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لبنان يتجاوز مهانة التبادل ( ...تتمة �ص)1

م��ن األع��م��ال ال�م�خ�ط�ط��ة ب��دق��ة والمبرمجة،
بما يتكامل م��ع م��ا ي��دي��ره المدبر بالتنسيق
م��ع إم �ت�لاك ت��أث�ي��ر واس ��ع ال �ن �ط��اق سياسيا ً
بتصريحات تواكب الحدث الدموي الكبير،
وإع�لام يبدأ بالتساؤل وينتقل لرسم هوية
افتراضية للفاعل تنطبق مواصفاتها على
المراد إلصاق التهمة به وشيطنته ،وإخراجه
من اللعبة الكبرى وإضعافه ،ونقله إلى موقع
ال��دف��اع ،ليجري نطق اسمه الح�ق�ا ً وتتتالى
التصريحات التي تدين وتستنكر وتسمي
المتهم المبرمج استهدافه ،كأن التحقيق قد
أنجز ولم يبق إال نطق الحكم.
من تابع قناتي «العربية» و»الجزيرة» يوم
أمس ،وتتابع وتسلسل تعاملهما مع الجريمة
ت��ذ ّك��ر اغتيال الرئيس رفيق ال�ح��ري��ري ،كما
ت��ذ ّك��ر م �ج��زرة ال�ك�ي�م��اوي ف��ي غ��وط��ة دمشق
وإسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا.
ب �ن��در ب��ن س �ل �ط��ان ال �غ��اض��ب م��ن ف��ات��ورة
ال�ت�س��وي��ات ال�ك�ب��رى ،وم��ا ستحمله م��ن دور
إلي� ��ران م��ن ج�ه��ة وم �ص��ال �ح��ات م��ع سورية
م��ن جهة أخ��رى ،ه��و المتهم األول بالعملية
وتدبيرها ،كما كان وراء ما سبقها من عمليات
ك �ب��رى م�ش��اب�ه��ة ،وح �ج��م ال��رض��ا األميركي
على رس��م وظيفة تكتيكية للعملية سيظهر
تباعاً ،خصوصا ً مع حملة التصريحات التي
اس�ت�ص��درت م��ن م��واق��ع عراقية يفترض أن
ترد بالتمسك بالتفاهمات وتقول إن الهدف
هو تخريب الوحدة ولذلك لن نسمح بالفتنة،
ف��رئ �ي��س ال�م�ج�ل��س ال �ن �ي��اب��ي ال �ع��راق��ي سليم
الجبوري أعلن وقف المشاركة في مشاورات
تشكيل الحكومة ،كما فعل تماما ً يوم اغتيال
الرئيس رفيق الحريري من ص��اروا جماعة
ال��راب��ع ع�ش��ر م��ن آذار بالمطالبة باستقالة
حكومة الرئيس عمر كرامي.
بندر ي��رد على األدم �ي��رال علي شامخاني
صانع التسويات ،الذي حل على بغداد ضيفا ً
قبل شهر وأس��س النطالق قطار التفاهمات
التي يبدو أنها تمت أميركيا ً وإيرانياً ،وكانت
السعودية وسورية في الصورة بداية وتركيا
وقطر الحقاً.
األدم� �ي ��رال ش��ام�خ��ان��ي ه��و األم �ي��ن العام
لمجلس األم��ن ال�ق��وم��ي اإلي��ران��ي ،المنصب
ال��ذي شغله اإلم��ام علي الخامنئي ي��وم كان
شامخاني بين قادة الحرس الثوري اإليراني،
والمنصب الذي شغله الرئيس حسن روحاني
يوم كان اإلمام الخامنئي رئيسا ً للجمهورية،
وت��ال �ي �ا ً ي��وم ص��ار الخامنئي م��رش��دا ً وكان
ال�س�ي��د م�ح�م��د خ��ات�م��ي رئ �ي �س �ا ً وشامخاني
وزي � ��را ً ل �ل��دف��اع ،وش��ام �خ��ان��ي ص��ان��ع ثالث
اتفاقيات ،واحدة للدفاع مع سورية قبل عشر
سنوات ن��ال عليها من الرئيس بشار األسد
أعلى األوس�م��ة ال�س��وري��ة ،والثانية للتعاون
األمني مع السعودية نال عليها أعلى األوسمة
السعودية م��ن الملك عبدالله ب��ن عبدالعزيز
الذي كان وليا ً للعهد يومها ،والثالثة للتعاون
م��ع ال �ع��راق وال �ت��ي يترجم وس��ام�ه��ا إنجازه
للتفاهم على تسمية الدكتور حيدر العبادي

لرئاسة الحكومة ،وهو المكلف من الخامنئي
كرئيس للجمهورية ع��ام  1989باإلشراف
على تطبيق ال�ق��رار  598ال��ذي أنهى الحرب
م��ع ال �ع��راق ،وم��ا رتبه التطبيق وموقعه في
إدارة المف النووي من تواصل مع الغرب.
بندر يضرب لتخريب التفاهمات ،وعلى
حجم القرار األميركي بالسير فيها سيتقرر
حجم ردود األفعال واتجاه توظيف الدماء،
لترسيخ الوحدة العراقية أم لتفكيك عناصرها
م��رة أخ��رى ،بوهم المكاسب الصغيرة على
حساب الحلول الكبرى.
ف��ي مقابل ه��ذا ال�ت�ط��ور ال�ع��راق��ي الخطير،
تطور ف��ي ملف غ��زة ي�ح��اول تصنيع معادلة
حل تربط وقف النار بفك الحصار ،ضمن حل
سياسي شامل للقضية الفلسطينية تنطلق من
ق��رارات مجلس األم��ن الدولي ،والمفاوضات
الشاملة للحل لقيام دول��ة فلسطينية ،تمثل
التطور بتقدم الدول األوروبية بمقترح للنقاش
ح ��ول ق� ��رار ل�م�ج�ل��س األم� ��ن ي�م�ك��ن تسميته
بالـ 1701الفلسطيني ،ل�ك��ون��ه يستلهم في
الكثير م��ن عناوينه ال �ق��رار ال��ذي أنهى حرب
ت�م��وز ف��ي لبنان ع��ام  ،2006وع�ل��ى رغ��م ان
الرد «اإلسرائيلي» األولي كان الرفض لتضمنه
ب �ن��دا ً ينص على إق��ام��ة دول��ة فلسطينية على
األراض��ي المحتلة عام  ،1967إال ان التعليق
األوروب��ي على الرفض «اإلسرائيلي» كان أن
المناقشات للمشروع ال ت��زال ف��ي بداياتها،
وال �ن �ق��اش وال �ت �ف��اوض ي �ج��ري��ان ع �ل��ى إيقاع
الحرب المستمرة بقساوة ،حيث «إسرائيل»
تمعن ف��ي وحشية نيرانها ال�ت��ي تلتهم لحم
المدنيين وخصوصا ً األسر واألطفال والنساء،
والمقاومة تفتح ملف المتعاملين مع اإلحتالل
وتبدأ مسلسل اإلعدامات ردا ًعلى اغتيال قادتها
والمفاوضات في القاهرة في توقف تام.
تطور بارز حملته ساعات النهار وكرسته
أح��داث ليل أم��س ،ك��ان بتقدم نوعي للجيش
السوري في أحياء حلب ،انطالقا ً من سيطرته
على مستشفى الكندي ،وتقدم المصالحات
في ريف دمشق وأحيائها ،بصورة بنى عليها
المتابعون ،تقديرا ً يشير ل��وض��وح المشهد
اإلقليمي والدولي الجديد أمام غرفة العمليات
ال �س��وري��ة ،ب �ص��ورة أط�ل�ق��ت م �ج��ددا ً الخطط
العسكرية ال�ت��ي تجمدت ج��زئ�ي�ا ً على ضوء
ال �ت �ط��ورات ال�ع��راق�ي��ة م��ا بعد ظ�ه��ور إندفاعة
داعش الجديدة.
ف��ي م�ق��اب��ل اإلن �ج��از ال �ن��وع��ي ف��ي سورية
تغييرات دراماتيكية في اليمن ،حيث المدى
الحيوي لألمن السعودي ،وحيث يمكن ان
تكون مشاريع المقايضة التي يتحرك نحوها
ب �ن��در ،ب�ع��دم��ا تمكن ال�ح��وث�ي��ون م��ن تحشيد
مناصريهم بكثافة أذهلت المراقبين ،لسلمية
ال �ت �ح��رك ،وتنظيمه ال��دق �ي��ق ،وانضباطيته،
ومحاصرته كل الوزارات واإلدارات المركزية
في العاصمة اليمنية.
ً
لبنان الذي لم ينتبه كثيرا لما يجري حوله
م��ن رس��م خ��رائ��ط ج��دي��دة ،منشغل بقضية
التفاوض لفك أس��ر عسكرييه المخطوفين،

ونجا م��ن ك��ارث��ة ت�ب��ادل عنوانها اإلف ��راج عن
ق��ادة القاعدة الموقوفين في سجن رومية،
بينما الملفات السياسية تراوح مكانها.

تعليق الوساطة

فكما ك��ان م��ت��وق��ع�اً ،أعلنت «هيئة العلماء
المسلمين» بعد اجتماع وف��د منها م��ع رئيس
الحكومة تمام سالم امس تعليق الوساطة التي
تقوم بها في ملف قضية العسكريين المحتجزين
لدى المجموعات االرهابية وذلك «لحين إنضاج
ظروف أفضل وإفساحا ً في المجال ألطراف أخرى
قد يكون لها قدرة أكبر على تسوية هذا الملف».
تعليق الوساطة لم يكن مفاجئا ً وفق مصادر عليمة،
معتبرة أن ما بلغته الوساطات جاء نتيجة تراخي
بعض السلطة مع اإلرهابيين منذ االعتداء على
الجيش وعرسال.
م��ن جهة أخ���رى ،نفى وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة نهاد
المشنوق لـ«البناء المعلومات التي ت��رددت عن
ان المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
سيتولى التفاوض في ملف العسكريين واألمنيين
المخطوفين ،مؤكدا ً ان مجلس الوزراء لم يكلفه بهذا
الملف.

انتخاب الرئيس من الشعب

على الصعيد السياسي ،كان البارز أمس استكمال
تكتل التغيير واإلصالح لالقتراح الذي كان تقدّم به
أول من أمس ،والرامي إلى إجراء تعديل دستوري
النتخاب رئيس الجمهورية من الشعب بهدف حل
عقدة االستحقاق التي تسبب بها فريق  14آذار
بإصراره على تعطيل هذه االنتخابات أو إيصال
رئيس ضعيف ال يمثل قاعدته المسيحية.
ولهذه الغاية أكد أمين سر التكتل النائب ابراهيم
كنعان في مؤتمر صحافي باسم التكتل «أن االقتراح
ديمقراطي ووطني وليس اقتراحا ً سياسيا ً أو فئويا ً
وليتحمل المجلس النيابي مسؤولياته» .ورأى «أن
الحل الدائم هو انتخاب رئيس من الشعب وعلى
مرحلتين» ،الفتا ً إلى أن «انتخاب رئيس من الشعب
ال ي��ؤدي إلى تحويل النظام البرلماني إلى نظام
رئاسي ألن هذا األمر يتطلب تعديالت دستورية».
مشيرا ً إلى «أن العلّة بعدم انتخاب الرئيس ليست
في تأمين النصاب ،بل في الممارسة السياسية
المخالفة للدستور».

تريث  8آذار وهجوم  14آذار

وفيما تريث حلفاء العماد ميشال عون في 8
آذار في اعالن موقفهم من االقتراح بانتظار درسه،
سارعت قوى  14آذار إلى الهجوم عليه ،واصفة
إياه بـ «المدمر» ويمهد لـ«مؤتمر تأسيسي» ،مشيرة
لـ«البناء» إلى انه مشوب بـ «التناقض» أيضاَ ،إذ
يدعو إلى انتخاب المجلس النيابي على أساس
مشروع اللقاء االرثوذكسي ،فيما يدعو الى انتخاب
رئيس الجمهورية من المسيحيين والمسلمين.
لكنها رأت ف��ي ال��وق��ت نفسه ،أن االق��ت��راح «قد
يكون جيدا ً لو كان هناك رئيس للجمهورية يدعو
إلى ح��وار لتطوير النظام من خالل استراتيجية
إصالحية ،ولكن ال يمكن تعديل الدستور في غياب
حامي الدستور» .في حين أشارت أوساط مطلعة
في هذا الفريق إلى أن بعض قياداته ال يمانع كليا ً
في هذا التوجه ،مشيرة إلى أن رئيس حزب «القوات
اللبنانية» سمير جعجع كان أعلن في وقت سابق
أنه قد يدرس هذا التوجه .كما أوضحت أن هناك
تباينات داخ��ل هذا الفريق في ما يتعلّق ببعض
المقاربات من االستحقاق الرئاسي ،خصوصا ً من
جانب حزب الكتائب الذي يعتبر أن التوقيت قد
تجاوز مرحلة البحث عن بديل لجعجع ،إضافة
إلى تباينات حول فترة التمديد للمجلس النيابي إذا
كان ال ب ّد منه.

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
ف��ي ح��ي��ن اس��ت��ه��دف��ت وح���دات
الجيش تحصينات للمسلحين
ش��رق جسر بلدة صيدا ومحيط
ال���ن���ادي ال��ري��اض��ي ف��ي ال��ب��ل��دة
وعلى طريق عتمان داع��ل بريف
درع��ا ،في حين أحبطت وح��دات
الجيش المنتشرة في ريف ادلب
محاولة اع��ت��داء لمسلحين على
إحدى النقاط العسكرية في بلدة
نحلة ،وقتلت ع��ددا ً منهم خالل
اش��ت��ب��اك��ات معر بليت ومحيط
معسكر الشبيبة.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت ق��ال وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي فيليب
«ه��ام��ون��د» أن ب�ل�اده ل��ن تعمل
م���ع ال��رئ��ي��س ال���س���وري ب��ش��ار
األس��د لمحاربة تنظيم «ال��دول��ة
اإلس�لام��ي��ة» االره��اب��ي ف��ي البالد
ولن تكون هناك حاجة إلى إذنه
ف��ي أي تدخل عسكري .بحسب
تعبيره.
وأض���اف ه��ام��ون��د «أن���ه ليس
لدى بريطانيا أي خطط لتسليح
المقاتلين المعتدلين في الحرب
األهلية في س��وري��ة ،وأص��ر على
أن أي وجود للقوات الغربية على
األرض في ال��ع��راق لن ي��ؤدي إال
إلى جعل الوضع أسوأ».
وردا ً ع��ل��ى التعليقات التي

أدلى بها قائد الجيش البريطاني
السابق ريتشارد دان��ات والتي
أش��ار فيها ال��ى إمكانية أن تنظر
بريطانيا في ن��وع من التحالف
م���ع (ال���رئ���ي���س) األس�����د ،ح��ذر
هامونــد من أن ذلك سيؤدي إلى
تعميق االن��ق��س��ام��ات الطائفية
في المنطقة» .وق��ال« :ربما نجد
أنفسنا ،في بعض الحاالت نقاتل
ال��ج��ه��ات نفسها ال��ت��ي يقاتلها
(ال��رئ��ي��س األس���د) ،ول��ك��ن ه��ذا ال
يجعله حليفنا» ،وأض��اف« :أول
وأه��م األش��ي��اء التي يجب عليك
تعلمها في «الشرق األوسط» هي
أن عدو عدوي ليس بالضرورة أن
يكون صديقي».
وتأتي التصريحات البريطانية
بعد يوم على تصريحات لحليفتها
واشنطن ،حيث أك��دت المتحدثة
باسم الخارجية األميركية ماري
ه��ارف أن ما ال يقل عن  12ألف
مقاتل أجنبي م��ن خمسين بلدا ً
ت��وج��ه��وا إل���ى س��وري��ة م��ن��ذ ب��دء
النزاع قبل أكثر من ثالثة أعوام
بينهم عدد من األميركيين.
ورجحت هارف أال يكون جميع
المقاتلين ه��ن��اك حاليا ً رافضة
اإلف��ص��اح ع��ن أع���داد األميركيين
ال��م��ل��ت��ح��ق��ي��ن ب�����ـ»داع�����ش» أو

المجموعات المتطرفة االخرى في
سورية .ودعت إيران إلى أداء دور
إيجابي في مواجهة داعش.
وجاء ذلك في وقت لم يستبعد
وزير الدفاع األميركي تشاك هيغل
توجيه ضربات لتنظيم «داعش»
داخ��ل األراض��ي السورية ،وحذر
م��ن خ��ط��ورة التنظيم وق���ال إنه
«بات يمثل تهديدا ً داهما ً يتعدى
ما كان يمثله تنظيم القاعدة قبل
هجمات الحادي عشر من أيلول».
وأض�����اف ه��ي��غ��ل أن «ت��ط��ور
اإلرهاب واأليديولوجية متالزمة
اآلن مع ال��م��وارد ،يمثل دينامية
جديدة بالكامل ونموذجا ً جديدا ً
من التهديدات لهذا البلد» مضيفا ً
أن «هذا الخطر يتعدى كل شيء
سبق ورأيناه .يجب أن نتحضر
لكل ش��يء .والطريقة الوحيدة
لفعل ذلك هي النظر ببرودة إلى
الوضع ،واإلستعداد».
وشارك هيغل في الرأي رئيس
هيئة األركان المشتركة األميركية
م��ارت��ن دي��م��ب��س��ي ،ون � ّب��ه��ا إل��ى
ض���رورة ت��وق��ع م��واج��ه��ة طويلة
األمد مع التنظيم االرهابي .وقال
ديمبسي «ستكون مواجهة طويلة
ج��داً .إنها مواجهة أيديولوجية،
ليست سياسية .وهي دينية في

جوانب كثيرة».
وك��ان الرجالن متوافقين على
صعوبة القضاء على «داعش» إذا
اقتصرت المواجهة على األراضي
العراقية وحدها .وفي هذا اإلطار
سأل ديمبسي «هل يمكن دحرهم
م��ن دون التعمل م��ع ال��ج��زء من
تنظيمهم الموجود في سورية؟
الجواب :كال .سيتوجب التعامل
معهم ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ح���دود غير
موجودة حالياً».
وت���أت���ي ه����ذه ال��ت��ص��ري��ح��ات
ال��غ��رب��ي��ة ب��ع��د ي���وم ع��ل��ى تبني
مجلس األمن الدولي القرار الرقم
 2171ح��ول تجنب ال��ن��زاع��ات
وال��ق��اض��ي بمنح األم��ي��ن ال��ع��ام
لالمم المتحدة مزيدا ً من السلطات
الحتواء التوترات قبل تفاقمها.
ون����ص ال���ق���رار ع��ل��ى ال���ت���زام
مجلس األمن باستخدام «أدوات
منظومة األم��م المتحدة للتأكيد
على إش���ارات التحذير المبكرة
عن الصراعات المحتملة واتخاذ
إج��راءات وقائية ملموسة إضافة
إلى تعزيز فعالية األمم المتحدة
ف���ي م��ن��ع وإن���ه���اء ال��ص��راع��ات
المسلحة وتصعيدها وانتشارها
عند حدوثها وتجددها مرة اخرى
بعد انتهائها».

�صواريخ المقاومة ( ...تتمة �ص)1
وقال أوفير جندلمان ،المتحدث
باسم رئيس الوزراء «اإلسرائيلي»،
في تغريدة له على حسابه على
م��وق��ع (ت��وي��ت��ر) ،أم���س« ،أرس��ل
رئيس ال���وزراء نتنياهو تعازيه
ال��ح��ارة إل��ى عائلة القتيل ال��ذي
قتل بعد ظهر أمس بقذيفة هاون
أطلقتها حماس».
وكان رئيس السلطة الفلسطينية
محمود ع��ب��اس وص��ل أم��س إلى
القاهرة بعد محادثات أجراها قبل
الظهر مع رئيس المكتب السياسي
لحماس خالد مشعل في الدوحة
بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل
ثاني .ومن المقرر أن يلتقي عباس
اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي ،وهي المرة الثانية خالل
 24ساعة عقد أمير قطر الجمعة
اجتماعا ً مع عباس ومشعل.
م��ن جهته ،أع��ل��ن ال��ق��ي��ادي في
«حركة حماس» مشير المصري
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بين هيئة العلماء ( ...تتمة �ص)1
وملتهبة ،فأثبت أن بوصلته الدولتية
ال تهتز وال تتأثر باألهواء وال باألنواء،
وح��از إعجاب ال��داخ��ل وال�خ��ارج لرزانة
وات��زان مداخالته وتحركاته ومواقفه،
ع �ل��ى رغ ��م أن ��ه ال ي�خ�ف��ي أم� ��ام ال��داخ��ل
وال �خ��ارج ق�ن��اع��ات��ه ،لكنه يعصم نفسه
ع��ن ت��وظ�ي��ف م��وق�ع��ه ال��دول �ت��ي لتحقيق
مكاسب للفريق الذي يالقيه في التفكير،
على حساب الفريق الذي يفكر بطريقة
أخرى.
 مرحلة قيام هيئة العلماء المسلمينبقيادة عملية التفاوض ،وليس المشاركة
ف �ي �ه��ا ،وه ��ي م �ش��ارك��ة ق��د ت �ك��ون حاجة
ضرورية ،كانت تعبيرا ً عن انهيار قادة
الدولة نفسيا ً أمام ذعر داعش والنصرة،
وال�ت�م�س��ك بقشة هيئة ال�ع�ل�م��اء لتفادي
المواجهة العسكرية ،ومن ثم للوصول
لحل سلمي لقضية المخطوفين ضمن
نظرية السير بين النقط ،فيسترد الجيش
وقوى األمن مخطوفيهما ،ولو بتنازالت
كان التمني أن تبقى سرا ً وتمر من دون
أن ينتبه أحد لإلهانة التي تلحقها بفكرة
الدولة وهيبتها ،وتجري لفلفة كل ملف
عرسال ومعه بعض سجناء رومية ،لكن
ل��م ينتبه ه ��ؤالء ال �م �س��ؤول��ون وال هيئة
العلماء إل��ى أن انتقال داع��ش والنصرة
لمرحلة رب��ط اإلف���راج ع��ن المخطوفين
بسحب حزب الله لمقاتليه من سورية،
ه� ��و إع� �ل��ان ن� �ه ��اي ��ة ال��م��ح��ل��ي لحساب
اإلقليمي في قضية خطف العسكريين،
وإع� �ل ��ان إم� �س���اك ال �م �ش �غ��ل وال���راع���ي
اإلق�ل�ي�م��ي للفريقين ،ول��و أس�م��ى نفسه
ب�ص��اح��ب ال��رع��اي��ة وال �ت��أث �ي��ر ،أو بفاعل
الخير ،فالتركي والقطري كما في قضية
مخطوفي أع��زاز ،يبقيان صاحب القرار
الحقيقي عندما تنتهي هوامش المناورة
الممنوحة لالعبين الموضعيين الصغار.
 ال��دول��ة ال�ح��ائ��رة وال��دول��ة المرتبكةوصلت بنصفيها إلى الحائط المسدود
وم�ع�ه��ا هيئة ال�ع�ل�م��اء ،فثمة م��رح�ل��ة قد
انتهت ،وم��ا ك��ان يسمى مخاوف هذين
النصفين من الدولة لم يعد ينفع لتفادي
التعامل كدولة في هذا الملف ،فالوضعان

ال��دول��ي واإلق�ل�ي�م��ي ي�ت�غ�ي��ران بسرعة،
والمعادالت التي ول��دت الحكومة ،وإن
غابت عن بعض أهلها ،كانت بقيام القوى
الكبرى بتذليل تعقيدات داخلية منعت
والدتها لعشرة شهور تحسبا ً لمالقاة
ه��ذه اللحظة ،وه��ي لحظة دخ��ول لبنان
مسرح الحرب مع اإلرهاب ،والمتغيرات
اليوم تؤسس لوالدة حلف إقليمي دولي
لمحاربة اإلره ��اب ،وال يمكن التهاون
مع تهاون البعض الالدولتي في لبنان
للتعامل مع ملفاته ،على طريقة تبويس
اللحى ب��داع��ي ال �ن��أي بالنفس وتحييد
لبنان و»مالنا ومالهم» ،فلبنان في قلب
هذه الحرب وعليه مسؤوليات ليكون في
قلب ه��ذا الحلف ،وم��ا ج��رى في العراق
من ت�لاق استثنائي لكل المتقاتلين في
المنطقة والعالم لدعم حكومة الدكتور
ح�ي��در ال�ع�ب��ادي ،ه��و رأس جبل الجليد
ل �ل��دالل��ة ع�ل��ى ح�ج��م ال�ت�ف��اه�م��ات وحجم
ال�م�س��ؤول�ي��ات ودرج���ة ال �خ �ط��ورة ،منذ
دخول داعش أطراف أربيل.
 ق� �ط ��ر وت ��رك� �ي ��ا أي � �ض � �ا ً معنيتانب��ال��ت��غ��ي��ي��رات ال � �ج� ��دي� ��دة ،وق� ��ادرت� ��ان
وراغ�ب�ت��ان بتوظيف م��ا بين أيدهما من
أوراق في نقطة الضعف الغربية تجاه
لبنان الرخو ،باإلمساك بملف التفاوض
واس�ت��رداد قيادته ،بعدما ت��رك ما أمكن
لالعبين الصغار لتحقيق بعض المكاسب
اإلعالمية ،وجاء وقت الجد ،ووقت الجد
يعني أن تركيا وقطر ال ترغبان بالبقاء
في موقع الراعي لإلرهاب ،والتبييض
صار ضرورياً ،وهما لم تمسكا بداعش
والنصرة من وراء ظهر أميركا أصالً،
ب��ل كانتا ج�ن��اح�ا ً م��ن جناحي م��ا سمته
واشنطن باالحتواء المزدوج ،في نظرية
ن�س�ت�ع�م��ل ال �ق��اع��دة ون �ق��ات �ل �ه��ا ،فجناح
االس �ت �ع �م��ال األم��ي��رك��ي ك���ان القطري
وال �ت��رك��ي ،وم ��ع ن �ض��ج ل�ح�ظ��ة التغيير
ص��ار ل��زام �ا ً عليهما لعب دور الفكفكة
ل�ل�م�ل�ف��ات ال �ح��رج��ة ب�ت�س��وي��ات م��ن نوع
ج��دي��د ،تسويات تحفظ لهما مكانة في
اللعبة اإلقليمية بعد إقفال باب المكاسب
أمامهما في الملف الفلسطيني.

 ال �ت �س��وي��ات ه ��ذه ال��م��رة م��ن عيارتسهيل انتقال المسلحين حتى الحدود
التركية ،وتسليم المخطوفين ،ووضع
مطالبهم في دائ��رة من الرعاية الهادئة
ال�ت��ي ال ت�خ��دش هيبة ال��دول��ة وال تمرغ
وج��ه القضاء اللبناني بوحل ال��ذل كما
ك��ان مضمون التسوية العلمائية ،التي
كاد يتورط بقبولها بعض الدولة النصف
مذعورة والنصف حائرة ،هذا يستدعي
أن يكون للملف إدارة دولتيه ،مفتوحة
أقنية تواصلها م��ع الحكومة السورية
وأج�ه��زت�ه��ا األم�ن�ي��ة ب��ات �ص��االت تتهرب
ال��دول��ة ال�م��ذع��ورة والمرتبكة بنصفيها
م��ن إج��رائ �ه��ا ،وي�ح�ت��اج�ه��ا ال �م �ل��ف ،كما
يحتاج تفعيلها إلغ�ل�اق ال �ح��دود ومنع
التسرب منها.
 إن ل��م ي��وض��ع ال �م �ل��ف ب �ي��د ال �ل��واءعباس إبراهيم فهذا يعني أن المعادالت
المحيطة ب�ل�ب�ن��ان ل��م ت�ن�ض��ج ب �ع��د ،وأن
م�س��ؤول��ي ال��دول��ة اللبنانية ل��م يتبلغوا
المهام الجديدة ،وأن التركي والقطري
ل ��م ت �ح��ن س��اع��ة اس �ت��دع��ائ �ه �م��ا للعمل
مجدداً ،وإن تم أو هو في الطريق ليتم،
فهذا يعني أن األمور دخلت ساعة الجد
وأن دور لبنان الدولة قد بدأ ،وأن اللعبة
ال�ص�غ�ي��رة ف��ي ل�ب�ن��ان ت �ق��ارب نهاياتها
لحساب مرحلة مختلفة كلياً ،سيكون
فيها الغريب ال��ذي سيسمعه الكثيرون
أن وج��ود ودور ح��زب الله في سورية
عامل إيجابي في الحرب على اإلرهاب.
 هيئة العلماء المسلمين تتخذ مكانهاال �ط �ب �ي �ع��ي ك �م �ج �م��وع��ة م ��ن المواطنين
اللبنانيين القادرين على التواصل مع
مجموعات مسلحة اعتدت على الدولة،
فتصير إح ��دى أدوات ال �ت �ف��اوض التي
يمكن للدولة التي يمثل عقلها الجمعي
ال� �ل ��واء ع �ب��اس إب��راه��ي��م استخدامها،
ف��ي مهمته ال�م��رت�ب�ط��ة ب�م�ف�ه��وم الدولة
وم��ؤس�س��ات�ه��ا وهيبتها ودور جيشها
وأجهزتها ،وموقعها في معادالت دولية
وإقليمية ك�ب��رى تتغير ب�س��رع��ة ،وعلى
ل �ب �ن��ان م�لاق��ات �ه��ا ب �س��رع��ة ك��ي ال يغرد
خارج السرب.

انقالب �أوكرانيا ( ...تتمة �ص)1
في المقابل ،ترى قيادة المقاومة أن ال سبيل
إلى إكراه القيادة «اإلسرائيلية» على التراجع
إال ّ بممارسة ح��رب اس��ت��ن��زاف مكلفة بشريا ً
واقتصادياً ،وأنّ ذلك سيحمل بضع دول عربية
وإسالمية على تعديل موقفها ،سياسيا ً ومادياً،
لمصلحة الشعب الفلسطيني األمر الذي يساعد
في ترفيع قضية فلسطين م��ج��ددا ً إل��ى مركز
الصدارة في حياة العرب.
الحقيقة أنّ ِك�ل�ا الجانبين الفلسطيني
و»اإلسرائيلي» قادر على استنزاف اآلخر .لكن
يصعب ،سلفاً ،تحديد الطرف الذي سيصرخ
من األلم أوال ً ويتقبّل تاليا ً تسوية غير متناسبة.
«إسرائيل» لديها قدرات عسكرية ضخمة وقوة
نارية هائلة .لكن قائمة (بنك) أهدافها المرئية
اس ُتنفدت أو كادت وما عاد بإمكانها أن تستم ّر
في تقتيل المدنيين وتدمير العمران عشوائيا ً
وهمجيا ً كما كانت تفعل خالل أي��ام العدوان
الثالثين الماضية .فجرائم الحرب واإلبادة التي
ّ
تكشفت للرأي العام العالمي وأصبح
ارتكبتها
من الصعب تكرارها من دون تعريض شرعيتها
السياسية ،المفلومة أصالً ،إلى خسارة ثقيلة ال
يمكن تعويضها ،كما أصبح من الصعب أيضا ً
حمل ال��والي��ات المتحدة وس��ائ��ر دول الغرب
األطلسي على تبريرها وتح ّمل وطأة تداعياتها.
ك ّل ذلك يح ّد من قدرتها على تطويل حربها ض ّد
القطاع كما يح ّد من شهيّتها للتقتيل والتدمير
الهمجيّين.
المقاومة لديها ميزات وقدرات تساعدها في
حربها االستنزافية ض ّد «إسرائيل» .فشعبها

أبدى صبرا ً وجَ لَدا ً وصمودا ً أسطورياً ،وبنيتها
العسكرية تحت األرض استعصت على العدو
«اإلسرائيلي» على رغم آالف أطنان الصواريخ
وال��ق��ذائ��ف التي أطلقها ف��ي حربه الهمجية،
ومخزونها من الصواريخ القصيرة والمتوسطة
المدى ينطوي على ق �دْر من التن ّوع والوفرة
ٍ
استنزاف طويلة األمد ما
يم ّكنها من شنّ حرب
يحمل «إسرائيل» ،قياد ًة وجمهوراً ،على وقف
حرب اإلبادة التي تش ّنها بال رحمة.
غير أنّ خ��ي��ار االس��ت��ن��زاف يبقى م��ع ذلك
مسألة صعبة ال يمكن توفير إجابة شافية عن
مردودها في الوقت الحاضر .لذلك يقتضي أن
تدعم المقاومة حربها العسكرية االستنزافية
ب��ح��رب سياسية اس��ت��ن��زاف��ي��ة أي��ض��اً .ح��رب
االستنزاف السياسية تتكامل بتثوير الضفة
الغربية وع��رب فلسطين المحتلة عام 1948
والشتات الفلسطيني في عالم العرب كما في
العالم األوس��ع .تثوير هؤالء سيؤدّي ،غالباً،
إل��ى تحريك الجماهير العربية على مستوى
الوطن الكبير ،وتوليف تعبئة شعبية مناهضة
لسياسة دول الغرب األطلسي عموما ً والواليات
المتحدة خصوصاً ،وتفعيل مقاطعة شعبية
واسعة لمنتجاتها .هذا التثوير الشامل للمنطقة
سيش ّكل رافعة سياسية ضاغطة على الواليات
المتحدة وحلفائها اإلقليميين ويحملها ،عاجالً
أو آجالً ،على تقليص انحيازها ،األعمى أحياناً،
والتوجه تاليا ً نحو مخرج لألزمة
لـ ِ«إسرائيل»
ّ
لن يكون ،غالباً ،على حساب حقوق العرب
والفلسطينيين.

أكثر من ذلك ،على قيادة المقاومة الفلسطينية
كما على حلفائها أن يضعوا في حسبانهم أنّ
عملية التثوير ض ّد «إسرائيل» وحماتها ستلقى
تجاوبا ً ودعما ً لدى الجماهير العربية التي باتت
تدرك أنّ حماة الكيان الصهيوني هم أنفسهم،
إلى أمس قريب ،دعاة وحماة ومم ّولو حركات
«اإلس�لام الجهادي» ،وال سيما ذراع��ه األطول
واألخطر ،تنظيم «الدولة اإلسالمية – داعش»،
الذي بات يسيطر على محافظات غرب العراق
ومحافظات شرق سورية من الحدود التركية
– العراقية – السورية في الشمال إلى الحدود
السعودية – األردنية – السورية – العراقية في
التوسع جنوبا ً
الجنوب ،وقد عقد العزم على
ّ
إل��ى األردن والكويت والسعودية ،ه��ذا فضالً
عن تح ّركه أخيرا ً إلى شرق لبنان وسيطرته
على بلدة عرسال الحدودية المتصلة بمنطقة
القلمون السورية حيث القتال ما زال مستع َراً.
إلى ذلك ،إنّ تحريك جماهير العرب والمسلمين
ض ّد «إسرائيل» وض ّد تنظيم «داعش» وأخواته
من شأنه تكوين مناخ وع��ي متجدّد يتخطى
العصبيات والتشنجات واالنقسامات التي
تضرب المجتمعات العربية وتش ّل فعالياتها
وقدراتها وتساعد األعداء بمختلف تالوينهم في
النيل من األمة على مدى انتشارها الجغرافي
والديمغرافي.
المطلوب ،إذاً ،مقاومة موحدة تقاتل العدو
على مسارين :االستنزاف العسكري والتثوير
السياسي.

د .عصام نعمان

�أبعد من الإبعاد (تتمة �ص)1
والدستورية ،كما هو استفزاز صريح للرئاسة
الفلسطينية والمؤسسات الشرعية الفلسطينية
ول��ق��ي��ادة منظمة التحرير التي تش ّكل الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ركنا ً رئيسا ً من أركانها.
ثالثاً :أن استهداف قيادية مناضلة في الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين هو إقرار صريح من
سلطات االحتالل بفعالية دور خالدة ج ّرار ،كما
دور الجبهة التي تنتمي إليها ،وهي جبهة قدّمت
وال ت��زال أب��رز قادتها شهداء وجرحى وأسرى
وبينهم أمين عام الجبهة المعتقل منذ سنوات
الرفيق المناضل أحمد سعدات.
رابعاً :إن قرار إبعاد خالدة ج ّرار يكشف من
جديد الجذر الحقيقي للفكر اإلرهابي الصهيوني
القائم على ثنائية االقتالع من الحياة عبر القتل،
واالقتالع من األرض عبر اإلبعاد ،وهي ثنائية
تجد جذورها في كل السياسات االستعمارية
والعنصرية التي عرفها العالم ،ال سيّما سياسة
المستعمرين البيض ض� ّد السكان األصليين
في القارة األميركية ،ومن هنا فمواجهة اإلبعاد
الفردي اليوم هو خطوة على طريق مقاومة

الترحيل الجماعي غدا ً (الترانسفير) الذي هو
أحد أه��داف المشروع الصهيوني ،ال سيّما في
طبعته المتجدّدة (الدولة اليهودية).
في ض��وء ه��ذه المعاني وال���دالالت يكتسب
تضامننا اليوم أهمية خاصة ،ال لمضمونه
العاطفي المتفاعل مع مناضلة مألت حياتها
وشبابها بالعطاء والنضال فحسب ،بل أيضا ً
ألبعاده السياسية والفكرية والتاريخية الهامة،
التي تجعل من إسقاط قرار إبعاد خالدة ج ّرار
جزءا ً ال يتجزأ من إسقاط قرار العدوان واإلبادة
في غ � ّزة ،وق��رار التهويد في القدس والجوالن
وأراضي .1948
ال داعي لتفصيل ما هو مطلوب لمواجهة هذا
القرار سواء من القيادة الفلسطينية المدع ّوة
الستخدام كل ما تملكه من وسائل إلبطال القرار،
وال ما هو مطلوب من القوى الحيّة في األ ّم��ة
المدع ّوة إلى تصعيد تحركها وحراكها من أجل
فلسطين ،وال ما هو مطلوب من أح��رار العالم
وقد أثبت الماليين منهم أن قرونا ً من السياسة
االستعمارية والعنصرية لم تستطع أن تطفئ

فيهم وهج الضمير اإلنساني والتح ّرري ،وال
ما هو مطلوب من رؤساء البرلمانات العربية
واإلسالمية والدولية للدفاع عن زميلة لهم،
كما عن زمالء لهم ما زالوا قيد األسر واالعتقال،
وال حتى ما هو مطلوب من االتحادات النقابية
والمنظمات المعنية بحقوق اإلنسان ،فكل هؤالء
يعرفون واجباتهم تماما ً وننتظر تحركا ً منهم
بأسرع وقت.
لكن المطلوب إلى جانب كل هذا ،وفوق كل
ه��ذا ،أن يكون هذا القرار بكل أبعاده ،شرارة
أخ��رى تسهم في إشعال انتفاضة ثالثة في
الضفة الغربية ومنطلقها القدس المنتفضة منذ
أسابيع ،خصوصا ً أننا نأمل أن تكون تظاهرات
اليوم الجمعة ،وبعد قليل ،للدفاع عن غ ّزة هي
بداية حراك يكسر الجمود الحالي ،ويعيد بناء
معادالت جديدة ال تسقط الحصار على غ ّزة
فحسب ،بل تفتح اآلفاق واسعة لدحر االحتالل
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة
عاصمتها القدس.

معن ّ
بشور

مهند�سون �ألمان ( ...تتمة �ص)1

إن أي ع���ودة ل��ل��م��ف��اوض��ات غير
المباشرة مع الصهاينة مرهون ًة

بالموافقة المسبقة على مطالب
الشعب الفلسطيني اإلنسانية

والعادلة (راجع أخبار أخرى في
الصفحتين  12و .)13

ثانيا ً  -لقد ظل القرار األميركي طوال الفترة
الماضية القريبة ينام مطمئنا ً وراء مقولة أن خطر
الجيل الجديد من القاعدة أي ما بعد أسامة بن
الدن وأيمن الظواهري) ،يحمل انعكاسات تهديد
على روسيا والصين المتشابكة ديموغرافيا ً مع
بيئات إسالمية متطرفة واسعة ،وذلك بأكثر مما
يحمل انعكاسات تهديد خطرة على الواليات
المتحدة األميركية المقيمة في قارة بعيدة وراء
األطلسي.
وخالصة هذا االستنتاج هو ال��ذي قاد أميركا
للتصرف ببرود إزاء بروز خطر داعش وذلك تحت
مبرر أن��ه ال يجب على واشنطن التصدي لحل

مشاكل ال��روس والصينيين .ولكن أميركا باتت
اليوم تدرك خطل نظريتها ،وهذا ما يفسر هرولتها
لمجلس األمن لبناء تنسيق أممي ضد داعش ولو
بحدود منع تمدده وليس القضاء عليه.
ثالثا ً  -تفيد هذه المصادر أن المستوى األمني في
االتحاد األوروبي بدا ينظر لخطر داعش من زاوية
ارتباط دورها كمحفز على نشر مناخ أيديولوجي
إسالمي عالمي متطرف ،مع توقعات زيادة معدالت
نسبة المسلمين داخل المجتمعات األوروبية خالل
العقود القليلة المقبلة.
وتشكك هذه المستويات بنجاح نظرية تسود
هذه األيام في األوساط األوروبية وتفيد بأنه بدل

الدخول بقتال شامل مع داعش في المشرق العربي،
مما يعمق لفت نظرها للعداء لنا ،علينا اإلفادة من
حراكها هناك ،لحض مسيحي الشرق على القدوم
إلى دول أوروبا ليعوضوا زيادة نسبة المسلمين
في مجتمعاتها.
ويبدو بحسب هذه المصادر أن القرار الدولي في
هذه اللحظة اتجه ليقف في نقطة وسط بين نظريتي
عدم فتح اشتباك شامل مع داعش في المشرق من
جهة واإلف��ادة من جهة ثانية من ارتكاباتها ضد
مسيحيي الشرق لحضهم على الهجرة إلى الدول
األوروب��ي��ة لتعويض الخلل الديموغرافي فيها
لمصلحة زيادة نسبة المسلمين.

