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مستشار وزير الخارجية :على اجملتمع الدولي
القبول باالستفتاء حول مستقبل فلسطني
اعتبر مستشار وزير الخارجية حسين شيخ االسالم ان من الممكن تعاون الدول المضيفة
لالجئين الفلسطينيين لتحقيق االستفتاء العام حول مستقبل فلسطين ،مؤكدا بانه على
المجتمع الدولي القبول بهذا االمر.
وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء «فارس» حول مشروع الجمهورية االسالمية االيرانية
لح��ل القضي��ة الفلس��طينية عل��ى اس��اس تصريح��ات قائ��د الث��ورة االس�لامية وق��ال ،ان م��ن
الطبيع��ي والمنطق��ي ان يدلي اصحاب االرض االصليون في فلس��طين الراي حول مس��تقبل
بلدهم.
واض��اف ،الي��وم وبع��د عقود من الزمن حي��ث توفى الكثير من اصح��اب االرض االصليين
ينبغ��ي ان يش��ارك ورثته��م بمعي��ة س��ائر اصح��اب االرض االصلييي��ن االخري��ن ف��ي عملي��ة
االستفتاء .واعتبر شيخ االسالم تعاون الدول المستضيفة لالجئين الفلسطينيين لتحقيق
االستفتاء العام حول مستقبل فلسطين واضاف ،ان مبدأ مراجعة الرأي العام للفلسطينيين
يجب القبول به من قبل المجتمع الدولي.
ونوه الى ان مشروع الجمهورية االسالمية االيرانية لمراجعة الرأي العام للفلسطينيين
ف��ي داخ��ل وخ��ارج االرض المحتل��ة يعن��ي التصوي��ت وليس االس��تبيان واضاف ،م��ن البديهي
ان كي��ان االحت�لال الصهيون��ي وامي��ركا س��يخلقان اول��ى العقب��ات امام عملية االس��تفتاء
لمس��تقبل فلس��طين الن الصهاين��ة ه��م المحتل��ون له��ذه االرض ،واالميركي��ون ه��م
الداعمون لهم.
وكان قائد الثورة االسالمية قد اكد في تصريح االسبوع الماضي ،مشروع الجمهورية
االسالمية االيرانية القاضي باجراء االستفتاء لسكان فلسطينيين االصلييين سواء كانوا
مسلمين او يهودا او مسيحيين ممن تعود جذورهم في فلسطين الى ما ال يقل عن  80عاما
لتقرير مصير هذه االرض.

ايران تعلن إستعدادها
للتعاون مع فرنسا بشأن
حادثة إحتجاز الرهائن

للقضي��ة وف��ي ح��ال ارت��أت وطلب��ت الحكوم��ة
والش��رطة الفرنس��ية ف��ان س��فارة الجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة في باريس على اس��تعداد
للمساعدة والتعاون.
وقد أفادت وس��ائل إعالم فرنس��ية نقال عن
الش��رطة ،باحتج��از رهائن في الدائرة العاش��رة
ف��ي العاصم��ة باريس على يد مجهول يدعي أن
بحوزته قنبلة.
م��ن جانبه��ا ،قال��ت قن��اة ب��ي إف إم ت��ي في
الفرنس��ية ،إن محتج��ز الرهائ��ن يطلب مقابلة
السفير اإليراني لدى باريس.
وذك��رت القن��اة ،أن الش��رطة تمكن��ت م��ن
التواصل مع الخاطف ،الذي زعم بأنه يحتجز
 3أش��خاص أحدهم أصيب بج��روح خطيرة في
ال��رأس ،فيم��ا اف��ادت مص��ادر اخ��رى ب��ان اح��د
الرهائن تمكن من الفرار.

خالل لقاء فتح علي وابراهيم

ايران ولبنان يشددان على تعزيز العالقات األمنية

خالل حفل إفطار منظمة الـتأهيل الصحي ولجنة االمام الخميني «رض» لالغاثة

رئيس الجمهورية :علينا الوقوف معاً لبث األمل
في أبناء اجملتمع باملستقبل

ش��دد رئي��س الجمهوري��ة في حف��ل االفطار مع
عدد من الذين يتلقون الرعاية من منظمة الـتأهيل
الصح��ي ولجن��ة االم��ام الخمين��ي (رض) لالغاث��ة
ان الحكوم��ة االيراني��ة ت��رى ان دع��م ه��ؤالء االع��زاء
مهمتها االنسانية واالسالمية والقانونية.
وتابع الشيخ حسن روحاني :يجب ان نتضامن
ونق��ف جنب��ا ال��ى جن��ب ونوف��ر ظروف��ا حت��ى يش��عر
أبن��اء ه��ذا المجتم��ع باالم��ل االكثر بالنس��بة الى
المس��تقبل» .وأوضح الرئيس روحاني»:من المفرح
جدا ان يتواجد عدد من المثقفين والنخب في هذا
الملتق��ى وه��ذا االم��ر يدل عل��ى اس��تعداد وجهوزية
ه��ؤالء االعزاء للتنمي��ة و الرقي و االزدهار و البد ان
نستخدم هذه الفرصة السعيدة بشكل جيد».
وأك��د الرئي��س روحاني»:عل��ى عاتقنا جميعا
ان نتضام��ن ونتالح��م حت��ى يش��عر المجتم��ع
باالم��ن والعدالة وفي هذا الس��ياق ،على الجميع ان
نق��ف جنب��ا الى جنب حت��ى يحدث هذا الش��عور في
المجتمع».
وص��رح الرئي��س روحاني»:ت��رى الحكوم��ة ان

مهمتنا تتمثل في تعزيز

قدرات أبناؤنا وتوفير فرص
العمل لهم

دع��م هؤالء االعزاء مهمتها االنس��انية واالس�لامية
والقانوني��ة» .وأك��د الرئي��س روحان��ي عل��ى
تش��جيع المؤسس��ات الخيري��ة الش��عبية عل��ى قبول
مس��ؤولية االيت��ام ف��ي المجتم��ع االيران��ي .كم��ا
وأوضح»:تضاع��ف الدع��م المال��ي بثالث��ة أضع��اف
يعن��ي ارادة و ق��وة الحكوم��ة االيرانية؛يس��تمر ه��ذا
النه��ج ف��ي المس��تقبل» .وأردف الرئي��س روحان��ي
قائال»:اليوم مهمتنا تتمثل في تعزيز قدرات وتربية
وتنمي��ة أبن��اء المجتم��ع ونفك��ر بمس��تقبلهم حت��ى
تك��ون لديه��م فرص العمل في المس��تقبل و هذا هو
الهدف الرئيس بالنسبة لنا».
*التعامل البن��اء وتطوير العالقات مع مدريد
من أولويات طهران
م��ن جان��ب آخ��ر بع��ث رئي��س الجمهوري��ة

إعدام املدان بالقتل في
أحداث شارع باسداران
بعد شهر رمضان
ف��ي زي��ارة وداعي��ة لمناس��بة انته��اء مهام��ه الدبلوماس��ية ف��ي بي��روت ،التق��ى الس��فير
االيران��ي المدي��ر الع��ام لالم��ن الع��ام اللبنان��ي الل��واء عب��اس إبراهي��م .وف��ي هذا اللق��اء الذي
ج��ري ف��ي مكت��ب الل��واء ابراهي��م ،تباح��ث الجانب��ان ح��ول العالق��ات الثنائي��ة والقضاي��ا
االقليمية.
واعتب��ر الس��فير االيران��ي اقامة االنتخاب��ات البرلمانية اللبنانية االخي��رة في اجواء آمنة
وكذلك مكافحة الجماعات االرهابية التكفيرية من ضمن نجاحات االمن العام اللبناني.
واك��د فتحعل��ي اس��تمرار دع��م الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة لترس��يخ الديمقراطية
والتعددية السياسية واالمن القومي في لبنان.
م��ن جانبه ش��كر المدير الع��ام لالمن العام اللبناني دعم الجمهورية االس�لامية االيرانية
لبالده ،مؤكدا ضرورة تطوير العالقات الثنائية خاصة في القضايا االمنية.
واش��اد الل��واء ابراهي��م بجهود الس��فير فتحعل��ي خالل فت��رة مهامه الدبلوماس��ية لتعزيز
العالقات بين البلدين ،متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

اعل��ن مدعي المحاكم العام��ة والثورية في طهران
عب��اس جعف��ري دول��ت آب��ادي ب��ان حك��م االع��دام س��ينفذ
بحق المدان بالقتل في احداث ش��ارع باس��داران بعد شهر
رمض��ان المب��ارك .وق��ال جعفري دولت آب��ادي في تصريح
صحفي ان الحكم الصادر باالعدام ( 3مرات) بحق المدان
بالقتل خالل اعمال الش��غب في ش��ارع باس��داران س��ينفذ
بع��د ش��هر رمض��ان .يذك��ر ان مجموع��ة من المنتس��بين
لفرق��ة دراوي��ش كناب��اد كان��وا ق��د أث��اروا الفوض��ى
واعمال الش��غب يوم  19ش��باط /فبراير الماضي في شارع
باس��داران بطهران وقام احدهم وهو المتهم محمد ثالث
بقيادة حافلة دهس بها كوادر االمن الداخلي ما ادى الى
استش��هاد  3منه��م كما ق��ام اخرون بض��رب وطعن اثنين
م��ن اف��راد التعبئ��ة ب��ادوات جارح��ة م��ا ادى الى استش��هاد
احدهم فيما دخل االخر في غيوبة افاق منها بعد ايام.

االس�لامية االيراني��ة ،ببرقي��ة ال��ى رئي��س الحكومة
االس��بانية هن��أه فيه��ا بتعيين��ه ف��ي ه��ذا المنص��ب،
معرب��ا عن أمله بأن تش��هد العالق��ات الثنائية وتيرة
متنامية ومتطورة في ظل الجهود المشتركة.
وج��اء ف��ي برقي��ة الش��يخ حس��ن روحان��ي ال��ى
ب��درو سانش��يز بيري��ز  -كاس��تخون :ان التعام��ل
البناء وتطوير العالقات مع البلد الصديق اسبانيا،
باعتب��اره أح��د ال��دول الهامة ف��ي االتح��اد االوروبي،
وبن��اء عل��ى مب��دأ االحت��رام والمصال��ح المتبادل��ة،
كان وم��ازال م��ن اولوي��ات الجمهوري��ة االس�لامية
االيرانية منذ عدة عقود.
وأع��رب روحان��ي ع��ن امل��ه وف��ي ظ��ل الجه��ود
المش��تركة ،بأن تش��هد العالقات مزيدا من ترسيخ
اواص��ر الصداق��ة بي��ن الش��عبين ورف��ع مس��توى
العالقات اكثر فأكثر في جميع المجاالت ،فضال
عن تعزيز التعاون على الساحة الدولية.
وتمنى رئيس الجمهورية االس�لامية االيرانية،
الس�لامة والتوفي��ق لرئي��س الحكوم��ة االس��بانية
والشموخ لشعب اسبانيا.

ه ّن��أ رئي��س اركان الق��وات المس��لحة
االيرانية اللواء محمد باقري نظرائه في البلدان
االسالمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وف��ي برقي��ة وجهه��ا باق��ري الى ق��ادة القوات
المس��لحة والجي��وش ف��ي البل��دان االس�لامية
وص��ف فيه��ا عي��د الفط��ر المب��ارك بعي��د تبل��ور
االيم��ان والفط��رة االلهي��ة واالحتف��ال باخ�لاص
المس��لمين وعبوديته��م وعيد التقرب الى س��احة
الرب واالرتشاف من معين الفيض االلهي النقي.
واع��رب ع��ن امل��ه بإزالة ش��ر اع��داء القرآن
الكري��م والرس��ول االك��رم (ص) م��ن البل��دان
االس�لامية الس��يما الق��دس الش��ريف وارس��اء
الس�لام واالس��تقرار المس��تديم ف��ي مناط��ق
العال��م االس�لامي بفض��ل تعزي��ز الوح��دة بي��ن
صف��وف االم��ة االس�لامية وتمتي��ن اواص��ر
الصداق��ة بي��ن الش��عوب والقوات المس��لحة في
البلدان االسالمية.

الالمح��دود الذي تقدمه اميركا وس��ائر القوى العالمية
للمس��تبدين الفاس��دين ف��ي المنطقة والعالمي��ن العربي
واالس�لامي ،والص��ك االميرك��ي االبي��ض الس��رائيل
لممارس��ة االحت�لال والظل��م واحت�لال اراض��ي ال��دول
العربية والحروب التي نشبت في المنطقة.
وقال موس��ويان :إن اول خطأ ارتكبته اميركا وس��ائر
القوى العالمية واالقليمية كان في دعمها لعدوان صدام
على ايران واستخدام السالح الكيمياوي والذي اسفر عن
استش��هاد وج��رح عش��رات اآلالف م��ن االيرانيي��ن ،وكان
م��ن ثمار هذا الدعم ،عدوان ص��دام على الكويت ،والخطأ
الثان��ي ال��ذي ارتكبت��ه امي��ركا وحليفاته��ا ه��و الهج��وم
عل��ى الع��راق وافغانس��تان بع��د حادث��ة الح��ادي عش��ر م��ن
سبتمبر عام  ،2011والذي ادى الى تفشي عدم االستقرار
واالره��اب ف��ي المنطق��ة ،ال��ى درج��ة ان ج��زءاً كبي��راً من
االراض��ي االفغاني��ة ه��ي تحت تص��رف طالبان الي��وم ،بعد
 17عاماً من احتالل اميركا الفغانس��تان .وكان الخطأ
الثالث هو االعتداء العس��كري الذي ش��نه الناتو وحلفائه
م��ن الع��رب عل��ى ليبي��ا وال��ذي ح �وّل ه��ذا البل��د ال��ى بل��د
مهزوم في العالمين العربي واالسالمي.
وبش��أن الخط��أ االميرك��ي الراب��ع ق��ال موس��ويان:
مثلم��ا اذع��ن رئي��س وزراء قط��ر الس��ابق ،ف��ان عملي��ات
وكال��ة المخاب��رات المركزي��ة االميركي��ة والتي نفذت
بالتع��اون م��ع حلفائه��ا االقليميي��ن ف��ي دع��م االرهابيي��ن
الذين هاجموا س��وريا ،تس��ببت في مقتل مئة الف جندي
م��ن الجي��ش الس��وري ،وه��و م��ا أك��ده ايض��ا ج��ون بايدن
النائب السابق للرئيس االميركي ،وحسب ما افاد ديفيد

أعل��ن رئي��س لجن��ة االس��تهالل ف��ي
الجمهورية االس�لامية االيرانية حجة االس�لام
احم��د م��روي ب��ان  120فريق��ا س��يتولى تح��ري
ه�لال ش��هر ش��وال ف��ي مختل��ف انح��اء الب�لاد
غروب يوم الخميس.
وف��ي مؤتم��ر صحف��ي عق��ده صب��اح ي��وم
االربع��اء قال حجة االس�لام م��روي ،ان المتوقع
رؤي��ة ه�لال ش��هر ش��وال غ��روب الخمي��س اي ان
يكون يوم الجمعة هو االول من شهر شوال عيد
الفط��ر ،وخ�لاف ذل��ك س��يتم االع�لان عنه من
قب��ل لجنة االس��تهالل التابعة لمكتب س��ماحة
قائ��د الثورة االس�لامية .واضاف مس��اعد رئيس
مكت��ب قائ��د الث��ورة للعالق��ات الحوزوي��ة ،ان
احتم��ال رؤي��ة اله�لال تك��ون اكب��ر ف��ي مناطق
جنوب البالد لذا س��يتم ارس��ال فرق متخصصة
ذات خبرة كبيرة الى هذه المناطق.
وع��ن الس��بب في االع�لان عن رؤي��ة الهالل
في ساعات متاخرة من الليل ،قال حجة االسالم
مروي ،انه حينما يقول البعض انهم رأوا الهالل،
يتحدث معهم خبراء المركز ويطرحون عليهم
العدي��د م��ن االس��ئلة ولن يتم االكتف��اء بقول
شخص واحد او اثنين ،وبالتالي يتم جمع كل
التقاري��ر وتق��دم الى قائد الثورة وحينما تصبح
قضية الرؤية محس��ومة لسماحته يتم االعالن
عن ذلك في النهاية ولهذا السبب فان العملية
تستغرق بعض الوقت.

وبدء إيفاد الحجاج إعتبار ًا من  18تموز من  20مطار في البالد

مدير عام أرنا يؤكد ضرورة إيصال املعلومات والتغطية االعالمية السريعة بشأن الحج
اك��د المدي��ر التنفي��ذي لوكالة الجمهورية االس�لامية لالنب��اء (ارنا)،
سيد ضياء هاشمي ،على استعداد الوكالة للتعاون مع منظمة الحج والزيارة
ف��ي تغطي��ة احداث ح��ج التمتع للع��ام الحال��ي؛ مبينا ان التغطي��ة االعالمية
الس��ريعة م��ن ش��أنها ان تح��ول دون العديد من المش��اكل وتس��هم ف��ي تعزيز
المصال��ح الوطني��ة .وف��ي لقائ��ه رئي��س مؤسس��ة الح��ج والزي��ارة للجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة حمي��د محم��دي بمق��ر وكال��ة ارن��ا ،ن �وّه هاش��مي ال��ى
اقت��راب موس��م إيف��اد ال��زوار االيرانيي��ن ألداء مناس��ك الح��ج؛ مؤك��دا عل��ى
ضرورة ايصال المعلومات والتغطية االعالمية السريعة في هذا الخصوص.
واع��رب المدي��ر التنفي��ذي لوكال��ة الجمهوري��ة االس�لامية لالنباء ،في
ه��ذا اللق��اء ،عن امله بان يس��تطيع الزوار االيرانيون من اداء مناس��ك الحج
خ�لال الع��ام الحال��ي وعل��ى غ��رار الع��ام الماض��ي ،ف��ي اج��واء يس��ودها االم��ن
واله��دوء والع��زة؛ مؤك��دا ان وس��ائل االع�لام تضطل��ع ب��دور كبي��ر ف��ي ه��ذا
السياق .واوضح قائال ،ان وسائل االعالم من شأنها أن تسهم في توفير ظروف
آمن��ة وتقوي��ض اث��ار ال��رؤى واالفكار الس��يئة .م��ن جانبه أعلن رئي��س منظمة
الح��ج والزي��ارة االيراني��ة حميد محمدي ع��ن بدء ايفاد الحجي��ج االيرانيين
الى السعودية إعتباراً من  18تموز/يوليو حتى  15آب/اغسطس.

وق��ال محم��دي :إ ّن عدد هؤالء الحجاج هذا العام س��يبلغ  85الفاً و200
حاج يتوزعون في  583قافلة وستنطلق رحالتهم من  20مطارا.
و أضاف محمدي بأ ّن القوافل الموفدة ستتكوّن من فرق تض ّم  85و 115
و 135و 165حاجاً يرافقهم وفد طبي يزيد عن  280طبيباً وطبيبة.
كم��ا أعل��ن نائ��ب المدير التنفيذي لش��ركة المط��ارات والنقل الجوي
االيراني حسين اسفندياري يوم االربعاء انه سيتم ايفاد  85الف حاج تنطلق
رحالته��م م��ن  20مط��اراً وس��تكون األخي��رة منه��ا ال��ى الس��عودية ف��ي  15آب/
اغسطس من مطار اإلمام الخميني(رض) الدولي.
وأم��ا المط��ارات العش��رون فه��ي مط��ار اإلم��ام الخمين��ي (رض) بطه��ران
ومط��ارات مش��هد واصفه��ان وأهواز وش��يراز وهم��دان وجرجان وس��اري و تبريز
واروميه ويزد وبيرجند وزاهدان وكرمانش��اه و زنجان وميناء عباس وبوش��هر
واردبيل ومدينة َرشت.
وبالنسبة لرحالت العودة قال نائب المدير التنفيذي لشركة المطارات
والنق��ل الج��وي االيران��ي :إ ّن اول طائ��رة س��تهبط ف��ي مط��ار بوش��هر جن��وب
اي��ران وس��تكون الرح�لات األخي��رة في مط��ارات بيرجند وتبريز ومط��ار اإلمام
الخميني(ض) ومطار مدينة جرجان.

عق��د مؤتم��ر بعن��وان (الترتيب��ات األمنية في الش��رق عدة وورائها ثالثة عوامل رئيسية ،هي حسب قوله ،الدعم قدمها موسويان ملؤتمر الترتيبات األمنية بالشرق األوسط

االوس��ط) ،بدع��وة م��ن امي��ن الجمي��ل الرئي��س اللبنان��ي
األسبق ،رئيس (بيت المستقبل) استمر يومين في بيروت
وحض��ره نح��و  200ش��خص معن��ي بالش��ؤون السياس��ية
واألمني��ة ،ت��م خالل��ه اس��تعراض الترتيب��ات األمني��ة
الجديدة في الشرق األوسط.
الدبلوماس��ي االيران��ي وأح��د أعضاء الفري��ق النووي
الس��ابق س��يد حس��ين موس��ويان تح��دث أم��ام المؤتم��ر
قائ�لا :إن ج��زءاً كبي��راً م��ن آس��يا الغربية يمر ف��ي أزمات
وفوض��ى وانع��دام االم��ن ،فالمع��ارك الجاري��ة ف��ي س��وريا
واليم��ن والع��راق وافغانس��تان اس��فرت ع��ن اع��داد كبيرة
م��ن القتل��ى ،ولم يتم التوصل الى حلول سياس��ية ألكثر
األزم��ات حت��ى اآلن علم �اً ان��ه ال س��بيل لح��ل عس��كري
الغلبه��ا ،فالمجموع��ات اإلرهابي��ة ال زال��ت ناش��طة وباتت
تش��كل أكب��ر تهدي��د ألم��ن المنطقة والعال��م .وان فقدان
االس��تقرار ف��ي الش��رق األوس��ط يع��رض الس�لام واألم��ن
العالميين للخطر.
وأضاف موس��ويان ،ان ه��ذه المنطقة تواجه صراعين
مترابطي��ن ،األول ي��دور بين القوى الكب��رى وهي بالدرجة
األول��ى امي��ركا وروس��يا والثان��ي بي��ن ق��وى اقليمي��ة،
فالتع��اون بي��ن روس��يا واي��ران بش��أن األزم��ة الس��ورية غ ّي��ر
مع��ادالت ه��ذه األزم��ة ،وبلغ��ت الخالف��ات بي��ن الق��وى
االقليمي��ة مس��توى غي��ر مس��بوق نش��هده ف��ي ش��عارات
واج��راءات اس��رائيل والس��عودية واالم��ارات وتحالفه��ا
ضد ايران.
واعتب��ر ه��ذا الدبلوماس��ي االيراني الس��ابق ،ان جذور
غي��اب االس��تقرار واألزم��ات الراهن��ة تع��ود ال��ى قب��ل عقود

اللواء باقري يهنئ نظرائه
في البلدان االسالمية
بمناسبة عيد الفطر

 120فريقا يتولى تحري
هالل شهر شوال في ايران
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اعلن المتحدث باس��م الخارجية االيرانية
به��رام قاس��مي اس��تعداد اي��ران للتع��اون م��ع
الش��رطة الفرنس��ية بش��ان حادث��ة احتج��از
الرهائ��ن ف��ي باري��س ،ف��ي ض��وء االنب��اء الت��ي
اف��ادت بان الش��خص ال��ذي نف��ذ العملية طلب
لقاء السفير االيراني.
وق��ال قاس��مي ان��ه نظ��را لالهمي��ة الفائقة
للحف��اظ على حياة االفراد واالبعاد االنس��انية
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ثالثة مقترحات للتعاون االقليمي
ايغني��ش الكات��ب ف��ي واش��نطن بوس��ت .ون��وه موس��ويان
ال��ى ان الح��رب الس��ورية ه��ي ظاه��رة جدي��دة ف��ي التاريخ
المعاص��ر للش��رق األوس��ط ،الن هذه المنطق��ة كانت قد
ش��هدت س��ابقاً ثالثة أس��اليب لتغيير األنظم��ة فيها ،مثل
الث��ورات الش��عبية كالثورة االس�لامية في اي��ران أو الثورة
المصري��ة ،وانقالب��ات عس��كرية مث��ل االنق�لاب العس��كري
ال��ذي قامت به اميركا وبريطانيا ضد مصدق ،والعدوان
العس��كري مثل ع��دوان امي��ركا على العراق وافغانس��تان
وليبي��ا ،بينما خطة (تغيير النظام في س��وريا) فقد نفذت
عن طريق ارسال نحو مئة الف ارهابي من عشرات البلدان
ال��ى س��وريا .وه��ي ظاه��رة جدي��دة م��ن التاري��خ المعاص��ر
للشرق األوسط.
وأعل��ن موس��ويان ان الخط��أ الكارث��ي الخام��س
ف��ي المنطق��ة كان ه��و الهج��وم العس��كري ال��ذي ش��نته
الس��عودية واالم��ارات وامي��ركا على اليمن وق��ال :إن هذا
الهج��وم ،حس��ب تقيي��م األمم المتحدة خلق أس��وأ فاجعة
انس��انية في ه��ذه المنطق��ة المنكوبة ،وال��ى جانب القوى
االقليمي��ة االخ��رى ،ف��ان بام��كان اي��ران وتركي��ا أداء دور
مفصل��ي ف��ي معالج��ة األزم��ات ،بع��د ان تعرض��ت عالقات
البلدي��ن لمش��اكل عق��ب األزم��ة الس��ورية ،الن تركي��ا
كان��ت بص��دد تغيير النظام في دمش��ق ع��ن طريق دعمها
للمجموعات االرهابية ،فيما ايران كانت تدعم الحكومة

المركزي��ة ،لك��ن تركي��ا ابتع��دت مؤخ��راً ع��ن كونه��ا
حليف �اً المي��ركا والنات��و وبات��ت تتح��رك باس��تقاللية
اكث��ر ،نش��اهد ذل��ك ف��ي التع��اون الثالث��ي الروس��ي -
التركي  -االيراني المعروف بـ (عملية أستانة) لمعالجة
األزمة السورية.
وأض��اف ،إن س��بب نج��اح عملي��ة أس��تانة يع��ود ال��ى
مكافح��ة األره��اب جدي��ا ،فيما س��بب فش��ل عملي��ة جنيف
بزعامة اميركا يعود الى مكافحة االرهاب في الش��عارات
ودعم��ه عملي��ا .وق��د نف��ذت تركي��ا بع��د انضمامه��ا ال��ى
عملي��ة أس��تانة خط��وات عملي��ة جي��دة ض��د المجموع��ات
األرهابي��ة .ومض��ى موس��ويان قائ�لا :إن الش��رق األوس��ط
يعان��ي اليوم من مش��كلتين اساس��يتين ،هم��ا (غياب نظام
تع��اون جماع��ي) و(تدخ��ل قوى أجنبي��ة) .والس�لام الدائم
يتطل��ب مأسس��ة تع��اون مش��ترك بي��ن ق��وى المنطق��ة

الخم��س وه��ي مص��ر وتركيا والس��عودية والع��راق وايران
والق��وى العالمي��ة الخم��س األعض��اء بمجل��س األم��ن
الدول��ي ،ول��ذا تقتض��ي ع��رض مب��ادرات جدي��دة للتع��اون
والس�لام واالس��تقرار الدائ��م ف��ي المنطقة ،األول��ى في ان
تتح��ول منظم��ة التع��اون األقتص��ادي ايك��و ال��ى منظم��ة
تعاون سياسي واقتصادي وأمني وثقافي وعسكري.
وأعتب��ر موس��ويان ،كم��ا اف��ادت وكال��ة انباء ايس��نا
الطالبي��ة ،اقام��ة نظ��ام تع��اون امن��ي جماعي ف��ي الخليج
الفارس��ي بي��ن الع��راق وايران والس��عودية وال��دول األخرى
األعض��اء ف��ي مجل��س التع��اون م��ن المب��ادرات األخ��رى
الح�لال الس�لام واألم��ن ف��ي المنطق��ة وق��ال :إن الع��داوة
ف��ي الخلي��ج الفارس��ي ،س��واء الخص��ام العرب��ي  -العرب��ي
مثلم��ا ه��و قائ��م بين الس��عودية وقطر أو الخص��ام العربي
 االيران��ي ،يمك��ن احت��واءه ع��ن ه��ذا الطري��ق وتبديل��هال��ى تع��اون والبد ان يش��مل ه��ذا النظام تعاوناً ش��ام ً
ال في
الش��ؤون السياس��ية واألقتصادي��ة واألمني��ة والعس��كرية
والثقافي��ة ،ولي��س أم��ام دول الخلي��ج الفارس��ي س��وى
خياري��ن ،األول مواصل��ة الع��داوات الحالي��ة التي تتس��بب
ف��ي تفش��ي االضطراب��ات وغي��اب األم��ن والطائفية أكثر
فأكث��ر وقد تنتهي الى المواجهة العس��كرية ايضا ،والتي
قد تتجاوز المنطقة كذلك.
الخي��ار الثان��ي ،هو التع��اون إلقامة مثل ه��ذا النظام
ال��ذي يؤم��ن الس�لام واألم��ن الدائمي��ن ،ولتحقي��ق مث��ل
ه��ذا الخي��ار ،ف��ان الخط��وة االول��ى هي ف��ي اجتم��اع وزراء
خارجية الدول الثمان بمنطقة الخليج الفارسي ،والثالث
ه��و تش��كيل مجم��ع للح��وار بي��ن ال��دول العربي��ة وغي��ر
العربية بالمنطقة.

