام
ــا  ــا م ــا نوع ــة وفيه ــر منطقي ــروط غي ــون ش ــم يقدم ــث وه ــرايض حي ال
ــيما  ــكري سس ــد العس ــي التصعي ــة ف ــتطيعوا تحقيق ــم يسس ــق مال ــن تحقي م
مــا يتعلــق ابلحديــدة وهــذا عرقلــة واضحــة للمشــاورات والســعي 
فــي تجزئــة الحلــول الكامنــة فــي مرحلــة انتقاليــة يتــم فيهــا ترتيــب 
مؤسســة الرئاســة والحكومــة وبقيــة المؤسســات وفقــا لمخرجــات 
ــا  ــة كم ــراكة الوطني ــد�أ الش ــاس مب ــى اس ــي وعل ــوار الوطن ــر الح مؤتم

ان الوفــد الوطنــي يطالــب بوقــف العــدوان وفــك الحصــار وهــذا 
هــو مطلــب لــكل ابنــاء الشــعب اليمنــي والمطالبــة ايضــا بمغــادرة 
الغــزاة والمحتليــن ورفــع الهيمنــة االمريكيــة الســعودية علــى القــرار 
االنتقاليــة  المرحلــة  علــى  االتفــاق  علــى  العمــل  وكذلــك  السسياســي 
ومعالجــة الوضــع االقتصــادي الــذي تســبب فــي زايدة المعــاانة للشــعب 
ــار  ــات االعم ــاني وملف ــع االنس ــرى و الوض ــف االس ــاز مل ــي وانج اليمن

وملفــات اخــرى ..

*نــري �أن التحالــف الســعودي يواصــل عدوانــه ضــد الشــعب اليمنــي العزل 
ابلتزامــن مــع المفاوضــات فــي الســويدا. �أال يعتبــر مثــل هــذه الخطــوة 

ــن؟ ــاء الحــرب ضــد اليم نه ــود الإ ــض الجه ــة تقوي ــرة بمثاب الجائ

يتوقــف  الســعودي االماراتــي متواصــل ولــم  العــدوان االمريكــي  ج: 
وهنــاك تصعيــد عســكري فــي اكثــر مــن جبهــة وكذلــك قصــف الطيــران 
بشــكل مكثــف وارتــكاب المجــازر واخرهــا ارتكــب الطيــران مجــزرة فــي 
الحديــدة راح ضحيتهــا عشــرة مــا بيــن شــهيدا وجريــح وكذلــك فــي ابقــم 
ــقط  ــن وس ــيارة مواطني ــتهدف سس ــزرة اسس ــران مج ــب الطي ــدة ارتك بصع
عــدد مــن الشــهداء والجرحــى وكل هــذا التصعيــد العســكري واالسســتمرار 
فــي قصــف الطيــران وارتــكاب المجــازر دليــل واضــح علــى عــدم جديتهــم 
فــي وقــف العــدوان وفــك الحصــار وفتــح البــاب امــام الحلــول السسياسســية 
والتــي ابوابهــا مفتوحــة ومــن يغلقهــا هــي دول العــدوان وهــذا مــا يؤكــد ان 
ــالل  ــى احت ــة وان االمريكــي يســعى ال ــة وليســت داخلي المشــكلة خارجي
اليمــن ونهــب ثرواتــه والسســيطرة علــى ابب المنــدب عبــر ادواتــه مــن 
ــاع  ــم مــن كل اصق ــى به ــذي ات ــه ال ــي ومرتزقت النظــام الســعودي واالمارات
االرض مــن الجنجويــد الســودان وشــركات القتــل واالجــرام بــالك ووتــر 

ــدة وداعــش .. ــن عناصــر االجــرام القاع وم

*هــل تــرون تقدمــًا فــي مســار المفاوضــات و هــل تعتقــدون �أن وفــد 
الــرايض هــو الــذي يتخــذ القــرار مــن دون االإمــالءات مــن الــدول 

خــري؟ الأ
ج: ليــس هنــاك اي تقــدم بســبب تعنــت وفــد الــرايض وهــذا دليــل واضــح 
ان االمريكــي وادواتــه القــذرة مــن النظــام الســعودي واالماراتــي  اليرغبون 
فــي وقــف العــدوان وفــك الحصــار ومــا خرجــت بــه التصريحــات االخيــرة 
مــن الخارجيــة االمريكيــة الرافضــة لوقــف الدعــم عــن ادواتهــا فــي العــدوان 
ــتمرار  ــي اسس ــة مصلحــة ف ــرار ولدي ــن ان االمريكــي صاحــب الق ــى اليم عل

العــدوان وتنفيــذ مشــروعة االسســتعماري فــي اليمــن والمنطقــة.

عضو مكتب انصار هللا: شروط وفد الرايض غري منطقية

ــى  ــي الســبت الماضــي )8 ديســمبر( وعل ــد الســالم« ف ــد عب ــة »محم ــي اليمني ــة الحوث ــر مفاوضــي جماع ــا كبي دع
لــى تشــكيل حكومــة انتقاليــة  هامــش محــاداثت الســالم الجاريــة فــي الســويد مــع وفــد الحكومــة اليمنيــة، اإ
ــدة«. ــدة الســاحلية »منطقــة محاي عــالن مدينــة الحدي ــه ينبغــي اإ ن ــية«، مؤكــدا اإ بمشــاركة »كل الأحــزاب السسياسس
ــه  ــة والعضــو فــي مكتــب �أنصارالل ــرة القانوني ــة مــع رئيــس الدائ ــاء مقابل نب ــة مهــر للأ فــي هــذا االطــار اجــرت وكال

ــي: ــة التال ــص المقابل ــي ن »عبدالوهــاب المحبشــي«. يل

ــة  ــة انتقالي ــى تشــكيل حكوم ل ــه« اإ ــار الل ــر مفاوضــي »�أنص ــراح  كبي ــه اقت ــى اهمي ــم عل ــم وتعليقک ــو رايک س: ماه
بمشــاركة »كل الأحــزاب السسياسســية«؟

نتقاليــة بمشــاركة كل  ج: بخصــوص دعــوة كبيــر المفاوضيــن لوفــد صنعــاء محمــد عبــد الســالم الــى تشــكيل حكومــة اإ
الأحــزاب السسياسســية فــاإن هــذه الدعــوة هــي رؤيــة منصفــة و واقعيــة و عمليــة للحــل و يفتــرض �أن تقــوم �أدوات الــرايض 

بشــكر الأسســتاذ محمــد عبــد الســالم عليهــا فهــ�ي توفــر لهــم فرصــة الشــراكة بــدون االإرتمــاء فــي �أحضــان الأعــداء.

ــتقالة خــالل المشــاورات التــي انطلقــت فــي  س: کيــف تقيــم اقتــراح فتــح مطــار صنعــاء مــن قبــل الحکومــه المسس
الســويد حــول الأزمــة اليمنيــة؟

ج: فتــح مطــار صنعــاء مفتــرض لأن اإغالقــه تســبب بكارثــة اإنســانية و الحــق فــي التنقــل مكفــول فــي االإعــالن العالمــي 
نمــا الســعودي و الأمريكــي مــن �أغلــق مطــار صنعــاء. لحقــوق االإنســان و هــؤالء الدمــى ال يسســتطيعون اإغالقــه و ال فتحــه اإ

س: هل الجهات المعنية تقبل االتفاق حول تبادل االسری؟
نســاني ابمتيــاز و يفتــرض  تفــاق تبــادل الأســرى محــل ترحيــب الأوســاط الشــعبية و الرســمية كــون الملــف اإ ج: اإ

لتــزم بــه. كذلــك �أن يقبــل الطــرف الآخــر و�أن ينفــذ مــا اإ

عالن مدينة الحديدة الساحلية »منطقة محايدة«؟ س: لماذا ينبغي اإ
ــاء  ــد مين ــرض تحيي ــه يفت ــالم �أن ــد الس ــد عب ــتاذ محم ــول الأسس ــن يق ــارة فحي ــي العب ــس ف ــاك لب ــد �أن هن ج: �أعتق
سســتخدام  الحديــدة �أي �أال يكــون المينــاء ســالحا يسســتخدم بغــرض العقــاب الجماعــي للشــعب اليمنــي مــن خــالل اإ
الغــذاء ســالحا و �أن يغلــق المينــاء �أو يتــم العــدوان عليــه و احتاللــه الإطبــاق الحصــار علــى المحافظــات السســيادية.
وكلمــة محايــدة  التــي فهمــت مــن العبــارة هــي غيــر مقصــودة ابلمعنــى الــذي يتبــادر و هــو ال يقصــد �أبــدا  �أن تكــون 

الحديــدة خــارج سســيطرة الحكومــة فــي صنعــاء.

س: ماهو رايکم حول دور مبعوث االمم المتحدة و مطالبة الدول الغربية بمساندة عمليات السالم؟ 
ج: دور المبعــوث الأممــي رهــن بمــدى الســقف الــذي تعطيــه الــوالايت المتحــدة و بريطانيــا و هــم حاليــا حريصــون 
علــى تحســين ســمعتهم الملطخــة بعــار مســاندة الســعودية فــي جرائمهــا فــي اليمــن و كذلــك يريــدون التنصــل عــن 
متصــاص الســخط الكتنامــي ضدهــم و المبعــوث يفعــل جهــدا  المســؤولية عــن كل جرائــم الســعودية فــي اليمــن و اإ
ــي  ــول الت ــع كل الحل ــا م يجابي ــا اإ ــر تعاطي ــة و �أن نظه ــم الحج ــا �أن نقي ــم االإخــراج المناســب . ونحــن يهمن ــر له ليوف

تحفــظ لليمــن كرامتــه و تجلــب لــه الســالم.

تشكيل حكومة انتقالية يف اليمن هو احلل املنصف والعمالين
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تحــدث النائــب البرلمانــي »محمــد ماهــر محمــد موقــع«، عضــو 
عــن رســائل  الســوري،  االشــتراكي«  العربــ�ي  البعــث  »حــزب 
وقــال  فغانسســتان،  و�أ مــن ســوراي  انســحاب واشســنطن  ودالالت 
»االنســحاب االمريكــي لقواتــه ظــن ســورية يشــير فــي المقــام 
وحلفاءهــا  امريــكا  ســعت  الــذي  المشــروع  فشــل  عــن  االول 
الــى  المنطقــة  تقسســيم  وهــو  اال  ابلمنطقــة  لتحقيقــه  االوربيــن 
كانتــوانت طائفيــة ومذهبيــة متصارعــة هــذا الفشــل الــذي كان 
وراءه انتصــارات ســورية التــي حطمــت ادوات هــذا المشــروع 
كداعــش  تســمياتها  اختــالف  علــى  االرهابيــة  التنظيمــات  وهــي 
الوهابيــة  التكفيريــة  الجماعــات  مــن  واخواتهــا  النصــرة  وجبهــة 
فــي  تجلــت  التــي  المقاومــة  محــور  وحــدة  وكذلــك  المجرمــة 
الدعــم الــذي قدمتــه ايــران الشــقيقة وفصائــل المقاومــة العراقيــة 
محاربتــه  فــي  وشــعبا  حكومــة  لســورية  اللبنانــي  اللــه  وحــزب 
لالرهابيــن الذيــن اسســتقدموا مــن دول العالــم لتنفيــذ المشــروع 
الــذي اسســتهدف المنطقــة والقــوى التحرريــة فيهــا والتــي تناضــل 
مــن اجــل تحريــر فلســطين واسســتقادة القــدس كمدينــة مقدســة 

لفلســطين«. وعاصمــة 
ن كان  واتبــع النائــب البرلمانــي: »يشــير هــذا االنســحاب االمريكــي اإ
ــم  ــي العال ــة صــراع ف ــن اي منطق ــتان ام م ــن افغانسس ــورية ام م ــن س م
الــى ســعي ادارة ترامــب الــى اعتمــاد وســائل واســاليب جديــدة ترضــي 
الداخــل االمريكــي وتحقيــق ت�أيــد شــعب�ي لسسياســاته تمهيــدا لالنتخــاابت 
ــي حــروب  ــورط ف ــض الت ــة وخاصــة ان الداخــل االمريكــي يرف المقبل

ــد مــن معــاانت الشــعب االمريكــي«. ــة تزي خارجي
وبشــ�أن سسياســات ترامــب تجــاه المنطقــة خاصــة فيمــا يجــري بســوراي، 
اعتبــر �أن »الرئيــس الأميركــي اليفكــر بتكلفــة حضــور قواتــه فــي 
ــيما  ــج والسس ــن دول الخلي ــة ســلفا م ــة مدفوع ــة الن هــذه التكلف المنطق
ــة وانســحاب  ــع حــروب المنطق ــف جمي ــل تكالي ــي تتحم الســعودية الت

القــوات االمريكيــة دليــل فشــل السسياســات االمريكيــة خاصــة بعــد 
ازدايد قــوة محــور المقاومــة مــن ايــران مــرورا ابلعــراق وســورية 
ــة  ــام الغطرســة االمريكي ــه ام ــت جدارت ــذي اثب ــن وال وفلســطين واليم
الصهيونيــة واتبعيهــا مــن دول المنطقــة والتــي لعبــت دورا ســلبيا 
ــذي  ــذا المشــروع ال ــر والســير وراء ه ــا ابلت�أم ضــد شــعوبها ومصالحه

يسســتهدف المنطقــة خدمــة للكيــان الصهيونــي«.
ذا كان �أن يشســتّد التصعيــد  بيــن الكيــان الصهيونــي  وحــول مــا اإ
ــا نتانياهــو،  ــدات التــي �أطلقه ــران فــي ســوراي خاصــة بعــد التهدي واي
قــال النائــب  ماهــر: »الاعتقــد ان الكيــان الصهيونــي قــادر فــي 
تعاظــم  تؤكــد  والتــي  المنطقــة  تشــهدها  التــي  التغيــرات  ظــل 
قــوة محــور المقاومــة ان يقــدم علــى مغامــرة قــد تهــدد الوجــود 
الصهيونــي ابلمنطقــة ومــا نســمعه مــن تهديــدات يطلقهــا نتنياهــو 
ــذي  ــق ال ــة للداخــل االســرائيلي بعــد الخــوف والقل ــا هــي موجه انم
يعيشــه الشــارع االســرائيلي نتيجــة تعاظــم قــوة المواجهــة التــي 

كان  ان  االســرائيليه  الحكومــة  لسسياســات  الفلســطينيون  يبديهــا 
ذلــك فــي غــزة ام ابلضفــة الغربيــة ام ابلســاحة الفلســطينية عامــة 
ــة الفلســطينية  ــى القضي ــتهدف القضــاء عل ــي تسس ضــد المشــاريع والت
ــا القــدس  ــة الفلســطينية وعاصمته ــة الدول ــودة واقام ــاء حــق الع والغ

الشــريف«.
ــى  ل ــوري، اإ ــتراكي« الس ــ�ي االش ــث العرب ــزب البع ــو »ح ــار عض و�أش
يرانــي الروســي التركــي فــي المجــال السسياســي للضغــط  دور التحالــف االإ
علــى �أميــركا، وقــال »ان التحالــف الــذي تعيشــه المنطقــة والــذي 
ــة  ــج عــن االنتصــار الســوري وتماســك الشــعب والجيــش والحكوم نت
االســد وصالبتــه  بشــار  الرئيــس  السســيد  ابداهــا  التــي  والحكمــة 
وتمســكه ابالمانــة التــي حملــه اايهــا الشــعب وصمــوده امــام شــدة 
الضغوطــات وكثــرة المغــرايت كل ذلــك ادى الــى ظهــور تحالــف بيــن 
ســورية وايــران وروسســيا وقــف فــي وجــه المشــروع الــذي اسســتهدف 
ســورية وهــذا الــذي دفــع امريــكا والــدول االوربيــة للتراجــع واالنكفــاء 

ــه«. ــة وانتصارات ــور المقاوم ــام مح ام
و�أضــاف النائــب البرلمانــي: »امــا عــن حقيقــة الــدور التركــي الــذي 
ــب  ــرقة ونه ــوري وس ــدم الس ــفك ال ــارك بس ــورية وش ــى س ــر عل آم ت�
الثــروات الســورية وتســهيل انتقــال االرهابيبــن واالســلحة الــى الداخــل 
الســوري فاننــا فــي ســورية ال نعتقــد ان هنــاك دورا تركيــا للضغــط علــى 
ــلوب  ــن ب�أس ــي لك ــل لالمريك ــو البدي ــي ه ــزم ان الترك ــل نج ــكا ب امري
جديــد لتنفيــذ مــا تبقــى مــن المشــروع الــذي اســقطته انتصــارات 
ــه  ــي تنصيب ــان ف ــالم اردوغ ــل الح ــة ام ــكلت خيب ــي ش ــوريين الت الس
خليفــة جديــدا للمســلمين«، واتبــع : »ان الحلــف الســوري االيرانــي 
الروســي ومعــه قــوى المقاومــة فــي العــراق ولبنــان وفلســطين واليمــن 
ومــن خلفهــم قــوى التحــرر العالمــي ذلــك الــذي يشــكل ضغطــا حقيقيــا 
ــى  ــا عل ــة وانم ــس ابلمنطق ــتعالئية لي ــة االسس ــات االمريكي ــام السسياس ام

ــم«. ــد العال صعي

انتصارات السوريني خيَّبت آمال »أردوغان« يف تنصيبه خليفة للمسلمني
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انظم دابغ: الينبغي أن يتحول العراق واقليم كردستان اىل جزء من منافسات القوى االجنبية
وحــول العالقــات بيــن ايــران واقليــم كردسســتان العــراق فــي ظــل الحكومــة العراقيــة الجديــدة قــال انظــم 
يــران دور مهــم فــي التطــور االقتصــادي العراقــي  ن الإ نبــاء، »اإ ــة مهــر للأ دابغ فــي تصريــح لمراســل وكال
ــدة، اذ ان  ــة الجدي ــية وتشــكيل الحكومــة العراقي ــي دعــم المواقــف السسياسس ــدًا ف ــم تدخــر جه ــا ل ــا �أنه كم
وحــدة القــوى السسياسســية العراقيــة مــن �أجــل تســوية قضاايهــم العالقــة كانــت علــى الــدوام تحظــى ب�أهميــة 

ــي«. ــبة للجانــب االيران ابلغــة ابلنسس
آليــة وقــدرة  ور�أى دابغ �أن العالقــة بيــن اقليــم كردسســتان العــراق والجمهوريــة االســالمية االيرانيــة تمتلــك �

المضــي قدمــًا نحــو تعزيزهــا �أكثــر مــن الســابق.
ــال دابغ، »عقــب اجــراء  ــم، ق ــن اربيــل واالقلي ــة بي ــى بغــداد والعالق ــرة ال ــي االخي وحــول زايرة البارزان
ــم  ــن االقلي ــي تســوية المشــاكل بي ــرة ف ــة ومؤث ــداد خطــوة مهم ــى بغ ــي ال ــت زايرة البارزان ــتفتاء كان االسس

وبغــداد«.
يــران ان وجــود رئيــس مقتــدر مــن االكــراد فــي بغــداد ورئيــس  قليــم کردسســتان العــراق فــي اإ و�أكــد ممثــل اإ
ــي يمكــن ان  ــي ومســعود البارزان ــم جــالل طالبان ــراد ومنه ــادة االك ــن لق ــاء المقربي وزراء كان مــن االصدق

يشــكل فرصــة ذهبيــة لتســوية المشــاكل وارســاء االمــن واالسســتقرار فــي العــراق واالقليــم.
وبشــ�أن الضغوطــات االمريكيــة علــى العــراق لخفــض تعاونهــا وعالقاتهــا مــع ايــران قــال دابغ، ان امريــكا 
ســتزيد كالســابق مــن ضغوطاتهــا علــى العــراق لكــن مــا نــراه مــن المســؤولين العراقييــن وفــي االقليــم هــو 
االلتــزام ابلحفــاظ علــى مصالــح الشــعب العراقــي وكذلــك االلتــزام ابلدسســتور واتبــاع اي قــرار يُتخــذ مــن 

قبــل الحكومــة العراقيــة المركزيــة.
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الفرنسســيون  ويريــد  عفــواًي  كان  الأمــر  ابدئ  فــي 
اظهــار غضبهــم علــى سسياســة ماكــرون االقتصاديــة 
وحبــه وخدمتــه لالغنيــاء وعــدم االكتــراث كثيــرا 
للطبقــات الوســطى والفقيــرة ولكــن كان هنــاك مــن 
المتطرفيــن  واليســار  كاليميــن  االحتجــاج  اسســتغل 
ــية  ــية الفرنسس ــة السسياسس ــي المنظوم ــم مشــاركون ف لأنه
وفــي  بلديــة  ورؤســاء  نــواب  ولديهــم  والأوروبيــة 
الشــارع  لــى  اإ مناصريهــم  يرســلون  عينــه  الوقــت 
ــة  ــوا �أخــد الســلطة بقــوة الشــارع وقلــب الطاول ليحاول
علــى الجميــع. اللقــاء الضــوء علــى مــا حــدث فــي فرنســا 
نبــاء، ابجــراء حــوار مــع   وابعــاده قامــت وكالــة مهــر للأ
الباحــث السسياســي اللبنانــي »�أنطــوان شــاربنتييه«. 

وكان نــص الحــوار كالتالــي:

1- مــا  هــو الســبب الحقيقــي وراء ارتفــاع ســعر 
الوقــود؟

لغــاء عــدد مــن الضرائــب  قــام الرئيــس الفرنســي »مانويــل ماكــرون«، ابإ
ــية  ــة الفرنسس ــي اخســرت الخزين ــروة الت ــى الث ــة عل وخصوصــا الضريب
ــوض  ــد �أن يع ــق يري ــذا المنطل ــن ه ــورو وم ــن ي ــي خمســة ماليي حوال
ــطى  ــات الوس ــى الطبق ــب عل ــدة ضرائ ــرض ع ــة وف ــذه الضريب ــن ه ع
ــود  ــعر الوق ــاع س ــيين وارتف ــن الفرنسس ــر م ــج الكثي ــا ازع ــرة مم والفقي
ــن او  ــر البنزي ــن ســعر ليت ــة م ــى 70 ابلمئ ل ــن 60 اإ ــه الن م مخطــط ل
ــة ليســخدموا  ــاس بحاج ــية والن ــة الفرنسس ــة للدول ــو ضريب ــازوت ه الم
لــى عملهــم وخاصــة فــي الريــف وفــي اطــراف  سســياراتهم للذهــاب اإ
لــى  لــى االحتجاجــات الن غــالء الوقــود يــؤدي اإ المــدن ممــا ادى اإ
ــام  ــرون ق ــا ان ماك ــم. كم ــى اعماله ل ــردد اإ ــب مــن �أجــل الت صــرف الرات
لــى  ابلغــاء ضرائــب فــي مــكان مــا ووضعهــا فــي مــكان �أخــر فلجــ�أ اإ

الوقــود والغــاز والكهــرابء والســلع اليوميــة.

2- کيف تم التعامل مع هذه االحتجاجات؟
ــا  ــد ر�أين ــة االحتجاجــات وق ــي بداي ــا ف ــل بعــض الشــيء كان لين  التعام
فــي البدايــة �أن 80 ابلمئــة مــن الشــعب الفرنســي مــن جميــع الطبقــات 
االجتماعيــة وكل االعمــار ومنــذ ابدئ االمــر حيــن بــد�أت االحتجاجــات 
ــراء ووضــع الحواجــز  ــل الســترات الصف ــات مــن قب ــم تســكير الطرق ت
واهانــة النــاس غيــر المشــاركين فــي االحتجاجــات، قــد يكــون كل 
لــى الشــارع  الشــعب غاضــب ومحتــج ولكــن لــن ينــزل الجميــع اإ
ــات والحواجــز  ــال الشــاذة كتســكير الطرق ــر مــن االعم وحصــل الكثي
ــم االعتــداء علــى القــوى  االعتــداء علــى النــاس وعلــى ممتلكاتهــم كمــا ت
ــة الأمــر ولكــن بفعــل الشــغب  ــم تكــن شــديدة فــي بداي الأمنيــة التــي ل
طــار التظاهــر  الــذي حصــل واالحتجاجــات التــي خرجــت عــن اإ
ــة.  ــراءات الأمني ــي االإج ــراط ف ــن االف ــة م ــا حال ــح هن ــاري اصب الحض
لــى �أن رجــل الأمــن مواطــن  النقطــة المهمــة التــي غفــل عنهــا المحتجيــن اإ
فرنســي �أيضــا وهــو حالــه كحــال المحتجيــن متضــرر مــن الغــالء وعليهــم 
ــتغل  ــن اراد �أن يسس ــاك م ــك كان هن ــر. لذل ــه �أكث ــم ال تحميل ليه ــه اإ جذب
ــر  ــع الأم ــا دف ــة مم ــات االجتماعي ــر المطالب ــداف غي ــات اله االحتجاج
لــى التصــادم بيــن قــوى الأمــن والمحتجيــن ممــا اخــرج جميــع الشــعب  اإ

ــاد . ــرب الأعي ــا بق ــت حالي ــه انته ــن الشــارع. اال ان الفرنســي م

ــل خصــوم  ــات مث ــذه االحتجاج ــن له ــع المحتجي ــن دف ــاك م ــل هن 3-ه
ماكــرون السسياسســيين ام كان عمــل شــعب�ي عفــوي؟

ــم  ــار غضبه ــيون اظه ــد الفرنسس ــواًي ويري ــر عف ــر كان الأم ــي ابدئ الأم ف
علــى سسياســة ماكــرون االقتصاديــة وحبــه وخدمتــه لالغنيــاء وعــدم 
ــن  ــاك م ــرة ولكــن كان هن ــات الوســطى والفقي ــرا للطبق ــراث كثي االكت
اسســتغل االحتجــاج كاليميــن واليســار المتطرفيــن الذيــن يمارســون 
النفــاق السسياســي لأنهــم مشــاركون فــي المنظومــة السسياسســية الفرنسســية 
والأوروبيــة ولديهــم نــواب ورؤســاء بلديــة وفــي الوقــت عينــه يرســلون 
ــوة الشــارع و�أخــذ  ــوا �أخــد الســلطة بق ــى الشــارع ليحاول ل ــم اإ مناصريه
الشــعب الفرنســي رهينــة وتصفيــة الحســاابت مــع ماكــرون وقلــب 
ــتقالة ووضــع انتخــاابت مبكــرة  ــى االسس ل ــه اإ ــع ودفع ــى الجمي ــة عل الطاول
فــي محاولــة لأخــذ الســلطة.وعندما فهــم الفرنسســيون ان هنــاك مــن 
ــتغل الحــراك العفــوي لذلــك خرجــوا مــن الشــارع. ينبغــي التنويــه  يسس
لــى �أن الفرنسســيين لــم ينتخبــوا ماكــرون حبــًا بــه او حبــًا بسسياســاتها  هنــا اإ
ــبة 66  ــوه بنسس ــع مشــروعه السسياســي هــم انتخب ــق م ــاك تواف او ان هن

ــن المتطــرف. ــي ال يصــل اليمي ــة ك ابلمئ
اليميــن واليســار المتطرفيــن وبعــض المشــاغبين اجتمعــوا فــي الشــارع 
اللعبــة  طــار  اإ عــن  ابلقــوة وهكــذا خرجــوا  الســطة  اخــذ  واردوا 
ــؤدي  ــد ي ــذا كان ق ــية وه ــة الفرنسس ــة الحضاري ــية الديمقراطي السسياسس
ــى  ل ــى اللجــوء اإ ل ــا �أدى اإ ــ�ي مم ــع العرب ــبه ســيناريو الربي ــى شــيء يشس ل اإ
ــن  ــه ل ــا ان ــل كم ــد تحتم ــم تع ــور ل ــة لأن االم ــوة الأمني ــي الق ــراط ف االف
يكــون معهــم الحــق فــي كل مــا يتصرفــون بــه وكذلــك الأمــر ال يمكــن 
اعطــاء الحــق ابلكامــل للقــوى الأمنيــة الن االحتجاجــات تحولــت مــن 
لــى صــراع حــول الســلطة وتصفيــة  مطالبــات عفويــة وغضــب فرنســي اإ

ــرون. ــع ماك حســاابت م

عنــف  تنتهــ�ي ابعمــال  فرنســا  فــي  االحتجاجــات  اغلــب  4-لمــاذا 
ــاك  ــع ام هن ــي المجتم ــي اشــكالية ف ــل ه ــة. ه ــن العام ــب لالماك وتخري

رســالة معينــة للحكومــة؟
 اعتقــد �أن الفرنسســيين ك�أغلــب شــعوب العالــم  ومــن هــذا المنطلــق 
ــت  ــى و�أن كان ــر بحضــارة حت ــون التظاه ــيون ال يعرف لالســف الفرنسس

فرنســا تريــد �أن تنشــر ثقافــة الحضــارة وتظهــر ابنهــا بلــد 
حضــاري علــى الرغــم مــن انهــا بلــد حضــاري ولكــن 
هنــاك موجــة مــن الشــعب ال يعــرف ادوات االحتجــاج 
التــي يسســتعملها، وطــرق االحتجــاج التــي يتبعهــا صــارت 
نمــا ترتــد عليهــم وال تــؤدي  قديمــة وال تجــدي بــ�أي نفــع واإ
ــت  ــا انته ــ�ي كم ــل تنته ــن ب ــدف معي ــى ه ل ــم اإ احتجاجته
نهــم ال يعرفــون  الســترات الصفــراء. ولســوء الحــظ اإ

ــق بفرنســا وشــعب فرنســا. ــا يلي التظاهــر بم

5- هنــاك مــن شســبه التظاهــرات ابلربيــع العربــ�ي مــا 
رايكــم بذلــك؟

نعــم كان هنــاك ســيناريو ربيــع عربــ�ي الن المحتجيــن 
ليــزي كمــا حــل فــي  لــى االإ كانــوا يريــدون الدخــول اإ
لــى القصــر الرئاســي ولــو حصــل  تونــس عندمــا دخلــوا اإ
ــوراي  ــا وس ــس وليبي ــي تون ــهدانه ف ــا ش ــهدان م ــك لش ذل
ــا قلــت ســابقا  ــة كم ــى حــرب �أهلي ل ــؤدي اإ ــد ي ــك ق وذل
لالســف �أن الشــعب الفرنســي لديــه الأرضيــة لهــذا 
النــوع مثــل الحــرب االهليــة الن مــا حصــل مــن خــالل 
لــى شــرخ كبيــر مــا بيــن فئــات  الســترات الصفــراء �أدى اإ
ــى  ل الشــعب الواحــد وتصــادم وفتــح فرنســا علــى مصاريعهــا ابالضافــة اإ
ــة  ــة ثق ــيه ابلمجمــل هــي عملي ــات الشــعب وسسياسس ــن فئ ــا بي الشــرخ م
يحــاول ماكــرون ولكنــه يرمــي الفتــات ويوهــم الفرنسســيين انــه سسيحســن 
ليهــم النــه لــو تكلــم ال يقنــع الفرنسســيين وهــذا  امورهــم  وسســيصغي اإ
لــى انفجــار  الشــرخ مــا بيــن الشــعب الفرنســي والسسياسســيين قــد يــؤدي اإ
شــبيه ابنفجــارات الربيــع العربــ�ي. ونتمنــى ان يتــدارك الجميــع مــن 

ــون. ــذا االت ــي ه ــوا ف ــر لكــي ال يدخل ــيين االم شــعب و سسياسس

6-هل تهدد هذه االحتجاجات مسستقبل ماكرون السسياسي؟
ــتقبل  ــتقبل ماكــرون السسياســي ومسس نعــم تهــدد هــذه االحتجاجــات مسس
السسياسســيين اجمعهــم الن اليــوم ليــس هنــاك سسياســي واحــد فــي فرنســا 
لديــه مشــروع واضــح وصريــح ومقنــع ليسســتطيع �أن يحــل محــل ماكرون 
او فعــل اكثــر منــه. فرنســا مقيــدة ابالتحــاد الأوروبــ�ي وهــو الــذي يملــي 
عليهــا السسياســات االقتصاديــة وغيــره كمــا انهــا مقيــدة ابلهيمنــة الأميركيــة 
ومــن هــذا المنطلــق �أيضــا هنــاك انحطــاط ثقافــي وسسياســي واجتماعــي 
فــي فرنســا. مــا يهــدد مسســتقبل فــي حــال كان هنــاك مسســتقبل 
ويهــدد الأخريــن. لذلــك المسســتقبل سســيكون متــ�أزم بعــض الشــيء 
لــى التداعيــات الســلبية علــى مسســتقبل فرنســا بشــكل  ابالضافــة اإ
ــيان  ــن نسس ــه اليمك ــ�ى واليت ــو انه ــى ل ــاص حت ــرون بشــكل خ ــام ماك ع
ــن ان  ــذا ممك ــة وه ــاابت البلدي ــة واالنتح ــة القادم ــاابت الأوروبي االنتخ
ذا كان هنــاك  ال اإ يخــرج ماكــرون مــن الحيــاة السسياسســية الفرنسســية اإ
تغييــر جــذري بسسياســت.  امــس مثــال خطــب معايــدا الفرنسســيين 
ن سســتة فرنسســيين مــن اصــل عشــرة لــن  واالسســتطالعات تقــول اإ
ــات  ــول احتجاج ــاب ح ــي خط ــدث ف ــل تح ــن قب ــه. م ــا قال ــوا بم يقتنع
ــة  ــه مخاطب ــي علي ــه كان ينبغ ــث لعل ــي الحدي ــرا ف ــر كثي ــراء وت�أخ الصف
ــال  ــه ق ــى الرغــم مــن ان ــم يكــن مكتــراث عل ــه ل ــة ولكن ــذ البداي شــعبه من
ســيرفع االجــور ولكنــه فــي  الحقيقــة اوهــم الــر�أي العــام الفرنســي 
لــى احــد مطالــب الســترات الصفــراء لكنــه  والعالمــي علــى انــه اصغــى اإ
فــي الحقيقــة رفــع المكافئــة علــى العمــل بمقــدار 100 يــورو وهــذه 
المكافئــة مشــروطة وتخــص فقــط خمســة مالييــن عائلــة فرنسســية 

ــور. ــن االج ــى م ــد االدن تقتضــي الح

سياسة ماكرون الضيقة متخض عنها السرتات الصفراء
اجرت الحوار: شيرين سمارة
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تقـــــــــــــــــــــــــــریـــــــــــــر

ــي  ــو«، ف ــك ابمبي ــي »ماي ــة الأمريك ــر الخارجي ــات وزي ــول تصريح ــال ح نترســت«، تحلي ــيوانل اإ نشــرت »انشس
القاهــرة جــاء فــي فيــه: ان بومبيــو فــي خطابــه الــذي تنــاول فيــه السسياســة الخارجيــة الجديــدة لــالدارة االمريكيــة 
والمنهــج الخارجــي للبيــت االبيــض يبــدو فــي المنهــج والظاهــر يختلــف مــع منهــج حكومــة ابراك اوابمــا الرئيــس 

ــي الســابق تجــاه الشــرق االوســط. الأميرك
لــى مصــر كلمــة حــول التقــارب المسســيحي -االســالمي وقــال فيهــا  القــى اوابمــا قبــل عشــر سســنوات خــالل زايرتــه اإ

ان التطــرف ال يتناســب مــع االســالم وهــذان ليســا مــن �أصــول واحــدة.
ــا تجــاه الشــرق االوســط  ــة الوابم ــن السسياســة الخارجي ــه اعــرب عــن اشــمئزازه م ــو خــالل خطاب ــا ان بومبي كم
ــي   ــا ف ــي وجهته ــادات الت ــياق االنتق ــي سس ــي ف ــو اتت ــادات بومبي ــرز انتق ــت«: اب ــيوانل انترس ــت »انشس ــث كتب حي

ــا. ــاه سسياســة اوابم ــكا تج ــي �أمري ــي ف ــاح اليمين ــن الجن ــة شــخصيات م ــنوات الماضي السس
ــل  ــر اشــخاص مث ــة تفكي ــى الي ــه تســتند عل ــو نالحــظ ان تصريحات ــي خطــاب بومبي ــر ف ــق �أكث ــال التدقي ــي ح وف
»اســتيو ابنــون«، واســتراتيجيات ســابقة للبيــت االبيــض مثــل »جاريــد كوشــنر«، صهــر دوانلــد ترامــب 
ومؤسســات للفكــر مثــل مؤسســة هاديســون وصنــدوق الدفــاع عــن الديمقراطيــة ومجموعــة الدراســات الأمنيــة.
وتســتند ابــرز تصريحــات بومبيــو علــى مبــد�أ اســالمو فوبيــا وتبريــر االجــراءات العســكرية الأميركيــة فــي الشــرق 
الأوســط فيمــا يخــص موضــوع االســالموفوبيا بينمــا كذبــت مؤسســة الفكــر التــي ذكــرت انفــا منهــج االســالموفوبيا 

ليهــا. الــذي نســب اإ
آخــر كــذب بومبيــو خــالل خطابــه ان �أميــركا ليــس لديهــا منهــج امبرايلي وان نشــر القــوات العســكرية  ومــن جانــب �

فقــط مــن اجــل الترويــج للديمقراطية.
ــة  ــة الخارجي ــع السسياس ــط م ــف فق ــو ال تختل ــات بومبي ــة ان تصريح ــة الخارجي ــي السسياس ــد المتخصصــون ف يعتق
ــتخدم القــوة فــي مواجهــة  ــة لبــوش حيــث ان االخيــر كان يسس فــي عهــد اوابمــا وانمــا ايضــا مــع السسياســة الخارجي
التطــرف امــا فــي النهايــة تمخــض عــن هــذه السسياســة فــوز حمــاس فــي االنتخــاابت وانتصــار حــزب اللــه فــي لبنــان 

ــارك. ــني مب واســقاط  الرؤســاء الداعميــن لأميــركا فــي الشــرق االوســط مثــل حسس
وفقــا الدعــاءات الكاتــب ان �أوابمــا فضــل نشــر الديمقراطيــة ولــم تكــن لديــه رغبــة بشــن حــروب جديــدة ابالضافــة 
يــران، وفــي ردة فعــل مــن هــذا المنهــج كان لترامــب رؤيــة متختلفــة  لــى انــه كان متهمــا ابلتخــاذل امــام دول مثــل اإ اإ

فــي خصــوص نشــر الديمقراطيــة والتعامــل مــع المتطرفيــن.

وعلــق »بــراد ابتــي« مــن قســم الدراســات الأمنيــة حــول خطــاب بومبيــو قائــال ان خطابــه واقعــي فيمــا يخــص �أن 
�أميــركا ليســت �أمبرايليــة مضيفــا حيــث قــال بومبيــو �أن �أمريــكا تســعى وراء البحــث عــن شــراكة وصديــق ولكــن 

فــي حــال كانــت الــدول ال ترغــب ب�أميــركا فانهــا سســتخرج مــن المنطقــة.
ويعتقــد ان هــذا المنهــج يحمــل الكثيــر مــن المشــاكل والعقــد ويمكــن افشــاله بســهولة ومثــال علــى ذلــك ان �أميــركا تريــد 

يــران فــي المنطقــة ومــن جهــة �أخــرى تُخــرج  قواتهــا مــن ســوراي وهــذه فرصــة مناسســبة خلقــت الإيــران. مواجهــة اإ
ــاب  ــال كان خط ــي ح ــال ف ــب قائ ــاب ترام ــرويتيف«، خط ــن كانس ــن »اميرك ــون« م ــل الريس ــل »داني ــا حل كم
اوابمــا قبــل عشــر سســنواب عبــارة عــن مســاعي فاشــلة للتصريــح بفشــل واخطــاء السسياســة الخارجيــة الأميركيــة 
فــي الشــرق االوســط فــاذا خطــاب بومبيــو عبــارة عــن بيــان ضــد جميــع منتقــدي السسياســة الخارجيــة االإميركيــة.
لــى �أن �أميــركا ليســت قــوة �أمبرايليــة �أضــاف الريســون، ابعتقــادي كشــخص عســكري ان الجيــش  شــارة اإ وفــي اإ

ــبة للمنطقــة. الأميركــي مفيــد كثيــرا ابلنسس

السياسات اخلارجية اجلديدة للبيت األبيض مزيج من التناقض واملبالغة

اطلــق علــى التاســع والعشــرين مــن شــهر »دي« فــي 
يرانيــة �أي التاســع عشــر مــن كانــون الثانــي  السســنة االإ
والصحافــة  االعــالم  يعــد  حيــث  غــزة«،  »يــوم  اســم 
ــم  ــع العال ــة م ــاط المدين ــن الرتب ــيلتين الوحيدتي ــا الوسس هم
الخارجــي ويلعــب الصحفيــون دورا هامــا فــي هــذا الصــدد.

منــى قنديــل صحفيــة تبلــغ مــن العمــر 37 عامــا ولــدت 
ــي«، ودرســت  ــي ف ــرس ت ــاة »ب ــي قن ــان، تعمــل ف ــي لبن ف
يصــال صــوت  االنجليزيــة وتهــدف مــن خــالل عملهــا اإ

لــى كل العالــم. المقاومــة ومظلوميــة الفلســطينيين اإ
اشــارت قنديــل مــن خــالل حديثهــا مــع وكالــة مهــر للأنبــاء، 
حــول عملهــا في مجــال االعالم وفــي قنــوات تلفزيونية مختلفة 
لــى انهــا بــد�أت العمــل  وال سســيما قنــاة »بــرس تــي فــي«، اإ
فــي منــذ ســن التاســعة عشــرة كمترجمــة وبعــد عــدة اشــهر 
شــعرت ابنــه تربطنــي عالقــة فــي عالــم الصحافــة واالعــالم لــذا 

لــى هــذا العالم وعملــت فــي وكاالت انباء عــدة وقنــوات خبرية ولكنها  توجهــت اإ
اكثــر مــا كان يؤلمنــي ويعذنبــ�ي سسياســات الــوكاالت والقنــوات التــي ال تتوافــق 
ــه لــم تكــن القضيــة الفلســطينية علــى ر�أس  مــع افــكاري ومعتقداتــي واهمهــا ان
�أولوايتهــم ولكــن علــى الرغــم اننــي كنــت اسســتلم رواتب عاليــة من هــذه القنوات 
لكننــي قــررت قطــع عملــي معهــم واسســتمر بعملــي فــي مــكان اخــر يتماشســىى مع 

افــكاري ومعتقداتــي«.

عملها في قناة »برس تي في« 
تحدثــت قنديــل عــن تجربتهــا فــي بــرس تــي فــي«، قائلــة: فــي احــد الأايم 

كنــت احــدث  احــد اصدقائــي الــذي يعمــل فــي قنــاة العالــم عــن رغبتــي فــي 
العمــل بقنــاة »بــرس تــي فــي« ولــم يطــول االمــر كثيــرا حتــى ســمعت خبــرا 
لــى بــالده  ان احــد صحفــي »بــرس تــي فــي« فــي فلســطين ينــوي العــودة اإ

وجهــزت نفســي للعمــل بشــكل تجريبــ�ي فــي القنــاة. 
وحــول »بــرس تــي فــي« اوضحــت قنديــل، ان سسياســة القنــاة تتماشــى مــع 
ــاك واان ســعيدة  ــي العمــل هن ــتمتاع ف ــكاري وسسياســاتي وتمكنــت االسس اف

اننــي اسســتطعت بعــد عــدة اشــهر ان ابــد�أ عملــي معهــم بشــكل رســمي.
وبخصــوص دور قنــاة بــرس تــي فــي«، فــي تغطيــة وايصــال صــوت 
لــى ان القضيــة الفلســطينية وبمــا فيهــا غــزة  الشــعب الفلســطيني، اشــارت اإ
مــن اولــوايت اخبــار بــرس تــي فــي، ولهــذا النهــج قيمــة كبيــرة جــدا ابلنسســبة 

لــى ان الطريقــة التــي انتهجتهــا  لــي وللفلســطينيين. مضيفــة اإ
بــرس تــي فــي فــي تغطيــة االخبــار وعكــس قمــع االحتــالل 
االإســرائيلي للشــعب الفلســطيني جعــل منهــا اكثــر متابعــة 
لــى  مــن قبــل المشــاهدين فــي كل العالــم وابالضافــة اإ

ــوم.  ــع الشــعب الفلســطيني المظل ــم م تضامنه

تعرضها الطالق النار من قبل الكيان الصهيوني
ــاة  ــع قن ــل م ــي العم ــوارق ف ــى الف ل ــل اإ ــت قندي ــا تطرق كم
ن قنــاة »بــرس  »بــرس تــي فــي« و قنــوات �أخــرى قائلــة: اإ
تــي فــي« قنــاة دوليــة ويعمــل فيهــا صحفــون ومذيعــون 
ــذا  ــي ه ــر ف ــعى اكث ــي ان اس ــا جعلن ــذا مم ــون وه محترف
المجــال واالسســتفادة مــن خبــرات الموظفيــن االخريــن.

االربــع  السســنوات  خــالل  حاولــت  اننــي  و�أضافــت: 
والنصــف مــن خــالل العمــل فــي »بــرس تــي فــي«، 
فــي فلســطين ان اغطــي اخبــار الشــعب الفلســطيني واظهــار للعالــم 
ــل  ــذا العم ــع ه ــل وحــي ومباشــر ابلطب ــة بشــكل كام ــم الصهيوني الجرائ
لــه مخاطــره حيــث اننــي فــي احــدى تغطيــات البــث المباشــر تــم 
اطــالق رصــاص ابلقــرب منــي مــن قبــل جنــود الكيــان الصهيونــي 
ــك  ــدي ســترة فــي ذل وكادت ان تصيبنــي فــي ر�أســي ولكــن كنــت ارت

الوقــت ممــا جعلنــي انجــو مــن االصابــة.
وختمــت قنديــل قائلــة: لــدي العديــد مــن التقاريــر حــول تحــوالت القضيــة 
ــوات  ــل قن ــن قب ــي م ــروض ل ــم ع ــى تقدي ل ــا ادى اإ ــذا مم ــطينية وه الفلس

ــع االقتراحــات. ــض لجمي ــع جــواب يكــون الرف ــة وابلطب مختلف

جتربة املراسلة اللبنانية »مىن قنديل« بقناة »برس يت يف« يف غزة
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ــ�ي فصــال مشــتركا  ــاد الأوروب ــع االتح ــدا م ــركا وبولن ــالف �أمي ــر اخت يعتب
ــت  ــث نع ــي، حي ــ�ي الأميرك ــي ظــل الشــرخ االوروب ــن ف ــن البلدي آخــر بي �
الرئيــس الأميركــي »دوانلــد ترامــب« الصيــف الماضــي �أورواب ابلعــدو 
التجــاري لأميــركا ويعتبــر انتقــاد ترامــب غيــر مسســبوق بحــق حلفائــه. كمــا 
ــد اتس«  ــ�ي »دوانل ــس الأوروب ــس المجل ــد  رئي ــهر  انتق ــدة اش ــذ ع �أن من
ــة لالندمــاج فــي هــذا الجــزء مــن  ن بولنــدا اليــوم تمثــل قــوة معادي ــاًل اإ قائ
نهــاء هــذا التدهــور فــي ســمعة  �أورواب، مضيفــا »�أؤمــن ب�أنــه مــن الضــروري اإ
بولنــدا«. وكان ذلــك عندمــا اتخــذت للمفوضيــة الأوروبيــة اجــراءات 
عقابيــة ضــد بولنــدا  وقــررت تفعــل البنــد 7 مــن معاهــدة االتحــاد 

الأوروبــ�ي.
واضــح للعيــان �أن موقــف بولنــدا ضعيــف وانهــا مجبــرة علــى خياراتهــا 
الأخيــرة مــن جهــة تريــد التحــرر مــن مخاوفهــا الروسســية وخاصــة انهــا 
ــى  ل ــام 2014 اإ ــرم ع ــرة الق ــبه جزي ــية شس ــد �أن ضمــت روسس تضاعفــت بع
�أراضيهــا ودعمــت االنفصالييــن فــي شــرق البــالد. ومــن جهــة �أخــرى 
ميــركا منــذ اربعــة �أشــهر �أكثــر مــن مليــاري دوالر القامــة  اقتراحهــا علــى اإ
قاعــدة عســكرية علــى �أراضيهــا والــذي اطلــق عليــه رئيــس جمهوريــة 
اســم »دج  ترامــب  مــع  المشــترك  الصحفــي  مؤتمــره  خــالل  بولنــدا 
ــم �أوضــاع بولنــدا  ــا علــى مــن يعل ــم يكــن هــذا االقتــراح مفاجئ ترامــب«. ل
مــن انحيــة االســلحة الن اغلبيــة المعــدات العســكرية التــي فــي حــوزة 
ــة  ــي بحاج ــوم بتطويرهــا ه ــي تق ــاردة ولك ــرب الب ــود لأايم الح ــدا تع بولن

لأميــركا. 
ــي   ــوق الروس ــن الط ــها م ــرر نفس ــاول �أن تح ــوم تح ــدا الي ــرى بولن ــذا ن ل
الــذي يطوقهــا خاصــة فــي مجــال الطاقــة لذلــك اعلنــت �أنهــا لــن تمــدد 
االتفــاق الــذي يجمعهــا مــع شــركة »كازبــروم« الروسســية فــي نهايــة 2022 
ــتورد الغــاز الطبيعــي الســائل »ال ان جــي« مــن دول اخــرى  وانهــا ستسس

ــركا. ــة �أمي وخاص
وقــد جعــل التخبــط بولنــدا تخــرج نفســها مــن تبعيــة روسســيا لتوقــع نفســها 
ــيلة لمــ�أرب الأخيــرة  فــي �أحضــان �أميــركا التــي جعلــت منهــا طعمــا او وسس
حيــث نــرى �أن عالقاتهــا السسياسســية مــع االتحــاد الأوروبــ�ي يشــوبها 
ــنطن يــزداد يومــا بعــد  الغمــوض والتوتــر بينمــا التقــارب بينهــا وبيــن  واشس
ــا  ليه ــه اإ ــي يتج ــة الت ــب والعزل ــا ترام ــي ينتهجه ــة الت ــي ظــل االحادي ــوم ف ي
ــته العشــوائية التــي لــم تعــد خفيــة علــى �أحــد. لنــرى بولنــدا اليــوم  وسسياسس
ــد كان  ــر.  وق ــي ومباش ــر بشــكل علن ــم تق ــا وان ل ــران �أيض ي ــف ضــد اإ تق
ــذي  ــا ال ــى �أراضيه ــر المناهــض عل ــتضافة المؤتم ــي اسس ــا �أن تشــارك ف كافي
ــتضافته حينمــا طالبتهــا طهــران  ــتطع �أن تقــدم مبــررات مقنعــة السس ــم تسس ل

ــن. يرانيي ــر حســب المســؤولين االإ ــول االم ــرات ح بتبري
حيــث اسســتدعت طهــران القائــم ابعمــال بولنــدا لديهــا وعلــق حــول 
ــف  ــى موق ــدا عل ــران ومؤك ي ــس مناهضــا الإ ــه لي ــال ان ــور قائ ــر المذك المؤتم

بولنــدا مــن تصريحــات المســؤولين الأميركييــن الأخيــرة ومــن جهــة �أخــرى 
اعتبــر كريسســتوف شرســكي، الناطــق ابســم الرئيــس البولنــدي،  �أن 
ــدا  بــالده �أصبحــت البلــد المضيــف لهــذا المؤتمــر كونهــا تتخــذ موقفــا محاي
يجــاد طــرق  فــي قضــااي الشــرق الأوســط. وادعــى: »هــذا مؤتمــر هدفــه اإ
للســالم... بينمــا اعتبــرت طهــران التوضيحــات غيــر كافيــة وامهلــت بولنــدا 
ال سســتقوم ابلــرد علــى �أي اجــراء ضدهــا حســب  ابلتراجــع عــن اختيارهــا واإ
ــس  ــن رئي ــل �أعل ــمي. وابلفع ــرام قاس ــا به ــم خارجيته ــدث ابس ــول المتح ق
ــم  ــبوع الفيل ــاء �أسس لغ ــة »حســين انتظامــي«، ابإ يراني ــة الســينمائية االإ المنظم
البولنــدي فــي طهــران ردا علــى قــرار وارســو بعقــد القمــة المناهضــة 
ــة  ــر الخارجي ــه وصــف وزي ــا ان ــل. كم ــهر المقب ــي منتصــف الش ــران ف ي الإ
ــتجري فــي بولنــدا بمبــادرة  ــي محمــد جــواد ظريــف القمــة التــي سس يران االإ

ــران« ي ــاد الإ ــس مع ــا »ســيرك ايئ ــوالايت المتحــدة، ب�أنه ــن ال م
ــدا  ــن لبولن ــف يمك ــؤوليها كي ــان مس ــى لس ــران تســائلت عل ــه طه ــا �أن كم
ــا  ــم وتعامله ــن ومســاعدتها له ــن البولنديي ــران لالجئي ي �أن تنســى احتضــان اإ
معهــم بــكل ر�أفــة وعطــف فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. �أهكــذا يكــون رد 
الجميــل؟! حيــث لجــ�أت فــي اواخــر نيســان/ ابريــل 1942 �أول مجموعــة 
يــران عــن طريــق مينــاء انزلــي وكان تعدادهــم �أكثــر مــن  لــى اإ مــن بولنــدا اإ
31 الــف عســكري و12 الــف مدنــي ومجموعــة اخــرى عــن طريــق 
ــه  ــا ان ــي كم ــم 2700 مدن ــهد وكان عدده ــى مش ل ــوا اإ ــق اابد« دخل »عش
وغيــر  مختلفــة  احصائيــات  يوجــد 
ــن  ــن الذي ــدد البولنديي ــة حــول ع دقيق
يــران بعــض االحصائيــات  لــى اإ جــاءوا اإ
تقــول 300 �ألــف ولكــن �أكثــر تقــاراب 
مــع الواقــع واتييــدا هــي 116 الــف 

ــران. ي ــت اإ شــخص قام
ــن  ــي الالجئي يران احتضــن الشــعب االإ
البولندييــن علــى الرغــم مــن االوضــاع 
مــن  انــذاك  كانــت   التــي  الســيئة 
قبــل  مــن  البــالد  احتــالل  جهــة  
ــن  ــة وم ــية والبريطاني ــوات الروسس الق
جهــة �أخــرى ســقوط رضــا شــاه مــن 
والعشــوائية  التوتــر  وحالــة  الحكــم 
التــي تجــوب البــالد كمــا ان الشــعب 

كان يعيــش فــي ظــل وضــع اقتصــادي سســي�ئ.وقد جــاء فــي كتــاب »اطفــال 
اصفهــان« حــول هــذه المرحلــة نقــال عــن الجنــرال راس، الــذي كان 
يرانييــن والبولندييــن والصليــب االحمــر، حيــث  وسســيطا بيــن الــروس واالإ
قــال حينهــا: ال ينبغــي نسســيان هــذه المرحلــة حيــث قامــت الحكومــة 
ــاء  ــواز و مين ــان ومشــهد وااله ــران واصفه ــي طه ــة ومســؤوليها ف يراني االإ
انزلــي بمســاعدة الالجئيــن البولندييــن بــكل حمــاس وبــال تذمــر  وتقبلتهــم 

ــف. ــة وعط ــكل محب ــم ب بينه
لــى محافــظ  كمــا بعــث  وزيــر مختــار بولنــدا انــذاك »كارل ابدر«، برقيــة اإ
خراســان، قــال فيهــا لقــد ت�أثــرت كثيــرا بحســن نواايكــم معاملكتــم الخيــرة 
مــع المهاجريــن البولندييــن وقــد وصلنــي وفقــا للتقاريــر �أنكــم تعاملتــم بــكل 
ــ�ي اشــكركم  ــن جانب ــن واان م ــام البولنديي ــال االيت ــع االطف ــة م ــة ور�أف رحم
ــ�ي واطم�أنكــم �أن بولنــدا ســتبقى مدينــة لكــم علــى الــدوام. مــن اعمــاق قلب

وقــد قــال فــي هــذا الصــدد �أيضا«رضــا نيــك بــور«، مديــر جمعيــة 
يرانيــة البولنديــة، ان البولندييــن خــالل ثــالث سســنوات ونيــف  الصداقــة االإ
يرانيــن. ومــع تقليــل التحكــم  اسســتطاعوا ايجــاد عالقــات جيــدة مــع االإ
بعمليــة الذهــاب واالايب مــن المخيمــات التــي كان يقطنهــا البولندييــن 
بــد�أوا ابلتوجــه نحــو طهــران وقــد امتهنــوا مهنــا عــدة وخاصــة النســاء حيــث 
بعضهــن عملــن كخادمــات فــي بيــوت االيرانييــن االغنيــاء او االجانــب 
ــد�أ اجــراء الحفــالت الموســقية والعــروض البولنديــة وكانــت  وابلتدريــج ب
جميــع ايــرادات هــذه الحفــالت لرعايــة الالجيــن البولندييــن. كمــا ان 
لــى جــذب الزابئــن المحلييــن  يرانيــة ادى اإ عملهــم فــي الفنــادق والمطاعــم االإ
ــة انفســهن  عال ــة الإ ــي الخياط ــن ف ــاء عمل ــض النس ــا ان بع ــن كم والخارجيي
ــن  ــة م ــركات االجنبي ــدى الش ــت اح ــش وكان ــس الجي ــن مالب ــن يحك وك
احــد المتقاضيــن لهــذه االلبســة وادت كل هــذه العوامــل وزايدة العمالــة 
ــات  ــم اقام ــة ان تصــدر له ــل الحكوم ــى جع ل ــران اإ ي ــدن اإ ــي م ــة ف البولندي

مؤقتــة.
اخيــرا وليــس اخــرا وارســو لــم تقــر انــه المؤتمــر الــذي سســيقام علــى 
ــة  ــا دول ــران وانه ي ــنطن مناهضــا الإ ــع واشس ــتضافة مشــتركة م ــا ابسس اراضيه
حياديــة واقامــة المؤتمــر مــن اجــل التوصــل لحلــول لمشــاكل المنطقــة 
ــن  ــم تك ــو ل ــررات وارس ــوااي الن مب ــذه الن ــي ه ــك ف ــران تش ــن طه ولك
ــه  ن هنــاك معلومــات تفيــد �أن مقنعــة حســب طهــران  الن االخيــرة قالــت اإ
يــران فــي المؤتمــر مــا بيــن مبــررات وارســو  ســيتم اتخــاذ اجــراءات ضــد اإ

ــا. ــة الفصــل بينهم ــر كلم ــاد المؤتم ــى انعق ــران يبق وشــكوك طه

بولندا ترمي نفسها أبحضان أمريكا لتزيل خماوفها من روسيا

تقـــــــــــــــــــــــــــریـــــــــــــر
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ــر  ــي والخبي ــتاذ الجامع ــول االسس ــا يق ــذه التســاؤالت وغيره ــى ه ــة عل ولالإجاب
آبراهاميــان« اإن جهــات و�أطــراف تمــول هــذه المجموعــة  الدولــي »يروانــد �
المعارضــة الإيــران والتــي تعتبــر مــن �ألــد الأعــداء لنظــام الجمهوريــة االإســالمية، 
ــال  ــدول دعمــا وتموي ــر ال ــة الســعودية هــي مــن �أكث مؤكــدا اإن المملكــة العربي

ــق«. ــدي خل ــرة  مجاه لزم
ــرة  ــرا مفصــال حــول زم ــة مؤخــرا تقري ــارداين البريطاني ــة غ ونشــرت صحيف
»منافقــي خلــق« االإرهابيــة وخلفياتهــا التاريخيــة جــاء فيــه: »اإن هــذه المجموعــة 
ــد يكــون  ــران وق ــة ضــد اي ــوالايت المتحــدة الأمريكي ــد ال ــى اداة بي ل ــت اإ تحول

ــا«. ــي له ــم المال الســعوديون المصــدر الأول للدع
كمــا اضــاف التقريــر اإن هــذه المجموعــة كانت تســعى قبل الثــورة )االإســالمية( 
ــون  ــح �أعضــاء هــذه المجموعــة يعمل ــورة �أصب ــورة لكــن بعــد انتصــار الث ــى ث ل اإ
لصالــح النظــام العراقــي الســابق، وكانــت �أمريــكا وبريطانيــا في الســابق يدينون 
نهمــا فــي الوقــت الراهــن يجــدون  ــة اإال اإ هــذه المجموعــة وممارســاتها االإرهابي
هــذه المجموعــة خيــارا مناسســبا لتنفيــذ خطــط وسسياســات الرئيــس الأمريكــي 

المتطرفــة.
وتذكــر الصحيفــة في تقريرهــا كذلك اإن هــذه المجموعة بقيــادة »مريــم رجوي« 
اسســتطاعت الحصــول على دعــم اليمينيين فــي الــوالايت المتحــدة الأمريكية من 

يــران«. �أجــل مواجهة اإ

عالقة المنافقين ابلصهاينة
ــام 2007 و 2012  ــن ع ــا بي ــرة م ــه وخــالل فت ن ــارداين اإ ــة الغ ــر صحيف وتذك
تعــرض عــدد مــن العلمــاء النووييــن االإيرانييــن الــى اغتيــاالت، وفي عــام 2012 
ــذه  ــوا اإن ه ــن قال ــؤولين امريكيي ــا اإن مس ــر له ــي تقري ــاة NBC ف ــت قن �أعلن
االغتيــاالت تمــت على يــد جهاز االسســتخبارات االســرائيلي وقــام �أعضــاء زمرة 

يــران. خلــق االإرهابيــة بتنفيذهــا داخــل اإ
وتذكــر وســائل اإعــالم غربيــة اإن معظــم الدعــم الــذي تتلقــاه مجموعــة خلــق فــي 
ســرائيل،  ــنوات الأخيــرة ي�أتــي مــن جانــب المملكــة العربيــة الســعودية واإ السس
ونشــاهد فــي اجتماعــات السســنوات الأخيــرة لهــذه الزمــرة االإرهابيــة حضــورا 

مكثفــا الإســرائيل والســعودية.

تعويل اإسرائيلي على منظمة »مجاهدي خلق« في تنفيذ �أجندتها
وتنقــل صحيــف هاراتــس نقــال عــن الرئيــس الأسســبق لجهــاز الموســاد 
االإســرائيلي قولــه » تســطيع اإســرائيل اإن تنفــذ بعــض �أجندتهــا ضــد ايــران مــن 
خــالل منظمــة مجاهــدي خلــق) االرهابيــة(، ويجــب علــى اإســرائيل �أن ت�أخــذ 

بعيــن االعتبــار جميــع الســيناريوهات بمــا فيهــا ســيناريو المواجهة العســكرية مع 
ايــران لكــن ال ينبغــي اإهمــال طاقــات بعــض المنظمــات مثــل منظمــة مجاهديــن 
خلــق التــي كان لهــا دور فــي اغتيــال العلمــاء النووييــن االإيرانييــن، اإن اإســرائيل 

تــدرب هــذه المجموعــة وتقــدم لهــا الدعــم.
ــدو �أن  ــة يب ــذه المنظم ــبق للموســاد االإســرائيلي: »ه ــس الأسس ــف الرئي ويضي
ــي  ــا عالقــات مــع الســعودية ويمكــن توظيــف هــذه المجموعــة بشــكل ثنائ له
ــتغل  ــتطيع اســرائيل ان تسس ــرايض،  وتسس ــة)!( وال ــة اليهودي ــب الأم ــن جان م
هــذه المجموعــة لتغلغــل داخــل المجتمــع االيرانــي والت�أثيــر علــى �أفــراد الشــعب 

االيرانــي«.
كمــا كشــف مئيــر داغــان الرئيــس الســابق للموســاد فــي مقابلة مــع قناة ســي ب�ي 
اس اإن اســرائيل تســاعد مجموعــة خلــق والجماعــات المســحلة االرهابيــو التــي 

تســعى لالســقاط النظــام االيراني.

السعودية عامل التقارب بين المنافقين والصهاينة
تعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية مــن �أكثــر الأطــراف الداعمــة لمجموعة خلق 
االرهابية وتظهر المشــاركات المسســتمرة للشــخصيات الســعودية في مؤتمرات 

هــذه المجموعــة مــدى دفء العالقــات بيــن الــرايض وزمــرة خلــق االرهابية.
ــارب الســعودي االســرائيلي ووجــود  ــرة وبســبب التق ــنوات الأخي ــي السس وف
عــدو مشــترك هــو ايــران ازداد االهتمــام االســرائيلي بمجموعة خلــق االرهابية.

لكــن الصهاينــة فــي دعمهــم المالــي والسسياســي للمنافقيــن ، بصــرف النظــر عــن 
يــران النووييــن ، والتجســس عليهــا، و ... قد تولوا مهمــة �أخرى  اغتيــال علمــاء اإ
ــى الأطــراف  ــا عل ــق بت�أثيره ــو يتعل ــرة »رجــوي« ، وه ــر لزم ــا ذك فضــل عم

اليمينيــة المتطرفــة فــي �أورواب وتقديــم الدعــم لهــذه المجموعــات.
ابلطبــع ، انخــرط الصهاينــة �أنفســهم بشــكل مسســتقل مــع �أحــزاب اليميــن 
المتطــرف وحاولــوا التقــدم ب�أهدافهــم مــن خــالل قنــاة »المنافقيــن«. فــي هــذه 
الأثنــاء ، كان تضــاؤل روح معــاداة الســامية مــن قبــل الأحــزاب اليمينيــة 

ــات. ــذه المجموع ــاه ه ــرائيل تج ــج اإس ــن نه ــا ع ــًرا انتًج ــة تغيي المتطرف
ســرائيل مــن الأحــزاب اليمينيــة الأوروبيــة فــي  فيمــا يخــص تقــارب اإ
االتحــاد الأوروبــ�ي ، كتــب موقــع »�أوريــون 21«: كل شــيء بــد�أ فــي 
لــى تــل �أبيــب ،  5 ديســمبر 2010. فــي ذلــك اليــوم ، وصــل وفــد مهــم اإ
وشــمل 30 زعيمــًا مــن تحالفــات الأحــزاب الأوروبيــة مــن �أجــل الحريــة 
والحقــوق المدنيــة. لــم يذكــر اســم المنظمــة ، ولكنهــا جمعــت سلســلة مــن 
قامــة  الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة ... كانــت هــذه هــي المــرة الأولــى منــذ اإ
ســرائيل التــي كانــت تــل �أبيــب تسســتقبل قــادة مــن مثــل الهولنــدي  دولــة اإ

غيــرت فيلــدرز ، فيليــب دفينيتــر مــن بلجيــكا وهاينــز كريسســتين اســتراش 
ــدر. ــروج هاي ــب ي ، وانئ

مــاذا كان يصنــع الفاشســيون الجدد في اإســرائيل الذيــن غالباً ما ينكــرون المحرقة 
وحتــى الخســارة اليائســة للرايخ الثالــث ؟ لقد شــاركوا في مؤتمر نظمــه الجناح 
اليمينــي لحــزب الليكــود ، والــذي كــرس لمكافحــة االإرهــاب. وعلــى الرغــم من 
الطبيعــة غير الرســمية لهــذه الخطوة ، فقــد تفــاوض وزير الخارجية االإســرائيلي 
افيغــدور ليبرمــان مــع فيلــدرز المعــادي لالإســالم المتطــرف ، كمــا عــوض عن 

شــكره علــى الزايرة الرســمية للمسســتوطنات المبنيــة على الضفــة الغربية.
 وبحســب وكالــة فرانــس بــرس ، فــاإن مــن كان يحلــم فــي �أن يتــم حظر القــر�آن 
لقاء  عــادة الأراضــي المحتلــة اإزاء اإ فــي هولنــدا »تحــدث ضــد الفلســطينيين فــي اإ
الســلم مع الفلسطينيين واقترح اسســتقرار الطوعي للفلســطينيين في الأردن« ، 
ثــم دافــع عــن بنــاء المسســتوطنات في الضفــة الغربية علــى الســاحل الأردنــي. كل 
شــيء واضــح: اليميــن واليميــن االإســرائيلي مسســتعدان فــي »حربهمــا الصليبية« 
ضــد الفلســطينيين مــن �أجــل �أي اتحــادات ، حتــى �أكثر الأحــزاب غيــر العادية.

ما هو سبب تقارب اإسرائيل من الأوروبيين اليمينيين المتطرفين؟
اإن الســمات الواضحــة للأحــزاب المتطرفــة الناشســئة فــي �أورواب هــي معارضتها 
ــدول الأوروبيــة. علــى ســبيل المثــال ، �أضعفــت  ــة فــي ال للممارســات التقليدي
هــذه الأطــراف التقــارب فــي �أورواب وقّوضــت موقــف االتحــاد الأوروبــ�ي فــي 

النظــام الدولــي.
بمــا �أن الأحــزاب الأوروبيــة التقليديــة لديهــا نظــرة خاصــة علــى قضــااي 
الديمقراطيــة وحقــوق االإنســان ، فقــد كانــت دائمــا تنتقــد ممارســات الكيــان 
دانته  الصهيونــي ضــد الفلســطينيين ، وشــددت االنتقــادات ضــد هــذا الكيــان واإ
ــل  ــن �أج ــح الكيــان م ــنوات الأخيــرة. يكاف ــي السس ــ�ي ف ــن االتحــاد الأوروب م
اإحــداث انقســام عميــق بيــن �أحزابــه الناشســئة والتقليديــة مــع ظهــور الأحــزاب 
اليمينيــة المتطرفــة فــي القــارة ، ربمــا للعمــل مــن �أجــل خفــض ضغط بروكســل 

ــل �أبيــب. ــى ت عل
ــرائيل  ــص اإس ــي تخل ــي يعن ــان الصهيون ــى الكي ــط �أورواب عل ــص ضغ  اإن تقلي
مــن معضلــة كبيــرة. بعبــارة �أخــرى ، يمكــن �أن تكــون االنقســامات بيــن الــدول 
الأوروبيــة وتحديهــا للأطــراف الناشســئة عامــالً فــي تعزيــز �أهــداف الكيــان علــى 
ــه  ــذي يحصــل علي ــي ال ــى الدعــم المال ل ــك ، وابلنظــر اإ ــي. لذل ــتوى الكل المسس
ــة واتصــال زمــرة »رجــوي«  ــة المتطرف »المنافقــون« مــن الأحــزاب الأوروبي
ابلقنــوات الســعودية واالإســرائيلية ، يمكــن القــول اإن الزمــرة �أصبحــت عامــاًل 

فــي �أيــدي الصهيونيــة السســتخدامها فــي خلــق الهــوة فــي القــارة الخضــراء.

أهداف تل أبيب من التقارب مع زمرة »جماهدي خلق« اإلرهابية

تقـــــــــــــــــــــــــــریـــــــــــــر
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ت ال مــــــقــــــــــــــــــــــــا

ــران  عــالن هولنــدا والدنمــارك وفرنســا مؤخــرا احتمــال وظــن ان اي �أاثر اإ
ــة ســخرية  ــى الأراضــي الأوروبي ــن« عل ــال »معارضي غتي ــد اإ ــت وتري حاول

ــي. ــ�ي - االيران ــن للشــ�أن الأورب ــن والمحللي المتابعي
ــه ايتــي ضمــن محــاوالت اورواب تبريــر عجزهــا  ور�أى فيــه العديــد منهــم �أن
فــي القيــام بواجباتهــا تجــاه االتفــاق النــووي مــع ايــران اوال، واثنيــا فــي 
انتقــال  دون  للحيلولــة  واســترضاءها  االمريكيــة  الغطرســة  مواجهــة 
االحتجاجــات التــي تديرهــا منظمــه »ســتيف ابنــون« الــى �أراضيهــا!!.

يــران برصــد لأنشــطة االرهابييــن فــي اورواب وغيرهــا،  ال �أســتبعد �أن تقــوم اإ
كاي دولــة تفكــر ب�أمــن شــعبها ومواطنيهــا.. امــا ان تقتلهــم فــال، النهــا علــى 
ــم  ــن ااثرة العال ــى ع ــي غن ــران ف ــم ان اي ــك. ث ــول ذل ــع �أورواب ح ــم م تفاه
ــل والمنطــق،  ــع العق ــر ال ينســجم م ــذه الظــروف، الن الأم ــي ه ــا ف ضده
ابلعكــس هنــاك شــخصيات قريبــة مــن هــؤالء االرهابييــن تصــل الــى 
ــى عنــد ازواجهــن  ــران ويعــدن منهــا ال ــى اي ــن ي�أتيــن ال حــد زوجاتهــم اليزل

ــة بشــيء!!. ــم الدول ــرض له ــن دون ان تتع االرهابيي
آسســية التــي  بنتــه الصغــرى � �أكثــر مــن ذلــك صهــر حبيــب جبــر )زوج اإ
تعمــل فــي محطتــه التلفزيونيــة( كان لأكثــر مــن 6 �أشــهر فــي ســوراي عنــد 
»داعــش« ينســق اعمــال التنظيميــن االرهابييــن ضــد ايــران و�أجهــزة 
ــتغتال مــن هــو �أتفــه  ــه، فهــل سس ــم تغتال الأمــن ترصــده بــكل دقــة، لكنهــا ل

ــارك؟!!!. ــدا �أو الدنم ــي هولن ــه ف من
حبيــب جبــر متزعــم مــا يســمى بحركــه نضــال )النعــال( المتهــم الأول 
ابغتيــال رفيقــه الســابق احمــد مولــى بعــد اختالفهمــا علــى 600 �ألــف يورو 
ــه عــن  ــذي يرتبطــون ب ــرات الســعودية ال وصلــت اليهــم مــن جهــاز المخاب
ــا  ــمري«، وحســب م ــد الش ــعودي »عاي ــرات الس ــط المخاب ــق ضاب طري
ــي رضــا  ــة MI-6 عل ــرات البريطاني ــي عضــو المخاب ــارض االيران ــر المع ذك

ــول. ــن المقت ب ــى اإ ــال عــن انهــض مول ــة ونق ــوري زاده، عالني ن
االشــخاص الذيــن تدعــي كل مــن هولنــدا والدنمــارك وفرنســا اسســتهدافهم 

ــن  ــن مطلوبي ــن ارهابيي ــى فصلي ــون ال ــة ينتم ــرات االيراني ــل المخاب ــن قب م
ــران والعــراق. ــي اي ف

ــة  ــت مصنف ــي كان ــة رجــوي( والت ــق )جماع ــدي خل ــة مجاه الأول، منظم
امريكيــا و اوروبيــا ابنهــا منظمــة ارهابيــة.. وشــاركت المنظمــة النظــام 
ــي  ــيعة ف ــي الشــمال والشس ــمال ف ــي ش ــراد ف ــل الأك ــي قت ــد ف ــي البائ العراق
ــعبانية. ــة الش ــة ابالنتفاض آذار 1991 والمعروف ــة � ــالل انتفاض ــوب خ الجن
ــان  ــا النظام ــة الآن، ويموله ــرات الغربي ــا المخاب ــي ترعاه ــة الت ــذه المنظم ه
يرانــي فــي  الســعودي واالماراتــي مدانــة بقتــل مــا بيــن 13 الــى 15 �ألــف اإ
العمليــات االرهابيــة التــي طالــت المــدن، وبمســاعدة الموســاد فــي اغتيــال 
العلمــاء النووييــن و ابلوقــوف مــع نظــام صــدام خــالل حربــه العدوانيــة 

ــران. ــى اي عل
ــ�ي الأحــوازي، بشــقيها  ــي، مــا تســمى بحركــه النضــال )النعــال( العرب الثان
الهولنــدي ويتزعمــه انهــض �أحمــد مولــى والدنماركــي الــذي يتزعمــه 
حبيــب جبــر. وهــذا التنظيــم الأخيــر هــو مــن اعلــن مســؤوليته عــن 
الجريمــة االرهابيــة التــي ارتكبــت فــي اسســتعراض االهــواز يــوم 22 
ســبتمبر / ايلــول الماضــي )2018( واعتــداءات علــى المراكــز المدنيــة 
التــي يســميها نضــاال ، موجــودة علــى موقعــه فــي االنترنــت، وهكــذا 
ــن مــن خــالل  ــاس العاديي ــتهداف الن ــل واسس ــى القت ــتمر عل تحريضــه المسس

قناتــه التلفزيونيــة التــي تبــث مــن هولنــدا.
التنظيمــان االرهابيــان المذكــوران جــرى ربطهمــا بتنظيميــن ارهابييــن 
�آخريــن، همــا: مــا يســمى بجيــش العــدل البلوشــي االرهابــ�ي الــذي ينشــط 
مــن ابكسســتان وتنظيــم الحيــاة الحــرة »بجــاك« الكــردي االرهابــ�ي والــذي 
ينشــط مــن العــراق.. وهــم جــزء مــن اســتراتيجية الســعودية بنقــل 
المعركــة الــى الداخــل االيرانــي كمــا صــرح بذلــك محمــد بــن ســلمان ولــي 
ــارات، وايضــا النظــام  ــك االم ــي ذل ــة الســعودية. وتشــارك ف ــد المهلك عه
الأردنــي الــذي حضــر ضبــاط مخابراتــه »النشــامى« عمــالء تــل �أبيــب فــي 

ــي كوبنهاجــن. ــال مؤخــرا ف ــه النع ــاع حرك اجتم
ــة  ــة او الهولندي ــرات الدنماركي ــى المخاب ــى عل ــر يخف ــذا الأم ــد ان ه ال يعتق
ــة مجاهــدي  ــد منظم ــى ي ــم عل ــى ت ــد مول ــال احم ــدا ان اغتي ــم جي ــي تعل الت

خلــق وجماعــة حبيــب جبــر فــي نوفمبــر 2017 وبتوجيــه مــن الســعودية.. 
لكــن علــى طريقتهــم البراغماتيــة االنتهازيــة وكمــا حصــل فــي قضيــة 
الحريــري بلبنــان.... �أداروا القضيــة خدمــة الهــداف القاتــل ابتهــام المقاومــة 

ــوم. ــران الي ســابقا واي
ــم  ــاذا يتركونه ــي �أورواب؟ لم ــة ف ــاذا يفعــل هــؤالء القتل آخــر، م ــب � ــن جان م

ــم؟ ــن �أراضيه ــاب م ــرون االره يدي
لقــد غــزت �أمريــكا �أفغانسســتان فــي 2001 والعــراق فــي 2003 واحتلــت 
البلديــن الــى اليــوم بدعــوى تهديدهمــا ســالمة المواطنيــن و�أمنهــا القومــي.. 
�أال يهــدد هــؤالء �أمننــا القومــي؟؟ ايــن هــي الخطــوات االوروبيــة تجاههــم 

اذا كانــوا يريــدون مكافحــة االرهــاب؟
ــن  ــم الذي آابئه ــم و� ــم و�أهله ــن اخوته ــام، النتقمــت م ــران االنتق ــو ارادت اي ل
الزالــوا يعيشــون بكامــل حريتهــم فــي ايــران، ابلعكــس حتــى الذيــن 
يسســبون ويشســتمون، يســرحون ويمرحــون فــي ايــران بــدون ان يتعــرض 
لهــم احــد.... هــم معروفــون مــن قبــل قــوى الأمــن الداخلــي والشــعب 
ايــران  هــذه  لكــن  الهواتــف....  وارقــام  والعناويــن  يعرفهــم ابالســماء 
ــا  ــن هن ــا صــوت م ــره، وال يخيفه ــرة غي االســالم، ال تحاســب احــدا بجري

و هنــاك.
االوروبيــون مــن االفضــل لهــم ان يطبقــوا بنــود اتفاقيتهــم النوويــة مــع 
ــوا  ــم واال يترك ــى �أراضيه ــن النشــاط عل ــن م ــوا االرهابيي ــران، و�أن يمنع اي
بلدانهــم ســاحات ومراتــع بيــد المخابــرات الســعودية ومثيالتهــا لتجنيــد 

العمــالء وشــراء ضعــاف النفــوس ضــد هــذا الشــعب وذاك.
االوروبيــون يعلمــون ان �أمــن اورواب يعــود الفضــل فيــه الــى محــور 
 7 مؤخــرا  اختبــرت  التــي  ايــران  وان  ايــران..  منــه  المقاومــة، 
صواريــخ تصــل مدايتهــا الــى اورواب، تسســتطيع ان تقلــل مــن اجراءاتهــا 
او  وافغانسســتان  ابكسســتان  مــن  المخــدرات  تهريــب  مواجهــة  فــي 
تــرك جحافــل المهاجريــن نحــو اورواب... وال تكافــح االرهــاب مــا 
دام يسســتهدف المصالــح والجيــوش االوروبيــة المشــاركة فــي غــزو 
المنطقــة، اذا لــم يكــف االوربيــون عــن اسســتهداف �أمنهــا بواســطة 

االرهابييــن ... فهــل مــن مدكــر؟! .

االوروبيون يسعون بذريعة االرهاب النتهاك حقوق ايران
الكاتب والمحلل السسياسي احمد سعيد
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ت ال مــــــقــــــــــــــــــــــــا

انتصارات ايزنكوت اخللبية

عندمــا تــرى المنهــزم يعــرض عضالتــه و يتفاخــر ابنتصاراتــه الوهميــة فاعلــم �أّن جراحــه التــي يعانــي منهــا عميقــة و 
آالمــه و �أوجاعــه التــي يخفيهــا. ال تعبيــرًا عــن � عــالن انتصاراتــه الوهميــة ليــس اإ صوتــه المرتفــع ابإ

ــي  ــب ف ــي الغاص ــان الصهيون ــس �أركان الكي ــوت( رئي يزنك ــادي اإ ــد )غ ــى التقاع ــل عل ــرال المقب ــال الجن ــذا ح هك
يــران و خطتهــا  ــة منــه لتبييــض وجهــه و الدفــاع عــن �أداءه الســابق و هــو يدلــي بتصريحــات مثيــرة حــول اإ محاول
ــة  ــف السسياســات العســكرية و الأمني دارة مل ــي اإ ــع ف ــه النكــراء و فشــله الذري ــد هزيمت ــي ســوراي بع العســكرية ف
للكيــان الصهيونــي فــي ســوراي رغــم كّل االإمكانيــات التــي قّدمتهــا لــه الــدول العربيــة و الغربيــة لت�أســيس و تدريــب 

ــي ســوراي. ــة المســلحة ف ــر االإرهابي ــل و تســليح الزم ــد و تموي ــب و تجني و تهري
رغــم ت�أكيــدان �أّن مثــل هــذه التصريحــات البائســة التــي تصــدر عــن الزعامــات الصهيونيــة التسســتحق الــرد و تكفــي 
فــي الــرد عليهــا المقاطــع الكوميديــة التــي يقدمهــا بعــض الفنانيــن المقاوميــن مثــل محمــد شــمص لكــن ال بــ�أس بــ�أن 

لــى بعــض �أكاذيــب هــذا القائــد العســكري الصهيونــي: نشــير اإ
ــن لســوراي قلعــة  ــى النصــر المبي ل يزنكــوت �أو تناســى �أن يشــير اإ ــام نســي اإ ــى الأم ل ــي تطبيــق تكتيــك الهــروب اإ ف
لحــاق الهزيمــة لداعــش و بقيــة الفصائــل المســلحة التــي فرضــت علــى هــذه البلــد الطيبــة  المقاومــة و حلفاءهــا و اإ
ــدة  ــراق غ ــى �أراضــي ســوراي و الع ــم عل ــا الحــرث و النســل لتقي ــنوات و �أهلكــت به ــدة 8 سس ــا لم حــراًب ضروس
ســرطانية اثنيــة تطّبــق سسياســات الكيــان الصهيونــي الغاصــب بواســطة عمــالء يّدعــون االإســالم و االإســالم منهــم 

ــراء. ــم ب و مــن جرائمه
لــى قــوة الدفــاع الجــوي الســوري الــذي �أســقط �أغلــب الصواريــخ  شــارة اإ و كذلــك النــرى فــي تصريحاتــه اإ

الصهيونيــة التــي اسســتهدفت الأراضــي الســورية .

لــى )الآالف( و  ثــم حــاول فاشــاًل التضخيــم مــن الغــارات االإســرائيلية و �أوصــل متوهمــًا الأهــداف التــي �أصابوهــا اإ
ــتخباراتية  عتداءاتهــم و �أصابــت 10 مــن �أهــّم المراكــز االإسس ــخ التــي جــاءت ردًا علــى اإ ــك قلّــل عــدد الصواري كذل
ــر  ــى 30 صاروخــًا و هــو فــي �أقــل التقادي ل ــي يراقــب مــن خاللهــا ســوراي اإ و العســكرية التــي كان العــدو الصهيون

نصــف العــدد فــي الواقــع!
و محاولتــه الطائفيــة الإاثرة الخــالف المذهبــ�ي بيــن الشســيعة و السســنة ابنتســاب القــوات الرديفــة للجيــش الســوري 
ذ يعــرف الجميــع �أّن هنــاك قــوات مســلحة تســاند الجيــش الســوري فــي عملياتهــا  ــة �أخــرى اإ لمذهــب واحــد كذب

ــة مــن كّل الطوائــف و الأداين و المذاهــب. التحريري
يــران  يزنكــوت و لــم تلعــب اإ لــم يخطــ�أ الحــاج قاســم ســليماني و القيــادات العســكرية فــي �أداء مهمتهــم كمــا يّدعــي اإ
فــي الأرض الضعيفــة بــل الكيــان الصهيونــي اليــوم فــي موقــع الضعــف و كّل هــذه الصرخــات و البــكاء و العويــل مــن 

يرانــي للكيــان الصهيونــي �أبــرز دليــل علــى �أّن الكيــان يعيــش شــعور الضعــف واالنهــزام. الخطــر االإ

اليطــاق  �أمــرًا  ســوراي  فــي  الأمريكيــة  التدخــالت  اسســتمرار  �أصبــح 
ــي منيــت بهــا  ــ�ئ الخســارات الت ــه احتمــال عب ــتطيع ترامــب نفس واليسس
ــا الفاشــلة للحــرب  دارته ــة جــّراء اإ ــة الماضي ــي المرحل ــة ف االإدارة الأمريكي

فــي ســوراي.
ــة  ــة و الدولي ــة الباهضــة للحــرب و الضغوطــات الداخلي ــة االإقتصادي الكلف

ــر ترامــب. ــة �أنقضــت ظه ــاء هــذه المرحل نه الإ
ــاء  ــن م ــى م ــى ماتبق ــظ عل ــة تحاف ــن ســوراي بطريق ــد الخــروج م وهــو يري
وجــه �أمريــكا المســكوب علــى الأرض منــذ عقــود ببعــض المكاســب 
ــن  ــكا م ــة انســحاب �أمري ــرة العالمي ــادر خروجــه للذاك ــال يتب ــية لئ السسياسس

فيتنــام ذليلــًة مهزومــًة !
فبالتالــي شــخصية اقتصاديــة مثــل ترامــب الترغــب ابسســتمرار هــذه 

الخســائر و تهــدف بهــذا االإنســحاب �أن توقــف هــذه المهزلــة .
لكــن ليســت القضيــة بــكّل هــذه البســاطة . �أمريــكا تقــّدم رجــاًل و تؤّخــر 
يــران  �أخــرى ليــس مــن �أجــل �أنّهــا تريــد �أن تقــوم ابلحــرب النفسســية ضــد اإ

ــتطيع �أن تتخــذ القــرار الصحيــح. ــا متحيّــرة حقيقــة و التسس بــل لأنّه
فمــن انحيــة ترغــب ابلخــروج مــن ســوراي فــي �أقــرب وقــت ممكــن و مــن 
ال بطم�أنــة اللوبيــات  انحيــة �أخــرى لــن تقــدر �أن تتخلــص مــن هــذه الأزمــة اإ

الصهيونيــة علــى قــرارات السسياســة الخارجيــة االإمريكيــة.
ــوراي و  ــي س ــاء ف ــب للبق ــى ترام ــرًا عل ــًا كبي ــون ضغط ــة يمارس الصهاين
ــران  ي ــر اإ ــى ســوراي ســوف تجب ــة عل ــارات الصهيوني ــ�أّن الغ ــه ب يطمئنون

ــا! ــى تركه عل
�أدركــت �أمريــكا �أنـّـه قــد تــم اسســتغالها مــن قبــل الكيــان الصهيونــي الغاصــب 
قامــة دولــة التكفيــر و االإرهــاب  و تورطــت فــي ســوراي ظنّــًا منهــا �أّن اإ

ــة. ــي المنطق ــن ف ــا المقاومي ــران و حلفائه ي ــان و تلجــم اإ ــن الكي تؤّم
ــراق  ــن الع ــر م ــي العاب يران ــداد االإ م ــط االإ ــع خ ــتطيع �أن تقط ــش تسس و داع
ال هزيمــة  لــى حــزب اللــه لبنــان لكنّهــا لــم تجــن مــن هــذه الحــرب اإ لســوراي اإ

ــة الســورية. ــر الأراضــي العراقي ــن و تحري التكفيري
وقــد وجــدت �أخيــرا �أن خــط المقاومــة يواجــه بتركيبــة جديــدة �أكثــر 
ــيات  ــدد الجنسس ــًا متع ــوم جيش ــو الي ــن عناصــره فه ــكًا و انســجامًا بي تماس
ــن  ــا م ــدة خاضه ــة فري ــة و تجرب ــوايت عالي ــي �أرض ســوراي بمعن ــًا ف مجتمع

خــالل الحــرب ضــد داعــش و �أخواتهــا.
فمــن الطبيعــي �أن يرتبــك الكيــان الصهيونــي و يتموقــع فــي خنــدق الدفــاع 

عــن النفــس.
ــا  ــران لأنّه ي ــده الإ ــي و وعي ــدا الصهيون ــوم ببروغان ــق الي ــكا التث ــي �أمري فهاه
يرانــي بــل اسســتعداد خــط المقاومــة  مدركــة تمامــًا قــوة الــردع الســوري- االإ
للمقابلــة ابلمثــل عندمــا ر�أى ذلــك الزمــًا و مناسســبًا لكنّهــا مجبــرة فــي 
ــية فــي الشــرق و  المقابــل علــى مجــارات الصهاينــة بحملــة ابئســة ديبلماسس
ــية  ــات السسياسس ــل العملي ــا لتمث الغــرب مــن خــالل جــوالت وزيرخارجيته

ــة . ــرات العســكرية الصهيوني ــة للنع الداعم
ــي  ــا ف ــران لحضوره ي ــت�أذن اإ ــم تسس ــان و ل ــان متحالفت ــران و ســوراي قويت ي اإ

ــده! ــره �أو تهدي م ــا ابإ ــى تخــرج منه ــي حت ســوراي مــن العــدو الصهيون
ــف  ــة الضع ــاوزت مرحل ــوة و االنتصــار و تج ــف الق ــي موق ســوراي الآن ف
ــوراي المنتصــرة  ــكا اإخضــاع س ــع �أمري ــاء �أن تتوق ــن الغب ــتهداف فم و االسس

مــالءات . لالإ
ــة  ــك فالتحــرك الدبلوماســي الأمريكــي و الغــارات المعتدي وعلــى ضــوء ذل
ــران و ســوراي  ي ــي وجــه اإ ــح العصــا ف ــد و تلوي ــرات التهدي ــة و نع الصهيوني
الينفعهــم �أبــدًا و اليغيـّـر فــي االإرادة السسياسســية و القــرار العســكري لســوراي 

ــران . ي و اإ
والأمــر محســوم مــن قبــل الحكومــة الســورية الرشســيدة التــي عرفــت 
العــدو و الصديــق جيّــدًا مــن خــالل الحــرب و هــي التــي تقــرر مــن يبقــى 

ــا. ــن يغادره ــي ســوراي و م ف

أمريكا و اخلروج من سوراي؛ خياران أحالمها مّر!

الخبير السسياسي غريب رضا

الكاتب والمحلل السسياسي حميدرضا غريب رضا
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العلوم و تكنولوجيا

نظمــة العالميــة للتصنيــف الجامعــي وبهــذه  مــع نهايــة العــام الميــالدي 2018 �أغلقــت الملفــات الدراسســية الخاصــة للأ
نبــاء فــي هــذا التقريــر مكانــة الجامعــات االيرانيــة لــدى خمســة �أفضــل انظمــة  المناسســبة تسســتعرض وكالــة مهــر للأ
عالميــة لتصنيــف الجامعــات وهــي: تصنيــف ويبوميتركــس )Webometrics(، وتصنيــف جامعــة شــانغهاي جيــاو 
ــي سسيكشــف  ــات الت ــى المعلوم ــاء عل ــدن. وبن ــف الي ــز وتصني ــف اتيم ــو �أس )QS(، وتصني ــف كي ــغ ، وتصني تون
ــا  ــم  فــي الجامعــات االيرانيــة لمكانته ــاإن عــام 2018 كان عامــا مثمــرا مــن حيــث انتــاج العل ــر، ف عنهــا هــذا التقري

ــم.   ــتوى العال علــى مسس

Webometrics مراكز الجامعات االيرانية حسب تصنيف
تحتــل جامعــة طهــران المرتبــة الـــ390 حســب تقييــم موقــع ويبوميتركــس عالميــا، كمــا توجــد 707 جامعــة ايرانيــة 

فــي قائمــة التصنيــف هــذه، حيــث تعــد تســعة منهــا ضمــن افضــل 1000 جامعــة فــي العالــم.
ووفقــا لهــذا التصنيــف فــان �أفضــل 7 جامعــات فــي ايــران ت�أتــي كالتالــي: جامعــة طهــران )فــي المركــز الـــ390(، 
ــز الـــ596(،  ــي المرك ــة )ف ــريف الصناعي ــة ش ــز الـــ557(، وجامع ــي المرك ــة )ف ــوم الطبي ــران للعل ــة طه وجامع
وجامعــة اميركبيــر الصناعيــة )فــي المركــز الـــ787(، وجامعــة تربيــت مــدرس )فــي المركــز 854(، جامعــة شــهيد 
بهشســتي للعلــوم الطبيــة )فــي المركــز الـــ922(، وجامعــة اصفهــان الصناعيــة )فــي المركــز الـــ935(، وجامعــة العلــم 

الصناعــة )فــي المركــز الـــ952(، وجامعــة فردوســي فــي مشــهد )فــي المركــز 992(.

تصنيف جامعة شانغهاي جياو تونغ
ــي 2017  ــي عام ــغ ف ــاو تون ــانغهاي جي ــي لش ــف الجامع ــة التصني ــي قائم ــة ف ــات االيراني ــز الجامع ــر مراك ــم تتغي ل
و2018، حيــث تصنــف جامعــة طهــران فــي فئــة 400-301 وجامعــة اميركبيــر الصناعيــة فــي فئــة 401-500 

ــا. عالمي

QS جامعات ايران في تصنيف
ــات  ــد 6 جامع ــى تواج ــرا ال ــي نشــرت مؤخ ــام 2019 الت ــو اس لع ــف كي ــة تصني ــر تشــير قائم ــة مه ــًا لوكال ووفق
ذ تحتــل جامعــة شــريف الصناعيــة المركــز الـــ432 وجامعــة اميركبيــر  ايرانيــة بيــن افضــل الجامعــات فــي العالــم، اإ
الصناعيــة المركــز الـــ498 وجامعــة ايــران للعلــوم والصناعــة فــي المركــز 601-650 وجامعــة طهــران فــي المركــز 

ــي المركــز 1000-801. ــة شــيراز ف ــتي وجامع ــة شــهيد بهشس 701-750 وجامع
وســجلت جامعــة شــيراز هــذا العــام )2019( اول حضــور لهــا فــي قائمــة تصنيــف كيــو اس العالميــة بيــن افضــل 
الجامعــات فــي العالــم، كمــا ان جامعتــي شــريف الصناعيــة واميركبيــر الصناعيــة حققتــا صعــودا فــي قائمــة التصنيــف 
ــر  ــت تحتــل مركــز 471-480 فــي وجامعــة اميركبي ــة كان ذ �أن جامعــة شــريف الصناعي ــة ابلعــام الماضــي، اإ مقارن

الصناعيــة كانــت تحتــل مركــز 501-550 فــي عــام 2018.

الجامعات االيرانية في تصنيف اتيمز
ــام 2018،  ــة بع ــام 2019 مقارن ــي لع ــز العالم ــف اتيم ــوا ملحوظــا حســب تصني ــة نم ــات االيراني ــت الجامع حقق
طــار قائمــة تصنيــف  حيــث كان عــدد الجامعــات االيرانيــة فــي التقريــر التــي تــم اعــداده بعــام 2017  و�أصــدر فــي اإ
ــام 2019  ــي �أصــدرت بع ــة الت ــي القائم ــة ف ــات االيراني ــع عــدد الجامع ــا ارتف ــم يتجــاوز الـــ18، بينم ــام 2018 ل بع

ــة. ــى 29 جامع ال
ــران للعلــم والصناعــة وجامعــة اصفهــان الصناعيــة وجامعــة خواجــة  وكانــت جامعــة اميركبيــر الصناعيــة وجامعــة اي
ــوم  ــران للعل ــة طه ــران وجامع ــة طه ــز وجامع ــة تبري ــة وجامع ــة شــريف الصناعي ــة وجامع ــر طوســي الصناعي نصي
ــة  ــر الصناعي ــر كبي ــي امي ــت جامعت ــام 2019 ابت ــا ع ــام 2018، بينم ــة 601-800 بع ــن فئ ــف ضم ــة تصن الطبي
ــم والصناعــة وجامعــة اصفهــان الصناعيــة وجامعــة  ــران للعل وجامعــة كاشــان فــي مركــز الـــ501-600 وجامعــة اي
ــران  ــة طه ــز وجامع ــة تبري ــة وجامع ــيراز الصناعي ــة ش ــة وجامع ــريف الصناعي ــة ش ــة وجامع ــوم الطبي مشــهد للعل

ــي مركــز الـــ800-601. ــد ُصنفــت ف ــة ق ــوم الطبي ــران للعل وجامعــة طه

جامعات ايران في تصنيف اليدن العالمي
ذ كان عــدد الجامعــات  زداد عــدد الجامعــات االيرانيــة فــي تصنيــف اليــدن لعــام 2019 ، اإ وحســب وكالــة مهــر اإ

االيرانيــة 18 جامعــة بينمــا هــذا العــام ابت العــدد 23 جامعــة.
والجامعــات االيرانيــة المتواجــدة فــي تصنيــف اليــدن لعــام 2019 هــي كالتالــي: جامعــة طهــران، جامعــة �أميركبيــر، 
جامعــة طهــران للعلــوم الطبيــة، جامعــة شــريف الصناعيــة، جامعــة تربيــت مــدرس، جامعــة اصفهــان الصناعيــة، 
ــتي  جامعــة ايــران العلــم والصناعــة، جامعــة فردوســي مشــهد، جامعــة شــيراز، جامعــة تبريــز، جامعــة شــهيد بهشس
ــتي، جامعــة خواجــه نصيــر طوســي  للعلــوم الطبيــة، الجامعــة الحــرة للعلــوم والتحقيقــات، جامعــة شــهيد بهشس
الصناعيــة، جامعــة اصفهــان، جامعــة شــيراز للعلــوم الطبيــة، جامعــة تبريــز للعلــوم الطبيــة، جامعــة مشــهد للعلــوم 

الطبيــة، جامعــة بوعلــي ســينا فــي همــدان، جامعــة الشــهيد ابهنــر فــي كرمــان.

مكانة اجلامعات االيرانية يف التصنيفات العاملية للجامعات
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تعانــي الكثيــر مــن البلــدان والمناطــق فــي العالــم مــن ظاهــرة الجفــاف وتــم ابــداع بعــض الحلــول والطــرق للتغلــب 
ــن  ــر م ــي كثي ــتخدم ف ــث تسس ــاه حي ــة المي ــواع الطــرق لتصفي ــاه واخــرى �أن ــة المي ــل تحلي ــذه المشــكلة مث ــى ه عل

ــم. ــدان العال بل
ــتمطار �أو تخصيــب  ــا االسس ــاه، مــن ضمنه ــة المي ــي هــذا المجــال لتجــاوز ازم ــران بدورهــا خطــوات ف وقطعــت اي

ــون(. ــيد الكرب ــي �أكسس ــج الجــاف )ثنائ ــد الفضــة والثل ــتخدام ذرات  يودي ــة كاإسس ــر الطــرق التقليدي ــوم عب الغي
نبــاء مقابلــة مــع الباحــث والعضــو فــي الهيئــة الدراسســية فــي معهــد  وفــي هــذا االإطــار �أجــرت مراســلة وكالــة مهــر للأ
الفيــزايء بجامعــة يــزد الدكتــور »محمــد جغتائــي« حيــث كشــف عــن مخطــط هــذه الجامعــة الإسســتخدام تقنيــة النانــو 

لتخصيــب الغيــوم لالسســتمطار او ازالــة الضبــاب.

تخصيب الغيوم واالسستمطار بواسطة تقنية النانو
وقــال جغتائــي �أن هــذه الجامعــة تمكنــت عبــر حقــن وتشســتيت ذرات الغرافيــن النانويــة فــي الجــو مــن �أجــل 

تخصيــب الغيــوم.
و�أوضــح ان هنــاك ثــالث مقومــات اساسســية لتشــكيل الغيــوم فــي الهــواء وهطــول المطــار وهــي الرطوبــة والتصاعد 
وذرات تعمــل كنــواة جليديــة ليتجمــع البخــار حولهــا لتصبــح ثقيلــة وتتحــول الــى قطــرات المطــر، حيــث �أن 

ــا للمقــوم االخيــر. ــة والتصاعــد فــي الهــواء همــا امــران ال يمكــن التحكــم فيهمــا، خالف الرطوب
يجــاد نــواة الكريسســتال فــي الهــواء والتــي هــي  و�أضــاف الباحــث: تــم اسســتخدام تقنيــة النانــو فــي هــذا المشــروع الإ
ــة ويتــم حقنهــا داخــل محيــط الغيــوم عبــر صدمــة  ــتال الجليدي ــبه كثيــرا بــذرات الكريسس ــوع الغرافيــن وتشس مــن ن

ــة. ــتال الجليدي ــة لتعمــل علــى تكثيــف الغيمــة كمــا تعمــل ذرات الكريسس حراري

ازالة الضباب عبر ذرات الغرافين
ولفــت جغتائــي الــى �أنــه يمكــن اسســتخدام ذرات الغرافيــن التــي تعمــل كنــواة الكريسســتال الجليــدي الإزالــة الضبــاب 

نظــرا لقابليتهــا فــي تشســتيت الغيــوم.
وفــي اشــارة الــى مجــاالت اسســتخدام التقنيــة المذكــورة الزالــة الضبــاب قــال جغتائــي �أن هنــاك عــدة مطــارات فــي 

ايــران كمطــار مشــهد واردبيــل وهمــدان تعانــي مــن مشــكلة الضبــاب البــارد، فضــال عــن وجــود �أكثــر مــن 285 
ــرودة،  ــد موســم الب ــن حــوادث الســير عن ــر م ــى الكثي ــؤدي ال ــا ي ــف م ــاب كثي ــا ضب ــا يتشــكل فيه ــا جبلي منعطف

ــتخدام هــذه التقنيــة. حيــث يمكــن رفــع مشــكلة الضبــاب فيهمــا عبــر اسس

ــار فــي الجــو  ــورة الإختب ــة المذك ــذرات النانوي ــه قــد خاضــت ال ــزد �أن ــية بجامعــة ي ــة الدراسس ــال العضــو فــي الهيئ وق
ــت  ــة كان ــتال الجليدي ــذرات الكريسس ــا ك ــل �أن ت�أثيره ــة ب ــى البيئ آاثر ســلبية عل ــة � ــا اي ــم يكــن له ــاح ول ــت بنج وتم

ايجابيــة.
سســتمطار وتخصيــب الغيــوم فــي داخــل البــالد مــن  وفــي الختــام �أشــار الــى �أنــه لــم يتــم اسســتخدام هــذه التقنيــة لالإ
ــا منخفضــة  نه ــالد واإ ــن داخــل الب ــر م ــة تتوف ــن النانوي ــاج ذرات الغرافي نت ــتخدم الإ ــي تسس ــواد الت ــا �أن الم ــل، كم قب

ــة. التكلف

ابحثون إيرانيون يسخرون تقنية النانو لتخصيب الغيوم واإلستمطار

ــم  ــالل المراس ــة خ ــتاري« كلم ــوران سس ــا »س ــوم والتكنولوجي ــؤون العل ــي بش ــس االيران ــاعد الرئي ــى مس الق
الختاميــة للمهرجــان الوطنــي والمؤتمــر الدولــي للعلــوم والتقنيــات الخاصــة ابلطــب والخــالاي الجذعيــة، 
ــج  ــت برام ــي« انطلق ــن روحان ــس »حس ــة الرئي ــن حكوم ــى م ول ــدورة الأ ــة ال ــذ بداي ــه من ن ــا �أ ــرح خالله ص
ــة االف و700 شــركة  ــا ت�أســيس ثالث نتــج عنه ــد مــن المشــاريع، �أ ــر االقتصــاد المعرفــي تضمنــت العدي لتطوي

معرفيــة.
ــتاري: مخططاتنــا فــي معاونيــة العلــوم  و�أضــاف سس
االقتصــاد  تطويــر  لــى  اإ تهــدف  والتكنولوجيــا 
ذ تمكــن جــزء كبيــر مــن الشــركات  المعرفــي، اإ
المعرفيــة المذكــورة مــن تصديــر منتجاتهــا الــى ابقــي 

البــالد.
يــران  شــارة الــى المسســتوى الــذي تتمتــع بــه اإ وفــي اإ
فــي مجــال الخــالاي الجذعيــة قــال سســتاري: �أن 
ايــران تحتــل المرتبــة الـــ14 فــي العالــم مــن حيــث 
ــراع ايضــا  ــراءات االخت ــا �أن ب ــاالت، كم ــاج المق نت اإ
ــالاي  ــال الخ ــران بمج ــي اي ــدا ف ــا متزاي ــذ اتجاه تتخ

الجذعيــة.
ــة بمجــال  ــتاري �أن عــدد الشــركات الفعال ــر سس وذك
الخــالاي الجذعيــة ابلبــالد وصــل الــى 120 شــركة 
و�أن 80 منهــا تعــد ضمــن الشــركات المعرفيــة 
المذكــور  ابلمجــال  نشــاطها  تمــارس  و�أخــرى 
مــن خــالل عــرض المنتجــات الخاصــة ابلعــالج 

لــى االســواق. الخليــوي اإ
يــران قــد حــازت علــى قصــب  و�أكــد سســتاري: اإ
السســبق بمجــال الخــالاي الجذعيــة فــي الشــرق 
ــي  ــان الصهيون ــا والكي ــى تركي االوســط وتفوقــت عل

ــك. ــي ذل ف
ــتاري هــذا  ــي للعلــوم والتقنيــات الخاصــة ابلخــالاي الجذعيــة، وصــف سس قامــة مؤتمــر دول ــة اإ ــى �أهمي وابالشــارة ال
المهرجــان ب�أنــه يمتلــك ميــزات كبيــرة ومهمــة للبــالد كونــه يســاعد علــى ايجــاد سســبل تعــاون بيــن مختلــف البلــدان 

ــة والطــب. بمجــال الخــالاي الجذعي

ستاري: إيران تفوقت على تركيا والكيان الصهيوين مبجال اخلالاي اجلذعية
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ــون  ــة  �أي ــن الطاق ــزة تخزي ــن �أجه ــن بي ــوم م ــارايت الليثي ــتحوذت بط  اسس
ن االسســتخدام الرئيســي لهــذه الأنــواع مــن  علــى اهتمــام الكثيريــن ، واإ
البطــارايت يكمــن فــي المعــدات االإلكترونيــة المحمولــة ، والأجهــزة 

الكهرابئيــة. والسســيارات 
يرانيــة وعضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة تربيــت  وقــد �أشــارت الباحثــة االإ
لــى ظهــور ونمــو الطحالــب  مــدرس بطهــران »ســهيال جــواداين فرزانــه« ، اإ
ــدات  ــة والمبي ــواثت النفطي ــك نتيجــة لدخــول المل ــي البحــر وذل الضــارة ف

لــى البحــر. الزراعيــة وميــاه الصــرف الصحــي المنزليــة اإ
لى  ن �أحــد الآاثر المدمــرة لدخــول الملــواثت اإ وقالــت الأسســتاذة الجامعيــة ، اإ
ــات  ــاء والوفي ــي الم ــبة الأوكســجين ف ــي تقلــص نسس ــل ف ــاه البحــر ، يتمث مي

الناجمــة عــن النبــااتت المائيــة ونفــوق الحيــواانت المائيــة.

ن العديــد مــن المناطــق المحاذيــة  يرانيــة ابلقــول ، اإ واسســتطردت الباحثــة االإ
�أو المشــاطئة لبحــر قزويــن التــي تسســتضيف العديــد مــن السســياح كل 
ننــا مــن  عــام �أصبحــت مرتعــا مناسســبا لنمــو الطحالــب الضــارة ، متابعــة : »اإ
ــا  ــذا الخصــوص قمن ــي ه ــا ف ــي �أجريناه ــاث الت خــالل الدراســات والأبح
بتحســين كفــاءة بطــارايت �أيــوانت الليثيــوم ابسســتخدام نــوع مــن الطحالــب 

ــراات«. ــورا جالم الضــارة تســمى »كالدوف
و�أوضحــت جــواداين فرزانــه ، بــ�أن »اسســتخدام نتائــج هــذا المشــروع 
لــى حــل مشــكلتين بشــكل  البحثــي فــي الواقــع ، يمكــن �أن يــؤدي اإ
متزامــن ؛ ففــي المقــام الأول ، تتعلــق ابلمشــكلة البيئيــة بوجــود الطحالــب 
المتطفلــة ، واثنيــًا ، تحســن كفــاءة بطــارايت �أيــوانت الليثيــوم التــي يكثــر 

اسســتخدامها حديثــا لمختلــف الأغــراض«.

إيرانيون يطّورون بطارايت الليثيوم ابلطحالب الضارة يف حبر قزوين

النتــرات هــو مركــب ال رائحــة لــه وال لــون وال طعــم يلــوث الميــاه 
ــة والأســمدة،  ــاايت الزراعي ــي النف ــكان، وهــو يتكــون ف ــي كل م ف
االإنســان،  صحــة  يهــدد  حيــث  المجــاري،  ميــاه  فــي  وحتــى 
وخصوصــا صحــة الأطفــال حديثــي الــوالدة الذيــن يتــم تغذيتهــم 
ــا. ليه ــرات اإ ــة ابلنت ــاء الغني ــة الم ضاف ــم اإ ــي يت ــل حليــب الأم الت ببدائ

وفــي هــذا السســياق ، قالــت عضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة 
ــم حســيني« ،  ــي ب�أذربيجــان شــمال غــرب البــالد »مري شــهيد مدن
لــى محدوديــة مــوارد المــاء وخاصــة ميــاه الشــرب فــي  نــه ابلنظــر اإ اإ
ــي بعــض  ــة تشــكل ف ــاه الجوفي ــا �أن مصــادر المي ــران وبم ي ــم واإ العال
المناطــق المصــدر الرئيســي الوحيــد لتوفيــر شــرب الميــاه ، فعليــه 
تحظــى ســالمة الميــاه مــن الجراثيــم والمــواد الضــارة ب�أهميــة ابلغــة«.
الميــاه مــن  زالــة  اإ يرانيــة فــي مشــروع  الباحثــة االإ و�أوضحــت 

النتــرات ، ب�أنــه »بســبب االسســتخدام المفــرط للأســمدة الكيماويــة فــي الزراعــة وتفريــغ ميــاه الصــرف الصحــي غيــر 
المصفــاة �أو الميــاه العادمــة المحتويــة علــى نتــرات فــي البيئــة ، فــاإن« النتــرات تترســب وتنفــذ فــي الميــاه الجوفيــة 

والميــاه الســطحية«.
ــة �أن  ــتقبل ، مضيف ــي المسس ــزداد ف ــع �أن ت ــن المتوق ــاه الشــرب م ــي مصــادر مي ــرات ف ــتوايت النت ن مسس ــت اإ وقال
ــاض  ــي الرضــع والمواشــي واالإجه ــدم« ف ــة ال ــاه الشــرب وتســبب »ميثيموغلوبيني ــى ســالمة مي ــر عل ــرات تؤث النت
صابــة الجهــاز الهضمــي ابلســرطان.  وشــددت عضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة شــهيد مدنــي علــى ضــرورة �أنــه  واإ

ــم التخلــص  ــتفادة مــن هــذه المــوارد ، ينبغــي �أن يت مــن �أجــل االسس
ــاه. مــن النتــرات الموجــود  فــي المي

ــة  ــم طريق ــن تصمي ــوا م ــي تمكن ــا البحث ــا وفريقه ــى �أنه ل ــارت اإ و�أش
ــر  ــاء بشــكل طبيعــي عب ــي الم ــرات ف ــة النت ــا تنقي يمكــن مــن خالله

ــاه. ــي المي ــودة ف ــراي الموج ــتخدام البكتي اسس
ــة بيولوجيــة للنتــرات  ــتخدام مفاعليــن الإزال ــم اسس ــه ت ــى �أن ل ولفتــت اإ
مــن ميــاه الشــرب. فــي هــذه المفاعــالت ، تــم اسســتخدام الكائنــات 
الدقيقــة المسســتخدمة فــي الحمــ�أة النشــطة بمحطــة معالجــة الصــرف 

الصحــي كملقحــات �أوليــة.
واتبعــت : »فــي هذيــن المفاعليــن ، تُحــول بكتيــراي نــزع النيتروجيــن 
ــون ،  ــيتات كمصــدر للكرب ــتخدم الأس ــي تسس »denitrifier«، الت
لــى غــاز نيتروجيــن وتتطــور فــي النظــام الموجــودة فيــه.  النتــراَت اإ
وفــي المفاعــل الأول ، تــم تطويــر بكتيــراي »نــزع النيتروجيــن » ككتلــة حبيبيــة وفــي المفاعــل الثانــي ، تــم تطويــر 

البكتيــراي علــى �أرضيــة اثبتــة«.
لــى �أنــه وفقــا للدراســات والعمليــات التــي �أجرتهــا هــي وفريقهــا البحثــي فقــد �أظهــرت  يرانيــة اإ وخلصــت الباحثــة االإ
النتائــج �أن هــذه الطريقــة مناسســبة جــدا لنترجــة ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي ، حيــث تحــول البكتيــراي 
ــاه الصــرف  ــوات مي ــن قن ــرات م ــة النت زال ــن خــالل اإ ــت : م ــن«. وقال ــاز النيتروجي ــن كغ آم ــج � ــى منت ل ــراَت اإ النت

ــاه الشــرب. ــوث مصــادر مي ــة دون تل ــن الســهل الحيلول ــه م ن ــة ، فاإ ــاه العادم الصحــي والمي

 �أعلــن رئيــس وكالــة الفضــاء االيرانيــة »مرتضــى بــراري« فــي تصريــح �أدلــى بــه 
فــي الثامــن مــن شــهر ديســمبر 2018 ، عــن تطويــر محطــات فضائيــة متعــددة 
ــًا �أن  الأغــراض فــي »قشــم« و«بوشــهر« و«ماهدشــت« و«ســلماس«، مضيف
نشــاء البنيــة التحتيــة الفضائيــة وتطويــر محطــات �أرضيــة فضائيــة ينــدرج فــي  اإ

يرانيــة. �أعلــى ســلم اهتمامــات منظمــة الفضــاء االإ
ــة  ــة الفضائي ــة التحتي ــر البني ــياق تطوي ــر االتصــاالت: »فــي سس ــال انئــب وزي وق
لــى الأقمــار الصناعيــة  ، فــاإن تطويــر محطــات متعــددة الأغــراض ، ابالإضافــة اإ
مكانيــات  المحليــة التــي ســيتم تدشــينها فــي المسســتقبل القريــب ، ســوف يوفــر اإ

لــى الأقمــار الصناعيــة فــي البلــدان الأخــرى«. ــبة اإ وخدمــات كبيــرة ابلنسس
واسســتطرد قائــال : »مــن �أجــل تطويــر هــذه المحطــات الفضائيــة المتعــددة 
الأغــراض ، ســيتم تنفيــذ بنــاء هــذه المحطــات مــن قبــل معهــد �أبحــاث الفضــاء 

ــران والقطــاع الخــاص«. ي ــي اإ ف
ــة  ــو�أ المرتب ــران تتب ــى ان اي ل ــد �أشــار اإ ــة ق وكان رئيــس منظمــة الفضــاء االيراني
االولــى علميــا فــي المنطقــة والحاديــة عشــر علــى الصعيــد العالمــي وان اطــالق 

ــة للبــالد فيمــا تدعــو الحاجــة اليــوم  االقمــار الصناعيــة شــكل قــوة رفيعــة للغاي
ــي. ــى تنميــة مجــال االقتصــاد الفضائ ال

يرانــي انطلــق فــي عــام 2006  ن �أول برانمــج فضائــي اإ وقــال مرتضــى بــراري اإ
ــران  ي ــوادر انســانية مختصــة وكفــوءة وقيمــة، حيــث ان اإ ــم تدريــب ك حيــث ت
ــى الفضــاء،  ــي ال ــر صناع طــالق قم ــتطاع اإ ــذي اسس ــم ال ــي العال ــد التاســع ف البل
ــة  ــة الفضــاء االيراني ــدء نشــاطات منظم ــد الأول لب ــم خــالل العق ــر مه ــو �أم وه

ــى اقتدارهــا. ــل عل وهــو مايدل
واتبــع مســاعد وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات: »نحتــاج فــي الخطــة 
العشــرية الثانيــة، الــى االنتقــال الــى اقتصــاد الفضــاء، الن القــوة واالقتصــاد همــا 

ركيــزاتن اساســيتان لتكنولوجيــا الفضــاء«.
ــن الفضــاء  ــتلمة م ــاانت المسس ــة ان البي ــة الفضــاء االيراني ــس منظم ــر رئي واعتب
ذات قيمــة رفيعــة جــدا، قائــال »ان هــذه البيــاانت يمكــن اسســتخدامها مــن قبــل 
جميــع المؤسســات التنفيذيــة وسســتوفرها وكاالت الفضــاء بنــاء علــى طلــب 

ــذه المؤسســات«. ه

منظمة الفضاء اإليرانية تعلن تطوير أربع حمطات فضائية متعددة األغراض

إيرانيون يبتكرون طريقة حديثة لتنقية النرتات يف املاء
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ابحث ايراين يفوز جبائزة االكادمية 
TWAS العاملية للعلوم

ــاث  ــز �أبح ــي مرك ــل ف ــذي يعم ــد« ال ــة »حســين بهارون ــال الخــالاي الجذعي ــي مج ــي ف ــاز الباحــث االيران ف
رواين، بجائــزة هــذه االكادميــة )TWAS(  لعــام 2019 بمجــال علــم االحيــاء.

و�أعلنــت االكادميــة عــن اســماء الفائزيــن بجائــزة  TWASلعــام 2019 فــي مؤتمرهــا العــام بدورتــه الـــ28 
والمؤتمــر الجامــع بدورتــه الـــ14 الــذي عقــد فــي ايطاليــا.

نتــاج وحفــظ الخــالاي الجذعيــة  ختيــار بهارونــد للفــوز بهــذه الجائــزة نظــرا للــدور الفعــال الــذي �أداه فــي اإ وتــم اإ
مكانيــات هــذه الخــالاي ومــا تميزهــا عــن الخــالاي العصبيــة وخــالاي  وتقديــم مفاهيــم ودالالت شــاملة حــول اإ

القلــب والكبــد.
والجديــر ابلذكــر �أن بهارونــد هــو مؤســس ورئيــس لمعهــد لأبحــاث الخاصــة بعلــم االحيــاء والتقنيــات المتعلقــة 
ابلخــالاي الجذعيــة فــي مركــز ابحــاث رواين وتمكــن لأول مــرة فــي عــام 2003 مــن انتــاج خــالاي جذعيــة 
ــدرات  ــة الق ــتحثة عالي ــة مسس ــاج خــالاي جذعي ــام 2008 مــن انت ــي ع ــتطاع ف ــ�أر واسس ــة لالنســان والف جنيني

لالنســان والفــ�أر، حيــث فــاز بـــ30 جائــزة علميــة وطنيــة وعالميــة.
ــا،  ــاء، والكيميــاء، والجيولوجي ــزة تــواس كل عــام فــي 9 فــروع علميــة؛ كالزراعــة، وعلــم االحي وتمنــح جائ

ــة. ــة واالإجتماعي ــوم الطبي ــات، والعل والنجــوم، الفضــاء، والهندســة، والرايضي
ثنــان مــن التايــوان، ثالثــة مــن  وفــاز فــي العــام الجــاري 13 شــخصا بهــذه الجائــزة اربعــة صينييــن، واإ
االرجنتيــن، والباقــون مــن الهنــد وماليــزاي ونيجــراي و�أفريقيــا الجنوبيــة، كمــا وتشــمل هــذه الجائــزة 15 الــف 

ــز. ــخص الفائ دوالر للش

اتسيس وتشغيل مركز خاص بعلم العقل 
يف العاصمة طهران

ــ�ي«  ــي جغتاي ــور »محمدتق ــوم االدراك الدكت ــتعرافية �أو عل ــوم االسس ــر العل ــة تطوي ــى للجن صــرح المستشــار االعل
فــي مؤتمــر الســابع الخــاص لعلــوم الأعصــاب عقــد فــي الـــ15 مــن ديســمبر 2018: �أن هنــاك عــدة بــوادر تلــوح 
ــتعرافية وعلــوم االعصــاب فــي البــالد، منهــا  ــة لترويــج العلــوم االسس ــ�ي وقطــع خطــوات بنائ يجاب لحــدوث تحــول اإ
قامــة منافســات خاصــة بعلــوم العقــل واالإدراك علــى مسســتوى التالميــذ،  ت�أســيس 40 مختبــرا بحثيــا وتخصصيــا، واإ
ــياق المرتبــط والخــوض فــي عــدة مشــاريع  وتشــكيل جمعيــات طالبيــة ونشــر مقــاالت علميــة للباحثيــن فــي السس
بحثيــة تتعلــق بعلــوم االعصــاب واالعصــاب المعرفــي وتطويــر فــروع دراسســية بهــذا المجــال فــي مختلــف جامعــات 

ــالد. الب
واعلــن رئيــس المؤتمــر الســابع لعلــوم االعصــاب الأساسســية والســريرية: فــي المسســتقل القريــب وبدعــم مــن لجنــة 
العلــوم االسســتعرافية ســيتم ت�أســيس وتشــغيل مركــز »علــم العقــل« فــي طهــران وذلــك بصــدد ترويــج هــذا العلــم.

و�أضــاف االخيــر: مختلــف بلــدان العالــم ابتــت اليــوم تســتثمر امكانياتهــا بشــكل واســع فــي مجــال علــوم االعصــاب 
والعلــوم االسســتعرافية سســيما علــم العقــل وذلــك مــن خــالل القيــام بمشــاريع بحثيــة ضخمــة فــي المراكــز التخصصيــة، 
يجابيــة مهمــة ابلتزامــن مــع التطــور العالمــي فــي المجــال المذكــور، كمــا  الفتــا �أن ايــران بدورهــا قطعــت خطــوات اإ
ــدة بيــن  ــران الرائ ــر اي ــياق، حيــث تعتب ــا فــي هــذا السس ــه البــالد عالمي ــع ب ــذي يتمت ــي ال ــتوى العال ــى المسس �أشــار ال

بلــدان المنطقــة فــي الكثيــر مــن المجــاالت العلميــة والبحثيــة والتخصصيــة.
مكانيــة عــالج طيــف واســع مــن االمــراض بواســطة االإحاطــة علــى العلــوم الخاصــة ابلعقــل  وابالشــارة الــى اإ
عتبــار �أن جميــع الأجهــزة فــي الجســم تقــع تحــت سســيطرة الدمــاغ، قــال جغتايــ�ي: الكثيــر مــن  واالعصــاب ابإ

االمــراض مثــل الزهايمــر والباركينســون وغيرهــا يمكــن �أن تتعالــج مــن خــالل التحفيــز الدماغــي.
والجديــر ابلذكــر�أن المؤتمــر الســابع لعلــوم االعصــاب الأساسســية والســريرية يقــام براعيــة لجنــة العلــوم االدراكيــة فــي 

قاعــة »رازي« للمؤتمــرات الدوليــة فــي العاصمــة طهــران.

بلــغ تركّــز غــازات الدفيئــة المســبّبة لالحتــرار مسســتوايت قياسســية 
لــى التحــّرك  فــي الغــالف الجــوي حيــث دعــت  الأمــم المتحــدة اإ
ــة،  ــة قاطع ــاانت العلمي ن »البي ــت اإ ــة ، وقال ــب المعادل بســرعة لقل
ذا لــم نخفـّـض بســرعة انبعــااثت الغــازات الدفيئــة، ال سســيّما اثنــي  واإ
ــات  ــب تداعي ــتحيل قل ــن المسس ــيصبح م ــون، فسس ــيد الكرب �أوكسس
التغيــرات المناخيــة التــي سســتلحق دمــارا �أكبــر ابلحيــاة علــى 

الأرض«.
هــذا ونشــر برانمــج الأمــم المتّحــدة للبيئــة ، تقريــًرا جديــًدا لــه حــول 
معــّدل االنبعــااثت الغازيّــة المســبّبة لالحتبــاس الحــراري، لبيبّــن 
ــتوى المطلــوب مــن �أجــل  �أّن معــّدل هــذه االنبعــااثت يتجــاوز المسس
ــة  ــد درجــة حــرارة الكــرة الأرضي ــى �أاّل تزي ــاظ عل ــن الحف ــن م التّمكّ

ــّي. ــرن الحال ــن خــالل الق ــن مئويتي ــر مــن درجتي ب�أكث
ــّدول المختلفــة  ورصــد التقريــر مــدى فاعليــة وت�أثيــر سسياســات ال

ــل  ــة لجع ــت كافي ذا كان ــا اإ ــل م ــااثت، وحلّ ــض االنبع ــة وخف ــبة للبيئ ابلنسس
متوســط الــزايدة فــي درجــات الحــرارة علــى مسســتوى العالــم عنــد 

ــي  ــزايدة ف ــّدرت ال ــا ق ــن، فيم ــن مئويتي ــن درجتي ــل ع ــاان يق ــر �أم ــد �أكث ح
النبعــااثت بمــا يتــراوح بيــن 13 و15 مليــار طــن فــي عــام 2030.

ــة ، والتحكــم  ــي درجــات حــرارة الكــرة الأرضي ــة ف ــذه الأزم ولتجــاوز ه

الحــراري  لالحتبــاس  المســببة  الغازيــة  االنبعــااثت  بمعــدل 
ــن  ــة يمك ــة معدني ــى اننوي ــاء بن نش ــي اإ ــون ف يراني ــون اإ ــام ابحث ، ق
اسســتخدامها لفصــل وتخزيــن غــازات الدفيئــة ، بمــا فــي ذلــك اثنــي 

. »CO2« أكسســيد الكربــون�
وتطــرق الأسســتاذ فــي قســم الكيميــاء فــي جامعــة »فردوســي« 
نشــاء  ــران ، المشــرف علــى مشــروع »اإ ي ــة مشــهد شــمال اإ بمدين
بنــى اننويــة معدنيــة« تطــرق فــي حديــث خــاص مــع مراســل 
ــتخدمة فــي فصــل  لــى �أن �أهــم المــواد المسس نبــاء ، اإ وكالــة مهــر للأ
ــة  ــم هــي الأطــر المعدني ــي العال ــون ف ــيد الكرب ــي �أكسس ــن اثن وتخزي
.)MOFs( أو� )Metal-Organic Frameworks( العضويــة
يرانــي : نظــًرا لأهميــة البحــث فــي هــذا المجــال ،  واتبــع الباحــث االإ
لــى الجسســيمات النانويــة  تــم تطويــر الجسســيمات النانويــة اســتناًدا اإ
لــى المعــادن الأساسســية وقــد  القائمــة علــى النحــاس والتــي تســتند اإ
تــم التثبــت مــن كفائتهــا وتقييــم فعاليتهــا فــي احتــواء اثنــي �أكسســيد الكربــون 

.CO2

ابحثون إيرانيون ينجحون يف احتواء انبعااثت غازات الدفيئة بتقنيات النانو

العلوم و تكنولوجيا
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و�أشــارت »انزيــال جعفــري« المشــاركة فــي بحــث »المكمــل الدوائــي والأعشــاب المقويــة للذاكــرة وعــدم 
النسســيان« فــي تصريــح لمراســل وكالــة مهــر لالنبــاء الــى �أن الزهايمــر هــو مــرض متقــدم واليقبــل التراجــع يــؤدي 

الــى تدميــر عصبــوانت الجهــاز العصبيالمركــزي ويتبعــه فقــدان الذاكــرة 
وقــدرات االإدراك والمعرفــة لــدى االشــخاص.

ن �أدويــة هــذا المــرض ابتــت شســبه اندرة وهــذه  و�أضافــت، للأســف الشــديد اإ
ــة تعيــق تقــدم المــرض الغيــر كمــا ترافقهــا عــوارض جانبيــة كاالســهال  االدوي

وفقــدان الشــهية والتقيــؤ و�أالم الــر�أس والنعــاس.
ــة  ــتخلص مــن االعشــاب لتقوي ــاج دواء مسس ــى انت ــا عل ــك عزمن واتبعــت، لذل
الذاكــرة، ففــي هــذا المنتــج تــم عبــر اسســتخدام تقنيــة النانــو تصميــم نظــام ذات 
ــرة  ــي تحســين الذاك ــال ف ــب�ي فع ــتخلص عشس ــه بمسس ــري وتعب�أت ــاس اننومت مقي

ــاب. ــل االضطــراب واالكتئ وتقلي
ولفتــت جعفــري الــى انــه تــم اسســتخدام مركبــات عشــبية فــي انتــاج هــذا 

ــي  ــاب والتعاف ــرة وتقليــل االكتئ ــى تحســين الذاك ــؤدي ال ــورد الجــوري ي ــتهالك خالصــة ال ــة، ان اسس ــدواء، قائل ال
ــر. ــن الزهايم م

واضافــت، ان المركبــات المسســتخرجة مــن مسســتخلص الــورد الجــوري تؤثــر 
علــى انتــاج بعــض البروتينــات الدخيلــة فــي مولــد العصبــوانت وتزيــد مــن نمــو 
العصبــوانت وبعــد احتــواء نشــاط انزيــم » �أســتيل كوليــن اســتراز« سســيؤدي 
الــى نمــو الناقــل العصبــ�ي فــي الدمــاغ كمــا سسيتســبب فــي انخفــاض التهــاابت 

العصبــوانت عبــر انخفــاض �أكســدة المركبــات داخــل الخــالاي.
ــة العشــبية والنظــام  ــة، ان الصيغ ــج، قائل ــزااي المنت ــى م ل ــري اإ و�أشــارت جعف
ــور الســهل  ــة والعب ــة متري ــاد النانوي ــة والأبع ــات الطبيعي ــوع مــن المركب المصن
لــى المــخ  مــن الحاجــز الدمــوي الدماغــي، ووجــود ربيطــة خاصــة للدخــول اإ
والجرعــة المنخفضــة وعــدم وجــود عــوارض جانبيــة هضميــة والتكلفــة 

ــج. ــذا المنت ــزااي ه ــم م ــن �أه ــر م ــض تعتب ــالج المري المنخفضــة لع

ابحثون ايرانيون ينتجون دواًء مستخلصاً من األعشاب لتقوية الذاكرة

إيران حتتل املركز الـ28 يف جمال 
منتجات التكنولوجيا الفائقة

آخــر تقريــر نشــرته منظمــة صياغــة القوانيــن والمواصــالت الالســلكية التابعــة لــوزارة االتصــاالت، حــول  يشــير �
حــدى  ــران هــي اإ ــى �أن اي ــران، ال ي ــات واالتصــاالت )ICT( ابإ ــة المعلوم النظــام االإيكولوجــي االقتصــادي لتقني
�أكثــر االســواق االسســيوية اسســتقطااب فــي مجــال الـــ ICT، معتبــرا �أن الجيــل الشــاب والأعمــار المتوســطة فيهــا 
ــي  ــن يقطنــون المــدن والتكاثــف الســكاني ف ــرة مــن االيرانيي ــبة كبي ــا �أن نسس ــى 27 مليــون شــخص كم تصــل ال

المــدن الكبيــرة عــال جــدا.
بداعيــة وتحتــل  يــران تحتــل المركــز الـــ 57 فــي قائمــة البلــدان المصــدرة للســلع االإ لــى �أن اإ وتشــير الدراســات اإ

.)HIGH TECH( المركــز الـــ 28 عالميــا فــي مجــال منتجــات التكنولوجيــا الفائقــة
 ، ICT يذكــر �أن االقتصــاد الخــالق هــو طاقــة بشــرية تعمــل بمجــال تقنيــة المعلومــات ك�أدات لتطويــر صناعــة الـــ

ويعــد العنصــر التكميلــي لهــذه الصناعــة فــي هــرم اقتصــاد البــالد.
ووفقــا لمــا جــاء فــي هــذا التقريــر يوجــد فــي ايــران 4400 شــركة معرفيــة و38 حديقــة للعلــوم والتكنولوجيــا 

ــات. ــة التقني و167 مركــزا لتنمي
ــبة لمؤشــر  ــرة، وابلنسس ــة المعتب ــة الـــ44 فــي نشــر المقــاالت العلمي ــران المرتب ــر تحتــل اي وكمــا جــاء فــي التقري
جــودة التعليــم والدراســة فنسســبة المتعلميــن فــي ايــران تصــل الــى 98 فــي المئــة، كمــا �أن ايــران تحتــل المرتبــة 

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

نبــاء، ســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى المؤشــرات الخاصــة بتطويــر البنــى التحتيــة  ووفقــا لوكالــة مهــر للأ
ــى �أن عــرض النطــاق الخــاص ابلمواصــالت الدوليــة ارتفــع مــن 364 جيجابيــت فــي  ذ يشــير ال تصــاالت، اإ لالإ
ــل  ــبكة IP  داخ ــاص بشس ــاق الخ ــرض النط ــا �أن ع ــام 2018، كم ــي ع ــت ف ــى 2844 جيجابي ــام 2013 ال ع

ــام 2018. ــي ع ــت ف ــى 7787 جيجابي ــام 2013 ال ــي ع ــت ف ــن 850 جيجابي ــع م ــالد ارتف الب
نترنيــت  ذ �أن 71 فــي المئــة منــه يتعلــق ابإ نترنــت العريــض النطــاق �أعلــن 85 فــي المئــة، اإ ومعــدل اختــراق االإ
ــف  ــون و721 ال صــدار 175 ملي ــم اإ ــة �أخــرى ت ــن جه ــت، وم ــت الثاب نترن ــة خــاص ابإ ــي المئ الجــوال و17 ف

ــة. ــا فعال ــدد منه ــون ع ــة SIM  ، 90 ملي بطاق

وفقا إحصائيات عالمية؛

ايران تنتج ربع إمجايل العلوم الصادرة 
عن البلدان االسالمية

ــدوة  ــة ن فتتاحي ــي اإ ــاري« ف ــد خوانس ــات »محم ــة المعلوم ــاالت وتقني ــواثت االتص ــز بح ــس مرك ــرح رئي ص
االتصــاالت الدوليــة فــي دورتهــا التاســعة وابالشــارة الــى االحصائيــات التــي اعلنهــا موقــع شســبكة العلــوم 
)WOS( صــرح: وفقــا الإحصائيــات Web of Science التــي يعتبــر المرجــع الدولــي لتحديــد مؤشــر االنتــاج 
العلمــي لــدى مختلــف البلــدان والقائمــة التــي �أصدرتهــا مؤخــرا، فــاإن ايــران تحتــل المرتبــة السادســة عشــر 

ــم. ــدول المنتجــة للعل ــي قائمــة ال ف
يــران وفــي هــذا المركــز تتفــوق حاليــا علــى الكثيــر مــن البلــدان االوروبيــة، كمــا اإن حجــم انتاجهــا  و�أضــاف �أن اإ
العلمــي بنسســبة 9،5 فــي المئــة بيــن البلــدان االســالمية يشــير الــى �أنهــا انتجــت ربــع العلــوم الصــادرة البلــدان 

االســالمية.
ــذي �أداه فــي الثــورة الرقميــة، �أكــد رئيــس مركــز  ــدور ال ــبل التواصــل وال ــيع سس ــى �أهميــة توسس وابالشــارة ال
ــي مــن  ــاج العلمــي والتقن ــي مجــال االنت ــة ف ــدرات الذاتي ــى الق ــكاء عل ت ــى ضــرورة االإ بحــواثت االتصــاالت عل

ــاوم. ــق االقتصــاد المق �أجــل تحقي
ــادل  ــال اشــتراك وتب ــي مج ــي ف ــل الدول ــى التعام ــدف ال ــة ته ــدوة االتصــاالت الدولي ــال خوانســاري �أن ن وق
نجــازات واالكتشــافات العلميــة والبحثيــة ، مؤكــدا �أن سلســلة البحــوث ال تكتمــل اال مــن خــالل التعامــل  االإ

مــع الباحثيــن مــن البلــدان االخــري.
نشــاء الشســبكات العلميــة عقــب فــرض العقــوابت  واتبــع خوانســاري: ابلرغــم مــن البطــئ الــذي يواجــه مســار اإ
ضــد ايــران، مــن الناحيــة العلميــة ابتــت الفــرص متاحــة للعمــل بحريــة اكثــر و يجــب سســتغالل هــذه الفــرص 

مــن �أجــل تحقيــق االهــداف.

العلوم و تكنولوجيا
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إيران حتصل على تقنية نقل احلمولة الفضائية بني مدارات االرض
ــامان«  ــة »س ــع منظوم ــم وصن ــات تصمي ــن عملي ــاء م ــن االنته ــي« ع ــين صميم ــران »حس ــي اي ــة ف ــاث الفضائي ــز االبح ــس مرك ــف رئي كش
للنقــل المــداري تسســتخدم لنقــل االقمــار الصناعيــة مــن المــدارات المنخفضــة الــى المــدارات المتوســطة )تتــراوح بيــن الـــ6000 والـــ7000 
ــا �أن  ــة، كم ــم والصناع ــة العل ــة وجامع ــة شــريف الصناعي ــة كجامع ــع عــدد مــن الجامعــات االيراني ــاون م ــد مركــز االبحــاث وابلتع ــى ي ــم( عل ك

ــاء. ــى مشــارف االنته ــة عل ــذه المنظوم ــة له ــارات النهائي االختب
ــة الخاصــة  ــال الأقمارالصناع ــة ارس ــى امكاني ــال الحصــول عل ــي مج ــة ف ــة للغاي ــوة مهم ــد خط ــة يع ــذه المنظوم ــى ان تشــغيل ه ــارة ال وابالش
لالتصــاالت فــي المــدار الأرضــي الجغرافــي المتزامــن وارســال حمولــة للأغــراض البحثيــة واالسستكشــافية الــى عمــق الفضــاء الخارجــي، قــال 
نجــازا كبيــرا ومهمــا  صميمــي �أن ايــران عبــر صناعــة منظومــة لنقــل الحمولــة الفضائيــة مــن مــدار الــى اخــر والــى اعمــاق الفضــاء قــد حققــت اإ

ــة فــي مجــال الأبحــاث الفضائيــة. للغاي
وقــال رئيــس معهــد االبحــاث الفضائيــة �أن مشــروع تصميــم وصناعــة منظومــة »ســامان« للنقــل المــداري يعــد الرائــد فــي تحقيــق مسســتوايت 
عاليــة ومتفوقــة مــن التقنيــات علــى صعيــد الجــو والفضــاء والــذي اطلــق فــي عــام 2014 فــي مركــز االبحــاث الفضائيــة ودخــل حينهــا حيــز 
التصميــم ومــن ثــم ازيــح السســتار عــن النســخة الهندسســية بحضــور الرئيــس حســن روحانــي فــي عــام 2016، وحاليــا تخضــع النســخة النوعيــة 

لالختبــارات النهائيــة.

قــال مســاعد رئيــس الجمهوريــة رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة االيرانيــة قــال 
فــي تصريــح �أدلــى بــه فــي 15 مــن ينايــر، ان االجــراءات المبدئيــة لتصميــم 
ــبة 20 ابلمائــة قــد انطلقــت واصبحنــا علــى  الوقــود النــووي المخصــب بنسس
اعتــاب ذلــك، وهــو منتــوج يختلــف عــن الوقــود الســابق المخصــب بنسســبة 
ــاؤه  ــم انش ــل يت ــود الي مفاع ــر الوق ــى توفي ــادرون عل ــن ق ــة ونح 20 ابلمائ

مثــل مفاعــل طهــران.
واكــد ابننــا تمكنــا من التحكــم ابلمعرفــة النوويــة واضاف، لقــد تقدمنا فــي المعرفة 
والصناعــة النوويــة بحيــث يمكننــا االن تصميــم الوقــود الجديد بدال عن اسســتخدام 
الهندســة العكسســية واالسســتفادة مــن تصاميــم االخريــن، وهو ما يعــد انجــازا كبيرا 

للبالد.
ــة  ــم لغاي ــود القدي ــل ابلوق ــووي كان يعم ــران الن ــل طه ــال، ان مفاع ــع قائ واتب

ــل. ــة المفاع ــد انتاجي ــث يزي ــود الحدي االن اال ان الوق
ــزة  ــه فضــال عــن االجه ــرى هــو ان ــة الكب ــا النووي ــن منجزاتن واوضــح ابن م
التــي نصنعهــا فقــد تمكنــا مــن التحكــم بمعرفــة الصناعــة النوويــة واسســتطعنا ان 
نقــوم بتوثيقهــا بحيــث حّولنــا الصيــغ العلميــة الــى هيئــة برمجيــة وبعــد عمليــة 

ــتخدمها لغــرض التصميــم. التدقيــق سنسس

واشــار رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة االيرانيــة الــى قــدرة علمائنــا النووييــن 
فــي انتــاج المــادة الخــام لـــ FDG اي الــدواء المسســتخدم فــي اجهــزة التصوير 
 FDG واضــاف، ان المــادة الخــام لـ )Pet( المقطعــي ابالنبعــاث البوزيترونــي
هــو االوكســجين 18 الــذي تمكنــا مــن انتاجــه بدرجــة نقــاوة 95 ابلمائــة 

ــي اراك. ف
 )Hydrolysis( وقــال صالحــي، انــه لــو انتهــت مرحلــة التحليــل المائــي
يمكننــا القــول ابننــا بلغنــا مرحلــة االكتفــاء الذاتــي فــي هــذا المجــال وســوف 
ــن الخــارج بســعر 25  ــتيراد االوكســجين 18 م ــى اسس ــن نكــون بحاجــة ال ل

ــه. ــد من ــرام الواح ــف دوالر للكيلوغ ــى 30 ال ال
ــد ازدادت بحيــث  ــي هــذا المجــال ق ــة ف ــا االنتاجي واكــد صالحــي ان قدراتن
يمكننــا تصديــر قســم مــن انتاجنــا ممــا يعــود للبــالد بعوائــد جيــدة نســبيا مــن 

ــة الصعبــة. العمل
يذكــر ان طريقــة )Pet Scan( هــي تقنيــة تصويــر فــي الطــب النــووي تبيــن 
صــور ثالثيــة الأبعــاد لبعــض �أعضــاء الجســم ومــا قــد يكــون فيهــا مــن ورم 
ســرطاني �أو نقيــالت ســرطانية ، كمــا يمكــن بواســطتها تفقــد مختلــف 
العمليــات الوظيفيــة فــي الجســم،  مثــل العمليــات الحيويــة للجهــاز الهضمــي.

صاحلي يعلن بدء اإلجراءات األولية لتصميم الوقود النووي احلديث بنسبة %20

إيران حتقق تطورا بنسبة 40 يف املئة مبجال الصناعات الفضائية
كتــب رئيــس وكالــة الفضــاء االيرانيــة »مرتضــى برابــري« فــي تدوينــة علــى صفحتــه الشــخصية علــى موقــع 
االنسســتغرام، �أن ايــران وابالعتمــاد علــى قدراتهــا الداخليــة والكــوادر االخصائيــة تمكنــت مــن التوصــل الــى 
نجــازات مهمــة ومرحلــة متقدمــة فــي مجــال صناعــة االقمــار الصناعيــة، مضيفــا: لــو القينــا نظــرة الــى اعــوام الماضيــة  اإ

ــة. ــات الفضائي ــد التقني ــى صعي ــه عل ــم تحقيق ــذي  ت ــي ال ــس التطــور المتنام ســوف نلم
وحــول المواصفــات التــي يتميــز بهــا قمــر »بيــام« عــن الســابق الــذي �أطلــق فــي الفضــاء قــال برابــري: قمــر »بيــام« 
الصناعــي يــزن ضعفــي القمــر الــذي سســبق وتــم اطالقــه فــي الفضــاء ومــن المقــرر �أن يوضــع فــي مــدار يرتفــع ضعفــي 
المــدار الــذي تــم وضــع الســابق فيــه ودرجــة الوضــوح فيــه تعــادل 10 اضعــاف ذلــك القمــر والفتــرة الزمنيــة لبقائــه 
ــة  ــن فئ ــزة م ــد قف ــي الفضــاء يع ــام« ف ــر »بي ــا �أن اطــالق قم ــر الســابق، كم ــاف القم ــادل 16 �أضع ــدار تع ــي الم ف
يــران شــهدت خــالل  االقمــار البحثيــة الــى االقمــار العمالنيــة والتشــغيلية، بعبــارة اخــرى فــ�أن الصناعــة الفضائيــة ابإ

فتــرة وجيــزة تطــورا بنسســبة 40 فــي المئــة.
ــال رئيــس  ــام« الصناعــي فــي غضــون 6 اشــهر، ق ــع قمــر متطــور تشــغيلي كقمــر »بي وابالشــارة التمكــن مــن صن
ــذي ال يســمح للظــروف  ــة �أن هــذا التطــور يعــد نتيجــة اتعــاب كادر متخصــص ومبــدع، ال ــة الفضــاء االيراني وكال

ــتقبله. زدهــار مسس بتقويضــه ومنعــه مــن الســير نحــو تطــور البــالد واإ
و�أكــد مســاعد وزيــر االتصــاالت االيرانــي �أن التقنيــة الفضائيــة تلعــب دورا اســتراتيجيا هامــا للغايــة فــي تنميــة البــالد 

حاليــا ومسســتقبال وعــدم االهتمــام بهــذا المجــال يلحــق ضــررا فادحــا بمسســتقبل االعمــال والتوظيــف فــي البــالد.
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آذري جهرمــي، علــى  يرانــي، محمــد جــواد � قــال وزيــر االتصــاالت االإ
ــاء  ــد الفض ــي معه ــاء ف ــاث الفض ــم �أبح ــازات قس نج ــر اإ ــده لآخ ــش تفق هام
ــام  ــة لقمــر بي ــارات النهائي ــذل الإجــراء االختب ــود تب ن كل الجه ــي: »اإ يران االإ
يرانــي حتــى  الصناعــي لجامعــة �أميــر كبيــر فــي معهــد �أبحــاث الفضــاء االإ

ــن«. ــت ممك ــرب وق ــي �أق ــلمه ف نتس
ن االختبــارات النهائيــة لهــذا القمــر الصناعــي مــن المتوقــع �أن تكتمــل  وقــال اإ
ن �أكثــر مــن 60  فــي غضــون هــذا الأسســبوع �أو الأسســبوع القــادم. متابًعــا » اإ

% مــن اختبــارات هــذا القمــر الصناعــي قــد تكللــت بنجــاح«.
هــذه  ان  قــال،  عمالنيــا  الفضائيــة  المعطيــات  اسســتخدام  وحــول 
ــر حــول  ــق بتقاري ــي تتعل ــا الت ــة ومنه ــتعماالت اصبحــت االن عمالني االسس
ــاه وادارة  المســاحات المزروعــة والمعلومــات الالزمــة الدارة مصــادر المي

االزمــات ومراقبــة الغــاابت ازاء الحرائــق.
ــا  ــذه المجــاالت فيم ــي ه ــات ف ــر الخدم ــا نوف ــر االتصــاالت، انن ــال وزي وق
تقــوم االجهــزة المشــغلة مثــل البيئــة والطاقــة ابسســتخدام هــذه التطبيقــات.  
نتــاج القمــر الصناعــي  علمــا بــ�أن مديــر المشــروع المســؤول عــن اإ
نتــاج  يرانــي »بيــام« ، مصطفــى صفــوي همامــي، المســؤول عــن اإ االإ
نجــازه جامعــة »�أميــر كبير«قــال  القمــر الصناعــي »بيــام«، الــذي تتولــى اإ
ــن  ــه بي برام ــم اإ ــام« ت ــي »بي ــر الصناع ــروع القم ــاز مش نج ــد اإ ن عق : »اإ
جامعــة �أميــر كبيــر الصناعيــة وبيــن المنظمــة الفضائيــة، وهــو علــى 

طــالق«. �أعتــاب االإ
وبشــ�أن حجــم هــذا القمــر الصناعــي، �أوضــح �أن �أضالعــه تتــراوح بيــن 
50 و60 سســنتيمترا وســيتم اإطالقــه علــى ارتفــاع 500 كيلومتــر عــن 

الأرض. ســطح 
الصناعيــة  الأقمــار  مــن  الأول  الجيــل  �أن  همامــي،  و�أضــاف صفــوي 
لــى 350  الصغيــرة بمــا فيهــا قمــر »�أميــد = الأمــل« كان علــى ارتفــاع 250 اإ
كيلومتــرا، وكان عمــره يتــراوح بيــن 35 و45 يومــا، ولكــن بســبب زايدة 
ــيكون  ــام« فسس ــر »بي ــبة لقم ــر ابلنسس ــى 500 كيلومت ل ــداري اإ ــاع الم االرتف
لــى 3  هــذا القمــر قــادرا علــى الــدوران حــول الأرض لفتــرة مــن 2 اإ
ــدم  ــر لحــد الآن �أفضــل تق ــر، وهــذا يعتب ــي مــدار 500 كيلومت ــنوات ف سس

ــة. ــار الصناعي ــع الأقم ــي صن ــران ف ي ــي اإ يحصــل ف
واتبع:يحمــل قمــر »بيــام« الصناعــي 4 كاميــرات تعمــل فــي موجــات 
مختلفــة، كمــا �أن نــوع نشــاطه واسســتخدامه ضمــن نطــاق التــرددات 
الالســلكية للهــواة )amateur radio(.. وهــذا النــوع مــن النشــاطات 
ــة  ــات العام ــادل المعلوم ــا تب ــم مــن خالله ــث يت ــح ذا نطــاق واســع حي �أصب

للبلــدان.
يرانــي، فــي دول �أخــرى، تــم  لــى �أن النــوع المشــابه لهــذا القمــر االإ ولفــت اإ
ــتخدمين ابلتحــاور،  ــه بتكاليــف منخفضــة ويســمح لعــدد مــن المسس تصنيع
ــع  ــتخدم �أن يتحــاوروا م ــتطيع 45 مسس ــه بحيــث يسس ــم تصنيع و�أن قمــران ت

بعــض بشــكل متزامــن.
لــى �أن 4 كليــات فــي جامعــة �أميــر كبيــر و16 مــن مختلــف  وتطــرق اإ
لــى 110 مــن طلبــة  ضافــة اإ الأســاتذة انشــطون فــي هــذا المشــروع، اإ

والماجسســتير. الدكتــوراه 
لــى جامعاتنــا،  وبيــن �أننــا عندمــا نقلنــا تقنيــة صناعــة الأقمــار الصناعيــة اإ
طــالق الأقمــار  لــى اإ واسســتغرق الأمــر ثــالث سســنوات، كنــا بحاجــة اإ
ال �أن  الصناعيــة عبــر مطلــق �أجنبــ�ي، ورغــم تقديمنــا المعلومــات الالزمــة اإ
�أي دولــة لــم تقــدم لنــا هــذه الخدمــات بســبب الحظــر، وعندمــا يئسســنا مــن 
ــا مــن  ــي يمكنن ــع مطلــق محل ــى تصني ل ــا اإ ــ�ي، بلغــت قدراتن المطلــق الأجنب
وضــع الأقمــار علــى ارتفــاع 500 كيلومتــر بزاويــة 50 درجــة، وهــذا كان 

ــة. ــدا للغاي ــرا جي خب
ــم  ــي وت ــر الصناع ــى القم ــة عل ــارات الالزم ــام ابالختب ــم القي ــه ت ــم، �أن واختت
ــارات  ــز لالختب ــر جاه ــر، والآن القم ــالف القم ــع غ ــة تصني تشــكيل ورش

النهائيــة.

: ي
يرا�ن وزير االتصاالت االإ

 60% من االختبارات النهائية لقمر»بيام« الصناعي كانت انجحة

ــيل  ــي »علــي فرجــي«: �أن مرشــحات �أجهــزة الغسس ــر العــام لمنظمــة تمهيــدات الهــالل االحمــر االيران صــرح المدي
الكليــوي ذات اهميــة حيويــة فائقــة لــدى المصابــ�ي ابلفشــل الكليــوي سســيما لــدى االطفــال، كمــا �أن االحصائيــات 
ــتهالك المرشــحات  ــى �أن معــدل اسس ــدايل الدمــوي انحــاء البــالد، تشــير ال حتياجــات وحــدات العــالج ابل حــول اإ
ــن  ــذه المرشــحات ضم ــاج ه ــل انت ــا يجع ــنة، م ــي السس ــدد ف ــف ع ــد 40 ال ــوي تع ــيل الكلي ــتخدم للغسس ــي تسس الت

ــوايت. الأول
طفــال ينتــج  و�أردف: النــوع المتطــور والحديــث مــن مرشــحات الغسســيل الكليــوي الدمــوي �أي الــدايل الدمــوي لالإ

حاليــا فــي الهــالل االحمــر وفقــا للمعاييــر العالميــة وتحضــى هــذه المرشــحات بشــهادة CE االوروبيــة.
وقــال فرجــي �أنــه بعــد الحصــول علــى هــذه الرخصــة بــد�أت عمليــة انتــاج مرشــحات الغسســيل الكليــوي للأطفــال 
بحجمــي F۴ و F۴0 منــذ االسســبوع الجــاري فــي شــركة انتــاج المعــدات الطبيــة التابعــة للهــالل االحمــر االيرانــي.
و�أوضــح �أن الدرســات تشــير الــى ان 50 فــي المئــة مــن حــاالت الفشــل الكليــوي الُخلقــي والمكتســب فــي 

االطفــال تحتــاج لهــذه المرشــحات لتلقــي عــالج الــدايل الدمــوي.
ــي لمرشــحات  ــر االيران ــة للهــالل االحم ــة التابع ــدات الطبي ــدى شــركة المع ــة ل ــة االنتاجي ــى �أن الطاق وابالشــارة ال
ــام  ــر الع ــال المدي ــنواي، ق ــن نوعــي Low Flux وHigh Flux سس ــدد م ــي ع ــى مليون ــوي تصــل ال ــيل الكلي الغسس
لمنظمــة تمهيــدات الهــالل االحمــر: ان النوعيــن المذكوريــن يتــم انتاجهمــا بشــكل معقــم تسســتعمل لمــرة واحــدة وال 

ــة. ــة للبيئ ــا صديق نه ــا اإ تســبب الســخونة كم
والجديــر ابلذكــر �أن شــركة المعــدات الطبيــة التابعــة للهــالل الحمــر االيرانــي عبــارة عــن مجموعــة صناعيــة تعمــل 

سســتعمال لمــرة واحــدة، بواســطة احــدث التقنيــات والمبانــي العلميــة العصريــة  فــي اطــار انتــاج االغــراض الطبيــة لالإ
ــر الالزمــة، حيــث تمكنــت مــن قطــع خطــوات  ــة المؤشــرات والمعايي ــع بكاف ــة تتمت ــي بيئ ــات المتطــورة، ف والآلي

مهمــة فــي مجــال �أحــدث المعــدات الحيويــة التــي يحتاجهــا ذوي االمــراض الخاصــة.

شركة إيرانية تُقبل على انتاج مرشحات الغسيل الكليوي احلائزة على شهادة CE االوروبية
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نبــاء مــع �أميــن لجنــة تطويــر التقنيــات بمجــال الطاقــة فــي  فــي حديــث �أجرتــه مراســلة وكالــة مهــر للأ
معاونيــة العلــوم والتكنولوجيــا بمكتــب رئاســة الجمهوريــة »كامبيــز مهــدي زاده فرســاد« حــول قــدرات 
ــة  ــق التنمي ــية وتحقي ــالاي الشمسس ــاج الخ ــال انت ــي مج ــوض ف ــة للخ ــركات المعرفي ــن والش ــن االيرانيي الباحثي
التقنيــات  �أن ظهــور  انتــاج الطاقــة الكهرابئيــة عبــر اسســتغالل الطاقــة الشمسســية، صــرح  علــى صعيــد 
ــة مــن  ــة الكهرابئي ــاج الطاق ــا انت عمــار فــي عــدة مجــاالت منه ــة واالإ ــة مكنــت البــالد مــن تحقيــق التنمي الحديث

الشمسســية. الطاقــة 
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
ــة  ــة الفضــاء الدولي ــا وكال ــي �أجرته ــا للدراســات الت ــة: وفق ــا بمجــال الطاق ــر التكنولوجي ــة تطوي ــن لجن و�أضــاف �أمي
»انســا«، �أن ايــران وليبيــا ال تحتاجــان الــى الوقــود االحفــوري �أساســا اعتبــارا ابمتالكهمــا مصــدر هائــل مــن الطاقــة 
ــية  ــة الشمسس ــة، مؤكــدا �أن الطاق ــة واســعة ذات درجــة حــرارة عالي ــية نظــرا لوجــود مســاحات صحراوي الشمسس
هــذه مــن شــانها �أن تلبــ�ي حاجــة البــالد الــى الكهــرابء كافــة، كمــا يمكــن تصديــر الكهــرابء الــى ابقــي البلــدان، عبــر 

ــية فــي صحــراء »لــوت«. تثبيــت الخــالاي الشمسس
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

العلوم و تكنولوجيا

ــي  ــة االيران ــر الصح صــرح وزي
علــى  هاشــمي«  »حســن 
الخــاص  االجتمــاع  هامــش 
ــل  ــن اج ــم م ــرة تفاه ــد مذك بعق
الوظائــف  لتطويــر  التعــاون 
الرقميــة،  ابلصحــة  المتعلقــة 
وفقــا  للصحفييــن:  صــرح 
�أن  تصلنــي  التــي  للمعلــوت 
ــورا  ــهد تط ــوم نش ــد ي ــا بع يوم
بمشــاريع الشــركات المعرفيــة 
بمجــال الأدويــة والعقــارات الخاصــة التــي تنتــج بمنظمــة االدويــة والغــذاء وبدعــم المعاونيــة العلميــة فــي مكتــب 

مشــكلة. ايــة  هنــاك  يوجــد  وال  الجمهــور  رئاســة 
نجــازات كبيــرة ومــن المقــرر �أن يدخــل 58 نوعــا مــن االدويــة الخاصــة  و�أضــاف: قــد تمكنــا مــن التوصــل الــى اإ

المنتجــة علــى يــد الشــركات المعرفيــة الــى االســواق خــالل العاميــن المقبليــن.
ــة صــرح  ــة االلكتروني ــار الحكوم ط ــي اإ ــي ف ــاانت الوطن ــز البي ــع مرك ــة م ــز الطبي ــال المراك ــول اتص وح
هاشــمي، �أن الغايــة مــن هــذا االجتمــاع هــو عقــد مذكــرة تفاهــم مــع المعاونيــة العلميــة فــي مكتــب 
قــل، لكــن لهــذا االمــر  اتحــة اســهل وبتكلفــة �أ ــة فــي مجــال الصحــة الرقميــة مــن �أجــل اإ رئاســة الجمهوري
ــا نبحــث عــن ااتحــة ســهلة  نن ــا اإ ــة ، كم ــة االلكتروني ــات الخاصــة ابلحكوم ــة عــن التقني ــة مختلف ــى تحتي بن
ــم  ــي العال ــا ف ــدة حالي ــي متواج ــة كالت ــة الرقمي ــال الصح ــل بمج ــرص عم ــف وف ــق وظائ ــل لخل ق ــة �أ وتكلف

االفتراضــي بباقــي المجــاالت.
و�أضــاف وزيــر الصحــة ان �أكثــر مــا يعترضنــا هنــا هــي القوانيــن، حيــث ان بعــض هــذه القوانيــن مهمــة ولكنهــا 
وضعــت فــي زمــن لــم تكــن توجــد التقنيــات الموجــودة فــي الوقــت الحاضــر، كمــا اشــار الــى ان هنــاك الكثيــر 

مــن الطــرق واالســلوب لخلــق فــرص عمــل بهــذا المجــال يمكننــا ان نسســتخدمها بعــد توطينهــا.

58 عقارا خاصا من انتاج الشركات 
املعرفية االيرانية سيدخل االسواق

استخدام اثين اكسيد الكربن قبل انبعاثه 
ابجلو ألغراض صناعية وانتاج مأكوالت

صــرح رئيــس مركــز االبحــاث الخاصــة ابلبوليمــرات 
"مهــدي  الدكتــور  ايــران  فــي  والبتروكيمــاوايت 
نبــاء، �أن الطــرق  نكومنــش" لمراســلة وكالــة مهــر للأ
المتاحــة الإمتصــاص غــاز اثنــي اكسســيد الكربــن عبــارة 
كبيــرة  الــى كميــة  عــن طــرق كيميائيــة وتحتــاج 
ــي  ــتخدم ف ــذي يسس ــاء ال ــة الم ــوق كمي ــاه تف ــن المي م
الزراعــة، ومــن جهــة �أخــرى وفقــا لمعاهــدة ابريــس 
يتوجــب علــى ايــران ان تخفــض مــن انبعــااثت غــاز 

ــة. ــي المئ ــبة 4 ف ــي الجــو بنسس ــن ف ــيد الكرب ــي اكسس اثن
واتبــع: بهــذا الصــدد تمكــن المحققــون االيرانيــون مــن تقديــم مقتــرح لشــركة غــاز فــي مدينــة "شــهر كــرد"، حيــث 
ــة  ــة المقترح ــن �أن الطريق ــد م ــر والت�أك ــة االم ــن دراس ــنوات م ــالث سس ــد ث ــرح بع ــذه الشــركة ابلمقت ــت ه قبل

ــيد كربــن مجديــة ومفيــدة ابلفعــل. الإمتصــاص غــاز الثانــي اكسس
و�أشــار الــى �أنــه برغــم مــن الضــرر الــذي يلحقــه غــاز اثنــي اكسســيد الكربــن ابلجــو والبيئــة، اال انــه ذات اسســتخدام 
انفــع فــي المجــال الصناعــي وذات قيمــة اقتصاديــة، موضحــا: التقنيــة المسســتخدمة فــي هــذه الطريقــة تعمــل علــى 
متصــاص غــاز الـــCO2  عبــر االغشســية عنــد خروجــه مــن العــوادم وتقــوم بتنقيتــه بنسســبة 100 فــي المئــة عبــر  اإ
ــة  ــا الصناعي ــن لأغراضه ــيد الكرب ــي اكسس ــتثمر لثان ــى الشــركة المس ــاز ال ــل الغ ــم يُرس ــن ث ــف وم ــة التكثي عملي

ــة. ــاج االطعمــة والمشــروابت الغازي نت والإ
عتبــار ان هــذه الطريقــة تســاعد علــى  وقــال نكومنــش �أن الحصــول علــى هــذه التقنيــة يعتبــر امــرا هامــا للغايــة، ابإ
الحفــاظ علــى البيئــة وتمكــن البــالد مــن تحقيــق تقــدم فــي هــذا المجــال، مشــيرا �أن ان الــوالايت المتحــدة قــد 

حصلــت مــن قبــل علــى هــذه التقنيــة، لكــن لــم تعطيهــا لنــا.
و�أضــاف: مــن المقــرر ان يتــم تســليم المســتثمر 800 كيلــو مــن اثنــي اكسســيد الكربــن حســب العقــد المبــرم بيــن 
ــة "شــهر  ــاز فــي مدين ثــالث جهــات وهــي مركــز االبحــاث الخاصــة ابلبوليمــرات والبتروكيمــاوايت وشــركة غ

كــرد" وشــركة صناعيــة مســتثمرة للغــاز.
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خاورمیانه و شمال آفریقا
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تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر

النريوز العيد القومي اإليراين

ــاالت  ــروز احــد االحتف ــد الني ــر عي يعتب
ــى  ل ــذوره اإ ــود ج ــة وتع يراني ــة االإ القديم
االإســالم،   قبــل  ومــا  فــارس  بــالد 
ويحظــى بترحيــب كبيــر وواســع فــي 
ابلثقافــة  يــران  اإ مــع  تشــترك  بلــدان 

ذاتهــا.
ــي  ــد القوم ــاره العي ــروز، ابعتب ــد الني يع
يــران، �أحــد �أبــرز مظاهــر  والقديــم فــي اإ
تعــود  ذ  اإ القديــم ،  يرانــي  االإ التاريــخ 

لــى �ألــف سســنة قبــل الميــالد. وكلمــة »نــوروز«، هــي كلمــة فارسســية بهلويــة �أصيلــة، وتعنــي  �أول يــوم مــن  قدمُتــه اإ
ــة. يراني ــنة االإ ــي السس ــهر ف �أول ش

»خانه تكاني« تنظيف البيت وتزيينه:
يرانيــات سســنواي عنــد اقتــراب عيــد  تقــوم النســاء االإ
ــه  ــل وتزيين ــت بشــكل كام ــف البي ــروز بتنظي الني
السســتقبال العيــد لنشــهد قبيــل العيــد ازدحامــا 
كبيــرا فــي مغاســل غسســيل الســجاد حيــث تزدهــر 
هــذه المهنــة فــي هــذه االايم مقارنــة مــع اايم السســنة 

االخــرى.

�أجواء االحتفال ابلنيروز وطقوسه:
الحاج فيروز

ــل  ــروز قب ــاج في ــروج الح ــى خ ــاس عل ــاد الن اعت
�أن تــدق ر�أس السســنة الشمسســية ســاعتها. يبلــغ 
فيــروز النــاس �أن الربيــع علــى درب عودتــه، مــن 
ــزف  ــا ويع ــعبية يردده ــان ش ــج و�أغ خــالل �أهازي

ــة.  ــده �أو طبل ــي ي ــر ف ــى دف صغي ــا عل �ألحانه
ــياوش«  ــطورة »سس ــخصية ب�أس ــذه الش ــط ه ترتب
بعــض  تــروي  القديمــة.  يــران  اإ ملــوك  �أحــد 
ــن الأرض،  ــى ابط ل ــًا اإ ــب يوم ــه ذه ّ ــكاايت �أن الح
عالــم الأمــوات والظــالم، ومــات فــي ذلــك المــكان، لكنـّـه روى بدمائــه الأرض القاحلــة لتنبــت الــزرع مــن جديــد، 

مــع بدايــة الربيــع، ليصبــح الحــاج فيــروز بعدهــا تجسســيدًا لهــذه الشــخصية. 
لــه تمــوز، �أو دومــوزي، �أحــد حــراس بوابــة  اســطورة �أخــرى �أقــدم تــروي �أّن هــذه الشــخصية مرتبطــة ابالإ
لهــة الحــّب  لهــة عشســتار، اإ لــه المــزارع والحظائــر، العاشــق لالإ الســماء والمســؤول �أصــاًل عــن دورة الفصــول. هــو اإ

ــي كّل حضــارة.  ــن المســماة ب�أســماء �أخــرى ف ــد البابليي ــال عن والجم

يسستمر العيد ثالثة عشر يومًا،  ويسسبقه عيد �آخر يسمى )االربعاء السوري( :
االربعاء السوري »االربعاء االحمر«

�أربعــاء  يــوم  مراســم  تعتبــر 
ــتقبال  ــر اسس ــد مظاه ــر اح االحم
عيــد النيــروز وذلــك فــي يــوم 
الأسســبوع،  �أايم  �أحــد  الأربعــاء 
وكلمــة »ســوري« تعنــي �أحمــر، 
ــار.  ــرة الن ــى حم ل ــير اإ ــي تش وه
ــذه  ــي ه ــران ف ــد الني ــث توق حي
عليهــا  النــاس  ويقفــز  الليلــة 
وهــم يــرددون �أشــعارًا خاصــة 
وُحمرتــك  ليــك  اإ »ُصفرتــي   :

لــى المــرض والهمــوم والمتاعــب(،  «. يعنــي �أيتهــا النــار خــذي صفرتنــا )اللــون الأصفــر وشــحابة اللــون يرمــزان اإ لــيَّ اإ
وطاقتــك. وقوتــك  ودفــ�أك  حمرتــك  وامنحنــا 

مائدة السينات السسبع
ــبع �أبــرز رمــوز  تعتبــر مائــدة الســينات السس
يرانــي  عيــد النيــروز وتوجــد فــي كل بيــت اإ
وهــي مائــدة تجهــز لهــذه الأايم وتتكــون 
ــدئ  ــياء �أخــرى تبت ــة و�أشس ــة نباتي ــن �أغذي م
جميعهــا بحــرف الســين. كل ســين مــن 
حــدى  اإ لــى  اإ ترمــز  السســبعة  الســينات 
المعتقــد  حســب  )سســبنتا(  المالئكــة 
الســينات  مائــدة  تكــون  الزرادشســتي. 
ــا كالم  ــع �أعاله ــون يوض ــاء الل ــبع بيض السس

ــا وســط  ــرزق. �أم ــى ال ل ــذي يشــير اإ ــز ال ــن الخب ــل م ــااًن قلي ــاء، و�أحي ــز للضي ــاء ترم ــة م آني آة و� ــر� ــرك، وم ــه للتب الل
ــفرة بضعــة  المائــدة فيكــون مصفوفــًا ابلشــمع )رمــز النــار والــدفء والنــور(، والحلــوايت. كمــا توضــع لتزييــن السُّ
آنيــة زجاجيــة شــفافة. الســينات السســبع فــي الموائــد النيروزيــة هــي كمــا يلــي : ســمكات حمــراوات داخــل �

َســبِْزه : النبــات الأخضــر، وهــو مــن الســينات الأساسســية فــي المائــدة. تعمــد النســوة قبــل حلــول العيــد ببضعــة �أايم 
انء �أنيــق حتــى تخضــّر. لــى وضــع حبــات زرع �أو غيــره فــي قليــل مــن المــاء واالحتفــاظ بهــا فــي اإ اإ

ــة  ــى البرك ل ــز اإ ــون. ويرم ــّي الل ــوى، بن ــبه الحل ــق، يشس ــن القمــح والدقي ــر م ــد يُحّض ــّوٍ ومفي ــذاء مق ــَمُنو: وهــو غ َس
والــرزق.

ــى  ل ــة الزرادشــتية، كمــا يرمــز اإ ــه الخيــر والنــور فــي الداين ل ــه »�أهــورا مــزدا« وهــو اإ ل ــى االإ ل ِســير: الثــوم، يرمــز اإ
ــث. مناهضــة الشــر والخب

لى العشق والحب. سسَْنِجد: شجر الزيزفون، وترمز اإ
ِسْرِكه: الخل، وهو رمز الخلود والصبر.

ماق وهو رمز للمطر والسقيا. ُسَماق: السُّ
لى الحْمل والرعاية. ِسيب: التفاح يرمز اإ

عكس »مجتمع7-5« درج شود
يجتمــع  �أفــراد العائلــة لحظــة تحويــل السســنة حــول ســفرة الســينات السســبع ويتلــون دعــاء التحويــل مــع حلــول �أول 

دقيقــة فــي ســاعة العــام الجديــد.

تبادل الزايرات
يقــوم  �أفــراد العائلــة بتبــادل الــزايرات و تــدوم 
قامــة الأفــراح والضيافــة خــالل   زايرة الأقــارب واإ
ــدة.  ــنة الجدي ــن السس ــى م ــًا الأول ــة عشــر يوم الثالث
ــرات،  ــم المكّس ــم له ــوف وتقدي ــتقبال الضي ــم اسس ويت
وخاصــة الفواكه المجففة مثل الفسســتق واللوز والبندق 
والبــزر، اإذ يسســتحيل �أن يخلــو بيــت مــن البيــوت 

يرانيــة مــن هــذه المنتجــات خــالل العيــد. االإ

يوم الطبيعة
ابلنيــروز   االحتفــال  ينتهــ�ي 
اليــوم الثالــث عشــر مــن شــهر 
فــي  الأول  )الشــهر  فرورديــن 
مــا  وهــو  االيرانيــة(،  السســنة 
يعــرف ابســم »يــوم الطبيعــة«. 
فبعــد اثنــي عشــر يومــًا حيــث 
يخــرج جميــع النــاس فــي اليــوم 

والحدائــق  الطبيعــة  لــى  اإ عشــر  الثالــث 
والمنتزهــات والصحــاري. و�أينمــا ولّيــت 
النبــات  �أي  »ســبزه«  تشــاهد  وجهــك، 
عــداده قبــل العيــد،  الأخضــر الــذي تــم اإ
وهــي احــد عناصــر مائــدة الســينات السســبع. 
يــودع هــذا النبــات فــي الجــداول المائيــة 

ويســ�أل النــاس اللــه �أن تكــون السســنة الجديــدة سســنة مباركــة وميمونــة.
يعتقــد البعــض �أن هــذا التقليــد يقــام لمحاربــة النحــس المــالزم لليــوم الثالــث عشــر، كمــا تعتقــد بعــض الثقافــات، 

لكــن ال وجــود لدليــل يؤكــد ذلــك هــذا القــول.

شيرين سمارة
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تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر

ــد  ــادات والتقالي ــدة �أو الع ــات العدي ــى اللغ ــران عل ي ــي اإ ــة ف ال تقتصــر الثقاف
ــة  ــكل منطق ــعبية ل ــة الش ــى الثقاف ل ــرق اإ ــو اردان التط ــل  ل ــوس ال ب والطق
ــران  ي ــا تمتلكــه اإ ــرانه لم ــا ذك ــي تتعــدى م ــل الت ــن العوام ــد م لوجــدان العدي
ــراود  ــي ان يت ــدان يكف ــة البل ــن بقي ــا ع ــا لحــد م ــرد به ــد تنف ــة ق ــن طبيع م
ــق  ــم ينطب ــذا الرق ــتة وه ــا سس ــغ عدده ــي يبل ــات والت ــدد القومي ــك ع لذهن
ابلطبــع علــى القوميــات الرئيسســية وهــي الفــرس والأذريــون والأكــراد 
والعــرب والبلــوش والتركمــان لأنــه ينــدرج تحــت كل قوميــة ثقافــات 
يــران بيــن  وقوميــات �أخــرى وفقــا الحصائيــات ذكــرت فــي كتــاب »اإ

آبراهاميــان«. ثورتيــن«  للكاتــب »اروانــد �
يعــد اللبــاس الشــعب�ي جــزءا مهمــا مــن الهويــة الثقافيــة لأي قوميــة �أو شــعب 
فــي العالــم لــذا يســعى النــاس للمحافظــة عليــه حتــى لــو اقتصــر الأمــر 
ــالد او  ــي متاحــف الب ــزل او عرضــه ف ــة المن ــي خزان ــه ف ــاظ ب ــى االحتف عل

المعــارض المحليــة او الدوليــة. 
ــت االزايء الشــعبية  ــن حصل ــن �أي ــى الذهــن م ــادر هــذا الســؤال ال ــد يتب ق
علــى �ألوانهــا وشــكلها ونــوع قماشــها؟ ابلطبــع االجابــة تنحصــر دائمــا 
ــى  ل ــة اإ ــك الزمــان ابالضاف ــي ذل ــت ف ــة التــي كان ابلطقــس واالحــوال الجوي
ــته علــى التــراث �أيضــًا لذلــك يكفــي فــي  المعتقــد الدينــي الــذي تــرك لمسس
لــى الــزي لتتمكــن مــن اسســتخالص العوامــل  بعــض االوقــات النظــر اإ

الثقافيــة والعــادات التــي تتســم بهــا �أي منطقــة.
ــة  ــزة ابالضاف ــعبية ممي ــة ش ــوان ورائح ــة ابل يراني ــات االإ ــع ازايء القومي تتمت
يرانيــة حتــى ان اللبــاس المحلــي يعتبــر جــزء ال يتجــز�أ  لعكســها لالصالــة االإ

ــم الثقافيــة واالعتقــادات التــي يؤمــن بهــا النــاس. ــة والمعال مــن الهوي

منع الحجاب بعهد رضان خان البهلوي 
منــع رضــا شــاه بهلــوي الحجــاب اثنــاء اسســتالمه للحكــم هوســا منــه ابلفكــر 
ــالد متجاهــال االســس  ــى الب ــ�ي عل ــع الغرب ــاء الطاب ــة الضف ــ�ي ومحاول الغرب
ــي  ــه الت ــي المتمســك بقيمــه وعادات يران ــا الشــعب االإ ــى به ــي يتحل ــم الت والقي
ــة مــن القمــع. اخفــق  لــى قانــون او بحال اليمكــن نفيهــا بجــرة قلــم وتحويلــه اإ
هنــا بغربنــة  الشــعب بــل جعــل منــه يتمســك بمــا يمتلــك اكثــر خوفــا مــن 

طمــس هويــة ال تنفــك عــن الــذات والفطــرة الشــخصية عنــد البعــض.
ــي  يران ــع االإ ــة اتســم المجتم ــم الأاثر القديم ــة وعل ــات التاريخي ــا للمعلوم وفق
منــذ العصــور القديمــة يعنــي قبــل العصــر االخمينــي وحتــى اليــوم بمجتمــع 
ــتنباطه مــن الصــور والنقــوش التــي  محافــظ وعفيــف وهــذا مــا يمكــن اسس
نقشــت منــذ قبــل االســالم حتــى بعــد ظهــور االســالم علــى حــد ســواء ان 
ــر �أن الشــعب كان محافظــا  ــال تظه ــاس الخــاص ابلنســاء او الرج كان اللب
ــة  ــدم ويمكــن مقارن ــى الق ــر�أس حت ــًا ابلكامــل مــن ال وكان جســدهم مغطى
يرانيــة مــن هــذه الناحيــة فــي ذلــك الوقــت مــع شــعوب �أخــرى  الثقافــة االإ
مثــال اليــوانن التــي لــم يكــن يرتــدي شــعبها اللبــاس الكامــل ويظهــر قســم 

مــن جســده.
ــة  ــي جامع ــخ ف ــي قســم التاري ــتاذ المســاعد ف ــي »االسس ــادي وكيل ــر ه ويذك
يرانــي مجتمــع محافــظ وتعــرض  فردوســي فــي مشــهد« �أن المجتمــع االإ

ــة او  ــي عصــور قديم ــه ســواء ف ــه ومفاهمي ــارض ضــد معتقدات لعوامــل تتع
ــى  ل ــد دخــول الســلوكيين اإ ــي وبع ــي زمــن اســكندر المقدون ــا ف ــة منه حديث
ــق  ــا يطل ــي �أي بم يران ــاس االإ ــن اللب ــف ع ــث كان لباســهم مختل ــران حي ي اإ
عليــه اليــوم »الحجــاب الســيء« او »بــال حجــاب« ولكــن لــم يلــق رواجــا 
يرانــي كذلــك االمــر ينطبــق علــى المغــول وبعــض  او تقبــال فــي المجتمــع االإ
يرانــي لــم يتمكــن مــن  يــران اال وان المجتمــع االإ االقــوام المهاجــرة الــى اإ
ــع  ــل تطب ــس الدخي ــل العك ــده الظاهــرة او احتوائهــا وانمــا حص هضــم ه

ــع الأصــل. بطب
يرانــي الموافــق ل7 مــن كانــون الثانــي،  يعتبــر 17 مــن شــهر »دي« االإ
ــي فرصــة  ــون »كشــف الحجــاب« وه ــاه قان ــالن رضــا ش ــوم اع ــرى ي ذك
يرانيــة التــي تتمســك  اللقــاء الضــوء علــى الــزي الشــعب�ي للقوميــات االإ

ــذا. ــى يومنــا ه بتقاليدهــا وزيخــا حت

اللباس الشعيب اإليراين اصالة املاضي ومجال احلاضر
شريين سامرة

اللباس االذري  
ــة  ــزي الشــعب�ي بســبب اختــالط القوميتيــن االذري ــواع مختلفــة مــن ال  يوجــد فــي محافظــة اذربيجــان االيرانيــة ان

ــة . ــل والعشــائر المختلف ــة والقبائ والكردي

مازندران
ــة امــا  ــة وجذاب ــدران بشــكل عــام البســة شــعبية متنوعــة شــبيهة ابلعبــاءة فضفاضــة وملون ترتــدي النســاء فــي مازن

بمــرور الزمــان قــل ارتــداء هــذا النــوع مــن اللبــاس.
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سمنان
لمحافظــة  الشــعب�ي  الــزي  يتميــز 
ســمنان ابلوانهــا التــي تشســبه الــوان 
قــوس قــزح والتــي امتزجــت الوانــه 
علــى  ويــدل  الطبيعــة  الــوان  مــع 
اهــل  بهــا  يتحلــى  التــي  البســاطة 
ســمنان نسســبة لقلــوب صحرائهــم.

محافظة هرمزكان
ان الــزي الشــعب�ي فــي محافظــة هرمــزكان متنــوع وغنــي ومختلــف بعــض الشــيء عــن ابقــي المحافظــات ويتميــز 

بخصوصيــة نوعــا مــا ويشــمل العديــد مــن القطــع بــدء مــن الــر�أس وحتــى غطــا الوجــه والحجــاب وغيــره.

محافظة لورسستان 
يمكن وصف الزي الشعب�ي في محافظة لرسستان بجملة واحدة قمة جمال ومنته�ى البساطة.

محافظة سيسستان وبلوجسستان
ترتــدي النســاء فــي سيسســتان الــزي الشــعب�ي واليومــي علــى حــد ســواء حتــى يومنــا هــذا كمــا انــه لديهــم زي خــاص 

لالعــراس واالحتفــاالت واالعيــاد تطفــو عليــه لمســة فنيــة فــي الحياكــة و االلــوان.

محافظة كلسستان
ــتان صــورة فسسيفســاء  ــر محافظــة كلسس تعتب
يرانيــة وذلــك لتعــدد  مختصــر عــن االقــوام االإ

القوميــات التــي تقطنهــا.
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عقــد فــي الـــ23 مــن ديســمبر لعــام المنصــرم اجتمــاع »الثــورة 
االإســالمية و�أربعــة عقــود مــن التضامــن والتعاطــف مــع �أتبــاع 
ــة« ابلتعــاون مــع جامعــة الأداين والمذاهــب فــي  ــدايانت التوحيدي ال
قــم ومركــز استشــارة رئاســة الجمهوريــة فــي شــؤون القوميــات 
بــوزارة  الدينيــة  الأقليــات  شــؤون  دارة  واإ الدينيــة،  والأقليــات 
االإرشــاد والشــؤون االجتماعيــة والثقافيــة فــي بلديــة طهــران صبــاح 

اليــوم فــي صالــة »شــمس« بطهــران.
ــت  ــام لالجتمــاع »عناي ــن الع ــة االجتمــاع تحــدث االمي ــي بداي وف
رضائــي بــور«، عــن حركــة »الحفــاظ علــى انجــازات الثــورة 
ربعيــن عامــا« ابعتبارهــا حركــة اعالميــة  ســالمية خــالل الأ االإ
تســعى الــى تغطيــة واظهــار ثمــرات الثــورة االســالمية مضيفــا 
ــا  ــن نوع ــنوات االبعي ــالل السس ــرت خ ــالمية اظه س ــورة االإ �أن الث
مــن االزدهــار المــادي والمعنــوي واالمــن واالسســتقرار وهــي 
حــاول  بينمــا  كمــا  ارضنــا  لــى  اإ المسســتعمرين  توصــل  منعــت 
وفتــن  مؤامــرات  لحياكــة  والطــرق  الوســائل  بــكل  االعــداء 
بهــدف حــرف الثــورة عــن مســارها اال انهــم لــم يتمكنــوا مــن 

آربهــم. م� تحقيــق 
ــج  ــي البرام ــي اال تكتف ــورة ال ينبغ ــد الث ــول قائ ــا لق و�أضــاف �أن وفق
ــات  ــالمية ابجتماع ــورة االس ــص الث ــي تخ ــرات الت ــة والمؤتم الثقافي
منفصلــة فقــط وانمــا يجــب ان تسســتمر هــذه االجتماعــات علــى مــدار 
السســنة. ونحــن بنــاء علــى ذلــك نعقــد اليــوم االجتمــاع الســادس 

والثالثيــن بمناسســبة اربعيــن عامــا علــى الثــورة ومــن المقــرر ان 
ــي »ره«  ــام الخمين م ــد االإ ــى مرق ل ــن اإ ــاع االربعي ــد االجتم ــه بع نتوج

ــد. ــد العه ــوم بتجدي ونق
ــو  ــيد اب ــم »سس ــي ق ــب ف ــة الأداين والمذاه ــس جامع ــى رئي ــا الق كم
آن  ــر� ــى �أن الق ل ــا اإ ــا فيه ــاع منوه ــي االجتم ــة ف ــواب«، كلم الحســن ن
الكريــم يعتبــر االيمــان ابلــدايانت االخــرى جــزءا مــن االيمــان بحــد 
يــران منــذ قديــم الزمــان كانــت مهــدا لمختلــف  لــى ان اإ ذاتــه. مشــيرًا اإ
ــد  ــًا ق ــي انتشــار الأداين متابع ــه ف ــل ل ــت دورا ال مثي ــدايانت ولعب ال
ــة  ــر الداين ــوا بنش ــن قام ــم م ــران ه ي ــوك اإ ــوا ســمعتم �أن مل ال تكون

ــم. ــي العال ــة ف البوذي
ــن  ــن والمدافعي ــدوام مــن الداعمي ــى ال ــوا عل و�أضــاف �أن االرمــن كان
عــن الثــورة االإســالمية فــي ايــران كمــا اننــا اليــوم فــي مجلــس 
ــة  ــات الديني ــن االقلي ــن كل م ــواب ع ــا ن ــالمي لدين ــورى االس الش
ــتور  ــى �أن الدسس ــة ال ــة و ... ابالضاف ــة واليهودي الزرادشــتية والأرمني

ــة. ــات الديني ــوق الأقلي ــار حق ــن االعتب ــذ بعي ــي اخ يران االإ
ــي االعــوام  ــورة االإســالمية ف ــر انجــازات الث ــاًل �أن �أن اكب ــم قائ وخت

ــو حــوار الأداين. ــات ه ــبة لالقلي ــرة ابلنسس ــن الأخي االربعي
 ، داوداين  ســركيس  الأســاقفة  رئيــس  قــال  جانبــه  ومــن 
ــه قبــل اربعيــن  ن ــران: اإ ي المســؤول عــن االرمــن الكاثوليــك فــي اإ
ــن  ســالمية ونحــن االرم ــورة االإ ــر الث ــى مصي ــن عل ــا قلقي ــنة کن سس
البلــد الن اابئنــا  يــران ايضــا کنــا قلقيــن علــى هــذا  اإ خــارج 

يــران ولكــن بفضــل توجيهــات  وامهاتنــا كانــوا يقطنــون فــي اإ
يــران صامــدة  مــام الخمينــي )ره( انتصــرت الثــورة واليــوم اإ االإ
التــي  والمؤسســات  االجهــزة  تكاتــف ووحــدة جميــع  بفضــل 
لــى �أن المواطنيــن االرمــن يحملــون النظــرة  تديرهــا منوهــًا اإ
ــي  ــون ونحــن شــركاء ف يراني ــون االإ ــا المواطني ــي يمتلكه ــا الت ذاته

والضــراء. الســراء 
كمــا القــى كلمــة ممثــل اليهــود فــي مجلــس الشــورى االإســالمي 
»سســيامك مــره صــدق«، قــال فيهــا ان اايم الحركــة الدسســتورية 
ــر  ــك االم ــام كذل ــة اي اهتم ــات الديني ــالء الأقلي ي ــم اإ ــم يت ــة ل يراني االإ
ــة مشــكلة  ــات الديني ــي حــال واجهــت االقلي ــد القاجــاري ف اايم العه
لــى وزارة الخارجيــة لحلهــا ولكــن بعــد الثــورة  عليهــا التوجــه اإ
ــع  ــوم نتمت ــر والي ــة اكث ــا واقعي ــرت االوضــاع واصبحــت احوالن تغيي
بجميــع الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المواطنيــون االخــرون واليــوم نحــن 

وابقــي االيرانييــن تربطنــا اواصــر ومصالــح مشــتركة.
ــة والشــؤون  ــات العام ــة العالق ــس لجن ــه رئي ــن جانب ــت م ــا قام كم
االجتماعيــة فــي جمعيــة الزرادشســتين فــي طهــران »اتج كوهــر 
ــتي ونشــاطات جمعيــة  خــداداد كوجكــي« بتعريــف الديــن الزرادشس

الزرادشســتيين فــي طهــران.
وفــي ختــام االجتمــاع قــام رئيــس كليــة االداين »احمــد رضــا 
ليهــا  اإ تطــرق  التــي  االساسســية  المحــاور  بعــرض  مفتــاح«،  
المتحدثونومــن ثــم تــم تكريــم مكانــة شــهداء االقليــات الدينيــة.

ي قم؛
رئيس جامعة االديان والمذاهب �ن

إيران منذ القدم كانت مهدا ملختلف الدايانت
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ــتقلة المختصــة بصناعــة الدمــى » موجــدة دانــش بجــوه«، برفقــة عــدد مــن زمالئهــا بصناعــة  قامــت الحرفيــة المسس
الدمــى التــي تحمــل قصــص واســاطير قوميــات قديمــة مثــل دميــة »اربعــاء خاتــون«، مــن مدينــة »كيــالن« 
ــة  ــى جانــب دمي ــتان ال ــة »الأخــوات المتعطــرات« و«ننــه ســرما« و«عمــو جلــه« مــن لرسس و«اذربيجــان«، ودمي
الرســام االيرانــي »كمــال الملــك« ومجموعــة اخــرى مــن كبــار شــخصيات خراســان مثل«محمــد رضــا شــجراين« 

ــي تعــود  ــرًا »شــاماران« الت ــث« و.. �أخي و«اخــوان اثل
ــة. ــة الكردي ــى اســطورة مــن القومي ل اإ

و�أضافــت �أن صناعــة الدمــى نــوع مــن تقديــم هديــة 
لالطفــال مــن خــالل اتبــاع طموحاتنــا فــي اايم الطفولــة 
والسســيما قصــص ابطــال االســاطير المليئــة ابلــرؤى 
وااللــوان واالحــداث مــا تخلــق عالمــا مــن الشــجاعة 
والحيويــة والحريــة لالطفــال وذلــك ليــس عالمــا خياليــا 

ــي. ــر واقع او غي

الدمــى  عالــم  حــول  �أمــا 
ابالطفــال  الخاصــة 
المكفوفيــن علقــت موجــدة 
ــة  ــر الدمي ــا اتذك ــة: عندم قائل
»شــكوه جــون« تسســتحضر 
»الدميــة  ذاكرتــي  فــي 

ابجــي«، التــي كانــت تملــك حاجبيــن ملتصقتيــن ووجنتيــن ورديتنــي وذات رائحــة جميلــة  وبذلــك يمكــن ان تخلــق 
لهــم. تقدمهــا  التــي  التســلية  غلــى  ابالضافــة  المكفوفيــن  لالطفــال  مــع  معينــة  عالقــة 

ــم  ــون« تعل ــاء خات ــة »اربع ــال قصــة الدمي ــال مث ــتقبل االطف ــى مسس ــرا عل ــر كثي ــى ان تؤث ــن للدم ــه يمك ــت �أن واتبع
ــة  ــة القديم ــاطير الكردي ــود لالس ــبة قصــة تع ــي ابلمناسس ــواانت وه ــن االنســان والحي ــة بي ــا ان المحب الشــجاعة كم
يمكنهــا ان تعلــم االطفــال الكثيــر الن معظــم االطفــال ال يعرفــون هــذه القصــة بشــكل دقيــق او حتــى انهــم لــم يســمعوا 

ــا. به
لــى �أن الجميــل ابلنسســبة لــي �أن معلمــات رايض االطفــال هــم مــن يشــتري هــذه الدمــى ليقصــون  واشــارت موجــده اإ

علــى االطفــال قصصهــم فــي دار الحضانــة.
ــذي يمكــن  ــة والســالم، ال ــااتت الطبي ــة والنب ــى البيئ ــاظ عل ــل الحف ــع مث ــى موضي ــل عل ــم نعم ــا ل ــى �أنن ل ونوهــت اإ

ــل. ــذا القبي ــن ه ــم م ــا تعالي ــن طياته ــل بوضــوح بي ــي تحم ــن خــالل ســرد القصــص الشــعبية والت ــه م تعليم

قصص الدمى الشعبية حتمل بني طياهتا تعاليم مفيدة ملستقبل األطفال
اجرت الحوار: مريم علي ابابئي

تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر

اشــار رئيــس منظمــة رســم الخرائــط » مســعود 
نبــاء، حــول  شــفيعي«، فــي مقابلــة مــع وكالــة مهــر للأ
لى  خلفيــة دراســات الخســف الأرضــي فــي طهــران، اإ
ــا خــالل  ــام به ــم القي ــاري ت ــة مســح معي �أن �أول عملي
ــرات  ــت تغيي ــه حصل ــا ان عامــي 1991 - 1992 كم
فــي االرتفــاع حتــى بعــد تكــرار عمليــات المســح فــي 
ــران. ــي طه ــق الرئيســي »ازادكان« ف ــمال الطري ش

و�أضــاف مــن خــالل عمليــات المســح التي قمنا بهــا تبين 
لــى الشــرق مــن طريــق »ازادكان«  ان انــه مــن الغــرب اإ
الرئيســي ان الخســف الأرضــي ي�أخــد شــكل الكــوب 
يعنــي ان التغــوص بــد�أ فــي المنطقــة الغربيــة وان معــدل 
ذلــك قليــل جــدا ويمكــن التغاضــي عنــه ولكــن ابلعبــور 
والتحــرك نحــو جهــة الشــرق يــزداد االنهيــار حتــى يصل 
ــدل  ــل المع ــود ويق ــك يع ــد ذل ــه  وبع ــى معدالت ــى �أعل ل اإ
ويتخــذ اتجاهــا نزوليــا. ويسســتمر الخســف الأرضــي على 

لــى الجنــوب على الطريق الرئيســي »ايــة الله ســعيدي«، وانما  امتــداد الشــمال اإ
تكــون اقــل فــي الجنــوب مقارنــة مــع طريــق »ازادكان«.

واتبــع �أن اكثــر االنهيــارات االرضيــة شــهدانها فــي منطقــة رابط كريــم 
ــى  ل ــرات بحــدود 22 اإ ــا تغيي ــنواي لدين ــا سس ــي تقريب ــن يعن وشــهراير ورامي

25 ســنيمتر فــي االرتفــاع.

اتساع نسسبة االنهيارات في مدينة طهران
لــى الدراســات المتفرقــة للــرادارات التــي  ــه ابالضافــة اإ واوضــح شــفيعي �أن

تــم القيــام بهــا فــي طهــران منــذ عــام 2008 ومــا بعــد ان نسســبة االنهيــارات 
لــى �أن بيــاانت المســح المعيــاري  الموجــودة فــي طهــران فــي اتســاع منوهــًا اإ
والمحطــات الجيوديناميكيــة الدائمــة التابعــة لمنظمــة رســم الخرائــط ال 

ــبكة. ــيع الشس تكفــي وانمــا ينبغــي توسس
ولفــت شــفيعي انــه لــم يتــم القيــام بــ�أي عمليــة مســح معيــاري بعــد 
ــي  ــيط واول ــح راداري بسس ــذ مس ــى تنفي ــد عل ــا يعتم ــام 2008 وانم ع
ــم االتفــاق  ــة فــي طهــران وت ــارات االرضي ــة معــدل االنهي لدراســة عملي
علــى اتســاع منطقــة االنهيــارات لذلــك مــن اجــل تحــدي دقيــق لمعــدل 
لــى دراســات موســعة  الخســف الأرضــي ومخاطــره بدقــة نحتــاج اإ

ــران. ــي طه ف
لــى انــه مــن خــالل عمليــات التــي  ونــوه شــفيعي اإ
ــى 44  ــرف عل ــم التع ــالد ت ــتوى الب ــى مسس ــذت عل نف
منطقــة لالنهيــارات ومســاحة كل منطقــة ال يقــل 
ــذا مــن خــالل النظــر  ــع. ل عــن 1200 كيلــو متــر مرب
ــالد  ــي الب ــعة ف ــق واس ــد �أن مناط ــوع نج ــى الموض ل اإ
لــى ان اكثــر  معرضــة للخســف الأرضــي مشــيرا اإ
المناطــق المعرضــة لالنهيــارات االرضيــة ابالضافــة 
ــنجان،  ــت رفسس ــران، ودش ــ�ي طه ــوب غرب ــى جن ل اإ
الرضويــة، ويــزد، واصفهــان  ومحافظــة خراســان 
وذلــك بمعــدالت كبيــرة متابعــا ان اكثــر معــدالت 
ــ�ي  ــن نصيــب جنــوب غرب ــالد م ــي الب االنهيــارات ف

طهــران.
لــى �أنــه كلمــا اتجهنــا مــن جهــة  و�أشــار شــفيعي اإ
يقــل معــدل  فــي طهــران  الشــمال  لــى  اإ الجنــوب 
االنهيــارات االرضيــة وانــه فــي حــال شــهدان انهيــارات يكــون معدلــه قليــل 

جــدًا.
لــى اسســتهالك الميــاه الكبيــر فــي مناطــق جنــوب  واعلــن شــفيعي �أن ابلنظــر اإ
وجنــوب طهــران نشــهد هــذا المعــدل مــن االنهيــارات االرضيــة وان 
لــى  الــزايدة فــي االنهيــارات مرتبطــة بنسســبة زايدة اسســتهالك الميــاه مشــيرا اإ
ــنوات  ــا فــي السس ــارات قليــال وبطــيء ام ان فــي الســابق كان معــدل االنهي
ــوب  ــالل الثق ــن خ ــر م ــة وتظه ــاد وااثره واضح ــرة ازداد بشــكل ح االخي

ــراج. ــة واالب ــي االبني والتشــققات ف
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الهوائيــة  الدراجــات  قيــادة  رايضــة  تعتبــر 
ــدرج تحــت رايضــة  ــي تن احــدى الرايضــات الت
الأيروبيــك وهــي تعزيــز نبضــات القلــب، ســواء 
ــًا �أو جالســًا �أو  ــن واقف كان الفــرد يمــارس التمري
مسســتلقيًا، ابلتالــي تُعــّد هــذه التماريــن صحيــًة 
ــاطًا  ــك نش ــن الأيروبي ــر تمري ــا يُعتب ــب، كم للقل
ــى التحمــل،  ــد مــن قــدرة الجســم عل ــًا يزي هوائي
ويزيــد مــن كفــاءة عمــل الرئتيــن. ويطلــق مــادًة 
يُحّســن  الــذي  االإندورفيــن  تُســّمى  كيميائيــًة 

المــزاج.
ــا  ــدًا بم ــدًا ج ــة ُمفي ــة الهوائي ــوب الدراج ــد رك يُع
نقاصــه، ويعــود ذلــك  ــم ابلــوزن واإ يتعلــق ابلتحكّ
ــتفاد منهــا فــي بنــاء العضــالت  لمــا يُمكــن �أن يُسس
وزايدة ُمعــّدل الأيــض وحــرق الّدهــون؛ فتشــير 
الأبحــاث الــى ان االنتظــام علــى هــذا التمريــن 
ــي 300  ــي حــرق حوال ــاعد ف ــن شــ�أنه �أن يُس م
 2000 بمعــّدل  �أي  يوميّــًا،  حــراري  ســعر 
ــة �أخــرى  ــن انحي ــبوعّيًا، وم ســعر حــراري �أسس
فــاإن ركــوب الّدراجــة الهوائّيــة يُشــكل تمرينــًا 
ُمريحــًا ويخضــع الإمكانّيــة تغييــر وقــت ُممارسســته 
ــه بصــورة  ــذل خالل ــذي يُب ّ ــد ال ــتوى الجه ومسس

تاُلئــم الّشــخص.
الدراجــة  ركــوب  مشــروع  ممصمــو  يصبــوا 

لــى تطبيــق المثــل المعــروف »ضــرب عصفوريــن  يــران اإ الهوائيــة فــي اإ
بحجــر واحــد«، مــن خــالل مشــروعهم مــن جهــة لتقليــل تلــوث الهــواء فــي 
طهــران ومــن جهــة �أخــرى لمــا لــه مــن فائــدة جمــة علــى الصحــة والســالمة 

يرانــي. الجســمانية للشــعب االإ
ــًا للطبيعــة والصحــة«،  ــذي هــو »صديق ــار هــذا المشــروع وال يمكــن اعتب

ــه فــي الشــوارع  ــم توفيــر الأمكانيــات الالزمــة ل انجحــًا وفعــااًل فــي حــال ت
والمراكــز التجاريــة وبذلــك يمكــن اعتبــاره �أيضــًا تطــور فــي مجــال الشــحن 

والنقــل النظيــف والديناميكــي.
ــة  ــج جم ــه نتائ ــول ل ــن الق ــذا المشــروع يمك ــق ه ــول ااثر تطبي ــا ح م �أ
المجتمــع  صعيــد  علــى  والمجتمــع  للفــرد  الشــخصي  الصعيــد  علــى 
ولــه  للمجتمــع  والجســمانية  الذهنيــة  القــوة  تطــور  لــى  اإ سســيؤدي 

منافــع وطنيــة فــي مجــال االسســتهالك للوقــود وخلــق فــرص عمــل 
بيــن الشســباب وخاصــة الطــالب مــن خــالل نقــل راكبيــن او اكثــر 
ــة  ــي صناع ــة ف ــتعتبر فكــرة جذاب ــا سس ــا انه خــالل الســفرة الواحــدة. كم

. حة لسســيا ا
ووفقــًا لالرقــام والبيــاانت الموجــودة فــي وســائل االإعــالم الداخليــة 
يــران حتــى  عــام  يرانيــة يمكــن تطبيــق هــذا المشــروع فــي كافــة انحــاء اإ االإ

.2024
هــذا ويتطلــب المشــروع جهــود ذاخــرة بيــن المؤسســات المعنيــة 
اختصــاص  مــن  اعتبــاره  يمكــن  ال  المشــروع  وهــذا  الشــ�أن  بهــدا 
ــة  ــود مكثف ــى جه ل ــاج اإ ــه يحت ــالد  الن ــي الب ــة ف ــاز او مؤسســة معين جه
ــا  ــي ت�أمينه ــي ينبغ ــة الت ــة العالي ــة والميزاني ــة المرتفع ــى التكلف ل ــة اإ ابالضاف
لــى 17 مليــون  لتطبيقــه الن تكلفــة كل جــزء مــن المشــروع تصــل اإ
تومــان. تــم بــدء العمــل فــي المشــروع وتنفيــذه فــي بعــض مناطــق 
طهــران وســنرى �أمثلــة عــن المشــروع فــي نهايــة العــام الحالــي فــي 

بعــض شــوارع طهــران.
لــى توفيــر  �أمكنــة علــى مسســتوى شــوارع المدينــة  يحتــاج المشــروع اإ
ــيارات  ــن سس ــف رك ــي مواق ــا هــو الحــال ف ــن الدراجــات كم مخصصــة لرك
عالنيــة للتعريــف ابالماكــن ليتمكــن الشــعب  لــى حملــة اإ الأجــرة ابالضافــة اإ
مــن معرفــة اماكــن ركــن الدراجــات وهــدا ينبغــي �أن يتناســب مــع مســاحات 
لــى �أن المســاحات التــي ســيتم توفيرهــا يجــب  كل منطقــة. ينبغــي االإشــارة اإ
ان تتناســب مــع حجــم الدراجــات المخصصــة لهــذا المشــروع النــه عبــارة 
ــيين او ثــالث كراســي كمــا انهــا مــزودة بغطــاء للوقايــة  عــن دراجــة بكرسس

مــن الهــواء والبــرد والمطــر والثلــج.
ــا  ــة كم ــيلة النقلي ــي هــذه الوسس ــق ف ــن خاصــة تتعل ــة قواني ــا يجــب اضاف كم
لــى  ينبغــي اضافــة خــط فــي الطرقــات خــاص ابلدراجــات ابالضافــة اإ
محطــات توقــف للدراجــات. �أمــا ابلنسســبة لالجــرة التــي ســيتم دفعهــا 
ابلطبــع هــي �أقــل بكثيــر مــن �أجــرة وســائل النقــل االخــرى الن الشــخص 
هــو يقــوم ابلقيــادة ويســاهم بشــكل كبيــر فــي المســير علــى عكــس الوســائل 
النقيلــة االخــرى التــي تعتمــد علــى شــخص واحــد يقــود واخريــن جالســين 

ــر. ــة تذك ــ�أي فعالي ــون ب ال يقوم

مشروع قيادة الدراجة اهلوائية يف إيران »عصفورين حبجر واحد«
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يرانييــن للسســياحة خــارج  اسســباب عــدة حالــت دون ممارســة االإ
البــالد والتــي تعــد طقــس وجــزء ال ينفــك مــن حيــاة المواطــن 
يرانــي الــذي ال يتــرك فرصــة �أو عطلــة ويسســتغلها فــي الســفر  االإ
لــى  داخليــا او خارجيــا �أمــا اليــوم ابت مجبــرًا فقــط للتوجــه اإ
يــران ممــا جعــل الأنظــار تتجــه نحــو  الأماكــن السســياحية داخــل اإ
يرانيــة التــي تضاهــي بجمالهــا وســحر طبيعتهــا وهواهــا  الجــزر االإ

ــم. جــزر العال
مــن االسســباب التــي وقفــت امــام الســفر خــارج البــالد، ارتفــاع 
ــذي شــهد  ــة ال ــران وســعر العمــالت االجنبي ــر الطي ــة تذاك تكلف
ــدوالر  ــها ال ــى ر�أس ــة وعل ــهر الماضي ــالل االش ــرا خ ــا كبي تخبط
لــى بــالد  يرانييــن الذيــن يســافرون سســنواي اإ حيــث يبلــغ عــدد االإ
�أخــرى 9 مليــون شــخص وهــذا الرقــم ينطبــق �أيضــا علــى مــن 

ــة او الحــج. ــياحة الديني يتوجــه للسس
ــكلة  ــذه المش ــل ه ــا ان تح ــدة يمكنه ــة وعدي ــرق بديل ــاك ط هن
منهــا الســفر الداخلــي ابسســتخدام خطــوط الطيــران المحليــة كمــا 
ــة كالقطــار  ــل تكلف ــة �أخــرى و�أق ــتخدم وســائط نقلي يمكــن اسس
والحافــالت والتــي تعــد متوفــرة ومجهــزة للرحــالت الداخليــة. 
ــى »قشــم«  ل ــاب اإ ــوارب الســفر للذه ــار وق ــتخدام القط ان اسس
وجزرهــا ســهل كثيــر واختصــر علــى المواطــن تكاليــف يمكنهــا 
آخــر حيــث يوجــد فــي قشــم معالــم سســياحية  وضعهــا فــي مــكان �
ــة وفريــدة مثــل »غــاابت حــرا« واســواق تجاريــة ووادي  جذاب
جاكــوه ووادي النجــوم وجزيــرة انز وقــد يتطلــب البقــاء فــي 
الجزيــرة لعــدة اايم ان اراد الســائح مشــاهدة جميــع المعالــم 

ــي قشــم. ــياحية الموجــودة ف السس
ان الرغبــة فــي مشــاهدة الجــزر المحيطــة بقشــم �أمــر مفــرغ منــه 
ــا  ــع به ــي تتمت ــا �أن االجــواء الت ــاك كم ــى هن ل ــت اإ ــي حــال وصل ف
لــى جزيــرة قشــم  المنطقــة �أســرة تبــد�أ بركوبــك القــارب متجهــًا اإ
حيــث سســتصادف فــي طريقــك الدالفيــن الراقصــة وبمجــرد 
وصولــك ستسســتمتع ابلتجــول ومشــاهدة الصناعــات اليدويــة 
ــاس  ــة الن ــتقوم برفق ــك سس ــد ذل ــرة وبع ــا نســاء الجزي ــي تبيعه الت
المحلييــن للتجــول فــي الســاحل الفضــي تراقــب فيــه الميــاه التــي 

ــرا واحساســا ال ينســى. ــرك اث تت
ــتقصدها خــالل  ــي سس ــرة هرمــز احــدى الجــزر الت ــا �أن جزي كم
ــتمتع  ــددة وسس ــا المتع ــتهر ب�ألوانه ــي تشس ــم والت ــى قش ل ــك اإ رحلت
انظريــك بمعالمهــم الخالبــة مثــل وادي التماثيــل والهــة نمــك 

ــرا و... ــة ح ــي وغاب ــار الملح والغ
ــة  ــن االقام ــه الســائح م ــا يحتاج ــكل م ــزودة ب ــز م ــرة هرم جزي
ــاك يجعلــك اســير لســحر  ووســائط النقــل حيــث الذهــاب لهن
ــر  ــن او اكث ــدة يومي ــا لم ــاء فيه ــض البق ــرر البع ــد يق ــكان وق الم
لالسســتمتاع فمنهــم مــن ينصــب الخيــام والبعــض االخــرى 
ــي  ــن تعان ــك ل ــى ان ل يقصــد البيــوت الشــعبية لالقامــة ابالضافــة اإ
ــرة  ــي الجزي ــاك الن اهال ــى هن ل ــدك اإ ــن سيرش ــن موضــوع م م
سســيضطلعون بهــذه المهمــة مــن خــالل سســياراتهم ودراجاتهــم 

الناريــة.
امــا جزيــرة »الرك« احــدى الجــزر االخــرى التــي يمكــن 
ــا  ليه ــردد اإ ــث الت ــم حي ــرة قش ــالل جزي ــن خ ــا م ليه ــول اإ الوص
قائــم ابسســتمرار مــن خــالل القــوارب ويكلفــك ذلــك فقــط 10 
ــل  ــن اج ــط م ــض فق ــا البع ــث يقصده ــت حي ــن الوق ــق م دقائ

الغــوص تحــت المــاء واالسســتمتاع ابلعالــم البحــري.

جزيرة كيش خيار اإليرانيني البديل عن السياحة اخلارجية
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كتــاب  �أن   ، الزرادشــتية  اتريــخ  بشــان  الخبــراء  بعــض  يعتبــر 
»افيسســتا« ال يمثــل تعاليــم وفلســفة الزرادشــت ، معزيــن ذلــك 
ــه فــي الفتــرة الساســانية وطيلــة 300 عــام تــم تجميــع  ن لــى حقيقــة �أ اإ
شســتات هــذا الكتــاب ، وفــي نهايــة المطــاف يشــكل مجموعــة 
المتداولــة  والمناســك  والشــعائر  والأصــول  المعتقــدات  مــن 
ن  فــاإ وعليــه   ، القديمــة  يــران  اإ فــي  والمذاهــب  الــدايانت  بيــن 
فــكار  نــه ال يمثــل �أ ليــه بصفــة ســماوية و�أ هــذا الكتــاب ال ينظــر اإ
ــي  ــااث« هــي الت ــا »الغ ــط ، وانم ــة ق ــه التعاليمي الزرادشــت ومنظومت
تحمــل  �أانشســيد  عــن  عبــارة  وهــي  الزرادشــتية  التعاليــم  تمثــل 

رســائل مــن الزرادشــت .
ضفــاء الطابــع العلمــي علــى مــا يــراه بعــض الباحثيــن  ومــن �أجــل اإ
بتعاليــم  ترتبــط  ال  التــي  والطقــوس  الخرافــات  دخــول  بشــان 
ــاء  نب ــر للأ ــة مه ــة �أجــرى مراســل وكال ــذه الداين ــي ه الزرادشــت ف
الدراســات  فــي  المختــص  الأوروبــ�ي  الأكاديمــي  مــع  حــوارًا   ،
ــذا  ــي ه ــروك« ، وف ــن ب ــي كريي ــب ج ــور »فيلي ــة البروفيس يراني االإ
مــن  رســائل  تحمــل  )�أانشســيد  الغــااث  �أن  الخبيــر  ذكــر  السســياق 
الزرادشــت( هــي الوحيــدة التــي تمثــل رســالة »الزرادشــت » 
ــى �أن النصــوص  ل ــًا اإ ــة الزرادشــتية ، الفت ــام بت�أســيس الداين ــذي ق ال
الزرادشــتية الأخــرى �أو تــم تحويرهــا حســب تعاليمــه �أو نشــ�أت 

بعــده.
ــة  ــة« الطريق ــروك : تشــكل هــذه النصــوص »الالحق ــن ب ــع كريي واتب
ثقافتهــم  ضــوء  فــي  تعاليمــه  الزرادشــت  تبــاع  �أ بهــا  فهــم  التــي 
وتجاربهــم المعاصــرة فيمــا كان مــن الصعــب دراســة مثــل هــذه 
ــه ليــس  ن ــم الزرادشــت اذ �أ ــيما تعالي ــة القديمــة ، السس ــم الديني التعالي
مــن الســهل للزرادشســتيين االسســتغناء عــن النصــوص الالحقــة . 
وعلــى مــر العصــور تــم االعتــراف بهــذه النصــوص الالحقــة علــى 
قبــل  مــن  الزرادشــتية  لــدى  مقدســة  ورســائل  تعبيــرات  نهــا  �أ
يرانيــة والهنديــة التــي تعتنــق الداينــة الزرادشــتية.  المجتمعــات االإ
ن �أي شــخص حــّر فــي االختيــار لم�أَسســة معتقداتــه  ومــع ذلــك ، فــاإ
ــا يفعــل  ــى رســالة »الزرادشــت » )الغــااث( وحدهــا ، كم ــة عل الديني

بعــض الزرادشســتيين فــي الوقــت الراهــن.
ــ�أن  ــاده ب ــن اعتق ــة ع يراني ــي الدراســات االإ ــص ف ــرب المخت ــا �أع كم
ــالل  ــن خ ــه م ــتزدان ب ــذي اس ــاني ال نس ــر االإ ــي التفكي ــورة ف ــر ث �أكب
رســاالت الزرادشــت هــو االعتــراف بــ�أن هــذا العالــم لــم يكــن 
ــي تتســم  ــدايانت الت ــا ال ــه ، فيم ــى خلق ــه عل ــر فرضــه الل محــض جب
ــم  ابلقدمــة يعتقــد متبنوهــا �أن المالبســات والظــروف فــي هــذا العال
ــن البشــري  ــه الكائ ــوم ب ــا يق ــّل م ــات« ، و�أن ج رادة »الآله ــل اإ تمث
قامــة الصداقــات مــع الآلهــات بحيــث ال  هــي محاولــة مــن �أجــل اإ

ــرارا. ــم �أض ــبب له تتس
نــه لــم يكــن  لــى �أ ن زرادشــت كان يذهــب اإ ومضــى ابلقــول : اإ
آلهــات ســوى رّب ســماوي نقــّي خلــق )المانتــرا( �أو مــا  هنــاك مــن �
ــم  ــة ل لهي ــن االإ ن القواني ــي. واإ ــم مثال ــات« لعال نســميها ب«الخوارزمي
ــك  ــم ، ذل ــي هــذا العال ــح ف ــق بشــكل صحي ــي �أن تتحق ــا ف يتســَن له
ــل  ــت تتمث نســان كان ــة االإ ن مهم ــيطانية موجــودة. اإ ــدرة الشس ــ�أن الق ب
ن المالئكــة تمثلــه فــي  آهورامــزدا( واإ لــه )� رادة االإ فــي االمتثــال الإ

ــا. ــر مثالًي ــم �أكث ــق العال ــن �أجــل خل ــا م ــذه الدني ه

ــة  ــد ســاهمت هــذه الرؤي ــول : ق ــ�ي ابلق ــي الأوروب و�أردف الأكاديم
البشــري  التفكيــر  تعزيــز  فــي  لهيــة(  االإ الرســالة  )�أو  الجديــدة  
�أخــذت  قــد  و�أعمالهــا  البشــرية  الكائنــات  تفكيــر  �أن  )ابعتبــار 
ولــى(  الأ ابلدرجــة  مهمــة  نهــا  �أ علــى  المفكريــن  لــدى  اهتمامهــا 
وانتشــارها علــى نطــاق كبيــر وواســع. ويظهــر ذلــك جليــا وبــكل 
وضــوح فــي الداينــة المسســيحية ثــم فــي وقــت الحــق ابلمنظومــة 

 . براهيميــة  االإ العقديــة 
ثــرت علــى  نهــا قــد �أ لــى �أن رســالة زرادشــت يبــدو �أ و�أشــار اإ
يرانييــن فــي الفتــرة  غريقييــن الذيــن كان لهــم احتــكاك كبيــر مــع االإ االإ
ثــرت علــى �أفالطــون )ليــس هنــاك �أي اتفــاق  خمينيــة ، ثــّم �أ االإ
حــول هــذه القضيــة بيــن المتخصصيــن فــي هــذا المجــال( . ، وقــال 
ننــي  »�أان ال �أرى بــ�أن �أرســطوطاليس قــد ت�أثــر بهــذه الرســالة ، لأ

غريقيــة«.  لســت متخصصــا فــي القضــااي المتصلــة ابلفلســفة االإ
يرانيــة بــ�أن نيتشــه كان  كمــا نــوه المتخصــص فــي الدراســات االإ
ــن  ــراب م ــا مق ــه كان صديق ن ــبب �أ ــت بس ــم الزرادش ــم بتعالي ــى عل عل
ندريــس كان ابحثــا  ندريــس . »�أ آنــدرس ســالومه« زوجــة �أ »ليــو �
ــو  ــن » ، وه ــة »غوتنغ ــي جامع ــة وســلفي ف يراني ــي الدراســات االإ ف
يرانيــة القديمــة« . كان نيشســته يصــف  عمــل علــى النصــوص االإ
نســان يختــار بيــن  »الزرادشــت » ابلأخالقــي الأول )بمــا �أن االإ
ــك  ــي الأول وجــراء ذل ــر نفســه الال�أخالق ــا يعتب ــر والشــر ( كم الخي

ــت ». ــال الزرادش ــذا ق ــم »هك س ــه ابإ ــوان كتاب ــار عن ــد اخت ق
وعلــى نفــس المنحــى �أوضــح بــ�أن الزرادشــت قــد شــّق لنفســه 
الأوروبيــة  ابلهنــدو  المتصلــة  الــدايانت  عــن  مختلفــا  طريقــا 
الســابقة  منــذ حوالــي 3000 حتــى عــام 2000 قبــل الميــالد 
يرانيــون شــعًبا واحــًدا ، وكانــت لهــم تقاليدهــم  ، كان الهنــود واالإ
الدينيــة الخاصــة. حوالــي عــام 2000 قبــل الميــالد ، انفصلــت 
هــااتن المجموعتــان ، واحتفــظ كل منهمــا بديــن مشــترك بيــن 
ــدايانت  ــي ال ــا جــًدا ف ــا متضلع ــران. كان الزرادشــت كاهنً ي ــد واإ الهن
الضغــوط  بســبب  ربمــا  ولكــن   ، الســابقة  الهندوالأوروبيــة 
ــه  لي ــد �أشــرت اإ ــدا ق ــّدم تفســيرا جدي ــه ، ق ــي مجتمع ــة ف االجتماعي
يرانــي بكاملــه ، ومــع ذلــك  ســابقًا. لــم يرفــض التقليــد الهنــدي االإ

ــة واحــدة مــن  ــاك ســوى مجموع ــم يكــن هن ــه ل ــد ب�أن ــه كان يعتق ن ، اإ
»المالئكــة« وهــي »الديفــا« ، التــي ارتبطــت بســلوك غيــر شــرعي 
وشــرير ، حيــث تعكــس طــرق الرجــال المســتبدين الذيــن ال 
ولــى ، كان الزرادشــت  طالقــا. للمــرة الأ يهتمــون ابلأخالقيــات اإ
ــة« الأخــرى  ــوق كل »المالئك ــدا كان ف ــا واح له ــاك اإ ــ�أن هن ــظ ب يع

يــزاد( ، والــذي يعتبــر جيــدا بكينونتــه. )اإ
خالــق  اللــه  ن  فــاإ  ، الزرادشــت  نظــر  وجهــة  بحســب   : وقــال 
نقــي ويترفــع جــًدا بحيــث ال يتدخــل مباشــرة فــي هــذا العالــم 
الــذي يتســم ابلنجاســة. فقــط المالئكــة يمكنهــم القيــام بذلــك ، 
عــن طريــق التواصــل مــع البشــر. يســاعدهم علــى ذلــك المــالك 
ــا  ــو( ، وخصمه ــبينتا مايني ــى )سس ــذي يدع ــر ، ال ــة الخي آله ــر ، � الكبي
آلهــة الشــّر . مــع مــرور الوقــت ، �أصبــح مــن  يســّمى )�أهريمــن( �
الصعــب علــى النــاس العادييــن فهــم الفــرق بيــن اللــه وهــذا المــالك 
ــن )�أي  ــ�أن االثني ــتيون ب ــد الزرادش ــك اعتق ــة لذل ــدس ، ونتيج المق
لــه والمــالك المقــدس( متطابقــان. وظنــوا �أن )�أهورامــزدا(  ، االإ
ــم يتمتعــون  نه ــى �أ ــدل عل ــا ي هــي الخصــم المباشــر ل)�أهريمــن( ، مم
لــه  لــى االعتقــاد بــ�أن - بــداًل مــن االإ بمكانــة مماثلــة. �أدى ذلــك اإ
المطلــق فــي الكــون ونوعيــن مــن »الأرواح« فــي هــذا العالــم - كان 
لهيتــان متســاويتان. وهــذا �أدخــل طريقــة تفكيــر  هنــاك قــواتن اإ

ثنائيــة الخيــر والشــر فــي الداينــة الزرادشــتية.
يديولوجيــا  واالإ فــكار  الأ �أن  علــى  عــّرج  حديثــه  ختــام  وفــي 
ن  اإ وقــال   ، براهيميــة  االإ الأداين  لــى  اإ انتقلــت  قــد  الزرادتشــتية 
ــه  ــن الل ــر محــض م ــو جب ــا ه ــس كم ــم لي ــذا العال ــى �أن ه ل ــرة اإ النظ
ــد  ــه ق ن ــدو �أ ــث يب ــر البشــري بحي ــي التفكي ــية ف ــوة �أساسس ــو خط ه
تــم قبولــه مــن قبــل العديــد مــن �أولئــك الذيــن يهتمــون بهــذا الشــ�أن 
نــه »مــن الفتــرة الأخمينيــة فصاعــدا كانــت هنــاك اتصــاالت  ، مبينــا �أ
ــد  ــرى. ق ــن �أخ ماك ــل و�أ ــي ابب ــة ف ــتية واليهودي ــن الزرادش ــة بي وثيق
ــة«.  ــذه النظــرة »الأخالقي ــي توســع ه ــذه االتصــاالت ف ســاهمت ه
يــة حــال ، يجــب �أن تكــون هــذه الفكــرة مقبولــة بشــكل  علــى �أ
لــى ظهورهــا فــي المسســيحية ،  كامــل فــي البيئــة بحيــث تــؤدي اإ

والتــي ال يمكــن فهمهــا مــن سســياقات غيرهــا«.

أكادميي وابحث أورويب: الفالسفة اإلغريقيون أتثروا برسالة الداينة الزرادشتية
اجرى الحوار: محمد مظهري
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يجابيــة كمــا  آاثر اإ للطقــوس الدينيــة والعرفيــة التــي تناهضهــا الســلفيات �
لهــا �أضــرار حيــن يتجاوزهــا الزمن..وابلنسســبة للشــق الثانــي لــن يكــون 
ــي  ــكلة ف ّن المش ــارا اإ ــول اختص ــن الق ــن يمك ــذا، ولك ــا ه ــا لمقالن موضوع
معالــم الطقــوس التــي يتجاوزهــا الزمــن لهــا عالقــة ابلتعبيــرات العرفيــة 
ــن  ــن يكشــف الزم ــن، وحي ــي معي ــر دين ــن جوه ــة ع ــة واالجتماعي الثقافي
آفــات تلــك العــوارض يصبــح الأمــر �أشســبه ببعــض الأعضــاء  عــن بعــض مــن �
التــي فقــدت وظيفتهــا البيولوجية..فيصبــح التجديــد ليــس فــي الديــن 
ابلضــرورة بــل فــي العــوارض الثقافيــة واالجتماعيــة التــي تعبــر عــن ذلــك 
ــة  ــاة الجماع ــي حي ــس ف ــه الطق ــا يمثل ــو م ــا ه ــا هن ــا يعنين ــن م الطقس..لك
�أمــة طقوســا خاصــة بمــا فيهــا المجتمعــات  البشــرية..ذلك لأّن لــكل 
الحديثة..طقــوس تجــد حيويتهــا فــي الممارســة الاّلعقالنيــة ولكنهــا ترضــي 
ــة  ــؤذي فئ ــة وي ــذوق العــام لفئ ــاع والأذواق..و�أي طقــس ال يرضــي ال الّطب

ــب. ــاذ وغري ــس ش ــو طق ــرى فه �أخ
نّنــي �أنطلــق مــن الفكــرة التــي عالجتهــا منــذ سســنوات حــول حقيقــة االإنســان  اإ
النوعــي، حيــث  يتميــز بهويــة تخارجيــة ســميتها ابلتخــارج  ابعتبــاره 
االإنســانية فيــه كمــا ال يخفــى مكتسســبة ال حقيقة..ويصعــب �أن نمثّــل لــه 
آخــر، لأّن هــذه الحركــة فــي الكهــرب هــي  لــى � بكهــرب ينتقــل مــن مــدار اإ
ذا خــرج  مــن ش�أنه..فاالإنســان تُــرك حــّرا ليختــار شــ�أنيته ويلتــزم بمــداره فــاإ
عــن مــداره فقــد شــ�أنيته..وتضمن الغريــزة التــزام الحيــوان بمــداره وشــ�أنيته 
ــه  ــوان بوظيفت ــد الحي ــا تقي ــي نظــرا لأنه ــى الكون ــة ابلمعن ــزة عاقل ــ�ي غري فه
التــي خلــق لهــا لكــن االإنســان مــزود بعقــل هــو منــاط هــذه الشــ�أنية 
ــر �أن االنســان  ــاان يجــد نفســه مناهضــا للمعقــول الكوني..غي ــا و�أحي وضامنه
لــه خاصيــة التمــرد والشــطط واالنــزايح بيــن المــدارات، وحيــن يشــط فيها 
لــى مــدرك الأنعام..واعتقــادي  يكــون قــد احتــل مــا ال ينبغــي لــه، فينحــدر اإ
اّل كالأنعــام بــل هــم �أضــّل ســبيال(،هي  ن هــم اإ �أن »بــل« فــي الآيــة: )اإ
لــى مرتبــة  اسســتدراكية فــي المقــام وليــس عاطفــة، لأّن نــزول االإنســان اإ
ليســت مــن شــ�أنه ال تجعلــه يضــارع صاحــب المرتبــة، فــال يكــون االإنســان 
نســانيته لأّن  ــل يكــون �أضــّل عــن اإ ــواان ب ــوان حي ــة الحي ــل مرتب ــن يحت حي
ــر �أو  ــار �أحم ــال يوجــد حم ــا، ف ــن ماهيته ــواانت الأخــرى ال تضــّل ع الحي
نســان �أعلــى  �أقــل حماريــة مــن حقيقتــه وال السســباع والهــوام، لكــن يوجــد اإ
ــن  ــرج م ــو خ ــواان ول ــون حي ــن �أن يك ــان ال يمك ن االإنس ــى..اإ ــان �أدن وانس

ــوق النزايحــه عــن شــ�أنيته. ــل يكــون �أضــّل مخل ــه وجنســه ب فصل
وبســبب التخــارج النوعــي لكائــن يعقــل وال يعقــل ال بــّد مــن رابــط يشــّد 
عصــب االإنســان ببعــده الروحــي والجماعــي، فاالجتمــاع الخالــي مــن 
ــتمر..وال شــيء  ــن �أن يسس ــاض وال يمك ــاوي الوف ــاع خ ــو اجتم ــوس ه طق

ــع  ــة، فالمجتم ــروح الجماعي ــع ابل ــط المجتم ــي رب ــوس ف ــّل الطق ــل مح يح
ليــس مصالــح وقوانيــن ُصلبــة فحســب وليــس ثقافــة مجــردة بــل هــو ثقافــة 
حاضــرة عبــر �ألــوان مــن الطقــوس التــي يتحقــق بهــا الرضــى الجماعي..وهنــا 
ت�أتــي الطقــوس االحتفاليــة فــي شــقها الأفراحــي وشــقها الأتراحي..فالطقــس 
ــد  ــن وتجدي ــم لتحيي ــد ومواس ــا ويضــرب مواع ــن نفســه روح ــح التدي يمن
الروابــط الروحيــة فــي المجتمع..فالديــن فــي المجتمــع ينتــج طقوســا..وهنا 
ــة  ــرات الجماعي ــاالت والتعبي ــوس واالحتف ــا تحــرم الطق ــ�أ الســلفية �أنه خط
لــى  لأنهــا تنطلــق مــن التجريــد: �أي الديــن المجــرد الــذي لــم يتنــزل اإ
ــة  ــم العرفي ــة والقي ــة االعتباري ــم الديني ــن القي ــل بي ــق تداخ ــع ويتحق المجتم
ّن  الجماعية..فالديــن الــذي ال تسســتتبعه طقــوس هــو ديــن مــا قبــل النــزول..اإ
الــدايانت التــي �أبدعــت لهــا طقوســا هــي �أكثــر الأداين قــدرة علــى البقــاء، 
وهــي الأكثــر قــدرة علــى الحفــاظ علــى بعدهــا الروحــي مــن الــدايانت 
ّن االإنســان الــذي يتيــح لــه تعريفــه  الســطحية التــي ال تتوفــر علــى طقــوس..اإ
الماهــوي �أن يشــطّ عــن بعــده الروحــي الــذي هــو غريزتــه الأساسســية فــي 
ــبات واحتفــاالت تصلــه ب�أزمنــة روحيــة  ــى روابــط ومناسس ل البقــاء يحتــاج اإ
وطوبوغرافيــا روحيــة، فاالإنســان الأعلــى بخــالف الأدنــى يصبــح هــو نفســه 
ــة،  ــا الروحي ــان الروحــي والطوبوغرافي ــن الزم ــة ع ــة منفصل ــة روحي كينون
لكــن هــذا الشــّد الروحــي الزمني_المكانــي ضــرورة لحفــظ ماهية االإنســان 

ــج الســالم. ــا ينت فــي وجــوده الجماعــي، وهــو م
وخالفــا لذلــك، كانــت معــّرة الســلفية الظاهريــة الكافــرة ابلطقــوس مبدئيــا 
ــراف  وليــس فــي عــوارض مــا يتصــرم مــن رمزيتهــا بحكــم تطــور الأع
والأذواق، فهــم ليســوا بصــدد تهذيــب الطقــوس بــل هــم بصــدد نفــي 
ــتغنوا عــن الطقــوس حتــى  ــتطاعوا �أن يسس جدواهــا ر�أســا..�أتراهم حقــا اسس

ــيين؟ ــكان القدسس ــن والم ــن الزم ــوا م ــا قلص حينم
ــوس  ــك الطق ــا الظاهــري تعويضــا عــن تل ــي عنفه ــد وجــدت الســلفية ف لق
ــي �أســاطيرها  ــا الأمــم ف ــرا وشــاذا عرفته ــع الســالم طقســا خطي التــي تصن
المرعبــة: طقــوس الــدم �أو مصاصــي الدماء..يبحــث التكفيــري الــذي 
كفــر بــكل مــا لــه عالقــة ابلأعــراف والثقافــات و�أوجــد تناقضــا بينهــا وبيــن 
ــن عــن ضحــااي بصــورة منتظمــة لممارســة طقســه الدمــوي حيــث �أّن  الدي
طقــوس الذبــح وامتصــاص الدمــاء ابتــت ممنهجــة ومسســتمرة وتمــارس بكل 
عــوارض ممارســة الطقــوس المقّدســة..فلقد �أصبــح لهــذا الطقــس مواســمه 
ــن  ــة الدي مات ّن اإ ــدوه..اإ ــيوخه ومري ــه ورمــوزه وشس ــه ولغت ــه وجغرافيت وزمن
وتضخــم الفهــم الظاهــري للديــن ليــس فقــط ينتــج التخلــف والتزّمــت 
لــى جماعــة مصاصــي  بــل ينتــج االإرهــاب ويحــول الجماعــة الســلفية اإ
ــوم،  ــد الي ــة بع ــرة خرافي ــاء ظاه ــي الدم ــس مصاص دماء)Vampire(..لي

لــى واقــع حقيقي..فالفامبّيــر الّســلفي  بــل لقــد تحولــت مــع ظاهــرة التدّعــش اإ
ــي  ــة ف ــاطات الوقائي ــم كل النش ــد�أ بتحطي ــاغ تب ــيل دم ــة غسس ــوم بعملي يق
مجــال الممارســة الدينيــة االجتماعيــة ليفرغــه مــن كل محتــوى روحــي 
لــى متعــة  ويمنحــه فهمــا محسوســا للديــن تتحــول فيــه المتعــة الدينيــة اإ
ــتمتاعا  ــر وفــق هــذا الفكــر �أقــل اسس ــة، فيكــون الكاف ــا مضاعف ــار لكنه الكف
ــن  ــتمتاع ابلحــور العي ــن كل هــذا الشــره الســلفي لالسس ّــه ليــس للكافري ن لأ
ــا  ــر مم ــاء �أكث ــوع ويشــربون الدم ــون ابلن ــم يفتك ــرة وه ــا والآخ ــي الدني ف
ــار هــم مــن يكفــرون  يفعــل الكفــار فــي �أزمنــة الحــروب الدينية..بينمــا الكفّ
ابلحيــاة والعقــل ويسســتبيحون النســل والمــال بينمــا حفــظ الديــن ال يتحقــق 
ــن �أمــا �أن يكــون  ــاة والعقــل وحفــظ النســل والمال..فالدي ال ابحتــرام الحي اإ
روحانيــا �أم هــي الكارثة..فالخيــال الفامبيــري الســلفي كلــه يلتقــي مــع 

ــن. ــرة الحــور العي ــم الســلفي لظاه ــع الفه ــا الفاجــرة م الطوبوغرافي
�أحيــت الســينما �أســاطير مصاصــي الدمــاء، لكنهــم ابتــوا بيــن ظهرانينــا 
ــ�ي  رهاب ــس اإ ــي طق ــن ف ــاء المواطني ــق ويمتصــون دم ــاد الخالئ يرعــون �أكب
الجماعــي مــن  الديــن  فــراغ  اإ اليــوم هــو ضريبــة  مقّزز..فمــا يحصــل 
طقوســه وهــو الفقــر الروحــي الــذي ينتــح ابســم الديــن كل هــذا الرعــب 
ــة  ــو نتيج ــوم ه ــل الي ــة �أّن مايحص ــى نتيج ل ــص اإ ــد �أن �أخل ــة، �أري والجريم
ــاء الجــدد،  ــة �أصــل مصاصــي الدم ــة الوّهابي ــه الملّ ــي من ــراغ روحــي تعان ف
فليســوا �أكثــر النــاس تديّنــا بــل �أكثــر النــاس فقــرا روحيــا، لأنهــم يعيشــون 
خــارج النســق الروحــي الجماعــي ويكفــرون ابلعــرف والثقافــة والتمثـّـالت 
االجتماعيــة للروح..ومــا يحصــل مــن فتــاوى اليــوم تحــرم المناسســبات 
والأعيــاد والطقــوس وتكفــر المجتمــع فــي ذلــك هــو مقدمــة لتحويــل المجتمــع 
ّن المــ�أزق �أعمــق بكثيــر، فــال حــّل اإالّ بتفكيــك  لــى مزرعــة لمصاصــي الدمــاء..اإ اإ
الفهــم الدينــي لهــذه الملـّـة المنبعثــة مــن القبــور بعينيــن صفراويــن و�أنيــاب تقطــر 
دمــا..اإّن الســلفية وحيــث �أدركــت �أّن خلوهــا من طقوس تشــّد عصبهــا الروحي 
هــي فــي طريق االنقــراض بلغــت منته�ى جنونهــا وهسســتيريتها ضــّد كل الأداين 
وغيــر الأداين، فهــ�ي فــي وضعيــة انتحاريــة بــكل مــا تعنــي الكلمــة مــن معنــى، 
ولقــد �أدركــت �أنّهــا لــم تعــد قــادرة علــى البقــاء بفعــل المنشــطات التــي يوفرهــا 
شــرب �أبــوال البعيــر بواســطة التمكيــن الّريعــي والبعيــري وامتصــاص 
ــن.. ــن و�أرعــب خطــاب للدي ــم للدي ــاء ابالإرهــاب، فــالذت ب�أســو�أ فه الدم
لــى نتيجــة:  ومــا تفعلــه الوهابيــة والســلفيات القاتلــة والمقاتلــة هــو الوصــول اإ
مــا الوهابيــة �أو ال ديــن، والحقيقــة �أّن الوهابيــة جــاءت لتجعــل الديــن  اإ
ــة انتحــار وليكــون فــي خدمــة االإمبرايليــة والفوضــى الخاّلقة..لقــد  فــي حال
�أطلقــت االإمبرايليــة ســراب مــن مصاصــي الدمــاء ينبعثــون كخــالاي انئمــة مــن 

ــوي. ــه مشــهد ســورايلي دم ن ــل القبور..اإ داخ

الفامبري الّسلفي ودور الطّقوس يف الّسلم االجتماعي

الباحث االجتماعي ادريس هاني

مقــــــــــــــــــــــــــــــــاالت
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آلياته«؟ مكاانته و� السؤال الذي يفرض نفسه »ما هي مقدمات اصالح الفكر الديني وشروطه وعتبته واإ
ــم عنــد الحكمــاء، كان مــن  ــع العقــل مــن الشــرع وهــو مبحــث قدي بينمــا يتطــّوح دعــاة االإصــالح فــي مســ�ألة موق
لــى مكانــه دون �أن يحــدث �أي جديــد �أو تقــّدم.. المفيــد �أن نوّضــح �أمــورا مــن دونهــا سســيدور الأمــر دوراان ليعــود اإ
ــال دور العقــل المــالزم للشــرع فهمــا وت�أويــال حيــث ال  ــر �أّن الــكالم االإســالمي ال زال متــرددا حي وجــب التذكي
فــكاك بينهمــا حتــى حينمــا نتحــدث عــن مســاحة االعتبــارات والســيرة الُعقالئيــة، لأّن العقــل حاضــر �أّوال و�أخيــرا، 
�أقصــد ضــرورة الحســم فــي مســ�ألة قاعــدة الحســن والقبــح العقلييــن والذاتيين..فــال �أجــد �أي �أهميــة للخــوض فــي 
ذا لــم نحســم فــي هــذا الأمــر المســكوت عنه..ومــن رفــض التحســين والتقبيــح العقلييــن فلــن  اإصــالح »فقــه الفقــه« اإ

رســاء معالــم العقالنيــة فــي الفكــر االإســالمي.  يكــون حقيقــا ابإ
ثــم مــا وجــب �أن يدركــه الكثيــرون وهــي مــن المباحــث التــي ال زالــت لــم تعالــج كالمــا و�أصــوال علــى نحــو واســع، 
ــد علــى �أّن  وهــي �أّن العقــل فــي نظــري هــو الأصــل فــي الخطــاب والتّلقّي..فالنّصــوص فضــال عــن االســتبطان تؤكّ
آخــر مــا  �أّول مــا خلــق اللــه: العقل..�أنطلــق مــن هــذه الحقيقــة للت�أكيــد علــى حقيقــة اخــرى وهــي �أّن الشــريعة هــي �
لــزام لأّن الشــريعة لــم تــ�أت لتزاحــم العقــل بــل لكــي تمــلأ الفــراغ الــذي يتركــه عــدم قــدرة العقل  ي�أتــي فــي تراتبيــة االإ
ــو المســاحة  ــد وه ــوم التعاق ــراغ، فيق ــاع البشــري الف ــاة االجتم ــل االإنســاني..ت�أب�ى حي ــوازم الفع ــة كّل ل ــى تغطي عل
ن مــلأت فراغــات حكــم العقــل والعقــالء فهــ�ي حافظــت علــى مسســتوى  ّن الشــريعة واإ التــي يحتلهــا االعتبار..بــل اإ
تدبيــر االعتبــارات علــى العقــل وســيرة العقــالء فــي ضبــط المعنــى واعتبــار العنــاايت اللغويــة والعرفيــة، فجعلــت 
فهــم الشــريعة نفســه ال يتجــاوز حــدود العقــل والمعقول..مجــال االعتبــارات هــو مجــال المصالــح والمفاســد، والــذي 
يضبــط هــذه المقاصــد هــو العقــل والمعقــول وفــق قواعــد معتبرة..ليــس مــن الضــروري �أن نوغــل فــي معرفــة طبيعــة 
ــا ولكــن  ــار تكويني ــروا االعتب ــن ســينا اعتب ــا الب ــن وخالف ــض الأصوليي ــا �أّن بع ــا �أدركن ــارات، لأنن ــالكات االعتب م
بتوســط االعتبــار نفســه ممــا يجعلنــا �أمــام شــكل مــن المفارقة..لكــن يفيــدان ذلــك فــي معرفــة �أّن مجــال االعتبــارات 
دراك  واســع جــّدا ومــن العقــل �أن نــدرك �أّن االعتبــار هــو االإمــكان المتــاح �أمــام المعقــول حيــن يعجــز العقــل عــن اإ
دراك حدودهــا هــو العقل  كّل مــالكات المصلحة..فالضامــن والضابــط فــي فهــم االعتبــارات نفســها وتفهّــم وظيفتهــا واإ
ــل  ــن العق ــة بي ــا القســمة االإجرائي ــارات، و�أّم ــر مجــال االعتب ــي تدبي ــل حاضــر ف ــتنتج �أّن العق ــا �أسس نفســه..ومن هن
ــياقات  ــنخية القاعــدة العقليــة الثابتــة والأحــكام االعتباريــة المشــروطة بسس واالعتبــارات فهــ�ي قــد تتجــه انحيــة سس
ــر الشــروط، فمجــال  ــي الأحــكام المتحركــة بلحــاظ تغي ــى ف ــة، لكــن العقــل حاضــر حت ــة معين ــة واتريخي اجتماعي

االعتبــارات هــو مجــال للعقــل والمعقــول �أيضــا.
ال ي�أتــي حكــم الشــريعة فــي المرتبــة الثالثــة بعــد العقــل فــي التحقيــق والمعقــول فــي االعتبــار �أقصــد الســيرة الُعقالئيــة 
ــتغال النســق  ــق اشس ــم منط ــة فه ــي عملي ــا ف ــر �أيض ــل يحض ّن العق ــل اإ ــيو_اتريخية فحســب ب بشــروطها السوسس
الشــرعي الــذي منــح بــدوره للعقــل تدبيــر عمليــة الت�أصيــل واالسســتقراء فيكــون النســق الفقهــ�ي نفســه مدينــا للعقــل 

ــي  ــادة ف ــه الع ــذي جــرت علي ــى النحــو ال ــل عل ــل والنق ــن العق ــل والشــرع �أو بي ــن العق ــز بي ّن التميي ــرا..اإ �أّوال و�أخي
ّن  اتريــخ التشــريع والأصــول فــي الغالــب علــى مــدارس المســلمين يتطلــب الكثيــر مــن الجــر�أة فــي ت�أّمله..وعليــه، فــاإ
المــرء يُختبــر فــي موقفــه مــن �أصــل العقــل ووظيفتــه قبــل التشــريع ومعــه وبعــده، وفــي الحســم فــي الموقــف مــن 
ن لــم نقــل  اّل سســيكون مطلــب االإصــالح قاصــرا وبــال جــدوى اإ قاعــدة التحســين والتقبيــح العقلييــن والّذاتييــن، واإ

مشــروعا مغالطــا.
لــى الأحــكام التكليفيــة بوصفهــا اعتباريــة كمــا ذهــب نفــر مــن �أهــل الأصــول،  وعلــى هــذا الأســاس وجــب النظــر اإ
آراء مــدارس  ومــا كان اعتبــاراي فهــو مشــروع ابعتبــارات كثيــرة يؤثـّـر فيهــا الزمــان والمــكان كمــا لــم يعــد يخفــى مــن �
ليــه الأحــكام الأخالقيــة لأّن منظومــة الأخــالق اليــوم ال تحســن التمييــز بيــن  الأصــول المتقّدمــة، وينضــاف اإ
لــزام، فالحكــم الأخالقــي اعتبــاري انظــر فــي الشــروط والسســياقات  التكوينــي واالعتبــاري فــي مقــام التكليــف واالإ

هــو �أيضــا.
ــكار  ــول والأف ــل والمعق ــرا للعق ــه مثي ــاء معظم ــذي ج ــي ال آن ــاب القر� ــي الخط ــة ف ــاب الشــريعي �أولوي ــس الخط لي
ــس التشــريع ســوى  ــل البشــري ولي ــر�آن خطــاب للعق ــة، فمعظــم الق ــة واالخالقي ــة واالجتماعي ــن الكوني والبراهي
كمــاال وتعويضــا للمســاحات التــي تتجــاوز حــدود العقــل ويبــّث فيهــا االعتبار..فــال فقــه مــن دون قيــام فقــه الفقــه  اإ
دراك المعقول..وهنــا وجــب اســتيعاب القاعــدة  اّل ابإ الــذي هــو فلســفة الأحــكام..وال طريــق الإدراك المنقــول اإ
المعروفــة: مــا حكــم بــه الشــرع حكــم بــه العقــل، مــن حيــث �أّن مــا يحكــم بــه الشــرع �أمضــاه العقــل نفســه لجهــة 
ــا  ــل �أيض ــا، فللعق ــف واقع ــّز الكش ــن ع ــاري حي ــم االعتب ــر الحك ــن اعتب ــو م ــل ه ــدار، فالعق ــاص واالقت االختص
ــي  ــار العقالئ ــع فّوضــه لالعتب ــل �أيضــا هــو منشــئ لواق ــع ب ــه كاشــف عــن الواق ــة وليــس فقــط �أن �أحكامــه االعتباري
والشــرعي. و�أيضــا مــا حكــم بــه العقــل حكــم بــه الشــرع لأّن الشــريعة مســلّمة بحكــم العقــل والُعقــالء وهــي تــدرك 
�أنهــا مكّملــة لحكــم العقــل فــي منطقــة الفــراغ، �أقصــد هنــا �أّن منطقــة الفــراغ ليــس فقــط مــا لــم يكــن فيــه للشــارع 
ن العقــل والشــرع ليســا متقابليــن بــل نحــن �أمــام وظيفــة يتنــاوب  حكــم بــل �أقصــد مــا لــم يكــن فيــه للعقــل كشــف..اإ
ــعادة  ــار س ــدة ابعتب ــول واح ــول والمنق ــة المعق ّن غاي ــي..اإ ــول النقل ــي والمعق ــول العقل ــا المعق نجازه ــا واإ ــي تحقيقه ف

ــان. االإنس
هــذه المالحظــة تقــع فــي �أصــل العجــز المزمــن عــن اإصــالح مناهــج التفكيــر واالسســتنباط الفقهــ�ي، لأننــي �أعتقــد �أنّنــا 
ــم نحســم ســكويلّيا وسكوالســتيكيّا الموقــف فلســفيا مــن قضيــة اتحــاد العقــل والعاقــل والمعقــول وفقهيــا مــع  مــا ل
قاعــدة الحســن والقبــح العقلييــن لــن نبلــغ الغرض..الثّمــرة مــن قولــي هــذا: �أّن كل دعــوة لالإصــالح وجــب �أن تقــف 
دراك الواقــع  دراك المــالكات التكوينيــة للمصلحــة وحيــن يعجــز عــن اإ هنــا بجّديــة، فالعقــل حتــى حيــن يعجــز عــن اإ
ــه ليســت  ــح وظيفت ــة وتصب ــة والعرفي ــارات الُعقالئي ــد حــول المصلحــة ولالعتب ــالء للتعاق ــر للعق ــّوض الأم ّــه يف ن فاإ
نجــاز االعتبــارات ، فالعقــل حاضــر لكــن بمسســتويين مــن الحضــور: حضــور كشــف وتحقيــق �أو  دراك الواقــع بــل اإ اإ
نشــاء واعتبــار، فحيثمــا ولينــا وجوهنــا سســنجد العقــل فــي مسســتوايته المختلفة..فهــو منــاط التكليف..فــال  حضــور اإ

غنــى عــن العقــل، بــل كل الشــقاء فــي تركــه.

لمحارصة الّتطرف...

من أين تبدأ عملية إصالح الفقه؟

الباحث االجتماعي ادريس هاني

مقــــــــــــــــــــــــــــــــاالت
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تـــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــــــر

وصلــت نسســبة الصــادرات االيرانيــة فــي االشــهر الثمانيــة االخيــرة 
مــن العــام الجــاري الــى دول الخليــج الفارســي؛ عمــان، االمــارات، 
البحريــن، الكويــت وقطــر؛ الــى 6 مليــارات و50 مليــون دوالر، 
ــام الماضــي نحــو 4  ــن الع ــرة م ــي ذات الفت ــبة ف ــدر هــذه النسس ــا تق بينم
مــارات حصــة كبيــرة مــن  ذ �أن لالإ مليــارات و701 مليــون دوالر، اإ

هــذه النسســبة.

مارات تصدير قرابة 6 مليارات دوالر من البضائع لالإ
آخــر االحصائيــات التــي نشــرتها الجمــارك االيرانيــة تــم  وحســب �
تصديــر 11 مليــون و62 الــف طــن مــن البضائــع مــا يعــادل 5 مليــارات 
و92 مليــون دوالر مــن حيــث القيمــة الــى االمــارات العربيــة المتحــدة.
وشــكلت الصــادرات االيرانيــة الــى االمــارات 14،7 فــي المئــة 
قيمــة  جمالــي  اإ مــن  المئــة  فــي  و16،17  الــوزن  جمالــي  اإ مــن 
ــل  ــا يجع ــورة، م ــرة المذك ــي الفت ــم ف ــى العال ــة ال الصــادرات االيراني
ــن  ــتوردة م ــدول المسس ــة ال ــن قائم ــة م ــة الثالث ــي المرتب ــارات ف االم

ايــران.
ــام الماضــي  ــن الع ــى م ــة االول ــي االشــهر الثماني ــران ف ــد صــدرت اي وق
11 مليــون و728 الــف طــن مــن البضائــع مايعــادل 4 مليــارات و38 
مليــون دوالر، لذلــك فــاإن الصــادرات ســجلت هبوطــا بنسســبة 5،68 
فــي المئــة مــن حيــث الــوزن وصعــودا بنسســبة 26،08 فــي المئــة مــن 

حيــث القيمــة.

نمو بنسسبة 57 في المئة من التصدير الى سلطنة عمان
وتــم تصديــر مليــون و568 الــف طــن مــن البضائــع بقيمــة 584 مليــون 
ــى ســلطنة عمــان،  ــرة ال و466 الــف دوالر فــي االشــهر الثمانيــة االخي
ــون  ــام الماضــي ملي ــرة مــن الع ــي ذات الفت ــبة ف ــت هــذه النسس ــا كان بينم
و298 الــف طــن بقيمــة 372 مليــون دوالر، مــا يشــير الــى نمــو 
بنسســبة 20،81 فــي المئــة مــن حيــث الــوزن و57،11 فــي المئــة 

ــة. ــث القيم ــن حي م
ــي وزن  جمال ــن اإ ــة م ــي المئ ــان 2،08 ف ــى عم وتشــكل الصــادرات ال
جمالــي قيمــة صــادرات ايــران الــى دول العالــم، مــا يجعــل  و1،86 مــن اإ
عمــان فــي المرتبــة التاســعة مــن قائمــة الــدول المسســتوردة مــن ايــران.

تصدير 184 مليون دوالر الى الكويت
وصــدرت ايــران خــالل االشــهر الثمانيــة االخيــرة قرابــة مليونــي و361 
الــف طــن مــن الســلع بقيمــة 184 مليــون و646 الــف دوالر الــى 
الكويــت، بينمــا كانــت هــذه النسســبة فــي ذات الفتــرة مــن العــام الماضــي 
مليــون و678 الــف طــن بقيمــة 144 مليــون و670 الــف دوالر، 
ــن  ــة م ــي المئ ــت 40،69 ف ــى الكوي ــو الصــادرات ال ــبة نم ــد نسس ذ تع اإ

ــة. ــث القيم ــن حي ــوزن و 27،63 م ــث ال حي

ــع  ــتوردة للبضائ ــدول المسس ــة ال ــي قائم ــة الـــ20 ف ــت المرتب ــل الكوي وتحت
االيرانيــة.

نمو الصادرات االيرانية الى قطر بنسسبة 30 في المئة
ــم تصديــر 922 الــف و987 طــن بقيمــة 180 مليــون و628 الــف  ت
ــا  ــا جعله ــى قطــر، م ــران ال ــن اي ــرة م ــة االخي ــي االشــهر الثماني دوالر ف

ــران. ــتوردة مــن اي ــدول المسس فــي المرتبــة 21 فــي قائمــة ال
ــن  ــرة م ــي ذات الفت ــر ف ــى قط ــة ال ــادرات االيراني ــبة الص ــت نسس وكان
ــون و393  ــة 139 ملي ــن بقيم ــف ط ــون و158 ال ــام الماضــي ملي الع
ــة  ــي المئ ــبة 29،58 ف ــو بنسس ــى تســجيل نم ــا يشــير ال ــف دوالر، م ال

ــى قطــر. ــة ال ــي الصــادرات االيراني ــة ف ــث القيم ــن حي م

نمو الصادرات االيرانية الى البحرين بنسسبة 20 في المئة
وصلــت نسســبة الصــادرات االيرانيــة الــى البحريــن فــي االشــهر الثمانيــة 
االولــى مــن العــام الجــاري الــى 4 االف و497 طــن بقيمــة 331 الــف 
دوالر، بينمــا كانــت هــذه النسســبة فــي ذات الفتــرة مــن العــام الماضــي 4 
ــد  ــث يع ــف دوالر، حي ــن و941 ال ــة 6 ماليي االف و643 طــن بقيم
ــودا  ــوزن وصع ــث ال ــن حي ــة م ــي المئ ــبة 3،13 ف ــا بنسس ــك هبوط ذل
بنسســبة 20،02 فــي المئــة مــن حيــث القيمــة. وتحتــل البحريــن المركــز 

الـــ66 فــي قائمــة الــدول المسســتوردة للبضائــع االيرانيــة.

الصادرات االيرانية غري النفطية اىل دول اخلليج الفارسي حتقق قفزة كبرية
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مكتــب الشــؤون الدوليــة لســكك الحديــد االيرانيــة: عقــد االجتمــاع الثانــي 
 )UIC( ــد الشــرق الأوســط ــي لســكك حدي قليم ــع االإ والعشــرين للمجم
فــي 26 مــن نوفمبــر بمدينــة �أصفهــان االيرانيــة واسســتمر لثالثــة اايم، 
ــتان وســوراي. يــران وتركيــا والعــراق و�أفغانسس بمشــاركة الــدول الأعضــاء اإ

ــيع التعــاون بيــن الــدول االعضــاء، فيمــا  لــى توسس ويهــدف هــذا االجتمــاع اإ
يجــاد �أواصــر النقــل بيــن الــدول الجــارة مــن  يتعلــق ابلســكك الحديديــة واإ
اجــل فتــح مجــاالت �أوســع للتبــادل التجــاري واالقتصــادي والسســياحي عبــر 

ممــرات الســكك الحديديــة.
وفــي هــذا السســياق �أجــرى مكتــب الشــؤون الدوليــة لســكك الحديــد 
االيرانيــة مقابلــة مــع المديــر العــام لســكك الحديــد الســورية  »محمــد علــى 

ــي: ــة كالتال ــص المقابل ــم ن ــنين«، ي�أتيك حسس

ــي  ــة ف ــل الســكك الحديدي ــادة ت�أهي ع ــر واإ ــج لتطوي ــد برانم ــل توج س: ه
ســوراي ابلتزامــن مــع تقــدم قــّوات الجيــش الســوري فــي ســاحات القتــال 

ــة؟ ــات االإرهابي ضــد الجماع
ج: الحمدللــه وبفضــل جهــود الجيــش الســوري و مســاعدة الأشــقاء 
يرانييــن وبفضــل القيــادة الحكيمــة فــی البلديــن تــم تحريــر معظــم الأراضي  االإ
النقــل والمؤسســات  الســورية مــن رجــس االإرهــاب وحاليــا وزارة 
عــادة ت�أهيــل الســكك الحديديــة علــی كامــل  الســككية فــي ســوراي تقــوم ابإ
الأراضــي الســورية علمــا ان بعــض المحــاور لــم تتوقــف، مثــل محــور 
ــی  ــز الخــط ال ــم تجهي ــا يت ــی حمــص و حالي ــة طرطــوس وصــوال ال الالذقي
ــه  ــادة ت�أهيل ــم اع ــياحي ت ــي السس ــور دمشــق الزبدان ــك مح دمشــق و كذال
وكذلــك خــط الفوســفات مــن حمــص الــی طرطــوس و ابلتالــي سســتجرى 

ــا. ــل تباع ــات التاهي عملي

يــران والعــراق ابلبحــر  س: هــل تعتقــد ان ربــط الســكك الحديديــة بيــن اإ
المتوســط عبــر طريــق �أبــو كمال-الالذقيــة ممكــن فعــال؟ هــل هنــاك افــق 

آمنــة؟ واضــح لتنفيــذ هــذا المشــروع وهــل سســتكون هــذه الخطــوط �

ج: نعــم مــن المحتمــل جــدا القيــام بذلــك وهنــاك تنسســيق بيننــا و بيــن 
الأشــقاء فــي العــراق للربــط الســككي عبــر التنــف وصــوال الــی مرفــ�أ 
ــا  ــيكون امن ــار ان هــذا الخــط مختصــر وسس ــة و ابعتب طرطــوس والالذقي
ن شــاء اللــه و هــو شــراين حيــوي بيــن ايــران و العــراق و الســاحل  اإ

الســوري.

س: نظــراً لموقــع ســوراي الجغرافــي واالقتصــادي ، هــل يمكــن اعتبارهــا مركزًا 
لــى �أورواب عبــر البحــر المتوســط ؟  لصــادرات مــن الشــرق الأوســط اإ

نشــاء هــذا الطريــق الرابــط ب�أســرع وقــت ممكــن  ج: نحــن نعمــل لأجــل اإ
ولكــن ذلــك متوقــف علــی انتهــاء الحــرب علــی ســوراي وخــروج االحتــالل 

الأمريكــي مــن شــرق ســوراي.  

ــع بشــعبية  ــران بدمشــق يتمت ــط طه ــذي يرب ــدي ال س: كان الخــط الحدي

ــل الحــرب  ــا قب ــرة م ــي فت ــن والســوريين ف يرانيي ــياح االإ ــدى السس ــرة ل كبي
فــي ســوراي. مــا مــدى احتمــال اسســتئناف عمــل هــذا الخــط واعــادة 

الرحــالت؟
ج: نقــوم حاليــا ابعــادة ت�أهيــل هــذا المحــور بشــكل كامــل و ن�أمــل 
ن شــاء اللــه تعــود الرحــالت بيــن البلديــن علــی هــذا  مســاعدتكم و اإ
ــر التنــف و  ــة معب ــد مــن جه ــی المحــور الجدي المحــور ب�أســرع وقــت وعل
تعــود السســياحة بيــن البلديــن و الشــحن كمــا كان و�أفضــل وكمــا ربحنــا معــا 

ــاد. ــي االقتص ــا ف ــح مع ــب ان نرب ــرب يج ــي الح ف
و لدينــا مشــروع هــام وحيــوي هــو مشــروع التنقــل فــي الضواحــي 
ــة  ــن اربع ــف م ــا يتال ــة دمشــق وضواحيه ــي مدين ــة ف ابلقطــارات الكهرابئي

محــاور
دمشــق-المطار مــرورا ابلسســيدة زينــب، دمشــق- صحنااي-الديرعلــي، 

دمشــق-الهامة، دمشــق-قطنا بطــول اجمالــي 100 كــم.

مشروع سكك احلديد يربط ايران ابلبحر االبيض املتوسط عرب سوراي

نبــاء �أشــار الخبيــر السسياســي ومســاعد وزارة  وفــي مقابلــة مــع وكالــة مهــر للأ
براهيــم رحيــم بــور" الحــرب التجاربيــة بيــن  آسســيا " اإ يرانيــة للشــؤون � الخارجيــة االإ
ــراب  ــي نشــاهد ح ــت الحال ــي الوق ــياق " ف ــذا السس ــي ه ــال ف ــن وق ــنطن وبكي واشس
تجاريــة بيــن الصيــن وامريــكا وهمــا يعتبــران قوتيــن اقتصاديتيــن كبيرتيــن فــي 
ــن  ــة والصي ــوالايت المتحــدة الأمريكي ــن ال ــة بي ن الحــرب التجاري ــم"، مؤكــدا اإ العال

ــران. ي ــح اإ ــرص لصال ــق ف ــد تخل ق
ــن  ــع الصي ــات م ــز العالق ــى ضــرورة تعزي ــي الســابق عل وشــدد الدبلوماســي االيران
ــة  ــة االقتصادي ــن الناحي ــرة م ــة كبي ــة ذات �أهمي ــا دول ــريع بصفته ــع وس بشــكل واس
ن وجــود  والسسياسســية علــى مسســتوى العالــم، مضيفــا فــي هــذا الخصــوص "اإ
ــية  ــا �أدوار سسياسس ــي له ــن الت ــران ودول كالصي ــن اي ــتمر بي ــاون مسس اتصــاالت وتع
ــع مــن  ــوايت و�أن يتاب ــم يجــب �أن يكــون فــي ســلم الأول ــرة فــي العال ــة كبي واقتصادي

قبــل الطرفيــن".
ن الصيــن لديهــا عالقــات تجاريــة جيــدة مــع معظــم دول العالــم وفــي الآوانــة  واتبــع " اإ
الأخيــرة راحــت تســتثمر فــي دول �أفريقيــا وترفــع مــن مسســتوى عالقاتهــا مــع هــذه 

ن سسياسســتها الخارجيــة حتــى هــذه اللحظــة انجحــة". الــدول �أي اإ
وتوقــع الخبيــر السسياســي �أن تتقــدم الصيــن علــى الــوالايت المتحــدة الأمريكيــة مــن 
ــم مــن  ــي العال ــى ف ــة الأول ــتكون الدول ــى عــام 2030م وسس ــة حت ــة االقتصادي الناحي

ــة. ــدرة االقتصادي حيــث الق

مسؤول إيراين سابق: احلرب التجارية بني أمريكا والصني قد ختلق فرص لصاحل إيران
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ــة للرايضــات  ــة العالمي ــران( البطول ي ــ�ي اإ ــدان )غرب ــة هم ــتضافت مدين اسس
ــن  ــا بي ــك م ــة وذل ــاركة 14 دول ــبورت( بمش ــة )او اسس ــة االيراني التقليدي
12 - 15 ديســمبر/ كانــون الأول، ويــر�أس االتحــاد العالمــي للرايضــة )او 
يرانــي محمــد  ــيخ عــادل مــن ســلطنة عمــان، فيمــا يعــد االإ ــبورت( الشس اسس

ــري مؤســس هــذا االتحــاد. قاســم منوجه
ويقــع مقــر االتحــاد العالمــي لهــذا الفــرع الرايضــي بمدينــة همــدان االيرانيــة، 
حيــث تقــام منــذ عــام 2005 فعاليــات االتحــاد العالمــي للرايضــة �أو 
قامــة 25 بطولــة علــى صعيــد البــالد، و11 بطولــة عالميــة. اسســبورت عبــر اإ

ومــن �أهــم الفــرق المشــاركة فــي هــذه الــدورة كانــت افغانسســتان وابكسســتان 
وســوراي، حيــث شــارك فريــق ابركــور ســوراي التابــع التحــاد الرايضــة 
للجميــع الســوري فــي مســابقة الجــري الحــر »فــري رن« ضمــن البطولــة،  
نبــاء ب�أعضــاء الفريــق للتحــدث عــن مشــاركته فــي  والتقــت وكالــة مهــر للأ

ــة و�أوضــاع الفريــق فــي ظــل الحــرب. البطول
وقــال المســؤول االإداري عــن الفريــق �أحمــد صــالن: شــاركنا كوفــد 
لعــاب الشــرقية ابربعــة اعضــاء والعبيــن  ســوري فــي بطولــة العالــم للأ
بنفــس الوقــت وهــم فــراس فــالح رئيســًا للوفــد ومــدرب والعــب، 
داري فنــي والعــب، وســما ادهــم عضــو والعبــة، وهيثــم  واحمــد صــالن اإ
عثمــان عضــو والعــب.. حيــث حقــق الجميــع ميداليــات ومراكــز مهمــة وتــم 
ــام ... فقــد حققــت  ــي هــذا المحفــل الرايضــي اله ــا ف ــم ســوراي عالي ــع عل رف
الالعبــة ســما ادهــم ميداليــة فضيــة فــي لعبــة )كروســفت(  وبرونزيــة فــي 
لعبــة )امضــاي ( وهيثــم عثمــان حقــق مركــز التصنيــف الثالــث وبرونزيــة 
ــوا  ــن حقق ــن الذي ــن االيرانيي ــع الالعبي ــة م ــد منافســة شرس ــور( بع )البارك
المركزيــن االول والثانــي وايضــا فــراس فــالح حقــق برونزيــة عــن لعبــة ) 
كروســفت( كمــا شــارك احمــد صــالن فــي لعبــة )الكيــك بوكسســنغ( محققــا 
ميداليــة برونزيــة تقديريــة.. »لقــد اسســتطعنا كســب اعجــاب الجماهيــر 
المتواجــدة ولفــت انتبــاه االعــالم االيرانــي والدولــي المشــارك لتغطيــة هــذه 
االحتفاليــة العالميــة وحصلنــا علــى تكريمــات عديــدة تقديــرا لمشــاركتنا 
الفعليــة االولــى التــي كانــت متميــزة علــى كافــة المسســتوايت« وفقــا العضــاء 

ــق الســوري. الفري
و�أردف رئيــس فــرع منظمــة الألعــاب الشــرقية فــي ســوراي الكابتــن فــالح: 
لقــد تــم تنظيــم تواجــدان فــي هــذه البطولــة مــن خــالل تنســيب فريــق 
ــاق  ــم االتف ــرقية، وت ــاب الش ــة لاللع ــة العالمي ــى المنظم ــوراي ال ــور س ابرك
علــى جــدول �أعمــال للفتــرة المقبلــة منهــا بطــوالت خــارج ســوراي وداخــل 

ســوراي.
وعــن سســنوات الحــرب وروح النضــال التــي تحلــى بهــا الفريــق فــي ظروف 
غيــر مســاعدة تحــدث فــالح قائــاًل: لــم تتوفــر امكانيــات كثيــرة واساسســية 
ــرب  ــروف الح ــن ظ ــوراي ضم ــي س ــرى ف ــات اخ ــة ولرايض ــذه الرايض له
التــي غيــرت اهتمــام المؤسســات الحكوميــة والخاصــة جميعــا.. لكننــا فــي 
ــا  ــواان وقدراتن ــتجمعنا ق ــاب واسس ــى تحــدي الصع ــزم عل ــدان الع 2013 عق
ــز النــادي االحترافــي االول فــي ســوراي حيــث  ــيطة فــي تجهي الماليــة البسس
ــن  ــا محبي ــن بحياتن ــف مخاطري ــع والقذائ ــل المداف ــدرب تحــت ظ ــا نت كن
للرايضــة ومؤمنيــن بــ�أن الرايضــة والحــب والجمــال هــي الكفيــل ببــث روح 
ــز تواجــدان الرئيســي  ــة دمشــق مرك ــي مدين ــة ف ــر والحكم ــاؤل والصب التف
ــوع النصــر  ــم بن ــال وذويه ــع االطف ــد جمي ــور ســوراي يم ــق ابرك ــكان فري ف
ــن الحــرب  ــي كل ميادي ــع الشــجعان ف ــاة م ــتمر الحي ــث تسس ــب حي المرتق
ــ�ي الســوري خاصــة  ــش العرب ــا للجي ــًا ظريف ــًا رايضي ــا رديف والســالم وكن
ــروض  ــ�أداء الع ــوا ب ــش وقام ــدالت الجي ــق ب ــال الفري ــدى اطف ــا ارت عندم
ــد  ــز المخــرج  احم ــن تجهي ــدة م ــة الواع ــة الفني ــئ ابلرؤي ــي تمتل ــة الت الرائع
ــة مــن  ــة ورايضــة احترافي ــات اكروابتي ــق ومــن تدريب اصــالن عضــو الفري

ــي ســوراي. ــراس فــالح مؤســس هــذه الرايضــة ف ــش ف ــز الكوت تجهي
وعــن شــعبية رايضــة الباركــور فــي ســوراي واسســتقبال الشســباب لهــا تحــدث 
المخــرج والرايضــي الســوري صــالن قائــاًل: هــذا النــوع مــن الرايضــة 

ــد  ــار وق ــباب والصغ ــة الشس ــن الســوريين خاصــة فئ ــرا بي ــا كبي ــى رواج يلق
تــم افتتــاح عــدة انديــة رايضيــة فــي دمشــق والالذقيــة وحلــب مــن طــالب 
كابتــن فــالح الذيــن اجــاز لهــم التدريــب نحــاول ربــط هــذه االنديــة ابتحــاد 
خــاص بنــا وذلــك بســبب الصعــوابت التــي نواجههــا مــع االتحــاد الرايضــي 
ــا التحــاد الرايضــة  ــم ضمه ــة حيــث ت ــر هــذه اللعب ــام بســبب ســوء تقدي الع
ــا ان  ــ�ي( علم ــ�ي او تحــت اولمب ــف )اولمب ــات للتصني ــي تعريف ــع وه للجمي
رايضتنــا اصبحــت عالميــة واولمبيــة اال ان كل هــذه المســميات تبقــى حبــر 
ــذي تواجــه عــدة  علــى ورق علــى الصعيــد المحلــي بســبب نقــص الدعــم ال
رايضــات اخــرى فــي بلــدان ســوراي ومــن هنــا جاءتنــا فكــرة انشــاء اتحــادان 

ــة البحــث عــن المهتميــن والرعــاة. ــد�أت رحل الخــاص وب
وعــن المشــاركات الدوليــة ونشــاطات الفريــق �أوضــح الكابتــن الســوري 
ــم  ــد�أان بتقدي ــث ب ــة حي ــا للغاي ــا كان محلي ــة صوتن ــي الحقيق ــاًل: ف ــالح قائ ف
العــروض فــي الحدائــق والمــدارس واالنديــة وســاعدتنا وســائل التواصــل 
االإجتماعــي مثــل فيسســبوك مثــال علــى نشــر هــذه االنشــطة والتعريــف 
ابلنــادي الخــاص بنــا واجرينــا اول مقابلــة ســريعة مــع التلفزيــون المحلــي ثــم 

جــاءت فكــرة المشــاركة فــي برانمــج اراب غــوت اتالنــت للمواهــب وبــد�أان 
بتحضيــر المشــاهد المطلوبــة ونشــر حملــة اعالميــة علــى مواقــع التواصــل 
لكســب الدعــم اال ان ظــروف الحــرب حالــت دون مشــاركتنا واسســتمرران 
فــي توليــد االفــكار مثــال كتابــة االفــالم والمســرحيات وعرضهــا علــى 
شــركات االنتــاج اال اننــا لــم نسســتطع لحــد الآن محليــا اال كســب الوعــود ثــم 
ــاه  ــة.. كل هــذا حــرك االنتب ــف عــن اللعب ــا االول للتعري ــة كتابن ــا بطابع قمن
نحــوان مــن قبــل منظمــات رايضيــة عالميــة ارســلت لنــا رســائل شــكر 
ــا  ــة عالمي ــل مؤســس اللعب ــد بي ــي يراســها ديفي ــة الت ــا المنظم وتشــجيع منه
ثــم جــاءت المنظمــة العالميــة لاللعــاب الشــرقية wo-s التــي ضمتنــا بشــكل 
ــد ان  ــران بع ــي اي ــة ف ــة للبطول ــرة الثاني ــا للم ــد دعوتن ــة بع ــمي للمنظم رس

ــى فــي الهنــد.. وهكــذا.. ــا الحــرب فــي تلبيــة الدعــوة االول منعتن
وفــي الختــام شــكر صــالن وفريقــه ايــران علــى دعــوة المشــاركة،  واصفــًا  
ــة  ــة للغاي ــة المهم ــدان  ابلتجرب ــي هم ــى ف ــق الســوري االول مشــاركة الفري
فقــد تعــرف الفريــق علــى هــذه المدينــة الجميلــة والتقــى بفــرق رائعــة 

كالفريقيــن االيرانــي والباكسســتاني. 

ابركور سوراي قفزة فوق احلرب حنو احلياة من جديد
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ــي  ــط الت ــرق الأوس ــن دول الش ــر م ــال الكثي ــا ح ــران حاله ي اإ
ــدم الخاصــة  ــوب لكــرة الق ــام المطل ــالء االهتم ي ــي اإ ت�أخــرت ف
اترة  االسســتهجان  مــن  نوعــا  اليــوم  نشــهد  لذلــك  ابلنســاء 
والتشــجيع الخجــول اترة �أخــرى بيــن النــاس ويعــود ذلــك 
ــة اقتصــرت  ــات للعب ــراف الفتي ــات الحت ــل المجتمع ــدم تقب لع
علــى الذكــور منــذ ظهورهــا تقريبــًا ولكــن اليــوم نتجــه نحــو 
ال فــرق بيــن ذكــر و�أنثــى حتــى لــو لــم تتبلــور هــذه الفكــرة 
بشــكل كامــل اوت�أخــذ مكانتهــا المطلوبــة بيــن المجتمعــات التــي 
يطغــى عليهــا الجــو المحافــظ وتلعــب العــادات دورا كبيــرا فــي 
تحديــد مــا هــو العيــب او الصحيــح. وكثيــرا مــا كانــت الفتيــات 
�أســيرات عــادات ُطبقــت عليهــم علــى الرغــم مــن �أنهــا  ال تمــت 
للديــن والحــرام والحــالل ب�أدنــى صلــة وانمــا مــن �أجــل مــا هــو 

ــاد. ــج ومعت رائ
لــم يكــن رائجــًا الســماع بكــرة القــدم الخاصــة ابلسســيدات 
ــة فــي بعــض  ــة قــد تكــون خجول انمــا اليــوم نراهــا تحتــل مكان
ــيمكنها  ــا سس ــح مم ــي المســار الصحي ــن تمضــي ف ــان ولك االحي
يومــا احــراز  مكانــة مرموقــة �أكثــر ونســمع ب�أنديــة تلمــع اســوة 
ابنديــة الرجــال فــي حــال القــت االهتمــام المناســب والصحيــح 

ــات. ــوائب المجتمع ــا ش ــرت عنه واندث

 6 لمســافة  اركــض  كنــت  عمــري  مــن  الخامســة  فــي 
يوميــًا كيلومتــرات 

يرانيــة »کتايــون خســرواير«، قصتهــا  تــروى العبــة كــرة القــدم الأميركية-االإ
نبــاء قائلــة »بــد�أت مشــواري  مــع كــرة القــدم فــي حــوار مــع وكالــة مهــر للأ
مــع كــرة القــدم ابلركــض مســافة 6 كيلومتــرات عندمــا كنــت فــي الخامســة 
مــن عمــري بدعــم مــن والــدي الــذي يجيــد ثالثــة �أنــواع مــن الرايضــة وهي 
السســباحة وركــوب الدراجــة و�ألعــاب القــوى حيــث الحــظ انــداك ان ابنتــه 
لــى  تمتلــك قــدرات تمكنهــا مــن �أن تصبــح العبــة فــي المسســتقبل، ابالضافــة اإ
ــت  ــا وكان ــي نقطنه ــة الت ــق الوالي ــت �أحــد �أعضــا فري ــرة كان ــي الكبي �أن اخت
ــباب فــي ذلــك الوقــت وكانــت  تجهــز نفســها للمشــاركة فــي اولمبيــاد الشس
كــرة قــدم الفتيــات رايضــة مهمــة جــدا كمــا انــه كان يوجــد مئــات فــرق كــرة 

القــدم للفتيــات.

ممارسة كرة القدم كانت فكرة غريبة ابلنسسبة لعائلتي
انضمــت لفريــق فــي احــد النــوادي القريبــة مــن منزلهــا وبــد�أت مشــوارها 
ــن  ــرة ولك ــى فك ــى ادن ــا عل ــدم اطالعه ــن ع ــم م ــى الرغ ــدم عل ــرة الق ــع ك م
ــات  ــى التمرين ــب عل ــت تواظ ــة وكان ــذه اللعب ــق ه ــد�أت تعش ــج ب ابلتدري
يوميــًا... متابعــة: ســن الخامســة لــم يكــن سســنا صغيــرا للبــدء فــي كــرة القــدم 
حيــث  فقــد  كان ابلفريــق اطفــال فــي ســن الرابعــة وكبــرت مــع هــذا 

ــر. ــرة للتطــور �أكث ــة كبي ــدي رغب ــت ل ــق وكان الفري
يرانيــة والهنديــة والصينيــة  التــي تقطــن  اضافــت خســرواير �أن العوائــل االإ
ــا  ــة فيم ــتقبلهم وخاص ــد مسس ــي تحدي ــم ف ــر ب�أبنائه ــر بشــكل كبي ــركا تؤث �أمي
يتعلــق ابلدراســة والرايضــة.. »فقــد قــام والــدي ابلضغــط كثيــرا علــي وعلــى 
ــل الأخــرى  ــبة للعوائ ــا ابلنسس ــام دراســتنا وكان غريب ــن اجــل اتم ــي م اخت
ممارســتنا لرايضــة كــرة القــدم  ومــع ذلــك قلــت لعائلتــي �أننــي اعشــق 
ــتمرار فــي رايضــة كــرة القــدم وقــد اختــرت  الدراســة وبجابنهــا �أريــد االسس
ليهــا وتقبــل شــخصا  مدرســة تتطلــب شــروط صعبــة جــدا للدخــول اإ
ــذه  ــول له ــي الدخ ــت ف ــك نجح ــع ذل ــي شــخص، وم ــن كل الف ــدا  م واح

المدرســة«.
ــواع  ــة ان ــار ثالث ــا اختي ــي علين ــه كان ينبغ ــة: ان واوضحــت خســرواير قائل
مــن الرايضــة فــي المدرســة فاختــرت كــرة القــدم علــى ارض الملعبالعشســب�ي 
ــب المدرســة حيــث  ــى جان ــا ال ــي جميعه ــد نجحــت ف ــي وق والعــدو والهوك

شــاركت ايضــا فــي فــرق الواليــة وخــالل سســنة تدربــت مــع خمســة فــرق 
ــا جــدا.  ــك صعب ــن وكان ذل ــة وخمســة مدربي مختلف

ــوم  ــي مــن ن ــرة القــدم اثــرت فــي شــكل حيات ــه ممارســة ك ــى ان ل ونوهــت اإ
ــدم  ــرة الق ــع ك ــا يتناســب م ــا لم ــكان كل شــيء يســير وفق ــم ف واكل وتنظي
لــى الفريــق الوطنــي ولكــن حتــى اليــوم لــم  الننــي كنــت اصــُب لالنضمــام اإ

ــي. ــق وطن ــر �أي فري اخت

يران برفقة كلب�ي لى اإ في 17 من عمري جئت اإ
يــران وتقــول: جئــت  وتحدثــت خســرواير عــن �أول مــرة زارت فيهــا اإ
يــران عــام 2005 لأول مــرة مــع كلبــ�ي علــى الرغــم مــن �أننــي ال �أعلــم  لــى اإ اإ
ــذي كنــت  ــن اعــرف شــيئًا عنهــا وال ــم �أك ــران فــي الخريطــة ول ي ــن تقــع اإ �أي
ــررت المجــيء  ــا فق ــة ال افهمه ــة عجيب ــة غريب ــ�ي يتحــدث بلغ ــه �أن �أب اعرف
ــم  ن ل ــم اإ ــى الجامعــة بعــام وكنــت اعل ل ــي اإ ــك قبــل دخول بمفــردي وكان ذل
يــران لــن يكــون �أمامــي فرصــة �أخــرى الننــي س�أنشــغل  لــى اإ �أذهــب االن اإ
فــي الدراســة وكــرة القــدم بمــا �أن الطــالب الأميركييــن لديهــم اسســبوع واحــد 

ــية. ــنة الدراسس فقــط لالســتراحة خــالل السس
آابد لــم اعلــم شــيئًا حــول قضيــة  لــى مطــار مهــر� واضافــت: عندمــا دخلــت اإ
ــعري  ــون ش ــي بل ــن اصدقائ ــركا بي ــي �أمي ــا ف ــت معروف ــد كن ــاب فق الحج
ــت  ــذا واجه ــة ل يراني ــة االإ ــول الثقاف ــرة ح ــى فك ــدي �أدن ــس ل ــب ولي الغري
مجتمعــا مختلفــا تمامــا فــي الظاهــر حيــن دخولــي حيــث قالــت لــي حينهــا 
يرانيــات بعــد مــرور شــهر واحــد ســوف تتعلمــي  احــدى السســيدات االإ

ــى حــق. ــت عل ــل كان ــة وابلفع يراني ــة االإ الثقاف

يران لم �أكن اعلم انه ليس هناك فريق كرة قدم خاصة ابلسسيدات في اإ
ــارب  ــا اق ــن لدين ــم يك ــت: ل ــي قال ــاطها االجتماع ــى نش ل ــارة اإ ــي اش وف
ــارب  ــر مــن االق ــران التقيــت بعــدد كبي ي ــركا ولكــن فــي اإ ــرا فــي �أمي كثي
كــن اعــرف مــن قبــل ســوى جــدي وجدتــي كان كل  مــع اننــي لــم �أ
ولــى بقينــا مســتيقظين حتــى  شــيء غريبــا ابلنسســبة لــي فــي الليلــة الأ
الخامســة فجــرًا وقــد قدمــوا لــي قطعــة مــن الحلــوى ولكنــي قلــت 
لهــم مازحــة اننــي اتنــاول هــذه الحلــوى يوميــا رجــاء �أريــد �أن �آكل 
انــواع  �أحــد  الــذي لطالمــا ســمعت عنــه. »البربــري«  »البربــري« 

يــران. الخبــز المشــهورة فــي اإ

نهــا لعبــت كــرة القــدم ابحترافيــة ولــم تكــن  و�أوضحــت �أ
ــران  ي ــي اإ ــيدات ف ــدم السس ــرة ق ــار حــول ك ــه ال اخب ن تعــرف �أ
انــه علــى عكــس  لــى  اإ �أو بوجــود فريــق وطنــي مشــيرة 
مخــاوف وقلــق والــدي مــن عــدم اسســتمراري فــي التدريــب 
ــة  ــم تحصــل �أي مضايق ــي الشــوارع ول ــا اتمــرن ف ــت يومي كن
مــن قبــل �أحــد. وبعــد عــدة �أايم بــد�أت ابلتدريــب علــى مهــارة 
ــر  ــب صغي ــي ملع ــدم ف ــرة الق ــي ك ــ�ي« ف ــ�ي يوب ــة »كيب التكتك
ــذه  ــت ه ــث كان ــدي حي ــت ج ــن بي ــرب م ــدم ابلق ــرة الق لك
يومــا  بينمــا  لجيراننــا  ابلنسســبة  وغريبــة  ملفتــة  الحــركات 
ــي  ــى الحــركات الت ــن عل ــدد المتفرجي ــزداد ع ــوم كان ي ــد ي بع

ــا. ــوم به ــت اق كن

يرانــي  لــى �أميــركا بســبب فريــق كــرة القــدم الوطنــي االإ لــم �أعــد  اإ
ــيدات للسس

لــى �أميــركا بيــوم  لــى انــه قبــل رجوعهــا اإ ولفتــت خســرواير اإ
يرانــي تشــكل بعــد  ُطلــب منهــا البقــاء لتدريــب �أول فريــق اإ
الثــورة االإســالمية و«تســاءلت متعجبــة هــل تقصــد فريــق كــرة 
ــم اعلــم مــا القــرار الــذي ينبغــي  قــدم علــى العشــب؟«. حينهــا ل
علــي اتخــاذه وبســبب ذلــك الغيــت تذكــرة ســفري حيــث كنــت 
لــى �أميــركا اال اننــي بقيــت مــن اجــل الفريــق كــرة  انــوي العــودة اإ

ــيدات.  ــاص ابلسس ــي الخ يران ــدم االإ الق
يــران  و�أضافــت لقــد تحدثــت مطــوال مــع »شــهرزاد مظفــر« حــول فريــق اإ
ــن  ــن �أي ــدم وم ــق بكــرة الق ــة الفري ــدى معرف ــي م ــيدات واوضحــت ل للسس
حصــل علــى تعالميــه ومــا الهــدف فــي المسســتقبل مــن تشــكيل الفريــق علــى 
ــده  ــه وتري ــذي تقول ــا ال ــدا م ــت جي ــي تفهم ــني ولكن ــر سس ــن صغ ــم م الرغ
مظفــر وكان كافيــا ابلنسســبة لــي �أنــه بعــد 15-20 سســنة �أيــن سســيكون 

ــر. ــكالم مظف ــا ل ــق وفق الفري
واتبعــت لــم تكــن عائلتــي راضيــة عــن قــراري وانمــا عارضتنــي بشــدة 
وقلــت لهــم مازحــة بعــد عــدة اشــهر ســ�أتم الثامنــة عشــر وحينهــا لــن اكــون 
بحاجــة لموافقتكــم واان لــم اعتــرض يومــا علــى قــرارات عائلتــي ولكــن هــذه 
ــى  ــران عل ي ــي اإ ــي ف ــى بقائ ــا و�أصــررت بشــدة عل ــرة كان الوضــع مختلف الم

ــراري. ــي بق الرغــم مــن صدمــة اهل

يراني للسسيدات ت�أسيس فريق كرة القدم االإ
ــر  ــال حجــاب وكان الأم ــب ب ــت ادخــل ســاحة الملع ــر كن ــة الأم ــي بداي ف
ــع  ــن اتوق ــم �أك ــاب ول ــداء الحج ــي ارت ــوا من ــع وطلب ــبة للجمي ــا ابلنسس غريب
اننــي اسســتطيع فعــل ذلــك ولكــن قلــت لنفســي اذا كان كل اعضــاء الفريــق 
يسســتطعن اللعــب وهــن يرتــدن الحجــاب فــاذن ال فــرق بينــي وبينهــن وجــاء 
عــدد مــن الالعبــات للتدريــب ومــن جميــع المحافظــات وكــن يتحدثــن 
ــة  ــم مــن اللغــة ســوى الكلمــات المفتاحي ــن اعل ــم اك ــة واان ل بلهجــات مختلف
ــب  ــد�أان اللع ــول ب ــا الق ــي يمكنن ــات يعن ــع الالعب ــي التواصــل م ــي تمكنن الت

ــات. ــل االمكاني ب�أق
ــا امكانيــات قليلــة للتدريــب ومــع ذلــك كنــت  ــه  كان لدين ــى �أن ل ونوهــت اإ
معجبــة ابلحمــاس والحيويــة التــي يتمتعــن فيهــا الالعبــات ولمســت مــدى 
حبهــم واهتمامهــم بكــرة القــدم علــى الرغــم مــن كل مــا كان يــردد علــى ان 
يــران ال معنــى لهــا والسســيدات ال يمكــن ان يفعلــن ذلــك«  »كــرة القــدم فــي اإ
ــو  ــه ه ــى ل ــذي ال معن ــا ان ال ــق وقلن ــب الفري ــي تدري ــتمرران ف ــا اسس اال انن

ــتطيع«. ــا ال سس »انن
لــى انــه اسســتمر التدريــب وكان هنــاك حافــز كبيــر اثنــاء  واشــارت اإ
التدريــب وتمكنــت مــن تطويــر الفريــق ولــم يكــن احــد يتوقــع ان الفريــق 
ــيا اال اننــا عكــس مــا قيــل ومــا  ــة اسس سيشــارك ومســابقات الفيفــا او بطول

ــال. ــذا المج ــي ه ــر ف ــور كبي ــراز تط ــدم واح ــن التق ــا م ــا تمكن كان متوقع

فتاة أمريكية تفضل البقاء يف إيران على العودة إىل أمريكا

مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــابلة
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