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حمليات �سيا�سية

االنتخابات الرئا�س ّية والنكتة ال�سمجة
عن الحر ّية وال�سيادة واال�ستقالل
} جوزيف أبو فاضل*
يضع اللبنانيون أيديهم على قلوبهم في انتظار ما ستؤول إليه
المفاوضات اإليرانية  -السعودية وانعكاسها سلبا ً أو إيجابا ً
على الوضع العربي عامة واللبناني خاصة ،ال سيما على ملف
رئاسة الجمهورية.
السؤال :هل هناك ملفات تتقدّم على أخرى؟
الجواب بلى ،لكن هل يكون الملف اللبناني هو األول أم ملف
العراق أم ملف اليمن أم البحرين! وبطبيعة الحال لن يكون هناك
ات�ف��اق على الملف ال �س��وري ألنّ األم��ور متروكة لعملية غالب
ومغلوب ،إلى أن يتفتت جزء من هذه المعارضة السورية على
طريقة سليم إدريس وأسعد مصطفى ورياض األسعد وغيرهم.
إذن ،ال�م��وض��وع ال�س��وري شائك ومتش ّعب ،ومرتبط أيضا ً
بالملف اإلي��ران��ي – ال�ت��رك��ي ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى الملف السعودي
أي حال سورية
والخليجي مع الملف السوري واإليراني .وفي ّ
ليست ملفا ً ع��ادي �ا ً ب��ل ه��ي دول��ة ك�ب��رى وم��رك��زي��ة ف��ي المنطقة
وليست مثل باقي الدول.
بالعودة إلى الملفات ،يمكن أن نجد عشرة ملفات ،وإذا كانت
هناك تسوية شاملة من الطبيعي أن يكون الح ّل في لبنان قريباً،
لك ّن المراقبين والراسخين في العلم يعرفون أنّ المشكلة بين
السعودية وإيران هي مشكلة ثقة ومفاوضات ثقة ،لذلك عليهم
أن يبدأوا بملف واحد وينتظروا تنفيذ بنود االتفاق ،ثم ينتقلوا
إلى ملف آخ��ر ،ومن المستبعد أن يبدأوا بتسوية شاملة كبيرة
مثلما يتو ّقع البعض ،والمفاوضات ال تزال بعيدة بين السعودية
وإيران ،ال مثلما طرح وزير الخارجية السعودي بتوجيه دعوتين
إلى إيران لزيارة السعودية ،فمن غير المعروف ما إذا كان وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف سيلبّي الدعوة ،وما إذا
ر ّد اإليرانييون عليها ،لذا يمكن ترقب ما إذا كانت ممكنة كتابة
مشتركة لبرنامج عمل للقاء اإليراني – السعودي ،أم هو لقاء أول
حول فنجان «شفة عربية» وضيافة سعودية من عادات العرب!
وهنا تطرح تساؤالت عديدة :هل هناك مفاوضات على سائر
الملفات؟ أم مفاوضات على جزء من الملفات؟ وهل هناك تسوية
ش��ام�ل��ة ف��ي المنطقة؟ وب��ال�ت��ال��ي ه��ل تقبل ال�س�ع��ودي��ة بتسوية
شاملة؟
ل��ن تقبل ال�س�ع��ودي��ة بتسوية ش��ام�ل��ة ،أي �ض �ا ً ل��ن تقبل إي��ران
بتسوية شاملة ،فاإليراني لن يقبل أن يكون التفاوض على الملف
النووي مع دول  1+5العظمى جزءا ً من سلة التسوية ،وبالتالي
ما سيصدر في  18تموز المقبل هو توجه لتجديد المفاوضات
ح��ول ه��ذا ال�م�ل��ف لستة أش �ه��ر ،وه ��ذا م��ا ت�� ّم االت �ف��اق عليه في
االج�ت�م��اع األخ�ي��ر بين إي��ران ودول  ،1+5وبالتالي ت��د ّل هذه
التصريحات األخيرة على أنّ لبنان يمكن أن يكون الملف األول
أو يمكن أن يكون الخامس ،وعلينا أن ننتظر ما سيق ّرره اآلخرون
في لبنان ،وهذا أصبح أمرا ً بديهيا ً من هذه الطغمة الحاكمة التي
تتحكم في رقاب العباد والبالد ،ما يجعل قضية الحرية والسيادة
واالس�ت�ق�لال نكتة سمجة عندما ن��رى وف��ود الشخصيات إلى
باريس والمملكة العربية السعودية وإلى السفارات في لبنان من
ك ّل حدب وصوب ،وإلى تصريحات السفراء التي تنصحنا يوميا ً
بانتخاب رئيس ،ما يح ّول قضايا الحرية والسيادة واالستقالل
إلى بدعة لبنانية وعربية.
م��ن ه��ذا ال�م�ش�ه��د ال��دول��ي وال �ع��رب��ي واإلق�ل�ي�م��ي ن��دخ��ل ملف
االستحقاق ال��رئ��اس��ي ف��ي لبنان وإل��ى م��ا سيحصل ف��ي جلسة
الغد.
م��ا تظهره ال�م��ؤش��رات حتى اآلن أن��ه ل��ن يحصل ات�ف��اق على
انتخاب رئيس للجمهورية بين اليوم والغد ،ال سيما في ظ ّل هذا
االنقسام الحاصل .ولن تكون هناك جلسة لالنتخاب ،على ما
يع ّول الرئيس فؤاد السنيورة ،ألنه لن يذهب إلى انتخاب العماد
ميشال ع��ون رئيسا ً للجمهورية ،ب��ل سينتخب رئيس القوات
سمير جعجع ،كما يسعى البعض إلى التمديد للرئيس ميشال
سليمان .لذا ،إذا بقيت األمور على حالها لن تكون هناك جلسة
نيابية الخميس المقبل.
 كاتب ومحلل سياسي
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ّ
اللوج�ستي للم�سلحين
ومعقدة والهدف �ضرب المعقل
نوع ّية
ّ

ّ
إ�سرائيلي» لعملية نوى في ريف درعا
ترقب «�
ّ
 حسين مرتضى
معركة جديدة بدأها الجيش السوري ،ضمن عملياته
العسكرية المستم ّرة في مختلف المناطق ،هذه المرة من
ريف درعا الغربي المحاذي للجوالن المحت ّل.
ح� �دّد ال�ج�ي��ش ال �س��وري ب�ن��ك األه� ��داف ب��وض��وح ،بعد
عمليات رص��د دقيقة نفذها ف��ي مختلف مناطق الريف
ال �غ��رب��ي ل��درع��ا ،وت �ح��دي��دا ً ب�ع��دم��ا ت�ق��دم��ت المجموعات
المسلحة الشهر الفائت ،بدعم من الكيان «اإلسرائيلي»
المباشر ،وانطالقا ً من بلدة الرفيد التي تقع على كتف تل
الفرس وداخل منطقة العزل ،في اتجاه تل الجابية بأعداد
كبيرة.
التكتيك العسكري الذي التزمه الجيش السوري يقضي
ب��إي�ج��اد ق��واع��د ن��اري��ة تساعد ف��ي قطع ط��رق اإلم ��داد عن
المجموعات المسلحة ،وتحديدا ً القادمة من ريف القنيطرة
الشرقي ،في حين يعمل على استمرار تدفق اإلم��دادات
العسكرية ل�ق��وات��ه المتقدمة ف��ي ال��ري��ف ال�غ��رب��ي لدرعا،
حفاظا ً على استمرار العملية العسكرية ،تزامنا ً مع فصل
المناطق التي تشهد وج��ودا ً للمسلحين عن بعضها ومنع
أي دعم لوجستي من
المجموعات المسلحة من استقدام ّ
حدود الجوالن المحتل أو من عمق مناطق درعا.
العملية العسكرية ب��دأت من خالل مهاجمة المسلحين
ف��ي ال �ت�لال المحيطة ببلدة ن��وى ،خ��اص��ة ت � ّل ام ح��وران
وت�� ّل ال�ج�م��وع ال��ذي اس�ت�ط��اع الجيش ال �س��وري حصاره

أع��رب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عن
ارتياحه إلى الخطوات األمنية واإلداري��ة التي تحققت منذ
انطالق الحكومة في عملها.
وخالل استقباله وفدا ً من طرابلس برئاسة المفتي مالك
الشعار ،أشار سليمان إلى «أنّ العيش المشترك والحوار
ضروريان الستمرار النموذج اللبناني ولقيام الدولة التي
يصبو إليها أبناؤها» ،الفتا ً إلى «أنّ العهد المقبل ينطلق
بسهولة من سلسلة مواقف وثوابت تصب في خانة حفظ
لبنان واستقراره وسلمه األهلي».
ون ّوه بنجاح الخطة األمنية في إعادة السالم والطمأنينة
إلى طرابلس واالهتمام الذي توليه الحكومة للشأن اإلنمائي

بعملية التفاف نوعية استكملت بالسيطرة على تل الجابية
المط ّل على الكتيبة  74ف��ي ال�ش��رق ،وبعد تأمين التالل
االستراتيجية والقريبة من تل الحارة االستراتيجي ،فيما
بدأت وحدات اإلسناد الناري باالستطالع الناري الكثيف
ل�ت��دم�ي��ر م��راك��ز ق �ي��ادة ال�م�ج�م��وع��ات المسلحة وخطوط
إم��داده��م وتوجيه خسائر معنوية بعد ش � ّل قدرتهم عن
ال�ح��رك��ة وال �م �ن��اورة ،وال�ت�غ�ط�ي��ة ع�ل��ى ت �ق��دم ال�ج�ي��ش عبر
ال �م �ح��اور ك��اف��ة ،ع�ق��ب ك�ش��ف دف��اع��ات�ه��م وت��دم�ي��ره��ا أمام
وحدات المشاة .تحركت القوات المتقدمة التي شكلت قوة
على هيئة رأس حربة تخترق دفاعات المجموعات المسلحة
في بلدة نحو ،مستفيدة من التغطية النارية عبر  3جبهات
وهي الشرقية والجنوبية والغربية ،لتستكمل الهجوم قوة
أخرى من الجهة الشرقية ،فيما استطاع الجيش السوري
السيطرة على قرية أم العوسج في الريف الغربي لدرعا،
ال��واق�ع��ة على الطريق ال��واص��ل بين بلدتي زم��ري��ن وكفر
شمس اللتين تحظيان بأهمية استراتيجية ف��ي معارك
التالل التي أنجزها الجيش السوري بنجاح ،ما سيسمح
للجيش السوري بالسيطرة على باقي المناطق ،خاصة في
مثلث بلدات نوى جاسم انخل ،التي تشكل صلة الوصل
بين الريف الشمالي الغربي والريف الغربي.
أهمية بلدة ن��وى تكمن بتوسطها الطريق ال��ذي يصل
بين الشيخ مسكين في اتجاه تل الفرس ومنطقة الرفيد،
إذ تمت ّد شبكة مواصالت كبيرة في تلك المنطقة ،تتح ّكم
ف��ي المنطقة ن��وى ،وال�ت��ي ترتبط ش�م��االً م��ع ج��اس��م عبر
طريق معبّد ،وغربا ً في اتجاه األرض المحتلة في الجوالن

أكد رئيس الحكومة تمام سالم «أنّ
االستحقاق ال��رئ��اس��ي ه��و استحقاق
لبناني – لبناني ،ون��ح��ن نعمل من
أجله ليتحقق في لبنان وليس خارجه
ونستفيد من دعم السعودية ومواكبتها
لنا في لبنان».
وخ�ل�ال مؤتمر صحافي عقده في
اختتام زيارته إلى السعودية ،حيث
استقبله الملك عبد الله بن عبد العزيز
وول��ي عهده األمير سلمان وول��ي ولي
العهد األمير مقرن ،قال سالم« :سمعنا
كالما ً واضحا ً في السعودية ،هو أنّ هذا
شأن لبناني مع تمنيات بأن ينتخب
رئ��ي��س جمهورية ويستم ّر التوافق
ال��ذي جاء بالحكومة ،ليطاول رئاسة
ليتحصن الوضع السياسي
الجمهورية
ّ
في لبنان».
وفي ما يتعلق باللقاء مع الرئيس
سعد الحريري ،أوض��ح س�لام « :أنه
لقاء طبيعي ونحن والحريري ،انطالقا ً
من حرصنا على تعزيز لبنان ال ب ّد من
أن نتواصل ،وب��دأن��ا بذلك في الفترة
الماضية عند تأليف الحكومة وتحركنا
مع ك ّل األفرقاء في لبنان رغبة منا في
أن تصل األمور إلى أماكن يستفيد منها
لبنان» .وق��ال« :لمسنا أنّ الحريري
ج��ا ّد في السعي إليجاد نتيجة ليت ّم
االستحقاق الرئاسي ،وصحيح أنّ هذا
االستحقاق يمكن أن يعني طائفة أكثر

العاهل السعودي مرحبا ً بسالم
من أخرى لكنه استحقاق وطني لبناني،
وعلى الجميع لعب دور ،وهذه قضية
وطنية بامتياز».
وأش��ار سالم إلى «أنّ منطقتنا وك ّل
ال��ع��ال��م ي��ع��ان��ي��ان م��ن ال��ت��ط��رف وم��ن
الطبيعي أال نتح ّمل في لبنان .وفي ظ ّل
تعايشنا وشراكتنا الوطنية ،لن نسمح
بأن يكون للتطرف أو أي شيء يفرض

بالقوة مكان بيننا وسنحرص على
وضع ح ّد له».
وعن دور حزب الله في سورية ،لفت
رئيس الحكومة إلى أنّ «الحزب مك ّون
سياسي في لبنان يمثل شريحة كبيرة
من اللبنانيين وهو شريك في حكومة
المصلحة الوطنية ،ونحن في الحكومة
كان لنا موقف واضح من األح��داث في

للمدينة ،مشدّداً« :على وجوب استمرار التكاتف والتعاون
لقطع الطريق على قوى الشر التي تتربص بها وبأهلها».
وكان رئيس الجمهورية عرض مع كل من النواب بهية
الحريري ،نديم الجميّل ،خالد زهرمان وفادي كرم لألوضاع
السياسية والنيابية عشية جلسة مناقشة رسالة رئيس
الجمهورية إلى المجلس النيابي (اليوم) وعشية الجلسة
النيابية التي تعقد غدا ً للمرة الخامسة النتخاب رئيس
للجمهورية.
وتسلّم سليمان من مجلس إدارة مجلس الجنوب برئاسة
قبالن قبالن تقريرا ً عن إن��ج��ازات المجلس في مناطق
جنوبية.

 استقبل نائب رئيس الحكومة
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،في
مكتبه في ال��وزارة ،وف��دا ً من اللقاء
األرثوذكسي برئاسة األمين العام
النائب السابق م��روان أبو فاضل،
الذي لفت بعد اللقاء إلى أنّ البحث
تط ّرق إلى المواقع األرثوذكسية في
كل إدارات الدولة .كما تركز البحث
على ال��م��واق��ع ف��ي وزارة ال��دف��اع
الوطني والمؤسسة العسكرية.
 عين وزي���ر ال��ع��دل ال��ل��واء
أش����رف ري��ف��ي ال��م��ح��ام��ي ال��ع��ام
االستئنافي ف��ي البقاع القاضي
زاه���ر ح��م��اده محققا ً عدليا ً لدى
المجلس العدلي في قضية إخفاء
اإلمام موسى الصدر ورفيقيه بدال ً
من القاضي سميح الحاج.
ووف���ق ب��ي��ان ص���در ع��ن مكتب
ريفي أمس ،أُعفي القاضي سميح
الحاج «بناء على طلبه من مهماته
كمحقق عدلي لدى المجلس العدلي
في قضية االعتداء على أمن الدولة
الداخلي التي نتج منها اختفاء
اإلم����ام م��وس��ى ال��ص��در ورفيقيه
ال��ش��ي��خ محمد ي��ع��ق��وب والسيد
عباس بدر الدين وما يتفرع عنها
وجميع األشخاص الذين اشتركوا
أو تدخلوا بها بأي صفة كانت».
 عرض قائد الجيش العماد
جان قهوجي في مكتبه في اليرزة
األوض����اع ال��ع��ام��ة ف��ي ال��ب�لاد مع

مهلة زمنية محددة».
وش�����دّدت ال��راب��ط��ة ع��ل��ى «أنّ
الدستور هو القانون األول ،وال يجوز
اإلزدراء بمنطوق م���واده ال سيما
المادة « »73التي توجب انتخاب
رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة ق��ب��ل الخامس
وال��ع��ش��ري��ن م���ن أي����ار ،وم��ف��ه��وم
االستقالل يعلو مفهوم الدستور
في وجاهته ،ألنّ االستقالل يعني
المسؤولية ،وبالتالي السيادة».

مقبل ووفد اللقاء األرثوذكسي

قهوجي مستقبالً هاشم في اليرزة
النائب قاسم هاشم.
ك��م��ا استقبل ق��ه��وج��ي المدير
لعام للموارد المائية والكهربائية
ف��ادي قمير ،ث��م وف��دا ً م��ن جمعية
سيزوبيل.
 واصل رئيس أساقفة الفرزل
وزح��ل��ة والبقاع ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا
درويش زيارته إلى فرنسا ،حيث
التقى ممثل مقاطعة مرسيليا في
البرلمان الفرنسي (م��ن الجبهة

اعتبر وزير سابق أنّ
المعلومات المتداولة في
اليومين الماضيين عن
االستحقاق الرئاسي،
خصوصا ً بعد لقاءات
باريس ،عزّزت احتماالت
ابتعاد التسويات وبالتالي
حصول الفراغ الذي قد
يطول...

الم�شرق العربي؟
سورية وقلنا إننا نعتمد النأي بالنفس،
وحزب الله اعتمد هذا البيان».
وأض��اف« :صحيح أنّ هناك فجوة
بين اإلع�لان والتطبيق أو مساحة غير
مكتملة وتتطلب عالجاً ،لكننا نجهد في
ذلك مع حزب الله وغيره ليكون النأي
بالنفس مكتمالً على كل المستويات،
وهذا سيتطلب المزيد من المساعي ولن
نتوقف».
وعن إمكان تسلّم الحكومة صالحيات
رئيس الجمهورية ،قال س�لام« :هناك
مادة دستورية تشير إلى أنه في حال
حدث الشغور تناط وكالة سلطة رئيس
الجمهورية بمجلس الوزراء ،والمجلس
حاضن أساسي للبنان واللبنانيين
بعد الطائف ،فال خ��وف من أن تكون
األمانة في مكان غير مناسب ،فهي في
وسط وصلب عمل السلطة التنفيذية
في مجلس الوزراء» .وأضاف« :في ظل
بعض المزايدات من الممكن أن يتحول
الشغور إلى فراغ سياسي مزعج ،ونأمل
أال نصل إلى ذلك».
وفي الشأن االقتصادي ،أشار سالم
إلى أنه وبناء على آخر إصدار لسندات
الخزينة «تبيّن أنّ الطلب فاق المطلوب،
وهذا يؤكد أنّ الثقة باالقتصاد اللبناني
ال ت��زال قوية ،وعندما تتوافر اإلرادة
اللبنانية عند ك � ّل ال��ق��وى السياسية
يتحصن البلد».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

الرابطة المارونية للبنانيين:
الد�ستور �أمانة في �أعناقكم
دعت الرابطة المارونية «مجلس
ال���ن���واب إل���ى ت��ح��م��ل مسؤوليته
وممارسته سيادته على نفسه في
المنحى اإلي��ج��اب��ي» ،معربة عن
ثقتها بأنّ «يقظة مبرورة ستحدو
ممثلي الشعب على اختيار رئيس
جمهورية ضمن المهلة القانونية
يؤتمن على القدر الوطني».
وأشارت في بيان أصدرته أمس،
إل��ى «أنّ دع���وة األس��ب��وع األخير

(داالتي ونهرا)

استغرب مراقبون أن
يحمل عنوان التقرير
األسبوعي لمراكز
األبحاث االميركية عنوان:
«عودة الرهان األميركي
على تسخين الجبهة
الجنوبية لسورية» ،في
الوقت الذي يواصل
الجيش السوري تحقيق
الكثير من اإلنجازات
المشهودة ،وتحديدا ً في
الجبهة الجنوبية!!

ُح�ص ُن العراق و�سورية
كيف ي ِّ

�سالم :نخ�شى تح ّول ال�شغور �إلى فراغ مزعج

(داالتي ونهرا)

انطالقا ً من أنّ مجلس النواب سيد
نفسه ،لعل حلما ً لبنانيا ً يتحقق
ب��أن ي��ك��ون للبنانيين الممثلين
في مجلس النواب ،رأي فاعل في
اختيار رئيس الجمهورية ،هي أكثر
م��ن دع��وة تحرص على المفاهيم
الدستورية».
وأض��اف البيان« :إنّ الدستور
اللبناني أمانة في ذمة شعب لبنان،
وهو يقضي بانتخاب رئيس ضمن

ال�س��وري ،وص��والً حتى طريق الرفيد وه��و أيضا ً طريق
معبّد ،ث��م ط��ري��ق معبّد آخ��ر ف��ي ات�ج��اه ب�ل��دة سيل م��رورا ً
بشرق ت � ّل الجموع وف��ي ات�ج��اه الجنوب نحو بلدة شيخ
س�ع��د ،ويمكن أن يصل ه��ذا الطريق ال��ذي ي�م� ّر ال��ى بلدة
شيخ سعد حتى الشجرة وكوية وبيت آره على الحدود
األردنية ،كما يمكن أن يتقاطع الطريق الذاهب في اتجاه
السيل مع طرق أخرى بحيث يتصل بمجموعة كبيرة من
البلدات والمدن في محافظة درعا ،وهناك طريق آخر يربط
نوى بالشيخ مسكين وهو الطريق األساسي ثم في اتجاه
إزرع.
لذلك اتجهت بوصلة الجيش نحو طريق نوى ـ الشيخ
مسكين ،انطالقا ً من إزرع ،ما يعني قيام الجيش السوري
باقتحام المعاقل اللوجستية للمجموعات المسلحة في
تلك المنقطة ،ما شكل ضربة معنوية كبيرة لها ،الذي دفع
المجموعات المسلحة بتوجيه نداءات االستغاثة ،التي لم
تتوقف منذ بدء العملية العسكرية.
سيطرة الجيش السوري على بلدة نوى في ريف درعا
وصفها مصدر عسكري بالتدخل الجراحي لفصل ورم
سرطاني عن باقي أعضاء الجسم ،مدلّالً على انّ العملية
معقدة وم�ه�م��ة ،إذ ستكون نقطة ب��داي��ة عمليات الجيش
في الريف الشرقي للقنيطرة بعد فصلها عن ريف درعا
الغربي ،وقطع التواصل الجغرافي مع المناطق في ريف
دم�ش��ق ال�ج�ن��وب��ي ،ت �ح��دي��دا ً منطقة خ��ان ال�ش�ي��ح وزاكية
وال�ك�س��وة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى إي�ق��اف ال��دع��م العسكري الذي
يقدمه كيان االحتالل «اإلسرائيلي» للمسلحين هناك.

ا�ستقبله العاهل ال�سعودي وولي العهد والتقى الحريري

�سليمان :العهد المقبل ينطلق
من ثوابت تحفظ لبنان وا�ستقراره

سليمان مجتمعا ً إلى قبالن وإدارة مجلس الجنوب

خفايا
خفايا

(مديرية التوجيه)
ال��وط��ن��ي��ة) ال��ن��ائ��ب جيلبر ك��وال،
وبحث معه في الوضع المسيحي
ف��ي ال��ش��رق األوس����ط وض����رورة
ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه���ذا ال��وج��ود
ل��م��ص��ل��ح��ة ال��ت��ع��ددي��ة ال��دي��ن��ي��ة
والحضارية.
وش �دّد الطرفان على «ض��رورة
العمل من أجل السالم» ،وعلى «أنّ
سورية هي مهد المسيحية ولبنان
هو الرسالة الحقيقية للتعايش
المسيحي – اإلسالمي».

} د .وفيق إبراهيم
تبدو الفكرة مجنونة للوهلة األولى ،ألنّ البلدين مأزومانِ ومستهدفان
ٍ
حلف كبي ٍر يجمع بين الدولي واإلقليمي والعربي والداخلي...
من قبل
وتتعرض مدنهما وقراهما لهجمات لم يعرفها العالم منذ الحرب العالمية
الثانية تؤدي إلى تدمير البلدين منهجيا ً على مستويي البشر والحجر.
أصبحت هذه الصورة الحقيقية تقليدية ال لبس فيها ،لك ّن الوجه اآلخر
المشرق الذي ينشر التفاؤل يتجسد في االنتصارات التي يسجلها الجيش
العربي السوري في سورية كلّها بأداء محترف ال نظير له ...وكذلك ينفذ
الجيش العراقي ،على تواضع إمكاناته ،أعماالً عسكرية كبيرة بدأت تدفع
اإلرهابيين التكفيريين إلى الفرار من ساحات المعارك.
ل�لارت�ب��اط النسبي بين ب �ط��والت الجيشين لوجستيا ً ت��داع�ي��ات��ه على
مسار المعارك ،فميادين الجيشين متصلة جغرافيا ً بين األنبار وحوران،
وتسليح وتموي ٍل
واألدوات التكفيرية أي�ض�ا ً واح ��دة بهيكلي ٍة تنظيمي ٍة
ٍ
ولوجستياتٍ واح��دة ،لذلك يخدم الجيشان السوري والعراقي بعضهما
بعضاً .لك ّن القضاء على «النصرة وداعش والجبهة اإلسالمية وما يسمى
«الجيش الحر» هو قضاء عليها أيضا ً في وسط العراق حيث تصول وتجول
برعاية تركية وسعودية .والعكس صحيح .فتدميرها في العراق يؤدي إلى
تسللها في سورية.
هذا عسكرياً .لكن لالنتصار التدريجي للجيشين حكما ً تبعات سياسية
لجهة انكفاء الدورين السعودي والتركي اللذين يحاوالن حاليا ً التخفي في
إطار إع��ادة بناء التنظيمات اإلرهابية نفسها في عناوين سياسية جديدة
للتمويه ،مع إيهام الغرب أن السعودية وتركيا الداعمتين باستمرار لسائر
أنواع اإلرهاب في سورية والعراق ،تقفان اليوم ضده بعدما استفحل شره
وطغى .وينسحب التراج ُع على الدور المركزي األميركي ،الباحث بدوره
عن تنظيمات جديدة في سورية والعراق لتكمل عمليات التدمير في البلدين.
ويتضح أن هناك تنسيقا ً غير مباشر وربما بالحدود الدنيا بين الجيشين
السوري والعراقي يخدم مجابهة اإلرهابيين .والسؤال الذي يطرح نفسه
هنا :لِ َم ال يكون التنسيق العسكري أكبر للتعامل مع الحرب المفتوحة على
البلدين منذ أكثر من ثالث سنين .فيمثل هذا التنسيق العسكري المنشود
ت��رداد إمكانات البلدين على غير جبهة وصعيد ،علما ً أنهما يربطان بين
المتوسط والخليج وإي ��ران وتركيا والسعودية ،وه��ي ال��دول اإلقليمية
األساسية في المنطقة ،ما يشير إلى استراتيجية تنسيقهما.
لكي ال يتوهم أحد أننا نطلق أحالماًَ ،نض ُع نتائج االنتخابات المرتقبة
في خدمة التنسيق العسكري .انتخابات ال�ع��راق التي انتهت بفوز كتلة
رئيس الوزراء نوري المالكي بالحصة الكبرى هي مؤشر على عودة القوى
المناهضة لإلرهاب في العراق .وتعود هذه القوى بشكل أقوى مع برنامج
عمل واضح هذه المرة وبإرادة من حديد أصبحت تعرف كيف تتعامل مع
موجات التكفير من جهة ،وكيف تستعيد المعدل األكبر من الوحدة الداخلية
من جهة أخرى.
أما لجهة انتخابات الرئاسة في سورية ،فهي لن تكون إالّ إعالنا ً جديدا ً
لشرعية الرئيس بشار األسد ،باعتبار أن االنتخابات مثلما تعرضها العلوم
السياسية المنبثقة من األكاديميا الغربية هي بديل من األحزاب والصراعات
المسلحة الداخلية وآلية مهمة لتكوين السلطة .فلماذا تؤيد القوى الغربية
الديموقراطية واالنتخابات في كل مكان ،وترفضها في سورية وتشكك في
نتائجها في العراق في حين تتغافل عن الديكتاتوريات في ممالك السبات
العميق الخليجية التي لم تعرف انتخابات منذ تأسيسها في النصف الثاني
من القرن العشرين .السبب موجود بالطبع في النفط وملياراته.
ه�ك��ذا تتضح ض ��رورة الجمع بين السياسي المستند إل��ى شرعية
االنتخابات والعسكري الذي يكتسح مشاهد القتال في البلدين ،في تنسيق
يجب أن يرتقي إلى مستوى االتحاد الكونفدرالي الذي يحفظ خصوصيات
البلدين وبناهما السياسية المستقلة ،على أن يضعا مشروعا ً كونفدراليا ً
موسعا ً لعالقات عسكرية وأمنية واقتصادية راسخة تكون على مستوى
التحديات واألخطار.
بلى ،المطلوب إتحاد كونفدرالي يدافع عن المشرق العربي بعراقيين
وسوريين تعدادهما ثمانية وخمسون مليون نسمة على مساحة تزيد على
أرب��ع مئة وخمسين ألف كيلومتر مربع معظمها خصب ومياهها وفيرة
وفيها نفط وغاز وعقول علمية .واتحا ٌد كهذا يستطيع أن يضع حدا ً للهيمنة
التركية على مياه دجلة والفرات ويعيد األراضي المحتلة من الكيان الغاصب
ويحمي لبنان واألردن والخليج ويربط المشرق بشبكات كهرباء وقطارات
وتفاعالت اقتصادية وعلمية ـ ذلك كله بعد نجاح االتحاد المنشود في إعادة
الهدوء إلى أرض الرافدين وبالد الشام.
بلى ،إن اتحادا ً عراقيا ً سوريا ً موسعا ً يحمي المشرق من جهل شيوخ
النفط وإرهاصاتهم ويخفف من اندفاعة السياسة الخارجية األميركية،
واأله��م أنه يصون اإلس�لام المعتدل بإنقاذه من براثن الوهابية الجاهلية
التي حولته إلى عدو لروسيا والصين والهند واالتحاد األوروبي وأميركا
وآسيا الوسطى وأستراليا وكندا ...من بقي إذن؟ إمارة أم القيوبيين أم رأس
الخمية؟
المرجع أن قيادتي البلدين لن تبدّدا هذه الفرصة التاريخية ...وقد تفتحها
لجميع العرب في المشرق .لكن المالحظة الواجب ذكرها تتعلق بمصر التي
تتجه إلى انتخابات رئاسية يبدو أن صاحب الحظ فيها هو المشير السيسي
الذي أعلن التزامه بكامب دايفيد كنظام إقليمي ،مع االتكاء على السعودية
عربيا ً للتمويل وأميركا للتغطية الدولية ،وهكذا ينتج «مباركاً» جديدا ً ال حول
يزج به خلف القضبان.
له وال قوة وقد يترقب من ّ
على أمل أن يعود السيسي إلى رشده ،يبقى األمل معقودا ً على سورية
والعراق للدفاع عن المشرق الكبير واإلس�لام األممي ،بما يحفظ أهمية
المنطقة ويدفع أهلها إل��ى االلتحاق بركب العصر على مستوى التقدم
والتصنيع والوسطية.

