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تتمات
حلف المقاومة ( ...تتمة �ص)1

ع��ل��ى تغيير ق��واع��د االش��ت��ب��اك م��ع «إسرائيل»
ورف���ع سقف م��ي��زان ال���ردع بما يسمح بإطالق
عملية عسكرية متدحرجة جنوب سورية لتقدم
الجيش ال��س��وري نحو درع��ا والقنيطرة ،والبدء
ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت��ت��ق��دم ن��ح��و مواقع
«داع������ش» و«ال���ن���ص���رة» وت��ه��دي��ده��ا ف���ي جبهات
سورية والعراق ،وتوفير مقومات تسمح بتحقيق
االنتصارات واإلنجازات في حرب ال تحتاج وال
أي نوع
أي شكل من رضا األميركي ،وال ّ
تنتظر ّ
من أنواع الشراكة لحلفائه.
ما تشهده جبهات سورية والعراق ،هو ترجمة
لهذا القرار ،ولذلك تتراكم اإلنجازات العسكرية في
جبهات القتال كافة ،بصورة أثارت ذعر األميركي
واستنفرت حلفاءه ،فالك ّل يستشعر معنى نجاح
حلف المقاومة بتطهير سورية والعراق من وجود
«داع��ش» و«النصرة» قبل نهاية العام ،وحرمان
األميركي وحلفائه من شطيرة من كعكة النصر،
وف���ي ال��وق��ت نفسه ت���رك ال��ب��اب ل��ه��روب مقاتلي
«داعش» و«النصرة» نحو خطوط حدودية ستكون
حكما ً باتجاه األردن وتركيا والسعودية ،وبعضها
قد يكون معبرا ً موقتا ً لعودة المقاتلين الوافدين من
الغرب إلى البلدان التي جاؤوا منها ،ولذلك يرتفع
بالتزامن مع انتصارات حلف المقاومة الصراخ
والعويل من هول هذه األخطار.
م���ص���ادر رف��ي��ع��ة ف���ي ح��ل��ف ال��م��ق��اوم��ة ،أك���دت
لـ«البناء» أنّ التصعيد األميركي اإلع�لام��ي ض ّد
حزب الله وسورية وإي��ران والحكومة العراقية،
والحديث بلغة تنتمي إل��ى مرحلة م��ا بعد حرب
ال��ق��ص��يْ��ر ،وت��ن��اغ��م ح��ل��ف��اء واش��ن��ط��ن م���ع جوقة
التصعيد ،تعبير عن الضيق والغيظ مما يجري،
ومحاولة للضغط أمالً بمقايضة توقيت المعارك
منسقة.
الحاسمة بصورة ّ
المصادر قالت ،إن ال مانع من التنسيق ،شرط
أال تترك س��وري��ة وال��ع��راق تدفعان ف��ات��ورة الدم
لحساب اللعبة االنتخابية األميركية ،فمن يريد
الشراكة في حلف لمكافحة اإلره��اب عليه إثبات
صدقية االنتماء إلى هذا الحلف ،حيث ال مكان لمن
يميّز «النصرة» عن «داعش» ،وال لمن يحالف من
يم ّد «داعش» و«النصرة» بالمال والسالح ويس ّوق
لهما ،والكرة في الملعب األميركي ،وحتى تبلور
ج��واب عملي ع��ن الجدية ف��ي محاربة اإلره���اب،
تبقى أميركا خارج هذا الحلف الذي يترجمه أركان
جبهة المقاومة ميدانيا ً ويحقق اإلنجازات.
بالتزامن مع هذه التطورات شهدت جبهة جرود
عرسال وبعلبك والهرمل ،تثبيتا ً للمواقع من قبل
الجيش اللبناني ،واستكماالً للجاهزية لتحقيق
قفزات جديدة ،بينما كان الجيش السوري يشدّد
الخناق على المجموعات المسلحة في القلمون
ويصطاد ع��ددا ً من مقاتليها في غاراته على بلدة
فليطة ،بينما تتهيأ المنطقة لمواجهات قريبة،
بتكامل التحضيرات بين أطراف مثلث الجيشين
اللبناني والسوري وحزب الله.
فيما ال ت��زال حال االسترخاء تسيطر على الساحة
السياسية ،يشهد األسبوع الطالع جلسة نيابية جديدة
النتخاب رئيس الجمهورية ،هي العشرون في هذا
المجال ،لكنها ستكون كسابقاتها التي فشلت في انجاز
هذا االستحقاق .وبرزت في هذا السياق مواقف لقوى في
 14آذار وأخرى «وسطية» تؤكد أن ال انتخابات رئاسية
قبل االتفاق اإليراني واألميركي المنتظر .في حين أكد
حزب الله «أن لبنان ليس في أجندة االتفاقات الدولية
واإلقليمية في هذه المرحلة ،لذا علينا أن ننجز خيارنا
بأيدينا ونستطيع أن ننتخب رئيسا ً للجمهورية غداً».

حزب الله :ليلتزم
السفير األميركي اآلداب

وفي سياق متصل ،وردا ً على مهاجمة السفير األميركي
في لبنان ديفيد هِ ْل المقاومة ،أكدت مصادر مطلعة لـ
«البناء» أن الكالم األميركي هو نوع من الحرب النفسية
التي يشنها األميركيون في مرحلة التحضير لالتفاق
النووي اإليراني» ،مشيرة إلى «أن األميركي ال يريد الظهور
بمظهر المهادن لحزب الله ،بعد توقيع االتفاق النووي،

ويعمل على إجهاض مفاعيل التسريبات التي وردت على
لسان أكثر من وسيلة إعالمية أوروبية أن أميركا تنظر
بعين الرضا إلى دور حزب الله في محاربته اإلرهاب
من سورية إلى العراق» .وشددت المصادر على «أن ال
مفاعيل سياسية لكالم هِ ْل ال من قريب وال من بعيد».
واعتبر حزب الله على لسان عدد من نوابه ومسؤوليه
«أن آخ��ر م��ن يحق ل��ه ال��ك�لام ه��و السفير األميركي
واألميركيون الذين صنعوا اإلرهابيين والتكفيريين
وزودوهم بالسالح وسهّلوا عملهم وجعلوهم قوة قادرة
على خطف العسكريين وتهديد أمننا» .وأضافوا« :هذا
السفير ح��اول اإلس��اءة إلى اللبنانيين باالفتراء على
بعضهم ،وهنا نقول لقد بات لزاما ً على هذا السفير الذي
يتص ّرف وكأنه في دولة بال سيادة ،أن يلتزم األعراف
واآلداب الدبلوماسية ،ففي هذه الدولة رجال ال يمكن
ألحد أن يرفع ستر الحسناء فيها ،وأ ّما ادعاؤه بأننا نملك
قرار الموت والحياة ،فنقول له إنه من حقنا أن نمتلك قرار
الحياة ،ألنك تفرض وحليفتك «إسرائيل» قرار الموت
علينا ،ومن حقنا وواجبنا أيضا ً أن نحمل بأيدينا الحرة
قرار الحياة للبنان واللبنانيين ولشعوب المنطقة ،وقد
أظهرنا للجميع أننا بدمائنا كتبنا حياة جديدة للبنان
واللبنانيين ولشعوب المنطقة».
وش��دد ح��زب الله على «أن تبييض صفحة جبهة
النصرة التكفيرية عبر الدعوة لفصلها شكليا ً عن تنظيم
القاعدة يُش ّكل عودة إلى الرهانات القاتلة» .وأكد« :أن
لبنان ليس في أجندة االتفاقات الدولية واإلقليمية في
هذه المرحلة لذا علينا أن ننجز خيارنا بأيدينا وخيارنا
واضح نستطيع أن ننتخب رئيس للجمهورية غداً».
إلى ذل��ك ،يعيش عدد من ال��وزراء ج��وا ً يوحي أن ال
انتخابات رئاسية في المدى المنظور ،من خالل إشارتهم
إلى «أن تمديد المجلس النيابي لعام  2017يعني أن
الحكومة باقية إلى عام  2017وأن الرئاسة ستنتظر إلى
ذلك الحين».
وشددت مصادر مطلعة لـ«البناء» على أن االنتخابات
الرئاسية ال تزال بعيدة ،نظرا ً لعدم تسليم الفريق اآلخر
بوصول صاحب الحق إلى سدة الرئاسة وفقا ً للمعايير
المتبعة في لبنان أن الرئيس يجب أن تختاره طائفته أو
غالبيتها» .وأشارت المصادر إلى أنه «ال يمكن لفريق 8
آذار الحريص على لبنان موقعا ً وسيادة ،أن يعيد تكرار
تجربة الرئيس التوافقي».
في غضون ذلك ،أكد البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي أنه «آن األوان لكي يقف اللبنانيون،ال
سيما النواب والكتل السياسية أمام ضميرهم وأمام الله،
وليدركوا فظاعة عدم انتخاب رئيس للدولة وما يتسبب
به من شلل للمجلس النيابي الذي مدد لنفسه وفي الوقت
عينه عطل نفسه بعدم انتخاب الرئيس .وليدركوا أيضا ً
فظاعة الفراغ الرئاسي الذي يضع الحكومة في أزمة مع
نفسها ،ويعطل التعيينات ،ويفرغ السفارات اللبنانية
من سفرائها ،ويحول دون أن يقدم سفراء الدول أوراق
اعتمادهم».

استعدادات لتنفيذ
خطة الضاحية

من جهة أخ��رى ،وبانتظار جلسة الحوار بين تيار
المستقبل وحزب الله في  18من الشهر الجاري تجري
االس��ت��ع��دادات لتنفيذ الخطة األمنية ف��ي الضاحية
الجنوبية وبيروت ،وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»
«أن حزب الله دعا على لسان مسؤوليه مرارا ً وتكرارا ً
ال��دول��ة إل��ى تحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون في
الضاحية ،إال أنها لم تستجب لذلك» ،وأشارت مصادر
 8آذار إلى «أن بعض المتمسكين بالقرار يومذاك لم
يكن في مصلحتهم تنفيذ الخطة األمنية ،فهم راهنوا
على الفوضى لمحاصرة حزب الله والمقاومة إال أنهم
لم ينجحوا في ذلك» .وأشارت المصادر إلى «أن الخطة
تقوم على حفظ أمن المواطنين وتطبيق القوانين ،ومنع
المخالفات والتعديات».
وكانت الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت يوما ً أمنيا ً
كثف خالله الجيش حواجزه الثابتة والمتنقلة لتعزيز
الوضع األمني في المنطقة وتوقيف المطلوبين.

بيان النيات بين «الوطني الحر»
و«القوات»

وعلى خط حواري آخر ،يسلم مسؤول جهاز اإلعالم
والتواصل في القوات اللبنانية ملحم رياشي في اليومين
المقبلين مع ع��ودة أمين سر تكتل التغيير واإلص�لاح
النائب إبراهيم كنعان من فرنسا مساء اليوم ،رئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون ،مسودة
بيان النيات .وأشارت أوساط المتحاورين إلى «أن لقاء
العماد عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع ،ينتظر
موقف الجنرال عون من بيان إعالن النيات الذي أنهى
جعجع إبداء مالحظاته عليه».

�أين �ضربة «داع�ش» ( ...تتمة �ص)1
لراديو الجيش« ،إن الجيش اإلسرائيلي يستع ّد منذ نهاية
العام الماضي لهجمات مرتقبة لتنظيم «داع��ش» ينوي
تنفيذها في سيناء قرب الحدود ،وأنّ هناك استعدادات
هائلة من جانب الجيش بتجهيز وسائل تكنولوجية
للمراقبة عالية المستوى وكاميرات ت ّم نشرها على طول
الجدار الحدودي بين مصر وإسرائيل» ،الفتة إلى «أنّ راديو
الجيش أعلن أنّ وحدة الهندسة العسكرية تستع ّد منذ
نهاية العام الماضي لص ّد أي محاولة مرتقبة من جانب
الجماعات اإلرهابية في سيناء وعلى رأسها «داع��ش».
وقال أحد الضباط لراديو الجيش «اإلسرائيلي» ،إنه تم
استخدام أحدث األساليب التكنولوجية المتقدّمة ووسائل
المراقبة المتطورة عن بعد بما في ذلك الكاميرات البصرية
وال��راداري��ة على طول الحدود مع مصر ،التي تصل إلى
حوالى  450ميالً ،بما في ذلك الحدود الجنوبية المشتركة
أيضا ً مع األردن).
 هذه «النبوءة اإلسرائيلية» ،التي تبدو كأنها حسنةالنية تخفي م��ا بين ال��س��ط��ور ،الكثير م��ن التساؤالت
المشروعة من قبيل كيف عرف الجيش واالستخبارات
«اإلسرائيلية» بأن ثمة عمليات كبيرة وجديدة ستحدث؟
وكيف له أن يحذر من قبل في عمليات مشابهة (نذكر منها
على سبيل المثال عملية رفح في آب  ،2012والتي أعلن
عنها مكتب نتنياهو قبل أن تقع بأسبوع) كيف؟ اإلجابة
الصحيحة هنا تقول إنّ ثمة اختراقا ً «إسرائيلياً» كبيرا ً
لهذه الجماعات إنْ لم يكن توظيفا ً مباشرا ً لها في حربها
ض� ّد الجيش وال��دول��ة المصرية (كما هي الحال مع ما
تس ّمى بالمعارضة السورية ،وبخاصة مع «النصرة» في
سورية و«داعش» في العراق حيث يرتبطون استخباراتيا ً
وعسكريا ً بالموساد اإلسرائيلي!!) وعندما كنا نشير –
من باب التحليل وليس المعلومات – أنّ هذه الجماعات
المسلحة (داع��ش وأخواتها في مصر وسورية وليبيا)
ليست سوى جماعات مرتزقة تعمل مع أجهزة استخبارات
معادية ،لتفكيك البالد التي تتواجد فيها ،لم نكن نتج ّنى
عليها أو نلصق بها تهما ً ظالمة ،إنها إما صنعت على أعين
«الموساد» وأجهزة االستخبارات الغربية أو على األق ّل
يتم توظيفها ،في إطار الصراعات والمصالح الغربية في
المنطقة ،فاألمر ليس مج ّرد اختراق معلوماتي ،بل صناعة
وتوظيف بيّن.
 في هذا السياق المعلوماتي دعونا ننبّه من اآلتي:أوالً :نحتاج عند المواجهة الجادّة ،المعرفة الصحيحة
بالعدو الذي نقاتله في سيناء وخريطة انتشاره في مثلث
(رف��ح – العريش – الشيخ زوي��د) ،إنّ خريطة اإلره��اب
في سيناء كما سبق وقلنا أكثر من مرة تتو ّزع على قرابة

( 10تنظيمات مسلحة أقواها« :داعش ـ والية سيناء» أو
«أنصار بيت المقدس» – جماعة «أجناد مصر» – «التوحيد
والجهاد» – أصحاب الرايات السوداء – التكفير والهجرة –
جماعات سلفية متشددة – بعض عناصر جماعة اإلخوان
في شمال سيناء – جماعة حازمون – السلفية الجهادية
– جيش اإلسالم وغيرها) وهذه الجماعات المسلحة ال
يتعدّى عدد عناصرها في أحسن تقدير الخمسة آالف
عنصر مسلح ،وتستند إلى خلفية قبلية ممتدّة (توجد
في سيناء  26قبيلة وعدد السكان  400ألف في مساحة
جغرافية تمثل خمس مساحة مصر –  61ألف كلم )2األمر
الذي يعني وجود فراغ استراتيجي يمأله الفقر واإلرهاب
والتمويل الخارجي.
ث��ان��ي �اً :ه��ذه ال��ج��م��اع��ات المسلحة تستهدف بعد
 ،2013/6/30استنزاف الجيش والشرطة في مصر
مع عزل سيناء عن مصر تدريجيا ً والدخول إلى سيناريو
شبيه بالسيناريو الليبي أو السوري ،انتقاما ً منهما – ومن
الشعب الذي آزرهم – لما جرى في ثورة 2013/6/30
وإكراه الشعب على أحد خيارين إما القبول بحكم تيارات
اإلرهاب واإلخ��وان عنوة أو التع ّرض الدائم لموجات من
اإلرهاب والقتل باسم الدين ،إنّ هذا الهدف الذي لم  -ولن
 يتحقق ،يدفع هذه التيارات إلى المغاالة في إجرامها ض ّدالدولة والشعب في مصر ،خصوصا ً في سيناء (وغدا ً في
الحدود مع ليبيا) وهو يتطلب في تقديرنا ،مواجهة جديدة
تقوم على استراتيجية ردع ،يلتئم فيها البعد الدعوي
باالقتصادي باألمني ،بالسياسي؛ المطلوب هنا استحضار
المجتمع في المواجهة ،وهذا لن يت ّم باإلجراءات الموقتة،
بل بالقرارات الحاسمة ،هنا ننصح بإنشاء وزارة جديدة
خاصة بسيناء تعمل مؤسسات الدولة األمنية والدعوية
(األزهر) واالقتصادية والسياسية تحت لوائها؟ المطلوب
هنا أيضا ً إدخال أهالي سيناء وقبائلها في الحرب الحقيقية
ض ّد هذه الجماعات ،فأهل مكة – مؤكد – أدرى بشعابها.
إننا – ختاما ً – أمام الجيل الثالث من اإلرهابيين وهو
جيل يمتلك أدوات تكنولوجية وعسكرية جديدة لإلرهاب
لم تكن موجودة لدى الجيل األول (جيل أسامة بن الدن!)
أو الثاني (جيل أبو مصعب الزرقاوي!) ويمتلك أيضاً،
روح تعسة ،مش ّوهة ،ومنحرفة ،تب ّرر القتل باسم الدين
والحرق باسم الله ،هذا الجيل الذي يتواجد اآلن في سيناء،
يحتاج إلى استراتيجية جديدة للردع ،ونحسب أننا نمتلك
أدواتها ،األمر فقط يحتاج إلى إرادة ،وروح مبادرة ،وأفق
رحب في المواجهة ...فهل نقدر؟!

د .رفعت سيد أحمد

E – mail: yafafr @ hotmail. com

لكي تكون قوة ( ...تتمة �ص)1

التزامن في جبهات ( ...تتمة �ص)1
خ��ل�ال ش��ه��ر ك��ام��ل أنّ ال��ج��ي��ش ال���س���وري هو
ص��اح��ب ال��م��ب��ادرة العسكرية ،وأنّ اإلنجازات
المحققة تتراكم بثبات يؤكد استنادها إلى خطط
ومقدرات مدروسة.
 يتزامن ك ّل ذلك مع الهجوم النوعي األولال����ذي ب����دأه ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي وق�����وات الحشد
الشعبي ،في محافظة ص�لاح الدين ،وه��و أكثر
من مج ّرد عملية استرداد لموقع هام ،وأكثر من
ص ّد لعملية توغل قامت بها مجموعات «داعش»
وتشكل خطرا ً على مواقع حساسة ،كما كانت
الحال في السابق حتى في عملية بيجي ،للمرة
األول��ى يبدو أنّ الهجوم العراقي يعبّر عن قرار
اس��ت��رات��ي��ج��ي ،إلن���ه���اء وج����ود «داع������ش» ،حيث
محافظة ص�لاح الدين التي تتوسط محافظات
ديالى واألن��ب��ار ونينوى ،تشكل المفصل الذي
ي���ق��� ّرر مستقبل «داع�����ش» ف���ي ال���ع���راق ،بحيث
تصير عملية الهجوم على الموصل بعد استرداد
تكريت ،مسألة زمن.
 ال��ه��ج��وم ال��ع��راق��ي االس��ت��رات��ي��ج��ي ي��ت�� ّم مندون تنسيق م��ع األميركيين وال��ت��ح��ال��ف الذي
أن��ش��أوه لقتال «داع���ش» ،ب��ل ال يحتاج المراقب
إلى جهد كثيف ليكتشف حجم الغيظ األميركي
وال��س��ع��ودي والتركي م��ن الهجوم ،ال يق ّل عنه
الغيظ «اإلسرائيلي» واألردني من هجوم الجنوب
ال��س��وري ،ومثلما ال تملك «إس��رائ��ي��ل» أن تفعل
شيئاً ،وك ّل شيء يجري أمام أعينها ،بعدما أعلنت

المقاومة بلسان السيد حسن نصرالله إثر عملية
م���زارع شبعا تغيير ق��واع��د االش��ت��ب��اك ،ومثلما
يذهب وزير الخارجية األردني إلى طهران طلبا ً
للتوسط ،يندب السعوديون واألميركيون الحرب
على «داعش» التي لم تعد هي الهدف بل صار قلب
األميركي والسعودي على حساسيات الوحدة
الوطنية العراقية ،التي تبدو على رغم النحيب
األميركي السعودي بألف خير ،حيث مقاتلو
العشائر العراقية يشاركون الحشد الشعبي في
القتال ،وحيث قادة العشائر يستقبلون القوات
المهاجمة بالزغاريد واألهازيج.
 هجوم متزامن ومكثف ،على ك�� ّل جبهاتسورية والعراق ،وصوالً إلى التحكم المشترك
بخطوط الحدود بين البلدين ،ويستهدف ثنائي
«داعش» و«النصرة» ،وليس أحدهما دون اآلخر،
وي��ش��ك��ل ال��ج��ي��ش��ان ال��س��وري وال��ع��راق��ي قوته
المركزية ،وتشترك فيه وحدات شعبية سورية
وعراقية ،ومستشارون وخبراء ووحدات نخبة
من ك ّل من الحرس الثوري اإليراني وحزب الله،
وعلنا ً ترتفع أعالم األطراف المشاركة ،من دون
التقصد هو في إظهار هذه
تحفظ ،ال بل يبدو أنّ
ّ
ال��ش��راك��ة ك��رس��ال��ة م��ق��ص��ودة م��ن أط���راف حلف
ال��م��ق��اوم��ة ،ب���أنّ ه���ذا ال��ح��ل��ف ي��ت��ص�� ّرف كجبهة
موحدة ووفقا ً لخطة موحدة ،ومتى حدّدت ساعة
صفر فعلى اآلخرين توقع النتائج.
ناصر قنديل

لواء الأنفال ( ...تتمة �ص)1
واعتبر الرئيس األسد أن ما قامت
به سورية تجاه كوريا في السابق
وم��ا ت��ق��وم ب��ه ك��وري��ا ال��ي��وم تجاه
س��وري��ة ينطلق أوال ً م��ن المبادئ
األخ�لاق��ي��ة ف��ي البلدين والمبنية
على الكرامة الوطنية وعلى الوفاء
لألصدقاء.
وأك��د الرئيس األس��د أن سورية
وك��وري��ا الديمقراطية مستهدفتان
ألنهما من الدول القليلة التي تمتلك
استقاللية حقيقية وألنهما تقفان في
خندق واحد ضد عدو واحد يريد أن
يغير من هوية شعبيهما الوطنية.
الى ذلك ،أكدت مصادر ميدانية أن
«لواء األنفال» التابع لجبهة «ثوار
س��وري��ة» ف��ي ج��ن��وب دم��ش��ق أعلن
انضمامه الى صفوف الدفاع الوطني
للقتال إلى جانب الجيش السوري
في ريف دمشق الجنوبي.
وأوضحت المصادر أن قائد اللواء
سلّم نفسه برفقة نحو  60عنصرا ً
إل��ى الجيش ال��س��وري ،بهدف عقد

تسوية مع الجيش على أن ينضموا
إل��ى وح��دات «ال��دف��اع الوطني» في
منطقة الذيابية.
وقالت مصادر اعالمية إن عملية
االنشقاق أتت نتيجة عملية أمنية

معقدة ج��دا ً وات��ص��االت سرية على
مدى أشهر عدة بين الجيش السوري
وبين قادة هذا اللواء ،واعتمد فيها
الجيش ال��س��وري على الفعاليات
االجتماعية وأعيان المنطقة.

زار طهران ( ...تتمة �ص)1
وكان وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف أكد أن
العالقات بين طهران ودول الجوار تعد أولوية .وبعد لقائه
نظيره االردني قال ظريف إنه «جرى التباحث في القضية
الفلسطينية والتطورات في سورية والعراق».
من جهته ،قال جودة إن «ايران دولة مهمة في المنطقة».
وشدد على «وجوب تبادل األفكار ووجهات النظر معها في
القضايا االقليمية» .ورأى أن «االرهاب والتطرف مشكلة
أساسية في المنطقة».
وأك��د وزي��ر الخارجية االردن���ي ،أهمية العالقات مع
طهران لعمان ،مقترحا ً اجراء حوار عربي – إيراني على
غرار ما تقوم به الجامعة العربية من حوارات مع مختلف
الدول.
واعتبر ج���ودة ،االره���اب وال��ت��ط��رف ،بانهما يمثالن

المشكلة االساسية في المنطقة وأضاف :ان هذه المشكلة
ال تعرف شيعة او سنة .كما اعتبر ج��ودة ،الحوار حول
القضايا االقليمية م��ن المبادئ االساسية للسياسة
الخارجية لبالده ،وأضاف« :ان عدم االستقرار والعنف
والتطرف قد مدت جذورها في منطقتنا منذ اعوام ونحن
نعتقد بضرورة عودة االمن واالستقرار السياسي للمنطقة
سريعاً ،ولهذا السبب فإننا في حاجة الى الوحدة والتالحم
بين جميع الدول االسالمية ،ومن المهم لنا في هذا السياق
إجراء محادثات مع االخوة االيرانيين والتشاور معهم في
شأن القضايا االقليمية.
في إشارة إلى أن هذه الزيارة هي الزيارة األولى لوزير
خارجية األردن لطهران منذ نحو  8سنوات ،وهي أعقبت
زيارة قام بها الملك األردني إلى الرياض منذ أيام.

ماذا بعد االتفاق ( ...تتمة �ص)1
حاول كيري للت ّو وفي شكل ّ
مبطن الر ّد على مخاوف
الفيصل بقوله« :إنّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
أكد أنّ هذه العملية تتوالها القوات العراقية وتتألف من
قوى أمنية عراقية وميليشيات وقبائل تهدف إلى تحرير
محافظة صالح الدين من «داع��ش» وسيطرته» .اعترف
كيري ب��ـِ»وج��ود معلومات تؤكد دور الجنرال قاسم
سليماني على األرض ،وأنّ بعض التحركات للقوات
اإليرانية في الجزء الشمالي من العراق والتي شاركت في
منسقاً ،ونحن ال نتعاون
القتال من البداية ،لم يكن أمرا ً ّ
معهم».
من الواضح أنّ السعودية قلقة من اتساع نفوذ إيران
في العراق خصوصا ً وسورية واليمن ولبنان عموماً،
وتخشى من ازدي��اد هذا النفوذ إذا ما توصلت الواليات
المتحدة معها إلى اتفاق حول برنامجها النووي .يبدو
أنها تريد من الواليات المتحدة أن تقدّم لها ولشقيقاتها
الخليجيات ضمانات على هذا الصعيد ،وربما بتضمينها
االتفاق العتيد مع إيران .الواليات المتحدة ،وإنْ يسوؤها
اتساع نفوذ إيران في العراق ،إالّ أنها ال تستطيع أن تفعل
الكثير في هذا المجال ألسباب عدّة:
عالقات إيران الوطيدة مع معظم األطراف السياسية في
البرلمان والحكومة والتنظيمات العسكرية العراقية على
األرض.
امتنان حكومتي بغداد وكردستان العراق من إيران
لمسارعتها ،بشخص الجنرال سليماني ،إلى مساندتهما
عندما تع ّرضت أربيل لهجمة ضارية مفاجئة من «داعش»
َ
صيف العام الماضي.
ارتياب حكومة بغداد بإدارة أوباما بعد قيام األخيرة
بتجميد تسليمها الطائرات الحربية المتط ّورة المدفوع
ثمنها مقدّماً ،وشعور أكثرية العراقيين بأنها ال تريد للعراق
أن يكون قويا ً وقادرا ً بقواه الذاتية على مواجهة أعدائه وال
سيما «داعش» وإخوته.
ك ّل ما تستطيع إدارة أوباما تقديمه إلى السعودية في
الوقت الحاضر هو عدم التعاون مع إيران في مواجهتها
مع العراق لـ ِ»داعش» ،كما المثابرة على عدم تسليحه
بأسلحة ثقيلة مخاف َة قلب موازين القوى لمصلحة حكومة
بغداد في صراعها مع حكومة كردستان العراق.
أما بالنسبة إلى سورية ولبنان ،فإنّ إمكانية إعطاء
إدارة أوباما للسعودية ضمانات مطمئنة تبدو صعبة
للغاية .ذلك أن الواليات المتحدة تعتمد في شأن المنطقة
استراتيجية تتناول مستقبل معظم دولها وتنطوي على
تعديالت جدّية في خرائطها السياسية والجغرافية.
المشكلة أنّ إدارة أوباما لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي
مع شريكيها اإلقليميين األساسيين« ،إسرائيل» وتركيا،
على ما يجب عمله وم��ا يجب ع��دم عمله في المنطقة.
صحيح أنها ال تمانع في تقسيم سورية (ولبنان) إلى
ثالث أو أربع دول على أساس مذهبي واثني ،لكنها ما زالت
غير واثقة من قدرتها على تنفيذ هذا المخطط في الوقت

الحاضر والمستقبل المنظور ألسباب ثالثة:
األول ،دخ��ول «داع��ش» على خط الصراع وض��رورة
المفاضلة بين محاسن ومساوئ تمكينه من السيطرة على
بعض أو ك ّل محافظات العراق الغربية الس ّنية لتشكيل
دولة-إسفين تفصل سورية عن محافظات جنوب العراق
الشيعية وبالتالي عن إيران.
الثاني ،احتمال قوي بدخول إيران في معمعة الصراع
لمنع تقسيم سورية (ولبنان) والحؤول تاليا ً دون طرد
نفوذها المتنامي فيها.
الثالث ،عدم وصول المشاورات بينها وبين إيران إلى
توافق حول مستقبل مناطق األك��راد في كل من العراق
وسورية وتركيا .هل تبقى ممسوكة في صيغ للحكم الذاتي
بإشراف الدول المنبثقة منها ،أو بإشراف تركيا ،أو يُسمح
لها بأن تك ّون ،مجتمع ًة ،دولة مستقلة؟ فالواليات المتحدة
تعلم أنّ إيران لن تقف مكتوفة اليدين إذا ما شعرت بأنّ
مخططا ً يجري تنفيذه لتمكين أكراد تركيا وإيران والعراق
وسورية من إقامة دولة موحدة مستقلة ،أو إخراج مناطق
األكراد في الدول الما ّر ذكرها من نطاق سيادتها .كما تعلم
أن إيران قادرة على محاربته وتعطيله.
أما بالنسبة إلى اليمن ،فإنّ الواليات المتحدة تشارك
السعودية قلقها من اتساع نفوذ إي��ران ،وال سيما بعد
سيطرة حلفائها الحوثيين على صنعاء ومعظم مناطق
شمال اليمن ،إالّ أنها تتخ ّوف أيضا ً من مغبّة استغالل
مقاتلي «القاعدة» للحرب األهلية ومخاطرها التقسيمية
وإمكانية سيطرتهم الحقا ً على منطقة عدن ومضيق باب
المندب .ولعل واشنطن ستضط ّر إلى المفاضلة بين ثالثة
احتماالت :القبول بسيطرة الحوثيين على شمال اليمن
بر ّمته مع إمكانية توفير موطئ قدم لهم على ساحل البحر
األحمر وبالتالي إقامة قاعدة بحرية لوجستية لألسطول
البحري اإلي��ران��ي في الحديدة ،أو ال��ع��ودة إل��ى صيغة
الدولتين ،واحدة في صنعاء واألخرى في عدن كما كانا قبل
توحدهما ،أو الرضوخ الحتمال إقامـة دولة لـ ِ»القاعدة» في
ّ
حضرموت وسائر مناطق جنوب اليمن باستثناء عدن مع
المخاطر الناشئة عن استحواذ «القاعدة» على موطئ قدم
صالح لتدريب وتجهيز مقاتلين لها ولحلفائها وتصديرهم
لشتى أنحاء عالم العرب والمسلمين.
إمارة قطر ارتأت أنّ مسألة حماية أمن الخليج ال تحتمل
التأجيل فبادرت إلى توقيع اتفاق عسكري مع تركيا ،في
إطار اإلعالن عن تأسيس «مجلس التعاون االستراتيجي»
بينهما ،وقد أق ّر البرلمان التركي بموجبه قانونا ً يقضي
بالسماح ألنقرة بنشر قوات مسلّحة تركية في قطر كما
السماح لقطر باألمر نفسه على األرض التركية.
السعودية ليست سعيدة بالتحالف التركي – القطري،
كذلك مصر و ...الواليات المتحدة .هكذا تبقى حماية دول
الخليج والمنطقة (ممن؟) مسألة خالفية وم��دار صراع
طويل.

د .عصام نعمان

فال أولوية في الوقت الراهن أمام األمة العربية تعلو على أولوية الصراع مع
المشروع الصهيوني  -االستعماري الذي لم تكن فلسطين ساحة احتالله وإرهابه
وجرائمه المستمرة وحسب ،بل باتت المنطقة كلها هدفا ً لهيمنته ومخططاته
للتفتيت ولتفجير ك ّل العصبيات الطائفية والمذهبية والعرقية من المحيط إلى
الخليج.
إنّ إع��ادة االعتبار ألولوية الصراع مع هذا المشروع ،ولمركزية القضية
الفلسطينية ليس من شأنها الدفاع عن فلسطين وشعبها وحريتها ومقدساتها
فحسب ،بل من شأنها أيضا ً إع��ادة ل ّم الشمل العربي بعد عقود من واقع بدأ
بالتجزئة واالنقسام ليصل إل��ى واق��ع ينزلق بسرعة إل��ى مهاوي التفتيت
والتقسيم.
ولع ّل في ذكرى يوم األرض ( 30آذار) ،والتي يتزامن حلولها مع انعقاد القمم
العربية منذ سنوات ،ما يُذ ّكر المجتمعين في القمة المقبلة ،بفلسطين األرض
والحقوق والنضال من أجل تحريرها.
وثاني هذه الشروط  -الضمانات يقوم على أنّ األمن القومي العربي ال يُصان
مؤسسة
أصالً في غياب ركن أساسي من أركانه متمثالً بسورية التي كانت دولة ّ
في جامعة الدول العربية والذي تح ّمل جيشها وشعبها منذ حرب  1948عبئا ً
رئيسياً ،وال يزال في مواجهة المشروع الصهيوني .كما يتح ّمل اليوم عبئا ً محوريا ً
والتوحش التي تنتشر في العديد من دول
في مواجهة حاالت الغل ّو والتطرف
ّ
المنطقة.
لقد اخت ّل األمن القومي العربي في أواخر السبعينات بسبب غياب مصر أو
تغييبها بفعل اتفاقيات «كامب ديفيد» التي استهدفت إخراج مصر من الصراع
العربي  -الصهيوني وإدخال األمة كلها في حروب وصراعات جانبية شهدنا
فصوال ً منها في أكثر من قطر عربي من مشرق الوطن الكبير إلى مغربه.
وحين اتخذت جامعة الدول العربية بإيعاز أميركي وتمويل نفطي قرارها
ومؤسساتها ،كان ذلك القرار إخالال ً خطيرا ً
بإخراج الدولة السورية من الجامعة
ّ
ليس باألمن الوطني لبلد كان دائما ً في طليعة المدافعين عن أمن ك ّل أشقائه
وسياداتهم الوطنية فحسب ،بل كان إخالال ً خطيرا ً باألمن القومي العربي بر ّمته،
وباألمن واالستقرار في العالم كله ،إذ تناثرت شظايا الغل ّو الطائفي والتطرف
الدموي والتوحش التدميري لتع ّم دوال ً قريبة وبعيدة وعواصم عالمية في الغرب
والشرق معاً.
فأيّ حديث عن قوة عربية مشتركة ال تكون فلسطين غايتها ،وسورية في القلب
منها ،يثير أكثر من عالمة استفهام ويطرح إمكانية تحويل القوة إلى أداة الستدراج
األمة كلها إلى حرب أهلية عربية وإسالمية شاملة خصوصا ً مع تصاعد الدعوات
التي تريد استبدال الصراع مع مغتصبي األرض والمقدسات إلى صراع مع دول
الجوار التي لعبت وال تزال دورا ً في دعم مقاومة االحتالل والعدوان .على رغم ما
يمكن أن نسجل من مالحظات واعتراضات على بعض أدائها وممارساتها.
أما الشرط الثالث فيكمن في حسم العالقة بين هذه القوة العربية المشتركة
وبين قوى المقاومة في فلسطين ولبنان ،أيا ً تكن التباينات والحساسيات التي
طغت وتطغى على سطح العالقة بين هذه القوى وبين مك ّونات القوة المشتركة
المزمع إنشاؤها.
لقد مكنت معادلة بسيطة صاغتها التجربة اللبنانية ،وأعطت نتائج باهرة على
رغم ك ّل ما أحاط بها من تشنجات ،وهي معادلة «الشعب والجيش والمقاومة»،
في توفير توازن رادع مع العدو الصهيوني ،وفي توفير األمن واالستقرار في بلد
لم تتوقف «تل أبيب» عن شنّ الحروب عليه لسنوات طويلة قبل إرساء قواعد
هذه المعادلة.
فما الذي يمنع أن تقوم معادلة عربية أيضا ً على قاعدة «الشعب والجيش
والمقاومة» على امتداد األمة كلها ،ال سيما في دول الطوق ،التي بات واضحا ً أنّ
المقاومة فيها مستهدفة ،وكذلك الجيوش ،وصوال ً إلى الشعب نفسه.
صحيح أن قيام مثل هذه المعادلة تتطلب مراجعة جريئة ،وشجاعة من ك ّل
المعنيين بها ،أنظمة ومنظمات ،ويتطلب حوارا ً صريحا ً وشفافا ً بينها ،يتجاوز
األخطاء والخطايا التي لم ينج منها أحد ،وأنّ كلفة هذه المراجعة ،مهما كانت
عالية تبقى أق ّل بكثير من كلفة تصعيد الصراع بين أطراف هذه المعادلة.
قد يكون في هذه الشروط الكثير من الخيال ،وربما األوهام ،ال سيما إذا أدركنا
حجم نفوذ القوى والجهات المحلية واإلقليمية والدولية المعادلة لمثل هذه
المعادالت ،ولكن مواجهة المخاطر الكبرى التي تحيق باألمة كلها ،وبك ّل قطر من
أقطارها ،تستوجب تلبية هذه الشروط التي نرى فيها ضمانات ألمننا القومي
العربي ال مج ّرد شروط.
حينها فقط يمكن الحديث عن «قوة عربية» توحد وال تف ّرق ،تصون وال تبدّد،
تش ّد أزر الصديق ،وتر ّد كيد العدو ،كما قال يوما ً جمال عبد الناصر في إعالن
الجمهورية العربية المتحدة في مثل هذه األيام من عام .1958
من هنا يتطلع أبناء األمة إلى مصر ،وهي صاحبة فكرة إنشاء هذه القوة ،بكثير
من األمل بأن تلبّي الشروط ،وتوفر الضمانات ،التي تجعل منها قوة فعالً وعربية
فعالً.

معن ّ
بشور

«مع�سكرا الحوار الوطني» ( ...تتمة �ص)1
متصاعد بين الحزب والمستقبل للتالقي ،يمثل أيضا ً في جانب منه اكتشاف
هؤالء أنه عليهم تجاوز بقائهم خارج صورة موسم الحوار ولو عن طريق نصب
طاولة للحوار بينهم ،وفي الجانب اآلخر منه يمثل «كيدية سياسية» يقودها
الرئيس ميشال سليمان بمفعول رجعي.
ليس مستعبَدا ً أن تنتقل عدوى الحوار األزرق واألصفر إلى ساحات ومكونات
لبنانية أخرى :كرؤية الطاشناق يتحاورن مع الهانشاك ،وينتج من ذلك خطة
أمنية واقتصادية لبرج حمود التي يتعاظم فيها نشاط هجرة األرمن اللبنانيين إلى
المغتربات ،ورؤية الحزب التقدمي االشتراكي الدرزي يتحاور مع حزب الكتائب
الماروني حول تدعيم خطوات المصالحة المنجزة في الجبل بين المسيحيين
والدروز بخطط تنمية اقتصادية تجعل تطبيع الوضع بينهما مبنيا ً على اقتصاد
مشترك بين الطائفتين اللتين هما أصل نشأة لبنان الصغير ومن ثم الكبير.
ولكن على رغم الزخم الذي تشهده ثقافة الحوار التي أطلقها قرارا نصر الله
 سعد الحريري من عقال حبسها لسنوات خلت ،إال أنها ال تزال تواجه شوائبعادات القطيعة السياسية حتى ال نقول تقاليد القطيعة السياسية .وهذه تتمثل
في ثالثة جوانب:
أولها دع��وات ال تزال تصدر من هنا وهناك ،تحاول زرع اليأس في قلوب
اللبنانيين من ج��دوى الحوار؛ كل ح��وار ،س��واء بين الحزب والمستقبل أو
بين العونيين والقوات وأيضا ً الحقا ً بين أي طرفين لبنانيين يقدمان أوراق
اعتمادهما لموسم الحوار .تبدو هذه األصوات تشتاق لثقافة القطيعة أو هي ال
تجد دورا ً لها خارج هذه الثقافة ومسارات الصراع الذي تنتجه.
 ..وإلى حد ليس بقليل يبدو لبنان اليوم بعد مشهد حوار األزرق واألصفر،
وكأنه لم يعد منقسما ً بين معسكري  14و  8آذار ،بل بين معسكري المؤمنين
بالحوار بغض النظر عن صعوباته وما يتخلله من مشاهد عن حوار الطرشان
بداخله ،ومعسكر التمسك بحنين العودة لثقافة القطيعة السياسية على رغم
ما فيه من أخطار على أمن البلد وحياة الناس وأهوال اقتصادية .وهذا المعسكر
األخير يتواجد بداخله تلوينات مختلفة من ضفتي اآلذاريين .وهم بحق يشكلون
موسم خريف لبنان في كل حقبه.
الجانب الثاني يتمثل ب��أص��وات تدعو لتعميم ال��ح��وار الداخلي ولكن
باتجاهات خاطئة؛ كالدعوة لحوار لبناني مع «جبهة النصرة» ،بوصفها أمر
واقع ،وبوصفها مشروع قابل النتزاع غدد الداعشية منها .هذه الدعوات تريد
من لبنان أن يستسلم لإلرهاب حتى قبل أن تبدأ الحرب معه .وكالمهم هذا
يشكل في الحقيقة الوصفة السريعة لإلرهابيين كي يعتقدوا بأن ابتزاز لبنان
هو أمر أكثر من ممكن.
وال��واق��ع أن ه��ذا النوع من الذاهبين للمطالبة بتطبيع مع النصرة ،ال
يضم بالضرورة فقط سيئي النية ،بل بعضهم ذهب لهذا الخيار ألنه خائف
ومضطرب ويرى أن الصراع السني الشيعي في المنطقة ،حتى لو كان مفتعالً،
ال قدرة لألقليات على احتمال نتائجه واألفضل لها تحييد نفسها إزاءه .وقديما ً
قيل الخوف والجوع يفسدان رجاحة العقل .ولذلك فإن الخائفين من صراع
يفترضون أنهم ال قدرة لهم عليه ،لم يستنتجوا من حوار المستقبل والحزب
ومن حرب العراق اليوم على «داعش» في صالح الدين ،أنه في لبنان ،كما في
العراق ،حينما توجد إرادة وطنية لمقاتلة اإلرهاب تتجاوز واقع الحسابات
المذهبية ،تتم هزيمة اإلرهاب .الجميع اآلن اكتشف -ولو بعضهم متأخرا ً  -أن
«داعش» هو عنوان لإلرهاب التكفيري وليس كل أشكاله العديدة التي بينها
بطبيعة الحال «جبهة النصرة».
الجانب الثالث الذي يتدخل إلفساد ثقافة الحوار العائدة إلى لبنان؛ يتمثل
بالرسائل التي يطلقها جنراالت «إسرائيل» خالل جوالتهم التفقدية التي أصبحت
كثيفة مؤخرا ً على الحدود الجنوبية المشتركة بين سورية ولبنان وفلسطين
المحتلة وتحديدا ً في الجوالن وامتدادا ً حتى منطقة مزارع شبعا .وزير الدفاع
«اإلسرائيلي» يعالون يقول« :النصرة عدو عدونا ،وإرهاب داعش بعيد عنا...
بالتالي ليس لنا ناقة في قتال اإلرهاب» .وعملياً ،تؤدي هذه المعادلة ليعالون
إلى نصب طاولة حوار افتراضية بين «إسرائيل» وطيف الجماعات اإلرهابية
التي تشكو منها المنطقة والعالم .والخشية أن يسفر جلوس «أع��داء العدو
الواحد» حول هذه الطاولة عن أجندة أمنية «إسرائيلية» تكفيرية مشتركة
هدفها هز أمن لبنان خالل هذا الربيع ،وذلك انطالقا ً من مقولة أن «إسرائيل»
لن تنزعج من نشاط عدو عدوها (النصرة وداعش) لتخريب استقراره وضرب
مقاومته وإيجاد استثمار لها في حروب المنطقة الداخلية.
كل ذلك يؤشر إلى أن االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإلرهاب المرغوبة في
لبنان ،لها أكثر من شرط لبدئها ،منها تحصين ثقافة الحوار من شوائب تتهدده،
وليس فقط أن يستبقها استحقاق رئاسة الجمهورية.

يوسف المصري

