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تتمات � /إعالنات
الحرب على �سوراقيا ( ...تتمة �ص)1

 4ـ الطلب من «إسرائيل» مواجهة إيران وسورية
وحزب الله عسكريا ً على حدودها الشمالية ،بما أن
إيران وسورية تدعمان المقاومة في جنوب لبنان.
 5ـ القيام بحملة ض ّد زراعة الماريوانا في لبنان
لحرمانه من أيّ فائض مادي يستفيد منه ،وقد تستفيد
منه سورية أيضا ً (.)4
 6ـ إشعال حرب في سورية من خالل استعمال
ق��وات بالوكالة وبديلة ع��ن ال��ق��وات األميركية أو
«اإلسرائيلية».
 7ـ ال��ت��ش��دي��د ف��ي ال��م��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة ع��ل��ى أنّ
«إسرائيل» ال تستطيع أن تتعامل مع نظام سوري
«ديكتاتوري» ،وال البحث في موضوع إعادة أراضي
الجوالن المحتلة ،في الوقت الذي «تستحوذ» فيه
سورية على أسلحة دمار شامل ،وبالتالي لن تجري
أية مفاوضات قبل احتواء سورية من قبل الواليات
المتحدة األميركية والكيان الصهيوني.
 8ـ أنّ باإلمكان السيطرة على سورية من خالل
اتخاذ الخطوات التالية:
أ – خلق بيئة استراتيجية مالئمة لـ«إسرائيل» عبر
تعاونها الوثيق مع األردن وتركيا.
يحجم
ب – إسقاط ص��دام حسين ألنّ إسقاطه
ّ
الدور اإلقليمي السوري ،كما أن تدمير العراق يؤدّي
إلى تغيير ميزان القوى لمصلحة «إسرائيل» وتركيا.
ج  -اللجوء إلى حروب استباقية وعدم االعتماد
على العمليات االنتقامية فقط.
استطاع المحافظون الجدد البدء بتنفيذ هذه
الخطة عام  ،2002أي بعد أحداث الحادي عشر من
أيلول ،وذلك لوجود األكثرية الساحقة من قيادييهم
على رأس اإلدارة األميركية في فترة رئاسة جورج
بوش االب��ن .ولقد لعب بول ولفوفيتز كنائب وزير
الدفاع دورا ً حاسما ً في تطبيق هذه الخطة ،وفي إقناع
الرئيس جورج بوش باحتالل العراق .ويقول دونالد
رامسفيلد ،وزير الدفاع األميركي ()2006 – 2001
إنّ وولفوفيتز بادر إلى طرح موضوع احتالل العراق
مباشرة بعد  11أيلول  ،2001وأنه كان المهندس
ال��رئ��ي��س لسياسة ب���وش ف��ي ال��ع��راق ( .)5وم��ن
المعروف أنّ وولفوفيتز من أش ّد مناصري «إسرائيل»
منذ رئاسة رونالد ريغان ،حين تبوأ مركز مدير عام
في وزارة الخارجية األميركية عام .1980
هكذا نجد أنّ ما خطط له المحافظون الجدد تب ّناه
رؤس��اء الواليات المتحدة األميركية :ج��ورج بوش

األب ،واالبن في ما بعد ،وكذلك بيل كلينتون وباراك
أوباما .لقد بدت هذه الخطة مغرية لهؤالء الرؤساء
ألنها تعتمد في الوصول إلى أهدافها على جيوش
من المرتزقة ال يتو ّرط فيها جنود أميركيون ،بالتالي
لن يواجه الرؤساء األميركيون اية محاسبة من قبل
شعبهم أو الكونغرس ،كما أنها ُتظهر هذه المعارك
وكأنها حروب أهلية ،أو حروب بين العرب ،ال دخل
لـ«إسرائيل» أو الواليات المتحدة األميركية فيها.
المصادر
 «A Clean Break: A New Strategy forـ 1

Securing the Realm. Institute for Advanced
Strategic and political Studies, July 2006.

 2ـ عمل ريتشارد بيرل ( )Richard Perleكمساعد
وزير الدفاع من عام  1987وحتى عام .2004
 3ـ ال��م��ش��ارك��ون ف���ي وض���ع اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة جديدة
للواليات المتحدة األميركية و «إسرائيل» هم:

Richard Perle, American Enterprise
Institute
Douglas Feith, Feith and Zell Associates.
David Wurmser, Institute for Advanced
Strategic and Political Studies.
Meyrav Wurmser, Johns Hopkins
University
Jonathan Torop, Washington Institute for
Near East Policy.
Robert Loewenberg, President of Institute
for Advanced Strategic and Political Studies.
Charles Fairbanks Jr. Johns Hopkins
University, SAIS.
James Colbert, Jewish Institute for
National Security Affairs.

واض���ح م��ن ه���ذه ال�لائ��ح��ة أنّ ج��لّ��ه��م م��ح��اف��ظ��ون جدد
وص��ه��اي��ن��ة م��ت��ش��دّدون ال ي���رون اخ��ت�لاف��ا ً ب��ي��ن األه���داف
األميركية والغايات «اإلسرائيلية».
 4ـ إن الواليات المتحدة األميركية تعتبر الماريوانا
م��ادة شرعية ال يعاقب ال��ق��ان��ون م��ن يتناولها أو يتاجر
بها.
 5ـ مقابلة دونالد رامسفيلد على قناة «فوكس» في
الثامن من شباط .2011

صفية أنطون سعاده

قريب ًا جداً �سيتغ ّير ( ...تتمة �ص)1
 نجحت حملة السيد نصرالله ف��ي تبيان أهميةّ
يعض
القلمون ،وفي جعل جمهور سورية والمقاومة
على جراحاته ،وال يواصل الضغط النفسي لنقل قدرات
المقاومة والجيش السوري من القلمون إلى الشمال أو
الجنوب لر ّد الهجمات ،والبقاء حيث المفصل المق ّرر،
في القملون ،ووفقا ً للحساب الدقيق بدأت حرب القلمون
وتتالت اإلنجازات المبهرة للمقاومة والجيش السوري،
وب��دأت الصحافة األجنبية ووس��ائ��ل اإلع�لام ومراكز
البحوث وال��دراس��ات بمواكبة ال��ح��دث الكبير ومنحه
حجمه المق ّرر في مشهد الشرق األوسط الجديد ،حتى
ظهرت فجأة عملية االندفاع األش ّد إبهارا ً لـ«داعش» نحو
ك ّل من الرمادي وتدمر ،فخطفت األضواء وصارت هي
الحدث وأعادت إلى الواجهة السؤال ،هل بدأ الوضع في
سورية يتغيّر؟
 تقدّم وسائل اإلعالم «اإلسرائيلية» ما يكفي من المادةاإلعالمية خالل يومين لمن يريد الترويج لخالصة مفادها
أنّ سورية ستسقط بيد ثنائي سيتقاسم جغرافيتها هو
«داع��ش» و«ال��ن��ص��رة» ،وبصورة فاضحة ت��ورد وسائل
أي قلق من
اإلع�ل�ام «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ذل��ك م��ن دون إب���داء ّ
نتائجه ،التي سبق لـ«إسرائيل» أن تحدّثت عن خوفها
استتب األمر لهذا
التحسب لألسوأ إذا
وقلقها ،داعية إلى
ّ
ّ
الثنائي في بلد الجغرافيا األه ّم في الشرق األوسط الذي
تمثله سورية ،ولخص موقع «ديبكا» القراءة «اإلسرائيلية»
المع ّممة على ك ّل الكتاب والصحف وقنوات التلفزة تجاه
م��ا ي��ج��ري ف��ي س��وري��ة ب��اخ��ت��ص��ار ال��م��ش��ه��د ،ك��م��ا ق��ال،
بالعوامل التالية« :األول :نظام الرئيس بشار األسد لن
يستطيع الصمود لفترة طويلة ،أمام المساعدة العسكرية
الكبيرة التي تقدّمها السعودية وقطر وتركيا للمتم ّردين
السوريين ،وبخاصة «جبهة النصرة» .الثاني :الجيش
ال��س��وري فقد ال��ق��درة وال��داف��ع لمواصلة ال��ح��رب ،حيث
تنسحب قواته أمام ك ّل هجوم تتع ّرض له ،ويخسر األسد
بسرعة كبيرة المزيد من األراض��ي في سورية .الثالث:
على رغ��م إع�لان زعيم ح��زب الله ،حسن نصر الله ،أن
قواته ستقاتل في ك ّل مكان في سورية ،إال أنه ال يملك

النووي الإيراني ( ...تتمة �ص)1

العرب في محنتهم ( ...تتمة �ص)1
الثاني :بين «الربيـع العربـي» والتطرف السلفي،
ه��ل أل��غ��ت ال��ص��راع��ـ��ات اإلقليمية وال��دول��ي��ة ح��دود
«سايكس– بيكو» الثابتة لمصلحة حدود متحركة،
وهل من «سايكس– بيكو» جديد للمنطقة؟
الثالث :ما مصير التنظيمات المتطرفة في عالم
العرب في ظل تقاطع المصالح واختالف النظرة حول
مكافحة اإلرهاب؟
تصدى مناقشون للباحثين بمالحظات وأسئلة
م��ت��ع��ددة ال��م��ق��ارب��ات والمضامين .ب���دوري أدل��ي��تُ
ٍ
بمالحظات عشر تضم ّنت ،بعد تطويرها الحقاً ،األفكار
الرئيسة اآلتية:
أوالها ،أن النظام العربي اإلقليمي بدأ باالنهيار منذ
هزيمة  1967واستكمل انهياره بعد اندالع انتفاضات
«الربيع العربي» .وقد جاء االنهيار على درجة من
القوة واالتساع ال يُرتجى معها إي أمل في استعادة
النظام المتهاوي.
ثانيتها ،أن انهيار النظام العربي اإلقليمي كشف
واقعا ً ثقيالً وشامالً كثيرا ً ما تجاهله أو أغفله أهل
السلطة كما أهل المعارضة في عالم العرب وهو وجود
تعددية راسخة وواسعة تنطوي عليها أمتنا ،وأن أهل
السلطة كما أهل المعارضة تغافلوا عن هذه الحقيقة
فما أقاموا أنظمة حكم تراعي خاصيّة التنوع والتعدّد
بل أقاموا أنظمة تسلطية أو تغاضوا عن تلك التي
أقامتها دول االستعمار القديم وساندتها الحقا ً دول
الغرب األطلسي.
ثالثتها ،أن التغافل عن خاصيّة التنوع والتعدّد من
جهة وقيام أنظمة تسلطية نتيج َة التدخالت الخارجية
من جهة أخرى ش ّكال عاملين أساسيين في استشراء
حال التخلّف في بالدنا.
رابعتها ،أن القوى الخارجية الطامعة الحظت
ظ��اه��رات وتداعيات التعددية والتسلط والتخلف
فتسللت من خاللها بل اقتحمت البالد العربية وأقامت
فيها احتالال ً أو أنظمة موالية أو تابعة.
خامستها ،رافق سقوط بعض األنظمة العربية أو
تصدّعها بعد انهيار النظام العربي اإلقليمي اندالعُ
ح��روب أهلية نتيج َة اخ��ت�لاالت داخلية وتدخالت
خارجية وذل��ك في ك� ٍل من ليبيا وال��ع��راق وسورية
تفجرت فيها اضطرابات أمنية
واليمن .أما مصر ،فقد ّ
عقب إزاحة اإلخوان المسلمين من السلطة نتيج َة ثور ٍة
شعبية ومساند ٍة مباشرة لها من القوات المسلحة.
سادستها ،تخلّ َل ال��ح��روب واالض��ط��راب��ات التي
عصفت بمعظم بالد العرب ،صعو ٌد متسارعٌ لتنظيمات
التيار اإلسالموي اإلرهابي الذي تم ّكن من انتزاع قيادة
المعارضة من القوى السياسية المعتدلة نسبياً،
والدخول في تحالفات ميدانية مع قوى خارجية،
والسيطرة تاليا ً على مناطق واسعة في ك ٍّل من ليبيا
والعراق وسورية واليمن.
سابعتها ،انحسار مركزية القضية الفلسطينية في
الحياة السياسية العربية ،وتع ّذر استكمال المصالحة
الوطنية بين التنظيمات الفلسطينية المتصارعة،
وانخراط بعضها في أنشطة تنظيمات إرهابية في
مسارح الحروب األهلية المحتدمة في بعض بالد
العرب.
ثامنتها ،ن��زوع إي��ران إلى مساندة قوى المقاومة
العربية ضد «إسرائيل» وضد التنظيمات اإلرهابية
ما أث��ار مخاوف ك � ٍّل من ال��والي��ات المتحدة وتركيا
والسعودية على مصالحها ومناطق نفوذها.
تاسعتها ،تصدت الواليات المتحدة لتنامي نفوذ
ٍ
بعقوبات اقتصادية وحصار
إيران وبرنامجها النووي
مصرفي ثم بمفاوضات معقدة ترمي إلى عقد «اتفاق
نهائي» معها يتضمن قيودا ً وضوابط للحؤول دون
تطورها إلى قوة نووية عسكرية وذل��ك مقابل رفع
العقوبات االقتصادية عنها ،في حين حاولت تركيا
توسع نفوذها بضرب واستنزاف
والسعودية الح ّد من
ّ
حلفائها في العراق وسورية واليمن.
عاشرتها ،تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية
مع اتساع الحروب األهلية ما أدى إلى ازدي��اد أثقال
التخلف والمديونية العامة والفقر والمرض والبطالة
والهجرة واكتظاظ البحار ب��ق��وارب الموت المألى
بالجياع النازحين إلى أوروبا وغيرها.
يتضح ،في ضوء هذه المالحظات ،أن ثمة اختالفا ً
ف��ي تقويم مختلف األط���راف العربية واإلقليمية
والدولية ،السياسية واألمنية ،للتحديات الرئيسة
التي تواجه العرب في هذه المرحلة .ومع ذلك ثمة
توافق على أن أبرزها ثالثة« :إسرائيل» واإلره��اب
وإيران .فهل أن لبعضها ،من حيث الفعالية والخطورة،
ما يستوجب المواجهة قبل غيره؟ أم أنها متساوية في
الخطورة ما يستوجب مواجهتها مجتمعة؟ وفي حال
استحق موجب المواجهة داخل الساحات القطرية أو
على مستوى األمة كلها ،ما هي المبادئ والمرتكزات
األساسية الواجب اعتمادها في هذا المجال؟
أرى أن األمة في حال مخاض ،وهو مخاض عميق

وم��دي��د .غير أن ما نتج منه خ�لال السنوات األرب��ع
الماضية من تفاعالت وتح ّوالت يتطلّب ،إن لم يكن
ُي��وج��ب ،توافق القوى الوطنية الحية على المهام
المرحلية التي يقتضي النهوض بها وتحديد اآلليات
الالزمة إلنجازها.
ان��ط�لاق�ا ً م��ن أن القضية المركزية ف��ي حاضرنا
ومستقبلنا ه��ي قضية األم��ة كلها بما ه��ي تحقيق
األه����داف الستة للمشروع النهضوي الحضاري
العربي :الوحدة (أو اإلتحاد) ،الديمقراطية ،االستقالل
الوطني وال��ق��وم��ي ،ال��ع��دال��ة االجتماعية ،التنمية
المستقلة ،والتجدد الحضاري ،يكون من المنطقي
تحديد المهام الوطنية المرحلية وآلياتها في ضوء
التحديات الرئيسة التي سبق رصدها وتشخيصها،
على النحو اآلتي:
أول��ى المهام الوطنية مواجه ُة الحرب الناعمة
الشاملة (ذات الفصول الساخنة أحياناً) التي يش ّنها
العدو األميركي الصهيوني ضد األمة على مدى قارتها
المديدة بقصد تحويل وضع التجزئة الناجم عن اتفاق
«سايكس  -بيكو» إلى حال من التفكيك والتفتيت
المفضية إلى إحاطة «إسرائيل» نفسها بمجموعة من
دوي�لات على أسس قبلية وطائفية واثنية ،عاجزة
تاليا ً عن بناء قوة عربية رادعة .آلي ُة المواجهة تكون
في تعزيز تحالف ق��وى المقاومة وتوسيع حاالت
وجبهات االشتباك مع العدو األميركي الصهيوني
وحلفائه المحليين.
ثانية المهام الوطنية مواجه ُة حملة «إسرائيل»
وحلف «الناتو» وحلفائهما لتحويل الشقاق السني –
الشيعي التقليدي صراعا ً عرقيا ً بين العرب والفرس
بقصد دفع العرب المتخ ّوفين من إي��ران ،أ ّي �ا ً كانت
هواجسهم ودوافعهم ،إلى التحالف مع دول حلف
«الناتو» واالحتماء بها .آلي ُة المواجهة تكون بالتركيز
على قضية فلسطين بما هي البوصلة المركزية لتحديد
هوية األع��داء ،وتوظيف الجهود الالزمة لمقاومتهم
ودحرهم.
ثالثة المهام الوطنية مواجه ُة صعود الحركات
«الجهادية» اإلرهابية المدعومة من بعض دول حلف
«الناتو» .آلي ُة المواجهة تكون بمسارين متزامنين:
ٍ
تحالف عريض بين ال��ق��وى الوطنية
األول ،إق��ام��ة
السياسية الحية وقوى المقاومة العربية الميدانية لر ّد
هجمات التنظيمات اإلرهابية التكفيرية والمتعاونة
مع القوى الخارجية الطامعة وإجالئها عن المناطق
التي احتلتها ،وال سيما في محافظات العراق الغربية
ومحافظات سورية الشرقية ،وذلك منعا ً لقيام دولة –
إسفين هناك تفصل سورية جيوسياسيا ً عن العراق
وبالتالي عن إيران ،والثاني تنظي ُم حوار جدّي بين
القوى الوطنية الحية واإلسالميين السوريين ،أفرادا ً
وجماعات ،والتوافق معهم على نهج لمقاومة التدخالت
الخارجية كما على برامج اإلصالح الديمقراطي وحكم
القانون والعدالة والتنمية.
رابعة المهام الوطنية تحوي ُل سياسات دول النفط
والمال العربية عن دوره��ا المعادي لقوى المقاومة
العربية أو المتح ّفظ في شأنها إلى المشاركة في خط ٍة
عربي ٍة متكاملة للتنمية الشاملة .آلي ُة التحويل تكون
بالنضال السياسي والثقافي والنقابي من أجل اعتماد
الخطة المشار إليها واإلسهام الوازن في مشروعات
التنمية العربية لتعزيز نهوض األم��ة ،اقتصاديا ً
وتكنولوجيا ً وحضارياً ،بغية ضمان مكانٍ لها ومكانة
في العالم المعاصر.
خامسة المهام الوطنية مواجه ُة ضغوط الواليات
المتحدة و«إسرائيل» وتركيا وحلفائها الرامية إلى
التأثير في عملية إعادة تموضع مصر اإلستراتيجي
بقصد الحؤول تاليا ً دون استعادة دوره��ا العربي
واإلقليمي .آلي ُة المواجهة تكون في تطوير العالقات
السياسية واالقتصادية والعسكرية العربية باتجاه
إقامة اتحاد كونفيديرالي وسوق مشتركة بين الدول
الراغبة والقادرة ،بدءا ً بسورية والعراق كمرحلة أولى
وصوال ً إلى األردن ومصر الحقاً ،وإعادة تفعيل جامعة
الدول العربية بغية بناء نظام إقليمي جديد يش ّكل
الحقا ً نوا ًة إلتحاد عربي على غرار اإلتحاد األوروبي.
كل هذه المهام واآلليات المقترحة تستوجب إعادة
نظر شاملة بثقافتنا الماضوية السائدة وبالمقاربات
والتكتيكات التي تضطلع بها حاليا ً القوى الوطنية
الحية في مختلف األقطار العربية .ولعل العروبيين
الثوريين واليساريين الديمقراطيين واإلسالميين
السوريين الحريصين على خدمة قضية األم��ة بكل
وجوهها أولى وأقدر من غيرهم على تطوير المناهج
واآلليات الكفيلة بالوفاء بالمهام المرحلية.

د .عصام نعمان
 ورق����ة ق�� ّدم��ت إل���ى ال��م��ؤت��م��ر ال��ق��وم��ي العربي
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القوات الكافية إلدارة حرب واسعة ،والحفاظ في ذات
الوقت على مواقعه في لبنان».
 تقدّم وسائل اإلعالم األميركية ما يكفي لمن يريد فهمكيف يجري ما يجري ،وفهم لماذا ال تخشى «إسرائيل»
أن يتغيّر الوضع في سورية ،أو لماذا ت��ر ّوج لما يشكل
جوا ً من حرب نفسية إذا كان األمر كذلك ،فتقول «فورين
بوليسي» األميركية إنّ ال��ح��رب األهلية الوحشية في
طي النسيان منذ أن بدأت الطائرات
سورية كادت تصبح ّ
الحربية األميركية قصف أهداف تنظيم الدولة اإلسالمية
ف��ي أن��ح��اء البلد ،األم��ر ال��ذي منح الرئيس بشار األسد
فرصة سحق المعارضة التي ت��ح��اول اإلط��اح��ة ب��ه من
أي
دون أن ينبس الغرب ببنت شفة أو يحرك ساكنا ً لعمل ّ
شيء ،ووفقا ً لدعوتها الصريحة هنا للتوقف عن قصف
مواقع «داعش» نفهم ما جرى في تدمر ،وربما نفهم أكثر
أنّ «داع��ش» تنظيم وجد ليبقى ،كما تقول دراس��ة هامة
لـ«الفورين بوليسي» نفسها المعروفة بالجدية واالتزان،
فتتط ّرق إلى مستقبل خطر عودة المنضوين في صفوف
«داع���ش» إل��ى ب�لاد ال��غ��رب إذا ه��زم تنظيم «داع���ش» في
سورية والعراق ،فتلخص األمر بسؤال وجواب للكاتب
ألكساندر إيفانس «هل سيتح ّول العالم إلى مكان آمن إذا
تمكنت ال��والي��ات المتحدة وحلفاؤها من هزيمة تنظيم
«داعش» في العراق وسورية؟» مضيفاً« :ال لألسف ،هذه
لن تكون النتيجة على وج��ه ال��ض��رورة» .وهكذا نصير
أي نصر يحرز في
أم��ام ق��رار ينطلق من تقدير مخاطر ّ
سورية والعراق على «داع��ش» يبدو أنه ممنوع الوقوع
ليفسر كثيرا ً هذه االندفاعات التركية
أميركياً ،وهذا كاف
ّ
واألردن��ي��ة والسعودية والقطرية ،ولكن سنجد أيضا ً
ما يجعلنا نفهم الموقف الفرنسي الداعي إل��ى التعامل
مع «جبهة النصرة» كمك ّون سياسي معتدل يجب نزع
صفة اإلرهاب عنه ،عندما نقرأ في «كريستاين ساينس
مونيتور» تقريرا ً عن حتمية نصر «داعش» بسبب تف ّوق
الروح المعنوية على الجيوش ،وفي المقابل تشاركه هذه
ال��روح المعنوية مع «جبهة النصرة» ،لتكمل لنا «وول
ستريت جورنال» النصف الثاني من المسألة بتقرير عن

حجم التح ّوالت في سلوك «جبهة النصرة» نحو «االبتعاد
ع��ن ال��س��ل��وك اإلره��اب��ي وت��رج��م��ة مفاهيم ديمقراطية»
لدرجة تجعلنا نرفع حواجبنا دهشة لهول المهمة التي
تريد الصحيفة تأديتها بك ّل وقاحة ،تحت شعار إنْ كنتم
تخشون «داعش» فما عليكم إال دعم «النصرة».
 بعد أن تتوضح لنا الصورة ،ونفهم كيف ولماذايجري ما يجري ،وقبل أن نتساءل هل سيبقى حلف
ال��م��ق��اوم��ة ،خ��ص��وص��ا ً إي����ران ف��ي م��وق��ع ح���دود الدعم
الراهنة التي لم تعد كافية على رغم أهميتها ،وإذا كان
الر ّد في العراق له أدواته ،وقواه ،وسهولته الجغرافية
فكيف سيكون ال���ر ّد ف��ي س��وري��ة ،وإذا ك��ان��ت روسيا
تضع ك ّل ما يتوجب في خدمة صمود الجيش وتعزيز
مصادر قوته ،أو إذا كان المطلوب أكثر فيجب أن يبدأ
اإلي��ران��ي��ون ليتسنّى مطالبة ال���روس ب��األك��ث��ر ،فماذا
سيفعل اإلي��ران��ي��ون ،لتضع لنا ال��ق��راءة «اإلسرائيلية»
ال��رؤي��ة ال��ت��ي يسردها م��وق��ع «دي��ب��ك��ا» م��ش��روع جواب
حيث يقول ،إنّ على «إسرائيل» االستعداد بسبب الغباء
السعودي بالتصعيد م��ن دون ام��ت�لاك خريطة طريق
للتصرف اإلي��ران��ي ،أن تستع ّد لمرحلة يكون عنوانها
معاهدة دفاع سورية ـ إيرانية ،وانتشار قوات إيرانية في
ك ّل من سورية والعراق ،تحت شعار مكافحة اإلرهاب
وت��ق��دّم ق���وات «داع����ش» ،وه��ي مهمة ال يستطيع أحد
االحتجاج عليها ،خصوصا ً بعد العمل العسكري الذي
قامت به السعودية في البحرين واليمن ،والعدو هناك
ليس «القاعدة» بل ناشطون محليون ،بينما الصورة
التي يجمع عليها العالم في سورية هي أنّ «القاعدة»
تتقدّم وتهدّد بوضع اليد على أغلب الجغرافيا السورية
والعراقية ،وهذا تهديد للسلم واألمن العالميين مجمع
على تشخيصه في قرارات مجلس األمن الدولي.
 ليس أكيدا ً ما يتوقعه «اإلسرائيليون» لكن األكيد أنّالتغييرات الكبرى آتية ،وعلى «اإلسرائيليين» وحلفائهم
في تركيا وقطر وفرنسا والسعودية خصوصا ً االستعداد
لما ال يرضيهم وال يفرحهم وال يعجبهم.
ناصر قنديل

الملفان الفاصالن لصلتهما بك ّل
ما تبقى ،ال يبدو أن ما يجري في
س��وري��ة وال���ع���راق ،حيث ي��ب��دو أنّ
التوقعات تنتظر معارك ال ب ّد منها
حتى تصير الحسابات على بيدر
الميدان قابلة للترصيد في حقول
البذار ،وال يبدو الملف التركي قابالً
لرسم توقعات حاسمة قبل السابع
م��ن ح��زي��ران ،وال��م��ف��اج��آت متاحة
بقوة ،وحدهما يبدوان على سكة
التبلور ،الملف النووي اإليراني،
وملف الحرب على اليمن.
في الملف النووي اإليراني يبدو،
على رغم ك ّل التلبّد بغيوم التصعيد
الفرنسي والتعقيد األميركي حول
مسألة تفتيش المنشآت العسكرية
اإلي���ران���ي���ة ،أم�����ام رف����ض إي���ران���ي
ق��اط��ع ل��ل��ط��ل��ب ،وع��ل��ى رغ���م كسر
ف��خ��ذ وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة األميركي
ج��ون ك��ي��ري بعد ان��ت��ه��اء اجتماعه
العاصف والمستم ّر لسبع ساعات
م��ع نظيره اإلي��ران��ي محمد جواد
ظريف ،أنّ األمور أقرب لما تتحدث
به مصادر في وكالة الطاقة الذرية
عن فرصة التوصل لح ّل القضية
عبر ملحق لالتفاق يربط إرسال
مفتشين م��ن ال��وك��ال��ة ول��ي��س من
أي دولة ذات خصومة مع طهران
ّ
أو ل��ط��ه��ران اع��ت��راض على دخول
مندوبيها إل��ى المنشآت اإليرانية
ل���دواع���ي أم��ن��ه��ا ال��ق��وم��ي ،ب���ورود
ت��ق��اري��ر يعت ّد بها بشكوك تتصل
بوجود تجهيزات نووية في موقع
معين يقبلها ممثلو الدول الخمسة
الدائمة العضوية في مجلس األمن
باإلجماع ،ويكون المفتشون من
علماء الذرة والفنيين وليس بينهم
أي عسكري أو ذي صفة عسكرية
راه��ن��ة أو س��اب��ق��ة ،ويمكن القبول
ب��ال��ح��ص��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة طهران
على أسماء المفتشين قبل إيفادهم،
بينما ك��ان��ت م��ؤش��رات التحضير
األميركية لبلوغ التفاهم تشجع
على االستنتاج بقدرة المتفاوضين
ع��ل��ى ال���وص���ول ل��ت��س��وي��ة النقطة
العالقة ،خصوصا ً لجهة ما تس ّرب
من معلومات عن تسوية أميركية
«إسرائيلية» لتمرير التفاهم النووي
مع إيران ،قوامها تسليم واشنطن
لتل أبيب طائرات مقاتلة من طراز
«أف  »35وعشرة مليارات دوالر،
ومعلوم أنّ ما يشغل بال األميركيين
هو االعتراض «اإلسرائيلي» وليس
التركي أو الخليجي ،وتتطلع أنظار
ال��م��راق��ب��ي��ن ل��م��ا سيسفر ع��ن��ه لقاء
وزي���ري خارجية إي���ران وروسيا
ي�����وم ال��خ��م��ي��س ال��م��ق��ب��ل ل��ب��ل��ورة
مشاريع تسوية يجري تداولها في
اللقاء المنتظر بين كيري وظريف
االثنين المقبل في جنيف ،ما لم تتم
االستعاضة عنه بجولة مفاوضات
ع���ل���ى م���س���ت���وى ن�������واب وزي������ري
الخارجية والوفدين المفاوضين.
ف��ي الملف اليمني أي��ض��اً ،الذي
يحدّد دور الرياض كالعب إقليمي
أول ت��ض��ع��ه واش��ن��ط��ن ف���ي وج��ه
طهران ،يبدو على رغم ك ّل التصعيد
والمواجهات المفتوحة الدائرة ،أنّ
الجوالت المكوكية للموفد األممي

إسماعيل ولد شيخ أحمد قد بعثت
ال��روح في العملية السياسية ،بعد
الفيتو السعودي على حوار جنيف
ق��ب��ل أس���ب���وع .ووف���ق المعلومات
الواردة من صنعاء كانت محادثات
م��س��ق��ط ب��ي��ن ال����ث����وار الحوثيين
وديبلوماسيين أميركيين فرصة
ل����وض����ع رأس ج���س���ر للعملية
السياسية ،يحاول ولد شيخ أحمد
تحويلها إلى مسودة ورقة تفاهم،
تقوم على توزيع الملف إلى ثالث
ورق����ات ،واح���دة للفريق الموالي
للسعودية ،وفقا ً ألسئلة من نوع،
م���ا ه���ي ال��ت��س��وي��ة ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن
يقبلوها إذا قبل الحوثيون قرار
م��ج��ل��س األم����ن  ،2216بالتالي،
م���اذا ع��ن طلب وق��ف ال��ح��رب وفك
الحصار والرئاسة وقيادة الجيش،
وروزن��ام��ة التطبيق لهذه البنود.
وورقة ثانية تقدم للحوثيين ،ماذا
ل��و ق��ب��ل م��ن��ص��ور ه���ادي التنحي،
وت��� ّم االت��ف��اق على ق��ي��ادة الجيش،
ووق�����ف ال���ح���رب وف����ك الحصار،
كيف ينظرون لتطبيق قرار مجلس
األم����ن أي االن��س��ح��اب م��ن المدن
وإع����ادة ال��س�لاح وإع�ل�ان االلتزام
ب��م��ؤس��س��ات ال���دول���ة وشرعيتها.
وال���ورق���ة ال��ث��ال��ث��ة ت��ق��دم للفريقين
حول شكل تقاسم الحكم الموقت،
ب��ي��ن ح��ك��وم��ة ال��ت��واف��ق والمجلس
الوطني كبرلمان موقت .ويحاول
ول��د شيخ أحمد بعد الوصول إلى
ال��ن��ق��اط ال��م��ت��ق��ارب��ة دم���ج األوراق
الثالثة بمسودة تفاهم تعرض على
الدول المعنية إقليميا ً ودولياً.
لبنانيا ،ي��س��ود الغموض حول
كيفية تفادي األصعب ،وكذلك حول
كيفية ترجمة ال��وع��ود الحاسمة،
ف�لا ت��ي��ار المستقبل ي��وض��ح كيف
س��ي��ت��ف��ادى ال��م��واج��ه��ة ف���ي ملفي
التعيينات األمنية وع��رس��ال ،وال
التيار الوطني الحر يوضح كيف
سيترجم ق��رار زعيمه بمعادلة ال
تعيينات ي��س��اوي ال حكومة ،وال
ح��زب الله يوضح كيف سيترجم
معادلة إذا تلكأت الحكومة لن نترك
عرسال لـ«جبهة النصرة».

هل ينزل العونيون
إلى الشارع مجدداً؟

ي��س��ت��ب��ق رئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون جلسة
مجلس الوزراء اليوم بحديث مقتضب
عبر «ص��وت ال��م��دى» سيجدد موقفه
من ملفي التعيينات األمنية وعرسال».
وك��ان العماد عون توجه إلى الوفود
الشعبية التي زارت��ه في الرابية في
عطلة األسبوع بالقول« :نحتاج إلى
أقدامكم يوما ً ما لتنزلوا إلى الشارع
كما نزلتهم من قبل إلى بعبدا» .ودعا
عون «السلطة بكل وزرائها ومسؤوليها
العسكريين أن «يأخذوا القرار ويحرروا
ج��رود عرسال ألن هناك مجاال ً لقيام
قاعدة عسكرية كبيرة للمسلحين»،
مضيفاً« :الحكومة ال تزال ترفض القيام
بالعملية العسكرية والجيش الذي ال
يتحرك في الحرب ينكسر ويهترئ».
وفي السياق ،أكدت مصادر قيادية
في التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أن
الشعب ال��ذي لم يتخل عن الجنرال
عون في عام  1989ون��زل إلى بعبدا
بمئات اآلالف ،لن يتخلى عنه اليوم
وسينزل ب��أع��داد مضاعفة إذا اضطر

األمر» .ولفتت المصادر إلى «أن العماد
عون لن يكرر تجربة الدوحة» ،مشددة
على «أن الخطوات التي سنلجأ إليها
ستكون ضمن الخط الشريف والنبيل،
فالعماد ع��ون سيفاجئ الجميع كما
فاجأ العالم في ع��ام  2006واختار
الوقوف إلى جانب المقاومة».
وإذ لفتت مصادر عليمة لـ«البناء»
إل��ى «أن الجنرال ع��ون سيبقى على
موقفه القائل إما إج��راء التعيينات أو
ال حكومة ،من دون أن يحدد الخطوات
التصعيدية التي ق��د يلجأ إليها في
ح���ال ت��م ال��ت��م��دي��د ل��ل��ق��ادة األمنيين
والعسكريين» .تحدث البعض عن
«أن وزيري التيار الوطني الحر الياس
بوصعب وجبران باسيل سيعطالن
العمل في الحكومة برفضهما البحث
في أي بند من جدول األعمال ،قبل البت
بالتعيينات األمنية» في حين تحدث
البعض اآلخ��ر ع��ن «أن الحديث عن
استقالة أو اعتكاف غير مطروح».
ويبحث مجلس ال���وزراء اليوم في
ملفي عرسال والتعيينات األمنية ،ومن
المتوقع أن يطرح وزير الداخلية نهاد
المشنوق  3أسماء لمنصب مدير عام
قوى األمن الداخلي وهم قائد معهد قوى
األم��ن الداخلي العميد أحمد الحجار،
رئيس ف��رع المعلومات العميد عماد
عثمان ،وقائد منطقة الجنوب اإلقليمية
ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي العقيد سمير
شحادة الختيار واحد منهم ،إال أن الثالثة
سيتم رفضهم ،األمر الذي سيؤدي إلى
تأخير تسريح اللواء ابراهيم بصبوص
م��ن منصبه حتى أي��ل��ول ليتزامن مع
استحقاق قيادة الجيش».
وتجدر اإلشارة إلى «أن اسم شحادة
ك���ان م��ط��روح �ا ً ب��ق��وة لمنصب مدير
عام األم��ن الداخلي إال أن رئيس تيار
المستقبل سعد الحريري اعترض على
ذلك بعد الخالف ال��ذي نشب بينهما،
وعمد لدى المعنيين إلى تعيينه قائدا ً
للشرطة لقطع الطريق عليه في األمن
الداخلي».

قزي يشكك بـ«توفير
الغطاء السياسي» للجيش

وأك���د وزي���ر العمل سجعان قزي
لـ«البناء» «أن جلسة اليوم ستناقش
ملفي عرسال وما يجري في القلمون
وال��ت��ع��ي��ي��ن��ات األم��ن��ي��ة ال س��ي��م��ا في
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
حيث تنتهي مهلة المدير العام الحالي
اللواء إبراهيم بصبوص في الخامس
من حزيران الجاري».
وإذ توقع «أن تشهد الجلسة سجاال ً
مرتفعا ً بين األط���راف السياسية»،
استبعد «أن يجد مجلس ال��وزراء حالً
سحريا ً لملفي عرسال والتعيينات،
فاألمور ال ت��زال غير واضحة وال أحد
يعلم إن ك��ان سيحسم البحث في
هذين الملفين في جلسة أو جلستين أم
سيطول عدة جلسات ويمتد إلى أسابيع
كما حصل في ملف الموازنة».
وإذ أش���ار إل��ى «أن ملف عرسال
يتفوق م��ن حيث األهمية على ملف
التعيينات» ،شكك بـ«توفير الغطاء
السياسي للجيش اللبناني للدخول
إلى عرسال وضبط الوضع األمني فيها
وإنهاء ظاهرة اإلرهاب».
وأرج���ع ذل��ك الع��ت��ب��ارات طائفية،
موضحا ً «أن قضية ع��رس��ال ليست
أمنية فقط بل هي جزء من حرب القلمون
والصراع السني  -الشيعي أكثر من أنها
أرض لبنانية يجب تحريرها».

مبادرة جنبالط فشلت

ولفتت م��ص��ادر مطلعة لـ«البناء
إلى «أن أي تطور ايجابي لم يحصل
في موضوع التعيينات األمنية ،وأن
المبادرة التي تقدم بها رئيس اللقاء
ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط

القائمة على تعيين العميد شامل روكز
قائدا ً للجيش مقابل عثمان في منصب
مدير عام األمن الداخلي باءت بالفشل.
وأك����دت م��ص��ادر نيابية ف��ي تيار
المستقبل لـ«البناء» «أن التيار يقدر
كفاءة العميد روك��ز وأن ال مشكلة في
تعيينه بعد انتخاب رئيس الجمهورية».
وش���ددت على «أن���ه ف��ي ح��ال ل��م يتم
انتخاب رئيس للجمهورية قبل أيلول
المقبل سيتم التمديد للوضع الحالي في
قيادة الجيش لحين انتخاب الرئيس».
وإلى أن يحين موعد جلسة الحوار
في عين التينة بين وف��دي حزب الله
وتيار المستقبل في  16حزيران المقبل،
للبحث ف��ي االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية
والوضع األمني وملف عرسال ،فإن
مواقف كل من مسؤولي حزب الله وتيار
المستقبل من الوضع في عرسال أكدت
أن هذا الحوار ليس إال حوار رفع عتب.
حيث شن الوزير أشرف ريفي هجوما ً
عنيفا ً جديدا ً على حزب الله ودعاه إلى
العودة من سورية إلى لبنان وأشار
إلى أنه «واهم من يعتقد أننا نقبل أي
تطاول على عرسال ،فهي خط أحمر،
ولن نتهاون في حمايتها».
في المقابل ،أكد حزب الله على لسان
عدد من نوابه ومسؤوليه «أن اإلرهابيين
التكفيريين هم الجيش السري لهؤالء
الحكام الذين يظهرون بمظهر االعتدال
وه��م الجيش ال��س��ري ال��ذي يستقوي
بهم من يدّعي االعتدال في بلدنا وفي
منطقتنا» .وق���ال« :نحن ال نفهم هذا
المنطق س��وى أن ه���ؤالء المتأنقين
والمتزينين الذين يظهرون علينا بمظهر
االعتدال يخفون في أكمامهم السكاكين
واألسلحة التي يم ّثلها اإلرهاب التكفيري
فيحرضونهم ضدنا من أجل أن يحققوا
مكاسب م��ن خاللهم على حساب كل
شركائهم في الوطن» ،ولفت إلى «أن
مواقف فريق تيار المستقبل هي قصيرة
النظر إذ وضعته في موضع من ال يريد
إنهاء المجموعات التكفيرية على الحدود
اللبنانية ،ظنا ً منه أن بإمكانه االستفادة
من دور هذه المجموعات في التوازنات
ال��س��ي��اس��ي��ة» .واع��ت��ب��ر «أن بعض
اللبنانيين يراهنون على العصابات
التكفيرية الموجودة في القلمون وجرود
ع��رس��ال وس��وري��ة ،فيحاولون نصب
خيمة زرقاء لها هناك لحمايتها».

الجسر :لننتظر أيلول

وأكد النائب سمير الجسر لـ«البناء»
أن ال���ح���وار ب��ي��ن ح���زب ال��ل��ه وت��ي��ار
المستقبل وضع الخالفات حول سورية
والمحكمة والسالح جانباً» .وأشار إلى
«أن ال��ه��دف م��ن ه��ذا ال��ح��وار تخفيف
االحتقان وتبريده لحين احتوائه».
واعتبر الجسر «أن كالم مسؤولي حزب
الله يتناقض كليا ً مع ما قاله األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله «أن تيار المستقبل وقادته أول
ضحايا داع��ش» .وتابع« :ال أعلم إن
كانت هذه التصريحات تخدم الحوار
أم ال» ،مشيرا ً في الوقت نفسه إلى «أن
هذا الحوار ضرورة ومستمر طالما لم
ينسحب أحد الطرفين منه».
وفي التعيينات األمنية قال الجسر:
«ل��م��اذا االستعجال ف��ي الحديث عن
تعيين قائد الجيش قبل أيلول» ،فمنطق
األمور يقول« :عندما يأتي أيلول يبحث
الملف ،إال إذا كان الفريق اآلخر «فاقدا ً
األمل» بعدم انتخاب رئيس الجمهورية
الذي يجب أن يسبق تعيين قائد جديد
للجيش»؟

ماذا تحمل شاحنة
المساعدات من قطر؟

أمنياً ،استهدفت مدفعية الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي ع��ص��ر أم����س ت��ج��م��ع��ات
المسلحين ف��ي وادي عجرم ومعبر
الزمراني بين جرود عرسال والقلمون

ودمرت عدد من آلياتهم.
ورجح مصدر عسكري لـ«البناء أن
«يتولى الجيش اللبناني أمن عرسال
البلدة وأن تتولى المقاومة بمساندة
الجيش الهجوم على ج��رود عرسال
لتنظيفها من المسلحين ،مشيرا ً إلى
«أن م��ا ي��ج��ري ه��و تشكيل ن��وع من
الضغط السياسي لمحاولة إيجاد حل
سياسي داخ��ل مجلس ال��وزراء لملف
عرسال وإال ف��إن األم��ور ستذهب إلى
المعركة العسكرية بمشاركة عشائر
البقاع ،حيث سيتم تقسيم المنطقة بين
عرسال البلدة وعرسال الجرود».
ولفت إلى «أن هناك ما يقارب 400
كلم من األرض اللبنانية محتلة من
المسلحين ممتدة من وادي حميد إلى
جرود فليطا».
ورجح المصدر «أن يقوم المسلحون
باختراق باتجاه البقاع األوس��ط إذا
اندلعت المعركة ألن المسلحين الذين
يتواجدون على مساحة  400كلم في
ج��رود عرسال واقعيا ً باتت حركتهم
مقيدة وي��ع��ان��ون نقصا ً ف��ي اإلم���داد
اللوجستي بعد قطع طرق اإلمداد لهم ال
سيما في جرود نحلة ويونين».
وأش��ار المصدر إلى احتمالين« :إما
الوصول إلى تسوية من خالل انسحاب
المسلحين في ج��رود عرسال باتجاه
البادية – الغوطة الشرقية – منطقة
الضمير ،إما انسحابهم ضمن مجموعات
صغيرة إل��ى شمال لبنان أو البقاع
األوس���ط» ،م��ؤك��دا ً «أن المسلحين في
مأزق» ،مرجحا ً «أن يفتحوا المعركة ضد
الجيش إذا لم يتحرك فريق  14آذار الذي
يغطيهم سياسيا ً إليجاد حل لهم وفقا ً
للمصالح المتبادلة بين الطرفين».
على صعيد آخر ت��رددت معلومات
عن م��رور شاحنة مساعدات صحية
«قيل «أنها أدوية» من قطر تحت ذريعة
تقديم الدعم والمساعدة ألبناء وأهالي
ع��رس��ال ،إال أنها وصلت ألب��و طاقية
ال��ذي يملك مستشفى ميداني تحت
منزله عبارة عن  3مستودعات مفتوحة
على بعضها يشرف عليه أطباء من ما
يسمى «المعارضة السورية ،تمهيدا ً
لتسليم ما تحتويه هذه الشاحنة إلى
المسلحين اإلرهابيين المتواجدين في
عرسال وجرودها».

إطالق العسكريين
بين أسبوع وعشرة أيام

وعلمت «البناء» «أن المساعي إلطالق
العسكريين المختطفين لدى «داعش»
و»جبهة النصرة وصلت إل��ى مرحلة
حساسة ودقيقة ومن المحتمل أن يتم
إط�لاق سراحهم بين أس��ب��وع وعشرة
أي��ام « ،مشيرة إلى تعهد من القطريين
لحل المسألة» .وكان أهالي العسكريين
اجتمعوا أول من أمس في ساحة رياض
الصلحوأصدروابيانا ًلوحوافيهبالعودة
إلى الشارع ،الخميس المقبل ،في حال لم
يحصلوا على أي معطى يطمئنهم».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
صادرعن المديرية العامة لألمن العام
تعلم ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ألم��ن العام
الرعايا السوريين حاملي بطاقة اإلقامة
(بموجب تعهد بالمسؤولية) دون بطاقة
تنقالت ،والراغبين بالمغادرة وج��وب
التقدم من مراكز االم��ن العام االقليمية
او المراكز الخاصة بالرعايا السوريين
لالستحصال على البطاقة المذكورة قبل
المغادرة.
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