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لماذا يسعى مجلس التعاون
إلى تأجيج الخالفات اإلماراتية ـ اإليرانية؟
اإلطـ ـ ــار .واألك ــادي ـم ـي ــا أي ـض ــا ،ه ــي مؤسسة
ع ـل ـم ـ َّـي ــة ت ـت ـم ـ َّـي ــز ب ــامل ــوض ــوع ـ َّـي ــة والـ ـحـ ـي ــاد
والتجريد وإعالء قيمة املنهج العلمي على
ُ
كل مناهج أخرى» .وبهذا ،تكون األكاديميا
َ
ـار ال ـلــوحــة
ق ــد وض ـع ــت نـفـسـهــا خـ ـ ــارج إطـ ـ ـ ِ
املـشــاركــة هــي فــي رسمها ووض ـ ِـع أسسها،
َّ
َّ
وهي اللوحة النيوليبرالية الفلسطينيةَّ .
وال تستطيع األكاديميا حقًا أن تقول إنها
م ـش ــارك ــة ف ــي هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ،وهـ ــي أي ـضــا
وف ــوق كــل ه ــذا ،ال تستطيع كـمــؤسـســة أن
َّ
تـنـتـقــد ال ـخــطــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة وبــرامـجـهــا
وس ـيــاســات ـهــا ،ال ـت ــي ت ـض ـ ُّـر ب ـهــا ف ــي امل ـقــام
َّ
األول .وأه ـ ُّـم األمـثـلــة على ذل ــك ،عــدم توافر
ال ــدع ــم ال ـح ـك ــوم ــي لـ ـه ــذه امل ــؤسـ ـس ــة ،وم ــن
َ
ضمنها جامعة بـيــرزيــت .ولــو فعلت ذلــك،
أي ل ــو ان ـت ـقــدت جــام ـعــة ب ـيــرزيــت الـسـلــوك
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ف ـ ــي ع ـ ـ ــدم ال ـ ــدف ـ ــع مل ــؤسـ ـس ــات
ك ـب ـيــرزيــت ،لـكــانــت بــذلــك تـنــاقــض نفسها،
ـام مــع ال ــذات .فـهــي من
ولــدخـلــت فــي انـفـصـ ٍ
نــاحـيــة ،مــؤسـســة تـقــوم عـلــى الخصخصة،
ِّ
على التخلي عن الدعم املؤسسي ألي قطاع
مــن قـطــاعــات املــؤس ـســة ،وه ــي ال تستطيع
والحال هكذا ،أن تطالب من ناحية أخرى،
ب ــوق ــف م ـن ـه ــج ال ـخ ـص ـخ ـص ــة ال ـح ـك ــوم ـ َّـي ــة
َّ
ودف ــع مستحقات الـتـعـلـيــم .ل ــذا ،إن صمت
املؤسسة عن عدم دفع مستحقات التعليم،
لـيــس صمتًا نــاتـجــا مــن ضـعــف ،بــل صمت
ُّ
يخص دور
ناتج من رؤية مشتركة في ما
كــل مــن الـقـطـ َ
ـاعــن ال ـعــام وال ـخ ــاص ،وهــذه
الرؤية هي الرؤية النيوليبرالية التي تقوم
على تراجع القطاع العام لحساب القطاع
ً
َّ
الـ ـخ ــاص .ولـ ـك ــن ،م ـ ــرة أخـ ـ ــرى ،إن جــامـعــة
ب ـيــرزيــت ،وك ـبــاقــي املــؤس ـســات الـحـكــومـ َّـيــة
في العالم الثالث ،هي أيضًا في ورطــةٍ مع
نـفـسـهــا ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،فــالـجــامـعــة الـتــي
ت ـع ـمــل ع ـلــى خ ـص ـخ ـصــة ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
ُ
لــدي ـهــا ،تـ ـش ــارك ف ــي زي ـ ــادة ع ــدد املــوظـفــن
الحكوميني ب ـصــور ٍة أســاسـيــة ،بــل هــي قد
صـ َّـمـمــت ب ــرام ــج عـمـلـ َّـيــة ف ــي ح ــد ذات ـه ــا من
َّ
الحكومية وشكلها .وهذا ما
أجل الوظيفة
َّ
ُ
يجعل جامعة بيرزيت أمــام ســؤال يتعلق
بــاملــؤسـســة وشكلها ومـنـهـجـهــا :إذا كانت
األك ــادي ـم ـي ــا ف ــي ج ــام ـع ــة ب ـي ــرزي ــت ت ـخ ـ ِّـرج
ت ـخ ـص ـصــات ح ـك ــوم ـ َّـي ــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تـنـتـهــج فـيــه نـهـجــا يــدعــم ال ـق ـطــاع الـخــاص
ف ــي داخـ ـ ــل ال ـج ــام ـع ــة وخ ــارجـ ـه ــا ،وت ـق ــوم
نشاطاتها في جزء كبير منها على رعاية

القطاع الخاص ،فإلى أي منهج سياسي أو
اقتصادي تنتمي ٌجامعة بيرزيت؟
َ
وليس هناك حاجة لإلجابة عن هذا السؤال.
فـجــامـعــة ب ـيــرزيــت ،كـغـيــرهــا م ــن الـجــامـعـ َّـات
وامل ــؤس ـس ــات ،قــد وق ـعــت كـمــا وق ـعــت الـضــفــة
َ
َّ
َّ
النيوليبرالية
نير
الغربية
جميعها ،تحت ِ
َّ
غ ـيــر امل ــؤس ـس ــة إل ع ـلــى ال ـف ـس ــاد الـحـكــومــي
وال ـس ـل ـطــوي ،وت ــداخ ــل ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص مع
القطاع العام وتداخل األكاديميا نفسها مع
الحكومة فــي شغل الـعــديــد مــن األكاديميني
وظـ ـ ــائـ ـ ــف ح ـ ـكـ ــومـ ـ َّـيـ ــة .واإلجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة عـ ـ ــن هـ ــذا
َ َّ
ـؤال ،إذا كــانــت أكــادي ـمـ َّـيــة ،ل ــن ت ـك ــون إل
الـ ـس ـ ً
ً
إج ــاب ــة خ ــرق ــاء وغ ـيــر م ـس ــؤول ــةٍ مـ ــرة أخ ــرى.
فــاملــؤس ـســة ،أي مــؤس ـســة ،ال يـمـكــن أن يـقــوم
فـيـهــا الـتـغـيـيــر ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى إج ــاب ــةٍ أكــادي ـمـ َّـيــة
َّ
َّ
فــي مــا يـتـعــلــق بــالـسـيــاســات الـنـيــولـيـبــرالــيــة
ِّ
وال ـف ـســاد األكــادي ـمــي املـتـعــلــق بـشـكــل املنتج
َّ
بالد محتلةٍ َ ،بل
األكاديمي وعدم تناسقه مع ٍ
أسس أخرى،
يكون التغيير فيها قائمًا على
ٍ
هــي ذاتـهــا األس ــس الـتــي مــن املمكن أن ُيبنى
عليها م ـش ـ ٌ
ـروع وط ـنـ ٌـي حقيقي يــواجــه هــذا
الفساد النيوليبرالي َّ الحكومي واألكاديمي
واملؤسساتي في الضفة الغربية.
َّ
ُّ
وإذا كان كل ما سبق يتعلق بسؤال ما الذي
َّ
ُ
نريده
تريده األكاديميا ،فإن سؤال ما الذي
ـؤال آخــر ،هو:
من األكاديميا ،ينطلق ًمن سـ ٍ
وبناء على هذه اإلجابة،
يسأل؟
من َّهو الذي ُ
تتحدد اإلجابة األخرى .فإذا كان املتحدث هو
َّ
الحكومة ،أو الشركة ،أو البنك ،فإن املطلوب
مــن األكــاديـمـيــا ،الـكـلـمــات ال ـثــاث :الـشـهــادة
املصممة على طلب الرأسمالي ،والوظيفة
َّ
َّ
الرأسمالية الجديدة،
العبودية
التي تضمن
وال ـ ـ ــزواج الـ ــذي يـضـمــن ب ـق ــاء ال ــزوج ــن في
َّ
العمل حتى نهاية َ
عمريهما ،ألن استمارة
َّ
ـارة،
الـبـنــك تسألهما بــدقــة هــل لديكما سـيـ ِّ
بيت ،أثاث .والشركة من ِّناحيةٍ أخرى ،توفر
هذه األشياء ،والبنك ّيوفر القرض .وبذلك،
ُ
تكون األكاديميا قد حققت املطلوب منها.
َ
َ
ِّ ُ ُ
َّأم ــا ل ــو ك ــان امل ـت ـحــدث ه ــو امل ـش ــروع الــوطـنــي
سـ ـطـ ـيـ ـن ــي ،ف ــاملـ ـطـ ـل ــوب مــن
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرري الـ ـفـ ـلـ ـ َ
األكاديميا ،أن تنفض عن نفسها غبار العالم
الغربي األكاديمي والعالق في إطارات النظام
وثنايا ياقة القميص املزررة ،وأن تعمل وفقًا
َّ
َّ
األجنبية
الوطنية ،ال وفقًا للمؤسسة
لألجندة
ال ـتــي ت ـضـ ُـع املـعــايـيــر املـقـبــولــة لـشـكــل مقترح
مشروع من أجل الحصول على التمويل.
*باحث فلسطيني

الخالصة

وم ـ ـ ـحـ ـ ــور املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ع ـلــى
مستوى اإلقـلـيــم ،يــؤســس لتركيز الجهود
عـلــى االرض لقلب املـعـطـيــات عـلــى جبهات
ع ــدة فــي األســابـيــع املـقـبـلــة ،وسـتـكــون لذلك
نتائج وتــداعـيــات داخلية واقليمية تــؤدي
الـ ــى إجـ ـه ــاض املـ ـش ــروع االم ـي ــرك ــي «اط ــال ــة
ام ــد ال ـح ــرب» ،وه ــذا مـتــوقــع ومــرتـقــب نظرًا
للمعطيات املوضوعية وأداء الجيش خالل
املرحلة السابقة.
الـتـحــدي األك ـبــر هــو مــواجـهــة ح ــرب األفـكــار
والحرب النفسية واإلعالمية ،التي ال تؤثر
ف ــي م ـج ــرى األحـ ـ ـ ــداث ال ـح ــال ــي ف ـقــط وإن ـمــا
لـهــا أث ــر فــي مستقبل األج ـيــال والـصــراعــات
والـ ـ ـح ـ ــروب امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،وه ـ ـ ــذا ي ـس ـتــدعــي
مراجعة االستراتيجيات االعالمية الحالية
وبشكل سريع والبدء ببرنامج عمل إعالمي
م ـت ـك ــام ــل ل ـل ـم ــواج ـه ــة ع ـل ــى امل ـ ـ ــدى ال ـق ــري ــب
واملتوسط.
الرهانات على االتفاق مع إيران حول امللف
ال ـن ــووي ،أو ح ـصــول تـغـيــر درامــات ـي ـكــي في
تركيا على املــدى القريب غير دقيق ،واألمر
نفسه بالنسبة إل ــى م ـب ــادرة دي ميستورا
ّ
يصب
أو ال ـحــوار مــع املـعــارضــات كــون ذلــك
في اطار االستثمار وتعبئة الوقت الضائع
بحسب مقتضيات العالقات الدولية.
تـغـيــر ال ــواق ــع ع ـلــى االرض ف ــي س ــوري ــة من
خالل أداء الجيش السوري ومحور املقاومة،
بــالـتــوازي مــع العمل اإلعــامــي والسياسي
هـ ــو األس ـ ـ ـ ــاس فـ ــي إغ ـ ـ ــاق ال ـف ـص ــل األخ ـي ــر
للحرب على سورية.
*باحث سوري

فـ ــي هـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة الـ ـح ــاسـ ـم ــة مـ ــن الـ ـح ــرب
امل ــركـ ـب ــة وال ـ ـتـ ــي ت ـت ـش ــاب ــك ف ـي ـه ــا امل ـش ــاري ــع
وال ـق ــوى اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ،وبنتائجها
سيتم ضبط امل ـســارات الجيوسياسية في
املنطقة والعالم ال ّ
بد من ضبط إيقاع ادارة
ال ـ ـحـ ــرب وف ـ ــق حـ ـس ــاب ــات دق ـي ـق ــة مـ ــن حـيــث
إب ــراز الـقــوة وتوجيه النشاط الدبلوماسي
«الجيواستراتجية» مع األخذ بعني االعتبار
املتغيرات الديناميكية في املنطقة وتاريخ
الحروب والصراعات املختلفة.
امل ــرح ـل ــة ت ــؤك ــد ح ـت ـم ـيــة ان ـت ـص ــار امل ـش ــروع
الــوطـنــي ال ــذي ي ـقــوده الــرئـيــس االسـ ــد ،وأن
الجيش والقيادة السورية بدأت تحدث تغيرًا
استراتيجيًا في املنطقة من خالل الصمود،
وإبطال مفاعيل املشاريع والسيناريوهات
التي تستهدف الهيمنة على سورية.
الواليات املتحدة تخطط إلطالة أمد الحرب
عـلـيـنــا ،ب ــال ـت ــوازي م ــع ال ـع ــودة ال ــى ال ـعــراق
ب ـح ـجــة م ـكــاف ـحــة داعـ ـ ــش (االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
داعـ ــش مـسـتـمــر) والـ ـه ــدف ه ــو ق ـطــع مـســار
مـحــور املـقــاومــة مــن خ ــال ال ـع ــراق ،واللعب
على الــوتــر الطائفي بــالـتــوازي مــع تشكيل
ً
الحلف الجديد مــن السعودية وص ــوال الى
باكستان.
املتغيرات في املنطقة وفي تركيا وتداعيات
الجبهة الجنوبية ،يشير الــى أن التصعيد
س ـ ـ ــوف يـ ـ ـ ـ ــزداد ف ـ ــي جـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،مــع
م ـحــاوالت دائ ـمــة فــي الـشـمــال ،إال أن مسار
الحرب في القلمون ،وربح القيادة السورية

حاول مجلس التعاون أخيرًا اللعب على أزمة العالقة مع إيران (أرشيف)

علي ابراهيم مطر *
تحاول الــدول الخليجية ،ممثلة بمجلس التعاون،
ال ـل ـعــب بـشـكــل مـسـتـمــر ع ـلــى ال ـخ ــاف ــات م ــع إيـ ــران،
وإث ـ ــارة ن ـع ــرات ق ــد ت ــؤج ــج ال ـخ ــاف ــات مـعـهــا بــدفــع
ً
خارجي ،مستندة في كثير من األحيان إلى موضوع
جــزر طنب وأبــو موسى التي تطالب بها اإلمــارات،
والتي تعتبر من أهم الشركاء الخليجيني بل العرب
اقتصاديًا مع إيران.
ال يعتبر الخالف اإلماراتي ـ اإليراني على جزر طنب
وأبــو موسى حديث العهد .منذ زمن بعيد والنزاع
بني دولة اإلمارات والجمهورية اإلسالمية اإليرانية
على هذه يشد الباحثني من مختلف أنحاء العالم.
هـ ـن ــاك م ــن ي ـ ــرى ف ــي الـ ـخ ــاف ان ـع ـك ــاس ــا لـتـقـلـبــات
الـسـيــاســة الــدول ـيــة ،ومـنـهــم مــن يعتقد أن ــه ترجمة
لـنــزاع تاريخي بــن الـعــرب واإليــرانـيــن .وقــد حــاول
مجلس التعاون الخليجي أخـيـرًا اللعب على أزمــة
العالقة مع إيران من خالل تأكيد «دعم حق اإلمارات
الـعــربـيــة املـتـحــدة وسـيــادتـهــا املـطـلـقــة عـلــى جــزرهــا
الثالث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى،

ّ
تمتد جذور الخالف إلى القرن
الثامن عشر وكانت دائمًا بين مد وجزر
طبقًا للظروف
ومياهها اإلقليمية واإلقليم الجوي والجرف القاري
واملنطقة االقتصادية الخالصة للجزر ،باعتبارها
جزءًا ال يتجزأ من اإلمــارات العربية املتحدة» ،وهو
يحاول ذلك في كل اجتماع عربي ،ودائمًا ترد وزارة
الخارجية اإليرانية من خالل تأكيدها أن هذه الجزر
جزء ال يتجزأ من األراضي اإليرانية.
لذلك من املهم اإلضاءة على هذا الخالف وتوضيح
ً
بعض النقاط ،فهو عادة ما يتم استخدامه للضغط
على الجمهورية اإلسالمية اإليــرانـيــة ،أو قــد يكون
سببًا لتراجع العالقات العربية اإليرانية ،وهــذا ما
يصب في مصلحة من يريد تأجيج خالف معني بني
العرب وإيران في الخليج نظرًا ألهمية هذه الجزر.

ً
أوال :أهمية الجزر

لـ ـه ــذه ال ـ ـجـ ــزر أه ـم ـي ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،اق ـت ـص ــادي ــة
وعسكرية ،كونها تقع على املدخل الشمالي ملضيق
هرمز ،والطرف املسيطر عليها قادر على التحكم في
حركة اإلمدادات النفطية على مضيق هرمز ،ويعني
هــذا أن إي ــران بامتالكها هــذه الـجــزر تملك التأثير
على حرية املالحة البحرية ضد دول الخليج وبقية
الدول العربية والغربية ،وبالطبع هذا ما ال تقبل به
أميركا ألنه في وقت تستطيع إيران تجاوز املضيق
وت ـصــديــر ال ـن ـفــط م ــن م ــوان ــئ إي ــران ـي ــة ت ـقــع جـنــوب
املـضـيــق ،ف ــإن حــركــة اإلم ـ ــدادات النفطية لكثير من
ّ
محكومة بحرية املالحة عبر املضيق.
الدول العربية
وهذا يعني أن سيطرة إيــران على الجزر يساعدها
على تنفيذ الخنق االستراتيجي النفطي ضد الدول
العربية ،فــي حــن ال تــؤدي سيطرة ال ــدول العربية
على الجزر إلــى الخنق االستراتيجي النفطي ضد
إيران .تشكل هذه الجزر مواقع جغرافية ال يستهان
بها فــي توفير الحماية االستراتيجية العسكرية
بــالـسـيـطــرة عـلــى أم ــن املــاحــة اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
التي تتحكم بمضيق هرمز .تعد هذه الجزر مراكز
حيوية ملـنــارات املــراقـبــة البحرية للسفن التجارية
املــارة من مختلف أنحاء العالم ،وكذلك تعد منطقة
ُ
استراتيجية فريدة حيث تشكل مركزًا لالستطالع
وامل ــراقـ ـب ــة ل ـس ــواح ــل امل ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـعــوديــة
وجمهورية إيران والعراق.
هذه الجزر ال تقل أهمية عن ممرات املالحة الدولية
األخ ــرى مثلها مثل مضيق «بــاب املـنــدب» فــي عدن
على مدخل الـجــزء الجنوبي للبحر األحـمــر ،وقناة

السويس في الجزء الشمالي من البحر األحمر.
أضف إلى ما تقدم ،فإن هذه الجزر تستخدم كموانئ
ومالجئ للسفن التجارية املــارة في عمق الخليج،
والـلـجــوء واالحـتـمــاء مــن الـعــواصــف البحرية التي
قد تواجه هــذه السفن أثناء رحالتها البحرية إلى
الشرق األقصى واألدنى من العالم.

ثانيًا :جذور الخالف

ّ
تمتد جذور الخالف إلى القرن الثامن عشر امليالدي،
وكان دائمًا بني مد وجزر طبقًا للظروف التي كانت
تـحـكــم املـنـطـقــة فــي ذل ــك ال ـحــن ،وتـبـعــا للمتغيرات
ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـت ــي ت ــؤث ــر ع ـل ـيــه .ف ـفــي حني
كــانــت الــواليــات املتحدة األميركية تــدعــم إي ــران في
عهد الشاه للحصول على حقها في الـجــزر ،غيرت
واشنطن بعد انتصار الـثــورة اإلسالمية مواقفها،
وأصـبـحــت تـعـمــل عـلــى تــأجـيــج ال ـخــاف بــن إي ــران
واإلمــارات .لقد تعاقبت أحداث سياسية وتاريخية
ع ــدة ع ـلــى قـضـيــة ال ـج ــزر ب ــن ال ـحــربــن الـعــاملـيـتــن
األولــى والثانية ،جعلت بريطانيا تعمد إلى إغالق
ملف هــذه القضية تحديدًا بــن أع ــوام  1924ـ 1932
بعد فشل املحادثات البريطانية ـ اإليــرانـيــة ،بشأن
ألن إيــران لم تقبل
بيع أو تأجير هــذه الجزر ،وذلــك ً
أن يتم التفاوض على حقها ،خاصة أن هذه الجزر
ّ
ّ
الصمت
مثبتة تاريخيًا أنـهــا مــن حــق إي ــران .وظ ــل
ّ
املخيم على هذه الحقوق سنوات طويلة حتى عادت
األحـ ــداث تـتـجــدد م ــرة أخ ــرى فــي مطلع ع ــام ،1968
عندما أعلنت بريطانيا رغبتها في االنسحاب من
املنطقة بنهاية عــام  .1971وفــي عهد الـشــاه محمد
رضــا بهلوي أنزلت إيــران قواتها على هــذه الجزر،
لـتـثـبـيــت حـقـهــا ب ـهــا ،وب ـن ـجــاح ال ـث ــورة اإلســام ـيــة،
واإلطاحة بنظام الشاه وتسلم مقاليد الحكم وإعالن
ق ـيــام الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة اإليــران ـيــة ع ــام 1979
بقيادة اإلمــام الخميني ،أعلنت القيادة اإلسالمية
أن ه ــذه ال ـجــزر مــن حــق إيـ ــران ،وال يـمـكــن التفريط
بالحقوق وهذا ما يمنعه الدستور اإليراني.
تــوالــت األح ــداث فــي منطقة الخليج ،فنشبت حرب
الخليج األول ــى بــن ال ـعــراق وإي ــران ( 1980ـ )1988
وبعد إيقاف القتال بني الدولتني بعد حرب طويلة
ومريرة ،بدأت مرحلة أخرى من الصراعات املسلحة
باملنطقة بغزو العراق لدولة الكويت في الثاني من
أغ ـس ـطــس/آب  ،1990لـتـبــدأ ح ــرب الخليج الثانية.
وبنهاية هــذه الـحــرب ،وفــي شهر اب  ،1992أعــادت
الجمهورية االســامـيــة فتح ملف الـجــزر واملطالبة
بباقي حقوقها .ومــع نمو الجمهورية اإلسالمية
وازدي ــاد قوتها ،ووقوفها بوجه الــواليــات املتحدة
األميركية ،أخذت واشنطن تعمل على بث الفنت بني
الـعــرب واإليــران ـيــن .دائـمــا كــانــت الــواليــات املتحدة
تبحث عن حجة إلثارة هذه الفنت .وفي كل مرة كانت
أمـيــركــا ومـعـهــا الـسـعــوديــة تستغل قـضـيــة ال ـجــزر،
وتلعب على مشاعر اإلماراتيني الذين يعتبرون أن
هذه الجزر من حقهم ،لكسب معركة ما ضد طهران
تصب في مصلحة واشنطن .وبالعودة إلى التاريخ
القديم ،وال سيما تاريخ القواسم ،تتأكد ملكية إيران
لهذه الزيارة .كما أعلنت إمارة الشارقة التوصل إلى
اتفاق مع إيــران يقضي بــأن تقوم الـقــوات اإليرانية
باالستيالء على املــواقــع االستراتيجية فــي جزيرة
أب ــو مــوســى .واشـ ــارت ال ــى أن ــه س ــوف تـكــون إلي ــران
السيادة الكاملة على املناطق املتفق على وقوعها
تـ ـح ــت الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة وسـ ـ ـ ــوف ي ــرف ــع ف ــوق
ه ــذه امل ـنــاطــق الـعـلــم اإلي ــران ــي .لــذلــك ف ــإن خـطــابــات
االستنكار واإلدانات ،لن تقدم أي حل ،بل إن اللجوء
والنزول تحت رغبات السعودية
إلى هذه الخطابات
ً
سيؤجج النزاع ،وخاصة أن الخليج ال يتحمل أية
حــرب جــديــد إلــى جــانــب مــا تـقــوم بــه السعودية من
تأجيج للخالفات .ولذلك فإن باإلمكان حل الخالفات
بـطــرق ودي ــة ودبـلــومــاسـيــة ،مــن دون الــذهــاب نحو
تأجيج الخالفات وبث الفنت بني إيران واإلمارات.
* باحث لبناني

