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ضيوف الحلقة:
 هادي أفقهي /دبلوماسي إيراني جون لوسيار /كاتب صحفي فرنسي مختص بالشأن الدولي جميل الذيابي /رئيس تحرير صحيفة الحياة السعوديةتاريخ الحلقة4102/3/8 :
المحاور:
 مغزى زيارة أشتون لطهران الموقف الخليجي من التقارب الغربي اإليراني الخيار النووي لدول الخليجفيروز زياني :السالم عليكم وأهالً بكم ،تجري مسؤولة العالقات الخارجية باإلتحاد
األوروبي كاثرين أشتون مباحثات في طهران في إطار زيارة تهدف لتعزيز التقارب
األخير بين إيران والغرب بعد توقيع اتفاق جنيف في نوفمبر الماضي.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :قراءة في مغزى الزيارة وتأثيرها على مسيرة
االتفاق الخاص بالبرنامج النووي اإليراني ،وكيف تنظر دول المنطقة خاصة دولة
الخليج لهذا التقارب بين طهران والغرب.
خطوة جديدة نحو مزيد من التقارب اإليراني مع الغرب هكذا أجمعت معظم التحليالت
لتوصيف زيارة أشتون لطهران غير أن العبارات الدبلوماسية المتبادلة ال تعني أن
الطريق ممهد فالقضايا الصعبة لم تبحث بعد رغم االنفراج الذي حققه اتفاق جنيف
األخير ،على الجانب اآلخر من الخليج هناك عيون تراقب التحركات اإليرانية الغربية
بترحيب معلن ممزوج بقلق خفي.
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[تقرير مسجل]
أمجد المالكي :تبدأ إيران بجني حصاد اتفاقها في جنيف مع الغرب انفتاحا ً يتسارع
ويتوج بوصول أشتون إلى طهران وتلك هي الزيارة األولى على هذا المستوى أوروبيا ً
منذ عام  4118سبقتها لقاءات عمل في فيينا لتقويم ما أنجزته إيران بموجب اتفاق جنيف
وقد نص على البدء برفع محدود ومطرد للعقوبات عن طهران في مقابل تنفيذ ما التزمت
به إزاء برنامجها النووي ،ولم تنتظر إيران حصاد ذلك طويالً فثمة إشادات من الغرب
تتوالى بخصوص التزامها وثمة ما قالت مجموعة  0+5إنها إرادة سياسية لديها للتوصل
إلى اتفاق طويل األجل ينهي عزلة طهران ويعيدها العبا ً فاعالً في اإلقليم والمجتمع
الدولي ،هناك أيضا ً دفعات مالية من أصول إيران المجمدة بدأت بالوصول إلى خزائن
الجمهورية اإلسالمية فبموجب االتفاق تستعيد طهران أربعة مليارات و 411مليون
دوالر من إيراداتها النفطية المجمدة ،تلك مكافآت قال الغرب إن إيران تستحقها إذا علقت
تخصيب اليورانيوم وقامت بإجراءات أخرى ذات صلة ببرنامجها النووي ،وهو ما أكد
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تنفذه بالفعل ،على أن تداعيات اتفاق جنيف
النووي ال تقتصر على ما هو فني أو تقني بل تتجاوزه إلى ما هو سياسي وإقليمي ذلك ما
لمحت إليه دول غربية وما أثار مخاوف دول في المنطقة من دور إقليمي أكبر إليران،
فإسرائيل اعتبرت االتفاق خطأ تاريخيا ً ومازالت تضغط على الواليات المتحدة للحيلولة
دون امتالك طهران سالحا ً نووياً ،وعلى ضفاف الخليج لم تخف دول في المنطقة
استياءها مما اعتبرته تخليا ً عنها واقترابا ً من إيران ،لكن زيارة أشتون إلى طهران تؤكد
ماض على سكته وال يعرقل مسيره توتر في إسرائيل أو
وفق محللين أن قطار االنفتاح
ٍ
مخاوف في الخليج.
[نهاية التقرير]
فيروز زياني :موضوع حلقتنا هذه نناقشه مع هادي أفقهي الدبلوماسي اإليراني السابق
من طهران وجون لوسيوغ الكاتب الصحفي الفرنسي المختص بالشأن الدولي من باريس
وجميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة الحياة السعودية من لندن نرحب بضيوفنا الكرام،
لعلنا نبدأ من مركز الحدث طهران مع السيد أفقهي ،سيد أفقهي يعني وسائل اإلعالم
إيرانية تولي أهمية بالغة لهذ ه الزيارة التي وصفتها باإلنجاز للرئيس روحاني نود أن
نفهم معك أين اإلنجاز في ذلك أم أنه باألحرى طهران تمشي على الطريق الصحيح
لمجمل التنازالت التي بدأت في تقديمها للغرب؟
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مغزى زيارة أشتون لطهران
هادي أفقهي :نعم ،بسم هللا الرحمن الرحيم تحياتي لك سيدتي وللمشاهدين األعزاء
وللضيوف ،في الحقيقة اعتبرت طهران سفر السيدة أشتون مؤشر إيجابي يدلل على
حلحلة جدية في موضوع الملف النووي ،فعندما أيد السيد أومانو المشروع الذي اتفقت
عليه إيران مع وكالة الطاقة الذرية وتبنت إيران وطبقت ووفت بوعودها وطبقت عمليا ً
كل البنود وكذلك االتفاقية المبدئية التي وقعت بين  0+5وإيران وأكدت وصححت وأيدت
كذلك أكثر الدول الغربية وخصوصا ً عندما جاء على لسان السيد أومانو إنه إيران
التزمت وطبقت كل هذه البنود فحصل هناك ارتياح نفسي إنه إيران ال تريد أن تماطل
إيران ال تسوف إيران ال تشاكس وبالعكس اقترحت إيران بنوداً لم تطلبها منها دول
 0+5فعلى هذا األساس عندما اكتملت هذه الصورة الشفافة قررت السيدة أشتون أن تأتي
إلى طهران وتتابع هذا الحدث الكبير العالمي الذي شغل بال العالم كله من منطقتنا إلى
الدول األوروبية وأميركا ،فأيدت في الحقيقة هذه الزيارة كل ما دعت به إيران وكل ما
ستوعد به إيران في االتفاق النهائي لحلحلة هذا الملف النووي وننتهي من هذه المشكلة
ذات األبعاد الفنية واالقتصادية واألمنية والدولية وما إلى ذلك فإن شاء هللا ننتهي من هذه
القضية.
فيروز زياني :يعني أنا سألت إلى أي مدى يعتبر ذلك إنجاز اعذرني خاصة إذا ما تابعنا
التصريحات الداخلية التي بدأت تتحدث عن تنازالت إيرانية كبيرة لكن مقابل ماذا؟
هادي أفقهي :ال ليس هناك تنازالت كبيرة في مقابل أشياء صغيرة إنما ما اتفق عليه في
الحقيقة هي ورقة عمل مشتركة كانت ،االتفاقية المبدئية ،ولم نصل لحد اآلن إلى االتفاق
النهائي لكي نقول َمن هو الخاسر و َمن هو الرابح ،ولكن أنا أشرت سيدتي اإلنجاز هو
سفر السيدة أشتون ،لماذا لم تسافر السيدة أشتون مع أنها وجهت إليها دعوة قبل هذا 3
مرات لماذا أتت اآلن إلى طهران ،معناه أنه إيران اآلن وقفت على السكة وتتحرك على
السكة وحسب االتفاقيات التي حصلت بين الدول الستة مع إيران.
فيروز زياني :وضحت وجهة نظرك دكتور تماما ً دعني وأنت طرحت سؤاالً مهما ً لماذا
أشتون الليلة في طهران ولم يسبق لها أن أتت أتحول إلى السيد جون لوسيار ونود أن
نعرف لماذا مسؤولة السياسة األوروبية قررت أخيراً القدوم إلى إيران في زيارة هي
األولى لها هي التي كانت طرفا ً مهما ً في االتفاق الذي عقد بين طهران والغرب؟
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جون لوسيار :إن زيارة السيدة أشتون تسبق استئناف المفاوضات مع إيران حول
برنامجها النووي وبالتالي فهي زيارة في غاية األهمية ،ومن المهم جداً أن هذه الممثلة
العليا للسياسة الخارجية األوروبية أن تزور إيران وتقوم بهذه الزيارة كما قال ضيفك
اإليراني أن لهذه الزيارة قيمة وأهمية رمزية في غاية األهمية ،أنا أعرف أن الرمزية
مهمة جداً في الدبلوماسية الدولية ولكن ما هو مهم ما سيحصل ويجري فعالً في األيام
القادمة الستئناف أو تمديد أو تأكيد االتفاق المؤقت أو المرحلي الذي عقد في نوفمبر
تشرين الثاني عفواً الماضي وعلينا أن ننظر إلى هذا األمر بطريقة إيجابية جداً ولكن في
الوقت ذاته هناك عنصرين أو ثالثة تسمح لنا بالتساؤل حقا ً حول نوايا إيران ألن السيد
ظريف عندما كان في نيودلهي قبل أيام قال بأنني أستطيع أن أؤكد لكم بأن البرنامج
النووي اإليراني سيبقى كما هو دون تغيير وأن السيد خامنئي قال قبل فترة قصيرة ليس
قبل حوالي ثالث أسابيع قال :أستطيع أن أؤكد لكم بأن المفاوضات مع مجموعة  0+5لن
تؤدي إلى أي نتيجة ،وبالتالي إنه من الجيد أن تكون السيدة أشتون في طهران وأن تحتفل
باليوم العالمي للمرأة هناك وأن تقوم بزيارة سياحية ألصفهان وأن تلتقي ببعض
المسؤولين.
فيروز زياني :ولكن هذا يقودنا فعليا ً للحديث جديا َ اعذرني سيد جون هل من طلبات
جديدة بالتالي ستقدمها السيدة أشتون للقيادة اإليرانية ليعني عكس النوايا الجدية الحقيقية
لها بخصوص االتفاق النووي؟
جون لوسيار :ال أعتقد أن السيدة أشتون قد جاءت إلى طهران لتطالب بأشياء جديدة بل
إن هذه الزيارة باسم اإلتحاد األوروبي وليس نيابة أو باسم مجموعة  0+5التي تقوم
بالتفاوض حول البرنامج النووي اإليراني ،لذلك ال أعتقد أنها مخولة بتقديم أي مقترحات
جديدة ،لكن إن كانت هناك أي مقترحات جديدة محتملة فإن ذلك سوف يكون في السابع
عشر من مارس القادم.
فيروز زياني :إذن نتعرف اآلن على وجهة نظر جيران المنطقة مع السيد جميل الذيابي
رئيس تحرير صحيفة الحياة السعودية من لندن سيد جميل دول الخليج كيف تراقب هذه
الزيارة التي وصفتها إيران بأنها تحمل مؤشرات إيجابية؟ األوروبيون بدورهم متفائلون
بخصوصها.
جميل الذيابي :طبعا ً ال بد من العودة إلى آلية االتفاق المبدئي بين طهران و ،0+5دول
الخليج غابت عن جميع االجتماعات وأيضا ً ما عدا المفاوضات التي تبنتها سلطنة ُعمان
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وكانت سرية بين واشنطن وطهران ،دول الخليج ال تزال تغيب عن كل االجتماعات التي
تجمع إيران مع القوى الست الدولية وهذه أيضا ً إشكالية تقع فيها دول الخليج وال تحقق
مكاسب من وراءها وإنما تسمع من وراء جدار لذلك من المفترض أن يكون لدى
منظومة دول مجلس التعاون الخليجي مطالب حقيقية مع القوى الست الكبرى بحضورها
لكون المفاعل النووي وكل البرنامج النووي اإليراني تأثيراته وانعكاساته المستقبلية هي
على العواصم الخليجية أكثر من طهران.
الموقف الخليجي من التقارب الغربي اإليراني
فيروز زياني :سيد جميل سأتركك تكمل الفكرة فقط لكن دعني فقط أستعرض هنا موقف
غربي لمسؤول غربي قال بأن جميع بلدان الجوار تعلم تماما ً بكل تفاصيل االتفاق وقال
أيضا ً ال يوجد أي سبب ألي من هذه البالد للخوف على أمنها ألننا لن نسمح بإعادة
األمور إلى مجاريها مع إيران إال حتى نطمئن على أمن أوروبا وأمن الشرق األوسط من
خلو إيران من برنامجها النووي ،هل هذا الكالم لالستهالك فقط هل معنى ذلك أن فعليا ً
دول الخليج لم تقدم لها أي تطمينات غربية؟
جميل الذيابي :نعم هذا الكالم لالستهالك اإلعالمي فقط ال غير ألنه عندما تسأل
المسؤولين الخليجيين عن ما هي فحوى تلك االجتماعات وهل يطلعون أوالً بأول على
مضامين اجتماعات طهران مع القوى الست الكبرى إجاباتهم دائما ً بأنه ليس لديهم معرفة
بما يدور في تلك االجتماعات لذلك األمر يحتاج ال يمكن التأسيس ألي تقارب بين
طهران ودول الخليج وخصوصا ً المملكة العربية السعودية على هذا األساس أن يكون
هناك اتفاقات غربية مع طهران في مقابل تجنيب السعودية ودول الخليج أو المنظومة
الخليجية والدول الست في االتفاقات المستقبلية التي ربما تفضي إلى اتفاق نهائي مع
طهران ،لذلك البد أن يكون هناك شيء من إذا كان الغرب يريد أن يقدم إليران مثلما قدم
في االتفاق المبدئي الترغيب وأيضا ً المحفزات مثل زيارة أشتون اآلن إلى طهران هي
جانب من المحفزات ورغبة أيضا ً في الدخول إلى عالقات أوروبية لكونها هي المنسقة
للسياسات الخارجية واألمن األوروبي ،فلذلك هذه الرغبة في التمدد في العالقة مع
طهران واضحة ولكن ال يجب أن تكون على حساب المصالح أو على حساب العالقة مع
المم لكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول الخليجية ،لذلك أي قلق تعرب عنه المملكة
العربية السعودية أو الدول الخليجية ال بد أن يؤخذ جديا ً وال بد أن تطالب المملكة وأيضا ً
دول الخليج بالحضور في االجتماعات المستقبلية ل 0+5مع طهران بحضور مراقب من
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دول مجلس التعاون من األمانة العامة لمجلس التعاون.
فيروز زياني :طبعا ً اآلن سنأخذ فاصل قصير سنناقش بعده أبعاد هذا التقارب اإليراني
مع الغرب وعالقته بدول الجوار نرجو أن تبقوا معنا.
[فاصل إعالني]
فيروز زياني :أهالً بكم من جديد في هذه الحلقة التي تناقش دالالت زيارة كاثرين أشتون
للعاصمة اإليرانية طهران نعود لضيوفنا الكرام ،دكتور هادي لعلك سمعت ما ذكره
ضيفنا من لندن إلى أي مدى إيران مستعدة فعالً إلرسال رسائل طمأنة وإشراك حتى
دول الجوار بأية اتفاقات تتم بينها وبين الغرب؟
هادي أفقهي :أنا أشكر ضيفك من لندن ألنه طرح هذا الموضوع المهم وأود أن أشير
وأطمئن الضيف العزيز من لندن وكل األخوة في المنطقة الخليجية أنه بمجرد ما وقع
االتفاق المبدئي بين إيران ودول الستة ،اتفاقا في جريدة الحياة أظن حصلت هناك مقابلة
أو مقال طبع للسيد ظريف قال نحن من هنا نمد يدنا إلى جميع دول الخليج وخصوصا
المملكة العربية السعودية أظن يتذكر األخ..
فيروز زياني :لكن دكتور هناك فرق بين تصريحات اإلعالمية وما ذكره ضيفنا هنا عن
إشراك هذه الدول في كل االتفاقات التي من حقها أن تكون..
هادي أفقهي :اسمحي لي سيدتي.
فيروز زياني :على األقل على إطالع بما يجري من حولها.
هادي أفقهي :ال أكيد هم لهم شركاء ومن المستحيل أن يغفلوا الدول األوروبية
وخصوصا أميركا أن تغفل أصدقاءها وشركاءها وحلفاءها في المنطقة يعني قبل أن
تفكر بأمن الدول الخليجية هذه تفكر بأمنها في منطقة الخليج ،فإذن الموضوع النووي
أعربت إيران عدة مرات أنه نحن نود أن نشارك اإلخوة في الضفة الجنوبية والخليج
الفارسي فإذن موضوع المشاركة واضح وما تفضل به السيد من لندن أن ال يحصل
التقارب إال أن تحصل الشفافية التقارب اآلن حاصل قبل عدة أيام كان هناك السيد خالد
العطية وزير خارجية قطر قبلها بمجرد ما وقع االتفاق جاء السيد وزير خارجية عبد هللا
بن راشد وزير خارجية اإلمارات..
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فيروز زياني :إماراتي.
هادي أفقهي :دعي سيد ظريف اإلماراتي نعم دعي السيد ظريف إلى هذه الدول وزارها
وكل دولة زارها من الكويت إلى قطر إلى عمان أكد أنه نحن ننتظر الدعوة من السعودية
وأنا أتصور أن هناك اآلن مالمح لهذه الدعوة وستوجه دعوة في القريب العاجل أظن
يعني حسب ما نشر في األخبار إلى السيد روحاني لزيارة المملكة العربية السعودية ،فال
خوف ما دام هناك وكالة طاقة تشرف على كل جزئيات النشاط النووي حسب ما تعد به
إيران يعني اآلن نحن في مرحلة المقدمة فكيف بك بالتوافق النهائي ،فإذن المواظبة
والمراقبة والمحاسبة على المفاعل النووي وكل المنشآت النووية هذه مكفولة من جانب
الطاقة النووية فأين الخوف عندما تمد إيران يدها لهذه الدول الصديقة والشقيقة وتقوم
نحن نود أن نشارككم في مشاريعنا النووية.
فيروز زياني :هذه وجهة نظر إيرانية دعنا نتحول ربما على وجهة نظر أوروبية سيد
جون إلى أي مدى الجانب األوروبي يأخذ في الحسبان هذا البعد التخوف الخليجي في
االتفاق الذي هو مرحلي صحيح مدته  6أشهر ولكن ماذا عن المراحل المقبلة حينما
يصبح االتفاق طويل األمد على األقل كما نسمع من مختلف المسؤولين األوروبيين
وحتى اإليرانيين؟
جون لوسيار :نعم ،أنا متأكد بأن الدول األوروبية والواليات المتحدة بالتأكيد تأخذ بنظر
االعتبار القلق التي تشعر به الدول المجاورة إليران أي دول الخليج ،ولكني أود أن أؤكد
أيضا بأنه ومنذ اتفاق شهر نوفمبر تشرين الثاني فإن السياق الدولي قد تغير والوضع
الدولي تغير وأنني على ثقة بأن أصدقاءنا اإليرانيين البد أنهم يتابعون بانتباه كبير ما
يحصل أثناء األزمة الدولية الكبيرة في منطقة المناطق المهمة في العالم أي وهي
أوكرانيا ونشاهد أن الدبلوماسية اإليرانية والدبلوماسية الغربية بشكل عام ليست في
موقف قوة في هذه الحالة وأجد أن أعرف أن الوضعين مختلفين وأن جهتي المفاوضات
هنا وهناك مختلفتان ،ولكن من الناحية الرمزية ورمزية مهمة جدا فإن توازن القوى هنا
مهم جدا فاإليرانيين ال بد وأن ينظروا بشيء من المفارقة والسخرية ضعف الدبلوماسية
الغربية بشكل عام واألوروبية فيما يتعلق بأوكرانيا وبالواقع أن السيد بوتين استطاع
أمس أن يسخر بقوة من ضعف األوروبيين وبالتالي إذا ما كان التوازن الذي يهيمن على
العالقات والمفاوضات مع إيران يمكن أن يؤثر على توازن القوى الموجود في العالم
حاليا فأنا متأكد بأن إيران يمكن أن تستفيد من ذلك وهي إيران فعال استفادت فعال من
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بعض الضعف الذي أبداه السيد أوباما فأنا أعرف أن اتفاقية نوفمبر ال تدعو إلى أي
تحديد محدود لتصدير النفط اإليراني إلى الخارج ،ولكن أوباما وعد والتزم بأن هذه
الصادرات لم تجاوز مليون برميل في اليوم في حين نرى أن في ديسمبر وفي يناير
الصادرات اإليرانية تجاوزت إلى حد كبير وبالتالي فإن اإليرانيين يالحظون أنه في
سوريا وفي أوكرانيا الغرب واألميركان..
فيروز زياني :وضح تماما..
جون لوسيار :قد تجاوزوا بعض الخطوط الحمراء وبالتالي لم يحترموها ،اإليرانيون ال
ينبغي أن يتسلوا ويفرحوا بذلك وربما يحاولوا أن يستفيدوا من هذا السياق والوضع
الدولي الحالي الذي يختلف عما كان عليه الوضع في شهر نوفمبر الماضي.
الخيار النووي لدول الخليج
فيروز زياني :وضح تماما سيد جون دعنا نتحول للسيد جميل ذيابي من الواضح أن هذا
التعاون األوروبي اإليراني يمشي بخطى متقدمة سريعة متأنية سميها ما شئت لكنه
يمشي ماذا عن الخيار الخليجي؟ هل الخيار النووي لدول الخليج بات مطروحا اآلن بقوة
أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد أن سمح الغرب إليران أن تمتلك البرنامج النووي
السلمي ولو أنه سلمي؟
جميل الذيابي :طبعا دعيني بالبداية أذكر بنقطة معينة أي مكاسب تحصل عليها إيران
في المرحلة الراهنة ومن قبل بالضبط ومنذ أن تولى الرئيس بارك أوباما السلطة بالتأكيد
هي داللة على هشاشة إدارة الرئيس أوباما عدم قدرته أيضا وارتباكه وتذبذب مواقفه
خصوصا في عالقاته مع حلفائه وأصدقائه في المنطقة ألن واشنطن لم تعد بتلك القوة
وتلك الهيبة وأصبحت تتكسر الكثير من أجنداتها على حساب المحور اإليراني الروسي،
الخالف في المنطقة واسع ومحاوالت التقارب حقيقة بين السعودية أو دول الخليج
وإيران كبيرة يعني أي تقارب ال بد أن يخضع لموضوع اإليديولوجي ومن ثم أيضا
صراعات المنطقة ،صراعات المنطقة نعرف أنه إيران تحاول اختطاف القضية
الفلسطينية تتدخل في البحرين تقاتل في سوريا تحتل العراق تناوش في أفغانستان تحاول
أن تتمدد عبر..
فيروز زياني :إن كان الوضع كذلك سيد جميل وكل هذا معروف ،ما الخيارات؟
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جميل الذيابي :نعم بالنسبة نعم الخيارات المستقبلية لدول الخليج العربية هو إذا سمح
باستمرار البرنامج النووي اإليراني ليس أمام دول الخليج إال أيضا مقابلة هذا البرنامج
ببرنامج حقيقي على األرض.
فيروز زياني :برنامج حقيقي على األرض تقصد البرنامج النووي هل من خطوات في
ذلك أم أنها مجرد أمنيات وأحاديث إعالمية أيضا هل من خطوات فعلية تفكر فيها دول
الخليج؟
جميل الذيابي :ال أعتقد أنه هذه أمنيات ستكون ألنه عندما يصبح جارك ال يمكن أن تغير
جارك وتستبدله بجار آخر عليك أن تواجه القوى ،لذلك موازين القوى ستتغير في
المنطقة ،المملكة العربية السعودية عندما يصبح لديها جار في الشرق لديه برنامج نووي
وأيضا في الغرب برنامج نووي هي مضطرة إلى أن أيضا تقوي من نفسها وتحمي
نفسها ببرنامج أيضا نووي وتعمل بهذا االتجاه.
فيروز زياني :هذا ما أود أن أعرفه.
جميل الذيابي :هي ال تتمنى.
فيروز زياني :هذا ما أود أن أعرفه.
جميل الذيابي :لكن عندما تصبح..
فيروز زياني :تفضل.
جميل الذيابي :نعم ،عملية التحالفات والتوازنات يعني كلها اليوم أمور موجودة وممكنة
في المنطقة ،السعودية لديها تحالفات ،لديها أيضا معرفة بتوازنات القوى ،والدول
الخليجية أيضا ومجلس التعاون الخليجي لديه معرفة بهذا األمر ،عملية السماح والمماهاة
إليران باالستمرار في البرنامج النووي اإليراني على حساب جيرانها هذا ماال يمكن أن
تسمح به الدول الخليجية وسبق أن أعربت في عدة رسائل بهذا االتجاه لذلك األمر اليوم
رسائل التطمينات البد أن تكون حقيقة وواضحة و documentedبالنسبة لدول الخليج.
فيروز زياني :أشكرك جزيل الشكر وقد وضحت وجهة نظرك جميل الذيابي رئيس
تحرير جريدة الحياة السعودية كنت معنا من لندن كما نشكر جزيل الشكر الدكتور هادي
أفقهي الدبلوماسي اإليراني السابق من طهران ونشكر جزيل الشكر السيد جون لوسيار
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الكاتب الصحفي الفرنسي المختص بالشأن الدولي كان معنا من باريس ،بهذا مشاهدينا
تنتهي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر نلتقي بإذن هللا في قراءة جديدة فيما وراء
خبر جديد ،السالم عليكم.
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