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�إطالق يد الجي�ش يعزز �أوراق القوة في يد الحكومة في ملف الع�سكريين المخطوفين

هناك قرار من بع�ض القوى ب�شل الم�ؤ�س�سة الع�سكرية والإرهابيون ي�سعون �إلى تدميرها لت�سهيل �إقامة �إمارة
�صمود عين عرب والخطوط الحمراء التي ر�سمتها دم�شق وحلفا�ؤها منع التدخل التركي في �سورية
شكلت االعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الجيش اللبناني في عدد من المناطق
والوضع االمني في عرسال وجرودها ،ومواقف النائب وليد جنبالط األخيرة،
والملف الرئاسي ،والنتائج العسكرية لعمل التحالف الدولي ضد «داعش» ،مادة
أساسية في الحوارات السياسية على القنوات الفضائية والمحلية ووكاالت األنباء.
وفي هذا السياق ،رأى النائب عن مدينة بغداد في مجلس النواب والمستشار
السابق لألمن الوطني العراقي موفق الربيعي «أنّ المعركة مع تنظيم «داعش» قد
تمتد إلى عشر سنوات ،مؤكدا ً أنّ بغداد مؤ ّمنة بالكامل ولن تسقط».
من جانب آخر ،رأى الخبير االستراتيجي العميد المتقاعد الدكتور محمد عباس
«أنّ العملية التي استهدفت الجيش في البيرة في عكار تهدف إلى إرباكه في أكثر
من منطقة وتوزيع جهوده» ،معتبرا ً «أنه لو أطلقت يد الجيش في في بداية معركة
عرسال لكانت أوراق القوة في يد الحكومة أكثر في ملف المخطوفين» .ولفت إلى
«أنّ هناك قرارا ً من بعض القوى بشل المؤسسة العسكرية وإنّ اإلرهابيين يريدون
تدميرها لتسهيل إقامة إمارة إسالمية» ،معربا ً عن خشيته «من سيطرة المسلحين
على مثلث طريق الجامعة العربية  -راشيا وصوالً إلى عنجر ما يهدد طريق بيروت
 دمشق».وإذ أوضح أنّ البعد االستراتيجي لعملية المقاومة في مزارع شبعا هو «ردع
محاوالت اإلسرائيلي اللعب في منطقة شبعا ضد المقاومة ولبنان عبر التكفيريين
إلثارة النعرات الطائفية والمذهبية في الداخل» ،أكد عباس «أنّ إسرائيل لن تقدم على
عدوان جديد على لبنان ألنّ المقاومة تمتلك قدرات ردع حقيقية».
وأوضح النائب نبيل نقوال ،من جهته« ،أنّ حركة النائب وليد جنبالط دافعها
أمني» ،مش ّددًا على «أنّ «النصرة» و«داعش» و«الجيش الحر» وجوه لعملة واحدة،
فهم يحاربون سويا ً ويختطفون جنودنا».
ودعا نقوال إلى «التعاطي مع ملف العسكريين المختطفين بكثير من العناية
أي إشاراتٍ جدية توحي
والسرية» ،الفتا إلى «أنّ البلدان المعنية بالملف لم ُتظهر ّ
بالعمل إلنهاء الملف».
بينما تساءل المسؤول اإلعالمي في تيار المرده المحامي سليمان فرنجية« :لماذا
ال يحقّ ألي زعيم مسيحي أن يكون رئيسا ً للجمهورية؟ ،معتبرا ً «أنّ هناك ضررا ً
كبيرا ً أكثر من الشغور في رئاسة الجمهورية وهو انتخاب رئيس يشبه الرئيس
ميشال سليمان».

وحول التمديد للمجلس النيابي ،سئل فرنجية عما إذا كانت الخلفية األساسية للتمديد هي خلفية
موضوعية أو سياسية ،فأجاب« :الخلفية للتمديد السابق كانت الهروب من الفراغ ،وكنا أمام مشكلة كبيرة،
وهي كما مسألة رئاسة الجمهورية اليوم ،وصحيح أننا استطعنا االستمرار من دون رئيس للجمهورية،
إال أنّ الخطر األكبر هو االستمرار من دون مجلس نيابي ،ومن هذا المنطلق التمديد حاصل ،وهناك توافق
سياسي على هذا األساس».

نقوال لـ«الن�شرة» :حركة جنبالط دافعها �أمني
و«داع�ش» موجود في كل المناطق اللبنانية

فرنجية لـ «الجديد»:انتخاب رئي�س
ك�سليمان �أكثر �ضرراً من ال�شغور

أوضح عضو تكتل التغيير واإلص�لاح النائب نبيل نقوال «أنّ
حركة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط دافعها أمني،
فهو متخوف م ّما يحصل حولنا في المنطقة بعدما ثبت أنّ األمور
جدية إلى أبعد الحدود ،لذلك يسعى إلى إيجاد قواسم مشتركة بين مختلف القوى اللبنانية لمواجهة
المخاطر متحدين».
ودعا نقوال «ك ّل اللبنانيين كي يكونوا متهيئين لمواجهة تنظيم «داع��ش» الموجود في كل المناطق
اللبنانية» ،معتب ًرا «أنّ من يقول أنّ داعش موجود فقط على الحدود ،ال يتعاطى بجدية مع الموضوع ،فالفكر
الداعشي موجود في طرابلس وصيدا وعكار وغيرها من المناطق ويجب أن نكون جاهزين لمواجهته خاصة
أ ّنه وفي كثير من األمكنة ال يزال على شكل خاليا نائمة».
وأضاف« :نحن نستضيف في لبنان مليو ًنا ونصف نازح ،فإذا كان  10في المئة فقط من هؤالء يؤيدون
فكر داعش فهذا يعني أننا نعيش بين  150ألف داعشي».
واعتبر نقوال «أنّ تعاطي جنبالط مع عناصر جبهة النصرة على أ ّنهم ث��وار يندرج في إط��ار رأيه
الشخصي» ،مش ّددًا على «أنّ النصرة وداعش والجيش الحر وجوه لعملة واحدة ،فهم يحاربون سويا ً
ويختطفون جنودنا».
ودعا إلى «التعاطي مع ملف العسكريين المختطفين بكثير من العناية والسرية» ،مشدّدا ً على ضرورة
أن يت ّم التعاطي به في إطار حلقة ضيقة» ،الفتا ً إلى «أنّ البلدان المعنية بالملف لم ُتظهر أيّ إشاراتٍ جدية
توحي باقتناعها بوجوب المشاركة في إنهاء الملف».
وتطرق نقوال إلى ملف الرئاسة ،نافيا ً أن تكون لديه أي معلومات عما إذا كان جنبالط طرح على عون
صح ذلك سنتعاطى معه بإيجابية من منطلق أنّ النائب جنبالط كان
الرئاسة لسنتين فقط .وقال« :إذا
ّ
يرفض بالمطلق ترشح العماد عون وهو بدأ يبدي مرونة في هذا الموضوع» .وأضاف« :قبل أن نحسم ما إذا
كنا نقبل أو نرفض طرحه هذا ،يجب أن نتطلع إلى األسباب الموجبة وراءه وع ّما إذا كانت مقنعة ،ألننا لن
نقبل ما ينتقص من موقع الرئاسة ومعركتنا هي لزيادة صالحيات الرئيس».
أما في موضوع التمديد للمجلس النيابي ،فذ ّكر نقوال بأنّ التكتل «كان قد تقدم بطعن بالتمديد األول وهو
ال يزال ساري المفعول باعتبار أنّ المجلس الدستوري لم ينظر فيه بعد» ،وتساءل« :ماذا عسانا نفعل أكثر
من ذلك؟ هل نستقيل استجابة لبعض الدعوات؟ وبماذا ستؤثر هذه االستقالة طالما أنّ األكثرية هي مع
السير في التمديد؟».

أش��ار المسؤول اإلعالمي في تيار المرده المحامي سليمان
فرنجية إلى «أنّ هناك مسألة أساسية يجب أخذها في عين االعتبار
بمسألة رئاسة الجمهورية وهي الوجود والمشاركة المسيحية،
ويجب احترام قرار الناس في الموضوع االنتخابي ،وقد حدّد اللبنانيون أربعة أقطاب مسيحيين أساسيين
لتمثيلهم ،فلماذا ال يحق ألي زعيم مسيحي أن يكون رئيسا ً للجمهورية ،ولما ال يحق لنا كما يحق لباقي
الطوائف اللبنانية التي يمثلها من ينبثق عنها ويكون أكثر تمثيال»؟.
وأضاف فرنجية« :هناك ضرر كبير أكثر من الشغور في رئاسة الجمهورية ،وهو انتخاب رئيس يشبه
الرئيس ميشال سليمان ،ألنّ شخصية كهذه ستتعرض للتجاذب من بقية الطوائف ،إضافة إلى أنها ليست
ذات صفة تمثيلية للشارع المسيحي ،من هنا نقول أنّ الترشيح يجب أن يكون على أساس شخصية قوية
في الشارع المسيحي ،ألنّ رئاسة الجمهورية في البلد هي توافقية ،بحسب الدستور ،من هنا يقع الصدام
ألنّ أي فريق ليس في إمكانه إيصال رئيس حتى اآلن ،فإذا كان ال ب ّد من خلق نوع من التوازن داخل السلطة
التشريعية فيجب أن يكون رئيس الجمهورية من  8آذار ورئيس للحكومة من  14آذار».
وأوضح «أنّ سمير جعجع كان السيف السليط لقوى  14آذار ،ورأينا كيف قفزوا فوقه في مسألة الحكومة،
ونحن نرى اليوم كيف قفز سعد الحريري فوق ترشيح جعجع بعد لقائه األخير مع البطريرك الراعي ،من
هنا نقول تعالوا لنتفق ألن ال أحد يستطيع أن يلغي أحداً ،وإنّ هذا البلد سوف يسير بالتوافق».
وحول كالم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط األخير ،قال فرنجية« :نحن نرى أنّ لبنان
بأكمله مهدّد ،بعكس النائب وليد جنبالط الذي يرى أنّ الدرزو فقط مهدّدون» ،وتوجه إلى جنبالط قائالً:
«إذا كنت تختلف مع النظام السوري فال يجوز المفاضلة بينه وبين داعش» .وتابع« :حتى التوازن كان
مفقودا ً في كالم جنبالط ،وإنّ تسمية دولة إسالمية هو كالم فاضح ،فليست هذه الدولة اإلسالمية التي
نعيش معها ،وما يحصل في سورية كلنا يعلم كيف جرى ،فليست هناك ثورة سورية ،وعلينا أن نضع
األمور ،كدولة لبنانية ،على الطاولة بكل جرأة ،فنحن أقوياء بجيشنا ومقاومتنا ،ويجب التعاطى مع كل
المسائل بمنطق القوة ،وما تقتضيه مصلحة بلدنا يجب أن نقوم به».
وحول الهبة السعودية ،قال فرنجية« :مشكورة الهبة السعودية ،وما يهمنا هو أن ننتصر على اإلرهاب،
وإذا كانت هناك أي هبة سعودية أو إيرانية لمصلحة دعم الجيش اللبناني فعلى الجميع الترحيب بها ،لكن
لماذا لم تترجم الهبة السعودية إلى اآلن؟ فاإلرهاب هو عمل يومي وال يجب التأخير في تسليم أي هبة،
والبلد في حالة طوارىء».

الربيعي لـ«�سي �أن �أن» :حرب «داع�ش»
قد تحتاج � 10أعوام وبغداد لن ت�سقط
رأى النائب عن مدينة بغداد في مجلس النواب والمستشار
السابق لألمن الوطني العراقي موفق الربيعي «أنّ المعركة مع
تنظيم داعش قد تمتد إلى عشر سنوات» ،مؤكدا ً «أنّ بغداد مؤ ّمنة
بالكامل» ،وأقر «بحصول أخطاء على يد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ،وخاصة في ما
يتعلق بهيكلية القوات المسلحة ،ولكنه رفض وجود قوات أجنبية في بالده».
وحول احتماالت الخطر المحيط ببغداد ،قال الربيعي« :أظن أنّ الدفاعات حول بغداد جيدة ،قد
يحاولون التوغل في الضواحي الغربية للعاصمة ،ولكن من غير المرجح أن ينجحوا في اختراق
دفاعاتها ،المطار يقع عند الطرف الغربي للعاصمة ،وقد يكون ضمن نطاق نيران المسلحين من
أبوغريب أو الضواحي الغربية لبغداد ،ولكن أظن أننا نجحنا في تأمين المطار وإبعاد الخطر عنه».
وأضاف« :ليس لدي شك في أنّ بغداد مدينة مؤمنة ومحمية وأنّ سكانها الذين يزيد عددهم عن
ثمانية ماليين شخص مستعدون للموت دفاعا ً عنها».
ولدى سؤاله عن التقديرات األميركية التي رجحت أن تستغرق الحرب مع «داعش» ثالث سنوات،
أجاب الربيعي« :ال أظن أنّ فترة ثالث سنوات ستكون كافية لتدمير داعش في العراق وسورية ،بل
ستكون حربا ً طويلة ويجب أن نحضر أنفسنا للتحديات السياسية واالجتماعية واأليديولوجية
المقبلة ،إلى جانب التحديات األمنية».
ورفض الربيعي تلميحات قائد األرك��ان األميركي حول إمكانية مشاركة قوات غربية في معركة
الموصل قائال« :لن نقبل بأي قوات أجنبية على أرضنا سوا ًء من دول الجوار أو من حليفنا االستراتيجي
األميركي.

ّ
لتعززت �أوراق القوة بيد الحكومة في ملف المخطوفين
تحدث لـ«البناء» و«توب نيوز» و�أكد �أ ّنه لو �أطلقت يد الجي�ش

عبا�س :بع�ض القوى ال�سيا�سية يريد ّ
�شل الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
والإرهابيون ي�سعون �إلى تدميرها لت�سهيل �إقامة �إمارتهم
رأى الخبير االستراتيجي العميد المتقاعد الدكتور محمد
عباس «أنّ استهداف الجيش في البيرة في عكار ليس
مفاجئا ً ألنّ هذه العمليات التي تستهدفه تحصل في عدة
مناطق في عرسال وطرابلس وعكار ،كما أنّ خطاب بعض
الجهات السياسية اللبنانية التي تتحدث عن انحياز
الجيش لفئات معينة يستثمره اإلرهابييون لتفعيله في
عمليات أمنية وعسكرية ضد الجيش إلرباكه في أكثر من
منطقة وتوزيع جهوده».
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب
نيوز» ،ق��ال عباس« :هناك ق��رار من بعض القوى بش ّل
المؤسسة العسكرية ،واإلره��اب��ي��ون ي��ري��دون تدميرها
لتسهيل إقامة إمارة إسالمية».
وردا ً على سؤال عن حاالت االنشقاق التي تحصل في
الجيش اليوم ،أجاب عباس« :هذه ليست حاالت انشقاق
ب��ل ح��االت ف��رار م��ح��دودة ،ورأي��ن��ا كيف استنكر أهالي
بعض الجنود ذلك ،وهذا يؤكد أنّ البيئة الحاضنة ،رغم
التحريض ،ال ت��زال متمسكة بالمؤسسة العسكرية وال
تزال تعترف بأنّ الجيش هو ضمانتها األساسية في هذه
الظروف» ،معبرا ً عن خشيته من «حاالت فرار جديدة إذا
استمر التحريض ألنّ هناك بعض األش��خ��اص ضعاف
النفوس نتيجة التحريض الطائفي والمذهبي واإلغراءات
المادية ،ولكن لن تصل إل��ى مستوى ه��روب شامل من
الجيش إال إذا أعلنت قوى سياسية رئيسية في البلد بشكل
صريح فرط المؤسسة العسكرية وه��ذا ما يضر بلبنان
وبهذه القوى».
وع��ن ال��واق��ع األمني والعسكري في عرسال وأهمية
إجراءات الجيش التي اتخذها مؤخراً ،أوضح عباس «أنه
قبل معركة القلمون استعملت عرسال لتكون نقطة إمداد
لوجستية وميدانية وعسكرية للمسلحين ،باإلضافة إلى
عكار ،وبعد سقوط القصير وتلكلخ ويبرود الحقا ً انفصلت
عكار عن عرسال وأصبح ال��واق��ع الميداني في الجهة
الشرقية لسلسلة لبنان غير م��ؤاتٍ للمسلحين في حين
بقيت عرسال مكانا ً الستراحة المسلحين ،وك��ان القرار
الدولي واإلقليمي يريد من عكار وعرسال أن تكونا قواعد
لوجستية إلسقاط النظام ف��ي س��وري��ة» .وأض��اف« :لو

أطلقت يد الجيش منذ بداية األح��داث في عرسال لكانت
أوراق القوة في يد الحكومة أكثر في ملف المخطوفين ،لكنّ
هناك من أوحى للحكومة بالتفاوض خالل المعركة وخالل
استعادة الجيش السيطرة الميدانية ،وكان يجب أن يمتلك
الجيش أوراق القوة ثم تذهب الحكومة إلى لتفاوض».
واعتبر عباس «أنّ على الحكومة أن تستغل فرصة تعزيز
الجيش إجراءاته األمنية والعسكرية ،بعد أن نفذ انتشارا ً
عمالنيا ً وفصل عرسال عن جرودها وعن المخيمات وأقفل
معابر اإلم���داد» .وق��ال« :ه��ذه هي أوراق القوة يجب أن
تستغلها الحكومة ألنه كلما تجاوبت مع شروط الخاطفين
كلما تمادوا في شروطهم ،ومبدأ التفاوض مسموح لكن مع
تحديد سقف للشروط التي تستطيع الدولة تنفيذها ،وقد
قامت قيادة الجيش بكل الخطوات التي تحمي العسكريين
وهي تحاول استرداد المخطوفين وفرض أجندتها على
السلطة السياسية وليس العكس ،ألنّ التفاوض قطع
على الجيش طريق السيطرة الميدانية التي تستطيع
السلطة السياسية من خاللها أن تفرض شروطها على
الخاطفين».
وأكد عباس ضرورة «التنسيق بين الجيشين اللبناني
والسوري في هذا الموضوع ،وهذا ما تلجأ إليه كل الدول
والجيوش إال في لبنان ألنّ اإلعاقة السياسية هي التي
تمنع الجيش من التنسيق مع الجيش السوري الذي يواجه
اإلرهاب والعدو نفسه الذي يواجهه الجيش اللبناني».
وع��ن المناطق التي تقع في دائ��رة الخطر إذا ما شنّ
المسلحون هجوما ً مع اقتراب فصل الشتاء ،أشار عباس
إلى «أنّ المسلحين متواجدون اآلن في مثلث جرود عرسال
والجرود العليا للقاع وجرود رأس بعلبك وجرود الخشعات
بين يونين ونحلة ،وبعد أن أقفلت طريق عرسال ،هم
يحاولون بالسياسة الضغط عبر ملف المخطوفين للعودة
إلى عرسال واستعمالها قاعدة تموين لوجستية وإخالء
طبي وإمداد بالمسلحين والعتاد ،ولألسف فإنّ بعض القوى
اإلقليمية ال تزال ترغب في بقاء جرود عرسال مفتوحة ألنها
لم تسلم بهزيمة المسلحين في القلمون وال تزال تراهن
على اسقاط النظام السوري» .وأض��اف« :إنّ المسلحين
مجبرون على التفتيش عن مناطق دافئة قبل فصل الشتاء

وهم ال يستطيعون البقاء في الجرود وحاولوا منذ أيام
الهجوم على عسال الورد واستعادة بعض المناطق لذلك
توجهوا جنوبا ً ويمكن أن يتوجهوا شماال ً في اتجاه القاع
ورأس بعلبك ولكنّ طرق اإلمداد من عرسال بالنسبة لهم
هي أكثر أهمية من الطرق األخرى ،وعرسال كانت تستعمل
إلمداد حمص وتهديد دمشق ،إذ كانت تستعمل كخط إمداد
باتجاه حمص والقلمون والريف الغربي لدمشق ،وبعد
قطع طريق القلمون قطع خط التمويل من عرسال في
اتجاه دمشق وبقي لديهم خط مفتوح إلى جرود الزبداني
ولكنه خط صعب وليس سهالً وأصبحت الزبداني منطقة
معزولة ولم تعد تشكل خطرا ً على دمشق ،واليوم دخل
العامل اإلسرائيلي إلى الجنوب وهو يحاول إرباك الجيش
السوري ألنّ كل المواقع التابعة له بالقرب من الجوالن
قام المسلحون بالنيابة عن الجيش اإلسرائيلي بالهجوم
عليها ومحاصرتها ،والجيش اإلسرائيلي يريد إقامة منطقة
عازلة شبيهة بالشريط الحدودي عبر ما يسمى الجيش
الحر وجبهة النصرة ولواء الحرمين ويحاولون السيطرة
على خط يمتد من درعا إلى الجوالن ويمكن أن يصل إلى
شبعا ،والمنطقة التي أخشى منها والتي يمكن أن تكون
بديالً عن تهديد دمشق بالتنسيق مع إسرائيل هي المثلث
الممتد بين طريق الجامعة العربية  -راشيا وهو شبه خال
من السكان ويحوي عشرات اآلالف من النازحين السوريين
وهم من عائالت المعارضة المسلحة السورية ،وإذا ما
سيطر المسلحون على هذه الطريق يمكن وصلها بمنطقة
عنجر وهذا يم ّكنهم من تهديد طريق بيروت  -دمشق التي
يسيطر عليها الفيلق الثالث في الجيش السوري ،إذا توافق
هذا المخطط مع القراءة االستراتيجية لـ«إسرائيل» ستقوم
بذلك وهنا ج��اءت عملية م��زارع شبعا التي قامت بها
المقاومة من أسابيع».
وع��ن أبعاد عملية م��زارع شبعا ،أوض��ح عباس «أنّ
الهدف األول منها هو ال��رد على االع��ت��داءات اإلسرائيلية
المتكررة على لبنان وعلى خ��رق قواعد االشتباك بين
لبنان وإسرائيل وخ��رق السيادة اللبنانية ،وفي البعد
االستراتيجي ج��اءت كي ت��ردع محاوالت «اإلسرائيلي»
اللعب في هذه المنطقة ضد المقاومة وضد لبنان عبر

التكفيريين إلث���ارة ال��ن��ع��رات الطائفية والمذهبية في
الداخل ،كما أكدت أنّ الهدف الرئيسي للمقاومة هو العدو
اإلسرائيلي وليس المجموعات اإلرهابية وهي ليست سوى
عميلة له ،وأنّ المقاومة ستقف بالمرصاد ضد استخدام
إسرائيل لإلرهابيين كحزام أمني لحمايتها شبيه بجيش
لحد سابقا ً وخلق أعداء جدد للمقاومة على الحدود ،وإذا
ما أقدمت إسرائيل على ذلك ستذهب المقاومة إلى حرب مع
األصيل وليس مع الوكيل».
وح��ول التهديدات التي أطلقها رئيس أرك��ان الجيش
اإلسرائيلي موشيه يعلون واحتماالت شن عدوان جديد
على لبنان ،اعتبر عباس «أنّ حرب تموز العام 2006
هشمت منظومة الردع اإلسرائيلية» ،مؤكدا ً «أنّ إسرائيل
لن تقدم على عدوان جديد على لبنان ألنّ المقاومة تمتلك
ق��درات ردع حقيقية ،والمقاومة راكمت قوة بنسبة أكبر
بكثير من القوة التي راكمتها إسرائيل» .وقال« :إنّ وضع
ال��ح��دود اإلسرائيلية ،أك��ان��ت الجنوبية م��ع س��وري��ة أو
الشمالية مع لبنان هو وضع ممتاز بالنسبة لها ألنها ال
تريد أن تزجّ بجيشها في معركة طالما أنّ حدودها مؤمنة،
وهناك مجموعات إرهابية تقاتل عنها الجيش السوري
وتقيم فاصالً مع سورية على األقل وتقاتل وتحاول تشتيت
المقاومة وتتحرك في لبنان» ،مشدّدا ً على «أنّ إسرائيل
فهمت الرسائل واألبعاد من عملية شبعا وستعيد النظر في
تحرك المجموعات اإلرهابية في اتجاه شبعا وستبقيهم
في الجوالن».
وع��ن موضوع التحالف ال��دول��ي لمواجهة «داع��ش»
والنتائج العسكرية التي حققها حتى اآلن ،اعتبر عباس «أنّ
أميركا التي خرجت من الباب في العراق وكانت ستخرج
من أفغانستان في نهاية هذا العام ،عادت من الشباك عبر
حصان من ذهب أي عبر «داع��ش» ،وأميركا كانت ترغب
دائما ً في العودة إلى المنطقة تحت ذريعة خطر «داعش».
وقال« :العقل األميركي هو الذي استغل الفكر اإليديولوجي
التكفيري للعودة إلى المنطقة» ،مشيرا ً إلى «أنّ األميركيين
أحجموا عن التدخل بعد هجوم اإلرهابيين على الموصل
ولكن عندما تهدّدت المصالح االقتصادية والمالية في
أربيل ربطتها بالمصالح القومية».

ولفت عباس إلى «أنّ العمليات العسكرية دفعت داعش
إلى إعادة تموضعه ،وقد يستفيد منها خصوم أميركا بنسبة
محددة» ،مؤكدا ً «أنّ سرب أباتشي واحد كان قادرا ً على تدمير
ألف آلية عسكرية لداعش التي دخلت على أرض مكشوفة
صحراوية إلى كوباني» .وقال« :لن تكون العمليات الجوية
مؤثرة إال إذا استهدفت تحركات اإلرهابيين ومراكز التحكم
والسيطرة ،والتحالف لم يضرب هذه األهداف».
وع��ن ك�لام قائد الجيوش األميركية الجنرال مارتن
ديمبسي عن احتمال استعانة التحالف بقوات برية
داخل سورية والعراق ،قال عباس« :إنّ الجيش العراقي
موجود وفي حاجة إلى تكثيف مساندته» ،متسائالً« :لماذا
لم يزودا الجيش العراقي بطائرات؟ الجواب ،لكي تبقى
العمليات الجوية في أيديهم».
وأضاف عباس« :إنّ الجيش العراق والعشائر يشكالن
قوة برية ضخمة ،فلماذا ال يستعينوا بهما؟ ألنهم يريدون
التدخل لوقت طويل لذلك يريدون أن تستمر داعش لوقت
طويل».
وعن ما يحصل في عين عرب «كوباني» ،لفت عباس
إل��ى أن «ليست لها أي أهمية استراتيجية بعنوان
الجغرافية السياسية وليست ملتقى طرق أو نقطة تقاطع
استراتيجية ،بل إنّ أهميتها تكمن في أنها كانت المبرر
الذي يحضر لدخول الجيش التركي إلى سورية» ،مشيرا ً
إلى «أنّ صمود كوباني األسطوري رغم نقص اإلم��داد،
والخطوط الحمراء التي رسمتها سورية وحلفاؤها أعاق
التدخل التركي في سورية ،إضافة إلى أنّ ذلك التدخل
يحتاج إلى دعم األطلسي لتركيا وبالتالي يحتاج إلى قرار
من مجلس األمن وهذا مستبعد في ظل الموقف الروسي
والصيني».

