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ّ
ترقب عربي وهستيريا في إسرائيل

ــرب منها وفيها؟
2
لم يترك املرشد األعلى ،علي خامنئي،
أي التباس في موقفه؛ أعلن أن املعركة
م ــع «ال ـغ ـطــرســة ال ـعــامل ـيــة» املـتـجـســدة
فــي الــواليــات املـتـحــدة ســوف تستمر.
غـيــر أن ت ـفــاعــات االت ـف ــاق اإلي ــران ــي ـ
األم ـيــرك ــي ،ال يـمـكــن ُأن تـبـقــى أسـيــرة
املواقف املبدئية .لقد خلقت ،باالتفاق،
ع ـم ـل ـيــة س ـي ــاس ـي ــة أه ـ ـ ـ ّـم مـ ــن االتـ ـف ــاق
نـ ـفـ ـس ــه ،ب ـ ــل ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوزه إل ـ ــى مــرح ـلــة
جديدة من التفاهمات حول جملة من
املسائل االقتصادية واالستراتيجية
والجيوسياسية.
اقتصاديًا ،سوف يختبر األميركيون،
اآلن ،إمكانات الشراكة مع إيــران التي
س ـت ـه ـبــط ع ـل ـي ـهــا ،ع ـ ّـم ــا ق ــري ــب ،ث ــروة
س ــائ ـل ــة ض ـخ ـم ــة ،ف ــي ظـ ـ ــروف األزمـ ــة
املالية العاملية ،ما يمنح طهران قدرة
استثنائية على التدخل في األسواق،
خ ـص ــوص ــا أن املـ ـلـ ـي ــارات اإلي ــرانـ ـي ــة،
املـسـتـنــدة إلــى بنية إنـتــاجـيــة قومية،
ه ــي م ـضــاع ـفــة ال ـت ــأث ـي ــر ،عـ ــدة مـ ــرات،
عن الـبـتــرودوالرات التي تملكها دول
نفطية ذات اقتصادات هشة .السؤال
األميركي األول ،محل االختبار ،هو هل
سيواصل اإليرانيون تعزيز عالقاتهم
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ــع روس ـ ـيـ ــا والـ ـص ــن
ّ
سيتحولون إلى
ودول البريكس ،أم
االن ــدم ــاج ف ــي امل ـن ـظــومــة األم ـيــرك ـيــة؟
سيكون ذلك ،باألساس ،موضع صراع
داخـ ـل ــي ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــة االســام ـيــة
ال ـتــي تـطـمــح ف ـئــات اجـتـمــاعـيــة وازن ــة
ف ـي ـهــا إل ـ ــى الـ ــذهـ ــاب غـ ــربـ ــا .بـ ــا ش ــك،
سيشرع اإليرانيون ،توًا ،في مبادالت
تجارية واسعة مع الواليات املتحدة،
لكن التبادل التجاري شيء والتوجه
االق ـت ـصــادي ش ــيء آخ ــر .هـنــا يحضر
الـخـيــار االسـتــراتـيـجــي؛ فـفــي السياق
نفسه ،هــل تــواصــل طـهــران اندفاعها
شنغهاي
منظمة
نحو االنضمام إلى ّ
ّ
ال ـ ــدف ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ،أم سـ ـتـ ـف ــض ــل ال ـ ـتـ ــأنـ ــي
وال ـح ـي ــاد وال ـب ـح ــث ع ــن دور خ ــاص،
ي ـك ـف ــل اس ـت ـق ــال ـه ــاُ ،
ويـ ـخ ــرجـ ـه ــا مــن

إطــار املحاور العاملية؟ الخيار املعلن
للمرشد األعلى واضــح االتـجــاه نحو
االصطفاف ضد املحور األميركي .لكن
كيف ستتضافر العوامل االقتصادية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،داخ ــل
إيـ ــران ،وف ــي مــا بــن إي ــران والــواليــات
امل ـت ـح ــدة وال ـ ـغـ ــرب؟ هـ ــذا م ــا ال يمكن
ّ
التنبؤ به حاليًا.
فــي الـحــالـتــن ،اكـتـسـبــت الـجـمـهــوريــة
اإلس ــامـ ـي ــة وض ـ ــع الـ ـق ــوة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ـ ــات
ال ـ ـج ـ ـيـ ــوس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة املـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــدم ـ ــة ف ــي
منطقتنا؛ أعني أنــه ســواء أكــان خيار
اإليرانيني نحو الشرق أم نحو الغرب،
فقد حصلوا على االعتراف بمكانتهم
املـحــوريــة فــي مـلـفــات ســوريــا ولبنان
وال ـ ـعـ ــراق وال ـي ـم ــن ،ب ــل ف ــي ك ــل م ــا له
عــاقــة بــال ـصــراعــات الـجـيــوسـيــاسـيــة
ب ــأشـ ـك ــالـ ـه ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــدوديـ ـ ــة واألمـ ـنـ ـي ــة
واملــذهـبـيــة إل ــخ .ال ـجــوهــري ،هـنــا ،هو
االع ـت ــراف الـصــريــح ب ــال ــدور اإليــرانــي
فــي محاربة اإلره ــاب .وللتذكير ،فقد
ورد ذلــك االع ـتــراف فــي نــص االتـفــاق،
من خالل استثناء األسلحة واملعدات
الالزمة ملكافحة التنظيمات اإلرهابية
مــن الحظر امل ـفــروض على إي ــران ،في
م ـج ــال اس ـت ـي ــراد املـ ـع ــدات الـعـسـكــريــة
وتصديرها.
بالنسبة إلى روسيا ،املعنية بتشكيل
تـ ـح ــال ــف دول ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ اقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،ي ـح ـ ّـي ــد
الخالفات السياسية ملصلحة مواجهة
اإلرهـ ـ ــاب ،أص ـبــح االت ـف ــاق عـلــى املـلــف
الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي مـنـطـلـقــا لـلـشــروع
فــي تنفيذ م ـبــادرة الــرئـيــس الــروســي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ،ال ـقــائ ـلــة بـتـحــالــف
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــارب ـ ــن ض ـ ـ ــد ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــش ال ـ ـ ــذي
ي ـهــدد الـجـمـيــع .اآلن ،يـمـكــن أن تكون
إي ــران ،بـقــدراتـهــا وفاعليتها وشبكة
تحالفاتها ،مـحــور مكافحة اإلره ــاب
في املنطقة ،في سياق سياسي يسمح
بتفاهم روســي أميركي أوســع نطاقًا،
ّ
ويـ ـخ ــف ــض م ـس ـت ــوى ال ـت ـن ــاف ــس عـلــى
الشريك اإليراني.
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هكذا ،إذًا ،انفتحت عملية سياسية ـ
معقدة وشائكة وربما طويلة ـ ولكنها
فــاعـلــة ب ــن األم ـيــرك ـيــن واإلي ــران ـي ــن،
للتفاهم عـلــى مـلـفــات ه ــي ،جميعها،
ملفات عــربـيــة ،ولـكــن الـعــامــل العربي
فيها غائب ،إال في سياقات االنتحار
الذاتي.
ل ـي ــس ث ـم ــة مـ ــؤامـ ــرة وال خ ـط ــة ت ـمــدد
إي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،ب ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ـ ـ ــراغ وجـ ـن ــون
ومصالح صغيرة في العالم العربي.
وهو ما سيحكم التفاهمات األميركية
اإليرانية ،في غياب الفاعلني املعنيني.
هـ ــل سـ ـت ــواص ــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة ـ ـ ـ وق ـطــر
ـ ـ ال ـس ـي ــاس ــات املــرت ـب ـطــة ب ـمــا ُيـسـ ّمــى
ّ
السنية السياسية أو املشروع السني ـ
ّ
الذي يحول الكتلة العربية األساسية

ليس ثمة مؤامرة وال خطة تمدد
إيراني ،بل هناك فراغ وجنون
ومصالح صغيرة في العالم العربي
هل ترى السعودية ّــ تحديدًا ــ
المشهد ،أم أنها تصر على االنتحار؟
من كتلة قومية إلى كتلة طائفية ـ هذا
امل ـش ــروع ،كـمــا ي ــدل واق ــع ال ـصــراعــات
القائمة ،عاجز عن استقطاب أي قوة
ذات وزن سوى التنظيمات التكفيرية
اإلرهابية.
هـ ــل س ـت ـس ـت ـمــر ال ـ ــري ـ ــاض والـ ــدوحـ ــة
فــي دعــم تلك التنظيمات فــي سوريا
وال ـ ـعـ ــراق وال ـي ـم ــن؟ ه ــل يـسـتـمــر هــذا
الجنون إلى املزيد واملزيد من تحطيم
ال ـك ـي ــان الـ ـع ــرب ــي ،وت ـح ــوي ــل املـنـطـقــة
ال ـع ــرب ـي ــة إل ـ ــى مـ ــوضـ ــوع ل ـت ـفــاه ـمــات
القوى الدولية واإلقليمية؟
ـ بالتناحر العراقي ـ العراقي ،ال يبقى،
موضوعيًا ،من أفق في العراق ،سوى
ت ـفــاهــم إي ــران ــي ـ ـ أم ـي ــرك ــي ،يـمـكـنــه أن

ي ــؤدي إل ــى اس ـت ـقــرار ه ــش ،ولـكـنــه لن
ي ـ ــؤدي إلـ ــى خ ـلــق آلـ ـي ــات إعـ ـ ــادة بـنــاء
الــدولــة الوطنية ،املشروطة بالوحدة
واالستقالل.
ـ مـ ـ ــع إي ـ ـ ـ ـ ــران ال ـ ـ ـصـ ـ ــاعـ ـ ــدة ،س ـي ــاس ـي ــا
واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا ،ت ـ ــواص ـ ــل ال ـس ـع ــودي ــة
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــار الـ ـ ـ ــذاتـ ـ ـ ــي ف ـ ــي عـ ــدوان ـ ـهـ ــا
الوحشي على اليمن .فــي النهاية ،ال
تملك الــريــاض ال ـقــدرة عـلــى اعـتــراض
حــل دول ــي للقضية الـيـمـنـيــة ،أصبح
متاحًا اآلن.
ـ ف ــي س ــوري ــا ،امل ـل ــف األك ـث ــر تـعـقـيـدًا،
الرتباطه بملف الصراع مع إسرائيل،
س ـي ـكــون ه ـنــالــك اح ـت ـم ــاالنّ ،أول ـه ـمــا
تفاهم إيراني أميركي يلجم السعودية
وق ـط ــر وت ــرك ـي ــا ،وثــان ـي ـه ـمــا تـصــاعــد
امل ـس ــاع ــدات االق ـت ـصــاديــة والــدفــاعـيــة
اإلي ــران ـي ــة ل ــدم ـش ــق ،ب ـمــا يـسـمــح لها
بالحسم .في االحتمالني ،سوف يزداد
الـنـفــوذ اإليــرانــي فــي ســوريــا .وهناك
الكثيرون ،من السوريني وأنصارهم
ف ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـع ــرب ـي ــةَ ،مـ ــن ي ـج ــدون
ه ــذا ال ـخ ـيــار وجـيـهــا وم ـف ـي ـدًا م ــن كل
ال ـن ــواح ــي الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
والدفاعية.
فماذا يبقى من العالم العربي؟
السعودية املتورطة في حرب مدمرة
واملهددة بالخالفة الداعشية واألزمة
امل ــال ـي ــة ،أم م ـص ــر« ،أم ال ــدن ـي ــا» الـتــي
يضربها اإلرهابيون في عمق أمنها،
وم ــا ت ــزال تـتــرنــح تـحــت أع ـب ــاء م ــآزق
ديموغرافية واقتصادية وإدارية؟
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ّ
إنها املرحلة اإليرانية ،تخلف ،وراءها،
املرحلة السعودية السوداء املستمرة
م ـن ــذ أواس ـ ـ ـ ــط ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات .بـ ــدأت
بتخريب مصر ثم العراق ثم سوريا،
ودف ــع الـفـلـسـطـيـنـيــون والـلـبـنــانـيــون،
ع ـلــى ه ــام ــش م ـش ــروع ال ـتــدم ـيــر ذاك،
أثـمــانــا بــاهـظــة ،ه ــي ،مــع كــل مــا فيها
مــن ع ــذاب ــات ،تـبــدو اعـتـيــاديــة مقارنة
ّ
ب ــالـ ـك ــوارث الـ ـت ــي ح ــل ــت بــال ـعــراق ـيــن
والسوريني والليبيني واليمنيني.

روحاني :صفحة جديدة في تاريخ المنطقة
شـ ـ ـه ـ ــدت شـ ـ ـ ـ ـ ــوارع طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ،ط ـي ـل ــة
ي ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ب ــاالتـ ـف ــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي بـ ــن إي ـ ـ ـ ــران والـ ـس ــداسـ ـي ــة
الــدول ـيــة ،حـيــث احـتـشــد االيــران ـيــون
وااليــران ـيــات للتعبير عــن فرحتهم
ب ـم ــا ي ـع ـت ـبــرونــه انـ ـتـ ـص ــارًا لـبـلــدهــم
وش ـع ـب ـه ــم ،خ ـص ــوص ــا ل ـج ـه ــة رف ــع
ال ـع ـقــوبــات وإن ـه ــاء ال ـعــزلــة الــدولـيــة
ال ـتــي دام ــت لـعـقــود .وف ــي مــا ّ
شبهه
ال ـب ـع ــض ب ـم ـش ــاه ــد ع ــرف ـت ـه ــا إي ـ ــران
فـقــط عـنــد تــأهــل منتخبها الوطني
ل ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــات ك ـ ـ ـ ــأس الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم لـ ـك ــرة
ال ـ ـقـ ــدم ،رق ـ ــص الـ ـشـ ـب ــان والـ ـش ــاب ــات
فــي ال ـش ــوارع حـيــث ّ
دوت موسيقى
صاخبة ،وأطلقت أبــواق السيارات،
في حني رفع املواطنون علم بالدهم
وص ـ ـ ــور ال ــرئـ ـي ــس ح ـس ــن روح ــان ــي
هاتفني بشعارات النصر.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ،أك ـ ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس
روحــانــي أن إي ــران «حققت أهدافها
خطاب
الكاملة» في هذا االتفاق ،في
ٍ
«ت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي» أع ـ ـقـ ــب الـ ـت ــوص ــل إل ــى
االت ـف ــاق الـنـهــائــي فــي فـيـيـنــا .وعـ ّـبــر

روح ــان ــي ي ــوم أم ــس ع ــن «س ـعــادتــه
بــال ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى مــرح ـلــة ج ــدي ــدة مع
الغرب» ،مؤكدًا أن املفاوضات كانت
عبارة عن «حوار ّ
جاد للتوصل إلى

اتفاق وفقًا ملصالحنا الوطنية».
ـاق آخــر،
واخ ـ ّت ــار روح ــان ــي ،فــي س ـيـ ٍ
التطرق إلــى العالقات اإليرانية مع
دول ال ـجــوار خ ــال املــرحـلــة املقبلة.
ُوفـ ـيـ ـم ــا أكـ ـ ــد أن «صـ ـفـ ـح ــة ج ــدي ــدة
ف ـت ـحــت ف ــي ت ــاري ــخ امل ـن ـط ـقــة ،مبنية
على أســاس الـحــوار» ،شــدد على أن
أم ــن إي ــران ودول املـنـطـقــة «مـشـتــرك
دائـمــا» ،داعيًا دول الجوار إلــى عدم
الخضوع للدعاية الصهيونية.
وقـ ـ ـب ـ ــل ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي ،ك ـتــب
روح ــان ــي ع ـلــى م ــوق ــع «ت ــوي ـت ــر» أن
ّ
«آفاقًا جديدة ترتسم اليوم بعد حل
هذه األزمــة التي لم تكن ضرورية»،
مضيفًا أنه «يمكن اآلن التركيز على
ّ
التحديات املشتركة (مع الغرب)».
وف ـ ــي خـ ـط ــاب ــه املـ ـتـ ـلـ ـف ــز الـ ـ ـ ــذي ت ـلــى
خـ ـط ــاب ال ــرئ ـي ــس االمـ ـي ــرك ــي بـ ــاراك
ّ
أوب ــام ــا ،ذكـ ــر روح ــان ــي بــأنــه أع ـلــن،
م ـ ـنـ ــذ أداء ال ـ ـق ـ ـسـ ــم الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــي ،أن
ال ـ ـغـ ــرب ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـت ـع ــام ــل مـعـنــا
إذا نـبــذ أس ـل ــوب اإلذالل ،م ــؤك ـدًا أن
امل ـف ــاوض ــات ل ــم تــرتـكــز عـلــى أس ــاس
أن هـنــاك رابـحــا وآخــر خــاسـرًا« ،ألن
الـجـمـيــع راب ـ ــح» .وق ــال روح ــان ــي إن
الـهــدف مــن املـفــاوضــات كــان اإلبـقــاء
ع ـل ــى ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي وإخـ ـ ــراج

املـلــف ال ـن ــووي مــن الـفـصــل الـســابــع،
وإلغاء كل أنواع الحظر على إيران،
مشيرًا إلى أنه فيما كان الغرب يريد
أن يقتصر العمل على  4آالف جهاز
طــرد مــركــزي فــي إي ــران« ،بــات اليوم
مع االتفاق الـنــووي ،لدينا أكثر من
 6آالف جهاز طرد مركزي».
وأش ــار إلــى أن القضية األه ــم كانت
صـ ـم ــود ال ـش ـع ــب اإلي ـ ــران ـ ــي ،م ــؤك ـدًا
أن ال ـش ـع ــب ح ـص ــل ع ـل ــى ال ـن ـت ـي ـجــة
املـ ــرجـ ــوة مـ ــن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات .وأش ـ ــار
روحـ ــانـ ــي إلـ ــى إن ـ ـجـ ــازات حـكــومـتــه
ً
االق ـت ـص ــادي ــة ،ق ــائ ــا :إن حـكــومـتــه،
خالل العامني األخيرين ،استطاعت
ضبط التضخم ورفع مستوى النمو
االقتصادي رغم الحظر املفروض.
وتـ ـتـ ـط ــرق روح ـ ــان ـ ــي إلـ ـ ــى املـ ــواقـ ــف
ال ـ ـتـ ــي أعـ ـلـ ـنـ ـه ــا ل ـل ـش ـع ــب اإلي ـ ــران ـ ــي
خـ ـ ـ ــال االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة،
وق ـ ـ ــال إن الـ ـشـ ـع ــب اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي أع ـل ــن
بصراحة أنه يختار حكومة تحفظ
املنجزات النووية عبر سبل سلمية
ودبلوماسية ،مــؤكـدًا أن اإليرانيني
«م ــوح ــدون فــي مــا يـخــص القضايا
ال ــوط ـن ـي ــة ،وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــا الـتـقـنـيــة
النووية».
(األخبار ،أ ف ب)

املرحلة اإليرانية ...نعم .وهي خالصة
ال ـت ـنــامــي االس ـت ـث ـنــائــي ف ــي الـ ـق ــدرات
ال ـق ــوم ـي ــة ل ـل ـج ـم ـهــوريــة االس ــامـ ـي ــة،
وت ـ ــاش ـ ــي م ــرحـ ـل ــة الـ ـقـ ـط ــب الـ ــواحـ ــد
وصعود روسيا والبريكس ،وصمود
سوريا في مواجهة تحالف عدواني
ش ـ ــرس شـ ـم ــل الـ ـ ـق ـ ــوى االمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة
والرجعية العربية والعثمانية.
ل ـي ــس أم ـ ــام ال ـ ـعـ ــرب ،ع ـل ــى اخ ـت ــاف
تــوجـهــاتـهــم الـسـيــاسـيــة ،إال امل ـب ــادرة
إلــى اكـتـشــاف صيغ التعايش معها،
ً
واإلفـ ـ ـ ــادة م ـن ـهــا؛ أوال ،ل ـج ـهــة ضــرب
اإلرهاب ،وثانيًا ،لجهة إعادة االعتبار
للقضية الفلسطينية ،وثالثًا ،لجهة
إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار والـ ـبـ ـن ــاء ال ـت ـن ـمــوي،
ورابـ ـع ــا ،لـجـهــة إق ــام ــة ن ـظــام إقليمي
أكثر عقالنية ودينامية.
ول ـك ــن ،لتعظيم إي ـجــاب ـيــات املــرحـلــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة وت ـخ ـف ـي ــض س ـل ـب ـيــات ـهــا،
بالنسبة إل ــى الـعــالــم ال ـعــربــي ،هناك
شروط أساسية ،هي اآلتية:
ً
أوال ،الوقف الفوري للعدوان ،املتعدد
األشـكــال ،على ســوريــا ،والتفاهم مع
حكومتها الـشــرعـيــة لــدعــم جهودها
في مكافحة اإلرهاب وإعادة البناء.
ث ــانـ ـي ـ ّـا ،س ـح ــب مـ ــا ي ـس ـمــى املـ ـش ــروع
ال ـ ـسـ ــنـ ــي ،ال ـ ـقـ ــائـ ــم عـ ـل ــى ال ـت ـح ــري ــض
املـ ــذه ـ ـبـ ــي والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ـ ّـرب م ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل
عـلــى ح ـســاب إي ـ ــران ،ملـصـلـحــة إع ــادة
ب ـنــاء ال ـن ـظــام ال ـعــربــي بــالـتـفــاهــم بني
رك ــائ ــزه ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،س ــوري ــا ومـصــر
والـسـعــوديــة .وهــو مــا سيخلق مظلة
ل ـل ـت ـفــاعــل اإليـ ـج ــاب ــي ال ـت ـع ــاون ــي مــع
صعود القوة اإليرانية ،واإلفادة منها
إلع ــادة تعريف إســرائـيــل باعتبارها
ّ
العدو املشترك ،وللتوصل إلى حلول
سياسية وطنية فــي ال ـعــراق واليمن
ولبنان وليبيا والبحرين.
هـ ــذا ه ــو ال ـب ــدي ــل ال ـع ـقــانــي الــوحـيــد
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى امل ـص ــال ــح الـجـمــاعـيــة
للقوى العربية املتصارعة؛ هــل ترى
السعودية ـ تحديدًا ـ املشهد ،أم أنها
ّ
تصر على االنتحار؟

مشهد لم تعرفه إيران
إال عند تأهل منتخبها
الوطني لنهائيات كأس
العالم (أ ف ب)

