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حمليات  /تتمات
�أ�سبوع يمني حا�سم ( ...تتمة �ص)1

بالتزامن مع المشهد السوري العسكري
المتصاعد في سورية لصالح الدولة وحلفائها،
وارتباك المبعوث األممي دي ميستورا العاجز
عن حماية الجماعات المسلحة التي دأب على
ت��أم��ي��ن ال���م���ب���ادرات إلن��ق��اذه��ا م��ن ك��� ّل م��أزق
ت��واج��ه��ه ،ت��راج��ع��ت ح��ك��وم��ة م��ن��ص��ور هادي
في اليمن عن قرار االنسحاب من المحادثات
اليمنية في الكويت ،وقبلت التمديد ألسبوع
إضافي يفترض أن يكون حاسما ً تفاوضياً،
ق��دّم المبعوث األممي إسماعيل شيخ أحمد
ورق��ة للمناقشة خالله ،بينما سجلت القوى
الوطنية اليمنية مالحظاتها على تحيّز ورقة
المبعوث األممي لحساب السعودية ،وردّت
على التصعيد العسكري السعودي بقصف
مستودعات شركة «آرامكو» النفطية في مدينة
نجران السعودية ،بعدما نجحت باستهداف
مراكز عسكرية حدودية سقط فيها ضباط
ليترسم
وجنود سعوديون قتلى وجرحى،
ّ
مطلع أسبوع سيكون حارا ً سياسيا ً وعسكريا ً
بين اليمن والسعودية.
لبنانيا ً استعداد لمالقاة اجتماع هيئة الحوار
الوطني غداً ،حيث التقى رئيس مجلس النواب
نبيه بري وسط تشاؤم من إح��راز تقدّم عبر
جلسات الحوار ،الرئيس سعد الحريري ،في
م��ح��اول��ة ل��ع��دم نعي ال��ح��وار وإع�ل�ان الفشل،
وإب��ق��اء بصيص أم��ل يمثله التالقي عبر هيئة
الحوار ،والحاجة لهذا الغرض للبحث الجدي
عن إمكانية إحداث اختراق سياسي ،إنْ لم يكن
في الملفين الصعبين ،االستحقاق الرئاسي
وقانون االنتخابات النيابية ،فليكن في إنعاش
العمل الحكومي ومنحه شحنة دف��ع تتمثل
بالتفاهم على إقرار الموازنة؛ بينما دعا رئيس
ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان إلى بذل الجهود للخروج باختراق
ج��دي من اجتماعات ال��ح��وار ،خصوصا ً على
جبهة قانون االنتخابات النيابية ،محذرا ً من
القوانين المركبة ،التي تجهض فرص التغيير
وت�����ز ّور ص��ح��ة ال��ت��م��ث��ي��ل ،داع���ي���ا ً إل���ى امتالك
شجاعة الذهاب إلى النسبية والداوئر الواسعة
لتوفير ف��رص ج��دي��ة لنقل لبنان خ��ط��وة إلى
األمام في تحديث نظامه السياسي.

الحريري زار بري عشية الحوار

عشية انعقاد خلوة آب الحوارية التي تستمر
ثالثة أي��ام وستطغى على الحركة السياسية
الداخلية ،وبعد زي��ارة رئيس تيار المردة الوزير
سليمان فرنجية لعين التينة ،زار الرئيس سعد
ال��ح��ري��ري وم��دي��ر مكتبه ن��ادر ال��ح��ري��ري رئيس
المجلس النيابي نبيه بري مساء أمس ،بحضور
وزير المالية علي حسن خليل ،واستبقاهم بري إلى
مائدة العشاء.
ودار الحديث حول التطورات الراهنة في لبنان
والمنطقة ،واألج����واء المتصلة بخلوة ال��ح��وار
الوطني.

مصادر مستقبلية لـ «البناء»:
الوضع على حاله

وق��ال��ت م��ص��ادر نيابية ف��ي تيار المستقبل

لـ«البناء» إن «ال جديد على صعيد الملفات
الخالفية وال��وض��ع ال ي��زال على حاله ،ونفت
المصادر علمها بما يتم تداوله من معلومات عن
انتخاب العماد ميشال عون رئيسا ً للجمهورية
الشهر الحالي ،مؤكدة أنه لم يطرح على تيار
المستقبل وال على الرئيس الحريري شيء من
هذا القبيل».
وحول مدى رهان المستقبل على طاولة آب
ال��ح��واري��ة ،لفتت المصادر إل��ى أن المستقبل
منفتح إل��ى أقصى ال��ح��دود على ال��ح��وار ،لكن
على اآلخرين أن يتجاوبوا مع الحلول ويسهلوا
االتفاق على انتخاب رئيس» ،مشدّدة على أن
«خطاب األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله األخير التصعيدي في وجه السعودية
أثر سلبا ً على الملف الرئاسي وعلى غيره من
الملفات» .ونفت المصادر حضور الحريري
جلسات الحوار مؤكدة أن الرئيس فؤاد السنيورة
هو مَن سيمثل المستقبل على الطاولة ،مشيرة
الى أن اللقاءات المستمرة بين بري والحريري
إيجابية وضرورية».

بري :الباب مازال مغلقا ً

ونقل زوار رئيس المجلس نبيه بري عنه لـ
«البناء» أن «باب الحلول ال يزال مغلقا ً ال سيما
في الملف الرئاسي ويحاول بري قبل انعقاد
الطاولة إجراء اتصاالت مكثفة مع األطراف كافة
لمحاولة تقريب وجهات النظر وإحداث خرق ما
للخروج بحل في الحوار».
وأب��دى ب��ري استغرابه حيال ما يُشاع عن
تراجع الوزير فرنجية عن ترشحه أو الطلب
منه سحب ترشيحه ،مؤكدا ً أن «هذا األمر ليس
صحيحاً» ،وكما نقل عنه تأكيده أن ال جديد في
الموضوع الرئاسي ال على صعيد المعطيات
الداخلية وال الخارجية».

حردان :نرفض القوانين
االنتخابية ال ُمر َّكبة

واع��ت��ب��ر رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان أنّ العراقيل
التي ُتوضع أمام إقرار قانون جديد لالنتخابات
يقوم على الدائرة الواسعة والنسبية ،تمنع
االرتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية في
لبنان ،و ُتك ِّرس وضعية العطالة السياسية،
الفتا ً إلى أنّ الذين يعرقلون الوصول إلى قانون
انتخابي يحقق صحة التمثيل ،هم أنفسهم
يتحملون مسؤولية الفراغ في رئاسة الجمهورية
وفي المؤسسات ،وهم من يدفع باتجاه تفاقم
األزم��ات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
والمعيشية.
وخ�لال استقباله وف��دا ً كبيرا ً من فاعليات
ومشايخ بلدة شارون ـ الجبل ،ح ّذر حردان من
محاوالت تقويض الديمقراطية ،بالشعارات
الفضفاضة وال��خ��ط��ب ال��رن��ان��ة وال��ه��واج��س
المفتعلة ،م��ش��دِّدا ً على أنّ االل��ت��زام بقواعد
الديمقراطية وثقافتها ،يُح ِّتم السير في اتجاه
تعزيز الديمقراطية من خ�لال تحقيق صحة
التمثيل ،عبر قانون عصري لالنتخابات.
وأك��د ح���ردان أنّ ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي يرفض القوانين االنتخابية ال ُمر َّكبة
والمختلطة ألنها تقوم على فلسفة إقصائية
وإلغائية ،وتتعارض مع مبادئ الديمقراطية
الصحيحة وتتعارض ايضا ً مع مبادئ الحرية
وحقوق اإلنسان التي تكفل حقوقا ً متساوية
لألفراد.
وت��س��اءل :كيف يمكن التصدّي للتحديات
السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية

التي تواجه لبنان وتثقل كاهل اللبنانيين،
وكيف يمكن تحصين لبنان في مواجهة االحتالل
«اإلسرائيلي» ومواجهة اإلرهاب ،وبعض القوى
السياسية غير جادة في الوصول إلى تفاهمات
وتوافقات على تحقيق األول��وي��ات الوطنية،
وفي مقدمها قانون االنتخابات وانتخاب رئيس
للجمهورية؟

غربلة ديمقراطية داخل «التيار»

وأنجز التيار الوطني الحر أمس ،االنتخابات
التمهيدية الختيار المرشحين المحتملين الى
االنتخابات النيابية المقبلة في بيروت وجبل
لبنان والشمال وعكار والبقاع وبعلبك  -الهرمل
والجنوب .وقد بلغت نسبة االقتراع اإلجمالية،
بحسب بيان التيار  %70.65في كل المناطق.
وق��ال��ت م��ص��ادر قيادية ف��ي التيار الوطني
الحر لـ «البناء» إن «ما حصل اليوم (أمس) هو
عملية غربلة ديمقراطية داخل التيار للمرشحين
لالنتخابات النيابية» ،معتبرة أن «عملية
تأهيل مرشحي التيار لالنتخابات المقبلة قد
انطلقت بمرحلتها األولى ومنهم سيتم اختيار
المرشحين الفعليين».
وأوضحت المصادر أن «هذه العملية تتألف
م��ن  3م��راح��ل :األول���ى أن��ج��زت ال��ي��وم (أم��س)
وهي استطالع القاعدة الناخبة داخ��ل التيار،
الثانية استطالع ال��رأي ال��ع��ام على مستوى
القضاء (الدائرة االنتخابية للمرشح) وتقسم
الى جزءين :االول استطالع للرأي سيجرى في
تشرين الثاني المقبل والثاني استطالع في
كانون االول المقبل .أما المرحلة الثالثة فهي
التصفية النهائية للمرشحين الذين سيخوضون
االنتخابات النيابية المقبلة».
ماض في
وشددت المصادر على أن «التيار
ٍ
الخيار الديمقراطي والتخلص م��ن المرحلة
االستنسابية التي استمرت مدة طويلة في عدد
من الداوئر واالنتقال الى المأسسة ،حيث يعمل
بعض النواب على نسج شبكة عالقات ومصالح
خاصة وليس العمل لمصلحة التيار الذين
ينتمون اليه وال للمصلحة الوطنية» .وأكدت أن
«التيار سبّاق في الديمقراطية ومن داخل التيار
أوالً .وخطوة اليوم تساهم في تماسك التيار
وتشد عزيمته على تطهير المنتهزين من داخله
وتحصينه في وجه العوامل الخارجية التي
تحاول خرقه من الداخل وإسكات صوته».

بروجردي في بيروت

وعلى وقع التطورات في المنطقة وخصوصا ً
الميدانية على جبهة حلب ،يزور رئيس لجنة
األمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس
الشورى اإلسالمي اإليراني عالء الدين بروجردي
لبنان مطلع األسبوع المقبل.

ملف العسكريين إلى الواجهة

على صعيد آخ��ر ،يعود ملف العسكريين
المخطوفين التسعة لدى تنظيم «داعش» الى
الواجهة بعد م��رور عامين على اختطافهم،
حيث نفذ أهالي العسكريين أم��س ،اعتصاما ً
في ساحة رياض الصلح احتجاجا ً على عدم
«ت��ح��ري��ك ال��م��ل��ف» ،ال���ذي بحسب تعبيرهم
«أصبح منسيا ً من قبل المعنيين» .وسأل نظام
مغيط شقيق المخطوف ابراهيم باسم األهالي:
«أي��ن خلية األزم���ة ي��ا دول��ة الرئيس س�لام؟،
ولماذا لم تعد تجتمع؟» ،ملوحا ً بالتصعيد،
قائالً «إذا اضطررنا فسنعود الى قطع الطرقات،
وسنحرمكم نومة هانئة ،كما حرمتمونا إياها
منذ سنتين».

هل يمكن تحويل ( ...تتمة �ص)1
وخطر يصعب التعايش معه والتغطية عليه ،والتحدث
عن بقائه تحت السيطرة ،أو التنظير لنجاح استراتيجية
االحتواء المزدوج في التعامل معه.
 التوازن السلبي الذي أنتج الك ّر والف ّر إذن هو حاصلاستثمار الفريق ال��ذي ت��ق��وده واشنطن لكامل قدرته
واحتياطاته ،في مقابل لجوء الدولة السورية وحلفائها
لخيار الصمود ،وتلقي الضربات وامتصاصها ،واللجوء
إلى هجمات محسوبة وجراحية عندما يتسنى للجماعات
المقابلة االستيالء على مناطق ذات حساسية جغرافية
أو عسكرية أو معنوية ،والواضح أنّ هذا التوازن السلبي
ق��د كسر منذ توقيع التفاهم ح��ول الملف ال��ن��ووي مع
إيران ،وما تاله من تموضع روسي عسكري في الحرب
ال��س��وري��ة ،اس��ت��ن��د إل���ى خ���روج واش��ن��ط��ن م��ن خيارات
التدخل العسكري ،ودخولها ج��دي��ا ً مرحلة االنخراط
التفاوضي وصناعة التفاهمات ،وتقديم عينة عن الذي
يستطيع صنعه التغيير االستراتيجي في خطة الحرب،
بدخول التقنية الروسية مباشرة مع عزم سياسي أكيد،
ومعها القدرة التي حفظتها الدولة السورية لمرحلة بدء
الهجوم ،وقوات النخبة التي أعدّها حزب الله لهذه اللحظة
يزجها في الحرب بعد ،مع تمويل إيراني الحتياجات
ولم ّ
كسر هذا التوازن وفرض معادالت جديدة .وال يصلح ما
حدث بعد الهدنة من عودة للك ّر والف ّر ،للقول إنه مقياس
حاكم للحرب السورية ،ألنه تعبير عن لحظة عابرة في
عدم فهم التعامل بالجدية الالزمة من واشنطن مع ما
أرادته موسكو من االكتفاء بتقديم عينة عما يمكن فعله،
لتفتح لها عبر الهدنة والعملية السياسية باب التموضع
في خيار التفاهمات ،فكان التالعب األميركي الختبار
أراده األتراك قبل حسم خيارهم بين الذهاب للتفاهمات
المضي في الحروب ،وهذا قبل االنقالب
مع موسكو أو
ّ
وتداعياته التي زادت منسوب االن��دف��اع التركي نحو
التفاهمات ،فكان الرهان على عاصفة شمال تقوم بها
جبهة النصرة بما ق��دّم لها وج ّهزت به ،بمال سعودي
قطري وفير ،وحدثت ح��االت محدودة الختراقات في
ريف حلب الجنوبي وريف الالذقية الشمالي والغربي،
قبل أن تتخذ موسكو وطهران ودمشق ومعهم حزب الله
قرار االنتقال إلى المرحلة الثانية من عينة ثانية ،تقدّمها
حلب ،عنوانها ،أنّ اللعبة العسكرية انتهت ،وأنّ زمن
«النصرة» باسم قديم أو جديد قد انتهى ،وأنّ الخيار
الوحيد المتاح للقوى الدولية واإلقليمية هو التموضع
على خط تسويات ،مضمونه ت��رك الرئاسة السورية
للسوريين في صناديق االق��ت��راع ،والتعاون المفتوح
في الحرب على تنظيمي «داعش» و»النصرة» ومن يقف
معهما.
ً
 معركة حلب تقول أصال بالجغرافيا التي تستهدفهاإنّ زمن الك ّر والف ّر قد انتهى ،فالمواقع المستهدفة لم
يسبق أن وقعت بقبضة الجيش والحلفاء ،بدليل ما يقوله
جماعة الرياض ومسلحيهم وقادة «النصرة» ،أنّ المسألة

صارت مسألة حياة أو موت ،وأنهم لن يدعوا الحال على
ما هو عليه ،وأنّ السيطرة على الكاستيلو والليرمون
تعني إمساك شرايين المدينة .أما عن الحصار وعدم
القدرة على االقتحام وكلفته ،وق��درات ص��دّه فيحكيها
ح��ي بني زي��د ،ال��ذي دخلته وح���دات الجيش السوري
وح���زب ال��ل��ه ف��ي ي���وم واح����د ،وه���و أش��� ّد األح��ي��اء منعة
وتسليحا ً وتتواله أش ّد الجماعات تطرفا ً وتوحشاً ،وفيه
أكثر من ثالثة آالف مسلح ،هربوا منه عندما بدأت طالئع
الهجوم وسط كثافة النار وتقدّم الجنود والمقاتلين نحو
مواقعهم ،وم��ا ح��دث في بني زي��د سيحدث في صالح
الدين والشيخ مقصود وبستان القصر وسواها ،عندما
أي شيء حرب
تحدّد الساعة الصفر ،ألنّ الحرب قبل ّ
المعنويات ،ولذلك يكفي كسر خط دفاع متين ،ومن ثم
االندفاع وكسر خط ثانٍ وثالثٍ حتى تبدأ االنهيارات،
و َم���ن ي��ق��رأ ت��اري��خ ح��رب العلمين ف��ي ال��ح��رب العالمية
الثانية يعرف معنى هذا الكالم ،وما حدث في بني زيد
قابل للتكرار حكما ً في سواه من أحياء حلب.
 يبقى األص��ل ف��ي كسر زم��ن ال��ت��وازن السلبي فيمتغيّرات الضفة المقابلة للحرب ،وهو ما يدركه الفريقان
المتقابالن في الحرب السورية منذ البدايات ،يتمثل في
أنّ تركيا ه��ي ال�لاع��ب اإلقليمي الحاسم وال��م��ق�� ّرر في
توازنات الحرب في سورية على الضفة المناوئة للدولة
وحلفائها ،فبدون تركيا يفقد المشروع الهادف إلسقاط
س��وري��ة ال��رك��ي��زة الجغرافية والسكانية والعسكرية،
التي تملك مشروعا ً إمبراطوريا ً ال يستقيم بال سورية،
وك��ان��ت تشكل الحلقة المركزية ه��ي ومشروعها في
الخريطة األم��ي��رك��ي��ة إلدارة آس��ي��ا بعد االن��س��ح��اب من
أفغانستان .ومعلوم أنّ تركيا خرجت من الحرب ،وأنّ
ما قالته الوجبة األولى من معارك حلب يؤكد ذلك ،وأنّ
ما تشهده تركيا منذ ما قبل االنقالب وزاد ما بعده يضع
مكانها في خارطة التموضع الجديد على خط التسويات
بدالً من خنادق الحرب .وفي المقابل تبدو العبرة التي
قدّمتها الهدنة التي رعتها روسيا لمنح األميركيين فرصة
التفاعل مع الخيارات السياسية بالنسبة لموسكو كافية
أيضا ً لعدم تكرار التجربة التي وف��رت فرصة ك ّر وف ّر
مجدّدا ً ولو لوقت محدود ،بينما تبدو الحركة األميركية
بعد خيبات الرهان على عاصفة الشمال وعلى تحقيق
اختراقات تحتاجها في الرقة ومناطق سيطرة «داعش»
ب��دون االن��خ��راط بتفاهمات مع سورية وحلفائها عبر
موسكو ،أش ّد جدية والتزاما ً بمقتضيات التفاهمات.
 بعد البدايات التي دشنتها معارك حلب تدخل الحربالسورية زمنا ً ال ك ّر وال ف ّر فيه ،والتقدّم محسوم لجهة
واح���دة ه��ي الجيش ال��س��وري وح��ل��ف��اؤه ،ويخطئ من
يبني حساباته على خالف ذلك ويدفع الثمن وحده ،ألنّ
الالعبين الكبار قد فهموا وعرفوا ويتعاملون على هذا
األساس.
ناصر قنديل

«الوطني الحر» يُنهي االنتخابات التمهيدية
والنتائج الر�سمية ع�صر اليوم
أنهى التيار الوطني الحر أمس،
االن��ت��خ��اب��ات التمهيدية الختيار
مرشحين عن الدوائر االنتخابية
النيابية في مرحلتها األولى .وقد
بلغت نسبة االق��ت��راع اإلجمالية
 70.65في المئة في ك ّل المناطق،
بحسب ما أعلنت القيادة المركزية.
وتوزعت نسب االقتراع على الشكل
التالي:
جزين  64في المئة ،بعبدا 82
ف��ي ال��م��ئ��ة ،ال��م��ت��ن ال��ش��م��ال��ي 75
في المئة ،الشوف  72في المئة،
زحلة  80في المئة ،بيروت األولى
 79في المئة ،عكار  76في المئة،
ب��ي��روت ال��ث��ال��ث��ة  67ف��ي المئة،
طرابلس  76.4في المئة ،عاليه
 69في المئة ،جبيل  69في المئة،
الكوره  73في المئة ،كسروان 58
في المئة ،بعلبك ـ الهرمل  55في
المئة.
ّ
ويحق لحملة بطاقات الحزب
فقط ،االق��ت��راع للمرشحين ،وفق
لوائح االنتخابات ،وعلى أساس
صوت واحد لشخص واحد.
وأع��ل��ن رئ��ي��س ال��ت��ي��ار الوطني
الحر وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل أنّ النتائج النهائية
باألرقام ستصدر عند الخامسة من
عصر اليوم.
وب��ح��س��ب أب���رز ال��ن��ت��ائ��ج غير
ال��رس��م��ي��ة ال��ت��ي ص����درت ،حقق
الناشط زياد عبس في األشرفية،
رغ��م فصله من «التيار» مفاجأة
ب��ح��ص��ول��ه ع��ل��ى  180ص��وت��اً،
اعتبرت ملغاة ،مقابل  184صوتا ً
للوزير السابق نقوال صحناوي و4
أصوات لميشال دو شادرفيان في
دائرة بيروت.
وفي محافظة عكار حصل جيمي
ج��ب��ور على  356ص��وت �اً ،أسعد
درغ��ام  212ص��وت�اً ،زي��اد بيطار
 169ص��وت��اً ،كميل حبيب 86
صوتاً ،جوزيف شهدا  51صوتاً،
ووليد األشقر  36صوتاً.
ووف��ق آلية احتساب األص��وات
فإنّ جبور ودرغام وبيطار وحبيب
هم الذين تأهلوا للمرحلة التالية.
أما في قضاء بعبدا ،فقد حصل
النائب أالن عون على  450صوتا ً
مقابل  163للنائب ناجي غاريوس
وهو أول الخاسرين ،فيما توزعت
األصوات الباقية على  125لحكمت
دي��ب ،ف��ؤاد ش��ه��اب  ،115نادين
ديب نعمة  ،64روبير فغالي 51
صوتا ً.
وف���ي ال��م��ت��ن ،ح��ص��ل اب��ره��ي��م
كنعان على  484ص��وت�اً ،مقابل
 213للمرشح طنوس حبيقة وهو
أول الخاسرين ،في حين حصل
النائب نبيل نقوال على  ،109بينما
الوزير الياس أبو صعب ،حاز على

باسيل متفقدا ً مركز االقتراع في هيئة قضاء جبيل
 169ليصبح ثاني الخاسرين.
وف��ي ال��ك��ورة ،حصل المرشح
ج��ورج عطالله على  148صوتاً،
في حين نال المرشح أنطونيوس
ن��اص��ي��ف ع��ل��ى  37ص��وت �ا ً وعمر
طالب  34ص��وت�اً ،من أص��ل 227
مقترعا ً.
أما في جبيل ،فقد حصل النائب
سيمون أبي رميا على  696صوتا ً
ف��ي حين ن��ال ناجي حايك 344
وبسام الهاشم  125صوتاً.
ف��ي ك��س��روان ،ح��ص��ل أن��ط��وان
عطاالله على  30ف��ي المئة من
األص���وات وح�� ّل ف��ي المركز األول
بفارق  10في المئة.
وسجل إشكال داخل قلم اقتراع
ُ
في مدرسة السان جورج في الزلقا،
بين النائب نبيل نقوال وعناصر من
االنضباط التابعين للتيار الوطني
الحر .وفي التفاصيل ،أنّ نقوال أراد
إدخال أربعة أشخاص إلى داخل
القلم ،بيد أنّ عناصر االنضباط
منعوه من ذلك ،األمر الذي أدى إلى
حصول اإلشكال.
وق���د ت��ف��ق��د وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين رئيس «التيار الوطني
ال���ح���ر» ج���ب���ران ب��اس��ي��ل ،م��رك��ز
االقتراع في هيئة قضاء جبيل في
التيار ،واطلع على سير العملية
االن��ت��خ��اب��ي��ة ،واس��ت��م��ع إل��ى رأي

المرشحين والناخبين .وكان في
منسق قضاء جبيل في
استقباله
ِّ
«الوطني الحر» طوني أبي يونس
واألعضاء.
وق����ال ب��اس��ي��ل« :إن��ن��ا ن��ج��ري
انتخابات تمهيدية في قلب البلد،
وأهميتها أنّ ال��ق��اع��دة الشعبية
حتى في المرحلة األولى التمهيدية
هي التي تختار المرشحين ،وهذه
تجعل التفاعل والتالصق وقاعدته
تفاعالً حقيقيا ً لتكون لديه الشرعية
الداخلية أوالً ،وتمهد لخلق أحزاب
حقيقية ديمقراطية ،وتعمل على
النمط المتطور الديمقراطي».
أضاف« :لقد أظهرنا أننا قادرون
على وضع الورقة المطبوعة سلفا ً
مع صورة ،ألنّ إحدى الحجج كانت
أنه إذا كان الناخب ال يعرف القراءة
ه��ن��اك ال���ص���ورة ال��ت��ي يستطيع
ال��ن��اخ��ب االس��ت��ع��ان��ة ب��ه��ا ،وه��ذه
ال��ورق��ة المطبوعة سلفا ً نعرف
أهميتها ف��ي األنظمة االنتخابية
حيث تح ُّد من المال السياسي في
قلب العمليات االنتخابية».
وردا ً ع��ل��ى س�����ؤال ع��م��ا إذا
كانت ه��ذه االنتخابات تؤكد أنّ
ن���واب ال��ت��ي��ار ف��ي ال��ع��ام 2017
سيكونون من الحزبيين ،أجاب:
«االنتخابات اليوم مرحلة أولى
وستتبعها مرحلة استطالع رأي

ّ
فك بيعة «الن�صرة» ( ...تتمة �ص)1
ف��ي شمال ال��ب�لاد م��ن جهة أخ���رى .المفاضلة بين
خياريْ االرتباط وفك االرتباط بـ «القاعدة» أقنعت
قائد «النصرة» ابو محمد الجوالني وأركانه بترجيح
اعتماد الخيار األخير.
في أثناء فترة المفاضلة ،كان الطرفان يدرسان
مسألة الخروج من البيعة .مرشد «القاعدة» الشيخ
أي��م��ن ال��ظ��واه��ري ال تنقصه الواقعية وال��م��رون��ة.
فتنظيمه العالمي ليس جسما ً مركزيا ً بقدر ما هو تيار
المركزي ،ترفع قياداته في مختلف البلدان راية الفكر
«الجهادي» السلفي المتط ّرف وتحتفظ بسلطة القرار
السياسي والميداني المحلي .في ضوء هذا الواقع،
أصدر الظواهري فتوى فك بيعة «النصرة».
ماذا بعد؟
تتعدّد التكهّنات والتحليالت والسيناريوات .ذلك أنّ
أطرافا ً ومصالح وحكومات ،محلية وإقليمية ودولية،
تتأثر سلبا ً أو إيجابا ً بقرار فك االرتباط وتداعياته
السياسية والميدانية التي يمكن إيجازها على النحو
اآلتي:
ـ الواليات المتحدة لها مخططاتها وسياساتها التي
تتناول سورية والعراق وتركيا و»إسرائيل» وإيران،
كما تستهدف قوى المقاومة العربية عموما ً وحزب
الله خصوصاً .فهي حريصة على عدم تمكين حكومة
دمشق والجيش السوري من االنفراد باالنتصار على
«داعش» و»النصرة» مخاف َة أن يفسد ذلك مخططها
الرامي تحويل سورية دولة كونفدرالية او فدرالية،
يكون للكرد حكم ذاتي في شمالها الشرقي ،وللعرب
الس ّنة نظام مماثل في محافظتي الرقة ودير الزور،
أيّ على امتداد ح��دود سورية الشرقية مع العراق.
كذلك تحرص واشنطن على عدم تمكين حكومة بغداد
وجيشها و»الحشد الشعبي» ال��ذي ك ّرسته تنظيما ً
رسميا ً مرتبطا ً بها من تحرير الموصل وسائر أنحاء
محافظتي نينوى واألنبار من «داع��ش» ألنها تدعم
ْ
مساعي جعل هذه المناطق إقليما ً ذا حكم ذاتي ،مثل
كردستان العراق ،يتميّز عن سائر المحافظات العراقية
ذات الطابع الشيعي ،ويش ّكل إسفينا ً جغرافيا ً وسياسيا ً
يفصل سورية عن العراق وتاليا ً عن إيران .الى ذلك،
تأمل واشنطن بتحويل «النصرة» ،بعد خلعها ثوب
«القاعدة» ،الى قـوة فاعلة لِـ «المعارضة المعتدلة»
تأخذ على عاتقها مهمة دح��ر «داع��ش» والسيطرة
على المناطق التي يحتلها في الجوالن السوري ما
يحقق غرضين مهمين :األول ،إقامة منطقة عازلة
بين سورية و»إسرائيل» يُغني األخيرة عن التكلفة
السياسية والمادية الباهظة إلقامتها .الثاني ،توفير
ورقة سياسية لـ «المعارضة السورية المعتدلة» في
مفاوضات «الح ّل السياسي» في جنيف.
ـ روسيا يه ّمها دعم سورية والعراق لتمكينهما من
دحر التنظيمات اإلرهابية صونا ً لوحدتهما والحؤول
تاليا ً دون تحويلهما دولتين كونفدراليتين إلثنيات
وطوائف وقبائل تدور في فلك أميركا و»إسرائيل».
بذلك تضمن روسيا ،كما إي��ران والصين المندرجة
جميعا ً في «تجمع شنغهاي» ،جسرا ً قاريا ً طويالً
عريضا ً للتجارة والتبادل ،يستعيد «درب الحرير»
التاريخي الممت ّد من آسيا الى أوروبا.
ـ تركيا منشغلة بنفسها بعد االن��ق�لاب الفاشل
على أردوغ��ان وانقالبه الناجح على خصومه .ما
ٌ
مخاض
يجري في جمهورية أتاتورك المضطربة

فقط للمرشحين المحتملين ،الذين
ي��ف��وزون ف��ي ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات،
والمرحلة الثالثة قبل االنتخابات
لمرشحي التيار».
وأش��ار باسيل إل��ى أنّ «التيار
ي��ظ��ه��ر م����ن خ��ل��ال إم��ك��ان��ي��ات��ه
المتواضعة قادر بوقت سريع مع
المتطوعين على إجراء االنتخابات
ب��أص��ع��ب أش��ك��ال��ه��ا ،ف��ه��ذه راب��ع
انتخابات خالل  11شهراً .فإذا كنا
قادرين على القيام بهذا العمل ،فال
تعود هناك أي حجة لدى الدولة
بأجهزتها وموظفيها ع��دم إج��راء
انتخابات نيابية ،ونحن لن نقبل
بذلك ،وكل يوم تحصل انتخابات
داخ��ل التيار نثبت أن للبنانيين
الحق ف��ي إج��راء االنتخابات في
م��وع��ده��ا ،ف��ه��ذه م��س��اح��ة حرية
ودي��م��وق��راط��ي��ة يفتتحها التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ف��ي ق��ل��ب البقعة
السوداء المظلمة في الشرق وفي
منطقتنا .وهذا الضوء سيعمم».
وأك���د «رف���ض ال��ت��ي��ار الوطني
ال��ح��ر التمديد على المستويات
كافة» ،مشددا ً على «وجوب إجراء
االنتخابات الرئاسية اليوم قبل
الغد على القواعد الديموقراطية
الصحيحة ،وك��ذل��ك االنتخابات
النيابية من خالل قانون انتخابي
جديد».

مخيم ال�شباب ( ...تتمة �ص)1

طويل سيؤدّي بالضرورة الى إعادة نظام أردوغان
النظر بسياساته المتعثرة التي تسبّبت بنزاعات
واض��ط��راب��ات م��ع ال���دول ال��م��ج��اورة .صحيح أنّ
التقارب المستج ّد بين تركيا وروسيا سيح ّد من
انخراط أنقرة في عمليات توريد المقاتلين والسالح
والعتاد للتنظيمات اإلرهابية العاملة في شمال
سورية وشرقها ،لك ّنه لن ينهي خالفها مع سورية
إالّ ،ربما ،بعد التفاهم معها على صيغة لمعالجة
الوجود الكردي النازع الى إقامة إقليم حكم ذاتي
يمت ّد من الحسكة شرقا ً الى عفرين غربا ً على طول
الحدود السورية – التركية.
ـ إي��ران ستر ّكز جهودها في الحاضر والمستقبل
المنظور على ثالثة محاور متكاملة :األول ،إحباط
محاوالت الواليات المتحدة الرامية الحتوائها بعد
إب���رام االت��ف��اق ال��ن��ووي وللح ّد م��ن نم ّو صناعتها
الصاروخية البالستية .الثاني ،تعظيم مجهودها
التنموي في جميع المجاالت .الثالث ،دعم تحالفها
مع سورية وقوى المقاومة العربية ،وال سيما حزب
الله اللبناني و»الجهاد اإلسالمي» و»كتائب القسام»
الفلسطينيتين .لذلك ستجد إي��ران نفسها منخرطة
في صراع متطاول مع الواليات المتحدة و»إسرائيل»
الحريصتين على إضعافها وحلفائها .وف��ي هذا
السياق ،قد تحاول القوى المعادية لحزب الله تفجير
عمليات عدائية له انطالقا ً من مخيم عين الحلوة
(صيدا) الفلسطيني أمالً بدفعه الى االستدارة بإعادة
قواته المحاربة في سورية إلى لبنان لمواجهة الوضع
العدائي المستجدّ.
ـ السعودية ستضطر الى تعديل سياستها بعد
االنقالب التركي الفاشل ،والتقارب الروسي – التركي
البازغ ،وانتزاع الجيش السوري زمام المبادرة في
مدينة حلب ومحيطها .التعديل سيكون محدودا ً
إزاء سورية ولن يكون محسوسا ً إزاء اليمن .ستثابر
الرياض على التنسيق مع واشنطن والضغط عليها
في آن واح��د من أج��ل التشدّد مع حكومة الرئيس
بشار األسد من جهة ودعم الجهود الرامية الى تعزيز
التحالف الخليجي – اإلقليمي في وجه إيران من جهة
أخرى.
ـ سورية ستوظف التقارب الروسي  -التركي في
عملية تحرير جميع المناطق المحتلة من «داعش»
والتنظيمات المتحالفة معه ض ّد الجيش السوري،
وذل��ك تأمينا ً لوحدة البالد واستقاللها .لكنها لن
تخذل موسكو الساعية الى إيجاد أرضية مشتركة مع
واشنطن لتقريب مفاوضات الح ّل السياسي .كما أنها
لن تتهاون في الدفاع عن حزب الله بصفته حليفها
االستراتيجي الثابت في وجه «إسرائيل» واإلرهاب
التكفيري.
هكذا يشت ّد الصراع ويتف ّرع بين مختلف الالعبين
الدوليين واإلقليميين على مستوى المشهد اإلقليمي
بأبعاده جميعاً .وهو صراع يدور ،في التحليل األخير،
بين أطراف ترى في تعجيل الح ّل العسكري طريقا ً
أقصر ال��ى تسوي ٍة سياسية تريدها في مصلحتها
بطبيعة الحال ،وبين أط� ٍ
�راف أخ��رى تقاوم تعجيل
الحسم العسكري تأمينا ً لتقريب مفاوضات الح ّل
السياسي ،أو باألحرى التسوية السياسية ،من أجل
مصالحها أيضاً.

د .عصام نعمان

إنّ الستمرار هذه التجربة أكثر من معنى وداللة.
فهو تأكيد على تكامل األجيال في العمل القومي العربي،
حيث يثبت الشباب القومي العربي أنّ فكرة العروبة الجامعة
ليست فكرة من الماضي بل هي مرتبطة بالمستقبل.
واستمرار تجربة مخيم الشباب القومي العربي ك ّل هذه
السنوات تأكيد على أنّ شباب األم��ة ق��ادر على تجاوز ك ّل
العوائق والصعوبات التي تحول دون تالقيه من أقصى
المحيط إلى أقصى الخليج ،وهي صعوبات ال تنحصر بتأمين
التكاليف اللوجستية للمخيم فحسب ،بل أيضا ً بتجاوز
السدود والحواجز القائمة بين أبناء الوطن العربي باسم
«تأشيرات الدخول» وهي التي لم تمنع يوما ً واح��دا ً أحدا ً
من أهل التوحش والغل ّو والتطرف الدموي من الوصول إلى
مبتغاه.
واستمرار هذه التجربة ،والتي ت ّم رفدها بندوات «التواصل
الفكري الشبابي العربي» منذ ست سنوات ،كإطار للتفاعل
الفكري والثقافي بين أبناء األمة ،هو تأكيد على أنّ الطريق
لنهضة األمة يبدأ بالثقافة والفكر ويستم ّر بالعمل والنضال
ويرتقي إلى مقاومة ك ّل األع��داء ...فالحوار والندوات وورش
العمل التي يتض ّمنها برنامج المخيم منذ انطالقته األولى هي
إحدى سمات المخيم الذي استطاع أن يجمع منذ انطالقته بين
السياحة ،التي هي ثقافة المعالم واألماكن ،وبين الثقافة وهي
سياحة في عالم الفكر والمعرفة...
واستمرار هذه التجربة كإطار للتعارف بين شباب األمة
وشاباتها ،ولتعريف شباب األمة بأقطار أمتهم المترامية
األط��راف هو إغناء للعالقات بين الشباب وهو غنى روحي
واجتماعي ،كما هو إغناء ثقافتهم القومية واإلنسانية عبر
تعريفهم بمعالم ك ّل قطر وآثاره وطرائق العيش فيه ...وهكذا
يتح ّول المخيم في أيامه القليلة إلى جامعة صيفية مفتوحة
ال تكتفي بزيادة المعارف والثقافة فحسب ،بل بزيادة الخبرة
اإلنسانية التي ال يمكن إنتاجها إال بالتواصل بين الناس...
واستمرار هذه التجربة هو شهادة لك ّل من أطلق فكرتها
ورعاها وسهر على إنجاحها منذ اللحظة األولى ،ساعيا ً بك ّل
الوسائل إلى تأمين المكان الالئق النعقادها ،والمستلزمات
الالزمة لنجاحها رغم ك ّل الصعوبات والعوائق وما أكثرها ،من
خارج التجربة وأحيانا ً من داخلها ...بل رغم الحصار اإلعالمي
والمالي الذي تواجهه...
وإذا كانت فكرة المخيم قد انطلقت من لبنان ،ودورته األولى
انعقدت على أرض��ه ،كما العديد من دورات أخ��رى ،فإنّ لك ّل
قطر من أقطار األمة سهما ً كبيرا ً في إنجاح هذه التجربة عبر
احتضانها أو رفدها بشباب مميّز ،أو توفير مق ّومات نجاحها
الثقافي والفكري والعملي ،فكما كان المخيم واح��ة جميلة
للوحدة في صحراء الفتن واالحتراب واالنقسام ،فقد كان أيضا ً
إنجازا ً رائعا ً لوحدة الجهود على مستوى األمة على قاعدة أنه
إذا نجحنا في توحيد كوكبة من أبناء األمة لبعض الوقت ،فال
شيء يحول دون نجاحنا في توحيد األمة ك ّل الوقت...
فتحية لك ّل من ساهم بالفكر والجهد والمال في إنجاح هذه
التجربة حتى وصلت إلى يوبيلها الفضي ،فالتحية موصولة
إلى المشرف العام على هذه الدورة (األخ مجدي المعصراوي)،
ومديرها (األخ محمد إسماعيل) ،ورئيس اللجنة التحضيرية
في تونس (األخ احمد الكحالوي) ،ومساعدته (األخت ناهد
ناشي) ،وطبعا ً لمساعدة أمين عام المؤتمر القومي العربي
(رح��اب مكحل) الساهرة على توفير التواصل بين أعضاء
المؤتمر وشباب المخيم ...دون أن ننسى ك ّل من ساهم في
تونس وخارجها من مؤسسات رسمية وأهلية في توفير
ظروف إنجاح هذا المخيم...
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