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حمليات � /إعالنات

التوتر ي ّلف عين الحلوة
بعد ا�شتباكات ليلية �أوقعت قتيلين
سيطر الهدوء الحذر أمس على مخيم عين الحلوة ،إال أن
الوضع ال يزال متوترا ً رغم اإلعالن عن وقف اطالق النار
منتصف الليل قبل الفائت بعد تجدد االشتباكات في منطقة
بستان القدس  -الصفصاف  -الشارع الفوقاني ،بين
حركة «فتح» والمجموعات االسالمية المتطرفة إثر تعرض
القوة األمنية المشتركة في المنطقة قرب سنترال البراق،
إلى إطالق نار أدى إلى مقتل أحد عناصرها رضوان عبد
الرحيم الذي نقل الى مركز لبيب الطبي في صيدا وسرعان
ما فارق الحياة.
وقد ارتفع عدد القتلى إلى اثنين بعد مقتل فادي خليل
(ابو السعيد) أحد أعضاء الحراك الشعبي الفلسطيني
فجرا ً برصاص مجهولين في حي طيطبا.
وأفيد ان مجهولين أطلقوا النار على خليل في أحد أزقة
الحي علما أن األخير كان يسعى إلى تثبيت وقف اطالق
النار ومنع ام��ت��داده ال��ى الحي ،حيث اصيب في رأسه
بطلقات عدة وتم نقله إلى مستشفى الهمشري في صيدا
حيث فارق الحياة.
والقيت أكثر من ثالث قنابل ليال بين أحياء طيطبا -
عكبرة -الصفصاف انفجرت من دون سقوط اصابات،
فيما كان يسمع بين الحين واآلخر إطالق نار متقطع وسط
استنفار عسكري كبير وظهور مقنعين في مختلف أحياء
المخيم.
ف��ي غ��ض��ون ذل��ك أعلنت مجموعة م��ن ش��ب��اب «حي
الصفصاف» تشكيل «كتائب الصفصاف العسكرية»
للدفاع عن حيهم من أي اعتداء مسلح.

وك��ان سمع إط�لاق ن��ار داخ��ل مخيم عين الحلوة في
منطقة بستان القدس  -الصفصاف وتبين أن عناصر
من حركة فتح تابعة للواء منير المقدح أطلقت النار بعد
االشتباه بعدد من المقنعين في أحد ازقة الصفصاف خلف
مستشفى األقصى الذي يشرف عليه المقدح ،فيما ألقى قائد
األمن الوطني الفلسطيني العميد سعيد العرموشي القبض
على أحد عناصر «جند الشام» ويدعى حسن الدبوس
وسلمه إلى الجيش اللبناني.
من جهة أخ��رى ،عقد في السراي الحكومية ،اجتماع
طارئ ،دعا إليه رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
الوزير السابق حسن منيمنة ،ضم ال��ى جانب السفير
الفلسطيني أشرف دب��ور ،قيادات الفصائل الفلسطينية
لبحث تداعيات التطورات األخيرة في مخيم عين الحلوة
وتداعياتها على ال��وض��ع األم��ن��ي ال��ع��ام داخ��ل وخ��ارج
المخيمات.
وأكد المجتمعون «دعم الجهود اآليلة الى الحفاظ على
األمن والهدوء وضرورة دعم القوة األمنية المشتركة من
خالل تضافر الجهود والتعاون بين مكونات المجتمع
الفلسطيني بكل أطيافه لدرء أي خطر من شأنه التأثير على
أمن واستقرار المخيم وجواره ورفض أي اعتداء على القوة
األمنية المشتركة».
وخلص المجتمعون إلى «ضرورة إيجاد آليات للمحافظة
على أمن سكان المخيم وأرزاقهم فوق كل اعتبار واستقرار
وعودة األهالي إلى منازلهم أولوية في إطار المعالجات
الستعادة الحياة في مخيم عين الحلوة».

مذكرة وجاهية بتوقيف الأ�سير
على خلفية حادثة بحنين والتخطيط الغتياالت
أص��در قاضي التحقيق العسكري اﻷول ري��اض أبو
غيدا أم��س ،مذكرة توقيف وجاهية في حق اإلرهابي
أحمد األسير بعد استجوابه على مدى ثالث ساعات
في ملف إنشاء خاليا إرهابية عدة في صيدا والتخطيط
الغتيال شخصيات سياسية ودينية وعسكرية وفي
حادثة بحنين في المنية ،التي نفذتها مجموعة الموقوف
خالد حبلص ،وأدت الى استشهاد أربعة عسكريين من
الجيش اللبناني ،وذلك سندا ً إلى مواد اإلدعاء التي تصل
عقوبتها إلى اإلعدام.

وف��ي ه��ذا اإلط����ار ،وع��ل��م أن اﻷس��ي��ر اع��ت��رف خالل
إستجوابه في حضور وكيله من آل عاكوم بأنه دعم
مجموعة خالد حبلص بتقديمه مبلغ  250الف دوالر وان
عناصر أشتركت في أحداث بحنين ضد الجيش ومعركة
باب التبانة وجبل محسن ولم يتحفظ على أي شيء مما
ادلى به في اﻹعترافات اﻷولية في هذه القضية.
كما استجوب ابو غيدا الموقوفين خالد أزعر وحسام
الرفاعي وتركهما بسندي إقامة لعدم ثبوت أي أرتباط
لهما بنشاطات اﻷسير األمنية.

لجنة ا�ﻷ �سير �سكاف ا�ستذكرت
الإمام ال�صدر وهن�أت ا�ﻷ من العام
توجهت لجنة أصدقاء اﻷسير يحيى سكاف بالتحية
إلى إمام المقاومة المغيب السيد موسى الصدر وأعلنت
تضامنها الكامل مع قضيته المحقة ،ﻷنّ اإلمام الصدر
كان من أوائل المدافعين عن المظلومين وعن القضية
الفلسطينية المحقة التي كانت من أولوياته في كافة
التحركات ال��ت��ي ك��ان ي��ش��ارك فيها ،وه��و م��ن أوائ��ل
المدافعين عن عروبة لبنان وتوجيه البوصلة دائما ً في

مواجهة العدو الصهيوني.
كما توجهت اللجنة بالتهنئة من اللواء عباس ابراهيم
وم��ن ضباط وعناصر اﻷم��ن ال��ع��ام لمناسبة الذكرى
السبعين لتأسيس اﻷمن العام الذي يشكل ضمانة للوطن
من خالل اإلنجازات التي يحققها في كافة المجاالت في
الدفاع عن المواطنين وكشفه للمجرمين الذين يريدون
الش ّر واﻷذى لوطننا.

ماذا يمكن �أن يكون ( ...تتمة �ص)1
مطمئنا ً إل��ى داخ��ل لبناني ممسوك من دولة
حليفة رئيسا ً للجمهورية ورئيسا ً للحكومة
وحكومة وقائدا ً للجيش وقادة أجهزة أمنية،
ورئ��اس��ة مجلس ال �ن��واب ب��أي��د أم�ي�ن��ة أص�ل ً
�ا،
وع �ن��ده��ا سيصير ال �خ �ي��ار ال��س��وري حسما ً
ع�س�ك��ري�ا ً ت�غ�ط�ي��ه م �ع��ادل��ة س�ي��اس�ي��ة ال تتيح
ل �ل �غ��رب وح �ل �ف��ائ��ه ف ��رض إم �ل��اءات ال بهوية
حكومة ال��وح��دة الوطنية وال ب �ش��روط رفع
الغطاء ع��ن اإلره ��اب ،ويصير التسابق على
الشراكة مع سورية في الحرب على اإلرهاب
منعا ً النتصار أح��ادي يربك الحسابات ،كما
ف�ع��ل األم�ي��رك�ي��ون ع�ن��دم��ا ت � ّم ت�ح��ري��ر تكريت
ومحافظة ص�لاح ال��دي��ن بقوة عراقية ودعم
إي��ران��ي من دون مشاركة التحالف ،وعندها
أيضا ً يصير الحساب اإليراني لمدى الحاجة
ل �م��راض��اة ال �س �ع��ودي��ة ف��ي ال �ي �م��ن م� �ح ��دوداً،
ورب�م��ا م�ع��دوم�ا ً بعد فعلتها اللبنانية فتطلق
يد الحوثيين وتقدّم لهم ما يحتاجون لحسم
ال���وض���ع ل �م �ص �ل �ح �ت �ه��م وت� �ح ��وي ��ل ال ��وج ��ود
العسكري المباشر للسعودية ودول الخليج
ال�م�ش��ارك��ة إل��ى مستنقع ي �غ��رق��ون ف �ي��ه ،وال
يعرفون منه خالصاً.
 ي��ر ّد البعض على هذا السيناريو بالقولإنّ زم��ن السابع م��ن أي��ار وشبيهاته ق��د ولى
إلى غير رجعة ،وإنّ الحديث عن صرف حزب
الله لفائض قوته في الداخل اللبناني نوع من
التهويل ،فماذا يمكن أن يفعل حزب الله؟ هل
يحت ّل العاصمة ب �ي��روت ،ول�ك��م م��ن الوقت؟
وماذا سيقول للبنانيين ،ومن سيواجه؟ الدولة
اللبنانية وأجهزتها وجيشها؟ أم يزحف إلى
طرابلس؟ ويضيف هؤالء أنّ ظروف السابع
من أيار تغيّرت ،ألنها استندت إلى وجود شبه
ميليشيا لدى تيار المستقبل والحزب التقدمي
االشتراكي ،وهذا انتهى منذ السابع من أيار
ألنه فقد مب ّرراته واثبت فشله ،ولذلك لن يجد
حزب الله أمامه إال الدولة التي سيحتمي بها
الجميع ،وسيكون ق��د خسر خ�س��ارة كبرى
إنْ غامر بدخول لعبة األم��ن مرة أخ��رى ،فقد
يتم ّكن في اليوم األول من السيطرة العسكرية
لكنه ف��ي ال�ي��وم الثاني سيكون ق��د أخ��ذ البلد
إل��ى الفوضى ،وسلّم تنظيم «القاعدة» قيادة
الطائفة التي يريد لها البقاء في ضفة االعتدال
ويقول إنه يسعى لتفادي الفتنة معها ،تقول
هذه المصادر إنّ غلطة الشاطر بألف ،فهذه
الغلطة من جانب حزب الله ستبدّد قدرة الردع
في وجه «إسرائيل» وتنعكس على ك ّل موازين
المنطقة سلبا ً عليه وعلى ك ّل حلفائه.

 مصدر ديبلوماسي غربي يسهم بمتابعةالوضع في لبنان ،يقول في مجالسه إنّ لديه
سيناريو لما يمكن أن يفعله حزب الله بفائض
قوته عندما يريد تخطي حسابات التوافق إذا
يمس بالجيش
عبث بها خصومه ،من دون أن
ّ
اللبناني وال باألجهزة اللبنانية ومن دون أن
يقع في محظور الفتنة ،أو التواجد العسكري
بين المواطنين ،ب�ص��ورة تتآكل فيها قوته.
وي �ق��ول ال�م�ص��در إنّ ل��دي��ه تسميات لخمسة
مناطق مهمة استراتيجياً ،ينطبق عليها هذا
ال�ت��وص�ي��ف وي�س�ت��دع��ي حسمها بضعة أيام
إذا أراد ح ��زب ال �ل��ه ف�ع��ل ذل ��ك دف �ع��ة واح ��دة
وبالتوازي ،ويكفي حسمها ليتغيّر المشهد
اللبناني واإلقليمي ،ويختفي بعد أي��ام حزب
الله عن المشهد العسكري واألمني ،وال يظهر
ف��ي ال �ص��ورة إال الجيش اللبناني واألجهزة
�س ال��ق��وى ال �س �ي��اس �ي��ة في
األم �ن �ي��ة ،وال ت �م� ّ
حرية التعبير والتحرك بسانحة تتيح اتهام
ح��زب الله بالعبث بقواعد الحياة السياسية
اللبنانية ،ومن دون انتباه وعلى رغم الرغبة
بالتصعيد سيجد الجميع في س ّره أنّ ما فعله
حزب الله عمل وطني صرف عاد بالخير على
لبنان وجميع اللبنانيين ،وانه كان يحجم عنه
مراعاة لشريك لم يراع قواعد الشراكة.
 ي �س��أل ال �م �ص��در ال��دي�ب�ل��وم��اس��ي زوارهومستمعيه قائالً :تخيّلوا معي قيام وحدات
ح��زب ال�ل��ه بتوقيت واح��د وبعملية جراحية
محسوبة وس��ري�ع��ة وم�ت��دح��رج��ة يضع فيها
ثقله النوعي ،تطاول مدينة عرسال وتنظيفها
من تنظيمي «داع��ش» و»النصرة» ،ومواصلة
ال �ح �س��م ح �ت��ى إن� �ه ��اء ق �ض �ي��ة العسكريين
المخطوفين ،مهما كانت التكلفة لوضع ح ّد
لهذا االبتزاز المفتوح ،من جهة ومخيم عين
الحلوة من جهة أخرى ،وخالل أيام تنسحب
وح��دات��ه وي�ت�س�ل��م ال�ج�ي��ش وال��ق��وى األمنية
ب��ال �ت �ع��اون م��ع األه��ال��ي ول �ج��ان �ه��م ،والقوى
الوطنية الفلسطينية ،مهام األمن؟
 يخلص المصدر الديبلوماسي بالقول،لهذا ننصح شركاءنا اإلقليميين وحلفاءهم
اللبنانيين بالتريث قبل العبث مع حزب الله
ب�ص��ورة تشعره ب��أنّ ق��رار كسر التوافق قد
اتخذ ،وأنّ مراعاته لهذا التوافق ص��ارت بال
معنى ،ونقول لهم ضعوا في حسابكم أنّ بقاء
الحكومة سقفا ً لهذا التوافق هو الشرط األول
لتصل رس��ال��ة ال�ت�م�س��ك ب �ق��واع��د االستقرار
ويحترمها حزب الله.
ناصر قنديل

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ نتائج مفاو�ضات الدوحة �ستكون كارثية على الق�ضية الفل�سطينية �أكثر من «�أو�سلو»

حطيط :خطر ال�سفارات يُحدق بالحراك ال�شعبي لت�شويهه و�أخذه �إلى الفو�ضى
حاورته روزانا ر ّمال
أكد الخبير االستراتيجي العميد الدكتور أمين
حطيط «أنّ الظاهرة الشعبية االحتجاجية في لبنان
ظاهرة منطقية وطبيعية وينبغي أن ُتؤيد و ُتدعم،
لكنه شكك في أن تكون بالحجم الذي يضغط
ويؤثر على السلطة ويدفعها باتجاه التغيير» ،ور ّد
السبب إلى «وجود ثالثة أنواع من االصطفافات في
لبنان :السياسية الخارجية والسياسية المصلحية
والالصطفاف وعدم التنظيم ،ووضع الحركة
الشعبية في الفئة الثالثة ،لكنها تبقى تشكل وخزا ً
معينا ً يدفع السلطة إلى الحذر».
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة
«توب نيوز» ،حذر حطيط «من الخطر الذي يحدق
بهذا الحراك جراء اتصال بعض األشخاص في
السفارات مباشرة ببعض األطراف في التحركات
لتشويه الصورة أو احتواء المشهد وأخذه إلى
الفوضى ،كما فعلت السفارات األميركية في خضم
{ م��ا ه��ي رؤي �ت��ك ل�م��ا يجري
في الشارع من حراك شعبي في
لبنان؟

ـ م��ا نشهده ف��ي ال��ش��ارع ه��و ردة
ف��ع��ل شعبية منطقية ع��ل��ى وض��ع
لبناني ال يمكن أن يريح أح���داً ،فلم
يكن أحد يتصور أن يصل واقعنا إلى
عجز بمستوى عجز الدولة عن رفع
النفايات من الشوارع ،ومن الطبيعي
أن يعبر الشعب عن رفضه لهذا العجز
من السلطة .الظاهرة الشعبية ظاهرة
منطقية وطبيعية وينبغي أن تؤيد
وت��دع��م حتى يقول المواطن لرجل
السلطة بأنك لست حرا ً في اتخاذ قرار
يؤذي الشعب .لكن هل هذه التحركات
الشعبية هي بالحجم ال��ذي يضغط
ويؤثر على السلطة ويدفعها باتجاه
ّ
أش��ك ف��ي ه��ذا الموضوع،
التغيير؟
ورغم أنني أتمنى أن تكون هناك قدرة
شعبية على استعادة القرارالسيادي
وممارسة االستقالل الحقيقي ،لكنّ
هذا غير متوفر في لبنان ،وخصوصا ً
أنّ هناك ثالثة أنواع من االصطفافات:
السياسية الخارجية ومنها السياسية
المصلحية ومنها الالصطفاف وعدم
التنظيم ،والحركة الشعبية تأتي
في الفئة الثالثة ،لذلك أش� ّ
�ك في أن
تؤدي إلى تحقيق األهداف الرئيسية
من انطالقتها لكنها تبقى تشكل وخزا ً
معينا ً يدفع السلطة إلى الحذر.

{ أال يشكل هذا الحراك فرصة
حقيقية لتتعظ السلطة السياسية
مما يجري من أزمات؟

ـ لو انتظم من يلتزم في االصطفافين
ال��خ��ارج��ي وال��م��ص��ل��ح��ي ال��داخ��ل��ي
لدعم الحركة الشعبية لكان أملنا
ف��ي تحقيق المطلوب أك��ث��ر بكثير،
لكنّ من هم في االصطفاف الداخلي
المصلحي يخشون وال يقدمون لها
الدعم ويخافون على عروشهم ،ونحن
لسنا دوال ً تنتجها الحالة الشعبية،
بل الديمقراطية شكلية ومرفوضة
وليست مختارة والنتاج الذي يأتي
إلى الحكم ال يعبر عن اإلرادة الشعبية
الحقيقية ،والمكونات الموجودة في
المجلس النيابي ج��اءت إم��ا نتيجة
الضغوط الخارجية وإم��ا الغرائز
الطائفية وإما المصالح المادية ،ورغم
الصدق الموجود ل��دى المتظاهرين
في التعبير عن غضبهم ،إال أنّ الخطر
يُحدق بهذا الحراك بسبب االتصال
المباشر للسفارات ببعض األشخاص
لتشويه الصورة أو احتواء المشهد
كما فعلت السفارات األميركية في
خضم الحريق العربي.

{ ل � �م� ��اذا ت��س�� ّم��ي��ه ال �ح��ري��ق
العربي؟

ـ ألنّ التحرك الشعبي العربي بدأ
شيئا ً وتطور بصورة أخ��رى وانتهى
بأمر مغاير لما ب��دأ .في البدء كانت
ردة فعل شعبية على ظلم تمارسه
السلطة ،لكن س��رع��ان م��ا تدخلت
عناصر وأط��راف مرتبطة بسفارات
وحكومات ركبت الموجة ،وعندما
تطورت األم��ور أصبحنا أم��ام حريق
كامل األوصاف كما حصل في تونس
ومصر وسورية وال��ع��راق ،واآلن في
ليبيا التي لم تستطع أن تصل إلى
مشروع دول��ة بعد أرب��ع سنوات من
الحراك.

{ هل تعتقد أنّ هناك بلدانا ً كان
مخططا ً لها أن تقع في هذا الحريق
وأخ� ��رى أن ت �م � ّر األح � ��داث فيها
بهدوء وسالسة؟

ـ ما حصل في هذا الحريق العربي
ي��ق��س��م إل���ى ث�ل�اث م���راح���ل ،األول���ى
مرحلة اإلرادة الشعبية الصادقة،
الثانية االستغالل الخارجي وركوب
الموجة ،والثالثة مرحلة الحريق
التي تختلف من بل ٍد إلى آخ��ر ،وس ّر
اختالفها هو أهمية هذا البلد بالنسبة
إلى المشروع الصهيوـ أميركي ومدى
ترويض هذه الدولة أو تلك .الحريق
يضرم في البلد الذي تتمسك سلطته
باستقاللها وسيادتها ،والنموذج هو
س��وري��ة .لماذا ي��رك��زون في الحلول
التي يعتبرونها سلمية على موقع
الرئيس بشار األس���د؟ ألنهم ربطوا
نجاحهم أو فشلهم في الحرب ببقاء أو
رحيل األسد ،ألنه يملك خطابا ً سياسيا ً
ال ي��واف��ق مصالحهم ،ول��دي��ه رؤي��ة
استراتيجية واضحة موثقة بمعطيات
علمية ،لذلك ال يستطيع أن يق ّر لهم
بمصالح في أرضه وفي المنطقة أو أن
يسلم لهم بأن يكون تابعاً .إنّ معيار
انتصار المقاومة وخطها في سورية
هو أن توقف إط�لاق النار والدخول
في الح ّل واألس��د على رأس السلطة،
ألنّ العكس يعني أنّ المحور المعادي

الحريق العربي».
وتطرق حطيط إلى الشأن السوري ،وأكد «أنّ
معيار انتصار المقاومة وخطها في سورية هو
وقف إطالق النار والدخول في الح ّل» ،الفتا ً إلى «أنّ
الرئيس بشار األسد هو على رأس السلطة والعكس
يعني أنّ المحور المعادي انتصر» .ورأى «أنّ الح ّل
في سورية لم يحن أوانه بعد ،لك ّن مرحلة إسقاط
سورية بالحرب الحاسمة انتهت» ،جازما ً بأنّ
«القناعة األميركية لبقاء األسد تشكلت في منتصف
العام  ،2014باالستناد إلى ثابتتين ،األولى أنّ
إسقاط سورية بالحرب الحاسمة أمر مستحيل،
والثانية أنّ إعادة األمن واالستقرار إلى سورية من
دون الرئيس بشار األسد أمر مستحيل أيضاً».
وأوضح حطيط «أنّ أميركا اليوم ال تريد التخلص
من داعش بل إنتاج بيئة تمكنها مستقبالً من احتواء
هذا التنظيم عندما يحين وقت الح ّل في سورية الذي
تجري تهيئة البيئة الدولية له».

وأعرب حطيط عن اعتقاده بأنّ االتفاق النووي
«شكل اعترافا ً دوليا ً بإيران ككيانٍ سياسي مستقل
خرج عن سيطرة ونفوذ الشرق والغرب ،في حالة
استقاللية فريدة من نوعها لم تتشكل منذ العام
.»1945
وحذر من المفاوضات التي تحصل اآلن في
الدوحة بين حركة حماس و«إسرائيل» ،معتبرا ً أنّ
«أي اتفاق يتمخض عنها ستكون نتائجه كارثية
على المقاومة الفلسطينية أكثر من اتفاق أوسلو،
وإجهاض المقاومة من الداخل ما يدفع نحو حرب
أهلية في غزة».
وشدّد حطيط ،في الوقت نفسه ،على «أنّ القضية
الفلسطينينة محتُضنة من محور المقاومة ،ألنه بات
يشكل مجموعة استراتيجية ُمعترف بها دوليا ً دخلت
إلى النظام العالمي الجديد وإيران حلقة أساسية من
حلقاته».
نص الحوار كامالً:
يلي
ما
وفي
ّ

انتصر ،فبقاء األس��د تعدى الجانب
الشخصي إلى الرمزي ،أي االنتصار
أو الهزيمة.

{ هل تعتبر أنّ الرهان الغربي
ع��ل��ى ت� �ح ��رك ال� �ش� �ع ��وب يشكل
فرصة للواليات المتحدة للتدخل
ف��ي ش��ؤون دول��ة خصم لها كما
حصل في الحراك الذي حصل في
الصين وروسيا؟

ـ من ضمن استراتيجيات الواليات
المتحدة في التعامل مع دول العالم،
االستراتيجية الناعمة وقد اعتمدت من
خاللها الثورات الملونة وكانت تحرك
فئات شعبية تديرهم من خلف الستار
ويأتون إلى السلطة ثم ينقلبون على
ال��واق��ع الشعبي السيادي .وحققت
ه��ذه االستراتيجية نجاحا ً أكثر من
االستراتيجيات األخ���رى ،لكن كان
فشلها في لبنان وإي��ران .ففي لبنان
كان نجاحها موقتا ً من العام 2005
إلى  2008ثم فشلت بعد  7أيار ،وفي
إيران جربت أميركا في العام 2009
ل��ك��نّ الشعب اإلي��ران��ي ال��ت� ّ
�ف حول
القيادة .بعد ذلك انتقلت أميركا إلى
الحريق العربي ولكن لم تحقق حتى
اآلن السقف الذي تريده في المنطقة.
س��وري��ة ه��ي العنصر الثالث ال��ذي
أضاف إلى فشل األميركي فشالً جديداً.
صحيح أنّ مرحلة الح ّل في سورية لم
يحن أوانها بعد ،لكنّ مرحلة إسقاط
سورية بالحرب الحاسمة انتهت.
ـ ه��ل وص��ل األم��ي��رك��ي إل��ى قناعة
باق؟
حقيقية بأنّ الرئيس بشار األسد ٍ

{ القناعة تشكلت في منتصف
العام  ،2014باتت واشنطن تدرك
جيدا ً أنّ هناك ثابتتين ،األولى أنّ
إسقاط سورية بالحرب الحاسمة
أم��ر مستحيل ،والثانية أنّ إعادة
األم ��ن واالس �ت �ق��رار إل��ى سورية
م��ن دون ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس��د
م�س�ت�ح�ي�ل��ة ،وق ��د خ ��رج الرئيس
ب��اراك أوب��ام��ا ليقول إنّ «التفكير
ب �ح � ّل م ��ن دون ال��رئ �ي��س األس ��د
ضرب من الخيال.

أميركا تعلم أن ال ح ّل في سورية
من دون الرئيس األس��د إال بالحسم
العسكري ،ال سيما أنّ محور المقاومة
أبلغ ،برسائل قاطعة ،أميركا ومن يدور
في فلكها ،أنّ األسد يشكل رمزية نتيجة
المواجهة وبما أننا نملك القدرات التي
تمككننا من متابعة المواجهة ،ونعرف
أنّ الحرب الحاسمة لن تمكن أميركا
من الوصول إلى أهدافها ،فإننا لن نقبل
بإسقاط األس��د .أميركا اقتنعت بأنّ
وجود الرئيس السوري ضروري في
الح ّل ،المرحلة االنقالية التي نعيشها
اآلن ليست وظيفتها حجب األس��د،
بل غاياتها ثالث :األولى التخلي عن
وس��ائ��ل ال��ح��رب ال��ت��ي ستزعج عند
السالم ،ومن أجل ذلك تسعى أميركا
إل��ى تكتيل ال��ق��وى لمحاربة تنظيم
«داعش» ،لكنها اليوم ال تريد التخلص
من التنظيم بل إنتاج بيئة تمكنها
مستقبالً من احتوائه عندما يحين
وق��ت ال��ح� ّل ،ألنّ أميركا تحتاج قبل
الح ّل إلى ورقة «داعش» لتستعملها
ورق���ة ضغط رئيسية على طاولة
التفاوض .المرحلة الثانية هي مرحلة
تضخيم األوراق التحالفية وتحجيم
أوراق ال��خ��ص��م ،أم���ا ال��ث��ال��ث��ة فهي
تحضير بيئة ما بعد الح ّل .في الملف
النووي اإليراني الخطوط الرئيسية
كانت منتهية من آذار  ،2014لكنّ
أميركا بقيت  15شهرا ً تع ّد البيئة التي
ستتلقف الح ّل وتقبله ،وهي تريد اآلن
تهيئة البيئة الدولية لمرحلة الح ّل في
سورية .تصنع في المرحلة االنتقالية
بيئة الح ّل ،وأثناء هذه المرحة ينبغي
أال ُن��ف��اج��أ بالتصعيد أو المواقف
الحامية والسقوف العالية وهي دائما ً
تسبق مرحلة الح ّل.

{ ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب ��اراك
أوباما قال منذ فترة لـ «سي أن أن»
أنّ االتفاق النووي اإليراني «يفتح
أمامنا آفاق الح ّل في سورية» ،هل
يضع أوباما نفسه في الموضوع
ال� �س ��وري ت �ل �ق��ائ �ي �ا ً ت �ح��ت سقف
االتفاق النووي؟

ـ ت��وق��ي��ع االت���ف���اق ال���ن���ووي ج��اء
متالزما ً مع القناعة بضرورة إيجاد
ح ّل لألزمة السورية ،رغم أنّ إيران
رفضت مناقشة أي ملف قبل توقيع
االتفاق ،لكنّ الواليات المتحدة كانت
تنظر بعين إل��ى االت��ف��اق ال��ن��ووي،
وبعين أخرى إلى ملفات المنطقة .لو
وجدت أميركا أنّ سورية ستسقط ،هل

العميد حطيط متحدّثا ً إلى الزميلة ر ّمال

ّ
الحل في �سورية لم يحن �أوانهّ ،
لكن مرحلة �إ�سقاطها
بالحرب الحا�سمة انتهت و�أميركا اقتنعت ببقاء الأ�سد
يصدق أحد أنّ أميركا ستعطي حليف
سورية المنهارة ما تريد في الملف
النووي؟ لوال علم أميركا ب��أنّ تكرار
التجربة الليبية سيدفع إيران وحزب
الله إلى التدخل ض ّد «إسرائيل» ودول
الخليج لكانت فعلت وشنت حربا ً
على سورية ،وعندما اقتنعت أميركا
بأنّ األسد باق ذهبت باتجاه االتفاق
النووي وبعدها أطلقت يد إي��ران في
العمل بشكل مشترك ل��ح� ّل ملفات
أخرى.

{ هل يوجد استعجال بريطاني
بإعادة العالقات مع إيران رغم أنّ
االتفاق النووي لم يم ّر في المسلك
القانوني في الكونغرس؟

ـ التحرك البريطاني باتجاه إيران
يعني أنّ بريطانيا واث��ق��ة ب��أنّ هذا
االتفاق لم يوقع لكي يلغى بل لينفذ
ألن��ه مصلحة للطرفين ،وم��ا نشهده
اآلن هو تنافس ح��ا ّد على المصالح
االقتصادية بين الدول الغربية .إيران
تشكل جنة اقصادية للعالم ،لديها
استثمارات تبلغ  160مليار دوالر
خ�لال  5س��ن��وات م��ا يكفي لتعويم
وت��ح��ري��ك االق��ت��ص��اد ال��ع��ال��م��ي ،وما
حصل في االتفاق النووي هو اعتراف
دول��ي بكيان سياسي مستقل خرج
عن سيطرة ونفوذ الشرق والغرب في
حالة استقاللية فريدة من نوعها لم
تتشكل منذ العام .1945

{ ك �ي��ف ت�ن�ظ��ر إل ��ى موضوع
ال� �ت� �ف ��اوض ب �ي��ن ح ��رك ��ة حماس
و«إسرائيل» بطريقة غير مباشرة
ف ��ي ق� �ط ��ر ،وك� �ي ��ف ت� �ق ��رأ طموح
ال �س �ع��ودي��ة وت��رك �ي��ا لالنتصار
ف��ي ال �ح��رب رغ ��م ت�غ�ي��ر الموقف
األميركي؟

ـ ه��ؤالء أتباع ال��والي��ات المتحدة،
وطبيعة عالقة أميركا باألتباع يرسمها
سقفان :األول ،السقف االستراتيجي
األعلى بحيث ال يشاركها في القرار أحد
وال تسمح ألحد من األتباع أن يصل إلى
هذا السقف وال تعلمه بما تق ّرر ،وحتى
األوروبيين ،بل تبلغه قرارا ًاسراتيجياً.
والثاني ،السقف الميداني المنخفض
فأميركا لديها م��رون��ة مستمدة من
دس��ت��وره��ا ،تعطي ات��ب��اع��ه��ا حرية
الحركة ضمن السقف المنخفض تحت
السقف االستراتيجي ويشعر التابع
أنه ليس تابعا ً أو عبدا ً بل يملك حرية.
ففي اليمن مثالً ،لوال القراراألميركي

لما استطاعت السعودية الذهاب
إلى الحرب ،رغم أنّ أميركا أشعرتها
بأنها ذات قرار وسيادة وحرية ولكن
في العمق هو ق��رار أميركي ،األتباع
تحت السقف االستراتيجي األميركي،
لكنّ أميركا تتنصل من المسؤولية
المباشرة ،فإذا حققت هذه الدول ربحا ً
فالربح لسيدها األميركي ،وإذا خسرت
وحدها تدفع الثمن.
اآلن تجري في الدوحة مفاوضات
بين حماس و«إس��رائ��ي��ل» وإذا ت ّم
توقيع اتفاق بعدها بين الجانبين
ستكون نتائجه كارثية على المقاومة
الفلسطينية أكثر من اتفاق أوسلو،
والذي تسرب حتى اآلن أنّ المواقفة
ع��ل��ى االت���ف���اق سيجهض م��ق��اوم��ة
الداخل ويدفع نحو حرب أهلية في
غ��زة ،ألنّ المطروح أنّ «إسرائيل»
تريد وقف علميات المقاومة ح ّد أدنى
 10سنوات وأقصى  25سنة ووقف
تصنيع األسلحة على أي مستوى،
وخصوصا ً الصواريخ وتدمير األنفاق
ووقف تصدير الصواريخ من الخارج
ووق��ف التدريب وإل��ح��اق مقاومين
وم��ن��ع عمليات ف��ص��ائ��ل المقاومة
األخ��رى ،انطالقا ً من غ��زة مقابل أن
ُتعطى «ح��م��اس» السلطة ف��ي غزة
معترف بها دوليا ً كما سلطة «فتح»
في الضفة معترف بها ،وممرا ً مائيا ً
يربط غ��زة بقبرص التركية تحت
إش��راف تركي ـ «إسرائيلي» مباشر،
وثالثا ً تمويل إع��ادة إعمار غزة من
قطر وال��س��ع��ودي��ة واإلم�����ارات ،وأن
تتخلى «حماس» عن المقاومة ،وإذا
رفضت الفصائل األخرى ذلك تنشب
ح��رب أهلية ف��ي قطاع غ��زة تنتهي
بضرب المقاومة .هذا االتفاق يعني
اإلجهاز على المقاومة الفلسطينة من
الداخل ،لكن ال أحد يستطيع تصفية
القضية الفلسطينية وكما خسرت
«فتح» شرف المقاومة في «أوسلو»،
ستخسر «حماس» شرف المقاومة
في «الدوحة» ويخسر الفلسطينيون
في الحرب األهلية ش��رف المقاومة
لتحرير فلسطين وبالتالي ،هو نعي
لمقاومة بدأت عام  1965وتنتهي في
.2015

{ هل يمثل هذا االتفاق خسارة
إيرانية في قلب فلسطين؟

ـ إي��ران ال تتصرف على أساس أنّ
قضية فسلطين شخصية ،ب��ل أنها
لجميع المسلمين وتناصر القضية،

ذكرى �أربعين
في ذكرى مرور أربعين يوما ً على وفاة المأسوف على شبابه

ر�ستم ر�ستم عازار
(مهندس كيميائي)
يقام قدّاس وج ّناز لراحة نفسه
الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم األحد الواقع فيه  30آب
2015
في كنيسة مار يوسف – المطيلب (المتن)
عائلة وأهل الفقيد وأنسباؤهم يدعونكم لمشاركتهم الصالة لراحة
نفسه.
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعارا ً خاصاً.
e-mail: ghaziazar@yahoo.fr

والخسارة ال تكون إلي��ران بل للقوى
التي تعمل للقضية .لكن ستبقى هذه
القضية ُمحتضنة من محور المقاومة،
ألنّ هذا المحور بات يشكل مجموعة
استراتيجة معترف بها دوليا ً دخلت
إلى النظام العالمي الجديد ومعترف
بقوته ،وإي���ران حلقة أساسية من
حلقاته.

ُي��ب��ثّ ه ��ذا ال� �ح ��وار كامالً
اليوم الساعة الخامسة مسا ًء
ويعاد بثه عند الحادية عشرة
ل�ي�لاً على ق�ن��اة «ت��وب نيوز»
تردّد 12034

�إعالنات ر�سمية
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب ظافر اسماعيل رمال لموكليه كوكب
وزينب وهنا وسامية علي مروة بصفتهن
المشترين من علي محمد مروة شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  539عين قانا للمعترض
 15يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي ومحمد محمود روماني وآمال
حسين نعمة لموكلها محمود محمد روماني
ش��ه��ادات قيد ب��دل ضائع للعقار  19دير
الزاهراني للمعترض  15يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
من امانة السجل العقاري في النبطية
ط��ل��ب ع��ل��ي محمد ج��ون��ي أح���د ورث��ة
محمد علي جوني شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  3640حبوش للمعترض  15يوما
للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب فؤاد خليل ميالن شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1302الكفور للمعترض 15
يوما للمراجعة
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض العائد لشراء قطع غيار لزوم
س��ي��ارات المؤسسة ،موضوع استقصاء
االس���ع���ار رق����م ث4د 4855 /ت��اري��خ
 ،2015/4/30ق��د م���ددت لغاية يوم
الجمعة  2015/9/11عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11.00
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.
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 2015/8/25
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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