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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن محكمة الحريري منبر �سيا�سي و�إعالمي لت�شويه �سمعة �أعداء �أميركا في المنطقة

�أعلن نقل معمل الإ�سمنت من زحلة بالتوافق مع فتو�ش

دروي�ش :مجل�س ال�شورى �أكد �صحة التراخي�ص نعمان :الإتفاق النووي �سيك ّر�س �إيران قوة �إقليمية مركزية
وعدم وجود �ضرر بيئي للم�شروع
حوار :روزانا ر ّمال

درويش خالل المؤتمر الصحافي بحضور بيار وموسى فتوش
بعد لغط وج��دل ألشهر ع��دة ح��ول معمل اإلسمنت،
أعلن راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش اإلتفاق على نقله
إلى خارج زحلة بالتوافق مع آل فتوش.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي للمطران دروي��ش في
مطرانية الروم الكاثوليك في زحلة أول من أمس ،حضره
األساقفة :ج��وزف معوض ،بولس سفر ،واألب جورج
معلوف ممثالً المتروبوليت اسبيريدون خ��وري ،بيار
فتوش وشقيقه موسى.
وجاء في كلمة المطران درويش« :اليوم هو عيد سيدة
البشارة .عيد المسيحيين وعيد المسلمين ،عيد الوطن
وعيد الوحدة بين المواطنين ()...
أما موضوع اللقاء الذي دعيناكم إليه ،بحضور السيد
بيار فتوش فهو مشروع جباالت باطون ومطحنة اإلسمنت
اللذين أثارا جدال ً في األشهر األخيرة».
وأضاف« :في البداية ،نود أن نشكر كل من ساهم وعمل
لنصل الى تفاهم ،فكلنا نحب زحلة ونريد لها األفضل.
وكنا قد طلبنا م���رارا ً أن تحل األم��ور بهدوء وم��ن دون
تشنج وبتريث حتى نجد الحل األفضل ،فنحن في النهاية
عائلة واحدة .ومنذ البداية تجاوب معنا آل فتوش الكرام
وسعينا معهم إلى حل المشكلة حبياً ،وخالل إجتماعاتنا
كانوا حريصين على أهل زحلة وكرامتهم وصحتهم كما هم
حريصون على أوالدهم وعائالتهم».
وبعد ان عرض لإلتصاالت التي أجراها خالل هذه الفترة
مع جميع المراجع الرسمية ،سياسيين وأمنيين وحزبيين،
على رأسهم رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم ،شكر لهم
فردا ً فردا ً «محبتهم لزحلة وتفهمهم لما كنا نطرحه ونطلب
مساعدتنا في اإلستحصال على التراخيص الجديدة مع
تأكيد صحة وقانونية التراخيص القائمة».
وتابع« :لذلك نعلن لكم إن مجلس شورى الدولة ()...
أص��در بتاريخ  2015/3/18حكمه ،ال��ذي أك��د صحة
قرارات وزير الصناعة بإقامة المشروع على العقارات التي
أعطيت على أساسها التراخيص ،كما أن مجلس شورى
الدولة أكد عدم وجود أي ضرر بيئي إستنادا ً إلى التقارير
البيئية وموافقة وزارة البيئة على مضمونها وتقييمها».
كما أعلن أن فتوش «صرح لنا بأنه بعد صدور القرار
القضائي الذي قضى بقانونية التراخيص وعدم وجود أي
ضرر بيئي ،وإن أهله في زحلة أدركوا أنه ال ضرر يصيبهم
ويحافظ على أهله في زحلة محافظة العين على البؤبؤ.
وتجاوبا ً مع طلب سيادة المطران عصام درويش وأساقفة
زحلة والبقاع إلبعاد كل فتنة مخطط لها أو تشنج بين
أبناء زحلة .إن السيد بيار فتوش نزوال ً عند رغبة أصحاب
السيادة سينقل المشروع إلى خ��ارج زحلة وسيتريث
في عدم القيام بأي عمل في زحلة حتى الحصول على
التراخيص الجديدة».
وطلب دروي���ش «م��ن األط���راف الزحلية كافة وقف
الحمالت اإلعالمية وأن يتراجعوا عن الدعاوى المتعلقة
بالمشروع ووقف النقاش واألحاديث في هذا الموضوع».
كما دعاهم إلى «اللقاء معا ً لندرس معهم احتياجات زحلة
والبقاع وإحتياجات المواطنين ،فهناك الكثير مما يجمعنا،

(أحمد موسى)
وأهم هذه األمور محبة زحلة كما نهيب بكل اإلقتصاديين
والمتمولين ورجال األعمال أن يشيدوا مشاريع إقتصادية
تخلق فرص عمل ألبنائنا ،وقد كان هذا هما من هموم آل
فتوش والسيد بيار فتوش».
وتحدث بيار فتوش ،شاكرا ً للمطران درويش واألساقفة،
جهودهم ،معلنا ً «ان زحلة تاج رأس الجميع».

لقاء مسيحي إسالمي

على صعيد آخر ،عقد أمس «اللقاء االسالمي  -المسيحي»
تحت عنوان «حولك يا مريم نلتقي» في دار مطرانية الروم
الملكيين الكاثوليك في زحلة ،وذلك بمناسبة عيد البشارة
وبدعوة من اللجنة األسقفية للحوار اإلسالمي  -المسيحي،
الفريق العربي للحوار اإلسالمي  -المسيحي ،مؤسسة
أديان ،منتدى التنمية والثقافة والحوار ،رابطة خريجي
الثانوية اإلنجيلية في زحلة ،وشبيبة ال��روم الملكيين
الكاثوليك في زحلة والبقاع.
واستهل اللقاء بـ«ورشة عمل تدريبية لثالثين شابا ً
وشابة من مختلف المناطق البقاعية ،واختتم بلقاء عام
ضم كوكبة من الشخصيات الدينية والفكرية والثقافية.
وتحدث المطران درويش في المحور األول من اللقاء
«مريم بداية الحوار» فشدد على «أهمية دور مريم في
الالهوت المريمي المسيحي وعند باقي األديان التي تتطلع
إلى مريم كمثال للمرأة وكملهمة للدفاع عن العائلة ونموذج
لالنفتاح على الله وللحوار بين المؤمنين من كل األديان».
وتحدث الوزير السابق الدكتور إبراهيم شمس الدين
في المحور الثاني من اللقاء «مريم طريق إلى الوحدة
الوطنية» ،تاله في المحور الثالث «مريم واإلعتدال بين
األديان» ،الشيخ بالل المال الذي دعا إلى «ضرورة انتخاب
رئيس الجمهورية المسيحي في لبنان».
وفي المحور الرابع عن «أثر عيد البشارة على العالقات
اإلسالمية والمسيحية» ،اعتبر رئيس الفريق العربي
للحوار اإلسالمي  -المسيحي القاضي عباس الحلبي:
«عيد ال��ب��ش��ارة ه��و زاد ج��وه��ري وم��دم��اك أس��اس��ي في
إعادة بناء وطننا ومشرقنا ،وال يعالج األمر بالهروب من
المواجهة والهجرة وال ببيع األراضي والمنازل» ،داعيا ً إلى
«الحرص على بقاء النموذج اللبناني القائم على اإلعتراف
بالتعددية».

وتدشين منزل المكرم أبو مراد

وكان المطران درويش ترأس قداسا ً أقامته الرهبانية
الباسيلية المخلصية ورعية مار الياس المخلصية في
زحلة ،بمناسبة تدشين المنزل الوالدي للمكرم األب بشارة
ابو مراد إبن الرعية ،بحضور نواب ولفيف من اإلكليروس،
ووفود شعبية.
وبعد القداس ،توجه الجميع في موكب صالة تتقدمه
موسيقى الكشاف ال��ى منزل األب ب��ش��ارة ،حيث قطع
المطران درويش والرئيس العام للرهبانية األرشمندريت
انطوان ديب ورئيس دير مار الياس للرهبنة المخلصية
األب نضال جبلي شريط اإلفتتاح.

رابطة النواب ال�سابقين �أولمت للإعالميين

أكد الوزير السابق عصام نعمان أن «المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق
الحريري هي منبر سياسي وإعالمي يراد منها تشويه سمعة أعداء الواليات المتحدة في
المنطقة ،مشيرا ً إلى أن أميركا وحلفاءها يريدون اآلن النيل من إيران ويعتقدون أن ذلك يتحقق
بالنيل من حزب الله في المحكمة والرأي العام ،متسائالً :ما تفسير ان يقول الرئيس فؤاد
السنيورة أن الحريري أس ّر إليه اكتشاف محاوالت اغتيال عديدة من حزب الله وأنه احتفظ بهذا
السر بعد االغتيال! وأعرب عن اعتقاده بأن جهة ما طلبت من السنيورة أن يقول ذلك في هذا
الوقت للضغط على حزب الله وسورية وإيران.
وإذ لفت إلى أن سيطرة الحوثيين على عدن لها دالالت استراتيجية واسعة النطاق ،بيّن
نعمان «أن وصول الحوثيين الى البحر األحمر سينزعه من السيطرة «االسرائيلية» واألميركية
ما يؤثر على ميزان القوى في المنطقة برمتها».
وتطرق نعمان إلى الملف النووي اإليراني ،مرجحا ً إنجاز االتفاق ،الفتا ً الى أن «اإليرانيين
يص ّرون على رفع العقوبات بمجرد توقيع االتفاق ،لكن أميركا تريد تقسيطها تحت ذريعة
معرفة مدى التزام إيران باالتفاق».
ورد نعمان قلق وخوف «إسرائيل» من االتفاق إلى أنه «يكرس إيران قوة إقليمية مركزية ما
ينعكس على الدول المجاورة ويهدد أمن إسرائيل».
وفي الملف السوري أوضح نعمان أنه «عندما بدأ الجيش السوري عملياته ضد داعش وما
يسمى قوات المعارضة المعتدلة على كل الجبهات ،شعرت أميركا بأنه لم يعد بإمكانها أن
تستخدم هؤالء للضغط على سورية وإيران .كما أيقنت أن سيطرة الجيش العراقي على تكريت
وربما الموصل ،سيفقدها نفوذها في العراق كما جاءت اآلن أحداث اليمن لتنهي هذا النفوذ على
أيدي الحوثيين».
وفي ما يأتي نص الحوار كامالً:
{ كيف تصف المشهد ف��ي اليمن ف��ي ظل
التطورات األخيرة؟

منذ أشهر ظهر أن ميزان القوى الداخلي في
اليمن بدأ يميل إلى الحوثيين والقوى المتحالفة
معهم .فالحوثيون ليسوا طالب سلطة بالمعنى
التقليدي ،بدليل أنهم عندما وصلوا إلى صنعاء
وسيطروا عليها ظن الجميع أنهم سيقومون
بانقالب ويتسلمون السلطة ،فكان العكس ،إذ
قالوا للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ال
نريد السلطة ،بل أنت عدلت الدستور ونريد أن
تعود عن خطئك ثم نش ّكل حكومة وحدة وطنية
ربما نشارك فيها في شك ٍل مباشر أو غير مباشر.
والحوثيون لديهم برنامج سياسي إصالحي
لليمن ومعهم حلفاء ،وبعد أن يبسطوا سيطرتهم
على عدن وجوارها وربما على محافظات أخرى
كحضرموت سيدعون إلى الحوار ولن يملوا على
اآلخرين آراءهم فهؤالء مضطرون إلى التجاوب
معهم وال��ح��وار يمكن أن يعقد م��رة أخ��رى في
صنعاء للوصول إلى تفاه ٍم من شأنه انتشال
اليمن مما هو فيه ألنه بعد السيطرة على عدن
وفرار الرئيس الهادي لم تعد هناك قوة سياسية
لها ظل من شرعية حتى يراهن عليها الخارج كما
أن الجيش اليمني بمعظمه يماشي الحوثيين،
فباني ه��ذا الجيش هو الرئيس السابق علي
وألسباب سياسية
عبدالله صالح ،ويبدو أنه
ٍ
تتعلق به ،يماشي الحوثيين ولم يعد هناك من
مجال لهذه القوى أن تكابر وأن تذهب القوى التي
تحرضهم من دول الخليج الى مزيد من المناورة
والمكابرة.
بالتأكيد سيترتب على هذا الموضوع دالالت
استراتيجية واسعة النطاق ،فوصول القوى
الوطنية ومن ضمنها الحوثيون إلى شاطئ البحر
االحمر س��واء في عدن وب��اب المندب أو موانئ
اليمن على البحر األحمر تعز والحديبة وبالتالي
أن يسمح اليمنيون لألسطول اإليراني أن تكون
له قاعدة تمويل كما للروسي في طرطوس ،فهذا
ينزع البحر االحمر برمته من تحت السيطرة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،واألميركية وتضطر هاتان
الدولتان إلى أن تحسبا حساب إيران ،وبالتالي
تمتنعان عن ممارسة سياسة الهيمنة .ثم أن
كبرى دول الخليج ،أي السعودية ،ستالحظ
أنه في الشمال في بالد الشام والرافدين انتهى
أمر جماعتها والمؤيدين لها عسكرياً .ومن جهة
الشرق البحرين ثائرة وإي��ران بكل ثقلها وها
هم الحوثيون على ح��دود جنوب السعودية،
والسعودية ليست على ما ي��رام مع سلطنة
عُ مان التي ال تجاري دول الخليج في سياسة
المعاداة تجاه إيران .كل ذلك له دالالت سياسية
واستراتيجية وتأثير في ميزان القوى في المنطقة
برمتها.

{ هناك رأي يقول إن األميركيين سمحوا
بدخول الحوثيين إلى عدن ،ورأي آخر يقول إن
االيرانيين سمحوا بذلك إلحراج األميركيين في
المفاوضات النووية وتقوية موقفهم؟

معلولي :المرحلة تتطلب منكم
لعب دور الإطفائي والمن ّبه

تعدّل ميزان القوى في المنطقة كثيرا ً ولم يعد
بمستطاع أميركا ان تتصرف كما في الماضي.
ثانياً ،الواليات المتحدة عانت من حروب خاضتها
في أفغانستان وال��ع��راق وج��زء من باكستان
وبالتالي تضررت كثيرا ً ماليا ً وإقتصادياً ،ويقال
إنها غارقة في مديونية تقدر بألف مليار دوالر
والمهمة المركزية الرئيسية للرئيس األميركي
باراك أوباما ،هي إصالح أو سد ثغرات اإلقتصاد
األميركي وإع��ادة تنشيطه لتجاوز هذا العجز
الفادح وبالتالي أميركا ليست بصدد توسيع
التزاماتها العسكرية وتح ّمل نتائجها المالية
وه��ي تستطيع أن تقدم سالحا ً لقوى معينة
التي قد تستخدمها للضغط على جهة معينة
لتحصيل ش��روط أكثر في المفاوضات .لذلك
أميركا ليست في مكان يسمح لها أن تسمح أو ال
تسمح للحوثيين وغيرهم ،فميزان القوى تغيّر.

{ أم�ي��رك��ا ت�ع��رف أن حليفتيها السعودية
اتفاق مع إيران،
و«إسرائيل» متضررتان من أي ٍ
مع ذلك تسير باتجاه هذا االتفاق .أين مصلحة
«إسرائيل» العليا في السياسة االميركية؟

سياسة أميركا الدائمة حتى اآلن في الشرق
األوسط عموما ًثالثية الهدف .اوال ًتعزيز المصالح
األميركية وحمايتها ،ثانيا ً صون أمن «إسرائيل»،
وثالثا ً مجابهة مخططات خصومها ومنافسيها.

نواب سابقون مع ضيوفهم
أقامت الهيئة اإلدارية لـ«رابطة
النواب السابقين» مأدبة غداء على
شرف نقابة الصحافة واإلعالميين،
شارك فيها نواب سابقون ونقيب
الصحافة عوني الكعكي والنقيب
ال��س��اب��ق محمد بعلبكي ونقيب
المحررين الياس عون وحشد من
اإلعالميين.
وأل��ق��ى رئيس الرابطة النائب
السابق لرئيس مجلس ال��ن��واب
ميشال معلولي كلمة اعتبر فيها أن
«لرجال الصحافة واإلع�لام اليوم
دورا ً أس��اس��ي�ا ً ف��ي ضمان مصير
لبنان ،والمرحلة تتطلب منهم لعب
دور اإلط��ف��ائ��ي م��ن جهة والمنبه
من جهة أخ��رى ،في ظل المخاطر
الداخلية والخارجية التي تحدق

بالبالد وتشكل تحديات لم نواجه
مثلها يوماً» ،الفتا ً إلى أن «الدور
ال��ذي تضطلع به وسائل اإلع�لام
في غمرة ال��ح��وادث التي تعصف
بالعالم العربي واألوضاع الخطيرة
في ال��داخ��ل ،هو دور تاريخي في
الحفاظ على الوحدة واالستقرار».
وقال« :إن المحاوالت التي تقوم
بها الحركات التكفيرية لتقويض
األمن تجعل من رجال اإلعالم جنودا ً
في التصدي والصمود إلى جانب
الجيش والقوى األمنية» ،مشيرا ً
إلى أن «الرابطة ستتابع جهودها
مع أصحاب القرار وبالتعاون معه
اإلعالم لتخطي األخطار والحفاظ
على سالمة لبنان ووحدته».
وتحدث الكعكي الذي أشار إلى

«أننا نعيش اليوم حالة طائفية
يجب أن تدفعنا ف��ي أس��رع وقت
ال��ى اإلت��ف��اق على قانون انتخاب
عادل».
وأض���اف« :دع���وة ال��راب��ط��ة لنا
وسام لنا ،خصوصا ً أن ما سمعناه
من دولة الرئيس معلولي يعيدنا
إلى لبنان الحقيقي ال��ذي عرفناه
ونتمناه ،أي لبنان الحرية» .وأشار
الى أن «مسؤولية اإلعالم في هذه
األيام كبيرة ،ونأمل بأن نكون على
قدر المسؤولية».
وإذ أكد «التمسك بلبنان العيش
المشترك» ،رأى أن «لبنان أكثر من
رسالة بل هو حقيقة لكل المفاهيم
والقيم ،وسيبقى شوكة في عيون
األعداء».

في إطار هذه االستراتيجية ال تستطيع أميركا ان
تقوم بأكثر مما تقوم به ،لقد استجد عليها خطر
«داع��ش» ال��ذي كان يتعامل مع االستخبارات
األميركية عندما تقاطعت مصالحهما ولكن عندما
وضع «داعش» يده على آبار النفط في العراق
واغتنى حتى أصبح يواجه اميركا .وعندما
سيطر على الموصل ،ايضاً ،اتجه إلى أربيل التي
هي بؤرة مصالح أميركية فسارعت أميركا الى
استخدام سالح الجو لمنعه ولم يكن هذا األمر
ال��ذي رد «ال��دواع��ش» بل من ردعهم باعتراف
اميركا هم االيرانيون واللواء قاسم سليماني
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني.
وشكلت أميركا حلفا ً دوليا ً لمساعدة حلفائها في
المنطقة لكنها عجزت عن القيام بعم ٍل عسكري
كبير يحسم األمور.

{ اإليرانيون يتصرفون بجرأة بعد عملية
القنيطرة م��ا يقلق بعض دول الخليج ،كيف
إلي��ران أن تثبت عدم تدخلها بقرارات حلفائها
في المنطقة؟

 التدخل شيء والدعم شيء آخر ،إيران أقرتبدعم وتدريب الجيش والحشد الشعبي في
العراق ،والحوثيين في اليمن لكن ليس الحرس
الثوري من يقاتل في اليمن ،الظهور االيراني
ال يعني بالضرورة تدخالً واسعاً ،لكن إيران
من حقها ان تدافع عن مصالحها وعن حلفائها
والجميع يعلم أن إليران وجودا ًونفوذا ًفي العراق
وتساند الحكومة العراقية.

{ هل تستشرفون خيرا ً بوصول أميركا
وإي� ��ران إل��ى ات �ف��اق ف��ي ال�م�ل��ف ال �ن��ووي أم أن
المتضررين سينسفون في الساعات األخيرة
هذا االتفاق؟

ظاهر األم��ر حتى اآلن يشير إلى أن حظوظ
إنجاز االتفاق أكثر من إمكانات الفشل ،صحيح
أن ثمة دوال ً وح��ك��وم��ات تعمل م��ن أج��ل عدم
التوصل الى اتفاق بين الطرفين وفي مقدم هؤالء
«إسرائيل» ودول أخ��رى كفرنسا التي تجاري
السعودية بأجر وبغير أجر ،في إطالق مواقف
سلبية من شأنها تعقيد المفاوضات وتقول
لالميركي أن ذلك يساعدكم على تقوية موقفكم
التفاوضي مع إيران ،أوروبا والواليات المتحدة
تؤيدان إنجاز االتفاق ،والمسائل التقنية حلّت
منذ فترة والمواقع التي توجد فيها أجهزة الطرد
المركزي ا ُتفق عليها ومصير المواد المخصبة
قد حل ،بقي موضوع رفع العقوبات من حيث
التوقيت والمقدار .اإليرانيون يص ّرون على رفع
العقوبات بمجرد توقيع االتفاق وأميركا تريد
تقسيطها تحت ذريعة أننا نريد معرفة مدى
التزام إي��ران باالتفاق ،لكنّ اإليرانيين ما زالوا
يصرون على مبدأ رفع العقوبات كلها.
إذا ل��م يتم ه��ذا االت��ف��اق فلن ت��ك��ون نهاية
العالم بالنسبة الى إي��ران ،بل تكون استفادت
بإجراء ه��ذه المفاوضات ب��أن أجبرت أميركا
على اإلفراج عما يصل إلى  6مليارات دوالر من
أرصدة مجمدة في أميركا ثم أن إيران تكيفت مع
العقوبات ،وبالتالي لم تعد تضرها كثيرا ً واألهم
أن للعقوبات جانبا ً إيجابياً ،إذ إنها تح ّفز البلد
المعاقب على بذل جهود إضافية إليجاد سب ٍل
ووسائل لتفادي نتائج العقوبات وإيجاد أسلحة
جديدة متطورة تغني إيران عن استيرادها من
الدول الكبرى.

{ ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي ي�ح�ت��اج إل��ى إجماع
أص� ��وات ال�ك��ون�غ��رس ل��رف��ع ال �ع �ق��وب��ات ،وفي
رسالة الجمهوريين إليران أعلنوا رفضهم هذا
االتفاق وأنهم سينقضونه عندما يصلون إلى
الحكم ،لماذا تجازف إيران بتوقيع اتفاق يمكن
ان تلغيه اإلدارة األميركية المقبلة؟

يستطيع الكونغرس أن يعرقل عمل الرئيس
ولكن في شكل محدود ،ذلك أن هناك كابحين
للكونغرس ،األول هو أن ه��ذا األم��ر بالدرجة
األولى من صالحية السلطة التنفيذية المنوطة
بالرئيس وليس بالكونغرس .والثانية ،عندما
توجد مصلحة عليا للبالد باتخاذ معاهدة معينة
من الصعوبة بمكان أن يعارضها الكونغرس
ويظهر أم��ام ال��رأي العام أن��ه ال يلتزم حماية
وتعزيز المصالح األميركية العليا لذلك يمكن
بنواح إدارية ومالية ويستطيع أن
له أن يعرقل
ٍ
يعرقل أعمال الرئيس بحجب االعتمادات المالية

«القيادة العامة» تك ّرم ت�شافيز
نظمت الجبهة الشعبية  -القيادة العامة لقاء تكريميا ً أول من أمس ،للرئيس
الفنزويلي هوغو تشافيز لمناسبة ذكرى رحيله الثاني ،وتضامنا ً مع الشعب
الفنزويلي في مواجهة التهديدات األميركية ،في قاعة روضة زهرة المدائن في
مخيم شاتيال .وحضر اللقاء السفيرة الفنزويلية سعاد كرم ومنسق اللجان
والروابط الشعبية معن بشور وحشد من ممثلي األحزاب اللبنانية والفصائل
الفلسطينية وفعاليات المخيم.
بعد قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ،وعزف األناشيد الوطنية للبنان
وفلسطين وفنزويال ،ألقيت في اللقاء كلمات لكل من :السفيرة كرم ،أمين الهيئة
القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان ،عضو المجلس السياسي
في حزب الله محمد صالح ،عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في
لبنان أبو عماد رامز.
وقد قدم رامز هدية تذكارية لكرم ،كما قدمت لها مجموعة من أطفال روضة
زهرة المدائن باقة من الورود ،مع هدية تذكارية باسم إدارة الروضة.

�سيطرة الحوثيين على عدن لها دالالت
ا�ستراتيجية وو�صولهم �إلى البحر الأحمر
ي�ؤثر على ميزان القوى في المنطقة
إذا اتخذ قرارات تتطلب إجراءات ميدانية لها كلفة
مالية تمويل.
لذلك يتوقف هذا األمر على مضمون االتفاق
وعلى مدى تقبل الرأي العام األميركي له وعلى
ضوء ذلك يتصرف الكونغرس وأن يقول من
اآلن أن��ه سينقض االت��ف��اق .ه��ذا ك�لام انتخابي
من الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي
الكونغرس ،النواب والشيوخ ،ألنهم يتصرفون
وفقا ً لمصالحهم اإلنتخابية في الدرجة األولى،
وه���م يطمحون إل���ى اس��ت��ع��ادة ال��رئ��اس��ة من
الديمقراطيين.

{ ماذا عن «اإلسرائيليين»؟

«إسرائيل» تشعر بأن أمنها القومي لن يكون
بمأمن من تعاظم قوة إيران وسبب معارضتها
ألي اتفاق مع إي��ران ليس خوفا ً من أن تصنع
إي��ران قنبلة نووية ألن األسلحة النووية لم
تستعمل منذ عام  1945عندما استعملتها أميركا
في اليابان ألنه بعد أن تقدمت الصناعة النووية
أصبحت تختزن األخطار على الطرفين لذلك هي
ال تستخدم ،بل هي قوة رادعة للخصم فقط ،لكن
ما يجعل «إسرائيل» قلقة وخائفة من االتفاق هو
أن أي اتفاق يكرس إي��ران قوة إقليمية مركزية
وإال لما كانت أميركا اتفقت معها ،وأن تصبح
إيران القوة المركزية األولى في المنطقة هذا له
انعكاساته على الدول المجاورة وستفيض إيران
بقوتها السياسية واإلقتصادية وربما العسكرية
وهي عمليا ً موجودة على حدود «إسرائيل» في
سورية وموجودة في لبنان من خالل حليفها
حزب الله.
الرئيس السوري بشار األس��د ليس منقادا ً
الي��ران ،بل حليف ون��د لها كذلك األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله ،إضافة إلى
أن ايران ليست في حاجة إليه لكي تسيطر على
اي دولة عربية واتفاقها مع أميركا سيؤدي الى
تغيير موازين القوى في المنطقة.

{ ما هي مصلحة الواليات المتحدة في هذا
اإلتفاق؟

االتفاق يضع حدودا ً معينة تكفل عدم لجوء
إيران إلى صنع أسلحة نووية وهذا أمر لمصلحة
أميركا وألي دولة نووية أخرى .ومن جهة أخرى
الصناعة النووية ليست بالضرورة عسكرية ألن
من يمتلك المعرفة والقدرات النووية بإمكانه
أن يتقدم في حقول عديدة وأولها الحقل العلمي
والطبي .وإي��ران قالت إنها تريد التخصيب من
أج��ل األبحاث العلمية السلمية وه��ذا االتفاق
يضع حدودا ً على ذلك ولهذا طالبت أميركا إيران
بأن تخصب نسبة متدنية من اليورانيوم ألنه
اذا أطلقت يد إي��ران في التخصيب فقد تتحول
بسرعة قياسية إلى دولة عظمى وليس فقط إلى
قوة إقليمية وتخشى أميركا إذا استمرت في هذه
السياسة أن تتمكن إيران مع حلفائها خصوصا ً
روس��ي��ا وال��ص��ي��ن ال��ت��ي انتسبت ال��ى منظمة
«شانغهاي» أن يصار إلى إنشاء تكتل دولي
وازن يؤثر كثيرا ً على أسواق الواليات المتحدة
في آسيا من البحر المتوسط الى آخر جزيرة في
اليابان.
الصين تجري اتصاالت إلنشاء بنك للتنمية
اآلس��ي��وي��ة ق��د يصبح منافسا ً للبنك الدولي
وصندوق النقد الدولي اللذين تسيطر عليهما
الواليات المتحدة ،وأحد أس��رار أميركا هو أنه
بفضل قوتها االقتصادية أصبحت بنك العالم،
فالدول والشركات واألفراد يضعون أموالهم في
بنوكها لذلك أصبح الدوالر عملة دولية وإذا تمكن
الصينيون من إنشاء بنكٍ دولي آخر يفقد الدوالر
القوة التي يتمتع بها اليوم.

{ ب�ع��د ال�ت�ص��ري�ح��ات ال�غ��رب�ي��ة األوروب �ي��ة
واألميركية ال سيما تصريح وزير الخارجية
األميركي ج��ون كيري م��ن األزم��ة السورية،
م ��اذا ي�ج��ري ف��ي ه��ذا ال �م��وض��وع وه��ل اقتنع
األميركيون أن ال مفر من بقاء الرئيس األسد
في الحكم؟

عامالن أساسيان يتحكمان بموقف أميركا من
سورية ومن لبنان وتحديدا ً من حزب الله وحتى
من العراق واليوم في اليمن .األول هو أن أميركا
كانت تساعد وتدعم خصوم النطام في سورية
والعراق كما حكومة الرئيس الهادي في اليمن كي
يؤججوا القتال ضد حلفاء إيران بحيث تضطر
الى تليين موقفها في المفاوضات النووية معه،
لذلك أعلنت أنها ستسلح  5آالف جندي سوري
من «المعارضة المعتدلة» في تركيا واألردن ضد
«داعش» والجيش السوري معا ً إنما البداية هي
ضد «داعش» باعتباره الخطر األول ،لكن هل يمكن

ألحد أن يصدق أن  5آالف جندي يستطيعون أن
يهزموا «داعش» والجيش السوري معاً!.
أميركا تريد إع��داد هذه النواة وعندما يأتي
أوان المفاوضات تفاوض وتقاتل من أجل أن
يوافق النظام في سورية على إدخال هذه القوة
في الجيش السوري كضمانة لدخول المعارضة
المفاوضات ليصبح هذا الجيش أكثر اعتداال ً
بحسب توصيفهم ،ولكن عندما ب��دأ الجيش
ال��س��وري عملياته ض��د «داع���ش» وم��ا يسمى
ق��وات المعارضة المعتدلة على كل الجبهات
ّ
تشغل
شعرت أميركا بأنه لم يعد في إمكانها ان
هؤالء للضغط على سورية وإي��ران ،خصوصا ً
بعد التقدم في المفاوضات النووية مع إيران،
والجيش العراقي يتقدم أيضا ً ويدعمه اإليرانيون
وإذا سيطر على تكريت والموصل ستخسر أميركا
نفوذها في العراق وج��اءت اآلن أح��داث اليمن
لتنهي النفوذ األميركي على أي��دي الحوثيين،
فشعرت أميركا بأن خصومها يتقدمون على كل
الجبهات فعادت الى التصلب ظنا ً منها أن الكالم
السياسي التصعيدي يرضي حلفاءها.

{ إل��ى م��ن تتوجه المحكمة الدولية طالما
إي ��ران ت�ف��اوض األميركيين ،وال �غ��رب اعترف
بالرئيس األس��د على رأس السلطة ،وك��وادر
ح��زب الله المتهمون ال تستطيع المحكمة ان
تأتي بهم؟

المحكمة ظ��اه��ره��ا هيئة قضائية ان��م��ا ال
تتصرف فقط كمحكمة ،بل هي منبر سياسي
وإعالمي يريد من ورائها األميركيون وحلفاؤهم
في المنطقة تشويه سمعة أعدائهم وإظهارهم
بمظهر المخالفين ألحكام القانون الدولي والقيم
اإلنسانية .الرئيس رفيق الحريري كان على
عالقة وطيدة مع السيد نصر الله ولم يظهر من
خالل العالقة أي مؤشر لوجود خالف يستدعي
أن يحذف الحريري من الخريطة السياسية،
كذلك األمر مع سورية وهي التي أتت به في عام
 ،1992وبالتالي بادل بعض ضباطها المنافع
والمفاسد ،وهذا ما ظهر من خالل إفادات الشهود
في المحكمة.
المنطق السليم يستبعد أن تكون لسورية
مصلحة في إزاحة الحريري من الوجود ألنه لم
يكن خصما ً لها وال لحزب الله بل كان متعاونا ً
معهما .األميركيون قد اتخذوا القرار  1559ولم
مناخ يساعد
يستطيعوا تنفيذه ف��أرادوا خلق
ٍ
على ذلك .وكنت قد كتبت مقاال ً بعد يومين من
اإلغتيال بأن األميركيين و«اإلسرائيليين» لهم
مصلحة في اغتيال الحريري ألن ذلك سيؤدي
إلى أن يثور الرأي العام الس ّني وبعد ذلك رأينا
«تسونامي» شعبيا ً يمكن توظيفه إلخراج القوات
السورية من لبنان بإظهار أن السوريين قتلوه.
ثم تم توقيف أربعة ضباط كبار وبعد أربع
سنوات أطلق سراحهم ألنهم لم يجدوا شيئا ً
حقيقيا ًضدهم.
اآلن يريدون النيل من إيران ويعتقدون بأن ذلك
يتحقق بالنيل من حزب الله في المحكمة والرأي
العام وإال ما تفسير قول السنيورة أن الحريري
أس ّر إليه اكتشاف محاوالت اغتيال عديدة من
حزب الله وأن يحتفظ بهذا الس ّر بعد االغتيال!
إذا كان ذلك صحيحا ً واحتفظ السنيورة بسره
يعني انه بعد اغتيال الحريري تقرر عدم اتهام
حزب الله بل اتهام سورية لذلك قيل للسنيورة
أصمت ألننا نريد اتهام سورية لذلك صمت،
وسبب آخر للكتمان هو أن الرئيس الحريري
قال للسنيورة ذلك عام  2003أي قبل جريمة
االغتيال بسنة ونصف السنة ،فهل يعقل أن
يصمت الحريري وال يجري تحقيقا ً أو أن يغادر
البلد حفاظا ً على حياته أو تيقن ان ال شيء جديا ً
على هذا الصعيد فأهمل األمر.
من الناحية القانونية إذا كان السنيورة قد
أدل��ى بهذه المعلومات لجهاز تحقيق وجرى
التكتم عليه هذا يعني ان المستهدف كان سورية
واذا تكتم عليه يجب مالحقته بجرم التكتم على
معلومات.
ومن الناحية الوطنية يعلم السنيورة أن البلد
معرض لفتنة مذهبية منذ أمد ويجري تأجيجها
كل يوم ،األمر الذي حمل األطراف اللبنانيين على
إج��راء لكل ما من شأنه تحقيق تهدئة وسالم
أهلي ولو محدوداً ،وفي هذا اإلطار يجري حوار
حزب الله وتيار المستقبل ،أليس من شأن هذه
المعلومة ان تؤجج الفتنة ،فكيف سمح لك
ضميرك بهذا التصرف؟! هناك جهة ما تعلم بهذه
المقولة وطلبت من السنيورة إطالقها في هذا
الوقت للضغط على حزب الله وسورية.

وفد ع�سكري «�إ�سرائيلي» ي�ستطلع الحدود
و�صيانة لل�سياج التقني قبالة عدي�سة
ّ
العشي
الجنوب ــ رانيا
باشرت ورش��ة تابعة للعدو «اإلسرائيلي» ،بأعمال
صيانة وتلحيم وتثبيت لقواعد السياج التقني على
طول الخط الحدودي الممتد من محلة الثغرة عند أسفل
مستعمرة مسكفعام قبالة مدخل عديسة الشرقي التي
زعزعتها العاصفة األخيرة ،وص��وال ً إلى المنحدر شمال
جدار فاطمة اإلسمنتي .وواكب هذه األعمال حراسة أمنية
مشددة من اآلليات والجنود الذين انتشروا داخل البساتين

والحقول المحاذية للسياج ،قابلهم في الجانب اللبناني،
إنتشار للجيش وقوات اليونيفيل الذين راقبوا باهتمام بالغ
األشغال.
من جهة أخ��رى ،ق��ام وف��د عسكري «إسرائيلي» رفيع
المستوى بجولة استطالعية للحدود الفاصلة بين فلسطين
المحتلة ولبنان قبالة الوزاني ،وذلك انطالقا ً من موقع بلدة
الغجر المحتلة في موكب مؤلف من  3سيارات مدنية بحماية
 3آليات هامر حيث توقف عند كل نقطة مراقبة عسكرية ثم
أكمل باتجاه موقع الحماري الى الجنوب من قرية الوزاني.

