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هل آن ألاوان للحوار بين قادة اململكة العربية السعودية وإيران
It’s Time for Saudi Arabia’s and Iran’s Leaders to Talk

ٌعخلد خبحران في الظياطت الخازحيت ،مً أهبر دولخحن إطالميخحن مخىافظخحن في الشسق ألاوطط ،وهما
الظعىدًت وإًسان ،بئمياهيت وحىد أزطيت مشترهت للحىاز بحن البلدًً.
إعذاد :حسين موسويان ،وعبذ العزيز صقر
شغل الظيد مىطىٍان مىصب اإلاخددر باطم فسٍم اإلافاوطحن ؤلاًساوي بحن عامي  3002و ،3002بيىما ًسأض الدهخىز عبدالعصٍص بً
صلس مسهص الخليج لألبدار ،وملسه اإلاملىت العسبيت الظعىدًت.
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هىخب هرا اإلالاٌ بصفخىا مىاطىحن وخبحرًً في الظياطت الخازحيت مً بلدًً ٌعخلد أغلبيت الشعب ألامسٍيي أنهما
مميذ ،وهما إًسان والظعىدًت .هدً في الحليلت هسي أهه كد خان وكذ اهدشاف أطاض حدًد
كخاٌ
ٍ
مخىزطان في ٍ
علىد مً الصساع بالىوالت وججمد العالكاث بحن البلدًً.
للظالم الدائم في مىطلخىا بعد
ٍ
هدً لظىا مً اإلااثاليحن الغازكحن في ألاخالم الىاهمت ،فىالها ًدظم بالىاكعيت الىابعت مً الخبرة التي طاإلاا خالطها
فلدان الاثلت ججاه آلاخس ،وهره الحالت مً عدم اليلحن حشترن فحها الحيىمخحن على أعلى اإلاظخىٍاث .غحر أهىا في
الىكذ هفظه ،كد شهدها آلازاز اإلادمسة لألشماث التي جىداش فحها بالدها مع واخدة أو غحرها مً الحيىماث أو الحسواث
اإلاىخسطت في الخىافع على الظلطت ،ماثلما هى الحاٌ في اليمً أو طىزٍا أو لبىان أو البدسًٍ أو العساق .وبالسغم مً أن
ول مىا ًلىم آلاخس على هرا اإلاىحى ،إال أهىا هخفم على أن اإلادصلت الجهائيت واهذ باهظت الاثمً وأدث إلى انهياز الاثلت
ٍ
ُ
ُ
ُ
عىد الشعىب التي جخدمها خيىماجىا وهدز مىازد ال حعد وأزواح ال جدص ى وان مً اإلافترض أن حظخخدم في بىاء شسق
ً
أوطط حدًد بدال مً جفىيىه.

للد خان وكذ الحىاز بحن الطسفحن آلان ،وآن وكذ الدبلىماطيت في مىاطم الصساع الخازٍخيت.
ً
أوال ،في العساق ،أًدث إًسان واإلاملىت العسبيت الظعىدًت وحىد خيىمت حدًدة في بغداد بليادة زئيع وشزاء بساغماحي
وزئيع بساغماحي ،لديهما عالكاث حيدة مع هال البلدًً .وهره هلطت اهطالق ًجب أن وغخىمها.
ً
ً
زاهيا ،اكتربذ الحسب في طىزٍا مً هلطت الجهاًت ،خيث أصبذ العىف أكل كدزا ،وانهصمذ الدولت ؤلاطالميت .وجؤمً هال
البلدًً بأهه ًجب الحفاظ على وخدة ألازاض ي الظىزٍت .وهدعى إلى اخترام مبدأ عدم الخدخل في الشؤون الداخليت
الظىزٍت ،واخترام خم الشعب الظىزي في جلسٍس مصحره.
وفي اليمً ،هخخلف خىٌ ألاطباب الجرزٍت للجزاع ،لىىىا هخفم على أن ألامس أصبذ ًىرز بياززت إوظاهيت .ولرلًً ،خعحن
على هال البلدًً دعم عمليت الخفاوض التي جلىدها ألامم اإلاخددة إلنهاء الصساع اليمني خالٌ ألاشهس اإلالبلت.
وفي لبىان ،جىحد خيىمت حدًدة آلان ،وهخفم على أن ألامس مترون للشعب اللبىاوي للخصسف في شئىهه بىفظه.
ً
وخخاما في البدسًٍ ،هؤٍد طيادة البالد وطالمت أزاطحها ،وجطلعاتها الدًملساطيت واطخلسازها ً
بىاء على إزادة شعبها.
ً
ً
عميلا للصساع واإلاعاهاة ،على أعخاب وطع مظخلس ً
وظبيا،
وباخخصاز ،جبدو مىاطم الصساع الخمع ،والتي حعد مىبعا
ًُمىىىا مىه البدء في اطخعادة طالم دائم في مىطلخىا .وعلى السغم مً أن ول طسف مىا ًتهم الطسف ألاخس بأهه مصدز
عدم الاطخلساز في اإلاىطلت ،إال أهىا وعسف مً خالٌ خىازها الصعب على مدي شهىز عدًدة بأن الظسوف طاهدت
إلحساء مىاكشاث مباشسة ومظخمسة مع وحىد كىىاث مفخىخت بحن عىاصمىا ومىاطىيىا .إهىا ال هدخاج إلى الاجفاق على
بعع مجها ،واجخاذ خطىاث الحىاز ألاوليت ألاهثر صعىبت.
ول ش يء كبل الحىاز ،ولىىىا ًمىىىا البدء باالجفاق على ٍ
فيجب أن ًيىن ألاولىٍت في أذهاهىا وفي العالم إلاىاطىيىا ،إذ ًبلغ إحمالي عدد طيان إًسان واإلاملىت العسبيت الظعىدًت
ً
جلسٍبا جدذ طً ً 32
عاما .إن اإلاظخلبل طيصل لىا كسٍبا ،وطيخىاصل شبابىا طىاء زغبىا في
 442مليىن وظمت ،زلثهم
ذلً أم ال.
هرا وٍخطلب الظالم وألامً اإلاظخدامان إكامت عالكاث زىائيت حيدة وحعاون إكليمي بحن طهسان والسٍاض .إن هىان
اخخالفاث هبحرة بحن إًسان والظعىدًت ،لىً لديهما مصالح مشترهت في العدًد مً اللظاًا الحسحت ،ماثل أمً الطاكت
وعدم اهدشاز ألاطلحت الىىوٍت والاطخلساز في مىطلت الشسق ألاوطط .إهىا هأمل أن ًلىم كادجىا ،ببىاء خىاز على أزطيت
ً
مشترهت ،بدال مً جىطيع الهىة بحن البلدًً ،اللران ًماثالن السهىحن السئيظيحن للعالم ؤلاطالمي.

* عبد العصٍص صلس هى زئيع ومؤطع مسهص الخليج لألبدار ،وملسه في مدًىت حدة باإلاملىت العسبيت الظعىدًت.
وخظحن مىطىٍان اإلاخخصص في ألامً الىىوي والظياطت الىىوٍت في الشسق ألاوطط بجامعت بسٍيظخىن واإلاخددر
الظابم باطم فسٍم الخفاوض الىىوي ؤلاًسان.

