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إلتزام إيران باإلتفاق النووي يحشر ترامب في زاوية حرجة
ماجد حاتمي

ــى محــاوالت ادارة  ــو، عل ــا امان ــى لســان مديرهــا العــام يوكي ــة عل ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ردت الوكال
الرئيــس االمريكــي دونالــد ترامــب للتملــص مــن اإلتفــاق النــووي الــذي عقدتــه القــوى الســت الكبــرى، 

روســيا والصيــن والمانيــا وبريطانيــا وفرنســا وامريــكا مــع ايــران.
امانــو رد بلهجــة قاطعــة تســتند الــى معطيــات دقيقــة وموثقــة وفرهــا اإلتفــاق النــووي للوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة، مــن خــالل التــزام ايــران الكامــل بتعهداتهــا وفقــا لإلتفــاق الــذي اعتبــره امانــو بانــه 

ــه ترامــب وادارتــه. “مكســب عظيــم”، علــى خــالف مــا يــروج ل
ــة،  المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده أمانــو يــوم اإلثنيــن علــى هامــش إجتمــاع مجلــس حــكام الوكال
ــي، التــي  ــكا فــي األمــم المتحــدة نيكــي هيل ــة امري ــى مزاعــم ممثل ــرد عل ــه لل ــرا من ــا كبي خصــص جانب
اعلنــت اكثــر مــن مــرة انــه ” كيــف نعلــم ان ايــران ملتزمــة باإلتفــاق اذا كان مــن غير المســموح للمفتشــين 

الذهــاب الــى كل مــكان يجــب ان يتوجهــوا اليــه؟.”
مــن بيــن ردود امانــو القاطعــة علــى هيلــي قولــه ان “التعهــدات المتعلقــة بالشــق النــووي التــي 
قطعتهــا ايــران بموجــب اتفــاق )2015( يجــري االلتــزام بهــا .. وان “نظــام التحقــق فــي ايــران هــو اقــوى نظــام 
قائــم حاليــا. وان الوكالــة قامــت بزيــادة عــدد ايــام التفتيــش فــي ايــران وعــدد المفتشــين وعــدد الصــور” .. 

واصفــا عمليــة التحقــق بانهــا مكســب واضــح ومهــم”.
وردًا علــى ســؤال بخصــوص مزاعــم هيلــي حــول وجــود مئــات المواقــع المشــتبهة بهــا فــي إيــران قــال 
أمانــو: “ليــس لــدي تعليقــا علــى تصريحــات هيلــي فيمكــن أن تســألوها هــي لكــن يمكــن أن أؤكــد عــدم 

مشــتبه  موقــع  وجــود 
فــي  إيــران  فــي  بــه 
الســالمة  قواعــد  إطــار 

واألمــان”.
وشــدد امانــو علــى 
تنفيــذ  يتــم  لــم  انــه 
اإلضافــي  البروتوكــول 
النــووي،  اإلتفــاق  قبــل 
فــي  ينفــذ  انــه  اال 
وإن  الحاضــر  الوقــت 
إيــران تقــوم بخطــوات 

الشــفافية.. فقــد نفــذت الوكالــة البرتوكــول اإلضافــي فــي إيــران، ويمكننــا طبقــًا لهــذا البروتوكــول الوصــول 
ذلــك. فــي  بطلــب  تقدمنــا  حــال  فــي  موقــع  اي  الــى 

هــذه كانــت بعــض ردود امانــو علــى مزاعــم هيلــي حــول التــزام ايــران باالتفــاق النــووي، امــا تقريــره 
الــدوري الجديــد الــذي نشــره يــوم الخميــس الماضــي وُقــدم الــي أعضــاء مجلــس حــكام الوكالــة الدوليــة، 
ــس  ــى مجل ــدّم ال ــر 2016( والســابع المق ــي )16 يناي ــووي ف ــاق الن ــذ اإلتف ــذ تنفي ــن من ــر الثام ــذي يعتب وال
الحــكام حــول التثبــت مــن صحــة تنفيــذ اإلتفــاق،؛ فــكان بمثابــة الصفعــة التــي انهالــت علــى وجــه ترامــب، 
بعــد أن أكــد بالتفاصيــل علــى التــزام ايــران مــرة اخــرى بتعهداتهــا فــي خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 

)اإلتفــاق النــووي(.
وجــاء فــي جانــب مــن التقريــر الجديــد للوكالــة، “ان األنشــطة النوويــة اإليرانيــة ســواء )التخصيــب 
ــزة  ــة بأجه ــر المتعلق ــز(، أو األبحــاث والتطوي ــع نطن ــي موق ــل االول ف ــن الجي ــزي م ــزة الطــرد المرك بأجه
الطــرد المركــزي المتطــورة والجيــل الجديــد، )انتــاج المــاء الثقيــل(، وتحديــث مفاعــل اراك للمــاء الثقيــل 
)وهــو بطبيعــة الحــال تتــم متابعتــه مــع اطــراف أخــرى(، ومفاعــل طهــران البحثــي، وبرنامــج انتــاج النظائــر 
ــل  ــي أســاس برنامــج طوي ــي األمــام عل ــا األخــري، تمضــي قدمــا ال ــردو، وســائر القضاي المســتقرة فــي ف

األمــد معلــن مــن جانــب ايــران وفــي إطــار اإلتفــاق النــووي”.
ــى  ــة تفتيــش عل ــة ب400 عملي ــد قامــت الوكال ــة، فق ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــا لمصــادر الوكال ــه وفق ان
االقــل فــي مواقــع ايرانيــة و25 زيــارة مفاجئــة، اي مــع ابــالغ قبــل فتــرة قصيــرة جــدا، فــي اطــار البرتوكــول 

ــر 2016. ــز التنفيــذ فــي كانــون الثاني/يناي اإلضافــي، منــذ ان دخــل االتفــاق حي
ــرة  ــة للم ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــه الوكال ــذي اكدت ــووي، ال ــاق الن ــي االتف ــا ف ــران بتعهداته ــزام اي الت
الثامنــة، رغــم كل الضغــوط التــي مارســتها ادارة ترامــب عليهــا، واخرهــا الزيــارة التــي قامــت بهــا هيلــي 
الــى فيينــا ولقائهــا بمديــر الوكالــة امانــو الــذي رد علــى مزاعمهــا بصراحــة ووضــوح، حســب تعبيــره، الــى 
جانــب رفــض القــوى الخمــس الكبــرى اعــادة التفــاوض مــع ايــران بشــأن برنامجهــا النــووي، كلهــا امــور 
حشــرت ترامــب فــي زاويــة حرجــة، ســتجعل مــن الصعــب عليــه ان ينتهــك االتفــاق النــووي بالبســاطة 
التــي يتصورهــا، تلبيــة لرغبــة “اســرائيل”، فاإلتفــاق النــووي ليــس اتفاقــا ثنائيــا بيــن ايــران وامريــكا، وانمــا 

هــو اتفــاق دولــي متعــدد اإلطــراف وتــم المصادقــة عليــه فــي مجلــس األمــن الدولــي وفقــا للقــرار 2231.

تبــدو الديناميــة الدبلوماســية الروســية بكفــاءة 
نــادرة قــادرة علــى ابتــكار الصيــغ والمســتويات المركبة 
لمواكبــة العمــل العســكري الــذي تؤديــه قــوات روســيا 
الجويــة بكفــاءة عاليــة، فــي دعــم حركــة الجيــش 
ــى  ــران وحــزب اهلل. وأول ــرز إي ــه األب الســوري وحليفي
مهمــات الدبلوماســية هنــا هــي تقديــم مظلــة حمايــة 
التجربــة  ألن  اإلنجــازات  لتواصــل  الحلــف  لقــوى 
تقــول خــالل ســنوات ماضيــة أن التقــدم الدبلوماســي 
ال يأتــي إال مــن حاصــل مــا يقدّمــه الميــدان مــن 
ــة نتيجــة كل مســعى  ــت الخيب ــك كان إنجــازات، لذل
أراد إغــراء موســكو أو ترهيبهــا أمــاًل بالحصــول علــى 
تشــقق يصيــب حلفهــا مــع إيــران وحــزب اهلل. وتحــت 
ــث  ــدع البح ــية أن تب ــى الدبلوماس ــقف عل ــذا الس ه
ــآكل فــي جبهــة الخصــوم  عــن مقايضــات ينتجهــا الت
وتضعضــع مشــروعها وجهوزيــة أطرافهــا للبحــث عــن 
أثمــان خاصــة خــارج الحلــف الــذي جمعهــم ذات يــوم 

إلســقاط ســورية .
الدبلوماســية  التــي أحدثتهــا  التغييــرات  أول   –
الروســية علــى خطتهــا عــن العاميــن الماضييــن هــو 
التوجــه نحــو أميــركا بلغــة مختلفــة ليــس فيهــا دعــوة 
يتضمنــه  بمــا  حلفائهــا،  التــزام  لضمــان  واشــنطن 
ــل ضوابــط مشــتركة  التفاهــم الروســي األميركــي، ب
بالتهديــد  الهاويــة  حافــة  علــى  صياغتهــا  جــرت 
ــًا  ــا رســمت واشــنطن خط ــة الشــاملة، كلم بالمواجه
وحلفائــه  الســوري  الجيــش  تقــدم  يهــدّد  أحمــر 
وخصوصــًا إيــران وحــزب اهلل، وصــواًل إلقنــاع واشــنطن 
ــة  ــا، دول ــن داخله ــب م ــي واللع ــة الخــط النهائ بمعادل
ودســتور  وحكومــة  وجيشــها،  برئيســها  ســورية 
التعــاون فــي  جديديــن بانتظــار االنتخابــات، لقــاء 
منــح واشــنطن فرصــة نيــل انتصــارات تحتاجهــا علــى 
داعــش فــي مناطــق مــن ســورية، دون جعلهــا تحــت 
منظــار المشــاغبة التــي يملــك الحلفاء القــدرة والرغبة 

للقيــام بهــا. وهــذه الحمايــة مقابــل لعبــة ســباق علــى 
الجغرافيــا التــي تحتلهــا داعــش ضمــن ضوابــط تمنــع 

الحــزام،  تحــت  الضــرب 
قدّمهــا  ذلــك  وتعبيــرات 
تفاهــم  فــي  األميركيــون 
وســحب  جنوبــًا  التهدئــة 
ميليشــياتهم، وصــواًل لقطــع 
كل  عــن  والســالح  المــال 
ــش  ــال الجي ــن يواصــل قت م
الســوري ورفــع الغطــاء عنــه. 
وثقــة موســكو بــأن الســبابق 
سيســفر عــن فــوز عظيــم 
لســورية وحلفائهــا، بــدءًا مــن 

ديــر الــزور وصــواًل للبوكمــال وضفــاف نهــر الفــرات.
التــي  األوهــام  موســكو  تركــت  األكــراد  مــع   –
كيــان  بقيــام  حســاباتهم  فــي  األميركيــون  زرعهــا 
بانتظــار  معهــم  بــاردة  عالقــة  وواصلــت  خــاص، 
الــذي ســينجزه بلــوغ الجيــش الســوري  التحــول 
األميركيــون  وعــد  التــي  المنطقــة  قلــب  وحلفائــه 
القيــادات الكرديــة أنهــا منطقــة محرمــة علــى الجيــش 
ــف  ــوة لجني ــون الدع ــا تك ــه. وعنده الســوري وحلفائ
الكرديــة  للقيــادة  تقــدم  وأســتانة خشــبة خــالص، 
كشــريك رئيســي مرحَّــب بــه فــي الحــل السياســي، 
بينمــا الســيف التركــي مســّلط مــن الجهــة الغربيــة 
الشــرقية  الجهــة  مــن  اإليرانــي مســلط  والســيف 
خــارج  منطقــة  يتــرك  لــن  الســوري  والجيــش 
ســيطرته، وقــد صــار خــط التقــدم مــن الجنــوب إلــى 
ــوم،  ــد ي ــًا بع ــة يوم ــة الخصوصي ــق رقع الشــمال يضي
بينمــا صنعــت الدبلوماســية مــن الفشــل التركــي فــي 
مشــروع الســلطنة والقلــق التركــي مــن الخصوصيــة 
ــف  ــزاع موق ــة إلنت ــة متواصل ــة لدينامي ــة أرضي الكردي
ــا، مســؤولية  ــات مقايضــة عنوانه تركــي يتحمــل تبع

تركيــة عــن إنهــاء وضــع إدلــب وجبهــة النصــرة، مقابــل 
ضمــان روســي يشــمل الحلفــاء بعــدم التســاهل مــع 

خصوصيــة كرديــة أمنيــة وسياســية علــى الحــدود 
الكــردي  الســالح  نــزع  لربــط  وصــواًل  التركيــة، 
ــا الســورية،  ــراك مــن الجغرافي النظامــي، بخــروج األت
ــة الســورية  ــة الســالح النظامــي للدول وعــودة حصري

واألمنيــة. العســكرية  ومؤسســاتها 
– مــع الســعودية راكمــت الدبلوماســية الروســية 
علــى اإلخفاقــات التــي مُنــي بهــا المشــروع الــذي 
وتصدرتــه  ســورية  إلســقاط  واشــنطن  تقــوده 
األميركييــن  مــع  تفاهماتهــا  وتظهيــر  الســعودية، 
والبــدء بتنفيذهــا، وإثــارة الشــكوك بتماســك الجبهــة 

الســعوديون يســند  التــي 
باريــس  إلــى  واشــنطن  مــن  إليهــا  ظهرهــم 
فلنــدن وصــواًل ألنقــرة، ثــم علــى األكالف الماديــة 
والمعنويــة للحــرب اليمنيــة والفشــل الــذي تحصــده 
ويكبــر حجمــه ويشــدّ الخنــاق علــى حــكام الريــاض. 
ثــم ظهــور األزمــة مــع قطــر كحلــم ســعودي غــذاه 
االســتعصاء،  فــي  يقــع  ورأوه  بالوعــود،  األميركيــون 
تركيــة تشــجّعها روســيا،  إيرانيــة  بخطــوط حمــر 
ــي  ــة الســعودية وضــع الحــرب ف ــى صــارت معادل حت

مقابــل  ســورية،  فــي  للحلــول  والتخريــب  اليمــن 
ــد  ــي الي ــر يبق ــع قط ــة لحــّل م ــى تغطي الحصــول عل
ال  مــا  موســكو  فاختــارت  العليــا،  هــي  الســعودية 
يســمح بالتهــام قطــر كلقمــة ســائغة فــي ســوق الغــاز 
ــكو،  ــه موس ــمح ب ــا ال تس ــو م ــعودية، وه ــح الس لصال
وحصــرت التغطيــة بتصنيــف األخــوان المســلمين 
كتنظيــم إرهابــي فــي مجلــس األمــن الدولــي. وهــذا 
مطلــب وعــدت موســكو بــه مصــر ســابقًا وتريــده 
ســورية بقــوة، وبــدأت الحركــة مــن القاهــرة بالتفاهــم 
علــى مشــاركة جيــش اإلســالم فــي تهدئــة الغوطــة 
مبتعــداً عــن النصــرة وداعــش، وتوّجــت بمــا حملتــه 
ــاض وســتخرج  ــة الروســية للري ــر الخارجي ــارة وزي زي
النتائــج الواضحــة مــع زيــارة الملــك ســلمان لروســيا.

أن  وتعتــرف  تشــعر  »إســرائيل«  وحدهــا   –
ــًا ســهاًل  ــا مكان ــر له ــم تبتك الدبلوماســية الروســية ل
فــي المعادلــة الجديــدة. فالتخلــي عــن دور الصبــي 
األزعــر فــي المنطقــة وقبــول الحــل الســوري وفــق 
مطلــب  لتحقيــق  كافيــًا،  ليــس  الروســية  الرؤيــا 
ــدود،  ــن الح ــران ع ــزب اهلل وإي ــاد ح ــرائيل« بإبع »إس
مــن  باالنســحاب  يرتبــط  آخــر  ثمــن  ثمّــة  بــل 
الجــوالن. وهــذا مــا يجعل القراءة الروســية للمشــاغبة 
»اإلســرائيلية« فــي ســورية ولبنــان إعالنــًا عــن رفــض 
القبــول باالنســحاب من األراضــي الســورية واللبنانية 
المحتلــة كثمــن لطلــب األمــن علــى الحــدود، وربّمــا 
ــم »إســرائيل«، فهــي تُعطــي مــن  مــن حيــث ال تعل
ــي  ــة الت ــزب اهلل الفرص ــهم ح ــى رأس ــاهم وعل تخش
يريدونهــا الســتدراج »إســرائيل« لحــرب، كمــا يقــول 
المحلــل العســكري »اإلســرائيلي« أليكــس فيشــمان، 
توحّــد  شــبعا  ومــزارع  الجــوالن  تحريــر  عنوانهــا 
العربــي  الشــارع  وتشــعل  والســوريين،  اللبنانييــن 
واإلســالمي وتفتــح بــاب متغيّــرات فلســطينية ال 

ــد ــا أح ــرف نهايته يع

بعــد 16 عامــًا علــى اعتــداءات 11 ســبتمبر/
المتحــدة  الواليــات  التــي صدمــت  أيلــول، 
ــروز  ــى الب ــم القاعــدة إل ــم، يعــود تنظي والعال
فــي ظــل الهزائــم المتتاليــة التــي لحقــت 

بحســب  ســوريا،  فــي  "داعــش"  بتنظيــم 
ــراء. خب

فــي نهايــة يوليو/تمــوز، وقعــت مدينــة 
تحــت  غربــي ســوريا  فــي شــمال  إدلــب 
المعروفــة  الشــام،  تحريــر  هيئــة  ســيطرة 
ــن فــك  ــل أن تعل ســابقًا بجبهــة النصــرة، قب
ارتباطهــا بتنظيــم القاعــدة، غيــر أن الــدول 
الغربيــة ال تــزال تعتبرهــا تنظيمــًا "إرهابيــًا".

وتحــدَّث خبــراء فــي واشــنطن، اإلثنيــن 
11 ســبتبمبر/أيلول 2017، بدعــوة مــن مركــز 
المخاطــر  عــن  للدراســات،  أميــركا"  "نيــو 
اإلرهابيــة التــي تواجههــا الواليــات المتحــدة، 
هــي  الشــام  تحريــر  هيئــة  أن  معتبريــن 
مجــرد "تســمية أخــرى" لتنظيــم القاعــدة، 

وأن المجموعــة تريــد مــن خاللهــا أن تقــدم 
نفســها علــى أنهــا أكثــر اعتــدااًل مــن تنظيــم 

ــا. ــز موقعه ــل تعزي ــى أم "داعــش"، عل
وقــال المديــر الســابق لمكافحــة اإلرهــاب 

فــي البيــت األبيــض، جوشــوا غيلتــزر، إن 
تنظيــم "داعــش" قــد يشــكل اليــوم أكبــر 
خطــر إرهابــي، لكــن القاعــدة فــي ســوريا 
تثيــر قلقنــا. إنــه أهــم فروعهــا فــي العالــم 

فــي الوقــت الحاضــر".
وأضــاف أن هيئــة تحريــر الشــام اكتفــت 

بتبديــل اســم تنظيــم القاعــدة.
وعــززت الهيئــة ســيطرتها علــى القســم 
األكبــر مــن محافظــة إدلــب، واحــدة مــن آخــر 
المحافظــات الســورية الخارجــة عــن ســلطة 
معبــر  ســيطرتها  وتشــمل  النظــام.  قــوات 
الــذي  تركيــا،  مــع  الحــدودي  الهــوى  بــاب 
تجنــي منــه إيــرادات علــى حركــة دخــول 

الســلع والمنتجــات.

وقامــت الهيئــة بطــرد الفصائــل المنافســة 
ــث  ــى تحدي ــت عل ــتوعبتها، وعمل ــا أو اس له
إلــى  مســتندة  اإلنترنــت،  علــى  دعايتهــا 

ــش". ــم "داع ــن تنظي ــع م ــط المتب النم
وقــال ديفيــد غارتنســتاين روس، الــذي 
وقــع مع جوشــوا غيلتــزر تقريراً لـ"نيــو أميركا" 
حــول الخطــر الجهــادي صــدر اإلثنيــن، إن 
تنظيــم القاعــدة الــذي خســر الكثيــر مــن 
ــن الدن،  ــه أســامة ب ــل زعيم ــع مقت ــوذه م نف
ــى اســتعادة  ــدرة عل ــدو ق ــا يب ــى م ــر عل يظه

ــه. قوت
"جهاديون معتدلون"

ولفــت إلــى أن التنظيــم "أقــوى" اليــوم 
ممــا كان عليــه فــي 2010، حيــن أتــاح تراجعــه 

ــم "داعــش". ــروز تنظي ب
ــة  ــر ببراع ــدة أظه ــم القاع ــال إن تنظي وق
ليصــور  "داعــش"  تنظيــم  عــن  ابتعــاده 
ــن  ــن "الجهاديي ــم م ــه تنظي ــى أن نفســه عل
نستســيغهم  ال  أشــخاص  المعتدليــن"، 
معهــم. التعامــل  يمكننــا  لكــن  بالضــرورة، 
وشــدَّد التقريــر علــى ضــرورة التركيــز 
أنــه أخطــر  "داعــش" علــى  علــى تنظيــم 
تهديــد خارجــي فــي الوقــت الحاضــر، مشــيرًا 
فــي الوقت نفســه إلــى أن جميــع االعتداءات 
الجهاديــة الداميــة التــي وقعــت فــي الواليــات 
المتحــدة بعــد اعتــداءات 11 ســبتمبر/أيلول 
2001، نفَّذهــا مواطنــون أميركيــون أو مقيمــون 

بصفــة دائمــة فــي هــذا البلــد.
خطر القاعدة

قــد  القاعــدة  تنظيــم  بــأن  لكنــه حــذر 
يعــود ويطــرح الخطــر األبــرز فــي المســتقبل، 

نهــج  عــن  يبتعــدون  عناصــر  باســتقطابه 
تنظيــم "داعــش" الشــديد العنــف والتطــرف.
وفــي حيــن أن الزعيــم الحالــي لتنظيــم 
يحظــى  ال  الظواهــري  أيمــن  القاعــدة 
فــإن  بالكاريزمــا،  يتمتــع  وال  بالشــعبية 
يتدربــون  إدلــب  فــي  الشــبان  القيادييــن 
شــبكات  علــى  المؤيديــن  اجتــذاب  علــى 
التواصــل االجتماعــي، مســتلهمين أســاليب 

. "داعــش"  تنظيــم 
وجــاء فــي الدراســة أن "تنظيــم القاعــدة 
تجميليــة  لتغييــرات  خضــع  ســوريا  فــي 
تناولــت تســميته وطريقــة تنظيــم صفوفــه، 
انتمائــه  التخلــي فعليــًا عــن  بــدون  لكــن 

األم". للتنظيــم 
 11 اعتــداءات  القاعــدة  تنظيــم  وتبنــى 
ســبتمبر/أيلول فــي 2001، التــي نفــذت عــن 
ــرات وقتــل فيهــا حوالــي  ــر طائ طريــق تفجي

آالف شــخص. ثالثــة 
ونفــذت بعدهــا الواليات المتحــدة هجومًا 
عســكريًا واســعًا فــي أفغانســتان الســتئصال 
ــذي كان يتخــذ بزعامــة أســامة  ــم، ال التنظي
بــن الدن مقــرًا أساســيًا لــه فــي تلــك البــالد، 
متحالفــًا مــع حركــة طالبــان األفغانيــة. وأدت 
والحملــة  األميركيــة  العســكرية  الضربــات 
ضــد اإلرهــاب فــي العالــم التــي تلتهــا، إلــى 

إضعــاف تنظيــم القاعــدة فــي حينــه.
عمليــة  فــي  الدن  بــن  أســامة  وقتــل 
عســكرية أميركيــة علــى مخبئــه فــي مدينــة 

أبــوت آبــاد، فــي 2011.

هافينغتون بوست

أّكــد األميــن العــام لحــزب اهلل الســيد 
حســن نصــراهلل "أننــا علــى بصيــرة مــن 
أمرنــا فــي هــذه المعركــة )فــي ســوريا(، 

وناســنا  وأســرانا  وجرحانــا  وشــهداؤنا 
تاريــخ  ويصنعــون  معــادالت  يغيّــرون 
وشــدد  لبنــان".  تاريــخ  وليــس  المنطقــة 
)فــي  الحــرب  فــي  انتصرنــا  "أننــا  علــى 
متفرقــة"،  معــارك  تبّقــى  ومــا  ســوريا(... 
مشــيرًا إلــى أن "المشــروع اآلخــر فشــل 
بعــض  ليحصّــل  يفــاوض  أن  ويريــد 
ــأن "مســار المشــروع  المكاســب". وجــزم ب
الــذي  مشــروعنا  ومســار  فشــل،  اآلخــر 
مســار  األذى  مــن  الكثيــر  فيــه  تحمّلنــا 
ــادالت  ــج عظيمــة ســتغيّر المع نصــر ونتائ

األمــة". لمصلحــة 
وفــي لقائــه الســنوي مــع قــراء العــزاء 
والمبّلغيــن، عشــية حلــول شــهر محــرم، 
قــال نصــراهلل إن قتــال "داعــش" و"النصــرة" 
كان "أكبــر محنــة عشــناها منــذ 2010، وأخطــر 
ــذ 2011،  مــن حــرب تمــوز 2006". وأضــاف: "من
فتنــة  مــا يجــري  بــأن  يقيــن  كنــا علــى 
ــــــ  أميركيــًا  وأن هنــاك مشــروعًا  كبــرى، 
إســرائيليًا ــــــ قطريــًا ــــــ ســعوديًا بهــدف 
القضــاء علــى المقاومــة وتســوية القضيــة 

الفلســطينية".
أن  ويريــد  فشــل  اآلخــر  المشــروع 
المكاســب بعــض  ليحصّــل  يفــاوض 

األحــداث  بدايــة  عقــب  أنــه  وروى 
الســورية زار إيــران والتقــى المرشــد األعلى 
علــي  الســيد  االســالمية  للجمهوريــة 
الخامنئــي. "يومهــا، كان الجميــع مقتنعــًا 
أو  النظــام سيســقط بعــد شــهرين  بــأن 
للمشــروع  رؤيتنــا  لــه  أوضحنــا  ثالثــة. 
المعــادي، وأننــا إن لــم نقاتــل فــي دمشــق 
فســنقاتل فــي الهرمــل وبعلبــك والضاحيــة 
والجنــوب...  الغربــي  والبقــاع  والغازيــة 

القائــد موافقــًا: ليــس فــي هــذه  فأكمــل 
كرمــان  فــي  أيضــًا  بــل  فقــط  المناطــق 
وخوزســتان وطهــران... وقــال إن هــذه جبهة 
عــدة:  محــاور  فيهــا 
إيــران ومحــور  محــور 
ــان ومحــور ســوريا،  لبن
المحــور  هــذا  وقائــد 
يجــب  األســد  بشــار 
لينتصــر  نعمــل  أن 
ولفــت  وســينتصر". 
الــى انــه "بعــد المعركــة 
ونصــف ســنة  بســنة 
ارســلت  ســنتين  أو 
إلــى  الســعودية 
مؤتمــر  فــي  أعلِــن  أن  األســد  الرئيــس 
صحافــي غــدًا صباحــا قطــع العالقــة مــع 

األزمــة". وتنتهــي  وإيــران  اهلل  حــزب 
ولفــت األميــن العــام لحــزب اهلل إلــى 
منــذ  العراقييــن،  إخواننــا  حّذرنــا  "أننــا 
البدايــة، مــن أنــه إن لــم يقاتلــوا تنظيــم 
داعــش، وتمّكــن مــن الســيطرة علــى ديــر 
ــي ســيكون دخــول  ــه التال ــإن هدف ــزور، ف ال
العــراق. وقــد صدقــت توقعاتنــا بعدما تمّكن 
هــذا التنظيــم االرهابــي من الســيطرة على 
ثلثــي العــراق وبــات علــى مســافة عشــرين 
كيلومتــرًا مــن كربــالء و40 كلــم مــن بغــداد 
ــي  ــام العســكري ف ــام االم ــر مــن مق و200 مت
ســامراء". وســأل: "لــو تخلفنــا عــن الجهــاد 
والتكليــف مــا الــذي كان يمكــن ان يحصــل 
ــو تخلــف أهــل العــراق عــن  فــي لبنــان، ول
االســتجابة لفتــوى )الجهــاد الكفائــي التــي 
أطلقهــا المرجــع الســيد علــي السيســتاني 
عــام 2014 لقتــال تنظيــم داعــش(، مــا الــذي 

ــراق؟". ــي الع كان ســيحصل ف
وقــال: "هــذه المعركــة مباركــة، ونحــن 
وإال  تكليفنــا.  ألداء  ســوريا  الــى  ذهبنــا 
مــا الــذي يأخــذ شــابًا إلــى حلــب أو ديــر 
الــزور حيــث كان لنــا اخــوان محاصــرون 
منــذ ثمانيــة أشــهر، وكلهــم مــن الكــوادر 
والقيــادات؟"، مشــيرًا الــى أن "البعــض فــي 
لبنــان لــن يرضــى مهمــا فعلنــا، فــال تعذبــوا 
محيــط...  مليــون  وليشــربوا  أنفســكم 
يرفــع  أن  يمكنــه  والمكســور  والمهــزوم 

صوتــه قليــاًل".
ــا  ــن يرضــى مهم ــان ل ــي لبن البعــض ف

ــط ــون محي ــربوا ملي ــا، فليش فعلن
إحيــاء  اهميــة  علــى  نصــراهلل  وشــدّد 

السعودية وتركيا على خطوط موسكو... و»إسرائيل«؟
ناصر قنديل

نصراهلل..نكتب تاريخ المنطقة... ال لبنان
وفيق قانصوه

القاعدة تعزز وجودها في سوريا.. سيطرت على القسم األكبر من إدلب وتتوسع ..

"اســتنهاضية"  كمناســبة  عاشــوراء  ذكــرى 
مــع  المجالــس  حضــور  ضــرورة  وعلــى 
مراعــاة المحيــط، داعيــًا قــرّاء العــزاء الــى 
و"تجنّــب  الخاطئــة"  "األمــور  تجاهــل 
ذات  مواضيــع  طــرح  و"عــدم  المبالغــات"، 
اشــكاليات عقائديــة". وحثهــم علــى التركيــز 
ــن  ــم تك ــام الحســين "ل ــورة اإلم ــى أن ث عل
رفضــًا للظلــم فحســب، بــل كانــت أيضــًا 
فــي  بالقتــال"  االلهــي  للتكليــف  إطاعــة 
شــدّد  كمــا  محدّديــن.  وظــرف  وقــت 
علــى ضــرورة "االبتعــاد عــن المبالغــة فــي 
التفجّــع، والتركيــز علــى الصالبــة والتمســك 

بالمبــادئ اللذيــن نتعلمهمــا مــن مدرســة 
كربــالء، خصوصــًا فــي مــا يتعلــق بقضيــة 
"مــع  أنــه  الــى  ولفــت  زينــب".  الســيدة 
ــي الحــوزات  ــور األبحــاث والدراســات ف تط
العلميــة وعنــد المحققيــن ظهــرت نقاشــات 
جديــدة حــول بعــض مــا هــو متعــارف عليــه 
فــي المجالــس. هنــاك بعــض األمــور التــي 
نحتــاج أن نصححهــا، لكــن من دون مهاجمة 
ــكل بســاطة أن  ــا ب ــكار الســابقة. يمكنن األف
نقــول مــا هــو الصحيــح، مــن دون التعــرض 
لالقــوال المغايــرة حتــى ال نتســبب بصدمــة 

عنــد المســتمع أو نثيــر الخالفــات".


