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ٌ
�سيل من المواقف المرحبة باالتفاق النووي التاريخي:
انت�صار لمحور المقاومة وهزيمة لـ«�إ�سرائيل» و�صفعة للمراهنين على الغرب اال�ستعماري
سجل أمس سيل جديد من المواقف المرحبة
باالتفاق ال��ن��ووي اإلي��ران��ي الغربي معتبرة أنه
انتصار لكل محور الممانعة والمقاومة وهزيمة
للعدو «اإلسرائيلي» وصفعة لكل المراهنين على
الغرب االستعماري ،ورأت أن النتائج السياسية
لهذا اإلنجاز العظيم ستبرز في كل الساحات في
األشهر المقبلة.

لحود

وفي هذا السياق ،أشاد الرئيس العماد إميل لحود
في بيان باإلتفاق النووي ،وقال« :فعلتها إيران...
هذه الدولة التي عانت بشموخ ن��ادر العقوبات
الدولية والحصار الظالم ،وانتفضت لكرامتها
ولجأت إلى خبرات علمائها المميزين ،الذين اغتيلت
كوكبة منهم على يد «الموساد اإلسرائيلي» ،وحققت
برنامجها النووي السلمي وفاوضت ند ّيا ً مع الدول
العظمى لمدة تجاوزت  22شهراً ،تفاوضا ً قاسيا ً لم
تتخل خالله عن أي من معالم سيادتها الوطنية
وقضاياها االستراتيجية التي تتمحور حول مساندة
المظلومين والمستضعفين في العالم».
وأض���اف« :إن ال��دول العظمى ال تفهم إال لغة
األقوياء بالحق والثبات والتصميم ،وهي قوة ذاتية
استنهضتها إيران من مرشدها ورئاستها وحكومتها
وجيشها وشعبها األبي ،وهو ما ّ
يدل بصورة قاطعة
على أن الشعب الذي يقرر أن يأخذ مصيره بيده إنما
يحقق طموحه ويصل إلى حقوقه مهما طال الزمن.
هنيئا ً للجمهورية االسالمية اإليرانية ،جمهورية
آية الله الخميني طيب الله ذكره وآية الله خامنئي
أمده الله بالعافية ورؤساء أشاوس أمثال الرئيس
أحمدي نجاد والرئيس الشيخ حسن روحاني وقادة
عسكريين عظماء لم يذعنوا يوما ً إلم�لاءات الدول
العظمى».
وتابع« :العدو «اإلسرائيلي» يرتعد ،والظالمون
في اإلقليم يحسبون أل��ف حساب لهذا اإلنجاز
اإليراني العظيم ،الذي سيرتد إيجابا ً على اإلستقرار
في المنطقة ونصرة ال��دول التي تتعرض لحرب
إرهابية كونية كسورية ،وازدهار إيران اقتصادياً،
فضالً عن الرفاه االجتماعي لشعب عانى ببسالة
وتصميم من حصار ظالم ومؤلم».
ورأى «أن النتائج السياسية لهذا اإلنجاز العظيم
ستبرز في كل الساحات في قابل األسابيع واألشهر،
ذل��ك أن دول��ة قوية ومقاومة خرجت من عزلتها
بقوتها الذاتية ،وأضحت اليوم العبا ً أساسيا ً في
المنطقة والعالم .عندما زرنا إيران مرتين ،قلنا بالفم
المآلن إن شعبا ً من هذه الطينة ،يقوده مؤمنون
بالحق ،ال بد أن ينتصر في آخر المطاف».

الخارجية

ورأت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان ،أن
أبرز إيجابيات هذا االتفاق أنه بني على:
 1احترام مبدأ سيادة الدول. 2تثبيت مبدأ االعتراف بالحقوق الشرعيةللدول تحت سقف القانون الدولي.
 3أه��م��ي��ة االرت���ك���از ع��ل��ى ال��ح��وار والسبلالدبلوماسية في حل األزمات».
وأملت ال��وزارة «أن يشكل هذا االتفاق خطوة
أولى في مسار جعل منطقة الشرق األوسط خالية
من جميع أسلحة الدمار الشامل» ،مشددة على
«ضرورة ممارسة جميع الضغوط على «إسرائيل»
لوضع حد لتعنتها واستمرارها في بناء ترسانتها
العسكرية بما فيها األسلحة التي تهدد أمن الشرق
األوسط».
كما أعربت الوزارة عن تطلعها إلى «أن تسفر عن
االتفاق نتائج إيجابية تنعكس على لبنان والمنطقة
سواء لجهة المساهمة في تخفيف االحتقان بين
ال��دول التي يجب أن تتسابق إلى التفاهم حول
مواجهة األخطار المشتركة وعلى رأسها اإلرهاب،
بدل التسابق في التسلح الذي لن يأتي إال بالمزيد
من االنقسام والدمار».
وختمت «إن الفرصة متاحة نتيجة هذا االتفاق
لتوحيد الجهود العربية واإلقليمية والدولية
ل��م��ح��ارب��ة التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ك��ـ»داع��ش»
و«النصرة» ومثيالتها حفاظا ً على تنوع المنطقة
وعلى مكوناتها ال سيما األقليات الدينية التي تعطي
الصورة التعددية المشرقة للبنان والمنطقة».
وأبرق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
إلى وزراء خارجية األطراف المعنية بالمفاوضات
لتهنئتهم على اإلنجاز الذي تم التوصل إليه ،معربا ً
عن «أمله بأن يمهد هذا االتفاق الى مرحلة من األمن
والسلم في لبنان والمنطقة والعالم».

فارس

وأشار عضو الكتلة القومية النائب مروان فارس
إلى «أن الحدث التاريخي الذي حصل أمس في فيينا

يؤكد صمود الجمهورية اإلسالمية في إي��ران في
وجه الغرب مجتمعا ً ضدها ويشير الى إمكان نيل
الحقوق بالتفاوض أيضا ً وليس بالحرب فقط».
وقال« :لقد استطاعت إيران أن تحافظ على حقها
المشروع بإنتاج الطاقة والنووية ألغراض سلمية.
وكانت إيران أكدت لمرات عديدة عدم جواز إنتاج
القنبلة النووية شرعاً» ،الفتا ً إلى «أن االتفاق الذي
حصل يصب في مصلحة الشعب اإليراني ،إذ إن
إي��ران ستستعيد كل الثروة التي كانت محظورة
عنها ،فمن اآلن وص��اع��دا ً سيستطيع اإليرانيون
السفر بحرية تامة وستستطيع شركاتهم أن تغزو
العالم كما ستستطيع الشركات األخرى أن تستثمر
في إيران ،وستعود انعكاسات االتفاقية مع الغرب
بالخير على كل حلفاء الجمهورية االسالمية في
سورية ولبنان وفلسطين».
وأضاف «إن زمنا ً جديدا ً في المنطقة العربية بدأ
يرتسم بقوة لمصلحة الشعوب المستضعفة هذا
الزمن سيكون زمنا ً للحرية».
وهنأ فارس اإلمام الخامنئي والرئيس روحاني
وجميع ممثلي الجمهورية االسالمية ،مشيدا ً«بشكل
خاص بدور وزير خارجية ايران الذي لعب دورا ً
مميزا ً في التفاوض».

أرسالن

واعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني
النائب طالل أرسالن أن االتفاق «هو بحد ذاته نووي
النتيجة بانعكاساته اإليجابية الذي سيفرضه على
الساحتين الدولية واإلقليمية على حد سواء» ،الفتا ً
إلى «أن امتعاض البعض وخصوصا ً «إسرائيل»
دليل على المسار الصحيح ال��ذي تسلكه أي��ران
على طريق تصويب توازنات الواقع السياسي في
المنطقة».
وأض�����اف« :ه��ن��ي��ئ�ا ً للجمهورية االس�لام��ي��ة
اإليرانية على ما حققته بنصرة الشعوب المظلومة
والمستضعفة في العالم» ،آم�لاً «ب��أن يغيّر هذا
االتفاق الكثير من المقاربات الدولية باتجاه قضايانا
المحقة والعادلة في المنطقة».
واعتبر «أن جائزة نوبل للسالم للعام 2015
يجب ان تكون من نصيب وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف».

جنبالط  -فتفت

ورأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط بموقفه األسبوعي لجريدة «األنباء» ،أن من
غير المستبعد أن ترتسم معالم جديدة لتحالفات
ج��دي��دة تشهدها المنطقة لمحاربة م��ا يسمى
اإلرهاب».
فيما اعتبر النائب أحمد فتفت أنه «من المبكر أن
يكون هناك تحليل فعلي بمفاعيل االتفاق النووي
االيراني» ،مشيرا ً إلى «أن ال شيء يشجع في هذا
االتفاق على صعيد المنطقة».

مراد

وأبرق رئيس حزب االتحاد عبدالرحيم مراد الى
الرئيس روحاني مهنئا ً بتوقيع االتفاق النووي،
ومؤكدا ً انه «اتفاق تاريخي أكدت إيران من خالله
حقها في امتالك التكنولوجيا النووية السلمية التي
كانت ممنوعة على أمتنا العربية واإلسالمية وحكرا ً
على قوى االستعمار والصهيونية».
ورأى «أن االتفاق هو نصر كبير للجمهورية
اإلسالمية وهو نقطة تح ّول جذرية ليس في تاريخ
إي���ران فحسب ،ب��ل ف��ي تشكيل النظام العالمي
الجديد».

ابو حمدان

وأكد الوزير السابق محمود ابو حمدان أن «ما
من شك بأن إعالن االتفاق هو تح ّول استراتيجي
على مستوى موازين القوى في المنطقة .وبالنسبة
للبنان ،فإن هذا االتفاق على حده االدنى سيعيد
ال��واق��ع السياسي الداخلي إل��ى ما قبل االنقالب
ال��دول��ي على اتفاق الطائف بقرار مجلس األمن
الرقم  .1559ويعني أيضا ً إع��ادة تثبيت ركائز
اتفاق الطائف وهي أوالً ،المناصفة الحقيقية بين
المسلمين والمسيحيين وعروبة لبنان والعالقة
المميزة بين لبنان وسورية».

البعريني

واعتبر رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب
السابق وجيه البعريني في «أن توقيع االتفاق
النووي مع إيران هو انتصار وحق لالسالم والعرب
في امتالك كل أسباب القوة ووسائل العلم والتقدم من
أجل رخاء شعوبنا واستقرار أمن بلداننا ،ولصناعة
توازن الرعب والردع النووي ضد العدو».

لقاء األحزاب

وتوجهت هيئة التنسيق ف��ي لقاء األح��زاب
والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان
بالتهنئة من قيادة الجمهورية اإلسالمية والشعب
اإليراني على االتفاق النووي ،الذي «يشكل إنجازا ً
كبيرا ً حققه المفاوض اإلي��ران��ي ،كرس االعتراف
الدولي بحق إيران في الحفاظ على كامل برنامجها
النووي ومواصلة انتاج الطاقة النووية لألغراض
السلمية».
وأكدت الهيئة أن هذا «االنجاز يشكل انتصارا ً
لنهج إي��ران المستقل ولثورتها التحررية ولكل
قوى المقاومة والتحرر في وطننا العربي والعالم،
وهزيمة لقوى االستعمار والهيمنة والتبعية ،وفي
مقدمها كيان العدو الصهيوني».
ورأت الهيئة أن إيران «بانجازها الجديد ،تبرهن
مجددا ً قدرة الشعوب على تحقيق االنتصارات ضد
أعدائها عندما تتوافر القيادة الثورية واإلرادة الحرة
المستقلة واالستعداد للتضحية ،والشعب اإليراني
نجح بفضل صموده وصبره والتفافه حول قيادته
في إلحاق الهزيمة بسياسات الحصار والعقوبات
الدولية ،وأجبر الدول الغربية االستعمارية على
التراجع والتسليم واالعتراف بإيران دولة نووية
مستقلة».
ودع���ت الهيئة «جميع ال��ذي��ن راه��ن��وا على
الغرب لتحقيق أحالمهم في النيل من إستقالل
إي��ران وحلفائها في محور المقاومة إلى مراجعة
سياساتهم الفاشلة ،وأخذ العبر وال��دروس التي
تؤكد أن مثل هذه الرهانات ال تجلب ألصحابها
سوى الخيبة والعار ،وأن تحقيق الع ّزة والكرامة
واالستقالل الحقيقي ال يتم عبر االرتماء بأحضان
قوى االستعمار ،وإنما عبر االنحياز إلى جانب خيار
الشعوب في المقاومة والتحرر من فلك التبعية
والهيمنة االستعمارية واالحتالل الصهيوني».

«رابطة الشغيلة»

وه��ن��أت «راب��ط��ة الشغيلة» و«ت��ي��ار العروبة
للمقاومة والعدالة االجتماعية» في بيان بعد
اجتماع مشترك ترأسه األمين العام للرابطة النائب
السابق زاهر الخطيب ،إيران على اإلتفاق النووي،
ورأى البيان «أن انتصار إيران إنما يشكل انتصارا ً
إلرادة الشعب اإليراني وثورته الظافرة ،ويشكل
أيضا ً انتصارا ً لمحور المقاومة وجميع حلفاء
إيران والمستضعفين وقوى التحرر في العالم ،كما
أنه يشكل هزيمة مدوية لكيان العدو الصهيوني
ومخططاته العدوانية ،ولمشاريع الهيمنة الغربية
في المنطقة والعالم».
واع��ت��ب��ر «ان اإلن��ج��از ال��ج��دي��د إلي����ران وج��ه
صفعة قوية لجميع هؤالء المراهنين على الغرب
االستعماري الذي خذلهم مجدداً ،وذهب إلى عقد
صفقة مع إيران يعترف بها دولة نووية».

«البعث»

ونوهت القيادة القطرية لحزب البعث العربي
االشتراكي في لبنان برئاسة األمين القطري عبد
المعين غ��ازي في بيان «باالنجاز ال��ذي حققته
الجمهورية االسالمية النووية االيرانية» ،مشيرة
الى «أن هذا ما يؤكد أهمية وأحقية هذا االتفاق الذي
انجزته ايران ويعتبر انتصارا ً لكل قوى المقاومة
والممانعة».

«المرابطون»

وأك��دت الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين  -المرابطون «أن اإلعالن النهائي لالتفاق
على امتالك إيران القدرة النووية السلمية ،أثبت أن
المثابرة والحجة والمنطق الذي تمتع به اإليرانيون
أسقط منطق العنجهية األميركية وأحادية القوة
والهيمنة في العالم».
ورأت «أن صوابية االتفاق اإلي��ران��ي الغربي
في التوقيت والمضمون تتأكد من خالل اإلحباط
واإلرتباك الذي أث��اره هذا االتفاق في «إسرائيل»
وخصوصا ً مجموعة اليمين اليهودي التلمودي
برئاسة بنيامين نتانياهو ،وال ُذعر المعنوي الذي
ظهر ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ألدوات منبر السفارة
األميركية في لبنان جماعة  14آذار بزعامة الثالثي
وليد جنبالط ،سعد الحريري ،والمدعو سمير
جعجع ،نتيجة عدم إدراكهم بأن الرهان الدائم
على الخارج األوروبي واألميركي هو رهان خاسر،
وأن قيمتهم السياسية وعمالتهم تساوي صفرا ً
مكعبا ً في حسابات من يراهنون عليهم من الواليات
المتحدة األميركية وإسرائيل».
وهنأ الشيخ عفيف النابلسي إيران «على االنجاز

المجل�س الماروني :الخالفات حول ال�صالحيات
ت�سقط بملء الفراغ الرئا�سي
أسفت الهيئة التنفيذية للمجلس
ال��ع��ام ال��م��ارون��ي ف��ي ن���داء ل��ه��ا بعد
اجتماعها أمس برئاسة الوزير السابق
ودي��ع ال��خ��ازن« ،للتطورات السلبية
األخيرة على صعيد الحكومة وما واكبها
من إشكاالت على األرض» .واعتبرت
أن «استيعاب الرئيس تمام سالم لهم
ك��ان ف��ي محله لئال تخرج المطالب،
التي نادى بها العماد ميشال عون ،من
إطارها السلمي وتس َتغل من طرف ال
يريد للبنانيين أن يتفقوا ويتحدوا في
مواجهة ظواهر التطرف واإلرهاب .وهو
األم��ر ال��ذي عبر عنه رئيس الحكومة
السابق سعد الدين الحريري في خطابه
الرمضاني».
ودع��ا الهيئة إل��ى «انتهاز الفرصة
التاريخية من اجتماعات فيينا وإبرام
اتفاق حول المشكلة النووية مع إيران
للبناء عليها في التوجه نحو الحلول
على الصعيد اإلقليمي لتبريد النزعة
العسكرية في الصراعات» ،معتبرة «أن
فرصة كبيرة من هذا النوع ال تتكرر ،وإال
نكون قد حكمنا على أنفسنا بالعودة
إلى الخارج إلمالء الخيارات التي تلبي
مصالحه وترضياته .فلبنان ،بتركيبته
المتنوعة ،يشكل نموذجا ً لنبذ األحادية
الديكتاتورية والمتطرفة التي تعاني
منها شعوب المنطقة والعالم».
وأث���ن���ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى «ال��م��واق��ف
المتمايزة التي يتخذها الرئيس نبيه

الخازن مترئسا ً اجتماع المجلس
بري بالتنسيق مع رئيس الحكومة تمام
س�لام» ،واعتبرتها «العنصر الضامن
لالستقرار السياسي ال��ذي يتعرض
الهتزازات نتيجة التجاذبات» ،وأشادت
بدعمهما ال��دائ��م للدعوة إل��ى انتخاب
رئيس جديد للجمهورية.
ورأت «أن الخالفات القائمة حول
الصالحيات الموكولة في غياب الرئيس
تسقط مفاعيلها بمجرد م��لء الفراغ
الرئاسي وتتم التعيينات الالزمة قبيل
أيلول المقبل ويسرع النواب في وضع
قانون انتخابي جديد لتجري بعده
االنتخابات على أس���اس واض���ح من
التمثيل والغبن الالحق بالمسيحيين».
وحذرت من «إطالة أمد األزمة وإرخائها

النابلسي

على غاربها لئال تضعف قدرة االقتصاد
اللبناني على تحمل نتائجها ونصبح
دول��ة على شفير اإلف�ل�اس كما حصل
لليونان».
وطالبت الهيئة وزي���ري األشغال
العامة غازي زعيتر والمالية علي حسن
خليل «بإيالء ميناء جونية االهتمام
ال�لازم إلطالقه في السياق السياحي،
نظرا ً ال��ى أهمية ه��ذا المرفق على هذا
الصعيد وما يمثله اقتصاديا ً وتجارياً».
وأثنت على «تجزئة أزمة النفايات
إنطالقا ً من مطمر الناعمة ،لئال تقع البالد
في أزم��ة في عز موسمها السياحي».
وهنأت الطوائف اإلسالمية بعيد الفطر
السعيد.

التاريخي» ،وقال« :إن اإلتفاق ال ينحصر في رفع
العقوبات االقتصادية وتحرير األرص��دة المالية،
بل سيكرس إيران دولة نووية شرعية معترف بها،
وسيجعلها العبا ً استراتيجيا أساسيا ً على مستوى
المنطقة والعالم ،وهذا األمر سيعزز من مكانة ودور
واندفاعة محور المقاومة ككل».
كما اعتبر «أن االتفاق الذي حصل في فيينا يعكس
هزيمة ال��والي��ات المتحدة األميركية وانكسارها
وفشلها وتراجعها عن كسر اإلرادة اإليرانية» ،مشيرا ً
إلى «أن الواليات المتحدة االميركية وحلفاءها أقروا
بقوة إيران وبأنها ن ّد ذكي ،وبالتالي اإلقرار بحقها
في امتالك برنامج نووي سلمي وتطوير قدراتها
االقتصادية والعودة إلى األسواق العالمية».
واختتم النابلسي« :أن االت��ف��اق سيرفع من
منسوب التعاون بين إيران والجهات الدولية على
مختلف قضايا المنطقة التي تحتاج إلى تسويات
سلمية ،وه��ذا ما سيجعل «إسرائيل» في موقع
االمتعاض والتراجع والتسليم بقوة إيران ،كما أن
االتفاق سينعكس إيجابا ً على شركاء إيران ومنهم
حزب الله ال��ذي ستكبر حصة دوره في مواجهة
المشروعين «اإلسرائيلي» والتكفيري».

قبالن

وطالب نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن ال��دول العربية
واالسالمية «بأن تستفيد من إي��ران على مختلف
الصعد التقنية والعلمية باعتبار أن إي��ران قوة
أساسية للعرب والمسلمين ينبغي التعاون معها
وعدم معاداتها وهي اثبتت بالتجربة انها خير سند
لقضايا العرب والمسلمين».

جبري

واعتبر األمين العام لحركة األم��ة الشيخ عبد
الناصر جبري أن هذا «اإلنجاز هو إنتصار لكل
الشعوب المستضعفة وأحرار العالم ولكل شعوب
أمتنا العربية واإلس�لام��ي��ة ،وإي���ران ستضع كل
إمكاناتها وطاقتها المعنوية والسياسية باتجاه
خدمة مصالح األمة».

الخطيب

وأكد األمين العام لجبهة البناء اللبناني وهيئة
مركز بيروت الوطني الدكتور زهير الخطيب أن
إع�ل�ان االت��ف��اق ال��ن��ووي «ج���اء تحصيل حاصل
لإلنجازات النووية اإليرانية وثبات إرادة المواجهة
امام نهج التطويع واالبتزاز عبر سياسات الحصار
والعقوبات الغربية».
وأشار إلى «أن الوجه اآلخر لهذا االتفاق يعني
انتصارا ًاستراتيجيا ًعلى النفوذ الصهيوني العالمي
ومحاوالته الحثيثة لعرقلة االتفاق».
و أكد األمين العام لـ«التجمع العربي واالسالمي
لدعم خيار المقاومة» الدكتور يحيى غ��دار ،أن
«االنتصار بتحقيق إنجاز العصر في ما يخص
االستحقاق النووي اإليراني المتزامن مع ذكرى
النصر اإللهي التاريخي في تموز ،يؤكد مدى الترقي
والتصاعد العمالني الذي يحققه مشروع الممانعة
والمقاومة في مواجهة انهزامية العدو الغاصب
واستسالم االستكبار العالمي».

القطان وعبدالرزاق

وهنأ رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد
القطان الجمهورية اإلسالمية اإليرانية على االتفاق
النووي ،واعتبره في بيان «إنجازا ً تاريخيا ً يعود
بالخير والنفع على كل الدول العربية واإلسالمية».
فيما اعتبر رئيس «حركة اإلص�لاح والوحدة»
ماهر ع��ب��دال��رزاق أن «االت��ف��اق ال��ن��ووي اإليراني
هو لخدمة كل شعوب المنطقة ،فقد أثبت الفريق
اإليراني المفاوض انه يتمتع بكفاءة عالية تصدت
لكل العراقيل «االسرائيلية» التي باءت بالفشل».
ودع���ت ح��رك��ة التوحيد االس�لام��ي  -مجلس
القيادة «الدول العربية واالسالمية كافة ،كما معظم
دول العالم الثالث الى اعتبار النصر االيراني هو
بمثابة نصر لها جميعاً ،والعمل على تقليد النموذج
االيراني في التمسك بالحقوق الوطنية في مجابهة
قوى االستكبار العالمي».
وطالب «المؤتمر الشعبي اللبناني» بـ«إزالة
السالح النووي «اإلسرائيلي» بعد إنجاز االتفاق
النووي مع إي��ران ،وأن يؤدي االتفاق الى انفتاح
جدي مع الدول العربية وإنعاش منظمة التعاون
اإلسالمي لمحاصرة العدو «االسرائيلي» وسالحه
النووي».
وهنأ رئيس اللقاء التضامني الوطني مصطفى
ملص في بيان إي��ران «على اإلنجاز المتمثل في
انتزاع االعتراف الدولي بحق ايران بالتكنولوجيا
النووية».

دروي�ش التقى ّ
خطار
وتابع �أو�ضاع اللبنانيين في كندا
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش ،المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون ّ
خطار
وبحث معه في أوضاع الجهاز وحاجاته.
ونوه درويش بالدور اإلنساني الرائد الذي يقوم به الدفاع المدني في البقاع
عموما ً وفي زحلة خصوصا ً من إسعاف المصابين وإخماد الحرائق ،داعيا ً
الجهات المختصة في الدولة إلى «اإلسراع في دعم الدفاع المدني عبر تأمين
تجهيزات حديثة وزيادة عدد العناصر».
والتقى درويش المهندس فيصل الخوري المرشح عن الحزب الليبرالي في
منطقة الفال وأحد مؤسسي حزب «اكسيون البال» البلدي وهو الحزب الرسمي
المعارض في كندا حاليا ً وعرض معه أوض��اع الجالية اللبنانية هناك في
حضور القاضي نقوال منصور.
وهنأ درويش الخوري على «فوزه في االنتخابات التمهيدية ،على أمل التهنئة
في االنتخابات النيابية الفيدرالية ،معوال ً عليه في جمع شمل الجالية اللبنانية
في كندا».

وفد �إ�سباني يتفقد كتيبة بالده في الجنوب
تفقد رئيس أركان الجيش اإلسباني األميرال فرناندو غارثيا سانشيث ،الكتيبة
اإلسبانية العاملة ضمن «يونيفيل» في القطاع الشرقي ،يرافقه وفد عسكري رفيع.
وصل الوفد العسكري اإلسباني أوال ً إلى مقر قيادة الكتيبة الهندية في نقار كوكبا،
حيث كان في استقباله قائد القطاع الشرقي الجنرال خوسيه كوندي أرخونا،
وضباط من الكتيبتين األسبانية والهندية ،وعقد على الفور اجتماعا ً في مقر قيادتها
اطلع خالله على الوضع الحدودي في شكل عام ،وعلى عمل «يونيفيل» في هذا
القطاع.
بعدها انتقل إلى مقر الكتيبة اإلسبانية في سهل بالط ،حيث كانت له جولة في
القاعدة ،والتقى ضباط الكتيبة وعناصرها ،وجال على العديد من مواقع «يونيفيل»
في الوزاني وكفرشوبا وشبعا ليغادر بعدها إلى بيروت.
وفي أعقاب الجولة ،أكد سانثيث «التزام أسبانيا حفظ األمن واالستقرار في
لبنان ،وان هدف الزيارة تفقد مواقع يونيفيل والوقوف على حاجاتها».
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«الم�ستقبل» يترقب الم�ستقبل:
�إيران �شريك والعب اقليمي
} هتاف دهّ ام
اعترف الغرب بإيران ككائن سياسي طبيعي
ف��ي النظام ال��دول��ي وال��ش��رق األوس���ط وبحقها
ف��ي ام��ت�لاك ط��اق��ة ن��ووي��ة .دخ��ل��ت الجمهورية
اإلسالمية نادي الدول النووية بعد  12عاما ً من
الصراع الدولي معها ،بعدما أفتعل الغرب من
خالل الملف النووي مشكالً مع إيران ،وفرض
عليها حصاراً ،وكاد يش ّن حربا ً عليها .حصلت
إيران من خالل هذا االتفاق على ك ّل ما تريد من
شرعية دولية وتأييد لمشروعها .لم تتخ َّل عن
اي شيء تريده .ك ّل التنازالت التي قدّمتها كانت
ّ
أق���رب إل��ى ال��ت��ن��ازالت ال��وه��م��ي��ة م��ن خ�لال رفع
سقف المطالب ثم التراجع لإليحاء بأنّ التنازل
حصل.
فتح اتفاق فيينا الباب على مناخات سياسية
جديدة في الشرق األوس��ط .ويبدو أنّ االتفاق
النووي بات يشكل مدخالً مناسبا ً من أجل فتح
كافة الملفات واألزمات التي تعاني منها المنطقة
وم��ن ضمنها ل��ب��ن��ان ،وذل���ك على خلفية تعميم
األج���واء الوفاقية بين إي��ران وال��غ��رب ،لتطاول
المسألة اليمنية أوالً ،ثم العراقية والبحرينية
وال��س��وري��ة واللبنانية .والمرتكز األس��اس في
معالجة ه��ذه الملفات هو التالقي عند مكافحة
اإلره���اب التكفيري ال��ذي ب��ات يتهدّد الجميع،
فالمملكة العربية السعودية التي تبدي انزعاجها
من االت��ف��اق ،ستركب في نهاية المطاف موجة
ال��وف��اق ،وتحدث انعطافة باتجاه التعايش مع
االت��ف��اق ال��ن��ووي .لكن يجب التأني في دراسة
ما يمكن ان تحمله األي��ام المقبلة لجهة مالحق
االتفاق او ذلك غير المعلن ،ال سيما على صعيد
الدور االيراني في مواجهة ملفات عدة بالتعاون
م��ع ال��غ��رب وف��ي م��ق��دّم ه��ذه الملفات اإلره���اب،
ح��ي��ث ب���ات م���ن ال��ص��ع��ب اآلن م��ق��ارب��ة ملفات
المنطقة بمعزل عن إيران.
والمؤكد ،أننا أم��ام مناخ سياسي جديد .لقد
أعلنت ك�� ّل م��ن ط��ه��ران وواشنطن استعدادهما
لحوار حول هذه الملفات .لكن من الخطأ أيضا ً
االف��ت��راض أنّ التفاهم ح��ول ه��ذه الملفات أمر
حتمي ألنّ التناقضات حولها ال ت���زال كبيرة
كما هو الحال في الملف ال��س��وري ،وألنّ قوى
أخرى اقليمية لديها أدوار فاعلة في هذه الملفات
كتركيا والسعودية .لكن علينا أن نفترض أن
القنوات اإليرانية  -األميركية باتت مفتوحة،
و«اس��رائ��ي��ل» اآلن تفتقد الغطاء ال��دول��ي للقيام
ب��أي عملية تصعيد عسكري باتجاه اي���ران أو
اي دور ستلعبه السعودية؟ هل
لبنان .والسؤال ّ
ستلعب دورا ً يندرج في إطار المرحلة الجديدة
وال��ت��ك��يّ��ف م��ع��ه��ا أم س��ت��ل��ع��ب دور المشاغب
والمعرقل؟
في مطلق األح��وال ،بات المناخ اإلقليمي أق ّل
تلبّدا ً بالغيوم ال��س��وداء ،وثمة انقشاعات تلوح
في األف��ق ،والخاسرون الثالثة هم «اسرائيل»
ال��س��ع��ودي��ة و«داع������ش» ،وف���رص ال��ت��ف��اه��م ض ّد
«داعش» ارتفعت.
وتترقب القيادات اللبنانية ما بعد االتفاق الذي
بال شك أنّ ما بعده ليس كما قبله ،ويعتبر هؤالء
«أنّ الملف اللبناني هو األسهل واألق ّل تعقيدا ً من
الملفات األخرى «.
وبانتظار ان تظهر مفاعيل االت��ف��اق النووي
ت��ب��اع��ا ً ع��ل��ى ال��م��ل��ف ال��رئ��اس��ي ،ت��راف��ق��ت جلسة
انتخاب رئيس الجمهورية أمس التي أرجئت الى
 12آب المقبل ،مع حدث فيينا التاريخي .وأكد
رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ االتفاق ربما
يساعد على إزالة التعقيدات في وجه االنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة ،ويساعد على تحقيق االن��ف��راج في
ل��ب��ن��ان ،فنحن ل��م ننجح ف��ي لبننة االستحقاق
الرئاسي.
إنّ االنعكاسات المباشرة لالتفاق صعبة في
الوقت الراهن ،وتنتظر ترتيب الواليات المتحدة
األوض����اع م��ع حلفائها ،ال سيما انّ واشنطن
ستأخذ في االعتبار مطالب الرياض وستنبري
ال���ى اس��ت��ن��ب��اط ح��ل��ول ال ُت��ك��س��ر ف��ي��ه��ا الشوكة
السعودية ،التي ال تزال تمسك بأوراق عدة في
لبنان وف��ي مقدّمها تيار المستقبل وجماعات

أخرى في الشارع السنّي ،وقد تلجأ إلى تحريك
بعض الرياح المذهبية بما ال يشتهي أحد.
ويرى مراقبون أنّ االتفاق النووي لن يخلق
إال بيئة توافقية في لبنان ولن يؤدّي الى تغليب
فريق على آخ��ر .واذا أراد اللبنانيون انتخاب
رئيس للجمهورية ،يمكن أن نقول إنّ االتفاق
سيساعدهم على ذلك ولكنه وحده ال يكفي بل
يحتاج الى تفاهم اللبنانيين على انتخاب رئيس.
وي��ب��دو أنّ المرحلة المقبلة ستكون مرحلة
إع��ادة الحسابات لبلورة البرامج والنظرة الى
ال��م��س��ت��ق��ب��ل ،م��ا ح��ص��ل ي��ش��ك��ل ف��رص��ة للفريق
اآلخر للتعاطي بواقعية ألنّ التصعيد ال يوصل
اي نتيجة وانّ عليه التخفيف من الرهانات.
الى ّ
ويؤكد التيار األزرق في الكواليس وعلى عكس
مواقفه المعلنة في اإلعالم «أنّ االتفاق النووي
لطي صفحة الماضي وثالثين عاما ً
هو وسيلة
ّ
من العداء بين إيران والغرب ،فطهران أصبحت
بموجب االتفاق العبا ً إقليميا ً وشريكا ً في أمور
عدة من الحرب على اإلره��اب ،إلى إيجاد حلول
لمشاكل عالقة في سورية والعراق ولبنان.
وي����رى «أنّ االت���ف���اق ش��ك��ل خ���س���ارة كبرى
لـ«إسرائيل» ،فهو أنهى العالقة االستراتيجية
التي كانت تربطها بالواليات المتحدة ،فقرار
ت��وق��ي��ع «ن����ووي ظ���ري���ف» ك���ان ض��رب��ة موجعة
ل��ـ«اس��رائ��ي��ل» ال��ت��ي ل��م تنجح ف��ي عرقلته .لذلك
تتحسن ،وربما
ف���إنّ األم���ور ستسوء قبل ان
ّ
سنشهد تصعيدا ً ف��ي س��وري��ة واليمن م��ن قبل
السعودية؟ ويروي «المستقبليون» أنّ الرئيس
االميركي باراك أوباما «كان يريد توقيع االتفاق
مع ايران منذ  7سنوات وهو بعث بأربع رسائل
الى المرشد األعلى السيد علي خامنئي في هذا
الشأن».
يتذكر أركان تيار المستقبل أنّ أفول الحرب
ال���ب���اردة أن��ه��ى ال���ح���روب األه��ل��ي��ة ال��ت��ي نشبت
داخ���ل ال����دول ب��ي��ن ق���وى وأح����زاب تحالفت مع
م��ح��ور ض��� ّد آخ����ر .وي��ؤك��د ه����ؤالء أنّ واق����ع ما
ج��رى سنشهده ف��ي ل��ب��ن��ان ،ف��االت��ف��اق النووي
سينعكس تحالفات وخلطا ً ألوراق جديدة بين
الطرفين المتخاصمين  8و 14آذار .ولن يعود
الوسطيون مجبورين على االختيار بين محور
وآخ��ر .واألج��ه��زة األمنية والعسكرية ستكون
ال��راب��ح األول واالن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ستأتي
بشخصية ت��واف��ق��ي��ة ت��ح��ظ��ى ب��ت��أي��ي��د الطرفين
االي��ران��ي واالميركي ،بعيدا ً من العماد ميشال
ع��ون ال��ذي وضعت ال��ري��اض عليه فيتو بالخط
العريض ،ورئيس تيار المرده النائب سليمان
فرنجية ،ألنّ الحدية المذهبية السنّية لن تقبل
ب��ه ،ورئ��ي��س ح��زب ال��ق��وات سمير جعجع الذي
يرفضه فريق  8آذار ورئيس حزب الكتائب امين
الجميّل مهما قدّم من اوراق اعتماد لإليرانيين
واألميركيين.
وع��ل��ي��ه ،ف���إنّ أس��اب��ي��ع حاسمة تنتظر لبنان.
وال�����ى ذل����ك ال��ح��ي��ن س��ي��ب��ق��ى ت���ي���ار المستقبل
يص ّعد ت���ارة وي��ه��ادن ت���ارة أخ���رى ف��ي اإلع�لام
واالح��ت��ف��االت ،لكي ال يظهر بمظهر المنكسر.
وهذا ما أوحى به رئيس الكتلة فؤاد السنيورة
أم��س من المجلس النيابي ،حيث أك��د «أنّ علينا
االنتظار لمعرفة حقيقة ما حصل ،مشيرا ً الى
«اننا حريصون على بناء عالقة مع إي��ران على
اس��اس ال��ص��داق��ة ال الهيمنة» .ودع��ا السنيورة
إلنشاء عالقة صحيحة بين لبنان وإيران .وأكد
ردا ً على س��ؤال لـ«البناء» أن��ه «م��ن الطبيعي أن
يكون التأثير الخارجي من العوامل المساعدة
النتخاب رئيس ،لكن َمن ُيرد تسليم قيادته لك ّل
االحداث الخارجية يصبح وكأنه في سفينة من
دون أش��رع��ة وتتقاذفها ال��ري��اح وم��ن يظن انه
حقق مكاسب او حقق خ��س��ارة نتيجة االتفاق
النووي يكون قصير النظر وعديم الرؤية .هذه
المنطقة ميزتها ال��ع��ي��ش ال��م��ش��ت��رك وي��ج��ب أن
يتف ّهمها الجميع وال أحد يستطيع أخذ اآلخر كما
يحلو له وال أح��د يفرض على اآلخ��ر ما يريده،
يجب ان يكون هذا العمل بالتوافق وليس على
أس��اس تسجيل أه��داف او تحقيق انتصار فئة
على أخرى».

