2

حمليات �سيا�سية

خ�صام ظاهر وتعاون مزمن

السنة السادسة /الثالثاء  9 /كانون األول  / 2014العــدد 1656
Sixth year / Tuesday / 9 December 2014 / Issue No. 1656

قلب االهتمامات الرو�سية؟
لماذا لبنان في ِ

 د .فايز الصايغ
ال�ت�ك��ام��ل وال�ت�م��اث��ل ف��ي ال �ع�لاق��ات والتنسيق ب�ي��ن تركيا
و«إسرائيل» ،والذي تناولته في مقال سابق ،نشهد ترجمته
الواقعية على األرض السورية من خ�لال ال��دور اإلرهابي
ال�ت��رك��ي ال��رس�م��ي واس �ت �غ�لال ت��رك�ي��ا ال �ح��دود ال��واس �ع��ة مع
سورية لتمرير اإلره��اب وحمايته وتأمين مختلف اللوازم
واألدوات اللوجستية إلنجاز وظيفة تدمير سورية وتفتيت
شعبها وسرقة ثرواتها ونهب معاملها ومصانعها.
وإذا كنا نعتبر أنّ تركيا ليست دول��ة شقيقة ،وه��ي دولة
من دول حلف «الناتو» ،وهي أساسا ً دولة مستعمرة نكلت
بالشعوب عبر تاريخها العثماني البغيض وهي أيضا ً تتطلع،
كما «إسرائيل» ،إلى بسط ما يمكن من سيطرتها على الجوار،
فماذا نسمي السعودية وهي الدولة العربية الشقيقة ،العضو
في جامعة الدول العربية والمؤتمنة على العروبة واإلسالم
والمقدسات؟
أكد المستشار السابق لألمن القومي «اإلسرائيلي» عوزي
آراد ف��ي آخ��ر تصريحاته ال ��ذي ن�ش��رت��ه صحيفة هآرتس
الصهيونية ،أنّ ما يجمع «إسرائيل» والسعودية أكبر بكثير
م�م��ا ه��و م�ع�ل��ن ،م��ؤك��دا ً وج ��ود ت �ع��اون أم �ن��ي ب�ي��ن البلدين،
باإلضافة إل��ى ت�ع��اون أوس��ع ف��ي م�ج��االتٍ أخ��رى ع��دي��دة لم
يس ِّمها المستشار ،ونترك للقارئ المجاالت مفتوحة على
مصراعيها لتقدير وتسمية هذه المجاالت األخرى.
وللتدليل على أبعاد تلك المجاالت األخرى ،يمكننا العودة
إلى عدد من الوقائع واألح��داث القديمة قبل أن نسوق أكبر
البراهين على ال��دور السعودي «اإلسرائيلي» في المؤامرة
الكونية على س��وري��ة وال�ت��ي تخدم مصالح «إس��رائ�ي��ل» في
المنطقة .فقد نشرت الباحثة نورا الحايك مقاالً في الموقع
الرسمي لمؤسسة القناة اإلعالمية في آب عام  ،2010قالت
فيه :في الحرب األخيرة في اليمن استخدمت السعودية نوعا ً
من غاز األعصاب من شأنه تخدير المقاتلين اليمنيين الذين
يدافعون عن أرضهم ،وش ّل حركتهم.
ال �م �ه��م ف��ي ال �م��وض��وع ه��و أنّ ال �غ��از ال �م �ش��ار إل �ي��ه غاز
«إس��رائ�ي�ل��ي» الصنع ق��ام��ت «إس��رائ �ي��ل» ب�ت��زوي��د السعودية
بكميات كبيرة منه في إطار التعاون الذي أشار إليه عوزي
آراد ،وأسماه بالمجاالت األخرى ألنّ تسمية هذه المجاالت
وتوضيحها يشكالن إدان��ة فاضحة للطرفين «اإلسرائيلي»
والسعودي معاً.
و ُتظهر الوقائع أشكاالً أخرى من التعاون والتنسيق بين
«إسرائيل» والسعودية وعدد من دول الخليج ،لسنا في صدد
استعراضها والخوض في تفاصيلها اآلن ،وه��ي تفاصيل
عديدة وهامة وقديمة العهد وفي طور التطور.
كما ُتظهر الوقائع والوثائق ،ومنها تسريبات «ويكيليكس»،
اللقاءات الحميمة بين عدد من المسؤولين األمنيين الصهاينة
والسعوديين ،ورفع السعودية الحظر عن المنتجات والبضائع
«اإلسرائيلية» ،عدا عن العديد من الوثائق التي تشير إلى أنّ
السعودية تعتمد سياسة علنية تختلف عن الحقيقة التاريخية
للعالقات بين البلدين ،خصام ظاهر وتوافق قديم مخفي،
قدر اإلمكان.
إذ لم يعد في إمكان أح��د إخفاء الحقيقة بعد ه��ذا التطور
الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وبعد فضائح
«ويكيليكس» التي ت ّم وأدها ريثما يخرج إلى العلن «ويكيليكس»
جديد ،لم يعد في اإلمكان نفي سياسة العداء الظاهر والتعاون
الباطن مع «إسرائيل» التي تنتهجها السعودية في عالقتها
مع التحالف الدولي لمكافحة اإلره��اب ،وهي بالتالي العداء
الظاهر لإلرهاب ودعم اإلرهاب بالمال والسالح في الباطن.
ِ
تكتف السعودية من تمويل اإلرهاب بعد ،بل هي تعتمد
لم
في ذلك أساليب حديثة وتحاول اللف والدوران حول الموقف
الرسمي من الدعم وتستخدم المم ِّولين من أصحاب رؤوس
األم� ��وال ،بحيث ت�ق��وم ف��ي ال�ب��اط��ن بعقد صفقات حكومية
مع أغلب هؤالء المم ِّولين و هذا ما تعرفه الواليات المتحدة
ّ
تغض الطرف عنه ألنها ال تريد
األميركية حق المعرفة لكنها
من التحالف أساساً ،أكثر من الضربات التجميلية كما قال
الرئيس السوري بشار األسد.

خفايا
خفايا

 د .وفيق ابراهيم
يُسيء اللبنانيون ظنا ً بإمكاناتهم ،معتقدين أنها قليلة
األهمية وال تجذب انتباه القوى الكبرى .لكنّ زيارة المبعوث
الرئاسي الروسي ونائب وزي��ر خارجية روسيا ميخائيل
ب��وغ��دان��وف ب��ي��روت ،وتع ّمده لقاء المك ّونات السياسية
اللبنانية كافة ،على تناقضاتها الحادّة والخطيرة ،تكشف عن
اهتمام روسي متصاعد وغير مسبوق بهذا البلد الصغير.
فما هي أسباب ه��ذا االهتمام ،وكيف تنظر موسكو إلى
بيروت؟
بالنسبة إلى روسيا ،يختزل لبنان ك ّل أزمات منطقة الشرق
األوسط ويعكس حركة توتراتها .فهو يؤثر أوال ً في الصراع
العربي ـ «اإلسرائيلي» لسببين هما :حزب الله الذي يعتبر
قتال «إسرائيل» جزءا ً أساسيا ً من عقيدته واستراتيجيته،
والوجود الفلسطيني الذي أصبح يشكل ثقالً على الداخل
السياسي اللبناني.
وقد لعب لبنان أدوارا ً كبيرة في األزمة السورية ،بدأت مع
تو ّرط بعض قواه الدينية والسياسية فيها ،تلك القوى التي
رفعت شعار «الجهاد» ض ّد النظام السوري وأوت وم ّولت
ود ّرب��ت وفتحت ح��دود الشمال لنقل المقاتلين اللبنانيين
واألجانب إلى الداخل السوري .وقد تولى هذا الدور الجناح
الديني السلفي اللبناني والفلسطيني وحزب «المستقبل» في
مناطق الشمال ،وال يزال يؤدّي هذا الدور حتى اآلن.
ّ
تدخلت «إسرائيل» وتركيا والسعودية وقطر
وعندما
في األزم��ة السورية على مختلف المستويات السياسية
واإلعالمية والمالية والعسكرية ،دفع حزب الله بقواته للدفاع
عن حليفه النظام السوري.
وت��رى موسكو أنّ لبنان موجود أيضا ً في أزم��ة العراق
بسبب تقاطع قواه األساسية مع حزب الله ،وال يغيب أيضا ً

عن اليمن الذي تربطه بقواه الصاعدة عالقات عميقة ،وكذلك
المناطق الشرقية في السعودية ،حيث يتهم السعوديون ما
يس ّمونه «حزب الله الخليج» بالتأثير فيها ،من دون نسيان
البحرين حيث تخفق أعالم الحزب في ك ّل حراك .لذلك تعتبر
موسكو أنّ حزب الله هو الطرف الوحيد الذي يستطيع إقناع
حكومة طهران بوجهات نظره في المشرق العربي.
وباالنتقال إلى «حزب المستقبل» ،تأمل روسيا أن تنسج
عالقات عميقة معه ل��دوره األساسي في اإلدارة السياسية
اللبنانية ،منذ العام  ،1990بقواه وتحالفاته ،والدعم الذي
يتمتع به من التحالف السعودي  -الخليجي ـ المصري.
وترجو قيادة الكرملين استكمال دائرة تأثيرها على القوى
المسيحية اللبنانية ،لتؤمن بذلك تغطية من الفاتيكان،
وال ُمحبَط لتخلي الغرب عن مسيحيّي المشرق.
هذه هي الصورة البانورامية التي يعمل عليها الروس،
وذل��ك لسببين أولهما أنّ لبنان لم يعد مساحة حصرية
للسياسة الغربية ،فحزب الله بدّل من هذا المعطى القديم،
كما أنّ تحالفاته مع أطراف مسيحية أخرى تسمح لموسكو
بالتفكير مليا ً بدور روسي دائم وعميق في لبنان.
أم��ا السبب الثاني فهو أنّ روسيا تريد ض��رب الحصار
الغربي حولها بتمديد خط حركتها على الساحل الشرقي
للمتوسط ،من نحو مئة وخمسين كيلومتر على الشاطئ
السوري إلى ثالثمئة وخمسين كيلومتر مع الشاطئ اللبناني
تتمتع بمواصفات قياسية ،بين تركيا وقبرص وفلسطين
المحتلة.
فهل يتح ّول لبنان إلى ساحة ص��راع روس��ي ـ سعودي،
باعتبار أنّ الرياض تمتلك نفوذا ً فيه من خالل تأثيرها على
حزب «المستقبل»؟
ال ّ
شك في أنّ لبنان مقبل على تحركات لقوى إقليمية ودولية
بأنّ
النظام
ستحاول م ّد نفوذها إليه ،وهنا ال ب ّد من التذكير
اللبناني وعلى الرغم من طائفيته ومذهبيته ،فإنه يذهب إلى

االنتخابات لح ّل مشاكله .لذلك سيزداد اهتمام القوى الدولية
باالنتخابات الداخلية في هذا البلد ،مع إضافة الوجود الدائم
لحزب الله في مواجهة «إسرائيل» ،ما يعطي روسيا دفعا ً
استثنائيا ً في مستوى العالقات مع لبنان.
وال ب ّد في هذا اإلطار من اإلقرار بأنّ روسيا ليست جمعية
خيرية ،فهي تطمح إلى بيع لبنان سالحا ً من صناعتها ،وسبق
للروس أن عرضوا طائرات «ميغ» متقدمة جدا ً على الجيش
اللبناني ورفضها لبنان بذرائع تقنية غير مقنعة ،أخفت
رفضا ً أميركيا ً في حينه بحجة مضحكة تتعلق بالتوازنات
العسكرية مع «إسرائيل».
وتستبطنُ روسيا مشروعا ً كبيرا ً في دهاليز سياساتها
الخارجية ،وهو ملف الغاز في الساحل الشرقي للمتوسط.
هذا الغاز الموجود في سواحل فلسطين المحتلة ولبنان
وسورية ،وبين هذه المناطق وبحر قبرص ،وبكميات كبيرة.
لذلك تحاول شركة «غاز بروم» الروسية المشاركة في ك ّل
المناقصات الدائرة على قدم وساق في ك ّل هذه البلدان ،ألنّ
روسيا هي المنتج األكبر للغاز في العالم ،وتتربّع على رأس
قائمة الدول المالكة الحتياطاته .وتصلح «غاز بروم» ألداء
دور في الشرق على مستوى اإلنتاج والشراء والبيع .لذلك
فإنّ إيجاد موطئ قدم راسخ لها في لبنان يؤدّي تلقائيا ً إلى
إمساكها بإنتاج الغاز السوري واللبناني ومحاولة التأثير
على االتفاقات التي قد يعقدها هذان البلدان مع قبرص ،وقد
تضغط روسيا باتجاه تحسين أوضاع لبنان في أزمة حدوده
البحرية مع «إسرائيل» التي تستولي حاليا ً على مساحة
 850ميالً بحريا ً تقع في النطاق البحري اللبناني.
روسيا عائدة إل��ى المنطقة بقوة ،وه��ذه الم ّرة من دون
العقيدة الماركسية ،بل بسياسات استراتيجية تجمع بين
السياسة واالق��ت��ص��اد .وه��ي فرصة ن��ادرة لوقف الجموح
األميركي وإع��ادة بناء ق��وة في الشرق األوس��ط تدافع عن
مصالح الشعوب وحقوقها في التط ّور والتقدّم.

على غير عادتهم ،بدأ
مسؤولون في «القوات
اللبنانية» يص ّوبون
على حلفائهم في
الحكومة ،ويتحدثون
في مجالسهم الخاصة
عن ضرورة دعم
الجيش وإعطائه الضوء
األخضر الستخدام
القوة وحسم معركة
جرود عرسال ض ّد
اإلرهابيين ،ال سيما بعد
قتلهم الرقيب في قوى
األمن الداخلي الشهيد
علي الب ّزال واستفحال
خطرهم على لبنان،
معتبرين أنّ ما يعوق
تنفيذ الجيش لهذه
المهمة هو غياب القرار
السياسي الذي تتح ّمل
مسؤوليته الحكومة.

اجتماع بين قيادتي «القومي» و«االتحاد» يدين االعتداء ال�صهيوني على �سورية

حردان :للتن�سيق بين لبنان وال�شام لمواجهة الإرهاب لأنهما ّ
مهددان من العدو ال�صهيوني
مراد :لتح�سم الحكومة �أمرها في الملف الأمني وتوفر للجي�ش الدعم الالزم
ع��رض رئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان األوض��اع
العامة في لبنان والمنطقة مع رئيس حزب
االتحاد الوزير والنائب السابق عبد الرحيم
مراد ،وذلك خالل لقاء عُ قد في مركز «القومي»
وحضره أعضاء قيادة حزب االتحاد :د .أحمد
مرعي ،سعيد أيوب ،هشام طبارة ،عبد الكريم
عبد الفتاح ،منير رجب وجميل جراب.
وحضر إلى جانب حردان ،رئيس المكتب
السياسي المركزي الوزير السابق علي قانصو
والعميدان صبحي ياغي ومعن حمية.
وق���د ج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ال���ت���داول في
المستجدات السياسية ،وأدان المجتمعون
العدوان الصهيوني على سورية ،واعتبروا
ه��ذا ال��ع��دوان دليالً على التالزم واالرتباط
الوثيق بين القوى اإلرهابية المتطرفة والعدو
الصهيوني.

مراد

وبعد اللقاء ص�� ّرح م��راد ق��ائ�لاً :تشرفنا
بزيارة قياد الحزب القومي والصديق العزيز
النائب أسعد ح��ردان ،والعالقة بين حزب
االتحاد والحزب السوري القومي االجتماعي
عالقة و ّد ورفقة نضال طويل ،وهي عالقة
كانت وستستم ّر من أجل مصلحة هذا البلد
وهذه األمة.
وأض��اف :تداولنا في الشأنين اللبناني
المحلي واإلق��ل��ي��م��ي ،ون��ح��ن على الصعيد
اللبناني نعاني م��ن ح��ال��ة أمنية صعبة
وقاسية وم��ري��رة ،وك��ان م��ن المفترض أن
تحسم الحكومة اللبنانية أم��ره��ا لجهة
ال��ت��ع��اط��ي ف��ي ال��ش��أن األم��ن��ي بخصوص
العسكريين المختطفين ،كي ال تحصل بلبلة
في اإلع�لام ،وأن تكون صاحبة قرار واضح

حردان مستقبال مراد ووفد حزب االتحاد
وحاسم ،فتضع عالجا ً لك ّل االحتماالت التي
ّ
الملف
يمكن أن تطرأ ،ومن البديهي أنّ هذا
يحتاج دعمنا الكامل للمؤسسة العسكرية
بك ّل اإلمكانات.
وتابع :نستغرب كيف نرفض الهدايا التي
تدعم ه��ذه المؤسسة (الجيش اللبناني)
من إيران ومن سواها من الدول ،وفي الوقت
نفسه كيف نرفض التعاون الكامل وتقديم
الدعم من أجل التالحم بين المقاومة والجيش
اللبناني ،وكيف نرفض التنسيق ،أيضاً ،مع

سورية في ملف مشترك بيننا وبينها ،ليس
ّ
الملف ،ولكن في ك� ّل الملفات
فقط في ه��ذا
األخ��رى التي توجب التنسيق بين البلدين
وبين الجيشين؟
واعتبر مراد أنّ الكالم عن النأي بالنفس،
سياسة ال ف��ائ��دة منها على اإلط�ل�اق ،ومن
الناحية االستراتيجية في ما يتعلق بالوضع
اللبناني فقد آن األوان ،لوضع صيغة تقضي
على الخالفات والتناقضات التي قد تظهر
مستقبالً.

وختم :نحن ما زلنا نحيّي صمود سورية
في مواجهة هذه المؤامرة الكبرى ،ونستنكر
الجريمة التي ارتكبها ال��ع��دو الصهيوني
بقصف أرض سورية ،وهذه رسالة لك ّل الذين
يدعمون اإلرهاب ،أنهم عندما شعروا أنّ هذا
اإلره��اب ضعف في الداخل ال��س��وري ،جاء
العدو الصهيوني ليقدم له المساعدة.

حردان

ب��دوره ،ص � ّرح ح��ردان قائالً :تداولنا في
األوض��اع التي تم ّر بها بالدنا ،ونحن دائما ً
نجري تقييما ً مشتركا ً لما يجري ،انطالقا ً من
رؤية واحدة.
وق��ال :إنّ لبنان يعيش ح��اال ً من القلق
وعدم االستقرار ،نتيجة التخبّط ونتيجة
ال��ش��غ��ور ف��ي ال��م��ؤس��س��ات ،ال سيما عدم
انتخاب رئيس للجمهورية ،ونحن نرى
ضرورة في أن تنتظم المؤسسات وأن يت ّم
إقرار قانون جديد لالنتخاب ،فلبنان يحتاج
إلى تعزيز الوحدة بين أبنائه ،ومسؤولية
القيادات السياسية أن تعمل على إنتاج
قانون انتخابي ،يجعل اللبنانيين متساوين
ف��ي الحقوق وال��واج��ب��ات ،وه��ذا مصلحة
وطنية.
ولفت حردان إلى أنّ اللبنانيين يجمعون
على م��وق��ف م��وح��د ومعلن ف��ي مواجهة
اإلره��اب ،ونحن نقول إنّ مكافحة اإلرهاب
ليست خطابا ً سياسيا ً أو تصريحا ً في
صحيفة ،ب��ل المطلوب ترجمة المواقف
بالتشديد على تحصين الداخل اللبناني،
واالل��ت��ف��اف ال��ك��ام��ل ح���ول ال��م��ؤس��س��ات
العسكرية واألمنية التي تقف في مواجهة

اإلره���اب ،وف��ي طليعتها مؤسسة الجيش
اللبناني.
واش��ار ح��ردان إلى أنّ التهديد الذي يواجه
لبنان بوحدته واس��ت��ق��راره ،م��ص��دره العدو
«اإلسرائيلي» ال��ذي ينتهك سيادة لبنان برا ً
وبحرا ً وجواً ،وال يزال يحت ّل مزارع شبعا ومحيط
فلسطين المحتلة ،ومصدره أيضا ً قوى اإلرهاب
والتطرف التي ترتكب الجرائم الوحشية.
وأضاف :باألمس ش ّنت «إسرائيل» عدوانا ً
آثما ً و ُمدانا ً على أراضي الجمهورية العربية
السورية ،وذل��ك في سياق ال��ع��دوان الذي
يستهدف استقرار سورية ووحدة أراضيها،
دل على شيء ،فإنه ّ
وهذا إنْ ّ
يدل على أنّ هذا
العدو هو مصدر اإلرهاب الذي يضرب سورية
ولبنان والعراق.
وت��اب��ع ح���ردان :العديد م��ن دول العالم
تجتمع وتقيم أط��را ً دولية وإقليمية ،وتقول
تنسق في ما بينها لمواجهة اإلرهاب ،في
إنها ّ
حين أنّ التنسيق بين لبنان وسورية مفقود،
وذل��ك ألنّ لبنان ال يريد هذا التنسيق ،فهل
يُعقل ذلك؟
وأردف ح��ردان :إننا نستهجن كيف يكون
ممكنا ً أن تجتمع دول من ك ّل أصقاع األرض
لتنسيق الجهود في مواجهة اإلرهاب ،علما ً أنّ
هذه الجهود مشكوك في جدواها وصدقيتها،
بينما ال يوجد تنسيق بين لبنان وسورية ،وهما
المهدّدان مباشرة من قبل العدو الصهيوني!
ودعا حردان الحكومة اللبنانية إلى إعادة
النظر في هذا الخصوص ،ألنّ التنسيق مطلوب
بشدة وليست هناك أع��ذار ،فاألعذار في هذا
المجال هي بمثابة وضع ال��رأس في الرمال،
ونأي عن تح ّمل المسؤولية تجاه اللبنانيين
ووحدتهم واستقرار بلدهم ،لذلك نؤكد وجوب
لقاء القوى السياسية للحوار في سبيل تعزيز
قوة لبنان في المواجهة التي يخوضها ض ّد
اإلرهاب ،وك ّل القوى معنية بأن تلتقي وتتحاور
تصب في مصلحة قوة لبنان
حول األمور التي
ّ
ووحدته وحفظ استقراره وأمنه.
وأكد حردان أنه حان الوقت إلقرار قانون
انتخابي عصري ،وإجراء اصالحات بنيوية
تسهم في إنتاج نظام سياسي ال طائفي،
فال يمكن للبنان أن يكون قويا ً ومنيعا ً وهو
منقسم على نفسه .نحن نريد خطابا ً توحيديا ً
يؤ ّمن المصلحة الوطنية ،واعتبارها فوق ك ّل
المصالح ألنّ هذا هو الخيار السليم واألكيد.
وختم قائالً :ه��ذه الرؤية المشتركة هي
دعوة إلى جميع القوى حتى توحد الجهود في
مواجهة هذا اإلرهاب ،ونحن بالمناسبة دعونا
منذ فترة إلى إقامة جبهة شعبية لمواجهة
اإلرهاب ،ونناقش اآللية ووسائل إخراجه إلى
العلن ،بما يضمن انخراط ك ّل القوى الشعبية
المنظمة وغير المنظمة .ومجموع القوى
السياسية واألهلية والشعبية يجب عليها أن
تتح ّمل مسؤولية الدفع في هذا االتجاه ،حتى
نتمكن من االنتصار على هذا اإلرهاب ،ونحن
على ثقة بأننا سننتصر.

ن�شاطات �سيا�سية
 عرض رئيس الحكومة تمام سالم األوضاع العامة مع زواره في السراي الحكومية،
حيث استقبل النائب محمد الحجار ،ثم التقى رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام
وهاب .ومن زوار السراي ،رئيس الجامعة اللبنانية-الفرنسية الدكتور محمد سلهب على
رأس وفد من الجامعة.
 التقى رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال عون ،في دارته في
الرابية ،ممثل األمين العام لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالمبلي في زيارة وداعية.
 بحث الرئيس نجيب ميقاتي
العالقات الثنائية بين لبنان
والعراق واألوضاع الراهنة في
المنطقة ،مع السفير العراقي
في لبنان رعد األلوسي.
عرض ق��ائ��د الجيش
العماد جان قهوجي األوضاع
العامة والتطورات الراهنة ،مع
األمين العام للمجلس األعلى
اللبناني  -ال��س��وري نصري
خ�����وري .ث���م اس��ت��ق��ب��ل وزي���ر
(مديرية التوجيه)
قهوجي مستقبالً نصري خوري
الصحة وائل أبو فاعور.

