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حمليات  /تتمات

ه ّن�أ والداود وقبالن �إيران باالنت�صار

جبري بعد لقائه فتحعلي :على الأمة �أن ّتتحد لتواجه ال�ش ّر الم�ستطير من الحروب
زار األمين العام لـ«حركة األم��ة» الشيخ
الدكتورعبد الناصر جبري مع وفد من «الحركة»،
سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان
الدكتور محمد فتحعلي في مق ّر السفارة ،وت ّم
تداول األوضاع الراهنة ،والتشديد على ضرورة
وحدة المسلمين لمواجهة التحديات واألخطار
التي تهدّد عالمنا اإلسالمي.
وبعد اللقاء ق��ال جبري « :قدّمنا لسعادة
السفير التهاني باإلنجاز ال��ذي تح ّقق بالبدء
بتطبيق االتفاق النووي ورف��ع الحصار الذي
فرضته قوى االستكبار والهيمنة العالمية على
الشعب اإلي��ران��ي ،فهذا االتفاق هو نصر لكل
الشعوب المنتفضة ض ّد الظلم».
أض���اف« :وأ ّك���دن���ا لسعادته أنّ الشعوب
اإلسالمية المخلصة تقف إلى جانب إيران التي
ساندت ودعمت المقاومة وقاومت العدو الصهيو
 -أميركي بش ّتى الوسائل ،وما نشاهده اليوم من

قطع عالقات بعض الدول العربية واإلسالمية
مع الجمهورية اإليرانية أمر مرفوض ،فأ ّمتنا
تعيش في ظروف صعبة ينبغي عليها  -شعوبا ً
ودوال ً  -أن ت ّتحد وتجمع نفسها مع نفسها لتقاوم
هذا الش ّر المستطير من الحروب والقتل والدمار،
فنحن بحاجة إلى التواصل والترابط وليس قطع
أوصال هذه األمة».

الداود

ب��دوره ،ه ّنأ األمين العام لـ«حركة النضال
اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداود
في بيان« ،الدولة اإليرانية الصديقة على هذا
اإلنجاز العلمي ،والشعب اإليراني الذي صمد
في وج��ه الحصار االقتصادي متح ّمالً الظلم
والجور من دول انحازت لـ«إسرائيل» النووية،
وأثبت أ ّنه قادر على مواجهة كل الصعاب في
سبيل مصلحة ب�لاده ،التي وضعها فوق كل

مصلحة ،وهو يفتخر أ ّنه ينتمي إلى دولة باتت
في مصاف الدول المتقدمة في صناعة الطاقة
والتكنولوجيا ،وكانت قيادته صادقة بكل ما
تعلن عن أنّ برنامجها ال��ن��ووي هو أله��داف
سلمية وعلمية».
وأبرق الداود إلى رئيس الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية الشيخ حسن روحاني ،مه ّنئا بـ«هذا
االنتصار» ،كما ا ّتصل بالسفير فتحعلي ،مثنيا ً
على «ما ح ّققته بالده من هذا االتفاق».

قبالن

كذلك ،ه ّنأ نائب رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن إيران،
قياد ًة وشعبا ً «على إنجازها التاريخي برفع
العقوبات الجائرة عنها ،والذي ُت ّوج بعد سلسلة
إنجازات من النجاحات على مدى عقود من الزمن
أثبتت فيها إي��ران أ ّنها دول��ة كبرى ق��ادرة على

هل يجعلنا تر�شيح ( ...تتمة �ص)1
انسحابا ً «إسرائيلياً» من مزارع شبعا ،وإشراكا ً لروسيا بمراقبين
في القوات الدولية؟
 أم أنّ واشنطن تختبر شيئا ً آخر ،هو فرص التشبيك مع حزبالله ،على خلفية التفاهم مع إيران ،وهو تفاهم يبدو واضحا ً أنه لم
يعد نوويا ً فقط ،وهو تفاهم تعرف واشنطن أنّ أهميته بمساحة
تأثيره األوس��ع من ح��دود الثنائية األميركية اإليرانية ،ليطال
رسما ً جديدا ً لخريطة التوازنات في المنطقة ،فيكون الهدف هو
التسليم بالعجز عن تأمين شراكة «إسرائيلية» ـ ـ سعودية ـ ـ تركية
في التسويات اإلقليمية ألسباب مختلفة ،فوضعت أميركا يدها
مباشرة مع إيران لصناعتها ،وهي تعلم أنها تحتاج الحفاظ على
وجود حلفائها ومصادر قوتهم ،لكنها تدرك أنّ سياسات إيران
وتوجهاتها األش ّد واقعية منهم تتيح فرص تسويات ال يتح ّملون
ّ
تبعاتها ،كما أنّ التفاهم مع إي��ران له سقف هو رب��ط النزاع ال
التفاهم على ملفات المواجهة في الخليج وم��ع «إسرائيل» مع
االلتزام باالبتعاد المتبادل عن الحروب الكبرى ،ووضع ضوابط
عدم االنزالق إليها ك ّل من ضمن تحالفاته وخياراته ،وفي هذه
الحال هل يكون سعي واشنطن الختبار فرص التقرب من حزب
الله ترجمة لهذا التوجه ،بداية من تشجيع الحريري على التفاهم

مع العماد عون ،ومن ثم تشجيعه على ترشيح فرنجية ،وأخيرا ً
تشجيع جعجع على ترشيح عون؟
 تداول الرئاسة من خارج منظومتين متماسكتين مختلطتينطائفيا ً لك ّل من الثامن والرابع عشر من آذار ،إعالن لنهايتهما
عمليا ً كمنظومتين إلدارة األزمة اللبنانية ،وخلطا ً لألوراق يبشر
بسالم كبير أو بحرب كبيرة ،والجواب في إنتاج رئيس أم في
ستشجع واشنطن
دفع االستحقاق نحو المزيد من التعقيد ،فهل
ّ
الرئيس سعد الحريري على التقاط الفرصة والسير بالعماد عون
أم «ستتف ّهم» مقاطعته للجلسة وتقديم عنوان ميثاقي لتعطيلها
هو غياب مك ّون تأسيسي عنها ،وكيف ستتعامل عبر صديق
«جيف» الدائم النائب وليد جنبالط بإعالنه أننا أمام اصطفاف
حرب أهلية ال ينتج رئاسة جمهورية ،أم أننا أمام تح ّول يبشر
بالعقالنية السياسية سنتعامل معه بالمثل؟
 ال��س��ؤال الكبير ه��ل ال��رئ��اس��ة اللبنانية تسير بمن حضروبتسارع مالقاة جنيف السوري بمن حضر ،أم تنتظر لتسير
بالتوازي مع استحقاق الرئاسة السورية بعد عامين ،وحتى ذلك
الحين حروب استنزاف صغيرة وتسجيل نقاط؟
ناصر قنديل

مواجهة التحدّيات وتجاوز المش ّقات بما تملكه
من قيادة حكيمة وشعب صابر يتم ّتع بمستوى
عال من الوعي بفعل تضامنه مع قيادته الرشيدة
في نقل إيران إلى مصاف الدول العظمى».
وأم���ل ق��ب�لان ف��ي ب��ي��ان «أن ي��ك��ون اإلن��ج��از
اإليراني محطة مفصلية في إع��ادة التضامن
العربي اإلسالمي لتكون إي��ران ق��وة إضافية
للعرب في نصرة القضايا العربية واإلسالمية
وال سيّما القضية الفلسطينية ،فضالً عن تفعيل
التعاون العربي اإلسالمي بين مك ّونات األمة بما
يُعيد الوئام إلى قادتها وشعوبها ،ويُفضي إلى
إنتاج حلول سلمية لألزمات في سورية واليمن
والبحرين والعراق».
ورأى «أنّ الخطر اإلرهابي يتهدّد الشعوب
كافة ،ما يستدعي قيام حلف إسالمي عربي
ويرسخ الوحدة اإلسالمية
ينبذ الفتن المذهبية
ِّ
في مواجهة اإلرهاب التكفيري».

اال�ستحقاق التاريخي ...
(تتمة �ص)1
ّ
التشظي
وتبدّت ثانيا ً كضرورة توحيدية في ظ ّل
العام الذي يسيطر على شعوب المنطقة حتى صارت بال
أمل في مستقبل.
وتبدّت ثالثا ً ضرورة معرفية بفعل إنجازاتها الباهرة
وتقدّمها المذهل في صناعة العلم حتى وصلت إلى
المراتب األول��ى عالمياً ،بينما تسير شعوب المنطقة
بسبب الجهل وانعدام الوعي إلى مصير مجهول .أما
مَن يسأل عن القضية الفلسطينية وعن المقاومة ،فإيران
النووية التي لم تساوم لتحقيق هذا اإلنجاز التاريخي
على مبادئها لن تترك فلسطين ولن تتخلى عن المقاومة،
بل األيام المقبلة ستثبت أكثر وأكثر للسائلين والمشككين
عن تح ّوالت كبرى ستطال طبيعة الصراع التي ستجعل
حبيس رهاناته القاتلة وسيكون
العدو «اإلسرائيلي»
َ
للمقاومة الدور األبرز في تحقيق نبوءة اإلمام الخميني
الراحل الذي قال يوماً« :ستزول إسرائيل من الوجود».
ما وصلت إليه الجمهورية اإليرانية هو ثمرة القيم
السماوية األخالقية ،وثمرة الجهد البشري الذي يقول
عنه الله تعالى في قرآنه المجيد« :وقل اعملوا فسيرى
الله عملكم ورسوله والمؤمنون».

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

جعجع يخلط ( ...تتمة �ص)1
الذهاب إلى مقاطعة جلسة االنتخاب محرج
للجميع ،خصوصا ً الذين دأب��وا على اعتبار
مقاطعة التيار الوطني الحر وحزب الله تخريبا ً
م��رف��وض��ا ً وخ��اض��وا ح��رب��ا ً على المقاطعة،
والمشاركة السلبية تكريس للهزيمة ال يمكن
القبول بها م��ن جانب الحريري وجنبالط،
فيبقى أم���ام جنبالط ق��ي��ادة سيناريو شبيه
بالذي ق��اده وال��ده الراحل كمال جنبالط عام
 1970وانتهى بفوز الراحل سليمان فرنجية
ب��ص��وت واح�����د ،ف��ي��م��ا ك���ان ج��ن��ب�لاط يتبنّى
ترشيح الراحل الياس سركيس ،وقيل يومها
المرجح لمصلحة فرنجية جاء من
إنّ الصوت
ّ
كنف نواب كتلة جنبالط ،فهل يقدم جنبالط
ع��ل��ى ق��ب��ول ال��ت��ح��دّي وال���دع���وة إل���ى تنافس
انتخابي بين المرشحين العماد ميشال عون
والنائب سليمان فرنجية ،ال��ذي أعلن عقب
موقف جعجع أنّ ترشيحه مستم ّر ،وهل كان
منسقا ً مع جنبالط ليعلن تبنيه في
اإلع�لان ّ
اجتماعات الحزب التقدمي االشتراكي وكتلته
النيابية ،تشجيعا ً للحريري على مواصلة
السير بالترشيح؟
ف��ي ه��ذه ال��ح��ال وف��ي ك�� ّل ح���ال ،ل��ن يصير
جعجع بيضة القبان الرئاسية ،بل الرئيس
ن��ب��ي��ه ب����ري ،ال����ذي س��ي��ق�� ّرر م��وق��ف��ه ف��ي ربع
ال��س��اع��ة األخ��ي��رة كرئيس للمجلس النيابي
معني بإدارة العملية بما يضمن بلوغها شاطئ
ّ
األمان ضمن ضوابط عدم غياب مك ّون طائفي
رئيسي ،وخصوصا ً تيار المستقبل ،وضمان
تماسك تحالفه مع حزب الله وقياس قراءته
للترشيح المستجدّ ،وم���دى صلته بتفاهم
أميركي إي��ران��ي ،أم بمشروع عبث أميركي
لتعطيل الرئاسة وخلط األوراق ،وصوالً إلى
إحكام العزل السياسي المسيحي لحزب الله،
بتصويره لحليفيه المسيحيين كعاجز عن
إيصالهما إلى الرئاسة ،رغم أنّ كالً منهما جاء
بتثقيل لترشيحه من قوة وزانة في ما يفترض
أنه معسكر الخصوم.
ال���م���س���ار ال�����ذي س��ت��س��ل��ك��ه الترشيحات
الرئاسية،منذاليومسيكونبوصلةالمتغيّرات
اآلتية إقليمياً ،وخصوصا ً التعامل األميركي
مع موقع ح��زب الله في لبنان ،وف��ق معادلة
تشبيك قوامها االع��ت��راف بمكانته اإلقليمية
كقيمة م��ض��اف��ة ف��ي ال��ح��رب ع��ل��ى اإلره����اب،
م��ن ض��م��ن رب���ط ن����زاع ح���ول ال��م��واج��ه��ة مع
«إسرائيل» ،أم وفق معادلة اشتباك مع فائض
قوة يجب نزع أنيابه لتعبيد طريق التسويات
لتأمين الحماية ال�لازم��ة واألم��ن الضروري
لـ«إسرائيل» ،وفي ك ّل من الحالين هل أنتجت
واشنطن في لبنان أول قطبة مخفية من وراء
ظهر السعودية ،أم أول قوطبة مخفية إليران
لرسم الخطوط الحمر وح���دود اللعبة التي
يحكمها التفاهم في التسويات؟

رشح عون رسميا ً
جعجع َّ

في خطوة وصفت بالتاريخية واتجهت نحو
الحلفاء وال��خ��ص��وم م��ع�ا ً وخلطت األوراق من
جديد على صعيد االستحقاق الرئاسي والساحة
المسيحية ،أقدم رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع على تأييد ترشيح رئيس تكتل
«التغيير واإلص�لاح» النائب العماد ميشال عون
رسميا ً لرئاسة الجمهورية.
موقف جعجع جاء في مؤتمر صحافي مشترك
م��ع ال��ع��م��اد ع���ون ف��ي م��ع��راب ،ب��ح��ض��ور حشد
من الشخصيات السياسية الممثلة لـ«التيار»
و«ال��ق��وات» باإلضافة إلى ع��د ٍد كبير من نوابهما
ووزرائهما.

وأشار جعجع إلى أن «القوات اللبنانية تتبنى
ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية» ،واعتبر
أن «ترشيح العماد عون يمثل نقطة التقاء بين
فريقي  8و 14آذار» ،ودعا «القوى الحليفة في 14
آذار وكل األحزاب اللبنانية لتبني ترشيح العماد
عون لرئاسة الجمهورية».
من جهة ثانية ،طالب جعجع «بإقرار قانون
جديد لالنتخابات ي��راع��ي المناصفة الفعلية
وصحة التمثيل بما يحفظ قواعد العيش المشترك
ويعيد التوازن لمؤسسات الدولة» ،وش��دد على
«اعتباره إسرائيل ع��دوة» ،وأك��د «التمسك بحق
العودة للفلسطينيين وبحل الدولتين في األراضي
المحتلة».
ب����دوره ،ت��ح �دّث ع���ون ح��ي��ث ش��ك��ر «ال��ق��وات
اللبنانية» التي تب ّنت ترشيحه لرئاسة الجمهورية،
وتم ّنى «اإلجماع ولو مرة واحدة ،ألننا نريد صيانة
الجميع» ،وتابع «بعد التفاهم مع القوات اللبنانية
نتم ّنى الخير لجميع اللبنانيين» .وأك��د أن «في
المستقبل القريب سنكون غطاء لجميع اللبنانيين
ولن نمارس الكيدية السياسية».

عون في بكركي :خب ٌر سا ّر

وكان العماد عون قد زار بكركي للقاء البطريرك
توجهه إلى
الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل ّ
معراب ،وأشار في تصريح مقتضب «أننا جئنا لنبلغ
البطريرك الراعي الوفاق ،وهذه المرة حملنا خبرا ً
سارا ً إلى بكركي وغبطة البطريرك وكل اللبنانيين،
ونأمل حل العقد التي لم ُتح ّل معنا ،فتوصلنا إلى
بداية الحل األساسي فيها».
وأفادت مصادر بكركي «البناء» أن «عون وضع
البطريرك الراعي في األجواء والمستجدات وأبلغه
بما توصل إليه التيار والقوات وما سيحصل في
معراب وأكدا على ضرورة إجراء انتخابات وإنهاء
الشغور الرئاسي».
وأش��ارت المصادر إلى أن «الراعي بارك خالل
اجتماعه مع عون هذه الخطوة والمساعي التي
ستؤدي إل��ى انتخاب رئيس ،ألن ه� ّم البطريرك
األساسي هو انتخاب رئيس في أسرع وقت حفاظا ً
على ما تبقى من مسيحيين في لبنان وعلى التكوين
اللبناني».
ودعت مصادر مطلعة جميع القوى إلى «انتظار
م��ا سيحصل ف��ي األي���ام القليلة الماضية على
المستويين المحلي واإلقليمي وإلى عدم المبالغة
في التفاؤل بقرب إنجاز االستحقاق على قاعدة «ال
تقول فول ليصير بالمكيول».

فرنجية من بكركي:
ما زلت مرشحا ً

وفيما سيعقد رئيس «ت��ي��ار ال��م��ردة» النائب
سليمان فرنجية مؤتمرا ً صحافيا ً في اليومين
المقبلين لإلعالن عن موقفه من ترشيح جعجع
لعون بشك ٍل مفصل ،كما علمت «البناء» من مصادر
في «المردة» ،أعلن فرنجية في تصريح مقتضب من
بكركي بعد لقائه البطريرك الراعي مساء أمس «أنني
ْ
يعرف عنوان منزلي».
ما زلت مرشحا ً ومَن ُي ِردْني
وقالت مصادر «المردة» لـ«البناء» «إن موقف تيار
المردة كان منذ البداية ترشيح عون وال زال بمعزل
عن خطوة جعجع ،لكن ك ّنا نتمنى أن يأتي هذا
الترشيح من دون ردة فعل على ترشيح الحريري
لفرنجية ،ألن المشكلة ليست بين المردة والتيار
الوطني الحر وال بين التيار والقوات ،بل المشكلة
األساسية هي بين القوات وفريق  14آذار».
واعتبرت المصادر أن «القوات هي التي جاءت إلى
موقعنا وموقفنا بترشيح عون ،لكنها جاءت عن غير
قناعة» ،مح ّذرة من خدعة يمكن أن يُعدّها جعجع
خلف كل هذا المشهد الذي شاهدناه في معراب.
وأش��ارت المصادر إل��ى أن «م��ب��ادرة الحريري
مستم ّرة حتى اآلن ولم يخرج قرار يناقض ذلك،
وما زلنا بانتظار موقف المستقبل النهائي ،لكن بعد
ترشيح جعجع لعون ربما سيختلف األمر وس ُتخلط
األوراق مجدداً».

خطوة باتجاه انتخاب عون

ووصفت مصادر مقربة من الرابية ترشيح
جعجع لعون بـ»الحدث المفصلي في مسيرة رئاسة

الجمهورية وعلى المستوى المسيحي للوصول إلى
رئاسة حقيقية تعبّر عن إرادة شعبية مسيحية
عامة وتحترم اإلرادة النيابية الموجودة» .وأشارت
إلى «أننا بهذه الخطوة نكون قد قطعنا شوطا ً كبيرا ً
باتجاه انتخاب العماد عون رئيسا ً للجمهورية ،ألن
هناك تسونامي في البلد يتراكم وسيضع األطراف
السياسية كافة أمام أمر واقع إلعادة بناء الوطن
بطريقة جديدة».
وتوقعت المصادر أن «يعمد تيار المستقبل إلى
التشويش على هذه الخطوة التي اتخذها جعجع
وعدم الخضوع للتقارب بين التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية» ،لكنها ح ّذرت من أن «مقاطعة
ن��واب المستقبل ألي جلسة للمجلس النيابي
النتخاب عون رئيساً ،يعني أنه يُسقط دوره في
البلد ،وبالتالي يعني أن مقاطعة ن��واب التيار
الوطني الحر وحزب الله كانت حقا ً وليس تعطيالً
لالنتخابات كما اتهموا».
وأوضحت المصادر أن التوافق على تحديد موعد
لجلسة النتخاب الرئيس تحتاج إلى مشاورات
وات��ص��االت بين األط���راف كافة ،لكن ال��ق��رار على
الساحة المسيحية ق��د ُحسم بترشيح ع��ون».
وأضافت« :أن هذه الخطوة التي لجأ إليها جعجع
وع��ون ل��م تكن ردا ً على ترشيح الرئيس سعد
الحريري للوزير سليمان فرنجية ،بل هي خطوة
على المدى االستراتيجي ،وجاءت كتتويج إلعالن
النيات بين التيار والقوات الذي و ِّقع قبل ترشيح
الحريري لفرنجية».
زار رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية
مسا ًء بكركي ،حيث التقى البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي،
ْ
يعرف
حيث أفاد «أنا ما زلت مرشحا ً ومن يُردْني
عنوان منزلي».
ويأتي ذلك في أول تعليق له بعد إعالن رئيس
«ح��زب ال��ق��وات اللبنانية» سمير جعجع تبنيه
ترشيح رئيس «تكتل التغيير واإلص�لاح» العماد
ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

..والمستقبل:
سندرس دعوة جعجع

وإذ رفض عضو كتلة المستقبل النائب عمار
حوري التعليق على دعوة جعجع لـ  14آذار تبني
ترشيح عون ،قال لـ«البناء» إن «كتلة المستقبل
ستجتمع لدرس دعوة جعجع وستتخذ الموقف
المناسب» ،وأكد أن «تيار المستقبل كان على علم
مسبق بما سيُقدم عليه جعجع من خ�لال إبالغ
النائب جورج عدوان الجميع خالل االجتماع األخير
لقوى  14آذار».
توجهوا
وت��ردّد أن عددا ً من نواب «المستقبل» َّ
إلى السعودية لالجتماع بالرئيس سعد الحريري
للتشاور في تطورات قضية الوزير ميشال سماحة،
لكن بحسب مصادر «البناء» فإن «الزيارة تهدف
إلى التشاور في الملف الرئاسي بعد خطوة جعجع
المفاجئة».

السنيورة من بكركي:
لرئيس مقبول من اللبنانيين

واستبق رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد
السنيورة لقاء معراب ،بزيارة إلى بكركي والتقى
البطريرك الراعي ،واعتبر أن «رئيس الجمهورية
يجب أن يكون مقبوال ً من جميع اللبنانيين ويكون
رمز اتفاقهم وليس رمز خالفهم» .وأضاف« :هناك
تواصل ت ّم بين الرئيس الحريري والنائب سليمان
فرنجية ،لكن حتى اآلن لم تتشكل مبادرة بانتظار
ما سيكون من ردود أفعال ،ونظريا ً ما زال حتى اآلن
هناك مرشحان هما الجنرال عون والدكتور جعجع».

 ..وجنبالط :سنجتمع
التخاذ القرار المناسب

وعلّق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط على ترشيح جعجع لعون ،بالقول في
تصريح على تويتر أن «مجلس قيادة الحزب
التقدمي االشتراكي واللقاء الديمقراطي سيجتمعان
التخاذ القرار المناسب».
وإذ رفض المرشح الرئاسي النائب هنري حلو

التعليق على خطوة جعجع ترشيح ع��ون ،أكد
لـ«البناء» أن «الموقف سيُتخذ خ�لال االجتماع
الذي دُعينا إليه» .وحول احتمال سحب جنبالط
ترشيحه من سباق الرئاسة ،دعا حلو إلى عدم
استباق نتائج االجتماع.

مصير  14آذار
بعد خطوة جعجع؟

وأك��د عضو كتلة «ال��ق��وات» النائب جوزيف
المعلوف لـ«البناء» أن «مبادرة جعجع بترشيح
عون تاريخية وتخطيا ً لحقبة س��وداء في تاريخ
لبنان وقفزة نوعية وتنقية للذاكرة بين القوات
وال��ت��ي��ار وت��ج��اوز المصالح ال��ذات��ي��ة لمصلحة
المصلحة الوطنية» ،موضحا ً أن «الترشيح هو
تنازل من جعجع وتضحية للمصلحة الوطنية»،
ولم ينفِ المعلوف وجود «اختالف باآلراء مع تيار
المستقبل حول هذا األم��ر ،ألننا في هذه المرحلة
مقتنعون بأن المرشح األفضل للرئاسة في لبنان
هو العماد عون».
ودع��ا فريق  14آذار إلى التالقي مع «التيار»
و«القوات» والنزول إلى المجلس النيابي لممارسة
الحقوق الدستورية وانتخاب مرشحنا العماد عون
رئيساً.
واستبعدت مصادر «قواتية» لـ«البناء» أن
«تتصدّع العالقة بين القوات والمستقبل و 14آذار
عموماً ،ألن بنود الوثيقة التي أعلنها جعجع وعون
تتالقى مع إعالن النيات بين التيار والقوات وتتالقى
أيضا ً مع ثوابت  14آذار ،كما أن جميع القوى
وضعت في أجواء هذه الخطوة ،كما أننا نتفق مع
المستقبل واألطراف األخرى في الوطن بأن انتخاب
الرئيس شأن وطني وليس مسيحيا ً فقط».

باسيل يزور كرامي اليوم

من جهة أخ��رى ،ي��زور وزي��ر الخارجية جبران
باسيل قبل ظهر اليوم الوزير فيصل كرامي في منزل
والده الرئيس الراحل عمر كرامي.

ملف سماحة إلى المجلس العدلي

على صعيد ت��ط��ورات قضية ال��وزي��ر السابق
ميشال سماحة ،وق��ع وزي��ر العدل اللواء أشرف
ريفي ،مشروع مرسوم إحالة ملف سماحة على
المجلس العدلي ،باعتبار أن «الجرائم التي ارتكبها
تشكل اعتداء على أمن الدولة» ،وأحال المشروع
على رئاسة مجلس الوزراء إلقراره والسير به.
وفي أول موقف للقضاء بعد الحملة التي شنت
على القضاء العسكري من فريق  14آذار ووزير
العدل ،دعا رئيس مجلس القضاء األعلى جان فهد
إلى «االبتعاد عن التهشيم بالقضاء والتجريح
بالقضاة» ،موضحا ً أنَّ «أيّ ق��رار بإخالء سبيل
في ملّف معيّن ال يعني أن المحكمة قد فصلت في
القضيّة» .وأك��د في بيان «ح��رص القضاء على
استقالليته وعلى الصالح العام ،وعلى تأدية دوره
كامالً في تحقيق العدالة الكاملة والناجزة».

يحصن مواقعه
االحتالل
ّ
في مزارع شبعا

في إط��ار اإلج���راءات االحترازية التي يتخذها
جيش االحتالل «اإلسرائيلي» على امتداد الحدود
الفلسطينية مع لبنان خشية تنفيذ المقاومة عمليات
على مواقعه ودورياته ،أفاد مراسلنا في الجنوب
سعيد معالوي أن «قوات االحتالل تقوم بتحصين
مواقعها العسكرية داخل مزارع شبعا وفوق تالل
كفرشوبا المحتلة ،إن كان في رويسات العلم أو
رويس السماقة أو تلة الرمثا ،كما عززت قوات العدو
التحصينات في محيط ثكنته العسكرية في مزرعة
فجر المقاومون عبوة ناسفة الشهر
زبدين ،حيث ّ
الماضي بدورية مؤللة للعدو» ،كما أفادنا« :أن قوات
االحتالل تقوم بورشة عمل لإلحاطة بموقع فشكول
العسكري عند الطرف الجنوبي للمزارع بأعمدة من
الحديد واألسالك الشائكة والمكعبات االسمنتية،
وأن كل ذلك يجري في ظل حراسة مشددة من آليات
العدو وعناصره وتزامنا ً مع ال��دوري��ات المؤللة
على مختلف المحاور المحاذية لألراضي اللبنانية
جنوبا ً رغم رداءة الطقس».

جعجع ّ
ير�شح عونّ :
كل الطرق تم ّر من دم�شق
عامر نعيم الياس



ّ
رشح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع العماد
ميشال ع��ون لشغل منصب رئاسة الجمهورية
اللبنانية الشاغر منذ عشرين شهراً .كالم جعجع
ج��اء ف��ي مؤتمر صحافي مشترك م��ع ع��ون في
معراب التي شهدت ح��ض��ورا ً كبيرا ً من قياد ّيي
القوات اللبنانية وآخرين من التيار الوطني الحر.
وق��ال جعجع إنّ «ما ع��زّز االقتناع بهذه الخطوة
هو تط ّور العالقات بين القوات اللبنانية والتيار
الوطني ال��ح�� ّر ،ال سيما بعد ورق��ة إع�لان النيات
التي وقعت في ح��زي��ران  ،»2015واص��ف��ا ً األمر
بأنه «عملية إنقاذ» في ظل الفراغ الرئاسي.
يقلب رئيس القوات اللبنانية الطاولة على رأس
فريق الرابع عشر من آذار ،ورغم أنّ خطوته هذه
كانت متوقعة ،وأدّت إلى تدخل السفير الفرنسي
في بيروت شخصيا ً بين الحريري وجعجع لرأب
الصدع بينهما ،إال أنها اليوم أضحت أم��را ً واقعا ً
على الفرقاء السياسيين في لبنان التأقلم معه،
فالخطوة الجريئة تخلط األوراق ،وتضرب في
الصميم الطبقة السياسية التقليدية الحاكمة في
لبنان أو الترويكا التي أرساها رفيق الحريري
والتي تض ّم إضاف ًة إليه كالً من نبيه بري ،ووليد
جنبالط .ه��ذا األخ��ي��ر ال��ذي ال ي��زال يملك صوتا ً
مرجحا ً في اللعبة السياسية اللبنانية ،فيما يبقى
ّ
خالف بري مع فريق الثامن من آذار غير خاض ٍع
مصحوب بموقف معيّن
للنقاش العلني وغير
ٍ
يعادي خيار ترشيح عون للرئاسة اللبنانية ،مع
أنّ بري يدعم فرنجية ال��ذي بات اليوم محسوبا ً
على الطبقة الكالسيكية الحاكمة ف��ي لبنان من
أبناء العائالت.
يمس الثامن من آذار كما
نحن اليوم أمام مشهد ّ
يمس الرابع عشر من آذار ،مع أنّ الفريق األخير
ّ

اضمح ّل وتقلّصت ق ّوته مسيحيا ً إلى ح ّد كبير،
فنحن اليوم أمام مشهد يقول إنّ عون بات يحظى
بدعم أكثر من  75%من الكتلة المسيحية الناخبة
أي عون ،مرشح الثامن من آذار،
في لبنان ،وهوّ ،
وبهذا المعنى بات جعجع أقرب في الملف الرئاسي
إلى موقف قوى محور المقاومة ،ولكن ر ّد فعل
النائب سليمان فرنجية يهدّد بضرب هذا التط ّور
النوعي ع��رض الحائط ويتطلّب دخ���ول دمشق
على خط تكريس ترشيح النائب ع��ون ،وضبط
ص��ف��وف ق��وى الثامن م��ن آذار ،فسليمان ب��ك ال
يزال الحليف األقرب واألوفى لقصر المهاجرين
في صفوف المسيحية السياسية في لبنان ،وهذا
أمر ال يستطيع أحد إنكاره.
ك��� ّل ال��ط��رق ت��م�� ّر م��ن دم��ش��ق وال��ن��ائ��ب فرنجية
ال��ذي أعلن ُب َعيْد إع�لان جعجع دعمه ترشيح عون
ْ
يعرف
للرئاسة ،أنه «ال يزال مرشحا ً ومن ُير ْدني
طريق منزلي» ،يعي انه وبيده وحده سيخرج فريق
الثامن من آذار منتصرا ً بشك ٍل ال لبس فيه من معركة
ال��رئ��اس��ة اللبنانية ،فيما سيكون تيار المستقبل
الخاسر األكبر من الفخ الذي أراد إيقاع قوى الثامن
من آذار فيه ،لكنه انقلب عليه اليوم جزئياً.
ك�� ّل ال��ط��رق ت��م�� ّر م��ن دم��ش��ق ،والتسليم ببقاء
األس��د في قصر المهاجرين ،ال يمكن له أن يم ّر
م���رور ال��ك��رام ف��ي قصر ب��ع��ب��دا ،ف��ال��ص��دى واحد
والمرشح وإنْ كان مسلّما ً أنه سيكون من فريق
الثامن م��ن آذار ،إال أنّ تداعيات صمود دمشق
ستغيّر المعادلة الداخلية في لبنان ،فاليوم نحن
أمام مشهد سيغيّر الخارطة السياسية اللبنانية
بر ّمتها ،وي��ع��ادل ف��ي دراماتيكيته م��ا ج��رى عند
لحظة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق
الحريري.
 كاتب ومترجم سوري

مجزرة البغيلية ( ...تتمة �ص)1
الحاجة إل��ى المساعدات اإلنسانية ،ما يجعل هذه
«ال��م��س��اع��دات اإلنسانية» محصورة ببلدة مضايا
نسج حولها قصص الجوع ،بما
وشبيهاتها ،حيث ُت َ
يحقق تنفيذا ً دقيقا ً لـ«برنامج الدعم الدولي اإلنساني
المخصص لإلرهاب».
ّ
«العالم اإلنساني» أعياه «ج��وع» اإلره��اب ،فذرف
دموع التماسيح ،متباكيا ً على «جائعي» مضايا .لكنه
لن يكترث لمجزرة البغيلية وضحاياها ،ولن يجد وقتا ً
كافيا ً لمشاهدة الصور المرعبة والمؤلمة لتلك المجزرة
الوحشية.
البغيلية ال تشبه مضايا بشيء!
فضحايا م��ج��زرة البغيلية م��ن النساء واألط��ف��ال
والشيوخ ،هم بحسب «شريعة» االنكليزي توماس
مالتوس «أعضاء زائ��دون» ال يستحقون الحياة .أما
«جائعو» مضايا ،فإنهم الكذبة الكبيرة التي من خاللها
يتأ ّمن طوق النجاة لحفنة إرهاب ّيين قتلة ،ألنّ اإلرهاب
بر ّمته هو األداة التنفيذية التي تتك ّفل بتطبيق «شريعة»
مالتوس للتخلّص من «األعضاء الزائدين»!
ما حصل من مجزرة مر ّوعة في قرية البغيلية ،لن
يجد له مساحة في بث الفضائيات العربية المتأسرلة،
وال في الفضائيات العالمية المهيمن عليها اللوبي
اليهودي ،وال في سائر الوسائل والوسائط والمواقع
اإلعالمية التي تحمل الهوية نفسها .فهذا اإلعالم يمتنع
حكما ً عن بث ونشر ك ّل الجرائم والمجازر التي تنفذها
المجموعات اإلرهابية.
أما في حالة أكذوبة مجاعة مضايا ،فيندفع ك ّل هذا
اإلع�لام لدعم اإلره��اب جهارا ً نهاراً ،من خالل فبركة
األكاذيب وترويجها على أنها حقائق.
في سياق نظريات اإلب��ادة ض� ّد اإلنسانية ،نشهد
ازدواجية معايير إنسانية ،فالمنظمات والمؤسسات
تأسست ل��غ��رض ال��دف��اع ع��ن حقوق
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ّ
اإلنسان ،تمارس ازدواجية معايير إنسانية فاضحة،
فهي جعلت من أكذوبة المجاعة في مضايا ،قضية
إنسانية كبرى ...لكنها لم تح ّرك ساكنا ً حيال حقيقة
ساطعة تمثلت بمجزرة وحشية ارتكبتها المجموعات
اإلرهابية في قرية البغيلية.
وبالمناسبة ،ليست قرية البغيلية في ري��ف دير
ال��زور أول قرية ترتكب فيها المجموعات اإلرهابية
مجزرة وحشية مر ّوعة بحق المدنيّين األبرياء اآلمنين.
فالمجموعات اإلرهابية ارتكبت عشرات ،ال بل مئات
المجازر ،وفي العديد من القرى والمناطق السورية،
ونادرا ً ما بلغت أخبار هذه المجازر وصورها مسامع

مؤسسات ما يُس ّمى «المجتمع الدولي» ،السياسية
واإلنسانية .فـ»المجتمع الدولي» الذي تقبض عليه
الواليات المتحدة األميركية ،أعمى وأص ّم ،لم يسبق أنّ
أعلن في السياسة إدانة واضحة ض ّد اإلرهاب المرتكب
للمجازر وجرائم القتل واإلبادة ،ولم نشهد في اإلنسانية
موقفا ً أو تحركا ً ملموساً ...لكن في جانب آخر ،لم يوفر
هذا «المجتمع الدولي» بشقيه السياسي واإلنساني،
ووجه من خاللها اإلدانات وبأقسى
فرصة أو مناسبة ،إال ّ
العبارات ض ّد سورية (الشام) ،معبّرا ً من خالل سلوكه
ومواقفه انحيازه ال��واض��ح إل��ى جانب المجموعات
اإلرهابية ،تارة تحت عنوان دعم اإلصالح ،وتارة أخرى
تحت عنوان دعم «الثورات» ،وغير ذلك من العناوين
التي تندرج في سياق مشروع «الفوضى الخالقة».
باختصار ،الضحايا البريئة التي تموت ذبحا ً بسيف
المجموعات اإلرهابية ،ليست مح ّل أسف في قاموس
«المجتمع الدولي» ،ولن نشهد استنفارا ً لدى هيئات هذا
المجتمع اإلنسانية والسياسية ،بل صمت مطبق ،كما
حصل إزاء مجازر سابقة ارتكبها اإلرهابيون.
مؤسس على
«المجتمع الدولي» بصيغته الراهنة،
ّ
منظومة «قيم» أميركية ،ال تجد ضيرا ً في التماهي مع
«شريعة» مالتوس .إذ ينسب للمؤرخ األميركي دوغالس
ريتشارد هوفشتادتر ،قوله« :ينبغي حرمان الفقراء
من البيوت النظيفة والرعاية الصحية ،وحرمانهم من
الحياة ،فقط ليموتوا» .وأنّ الرئيس األميركي جيرالد
فورد أعطى توجيها ً بإعداد دراسة سرية يت ّم بموجبها
«قطع نسل نساء  13دولة في العالم الثالث خالل 25
سنة» .وأنّ األميركي هنري كيسنجر ،وضع حين كان
مستشارا ً لألمن القومي األميركي ،وثيقة تحتوي على
خطة إبادة وتخفيف سكان العالم على مدى ربع قرن!
وهؤالء من نسل أخذ على عاتقه إبادة ماليين الهنود
الحمر...
وبما أنّ مجزرة البغيلية بريف دير الزور ،ال تخدم
المخصص لإلرهاب» ،فإنها
«برنامج الدعم اإلنساني
ّ
ستكون كما سابقاتها محاطة بالتعتيم اإلعالمي ،ولن
تح ّرك المشاعر اإلنسانية لدى «اإلنسانيين الجدد»،
الغربيون منهم والعرب المصابون باالعتالل.
بالتأكيد ،مجزرة البغيلية ،ي��وم أس��ود ،واإلدان��ة
الحقيقية األفعل لهذه المجزرة الوحشية ،إنما يت ّم من
خالل مواصلة زحف الجيش السوري وحلفائه لتحرير
القرى والمناطق كلّها من سيطرة اإلره���اب ،وإن��زال
العقاب بالمجرمين والقتلة اإلرهابيين وداعميهم.

معن حم ّية

كثير ( ...تتمة �ص)1
حبر
ٌ
ٌ
الهائل من المتض ّررين الذين لن يتردّدوا في زرع المزيد من
األلغام وأحيانا ً التفخيخ هنا أو هناك والغوص في تبعات
المواجهة ،التي ستزيد من وتيرة الحماس في استهداف
االتفاق من جهة والعمل على تأجيج حالة المواجهة بين
الغرب وإيران من جهة ثانية.
محاولة إضفاء البعد اإلقليمي على المواجهة لم يكن
مجديا ً وال مقنعا ً في الماضي ،وصيغ اإلمالء المقبلة من
خلف األقنعة لم تعد ق��ادرة على ج ّر إي��ران إلى الموقع
الذي تريده أميركا ومن خلفها ،وربما قبلها «السعودية
وإسرائيل» ،حيث الثالوث المحرك لك ّل الهواجس المفتعلة
ك��ان وال ي��زال خ��ط��را ً ي��ه�دّد أيّ ات��ف��اق ،وبالتالي نقطة
استهداف واضحة أليّ خطوة باتجاه تحقيق االستقرار
اإلقليمي وتاليا ً العالمي.
بهذا المنظور يبدو م��ن البداهة بمكان أن تستج ّر
التطورات ك ّل هذا العصف السياسي والذهني اإلقليمي،
تؤجل
من أجل توليد عوامل تأجيج إضافية تؤخر أو
ّ
ما ُحسِ م حتى اللحظة ،حيث اإلدراك بأنّ البُعد العالمي
للمواجهة قد انكفأ ...وأنّ المشكالت التي كان يُراد لها أن
تكون بصبغة دولية قد خرجت من التداول ،وكان ال ب ّد من
إعادة تدوير الزوايا بما يواكب هذا التح ّول ،فجاء االستنفار
الواضح لك ّل أدوات وأوراق الصراع مع نزوع أكثر وضوحا ً
نحو تفجير المواجهة بعوامل طائفية أو مذهبية ،بحكم
ما تنطوي عليه من مساحة اشتعال هي األوسع وهشيم
قابل لالحتراق ،بحيث تعيد ترتيب األولويات وفق أجندة
الصراع المفتوحة على المجهول.
ما هو محسوم أنّ هذه المقاربات ال تغيب عن التوجه
المباشر لكثير من السياسات اإلقليمية وتحديدا ًالسعودية،
فيما بقيت وستبقى في صلب االتجاه «اإلسرائيلي» الذي
كسب جولة الضغط على البيت األبيض بجائزة ترضية
عبر تفعيل العقوبات ض ّد البرنامج البالستي ،كما س ّمي،
كنوع من التعويض المؤقت وإن كان أق ّل فعالية ،ويشكل
عامل استرضاء للوبي الضغط في الداخل األميركي،
بحيث تسحب اإلدارة األميركية األوراق من اإلسرائيليين
وم��ن معارضي االت��ف��اق ف��ي الكونغرس ،وإن ك��ان من
الناحية الفعلية يُبقي على خط المواجهة مع إيران ،ويمنع

التطبيع الكامل معها ،وهو تطبيع غير ناضج وال يبدو
مؤهالً للنضوج تحت أي ظرف أو مكان أو زمان.
االس��ت��رض��اء األم��ي��رك��ي ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» ل��ي��س ذات��ه
لـ«السعودية» التي يبدو أنّ القرار األميركي قد ُحسم
باتجاه أن تنزع ما زرعته من أشواك بيدها ومنفردة ومن
دون أيّ ت��ردّد ،بعد لغة من االنتقادات الحادّة وموجة
من فتح الملفات التي تحكم السياسة السعودية عبر
الصحافة األميركية كقصف تمهيدي لخطوة أميركية
ّ
الكف السعودية ،وهو ما
تزيد من األشواك المزروعة في
يتقاطع مع المرافعة المتأخرة للرئيس أوباما حول بدء
تنفيذ االتفاق النووي ،عندما تحدث بوضوح عن تواضع
حجج المعارضين من جهة ..وافتقاد البدائل لديهم بما
فيها «إسرائيل» من جهة ثانية.
الترويض اإليراني للمشهد الدولي في حبكة دبلوماسية
محكمة ومتقنة يتسابق مع التصعيد السعودي على أكثر
من جبهة ،بما فيه التعويل على التنسيق مع «إسرائيل»
والتلويح بورقة التحالف مع تركيا ليكون الثالوث
اإلقليمي بديالً لالنزياح األميركي ،لكنه يسجل نقاطا ً
واضحة لسياقات مختلفة تستدعي النظر أبعد مما يطفو
على السطح ،حيث التوافق الدولي واالنفتاح يعنيان موقفا ً
أقل عدائية تجاه إيران ..على األقل من ناحية الشكل ،وأن
ما بقي مضمرا ً هو ذاته لم يتبدل ..ومحاولة فرض الهيمنة
الغربية لن تتعدَّل.
إي��ران تعرف ذل��ك وتضعه في الحسبان ،وت��درك
بالضرورة أن تغ ُّلب الدبلوماسية ونجاحها في الفكاك
من فخ الحصار ال يعنيان نهاية المواجهة ،وما أظهرته
واشنطن ليس سوى عيّنة س ُتصرف في مسار طويل من
تحريض خفي لثالوث التصعيد اإلقليمي من السعودي
إلى اإلسرائيلي مرورا ً بالتركي ،ليكون بديالً عن التشفي
الغربي ،أو سياقا ً قائما ً على االزدواجية في التعاطي،
حيث المصالح االقتصادية التي يلهث وراءه��ا الغرب
خط أحمر لن يتراجع عنه ،وتأجيج الموقف بأدواته
اإلقليمية دفعا ً أو تغاضيا ً سيبقى خيارا ً قائما ً لن يحيد
عنه.

علي قاسم

