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حمليات  /تتمات

�سوري والقيادة مدركة مخاطر الت�سويات الطائفية
�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن ال طائف
ّ

لبنان في حلف ( ...تتمة �ص)1

�شبيب :محاوالت دولية و�إقليمية لتح�ضير «حريرية �سورية»
المرخصة ال أشكك في وطنيتها وأدعوها ألن ت��درك بأن
المرحلة المقبلة أنها ليست تقاسم سلطة بل مواجهة قوى
سياسية متطرفة ،وخصوصا ً في االنتخابات حيث ستدفع
ماليين الدوالرات للترشيح وأخذ صوت الناخب كما تريده
السعودية وسيكون رأس الحربة تنظيم األخوان المسلمين
بغالف جديد وتيارات مخفية ،وهم يتمتعون بإمكانات
كبيرة ولديهم في الداخل السوري ماكينة إعالمية كاملة
جاهزة للعمل مؤلفة من عدد كبير من الدعاة والمشايخ
الذين لألسف تم تخريجهم في معاهد وزارة األوق��اف
السورية ،رغم محاوالت وزير األوق��اف توعيتهم إال أنهم
ربما يكونون جاهزين للعمل مع األخ��وان المسلمين في
االنتخابات ،وهو ما يفرض على القوى الوطنية أن تعمل
منذ اليوم على استنهاض الناس وتأمين روافد للتواصل
معهم لتكون شريكة في السلطة ،وعلينا العمل على تغيير
عقلية هذه القوى التي على رأسها حزب البعث واألحزاب
ّ
المرخصة لحماية س��وري��ة م��ن السقوط ف��ي صناديق
االق��ت��راع بيد «االخ���وان» التي قد تخلع لبوس اإلره��اب
وتتقدم لالنتخابات بطقم وربطة عنق».

حاوره سعد الله الخليل
رأى عضو المكتب السياسي لـ«حزب الشعب» سلمان
شبيب أنّ تصدّي السعودية لتشكيل الوفد المعارض كأحد
مخرجات مؤتمر فيينا الذي وضع شبه خارطة طريق للح ّل
في سورية ،خطوة لسحب المهمة من يد المبعوث األممي
ستيفان دي ميستورا.
وقال شبيب في حوار مع «البناء» و«ت��وب نيوز» إنّ
«مؤتمر فيينا أق ّر بإعداد قائمة للمجموعات اإلرهابية لتت ّم
محاربتها والقضاء عليها ،وتصنيف المجموعات األخرى
المسلحة المعتدلة كمقدمة لوقف إطالق النار في ما بعد
على األرض السورية ،وأوكل المؤتمر إلى األردن إنجاز هذا
األمر ،كما أنّ تشكيل الوفد المعارض ليفاوض الحكومة ليس
وليد المؤتمر ،فموسكو أعدّت قوائم ض ّمت  38شخصية
ممن دُع��ي إل��ى لقاء «موسكو  »2وه��ي قائمة متوازنة
وتض ّم االئتالف وتمتاز بتنوعها الواسع ،والسعودية
قدّمت قائمة من  22شخصية ومنهم قدري جميل وهيثم
الم ّناع واالئتالف ،وكان على روسيا أن تعترض لتصدّي
السعودية للمهمة ،لكنها وافقت في محاولة لنشر األجواء
رحبت أميركا وفرنسا بالدور السعودي
اإليجابية فيما ّ
ودي ميستورا تمنى للسعودية النجاح بالمهمة».
وتابع شبيب« :استغلت السعودية أج��واء التش ّنج
والتوتر الدولي عقب مؤتمر فيننا بإسقاط الطائرة الروسية
والتدخل التركي في العراق لتعويم أتباعها» ،الفتا ً إلى
أن «المهم تصنيف القوائم المسلحة بقائمتين سوداوين
لإلرهاب تجب مواجهته وقائمة بيضاء تضم المجموعات
المسلحة المعتدلة كشريكة إلى جانب الجيش السوري
لمحاربة اإلرهاب».
ورأى شبيب أن «تكليف السعودية تم بشكل غير مباشر،
فيما كان واضحا ً أن تشكيل الوفد هو مهمة المبعوث الدولي
بالتنسيق مع مجموعة الدعم» ،مشيرا ً إلى أن «السعودية
لن تتخلى عن سعيها إلسقاط ال��دول��ة السورية سواء
بالوسائل العسكرية أو السياسية فكان مؤتمر الرياض
إلعادة تعويم االئتالف والمجموعات االرهابية».
وتساءل شبيب «ه��ل يمكن للسعودية أن يكون لها
مصلحة بأن يكون في سورية نظام علماني مدني؟ في
ظل عملها بأجندتها الوهابية والتي تختلف مع تركيا
بالتعاطي مع ملف اإلخوان المسلمين وتختلف معها في كل
الملفات إال الملف السوري» .ورأى شبيب أن «هناك مخططا ً
واضحا ً لضرب المؤشرات اإليجابية في فيينا والعودة
إلى مسار جنيف وموضوع هيئة الحكم االنتقالي ،وهو ما
يندرج في سياق مقررات مؤتمر الرياض وجهود العودة
إلى مجموعة ما يسمى «أصدقاء سورية» ،كما بينت روسيا
وحذرت منه معتبرة أن ال ضرورة الستعجال فرنسا لعقد
اجتماع عفا عليه الزمان وإعادة طرح شعارات الحرب على
تنحي الرئيس بشار األسد» ولفت
سورية واإلصرار على ّ
إلى «ما أعلنه المبعوث الدولي استيفان دي ميستورا عن
أن الواليات المتحدة أصبحت مرنة وإيجابية في موضوع
إيجاد تسوية لسورية».
ولفت شبيب إلى ظهور زعيم تنظيم «جبهة النصرة»
اإلرهابي أبو محمد الجوالني في هذا التوقيت «كمحاولة
تركية قطرية لتحجيم الدور السعودي إالّ أن كالم الجوالني
أسقط الرهانات التركية والقطرية والفرنسية على تعويم
جبهة النصرة كفصيل معتدل ،وه��و ما أفشله الموقف
الروسي واإلي��ران��ي ،حيث أكد الجوالني تمسك النصرة
بالتبعية لتنظيم القاعدة».

فيينا  3أو نيويورك 1

ورأى شبيب صعوبة ف��ي انعقاد ملتقى فينا  3أو
نيويورك  1من دون حسم ملف التنظيمات اإلرهابية،
ولفت إلى «التوجه اإلقليمي أو ربما الدولي إلجهاض ما تم
إنجازه في فيينا والعودة إلى مسار جنيف في  2012الذي
تجاوزته األحداث كثيرا ً وفرض اإلرهاب نفسه كأولوية.
أم��ا بيان جنيف  1فقد سقط ب��ال��ت��ق��ادم» ،موضحا ً أن

سوري
ال طحين
ّ

شبيب متحدثا ً إلى الزميل الخليل
هناك محاولة سعودية تركية وبتناغم فرنسي إلجهاض
إنجازات فيينا».
وأض���اف «ال��س��ي��اس��ة ال��س��ع��ودي��ة ل��م تتغير فوزير
الخارجية السعودي عادل الجبير حضر لقاء فيينا ووقع
باسم السعودية على البيان ،وخرج ليقول كالما ً يناقض
البيان وال نأمل أي تغيير في سلوك السعودية؛ ولكن
الرهان بأن تكون أميركا جادة بإيجاد تسوية كونها تملك
سياسة عقول السعودية وغيرها».
وأض��اف شبيب «الخالفات واضحة ولذلك أعيدت الكرة
للسيد دي ميستورا ليحدّد أسماء الوفد المعارض ويش ّكل
وفدا ً من مختلف التيارات .وهذا المنطق كي ينجح مسار فيينا،
يجب أن يشمل كل أطياف المعارضة في الداخل والخارج».

مشاركة «التنسيق» أساءت إليها

أسف شبيب «لمشاركة هيئة التنسيق الوطني في مؤتمر
الرياض الذي أريد منه لعب دور البهارات الرديئة التي
توضع على طعام فاسد» ،وقال «لألسف ارتضى مَن بقي
من هيئة التنسيق بعد خروج تيار «قمح» وبعد استبعاد
المك ّون الكردي لعب دور الممثل في مسرحية».
وأض��اف «لن نعاتب األح��زاب الناصرية إذا اجتمعت
مع األخوان المسلمين أو حين نرى الماركسيين يشيدون
بجبهة النصرة والقاعدة وه��و ضمن اإلشكاليات التي
تشهدها المعارضة السورية وتجب إع��ادة تصويبه،
واألحداث في سورية أنتجت تناقضات ال يمكن تجاوزها
كتنسيق ميشيل كيلو مع بندر بن سلطان واجتماعه مع
جبهة النصرة وغيرها».
وأكد شبيب أن «مؤتمر الرياض خالف في مخرجاته
كل ما ورد في فيينا وكان على السعودية عدم عرقلة مسار
فيينا» ،الفتا ً إلى أن «السعودية وضعت الجميع أمام أمر
واق��ع ب��أن ما يُس ّمى «جيش اإلس�لام» و«أح���رار الشام»
معتدالن» .لكنه استدرك قائالً« :كل دوالرات السعودية
لن تستطيع أن تمسح صفة اإلرهاب عن هذه المجموعات،
وخصوصا ً قصف المدارس والمنازل ،فهذا مستحيل أن
يص ّنف كمعتدل إضافة للذبح في عدرا العمالية .كما أنهم
ما زالوا حتى اآلن يضعون المخطوفين في األقفاص على
أسطح المنازل .فهؤالء ال يمكن أن يصنفوا إال إرهابيين ،وأن
أهالي الضحايا لن يغفروا لهم ،وهم ال فرق بينهم وبين
جبهة النصرة اإلرهابية وال يمكن أن يكونونا ج��زءا ً من
الحل في سورية ومهما بذلت السعودية من دوالرات فهم
إرهابيون».

حماية سورية من السقوط

وأك��د شبيب أن معارضة ال��داخ��ل ل��م تستطع إقناع

الشارع السوري مسجالً اعتراضه على تسمية تلك القوى
«معارضة» ،معتبرا ً أن «صفة المعارضة ليست تهمة
يجاهد المعارض لنفيها وليست شرفا ً يسعى الدعائه.
واألهم أن سورية تحتاج جميع الوطنيين الذين يؤمنون
بسورية الموحدة والديمقراطية واألح��زاب المرخص لها
وأعطت لنفسها اسم المعارضة .ومن األفضل أن نسميها
قوى وطنية لما أمامها من مهمة وطنية عظيمة وكبيرة
تتمثل بحماية سورية من السقوط في السياسة بعد فشل
إسقاطها عسكرياً».
وتابع «الدخول العسكري الروسي أسقط آخر حلم
إسقاط الدولة السورية عسكريا ً وأعطى حماية للدولة
السورية ووضع خطا ً أحمر ال يمكن التفكير بتجاوزه،
باإلضافة لما قام به الحلفاء اإلقليميون اإليراني وحزب
الله والعمل الميداني الذي يقوم فيه الجيش السوري،
فموضوع إس��ق��اط ال��دول��ة ال��س��وري��ة عسكريا ً سقط،
وسينتقل العمل إلى سيناريو آخر وهو إسقاط الدولة
السورية سياسياً ،فالمعلومات تؤكد أنه يجري العمل
على ذلك من خالل صندوق االقتراع ،بتكرار سيناريو
إسقاط الحكومات الوطنية عن طريق االنتخابات .وهذا
ما يخطط له ،فالتسوية السورية يمكن أن تتأخر شهورا ً
وربما أعواما ً سيصل المواطن في نهايتها إلى صناديق
االق��ت��راع ،وعلى القوى الوطنية في المعارضة أو في
السلطة مهمة كبيرة بحماية الدولة السورية من السقوط
في تلك الصناديق».

قوى سياسية غائبة

ويضع شبيب مشهد القوى السياسية السورية ضمن
نسقين« :األول ،قوى مشاركة في السلطة منذ عشرات
السنين تتمثل بأحزاب الجبهة ،وقد أصبحت مترهلة ال تملك
أي حيوية باستثناء الحزب السوري القومي االجتماعي
الذي أظهر حيوية وقدّم شهداء ،والحزب الشيوعي الذي
كان وفيا ً لمبادئه وبقي يناصر الفقراء والمحتاجين بالرغم
من فقدانه حيويته» .وأض��اف «رغ��م ما تعانيه القوى
القومية السورية والشيوعية من انقسام لعبت بعض
األجهزة األمنية دورا ً فيه ،بقيت تلك القوى قوية ومنعت
القوى المتطرفة من أن تأخذ الشباب إلى أيديولوجيتها
وتفكيرها قي حين فشل باقي األحزاب».
وت��اب��ع شبيب «أم��ا األح���زاب المعارضة التقليدية
واألح���زاب الجديدة فتعيش مرحلة طفولة ال تريد أن
تخرج منها فتتوسع وتعقد مؤتمرات من دون نتيجة
وأض ّرت بالمعارضة السياسية لغياب الصفة السياسية
لسلوكها والهوية لمؤتمراتها ف ُيعقد المؤتمر وينتهي من
دون أي نتيجة» .وأضاف «القوى الوطنية المرخصة وغير

وأسف شبيب لغياب «الطحين» عن جعجعة المؤتمرات
في الداخل والخارج السوري «ألن الدور السوري أصبح
ضعيفا ً أمام تدويل المشهد السوري ،فالمعارضة لم يبق
لها أي دور» ،وإن اعتبر شبيب «مؤتمر المالكية ناجحا ً
بمخرجاته التي أفضت إلى انتخاب هيثم الم ّناع وإلهام
أحمد رئيسين مشتركين لمجلس سورية الديمقراطية
المنبثق من المؤتمر» .وأضاف «وجود الم ّناع في سورية
وعدم ذهابه إلى الرياض خطوة تؤكد التقاء حدث بين
القوى اإلقليمية والدولية ساهمت في إنجاح المؤتمر يهمها
موحدة ومنها روسيا».
إبقاء سورية ّ
وعن أج��واء مكتب دي ميستورا قال شبيب «سلّمناه
قائمة بما تم االتفاق عليه من أطراف المعارضة السورية
في الداخل من رؤي��ة إلى فيينا وكانت األج��واء متفائلة
بإمكان إيجاد حل ،حيث يضع المبعوث األممي إلى سورية
سيناريو للحل قابالً للتطبيق بعيدا ً عن اللجان األربع
التي تجاوزتها مخرجات فيينا» .وأضاف «خطوات دي
ميستورا واقعية ووق��ف إط�لاق النار سيعلن فور بداية
المفاوضات ،حيث ستنضم المجموعات العسكرية بعد
تصنيفها كمعتدلة في القائمة البيضاء ليُصار إلى مناقشة
الموضوع اإلنساني في الداخل السوري في شكل أوسع».
وأش��ار شبيب إل��ى تركيز ل��ق��اءات الرئيس األس��د مع
الصحافة الغربية ،على علمانية سورية ،موضحا ً أن «هذا
التركيز مبني على هواجس ومستند إلى معطيات بأن
هناك أطرافا ً إقليمية ودولية تحاول أخذ سورية باتجاه
طائف سياسي وإقامة نظام محاصصة طائفية كما في
لبنان ،حيث يتم اإلع��داد لمرحلة «الحريرية السورية».
وهناك أشخاص يتحضرون في السعودية للعب دور رفيق
الحريري في لبنان من بوابة إعادة اإلعمار ومحاولة إغراء
السوريين ،كما حدث في عهد الرئيس رفيق الحريري في
لبنان وهي خطوات للهيمنة على سورية».

تصعيد تركي

واختتم شبيب حواره مشيرا ً إلى أن «تصعيد الموقف
الروسي حيال أنقرة يؤكد أن حادثة الطائرة ليس بحادث
عابر بل لتأزيم األم��ور ،وأعلنت أن��ه حالة استفزازية،
واألح���داث التي وقعت خ�لال هذين اليومين الماضيين
والتحذير الروسي بالنار لسفينة تركية القترابها من
البارجة الروسية وتحذير البارجتين في البحر األسود،
يؤكد أن تركيا تعمل على إشعال المنطقة».
ُيبَث هذا الحوار كامالً الساعة الخامسة من مساء اليوم
و ُيعاد بثه الساعة الحادية عشرة ليالً على قناة «توب
نيوز» على التردد  12034قمر نيل سات.

 وحدهم الذين ُيحرجهم اتصال محمد بن سلمان هم الذينيشتغلون عند مملكته ،أما الذين يقيمون حسابا ً لمعنى السيادة
رحب وتر ّيث بانتظار
لبالدهم والسياسة فيها ،فانقسموا بين َمن ّ
العودة للمؤسسات ،كحال اندونيسيا ،ففك اإلحراج ،أو تر ّيث وأعلن
الرفض كحال سلطنة ُعمان ،وأندونيسيا أكبر ال��دول اإلسالمية،
و ُعمان شريك في مجلس التعاون الخليجي ،وهما بلدان إسالميان،
كامال المواصفات قياسا ً بحجم نسبة المسلمين من السكان.
 وحده لبنان ،البلد الذي يحكمه نظام برلماني ديمقراطي ،واليملك فيه ال رئيس الحكومة وال حتى رئيس الجمهورية صالحيات
سلطان ُعمان ،وال رئيس حكومة أندونيسيا ،ووحده لبنان المك ّون
من تعدّد فريد يمنح رئيسه المسيحي دستوريا ً صفة الدولة التي
تشكل الحضور الفريد لمسيحيي الشرق ،ويراعي فيه ك ّل مسؤول
من الطوائف اإلسالمية معنى ه��ذا التعدّد ،عندما يكون العنوان
إسالمياً ،لكن األه ّ��م أنّ لبنان وح��ده يشمله التصنيف السعودي
ل�لإره��اب ،فيطال أح��د أب��رز مك ّوناته بهذا التصنيف ،بعد إعالن
السعودية حزب الله كتنظيم إرهابي ،والسعودية هي التي تقود
التحالف ،وألنّ لبنان بلد العجائب والغرائب ،ورغم ذلك ال يشعر
رئ��ي��س حكومة لبنان ب��اإلح��راج فيعلن االن��ض��م��ام إل��ى حلف لن
يحارب اإلرهاب يوماً ،و ُيربك كل شيء في لبنانُ ،يربك حكومة ال
يملك رئيسها حق القرار بالنيابة عنها ،ويربك تعددا ً طائفيا ً ال يملك
حق اختزاله ،و ُيربك مفهوم األمن الوطني اللبناني ومفهوم الحرب
على اإلرهاب بض ّم لبنان إلى حلف يرى مقاومة لبنان إرهاباً.
 دولة الرئيس ،سارع للحاق بسلطنة ُعمان ،أو بأندونيسيا،فتلك خطيئة عمرك قد ارتكبتها ،وغلطة الشاطر بألف ،وإنْ رضيت
بتصنيف المقاومة إرهابا ً فلت ُقلْها بملء الفم.
ناصر قنديل

تحرك ( ...تتمة �ص)1
تركيا
ّ
اعتبرت في هذه اللقاءات أن مسؤوليتها عن وقف ارتحال اإلرهاب عبر العالم
إلى سورية ليست فردية ،بل تشترك بها دول أوروبية ،التي عليها من جانبها
إيقاف عمليات هجرة الجهاديين عبر مطاراتها إلى تركيا ،ومن ثم إلى سورية.
ثانياً :تالحظ موسكو أن أنقرة قاربت خالل األسبوعين الماضيين تجاوز
الخطوط الحمر في خالفها مع روسيا ،وذلك من خالل اكتشاف األمن الروسي أن
المخابرات التركية بدأت في اآلونة األخيرة بممارسة نشاط تخريبي في القوقاز
يتمثل بمحاوالت تحريض الشركس في تلك المنطقة ،على القيام بعمليات
عدائية ضد روسيا ،وأخذ هذه المنطقة إلى حالة فوضى بوجه موسكو.
من جانبها روسيا تعتبر هذه الممارسات التركية أكثر من خطرة وأنها
ستكون كافية في ما لو استمرت ألن تبادر روسيا لتصعيد موقفها بشكل عملي
ضد تركيا.
ثالثاً :تنظر روسيا بخطورة إلى التدخل التركي العسكري في العراق،
وخاصة محاولة أنقرة إظهار أن هذا التدخل هو موا ٍز لتدخل روسيا في سورية،
علما ً أنّ التدخل التركي هو اعتداء على سيادة العراق ،ألنه غير مشفوع بطلب
من حكومتها الشرعية ،فيما التدخل الروسي جاء استجابة لطلب من حكومة
دمشق الشرعية.
وبنظر موسكو أنّ التدخل التركي في العراق يريد خلط أوراق التسوية
السياسية العتيدة في سورية ،وهو مرشح ألن يتوسع باتجاه السيطرة على
كركوك مما يخلق أزمة كردية  -تركية تريد أنقرة أن تجعل منها نقطة جذب
لالهتمام الدولي يصرف نظره عن توجهه لمقاتلة اإلرهاب في سورية.
رابعاً :ترى موسكو بحسب هذه التقارير ،أن كالً من تركيا وقطر ال تزاالن
بحسب المعلومات األمنية تمارسان دعما ً قويا ً لإلرهاب في سورية .وتنوي
موسكو توجيه رسالة بهذا المعنى إلى الدوحة.
خامساً :وهي أخطر نقطة أوردتها التقارير اآلنفة ،ومضمونها أنّ أنقرة تحاول
تغيير قواعد االشتباك في ك ّل من العراق وسورية .فهي تص ّر على عدم االعتذار
عن إسقاط الطائرة الروسية .ومن جهة ثانية تص ّر على خلق وقائع في شمال
سورية تعتقد أنها تساعد مطلبها في خلق منطقة آمنة هناك .ومن جهة ثالثة
ترسل قوة برية لتتوغل في العراق .كما أنها ُتمارس عمليات زرع فتن قومية في
الحديقة القوقازية الخلفية لروسيا .وفي حال استم ّر السلوك التركي التصعيدي
على حاله ،فإنّ هذا سيزيد من التصعيد اإلقليمي في المنطقة ما يجعلها تقترب
من لحظة اندالع الحرب.

يوسف المصري

وا�شنطن تدعم ( ...تتمة �ص)1
ورب���م���ا رئ���ي���س م���ؤق���ت إلدارة
شؤون البالد ،واإلعداد لدستور
ج����دي����د ت����ج����ري االن���ت���خ���اب���ات
ع��ل��ى أس���اس���ه ،وه����ذا ي��ع��ن��ي أنّ
االنسحاب السعودي من اليمن
ج�����وا ً وب����ح����را ً وب������را ً سيسبق
االنتخابات ،وتشكيل الحكومة
ال����ج����دي����دة وق�����ي�����ادة ال��ج��ي��ش
الجديدة ،وبالتالي يسبق تسليم
المدن لهما.
يضيف الخبير الديبلوماسي،
أنّ ح����ال ج��م��اع��ة ال��س��ع��ودي��ة
ال���ي���م���ن���ي���ي���ن س����ي����ت����ده����ور من
س��يّ��ئ إل���ى أس����وأ وص�����والً إلى
االن��ت��خ��اب��ات ،وت��زام��ن التهدئة
واالن���س���ح���اب���ات ،وق����د ال تح ّل
االنتخابات إال وانهارت جماعة
ح��ك��م ج��ن��وب ال��ي��م��ن ك��م��ا انهار
نظام حكم جنوب فيتنام الذي
أقامه األميركيون.
ي���رى الخبير الديبلوماسي
الذي عايش مفاوضات باريس
ح��ول االنسحاب األميركي من
فيتنام ،أنّ األميركيين يعرفون
ذل��ك ج��ي��داً ،ولذلك يسعون إلى
تهوين الثمن على السعودية،
وت��ول��وا تشجيعها على إعالن
ال��ت��ح��ال��ف اإلس�لام��ي لمحاربة
اإلرهاب كجائزة ترضية وملهاة
إع�لام��ي��ة ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة ع��ل��ى حجم
الهزيمة اآلت��ي��ة ،فاألميركيون
ي��ع��رف��ون أنّ االن��خ��راط الجدي
ل��ل��س��ع��ودي��ة ف���ي ال���ح���رب على
اإلره��اب يبدأ من مكان آخر هو
ال��م��ك��ان ال����ذي ي��زع��ج اإلره����اب
و ُيضعفه ويجفف مستنقعاته،
وي��ب��دأ ب��إع��ادة ال��ن��ظ��ر بسياسة
تسويق التنظيمات اإلرهابية
وتنميتها وتشجيع فكر التطرف
والتكفير الديني ووق��ف موارد
التمويل عنها.
ل�����ه�����ذا ب�����������ادرت واش���ن���ط���ن
ل���ت���ش���ج���ي���ع إع����ل���ان ال����ري����اض
ل���ل���ت���ح���ال���ف اإلس���ل��ام������ي ض��� ّد
اإلرهاب ،وهي تعلم أنه تحالف

شكلي وإع�لام��ي ،لكن موسكو
لم تدعه يم ّر دون تعليق ،فقالت
إنها ستدرس التحالف وأهدافه،
خصوصا ً أن ال ميثاق للتحالف،
وال ب���رام���ج ع��م��ل وال تحديد
ل��م��ف��ه��وم اإلره�����اب ت��ت��ف��ق عليه
الدول المشاركة.
التباين األم��ي��رك��ي الروسي
��ح��ل أث��ن��اء م��ح��ادث��ات وزير
ل��م ي ُ
ال���خ���ارج���ي���ة األم���ي���رك���ي���ة ج��ون
ك�����ي�����ري ،ف�����ي م���وس���ك���و دون
اإلع��ل��ان م���ع ن��ظ��ي��ره ال��روس��ي
س��ي��رغ��ي الف����روف ع��ن تعويم
لقاء نيويورك الخاص بسورية،
بعدما حققت موسكو الهدف
ال�����ذي ت��س��بّ��ب ب��ت��ح��ف��ظ��ه��ا على
اللقاء ،وهي العودة إلى معادلة
ال��ت��ش��ارك بين م��ك�� ّون��ات مسار
فيينا في تحديد زم��ان ك�� ّل لقاء
ومكانه ،واأله ّم في إنجاز أهداف
رسمها مسار فيينا وتعطلت عند
تصنيف التنظيمات اإلرهابية
وت���ح���دي���د الئ���ح���ة ال��م��ع��ارض��ة
المقبولة في العملية السياسية،
وهما أم��ران كانا موضع تفرد
أميركي بتجييرهما للسعودية
ع��ب��ر دع����م م��ؤت��م��ر ال���ري���اض،
خ���ارج إط���ار صالحيات مسار
ف��ي��ي��ن��ا وم��س��ؤول��ي��ات وحقوق
المشاركين فيه.
واف���ق ك��ي��ري ع��ل��ى التراجع،
وإع�������ادة م���ا ل��ق��ي��ص��ر لقيصر،
ورب��ط إن��ج��از ال��ل��وائ��ح الخاصة
ب����ال����م����ع����ارض����ة واإلره������������اب
ب��ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي ل��ق��اء فيينا،
ونقل المهمة إلى لقاء نيويورك،
بمعزل عما فعلته السعودية في
الرياض ،فقبلت روسيا تعويم
اللقاء والمشاركة.
ل���ب���ن���ان ال�������ذي ك������ان يعيش
هواجس التسويات الرئاسية،
وم���ا أث���ارت���ه ،تسبّبت فضيحة
المخالفة ال��دس��ت��وري��ة لرئيس
الحكومة تمام سالم ،بالموافقة
على ض�� ّم لبنان إل��ى التحالف

ال����ذي أع��ل��ن��ت��ه ال��س��ع��ودي��ة ض ّد
اإلره���اب ،من دون ال��ع��ودة إلى
مجلس الوزراء ،وال التر ّيث كما
فعلت دول كثيرة ،أو الرفض كما
فعلت سلطنة ُعمان ،خصوصا ً
أنّ السعودية التي تقود التحالف
��وح��د
دون ت��ح��دي��د م��ف��ه��وم م ّ
ل�لإره��اب يعني ق��ب��ول تعريف
الدولة التي تقود هذا التحالف،
وه��ي ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي صنّفت
منذ شهور حزب الله ومقاومته
لـ»إسرائيل» كتنظيم إرهابي.
لبنان يدخل مرحلة الدعسات
الناقصة ،بينما ك��ان ينتظر من
م��س��ؤول��ي��ه ال���ت���ر ّوي والتم ّهل
وم���راع���اة مقتضيات المرحلة
ال����ح����س����اس����ة ال����ت����ي تعيشها
المنطقة ،والسعي إلى توظيف
ال���ع�ل�اق���ات ب���ال���خ���ارج لحساب
جعلها مصادر قوة له ،بدالً من
ج��ع��ل ه���ذه ال��ع�لاق��ات مصادر
استنزاف للبنان وقوة للخارج.

أحالف ُتش َّكل
عبر سماعة الهاتف

شكل إع�لان التحالف اإلسالمي
لمحاربة اإلرهاب من الرياض على
لسان ولي ولي العهد والمؤ ّلف من
خمس وثالثين دول��ة بينها لبنان
ّ
محط انقسام جديد ،على المستوى
الرسمي والسياسي ،بخاصة أن
رئيس الحكومة الذي أصدر بيانا ً
رحب فيه بالتحالف وأعلن تلقيه
ّ
ات��ص��اال ً م��ن ال��ق��ي��ادة السعودية
الستمزاج رأي��ه في انضمام لبنان
إل��ى ه��ذا التحالف ،ال��ذي ل��م يكن
ال�����وزراء ف��ي حكومته ع��ل��ى علم
به س��واء باالتصال السعودي أو
بالموافقة السالمية ،مشيرا ً إلى «أن
أي خطوات تنفيذية تترتب على
لبنان في إطار التحالف اإلسالمي
الجديد سيتم درس��ه��ا والتعامل
معها استنادا ً إلى األطر الدستورية
والقانونية اللبنانية».
فكيف يسمح رئيس الحكومة
لنفسه أن يُدخل لبنان في حلف
قد تترتب عليه أبعاد وتداعيات
خطيرة بنا ًء على «تشاور هاتفي»؟
وكيف قبل سالم أن يحتكر بشخصه

كل االعتبار الوطني اللبناني وأن
يأخذ ق���رارا ً بهذا الحجم ،وبهذه
الخطورة؟ لماذا لم يتشاور بالحد
األدن�����ى م���ع ال��رئ��ي��س ب����ري ،إذا
افترضنا أن التشاور حصل بين
رؤساء المؤسسات العامة؟ لماذا لم
يتشاور مع وزير الخارجية جبران
باسيل المعني األول دبلوماسياً؟
رحب رئيس
وبناء على أي اعتبار ّ
ال��ح��ك��وم��ة ب��ه��ذا ال��ح��ل��ف؟ وه��ل
أدرك فعالً عن أي إره��اب تتحدّث
السعودية؟ وهل سأل عن معايير
والالئحة اإلرهابية للمملكة ؟ وعلى
مَن تنطبق هذه الالئحة؟ وهل فكر
للحظة أنه من الممكن التشاور بين
ال���وزراء المعنيين بالح ّد األدن��ى
وإمكانية دع���وة مجلس ال���وزراء
بالحد األق��ص��ى؟ هل لبنان ضمن
الدول «السنية» التي قالت الواليات
المتحدة األميركية إنها طلبت من
السعودية أن تشكل حلفا ً من هذه
الدول لمحاربة اإلرهاب؟ وعلى أي
أس��اس ص ّنف لبنان ضمن حلف
«الدول السنية» التي تدور في الفلك
السعودي؟ هل األحالف تشكل هكذا
عبر س ّماعة الهاتف؟

أين سياسة
النأي بالنفس؟

أي��ن المندرجات العملية لهذا
الحلف ،من آليات التنسيق ،وقواعد
العمل ،وتحديد األه��داف ،وطبيعة
العدو ،ومس ّميات ومسرح عملياته
والسلسلة تطول؟ ماذا عن استثناء
دول أساسية منخرطة عمليا ً وكل
ي��وم في الحرب على ه��ذا اإلره��اب
وع��ل��ى رأس ه��ذه ال���دول سورية
وإيران والعراق؟ أي لحظة سياسية
أرادت السعودية اختيارها وعلى
أي حسابات َب َنت ه��ذا االختيار؟
وهل الحالة الهشة للواقع السياسي
الداخلي في لبنان تحتمل السير
بخيارات ملتبسة وغير واضحة
كهذه؟ ومَن قال إن دعوة محمد بن
سلمان لتشكيل حلف ضد اإلرهاب
ه��ي عمليا ً ف��ي إط���ار س��ع��ودي –
سعودي ،الملك سلمان يريد من هذا
العنوان الفضفاض أن يدخل إلى
عنوان اإلرهاب المحتكر من قبل ولي
العهد محمد بن نايف؟ هذا االرتجال
اللبناني الخطير سيرتب مجموعة
من التداعيات السياسية في الدرجة
األولى التي ستكشف حجم التفخيخ

الذي أحدثته مواقف رئيس الحكومة
على الواقع الحالي المهترئ أصالً،
وأين هي سياسة النأي بالنفس إزاء
الموافقة على تحالف بمس ّمى ديني
بمضمون مذهبي تستثنى منه دول
أساسية في المنطقة يرتبط لبنان
معها بجغرافيا متصلة ويتصل
معها أيضا ً بإرهاب عابر لجغرافيا
هذه الدول؟

الخارجية ال ِعلْ َم لها

وش������ددت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين في بيان ،أنها لم تكن
على علم ،ال من قريب وال من بعيد،
بموضوع إن��ش��اء تحالف إسالمي
لمحاربة اإلرهاب ،وأنه لم يرد إليها،
في أي سياق وأي مجال ،أية مراسلة
أو مكالمة تشير إلى موضوع إنشاء
هذا التحالف ،وأنه لم يتم التشاور
م��ع��ه��ا ،ال خ��ارج��ي��ا ً ك��م��ا تفرضه
األص���ول ،وال داخ��ل��ي��ا ً كما يفرضه
ال��دس��ت��ور» .وأك���دت «أن م��ا حصل
يمس بموقع لبنان ،المميّز لجهة
ّ
التوصيف المعطى لمحاربة اإلرهاب
والتصنيف المعتمد للمنظمات
اإلره��اب��ي��ة ،كما يمس بصالحيات
الوزارة بصفتها موقعا ًدستوريا ًقائما ً
في موضوع السياسة الخارجية،
في إطار سياسة الحكومة والبيان
ال��وزاري وبالتنسيق والتشاور مع
رئيس الحكومة ،كما دأب��ت ع��ادة،
وق��د حرصت دائ��م��ا ً على أن يكون
موقفها موقفا ً مستقالً خارجيا ً نابعا ً
م��ن أول��وي��ة مصلحة لبنان ،ومن
التوافق الداخلي على هذه السياسة
الخارجية».

ن ّيات مريبة

وش����ددت م��ص��ادر مطلعة في
فريق  8آذار لـ«البناء» على أن
قبول رئيس الحكومة االنضمام
إل��ى التحالف وم��س��ارع��ة رئيس
تيار المستقبل سعد الحريري إلى
الترحيب ،يبين في أي سياق أتى
ترشيح الوزير فرنجية وألي أهداف
وضمن أي نيات طرح هذا األم��ر»،
مشيرة إلى «أن ما نقوله ليس نيالً
من فرنجية ،إنما تأكيد على النيات
المريبة التي حاولوا من خاللها أن
يطرحوا هذا الملف؟».
وكان الحريري سارع أمس إلى
تأكيد «أن هذا التحالف هو خطوة
تاريخية ف��ي الطريق الصحيح،

الماضية ،فهو اتخذ قرارا ً في قضية
خالفية من دون تنسيق مع القوى
األخرى ومن دون مجلس الوزراء».
وش������ددت ال���م���ص���ادر ع��ل��ى «أن
السعودية تعتمد منهجية مزدوجة
فهي تصعد اتجاه حزب الله وتبحث
عن مخرج تجاه الوضع اللبناني».
واعتبر مصدر مطلع لـ«البناء» أن
موافقة رئيس الحكومة ال قيمة لها،
ألن قرار االنضمام يحتاج إلى موافقة
مجلس ال���وزراء بأكثرية الثلثين،
والى مجلس النواب أيضا ً ال سيما
وأن ق��رارا ً كهذا يترتب عليه أعباء
عسكرية ونفقات مالية» .وأش��ار
المصدر إل��ى «أن رئيس الحكومة
ليس رئ��ي��س ال��دول��ة وال يختصر
مجلس الوزراء ،ولذلك ليس بإمكانه
أن يُلزم لبنان بأي قرار».

للتعامل م��ع معضلة سياسية
وأم��ن��ي��ة وف��ك��ري��ة ،ب��ات��ت تشكل
عبئا ً خطيرا ً على ص��ورة اإلس�لام
ال��ح��ض��اري��ة واإلن��س��ان��ي��ة وت��ه��دّد
ال��وج��ود اإلس�لام��ي وتعايشه مع
المجتمعات العالمية» ،مشيرا ً
إل��ى «أن���ه م��ن الطبيعي أن يأتي
اإلع�ل�ان م��ن ال��ري��اض ،وأن يصدر
على ل��س��ان ول��ي ول��ي العهد في
المملكة العربية السعودية األمير
محمد بن سلمان ،الذي حدد الخط
االستراتيجي لمهمة هذا التحالف،
وشرح مسؤولية العالم اإلسالمي
في مكافحة اإلره��اب والتصدي له
بكل أشكاله وتنظيماته واتخاذ كل
اإلجراءات لمحاربته في عقر داره».
وب��رغ��م ذل���ك ،شكل إع�ل�ان هذا
التحالف وانضمام لبنان له إرباكا ً
عند تيار المستقبل ال��ذي اعتبر
ن��ائ��ب��ه ع��م��ار ح����وري ف��ي حديث
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن م��ا ق��ام ب��ه رئيس
الحكومة ال يخالف الدستور ،إذ إن
الوزراء يقومون بتوقيع االتفاقيات
والمعاهدات مع نظرائهم العرب أو
الدوليين ثم يعودون إلى مجلس
ال���وزراء للتصديق عليها» .حول
عدم اتخاذ رئيس الحكومة الموقف
الذي اتخذته اندونيسيا التي أبدت
ترحيبها باإلعالن ،لكنها أشارت إلى
«أنها ستتخذ اإلجراءات الالزمة في
هذا الشأن» ،أشار حوري إلى «أن
الجواب عند رئيس الحكومة وليس
عند تيار المستقبل».

وأيّ��د وزي��ر العمل سجعان قزي
لـ«البناء» «موقف السعودية في
محاربة اإلره���اب» ،لكنه لفت إلى
«أن االنضمام إلى الحلف العسكري
اإلسالمي يعود إلى مجلس الوزراء
مجتمعا ً وال يجوز أن نأخذ موقفا ً
ان��ط�لاق��ا ً م��ن اص��ط��ف��اف��ات داخلية
ومحاور خارجية» .وشدّد على دور
لبنان الفعال في محاربة اإلره��اب
أكثر بكثير من غيره من الدول ،مشيرا ً
إلى «أن اإلرهاب هو عدو الجميع».

«زحطة» كبيرة
لرئيس الحكومة

..وحزب الله مستمر
في حربه ضد اإلرهاب

وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء»
«أن ما تقوم به السعودية ال يتعدّى
محاولة تلميع صورتها على الورق،
فالسعوديون يدعمون اإلره��اب
في سورية والعراق واليمن ،ومَن
يريد أن يحارب اإلره��اب عليه أن
يوقف دعمه ل�لإره��اب .الفتة إلى
أن��ه ك��ان األج��در برئيس الحكومة
تمام سالم بدال ً من إعالن الموافقة
على االنضمام إلى الحلف محاربة
اإلره�����اب ال��م��وج��ود ف��ي ع��رس��ال
وجرودها».
وسجلت م��ص��ادر نيابية ف��ي 8
آذار ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «زح��ط��ة» كبيرة
لرئيس الحكومة ،بخاصة أن «ما
ق��ام به يناقض ما ق��ام به في كل
أدائه الحيادي والمعتدل في الفترة

قزي :االنضمام يعود
لمجلس الوزراء مجتمعا ً

وف��ي إط��ار حربه ض��د اإلره��اب
تم ّكن مقاومو ح��زب الله من قتل
ال��ق��اض��ي ال��ش��رع��ي ف���ي تنظيم
«داعش» بالقلمون أبو عبدالله عامر
في عملية نوعية ن ّفذها مقاتلوه في
ج��رود راس بعلبك ،بعدما فجروا
عبوة ناسفة أث��ن��اء م��رور موكبه
عند تفقده بعض النقاط العسكرية
التابعة لمسلحي التنظيم .كما
استهدف الحزب مجموعة مسلحة
من تنظيم «داعش» في عبوة ناسفة
ثانية تم تفجيرها على طريق معبر
مرطبية في جرود رأس بعلبك أثناء
محاولتها انتشال أب��و عبد الله
ع��ام��ر ،وت��واج��د ضمن المجموعة
مسؤول معبر الروميات في الجرود
ال��م��دع��و ض���رغ���ام ،ال����ذي أصيب

بجروح خطيرة وأصيب آخرون بعد
أن فتحت المقاومة نيران المدفعية
اتجاه المسلحين.

عريجي وسعادة
في السفارة السعودية

إل��ى ذل��ك ،تلقى جلسة انتخاب
الرئيس الثالثة والثالثين اليوم
مصير سابقاتها م��ن الجلسات،
بعد أن تج ّمدت التسوية الرئاسية.
بانتظار إطاللة رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية غدا ً الخميس
ع��ب��ر  LBCIللحديث ع��ن ط��رح
الرئيس سعد الحريري الرئاسي
واألج���واء التي رافقت لقاءاته مع
الرئيس السوري بشار األسد واألمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله ورئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال ع��ون .وك��ان أوف��د
فرنجية وزير الثقافة روني عريجي
والوزير السابق يوسف سعادة إلى
السفارة السعودية في بيروت للقاء
السفير علي عواض عسيري.

ال ح ّل بين ليلة وضحاها

تواصل لجنة قانون االنتخاب
اجتماعاتها ،وعقدت أمس اجتماعا ً
استكملت خالله البحث في األمور
التقنية ،على أن تعاود االجتماع
م��ج��ددا ً ي��وم غ��د الخميس .وأك��دت
م��ص��ادر نيابية ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن ال
نتائج ستصدر بين ليلة وضحاها،
وإمكانية الوصول إلى حل من عدمه
ستظهر بعد األعياد» ،مشيرة إلى «أن
اللجنة مستمرة في اجتماعاتها حتى
نهاية شهر كانون الثاني المقبل».

�إعالنات ر�سمية
اعالن قضائي
الى محمد يوسف هاشم المجهول محل
االقامة يجب حضورك ال��ى قلم المحكمة
الشرعية السنية في البقاع الغربي الستالم
اوراق التبليغ العائدة اليك بدعوى اثبات
ال��ط�لاق المقدمة م��ن زوج��ت��ك نهاد احمد
طربين والتي حدد موعدا للنظر فيها يوم
الثالثاء في  2016/1/12واذا لم تحضر
في الموعد المحدد يجري بحقك االيجاب
القانوني.
رئيس القلم
الشيخ محمد صالح

