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حمليات

ً
�إيران قوة �سيا�سية واقت�صادية بارزة � ً
ودوليا...
إقليميا
�ألي�س من م�صلحة الجوار الخليجي تعزيز التقارب معها؟
*

} د .محمد شعيتاني

عارض كثيرون أو تشاءموا من االتفاق الذي ت ّم
الست الكبرى ،ورأوا في رفع
بين إي��ران وال��دول
ّ
العقوبات خطرا ً على الخليج والمنطقة من ناحية
سياسية ،حيث ستقوى ش��وك��ة إي����ران ،وأيضا ً
م��ن ن��اح��ي��ة اق��ت��ص��ادي��ة تتمثل ف��ي خ��ط��ر اكتساح
االقتصاد اإليراني للمنطقة ،أما الناحية األه ّم فهي
عودة إنتاجية إي��ران للنفط إلى كامل طاقتها وهو
ما سيؤثر سلبا ً على ال��دول المنتجة للنفط وعلى
أسعار النفط العالمية.
من جهة أخرى يرى البعض اآلخر أنّ هذا الخطر
غير منطقي وغير مب ّرر من نواح عدة:
ـ من ناحية إنسانية واجتماعية :ما يجب التسليم
به قبل رفض االتفاق هو أنّ العقوبات لم تؤثر على
الحكومة ف��ي إي���ران ،حيث ك��ان األث��ر األك��ب��ر على
معيشة الشعب اإليراني ،حيث انخفضت رفاهية
المواطنين وأنتجت العقوبات أزم��ة على مستوى
المعيشة ومستوى التضخم وعلى مستوى مختلف
المرافق الحيوية التي تخدم الشعب اإليراني.
األمر ال يقتصر على الجانب الداخلي فقط ،فعلى
المستوى الخارجي عانت نسبة من اإليرانيين من
االضطهاد نتيجة الحصار وهجوم وسائل اإلعالم
العالمية واإلقليمية ،وعانت أيضا ً مع البنوك التي
كانت تحظر التعاون مع أي بنوك إيرانية ،وعليه
لم يكن في استطاعتهم إرسال األموال إلى ذويهم
أو إتمام أي إج��راءات تكون المؤسسات اإليرانية
طرفا ً فيها .بناء على هذا الجانب ،ال حقّ إنسانيا ً
ألحد أن يرفض االتفاق بحكم أنّ المتضررين من
العقوبات هم بشر ،ويحقّ لهم أن يعيشوا الحياة
الكريمة التي هي حقّ للجميع.
أم��ا بالنسبة إل��ى ال��خ��وف م��ن مسألة أنّ إيران
دولة نفطية ،وأنّ رفع العقوبات سيؤثر على سعر
النفط العالمي ،فبحسب المعطيات ال يبدو أنّ األثر
سيكون بهذا الحجم الكبير ألس��ب��اب ع��دة :أولها
حصتها السوقية الطبيعية
أنّ إي��ران ستعود إلى ِّ
م��ن اإلن��ت��اج ع��ال��م��ي��ا ً وال��ت��ي ع�� ّوض��ت��ه��ا السعودية
واإلمارات ودول أخرى حينما ت ّم إقصاء إيران من
إجمالي مستوى العرض العالمي.
فعودة إي��ران ال ب�� ّد أنّ تسبقها تفاهمات داخل
«أوب���ك» م��ن دون اإلض���رار بسعر ال��س��وق ،وهذه
مصلحة عامة للدول ال ُمنتجة يدركها الجميع ،ثم أنّ
الفرق بين مستوى إنتاج إيران في ظ ّل العقوبات
وقبلها ليس بالفارق الكبير الذي قد يقلب أسعار
السوق رأسا ً على عقبُ .يضاف إلى ذلك أمر آخر
مهم يتمثل ف��ي اس��ت��م��رار أزم���ة انخفاض أسعار
النفط.
أما الخوف من أنّ رفع العقوبات قد يمنح إيران
ق��وة سياسية أكبر على مستوى المنطقة ،فهذا
فيه األمر وإن كان فيه شيء من الصحة ،لكنّه من
جهة أخرى ،قد يفتح آفاقا ً لتسوية أزمات المنطقة،
خصوصا ً أزمات سورية والعراق واليمن على وجه
التحديد ،لذلك على دول المنطقة رفع جاهزيتها
السياسية والديبلوماسية كسبيل لخلق التكافؤ
مع إيران وذلك نتيجة لتقدمها وقوتها السياسية
واالقتصادية المشهودة.
وأهم من ذلك كله ،على دول الخليج إعادة دراسة
ال��خ��ي��ارات م��ع إي����ران ،فمعظم ه��ذه ال���دول انتهج
سياسة العداء مع إيران طيلة العقود الماضية ،ولم
نر إال الدم والدمار ،كنتيجة لهذه السياسات.
بعد االتفاق النووي التاريخي ،أصبحت إيران
ف��ي وض��ع يصعب فيه أنّ تجاريها دول الخليج
ب��ال��ط��رق السياسية التقليدية المتمثلة ف��ي قطع
ال��ع�لاق��ات الديبلوماسية معها أو م��ح��اول��ة خلق
االضطرابات داخل مناطق نفوذ أمنها القومي أو

الوصول إلى مرحلة الحرب معها.
إي����ران ،بكامل قوتها االق��ت��ص��ادي��ة السياسية
وفي ظ ّل التقدم والتطور التكنولوجي الهائل الذي
تشهده ،خرجت ال��ي��وم م��ن إط��اره��ا اإلقليمي إلى
اإلطار العالمي ،والتقرب منها أصبح مح ّل اهتمام
مختلف القوى العالمية الكبرى ألسباب اقتصادية
وجيوسياسية .وقد نشهد ع ّما قريب اختالفا ً في
عالقة ال��دول الغربية الكبرى مع دول الخليج إن
استمر الخليج على وضعه السياسي الحالي.
إنّ فشل خيار العداء مع إيران فرصة للبحث في
سبل الحوار والتفاهم معها ،خصوصا ً أنّ التقارب
ق��د يثمر ع��ن ش��راك��ة اق��ت��ص��ادي��ة وسياسية فيها
منفعة تاريخية للخليج ولدول المنطقة بشكل عام.
فسياسة سلطنة عمان مع إي��ران نموذج واضح
لصورة الشراكة التي قد تجمع إيران بدول الخليج.
ه��ذا الخيار حاجة ملحة في ظ�� ّل أوض��اع المنطقة
المتأزمة واستمرار الصدام مع إيران ،خاصة بعد
الست الكبرى ،وال ب ّد من محاولة خلق
اتفاق الدول
ّ
الفرص السياسية واالقتصادية المتبادلة بين دول
الخليج وبين إيران لتحسين أوضاع المنطقة.
فلسفة ال��ت��ف��اه��م��ات م��ع إي����ران ل��ي��س بالطريق
السهل ،وستحتاج إلى خوض مسار طويل حتى
تح ّل القضايا العالقة بينها وبين دول أخرى مؤثرة
على جيوسياسية المنطقة ،لك ّن الطريق موجود،
ومع المبدأ ال��ذي أق�� ّره السلطان قابوس لسياسة
ينص على «أننا
السلطنة مع دول الجوار وال��ذي
ّ
ن��ؤم��ن ب���أنّ ع���دم ال��ت��دخ��ل ف��ي ال��ش��ؤون الداخلية
للدول ،ومراعاة المواثيق والمعاهدات ،وااللتزام
ب��ق��واع��د ال��ق��ان��ون ال��دول��ي م��ن ش��أن��ه وال ش��ك ،أن
ينتقل بالعالم إلى حالة أكثر مواءمة بين مصالح
الدول ،وهو ما ندعو إليه دائما ً من خالل نشر ثقافة
التسامح والسالم والتعاون والتفاهم ،بين جميع
األمم ،كما أننا نأمل أن يؤدي ذلك إلى اقتالع كثير
من األسباب لظاهرتي العنف وعدم االستقرار»،
من شأنه أن ُيم ِّهد لعالقة جوار مثمرة مع إيران.
هناك أيضاً ،عوامل من شأنها أن تشجع وتدعم
خيار إعادة فتح العالقة مع إيران بدالً من الصدام
معها ،وهذه العوامل تتمثل في أنّ إيران دولة ذات
تجربة ديمقراطية .ومنطق سياستها م��ع دول
ال��ج��وار ،بحسب ال�� ُم�لاح��ظ ،ي��ق��وم على الشراكة
والمصالح المشتركة أكثر من اإللزام .كما أنّ لجوء
إيران إلى قوة السالح والمال سيناريو غير بارز
في حلّها للمسائل والقضايا الخارجية العالقة،
ف��األس��ال��ي��ب ال��س��ي��اس��ي��ة وال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة تأخذ
ح��ي��زا ً واض��ح��ا ً ف��ي تعاملها م��ع ال��خ�لاف��ات .ولوال
ديبلوماسيتها لما نجحت في إتمام االتفاق النووي
التاريخي عبر المحادثات فقط.
وسواء اختلف البعض مع إيران أو اتفق ،يبقى
أنّ عالقات إيران تتسم بأنها ثابتة راسخة والدليل
بقاءها إل��ى ج��ان��ب س��وري��ة وال��ع��راق ف��ي أزماتها
وتمسكها بالقضية الفلسطينية ،أض��ف إل��ى ذلك
أننا ال نجد في إيران منابر للطائفية أو الفتنة ،من
شأن إعادة فتح العالقات مع إيران أن يكبح جماح
المذهبية التي تعصف بالسنّة والشيعة ومختلف
ال��م��ذاه��ب اإلس�لام��ي��ة ،ك��م��ا أن���ه ق��د ي��غ��ي��ر مالمح
المنطقة.
إنّ أي مراقب للوضع الحالي يجد أنّ المذهبية
لها أسباب وأبعاد سياسية والتحريض يتم بأدوات
سياسية وأس��اس التحريض هو سياسية العداء
المتبعة ض ّد إيران ،لذا ال ب ّد من الخيار الدبلوماسي
مع إيران حتى تنعم المنطقة باالستقرار والتقدم.
*رئيس هيئة حوار األديان
باحث في الشؤون اإلقتصادية والسياسية والدينية

غرفة طرابل�س ت�ست�ضيف الندوة الم�صرية ـ اللبنانية
ِّ
المتخ�ص�صة بمواد البناء «م�صر ـ لبنان� ...إلى �أفريقيا»
استضاف رئيس غرفة طرابلس
ولبنان الشمالي توفيق دبوسي،
فعاليات الندوة المصرية ـ اللبنانية
المتخصصة ب��م��واد البناء تحت
ِّ
شعار «مصر ـ لبنان ..إلى أفريقيا»
في حضور السفير المصري محمد
ب��در ال��دي��ن زاي���د وك��ب��ار مسؤولي
السفارة .كما حضر فادي الداعوق
مدير عام بنك مصر ولبنان ،الدكتور
خالد بغدادي نائب رئيس جامعة
بيروت العربية ،ليلى سلهب كرامي
رئ��ي��س��ة تجمع س��ي��دات األع��م��ال
اللبنانيات ،ليندا سلطان رئيسة
الدائرة التجارية والعالقات العامة
في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي،
روك عطية رئ��ي��س جمعية تجار
البترون ،بالل حالب سفير االتحاد
العالمي للسالم،وذلك للبحث في
إمكانات التعاون في مجاالت مواد
البناء وخالفها سواء على الصعيد
الثنائي أو على صعيد التصدير إلى
األسواق األفريقية.
بداية تحدث دب��وس��ي ،مشدّدا ً
على «إق��ام��ة أفضل العالقات مع
مصر الشقيقة ألنها األخ األكبر ،وألنّ
موقعها الريادي يعنينا بالصميم
وألننا نريدها أيضا ً أن تكون متألقة»
مشيرا ً إلى أننا «نتطلع دائما ً إلى بناء
عالقات سليمة مبنية على أسس
مناقبية ومصلحة متبادلة تسودها
الشفافية والثقة المتبادلة ،وهكذا
يمكننا الحديث عن اتساع لدائرة
تلك العالقات االقتصادية وتمددها
باتجاه األسواق اإلفريقية بالتعاون
م��ع ال��ج��ان��ب ال��م��ص��ري الشقيق،
خصوصا ً أنّ اللبنانيين يسجلون
نجاحات في بلدان اإلنتشار وأينما
وجدوا وبإمكانهم توظيف طاقاتهم
وقدراتهم باتجاه تعزيز الروابط
الثنائية بين الجانبين اللبناني
والمصري».
وأك��د دبوسي «أهمية الشراكة

ً
وفقا للد�ستور
�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن ال عالقة بين االنتخابات ونتائج فيينا و� ّأن الدولة تنجز ا�ستحقاقاتها

القربي :تقارب الريا�ض ـ �أنقرة في الم�س�ألة ال�سورية مزيف
و�س ُيك�شف النقاب عن زيارات �سعودية ـ «�إ�سرائيلية» متبادلة قريب ًا
حاوره :سعدالله الخليل
وضع عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفوان
القربي قرار وقف العمليات القتالية في سورية الصادر
عن مجلس األمن والذي حمل رقم « /2268/ضمن
سلسلة القرارات األممية المتسلسلة والمتتابعة والتي
يبني ك ّل منها على ما سبقه في المفهوم السياسي».
وقال في حوار مشترك عبر صحيفة «البناء» وشبكة
«توب نيوز»« :بالرغم من أنّ المواطن السوري ال يتوقع أن
يكون له سقف عالٍ من النجاح ،فإنّ النظر إليه من الشقّ
السياسي يمكن القول إنه نتاج تفاهم روسي ـ أميركي
رغم بعض المشاغبات الفرنسية بمحاولة إدخال فقرات
وفق رؤيتها فشلت في تعطيل التناغم الروسي ـ األميركي
لمنع أي تعديل ،وهو ما يؤشر لمرحلة سياسية جديدة
مقبلة تفتح ملف المجموعات اإلرهابية المسلحة وتحدِّد
اتجاهاتها ولو على جدول أ ّولي متطور لهذه الجماعات».

القربي متحدثا ً إلى الزميل الخليل

مدخل التسوية السياسية

أشار القربي إلى «أنّ القرار كان بمثابة فتح الباب لمن أراد قول إنه جاهز للدخول في التسوية
السياسية حيث سيجد صدر الدولة السورية مفتوحا ً شرط توجيه البندقية إلى الجهة الصحيحة،
وعندها يتم تحديد ما إذا كانت هذه المجموعة قابلة ألن تكون جزءا ً من الحوار المستقبلي أم ال؟
وأوضح «أنّ األزمة الحالية ليست أزمة سورية بل أزمة ك ّل األطراف وك ّل طرف يحاول أن يح ّل
أزمته الخاصة من البوابة السورية .فالتركي يبدو أكبر الخاسرين والمأزومين على اإلطالق  ،يتبعه
السعودي الذي يستعرض العضالت الوهمية إلخفاء أزمته في سورية واليمن وبصورته الدولية
كراع لإلرهاب».
ٍ
وأشار القربي إلى «أنّ الجهد السعودي ـ التركي كان وما زال وسيبقى ألنّ اللعب بورقة الوقت خطة
سعودية ـ تركية ُتناور على أمل مجيء إدارة أميركية جديدة تتفهم موقف الرياض وأنقرة وتميل إلى
الصدامية أكثر مع الروس وإزعاج الدولة السورية أكثر من السلوك الحالي ،ما يعني تغيير خطة
أوباما الذي يسير برفض التدخل البري ،والذي هو أيضا ً قرار أوروبي لعدم توفر اإلمكانيات والخطط
 ،والخوف من تدويل الشأن السوري وتحويله إلى حرب عالمية غير منظورة المدى ،ما يترتب عليه
وصول سعر برميل النفط إلى ح ّد يتجاوز  200دوالر».
واعتبر القربي «أنّ التقارب الحالي السعودي ـ التركي في المسألة السورية مزيف  ،بالنظر إلى
الخالف القديم في الملفات» ،الفتا ً إلى «التقارب السعودي ـ اإلسرائيلي الذي سيشهد فضح زيارات
متبادلة قريبا ً لتمويل اإلزعاجات اإلسرائيلية من المال القذر في محاولة للوصول إلى المستوى
اإليراني في المنطقة».

مجموعات مرتزقة

وأكد القربي «أنّ المجموعات اإلرهابية الصغيرة على األرض السورية ،ورغم كثرة عددها ،تسعى
وراء المال فقط وتبايع من يدفع أكثر ،واليوم أصبحت بين نار السحق السوري ـ الروسي المشترك
وبين تنظيم ،داعش ،إن غيرت والءها ،لذلك ّ
تدق األبواب الروسية اآلن لتسوية وضعها وإلبعاد
تموضعها عن المشهد اإلعالمي ،وهذا يحتاج إلى جهد وعمل أكثر خارج األضواء».
وأضاف« :الجهد الروسي في هذا اإلطار كبير وهذا ما يقوم به المركز الروسي في قاعدة حميمم
إلمكانية التواصل وهو يحتاج إلى بعض الوقت».
ِّ
بـ«المبشرة» ،الفتا ً إلى أنّ «البعض ما زال
ون ّوه القربي بالنتائج األولية لالتفاق والتي وصفها
يعتقد أنّ هناك إمكانية إلزعاج الدولة السورية كما تعتمد االستخبارات التركية في سلوكها».

خالف واتفاق

وتطرق القربي إلى الخالف في الرؤية الروسية ـ األميركية ،رغم التوافق على وقف إطالق النار،
موضحا ً «أنّ التفاهم الروسي ـ األميركي ما زال على مفاتيح الح ّل وليس على ك ّل بنوده ،فقرار اإلعدام
ّ
بحق داعش قد صدر عن الروس واألميركيين والمجموعات األخرى ،في حين ال يزال األميركي ينظر
إليها على أنها قابلة لالستثمار السياسي» .وأض��اف« :المتابع للمناطق الواقعة تحت سيطرة
المسلحين يالحظ تبديل المجموعات اإلرهابية راياتها ووالءاتها للبحث عن مالذ آمن».
وأوضح «أنّ االتفاق هو ورقة ضغط على األميركيين بامتياز فهم ليسوا في وضع مرتاح ،بل في
وضع المنسحب قسرا ً من المنطقة بعد أن غيّر التدخل الروسي في سورية المعادالت ،وهو ما نقرأه
في السلوك األردني الذي يحاول التوسط بين الموقعين الروسي واألميركي ،فالك ّل يحاول اللحاق
بموقع القوي».

التركي خارج المعادلة

حجمها الموقف السوري ـ
وبالنسبة إلى تركيا ،أوضح القربي «أنّ األحالم التركية في المنطقة ّ
الروسي لتتحول إلى طروحات خجولة ،فلم يعد أحد يستمع إلى طروحات مثل المنطقة العازلة
باحترام ،ولع ّل التأكيد على التواصل مع األكراد ضمن موضع اتفاق مشترك روسي ـ أميركي ،لذلك

المصرية اللبنانية ،م��ن منظار
القطاع الخاص ،وديناميكيته ،وأنّ
غرفة طرابلس ولبنان الشمالي
يهمها أن تكون «ح��اض��ن��ة» لهذا
ال��ت��وج��ه لتتوفر ك��ل التسهيالت
ال�ل�ازم���ة ل��ت��ع��زي��ز ت��ل��ك ال��ش��راك��ة
المنشودة ،ويمكن اإلستفادة من
هذه الصيغة في المستقبل الواعد
ألننا من الذين يعولون إسترتيجيا
على طرابلس في إعادة إعمار وبناء
البلدان العربية المجاورة التي
تنزل بها أضرارا ً بالغة بفعل حروب
التدمير التي تعاني منها».
وقال زايد ،من جهته « :نحن نريد
العمل الفعلي المنتج وال نريد أن
نكتفي بالكالم ،بل نريده أن يكون
مقترنا ً بالتطبيق العملي ،ولدينا
الكثير من اإلتفاقيات مع الجانب
اللبناني نريد تفعيلها وتطويرها،
وإذا كانت زيارة هذا الوفد التجاري
والصناعي المصري المتخصص،
ترتكز على ال��ت��ع��ارف االمتبادل
فإننا وكما أش��ار الرئيس دبوسي
ف��ي كلمته ،نريد ش��راك��ة مصرية

لبنانية ،وفي الشراكة دالالت تتاكد
من خاللها المصالح المشتركة،
وتأتي أيضا ردا ً على إدعاء البعض
بأنّ العمل العربي المشترك ال أمل
منه».
وأك���د «أن��ن��ا ن��ب��ذل ك��ل الجهود
المشتركة لتتأمن ك��ل المصالح
والمنافع ،ولنحدث نقلة نوعية في
تطوير حركة ال��ص��ادرات ،إضافة
إلى أنّ التواجد المشترك على أرض
أفريقيا له مكاسبه لتحريك االقتصاد
بشكل دائ��م ،ونحن ق���ادرون على
العمل العربي المشترك ونتمنى
اليوم أن يكون مثمرا ً ونحن نجحنا
في ك ّل الظروف الصعبة ،وسيظل
تكاملنا ووحدتنا الطريق لتجاوز ما
نواجهه من تحديات».
وف��ي الختام ت�� ّم ال��ت��واف��ق على
«تكثيف االت��ص��االت الثنائية أمالً
في أن تكون زي��ارة الوفد التجاري
المتخصص فاتحة
وال��ص��ن��اع��ي
ِّ
ل��ع�لاق��ات وط��ي��دة ت��ت��ك��ام��ل فيها
مصالح مؤسسات القطاع الخاص
في كال البلدين الشقيقين».

انتخابات دستورية

ووضع القربي االنتخابات التشريعية في سياق الخطوات الدستورية ،مشدّدا ً على «أنّ القرار
السوري يتمثل بالتأكيد على أنّ الدولة السورية تسير وفق الدستور دائماً ،والمحافظات التي هي
خارج سيطرة الدولة ربما تتغير إلى عودة لحضن الدولة السورية مع االستحقاق االنتخابي ،مع
الحراك األسطوري للجيش السوري وحلفائه الذين يدقون أبواب محافظة الرقة حاليا ً وعند صدور
قرار بعودتها سنجدها عادت إلى حضن الدولة».
وحول الربط ما بين االنتخابات ومخرجات فيينا التي تتحدث عن انتخابات تشريعية ورئاسية،
أوضح القربي «أنّ االستحقاق الدستوري ال يقف عند انتظار مشاركة المعارضة فالدولة تقوم بك ّل
استحقاقاتها عبر الدستور السوري».

أداء غير موفق

أما بالنسبة إلى أداء المجلس التشريعي المنح ّل ،فقال القربي« :كان يمكن له أن يكون أفضل لكنه
قام بواجباته التشريعية بنسبة كبيرة ،وهناك مساحة غيَّبها اإلعالم ،كاستجواب وزير الصحة
ووزير التجارة الداخلية» ،الفتا ً إلى «أنّ الوزارة المسؤولة لم ترتق إلى الح ّد األدنى من المسؤولية
خص الوضع المعيشي ،والفريق االقتصادي بشكل عام أيضاً ،فهم
تجاه المواطن السوري ،في ما
ّ
لم يعملوا كفريق متناغم فكان أداؤهم مفككا ً جدا ً ال يرتقي إلى مستوى المسؤولية ،مقارنة بإنجازات
الجيش السوري واألداء الديبلوماسي المميز وفي هذا السياق يأتي استجواب وزير الكهرباء على
الهواء مباشرة».
وتابع« :تصل االستجوابات لمستوى حجب الثقة رغم أنّ أداء وزارة الكهرباء يمكن أن يكون في
مراحل اإلنجاز بعد اعتداءات المجموعات اإلرهابية ،لكن ال يجب تعليق األخطاء على شماعة األزمة،
كذلك أداء وزارة التجارة الداخلية وعدم تطبيق القانون الذي وضعناه لحماية المستهلك ،يطرح
الكثير من الملفات السوداء التي نوقشت خارج الهواء مع وزير التجارة الداخلية ووعد بتالفيها
مستقبالً لمعالجة تجاوزات وزارة تحوي مافيات تجارية هائلة عصيّة على اإلصالح».
وختم القربي حديثه بتأكيد «أنّ االستحقاق الوطني القادم يجب التمسك فيه تحت شعار التمسك
بالوطن والدستور ومنهجية اإلصالح التي ربما تكون قد تباطأت بفعل األزمة» ،مطالبا ً الجميع
«بالمشاركة احتراما ً للقانون ،على أمل تحسين الواقع االقتصادي والمعيشي» .كما أعلن أنه تقدم
بترشيحه للدورة الجديدة للمجلس «لمتابعة المسيرة اإلصالحية التي تحفل بالتصادمية بين
السلطة التشريعية والتنفيذية فحين يبدو الوزير في المجلس مرتاحا ً فالعالقة تكون غير صحيحة،
وقبة المجلس يجب أن تكون منبرا ً لإلصالح والمحاسبة».
بث المقابلة عند الخامسة من مساء اليوم و ُتعاد عند الحادية عشرة ليالً
ُت ّ
على قناة «توب نيوز» على يوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=hFeke5rGLew
وعلى موقع «توب نيوز» البث المباشر
http://topnews-nasserkandil.com/final/radio.php

�أبدى ا�ستعداده لمرافقة �أول �شاحنة تدخل �إلى �سورية

ال�سوري في ع ّمان:
القائم بالأعمال ّ
جاهزون ال�ستقبال المنتجات الزراعية الأردنية
محمد شريف الج ّيوسي

زايد ودبوسي يتحدثان أمام المشاركين في الندوة

نجد التواصل الروسي مع األك��راد جيد ،كذلك االتفاق الروسي ـ األميركي تنظر إليه أنقرة بعين
االنزعاج» .وأضاف« :القرار بأنّ حزب االتحاد الديمقراطي ليس منظمة إرهابية زاد االنزعاج التركي،
ويحمل رسائل أميركية ألنقرة والرياض الذين يص ّرون على عدم اإلنصات».
وشدد القربي على «أنّ الموقف اإلسرائيلي ينظر إلى مصلحته في هذه المرحلة بعد التأكد من
والتوجس اإلسرائيلي اآلن هو من التواجد
أنّ هذه المجموعات اإلرهابية في طريقها إلى الزوال،
ُّ
اإليراني وحزب الله قريبا ً من الحدود ،وما اإللحاح السعودي على إسرائيل بتحريك الحدود السورية
الجنوبية إال إلشغال الجيش السوري في الشمال على الجبهة التركية ،والدور الخليجي حاليا ً
يسعى إلى جني بعض المكاسب السياسية الضيقة وهو عمل غير مسؤول تاريخياً».

أكد القائم باألعمال السوري د .أيمن علوش،
«أنّ الجمهورية العربية السورية جاهزة
الستقبال المنتجات الزراعية األردنية عبر منفذ
السويداء ،وضمان حماية الشاحنات األردنية»،
مبديا ً استعداده «لمرافقة أول شاحنة أردنية
تدخل إلى سورية».
وق��ال علوش في حديث تلفزيوني أن «ال
مانع لدى سورية من إعادة تحميل المنتجات
األردنية على شاحنات سورية ،من عند نقطة
الحدود السورية ـ األردنية».
وأض��اف« :قدمنا للخارجية األردنية ،بعد
استشارة رئيس الحكومة السورية ،مذكرة
تتضمن ه��ذه التفاصيل ،لكن يبدو أنّ لدى
الجهات األردنية المعنية تح ُّفظات معينة ذات
طبيعة لوجستية ،هي مح ّل تفهم من قبلنا».
من جهة أخ��رى ،وردا ً على س��ؤال ح��ول ما
ردّدته وسائل إعالم ومسؤولون سوريون عن
تدخل أردني والسماح إلرهابيين بالعبور إلى
سورية عبر الحدود األردنية ،أج��اب علوش:
«في ما يتعلق بما تنقله وسائل إعالم ال عالقة
لنا به ،أما عندما يعلن مسؤولون سوريون ذلك
فال ب ّد أنه يستند إلى وقائع وبالتالي ليس كالما ً
يطلق على عواهنه».
وأكد علوش «أنّ ما يربط الشعبين األردني
والسوري أقوى وأرسخ من أن تخربه الظروف،
وقد لمست ذلك من خالل لقاءاتي بأبناء الشعب
األردني» ،الفتا ً إلى «أنّ عالقات مصاهرة ونسب
قائمة أكبر من أن ُتع ّد أو ُتحصى ،وإنّ دماء
أبناء البلدين قد اختلطت في العديد من شواهد
التاريخ الحديث والقديم ولن تكون سايكس
ـ بيكو عنصر انفصال في المشاعر والمصالح
واآلمال» .وقال« :يتشوق الكثير من األردنيين
لزيارة سورية والتبضع منها ،وع ّمان أقرب
إلى العاصمة السورية دمشق مثالً من الالذقية.
نحن ندرك حجم الضغوط التي ُتمارس على
األردن ،ونعلم أنّ إخالء إرهابيين لمواقعهم في
جنوب سورية يتصل بدور أردني».

وح��ول م��ا قاله عضو ف��ي مجلس الشعب
السوري بأنه في حال تورط األردن في حرب
برية على سورية ،فعلى األردنيين «تحضير
أكفانهم أو حفر قبورهم» ،أوضح علوش «أنّ هذا
النائب عبّر عن الشريحة التي انتخبته ،ولكن ال
ب ّد أن تكون هناك ردة فعل سورية مناسبة في
حال وقوع تدخل فعلي».
وفي سياق آخر ،أكد القائم باألعمال السوري
أنّ سورية كانت نصيرة لفصائل المقاومة
الفلسطينية ،خصوصا ً حركة حماس «حيث
قدمت لها ك ّل الدعم المطلوب عندما كانت تطرح
نفسها كفصيل فلسطيني م��ق��اوم» .وأض��اف:
«احتضنت س��وري��ة ح��م��اس ف��ي وق��ت رفض
الجميع استقبالها ،وبسبب ذلك أُتخذت ض ّد
سورية عقوبات منها ق��رار محاسبة سورية،
لكنّ حماس تدخلت في الشان السوري وقابلت
سورية بالخيانة مستجيبة لمكتب اإلرش��اد
العالمي لإلخوان المسلمين ،كما قاتل منتسبون
إل��ي��ه��ا ف��ي ص��ف��وف ال��ع��ص��اب��ات اإلره��اب��ي��ة
المسلحة» ،م��ش��دِّدا ً على «أنّ المصالحة مع
حماس رهن باستعادة بوصلتها الفلسطينية
المقاومة».
وأك��د «أنّ م��ن غير الممكن ال��م��س��اواة بين
روسيا والواليات المتحدة األميركية ،فالسيرة
الذاتية لروسيا خالية من أي حرب أو احتالل
أو استعمار لبلد م��ا ،خاصة تجاه العرب،
فيما يحفل تاريخ الواليات المتحدة بالحروب
واالحتالالت واالستعمار».
ورأى «أنّ واشنطن غير ج��ادة في الحرب
على داعش ،ولو كانت كذلك لحالت دون انتقال
المئات من دباباتها من ال��رم��ادي إل��ى تدمر،
بالتزامن مع ما أسمته واشنطن وحلفها الدولي
الحرب على اإلرهاب وهي التي تمتلك طائرات
متطورة جداً».
وش��دّد علوش على أنّ سورية «ج��ادة في
إج��راء انتخابات مجلس الشعب في الموعد
المحدد كاستحقاق دستوري» ،موضحا ً «أنّ
الدولة الوطنية السورية ملتزمة بدفع رواتب

موظفيها بانتظام في المناطق الواقعة تحت
سيطرة العصابات اإلرهابية ،كالرقة مثالً».
وأكد «أنّ المواطنين السوريين في المناطق
الخاضعة لسيطرة الدولة الوطنية السورية
يحظون بالرعاية وأنّ ما نشهده من نزوح هو
من المناطق الخاضعة لسيطرة العصابات
اإلرهابية المسلحة إلى المناطق اآلمنة تحت
سلطة الدولة الوطنية السورية ،ففي محافظة
الالذقية مثالً ن��زح نحو مليوني س��وري من
مناطق سيطرة داعش والنصرة وغيرهما من
المجموعات اإلرهابية المسلحة» ،الفتا ً إلى
«أنّ الدولة السورية في ردّها على العصابات
اإلرهابية تستخدم أسلحة مسموح باستخدامها
وتحرص على سالمة المدنيين ،فيما تقصف

العصابات اإلرهابية المدنيين العُ ّزل بك ّل أنواع
األسلحة وتخ ِّرب المنشآت الوطنية».
وأض���اف« :إنّ الجهات ال ُمعادية تختلق
األكاذيب وتستخدم وسائل إعالمها في جهات
األرض األرب���ع للتشويش ونشر اإلش��اع��ات
َّ
يتكشف
الكاذبة واألخبار المزورة ،وهو ما بدأ
للمواطن العربي وللرأي العام الدولي».
وح��ول أع���داد السوريين الموجودين في
األردن ،أكد علوش أنّ عددهم اليوم ،بمن فيهم
من قدموا إليه في فترات زمنية منذ ثالثينات
القرن الماضي ،يبلغ نحو  1,3مليون نسمة ،أما
الذين نزحوا إلى األردن خالل األزمة األخيرة،
فيبلغ عددهم ،بحسب أرقام المفوضية األممية
لالجئين نحو  620ألفاً».

