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�أوراق حكومية ( ...تتمة �ص)1

وا�شنطن تخ�سر ( ...تتمة �ص)1

لها الجيش على قناة «الجزيرة» ،بعد قيام كبير مذيعيها
فيصل ال��ق��اس��م ب��ال��ت��وج��ه ب��إه��ان��ات للجيش م��م��ا أشعل
غضب اللبنانيين ،وخ��رج كالم مندّد بموقف المعارضة
السورية من الرئيس سعد الحريري ،أ ّول وأه�� ّم حلفاء
ه��ذه المعارضة ،بينما نالت «الجزيرة» نصيبا ً تستحقه
من العناية ،حيث امتألت صفحات التواصل االجتماعي
بالكالم عن «الجزيرة» وفيصلها القاسم ،كما دعوات إلى
محاكمته ،وتجمهر شباب لبنانيون أمام مكاتب «الجزيرة»
يطلبون اعتذارا ً علنياً.

من جهة أخرى ،أثار البيان الذي تاله رئيس االئتالف السوري
المعارض هادي البحرة في مجلس األمن وفيه اتهامات للجيش
بانتهاك حقوق اإلنسان واالعتداء على النازحين في عرسال،
استياء اللبنانيين في فريقي  8و 14آذار على حد سواء .وفيما
رأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه يجب معرفة الجهة
التي تقف وراء هذا البيان ،أكد الرئيس سعد الحريري أن البيان
«لم يكن في محله بكل المعايير التي نريدها أن ترعى العالقة بين
األخوة واألشقاء ،ال سيما بين األشقاء النازحين من سورية ،وبين
اللبنانيين الذين لم يتأخروا عن نصرة الثورة السورية وأهلها
والتضامن معها ( )...ويؤلمهم أن يجدوا في صفوفها من يمتطي
اإلرهاب لتخريب تلك العالقة وخطف العسكريين وتهديد السلم
األهلي».
وأش��ار إل��ى «أن القوى العسكرية اللبنانية تتحرك تحت
وطأة تحديات ومخاطر داهمة تفرضها المجموعات المسلحة
التي تستقوي على الجيش واللبنانيين ب��أرواح العسكريين
المخطوفين لديها وتريد لمخيمات النازحين أن تكون ظهيرا ً قويا ً
لها في الضغط على الحكومة اللبنانية وجيشها».
واعتبر أن «مصلحة النازحين ومصلحة الثورة السورية توجب
في المقابل رفع الصوت عالياً ،بالدعوة إلى تحرير العسكريين
اللبنانيين وإعادتهم إلى عائالتهم سالمين ،وهو ما خال منه بيان
االئتالف إلى مجلس األمن الدولي وما يجب أن يشكل أساسا ً
لصون حقوق النازحين وحماية تجمعاتهم».

المفاوضات وتحركات اإلرهابيين

على صعيد آخ���ر ،ينتظر أن ت��زخ��م االت��ص��االت ف��ي شأن
العسكريين المخطوفين ،بعد عودة رئيس الحكومة تمام سالم
من نيويورك أمس ،علما ً أن هذه القضية لم تغب عن اهتماماته
هناك .وهو طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير
قطر تميم بن حمد التدخل لدى الخاطفين من «جبهة النصرة»
وتنظيم «داعش» .وهذا ما اعتبره وزير الصحة وائل أبو فاعور
خالل لقائه أهالي العسكريين المعتصمين على طريق ضهر
البيدر ،تقدما ً في هذا الملف.
إال أن مصدرا ً أمنيا ً بارزا ً قال لـ«البناء» إن موضوع المفاوضات
في شأن العسكريين هو مسألة سياسية بامتياز ،موضحا ً أن
القوى األمنية غير معنية بالمفاوضات الحاصلة مع القطريين أو
األتراك أو أي وسيط آخر مشددا ً على أن األجهزة األمنية ال تتدخل
في مسار المفاوضات .وأوض��ح أن «هناك مسارين متكاملين
إلتمام أي اتفاق يمكن أن يتوصل إليه المفاوضون ،األول سياسي
ويمر إما عبر مجلس النواب أو عبر الحكومة والمسار الثاني يمر
عبر األجهزة القضائية المختصة».
وأشار المصدر في المجال األمني ،إلى أن الوضع في عرسال

دقيق جدا ً بعد إدخ��ال النازحين السوريين في عملية االبتزاز
التي تقوم بها المجموعات المسلحة بتواطؤ من بعض الجهات
المعروفة داخليا ً بهدف الضغط على الدولة واألجهزة األمنية
في مسألتي المفاوضات الخاصة بإطالق العسكريين والحد من
اإلجراءات التي يقوم بها الجيش لمنع تحركات الخاليا اإلرهابية،
لكن المصدر أكد أن أي محاولة قد تقوم بها المجموعات اإلرهابية
في جرود عرسال أو أي مكان آخر سيرد عليها بقوة ولن يسمح
الجيش لهذه المجموعات المتطرفة بضرب االستقرار .

النصرة مستعدة
للتخفيف من مطالبها

في غضون ذلك ،أكد عضو «هيئة علماء المسلمين» الشيخ
حسام الغالي لـ «البناء»« :أن جبهة النصرة باتت مستعدة
للتخفيف من مطالبها المتعلقة باإلفراج عن الموقوفين في سجن
رومية ،بحيث أنها باتت تطالب فقط بالموقوفين الذي لم تصدر
بعد بحقهم أحكاما ً قانونية ،وتخلت عن مطالبتها اإلف��راج عن
الذين صدرت بحقهم أحكاًما ً باإلعدام أو بالسجن» ،مشيرا ً إلى «أن
هذا األمر تبلغته الهيئة عبر أحد المشايخ السوريين الموجودين
في عرسال».
وأشار الغالي إلى «أن األمور في حالة مراوحة ،وأن أهالي
العسكريين المختطفين سيستمرون في تصعيدهم من أجل
الضغط على الدولة من أجل المقايضة للوصول إلى تحرير
أبنائهم».
في غضون ذلك ،واصل أهالي العسكريين المخطوفين قطع
الطرق وأبرزها ضهر البيدر على رغم األمطار .ويتجه األهالي إلى
قطع أوتوستراد طرابلس بيروت والطريق البحري في القلمون
من الخامسة حتى التاسعة من صباح اليوم.

بري والسنيورة وضعا
اللمسات األخيرة على السلسلة

أما في الشأن السياسي الداخلي ،فقد فتحت الطريق أمام
الجلسة التشريعية بعدما أسقط رئيس كتلة المستقبل النائب
ف��ؤاد السنيورة «الفيتو» عن االتفاق ال��ذي كان النائب جورج
ع��دوان من جهة ورئيس المجلس النيابي نبيه ب��ري ووزي��ر
المال علي حسن خليل من جهة ثانية ،وقد أبلغ السنيورة بري
بموافقته على االتفاق خالل لقائهما في عين التينة مساء أول من
أمس بعيدا ً من األضواء.
وأكد بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» أن اجتماعا ً
لهيئة مكتب المجلس سيعقد قبل ظهر اليوم لوضع جدول أعمال
الجلسة العامة التي من المرجح أن تعقد يوم األربعاء المقبل
إلق��رار سلسلة الرتب والرواتب البند األول على ج��دول أعمال
الجلسة.
وأشار زوار بري إلى أنه وضع اللمسات األخيرة مع السنيورة
في اجتماعهما على السلسلة ،والتي تنص على تقسيط السلسلة
سنتين ،وفرض واحد في المئة على  TVAوإعطاء األساتذة
والموظفين  6درجات ،من دون أي تخفيض أو مفعول رجعي،
وأنه تم االتفاق على تخفيض دوام العمل في اإلدارات الرسمية
إلى الثالثة والنصف بعد الظهر بدال ً من الخامسة.
وفي السياق نفسه يلتقي أمين سر تكتل التغيير واإلصالح
النائب إبراهيم كنعان الوزير خليل اليوم مجدداً ،بعد أن بحثا

�سباق �أميركي ( ...تتمة �ص)1
 في لبنان بين حزب الله والرئيس سعد الحريريمنذ ثالث سنوات سباق مشابه ،حول وجود وعدم
وج���ود اإلره�����اب ف��ي ل��ب��ن��ان ،ث��م ح���ول م���دى خطره
وج��دي��ت��ه ،وب��ع��ده��ا ح���ول م��ع��ادل��ة ل���وال ذه���اب حزب
الله إلى سورية لكانت «القاعدة» في بيروت ،أم لوال
قتال حزب الله في سورية لما كان لبنان مهدّدا ً من
«ال��ق��اع��دة» ،وج��اء العالم كله يقاتل من مسافة آالف
الكيلومترات يقول إنّ انتصار اإلره��اب في سورية
خطر على أمن عواصم بالد العالم ،ووافق الحريري
على ك�لام ب���اراك أوب��ام��ا وف��ران��س��وا ه��والن��د والملك
عبدالله طبعاً ،لكنه ال يزال يرفض اإلقرار بصحة كالم

السيد حسن نصرالله.
 اليوم سباق من نوع آخر عنوانه هل يمكن تفاديخطر «داعش» و«النصرة» بال تنسيق لبناني ـ سوري،
أم أن ه��ذا التنسيق سيزيد من الخطر ،وه��ل دخول
الجيش إل��ى عرسال يق ّوي موقع التفاوض لتحرير
المخطوفين أم يزيد الخطر عليهم؟
 الخشية م��ن أال يسلّم أوب��ام��ا بما تقوله دمشقيمكن تقبّله بين دولتين على رغ��م خ��ط��ورة ضياع
الزمن ،لكن الخشية األكبر أن يقبل الحريري ما يقوله
العالم كله ويرفضه من شريك في الوطن وهذا سيعني
ضياع الوطن.

مساء أمس كل ملفات السلسلة وجدول أعمال الجلسة التشريعية،
وال سيما موضوع الزيادة للعسكريين.

اعتصام لهيئة التنسيق األربعاء

من جهته ،أك��د رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب
لـ«البناء» أن الهيئة تطالب بنسبة زيادة واحدة لكل القطاعات
فغالء المعيشة واح��د على جميع اللبنانيين .وطالب غريب
بتوحيد نسبة الدرجة على أس��اس الراتب ،ال سيما أن نسبة
الدرجة لألساتذة والمعلمين هي  3.2في المئة وهي أقل نسبة
زيادة بالنسبة للقطاعات األخرى.
وإذ أشار إلى أن هيئة التنسيق على تواصل مع الكتل السياسية
وأنها قدمت مذكرة حول مشروع اللجان النيابية المشتركة
لسلسلة الرتب والرواتب ،أكد غريب «أننا لم نتبلغ عن أي لقاء مع
وزير المال ولم نتلق حتى الساعة أي جواب على مطالبنا».
وأشار عضو الهيئة نعمة محفوض لـ»البناء» إلى أن أحدا ً لم
يأخذ برأينا ولم يشاورنا في شأن السلسلة ،قائالً« :ليتحملوا
مسؤولية ما سيفعلون» .وأك��د «أن الهيئة ستنفذ اعتصاما ً
األربعاء المقبل في أقرب نقطة من المجلس النيابي ،بالتزامن مع
الجلسة التشريعية».
من جهة أخرى ،أكد بري أمام زواره ردا ً على سؤال في شأن
التمديد للمجلس النيابي واقتراح النائب نقوال فتوش في هذا
الصدد قال بري« :االقتراح موجود وأن وضعه على جدول األعمال
يعود إلى الهيئة» ،مكررا ً أن دوره سيكون بعد األولويات ومؤكدا ً
أن كتلته ستصوت ضد التمديد للمجلس وكرر أن ال مقايضة بين
التشريع والتمديد.
أما في شأن االستحقاق الرئاسي الذي تركز عليه لقاء بري
السنيورة فقد علمت «البناء» أن الثاني اقترح سحب قوى 14
آذار ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مقابل
سحب ترشيح رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال
عون ،محذرا ً من استمرار الفراغ الرئاسي.
وينتظر أن يجري بري سلسلة مشاورات مع حلفائه إلطالعهم
على اقتراح السنيورة تمهيدا ً إلعطاء جواب عليه.

جلسة لمجلس الوزراء الخميس

إلى ذلك ،من المتوقع إذا حدد موعد انعقاد الجلسة التشريعية
ي��وم األرب��ع��اء أن يجتمع مجلس ال���وزراء الخميس المقبل في
السراي الحكومية برئاسة سالم الذي سيطلع المجلس على نتائج
لقاءاته على هامش مشاركته في أعمال افتتاح الدورة العادية
لألمم المتحدة واجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان ،والتي
ركزت على مكافحة اإلرهاب وحل مسألة النازحين السوريين كما
سيبحث المجلس في قضية العسكريين المخطوفين والمفاوضات
الجارية إلطالق سراحهم.
ومن المتوقع أن يعرض وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق في
الجلسة مشروع إنشاء مخيمات للنازحين السوريين على الحدود
اللبنانية السورية الذي ترفضه «قوى  8آذار».
وق��ال الوزير محمد فنيش لـ»البناء»« :إن موضوع المخيمات
ال يناقش بهذه الطريقة فهو يتطلب إجماعا ً وتوافقا ً داخل مجلس
الوزراء» ،مشيرا ً إلى أن ما قاله المشنوق يعبر عن وجهة نظره ال أكثر.
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ»البناء» أنه
«سحب طرحه بإقامة مخيمات للنازحين على الحدود اللبنانية
– السورية من التداول أثناء جلسة مجلس الوزراء ،ألن ال إجماع
عليه».
وأشار إلى أن ما قاله المشنوق يأتي انطالقا ً من مسؤوليته
األمنية بعد التقارير التي وصلته من األجهزة األمنية عن النازحين
المتواجدين في عرسال.
ورأى درباس «أن ثالثة أسباب وراء موقف وزير الداخلية من
إنشاء المخيمات :األول :نزع فتيل التفجير في عرسال بعدما
باتت عرسال مخطوفة .السبب الثاني :خيم النازحين احترقت
في غالبيتها وفصل الشتاء على األبواب األمر الذي يتطلب تأمين
مأوى لهم .أما السبب الثالث فيعود إلى أن الوضع األمني يتطلب
فصل النازحين عن المسلحين الموجودين في الجرود».

باسيل غدا ً في الكي دورسيه

على صعيد آخر واستكماال ً للقاءات التي عقدها على هامش
اجتماعات الدورة  69لألمم المتحدة في نيويورك والتي ركزت
على كيفية مواجهة خطر اإلرهاب وملف النازحين السوريين،
يعقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل غدا ً الثالثاء لقاء
مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في الكي دورسيه.

«هيومن رايت�س» ( ...تتمة �ص)1
يأتي ذلك في وقت وسعت واشنطن وحلفاؤها نطاق قصفها مواقع
تنظيم «داعش» اإلرهابي في سورية ،فبعد استهداف مواقع في بادية
تدمر بمحافظة حمص يوم السبت شنت طائرات التحالف يوم أمس
سلسلة غارات جديدة طاولت ثالث مصاف للنفط في شمال البالد.
كما استهدف طيران التحالف مواقع لتنظيم «داعش» في محيط
مدينة عين العرب «كوباني» التي يحاصرها التنظيم اإلرهابي،
وأضاف إن الغارات شملت قرى قره موغ وروفي وسوسان شمال
شرقي حلب.
وقد توسعت الغارات ضد اإلرهابيين لتطاول للمرة األولى
محافظة حمص ،مستهدفة منطقة الحماد الصحراوية الواقعة شرق
مدينة تدمر وهي تحت سيطرة تنظيم «داعش» ،بعد تركيز سابق
على استهداف مناطق في محافظة حلب على نحو خاص ،تليها
مدينة البوكمال الحدودية مع العراق ،م��رورا ً بدير الزور والرقة
والحسكة.
الغارات األخيرة طاولت للمرة األولى أيضا ً محيط مدينة عين
العرب المحاصرة في محافظة حلب ،ومراكز لداعش استهدفت في
قرية سي طلب ،وتعرض رتل دبابات خاص بالتنظيم لغارة أخرى
في منطقة علي شار ،إضافة الستهداف مواقع التنظيم في منبج.
كما استهدفت الضربات الجوية مقار حكومية يستخدمها «داعش»
في مدينتي الميادين والطبقة في محافظة دير الزور ،واستهدف مراكز
للتدريب في محافظة الرقة.
إلى ذلك ،أفاد مصدر دبلوماسي روسي في واشنطن بأنّ روسيا لن
ّ
تتدخل عسكريا ً في سورية بشكل مباشر لكنها ستع ّزز من إمكاناتها
ً
العسكرية في البحر المتوسط ،مؤكدا أن موسكو ستزود سورية
بطائرات حربية ومروحيات إذا استهدفت مواقع الجيش السوري من
قبل تحالف أميركا وحلفائها.
كما أكد المصدر أن روسيا ستسرع تزويد سورية بمنظومات
تسليح متطورة منها منظومات صواريخ « »S300وغيرها وستساعد

السوريين في التدرب عليها ،وأضاف المصدر أن موسكو نصحت
ّ
التدخل العسكري في سورية.
تركيا بعدم
ميدانياً ،تمكنت وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة أمس
من فرض سيطرتها على منطقة الدخانية في محيط العاصمة دمشق،
وسط اشتباكات متقطعة استمرت على أطراف المنطقة مع المسلحين
المنسحبين باتجاه وادي عين ترما.
كما سيطرت وحدات الجيش على حيي الخراط واألبرص شمال
الحي ،في حين استهدفت وحدات أخرى تحركات المسلحين على

محاور عين ترما – زملكا ومناطق عربين وسقبا ومناطق دوما
ومحيطها.
وفي القنيطرة استهدف الجيش السوري مسلحين في المنشية
ودورين والقبو وأم العظام والحميدية ومسحرة وقرية الهبارية وما
بين عقربا وتل المال ودمر عدة آليات لإلرهابيين على طريقي بريقة
 بئر العجم وأم باطنة  -جبا ،في حين أحبطت وحدة من الجيشمحاولة مسلحين التسلل إلى مدينة البعث وأوقعت بينهم قتلى
ومصابين.

لعل االنتشار السرطاني لمناطق العشوائيات ،يشكل
مثاال ً واضحا ً لقصور األداء الحكومي ،والتردّد والتعثر
في تنفيذ المشاريع ،التي تعتبر حلوال ً ولو جزئية لهذه
المشكلة الخطيرة ،حيث يعيش حوالى  40 30-في المئة
من السوريين في هذه المناطق التي تفتقر إلى الخدمات
األساسية وألبسط شروط األمان والسالمة اإلنشائية .في
دمشق وحدها يوجد أكثر من  20منطقة عشوائية (بحسب
محافظة دمشق) ،بينما يوجد في دمشق وحلب وريف
حلب حوالى  115منطقة عشوائية (بحسب وزارة اإلدارة
المحلية) ،وقد استند وجود وتنامي هذه العشوائيات إلى
العوامل الرئيسية التالية.
ضعف الرؤية االستراتيجية لدى الحكومات المتعاقبة،
بما يتعلق بالتوسع العمراني األفقي والعمودي لتلبية
احتياجات النمو السكاني ،فجميع الدول تضع تصورات
وخططا ً استباقية ضمن مصور تنظيمي ع��ام ،يلحظ
العوامل والخدمات الالزمة ،ومن ثم تبدأ عملية تطوير
المناطق التنظيمية وتحضيرها للبناء عليها من قبل
القطاعات االقتصادية في البالد.
شبكات الفساد المترابطة ف��ي م��ا بينها ،وال سيما
البلديات ودوائر المحافظات بالشراكة مع متنفذين هنا
وهناك وكانت المستفيد األول من إش��ادة المنازل في
المناطق العشوائية.
الحفاظ على قوانين جامدة فيها تناقض مع مستجدات
ومتطلبات ال��واق��ع ،مثل قانون الغوطة ال��ذي تم سنه
للحفاظ على غوطة دمشق ،فال هو حافظ عليها وال سمح
بتنظيم المساحات الخضراء في شكل حضاري ،بدال ً عن
ذلك ،نشأت المناطق العشوائية والتهمت أجزاء واسعة
من الغوطة.
التأخير المتع ّمد للمخططات التنظيمية في المدن ،مثاالً:
المخطط التنظيمي لمدينة حلب ،الذي بقي في األدراج
لسنوات ،وال أحد يعرف السر وراء سنوات الحضانة التي
تقضيها المخططات التنظيمية في أدراج المسؤولين،
وبالتالي اضطرار المواطنين للحصول على مساكن في
المناطق العشوائية.
توقف ال��دول��ة عن منح األراض���ي للقطاع التعاوني
وتشجيعه وهو القطاع الذي أثبت ج��دواه خالل مراحل
سابقة ،وعلى رغم النجاح الكبير لمشروع د ّمر في دمشق،
الذي مثل نموذجا ً ناجحاً ،كان يجب أن يتك ّرر ويستنسخ
مئات المرات ،بما قدم من خدمة جليلة للطبقة المتوسطة
في سورية لتأمين سكن اقتصادي ومنظم.
التمويل ال�لازم ويعزى التأخير في إع��داد وتحضير

المناطق العشوائية إلع��ادة تنظيمها وتزويدها بالبنى
التحتية ،بأنه ناتج من االفتقار للتمويل حيث تعتبر
الموازنة العامة للدولة ،وموازنات المحافظات هي المصدر
الوحيد للتمويل وهذا يعكس نظرة اقتصادية تقليدية
ونمطية ،بينما ينتشر بين الحكومات والشركات الكبرى
في العالم نماذج مالية مركبة للتمويل ،يتم تطويرها
وهندستها وفقا ً إلمكانيات البلد وظروف المشروع ،على
مبدأ (الربح المشترك) سواء من خالل عقود تشاركية،
أو لقاء منح امتيازات استثمارية لجزء من أمالك الدولة
التابعة للمشروع لفترات زمنية ،والكثير من الدول النامية
لجأت لمثل هذه الطرق التمويلية ونفذت مشاريع عمالقة
وعالية التكلفة.
ت��ض��ارب م��ص��ال��ح م��ج��م��وع��ات ال��ض��غ��ط :إن ه��ذه
المجموعات المتنافسة في ما بينها ،والقادرة على التأثير
على القرار الحكومي ،وهي مجموعات تعمل بكفاءة عالية،
وترتبط بشبكات الفساد بشكل أو بآخر ،وسبق أن تمكنت
من إيقاف وحرف الكثير من القرارات الحكومية الخاصة
بمشاريع ال تتفق مع مصالحها.
من الجدير بالذكر ،أنّ تأجيل المشاريع المطروحة
كحلول لمشاكل وأزمات البلد ،وتعثرها في أروقة القرار
الحكومي ،سيفاقم تداعياتها السيئة ويرفع كلفة تنفيذها
الحقاً ،بينما السير قدما ً في التنفيذ يساهم في خلق حلول
لمشاكل أخرى في شكل غير مباشر ،فتطوير أحد المناطق
العقارية مثالً ،سيؤمن فرص عمل لكثير من العاطلين من
العمل ،كما يؤمن دفع عجلة اإلنتاج في االقتصاد الوطني،
وهذا يسهم في شكل غير مباشر بحل لمشكلة كبرى وهي
البطالة.
إنّ الرؤية الواضحة والتنفيذ الكفوء والقرارات الحاسمة
ضمن إطار زمني معيّن هي البوصلة الحقيقية لتحقيق
الخطط التنموية بما تتضمنه من أه��داف ومشاريع،
ولضمان هذا ال بد أن يتم إصالح الطريقة الحالية في
اتخاذ القرار الحكومي ،باالتجاه نحو الالمركزية ،من
خالل إعطاء المزيد من االستقاللية والصالحيات للدوائر
والسلطات في المجتمع المحلي ،مدعوما ً بخبرات فنية
مستقاة من بيوت الخبرة االستشارية ،يناط بها تحضير
وترتيب أفضل العقود المنصفة للدولة والحصول على
أفضل الشروط مع الجهات المتعاقدة ،بما يحقق الحفاظ
على المال العام.
لع ّل ذلك يسهم ...بتحقيق مصلحة البلد ،ووقف ضياع
مهب التردّد والتأجيل.
المشاريع الحكومية التنموية في ّ

د .لمياء عاصي

�إنقاذ الأ�سد ( ...تتمة �ص)1
إلى بسط نفوذها على العراق مجدداً .غير أن رئيس
أرك��ان الجيوش األميركية الجنرال مارتن ديمبسي ل ّمح
أخيرا ً إلى إمكان استجابة مطلب المنطقة العازلة.
يتردد أن واشنطن ُتهندس مخرجا ً من مأزقها يقوم على
أساس تسوية ترضي تركيا جزئيا ً من دون اإلساءة إلى
«إسرائيل» أو لحلفائها اإلقليميين .جوهر التسوية المرتقبة
ُ
غض النظر عن مخطط تركي له جذوره األطلسية يقضي
بإقامة مناطق عازلة على الحدود التركية – السورية،
وعلى خطوط الفصل بين سورية و«اسرائيل» في منطقة
الجوالن المحتل ،وعلى الحدود السورية – اللبنانية
في منطقتي القلمون وعرسال .وتعتقد واشنطن أن هذه
التسوية لن تستفز إيران وروسيا ألن من شأنها «إنقاذ»
الرئيس األسد!
ال��واق��ع أن أردوغ����ان ط��رح خط ًة على أوب��ام��ا خالل
اجتماعهما األخير في نيويورك تقضي بإنشاء منطقة
عازلة على الحدود بين تركيا وسورية بعمق  30كيلومترا ً
داخل األراض��ي السورية مدعوم ًة بحظر للطيران فوقها
لمنع سالح الج ّو السوري من ضرب ق��وات المعارضة
السورية المسلحة في شمال البالد وشرقها .إلى ذلك،
جرى تسريب معلومات مصدرها حزب الشعب الجمهوري
التركي المعارض مفادها أن أردوغان أصدر أمرا ً رئاسيا ً
ٍ
نقاط لتمركز القوات البرية التركية على األرض
بتحديد
تمهيدا ً لفرض المنطقة العازلة قبل أن يعلن رئيس وزرائه
أحمد داوود أوغلو إنه سيطلب من البرلمان التركي أوائل
تشرين األول المقبل تجديد اإلذن للحكومة بإرسال قوات
إلى العراق وسورية.
في الجوالن ،سبقت جبهة النصرة أردوغ��ان في تنفيذ
المنطقة العازلة .فقد حرصت ،ب��ادئ األم��ر ،على إقصاء
بقايا «الجيش السوري الحر» عن قرى الجانب المحرر من
الجوالن قبل أن تقوم بم ِّد سيطرتها ،على مرأى من قوات
الفصل التابعة لألمم المتحدة ،إلى بعض القرى والمواقع
شرق خط الفصل ومن ثم إزاحة القوات األممية من منطقة
وج��وده��ا في الشطر ال��س��وري من المنطقة المجردة من
السالح .إلى ذلك ،كانت «اسرائيل» وما زالت تستقبل جرحى
قوات المعارضة السورية المسلحة ،وتساندها بقصف
مدفعي لمواقع الجيش السوري في ال��ج��وار .كما قامت
أخيرا ً بإسقاط طائرة سوخوي سورية كانت متجهة لقصف
مواقع جبهة النصرة في المنطقة العازلة المستحدثة.
في لبنان ،قام مقاتلو «النصرة» و«داع��ش» منذ أشهر
عدة بالتسلل إلى بلدة عرسال الحدودية وتوظيفها في
مستلزمات اإلم��داد اللوجستي .وعندما حزمت الحكومة
اللبنانية أمرها وقررت ،تحت ضغط القوى الوطنية ،إخراج
مقاتلي «النصرة « و«داعش» من عرسال ،تظاهر المقاتلون
ّ
لينقضوا الحقا ً على جنود الجيش اللبناني وقوى
بالخروج
ً
ً
األمن الداخلي ،وليقتلوا منهم ضباطا وجنودا ،وليختطفوا
نحو  40عنصرا ً عسكريا ً للمساومة والمقايضة.
فيما يتصاعد ضغط المسلحين على قوات الجيش
على طول ح��دود لبنان الشرقية مع سورية بالتساوق
مع ضغوط أهالي العسكريين األس��رى على الحكومة
لمقايضتهم بعناصر «جهادية» مسجونة كانت صدرت

بحقها أحكام قضائية ،وأخرى موقوفة للتحقيق معها بشأن
عمليات إرهابية ،تتجه البالد نحو مفترق سياسي وأمني
بالغ الخطورة .ذلك أن قوى  14آذار المحافظة ،والسيما
«تيار المستقبل» ،تضغط من أجل التسليم بمبدأ المقايضة
ألسباب ثالثة :األول ،عدم قدرة الجيش اللبناني في رأيها
على مواجهة «النصرة» و«داع��ش» ،واستحالة استكمال
تسليحه في مدة وجيزة .الثاني ،معارضتها التنسيق مع
سورية وحزب الله لمواجهة القوى «الجهادية» بدعوى
أن ذلك يخرق مبدأ نأي لبنان بنفسه عن األزمة السورية.
الثالث ،أن التنسيق مع سورية وح��زب الله ي��ؤدي إلى
اإلخ�لال بميزان القوى الداخلي لمصلحة قوى  8آذار ما
يؤثر بدوره في انتخابات رئاسة الجمهورية وتاليا ً على
االنتخابات النيابية.
ُتدرك جبهة «النصرة» و«داعش» مأزق لبنان واللبنانيين
في هذه اآلونة وعجز الحكومة عن اتخاذ قرار بالمقايضة أو
بالمواجهة ،فتراهما يتجهان إلى انتهاز الفرصة المتاحة
للهجوم على عرسال أو مباغتة الجيش وحزب الله على
غير خط التوقعات بغية تحقيق جملة أغراض:
المباشرة في إنشاء المنطقة العازلة.
احتالل بلدات وقرى تحتوي منازل ومنشآت صالحة
ليحتمي فيها مقاتلوها من أمطار الشتاء القادم وثلوجه في
منطقة تعلو ال أقل من  1500متر عن سطح البحر.
تأمين اإلمداد اللوجستي لوحداتها المقاتلة.
محاولة إخ��راج الجيش اللبناني من حلبة الصراع
الستفراد حزب الله والعمل على مشاغلته وإضعافه.
إحداث خلل في ميزان القوى الداخلي لمصلحة قوى 14
آذار المعادية لسورية.
في حال بادرت جبهة «النصرة و«داعش» إلى الهجوم،
فإن ذلك سيؤدي إلى ر ٍّد سريع من الجيش كما من حزب
الله .إلى ذلك ،فإن أعضاء الحكومة ،وإن ليسوا مجمعين
على مباغتة «الجهاديين» بهجوم ،إلاّ أنهم متفقون على
وجوب الدفاع عن النفس .رئيس الحكومة تمام سالم
أكد بتصريح من نيويورك لصحيفة «النهار» بأن لبنان
«ج��زء من الجهد ال��دول��ي لكبح اإلره���اب ومكافحته»،
مستدركا ً أن ذلك يتم «بصيغة دفاعية» ألن قدراته ال
تسمح بعمليات هجومية .وثمة من يؤكد أيضا ً أن أيا ً كان
موقف الحكومة ،فإن الجيش اللبناني عندما يجد نفسه
هدفا ً لهجوم مباشر فسيبادر تلقائيا ً وبال تردد إلى الرد
على العدوان ،وأنه احتاط لهذا االحتمال بالتنسيق مع
حزب الله ،وأن الحزب ربما يكون قد نسق مع الجيش
السوري لتنفيذ خطة دفاعية متكاملة من شأنها ص ّد
العدوان ودحره.
ما موقف إيران وروسيا من التسوية األميركية بمناطقها
العازلة الثالث؟
المقول في بيروت إنهما ترفضانها ،وإنهما ستساعدان
سورية وقوى المقاومة ،بشكل أو بآخر ،في إسقاطها.
مع ذلك ،يبقى سؤال مقلق مطروح اليوم في بيروت :متى
هجوم جبهة «النصرة» و«داع��ش» ،قبل عيد األضحى أم
بعده؟

د .عصام نعمان

التحالف �ضدّ الإرهاب ( ...تتمة �ص)1

الجي�ش العراقي ( ...تتمة �ص)1
وأض��اف البيان أن العالم بدأ
ي���درك خ��ط��ر التنظيم المتطرف
و«ه��ذا أمر ايجابي للقضاء عليه،
إذ أن العراق بحاجة إلى تضافر
جهود جميع دول العالم من أجل
م��س��اع��دت��ه ف��ي ح��رب��ه ض��د ه��ذه
العصابات اإلجرامية ،مشيرا ً في
ذات ال��وق��ت إل��ى أهمية اح��ت��رام
سيادة العراق ووحدة أراضيه».
من جهته ،أعلن وزير الخارجية
العراقي إبراهيم الجعفري ،أن
العراق اتفق مع التحالف الدولي
ال���ذي ت��ق��وده واش��ن��ط��ن لضرب
«الدولة اإلسالمية» ،على االبتعاد
عن قصف المناطق اآلهلة بالسكان
واحترام سيادة العراق ،مبينا ً أن
بغداد لم تطلب أن تشارك قوات
دولية على األرض.
وأشار إلى أن العراق ركز على
الدعم اللوجستي والغطاء الجوي
الذي ال يتحول إلى قواعد ،مؤكدا ً
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أن «ك��ل حاجتنا تكمن في الدعم
والتمويل باألسلحة والمعدات
المطلوبة والغطاء الجوي ،حتى
تكون المعركة متكافئة» .وأضاف
الجعفري أن «هناك وعي عالمي
دول���ي أم��م��ي ب��أن م��ا يحصل في
العراق كارثة إنسانية ال تتوقف،
وال تقتصر ع��ل��ى ال��ع��راق وإن��م��ا
ستمتد إلى دول المنطقة ،بل إلى
كل دول العالم».
على الصعيد الميداني ،صدت
القوات العراقية ومقاتلو العشائر
هجوما ً واسعا ً نفذه مقاتلو تنظيم
«داع����ش» ف��ج��ر أم��س ع��ل��ى بلدة
عامرية الفلوجة ،بحسب مصدر
في الشرطة العراقية.
وق���ال ال��ض��اب��ط ف��ي ال��ش��رط��ة
ال��ع��راق��ي��ة ال���رائ���د ع���ارف محمد
الجنابي إن «تنظيم داعش هاجم
الناحية من محورين عند الساعة
ال��واح��دة من فجر اليوم األح��د».

وأضاف أن «الهجوم استمر لمدة
خ��م��س س���اع���ات ،واش���ت���رك فيه
الطيران الحربي الذي قصف مواقع
المسلحين ،وقتل نحو  15منهم».
وأكد الجنابي أن «قوات الجيش
وال��ش��رط��ة وال��ع��ش��ائ��ر ال ت���زال
تسيطر على السواتر ،وأن مقاتلي
«داع����ش» ينتشرون م��ن الجهة
الشمالية للبلدة» .مشيرا ً إلى أن
التنظيم ي��ح��اول االس��ت��ي�لاء على
هذه البلدة بسبب أهمية موقعها
االستراتيجي على الطريق السريع
الذي يعتبر خط اإلمدادات للقوات
العراقية.
وك���ان الجيش ال��ع��راق��ي تمكن
أول من أمس السبت ،من استعادة
السيطرة على سد في محافظة ديالى
شمال شرقي بغداد بعد معارك مع
مسلحي الدولة اإلسالمية استمرت
أياما ً عدة وأسفرت عن سقوط قتلى
وجرحى.

وق����ال ض��اب��ط ف���ي ال��ج��ي��ش:
«سيطرنا تماما ً على السد» ،مؤكدا ً
سقوط سبعة قتلى ف��ي صفوف
المتشددين في المعارك التي دارت
السبت بين الجانبين حول مدينة
المقدادية في محافظة ديالى على

بعد حوالى تسعين كلم من بغداد.
يذكر أن القوات العراقية مدعومة
بغارات جوية أميركية تمكنت في
آب الماضي من استعادة السيطرة
ع��ل��ى س��د ال��م��وص��ل م��ن مقاتلي
الدولة اإلسالمية.

تفا�صيل الو�ساطة ( ...تتمة �ص)1
وتقول مصادر ميدانية من البقاع الشمالي إن أوام��ر ص��درت من قيادات
المسلحين الموجودة في تركيا طلبت من أبي مالك التلي مسؤول النصرة في
القلمون ومن الفصائل األخرى االنسحاب إلى الجنوب السوري ،قبل حلول
موسم الثلوج في القلمون التي يصل ارتفاع الثلج في بعض مناطقها إلى ستة
أمتار ،وهذا االنسحاب كانت قيادات المسلحين طلبته في وقت سابق غير أن
الجيش السوري رفض هذا األمر في شكل حاسم كون طريق االنسحاب هذا
سوف يمر قرب ريف دمشق ،كما أن حجم القوات المنسحبة سيشكل قوة كبيرة
لتأمين المنطقة العازلة في منطقة القنيطرة السورية ،بينما يرفض حزب الله
توجههم إلى لبنان ،وبالتالي هم محكومون بخوض معركة في جبال القلمون
يبدو أن عملية اختطاف الجنود اللبنانيين تمت في محاولة من جانب المسلحين
لتجنبها وإليجاد مخرج لهم من هذه المنطقة إلى الجنوب السوري.

إنّ ه��ذا التحالف ال��ذي يتحدث
اإلع�لام عن ضربه تجمعات ومقار
ومواقع للدواعش ،هو نفسه الذي كاد
أن يضرب سورية المقا ِومة ،ومراكز
الجيش السوري االستراتيجية قبل
سنة من اآلن ،وفشل بفعل تصميم
الدولة السورية بقيادة الرئيس بشار
األس��د ال��رد على أي ع��دوان خارجي
يستهدف األراضي السورية .واليوم
ي��ح��اول ه��ذا التحالف ال��ذي يلبس
لبوس مواجهته لإلرهاب أن يتقدّم
بشكل آخر وبأسلوب آخر في سبيل
خلق توازنات جديدة تتشكل على إثر
تهشيم ما تبقى من البنية التحتية
المدنية واالقتصادية لسورية.
إنّ تضخيم «داع���ش» إل��ى هذا
الحد هو لتسهيل التدخل األميركي
المباشر على خط الصراع الدائر في
المنطقة بين محور المقاومة والمحور
ال��ذي ترعاه هي بنفسها بأدواتها
من «إسرائيل» وتركيا إلى الممالك
الخليجية وغيرها من ال��دول التي
اعتلت أفهامهما فلم تعد تجد نفسها
إال تابعة وملحقة بالركب األميركي.
فبعدما فشلت ك��ل ال��م��ح��اوالت
السابقة ف��ي رس��م خريطة جديدة
للمنطقة تبدأ من سورية ،ها هي أميركا
تستعيد الوهم مرة أخرى ،وبظنها أنّ

بمقدورها في ه��ذه الفترة أن تخلط
األوراق وال��ح��س��اب��ات وال��م��ع��ادالت
لتجسيد واقع ينجح في إبعاد روسيا
عن البحر المتوسط ،وعزل إيران إلى
أن تطلب التسوية المذلة أو الرحمة،
وإرغام حزب الله على التراجع بحد
السيف الداعشي هذه المرة.
إذا ً نحن أمام تطورات تتشابك فيها
ملفات تبدأ من أوكرانيا والبرنامج
النووي اإليراني إلى اليمن والبحرين
وخط النار العريض من العراق حتى
سورية إل��ى عرسال وج��روده��ا في
لبنان .ما يؤشر إلى أن المنطقة مقبلة
على أوض���اع أك��ث��ر سخونة وأش��د
قساوة من السنين الثالث الماضية
بسبب حجم التناقضات وتفرعاتها
التي سنحتاج معها إلى حذر شديد
ومراقبة لطبيعة التطورات حتى ال
نسمح ألميركا باستغالل أي ثغرة
إلنجاح مخططاتها.
وبوضوح نحن أم��ام غزو جديد
يسعى لضرب التنظيمات اإلرهابية
المتشددة ولكن عينه على سورية
ق���ي���اد ًة وج��ي��ش �اً .ص��ح��ي��ح أنّ في
المشهد ارت��ب��اك�ا ً لكن أميركا ت��دور
عندما ال تستطيع التقدم إلى األمام
مباشرة ولكنها ال تتوقف .وعلى
محور المقاومة أن ال يتوقف أيضا ً وال

يتزحزح عن مواقعه التي اكتسبها
بفعل الصمود.
وحوش
ها نحن نجد أنفسنا بين
ٍ
كواسر على األرض ،وشياطين تسرح
في السماء.
وم��ا علينا إال أن نعرف موقعنا
في ه��ذه التبدالت الجديدة ،بحيث
ال تنطلي علينا الخدعة األميركية
وإن بدا أن اإلره��اب يقاتل اإلره��اب،
فالمسألة األخطر هي بالتأكيد ما بعد
هذه المرحلة .ماذا ينتظرنا كشعوب
ودول من هذه الحركة أو هذا المسار
من العمليات العسكرية المفتوحة
على أك��ث��ر م��ن صعيد ،ال��ت��ي تبدو
تكتيكية ولكنها استراتيجية بعمقها
وأه��داف��ه��ا .ه��ل نقف إزاء م��ا يجري
مدهوشين؟ أم عازمين على المواجهة
بالوعي واالستعداد والشهادة!

آية الله العالمة
الشيخ عفيف النابلسي
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