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�آراء  /تتمات
ال�سعودية وهادي ( ...تتمة �ص)1

�أخير ًا ر�ضخت وا�شنطن
لإرادة غالبية العراقيين
} حميدي العبدالله
أعلنت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) عدم معارضتها مشاركة
الحشد الشعبي في تحرير مدينة الرمادي ومحافظة األنبار من سيطرة
«داعش» .ومعروف أنّ الواليات المتحدة وحلفاءها في المنطقة كانوا
يعارضون االستعانة بالحشد الشعبي الذي يس ّمونه «الميليشيات
الشيعية» ،في حين عندما يتحدّثون عن «داع��ش» يس ّمونها تنظيم
«الدولة اإلسالمية» أي االسم الذي أطلقته على نفسها.
كان واضحا ً منذ استعادة تكريت عاصمة محافظة صالح الدين ،أنه
ال يمكن تحرير العراق من تنظيم «داعش» من دون االستعانة بالحشد
الشعبي وكان على الواليات المتحدة وحلفائها في المنطقة أن يختاروا
واحدا ً من أمرين :إما التسليم بسيطرة «داعش» على األنبار بكاملها،
واالستمرار بالسيطرة على محافظة نينوى وعاصمتها مدينة الموصل،
وتهديد محافظتي كركوك وأربيل ،وإما االستعانة بالحشد الشعبي.
لعبة توظيف «داعش» إلضعاف قوى الحشد الشعبي والقوى التي
تعارض عودة النفوذ األميركي إلى العراق ،قد أفلست ووصلت إلى طريق
ٌ
ثالث ،ال سيما أنّ القوى التي تراهن
مسدود ،حيث لم يعد هناك خيا ٌر
عليها واشنطن للوقوف في وجه «داعش» ،سواء الجيش العراقي ،أو
رجال العشائر ،وتحديدا ً الموالين للواليات المتحدة والمرتبطين بدول
المنطقة حليفة الواليات المتحدة ،تبخرت ولم يعد لها وجود ،فهي غير
قادرة على الدفاع عن المواقع التي تتواجد فيها في األنبار ،وبالتالي هي
عاجزة عن تحرير المناطق التي سيطر عليها «داعش».
جاءت سيطرة «داعش» على كامل مدينة الرمادي ،وبالتالي اقتربت
لحظة سيطرته على كامل محافظة األنبار ليبعث برسالة حازمة نهائية،
إما االستعانة بـ»الحشد الشعبي» ،وإما مغادرة النفوذ األميركي ونفوذ
دول المنطقة بالعراق بشكل كامل لصالح تنظيم «داعش» ،الذي إذا عزز
سيطرته على األنبار لن يكتفي بمهاجمة مناطق قوى «الحشد الشعبي»،
وهو يدرك ما لديها من قدرات ،بل سوف يتوسع باتجاه المناطق الرخوة،
أو الخاصرات الرخوة ،مثل كركوك وأربيل ،وحتى داخل األردن ،وداخل
المملكة العربية السعودية ،األمر الذي عندها قد يحتم على الواليات
المتحدة إرسال قوات برية إلى األردن والسعودية لمواجهة «داعش»،
وحصر تمدّده مع ما يترتب على ذلك من عودة جديدة للغوص في رمال
العراق المتحركة ،وألنّ الواليات المتحدة غير مستعدّة إلرسال قوات
برية إلى المنطقة ،وهذا ما أعاد التأكيد عليه الناطق باسم وزارة الدفاع
األميركية عندما سئل عن احتماالت إرسال قوات برية ،كان الخيار األق ّل
كلفة هو خيار االستعانة بالحشد الشعبي ،ورفع الفيتو عن مشاركته
في تحرير محافظة األنبار ،مع ما ينطوي عليه ذلك من نتائج وتداعيات
قد ال ترضى عنها الواليات المتحدة وشركاؤها من دول المنطقة.

مزيد من التن�سيق
والهدوء قبل اللحظات الحا�سمة
} سعد الله الخليل
قضت زيارة الدكتور علي أكبر واليتي مستشار اإلمام علي خامنئي
على آمال المراهنين األخيرة في تغيير الموقف اإليراني حيال ما يجري في
سورية ،أو تخفيف دعم دمشق سياسيا ً واقتصاديا ً ضمن صفقة طهران
مع القوى الكبرى حول الملف النووي بحسب ما أشيع من كالم عن تخلّي
القيادة اإليرانية عن دعم سورية اقتصاديا ً وسياسا ً وعسكرياًّ ،
سخرت
قنوات صناعة الرأي العام مستثمر ًة التزامن غير البريء بين استقبال الرئيس
اإليراني حسن روحاني نظيره التركي رجب طيب أردوغان ،وإيعاز األخير
لمجموعات «النصرة» بالهجوم على مدينة إدلب عبر البوابات التركية.
بعيدا ً عن التصريحات التي أكدت ثبات الموقف اإليراني حيال دعم
سورية ،وفصله عن مسار التفاوض النووي اإليراني ،وهو ما قاله واليتي
صراحة ،فإن الزيارة بح ّد ذاتها تحمل دالالت على رفع مستويات التنسيق
عبر مك ّونات محور المقاومة بزيارة واليتي إلى لبنان ولقائه أمين عام حزب
الله السيد حسن نصر الله ،ورئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ،قبل زيارته إلى
سورية ولقائه الرئيس بشار األسد ،بالتزامن مع زيارة رستم قاسمي رئيس
لجنة تنمية العالقات االقتصادية اإليرانية ـ السورية إلى دمشق ،ولقائة
الرئيس األسد أيضاً ،واإلعالن عن دعم االقتصاد السوري في المجال األكبر
من مجاالته الحيوية ،المتمثل بقطاع الصناعة ،وذلك بأربعة مليارات من
الدوالرات األميركية ،في مؤشر على ربط السياسة بأرض الواقع ،كموقف
ّ
بغض النظر عن نتائج المفاوضات النووية.
مبدئي داعم للرئيس األسد
كما يترجم الدعم السياسي دعما ً على أرض االقتصاد ،فإن تنسيق نيران
المدافع على األرض بين بواسل الجيش السوري وأبطال المقاومة اللبنانية،
ثمة ما يجاريه في السياسة .فكان التناغم في سلسلة التصريحات والمواقف
وصفت صورة الحرب
بين الرئيس بشار األسد والسيد حسن نصر الله التي ّ
كما هي ،وقطعت «شعرة معاوية» بوجوب تسمية األمور بمس ّمياتها من
جهة مكامن اإلرهاب في مملكة الرمال ،أو الدور التركي المشبوه وتماهي
المشروع اإلخواني في المنطقة مع المشروع الصهيوني ،من حيث الشكل
والمضمون واألهداف والرؤى.
وليس ببعيد عن حراك دمشق ـ طهران ،فإن الخط المك ّمل لمحور المقاومة
يتابع حراكه في موسكو نشاطا ً دبلوماسيا ً يناقش مستقبل الحراك السياسي
حيال سورية مع الموفد األميركي ،نائب وزير الخارجية المكلف بالملف
السوري دانيال روبنشتاين ،وعينه على ميدان القلمون ،مبديا ً ارتياحا ً حيال
ما يجري ،وقاطعا ً الطريق على أنقرة الستثمار تطورات إدلب وجسر الشغور
بحجز مقعد في جنيف ،بإعالنه الميل نحو االستمرار في لقاءات موسكو
التشاورية بدل انعقاد طاولة جنيف ،ما يعني التر ّيث إلى حين حرق الورقة
األردوغانية األخيرة في مرحلة ما بعد القلمون.
ٌ
وحراك دبلوماسي اقتصادي يقطف محور
تناغ ٌم في األداء على األرض،
المقاومة نتائجه بما يعجز خصومه على مجاراته بعد السقوط في المستنقع
اليمني والذي ساهمت موسكو عبر تمرير قرار مجلس األمن بتوريطه أكثر
فأكثر .فلم يستطع التأسيس على حرب اليمن كمنطلق لشن هجماته على ما
هو أبعد من الحدود اليمنية .فمن يضع قدميه على اسفنج عائم على المياه ،ال
يمكنه الوثب إلى األمام خشية السقوط أكثر فأكثر.
تقتضي النزاالت المصيرية واللحظات الحاسمة مزيدا ً من التنسيق
والهدوء والتأ ّني في الخطوات ،وهو ما يدركه جيدا ً محور المقاومة ويجيد
اللعب بخطة الن َفس الطويل ،ويدرك أيضا ً حجم إرباك خصمه وتس ّرعه ،وهو
ما يمنح خطواته قيمة مضافة تظهر تجلياتها في خواتيم األمور.

«توب نيوز»

«�إ�سرائيل» تلعب على الأوروبيين
قرر نتنياهو تكليف نائبة سيلفان شالوم مهمة التفاوض مع الفلسطينيين
واألوروبيين واألميركيين حول عملية السالم.
موحدة تحت سيادة
قبل يومين ،ق��ال نتنياهو إنّ السالم شرطه ق��دس
ّ
«إسرائيلية».
ش ّكل نتنياهو حكومة من رموز االستيطان والمتط ّرفين الدينيّين الداعين إلى
تطهير األراضي الفلسطينية من سكانها.
يعرف نتنيناهو أن طريق الوصول إلى تسوية سياسية مقفل.
يريد نتنياهو امتصاص نقمة تتزايد أوروبياً.
أوروبا تشعر بأنها معزولة عن الملف النووي اإليراني والحروب الدائرة
حول سورية والعراق واليمن.
تعرف أوروبا أنّ دورها في أوكرانيا ناتج عن حاجة أميركا إليها.
في الشرق األوسطُ ،تستبعَ د أوروبا من قبل األميركيين إلاّ حيث يستدعي األمر
تسليح ،خصوصا ً للمجموعات التابعة لـ«القاعدة».
صوتا ً سياسياً ،أو تقديم
ٍ
عندما يحين وقت السياسة ،يشعر األوروبيون أنهم كالزوج المخدوع ...آخر
من يعلم!
ق � ّررت حكومات أوروب��ا أن تالقي مزاجا ً شعبيا ً ونخبويا ً متصاعدا ً ض ّد
وحشية «إسرائيل» وعنصريتها ورفضها السالم .فتتقدم بمبادرة سياسية
وتمارس الضغط لفرضها.
أصوات معاقبة «إسرائيل» تتعالى أوروبياً.
يش ّكل نتنيناهو فريق عالقات عا ّمة المتصاص النقمة ،مدّعيا ً عودة التفاوض
للسالم.

التعليق السياسي

ف��ي ال��ح��رب ،ف��أع��ل��ن ال��خ��ي��ارات ال��م��ف��ت��وح��ة ،التي
ترجمها الثوار والجيش والقبائل هجمات متعدّدة
داخ��ل ال��ح��دود السعودية واشتباكات متواصلة
عبر ال��ح��دود ،أسفرت عن تدمير ع��دد من اآلليات
ص ّورها الثوار وعرضوها على شاشات التلفزة.
وأكد السيد الحوثي أنّ من يقاتل الثوار ويستثمر
ال���غ���ارات ال��س��ع��ودي��ة ،ي��رف��ع��ون أع�ل�ام «القاعدة»
وال��ع��ل��م ال��س��ع��ودي ،وال��ح��دي��ث ع��ن جيش شرعي
تابع لمنصور ه��ادي يشبه الحديث عن «الجيش
الح ّر» في سورية ،مجرد يافطة لوجود عسكري
يقاتل في الميدان تملكه «القاعدة» بفرعيها «داعش»
و«النصرة».
فيما ع��ادت ال��غ��ارات السعودية ترتكب المجازر
في اليمن ،كان تنظيم «داعش» ينتقل للتصعيد على
جبهتي الرمادي وتدمر حيث تدور معارك ك ّر وف ّر،
مع الجيشين العراقي والسوري .ففي جبهة الرمادي
كما على جبهة تدمر ،تسيطر وحدات «داعش» على
الحي الشمالي للمدينتين ،ويسيطر الجيش العراقي
كما الجيش ال��س��وري على الحي الغربي ،وتدور
معارك ضارية على وسط المدينتين.
لبنانيا ً في مناخ حرب القلمون المستمرة ،وحيث
الجيش ال��س��وري والمقاومة يحققان المزيد من
اإلن��ج��ازات ،نجح المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،في حسم الحلقة العالقة من صفقة
العسكريين المخطوفين ،التي كانت تتمثل وفقا ً
لمصادر عربية متابعة للمفاوضات ،برفض «جبهة
النصرة» أنّ تكون الصفقة دفعة واح��دة على رغم
إق���رار ب��ن��وده��ا والتمسك ب��إج��رائ��ه��ا على مراحل،
وبعدما تكثفت االت��ص��االت التي ت��دور بين اللواء
إبراهيم والقيادتين األمنيتين في تركيا وقطر ،بدا
أنّ العقدة تتجه نحو الح ّل ،وأنّ «النصرة» في دائرة
قبول الصيغة المتكاملة للصفقة ،ما جعل المصادر
العربية تقول من دون تحفظ ربما سنكون نهاية
األسبوع مع موعد إنجاز الح ّل.
سياسيا ً كانت جوالت وفود التيار الوطني الحر
على ال��ق��ي��ادات السياسية ،ع��ن��وان الحركة التي ما
زال���ت ت���دور ف��ي حلقة م��ف��رغ��ة إلي��ج��اد م��خ��رج من
ال��م��أزق ال��رئ��اس��ي ،ل��ي��ب��رز م��وق��ف ل��رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه ب��ري في لقاء األرب��ع��اء النيابي ،يضع
العالقة مع العماد ميشال ع��ون وت��ي��اره في دائرة
العالقة االستراتيجية ،ووضع التباينات في دائرة
الخالف الذي ال يفسد في الو ّد قضية.

إنهاء ظاهرة المسلحين
في جرود عرسال ال ب ّد منها

سيطر الجيش السوري وحزب الله على تالل الصوالح
وصدر العروس وعلى معبر غير شرعي يمت ّد إلى جرود
ع��رس��ال .وأك��د مصدر عسكري لـ»البناء» أنّ «معركة
القلمون تتألف من عدة مراحل ،لكن حتى اآلن المرحلة
األساسية انتهت ويمكن أن تكون األخيرة ،ألنه من الناحية
العسكرية عندما يصل المقاومون إل��ى جنوب شرقي
عرسال تكون المعركة عمليا ً قد انتهت .ألن ال المقاومة وال
الجيش السوري سيدخل إلى عرسال وما يحصل اآلن هو
السيطرة على بعض المناطق المتبقية وتنظيف أخرى
التي تم السيطرة عليها».
وأشار المصدر إلى «أن المخاطر عن لبنان تقلصت في
شك ٍل كبير ،ألن المسلحين قبل العملية العسكرية كانوا
موجودين في مساحة كبيرة تمتد من عرسال إلى جرود
فليطا إلى وادي الجراجير إلى عسال الورد ورأس المعرة
وصوال ً إلى الزبداني ،فضالً عن تواجد تنظيم داعش من
الجهة الشمالية الشرقية باتجاه حمص».
ول��ف��ت إل��ى «أن المقاومة سيطرت على ك��ل التالل
االستراتيجية وحاصرت المسلحين في بقعة جغرافية
محددة وه��ي ج��رود عرسال ،وه��ذه المنطقة ليست من
مهمات المقاومة بل كان من المفترض أن يبادر الجيش
اللبناني بالتزامن مع عملية المقاومة والجيش السوري
إلى التقدم شرقا ً ومباغتة المسلحين في جرود عرسال
ولو فعل ذلك ألدى األمر إلى انهيار المسلحين ،إال أن غياب
القرار السياسي الذي يغطي الجيش لم يكن متوافرا ً بل
يخضع لقرار خارجي الذي يريد لجبهة عرسال أن تبقى
أداة الستهداف الجيش ال��س��وري وتنزف من خاصرة
سورية».
وأوض��ح المصدر« :بهذه العملية تكون المقاومة قد
أمنت القرى اللبنانية الحدودية من هجمات المسلحين ال
سيما بريتال – اللبوة الهرمل وقرى السهل ويونين ونحلة
وغيرها ،كما تكون دمشق قد أمنت العاصمة من هذه
الجهة».
ولفت إلى «أن المقاومة في هذه الحرب تدفع ضريبة الدم
عن لبنان وعن الجيش ،ألن أي معركة يدخل بها الجيش
ستكلفه شهداء وخسائر في ظل غياب القرار السياسي

الذي يخضع للقرار اإلقليمي كما حصل في طرابلس ،إال
أن المواجهة ال بد منها ،لذلك على الجيش أن يتوجه شرقا ً
وينهي ظاهرة المسلحين في جرود عرسال».
وحذر المصدر من هجوم يعد له المسلحون في جرود
عرسال على الجيش نظرا ً لكثافتهم بالمنطقة وحصرهم
في مكان واحد ولتأمين خطوط التموين والتواصل ،إال أنه
جزم بأن الجيش على أتم استعداد وجاهزية وبوضعية
ممتازة لصد أي ع��دوان ،إال أن األخطر عمليا ً هي بلدة
عرسال».
وت��وق��ع المصدر «أن تصطدم جبهة النصرة التي
تعرضت لنكسات كبيرة من داعش الذي ال يزال وضعه
ج��ي��داً ،وسيستغل ضعف النصرة لالنقضاض عليها
وبسط نفوذها إال إذا عمل الراعي اإلقليمي لهما على إيجاد
تسوية بينهما».

«المستقبل» ينسف مبادرة عون

وتابع «التغيير واإلصالح» جولته على رؤساء الكتل
السياسية ،وزار وفد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد ،ووفد آخر رئيس تيار المستقبل فؤاد السنيورة،
ووفد ثالث الرئيس نجيب ميقاتي ،لعرض مبادرة العماد
ع��ون في ش��أن االستحقاق الرئاسي ،على أن يستكمل
«التغيير واإلص�لاح» جولته اليوم على رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان واألمين
العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان،
وتيمور جنبالط.
وأكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء»
أنّ اللقاء مع النائب رعد تخلله تأكيد من حزب الله على
معالجة الوضع بين العماد عون والرئيس بري .ولفتت
المصادر في المقابل إلى نسف «المستقبل» لمبادرة العماد
عون بذرائع واهية» .وإذ لفتت المصادر إلى أنّ العماد عون
عمل ك ّل ما في وسعه إليجاد ح ّل للملف الرئاسي بتوافق
وطني» ،شدّدت على «أنّ سياسة تيار المستقبل االنتهازية
من شأنها أن تؤدّي إلى تنفيذ ما وعد به العماد عون في
حال لم تلق هذه المبادرة آذانا ً صاغية».
«أنّ
اللقاء
وأش��ار النائب عمار حوري لـ»البناء» إلى
كان لقاء مصارحة بك ّل الهواجس ،الفتا ً إلى «أننا سندرس
مبادرة العماد عون انطالقا ً من اتفاق الطائف ،وأن األولوية
هي النتخاب رئيس للجمهورية».

المشنوق في الرابية
والتعيينات بالوكالة

إل��ى ذل��ك تتجه األن��ظ��ار إل��ى زي���ارة وزي���ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق إلى الرابية اليوم للتشاور مع
العماد عون في التعيينات األمنية .وتحدثت المعلومات
عن اتجاه لحلحلة ما في ملف التعيينات» ،مشيرة إلى
«أنّ الح ّل المطروح هو التعيين بالوكالة لكل من قائد
الجيش ومدير عام األمن الداخلي ،أي تعيين العميد شامل
روكز مكان قائد الجيش العماد جان قهوجي ،والعميد
عماد عثمان مديرا ً عاما ً لقوى األمن الداخلي خلفا ً للواء
إبراهيم بصبوص .ولفتت المصادر إلى «أنّ البحث اآلن
هو إليجاد مخرج لتعيين روك��ز ال��ذي يصطدم بعقبة
قانونية» .واعتبرت المصادر «أنّ تيار المستقبل بدأ يظهر
ليونة في هذا األمر ،فهو بات يشعر بخطر جدي على اتفاق
الطائف».

جلسة عادية
لمجلس الوزراء اليوم

حكومياً ،يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في
السراي الحكومية للبحث في جدول أعمال من  110بنود.
وكان مجلس ال��وزراء تابع أمس مشروع قانون موازنة
 .2015وأنجز موازنة وزارة التربية التي استحوذ النقاش
حولها وقتا ً طويالً ،مع طرح وزير التربية الياس بوصعب
ملف المتعاقدين ،ال��ذي طرأ على الدراسة التي أعدتها
لجنتان من وزارتي المال والتربية.
وعلمت «البناء» أن وزير التربية سيأتي في الجلسة
المقبلة بأعداد المتعاقدين في التعليم األساسي والثانوي.
وأرجأ مناقشة موازنة وزارة الدفاع نظرا ً لضيق الوقت
وموازنات الوزارات األخرى في جلسة األربعاء المقبل.
وأش��ارت مصادر وزاري��ة لـ «البناء» إل��ى أن وزي��ري
الخارجية جبران باسيل والتربية بوصعب طرحا خالل
الجلسة الوضع في ج��رود عرسال التي يسيطر عليها
اإلرهابيون ،وكيف سيتعاطى الجيش مع هذا التهديد ،إال
أن رئيس الحكومة تمام سالم أعلن أن الجلسة مخصصة
للبحث في الموازنة ،وأن هذا الموضوع سيطرحه في
جلسة الحقة إذا استدعى األمر».

محاكمة الموقوفين اإلسالميين
تنتهي خالل شهرين

في سياق آخر ،قام وفد من أهالي الموقوفين اإلسالميين
في طرابلس بزيارة المجلس السياسي في حزب الله.
وعرض الوفد لمعاناة الموقوفين في السجون وتقصير
المعنيين في معالجة المحنة التي لحقت بهم وبخاصة
لناحية المماطلة في إقفال الملفات وإج��راء التحقيقات
الالزمة.
وكشف الوزير نهاد المشنوق لـ«البناء» «أن  75في
المئة من الموقوفين اإلسالميين انتهت محاكمتهم وخالل
شهرين تكون األحكام الباقية قد صدرت.

هجمات «داع�ش» ( ...تتمة �ص)1
«اإلسرائيلي» من جهة مقابلة ،وم��ا يمكن أن
يغير وج��ه المنطقة كلها إذا م��ا تحقق ،وهذا
النجاح شكل ضربة قاصمة لحلم التواصل
ال����ذي ان��ت��ظ��ره وق��ات��ل م��ن أج��ل��ه ق����ادة تنظيم
«القاعدة» ط��وال سنتين ،وكانت كل العمليات
«اإلسرائيلية» ضد الجيش السوري والمقاومة
إلبقاء هذا الحلم حياً ،وأمام الخطوات الالحقة
المتوقعة في حرب القلمون ومخاطر تحولها
لحرب متدحرجة نحو ري��ف حمص وصوالً
للرقة ،تعود السعودية إلشعال ح��رب اليمن
وت��ع��ود وح���دات «داع���ش» لمهاجمة الرمادي
وتدمر ،لوضع عقدة تجعل الحرب محكومة
بخط دفاع متمكن يحول دون تقدم المهاجمين
من القلمون ،فتربط قيادة «داع��ش» وحداتها
التي ما زالت في القلمون بوحداتها الموجودة
في الرقة واألنبار ،وتملك بالتالي خريطة قتال
تتناسب مع حجم التوقعات للمعارك المقبلة.
 ما تجمع عليه الصحافة العالمية األميركيةوال��ب��ري��ط��ان��ي��ة وال��ف��رن��س��ي��ة وك��ذل��ك اإليرانية
أن ال��ف��ش��ل ف��ي ال��ح��رب ع��ل��ى «داع�����ش» س��واء
ف��ي س��وري��ة أو ال��ع��راق ال يحسب على محور
ال��م��ق��اوم��ة ،ب��ل ع��ل��ى أم��ي��رك��ا وال��ت��ح��ال��ف الذي
تقوده ،وأن الحرب بقيت ضد «داع��ش» طيلة
ع��ام يكاد يمضي على والدت��ه��ا ،ح��رب أميركا
وحدها ،وأنه كان يستحيل أصالً الدخول على
خ��ط ال��ح��رب م��ن دون تنسيق م��ع ق��وة قامت
حتى اآلن بخمسة آالف غارة وقال رئيسها أن
«داعش» في طريق التقهقر واالنهيار ،فيلتفت

العالم صوب إيران وسورية والعراق ويقول
لقد فشلتم ،يكفي االنتباه إلى أن أميركا التي
استولدت «داعش» في كنف تركيا ،الستنزاف
ح��ل��ف ال��م��ق��اوم��ة وإخ��ض��اع��ه ،أرادت احتكار
الحرب لتتمكن من السيطرة على مجرياتها،
لكن تحقيق أي نجاحات لحساب «داعش» في
ظل مسؤولية أميركا عن الحرب ،يسقط قيادتها
ويفتح الباب لدخول حلف المقاومة بحساباته
هو ال بحسابات التنسيق مع أميركا .ولذلك
ي��ب��دو ال��ه��ج��وم ال��م��ع��اك��س ف��ي م��ح��وري تدمر
والرمادي ،مهمة ستتصدى لها قوى المقاومة
وخ��ص��وص��ا ً ك��ل م��ن س��وري��ة وال���ع���راق ،لكن
على قاعدة عدم احترام المحرمات األميركية،
فالحشد الشعبي سيكون ح��اض��را ً بقوة في
ال��ع��راق ،وال��ق��ص��ف ال��ج��وي ف��ي س��وري��ة على
مناطق سيطرة «داع��ش» لن يخضع للتنسيق
مع أميركا.
 ال��ت��ن��اغ��م ب��ي��ن م��واص��ل��ة ح���رب القلمونوب��دء الهجوم المعاكس في ال��رم��ادي وتدمر،
مسؤولية سيتصدى لها الجيشان السوري
وال��ع��راق��ي وك��ل منهما معه الحليف اإليراني
والقوى الشعبية والمقاومة.
 سنشهد ن��ه��اي��ة ال��ش��ه��ر م��ع م��وع��د حوارجنيف ال��خ��اص باليمن ،نهاية جولة ال ب��د أن
ت��ك��ون ال��وق��ائ��ع ف��ي��ه��ا م��ن ال��ق��ل��م��ون إل���ى تدمر
وال���رم���ادي ق��د ق��ال��ت ش��ي��ئ��ا ً ج���دي���داً ،وعندها
سنسمع حديثا ً سعوديا ً عن هدنة إنسانية.
ناصر قنديل

محور المقاومة ( ...تتمة �ص)1
وفي إي��ران عمقها االستراتيجي تمكنت من إنجاز معظم
المهمة .وفي مثل هذا اليوم منذ  15عاما ً حصدت المقاومة
ما زرعت في أرض الجنوب تحريرا ً وسيادة من غير ارتهان
أو تنازل ،وسجلت في ذاك العام ( )2000أول هزيمة تامة
لـ«إسرائيل» ،واألخطر من الهزيمة ذاتها بالنسبة للعدو
كان إرساء «نظرية المقاومة التي تنتصر» ،والشعب القادر
على االنتصار .وتفاقم هول الكارثة على «إسرائيل» ومن
يحتضنها نظرا ً لحصوله في حقبة من الزمن كانت أميركا
قد انفردت على المسرح الدولي كقوة عظمى وحيدة تصوغ
للعالم نظاما ً كونيا ً يحكمه قائما ً على األحادية القطبية.
لقد ك��ان نصر العام  2000أبعد من ح��دث محلي أو
إقليمي ،والمس ال بل شكل تحوال ً استراتيجيا ً في معرض
مواجهة المشروع الغربي االستعماري ،خصوصا ً أن العالم
كله تقريبا ً استسلم ألميركا بعد تفكك االتحاد السوفياتي
وان��ق��ض��اء ال��ح��رب ال��ب��اردة وس��ق��وط معادلة «ال��ت��وازن
الدولي وال��ردع المتبادل» .وهنا وجد صاحب المشروع
الصهيوأميركي نفسه أم��ام خيارين ،إما تقبل الخسارة
وإعطاء المحور الممانع للهيمنة االستعمارية والمحتضن
للمقاومة المنتصرة حقه من حرية وسيادة ،أو سحق هذا
المحور وإف��راغ انتصاره من مضمونه وتأديبه بما يردع
غيره من تكرار التجربة وتحدي االستعمار.
وبعنجهيتها وتكبرها اختارت أميركا الحل الثاني،
وق��ررت فرض نظامها األح��ادي بالقوة ،وترجمت القرار
حروبا ً متتالية من الخليج إلى أفغانستان إلى العراق إلى
لبنان ثم غزة .ولكن تلك الحروب لم تحقق أهدافها ،حيث أن
مكونات محور المقاومة من دول وتنظيمات استمرت ثابتة
على مبادئها متمسكة بقوتها الميدانية تعمل على تطويرها
باضطراد .وكان الحريق العربي بالنسبة ألميركا هو آخر
العالج ،فشنت حربا ً كونية على الحلقة الوسطى من محور
المقاومة (سورية) ،واعتبرت أن تدميرها يعني «تفكيك»
المحور في مرحلة أولى ثم «سحق» الحلقات المفككة تباعا ً
كل بطريقة ووسيلة تناسب طبيعتها ،مع تعدد الخيارات
والوسائل بما في ذلك المحاكم الدولية والقضاء الجزائي
الدولي (ولهذا أنشأت محكمة الحريري).
وكما ثبتت المقاومة واستمرت على رغم التشكيك وحققت
التحرير ،فإن محور المقاومة من إيران إلى سورية وحزب
الله في لبنان ثبت أيضا ً خالل األعوام الـ  15الماضية ،وأكد
قدرته على االستمرار على رغم كل أنواع الحصار والعقوبات
وال��ع��دوان العسكري وال��ح��روب البديلة وفنون الحرب
باستراتيجية القوة الناعمة واإلرهاب .وبات من المؤكد لدى
أميركا قبل غيرها أن النظام العالمي األحادي القطبية نظام
غير قابل للوالدة والحياة ،وأن العالم لن يسوده أال نظام
تعددي قائم على «المجموعات االستراتيجية» المتعددة
الصيغ واألساليب ب��دءا ً من األح�لاف أو المحاور العميقة
االرتباط ،إلى منظمات التنسيق والتعاون ،أو مجموعات
التفاهم وتبادل المصالح.
هنا وفي ظل القناعة األميركية واإلق��رار الدولي العام
بعجز أحد عن إلغاء محور المقاومة وتفكيكه أو تهميشه،
بدأ التحول الدولي في التعاطي العام مع مكونات المحور،
بدءا ً بالقرار الغربي بإيجاد مخرج سياسي للملف النووي
اإلي��ران��ي ،ثم التصريح العلني بأن أزم��ة سورية ال تحل
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عسكريا ً وال بد من حل سياسي لها ،والتسليم في لبنان
بموقع ومرجعية ح��زب الله ف��ي المعادلة السياسية
الداخلية وأهمية عمله العسكري دفاعا ً عن لبنان باعتباره
مكونا ً رئيسيا ً ترسى عليه االستراتيجية الدفاعية اللبنانية
في شكل واقعي ال يمكن أحدا ً أن يتخطاه.
مع هذه الحقائق نتج واق��ع إقليمي جديد تكرس فيه
وج��ود محور المقاومة باعتباره إح��دى المجموعات أو
المحاور أو المكونات االستراتيجية التي حجزت لها موقعا ً
في المعادالت الدولية في ظل نظام عالمي جديد قيد التكون.
ومع هذه الحقيقة بات يبدو صغيرا ً ما قد يحدث في الميدان
من مناورة تفرض تقدما ً معينا ً هنا أو تراجعا ً محدودا ً هناك،
ألن هناك ثابتة باتت نهائية قاطعة بالنسبة لخصوم محور
المقاومة وأعدائه ،ثابتة مفادها أن هذا المحور يملك من
القدرات العسكرية ما يجعل وجوده نهائيا ً دائما ً وكل كالم
آخر يكون مضيعة للوقت.
أما محور المقاومة ال��ذي اطمأن إلى هذه النتيجة أي
«تثبيت ال��وج��ود» ،كما عبر مؤخرا ً الرئيس بشار األسد
معتبرا ً أن المحور بات حقيقة قائمة ال يمكن تجاوزها في
السياسة الدولية أو اإلقليمية ،أن المحور كما يبدو لم
يكتف بهذا اإلنجاز االستراتيجي الضخم ،بل انه ومستفيدا ً
من قدراته وإنجازاته الميدانية وغير الميدانية ،وعمالً
بالمبادئ التي قام عليها المحور والمقاومة بذاتها أي
التحرير وتعاضد المظلومين ،لكل ذلك انطلق المحور بعد
تثبيت الوجود إلى مواجهة من نوع آخر ،هي معركة رسم
فضائه االستراتيجي الحيوي بما يحفظ المحور في مبادئه
وأهدافه ويؤمن للمنضمين إلى هذا الفضاء فرص الحرية
والسيادة واالستقالل الحقيقي التي تتمتع بها ال��دول
المكونة للمحور.
وبهذا المنطق تحدث مسؤولون إيرانيون وذك��روا
بيروت وصنعاء وبغداد باعتبارها عواصم لدول تنشد
االستقالل الحقيقي وترفض التبعية وتقاوم الهيمنة،
حديث فهمه أو حرفه أع��داء المقاومة أو دع��اة التبعية
االستعمارية وف��س��روه ف��ي غير مقاصده .ففي محور
المقاومة ال يوجد تابع ومتبوع وال يوجد سيد وعبد كما
هي الحال في التكتالت االستعمارية وما تهيمن عليه،
بل في محور المقاومة سادة أحرار متساوين في التمتع
بقرارهم المستقل بما يحفظ السيادة الذاتية ،ويفعل
القدرات بتراكمها وتعاونها ،بالتالي يكون بناء الفضاء
االستراتيجي الحيوي للمحور كله لهذا الغرض خالفا ً لما
يروج له أشخاص السوء من تسميات من قبيل إمبراطورية
فالن أو مملكة غيره.
وعليه فإن محور المقاومة المطمئن إلى نجاحه في
تثبيت وج���وده المعترف ب��ه كمجموعة استراتيجية
دولية في نظام متعدد المجموعات االستراتيجية بات
اليوم في مواجهة مرحلة جديدة هي مرحلة بناء الفضاء
االستراتيجي الحيوي ال��ذي يفعل ال��وج��ود ويمد دول
أخرى بالقوة والطاقة التي تمكنها من الحرية واالستقالل
وتؤهلها لالنضمام الطوعي لمحور المقاومة من غير أن
يكون هناك ارتهان أو تبعية على غرار النمط االستعماري
االستبدادي.

العميد د .أمين محمد حطيط

كيف تمكن مواجهة ( ...تتمة �ص)1
التكفيرية في المنطقة تحت حماية أجهزة االستخبارات
اإلقليمية الحليفة للغرب.
ترتبط ال��دول المتورطة مباشرة في دعم اإلرهابيين
بعالقات تحالف عضوية وثيقة ب��ال��والي��ات المتحدة
والغرب ،فإحداها وهي تركيا عضو رئيسي وفاعل في حلف
الناتو بينما حكومات السعودية وقطر واألردن وغيرها
يصعب تخيل قيام أي منها بأي عمل ال يلقى الرضا األميركي
وال يستجيب للخطط والمشيئة األميركية في المنطقة،
إضافة إلى «إسرائيل» التي فضحت األحداث في الجنوب
السوري مقدار ما تقدمه من دعم ومساندة للجماعات
القاعدية وللزمر العميلة التي تقاتل إلى جانبها .ومن
الواضح للعيان أن ما قامت به تلك الحكومات والجماعات
من احتضان ودعم وإي��واء لإلرهابيين كان تلبية لقرار
أميركي صريح باستعمال فلول «القاعدة» ومثيالتها في
النيل من خصوم الواليات المتحدة والمتمردين عليها.
وهذا التوصيف ينطبق بحدود معينة على قوى  14آذار
اللبنانية المتورطة في دعم اإلرهاب منذ بداية العدوان
على سورية.
ثانياً :يشكل الكالم األميركي عن الحلول السياسية
تعبيرا ً عن محاولة استثمار االستنزاف في انتزاع التنازالت
التي تحفظ مساحة حضور وتأثير للنفوذ األميركي في
المعادالت السياسية للدول المستهدفة ،بحيث يحجز
موقع لقوى ورموز عميلة للغرب على طاوالت التفاوض
والشراكة في السلطة تحت ضغط سعي القوى الوطنية
االستقاللية إلى حلول تضع حدا ً للمعاناة وتوحد الجهود
في مواجهة اإلره���اب وإع���ادة بناء ما يدمره العدوان
االستعماري الرجعي من خالل استراتيجيات الحروب
بالوكالة كما يجري في سورية والعراق واليمن.
ويتضح من خالل الصيغ المتداولة للحلول السياسية
وج��ود توجه أميركي محسوم الختبار ف��رض التقسيم
والتجزئة بالوصفة الفيديرالية ،بحيث ال تسمح التوازنات
القلقة باستقرار راس��خ ويمنع قيام دول وطنية ذاتية
المركز ترفع راية االستقالل والسيادة وتمنع التدخالت

االستعمارية االقتصادية والسياسية واألمنية سواء
مباشرة أم عبر الوكالء اإلقليميين.
ثالثاً :التصدي لالستنزاف األميركي وقطع الطريق
على التدخل الغربي والرجعي في الشؤون السيادية
لدول المنطقة يقتضي وحدة أطر الحركة والعمل بين قوى
المقاومة في المنطقة والتحرك على أربعة محاور رئيسية:
حشد الطاقات والجهود الوطنية والشعبية في العراق
وسورية واليمن ولبنان في التصدي لقوى العدوان،
وال��ت��زام محور المقاومة واالس��ت��ق�لال ،ال سيما إي��ران
ومعها الشركاء الدوليون ،في مقاومة الهيمنة األميركية
األحادية بقيادة روسيا والصين ،بتوفير الدعم المناسب
اقتصاديا ً وعسكريا ً وسياسيا ً وإعالميا ً لإلخالل بتوازن
القوى الميداني ضد القوى العميلة وجماعات التكفير
واإلرهاب.
التفاهم مع روسيا والصين على جعل تطبيق قرارات
مجلس األمن الدولي حول تجفيف موارد اإلرهاب شرطا ً
مسبقا ً للتحرك المشترك مع ال��والي��ات المتحدة ودول
الغرب في سبيل تسهيل الحلول السياسية الهادفة
لتوحيد الجهود الوطنية في مقاومة اإلره��اب وتأمين
الشروط الضرورية لنجاح الحوارات الوطنية من غير أي
تدخل خارجي.
إلغاء جميع تدابير الحصار والعقوبات المتخذة ضد
كل من اليمن وسورية ،ألنها تشكل أدوات ضغط أميركية
وغربية لتطويع اإلرادة الوطنية ولفرض تنازالت سياسية
تخدم قوى الهيمنة والتدخل الساعية لتمكين عمالئها من
التسلل إلى البنى الوطنية وهياكل الدول الوطنية.
تطوير مبادرة إيرانية سورية عراقية يمنية روسية
إلقامة منظومة تنسيق دولية وإقليمية لمحاربة اإلرهاب
بمن حضر وفضح ومواجهة الحكومات والجهات التي
ترفض المشاركة بوصفها داعمة لإلرهاب ومصدرا ً لخطر
جدي على أمن العالم واستقراره.

غالب قنديل

لماذا وافق ( ...تتمة �ص)1
واآلن؛ تشي عملية ال��ت��وص��ل إل��ى تشكيل ق��وة م��ن ك��ل الفصائل
الفلسطينية لمراقبة حي الطوارئ من عند مدخلــه على حاجز جلول
(نسبة لتسمية المنطقة) ،ب��أن هناك مراجعة فلسطينية حصلت
للموقف الذي استجد منذ اشتعال نار أحداث مخيم اليرموك في سورية،
خصوصا ً لجهة تعاظم تأثيراتــه على سلوك الجماعات التكفيريــة في
عين الحلوة التي قامت خالل الشهريــن الماضيين فقط باغتيال أربع
فلسطينييــن بداخله ولبناني واحد ،ينتمون لسرايا المقاومة اللبنانية
التابعة لحزب الله.
ت��راف��ق ذل��ك م��ع تناغم ق��ام��ت ب��ه ج��ه��ات محسوبة على الفصائل
الفلسطينية اإلسالمية والوطنية في آن ،حيث رأت أن الحل لتجاوزات
التكفيريين في المخيم تكون باتخاذ حزب الله ق��رارا ً بإخراج سرايا
المقاومة من مخيم عين الحلوة.
يوضح هذا المطلب أنه جرت خالل الفترة الماضية وبالتزامن مع
دخول «داعش» إلى مخيم اليرموك في سورية ،محاولة هدفت ألخذ عين
الحلوة إلى سيناريو يكرر فيه نفس سيناريو «شقق سرايا المقاومة»
في عبرا الذي كان افتعله الشيخ أحمد األسير لتبرير إنشاء مسار صدام
عسكري مع الحزب في منطقة صيدا.
ربما كانت معركة القلمون ونتائجها الحاسمة قامت ب��دور نفسي
ومعنوي في قمع هذا المشروع الفتنوي داخل عين الحلوة ،والذي كان
مرشحا ً أيضا ً ليطاول جواره اللبناني.
ويبدو الفتا ً أنه كما آن تعديات جماعة التكفيري أسامة الشهابي
على عناصر تنتمي لسرايا المقاومة في المخيم تزامنت في توقيتها مع
هجوم «داعش» الذي تواطأت «النصرة» معه ،على مخيم اليرموك في
سورية ،فإنه كان الفتا ً أيضا ً آن تراجع هذه التعديات وقبول جماعة
الشهابي بنشر ق��وة من الفصائل الفلسطينية عند مدخل حيها في
الطوارئ لمراقبته ومنع تجاوزاته ،جاء توقيته أيضا ً مع انهيار مشروع
«داعش» و«النصرة» في القلمون اللبناني والسوري.
يبقى القول إن «داعش» و«النصرة» لم يخرجا بعد من مخيم عين
الحلوة ،وحالتهما هناك دخلت اآلن في مرحلة استكانة بفعل أن
مشروعهمــا األم في القلمون انهــار وتبدد ودحرته المقاومــة .وهذا
الواقع يطرح س��ؤاال ً عما إذا كانت نار عين الحلوة قد خبت فعالً ،أم
أن النار ال ت��زال تستعر تحت رم��اد هزيمة «النصرة» و«داع��ش» في
القلمون!؟

يوسف المصري

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من امانة السجل العقاري في المتن
طلب ابراهيم امين مرعي بوكالته عن
مشلين اميل الحاج بصفتها الشخصية
وبوكالتها عن جينا اميل الحاج والياس
اميل الحاج بصفته الشخصية وبوكالته عن
طانيوس اميل الحاج وثريا نجيب صادق
وزاهيه اميل الحاج بصفتهم الشخصية
سند تمليك بدل عن ضائع بحصصهم في
العقار  /2899/المنصورية
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
امين السجل العقاري
جويس عقل
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء االسعار ألعمال ط��رش موقفي
السيارات السفلي والعلوي على مستوى
الطابق .E2
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/6/12عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2015/5/19
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مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
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