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حمليات � /إعالنات
مواقف متباينة �إزاء �إقرار الحكومة خطة النفايات

محاولة فا�شلة لل�سنيورة...
من دار الفتوى �إلى بكركي

تقرير �أمني �أوروبي ( ...تتمة �ص)1

يوسف الصايغ
تبدّدت حماسة رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة
موسع في دار الفتوى،
الذي عمل األسبوع الفائت على عقد اجتماع ّ
وباءت مخططاته الساعية الى تصوير ما يحصل من تحركات في
ّ
(بغض النظر عن خلفياتها وأهداافها الحقيقية) بأنه اعتداء
الشارع
جديد على الطائفة السنية ،وإطالق النفير لحمايتها من مشروع 7
أيار جديد وفق مخطط السنيورة الذي حاول تكرار سيناريو عام
 2006عندما اعتصمت قوى  8آذار لمطالبة السنيورة الذي كان
رئيسا ً للحكومة آنذاك باالستقالة ما دفع بالمفتي الشيخ محمد
رشيد قباني إلى رفع الصوت دفاعا ً عن الموقع السني األول.
في هذا السياق تشير مصادر لـ«البناء» إلى أنّ السنيورة أراد
استغالل الفوضى القائمة في الشارع بهدف تمرير مخطط يسعى
الى تصوير حزب الله بأنه الجهة التي تقف خلف التحركات ،وهو
بالتالي يريد تجييش الشارع ض ّد المقاومة وفريقها السياسي،
ووضعهما على الئحة االتهام بالسعي لإلطاحة بحكومة الرئيس
تمام س�لام ،رغ��م انّ ح��زب الله وحلفاءه كانوا أول من دع��ا الى
الحفاظ على حكومة الرئيس سالم ومنع انفالت األمور.
وتلفت المصادر إلى أنّ محاولة السنيورة األخيرة تأتي في
سياق العزف على وتر الحرب ض ّد المقاومة والتجييش الطائفي
ض�� ّده��ا وتصويرها ف��ي م��وق��ع المعتدي على أه��ل السنة ،وهو
خطاب يتماهى مع شعارات «داعش» و«النصرة» وباقي التنظيمات
اإلرهابية في سياق تبرير الجرائم التي ترتكبها بذريعة الدفاع عن
أهل السنة الذين يتع ّرضون بدورهم للذبح على أيدى إرهابيّي تلك
التنظيمات.
كما تلفت المعلومات الى أنّ السنيورة وفي سياق السعي إلى
استخدام دار الفتوى كمنصة للهجوم على المقاومة ،وحتى ال
تصطدم مخططاته بالرفض سعى إل��ى إق��ن��اع المفتي القاضي
عبد اللطيف دري��ان لكي يقتصر اجتماع دار الفتوى على رئيس
الحكومة ت��م��ام س�لام ورؤس����اء الحكومات السابقين ،ون��واب
الطائفة ووزرائها ،ومفتي المناطق ،وأعضاء المجلس الشرعي،
مقابل تغييب ن��واب الطائفة ووزرائ��ه��ا السابقين من المناوئين
للسنيورة وفريقه السياسي.
لكن أح�لام السنيورة اصطدمت بموقف السفير السعودي
في لبنان علي عواض عسيري بحسب ما تشير المصادر ،الذي
رفض أن يكون اجتماع دار الفتوى مقتصرا ً على فريق سياسي
واحد ،وتدرج ذلك في سياق بدء التح ّول في الموقف السعودي،
ال سيما في ظ ّل ما ُيحكى عن اجتماعات تشارك فيها السعودية في
ما يتعلق باألزمة السورية والحديث عن ح ّل سياسي بمشاركة
سعودية ،وبالتالي ال تفضل المملكة ال��ي��وم التر ّيث ف��ي اتخاذ
مواقف تصعيدية ض�� ّد المقاومة في لبنان ،حتى تتبيّن مآالت
األمور في المنطقة ،وبالتالي ت ّم العدول عن فكرة عقد االجتماع
في دار الفتوى.
كذلك تربط مصادر بين إرج��اء القمة الروحية التي ك��ان من
المزمع عقدها في بكركي وإلغاء اللقاء اإلسالمي السني الموسع
ال��ذي ك��ان م��ق�� ّررا ً ف��ي دار ال��ف��ت��وى ،نتيجة التباين الحاصل في
المواقف بين هذه الجهات إزاء ما يحصل في الشارع ،وبالتالي
فشل السنيورة مجددا ً في تمرير خطابه عبر منبر بكركي بعدما
فشل بداية بعد إرجاء اجتماع دار الفتوى.

ميقاتي ا�ستقبل ال�سفير الفرن�سي
بمناسبة توليه مه ّماته الديبلوماسية في لبنان ،زار سفير فرنسا الجديد في
لبنان إيمانويل بون الرئيس نجيب ميقاتي وبحث معه التطورات.
وشدّد ميقاتي خالل اللقاء ،على «أهمية العالقات اللبنانية ـ الفرنسية في
المجاالت كافة وقيام فرنسا بدورها التاريخي في دعم لبنان سياسيا ً وفي
المحافل الدولية».
وأمل أن «يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل زيارة الرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند المقبلة إلى لبنان فتعطي هذه الزيارة دفعا ً إضافيا ً للعالقات
الثنائية ولتعزيز دور المؤسسات الدستورية في لبنان ولترسيخ استقراره
وحمايته من تداعيات األحداث اإلقليمية ،إضافة إلى المساهمة في معالجة
تداعيات ملف النزوح السوري على لبنان».
وقال بون ،من جهته« :بحثنا في األوضاع العامة واستمعنا إلى رأي الرئيس
ميقاتي حول الوضع بشكل عام ،وناقشنا معه سبل التعاون من أجل ترسيخ
العالقة القائمة بين لبنان وفرنسا».
ور ّدا ً على سؤال عن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى لبنان ،أجاب:
«نعمل على تأمين الظروف المناسبة كي تكون زيارة ناجحة ومفيدة للبنانيين
وللعالقة بين البلدين».

دروي�ش وجري�صاتي
زارا �سكاف مطمئنين �إلى �صحته
زار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران
عصام يوحنا درويش ،يرافقه الوزير السابق سليم جريصاتي ،رئيس الكتلة
الشعبية المهندس الياس سكاف في مستشفى الجامعة األميركية في بيروت،
في حضور عقيلته السيدة ميريام والقاضي نقوال منصور حيث اطمأنوا الى
صحته إثر الوعكة الصحية التي ألمت به.

ن�شاطات
{ عرض رئيس مجلس الوزراء تمام سالم في مكتبه في السراي الحكومية،
األوضاع والتطورات مع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل.
{ استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة السفير
اإليطالي ماسيمو ماروتي ،وكان بحث في األوضاع الراهنة من مختلف الجوانب
وفي العالقات الثنائية بين البلدين.
{ التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي وفدا ً من نقابة مخرجي الصحافة
ومصممي الغرافيك برئاسة النقيب باتريك ناكوزي.
{ بحث المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم األوضاع الفلسطينية
مع وفد فلسطيني من حركة «حماس» برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق،
وجرى التطرق إلى موضوع مخيم عين الحلوة وحفظ األمن فيه بعد األحداث
األخيرة.

خالل االعتصام في ساحة العبدة
توالت المواقف وردود األفعال السياسية
والشعبية على قرار مجلس الوزراء األخير الذي
أقر خطة وزير البيئة أكرم شهيب لمعالجة ملف
النفايات ،وتباينت المواقف بين مؤيدة للخطة
على رغ��م وج��ود ث��غ��رات فيها وب��ي��ن رافضة
ومستنكرة لتحويل بعض المناطق المحرومة
والمهمشة الى مكب للنفايات والنتائج البيئية
والصحية التي ستخلفها.

مراد

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،استنكر رئ��ي��س ح��زب
«االت��ح��اد» ال��وزي��ر السابق عبد الرحيم مراد
قرار الحكومة األخير بتخصيص قطعة أرض
في خ��راج بلدة مجدل عنجر لتحويلها مكبا ً
للنفايات.
وأكد مراد عدم التهاون في موضوع تحويل
البقاع ومجدل عنجر أو أعالي السلسة الشرقية
بالتحديد الى مكب للنفايات ،معتبرا ً ان البقاع
ليس بمكب زبالة ألحد.
وشرح مراد أخطار المكب على نبع شمسين
ال��ذي يسقي المنطقة ف��ي البقاعين األوس��ط
والغربي ،والمياه الجوفية ،مستغربا ً ان تعمل
الحكومة على تحويل المعبر التاريخي ونقطة
وصله مع العالم العربي ال��ى مكب نفايات،
محذرا ً من تداعيات ذلك على الساحة البقاعية.
وتمنى مراد أن ال ترهن الحكومة الموضوع
االنمائي الغائبة فيه منذ عقود ،عن البقاع
وعكار ،بشرط تحويلهما الى مكبين للنفايات،
وض���رورة القيام بواجبها تجاه المنطقتين

عريجي

ولفت وزير الثقافة ريمون عريجي ،إلى أن
«جلسة مجلس ال���وزراء أم��س كانت طويلة
بسبب النقاش ال��ذي دار حول تفاصيل خطة
النفايات ال��ت��ي طرحها وزي���ر ال��زراع��ة أك��رم
شهيب والتي تتألف من مرحلتين انتقالية
ومستدامة».
وأوضح أن «المطامر التي تم اختيارها في
الخطة هي األفضل ،وكانت تستخدم كمكبات
عشوائية وسيتم تحويلها إلى مطامر صحية»،
داعيا ً القوى السياسية «ال��ى المساعدة على
تأمين الموافقة الشعبية الالزمة للخطة».

هاشم

وأكد عضو تكتل التغيير واإلص�لاح النائب
عباس هاشم ،في تصريح «وجود فجوات في
خطة حل أزمة النفايات ،على رغم إقرارها في
مجلس ال���وزراء ،الفتا ً إلى أن «الموافقة على
الخطة تبقى مشروطة بموقف البيئات التي
قررت الحكومة إقامة مطامر فيها».
ورفض اتهام البعض «التكتل» بعرقلة حل
ملف النفايات ألغراض سياسية» ،مشيرا ً الى
إن «التكتل أبعد بقوة عن تقديم اقتراح لحل
األزمة».
وس��أل هاشم« :م��ا البديل في ح��ال رفضت

السعودي

وشدد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي
ف��ي تصريح على أن «ص��ي��دا ل��ن تستقبل أي
ن��ف��اي��ات قبل تحقيق ال��ش��رط ال���ذي وضعته
البلدية بتأمين مطمر للعوادم».
وأشار إلى أن «هذا هو قرار فاعليات المدينة
باإلجماع التي أكدت استعدادها لتكون صيدا
جزءا ً من الحل البيئي الشامل في لبنان ،حيث
أن المعمل بإمكانه تقنيا ً معالجة لغاية 200
طن إضافية من النفايات يومياً ،إال أننا لن
نستطيع استقبال هذه النفايات إال بعد تحقيق
شرط تأمين المطمر للعوادم ،وسبق وأن قدمنا
مكانا ً ليكون مطمرا ً ونحن بانتظار الموافقة
عليه ،ومن دون تحقيق هذا الشرط لن نستقبل
أية نفايات جديدة».
ورفض رؤساء بلديات مجدل عنجر وعنجر
وال��ص��وي��ري ف��ي مؤتمر صحافي إق��ام��ة مكب
للنفايات ف��ي منطقة المصنع ،معتبرين أن
هذا المشروع سيؤدي الى انبعاث سموم في
المنطقة ت��ؤدي ال��ى اض���رار صحية وبيئية،
بخاصة ان المكب قريب من نبع شمسين الذي
يغذي البقاع الغربي وراشيا.

�أوكرانيا تدخل ( ...تتمة �ص)1
الصفة األوروبية الجامعة ،كما نجحت الحركة
الروسية بفتح مسار الح ّل في أوكرانيا عبر
التفاهم على قمة لدول النورماندي التي تض ّم
ألمانيا وروسيا وفرنسا وبيالروسيا مطلع
الشهر المقبل ل��وض��ع ق��واع��د ال��ح�� ّل النهائي
ل�لأزم��ة األوك���ران���ي���ة ،م��ع م��واص��ل��ة واشنطن
محاوالت المشاغبة بلعبة إقفال األج��واء أمام
الرحالت الجوية الروسية نحو سورية ،والح ّل
األوكراني سيعني إطالق صفارة الح ّل اليمني
الذي يبدو أنّ المفاوضات الدائرة في مسقط
قد وصلت إلى وضع اللمسات األخيرة عليه،
باعتماد قرار مجلس األمن بعد تشكيل حكومة
وح��دة وطنية إط��ارا ً مقبوالً لوقف الغزو وفك
الحصار ووقف النار والدخول في مندرجات
الح ّل السياسي .وتتناقل مصادر على صلة
بفريقي ال��ص��راع السياسي ه��ذه المعلومات
على رغ��م كثرة ال��ص��راخ ع��ن حملة عسكرية
للتحالف الذي تقوده السعودية عنوانه دخول
ص��ن��ع��اء ،ي��س��ت��ع�� ّد ل��ه��ا ال��ج��ي��ش ال��ي��م��ن��ي ومعه
اللجان الشعبية لجعلها الضربة القاضية التي
ستضع حدا ً لألوهام السعودية وتجعل الح ّل
السياسي أقرب.
ف��ي ل��ب��ن��ان تطغى ت��داع��ي��ات جلسة الحوار
األولى وما سيليها من جلسات ينتظرها الك ّر
والف ّر في غياب فرص التفاهمات على الملف
الرئاسي ،بينما تنتقل ف��رص التفاهمات إلى
الحكومة الواقفة أمام امتحان النجاح في ح ّل
أزمة النفايات ،وسط انشغال األجهزة األمنية
ب��م��ع��ل��وم��ات ع��ن وص���ول ف��ري��ق أم��ن��ي أردن���ي
متخصص إل��ى ب��ي��روت مكلف بمهام خاصة
ّ
تتصل بمخيم عين الحلوة وع��رس��ال وتثير
ريبة األج��ه��زة األمنية م��ن التسبّب بتوترات
وجلب أخطار.

الزرع في المجلس النيابي
والقطاف في السراي

أبصرت خطة معالجة أزمة النفايات التي افتعلت
من قبل النائب وليد جنبالط في  18تموز الماضي
النور يوم األربعاء ،فالزرع في المجلس النيابي
أثمر قطافا ً في السراي ما جعل رئيس الحكومة تمام
سالم الرابح األول ،ال سيما أن تيار المستقبل الذي
أربكه الحراك الشعبي ربط عشية الجلسة بحسب
أوساط سياسية لـ«البناء» المشاركة في الحوار
بإيجاد حل ألزم��ة النفايات والتمديد لسوكلين
 18شهراً» .وإذا كانت جلسة الحوار األولى كسرا ً
للجليد بين القوى السياسية في فريقي  8و 14آذار،
فإن األنظار تتجه إلى ما ستؤول إليه الجلسات
المقبلة.

هل يقاطع العماد عون الحوار؟

إبراهيم مستقبالً الوفد الفلسطيني

اللتين تشكالن العمود الفقري للمنتوجات
الزراعية اللبنانية والتي تتطلب بيئة نظيفة
وصحية.

بلدية ب��رج ح��م��ود ال��خ��ط��ة ،أو حصل تباين
سوري  -لبناني حول مكب منطقة المصنع؟»،
مؤكدا ً أن «التكتل وافق على الخطة بالمبدأ من
دون إمكانية االلتزام بالتفاصيل ،وأن حلول
األزم��ة ج��اءت وف��ق مصالح خاصة بعيدا ً من
االعتبارات العلمية والتقنية».

وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن حضور
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح الجنرال ميشال
عون طاولة الحوار أمس ومشاركة وزير التربية
الياس بو صعب في جلسة مجلس الوزراء لتمرير
ملف النفايات كان بمثابة بادرة حسن نية جديدة
في تفعيل عمل المؤسسات من دون أن يكون في
ذلك تخ ٍل عن مطالبه السابقة والتي باتت معروفة

للجميع في شكل واضح لدى جميع اللبنانيين ،لكن
يبدو أن الفريق اآلخر يريد أن يلعب لعبة الوقت
مجددا ً الستنزاف العماد عون ،ويبدو أن العماد
عون متنبه لهذا األمر وأكد بحسب مصادر مطلعة
أنه في اللحظة المناسبة سيأخذ الموقف الذي يقطع
الطريق على المناورة تلك ،بخاصة أن تسريبات
بدأت تظهر أن الترقيات لرتبة لواء يمكن أن تشمل
فقط أعضاء المجلس العسكري من دون تعيين
قائد جديد للجيش» .وشددت مصادر مطلعة على
«أنه إذا شعر العماد عون أنه سيكون هناك مماطلة
في الترقيات ال سيما أن العميد شامل روكز يحال
إلى التقاعد في  15تشرين األول ،سيقاطع الحوار
والحكومة».
وغرد العماد ميشال عون عبر حسابه الرسمي
عبر «تويتر» ،قائالً« :تنتهي العهود عندما ال يدرك
الحكام أن التغيير واإلص�لاح أصبحا ض��رورة...
رح��م الله الملك لويس ال��س��ادس عشر وم��اري
أنطوانيت».
وأك���دت م��ص��ادر ق��ي��ادي��ة ف��ي ت��ي��ار المستقبل
لـ«البناء» أن الجولة المقبلة من الحوار يجب أن
تكون خريطة طريق للوصول إلى انتخاب رئيس
للجمهورية ،الفتة إلى أن مفتاح حل لألزمات هو
انتخاب رئيس ،ثم التخلص من الحكومة الحالية
الفاشلة وتشكيل حكومة جديدة ،فالتخلص من
مجلس نيابي ممدد لنفسه مرتين» .ولفتت المصادر
إل��ى «أننا لن نقبل أن نرهن الجمهورية للعماد
ع��ون» ،مشيرة إل��ى «أن الملف الرئاسي مرتبط
بملف إقليمي والحلول للقضايا الكبرى على طاولة
الحوار من الصعب التوصل إليها في القريب ،فأي
تطور في لبنان سيكون مرتبطا ً ببوادر الحل في
سورية الذي ال يزال بعيدا ً وما يجري حاليا ً هناك
هو تناتش الدول اإلقليمية والغربية على حصصها
في سورية».

ضغط دبلوماسي يغ ّيب
الرؤوس الكبيرة عن الحراك

إلى ذلك علمت «البناء» أنه نتيجة ضغوطات
مرجع لبناني على أحد الدبلوماسيين الغربيين،
تراجع عدد المشاركين في تظاهرة الحراك المدني
أول من أمس بحجة انه ال يمكن أن تنعقد طاولة
ال��ح��وار على وق��ع أق���دام المتحاورين» .ولفتت
ال��م��ص��ادر إل��ى «أن ه��ذا الدبلوماسي استجاب
وتحولت طلباته واق��ع��ا ً ملموسا ً تمثل بغياب
الرؤوس الكبيرة».

بقرادونيان

إلى ذلك لم يكن وقع توافق مجلس الوزراء على
اعتماد مطمرين صحيين في منطقة سرار في عكار
ومنطقة المصنع في السلسلة الشرقية واعتماد
معمل معالجة النفايات في صيدا والعمل على
تأهيل مكب رأس العين في صور ومعالجة مكب
برج حمود ايجابيا ً على أهالي هذه المناطق.
وأك��د األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الطاشناق النائب
هاغوب بقرادونيان لـ«البناء» «أننا مستعدون
لدراسة خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء
أم��س» ،مشيرا ً إلى «أن موافقتنا على الدراسة ال
تعني الموافقة على فتح مكب برج حمود» ،الفتا ً إلى
«أننا تحملنا وال نزال نتحمل أعباء النفايات وجبال
النفايات والدباغة والسوكومي والمسالخ في شكل
مكب
كبير ،ولذلك فإننا لن نوافق على استخدام
ّ
برج حمود في المرحلة المقبلة إال بعد التأكد من
إزالة جبل النفايات وما هي الحوافر الفعلية التي
ستقدم للبلديات وهل ستكون النفايات مفروزة».

قزي

وأك��د وزي��ر العمل سجعان ق��زي لـ«البناء» أن
«الحل لملف النفايات كان وليد الحراك الشعبي
الذي جعل الحكومة تستعجل وتقر الخطة ،لكنه
استغرب ف��ي ال��وق��ت نفسه كيف أن اللبنانيين
يريدون حالً للنفايات وي��ردون جمعها ومعالجة
األزم���ة ،وال ت��ري��د أن تتم عملية الطمر البيئية
والصحية في مناطقهم» .وشدد على «أن معالجة
النفايات بطريقة علمية وصحية هي ثروة للمناطق
وليست آفة صحية أو بيئية خالفا ً لما يظن العامة،
لكن المشكلة أن الناس ال ثقة لهم ب��إدارة الدولة،
ولذلك لجأت الحكومة إلى طريقة جديدة تمثلت
بإعطاء إدارة النفايات للبلديات واتحاد البلديات
بما يترجم مبدأ الالمركزية ،ع��وض أن تفرض
عليها هذه الشركة أو تلك .وغمز قزي من قناة إقرار
الحكومة  76مليون دوالر إلعادة تأهيل منطقة برج
حمود وإزالة جبل النفايات ،و 100مليون للبقاع
الغربي واألوس��ط ،و 100مليون لمنطقة عكار».
ولفت قزي إلى أن حزب الكتائب سجل تحفظه على
إعادة تكليف شركة سوكلين للجمع والكنس».
وتتجه األن��ظ��ار إل��ى ال��ح��راك الشعبي وم��ا إذا
ك��ان سينسحب المنظمون بعد حل األزم��ة أم أن
هذا الحراك سيبقى في الشارع إليجاد حل ألزمتي
الكهرباء» .وبدأت أمس بلديات عنجر ومجدل عنجر
والصويري ،تحركات احتجاجية ومنها قطع الطرق
بدءا ً من ساحة شتورا وصوال ً إلى المصنع رفضا ً
لقرار مجلس الوزراء نقل النفايات من بيروت إلى
منطقة المصنع الحدودية.
وأكد رئيس اللقاء الوطني الوزير السابق عبد
الرحيم مراد على «عدم التهاون في موضوع تحويل
البقاع ومجدل عنجر أو أعالي السلسلة الشرقية
بالتحديد ،إلى مكب للنفايات» ،معتبرا ً أن «البقاع
ليس بمكب زبالة ألحد ومحذرا ً من «تداعيات ذلك
على الساحة البقاعية».
وتج ّمع عدد من الشبان في ساحة عرمون رفضا ً
إلعادة فتح مطمر الناعمة .كما اعتصمت حملة «إقفال
مطمر الناعمة» و«تجمع عرمون بلدتي» احتجاجا ً
على القرار .وأصدرت بلدية الناعمة بيانا ً جاء فيه
انه «وانسجاما ً مع قرارات ومواقف المجلس البلدي
السابقة ،أكد المجتمعون باإلجماع عدم الموافقة
على إعادة فتح المطمر حتى ولو لساعة واحدة».
وقال رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ،تعليقا ً
على خطة شهيب ،بأن مدينة صيدا لن تستقبل
كميات إضافية من النفايات من خارج نطاق اتحاد
صيدا والزهراني وعين الحلوة قبل تأمين مطمر
للعوادم.

خلية أردنية في بيروت

أمنياً ،علمت «البناء» أن معلومات سربت عن
تلقي جهاز أمني معلومات تؤكد وجود فريق أمني
أردني في بيروت مهمته االتصال بخاليا فلسطينية
داخل حي طيطبا والصفوري في مخيم عين الحلوة
تعمل لمصلحته ومكلفة بعمليات تخريب واغتيال
بعض الشخصيات الفلسطينية من التنظيمات
األصولية الناشطة ف��ي المخيم ،واإلط�ل�اع على
المعلومات بخصوص التدريبات التي تجري في
منطقة ج��رود عرسال لمجموعة سورية أصولية
تابعة لتنظيم (داعش) تتحضر للدخول إلى األردن،
لتنفيذ عمليات أمنية محدودة في عمان وفي منطقة
المفرق األردنية ،متابعة تحركات األردن��ي أحمد
فايد الفايد وهو أردني األصل هرب من األردن قبل
 10سنوات ،بعد أن حاول إطالق صواريخ كاتيوشا
اتجاه األراضي المحتلة.

 يقترح التقرير ح�لاً موقتا ً عنوانه االنفتاح على استقبالالمهاجرين ،وتفادي الوقوع في أزمة إنسانية متفاقمة ومتفجرة،
وقطع الطريق على تصادمات ومغامرات أمنية ربما تحمل كارثة
ال يمكن لملمة شظاياها .لكن الخبراء يطالبون بإلحاح قادة الدول
األوروب��ي��ة ب��اإلس��راع في تقييم جديد للخطاب السياسي نحو
سورية ،والحاجة إلى البحث في تغيير دراماتيكي يضع أولوية
األمن األوروب��ي في الحساب وليس كبرياء القادة ومعنوياتهم
وحفظ ماء وجوههم وسقوفهم العالية ،فالمطلوب خطاب يعترف
بفشل السياسات المعتمدة حتى اآلن والمطلوب االعتراف بالعجز
عن إسقاط الرئيس السوري ،والبحث عن تسوية معه تقوم على
قاعدة منح األولوية الستعادة االستقرار في سورية ،بعيدا ً عن
الطموحات المتصلة بهوية النظام السياسي في سورية ومدى
مالءمته لألجندة الغربية وتحالفاتها اإلقليمية ،خصوصا ً أنّ
أكثر من جهاز أمني في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا سبق
وأبلغ قيادته السياسية بأنّ طريق مكافحة اإلرهاب وحماية أمن
أوروب��ا يم ّر من قصر المهاجرين والتحدّث مع الرئيس بشار
األسد.
 ت��وق��ف التقرير أم��ام غ���ارات التحالف ف��دع��ا إل��ى تجميدها،ألنها تحفز لتوتر وتصعيد ال يقدّم وال ّ
يؤخر سوى بالتسبّب في
زيادة أعداد المهاجرين .ودعا إلى الضغط على الحليفين التركي
واألردن��ي لضبط الحركة عبر الحدود عسكرياً ،وع��دم التس ّرع
في خوض معارك مجانية تحقق إنجازات تكتيكية محدودة وال
تغيّر بإجمال المشهد الكبير للحرب ،لكنها مقابل إرضاء غرور
بعض ال��ق��ادة الميدانيين ،وتباهيهم بإنجازاتهم كما ح��دث في
معارك إدلب ودرعا وجسر الشغور ترمي على الجدار األوروبي
عشرات آالف طالبي الهجرة ،معتبرا ً أنّ تشجيع الجماعات التي
تحمل ال��س�لاح على االن��خ��راط ف��ي تسوية م��ن ضمن التصالح
م��ع ف��ك��رة ب��ق��اء األس��د وض��م��ان مقعد تفاوضي لها ه��و الطريق
الذي يحقق هدفي االستقرار في سورية واالستقرار ألوروبا،
وه��ذا يستدعي التمييز بين الجماعات المنتمية إل��ى فكر تنظيم
«القاعدة» وتلك التي تسعى إلى الشراكة في السلطة .أما بالنسبة
إلى الجماعات المنتمية لـ«القاعدة» فيدعو التقرير إلى إثبات جدية
األوروبيين في التعامل بحزم مع ك ّل حليف يواصل تقديم الدعم
لهذه الجماعات ويس ّوق أفعاله كمناورة حرب ألنها تعني تهديدا ً
لألمن األوروبي بال مواربة.
 ه��ذا التقرير وف��ق��ا ً لخبير ديبلوماسي مخضرم ف��ي العملعلى الساحة األوروبية ،كان وراء موقف وزراء خارجية اسبانيا
والنمسا والحقا ً بريطانيا في الدعوة إلى االنفتاح على الرئيس بشار
األسد ،وال يزال فرانسوا هوالند في برج العناد يدير ظهره لمواقف
األجهزة الفرنسية التي أسالت الكثير من الحبر على الورق وهي
تكتب تقارير وتقدم نصائح وتقول وتصرخ« :آن أوان التح ّول»،
«لم يعد وضعنا يسمح بمواصلة العبث»« ،انتهى وقت الترف في
السياسات نحو سورية ودقت ساعة العمل الجادّ» ،لكن ال حياة لمن
تنادي ،فحيث المصلحة «اإلسرائيلية» تتقدّم على المصلحة الوطنية
ال يبدو أنّ هناك فائدة من النصح.
ناصر قنديل

جنبالط وقمي�ص بلعو�س (تتمة �ص)1
والواقع أنّ رفض جنبالط لك ّل الوقائع التي تؤكد مسؤولية «النصرة» عن
قتل بلعوس بغرض إثارة فتنة ،ك ّل هدفه هو إعطاء اإلقليميّين الواقفين وراء
مشروع تبييض صفحة «النصرة» دولياً ،سلفة مواقف على الحساب ،ولو كانت
هذه المرة على حساب دم الدروز في سورية ،ولو أيضا ً على حساب قناعاتهم...
وحتى لو أدّى ذلك إلى اللعب بمستقبلهم.
ثانياً :جنبالط في هذه اللحظة محتاج إلى قضية درزية بالمعنى المذهبي.
يحتاج إلى قميص بلعوس درزي ،كي يرفعه ويستغيث به الدروز في لبنان،
ويقول لهم إنني أطالب بدمكم ،ما زلت أحمل ه ّمكم وعليكم أن تعودوا وتتج ّمعوا
ورائي تحت يافطة قضايا درزية وليست مطلبية أو حراكية.
ومناسبة حاجة جنبالط الملحة لهذا النوع من قضايا حمل قميص بلعوس،
تبرز بسبب رسائل عميقة وصلت إليه مؤخرا ً من خالل رفض سكان الجبل
اللبنانيين الموحدين لصفقات المطامر وحتى لخطط حاول جنبالط تغطيتها
مناطقيا ً ولكنه فشل هذه المرة وألول مرة وذلك في سابقة أكدت حالة تفلت
شعبي من حوله.
وعلى هذا؛ يحاول جنبالط لفت نظر أبناء الجبل إلى قضية جديدة ،يظن أنها
ستش ّد عصبهم المذهبي ،ما يعيد إليه بريق زعامته الدرزية.
وهذا األمر اآلنف يشكل في الواقع ج��زءا ً من خلفيات ق��راره بحمل قميص
بلعوس ورمي التهمة في شأنه على الدولة السورية ،وافتعال حالة درزية في
لبنان ض ّد الدولة السورية .وفي هذه الجزئية األخيرة يندرج السبب الثالث،
وهو أن جنبالط يعرف أن هناك احتقانا ً درزيا ً لبنانيا ً ض ّد «النصرة» و«الجيش
الحر» بسبب اعتداءاتهما اإلجرامية المتك ّررة منذ ثالثة أعوام على قرى درزية
في منطقة بيت جنّ السورية الحدودية مع لبنان القريبة من شبعا وحاصبيا،
فضالً طبعا ً عن مجزرة قلب لوزة التي ارتكبتها «النصرة» ض ّد أبناء طائفة
الموحدين في جبل السماق في ريف إدلب.
من جهته يريد جنبالط تغيير مسار هذا االحتقان ليجعله ض ّد سورية
الشعب والدولة بدل أن يظ ّل ض ّد «النصرة» التي يعمل بيك المختارة من
أجل تبييض صفحتها وفق أجندة مص ّممة من قوى عربية وإقليمية ودولية
معروفة.
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