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سياسة

رسائل
إلى المحرر
برصاص العرب
ص ـ ــرل ـ ــك ث ـ ـ ـ ــاث أي ـ ـ ـ ـ ــام ط ــول ــت
الغياب
رفـ ــاقـ ــك اجـ ـ ـ ــوا عـ ـن ــك يـ ــا عـمــي
يسألوا
اس ـم ــك ع ـل ــي ب ـش ـه ــادت ــك ف ــوق
السحاب
تـكـشــف ال ـن ـعــش وب ــن الــوجــه
الحلو
ع غـ ـي ــاب ــك األرزات غ ـط ــاه ــا
الضباب
وغ ـص ــون ـه ــا الـ ـخـ ـض ــرا عـلـيــك
تمايلوا
غ ـب ـنــك ي ــا ع ـمــي ت ـنــدفــن تحت
التراب
حـ ـمـ ـل ــك تـ ـقـ ـي ــل وم ـ ـ ــا ح ـ ـ ــدا عــم
يحملو
كـ ـ ــاس ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة م ـن ـب ـع ــو مــن
بالدنا
لو كان مر بيشربوه والدنا
درب الشهادة خطنا ومش رح
نحيد
عليها مشوا من قبلنا أجدادنا
أه ــل الـكـفــر وال ـشــر رج ـعــوا من
جديد
مـ ـ ــا ب ـ ـيـ ــدخ ـ ـلـ ــوا لـ ـ ـ ــوال ان ـف ـن ــت
اجسادنا
لو ما شجاعة جيش وشعبو
العنيد
كانت عصابات الكفر ببالدنا
قـسـمــت الـيـمــن ورحـ ــت تــوفــي
بالوعود
منك عدوك فل بسالحو وهرب
ش ـب ـع ــت أرض ـ ـ ــك دم وح ـم ـيــت
الحدود
ومن دمك الرمان عبينا قرب
سـ ـ ـل ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى عـ ـ ـم ـ ــك وقـ ــدم ـ ـلـ ــو
الشهود
وقلو يا عمي الكفر من أرضي
اقترب
وقـ ـل ــو أن ـ ــا مـ ــا مـ ــت ب ــرص ــاص
اليهود
ّ
حقي وصلني ومت برصاص
العرب
يوسف نورالدين عم الشهيد في
الجيش اللبناني محمد نورالدين
الذي استشهد خالل تفكيكه
متفجرة في جرود عرسال

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

في الواجهة

سيطرة
من
«قلقة»
باريس
ً
«داعش» بقاعًا وشماال
قيل الكثير وأصغي
الى الكثير في زيارة الرئيس
تمام سالم ،االولى ،لباريس
ونتائجها .لم تقتصر على
المواقف المعلنة ،بل افضت
محادثاتها الى دينامية
تحضير انتخاب الرئيس في
انتظار ان يحين ،وتسليح
.الجيش وقد آن اوانه

نقوال ناصيف
ال ت ـق ــل امل ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي تــداول ـت ـهــا
املحادثات الرسمية لرئيس الحكومة
تـمــام س ــام فــي ب ــاري ــس ،اهـمـيــة ،عن
املواقف التي افصح عنها مضيفوه.
على مر اجتماعات االيام الثالثة بني
 10كانون االول و 12منه ،خرج سالم
ب ـم ـع ـط ـيــات اخ ـت ـل ـطــت ف ـي ـهــا مـسـحــة
ال ـت ـف ــاؤل بـمـسـحــة الـ ـتـ ـش ــاؤم .ن ـجــح ـ
ولـعـلــه ال ـهــدف االول والــرئـيـســي في
الزيارة ـ في استعجال شحن االسلحة
الفرنسية الى لبنان كي تبدأ اوالها
فــي شـبــاط  ،2015انـطــاقــا مــن حجة
قالها امــام الرئيس فرنسوا هوالند
ب ـضــرورة تــزويــد لـبـنــان امل ـتــوافــر من
االسـ ـلـ ـح ــة فـ ــي املـ ـش ــاغ ــل ال ـع ـس ـكــريــة
الـفــرنـسـيــة ،فــي انـتـظــار تصنيع تلك
الـ ـت ــي ت ـض ـم ـن ـهــا ب ــرن ــام ــج الـتـسـلـيــح
ع ـمــا بــالـهـبــة ال ـس ـع ــودي ــة ،م ــا دام ــت
الحاجة ملحة اليها اآلن بــالــذات .رد
فـعــل هــوالنــد لـلـفــور ان خــابــر رئيس
اركان الجيش الستجابة طلب سالم،
بعد ان توقع الرياض حتى منتصف
كانون الثاني ،املهلة القصوى ،عقد
التسليح.
ام ــا الـجــانـبــان املــرتـبـطــان بانتخابات
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة واعـ ـب ــاء ال ـن ــزوح
ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى ل ـب ـن ــان ،فـ ـك ــان مــوقــف
ب ــاري ــس مـنـهـمــا االس ـت ـم ـه ــال :لــاولــى
ف ــي ان ـت ـظ ــار حـصـيـلــة ج ـ ــوالت رئـيــس
دائــرة الشرق االوســط وشمال افريقيا
في الخارجية الفرنسية جان فرنسوا

ج ـي ــرو الي ـ ــران املــرج ـحــة ال ـي ــوم تليها
ال ـس ـعــوديــة .ولـلـثــانـيــة تــرقــب الـتـحــرك
الدولي بازاء معالجة االزمة السورية،
من غير ان يتقني رئيس الحكومة من
م ـق ــدرة فــرنـســا عـلــى االض ـط ــاع ب ــدور
رئيسي وحاسم في الحرب السورية.
بـ ـي ــد ان ح ـص ـي ـل ــة م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ب ــاري ــس
استنادا الــى معطيات الديبلوماسية
الفرنسية ،تتركز على اآلتي:
 1ـ ـ تبدو العاصمة الفرنسية وحدها
َمـ ـ ـ ــن يـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـرك حـ ـ ـي ـ ــال ل ـ ـب ـ ـنـ ــان داخـ ـ ــل
املجتمع الــدولــي ،اال انـهــا ال تستطيع
وحــدهــا انـجــاح خطتها للوصول الى
انتخاب رئيس للبنان ،من دون ايران
والسعودية.
 2ـ ـ ـ ـ ـ مـ ــا س ـم ـع ــه جـ ـي ــرو مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
االي ــران ــي ح ـســن روح ــان ــي ،ه ــو نفسه
مــا ك ــان قــد سمعه س ــام مــن روحــانــي
عندما التقيا فــي نـيــويــورك فــي ايلول
الـفــائــت ،على هــامــش اعـمــال الجمعية
الـعـمــومـيــة لــامــم املـتـحــدة .م ـفــاده بــان
ال ـج ـم ـه ــوري ــة االس ــامـ ـي ــة ت ـش ـجــع اي
تفاهم لبناني ـ لبناني على انتخاب
الرئيس ،اال ان معطيات الديبلوماسية
ال ـفــرن ـس ـيــة ت ـت ـح ــدث ع ــن غ ـم ــوض فــي
تفسير مــوقــف ط ـهــران :تــدعــم انتخاب
الرئيس اللبناني ،فــي وقــت ال توحي
ف ـي ــه ب ــاظـ ـه ــار ضـ ـغ ــوط مـ ـب ــاش ــرة فــي
سبيل هذا الهدف .ملست باريس رأيني
مـتـنــاقـضــن :اولـهـمــا يمثله روحــانــي،
يرغب في فصل ملف لبنان عن ازمات
املـنـطـقــة ،لكنه غـيــر ق ــادر عـلــى فــرضــه.
ث ــان ـي ـه ـم ــا ي ـم ـث ـل ــه ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري،
وم ـت ـش ــددون ال يــرغ ـبــون ،لـكـنـهــم غير
قــادريــن على الـعــرقـلــة .ف ــإذا الحصيلة
تجميد انجاز هذا الفصل.

ما سمعه جيرو
من روحاني سمعه
سالم من الرئيس
اإليراني في نيويورك

 3ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـبـ ـع ــا مل ـ ـ ــا ردده ج ـ ـي ـ ــرو ام ـ ـ ــام
دي ـب ـلــومــاس ـيــن لـبـنــانـيــن وع ـ ــرب انــه
ات ـف ــق م ــع ايـ ـ ــران ع ـلــى خــري ـطــة طــريــق
بـ ـ ــازاء ل ـب ـن ــان ،ب ـنــدهــا االول ان ـت ـخــاب
رئـيــس ،الــى بـنــود اخ ــرى تساعد على
اعـ ـ ــادة ب ـن ــاء امل ــؤس ـس ــات الــدس ـتــوريــة
االخـ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـن ـه ــا اج ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
ن ـيــاب ـيــة ع ــام ــة .ب ـي ــد ان ـ ــه احـ ـج ــم ام ــام
مـحــدثـيــه عــن كـشــف تـفــاصـيــل خريطة
الـطــريــق تـلــك .عـلــى انـهــا غـيــر مرتبطة
بخريطة الطريق العراقية ،التي بدأت
ف ـعــا بـتــألـيــف ح ـكــومــة ع ـب ــادي حـيــدر
وتستكمل بمراحل ،احــداهــا التحالف
ال ــدول ــي ل ـض ــرب اره ـ ــاب الـتـنـظـيـمــات
املتطرفة ،وبخريطة الطريق السورية
التي ارســى قواعدها اتفاق جنيف ـ 1
بيد انها برسم التعديل في ظل االفكار
الروسية الجديدة.
 4ـ ـ ـ ـ وف ــق امل ـع ـلــومــات ال ـت ــي ت ـتــداول ـهــا
ب ــاري ــس ،ف ــإن زي ـ ــارة وزيـ ــر الـخــارجـيــة
السعودي سعود الفيصل ملوسكو في
 21تـشــريــن ال ـثــانــي ،انـتـهــت ال ــى فشل
ّ
ذري ــع فــي ظ ــل تـصـلــب س ـعــودي حيال
ن ـظــام الــرئ ـيــس ب ـشــار االسـ ــد ،ال ــى حد
اق ـتــراح الفيصل على نظيره سيرغي
الفــروف «اي علوي سوى االســد» على
رأس س ــوريــا ،م ـت ـجــاوزا فـكــرة اسـقــاط
النظام .كان رد الفــروف ان من املقبول
لدى بالده الخوض في اسقاط االسد،
ال ج ــدال بــأنـهــا ال ت ــزال تــريــد الرئيس
السوري ،وتدير أذنها الطرشاء للبحث
فـ ــي كـ ــل مـ ــا هـ ــو ن ـق ـي ــض ذل ـ ـ ــك .يـعـقــب
الديبلوماسيون املعنيون بــأن عالقة
بــاريــس بــالــريــاض وط ـي ــدة ،وكلمتها
م ـس ـمــوعــة ل ــدي ـه ــا ،م ــن غ ـي ــر ان تـكـتــم
االول ـ ــى ان ـت ـق ــادات ف ــي االخ ـ ــرى ،حـيــال
ادائها في بعض امللفات االقليمية .مع
ذلك تلتقيان على استقرار لبنان.
 5ـ ـ ـ ـ ت ـس ـعــى ب ــاري ــس ال ـ ــى االضـ ـط ــاع
ب ـ ــدور ف ــي ت ـســويــة الـ ـح ــرب ال ـس ــوري ــة،
بــرغــم كــون ـهــا طــرفــا فـيـهــا ض ــد االس ــد
ون ـظــامــه ،لـكـنـهــا تـ ــدرك ع ــدم تــأثـيــرهــا
على افرقاء الصراع الداخلي كروسيا
وايـ ــران الــداع ـمــن الــرئـيـسـيــن للنظام
ورئ ـي ـســه ،والـسـعــوديــة وقـطــر وتــركـيــا
الداعمة لفصائل مختلفة من املعارضة
الـســوريــة املـتـطــرفــة او االق ــل تـطــرفــا او
املعتدلة حتى .مع ذلك يترجح املوقف
ال ـف ــرن ـس ــي م ــن الـ ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة بــن

الرغبة في تحديد رؤية واضحة وبني
الـغـمــوض .ج ــارت انـقــرة فــي مناداتها
بمنطقة حـظــر ج ــوي فــي ال ـش ـمــال ،ثم
تراجعت بحجة ان خيارا كهذا يتطلب
قرارا من مجلس االمن من املتعذر ـ بل
من املستحيل حتى اشعار آخر في ظل
املوقفني الروسي والصيني ـ الحصول
ع ـل ـيــه .ت ـع ـتــرف ب ــال ــدع ــم الـ ـق ــوي ال ــذي
تــوفــره مــوسـكــو لـنـظــام االس ــد ،وخــرج
جيرو مــن مقابلته املسؤولني الــروس
بحصيلة ان ال ملف لديهم في املنطقة
ّ
يتقدم امللف السوري.
لـ ـ ــم تـ ـفـ ـص ــح مـ ــوس ـ ـكـ ــو عـ ـ ــن اف ـ ـكـ ــارهـ ــا
للتسوية السياسية الجديدة انطالقا
من قواعد اتفاق جنيف ـ ،1اذ تتقاطع
مــع املـبــادرة الـجــديــدة .اال ان مــا يذكره
املـســؤولــون ال ــروس ان طــاولــة الـحــوار
ال ـس ـي ــاس ــي ب ــن ال ـن ـظ ــام وم ـعــارض ـيــه
سـتـشـمــل اي ـضــا اول ـئ ــك ال ــذي ــن ل ــم يكن
االس ـ ـ ـ ــد ي ـق ـب ـل ـه ــم ق ـ ـبـ ــا .ال ل ـل ـخ ــوض

