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نواب الم�ستقبل يقللون من حجم االعتداءات على الجي�ش ويدافعون عن المعتدين وابراهيم حقق خرق ًا في ملف الع�سكريين
الدور الخليجي في التحالف الدولي هو فقط لدفع المال مقابل حماية تبقي الملوك والأمراء على كرا�سيهم
تن ّوعت القضايا والملفات التي تناولتها المحطات
الفضائية واإلذاعات ووكاالت األنباء المحلية
والعالمية أمس ،وقد وضعت تطورات األزمة
السورية وأحداث العراق والضربات الجوية التي
يشنها التحالف الدولي المزعوم لمحاربة تنظيم
«داعش» ،والفراغ السياسي والوضع األمني في
لبنان ،ال سيما قضية العسكريين المخطوفين ،على
بساط البحث بين المحللين والسياسيين المحليين
واإلقليميين والدوليين.
وأكد مستشار رئيس البرلمان اإليراني في
الشؤون الدولية حسين شيخ اإلسالم «أنّ احتفاظ
فصائل المقاومة الفلسطينية بأسرى صهاينة
أحياء يعتبر ورقة سياسية وأمنية رابحة للقضية
الفلسطينية».
ورأى المرجع العراقي الشيخ جواد الخالصي
«أنّ قضية الدفاع عن العراق أو سورية أو مهاجمة
داعش هي كذبة ألنّ األميركيين قالوا أنّ الحرب
ستستمر  3سنوات ثم عادوا ليقولوا أنها ستستمر
 30سنة كما قالوا أخيرا ً وهذا ال يؤدي إلى نتيجة».
وأشار وزير األشغال العامة واإلسكان في
حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مفيد الحساينة
إلى «أنّ الدول المانحة تعهدت في مؤتمر القاهرة
بأن تساهم بسرعة في إعادة بناء قطاع غزة من
خالل التوجه والضغط على إسرائيل والدول المعنية
لتسهيل هذا األمر».
ولفت الكاتب والمحلل السياسي العراقي جاسم
الموسوي إلى «أنّ تعامل الغرب ودعمه وتشجيعه
للبارزاني جعل األخير يتعامل مع اآلخرين على أنّ
اإلقليم دولة» ،موضحا ً «أنّ من شأن هذه الخطوة
أن تعيد الصراع الجغرافي التاريخي حول تقسيم
المنطقة».
وفي الشأن الداخلي اللبناني ،لفت وزير التربية
الياس بوصعب إلى «أنّ التعاطي مع االستحقاق
االنتخابي ال يوحي بأنّ االنتخابات النيابية
ستحصل ،في وقت لم يتكلم معنا أحد في موضوع
التمديد» ،مجدّدا ً موقف التيار الوطني الحر
المعارض للتمديد .وفي المقابل قال وزير الثقافة
ريمون عريجي« :إذا خيّرنا بين الفراغ أو التمديد
مكرهين فسنختار أبغض الحالل».
وقلّل عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر
«من حجم االعتداءات اإلرهابية على الجيش ودافع
عن من أطلق النار عليه» ،مضيفاً« :نحن ال نحمي أي
مطلوب للعدالة ،كما أننا مع تطبيق القانون والخطة
األمنية في طرابلس وفي كل مكان».

بو �صعب لـ«�صوت لبنان»:
لم يتكلم معنا �أحد في مو�ضوع التمديد

كرامي لـ«الن�شرة» :ال يمكن الح�سم
بوجود «داع�ش» داخل طرابل�س �أو عدمه

رأى وزير التربية الياس بو صعب «أنّ التعاطي مع االستحقاق
االنتخابي ال يوحي بأنّ االنتخابات النيابية ستحصل ،في وقت لم
يتكلم معنا أحد في موضوع التمديد ،لكنّ كل األمور تشير إلى أن
ال انتخابات في موعدها» ،الفتا ً إلى «أنّ موقف التيار الوطني الحر
معلن وهو معارض للتمديد».
وفي موضوع العسكريين المخطوفين ،قال بو صعب« :لقد طفح الكيل عندنا ألننا ال نعرف مطالب
الخاطفين ،وهذا ما ال يبشر بالخير» .وأضاف« :إنّ أهالي العسكريين محقون ،ويجب أن نعمل المستحيل
لإلفراج عنهم ،ولكنّ الموضوع ال يتحرك ،وهو سياسي إقليمي أكثر مما هو لبناني ما يبشر بالخطر».
ورأى بو صعب «أنّ المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم حقق خرقا ً ما لجهة إيقاف قتل
العسكريين».

استغرب الوزير السابق أحمد كرامي دع��وة بعض قيادات
طرابلس إلعالن حال طوارئ في المدينة ،معتب ًرا «أنّ الوضع ال
يستدعي إعالنا ً مماثالً وأ ّنه يجري تضخيمه».
ورأى كرامي «أنّ حديث قائد الجيش العماد جان قهوجي األخير عن خلية إرهابية في المدينة تجري
مالحقتها ،أثار الخوف في نفوس أهالي المدينة».
ودعا كرامي إلى «تطبيق الخطة األمنية الخاصة بالمدينة والتي تم إقرارها في وقت سابق» ،الفتا ً إلى
«أنّ القرار يجب أن يكون في يد الجيش ،وإذا استدعت األمور مسارا ً سلميا ً نسير به ،وإذا كان عسكريا ً فالقرار
في النهاية للقيادة العسكرية».
وأشار كرامي إلى «أنّ هناك بؤرة معينة في منطقة التبانة يوجد فيها مسلحون ،وتتم معالجة الموضوع».
وقال« :ال يمكن الحسم بوجود داعش داخل المدينة أو عدمه ،فقد يكون هناك أفراد يؤيدون فكر التنظيم ولكن
ال وجود حقيقي وفاعل له داخل طرابلس».
وأكد كرامي إلى أ ّنه «ال يتخوف من معركة مقبلة في المدينة ،أو من تمدّد لداعش على غرار ما حاول
المسلحون أن يفعلوه في عرسال أو بريتال» ،منبها ً «من إعطاء األمور أكثر من حجمها».
وفي المقابل ،لم يستبعد كرامي «أن تتكرر أحداث عرسال» ،مش ّددًا «على ضرورة اتخاذ القرارات الالزمة
على مستوى الحكومة والجيش».
وفي شأن االستحقاق الرئاسي ،أشار كرامي إلى «عدم وجود مؤشرات توحي بانتخاب رئيس للجمهورية
في المدى المنظور ،آسفا ً لكون تمديد والية المجلس بات أشبه باألمر الواقع».

عريجي لـ«�صوت ال�شعب» :االعتداءات
على الجي�ش مخطط �إرهابي مبرمج
اعتبر وزير الثقافة ريمون عريجي «أنّ االعتداءات شبه اليومية
على الجيش ليست عمالً فرديا ً وهي تندرج في إطار إرهابي خطر
ّ
تحضر للمنطقة».
ومبرمج يستند إلى أبعاد إقليمية
وحذر عريجي «من خطر تواجد هذه المجموعات اإلرهابية بين
األهالي» ،الفتا ً إلى «قدرة الجيش على مواجهة خطر هذه المجموعات باعتبار أن ال بيئة حاضنة لهؤالء
اإلرهابيين على المستوى الشعبي ،رغم وجود بعض المتعاطفين معهم وبعضهم من النازحين السوريين
وهنا تحديدا ً مكمن الخطر».
وفي شأن العسكريين المخطوفين ،أكد عريجي «أنّ الدولة اللبنانية تبذل كل ما بوسعها لحل هذه
القضية وقد حددت شرطها للتفاوض مع الخاطفين الذي يجب أن يتم عبر الوسيط ،إضافة إلى ضرورة
الحفاظ على مسلمات أمننا القومي وتماسكنا الداخلي في العملية» ،معتبرا ً «أنّ المشكلة ليست مسألة
المقايضة أو غيرها ،بل إنّ الخلل يكمن في الجهة الخاطفة فهي ليست دولة أو جهة منظمة».
وعن مسألة التمديد للمجلس النيابي ورفض المجتمع المدني ذلك ،تمنى عريجي «لو تتم االنتخابات
في موعدها» ،مذكرا ً بما صدر عن وزارة الداخلية المعني األول باألمر وتخوفها األمني من إجراء هذه
االنتخابات» ،وقال»:إذا خيّرنا بين الفراغ أو التمديد مكرهين فسنختار أبغض الحالل».
ولفت عريجي إلى أنّ موضوع انتخاب رئيس للجمهورية« ،معقد ويرتبط بجانب لبناني وآخر إقليمي،
ومن المرجح أنه سيأخذ الكثير من الوقت ولسنا في أولويات اهتمام الدول المعنية بالملف اللبناني».

الج�سر لـ«الجديد» :هناك مبالغة
في ت�صوير ما يحدث في طرابل�س
أكد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر «أنّ هناك تضخيما ً
ألمور ال أساس لها من الصحة بأنه ستكون هناك صدامات في
طرابلس» ،وسأل« :لماذا تصوير األمر وكأنّ المدينة ستنفجر وأنّ
األمن فيها غير مضبوط»؟
وقال« :نحن نبحث المسألة األمنية منذ الـعام  ،2008وعندما تريد الدولة أن تفعل شيئا ً ال أحد يستطيع
الوقوف أمامها» ،مجدّدا ً التأكيد «أنّ هناك مبالغة في تصوير ما يحدث في طرابلس ،وهناك وعي عند أهالي
التبانة» ،معلنا ً «أنه ت ّم حل قضية شادي المولوي وعمر منصور وانتهى هذا الموضوع».
وقلل الجسر من حجم االعتداءات اإلرهابية على الجيش ودافع عن من أطلق النار عليه ،قائالً« :لقد
أصبح معروفا ً من أطلق النار على مواقع الجيش ،ومن فعل ذلك ال عالقة له بالمولوي وبمنصور»،
مضيفاً« :نحن ال نحمي أي مطلوب للعدالة ،كما أننا مع تطبيق القانون والخطة األمنية في طرابلس وفي
كل مكان».
وتابع الجسر« :نحن متمسكون بالخطة األمنية ونعتبرها قائمة ،ونحن ال نحاول أن نحمي أي شخص
مطلوب للعدالة ،ونقول دائما ً أنّ األمن تحت سقف القانون».

المو�سوي لـ«العالم»� :إقامة دولة
كردية ي�شجع على تق�سيم المنطقة
أعرب الكاتب والمحلل السياسي العراقي جاسم الموسوي،
عن عدم استغرابه من تصريحات رئيس منطقة كردستان العراق
مسعود البرزاني بشأن نية األكراد االنفصال عن الحكومة المركزية،
باعتباره أكثر إدراكا ً ووعيا ً للملفات الخفية للواليات المتحدة األميركية.
وقال الموسوي « :إنّ تعامل الغرب ودعمه وتشجيعه للبارزاني جعل األخير يتعامل مع اآلخرين على
أنّ اإلقليم دولة» ،موضحا ً «أنّ من شأن هذه الخطوة أن تعيد الصراع الجغرافي التاريخي حول تقسيم
المنطقة».
وأكد الموسوي «أنّ أميركا منذ غزوها للعراق وحتى بعد خروجها منه ،قررت أن تكون هناك دويالت
متنازعة في جغرافية واحدة أي أنّ «الدولة الكردية» قائمة وربما لم يعلن عنها ،وقد سمح للبارزاني أن
يعلن في مرات متعددة أنّ هناك نية لألكراد االنفصال عن الحكومة المركزية في بغداد» ،مشدّدا ً على «أنّ نية
االنفصال هذه جاءت من خارج الحدود الكردية ،وأنّ العراق ربما قادم فعالً على تشكيل حتى «دولة سنية»
لن تلتزم بالدولة العراقية ولكن ربما تبقى لفترة معينة داخل الجغرافية العراقية».
وأوضح الموسوي «أنّ هذا المشروع قد خطط له منذ فترة طويلة ،بدليل الظروف المفاجئة التي حدثت
على الواقع الجغرافي واألمني والعسكري والتصعيد السياسي».
ولفت إلى «أنّ تسليح البرزاني تسليحا ً مباشرا ً من دون المرور بالحكومة المركزية يعني أنّ اآلخرين
يتعاملون مع إقليم كردستان على أنه «دول��ة» وليس جزءا ً من العراق ،باإلضافة إلى إج��راءات أخرى
كافتتاح القنصليات وغيرها» ،ورأى أنّ «توقيت إعالن البرزاني عن نيته االنفصال جاءت ألنه مطلع على
خفايا الغرف المظلمة للواليات المتحدة األميركية والكثير من الدول التي تعمل على إعادة تشكيل خارطة
الشرق األوسط».
وأكد الموسوي «أنّ الواليات المتحدة لم تنظر إلى العراق على أنه بلد موحد ،بل تتعامل معه بألوان
طائفية» ،مشيرا ً إلى «أنه لوال وجود خطوط مقاومة وعمق استراتيجي إيراني لت ّم تقسيم العراق منذ فترة
طويلة».
وأشار إلى «التشابه بين الحالة في دمشق والحالة في بغداد ،وكأنّ الغرب يضع العراق في سلة واحدة،
والهدف األول واألخير هو تقسيم المنطقة».
وأوضح الموسوي «أنّ الخطوة الكردية ستعيد إلى الذاكرة الصراع الجغرافي في المنطقة ،وستشجع
على تقسيم المنطقة وخلق تداعيات وتوازنات غير محسوبة» ،متسائالً« :هل من مصلحة األتراك على سبيل
المثال وهم الذين يلعبون دورا ً مهما ً في توازن القوى لصالح أميركا أن تكون هناك دولة كردية تبدأ نواتها
من العراق ثم تنتقل إلى سورية وتركيا حتى إيران»؟
ورأى الموسوي «أنّ الخطوة الكردية سيئة في توقيتها ،ويراد من خاللها خلق صراعات طائفية وإيقاظ
العداء الكردي  -التركي وإشعال حروب قد تمتد لعشرات السنين».
وقال« :إ ّنه البيدق الذي يراد من خالله استخدام البرزاني والساسة األكراد كخطوة أولى والذين أعلنوا
استعدادهم أن يتحركوا على طاولة التقسيم السياسي ضمن جغرافية وضعتها أميركا وبريطانيا وكثير من
الدول التي تطمح إلى إمساك الشرق األوسط ولكن بطريقة جديدة».

الخال�صي لـ«�أنباء فار�س»� :أميركا تعمل
لتحقيق �أجندات «�إ�سرائيل» في المنطقة
اتهم المرجع العراقي الشيخ جواد الخالصي الواليات المتحدة
األميركية «بالعمل على تحقيق أجندات إسرائيل في المنطقة
وتحديدا ً في العراق وسورية بالمال الخليجي».
وأكد المرجع الخالصي «أنّ أميركا هي الفتنة وهي سبب األزمة
وهي التي افتعلت األزمات في المنطقة» ،متسائالً« :أليس األميركيون هم الذين دعموا القوى اإلرهابية،
عبر تشكيلهم لجنة في تركيا الستقبال المقاتلين من كل أنحاء العالم من أجل سوقهم إلى سورية وتحقيق
األهداف اإلسرائيلية؟».
ورأى الخالصي «أنّ قضية الدفاع عن العراق أو سورية أو مهاجمة داعش هي كذبة ألنّ األميركيين قالوا
أنّ الحرب ستستمر  3سنوات ثم عادوا ليقولوا أنها ستستمر  30سنة كما قالوا أخيرا ً وهذا ال يؤدي إلى
نتيجة».
وحول إرسال الواليات المتحدة قوات برية إلى العراق ،قال الخالصي« :هم متخوفون من ذلك وال يجرأون
ولو تمكنوا لفعلوا ،فهم راغبون ولكنّ الرئيس أوباما وصل إلى الرئاسة على أساس إدانة تصرفات الرئيس
السابق جورج بوش ،فمن غير الممكن أن يعود إلى الخطأ نفسه ألنّ الشعب األميركي ال يستسيغ هذا األمر
وفق استطالعات الرأي الحالية ،فضالً عن أنّ هناك وضعا ً اقتصاديا ً أميركيا ً على حافة االنهيار ،الضربات
الجوية التي يتحدثون عنها تكلف عشرات المليارات التي سيحصلون عليها حتما ً من مشايخنا األعزاء في
الخليج النائم أو المحتل».
وحول الدور التركي في األزمة الراهنة ،رأى الشيخ الخالصي «أنّ الدور التركي ليس دورا ً مستقالً ألنه
تابع للدور األميركي» ،الفتا ً إلى «أنّ الدور الخليجي ،إذا وجد ،فهو لدفع المال مقابل حماية تسمح لألمراء
والملوك بالبقاء على كرسي الحكم».
وأشاد المرجع العراقي بالموقف االيراني قائال« :على إيران اليوم أن تفتخر بأنها ليست جزءا ً من الحلف
الدولي لمواجهة التكفيريين والذي تقوده أميركا ،وحتى إن كانت أميركا هي التي ال تريدهم في هذا الحلف
لكنهم رفضوا المشاركة بشروط أميركا» .وأضاف« :علينا أن نقارب األزمة بروح الوحدة الوطنية العراقية
الموحد ،ويجب
أي أن ال نكون مع الشيعة ض ّد السنة أو بالعكس ،بل علينا أن نكون مع الشعب العراقي
ّ
أن تتحد العشائر لمواجهة الخطر الجاثم على العراق ،وعندها فليساعدنا اإليرانيون وغيرهم وهذا األمر
ينطبق على التدخل األميركي الذي يريد بحجة داعش أن يسلب القرار العراقي أو ما بقي منه ،ألنّ القرار
العراقي مسلوب في األصل».
كما رأى الخالصي «أنّ الموقف اإليراني يمتاز بقراره المستقل فهم ال يخضعون للقرار الخارجي بشكل
كامل وقرارهم مستقل ،وإيران دولة فيها نسبة عالية من االستقرار خصوصا ً بعد الثورة».

�شيخ الإ�سالم لـ«�أنباء فار�س» :احتفاظ المقاومة
ب�أ�سرى �صهاينة ورقة �سيا�سية و�أمنية رابحة
أكد مستشار رئيس البرلمان اإليراني في الشؤون الدولية
حسين شيخ اإلسالم «أنّ احتفاظ فصائل المقاومة الفلسطينية
أسرى صهاينة أحياء يعتبر ورقة سياسية وأمنية رابحة للقضية
الفلسطينية» ،وقال« :لقد تمرغت سمعة الصهاينة في الوحل في
حرب غزة».
ولفت إلى «أنّ إحدى قدرات فصائل المقاومة تتمثل في أسرها جنود صهاينة أحياء وجثث ،وعلى
الفصائل الفلسطينية المناضلة أن تعلم أنّ حيازتها جنودا ً أسرى صهاينة من شأنه أن يرفع قدرتها على
المساومة».
وأوضح شيخ اإلسالم «أنّ إبقاء أسرى صهاينة أحياء لدى فصائل المقاومة وخاصة حركة حماس هي
إحدى األوراق الهامة والمصيرية للمستقبل السياسي واألمني للقضية الفلسطينية» ،معتبرا ً «أنّ حرب غزة
لم تكن معركة تكتيكية أو معركة األنفاق ،وإنما كانت معركة استراتيجية أدت إلى تمريغ سمعة الصهاينة
في الوحل ،وإنّ آثار هذه الحرب ما زالت مستمرة ،وتشكل بداية النهاية للصهاينة».
وأشار إلى «انتهاك القوانين الدولية في التعامل مع األسرى الفلسطينيين» ،مشدّدا ًَ على «أنّ امتالك
أسرى صهاينة في يد فصائل المقاومة يعد أمرا ً قيماً ،وموضوعا ً مصيريا ً لنيل حقوق الفلسطينيين
ورفع قدرة الفلسطينيين على المساومة في المفاوضات ،وقد استفاد حزب الله من هذه الورقة في شكل
جيد».

