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عندمــا أبــدى قائــد الثورة االســالمية 
علــي  الســيد  اهلل  آيــة  ايــران  فــي 
خامنئــي تشــاؤمه مــن االتفــاق النــووي 
بعــد التوقيــع عليــه فــي عــام 2015، تفاجــأ 
الذيــن روجــوا لالتفــاق علــى أنــه العصــا 
ــالد  ــي تحــل مشــاكل الب الســحرية الت
مــن موقــف الســيد خامنئــي، ويبــدو 
يعلــن  أن  يظنــون  كانــوا  مــا  انهــم 
المرشــد األعلــى للثــورة عــن موقفــه 

بهــذه الصراحــة.
تشــاءم  أســباب  فــي  ســأخوض 
المرشــد مــن االتفــاق النــووي، ولكــن 
حقائــق  الــى  االشــارة  أود  ذلــك  قبــل 
المحلليــن  بعــض  عــن  غابــت  ربمــا 

. لسياســيين. ا
موقــف  أن  األهــم،  وهــي  األولــى: 
ــح  ــكل واض ــن بش ــي بيّ ــيد خامنئ الس
زيــف المزاعــم واالدعــاءات التــي تقــول 
ــران  ــي اي ــد ف ــي الوحي ــر الناه ــه اآلم ان
أو  عليــه  االعتــراض  ألحــد  يحــق  وال 

العمــل بخــالف موقفــه ورأيــه.
أعــداء الثــورة االيرانيــة طالمــا زيفــوا 
الحقائــق ولكــي يشــوهوا صورتهــا فــي 
اذهــان الجميــع وجهــوا شــتى االتهامــات 
لهــا ومــن بيــن الطعنــات التــي وجهوهــا 
ــور  ــوا قائدهــا بالديكتات ــا انهــم  وصف له
الموقــف  هــذا  بينمــا  والمســتبد، 
ومواقــف أخــرى تبيــن أنــه أحيانــا لديــه 
رأي مغايــر لــرأي الســلطة التنفيذيــة أو 
ــة والتشــريعية  ــزة التنفيذي ســائر األجه
ولكــن مــع ذلــك يســمح بتنفيــذ القــرار 
الــذي توصلــت اليــه، رغــم يقينــه أن 
الــى  قرارهــا غيــر مثمــر ولــن يــؤدي 

شــيء.
ــة مؤسســات  ــران دول ــة: أن اي الثاني
والقــرارات  الفــرد  حكومــة  وليســت 
الفرديــة، ومثــل قضيــة الســيد خامنئــي 
تجــاه االتفــاق النــووي وقعــت قضيــة 
الخمينــي،  االمــام  عهــد  فــي  أخــرى 
العراقيــة- الحــرب  أنــه خــالل  فيقــال 

االيرانيــة طلــب اســتهداف أول ســفينة 
ميــاه  الــى  قدمــت  أميركيــة  حربيــة 
بعــض  أن  غيــر  الفارســي،  الخليــج 

لــم  آنــذاك  االيرانييــن  المســؤولين 
ينفــذوا هــذا الطلــب، وفيمــا بعــد كشــف 
مســؤول أميركــي حيثيــات الموضــوع 
وقــال، إن ادارة البيــت األبيــض قــررت 
ارســال هــذه الســفينة لتجــس نبــض 
فلــن  اســتهدفوها  فــاذا  االيرانييــن، 
يرســلوا بعدهــا أيــة ســفينة، واذا لــم 

يســتهدفوها فانهــم سيرســلون المزيــد 
الميــاه  الــى  الحربيــة  الســفن  مــن 

لخليجيــة. ا
أن  الــى  هنــا  االشــارة  وتجــدر 
الدســتور االيرانــي خــول قائــد الثــورة 
اتخــاذ القــرارات الســيادية، فــاذا اتخــذ 
األجهــزة  كافــة  فعلــى  ســياديا  قــرارا 
لذلــك  تنفيــذه،  المعنيــة  الحكوميــة 
ــرار الســيادي  ــن الق ــز بي ــي التميي ينبغ

ذلــك. وغيــر  والنصيحــة 
الثالثــة: إن موقــف المرشــد بيّــن 
عــن  االعــالن  فــي  شــجاعته  مــدى 
ــي  ــات الت ــرز الصف ــن أب ــذه م ــه، وه آرائ
ــا،  ــع به ــد أن يتمت ــى كل قائ ــي عل ينبغ
ففــي الوقــت الــذي كان فيــه عــدد كبيــر 
ــون  ــن يدافع ــن المســؤولين االيرانيي م
ــاق  ــن االتف ــوة ع ــن ق ــوا م ــا أوت ــكل م ب
هــذا  بدفاعهــم  واســتطاعوا  النــووي 
ايجــاد موجــة تأييــد شــعبية واســعة لــه؛ 
فــان ابــداء موقــف آخــر معاكــس لهــذه 

الموجــة يتطلــب شــجاعة كبيــرة.

تركيا .. خيارات صعبة بعد االنسحاب األميركي
حميدي العبداهلل

ــدة  ــرًا مــن الوجــود العســكري األميركــي فــي ســورية، كانــت الفائ ــا اســتفادت كثي ال شــكّ أّن تركي
ــن خــالل  ــات المتحــدة وروســيا، وم ــن الوالي ــزاز كّل م ــرة فرصــة البت ــت بإعطــاء أنق ــد تجل سياســية وق
تهديــد كّل منهمــا بانحيازهــا إلــى طــرف دون طــرف آخــر إذا لــم تؤخــذ رؤيتهــا وسياســاتها فــي ســورية 

ــار. بعيــن االعتب
ــق  وعــن هــذا الطري
تركيــا  اســتطاعت 
فــي  نفوذهــا  تعزيــز 
مســتفيدًة  ســورية 
مــن  كّل  حــرص  مــن 
وموســكو  واشــنطن 
اســتفزازها  عــدم 
ــا. ــى إرضائه ــل عل والعم
هنــاك  وكانــت 
فائــدة عســكرية وظفتهــا 

ــب  ــي إدل ــا العســكري ف ــز وجوده ــاب وتعزي ــس الب ــن، وجرابل ــالل عفري ــى احت ــي ســياق ســاعدها عل ف
. محيطهــا و

لكــن يبــدو أّن تركيــا، وتحديــدًا بعــد قــرار الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب االنســحاب مــن ســورية، 
لــم تعــد تحظــى بالوضعيــة التــي كانــت تؤهّلهــا البتــزاز روســيا والواليــات المتحــدة.

تهديدهــا بغــزو منطقــة شــرق الفــرات لــم يعــد نزهــة أمــام الجيــش التركــي الــذي تواجهــه مصاعــب 
كثيــرة فــي تأميــن االســتقرار فــي مناطــق احتاللــه فــي عفريــن وجرابلــس – البــاب. وإذا مــا قــرّر فعــاًل 
غــزو المنطقــة فإنــه ســيواجه معارضــة مــن روســيا والواليــات المتحــدة، كمــا ســيواجه مقاومــة مــن 
الدولــة والجيــش الســوري وحلفائهمــا إضافــًة إلــى مقاومــة ســكان منطقــة شــرق الفــرات الذيــن تعــارض 

غالبيتهــم اســتبدال االحتــالل األميركــي باحتــالل تركــي.
ــع  ــة النصــرة التاب ــد أن ســيطرت جبه ــدّ مريحــًا بع ــا ال يع ــب ومحيطه ــي إدل ــا ف كمــا أّن وضــع تركي
لتنظيــم القاعــدة علــى المنطقــة وطــردت حلفــاء تركيــا إلــى مناطــق عفريــن، وهــذه الســيطرة تحــرج تركيــا 
ــا اليــوم لــم تعــد فــي وضــع  وتضعهــا فــي مــأزق إزاء شــريكيها فــي مســار أســتانة روســيا وإيــران . تركي
يؤهّلهــا للدفــاع عــن الوجــود المســلح فــي إدلــب بذريعــة أّن مــن يتواجــد فــي هــذه المنطقــة معارضــة 

وحــّل مســألتها يأتــي فــي إطــار الحــّل السياســي.
المنطقــة اآلن باتــت تحــت ســيطرة جماعــة إرهابيــة مصنفــة دوليــًا بأنهــا منظمــة إرهابيــة ومســتثناة 
مــن التفاهــم معهــا وإيجــاد حلــول سياســية، وبالتالــي تركيــا باتــت أمــام خيــارات صعبــة: إمــا شــنّ عمــل 
ــال  ــذا احتم ــا خســرته، وه ــا الســتعادة م ــة له ــم الميليشــيات العميل ــة النصــرة ودع عســكري ضــدّ جبه
ضعيــف، بــل غيــر موجــود ألســباب تتعلــق بالسياســة التركيــة، وأخــرى تتعلــق بتــوازن القــوى بيــن تركيــا 
ومليشــياتها مــن جهــة، وجبهــة النصــرة مــن جهــة أخــرى، أو الموافقــة وعــدم االعتــراض علــى قيــام الجيــش 
العربــي الســوري بدعــم مــن ســالح الجــو الروســي بتنفيــذ عمليــة عســكرية الســتئصال جبهــة النصــرة 
مــن إدلــب، وبديهــي أّن كال االحتماليــن بالنســبة ألنقــرة ال يدعمــان سياســاتها وحســاباتها فــي ســورية.

هكــذا يبــدو واضحــًا أنّ تركيــا تواجــه مأزقــًا فــي ســورية، وهــذا المــأزق يتصاعــد مــع الوقــت مــا لــم تقــم 
الحكومــة التركيــة بإعــادة نظــر جذريــة بسياســتها في ســورية.

علــى وقــع التحضيرات اللوجســتية المســتمرة 
الموفــد  زار  القمــة،  انعقــاد  ترتيبــات  إلنجــاز 
ــل  ــال الجــراح الســعودية قب ــر جم الرئاســي الوزي
ايــام، حيــث ســّلم قيادتهــا دعــوة الــى حضــور هــذا 

الملتقــى العربــي التنمــوي.
وكان الفتًا في هذه الدعوة أمران:

الــى  المنتمــي  االتصــاالت  وزيــر  اّن  االول،  ـ 
الــذي  هــو  الجــراح  جمــال  »المســتقبل«  كتلــة 
ــران  ــة جب ــر الخارجي ــس وزي ــى تســليمها ولي تول
باســيل، علــى رغــم مــن خصوصيــة موقــع الريــاض 
دفــع  مــا  واللبنانيــة،  االقليميــة  المعادلتيــن  فــي 
البعــض الــى االســتنتاج بــأّن هنــاك فتــورًا مــا 
التــي  والجهــة  المملكــة  بيــن  العالقــة  يســود 

يمّثلهــا باســيل.
التوقــف  يمكــن  الــذي  الثانــي  االمــر  امّــا  ـ 
ــة  ــة العربي ــت العاصم ــاض كان ــو اّن الري ــده فه عن
األخيــرة التــي وُجهــت اليهــا الدعــوة ضمــن الئحــة 
المدعويــن، ليتبيــن الحقــًا اّن المملكــة هــي التــي 
ــد  ــد موع ــي تحدي ــت ف ــذا الوق ــوال ه ــت ط تمهّل
زيــارة الموفــد الرئاســي اللبنانــي، وكأّن القيــادة 
الســعودية كانــت تنتظــر »شــيئا مــًا«، لتقــرر طبيعة 
ــروت أو  ــة فــي بي مشــاركتها فــي القمــة االقتصادي
ــوة  ــكان دع ــكالم عــن إم ــع ال ــا، خصوصــًا م حجمه
ــًا اّن مجــرد اســتقبال الجــرّاح  ــا، علم دمشــق اليه
يعنــي اّن الريــاض حســمت مبــدأ حضورهــا، بينمــا 
يبقــى مســتوى الحضــور متوقفــًا علــى المســار 
الــذي ستســلكه التطــورات فــي االيــام المقبلــة، 

ــف الســوري. ــى مســتوى المل خصوصــا عل
العربــي  النقــاش  حَســم  حيــن  والــى 
واللبنانــي حيــال مشــاركة دمشــق مــن عدمهــا 
لــدى  توافــرت معلومــات  التنمويــة،  القمــة  فــي 
مصــادر واســعة االطــالع فــي بيــروت تفيــد أّن 
رئيــس مكتــب االمــن الوطنــي الســوري اللــواء 
علــي المملــوك زار الســعودية قبــل ايــام قليلــة، فــي 

اطــار محــاوالت تمهيــد االرض امــام مرحلــة جديــدة 
مــن العالقــات بيــن الجانبيــن، غــداة مبــادرة دولــة 
فتــح  معــاودة  الــى  المتحــدة  العربيــة  االمــارات 

ســفارتها لــدى ســوريا.

وبمعــزل عــن وتيــرة التواصــل الســري بيــن 
المصــادر  تؤكــد  طبيعتــه،  او  ودمشــق  الريــاض 
العالقــات  اســالك  الــى  الحــرارة  عــودة  اّن 
إاّل،  ليــس  وقــت  مســألة  هــي  الديبلوماســية 
واّن الســعودية بــدأت تســتعد لهــذه االنعطافــة 
اإلقــرار  قاعــدة  علــى  ســواء  االســتراتيجية، 
وبضــرورة  القائمــة  بالتوازنــات  االضطــراري 
ــى اســاس  ــا أو عل ــع مفاعيله ــي م التعاطــي الواقع
الســعي الــى ســحب الرئيــس بشــار االســد مــن 
الحضــن االيرانــي كمــا يــروّج مبــرّرو االنفتــاح 

األســد. علــى  المُســتجد  الخليجــي 
الســابق  الخارجيــة  وزيــر  اســتبدال  ولعــّل 
الجبيــر  عــادل  المرتفعــة  الســقوف  وصاحــب 
بالوزيــر الجديــد إبراهيــم العســاف هــو مؤشّــر 
تموضعهــا  لتعديــل  المملكــة  اســتعداد  الــى 

الجديــدة  المرحلــة  مقتضيــات  مــع  والتعامــل 
ومعادالتهــا.

ولئــن كان اجتمــاع مجلــس الجامعــة العربيــة 
ــتوى  ــى مس ــرة، عل ــي القاه ــس ف ــد ام ــذي عق اال

الــى  معينــة  إشــارة  يحمــل  قــد  المندوبيــن، 
المنحــى الــذي ســيتخذه البحــث فــي مســألة 
ــذا  ــن له ــة، إاّل اّن المتابعي ــى القم ــوة ســوريا ال دع
ــن  ــم م ــرار حاس ــى اّن اي ق ــددون عل ــف يش المل
الملــوك  يتخــذه  إيجابــًا،  ام  ســلبًا  الــوزن،  هــذا 
والرؤســاء مباشــرة، او وزراء الخارجيــة العــرب الــذي 
ــام القمــة لوضــع  يجتمعــون فــي العــادة قبيــل التئ
اللمســات االخيــرة علــى جــدول أعمالهــا، علمــًا اّن 
قــرار تعليــق عضويــة ســوريا فــي الجامعــة العربيــة 
مُلتبــس أصــاًل ألنــه أتــى مــن خــارج آليــة اإلجمــاع 
التــي تعتمــد فــي اتخــاذ القــرارات الملزمــة، بعدمــا 
اعتــرض كل مــن لبنــان والعــراق والجزائــر فــي 

ــى مــا صــدر بحــق ســوريا. ــه عل حين
الداخليــة تصــرّ علــى  القــوى  اّن  والمفارقــة 
تملــك  ال  مســألة  حــول  مجانــي  نــزاع  افتعــال 

أساســًا القــدرة علــى البــتّ فيهــا، ذلــك اّن دور 
لبنــان فــي التحضيــر للقمــة االقتصاديــة ال يتجــاوز 
عمليــًا حــدود ســاعي البريــد الــذي يبّلــغ الدعــوات 
الــى الــدول االعضــاء فــي الجامعــة، ومالــك الفنــدق 
صاحــب  امّــا  المدعويــن،  يســتضيف  الــذي 
العــرس فهــو مجلــس الجامعــة العربيــة وبالتالــي 

فإنــه المعنــي حصــرًا بتحديــد المدعويــن.
وتقــول اوســاط وزارة الخارجيــة، القريبــة مــن 
ــه هــو  ــان أن يفعل باســيل، اّن أقصــى مــا يمكــن لبن
حَــضّ العــرب علــى إعــادة ســوريا الــى صفــوف 
الجامعــة وتاليــًا القمــة االقتصاديــة، الفتــة الــى اّن 
ــوة  ــق دع ــى دمش ــه ال ــتطيع ان يوجّ ــيل ال يس باس
للحضــور، بمبــادرة شــخصية او »تطوعيــة«، ألّن هــذا 
الشــأن هــو مــن اختصــاص الجامعــة، حيــث توضــع 
الدعــوات ويُطلــب مــن الدولــة المضيفــة تبليغهــا، 
الحقائــق،  هــذه  تتجاهــل  التــي  المواقــف  »وكل 
او  الداخــل لدعــوة ســوريا  الضغــط نحــو  وتوجّــه 
الســتبعادها، ال تنــدرج ســوى فــي إطــار المزايــدات«.
باســيل  اّن  »الخارجيــة«  أوســاط  وتكشــف 
الديبلوماســية  الكواليــس  فــي  بزخــم  تحــرّك 
إلقنــاع عــدد مــن الــدول العربيــة المحوريــة بأهمية 
وهــو شــرح  االقتصاديــة،  القمــة  حضــور ســوريا 
ــه  ــا لتوجي ــه اليه ــالل زيارات ــة خ ــه بصراح ــا رأي له
ــة، موضحــة  ــر معلن ــر اتصــاالت غي الدعــوات او عب
انــه ســعى أثنــاء لقاءاتــه فــي المغــرب والعــراق 
واالردن ومصــر الــى تشــجيع تلــك الــدول علــى 
الدفــع فــي اتجــاه فتــح أبــواب القمــة امــام دمشــق، 
ومشــددة علــى أنــه ال يجــوز ان يتــم تحميــل 
باســيل او تحميــل لبنــان مــا يفــوق طاقتهمــا علــى 

ــد. ــذا الصعي ه
الــى ذلــك، عُلــم اّن كاّلً مــن مصــر والكويــت 
واالمــارات والعــراق وقطــر وبعــض دول المغــرب 
المعربــي أبلغــت الــى لبنــان مشــاركتها بـ«الصــف 

ــاء. ــى مســتوى الزعم ــة، أي عل ــي القم االول« ف

هل زارَت َثلَثة وفود عِراقيّة تَضُم بَرلمانيّين إسرائيل فِعًْل؟
 لِماذا استِهداف العِراق اآلن بمِْثل هَذهِ التَّسريبات؟ ومَن يَقِفْ خَلف تُهمَة “التَّطبيع” إذا كانَت 

غير صَحيحة؟ وما دَور الجالِيَة اليَهوديّة العِراقيّة فيها؟
أثــارَت “مَزاعَــم” ِوزارَة الخارجيّــة اإلســرائيليّة حَــول ِزيــارَة ثالَثــة وفــود عِراقيّــة لدَولــة االحتِــالل 
اإلســرائيليّ تَضُــم نُوّابًــا حاليّيــن وســاِبقين، رُدود فِعــل غاضِبَــة فــي بغــداد، خاصَّــًة بعــد أن نفــى نــوّاب 
ــدت ُكتلهــم النيابيّــة وجــود حَملــة تَشــويه مُتَعمَّــدة تَســتَهدِفهم  ورَدت أســماؤهم هــذه المَزاعِــم ُكلِّيًّــا، وأكَّ

لخَلــق “فِتْنــة” لشَــق الصَّــف الوَطنــيّ العِراقــيّ.
تَحاُلــف الَقــرار العِراقــيّ )ســني( داَفــع بشِــدَّة عــن الســيد خالــد المفرجــي، رئيــس كتلــة التحالــف 
ــل  ــرح الفِلســطيني ماثِ ــه ابــن بــار ألمّتــه، والجُ ــا، الــذي ورَد اســمه بيــن المُطبّعيــن، وقــال “إنّ المَذكــور آِنًف
فــي قلبــه قبــل عَينيــه”، ونَفــى أن يكــون زار األرض المحتلــة، كمــا نَفــى النائــب الســابق أحمــد الجربــا األمــر 
ــا ائتــالف القانــون الــذي يتزعّمــه الســيد نــوري  ــة، أمّ نفســه، وقــال إنّهــا عمليّــة تزويــر “تَســقيطيّة” واضِحَ
ــة  ــة واألخالقيّ ــة والدينيّ ــه “إّن الّثوابــت الوطنيّ ــال في ــا ق ــد أصــدَر بَيانً ــوزراء األســبَق، فَق المالكــي، رئيــس ال
للنائبــة عاليــة نصيــف، العُضــو فيــه، معروفــه للجميــع، ولــم ولــن تفكــر يومــا بزيــارة العــدو الصُّهيونــيّ المُجــِرم”، 
ولــم يَصــدُر حتّــى اآلن أيّ تعليــق مِــن قبــل النّائبيــن الحاليّيــن فــي البَرلمــان العِراقــيّ الســيّدين أحمــد 
ــزي الذيــن ورَدت أســماؤهم  ــد الرحمــن اللوي ــك النائــب الســابق عب ــد الرحيــم الشــمري، وكذلِ ــوري وعب الجب

ــة. ضِمــن الوفــود الثَّالَث
العِــراق بأطيافِــه السياســيّة والطائفيّــة والعِرقيّــة كاّفــة مُســتهدَف مِــن قبــل دولــة االحتِــالل اإلســرائيلي 
ــة عراقيــة كبيــرة هاجَــرت إلــى فِلســطين  بحَمــالت تشــويه غيــر مســبوقة، ترتكــز علــى وُجــود جاليــة يهودٍي
المُحتلَّــة ُقبَيــل وبَعــد إقامَــة دولــة إســرائيل مــا زال يَحِــن الكثيــر مــن أبنائِهــا إلــى العِــراق ألّن هــذه الجالِيــة 
جَــرى إجبارهــا علــى الِهجــرة مِــن خــالل عمليّــات الترهيــب التــي مارَســها “الموســاد” اإلســرائيليّ فــي هــذا 
ابَــع العُنصــريّ  المِضمــار مِــن خِــالل زَرْع مُتََفجِّــرات فــي أماكِــن تواجدهــم، ويشْــتَكِي بعضهــم مِــن الطَّ

التَّمييــزيّ للدولــة اإلســرائيليّة ضِدّهــم، ويَهــود عَــرب آخَريــن.
الجاليــة اليهوديّــة كانَــت تعيــش فــي عِــراق مُتســامِح، وحظِيَــت بمُعاملــةٍ خاصَّــةٍ مِــن الحُكومــات 
العِراقيّــة َقبْــل عــام 1948، باعتِبــار أبنائهــا مُواطنيــن َلعِبــوا دَورًا مُِهمًّــا فــي ُكل أوجُــه الحَيــاة العِراقيّــة، الثقافيّــة 
والفنيّــة واالقتصاديّــة، وجَــرى تمثيلهــم فــي مُعَظــم الحُكومــات العِراقيّــة، ولكــن الدِّعايــة الصهيونيّــة ومُؤامــرات 

“الموســاد” شَــوَّهَتْ صُــوَر هــؤالء، وشَــكَّكت فــي والئِهــم لبَلدهــم، مِــن أجــل دَفعِِهــم إلــى الِهجــرة.
ــوَّةٍ، ويَســير  ــى بُق ــه يتَعاَف ــن اإلســرائيليّة ألنّ ــرات والفِتَ ــل المُؤام ــن قِبَ ــراق مُســتَهدفٌ اآلن مِ العِ
المِنَطقــة،  فــي  العَربــيّ واإلســالميّ  ودَوِره  اســتِعادة مكانتــه  بَطيئــة نحــو  كانَــت  ثاِبتــة، وإن  بخَُطــى 

واالنْخِــراط فــي مِحــور المُقاوَمــة الــذي يتَصــدَّى للمَشــاريع األمريكيّــة واإلســرائيليّة لتَفتيتِهــا.
التَّطبيــع مَــع االحتِــالل اإلســرائيليّ “خَــطٌّ أحمَــرٌ” وخِيانــٌة ُكبــرَى فــي أعيُــن األغلبيّــة السَّــاحَِقة مِــن 
ــة  ــت العِراقيّ ــى الثَّواِب ــن عل ــاك بَعــض الخاِرجي ــراق، وإذا كاَن هُن ــف واألع ــف الطوائ ــن مُخْتَل ــن مِ العِراقيّي
الوطنيّــة قــد زَاروا إســرائيل، مِثــل الســيدين مثــال األلوســي، وأحمــد الجلبــي، فــإّن هــؤالء خــواِرج عَــن الشَّــعب 
ــر  ــت أكَث ــه وقتَل ــه، واحتَّلت ــراق وحاصَرت ــرت العِ ــي دَمَّ ــكا الت ــم ألمري ــه، وكاَن والؤه ــه وأخالق ــيّ وقيم العِراق
مِــن 3 مالييــن مِــن أبنائِــه، وقــد فَقــد األوّل، أيّ األلوســي، النائــب الســابق ولديــه َقتْــاًل فــي عَمَــٍل انتقامــيٍّ 
وخَِســر مقعــده النّيابــيّ، أمّــا الّثانــي، أيّ الراحــل الجلبــي، فقــد مــاتَ دُوَن أْن يتَرحَّــم عليــه إال القِلَّــة النَّــادِرَة، 

وتَبَــرَّأ مِنــه ُكل مِــن عَمِــل معَــه، باســتِْثناء مُشَــغِّليه فــي واشــنطن وتــل أبيــب.
األشــّقاء األكــراد فــي شِــمال العِــراق دََفعــوا َثمَنًــا غاليًــا مِــن جــرّاء تَعاطِيهــم مَــع اإلســرائيليين، والرُّكون 
إلــى وُعودِهــم الكاذِبَــة فــي الحِمايَــة، والوُقــوع فــي مِصيَــدة وعودهــم فــي نَيْــل االســتِقالل، وعِندَمــا أجــروا 
االســتِْفتاء، وحاوَلــوا تطبيقــه باالنْفِصــال لــم يَِجــدوا برنــارد هنــري ليفــي، عَــرّاب هــذا االنفِصــال إلــى جاِنِبهــم، 
ــم،  ــا عنْهُ ــمال ســورية، بتَخَلِّيه ــي شِ ــكا أشــقاَءهم ف ــت أمري ــا طعَنَ ــر، مِْثَلم هْ ــي الظَّ ــم إســرائيل ف وطعَنته

وسَــحْب ُقوّاتهــا مِــن هُنــاك.
ــة واإلســرائيليّة وفــي  ــاحة وعَبــر بوّابــة التَّصَــدِّي للمَشــاريع األمريكيّ ــدٌ إلــى السّ ــراق الَقــويّ عائِ العِ
ظِــل هــذا التَّغييــر المُتصاعِــد فــي اســتراتيجيّاته ال نَعتقِــد أنّــه ســيَكون هُنــاك مَــكاٌن فِيــه للمَُطبِّعيــن، 
لوَن اخْتِراًقــا لــُكل خُطــوط الوَطنيّــة  وإْن وُِجــدوا فإنّــه يَِجــب مُحاَكمتهــم ألنّهــم مَشــروعُ “فِتنَــة”، ويُشَــكِّ

العِراقيّــة القاِنيّــة االحْمِــرار.
راي اليوم

لماذا تشاءم السيد خامنئي من االتفاق النووي؟
صالح القزويني

ــدى  ــن م ــف بيّ ــذا الموق ــة: ه الرابع
ــه المرشــد  ــع ب ــذي يتمت ــد النظــر ال بع
األعلــى، فعــالوة علــى شــجاعته فــي 
ــع  ــن تق ــا ل ــات ربم ــن توقع ــالن ع االع
بتاتــا أو يقــع المغايــر لهــا؛ فــان هــذا 
الموقــف يبيــن مــدى بعــد النظــر الــذي 

ــه. ــع ب يتمت

وفيمــا يتعلــق بالســؤال الذي توّجت 
النوويــة  القــدرات  فــان  المقــال،  بــه 
االيرانيــة كانــت والزالــت مجــرد ذريعــة 
للضغــط علــى ايــران مــن أجــل تحقيــق 
ــن  ــا أعل ــرى، وطالم ــداف أخ ــات وأه غاي
المســؤولون االميركيــون واألوروبيــون 
عــن مآخذهــم علــى طهــران وطلبــوا 
منهــا االنصيــاع لمــا يريــدون، ولمــا رأووا 
انهــا ال تســتجيب وجــدوا فــي القــدرات 
علــى  الرغامهــا  ذريعــة  خيــر  النوويــة 
االســتجابة لمــا يريــدون، ففــي الوقــت 
الــذي يســمحون  فيــه اليــران بابقــاء 
برنامجهــا النــووي فانهــم ســيطالبوها 

باالســتجابة لمطالبهــم.
يريــد  مــاذا  تــدرك  كانــت  طهــران 
ــك  ــا لذل ــرب وخاصــة واشــنطن منه الغ
خيرتهــم بيــن أمريــن، همــا أن يتفاوض 
الغــرب مــع ايــران بشــأن كل القضايــا 
موضــع الخــالف أو التفــاوض بخصوص 
آنــذاك  غيــره،  دون  النــووي  البرنامــج 
قــدم أميــن المجلــس األعلــى لألمــن 

القومــي االيرانــي ســعيد جليلــي حزمــة 
كاملــة لمواقــف ايــران مــن كافــة القضايــا 
وبــدأت المفاوضــات علــى هــذا األســاس 
ولكــن عندمــا رأى المفــاوض الغربــي 
ــب  ــتجيب لمطال ــن أن يس ــه ال يمك أن
بالكثيــر  تتعلــق  أنهــا  خاصــة  ايــران 
االحتــالل  بينهــا  ومــن  القضايــا  مــن 
ــم  ــا فشــلت ول ــك فانه االســرائيلي لذل

تحقــق أي شــيء.
روحانــي  الرئيــس  وصــل  عندمــا   
للســلطة بــدأ الحديــث مــن جديــد عــن 
المفاوضــات وتوســطت ســلطنة عمــان 
فــي الموضــوع، غيــر أن طهــران حــددت 
المفاوضــات  تجــاه  اســتراتيجيتها 
فرفضــت منــذ البدايــة ربــط أيــة قضيــة 
وعندمــا  النــووي،  ببرنامجهــا  أخــرى 
ــة  ــة قضي ــدم بحــث اي ــرب بع ــد الغ تعه
النــووي  االتفــاق  جانــب  الــى  أخــرى 
وافقــت طهــران علــى التفــاوض بهــذا 
ــع  الشــأن، وانتهــت المفاوضــات بالتوقي

علــى االتفــاق النــووي.
طهــران كانــت منــذ البدايــة واضحــة، 
بينمــا الغــرب كان منقســما فجــزء منــه 
كان صادقــا واعتبــر االتفــاق النــووي قــد 
ــدرات  ــد الق ــو تقيي ــده وه ــا يري ــق م حق
اآلخــر  الجــزء  امــا  االيرانيــة،  النوويــة 
والــذي اصطــف الــى جانــب الرئيــس 
ــر  ــه يعتب ــب فان ــد ترام ــي دونال األميرك

ــده. ــا يري ــق م ــووي ال يحق ــاق الن االتف
ــى  ــي تصطــف ال ــدول الت ــركا وال أمي
االنصيــاع  تريــد مــن طهــران  جانبهــا 
الكامــل لمــا تريــده بمــا فــي ذلــك تغييــر 
سياســتها تجــاه اســرائيل وتجــاه بعــض 
قدراتهــا  مــن  والحــد  المنطقــة  دول 
العســكرية وخاصــة القــدرة الصاروخيــة.

قائــد الثــورة االســالمية طالمــا أعلــن 
يتوقــف  لــن  العالمــي  االســتكبار  أن 
ايــران  الضغــوط علــى  عــن ممارســة 
حتــى تغيــر مــن سياســتها خاصــة تجــاه 
اســرائيل ومــا القــدرات النوويــة االيرانية 
وحقــوق االنســان والقــدرات الصاروخيــة 
ــة  ــك الغاي ــق تل ــع لتحقي ــرد ذرائ إال مج

الكبــرى وهــي تركيــع ايــران.

وسط أنباء عن زيارة مملوك للرياض..
كيف سعى باسيل إلى دعوة سوريا؟

عماد مرحل 
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