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الإيرانيون هزموا ( ...تتمة �ص)1

ن�صراهلل� :إيران انت�صرت ( ...تتمة �ص)1

وأوضح السيد نصر الله« :منذ البداية قلنا
إننا ذاهبون إلى سورية للدفاع عن سورية
وعن أنفسنا ،عن لبنان وفلسطين والقضية
الفلسطينية ال بل يمكن القول إنها اليوم
دفاع عن األردن والعراق» .ورأى «أن معركة
القلمون هي حاجة سورية ولبنانية مشتركة
ألن هناك جماعات مسلحة على الحدود
وهناك من يرسل السيارات المفخخة التي
تقتل الشعب اللبناني» ،مؤكدا ً «أننا نقاتل
بإمكانيات الجيش السوري ألننا جزء من
هذه المعركة ،لكن القرار العسكري تتخذه
القيادة السورية على المستوى العسكري
والسياسي ونقدم المساعدة في األماكن التي
نتواجد فيها ،وفي بعض األماكن في سورية
نكون بأعداد معقولة وفي بعض األحيان
نقدم المشورة».
وأكد «أنّ المعركة في سورية فتحت على
ك ّل الحدود وفي كثير من المحافظات في وقت
واحد» ،معتبرا ً «أنّ سقوط قرية أو مدينة ال
يشكل تح ّوال ً جذريا ً في المعركة الدائرة في
سورية» ،الفتا ً إلى «أنّ ال��دول التي ترعى
الجماعات التي تقاتل في سورية ال تزال
ترفض الح ّل السياسي» ،معتبرا ً أنه «في
سورية المنطق والعقل والمسؤولية تقول
إنّ المطلوب هو الصمود وعدم االنسحاب ألنّ
البديل كارثي ،وإبقاء الحوار مفتوحا ً أليّ ح ّل
سياسي يؤ ّمن مصالح سورية».
وأردف السيد نصر الله «أنّ أيّ فرصة
حوار مع أيّ فصيل أو جماعة سياسية في
سورية يجب أن ال تف ّوت ألنه يشجع بقية
األطراف على الحوار».
ورأى «أنّ أه ّم شيء في االتفاق النووي
اإليراني هو أنّ إيران لم تتحدّث في أيّ ملف
باستثناء الملف النووي اإليراني على رغم
أنّ األميركيين كانوا يص ّرون على إدخ��ال
ملفات أخرى».
وشدّد السيد نصر الله على «أننا ال نخشى
أيّ حرب إسرائيلية قد تحصل وجاهزون لها
وسوف ننتصر بإذن الله» ،مضيفاً« :نحن
نستطيع أن ن��دخ��ل الجليل لكن ال يمكن
أن نح ّرر كامل فلسطين وح��دن��ا ،ونحن ال
ندّعي أن حزب الله يستطيع اليوم أن يشنّ
حربا ً على إسرائيل أو يح ّرر فلسطين ونحن
واق��ع��ي��ون لكن نحن نختلف م��ع اآلخرين
المستسلمين».

رغبة أميركية
في انتخاب رئيس قبل تموز

وفيما غابت التصريحات السياسية في

عطلة عيد الفصح عند الطوائف المسيحية
التي تتبع التقويم الغربي ،وصل مساعد
وزي��ر الخارجية األميركي لشؤون الشرق
األوسط أنطوني بلينكن ،األحد إلى بيروت
وج��ال يرافقه السفير األميركي في لبنان
دايفيد هِ � ْل على المسؤولين ،حيث التقى
رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ورئيس
ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س�ل�ام ورئ���ي���س ال��ل��ق��اء
الديمقراطي وليد جنبالط ،ووزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل وقائد الجيش
العماد جان قهوجي ،وت ّم البحث في رئاسة
الجمهورية ،وموضوع اإلرهاب ودور لبنان
األساسي في مكافحته.
وأك���دت م��ص��ادر مطلعة ل��ـ»ال��ب��ن��اء» أنّ
ال��زي��ارة ج��دّدت دع��م الجيش ف��ي مواجهة
اإلره��اب��ي��ي��ن منعا ً لتسللهم إل��ى ال��داخ��ل
اللبناني» .وأب��ل��غ بلينكن المعنيين «أن
الواليات المتحدة مستمرة في توريد السالح
للجيش ضمن السقف الذي اعتمدته السنة
الماضية» .وأظهر بلينكن رغبة أميركية
في انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما
يمكن .ووفق ما س ّرب ،فإنّ الواليات المتحدة
تفضل انتخاب رئيس للجمهورية قبل شهر
تموز المقبل ،أيّ قبل توقيع االتفاق النووي
في حزيران المقبل» .ولفتت المصادر إلى
«أنّ ال��م��س��ؤول األم��ي��رك��ي أط��ل��ع ال��ق��ي��ادات
اللبنانية على مضمون االت��ف��اق ال��ن��ووي
بعناوينه الكبرى ،وأنّ لبنان سيدخل مرحلة
جديدة انطالقا ً من إنجاز هذا االتفاق اإلطار».
واعتبرت المصادر «أنّ المهمة التقليدية
للزيارة هي استطالع الوضعين السياسي
واألمني ،ال سيما أنّ الزيارة تستبق زيارته
السعودية».

غارات على المسلحين
في عرسال

أمنياً ،نفذ الطيران الحربي السوري أمس
 5غارات على مواقع المسلحين اإلرهابيين
في منطقة الرهوة ووادي الزعرور في جرد
عرسال .وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء»
أنّ حزب الله أقام مواقع له في جرد بعلبك
من نحلة وصوال ً إلى النبي شيت منعا ً لتسلل
اإلرهابيين المسلحين ،ال سيما أنّ طبيعة
العمل الدفاعي تفرض أن ال تكون المنطقة
مفتوحة» .ولفتت المصادر إلى «أنّ الجيش
يقوم بدوره بعمليات الرصد من رأس بعلبك
إلى عرسال وصوال ً إلى القاع ،من خالل آالت
الرصد ومراكز المراقبة الذي ساعدته المملكة
المتحدة على إقامتها هناك».

وف��ي بلدة عرسال أف��رج عن المخطوف
محمد صالح الحجيري الذي كان قد خطفه
عناصر من تنظيم «داع��ش» ي��وم أم��س من
منشرته في البلدة ،وعاد حسين سيف الدين
ال��ذي خطف منذ أس��ب��وع ف��ي ع��رس��ال على
يد «داع��ش» إل��ى منزله في ح��وش الرافقة
سالماً.

أسرى الجيش
لدى «داعش» في الرقة

وف���ي ح��ي��ن ل��م ي��ط��رأ ج��دي��د ف��ي قضية
العسكريين األسرى لدى «داعش» والنصرة»
على صعيد المفاوضات الجارية مع جبهة
النصرة .علمت «البناء» من مصادر مطلعة
«أنّ أس��رى الجيش اللبناني ل��دى تنظيم
داعش اإلرهابي نقلوا إلى الرقة السورية وال
يزالون فيها ،في حين أنّ األسرى لدى جبهة
النصرة ال يزالون في جرود القلمون».

 120سائقا ً محتجزا ً
عند معبر العمري

وف��ي س��ي��اق آخ���ر ،عبر ع��ش��رة سائقين
لبنانيين من الذين كانوا محتجزين على
معبر نصيب بين سورية واألردن ،مساء أمس
نقطة المصنع إلى داخل األراضي اللبنانية
على ث�لاث دفعات .وض ّمت الدفعة األول��ى
السائقين الخمسة :سراج الدين الحدري (بر
إلياس) يوسف محمد (عيات) عمر الساروط
(بر إلياس) هيثم بسليت (بيروت) وأحمد
عثمان (كروم عرب) ،وضمت الدفعة الثانية
السائق محمود ال��ب��دوي (ب��ر إل��ي��اس) .أما
الدفعة الثالثة فض ّمت السائقين محمد
غمراوي (بحنين) محمد نصوح (المنية)
خلدون الناظر (النبي يوشع) -فؤاد الماروق
(طرابلس) ،بعدما كان ثمانية سائقين عبروا
أول من أمس نقطة المصنع باتجاه األراضي
اللبنانية.
في مقابل ذلك ال تزال االتصاالت متواصلة
لتأمين عودة قريبة  120سائقا ً ال يزالون
محتجزين عند معبر العمري على الحدود
السعودية  -األردن��ي��ة ،وأش���ارت أوس��اط
مطلعة على االتصاالت إلى عدة احتماالت
الختيار طريقة مناسبة لعودتهم ،منها تأمين
عبارة تقلهم وشاحناتهم بالبحر».

مخيم عين الحلوة
أمام مفترق طرق

وشيّع حزب الله ،عصر أمس في عيترون

الشهيد م��روان عباس عيسى ال��ذي اغتيل
غ��درا ً أول من أمس في مخيم عين الحلوة،
وكان الفتا ً خالل التشييع غياب أيّ ممثل عن
الفصائل الفلسطينية» .وأكدت مصادر مطلعة
في المخيم لـ»البناء» أنّ ما ج��رى بمثابة
ّ
دق لناقوس الخطر ،ال سيما أنّ المتهمين
األساسيين م -ش ،هـ – ش ،وب -ب من جند
الشام ،ولهم سوابق كثيرة ومعروفون لدى
الجميع ،وليس هناك من إمكانية لتسليمهم
إلى القضاء المختص» .ولفتت المصادر إلى
«أن الحادث ليس األول من نوعه ،إال أنه
يضع المخيم أمام مفترق طرق ،لكون مروان
عيسى لبنانياً ،وقتل في ظ ّل تعزيز القوة
األمنية الفلسطينية المشتركة.

جلسة عادية
لمجلس الوزراء غدا ً

ح��ك��وم��ي �اً ،يعقد مجلس ال�����وزراء غ��دا ً
األربعاء جلسة عادية في السراي الحكومية
للبحث في جدول أعمال من  81بندا ً تتعلق
باتفاقيات وهبات ونقل اعتماد ،على أن
تعقد جلستين لمجلس الوزراء األربعاء في
 15الجاري للبحث في الموازنة وأخ��رى
عادية الخميس في  16منه.

رئيس قوي للجمهورية

إلى ذلك قطع حوار التيار الوطني الحر-
القوات مرحلة مهمة ،تم خاللها االتفاق على
الكثير من القضايا األساسية .وقالت مصادر
مطلعة في التيار الوطني الحر لـ»البناء»:
«من المفترض أن يحدث حوار رئيس التيار
العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات
سمير جعجع نقلة نوعية» ،مشيرة إلى «أن
التحضيرات للقاء قطعت شوطا ً كبيراً».
ولفتت المصادر إلى «أنّ ورقة إعالن نيات
أكدت ضرورة حماية المسيحيين ،وضرورة
انتخاب رئيس قوي للجمهورية يمثل حيثية
شعبية ،ق��ادر على طمأنة المسيحيين».
وتحدثت األوساط عن «إسقاط ك ّل الدعاوى
بين «ال��ق��وات» و«التيار» باستثناء بعض
الدعاوى الخاصة التي ال يزال حزب القوات
مستمرا ً بها».
وأسف البطريرك الماروني بشارة الراعي
أم��س ف��ي غ���داء على ش��رف سفير فرنسا
باتريس باولي «أن يكون المجلس النيابي
بسبب م��ا يقوم ب��ه فريق سياسي ،يتنكر
ل��واج��ب��ه ال��دس��ت��وري ف��ي ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ،وهذا الفراغ يع ّرض البالد لك ّل
المخاطر ويش ّل عمل مؤسسات الدولة».

�أوباما لعرب الخليج ( ...تتمة �ص)1
وت���اب���ع إن���ه س��ي��ج��ري ح����وارا ً
صعبا ً مع حلفاء واشنطن العرب
في الخليج سيعد خالله بتقديم
دع���م أم��ي��رك��ي ق���وي ض��د األع���داء
الخارجيين ،لكنه سيقول لهم إنه
يتعيّن عليهم معالجة التحديات
السياسية الداخلية.
وقال أوباما إنه يريد أن يناقش
مع الحلفاء في الخليج كيفية بناء
قدرات دفاعية أكثر كفاءة وطمأنتهم
على دعم الواليات المتحدة لهم في

مواجهة أي هجوم م��ن ال��خ��ارج.
وأض��اف« :هذا ربما يخفف بعضا ً
من مخاوفهم ويسمح لهم بإجراء
ح����وار م��ث��م��ر ف��ي ش��ك��ل أك��ب��ر مع
اإليرانيين».
لكن أوب��ام��ا ق��ال إن أكبر خطر
يتهددهم ليس التع ّرض لهجوم
محتمل من إي��ران ،وإنما السخط
داخ��ل بالدهم بما في ذل��ك سخط
ال��ش� ّب��ان الغاضبين والعاطلين
واإلح��س��اس ب��ع��دم وج��ود مخرج

سياسي لمظالمهم.
من جهة أخرى اعتبر أوباما أن
أي إضعاف «إلسرائيل» خالل عهده
أو بسببه سيشكل «فشالً جذريا ً
لرئاسته» .وقال« :سأعتبره فشالً
من جانبي ،فشالً جذريا ً لرئاستي،
إذا أصبحت إسرائيل أضعف خالل
عهدي أو نتيجة لعمل قمت به».
وأض��اف الرئيس األميركي في
المقابلة المسجلة ومدتها  45دقيقة
أن هذا «لن يشكل فشالً استراتيجيا

فحسب ،بل أعتقد أنه سيكون فشالً
أخالقياً».
وكان رئيس وزراء كيان العدو
«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو دان
مجددا ً االتفاق المرحلي بين الدول
الكبرى وإي���ران ح��ول برنامجها
ال��ن��ووي ،واص��ف �ا ً إي��اه بـ«السيّئ
جداً» ألنه يبقي بنية تحتية نووية
كبيرة لطهران التي تريد القضاء
على «إس��رائ��ي��ل» و«غ���زو الشرق
األوسط».

ويشوب التوتر العالقات بين
الكيان وحليفتها التقليدية الواليات
المتحدة خاصة بعد إلقاء نتنياهو
خطابا ً في الكونغرس في  3آذار
الماضي رغ��م�ا ً ع��ن إرادة اإلدارة
األميركية هاجم فيه المفاوضات
النووية مع إيران.
وأكد أوباما أنه ال يمكن ألي خالف
بين الواليات المتحدة و«إسرائيل»
أن ي��ؤدي إل��ى كسر ال��راب��ط ال��ذي
يجمعهما.

الفروف :رو�سيا ال ت�ضع ( ...تتمة �ص)1
المعارضة السورية بالمقارنة مع لقاءات
كانون الثاني ،وال يسرنا أن االئتالف الوطني
لقوى الثورة والمعارضة السورية رفض من
جديد إرس��ال ممثليه إلى موسكو ،لكن ذلك ال
يعني إشارة إلى رفض جهودنا ،بل يبدو أن لدى
(قيادة االئتالف الوطني) اعتبارات خاصة».
وأردف الفروف قائالً« :نحن ال نضع أية أطر
زمنية صارمة ،فبعد إراقة الدماء في سورية
على ه��ذا النطاق ال��ه��ائ��ل ،وك��ل المحاوالت
الفاشلة إلطالق عمليات (التسوية) ،علينا أن
ننطلق ليس من قرار طرف ما تعيين مجموعة
واح��دة من المعارضة (السورية) كمجموعة
رئيسية ،بل من الواقع ،وعلينا أن نحقق ما
س ّجل
اتفقنا عليه في حزيران عام  2012وما ُ
في بيان جنيف ،أي ضرورة إشراك ممثلي كافة
أطياف المجتمع السوري في الحوار السوري
الشامل».
وقد انطلق في موسكو أمس منتدى تشاوري
في ش��أن سورية في جولته الثانية ،وذلك
بمشاركة وف��د حكومي وممثلين عن أطياف
المعارضة ،بغياب «االئتالف المعارض» ،حيث
ستستمر المشاورات المغلقة حتى الخميس
المقبل ،كما ستختلف هذه الجولة عن الجولة
األولى من حيث جدول األعمال المثبت مسبقاً.
وك��ان قد عقد أم��س وتستمر لغاية اليوم
ع��دة اجتماعات لشخصيات معارضة ومن
ثم يتم اللقاء بين وفد الحكومة وشخصيات
المعارضة األربعاء المقبل والجلسة الختامية
صباح الخميس.
وبحسب مصادر متابعة لعمل اللقاء فإنه
ستتم خ�لال اللقاء مناقشة ض��رورة تضافر

جهود كل السوريين لمحاربة اإلرهاب وتشجيع
المصالحات الوطنية وتوفير مناخ للحوار بعيد
عن التدخالت الخارجية.
وفي السياق ،طالب أط��راف من تيار بناء
الدولة مساعدة روسيا في تمكين المعارض
لؤي حسين ،الذي جرى اإلفراج عنه منذ فترة
قريبة من السجن ،من الحضور إال أنه منع من
السفر خارج سورية ،ومن المقرر أن يصدر في
 29نيسان الجاري حكم عليه بتهمة «إضعاف
الشعور القومي».
ونقل عن معارضين قولهم إن «لؤي حسين
أبدى رغبة بالمشاركة في لقاء «موسكو »2 -
إال أن النظام منعه من السفر ،وقد طلبنا مع عدد
من مشاركي اللقاء ،من الجانب الروسي التدخل
للسماح له بالسفر إلى موسكو للمشاركة في
اللقاء».
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هذه
ال��م��ش��اورات تعكس «الخط الثابت لالتحاد
الروسي من حيث عدم وجود بديل عن تسوية
األزمة سياسيا ً ودبلوماسيا ً بالطرق السلمية».
وكان اللقاء األول عقد أواخر كانون الثاني
ال��م��اض��ي وان��ت��ه��ى ب��ات��ف��اق وف���دي الحكومة
والمعارضة على مبادئ تضمنت عشر نقاط
سميت بمبادئ موسكو ،أبرزها على سيادة
سورية ووح��دة أراضيها ،وحل األزم��ة بطرق
سياسية ،بناء على مبادئ بيان جنيف األول،
وع��دم قبول أي تدخل خ��ارج��ي ،ورف��ض أي
وجود عسكري أجنبي على األراضي السورية.
من جانبه ،أعلن نائب المنسق العام لهيئة
التنسيق الوطنية السورية ع��ارف دليلة أن
المعارضة الداخلية في بالده تطالب بالعودة

إلى عملية جنيف التفاوضية ،وذلك من أجل
إيجاد حل سياسي لألزمة السورية.
وعشية اللقاء التشاوري في موسكو أشار
دليلة إلى أن األزمة السورية تحولت إلى قضية
دولية مزمنة وشديدة التعقيد لكن ال شيء
تم تنفيذه لوقف هذه األزم��ة ،مؤكدا ً أن هيئة
التنسيق كانت دائ��م�ا ً ضد الحرب والتدخل
األجنبي ،لكنه أشار إلى أن القوى التي تدخلت
في الشؤون السورية كانت مهتمة باستمرار
الحرب.
وش��دد القيادي ال��س��وري المعارض على
ضرورة بذل كل الجهود الالزمة لوقف الحرب
والدمار في البالد ،إضافة إلى اإلفراج عن جميع
المسجونين وضمان حقوق اإلنسان.
ميدانياً ،اختطف عناصر تنظيم «جبهة
النصرة» اإلرهابي نحو  300سوري كردي في
شمال شرقي سورية.
وتضاربت التقارير عن تفاصيل الحادثة،
حيث نقلت وكالة «أ ف بـ« عن مسؤولين في
ح��زب االت��ح��اد الديمقراطي أم��س أن عملية
االختطاف تمت عند نقطة تفتيش ،حينما كان
األك��راد متوجهين من مدينة عفرين إلى حلب
للحصول على رواتبهم ،كما أكد مصدر صحافي
من عفرين صحة تلك المعلومات ،موضحا ً أن
المسلحين احتجزوا الرجال وأطلقوا سراح
النساء.
بدورها نقلت «رويترز» عن مسؤول في عين
العرب يدعى إدريس نعسان ،أن مسلحين من
«جبهة النصرة» نفذوا االختطاف ،حيث كان
األكراد يتوجهون من عفرين إلى مدينتي حلب
ودمشق.

الريجاني :بيان لوزان م�ؤ�شر جيد ّ
لحل الق�ضية النووية
اعتبر رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني ،بيان لوزان الصحافي الذي جاء حصيلة
لعدة أشهر من المفاوضات ،مؤشرا ً جيدا ً في شأن حل القضية النووية اإليرانية.
وقال الريجاني خالل استقباله الكوادر العاملة في مجلس الشورى أمس« ،لحسن الحظ أن
جهود الحكومة في القضية النووية مطلع العام (اإليراني) الجاري ترسم آفاقا ً جيدة ،ومن جانب
آخر فإن بيان لوزان الصحافي الذي جاء حصيلة لعدة أشهر من المفاوضات يعتبر مؤشرا ً جيدا ً
في شأن حل القضية النووية».
وأعرب الريجاني عن أمله بأن يتمكن المفاوضون اإليرانيون في المفاوضات خالل الشهرين
أو الثالثة أشهر المقبلة من تحقيق هدف الشعب اإليراني أال وهو تثبيت حق امتالك التكنولوجيا
النووية بضوابطها الخاصة بها ،وبطبيعة الحال ينبغي التزام الدقة الالزمة في هذا الصدد.
وأضاف« :انه من جانب آخر فإن ما تحقق لغاية اآلن يبعث على األمل وان مواطنينا يشعرون
بالسرور للطريق المشرق الحاصل .ومن المؤكد أن هذا األمر سيترك تأثيراته».
وأكد الريجاني دعم مجلس الشورى للفريق المفاوض وأضاف ،آمل بأن تؤدي المفاوضات
الدولية إلى صون حقوق الشعب اإليراني وأن يستفيد الشعب من فوائد التكنولوجيا النووية،
كما آمل بإزالة المشاكل التي خلقها الضامرون السوء وبالتالي توفير األرضية الزدهار اقتصاد
البالد.
و أضاف الريجاني إن إلغاء الحظر سيدعم اقتصاد البالد وقال« :ال أقول إن هذا األمر هو السبب
األساس ،بل هو جزء من المحاور والقضايا ،ولكن من المؤكد أن القضية األهم هي اتخاذ التدابير
االقتصادية داخل البالد بحيث تؤدي إلى االزدهار االقتصادي».

إل��ى ذل���ك ،شهد مخيم ال��ي��رم��وك بدمشق
اش��ت��ب��اك��ات عنيفة فجر أم��س بين ال��ق��وات
المدافعة عنه وتنظيم «داعش» الذي يستخدم
سكان المخيم دروعا ً بشرية.
وقال رئيس الدائرة السياسية لمنظمة
التحرير الفلسطينية في سورية أنور عبد
ال��ه��ادي إن��ه ت��دور «منذ الفجر اشتباكات
قوية بين تنظيم «داعش» ولجان الفصائل
وقوات الدفاع الوطني ومن بقي من قوات
«أكناف بيت المقدس» ،مضيفا ً أن تنظيم
«داع��ش» يستخدم سكان المخيم «دروعا ً
بشرية».
وأضاف عبد الهادي أن «أهالينا محاصرون
من داعش ،وقناصوه يمنعونهم من الخروج من
المخيم كي يستخدموهم دروعا ً بشرية ،ونحن
نسعى بكل الوسائل لفك الحصار عنهم وتأمين
خروجهم».
وأك��د عبد الهادي أن «داع��ش» موجود في
جنوب وش��رق المخيم ووس��ط��ه أم��ا اللجان
الشعبية ففي شرق وشمال المخيم» ،وأضاف:
«يوم أمس وأول من أمس استطعنا أن نخرج
 400عائلة من المخيم استطاعوا الوصول
إلى الممرات اآلمنة» ،الفتا ً إلى أنه «يتراوح
الجميع (ممن بقي في المخيم) ما بين  10إلى
 12ألفا ً كأقصى حد بين فلسطينيين وسوريين،
وأض��اف أن ع��دد الفلسطينيين ال يتجاوز 9
آالف».
وتابع« :نعمل من أجل حمايتهم من القتل
الذي يمارسه «داعش» ...فعدد القتلى بلغ 21
شخصا ً وعدد المختطفين حوالى  80بين شاب
وفتاة».

لقد بدا المشهد اإليراني إلدارة معركة تخليص مل ّفهم
النووي غاية في المثالية ،حيث كانت تجري العادة
خصوصا ً خالل العقود الماضية على أنّ المعركة في مثل
هذه القضايا والعناوين ال يمكن أن تكون نتائجها إال في
مصلحة الواليات المتحدة و«مجتمعها النووي» ،بمعنى
إما أن تكون هذه الدول التي تتصدى لهذا العنوان تابعة
وملحقة ب��إرادة الواليات المتحدة وبالتالي تكون تحت
إشرافها المطلق والمباشر ،أو أن يتم إلحاق البرنامج كل ّيا ً
بها كما حصل في ليبيا على سبيل المثال.
لم تكن نتائج المواجهة في الملف النووي اإليراني
كذلك ،فقد كان هناك مشهد آخر جديد تماماً ،لعلنا لم
نتعود عليه من قبل اآلخرين ،لكنها النتائج التي ال تبتعد
وال تنفصل ع ّما عودتنا عليه مكونات «محور المقاومة» في
معاركها التي أدارتها مع اآلخرين ،إنها ذات النتائج التي
تحاكي انتصار تموز  2006في لبنان ،وانتصار المقاومة
في غ ّزة في أكثر من م ّرة ،وتحاكي انتصار ثبات وصمود
سورية في وجه العدوان عليها.
اإليرانيون فهموا أنّ الواليات المتحدة ال يمكن لها أن
تتراجع عن مقدماتها وأهدافها وتطلعاتها إال بإلحاق
الهزيمة بها ،والهزيمة هنا قد تكون بأسباب متنوعة
ومتعدّدة ،فوضعوا لها خريطة واستراتيجية مواجهة
وإدارة معركة ،فهم من أجل التاريخ ومن أجل عنوان أخالقي
هام وسام وعال ،أفتى سماحة السيد علي خامنئي بحرمة
«القنبلة النووية» ،وهي حرمة واضحة جليّة ال يفهمها إال
من هو معني بها ،لذلك لم تفهمها الواليات المتحدة ولم
تتعامل معها على حقيقتها ،وبقيت تضعها في سياق
سياسي صرف ،أو في سياق من سياقات المواجهة التي ال
تبتعد عن عناوين أمنية والتفافية وتسويقية إللهاء العدو
والخصم ،في حين أنّ األمر لم يكن كذلك في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
ر ّكزت اإلدارة األميركية على «السالح النووي» وهي
ت��درك تماما ً أنّ ه��ذه اللغة ال تناسب العقل اإلي��ران��ي،
فاإليرانيون ليست حالهم حال الدول والحكومات األخرى
التي أدارت معها اإلدارة األميركية مثل هذه المعارك وعلى
ذات العناوين ،حيث أنّ المتابع يرى أنّ ذات العقلية التي
أدارت المعركة على «الملف النووي العراقي» ،أو غيره،
هي ذات العقلية التي أدارت المعركة مع اإليرانيين على
«ملفهم ال��ن��ووي» ،علما ً أن اإليرانيين كانوا يتصرفون
بعقلية مختلفة عن عقليات باقي الحكومات التي أدارت
معارك ملفاتها النووية ،فلم تنتبه اإلدارة األميركية أ ّنها
أم��ام عقلية مختلفة تماماً ،وأ ّنها أم��ام طرف له أهداف
مختلفة عن تلك األه��داف التي كانت تسعى إليها بعض

الحكومات األخ��رى من وراء دخولها على هذا العنوان
النووي الهام.
هذه مفارقة عجيبة وهامة ج��داً ،واألميركي لم ينتبه
لها ،غير أنّ الطرف اإليراني أدرك أنّ األميركي لم يصدّقه
وهو يتعامل معه بذات العقلية السابقة التي أدار فيها
مثل هذه المعارك مع اآلخرين ،لهذا سعى الطرف اإليراني
إلى إيهام األميركي بأ ّنه ال يتعاطى معه بطريقة مختلفة،
وكان التركيز على عنصر القوة وإظهارها من أ ّول أولويات
اإليراني ،في اآلن الذي كان األميركي يربط ك ّل إشهار للقوة
وكأ ّنه مسنود على صيغة نووية أو معنى نووي ،األمر
الذي جعل األميركي مشدودا ً إلى هذا العنوان في شكل
تقليدي ،وهو ما أسس ل��رأي جمعي أميركي رئيسياته
أن هناك سالحا ً نوويا ً تسعى له إي��ران ،وبالتالي فإن
أي إعالن تراجع أمام مقدمات وأه��داف وضعتها اإلدارة
األميركية على مستوى المنطقة ال بد وأن يم ّر عبر «تراجع
نووي إيراني».
لقد أضحت هذه الفكرة أساسية ورئيسية بالنسبة
لإلدارة األميركية ،وأصبح مطلوبا ً أيضا ً أن يت ّم تضخيم
هذا الملف ،والتركيز عليه ،من قبل اإلدارة األميركية ،من
أجل حاجتها الماسة له ،باعتبار أ ّنه سوف يكون مدخلها
الجديد إلعادة تموضعها على مستوى المنطقة ،نتيجة
جملة إخفاقاتها فيها ،والتي لم تكن متعلقة بالملف النووي
اإليراني أصالً ،وإنما كان لها عالقة بعناوين أخفقت فيها
عسكريا ً وسياسيا ً وأمن ّياً.
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فهو يحتاج إلى تسويقه كي يخفي وراءه جملة إخفاقات
أميركية هامة ،وبالتالي فإنّ حاجة «أوباما» لم تكن أكثر
من حاجة سياسية صرفة ،يمكن لها أن تعيد التموضع له،
كونه يعاني ،أو تعاني إدارته ،على أكثر من مستوى وأكثر
من صعيد.
أدرك اإليراني ذلك جيّداً ،فلم يترك موقفا ً أو ق��رارا ً أو
تصرفا ً أو امتعاضا ً أو إدانة من قبل أطراف العدوان عليه إال
وح ّملها على االتفاق ،إيمانا ً منه أنّ األميركي بحاجة ماسة
له ،نعني هذا االتفاق ،فهو لم يتنازل عن موقف اتخذه
سابقا ً لجهة عناوين سياسية أو أخالقية ،كما أ ّنه حافظ
على مواقفه وخريطة حضوره وتواجده على مستوى
المنطقة ،خصوصا ً تلك العناوين الهامة والكبيرة والتي
حصل أكثر من عدوان من أجلها ،وعلى مدار سنوات عدة!
يبقى هناك سؤال كبير وملحاح في ظ ّل هذا االنتصار،
هل سيكتب التاريخ يوماً« :اإليرانيون هزموا العالم بقنبلة
لم يصنعوها!».

خالد الع ّبود

باتفاق �أو بال اتفاق ( ...تتمة �ص)1
إي��ران أدرك��ت ه��ذه الحقيقة المحورية ،لذلك أبدت
استعدادا ً لتقديم تنازالت لدول الغرب على الصعيد التقني
كونها غير مهتمة بتصنيع سالح ن��ووي ،لكنها تصلّبت
في مسألة رفع العقوبات الدولية والعقوبات األميركية
واألوروبية التي آذت اقتصادها وأرهقت شعبها.
بتفحص النقاط الثالث التي
تتضح صحة هذا التحليل
ّ
تمحور عليها الخالف في مفاوضات لوزان :مدة االتفاق،
ووتيرة رفع العقوبات االقتصادية ،واآللية الالزمة للعودة
إلى فرض العقوبات على إيران مرة أخرى في حال خرقت
تعهداتها .ف��دول الغرب تريد رفعا ً تدريجيا ً للعقوبات
يستمر على مـدى خمس سنوات ،وآلية متفق عليها تسمح
بإعادة فرضها ،في حال خرق االتفاق ،من دون العودة إلى
مجلس األمن الدولي ،وأن تكون مدة االتفاق  15سنة على
األقل.
في المقابل ،أص��رت إي��ران على رف��ع ف��وري وشامل
للعقوبات المفروضة عليها عند توقيع االتفاق النهائي،
وهي ال تريده اتفاقا ً طويل األمد ،وترفض أن تبقى لدول
الغرب صالحية فرض العقوبات ،بذريعة مخالفة االتفاق،
من دون العودة إلى مجلس األمن الدولي.
حتى لو أمكن التوصل إلى اتفاق نهائي يراعي هواجس
أط��راف ال��ن��زاع ومطالبهم ،ف��إن دول ال��غ��رب ،وال سيما
الواليات المتحدة وفرنسا ومعها «إسرائيل» ،لن تتوقف
عن ممارسة الضغوط السياسية واالقتصادية والعسكرية
على إيران في سياق تصميمها على الح ّد من تعاظم قدراتها
في مختلف المجاالت .كما أن إيران لن تتوقف ،من جهتها،
عن ممارسة ضغوط مماثلة لثني خصومها عن متابعة
حملة إنهاكها.
ربما تتجلّى ضغوط دول الغرب أكثر ما يكون في
مثابرتها على إضعاف حلفاء إيران اإلقليميين :سورية
وق���وى المقاومة الفلسطينية («ح��م��اس» و«الجهاد
اإلس�لام��ي») وق��وى المقاومة اللبنانية (ح��زب الله)
وتحالف القوى اليمنية المناهضة للسعودية (الحوثيون
وحلفاؤهم).
في المقابل ،قد يتر ّكز هجوم إيران المضاد على دول
الغرب و«إسرائيل» بمثابرتها على دعم سورية والعراق
وقوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية المعادية لتنظيمات
«داعش» وجبهة النصرة وغيرهما من القوى اإلسالموية

المتطرفة وال سيما تلك التي تتلقى دعما ً من تركيا وبعض
دول الخليج.
م��ع ذل���ك ،يمكن ال��ت��س��اؤل :ه��ل يُفضي االت��ف��اق بين
دول الغرب وإي��ران إلى تسوية معها تؤدي إلى تنفيس
الصراعات التي تعصف بسورية والعراق واليمن وليبيا؟
ليس في المستقبل المنظور .ذلك أن األمر يتو ّقف على
خمسة اعتبارات متداخلة ومتناقضة:
األول ،مدى استجابة االتفاق النهائي المنتظر لهواجس
ومصالح الدول التي ستوقعه ،وال سيما الواليات المتحدة
وإيران.
الثاني ،موقف حلفاء الواليات المتحدة اإلقليميين ،وال
سيما السعودية من جهة و«إسرائيل» من جهة أخرى ،من
االتفاق ومفاعيله وانعكاساته على سياساتهم ومصالحهم
في شتى دول المنطقة وأسواقها.
الثالث ،تداعيات االتفاق على مصالح العبَين إقليميين
أساسيين :تركيا التي لها سياسة «عثمانية» توسعية
في بالد الشام وبالد الرافدين ،ومصر التي تحاول إعادة
بناء نفسها اقتصاديا ً واستعادة دورها العربي واإلقليمي
استراتيجياً.
الرابع ،مواقف قوى المقاومة العربية من جهة والقوى
اإلسالموية السلفية المتطرفة («داع��ش» وإخوته) من
جهة أخرى ،ومدى استجابة االتفاق ومفاعيله لهواجسها
وأهدافها ومصالحها.
الخامس ،موقفا روسيا والصين اللتان لهما مصالح
وتحالفات في المنطقة األمر الذي يحملهما على المشاركة،
سلبا ً أو إيجاباً ،في الصراع الذي سيعقب االتفاق النهائي
وما يمكن أن يفرزه من فرص أو تحديات لمصالحهما
ومصالح حلفائهما اإلقليميين.
مرحلياً ،يستطيع باراك أوباما القول إن ما تح ّقق في
لوزان هو «تفاهم تاريخي» ،كما يستطيع حسن روحاني
القول إنه أمكن التوصل إلى اتفــاق «راب��ح-راب��ح» بين
الطرفين .لكن ما لم تتخ َل كل من أميركا وإيران عن أهدافهما
اإلستراتيجية المتعارضة في المنطقة أو ترتضيان
تحجيمها ،فإن االتفاق النهائي المنشود لن يطفئ نار
التناقضات بين الطرفين بل سيدشن فصالً جديدا ً من
الصراع في منطق ٍة غارق ٍة أصالً في صراعات مزمنة.

د .عصام نعمان

مو�سكو :نحن على ات�صال ( ...تتمة �ص)1
ورفعت الجلسة البرلمانية بعد
كلمة وزير الدفاع بسبب احتجاج من
قبل معارضين في البرلمان ،حيث
من المتوقع أن يلقي رئيس ال��وزراء
ن��واز شريف كلمته أم��ام النواب بعد
استئناف الجلسة.
وك����ان ش��ري��ف ق���د ع��ب��ر أول من
أم��س عن قلقه من احتمال اإلطاحة
بالحكومة الشرعية في اليمن ،مؤكدا ً
أن بالده ستقف إلى جوار السعودية
ضد المسلحين الحوثيين.
وت��رأس شريف الخميس الماضي
اجتماعا ً في ش��أن األزم��ة في اليمن
بعد ع���ودة وف��د عسكري وسياسي
باكستاني رفيع المستوى من زيارة
إلى السعودية لتقصي الحقائق.
وأك���دت الحكومة الباكستانية
في بيان على موقفها بأن أي انتهاك
«لوحدة األراضي السعودية» سيلقى
ردا ً ق��وي �ا ً م��ن ب��اك��س��ت��ان» .ودان��ت
«األع���م���ال ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا عناصر
غير حكومية ف��ي اليمن لإلطاحة
بالحكومة الشرعية» ،إال أنها لم تعلن
التزامها باالنضمام إلى التحالف ضد
الحوثيين.
من جهته ،أعلن وزي��ر الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف أن موسكو
على اتصال دائم مع جميع األطراف،
بما في ذلك «ممثلين عن رئيس اليمن
والمعارضة» ،وكذلك السعودية في
شأن األزمة اليمنية.
وق��ال الف��روف في مؤتمر صحافي
مشترك م��ع نظيرته المدغشقرية
بياتريس عطا الله في موسكو أمس
«نتحاور مع شركائنا السعوديين
عن مهام إخراج الوضع من المرحلة
العسكرية واالنتقال إلى المفاوضات».
وأك��د ال��وزي��ر ال��روس��ي أن موسكو

تتصل يوميا ً مع الرياض التي تساعد
ع��ل��ى ت��أم��ي��ن رح�ل�ات ك��ل ال��ط��ائ��رات
الروسية إلى اليمن ،مشيرا ً إلى أن ذلك
سمح بتجنب أي��ة ح��وادث تذكر في
الرحالت األخيرة.
ودعا الفروف أطراف النزاع اليمني
إلى إنهاء القتال والعودة إلى البحث
ع��ن وف����اق وط��ن��ي .وق����ال« :ن��دع��و
الطرفين ،الحوثيين والتحالف الذي
يوجه ضربات جوية إلى مواقعهم،
إلى وقف العنف» .وأشار إلى ارتفاع
ع��دد الضحايا من المدنيين وكذلك
تضرر المنشآت المدنية نتيجة هذا
القصف.
وذ ّك���ر ال��وزي��ر ال��روس��ي بخطوات
سابقة لحل األزمة حظيت بالترحيب،
مشيرا ً إلى مشاركة روسيا مع غيرها
من القوى العالمية ودول المنطقة في
مجموعة أصدقاء اليمن ،مشيرا ً إلى
أن بعض األط��راف سعت أثناء تنفيذ
االتفاقات السابقة ،على ما يبدو ،إلى
الحصول على مزايا ب��دال ً من تحقيق

الوفاق الوطني.
ودع����ا الف����روف إل���ى اس��ت��خ�لاص
ال��دروس وإع��ادة إط�لاق ح��وار وطني
حقيقي م��ع كافة األط���راف م��ن دون
استثناء ،م��ؤك��دا ً أن ذل��ك أم��ر ممكن
وي��زداد ع��دد ال��دول التي ت��درك ذلك.
وأع���رب ع��ن أمله ف��ي نجاح الجهود
المشتركة.
وأع��رب وزي��ر الخارجية الروسي
عن استيائه من مماطلة مجلس األمن
ال��دول��ي ف��ي بحث م��ب��ادرة موسكو
الخاصة ب��إع�لان ه��دن إنسانية في
اليمن .وقال إن المشاورات في شأن
الهدن اإلنسانية في اليمن ستجري في
نهاية المطاف ،مضيفا ً إنه من الصعب
اآلن التنبؤ بتطور األح���داث في هذا
البلد العربي.
وأكد الفروف أن روسيا ال تستطيع
إج�ل�اء جميع األج��ان��ب م��ن اليمن،
داعيا ً الدول األخرى التي تملك قدرات
جوية إلى المشاركة في عملية إجالء
المدنيين.

