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حمليات � /إعالنات

ت�صادموا
جورج عبداهلل لـ«الحراك» :ال ِ
الجي�ش والأمن وال تن�سوا فل�سطين

�أحيت ذكرى ت�أ�سي�سها وا�ست�شهاد ال�شقاقي

«الجهاد الإ�سالمي» :المقاومة لي�ست عاجزة
عن ابتداع و�سائل ن�ضالية جديدة
ن���ظ���م���ت ح����رك����ة «ال���ج���ه���اد
اإلس�لام��ي» إحتفالين سياسيين
بمناسبة الذكرى  28النطالقتها،
وال��ذك��رى  20الستشهاد أمينهــا
العام الدكتور فتحي الشقاقي،
في مخيم الجليل  -بعلبك ومخيم
برج البراجنة في بيروت ،شارك
فيهما ممثلو أحزاب وقوى لبنانية
والفصائل الفلسطينية واللجان
الشعبية وال��رواب��ط والجمعيات
واألن����دي����ة وح���ش���د م���ن أب���ن���اء
المخيمين.
وفي احتفال مخيم البرج ألقى
ال��ش��ي��خ ع��ل��ي أب���و ش��اه��ي��ن كلمة
«الجهاد اإلس�لام��ي» أك��د فيها أن
«العدوان المتواصل على المسجد
األقصى ،ومساعي العدو القتسامه،
والتغ ّول االستيطاني في الضفة

المحتلة ،وفشل خيار التسوية
ووصوله إلى حائط مسدود كلها
عوامل أدّت إل��ى ان��دالع انتفاضة
القدس».
وق��ال« :كلنا أم��ل وثقة في أنه
إذا اس��ت��م � ّرت ه���ذه االن��ت��ف��اض��ة،
وبهذه الوتيرة لمدة عام وتوفـــر
لها الدعم والتأييد والمساندة،
فإنها ق���ادرة على إج��ب��ار العدو
الصهيوني على االن��س��ح��اب من
الضفة والقدس».
أض����اف «وإن ك��ن��ا ن��ول��ي في
ه��ذه المرحلة أول��وي��ة للجماهير
المنتفضة ،لكن ذل��ك ال يعني أن
المقاومة عاجزة عن ابتداع وسائل
وأدوات نضالية وجهادية جديدة،
كفيلة بردع هذا العدو إذا تمادى في
إجرامه».

وت��وج��ه إل���ى ال����دول العربية
ّ
وعلماء األمة سائالً« :كنا ندَّخركم
لمثل هذا اليوم للدفاع عن األقصى
بالحد األدن���ى .فأين أنتم اليوم
من ه��ذا االستحقاق؟ أي��ن ق��رارات
الجامعة العربية؟ وأي��ن فتاوى
العلماء ودورهم؟ أليس هذا مسرى
رسولكم الكريم؟ أليس الصمت عما
يجري اليوم هو خيانة لله ورسوله
وتفريطا ً باألمانة؟».
وعن دور الالجئين في المخيمات
لدعم االنتفاضة ،اقترح أن «تبادر
الروابط العائلية في المخيمات إلى
فتح بيوت عزاء لكل شهيد يسقط
ف��ي أرض ال��وط��ن ف��ي المناطق
المحتلة العام .»1948
من جهته أكد نائب مسؤول الملف
الفلسطيني في «حزب الله» الشيخ

عطالله حمود« ،دع��م االنتفاضة
الباسلة وصمود شعبها» ،داعيا
إل��ى «وح���دة ال��ص��ف الفلسطيني
ب��ي��ن ف��ص��ائ��ل ال��م��ق��اوم��ة ورف��ض
المفاوضات بأشكالها كافة».
وق���ال أم��ي��ن س��ر إق��ل��ي��م لبنان
في حركة «فتح» رفعت شناعة:
«ال���دك���ت���ور ال��ش��ق��اق��ي ك��ان��ت له
صوالت وجوالت في ميدان معركة
التحرير» ،الفتا ً إل��ى أن «الشعب
الفلسطيني قد عرفه مقاوما ً وله
ت��اري��خ��ه ف���ي م��س��ي��رة ال��ت��ص��دي
لالحتالل».
ب����دوره ،اع��ت��ب��ر ع��ض��و اللجنة
المركزية لـ«الجبهة الشعبية -
القيادة العامة» حمزة البشتاوي،
أن «حركة الجهاد اإلسالمي ،ومنذ
انطالقتها ك��ان هدفها واض��ح�اً»،

مشيرا ً إل��ى أنها «جعلت الكيان
الصهيوني أك��ث��ر قلقا ً م��ن خالل
العمليات النوعية ،التي قدمها
أبناء الحركة».
مخيم الجليل
وفي مخيم الجليل ،أقيم احتفال
م��م��اث��ل ،ت��ح��دث ف��ي��ه ع��ض��و كتلة
الوفاء للمقاومة النائب الدكتور
علي المقداد ،فن ّوه بـ«دور الدكتور
الشقاقي وأهمية فكره ونهجه،
ال���ذي أس��ه��م ف��ي ب��ن��اء جيل قوي
يحمل فلسطين في قلبه».
وأك���د مفتي بعلبك  -الهرمل
الشيخ بكر ال��رف��اع��ي أن «حركة
الجهاد اإلسالمي حركة إسالمية
تستحق الدور الريادي في قضية
األم��ة األس��اس ،حيث إنها ت ّرفعت
عن المناصب والسلطة».

نفذت «الحملة الوطنية إلطالق
ج��ورج عبد الله» اعتصاما ً أمام
السفارة الفرنسية ،أول من أمس
استم ّر ألكثر من ساعتين ،ورفع
خالله المشاركون شعارات مطالبة
بإطالق سراحه ،وأطلقوا هتافات
منددة بفرنسا والواليات المتحدة
األميركية.
وك���ان���ت ال���ق���وى األم���ن���ي���ة قد
قطعت ال��ط��ري��ق م��ن االتجاهين
بُعيــد الساعة الثالثة ،فتجمهر
المشـاركون من الجهة الشمالية
ودفعــوا بالحاجز الحديد ودخلوا
إل��ى ال��ش��ارع ال��م��واج��ه للسفارة
وبدأوا اعتصامهم.
ووجه األسير عبد الله كلمة إلى
المعتصمين طلب فيها من الحراك
المدني «تج ّنب الصدامات العنيفة
وعدم إغراق الحراك في التفاصيل
التي تف ّرقه إل��ى مجموعات ،في

حين المطلوب تطوير أفق الحراك
ب��ك��ام��ل ت��ش��ك��ي�لات��ه ،وأن ي��ك��ون
اإلطار لتشكيل الكتلة االجتماعية
التي تستطيع ف��ي مرحلة م��ا أن
تطرح برنامجا ً إلسقاط كل الكتلة
االجتماعية المهيمنة».
كما دعا إلى «عدم تغييب التحرك
االنتفاضي في فلسطين ،حيث أعاد
الشباب الفلسطيني توجيه األنظار
إلى القضية األساسية في الوطن
العربي ،وهذه من مهمات الشبيبة
اللبنانية أال ّ تهمل أي إمكانية لدعم
الشعب الفلسطيني».
ون ّوه عبد الله بالشباب اللبناني
«الذي نجده في الطليعة» ،معيدا ً
التذكير «بعدم ال��ص��دام مع قوى
الجيش وق���وى األم���ن ف��ي لبنان
ألنهم من أهلنا وعسكرنا ،وتج ّنب
ما حصل في بعض الدول العربية،
وه���ذا بفعل ال��وع��ي وال��ق��ي��ادات

المتواجدة في الحراك».
وختم بالتحذير من الوقوع في
المطبات «ألن السلطة تملك خبرة
أكبر من خبرتكم ،ويجب تجنب
الصدام المسلح».
وألقى سماح إدريس كلمة باسم
«لجنة مقاطعة إسرائيل» ،دعا فيها
إل��ى «مقاطعة ع��دد من الشركات
الفرنسية والضغط االقتصادي
على فرنسا».
كذلك ألقى أبو جابر من «الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين» كلمة
حيّا فيها نضاالت عبدالله ،وقال:
«ال يموت حق وراءه مقاوم» .ودعا
الحكومة اللبنانية إل��ى «تحريك
هذه القضية».
وك��ان��ت كلمة شكر م��ن شقيقه
روب��ي��ر للمعتصمين ،ن���دد فيها
بـ«المواقف المتخاذلة من قضية
عبدالله».

م�شروع كيري ـ نتنياهو ـ عبداهلل ( ...تتمة �ص)1
ومعها حزب الله ،تبدو ساحات المواجهة في
سورية والعراق على موعد مع انقالب حاسم
ف��ي كفة ال��م��ي��زان ،ف��ي س��وري��ة بوجه «جبهة
النصرة» وحلفائها شماالً وجنوبا ً وصوالً إلى
الحدود السورية مع تركيا واألردن والجوالن
المحت ّل ،وفي العراق بتحرير الرمادي عاصمة
األنبار بعد ما ت�� ّم تحرير كامل قضاء بيجي
وتوجيه ضربات قاسية لتنظيم «داعش».
س��ي��اس��ي��ا ً ط���رح���ت روس���ي���ا ف���ي ال���ت���داول
استعدادها للتنسيق م��ع «الجيش السوري
ال��ح�� ّر» ف��ي ح��ال وج���ود ع��ن��وان ل��وج��وده في
ال���ح���رب ض���� ّد «داع�������ش» ،وأت��ب��ع��ت��ه��ا بلسان
وزي��ر خارجيتها سيرغي الف��روف عن أن ال
صفقات سياسية ،بل ح ّل سياسي يقوم على
االنتخابات ،ليعرض الرئيس السوري على
وف��د برلماني روس��ي ،ص�� ّرح بعد اللقاء ،أنّ
الرئيس األسد جاهز لعرض انتخابات نيابية
ورئاسية مبكرة ،ومستع ّد لخوضها والترشح
لها واالحتكام إلرادة الشعب السوري ،لكن
األول��وي��ة ه��ي للحرب على اإلره���اب والفوز
فيها وب��ع��ده��ا يمكن ال��ب��دء ب���إج���راءات الح ّل
السياسي.
مثلما س����ارع ك��ي��ري م���ه���روالً إل���ى ع ّمان
لشراء بوليصة تأمين لنتنياهو ،هرع وزير
الخارجية السعودية عادل الجبير إلى القاهرة،
الستباق اللقاء الدولي اإلقليمي ال��ذي ترعاه
روسيا وأميركا حول سورية ،بعد لقاء فيينا
والذي صارت دعوة مصر وإيران لحضوره
م��ؤك��دة ،وجهد الجبير إلزال���ة أج���واء التوتر
التي تشوب عالقات الرياض والقاهرة سواء
بسبب التفاهمات السعودية التركية التي ال
تعير اهتماما ً للمصالح المصرية الحيوية ،أو
بسبب اعتماد السعودية على تنظيم «اإلخوان
المسلمين» في اليمن ،محاوالً ضمان موقف
م���ص���ري م��س��ان��د ل��ل��م��وق��ف ال���س���ع���ودي من
الرئيس السوري ،ليكشف المؤتمر الصحافي
المشترك لوزيري الخارجية المصري سامح
شكري والسعودي عادل الجبير ،عن سعي
متقن م��ن ال��وزي��ر ال��م��ص��ري ل��ت��ف��ادي التلفظ
بكلمة واحدة عن الرئيس السوري ،واالكتفاء
بإعالن السعي المشترك لك ّل ما من شأنه أن
يضمن ح�لاً سياسيا ً يحفظ وح��دة سورية
وح��م��اي��ة م��ؤس��س��ات��ه��ا؛ بينما ق��ال��ت مصادر
إعالمية مصرية قريبة من وزارة الخارجية
ف��ي ال��ق��اه��رة إنّ ال��وزي��ر شكري ق��ال للجبير
ه���ل ل��دي��ك��م وص���ف���ة ي��م��ك��ن ع��ب��ره��ا ضمان
وحدة سورية وإنهاء اإلره��اب وضمان بقاء
مؤسسات الدولة ،عن غير طريق الحوار مع

الرئيس السوري؟ وما هي هذه الوصفة؟ وعن
اإلصرار على رحيل الرئيس السوري ،قالت
ال��م��ص��ادر إنّ الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي شرح للجبير ما قاله له األميركيون
من أن��ه ليست لديهم خارطة طريق للتغيير
في سورية ،منهيا ً بسؤال عما إذا كانت لدى
السعودية ه��ذه ال��خ��ارط��ة .وق��ال��ت المصادر
أي تع ّهد
إنّ الجبير فشل في الحصول على ّ
م��ص��ري ب��ت��ب��نّ��ي م��وق��ف سلبي م��ن الرئيس
أي مباحثات دولية أو إقليمية
ال��س��وري في ّ
تشارك فيها مصر حول سورية.
ل��ب��ن��ان��ي��اً ،ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت ال��س��ي��ول المح ّملة
بالنفايات تجوب ش��وارع العاصمة بيروت،
وتكاد تهدّد بجرف الحكومة التي تر ّنحت بال
ح��ول وال ط��ول للتقدّم خطوة نحو ح�� ّل أزمة
بجناحيْه البرلماني
النفايات ،بقي ال��ح��وار
َ
والسياسي الذي يض ّم تيار المستقبل وحزب
ال��ل��ه ،ع�لام��ة الحياة السياسية ،بينما طغت
خطابات األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله على المشهد السياسي.

نصرالله :ال بديل من طاولة الحوار

أسبوع جديد من االنتظار في الشأن الحكومي
ومعالجة الملفات الداخلية العالقة م��ن خالل
االتصاالت الجارية لحل أزمة النفايات التي ربط
رئيس الحكومة ت ّمام سالم بقاء حكومته بها ،فيما
يعاود المتحاورون اليوم البحث في بقية جدول
أعمال طاولة الحوار الوطني بعد أن عرضت في
الجلسات السابقة مواصفات رئيس الجمهورية
من دون التقدم على هذا الصعيد ،كما يستأنف غدا ً
الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل في
عين التينة.
ومرة جديدة خرقت مواقف األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله الجمود السياسي،
لترسم صورة للمشهد السياسي على الساحتين
اإلقليمية والمحلية ،وب��ع��د إط�لال��ت��ه ف��ي ليلة
العاشر من محرم في مجمع سيد الشهداء ،خرق
السيد نصرالله مجددا ً المخاطر األمنية المحدقة
وتحدّى كل التهديدات «اإلسرائيلية» واإلرهابية
في كلمة له خالل إطاللة شخصية بين الحشود
الغفيرة في ملعب الراية بالضاحية الجنوبية
لبيروت إحيا ًء ليوم العاشر من مح ّرم .ودعا السيد
نصرالله الفريق اآلخر في لبنان لعدم المراهنة على
التطورات اإلقليمية ،مشددا ً على أن ال بديل آخر
عن طاولة الحوار الوطني القائمة اآلن في مجلس
النواب ،وأوضح أن لبنان خارج اهتمامات الدول
وهو متروك لزعمائه وال أحد في العالم يفرض علينا
أي قرار.
وتوجه السيد نصرالله إلى الفريق اآلخر بالقول:
ّ
«أنتم تمنعون انتخابات الرئاسة ،ألنكم تمنعون
الممثل الحقيقي للشعب ،داعيا ً إياهم إلى الذهاب
للحوار الجدي من دون انتظار أي حوار سعودي
 -إيراني».

وأعلن االستمرار في الجهاد ض ّد الحرب األميركية،
وقال« :ال نتنياهو وال ج ّد جدّه سيمنع المقاومة من
امتالك السالح لمواجهة أي حماقة من اسرائيل».
وأضاف «نقول للتكفيريين وإلسرائيل وآل سعود
وأميركا :ال نعطيكم بيدنا إعطاء الذليل فنحن أهل
الجهاد والمقاومة ولن ته ّزنا ال تهديدات إسرائيل
وال التكفيريين» .وتوجه إلى البعض بالقول« :نحن
الولي الفقيه».
حزب والية الفقيه سادة عند
ّ

المعركة الوجودية

وأش���ارت م��ص��ادر مطلعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل��ى أن
«خطاب َْي السيد نصرالله في ليلة العاشر ويوم
ال��ع��اش��ر م��ن م��ح��رم ،يحمالن رس��ائ��ل وأب��ع��ادا ً
متعددة ،أوال ً الحجم الكبير للعنفوان والتفاعل
بين جمهور المقاومة والسيد الذي أثبت أنه قائد
من طراز كاريزمي نادر في العصر الحديث ،نظرا ً
لقدرته العالية على التفاعل مع جمهوره ال سيما
في الخطابين األخيرين ،كما أن العالقة بين السيد
وجمهور المقاومة تحاكي مشهدية من التاريخ
للزعماء الكبار مثل تشي غيفارا والرئيس الراحل
جمال عبد الناصر ،فضالً عن أن اإلطاللة المباشرة
أضفت نوعا ً من حيوية استثنائية».
وأضافت المصادر« :ثانياً ،لحظة العاشر من
محرم ج��اءت ه��ذا العام مثقلة بالدفء والدماء
والتضحية وبذل الشهداء في المعركة ضد اإلرهاب
والمشروع االميركي وتكاملت كل األبعاد لتجعل
منها معركة وج��ودي��ة وحاسمة يقودها حلف
المقاومة مدعوما ً من روسيا .واألهم أن السيد طمأن
جماهير المقاومة على مستوى لبنان والمنطقة بأن
األفق المحتم في هذه المعركة هو االنتصار ،وأنه
كما هزمنا إسرائيل سنهزم المشروع التكفيري».
وأوض��ح المصدر أن «العنوان األهم الذي ميّز
اإلط�لال��ة ،هو شعار الموت آلل سعود ،ما يعني
أن العالقة بين حزب الله والسعودية أصبحت
ف��ي م��ص��اف ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن ح���زب ال��ل��ه وأم��ي��رك��ا
وإسرائيل واإلره��اب على المستوى اإليديولوجي
كما السياسي ،وبالتالي إن نهاية المعركة مع
السعودية ستكون إما الهزيمة أو النصر».
أما على المستوى المحلي ،فأضافت المصادر:
«نصح السيد نصرالله الطرف اآلخر بعدم الرهان
على أوه��ام وره��ان��ات ،ال على اتفاق سعودي -
إيراني وال مبادرة أميركية أو غربية وال على إسقاط
سورية أو انتصار للسعودية في حرب اليمن ،بل إن
االعتبار المحلي هو الحاكم وبالحسابات الداخلية
يصنع الح ّل وليس بحسابات األوهام والرهانات
الخاطئة ،فالسيد ال يزال يعتبر الطرف اآلخر شريكا ً
في الوطن حتى اآلن ،وحسم السيد بأن ال تراجع
عن العماد ميشال ع��ون كمرشح أق��وى لرئاسة
الجمهورية وبالتالي أسقط أي رهانات خارجية
على فرض حلول على لبنان ،بل إن الحوار هو قناة
التواصل األخيرة لصناعة الحلول».

ال مبادرة مصرية

ونفت مصادر عليمة لـ«البناء» ما ت��ردّد في
األوساط السياسية واإلعالمية عن مبادرة مصرية
لحل األزمة في لبنان ،لكنها أشارت إلى أن هناك

ثالثية الأ�سد ( ...تتمة �ص)1
بتوقيت متفق عليه ،إذا وق��ف معها حلفاؤها لتوفير
مقومات الشراكة بحرب تصنع النصر الحاسم على
اإلرهاب ،ألن تضع بين أيديهم ورقة قوة ال تقا َوم وهي
الدعوة لحل سياسي يقوم على مبادرة الرئيس األسد
بقبول انتخابات رئاسية مبكرة تتوافر فيها ضمانات
تنافسية وإجراءات ثقة تنا َقش في حينها.
 معادالت األسد كانت أنّ واشنطن بال غطاء دولي منمجلس األم��ن لن تغامر بحرب من دون عنوان أخالقي
اسمه السالح الكيميائي ،لكنها لن تجرؤ على مواجهة
حرب ستكون روسيا وإيران شريكتين فيها عندما يصير
العرض على الطاولة لتسوية سلمية للسالح الكيميائي
السوري ،وستلجأ لتسمين عجل اإلره��اب حتى تجعله
عنوانا ً بديالً لجلب قواتها وتبرير تدخلها ،ولكنها لن تجرؤ
على التصادم مع روسيا وإيران عندما تحمالن العنوان
نفسه للحرب على اإلره��اب وتتفوقان بقوة التعاون مع
الجيش السوري وصدقية القتال إللحاق الهزيمة بكل
تنويعات ومفردات التنظيمات اإلرهابية؛ وعندها تستحق
الجولة األخيرة من اللعبة االستراتيجية.
 يضع األس��د نقلته األخ��ي��رة على رقعة الشطرنج،بالتنسيق مع حليفيه الروسي واإلي��ران��ي ،من دون أن
يسمح بالتداول بها من قبل ،فشرطها تفاهم ت��ام ،أوالً
م��ع الحلفاء على خ��وض ح��رب الحسم بالتشارك ضد
اإلره����اب ،وال��ذه��اب نحو النصر فيها بسرعة وق��وة،
وتاليا ً مع المتورطين بالحرب عليه وعلى سورية ،بربط
ك��ل ش��يء بسلة متكاملة م��ن تصنيف ش��ام��ل وواضح
لإلرهاب ،وفك للعقوبات وقبول عودة سورية ،كما عادت
إيران إلى الساحة الدولية اقتصاديا ً ودبلوماسيا ً وقانونيا ً
عضوا ً كامل الحقوق ،والنقلة المشروطة هي االنتخابات

الرئاسية المبكرة بضمانات التنافس وإج��راءات الثقة،
التي ال مانع أن يكون بينها شمول االنتخابات كل نقاط
ان��ت��ش��ار ال��س��وري��ي��ن داخ���ل س��وري��ة وخ��ارج��ه��ا ،وشكل
من الشراكة الدولية في الرقابة والخبرة والضمانات
واإلجراءات.
 يضع األسد ثنائية اللعب مع الوقت التي أتقنها منذبدء األزم��ة والحرب معاً ،فقيمة العرض اآلن ،أنه يأتي
والعمل العسكري يتدحرج باإلنجازات ويتقدّم ،حتى
يلهث الخصوم وهم يسافرون من عاصمة إلى أخرى،
ألن ال��وق��ت داه��م وه��و يقولون إن ال��وض��ع ف��ي سورية
يتفاقم ويجب اإلسراع بالحل .والقصد هو أن الجماعات
اإلرهابية تتهاوى وأن الجيش السوري يتقدم ،وال بد من
اإلسراع قبل أن يحسم كل شيء خالل شهور ،وعليهم
إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات األوان.
 خلف هذه الخطة كانت تفاهمات اقتصادية وعسكريةإستراتيجية ،مع الحلفاء لسنوات وعشرات السنوات
حصنت ثباتهم بوجه كل اإلغ��راءات ،واستباق
المقبلةّ ،
الوقائع اآلتية بحقائق وعروض تحسم الصدقية وتشجع
على الثبات .وكان عقل استراتيجي عبقري ،وكانت إرادة
أسطورية للصمود والثبات ،لكن كان هناك جيش وشعب
مضح
وفي
ٍّ
ال يملاّ ن وال يكلاّ ن من التضحيات ،وحليف ّ
هو حزب الله ،شريك كامل في صناعة اإلنجاز ،وحليفان
دوليان على درجة عالية من الجدية والحزم والشجاعة،
هما إي���ران وروس��ي��ا ،وه��ا ه��ي خطة األس���د تقترب من
لحظة «كش ملك» وعادل الجبير ال يزال يهرول كبهلول
الملك في لعبة الشطرنج ،بينما القتال يدور خارج مسرح
حركته وليس بعيدا ً عنه؛ فهذا هو حال البهلول.
ناصر قنديل

متابعة مصرية دائ��م��ة للوضع ف��ي لبنان ،كما
استبعدت المصادر أي حل لألزمة في لبنان في
الوقت الحالي ،بل إن الحل مؤجل ،في ظل وصول
الحوار الداخلي إلى طريق مسدود وانسداد أفق
الحوار اإليراني – السعودي».
وأضافت المصادر« :أن روسيا نصحت إيران
والسعودية بالحوار والتفاهم ،لكن ال مبادرة
روسية على هذا الصعيد ،ألن األولوية لدى روسيا
اليوم ليست الوضع في اليمن وال أي مكان آخر بل
األولوية هي األزمة السورية».

الحكومة تنتظر النفايات وإال...

حكومياً ،ال جديد بانتظار االنتهاء من خطة
النفايات التي تتأرجح بين النجاح والفشل بعد
ظهور عقبات جديدة أمام اعتماد مطمر في البقاع،
بينما الذي حصل كان متوقعاً ،فقد عامت بيروت
أمس على أنهار من النفايات نتيجة الهطول الكثيف
لألمطار التي اختلطت بأشالء النفايات المكدسة
على الطرقات ،ما يهدد بكوارث بيئية وصحية.
توجه ناشطو الحراك المدني نحو
وإث��ر ذل��ك،
ّ
منزل الرئيس سالم في وطى المصيطبة بعدما
نفذوا وقفة احتجاجية في رياض الصلح احتجاجا ً
على ما آل إليه ملف النفايات .وأعلن المعتصمون

أن أمام الحكومة مهلة حتى نهار الخميس ،لحل
مشكلة النفايات ،تحت طائلة التصعيد.
وعبر وزير اإلعالم رمزي جريج لـ«البناء» عن
تفهمه موقف الرئيس سالم ودعا القوى السياسية
للمساعدة في حل أزمة النفايات وأب��دى تخوفه
م��ن س��ق��وط الحكومة ،م��ح��ذرا ً م��ن أن استقالة
الحكومة تطرح إشكالية دستورية جديدة تتعلق
بدستورية تشريع ال��ض��رورة ف��ي ظ��ل حكومة
تصريف أعمال!».
وإذ أشار جريج إلى أن الحكومة حاجة ماسة في
هذه المرحلة بالذات ،اعتبر أن القوى السياسية لم
تعُ د تتحسس هذه الحاجة ،ألنها فقدت المسؤولية
الوطنية؛ مجددا ً التأكيد أن سالم ال يستطيع أن
يقف متفرجا ً على استفحال أزمة النفايات بل يجب
إيجاد حل سريع لها وإال سيتخذ سالم القرار الذي
يراه مناسبا ً وفي الوقت المناسب».
ولفتت مصادر بقاعية لـ«البناء» إل��ى وجود
عراقيل أمام اختيار موقع لمطمر في البقاع بسبب
اعتراض األهالي بعد اكتشافهم عدم مراعاة هذه
المواقع الشروط الصحية والبيئية ،وأشارت إلى
أن هذا االمر من مسؤولية الدولة وليس مسؤولية
القوى السياسية الموجودة في البقاع .ونصحت
المصادر الحكومة باعتماد معامل فرز النفايات

عوضا ً عن المطامر ،ألنها ال تؤثر سلبا ً على البيئة
والمياه ،فضالً عن أنها أقل كلفة وتخلق فرص عمل
للعشرات من أبناء المنطقة».

الحوار

وفي سياق آخر ،تنعقد اليوم جلسة جديدة من
الحوار الوطني في المجلس النيابي .وأكدت مصادر
تكتل التغيير واإلص�لاح لـ«البناء» أن «التكتل
سيتمثل في طاولة الحوار بأحد من أعضاء التكتل
مع احتمال حضور العماد عون شخصياً».
وأشارت إلى أن «الحوار بات للحوار وللحفاظ
على األج��واء اإليجابية في البلد ،ولكن ال نتائج
ايجابية متوقعة منه» ،ولفتت إل��ى أن «التكتل
سيرى في جلسة اليوم المواضيع التي ستطرح
وسيُبدي رأيه فيها».
وأضافت المصادر أن «التواصل بين القوات
اللبنانية والتيار الوطني الحر يأتي في سياق
استمرار الحوار والحفاظ على التفاهمات القائمة
وتنسيق المواقف حيال الجلسة التشريعية،
ورجحت أن يكون قانونا االنتخاب والجنسية
ّ
ممرا ً إلزاميا ً لحضور التكتل الجلسة التشريعية
المرتقبة ،لكنها أش��ارت إلى أن التيار سيناقش
جدول األعمال في اجتماع التكتل غداً».

كيري والفروف ( ...تتمة �ص)1
وقال إنها بهذا مثل الواليات المتحدة ،وذلك باستخدام اختصار العربية بالنسبة
لتنظيم داعش ،المعروف باإلنكليزية بالمختصر باسم  ISISأو .ISIL
على ما وصفه بـ«ح ّل مشكلة األس��د» ،قال كيري إنه يعتقد أنه سيتمكن
الجانبان من التوصل إلى اتفاق بشأن صيغة عملية لمعالجة هذه المسألة
حتى لو حصل اختالف حاليا ً على دور الرئيس السوري.
ينتقل كيري فورا ً بتفاؤل من خالل قائمة من البنود المتعلقة بسورية التي
تعبّر عن تفاهم الواليات المتحدة وروسيا ،وبعض من تلك التي كانت «ال تزال
لدينا خالفات» ،وتشمل نقاط االتفاق الحفاظ على سورية موحدة ،والقضاء
على وجود الدولة اإلسالمية أو غيرها من المتطرفين والتأكد من أن السوريين
لديهم الحق في اختيار قيادتهم في المستقبل .ووصف كيري التزام روسيا بهذا
األخير بأنه «إمكانية التحول».
وهنا يلتقي الذين استمعوا إلى وزير الخارجية على فهم تح ّول في الموقف
األميركي نحو األسد يفتح الطريق لقبول الوصفة الروسية القائمة على الدعوة
التي نقلها عن الرئيس السوري برلمانيون روس حول فرصة انتخابات رئاسية
مبكرة في سورية بضمانات متعدّدة للتنافس والمشاركة ،ال ي��زال حلفاء
واشنطن يرفضونها ويتمسكون برؤية الرئيس السوري خارج المشهد ،بينما
موسكو وواشنطن تتمسكان برؤية داعش خارج المشهد ،كما وصف كيري لدى
السؤال عن فرضية ترشح الرئيس السوري مرة أخرى بقوله نأمل أال يفعل،
مضيفاً :لكن المهم أن يختار السوريون مستقبلهم.
ولكن وزير الخارجية األميركي أيضا ً نبّه روسيا قائالً إنه يجب أن تلعب دورا ً
بناء في محاربة داعش ،وكرر انتقاد أهداف القصف الذي قامت به حتى اآلن،
بـ«استهداف المقاتلين المعتدلين حتى لو كانوا من اإلسالميين الذين ال نؤيدهم
لكن داعش ال يريدهم أيضاً» ،ال يض ّر داعش ،قال كيري« .انه يجعل من األسهل
بالنسبة لألسد لمواصلة حربه ،ما يهدد بتفاقم التوترات الطائفية التي تغذي
التطرف ،وتشجع المزيد من المقاتلين  -ال سيما المقاتلين األجانب  -فيتدفقوا
على داعش».
وأض��اف أن التحول الحقيقي إل��ى «حكومة مسؤولة» في سورية يلبي
احتياجات الشعب من شأنه أن يساعد على هزيمة المتطرفين من خالل أخذ
السوريين  -خصوصا ً المعارضين -ذلك متنفسا ً لهم.

الوزير الفروف ،في مؤتمر صحافي منفصل كان يتحدث للصحافيين قبل فترة
وجيزة من تحدث كيري ،وركز أيضا ً على أرضية مشتركة .واضاف «اننا جميعا
نريد تسوية األزمة التي تتعيّن تسويتها على أساس الحفاظ على سورية كدولة
موحدة وذات سيادة وعلمانية ُتحترم فيها حقوق جميع المجموعات الدينية»،
مضيفا ً أنّ المناقشات شملت أيضا ً «ضرورة مكافحة اإلرهاب والحاجة لبدء
حوار وطني لجميع السوريين للتفاهم على اإلصالحات السياسية».
نفى الوزير الفروف شائعات بأن صفقة سياسية كانت في متناول اليد ،فقال
«لقد سمعت بالفعل شائعات أنه يتم أو سيتم إجراء صفقات ،ونحن هنا لسنا
للقيام بصفقات ،بل للبحث عن تفاهمات حول الحرب على اإلرهاب وتمكين
السوريين من التحاور بحرية للوصول لحل سياسي ينتهي بانتخابات حرة
ونزيهة يرتضون نتائجها ويرتضيها العالم لهم».
وسأل الف��روف في منتدى مشابه لمن جمعهم لقاء جانبي بكيري ،ما هو
السبب الذي يفتح الباب إلطالة األزمة والحرب ،إيهام المعارضين بأن هدف
إسقاط الرئيس السوري بقوة خارجية وضغوط خارجية متاح ليبقوا متعنتين
ضد الحوار أم مصارحتهم بأن عليهم مواجهة خطر اإلرهاب مع الرئيس السوري
وجيشه ليحظوا بفرصة شراكة في الحكم ،وعبر إظهار شعبيتهم وليس بقوة
الخارج وضغطه؟
وقال الفروف أمام هذا اللقاء إن الذي يجلب المقاتلين من الخارج أكثر ليس
ما يس ّميه اآلخرون ضرب المعتدلين وهم فروع لتنظيم القاعدة ،بل الشعور
بأن فرص بناء قواعد مستقرة لهم في سورية ممكنة ،سواء ضمن داعش أو
التنظيمات المشابهة ،وضرب هذه القواعد هو الذي يُبعدهم ويجعلهم يتركون
سورية كما يحصل اآلن ولم يحصل خالل عام من الغارات التي شنها التحالف
الذي تقوده واشنطن حصرا ضد داعش ،فانتقلت هجرة المقاتلين من االنضمام
إلى صفوف داعش إلى تنظيمات أخرى مثل النصرة.
يبدو أن التفاهم ال��ذي لم يتحقق بعد بين كيري والف��روف ينتظر نجاح
واشنطن مع حليفها السعودي ،خصوصا بتقبل فكرة أن االنتخابات الرئاسية
المبكرة قد تكون فرصة وحيدة للحديث عن الحل السياسي في سورية.

حازم بن جلون

«مانيف�ستو بوتين» ( ...تتمة �ص)1
«مانيفستو» بوتين جيوسياسي بين الدول والشعوب .غير
أنّ مضمون الصراع في كلتا الحالين كان على المصالح:
مصالح الطبقات المتصارعة بحسب ماركس ،ومصالح
الدول بحسب بوتين .صحيح أنّ انتهاء الحرب الباردة ،في
رأي بوتين ،أدّى إلى انحسار النقاش االيديولوجي واحتدام
الجدل الجيوسياسي .لكن ،هل الصراع الجيوسياسي
بين ال��دول أنهى الصراع االجتماعي بين الطبقات داخل
المجتمعات؟ ال أرى ذل��ك .فالصراعان ما زاال محتدمين،
بدرجات متفاوتة ،داخل المجتمعات وبين الدول في ك ّل
أنحاء العالم.
يالحظ بوتين« :م��ا زلنا ن��رى اليوم م��ح��اوالت لفرض
الهيمنة العالمية بما يؤدّي إلى اإلخالل بالتوازن الدولي ()...
ما يعني تزايد النزاعات الحدودية حيث تتصادم مصالح
الدول الكبرى أو التحالفات الكبرى» .وفي إشارة واضحة
إلى الواليات المتحدة ،ح ّذر بوتين من أنّ محاوالت فرض
الهيمنة تنطوي على مخاطر لجهة انتهاء العمل بمنظومة
انتشار األسلحة التقليدية وتقويض أسس معاهدة عدم
االنتشار النووي.
ال يكتفي بوتين بتحذير الواليات المتحدة من الهيمنة
بل يقوم بإطالق تحذير إضافي بقوله« :إنّ األمر ال يكمن في
مواجهة الخطر النووي الوهمي (إلي��ران) بل في محاولة
اإلخ�لال بالتوازن االستراتيجي من أجل السيطرة وفرض
اإلم�لاءات على الجميع – المنافسين السياسيين والحلفاء
على ح � ٍّد س��واء – وه��ذا السيناريو خطير للغاية ومض ّر
بالجميع ،بما في ذلك الواليات المتحدة».
في الحديث عن العالقات االقتصادية الدولية يقول
بوتين« :ن��رى كيف يجري تشكيل تحالفات اقتصادية
غير شفافة وبس ّرية تامة ،وذل��ك لغرض واض��ح وهو
إع��ادة هيكلة االقتصاد العالمي لتعزيز الهيمنة وفق
المعايير األميركية التجارية واالقتصادية وغيرها .في
المقابل ،يؤكد بوتين انّ المقاربة الروسية بشأن العالقات
االقتصادية مختلفة تماماً ،مشيرا ً على سبيل المثال إلى انّ
«عالقاتنا مع شركائنا قد أتت بناء على المبادرة الصينية
في إطار مشروع طريق الحرير ،ولدينا مساواة كاملة في
الحقوق داخل «بريكس» وغيره من المحافل االقتصادية

اإلقليمية ،بعيدا ً من فكرة الحرب التجارية».
ً
ً
تحت ّل الصراعات الدائرة في الشرق األوسط حيّزا كبيرا في
«مانيفستو» بوتين .يقول« :نشهد حاليا ً التطورات الجارية
في الشرق األوسط حيث تراكمت قضايا وخالفات عرقية
ودينية واجتماعية واقتصادية .لكن األخطر انّ ثمة محاوالت
جرت من الخارج إلعادة تشكيل هذه المنطقة أدّت إلى انفجار
حقيقي ،وتدمي ٍر للدول ،وصعو ٍد لإلرهاب ،وانتقال المخاطر
إلى العالم بأسره» .وال يُغفل الرئيس الروسي تحديد مكمن
الخطر األكبر فيقول إنّ «التنظيم اإلرهابي المس ّمى «الدولة
اإلسالمية» قد احت ّل أراضي شاسعة ،فكيف تم ّكن من ذلك؟
لو استطاعت تلك العصابات اإلرهابية ان تسيطر على
دمشق أو بغداد ،لكانت تح ّولت إلى دول حقيقية ،مهدّد ًة
العالم أجمع».
يشدّد بوتين في مالحظة الفتة وهادفة إلى انه «ال يمكن
التالعب بالكلمات وتقسيم اإلرهابيين بين جيّدين وسيّئين،
وال يمكن القبول ب��آراء بعض الخبراء بوجود إرهابيّين
معتدلين» .يتساءل ساخراً« :هل هؤالء يقطعون الرؤوس
بشكل معتدل؟».
يالحظ الرئيس الروسي أنّ األوضاع كانت تتدهور ،والبنية
اإلرهابية تتنامى ،وعدد المسلحين يزداد ،واألسلحة ُتسلّم
إلى ما يُس ّمى «المعارضة المعتدلة» وتجد طريقها إلى أيدي
اإلرهابيّين ،ال بل إنّ «فصائل كاملة كانت تنتقل إلى صفوف
اإلرهاب» .يتساءل :لماذا لم تأتِ جهود شركائنا األميركيّين
والغربيّين وحلفائهم في حربهم ض ّد «الدولة اإلسالمية»
بنتائج ملموسة؟ الجواب واضح« :الواليات المتحدة تمتلك
ق��درات عسكرية ضخمة ،لكن من الصعب القيام بلعبة
مزدوجة وهي محاربة اإلره��اب من جهة ،واستخدام جزء
من اإلرهابيّين إلعادة تشكيل منطقة الشرق األوسط وإسقاط
األنظمة غير المرغوب فيها من جهة أخرى».
الى ذلك ،يصف بوتين إطالقه عملية عسكرية في سورية
بأنها «عملية شرعية تماماً ،هدفها الوحيد إع��ادة السالم
إلى هذا البلد ( )...ومساعدة السلطات السورية في إطالق
التسوية السياسية والقضاء على اإلرهاب ( )...ألنّ تدمير
الدولة السورية يؤدّي إلى تنشيط العمل اإلرهابي ،ولذلك فإنّ
ثمة ضرورة لتعزيز المؤسسات الحكومية» .غير انّ الرئيس

الروسي يستدرك سريعا ً بقوله« :إنّ االنتصار العسكري على
اإلرهابيّين لن يح ّل ك ّل القضايا ،لكنه سيهيّئ الظروف إلطالق
عملية سياسية بمشاركة جميع القوى الوطنية السورية ،ألنّ
السوريّين وحدهم هم من يق ّررون مصيرهم بمشاركة دولية
ب ّناءة بعيدا ً من أيّ إمالءات أو تهديدات أو ابتزاز».
حسناً ،لكن مَن يحدّد القوى الوطنية الصالحة للمشاركة
في العملية السياسية المرتجاة؟ بوتين ال يتط ّرق إلى هذا
الموضوع ،لكنه يكشف في مداخلة الحقة أم��ام «منتدى
فالداي» عن بعض ما دار في اللقاء الذي جمعه بالرئيس
بشار األسد يوم الثالثاء الماضي اذ سأله الرئيس الروسي:
«م��ا رأي��ك لو ُوج��دت اآلن في سورية معارضة مسلحة،
لكنها مع ذلك مستعدّة حقا ً لمقاومة اإلرهابيين و«الدولة
اإلسالمية»؟ وما سيكون رأيك لو كان لك أن تساند جهودهم
في قتال «الدولة اإلسالمية» بالطريقة نفسها التي نساند
بها الجيش ال��س��وري؟» ف��ر ّد األس��د قائالً :سأنظر إلى ذلك
باستحسان».
لن تستحسن الدول واألطراف األخرى الناهضة بالحرب
في سورية وعليها جوابَ األسد ألنّ بعضها يشترط أن يكون
دوره في الفترة االنتقالية محدّدا ً بأشهر وأسابيع معدودة،
وبعضهم اآلخ��ر يرفض ان يكون له دور البتة! وال��ى ان
تتوصل األطراف إلى ح ّل لهذه المشكلة المستعصية ،تبقى
ّ
تتأجج نيران
مطلب ورجاء ،بينما
العملية السياسية مجرد
ّ
ٍ
الحرب وتتصاعد وتستنزف الجميع ،وال سيما المدنيّين.
في «مانيفستو» بوتين أفكار قديمة وأخرى جديدة .غير
أنّ أكثرها ِجدّة ووعدا ً وعدالة تلك الداعية إلى «وضع خرائط
طريق إلعادة إعمار منطقة الشرق االوسط ،بما يشمل بناء
المدارس والمستشفيات والمساكن والبنية التحتية لكونها
الوسيلة الوحيدة الكفيلة بوقف التدفق الضخم لالجئين إلى
أوروبا وعودة من غادروا».
هذه الدعوة اإلنسانية التاريخية تستوجب اتفاقا ً ومبادرة
بين جميع المشاركين في المآسي الجاري صنعها للعراق
وسورية ولبنان واليمن ،وجميع المعنيين بها والقادرين على
تضميد جراحها .أجل ،جميع مَن شاركوا في صنع المآسي،
كما جميع القادرين م ّمن دعوا إلى الصبر والصمود...

د .عصام نعمان

