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تتمات
ظريف :ال ت�ستعجلوا ( ...تتمة �ص)1

لبنانياً ،دائما ً يبقى الضباب مخيّما ً عندما
يتصل األمر بقراءة متغيّرات المنطقة والعالم،
فالمنتظرون لكلمة الس ّر الخارجية ال يريدون
االجتهاد بدالً من االنتظار ،وبسبب هؤالء بقي
الرئيس نبيه ب��ري بتفاؤل ح��ذر ،بينما طرح
تيار المستقبل مواصفات لرئيس الجمهورية،
تتحدث عن مرشح توافقي بصفاته ،يجمع
عليه اللبنانيون ،وتتجلى ق��وت��ه بالصفات
ال�ق�ي��ادي��ة ،بما ب��دا أن��ه نهاية لترشيح سمير
جعجع وب��داي��ة االن �ع �ط��اف ل�ط��رح اس��م قائد
الجيش جان قهوجي في التداول الرئاسي.

بقيت الساحة السياسية اللبنانية في دائرة
الترقب واالنتظار في غياب أي تطورات قد تحرك
الملفات العالقة والسيما ملف رئاسة الجمهورية
ال��ذي ربطه رئيس المجلس النيابي بالتطورات
اإلقليمية.
فلليوم الثالث على التوالي نقل زوار عين التينة
أجواء عن تفاؤل حذر لدى الرئيس بري وإن كان
بحذر ج ّراء التطورات الجارية في المنطقة على
صعيد الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي والمفاوضات
الجارية ف��ي شأنه ف��ي مسقط ،وم��ا ج��رى في
موسكو أخيرا ً حول السعي إلى حل سياسي في
سورية .ولفت بري إلى أن هناك إشارات إيجابية
يمكن التعويل عليها في هذا الشأن ،إن كان على
صعيد الموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي
ميستورا في ما يتعلق بتجميد القتال في حلب
وموقف القيادة السورية المبدئي اإليجابي حيال
هذا األمر .أو على صعيد مجريات المحادثات التي
تجريها روسيا والتي لم تلق حتى اآلن معارضة
أميركية علنية وإن كان المطلوب ،بحسب بري،
أن تبدي واشنطن موقفا ً صريحا ً بدعم هذا
المساعي.
وقال بري أمام زواره أنه إذا ما سلكت األمور
المنحى اإليجابي في ه��ذا الموضوع ف��إن ذلك
سينعكس حتما ً على ال��وض��ع ف��ي لبنان وفي
مقدمه أزم��ة رئاسة الجمهورية .لكنه استدرك
قائالً :علينا أن ننتظر إشارات واضحة .وصريحة
من اإلدارة األميركية تصب في اإلطار اإليجابي
المطلوب.
وت��ح��دث ع���ائ���دون م��ن ع��واص��م غ��رب��ي��ة عن
وجود توجه غربي لتحريك الملف الرئاسي في
الفترة المقبلة .وأوضحوا أن الفاتيكان طلب من
األميركيين السعي لدى الجهات المؤثرة من أجل
إتمام االستحقاق الرئاسي في أسرع وقت .ولذلك
رج��ح ه��ؤالء حصول تحرك أميركي ف��ي سبيل
تسويق اسم من الصف الثاني ،لكنهم استبعدوا
ال��وص��ول إل��ى ن��ت��ائ��ج ،خ��ص��وص�ا ً أن المسعى
الفرنسي لهذه الغاية وصل هو أيضا ً إلى طريق
مسدود.

مواصفات المستقبل للرئيس العتيد

إل��ى ذل��ك ،ح��ددت كتلة المستقبل مواصفاتها
ل��رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��ت��ي��د ،ودع���ت الجهات
السياسية اللبنانية «إلى تحقيق تسوية وطنية
في ما بينها في شأن الرئاسة األولى والتي تفضي

إلى انتخاب رئيس قوي وتوافقي ،يحترم الدستور
اللبناني وتتجلى قوته في الصفات القيادية التي
يتمتع بها فضالً عن حمله في الوقت عينه رؤية
شاملة ومتطورة لدور لبنان في محيطه والعالم،
ويتمتع بتأييد القسم األكبر من اللبنانيين ويعمل
على جمعهم وتعزيز تضامنهم ف��ي مساحات
مشتركة وذل��ك من أجل إق��دار لبنان واللبنانيين
على التصدي للمشكالت المتراكمة والخطيرة
التي تعاني منها البالد» ،مذ ّكرة بأن «لبنان غني
برجاالته ممن يتمتعون بهذه المواصفات».

«الوطني الحر» إلى الطعن

ف��ي األث��ن��اء ،وبعد س��اع��ات م��ن ص��دور قانون
التمديد للمجلس النيابي حتى  20حزيران 2017
حكما ً في الجريدة الرسمية أمس بعد مرور خمسة
أيام على إيداعه الحكومة من دون توقيعه من جميع
الوزراء ،أعلن تكتل التغيير واإلصالح الذهاب إلى
الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
وقد و ّقع مراجعة الطعن النواب ميشال عون،
إبراهيم كنعان ،نبيل نقوال ،زياد أسود ،حكمت ديب،
وليد خوري ،فادي األعور ،ناجي غاريوس وسيمون
أبي رميا ،أما التوقيع األخير فترك للنائب آالن عون
لحين عودته من عمان التي وصل إليها أمس ،ذلك
أن الطعن يحتاج إلى توقيع عشرة ن��واب ،ولهذا
السبب لن يتقدم حزب الكتائب بالطعن بدوره ألن
كتلته تضم  4نواب فقط.
وأشارت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر،
إلى «أن مراجعة الطعن كانت ستقدم اليوم ،إال أنها
أرجئت لرفض النائب آالن عون تقديمها في غيابه»،
مرجحة تقديمها في األيام المقبلة بعد عودته إلى
بيروت علما ً أن مهلة الطعن هي خمسة عشر يوماً.
وأكدت المصادر أن الطعن غير خاضع للمقايضة،
ال سيما االنتخابات الفرعية في جزين.
وبعد أن أشارت المصادر إلى تذرع المتحمسين
للتمديد باألوضاع األمنية التي تحول دون إجراء
االنتخابات ،سألت كيف ،إذن ،ستجرى االنتخابات
الفرعية في ظل الخطر األمني»؟ مشددة في الوقت
نفسه على «أن هذا المقعد النيابي هو من حصة
التيار الوطني الحر».
من جهته قال الرئيس بري تعليقا ً على تصعيد
ع��ون في ش��أن التمديد للمجلس النيابي« :هذا
األمر ال يتوقف علي وعلى العماد عون بل يعني
اآلخرين أيضاً» ،معتبرا ً «أن الطاعنين بشرعية
المجلس كالجالس على غصن شجرة ويقطعه
ب��ي��ده» .وأع��ل��ن أن المجلس سيعقد جلسات
تشريعية ل��ل��ض��رورة م��ن أج��ل متابعة البحث
في سلسلة الرتب والرواتب وقانون اإليجارات
وبعض االتفاقيات الملزمة.

انخفاض عدد النازحين

على صعيد آخر ،تابعت لجنة النزوح السوري
البحث في أوضاع النازحين خالل اجتماعها أمس
برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم في السراي
الكبيرة .وأك��د وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد
درب��اس لـ«البناء» أن االجتماع تابع البحث في
الملف السوري ،إال أنه أرجأ إلى الخميس في 20

الجاري البحث في المعايير اإلنسانية ،وتقديم
ال��دع��م للمجتمع المضيف ف��ي ض��وء توصيات
األم��م المتحدة ،وإن��ش��اء هيئة خاصة تعنى في
الشؤون السورية تتولى ملف النزوح بالتعاون مع
المنظمات الدولية وبإشراف الحكومة.
وأش���ار درب���اس إل��ى «أن ع��دد النازحين بدأ
يتراجع في لبنان ،الفتا ً إلى أن «عدد النازحين في
تشرين األول الماضي انخفض نحو أربعة آالف
نازح».
وأك���د «أن ال��ح��ك��وم��ة اللبنانية س��ت��ق��دم كل
التسهيالت الالزمة لعودة النازحين إلى ديارهم
إذا كان لدى الدولة السورية برنامج الستعادتهم»،
مشيرا ً إلى «أننا لن ندخل في الصراع الدائر ،وسر
نجاحنا يكمن في سياسة النأي بالنفس التي
نعتمدها».
وأشار وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» إلى
«أن االجتماع كان مثمرا ً وتم التأكيد على ورقة
العمل التي أعدتها اللجنة الوزارية « ،معتبرا ً «أن
الرقابة المشددة على الحدود أدت إلى حصر تدفق
النازحين».

المفاوضات مع الخاطفين مكانها
واألهالي يهددون

ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ال ي���زال ملف العسكريين
المخطوفين ي���راوح مكانه ،فيما ه��دد أهاليهم
بالعودة إلى «التصعيد القوي» في حال لم تحصل
ايجابيات خالل اليومين المقبلين .وأكدت مصادر
متابعة لـ«البناء» أن قرار المسلحين اإلرهابيين هو
االحتفاظ بالعسكريين كرهائن لحين تنتفي الحاجة
إليهم» .ورأت في مطلب «جبهة النصرة» إشراك
سورية في هذا الموضوع ،نوعا ً من المراوغة».
وأش��ارت إلى «أن الموفد القطري ألغى زيارته
إلى بيروت بعدما كان من المفترض أن يصلها عصر
أول من أمس» ،معتبرة «أنه يمثل الجهات الخاطفة
التي ال تريد حلحلة الملف في الوقت الراهن».
وفي المقابل ،أوضحت أوس��اط الرئيس سالم
أن االتصاالت لم تنقطع بخصوص العسكريين
المخطوفين ،مشيرا ً إلى الحرص على عدم كشف
تفاصيل المفاوضات في وسائل اإلع�لام حتى ال
ينعكس ذل��ك سلبا ً على العسكريين .وأك��دت أن
جهودا ً تبذل على غير صعيد لتأمين نهاية سعيدة
للعسكريين .وأش��ارت إل��ى ترجيح عقد اجتماع
لخلية األزمة اليوم.
إلى ذلك ،أفيد أن أهالي العسكريين الرهائن
تبلغوا خبرا ً يتعلق بإمكان إخ�لاء سبيل أحد
الموقوفين ال��ب��ارزي��ن ،مشيرة إل��ى أن��ه «يجب
انتظار ال��س��اع��ات المقبلة لمعرفة هوية هذا
الموقوف».
لكن وف��دا ً من األهالي أعلن بعد لقائه األمين
العام لمجلس الدفاع األعلى اللواء محمد خير
أن «خير لم يعطنا أي معلومة وق��د نلجأ إلى
تصعيد ق��وي نهار الجمعة إن لم نحصل على
إيجابيات الخميس والجمعة» .ولفت الوفد إلى
أن «الموفد القطري لم يلغ زياراته إلى بيروت
وأن المفاوضات لم تتوقف وهي متواصلة حتى
اآلن عبر الهاتف».

يعول ( ...تتمة �ص)1
دي مي�ستورا ّ
موقف دي ميستورا جاء خالل مؤتمر صحافي
عقده أمس عقب لقائه بوزير الخارجية السوري
وليد المعلم في ختام زيارته الثانية إلى سورية
منذ تسلم مهامه والتي التقى خاللها الرئيس
ال��س��وري بشار األس��د وع���ددا ً م��ن المسؤولين
السوريين .كما كانت له جولة في مدينة حمص
لإلطالع على المصالحات التي ج��رت في هذه
المدينة.
ورأى دي ميستورا أنه في حال نجح تجميد
القتال في حلب فإن ذلك سيشكل حجر األساس
لخطط مماثلة في مناطق أخرى ،تؤدي إلى تخفيف
االحتقان وهدر الدماء ،الفتا ً إلى أن الرئيس األسد
والحكومة يدرسان جديا ً طرح تجميد القتال،
ألن البديل سيكون المزيد من المعاناة ،على ح ّد
تعبيره.
واتفق دي ميستورا والمعلم على مواصلة
التشاور للوقوف على نتائج اتصاالته بهدف
العمل على بلوغ مبادرته ألهدافها المتضمنة
عودة االستقرار إلى مدينة حلب وتأمين الخدمات
ال�لازم��ة لعودة الحياة الطبيعية إل��ى المدينة
وتسهيل وص���ول ال��م��س��اع��دات اإلنسانية إلى
محتاجيها.
وفي المؤتمر الصحافي أكد المبعوث األممي أنه
يجب التركيز على المعركة ضد إرهاب «داعش»
و«ال��ن��ص��رة» ومنح األول��وي��ة للحل السياسي
لألزمة في سورية وليس العسكري ،وق��ال أن
«الخطة التي قدمتها لمجلس األمن ترتكز على
نقاط أساسية أولها الحاجة للتركيز على التهديد
الحقيقي المتمثل ب��اإلره��اب ،والثانية أن نقلل
ونقلص من العنف ونحاول التواصل مع أكبر قدر
ممكن من األشخاص داخل وخارج سورية عانوا
من الصراع المتواصل واستخدام ذلك للوصول
إلى حل سياسي شامل».
وعزا دي ميستورا اختيار حلب لبداية المبادرة
إلى كونها تحت الضغوط منذ أعوام ونزاع مستمر
قائالً« :مع دخول تنظيم «داعش» إلى الخط علينا
القيام بشيء ما حيال هذا الوضع ألن حلب مدينة
ترمز إلى الحضارة واألديان والثقافات السورية
والتاريخ والحضارات المتعددة ،ونتمنى أن
تسفر هذه العملية عن نافذة أمل» .وأضاف« :الرد
للحكومة السورية ولكن ما أستطيع قوله هو أن
الرد األولي للحكومة السورية على المبادرة هو
إيجابي ونحن من قمنا باختيار حلب وكيفية
سير هذه العملية ،واآلن الحكومة السورية تنتظر

اتصاالتنا مع األط��راف األخرى والطرف المقابل
ونحن سنتباحث حول هذه المسائل كي نتأكد من
أنه يمكن المضي قدما ً بهذا االقتراح».
ب���دوره أع��ل��ن زاه���ر الساكت ق��ائ��د م��ا يسمى
«المجلس العسكري التابع للجيش الحر» بحلب،
رفضه االستماع لخطة دي ميستورا بتجميد
القتال في عدد من المناطق وفي مقدمتها حلب إال
بعد تحقيق أربعة شروط.
وقال الساكت في صفحته على موقع التواصل
االجتماعي «فايسبوك»« :رفضنا التفاوض مع
النظام ورفضنا االستماع لمبعوث األمم المتحدة
لتجميد القتال في حلب إال ضمن شروط أربعة
شملت تسليم من استخدم الكيماوي ضد المدنيين
وخروج الميليشيات المقاتلة إلى جانب الجيش
السوري واإلفراج عن المعتقلين وبخاصة النساء
ووقف القصف بالبراميل والطائرات».
وك��ان��ت واشنطن أعلنت تأييدها لمبادرة
دي ميستورا ،مشككة في نفس الوقت برغبة
دمشق في وقف القتال .وقالت المتحدثة باسم
الخارجية األميركية ،جين بساكي« :نحن بكل
تأكيد ندعم وقف إطالق النار الذي يقدم إغاثة
حقيقية للمدنيين السوريين ويتسق مع المبادئ
اإلنسانية» .وأضافت« :نحن ندعم أي جهد إلنقاذ
حياة اإلنسان والذي من شأنه أن يمثل تحوال ً في
نهج نظام (الرئيس) األسد ،لكننا نعرف تاريخ
نظام األسد في وقف إطالق النار».
وتابعت مشككة بنوايا دمشق« :إننا ،على
أية حال ،شاهدنا في بعض المدن مثل حمص،
ولألسف ،أن العديد من الهدنات المحلية التي
تم تحقيقها حتى اآلن شكلت بطريقة هي أقرب
إلى ترتيبات استسالم بدل ترتيبات وقف إطالق
نار حقيقية ودائمة تتفق مع أفضل الممارسات
اإلنسانية».
كما اعتبرت المسؤولة األميركية أن «نظام
األسد يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الكارثة
اإلنسانية والمعاناة اليومية للشعب السوري،
ويجب علينا ،على رغم استغالل «داع��ش» لهذا
ال��ف��راغ ،أال نتغافل عن جرائم األس��د المستمرة
ضد الشعب السوري والتي غذت نمو داعش في
سورية» ،بحسب تعبيرها.
وفي السياق ،أعلن المتحدث باسم الرئاسة
الروسية دميترى بيسكوف أن الرئيسان فالديمير
بوتين و باراك أوباما بحثا األزمة في سورية خالل
وقفات الراحة على هامش قمة منتدى «ابيك» في

بكين.
ونقل عن المتحدثة باسم مجلس األمن القومي
األم��ي��رك��ي ب��رن��ادي��ت ميهان قولها« :ف��ي ثالث
مناسبات خالل هذا النهار ولمدة نحو  15أو20
دقيقة أتيحت للرئيس أوباما الفرصة للتحدث مع
الرئيس بوتين» ،مضيفة إن «محادثاتهما تناولت
إيران وسورية وأوكرانيا».
من جهته ،قال ميخائيل بوغدانوف مبعوث
الرئيس الروسي إلى الشرق األوسط ،إن موسكو
تقف مع عودة استئناف المفاوضات السورية في
شأن إيجاد مخرج لألزمة.
وأوضح بوغدانوف أن وزير الخارجية سيرغي
الف���روف بحث ف��ي السابع م��ن الشهر الجاري
موضوع استئناف ال��ح��وار ال��س��وري مع معاذ
الخطيب الرئيس األسبق لالئتالف المعارض.
وأض��اف« :جرى التركيز في المحادثات على
ض���رورة تحويل األزم���ة السورية إل��ى المسار
السياسي وف��ي ه��ذا ال��م��وض��وع ق��دم الخطيب
نقطتين أساسيتين».
و قال بوغدانوف« :ليس لدينا اعتراض على
هاتين النقطتين وهما محاربة اإلرهاب والدولة
اإلسالمية والثانية مفاوضات سياسية تفضي
لحوار واتفاق بين الحكومة السورية الشرعية
والمعارضة».
وأك��د المسؤول الروسي أنه تم التوافق على
ض���رورة إش���راك األط���راف الخارجية كروسيا
والواليات المتحدة واإلقليمية كإيران والسعودية
وتركيا ومصر .وأض��اف« :كل هذا يدفع باتجاه
العمل على التحضير لجنيف .»3
وأضاف بوغدانوف إن «روسيا تقف دائما ً مع
الحوار الوطني من دون تدخل خارجي .الغرب
تقيد بوجهات نظر أخرى ،هو راهن على إسقاط
بشار األسد ،وساند المعارضة الراديكالية ،وفي
المحصلة ظهرت ه��ذه المجموعات مثل جبهة
النصرة وغيرها».
وش��دد بوغدانوف على أن «توجيه ضربات
بالصواريخ والقنابل إل��ى مواقع اإلسالميين
في سورية من دون ترخيص من مجلس األمن،
وم��ن دون موافقة دمشق أيضا ً يضر بأوضاع
المسيحيين في المنطقة» ،مشيرا ً إل��ى أن��ه مع
تدهور األوضاع توجد مبررات للتخوف على بقاء
المسيحيين في هذه المنطقة ،و لفت إلى سيناريو
الذي حدث في العراق عام  2003حين انخفضت
أعداد المسيحيين هناك في شكل كبير.

رئي�سة هيئة اال�ستفتاء ال�شعبي في البحرين
تطالب باحترام �صوت ال�شعب
طالبت رئيسة الهيئة الوطنية المستقلة
لالستفتاء الشعبي في البحرين بلقيس رمضان
باحترام صوت الشعب وإرادته وقراره.
ون��ق��ل م��ص��در ع��ن رم��ض��ان قولها :إن الهدف
من االستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه في 21
من الجاري ،هو تغيير األوض��اع المتفاقمة على
المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وأضافت في مقابلة صحافية ،أن االستفتاء
يهدف للضغط على السلطة والمجتمع الدولي
لمساعدة شعب البحرين في تحقيق تطلعاته
واختيار شكل النظام السياسي الذي يطمح إليه.

وأوضحت رمضان ،أن خطة الهيئة وبرنامجها
يتمثالن في تأمين الغطاء القانوني لهذا االستفتاء،
مشيرة إلى أن الهيئة قامت بإجراء اتصاالت واسعة
مع مختلف القوى الفاعلة محليا ً ودوليا ً من أجل تأمين
الغطاء القانوني لالستفتاء الشعبي ،وشكلوا لجانا ً
تخصصية مختلفة إلدارة العملية.
وأضافت رمضان إن الهيئة الوطنية المستقلة
لالستفتاء الشعبي «وجهت خطابات عدة لألمم
المتحدة وأمينها العام بان كي مون لرعاية هذه
العملية الديمقراطية ،متحدّثة عن وجود تفاعل
كبير وواسع في الشارع البحريني مع المشروع.

وعن أسباب مشروع االستفتاء الشعبي ،لفتت
رمضان إل��ى أن��ه ج��اء «إث��ر وج��ود ق��وات أجنبية
داخل البالد وانعدام االستقرار السياسي» ،مبينة
أن «العمل يجري بشكل ج��اد ودؤوب إلنجاح
هذا المشروع ،خصوصا ً مع ما وجده القائمون
على المشروع من دعم وتأييد شعبي كبيرين»،
متوقعة أن «تشهد مقا ّر االستفتاء توافدا ً كبيرا ً من
قبل الشعب البحريني» .وأوضحت ،أن الخطوات
التالية لعملية التصويت سيعلن عنها الحقاً،
داعية األطراف السياسية في البحرين وخارجها
إلى احترام إرادة الشعب البحريني وقراره.

ا�ستقاللية التيار الوطني ( ...تتمة �ص)1
وال ينتبه هؤالء إلى سبب توقيت إعالن
السيد حسن نصرالله السم العماد عون
كمرشح رئاسي إال في ه��ذه المحطة،
كما يتساءلون عن سبب إعالن العماد
عون عن التكامل الوجودي األبعد من
مج ّرد حلف سياسي بينه وبين السيد
نصر الله وبين التيار والحزب.
ببساطة شديدة يريد طرفا التحالف
أن يقدما للبنانيين ،خصوما ً وأصدقاء،
نموذجا ً م��ن التحالف يشبه لبنان ،ال
تبعية وال إم��رة فيه وال إك��راه ،احترام
الخصوصية واالستقاللية فيه شرط
وج���ود ،وع �ب��رة ام �ت �ح��ان ال�ت�م��دي��د كما
الترشيح للرئاسة ،أن��ه ق��دم للبنانيين
عموما ً والمسيحيين خصوصا ً نوعين
من التحالفات ،نوع يبدو متماسكا ً من
الخارج ّ
هشا ً من الداخل ،يعلن ترشيح

حليفه لكنه يعلن سحبه ويساوم على
ظ� �ه ��ره ،وي� �ت ��رك ل ��ه ح��ري��ة التصرف
بالموقف من التمديد حتى تحين ساعة
القرار فيجلبه إلى بيت الطاعة ،ونوع
ي�ب��دو ه�لام�ي�ا ً م��ن ال �خ��ارج لكنه األش ّد
صالبة م��ن ال��داخ��ل ،ال يعلن ترشيحا ً
لكنه ال يتخلى وال يساوم ،يتمنى وال
ي �ض �غ��ط وال ي �ح��رج وي��ت��رك للحليف
أن ي �م��ارس خصوصيته واستقالله،
ويتف ّهم كل اعتباراته وال يفسد الخالف
ف ��ي ال � ��و ّد ق �ض �ي��ة ،واالم� �ت� �ح ��ان يقول
للمسيحيين ،أي ن��وع م��ن التحالفات
أي ن��وع من
ت��ري��دون لقياداتكم يعني ّ
القيادات تريدون.
ق �ل��ب ب� ��ارد ي �ع �ن��ي ،ال ع ��واط ��ف وال
مشاعر وال وفاء وال قيم ،وعقل حار،
ي�ع�ن��ي ال ت�ف� ّه��م ،وال س �م��اع وال حوار

وال اعتراف بخصوصية ،لذلك العقل
الحار والقلب البارد في ضفة ،والقلب
ال�ح��ار والعقل ال�ب��ارد ف��ي ضفة ،حيث
ال��وف��اء وال �ص��دق وال�ت�س��ام��ح والتف ّهم
والخصوصية واالستقاللية.
اس �ت �ق�لال �ي��ة ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي الحر
وخ �ص��وص �ي �ت��ه م� �ي ��زة ذات� �ي ��ة حكمت
س�ي��رت��ه ،لكنها أب�ق�ت��ه ب�لا ح�ل�ف��اء ،هذه
ال�م�ي��زة ال �ي��وم تصير ام �ت �ي��ازا ً لحليفه
وم ��ن خ�لال��ه ل�ح�ل�ف��ائ��ه وم ��ن خاللهما
ل��خ��ط��اب ي� �ق ��ول ل �ل �م �س �ي �ح �ي �ي��ن ،عبر
ال� �ت� �ي ��ار ،ت��وج��د ه��ن��اك ف��رص��ة لحفظ
خصوصية واستقاللية للمسيحيين
وللبنان ع�ب��ره��م ،إذا أحسنتم اختيار
ق���ادة ي�ح�س�ن��ون اخ �ت �ي��ار تحالفاتهم،
ال�خ�ص��وص�ي��ة ه�ن��ا م��ن ض�م��ن الوحدة
واالستقاللية هنا ليست االستقالل.

دي مي�ستورا وخبرة ( ...تتمة �ص)1
«داعش» نفطيا ً وماليا ً ولوجستيا وهي حليفة
واشنطن وشريكتها.
ت��ق��ول ت��ق��اري��ر األم���م المتحدة م��ؤخ��را ً إن
اإلرهابيين القادمين إل��ى س��وري��ة وال��ع��راق
يصلون إلى تركيا بحرا ً ثم ينتقلون عبر المعابر
الحدودية التركية إلى سورية مما يعني أن
تركيا ال تزال تقدم التسهيالت التي اعتمدتها
منذ ع��ام  2011لعبور اإلره��اب��ي��ي��ن لتعزيز
التمرد اإلخواني القاعدي ضد الدولة الوطنية
السورية ،وق��د أف��اد آخ��ر تقرير أممي أن عدد
اإلرهابيين القادمين عبر تركيا هو بمعدل ألف
مسلح شهرياً.
أما في الجبهة الجنوبية السورية فممرات
إدخال المسلحين من إرهابيي «جبهة النصرة»
القاعدية ومن مرتزقة ما يسمى بـ«الجيش الحر»
هي تحت إشراف االستخبارات «اإلسرائيلية»
واألردن��ي��ة ويستخدم ممر خط فصل القوات
ف���ي ال���ج���والن ك��ط��ري��ق ل��ل��دع��م اللوجستي
وللحشد البشري وصوال ً إلى مزارع شبعا في
لبنان وتنطلق عبره التسهيالت العسكرية
«اإلسرائيلية» المتمثلة بنقل السالح واألموال
والتدخل «اإلس��رائ��ي��ل��ي» باإلسناد المدفعي
إضافة إلى اإلدارة االستخبارية والمعلوماتية
والمساهمة «اإلسرائيلية» ال تقل خطورة عن

التواطؤ األردني المفضوح في هذه العملية التي
تصاعدت وتائرها في األسابيع الماضية .ويبدو
واض��ح�ا ً أن التنسيق بين الحكومة األردنية
و«القاعدة» و«إسرائيل» على هذه الجبهة يتم
برعاية أميركية وكل الكالم اإلعالمي المعاكس
ذر للرماد في العيون.
ال يمكن تجاهل ه��ذه المؤشرات والوقائع
لتصديق المؤشرات السياسية التي يوحي بها
كالم أوباما وكيري عن الحل السياسي وما يدور
من اتصاالت في موسكو يحكى عنها الكثير.
الكرة هي في ملعب واشنطن وشركائها في
العالم والمنطقة ممن تورطوا في دعم اإلرهاب،
وهم المسؤولون عن تجفيف موارده البشرية
والعسكرية والمالية بموجب ق��راري مجلس
األمن الدولي ذات الصلة ،وعلى حلفاء سورية
التصرف بحزم هذه المرة ألن الجيش العربي
السوري الذي يتقدم في الميدان ويدفع الكلفة
مضاعفة دفاعا ً عن بلده وشعبه وعن حلفاء
سورية وشركائها الصادقين وعن العالم كله
يستحق التقدير والتسهيل والدعم وتحصين
ودعم الموقف السوري الصلب في وجه تحايل
المتآمرين المتشدقين بمكافحة اإلرهاب.
أثبتت القيادة السورية في جميع الفصول
السابقة للعالم بأسره انفتاحها على التعاون

واستعدادها لتسهيل ال��م��ب��ادرات بشروطها
الوطنية السيادية وبما يخدم مصلحة شعبها
ويخفف من معاناته ،وال��ي��وم بيدها ق��راران
دوليان غير منفذين وتجربة فيها الكثير من العبر
منذ بعثة الفريق الدابي التي حجب تقريرها عن
مجلس األمن ألنه ينصف دمشق ويدين اإلرهاب
وداعميه المتآمرين على سورية ومن بعدها
بعثة كوفي أنان والمراقبين الدوليين وبعد كل
ما جرى يحق للقيادة السورية اشتراط خطوات
والتزامات قبل أن تطلب منها أي تسهيالت.
أم��ا دي ميستورا فعليه أن يحتكم إل��ى ما
أعلنه من نوايا في الغرف المعلقة وأن يتمسك
ب��ض��رورة تجفيف م��ن��اب��ع اإلره����اب كمقدمة
عملية ألي خ��ط��وات مشتركة بالتنسيق مع
الدولة الوطنية السورية ،إذا كان حريصا ً على
تحقيق اإلنجاز وعدم تكرار فشل سابقيه أنان
واإلبراهيمي في حال قبل أن يكون مطية ألطماع
أردوغ���ان وأحقاد حكومتي السعودية وقطر
ولتبرير سياسات أوباما البائسة في دغدغة
اإلره��اب الحتوائه ب��دال ً من القضاء عليه ،أما
سورية بقيادتها وشعبها وجيشها فليست في
ترف التعايش مع أي ميوعة بعد كل ما جرى
خالل السنوات األربع الماضية.

غالب قنديل

عملية الدالوة ( ...تتمة �ص)1
بحسب المصادر عينها أن المجموعة المهاجمة
تميزت بأمرين اثنين الفتين؛ أحدهما أن كل
أفرادها من السعوديين ،والثاني  -وهو األبرز
في هذا المجال  -يتمثل بأن أميرها السعودي
ك��ان «ه��اج��ر للجهاد» ف��ي س��وري��ة خ�لال عام
 2012وعاد إلى بلده خالل العام الحالي.
وطرح واقع أن أمير المجموعة المهاجمة هو
«جهادي سعودي» عائد من سورية ،استنتاجا ً
أساسيا ً هو اآلن محل تحليل من قبل السلطات
األمنية السعودية؛ ومفاده أن المملكة مهددة
بجيل جديد من اإلرهابيين ،يرتكب داخلها
نفس طفرة العنف التي شهدتها المملكة على
أي��دي «الجهاديين األف��غ��ان ال��ع��رب» الذين
أعلنوا الجهاد حينها على دولهم بعد عودتهم
من مهمتهم األفغانية ،ولكن هذه المرة ستتكرر
موجة اإلره��اب ضد السعودية تحت عنوان
«المجاهدين السوريين العرب» (أي العرب
العائدين من الجهاد في سورية).
بكالم آخر ،يوجد في السعودية اليوم تقدير
أمني عقب مجزرة الدالوة يفيد بأن أمنها مهدد
من احتمال بروز ظاهرة «الجهاديين السوريين
ال��ع��رب» ب��داخ��ل��ه��ا ،وذل���ك على وزن ظاهرة
«الجهاديين األفغان العرب».
وتضيف هذه المصادر أن هذا التقدير اآلنف
تدعمه معطيات إضافية أبرزها أن هجوم الدالوة
شكل أبرز حدث إرهابي للقاعدة وشقيقاتها ضد
المملكة من داخلها ،وذلك منذ بضع سنوات.
وكون أمير المجموعة المنفذة هو جهادي عائد
من سورية ،فهذا يعني أن خطأ توسل جماعات

اإلرهاب في سورية لضرب نظامها ،يؤدي اآلن
لبروز جيل جديد من اإلرهابيين السعوديين،
قاومهم العائدون من الشام ،وذلك على نحو
يكرر نفس ما حصل عقب حرب أفغانستان لجهة
ظهور جيل جديد من اإلرهابيين السعوديين
والعرب حولوا جهادهم إلى داخل بلدانهم بعد
انتهاء مهمتهم األفغانية.
ثانيا ً  -يرى المطلعون أن المعطى الرئيس
ال��ث��ان��ي ال���ذي أف��رزت��ه دالالت ه��ج��وم ال��دال��وة
اإلرهابي يتمثل بمالحظة الجهات األمنية في
السعودية ب��أن بلدهم ف��ي ه��ذه اللحظة من
انضمامه لتحالف محاربة «داع���ش» ،يشهد
حركة «هجرة جهادية» للشباب السعوديين
باالتجاهين في وق��ت واح��د :ان��ه فيما ال يزال
يخرج سعوديون من بلدهم للجهاد في سورية
(على رغم ق��رار الحكومة للحد من ذل��ك) ،فان
«مجاهدين» سعوديين ال يزالون يعودون في
نفس الوقت من «مهمة الجهاد» في سورية إلى
بلدهم ،ليستكملوا المهمة اإلرهابية داخله .ويعد
هذا الحراك ذهابا ً وإيابا ً من وإل��ى السعودية
أمرا ً غير مسبوق في تاريخ حراك المجموعات
اإلرهابية العالمية التي ع��ادة ما تركز على
ساحة جهاد تعمل لتزويدها بالمقاتلين كل
«ساحات النصرة» األخرى.

قضية مصطفى السحيمي

وإذا كان أمير مجموعة هجوم الدالوة يعبر
عن فئة «الجهاديين السعوديين» الذين عادوا
من سورية ليستكملوا القتال داخل السعودية،

ف���ان قضية ال��م��واط��ن ال��س��ع��ودي مصطفى
سحيمي ،تؤكد أن حركة خ��روج السعوديين
من بلدهم للجهاد في أرض النصرة السورية لم
تتوقف وال تزال مستمرة.
وت��ج��در اإلش����ارة ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال إل��ى أن
سحيمي كان آثار مؤخرا ً جدال ً كبيرا ً داخل الرأي
العام السعودي ،وذلك بعد أن أعلنت عائلته
أنه تم فقدان أي أثر له .ثم شاع أنه سافر إلى
أستراليا وربما تعرض لحادثة ما هناك ،ولكن
تبين الحقا ً أنه قصد أستراليا بموجب خطة
وضعها نشطاء داعشيون ،تقضي بتهريبه منها
إلى سورية للقتال فيها.
واالستنتاج األس��اس ال��ذي يقض مضاجع
األمن السعودي اآلن ،يفيد بأن المملكة تقف
ف��ي ه��ذه اللحظة أم���ام تعقيد غير مسبوق
أنتجه تأثير ارت���دادات اإلره���اب في سورية
على أمنها :فهي لم تعد فقط أرض��ا ً ينطلق
منها مواطنوها للجهاد في سورية ضد «العدو
البعيد» (النظام السوري) ،بل أصبحت أيضا ً
وف��ي نفس ال��وق��ت «أرض ج��ه��اد» لمواطنين
سعوديين بكروا بالعودة من سورية ليمارسوا
الجهاد ضد العدو القريب داخل السعودية.
بخالصة أخيرة :السعودية اليوم هي أرض
جهاد باالتجاهين ،بعد أن كانت أرض نصرة
باتجاه واحد ينطلق منها إلى سورية ،وعليه
فإن موجة اإلره��اب التي كانت شهدتها بعد
حرب أفغانستان مرشحة اليوم ألن تتجدد
كاستتباع لحرب مجاهديها في سورية وذلك
على نحو مبكر.

اختتام مفاو�ضات( ...تتمة �ص)1
وأضاف المسؤول الروسي« :ال
يمكن القول إنه جرى اليوم إحراز
تقدم يذكر .هذا األمر يقلقني بالطبع،
لكن الكأس يبدو على الدوام نصف
ممتلئ ،وال يمكن القول إنه فارغ وإال
فإن األم��ر سينم عن رؤي��ة خاطئة
لألشياء» .وأض��اف« :وعلى رغم
ذل��ك ل��م نسجل ال��ي��وم أي تراجع
أو خلل أو ال��وص��ول إل��ى طريق
مسدود ...لم يظهر أي شيء جديد
قد يحمل على الخيبة».
واستطرد ريابكوف قائالً« :نحن
ن���رى ال��ط��ري��ق ،ون���ع���رف سبيل
الوصول إلى النقطة التي ننشدها،
إال أن���ه م��ع ذل���ك ،ل��ي��س بوسعي
لألسف اعتبار أن مفاوضات عمان
أح���رزت ت��ق��دم�ا ً ح��اس��م�ا ً أو قفزة
نوعية».
ول���ف���ت ري���اب���ك���وف إل�����ى أن
المفاوضات ال ت��زال مستمرة في
مسقط بين كاثرين اشتون المنسقة
ع���ن االت���ح���اد األوروب������ي ووزي���ر
الخارجية اإلي��ران��ي ج��واد ظريف
ليتم من خاللها حل جميع المسائل
التنظيمية .وختم بالقول« :أرى أنه
لن تجرى أي اتصاالت قبل الـ18
من الشهر الجاري ،على أن يجتمع
الجميع ف��ي فيينا ف��ي الـ 18من
الشهر عمالً بما تم االتفاق عليه».
وك��ان المسؤول الروسي أشار
إلى أنه متفائل نسبيا ً بالتوصل
إلى اتفاق بحلول المهلة النهائية
على رغم الفجوات الكبيرة التي
ال ت��زال قائمة ،مضيفا ً أن «الجهد

ال��ذي يبذل هنا ،وما وصلت إليه
األم��ور هو أم��ر غير مسبوق ،وأن
أهم العقبات هو عدم قدرة األطراف
ع��ل��ى ب��ن��اء ج��س��ور ف��ي م��ا بينها
بخصوص الحظر والتخصيب».
وأعرب مساعد وزير الخارجية
الروسي عن ثقته أن المفاوضات
س��ت��ص��ل إل���ى ن��ت��ي��ج��ة وستبلغ
ه��دف��ه��ا ال��ن��ه��ائ��ي ،م��ض��ي��ف�ا ً أن ال
ش���يء ي��دع��و ل��ل��ت��ش��اؤم .وق���ال:
«نبحث عن إط��ار لرفع الحصار
ع��ن إي���ران والمفاوضات ستبلغ
هدفها النهائي» ،مضيفا ً أن ما
ي��ج��ري ال��ت��ف��اوض ف��ي ش��أن��ه هي
قضايا مهمة للجميع كتخصيب
ال��ي��وران��ي��وم وب��ع��ض التفاصيل
حول منشأة أراك.
وأش���ار ري��اب��ك��وف أن األط��راف
المفاوضة ال تملك خطة بديلة ما
يعني أننا نركز على التوصل إلى
ات��ف��اق خ�لال المرحلة الحالية.
وق���ال« :بإمكاننا ال��ت��وص��ل إلى
اتفاق حول البرنامج النووي قبل
 23تشرين الثاني».
وف��ي حين كشف ن��ائ��ب وزي��ر
الخارجية اإليراني عباس عراقجي
أن����ه «ط���رح���ت ب��ع��ض وج��ه��ات
النظر وبعض المقترحات من كال
الجانبین لكن الهواجس والمشاكل
ما زالت قائمة ولم نصل بعد لحل
محدد ألي من المواضیع».
وفي السياق ،أعلن مرشد الثورة
اإلسالمية في إي��ران السيد علي
خامنئي دعمه المفاوضات في

شأن الملف النووي لبالده ،مؤكدا ً
على حسابه على «تويتر» دعمه
في تسع نقاط المفاوضات النووية
الجارية في مسقط ،بغية التوصل
إل��ى اتفاق شامل بحلول الرابع
والعشرين من الشهر الجاري.
وذك��ر السيد خامنئي أن إيران
مصممة على إغالق الملف النووي
على رغم عزم الخصوم على إطالة
أمده .ورأى أن المفاوضات سمحت
إليران بأخذ المبادرة في السياسة
الخارجية وفي العالقات الدولية.
إلى ذلك ،وقعت روسيا وإيران في
موسكو أمس حزمة من االتفاقات
ف��ي ش���أن ب��ن��اء ث��م��ان��ي��ة وح���دات
جديدة إلنتاج الطاقة الذرية في
إي���ران ،حيث وقعت االتفاقية كل
من مؤسسة «روس أتوم» الروسية
المختصة ببناء المفاعالت النووية
ومنظمة الطاقة الذرية اإليرانية،
وشملت توقيع عقد لبناء المرحلة
الثانية من محطة الطاقة الكهرذرية
«بوشهر» والتي تضم بناء مفاعلين
إضافيين في المحطة قابلة للتوسع
إلى أربعة مفاعالت.
كما تم االتفاق على إنشاء أربع
وح���دات ذري���ة أخ���رى ف��ي مواقع
أخرى لم يتم تحديدها بعد ،على
أن يقوم الجانب الروسي بتوفير
التدريب للمتخصصين والخبراء
في مجال الدعم التقني في محطات
الطاقة الكهرذرية.
وق���ال رئ��ي��س منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي

إن توقيع حزمة االتفاقيات هذه
يعد نقطة تحول في العالقات بين
روسيا وإي��ران ،مضيفا ً أن العقود
والمشاريع الجديدة سوف تفتح
آفاقا ً جديدة في المجاالت التجارية
والصناعية في البالد.
في حين أكد رئيس «روس أتوم»
سيرغي كيريينكو ،أن الجانب
الروسي مهتم في توسيع التعاون
مع الشريك اإليراني ،مشيرا ً إلى
أن ب��ن��اء ثماني وح���دات للطاقة
النووية في إي��ران يعد برنامجا ً
كبيرا ً لتوسيع التعاون المشترك
لعشرات السنوات إلى األمام.
وكان الوفدان اإليراني و الروسي
ق��د بحثا ال��م��ف��اوض��ات المرتقبة
قبل انطالق الجولة الجديدة من
المفاوضات النووية بين طهران
والسداسية في مسقط.
وأف��اد مصدر إيراني مقرب من
المفاوضات أمس بأن الجانبين
ن��اق��ش��ا مختلف ج��وان��ب عملية
المفاوضات ،مشيرا ً إل��ى أن كل
الوفود ستجري عددا ً من اللقاءات
في أطر مختلفة.
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