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حكاية التمديد المق ّنع ل�سليمان من �ألفها �إلى يائها
 شادي جواد

 د .وفيق ابراهيم
اضمحالل الخطة األميركية في سورية ،ونقل الصراع إلى
أوكرانيا ...بلى ،إنها هذه فرضية حسنة اإلسناد ،وللعديد من
األسباب :أولها أن واشنطن لم تستسِ ْغ موقف روسيا السوري
الذي ش ّكل إلى جانب عوامل أخرى عائقا ً صلبا ً حال دون تسديد
ضربات عسكرية إلى سورية ،واألسباب األخرى تتعلق برغبة
واشنطن في استكمال حصار روسيا ،قبل بدء المواجهة مع
الصين .وروسيا محاصرة من الناتو من جهة تركيا وأوروبا
الشرقية على نحو كامل .والمتن ّفس الوحيد كان بحر «أزوف»
الذي يجمع بين روسيا وأوكرانيا ليطال معا ً على البحر األسود،
متصالً بالمعابر التركية في بحر مرمرة وايجه وص��والً إلى
البحر المتوسط .وهو خط كانت اإلمبراطورية كاترين تسميه
«مفاتيح البيت الروسي» وتحاربت روسيا مع الدولة العثمانية
لتحييده قرونا ً طويلة .إنها المياه الدافئة التي تجعل روسيا
دولة إقليمية في الشرق األوسط.
وهناك أسباب أخرى ال تقل أهمية :ال تريد واشنطن البتة أن
تستدرجها موسكو إلى لعبة تعدد القطب في العالم ،في مرحلة
تجسدت مثلما
يجتاز فيها االقتصاد األميركي مرحلة صعبة
ّ
قال الرئيس األميركي أوباما بازدياد الهوة بين األغنياء والفقراء
وتراجع عديد الطبقة الوسطى .تكفي اإلش��ارة إلى أن  10في
المئة من األميركيين أصبحوا يملكون نصف الثروة الوطنية
مقابل  33في المئة سابقاً .ونحو  52في المئة من األميركيين
يعيشون بأقل من  25ألف دوالر أميركي سنوياً.
هذا ال يعني البتة أن أميركا أصبحت منهارة ،فهي ال تزال
القوة العظمى األولى في العالم لكنها قد تتراجع خلف الصين
بعد أقل من عقد ـ لذلك ذهب البيت األبيض ليعيد األسد الروسي
إلى عرينه داخ��ل أراضيه ،محاوالً التضييق عليه في امتداده
الحيوي األوكراني وبحر أزوف «رأس المياه الدافئة» .وللخبراء
األميركيين أهداف أكثر خبثاً ،فبتضييقهم على روسيا يفسحون
ال�م��دى أم��ام ت��دخ�لات تركيا ف��ي آسيا الوسطى حيث تنتشر
اإلثنيات التركمانية ،وداخل القرم حيث يوجد التتار الناطقون
بالتركية ،من دون أن ننسى األقليات اإلسالمية داخل روسيا
نفسها ذات الصالت التاريخية بالدولة العثمانية.
إنها إذن الحرب على روسيا ونقل الجيوبوليتيك األميركي
إلى ح��دود روسيا ،والجيوبوليتك بما هو علم دراس��ة الدولة
كما يجب أن تكون ،أي علم الحدود المتحركة وفقا ً لما تحتاجه
ال��دول ،فإن أوكرانيا هي الدمية التي استعملتها الدبلوماسية
األميركية لفرض الطاعة على القيصر.
لكن روسيا ليست جمهورية موز في أميركا الجنوبية وال
إم��ارة نفط يحكمها بعير ،لذا كان رده��ا بمستوى الحدث ،أي
ال مساومة على أوكرانيا وال على الجيوبوليتك األميركي فيها.
وها هي الدبلوماسية الروسية الهادئة التي تحجب بدماثتها
إص��رارا ً عسكريا ً روسيا ً على منع تحويل أوكرانيا إلى هراوة
للناتو معادية لموسكو ـ وبدالً من أن يبتز الغرب روسيا على
األراضي األوكرانية ،هناك من يعتقد أن روسيا قد تبتز الغرب
فيها ـ ألنها أفهمت الجميع أن لعبة أوكرانيا خطيرة استراتيجياً،
وم��وس�ك��و مستعدة ل�ل��ذه��اب ف��ي ه��ذا ال �م��وض��وع إل��ى أقصى
أخ �ط��اره ،غير آبهة للتهديدات العسكرية وغير متخوفة من
العقوبات االقتصادية فمساحتها التي تزيد على  16مليون
كيلومتر م��رب��ع وص��داق �ت �ه��ا م��ع ال�ه�ن��د وال �ب��رازي��ل والصين
وسورية والعراق وكوبا وفنزويال وأماكن كثيرة في األرض
تكشف أن الغرب هو الخاسر في لعبة عض األصابع .وأوروبا
خاسرة في لعبة استيراد الغاز من موسكو .ثالثون في المئة
من غاز المانيا روس��ي ،وخمسة وعشرون في المئة من غاز
أوروبا روسي أيضا ً .
ماذا يريد أوباما إذن؟
أعتقد أن روسيا قد تقبل بالتفاوض معه على سورية فيتخلى
لها في المقابل عن أوكرانيا  ،لكنه فوجئ بالصالبة الروسية،
ورفض المساومة ،فوقع في ش ّر أعماله بعدما استنهض أوروبا
التي ال تعرف كيف تخرج اآلن من الموضوع ،هي التي وعدت
القوميين النازيين في أوكرانيا بحل سياسي بدمجهم باالتحاد
األوروبي من جهة والناتو من جهة ثانية.
ه �ك��ذا يكشف القيصر ع��ن ق� ��درات استثنائية ت��دف��ع نحو
عالم متعدد القطب يرد االحترام أو بعضا ً منه على األقل إلى
العالقات الدولية ،ويوقف الجيوبوليتك األميركي عند حدود
القانون الدولي وكرامة اإلنسان.

يازجي التقى ولي عهد �أبو ظبي

في إطار زيارته الرعوية والرسمية إلى اإلمارات العربية المتحدة ،التقى
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي ولي
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وت ّم خالل اللقاء التطرق إلى أهمية التسامح الديني في ترسيخ أسس العيش
الواحد المشترك بين سائر أطياف الوطن .كما جرى التأكيد «على ضرورة ح ّل
كل نزاع ،وخصوصا ً في سورية ،بمنطق الحوار ،وذلك رأفة بإنسان هذا المشرق
الذي يدفع ضريبة الصدام قتالً وتهجيرا ً وخطفاً».

خفايا
خفايا

من نافل القول إن االستحقاق الرئاسي وض��ع على
رف االنتظار ،وإن أب��واب القصر الجمهوري ستكون
ب�ع��د منتصف ل�ي��ل ال �خ��ام��س وال �ع �ش��ري��ن م��ن الجاري
مش ّرعة أمام الفراغ الذي لن يكون له سقف زمني في
تربعه على كرسي القصر ،في انتظار التسوية اإلقليمية
والدولية القادرة وحدها على إزاحته واإلتيان برئيس
جديد كامل األوصاف لوالية كاملة.
وما هو مستغرب على مسافة عشرة أيام من انتهاء
الوالية الدستورية للرئيس ميشال سليمان تداول طرح
ما أنزل الله به من سلطان ،وهو بقاء رئيس الجمهورية
حتى إج��راء االنتخابات الرئاسية ،وه��ذا الطرح أق��ل ما
يقال فيه في هذه المرحلة إنه نكتة سخيفة من ابتداع
الرئيس سليمان نفسه ،وتولّى البطريرك بشارة بطرس
الراعي تسويقها!
القصة بدأت بزيارة الرئيس ميشال سليمان إلى بكركي
ومفاتحته البطريرك بهذه الفكرة منذ نحو شهرين،
ثم طرحها البطريرك الراعي بدوره في االجتماع الذي
ضمه والقادة المسيحيين األربعة ،ما أثار غضب النائب
سليمان فرنجية الذي خاطب البطريرك قائالً :إن مجرد
التفكير في هذا الطرح مستحيل ،وهو أمر غير مقبول
على اإلطالق شكالً ومضموناً .وأضاف« :إن ما تطرحه
يا صاحب الغبطة هو مولود ميت في األساس».
لم يكتف البطريرك الراعي بما سمعه خالل اجتماع

بكركي ،فحمل الطرح إلى الرئيس نبيه بري الذي التقاه
وهو في طريقه إلى روما قبل أن يذهب إلى المطار ،غير
أن رئيس المجلس لم يعطه أي جواب .ولدى زيارته إلى
ب��اري��س أث��ار البطريرك الموضوع أم��ام الرئيس سعد
الحريري الذي يقال إنه خلق له إرباكا ً شديدا ً ور ّد على
الراعي بالقول« :إن الرئيس سليمان نحبه وكان صادقا ً
معي ومع الفريق السياسي ال��ذي أنتمي إليه» ،ووعده
خيرا ً من دون أن يعطيه أي جواب صريح.
غير أن ما لم يقله الحريري للراعي في ذاك اللقاء قاله
مدير مكتبه ن��ادر الحريري أول من أم��س ل��دى زيارته
بكركي مؤكدا ً القبول بالرئيس ال��ذي يتفق عليه القادة
المسيحيون ،وهي إش��ارة واضحة إلى أن الحريري ال
ينحاز إلى خيار التمديد للرئيس سليمان ،وتؤكد مصادر
مطلعة في هذا المجال أن بقاء سليمان ولو لدقائق في
قصر بعبدا بعد نهاية واليته هو خيار مستحيل التحقيق
ول��و اجتمع العالم بأسره إل��ى جانبه ،ألن المتحكمين
في النصاب الدستوري لتنفيذ هذه اآللية هم حزب الله
وميشال عون ،وه��ذان الطرفان ال يمكن ألي سبب من
األسباب أن يقبال بهذا الطرح الذي يعتبرانه أقرب إلى
حلم كابوس لن يتحقق.
تلفت المصادر إلى أن التمديد المحكي عنه في ظرف
مماثل للذي يعيشه لبنان ك��ان يمكن القبول ب��ه ،لو أن
المستفيد م�ن��ه م��دد ف�ت��رة ال��وف��اء ل�م��ن ك��ان وف �ي �ا ً معه،
مشددة على أن فريق الرابع عشر من آذار ،وعلى وجه
الخصوص الفريق المسيحي ،هو ضمنيا ً ضد أي نوع
من أنواع التمديد الحقيقي أو المقنع ،كما أن فريق  8آذار

�شارك في منتدى االقت�صاد والتعاون العربي

با�سيل :طاقات لبنان وثرواته
تعطيه حجم ًا يتخطى حدود العالم
ترأس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفد لبنان إلى الدورة
األول��ى لـ «منتدى االقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى
وجمهورية أذربيجان» ،ال��ذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض،
استجابة لقرار الجامعة العربية من أجل تعزيز التعاون بين المجموعتين
الجغرافيتين في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية،
وي��ش��ارك فيه وزراء خارجية وم��ال واقتصاد ووف��د من جامعة ال��دول
العربية.
ولفت باسيل في كلمة ألقاها إلى «أنّ هذا المنتدى يشكل إطارا ً جديدا ً
للتعاون االقتصادي المستظ ّل بالتفاهم واالستقرار السياسي ،وإنّ لبنان
بكل ميزاته يعطي دفعا ً لهذا المنتدى ويكسبه بُعدا ً إضافيا ً بسبب قيم
لبنان المضافة».
وأشار إلى أنّ «للبنان ثروات وإمكانات وطاقات يضعها في سبيل نجاح
هذا المنتدى ،من ثروات مائية ونفطية وغازية برا ً وبحراً ،والتي نص ّر على
المضي بالتنقيب عنها ،إلى طاقات لبنان المتجددة شمسا ً ورياحا ً وماء
وتربة ،وصوال إلى أهم ثروات لبنان ،وهي طاقاته البشرية المقيمة منها
والمنتشرة في كل أنحاء العالم ،انتشارا ً فريدا ً يعطي للبنان حجما ً وتأثيرا ً
تتخطى حدوده حدود العالم .كل هذا إضافة إلى موقع لبنان الجغرافي
المميز كجسر تواصل بين الشرق والغرب ،ومخزونه الحضاري المتنوع
الجامع لديانات وثقافات ،ما يجعل من لبنان العبا ً فاعال في هذا المنتدى
الذي يجمعنا مع أعضائه الدول بمذكرات تفاهم واتفاقات تع ّزز التعاون
الثنائي والجماعي مع الدول العربية الشقيقة ،ومع دول آسيا الوسطى
الصديقة».
توجها ً جديدا ً لدبلوماسية
وأضاف« :لقد وضعنا في األسبوع الماضي
ّ
لبنانية اقتصادية فاعلة ،وما مشاركتنا في هذا المنتدى إال تعبيرا عن
هذه الدبلوماسية اللبنانية المتجدّدة ،والتي تستفيد من استقرار أمني
وسياسي يسود لبنان حالياً ،ونأمل أن يمت ّد طويال بفضل تفاهم اللبنانيين
واحتضان إخوانهم لهذا التفاهم».
وعلى هامش المنتدى ،عقد باسيل لقاءات ثنائية عدّة ،شملت عددا ً من
الوزراء المشاركين فيه وتركزت المحادثات خاللها حول تنمية العالقات
الثنائية وسبل التعاون والتنسيق بين لبنان وهذه الدول.
كما التقى وزير الخارجية في مق ّر سفارة لبنان في الرياض عددا ً من أبناء
الجالية اللبنانية حيث أثنى «على الحركة االغترابية الناشطة في مختلف
دول العالم» ،معربا ً عن طموحه في إيجاد مجمع اغترابي.

يرفضه في المطلق على خلفية أن التجربة مع الرئيس
سليمان لم تكن مشجعة إذ تخلى في أول الطريق ع ّمن
ج��اء به إل��ى قصر بعبدا ،بل انحرف وأخ��ذ موقعا ً ضد
ال�م�ق��اوم��ة ،وم��ن يكن ل��دي��ه مثل ه��ذا ال�س�ل��وك ل��ن يكافأ
بالتأكيد على نكرانه للجميل.
تسأل المصادر :ألم يخطر في بال من ابتدع هذه الفكرة
«الجهنمية» ،أن هذا الطرح يحتاج إلى تعديل دستوري،
وأن أي تعديل دستوري يحتاج إلى نصاب الثلثين من
أعضاء المجلس النيابي ،فكيف سيكون ممكنا ً تأمين
النصاب؟ ولو كان ممكنا ً ذلك النتخب المجلس رئيسا ً
جديدا ً للجمهورية في الجلسة األولى .لذا يتضح أن من
ابتدع هذه الفكرة إما كان يريد «زكزكة» فريق سياسي
معين ،أو لم يبلغ سن الرشد السياسي بعد ،أو أن من
همس ف��ي أذن الرئيس لكي يفاتح البطريرك بالطرح
ويقنعه بتسويقه كان يهدف إلى وضع الرئيس سليمان
في موقع حرج يص ّوب عليه من كل حدب وصوب.
ف��ي تقدير المصادر أن ال�ف��راغ زاح��ف ال محالة إلى
قصر بعبدا ،وأن كل ما يقال على المستوى الدولي ال
يتعدى إطار التكاذب السياسي ،فالقاعدة السياسية لدى
غالبية صناع القرار في العالم تقوم على أنهم يعلنون
عكس ما يضمرون ،وبالتالي هم على استعداد إلبرام
أي صفقة في أي مكان ومع أي شخص كان ،ما دام ذلك
يؤمن لهم مصالح بالدهم ،وهناك محطات دولية كثيرة
شاهدة على ذلك ،فلطالما كانت تنتهي أزمات وحروب
على حساب شعوب كانت تعتقد أن هناك من سيقاتل
للحفاظ على مصالحها.

�سليمان عر�ض الأو�ضاع مع زواره
و�أعطى توجيهاته للأجهزة الأمنية والرقابية

سليمان مستقبالً إبراهيم

(داالتي ونهرا)

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان األوضاع العامة
مع زواره في القصر الجمهوري في بعبدا ،حيث اطلع من وزير الشباب
والرياضة عبد المطلب الحناوي على عمل الوزارة في هذه المرحلة.
وتناول مع النائب زياد القادري األوض��اع النيابية الراهنة قبل الجلسة
المقبلة النتخاب رئيس للجمهورية.
وبحث سليمان مع الوزير السابق جوزف الهاشم في الشأن السياسي العام
على الساحة الداخلية في المرحلة الحاضرة.
كما استقبل رئيس الجمهورية كال من رئيس مجلس القضاء األعلى جان فهد،
المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،رئيسة مجلس الخدمة المدنية
القاضية فاطمة الصايغ عويدات ،رئيس دي��وان المحاسبة القاضي أحمد
حمدان ،رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد ورئيس الهيئة العليا
للتأديب القاضي مروان عبود ،واطلع من كل منهم على سير عمل اإلدارة التي
يرأسها ،ومسار الملفات التي يتابعها ،وزودهم بالتوجيهات الالزمة لتفعيل
األداء في المرحلة المقبلة وبشكل خاص اعتبارا من  25أيار الحالي والتشديد
على مكافحة الفساد والمفسدين في الوزارات واإلدارات وإحالتهم إلى القضاء
المختص.
ّ
وفي حضور وزير العدل أشرف ريفي ورئيس مجلس القضاء األعلى القاضي
جان فهد ،أقسم عضو مجلس القضاء األعلى القاضي أنطوني عيسى الخوري
اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية.

المهجرين بحثت ملف العودة
لجنة
ّ
و«الم�شتركة» ناق�شت ا�ستعادة الجن�سية
عقدت لجنة ش��ؤون المهجرين
جلسة ظهر أم��س برئاسة النائب
شانت جنجنيان بحضور النواب
أعضاء اللجنة محمد كبارة ،أمين
وه��ب��ي ،س��ي��ب��وه قلبكيان وق��اس��م
ه��اش��م ،ووزي���رة المهجرين أليس
شبطيني.
كما حضر المدير العام ل��وزارة
المهجرين أحمد محمود ومستشار
وزارة المهجرين العميد شوقي بو
رسالن.
واط��ل��ع��ت اللجنة م��ن شبطيني
على خطة عمل ال��وزارة وعلى خطة
ال��وزارة الهادفة لعودة أهالي بلدة
بريح والمشاركة في االحتفال الذي
سيقام لهذه العودة.
وطالبت اللجنة ب��ـ»اإلس��راع في
ّ
ملف العودة واالستفادة من
إنجاز

ال��ف��رص��ة ،خ��ص��وص�ا ً وأنّ المبالغ
متوفرة والجو السياسي مالئم».
كما اقترحت «تحسين التعاون بين
ك ّل من الوزارة والصندوق واللجنة
لما فيه مصلحة المهجرين».

اللجان المشتركة

كما عقدت اللجان المشتركة جلسة
خصصت ل��درس م��ش��روع القانون
ال��وارد بالمرسوم  7413تاريخ 16
كانون الثاني  2012المعروف باسم
تحديد شروط استعادة الجنسية،
وكذلك اق��ت��راح القانون المقدم من
النائب نعمة الله أبي نصر.
وق��د تليت ال��م��ادة األول��ى وجرت
حولها مناقشة عامة ،وبعد ساعتين
ونصف من المناقشة فقد النصاب
ورفعت الجلسة.

اجتماع لجنة المهجرين بحضور شبطيني

(تموز)

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
ع��رض رئيس الحكومة

تمام سالم األوض��اع العامة ال سيما
ّ
ملف االستحقاق الرئاسي مع زواره
في السرايا الحكومية أم��س ،حيث
التقى كال من النواب قاسم هاشم،
محمد قباني وزياد القادري.
وك����ان س�ل�ام ال��ت��ق��ى وف����دا من
المجلس الشرعي األعلى برئاسة عمر
مسقاوي.
 التقى رئيس تكتل التغيير
واإلص��ل��اح ال��ن��ائ��ب م��ي��ش��ال ع��ون
السفير المصري في لبنان أشرف
حمدي في حضور مسؤول العالقات
الدبلوماسية في التيار الوطني الحر
ميشال دي ش��ادراف��ي��ان وق��د تركز

البحث حول األوضاع المحلية.
 عرض رئيس كتلة المستقبل
النيابية الرئيس ف��ؤاد السنيورة
األوضاع العامة مع السفير الروسي
في لبنان ألكسندر زاسيبكين.
ث��م استقبل السنيورة السفير
الماليزي إيالنغو كاروبانان وعرض
معه العالقات الثنائية.
 استقبل وزير الصحة وائل
أبو فاعور سفيرة االتحاد األوروبي
أنجيلينا إيخهورست وعرض معها
التطورات وسبل التعاون في ملف
استشفاء النازحين السوريين في
لبنان.
ثم التقى لجنة وه��ب األعضاء،

وأكد «أهمية االلتزام الكامل باآللية
القانونية ل��وه��ب األع��ض��اء وبكل
الشروط الطبية والعلمية وبالتدابير
المرعية اإلجراء ،حرصا ً على منع كل
أشكال التجارة بأعضاء البشر».

ع���رض وزي���ر الداخلية
والبلدياتنهادالمشنوقالمستجدات
السياسية ف��ي ض��وء االستحقاق
الرئاسي مع السفير األميركي دايفيد
ِهل.
وبحث مع رئيس جمعية مصارف
لبنان ف��رن��س��وا باسيل األوض���اع
االقتصادية .
ثم التقى وفدا ً من سائقي الفانات
العمومية (طريق المطار_ الدورة)

ال��ذي��ن شكوا م��ن منافسة العَمالة
األجنبية وأرق��ام اللوحات المزورة
التي تأخذ من طريق معيشتهم.
وك��ان المشنوق التقى وف��دا ً من
ال��م��ؤس��س��ة ال��م��ارون��ي��ة لالنتشار
برئاسة نعمة افرام.
 استقبل وزير اإلعالم رمزي
جريج في مكتبه في وزارة اإلعالم
وف��دا ً من نقابة مخرجي الصحافة
اللبنانية ومصممي الغرافيك برئاسة
يحيى حمدان وع��رض معه شؤونا ً
نقابية.
 استقبل المدير العام لقوى
األمنالداخلياللواءإبراهيمبصبوص
في مكتبه بثكنة المقر العام أمين سر

أبو فاعور وإيخهورست
حركة فتح وفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية في بيروت العميد سمير
أب���و ع��ف��ش وم��س��ؤول التجمعات
الفلسطينية للجان الشعبية في

بيروت محمد كيال ،في زيارة تهدف
إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق،
جرى خاللها عرض لألوضاع األمنية
داخل المخيمات الفلسطينية.

نائب إصالحي سأل
فريق  14آذار :لماذا
كنتم تعتبرون تعطيلكم
لجلسات مجلس
النواب أمرا ً دستوريا ً
وديمقراطياً ،ثم ت ّدعون
اليوم أنه ال يحق لفريق
 8آذار أن يمارس الحق
الدستوري نفسه في
موضوع انتخابات
رئاسة الجمهورية؟
دبلوماسي عربي
أوضح أنّ التوازنات
داخل دولة خليجية
لم تستق ّر بعد ،على
الرغم من التغييرات
التي شهدتها ،وبالتالي
فإنّ عدم االستقرار هذا
ال يسمح لهذه الدولة
برسم سياسة جديدة
حيال ملفات عديدة في
المنطقة!

في انتظار الت�سويات الكبرى
} نور الدين الجمال
ملفات كثيرة في المنطقة ،بينها الوضع اللبناني ،معلّقة على
الئحة انتظار التسويات الدولية واإلقليمية التي ستعقب مرحلة
غير قصيرة من المواجهات والصراعات والحروب بالوكالة بين
محورين كبيرين في العالم وفي المنطقة العربية بخاصة.
ترى مصادر دبلوماسية واسعة االطالع أن لبنان أع ّد منذ تشكيل
حكومة الرئيس تمام سالم لفترة انتظار طويلة ،فالتدخل األميركي
المباشر م��ن خ�لال السفير ديفيد هيل سحب الفيتو السعودي
حول مشاركة حزب الله في الحكومة بعد عشرة أشهر من تعطيل
التأليف ،وهيل نفسه أبلغ قوى  14آذار بوجوب الموافقة على البيان
الوزاري بما فيه الفقرة المتعلقة بشرعية المقاومة .هذه التدخالت
األميركية كانت الغاية منها تأمين إقالع الحكومة وضمان سقف
مقبول ومشترك بين فريقي  14و 8آذار الستقرار يكفله الجيش
اللبناني مع اإليعاز األميركي برفع الغطاء عن الجماعات المسلحة
الموجودة في بؤر التفجير ،سواء في الشمال أو البقاع ،ناهيك عن
بيروت ،وهكذا ف��إن الترتيبات التي ص ّممها األميركيون وراعوا
فيها مصالح قوى  8آذار وحزب الله بصورة خاصة باتت تضمن
استقرارا ً طويالً نسبيا ً مهما تأخرت عملية التفاهم على انتخاب
رئيس جديد للجمهورية.
الترتيبات المحكي عنها في العالم والمنطقة تنتظر ثالثة مسارات
رئيسية إلنضاج شروط تفاهمات ما بعد المواجهة ووضع قواعد
الحرب الباردة الجديدة ،وهذه المسارات هي:
أوالً :األزمة األوكرانية المتح ّولة إلى مجابهة مباشرة بين روسيا
وال�غ��رب ،إذ أنشأت روسيا واق�ع�ا ً ج��دي��دا ً بعد قيامها بضم القرم
ودعمها السياسي لمطلب الفدرالية في أوكرانيا ،بما في ذل��ك ما
يقدمه من غطاء لتحرك القوى المناوئة لحكومة كييف المدعومة
من ال�غ��رب ،ويبدو حتى اآلن أن ل��دى ال��والي��ات المتحدة وأوروب��ا
أوهاما ً حول إمكان لي الذراع الروسية وال تخرج على تلك األوهام
إال ألمانيا المدفوعة بقوة مصالحها ،وروسيا ومحيطها ،إلى البحث
عن التسويات الممكنة .ويبدو من خطوات الرئيس بوتين األخيرة
أن��ه يرغب في تعزيز تنامي ال��دور األلماني بسبب طموح روسيا
إلى اختبار فرص الشراكة مع ألمانيا في احتواء أوروب��ا الشرقية
وإخراجها من القبضة األميركية ،وهذا يشمل جميع الدول السالفية
واألرثوذكسية في أوروبا من اليونان حتى بولندا.
ثانياً :المفاوضات اإليرانية ـ األميركية التي تتعدى نطاق الملف
النووي اإليراني والتي تصل إلى منعطف مهم في تموز المقبل،
بعد التفاهم على تسوية النووي ،ويتوقع أن تشمل عددا ً كبيرا ً من
قضايا المنطقة بدءا ً بالعراق إلى اليمن والبحرين م��رورا ً بسورية
ولبنان ،عدا مستقبل العالقات السياسية والتجارية الثنائية في ظل
تثبيت االختالف الكبير في النظرة إلى القضية الفلسطينية.
ثالثاً :استمرار األوهام األميركية والسعودية حول القدرة على
استنزاف سورية وتأخير نهوض دولتها ،ما يديم تدفق المساعدات
المالية والعسكرية للجماعات المسلحة على األرض السورية ،وإذا
كان من المسلم به أن وهم إسقاط الدولة السورية قد سقط ،فإن
االنتخابات الرئاسية المقبلة ستكون محطة فاصلة سبقتها محطة
ميدانية فاصلة أيضا ً هي النجاح في إخراج المسلحين من حمص
القديمة ،إذ ستكون ع��ودة هذه المدينة بكاملها إلى حضن الدولة
وسيطرتها قوة دفع نوعية لتقدم عمليات الجيش العربي السوري،
خاصة في حلب ودرعا حيث تواصل وحدات الجيش وقوات الدفاع
الوطني عملياتها بوسائل متفاوتة وبتقدم ثابت في عملية قضم
مستمرة الستعادة السيطرة ف��ي هاتين المحافظتين المهمتين،
ويستمر تطور الموقف الشعبي الداعم للدولة ولحركة المصالحات
الجارية إلخراج المزيد من الشباب السوري من ورطة حمل السالم
والتمرد على ال��دول��ة ،ويتضح أكثر فأكثر أن الحرب الجارية في
سورية تستهدف تدمير بلدهم وأن وقودها وقوتها الرئيسية هي
جحافل التكفيريين والمرتزقة الذين استقدموا لهذه الغاية.
إن التسويات والتفاهمات التي يكثر الحديث عنها تعني بشكل
واض��ح سقوط ال��ره��ان األميركي على كسر اإلرادة الروسية في
أوك��ران�ي��ا والقبول بالتفاهمات الممكنة م��ع الرئيس بوتين حول
مستقبل أوكرانيا الدستوري والسياسي ،وتعني كذلك التوصل
إلى اتفاق بين إيران ومجموعة ( )1 + 5حول النووي ،تتبعه بدايات
تفاهم أميركية ـ إيرانية حول ملفات المنطقة ،ومن نافل القول إن
التفاهمات الممكنة حول لبنان تفترض أن تسلم الواليات المتحدة
وتركيا والسعودية بحقيقة الفشل في س��وري��ة ،وأن تبدأ بتنفيذ
التفكيك التبريدي لمنصات العدوان اإلعالمية والسياسية واألمنية
ب��دءا ً بإغالق غ��رف العمليات التي أقامها حلف ال�ع��دوان في تركيا
واألردن على األقل.
م��ا ل��م تنطلق م��ؤش��رات السير ف��ي ه��ذه االت�ج��اه��ات الثالثة فإن
االنتظار سيبقى سيد الموقف حتى يقتنع الواهمون والمراهنون
ويتحلون بشيء من الواقعية ،وإال فإن هذا االنتظار قد يطول!

