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�إدارة �أوباما التي �أطلقت �أوهام القوة لن تخو�ض حرب ًا برية في العراق �أو �سورية و«داع�ش» يمثل �أكبر خطر على �أميركا وتدريب خم�سة �آالف عن�صر لمواجهته بال نتيجة

9

بناء ّ
الحل ال�سيا�سي في �سورية يكون مع معار�ضة وطنية ت�ؤمن ب�أولوية محاربة الإرهاب ال مع داعميه من المقيمين في الفنادق ويتلقون الأوامر من الخارج
�صرف النظر عن �إقامة مخيمات تجريبية للنازحين ال�سوريين �إلى لبنان ...و�إعادة مخيم النازحين �إلى عر�سال خط�أ كبير
ال يزال الخطر الذي يشكله تنظيم «داعش» وعمل التحالف الدولي
لمواجهته مادة رئيسية احتلت شاشات القنوات الفضائية ووكاالت
األنباء العالمية في برامجها السياسية أمس.
وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم
أن دول التحالف ال تريد محاربة تنظيم «داعش» بل استبداله بـ
«داعش» آخر ،وأكد أنه يمكن بناء ح ّل سياسي مع معارضة وطنية
تؤمن بأنّ األولوية هي لمحاربة اإلرهاب ،ال مع أولئك الذين يتلقون
ويتوسلون اإلرهاب ويجلسون في فنادق
األوامر من الخارج
ّ
النجوم الخمسة.
وفيما رأى مساعد وزير الخارجية األميركية لشؤون الشرق
األدنى وآسيا سابقا ً ريتشارد ميرفي أن إدارة أوباما لن تخوض
حربا ً برية في العراق أو سورية ،بل ستترك العملية لحلفائها من
الدول العربية المشاركة في التحالف ،أشارت الكاتبة والمحللة
السياسية في صحيفة «بوسطن هيرالد» األميركية أدريانا كوهين
إلى أنّ هذا التنظيم هو أكبر خطر على أميركا منذ أيلول  ،2001وقد
يصل عدد مقاتليه إلى مئة ألف خالل أشهر ،وأن االكتفاء بتدريب
وتسليح خمسة آالف عنصر من المعارضة السورية بال نتيجة.
ملف المفاوضات النووية كان أيضا ً مدار بحث ونقاش ،حيث
كشف وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أن المفاوضات
النووية مع « »1+5ستنطلق بصورة ثنائية ومتعددة األطراف في
غضون األيام العشرة المقبلة.
وشدد أن مواقف كال من روسيا وإيران متقاربة جدا ً في هذا
الملف.
األزمة األوكرانية أيضا ً كانت حاضرة في البرامج التلفزيونية،
حيث اعتبر رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة
ألكسندر زاخارتشينكو أنه في حال اعترفت الحكومة األوكرانية
بأن قوانينها ال تطبق على هذه األراضي ،فهذا يعني أن كييف
اعترفت باستقاللنا.
ولبنان الذي يشهد اليوم جلسة تشريعية بقي مشغوالً بالتهديد
األمني ،خصوصا ً في ملفي العسكريين المخطوفين والنازحين
السوريين ،حيث أكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس أن
إعادة مخيم النازحين إلى عرسال خطأ كبير ،ألن ال إمكانية لعرسال
أن تتح ّمل هذا العبء ال سيما أن عدد النازحين هو ضعف عدد
سكانها.
ومن جهة أخرى أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي
خريس« ،عدم وجود صفقة تمديد للمجلس النيابي» ،مشيرا ً إلى أن
جميع الكتل النيابية وافقت على حضور الجلسة التشريعية اليوم
باستثناء نواب الكتائب».

المعلم لـ «الميادين» :الح ّل ال�سيا�سي
يبد�أ باحترام �إرادة ال�شعب ال�سوري
شكك وزي��ر الخارجية السوري وليد المعلم في نيّة أميركا
وحلفائها القضاء على «داعش».
وق��ال المعلم« :ه��ؤالء كانوا طيلة األزم��ة السورية يسلّحون
وي��د ّرب��ون وي��م� ّول��ون المجموعات اإلره��اب��ي��ة التي تتبنى الفكر
المتطرف ،كما يفعل داعش» ،الفتا ً إلى أنهم «ال يريدون محاربة تنظيم داعش بل يريدون استبداله بداعش
آخر ،وهذا األمر يدعو إلى السخرية».
ولفت وزير الخارجية السوري إلى أن «الجيش السوري والشعب كانا وال ي��زاالن يتصديان لهذه
الجماعات المتطرفة».
ورأى أنهم «إذا استمروا على هذا النهج فإنهم يمعنون في سفك الدم السوري ،وينسفون الحل السياسي
ألنهم يصنعون مرة أخرى داعش آخر».
وأكد المعلم أنه «يمكن بناء حل سياسي مع معارضة وطنية تؤمن بأن األولوية هي لمحاربة اإلرهاب
وتؤمن بضرورة المشاركة في بناء مستقبل سورية ،ال مع أولئك الذين يتلقون األوامر من الخارج ويجلسون
في فنادق النجوم الخمسة» ،متحديا ً إياهم أن «يتمكن شيء اسمه الجيش الحر إن كان بقي له وجود من
أن يحت ّل مواقع داعش».
واعتبر المعلم أن «ك ّل من ال يحترم إرادة الشعب التي عبّر عنها خالل اإلنتخابات الرئاسية ال يرغب في
ح ّل سياسي» ،الفتا ً إلى أنّ هؤالء «اعتادوا منذ أكثر من ثالث سنوات أن يتحدثوا باللغة ذاتها وال يوجد
تغيير في ثقافتهم» ،مشيرا ً إلى «أنهم يتحاشون الوصول إلى أرض الواقع».
وك ّرر وزير الخارجية تأكيد موقف الحكومة السورية أنّ «من يريد حالً سياسيا ً في سورية عليه أن
يحترم إرادة الشعب السوري» ،مشيرا ً إلى أن «هذه اإلرادة واضح من عبر عنها» ،معتبرا ً أن «كل من يقول
عكس ذلك ال يريد الح ّل السياسي لسورية».

دربا�س لـ «�صوت لبنان»� :إعادة
المخيم �إلى عر�سال خط�أ كبير
أكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس أن «وزير الداخلية
نهاد المشنوق لن يطرح موضوع نقل مخيم عرسال إلى منطقة
أخرى في مجلس الوزراء».
وقال« :أمامنا خيار ،إما إعادة المخيم إلى عرسال وهذا خطأ كبير،
إما أن نجد حالً آخر ،ولكن ال إمكانية لعرسال أن تتح ّمل هذا العبء ال سيما أن عدد النازحين هو ضعف عدد
سكانها».
ولفت درباس ،إلى أنه «تم صرف النظر عن إقامة مخيمات تجريبية للنازحين السوريين إثر االعتراض
الذي حصل داخل مجلس الوزراء على اختيار المكان».

خري�س لـ«�صوت ال�شعب» :جميع الكتل �ستح�ضر
الجل�سة الت�شريعية با�ستثناء «الكتائب»
أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس« ،عدم
وجود صفقة تمديد للمجلس النيابي ،وأن موقف الكتلة واضح
وصريح لجهة رفض التمديد للمجلس» ،مشيرا ً إلى «أنّ جميع الكتل
النيابية وافقت على حضور الجلسة التشريعية اليوم باستثناء
نواب حزب الكتائب» ،متمنيا ً «انتخاب رئيس للجمهورية رغم عدم وجود أفق حقيقي لحدوث ذلك».
وعن إقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة اليوم أوضح خريس ،أنّ «هذه السلسلة عادلة إلى حد ما،
رغم أنها لم تعط المطالب كافة» ،الفتا ً إلى أنه «تم إبالغ هيئة التنسيق النقابية بهذه األجواء ،ولم يكن لديها
اعتراض كبير على صيغة السلسلة الجديدة».
وشدّد خريس على أنّ «نجاح أي مفاوضات في ما يتعلق بتحرير العسكريين المخطوفين ال يت ّم في
اإلعالم والمؤتمرات الصحافية ،وإنما يجب أن تظ ّل المفاوضات والمستجدات طي الكتمان» ،مشيرا ً إلى
التوسط لدى الخاطفين إلطالق
«حدوث تقدم ملحوظ باتجاه هذا الملف» ،مؤكدا ً «أن تركيا وقطر لم ترفضا
ّ
سراح العسكريين» .

ع ّبود لـ«الن�شرة» :زيادة الـ� TVAستنتهي
�إلى تمويل ال�سل�سلة من جيوب الفقراء
نبّه الوزير السابق ف��ادي عبود من انتشار «موضة خطف
العسكريين في حال السير بمبدأ المقايضة في ملف العسكريين
المخطوفين وبالتالي فتح الباب على المقايضة» ،الفتا ً إلى
ً
لدواع إنسانية ،لك ّنه قد يترك آثارا سلبية على األمن اللبناني في
«أنّ األكثرية باتت تنادي بهذا المبدأ
ٍ
المستقبل».
وأشار عبود ،في حديث لـ«النشرة» إلى أنّ البوصلة في إطار المفاوضات الحاصلة ،تتجه إلى الحل
في إطار المقايضة في شكل أو آخر» .وقال« :من الناحية اإلنسانية نحن نؤيد المقايضة ،لكن بالمنطق
والسياسة نحن ضدّه».
وأع��رب عبود عن «أسفه العميق لترسيخ فكرة أنّ المسيحي القوي وال��ذي يمتلك أكبر كتلة نيابية
ّ
يحق له أن يكون رئيسا ً للجمهورية» ،منبّها ً من االستمرار في «قهر
وبالتالي أوسع تمثيل شعبي ال
المسيحيين والضغط عليهم» .وأضاف« :بدل أن يالقي المسيحيون اآلخر باالنفتاح ،هذه السياسة سيكون
لها انعكاسات مغايرة».
وتطرق عبود إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي قد يت ّم إقرارها في الجلسة النيابية المرتقبة»،
معتبرا ً «أنّ محاولة تغطية تكاليفها بزيادة الضريبة على القيمة المضافة الـ TVAستنتهي إلى تمويل
السلسة من جيوب الفقراء» .وقال« :بدل أن نسعى إلى االستفادة من  40في المئة من مدخول الـ ،TVAها
نحن نزيد الضريبة».
وأشار عبود إلى أنّ «التهرب من دفع بعض الشركات التي يقل حجم أعمالها عن  100ألف دوالر محمي
بالقانون» ،الفتا ً إلى «أنّ هذه الشركات ال تخضع للـ TVAعلى رغم أنها تستورد كميات تجارية».
وأوضح عبود «أنّ كيفية جباية الواردات التي تلحظها السلسلة التي يتم بحثها ،تحمل أكثر من عالمة
استفهام» ،واصفا ً اآلليات والواردات الملحوظة بـ»غير المقنعة».
واعتبر «أنه كانت هناك إمكانية تاريخية لفرض إصالحات ،لكننا تخلينا عنها وانتقلنا إلى البحث في
أرقام خيالية وفي واردات من الصعب أن نحصل عليها».
ولفت عبود إلى «أنّ ك ّل مداخيل مرفأ بيروت ال تدخل إلى الموازنة العامة بل يصرفها المرفأ وهو أمر ال
يصدق» ،معتبرا ً «أنه إذا أدخلنا هذه المداخيل إلى الموازنة ال نكون عندها في حاجة إلى زيادة الـ.»TVA

زخارت�شينكو لـ«رو�سيا اليوم»:
كييف عملت على عزلنا
اعتبر رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة
ألكسندر زاخارتشينكو الذي تحدث عن اتفاقيات مينسك وإقرار
كييف قانونا ً حول منح الدونباس وضعا ً خاصاً ،أن «قانون
االعتراف بالصفة الخاصة الذي تم توقيعه في الخامس من الشهر
الحالي ،ما هو إال إثبات لالعتراف باالستقالل» ،وأوضح «أنه وفي حال اعترفت الحكومة األوكرانية بأن
قوانينها ال تطبق على هذه األراضي ،فهذا يعني أن القوانين المطبق َة هنا هي قوانيننا نحن ،وبالتالي كييف
اعترفت باستقاللنا».
وقال زاخارتشينكو« :إنّ اتفاقيتي مينسك األولى والثانية ساعدتا في أن نفوز بالمواجهة ،ليس من
الناحية العسكرية فحسب ،بل السياسية أيضاً ،وقد ظهرت بوادر تشير إلى أنّ العدو بدأ يعتبرنا طرفا ً من
األطراف المعنية بالمفاوضات وما يترتب على ذلك من عالقات مستقبلية يمكن أن تربطنا».
وأضاف« :إن أسباب قيامنا وانتفاضنا تتلخص بمنع كييف لنا من التحدث باللغة الروسية ،وانتفضنا
ألننا نريد أن نمارس شعائر ديننا وأن نحتفل بمناسباتنا وأعيادنا» ،مشيرا ً إلى أنّ المطالب «كانت في
البداية تكمن في أن نحصل على حكم ذاتي وفدرالي وغيرها ،ولكن كييف لم تستمع لنا ،وكانت تحاول أن
تقنعنا بأنها ستمنحنا صالحيات وغيرها ،ولم تستمع لرغبات المواطنين».
وتابع« :كلما زادت كييف من تعنتها ،كلما زاد إصرارنا على تحقيق مطالبنا ،مما ح ّول األوضاع إلى
نزاع مسلح وإلى إراقة دماء وسقوط ضحايا ،وبدأ الناس يحاربون ويحملون السالح للدفاع ليس لتحقيق
مطالبنا األساسية ،بل ألن كييف عملت لعزلنا عن أوكرانيا».

عبدالكبير لـ«قناة العالم» :الأفغان
�أمام �أول انتقال �سلمي لل�سلطة
أكد رئيس مركز كابول للدراسات االستراتيجية الدكتور عبد
الباقي عبد الكبير أن «خطاب الرئيس األفغاني أشرف غني أظهر
جدية في التصدي للمشكالت الرئيسة في البلد» ،وق��ال« :إنّ
األفغان يأملون في مرحلة مقبلة جيدة رغم المشكالت التي تهدد
مستقبل أفغانستان».
وأضاف عبدالباقي عبدالكبير أن «األفغان باتوا اليوم أمام حدث جديد وتاريخي ،وهو أول انتقال للسلطة
بطرق سلمية خالل  30عاما ً الماضية» ،مشددا ً على أن «األفغانيين ينظرون إلى هذا بأمل كبير».
وأكد أن «أشرف غني أظهر في خطابه الجدية في التصدي للمشكالت الرئيسة التي يعاني منها الشعب
األفغاني».
وأكد أن «األفغانيين يعانون من مشكلة الحرب وهم بحاجة إلى المصالحة وترتيب البيت الداخلي
من دون حمل السالح» ،داعيا ً الجميع إلى «االلتفاف حول ميثاق وطني بين ك ّل األفغان لتهيئة األجواء
للمشاركة السياسية وعدم رفع السالح بوجه الدولة».
وشدّد على أنّ «المصالحة كانت ظاهرة في أداء أشرف غني سواء في برنامجه االنتخابي أو خطاب
التنصيب».
وأضاف أن «األفغان يأملون بأن تنظر الحكومة األفغانية بعين الواقعية لمشكلة الصلح وح ّل المشكلة
األمنية ليس بالطرق العسكرية بل أن تكون لغة الحوار الواقعي هي األساس».
وفي جانب آخر أوضح رئيس مركز كابول للدراسات االستراتيجية أن «المشكلة األخرى هي الوضع
االقتصادي المتردي وغياب العدالة االجتماعية والتي تتمثل بعدم وجود الوظائف وفرص العمل وتدني
الدخل والموارد المالية».
ولفت إلى أنّ «األفغان يشعرون بأنهم باتوا متكئين على المساعدات األجنبية التي ال ضمان الستمرارها»،

داعيا ً إلى «مراجعة البنية االقتصادية ليكتفوا بذاتهم ،فال ب ّد من تنمية الموارد الوطنية ،وهذا ما ورد في
خطاب أشرف غني».
كما انتقد عبدالباقي عبدالكبير «عدم رعاية الكفاءة والمجاملة في إعطاء الوظائف لغير المؤهلين لذلك»،
ودعا إلى «االلتفات إلى مشكلة الفساد في القضاء واإلدارات».
وشدد على أن «أشرف غني يشتهر بصدق وهمة عالية» ،داعيا ً إلى «الحفاظ على الوفاق الذي توصلت
إليه األطراف السياسية خالل المحادثات واالنتخابات».
وأك��د أن «األفغانيين يأملون بأن تكون المرحلة المقبلة جيدة رغم المشكالت التي تهدد مستقبل
أفغانستان».

ظريف لـ «�إيتار تا�س» :المفاو�ضات
النووية �ستنطلق خالل �أيام
أعلن وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أن «المفاوضات
النووية بين وزراء خارجية جمهورية إي��ران اإلسالمية ومجموعة
« »1+5ستنطلق بصورة ثنائية ومتعددة األطراف في غضون األيام
العشرة المقبلة».
وأوضح ظريف أنّ «البحث هو حول المفاوضات الثنائية والمتعددة األطراف وليس اجتماعا ً بحضور جميع
الوزراء».
واعتبر وزير الخارجية اإليراني «أنّ تشكيلة الوفود المشاركة في المفاوضات المقبلة بين الطرفين تتوقف
على وجهة نظر وإجراءات كاثرين آشتون ،منسقة المفاوضات النووية بين ممثلي إيران ومجموعة «.»1+5
وفيما إذا كان يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أم ال ،أكد ظريف
بأن «إيران تدعم على الدوام المشاورات المنتظمة مع المسؤولين الروس» ،وأضاف« :ال توجد مشكلة بين إيران
وروسيا وأنّ مواقف البلدين متقاربة جدا ً من بعضها البعض في مجال ح ّل وتسوية البرنامج النووي اإليراني».

ميرفي لـ «رو�سيا اليوم»� :أميركا
لن تخو�ض حربا ً برية
رأى مساعد وزير الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى
وآسيا سابقا ً ريتشارد ميرفي ،أن «العالم يملك تصورات غير
حقيقية عن قوة الواليات المتحدة األميركية».
وأشار إلى أن «إدارة أوباما التي أطلقت أوهام القوة ،لن تخوض
حربا ً برية في العراق أو سورية ،بل ستترك العملية لحلفائها من الدول العربية المشاركة في التحالف».
وبحسب ميرفي ،فإن «أحد أسطع األمثلة على جهل واشنطن باألوضاع في المنطقة أنها تورطت في حرب
العراق من دون إداركها للعواقب».
وتحدث الديبلوماسي األميركي المخضرم الذي شغل منصب سفير واشنطن في عدد من العواصم
العربية ،منها دمشق ،عن آفاق الوضع السوري في ضوء الحملة على «داعش» وتسليح المعارضة.

كوهين لـ«�سي �أن �أن»� :أوباما
لم يعلن بعد الحرب على «داع�ش»
أش��ارت الكاتبة والمحللة السياسية في صحيفة «بوسطن
هيرالد» األميركية أدريانا كوهين ،إلى أن «على الرئيس باراك
أوباما أن يواجه الحقائق ويطلق على المعركة بوجه تنظيم داعش
اسم الحرب» ،مضيفة« :أن أوباما قلل على الدوام من أهمية التنظيم
واعتبر أنه فريق من الهواة ،في حين أن الحقيقة معاكسة تماماً ،محذرة من وصول عدد مقاتليه إلى مائة
ألف خالل عام».
وقالت كوهين ،ردا على سؤال حول ما يتوجب على أوباما القيام به« :يجب على الرئيس إعالن الحرب
على داعش ،وهو أمر لم يقم به بعد ،فما أدلى به ال يتجاوز بعض التلميحات في مقابلة تلفزيونية ولكن
عليه التحدث بوضوح ،فعندما كان الرؤساء قبله يشنون الحروب كانوا يطلقون عليها اسما محددا ً مثل
درع الصحراء وعاصفة الصحراء ،أما الرئيس الحالي فهو لم يعترف بعد بأننا في حالة حرب».
وتابعت كوهين« :يجب على أوباما التحدث بوضوح إلى الناس ،الجميع يعلم أن داعش يحاربنا وقد قام
بقطع رؤوس أميركيين وهو يرتكب فظائع واسعة ،والدليل على وجود الحرب هو شن الضربات الجوية،
إلى جانب وجود أكثر من  1600مستشار عسكري أميركي في العراق يتقاضون مخصصات للجنود في
مناطق القتال ،لذلك يتوجب عليه تسمية األمور بمس ّمياتها الحقيقية ألنه خسر ثقة األميركيين بسياسات
الخارجية الفاشلة طوال السنوات الست الماضية».
وأضافت« :أوباما كان العام الماضي يصف داعش بأنه فريق من الهواة ،ونحن كنا نعلم أن هذا الوصف
غير صحيح ،بل إن هذا التنظيم هو أكبر خطر على أميركا منذ هجمات أيلول  ،2001واليوم يقول إن الدولة
اإلسالمية ليست إسالمية ،في حين أنها كذلك ،ولذلك نقول إننا بحاجة لرئيس يتقدم الصفوف ويقول
لألميركيين ما يتوجب عليهم فعله ،كما عليه تقوية األمن الداخلي األميركي لمنع تسلل مقاتلي التنظيم إلى
أميركا لشن هجمات على أراضينا».
وحول إمكانية استفادة الجمهوريين من تراجع التأييد ألوباما قالت كوهين إن «هذا األمر قابل للحصول،
ولكنها دعت البيت األبيض إلى رأب الصدع الداخلي والحصول على دعم من الكونغرس له ،قائلة« :مسار
األمور بالحرب على داعش غير واضح ،لقد ضاعف التنظيم حجمه خالل أشهر ،إذ كان لديه قرابة  15ألف
مقاتل فقط خالل الصيف الماضي ،أما اآلن فهو يضم  33ألف مقاتل ،وقد يصل عدد مقاتله إلى مائة ألف
خالل ثمانية أشهر أو عام».
وأضافت« :االكتفاء بتدريب وتسليح خمسة آالف عنصر من المعارضة السورية لمواجهة مائة ألف
متشدد لن يكون لها أي نتيجة ،وبالتالي ستصل األمور إلى حد يتطلب إرسال قوات برية أميركية .وأظن
أن ما يقوم به أوباما حاليا ً من بناء تحالف دولي ضد داعش هو أمر جيد ،ولكن عليه بناء تحالف في
الكونغرس األميركي نفسه ،يجب عليه قطع إجازة الكونغرس والطلب منه مراجعة إمكانية خوض أميركا
لهذه الحرب».

