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ّ
ترقب عربي وهستيريا في إسرائيل

ّ
امل ــتـ ـح ــدة وم ـج ـم ــوع ــة م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات
الـعـقــابـيــة مــال ـيــا م ــن جــانــب ال ــوالي ــات
ّ
ً
املــت ـحــدة وأوروب ـ ــا ،ف ـضــا عــن الـحــرب
االستخبارية واإللكترونية املباشرة
ّ
الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـنـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ــت ـ ـحـ ــدة
وإس ــرائ ـي ــل ،ووص ـل ــت إل ــى أوج ـه ــا مع
فيروس  Stuxnetالذي نجح في تعطيل
املئات من أجهزة الطرد املــركــزي التي
ُ
تستخدم في تخصيب املواد النووية.
ول ـكــن رغ ــم اس ـت ـعــادة الـنـفــط اإلي ــران ــي
ن ـ ـشـ ــاطـ ــه ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـتـ ـط ــوي ــر
واالس ـت ـخ ــراج ،يـبـقــى األهـ ــم اسـتـعــادة
موقعه في السوق؛ وهي ّ
حصة كسبها
ال ـع ــراق وال ـس ـعــوديــة .غـيــر أن لطهران
خيارات كثيرة على هذا الصعيد ،من
بينها الـعـقــود الـثـنــائـيــة املـبــاشــرة مع
ّ
األوروب ـ ـيـ ــن ح ــتــى ل ــو كــان ــت بــأسـعــار

أدن ــى م ــن ال ـســائــد ،م ــع الـتـشــديــد على
أن ال ـعــودة اإليــرانـيــة إلــى ّ ســوق النفط
س ـت ـكــون تــدرج ـيــة وت ـت ـمــثــل بـنـمــو في
ال ـصــادرات ُي ـقـ ّـدر بثلث مليون برميل
ً
بعد التطبيق املباشر لالتفاق ،وصوال
إلــى نصف مليون بعد عــام كــامــل من
تطبيقه.
ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ،م ـع ـط ــوف ــا ع ـل ــى واق ـ ــع أن
املـ ـح ــادث ــات امل ــارات ــونـ ـي ــة ق ـض ــت عـلــى
عــامــل املـفــاجــأة ،ي ـ ّ
ـؤدي إلــى االستقرار
النسبي في أسعار الخام ،على الرغم
مــن أن االن ـط ـبــاع األول ــي يـكــون بأنها
ستنخفض مــع تــوقــع ع ــودة اإليــرانــي
إلــى الـســوق .غير أن الــواقــع قد ينقلب
ك ـل ـي ــا فـ ــي نـ ـه ــاي ــة عـ ـ ــام  ،2016حـيــث
تتوقع شــركــة االسـتـشــارات الطاقوية
األمـيــركـيــة  Clearview LLCأن عــودة
النفط اإليــرانــي سـتــؤدي إلــى خسارة
البرميل  12دوالرًا من سعره.
ومــن النفط إلــى التصنيع والسياحة
والـصــادرات الغذائية ،في جميع هذه
املـ ـ ـج ـ ــاالت س ـت ـك ــون إيـ ـ ـ ــران م ـس ـت ـعــدة
ملـ ــوجـ ــات س ـخ ـي ــة مـ ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
وم ــن مـخـطـطــات الـتـطــويــر واالن ـف ـتــاح
االق ـت ـص ــادي .وس ـت ـكــون ع ــودة الـقــوى
العاملة إلــى قطاع صناعة السيارات
ً
م ـثــا ـ ـ ال ـتــي خ ـســرت نـصــف نشاطها
بـسـبــب ف ـق ــدان قـطــع ال ـغ ـيــار ـ ـ وحــدهــا
كــاف ـيــة ل ـش ـ ّـد مـ ـع ـ ّـدل ال ـب ـطــالــة املــرت ـفــع
ً
نزوال.
وت ــدري ـج ــا م ــع االرتـ ـي ــاح االق ـت ـصــادي
ّ
سيقرر عدد
الــذي ستشعر بــه الـبــاد،
متزايد من اإليرانيني الذين يهجرون
ال ـب ــاد س ـنــويــا ـ ـ ـ وم ـعــدل ـهــم  150ألـفــا
مــن أصــل تـعــداد سـكــان عــام يـفــوق 78
م ـل ـيــون ن ـس ـمــة ـ ـ ـ ال ـب ـق ــاء ف ــي ب ــاده ــم.
ص ـح ـيـ ٌـح أن ه ـكــذا أن ـم ــاط أو تقلبات
على مستوى حركة الهجرة قد تؤخر
م ـخ ـط ـطــات ال ـح ـكــومــة لـخـفــض مـعــدل
البطالة إلــى دون  %10في عــام ،2016
إال أن ـهــا أســاسـيــة لـلـحـفــاظ عـلــى اليد
العاملة الخبيرة واملتعلمة.
ّ
هكذا سيحصل كل قطاع من االقتصاد
ّ
اإليـ ــرانـ ــي ـ ـ ال ـ ــذي ي ـت ــوق إلـ ــى تـخــطــي
حجمه نـصــف تــريـلـيــون دوالر ـ ـ على
حقنة استثمارية أو تحريرية خاصة،
ُ
س ــت ـس ـه ــم م ـج ـت ـم ـعــة ب ــرف ــع األه ـم ـي ــة
االقتصادية العاملية إليران.

الدبلوماسية األوروبية
تمهد طريق الشركات إلى طهران
«إس ــرائ ـي ــل ت ــري ــد ح ــال ــة م ــواج ـه ــة دائ ـم ــة،
وال أعـتـقــد أن ه ــذا مــن مـصـلـحــة املنطقة
(أو) مصلحتنا» .جــاء هــذا الـكــام أمــس
عـلــى لـســان وزي ــر الـخــارجـيــة البريطاني،
فيليب هــامــونــد ،ال ــذي قــال لـبــرملــان بــاده
إن إس ــرائ ـي ــل ل ــن تــرضــى بــات ـفــاق ن ــووي
مع إيــران ،من أي نوع كان ،وذلك في رده
على معارضي االتفاق مع القوى الست.
ورأى هــامــونــد أن االت ـف ــاق يـعـنــي أن كل
الطرق لصنع قنبلة نووية قد أغلقت أمام
إيــران ،معلنًا أن بالده تأمل أن تعيد فتح
س ـفــارت ـهــا ف ــي ط ـه ــران ق ـبــل ن ـهــايــة ال ـعــام
الـجــاري .وناقش هاموند مع وزيــر مالية
ب ـ ــاده ،جـ ــورج أوزبـ ـ ـ ــورن ،االس ـت ـع ــدادات
ال ـبــري ـطــان ـيــة ل ــاس ـت ـف ــادة «ب ـش ـكــل كـبـيــر
للغاية» من الفرص التجارية التي ستنشأ
عن االتفاق« .أعتقد أن إيران تريد بعضًا
من أصولها التي سيجري فك تجميدها
للتعامل مــع عجز كبير بحق فــي البنية
األساسية ،بما في ذلك في صناعة إنتاج
الـنـفــط وال ـغ ــاز ،حـيــث سـتـكــون بريطانيا
مستعدة بشكل كبير للقيام بــدور» ،قال
هاموند ،معلنًا أنه قد ُيرفع تجميد أصول
إيرانية بنحو  90مليار جنيه استرليني
( 140مليار دوالر) ،نتيجة لالتفاق.
وذك ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر أن وزيـ ـ ــر االق ـت ـص ــاد
األملاني ،سيغمار غابرييل ،يعتزم التوجه
إلــى إي ــران يــوم األح ــد املـقـبــل ،لالستفادة
ســري ـعــا م ــن ال ـف ــرص ال ـت ـجــاريــة ال ـجــديــدة
ال ـس ــان ـح ــة ب ـع ــد إبـ ـ ــرام االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي.
وبحسب املصادر نفسها ،فإن غابرييل،
وه ــو نــائــب امل ـس ـت ـشــارة األملــان ـيــة ،أنغيال
مـ ـي ــرك ــل ،وزعـ ـي ــم الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــريـ ــك فـ ـ ــي االئـ ـ ـت ـ ــاف
الحكومي ،يعتزم اصطحاب وفد صغير
إلــى طـهــران فــي زيــارتــه التي ستستغرق
 3أي ـ ـ ــام .وق ــال ــت م ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم وزارة
االق ـت ـص ــاد األمل ــان ـي ــة إن «ه ـن ــاك اهـتـمــامــا
كبيرًا من جانب الصناعة األملانية بتطبيع
العالقات االقتصادية مع إيران وتقويتها،
بل وزاد هذا االهتمام بعد توقيع االتفاق

الـ ـن ــووي» .وم ــن جـهـتـهــا ،قــالــت جمعيات
الصناعات األملانية يــوم الثالثاء املاضي
إن الصادرات إلى
إيــران قد تتضاعف إلــى  4أمثالها خالل
الـسـنــوات القليلة املقبلة نتيحة لالتفاق.
وخ ـ ـ ــال س ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،ت ــراج ـع ــت
الـ ـص ــادرات األملــان ـيــة إل ــى إيـ ــران م ــن 4.4
مليارات يــورو في  ،2005إلى  1.8مليار
يـ ــورو ف ــي  .2013وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه،
قال وزير الخارجية النمسا ،سابستيان
كورتس ،إن االتفاق نفسه يحقق مصالح
اقتصادية لدول كـ «النمسا ،التي يمكن أن
تكون نشطة اقتصاديًا مع طهران» .ورأى
كــورتــس أن االتـفــاق «التاريخي» سيعزز
األم ـ ـ ــن والـ ـ ـس ـ ــام فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط

الصناعات األلمانية
مهتمة بتطوير
العالقات االقتصادية
مع إيران

والـعــالــم ،وأن «الجميع لــديــه مصلحة في
التأكد من أن إيران اليمكنها صنع سالح
نــووي» .وأشــار الوزير إلى إمكانية عودة
فرض العقوبات على إيران في حال «عدم
وفــائـهــا بــالـتــزامــاتـهــا» ،م ـشــددًا عـلــى أخــذ
قلق «إســرائـيــل» مــن االتـفــاق على محمل
الجد.
وكـ ــذلـ ــك ،أعـ ـل ــن أم ـ ــس وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الفرنسي ،لوران فابيوس ،أنه ينوي زيارة
ً
ايران قريبًا ،قائال إلذاعة أوروبية إن وزير
الخارجية اإليــرانــي ،محمد جــواد ظريف،
«دع ــان ــي م ــن ق ـبــل (لـ ــزيـ ــارة إي ـ ـ ــران) ولــم
اقـبــل .دعــانــي مــن جديد أمــس (الـثــاثــاء)،

وقلت لــه ســاذهــب إلــى إي ــران ،وهــذا يعني
أنـ ـن ــي س ـ ــأذه ـ ــب» .ول ـ ــم يـ ـح ــدد ف ــاب ـي ــوس
مــوعــد زي ــارت ــه ،لـكـنــه ش ــدد عـلــى «اآلف ــاق
ُ
املهمة» التي ستفتح للشركات الفرنسية.
«التجارة بالغة األهمية؛ إنها تتيح النمو،
وهو أمر مهم جدًا لإليرانيني ،ومهم جدًا
لنا» ،قال فابيوس ،مضيفًا أن قــرار دعم
ُّ
االتـ ـف ــاق ات ـخ ــذ «ألسـ ـب ــاب اس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
ألننا أردنا تجنب االنتشار النووي .وكنا
نـعــرف أن ــه إذا تــوصـلـنــا إل ــى ات ـفــاق متني
جدًا ،يمكننا تجنب هذا االنتشار».
وت ـح ــدث فــاب ـيــوس ع ــن مـسـعــى مـشـتــرك
مــع نظيريه البريطاني واألملــانــي ،فيليب
هــامــونــد وفــرانــك فالتر شتاينماير ،لدى
وزيــر الخارجية األمـيــركــي ،جــون كيري،
ل ـت ـج ـن ـيــب امل ــؤسـ ـس ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـتــي
س ـت ـع ـقــد ص ـف ـق ــات ب ـ ــال ـ ــدوالر م ــع إي ـ ــران
ال ـت ـع ــرض مل ــاح ـق ــات ق ـضــائ ـيــة ف ــي حــال
إعادة العمل بالعقوبات« ،إذا حصل خرق
ل ــاتـ ـف ــاق» .وت ـ ــرى ال ـش ــرك ــات الـفــرنـسـيــة
ال ـك ـبــرى ،كـشــركـتــي صـنــاعــة ال ـس ـيــارات،
بـيـجــو ـ ـ ـ س ـي ـتــرويــن وريـ ـن ــو ،واملـجـمــوعــة
ال ـن ـف ـط ـيــة ال ـع ـم ــاق ــة ،ت ــوت ــال ،ف ــي ال ـســوق
اإلي ــران ـي ــة الـ ــواعـ ــدة .وب ـس ـبــب ال ـع ـقــوبــات،
تــراج ـعــت قـيـمــة املـ ـب ــادالت ال ـت ـجــاريــة بني
إيران وفرنسا إلى  500مليون يورو في
 ،2013أي إل ــى أق ــل ب ــ 8م ــرات مــن حجم
املـ ـ ـب ـ ــادالت فـ ــي  ،2004ب ـح ـس ــب ت ـقــريــر
ملجلس الشيوخ الفرنسي.
من جهته ،شدد وزير الخارجية الروسي،
سـيــرغــي الفـ ــروف ،أم ــس ،عـلــى أن ــه يجب
ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل وض ــع ال ـع ــواط ــف جــانـبــا
حتى دراسة االتفاقية حول إيران.
وقـ ــال الفـ ـ ــروف« :ي ـج ــب وض ــع م ـثــل هــذه
الـتـصــريـحــات الـعــاطـفـيــة إزاء االتـفــاقـيــات
التي تم التوصل إليها جانبا حتى تقوم
كافة الــدول بدراسة االتفاقية التي تحمل
ف ــي ط ـيــات ـهــا الـ ـت ــوازن الـ ـع ــادل واملـسـتـقــر
لـلـمـصــالــح ،وال ـت ــي ال تــوفــر ف ـقــط ال ـل ـتــزام
بعدم االنتشار النووي بل وتعززه».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ّ
ٌ
خيبة سعودية :أميركا تتخلى عن أصدقائها
بأسلحة ال ــدول الـســت ونـسـفــت عشر
س ـ ـنـ ــوات مـ ــن الـ ـحـ ـظ ــر ،ف ـك ـي ــف يـمـكــن
ّ
العالم أن يتفهم أن الغرب اعترف بحق
إيران بتخصيب اليورانيوم ،ومجلس
األم ــن ال ــدول ــي ي ـفــرض ع ـقــوبــات على
إي ــران ،ألنها تقوم بأنشطة تخصيب
اليورانيوم.
ُ
ه ـنــا ض ــرب ــت كــافــة ال ـج ـهــود الـغــربـيــة
ّ
وت ـحــط ـمــت ال ـصــدق ـيــة األم ـيــرك ـيــة ،ما
ي ــدف ــع إل ـ ــى ال ـت ــدق ـي ــق بـ ـعـ ـب ــارة وزيـ ــر
الخارجية األميركي جون كيري بعد
ات ـفــاق فيينا األخ ـي ــر ،ال ــذي ق ــال« :لــو
ل ــم ن ـت ـفــق النـ ـه ــار ن ـظ ــام ال ـع ـق ــوب ــات».
وب ــال ـف ـع ــل اس ـت ـط ــاع ــت إي ـ ـ ــران ان ـت ــزاع
ح ـ ـق ـ ـهـ ــا مـ ـ ـ ــن واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن وأدخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت
ال ـس ــداس ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ف ــي دوام ـ ـ ــة مــن
الـ ـ ـخ ـ ــاف ،فـ ـم ــارس ــت ضـ ـغ ــوط ــا عـلــى
بعضها للقبول بالشروط اإليرانية.
نجحت إي ــران ألنها لــم تـحــاول فرض
م ـن ـط ـق ـهــا ع ـل ــى اآلخ ـ ــري ـ ــن ،بـ ــل ألن ـهــا
أثبتت أن منطق الطرف املقابل خاطئ
وال أساس له.

نبرة أقرب إلى «الخيبة» سيطرت على
بعض املقاالت في الصحف السعودية
ّ
أمس« .أميركا تخلت عنا» هو فحوى
مـقــال «مــا بعد شـعــار امل ــوت ألميركا»
ف ــي صـحـيـفــة «ال ــري ــاض» ال ـسـعــوديــة،
للكاتب هاشم عبده هاشم ،حيث أكد
الكاتب أنه «ليس هناك صداقة دائمة
أو عـ ـ ـ ــداوة م ـس ـت ـم ــرة ،إنـ ـم ــا م ـصــالــح
درس ف ــي عـلــم
ت ـف ــرض ن ـف ـس ـهــا» ،ف ــي
ٍ
ال ـس ـيــاســة أع ـ ــاد ال ـك ــات ــب ال ـتــذك ـيــر بــه
ل ــإش ــارة إ ّل ــى أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
بــاتــت «تـفــضــل» إي ــران ،وتـنــوي إزاحــة
ال ــري ــاض ودول ال ـخ ـل ـيــج م ــن املـشـهــد
اإلقليمي .املقال دعا دول الخليج ،في
خــاصــةٍ ل ـهــذا ال ــوض ــع ،إل ــى االعـتـمــاد
عـلــى الـنـفــس وتـنــويــع م ـصــادر الـقــوة،
م ــؤك ـدًا ض ـ ــرورة أن «ت ـص ـحــو شـعــوب
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة املـ ـ ـغ ـ ــرر بـ ـه ــا م ـ ــن غ ـف ـل ـت ـه ــا،
وت ـت ـن ـبــه ل ـل ـم ـتــاجــرة ب ـعــواط ـف ـهــا عـبــر
الشعارات التي رفعتها إيــران ومنها
ـت قــد يــزور فيه
املــوت ألميركا ،فــي وقـ ٍ
ال ــرئ ـي ــس بـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا طـ ـه ــران ع ــام

 ،2016بـصـفـتــه ح ـب ـيــب إيـ ـ ــران الــوفــي
ال ـج ــدي ــد» .وأش ـ ــار ال ـكــاتــب أي ـضــا إلــى
«عدم حاجتنا إلى الثقة بمن يتخلون
عن أصدقائهم في أية لحظة».
م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة
«الـ ـج ــزي ــرة» ال ـس ـع ــودي ــة ،إل ــى أن رفــع
العقوبات عــن إي ــران وتــدفــق مليارات
ال ــدوالرات املجمدة إليها« ،سيتحول
إل ــى ن ـظــام (الــرئ ـيــس ال ـس ــوري) بـشــار
األسـ ـ ــد وامل ـي ـل ـي ـش ـي ــات ال ـط ــائ ـف ـي ــة فــي
الـعــراق ولـبـنــان والـيـمــن» .أمــا الــافــت،
ً
فكان مقاال بعنوان «ال تشتموا إيران...
واسـ ـتـ ـخ ــدم ــوا ل ـغ ـت ـه ــا» ف ــي صـحـيـفــة
ّ
تضمن انتقادًا للخطاب
«الــوطــن» ،إذ
امل ـع ـت ـمــد ف ــي اإلعـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي إزاء
إيران« ،والذي ال يزال متمسكًا بخطاب
االستخفاف بالجمهورية اإلسالمية،
ً
بدال من االستفادة من تجربتها ومن
سياستها الخارجية الناجحة».
في البحرين ،رأت صحيفة «الوسط»
أن االتـ ـف ــاق سـيـتـعــدى امل ـلــف ال ـنــووي
بــذاتــه ورف ــع الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة،

إل ــى احـ ـت ــواء ال ـص ــراع ــات ف ــي املـنـطـقــة
ً
ّ
ودول ال ـج ــوار ثــم إل ــى حــلـهــا ،مـشـيــرة
إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد س ـي ـع ـيــد
ت ـن ـظ ـي ـم ــات م ـث ــل «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» فــي
اليمن إلى «وضعها الطبيعي كحركة
سياسية ال غير» .واعتبرت الصحيفة
أن تسوية تاريخية ضرورية اآلن بني
إيــران والسعودية ،بوساطة ُعمانية،
لفتح ال ـبــاب أم ــام تـســويــات للمشاكل
اإلقليمية األخرى.
وفي أبو ظبي ،تماهت معظم الصحف
مع الخطاب اإلمــاراتــي الرسمي الذي
ّ
هــنــأ إي ــران عـلــى االت ـف ــاق ،مـعـتـبـرًا أنــه
فــرصــة حقيقية لفتح صفحة جديدة
ول ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـتـ ــدخـ ــات ب ـ ـهـ ــدف ت ـع ــزي ــز
األم ـ ـ ــن فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،م ـط ــال ـب ــا إيـ ـ ــران
بإعادة مراجعة سياساتها اإلقليمية.
الــرؤيــة نـفـسـهــا ،قــاربــت بـهــا الصحف
الكويتية الـحــدث الــذي طــال انتظاره،
حـ ـي ــث اكـ ـتـ ـف ــت «الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي» ال ـك ــوي ـت ـي ــة
بالتأكيد أن االتفاق يعزز فرص األمن
واالسـتـقــرار فــي العالم ،فيما اعتبرت

صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة» أن ط ـ ـهـ ــران
ّ
«ق ــدم ــت ت ـنــازلــت ك ـب ـيــرة ،وت ـخــلــت عن
خطوطها الحمراء» .أما بالنسبة إلى
الصحف ال ـصــادرة فــي سلطنة ُعمان
أم ــس ،فـقــد كــانــت األبـعــد عــن الخطاب
ال ـخ ـل ـي ـجــي الـ ـس ــائ ــد .ورأت صـحـيـفــة
ُ
«عـمــان» أن «االتـفــاق التاريخي يمنع
شـبــح الـ ـح ــرب» ،وك ــان لـلــدبـلــومــاسـيــة
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أدت دورًا ف ــي
ٌ
املفاوضات حول امللف النووي ،فضل
في تجنيب املنطقة حربًا كونية.
أما صحيفة «الوطن» العمانية ،فرأت أن
باالنتقال
االتفاق سيرتب آثــارًا كبيرة
ّ
من مرحلة املواجهة إلى التعامل البناء
وامل ـث ـم ــر ،وإع ـ ـ ــادة م ـخ ـط ـطــات إس ـقــاط
الـنـظــام االي ــران ــي إل ــى األدارج ،وإن ــزال
البندقية من على األكتاف ،ووضع لغة
املصالح املشتركة واالحـتــرام املتبادل
ً
بــدال منها .وأكــدت الصحيفة أن إيــران
أثبتت أن الغرب ال يعترف إال باألقوياء
وال يركع إال أمام اإلرادات الصلبة.
(األخبار)

