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مخطط معد لتق�سيم العراق وم�صلحة العرب �أن يبقى موحداً وعربي الهوية

«الجي�ش الحر» انتهى والمعار�ضة الم�سلحة �أكلتها «الن�صرة» و«داع�ش»

ال انتخابات رئا�سية في لبنان في ظل المناخ القائم...وال�سعودية تريد تعوي�ض خيباتها في �سورية بتفجير العراق الذي يدفع ثمن وقوفه مع دم�شق
ظاهرة اإلرهاب العابر للحدود الذي يجتاح
المنطقة خصوصا ً في العراق ،وتمدده إلى
المناطق المجاورة يؤشر إلى أن المخطط
المعد للعراق هو التقسيم الذي لن يكون من
مصلحة أي دولة عربية .فمصلحة العرب
تكمن في بقاء العراق موحدا ً وعربي الهوية،
غير أن الخطير في األمر أن دوالً عربية تقوم
بتمويل وتسليح التنظيمات اإلرهابية ال سيما
السعودية التي تمعن في مراهناتها الخاسرة
وتريد تعويض خيباتها في سورية بتفجير
العراق الذي يدفع ثمن وقوفه مع دمشق.
الملف السوري كعادته شكل مادة
للحوار والنقاش بين المتحاورين حيث
أكدوا أن سورية تواصل مكافحة التيارات
اإلرهابية الناشطة من جهة ومواجهة الخطر
«اإلسرائيلي» الذي يهدد سورية من جهة
أخرى ،في حين كانت إشارة إلى أن ما يسمى
بـ «الجيش الحر» انتهى والمعارضة المسلحة
أكلتها «داعش» و»النصرة».
أما في لبنان فال يزال األمن يتقدم على
االستحقاقات السياسية والمطلبية ،ال سيما
االنتخابات الرئاسية وإقرار السلسلة ،في ظل
التطورات األمنية الدراماتيكية التي تشهدها
الساحة الداخلية ،حيث تركز االهتمام على
تداعيات األحداث األمنية في المنطقة على
لبنان بعد عودة العمليات اإلرهابية وخطر
عمليات جديدة وسط الحديث عن دخول
مجموعات من «داعش» إلى لبنان الذي يعيش
فراغا ً رئاسيا ً وتشريعيا ً مع استمرار هذا
المناخ القائم في لبنان والمنطقة.

فرنجية لـ «�أو تي في» :ال انتخابات رئا�سية
في ظل هذا المناخ القائم
أكد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية «ضرورة امتالك الوعي
الوطني في لبنان وليس المزايدات ووج��وب النظر بشكل أوسع
من لبنان على الخريطة ككل» ،مضيفاً« :اليوم هناك رسم لخرائط
جغرافية ديموغرافية تريد نقل الناس من مكان آلخر ،فنحن موجودون
بصلب المعركة ولسنا على الحياد».
وأضاف فرنجية« :عندما كان هناك رئيس في ظل مناخ أمني سيء عشنا في هذا المناخ ،وعندما فرضت
التهدئة وشكلت الحكومة أيضا ً عشنا فيه ،إذا ًنحن مجبرون على التعايش مع هذا الواقع في المنطقة ألننا لسنا
موجودين على الحياد بل نحن جزء من هذه المنطقة شئنا أم أبينا».
واستبعد فرنجية «انتخاب رئيس للبنان في هذا المناخ الحالي ولكن في المقابل هذا المناخ يمكن أن ينتج
رئيسا ً وسطيا ً يتفق عليه الجميع ،ولكن هذه المرحلة تم تجاوزها ونحن اآلن ننتظر نضوج مرحلة أخرى».
وأكد فرنجية انفتاحه على الحوار بكل لحظة ،لكنه اعتبر أنه منذ اللحظات األولى للحوار لم يجد جدوى منه
وبخاصة موضوع رئاسة الجمهورية» ،مضيفاً« :إن المحادثات بين العماد عون والحريري كانت لمصلحة
العماد عون حيث ظهرت باإلعالم أنها من أجل انتخاب عون رئيسا ً للبنان ولكن هذه المحادثات وصلت إلى
الفشل بسبب عدم تخلي العماد عون عن حلفائه».
وأشار فرنجية إلى «أن بكركي في أغلب األوقات كانت تأخذ موقفا ً مبدئيا ً من رئاسة الجمهورية ولكن موقف
البطريرك الذي عبر عنه للرعايا الموجودين في فلسطين المحتلة ال يمثلنا وال نقبل به» ،مؤكدا ً «أنه ضد زيارة
البطريرك الراعي إلى فلسطين المحتلة في المبدأ».
وشدد فرنجية على «أننا لن نخون مبادئنا السياسية ،فليس هناك تعارض بين مسيحيتي ومبادئي
السياسية ،فأنا أستطيع ممارسة مبادئي السياسية بكل حرية وديمقراطية إلى جانب مسيحيتي».
وأضاف« :إن طرح جعجع بما يتعلق بنزوله هو والعماد عون إلى االنتخابات وترك المجال لألصوات
كي تقرر ال يوصل للنتيجة المرجوة ،وإن طرح التمديد للرئيس سليمان هو تمديد لمشروع معين نحن لسنا
معه».
وأوضح «أنه إذا سيطر مناخ عروبي على هذه المنطقة فلنا دور ،وإذا سيطر عليها مناخ طائفي لنا دور آخر،
فأنا كمسيحي ال أستطيع أن أكون مرتاحا ً إذا حكمت قوانين الطائفية في المنطقة».
وأكد فرنجية «أنه مع السالم العادل والشامل الذي يخدم الجميع ألن السالم المنفرد ال يستطيع أن يحقق
شيئا ً للبنان ألنه بلد صغير وغير قادر على تحمله».

فيا�ض لـ «�أو تي في» :ال�سعودية تريد
تعوي�ض خيباتها في �سورية بتفجير العراق
قال الكاتب والمحلل السياسي حبيب فياض «إن اإلج��راءات
األمنية التي تقوم بها أجهزة الدولة تمنع إلى اآلن االنفالت األمني
بنحو خطير في لبنان ،ولكنه حذر أن هذا ال يعني أنه إذا ما قام هؤالء
التكفيريون بلحظة معينة بما يسمونه هبة رجل واحد لمهاجمة منطقة
معينة فإنهم لن يرتكبوا مجازر فيها» ،مضيفاً« :ألن هذا من الناحية اللوجستية أكثر سهولة بالنسبة إليهم من
القيام بتفخيخ سيارة وتفجيرها إذ سيكون هناك صعوبة بالغة بالقيام بعمليات انتحارية».
وافترض فياض «أن وقف العمليات متربط بقدرات عملية ولوجستية لدى التكفيريين بمعنى أنه عندما تم
اعتقال نعيم عباس قال إن هناك  3عمليات انتحارية يتم العمل عليها في تلك الفترة إال أن األجهزة األمنية لم
تتمكن آنذاك من القبض على المجرمين في الوقت المناسب».
وأشار فياض إلى «أن القيام بهذه العمليات مرتبط بما يحدث في المنطقة بشكل عام بدليل أنه خالل
آخر ثالث عمليات إرهابية وهي ضهر البيدر والشياح والشويفات لم يتمكن اإلرهابيون وبخاصة كتائب
«عبدالله عزام» من الدخول إلى عمق الضاحية الجنوبية مما يعني أن هذه العمليات فاشلة بمعاييرهم
واستراتيجيتهم».
وعن أحمد األسير قال فياض« :إن المطلوب من أحمد األسير أن يبقى رمزا ً في لبنان كدليل على وجود رمز
للتكفيريين من أجل زج لبنان في المعمعة التكفيرية واإلرهابية التي تعصف بالمنطقة».
وعن الوضع في العراق قال فياض« :إن هناك عنصرين يتحكمان باألزمة العراقية وهما أوال ً العنصر
السعودي الذي يرغب بتعويض خيباته في سورية بتفجير الوضع في العراق إلعادة خلق توازنات إقليمية
انطالقا ً من الساحة العراقية ،بمعنى تحويل العراق إلى سورية أخرى من خالل معارك كر وفر من دون أن
يكون فيها غلبة لطرف على آخر إن كان الحكومة العراقية أو «داعش».
وأضاف« :أما العنصر الثاني في األزمة العراقية فهو العنصر األميركي» ،مشيرا ً إلى «التباين بين واشنطن
والرياض في ما يتعلق بالعراق ألن الواليات المتحدة تريد أن تعيد ترتيب األمور في العراق بحسب تفاهم
ضمني مع ايران».
وتابع فياض« :إنه ال مانع لدى الواليات المتحدة أن تدير إيران الشأن العراقي الداخلي وأن تتمتع بنفوذ
كبير هناك ،ولكن في االستحقاقات العراقية الكبرى تريد أميركا أن يكون هناك تفاهم إيراني  -أميركي كما كان
الوضع بين أميركا وسورية في لبنان في زمن الوصاية».
ورأى «أن موازين القوى ال تسمح ألميركا أن تكون شريكا ً مع إيران في العراق ،فموضوع المالكي بالنسبة
إليران في العراق بات مشابها ً لوضع الرئيس األسد في سورية».
وخلص فياض إلى القول« :إن التقييم االيراني حتى اآلن يقول إن هناك إمكانية لدى الجيش العراقي إلعادة
السيطرة على الوضع كمان كان من دون أن تكون هناك ضرورة لتدخل أميركي أو إيراني عسكري في العراق
على رغم إرسال الواليات المتحدة لمستشارين أميركيين إلى هناك».

قان�صو لـ «�أن بي �أن»:
المخطط المعد للعراق هو التق�سيم
وم�صلحة الجميع �أن يبقى موحداً وعربي الهوية
قال الوزير السابق علي قانصو« :إن حاضر البلد ومستقبله
مرتبطان بحاضر المنطقة ومستقبلها ألننا على جغرافية واحدة
ويجمعنا مصير واحد مع سورية وفلسطين واألردن».
وعن مقاطعة فريق  14آذار لجلسات مجلس النواب رأى «من الطبيعي أن يحدد المجلس النيابي جلسات
للتشريع ،ويوجد فريق من القوى السياسية وهو  14آذار يقاطع جلسات سلسلة الرتب والرواتب وندعوه
للعودة لممارسة دوره في التشريع».
وأكد قانصو في هذا السياق «أن الحكومة ستستمر في عملها وال يجوز تعطيلها كي ال يزيد االنكشاف
األمني» ،موضحا ً «أن سلسلة الرتب والرواتب يجب أن تقر منذ فترة طويلة وليس اآلن» ،متهما ً فريق  14آذار
بأنه يعمل إلرضاء المصارف ورجال األعمال وليس عموم الشعب اللبناني».
ورأى قانصو «أن الوضع األمني في البلد يجب أن يكون حافزا ً إلعادة موقف  14آذار من السلسلة ،مطالبا ً
كل مواطن أن يكون خفيراً» ،مؤكدا ً «أننا نعتز بوجود مقدامين وأصحاب شهامة من اللبنانيين» ،مشيرا ً إلى
«أن إرادة الحياة أقوى من إرادة الموت وهذا ما يثبته الشعب اللبناني كل مرة».
وشدد على «أنه اعترض على شعار النأي بالنفس منذ الحكومة السابقة وفي ظل حكومة النأي بالنفس
كانت الحدود مفتوحة» ،الفتا ً «إلى أن التعاطي مع األزمة السورية يجب أن ال يكون على قاعدة العداء لسورية
كما كان سابقاً».
ولفت إلى «أنه وبعد فشل «اإلسرائيلي» في الحرب العسكرية ومشاريعه السياسية رأى أن المنهجية
األفضل هي إسقاط المجتمع من الداخل عن طريق اإلرهاب الذي يزرع الفتن الطائفية في سورية ولبنان».
وفي قراءته للتطورات األمنية في العراق اعتبر قانصو «أن األميركيين رأوا أن التفاوض مع اإليرانيين
يحتاج إلى تعزيز أوراقهم التفاوضية ،لذلك افتعلوا أحداث العراق ليقولوا إننا أصحاب النفوذ األساسيين في
العراق ،ومصلحة األميركي هي تحويل النزاع في العراق إلى ورقة بين يديه» ،مضيفاً« :إن من مصلحة اإلدارة
األميركية في العراق أن تعطي األكراد دولة ،في المقابل األكراد اآلن يحاولون أن يكونوا الرابح األساسي».
ونبه قانصوه إلى «أن الخشية على تقسيم العراق خشية جدية ،ورهاني الوحيد على وعي القوى
األساسية في العراق» ،مؤكدا ً «أن المخطط المعد للعراق هو التقسيم وهناك مصلحة للجميع أن يبقى
العراق موحدا ً وعربي الهوية ،واآلن بدأت المجموعات العراقية على األرض تدرك خطر «داعش».

ح�سن عبدالعظيم لـ «توب نيوز»:
«الجي�ش الحر» لم يعد له وجود
والمعار�ضة الم�سلحة �أكلتها «الن�صرة» و«داع�ش»
رأى المنسق العام لـ «هيئة التنسيق الوطنية المعارضة» حسن
عبدالعظيم «أنه ال بد من أن نفرق بين مشروع المعارضة العسكرية
في سورية والمعارضة السياسية المعتدلة» ،مشيرا ً إلى «أن مشروع المعارضة العسكرية انتهى ،ألنه مع
األسف تم تسهيل دخول جماعات متطرفة من كل أطراف الدنيا إلى سورية من قبل الدول العربية واإلقليمية
بحجة نصرة المعارضة والشعب السوري وهؤالء شكلوا تنظيمات خطيرة منها «داعش» و»جبهة النصرة»
ولديهم برامج مختلفة وبالتالي أنهوا عمليا ً المعارضة المسلحة».
وأضاف عبدالعظيم« :أما المعارضة السياسية المعتدلة التي طرحت منذ البداية مشروع تغيير سلمي
سياسي عبر النضال الشعبي السياسي وعدم اإلنجرار للعنف والعسكرة ،وبالتالي رؤية المعارضة الوطنية
الممثلة بهيئة التنسيق والقوى الديمقراطية التي تقترب منها في خطها ورؤيتها أن الحل السياسي عبر
التفاوض ،تملك الرؤية والمبادئ والحلول الصحيحة» ،موضحا ً «أن هناك عودة اآلن من كل الدول اإلقليمية
والخليجية والعربية وفي الداخل بأنه ليس من حل لألزمة السورية المركبة إال بالحل السياسي».
واعتبر «أن هدفنا كان توحيد المعارضة السياسية على الحد األدنى من التفاهمات المشتركة لرؤية الحل
السياسي ،لكن هناك بعض األطراف كانت تراهن على التدخل األجنبي وبخاصة العسكري بكل مشتقاته
من حظر جوي وتدخل مباشر رفضت الدخول معنا وشكلت «المجلس الوطني» وبعد فشله تحول إلى
«اإلئتالف» الذي راهن على التدخل العسكري وعلى الضربة المباشرة « ،مضيفاً« :كل هذه الرهانات فشلت
ونعمل على ترتيب لقاء وطني يمثل كل القوى والشخصيات التي تتبنى الحل السياسي عبر التفاوض
وبضمانات عربية وإقليمية ودولية بحيث ننتقل إلى دولة ديمقراطية ونتخلص من ظاهرة العنف والتطرف
التي تسيطر على الساحة السورية «.
وأضاف« :نعمل مع القوى الديمقراطية األخرى على توحيد القوى المعارضة الديمقراطية في الخارج
والداخل بقواها وفعالياتها على برنامج وطني واحد وبرنامج تفاوضي واحد وقيادة واحدة لنتمكن من
إيجاد ممثل للمعارضة وممثل للنظام يمهد لتفاوض حقيقي برعاية دولية اقليمية تذهب بسورية إلى
واقع حديث ونسعى للذهاب إلى حوار حقيقي بضمانات دولية ولذلك وافقنا على بيان جنيف 1 -ودعونا
المعارضة الوطنية لتبنيه ثم وضع بعض األطراف شروطاً».
وتابع قائالً« :لم نقل يوما ً باستعمال العنف والتدخل العسكري ونحن مع إخراج المقاتلين األجانب
بقرار دولي ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة ومع تشكيل حكومة وحدة وطنية فيها من المعارضة
شخصيات وازنة ومؤثرة ،وفيها من النظام والموالين من يؤيد التغيير الديمقراطي الحقيقي تملك صالحية
تغيير دستوري أو إعالن مبادئ دستورية لسورية وإجراء انتخابات رئاسية».
ورأى «أننا لم نتبن «الجيش الحر» وطالبناه بعدم التورط بالهجوم على مقرات الدولة وليس لنا أي

عالقة ال بالتمويل وال التنظيم وال التسليح وانجروا للهجوم على مقرات الجيش والدولة».
وأض��اف« :لم يبق شيء اسمه «جيش حر» بل انتهى «الجيش الحر» والمعارضة المسلحة أكلتها
«داعش» و»جبهة النصرة» ،وهجما عليها وأستوال على مقراتها وما بقي منها جماعات بسيطة في أماكن
متباعدة».
ورأى« :اننا لسنا طالب سلطة بل هدفنا التغيير الديمقراطي الحقيقي يقود النتخابات حقيقية تظهر
أحجام األطراف ،وال ندعي أننا نمثل المعارضة أو الشعب السوري بل نطرح رؤية صحيحة للحل السياسي
ما ينقذ سورية والمنطقة من المخاطر».
وقال« :الروسي والصيني نقال وجهات نظرنا وهما مجبرين على الوقوف مع النظام ألنه يقف ضد
الغرب ،وهناك صراع على النظام الدولي ورغم ذلك نقال وجهات نظرنا ،وروسيا والصين ملتزمتان بالدفاع
عن النظام ولن يتركا ألميركا أن تتفرد في المنطقة وتعود لسياسة القطب الدولي الوحيد».
وأضاف« :نحن ضد كل أشكال العنف من استخدام المتطرفين من كل الدول ،وضد الصراع المذهبي،
ونحن مع الحل السلمي والتوافق الدولي واالقليمي الذي ينقل سورية إلى واقع جديد من دون إقصاء أحد
ونحن عرب وكرد نريد سورية جديدة ديمقراطية لكل السوريين».

�صقر لـ «التالقي»:
العراق يدفع ثمن وقوفه مع دم�شق
قال الكاتب والمحلل السياسي كامل صقر «أننا نحتاج إلى
مشروع قومي فكري يحمل نظاما ً سياسيا ً قادرا ً على النهوض».
وأكد« :أن اإلسالميين المتطرفين يتجهون للسقوط ،وعندما يتحول
المثقف إلى عراب للفكر الديني هذه صدمة كبيرة وتحول في العقيدة
الفكرية ،وأمر مستغرب أن يتحول شخص مثل برهان غليون إلى داعية» ،الفتا ً إلى «أن التيارات الفكرية
بما تحمله من برامج هي أمام منافسة مع التيارات الدينية وأصحاب المشاريع السياسية يتحملون جزءا ً
كبيرا ً لما يحصل».
ً
في ما خص الشأن العراقي قال« :علينا أن ننظر إلى زيارة الوزير كيري إلى العراق جيدا ،وهناك من
يسعى إلنتاج عراق جديد ،وكل المؤشرات تؤكد أن ما جرى ليس صدفة ،واآلن جون كيري جاء بصفقة
جديدة للعراق» ،موضحاً« :أن العراق أمام خطر كبير وليست أمامه مساحة واسعة للمناورة والقبول
والرفض أو تحقيق مكاسب سياسية» .وأضاف« :حصلت االنتخابات البرلمانية وبعضهم راهن على أن
ائتالف المالكي خسر» ،الفتا ً إلى «أن المؤسسة السياسية العراقية تدفع ثمن وقوفها مع دمشق ،وكل
الظروف الموجودة كانت مساعدة لما حصل خصوصا ً عدم وجود قوة مركزية متماسكة في العراق» ،مشيرا ً
إلى «أن المالكي هو حليف طهران ودمشق وهذه الحالة السياسية نتيجة انسحاب القوات األميركية من
العراق ،وكان لسورية هامش سياسي واضح وشوكة في الخاصرة األميركية» .وزاد« :نحن اآلن في مرحلة
مكافحة التيارات اإلرهابية الناشطة في سورية» ،مضيفاً« :أن «تل أبيب» تدرك أن الحرب على سورية
ليست سهلة ودائما ً الرد السوري مفاجئا ً لها» ،مؤكداً« :أننا شهدنا خروجا ً عن السلم الوطني ونحن بحاجة
إلى مشروع يقول إن الوطن فوق الجميع وكلنا نعمل لمصلحة الوطن».

تر�شي�شي لـ «الجديد»:
القوى ال�سيا�سية �أ�ضاعت العديد من الفر�ص
النتخاب رئي�س �صنع في لبنان
أكد الصحافي والكاتب السياسي طارق ترشيشي «أن التطورات
الداخلية واإلقليمية وال سيما ما يجري في العراق ستؤخر إنجاز
االستحقاق الرئاسي إلى أواخر السنة الحالية بعكس ما كان متوقعا ً إنجازها بين أواخر آب ومطلع أيلول»،
مشيرا ً إلى «أن القوى السياسية أضاعت العديد من الفرص النتخاب رئيس للجمهورية صنع في لبنان
حتى وصلنا إلى الشغور المطول وبالتالي ذاهبون للتمديد لمجلس النواب».
وأكد ترشيشي «أن جميع القوى السياسية لديها قناعة بأن الرئيس ال يمكن أن يكون إال توافقيا ً ألنه ال
أحد من األفرقاء السياسيين يملك أكثرية تمكنه من إيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة».
وحول عمل مجلس الوزراء والسلطة التشريعية رأى «أن مصير مجلس النواب ومصير الحكومة مقيد
ألن هناك قوى سياسية تعطل كل من جلسات الحكومة ومجلس النواب ما يعني تجاوزهم للدستور».
في ما يخص الوضع بالعراق أوضح ترشيشي «أن داعش وجد البيئة الحاضنة له ،فهناك عدد كبير من
المعارضين لحكومة المالكي قد انضموا إلى تنظيم داعش» ،معتبرا ً «أن ما يحصل في العراق هو محاولة
للضغط على إيران لتقديم تنازالت في مفاوضاتها المقبلة مع السعودية ودول الخليج».

