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حمليات � /إعالنات

ّ

وموقعة «�شعبي �سيحيا»

ّ
نظم «المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» ،في مقره في مدينة
النبطية ،لقاء حواريا ً مع عضو المجلس الوطني الفلسطيني
المناضلة الفلسطينية ليلى خ��ال��د ،ت��ن��اول واق��ع النضال
الفلسطيني وأهم التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية
وتخلله توقيع المناضلة بعنوان «شعبي سيحيا».
بداية ،قدم الزميل كامل جابر الضيفة ،فقال« :أيتها السيدة
الجميلة ،التي تحمل عبق فلسطين ورائحة ليمونها وترابها ،ها
نحن بانتظارك ،ولما نزل نشرع لك قلوبنا وأفكارنا وجدراننا
النظيفة ،التي كتبنا عليها اسمك ألف مرة ومرة ،مذ زرتنا في
لهيب صيف ذاك العام الذي تال النكسة بصيفين ،لتزيحي عن
أفئدتنا هم االنكسار واالنهزام ،وتعيدي لنا الثقة بأن الثورة
للثوار».
وتابع «ليلى خالد ،أو شادية أبو غزالة ،أال تذكرون؟ أيتها
السيدة الثائرة ،نحن لم ننسك ،مذ جئت إلينا ،منذ ما يقارب
خمسين عاماً ،وسكنت في ضمائرنا وإنسانيتنا(.»)...

 8و 14عودوا ( ...تتمة �ص)1

ووقعت المناضلة ليلى خالد كتابها «شعبي سيحيا» للحضور.

خالد

ثم تحدثت خالد عن أبرز «محطات القضية الفلسطينية،
خاصة الهبّة الشعبية األخيرة بوجه المحتل الصهيوني،
التي أتت كرد فعل طبيعية على التخلي العربي عن القضية
المقدسة» ،موجهة التحية إل��ى «المقاومة في لبنان ،التي
حررت األرض ،ودفاعها الدائم عن الوطن في وجه االعتداءات
الصهيونية الغاشمة».
وفي ختام اللقاء ،سلّم فياض درع المجلس لخالد ،تقديرا ً
لنضالها ،كما قدم لها صاحب متحف الطوابع خليل برجاوي
لوحة ،تحوي طابعا ً فلسطينيا ً قديماً ،وقدّم لها الباحث علي
مزرعاني كتابه عن تاريخ مدينة النبطية ،كذلك أهداها الزميل
جابر صورة كان قد التقطها بعدسته ،خالل زيارة قامت بها إلى
بوابة فاطمة في الجنوب اللبناني بعد تحريره.

ليلى خالد خالل تكريمها

وا�شنطن للريا�ض ( ...تتمة �ص)1
ك�ي��ري ال ��ذي عقد م��ع جماعة ال��ري��اض جلسات عدة،
استبقها بحوارات مع المسؤولين السعوديين ،نقلت عنه
م�ص��ادر المعارضة المشاركة ف��ي مؤتمر ال��ري��اض ،أنه
طلب دعما ً سعوديا ً لقبول جماعة الرياض بمطالبه ،ألنّ
االستعجال بدخول العملية السياسية مصلحة للسعودية
والمعارضة قبل حدوث انهيار عسكري سريع ومفاجئ
تتوقعه واش�ن�ط��ن ف��ي ج�ب�ه��ات ش�م��ال وج �ن��وب سورية
لحساب الجيش السوري ،بدعم روسي نوعي إذا لم ُيعقد
جنيف في موعده.
وق��ال الناطق باسم الوفد المفاوض لجماعة الرياض
منذر م��اخ��وس ،إنّ منسق الهيئة المكلفة بالمفاوضات
رياض حجاب تلقى تهديدا ً من كيري مفاده ،إما أن تغيّروا
وف��دك��م وت �خ �ت��اروا شخصيات مقبولة وتتقبّلوا الوفد
الموسع الذي يشارككم فيه اآلخرون وتذهبون إلى جنيف
َّ
وفقا ً للقرار  2254لقبول التباحث بحكومة وحدة وطنية
في ظ ّل رئاسة الرئيس األس��د ودون ش��روط مسبقة ،أو
ستكون القطيعة مع واشنطن.
جماعة الرياض المرتبكة بين خيا َر ْي القبول بالتراجعات
المهينة أو المقاطعة لجنيف وارتضاء التهميش ،وعملية
عسكرية تنتهي بشطب ما تبقى من فصائل تراهن عليها
جماعة الرياض للحفاظ على آخر عالمات البقاء على قيد
الحياة ،لم تحسم خياراتها بعد ،بينما اكتفى المسؤولون
السعوديون ب��اإلش��ادة بالعالقات األميركية السعودية
ومتانتها ،وهي التعبيرات التقليدية لحاالت يتلقى فيها
المسؤولون السعوديون توبيخا ً وتأنيبا ً أميركيَّين.
لبنانيا ً ال تزال المراوحة في الملف الرئاسي المحتجز
بين مبادرتين يسعى أصحابهما إلى توفير الزخم الالزم
فسر اتصال العماد ميشال
لبقائهما في التداول ،وهذا ما ّ
عون بالرئيس سعد الحريري ،ومبادرة الحريري لالتصال
بالنائب سليمان فرنجية ،من دون تسجيل تط ّورات يمكن
أن تسهم في إحداث االختراق الرئاسي المنشود في ظ ّل
ارتفاع منسوب المواقف التي ترى في مرشح اإلجماع
الطريق الوحيد لجلسة انتخابية في المجلس النيابي.
م��ع ال�م��راوح��ة الرئاسية تتجه األن �ظ��ار ص��وب جلسة
الخميس المرتقبة للحكومة في مناخات سياسية فاترة،
بعد تداعيات تصريحات الحريري وفريقه على مواقف
وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ج �ب��ران ب��اس�ي��ل ف��ي منظمة المؤتمر
اإلسالمي ،بينما تتعثر التعيينات العسكرية التي تشكل
مفتاح انعقاد الجلسة بحضور وزراء التيار الوطني الحر
وحزب الله ،عند عقدة العضو األرثوذكسي في المجلس
العسكري ،كما ق��ال ال��وزي��ر عبد المطلب ح�ن��اوي ،إال إذا
نجحت مساعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتدوير
الزوايا قبل الخميس.

اتصال الحريري بفرنجية رسالة لعون

سجل ت��ط� ّور ب��ارز على مستوى ال��ت��واص��ل بين القيادات
السياسية ،إذ اتصل رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد
رح��ب بالمصالحة التي
ع��ون بالرئيس سعد الحريري ال��ذي ّ
لطالما دعا إليها تيار المستقبل وسعى إلى تحقيقها بين القوات
اللبنانية والتيار الوطني الحر وأشار إلى المبادرات التي سبق
وأطلقها ،وآخرها مع رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية،
مؤكدا ً «ض��رورة النزول إلى المجلس النيابي إلنهاء الشغور
في موقع الرئاسة» .أعقب ذلك اتصال أجراه الرئيس الحريري

بالنائب فرنجية جرى خالله «تقييم آخر االتصاالت والجهود
الجارية لوضع ح ّد للفراغ الرئاسي وإعادة تفعيل عمل الدولة
ومؤسساتها».
وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الرئيس الحريري نقل
لفرنجية ما دار في اتصاله والجنرال عون من حديث لكي ال يؤول
االتصال في غير معناه.
واعتبرت مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ«البناء» «أن
اتصال الحريري بفرنجية هو رسالة للعماد عون أن رئيس
تيار المستقبل ال يزال على مواقفه السابقة ،وطمأنة لفرنجية
أن االتصال ال يعني العودة عن ترشيحه وأنه لن يتخلى عن
ترشيحه».
وإذ جزمت المصادر أن ال جلسة النتخاب الرئيس في 8
شباط» ،رأت «أن االستحقاق الرئاسي رهن موقف حزب الله الذي
يلتزم الصمت حيال ما يجري بين حليفيه» .وتوقفت المصادر عن
كالم وزير العدل أشرف ريفي «ال لرئيس مرتهن للنظام السوري
وإيران ،أيا ً كان ،وال نجد فرقا ً في االرتهان لهذا التحالف بين هذا
وذاك ،ألن كليهما يناقض بتوجهاته الثوابت الوطنية التي يحملها
مشروعنا في قوى  14آذار» ،وأكدت أن هذا الموقف ال يعبّر عن
موقف الحريري بقدر ما يعبر عن الموقف السعودي».

عون ينفتح على «المستقبل»

ولفتت مصادر في  8آذار لـ«البناء» إلى «أن الجنرال عون
منفتح على الجميع ويريد التواصل مع المك ّونات السياسية كلها
برغم عدوانية بعض صقور تيار المستقبل» .وأشارت المصادر
إلى «أنه سبق للحريري أن أوفد وزير الداخلية نهاد المشنوق
إلى الرابية للمحافظة على قاعدة التواصل مع الجنرال عون
الذي حاول من جهته أن يبني عليها إيجاباً» .ولفتت المصادر
يوسع الجنرال من هامش المناورة عنده
إلى «أنه من الطبيعي أن ّ
ال أن يك ّرس المقاطعة مع اآلخر .وهذا تص ّرف سليم ال سيما أن
الفرصة الرئاسية لعون لكي تتكامل ال يمكن إال أن يكون الحريري
في الموقع اإليجابي من هذه الفرصة».
ورأت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أن اتصال
الجنرال عون بالرئيس الحريري يأتي في سياق وضعه في
أجواء لقاء معراب ،وهو كما أرسل وفودا ً إلى القوى السياسية
أجرى اتصاال ً برئيس تيار المستقبل ،ألنه ال يريد أن يسجل على
نفسه تقصيرا ً في أي اتجاه».
وأكدت مصادر في  8آذار «أن حزب الله لن يتأخر بالقيام بما
هو مؤمن أنه يجب عليه القيام به ،عندما تتكامل الفرصة بشقيها
الداخلي واإلقليمي» .ولفتت إلى «أن األولوية بالنسبة له العمل
الصامت الستعادة العالقة الطيبة بين الرابية وبنشعي».

عون يريد تعيين الحاج وشريم
في المجلس العسكري

حكومياً ،دعا رئيس الحكومة تمام سالم إلى جلسة لمجلس
الوزراء تعقد في الرابعة من بعد ظهر الخميس المقبل من دون
أن يدرج بند التعيينات العسكرية على جدول أعمالها المؤلف من
 379بنداً.
وإذ أكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «وزراء التيار الوطني
الحر وحزب الله لن يشاركوا في جلسة ال يتض ّمن جدول أعمالها
بند التعيينات» ،أشارت المصادر إلى أن االتصاالت ستنشط في
الساعات المقبلة ،ويكون محورها رئيس المجلس النيابي نبيه
بري مع الرئيس سالم ووزير الدفاع سمير مقبل إليجاد مخرج
ألزمة التعيينات العسكرية وطرح الموضوع من خارج جدول
األعمال بما يضمن مشاركة وزراء التيار الوطني الحر وحزب
الله.
ولفتت المصادر إل��ى «أن رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
العماد ميشال عون أبلغ المعنيين اسمَي العميد سمير الحاج
األرثوذكسي ،والعميد جورج شريم الكاثوليكي لتعيينهما في
المجلس العسكري إال أن الرئيس ميشال سليمان الذي التقى
وزير المال علي حسن خليل أبلغه إصراره على تعيين العميد
غابي الحمصي الكاثوليكي ،والعميد سمير عسيلي األرثوذكسي.

في المقابل تشير المصادر إلى «أن ال مشكلة في تعيين المدير
العام لإلدارة (الشيعي) فهناك  5أسماء طرحت (العميد محسن
فنيش والعميد عبد السالم سمحات والعميد محمد جانبيه،
وخليل إبراهيم وحسن ياسين) وترك الخيار لالختيار بينهما
لقائد الجيش العماد جان قهوجي».

بري يد ّور الزوايا

وأكد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لـ«البناء»
«أن رئيس المجلس النيابي ال يزال يعمل على تدوير الزوايا مع
جميع المكونات بالتعاون مع وزير الدفاع للوصول إلى توافق
في ملف التعيينات في المجلس العسكري» ،مرجحا ً «أن يطرح
ملف التعيينات في جلسة الخميس من خارج جدول األعمال».
وأوضح حناوي «أن وزير الدفاع سيقدّم ثالثة أسماء من كل طائفة
لكل مركز ومن دورات عسكرية واحدة ويختار من بينها األسماء
بحسب األفضلية واألقدمية ويطرحها في مجلس الوزراء ولجميع
المك ّونات الحق في االعتراض على أي اسم بعد تقديم األسباب
المبررة؛ وإذا ت ّم رفضه يصار إلى البحث عن اسم آخر» .وأشار
حناوي إلى «أن ال خالف على االسمين الكاثوليكي والشيعي،
لكن الخالف حول المركز األرثوذكسي مع مراعاة أن وزير الدفاع
هو أرثوذكسي» .وأض��اف «أن مشاركة وزراء التيار الوطني
الحر وحزب الله في الجلسة تتو ّقف على ضوء ما سيحصل من
مشاورات بين الرئيس بري ووزير الدفاع والمك ّونات األخرى».
ونفت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» أن يكون حزب الكتائب قد
اعترض على بعض األسماء أو طلب عدم إدراج هذا البند على
جدول األعمال.

الخارجية اللبنانية
لم تخرج عن النأي بالنفس

من ناحية أخرى برزت أمس ،موافقة البعثة الدبلوماسية في
البحرين على البيان العربي  -الهندي إدان��ة االعتداءات على
البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،وعلى عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية
للدول العربية ،من دون أي نقاط أخرى متعلقة بسورية واإلرهاب
والسياسات الداخلية للدول العربية وغيرها من النقاط ،مما
حتم الموافقة اللبنانية دون النأي بلبنان عن هذا الموضوع،
بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين ،وذلك في
إطار سياستها الثابتة بالتمسك باحترام المعاهدات واالتفاقات
الدولية لناحية حماية البعثات الدبلوماسية ،وميثاق جامعة
الدول العربية لناحية عدم التدخل في شؤون الدول العربية.
وتو ّقف المراقبون عن الموقف ال��ذي اتخذته الدبلوماسية
اإلي��ران��ي��ة ف��ي البحرين ،والتوضيح ال���ذي ص��در ع��ن وزارة
الخارجية ،وانقسم المراقبون حول البيان في اتجاهين ،منهم
من اعتبر أن الخارجية عادت واستجابت لموقف رئيس الحكومة
في دافوس الذي دان التدخل اإليراني في الشؤون الداخلية للدول
العربية ،وموقف آخر رأى أن موقف الخارجية اللبنانية لم يخرج
في العمق عن سياسة النأي بالنفس».

إلى ذلك ر ّد حزب الله على المواقف التي صدرت عن الرؤساء
تمام سالم وسعد الحريري ضد إيران يوم الجمعة الماضي ،وأكد
النائب نواف الموسوي «أن إيران هي حليف وصديق وال يمكن
للبنان أن يكون جزءا ً من حلف سعودي في مواجهتها» .وشدّد
النائب علي فياض بدوره خالل احتفال تأبيني في حسينية بلدة
كفركال «أن البعض يُص ّر على إطالق التصريحات البغيضة التي
تنضح عدائية وبغضا ً وشوفينية ضد الجمهورية اإلسالمية،
ونحن نأسف النسياق البعض اآلخر إلى موقف يتناقض مع
حياديته في ممارسة مسؤوليته التي كان يشدّد عليها في كل
مناسبة ،سواء في مجلس الوزراء أو على طاولة الحوار الوطني
أو في وسائل اإلعالم».

فل�سطين بين «�إ�سرائيل» ( ...تتمة �ص)1
من الواضح أنّ نتنياهو يتحدّث عن تغيي ٍر في العالقات لم يصل
بعد إلى مستوى التحالف مع «بعض العرب» ،وإنْ كان يتجه هذه
تقصد تظهيره من على
الوجهة ،أو لعله بلغ هذا المستوى وانه
ّ
أعلى منبر أممي غير رسمي .من الواضح أيضا ً أنّ «الجيران العرب»
الذين أنجز معهم «التغيير األش ّد دراماتيكية في اآلونة األخيرة» ال
ينفون وال يؤكدون ما تف ّوه به رئيس حكومة «إسرائيل» .غير أنّ
فسروا كالمه
أصدقاء لـ ِ»الجيران العرب» الذين أشار إليهم نتنياهو ّ
بأنه محاولة الستغالل منبر داف��وس ليقول للقادة األوروبيين
الذين تقاطع حكوماتهم منتوجات المستعمرات (المستوطنات)
«اإلسرائيلية» في الضفة الغربية :ال تكونوا ملكيّين أكثر من ملوك
العرب الذين أصبحوا أو كادوا أن يصبحوا حلفاءنا!
خصوم «الجيران العرب» المحليون واإلقليميون يرفضون هذا
التخريج المغرض لكالم نتنياهو ،ويدعون إلى ق��راءة األحداث
بموضوعية تتبدّى معها الوقائع والشواهد اآلتية:
ـ كافح المسؤولون اإلسرائيليون بال هوادة منذ سنوات لتفشيل
المفاوضات بين مجموعة دول  5+1بدعوى أنّ البرنامج النووي
اإليراني أفلح في إنتاج سالح نووي .كما عارضوا االتفاق النووي
الذي ت ّم التوصل إليه أخيرا ً لكونه يجعل من إيران دولة نووية،
فتش ّكل ،تالياً ،خطرا ً على «إسرائيل» وعلى جيرانها العرب.
المالحَ ظ أنّ السعودية تتخذ الموقف نفسه تقريباً ،من حيث
اعتبارها إيران خطرا ً على دول الخليج جميعاً.
ـ حاولت «إسرائيل» منذ سنوات ،وما زالت ،إيهام العرب بأنّ
الخطر األ ّول المحدق بهم هو إيران ومطامعها وليس االحتالل
الصهيوني لفلسطين ،األمر الذي أسهم في تراجع مركزية قضيتها
في حياة العرب السياسية .وليس من شك في أنّ انشغال بعض
دول العرب بالصراع مع إيران أسهم في تكريس هذا التراجع.
ـ ص ّنفت «إسرائيل» إي��ران وحلفاءها ،وال سيما حزب الله،
أطرافا ً إرهابية تستوجب المواجهة .المالحَ ظ أنّ السعودية
ترى األمر نفسه وال تخفي دعمها السياسي والمادي لتنظيمات
متعدّدة األلوان تقاتل الحكومة السورية وحلفاءها ،وفي مقدّمهم
حزب الله.
ـ دعا نتنياهو في حديثه إلى «تفكيك شبكات اإلرهاب اإليرانية»؛
األم��ر ال��ذي يعني ،عملياً ،تالقي «إسرائيل» مع ال��دول العربية
واإلقليمية التي تقاتل حكومات سورية والعراق واليمن وتنظيمات
حليفة لها تعتبرها إرهابية ،ما يجعل تلك ال��دول منخرطة في
تحالف غير معلن ض ّد من تعتبره أطرافا ً إرهابية ،وال سيما سورية
وتنظيمات المقاومة اللبنانية والفلسطينية المتحالفة معها.

لبنان لن يكون
جزءا ً من حلف سعودي

قد يقول قائل إنّ الوقائع والشواهد سابقة الذكر ال تؤكد قيام
تالق
تحالف بين «إسرائيل» وبعض دول العرب ،إنما مجرد
ٍ
سياسي غير مباشر إزاء بعض ال��دول واألط���راف وسياساتهم
اإلقليمية ،وانّ ذلك ال يكتسب بالضرورة صفة دائمة.
حتى لو اعتبرنا األمر كذلك ،فإنّ ثمة مفاعيل وتداعيات لهذا
الموقف يمكن إيجازها باآلتي:
ـ التأثير سلبا ً على المساعي التي تقوم بها الواليات المتحدة
وروسيا من أجل جمع الحكومة السورية ومعارضيها من غير
اإلرهابيين في مؤتمر جنيف -3للتفاوض في إطار قرار مجلس
األم��ن  2254بغية التوصل إلى ح ّل سياسي للصراع الدامي
وال��م��د ّم��ر ال��ذي يعصف بالبالد منذ نحو  5س��ن��وات .غير أنّ
توصيف السعودية لحكومة دمشق وحلفائها بأنهم قوى إرهابية
ودعم األطراف التي تحاربها من شأنه إطالة أمد الحرب وتعطيل
المساعي الرامية لمباشرة المفاوضات في جنيف.
ـ كذلك يؤدّي توصيف إيران بأنها «الخطر األكبر» في المنطقة
إلى استمرار دعم األط��راف المتحالفة مع السعودية في حرب
اليمن ،كما في سورية وال��ع��راق ،وبالتالي إطالة أمد الحرب
الدائرة هناك.
تالق سياسي بين «إسرائيل» و«بعض العرب»
ـ إنّ مجرد قيام
ٍ
ك� ٍ
�اف بح ّد ذات��ه لتشجيع الكيان الصهيوني على اإلمعان في
سياسته االستيطانية التوسعية من جهة وتقويض سياسة
المقاطعة األوروبية لمنتوجات المستعمرات «اإلسرائيلية» من
جهة أخرى.
ال يكفي ،إذاً ،أن تنفي ال��دول العربية التي يعتبرها نتنياهو
ٍ
تحالف بينها وبين الكيان الصهيوني ،بل يقتضي
حليف ًة قيا َم
أن تبادر الدول العربية جميعا ً إلى إعادة تقويم الوضع اإلقليمي
وعالقات القوى المستجدّة فيه ،وال سيما بعد إقرار االتفاق النووي،
ودخول روسيا العبا ً نشيطا ً ض ّد الحرب في سورية وعليها ،وتأثير
المتغيّرات الحاصلة على قضية فلسطين وسائر قضايا العرب
األساسية ،وفي مقدّمها مواجهة اإلره��اب وإخ��راج اإلس�لام من
معمعة استخدامه وسيل ًة لتحقيق أغراض سياسية.
في ضوء ذلك كله ،أال يحق للفلسطينيين أن يسألوا دول العرب
التي ترى ،كما «إسرائيل» ،في إيران «الخطر األكبر» ،وتلك التي ترى
في «داعش» الخطر الداهم ،أين فلسطين في هذه المعمعة والى أين
قضيتها التي كانت في يو ٍم من األيام قضية العرب المركزية؟

د .عصام نعمان

�أعلن من دم�شق ...
(تتمة �ص)1
وط��ارق األحمد ،وبحضور منفذ ع��ام دمشق العميد
عبدالله راشد وعدد من المسؤولين الحزبيين.
كما حضر المؤتمر أع��ض��اء ف��ي مجلس الشعب
السوري ومسؤولو أح��زاب سورية ودبلوماسيون
وشخصيات عامة وع��دد من ممثلي وسائل اإلع�لام
السورية والعربية واألجنبية.
وركز البيان الذي تاله سلمان أنّ الحزب السوري
القومي االجتماعي الذي يتن ّكب مسؤولياته وواجباته
القومية تجاه هذا الصراع منتصرا ً لمصلحة سورية
العليا ،مستندا ً إلى دوره النهضوي العريق المستم ّر
منذ ثالثينيات القرن الماضي ،فإنما يرتكز إلى حضوره
الشعبي والسياسي ،العابر للطوائف والمذاهب
والمناطق بما يشكله من مشروع قومي إصالحي
وحداثي ،يؤمن بوحدة المجتمع والدولة.
وبناء على ذلك يقدّم الحزب هذه الرؤية السياسية
في مرحلة يتطلّع فيها السوريون إلى الخروج من حالة
الحرب منتصرين على اإلرهاب ومنخرطين في عملية
سياسية تؤ ّمن نهوض سورية باتجاه دول��ة قوية،
سيدة على أرضها ،ح ّرة في قرارها وقادرة على القيام
بدورها الريادي تجاه محيطها والعالم ،كما كانت دوما ً
عبر التاريخ.
وح���دّد البيان جملة م��ن الثوابت أه ّمها :وح��دة
الدولة السورية ،كدولة مدنية تقوم على فصل الدين
عن الدولة ،والحفاظ على مؤسسات الدولة ،خاصة
الجيش والقوات المسلحة الرسمية ،والحفاظ على
العقيدة القتالية لهذه القوى ،والحفاظ على موقع
سورية المقاوم ودورها األساس في مقاومة االحتالل
«اإلسرائيلي» وسياسات الهيمنة.
أما بشأن التسوية السياسية السورية المرتقبة،
فأكد «القومي» أنّ الحوار ال يمكن أن يكون إال سور ّيا ً
صرفا ً تشارك فيه جميع القوى السياسية واالجتماعية
والنقابية ،وال ب � ّد أن يؤكد االستمرار في محاربة
اإلره���اب حتى القضاء عليه بمساعدة األص��دق��اء
والحلفاء الحقيقيين.
(التفاصيل ص)2 .

 ال �ع��ودة إل��ى السياسة تعني أن ت �ب��ادر قوىالثامن من آذار إلى االجتماع على مستوى فريقها
ال�م�ش��ارك ف��ي جلسات ال �ح��وار ال��وط�ن��ي ،مضافا ً
إل �ي��ه ال ��وزي ��ران ال �س��اب �ق��ان ف�ي�ص��ل ك��رام��ي وعبد
الرحيم مراد ،وتناقش خالصات المبادرتين على
مستوى االن�س��داد من جهة ،والقواعد السياسية
التي تثبتها من جهة أخ��رى ،وفي مقدّمها وأه ّمها
حسم انتماء الرئيس العتيد إل��ى ق��وى الثامن من
آذار مقابل تسليم ضمني بانتماء رئيس الحكومة
إلى فريق الرابع عشر من آذار ،والحصيلة الثانية
هي الدينامية التي يفرزها تفاهم عون جعجع في
االنتخابات النيابية من قوة دفع لك ّل من الرئيس
سعد الحريري والنائب وليد جنبالط للتفكير جديا ً
بقانون انتخابات نيابية يعتمد النسبية ،بعدما تح ّول
اختالط الدوائر التي يملكان فيها تأثيرا ً يتشارك مع
ثقل مسيحي من نعمة إلى نقمة ،وصار المطلوب
بدالً من حصاد األرب��اح اإلضافية المتمثلة بحجز
نسبة من المقاعد المسيحية لحساب ك� ّل منهما،
القلق من خطر خسارة مقاعد تنتمي لقواعدهما
الطائفية بقوة تأثير التصويت المسيحي ،وليس
من طريق لتفادي ذل��ك إال بالتمثيل النسبي الذي
يزيل فرص العبث بالنتائج االنتخابية بتثقيل أحد
جناحي التصويت الطائفي المنقسم بتصويت
طائفي آخر.
 تستطيع ق��وى الثامن من آذار أن تنطلق منك�� ّل م��ا ج��رى ل�ت�خ��اط��ب ال�ض�ف��ة ال�م�ق��اب�ل��ة بصيغة
الدعوة للعودة إلى السياسة واالصطفاف كفريق،
يتلقى مبادرة ويجيب عليها تفاوضياً ،ومضمون
ال �م �ب��ادرة ،أوالً إنّ االن �س��داد ال��رئ��اس��ي ال تخرق
جداره المبادرات اآلتية من خارج تماسك الفريقين
المتقابلين ،ألنها ال تستطيع توفير النصاب الالزم
الن�ت�خ��اب رئ�ي��س يحتاج تأمينه ت�لاق��ي الفريقين
المتقابلين كي يتحقق .ثانيا ً أنّ التفاوض على الشأن
الرئاسي هو تفاوض يبدأ من خالصة ترشيحات
الفريقين الرئيسيّين في الرابع عشر من آذار ،وهي
التسليم ب��أنّ الرئيس ينتمي إلى فريق الثامن من
آذار مقابل انتماء رئيس الحكومة إلى فريق الرابع
عشر من آذار.
 تبدأ ق��وى الثامن م��ن آذار بالقول إنّ إنجازالتفاهم على ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات النيابية مالزم
للتفاهم ال��رئ��اس��ي وتقترح تسريع وتفعيل عمل
اللجنة النيابية بالتوازي مع التفاوض الرئاسي
لتحقيق اإلنجاز المتوازي والمتزامن في المجالين.
 ان�ط�لاق�ا ً م��ن هاتين ال�ق��اع��دت�ي��ن ،ت�س��أل قوىالثامن من آذار خصمها وشريكها في الرابع عشر
من آذار ،أتريدون اختيار قاعدة أن يس ّمي ك ّل فريق
مرشحه بنفسه ،وع�ل��ى ال�ف��ري��ق اآلخ��ر أن يقبل؟
وف��ي ه��ذه الحالة ففريق الثامن م��ن آذار مجمع،
وفي مقدّمة اإلجماع النائب سليمان فرنجية ،على
أنّ ه��ذا المرشح ه��و العماد ميشال ع��ون ،وعلى
فريق الرابع عشر من آذار القبول ،مقابل حقه في
تسمية من يشاء لرئاسة الحكومة ولو كان الوزير

أشرف ريفي ،أو الرئيس الحريري أو الرئيس فؤاد
أي من رجاالته.
السنيورة أو ّ
 تأسيسا ً على ذلك تتابع قوى الثامن من آذار،إذا لم يكن حق االختيار للرئيس عائدا ً بالتسمية
الحصرية لفريق الثامن من آذار ،وعليه أن يس ّمي
م��رش�ح�ي��ن ب��ال �ت �ت��ال��ي ،ف �ه��و ي �س � ّم��ي المرشحين
المعروفين طبعاً ،اللذين يحوز ك ّل منهما دعم طرف
رئيسي في فريق الرابع عشر من آذار ،وهما العماد
ع��ون وال�ن��ائ��ب سليمان فرنجية ،وهنا على قوى
الرابع عشر من آذار أن ترتضي بالمثل حق قوى
الثامن من آذار بتلقي ترشيحين لرئاسة الحكومة
واختيار م��ن ت��راه مناسباً ،والمنطقي أن��ه معلوم
ضمنا ً أنّ قيام الثامن من آذار بقبول اختيار الرئيس
ال �ح��ري��ري ل��رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة س�ي�ك��ون مشروطا ً
بقبول قوى الرابع عشر من آذار لترشيح العماد
عون كتثقيل لهذا الخيار الذي يشكل الخيار األول
لقوى الثامن من آذار.
 تقول ق��وى الثامن م��ن آذار إنّ اختيار قوىألي م��ن المرشحين يرتب
ال��راب��ع عشر م��ن آذار ّ
ض �م��ان��ات ل�ل�م��رش��ح ال���ذي ع�ل�ي��ه أن ينسحب من
الماراتون الرئاسي الذي تتح ّمل قوى الرابع عشر
م��ن آذار مسؤولية إحاطته بتعقيدات الترشيح،
سواء بترشيح الحريري لفرنجية الذي ع ّقد فرص
عون الرئاسية ،أو ترشيح جعجع لعون الذي ع ّقد
فرص فرنجية الرئاسية ،واالنسحاب المطلوب من
المرشح يجب أن يت ّم بتغطية إجماع وطني تمنحه
ضمانات ،ومكاسب بديلة ،وف��ي ه��ذه الحالة فإنّ
لقاء انسحاب العماد ع��ون يجب القبول بالتوافق
على تعديل قانون الدفاع الوطني بما يتيح تعيين
قائد الجيش من االحتياط للمجيء بالعميد المتقاعد
ش��ام��ل روك ��ز ق��ائ��دا ً للجيش ،وال�ت�ع� ّه��د بحصول
التيار الوطني الح ّر على نصف المقاعد الوزارية
المسيحية في الحكومة ومن بينها وزارة المالية
للوزير جبران باسيل ،بينما مقابل انسحاب النائب
فرنجية فيجب التع ّهد بمنح ت�ي��اره رب��ع التمثيل
المسيحي ال��وزاري وم��ن بينها الحقيبة السيادية
التي ستعود للموارنة.
 تستطيع قوى الثامن من آذار بهذه المبادرةألي من
اس �ت �ع��ادة وح� ��دة ص �ف��وف �ه��ا ،وال ي�م�ك��ن ّ
مرشحيْها الرئاسيّين الشعور بالغبن أو التخلي،
َ
فتكون قد منحت كالً منهما حظا ً حقيقيا ً مناسباً،
يجعل من اختيار الفريق المقابل عامل الترجيح
بينهما ،م��ع صعوبة ال�ت��وق��ع مسبقا ً بطبيعة هذا
مرشحيْها
الترجيح ،ولضمان التعامل الالئق بثقة
َ
تبعدهما عن التفاوض وتنيطه بوفد يمثل أطرافها
المشاركين ويترأسه رئيس المجلس النيابي نبيه
بري.
 تتلقى قوى الرابع عشر من آذار المبادرة وعليهاأن تعود إلى ترميم صفوفها وتدرس جيدا ً وتختار،
أو تبقي كرة المبادرة في ملعبها حتى يجيء أوان
المعادالت الدولية واإلقليمية إلنتاج الرئاسة.
ناصر قنديل

بين بايدن والجبير ( ...تتمة �ص)1
في الرياض ،فلم يُصدر أيّ توضيح بشأن ما أعلنه الجبير،
وهذا برأي متابعين ،أمر طبيعي ،إذ إنّ الواليات المتحدة
األميركية دولة مؤسسات ،وموقفنا المناهض لسياساتها
في المنطقة ال يقلّل من شأنها ومن كونها قوة كبرى ،في حين
أنّ هناك ممالك ال تزال على قائمة «أشباه الدول» ،ليس فيها
مؤسسات بل «ديوانيات» أمراء وحاشيات.
على أية حال ،ال يمكن إغفال فرضية أنّ هناك ترابطا ً بين
إعالن الجبير وتصريح بايدن ،فاالثنان تحدّثا عن تدخل
عسكري في سورية .فما هي طبيعة هذا الترابط والتزامن؟
العارفون بطبيعة عالقات وارتباطات الوزير السعودي
عادل الجبير ،يجزمون ،بأنّ هذا الشخص لم يكن ليتو ّلى
منصبه الحالي ،من دون وج��ود ق��وة مؤثرة وضعته في
المخصص أص�لاً لألمراء ،والمغلق في وجه
هذا المنصب
ّ
الحاشيات.
ويجزم العارفون أنّ فترة وج��ود الجبير في الواليات
المتحدة األميركية بصفة سفيرا ً للسعودية على مدى تسع
سنوات ( 2006ـ  ،)2015م ّكنته من إقامة شبكة عالقات
واسعة مع االتجاهات كلها ،ال سيما مع «المحافظين الجدد»،
والعديد من المنظمات واللوبيات .علما ً أنّ الجبير لم يبدأ
بنسج شبكة عالقاته وتمتين ارتباطاته منذ العام ،2006
بل قبل ذلك التاريخ بعشرين عاماً ،منذ أن عيّنه السفير
السعودي األسبق في واشنطن بندر بن سلطان موظفا ً
متعاقدا ً في السفارة عام  .1986و ُيقال إنّ بندر بن سلطان
و ّثق صالته بجهات متعدّدة ،وكان يعتمد عليه في الكثير من
المهمات.
ثالثون عاما ً قضاها الجبير في واشنطن موظفا ً وسفيرا ً
قبل أن يعيَّن وزي��را ً للخارجية ،فترة كافية ألن تجعل من
هذا الشخص متم ّرسا ً في أداء مهامه وفي ترجمة السياسات
والتوجهات األميركية التي ال تخرج قيد أنملة عن سياق
المصلحة «اإلسرائيلية».
أم��ا نائب الرئيس األميركي ج��ون بايدن ،فهو معروف
بدعمه المطلق لـ«إسرائيل» ،وفي العام نفسه الذي عُ يّن فيه
عادل الجبير سفيراً ،أعلن بايدن بصفته عضوا ً في مجلس
الشيوخ األميركي عن خطته لتقسيم العراق إلى ثالثة أقاليم،
راسما ً من خالل هذه الخطة قواعد ونقاط اشتباك فتنوي
طائفي ومذهبي واثني .وتزامن طرح بايدن لتقسيم العراق
مع حرب «إسرائيلية» مدعومة أميركيا ً وغربيا ً وسعوديا ً
على لبنان بهدف تصفية المقاومة ،باعتبار أنّ القضاء على
المقاومة في لبنان ،مم ّر إجباري يتس ّنى من خالله مواصلة
الضغط على سورية الذي بدأ في العام  2004بالقرار ،1559
لشطبها كليا ً من معادلة المنطقة .ألنها الدولة األساسية التي
تحتضن المقاومة ،وتقف س��دا ً منيعا ً في مواجهة مخطط
تصفية المسألة الفلسطينية.
في حرب تموز  ،2006لم تتم ّكن «إسرائيل» وك ّل محور

بايدن ـ الجبير وأدوات��ه من اللبنانيين من تحقيق أحالمهم
وأهدافهم بتصفية المقاومة .والمقاومون الذين قيل عنهم
إنهم «مغامرون» صنعوا نصرا ً مد ّويا ً وألحقوا بالعدو هزيمة
نكراء ،بفعل بطوالتهم وق ّوة بأسهم والدعم السوري .وألنّ
حرب تموز  2006كشفت الكثير من الوجوه المتآمرة ،فإنّ
الرئيس السوري بشار األسد لم يخطئ حينما أطلق عبارة
«أنصاف الرجال».
لقد رس��م جو بايدن في خطته لتقسيم ال��ع��راق ،الخط
البياني لمخطط الفتنة في المنطقة ،و«الربيع العربي» ليس
منعزال ً عن هذا السياق ،فمن خالله ت ّم إدخال اإلرهاب عنصرا ً
رئيسا ً لتنفيذ مشروع التفتيت والفتنة.
وبالرغم من أنّ في سجل بايدن إشارة إلى أنه في العام
 1988عولج مرتين من ج��راء تمدّد في األوعية الدموية
العقلية ،وت ّم منعه من ممارسة عمله في مجلس الشيوخ لمدة
سبعة أشهر .إال أنّ خطته التقسيمية شكلت محور سياسات
الواليات المتحدة .فاإلدارة األميركية ملتزمة بدويلة كردية في
شمال العراق ،وهي تتعامل مع هذه المنطقة بصورة مستقلة
عن العراق ،حتى أنّ التحالف الدولي بقيادة واشنطن ،أوقف
غزوة «داعش» إلى هذه المنطقة .لذلك فإنّ تصحيح البيت
األبيض لتصريحات بايدن ،قد ال يكون لوما ً له ،بل مقتضيات
تكتيكية وسياسية.
وف��ي سج ّل بايدن ،أن��ه في العام  2014أعلن الحقيقة
أمام طالب جامعة هارفرد ،إذ قال «إنّ تركيا ودوال ً أخرى في
المنطقة و ّفرت الدعم للجماعات اإلرهابية في سورية ،ومن
بينهم تنظيم داع��ش» .حقيقة سرعان ما اعتذر عنها خالل
اتصال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان!
أما اليوم ،فإنّ إعالن بايدن من أنقرة «االستعداد للح ّل
العسكري في سورية» ،فهذا بالتأكيد تهديد يحمل «طابعا ً
هداماً» ،بحسب وصف مصدر دبلوماسي روسي.
إذن ،بين تصريحَ ي بايدن والجبير رابط أكيد هو التلويح
ّ
ُّ
المتدخالن بفعل دعمهما
بالتدخل ،وهما
بالتصعيد والتهديد
اإلرهاب؛ والهدف من وراء هذه التهديدات هو تحشيد حلف
اإلره���اب؛ في الوقت ال��ذي تمسك فيه سورية بالمبادرة
العسكرية على األرض وتصل إلى تخوم األراضي السليبة،
فتستعيد سلمى وربيعة ،و ُتطبق الخناق على الباب وجسر
الشغور ،وفي وقت تمسك روسيا االتحادية بزمام المبادرة
السياسية ،حيث يت ّم التحضير لـ «جنيف  »3خاليا ً من
اإلرهاب ،من أجل بلوغ ح ّل سياسي لألزمة السورية.
بين بايدن والجبير ،عالقة واحدة مشدودة إلى مشروع
التفتيت والفتنة ،وفي نطاق هذا المشروع فإنّ التركي أحمد
داوود اوغلو وسفير الرياض في بغداد ،وآخرون كثر ،ينفثون
تصب في مصلحة «داعش»
سموم الطائفية والمذهبية التي
ّ
و«إسرائيل».

معن حم ّية

وفد جماعة الريا�ض ( ...تتمة �ص)1
أ  -أن يحجز ألعضاء الوفد وزوجاتهم في فندق داخل
مطار جنيف حتى ال يخرجوا إلى المدينة.
ب  -أن يصار إلى إعطاء أعضاء الوفد تأشيرات دخول
سويسرية ال تخ ّولهم الدخول إلى بلد أوروبي آخر ،حسب
اتفاقية دبلن ،وأن يُصار إلى وضع الجميع مؤقتا ً على
الئحة المطلوبين والممنوعين من اللجوء ،وقد وافقت األمم
المتحدة على االقتراح الثاني ،ألنّ وجود الوفد في المطار
غير عملي في المفاوضات.
المصادر تقول أيضا ً إنّ وزير الخارجية األميركي جون
كيري أفهم السعوديين ،ومن ثم رياض حجاب ،بأنّ عليهم
تغيير تركيبة الوفد وحذف اسم َْي محمد علوش وأسعد
الزعبي منه ،بسبب انتمائهما إل��ى تنظيمات مسلحة،
تعتبرها موسكو إرهابية ،وأضافت أنّ روسيا واميركا

ت��ري��دان وف���دا ً واح���دا ً للمعارضة فيه أع��ض��اء تختارهم
موسكو ،خصوصا ً األكراد ،وقالت إنه يمكن أن يمثل الحزب
الديمقراطي السوري الكردي شخص غير صالح مسلم
لتسهيل مهمة تشكيل الوفد ،بينما اقترح دي مستورا
تشكيل أربعة وفود (وفد الدولة السورية ،وفد معارضة
موسكو ،وفد معارضة الرياض ،ووفد أخير اقترحه يض ّم
المجتمع المدني والهيئات اإلغاثية)؛ غير أنّ هذا االقتراح لم
يلق قبوال ً روسيا ً أميركياً ،بسبب تعقيدات التفاوض مع هذا
العدد ،حيث سوف يدور المبعوث األممي على ك ّل الوفود في
ك ّل نقطة نقاش ،وسوف يظهر الوسيط مثل مكوك الحايك،
وهذا ما سوف يفقد المفاوضات جدّيتها؛ تختم المصادر
السورية المعارضة كالمها.

نضال حمادة

