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عون ينفي ( ...تتمة �ص)1

أخرى تختارها طهران وال مشاكل لها مع السعودية ،تشكل
حكومة ائتالفية تض ّم مك ّونات ترتاح لها السعودية في
محافظات الوسط التي سقطت بيد داعش وحلفائها ،مقابل
تع ّهد السعودية بدعم الحكومة في المواجهة العسكرية بعد
سحب العشائر والشخصيات المحسوبة على السعودية
إلى دعم الحكومة الجديدة وطي صفحة التم ّرد وتغطيته.
انتقلت ال��ري��اض بحسب م��ص��ادر مواكبة للمفاوضات
والعروض التي تنتقل بصورة غير مباشرة عبر وسطاء
إل��ى معادلة ج��دي��دة ،عنوانها الثلث المعطل في الحكومة
لمحافظات الوسط بأسماء ترضاها السعودية وال مانع أن
تكون الرئاسة للمالكي ،فجاء ر ّد المالكي فلتهتم الحكومة
السعودية بشؤون بلدها وتنهي التهميش واإلقصاء بحق
شرائح واسعة من مواطنيها ،وصوالً إلى اتهام السعودية
بتمويل الحراك االنقالبي الذي تع ّرض له العراق قبل أيام.
التشنج ال��ت��ف��اوض��ي يعني أنّ ال��م��واج��ه��ات العسكرية
ستتواصل بال سقف سياسي إلنهاء اختبارات ورهانات
القوة ،خصوصا ً بعدما نقلت مصادر بحرينية حكومية إلى
ديبلوماسيين عرب معلومات عن مفاوضات كانت قد أجريت
قبل أسبوع من االنفجار العراقي بين الحكومتين العراقية
والسعودية على مستويات ديبلوماسية واستخباراتية،
لصفقة مقايضة أمنية تتض ّمن رج��ال دين في السعودية
والبحرين تهت ّم المرجعية ألمرهم ،مقابل تحديد طلبات
سعودية م��ن ال��ع��راق ،وأنّ الصفقة تعطلت بسبب تقدم
السعودية بأسماء لسعوديين معتقلين في العراق بسبب
ت��و ّرط��ه��م م��ع «ال��ق��اع��دة» م��ن م��واق��ع ق��ي��ادي��ة ف��ي التمويل
والتخطيط من جهة ،وبعدما ذهبت الحكومة السعودية
إل��ى تصعيد وتسريع الملف القضائي للشيخ السعودي
المعارض نمر النمر نحو استصدار حكم بإعدامه ،لوضع
العفو عن طارق الهاشمي الذي طلبته السعودية ورفضه
المالكي مقابل البحث بالعفو الملكي عن الشيخ النمر.

بري :جلسة اليوم كسابقاتها

بقيت الساحة الداخلية في حالة جمود وترقب ،ال سيما أنه لم
يطرأ على ملف االستحقاق الرئاسي أيّ جديد ،وقد توقع رئيس
المجلس النيابي نبيه بري عشية جلسة اليوم أن يكون مصيرها
كسابقاتها في ظ ّل عدم بروز أية معطيات جديدة ،وقال إنه سيبقى
يدعو إلى الجلسات المتتالية سعيا ً إلى انتخاب الرئيس ،لكنه
ألمح إلى «أن الفترات ستكون أطول بين الجلسة والجلسة».

جنبالط سيطلب من الحريري
عدم دعم عون

وفي هذا السياق ،دعت مصادر نيابية إلى ترقب نتائج اللقاء
المتو ّقع بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ورئيس
تيار المستقبل سعد الحريري ،علما ً أن جنبالط غادر بيروت أمس
إلى باريس للقاء الحريري.
وقالت المصادر إنّ جنبالط سيحاول إقناع الحريري بإعالنه
موقفا ً نهائيا ً من موضوع الحوار مع رئيس تكتل التغيير واإلصالح

حوار مع �صديق ( ...تتمة �ص)1

العماد ميشال عون ،وتحديدا ً إعالنه أنه ال يدعم ترشحه لرئاسة
الجمهورية ،وأوضحت المصادر أنّ الهدف األساس الذي يريده
جنبالط من وراء اجتماعه مع رئيس تيار المستقبل أن يحسم
الحريري موقفه من موضوع االنتخابات الرئاسية بما يتيح
المجال لبدء حوار سياسي يؤدي إلى التوافق على مرشح لرئاسة
الجمهورية مع استبعاد عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع.
رجحت أن ال يحسم الحريري موقفه ،ألنّ األخير
إال أنّ المصادر ّ
يريد إبقاء التواصل في هذه المرحلة مع العماد عون ألكثر من
سبب ،منها أنّ السعودية لم تحسم موقفها حتى اآلن من الملف
الرئاسي.

عون :لن تبكوا على موقع
الرئاسة بعد اليوم

أنّ وزير التربية الياس بوصعب سيجتمع اليوم مع هيئة التنسيق
للتشاور معهم في هذا الشأن.
في المقابل نفى عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض
لـ«البناء» أن يكون أي من الكتل النيابية قد تشاور معهم أو اتصل
بهم في هذا الشأن ،الفتا ً إلى أن الدرجات الست تختلف بين صيغة
وأخ��رى ،فالدرجة التي تحسب على راتب مليوني ليرة تختلف
عن درجة تحتسب على أساس راتب مليون ونصف ،معتبرا ً أنّ
التعديالت التي أدخلتها لجنة النائب ابراهيم كنعان على صيغة
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كانت إيجابية ،إال أنها تح ّولت إلى
سلبية في لجنة ع��دوان .وح ّمل السياسيين الذين سيمتنعون
عن حضور الجلسة غدا ً مسؤولية استمرار االض��راب ومقاطعة
التصحيح.

اتصاالت متوقعة اليوم

أما رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون فأكد أنه
يستطيع أن يكون رئيسا ً وفاقياً ،داعيا ً من يمكنه ذلك إلى أن يقدم
ترشيحه أيضاً ،وفيما شدّد عون على أنّ الرئاسة للمسيحيين وال
يشحذها من أحد ،الفتا ً إلى أنه األقوى بمن يمثل ،توجه للمسيحيين
بالقول« :لن تبكوا على موقع الرئاسة بعد اليوم» ،وللمسلمين قال:
«إنّ االنتظار ليس لمصلحة أحد».
وفيما أكد أنه ال يعترف بالمجلس النيابي مشيرا ً إلى أنه طعن
بشرعيته ولم يحصل على نتيجة الطعن حتى الساعة ،قال« :من
ّ
حق المجلس النيابي التشريع إلعادة تكوين السلطة ح ّتى في ظ ّل
غياب رئيس الجمهوريّة» .واعتبر عون أنه «ال يمكن للحكومة أن
تحكم وكأنّ رئيس الجمهوريّة موجود».
وأش��ار إلى أنه تكلّم مع الحريري عن تهدئة الوضع وتأمين
االستقرار في لبنان وع��ن قانون انتخابي جديد ،وه��و قانون
النسبيّة مع تقسيم لبنان إلى  15دائرة ،ولكنّ الحريري لم يعطِ
جوابا ً ح ّتى الساعة .ور ّد عون على كالم جنبالط بأنه لن ينتخبه،
قائالً« :ح ّتى الساعة لم أطلب من جنبالط دعمي للرئاسة ،ولذلك ال
لزوم لك ّل هذه الضجيج اإلعالمي».

تقدم جزئي في «السلسلة»

أما في موضوع سلسلة الرتب والرواتب ،فمعلومات مصادر
نيابية مواكبة لحركة االتصاالت حولها أن تقدما ً جزئيا ً حصل خالل
اليومين الماضيين من حيث بتّ بعض البنود العالقة والخالفية،
لكنها الحظت أنّ كتلة المستقبل ال تبدو حتى اآلن جاهزة لتليين
اعتراضاتها على بعض البنود ،خصوصا ً ما يتعلق بالدرجات
الست للمعلمين وبعض حقوق العسكريين.

بين بهية والمستقبل

وتحدثت مصادر مطلعة لـ»البناء» عن أنّ الرئيس سعد الحريري
يحاول إلزام النائب بهية الحريري بأن تسير بموقف الرئيس فؤاد
السنيورة من سلسلة الرتب والرواتب.
وأكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ»البناء» أنّ إقرار
السلسلة ينتظر االتصاالت التي ستجرى اليوم بين ك ّل الكتل
السياسية ،وإذ لفتت إلى أنّ التنسيق دائم مع النائب بهية الحريري
المتضامنة مع األساتذة ،أكدت ضرورة أن تتوازن االي��رادات مع
النفقات ،ومقاربة األمور بحكمة بعيدا ً عن الغوغائية والشعبوية،
ألن من شأن الضرائب أن تثقل االقتصاد.
وأشارت مصادر النائب بهية الحريري لـ«البناء» إلى أنّ االتفاق
ت ّم بين الكتل السياسية على تجزئة الدرجات الست ،مشيرة الى

ومن المنتظر أن يشهد اليوم مزيدا ً من المحاوالت واالتصاالت
ال��ج��ادة إلنجاح جلسة السلسلة غ��داً ،حيث ستترأس النائب
الحريري اليوم اجتماعا ً للجنة التربية ،على أن تلتقي أيضا ً
الرئيس نبيه بري بعدما زارت عقب اجتماعها مع رئيس لجنة
المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رئيس القوات اللبنانية
سمير جعجع.
وجرى تواصل أمس بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس
كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ،وقالت مصادر مطلعة لـ»البناء»:
«إنّ األمور بين ـ بين ،ولم ينته النقاش حول بعض البنود ،ال سيما
حول الـ T.V.Aودرج��ات المعلمين» ،مشيرة إلى «أنه ال يمكن
القول إنّ الجو إيجابي أو سلبي» .وأضافت أنّ أروقة مجلس النواب
ستشهد اليوم مزيدا ً من التواصل والتداول في هذا الموضوع،
آملة في أن يحصل تعديل إيجابي في موقف «المستقبل» التي ال
تزال تطلق مواقف ضبابية وغير ملموسة وقد تمتنع عن حضور
الجلسة غدا ً كما فعلت في الجلسة السابقة.
أم��ا الرئيس ب��ري فقد أك��د أم��س على مناقشة الهيئة العامة
للسلسلة ،مشددا ً مرة أخرى على عدم العودة إلى اللجان أو غير
ذلك.

مؤتمر روما لدعم الجيش

في سياق آخ��ر أك��د مؤتمر روم��ا ال��ذي انعقد بمشاركة 43
دولة باإلضافة إلى هيئات دولية وإقليمية لدعم قدرات الجيش
اللبناني ،استعداد المجتمع الدولي لمساعدة الجيش اللبناني.
وأش��ار المجتمعون إلى أنّ مجموعة الدعم الدولية عملت على
حشد المزيد من الدعم للبنان في مجاالت أساسية ،بما في ذلك ما
يتعلق بمساعدة النازحين من سورية ودعم المجتمعات المحلية
المستضيفة والبرامج الحكومية التي تأثرت من ج��راء األزمة
السورية ،فضالً عن دعم القوات المسلحة اللبنانية وهي تعمل
على مواجهة التهديدات المتزايدة ألمن لبنان.

أمنيا ً

إلى ذلك ،عادت اإلج��راءات األمنية من القوى المولجة تنفيذ
الخطة االمنية إلى الضاحية الجنوبية ،وعلمت «البناء» أنّ هذه
اإلجراءات ستتكثف وتتصاعد في األسبوعين المقبلين مع تطوير
العمل التعقبي الجتثاث الخاليا النائمة التي ت ّم اكتشافها .وأشارت
مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أنّ هذه الخاليا اإلرهابية النائمة
كانت تنتظر بعض المتغيّرات االقليمية لكي تستطيع من خاللها
تنفيذ عمليات انتقامية في الضاحية باستهدافها مراكز انسانية
ومستشفيات.

الحكومة العراقية تعتبر ال�سعودية م�س�ؤولة عن دعم الإرهاب

المالكي يقيل قيادات ع�سكرية ويتعهد بك�شف مالب�سات الأحداث
بعد إح��ك��ام الجيش العراقي
سيطرته بشكل كامل على المناطق
الممتدة بين العاصمة بغداد ومدينة
بلد ف��ي محافظة ص�لاح ال��دي��ن،
وبالتزامن مع فرار عناصر تنظيم
«داعش» من مركز شرطة «تلعفر»
في محافظة نينوى مخلفين وراءهم
أسلحتهم ومعداتهم .أعلن رئيس
ال���وزراء العراقي ن��وري المالكي
وف��ي ت��ط��ور الف��ت إع��ف��اء ع��دد من
ضباط وقيادات الجيش العراقي

على خلفية أحداث الموصل؛ مؤكدا ً
أنه سيطلع الشعب العراقي على
مالبسات ما حدث بالموصل.
وأك��د ن��وري المالكي في بيان:
«سنطلع شعبنا على الحقائق
والمالبسات التي أدت إل��ى تلك
النكسة ف��ي ال��م��وص��ل» ،م��ؤك��دا ً
محاسبة ع��دد من الضباط الذين
تخاذلوا ولم يؤدوا واجباتهم.
وف��ي ه��ذا ال��ش��أن أع��ل��ن رئيس
الحكومة العراقية إعفاء عدد من

هجمات نيمار ( ...تتمة �ص)1
وتقدم محاربو الصحراء في الشوط األول عبر سفيان فيغولي ،لكن منتخب
بلجيكا استطاع قلب النتيجة عبر هدفي مروان فياليني وميرتنز في الدقيقة 70
و 80على الترتيب.
وتقام اليوم مباراتين مهمتين أيضا ً ضمن المجموعة الثانية ،ويجمع اللقاء
األول بين الماتادور اإلسباني الجريح وتشيلي المنتشي من فوزه على أستراليا،
أما اللقاء الثاني فيجمع الطواحين الهولندية والكانغارو األسترالي.

تفوق  8على ( ... 14تتمة �ص)1
ّ
حدود العراق فشلت القاعدة بتحقيقه في سورية وتعرف واشنطن
مترتباته ،ونتائجه التفتيتية على المنطقة ستطاول تهديد وحدة
السعودية وتركيا ،ومخاطره األمنية ستهدّد العالم كله ،وسيناريو
ثان يقول إنّ ما يجري في العراق هو تحرك تلقائي عراقي لك ّل من
تحالف داعش والنقشبندية التي يقودها من بقايا البعث السابق
عزة ال��دوري والعشائر المنتفضة على المالكي ،وأنّ هذا الحدث
ال��ع��راق��ي ف��اج��أ الجميع ب��درج��ات لكنه ليس م��ن صناعة أح��د من
األط��راف الدولية واإلقليمية التي يشكل لها تحديا ً مشتركا ً على
خالفاتها ،من أميركا إلى روسيا إلى إيران إلى السعودية وتركيا،
وأنه سيكون محور تفاوض وتعاون وتسريع لتفاهماتهم المعلقة،
ومضمون المواقف الصادرة عن واشنطن والرياض للجمع بين
الح ّل السياسي والمواجهة العسكرية تفاديا ً للفتن وتسهيالً للحسم
تأكيد على عدم تو ّرطهما في األحداث ،أما السيناريو األقرب فهو أنّ
واشنطن كانت في صورة ما يجري إع��داده ،وأنّ حليفيها التركي
والسعودي متو ّرطان في تدبيره على خلفية الفشل في االنتخابات
العراقية ،التي راهنوا أن تتيح فرصة مقايضات مع إيران بوصول
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضعيفا ً بما يتيح البحث ببديل
عنه ،والتحرك الراهن له وظيفة واح��دة هي تعويض ه��ذا الفشل
االنتخابي بحدث أمني يضع رأس داع��ش مقابل رأس المالكي
وفقا ً لتركيا والسعودية ،وترقب المقايضة والمشهد ومنح الوقت
الكافي من قبل واشنطن التي ال ترغب برؤية حلفائها خاسرين في
ك ّل الجبهات.
 أربعة مواضيع أضعها في ت��داول الراغبين بالمشاركة في مقالةبتواقيع متعدّدة التي تط ّل وتتفرد بها «البناء» تحت عنوان «نافذة بمفاتيح
متعددة» ،وأترك للراغبين بالمساهمة مع شركاء يختارونهم أو الراغبين
بالمشاركة معي بمراسلتي على بريدي المنشور في نهاية المقالة ،الموضوع
األول هو مكانة المقاومة ودورها في التوازنات اإلقليمية في ذكرى حرب
تموز ،والثاني هو مستقبل العراق بين عناصر الضعف في األداء الداخلي
لحكومة المالكي ومصادر القوة في موقفها اإلقليمي ،والثالث هو تص ّور
افتراضي لنظام إقليمي جديد واستطرادا ً نظام عالمي جديد تأسيسا ً على
قراءة واقع األمم المتحدة والجامعة العربية ،والموضوع الرابع هو لبنان
الفراغ الرئاسي وسقوط النظام الحالي والبدائل بين اإلمكانية والواقع.
nasserkandil@gmail.com

ضباط وقيادات الجيش العراقي؛
منها إعفاء العميد الركن هدايت الله
عبد الكريم قائد فرقة المشاة الثالثة
وإحالته إلى المحكمة العسكرية.
ك��م��ا أك���د إق��ال��ة ال��ف��ري��ق مهدي
الغراوي ونائبه اللواء عبد الرحمن
حنظل ورئيس أركانه العميد حسن
عبد الرزاق.
وق����ال ال��م��ال��ك��ي ف���ي ال��ب��ي��ان:
سنصدر توجيهات الحقة إلعفاء
قيادات عسكرية أخرى وإحالتهم
إلى القضاء أو التقاعد.
المالكي كان قد أكد أن الزحف
نحو مقاتلي «ال��دول��ة اإلسالمية
في العراق والشام» أو ما يُعرف

ب����ـ»داع����ش» ق���د ب���دأ م��ع��ل��ن �ا ً أن
ال��ع��راق��ي��ي��ن ب�����دأوا ب��س��ح��ق ه��ذا
التنظيم .ونقل تلفزيون العراقية
الرسمي على لسان المالكي قوله إن
«اإلرهابيين الدواعش ليس لهم مفر
أمام زحف هذه الحشود التي لبت
نداء المرجعية الدينية العليا في
الجهاد الكفائي» .وتابع قائالً« :إلى
أين يفرون؟».
وفي ر ّد من الحكومة العراقية
ع��ل��ى ال��ت��دخ�لات ال��س��ع��ودي��ة في
الشؤون العراقية الداخلية ،حملت
بغداد ال��ري��اض مسؤولية الدعم
ال��م��ادي والمعنوي ال��ذي تحصل
عليه «ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة»،

معتبرة أن م��وق��ف المملكة من
األح����داث األخ��ي��رة ال��ت��ي شهدتها
العراق «مهادنة لإلرهاب».
وق��ال مجلس ال��وزراء العراقي،
في بيان ،إن إط�لاق صفة الثوار
ع��ل��ى «اإلره���اب���ي���ي���ن» ش��رع��ن��ة
ل��ـ«ال��ج��رائ��م اإلره��اب��ي��ة» .وتابع:
«ندين بيان الحكومة السعودية
ونعده تدخالً في الشؤون الداخلية
للعراق ومهادنة لإلرهاب» .وحملت
ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة ف��ي بيانها
المملكة مسؤولية «ج��رائ��م تصل
إل��ى حد اإلب���ادة الجماعية وسفك
دماء العراقيين وتدمير مؤسسات
الدولة».

مشروع نهوض وح��دوي تصغر أمامه جميع الصراعات
والحزازات المريضة ،بل العروبة الجامعة التي إذا ُد ّمرت
فإنّ الباب يصبح مش ّرعا ً لسائر المشاريع والمخططات التي
تستهدف تفتيت األمة وتمزيق كياناتها الوطنية ومجتمعاتها
المتن ّوعة ،وفي مقدمها مشروع الشرق األوسط الكبير الذي
كان المؤتمر القومي العربي من أوائل الذين نبّهوا إلى أخطاره
وسعى إلى مجابهته ومقاومة محاوالت التطبيع كافة مع
العدو الصهيوني المرتبطة به ،بل ومقاومة جميع المخططات
الرامية إلى احتالل إرادة األمة بعد احتالل أراضيها».
استطردت قائالً« :يا صديقي،إنّ الحرب على العروبة هي
حرب على هوية تتسع لجميع أبناء األمة وتياراتها ومك ّوناتها،
بل هي حرب على العروبة التي بتكاملها مع اإلسالم كمضمون
حضاري وثقافي لها إنما تتسع أيضا ً لمك ّونات العالم العربي
الكبير كلّها ،اإلثنية والعرقية والدينية ،على قاعدة المواطنة
والمساواة واالعتراف بخصوصية ك ّل مك ّون وثقافته ،فال يمكن
أن تكون قوميا ً عربيا ً وتمنع على ما يساكنك األرض ذاتها،
ويشترك معك في الحضارة عينها ،أن يجاهر بانتمائه القومي
وبثقافته وتراثه الحضاري المشترك معك» .لذلك يا صديقي
فإنك تجد نفسك في اجتماعات المؤتمر القومي العربي أمام
مختلف األفكار واآلراء الموجودة في وطننا الكبير ،إسالمية
كانت أو يسارية عروبية ،أو ليبرالية وطنية ،أو قومية
كالسيكية شرط التزام أصحاب هذه األفكار واآلراء بعناصر
المشروع النهضوي العربي ،قوال ً وفعالً ،رؤية وممارسة،
ال سيما أنّ مفكرين ومثقفين من سائر التيارات ساهموا في
صوغ هذا المشروع ،...ما يسمح للمؤتمر بأن يكون في معنى
من المعاني برلمانا ً لألمة يتيح لك ّل عضو فيه أن يفصح ع ّما
يختزنه من مكنونات ،بل أن يتع ّرف أيضا ً إلى مكنونات أخيه
في األم��ة وشريكه في الوطن الكبير ،فينطلق الجميع من
المشتركات التي تجمع في ما بينهم ،وهي كثيرة ،ويدخلون
منها إلى مساحات االختالف ،وهي محدودة ،لمعالجة نقاط
التباين في إطار من الحوار الحضاري المتح ّرر من األحكام
يحصن
المسبقة والعصبيات الضيّقة على أنواعها ،فالفكر هنا
ّ
الممارسة ،والثقافة ترتقي بالسياسة ،ومنطق التكامل يرتفع
فوق ال منطقية االنقسام بأنواعها ومستوياتها كافة».
هنا قاطعني صديقي قائالً« :أال تعتقد أنك ترسم لنا عالما ً
أفالطونيا ً مثاليا ً ال مكان له في الواقع ....ث ّم أال تظن أنّ ما
تعتبره تجميعا ً لمتناقضات ليس إالّ نوعا ً من «التوفيقية
الساذجة» التي تجعل من مؤتمركم بال طعم وال لون وال
رائحة وال حتى أيّ تأثير؟».
هنا أجبت صديقي بشيء من الحزم« :لو كان األمر كذلك
لماذا ازداد ك ّل عام عدد الراغبين في االنضواء تحت لواء
المؤتمر ،ولماذا هذه الحرب عليه بعد ك ّل انعقاد ،وأحيانا ً
ومؤسساته بالتشهير حيناً،
قبله ،بل لماذا استهداف رموزه
ّ
وبالحصار دائماً ،بل وبإدراجهم على لوائح المطلوبين من
أعداء األمة ،لو كان المؤتمر عديم التأثير؟».

استطردت موضحاً« :أال يقول الجميع إنّ هناك مؤامرة
لتفتيت األمة وتمزيق كياناتها ومجتمعاتها ،فهل يمكن إسقاط
هذه المؤامرة إالّ بخطاب جامع ،وإطار حواري يتسع لك ّل من
يلتزم أه��داف األم��ة من دون أن يغرق في ص��راع مك ّوناتها
االجتماعية أو العقائدية أو الفئوية أو الحزبية التي تتناحر
طويالً لتكتشف أنها جميعا ً كانت خاسرة .ث ّم أليس من حق
جمع من مثقفي األمة ومناضليها وناشطيها أن يقدّموا إلى
شعبهم واح��ة ت�لاق وس��ط ص��ح��ارى التناحر وكوابيسه
ال��رازح��ة على ال��ص��دور ،بل أن يقدّموا إل��ى أمتهم نموذجا ً
للتفاعل والتكامل وسط عواصف اإلقصاء وإلغاء اآلخ��ر...
صحيح أننا نلتقي أحيانا ً على الحد األدنى من األمور ،ولكن
أليس هذا اللقاء أفضل من االنسياق إلى الح ّد األقصى من
الصراع الذي يأخذ هذه األيام أبشع أشكاله دموية ووحشية
قسوة وإرهاباً.
ث ّم ما الذي يمنع أن يلتقي من خالل المؤتمر أعضاء يوفر
المؤتمر لهم فرصة للتعارف واللقاء ،فيجتمعون على ما هو
أكثر من الح ّد األدن��ى ،بل يشكلون في ما بينهم أطرا ً للعمل
بالح ّد األقصى ،فإذا تج ّمعوا ارتقوا بالمؤتمر الذي وصلوا إليه
بعملهم ،وإذا فشلوا ،كما هي حال البعض ،أضافوا تجربتهم
إلى خبرات زمالئهم في المؤتمر وأطر العمل القومي كلّها،
خاصة أنّ المؤتمر أ ّكد منذ تأسيسه أنه ليس حزبا ً جديدا ً
ينافس األح��زاب القائمة فيه حزبيون من جميع المدارس
الفكرية النهضوية ،وهو ليس مركز أبحاث يُضاف إلى مراكز
األبحاث األخرى وينافسها في عملها ،وال حتى اتحادا ً نقابيا ً
أو جمعية متخصصة ،بل هو محاولة لبعث روح جديدة في
األطر القائمة ليخرج الترهّ ل منها من ترهّ له ،ويساعد المرتبك
منها في ابتداع رؤية تخرجه من ارتباكه ،وتؤكد للجميع،
داخل المؤتمر أو خارجه ،أنه ما زال هناك في األمة إطار جامع
يلتقي فيه نهضويون مسكونون بهموم األمة من جميع األقطار
واألفكار واألجيال والبيئات ،يعلنون ببساطة تا ّمة انه إذا كان
ممكنا ً لجمع من أبناء األمة أن يلتقوا ،فما الذي يمنع األمة كلّها
من التالقي والتكامل على طريق وحدة األمة كلها».
ختمت حواري مع صديقي قائالً« :ال تظن أنني ال أعرف حجم
العوائق والمع ّوقات التي تحيط بالمؤتمر وتحاصره سياسيا ً
وماديا ً وإعالمياً ،وال تظن أنني جاهل بما يعتور المؤتمر من
ثغر وشوائب ونواقص وسلبيات ،إذ ّ
تكشف معظمها لي من
خالل مشاركتي في دورات المؤتمر الخمس والعشرين – من
دون استثناء – ومن خالل مواكبتي اليوم لمسيرته ،وقد
سعيت ،وال أزال ،مع إخواني ،وعبر الحوار والعمل والمتابعة
الدؤوبة ،تحت سقف المؤتمر ،إلى معالجتها وتجاوزها لكي
نقول للذين ينعون العروبة يوم ّيا ً ومنذ عقود :إنّ عروبتنا ما
زالت حية تنبض في العروق ،بل هي أبقى من كثير من الذين
عاشوا أو تعيّشوا على العداء لها ،وأعلنوا وفاتها باسم هذا
الشعار أو ذاك».

معن بشور

غزوة «داع�ش» ( ...تتمة �ص)1
نشطت منظومة اإلعالم الخليجية وملحقاتها لتعميم
تسمية الثورة العشبية على عملية «داعش» التي نفذها
بالشراكة مع فصائل وجماعات تكفيرية أخ��رى ،بينما
ظهرت في صلب الحلف العسكري والسياسي الذي يقوده
«داعش» جماعات ورموز تنتمي إلى نظام الرئيس صدام
حسين ومناصريه ،الذين تح ّول العديد من قادتهم إلى
اعتناق التكفير والتط ّرف المذهبي ،وبات بعضهم ،بما في
ذلك عدد من الضباط الكبار ،شيوخا ً وأمراء في الفصائل
«الداعشية» ،وهم مقيمون في الحضن السعودي.
في نظرة استراتيجية لموقع وتأثير غ��زوة الموصل
وما تبعها في محافظات عراقية أخرى ،يتبيّن لك ّل عين
فاحصة أنّ الحكومات المتو ّرطة في العدوان على سورية
وجدت عبر هذه العملية ضالتها في الر ّد على االنتخابات
الرئاسية السورية ونتائجها وانعكاساتها المتوقعة على
توازن القوى في المنطقة.
تلك الحكومات تسعى إلى إشعال حرب أهلية عراقية
لتعويض هزيمتها في سورية عبر خلط األوراق في
المنطقة ،ولتحريك الضغوط والتهديدات في وجه إيران،
محاولة التأثير في موقعها وقوتها في مسار التفاوض
مع الغرب ،وفي مستقبل العالقات والتوازنات في منطقة
الخليج.
مما ال شك فيه أنّ االستثمار السعودي الخليجي التركي
في المعارك التي يشهدها العراق يرمي إلى إيجاد مواقع
للنفوذ اإلقليمي داخل السلطة العراقية القائمة ،بعد فشل
محاوالت كثيرة أعقبت االنسحاب األميركي ،ولذلك يجري
تسييل التطورات وال��ح��وادث في إذك��اء مناخ التصادم
المذهبي في العراق والمنطقة بعدما أبرزت االنتخابات
السورية صالبة ال��وح��دة الوطنية المحققة بماليين

أصوات السوريين حول زعامة الرئيس بشار األسد ،بينما
تحقق الدولة الوطنية السورية نجاحا ً متزايدا ً في تفكيك
البيئة الحاضنة لإلرهاب في ظ ّل حرص القيادة السورية
على مشاركة جميع المك ّونات الوطنية ومعها المؤسسات
والمرجعيات الدينية السورية ف��ي ملحمة التصدي
للعدوان االستعماري ال��ذي يستخدم جماعات التكفير
واإلرهاب ،وقد شكل هذا النهج مصدر قوة رئيسي للدولة
السورية ولجيشها الوطني ،وهي تجربة حافلة بالدروس
التي ال ب ّد من تمثلها في خطة الدفاع عن العراق.
سوف يتوقف الكثير من نتائج المواجهات الدائرة على
نهج القيادات العراقية في التصدي للهجمة اإلرهابية
التكفيرية ،انطالقا ً من مبدأ ترسيخ الوحدة الوطنية
والعمل الحثيث لتخليص ال��ع��راق م��ن دس��ت��ور بريمر
ونتائجة المد ّمرة والتح ّرك بصورة تجعل من مقاومة
اإلره��اب مخاضا ً ل��والدة دول��ة وطنية قوية ق��ادرة على
يرص صفوفه بهوية
وطني مقات ٍل
جيش
الصمود ،ولتش ُّك ِل
ٍ
ّ
ّ
وطنية واضحة ينضوي المواطنون تحت رايتها ،بعيدا ً
عن العصبيات المذهبية والعرقية التي سعى المحتل
األميركي إلى جعلها وديعة متفجرة في حضن العراقيين.
إنّ الحكومات الداعمة لإلرهاب التكفيري في العراق
وسورية كانت ت��ردّد في الس ّر والعلن مزاعمها الكاذبة
عن ارتباط «داعش» بسورية وإيران ،وهي نفسها اليوم
تمسح أك��اذي��ب األم��س بجالبيبها وت���ر ّوج لما يقوم به
«داعش» بوصفه تح ّوال ً يع ّوض الهزائم التي ُمنيَت بها في
سورية ،وهذا س ّر الخطاب االنتصاري لجميع المتو ّرطين
في ال��ع��دوان على سورية ال��ذي ظهر في األي��ام القليلة
الالحقة لغزوة الموصل.

غالب قنديل

�سورية ترف�ض ( ...تتمة �ص)1
وق��د وض��ع��ت  4ق��وائ��م س��ري��ة بأسماء ه��ؤالء
األش��خ��اص وت��م رفعها إل��ى مجلس حقوق
اإلنسان.
وف��ي ه��ذا السياق أك��د بينيرو ،أن��ه «كلما
استمر الصراع في سورية ف��ان خطر معاناة
المدنيين سوف ي��زداد ،مؤكدا ً أن كل شخص
من بين الـ 9.3مليون من الذين هم بحاجة إلى
المساعدات يحمل معاناة فردية وقصص عذاب
ال يمكن تصورها.
من جانبه ،انتقد القائم باألعمال بالنيابة لدى
البعثة الدائمة السورية في مكتب األمم المتحدة
في جنيف محمد محمد التقرير الذي أصدرته

لجنة التحقيق الدولية ،واصفا ً اياه بالمتحيز
والمسيس والمعتمد على معلومات مضللة من
الجهات المعادية للشعب السوري.
وف��ي بيان خ�لال جلسة ال��ح��وار التفاعلي
مع لجنة التحقيق الدولية في مجلس حقوق
اإلنسان بجنيف أمس قال محمد« :لقد أثبتت
اللجنة أنها تسهل تنفيذ أج��ن��دات سياسية
قدمتها الدول المعادية لسورية ومثل هذا الدور
غير األخالقي والمسيس سيؤدي إلى انتكاسة
خطيرة لمبدأ االحتكام إل��ى القانون الدولي
واحترام ميثاق األمم المتحدة وبناء عليه فإن
سورية ترفض تقارير اللجنة غير المهنية».

وأضاف« :سبق أن أكدت سورية أن اعتماد
اللجنة على شهادات مزيفة لضحايا مزعومين
وشهود هاربين من العدالة ومطلوبين يقبعون
خارج الحدود وحتى إرهابيين أو على معلومات
إعالمية مضللة وصور مفبركة تنشرها مصادر
معادية للشعب ال��س��وري يبرهن م��ج��ددا ً أن
معيار االثبات الذي أدعت اللجنة أنه سجل في
تحقيقاتها غير متوافر مما يعزز دور هذه اللجنة
في توجيه رسائل دعم للمتطرفين التكفيريين».
وأش���ار ال��م��ن��دوب ال��س��وري إل��ى أن اللجنة
أوقعت نفسها في مطبات االنحياز التي شابت
صدقية التقرير حيث أكدت على سبيل المثال

أن المجموعات اإلرهابية اعتدت على بلدة كسب
إال أنها تقصدت إغفال اإلشارة إلى أن االرهابيين
الذين دخلوها جاؤوا عبر الحدود التركية بدعم
واضح ومكشوف من الحكومة التركية التي باتت
أهم داعم ميداني لإلرهاب في سورية وعلى رأسه
إره��اب جبهة النصرة والجبهة االسالمية وما
يسمى بـ دولة اإلسالم في العراق والشام.
ولفت محمد إلى إغفال تقرير اللجنة لجرائم
المجموعات اإلرهابية على الصعيد اإلنساني
بحق الشعب السوري وقال« :األمثلة كثيرة على
هذه الجرائم وال يسعنا الوقت في هذه الجلسة
للخوض فيها والتي يثير إغفالها الكثير من

الشكوك حول مهنية هذه اللجنة التي أنشئت
من دون التشاور مع الحكومة المعنية».
وأوضح أن الحكومة السورية ملتزمة بتقديم
االحتياجات االنسانية للشعب السوري من دون
تمييز وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الوكاالت
االنسانية واإلغاثية وذلك على رغم اإلجراءات
القسرية األحادية الظالمة التي تفرضها الدول
المعادية على الشعب ال��س��وري وعلى رغم
العقبات التي تضعها المجموعات اإلرهابية
المسلحة لمنع وص��ول ه��ذه المساعدات كما
حدث في دوما ومخيم اليرموك ونبّل والزهراء
بشهادة األمم المتحدة.

تحالف الدوري ( ...تتمة �ص)1
وانتقل عزت الدوري من اليمن إلى األراضي السعودية ومنها
إلى األراضي العراقية عبر تركيا ومنحت الحكومة اليمنية عزت
ال��دوري حرية اإلقامة في اليمن والتحرك في عدد من الدول
العربية واإلسالمية منها تركيا التي منحت ال��دوري مالذات
آمنة لإلقامة والنشاط والتواصل مع عدد من القيادات العراقية
المدنية والعسكرية في ظل معلومات متضاربة تقول إن الدوري
شارك في عدد من االجتماعات السرية التي عقدت في تركيا
األسبوع الماضي بمشاركة عدد من العراقيين.
وقالت المصادر إن مغادرة الدوري لليمن كانت متزامنة مع
مغادرة عدد من القيادات العسكرية والمدنية العراقية السابقة
لليمن مطلع األسبوع الماضي حيت توفر اليمن م�لاذات آمنة
للقيادات العسكرية والمدنية العراقية إلى جانب السعودية
وتركيا وقطر ودول الخليج العربي واألردن وأن الحرب في
سورية أدت إلى انتقال العديد من القيادات العسكرية والمدنية
العراقية السابقة إلى كل اليمن واألردن وأن البعض منهم فضلت
الهجرة إلى أوروب��ا وتقديم اللجوء بها على أس��اس أنهم من
سورية.
وكان الناطق باسم مكافحة االرهاب بديالى قد قال إن القوة
الجوية العراقية قصفت مقرا ً للنقشبنديين في تكريت وقتلت 50
من قياداته بينهم أحمد نجل عزت الدوري
وسبق أن أوضح قائمقام بلدة الخالص التابعة للمحافظة،
عدي الخدران «أن تحالفا ً بين داعش والجناح العسكري للدوري
يؤجج العنف والهجمات المسلحة في المناطق المشتركة بين
محافظتي ديالى وكركوك» .وأضاف أن «تنظيم الدوري يتلقى
دعما ً دوليا ً وتسليحيا ً من دول مجاورة تشمل الصواريخ بعيدة
المدى والعجالت الحربية واألسلحة الرشاشة المتطورة إضافة
إلى القنابل المختلفة المنشأ».
وسبق أن أعلن تنظيم الطريقة «النقشبندية» عن استكماله
«كافة التحضيرات» لما أسماه لهجوم على محافظة بغداد ،ودعا

الدبلوماسيين المتواجدين في العراق إلى مقاطعة الحكومة
االتحادية .وسبق أن حرض ال��دوري أنصاره إلى الزحف إلى
بغداد خالل التظاهرات السابقة ضمن جمعة أطلق عليها الزحف
إلى بغداد.

داعش في ضوء المخطط الكبير

يرى نقيب المحامين في سورية نزار سكيف بهذا التحالف
إف�لاس واإلف�لاس الكبير لمخطط كبير انطلق عام  2006مع
العدوان على لبنان إلى سورية  2011يسقط اآلن في سورية
وتحاول الواليات المتحدة وبالتعاون مع أدواتها الوهابية أين
كانت مسمياتها النقشبندية تارة بزعامة عزت الدوري أو بداعش
أخواتها تسعى لفرض م��ع��ادالت جيوسياسية في المنطقة
الغربية في العراق المحاذية للمنطقة الشرقية في سورية في
محاولة العبث في المنطقة الحدودية إلنشاء دول��ة داعشية
مدعومة من السعودية لقطع التواصل بين دول المقاومة من
جنوب لبنان إلى سورية فالعراق فلبنان .وأضاف باعتقادي لن
تنجح الواليات المتحدة عبر أدواتها السعودية وتركيا قطر بخلق
واقع جغرافي وفرض أمر واقع وسيفشل بسبب العقل السياسي
السوري المقاوم والمقاتل والحلفاء اإلقليميين والعالميين من
روسيا والصين لخطورة الواقع المرسوم .وتساءل سكيف« :هل
نحن أمام إعادة الهيكلة الثالثة لتنظيم القاعدة» .وتابع« :فشلت
هذه الهيكلة منذ بداية الحرب على سورية وستسقط أكثر اآلن
مع ما يرسم للعراق بفرض أمر واقع على قوى المقاومة والقوى
الدولية التي تقف إلى جانبها على الصعيد السياسي واألمني
والعسكري ال تستطيع األدوات الرخيصة من فرض واقع جديد
في المنطقة».
وأكد سكيف أن توظيف هذا التحالف بين داعش وال��دوري
وإظ��ه��اره للواجهة ما هو إال تسخيف للعقل السياسي وما

�إعالنات ر�سمية
هو إال مشروع أميركي مبرمج عبر أدوات إقليمية مدعومة
من ق��وة إرهابية تتبع للغرب ،وسيسقط ه��ذا المخطط كما
سقطت المخططات السابقة كما ستفشل محاوالت إعادة رسم
خطوط الطاقة والتي تسعى إليه الواليات المتحدة وحلفائها
ولم تنجح في مساعيها لضرب إم��داد النفط والغاز الروسي
واإليراني بالتعاون مع حليفتها قطر والسعودية فمع سقوط
فرضية تجميع الخطوط في حمص تسعى إليجاد نقاط جديدة
بالتعاون مع التركي بالعراق برسم خريطة جديدة عبر تركيا
إلى ساحل المتوسط .ولفت سكيف لما يشهده العراق من نهوض
للفكر العروبي بعد الخيانات التي شهدتها الموصل وما رافقه من
استشعار محور المقاومة من خطر داهم وتحول إلى رد الفعل
التي ستسقط المشروع.
يسقط تحالف الدوري وداعش المزاعم التي تقول بأن داعش
صنيعة إيرانية سورية ويقول سكيف« :من يفكر بهكذا تفكير
ساذج في السياسة وقراءة االستراتيجية السياسية ،فداعش
صناعة سعودية بامتياز حيث تثبت األدلة والوقائع أن الدعم
المالي والسياسي واللوجستي يأتي من السعودية ،وتركيا لها
دور في التمويل كونها اعتبرت حليفتها جبهة النصرة منظمة
ارهابية وسكتت عن داعش .ولماذا فتحت الحدود لداعش لتدخل
األراضي السورية في حربها ضد القاعدة .وأضاف سكيف :داعش
صناعة أميركية سعودية لخلق دويلة في المنطقة تبرر وجود
الكيان الصهيوني وقطع التواصل عن دول المقاومة والممانعة
من شواطئ المتوسط إلى الحدود اإليرانية وهو ما تدركه القوى
الحليفة لمحور المقاومة.
وتابع سكيف« :ض��رب الجيش ال��س��وري داع��ش في أكثر
من منطقة ،ولكن العقل العسكري السري له استراتيجيته
التي تقوم على مقتضيات الدولة وليس على الغرائز قادر على
تحديد أولويات المواجهة مع القوى الساعية إلسقاط الدولة
السورية».
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