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حمليات � /إعالنات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن �إيران م�ستعدة لإر�سال الحر�س الثوري �إلى �سورية اذا تدخلت تركيا ع�سكري ًا

فيا�ض :في حال لم تنه الدولة الإرهاب في عر�سال لن تخلو جعبة المقاومة من خيارات ومنها الع�سكرية
حاورته روزانا رمال
أكد الباحث والمحلل السياسي الدكتور حبيب فياض
أن المقاومة لن تقبل تحت عنوان الفتنة المذهبية تكرار ما
حصل في عرسال ،محذرا ً من أنه إذا لم تنه الدولة ظاهرة
اإلرهاب فيها ،فلن تخلو جعبة المقاومة من خيارات ومنها
العسكرية.
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز»
لفت فياض إلى أن «ما حصل في الرمادي وتدمر يندرج في
إطار إيجاد نوع من التوازن مقابل ما حصل في القلمون
واسترداد تكريت من قبل السطات العراقية ،وتوقع تحوالً
في التعامل مع األزمة السورية من قبل حلفاء سورية،
متحدثا ً عن تنسيق على أعلى المستويات بين روسيا وإيران
لمنع تكرار ما حصل في سورية أخيرا ً على مستوى التراجع
النسبي للجيش السوري في بعض األماكن.
وإذ استبعد أن تكون إيران قد دخلت في تسويات لصالح
{ كيف تقرأ سقوط الرمادي العراقية وتدمر السورية
بيد تنظيم «داعش»؟

 ما حصل في الرمادي وتدمر يندرج في إطار إيجاد نوع منالتوازن مقابل ما حصل في القلمون واس��ت��رداد تكريت من قبل
السطات العراقية ،باعتبار أن مرحلة ما بعد اإلتفاق النووي المرجح
توقيعه بين إيران ومجموعة الخمسة زائدا ً واحدا ً هي مرحلة إعداد
أوراق القوة ،ومحاوالت لفرض معطيات ميدانية يستطيع كل طرف
يحسن شروطه ،بحيث إذا انتقلت كرة المفاوضات من
من خاللها أن ّ
المسألة النووية إلى الملفات اإلقليمية تكون هناك أوراق قوة بيد
األطراف المتفاوضة .لكن هذا ال يعني بالضرورة أن األمور ذاهبة
إلى التسويات بل يجب أن نأخذ في اإلعتبار المعطيات التي تشير
إلى أن التصعيد في المنطقة والصدام ايضا ً على مستوى إقليمي،
أمر مطروح وال يمكن استبعاده بالكامل ،لكن لن تبقى األمور كما هي.
ففي مرحلة ما بعد التفاهم النووي ،إما أن تذهب األمور إلى مزيد من
التسويات لألزمات اإلقليمية وإما الى مزيد من التصعيد بما يؤدي
إلى االنقالب مجددا ً على التفاهم النووي.

معطيات مبدئية

{ بعد سقوط م��دن في سورية وال�ع��راق بيد «داع��ش»
تساءل البعض عن الحلفاء ،وال سيما إي��ران التي تعرف
أن تركيا لها اليد الطولى بما يحصل في هذه ال��دول ،كيف
يمكن إلي��ران وروسيا الموازنة بين عالقاتهما مع الحلفاء
ومصالحهما مع تركيا؟

 نحن في خضم حرب لها طابع كوني ومن الطبيعي أن تشهدك ّرا ً وف ّراً ،بمعزل عن المعطيات الداخلية في األزمة السورية التي
أدت الى هذا التراجع في بعض المناطق كإدلب وجسر الشغور
وتدمر ،لكن انطالقا ً مما حصل سوف نشهد قريبا ً نوعا ً من التح ّول
في التعامل مع األزمة من قبل حلفاء سورية .فهناك تنسيق على

«تلميع» صورة «النصرة»

ملفها النووي وتراخت في األزمة السورية ،أكد فياض أن
إيران مستعدة إلرسال قوات من الحرس الثوري إلى سورية
إذا دخلت تركيا عسكريا ً الى االخيرة.
وأشار الى أن «إيران تدافع عن نفسها في سورية وتعرف
أنها بيضة القبان لمشروع المقاومة» ،معتبرا ً أنه «لوال ايران
وروسيا لكنا شاهدنا حزاما ً امنيا ً تركيا ً على الحدود التركية
السورية».
كما رأى فياض في إنجاز الملف النووي اإليراني مصلحة
أميركية ايرانية ،متوقعا ً حركة متسارعة لمعالجة الملفات في
المنطقة إذا تم إنجاز اإلتفاق في  30حزيران المقبل ،جازما ً
بأن إيرن لن تسمح بحصول تسويات ال تعطي حلفاءها الحد
األدنى مما يستحقون.
وأعرب فياض عن اعتقاده أن «العالقات الروسية اإليرانية
انتقلت من حالة التفاهم إلى التحالف مع تزويد روسيا إيران
بمنظمة اس اس  300وإجراء مناورات عسكرية مشتركة.
فياض متحدثا ً إلى الزميلة رمال
وفي ما يلي نص الحوار كامالً:

أعلى المستويات بين روسيا وإيران لمنع تكرار ما حصل في سورية
أخيرا ً على مستوى التراجع النسبي للجيش السوري في بعض
األماكن ،وثمة من يوحي دائما ً أن إيران دخلت في تسويات لصالح
ملفها النووي وربما تكون قبضتها تراخت في األزمة السورية ،وهذا
ليس صحيحا ً على اإلط�لاق ،إي��ران تدافع عن نفسها في سورية
وتعرف أنها بيضة القبّان لمجمل مشروع المقاومة ،وهي ال تدافع
عن سورية فقط ألن النظام في سورية حليف لها ،بل ألن سورية هي
رأس حربة مشروع المقاومة ألن النظرة اإليرانية للمسألة السورية
وحلفائها تنطلق من معطيات مبدئية وال يمكن التشكيك فيها.
أما العالقات االيرانية  -التركية فهي نمط مختلف من العالقات
بين الدول ،تركيا وإيران هما دولتان متكافئتان في القوة وال يمكن
للعالقات بينهما أن تكون جيدة كما ال يمكن أن تكون سيئة ،بل
عالقات طبيعية تحكمها الجغرافية والتاريخ والثقافة والمذهب
ومجموعة من المصالح ،وال يمكن أن تنقلب إلى حالة تصادم
العتبارات عدة .في المقابل إيران رسمت خطوطا ً حمراء أمام تركيا
وتوصل رسائل دائما اليها بأنّ تجاوز هذه الخطوط يمكن أن يؤدّي
إلى نوع من الصدام المباشر بين الدولتين .الخط األول هو منع
مشاركة قوى عسكرية مباشرة في سورية ولوال هذا الخط األحمر
اإليراني ،لكانت تركيا دخلت إلى سورية كما تفعل السعودية في
اليمن .الخط الثاني هو أنّ الساحل السوري الذي يشكل الركيزة
األساسية لقوة وتموضع النظام أيضا ً ممنوع أن يقترب منه
المسلحون بطريقة تؤدّي إلى اإلخالل بالتوازنات القائمة حاليا ً
على الساحة السورية وال سيما «داعش» و»النصرة» المدعومين
من تركيا ويمنع أن توفر لهما الدعم اللوجستي بما يمكنهما من
دخول الساحل السوري.
إي��ران مستعدة للدخول عسكريا ً مباشرة على خط األزم��ة
السورية وأن ترسل قوات من الحرس الثوري الى سورية إذا دخلت
تركيا مباشرة بقواتها العسكرية على خط األزمة السورية .هناك
تحييد للدخول المباشر التركي واإليراني إلى المعركة في سورية
رغم أن كل طرف يقدّم لحليفه في سورية الدعم.

{ هل ستكون «النصرة» الفصيل القوي على األرض
التي تبحث عنه أميركا ليكون الطرف المفاوض مقابل النظام
في سورية؟

 محاوالت تشبيه «داعش» بحزب الله لم تنجح ،انتقلوا الىتلميع صورة «النصرة» وإظهارها بمظهر المعتدل وال سيما في
مقابلة قناة «الجزيرة» مع أمير النصرة ابو محمد الجوالني ،وعلى
أنه كما يوجد في الوسط الشيعي تنظيم جهادي اسمه حزب الله
ايضا ً في الوسط السني يوجد تنظيم ذو طابع جهادي اسمه
«النصرة».

{ هل ما حصل في الرمادي مقدمة لتقسيم العراق؟

 لوال الخط األحمر اإليراني والخشية التركية من تقسيم العراقالذي يؤدي إلى اإلخالل واإلضرار بالمصالح التركية العليا على
خلفية الدولة الكردية والذي يتيح انشاء وطنا ً قوميا ً لألكراد ويؤدي
إلى حراك كردي في الداخل التركي يطالب باالنفصال عن تركيا،
ولوال موازين القوى الداخلية ،لكان قسم العراق.

{ ما هي المصلحة األميركية في إنجاز التفاهم النووي؟

رؤية إيران وروسيا

{ لماذا لم تحيّد مناطق أخرى تستنزف قدرة الحلفاء؟

 األزمة السورية لها معطيات داخلية ولها عناصر خارجية،رؤية إيران وروسيا لألزمة السورية هي أنه اذا بقيت األزمة تتحرك
في إطار معين مرتبط بالعناصر الداخلية فالنظام لديه القدرة
على الصمود وربما الحسم ،الدور الروسي واإليراني يتمثل بمنع
إدخال معطيات خارجية تؤدي إلى انقالب الوضع لغير مصلحة
النظام ،ولوال إيران وروسيا لك ّنا شاهدنا حزاما ً أمنيا ً تركيا ً على
الحدود التركية السورية .وتريد تركيا أيضا ً من قوات األطلسي أن
تفعل في سورية كما فعلت في ليبيا وفي مناطق أخرى ،وهنا نسأل
لماذا ال تفعل قوات األطلسي ذلك بسورية؟ أيضا ً بالنسبة لالسلحة
الكيميائية ،الرئيس األميركي باراك أوباما اتخذ قرارا ً بالحرب على
سورية لكنه تراجع فجأة ليس ألن النظام كان مرناً ،التوازن الدولي
في االزم��ة السوري تحققه روسيا واي��ران ،لكن آن األوان لمحور
المقاومة أن ينتقل من حالة الدفاع إلى الهجوم ومن الصمود إلى
المبادرة.
وانطالقا ً مما يحصل في القلمون يوجد مؤشران على ذلك ،األول،
هو أنّ ر ّد حزب الله على العدوان اإلسرائيلي في القنيطرة أدّى إلى
رسم قواعد جديدة لإلشتباك .الثاني هو ما يحصل في القلمون
على مستوى الصراع مع اإلرهابيين ،وكالم األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله كان واضحا ً بأننا لن نسمح ببقاء اإلرهابيين
في تلك المنطقة .الجرد السوري على وشك االنتهاء وفي الجرد
اللبناني في نحلة وهونين ،يت ّم القضاء عليهم ،وسيحصل ذلك
في جرود عرسال ومسألة البلدة تثار حاليا ً داخل مجلس الوزراء
لتأمين غطاء سياسي لح ّل مشكلة عرسال ،واذا الدولة لم تتجاوب
مع المصلحة اللبنانية بالقضاء على اإلره��اب ،فلن تخلو جعبة
المقاومة من خيارات محدّدة للتعامل مع هذا األمر.

{ هل سنشهد هجوما ًعكسيا ًكبيرا ًلمحور المقاومة على
جبهات عدة؟

 يبدو أنّ محور المقاومة ينتظر موعد  30حزيران .أوباما يريداستدراج إيران للتفاوض مع الملفات األخ��رى ،إلى جانب الملف
النووي ،وأن يك ّرر التجربة النووية مع إيران على مستوى ملفات
أخ��رى وتحديدا ً عندما حصلت «عاصفة الحزم» كانت أميركا
تضع المنطقة أمام خيارين :إما الذهاب إلى حرب حافة الهاوية
أو التفاوض مع روسيا وإيران على ازمات المنطقة ،فإذا ت ّم تخطي
االستحقاق النووي من خالل توقيع تفاهم في  30حزيران المقبل،
سنشهد حركة متسارعة لمعالجة الملفات ،مع التأكيد أنّ إيران
لن تسمح بحصول تسويات ال تعطي حلفاءها الحد األدن��ى مما
يستحقون ،كما يجري العمل الحتمال عدم التوصل إلى حلول
سلمية لألزمات في المنطقة وسياسة الصبر االستراتيجي لن
تكون سيدة الموقف ،فالعالقات الروسية اإليرانية إنتقلت من حالة
التفاهم إلى التحالف مع تزويد روسيا إيران بمنظومة صواريخ
أس  300والتعاون العسكري وتبادل الخبرات ومناورات عسكرية
مشتركة ،يعني إيران وروسيا هما جزء من حالة اإلستنزاف لمحور
المقاومة ،كل حلفاء سورية يستنزفون في هذه المعركة ويمكن أن
تستم ّر الحروب إلى سنوات عديدة.
هناك نيات جدية لإلنتهاء من الملف النووي بنتيجة إيجابية ،إذ
أن إدارة اوباما تعتبر أنّ اه ّم انجاز في التاريخ األميركي المعاصر
انها استطاعت احتواء ايران ،وإيران ترى أنه طالما هناك التزام
بدفتر الشروط والثوابت التي وضعتها فلها مصلحة في التوقيع.
وإيران ال مانع لديها من التفاوض خارج اإلطار النووي إذا كان
هناك شراكة مع أميركا إلدارة حوار بين األنظمة والمعارضة في
عدد من دول المنطقة وإنهاء الحروب .وأتوقع أنه خالل الشهرين
المقبلين ستتبلور كل األمور.

{ هل باتت الحلول السياسية سراباً؟

 إذا وصلت األمور إلى تفاهم نووي يمكن أن يتم التفاهم علىملفات أخرى ،وقد تذهب األمور الى التصعيد ،يعني التفاهم النووي
ليس شرطا ً الزما ً للوصول إلى تسويات في االزمات لكن إذا لم نصل
إلى تفاهم على النووي بالتأكيد سيكون هناك تصعيد.

 إيران على مدى  35عاما ً لم توجد إدارة اميركية استطاعتاحتواءها ،أوباما يريد إنهاء واليته بأنه استطاع أن يصل إلى اتفاق
مع إيران لم يستطع تحقيقه من سبقه من الرؤساء فضالً عن أن
البديل عن التفاهم هو الحرب ،لكن ليس أخالقيات أوباما هي التي
دفعت أميركا إلى تحقيق إنجازت بل القوة هي التي تفرض نفسها،
مطلوب من ايران اليوم أن تعلن انسحابها من القضية الفلسطينية
حتى تتحول إلى يابان الشرق األوسط وتحقق نهضة اقتصادية
داخلية تهيمن من خاللها على كل المنطقة ،لكن الثورة اإلسالمية
اإليرانية عنوانها مواجهة ظلم الشاه على المستوى الداخلي ودعم
القضية الفسلطينية خارجياً.

عرسال وتجربة عبرا!

{ هل ستحسم المقاومة جبهة عرسال قريباً؟

 عرسال كمدينة يمكن أن تتك ّرر فيها تجربة عبرا مع أحمداالسير وتجربة الخطة األمنية في طرابلس ألنه ال ب ّد من ح ّل لمسألة
عرسال ،وإنْ لم تح ّل سياسيا ً ستح ّل عسكرياً ،لن تقبل المقاومة
تحت عنوان الفتنة المذهبية تكرار ما حصل في عرسال.

{ هل ينتظر الرئيس اللبناني ايضا ً  30حزيران؟

 موضوع الرئيس مرتبط بنيويا ً بإعادة ترتيب وضع النظاماللبناني بغض النظر عن العقبات الداخلية والخارجية التي
تمنع وصول رئيس ،فمجلس النواب الذي سينتخب الرئيس
ممدّد ل��ه ،ل��ذا نحن أم��ام خيارين :إم��ا اج��ت��راح حلول بنوية
لمعالجة موضوع الرئاسة أو إعادة اصالح النظام إليجاد رئيس
بطريقة طبيعية.
ك�لام رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون
جوهري ومبدئي في موضوع الرئاسة ألنّ الرئيس كان يطبخ في
مكان ما ويأتي اإلسم بشراكة داخلية خارجية ويعطى للنواب
لتكريس الرئيس الذي تم اختياره ،ما يقوله عون أنه بدل ان
يكون المطبخ في أميركا أو الرياض ودوائر القرار في المنطقة،
يجب أن يكون الشعب اللبناني من خالل استفناء أو انتخاب
مباشر من الشعب على مستوى مسيحي ،ثم يتم االنتقال إلى
مرحلة الحقة ويت ّم اختياره من ك ّل الشعب اللبناني.

م�صير االنتخابات التركية( ...تتمة �ص)1
س �ي �ك��ون ص �ع �ب �ا ً ع �ل��ى ك � � ّل من
أردوغ� � � ��ان وح ��زب ��ي ال �م �ع��ارض��ة
تشكيل حكومة تنال الثقة النيابية،
ف�لا األح���زاب القومية ق ��ادرة على
التحالف مع األك��راد ،وال أردوغان
الذي خسر فرصه معهم منذ معركة
عين العرب كوباني قادر على ذلك،
وسيكون تعاون أردوغ��ان مع أحد
ال�ح��زب�ي��ن ال�م�ع��ارض�ي��ن أو كليهما
م�ش�ق��ة ت �ق��ارب ال�م�س�ت�ح�ي��ل ،لذلك
ب ��دأ ق ��ادة ح ��زب ال �ع��دال��ة والتنمية
بالتبشير بحكومة أقلية وانتخابات
مبكرة خالل عام وفقا ً لما يسمح به
الدستور.
زعيمحزبالشعوبالديمقراطي،
صالح الدين دمرتاش ،يقول إنه إذا
نجح اإلره� ��اب وال�ت�خ��وي��ف اللذان
يمارسهما أردوغان بمنع حزبه من
بلوغ عتبة الدخول إلى البرلمان فإنّ
مرشحي الحزب سيشكلون برلمانا ً
كرديا ً مستقالً ،وتكون بداية طريق
جديد لتركيا.
ال شيء يقول إنّ حزب أردوغان
سيتزحزح عن مكانته كحزب في
مقدمة النتائج ،لكن ك ّل شيء يقول إنّ
زعامة أردوغان في طريق التالشي
مهما كانت نتائج االنتخابات ،وأنّ
الفوضى الدستورية والسياسية
ستحكم ت��رك �ي��ا ،أس���وة ب�م��ا جلبه
بنيامين نتنياهو بنقل السياسة
«اإلسرائيلية» إل��ى مرحلة الشظايا

وغياب الغالبيات الراجحة القادرة
على تح ّمل نتائج قرارات تاريخية.
سيسقط مشروع داوود أوغلو
ب� �ـ»ش���رق أوس � ��ط ج ��دي ��د» ت �ق��وده
ت��رك�ي��ا ،وتسقط الحيوية التركية
في رس��م السياسات في المنطقة،
وتتف ّرغ تركيا للداخل ،حتى لو حاز
أردوغ��ان الغالبية المطلقة ،وفشل
في نيل الثلثين وبالتالي في تعديل
الدستور ،ما يعني لجوءه لخطوات
درام��ات �ي �ك �ي��ة ل �ف��رض ال�ت�ع��دي��ل من
ج�ه��ة ،وإنْ نجح ب�ف��رض اإلقصاء
ع�ل��ى األك� ��راد س�ت�ك��ون ت��رك�ي��ا على
موعد مع فوضى أمنية ومشاريع
انفصال وتم ّرد ل�لأك��راد ،وإنْ عبر
األك��راد إلى البرلمان ستكون بداية
جديدة للحياة السياسية التركية.
يرمي أردوغ ��ان وحزبه بك ّل ما
بين أيديهم من أوراق ،لالستشراس
ب ��ال� �ف ��وز ،م ��ن م �ش��ارك��ة ممنوعة
دس�ت��وري�ا ً لرئيس الجمهورية في
الحمالت االنتخابية ،إلى االتهامات
ب��ال �خ �ي��ان��ة ل �خ �ص��وم��ه ،والتهديد
ل �ل�أك� ��راد ،وص�� ��والً إل� ��ى توقعات
بأحداثأمنيةستشهدهاتركياخالل
ما تبقى من أي��ام قبل االنتخابات،
ي �ن �ص��رف ف�ي�ه��ا أردوغ� � ��ان وق ��ادة
ح��زب��ه ل��وض��ع ح�ج��ارة األساسات
وتدشين المشاريع وتقديم الوعود
ب��ال��رخ��اء االق� �ت� �ص ��ادي واح �ت�ل�ال
وس��ائ��ل اإلع �ل�ام ب �ص��ورة مفرطة

خ�لاف�ا ً لقانون اإلع�ل�ام االنتخابي
مستغلين صفاتهم الحكومية ما
يؤكد شعورهم بالوضع االنتخابي
الحرج.
ال�ع�ي��ون ألس �ب��وع س��وف تبتعد
شماالً نحو أنقرة واسطنبول وديار
ب�ك��ر ،م��ع تبشير ق��ائ��د المعارضة
كمال أوغلو كلجدار بوقف التدخل
في سورية مع نهاية االنتخابات،
ولبنان سينتظر أي�ض�اً ،فكثير من
رهانات تيار المستقبل تركية.
باالنتظار يتابع لبنان كما غيره،
ويقضي الوقت الضائع ،في تمرير
األزمات بالتجاوز والتأجيل ،وهكذا
ال أحد يعلم ما إذا كان يوم االثنين
سيكون م��وع��دا ً م��ع تأجيل جديد،
أم موعدا ً ل�ق��رارات حاسمة ،بعدما
أرج���أ مجلس ال � ��وزراء ال�ن�ظ��ر في
ملفي التعيينات وع��رس��ال لجلسة
ي��وم االثنين ،مثلما ال أح��د يعلم ما
إذا كان ما جرى تداوله عن انتشار
الجيش ونشر حواجزه في عرسال
قد تحقق أم هو مرجأ ليوم االثنين
أيضا ً وربما لما بعد االثنين؟

عرسال والتعيينات
إلى جلسة االثنين

انتهج مجلس ال��وزراء أمس سلوكا ً
جديداً .انتقل من الملفات اإلداري��ة إلى
الملفات السياسية وبخاصة إلى الملفين
العالقين :عرسال والتعيينات األمنية
والعسكرية.

وبعد أسبوعين من مطالبة وزيري
التيار الوطني الحر ج��ب��ران باسيل
والياس بو صعب بطرح ملف عرسال
والتعيينات على طاولة مجلس الوزراء،
أق��ر رئيس الحكومة تمام س�لام ب��أنّ
الوقت بات مناسباً ،وأنّ األولوية لهذين
الملفين قبل أي بند آخر ،وجرى االتفاق
على أن يحصر ال��ن��ق��اش ف��ي جلسة
االثنين المقبل في موضوعي عرسال
والتعيينات األمنية.
وتحدثت مصادر وزاري��ة لـ«البناء»
ع��ن ات���ص���االت ج���رت ل��ي��ل الخميس
انعكست أج���واء هادئة في الجلسة،
بحيث أن األم����ور بقيت مضبوطة،
والدليل على ذلك ،موافقة وزراء التغيير
واإلصالح على درس بنود جدول األعمال
وتخصيص الساعة األخيرة للنقاش في
موضوعي عرسال والتعيينات األمنية».
وش��ددت المصادر على «أن ليس من
مصلحة أحد تعطيل الحكومة والجميع
يدرك ذلك ومقتنع باألمر».
وأكدت مصادر وزارية في «التغيير
واإلصالح» لـ«البناء» «أن الرئيس سالم
جدي في موقفه من مناقشة ملفي عرسال
والتعيينات» ،الفتة إلى «أن الحكومة
حققت المعجزات على مستوى تعيين
أعضاء المنطقة االقتصادية الخالصة،
وهيئة الرقابة على المصارف ،وصوال ً
إلى تعيينها أمس  5قضاة في مجلس
القضاء األعلى ،وهذا دليل أن التعيينات
األمنية والعسكرية يجب أن تسلك السكة
الصحيحة التي سلكتها التعيينات
السابقة ،ال سيما أن الجميع يؤكد على
مناقبية وكفاءة العميد شامل روكز».
وكانت افتتحت الجلسة بمداخلة
للوزير باسيل الذي طالب بشرح حقيقة
الوضع في عرسال وع��دد المسلحين

�أوباما والحريري ( ...تتمة �ص)1
أهلية طائفية في العراق ،فور االنتهاء من دمج
بقايا «القاعدة» في هذه الميليشيا الجديدة التي
تسعى واشنطن لتسليحها وتدريبها وإدارتها،
وت�ك��ون النتيجة ثالثية ج��ون ماكين العراقية،
أي التقسيم ل�ث�لاث دوي�ل�ات ،فيصير واضحا ً
ّ
أن��ه ل�ي��س ظ�ل�م�ا ً ل��واش�ن�ط��ن ال �ق��ول ،إنّ شعارها
الحقيقي هو أنّ الرمادي خط أحمر على الجيش
العراقي وليس على «داعش».
 في مقابل الرمادي تبدو عرسال اللبنانيةح��اض��رة دائ �م �ا ً م�ن��ذ ث�ل�اث س �ن��وات ف��ي خطاب
الحريري وفريقه السياسي ،ليس بصفتها خطا ً
أحمر على مجموعات «القاعدة» ،فعرسال يجب
أن تكون عاصمة الدعم ال��ذي يقدّمه الحريري
لما أسماه بـ»الثورة السورية» ،وما يعرف أنه
بالتحديد «داع��ش» و«النصرة» ،والخط األحمر
كما الصراخ والصوت المرتفع ،وتهديد السلم
األه��ل��ي ،ك�ل�ه��ا أدوات ح �ض��ور وض �غ��ط تصير
موجودة ،وحاضرة ،كلما بدا أنّ وجود «داعش»
و«ال �ن �ص��رة» ب��ات م� �ه� �دّداً ،ح�ت��ى ع�ن��دم��ا أصيب
الجيش ف��ي صميم مهابته وتكوينه وجسده،

وأث�خ�ن�ت��ه ال �ج��راح ،ب�ق��ي ب ��رود ت �ي��ار المستقبل
ورئيسه تحت شعار العقالنية ،وع��دم الته ّور،
ح�ت��ى أ ّم ��ن ج�م��اع��ة المستقبل س�ي��اس�ي�ا ً الغطاء
س� ّم��ي يومها بهيئة العلماء ،للتفاوض مع
لما ُ
«داعش» و«النصرة» ،وضمان انسحابهم ومعهم
جنود الجيش المخطوفون مقابل تع ّهد بعدم
عرقلة االنسحاب من قبل الجيش ،والخدعة بأنّ
الجنود سيكونون ف��ي ع��رس��ال ،وبعد ساعات
يتبيّن أنّ ك� ّل ش��يء س��ار بالدقة والتفصيل بما
يخدم «النصرة» و«داعش».
 ع��رس��ال خ��ط أح �م��ر ،م �ف��ردة ردّده���ا أحمداألسير منذ ثالث سنوات ،وردّدها الوزير أشرف
ري�ف��ي وال�ن��ائ��ب خ��ال��د ال�ض��اه��ر ،م���راراً ،والخط
األحمر ليس في وج��ه «النصرة» و«داع��ش» بل
في وج��ه ح��زب الله ،والجيش اللبناني ضمناً،
كما الخط األحمر األميركي حول الرمادي.
 ال� ��رم� ��ادي ع��اص��م��ة «داع � � ��ش» يحرسهاأوب��ام��ا ،وع��رس��ال عاصمة «النصرة» يحرسها
الحريري.
ناصر قنديل

الموجودين فيها ،وبوجوب أن تتحمل
الدولة اللبنانية مسؤوليتها حيال ملف
اإلرهابيين.
وإذ تطرق باسيل إلى ملف التعيينات
معلنا ً «أن��ه��ا ل��ن تكون إال ضمن سلة
واحدة» ،أعلن سالم «أن هذا الموضوع
يناقش عندما يتم طرحه من قبل وزيري
الداخلية والدفاع».
وقدم وزير الصناعة حسين الحاج
حسن تصورا ً حول معركة القلمون وأن
ما قام به حزب الله هو حرب استباقية،
وتحدث عن أن عرسال محتلة من «جبهة
النصرة» ،ويجب تحريرها.
وقدم وزير الداخلية نهاد المشنوق
مطالعة أعلن فيها «أن عدد المسلحين
ال يتجاوز العشرات وأن ال أمر طارئا ً
عسكريا ً أو أمنيا ً في عرسال ،والجيش
متمركز في قواعده في المنطقة وقادر
على الدفاع عن كل القرى اللبنانية».
وت���ح���دث ال��م��ش��ن��وق ع���ن مخيم
النازحين في عرسال .وقال لو نقل مخيم
النازحين من عرسال لما وصلنا إلى هنا.
وتابع« :أنا أول من أعلن عرسال محتلة،
لكن فريق  8آذار رفض إخالء النازحين
لثمانية أشهر وهو من أوصلنا إلى هنا».
وط��م��أن وزي���ر ال��دف��اع سمير مقبل
«أن الوضع في عرسال مستقر وتحت
السيطرة والدخول بالقوة إلى البلدة
ومخيماتها مكلف ويحتاج إل��ى قرار
سياسي».
وقال وزير التربية والتعليم العالي
ال��ي��اس ب��و صعب ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «نحن
نتعاطى مع جلسات الحكومة بإيجابية
وان��ف��ت��اح ،ون��ع��ط��ي ف��رص��ة للنقاش
والحوار» ،مكررا ً موقف «التيار الوطني
الحر «أن ال أولوية على ملفي التعيينات
العسكرية واألمنية وعرسال» ،ومشددا ً

على «أننا لن نتراجع ب��أي شكل من
األشكال عن موقفنا في هذا الشأن».
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد
درب��اس لـ«البناء» «أن ال شيء يحول
دون أن يقوم الجيش بكل واجباته»،
مشيرا ً إل��ى «أن وزي��ر الدفاع أعلن أن
الجيش يحكم سيطرته على كل المواقع
في ع��رس��ال» .وإذ توقع «أن يتوصل
مجلس الوزراء إلى قرار في شأن معالجة
الوضع في عرسال» ،قال :ال ندري إن كنا
سنستطيع في المقابل أن نجد حالً لملف
التعيينات األمنية والعسكرية».
ف��ي س��ي��اق آخ���ر ،توقعت مصادر
متابعة عند التسريبات التي تحدثت عن
تعزيز دور الجيش في عرسال ،ودخول
ف��وج ال��ل��واء الثامن ف��ي الجيش بلدة
عرسال من جهة وادي حميد والمصيدة،
وإق��ام��ة ح��واج��ز داخ���ل ال��ب��ل��دة وعند
مداخل المخيمات .لكن مصادر ميدانية
قالت لـ«البناء» إن الواقع في عرسال
لم يتغيّر فهو على حاله منذ يومين».
ولم تر المصادر المتابعة تفسيرا ً لهذه
التسريبات إال نوعا ً من محاولة قطع
الطريق على المسعى الجدي إلع��ادة
عرسال إلى كنف الدولة».
ولفتت ال��م��ص��ادر إل��ى «أنّ دخ��ول
ال��ج��ي��ش إل����ى ع���رس���ال ل��ي��س ب��ه��ذه
ال��ب��س��اط��ة ،ألن دخ��ول��ه ي��ع��ن��ي ان��ه
سيصبح على تماس مع جبهة النصرة
المنتشرة في البلدة ،والتي لديها غرف
عمليات ومستشفى ميداني يقع تحت
منزل الشيخ مصطفى الحجيري (أبو
طاقية) ومحاكم ميدانية ،بالتالي فإنّ
ه��ذه الخطوة تتطلب ق���رارا ً سياسياً،
لألسف لم يتخذ بعد».
وش���دّد قائد الجيش العماد جان
قهوجي على «أنّ الظروف االستثنائية

التي تمر بها البالد والسجاالت الداخلية
ح���ول االس��ت��ح��ق��اق��ات وال��م��واض��ي��ع
ال��م��ط��روح��ة ،ل��ن ت��ؤث��ر إط�لاق��ا ً على
إرادة الجيش في مواصلة مواجهة
التنظيمات اإلره��اب��ي��ة على الحدود
الشرقية» ،الفتا ً إلى «أن قوى الجيش
تتصدى في شكل يومي للمجموعات
اإلرهابية التي تحاول التسلل عبر هذه
الحدود ،وهي تواجه بمنتهى الحزم
والقوة هذه التنظيمات ،مهما تطلب ذلك
من تضحيات».
وشددت كتلة الوفاء للمقاومة على
أن��ه «ط��ال��م��ا ه��ن��اك اح��ت�لال أو تهديد
لسيادة الوطن من قبل أي جهة كانت،
ف��إنّ ش��رع��ي��ة ال��م��ق��اوم��ة باقية باسم
اللبنانيين وميثاق وفاقهم الوطني
وب��اس��م ال��دس��ت��ور وال��ق��ان��ون ال��دول��ي
وشرعة حقوق اإلنسان مهما تحامل
المزورون وعملوا على تحريف الحقائق
أو تلفيق األضاليل».
ولفتت الكتلة إلى «أن األصوات التي
صدرت عن نواب ومسؤولين في تيار
المستقبل لن تفلح في التغطية على
ت��ورط حزبهم في احتضان عصابات
اإلرهاب التكفيري».
ول��وح��ظ أن ح��زب ال��ل��ه ل��م يصدر
أي بيان تعليقا ً على القرار السعودي
بإدراج اثنين من قيادييه يوسف حرب
ومحمد ق��ب�لان على الئ��ح��ة اإلره���اب،
واك��ت��ف��ت م��ص��ادر نيابية ف��ي  8آذار
بالقول «إن ما تقوم به السعودية هو
ج��زء من الحرب اإلعالمية المفتوحة
التي تقودها ضد حزب الله» ،الفتة إلى
«أن السعودية المسؤولة عن المجازر
والفظائع التي ترتكب بحق الشعب
اليمني والسوريين ،باتت في مأزق وهي
اليوم تبحث عن حجج لتبرير إخفاقاتها

ر�سالة من داخل القلمون ( ...تتمة �ص)1
جرى القتال في وادي الهوا بأسلوب تحريره
مترا ً وراء متر كما يقول أحد مقاومي الحزب.
وظل االشتباك متصالً طوال  12ساعة وانتهى
بتمكن المقاومين من تحريره ،وانسحاب
المسلحين من الوادي بعد أن تكبدوا  16قتيالً
تركوهم وراءهم في الميدان وقام المقاومون
بدفنهم.
تلة ال��ث�لاج��ة أصبحت اآلن ه��ي الهدف
التالي للمقاومة ،وهي تشبه لجهة أهميتها
االستراتيجية ف��ي تلك المنطقة م��ن الجرد
الجنوبي ،أهمية تلة موسى في منطقة الجرد
الشمالي والشرقي.
يوجد إل��ى جانب تلة الثالجة ع��دة تالل،
إح��داه��ا يطلق عليها المقاومون اصطالحا ً
تسمية «تلة الهرم» نظرا ً ألن شكلها مثلث
األضالع .وال تحفل التلة األخيرة بنفس الميزة
االستراتيجية لتلة الثالجة ،ولكنها تقع ضمن
أه��داف اإلنجاز الالحق للمقاومين والخاص
ب��ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى أه���م ت�ل�ال ت��ل��ك المنطقة
الجردية.
لقد «استتب الوضع لمصلحة المقاومة في
جرود القلمون» .هذه هي المالحظة األساس
التي خرج بها وفد إعالمي زار المنطقة قبل
يومين وت��ج��ول ف��ي أرج���اء معظم ال��ج��رود
الشمالية والشرقية.

وحاليا ً يقف المقاومون في نقطة تقع إلى
وراء بساتين ج��رود ع��رس��ال ،وك��ل المسافة
الباقية بينهم وبين أول تواجد للجيش اللبناني
عند بلدة عرسال هو فقط مسافة  6كلم خط نار.
وداخ��ل هذه المسافة يوجد عناصر لـ«جبهة
النصرة» المحاصرين .مقاتلو الحزب واثقون
من أنهم يستطيعون إلحاق هزيمة عسكرية
بمسلحي «النصرة» وشقيقاتها في القلمون في
حال صدر إليهم األمر وتم نزع األلغام السياسية
من أمام هذه المهمة.
مسؤول ميداني كبير في المقاومة شرح
للصحافيين ال���واق���ع ال���راه���ن ف��ي ج��رود
عرسال بالتالي :كل القصة تقع في أن هؤالء
المسلحين المحاصرين في ج��رود عرسال
حيث تجمعوا بعد طردهم من معظم القلمون
الشمالي والشرقي ،ما زالوا يتنفسون بواسطة
المساعدات الغذائية التي تأتي إليهم من
مخيمات السوريين النازحين الموجودة وراء
خط الجيش اللبناني في بلدة عرسال إلى
الجهة السورية .والحاصل أن هذه المخيمات
تأخذ قسما ً يسيرا ً من هذه المساعدات وترسل
القسم الباقي إلى المسلحين في الجرد .لو تم
إقفال هذا الشريان الغذائي بوجههم فإنهم
سيعلنون االستسالم حتى من دون قتال.
ال يتحدث ال��ض��اب��ط ال��م��ي��دان��ي ف��ي حزب

الله بالسياسة .يقول أنا فقط أشرح طبيعة
الظروف العسكرية التي تحيط اآلن بالمعركة
التي نحن في أوجها.
يضيف :صدقوني إن الدواعش جبناء .إنهم
يفرون بأسرع مما يفعل ذلك «الجيش السوري
ال��ح��ر» .ولكن كل القصة أن��ه ج��رى تضخيم
«بأسهم وقوتهم» من خالل المادة اإلعالمية
التي ينشرونها والتي تتضمن مشاهد ذبحهم
للمدنيين .إنهم جبناء .عرفناهم في الميدان...
وهذه حقيقة يجب إيصالها للشعوب العربية
واإلسالمية.
يتابع الضابط :ثمة مالحظة أخرى أحب أن
أنقلها إليكم ،وهي أن إعداد المسلحين سواء
في منطقة انتشار «داع��ش» أو «النصرة»
في جرود القلمون تشبه أسعار البورصة،
فهي ترتفع وتهبط بحسب العرض والطلب
المالي المتأتي لهم من موازنات خارجية.
فحينما ت��ص��ل األم����وال ل���ـ«داع���ش» يزيد
عددهم وينقص عدد «النصرة» ،والعكس
صحيح .لذلك إذا سألني أحدكم اآلن ما هو
عدد «النصرة» في جرود عرسال فإني أقول
له :في هذه اللحظة كذا ،ولكن ال أعرف هل
سيزيدون أم سينقصون في الغد .ونفس
األمر بالنسبة لـ«داعش».

يوسف المصري

عبر إط�لاق سيل من االتهامات بحق
حزب الله وبالتنسيق مع حلفائها في
لبنان».

عسيري ينقل
تهديدا ًمبطنا ً

وك��ان السفير السعودي في لبنان
ع��ل��ي ع����واض ع��س��ي��ري زار رئيسي
المجلس النيابي نبيه بري والحكومة
ت��م��ام س�ل�ام ،وع���رض م��ع ك��ل منهما
التطورات الراهنة.
وفيما ي��زور س�لام السعودية يوم
الثالثاء المقبل ليومين ،يلتقي الملك
سلمان بن عبد العزيز وكبار المسؤولين
ال��س��ع��ودي��ي��ن .س����رب ع���ن السفير
السعودي أنه «نقل تهديدا ً مبطنا ً من
اإلدارة السعودية مفاده أنه إذا استمرت
المواقف العدائية ضدها فإنها ستضطر
إلى اتخاذ إج��راءات قاسية ضد بعض
اللبنانيين».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
صادرعن المديرية العامة لألمن العام
تعلم ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ألم��ن العام
الرعايا السوريين حاملي بطاقة اإلقامة
(بموجب تعهد بالمسؤولية) دون بطاقة
تنقالت ،والراغبين بالمغادرة وج��وب
التقدم من مراكز االم��ن العام االقليمية
او المراكز الخاصة بالرعايا السوريين
لالستحصال على البطاقة المذكورة قبل
المغادرة.
عنوان االمن العام على شبكة االنترنت
WWW.general-security.gov.lb
بيروت في 2015/5/28
رئيس دائرة المطبوعات
العقيد رمزي الرامي
إعالن
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء علب وصل وعلب
طرف توتر متوسط لزوم محطات التحويل
الرئيسية ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 3610/تاريخ  ،2015/4/2قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/6/26
ع��ن��د ن��ه��اي��ة ال����دوام ال��رس��م��ي الساعة
.11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره/30000 /ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
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.
بيروت في 2015/5/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
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