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تتمات

عدن و�صنعاء ( ...تتمة �ص)1

بعض السفارات الغربية دون انتقالها إلى عدن وفي طليعتها السفارة
األميركية.
ح���راك م��ص��ري س��ع��ودي ،ع��بّ��رت ع��ن��ه ال��ق��م��ة ال��ت��ي ض�� ّم��ت الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز ،لبلورة قوة
مشتركة تنتشر من خالل عدن في مضيق باب المندب ،تأمينا ً للسيطرة
على البحر األحمر ،وسط وجود فاعل للثوار على سواحل باب المندب،
ومخاطر انفجار مواجهة معهم إذا أرادت مصر والسعودية حصر
الوجود بهما.
ً
ولم يكن بعيدا عن اللقاء السعودي المصري الحضور التركي في
لجس النبض نحو حلف ثالثي في وج��ه إي��ران يض ّم مصر
ال��ري��اض
ّ
وتركيا والسعودية ،يشكل ضغطا ً يالقي الضغط «اإلسرائيلي» على
واشنطن لفرملة مساعي إنجاز التفاهم حول الملف النووي اإليراني،
الذي بدا أنه أنجز ،وينتظر موعد اإلعالن ،وفقا ً للمصادر الخليجية ،التي
بالنص
عبّرت عنها صحيفة «األنباء» الكويتية ،التي نشرت ما وصفته
ّ
الحرفي لالتفاق.
شركات الطيران كما السفارات ،تتقاسم رحالتها بين العاصمتين
عدن وصنعاء ،وال تبدو في األف��ق خيارات قريبة لمواجهة عسكرية،
تطلقها عدن ض ّد صنعاء رغم النبرة العالية لمنصور هادي ،فال هو وال
حلفاؤه يملكون قدرة المبادرة العسكرية ،لذلك تتطلع أعين المراقبين
نحو المبعوث األممي جمال بن عمر وما يحضره الستئناف الحوار،
ال���ذي ي��ب��دو أنّ مسقط ع��اص��م��ة سلطنة ع��م��ان ت��ت��ق��دّم ك��م��ك��ان مقترح
الستضافته.
التصعيد اليمني ،الذي ال يقدّم بدائل عن الخيار التفاوضي ،يقابله
تصعيد في جنوب سورية ،عبر النجاحات التي حققها الجيش السوري
في مثلث الموت ،كما تس ّميه وسائل اإلع�لام ،وهي نقطة تالل فاطمة،
التي تفصل محافظة ريف دمشق عن ك ّل من محافظتي درعا والقنيطرة،
وتفصلهما عن بعضهما ،والتي ص��ارت أمس مؤ ّمنة كليا ً بيد الجيش
السوري.
شمال سورية يفسح فيه الجيش ،بعد ما حققه من إكمال للطوق حول
أحياء مدينة حلب التي يسيطر عليها المسلحون ،أمام مساعي المبعوث
األم��م��ي ستيفان دي ميستورا ،ال���ذي زار دم��ش��ق ،ل��وض��ع اللمسات
التنفيذية على مبادرته ،من دون أن يستقبله الرئيس السوري بشار
األسد هذه المرة ،بما بدا رسالة مضمونها ،أنّ سورية أعطتك ك ّل شيء
ممكن لتنجح ،وليس لديها جديدا ً تعطيه ،فمشكلتك عند الغير ،إذهب
وعالجها هناك.
بانتظار ما سيحمله األسبوع المقبل مع زيارة رئيس حكومة االحتالل
بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ،وما سيظهر في المفاوضات األميركية
اإليرانية في سويسرا ،وما سيتحقق على يدي بن عمر ودي ميستورا
في اليمن وسورية ،لبنان عود على بدء ،حيث ال الفراغ الرئاسي نجح
في تفعيل العمل الحكومي ،وال التعطيل الحكومي نجح في تحريك
الرئاسة.
ويتركز االهتمام في األسبوع الطالع على موضوعي اآللية الحكومية واستئناف
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل ،والذي تعقد الجلسة الثامنة منه مساء
اليوم في عين التينة برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ،وحضور وزير
المال علي حسن خليل .وستتابع الجلسة بند تنفيس االحتقان والخطة األمنية
في طرابلس والبقاع الشمالي .وعلم أن الجلسة ستتطرق إلى ضرورة المحافظة
على الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي ،باإلضافة إلى ملف االستحقاق الرئاسي
من دون الدخول في األسماء وال سيما أن حزب الله أعلن موقفه لجهة أن من يريد
البحث في هذا االستحقاق عليه التحدث مع رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون.

لقاء عون جعجع ليس قريبا ً

وعلى خط غير بعيد ،أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن لقاء عون ورئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليس قريباً ،الفتة إلى «أن تناقضات
الثالثين عاما ً السابقة لن تحل في شهر أو شهرين ،فاألمور المطروحة ستأخذ
وقتا ً طويالً».
ّ
«بغض النظر عن الحوار بين التيار الوطني الحر
وشددت المصادر على أنه
و«القوات» ،فإن رئيس الجمهورية لن يكون إال الرئيس الذي يتمتع بحيثية
تعكس البيئة التي ينتمي إليها أكان هذا الحوار العوني – القواتي ،أو لم يكن».
ولفتت المصادر إلى «أن الجنرال عون لن يتراجع أو يفرط بإرادة الناس الذين
شاؤوا أن يعكس (عون) هذه اإلرادة مهما كانت الظروف».
وتوقفت المصادر عند اقتراح الرئيس حسين الحسيني انتخاب رئيس
جمهورية لسنة واحدة ،وأكدت «أن هذا األمر غير وارد على اإلطالق واالقتراح
يتطلب تعديالً دستورياً».
وسألت المصادر وفق أي قانون ستجرى االنتخابات النيابية؟ وم��اذا لو
أجريت وفق قانون الستين؟».
وإذ استغربت المصادر ه��ذا الطرح ،أك��دت أن��ه «محاولة إلجهاض ال��دور
المسيحي الفاعل في مؤسسات الدولة وهذا أمر ال يمكن القبول به».

اآللية نحو الحلحلة

في األثناء ،بدت األجواء متفائلة بحذر على صعيد حل قضية آلية عمل الحكومة
ومعاودة مجلس الوزراء جلساته المجمدة بقرار من الرئيس تمام سالم.
وفي السياق ،أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لـ«البناء»
أن الرئيس سالم يدرس إمكان الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء هذا األسبوع
إلطالع الوزراء على طريقة إدارة الجلسات المقبلة للمجلس التي سيتبعها».
وشدد بو صعب على «أن الطريقة لن تعتمد على آلية عمل جديدة ،ولن تكون
وفق اآللية الحالية ،إنما ستكون على أساس التوافق المقترن بعدم التعطيل،
بمعنى أن اعتراض مك ّون واحد في مجلس الوزراء ال يمنع اتخاذ القرار في مجلس
الوزراء».
من جهته ،دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى «إيجاد مخرج
آللية التوافق داخل الحكومة حتى تمضي بمهماتها ،خصوصا ً أننا في مرحلة
نريد أن نجتازها وصوال ً إلى ملء كل الشغور وتحريك المؤسسات» .وقال« :إن
من كان مقتنعا ً بأن الشغور الرئاسي يمأله تعطيل عمل الحكومة فليقدم دليالً،
أ ّما أنّ عمل الحكومة يع ّوض عن الشغور الرئاسي فهذا ليس صحيحاً ،وأن عمل
الحكومة ليس بديالً من الشغور الرئاسي ،فالبلد يحتاج إلى رأس ورئيس»،
مشددا ً على «ضرورة إيجاد الطريقة الذي يتحقق من خاللها انتخاب رئيس في
أسرع وقت» ،الفتا ً إلى «أن هذه المشكلة ليست مشكلة الحكومة وحدها بل مشكلة
كل اللبنانيين المعنيين بخيارهم الوطني الذي ينهج البلد على أساسه في ظل
رئيس جمهورية».
ولفت إلى «أن الدولة والحكومة هما المسؤولتان عن دعم وتسليح الجيش،
ومسؤولتان عن توفير كل الفرص المتاحة من أجل إم��داد الجيش اللبناني
بالذخائر والعتاد الذي يحتاجه في معركته ضد اإلرهاب التكفيري».
إلى ذلك ،لفت البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة األحد إلى «أن الفراغ
الرئاسي ليس مادة البتكار البديل من وجود رئيس ،وال رئاسة الجمهورية أمر
قابل لالستغناء عنه ولو للحظة» ،موضحا ً أنه «في هاتين الممارستين ،أي آلية
البديل واالستغناء مخالفة واضحة للدستور ،وعبثا ً يحاولون تبريرها بقراءة
مجتزأة له .فالدستور وحدة متكاملة ومواده تفسر بعضها بعضاً».

نحو تحالف �إقليمي ( ...تتمة �ص)1

بعد عام مع ًا ( ...تتمة �ص)1
 طموحنا للعام ال��ج��دي��د ،أن تنجح «البناء»في نقل الجاذبية والنجاح ،المحققين في الشق
ال��س��ي��اس��ي ،إل���ى أن ت��ك��ون صفحاتها الثقافية
واالقتصادية والرياضية ،قادرة على استقطاب
أوسع مروحة من كتاب هذه الميادين والمعنيّين
بهمومها ،للتداول في شؤونها وشجونها ،وأن
يجدوا فيها منبرهم.
 طموحنا أن نستكمل هويتنا كصحيفة للمقالوأن نتقدّم خطوات حثيثة لنكون صحيفة التحقيق،
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��س��ي��اس��ي واالق���ت���ص���ادي والثقافي
وال��ري��اض��ي واالج��ت��م��اع��ي ،وصحيفة السجال
الفكري والثقافي ،المنبر الذي تقدح فيه العقول
شرارة الجديد ،لتنير وتضيء وتستكشف ،وأن
تكون صحيفة الصالون السياسي واالقتصادي
اللبناني الذي يلتقي فيه أهل السياسة واالقتصاد،
وتخرج منه المبادرات.
 طموحنا للعام الجديد ،أن تكون الرسالةوص��ل��ت ،رس��ال��ة للعام ال���ذي ن��ط��وي آخ��ر أيامه
كانت ،بأننا نستطيع أن نكون صحيفة يملكها
ح����زب ع���ق���ائ���دي ،وت��ح��ت��رم األص�����ول المهنية،
وتخوض غمار التحدّي في تقديم خدمة إعالمية
راقية وأنيقة ورشيقة ،تصنع هويتها المهنية
وتشبهها ،تنافس نفسها ال اآلخ��ري��ن ،وبعدما
أثبتت «ال��ب��ن��اء» أننا نستطيع ودل��ي��ل االستطاعة
أننا استطعنا ،أال نضيّع الهوية ببريق المهنية
وإغوائها ،وأال تضيع المهنية ببرود العقائدية
وفئوية االنتماء ،ونأمل أن نكون قد نجحنا.
 رسالتنا للعام المقبل ،أنّ الصحيفة القوميةكي تقنع غير القوميّين بأنها صحيفتهم ،لجهة
تقديم الخدمة المهنية ،بمصداقية ون��زاه��ة ،في
ع��رض الوقائع وكشفها ،وم��ح��اول استكشاف
خلفياتها بأمانة ،يجب أن تقنع القوميّين أنها
صحيفتهم أوالً ،ألنّ القوميين ق��راء م��ن طراز
رف��ي��ع ،وش��ري��ح��ة ق����راء ت��ك��ف��ي ل��ن��ج��اح أك��ث��ر من
ص��ح��ي��ف��ة ب��ح��ج��م ات���س���اع ان��ت��ش��اره��م ،وبينهم
المواهب التي إذا استنهضت «البناء» هممها ،فذلك
يكفيها لتكون مصدرا ً إلبداعات في الفكر والثقافة
أي
واالقتصاد والرياضة وك ّل ما يه ّم الصحيفةّ ،
صحيفة ،أن تتباهى ب��ه ،ويه ّم القارئ أن يجده
في صحيفته ،وألنّ القوميين في بالد المشرق،
في سورية بكياناتها ،لبنان وسورية – الشام،
واألردن وفلسطين وال��ع��راق وال��ك��وي��ت ،شبكة
ن��ب��ض اج��ت��م��اع��ي وم��ص��در م��ع��ل��وم��ات ووق��ائ��ع،
يكفي أن تضع بعضا ً مما لديها على صفحات
«ال��ب��ن��اء» حتى تصير نبض المجتمع ،رسالتنا
للعام المقبل ،أن ال تكون «البناء» بالنسبة إلى
القوميين صحيفة الحزب التي يتداولونها بهذه
الصفة ،لكنهم يشعرون بالحاجة إل��ى صحيفة
أخرى يقرأونها بصفتها صحيفة الصباح ،بل أن
تكون «البناء» هي صحيفتهم كقراء أوالً ،يأنسون
ويفرحون أنها صحيفة حزبهم وعقيدتهم.

 رسالتنا في العام الذي مضى كانت ،أنّ «صحيفةقومية تستطيع أن ت��ك��ون صحيفة ل��ك�� ّل الناس»،
ورسالتنا للعام المقبل هي أنّ «صحيفة قومية لك ّل
الناس يجب أن يشعر القوميون أنها صحيفتهم».
 طموحنا للعام الجديد أن تنشأ أسرة أصدقاءلـ«البناء» في لبنان وبلدان المشرق ،من الكتاب
ورج���ال األع��م��ال والمهت ّمين ف��ي ال��ش��أن العام،
يشاركوننا الرأي في خطها المهني ،وأولوياتها،
وخطط تطويرها.
 ش ّرفني القوميون بمهمة جليلة ،آمل أن أكونقد أدّيت بعضا ً مما توقعوا.
 أثبت الحزب ال��س��وري القومي االجتماعيورئ��ي��س��ه ال��ص��دي��ق ال��م��ن��اض��ل أس���ع���د ح����ردان
وجمهور الحزب وأصدقاؤه ،أنهم أهل لتحديات
يصعب على أحزاب أخرى تح ّملها ،فتجربة عام
مضى ،تقول إنّ العقل المؤسساتي ،وإنّ االنفتاح
البنّاء لخير المجتمع والقضية ،وإنّ االبتعاد عن
الفئوية المنغلقة على الذات ،ليست كالما ً ُيقال في
المنتديات وعلى المنابر ،بل فعل يومي ومثابرة
على هذا الفعل اليومي ،وأنا هنا أشهد ،لمن كان
يراهن على العكس ،أنّ ما خضناه في غمار عام
مضى تخطى ما يمكن أن ُيقال عن هذه العناوين،
اللهم أشهد أني قد بلغت.
 أعيد نشر ما كتبته في العام الماضي ألكونً
مسؤوال عما كتبت.
 في مسيرة الكفاح والمقاومة والتنميةوالنهضة دائماً إلى البناء در.
 أنطون سعاده في األول من آذار نستذكرهكأحد القالئل الذين أتقنوا وأدمنوا إلى البناء د ّر.
 يشرفني االنضمام إل��ى مسيرة القومييناالجتماعيين في بناء تيار قومي مقاوم.
 يشرفني أن أكون أحد مداميك هذا البناء وفيجريدة «البناء» كرئيس للتحرير.
 إلى البناء در: لبناء جبهة قومية عابرة للطوائف تحميخيار المقاومة
 لبناء ثقافة االنتماء القومي والدولة المدينة. لصحيفة يشعر المواطنون أنها تشبههم وتلبيما يبحثون عنه في صحيفة الصباح وتغنيهم عن
قراءة صحيفة أخرى.
 لتكون «البناء» صحيفة مهنية محترفة تقدمإضافة نوعية وليست عدداً إضافياً.
 لتكون البناء في كل صفحة قيمة مضافةوليست تكراراً لما سمعناه في النهار وال مجرد
سرد لما تأتي به وكاالت األنباء من أخبار.
 إلى البناء د ّر لتكون «البناء» بأبواب جديدةتلبّي متطلبات إعالم رشيق حديث منفتح على ما
يبحث عنه القارئ من خلفية للخبر واألحداث.
 لتكون «البناء» من الداخل تشبه ما تريدهنحو الخارج.

ناصر قنديل

م�س ّلحو حلب ( ...تتمة �ص)1
وتضم «الهيئة» ممثلين عن المجموعات المسلحة
ف��ي المدينة وع��ن «االئ��ت�لاف ال��م��ع��ارض» وبعض
النشطاء.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم ناقش مع
دي ميستورا خطة تجميد القتال في مدينة حلب ،حيث
تم االتفاق على إرس��ال بعثة من مكتب المبعوث في
دمشق إلى حلب لإلطالع على الوضع فيها.
ميدانياً ،أحكم الجيش السوري أمس سيطرته على
طريق تل ب��راك القديم و 33قرية ومزرعة في الريف
الشمالي الشرقي لمدينة الحسكة ،منها فرفرة وتل أحمد
وخربة نورا وطفيحية وخزنة وصوامع الطواريخ ،عقب
معارك عنيفة مع تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وف��ي جنوب البالد سيطر الجيش ال��س��وري على
منطقة رجم الصيد بين بلدتي كفر ناسج وحمريت،
وه��ي تشكل مع ع��دد من التالل الحاكمة شمال دير
العدس منطقة استراتيجية للسيطرة النارية على
الطريق الواصل إلى تل المال المطل على تل مسحرة

ونبع الصخر وأم باطنة المتصلة جغرافيا ً في بلدة
الحارة وتل الحارة.
كما ك��ان الجيش ق��د سيطر على ت�لال فاطمة من
الجهتين الشرقية والغربية جنوب شرقي خربة
سلطانة في ريف درعا ،وعلى تل قرين وتلول فاطمة
وع��ل��ى ب��ل��دات الهبارية وخ��رب��ة سلطانة وحمريت
والسبسبا االستراتيجية ،وواصل تقدّمه في ريف درعا
الشمالي بعد إحكام سيطرته على قرى عدة وتالل في
المنطقة.
على صعيد آخ��ر ،ذك��ر المرصد اآلش���وري لحقوق
اإلنسان أمس أن تنظيم «داعش» أفرج عن  21مواطنا
من أهالي قرية تل ك��وران السورية كانوا مختطفين
لديه .وأشار المرصد إلى أن ذوي المفرج عنهم أكدوا
سالمتهم ووجودهم في مكان آمن.
يذكر أن عدد المخطوفين لدى تنظيم «داع��ش» من
اآلشوريين المسيحيين وصل إلى  280شخصا بينهم
أطفال ونساء.

برلمانية �أوروبية ( ...تتمة �ص)1
ونقلت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية عن الوزيرة السابقة قولها «إن
الحوار مع األسد ال يعني الرضوخ أو المجاملة للرئيس السوري» .وأضافت:
«لننظر إلى الوقائع على األرض ،بعد  4سنوات ،الحرب ال تزال مستم ّرة في
سورية ،واألخطر من ذلك استقرار داعش فيها وتناميه يوما ً بعد يو ٍم… الح ّل
السياسي هو المخرج الوحيد من هذا الصراع ،بما يعني التواصل مع نظام
األسد».
وتابعت« :إنّ المعارضة السورية غير قابلة للهيكلة والتج ّمع في إطار معيّن
يجعل منها مفاوضا ً مقبوال ً لدى المجتمع الدولي… المأزق الحالي يدفع إلى
التفكير في الحوار مع نظام بشار».

د .عصام نعمان

تدمير المتاحف ( ...تتمة �ص)1
ال��خ�لاف النظري ح��ول موضوعة اآلث���ار وكيف يمكن
مقاربتها .ال شك أنّ من قام بالهدم على وجه الخصوص
انطلق من حرمة عبادة األصنام وكذلك مِنْ ِفعْ ل الرسول
الكريم عندما حطم أصنام المشركين داعيا ً كل الناس إلى
التوحيد .لكن السؤال ينطلق من االعتبارات والمعايير
التي دفعت الرسول إلى ممارسة فعل الهدم ومدى تطابقها
مع ممارسات الدواعش؟ فهل العلة في الحكم واحدة؟ وهل
اإلسقاط صحيح بمعنى أنّ الحكمة من الفعل قديما ً وحديثا ً
واحدة؟ ال شك أن اإلشكال منطلق من قياس الفعل الحديث
بالفعل القديم مفرغا ً من ظرفه التاريخي ال��ذي يحمل
مواصفات مختلفة كلياً .فال التماثيل هي األصنام القديمة،
وال المجسمات تعبد من دون الله ،وال المتاحف هي أماكن
للشرك .وعلى كل حال يبدو أن الجماعات التكفيرية ال
تحتاج إلى العقل والفكر والقراءة ويمكن لها سريعا ً أن
تنتزع أحكاما ً تتبنى رأيا ً غريبا ً أو تحتوي على مغالطات
ونتائج فاسدة .غير أنّ المؤسسات الدينية والمجاميع
العلمية في قم والنجف واألزهر والزيتونة يجب أن تأخذ
هذه التحوالت بمحمل الجد .إذ لن يقف التشويه عند
تدمير المتاحف وحرق المكتبات بل سيطاول كل بديهية
في حياة اإلنسان.
يُفتح ملف جرود عرسال من جديد بعد أن تعاظم القلق
من هجوم وشيك للجماعات التكفيرية على منطقة البقاع.
المعلومات الصادرة من الجهات األمنية تشير إلى جاهزية
هذه الجماعات ،وإلى أعدادها التي تضاعفت ،وإلى تقدم

آليات التنسيق األمني مع الجانب اإلسرائيلي.
وه��ذا ما دف��ع الجيش اللبناني إل��ى اتخاذ إج��راءات
احترازية وضربات استباقية تحسبا ً لمخاطر أعظم .لكن
يجب التأكيد مرة بعد أخرى على مسؤولية كل اللبنانيين
في الدفاع عن بلدهم ،ودعم الجيش بكل الوسائل المتاحة،
فسيطرة اإلرهابيين وتمددهم إلى قرى البقاع سيسبب
كارثة كبرى على الوطن بأسره .فهؤالء المجرمون لن
يتورعوا عن ارتكاب المجازر بحق المسيحيين والمسلمين،
وستدمر الكنائس والمساجد على حد سواء .كما رأينا ذلك
في الموصل والحسكة والرقة ،ولن تسلم من أياديهم اآلثار
التاريخية كما حصل في الموصل.
هؤالء الذين يتواجدون اليوم خلف الجبال ال يفقهون
من الدين إال الغزو والسيطرة وقتل المخالفين وهدم
الكنوز التاريخية والثقافية بحجة أنها ليست من تراث
اإلس�لام .وال مشاعرهم مشاعر إنسانية بحيث يمكن أن
يحترموا النفس البريئة التي حرم الله قتلها ،وال عقولهم
تهضم الثقافة والفكر والحداثة ولغة الحياة الجديدة،
ولذلك يلجأون إلى هذه الممارسات التي ذكرتنا بالتتار
والمغول والصهاينة واألميركان عندما كانوا يدخلون
على المدن فيحرقون المكتبات ويقتلون العلماء والفقهاء.
لذلك تتوجه المسؤولية إلى كل فرد منا للدفاع عن الوطن
وحرماته وتراثه حتى ال يصيبنا ما أصاب غيرنا من دمار
وخراب.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

مخرجان لتفادي ( ...تتمة �ص)1

صد محاولة تسلل في عرسال

أمنياً ،صد الجيش فجر أمس من مواقعه في جرود عرسال محاولة تسلل في
منطقة وادي حميد في عرسال ،واشتبك مع المهاجمين ،ما أدى إلى سقوط قتلى
وجرحى في صفوف المسلحين ،فيما سجل سقوط قذيفتين في محيط تلة الحمرا
في رأس بعلبك ،من دون أن تسفرا عن أضرار.
وأعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش دهمت مناشر ومقالع أحجار
مقابلة لمركز محلة وادي الحصن في جرود عرسال ،وقامت بهدم التحصينات
التي كانت قد أقامتها المجموعات اإلرهابية المسلحة سابقاً ،حيث عثرت بداخلها
على كميات من مادة حشيشة الكيف ،إبر للحقن ،عتاد عسكري ومبلغ من المال
وسلمت المضبوطات إلى المرجع المختص إلجراء الالزم.

لـ ِ «إسرائيل» مخطط استيطاني توسعي قوامه
السيطرة على كامل فلسطين التاريخية من البحر إلى
النهر ،وإيجاد وطن بديل لشعبها المشرد والمشتت في
نطاق األردن ،واستغالل التعددية القبلية والمذهبية
واألثنية الراسخة في سورية وال��ع��راق لتفكيكهما
إلى دويالت وجمهوريات موز وفق عناصر التعددية
المار ذكرها ليصبح الكيان الصهيوني ،بحسب تقدير
قادته ،أقوى قوة إقليمية مركزية في المنطقة.
لتركيا أردوغ��ان حلم عثماني ومخطط سياسي.
الحلم ينطوي على حنين إلى السلطنة الذاوية ،وإلى
الخالفة أيضاً ،ونزعة الستعادة «والياتها» العربية
القديمة .مخططها يرمي إلى تزعّ م التيار اإلسالمي
«الوسطي» في عالم العرب المتمثل بجماعة اإلخوان
المسلمين وتفرعاتها ،واعتماده قاعد ًة شعبية داعمة
لسياساتها في دول المشرق والمغرب وال سيما سورية
والعراق ولبنان وفلسطين ومصر والسودان وليبيا.
لإلتحاد األوروب��ي عموما ً سياسة واقعية قوامها
بناء عالقات سياسية واقتصادية مجزية مع الدول
العربية ،وتوسيع مجاالت التعاون والتبادل معها.
غير أن فرنسا وبريطانيا م��ن بين دول��ه تنفردان
بسياسات عدائية لقوى المقاومة العربية.
لسورية نهج سياسي قديم ومتجدد قوامه االلتزام
بوحدة العرب القومية ،وبتحرير فلسطين ،وباحتضان
قوى المقاومة العربية ،وبنصرة قوى التحرر والسالم
المعادية لسياسة الواليات المتحدة وحلفائها.
لدول الخليج عموما ً والسعودية خصوصا ً سياسة
قديمة محافظة قوامها حماية أنظمتها وم��وارده��ا
النفطية بالتعاون م��ع ال��والي��ات المتحدة ،ودع��م
الجماعات وال��ق��وى المحافظة ف��ي ال���دول العربية
المجاورة ،ومجابهة إيران للحؤول دون امتداد نفوذها
إلى عالم العرب.
تضع ال��والي��ات المتحدة ف��ي حسبانها ك��ل هذه
المخططات والسياسات وما تنطوي عليه من مصالح
وم��ط��ام��ع ،وال سيما بعد ص��ع��ود تنظيم «ال��دول��ة
اإلسالميـة في العراق والشـام  -داعش» وأخواته في
سورية والعراق ومصر وليبيا واليمن ،وذلك في سياق
جهودها الرامية لتنفيذ مخططها اإلستراتيجي في
المنطقة .وسواء كان «داعش» صناعة أميركية ،كما
قال عضو هيئة األركان المشتركة للجيوش األميركية
الجنرال لسلي كالرك ،أو كان في األصل أحد تفرعات
«القاعدة» ،فإن ثمة حقيقة ثابتة هي تعاونه الوثيق
ميدانيا ً مع وكالة االستخبارات المركزية األميركية
 .C.I. Aواالستخبارات التركية في الحرب الدائرة في
سورية وعليها وكذلك في العراق.
في ضوء الحروب والهجمات اإلرهابية التي تعصف
بسورية والعراق وليبيا واليمن وسيناء المصرية
والمواقف والتصريحات الصادرة عن مسؤولين كبار
في دول كبرى وإقليمية ،يمكن االستنتاج أن ما تبتغيه
ال��والي��ات المتحدة في الوقت الحاضر والمستقبل
المنظور ه��و ب��ن��اء تحالف إقليمي رب��اع��ي ال��دف��ع،
بمعنى ارتكازه وتحريكه بقوى إقليمية أربعة :تركيا،
السعودية ،مصر ،و«إسرائيل».
تركيا والسعودية تسعيان لقيادة المحور الس ّني
الذي يضم دول الخليج العربية واألردن والسودان
وليبيا ويتطلع إلى «استرداد» العراق واليمن وإضفاء
وصايته على لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية ،فيما

تقود إيران وسورية محور المقاومة الذي يضمهما مع
قوى المقاومة العربية في لبنان وفلسطين والعراق
واليمن.
ف��ي المشهد اإلقليمي ال��راه��ن تبدو مصر حال ّيا ً
خارج إطار التحالف اإلقليمي الجاري بناؤه .غير أن
محاوالت حثيثة تجري لمعالجة تحفظاتها ومخاوفها
ومشكالتها الداخلية واإلقليمية .أب��رز تحفظاتها
احتضان تركيا لإلخوان المسلمين الذين يشتبكون
في صراع سياسي ودم��وي عنيف مع نظام الرئيس
عبد الفتاح السيسي .أخطر مخاوفها تحالف دواعش
ليبيا مع اإلخ��وان المسلمين المصريين خصوصا ً
بعد قيامهم بقتل  21مصريا ً قبطياً ،واحتمال طرد
آالف المصريين العاملين في ليبيا .كبرى مشكالتها
الداخلية حاجتها إل��ى مليارات/باليين ال��دوالرات
لمعالجة ضائقتها المعيشية واالجتماعية وتمويل
مشروعاتها التنموية.
بمساع حثيثة لتسوية
إلى ذلك ،تقوم السعودية
ٍ
النزاع بين السيسي واإلخ���وان المسلمين بإدخال
عناصر معتدلة منهم ف��ي حكومته .لهذا الغرض
استقبلت ال��ري��اض أول م��ن أم��س الرئيس التركي
وأمس الرئيس المصري بغية مصالحتهما في سياق
المساعي الناشطة لبناء تحالف إقليمي جديد .وثمة ما
يشير إلى أن السعودية قطعت وعدا ً للسيسي بمتابعة
دعم مصر بمساعدات وقروض مالية لتعزيز برنامجها
التنموي الشامل ،كما تعهدت بدعمها ضد دواعش
ليبيا بجهد مشترك في جامعة الدول العربية.
إذ يحرص أرك��ان المحور الس ّني على استرضاء
مصر وإغرائها بفوائد االنخراط في التحالف اإلقليمي
الجديد ،يبدو السيسي متحفظا ً إزاء هذه اإلغ��راءات
لدوافع عدّة ليس أقلها حرصه وفريقه السياسي على
استعادة مصر دوره��ا العربي واإلقليمي ومواجهة
مخطط ت��رك��ي��ا ال��ت��وس��ع��ي ف��ي المنطقة وبضمنه
احتضانها اإلخوان المسلمين.
روسيا وإي��ران وسورية أدرك��ت حجم اإلغ��راءات
كما الضغوط التي تمارس على السيسي ،فشجعته
على االنفتاح عليها والتعاون معها في إطار ما يؤ ّمن
للجميع مصالحهم المشتركة .في هذا السياق ،قام
الرئيس الروسي فالديمير بوتين بزيارة مصر حيث
اتفق مع السيسي على تزويد ب�لاده أسلح ًة ثقيلة
متطورة ومفاعالً نوويا ً لألغراض السلمية .أما إيران
وسورية فقد حرصتا على تبادل معلومات استخبارية
معها تساعد ال��دول الثالث على مواجهة عدوهما
المشترك :اإلرهاب التكفيري.
ف��ي ض��وء ه��ذه ال��واق��ع��ات وال��ت��ط��ورات ،تسعى
الواليات المتحدة لتكون راعية التحالف اإلقليمي
الرباعي الدفع والمشرفة على حركته ،والضابط
السني
الحارس لتوازنٍ دقيق بين قوى المحورين ّ
والمقاوم من جهة و«إسرائيل» من جهة أخرى .غير أن
مساعيها ومطامعها في هذا المجال تتوقف على مدى
نجاحها أو إخفاقها في التوصل إلى تسوية مع إيران
في شأن برنامجها النووي.
الجميع في انتظار نتيجة مفاوضات أميركا وإيران.
أما مصر فتنتظر ردود فعل القوى اإلقليمية إزاءه��ا
لتنخرط في التحالف اإلقليمي الجديد أو لتعزز سعيها
الستعادة دورها العربي واإلقليمي المستقل.

وزير الإعالم الم�صري ( ...تتمة �ص)1
وأض��اف فايق« :الجيش العربي السوري هو محور
إعادة توحيد سورية ،والموقف من الجيش السوري هو
معيار وطنية وقومية ك ّل عربي سوري» ،معتبرا ً أنّ «األزمة
السورية لن تح ّل إال بأهلها جميعا ً من دون استبعاد
أو إقصاء أليّ طرف س��وري وطني ،والح ّل لن يكون إال
سلمياً» ،ورأى فايق «أنّ المراحل الصعبة التي كان
خاللها وجود سورية الوطن والدولة مهدّدا ً قد ت ّم تخطيه
بفضل صمود الشعب والجيش في سورية ،وأنّ المزيد
من الصمود يستدعي المزيد من االقتراب من روح الح ّل
السياسي ،وقوامها توسيع القاعدة الشعبية لمواجهة
المشاريع األجنبية ،بوحدة ك ّل الوطنيين السوريين في
الحكم والمعارضة».
وحول العالقات العربية اإليرانية قال فايق :الذين
يطالبون بتوازن العالقة العربية مع إي��ران يجب أن
يعلموا أنّ ذلك ال يت ّم بمعاداتها ،بل باالنفتاح على إيران

التي تقف في وجه األطماع األميركية و«اإلسرائيلية»،
وه��ذا سيعني عدم ترك سورية وحدها حليفا ً إلي��ران،
ودخول مصر بالضرورة ساحة التحالف مع إيران ،ألنّ
التكامل السوري المصري وحده طريق توازن العالقة
العربية ـ اإليرانية ،وبالتالي حفظ أمن الخليج ،خصوصا ً
عندما تكون البوصلة السورية المصرية نحو فلسطين،
فيستفاد من قدرات إيران ومواقفها ،ولكن تكون للعرب
مكانتهم وق ّوتهم وحضورهم ...وفي ذكرى الوحدة بين
مصر وسورية قال فايق :ننتظر أن تتعافى سورية لنراها
موحدة أرضا ً وشعباً ،وإذا استدعينا التجارب التاريخية
في ذكرى الوحدة سنجد أنه حين تتحد إرادة الشعبين
المصري والسوري سيتغير وجه هذه المنطقة ،وسيكون
لمصر دور مهم وكبير في تعافي سورية وإنْ استغرق
ذلك وقتاً ،،راجين من الله أن يحفظ لنا مصر والشقيقة
سورية.

بعض المراجع السياسية اللبنانية األكثر تأثيرا ً تتحدث
منذ فترة عن لبننة الحل باالستفادة من الدعم الدولي
واإلقليمي لالستقرار وأيضا ً عدم وجود رغبة بالتدخل
المباشر .وجرى من قبلها تداول مصطلح «دوحة لبناني»،
يتم فيه التوافق على تنظيم الفترة االنتقالية في عهد
الحكومة السالمية التي صار هناك قناعة بأنها قد تستمر
لفترة طويلة .هناك زائرون لبيروت أبلغوا مراجع لبنانية
أن انتخاب رئيس جديد قد ال يحصل قبل ربيع العام
المقبل ( ،)2016وه��ذه المعلومات هي التي سخنت
الخالفات الداخلية حول آليات اتخاذ القرار التي يجب
أن تعتمد داخل مجلس الوزراء في ظل عدم وجود رئيس
جمهورية ،وهي أيضا ً التي جعلت تمام سالم يقرر أال يعود
لجلسات مجلس ال��وزراء قبل أخذ ضمانات من الفرقاء
السياسيين الممثلين فيه على عدم تعطيل حكومته أو
إصابتها بالشلل .وهي التي جعلت أيضا ً وأيضا ً موضوع
رفع سن التسريح من الخدمة للرتب العالية في الجيش
اللبناني يوضع على نار حامية ،حتى يتم ضمنا ً التمديد
للمنظومة العسكرية واألمنية التي تقود ملفات الصراعات
العسكرية واألمنية مع اإلرهاب والتي يستحق في الصيف
المقبل موعد تقاعد معظم ضباطها بحسب قانون التقاعد
المعمول به حاليا ً في الجيش.
بات سالم يعرف أن حكومته ستعمر ،وب��ات أقطاب
الموارنة يعرفون أن ال رئيس إال إذا توافقوا وهم لم يفعلوا
ذلك ...وبات المجتمع الدولي يعرف أنه في لبنان وحتى
إشعار ال يمكن إنتاج سلطة أفضل مما هو اآلن .بكالم آخر
كما ينقل عن سفير غربي أنه قال لجيرو :ليس باألمان
أفضل مما هو قائم.
وهناك بين الحريصين على أن تسير الحكومة السالمية
ش��ؤون الناس في ه��ذه المرحلة االنتقالية ،من ينتقد
الرئيس سالم بوصفه ربما يكون قد بالغ في موضوع
تقصده عدم اإليحاء بأنه كرئيس سني فإنه ال يرغب بمد
يده على صالحيات الرئيس الماروني األول؛ فلذلك بالغ
في إظهار هذه الحساسية لدرجة أنه وقع في أزمة بداية
شلل حكومي .مصادر مقربة من سالم تقول إن أكثر ما بدا
يخشاه تمام بك منذ حدوث الفراغ الرئاسي هو أن يتم
وضع صالحيات الرئيس السني بمواجهة مع صالحيات
الرئيس ال��م��ارون��ي ،ويعني ه��ذا بالتالي وض��ع السنة
السياسية في البلد بمواجهة مع المارونية السياسية.

مؤخرا ً وردت للمحافل اللبنانية تطمينات تفيد بأن
الحكومة السالمية والجيش اللبناني وال��ح��وار بين
المستقبل وحزب الله ،هي صمامات أمان لالستقرار في
لبنان ريثما يتجاوز هواجس انعكاسات أحداث المنطقة
عليه .وك��ان م��ن ج��راء ه��ذه التطمينات ال��ص��ادرة عن
دوليين وإقليميين ،أن أصاب الوهن فجأة «تجمع الوزراء
السبعة» وذلك عبر انسحاب الوزير فرعون الصامت منه
وإعالن أقطابه بعد اجتماعهم الثاني في منزل الرئيس
أمين الجميل أنهم مستمرون في الحرص على عدم فرط
الحكومة السالمية .وكان واضحا ً أن الموقف تغير ،فمن
السعي لنيل هدف تحشيد كتلة ثالثة في مجلس الوزراء
تريد إثبات حضورها على مستوى أن يكون لها وزن في
اتخاذ القرار داخل الحكومة في حال أقرت آلية جديدة،
بحسب م��ا ظهر ف��ي اجتماعها األول ف��ي منزل رئيس
الجمهورية ،إلى هروب أحد الوزراء من هذه الكتلة ،وأيضا ً
خفض سقف خطابها وجعل أهدافه أقل من متواضعة ،كما
ظهر في اجتماعها الثاني بدارة الجميل.
وتفيد معلومات أن��ه لن يكون هناك اجتماع ثالث
لمجموعة السبعة ،وفي حال حصل لمنع الظهور بأنه
انفرط تحت ضغوطات سياسية ،فانه سيتحول إلى
اجتماع للبحث عن مناعة ألقطابه ضد إمكانية أن تحيق
بهم حالة تهميش تنتج م��ن حصول ات��ف��اق عوني -
جعجعي مستقبالً ،على رغم أن المؤشرات باتت تستبعد
حصول هذا االتفاق.
وبحسب سياق هذه المعلومات عينها ،فان معطيات
األسبوع الفائت تؤكد فعالً أن «الكل في لبنان» تبلغ
معلومة دولية تفيد بأن انتخاب رئيس للجمهورية قد
تكون مؤجلة لفترة عام إضافي ،وأن عليهم االحتماء
داخل الحكومة السالمية وتسهيل عمل الجيش بمواجهة
اإلره��اب ب��دل استنزافه بالتناحرات الداخلية .وهذا
ما يفسر لماذا وضع مشروع تأجيل سن تسريح كبار
ضباطه لنحو عامين أو ثالثة ،على نار حامية مؤخراً،
علما ً أن مصادر أكدت لـ«البناء» أن مشروع القانون بهذا
الخصوص أصبح في أدراج مجلس الوزراء وقد يبت به
في جلسته األولى بعد األزمة الراهنة أو الثانية على أبعد
تقدير.
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