
القنصليــة  بتفتيــش  رغبتهــا  تركيــا  اعلنــت 
الســعودية ومنــزل القنصــل فــي اســطنبول، وتهــدف 
مــن وراء هــذه العمليــة البحــث عــن بقايــا الحمــض 
النــووي للصحافــي المختطــف جمــال خاشــقجي، مــا 
قــد يشــكل نقطــة انطالقــة البحــث الميدانــي عنــه 

ــا. ــا أو ميت حي
وكان جمــال خاشــقجي قــد اختفــى بعــد دخولــه 
الــى القنصليــة الســعودية فــي اســطنبول الثالثــاء 
بــأن  القنصليــة  وتدعــي  الماضــي.  األســبوع  مــن 
هــذا الصحافــي المزعــج لولــي العهــد األميــر محمــد 
بــن ســلمان قــد غــادر المبنــى الدبلوماســي، وال 
تثــق الســلطات التركيــة فــي هــذا الــكالم وترجــح 
فرضيــة االغتيــال فــي المبنــى أو فرضيــة االختطــاف 
والتصفيــة فــي مــكان مــا فــي تركيــا أو تهريبــه الــى 

العربيــة الســعودية.
وتطبيقــا لقانــون فيينــا الخــاص بالتمثيليــات 
الســعودية  مــن  تركيــا  طلبــت  الدبلوماســية، 

تفتيــش القنصليــة، وقــد وافقــت الريــاض علــى ذلــك 
ــم أنهــا لــن تعثــر علــى  لكــن  الشــرطة التركيــة تعل
خاشــقجي فــي دالــوب مــن دواليــب القنصليــة أو 
فــي قبــر فــي أســفل المبنــى ألنــه إذا كان قــد قتــل 
فقــد جــرى تقطيعــه ونقلــه الــى الخــارج وإذا كان قــد 
اختطــف فقــد تــم نقلــه الــى خــارج القنصليــة،  لكنهــا 
ســتحاول تطبيــق آخــر تكنولوجيــا رصــد قطــرات 
الــدم والحمــض النــووي للقبــض علــى الخيــط الــذي 
ســيقود الــى إلقــاء الضــوء علــى هــذه القضيــة التــي 

ــي. ــام الدول ــرأي الع ــال ال تشــغل ب
وعالقــة بالفريــق المكــون مــن 15 شــخصا الــذي 
وصــل الــى تركيــا يــوم اختفــاء الصحفــي وغــادر فــي 
الوقــت نفســه، بــدون شــك يوجــد فــي صفوفــه مــن 
يتولــون مــا يصطلــح عليــه فــي عمليــات االغتيــال 
النــووي  للحمــض  أثــر  أي  محــو  أي  “التنظيــف”، 
التنظيــف  فــي  تســتعمل  ال  جــدا  خاصــة  بمــواد 
ــت  ــا كان ــي أنه ــة يعن ــي غرف ــتعمالها ف ــادي، واس الع

مســرحا لجريمــة قتــل أو احتجــاز شــخص هنــاك 
ــوة. بالق

ــا  وتســاعد التكنولوجي
رصــد  علــى  الحاليــة 
ألي  النــووي  الحمــض 
يــزور  عندمــا  شــخص 
تســمح  كمــا  مــا،  مــكان 
غيــر  الــدم  نقــط  برصــد 
ــت  ــن إذا وقع ــة للعي المرئي
أضــواء  عبــر  مــا  جريمــة 
معينــة، كمــا توجــد كالب 
مدربــة علــى رصــد األمكنــة 

قتلــه. تــم  أو  الشــخص معتقــال  فيهــا  التــي كان 
الشــرطة  فريــق  جانــب  فإلــى  شــك،  وبــدون 
التركيــة ســيكون هنــاك أعضــاء مــن شــرطة أجنبيــة 
وفــي هــذه الحالــة الشــرطة البريطانيــة والشــرطة 
الفيدراليــة األمريكيــة، خاصــة هــذه األخيــرة التــي 

للــدول  متوفــرة  للغايــة  متطــورة  معــدات  تمتلــك 
الكبــرى فقــط للتحقيــق فــي الجرائــم الكبــرى.

ويعــد تأخــر تركيــا فــي طلــب تفتيــش القنصليــة 
الــى وجــود، ربمــا، مفاوضــات مــع بريطانيــا والواليــات 
علــى  للحصــول  روســيا  اســتبعاد  دون  المتحــدة 
معــدات متطــورة أو مشــاركة خبــراء هــذه الــدول فــي 

ــق. التحقي

ــن  ــر بوتي ــي فالديمي ــس الروس ــل الرئي توص
ونظيــره التركــي رجــب طيــب اردوغــان التفــاق 
فــي  الســالح  منزوعــة  منطقــة  بإقامــة  يقضــي 
إدلــب بيــن مناطــق الجيــش الســوري والجماعــات 
االرهابيــة المســلحة بعمــق يتــرواح بيــن 15 و20 
اكتوبــر   / األول  تشــرين   15 وبحلــول  كيلومتــرًا 

الجــاري الــذي اصبــح علــى االبــواب.
والقــى هــذا االتفــاق ترحيبــا مــن قبــل ايــران، 
جــاء علــى لســان المتحدث باســم وزيــر خارجيتها 

حيــث  قاســمي،  بهــرام 
كانــت  “إيــران  إن  قــال 
ــن  ــاق بي ــي أجــواء االتف ف
تــم  وقــد  روســيا  تركيــا 
قبــل  معهــا  التشــاور 
“ان  مضيفــا:  إعالنــه”. 
العنــف  أعمــال  وقــف 
أثنــاء  الدمــاء  وإراقــة 
المنطقــة  هــذه  تطهيــر 
مــن اإلرهــاب، هــو أحــد 
األساســية  العناصــر 

والمبدئيــة فــي السياســة الخارجيــة لجمهوريــة 
اإلســالمية”. إيــران 

ــالء  ــن إخ ــب ع ــل ادل ــت فصائ ــو امتنع ــاذا ل م
المنطقــة العازلــة؟

لكــن يبــدو ان الجماعــات االرهابيــة المتواجــدة 
ــل،  ــكل كام ــا بش ــروج منه ــد الخ ــب التري ــي ادل ف
ومــا حــدث بالفعــل علــى ارض الواقــع حتــى اآلن 
ان هــذه الجماعــات مــا زالــت تســتمر بالتعنــت 
ــاع عــن اخــالء المنطقــة منزوعــة الســالح  واالمتن
مــن اســلحتها الثقيلــة. فعلــى ســبيل المثــال قالــت 
مــا تســمى بـ”الجبهــة الوطنيــة لتحريــر ســوريا”، 
المتواجــدة  المســلحة  الفصائــل  إحــدى  وهــي 

ــا بســحب  ــدأت فعليًّ ــا ب ــب أنه ــي محافظــة ادل ف
أســلحتها الثقيلــة مــن المنطقــة منزوعــة الســالح 
المقــرر إقامتهــا بموجــب اتفــاق سوتشــي، وذلــك 
بالتنســيق مــع الجانــب التركــي، لكــن لــم تُرصَــد 
أيــة عمليــة ســحب لســالحها الثقيــل حتــى اليــوم 
ــى  ــم تخــرج حت ــة أو الروســية ل والمصــادر التركي
المســلحين  بــدء  تؤكــد  تصريحــات  بأيــة  اآلن 
وردت  انــه  كمــا  أســلحتهم،  بســحب  جميعــًا 
معلومــات أخــرى عــن إنشــاء الميليشــيات التابعــة 

ــة  ــادق المغلق ــن الخن ــددًا م ــدة” ع ــم “القاع لتنظي
الثقيــل بداخلهــا  مــن األعلــى إلخفــاء ســالحها 
ــي  ــا ف ــزع الســالح منه ــرر ن ــة المق ضمــن المنطق
تلــك  تســيطر  حيــث  والالذقيــة،  ادلــب  ريفــي 
الميليشــيات علــى نحــو ســبعين بالمئــة مــن 
المنطقــة. كل ذلــك يحــدث فــي وقــت تقتــرب 
ــي  ــاء ف ــا مــن االنته ــة المحــددة إلقامته ــه المهل في

ــاري. ــهر الج ــن الش ــر م ــس عش الخام
ــالء  ــن إخ ــب ع ــل ادل ــت فصائ ــو امتنع ــاذا ل م

المنطقــة العازلــة؟
منزوعــة  المنطقــة  فــي  الســيطرة  وتتــوزع 
الســالح بيــن عــدد كبيــر مــن الفصائــل المســلحة، 

أولهــا مــا يســمى فصيــل أجنــاد القوقــاز الذيــن 
وتــل  الطوقــان  تــل  محــور  علــى  يســيطرون 
الســلطان والــزرزور التــي تشــكل نقــاط تمــاس مع 
ــاد  ــم “أجن ــمى تنظي ــا يس ــوري، وم ــش الس الجي
ــي  ــاق سوتش ــن التف ــد الرافضي ــن أش ــاز” م القوق
ــد  ــى اآلن بحســب تأكي ــم تحــرك ســاكنًا حت ول
الميدانــي  الوضــع  علــى  مطلــع  ســوري  مصــدر 

لموقــع “لعهــد” اإلخبــاري. 
ولفــت المصــدر إلــى أّن “مــا يحــدث فــي ادلــب 
يؤكــد عــدم قــدرة تركيــا علــى الوفــاء بتعهداتهــا 
فــي اتفــاق سوتشــي مــن إقامــة لمنطقــة منزوعــة 
تعتبرهــا  التــي  للتنظيمــات  فصــل  أو  الســالح 

ــددة”. ــة المتش ــرى اإلرهابي ــن األخ ــة ع معتدل
وفــي نفــس ســياق فــان موقــف قياديــي جبهــة 
“النصــرة” االرهابيــة وشــرعييها الرافضيــن التفــاق 
حيــث  اآلن،  لحــد  ضبابيًّــا  يــزال  ال  سوتشــي، 
كان مــن المقــرر أن يخــرج قائدهــا اإلرهابــي أبــو 
محمــد الجوالنــي بتصريــح حاســم حــول موقفهــا 
مــن االتفــاق، لكنــه لــم يفعــل حتــى اآلن. فعلــى مــا 
يبــدو أنــه خائــف مــن حــدوث انشــقاقات فيهــا إن 
ــا أن  ــاق سوتشــي كم ــه مــن اتف ــن عــن موقف أعل
ــة أيضــًا  ــم تســحب أســلحتها الثقيل ميليشــياته ل

مــن المنطقــة.
فــإن  مطلعــة  ســورية  مصــادر  وبحســب 
“المخابــرات التركيــة قــد عقــدت عــدة اجتماعــات 
بــأي  تخــرج  ولــم  المســلحة  الجماعــات  مــع 
ــاق، إال أّن المشــكلة األساســية  ــا لالتف ــول منه قب
واضحــة  غيــر  االتفــاق  تنفيــذ  آليــات  أن  تبقــى 
والشــفافية فــي تنفيــذه مفقــودة حتــى اآلن إذ لــم 
يخــرج أي مصــدر رســمي ســواًء كان تركيًّــا أم 
روســيًّا وتحــدث عــن بــدء انســحاب الفصائــل 
مــن المنطقــة منزوعــة الســالح والتــي يجــب أن 

تُخلــي كل الفصائــل المتواجــدة فيهــا أســلحتها 
الثقيلــة”.

ــالء  ــن إخ ــب ع ــل ادل ــت فصائ ــو امتنع ــاذا ل م
المنطقــة العازلــة؟

وامــا فــي المقابــل،  ال شــيء تغيــر فــي صــورة 
الحشــد العســكري الــذي يطــوق محافظــة إدلــب 
الســورية شــمااًل، التعزيــزات الهجوميــة التابعــة 
للجيــش الســوري والتــي ُأرســلت خــالل شــهر 
آب الفائــت مازالــت علــى حالهــا وفــي مواقعهــا 

الميدانيــة دون أن تتزحــزح متــرًا واحــداً. 
الســالح  فــان  تايمــز”،  “شــام  وبحســب 
الثقيــل، والدبابــات وراجمــات الصواريــخ وغيرهــا 
مــن وســائط النــار، وأيضــًا حشــود آالف الجنــود 
الجمهــوري  الحــرس  مــن  المقاتليــن  والضبــاط 
والفرقــة  النمــر  وقــوات  الحاديــة عشــر  والفرقــة 
علــى  يتوزعــون  هنــاك  مازالــوا  كلهــم  الرابعــة 
الشــيء  بإدلــب.  المحيطــة  االشــتباك  جبهــات 
الوحيــد الــذي تغيــر بعــد اتفــاق سوتشــي هــو 
موعــد المعركــة وتوقيتهــا، تغيــر شــيء آخــر أيضــًا: 
صــار بإمــكان الجنــود المرابطيــن علــى تخــوم 
إدلــب الحصــول علــى إجــازات قصيــرة ريثمــا تــدق 
ــؤالء متســعًا  ــن يجــد ه ــا ل ســاعة الحســم، وقته

لمغــادرة مواقعهــم ولــو لســاعة واحــدة.
أطــراف  علــى  الميدانــي  المشــهد  ان  وبمــا 
المحافظــة الشــمالية لــم يتغيــر فــكل االحتمــاالت 
مرشــحة ويتســائل البعضــل هــل سنشــهد خــالل 
االيــام القادمــة تصعيــدا عســكريا،خاصة ان مــا هــو 
مؤكــد ان القيــادة الســورية مصممــة علــى تحريــر 
ادلــب ريفــًا ومدينــة وتطهيرهــا مــن الجماعــات 
العازلــة  المنطقــة  إخــالء  رفضــت  اذا  االرهابيــة 

بموجــب اتفــاق سوتشــي.
العالم

معضلة النظام السعودي وطريق الالعودة!
إيهاب شوقي

محــاكاة لوصــف الكاتــب العربــي المصــري الكبيــر االســتاذ محمــد حســنين هيــكل، 
عندمــا وصــف االمــام الخمينــي )قــدس( بأنــه “رصاصــة انطلقــت مــن القــرون الوســطى 
لتســتقر فــي قلــب القــرن العشــرين”، يمكننــا ان نصــف النظــام الســعودي بأنــه “ســهم 

مــن الجاهليــة انطلــق ليســتقر فــي قلــب العصــر الحديــث”.
ومــع الفــارق فــي التنــاول، حيــث وصــف هيــكل االمــام الخمينــي بهــذا الوصــف مــن 
قبيــل االنبهــار ومــن قبيــل االعجــاب، فاننــا نصــف هــذا الوصــف مــن قبيــل التعجــب 

واالدانــة.
فمهمــا وصلــت الرجعيــة بالنظــم ألحــط درجاتهــا فانهــا تبقــى داخــل النظــام الدولــي 

وتعمــل داخــل اطــاره، وكل مــا فــي األمــر أنهــا تتحايــل علــى أسســه وقوانينــه.
ــي  ــن النظــام الدول ــًا ســافرًا ع ــا ممارســات النظــام الســعودي تشــكل خروج بينم
وانتهــاكا صريحــا ومعلنــا بمــا يشــكل إحراجــا لهــذا النظــام، بــل وفضحــًا لحقيقتــه، وهــي 
أنــه أصبــح نظامــًا صوريــًا شــكليًا يخفــي وراءه جاهليــة حقيقيــة ويتســتر فقــط بقيــم 

وعناويــن الحداثــة!
أي عــدوان هــذا علــى شــعب مــن الشــعوب بأحــدث االســلحة دون مســوغ قانونــي 

ــي، كمــا  ــرار دول أو ق
يحــدث باليمــن؟!

دعــم  وأي 
وشــراء  لالرهــاب 
وشــراء  للمرتزقــة 
بشــكل  لالســلحة 
شــرعي  غيــر 
المرتزقــة  المــداد 
دول  لتخريــب  بــه 
ومجتمعــات اخــرى؟

خطــاب  وأي 
للكراهيــة والتكفيــر والتحريــض علــى الدمــاء والقتــل والتفجيــر وبشــكل اعالمــي معلــن 

المنصــات؟ بهــذه  يســمح  دولــي  اعالمــي  نظــام  داخــل 
أي ممارســات للخطــف واالغتيــال واالحتجــاز لشــخصيات ديبلوماســية وصحفيــة 

مــن المفتــرض أن لهــا حصانــة قانونيــة ومعنويــة مهمــا كان الخــالف معهــا؟
إن هكذا ممارسات تضع العالم بأسره أمام خيارين ال ثالث لهما:

األول: قمع هذا النظام وايقافه عند حدود العصر الحديث الدنيا.
ــم تحكمــه  ــي عال ــا ف ــي وانن ــراف بعــدم وجــود نظــام دول ــي: التســليم واالعت الثان

ــاب. شــريعة الغ
وكال الخياريــن هــو كارثــة ومعضلــة لنظــام ســعودي أدمــن فــي الســنوات األخيــرة، 
علــى التحــرر مــن أيــة قيــود أخالقيــة وقانونيــة، وتحديــدا بعــد خــروج القــوى العربيــة 
التقليديــة وعلــى رأســها مصــر، مــن معادلــة القــوة والقيــادة باالقليــم وارتضائهــا بالتبعيــة 

لقيــادة الســعودية للعــرب.
والخيــار الثانــي، هــو كارثــة عالميــة كبــرى ألنــه ســيتيح الفرصــة الحتــراب عالمــي 
ــواء البشــرية  ــزالق لأله ــن االن ــي تحمــي م ــراف الت ــون واألع ــود القان ــن قي محــرر م
الدمويــة والتــي ميــزت العصــور الوســطى التــي ينتمــي اليهــا النظــام الســعودي روحــًا 

وممارســة فعليــة علــى األرض.
ــذي  ــه وهــو ال ربمــا ال يعــي النظــام الســعودي أن القانــون الدولــي هــو الحامــي ل
ــي أيضــًا أن  ــا ال يع ــل وربم ــة، ب ــة االمريكي ــب وال الحماي ــس ترام ــه ولي ــد خصوم يقي
أمريــكا هــي أكبــر المســتفيدين مــن وجــود نظــام دولــي تســتطيع مــن خاللــه ممارســة 
ــدول بنظــام  ــاء، حيــث ارتضــت المجتمعــات وال ــة مــال وســالح ودم ــة دون كلف الهيمن
دولــي معيــب وغيــر عــادل باعتبــاره أفضــل مــن الفوضــى، وأن انهيــار هــذا النظــام 
الدولــي وشــرعيته القانونيــة وأعرافــه ســيكون خســارة كبــرى علــى أمريــكا والســعودية 

ــان االســرائيلي. والكي
وال يعــي أيضــا بذلــك النظــام الســعودي أنــه وفــي اطــار ممارســاته الهادمــة للقانــون 
الدولــي يشــكل عبئــا علــى القــوى االســتعمارية وعلــى رأســها امريــكا، وان هــذه القــوى 
ــق(،  ــق أحم ــن صدي ــر م ــل خي ــدو عاق ــدة )ع ــل بقاع ــا تعم ــغ اســتكبارها فإنه ــا بل مهم
وبالتالــي فــإن التخلــص مــن النظــام بممارســاته هــذه ســيكون مهمــة امريكيــة قريبــة 

وعاجلــة!
إن نظامــًا يعمــل بــروح الجاهليــة والقوانيــن القبليــة العنصريــة فــي عصــر حديــث، 
ال بــد وأن يعــي أن حجــم التناقضــات لــن تســمح لــه باالســتمرار وأنــه ســيبلغ 
الشــيخوخة قبــل المــرور بمرحلــة الشــباب وأن مــا نــراه لهــو صحــوة المــوت وشراســتها 

وليــس فتــوة الشــباب وقوتــه.
ربمــا ال تــزال هنــاك رهانــات علــى عــودة النظــام لرشــده، وهنــاك مبــادرات القامــة 
الحجــة عليــه، ولكننــا نراهــا مــن هــذا المنظــور فقــط وهــو اســتنزاف حجــة الشــرف 
والتعويــل علــى بقايــا عروبــة وقيــم، وال نــرى أنهــا ســتحظى باســتجابة ألن الصمــام 
الضيــق الفاصــل بيــن العــودة والالعــودة قــد اجتــازه النظــام، وتــم حشــره فــي طريــق 

الالعــودة، وليــس أمامــه اال المضــي فــي طريــق الهاويــة.
ــر  ــى غي ــن )عل ــح المعل ــه بالتعامــل الصري ــؤرخ ل ــق يمكــن أن ن هــذا الصمــام الضي
العــادة وخالفــا للخفــاء الســابق( مــع كيــان العــدو االســرائيلي وحســم االمــور باالنتمــاء 

العلنــي للمشــروع الصهيــو امريكــي وااللتحــاق الرســمي بمشــروع شــيمون بيريــز.
ان االنتقــال مــن دور الخــادم لألهــداف واألجندة الصهيو - امريكية، الى دور الموظف 
الرســمي واســتالم دور البطولــة فــي هــذا المشــروع، هــو ربــط رســمي لمصيــر هــذا 
النظــام بمصيــر الصهاينــة، وهــو الــزوال، مــع فــارق زمنــي مفــاده أن الصهاينــة ســيظلون 
ــع المشــروع  ــا لطالئ ــة، خالف ــدور االمريكــي بالمنطق ــرة لل ــى اللحظــات األخي ــا ال ربم

والذيــن ســتصطادهم أي مــن الســهام حتــى الطائــش منهــا!

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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رئيــس  عــن  صــدرت  التــي  اإلشــارات 
الحــزب التقدمــي االشــتراكي وليــد جنبــالط 
حــول تهيئــه لإلقــدام علــى خطــوة نحــو مســار 
التســوية الخاصــة بتشــكيلة الحكومــة الجديــدة، 
توحــي بــإدراك جنبــالط أن الجميــع ســيذهبون 
وأن  والتنــازالت،  التســوية  إلــى  النهايــة  فــي 
المتقدّميــن  صــف  آخــر  إلــى  يبــقَ  مَــن 
ــارة  ــيتحمّل الخس ــر وس ــن األكب ــيدفع الثم فس
ــّل  ــه أق ــرف أن ــا يع ــع، فيم ــن الجمي ــة ع المعنوي
المســتفيدين مــن التموضــع علــى خــط العرقلــة، 
وأكثــر القادريــن علــى التخّفــف مــن أســباب 

التشــدّد .
إقليميــًا  يســير  أنــه  جنبــالط  يعــرف   –
ــي  ــعودية الت ــة والس ــات األميركي ــس الرغب بعك
والقــوات  المســتقبل  فــي  حليفــاه  يســعى 
فــي  وقوفــه  رغــم  فهــو  لمواكبتهــا.  اللبنانيــة 
خنــدق التحفــظ علــى ســالح المقاومــة والعــداء 
للدولــة الســورية، يســير عكــس اتجــاه المواقــف 
األميركيــة والســعودية وال يســتطيع مجاراتهــا. 
لــه قيمــة  لــم يعــد  فعــداؤه للدولــة الســورية 
ــن  ــاض الذاهبتي ــنطن والري ــابات واش ــي حس ف
لتموضــع جديــد فــي العالقــة بالدولــة الســورية 
ســرعان مــا ســيبقيه وحيــدًا بيــن العازفيــن علــى 
إصــراره  بينمــا  الســورية،  للدولــة  العــداء  وتــر 
علــى عالقــة تفاعليــة وتشــاركية مــع حــزب اهلل، 
ورفضــه سياســة العــزل والتصعيــد التــي تنتهجها 
واشــنطن والريــاض ضــد الحــزب ال تضعانــه فــي 

مركــب الذيــن يمكــن الرهــان عليهــم الســتخدام 
اللعبــة السياســية اللبنانيــة إلضعــاف الحــزب، 
بــل ربمــا فــي لحظــات حاســمة فــي ملفــي 
ــار  ــه ص ــالط أن ــعر جنب ــزب اهلل يش ــورية وح س
عبئــًا علــى السياســتين األميركيــة والســعودية، 

مــن  يلقــاه  مــا  وأن 
للتشــدد  تشــجيع 
الحكومــي اليــوم ليــس 
منتصــف  تقاطــع  إال 
الطريــق المخــادع، الــذي 
ســرعان مــا سيســحب 
أحــد الطرفيــن منــه يــدَه 
أهدافــه  يبلــغ  عندمــا 
عندمــا  أو  بعضهــا،  أو 
يستشــعر اقتــراب اآلخــر 
أو  أهدافــه  بلــوغ  مــن 

. بعضهــا
– يعــرف جنبــالط أن لــكل مــن حليفيــه 
ــوه  ــي تدع ــي حســاباته، الت المســتقبلي والقوات
لليقظــة كــي ال يكــون آخــر الذاهبيــن للتســوية. 
فهــو الــذي يتقاطــع مــع الرئيــس ســعد الحريــري 
فــي مقاربــة ملفــي ســورية وحــزب اهلل، بصورة ال 
تجعلهمــا موضــع رضــا ســعودي أميركــي، ومهمــا 
كان الظاهــر الراهــن معاكســًا، فهــو مخــادع، بينما 
تشــكل القــوات الجهــة المحليــة الوحيــدة التــي 
تلبــي متطلبــات الموقفيــن األميركي والســعودي 
بموقــف تكتيكــي ســلبي مــن العالقــة بســورية 

وموقــف اســتراتيجي عدائــي مــن ســالح حــزب 
واالشــتراكي، حيــث  المســتقبل  بعكــس  اهلل، 
الســورية  بالدولــة  للعالقــة  العــداء  منســوب 
الريــاض  ترغبــه  ممــا  أعلــى  بمنســوب  صــار 
وواشــنطن، مقابــل اتهامهمــا بالتخــاذل بشــأن 

فــي  أمــا  اهلل وســالحه.  مــن حــزب  الموقــف 
الشــأن الداخلــي فيعــرف جنبــالط أن العقــدة 
الحقيقيــة هــي قواتيــة، حيــث تحضــر معركــة 
ــوات  ــة الق ــي عالق ــرًا ف ــة مبك ــة الجمهوري رئاس
بالتيــار الوطنــي الحــر ومعهــا التنافــس المباشــر 
علــى الســاحة نفســها، والتموضــع المتعاكــس 
اإلقليميــة  الخيــارات  خطــوط  علــى  بينهمــا 
والدوليــة، بينمــا فــي الشــأن الداخلــي يفتــرق 
كــون  المســتقبلي  حليفــه  عــن  جنبــالط 
الحريــري جاهــزًا لالنعطــاف قبلــه نحــو تعويــم 
ــر  ــي الح ــار الوطن ــه بالتي ــي جمعت ــوية الت التس

فعــل  قــد  وهــو  الرئاســية.  االنتخابــات  قبيــل 
ذلــك ســابقًا يــوم ذهــب لهــذه التســوية غيــر آبــه 

بحلفائــه وفــي مقدّمهــم جنبــالط نفســه.
– فــي المقابــل يعــرف جنبــالط أنّــه يملــك 
عالقــة مميّــزة مــع رئيــس مجلــس النــواب نبيــه 
بــري تشــكل بوليصــة تأميــن صالحــة للتســييل 
فــي كّل منعطــف مصيــري، وأّن عالقتــه بحــزب 
الحريــري  عالقــة  مســار  عــن  منفصلــة  اهلل 
وتملــك قواعدهــا المســتقلة والخاصــة، وبعيــدة 
عــن القلــق، لكنــه يعــرف أكثــر أّن عناصــر التعقيــد 
الحكومــي التــي يتشــدّد عندهــا ال قيمــة جديــة 
لهــا بالقيــاس للحســاب السياســي العميق الذي 
يتقنــه جنبــالط فــي معــادالت الداخــل، طالمــا أنــه 
واثــق بــأّن طريــق دمشــق المختــارة مقفــل فــي 
الجبهــة  هــذه  علــى  التهدئــة  وأّن  االتجاهيــن، 
تمهّــد الطريــق لتخفيــف األعبــاء مــن طريــق 
الــذي يشــكل مشــروعًا  تقــدّم نجلــه تيمــور، 
شــخصيًا لجنبــالط، كمــا تخفــف األعبــاء عــن 
ــي  ــزب اهلل ف ــري وح ــس ب ــن الرئي ــل كّل م كاه
مراعــاة الخصوصيــة الجنبالطيــة، لكــن جنبــالط 
ــرات المنطقــة أّن هنــاك رابحــًا  يــدرك مــع متغيّ
وخاســراً، وأن ال مصلحــة لــه أن يقــف فــي حلــف 
الخاســرين، حتــى لــو علــم أنــه لــن يكــون فــي 

ــن. ــف الرابحي حل
األهــم،  الجنبالطيــة  الحســابات  فــي   –
ــة والسياســية،  ــل الطائفي وهــي حســابات الجب
يــدرك جنبــالط أن التاريــخ الدمــوي فــي الجبــل 

ماذا لو امتنعت فصائل ادلب عن إخالء المنطقة العازلة؟

ــه  ــن حزب ــة بي ــرة بالعالق ــورة مباش ــط بص يرتب
خصــوم  يعتبرهــم  مــن  وأن  القــوات،  وحــزب 
تيــارات  إال  ليســوا  ومســيحيًا،  درزيــًا  اليــوم 
مســالمة فــي الجبــل، وأن ترســيخ العالقــات 
ــه  ــة والهــدوء واالســتقرار فــي الجبــل، ل الطبيعي
طريــق واحــد وهــو االنفتــاح بعالقــة تصــل حــد 
الحــر  الوطنــي  التيــار  ثالثــي  مــع  التحالــف 
والحــزب  اللبنانــي  الديمقراطــي  والحــزب 
هــدف  وهــو  االجتماعــي،  القومــي  الســوري 
ــو  ــًا، وه ــهل ايض ــه س ــتحياًل، وطريق ــس مس لي
الحكومــي  الشــأن  مقاربــة  أن  مــن  التيقــن 
بعيــن الســعي للتســويات التــي تضمــن حقــوق 
ــالط  ــوة جنب ــكل دع ــتطيع أن تش ــع، تس الجمي
ــاح  ــة انفت ــود حرك ــي، فيق ــأزق الحكوم لحــل الم

الثالثــة  الفرقــاء  نحــو  منــه  بمبــادرة  جريئــة 
ــا  ــًا مــع مطالبه ــا االســتعداد للتفاعــل إيجاب معلن
ــالط  ــد لجنب ــد سياســي يعي ــة، كرصي الحكومي
المكانــة القياديــة فــي اللعبــة السياســية، يشــكل 
الرأســمال الــذي يضعــه جنبــالط علــى الطاولــة 
يصنــع  التــي  األطــراف  بهــذه  العالقــة  فــي 
ــد  ــوة بي ــة ق ــل، ويشــكل ورق ــة الجب ــا معادل معه
الرئيــس بــري وحــزب اهلل والرئيــس ميشــال 
عــون لحمايــة الموقــع الــذي يريــده جنبــالط 
لنجلــه تيمــور، وجعلــه خــارج التجاذبــات القائمــة 
والمقبلــة، مــع مَــن يتشــارك معهــم اليــوم لغــة 
أن  الجنبالطيــة  للحالــة  ويريــدون  التشــدد، 
تكــون آخــر القادميــن إلــى التســويات، لتدفــع 
أثمانهــا، وتتيــح لهــم اســتثمارها حتــى الثمالــة.

ماذا ينتظر وليد جنبالط؟
 ناصر قنديل

تفتيش القنصلية السعودية يهدف رصد الحمض النووي
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