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ــوالية الثالثة
ملؤامرة خارجية ،وان
يقول ان سوريا تتعرض
اللواء علي اململوك ،كان االسد اول املتصلني
كان
الصفر للعدوان الذي تراجع عنه الحقًاً ،
ّ
االسد ،حتى اللحظات االخيرة ،يتصل سائال عن والناصحني بعدم خروج اململوك خشية تفجير االرهاب سينتشر ويعود ليفجر من حيث انطلق.
العاملني معه مطمئنًا عليهم فردًا فردًا .وحني ثان .األمثلة متعددة ،وال احد يملك جوابًا شافيًا يشعر اليوم بأنه كان على حق« .الغرب تبنى ولو
متأخرًا ما كنت أقوله منذ خطابي األول بعد
عن سبب هذا الهدوء .كانت عوامل الثقة
استهدف تفجير احد املقار رئيس جهاز أمن
الدولة سابقًا (رئيس مكتب االمن القومي حاليًا) واليقني خالل الحرب نادرة .مع ذلك ،بقي االسد األزمة ألنه شعر بأن النار تمتد الى ارضه»
شيء ،ألنها ببساطة لم تعد تمون
ع �ل��ى ش � ��يء .ل �ي �س��ت ل �ه��ا ع�ل�اق ��ة ال
ب��ال �ن��اس وال ب � ��االرض .ب�ي�ع��ت لها
أوه � � ��ام م ��ن دول غ��رب �ي��ة وع��رب �ي��ة
ف� �ب ��اع ��ت ال � �ن� ��اس أوه � ��ام � ��ًا .ج� ��اءت
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ل �ت �ع � ّ�ري �ه ��ا .م� ��ا ب�ع��د
االنتخابات ليس كما قبلها .الناس
قالوا رأيهم وعلينا احترامه» .ماذا
عن جنيف اذًا؟ «انتهى ألن الظروف
تغيرت».
االخضر االبراهيمي محور الشك
ي �ن �س��اق ال �ح��دي��ث ص� ��وب وس��اط��ة
االخ �ض��ر االب��راه �ي �م��ي .تميل عينا
االس ��د ص��وب ال�ع�ب��وس وش ��يء من
الغضب .املبعوث ال��دول��ي ك��ان قال
ل� �ت ��وه ك�ل�ام ��ًا ع� ��ن اح� �ت� �م ��ال ت �ح��ول
س ��وري ��ا ال� ��ى دول � ��ة ف��اش �ل��ة او ال��ى
ص��وم��ال ث��ان�ي��ة .ت�ع��ود ال��ذاك��رة الى

عداء لسوريا
السعودية األكثر ً
بعد اسرائيل والدوحة أرسلت
إشارات تغيير والعبرة في التنفيذ
ث��ال��ث ل�ق��اء ب�ين االس ��د االب��راه�ي�م��ي
ف��ي ك��ان��ون االول  ٢٠١٢ح�ي�ن ج��اء
ن��اص �ح��ًا ب��ال�ت�ن�ح��ي .ي �ب��دو ل�س��ام��ع
االس� � � ��د ان االب� ��راه � �ي � �م� ��ي ل � ��م ي �ك��ن
ي ��وم ��ًا وس �ي �ط��ًا ن��زي �ه��ًا ،ل �ي��س اآلن
ف� �ق ��ط ،ول� �ك ��ن ح �ت��ى خ �ل��ال ال �ح��رب
على لبنان .ثمة ش�ك��وك تصل الى
أسباب التعيني الدائم لالبراهيمي
في املنظمة الدولية .ال يمكن لعربي
ً
ان يحتل مثل هذه املناصب طويال
م��ن دون رض��ى أم�ي��رك��ي .وال يمكن
ألم�ي��رك��ا ان ت��رض��ى على م��ن يكون
ص��دي �ق��ًا ل��دول��ة م �ق��اوم��ة ك �س��وري��ا.
ع �ل��ى ال� �س ��ام ��ع ان ي �س �ت �ن �ت��ج م ��اذا
يعني هذا الكالم.

ما يراه السيد
في لبنان نراه
ونرحب بانتخاب
عون رئيسًا
ملصلحة لبنان
وسوريا
(أرشيف)

امل �ه��م ان ت��وق��ف ال �س �ع��ودي��ة وق�ط��ر
وتركيا وفرنسا والغرب االطلسي
ً
دعم االرهاب اذا كانوا فعال يريدون
تغييرًا».
لم يتغير املوقف التركي بعد .لكن
االس ��د م ��درك ان ال�ح��رك��ة االي��ران�ي��ة
ص��وب انقرة «ال يمكن ان تستبعد
ال� �س� �ع ��ي االي� � ��ران� � ��ي ل ��وق ��ف ال ��دع ��م
ال �ت��رك��ي ل�ل��إره� ��اب ،وق� ��د ك� ��ان ذل��ك
واض� �ح ��ًا م ��ن خ �ل�ال ك �ل�ام ال��رئ �ي��س
روحاني».

دع��م االره��اب ف��ي س��وري��ا ه��و ال��ذي
ي��دف��ع االس ��د ال ��ى ع ��دم امل �غ��االة في
ت� �ح ��دي ��د م ��وع ��د ل �ن �ه��اي��ة ال � �ح ��رب.
ي ��درك «ان �ن��ا أوق �ف �ن��ا امل ��ؤام ��رة على
الصعيد االستراتيجي ،وان الدولة
ستنتصر ح�ت��ى ول ��و ت�ط�ل��ب االم��ر
وقتًا للقضاء على كل اإلرهابيني.
ل�ك��ن ت�ح��دي��د وق ��ت ل�ن�ه��اي��ة ال�ح��رب
غ �ي��ر م �ن �ط �ق��ي اآلن .األه� � ��م ه ��و ان
القيادة والجيش والشعب صاروا
آت.
ع�ل��ى ي�ق�ين م�ط�ل��ق ب ��أن ال�ن�ص��ر ٍ

وح�ين تنتصر س��وري��ا ف��ان العرب
ج �م �ي �ع��ًا وامل � �ق� ��اوم� ��ة ي� �ك ��ون ��ون ق��د
أوق �ف��وا اح��د اخ �ط��ر امل �ش��اري��ع على
منطقتهم».
م� � ��اذا ع ��ن م� �ع ��ارض ��ة ال� � �خ � ��ارج؟ ل��م
ي �ت �غ� ّ�ي��ر ج� � ��واب االس� � ��د ال� � ��ذي ك��ان
ق� ��د اس �ت �ق �ب ��ل ل � �ت� ��وه م �ن ��اف �س ��ه ف��ي
االنتخابات حسان النوري« .نحن
ق �ل �ن��ا ان� �ن ��ا م ��ع ال � �ح� ��وار وح ��اورن ��ا
أسوأ املسلحني .ولكن ماذا سيقدم
ال� �ح ��وار م ��ع م �ع��ارض��ة ال� �خ ��ارج .ال

عون النزيه
ع � �ن� ��د االس� � � � ��د م � �ي� ��ل دائ� � � � ��م ص� ��وب
ال �ح��دي��ث االس �ت��رات �ي �ج��ي اك �ث��ر من
التفاصيل رغ��م إملامه بأدقها .لعل
ً
لبنان صار تفصيال امام التحوالت
ال��دول �ي��ة ال�ك�ب�ي��رة .ال�ح�ل�ي��ف ال��دائ��م
واأله��م السيد حسن نصرالله هو
األساس« .لم ّ
يعبر السيد نصرالله
ي��وم��ًا س��وى ع��ن ت�ع��اط��ف ودع ��م لن
تنساه س��وري��ا وال ال �س��وري��ون .ما
ي� ��راه ال �س �ي��د ف��ي ل �ب �ن��ان ن � ��راه» .في
ه� ��ذه ال �ن �ظ ��رة ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ع��اط �ف��ة
الشخصية وفيه واقعية التحليل.
ّ
«صبت في
خيارات الحليف املقاوم
سياق وق��ف االره ��اب م��ن لبنان او
التخفيف منه ال��ى أقصى حد رغم
االنقسام الداخلي» .يبدو الجنرال
ميشال عون األقرب الى قلب االسد
وذه � �ن ��ه ف ��ي م �ع��رك��ة االن �ت �خ��اب��ات
ال ��رئ ��اس� �ي ��ة .ث �م��ة رواي� � � ��ات ت�ن�ع��ش
ذاك��رة االسد في الحديث عن عون،
ب�ي�ن�ه��ا م��وق��ف ال �ج �ن��رال ح�ي�ن ج��اء

م �ع��زي��ًا ب �ش �ق �ي��ق ال ��رئ� �ي ��س ،وك �ي��ف
صالح احد اكبر الضباط السوريني
ً
ال��ذي ك��ان مسؤوال في لبنان اثناء
انتفاضة عون ضد سوريا« .مذاك
ك �ش��ف ع ��ون ع ��ن ط�ي�ن��ة رج ��ل ن��زي��ه
وش��ري��ف خ��اص��م ب�ش��رف وتصالح
بشرف وبقي وفيًا ملوقفه حيالنا،
رغ� ��م ك ��ل ال �ع ��واص ��ف واإلغ � � � ��راءات.
ن�ح��ن ال ن�ت��دخ��ل ف��ي ش��أن اي دول��ة
عربية ،لكننا نرحب بانتخاب عون
ً
رئيسًا مل��ا فيه مصلحة لبنان اوال
ومصالح عالقات األخ��وة .ونعرف
ع�ن��ه ان��ه وط�ن��ي ال ط��ائ�ف��ي وم��ؤم��ن
باملقاومة والعروبة».
ال ي � � � � ّ
�دون االس� � � ��د م � ��ذك � ��رات � ��ه .ل �ك��ن
ت �ب��دو ذاك ��رت ��ه ح��اف �ظ��ة ل�ت�ف��اص�ي��ل
ك� �ث� �ي ��رة ،ح �ت ��ى ول � ��و ف �ض ��ل ال �ك�ل�ام
االستراتيجي .أف�ك��اره تذهب نحو
عشرات األسئلة ،لكنه يوحي بأنه
يهتم ب �س��ؤال واح ��د .تشبه طريقة
كالمه السريعة حركته الدائمة ،ان
لم يكن باليدين فبحيوية الجلسة.
ال ش��يء ي�ن��اق��ض ح�ي��وي��ة ال�ح��دي��ث
س ��وى ه� ��دوء ال ��رؤي ��ة .ي �ب��دو ،أك�ث��ر
م� ��ن اي وق � ��ت س� ��اب� ��ق ،واث � �ق� ��ًا ب ��أن
«ال �ن �ص��ر ح�ت�م��ي ح�ت��ى ول ��و تطلب
وق�ت��ًا» .يشرح كيف شرعت الدولة
ف ��ي وض� ��ع خ �ط��ط إلع � ��ادة االع �م��ار
وإع� � � � � ��ادة ال � �ن � ��ازح �ي��ن وااله � �ت � �م� ��ام
بمعيشة ال �ن��اس واق�ت�ص��اده��م في
امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة .ي �ب��دو االس� ��د في
مستهل واليته الثالثة وكأن الجزء
األكبر من الحرب صار خلف ظهره.
ل�ع��ل امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة س�ت��ؤك��د ذل��ك
خ�ص��وص��ًا ب�ع��د ال�س�ي�ط��رة القريبة
ع� �ل ��ى ح � �ل� ��ب .ح �ي��ن ت� �ص� �ب ��ح امل � ��دن
الكبرى بيد الجيش تبدأ الورشة
الحقيقية «إلعادة سوريا افضل ما
كانت».
ليس بالصدفة ان يرى زائر دمشق
كثيرًا من اليافطات حاملة اسماء
ش ��رك ��ات دم�ش�ق�ي��ة ع��ري �ق��ة .واض ��ح
ان رأس امل� ��ال ال �س �ن��ي س �ي �ك��ون له
دور أساس في اع��ادة البناء تمامًا
كما «ان ك��ل الطوائف ساهمت في
الدفاع عن الوطن ملنع الطائفية من
تدمير ه��ذه ال��دول��ة العلمانية» .ال
يرى االسد أسبابًا طائفية للحرب،
ح�ت��ى ول��و ان ب�ع��ض االع�ل�ام غالى
في فبركات ص��ور طائفية .األمثلة
كثيرة ،تتعاقب ف��ي ك�لام الرئيس،
ول�ع��ل اب��رزه��ا «هجمة التكفيريني
واإلرهابيني على املعتدلني من اهل
السنة وأهل الصوفية العريقة».
أم��ل االس ��د كبير وأص� ��وات امل��داف��ع
ك �ث �ي��رة .واض � ��ح ان ب ��داي ��ة ال��والي��ة
ال�ث��ال�ث��ة س�ت�ك��ون س�ب��اق��ًا ب�ين االم��ل
وامل � ��داف � ��ع .ل �ك��ن ام� ��ل ال��رئ �ي��س ب��أن
ال�ح��رب ستنتهي حتمًا .ل��وال هذه
األص � � � ��وات ل� �ب ��دت دم� �ش ��ق ب��زح �م��ة
س�ي��ره��ا ون��اس�ه��ا وح �ض��ور ال��دول��ة
ف�ي�ه��ا وان �ت �ع��اش م�ط��اع�م�ه��ا كأنها
استعادت حياتها الطبيعية .ال بل
والطبيعية جدًا.

