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اقت�صاديا �إلى �أ�سواقها
ودخوال
�شريكا بحربها على الإرهاب
�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن �أميركا ب�إتفاق لوزان ربحت �إيران

«القومي» وحزب اهلل وفاعليات عايدوه بالف�صح

دروي�ش ّ
وزع م�ساعدات مالية على نازحين �إلى زحلة بقرادوني :الحرب على الحوثيين مفتوحة
على كل االحتماالت واليمن قد ي�صبح فيتنام العرب
حاورته :روزانا رمال

درويش متوسطا ً الوفد القومي

(أحمد موسى)

وزع رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش مساعدات
مالية ،مقدمة من جمعية «مسيحيون معاً» الفرنسية
بالتعاون مع مؤسسة «ن��ور ال��ش��رق» ،إل��ى العائالت
السورية النازحة ال��ى زحلة ،بحضور األمين العام
للجمعية اليزا بورو.
واستمع دروي��ش إلى «أوض��اع العائالت السورية
واحتياجاتها» ،عارضا ً معهم «موضوع العودة إلى
قراهم في القصير وربلة ،ألنّ الوضع األمني مستقر في
تلك البلدات».
وك��ان دروي��ش ت��رأس ق��داس عيد الظهور اإللهي في
كنيسة دير القديسة تقال في عين الجوزة بمشاركة رئيس
الدير األرشمندريت عبدالله حميدية واألرشمندريت
نبيه صافي واألب طوني الفحل ،وعدد من شبان البقاع
الغربي .وألقى دروي��ش عظة تحدث فيها عن معاني
العيد.
واستقبل درويش في مركز المطرانية الصيفي في بلدة

عيتنيت ،المهنئين باألعياد ومن أبرزهم وفد من منفذية
البقاع الغربي في الحزب السوري القومي اإلجتماعي
ض ّم المنفذ العام الدكتور نضال منعم وأعضاء هيئة
المنفذية ومسؤولي الوحدات الحزبية ،ووفد من حزب
الله في البقاع الغربي تقدّمه الشيخ محمد ح ّمادي،
وكانت مناسبة للتباحث في عدد من شؤون المنطقة
وأبنائها ،كما التقى الوفدان األرشمندريت حميدية واألب
صافي في دير عين الجوزة ،كما كانت لهما جولة على
عدد من رؤساء بلديات المنطقة.
كذلك التقى دروي��ش المفتي الشيخ محمد المصري
ونجله سفير المفوضية الدولية لحقوق اإلنسان الشيخ
رضا المصري على رأس وفد من فاعليات ووجهاء البقاع،
قدموا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفصح.
وتخلل ال��زي��ارة ع��رض ألوض��اع البقاع المعيشية
والحياتية .واثنى المفتي على ال��دور اإليجابي الذي
يلعبه المطران درويش في جمع شمل البقاعيين في ظل
الظروف التي تم ّر بها المنطقة ،وعلى مواقفه الوطنية.

جال وف�ضل اهلل في بنت جبيل

�صفي الدين :مقاومتنا معنية بالتنمية
جال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم
صفي الدين يرافقه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن
فضل الله على عدد من المراكز الزراعية والتنموية التي
تقع في نطاق اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل ،حيث كان
في استقبالهم مسؤول منطقة الجنوب األولى في حزب الله
أحمد صفي الدين ونائبه الشيخ عبد المنعم قبيسي ،ومدير
العمل البلدي فؤاد حنجول .شملت الجولة مركز اإلطفاء في
بلدة برعشيت والمركز الزراعي في بلدة الطيري وعددا ً من
المرافق الطبيعية ،في حضور نائب رئيس اتحاد بلديات
بنت جبيل عفيف بزي وعدد من الفعاليات والشخصيات

البلدية واإلختيارية واإلجتماعية.
وتحدث صفي الدين في مركز اإلطفاء في بلدة برعشيت،
مؤكدا ً «أننا لسنا مقاومة في الميدان فقط ،بل نحن مقاومة
معنية بكل شؤون شعبنا الرعائية والتنموية» ،مشيرا ً
إلى أن الوقوف مع الناس الطيبة والمعطاءة هو جزء من
تكليفنا ومهامنا ،فعندما نقدم لهم الخدمة األفضل ،فهذا
يعني أننا نقاوم وندافع عنهم».
وبعدها توجه السيد صفي الدين والوفد المرافق إلى
مركز الطيري الزراعي الذي يع ّد من أكبر المشاريع الحيويّة
واإلنمائية للمنطقة.

الحملة الأهلية :لوقف الحرب
وال�شروع في حوار يمني ـ يمني
دعت «الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة»
إلى «الوقف الفوري للحرب على اليمن وفيه والشروع في
حوار يمني  -يمني يخرج البلد العربي المهم من محنته
الدامية ومن مأساته المستمرة والنازفة دما ً ودماراً».
كما دعت الحملة أيضا ً «كل الدول المعنية بما يدور في
اليمن اليوم ،إلى حوار عربي وإسالمي وإقليمي شامل،
يساهم في إيجاد حلول ألزمات المنطقة بما يحفظ وحدة
دولها وسيادتها واستقاللها ويضمن عدم التدخل في
شؤونها الداخلية ويوفر الجهود والطاقات لمواجهة
الصراع الرئيسي مع العدو الصهيوني ،وهو صراع ال
يمكن استبداله بأي صراع آخر مهما اشتدت الخالفات
وتفاقمت المنازعات».

وتوقفت الهيئة أمام الذكرى األربعين الندالع الحرب
في لبنان ودعت إلى «اإلستفادة اللبنانية  -العربية،
من عبَرها ودروسها وأبرزها نبذ التطرف والتعصب
والغلو ،في العالقات بين مكونات المجتمع وترسيخ
ثقافة الحوار والوحدة ومقاومة المشاريع الصهيونية
ف��ي مواجهة اإلح��ت��راب والفتن والتأجيج الطائفي
والمذهبي».
وه��ن��أت الحملة «ال��ط��وائ��ف المسيحية ،الغربية
والشرقية ،في لبنان والوطن العربي بعيد الفصح»،
م��ذ ّك��رة ب��أن «مهد السيد المسيح ه��و فلسطين وأن
مضطهديه وقتلته هم أج��داد الصهاينة الذين يقتلون
الشعب الذي خرج منه السيد المسيح».

أبو حمزة والكعكي خالل المؤتمر الصحافي
في المصعد ،في الموقف 12 ...شهرا ً
وانا مراقبة»...
وشددت أبو حمزة على «تخوف
العائلة من انهاء بهيج اب��و حمزة
ج��س��دي �ا ً ب��ع��دم��ا فشلت م��ح��اوالت
إنهائه معنوياً ،خصوصا ً أن وضعه
الصحي لم يعد يحتمل».
وختمت م��ن��اش��دة وزي���ر العدل
أشرف ريفي ومجلس القضاء األعلى
والقضاة الكبار وهيئات المجتمع
المدني «للوقوف مع المظلومين مثل
بهيج ابو حمزة وغيره».
وكانت كلمة لنقيب الصحافة ،قال
فيها« :يسرني في نقابة الصحافة
ان نستقبل زميلة إعالمية يفتخر
االع�لام اللبناني بمثلها وأصبحت
من أهم مقدمي البرامج».
وأضاف« :إن منبر النقابة هو لكل
من يريد ان يعبر عن رأيه خصوصا ً

{ من المعروف أن إيران مستفيدة من توقيع اإلتفاق النووي
مع الغرب ،ماذا تستفيد أميركا وماذا تريد منه؟

 أميركا أخذت ما تريد من هذا االتفاق ،والقول إن هناك رابحا ًوخاسرا ً فيه هي مقاربة خاطئة ،هذا اتفاق رابح  -رابح وصحيح
أن إيران ربحت ولكن أميركا أيضا ً ربحت على األقل في موضوعين
استراتيجيين بالنسبة لإلدارة األميركية الحالية ،األول موضوع
اإلرهاب ،ألن أميركا جربت مع «إسرائيل» أن تواجه اإلرهاب فرأت
أن «اسرائيل» قد تكون سببا ً لالرهاب أو متحالفة ضمنيا ً مع هذا
اإلرهاب ،كما جربت مع تركيا على اعتبار أن «اإلخوان المسلمين»
ق��وة منتشرة ف��ي المنطقة وق���ادرة على أن ت��واج��ه اإلره���اب،
فاكتشفت أميركا وجود عالقات بين تركيا واإلره��اب ،في حين
ال يوجد في العالم العربي أي حليف ألميركا مرادف لمواجهة
اإلرهاب فاختارت إيران الدولة ،التي تؤثر في سياسة المنطقة
والمتفقة معها على مواجهة اإلرهاب ولمست باليد أن اإليرانيين
قادرون على أن يقاتلوا ويؤثروا في العراق وسورية ولبنان واآلن
في اليمن ،وبالتالي أميركا اختارت الشريك ألن األميركيين قلما
يشنون حروبا ً مباشرة خاصة في الشرق األوسط بل يشنون
حروبا ً بالواسطة ألنها أسهل وأربح وخسائرها أقل.
معظم القرارات بين عامي  1990و 2005كانت قرارات مشتركة
بين أميركا وسورية كاتفاق الطائف في لبنان مثالً ،فهو اتفاق
أميركي  -سوري – سعودي .اآلن أميركا ليس لديها أي بلد عربي
تتكل عليه بحربها على اإلرهاب ،لذلك يوجد شراكة حقيقية في
االتفاق النووي وصحيح أنه أعطى إليران الحق بامتالك النووي
على أن ال يكون عسكريا ً بل ألغراض سلمية ،وأمر مهم أن تعترف
أميركا بإيران دولة نووية ولو بال النووي العسكري بل للتطوير
العلمي ألنه يؤثر على االقتصاد والمجتمع وفي إع��ادة تركيب
البنية التحتية في إيران وفي المقابل أميركا بات لديها شريك
لمعالجة ما تهتم به وهو اإلرهاب ومعالجة أوضاع المنطقة.

{ هل يعني ذلك أن الدول العربية الحليفة ألميركا أصبحت
أقل قدرة وقوة وهل تغيّرت العين األميركية من السعودية؟

منى �أبو حمزة تخرج من ال�صمت:
هل المطلوب �إنهاء زوجي ج�سدي ًا؟
امتنعت اإلعالمية منى أبو حمزة
ع��ن ال��ح��دي��ث ف��ي ق��ض��ي��ة توقيف
زوجها بهيج أبو حمزة منذ أن بدأت،
إال انها قررت أن تتكلم أمس ،فأطلت
في مؤتمر صحافي من مبنى نقابة
الصحافة في الروشة ،في حضور
نقيب الصحافة عوني الكعكي وحشد
من المتضامنين واإلعالميين.
وق��ال��ت أب���و ح��م��زة« :ه���ل يعقل
ان يبقى بهيج أب��و حمزة سنة في
التوقيف االحتياطي وك��ل ما سبق
هذه المدة من تشهير إعالمي مبرمج
من صحف وريبورتاجات واتهامنا
بالسرقة وسوء االمانة واالختالس».
وس��أل��ت»:ه��ل ي��ج��وز أن يمضي
زوج���ي  33سنة م��ن التفاني في
العمل ووص���ل الليل بالنهار من
دون أن يحق لنا بـ  33ثانية من
االستفسار أو حتى السؤال؟».
واستغربت اب��و حمزة اتهامهم
«بالسرقة فقط بمجرد كالم من دون
أن يعلموا لماذا وأين وكيف».
وأض���اف���ت« :أج��ب��ر ب��ه��ي��ج على
توقيع تنازل عن كل حصصه في
كل الشركات التي أسسها والبالغ
عددها  ،27والتي كان رئيس مجلس
إدارت��ه��ا» ،مشيرة إلى أن «السلطة
التي من المفترض ان تحمينا تقول
ليدفع وينتهي من هذه القضية».
وت��س��اءل��ت :ه��ل يعقل دائ��م �ا ً ان
نسمع الكالم نفسه« :لتأخذ العدالة
مجراها ،ولنترك األم��ر للقضاء».
وك��ل ذل��ك ف��ي تهم ملصقة وملفقة
وفي سابقة خطيرة بفترة التوقيف
االح��ت��ي��اط��ي م���ن دون إث���ب���ات».
وتابعت 12« :شهرا ً ونحن مراقبون

أكد الرئيس السابق لحزب الكتائب الوزير السابق
كريم بقرادوني أن «االتفاق النووي بين إيران والغرب
هو اتفاق رابح  -رابح ألن إيران ربحت اعترافا ً دوليا ً
بامتالك الطاقة النووية وأميركا ربحت أيضا ً في
موضوعين استراتيجين ،األول موضوع اإلرهاب
فاختارت إيران الدولة التي تؤثر في سياسة المنطقة
والمتفقة معها على مواجهة اإلرهاب كما أن االتفاق
النووي قد يتحول إلنشاء مشاريع اقتصادية في إيران
تتعلق ببناها التحتية.
ولم يستبعد بقرادوني ،في حوار مشترك بين صحيفة
«البناء» وقناة «توب نيوز» ،رؤية الرئيس األميركي باراك
أوباما في طهران كما رأينا الرئيس السابق ريتشارد
نيكسون في بكين ،معتبرا ً أن ما قام به نيكسون مع
الصين على المستوى العالمي يقوم به أوباما مع طهران
على المستوى الشرق االوسطي.
وأعرب بقرادوني عن اعتقاده بأن «إسرائيل قد
تكون الخاسرة من هذا اإلتفاق وبالتالي ستحاول حتى
حزيران المقبل منع إعالن االتفاق النهائي من خالل
حرب مع سورية أو جر اليمن والسعودية
الذهاب إلى
ٍ
الى توسيع الحرب في الخليج وحينها تصبح أولوية
أميركا حماية النفط».
وأشار إلى أن «حرب اليمن مفتوحة على كل

(تموز)

أننا في لبنان بلد الحرية والنقابة
هي للجميع».
ورد «فريق االدع���اء» في قضية
توقيف بهيج ابو حمزة ببيان اعتبر
ان ما ورد في مؤتمر زوج��ة األخير
تضمن «وقائع غير صحيحة» وبعد
أن عرض الدعاوى المقامة ضد ابو
حمزة وم��ذك��رات التوقيف معتبرا ً
انها مسندة ،إلى «إثباتات دامغة»،
اس��ت��غ��رب ال��ف��ري��ق أن��ه وع��ل��ى رغم
االدانات القضائية بحقه (ابوحمزة)
وصدور مذكرات التوقيف بحقه ،ال
يتم توقيفه في السجن حيث المكان
الطبيعي للموقوفين والمحكومين،
ب���ل وب��س��ح��ر س���اح���ر ي��ب��ق��ى في
المستشفى زه���اء س��ن��ة ويتمتع
ب��ام��ت��ي��ازات وت��س��ه��ي�لات ووس��ائ��ل
رفاهية :فهل لديه حماية أو تغطية
سياسية ما؟».

 السعودية هي من ال��دول الحليفة ألميركا ولكن األخيرةتعرف الداخل السعودي جيدا ً ووجود عقيدة اسمها الوهابية
وتد ّرس في الكتب والتربية ويوجد بيئة حاضنة للوهابية التي
هي اإلسالم األكثر تشدداً .وتعرف أميركا أنه سواء تنظيم القاعدة
في العراق أو «داع��ش» أو «جبهة النصرة» أو غيرها جميعها
وهابية الفكر أو هي نتاج وهابي او مستوحى منه وعلى المستوى
الواقعي اكتشفت أميركا أن بعد عملية  11أيلول أن  17سعوديا ً
نفذوا العملية من أصل  21من المهاجمين ،فمن غير المنطقي أن
تراهن أميركا على السعودية في حربها على اإلرهاب وفيها منبع
فكري وهابي ،فقررت اإلتكال على قوى وجيوش أخرى ميدانيا ً
لتحقق النتائج ألن س�لاح الجو ال يحسم معركة بل الدخول
الميداني ،فهناك سعوديون تعرفهم أميركا باألسماء يمولون
«داعش» و«النصرة» كما مولوا «القاعدة» ،فذهبت لالتفاق مع
دولة مناهضة فكريا ً للوهابية وهي إيران.
أميركا أدركت أن الجيش العراقي المتحالف مع ايران يحارب
اإلرهاب وأن سورية هي التي أوقفت االرهاب ومشروع «االخوان
المسلمين» في المنطقة ولو سقط النظام في سورية لسيطر
«االخوان» على المنطقة ،لذلك أميركا رابحة بالتعاون مع إيران
رغ��م بعض االختالف في وجهات النظر ،فهم يتولون العمل
الجوي ويتركون الميداني إليران وحلفائها في المنطقة وهناك
مرحلة آتية هي سورية.
يوجد خيار أميركي جديد للمستقبل حول العالقة مع إيران،
من مرحلة الشيطان األكبر ومحور الشر إلى مرحلة التفاهم،
فاالتفاق النووي سيلحق به الحقاً ،تعاون أميركي  -إيراني
يشبه ما كان عليه التعاون األميركي  -السوري من عام 1990
الى  ،2005أميركا وجدت الدولة التي تستطيع محاربة اإلرهاب
فكريا ً وواقعيا ً وعسكرياً ،ألن الذي يقدر على حسم المعركة مع
اإلرهاب هو إيران التي لديها أيضاً ،مصلحة في ذلك.
السبب الثاني ،أبعد مدى وهو أن ما يدير السياسة األميركية
هو االقتصاد ،على رغ��م أن األميركيين يتحدثون عن مبادئ
وحقوق اإلنسان والديمقراطية المتوافرة داخل اميركا والمفقودة
في سياستها الخارجية .فمن المعروف أن إيران عام  2020قد
تكون من أكبر األسواق في المنطقة ألن هناك سوقين كبيرتين في
المنطقة مستقبالً هما السوق االيرانية وقد بدأت أميركا بالتفاهم
معها والسوق السورية عبر إعادة إعمار سورية.
وهذا التفاهم على النووي قد يتحول إلنشاء مشاريع إقتصادية
في إيران تتعلق بالبنى التحتية إليران التي تحتاج الكثير من
المشاريع واالستثمارات والقروض والشركات األميركية ستقوم

بقرادوني متحدّثا ً إلى الزميلة ر ّمال

االحتماالت والسعودية ال تزال غير مدركة لتداعيات
الحرب» ،محذرا ً من انه إذا توسعت الحرب فنحن
ذاهبون الى حرب إقليمية وتصبح اليمن فيتنام
العرب ،معتبرا ً أن السياسة السعودية تغيرت مع الملك
سلمان.
وتطرق بقرادوني إلى الملف السوري ،مؤكدا ً أن
بذلك ،وهذا يحتاج إلى تعاون بين الدولتين خصوصا ً أن إيران
تطالب بإعادة كل األموال المج ّمدة في الخارج ال سيما في البنوك
األميركية التي قد تقارب  120مليار دوالر وقد تعيدها أميركا
مشاريع بدال ً من األموال ،لذلك مصلحة االرهاب واالقتصاد عبر
الدخول إلى منطقة كبيرة جدا ً إسمها إي��ران ،والخطوة الثانية
ستكون سورية عندما تقف الحرب ألنه بحسب األمم المتحدة
تحتاج إع��ادة إعمار سورية  220مليار دوالر وإي��ران قد تكون
تحتاج إلعمار بأرقام مشابهة.

{ هل يمكن أن يكون الرئيس أوباما مقيدا ً في هذا االتفاق
من الكونغرس؟

 المصلحة واالستثمارات واإللتزامات األميركية أهم من كلالصالحيات التي يملكها الرئيس األميركي ،هناك خط يسير
عليه أوباما ومن سيأتي بعده سيقوم بما يقوم به أوباما اليوم،
الديمقراطيون أكثر يهودية و«إسرائيلية» من الجمهوريين،
والرؤساء الجمهوريون كانوا يتقربون من العرب ويبتعدون
قليالً من «إسرائيل» .أما الديمقراطيون فبالعكس هم أكثر تقربا ً
من «إسرائيل» ،توجد سياسة أميركية جديدة بدأت مع ما يسمى
«الربيع العربي» .ورؤساء الجمهوريات في أميركا همهم في أول
أربع سنوات من واليتهم كيف سيمددون أربع سنوات جددا ً وآخر
سنتين ماذا يقول عنهم التاريخ ،لذلك ال أستبعد أن نرى أوباما في
طهران كما رأينا الرئيس األميركي السابق ريتشارد نيكسون في
بكين ،فما قام به نيكسون مع الصين على المستوى العالمي يقوم
به أوباما مع طهران على المستوى الشرق أوسطي.

{ هل يمكن أن يشكل هذا االتفاق مدخالً ألميركا إلى داخل
إيران ،أال يشكل هذا خطرا ً على النظام في إيران على المستوى
األمني؟

 المنطق االستخباري يقول أن اإلستخبارات تدخل المناطقالعدوة أكثر من المناطق الصديقة .واالستخبارات األميركية
موجودة في إيران عندما كانت في حالة عداء معها وال شك في أن
ايران على مستوى األمن أثبتت قدرة وكفاءة وخبرة في الحفاظ
على األمن القومي وعندما تصبح إي��ران حليفة يتراجع حجم
استخبارات أميركا فيها لوجود عالقات سياسية التي هي أوفر
وأهم من االستخبارية.
وأيضاً ،ألن كل ق��درات أميركا دخلت في المجتمع اإليراني
ولكن لن تقدر ان تفعل كثيرا ً ألن المجتمع اإليراني عقائدي ولديه
حرص على هويته ودوره ،أما «إسرائيل» فموضوعها آخر ،ألن
أميركا تبذل جهودا ً إلدخال حلفائها في هذا االتفاق« ،إسرائيل» في
الحسابات الدقيقة ،قد تكون الخاسرة ،ألن كل تقارب بين أميركا
وأي دولة في المنطقة تعتبره خسارة لها لذلك هي في حالة قلق
وما ربحته من خالل الفوضى العربية خسرته في هذا االتفاق.
وبالتالي ستحاول حتى حزيران المقبل منع إعالن االتفاق
النهائي أو على األقل أن تصبح جزءا ً منه أو تأخذ حصة.
واإلعتقاد أن «إسرائيل» هي التي ترسم السياسة األميركية في
المنطقة اعتقاد خاطئ ،أميركا ال تريد ان يكون لها في الموضوع
اإليراني شريك آخر وتريد اإلستفادة من إيران ،الجمهوريون ضد
االتفاق لذلك يمكن لـ«إسرائيل» عبر اللوبي اليهودي في أميركا
وبكل طاقاتها عرقلة اإلع�لان النهائي لالتفاق الذي سيتم بعد
شهرين وما حصل اآلن هو اإلعالن عن االتفاق.

{ ما هي خيارات «إسرائيل» في هذا المجال؟

حرب مع سورية
 الخيار األول لـ«إسرائيل» هو الذهاب إلىٍ
واميركا ستقف مع «إسرائيل» فيها ولكن هذا له ثمن ،وأستبعد
هذا االحتمال ألنه إذا فتحت الجبهة السورية فإن حزب الله لن
يسكت وسيكون جزءا ً منها وإيران أيضا ً وتعود الصورة الثانية
ال��ى ذه��ن «إس��رائ��ي��ل» وه��ي تحالف إي��ران  -سورية  -حزب
الله .أما الخيار الثاني فهو جر اليمن والسعودية إلى حرب في
الخليج وحينها تصبح أولوية أميركا حماية النفط ،وإذا تطورت
الحرب إلى ميدانية وج ّرت الحوثيين للدخول الى السعودية
ستتوسع الى حرب كبيرة في الخليج .السعودية رغم الدعم
العربي لها ال تستطيع هزيمة الحوثيين ألن اليمنيين مقاتلون
أشداء ،السعودية وبعض العرب ضد االتفاق أيضا ً ومصالحهم
تقاطعت مع «إسرائيل» على حرب اليمن أيضا ً وبالتالي أصبح
لـ«إسرائيل» منطقة تلعب بها وبعيدة من حدودها وتكسب بها
وهي اليمن حيث النفط أولوية أميركية ،إذا توسعت الحرب يمكن
أن تؤثر على العالقة األميركية اإليرانية.

{ الحوثيون لم يردوا حتى اآلن على العدوان السعودي ال
بالصواريخ وال بالدخول البحري والبري وال بإغالق مضيق
باب المندب ،لماذا برأيك؟

حا�ضر في بدنايل عن االتفاق النووي

الح�سيني :انت�صار ا�ستراتيجي لمحور المقاومة
ب��دع��وة م��ن مركز اإلم���ام الخميني
وم��ع��ه��د ال���دراس���ات ال��دول��ي��ة أقيمت
ن��دوة سياسية في بدنايل ـ البقاع،
بعنوان« :االت��ف��اق ال��ن��ووي اإلي��ران��ي
ت��س��وي��ة ك��ب��رى أم ح���رب ش��ام��ل��ة؟»
حاضر فيها المحلل والكاتب السياسي
االستراتيجي الدكتور محمد صادق
الحسيني ،وحضرها المشرف على
معهد الدراسات محمد أبو أسامة حمية
وفاعليات.
ب��داي��ة رأى الحسيني أنّ انتصار
اللبنانيين عام  2000على «إسرائيل»
هو القدر المتي ّقن ،ولكن الحقيقة أنه كان
انتصارا ً لمحور الممانعة والمقاومة

الممت ّد من إيران إلى سورية ولبنان،
على أميركا وأعوانها في المنطقة ،وكان
التمهيد لقيام حرب سياسية استم ّرت
سنوات عدة ،تخللتها محطات مفصلية
منها اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
وخ���روج الجيش ال��س��وري المساند
للمقاومة من لبنان.
وأشار الحسيني إلى أنّ اإليرانيين
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ون م��رن��ون منتبهون
مدركون يعرفون هدفهم ،فكان القرار
األم��ي��رك��ي ب��أن��ه ال ب��� ّد م��ن ال��ت��واص��ل
والجلوس معهم للتفاوض حول الملف
النووي.
وق���ال :ل��ق��د أدرك األم��ي��رك��ي��ون أنّ

هناك تغييرا ً ف��ي م��ي��زان ال��ق��وى ،وال
يستطيعون م��ن��ع ذل���ك ،وأنّ ح��زب
الله هو الركن األساسي في المعادلة
اإلقليمية ،والعالم سيتغيّر من المغرب
إل��ى المشرق ،وسنرى سقوط حكام
وقادة ال مح ّل لهم في النظام اإلقليمي
الجديد.
واخ��ت��ت��م ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ص��ادق
ال��ح��س��ي��ن��ي ب��ال��ق��ول :ن��ح��ن كمحور
ممانعة ومقاومة للمشروع األميركي
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» وأع���وان���ه ،أصبحنا
سادة البحر المتوسط والبحر األحمر
والخليج ،وس��ادة الجو والبحر والب ّر
رغما ً عنهم.

«أميركا تتجه للتحضير النفسي لتسوية سياسية مع
النظام في سورية».
وفي الشأن المحلي ،جزم بقرادوني بأن لبنان ليس
على جدول أعمال الخارج وأن حل الملف الرئاسي يكون
لبنانيا ً أو ال يكون.
وفيما يلي نص الحوار كامالً
 إذا ت��ط��ورت ال��ح��رب إل��ى تدخل خ��ارج��ي حقيقي بحريوب��ري ،سيتمركز الحوثيون في أماكن محصنة وتتحول إلى
حرب استنزاف لليمن وللسعودية ولكل العرب وه��ذا مكسب
لـ«إسرائيل» وقول االمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
أن الحوثيين قادرون على الرد يعني وجود قرار بعدم توسيع
الحرب وال يوجد مصلحة حوثية بتوسيعها لكي ال يعطوا المبرر
للسعودية لالستعانة بجيوش عربية وفي أي وقت الحوثيون
ق��ادرون على ضرب الداخل السعودي كما فعل حزب الله مع
«إسرائيل» في جنوب لبنان ولكن الحروب تبدأ بسيناريوات
معينة والعبين معينين وتنتهي بسيناريوات أخرى والعبين
آخرين ،وحرب اليمن مفتوحة على كل االحتماالت والسعودية ال
تزال غير مدركة لتداعياتها وفي حرب االستنزاف الغني يخسر
أكثر من الفقير وإذا توسعت نحن ذاهبون الى حرب إقليمية
وتصبح اليمن فيتنام العرب.

{ إلى أي مدى السعودية مستعدة لهذه الحرب وهي التي لم
تخض حربا ً عسكرية حقيقية سابقاً؟

 السياسة السعودية كانت إم��ا ال تتدخل وإم��ا تتدخلوسيطا ً إلنهاء الحرب كما تدخلت لحل مشكلة لبنان من خالل
اتفاق الطائف وألول مرة في تاريخ السعودية الحديث نرى أن
السعودية تدخلت طرفا ً وطرفا ً عسكريا ً ربما تسرعت أم أن هناك
شيئا ً تغيّر داخل السعودية وفي السياسة السعودية مع الملك
سلمان ألن ما يحصل ليس من تقاليد المملكة.

{ أال ت��درك السعودية أن آخر المطاف هناك حل سياسي
لهذه الحرب؟

 ربما تعتقد السعودية أنها تستطيع حسم الحرب عسكريا ًوأي دولة تذهب إلى المفاوضات تكون أدرك��ت أنها ال تسطيع
حسم الحرب عسكريا ً والسعودية عندما تدرك انها ال تسطيع
حسم الحرب تذهب للتفاوض والتسوية وسلطنة عمان لها دور
مهم في هذه المرحلة ولها عالقات جيدة مع إيران والسعودية
وأميركا واليمن.

{ كيف تصف الموقف األميركي الجديد تجاه سورية؟

 أميركا حاولت حقيقة إسقاط النظام وتشجيع تركيا واألردنعلى الحرب عليها وحاولت أيضا ً احتالل جزء من دمشق وخلق
معادالت على الحدود لكن الحقا ً أدركت أميركا أن الرئيس بشار
األسد لن يسقط في السياسة ولن يسقط عسكريا ً والمدن الكبرى
الرئيسية ال تزال بيد النظام والبراغماتية األميركية دفعتها إلى خيار
التفاوض مع سورية وروسيا تعطي هذه اإلش��ارات أن باإلمكان
جلوس المعارضة والنظام على طاولة واحدة للحوار ،أميركا تتجه
للتحضير النفسي لتسوية سياسية مع النظام في سورية.

{ م���اذا ع��ن ل��ب��ن��ان وع���ن ج��ول��ة ال��م��ب��ع��وث األم��ي��رك��ي توني
بلينكن؟

 يجب علينا كلبنانيين أن ال ننتظر شيئا ً من الخارج ألن لبنانليس على ج��دول أعماله وعلينا مسؤولية داخلية والحل في
رئاسة الجمهورية يكون لبنانيا ً أو ال يكون ولن يكون خارجياً.
توجد مشكلتان يخاف منهما الخارج ،األولى ماذا سيحصل
في عرسال ورأس بعلبك ألن ذلك جزء من حربه على االرهاب،
والثاني أنه رغم أن أميركا تقول عن الرئاسة انها شأن لبناني
إال انه تخشى أن يطول الفراغ الرئاسي وحينها يمكن أن تقوى
القوى المتطرفة وتضعف المؤسسات لذلك تماسك المؤسسات
يؤمن االستقرار ما يريح أميركا.

{ هل تتخوف من إنفراط العقد الحكومي بعد الخالف على
ملف اليمن مع تدخل السفير السعودي في لبنان علي عواض
عسيري في الشأن الداخلي والضغط على بعض الوزراء؟

 السعودية التي أخ��ذت ع��ام  1989ك��ل مجلس النوابوالزعامات وأوقفت حربا ً دامت  15سنة عبر اتفاق الطائف وصلت
اآلن لتختلف مع جريدة وتلفزيون هذا يعني أنها تدرجت نحو
األسفل وليس إلى األعلى ونتمنى أن تستعيد السعودية دورها
في إنهاء األزمات والمشاكل لكنها اآلن تمر بمرحلة غير عادية.
في الشهرين القادمين يجب أن نكون يقظين حتى إعالن االتفاق
النهائي اإليراني  -األميركي وأيضا ً ما بعد االتفاق لنرى تداعياته
وحتى هذه المدة لن نشهد انتخاب رئيس جمهورية وعلينا أن
نلتف حول المؤسسة العسكرية والحفاظ على الحكومة ولو لم
تكن منتجة وعلى النظام البرلماني حتى لو كان ممدا ً له ،وعيلنا
ان نقبل الستاتيكو الحالي في هذه المرحلة.

ي��ب��ث ه���ذا ال���ح���وار ك ً
���ام�ل�ا ال���ي���وم الساعة
الخامسة مسا ًء ويعاد بثه عند الحادية عشرة
ليالً على قناة «توب نيوز» تردد 12034

علي عقيل خليل �أمين ًا عام ًا
لمجل�س الوحدة العربية
عقد مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي اجتماعا ً طارئا ً
في مق ّره في القاهرة ،حضره عدد من سفراء المجلس في العالم
العربي ،وت ّم خالله البحث في عدد من القضايا العربية.
وتوقف المجتمعون أم��ام ما يحدث في سورية والعراق
واليمن ومصر وليبيا من ممارسات تقوم بها المجموعات
اإلرهابية التكفيرية ،كما استنكروا العدوان على اليمن ،وموجة
التطرف التي تطاول مصر عبر استهداف جنودها ...وشدّدوا
على ض��رورة أن تعيد الجامعة العربية النظر في قراراتها
الخاطئة ض ّد سورية.
وفي ختام االجتماع ت ّم انتخاب السفير علي عقيل خليل
أمينا ً عاما ً للمجلس ورئيسا ً لهيئته العليا ،وقد شكر خليل
األعضاء وسفراء المجلس على هذه الثقة واعدا ً بأن يعمل من
أجل األهداف األساسية للمجلس ،وأولها توحيد الصف العربي
ونبذ العنف ومحاربة اإلره��اب والتطرف واح��ت��رام حقوق
اإلنسان.

