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اتفاق م�صري ـ �سعودي
على مواجهة التدخالت الخارجية:
هل ي�شمل ذلك التدخل الأميركي؟
} حميدي العبدالله
في المؤتمر الصحافي المشترك الذي جمع وزير الخارجية السعودي مع
وزير خارجية مصر ،أعلن أنه تم االتفاق بين القاهرة والرياض على مواجهة
التدخالت الخارجية في شؤون المنطقة .وبديهي أن هذه التصريحات مقصود
بها من قبل السعودية على األقل إيران ،وربما هذا هو رأي مصر أو جارتها
في رأيها ،ولكن السؤال هل إيران وحدها التي تتدخل في الشؤون الداخلية
العربية؟ ماذا عن تدخالت تركيا في الشؤون العربية ،أال تتدخل تركيا بكل
أنواع التدخل ،سياسيا ً وحتى عسكرياً ،وتعمل على تأجيج الصراع هنا
وهناك من خالل انحيازها إلى جانب فريق ليبي ض ّد فريق آخر ،وألم تشارك
تركيا في الحرب التي شنها الناتو على ليبيا؟ بل أكثر من ذلك أال تتدخل تركيا
ليالً نهارا ً في الشأن الداخلي المصري ،وتصف نظام حكم الرئيس السيسي
بالنظام الدكتاتوري واالنقالبي ،وتقدّم دعما ً متعدد األشكال للقوى اإلرهابية،
وحتى غير اإلرهابية التي تناهض النظام في مصر؟
فهل يجوز الحديث عن رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية
العربية عندما يتعلق األمر بقيام إي��ران بإقامة تحالفات مع هذه الدولة
العربية أو تلك ،أو مع هذه الجماعة السياسية أو تلك ،وال ينطبق األمر ذاته
عندما يتعلق بقيام تركيا بعمل مماثل ،فلماذا مسموح لتركيا التدخل وغير
مسموح إليران ذلك ،فهل تركيا دولة عربية حتى يحق لها التدخل في الشأن
الداخلي العربي ،أم أنها سياسة صيف وشتاء تحت سماء واحدة .ثم هل يحق
لدولة مثل السعودية أن تقبل بالتدخل األميركي في شؤونها الداخلية ،وإقامة
القواعد العسكرية في دول الخليج ،وقبول الخطاب األميركي والغربي ،الذي
يتحدّث عن مصالح للواليات المتحدة والغرب في المنطقة ،ويتدخل بك ّل
أشكال التدخل العسكري للحفاظ على هذه المصالح ،وهو يبعد آالف األميال
عن المنطقة العربية ،وال يجمعها مع شعوبه سوى السيطرة والهيمنة ونهب
الثروات ،وال يسمح لدولة جارة مثل إيران يجمعنا معها تاريخ مشترك وقيم
أكثر تقارباً ،وأكثر تشابها ً مما يجمع شعوبنا مع الشعوب الغربية أن يكون
لها ذات الحقوق ،لماذا يعتبر وجود خبراء إيرانيين وبطلب من الحكومة
العراقية لمساندتها في مكافحة اإلرهاب تدخالً في الشؤون العراقية ونفوذا ً
إيرانيا ً غير مقبول ،ووجود مئات الخبراء األميركيين ال يشكل تدخالً ونفوذا ً
أميركيا ً في العراق ،أليس تواجد الخبراء اإليرانيين واألميركيين بطلب
من الحكومة العراقية ،فلماذا يصبح وجود الخبراء اإليرانيين غير شرعي
ومصدر نفوذ مرفوض إليران ،ووجود الخبراء األميركيين وجودا ً شرعيا ً وال
يشكل أيّ تهديد ،ال شك أنّ هذه المعايير المعتمدة من قبل بعض الحكومات
العربية ،والتي عبّرت عنها تصريحات وزيري خارجية السعودية ومصر
في مؤتمرهما الصحافي المشترك تكشف بؤس السياسة العربية وعدم
واقعيتها ،وكيلها بمكيالين على غرار السياسة الغربية.

ح�سم المنطقة عبر «اثنين»
خمس سنوات من عمر «الشرق األوسط» المحموم م ّرت على المنطقة
بأزمات فتحت وال تزال كرات النار تتدحرج بين لهيب اإلرهاب وكبحه،
وبقيت األزمة السورية األكثر ترجمة لحرب الخصوم واألكثر حدّة،
وبقيت األزمة السورية حتى الساعة ميدان إعالن الرابح والخاسر في
الكباش الدولي الذي طالت مدّته وتمادت حتى سقطت حسابات الدول
الغربية فيه ،إال أنّ المشهد السوري الذي بدأ بهذا الشكل ال يبدو أنه
الجبهة الوحيدة القادرة على إرساء معادالت المنطقة بسبب األزمات
األخرى المستحدثة واحدة منها أزمة اليمن.
في الواقع فإنّ الملفين الرئيسيّين حاليا ً بعدما أخذت المسألة
في سورية تتخذ طابع الرسائل والنقاط ،وأصبح «ستاتيكو» لتعثر
المفاوضات بقرار دولي ،هما أوالً الملف النووي اإليراني الذي يعني
«إسرائيل» بشكل مباشر في المنطقة ،والذي على أساسه تبني «إسرائيل»
ّ
الملف الذي سيسقط حجة فزاعة
قوة وضعف إيران ،وتعرف أنه
«إسرائيل» ،وثانيا ً الملف النووي الذي يعني السعودية بشكل مباشر،
والذي أصبح ملفا ً أكثر حساسية بالنسبة إلى السعوديين مهما حاولت
الرياض إشاعة تصدّر الملف السوري في اهتماماتها وحشدها لمواقف
داعمة في مصر ،واستجداء تغيير في الموقف الروسي من أجل التغطية
على الملف األخطر الذي من الممكن ان يأكل النسيج السياسي السعودي
الجديد اليوم نظرا ً لحساسيته وتداعياته.
أكثر الملفات حساسية تبقى دائما ً تلك التي تعني «إسرائيل» والسعودية
بشكل مباشر إقليميا ً وعلى المستوى العربي بشكل أساس ،لهذا السبب
فإنّ ك ّل الملفات المتبقية العالقة والتي تصدّرت المشهد في المنطقة قبل
سنوات أصبحت ثانوية اليوم في انتظار التوقيع النووي اإليراني مع
ّ
وبغض النظر عن الملف اليمني ،وبالنسبة إلى
الغرب الذي يعتبر لوحده،
«إسرائيل» والسعودية ،معا ً هو نقطة التح ّول الكبرى في الشرق.
حاولت إيران في غير مرة الطلب من الواليات المتحدة االميريكية عدم
اي
خلط األمور والملفات ،وعدم بحث ك ّل ملفات المنطقة على الطاولةّ ،
االكتفاء بالموضوع النووي وحله بدون اي محاولة أميركية لالبتزاز
والتأثير عبر خلط الملفات كنوع من شروط التعجيز أمام إيران ،وهذا
كان في البداية ،أما اليوم وفي المراحل األخيرة لالتفاق فإنّ المعطيات
تشير الى انّ األميركيين واإليرانيين ال يبحثون فقط الملف اإليراني
النووي ،باعتبار انّ هذا الملف ،إنْ ت ّم ،ستكون له تأثيرات جمة على باقي
الملفات ،وعلى أزمات الجوار سياسيا ً واقتصادياً ،وبالتالي لم يعد ممكنا ً
تجاهل البحث في الملف العراقي او السوري او اليمني وعزل التشابك
الذي فرضته الجبهات.
اما من جهة الملف اليمني فإنّ االهتمام السعودي مهما بلغ حجمه
في سورية لم يعد ممكنا ً تقبّل اعتبار «إسقاط األسد» ه ّما ً أكبر وأش ّد دقة
بالنسبة للسعوديين الذين أيقنوا أنّ «عدوهم» المجاور المتمثل بالثوار
والحوثيين هو «عدو» عنيد ومتمكن قادر على الصمود في الحرب وش ّن
الهجمات الصاروخية على السعودية ،عكس ما كانت تتوقع لتتح ّول
تدريجيا ً الضغوط ألجل الح ّل على الملف اليمني أولى أولويات الرياض
في العالم.
وأي تقدم لإلرهاب في جسر
في المحصلة تبقى سورية والعراق ّ
الشغور وإدلب وتدمر السورية وفي الرمادي العراقية ليس سوى نقاط
تسجل وتحسب للحلفاء من اجل الضغوط على المفاوضات ال حسم
الملفات وختمها.
وعليه ان تحسم المنطقة ...يعني ان يحسم اثنان« :الملف النووي
والملف اليمني».

«توب نيوز»

جنون وا�شنطن من بنك ال�صين
في قلب جنون األزمات ال تنسى واشنطن أنها دولة المصارف.
عالم المصارف يمنح واشنطن حدّين واحد عنوانه العقوبات في مواسم الحروب،
والثاني أنها ش ّر ال ب ّد منه في مواسم التسويات ،فعندها حلقات الوصل والربط فيه.
تبدو واشنطن بقوة الحضور واإلمساك بأنابيب المال والمعلومات والنفط
والغاز كقوة تملك ما يوازي ويزيد عن قوة جيوشها ،بحيث ال تفرض وال تتيح
هزيمتها العسكرية إخراجها من أيّ معادلة.
ترتاح واشنطن إلى كون خصومها في الب ّر اآلسيوي ال يزالون رغم حجم مقدراتهم
االقتصادية والنفطية والمعرفية يتل ّمسون طريقهم نحو دخول عالم أنابيب المال
والمعلوماتية والطاقة.
دخلت روسيا حرب أنابيب الطاقة فكانت حروب الشرق األوسط في جانب منها
إلغالق المنافذ عليها.
بقيت شركة مثل غوغل أو فايسبوك تملك أقمارا ً صناعية أكثر من الصين وروسيا
وإيران مجتمعة.
عالم المال هو س ّر أميركا.
أدركت الصين ذلك فصارت المم ّول األول لديون أميركا.
أنشأت الصين مصرفا ً دوليا ً للتنمية فش ّنت واشنطن حربا ً شعواء.
مصرف براسمال  100مليار دوالر ينافس البنك ال��دول��ي خطوة صينية
استراتيجية.

التعليق السياسي

�آراء  /تتمات
وا�شنطن واللعب ( ...تتمة �ص)1
والقائمة على التفاوض على قاعدة عدم
الخشية من الذهاب إلى النهايات الصعبة في
المواجهة في قلب الصراع ،والتي تفترض
ضمنا ً وف �ق �ا ً لكيسنجر ف��ي وص�ف��ه لألسد
ام �ت�لاك خ �ي��ار ال �ح��رب إذا ف�ش��ل التفاوض
ف��ي نيل م��ا يفترض أن��ه األس��اس �ي��ات التي
ال تراجع عنها ،وه��ذا ما ليس م��وج��ودا ً في
حالة واشنطن اليوم تجاه ملفات المنطقة،
فالذهاب بالتكتيك التصعيدي نحو النهاية
يعني خسارة الفرص ودخول النفق المظلم،
وحافة الهاوية التي تعتمد على درج��ة من
ق��درة التح ّمل وب��رود األع �ص��اب ،ال تكتفي
بهما ما لم يكن خيار الذهاب إلى النهاية في
يصح في
المواجهة خيارا ً عقالنياً ،وهذا قد
ّ
حالة «إسرائيل» بشروط معينة ،والسعودية
ب�ش��روط أخ ��رى ،حيث التسويات ك��أس ال
تق ّل م��رارة عن ال�ح��روب ،وال�ح��روب ال تق ّل

مرارة عن مساكنة التآكل مع الوقت ،لكن في
حالة أميركا تبدو بدائل التسويات العقالنية
مجزية وليست مجرد أنها األفضل ،ليصير
السير إل��ى حافة الهاوية تكتيكا ً تفاوضياً،
وإرضاء للحلفاء الغاضبين ،ومنحهم فرص
وض��ع ك � ّل أوراق ق� ّوت�ه��م لتحصيل أفضل
مكانة تفاوضية.
 يصف كيسنجر استراتيجية األسدالتفاوضية ،ح��اف��ة ال�ه��اوي��ة ،ب��ال�ق��ول ،إنها
تشبه مالعبة أسد الغابة لفريسته حيث يبلغ
معه حافة الهاوية وال يتراجع ألنه واثق أنه
في النهاية بعد القفز فوق الهاوية سيمتلك
بمرونة وتف ّوق أدائ��ه أن يتخذ من فريسته
وس��ادة سقوطه ،وه��ذا في السياسة يعني
جعل خسائر الخصم م��ن فشل التفاوض
أك �ب��ر م��ن خ �س��ائ��ر األس � ��د ،وط��ال �م��ا خيار
المواجهة هو خيار وجود بالنسبة لسورية،

ف�ه��ل ت�ت��وق��ع واش �ن �ط��ن ص�م��ت أو رض��ا أو
تسليم سورية ،أما بالنسبة إلي��ران فحائك
السجاد يذهب إلى السوق ويفاوض حتى
آخ��ر رم��ق لنيل أفضل األس�ع��ار لكنه كثيرا ً
ما يعود ويقول ،سجادة أمضينا عمرا ً في
نسجها إنْ لم يأت سعرها هذا الموسم فال
ب � ّد أن ي��أت��ي ف��ي الموسم المقبل ويحملها
�وس��ده��ا ف��ي ط��ري��ق العودة
على كتفيه وي�ت� ّ
راضيا ً فرحاً ،وهذه هي حال إيران مع ملفها
النووي والمفاوضات حوله.
 خ �ي��ارات ف�ش��ل ال�ت�س��وي��ات أق� � ّل وطأةعلى إي��ران وس��وري��ة ،وال��ذه��اب إل��ى ما بعد
حافة الهاوية مد ّمر بالنسبة إل��ى واشنطن
ومصالحها وح�س��اب��ات�ه��ا وح�ل�ف��ائ�ه��ا ،لكنه
أه ��ون ال �ش��رور بالنسبة إل��ى ق��وى محور
المقاومة.
ناصر قنديل

ال�سعودية ت�ست�سلم ( ...تتمة �ص)1
يفسر استهالك
اإلع�ل�ان التي ليس فيها م��ا ّ
ش �ه��ور إلن��ج��ازه��ا ،وي �ص �ي��ر ال� �س ��ؤال لدى
ال�م��راق�ب�ي��ن ع�م��ا أراده ج�ع�ج��ع م��ن ال��زي��ارة
عشية ال�ب�ح��ث ف��ي التعيينات األم �ن �ي��ة التي
رف��ع ع��ون مستوى التعامل معها إل��ى قضية
مسيحية وجودية ،وربط بينها وبين تطبيق
التفاق الطائف ،يحصر المناصب والمراكز
المخصصة بالطوائف بقواها التمثيلية ،طالما
ه��ذا ال��ذي ي�ح��دث منذ س �ن��وات بالنسبة إلى
الطوائف اإلسالمية ويمنع مثله على الطوائف
المسيحية.
ً
م �ب��ادرة جعجع وف �ق �ا ل�م�ص��ادر مسيحية
اشتغلت ع�ل��ى ال �ح��وار وت�ق��ري��ب اآلراء بين
التيار والقوات ،هي تصرف محسوب لحسم
مسألة حصر رئ��اس��ة الجمهورية بالرئيس
القوي تمثيلياً ،وه��ذا ما يمنح جعجع فرصة
الحلم بالرئاسة ،وه��و يعلم أن ال حظوظ له
بالرئاسة طالما تسود فكرة الرئيس الوسطي،
وك��ذل��ك ف��إنّ ال�ت�ط��ورات اإلقليمية الضبابية
وف�ق�ا ً للمصادر نفسها تستدعي التموضع
ف��ي منطقة أم��ان داخ�ل��ي ،ومنع العماد عون
كمنافس مسيحي من احتكار صفة المدافع
ع��ن ح �ق��وق ال�م�س�ي�ح�ي�ي��ن ،ب �ع��دم��ا ن �ج��ح في
احتكار صفة المدافع عن الوجود المسيحي
في وجه القوات التي وقفت مع حلف تتز ّعمه
السعودية وتركيا يح ّمله مسيحيّو المنطقة
م�س��ؤول�ي��ة عمليات اإلب� ��ادة والتهجير التي
تع ّرضوا لها.
تلفت المصادر إل��ى أنّ الميراث الكتائبي
لجعجع يدفعه إل��ى التفكير ب�ت�ك��رار تجربة
حزب الكتائب مع الرئيس الراحل فؤاد شهاب
أمالً بحجز المقعد الرئاسي الحقاً ،إذا ما مالت
الظروف اإلقليمية والدولية لحساب تمرير
العماد عون كرئيس مقبل ،هذا عدا أنّ جعجع
معني بكسر جليد العداء مع جمهور
يعتبر أنه
ّ
ال�ع��ون�ي�ي��ن ط��ال�م��ا ال�ع�م��اد ع��ون م��وج��ود ألنّ
فعل ذلك في غيابه لن يكون متاحاً ،ووراثة
العداوة مع العونيين خسارة كبيرة بالنسبة
إلى «القوات».

جعجع في الرابية

وقد استحوذ مشهد الرابية أمس على الساحة
السياسية مع لقاء رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع ،وال��ذي أعقبه إع�لان النيات بين
الطرفين ال��ذي نص في أب��رز بنوده على اعتماد
ال��ح��وار وانتخاب رئيس ق��وي مقبول في بيئته
ووضع قانون انتخابي جديد.
ولفت عون بعد اللقاء إلى أنّ زيارة جعجع كانت
مفاجئة ،و«نحن نوافق على النوايا التي أعلنت
في الورقة ومص ّممون على تنفيذها ،مشيرا ً إلى أنّ
االستفتاء إنْ حصل سيكون ضمن اآلليات التي ال
تمس بالدستور».
ّ
وبدوره أعرب جعجع عن سروره لوجوده في
الرابية ،وقال« :اجتماعنا اليوم هو بداية حوار ألنّ
األشهر الماضية كانت تمهيدا ً وتحضيرا ً ألجواء
هذا اللقاء ووصلنا اليوم إلى النقطة الصفر وعملنا
سيبدأ من اليوم» ،مؤكدا ً «أننا سنضع جهدنا كي ال
تفشل هذه المحاولة».
وأكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أنّ «هذه الزيارة
تريح الجو المسيحي وتريح عون وفي الوقت نفسه
يحاول جعجع من خاللها أن يظهر وك��أنّ قراره
مستق ّل وال يسير كما يريد تيار المستقبل».
وأش��ارت مصادر نيابية في التيار الوطني
الحر لـ»البناء» إلى أنّ «الزيارة كانت مفاجئة
وتق ّوي موقف المسيحيين ،ولفتت إلى أنّ أجواء
االجتماع بين عون وجعجع كانت ايجابية وأنّ
ّ
يحضر التفاقات أوسع على نطاق
هذا االجتماع
الملفات التي ما زالت عالقة ،مشيرة إلى أنه ت ّم
البحث في الملف الرئاسي إال أنّ النقاش في
هذا الملف لن يخرج إلى العلن ،لكن هناك اتفاقا ً

بين الرجلين على تحصيل حقوق المسيحيين،
وأك��دت أنّ جعجع لم يعارض إع�لان عون عن
نيته التحرك الشعبي في الشارع ،ولم تستبعد
المصادر أن ترى جمهور القوات في الشارع إلى
جانب جمهور التيار الوطني الحر».
وإذ أشارت المصادر إلى أنّ «اللقاء دام ساعتين،
ش��دّدت على أ ّن��ه سينعكس حكما ً على موضوع
التعيينات األمنية ،مؤكدا ً أنه صحيح أنّ القوات غير
ممثلة في الحكومة إال أنها تحبّذ إجراء التعيينات
وترفض التمديد».
وأضافت المصادر« :أنّ تيار المستقبل والرئيس
سعد الحريري وافقا على إج��راء التعيينات لكن
الرئيس فؤاد السنيورة هو الذي عطل هذا االتفاق».
وقالت المصادر إن��ه «خ�لال زي��ارة وف��د التيار
الوطني الحر إلى السنيورة قال األخير للوفد إنه
يريد قائدا ً للجيش يعيّن سياسياً ،فر ّد عليه أحد
نواب التيار وقال له« :اسمحلي يا دولة الرئيس هذه
ليست طريقة إلدارة المؤسسات في البلد ،هل تقصد
أنك تريد قائدا ً للجيش يتلقى األوامر السياسية فقط
ويكون ألعوبة بيدك وبيد السياسيين؟ إذا كنت
تريد ذلك لماذا يوجد قائد جيش وجيش فليدافع ك ّل
لبناني عن نفسه».
وف��ي ال��س��ي��اق ،ح ّملت م��ص��ادر المجتمعين
ل��ـ»ال��ب��ن��اء» ت��ي��ار المستقبل مسؤولية تعطيل
الحكومة والحوار وضرب الوحدة الوطنية» .ولم
تستغرب مصادر المجتمعين التزام الكتلة الصمت
حيال تصريحات الجوالني واألسير ،ألنّ تصريحات
الوزير أشرف ريفي والنائب جمال الجراح ال تق ّل
سوءا ً عن تصريحات الجوالني واألسير» .وتابعت:
«إذا كانت هذه المواقف تعبّر عن فريق ممثل في
الحكومة فما ل��زوم ه��ذه الحكومة» .وإذ ش�دّدت
المصادر على «أنّ تيار المستقبل دعا إلى انتظار
ما ستؤول إليه األمور في أيلول ،أكدت أنّ الخطوات
التي سنقوم بها بعد  15أيلول ستكون مدروسة
جيداً».
وق��ال��ت م��ص��ادر قيادية ف��ي ت��ي��ار المستقبل
لـ«البناء» إنّ مواقف العماد عون ليست أكثر من
تهويل» ،مشيرة إلى «أنّ سياسة العناد التي
ينتهجها هي السبب األول والرئيس في تعطيل عمل
الحكومة ومنعها من العمل» .وأشارت المصادر
إل��ى «أنّ التمديد ل��ل��واء إبراهيم بصبوص في
منصب مدير عام األمن الداخلي هو رهن التسويات
والمحادثات التي ستجرى في الساعات القليلة
المقبلة» .وجددت المصادر تأكيدها أن وصول
العميد شامل روك��ز لقيادة الجيش يتطلب من
العماد عون النزول إلى المجلس النيابي النتخاب
رئيس للجمهورية».
لكن عون أعلن عقب االجتماع األسبوعي للتكتل
في الرابية «أنّ تعطيل التعيين يأتي من الحكومة،
ويجب أن نثبت هذا األمر .غالبية الوزراء يقومون
بإرجاء تعيين قائد الجيش إلى أيلول» .أنا فعالً
مذهول وأتساءل ،لماذا يطالبون بأن يتم التعيين
في أيلول؟ فهل تنتهي أزمتنا في ذلك التاريخ ونبدأ
حينها عهدا ً جديداً؟ هل يعرف أحد منكم ما هو هذا
السر في أيلول لكي يعينوا قائدا ً للجيش؟! ما الذي
سيحصل في أيلول؟ لقد أخبرنا البعض ما الذي
سيحصل في أيلول .أخبرونا أنه في أيلول يكون
اليمن قد سقط ،وسورية أيضا ً سقطت ،ويكون
حزب الله حينها قد هرب أيضاً ،عندها يصلون هم
إلى لبنان.ألم يقل أحد النواب هذا الكالم»؟
وتابع« :عندها نسأل الله أن يساعدنا ألننا لن
نتص ّور ماذا سيكون مصيرنا هنا .وبما أن األسير
قد طالبهم بأال ينسوا عنقي (قتلي) ،فبتُّ اليوم
خائفا ً أكثر من الجميع ،إذ إنهم قد يخيّرون البقية
بأن يرحلوا أو يغيّروا دينهم أو يدفعوا الجزية،
ولكن أنا انتهى األمر بي ،ألنهم حكموا علي مسبقا ً
ب��اإلع��دام .إذا ً منذ اآلن وحتى أيلول ،فليأخذوا
إج��ازة ،طالما أنهم مص ّممون على تعطيل عمل
الحكومة وسيقفلون «دكانهم» ،ونحن خائفون من
التنقل ونترقب ماذا سيحصل على الجبهة ،فيما
حزب الله يسعى ألن يدبّر مالجئه في الجنوب،
لنعود في  15أيلول أو سوياً ،أو وحدهم ليحققوا
ك ّل ما أملوا به ويتسلّموا ك ّل شيء ،ويباركهم الله
فيه».

عرسال تحرج «المستقبل» فتخرجه

من ناحية أخرى ،بات تيار المستقبل في وضع
ح��رج ألن��ه ال يستطيع أن يمنع عملية استعادة

مو�سكو :يحق لنا ن�شر الـ «نووي» في القرم
أعلنت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة أنه
يحق لروسيا أن تنشر أسلحــة نووية في
ك��اف��ة أراض��ي��ه��ا ،بما ف��ي ذل��ك ال��ق��رم ،وق��ال
ميخائيل أوليانوف مدير قسم ش��ؤون عدم
انتشار األسلحة والرقابة عليها بالخارجية
الروسية في حديث لوكالة «نوفوستي»،
«يحــق ل��روس��ي��ا ب�لا شــك أن تنشــر إذا
اقتضــت الضرورة ذلك ،أسلحتهــا النووية
في أراضيها ،بما في ذلك في شبه الجزيرة
القرم».
ج��اء ذل��ك تعليقا ً على تصريحات وزي��ر
الخارجية األوكراني بافل كليمكين الذي قال
في اجتماع الناتو في أنطاليا التركية في
منتصف أيار الماضي إن «أية خطوات وحتى
إش��ارات من الجانب الروسي حول إمكانية
نشر أسلحة نووية في القرم ستعتبر خرقا ً
صارخا ً لكل القواعد الدولية ،وعلى المجتمع
الدولي في هذه الحالة أن يرد بكل حزم».

عرسال إلى الدولة وطرد اإلرهابيين منها .حيث
بدأت المناورات تجري حول البلدة للقيام بالمهمة
م��ن قبل الجيش اللبناني ف��ي شكل ج���دي .أما
جرود عرسال فهي كما بات مؤكدا ً خارج النقاش
كلياً ،فحزب الله بدأ يع ّد العدّة لتنفيذ المهمة في
توقيت يتناسب بعد جلسة مجلس الوزراء يوم غد
الخميس.
وأشارت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» إلى
يصب
«أنّ التجييش الحاصل من قبل تيار المستقبل
ّ
في خانة القلق الكبير الذي يعيشه جراء ما يجري
على صعيد جرود عرسال والمحاذية لعرسال».
ولفتت المصادر إلى «أنّ تيار المستقبل يرغب في
بقاء المجموعات اإلرهابية في الجرود كمسمار
جحا لالستفادة منهم في أكثر من منحى» .وأبدت
المصادر استغرابها من تحويل تيار المستقبل
األنظار من جرود عرسال بما تحمل من مخاطر إلى
عرسال البلدة وترويج أنّ هؤالء المسلحين جزء ال
يتجزأ من عرسال في محاولة لرفع الكارت األحمر
المذهبي وتحويل المسألة إلى مذهبية في وجه
فريق المقاومة» ،مشدّدة على «أنّ حزب الله لن
يسمح بذلك وسيجهض الفتنة قبل أن تولد ،فهو
في حربه ض ّد التكفيريين يدافع عن المقاومة وعن
ك ّل اللبنانيين».
ولفتت المصادر إلى المناخات العامة في البقاع
الشمالي التي تريد التخلص من ه��ذه الظاهرة
التكفيرية ،وهذا ما يقلق تيار المستقبل الذي يريد
أن يبقى المسلحون في الجرود ذخيرة بانتظار
الفرصة المناسبة».
والتقى وزير العدل أشرف ريفي وفدا ً من أهالي
عرسال ،وأشارت أوساط سياسية لـ«البناء» إلى
«أنّ تيار المستقبل شاء من خالل هذا اللقاء الظهور
في مظهر التراجع خصوصا ً انه لم يعد في إمكانه
أن يمنع عملية الجيش ال��ذي يطالب به الجميع
إلخراج عرسال من يد اإلرهابيين».
وأعلن ريفي «أنّ الجيش مكلف طبيعيا ً أن يدافع
عن لبنان ،نحن مع الجيش ونثق به ،السلطة
السياسية تحدّد مسار األمور ،وتقنيات عمليات
الدفاع تعود إلى الجيش» ،موضحا ً أنّ «قيادة
الجيش ال يجب أن تتغيّر في أوق��ات الحرب»،
موجها ً التحية إل��ى قائد الجيش العماد جان
قهوجي.
وأك���دت م��ص��ادر نيابية ف��ي ت��ي��ار المستقبل
لـ«البناء» أنّ الدفاع عن الحدود هي مهمة الجيش
اللبناني فقط من دون أيّ ط��رف سياسي آخر،
والجيش له أمرة سياسية هي الحكومة التي تض ّم
ك ّل األطياف السياسية» .وشدّدت على وجود حالة
شعبية عارمة في جميع قرى ومناطق البقاع من
ضمنها عرسال تطالب الجيش اللبناني بإنهاء
ظاهرة اإلره��اب في ج��رود عرسال ،لكنه رأى أنّ
الجيش هو الح ّل ودخول حزب الله سيؤدّي إلى
إشكال طائفي في المنطقة ال سيما ما يُحكى عن
إرسال حشد شعبي إلى عرسال ،مؤكدا ً أنّ الدولة
مسؤولة عن ك ّل اللبنانيين وليس تيار المستقبل
وال حزب الله وال أيّ فريق آخر».
وإذ أوض��ح��ت «أنّ الجيش يحتاج إل��ى ق��رار
سياسي يتخذه مجلس ال���وزراء إلن��ه��اء ظاهرة
اإلره��اب» ،أكدت «أنّ هذا الموضوع سيبحث في
شكل جدي في جلسة الغد علها تأخذ القرار».

المعارك مستمرة في القلمون

وفي القلمون تتواصل المعارك بين حزب الله
من جهة واإلرهابيين من جهة أخرى ،وأعلن حزب
الله أ ّنه ص ّد هجوما ً لمسلحي «جبهة النصرة» بين
جردي نحلة وعرسال في المحلة المعروفة بحَ ْرف
محسن وأوقع قتلى بين المسلحين المهاجمين.

سالم في السعودية

على صعيد آخر التقى رئيس مجلس ال��وزراء
تمام س�لام خ�لال زيارته السعودية ول��ي العهد
السعودي محمد بن نايف ،الذي أولم على شرفه
والوفد المرافق في مقر إقامتهم في مركز المؤتمرات
في قصر الضيافة ،وذل��ك في حضور رئيس تيار
المستقبل سعد الحريري.
وض ّم الوفد المرافق لسالم وزراء الدفاع الوطني
سمير مقبل ،الخارجية والمغتربين جبران باسيل،
الصحة العامة وائل أبو فاعور ،الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ،الشباب والرياضة عبد المطلب
حناوي ،والسفير اللبناني عبد الستار عيسى.
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وجهة الحن�ش الداع�شي...
ا�ستراتيجية �إطباق الثغر واال�ستدارة
} حسن شقير



لم تكد تمضي أيام قالئل على سيطرة «داعش» على مدينتي الرمادي
العراقية وتدمر السورية ،حتى انهالت التحليالت من ك ّل حدب وصوب
حول الوجهة التالية للتنظيم اإلرهابي في الجغرافيا السورية تحديداً،
ذلك ألنّ تدمر السورية هي االمتداد الجغرافي للرمادي العراقية المحتلة
ابتداء...
ال ش��ك أنّ م��وق��ع ه ��ذه ال�م��دي�ن��ة ال �س��وري��ة وت�م��اس�ه��ا م��ع ب�ع��ض من
المحافظات السورية األخرى ،جعل منها ،ومن وجهة التمدّد الداعشي في
سورية مح ّل تساؤلٍ ونقاش وتحليل ...بعيدا ً عن ك ّل ما ذكر مؤخرا ً حول
هذه النقطة بالتحديد  -وال��ذي ال ننفي إمكانية حدوثه  -إالّ أننا ووفقا ً
لما نعتقده ،وفي كل ما كتبنا حوله في السنوات الماضية ،بأن اإلرهاب،
ما هو عام ٌل حيوي استراتيجي ،تستخدمه أميركا ت��ار ًة ،وتستثمر به
أطوارا ً أخرى ،لتحقيق مصالحها ومصالح من تتعهد بحمايته  -وبكافة
الوسائل واألساليب  -وبأق ّل كلفة مباشرة وممكنة عليها ...ألجل ذلك،
وتنفيذا ً الستراتيجية أوباما في كيفية الحفاظ على مصالح األمن القومي
األميركي في المنطقة ،والتي ظهرت جليا ً في االستراتيجية األولى لألمن
القومي األميركي في العهد األوبامي ،والصادرة في أيار من العام ،2010
والتي كتبنا عنها في حينه بأنها «خريطة طريق جديدة في استراتيجية
أوباما» ،وذلك للحفاظ على أمن الكيان الصهيوني من خالل مجموعة من
اإلحاطات األربع ،التي كانت من بينها اإلحاطة الجغرافية...
لقد ورد في متن تلك الوثيقة  -والتي تسير بها وحولها السياسات
األميركية ،منذ تاريخ إصدارها حتى اليوم ،والمرتكزة على االستثمار
«باألصدقاء ،أو حتى باألعداء» لتحقيق ما تصبو إليه تلك الوثيقة ...والتي
كان من أبرزها حماية الكيان الصهيوني...
لقد توصلت س��اب�ق�اً ،إل��ى قناعة م�ف��اده��ا ،ب ��أنّ «داع� ��ش» ه��ي رافعة
للبازل الصهيو ـ أميركي المتعثر في المنطقة ،والذي ُوضع تحت العين
الصهيونية منذ بداية ما ُس ّمي بـ»ربيع العرب» ،والذي شمل مثلث الجيش
والشعب والدولة في المنطقة ،بحيث أنّ هذا التنظيم وأخواته من الفصائل
اإلرهابية األخرى قد فعل فعله  -لألسف  -بذاك المثلث ...وقد أشرت
ف��ي تموز الماضي إل��ى أنّ «داع ��ش» سيصبح العامل األب��رز ف��ي تنفيذ
االستراتيجيات الكبرى للصهيو ـ أميركية ،والتي من بينها «بتر األهلّة
وتهديد األق� ��واس» ،بحيث أنّ ت�م�دّد «داع ��ش» ال�ح��ال��ي ،يكون ق��د أسدل
الستار على تلك االستراتيجية لهذه الناحية ..فلقد ُبتر فعالً ،ما ُس ّمي
يوما ً ما بالهالل الشيعي ،ولقد ُوض��ع الهالل السني تحت نير التهديد
الفعلي ،والذي يجعل من دوله الثالث أكثر التصاقا ً بالحلف والسياسة
واالستراتيجية األميركية في المنطقة (تركيا ،األردن والسعودية).
بالعودة إلى تلك الوجهة المقبلة والمفترضة ل��ذاك الحنش الداعشي،
والممت ّد من محافظة صالح الدين العراقية ،فنينوى ،فاألنبار وصوالً إلى
تدمر السورية ...وألجل التذكير فقط فإنّ «داعش» ،ال ب ّد له أن يقرأ جيدا ً
نتائج محاولته التوجه إلى أربيل في العام الماضي ،وما لحق به من هزائم
في عين العرب الكردية ،وأيضا ً ما لحق بمناصريه ومبايعيه في تخوم
الجوالن السوري المحت ّل ،وعلى أيدي من يدعمهم اليوم الكيان الصهيوني
هناك ،والمتمثلين بـ»جبهة النصرة» وحلفائهم في تلك المنطقة ...وبالتالي،
فهو «أعقل» من أن يك ّرر أخطاءه في هذه المرحلة...
لع ّل من المفيد التذكير بأنّ الكيان الصهيوني ،لطالما يتغنّى بـ»داعش»،
كونها تشكل حوافز عظيمة للكيان الصهيوني ...ال بل أنّ هذا األخير،
المس الداعشي باألراضي األردنية سيدفعه فورا ً إلى
لطالما ُيهدّد بأنّ
ّ
التدخل ،لحماية النظام في المملكة ،والتي يعتبرها الكيان مجاالً حيويا ً
ألمنه ...وأيضا ً ما يريده وي��ردّده األميركي مؤخراً ،ب��أنّ داع��ش ليست
خطرا ً داهما ً على المملكة العربية السعودية! فاستقرار هذه األخيرة،
وبحسب اعتقادنا ،لهو من أوجب الواجبات لدى أميركا ،وذلك من باب
مصالحها االستراتيجية في تلك المنطقة...
إذاً ،واذا افترضنا بأنّ المنطق السياسي واالستراتيجي والمصلحي،
وال��ذي سيحكم على خط سير «داع��ش» المقبل في سورية  -وألسباب
أي هذا الخط
استراتيجية وميدانية ومصلحية لدى التنظيم  -فسيكون ّ -
نحو القلمون الشرقي تجنبا ً لمدينة حمص ،وكذا لمدينة دمشق ...بل أنه
سيتخذ مسارا ً بين هذا وذلك من القلمون الشرقي ،ثم القلمون الشمالي،
ليصبح على تماس مباشر مع حزب الله في القصيْر وريفها على ح ّد
سواء...
م��اذا يعني ذل��ك؟ إن��ه الحنش ال��داع�ش��ي الممت ّد م��ن ال �ع��راق فسورية
فلبنان ...ك��ون تلك الوجهة تخدم تقاطع المصالح الصهيو ـ أميركية
والثالوث التركي القطري السعودي ،وذلك على ح ّد س��واء ...في خدمة
وت �ق��اط��ع وع ��دم ت �ض��ارب م��ع م�ص��ال��ح ت�ح��ال��ف ال��ع��دوان ع�ل��ى سورية
بأجمعه...
إنّ تضخيم الجذع الداعشي في ما بعد تدمر نحو لبنان ،وفتح ثغر
�اب ح ��ادّة م�م�ت�دّة م��ن األنبار
الحنش اإلره��اب��ي على ال�م�ق��اوم��ة ،وب��أن �ي� ٍ
ال�ع��راق�ي��ة ...سيحتم على المقاومة والممانعة استراتيجيات جديدة
وسريعة ال ب � ّد منها ،إلف�ش��ال األه ��داف الداعشية والصهيو ـ أميركية
المتقاطعة مع الثالوث المذكور أع�لاه ...والتي ال ب ّد لها أن تعمل لعدم
تضخيم الجذع اإلرهابي بداي ًة ،وعدم السماح بالتالي لفتح ثغر الحنش،
ال بل أنّ ه��ذا األخير ال ب� ّد أن ُتفرض عليه اس�ت��دارة إلزامية نحو نقطة
اإلنطالق ...فكيف سيكون ذلك؟
قبل البدء باإلجابة على هذا السؤال ،من المفيد اإلشارة إلى تلك السرعة
التي س��ارت بها المقاومة في معركة القلمون المستمرة ،وذل��ك لحشر
مجاميع اإلرهاب من «داعش» و«النصرة» في بقعة جغرافية أضيق مما
كانت عليه إلى حدود النصف تقريباً ،وذلك ألسباب أضحت معروفة لدى
الجميع ...وال ب ّد من اإلشارة أيضا ً إلى أنّ خيارات «النصرة» قد ضاقت
عليها بخصوص التوافق اإللزامي مع «داعش» لتأمين خط انسحاب نحو
الداخل السوري ،في حال رضخت لذلك ،كون «داعش» وحده يمتلك خطا ً
مفتوحا ً  -ولو ضيّقا ً  -من الجرود نحو الداخل السوري ...هذا فضالً
عن تواجده في بعض الريف الدمشقي ،وبالقرب من العاصمة ،وذلك في
الحجر األسود ومخيم اليرموك تحديداً...
ُ
ألجل ذلك كله فإنّ وجهة «داعش» المفترضة أعاله ،والتي ال تغضب
من ذكرناهم سابقاً ،ستشكل بشكل أو بآخر مددا ً ماديا ً ومعنويا ً لك ّل تلك
البؤر الداعشية التي ذكرناها ،األمر الذي قد يجعل من كثر كانوا حتى
األمس القريب يقاتلون «داعش» في تلك المناطق ،سيجعلهم حلفاء ،إنْ
لم يقوموا بتقديم فروض الوالء والطاعة أيضاً ،وذلك خوفا ً وطمعا ً في
أنٍ معاً...
م��ن هنا فإننا نفهم تلك السرعة التي س��ارت وستسير بها معركة
الجرود ،وتحديدا ً في عرسال ،وذلك لمنع تضخم رأس الثعبان وانتفاخه
من جهة ،ولمنع رفد اتصال الجذع اإلرهابي باألذرع المتناثرة من جهة
ثانية...
ه��ذه االستراتيجية ،ستكون فقط ال�ب��داي��ة ،ألنّ ذل��ك ال يكفي لمنع
التضخم وف�ت��ح الثغر ال��ذي تحدّثنا ع �ن��ه ...إالّ أنّ السرعة ف��ي السير
باستراتيجية المقاومة في منع التضخم واالنتفاخ في الرأس اإلرهابي،
ال ب ّد أن تصاحبه  -وبدون إبطاء  -عاصفة سريعة وقوية أيضا ً من مكان
االنطالق في األنبار ،وباقي المحافظات العراقية ،وذلك إلجبار هذا الحنش
المتمدّد في سورية وصوالً إلى الوجهة اللبنانية ،بأن يطبق فاه مجدداً،
ويستدير مضطرا ً نحو الخلف لرفد بداية جذعه من جهة ،ولمحاولة إطفاء
النيران المشتعلة فيه من جهة ثانية ،ألنّ السير بتلك االستراتيجية لدى
محور الممانعة ،ستُصيب أكثر من جح ٍر تآمري في أن معاً ...فمن جهة
ستبعد خطر «داع��ش» عن محافظتي دمشق وحمص االستراتيجيتين
للدولة السورية ،وستفرض على «داع��ش» وجهة استدارة محدّدة نحو
الداخل العراقي م�ج��دداً ...وستجعل من المعركة الحاصلة في سورية
اليوم محصورة ما بين الدولة السورية والمقاومة من جهة ،وما ُيس ّمى
بـ»جيش الفتح» من جهة ثانية ،وذلك بدالً من أن تكون مقابلهما معاً...
خالصة القول ،قد تكون هاتان االستراتيجيتان السريعتان ،والمفترض
السير بهما بزخم وبقوة وبسرعة على ح ّد سواء ،لدى محور الممانعة في
كيفية التعامل مع الحنش الداعشي ،وتحديدا ً من بدايته في العراق ،وحتى
رأسه على تخوم لبنان ...هما السبيل األيسر لتقزيمه وتشتيته بدالً من
تجميعه ،وذلك ربما سيكون كفيالً بإبعاد خطره االستراتيجي ،والذي
يعمل اليوم على تظهيره بالتكافل والتضامن وتالقي المصالح مع دول
تحالف العدوان على سورية والمقاومة ومحور الممانعة ،وعلى من يقف
خلفهم من دول العالم أيضاً.
 باحث وكاتب سياسي

