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التو�صل �إلى ّ
حل «النووي الإيراني» متاحة ...وتف�ضيل �أوغلو على غول يعك�س انق�سامات داخل حزب العدالة
فر�ص
ّ

الجي�ش اللبناني الوحيد الذي يحافظ على وحدة لبنان ...والمطلوب دعمه وت�أمين ال�سالح والغطاء ال�سيا�سي له لمواجهة الإرهاب
ّ
م�ستعدة لحرب ا�ستنزاف طويلة مع العد ّو
المقاومة الفل�سطينية لن تقبل باتفاق ال يل ّبي مطالب �شعبها وهي
تش ّكل مؤسسة الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة التي تجمع لبنان وتحافظ
على وحدته ،خصوصا ً في هذه المرحلة التي تواجه فيها الخطر اإلرهابي التكفيري.
ولهذا يجب تأمين السالح الالزم للجيش ،وتوفير الغطاء السياسي له .فلبنان ال
يزال في قلب العاصفة ،وهناك بعض المناطق التي تحتاج إلى حزم كبير لكنها
بحاجة إلى تغطية سياسية .فمكافحة ظاهرة التكفيريين في لبنان بحاجة إلى جهد،
وموقف سياسي موحد .إلى جانب دعم الجيش ،خصوصا ً أن خطر هذه الظاهرة
أضحى حقيقياً.
أما إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش» اإلرهابي في العراق ،فإنه يحتاج إلى معالجة
مشكلة اضطهاد السنّة ،وإن هذا التنظيم قد ينتصر على كل خصومه على رغم
الدعم الدولي لهم كما انتصر الحزب الشيوعي على خصومه في روسيا وأسس
االتحاد السوفياتي ،ولهذا فإن المطلوب التحدّث مع العشائر السنّية التي تمتلك
القدرة على طرد تنظيم «داعش» وقد سبق لها أن فعلت ذلك ،لكن العشائر تريد أوالً
الحصول على الدعم على غرار األكراد ،وأن يكون لها دورها في التركيبة السياسية
بعد تمكنها من هزيمة «داعش».
من ناحية ثانية ،فإن المقاومة في فلسطين مستعدّة لخوض حرب استنزاف
طويلة األمد مع العدو «اإلسرائيلي» وهي منذ اللحظة األولى لوقف العدوان ستبدأ
أي اتفاق ال يلبّي مطالب الشعب
االستعداد للحرب المقبلة ،غير أ ّنها لن تقبل بتوقيع ّ
الفلسطيني وال إقامة منطقة عازلة حتى ولو كانت لمتر واحد .وكل ما يريده الشعب
الفلسطيني من القاهرة فتح معبر رفح ،في حين أن الهدف األساس من قتال
المقاومة لـ«إسرائيل» ،تحرير األرض ال فتح المعابر فقط.
على صعيد آخر ،فإن فرص التوصل إلى تسوية للملف النووي اإليراني متاحة
اآلن أكثر من السابق ،وقد أُحرز تقدّم خالل المفاوضات التي جرت في السنة
الحالية ،غير أن السياسة األميركية والضغوط والعقوبات التي ال تزال سارية،
تعوق التوصل إلى النتائج المطلوبة ،ما يشكل عامالً ضاغطا ً على المفاوضات.
إلى ذلك ،فإن ما يجري في تركيا من تفضيل حزب العدالة والتنمية أحمد داود
أوغلو لمنصب رئاسة الحكومة ،بدالً من رئيس الجمهورية السابق عبد الله غول،
إنما يعكس وجود تغييرات وانقسامات داخل الحزب الحاكم ،ما يؤشر إلى أن
الحكومة الجديدة ستواجه مشكالت عميقة.

جابر لـ«الجديد» :لبنان بحاجة �إلى موقف
موحد ودعم الجي�ش لمواجهة خطر
�سيا�سي ّ
ّ
الإرهاب التكفيري
أعرب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر عن أسفه
المتداد ظاهرة التكفيريين في لبنان ،مشيرا ً إلى «أننا بحاجة إلى جهد
لمكافحة هذه الظواهر التكفيرية».
ولفت جابر إلى أن موجات الهجمات في عرسال كانت كبيرة جداً ،موضحا ً أن الرأي العام بدأ يشعر أنّ
هناك تهديدا ً حقيقياً ،وبإمكانية دخول «داعش» إلى لبنان.
ورحب جابر بقرار مجلس الوزراء بتطويع  5000عنصر في الجيش مؤكدا ً أن رئيس مجلس النواب نبيه
بري كان من أول الداعين إلى هذا القرار خالل المبادرة التي اطلقها في ذكرى تغييب اإلمام موسى الصدر،
معتبرا ً إننا نعيش في حالة انكار دائم .وشدّد على حاجة لبنان إلى موقف سياسي موحد والخروج من
ومرحبا ً بأيّ دعم يقدّم إلى لبنان ألن
الفراغ الرئاسي ،إضافة إلى خطوات عملية منها زيادة العتيد والعتاد،
ّ
الخطر حقيقي ووجودي.
ورأى جابر أنّ عودة رئيس الحكومة األسبق سعد الحريري إلى لبنان كانت لش ّد االعتدال.
وجه جابر التهاني للبنانيين مسيحيين ومسلمين بعيد انتقال السيدة العذراء  ،مؤكدا ً أن
من جهة أخرى ّ
هذا العيد جمع كل المسلمين والمسيحين ألن السيدة مريم العذراء للجميع ،ولفت إلى أنه على كل اللبنانيين
أن يجتمعوا دوما ً في األعياد وفي كل المناسبات الوطنية وأن يلتفوا حول جيشهم الدرع الواقية لحماية
الوطن ،معتبرا ً أن الوحدة الوطنية اللبنانية أفضل الوجوه لمواجهة االخطار والمؤامرات التي تستهدف
لبنان واللبنانيين.

التوصل إلى النتائج المطلوبة .وهذا العامل يضغط على المفاوضات ،ونحن ال نخفي استياءنا من
السياسة العقابية األميركية في شتى أشكالها ،فنحن أصبحنا أيضا ً هدفا ً لفرض العقوبات األميركية ،لذا
نحن نتفهم اليوم ،ربما أكثر مما سبق ،الفترة العصيبة التي عاشتها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية طوال
هذه السنوات ،وكيف يصعب عليها في ظل هذه األوضاع التوصل إلى اتفاقات.
وأكد ريابكوف أنّ روسيا كعضو في مجموعة «السداسية» ،وكدولة تقيم عالقات ُحسن جوا ٍر مع
إيران ،تبذل قصارى جهدها للمساعدة في التوصل إلى حلول ترضي جميع األطراف ،حلول ال تنتقص من
حقوق إيران أو تضر بمصالحها ،وفي الوقت نفسه ترضي «السداسية».
وتط ّرق إلى األزمة التي عمت منطقة الشرق األوسط برمتها ،وقال« :األزمة تكمن جذورها في تصاعد
اإلرهاب وفي تصاعد نزعات التط ّرف ،وهي تؤثر في مسار المفاوضات .ونحن نرى أن هناك نوعا ً من
التأرجح في المواقف لدى دول عربية كثيرة بشأن التطورات المستقبلية .ولألسف تصبح متانة بعض
المنظومات السياسية لبلدان المنطقة على المحك ،وهذه المظاهر أصبحت تبعث على القلق ،وكل هذه
التطورات تدل على أن جذور المسارات الراهنة عميقة جداً».
وأ ّكد ريابكوف أنه يجب أن تكون هناك حلول ُتفرض من الخارج .يجب أن تجد دول المنطقة وشعوبها
مخرجا ً من األزمة الحالية عبر الحوار وعبر المصالحة الوطنية .وإن أي مظاهر لإلرهاب ،مهما كانت
تبريراتها ودوافعها ،إيديولوجي ًة كانت أم دينية و سياسية ،نرفضها بشكل قاطع .ويجب استئصال
اإلرهاب.
ودان ريابكوف بشكل قاطع وحاسم محاوالت الواليات األميركية المتحدة الرامية إلى فرض العقوبات،
أو التهديد بفرضها ،لتحقيق أهداف سياسية على الصعيد الخارجي ،مؤكدا ً أنه من الطبيعي أن الر ّد على
سياس ٍة من هذا النوع قد يكون قاسياً ،إذ ُتتخذ إجراءات جوابية متماثلة .وثمة أساليب غير متماثل ٍة في
التحركات المضادة.

البط�ش لـ«الميادين»:
المقاومة م�ستع ّدة لحرب ا�ستنزاف طويلة
ونرف�ض توقيع اتفاق ال يل ّبي مطالب �شعبنا
غ�ضن لـ«الجديد»:
يجب ت�سليح الجي�ش الم�ؤ�س�سة الوحيدة
التي تجمع لبنان وتحافظ على وحدته
وجه وزير الدفاع السابق فايز غصن تحية إلى شهداء الجيش
ّ
اللبناني قائالً« :هذا الجيش الصامد هو المؤسسة الوحيدة التي
تجمع لبنان وتحافظ على وحدته» ،واعتبر أنّ االستقرار السياسي يوازي االستقرار األمني ،ومن هنا
يجب على جميع اللبنانيين التعاون للحفاظ على األمن واالستقرار في البلد .وذ ّكر غصن بالتحذير الذي
أطلقه في  20كانون االول عام  2011والذي كشف فيه عن تواجد عناصر من القاعدة في عرسال ،وقال:
«اتهموني حينذاك بمهاجمة عرسال وأهلها ،وصدرت البيانات ضدي ،إالّ انني كنت أريد وضع الجميع
أمام مسؤولياتهم» .وأكد أنه في ذلك الوقت وصلته معلومات ضمن إطار مهمته كوزير ال كمسؤول حزبي
أو مسؤول عن جماعة« ،وقد وضعت هذه المعلومات في يد أعضاء مجلس الوزراء» ،وأضاف« :لو اتخذ
التقرير الذي أعد في السابق عن الوضع األمني في عرسال وخطورته على محمل الجد لكانت األمور
اتجهت نحو األفضل».
وتساءل« :ألم يكن من األجدى لو وفرنا على الجيش اللبناني الشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين
أصيبوا والمخطوفين الذي خطفوا؟» ،وشدد غصن على أن الوزير ال يعمل وفق قراره الخاص بل هو وزير في
مجلس الوزراء الذي يتم فيه اتخاذ القرار بعد مناقشته .وأضاف« :الواقع السياسي في لبنان منع الجيش
من الدخول إلى عرسال في األشهر الماضية خصوصا ً أن الحكومة السابقة كانت تعمل على مراعاة قوى
سياسية بشكل كبير» .وشدد غصن على ضرورة تطويع عناصر في الجيش اللبناني وتأمين السالح الالزم
ّ
بغض النظر ع ّما تريده «إسرائيل» ،ألن الجيش اللبناني هو حامي لبنان .وأشار إلى أن الطريقه التي
له
أديرت بها معركة عرسال األخيرة لم تكن األفضل بسبب الضغوط السياسية ،ونتيجة أن عرسال لم تكن
كما نريدها .مؤكدا ً أن الخطر ما زال موجودا ً وعلينا االجتماع سويا ً للحفاظ على لبنان.
وقال« :كان لدي خوف من االنشقاقات في الجيش اللبناني وهذا يحصل في كل جيوش العالم وهو أمر
طبيعي ،لكنّ مدرسة الجيش اللبناني مدرسة صلبة» .وح ّذر من غياب الغطاء السياسي الداعم للجيش
وغياب التسليح والدعم المادي والمعنوي ،واعتبر أنّ لبنان في قلب العاصفة ،وأنّ الخطر ما زال موجودا ً
في البلد ،وهناك بعض المناطق تحتاج إلى حزم كبير ولكننا نحتاج إلى تغطية سياسية.
وفي ما يخص عودة سعد الحريري أشار غصن إلى أن الحريري عاد إلى بلده وربما عودته لها عالقة
بالهبة السعودية للجيش اللبناني ،وقد عاد لترميم البيت الداخلي .وأكد أن الوزير سليمان فرنجية رحب
بعودة الحريري.

التو�صل
ريابكوف لـ«رو�سيا اليوم» :فر�ص ّ
�إلى ح ّل للنووي الإيراني متاحة والعقوبات
الأميركية تعوق تحقيق النتائج المطلوبة
قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي« :أعتقد
أن فرص التوصل إلى ح ّل للملف النووي اإليراني متاحة اآلن أكثر
من السابق ،ويجب القول إننا احرزنا تقدما ً خالل المفاوضات التي جرت خالل هذه السنة ،وستستأنف
المفاوضات في أيلول كما اتفقنا ،علما ً أن موعد إجرائها ومكانه ما زاال مجهولين حتى اآلن ،ولكن جميع
المشاركين في المفاوضات بمن فيهم «السداسية» وإيران يسعون إلى استئناف عملية التفاوض في
أيلول .وبالطبع فإن السياسة األميركية والضغوط والعقوبات التي ال تزال سارية المفعول تعوق

قال القيادي في «حركة الجهاد اإلسالمي» في فلسطين وعضو
الوفد الفلسطيني المفاوض إلى القاهرة خالد البطش ،إن المقاومة
في غ ّزة مستعدة للذهاب إلى حرب استنزاف طويلة األمد مع العدو الصهيوني.
أكد البطش أن المقاومة ستبدأ منذ اللحظة األولى لوقف العدوان االستعداد للحرب المقبلة .وخاطب أهل
غ ّزة قائالً إن التراجع مستحيل.
وقال البطش« :إنّ ما أبدته المقاومة من شجاعة في المعركة أفقد الصهيانة عقولهم ،في حين لم يُسمع
من أهل غ ّزة سوى التأكيد على المقاومة والتأييد لها».
وحول التع ّنت الصهيوني في المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الفلسطيني في القاهرة ،شرح
البطش أن «إسرائيل» بدأت مطالبها بضرورة نزع سالح المقاومة ،وعرضت فتح المطار والميناء مقابل
ذلك« ،لكننا رفضنا».
وجدّد رفض المقاومة الفلسطينية أيّ مطلب «إسرائيلي» إلقامة منطقة عازلة حتى لمتر واحد ،أو التوقيع
على أيّ اتفاق ال يلبّي مطالب الشعب الفلسطيني.
وعلّل قبول فصائل المقاومة بالهدنة بهدف إجراء المزيد من التشاور «حتى نثبت لشعبنا أننا لن نقدّم
تنازالت» .وأشار في الوقت نفسه إلى أن المقاومة تدرس وقفا ً إلطالق النار طويل األمد في حال لم يت ّم
الوصول إلى اتفاق ،وذلك لغاية حماية المدنيين الفلسطينيين في غ ّزة من دون التوقيع على اتفاق ظالم.
وفي ما يتعلق بالدور المصري في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني و«اإلسرائيلي»،
رأى البطش أن الضغط الصهيوني الكبير على مصر ح ّول القاهرة إلى دور الوسيط ،في وقت كانت تعاني
تشكيلة الوفد الفلسطيني الحالية من نقطة ضعف أطالت عمر التفاوض.
وقال« :إن كل ما يريده الفلسطنييون من القاهرة فتح معبر رفح» ،مؤكدا ً أن الهدف األساس من قتال
المقاومة لـ«إسرائيل» تحرير األرض ال فتح المعابر فقط.
وأبدى البطش اعتزاز المقاومة بعالقتها بقوى المقاومة في المنطقة ،وقال« :سنكون سعداء إذا حصل أيّ
لقاء مع القيادة في حزب الله».

بارينجك لـ«العالم» :حزب العدالة
ّ
ف�ضل �أوغلو على غول لرئا�سة الحكومة
أ ّكدت نائبة زعيم حزب العمل التركي شوله بارينجك إن بوادر
انقسامات في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد دفعت
الحزب إلى تفضيل أحمد داود أوغلو على عبد الله غول لمنصب
رئاسة الوزراء .منتقدة استئثار أردوغان بالصالحيات أينما يح ّل
به المنصب.
وأشارت بارينجك إلى وجود توجه ،وذلك بعد التغييرات التي حصلت في تركيا ،من أجل أن يكون داود
أوغلو رئيسا ً للوزراء .مضيفة إن هذا التوجه يطرح تساؤالً ،إذ كان غول هو المرشح األوفر حظا ً في السابق،
ولكن يبدو أن هناك تغييرات وانقسامات في الحزب الحاكم ،فاختير أوغلو .وأضافت« :إن أردوغان كان
يميل إلى غول في البداية ،لكن ث ّمة تغييرات حصلت بعد االجتماع الذي عقده الحزب بهذا الشأن».
وأوضحت إن مشاكل عدّة وكبيرة تواجه رئيس الوزراء في تركيا .الفتة إلى أن األمور لن تكون سهلة في
االنتخابات المقبلة.
وقالت بارينجك« :ال أريد القول إن أوغلو أفضل من غول ،ولكن يبدو أن هناك مشكالت تعصف بالحزب،
ومشكالت عميقة تواجه الحكومة التركية الجديدة.
وأشارت إلى أن أردوغان ربح االنتخابات وهذه حقيقة ،ألن أحزاب المعارضة لم تكن ّ
منظمة وقوية ولم
تستطع أن تواجه أردوغان وحزبه ومناصريه .لذلك ربح هو االنتخابات.
وفيما لفتت إلى وجود تقارير تؤكد أن أردوغان يحاول ومنذ مدة تقليص صالحيات رئيس الوزراء وتغيير
القوانين والدستور ،أكدت بارينجك أن ذلك بحاجة إلى استفتاء شعبي .وقالت« :لن يكون األمر سهالً ألن

المعارضة هذه المرة لن تسكت ،فكلما ذهب أردوغان إلى منصب نقل الصالحيات معه ،وهذا غير مقبول في
دولة ديمقراطية مثل تركيا».

�أرينج لـ«روداو»� :إذا ح ّقق حزب العدالة
الغالبية النيابية ف�سيعمل لتحديد النظام
الرئا�سي الأن�سب لتركيا
قال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج إنه في حال تم ّكن
حزب العدالة والتنمية من تحقيق الغالبية الالزمة لتغيير الدستور
سينصب على
بعد انتخابات عام  2015البرلمانية ،أو حدث توافق داخل البرلمان حول ذلك ،فإن الجهد
ّ
وضع دستور جديد ،وسيُحدّد خالله أي من أنظمة الحكم الرئاسية األنسب لتركيا.
وتناول في لقاء مع قناة «روداو» التي تبث من أربيل ،مسأل َت ْي النظام الرئاسي ،وعودة الرئيس عبد
الله غول ،التي شارفت واليته على االنتهاء ،إلى صفوف حزب العدالة والتنمية ،كما تناول التط ّورات التي
يشهدها العراق .وقال« :إنّ نظام الحكم في تركيا برلماني لكن ال يمكن القول إننا طبقناه كامالً» .من ّوها ً بأنّ
انتخاب رئيس جمهورية من قبل الشعب مباشرة يعتبر بمثابة االنتقال إلى نظام نصف رئاسي.
وفي ما يتعلق بعودة عبد الله غول إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم ،أوضح أرينج أنّ والية
غول ستنتهي في  28من الشهر الجاري ،لكن من غير الممكن أن يكون رئيسا ً للوزراء خالل األشهر العشرة
األخيرة (حتى االنتخابات العامة المقبلة) كونه ال يحمل صفة نائب في البرلمان .مضيفاً« :أبدى غول رغبة
في العودة إلى حزب العدالة والتنمية -الذي شارك في تأسيسه  -وممارسة العمل السياسي فيه».
وتط ّرق أرينج إلى الوضع في العراق ،فأعرب عن أسفه لما حدث فيه من سيطرة جماعات إرهابية على
مناطق واسعة وتح ّكمها بمواقع استراتيجية ،والمعاناة اإلنسانية التي حدثت في المنطقة من ج ّراء ذلك.
وعبّر أرينج عن التضامن مع الشعب العراقي والمرحلة الجديدة التي دخلها ،والمتمثلة بتشكيل حكومة
جديدة ،واعتبرها صحوة جديدة في البالد ،مشدّدا ً على ضرورة اإلسراع في تشكيل الحكومة حتى تتمكن
من أداء وظائفها.

كولنز لـ«�سي �إن �إن» :هزيمة «داع�ش»
غير ممكنة من دون معالجة ا�ضطهاد ال�س ّنة
قال العقيد تيم كولنز ،الضابط المتقاعد في الجيش البريطاني،
الذي عاد أخيرا ً من شمال العراق« :تقع على عاتق الغرب عموماً،
وبريطانيا ً خصوصاً ،مسؤولية إزاء ال��ع��راق بعدما ساهمت
بتشكيله قبل عقود» ،مضيفا ً أن هزيمة «داعش» غير ممكنة دون
معالجة مشكلة االضطهاد الذين يعيشه الس ّنة في الشرق األوسط .وح ّذر من أن تنظيم «داعش» قد ينتصر
على كل خصومه على رغم الدعم الدولي لهم ،كما انتصر الحزب الشيوعي على خصومه في روسيا وأسس
االتحاد السوفياتي.
وشدّد كولنز على ضعف السيطرة المركزية للحكومة بالقول« :السلطة الحقيقية لرئيس الوزراء في
بغداد تقتصر على مناطق الجنوب الشيعية ،فال وجود للجيش العراقي قرب مناطق المعارك في الشمال،
كما أن هناك من أعلن قيام خالفة تتركز من حيث النفوذ في مدينة الموصل ،مع امتدادات تصل إلى أطراف
حلب ودير الزور في سورية ،في حين أن العاصمة هي الرقة ،ولدينا أيضا ً الحكومة اإلقليمية الكردية التي
تسير بشكل متسارع نحو االستقالل».
وعن نوع التدخل الغربي المطلوب قال كولنز« :هناك بالطبع الجهد الدبلوماسي المطلوب لدفع العراقيين
إلى التفكير بقيام بلد متوازن ،وهذا قد ال يحدث ،ففي الشمال يحتاج األكراد إلى ثالثة أمور هي :المعدات
والذخائر والتدريب العسكري لمواجهة تنظيم داعش المدجج بالسالح بعدما سيطر على معدّات أميركية
متط ّورة كانت في حوزة الجيش العراقي الذي ف ّر وتركها».
وأضاف« :كما أن هناك ضرورة للتحدث إلى العشائر السنية التي تمتلك القدرة على طرد تنظيم الدولة
اإلسالمية ،وقد سبق لها أن فعلت ذلك ولكن العشائر ستطالب أوال ً بالحصول على الدعم على غرار األكراد
وستسأل ع ّما سيحصل بعد هزيمة داعش وما إذا كان سيطلب منها العودة لتكون تحت جناح الحكومة
العراقية ويعود أبناؤها ليصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية أم أنها ستحصل على حصة أكبر من
التركيبة السياسية».
وقال« :الحل يكمن في المنطقة الشمالية الغربية مما نسميه العراق ،والتي باتت مفتوحة على الجانب
السوري حيث تأسست الخالفة ،وكذلك في المناطق الشيعية والكردية ،والجميع هناك ال يرغبون بسماع
ما تقوله الحكومة العراقية ،بل يريدون طرفا ً خارجيا ً يمكنهم الوثوق به ،قد يكون ذلك الطرف أحد الوزراء
األتراك ،ألنني ال أظن أننا نحن اإلنكليز لدينا شخص يمكن للعشائر الوثوق به ،ربما قد يكون هناك ضابط
كبير في القوات األميركية يحظى بتلك الثقة».
وح ّذر كولنز من مغبّة التقليل من خطر «داعش» قائالً« :إذا نظرنا إلى فترة الحرب العالمية األولى التي
شهدت والدة تلك الدول ،فسنالحظ أن حركة ولدت في روسيا تدعى الحزب الشيوعي خاضت حربا ً ضد
قوات محلية مدعومة من القوى العالمية ،واعتقد الجميع أن ذلك الحزب سيهزم ،ومع ذلك انتصر الحزب
وأسس االتحاد السوفياتي ،هذا قد يحصل مجدّداً».
وحول الطريقة التي يمكن عبرها إلحاق الهزيمة بـ«داعش» قال كولنز« :ال طريقة إللحاق الهزيمة بداعش
إال بانفضاض السنة والمسلمين في المنطقة عن التنظيم ،ولكن المشكلة أن الس ّنة ـ وهم  90في المئة من
سكان المنطقة  -يشعرون باضطهاد شديد».

