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حمليات � /إعالنات

مكونات الح�سكة �ساهمت في طرد «داع�ش» من المدينة
�أكدا لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن ّ

ماذا في ت�شرين الأول؟ (تتمة �ص)1

الطحان :الخطط المن�سقة مع القوات الع�سكرية تمنع ت�سلل الإرهابيين
ّ
�إيب�ش� :أمن تركيا مرتبط بالحل ال�شامل للق�ضية الكردية
حاورهما سعد الله الخليل
نظرا ً لما تشكله مدينة الحسكة من أهمية استراتيجية
في منطقة الجزيرة السورية فقد سعى تنظيم «داعش» إلى
التوغل فيها ورمى بثقله للتسلل إلى أحيائها مستخدما ً
تكتيكات الهجوم بالسيارات المفخخة تارة وبالقذائف
والصواريخ تارة أخرى .في المقابل ش ّكل تعاون مكونات
المدينة وتكاتفهم في الدفاع عن مدينتهم نموذجا ً يحتذى
به في التصدي للتنظيمات المسلحة ودحرها وإبعاد
خطرها عن المدينة.
الواقع الميداني في الحسكة وظروف هزيمة تنظيم
«داعش» يتناولها الحوار المشترك بين صحيفة «البناء»
وشبكة «توب نيوز» مع قائد شرطة الحسكة اللواء حسيب
الطحان وعضو العالقات الخارجية في حزب االتحاد
نديم ّ
الديمقراطي محمد إبيش.

مشاركة فاعلة

الطحان الواقع الميداني
استعرض اللواء
ّ
وت��ط��ورات��ه ف��ي محافظة الحسكة مباركا ً
لقوات الجيش العربي السوري و قوى األمن
الداخلي باالنتصار الكبير ال��ذي حققه في
المدينة ،بمشاركة وح��دات األم��ن الداخلي
في كل األم��اك��ن والمواقع التي استهدفها
«داعش» ،جنبا ً إلى جنب مع الجيش العربي
السوري والقوى المؤازرة.
الطحان« :تمكنت القوات من السيطرة
وقال
ّ
على المناطق الجنوبية وهي النشوة الشرقية
والغربية ود ّوار الكهرباء وحي الليلية وحي
غويران شرقي وغربي إضافة إل��ى بعض
المواقع االقتصادية والمؤسسات والبنى
التحتية وكليات تتبع للجامعة السورية.
وتمت استعادة السيطرة على حي الباعر
والمدينة الرياضية ودار الثقافة» واضاف »:
استخدمت التنظيمات اإلرهابية في هجومها
السيارات المفخخة عبر أكثر من  40سيارة
باإلضافة إلى األسلحة الثقليلة والمتوسطة
والخفيفة».
الطحان إلى الخطط المنسقة
ولفت اللواء
ّ
مع القوات العسكرية والكفيلة بمنع تسلل
المسلحين مستقبالً إلى أي موقع مع متابعة
الشأن الميداني على مدار  24ساعة.
وأشار قائد شرطة الحسكة وضع إجراءات
وخطط بالتنسيق مع القوات األمنية في
سائر أحياء المدينة وفي شكل دائ��م وقائم
من خالل غرف العمليات والقيادة ،لمعالجة
أي حالة في وقتها ،الفتا ً إلى أن الوحدات
الشرطية بكل فروعها وأقسامها ،منتشرة
في كل مناطق المدينة لضبط أي حالة خلل
بأمن المواطنين ،مؤكدا ً أن عناصر األمن
الداخلي والقوى الداخلية عناصر متدربة
على المواجهة والقتال في جميع الظروف ،في
حالة السلم والحرب ،بالتنسيق مع الجيش
والقوات المسلحة.

إبيش متحدثا ً إلى الزميل الخليل

أحياء شعبية

وعن أسباب دخ��ول تنظيم «داع��ش» إلى
أحياء النشوة والغويران قال اللواء الطحان:
«األحياء الجنوبية ذات بيئة شعبية ونظام
سكن عشوائي لذلك استهدفتها التنظيمات
المسلحة مع التنويه إلى أنه كان هناك بعض
الخاليا النائمة أثناء هجوم المجموعات
المسلحة وقد تم القضاء عليها الحقاً».
وأضاف« :ونظرا ً إلى استخدام السيارات
المفخخة من قبل تنظيم داعش اإلرهابي فقد
أصيبت البنى التحتية والمنازل ودوائر الدولة
التي تعرضت للهجوم بأضرار كبيرة ،وبدورنا
وبتنسيق الجهود مع المحافظ والجهات
المعنية نعمل على إعادة تأهيل تلك المناطق
والبنى التحتية وخصوصا ً إع��ادة تأهيل
شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي
وسيتم التعويض على المتضررين».
وأكد قائد شرطة الحسكة أنه بعد استعادة
السيطرة على أي حي ّ
تمشط وحدات الهندسة
المنطقةبحثا ًعنمخلفاتالعصاباتاإلرهابية
كالعبوات الناسفة التي تم العثور على أعداد
كبيرة منها وتفكيكها من قبل الجهات المختصة
ليتم السماح لألهالي بالعودة اآلمنة.
وأوضح أنه «بعد تنظيف األحياء والمناطق
تم السماح لألهالي بالعودة اآلمنة من دون
وجود أي معوقات».

مقاومة عنيفة

بدوره ،تحدث إيبش عن التطورات األخيرة
والمشهد في الشمال السوري ،فرأى أن مدينة
الحسكة لفظت تنظيم «داع���ش» األرهابي
نتيجة المقاومة العنيدة من لجان حماية
الشعب الكردي ووحدات حماية المرأة ،وقال:
«نظرا ً إلى ألهمية االستراتيجية لموقع مدينة
الحسكة في الشمال السوري ومنطقة الجزيرة
عموماً ،فقد ش ّكل وجود التنظيم اإلرهابي في
الحسكة تهديدا ً مباشرا ً للمناطق المجاورة

اللواء الطحان

وهو ما ش ّكل الدافع األكبر للتصدي للتنظيم،
مؤكدا ً «أننا معنيون أخالقيا ً وسياسيا ً بأن
نبعد خطر اإلره���اب عن شعبنا ومك ّونات
المنطقة عموماً».
وتابع «إنطالقا ً من سعي اإلدارة الذاتية
الديمقراطية إلى ترسيخ مبدأ أخوة الشعوب
اش��ت��رك ف��ي ال��دف��اع ع��ن الحسكة ك��ل أبناء
المنطقة ،ف��وح��دات حماية الشعب تضم
مك ّونا ً سريانيا ً وآشوريا ً وعربيا ً وهناك قوات
الصناديد التابعة لوحدات حماية الشعب،
فاجتماع هذه الوحدات ش ّكل عامل الحماية
المستقبلي أمام أي هجوم لتنظيم داعش على
المدينة في المستقبل».

تركيا و«داعش»

ويرى إيبش أن أنقرة «تكذب في ما تدعيه
عن محاربتها «داع��ش» بل هي على العكس
تقدم له كل الدعم عبر الهجمات األخيرة على
مواقع حزب العمال الكردستاني عقب فشل
المفاوضات معه».
وأضاف« :فشلت سياسة الرئيس التركي
رج��ب طيب أردوغ����ان لتحقيق حلم إقامة
األمبراطورية العثمانية الحديثة ،وش ّكل فوز
حزب الشعوب الديمقراطي في االنتخابات
البرلمانية في  7حزيران الماضي صفعة
لسياسة ألردوغان غير الراغب في ح ّل القضية
الكردية سلمياً».
وأك��د إيبش أن أم��ن تركيا مرتبط بأمن
مناطق غ��رب كردستان ،وأض���اف« :ق��وات
وح��دات الحماية تسيطر على أكثر من 600
كم على طول الحدود مع تركيا  ،فنحن نقول
أن حل القضية الكردية بإطار الدول المعنية
يتم على م��ب��دأ وح���دة ال��ش��ع��وب والعيش
المشترك ،فالسيد عبد الله أوجالن طرح منذ
العام  2000حالً للقضية الكردية ال يتعارض
والطروحات السياسية للدول المجاورة ،لكن
تركيا ترغب بوجود أكراد تابعين لها وليسوا
أح��رارا ً كما عالقاتها بالحزب الديموقراطي

الكردستاني ،فالهدف التركي ضرب منجزات
وح��دات الحماية الكردية والنيل من إرادة
الشعب الكردي» .
ورأى إيبش أن أردوغ����ان إذا ذه��ب إلى
االنتخابات المبكرة سيكسب خسارة أخرى،
وانتقد إدع��اءات��ه بإجبار ح��زب الشعوب
الديمقراطي الناخب التركي بالتصويت
له ،وق��ال « :حزب الشعوب معارض وليس
سلطويا ً ليجبر الناخب وهو يملك إيديولوجية
وسياسة تقوم على وح��دة الشعب وهو ما
منحه هذه النسبة في االنتخابات».
وعن تلويح أردوغ��ان بإحالة نواب حزب
الشعوب إلى القضاء لدعمهم منظمات إرهابية
بحسب زعم حزب الحرية والعدالة قال إيبش:
«من يجب أن يحال إلى المحاكمة هو حزب
العدالة والتنمية لدعمه تنظيم «داع��ش»
وحادثة طرسوس أكبر شاهد على تشاركية
العدالة والتنمية مع داعش وهو ما يجعل هذا
الحزب خارج الشرعية واالنسانية».

تركيا وسورية

ويعتبر إيبش الدخول التركي إلى سورية
بمثابة الدخول إلى مستنقع ال يمكنه الخروج
منه ،وقال« :األميركان ينظرون إلى المنطقة
من وجهة نظر مصالحهم وهم اآلن ينظرون
إلى المنطقة وقوات الحماية المنضوية تحت
اإلدارة الذاتية بنظرة تختلف عن أكراد لوزان
ويمارسون السياسة والديمقراطية معنا،
فنحن نمثل في اإلدارة المركزية الديمقراطية
نموذجا ً يُحتذى به».
وتعليقا ً على مواقف رئيس إقليم كردستان
العراق مسعود برزاني الداعمة للعملية ضد
ح��زب العمال ال��ك��ردي ق��ال إي��ب��ش »:تاريخ
برزاني واضح في شرق كردستان وفي إقليم
جنوب كردستان ،فهو على شاكلة األنظمة
القومية اإلستبدادية ،فبرزاني ال يملك حق
طلب خ��روج حزب العمال الكردستاني من
جبال قنديل ،فمن يجب أن يخرج من كردستان

هو برزاني وليس حزب العمال».
وتابع « برزاني الذي رفض عقد المؤتمر
الوطني الكردستاني لحسابات حزبية ضيقة
وط��ال��ب بقية ال��ق��وى السياسية بالتمثيل
مناصفة في المؤتمر ينفذ سياسات ضيقة ال
تخدم القضية الكردية».

الحل بيد السوريين

وأكد إيبش أن ح ّل األزمة السورية يكمن في
يد السوريين أنفسهم وهو ما تطرحه اإلدارة
الذاتية الديمقراطية ،معتبرا ً أن توافق القوى
السورية يمثل األهمية األول��ى قبل توافق
القوى الدولية على ح ًّل لألزمة .و واشار إلى
أن «ح ّل القضية السورية مدخله حل القضية
الكردية فنحن نطرح مشروع اإلدارة الذاتية
على مستوى سورية ولكن لدينا مشروعا ً أخر
كمشروع كونفدرالية الشرق األوسط مبنية
على حل قضية الشرق والعيش المشترك
ونسعى إل��ى ب��ن��اء ع�لاق��ة ت��ك��رس العيش
المشترك وحق الشعوب في الحياة».
ورأى إيبش «أن األطراف الدولية إذا كانت
جادة في ح ّل مشكلة نزيف الدم السوري يجب
عليها التعامل مع القوى الفاعلة على األرض
ومع النظام السوري واالتفاق على مشروع
شامل» ،وق���ال» :حملنا السالح بعد ق��راءة
المشهد اإلقليمي والدولي  ،فالقائد أوجالن
يقول لو امتلكنا قوة العالم كلها لن نسمح
ألنفسنا بأن نهاجم أحدا ً وإذا هوجمنا سندافع
عن أنفسنا» ،مؤكدا ً أن وح��دات الحماية ال
تسعى لتهجير أي من مك ّونات المنطقة ،ودعا
كل القوى والمنظمات اإلنسانية التي تعمل
في هذا المجال بالذهاب إلى مدينة تل أبيض
والمعاينة الميدانية لواقع التركمان الذين
تدعي تركيا تهجير وحدات الحماية لهم.
ُيبثّ الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة
مسا ًء ويعاد بثه عند الحادية عشرة ليالً
على قناة «توب نيوز» تردّد . 12034

جديد �إيران ل�سورية ( ...تتمة �ص)1
التي يمكن الرهان عليها في خوض الحرب البرية
التي يسلم الجميع بكونها مصدر الفراغ في ك ّل
خطط التحالف الدولي للحرب على اإلرهاب ،وهو
فراغ ال تمأله ال معارضة معتدلة وال يمأله خريجو
معسكرات التدريب األميركية الذين تعتقلهم «جبهة
ال��ن��ص��رة» .والمشكلة كما ت��راه��ا ط��ه��ران ه��ي أنّ
مح ّوالت الفصل بين الجيش والرئيس بشار األسد
باءت بالفشل ،وفي المقابل الذين طرحوا سقوفا ً
عالية لحربهم كان عنوانها إسقاط الرئيس األسد
يحتاجون إلى سلّم ينزلون عليه من هذه السقوف،
لذلك تحاول المبادرة اإليرانية التي تتض ّمن بنودا ً
تقليدية من وقف القتال وتأكيد الحرب على اإلرهاب
وال��دع��وة إل��ى حكومة وح��دة وطنية ،تقديم جديد
يقوم على الدعوة إلى جعل االنتخابات البرلمانية
المقبلة في سورية محطة النبثاق تمثيل سياسي
معبّر عن اإلرادة السورية عبر توفير ك ّل الشروط
الالزمة لجعل االنتخابات موضع رضا وقبول من
جميع األطراف السورية في المواالة والمعارضة،
بإجرائها تحت رقابة أممية من جهة ،وفي شروط
من تكافؤ الفرص وفقا ً للمعايير الدولية من جهة
مقابلة ،ورب��ط مصير النقاش السوري السوري
حول مستقبل الرئاسة السورية بنتائج االنتخابات
البرلمانية ،وتعليق المواقف اإلقليمية والدولية من
الرئاسة أيضا ً بانتظار نتائج هذه االنتخابات التي
يفترض أن تنال الحكومة المنبثقة منها اعتراف
العالم كله وتعاونه معها في الحرب على اإلرهاب.
تطلب المبادرة من الحكومة السورية والرئيس
األسد قبول اعتبار نيل المعارضة غالبية المقاعد
البرلمانية وليس ثلثيها أمرا ًكافيا ً المتالك حق طرح
مصير الرئاسة على بساط البحث ،كما تطلب من
المعارضة وداعميها اعتبار رئاسة األسد شرعية
وم��ح��س��وم��ة وم��ق��ب��ول��ة وف���وق ال��ن��ق��اش إذا فشلت
المعارضة في نيل الغالبية في انتخابات كهذه ،وهذا
يعني خيارا ً بديالً لنقاش لن يصل إلى نتيجة بين
فهم لبيان جنيف يقول بحكومة تحت رئاسة األسد
وفهم مقابل يقول بهيئة حكم انتقالية تح ّل مكان
الرئيس األسد.
في لبنان ينعقد مجلس الوزراء على نار النفايات
والتعيينات م��ن دون أن ي��ك��ون ه��ن��اك م��ا يوحي
بحلول ومعجزات ،ويتقلب الناس على نار الحرارة
المرتفعة وال��خ�لاف��ات ،بينما تضاربت التوقعات
بين فريقي العماد ميشال ع��ون وخصومه تجاه
إمكانية تعيين رئيس جديد لألركان يؤكد العونيون
أنه سيبصر النور ،فيما يجزم الخصوم أنّ التمديد
لرئيس األركان المنتهية واليته سيكون الخيار الذي
سيعتمده وزير الدفاع.

التمديد أمر واقع

يصبح التمديد لرئيس األركان وليد سلمان اليوم أمرا ً
واقعا ً لمدة سنة على األقل بإجماع المكونات السياسية،

لكن يخرج عن هذا اإلطار التيار الوطني الحر الذي يشيع
نوابه أن اتفاقا ً حاصالً بالعودة إلى التوافق في شكل
عام في مجلس الوزراء وترجمة هذا االتفاق بالتعيينات،
وال تفصح هذه المصادر إذا كانت التعيينات في جلسة
الغد ستشمل ك ّل أعضاء السلك العسكري أو ستقتصر
على رئيس األركان وحده .وأجمع عدد من نواب التيار
الوطني الحر في أحاديث إلى «البناء» أمس عقب اجتماع
تكتل التغيير واإلص�لاح على أنه سيصار في جلسة
مجلس الوزراء اليوم إلى تعيين رئيس جديد لألركان،
وأن االتصاالت التي قادها رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط توصلت إلى توافق على اسم لرئيس
األركان سيطرح في الجلسة ويت ّم التصويت لمصلحته.

أجواء الوطني الح ّر إيجابية!

ولفتت مصادر «الوطني الحر» لـ«البناء» إلى «أننا لن
ننزل إلى الشارع اليوم ،فاألجواء إيجابية فلماذا نستبق
األم��ور»؟ وتابعت المصادر« :ما ّ
يدل على أنّ األجواء
إيجابية هو طرح وزير الدفاع سمير مقبل اسما ً واحدا ً
فقط وه��ذه طريقة التعيين» ،ولن يعتمد طرح ثالثة
أسماء ،ألنّ هذه الطريقة مقدّمة للتمديد» ،الفتة إلى «أنّ
التعيين اليوم سيجعل من تعاطي التيار الوطني الح ّر
مع الملفات األخ��رى أكثر مرونة ،وسيساهم في ح ّل
األمور العالقة».
في مقابل ذلك ،علمت «البناء» «أنّ المجتمعين في
الرابية أمس انقسموا بين من يطالب بتحرك شعبي
يستعيد فيه «الوطني الحر» مجد بعبدا ،وبين من
يرفض القيام بأيّ تحرك.
وفي سياق متصل أب��دى وزي��ر العمل السابق سليم
جريصاتي بعد اجتماع التكتل «اعتقاده ب��أنّ أج��واء
التوافق عادت لتسود» ،الفتا ً إلى «أنّ االختبار في الغد
(اليوم) وذلك في آلية الممارسة في ظ ّل غياب الرئاسة».

مقبل أع ّد أربعة قرارات

في مقابل ذلك ،استغربت مصادر وزارية لـ«البناء»
األجواء اإليجابية التي أشاعها «التيار الوطني» أمس.
ولفتت إلى «أنّ اتصاالت الساعات الماضية من أجل بلورة
موقف موحد من التمديد سلة واح��دة ،لرئيس األركان
وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،وأمين عام مجلس
الدفاع اللواء مح ّمد خير» .ولفتت المصادر إلى أنّ وزراء
الحزب التقدمي االشتراكي والكتائب والمستقبل والرئيس
نبيه بري والرئيس ميشال سليمان ،يص ّرون على إنهاء
ملف التعيينات بإصدار وزير الدفاع اليوم ثالثة مراسيم
دفعة واحدة لتأجيل تسريح قهوجي وسلمان وخير ،في
حين أنّ رئيس الحكومة تمام سالم يرغب في أن ينحصر
تأجيل التسريح بسلمان ،فهو ال يريد أن يكبّر المشكل مع
العماد عون ويعقد األمور أكثر».
وعلم أنّ الوزير مقبل أع � ّد أربعة ق��رارات بتأجيل
تسريح قائد الجيش ورئيس األرك��ان واألمين العام
للمجلس األعلى للدفاع ،مع ق��رار باستدعاء العميد
إدم��ون فاضل من االحتياط عند خروجه إلى التقاعد،
إلبقائه مديرا ً للمخابرات.
واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري
لـ«البناء» أن المرشح ال��ذي سيطرحه وزي��ر الدفاع
لمنصب رئيس األركان في حال نال ثلثي أعضاء مجلس
الوزراء سيعيّن في هذا المنصب» ،مشيرا ً إلى «أن وزراء
المستقبل سيتخذون القرار بعد طرح األسماء».
وقال ح��وري« :من حق التيار الوطني الحر النزول
إلى الشارع والتعبير عن رأيه إذا لم يعجبه قرار مجلس
ال��وزراء اليوم» .وك � ّرر ح��وري «موقف تياره الرافض

لتغيير قائد الجيش الحالي ،وبالتالي رفض تعيين أي
قائ ٍد جديد في ظ ّل الشغور في منصب الرئاسة األولى،
ألنّ رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة
ويجب أن يكون له الرأي األكبر في هذا األمر».
ولفت إل��ى «أنّ المستقبل مع مبدأ التمديد إال في
منصب قائد الجيش» ،مذكرا ً بـ«التمديد األول لقهوجي
ال��ذي حصل أثناء تولي ال��وزي��ر السابق فايز غصن
المحسوب على فريق التيار الوطني الحر وليس على
فريق المستقبل».
ودع��ا ح��وري «الحكومة إلى تح ّمل مسؤوليتها في
ملف النفايات ،وأعلن تأييد نواب بيروت طرح رئيس
بلدية بيروت ترحيل النفايات إلى الخارج ،حيث تتحمل
بلدية بيروت كلفة ترحيل نفايات بيروت فقط».

ملف النفايات بند أول

وأك��د وزي��ر العمل سجعان ق��زي لـ«البناء» «أننا
سنطرح كحزب كتائب في الجلسة ملف النفايات كبند
أول وسنحرص على أن تكون معالجة هذا الملف من
أولويات مجلس الوزراء» ،مشيرا ً إلى «أن ال أولوية ألي
ملف قبل االنتهاء من ملف النفايات ،إال إذا كان البعض
من الوزراء يألف العيش مع النفايات» .ولفت قزي إلى
«أن الجلسة ستشهد أيضا َ حسما ً لملف التعيينات بشكل
أو بآخر ،ونحن سنصر على التعيين ،ولن نقبل بتأجيل
التسريح إال بعد تعذر التعيين الذي يحتاج إلى تصويت
الثلثين والذي لن يتأ ّمن».
وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج
لـ«البناء» «أنّ شيئا ً لم يرشح حتى اآلن لما ستؤول إليه
األمور في جلسة مجلس الوزراء اليوم» ،وأشار إلى «أن
االتصاالت ما زالت مستمرة بين المعنيين ،ولن يصدر عن
وزراء تيار المستقبل أية مواقف مسبقة قبل أن نرى ماذا
سيحصل داخل الجلسة وإلى أين ستتجه األمور.

«الوطني الحر» إلى عين التينة اليوم

إلى ذلك ،علمت «البناء» أنّ االتصاالت التي أجراها
المعاون السياسي لألمين العام لحزب الله حسين
الخليل بين عين التينة والرابية لم تصل إلى أيّ نتيجة،
وأنّ األمور ال تزال تراوح مكانها» .وفي موازاة ذلك ،علمت
«البناء» أنّ نوابا ً من التيار الوطني الحر سيشاركون
اليوم في لقاء األربعاء النيابي وسيسألون الرئيس نبيه
بري عن تصعيده في وجه العماد عون ،ولماذا ذهب إليه
في هذا التوقيت ،ال سيما أنّ الجنرال أكد أنّ التمديد غير
شرعي لذلك مجلس النواب غير شرعي ،ولم يقل أنه غير
قانوني» .ولفتت مصادر «الوطني الحر» إلى «أننا مع
فتح دورة استثنائية للمجلس والرئيس بري يعلم أننا
لسنا كيديين وال نتعاطى بكيدية ،وإذا كان ال يعي ذلك
فليج ّربنا».

ضربة عسكرية للحركات
اإلسالمية في عين الحلوة

في سياق آخر ،ال يزال مخيم عين الحلوة في لبنان
يشهد توترا ً وحالة من الحذر واالستنفار بين الفصائل
المسلحة نتيجة اغتيال قائد «كتيبة شهداء شاتيال» في
حركة فتح العقيد طالل بالونة الملقب بـاألردني.
وعلمت «البناء» من مصادر في الحركات اإلسالمية
عن حشود عسكرية لمجموعات من حركة فتح في مخيم
عين الحلوة ،وانتشار سري لخاليا أخرى من مجموعات
اللينو ،بانتظار تطبيق خطة أمنية خاطفة وعاجلة
تقضي باغتيال بالل بدر وخطفه مع عدد من المسؤولين

عن الخاليا التكفيرية في عين الحلوة .
وأكدت المصادر «أن مجموعات «جند الشام» و«فتح
اإلسالم» و«الشباب المسلم» و«القاعدة» أعلنت أيضا ً
استنفارها ،واستعدادها لمواجهة أي «اعتداء» عليها من
قبل فتح ،ويقوم بالل بدر وأسامة الشهابي والشيخ جمال
حمد باإلشراف على توزيع هذه الخاليا والمجموعات
في ظ ّل تنسيق غير معلن مع تنظيم «عصبة األنصار»
الذي يقف ضمنا ً إلى جانب الخاليا اإلسالمية ،من دون
أن ينج ّر إلى مواجهات ميدانية .واعتبرت المصادر من
داخل التنظيمات األصولية في مخيم عين الحلوة أنّ
اغتيال طالل األردني جاء نتيجة معلومات عن تحضيره
لتولي ق��ي��ادة األم���ن الوطني الفلسطيني لمواجهة
التنظيمات والخاليا اإلسالمية ،والقيام باغتيال بعض
رم��وز ه��ذه التنظيمات ،بالتنسيق مع العميد اللينو
والمسؤول السابق للساحة الفلسطينية في لبنان
العميد سلطان أبو العينين والقيادي الفلسطيني السابق
محمد دحالن الذي تتهمه األوساط اإلسالمية المتشددة
بالعمل لمصلحة أجهزة استخباراتية خليجية ،وأردنية
وإماراتية.
وتؤكد مصادر في الخاليا اإلسالمية أنّ العميد اللينو
عاد من مصر مؤخراً ،بعد اجتماعه مع دحالن ،ونسقا
تحركات أمنية وعسكرية في المخيمات ،بقصد توجيه
ضربة عسكرية للحركات اإلسالمية ،والسيطرة أمنيا ً
وعسكريا ً على مخيم عين الحلوة والضغط أكثر فأكثر
على قيادة فتح في رام الله ،من خالل اإلمساك بورقة
المخيمات الفلسطينية في لبنان ،والتحضير ليكون
دح�لان رئيسا ً للسلطة الفلسطينية ،بدعم مصري
وإماراتي وأردني.
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر« :إنّ مسؤولين وناشطين
فلسطينيين كانوا سابقا ً من عناصر األم��ن الوقائي
برئاسة دح�لان دخ��ل��وا لبنان م��ؤخ��را ً وان��ت��ش��روا في
مخيمات عين الحلوة والرشيدية وال��ب��داوي وب��رج
البراجنة في مهمات أمنية خاصة».
وكان أبو العينين وجه عبر صفحته على «فايسبوك»
كلمة لفدائيّي فتح ،قائالً :إخوتي وأخ��وان��ي فدائيي
فتح… في مخيم عين الحلوة… ال خير فينا إنْ لم تلقنوا
قتلة الشهيد العميد طالل البالونه درسا ً قاسياً ،ويدفعوا
ثمن جريمتهم إياكم أن تهون عليكم دماءه ...فإنْ هانت
عليكم هنتم على هؤالء القتلة».

تحرك أهالي المخطوفين

على صعيد آخر ،يدرس أهالي العسكريين المخطوفين
لدى «داع��ش» و«جبهة النصرة» خيار التظاهر أمام
المرافق السياحية.
وأكد نظام مغيط ،شقيق المعاون العسكري المخطوف
لدى «داعش» إبراهيم مغيط ،لـ«البناء» «أنّ الحكومة
أم��ام خيارين :إما ع��ودة العسكريين المخطوفين ،أو
نقلنا جثثا ً من الشارع» .ولفت إلى «أنّ اجتماع األهالي
في الساعات المقبلة سيكون اإلن��ذار األخير للحكومة
ألننا إذا نزلنا إلى الشارع لن نعود إال مع العسكريين
المختطفين».

سقوط طائرة استطالع للجيش

وليالً أف��ادت «الوكالة الوطنية لإلعالم» انّ طائرة
استطالع للجيش اللبناني سقطت في بلدة إيعات نتيجة
عطل فني واصطدامها بأشرطة الكهرباء .وقد حضر
عناصر من الجيش اللبناني لسحب بقايا الطائرة.
وعُ لم الحقا ً أنّ الطائرة سقطت على منزل مختار إيعات
الواقعة في البقاع الشمالي.

انعطاف للمغادرة وال مسارب جانبية ،فهو طريق مغلق الجوانب أحادي
االتجاه ،قدر من سلكه معروف سلفا ً وهو بلوغ نقطة النهاية ،فالطرف
اإلي��ران��ي ب��داي��ة يعلم أن��ه ح��از تكريسا ً لشرعية امتالكه ل��ك�� ّل تقنيات
مراحل العملية النووية ،ور ّد اعتبار في قلب المعادلة الدولية السياسية
أي انتكاسة بالتطبيق من طرفه،
واالقتصادية ،وهي عائدات ال تستم ّر مع ّ
ويخسر فوق هذه المكاسب تغطية وثقة حليفيه الروسي والصيني،
ويعيد إل��ى خصوم التفاهم من السعودية وتركيا و«إس��رائ��ي��ل» مكانة
مرموقة في صناعة القرار الغربي باعتبارهم منذ البداية من قاد حرب
التشكيك بصدقية إي��ران ووفائها بتع ّهداتها ،وك ّل ما ستكون إي��ران قد
نالته ماليا ً هو بضعة مليارات من أرصدتها المج ّمدة التي تعادل نسبة
أق ّل من خمس هذه األرصدة حتى تشرين األول ،وهو رقم يساوي عائد
اإلنتاج اإلضافي من النفط اإليراني بسبب العودة الشرعية إلى األسواق
العالمية لمدة عشرين يوما ً فقط ،فهل من عاقل يتوقع أنّ إيران سترتكب
هذه الحماقة؟
 على الضفة األميركية وصل األميركيون إلى التفاهم تحت سقفالح ّد ال��ذي ال يمكن إلي��ران رفضه وه��و تقديم ك�� ّل الضمانات الالزمة
لعدم امتالكها سالحا ً نووياً ،ولو لم يو ّقعوا هم يعلمون أنّ إيران عشية
التفاوض العام  2013عندما وافقت على وقف التخصيب المرتفع في
مهلة العام التفاوضي ،ثم ارتضت تمديد هذا االمتناع لسبعة شهور ،ال
تحتاج أكثر من شهر من العودة إلى التخصيب المتالك مخزون يكفي
لصناعة القنبلة وبضعة رؤوس نووية لصواريخها الباليستية العابرة
للقارات ،وأنّ فشل المفاوضات بعد تمديد أول وث��ان وثالث سيعني
مواجهة هذه الحقيقية وبعدها حكما ً في مناخ التوتر والتصعيد والحديث
عن الخيار العسكري ،ستكون إي��ران قد أجرت أولى تجاربها النووية
العسكرية وفقا ً لفتوى تقول إنّ الغرب الشيطاني ال يفهم إال لغة القوة،
وإنّ تصنيع السالح النووي غير استخدامه ،وإنّ االمتالك ضرورة لمنع
الحرب ،وتصدر فتوى تحصر التحريم في استخدام السالح النووي
بينما تبيح تصنيعه وامتالكه ،وعندها إذا ذهبت واشنطن إلى الحرب
كانت مواجهة بعيار حرب عالمية تدميرية ،وإنْ عادت إلى التفاوض كان
عليها المفاوضة على مطلب إيراني باالنضمام إلى الدول صاحبة حق
الفيتو في مجلس األمن الدولي أسوة بفرنسا وبريطانيا ،فمن هو الغبي
الذي يظ ّن أنّ واشنطن ستنقلب على التفاهم؟
 يعرف الفريقان األميركي واإليراني أنّ الطريق مسدود أمام خطرالفشل ،بالتالي ال مناورات وال مماطلة في تنفيذ التع ّهدات وااللتزامات،
لكنهما يعرفان أنّ تسويق االتفاق في ظ ّل عدم شموله تفاهمات على
الملفات اإلقليمية ،يستدعي مراعاة أوضاع الفريق المتض ّرر أو الخاسر،
ليس من تفاهم ن��ووي يضمن عدم امتالك إي��ران قنبلة نووية أو يطبّع
عالقاتها بالغرب ويف ّك أسر أموالها ،بل من تفاهم إيراني أميركي ت ّم من
دونهم ومن وراء ظهرهم ولم يفرض على إيران لحسابهم أي تنازالت،
ومعلوم أنّ هؤالء هم حلفاء أميركا في المنطقة ،ومعلوم أنهم سيسعون
للنيل من مكانة التفاهم مرة بتصويره شيئا ً بال قيمة ،ومرة بالتشكيك
بتطبيقه ،ومرة بالرهان على ما لن يحدث من تعقيدات تشبه الحديث عن
عدد النواب الذين سيص ّوتون لمصلحة التفاهم وهم قد تخطوا النسبة
أي اعتراض للكونغرس وممارسة حق
الالزمة لتمكين الرئيس من ر ّد ّ
النقض ،والمنطقي أي��ض��ا ً أن تش ّن ح��رب إعالمية ونفسية تشكيكية
بجدية تطبيق االتفاق لضمان معنويات األطراف التي تخوض معاركها
ض ّد حلفاء إيران في سورية ولبنان واليمن ،حرصا ً على تحقيق أفضل
المكاسب ووضعها على طاولة التفاوض اإلقليمية المقبلة ،لكن هذا كله
لن يغيّر من حقيقة أن ال بديل عن تطبيق االتفاق إال تطبيق االتفاق.
 ال��واض��ح أنّ ره���ان ت��ش��ري��ن األول ه��و ره���ان وخ��ط��اب وتسويقسعودي «إسرائيلي» أكثر مما هو أميركي ،والالفت هو مشاركة ستيفان
أي ضفة،
دي ميستورا في هذا التسويق ،ما يكشف حقيقة تموضعه على ّ
فبعدما كان الظ ّن أنه أميركي الخيار يتبيّن أنه من عدة الشغل السعودية
«اإلسرائيلية» ،ما يطرح أسئلة حول قدرته على مواصلة المهمة؟
ناصر قنديل

�إلى مجتمع المواجهة دُ ّر( ...تتمة �ص)1
إنّ ما تشهده الكواليس الدولية يشي بأنّ ما بعد االتفاق النووي ليس كما
قبله .فإيران باتت قوة أساسية بين مجموعة الكبار على المستوى الدولي ،وال
ب ّد أن ُتحترم إرادة هذا الشريك الدولي الجديد ومواقفه ،ال سيما تجاه سورية
والعراق.
ويبدو أنّ مسار التفاهمات الدولية ي ّ
ُنضج ببطء ،وملفات المنطقة وحروبها
ُتبحث بعناية .فروسيا وإيران تقودان حراكا ً ومبادرات ،وهذا الحراك نتجت منه
لقاءات بالغة الداللة .وك ّل اإلشارات تؤكد بأنّ سورية هي أساس التفاهمات ،وأنّ
البحث يت ّم على قاعدة التسليم بفشل مشروع إسقاط الدولة السورية ،وبحتمية
استعادة دورها وحضورها كامالً وعلى ك ّل المستويات.
الجانب الغربي حسم قراره لجهة السير في منطق التفاهمات ،لكنه يريد أثمانا ً
عجز عن تحقيقها بواسطة اإلره��اب ونشر الفوضى ،والثمن الذي يريده ،هو
حماية أمن الكيان الصهيوني!
دول أخرى إقليمية وعربية تدور في الفلك الغربي وتحديدا ً األميركي ،ال سيما
تلك التي لها أدوار بارزة في دعم القوى اإلرهابية المتطرفة ،تخشى أن يفوتها
ّ
وتتحضر
تتحسس خطر اإلرهاب الذي غ ّذته ودعمته،
قطار التفاهمات ،وهي اآلن
ّ
لما يشبه االستدارة لتج ّنب التداعيات.
استدارة ،ال ب ّد أنها حاصلة ،نتيجة الفشل الذريع في تحقيق أهدافها المعلنة
من الحرب على سورية .ويمكن للمراقب تل ّمس هذه االستدارة في مواقف مسؤولي
بعض هذه الدول المتو ّرطة في دعم اإلرهاب ،من بوابة التسليم العلني بواقعية
أنّ االتفاق النووي قد حصل.
الحزب السوري القومي االجتماعي يدرك تماما ً أنّ هدف الحرب على سورية هو
إسقاط قاعدة اإلسناد والدعم العملي لقوى المقاومة ،ألنّ إسقاط الدولة السورية
يعني تحقيق الهدف األساس وهو حماية وضمان أمن «إسرائيل».
ويدرك أيضا ً أنّ هناك محاوالت غربية حثيثة تقوم على مبدأ مقايضة وقف دعم
اإلرهاب ،بضمان أمن العدو الصهيوني وتمكين هذا العدو من مواصلة مخطط
تصفية المسألة الفلسطينية .وأنّ هذه المحاوالت تصطدم بموقف محور المقاومة،
الذي يرفض أيّ شكل من أشكال التفاهمات التي قد تقيّد حركة المقاومة ،أو تمنح
«إسرائيل» فرصة لمواصلة مخططها االستيطاني والتهويدي وتكريس احتاللها
لفلسطين.
وألنّ ما يمكن أن يحصل من تفاهمات لن يحول دون استمرار الحرب اإلرهابية
على أمتنا بأوجه وأشكال متعدّدة ،فهذا يستدعي تحصين مجتمعنا ليكون أكثر
قوة ومناعة في مواجهة االحتالل واإلرهاب.
من هنا أهمية الدعوة التي أطلقها رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان ،في
مهرجان ضبية الذي أقامه الحزب بمناسبة ذكرى اغتيال باعث النهضة أنطون
سعاده ،وهي دعوة واضحة بتحويل المجتمع إلى مجتمع مواجهة .مجتمع
محصن بوحدته ،ق��اد ٌر على مواجهة التحديات اآلنية والمستقبلية المتمثلة
ّ
باالحتالل اليهودي وباإلرهاب والتطرف والمطامع االستعمارية.
إنّ بناء مجتمع المواجهة ورفع الجاهزية يحمالن في طياتهما ر ّدا ً مباشرا ً على
القوى الغربية وأتباعها اإلقليميّين والعرب ،بأنّ شعبنا على امتداد جغرافية
يمس الحق القومي وجوهر الصراع.
الهالل الخصيب ،لن يقبل بدفتر شروط
ّ
وإنّ أهمية بناء مجتمع المواجهة ،ال تقتصر على مواجهة الخطر المصيري
وال��وج��ودي ال��ذي يمثله العدو الصهيوني .فالحرب على سورية كشفت عن
أخطار متعدّدة األوجه واالتجاهات .فتركيا األردوغانية تستبطن أحقادا ً إخوانية
ض ّد سورية ،وقد فجرت هذه األحقاد خالل السنوات الخمس المنصرمة ،وهي ال
تزال تراهن حتى اللحظة على إمكانية تحقيق خرق ما ،بإقامة ما يُس ّمى منطقة
آمنة .كما أنّ تو ّرط بعض دول الخليج في الحرب على سورية وصل ح ّد االلتزام
بالمساعدة على تصفية المسألة الفلسطينية لمصلحة االحتالل اليهودي ،وهذه
محصنا ً وموحدا ً في مواجهتها.
تحديات تستوجب أن يكون مجتمعنا
ّ
دعوة رئيس الحزب إلى بناء مجتمع المواجهة وإلى الجاهزية العالية وإلى
قيام جبهة شعبية لمكافحة اإلرهاب واالحتالل ،وهي دعوة لكي يواجه المجتمع
بك ّل شرائحه االحتالل واإلره��اب والطائفية والمذهبية وك ّل أشكال التفتيت،
ودعوة صريحة إلى تحصين المجتمع بعناصر القوة والمنعة سياسيا ً وعسكريا ً
واقتصاديا ً واجتماعيا ً وثقافياً ،استعدادا ً لخوض معركة المصير القومي ،وهي
معركة قائمة راهنا ً ومفتوحة على ك ّل االحتماالت في المستقبل القريب والبعيد.
فإلى مجتمع المواجهة دُر.

معن حمية

