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ّ

في إط��ار الهبة السعودية هو بقيمة  50مليون دوالر من
أصل  500مليون مخصصة للجيش ،للحصول على طائرات
استطالع غير ذات جدوى مؤكدة أن العدد ليس  18طائرة
كما تردد .أما السالح الروسي فهو يحتاج إلى أشهر للحصول
عليه.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الحكومة تمام سالم سيثير
ه��ذا الموضوع في األم��م المحدودة ويشدد على ض��رورة
اإلس���راع في تسليح الجيش للقيام بمهمته في مواجهة
اإلرهاب.

مواقف لنصر الله اليوم

ووسط حملة التحريض المبرمجة ضد حزب الله ،يطل
األمين العام للحزب السيد حسن نصر الله ،الساعة الثامنة
والنصف من مساء اليوم عبر قناة المنار ،ليتحدث عن
التطورات السياسية واألمنية في لبنان والمنطقة.
وأك��دت مصادر ح��زب الله لـ«البناء» أن السيد نصر
الله سيتناول ف��ي كلمته ملف العسكريين المختطفين
والجدل اإلعالمي حول تحميل «الحزب» مسؤولية تعطيل
المفاوضات ،كما سيتناول الوضع األمني في عرسال،
وإمكانيات الجيش العسكرية ومن يعرقل تقوية الجيش
وتسليحه.
كما سيتحدث عن اإلرهاب والتحالف الدولي لمكافحته
والذي استثنى سورية وإيران وروسيا ،وموقف حزب الله
منه.

مقومات حسم معركة عرسال غير متوافرة

وأكدت مصادر أمنية لـ«البناء» أن مقومات حسم المعركة
في عرسال غير متوافرة عسكريا ً وال سياسيا ً في الوقت
الراهن ،ألن الحكومة منقسمة بين فئة تريد الحسم ،وفئة ال
تريده.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تحاول تجزئة المسألة
من خالل إخ��راج جزء من قادة المحاور الذين تطالب بهم
جبهة النصرة من سجن رومية مقابل اإلفراج عن العسكريين
المخطوفين لديها ،في حين أن التفاوض مع تنظيم «داعش»
يتطلب معالجة مع السعودية.
وتحدثت المصادر عن أن الخطة الجديدة لتطهير عرسال
من اإلرهابيين تقوم على تقدم الجيش إلى داخ��ل البلدة
ومحيطها القريب ،وحزب الله باتجاه الجرود على الحدود
اللبنانية ،والجيش السوري باتجاه الجرود على الحدود
السورية .ولفتت المصادر إلى أن العملية العسكرية التي
حصلت في األي��ام الماضية أسفرت عن مقتل أكثر من 60
إرهابيا ً استهدفهم الجيش في عمق مراكزهم.
في غضون ذل��ك ،نقلت زوج��ة الجندي المحتجز لدى
«جبهة النصرة» على البزال عن قياديين في الجبهة قالت
إنها التقتهم ،إن «مطالب الجبهة غير تعجيزية كما أوحى
لنا الرئيس سالم ،فهم يطالبون فقط باإلفراج عن أسراهم
الذين اعتقلهم الجيش خالل أحداث عرسال ،مقابل اإلفراج
عن العسكريين» .وأشارت إلى أن الجبهة أجلت قتل زوجها
أسبوعا ً شرط االستجابة لمطالبها .فيما توجهت الجبهة
في تغريدة على موقعها على «تويتر» إلى الجيش اللبناني
و«حزب الله» بالقول« :سترون ما يسوءكم ،فاأليام المقبلة
حبلى بالمفاجآت».
ونشرت الجبهة كلمة صوتية للناطق اإلعالمي باسم
كتائب عبد الله ع��زام س��راج الدين زري��ق��ات ألقاها أمام
العسكريين اللبنانيين المخطوفين وقال فيها« :نستطيع
دخول بيروت في غضون أيام كما دخلنا العراق» ،متوعّ دا ً
«المسيحيين بدفع الثمن ألنهم تحالفوا مع الشيعة» ،على
حد تعبيره.

هيئة العلماء غير مرغوب فيها

في غضون ذل��ك ،ف��إن المؤتمر الصحافي ال��ذي عقدته
«هيئة علماء المسلمين» في الطريق الجديدة أم��س ،كان
من المفترض أن يعقد في طرابلس وفق ما أشارت مصادر
مطلعة لـ«البناء» إال أن الهيئة لم تتمكن من تأمين حماية
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أمنية كافية ،فقررت عقده في البقاع ليكون على مقربة من
موقع الحدث في عرسال إال أن األمر لم يحظ باإلجماع ،عندها
تقرر نقل المؤتمر إلى بيروت وعقده في نقابة الصحافة إال
أن محاوالت إقناع النقابة باءت بالفشل ،لترفض عقب ذلك
إدارتا كل من فندقي كراون بالزا والكومودور استقبال الهيئة
التي لم تجد إال الطريق الجديدة مقرا ً لمؤتمرها.
وأشارت المصادر لـ«البناء» إلى أن عقد هذا المؤتمر في
هذا التوقيت هو من ضمن المعركة التهويلية التي تشن
على الحكومة ،وتقاطع األمر مع تحرك أهالي العسكريين
المخطوفين لقطع الطرقات .ولفتت إلى أن اإلرهابيين في
عجلة من أمرهم فهم يريدون العودة إلى ما كانوا عليه قبل
الثاني من آب ،ويعربون عن خشيتهم من توقف المفاوضات
نهائيا ً معهم ،وال سيما بعدما سرب اإلعالم الغربي صور 6
قتلى ،ولذلك فهم يريدون إنهاء المفاوضات قبل انفضاح
أمرهم.
وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر الصحافي للهيئة ،أكد
بما ال يقبل الشك ،أن هذه الهيئة لم تكن يوما ً وسيطاً ،بل كانت
الهيئة الشرعية لتنظيم داعش وممثلة له في المفاوضات مع
الحكومة.
وكان رئيس الهيئة الشيخ مالك جديدة ركز في المؤتمر
ال��ذي ج��اء عقب إع��دام اإلرهابيين الجندي عباس حمية
وقبله ذبح الجنديين علي السيد وعباس مدلج ،على أحداث
عرسال ،وأسقط عليها اسم عملية «ذبح عرسال» .ولم ير
في ذبح الجنود المختطفين سوى كونها «إس��اءة» لقضية
الموقوفين اإلسالميين في سجن رومية .مطالبا ً «المقاتلين
السوريين» ،كما وصفهم ،بوقف قتل الجنود ،ومحمالً حزب
الله مسؤولية عرقلة المفاوضات.
وك��ان بعض أهالي العسكريين المخطوفين واصلوا
تحركهم التصعيدي فقطعوا طريق فالوغا -ضهر البيدر لنحو
خمس ساعات باإلطارات المشتعلة قبل أن يعيدوا فتحها
بعد اتصال من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
وحمل األه��ال��ي بعنف على ح��زب الله وحركة «أم��ل»
ورئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون ،وأعلنوا
أنهم يريدون أبناءهم «بمقايضة أو بغير مقايضة».
وأمهلت لجنة االع��ت��ص��ام ف��ي القلمون الحكومة 12
ساعة للتحرك وإال سيتم قطع طرق المحمرة ضهر البيدر
وأوتوستراد القلمون من  4بعد ظهر اليوم حتى  7مساء.

«المستقبل» :تعطيل الرئاسة
يفرض التمديد

في الشأن السياسي الداخلي ،وكما بات معلوما ً وتكراراً،
لن تنعقد الجلسة النيابية اليوم المخصصة النتخاب رئيس
للجمهورية لعدم اكتمال النصاب.
في ه��ذا ال��وق��ت ،أك��دت مصادر في تيار «المستقبل»
لـ«البناء» أن ال تراجع عن الموقف الذي كان أعلنه الرئيس
سعد الحريري بعدم المشاركة في االنتخابات النيابية
في حال حصولها قبل االنتخابات الرئاسية« ،على اعتبار
أن هذا اإلجراء سيؤدي إلى مزيد من الفراغ في مؤسسات
ال��دول��ة ،بحيث سينسحب ال��ف��راغ إل��ى مؤسسة مجلس
ال���وزراء» .إال أن المصادر رأت «أن الجميع ذاه��ب نحو
التمديد أراد ذلك أم العكس ،ألن استمرار تعطيل االنتخابات
الرئاسية سيقود حكما ً إلى هذا الخيار ،على رغم أن الجميع
يقذف بكرة التمديد بوجه اآلخرين» .وأضافت« :إن معظم
األط��راف ال تريد تحمل أعباء التمديد بينما بعض هؤالء
هم الذين يعطلون االنتخابات الرئاسية» ،مشيرة إلى «أن
التمديد هو الخيار الوحيد المطروح إذا لم يتم انتخاب
رئيس الجمهورية».
كذلك ،اعتبر المكتب السياسي لحزب الكتائب أن األولوية
في عمل مجلس النواب في مرحلة الفراغ الرئاسي ،هو
النتخاب رئيس الجمهورية ،فقط ال غير ،الفتا ً إلى «أن تشريع
الضرورة الوحيد المسموح به هو انتخاب الرئيس ،وإال نكون
قد أدخلنا في أدبياتنا السياسية اصطالحات جديدة من
شأنها تهميش الفراغ الرئاسي إلى أجل غير مسمى ،وتعطيل
الدستور ،ودفع البالد نحو المجهول».

«داع�ش» ت�ستخدم غاز ( ...تتمة �ص)1
من  400جندي ،ما أدى إلى مقتل الكثير منهم بسبب االختناق في حين فجرت
العصابات اإلرهابية سيارات مفخخة داخل مقر اللواء» .وبين البديري أن
«جريمة الصقالوية تعتبر سبايكر الثانية» ،مؤكدا ً أنه «تم قتل  300جندي
في المنطقة».
وكان قائد عمليات األنبار الفريق الركن رشيد فليح نفى أمس ،امتالك
مسلحي «داعش» أي هواتف نقالة تعود لجنود كانوا محاصرين في منطقة
السجر شمال الفلوجة ،وفيما رجح وجود مفقودين بعدد أصابع اليد من
الجنود والضباط الـ  ،400أكد أن الجنود المحاصرين أصابهم نوع من الضجر
والتذمر بسبب تأخرهم في وحداتهم بعد قطع الطريق من قبل «داعش».
وكان برلمانيون وناشطون مدنيون وإعالميون تناقلوا أول من أمس ،عبر
مواقع التواصل االجتماعي (فايسبوك) أنباء وأحاديث عن «شبه سقوط»
لناحية الصقالوية بأيدي جماعة «داعش» بعد مقتل معظم الجنود ،وأن جنودا ً
ناجين يتصلون هاتفيا ً بمن بقي من الجنود فيرد عليهم مسلحو «داعش».
وأفاد مصدر في قيادة عمليات األنبار ،بأن القوات األمنية تمكنت من فك
الحصار المفروض من قبل «داع��ش» على  400ضابط وجندي في منطقة
السجر شمالي الفلوجة.
وكان المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة قاسم عطا أعلن
أم��س ،عن دخ��ول القوات األمنية إلى منطقة السجر شمال الفلوجة للبدء
بتطهيرها .كما أعلنت قيادة عمليات األنبار ،أمس ،عن فتح الطريق المؤدي
إلى منطقة السجر وفك الحصار عن  400ضابط وجندي ،مؤكدة أن العملية
العسكرية لتحرير المنطقة ما زالت مستمرة ،فيما أشار نائب عن كتلة الفضيلة
إلى وصول أسلحة وذخيرة إلى الجنود.
يذكر أن عددا ً من أعضاء مجلس النواب طالبوا ،السبت الماضي ،بتنفيذ
عملية عسكرية فورية لفتح طريق اإلمداد والتعزيزات العسكرية لقاطعي
السجر والصقالوية بمحافظة األنبار ،ودعوا إلى تكثيف الطلعات والضربات
الجوية لتجمعات اإلرهاب في القاطعين.

مالحقة اإلرهابيين في تكريت

وأف��اد مصدر في شرطة محافظة صالح الدين ،أمس ،بأن العشرات من
عناصر تنظيم «داع��ش» قتلوا وأصيبوا بإحباط ثاني هجوم على قضاء
الدجيل جنوب تكريت خالل أقل من  24ساعة ،فيما قام مسلحو التنظيم
بتفجير عشرات المنازل العائدة لمنتسبي األجهزة األمنية في بعض أطراف
القضاء.

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية لمالكي الحقوق
المختلفة في العقار رقم  181من منطقة معلقة أراضي «الرحاب»
يتشرف مجلس إدارة الجمعية بدعوة حضرات المالكين الكرام إلى
حضور الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها عند الساعة الحادية
عشرة من صباح يوم األحد الواقع في  5تشرين أول  2014في مكتب
اإلدارة في المجمع.
جدول األعمال
انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة ثالث سنوات
االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال  2014وتالوة الميزانية
العمومية الموقوفة بتاريخ  2013/12/31والمصدق عليها.
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لهذه السنة
كما يرجى من األعضاء المالكين الراغبين بترشيح أنفسهم لعضوية
مجلس اإلدارة إيداع طلب الترشيح لدى إدارة المجمع في مهلة أقصاها 2
تشرين أول  ،2014وال يقبل أي طلب يرد بعد هذا التاريخ.
تعيين مخصصات رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام عن عام .2014
في حال عدم اكتمال النصاب في االجتماع األول ،تجتمع الجمعية
العمومية العادية في المكان نفسه عند الساعة الحادية عشرة من صباح
األحد التالي الواقع في الثاني عشر من شهر تشرين األول  ،2014ويكون
النصاب قانونيا ً بمن حضر.
رئيس مجلس اإلدارة
سعيد جحا

أما إذا كان جواب «السيد أوباما» بـ «ال» ،وهو كذلك ،فإننا نسأله سؤاال ً آخر،
سؤاال ً جديداً ،إذن على من تلقي الطائرات األميركية صواريخها في العراق الشقيق،
الجواب سيكون ،بأنّ هناك إرهابيين يقتلون الناس وأنّ هناك منظمات تمارس
اإلرهاب ضد أبناء المنطقة ،وسيضيف بأن هذه المنظمات وهذا اإلرهاب أضحى
يمثل تهديدا ً ألمن الواليات المتحدة القومي ،معتمدا ً على مشهد واحد ،نعني به
المشهد الذي أضحى معروفا ً للجميع ،بطله بريطاني في صفوف اإلرهابيين يقتل
صحافيا ً أميركيا ً افتقد في سورية قبل شهور عديدة.
نعم نحن مع «السيد أوباما» بأنّ مقتل مواطن أميركي بغير وجه حق في أيّ مكان
موجه لخيارات أبناء الواليات المتحدة،
من العالم ،طالما مقتله يقوم على رسالة ّ
فهو تهديد مباشر ألمنها وخياراتها ،لكن هل من المعقول أن يتناسى «السيد أوباما»
أنّ الشعب السوري ،وأنّ مؤسسات الدولة السورية ،تتعرض منذ ما يقارب أربع
سنوات للقتل والنهب والسلب ،هل نسي أو تناسى «السيد أوباما» المشهد الذي
توقف عنده العالم بكامله ،وهو مشهد القاتل الذي التهم كبد أحد أبناء القوات
المسلحة السورية ،هل نسي وتناسى «السيد أوباما» أنّ مدارس ومستشفيات
ومستوصفات ودور عبادة قد أحرقت في السورية ،وهل نسى وتناسى أن رجال
علم ورجال دين وأناسا ً عاديين قد اختطفوا وع ّذبوا وت ّم التعامل معهم خارج كل
سياقات التعامل اإلنساني؟!.
إنّ اإلدارة األميركية و»السيد أوباما» تحديدا ً بحاجة ماسة اليوم إلعادة إنتاج
خريطة تموضع جديد ،يسمح لهم أو يمنحهم القدرة على الحركة في مواجهة
العنف في المنطقة ،ليس دفاعا ً عن المنطقة ،أو دفاعا ً عن شعوبها ،فهذا ال
يعنيهم ال من قريب وال من بعيد ،فـ «السيد أوباما» واإلدارة األميركية سيدافعون
عن مصالحهم في المنطقة ،كونهم يدركون ج ّيدا ً أنّ المنطقة على ّ
«كف عفريت»،
وبالتالي فإن مصالحهم كذلك ،األمر الذي أرغمهم على الدفاع عن مصالحهم تحت
عنوان مكافحة اإلرهاب الذي أخذ يستطيل ويصل خطوطا ً «داكنة الحمرة»!!
ليس باستطاعة «السيد أوباما» إال االستدارة بشكل لطيف ال تؤثر هذه االستدارة
على جملة مواقف سابقة له ،وال تؤثر على عامل استقرار سياسي يحفظ موازين
قوى داخلية أميركية ،أو يسيء إلى منظومة عمل جمعي ،إقليمي ودولي ،كان قد
أنجزها في وجه الرئيس بشار األسد ومحور المقاومة.
ليس باستطاعة «السيد أوباما» إال االنحناء لطوفان المشاكل الذي أغرق به
المنطقة ،خصوصا ً أ ّنه ال يمكنه أن يخلص جسد الواليات المتحدة منها ،وفق
المنهج الذي اتبعه خالل مسيرة العدوان التي أعلنها على المنطقة.
من هنا نستطيع القول ب��أنّ «السيد أوب��ام��ا» ليس بمقدوره الحديث عن
«استراتيجية» مواجهة لـ «داعش» بعيدا ً عن ك ّم هائل من المعلومات التي يختزنها
وعاء االستخبارات السورية ،والذي تشكل بفضل مواجهة ومالحقة «داعش» ،كون
أنّ هناك زمنا ً طويالً من المواجهة والمالحقة والمتابعة واالختراقات التي قامت بها
االستخبارات السورية ،في معركتها األخيرة مع أكثر من منظمة إرهابية مدعومة
من قوى دولية وإقليمية.
إنّ العمل على إنشاء «حلف دول��ي» من أجل مواجهة «داع��ش» في المنطقة
أضحى حاجة أميركية صرفة ،كما أنّ المعلومات التي لم تستطع أن تحيط بها
االستخبارات األميركية من أجل مالحقة «داعش» أو وضع «استراتيجية» في سبيل
مالحقتها ،ليست كافية أيضاً ،األمر الذي يجعلها مضطرة لتنسيقها وتعاونها مع
الدولة السورية ،بمعنى أنّ هذا «التحالف» الناشئ اليوم إنما هو «تحالف سلبي»،
أملته الضرورة ذاتها والحاجة التي دفعت صاحب العدوان الرئيسي أن يكون
بحاجة إلى من وقع العدوان عليه ،وهي إحدى أهم نتاج المعركة التي دارت بيننا
وبين الواليات المتحدة على أرضنا ،وهو ر ّد موضوعي كبير ومهم على ك ّل من كان
يقول بأن «األزم��ة» بين أطراف سورية ،في حين ،كنا وما زلنا ،نقول بأن هناك
«عدواناً» على الوطن السوري ،وعلى كل السوريين!
ال تستطيع اإلدارة األميركية أن تضع «استراتيجية» مواجهة لـ «داع��ش»،
«استراتيجية» مجدية وحقيقية ،بعيدا ً عن وعاء معلومات تشكل لدى االستخبارات
السورية ،وليس بمقدورها أيضا ً أن تخوض هذه الحرب بعيدا ً عن «تحالف»
مع قوى إقليمية محدّدة على رأسها الدولة السورية ،غير أنّ هذا «التحالف»
سيبقى موصوفا ً ومحدّدا ً «بالتحالف السالب» ،أي تحالف الحاجة والضرورة،
وهو من أغرب وأعقد التحالفات الدولية ،غير أ ّنه كان قائما ً في لحظات تاريخية
سابقة ،حيث حصل هذا التحالف بين الدولة السورية والواليات المتحدة خالل
حرب «تحرير الكويت» ،وحصل أيضا ً خالل تحالفهما بهذا المعنى على أكتاف
غزو الواليات المتحدة للعراق ،وتحديدا ً في اللحظات األخيرة من عمر االحتالل
أمني مع سورية ،كي
األميركي للعراق ،حيث كان مطلوبا ً أن يكون هناك تحالف
ّ
تضمن الواليات المتحدة سالمة خروجها من األراضي العراقية ،لك ّنه «التحالف
السلبي» الذي ضمن أخيرا ً اندحار القوات األميركية من العراق!
نعتقد أخيرا ً أنّ «استراتيجية مواجهة داعش» التي أضحت حاجة أميركية
صرفة ال يمكن لها أن تنجز بعيدا ً عن التحالف السلبي «السوري – األميركي» ،هذا
التحالف الذي سيعلن إخفاق اإلدارة األميركية من النيل من حلف أرادت أن تشطبه
من على خريطة فعل المنطقة!

خالد الع ّبود

هيئة علماء الم�سلمين ( ...تتمة �ص)1
ليطاول أمورا ً أساسية أرادت تحقيقها ،أهمها اإليحاء
بأن هناك فرقا ً بين جبهة النصرة وداع��ش ،وأن األولى
يهمها مصلحة أهالي عرسال وتعمل لحماية النازحين
السوريين .بمعنى آخر أرادت هيئة العلماء استغالل
دورها كوسيط لبث حملة دعائية بين أهل السنة في لبنان
والنازحين السوريين لمصلحة جبهة النصرة .والهدف
غير المباشر من ذل��ك ،هو تشكيل بيئة حاضنة لها في
لبنان.
الهدف الثاني وهو األهم ويعود إلى رغبة هيئة العلماء
وم��ن وراءه���ا قطر «ب��رد الكف» لكل من تيار المستقبل
والسعودية وأيضا ً مصر الذي تلقته نتيجة إخراجها من
دار الفتوى.
وب��رأي الهيئة ف��إن «المستقبل» تلقى تعليمات من
القاهرة والرياض بأن عليه التحالف حتى مع خصومه
السياسيين م��ن أج��ل تحقيق ه��دف «تكنيس» نفوذ
السلفيين واإلخوان من كل المؤسسات الدينية اإلسالمية
السنية في لبنان ،واستتباعا ً من الشارع السني اللبناني.
وكانت معركة انتخاب مفت جديد لدار الفتوى هو أول
مسار تنفيذ هذه الخطة المصرية السعودية المتواطئة
مع تيار المستقبل على هذا الصعيد .وبحسب معلومات
هيئة العلماء كما ينقلها المصدر نفسه ،فان حرب تحالف
الرياض  -القاهرة على اإلخ��وان والسلفيين في مصر
انتقل أيضا ً إلى لبنان وغير دولة عربية ،عدا سورية حيث
الرياض تقبل حتى اآلن بهدنة معهم لمقايضتهم بالضغط
على النظام السوري ،علما ً أن مصر ال تجاريها في هذه
النقطة.
وتضيف هذه المعلومات أن هيئة العلماء المسلمين قررت
مدعومة من قطر ركوب موجة عرسال من أجل إنتاج مناخ سني
تصعيدي متصادم مع المناخ الحريري  -السعودي .باختصار
تحاول هيئة العلماء سحب بساط الشارع السني من تحت

أرجل المستقبل قبل أن يباشر األخير بفعل ذلك.
وتؤكد ه��ذه المصادر أن ق��رار هيئة العلماء بإطالق
حركتها يوم الجمعة المقبل انطالقا ً من المساجد إنما يريد
تحدي دار اإلفتاء بقيادة المفتي الجديد .وهي تسعى من
وراء توسل «قميص عرسال» للسيطرة على هذه المساجد
وعزل نفوذ دار اإلفتاء عنها .وخالصة القول إن الجزء األهم
من تحرك هيئة العلماء انطالقا ً من المساجد هو إعالن بدء
صراع مفتوح مع دار الفتوى بحلته الجديدة.
وتختم هذه المعلومات أن اتجاهات في تيار المستقبل
تعي الخطة القطرية لرد الكف على خلفية تسوية دار
الفتوى ،وه��ي تحاول فتح قنوات ح��وار مع أج��زاء من
الطيف السلفي في لبنان .وأبرز مثل على هذه المحاوالت
قيام أح��د ن��واب المستقبل مؤخرا ً بالطلب من الجهات
المعنية بتخفيف الضغط عن جماعة أحمد األسير في
صيدا ،وإعطائهم حرية الحركة في أعمالهم وعالقاتهم مع
ضمانة المستقبل بأنهم لن يعودوا إلى أية ارتكابات ضد
القانون .وتريد هذه الجهات في المستقبل مقايضة هذه
األجواء السلفية بالحماية مقابل الوالء لها واالبتعاد عن
خط قطر السلفي في لبنان.
ثمة هدف ثالث تسعى إليه هيئة العلماء من وراء بدء
تحرك شعبي سني انطالقا ً من مساجد صالة الجمعة ،هو
لفت األنظار عن شعار «ال لذبح العسكريين المخطوفين»
لمصلحة شعار «ال لذبح عرسال» .والمعنى المقصود
في قلب هيئة العلماء هو «ال لذبح أهل السنة» .وباتت
هذه النغمة معروفة المقاصد ،وهي أخذ لبنان إلى مناخ
العراق لتبرير حدوث «موصل  »٢فيه .ولم تعد خافية
في هذا المجال وفرة المعلومات المتراكمة عند المحافل
اللبنانية المعنية بهذا الملف والمتحدثة عن إمكانية
ح��دوث «غ���زوة» ل��داع��ش للسيطرة على منطقة عكار
وصوال ً إلى البحر.

عبد الملك الحوثي (تتمة �ص)1
 اليمن يجب أن يكون جزءا ً من محور الدولالمستقلة ف��ي المنطقة ،وه���ذا ش��رط��ه التح ّرر
م��ن رب��ق العبودية للسعودية ،وش��رط��ه القرار
المستقل ،لكن الحركة متمسكة بعروبة فلسطين
وحق شعبها ومقاومتها ،وهي الجهة التي قادت
ك ّل تحرك داعم للمقاومة خالل حرب غزة فخرج
وراءها مئات آالف اليمنيين ،وال ضير أن يضعها
هذا االلتزام مع قوى المقاومة في المنطقة وأن
تحترم الدول المساندة لها.
 اليمن يجب أن يكون دول��ة نمو توفر العلموالطبابة والسكن لمواطنيها ،وتكون ك ّل الخدمات
المتاحة لك ّل مواطني ال��دول التي تحترم نفسها
وتحترم شعبها متاحة لليمنيين ،ولذلك يجب أن
تقوم جبهة شعبية يمنية تقود اليمن نحو بناء
مؤسسات حكم ال مكان للفساد والمحسوبية
فيها.
 نجح السيد عبد الملك بجعل مريدي وناشطيحركته يشاركونه هذه األفكار خارج ك ّل عصبية،
وأن يساعدوه في تقديم الحركة بصورة تتناسب

م��ع ه���ذه األه�����داف ،وأن ي��ن��ش��ئ��وا أج���ي���االً شابة
مضحية ومتم ّرسة بالقتال والثبات ألجل بلوغ
هذه األهداف.
 جاءت تجربة الشهر األخير لتكشف مواهبه��ذا القائد ذي االثنتين والثالثين عاماً ،وتظهر
ن��وع��ي��ة ح��رك��ت��ه وب��ن��ي��ت��ه��ا وأه��ل��ي��ت��ه��ا وصالبتها
وم��رون��ت��ه��ا ،وق��اب��ل��ي��ت��ه��ا ل��ت��ح�� ّم��ل المسؤوليات
التاريخية الجسام.
 تجربتان متقابلتان ف��ي المنطقة ،تجربةاإلخوان المسلمين الذين جاءتهم السلطة في عدة
بلدان محورية في المنطقة على طبق من ذهب،
ووراءه��م دول مثل تركيا وقطر ،وقبول ورضا
من دولة عظمى مثل أميركا ،وبعد تاريخ عريق
يكاد يكون ق��رن��ا ً م��ن ال��زم��ان ،وبالمقابل حركة
فتية بقيادة شابة وفي بلد مهمش وبال سند من
أحد ،حركة تنهزم وتخسر وتحاصر خالل عام،
والثانية تتقدم وتتف ّوق وتنتصر.
 إنها قيادة السيد عبد الملك الحوثي ...تذكرواهذا االسم جيداً.

المناطق العازلة ( ...تتمة �ص)1
لكن هناك من يؤكد بأنها أح��د رع��اة ه��ذه «ال��دول��ة»
الناشئة .وه��ذه ليست مجرد اتهامات وإنما تصل إلى
ح��دود المكاشفة وتقديم وقائع في الصحف التركية
نفسها .فالئحة الوقائع تبدأ بالحديث عن تقديم تسهيالت
لوجستية وفتح حدودها أمام مقاتلين أجانب ،وال تنتهي
بالتعامالت النفطية مع جماعة البغدادي .تريد تركيا
ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد .هي من جهة تسعى
إلى إضعاف النظام السوري ،وتبقي في الوقت نفسه
عينا ً مفتوحة على أكراد سورية المرتبطين بحزب العمال
الكردستاني بزعامة أوجالن ،وتعمل من جهة أخرى لجني
مكتسبات عبر شراء النفط السوري والعراقي بأسعار
زهيدة من البغدادي.
وبالنسبة للحدود األردنية السورية فإن حكومة نتنياهو
كانت تسعى باستمرار لربط الشريط العازل بالجوالن مع
الحدود مع األردن ،وكان الهدف من معركة درعا الكبرى
التي تحدثت عنها السعودية نهاية العام الماضي وبغرفة
عمليات سعودية – «إسرائيلية» مشتركة أن تقام منطقة
عازلة متصلة مع الجوالن لكن األردن الجار األقرب إلى
الحدث واألكثر تأثرا ً بنتائجه يدرك حراجة الموقف مما
حدا برئيس وزرائه اإلعالن عن ابتعاد عمان عن المشاركة
في أي عمل عسكري .بينما شعبيا ً تخرج قوى وازنة في
المملكة الهاشمية ترفض المشاركة العسكرية في ضرب
داع��ش وبذلك تكون احتماالت قيام منطقة عازلة على
الحدود األردنية السورية غير واردة اآلن وكل ما هنالك
أن تكون هذه الحدود معبرا ً لتدفق المجموعات المزمع
تدريبها بأوامر أميركية تحت اسم المعارضة المعتدلة في
األردن والسعودية.
من الواضح أن االحتماالت األكبر إلقامة مناطق عازلة
ستكون في الشمال من قبل تركيا وفي الجنوب من قبل
«إسرائيل» ،كما أشرنا سابقاً ،والغاية األبعد لهذه المناطق
أن تكون منصة للتقسيم تحت مظلة التحالف الدولي وهو
الهدف األميركي «اإلسرائيلي» القديم المتجدد مع الظروف
وهل هناك من ظروف مناسبة لتجديده أكثر من الظروف
الجارية؟ وم��ن هنا ن��رى تسابقا ً تركيا ً «إسرائيلياً»
لالنخراط في عمليات إقامة مناطق عازلة طمعا ً في
الحصول على حصتهما حين يبدأ التفكك والتقسيم .ومن
هنا أيضا ً طالبت حكومة أردوغان إدارة أوباما بالموافقة
على إنشاء منطقة حظر جوي على حدودها مع سورية

والعراق وعرضت هذا الطلب في مؤتمر جدة ومؤتمر
باريس وتحفظت على دخ��ول التحالف قبل أن يلبى
طلبها.
إص���رارا ً منها على تحضير المسرح إلقامة المناطق
العازلة قامت الحكومة التركية بالتنسيق مع داعش
للتمدد في المنطقة الحدودية وسهلت لها اجتياح 60
قرية كردية ومحاصرة عين العرب في لعبة مزدوجة
تم من خاللها تسليم الدبلوماسيين األتراك الذين كانوا
محتجزين في الموصل وإجالء عشرات اآلالف من سكان
الحدود ليكون لدى حكومة أردوغ��ان السبب للمطالبة
بحظر جوي لحماية هؤالء في الوقت الذي تدفع بقوات من
حزب العمال الكردستاني إلى الشريط الحدودي للدفاع
عن القرى الكردية وهي بذلك تتخلص من هذه القوات
داخل أراضيها أيضاً.
الحرب األميركية  -الخليجية  -التركية ضد سورية،
ليست على مشارف النهاية أبداً؛ ولعل الخطة المعادية
اآلن ،تسعى إل��ى استعادة سيناريو المناطق العازلة
وفرض الحصار الداخلي والخارجي الذي تم فرضه على
النظام العراقي السابق ،تمهيدا ً لضعضعته وإسقاطه؛
فاألميركيون ال��ذي��ن اس��ت��ع��ادوا ،بحجة ال��ح��رب على
«داعش» ،نشاطهم العسكري العلني المباشر في المنطقة،
ولمدّة ثالثة أعوام على األقل ،سيبذلون ،خاللها ،كل جهد
ممكن ،عسكريا ً وأمنيا ً وسياسياً ،لمواصلة سلسلة من
البدائل العدوانية ضد سورية.
لكن سورية في العشرية الثانية من القرن الحالي،
ليست العراق في تسعينات القرن الماضي؛ فالجيش
العربي السوري متماسك وقوي ويعمل في ضوء خطة
وطنية تؤكد حضوره في كل مفاصل البالد ،بما يحول دون
التقسيم الواقعي أو السياسي؛ وتتمتع سورية بحليفين
ثابتين يدعمانها استراتيجياً ،روسيا وإي��ران ،وسيكون
ردّهما الفعلي قويا ً ومفاجئا ً إذا أقدمت إدارة أوباما على
حماقة العدوان العسكري على سورية ولن يكون مصير
محاوالت إقامة مناطق عازلة إال عودة إلى الفشل الذريع
كما كان سابقا ً وأكثر في ظل تنامي قدرات القوات المسلحة
السورية وخبراتها في التقدم والمواجهة.

لبنان  ...عبد مملوك ( ...تتمة �ص)1
وإنما واقعا ً ديمغرافيا ً يهدد هوية لبنان وصيغته وتوازنه .ولعلّه منذ بداية األزمة
كان المخطط ليس فقط تهديد البيئة اللبنانية ،بل تهديد كل البيئات العربية
بالفوضى السكانية ،بحيث يتغير وجه المنطقة ليس فقط من الناحية السياسية
بل من الناحية الديمغرافية والثقافية وصوال ً لتمرير مؤامرة طرد ما تبقى من
الفلسطينيين في فلسطين إلى البلدان الجديدة المجاورة ،بحيث لن يكون هناك بعد
ذلك اعتراض على الواقع المستحدث ألن الخريطة القديمة أصبحت معدومة ال تجد
من يحرسها ويحميها .ولتبحث ساعتئ ٍذ كل جماعة عن مالذ وأرض لالستقرار!.
في الحقيقة إنّ لبنان هو الحلقة األضعف بين بلدان المنطقة بسبب تركيبته
السياسية واالجتماعية ّ
الهشة ،وهو يحتاج دوما ً إلى عوامل خارجية الستقراره.
والكل يدرك في هذه الظروف الخطيرة ماذا يعني الفراغ في رئاسة الجمهورية؟
وماذا يعني تعطيل مجلس النواب؟ وماذا يعني إضعاف مؤسسة الجيش وعدم
دعمها؟ وماذا يعني أن تصبح مؤسسات الدولة شركات أو تابعة لهذا الفريق أو
ذاك؟.
إنّ كل ذلك يمهد األرضية للتفتت والتفكك والحرب األهلية ،فإذا لم يكن اللبنانيون
على دراية كافية بما يجري من حولهم فإن مستقبلهم سيعكس دولة غير مستقرة،
وحينئ ٍذ لن يبقى شعب لبنان خارج المعاناة والمحنة والتشرد ،مثله مثل الشعب
الفلسطيني والسوري والعراقي الذين قذفت بهم الحياة خارج نطاقها .في المتاه
الطلق والعراء القاسي وكأ ّنهم عابرون على أوطانهم .ومشهد األكراد السوريين
وهم يبحثون عن أرض يفترشونها وسماء يلتحفونها يقطع نياط القلب ،وقبله
مشهد المسيحيين واإليزيديين العراقيين في الموصل في رحلة تشردهم التي
تشبه تشرد الفلسطينيين من إرهاب الصهاينة .ماذا علينا أن نفعل وعرسال ما
زالت تستنزف جيشنا والخاليا تنتشر في أكثر من مكان وهي تبحث عن لحظة
االنقضاض .السفينة بال ربّان واللبنانيون على قارب مثقوب وكأنهم ينتظرون ماذا
سيحل بهم من موت شنيع بدل المبادرة إلى عملية إنقاذية كبرى!

آية الله العالمة الشيخ عفيف النابلسي

كيري يتهم ( ...تتمة �ص)1
وق��ال إن ع��ددا ً من ال��دول كانت تساعد المسلحين في سورية
ضد حكم (الرئيس) بشار األسد« :في البداية كانت دول كثيرة في
المنطقة تحدد الجهات التي ستدعمها من أجل التخلص من األسد...
وبحسب كثيرين فإنه نظريا ً ستكون هناك حرب أولى من أجل
اإلطاحة باألسد ،والحرب الثانية من أجل التخلص منهم».
وتابع كيري قائالً إنه بحسب معلومات واشنطن فإن التمويل
من قبل الحكومات انتهى اآلن ،لكن هناك أشخاصا ً يواصلون تقديم
األموال للمسلحين.
من جانبه أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن شعوب المنطقة
ستتصدى بكل حزم لإلرهاب ،مشيرا ً إلى أن القوات المسلحة
والحكومة اإليرانية ستقف معها في صف واحد ضد اإلرهابيين.
ودع��ا روح��ان��ي إل��ى معالجة قضايا المنطقة من قبل دولها
وشعوبها وحكوماتها من دون تدخل خارجي ،مشيرا ً إلى أن من
يريد إعادة السيطرة على المنطقة يرتكب خطأ كبيراً.
وش��دد الرئيس اإليراني على أن شعوب المنطقة عازمة على
مكافحة اإلرهاب وستنجح في ذلك ،داعيا ً الدول الغربية إلى اتخاذ
القرار الحقيقي لمكافحة اإلرهاب واالتعاظ من أعمالها الماضية.
وأش���ار روح��ان��ي إل��ى الممارسات الوحشية التي ترتكبها
التنظيمات اإلرهابية ضد شعوب المنطقة في سورية والعراق من
قتل وتهجير وسبي النساء وتخريب المراكز الدينية وانعدام األمن
واالستقرار خالل السنوات الثالث الماضية ،مؤكدا ً أن إيران كانت
أول دولة تقدم مساعداتها لشعوب المنطقة.
وفي السياق ،التقى وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
نظيره السعودي سعود الفيصل في أول لقاء للوزيرين منذ انتخاب
الرئيس اإليراني حسن روحاني عام  ،2013حيث تطرق اللقاء إلى

ضرورة التعاون من أجل األمن اإلقليمي في مواجهة تنظيم «داعش»
اإلرهابي.
ظريف رأى في اللقاء الذي استمر لساعة من الوقت ،صفحة
جديدة في العالقات بين البلدين ،آمالً أن تكون «مقدمة الستقرار
وأمن المنطقة مما يضمن مصالح العالم اإلسالمي».
من جهته قال الفيصل إن «الرياض تتحسس خطر المرحلة
واألزم���ات التي تمر بها المنطقة» ،آم�لاً «أن نستفيد من أخطاء
الماضي لكي نتمكن من تجاوز األزم��ات الحساسة ،خصوصا ً أن
الرياض وطهران بلدان مهمان في المنطقة والتعاون بينهما يساعد
على استقرار المنطقة وأمنها» .وأضاف« :إن اللقاء المقبل سيكون
في السعودية».
ظريف تباحث أيضا ً مع كيري في األخطار التي يشكلها تنظيم
«داعش» وفق ما أفاد دبلوماسي كبير في الخارجية األميركية.
وسجل في نيويورك لقاء جمع كيري ونظيره الفرنسي لوران
فابيوس ،كما بحث كيري مع وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف في اتصال هاتفي التعاون الدولي من أجل محاربة «داعش»،
بحسب مسؤول أميركي رفيع المستوى قال إن «اجتماعات أخرى
ستعقد بين كيري والف��روف على هامش الجمعية العامة لألمم
المتحدة للبحث في هذه المسألة» .وأف��اد المصدر أن الواليات
المتحدة ترحب بكل مساهمة في هذه الحرب.
ويعقد كيري االثنين لقاءين مع وزير الخارجية السعودي سعود
الفيصل والبريطاني فيليب هاموند للبحث في الموضوع نفسه.
ميدانياً ،تابعت وحدات الجيش السوري عملياتها العسكرية في
عدرا البلد وسيطرت على عدد من التحصينات وكتل األبنية داخل
المنطقة ،في حين واصلت وح��دات أخ��رى بالتزامن مع الهجوم

على عدرا تقدمها في حي جوبر المالصق للعاصمة دمشق ،وسط
قصف جوي ومدفعي مركز ينفذه الجيش السوري على تحركات
وتحصينات المسلحين في المنطقتين ،إضافة الستهدافه أرتالهم
وتحركاتهم في مناطق دوما ومسرابا وعربين وزملكا ووادي عين
ترما ،ومناطق متفرقة من الغوطة الشرقية.
وفي السياق ،أحكمت وح��دات من الجيش السوري سيطرتها
على عدد من النقاط في محيط بلدة الطيبة في منطقة الكسوة ،في
حين استهدفت وحدات أخرى تحركات المسلحين في داريا وخان
الشيخ.
وفي السياق ،أعلنت «وح��دات الحماية الشعبية الكردية» أن
مقاتليها أوقفوا تقدم مقاتلي «داعش» نحو الشرق بعد محاولتهم
الهجوم على مدينة عين عرب على الحدود مع تركيا.
ونقل عن الناطق باسم الوحدات في سورية ريدور خليل «إن
االشتباكات ال ت��زال مستمرة لكنه تم وقف تقدم مقاتلي الدولة
اإلسالمية إلى الشرق من عين عرب (كوباني) منذ ليلة األحد».
وأض��اف خليل أن الجبهة الشرقية شهدت أعنف المعارك في
الهجوم الذي يشنه التنظيم اإلرهابي منذ يوم الثالثاء الماضي على
مدينة عين عرب.
ودعا حزب العمال الكردستاني أكراد تركيا إلى محاربة «داعش»
وإلى التعبئة معلنا ً أن «يوم النصر والشرف أتى .لم يعد هناك أي
حدود للمقاومة».
في سياق متصل أعلن دورسون كلكان المسؤول في الحزب أن
على «كل األك��راد توحيد قواتهم لمحاربة متطرفي تنظيم الدولة
اإلسالمية» ،متهما ً تركيا بـ«التواطؤ» مع التنظيم ،وب��أن لديها
مطامع في أراضي سورية والعراق.

د .تركي صقر
tu.sagr@gmail.com
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