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ن�صراهلل � :إيران انت�صرت وال�سعودية �س ُتهزم وباك�ستان مرتبكة ولتركيا ح�ساباتها
�سورية لم تمانع بالر ّد على «�إ�سرائيل» من �أرا�ضيها ...ور ّدنا المقبل جبهات مفتوحة
بلينكن ا�ستطلع االنق�سام ع�شية زيارته ال�سعودية ...و�إ�سقاط دعاوى «القوات» و«التيار»
كتب المحرر السياسي
رس��م األم �ي��ن ال �ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه السيد
حسن نصرالله صورة المشهد اإلقليمي،
في حواره ليل أمس على قناة «اإلخبارية»
السورية ،فعدا عن حسمه بالثقة بانتصار
سورية ،ودعوته إلى عدم التوقف كثيرا ً
أم��ام سقوط موقع أو مدينة ،رسم إطارا ً
للمعارك ال��دائ��رة ف��ي المنطقة ،بجبهتي
المقاومة مع «إسرائيل» ،والمواجهة مع
ال�س�ع��ودي��ة ،ح�ي��ث «داع ��ش» و«النصرة»
كتف ّرعات لـ»القاعدة» ثمرة للمواجهة على
هاتين الجبهتين ،وام �ت��داد لهما ،وحيث
استهداف سورية واليمن لم يكن صدفة
بل فعل اختبار م��دروس ،س��واء بالنسبة
إلى السعودية أو «إسرائيل» أو «القاعدة»،
ف��ال �ج �غ��راف �ي��ا ت�م�ن�ح�ه�م��ا م� �ي ��زات كافية،
�س��ر االهتمام
وم��وق�ع�ه�م��ا ال �م �ح��وري ي�ف� ّ
بهما ،وحجم تج ّذر خيار المقاومة فيهما
ش �ع �ب �ي �اً ،ي�ج�ع�ل�ه�م��ا ه��دف �ي��ن حساسين.

وف��ي الجبهتين السيد نصرالله واث��ق أنّ
«الصعب قد صار وراءنا والمسألة مسألة
وق��ت» ،متوقعا ً تغييرات في الحلف الذي
يقف وراء السعودية بانكفاء باكستان
من خط الشراكة في ال�ح��رب ،إل��ى إعالن
االستعداد للوقوف مع المملكة إذا تع ّرض
نظامها للخطر ،ك�م��ا ت�ق��دي��ره لحسابات
تعيد تقييمها تركيا ،بحرص على العالقة
مع السعودية لكن باألخذ في االعتبار أنّ
المنطقة تتغيّر.
ف��ي ال �م �ف��اوض��ات اإلي��ران �ي��ة الغربية
واالتفاق النووي ،سجل السيد نصرالله
النصر الكبير إليران ،ألنها فرضت على
ح�ل�ف��اء «إس��رائ �ي��ل» االع �ت��راف بحقوقها
�أي نقاش
ال�ن��ووي��ة م��ن دون أن تسلّم ب� ّ
خ� ��ارج ال �م �ل��ف ال� �ن ��ووي ،خ �ص��وص �ا ً ما
ي �ب �ك��ي ع �ل �ي��ه رئ �ي��س ح �ك��وم��ة االح �ت�لال
بنيامين نتنياهو ،من تخ ّل عن «إسرائيل»
واشتراط «االعتراف بحقها في الوجود»

ك �ش��رط ل�ل�ات �ف��اق ،وه� ��ذا ال �ن �ص��ر وفقا ً
ل�ل�س�ي��د ن �ص��رال �ل��ه س �ي �غ �يّ��ر ال �ك �ث �ي��ر في
ال�م�ن�ط�ق��ة ،ل�م�ك��ان��ة إي� ��ران ف��ي حسابات
المنطقة وع��ائ��دات االت �ف��اق السياسية
واالقتصادية.
على الجبهة الثانية في المواجهة مع
أي حرب
«إسرائيل» ،رسم السيد معادلة ّ
مقبلة ،فك ّل الجبهات مفتوحة ،خصوصا ً
ف ��ي إش� ��ارت� ��ه إل� ��ى أنّ خ� �ي ��ار ال� � ��ر ّد من
م��زارع شبعا كان ق��رار المقاومة لقيمته
االستراتيجية األع �ل��ى ،بينما ل��م تمانع
القيادة السورية في أن يكون ال��ر ّد على
غارة القنيطرة من األراضي السورية.

وفي حديث إلى «اإلخبارية السورية» ،أكد
السيد حسن نصرالله «أن العدوان على اليمن
هو عدوان أميركي سعودي ،ألنّ األميركي يعتبر
انه بخروج اليمن من السيطرة السعودية يعني
خروجه من السيطرة األميركية» .ولفت إلى «أنّ
العدو اإلسرائيلي يخاف من صعود شعارات
الموت إلسرائيل».
ورأى «أنّ السعودية تريد استعادة الهيمنة

على اليمن والحديث عن هيمنة إيرانية غير
صحيح ،واليمنيون كانوا يسعون إلى أخذ
ب�لاده��م إل��ى دول��ة مستقلة تقف إل��ى جانب
قضايا المنطقة وحركات المقاومة» ،معتبرا ً
«أنّ المطلوب من السعودية أن توقف الحرب
وتترك اليمنيين يتحاورون وجماعة أنصار
الله أعلنت أنها توافق على الحوار في أي دولة
محايدة» .واتهم السيد نصر الله «السعوديين
بشن الحرب على اليمن ثم الذهاب للبحث
عن قرار عربي يؤيدها عبر الجامعة العربية
وهو ما يع ّد برأيه استهانة من قبل آل سعود
بالحكام العرب» ،مشدّدا ً على «أنّ السعودية
ستلحق بها هزيمة هائلة في اليمن وستكون
لهزائمها في اليمن تداعيات هائلة على الداخل
السعودي وعلى العائلة الحاكمة وحلفائها».
واعتبر «أنّ العمى أوص��ل السعودية إلى
حماية القاعدة وداعش وإرسال السالح لهما
بالرغم من أنهما يشكالن خطرا ً على األمن
السعودي».
وأضاف« :أنّ األميركي واإلسرائيلي ال يريدان
أن يكون هناك جيش قوي في المنطقة ولذلك
هناك رغبة بتدمير الجيش اليمني».
(التتمة ص)10

الفروف :رو�سيا ال ت�ضع حدوداً زمنية لعملية الت�سوية ال�سورية

الإيرانيون هزموا العالم...
بقنبلة لم ي�صنعوها!
خالد الع ّبود
أمين س ّر مجلس الشعب السوري
 ...وأخيرا ً ت ّم اإلع�لان عن «االتفاق النووي اإلي��ران��ي» ،من
خالل جملة بنود تتعلق بحيثيات الملف ذات��ه ،وأغلبها تقنية
تلحق بها إجراءات وخطوات تحاكي عناوين اقتصادية ومالية
كانت قد وقعت على إيران خالل سنوات عدة نتيجة هذا الملف
وخريطة صيرورته.
نعتقد أنّ هذا االتفاق جاء بعد حسابات دقيقة ومعارك هامة
وكبيرة ج��داً ،ونعتقد أ ّنه لم يكن معزوالً عن مناخ عام ساهم
في رسم خريطته ،أو حتى في التعبير عنه بدقة أكبر ،حيث
كان مطروحا ً أكثر من سيناريو مواجهة ،أو سيناريو تخلص
من هذا الملف ،والسيناريو هنا كان خاصا ً باألطراف األخرى،
األطراف التي حاولت منع إيران من امتالك أدنى تعبير نووي
يمكنه أن يمنحها إمكانية أن تكون على عتبة «النادي الدولي
النووي».
ً
اإليرانيون أعدوا العدّة جيّدا وأداروا معركتهم بكفاءة عالية
جداً ،حيث وزعوا قواهم في شكل صحيح ومتزن ،بين عناوين
متعدّدة وربما متنوعة في أحيان كثيرة ،فقد ظلّوا على مواقفهم
الثابتة يح ّركون أوراقهم بمهارة وصبر وأناة ،كما أ ّنهم أماتوا
عنصر الزمن في مواجهة أعدائهم وخصومهم ،وه��م الذين
ظلّوا يمسكون بمل ّفهم بحرارة لم تتبدل ولم يطرأ عليها انفعال
أو صبيانية أو أدنى تفريط في غير مكانه...
(التتمة ص)10

باتفاق �أو بال اتفاق
م�ستمر بين �أميركا و�إيران
ال�صراع
ّ
د .عصام نعمان



بعد  12سنة من المناقشات و 16شهرا ًمن المحادثات المكثّفة
منذ توقيع االتفاق الموقت بين إيران ومجموعة دول  1+5في
عام  ،2013تم ّكن األطراف السبعة في مفاوضات لوزان من
التوصل إل��ى اتفاق–إطار يقضي برف ٍع كامل للعقوبات عن
إيران مقابل فرض رقابة دولية صارمة على برنامجها النووي
السلمي ،على أن يستكمل األطراف تفاصيله الدقيقة في صيغة
اتفاق نهائي يقتضي إنجازه قبل  30حزيران المقبل.
ه��ل ينتهي ال �ن��زاع ب�ي��ن ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ،وم��ن ورائها
«إسرائيل» ،وإيران بمجرد توقيع االتفاق النهائي المنشود؟
الجواب :كال ،ألن محور النزاع ليس قدرة إيران على تصنيع
سالح نووي أو عدم تمكينها من ذلك بل تعاظم قدرات إيران
في جميع المجاالت ما يتيح لها ،بحسب دول الغرب األطلسي
و«إس��رائ �ي��ل» ،تهديد مصالحها وأمنها وال سيما ف��ي منطقة
الشرق األوسط.
هذه الدول تعتقد أن إيران أصبحت أقوى قوة إقليمية مركزية
حتى من دون امتالك القدرة على تصنيع سالح ن��ووي ،وأن
امتالكها ه��ذا السالح اإلستراتيجي يضاعف قدراتها األمر
الذي يستوجب حملها على توقيع اتفاق ال يحول دون امتالكها
أسلحة نووية فحسب بل يو ّفر أيضا ً لخصومها ومنافسيها
اإلجراءات واآلليات الالزمة للح ّد من تنامي قدراتها ونفوذها،
ومعاقبتها إذا اقتضى األمر.
(التتمة ص)10
 وزير سابق

ت�شاوري مو�سكو  2ينطلق في ظل ا�شتباكات اليرموك

مو�سكو :نحن على ات�صال دائم مع الريا�ض من �أجل �إنهاء �أزمة اليمن

البرلمان الباك�ستاني يبحث طلب ال�سعودية
االن�ضمام �إلى «عا�صفة الحزم»
استشهد تسعة يمنيين بينهم نساء وأطفال من أسرة
واحدة في غارة لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية
استهدفت منزال ً في منطقة العند في صعدة شمال اليمن.
كما تواصلت المعارك في مدينة عدن بين الجيش
اليمني والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي،
وقصفت ب��وارج حربية للتحالف السعودي تجمعات
للجيش اليمني الذي يحرز تقدما ً في المدينة.
كذلك استهدفت الغارات السعودية ميناء الصليف
بالحديدة ومناطق ف��ي غ��رب صنعاء وأب��ي��ن ولحج
وصعدة ،في حين نفى «حلف القبائل» في حضرموت
إبرامه أي اتفاق مع تنظيم «القاعدة» في شأن مدينة
المكال الخاضعة للتنظيم.
من جهته ،أكد عضو المجلس السياسي لحركة «أنصار
الله» محمد البخيتي أن التحالف يستهدف كل اليمنيين

ويقصف المنشآت الحكومية وك��ل قطاعات الجيش،
مؤكدا ً أن السعودية ستهزم إذا ش ّنت أي هجوم بري.
يأتي ذل��ك في وق��ت أعلن وزي��ر الدفاع الباكستاني
خواجة آص��ف أن السعودية طلبت من ب�لاده جنودا ً
وطائرات لعملياتها في اليمن ،مشيرا ً إلى أن إسالم آباد
ال ت��زال تبحث حتى الساعة عن حل سلمي لألزمة في
اليمن.
وفي كلمة له في اجتماع مشترك لمجلسي برلمان
البالد ،كرس لبحث قضية انضمام باكستان إلى التحالف
بقيادة السعودية للمشاركة في عملية «عاصفة الحزم».
أكد آصف أن إسالم آباد مستعدة للقيام بأية خطوات من
أجل الدفاع عن حليفتها السعودية في مواجهة أي «خطر
على أمنها الوطني».
(التتمة ص)10

�أوباما لعرب الخليج :ال�سخط داخل بالدكم
�أخطر عليكم من �إيران
قال الرئيس األميركي باراك أوباما
إن أكبر خطر يتهدد دول الخليج ليس
التع ّرض لهجوم من إي���ران ،وإنما
السخط داخ��ل بالدهم ،بما في ذلك
سخط الشبان الغاضبين والعاطلين
واإلح���س���اس ب��ع��دم وج���ود مخرج
سياسي لمظالمهم.
وفي مقابلة مع «نيويورك تايمز»،
أض��اف أوباما أن��ه مع تقديم الدعم
العسكري ينبغي على ال��والي��ات
المتحدة أن تتساءل كيف يمكن تعزيز
الحياة السياسية في هذه البالد حتى
يشعر الش ّبان أن لديهم شيئا ً آخر
يختارونه غير تنظيم «داعش».
(التتمة ص)10

بلينكن جال
على الم�س�ؤولين:
لإيجاد ّ
حل داخلي
للجمود الرئا�سي
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توحيد احتفاالت
ال�شعانين لل�سنة
ال�سابعة
في �ضهور ال�شوير
السيد نصر الله متحدّثا ً لقناة «اإلخبارية السورية»

نقاط على الحروف
اليمن ردّ ال�صواريخ والدخول براً
ناصر قنديل

ق��ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
سيرغي الف���روف إن ب�لاده ال تضع
حدودا ً زمنية لعملية تسوية األزمة
ال��س��وري��ة ،م���ؤك���دا ً ع��ل��ى ض���رورة
االنطالق من الواقع في سياق هذه
الجهود السلمية.
وأشار الوزير الروسي أمس ،إلى
توسع دائرة المشاركين في لقاءات
موسكو الخاصة بالتسوية السورية،
بالمقارنة مع الجولة السابقة من
ال��ل��ق��اءات وال��ت��ي ج��رت بالعاصمة
الروسية في كانون الثاني الماضي.
وقال« :يشارك في اللقاءات الراهنة
ع���دد أك��ب��ر م��ن ممثلي مجموعات
(التتمة ص)10

محليات
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 بالتأكيد ،كما أعلم م��ن ت�ج��ارب شخصية سابقة،أس�ت�ط�ي��ع ال �ج��زم أنّ ق���ادة ال�م�م�ل�ك��ة ال �س �ع��ودي��ة كانوا
يستمعون بانتباه وإمعان شديدين لكالم األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ليلة أمس ،وقد أعادوا
االستماع م��رة واثنتين ،وك��ان محلّلوهم السياسيون
والعسكريون معنيين بكل كلمة قالها ،بعيدا ً عن مشاعر
الحب والكراهية ،فهم يعلمون أنّ السيد نصرالله متابع
جيد وقارئ ممتاز للحسابات االستراتيجية ،ومتحفظ
ج��دا ً في إط�لاق ال�ق��راءات التي تصير نوعا ً من الوعود
عندما تتصل بحلف هو ج��زء عضوي فيه ،إن لم يكن
األه ��م ف�ي��ه ،وي �ع��رف��ون أن��ه مطلع ك�ف��اي��ة ع�ل��ى م��ا جرى
في التفاهم األميركي اإليراني ،وما يجري في اليمن،
وما يجري حول اليمن ،والنقاشات الدائرة في كل من
باكستان وتركيا ،اللتين ورد على ذكرهما في كالمه.
 من أه ّم ما قاله السيد نصرالله ،كان جزمه القاطعبفشل العملية العسكرية التي تقودها السعودية في
اليمن ،كما ك��ان حاسما ً ف��ي تقديره لخطأ الحسابات
السعودية ،وحديثه عن ورط��ة وقع فيها السعوديون.
لكنه ق��ال م��ا يعلمه ب�ع��ض ق ��ادة المملكة وب�ع�ض�ا ً مما
ال ي�ع�ل�م��ون��ه ،ف�ب��اك�س�ت��ان ال �ت��ي ي�ت��اب��ع ال�س�ي��د نصرالله
نقاشاتها البرلمانية ،ستجد مخرجا ً لموقفها الداعم
للسعودية لقاء حاجاتها المالية ،باالكتفاء باإلعالن عن
استعدادها للوقوف إلى جانب السعودية ،إذا تع ّرض
العرش السعودي للخطر ،وتركيا التي تحرص ألسباب
خاصة بتحسين العالقات بالسعودية ،تقيم حساباتها
وتعيد حساباتها في ضوء ك ّل الذي يجري في المنطقة.
وي �ع��رف ال �س �ع��ودي��ون ح�ي��وي��ة ال ��دوري ��ن الباكستاني
والتركي في منح حربهم الغطاء اإلسالمي الواسع من
جهة ،وتتويجها بغطاء مذهبي يجعلها قابلة للتحول
كحرب تستهدف إي��ران ،إلى حرب يشنها ق��ادة مذهب
ضد مذهب آخر ،ويشكل انكفاؤهما عن الحرب خسارة
لهذين الغطاءين الحاسمين في الحسابات السعودية.
 أه� ��م م ��ن ال �م �ه��م أن ال �س �ي��د ن��ص��رال��ل��ه ،ق� ��ال أنالسعوديين يص ّعدون من طرف واحد ،ودعاهم للتعقل،
وللعودة إلى لغة الحوار ،واالبتعاد عن سياسة األرض
المحروقة .ويتساءل ماذا فعل الحوثيون لكم؟ فهم لم
يطلقوا صواريخ على الداخل السعودي ،وهم قادرون
على ذل��ك ،وه��م لم يتقدموا داخ��ل البر السعودي وهم
ق��ادرون على ذل��ك ،والمهم هنا ،أن يفهم السعوديون،
وسيفهمون ،أنّ المرحلة المقبلة إذا تواصل التصعيد،
ستكون مرحلة ال�ص��واري��خ اليمنية ،ومرحلة التوغل
اليمني ف��ي ال�ب��ر ال �س �ع��ودي ،وه��و ب��ر يمني سليب إذا
فتحت ملفاته ،يصعب أن يشمله انسحاب الحقاً ،كحال
الجليل في فلسطين إذا دخله حزب الله في حرب قادمة
مع «إسرائيل» ،فالبر هنا هو عسير ونجران وجيزان،
وهي أراض يمنية يحتلها السعوديون.
 ه��ل وص�ل��ت رس��ال��ة ال�س�ي��د ل�ي�ق��رأه��ا السعوديونويعيدون حساباتهم قبل فوات األوان ،وال يتعاملون مع
الكالم المسؤول والحريص ،بلغة الشتائم كما تعاملوا
م��ع ك�لام��ه ال �س��اب��ق ،وم��ول��وا واس �ت �ع��ان��وا بالقطريين
وخ �ب��رت �ه��م اإلع�لام �ي��ة ،ف �ح � ّرض��وا ع �ل��ى ب��ث الكراهية
والتشكيك وال�غ�م��ز م��ن ق�ن��اة ال�غ�ض��ب ،ه��ل يتصرفون
بعقالنية لمرة ويتوقفون ويتفكرون ويحاولون الجواب
على سؤال ،إلى أين؟

اقت�صاد

6

 493مليون دوالر
خ�سارة ال�شاحنات
الأردنية ب�سبب
اال�ضطرابات

�آراء
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ابراهيم هنانو...
قائد خالد
بالفكر والذاكرة

ثقافة
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«فرح الإعالمية
االجتماعية»
تفتتح مباريات
�سوق عكاظ
في �صور

عربيات
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�أردوغان
يتلم�س طريقه
ّ
في طهران

