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وفد عراقي يطلع دم�شق على �سبب طلب حكومة بغداد من التحالف ق�صف مواقع لـ«داع�ش» داخل �سورية

اعتراف �أميركي ب� ّأن تدريب ما يُ�سمى بـ«المعار�ضة ال�سورية المعتدلة» مهمة لن تكون �سهلة وقد ت�ستغرق �سنوات
�صرف النظر عن �إقامة مخيمات للنازحين ال�سوريين في لبنان ومطالبة ب�ضبط �أمن �سجن رومية
ال تزال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف الدولي ض ّد التنظيمات اإلرهابية
موضع متابعة لدى المراقبين والخبراء في البرامج السياسية على القنوات الفضائية
ووكاالت األنباء العالمية.
وفي هذا السياق ،رأى الجنرال المتقاعد جون آلن أنّ أميركا لن تدرس خيار
الشراكة مع إيران بمواجهة التنظيم ،معترفا ً بدورها السياسي عبر لعب دور بناء
في توفير الدعم للحكومة العراقية بشكل يسمح لرئيسها حيدر العبادي بتشكيلها
بطريقة تمثل جميع العراقيين.
كما اعترف أنّ تدريب ما يسمى بـ«المعارضة السورية» مهمة لن تكون سهلة ،بل
قد تستغرق سنوات.
وأعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،بدوره،عن رفض بالده إرسال
قوات غير عراقية في العراق ،كاشفا ً عن إرسال وفد إلى سورية إلطالع الحكومة
السورية على سبب طلب الحكومة العراقية من التحالف قصف مواقع لـ «داعش»
داخل سورية.
الموقف التركي المرتبك بين انضمامه إلى عمل التحالف وبين دعمه لـ«دعش» كان
أيضا ً مدار بحث ونقاش ،حيث اعتبر القيادي في حزب االتحاد الديمقراطي خالد
عيسى أنّ السلطات التركية تسعى إلى تشريد األكراد من شمال سورية ،وإقامة
منطقة عازلة لتحقيق أهداف جيوسياسة بعيدة المدى ،موجها ً تحذيرا ً للسلطات
التركية بأنّ مدنها لن تكون في منأى عن عمليات انتقامية.
وكان ملف إنشاء مخيمات للنازحين السوريين في لبنان أيضاً ،محل نقاش ،حيث
شدّد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس على أنّ مسألة إقامة مخيمات هي
مسألة خالفية ،لذا أخرجت من التداول ،والمطروح اليوم نقل المخيمات من داخل
عرسال إلى خارجها .وفي المقابل أشار وزير التربية الياس بو صعب إلى أنّ هذا
الملف نوقش مرات عدة في مجلس الوزراء ،الفتا ً إلى أنّ معظم المسلحين خرجوا
من مخيمات النازحين في معارك عرسال ،وبالتالي إذا تم نقل المخيمات من مناطق
التوتر سننقل معها التوتر إلى مناطق أخرى.
وأك ّد المنسق العام للتيار الوطني الحر بيار رفول ،بدوره ،رفض التيار في شكل
قاطع إقامة مخيمات لالجئين السوريين في لبنان ،داعيا ً إلى ضبط أمن سجن رومية
قبل أن ينشئوا مخيمات ستتفلّت عن رقابة األجهزة األمنية.

بو �صعب لـ «�صوت لبنان» :لتحرير
الع�سكريين بطريقة ال ت�ؤ ّدي �إلى انهيار الدولة

الج ّراح لـ«الن�شرة» :ل�سنا م�ستع ّدين
لالنتخابات النيابية قبل الرئا�سية

أشار وزير التربية الياس بو صعب إلى أنّ «موضوع إقامة
مخيمات للنازحين السوريين نوقش م��رات ع��دة ف��ي مجلس
ال���وزراء» ،الفتا ً إلى أنّ «معظم المسلحين خرجوا من مخيمات
النازحين في معارك عرسال ،وبالتالي إذا ت ّم نقل المخيمات من
مناطق التوتر سينتقل معها التوتر إلى مناطق أخرى» .وشدّد على أنّ «الشعب اللبناني ال يقبل أن يكون
حقل تجارب من هذا النوع».
وفي شأن العسكريين المخطوفين ،قال بوصعب« :إننا مع تحرير العسكريين المخطوفين بأية
وسيلة كانت ،ولكن في نفس الوقت ال يجب أن يؤدي هذا األمر إلى استفزاز الدولة بهذه الطريقة وصوال ً
إلى انهيارها» .وأضاف« :مستعدون لنرى ما هي المقترحات ،فمبدأ المقايضة لم يطرح سابقا ً في مجلس
الوزراء ،وال نعلم ما هي المقاضية ومع من ستتم».
وأوضح «أن ال جديد في موضوع رئاسة الجمهورية ،لكنّ األوضاع األمنية في المنطقة ولبنان تحتم علينا
انتخاب رئيس الجمهورية للحفاظ على الدولة والمؤسسات».

أوض��ح عضو كتلة المسقبل النائب جمال ال��ج�� ّراح «أنّ
تعقيدات ملف سلسلة الرتب والرواتب واعتراضات اللحظات
األخيرة ،دفعت برئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تحويلها
إلى اللجان المشتركة» ،وقال« :بما أنّ المستفيدين منها غير
راضين عنها ،فاألفضل أن تعود إلى اللجان لتدرس بشكل أفضل».
وكشف الج ّراح عن اعتراضات كبيرة سجلها أكثر من طرف ،موضحً ا «أ ّنه لم تكن هناك اعتراضات
أساسية لتيار المستقبل على السلسلة وكان جاهزا ً للسير بها ،لذلك حضر نوابه بكثافة إلقرارها».
وأضاف الج ّراح« :اعتراضنا الوحيد كان على رفض زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة
واحد في المئة ألنها زيادة طفيفة لم يكن ليلحظها المواطن لكنها تشكل فرقا ً في ما يتعلق بموارد
السلسلة».
ولفت الج ّراح إلى «أ ّنه كان هناك قرار سياسي للسير بالسلسلة وإنجازها وإقرارها الخميس (أمس)
كأقصى حدّ» ،موضحا ً «أنّ مشروع التمديد للمجلس النيابي لم يطرح في الجلسة ال من قريب وال من
بعيد».
وشدّد الج ّراح على «أنّ األولوية المطلقة لدى تيار المستقبل هي إجراء االنتخابات الرئاسية» ،وقال:
«إذا تع ّذر الموضوع فلن نكون مستعدّين للمشاركة في االنتخابات النيابية ،وسنسحب ترشيحاتنا
ضمن المهل الستورية في حال ق ّرروا السير بها ،وليذهبوا وحدهم إلى صناديق االقتراع».
وتطرق الج ّراح إلى ملف العسكريين المختطفين ،واصفا ً إيّاه بـ«المتشعّ ب والمعقد» ،الفتا ً إلى وجود
«إشارات ّ
تدل إلى تقدم وإيجابيات» ،آمال «أن تتراكم هذه اإليجابيات فيت ّم اإلفراج عنهم في أقرب وقت
ممكن واليوم قبل الغد».

دربا�س لـ «�صوت لبنان»:
�إقامة المخيمات �أخرجت من التداول
شدّد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس على أنّ «الحكومة
محكومة بالتضامن وبتجاوز الخالفات».
وأشار درباس إلى أنّ «مسألة إقامة مخيمات هي مسألة خالفية،
لذا أخرجت من التداول ،والمطروح اليوم نقل المخيمات من داخل
عرسال إلى خارجها ،أوال ً بسبب احتراق خيم النازحين ،وثانيا ً بسبب األخطار األمنية الناجمة عن وطأة
وجود النازحين في البلدة» ،الفتا ً إلى «أنّ هذا األمر ال يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء ،فهو من ضمن
صالحيات وزير الداخلية».
وعن إمكان بتّ الحكومة مبدأ المقايضة في ملف العسكريين ،قال درباس« :ال أظن أنّ قرارا ً من هذا النوع
سيتخذ ،غير أنّ مشروعية أي اتفاق سنصل إليه ترتبط بتوافر إرادة واحدة».

ر ّفول لـ«�أو تي في»  :الفرن�سيون عطلوا
�صفقة ال�سالح الرو�سية للجي�ش
اعتبر المنسق العام «للتيار الوطني الحر» بيار رفول أنّ «مدينة
طرابلس كانت على الدوام مستودعا ً للتبضع لكل أقضية الشمال،
وهي اليوم مخطوفة من شلّة صغيرة» ،متسائال« :من يتح ّمل
مسؤولية إيصالها إلى هذه الحالة المزرية»؟
وقال« :ال يجوز أن يُترك  30شخصا ً في طرابلس ليأخذوا مدينة بر ّمتها رهينة» ،وسأل أيضا« :لماذا ال
يقبض الوزير أشرف ريفي على هؤالء الزعران الفالتين في طرابلس».
وأك ّد رفول «رفض التيار الوطني الح ّر وتك ّتل التغيير واإلص�لاح بشكل قاطع إقامة مخيمات لالجئين
السوريين في لبنان» ،متسائالً عن «إمكانية ضبط مخيمات ّ
تضم عشرات اآلالف من السوريين ،في ظ ّل تواطؤ
أمني واضح في كثير من األمور».
وقال رفول« :ليضبطوا أمن سجن رومية قبل أن ينشئوا مخيمات ستتفلّت من رقابة األجهزة األمنية ،نريد
للسوريين الالجئين العودة إلى بالدهم ال إقامة مخيمات دائمة لهم في لبنان ،وأهالً وسهالً بالعمال السوريين
على الدوام ،فنحن في حاجة إليهم وهم في حاجة إلينا ،لكن أن يت ّم تخريب البلد بذريعة حقوق اإلنسان وما
شابه فاألمر مرفوض».
ورأى رفول أنّ «هناك قطبة مخفية وراء طلب إقامة المخيمات السورية» ،الفتا إلى «أنّ قضية الالجئين
السوريين ،لو سلمت النوايا ،قابلة للعالج بالتنسيق مع الدولة السورية».
وسأل رفول أهالي المخطوفين العسكريين في عرسال« :هل ترضون باقتطاع أراضي من الوطن؟ ،مشيرا ً
إلى أنّ «كل دول العالم عندما تقبض على أي أسير حرب أو إرهابي يوضع في المستشفى العسكري تحت
المراقبة األمنية ،وهذا األمر نفتقده ،واليوم المطلوب قطع التموين عن اإلرهابيين ،وقطع االتصاالت الهاتفية عن
سجن رومية كي ال يتمكن اإلرهابيون في السجن من إعطاء التعليمات لمن هم في الخارج».
وتابع رفول تساؤله« :إنّ زوجة العسكري المخطوف علي البزال شقيقها مسؤول في جبهة النصرة ،وهي
كل يوم تتوجه إلى جرد عرسال ،فلماذا ال يخرجون شقيقها»؟
واعتبر أنّ «الحرب على اإلرهاب وعلى داعش ال قيمة لها حتى اآلن إذا لم ينزل جيش على األرض لمقاتلتهم،
وفي لبنان يجب إيقاف النواب الذين هاجموا الجيش والسير بخطة أمنية جدية من قبل قيادة الجيش ،ألنّ
الجيش ال يفاوض على حماية عناصره وال على حماية الوطن ،والتآمر على دماء الجيش الذي سقط في معارك
مخيم نهر البارد ،لن يم ّر على دماء الذين سقطوا في عرسال ،ودم الشهيد سيحرق المتآمرين على الوطن».
وفي موضوع االستحقاق الرئاسي ،أك ّد رفول أنّ «الشعب اللبناني بأسره يريد رئيسا للجمهورية قادرا على
اتخاذ القرارات لبناء الدولة».
ولفت إلى أنّ «الفرنسيين هم وراء تعطيل صفقة السالح الروسية إلى الجيش اللبناني ،أ ّما المليارات الثالث
المقدمة من المملكة العربية السعودية فاتضح أمرها أنها كانت مرتبطة بمسألة التمديد للرئيس األسبق
ميشال سليمان ،وقد كشف الرئيس إميل لحود أكثر من م ّرة مسائل هدر عديدة عند كل مسألة شراء أسلحة
ّ
وعطل عدة عمليات سرقة ،واليوم في ظ ّل أية صفقة سالح يريدونها ،يبغون شراء  300شاحنة فرنسية ونحن
ال نملك أجهزة الصيانة لها فقط لتمرير العموالت وغيرها من وسائل الهدر ،ولألسف منذ العام  1982والجيش
لم يتسلّح ،واآلن الجيش يقاتل بأظافره وبلحمه الحي».

العبادي لـ«بي بي �سي» :لن نقبل
بقوات �أجنبية في العراق
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،عدم حاجة العراق
ألي دعم عسكري بري أجنبي ،وقال« :لو كان لدينا غطاء جوي
فاعل لهزمنا داعش».
وأكد العبادي «أننا لن نقبل بقوات غير عراقية في العراق ،لو كان
لدينا غطاء جوي فاعل لهزمنا تنظيم داعش» ،مؤكدا ً أنّ «العراق يريد اتفاقات عربية من نوع مختلف تربط
بين الشعوب وتقوم على المصالح المشتركة».
وأشار إلى «أنّ قوات التحالف سدت الكثير من الثغرات في الحرب ض ّد داعش» ،معتبرا ً في المقابل «أنّ
االستقطاب الدولي واإلقليمي هو الذي أدى إلى ظهور داعش» ،كاشفا ً عن «إرسال وفد إلى سورية إلطالع
السوريين على الغرض من طلبنا من التحالف قصف داعش داخل سورية ألنّ اإلرهاب عابر للحدود».

�آلن لـ «�سي �أن �أن»:
�أميركا لن تدر�س خيار ال�شراكة
مع �إيران في مواجهة «داع�ش»
رأى الجنرال المتقاعد جون آلن الذي كلفته اإلدارة األميركية
بتنسيق جهود التحالف الدولي ض ّد «داعش» وتدريب المعارضة
السورية «أنّ هذا التحالف هو فرصة جيدة لجميع هذه الدول التي لديها خلفيات متنوعة ،والقدرة على
موحدة حيال تنظيم داعش والخطر الذي يمثله على المنطقة ،وهي فرصة إلظهار
إظهار وجهة نظر
ّ
إمكانية بناء شراكات في المنطقة على هذا األساس تكون لها تأثيرات جدية».
وقال آلن قبل ساعات على توجهه إلى الشرق األوسط للقاء عدد من قادة التحالف الدولي والعربي
الخاص بمواجهة «داعش»« :إنّ أميركا لن تدرس خيار الشراكة مع إيران بمواجهة التنظيم» ،لكنه شدّد
في المقابل «على أنّ لطهران مصلحة في مواجهة داعش ،خاصة وأنه يهدّد عالقاتها ومصالحها في
العراق».
ورأى آلن أنّ «إيران قادرة على لعب دور بناء في توفير الدعم للحكومة العراقية بشكل يسمح لرئيسها
حيدر العبادي بتشكيلها بطريقة تمثل جميع العراقيين ،وليس فقط الشيعة».
ولكنّ الجنرال األميركي المتقاعد أكد أنّ «هناك طرفا ً واحدا ّ لن يكون موضع ترحيب في هذا التحالف،
وهو الحكومة السورية» .وقال»:سياستنا واضحة للغاية حيال هذا الموضوع وكذلك وجوب أنّ يكون
في سورية عملية سياسية ولكنّ الرئيس السوري بشار األسد ليس جزءا ً منها».
وحول تدريب ما يسمى «المعارضة السورية» ،أشار آلن إلى «أنّ المهمة لن تكون سهلة ،بل قد
تستغرق سنوات» ،كاشفا «أنّ اإلجراءات لبدء التدريبات قد انطلقت بالفعل».
وحول رؤيته للمستقبل ومعايير النجاح ،قال آلن« :بالنسبة إلى العراق ،يجب المحافظة على وحدته
وسالمته ووجود حكومة مركزية في بغداد تمثل جميع العراقيين وليس طائفة واحدة أو مك ّون واحد ،أما
في سورية فنحن نسعى إلى بناء قدرات داخل الجيش السوري الحر والمعارضة السورية ،تسمح لها
بالدفاع عن نفسها ض ّد نظام األسد وكذلك ض ّد التنظيمات التي تستلهم نهج القاعدة ،ما يسمح للمعارضة
المعتدلة بامتالك القدرة على التوصل إلى ح ّل سياسي».
وأكد الجنرال آلن أنّ «مسار األمور في العراق سيتوجه نحو الصدام بين داعش والقبائل السنية»،
مضيفا»:ما تعلمته بالتأكيد من تجربة عام  2007أنه سيكون هناك مرحلة ال يعود فيها تنظيم داعش
قادرا ً على تح ّمل البنية العشائرية في مناطق نفوذه ألنّ هذه البنية تح ّد من سلطته ،وبالتالي من المؤكد
أنه سيهاجم القبائل».

عي�سى لـ «رو�سيا اليوم»:
المدن التركية لن تكون
في من�أى عن عمليات انتقامية
اعتبر القيادي في حزب االتحاد الديمقراطي وممثل الحزب
في فرنسا خالد عيسى أنّ «السلطات التركية تسعى إلى تشريد
األكراد من شمال سورية ،وإقامة منطقة عازلة لتحقيق أهداف جيوسياسة بعيدة المدى».
وأشار عيسى إلى أنّ «لدى تنظيم داعش أسلحة فتاكة استولى عليها من الجيشين العراقي والسوري،
األمر الذي يفسر تقدمه في أجزاء هامة شمال سورية منها منطقة عين العرب».
ووجه عيسى تحذيرا ً للسلطات التركية بأنّ «مدنها لن تكون في منأى عن عمليات انتقامية».

نقوي ح�سيني لـ « �أنباء فار�س» :ت�صريحات
كاميرون ّ
تدخل �صارخ في ال�ش�ؤون الإيرانية
وصف المتحدث باسم لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية
في مجلس الشورى اإليراني حسين نقوي حسيني ،التصريحات
األخ��ي��رة لرئيس ال���وزراء البريطاني ديفيد كاميرون في األمم
المتحدة حول إي��ران بأنها «سخيفة وتعتبر تدخالً صارخا ً في
الشؤون الداخلية اإليرانية».
صححت الحكومة
وتساءل« :ما شأن كاميرون في العالقة بين الحكومة والشعب في إي��ران؟ وهل
ّ
البريطانية عالقتها بشعبها»؟
وأضاف« :عندما يحمل شخص ما مثل هذه الرؤية تجاه بالدنا ،فال ينبغي ترتيب لقاء معه».
وأشار نقوي حسيني إلى «أنّ قائد الثورة اإلسالمية أكد دوما ً أنّ العدوعدو ،لكننا لم نلتفت حتى اآلن إلى
هذه النقطة الهامة ومعناها أنّ العدو يعادي وال يريد الصداقة».
وتابع« :ليست لنا عالقة مع أميركا رغم أنها تسعى إلى عالقة معنا على نمط العالقة بين الذئب والحمل،
وكذلك الحال بالنسبة إلى بريطانيا التي تسعى وراء مثل هذه العالقة مع بالدنا».

عبا�س لـ «العالم» :لي�س هناك نظام
في البحرين بل نخبة حاكمة
اعتبر األمين العام لجمعية «التجمع الوطني الديمقراطي»
البحرينية فاضل عباس أنّ «النظام في البحرين يرسل رسالة
مباشرة بأنه ال يرغب بالقيام بأي إصالحات حقيقية» ،مشيرا ً
إلى أنّ «في البحرين مزاجا عاما لدى النخبة الحاكمة ،حيث تأخذ
القرارات بطريقة استنسابية طبقا ً لمصالحها».
ولفت عباس إلى أنّ «هناك تصعيدا كبيرا من قبل النظام في البحرين ،النظام يرسل رسالة مباشرة بأنه
ال يرغب في القيام بأية إصالحات حقيقية ،ورسالة باستمرار الدكتاتورية الحاكمة في البحرين ومحاولة
استغالل الوضع الدولي واالنشغال بموضوع داعش وبعض القضايا اإلقليمية» .وأضاف« :إنّ النظام
البحريني يصفي حساباته مع الجمعيات السياسية ومع الناشطين ،في ظ ّل هذا االنشغال وفي ظ ّل هذا
التستر األميركي ،والسفارة األميركية في البحرين تتستر على ما تقوم به السلطات في البحرين ،ولألسف
الشديد هناك صمت دولي على كل الجرائم التي يرتكبها النظام في البحرين».
وتابع عباس« :لو كانت هذه الجرائم التي يرتكبها النظام في البحرين قد تمت في إيران أو في دولة أخرى
من المعادين للواليات المتحدة ،فإنني واثق بأنّ مجلس األمن كان سيجتمع خالل أسبوع ،ولكن لألسف
الشديد فإنّ ازدواجية المعايير هي التي تحكم».
وأوض��ح عباس أنّ «هناك انقضاضا على الجمعيات المعارضة في البحرين» ،متهما ً وزير العدل
«بممارسة الكذب على الرأي العام وعلى الجمعيات السياسية» .وقال« :ال يوجد في البحرين نظام حقيقي،
في البحرين يوجد مزاج عام للنخبة الحاكمة ،حيث تأخذ القرارات كيف ما تشاء طبقا ً لمصالحها».

