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حمليات  /تتمات

تحدث لـ«البناء» و«توب نيوز» و�أكد �أنّ درعا ع�صية على الك�سر و�سورية ال تقبل الق�سمة

الزعبي� :صمودنا �أفقد العالم �أحادية القطب و«معجزة» بوتين دليل قوتنا ال�سيا�سية
حاوره سعد الله الخليل
بين االستهداف القديم الجديد
للمجموعات اإلرهابية لدرعا وآخر
حلقاته عاصفة الجنوب وما شهدته
م��ن سقوط م��د ّو لغرفة العمليات
األردن��ي��ة وت��زام��ن��ه م��ع استهداف
الحسكة ،برزت زيارة وزير الخارجية
السوري وليد المعلم إل��ى موسكو
ولقاؤه الرئيس الروسي فالديمير
بوتين وما رافقها من مواقف سورية
ّ
يحضر لها قيصر
و«معجزة» روسية
الكرملين.
التطورات في درعا وزيارة المعلم
إلى روسيا محور الحوار المشترك
لصحيفة «البناء» وشبكة «توب
ن��ي��وز» م��ع عضو مجلس الشعب
السوري وليد الزعبي.

ال ثورة

يرى الزعبي أنّ العدو يخطط منذ
عام  1973لش ّل محور المقاومة وبدأ
بالتنفيذ منذ احتالل العراق إلى حرب
تموز  2006في لبنان والحروب
ع��ل��ى غ����زة ،ف���ي م��ح��اول��ة لجعل
المنطقة عواصم لدولة «إسرائيل»
لتبدأ مقولة الحرب الناعمة على وقع
مستنقع أفغانستان والعراق لزرع
خاليا نائمة ضمن سورية مدعومة
منه لتظهر بشكل «ح��راك داخلي»
بدأ من تونس إلى مصر امتدادا ً إلى
سورية.
فقد أكد الزعبي أنه «ومنذ انطالقة
أول شرارة فتنة في درعا كان الهدف
منها تركيع وإذالل الدولة السورية
تحت ش��ع��ارات ومس ّميات رديفة
ل���ـ«اإلخ���وان المسلمين» ،وال��ي��وم
وبعد وصولنا إل��ى ه��ذه المرحلة
ت��ب� ّي��ن للعالم أن��ه��ا م��ؤام��رة رغ��م
إنكار الكثيرين واقتناعهم بالشكل
الثورجي الذي استخدم كمهيجات
للشارع ألغراض معروفة» ،الفتا ً إلى
«قصة االعتداء على األطفال في درعا
وهم في الحقيقة شباب معروفون
بسلوكياتهم وسلوك أهاليهم».
وأوض����ح أنّ عملية «عاصفة
ال��ج��ن��وب» أظ��ه��رت «األص��ي��ل ب��دال ً
من الوكيل وهو الكيان الصهيوني
المتواجد على ال��ح��دود السورية
وال���ذي يحت ّل ال��ج��والن على أمل
توسيع حدوده وصوال ً إلى السويداء
لضمان ح��زام أمني واس��ع (منطقة
عازلة) ،وهو ما لم يستطع تحقيقه
ع��ب��ر أدوات����ه م��ن��ذ خ��م��س س��ن��وات
رغ��م ال��دع��م ال��م��ال��ي واللوجستي
الخليجي ،ليوعز عبر غرفة عملياته
األردنية «الموك» في إربد وفرعها في
«بصرى الحرير» ،بشن هجوم يوم
الخميس الماضي الرابعة فجراً ،عبر
فصائل ما يس ّمى «شهداء اليرموك»
و«المثنى» و  51فصيالً آخر من 7
محاور ،الستهداف المربع األمني
وضاحية اليرموك ،ليضمن تمدّده
وقطع طريق اإلم��داد عن العاصمة

دمشق وال��ق��وات المتواجدة فيها
لتحقيق نجاح لوجستي استراتيجي
قوي ،وهو ما فشل بصمود الجيش
المدعوم شعبيا ً وتكاتف األهالي
معه في حماية درعا».
وأوض���ح الزعبي أن��ه «ال يمكن
لهذه المجاميع اإلرهابية المدعومة
أردن��ي��ا ً وخليجيا ً أن ت��راه��ن على
إسقاط درعا ،ألنّ هذا يعني تحقيق
أمنية إسرائيل» ،وأض���اف« :نحن
عملنا على أالّ تكون ه��ذه المنطقة
خنجرا ً في خاصرة سورية» ،مؤكدا ً
«أنّ س��وري��ة تملك ك�� ّل المقومات
واإلمكانات للصمود».

تعويض تركي

وعن تزامن معركة الجنوب مع
أحداث الحسكة قال الزعبي« :مطامع
تركيا تاريخية واستهداف الحسكة
ل��ت��ع��وي��ض خ��س��ارة االن��ت��خ��اب��ات
البرلمانية ،فالتركي يعلم أنه قادم
إل��ى مرحلة يجتمع فيها األميركي
واإلي��ران��ي س��وي�اً ،وحتى ال يخرج
بسلّة فارغة أش��اع أن��ه سيخترق
الحدود بعمق  30كم وط��ول يصل
إلى  110كم وهو ما ّ
يدل على حرب
إعالمية ت��ع� ّوض فشله الميداني
والسياسي ،فهذا التزامن له مدلوالت
ُتعبّر عن الخسارة الميدانية لتحقيق
إنجاز قبل توقيع االتفاق األميركي
اإليراني».
وأكد الزعبي «أنّ سورية ال تقبل
القسمة ،وأنّ المراهنين على مشروع
التقسيم ،يعلمون أنّ األزم���ة في
سورية أصبحت في خواتيمها ،ما
دفع أع��داء سورية إلف��راغ حقائبهم
أم� ً
ل�ا ف��ي تحقيق ش��يء تفاوضي،
وأض���اف« :س��وري��ة وخ�لال خمس
س��ن��وات ل��م تستعمل ك�� ّل أوراق��ه��ا
بعد في ك ّل المجاالت ،فالس ّم الذي
ص ّنعوه لنا بدأ يتمدّد في أجسادهم
ليصل إلى دولهم وهو ما حدث في
الكويت وإح��دى ضواحي باريس،
فما نشاهده من تصعيد هو دليل
إف�ل�اس ،واألم��ي��رك��ي ال��ذي ط ّوعهم
ك�����أدوات ذه���ب اآلن إل���ى ال��ط��رف
اإلي��ران��ي وال��روس��ي ألنّ أدوات���ه لم
تحقق شيئاً».

بين القلمون ودرعا

ي��ؤك��د ال��زع��ب��ي أن���ه م��ع ب��داي��ة
معركة القلمون «استشعر الجانب
المعادي قوة التخطيط العسكري
واالستخباري ال��س��وري ،وك��ان ر ّد
فعله بمحاولة ت��وزي��ع وتشتيت
ال��ج��ي��ش ال���س���وري ف���ي ال��ج��ن��وب
والشمال والوسط ،لكن نحن لدينا
اإلمكانات لنعرف موقع الشريان
المغ ّذي لهم والموجود في منطقة
القلمون التي تتمركز فيها مجاميعهم
 ،لذلك شدوا الرحال إلى السويداء
لمهاجمة اللواء  52وال��ذي ال يض ّم
أكثر من  400عسكري بهدف ادّعاء
نصر استراتيجي لم يحققوا منه

الزعبي متحدثا ً إلى الزميل الخليل
شيئاً ،لذلك ذهبوا إلى مطار الثعلة
العسكري ،مع محاولة خلق فتنة
مع مك ّون سوري ها ّم ،وهو المك ّون
ال���درزي ،وه��و ما أظهر بلبلة على
أحد الوجوه التي تدّعي انتماءها
إلى هذا المك ّون في لبنان ،وهو ما
خذله إعالن المك ّون الدرزي وقوفه
إل���ى ج��ان��ب ال��ح��ك��وم��ة ال��س��وري��ة،
ولم ينجحوا في اللعب على الوتر
الطائفي ،لينتقلوا الحقا ً إلى درعا
التي كانت خسائرهم فيها كبيرة ولم
يعلن عن الكثير من نتائجها ،ففي
مشفى طفس وح��ده أكثر من 300
جثة لمسلحين غرباء عن أرضنا،
وعملية ناجحة للجيش في محيط
سجن «غ���رز» أودت ب��ق��ي��ادات من
«جبهة النصرة» و«ألوية اليرموك»
و«المعتز» و«المثنى»».
وق���ال ال��زع��ب��ي« :إنّ ادّع��اءه��م
بتحقيق إن��ج��ازات ف��ي ت��ل الحمر
المقابلة لخطوط االشتباك يُعبّر
ع��ن فكر استخباري «إسرائيلي»
يخطط ل��ه��ذه ال��م��ج��م��وع��ات ،فهو
ال���راع���ي األس�����اس ل��ه��ا وب��رع��اي��ة
بريطانية ـ أميركية لزعزعة الدولة
السورية ،فهو طعم لتجميع هذه
الجراثيم اإلرهابية في أماكن محدّدة
لالنقضاض عليهم ،وق��د ذه��ب في
ال��س��اع��ات األول����ى ت��ح��ت ض��رب��ات
الجيش ضباط «إسرائيليون» لم
يت ّم اإلعالن عنهم» .

تو ّرط األردن

وأك��د الزعبي «أنّ الخيانة في
النظام األردن��ي قائمة منذ أن وجد
الكيان الصهيوني» ،وأضاف« :نعلم
أيضا ً أنذ النظام األردني كان يعتاش
ع��ل��ى ال��ح��دود ال��س��وري��ة وال��م��ي��اه
السورية ،ونملك بنكا ً من المعلومات
يثبت تو ّرط النظام والملك األردني

في الكثير من الجرائم التي جرت
في سورية من دع��م مسلح وطبّي
وحدودي وتمويل بأموال سعودية
وقطرية .فالملك األردني يملك أماكن
سياحية مع باقي القادة الخليجيين
في يافا وحيفا ،وأخيراً ،عُ رض عليه
بقاؤه كملك وع��دم تحريك الشارع
الفلسطيني في األردن والذي نسبته
ف��ي األردن  60ف��ي ال��م��ئ��ة ،ض��دّه،
مقابل دعم المجموعات اإلرهابية في
سورية».
وأوضح الزعبي «أنّ هذا الصيف
سيكون ساخنا ً جدا ً وسيحسم أوراقا ً
ومعارك لمصلحة الشعب والجيش
السوريين ،نتيجة الذكاء السوري
والتحالف القوي مع األشقاء ،واآلن
بعد  5س��ن��وات أدرك الجميع أنّ
الخطر على الجميع ،واستطعنا رسم
خريطة ج��دي��دة للعالم بصمودنا
وثباتنا ودمائنا ،وبدعم حلفائنا،
قانتهت أح��ادي��ة القطب األميركي
وع���اد ال��روس��ي وال��ص��ي��ن��ي ودول
بريكس كأقطاب دولية».

زيارة ودالالت

وأش���ار الزعبي إل��ى أنّ «دالالت
زيارة وزير الخارجية السوري إلى
موسكو تعني االنتقال من مرحلة
ال��دف��اع إل��ى مرحلة ال��ه��ج��وم بعد
انتصارات القلمون ومطار الثعلة
والحسكة ليبدأ االستجداء األميركي
لروسيا وإيران كحلفاء لسورية ،عن
طريق إرسال وزير الدفاع السعودي
للحصول على أوراق اعتماد».
وأض��اف« :سبب ال��زي��ارة التي
ك��ش��ف��ت ع��ن ط���رح روس���ي لجمع
دمشق والرياض في تحالف ض ّد
�س نبض روسي
اإلره���اب ،يع ّد ج� ّ
لحلفائه ر ّد عليه السيد وليد المعلم
بوصفه «معجزة» ،وهذا دليل قوة

السياسة السورية».
وع��ن شرعية أيّ ق��رار سياسي
يت ّم التوصل إليه على األرض أكد
الزعبي «أنّ أيّ قرار سوري ال يؤخذ
إالّ بالرجوع إلى االستفتاء الشعبي،
وه���ذا غ��ي��ر وارد اآلن ،وإن��م��ا هي
إشارات للشارع السوري لقراءة ما
بين السطور لما حدث في موسكو».
وأض�����اف ال��زع��ب��ي« :ال���ش���ارع
السوري مثقف وكالم القيادة عامل
تطمين ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق وال��ق��رار
الفصل تعقيم البيت ال��س��وري من
االره���اب» .وق��ال« :في السياسة ال
ح��رب وال س�لام دائمين ،وال يوجد
في سورية من يقبل صورة التصالح
مع األعداء بعد دمار وشهداء لخمس
سنوات».
وتعقيبا ً ع��ل��ى م��واق��ف ال��وزي��ر
المعلم ف��ي موسكو ق��ال الزعبي:
«على شركائنا إج��راء ألف حساب
قبل التحدث ب��أيّ كلمة ،فليس من
السهل المسامحة والمصافحة مع
من ساهم في قتل الشعب السوري.
نحن لدينا من األوراق ما يخلخل
حكومات ال��ش��رق األوس���ط جميعا
والعالم».
واختتم الزعبي حديثه بالقول:
«إنّ ال��م��ع��ج��زة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ب��ق��اء
المؤسسات السورية قائمة والليرة
السورية قوية والسلطة التشريعية
قائمة وت��واص��ل بعملها على ك ّل
المستويات مع السلطة التنفيذية،
وم��ا زلنا نحضر جلسات مجلس
الشعب ونقدّم مطالب الشعب تحت
القبة ،والحكومة تقوم بمهامها رغم
سنوات األزمة».
ُي��ب��ث ه��ذا ال��ح��وار ك��ام�لاً اليوم
الساعة الخامسة مسا ًء ويعاد بثه
عند الحادية عشرة ليالً على قناة
«توب نيوز» تردد 12034

هل هناك حرب ( ...تتمة �ص)1
 تتشكل ن��ظ��رة ح��ل��ف��اء واش��ن��ط��ن السعوديوالتركي و«اإلسرائيلي» نحو سورية من ثالثة
عناصر أيضاً ،األول هو سقف الخيار الرئيسي
لتحالف ال��ح��رب على س��وري��ة ال��ه��ادف إلسقاط
الحكم ووضع اليد على سورية كجغرافيا وقرار
وموارد وموقع في توازنات المنطقة ،والتشارك
في تقاسم مركز سورية األمني بعائدات السالم
ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» وض���رب ظهر ال��م��ق��اوم��ة واالمتداد
العثماني لتركيا والتوازن في وجه إيران بالنسبة
إل���ى ال��س��ع��ودي��ة ،وه���و س��ق��ف ب���ات واض���ح���ا ً أنه
خارج نطاق الفرص وأنّ ك ّل االستثمار المبذول
لتحقيقه ق��د ب��اء بالفشل .والعنصر ال��ث��ان��ي هو
القلق من فرص عودة التعافي إلى الدولة السورية
التي صمدت طيلة سنوات الحرب عليها وصمد
رئيسها وجيشها وأظهر حلفاؤها عنادا ً استثنائيا ً
في التمسك بوقفتهم معها ،ورب��ط ق��ادة الحرب
اإلقليميين التركي والسعودي خصوصا ً مصير
هيبة حكوماتهم ومستقبل أنظمة حكمهم إلى ح ّد
بعيد بمصير حربهم عليها ،وهم يعانون المشاكل
الداخلية المتفاقمة والفشل الخارجي المتنامي
قبل تعافي سورية .فماذا لو حصل هذا التعافي
مسنودا ً بالتقدّم المتوقع إليران في قلب معادالت
اإلقليم ،بينما ربطت «إسرائيل» فرص السيطرة
على م��ع��ادالت ال��م��واج��ه��ة المقبلة م��ع ح��زب الله
بمستقبل سورية ،فماذا لو تعافت سورية؟ أما
العنصر الثالث ،فهو أنه على المستوى الحدودي،
تتشكل فرص وتحديات ،ف��األردن بصفته ممثل
الالعب السعودي الجالس بالنيابة عنه قرب حدود
س��وري��ة ،ي��ع��رف أن��ه الحلقة األض��ع��ف ف��ي عودة
تعافي سورية ،ويعرف أن الحدود باالتجاهين
وأنها ستكون مدخالً لتغييرات داخل األردن بعد
التعافي ،وأنّ فرصه لبناء حاجز يحميه ويحمي
السعودية من خلفه هي اآلن ،وكذلك «إسرائيل»
وف���رص���ة ال���ح���زام األم���ن���ي وإال ب��دي��ل��ه��ا الالحق
فرضية والدة مقاومة سورية مدعومة من حزب
الله ومتشاركة معه على حدود الجوالن ،وكذلك
تركيا التي تعيش ذعرا ً تاريخيا ً من حراك كردي
يستثمر على المساحات الحدودية ويصير الحقا ً
جزءا ً من الداخل التركي ،تجد الفرصة ببناء حاجز
أم��ن��ي يقبض ع��ل��ى أن��ف��اس األك����راد وي��م�� ّد نفوذه
األمني في ال��ت��راب ال��س��وري بذريعتهم ،ويلتقي
الثالثة ورابعهم األردني الصغير على أنّ سورية
اآلن هي الساحة الرخوة في إقليم ترسم خرائطه
فليكن التغميس في الصحن السوري بما تمتلئ به
الكف.
 يتشكل المشهد الحدودي مع سورية بالنسبةإلى «إسرائيل» وتركيا والسعودية عبر األردن ،من
ثالثة عناصر ،األول أنّ السعودية ال��ق��ادرة على
تأمين المال ال تملك القدرة على التو ّرط بجيشها
وهي البعيدة من جهة والمتو ّرطة في حرب اليمن
المفتوحة م��ن جهة أخ���رى ،وأنّ األردن أضعف
من المخاطرة واللعب بالنار ما لم يكن هناك دور
«إسرائيلي» تركي مباشر يكون جزءا ً منه ،واأله ّم
طبعا ً لألردن ومن خلفه السعودية هي «إسرائيل»
ل��ك��ون ال��ح��راك ف��ي ج��غ��راف��ي��ا واح����دة ه��ي الجنوب
ال���س���وري ،وال��ع��ن��ص��ر ال��ث��ان��ي ه��و أنّ «إس��رائ��ي��ل»
الخارجة من فشل عملية القنيطرة الهادفة لرسم

كيري وظريف ( ...تتمة �ص)1
هذا في فيينا ،أما في المنطقة فالغليان يتصاعد ،خصوصا ً على
جبهة القوى التي وضعت ثقلها لتعطيل فرص التفاهم النووي اإليراني
مع الغرب ،خصوصا ً مع أميركا ،وف��ي مقدّمها تركيا و«إسرائيل»
والسعودية واألردن وقطر ،فتب ّرعت «إسرائيل» بالنيابة عن نفسها
والسعودية واألردن وتركيا بتسريب سيناريوات عن نوايا التدخل
العسكري في سورية ،متحدّثة عبر مصادر رئاسة األركان عن تلقي
طلب أردني لتقديم غطاء جوي إلقامة منطقة عازلة أو منطقة حظر
جوي ،جنوب سورية إذا أقدمت تركيا على فعل شيء مشابه شمال
سورية ،وكانت تركيا تعلن أنها تحشد قواتها على الحدود مع سورية
تحسبا ً إلعالن كيان كردي لن تسمح بقيامه ،بينما كانت تقدّم الغطاء
ّ
لقوات «داع��ش» السترداد ما سبق للمجموعات الكردية أن وضعت
يدها عليه من المواقع في عين العرب كوباني وتل أبيض بتغطية من
الطيران األميركي على الحدود السورية التركية.
واشنطن الجهة المعنية بالتسريبات مباشرة ،والتي يبدو أنها
فهمت الرسالتين «اإلسرائيلية» والتركية ،كدعوة لحفظ مصالحهما
أي تفاهم مع إيران بعدم تع ّرض
وتقديم الضمانات لهما عند توقيع ّ
أمنهما للخطر ،سارعت إلى اإلعالن عن عدم قناعتها بوجود نقاش
جدي في تركيا واألردن لفكرة التدخل العسكري الحدودي أو إقامة
المناطق العازلة.
لبنانيا يتصدّر االجتماع الحكومي المرتقب غدا ً سلّم االهتمامات،
أي من مكونات الحكومة عن
حيث توقعت مصادر متابعة أن ال يغيب ّ
الحضور ،وأن ال تشهد الجلسة ما يؤدّي إلى زيادة التوتر والتصعيد،
لكنها توقعت أن يتح ّول النقاش في بند التعيينات المدرج كبند أول
من خارج جدول األعمال منذ تأجيله في الجلسة األخيرة ،إلى فرصة
لكسر الجليد والدخول في نقاش سياسي سيؤدّي على األرجح إلى
رفع الجلسة من دون مناقشة بنود جدول األعمال ،لكن مع االتفاق
على تشاور ثنائي على القضايا التي ال تحتمل التأجيل في ظ ّل الخالف
على بند التعيينات بحثا ً عن مخرج دس��ت��وري لتمريرها من دون
أي من الفرقاء .ورأت المصادر أنّ إعالن حزب
الوصول إلى كسر ّ
الله عن وقوفه مع العماد ميشال عون ووقوف رئيس مجلس النواب
نبيه بري وكتلته في ضفة مختلفة ال ترى سببا ً لتعطيل الحكومة،
يشبه التمايز الحاصل تجاه حضور الجلسات النيابية المخصصة
لالنتخابات الرئاسية ،والتي يحضرها نواب كتلة التحرير والتنمية
ويغيب عنها نواب كتلة الوفاء للمقاومة جنبا ً إلى جنب مع نواب تكتل
التغيير واإلص�ل�اح ،وكله تحت سقف التفاهم والتف ّهم وال يصيب
التحالفات التي يقيمها حزب الله مع ركني معادلة جبهته السياسية،
الرئيس نبيه ب��ري والعماد ميشال ع��ون ،وي��ح��رص عليهما وعلى
عالقته بهما بالتوازي ،مضيفة أنّ موقف حزب الله الحاسم حسم
مصير جلسة الخميس نحو صيغة ال تسقط أح��دا ً وال تكسر أحداً،
فيصير التأجيل على خلفية البحث في تحديد القضايا ذات األولوية
وآلية البت بها مخرجا ً مناسبا ً للجميع.

تعطيل جدول األعمال
مقابل تعطيل التعيينات العسكرية

يجتمع مجلس الوزراء غدا ً الخميس على تناقضاته التي لم تتبدل تبديالً،
فكل فريق ال يزال على موقفه من التعيينات العسكرية وآخر هذه المواقف ما

أكده وزير الدفاع الوطني سمير مقبل أن موقفه من موضوع استحقاق تعيين
قائد جديد للجيش لم يتغيّر ،وأننا ال نستطيع اليوم البحث في القضية قبل
موعد هذا االستحقاق ،وعندما يحين الموعد سيتخذ القرار المناسب في
شأنه».
وأك��دت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن تعطيل التعيينات
العسكرية سيقابله تعطيل للبنود األخرى المدرجة على جدول األعمال».
ولفتت المصادر إلى أن التيار الوطني ال يعطل اجتماعات الحكومة ،إنما
مجلس الوزراء هو من يعطل من خالل رفضه البحث في األمور األساسية التي
تستوجب حل الملفات األمنية ،ال سيما أن التطورات اإلقليمية فرضت معادلة
األمن قبل الرغيف» .ولفتت المصادر إلى «أننا نريد أن نعلم ماذا يجري في
عرسال ،وما هي اإلجراءات التي سيتخذها مجلس الوزراء ،بعد إعالن وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل خالل زيارته وقائد الجيش مدينتي عرسال واللبوة
أن دخول الجيش في حاجة إلى قرار حاسم ،على رغم أن الحكومة أكدت في
آخر جلسة عقدتها ضرورة تحرير عرسال من اإلرهابيين».
ودعا رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم في كلمة خالل العشاء السنوي
لمؤسسات الرعاية االجتماعية ،الجميع للعودة إلى ضمائرهم والتصرف
بمسؤولية ،بحيث نتخطى مصالحنا الفئوية ونضع األمور الخالفية جانباً،
وننصرف إلى تسيير شؤون الناس ،والتصدي لالستحقاقات الداهمة.
وأضاف« :أراهن على الحس الوطني العالي لدى جميع مكونات الحكومة
االئتالفية ،حكومة «المصلحة الوطنية» وقدرتها على توفير أفضل المناخات
للعمل المنتج بعيدا ً عن التعطيل والشلل» ،مؤكدا ً أن «الملفات الحيوية التي
تنتظرنا كثيرة وبالغة األهمية ،تبدأ بالموازنة العامة وال تنتهي بتصريف
اإلنتاج الزراعي والصناعي المهدد ،مرورا ً بملفات النفايات والنفط والغاز
والكهرباء ،فضالً عن الملف األمني الذي يحتاج دائما ً إلى تنبه وجاهزية
وعناية فائقة ،والعبء الهائل للنازحين السوريين المنتشرين على األراضي
اللبنانية».
وشدد سالم على أنه «بات ملحا ً إص��دار مرسوم بفتح دورة استثنائية
لمجلس النواب ،إلقرار قوانين لم تعد تحتمل التأخير» ،معلنا ً «االستعداد
للقيام بالخطوات الالزمة للمساهمة في تحريك العمل التشريعي».

فصل التشريع عن قضية الحكومة

وتحدثت مصادر مطلعة لـ«البناء» عن وجود وجهتي نظر داخل تكتل
التغيير واإلصالح حيال عمل مجلسي النواب الوزراء :األولى يعبّر عنها وزير
التربية الياس بوصعب وعدد من النواب ،وتدعو إلى فصل التشريع عن قضية
الحكومة ،وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب .والثانية يعبّر عنها النائب
إبراهيم كنعان وعدد آخر من النواب تؤكد ضرورة أن يبدأ تشريع من قانوني
االنتخابات واستعادة الجنسية».
وكان «التغيير واإلصالح» أعلن عقب اجتماعه األسبوعي «أنّ عدم طرح
بند التعيينات على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء هو مخالفة قانونية
دستورية» ،مؤكدا ً «أن موقفه واضح ولن ينسحب من الحكومة وسيستعمل
حقه بطلب وضع بند التعيينات كبند أول».
وسأل كنعان الذي تال بيان التكتل «الحكومة عن الخطوات العملية والتدابير
التي تم اتخاذها بعد قرارها األخير بتحرير عرسال من المسلحين»؟

حزب الله يدعم موقف عون

وفي سياق متصل ،أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
لـ«البناء» «أننا لن نقاطع ولن نغيب عن جلسات مجلس ال��وزراء» .وأشار
فنيش إلى «أن حزب الله يدعم موقف التيار الوطني الحر بعدم الموافقة على
أي بند من بنود جدول األعمال قبل الموافقة على بند التعيينات العسكرية».
وشدد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» على أن رئيس
الحكومة هو من يطرح جدول األعمال» ،مشيرا ً إلى «أن عدم موافقة وزراء
التيار الوطني على بنود جدول األعمال ،لن يؤثر في سير الجلسة ،ووفقا ً
لآللية الحكومية ستقر بنود جدول األعمال بالعدد المطلوب دستورياً ،حتى
لو اعترض الوزيران جبران باسيل والياس بوصعب» .وشدد درباس على

خطوط حمراء أم��ام المقاومة وما تالها مع عملية
المقاومة في مزارع شبعا ،قد صارت مقيّدة بميزان
ردع أش ّد قسوة ،وك ّل تو ّرط عسكري يعني مخاطرة
ب��ح��رب ش��ام��ل��ة س��ت��ك��ون ج��ب��ه��ة ل��ب��ن��ان وحضور
المقاومة عبرها شريكا ً حتميا ً فيها ،وهو ما يتخطى
الجاهزية والرغبة «اإلسرائيليتين» ،ولذلك عمدت
«إس��رائ��ي��ل» إل��ى االس��ت��ع��اض��ة ع��ن ه��ذا السيناريو
ب��آخ��ر ب��دي��ل ه��و ت���زاوج األم��ن��ي بالسياسي بديالً
للعسكري عبر اللعب على تحييد منطقة السويداء
وتحويلها إلى خاصرة رخ��وة تتكامل مع سيطرة
يدعمها األردن للمجموعات المسلحة عبر الحدود
نحو درع��ا وسيطرة مشابهة تدعمها «إسرائيل»
نحو حضر ،وتلتقي كلها بمحاصرة دمشق غربا ً
وش��رق��ا ً م��ن الجهة الجنوبية ،أم��ا العنصر الثالث
فهو أنّ تركيا التي تو ّرطت قيادتها حتى األذنين في
دعم «داع��ش» و«جبهة النصرة» ،وتحمل السنوات
الخمسة الماضية ما يكفي من األدلة على ته ّربها من
التقاط فرص التدخل العسكري في سورية لدعم
المعارضة المسلحة ،قبل الظهور العلني لتشكيالت
«القاعدة» ،تبدو في تح ّركها تحت العنوان الكردي
والخشية من كيان ك��ردي ،كمن يشعل ن��ارا ً داخل
تركيا بعد ظهور الالعب الكردي رقما ً داخليا ً فاعالً
ف��ي االنتخابات األخ��ي��رة ،لكنها تبدو بما ه��و أه ّم
وأخطر ،كمن يدافع عن «داع��ش» ال��ذي كان يخسر
أم��ام األك���راد قبل ال��ص��راخ التركي وم��ا راف��ق��ه من
إطالق ليد «داعش» نحو عين العرب كوباني والحقا ً
نحو تل أبيض ،بل تبدو كمن يذهب إلى التصادم مع
الغرب وعلى رأسه أميركا ،التي اكتشفت أنّ الحليف
الوحيد الذي ثبت أنه يمكن االعتماد عليه بين حلفائها
في الشراكة بقتال «داعش» هو األك��راد ،وكما يبدو
لن يكون سهالً على األميركيين ترك تركيا تسقط
ورقتهم في المنطقة.
 المشهد ال��راه��ن ل��خ��ي��ارات ال��ت��دخ��ل ،يتك ّونّ
يعض أصابع
من ثالثة عناصر ،األول أنّ األردن
الندامة بعد فشل ال��ره��ان على عاصفة الجنوب
ونتائجها الكارثية والفشل ال��م��د ّوي ال��ذي ُمنيت
ب���ه ،وأنّ «إس���رائ���ي���ل» ال ت��م��ل��ك إال ال���ص���راخ عن
فرضيات ح��روب تزمع القيام بها لتلتفت إليها
واشنطن عشية ال��ذه��اب إل��ى توقيع التفاهم مع
إي���ران ،واألرج���ح ص��رف التهديدات بمساعدات
مالية وعسكرية تقدمها واشنطن لـ«إسرائيل»
وضمانات بالرعاية والحماية ،أما أنقرة فتسعى
إلى تحريك واستدراج تفاوض مع واشنطن يصل
إل��ى تحديد سقف ال��ح��راك ال��ك��ردي ضمن رسم
مستقبل سورية عبر المفاوضات ،واالمتناع عن
أي خطوات من طرف واحد.
ّ
 ح��ج��م ال��ح��دي��ث ع���ن ال���ح���رب ق���د يستدعيمسرحيات عسكرية تحت السيطرة ،لكنه سيكون
معلوما ً أن ال فرص بعد للحروب ،وأنّ ما يجري
م��ن ن��ق��ل ل��ل��ق��ط��ع��ات ال��ع��س��ك��ري��ة ه��و ل��ل��ف��ت أنظار
واشنطن تحت شعار اتصلوا بنا فهذا رقم الهاتف
قبل أن تشتعل المنطقة ،وه��ي ل��ن تشتعل .وقد
أعلنت واشنطن بصورة الفتة لالنتباه أنها ال ترى
م��ؤش��رات جدية لنقاش تركي أردن���ي لمشاريع
إقامة مناطق عازلة في سورية ،والقصد واضح
رسالة بال تشفير ،وقت اللعب بالنار قد انتهى.
ناصر قنديل

في مواجهة ( ...تتمة �ص)1
«أن رئيس الحكومة لن يكون شاهد زور «ويجب وضع حد للنزعة االنتحارية
التعطيلية التي يسلكها بعض األفرقاء السياسيين».

تعطيل التشريع جريمة

ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه لـ«البناء» تأكيده أنه مع تفعيل عمل
المؤسسات والقيام بدورها» .واعتبر بري «أن تعطيل التشريع جريمة كبرى
بحق لبنان» .وتحدث بري عن ضرورة توقيع مجلس الوزراء على فتح دورة
استثنائية ،لكنه شدد على أنه «ليس المهم التوقيع فحسب إنما أيضا ً عدم
مقاطعة الجلسات التشريعية».
وفي الشأن الحكومي أعلن بري «أنه يبذل جهودا ً ألن تكون جلسات مجلس
الوزراء منتجة وفاعلة ،إذ ال يجوز أن تتعطل الحكومة» ،مجددا ً التأكيد أن
الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر سيحضران جلسة مجلس الوزراء».
ولفت بري إلى «أن الحوار بين المستقبل وحزب الله مستمر وأن الطرفين
على قناعة بأنه حاجة وطنية .وأشار زوار الرئيس بري إلى «أن األخير سيقيم
إفطارا ً على شرف المجتمعين في عين التينة ،ومن المتوقع أن يترأس حوار
عين التينة».

مقبل وقهوجي في عرسال
عشية مجلس الوزراء

وفي سياق آخر قام وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان
قهوجي برفقة الممثل الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة سيغريد كاغ
بجولة تفقدية على وحدات الجيش المنتشرة في منطقة عرسال ومحيطها.
وشملت الجولة المواقع والنقاط العسكرية الواقعة في المناطق القتالية
المتقدّمة ،حيث كان شرح من الضباط المسؤولين للواقع الميداني العام على
الحدود الشرقية ،ولإلجراءات التي تنفذها الوحدات لضبط الحدود ومنع
تسلّل اإلرهابيين ،إضافة إلى توفير األمن واالستقرار ألهالي القرى والبلدات.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن الزيارة إثبات لحضور الجيش في
الميدان وتأكيد للقرار على المواجهة الميدانية ضد اإلرهابيين ،خصوصا ً أن
الزيارة تأتي عشية انعقاد مجلس الوزراء في ظل إشكالية معروفة ،فالقرار
الذي اتخذته الحكومة في جلستها األخيرة كان رماديا ً وأتاح لكل فريق أن
يفسره على طريقته».

حزب الله ينتظر التحقيقات بتسريبات رومية

على صعيد آخر وعلى رغم «الهمروجة» التي أثيرت عقب تسريب شريط
تعذيب مساجين في رومية وتأكيد وزير العدل أشرف ريفي على الذهاب إلى
القضاء للتحقيق في هذا األمر ومعرفة الجهة المسربة متهما ً حزب الله بذلك،
إال أن حتى اآلن لم يظهر أي نتائج للتحقيق علما ً أن هناك خمسة عسكريين
موقوفين في ه��ذه القضية ،وف��ي السياق واص��ل ح��زب الله إلحاحه على
التحقيق وإعالن نتائجه ،وأمس أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
الدكتور علي فياض في بيان ،أن «الرأي العام اللبناني ال يزال ينتظر نتائج
التحقيق بملف تعذيب السجناء في سجن روميه ،انطالقا ً من كون ما حصل
هو مخالف للقوانين والشرائع والمعايير اإلنسانية ،وال نوافق على تبريره
تحت أي مسمى ،ومهما تكن الصفة اإلجرامية للسجناء».
وقال« :الجرم ال يقتصر على ممارسة التعذيب ،إنما يطاول أيضا ً أولئك
الذين تقصدوا تصوير الشريط وتسريبه بهدف جر البلد إل��ى مشاكل
وإضرابات أمنية وشعبية ،األمر الذي يستدعي بدوره تحقيقا ً شفافا ً بهدف
معرفة الحقائق».

األهالي يهددون مجددا ً

وتزامنا ً مع دعوة سالم مجلس ال��وزراء لالنعقاد غ��داً ،برز تهديد جديد
ألهالي العسكريين المخطوفين لمزيد من الضغط على الحكومة ،فأعلن شقيق
العسكري المخطوف لدى تنظيم «داعش» سيف ذبيان انه «سيتم قطع معظم
الطرقات الرئيسية تزامنا ً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس».

ذاته وقد بات مدركا ً أنّ هذه الجماعات
ال تستهدف نظاما ً أو حزبا ً أو حاكما ً أو
جماعة أو مذهبا ً بقدر ما تستهدف المجتمع
والدولة واإلنسان أيا ً كان انتماؤه.
وفي لبنان بالذات ،وأي �ا ً تكن المآخذ
على الحكومة المشلولة ،خصوصا ً بعد
الشغور الرئاسي والتعطيل في التشريع،
ف��إنّ ك ّل منصف ومتجرد ي��درك أنّ حال
االستقرار النسبي ال��ذي تعيشه البالد
يعود إلى وجود ما يشبه اإلجماع الشعبي
على التصدّي لظاهرة الغل ّو والتطرف
والتوحش من جهة ،وإلى نجاح األطراف
ّ
السياسية في ترجمة ه��ذا اإلجماع إلى
ما يشبه ائتالفا ً حكوميا ً على رغم ك ّل ما
ينطوي عليه من اختالفات في السياسة
وخالفات في ال��رؤى ،بل ائتالف حكومي
ينطلق من فكرة قبول الفريق اآلخر وعدم
ف��رض ممثليه عليه واالنتقال من فكرة
القبول هذه إلى فكرة التعاون ولو على
الح ّد األدنى من األمور.
يبقى السؤال هنا :أليس من الممكن أن
يع ّم هذا المنطق ك ّل أقطار األ ّمة واإلقليم،
فيصل الجميع ،حكاما ً وتيارات سياسية،
إلى االعتراف أنّ رهانات إقصاء اآلخر أو
إسقاطه أو اجتثاثه أو إلغائه قد فشلت
المتحجرة
وأنها لم تنتج إالّ تلك العقليات
ّ
والمجازر المتنقلة من مدينة إلى أخرى،
ومن بلد إلى بلد ثان ،وفي حروب قد تمت ّد
لعقود على غرار ما شهدته أوروب��ا يوما ً
باسم «ح��رب المئة ع��ام» التي أنجبت
ح��روب �ا ً عالمية أودت بحياة عشرات
الماليين من البشر.
أليس ممكنا ً أن تبادر مصر مثالً ،ومعها
إي��ران المتنامية النفوذ ،وتركيا المقبلة
على تغييرات استراتيجية هامة ،إلى
الدعوة إلى ق ّمة إسالمية تض ّم ك ّل الدول،
من دون استثناء ،ال سيّما تلك التي تتلظى
بنيران «ال��ح��رب العالمية الجديدة»،
وتجري مصالحات ضرورية إلطفاء هذه
النيران ،وتبدأ مسيرة تنقية العالقات
العربية واإلقليمية ،يت ّم التركيز فيها
على مشتركات ،وهي كثيرة ،ويت ّم ترحيل
نقاط الخالف أو االختالف لمعالجتها في
ظ ّل األجواء الجديدة.
كم من األرواح البشرية س ُتحفظ ،ومن
الدماء س ُتحقن ،ومن الموارد س ُتو ّفر ،ومن
العمران سيُصان ،لو ت ّم االتفاق على هدنة
شاملة ،واستراتيجية واح��دة لمواجهة
هذه الظاهرة الدموية اآلتية من ظلمات
التاريخ لتحرق بنارها حقائق وحضارات
وعرى اجتماعية وإنسانية.
وكم كنا نتمنى لو أنّ قمة عربية تتولى
ه��ذا األم��ر ،لكن جامعة ال��دول العربية
ألغت نفسها حين تح ّولت إلى جزء من

المشكالت القائمة بدال ً من أن تكون إطارا ً
متج ّردا ً ونزيها ً لحلها ،ثم أنّ هذه الجامعة
ال تض ّم أطرافا ً فاعلة في أزمات المنطقة
كإيران وتركيا ،كما أنّ اإلط��ار اإلقليمي
الممثل هنا بمنظمة التعاون اإلسالمي
هو المدخل إلى اإلطار العالمي األوسع،
خصوصا ً أنّ دول العالم كله باتت تكتوي
بنار هذه الجماعات.
ال ب ّد من االستدراك هنا ،فمعالجة هذه
الظاهرة ليست معالجة سياسية فوقية
فقط ،أو أمنية تعتمد المواجهة المسلحة
فحسب ،ب��ل ه��ي أي��ض�ا ً معالجة فكرية
ثقافية ،اقتصادية اجتماعية ،تربوية
وإعالمية ،وبالتأكيد دينية تتطلب إصالح
الخطاب الديني المعتمد من أكثر من طرف
التعصب
أغ��رق نفسه وأ ّم��ت��ه بمفردات
ّ
والتمذهب واستحضار فتن م��ن غابر
األزمان.
قد ال تروق مثل هذه الدعوة ألصحاب
ال����رؤوس ال��ح��ام��ي��ة ،م��ن هنا أو هناك،
وألص��ح��اب األج��ن��دات الخارجية الذين
وج���دوا ف��ي م��ا تواجهه األ ّم���ة فرصتهم
التاريخية لإلجهاز عليها تقسيما ً وتفتيتا ً
وت��دم��ي��راً ،وال بالطبع للمستفيدين من
فتات الصراعات الدائرة لتحقيق مصالح
ص��غ��ي��رة ،ول��ك��ن ه��ذه ال��دع��وة إذا ت ّمت
تلبيتها ،وه��ذه الق ّمة إذا عقدت ،تش ّكل
مخرجا ً للجميع من ال��م��أزق العالق به
ك � ّل ط��رف من األط���راف المعنية ،وأكثر
المدركين إدراك����ا ً ل��خ��ط��ورة م��أزق��ه هم
الواقعون فيه.
أما على المستوى الشعبي ،وهو األه ّم
طبعاً ،فال ب ّد من توافق ك ّل تيارات األ ّمة
ومذاهبها وفرقها على خطاب وح��دوي
جامع يضع مصلحة األ ّمة فوق مصلحة
أيّ تيار أو ح��زب أو جماعة ،بل خطاب
يحاصر أه��ل الفتنة وم��ر ّوج��ي��ه��ا ،وهم
أيضا ً يختبئون في زواي��ا ك � ّل األط��راف
المتصارعة.
وفي اإلطار نفسه ما الذي يحول دون
أن تتح ّول ك ّل ش��وارع مدننا وعواصمنا
إلى حاضنة لمسيرات مليونية ترفض
اإلج��رام المتوحش ،أم علينا أن ننتظر
تفجيرات مماثلة لتلك التي حصلت في
الكويت وس��وس��ة ،وم��ج��ازر كتلك التي
ج��رت في عين ع��رب السورية ،أم لقتل
جماعي كما في اليمن والعراق وليبيا؟
إنها مجرد أف��ك��ار ،ق��د تبدو أح�لام �اً،
نأمل أن تجد لها آذان�ا ً صاغية في قلوب
المعنيين قبل عقولهم ،وإالّ فالكارثة
ستؤدي إلى هالك الجميع ...أم أنّ البعض
«علي
ما زال ي��ردّد مع شمشون الجبار
ّ
رب».
وعلى أعدائي يا ّ

معن ّ
بشور

