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بوتين في القاهرة :خطوة أولى نحو تحالف استراتيجي!
ب ــالـ ـنـ ـظ ــر إل ـ ـ ــى أن مـ ـ ــوازيـ ـ ــن الـ ـق ــوى
الحالية بني روسيا وإيران ،ال تسمح
لألولى بالهيمنة على الثانية؛ بل إن
مــا يــاحـظــه زائ ــر ط ـهــران مــن نشوة
ال ـس ـيــاس ـيــن ب ـمــا يـمـثـلــه «ان ـض ـمــام
روس ـ ـيـ ــا إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـه ــج اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي فــي
مقاربة امللفات اإلقليمية والدولية»،
مــن ف ــوز السـتــراتـيـجـيــة الجمهورية
اإلسالمية.
تـ ـت ــاح ــق الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات عـ ـل ــى ال ـخ ــط
ال ـس ــاخ ــن ال ــدي ـن ــام ــي ب ــن طـ ـه ــران و
م ــوسـ ـك ــو؛ كـ ـ ــأن الـ ــدول ـ ـتـ ــن تـ ــريـ ــدان
اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراك مـ ــا ف ــات ـه ـم ــا مـ ــن تـ ـع ــاون
ال ـع ـقــود ف ــي أســاب ـيــع وأيـ ـ ــام .ف ــي 20
ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،ك ــان وزي ــر
الــدفــاع الــروســي فــي زي ــارة مفصلية
إل ــى ط ـه ــران ،تـمـخـضــت عــن اتـفــاقـيــة
نوعية في املجال الدفاعي.
مـصــدر إيــرانــي رفـيــع معني بامللف،
أوض ــح لــي أن الـصـنــاعــة العسكرية
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة امل ـ ـت ـ ـطـ ــورة وال ـن ـش ـي ـط ــة،
تــؤمــن احـتـيــاجــات ال ـق ــوات املسلحة
مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدروع وال ـ ــدب ـ ــاب ـ ــات واملـ ــدافـ ــع
وال ـص ــواري ــخ ال ــخ؛ لـكــن مــا يحتاجه
اإليــرانـيــون مــن الصناعة العسكرية
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ي ـق ــع فـ ــي ث ــاث ــة أب ـ ـ ــواب:
منظومات اس  300و ،400وشبكات
رادرار م ـت ـط ــورة ت ـق ـن ـيــا ،وط ــائ ــرات
حربية استراتيجية.
هل وافق الروس على هذه الطلبات؟
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر« :مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة
السياسية ،نعم؛ فنيا ،نحن بصدد
ال ـت ــرت ـي ـب ــات واالج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات» .وأسـ ــأل
أيـضــا :هــل يمكن الـتــوصــل إلــى ربط
ال ـص ـنــاعــة الـعـسـكــريــة ف ــي الـبـلــديــن؟
هنا ،يبدأ التحفظ اإليراني التقليدي
املـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ـح ـس ــاس ـي ــة االس ـ ـت ـ ـقـ ــال.
إنما في تقديري أن املسار الواقعي
لـ ـلـ ـع ــاق ــات ال ــدف ــاعـ ـي ــة بـ ــن روسـ ـي ــا
وإي ـ ـ ـ ــران ،سـ ــوف ي ـف ــرض ص ـي ـغــا مــن
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ،رب ـ ـمـ ــا ل ـ ــم تـ ـت ــوص ــل إل ــى
ت ـخ ـم ـي ـن ـهــا ال ـن ـخ ــب الـ ـت ــي ع ـ ـ ــادة مــا
ت ـح ـت ــاج إلـ ــى وقـ ــت لـلـتـفـكـيــر خ ــارج
الصندوق.
عـلــى امل ـس ـتــوى االق ـت ـص ــادي؛ حققت
روسـ ـي ــا وإي ـ ـ ـ ــران ،ان ـ ـجـ ــازا تــاري ـخ ـيــا
فـ ــي ات ـف ــاق ـي ــة ل ـي ــس م ـه ـم ــا حـجـمـهــا
امل ـت ــواض ــع ( بـقـيـمــة ع ـشــريــن مـلـيــار
دوالر) ،لـ ـك ــن امل ـ ـهـ ــم أن ـ ـهـ ــا ت ــؤس ــس
لطرد الدوالر األميركي من العالقات
االقتصادية والتجارية بني البلدين،
الـلــذيــن سـيـعـتـمــدان فــي تبادالتهما
ع ـلــى عـمـلـتـيـهـمــا الــوط ـن ـي ـتــن؛ هــذه
امل ـعــادلــة ،س ــوف ت ــؤدي إل ــى انـفـجــار
فــي ال ـ ّت ـبــادالت الــروسـيــة ـ اإليــرانـيــة،
وت ـح ــف ــز املـ ـش ــاري ــع واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
املشتركة .ما زلنا  ،بالطبع ،في أول
الطريق؛ لكن الطريق ممهد ومتسع
إلى ما ال نهاية.
وضـ ـ ـع ـ ــت إي ـ ـ ـ ـ ــران س ـك ـك ـه ــا وش ـب ـك ــة
أن ــاب ـي ـب ـه ــا فـ ــي تـ ـص ــرف ال ـ ـصـ ــادرات
ال ـن ـف ـط ـيــة ـ والحـ ـق ــا غ ـي ــر ال ـن ـف ـط ـيــة ـ
الروسية إلــى املــوانــئ اإليرانية على
الـخـلـيــج ( ال ـفــارســي ـ ال ـعــربــي)؛ هي
امل ـ ــوان ـ ــئ ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي سـتـسـتـقـبــل
زي ـ ـ ـ ــارات األس ـ ـطـ ــول الـ ــروسـ ــي الـ ــذي
سيتمكن ،إذًا ،مــن التزويد واإلقــامــة
 ،للمرة األولى ،على موانئ خليجية
صديقة.
ف ــي امل ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي ،سـ ــوف يــواصــل
الـ ـ ــروس ،ب ـنــاء امل ـف ــاع ــات اإلي ــران ـي ــة،
ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ت ــوق ـي ــع ات ـفــاق ـيــة
التسوية مع الغرب ورفــع العقوبات
الدولية أم ال؛ موسكو التي وصلت،
ع ـل ــى لـ ـس ــان رئ ـي ـس ـه ــا ،إل ـ ــى وص ــف
الــواليــات املتحدة « بــالــذئــب» ،تفتح
أب ــواب مـعــاهــدة شنغهاي الدفاعية
أم ــام إي ــران الـتــي طــاملــا رأت فــي ذلــك
العدو املشترك « ،الشيطان األكبر»؛
نـحــن أمـ ــام لـحـظــة اسـتــراتـيـجـيــة في
الـ ـت ــاري ــخ الـ ـع ــامل ــي :ت ـح ــال ــف روس ـي ــا
امل ـق ـت ــدرة وإي ـ ـ ــران امل ـس ـت ـق ـلــة ،ن ـبــوءة
الخميني التي تتحقق.

زيارة تاريخية يبدو
واضحًا أنها تتجاوز في
أبعادها محاولة القاهرة
مناكفة واشنطن تعبيرًا
منها عن استيائها من
إصرار األخيرة على تعزيز
وضع جماعة «اإلخوان
المسلمون» .وكأنها عالقة
تحالف استراتيجي تنمو بين
روسيا ومصر ،مع ما لذلك
من تداعيات إقليمية
القاهرة ـ أحمد جمال الدين
زيارة تاريخية للقاهرة اختتمها مساء
أمس الرئيس الروسي فالديمر بوتني
اسـتـمــرت مل ــدة  24ســاعــة ف ـقــط ،اكتفى
خــالـهــا بـلـقــاءات مــع كـبــار املـســؤولــن
امل ـص ــري ــن ال ــرس ـم ـي ــن ،ف ــي مـقــدمـتـهــم
الــرئ ـيــس عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ال ــذي
حــرص على إظـهــار حـفــاوة الترحيب،
سـ ــواء ع ـبــر االس ـت ـق ـبــال ف ــي امل ـط ــار أو
طـلـقــات مــدفـعـيــة للترحيب بالقيصر
الروسي في قصر القبة الرئاسي.
وكانت تداعيات مجرزة استاد الدفاع
ال ـج ــوي ق ــد دف ـع ــت الــرئ ـيــس ال ــروس ــي
إل ــى تــأخـيــر وصــولــه إل ــى الـقــاهــرة إلــى
امل ـس ــاء ،بـعــدمــا ك ــان يـفـتــرض وصــولــه
ص ـ ـبـ ــاح االث ـ ـ ـنـ ـ ــن .وحـ ـ ـ ــرص ال ــرئ ـي ــس
املـ ـص ــري ع ـلــى اص ـط ـح ــاب ض ـي ـفــه من
املـ ـط ــار مل ـش ــاه ــدة عـ ــرض ف ـنــي ف ــي دار
األوب ـ ـ ـ ــرا ق ـب ــل أن يـ ــدعـ ــوه إل ـ ــى ت ـن ــاول
العشاء في برج القاهرة ،وهو املشروع
الذي نفذه الرئيس جمال عبد الناصر
ك ــرم ــز ل ـت ـح ــدي املـ ـص ــري ــن الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة ب ـع ــد رف ـض ـهــا ت ـم ــويــل ال ـســد
العالي في الستينيات ،فيما اعتبرها
بـعــض املـحـلـلــن رســالــة غـيــر مـبــاشــرة
لواشنطن.
وعلى غــرار االستقبال الــذي حظي به
الــرئـيــس األم ـيــركــي ب ــاراك أوب ــام ــا ،في
زيــارتــه ملصر عــام  ،2009قــام السيسي

باصطحاب نظيره الروسي إلى قصر
الـقـبــة الــرئــاســي بـمـصــاحـبــة الـخـيــول،
وأط ـل ـقــت املــدف ـع ـيــة  21طـلـقــة تــرحـيـبــا
بضيف مصر ،الــذي تأتي زيارته بعد
 10س ـن ــوات م ــن آخ ــر زي ـ ــارة ق ــام بـهــا.
إج ـ ـ ــراء ظ ـه ــر م ــن ث ـن ــاي ــاه االم ـت ـع ــاض
املـصــري الستقبال واشنطن وف ـدًا من
جماعة «اإلخوان» املسلمني أخيرًا.
وخـ ــال املــؤت ـمــر الـصـحــافــي املـشـتــرك،
أعـلــن الـسـيـســي أن الـجــانـبــن املـصــري
وال ــروس ــي ات ـف ـقــا ع ـلــى إن ـش ــاء منطقة
صناعية روسية في منطقة عتاقة في
قـنــاة الـســويــس ،إضــافــة إلــى التنسيق
إلنـ ـش ــاء أول م ـح ـطــة ن ــووي ــة مـصــريــة
لألغراض السلمية في منطقة الضبعة
من أجل استغاللها في توليد الكهرباء،
كذلك تم االتـفــاق على تعزيز التعاون
املشترك ،وجذب االستثمارات ،وتوقيع
اتفاقات وبــرتــوكــوالت تـعــاون فــي هذا
املجال.
يــذكــر أن صـيـغــة إن ـش ــاء املـحـطــة الـتــي
سـ ـتـ ـش ــرف ع ـل ـي ـه ــا الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
ستكون بالتنسيق بني وزيري الدفاع
والـ ـكـ ـه ــرب ــاء مـ ــن م ـص ــر ون ـظ ـيــري ـه ـمــا
الروسيني ،على أن يتم توقيع العقود
حال التوصل إلى اتفاق نهائي في وقت
ّ
الحالي.وثمن السيسي
الحق من العام
عاليًا دعم الرئيس الروسي ومساندته
املهمة لبالده في حربها ضد اإلرهاب،
م ـشــددًا عـلــى رغـبــة الـبـلــديــن فــي إقــامــة
ً
نـ ـظ ــام اقـ ـتـ ـص ــادي دول ـ ـ ــي أكـ ـث ــر عـ ــدال
واستقرارًا لجميع الدول.
ووجـ ـ ــه ال ـس ـي ـســي الـ ــدعـ ــوة إلـ ــى نـظـيــره

الــروســي لـحـضــور املــؤتـمــر االقـتـصــادي
املـقــرر عقده فــي آذار املقبل ،إضــافــة إلى
دعوة رجال األعمال الــروس لالستثمار
ف ــي م ـصــر ،فـيـمــا ات ـفــق الــرئ ـي ـســان على
تــوس ـيــع ح ـجــم ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري بني
الـ ـبـ ـل ــدي ــن واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مـ ــن الـ ـخـ ـب ــرات
ال ــروسـ ـي ــة ف ــي إنـ ـش ــاء ص ــوام ــع ال ـق ـمــح
لتقليل الفاقد من سوء التخزين.
من جهته ،أكــد بوتني خــال اللقاء على
أن الطرفني اتفقا على زيادة تفعيل دور
مجلس األعـمــال املصري الــروســي الذي
اس ـتــأنــف عـمـلــه ال ـع ــام امل ــاض ــي ،مـشـيـرًا
إل ــى أن ال ـس ـي ــاح ال ـ ــروس ي ـق ـب ـلــون على
زيارة مصر بسبب االستقرار السياسي
الــذي تعيشه البالد تحت حكم الرئيس
السيسي.
ك ــذل ــك أعـ ـل ــن الـ ـصـ ـن ــدوق االس ـت ـث ـم ــاري
الــروســي املباشر أنــه عــرض على وزارة
االستثمار املصرية املساعدة في إنشاء
ص ـنــدوق اسـتـثـمــاري فــي ال ـقــاهــرة ،وتــم
ت ــوق ـي ــع االت ـف ــاق ـي ــة ،أم ـ ــس ،ف ــي ح ـضــور
الرئيسني املصري والروسي.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـي ـ ــان ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق أن م ــن
امل ـق ــرر أن ي ـســاعــد ال ـص ـن ــدوق ال ـشــركــاء
املصريني فــي استراتيجية االستثمار،
والهيكل اإلداري ،واملساهمة فــي جذب
املستثمرين الدوليني اآلخرين ،موضحًا
أن مـصــر لــديـهــا إمـكــانـيــات استثمارية
كبيرة في عدد من القطاعات.
ووجـ ــه ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي ال ــدع ــوة إلــى
الرئيس املصري من أجل زيارة موسكو
قــريـبــا السـتـكـمــال املـبــاحـثــات املشتركة،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ارتـ ـف ــاع م ـع ــدل ال ـت ـبــادل

ّ
ثمن السيسي عاليًا دعم الرئيس الروسي ومساندته المهمة لبالده في حربها ضد اإلرهاب (أ ف ب)

التجاري بني البلدين بنسبة  %80خالل
الفترة املاضية يعكس ّ
نمو في العالقات
بني البلدين.
سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،اتـ ـف ــق ال ــرئـ ـيـ ـس ــان عـ ـل ــى أن
الرئيس الـســوري بشار األســد هــو جزء
من حل األزمة الراهنة في سوريا ،األمر
الــذي يتطلب تنسيق مواقف املعارضة
وت ـح ـق ـيــق ت ــواف ــق بـيـنـهــا وبـ ــن الـن ـظــام
يـضـمــن تحقيق ديـمــوقــراطـيــة ال تــؤدي
إلى تقسيم األراضي السورية .وتوافقت
الرؤى املصرية والروسية في ما يتعلق
بـحــل ال ـن ــزاع الـفـلـسـطـيـنــي اإلســرائـيـلــي
ب ـم ــا يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ح ــل ال ــدولـ ـت ــن .كــذلــك
ش ــدد الــرئـيـســان عـلــى س ـيــادة األراض ــي
الـلـيـبـيــة ووح ــدت ـه ــا ،وت ـح ـق ـيــق ال ــوف ــاق
بــن الـقــوى السياسية الـعــراقـيــة ،وعلى
ضرورة التوصل إلى حل سلمي لألزمة
السياسية الـتــي تشهدها اليمن وعــدم
السماح بتهديد أمنه واستقراره.
فــي سياق متصل ،كشف وزيــر التنمية
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ــي ،ألـ ـيـ ـكـ ـس ــي
أولـ ـي ــوك ــايـ ـي ــف ،أن ال ـب ـن ـكــن امل ــرك ــزي ــن
املـصــري والــروســي سيعمالن فــي أقــرب
وقــت ممكن على بــدء مناقشة االنتقال
إلى املدفوعات بالعملة الوطنية ،بحسب
م ــا ن ـق ـلــت ع ـن ــه وك ــال ــة «ري ــان ــوف ـس ـت ــي»
الروسية لألنباء.
وكـ ــانـ ــت م ـب ــاح ـث ــات الـ ــوفـ ــود امل ـش ــارك ــة
للرئيسني تضمنت التوسع فــي تعليم
ال ـل ـغــة ال ــروس ـي ــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،وه ــو ما
دف ــع وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة والـتـعـلـيــم مـحـمــود
أب ــو الـنـصــر إل ــى االت ـف ــاق عـلــى إمكانية
تدريس اللغة الروسية كلغة ثانية في
املــدارس الثانوية مع اللغتني الفرنسية
واالمل ــان ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى ت ــدري ــب ك ــوادر
مصرية للشروع فــي تنفيذ أول محطة
فضائية مصرية ،وهي التفاصيل التي
ستجري مناقشتها الحقًا بني الوزارات
املعنية في البلدين خالل الفترة املقبلة،
ً
فضال عن التوسع في الترويج للسياحة
الروسية الوافدة إلى مصر ،في محاولة
لـلــوصــول بـعــدد الـســائـحــن ال ــروس في
 2018إلى  6ماليني سائح روســي ،وهو
ض ـع ــف الـ ـع ــدد ال ـ ــذي زار م ـص ــر ال ـع ــام
املاضي.
واض ـط ــر ب ــوت ــن إل ــى اخ ـت ـصــار زي ــارت ــه
ملصر والـعــودة إلــى موسكو بعدما كان
م ـق ــررًا أن ي ـق ــوم ب ــزي ــارة مــديـنـتــي شــرم
الشيخ واألقصر بسبب وصوله املتأخر.

تقرير

ّ
طهران ترحب بمشعل ...بال شروط للزيارة
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ بــدايــة الـحــديــث عن
زيــارة رئيس املكتب السياسي لحركة
«ح ـم ــاس» ،خــالــد مـشـعــل ،إل ــى طـهــران،
يـخــرج مـســؤولــون إيــرانـيــون ليكشفوا
س ـبــب ت ــأخ ــر الـ ــزيـ ــارة؛ ف ـب ـعــدمــا كــانــت
الـتــوضـيـحــات مـقـتـصــرة عـلــى مـصــادر
ومسؤولني فلسطينيني من «حماس»
نفسها أو فصائل أخرى ،أكد مستشار
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــورى اإلي ـ ــران ـ ــي
للشؤون الدولية ،حسني شيخ اإلسالم،
أن مشعل مرحب به في أي وقــت يريد
فيه أن يأتي إلى الجمهورية اإلسالمية،
لكن «قرار قدوم مشعل يجب أن تتخذه
ح ـمــاس بـنـفـسـهــا ،ألن مــا ج ــرى بيننا
يعود إلى القضية السورية».
رغـ ـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،رأى شـ ـي ــخ اإلس ـ ـ ـ ـ ــام ،فــي
ت ـصــري ـحــات يـ ــوم أم ـ ــس ،أن تــرتـيـبــات
الــزيــارة هي مسؤولية أصحاب البلد،
م ـت ـع ـهــدا أنـ ــه ف ــي ال ـل ـح ـظــة ال ـت ــي يـقــرر
مـشـعــل امل ـج ــيء فـيـهــا «س ـن ـقــدم أفـضــل
استقبال لــه ،ولكننا ال نقبل أي شرط
لقدومه».
وم ـضــى ق ــائ ــا« :ه ــو (م ـش ـعــل) بنفسه
ي ـح ــدد إذا كـ ــان هـ ــذا ال ــوق ــت مـنــاسـبــا
لزيارته أم ال ...أي ضيوف يــريــدون أن

يأتوا ،فإن استقبالهم وظيفتنا وليس
مهمتهم أن يضعوا قواعد االستقبال
ويقولوا لنا كيف نستقبلهم» .وأضاف:
«فـ ــي ثـقــافـتـنــا م ــن ال ـع ـيــب أن يـشـتــرط
ال ـض ـي ــف أي ـ ــن س ـي ـج ـلــس أو يـ ــذهـ ــب...
ه ــذا ج ــرى م ــع ك ـث ـيــريــن م ــن ال ـق ـي ــادات
الفلسطينية» ،مؤكدا في الوقت نفسه
أن ت ــأخ ــر ال ــزي ــارة غ ـيــر مــرت ـبــط بـلـقــاء
قائد الثورة أو رئيس الجمهورية« ،بل
بــاشـتــراط تقديم ج ــدول أعـمــال مسبق
لها من طرف حماس».
وكــانــت «حـمــاس» قــد أنـكــرت بشدة كل
األن ـب ــاء ال ـتــي تـحــدثــت ع ــن ق ــرب زي ــارة
م ـش ـع ــل إل ـ ــى إيـ ـ ـ ــران وتـ ـح ــدي ــد رد فــي
موعده أقصاه عيد النيروز بالتقويم
اإليــرانــي ،فــي وقــت نقلت فيه صحيفة
«وورلـ ـ ـ ـ ــد ت ــريـ ـبـ ـي ــون» األمـ ـي ــركـ ـي ــة عــن
مصادر دبلوماسية عربية أن القيادة
السعودية الـجــديــدة استأنفت مجددا
االتصاالت مع «حماس» ،بعدما أبدى
املـ ـل ــك س ـل ـم ــان رغ ـب ـت ــه ف ــي امل ـصــال ـحــة
م ــع ال ـحــركــة وتـشـجـيـعــه عـلـيـهــا .وهــو
م ــا ق ــد يـفـســر ال ـس ـلــوك اإلع ــام ــي لــدى
«حماس» اتجاه العالقة بطهران برغم
عشرات املواقف خالل األشهر املاضية

ع ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة هـ ــذه ال ـع ــاق ــة ،كما
نقلت الصحيفة أن «سلمان عمل ملدة
طويلة مع حماس واإلخــوان املسلمني
وال ي ــرغ ــب ف ــي حـ ــدوث قـطـيـعــة دائ ـمــة
معهما».

قرار قدوم مشعل
إلى طهران يجب أن
تتخذه «حماس» بنفسها

وإجـ ـ ــابـ ـ ــة ع ـ ــن تـ ـ ـس ـ ــاؤل نـ ـح ــو ش ـخــص
م ـش ـعــل وهـ ــل هـ ــذا ال ـت ـعــامــل خـ ــاص به
وحـ ــده ،نـفــى املـسـتـشــار اإلي ــران ــي ذل ــك،
ل ـك ـنــه أوض ـ ــح أن ل ــوم ـه ــم ع ـل ــى مـشـعــل
عائد إلى وجود عالقات طيبة معه منذ
زمن ،مضيفا« :وضعنا إمكانات كبيرة

ف ــي أيـ ـ ــدي أع ــزائـ ـن ــا ،ول ـك ـن ـهــم لــأســف
أخــذوهــا وخــالـفــوا أقــوالـهــم ووعــودهــم
ووضـعــوا أنفسهم في أماكن (محاور)
أخرى ،وهذا محزن جدا ...مع ذلك بقينا
نساعد املقاومة الفلسطينية ،وخاصة
أن حماس من وجهة نظرنا هي نفسها
التي يشكلها الشعب الفلسطيني».
ولـ ـ ـ ــدى ال ـت ـع ـل ـي ــق عـ ـل ــى كـ ـ ــام ال ـس ـف ـيــر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ل ـ ـ ــدى طـ ـ ـه ـ ــران ،ص ــاح
الـ ـ ـ ــزواوي ،ف ــي ذكـ ــرى ان ـت ـصــار ال ـث ــورة
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة وتـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــزه ع ـ ـلـ ــى ح ـســن
الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ف ـل ـس ـط ــن وإي ـ ـ ـ ـ ــران ،ق ــال
شـيــخ اإلس ــام« :الـقـضـيــة الفلسطينية
قضيتنا وال نتعامل معها كــأجــزاء أو
تـقـسـيـمــات س ـيــاس ـيــة ،وهـ ــذا بالضبط
م ــا يـمـيــزنــا ع ــن غ ـيــرنــا م ـمــن يـظـهــرون
وقــوفـهــم إل ــى جــانــب فلسطني ملصالح
مـخـفـيــة» .وأك ـم ــل« :وظـيـفـتـنــا أن نضع
مـ ــا ن ـم ـل ــك مـ ــن إمـ ـك ــان ــات وق ـ ـ ـ ــدرات فــي
أيــدي الفلسطينيني ،والعمل الحقيقي
والـجـهــد األص ـلــي اآلن هــو إدخ ــال هــذه
اإلمـ ـك ــان ــات إل ـ ــى قـ ـط ــاع غ ـ ــزة ب ــرغ ــم أن
املصريني واإلسرائيليني ال يسمحون
بدخول حبة قمح يابسة إلى غزة».
(األخبار)

