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تتو�سع نحو الجوالن ( ...تتمة �ص)1
غزة
ّ

ال بل يسترد ما خسره في األعوام الثالثة ،ويحقق التقدم
الواضح في تثبيت قدرته على البقاء والصمود.
ال��ح��رب على غ��زة تتخطى ك��ل ال��ت��وق��ع��ات ،وم��ع الفشل
«اإلسرائيلي» العسكري بتعديل التوازنات المتراكمة من
الحروب السابقة ،أدت الحسابات الخاطئة لوقوف الحبل
«اإلسرائيلي» في نصف البئر ،حيث ال قدرة على التقدم وال
التراجع ،وكل حل تتيحه الموازين الناجمة عن الحرب تجلب
المزيد من التدهور في حال «إسرائيل» ومستقبلها ،وبات مد
حبل النجاة الوحيد المتاح إلخراجها من عنق الزجاجة هو
اللجوء الدراماتيكي لمجلس األمن ،للخروج بقرار أممي،
لم يعد ممكنا ً أن يفعل فعله ويضمن وقف النار ،بال ترتيب
خسائر معنوية ومادية جسيمة على «إسرائيل» من دون
التحضير لصيغة تشبه القرار  1701إقليمياً ،ولو اقتضى
األمر لتبرير ذلك التساهل مع إشعال جبهات سورية ولبنان
أو التلويح بإشعالها ،أو تظهير مجموعة من الحوادث تحت
شعار خطر االن��زالق إل��ى المواجهة الشاملة ،لفتح الباب
لقرار يمكن للمقاومة قبوله ضمن مفهوم شموليته وقوة
الخطر ،ولكن يمكن لـ «إسرائيل» التذرع به لقبول العودة
للتفاوض على الحل الشامل من جهة وف��ك الحصار من
جهة أخ��رى ،والغرب بكل دول��ه الفاعلة خصوصا ً الثالثة
الكبار ،يضع ثقله البتكار المخرج ال��ذي يخفف الخسائر
على «إسرائيل» المأزومة والعاجزة ،كعجوز بال حول وال
طول ،وجاءت الصواريخ المتساقطة من جنوب لبنان نحو
عكا ليل أول من أمس ،وبعدها القذائف التي سقطت صباحا ً
من الجوالن على المناطق المحتلة ،لتضيء على فرضية
تكرار هذا المشهد ،حتى تكتمل شروط التحذير من خطر
االنزالق لحرب شاملة ،يصير معها للتحرك الدولي العاجل
مبرر ٍ
كاف.
ف��ي ه��ذه األث��ن��اء كانت مصر تضع ثقلها إلع�لان وقف
جديد إلطالق النار بينما تواصلت مساعي إعادة األفرقاء
إل��ى طاولة المفاوضات ،فيما اعتبرت فرصة وق��ف النار
الراهنة آخر الفرص للمساعي المصري قبل الذهاب جديا ً
للتدويل.
من جهة مقابلة الغرب عالق في حرب بال جدوى وال أفق
وال أمل يرتجى منها ،فمنذ ثالث سنوات حرب على سورية
وهو يتمسك بوهم تغيير النظام أو استنزافه لمفاوضة من
موقع قوة ،ولكن جاءت اآلن مواعيد قطاف ثمرة الالأخالقية
التي ارتضى الغرب وحلفاؤه العرب واإلقليميون سلوك
دربها ،لبلوغ الهدف مهما كلف الثمن ،فولد خطر أشد إثارة
للقلق وال��ذع��ر هو داع��ش ،وه��و خطر ال يعترف بالحدود
وال بالقانون الدولي ،وال يسلم الكيماوي وال يقيم اعتبارا ً
لمجلس األمن وال لقراراته ،ويتوعد ببلوغ الرياض وعمان
والقاهرة ومكة وباريس ولندن وواشنطن.
ال بد من التحدث مع األس��د ص��ار عنوان المرحلة ،فال
يمكن هزيمة داع��ش من دون��ه ،وال يمكن ضمان استقرار
ال��ع��راق ب�لا س��وري��ة ،وال��ط��ري��ق الوحيد ه��و ع��دم تعريض
ال��ح��ل��ف��اء ال��ذي��ن يصيبهم ال��ع��ج��ز وال��ش��ي��خ��وخ��ة أك��ث��ر مما
يصيبان «إسرائيل» ،للخطر األشد واألقسى ،بعدما وضعوا
ك��ل أرص��دت��ه��م إلس��ق��اط الرئيس ب��ش��ار األس���د ،حتى بات
مستقبل بقائهم في الحكم مرتبطا ً برحيله ،ورحيلهم واحد
من النتائج الممكنة لبقائه فما العمل؟
االس��ت��دارة نحو األس���د ال ب��د أن ت��ب��دأ م��ن ال��ع��رب الذين
قامروا بالحرب على سورية ،ومنحهم مدرج هبوط سلس
منعا ً الصطدام ال تحمد عقباه ،هكذا ولد االجتماع الوزاري
الذي شهدته السعودية وترأسه سعود الفيصل وحضره
وزراء خارجية مصر واإلم���ارات العربية المتحدة وقطر
وممثل لألردن ،تحت عنوان التسريع بسبل الحل السياسي
في سورية والخروج من الحرب ،والتمهيد لتوحيد الجهود
ب��وج��ه ال��خ��ط��ر األوح����د ال���ذي ي��ت��أت��ى م��ن ت��ح��رك��ات داعش
وتهديدات التقدم والتوسع.

ال��خ��ي��ارات الضيقة دول��ي��ا ً وإقليميا ً تعكس نفسها على
االرت���ب���اك ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ف��ت��ف��اع�لات ال��ت��ف��اوض ح���ول عرسال
ومصير العسكريين المخطوفين ،ودور هيئة العلماء
المسلمين ،ومستقبل الدور التركي والقطري ،يترافق كله
م��ع الحديث ع��ن توسع ل��داع��ش نحو عكار وع��ن هجمات
تتعرض لها عرسال ليالً ،وعن سيطرة ال ت��زال لمسلحي
داع���ش وال��ن��ص��رة ف��ي بعض أح��ي��ائ��ه��ا ،وت��ه��دي��دات لبعض
مواطنيها.
ً
سياسيا يتحرك النائب وليد جنبالط لحشد الطاقات
والجهود تحت شعار أولوية القتال والمواجهة مع داعش،
والحاجة لمواكبة ذلك بمصالحات وتفاهمات وتوافقات،
ولذلك يبادر للتصدي لكل محاوالت التفرقة ،التي صدر
أب��رزه��ا عن ال��وزي��ر أش��رف ريفي بتشبيه دور ح��زب الله
بداعش ،بينما البحث عن حلول تمنع الفراغ النيابي من
اللحاق بالفراغ الرئاسي ،يصطدم بالعجز المتمادي عن
ال��ذه��اب لالنتخابات ،بينما تجربة التمديد األول جعلت
الرئيس نبيه بري بال حماسة لتكرار التجربة ،مصرا ً على
التصويت ضد أي مشروع في هذا االتجاه.

تحذيرات من استعدادات
إرهابية لـ«داعش»

تتزايد المخاطر من لجوء المجموعات اإلرهابية إلى القيام
بأعمال إجرامية على غ��رار م��ا حصل ف��ي  2آب ال��ج��اري ض ّد
الجيش في عرسال .فقد تبلغت جهات معنية تقارير نقالً عن
أجهزة استخبارات عربية تحذيرات من جدية ما يخطط له تنظيم
«داعش» من تكرار محاولة إقامة قاعدة إرهابية لها بين بعض قرى
البقاع الشمالي وعكار .وتحدثت التقارير عن أن التنظيم اإلرهابي
المذكور لم يتخل عن سعيه إلى إقامة إمارته المتطرفة في هذه
المناطق للتمدّد الحقا ً إلى مناطق أخرى.
وتكشف التقارير أيضا ً أن المجموعات المسلحة عادت لتتنقل
بين عرسال وجرودها وكذلك إقامة اإلرهابيين معسكرات تدريب
في مناطق معينة في عكار .وتؤكد هذه التقارير أنها ال تستبعد
تحرك «داع��ش» مجددا ً باتجاه عرسال أو رأس العين أو عكار.
وليس بعيدا ً عن ذل��ك ما حصل من إط�لاق ن��ار أم��س في بعض
أحياء طرابلس من قبل مسلحين مرتبطين بالمجموعات المتطرفة
ابتهاجا ً بما زعموه عن سقوط مطار الطبقة العسكري في الرقة من
قبل تنظيم داعش اإلرهابي .

قطر وتركيا ليستا بوارد الوساطة
إلطالق العسكريين

ومع تعليق «هيئة العلماء المسلمين» وساطتها في شأن إطالق
العسكريين واألمنيين المخطوفين من قبل المجموعات المسلحة
في جرود عرسال ،دخلت مجموعة من المسلحين مساء أول من
أمس إلى عرسال قادمة من جرود البلدة ،ونفذت عمليات تفتيش
عن بعض األهالي الذين تعاملوا ،وفق المسلحين ،مع القوى
األمنية.
وأكد مصدر أمني لـ«البناء» أن دخول المسلحين إلى عرسال
مجددا ً ليس مستغرباً ،فهم يمارسون نوعا ً من الضغوط في
موضوع المفاوضات إلطالق معتقليهم في سجن رومية ،الفتة إلى
أن الصفقة التي تم التوافق عليها نصت على أن يخرج المسلحون
من عرسال ويحتفظوا بالوضع القائم قبل المعركة ،محملة
المسؤولية للجهة السياسية التي وافقت على هذه الصفقة،
والتي منعت وحدات الجيش من القيام بمداهمات وتفتيش تطاول
المخازن وغرف العمليات التي يستخدمها المسلحون.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الصفقة حصلت على دماء
شهداء الجيش وحرية المخطوفين ،وأجهضت انجازات الجيش
العسكرية بفكها الحصار عن المسلحين وإعادتهم إلى الوضع
القائم قبل معركة عرسال.
وأع��رب��ت ال��م��ص��ادر ع��ن ت��ش��اؤم��ه��ا م��ن مصير العسكريين
المخطوفين ،مشيرة إل��ى أن الوضع أس��ود في عرسال محملة
مسؤولية حياة العسكريين إل��ى رئيس الحكومة تمام سالم
ووزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي.
واعتبرت أن المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي
ال يفاوض إال دوال ً كما حصل في قضية مخطوفي أعزاز ،ال يتولى
حاليا ً التفاوض ألنّ قطر وتركيا ليستا في وارد الدخول في وساطة
لإلفراج عن العسكريين المخطوفين في الوقت الحالي .

�صحف بريطانية� :آالف الإرهابيين
يتدفقون �إلى �سورية عبر تركيا
أكدت صحف بريطانية عدة صدرت أمس أن التنظيمات
اإلرهابية التي ترتكب أبشع الجرائم والمجازر في سورية
والعراق وفي مقدمها تنظيم ما يسمى «دولة العراق والشام»
تستمد تمويلها ودعمها من دول أجنبية وأخرى إقليمية على
رأسها مشيخات الخليج وأن آالف اإلرهابيين األجانب يتدفقون
إلى سورية منذ سنوات عبر تركيا تحت إش��راف ومتابعة
وكالة االستخبارات األميركية «سي آي أي» في الوقت الذي
بدأت الدول األوروبية وغيرها بإدراك خطورة اآلثار المترتبة
على دعمها لهؤالء اإلرهابيين وامتداد تهديداتهم لتشمل العالم
بأسره والجهات التي صنعتهم في المقام األول.
وفي مقال نشرته صحيفة االندبندنت البريطانية أمس
تحت عنوان «الخطوة األول��ى الواضحة تتمثل في إغالق
طريق الجهاد» .أكد الكاتب الصحافي باتريك كوكبرن أن
إغالق الحدود التركية أمام اإلرهابيين األجانب الذين يتدفقون
منذ سنوات باآلالف عبر الحدود المفتوحة إلى سورية من أجل
القتال في صفوف تنظيم «داع��ش» أو غيره من التنظيمات
اإلرهابية يجب أن يكون الخطوة األول��ى واألكثر أهمية في

الغالي :المفاوضات
تدور في حلقة مفرغة

وف��ي ال��م��وازاة ،أك��د عضو «هيئة العلماء المسلمين» حسام
الغالي لـ«البناء» أن «االتصاالت المباشرة مع المسلحين توقفت
ألسباب أبرزها دخول مفاوضين من الداخل والخارج على خط
المفاوضات ،ما جعل المسلحين يبحثون عن المفاوض الذي
يحقق لهم شروطهم ،فنحن على رغم تسليمنا الحكومة شروط
المسلحين ،إال أننا كنا نعمل على إطالق سراح العسكريين من دون
أي مقابل» .وأكد أنه «لم يعد بمقدورنا االستمرار في المفاوضات
التي كانت تدور في حلقة مفرغة ،المسلحون ال يريدون التنازل عن
مطالبهم والحكومة لم ترد على شروطهم».

االستحقاق الرئاسي

سياسياً ،وفيما ال تلوح في األفق أي بوادر ح ّل للملف الرئاسي
أك��د رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط أنّ رئاسة
يخص الجميع وليس المسيحيين وحدهم.
الجمهورية موضوع
ّ
وق��ال« :نحاول مع الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله
التوصل إلى تسوية الستمرار المؤسسات».
ولفت جنبالط من كيفون خالل جولة في قرى غرب عاليه إلى
«أن تشبيه حزب الله بداعش هرطقة سياسية ،وتشبيه أحدهم
التيار الوطني الحر بـ«داعش» مؤسف ،فلدينا عدو واحد اسمه
«داعش».
وأكد مصدر مطلع في اللقاء أن النائب وليد جنبالط مستمر
بترشيح النائب هنري حلو لرئاسة الجمهورية لوسطيته التي
تجعله مقبوال ً من الجميع .وأشار المصدر إلى أن العمل للتوصل
إلى تسوية لتجاوز المأزق الرئاسي ال تعني سحب ترشيح حلو.
وشدد على «أن ال مبادرة جديدة عند جنبالط ،فهو مستمر
بمبادرته التي بدأت مع زيارته األمين العام لحزب الله ،على أن
يلتقي هذا األسبوع رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس
حزب القوات سمير جعجع والمعنيين ،في مسعى للوصول إلى
حل في ملف االستحقاق الرئاسي ،والتمديد للمجلس النيابي
ومواجهة المخاطر األمنية لما يمثله تهديد داعش من خطر على
لبنان».
والحظت مصادر قريبة من جنبالط أنّ هناك صعوبة كبيرة في
إحداث خرق ولو بسيط في الملف الرئاسي نظرا ً للتباعد الشاسع
في مواقف األطراف .ورأت أن ال حلحلة على ما يبدو لهذا المأزق
قبل نضوج الظروف اإلقليمية.

إطاللة لبري األحد

ويطل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في كلمة متلفزة األحد
المقبل عند الثامنة مساء في ذكرى تغييب اإلمام موسى الصدر.
وأكدت مصادر عين التينة لـ»البناء» أن كلمة بري ستكون شاملة
وسيتطرق خاللها إلى الوضع اللبناني ،لجهة اإلسراع في إنجاز
االستحقاق الرئاسي ،واالنتخابات النيابية ،باإلضافة إلى الوضع
األمني وما تشكله المنظمات اإلرهابية من خطر على لبنان ،فضالً
عن التطورات اإلقليمية ،ال سيما ما يحصل في غزة والموصل
وسورية.
وكشف بري أمام زواره مساء أمس ،كما أعلن جنبالط نهاراً ،عن
مشاورات وجهود حثيثة مشتركة النتخاب رئيس للجمهورية ،لكنه
لم يكشف عن تفاصيل هذه الجهود وماهيتها مفضالً إبقاء مضمونها
طي الكتمان بانتظار متابعة واستكمال هذه المشاورات.
وعن طرح رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون
انتخاب الرئيس من الشعب ّ
فضل بري عدم التعليق في الوقت
الراهن ،لكنه أشار إلى أنه ال يمكن بحث هذا االقتراح اليوم في
مجلس النواب ألنه في عقد استثنائي.

هل يدعو الراعي األقطاب األربعة
إلى االجتماع في بكركي؟

م��ن جهته ،دع��ا البطريرك ال��م��ارون��ي ب��ش��ارة ال��راع��ي الكتل
السياسية والنيابية إلى مبادرات شجاعة قبل جلسة الثاني من
أيلول المقبل ،تبدأ بالتخلي عما يعيق اكتمال النصاب وانتخاب
الرئيس ،واعتبر في عظة قداس األحد في الديمان ،أن الكتل أدرى
بهذه العوائق الشخصية والفئوية.
وأكدت مصادر بكركي لـ «البناء» أن الراعي سيجري سلسلة
اتصاالت مع القيادات السياسية قبل ذهابه إلى روما الخميس
المقبل ،وبناء عليها سيق ّرر أن ك��ان سيوجه بعد عودته من
الفاتيكان ،الدعوة لألقطاب األربعة الموارنة إلى االجتماع مجددا ً
في بكركي ،أو تكليف وفد من المطارنة القيام بجولة على الفعاليات
المعنية لتحريك الملف الرئاسي الجامد.

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1

وقف هذا المد اإلرهابي.
وأوضح كوكبرن أن مصدر األسلحة والذخائر التي تصل
إلى يد التنظيمات اإلرهابية في سورية يأتي بشكل رئيسي
من قطر وغيرها من مشيخات الخليج ويمر بالطرق ذاتها
التي يستخدمها اإلرهابيون في عبورهم من تركيا إلى داخل
األراض��ي السورية وكل ذلك يجري تحت إش��راف ومراقبة
وكالة االستخبارات األميركية «سي آي أي».
من جهة ثانية تساءلت الكاتبتان هارييت الكسندر واليستر
بيتش في مقال نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن
الجهات التي تمول اإلرهابيين الذين يقاتلون في سورية ومصدر
األموال التي تصل إليهم من أجل تنفيذ أجنداتهم اإلجرامية.
ولفتت الكاتبتان إلى أن التبرعات الخاصة من المؤيدين
لنهج هؤالء اإلرهابيين في السعودية وغيرها من دول الخليج
تسهم في شكل أساسي في عملية تمويل التنظيمات اإلرهابية
مثل «داع��ش» الذي يعتمد على استراتيجية السيطرة على
المدن واحتالل منازل المدنيين واالستيالء على حقول النفط
واحتجاز الرهائن.

وفي السياق ،أفادت مصادر ميدانية عن قيام الطيران الحربي السوري
بغارات مكثفة استهدفت تجمعات ومراكز لتنظيم «الدولة اإلسالمية»
داخل مدينة الرقة ،وألحقت خسائر فادحة في صفوفهم.
وف��ي السياق ،استهدفت وح���دات الجيش ال��س��وري تجمعات
للمسلحين في محيط الكلية الجوية والسجن المركزي وحريتان
والعيون وم��ارع ومنغ وح��ور النهر وال��ح��اووز ومنبج وعنجارة
والراشدين أربعة وافريكانو وكازية زيدو في حلب وريفها ودمرت لهم
عدة سيارات مزودة برشاشات ثقيلة وعربتين مزودتين برشاشين
ثقيلين بمن فيها.
وفي درعا قتل الجيش  32مسلحا ً في كمين نصبه لهم في درعا،
حيث قتل خالل الكمين كل من محمود إبراهيم العلو «قائد كتيبة أشبال
العقيدة التابعة للواء عمر بن الخطاب» ،وحمد علي العوض «قائد لواء
عمر بن الخطاب التابع للجيش الحر».
في حين استهدفت وحدات الجيش تجمعات للمسلحين في بلدات
المسيفرة وبصرى الشام ومعربة والجيزة وداع��ل والنعيمة وانخل
وعتمان ومحيط تل عرار وشمال تل الخضر بريف المدينة ،وتقاطع
خربة مليحة العطش عقربا وعلى طريق جاسم نمر وطريق نمر زمرين.
وفي ريف حماة ،صدت وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة
محاولة مسلحين في التسلل من مدينة حلفايا باتجاه مدينة محردة
وأوقعت في صفوفهم عددا ً من القتلى والجرحى ودمرت آليات كانت
بحوزتهم.

«جهود م�صر تن�صب على �إحباط �أي مخطط لتق�سيم �سورية»

ال�سي�سي :م�ؤامرة قطرية ـ تركية لل�سيطرة على عقول نخبنا
ك��ش��ف ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري ع��ب��د الفتاح
السيسي عن معلومات خطيرة ومهمة حول
وج��ود مؤامرة للسيطرة على عقول النخب
المصرية من خ�لال قيام دول��ة قطر وتركيا
وجماعة «اإلخوان» المسلمين بتمويل مواقع
إلكترونية جديدة ،مشيرا ً إلى أن الهدف هو
ضرب االستقرار في مصر.
وف��ي لقائه مع رؤس��اء تحرير الصحف،
بقصر االتحادية اليوم األح��د ،حدد الرئيس
السيسي قنوات ومواقع إلكترونية جديدة
تنفذ ه��ذا المخطط «الشيطاني» في إطار
حرب الجيل الرابع للتالعب بعقول النخب
والشباب وعلى رأسها موقع «ميديا ليمتد»
و»صحيفة العربي الجديد» وقناة «مصر
اآلن» وموقع « ،»cultureمؤكدا ً أن هذه
المواقع والصحف تمول مباشرة من دولتي
تركيا وقطر وجماعة «اإلخوان».
وقال السيسي لرؤساء التحرير« :لن أم ّل من
التكرار عليكم بأننا جميعا ً في مهمة مشتركة،
حتى نبقى جميعا ً على قلب رج��ل واح��د»،
مضيفا ً أنّ «هناك من يحاول زرع ثغرة في
جبهة التوحد المصرية لهدمها ،والتأثير على
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معسكر « 30يونيو» ،وذلك كله عبر وسائل
من أدبيات حرب الجيل الرابع من الحروب،
وتعتمد ه��ذه التقنيات ف��ي ال��ح��رب على
اإلعالم وعلى شبكات التواصل االجتماعي،
عبر إطالق األكاذيب واإلشاعات والتأثير في
وح��دة الصف وهز ق��درات الدولة المصرية
على استكمال مشروع مصر التنموي.
وتابع الرئيس المصري« :دورن��ا جميعا ً
اآلن ،وأنتم كرؤساء تحرير هو العمل على
زي��ادة المناعة المصرية ضد آليات حروب
الجيل الرابع» ،مشيرا ً إلى طريقة معالجة
اإلعالم لقضايا الكهرباء ومشكالت التموين،
موضحا ً أنّ «على اإلع�لام أن يبذل الجهد
لتوعية المواطنين بالخلفيات التاريخية
لهذه المشكالت ،ودعم وتوعية الناس بطرق
المواجهة ،محذرا ً من أن يتم استغالل هذه
القضايا عبر معالجات إعالمية مختلفة
في إح��داث ثغرة بتماسك الكتلة الوطنية
المصرية.
وف��ي م��ا يتعلّق بالملف ال��س��وري ،رأى
السيسي أنّ «ع��وام��ل داخلية وخارجية
تؤثر في الساحة السورية» ،مشددا ً على أنّ

بهذه الب�ساطة ( ...تتمة �ص)1
 بدأ الكالم األميركي الجدي ،في محاولةاإلج���اب���ة ع���ن س����ؤال م���ح���وره ع��ج��ز الجيوش
ال��ح��ل��ي��ف��ة ع���ن خ���وض ه���ذه ال���ح���رب ،وضعف
البشمركة والجيش العراقي ،فمن سيخوضها
في األرض ،سوى الجيش السوري والمقاومة،
وكيف يكون االن��خ��راط معهما ،ف��ي ظ��ل حال
العداء؟
 س��ؤال ال يقل خ��ط��ورة ب��رز ف��ي التداول،ط���رح���ه ال���ج���ن���رال دي��م��ب��س��ي ق���ائ���د الجيوش
األميركية المشتركة في مؤتمر صحافي مع
تشاك هاغل وزير الدفاع األميركي بقوله ،هل
يمكن هزيمة قوات داعش في العراق من دون
استئصالها من قواعدها في دير الزور والرقة،
وه��ل يمكن ذل��ك م��ن دون ت��ع��اون م��ع الجيش
السوري؟
 ال���س���ؤال ط��رح��ه ب��ص��ي��غ��ة ج����واب رئيساألرك���ان السابق للجيوش البريطانية بقوله،
يجب التعاون م��ع الرئيس بشار األس��د فوق
ال��ط��اول��ة أو تحت ال��ط��اول��ة ،ألن��ه م��ن دون هذا
التعاون ال يمكن هزيمة داعش ،وتبعه السفير
البريطاني السابق في واشنطن ،بقوله ال بد
من العودة لألسد بسرعة بسبب السرعة التي

يتقدم بها مشروع داعش.
 ك��ي��ف ت��ت��م ال���ع���ودة ل�ل�أس���د ،ي��ص��ي��ر هوالسؤال؟
 السيناريو ه��و مصالحة عربية عربية،ت��ت��واله��ا ال����دول ال��م��ن��خ��رط��ة ف��ي ال��ح��رب على
س��وري��ة ،م��ن ب��واب��ة مصرية ،بعد قيام مصر
بوساطة إلدارة حل سياسي سوري سوري،
بتفويض عربي ،تحت شعار أن الحل العسكري
ما ع��اد رهانا ً مجدياً ،والنتيجة داعشية ،وأن
المنطقة أمام خطر أول اسمه داع��ش ،ال مكان
فيه لترف األحقاد والكيد وتصفية الحسابات.
 ه����ذه ه���ي وظ��ي��ف��ة االج���ت���م���اع ال������وزاريالعربي ،ال��ذي عقد ف��ي السعودية وض��م إليه
مصر واإلم��ارات وقطر واألردن ،لبحث الحل
السياسي في سورية وكيفية مواجهة داعش.
 س��ع��ود ال��ف��ي��ص��ل س��ي��خ��رج ق ً���ائ�ل�ا ،وهو
يتلعثم ،ال بد من األسد.
 دماء سالت بأموال وسالح العرب ،وبلدأصابه الخراب والدمار بمال وس�لاح العرب،
وغ��دا ً سيخرج عراب الدماء والخراب ،ويقول
تغيرت األول��وي��ات حتى م��ن دون اع��ت��ذار من
الضحايا.

هل تهاجم �أميركا ( ...تتمة �ص)1
داخل سورية دونما إجازة صريحة من مجلس األمن،
غير أن الواليات المتحدة لن تتوقف أمام هذا االعتبار.
أل��م تباشر في ض��رب «داع��ش» داخ��ل العراق دونما
ترخيص من األم��م المتحدة وحتى قبل ص��دور قرار
مجلس األمن 2170؟
ال صعوبة في تفسير سياسة أميركا الراهنة في
الشرق األوسط عموما ً وحيال سورية والعراق وحرب
«داع��ش» عليهما خصوصاً .فهي ما زال��ت ممعنة في
تنفيذ سياستها المعتمدة في عهدي بوش األب واالبن
والقائمة على أساس الهيمنة على دول المنطقة ،ومنع
غيرها من الحلول محلها إذا ما تع ّذر عليها ذلك .هذه
السياسة المعروفة بإسم «الفوضى الخالّقة» تنطوي
في الواقع على إجراءات ميدانية لتفكيك دول المنطقة
كما مجتمعاتها .لذا هي ال تعادي مخططات الحركات
اإلسالمية المتطرفة ،شأن تنظيم «داعش» ،التي ترمي
إلى األغراض نفسها وإن لدوافع مغايرة ،بل تتعاون
معها أحيانا ً لتحقيق أغراض ومصالح مشتركة .ألم
تتعاون وكالة االستخبارات المركزية مع «داع��ش»
عبر تركيا لتوريد الرجال والسالح إلى ك ٍل من سورية
والعراق ،واستمر ذلك إلى أن أعلن أبو بكر البغدادي
نفسه خليفة للمسلمين في حزيران الماضي وباشر
«داعش» بعد ذلك توسعه في العراق وصوال ً إلى تهديد
أربيل ،عاصمة إقليم كردستان ،والتلويح بإجتياح
بغداد العاصمة ايضاً؟
توسع «داع��ش» ه��دد مصالح ال��والي��ات المتحدة،
ّ
السياسية والنفطية ،فكان ال بد من فسخ عقود تأجير
الخدمات التي أبرمتها معه ،ودعوة دول المنطقة إلى
اإلمتناع عن تمويله وتسليحه ،بل قامت بمهاجمته
بغارات جوية متالحقة داخل العراق لمنعه من التوغل
في إقليم كردستان وتهديد مصالح أميركا فيه.
من الواضح أن الواليات المتحدة ما زالت متمسكة
بترتيبات اتفاق سايكس-بيكو ،لكنها ال تمانع في
إجراء تغييرات داخل حدود خريطته السياسية القائمة.
هي ال تمانع في تفكيك العراق إلى ثالثة أقاليم متمايزة
شريطة أن تبقى كلها داخل دولة عراقية المركزية أو
كونفيديرالية ،وأن تبقى المصالح النفطية ألميركا
وأوروب��ا وغيرهما من دول الغرب مصونة ومزدهرة.

هي ال تمانع في تطبيق المخطط نفسه في سورية
ولألغراض نفسها ،خصوصا ً أنه يتطابق مع مخطط
«إسرائيل» الرامي إل��ى تزنير نفسها بمجموعة من
«جمهوريات الموز» القائمة على أسس قبلية أو مذهبية
أو اثنية ،فال تستطيع بحكم تعدديتها وتشرذمها وعداء
بعضها لبعضها اآلخر أن تش ّكل قوة قومية متجانسة
في مواجهة الغير ،ال سيما الكيان الصهيوني.
«داع���ش» يخدم بسياسته وأنشطته العسكرية
مخططات التفكيك والتقسيم والشرذمة في المنطقة،
فال مصلحة للواليات المتحدة في أن تستأصله ألن
المستفيد من ذلك سيكون بالتأكيد سورية وإيران .قد
تتدخل ضده إذا ما شعرت بأنه تجاوز حدوده ،بمعنى
حدود مصالح أميركا وأوروبا و«إسرائيل» ،فتعمل على
صده وحتى تحجيمه .لكنها لن تصل إلى حد ضربه
بغية تصفيته.
تختلف سياسة ال��والي��ات المتحدة مع إي��ران في
العراق عنها في سورية .فهي ال تمانع في التعاون مع
طهران بما يخدم مصالحها ومصالح حلفائها ،ال سيما
في المفاوضات مع الجمهورية اإلسالمية في شأن
برنامجها النووي .في هذا المجال ،ال تمانع واشنطن
في دعم طهران لبغداد في كل ما من شأنه إقامة حكومة
وفاق وطني جامعة تراعي مصالح «مك ّونات» العراق
السياسية والمذهبية من جهة وتساعد في رد هجمة
«داعش» على إقليم كردستان من جهة أخرى.
يبقى التنبيه إلى قاعدة ذهبية تراعيها الواليات
المتحدة دائ��م �ا ً ف��ي سياستها ال��ش��رق اوسطية هي
إلتزامها الثابت «أمن إسرائيل» ومصالحها تجاه أعدائها
وأصدقائها على السواء.

د .عصام نعمان

تصويب واعتذار
نتيجة خطأ تقني غير مقصود يوم السبت الفائت
ُنشر مقال الدكتور عصام نعمان في هذه الزاوية
تحت عنوان آخر ،أما العنوان الصحيح فهو« :نحو
تثوير سياسي يعزز االستنزاف العسكري» ،ولذا
اقتضى التصويب واالعتذار.

اال�ستراتيجية الم�صرية ( ...تتمة �ص)1
بعد أحداث العراق واقتراب الخطر الداعشي من حدودها،
أصبحت غير الرياض قبل هذا الخطر بخصوص نظرتها
إلى موقع أمنها الوطني داخل تطورات أحداث المشرق
الذي تعززت فيه أخطار داعش العابرة للحدود وذات
الظاهرة العنفية القابلة لالنتشار .ويعزز هذا األمر
توقع أن تتجه الرياض بشكل متدرج إلى تقديم تنازالت
لمصلحة االستراتيجية المصرية في رؤيتها لطبيعة
األزم��ة السورية بوصفها إح��دى تعبيرات اإلره��اب
الداعشي ،خصوصا ً أن ه��ذه االستراتيجية تنطوي
على عاملين أساسيين يخدمان األم��ن السعودي،
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر عن
أولهما حينما قال إن هدف إسهام مصر في حماية أمن
السعودية ،ال يعوز تطبيقه إال «مسافة السكة» أي
مسافة طريق توجه الجيش المصري إلى السعودية)؛
وثانيهما توافق مصلحة السعودية مع مبدأ تضعه
القاهرة داخل استراتيجيتها التي تدعو الدول العربية
ألولوية قتال داعش ،ومفاده إضافة اإلخوان المسلمين
إل��ى الئحة اإلس�ل�ام السياسي التكفيري المطلوب
اجتثاثه.
األمر الثاني الداعي لاللتفات إليه في اجتماع جدة،
يتمثل بموافقة قطر من ناحية وكل من السعودية ومصر
من ناحية ثانية اللقاء تحت سقف نقاشي واحد لمناقشة
عنوانين أساسيين - 1 :البحث عن حل سياسي (وليس
عسكري لألزمة السورية) - 2 .التوحد لمقاتلة لإلرهاب
التكفيري داخل األزمة السورية.
وال يمكن في هذا المجال إغفال وجود تباينات بين
الدول الثالث السعودية ومصر وقطر حول سبل حل
األزم��ة السورية .فالشقيقان اللدودان الخليجيان ال
ي��زاالن يصران على حل سياسي «م��ن دون األس��د»!

فيما الشقيق المصري األكبر يرى ترك طبيعة الحل إلى
الشعب السوري ليقرره ،أما قتال اإلسالم التكفيري في
سورية فهو مهمة عربية جماعية ،تتضمن العمل لوقف
مد «الجماعات الجهادية» بمختلف أطيافها بالدعم
المالي والتسليحي الخارجي ،بمقابل تزخيم عملية
تشجيع كل مكونات الشعب السوري على الجلوس
لطاولة التفاوض مع النظام.
والسؤال الذي يطرح نفسه بمناسبة اجتماع جدة،
هو من سيقدم ت��ن��ازالت لمن :هل تضطر السعودية
لتقديم تنازالت لالستراتيجية المصرية العربية من
خالل اعتماد سياسة جديدة تجاه النظام السوري،
أم أن الرياض ستصر على القاهرة أن تلحظ تطبيقات
استراتيجيتها الحالية الخاصة المتعلقة بضرورة
الربط بين هدفي ضرب داعش وإقصاء الرئيس األسد.
ويتوقع أن تصر مصر على أن استراتيجيتها ذات
معايير تطبيقية واحدة في كل ساحات الدول العربية،
ومفادها اإلف���ادة من كل المواقع العربية الرسمية
وجيوشها المتضررة من اإلرهاب التكفيري للتوحد في
مقاتلته ،وتغليب هذا األمر على أي خالفات سياسية
حتى لو كانت من قبيل ذاك الحاصل بين الرياض
ودمشق منذ بدء األحداث السورية.
األمر الثالث وهو يتضمن استنتاج مستخلص من
المعطيات اآلنفة جميعها ،ويفيد ب��أن اجتماع جدة
يشكل بداية تحول في الرؤية العربية الرسمية تجاه
األزمة السورية ،لمصلحة توافقها مع الرؤية المصرية
لها .والدليل االضافي األوض��ح على ذل��ك ،هو أن هذا
االجتماع خال من أية مشاركة للمعارضة السورية ،على
رغم أن إعالم الرياض ركز على أن المشاركين فيه هم
النواة الصلبة لما يسمى بـ«أصدقاء الشعب السوري».

«داع�ش» من حماية ( ...تتمة �ص)1

«جهود مصر تنصب على إحباط أي مخطط
لتقسيمها».
وفي الشأن الليبي ،نفى السيسي قيام مصر
بأي عمل عسكري في ليبيا حتى اآلن ،مضيفاً:

«ليس لدينا قوات خارج حدودنا حتى اآلن وال
أي قوات خارج أراضيها» .وأضاف الرئيس
المصري« :صحيح نحن معنيون في الشأن
الليبي ،لكننا لم نقم بعمل حتى اآلن».

صحيح أن ظروف التعاون اإلقليمي والدولي لضرب
(داعش) أحدث شيئا ً من الخلل في توازن هذا التنظيم ،لكن
الصحيح أيضا ً أنّ هؤالء التكفيريين ما كان لهم أن يكونوا
بهذا الحجم واالنتشار والغنى ،وهذه القوة المفرطة لوال
الحماية الدولية والغطاء اإلقليمي والدعم المباشر من قبل
دو ٍل تعض اليوم أصابعها ندما ً على ما اقترفته من خطايا
بحق الشعبين السوري والعراقي بعدما اقترب الخطر
من حدودها أو بات يهدد وجود أنظمة خليجية خرجت
عن اعتدالها «المزيف» بعدما تواطأت مع عدو اإلنسان
واإلنسانية «إسرائيل» لتنفيذ مخطط التقسيم وتدمير
هوية األمة وحضارتها.
إنّ السعودية وقطر وتركيا تصرفت بسخاء منقطع
النظير مع التنظيمات التكفيرية ،وقدمت لها كل التسهيالت
اللوجستية وما تحتاجه من سالح ومال ،فيما تصرفت
ب��ع��داء وبخل واب��ت��زاز م��ع الفصائل الفلسطينية التي
كانت تدافع عن أشرف قضية إنسانية في وجه الوحش
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» .ل��م يتم ت��زوي��د الفلسطينين بالمال إال
لتعميق الخالفات ،ولم يعطوا بعض السالح إال ليتقاتل

اإلخوة في ما بينهم .فإذا ً المال والسالح لهما مبررات ال
عالقة لها بتحرير فلسطين واستعادة الحقوق بل بإنهاء
القضية الفلسطينية كرمى لعين «إسرائيل» .إنّ علينا أن
ال نسلم لحركة أميركا من مقاتلتها «داعش» وال ننخدع من
سياسات لطالما كانت تتقلب على وفق المصالح ال القيم،
وعلى وفق معادالت القوة ال ما يقود إلى حرية الشعوب
وحقها في تقرير المصير.
لعلنا في لحظة العدوان على غزة ،وفي مسار الجنون
الداعشي ،والمكر األميركي أن نمسك بالحقيقة ونعرف أن
كل الدم الذي أُريق على تراب أوطاننا ظلما ً وعدوانا ً كانت
استراتيجيته تقوم على أن نستسلم كشعوب ،وكل تسوية
لتهدئة األوض��اع كان هدفها إخ��راج أميركا و«إسرائيل»
وحلفائهما من ورطة وتخبط.
أميركا و«إسرائيل» وأعوانهما سيواصلون الهجوم
بطرق أخ��رى ،فال نطمئن ونغفل ،بل علينا االستعداد
والتنبه وأن تبقى المقاومة خيارنا إلى األبد.

آية الله العالمة الشيخ عفيف النابلسي

