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رئي�س المخابرات ( ...تتمة �ص)1

�آ�شتون كارتر وهزيمة «داع�ش»
} حميدي العبدالله
تع ّهد وزي��ر الدفاع األميركي آشتون كارتر بعد أول زي��ارة ق��ام بها إلى
المنطقة بإلحاق هزيمة نهائية بتنظيم «داعش» .وتصريحات كارتر تختلف
عن تصريحات المسؤولين األميركيين السابقين ،وعلى رأسهم الرئيس
األميركي باراك أوباما ووزير خارجيته الذين دأبوا على القول إنّ المعركة مع
«داعش» طويلة وليس من المنتظر تحقيق نصر في وقت قريب على التنظيم
اإلرهابي.
لكن على ماذا استند كارتر في إطالق تع ّهده هذا؟ هل استند إلى المكاسب
التي حققتها وح��دات الحماية الكردية في منطقة عين العرب وفي محافظة
الحسكة؟ إذا كان هذا ما دفع كارتر إلى إطالق هذا التع ّهد فإنّ عليه التريث
قليالً ومراجعة حساباته ،فـ»داعش» ليس لديها بيئة حاضنة في سورية في
أي منطقة من المناطق ،ال في ريف حلب وال في ريف الحسكة وال حتى في
ّ
الرقة ودير الزور ،ففي ريف دير الزور انتفضت العشائر ض ّد «داعش» وفي
الرقة غادر غالبية سكانها المدينة ،وبالتالي فإنّ مسألة هزيمة «داعش» في
سورية هي مسألة وقت.
أما إذا كان وعد كارتر استند إلى المكاسب التي حققها الجيش العراقي
وق���وات الحشد الشعبي ف��ي محافظات ص�لاح ال��دي��ن ودي��ال��ى ،ف���إنّ هذه
المحافظات ال تشكل بيئة حاضنة ،حتى وإنْ كانت هناك أقليات تتعاطف
مع «داعش» ،وهذه المكاسب ال تشكل دليالً يمكن االستناد إليه للحديث عن
«الهزيمة النهائية لداعش».
إنّ االختبار الحقيقي هو في محافظتي نينوى واألنبار ،حيث ال تزال هناك
حاضنة شعبية وسياسية لتنظيم «داع��ش» ،وحيث تتركز قوته األساسية.
حاضنة شعبية تتمثل بتعاطف واسع مع هذا التنظيم اإلرهابي ،وحاضنة
سياسية تتمثل ب��ال��ت��ف��اف ق���وى سياسية ح��ول��ه ،تحظى ب��دع��م حكومات
خليجية ،إضافة إلى دعم تركيا ،مثل هيئة العلماء المسلمين ،وتشكيالت
سياسية أخ��رى ،وه��ذا الدعم السياسي من هذه القوى ومن تركيا وبعض
الدول الخليجية يعزز الحاضنة الشعبية لـ«داعش» في هاتين المحافظتين،
ويحاصر مجموعات العشائر ،يضاف إلى ذلك أنّ الواليات المتحدة تريد أن
تجعل معركة األنبار ونينوى ممرا ً يسمح بعودة الوصاية األميركية على ك ّل
العراق ،وهذا ما تعارضه قوى واسعة ،حتى وإنْ كانت بعض القوى المشاركة
في الحكومة واألح��زاب الكردية تتعاطف مع هذه السياسة األميركية ،التي
تزيد األمور تعقيدا ً وتجعل الرهان على إلحاق الهزيمة بـ«داعش» في معاقلها
الرئيسية أمر خارج الحسابات الواقعية.
«إلحاق الهزيمة النهائية بداعش» يحتاج إلى ثالثة متطلبات غير موجودة
على األق�� ّل حتى اآلن ،وهي تغيّر في البيئة الحاضنة الشعبية والسياسية،
وه��ذا غير متوقع في المدى المنظور ه��ذا أوالً .وثانياً ،تغيّر في السياسة
والحسابات األميركية ،والتخلي عن سياسة اعتماد «داعش» وسيلة إلعادة
الوصاية على العراق .وثالثاً ،السماح لقوات الحشد الشعبي من ك ّل أنحاء
ال��ع��راق المشاركة إل��ى ج��ان��ب الجيش ال��ع��راق��ي ف��ي معركة تحرير نينوى
واألنبار ،وهذا غير ممكن في ظ ّل االنقسامات السياسية الحالية.

وا�شنطن ت�ؤكد ما �أنكره االليزيه
من دم�شق
} روزانا ر ّمال
بعد الوفد الفرنسي البرلماني وفد أميركي في دمشق في األسبوع نفسه...
ض ّم الوفد الفرنسي عضوي مجلس النواب جيرارد بابت رئيس جمعية الصداقة
الفرنسية السورية ،وهو أحد المق ّربين من الرئيس فرانسوا هوالند ،وجاك ميارد
أحد الوجوه البارزة في البرلمان الفرنسي وله تأثير ونفوذ كبيران فيه ،وعضوين
من مجلس الشيوخ هما ايميري دو مونتيسكيو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية
في مجلس الشيوخ وجان بيار فيال ،إلى جانب وفد جمعيات إغاثية فرنسية.
يكفي االطالع على مسؤوليات الوفد الفرنسي الزائر وصالحياته الستشراف
فحوى مهمته في سورية ،وتكفي معرفة انّ بين أعضاء الوفد َمن هو مق ّرب من
هوالند لرسم تساؤالت حول تبرئة هوالند من الزيارة ،والذي وإنْ كانت تصريحاته
واقعية وليست للتبرير ،وهذا مستبعد ،فإنها تطرح بال شك تباين الفرنسيين
حول الموقف تجاه الرئيس السوري بشار االسد وجدوى التعاطي معه ،وبالتالي
انقسامهم حول مصالح فرنسا في سورية والمنطقة ،وهذا بح ّد ذاته مؤشر دقيق.
خرج فرانسوا هوالند ليتب ّرأ مما اكدت عليه الواليات المتحدة في وفدها المرسل
الى دمشق في األسبوع نفسه لزيارة الفرنسيين وبتوقيت الفت ،فالتقى الوفد
األميركي قيادات سورية رفيعة المستوى ،علما ً أنه أيضا ً ض ّم إضافة إلى عدد من
البرلمانيين وزير عدل سابقاً ،هو رمزي كالرك ،الناشط في الحزب الديمقراطي
الذي يمثله باراك أوباما كرئيس للبالد.
ليس سهال على المشككين واقعا ً مفاده انّ الزيارات تشير إلى اعتراف بشرعية
الرئيس السوري بشار األسد كرئيس نافذ ،وبعدم القدرة على إسقاطه كواقعية
ّ
وبغض النظر عن اإلرباك الذي أحدثته هاتان الزيارتان في األروقة
في الرؤية،
الديبلوماسية االقليمية والدولية ،خصوصا ً لجهة التكتم الذي شاب مهماتها ،فإنّ
سؤاالً حقيقيا ً يطرح في الح ّد األدنى وهو :ماذا يفعل هؤالء في دمشق التي ت ّم قطع
العالقة بينها وبين بالدهم رسميا ً بناء على اعتبار الرئيس األسد فاقدا ً للشرعية؟
وعليه فإذا كان كالم هوالند أو غيره ممن يمكن أن يخرج ناقدا ً او مادحا ً للزيارات،
فإنه ال ب ّد من اإلضاءة على انّ ما يجري يؤكد على تباين وانقسام رسمي وجدي لدى
الغرب من الموقف تجاه سورية ،ومن واقع قد يفرض التعاطي مع األسد في المرحلة
المقبلة.
عموما ً ال تشعر واشنطن باإلحراج وهي التي أطلقت تصريحات على لسان المتحدثة
باسم البيت االبيض حول األسد ودوره في الحل رغم التباين والموقف منه ،حسب
تعبيرها ،اضافة الى ما اعلنه ستيفان دي ميستورا عن ان ال ح ّل من دون األسد في
سورية ،وهو المبعوث األممي لح ّل األزمة فيها ،وبالتالي ال تشعر الواليات المتحدة
اي تسوية مقبلة يفرضها التفاهم على الملف
باإلحراج اذا ما أعادت حساباتها في ّ
النووي الذي أصبح في مرحلة متقدمة جداً ،وواشنطن التي لم تمانع الحوار مع
نظام المرشد األعلى للجمهورية االسالمية التي تصنّفه إرهابيا ً بصفته يدعم حركات
المقاومة في المنطقة من حزب الله وغير حزب الله كحماس ومجموعات المقاومة
العراقية لن تشعر باإلحراج أبدا ً من الحوار مع األسد أو إعادة العالقات السياسية
الرسمية اذا ما تي ّقنت انّ في هذا مصلحة عليا لها ،ويفيد التذكير انّ واشنطن هذه
هي نفسها التي تعاملت مع محمد مرسي كرئيس شرعي من رحم الثورة المصرية
ومعاناة الشعب ،وهي ذاتها التي خضعت مرة أخرى للشارع المصري واعترفت
بشرعية السيسي مردّدة عبارتها الشهيرة دائما «اخطأنا التقدير».
في السياسة ال تحكم الدول الكبرى في سلوكها «مبادئ ومسلمات» ،وفي
السياسية ال يتمسك بالمواقف والمبادئ عادة سوى من هم غير قادرين على إحداث
تغيير بإيعاز م ّمن هم أقدر وهم عادة ممثلو حكومات الشرق االوسط الضعيفة،
بأي حرج من يمتلك النفوذ والقوة من اي تغيير تفرضه المرحلة
وبالتالي ال يشعر ّ
والظروف السياسية لالنعطافة نحوه إذا اقتضت المصلحة.
«توب نيوز»

ماذا يملك من�صور هادي؟
بعدما إمتلك منصور هادي ك ّل ما كان يحلم في امتالكه للبدء باسترداد السلطة ماذا
سيفعل؟
ها هو في عدن ومعه ك ّل األحزاب اليمنية المناوئة للثوار وحوله تنظيم «القاعدة»
المستع ّد للقتال ،والقبائل التي تم ّولها السعودية ،وعاد السفراء إلى حيث هو في عدن،
وبيانات وقرارات من مجلس التعاون الخليجي ،ودعم من مجلس األمن.
السؤال اليوم :هل تراجع الثوار؟ الجواب بالنفي.
السؤال عن إمكانية امتالك هادي القدرة العسكرية السترداد صنعاء وجعل الثوار
مج ّرد حالة محصورة في صعدة تفاوضها حكومة تمسك بك ّل اليمن؟
السؤال إذا كان عاجزا ً هو عن التجييش وبناء القوة الالزمة ،هل يملك هادي فرصة
اإلف��ادة من تدخل خارجي عسكري يحقق هذا الهدف سواء كان خليجيا ً أم دوليا ً أم
مشتركاً؟
الجواب بالنفي على ك ّل األسئلة يطرح السؤال ماذا يمكن لهادي أن يفعل؟
تقسيم لليمن؟
الثوار يجمعون قواهم وخالل أسابيع سيزحفون إلى عدن ما لم يت ّم التوصل إلى ح ّل
سياسي.
هادي يمكنه فعل شيء واحد وهو القبول بتشكيل مجلس رئاسي.

التعليق السياسي

«لديها أولويات أخرى ومصالح
أخرى» غير تكثيف المشاركة في
الحرب على التنظيم المتطرف.
وبحسب كالبر فإنّ استطالعات
ال����رأي ف��ي ت��رك��ي��ا تشير إل���ى أنّ
ت��ن��ظ��ي��م «داع������ش» ال ي��ن��ظ��ر إليه
باعتباره «تهديدا ً رئيسياً» ،وأنّ
مشاغل المواطنين ،خصوصا ً
مناصري الحزب الحاكم ،تتصل
أك���ث���ر ب���االق���ت���ص���اد أو بالنزعة
االنفصالية الكردية.
وأض��اف كالبر أنّ «نتيجة ك ّل
ذلك هو وجود أجواء متساهلة»،
خ�����ص�����وص�����ا ً ف������ي ال���م���س���ت���وى
ال��ق��ان��ون��ي إزاء ع��ب��ور مقاتلين
أجانب إلى سورية .وتابع قائالً:
«وبالتالي هناك نحو  60بالمئة
م��ن المقاتلين األج��ان��ب يصلون
إلى سورية عبر تركيا».
ب���ان���ت���ظ���ار ن���ت���ائ���ج م��ه��م��ة دي
ميستورا وسط التو ّرط التركي،
يعيش اليمن ت��ج��اذب��ا ً ح���ادا ً بين
الخيارات ،حيث تشجع الرياض
الرئيس المستقيل منصور هادي،
على طلب التدخل العسكري من
مجلس األمن الدولي لدعم حكمه،
بينما تلقى هادي نصائح أميركية
بالتقدّم في الخيار التفاوضي.
ال���ث���وار ي��س��ت��ع��دّون عسكريا ً
لهجوم شامل ،ما لم يت ّم التوصل
إلى ح ّل سياسي في مدى زمني
سقفه شهر آذار المقبل ،بينما ال
يملك منصور ه���ادي م��ا يفعله،
س������وى االرت������م������اء ف�����ي حضن
«ال��ق��اع��دة» إذا اراد ام��ت�لاك قدرة
عسكرية لقتال الثوار.
ال��م��س��اع��ي ال��س��ي��اس��ي��ة تتجه
إلعالن المبعوث األممي صعوبة
ال���ت���وص���ل ل��ت��ف��اه��م ع���ل���ى مكان
ل��ل��ح��وار داخ���ل ال��ي��م��ن ،م��ا يرفع
اسهم التوجه نحو مسقط لتقوم
ب��اس��ت��ض��اف��ة األط�����راف اليمنية،
وس���ط ط���روح���ات ت��ت��ح��دّث عن
الحاجة لمشاركة ك�� ّل م��ن إيران
وال����س����ع����ودي����ة ف����ي ال��م��س��اع��ي
ال��س��ي��اس��ي��ة ل���ض���م���ان نجاحها
وضمان تنفيذ التفاهمات الحقاً.
في لبنان المتحرك دائما ً وهو
يترقب ما يجري في المنطقة ،بقي
ال��ح��دث األه��� ّم ه��و اإلن��ج��از الذي
حققه الجيش اللبناني ،باعتماد
استراتيجية القضم وال��ردع في
ج����رود راس ب��ع��ل��ب��ك وع��رس��ال
والهرمل ،لتأمين طوق آمن حول
البلدات اللبنانية ومواقع انتشار
أي
ال��ج��ي��ش ح��ول��ه��ا ،ب��م��ا يجعل ّ
تمدّد للمجوعات المسلحة انتحارا ً
من جهة ،ومن جهة مقابلة ،يوفر
للجيش رؤوس جسور صالحة
للبناء عليها الح��ق��ا ً عندما يق ّرر
الجيش مواصلة العمل العسكري
نحو تضييق ال��خ��ن��اق على هذه
المجموعات.
أق��ف��ل األس��ب��وع ال��س��ي��اس��ي على
مشكلة آلية عمل الحكومة والصيغ
المتداولة «شفوياً» لحل هذه المسألة
ومعاودة مجلس الوزراء جلساته في
أسرع وقت.

سالم :ال تطبيع وال عرقلة

وفي السياق ،أكد رئيس الحكومة
تمام سالم بحسب ما نقل عنه زواره
لـ»البناء» أنه «لن يرعى آلية تطبيع
العمل بغياب رئيس الجمهورية،
وفي الوقت نفسه لن يرعى آلية عمل
للحكومة تعرقل مصالح المواطنين».
وش���دد س�ل�ام ع��ل��ى «أن���ه ل��ن يقبل
باستمرار الوضع على ما هو عليه

مقبل وقهوجي خالل تفقدهما أحد المواقع العسكرية المتقدمة
والعودة إلى اآللية الحالية» ،مؤكدا ً
«ض��رورة اعتماد التوافق في األمور
والبنود اإلدارية واإلجرائية والمالية،
أم��ا األم���ور الميثاقية أو التي تثير
حساسية أو إشكاليات ،فيتم إقرارها
بإجماع كل األطراف».
واعتبر زوار السراي «أن اعتكاف
رئ��ي��س الحكومة لنحو أسبوعين
عن الدعوة لمجلس ال��وزراء هو دق
لناقوس الخطر ،عسى أن تتنبه
األطراف السياسية لخطورة الوضع
في ظل الفراغ الذي يجب أن ال يتمدد
إلى الحكومة أيضاً ،من أجل تسيير
شؤون الناس».
وأشار وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درب��اس لـ«البناء» إل��ى «أن
النصوص تخدم حسن النية ،وإذا
أتى الوزراء بحسن نية إلى جلسات
مجلس ال���وزراء ف��إن النصوص لن
تكون عصية وسنبتعد عن المشاكل»،
الفتا ً إلى أن المهم عدم ارتباك الهفوات
الدستورية وخرق الدستور ،مشددا ً
على «أن التجاذبات بين ال���وزراء
ليست عمالً وطنيا ً أبداً ،وال مصلحة
ألي فريق سياسي لبناني في تعطيل
عمل الحكومة».
وأك��د وزي��ر العمل سجعان قزي
لـ»البناء» أن المشاورات مستمرة،
وأن األمور لن تتوضح قبل األسبوع
المقبل ،مشيرا ً إلى «أن مجلس الوزراء
س��ي��ع��اود جلساته وف���ق الصيغة
المتبعة حاليا ً مع ال��ت��زام ال��وزراء
أخالقيا ً بميثاق شرف بعدم اللجوء
إل��ى التعطيل ألسباب شخصية أو
مناطقية ،أو لمناكفات سياسية».
ودخل السفير األميركي ديفيد هِ ْل
على خط األزم��ة ،خ�لال لقائه أمس
رئيس حزب الكتائب أمين الجميل
في سن الفيل ،وعرض معه موضوع
ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي ،وأك���د الجانبان
بحسب ب��ي��ان ص���ادر ع��ن المكتب
اإلع�لام��ي للجميل ،ض���رورة إيجاد
طريقة الستمرار عمل المؤسسات
لتحريك مصالح البلد وال��ن��اس.
وعلمت «البناء» أن السفير األميركي
أك��د للجميل «أهمية استمرار عمل
مجلس ال��وزراء وعدم التعطيل ،في
ظل الفراغ الرئاسي».

نداء الحص

وإزاء الشلل الذي أصاب الحكومة،
وج��ه ال��رئ��ي��س سليم ال��ح��ص ن��داء
أم��س ج��اء ف��ي��ه« :نتفهم ال��دواف��ع
والنية الحسنة ل��دى الرئيس تمام
سالم لقبوله بصيغة اإلجماع التي
اتبعت في مجلس ال���وزراء ،إيمانا ً
منه بالحفاظ على الوحدة الوطنية،
خصوصا ً أننا نشهد شغورا ً في سدّة
رئ��اس��ة الجمهورية .لكن لألسف،
فإن البعض استغل حرص الرئيس
سالم على اإلجماع الوطني ليعمل
على التعطيل والمناكفات السياسية،
ال��ت��ي ارت���دت سلبا ً على إنتاجية

عملية رأس بعلبك
وتحذيرات نصرالله

أمنياً ،أش��ارت مصادر عسكرية
لـ»البناء» إل��ى «أن أهمية العملية
العسكرية التي نفذها الجيش في
رأس بعلبك تكمن ف��ي أن الجيش
هو ال��ذي ب��ادر» ،الفتة إلى «أن هذه
العملية االستباقية هي نصر نظيف
للجيش وض��رب��ة محترفة بالغة
األهمية ،وتختلف عن العمليات التي
كان يقوم بها في السابق.
واعتبرت ال��م��ص��ادر»أن سيطرة
الجيش على تلة الجرش يعني التحكم
بطرقات تسلل وعبور المسلحين في
شكل واسع ،ما يجعل من العمليات
ال��ع��س��ك��ري��ة اإلره���اب���ي���ة ال��ت��ي من
المحتمل أن يقوم بها اإلرهابيون في
جرود عرسال أصعب».
وأك����دت ال��م��ص��ادر «أن الجيش
دخل إلى مناطق يطمح المسلحون
بالتمركز فيها ،فقطع الطريق عليهم
بذلك وامتلك السيطرة على مواقع
استراتيجية تؤمن له التحكم بقطاع
واس��ع لمنع المسلحين من التحرك
أو االق��ت��راب من مراكزه باستعمال
الوسائل النارية بالحد األدنى».
وأشارت المصادر إلى «أن العملية
العسكرية كانت لالستفادة من عنصر
ال��م��ف��اج��أة لتوجيه ض��رب��ة تحقق
االنتصار السريع بالكلفة األدن��ى»،
موضحة أن «إصابات العسكريين
األربعة طفيفة».
وت��ح��دث��ت ال���م���ص���ادر ع���ن بعد
سياسي ووط��ن��ي للعملية ،ربطا ً
بالتحذير الذي وجهه األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله من

�سورية� ...شجاعة ( ...تتمة �ص)1
استطالعات الرأي العام الفرنسي عدم ثقة الشعب
الفرنسي بها حيث ال يزيد مؤيدو هذه القيادة عن
 11في المئة من الفرنسيين .وأعاد الرأي العام
الفرنسي تأكيده عدم ثقته بقيادته بعد زيارة الوفد
البرلماني الفرنسي إلى سورية حيث وقف الرئيس
الفرنسي ضد هذه الزيارة بينما أيدها  88في المئة
من الذين استطلعت آراؤه��م من الفرنسيين .إن
من ال يحظى بدعم أكثر من  12في المئة من أبناء
شعبه هو طاغية وال يمثل شعبه وإرادته وال تعبر
سياساته عن رأي شعبه وهو بالنتيجة وبموجب
مبادئ الديمقراطية األوروب��ي��ة يجب أن يرحل.
وعندما كشفت الدوائر المعنية أن الداعشي الذي
قام بذبح المعتقلين األميركيين واليابانيين هو
البريطاني «جون الجهادي» ،وأن اسمه الحقيقي
هو «محمد ال��م��وازي» ف��إن ذل��ك يضع الحكومة
البريطانية أمام مسؤولياتها وضرورة العودة عن
سياساتها إزاء سورية وإزاء األحداث التي شهدتها
مصر وليبيا وتونس واليمن وسورية والعراق ،وما
على القيادة البريطانية وغيرها من أوروبيين إال أن
يعيدوا التركيز على احترام مسؤولياتهم أما شعبهم
أوال ً وذلك من خالل مكافحة اإلره��اب في بلدانهم
وخارجها ،وسيحكم الشعب البريطاني وغيره
من الشعوب األوروبية على هؤالء الحكام الذين
تطاولوا على حريات وإرادة الشعوب األخرى .وفي
كلتي الحالتين الفرنسية والبريطانية فإنه أصبح
واضحا ً أن كل مواقفهما تنبع من خلفية الشوق
والحنين إلى إع��ادة االستعمار إلى المنطقة بكل
ما يحمل هذا التاريخ األسود من معان ،وحرصا ً
من طرف هؤالء على مصالح «إسرائيل» أكثر من
حرصهم على مصالح شعوبهم وبلدانهم.
إن ابتعاد المسؤولين األوروبيين واألميركيين
وغيرهم من القيم والمثل الكونية التي تمثلت
بميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك
اإلع�لان العالمي لحقوق اإلنسان التي أصبحت

تحدّ ي فكري ( ...تتمة �ص)1

(مديرية التوجيه)

الحكومة على الصعيدين الوطني
واالقتصادي».
وإذ أعلن الحص «تمسكنا باتفاق
ال��ط��ائ��ف وتطبيق ب��ن��وده كاملة،
خصوصا ً في ما يتعلق بصالحية
رئيس مجلس ال��وزراء ،وآلية اتخاذ
ال��ق��رارات في مجلس ال���وزراء ،فإن
ال��م��ادة  65م��ن الدستور واضحة،
وهي تحدّد اآللية الدستورية التخاذ
القرارات في مجلس الوزراء ،إن على
صعيد اجتماع مجلس ال���وزراء أو
تسيير أمور المواطنين ،أم على صعيد
اتخاذ ال��ق��رارات المصيرية كإبرام
االتفاقات أو في حالة الحرب والسلم أو
حتى تعيين موظفي الدرجة األولى».
ولفت إلى «أن المطلوب هو تطبيق
الدستور والتزام بنوده وليس خرقه،
أو العمل على تفسيره كل على هواه
بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو
طائفية أو حزبية ،لتسقط كل اآلليات
المبتدعة التي تشكل خرقا ً فاضحا ً
نص عليه الدستور بحسب المادة
لما ّ
 65والتي ّ
نظمت آلية عمل الحكومة
خ��ص��وص �ا ً ف���ي ظ��� ّل ش��غ��ور س���دّة
الرئاسة األولى».
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خطر اإلرهابيين مع ذوبان الثلوج في
المنطقة .وإذ لفتت إلى «أن الدولة
تعاطت مع التحذير بالمباالة» ،أكدت
المصادر «أن الجيش تلقى التحذير
بجدية واثبت جاهزية للتعامل مع
األخطار في شكل استباقي ،وحقق
إنجازا ً كبيرا ً وجعل المعركة الدفاعية
المستقبلية أسهل».
وك�����ان ن���ائ���ب رئ���ي���س مجلس
ال��وزراء وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل وق��ائ��د الجيش العماد جان
قهوجي ،تفقدا ع��ددا ً من الوحدات
العسكرية المنتشرة ف��ي منطقة
رأس بعلبك ،واطلعا على أوضاعها
وإج��راءات��ه��ا الميدانية المتخذة،
ف���ي ض����وء ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة
السريعة التي نفذتها قوى الجيش
أول م��ن أم��س ف��ي ج��رود المنطقة.
وهنأ وزي��ر ال��دف��اع العسكريين بـ
«ه��ذا اإلن��ج��از الكبير ال��ذي يضاف
إل��ى سلسلة اإلن���ج���ازات السابقة
ال��ت��ي حققها الجيش ف��ي مواجهة
اإلرهاب ،وأثبتت ،بما ال يقبل الشك،
أن��ه جيش محترف ومتماسك وذو
عقيدة وطنية صلبة نقية من سموم
السياسة والفئوية والطائفية ،وال
ينقصه سوى توفير المزيد من العتاد
والسالح النوعيين».
أم��ا العماد قهوجي فأكد «أن ال
مجال أم��ام الجيش سوى االنتصار
على اإلره��اب» ،الفتا ً إلى أن العملية
العسكرية ال��ن��وع��ي��ة «إن��م��ا تأتي
تجسيدا ً لقرار الجيش ال��ح��ازم في
م��ح��ارب��ة اإلره����اب وإب��ع��اد خطره
عن المواطنين» ،مؤكدا ً أن «ضمان
سالمة الحدود من التسلل والعدوان،
هو بمثابة خط الدفاع األول عن وحدة
لبنان وأمنه واستقراره».

باريس تتنصل
من الوفد البرلماني

على صعيد آخر ،تنصلت السفارة
الفرنسية في لبنان من زي��ارة وفد
برلماني فرنسي إلى سورية ولبنان.
وقال السفير الفرنسي باتريس باولي
في بيان« :إن السفارة لم تكن معنية،
ال من قريب وال من بعيد ،بالتحضير
للزيارة التي ق��ام بها أخيرا ً أربعة
برلمانيين فرنسيين لدمشق وال
بإجرائها .كما لم تكن معنية بتنظيم
إقامة هؤالء في لبنان وال باللقاءات
التي أجروها فيه» .وأش��ار إلى «أن
رئيس الجمهورية فرنسوا هوالند
ورئ��ي��س الحكومة مانويل فالس،
عبرا عن موقف السلطات الفرنسية
تجاه هذه الزيارة» ،مشددا ً على «أن
ستيفان رافيون لم يكن يوما ً عضوا ً
ف��ي ط��اق��م ال��س��ف��ارة الفرنسية في
لبنان».

على ال��ح��دود التركية ال��س��وري��ة ،وه��م ال��ذي��ن صار
اسمهمم اليوم «داعش» ،سأكتفي منعا ً لتحويل النقاش
إلى مهاترة ،وحرصا ً على حشر الوزيرين ومقالتهما
في زاوي��ة واح��دة ،ال مف ّر لهما من اإلجابة عليها ،من
موقع أننا مختلفون في ك ّل شيء ،وألنّ اإلصرار على
إيراد الك ّل شيء ،يعطيهما فرصة نجاة ال أريدها لهما،
لذلك سأتغاضى عن ك ّل قضايا الخالف وأتخطاها،
وأس��ي��ر بمنطق ال���وزي���ري���ن ،ألص���ل إل���ى االستنتاج
المنطقي لمقدماتهما ،وأبني خالصتي التي أتحداهما
بقبولها أو نقضها ،إنْ كانا من أهل الفكر أو من أهل
الشجاعة.
 ترتكز مقالة الوزيرين على فكرتين ،األول��ى أنّالرئيس األسد ومن معه في الدولة والجيش والشعب
في سورية يشكلون أقلية تتضاءل تدريجاً ،والثانية
أنّ غالبية السوريين لن يرضوا بإرادتهم العيش في
ظ ّل ح ّل يكون الرئيس األسد جزءا ً منه.
 يرى الوزيران أنّ مواصلة الحرب عبث ال يخدممصالح غالبية السوريين ،ومواصلة الحرب لسنة
إضافية سيعني ت��ك��رارا ً لما حملته السنوات األربع
الماضية م��ن م��آس وخ���راب ودم ودم���ار ،وطالما أنّ
الشريك المفترض في الح ّل السياسي من النظام ليس
برأيهما الرئيس األسد ،فهذه رغبة عمرها أربع سنوات
ولم تتحقق ،فهي فانتازيا تشبه فانتازيا المعارضة
المعتدلة التي يتفاءل بها الوزيران ويعترضان على
ما وصفها به حليفهما وصديقهما الرئيس األميركي
ب���اراك اوب��ام��ا كفانتازيا أض��اع جهده ث�لاث سنوات
الكتشافها وفشل ،فما العمل غير الرهانات التي ال
يملك أحد فرصة إثبات جدواها ،طالما أنها تستدعي
بالتنحي ،وه��و حلم لم يتحقق
قبول الرئيس األس��د
ّ
ألصحابه رغم مرور السنوات ،فهل على السوريين
الذين يحبّهم الوزيران أن يتح ّملوا المزيد من العذاب،
يتمسكان برأيهما وتقديراتهما،
لمج ّرد أنّ الوزيرين
ّ
وال يريان أنها تحتاج إل��ى إثبات بواسطة اآلل��ة التي
اكتشفتها اإلنسانية للبشرية واسمها الديمقراطية؟
 اس���أل ال��وزي��ري��ن ،ه��ل ت��ري��دان ف��رض إرادتكماكمستعمر أجنبي على الشعب السوري أم تفترضان
صدق ما تقوالنه وتدّعيان أنه إيمان عميق لديكما؟ وأنا
بناء على ما قرأت ،فهمت أنكما واثقان إلى ح ّد اليقين
م��ن ض��ع��ف ال��رئ��ي��س األس���د وم���ن أنّ غالبية الشعب
السوري ضدّه ،ولذلك أين اختفت العبقرية السياسية
وال��ف��ك��ري��ة وال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة ل��ل��وزي��ري��ن المفكرين،
الج��ت��راح ح�� ّل ق��وام��ه ،إن��ف��اق السنة التي تفصلنا عن
ربيع العام المقبل في ظ ّل وقف للقتال ،وتهيئة دولية
م��ع ال��ف��ري��ق��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ،ال��ح��ك��وم��ة والمعارضة،
برعاية المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا ،لتكون
االنتخابات النيابية المقبلة في سورية ،في نيسان
العام المقبل ،تت ّم في ش��روط تتناسب مع المعايير
الدولية ،والمعلوم وفقا ً للدستور السوري المأخوذ عن
نصوص الدستور الفرنسي في غالبية أحكامه ،وفيه،
أنّ من ينال ثلثي البرلمان يستطيع السير في تعديل
الدستور بما في ذلك تقصير مدة والية الرئيس ،ولو
لمرة واحدة ضمن أحكام موقتة ،وتعديل صالحياته،
كما تعديل سائر أحكام الدستور.
 أت��ح��دّى ال��وزي��ري��ن مناقشة ه��ذا ال��ح�� ّل ال��ذي يت ّمب��ال��ش��راك��ة م��ع ال��رئ��ي��س األس����د ،ل��م��دة ع���ام مشروط
بنتائج انتخابات برلمانية توضع لها ك ّل الضمانات،
واإلج��������راءات ،ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ل��م�لاي��ي��ن ال���ذي���ن يخشى
إحباطهم الوزيران ،ليختاروا من يمثلهم بكامل الحرية،
ويق ّررون مصير بلدهم ،وبالتأكيد لن يمانع الوزيران
إذا اكتشفا أنّ غالبية السوريين تساند الرئيس األسد،
ألنهما ديمقراطيان أص��ي�لان ،ينفطر قلب ك�� ّل منهما
على الشعب السوري وال يريد أن يراه إال وهو يمارس
اختيارا ً حرا ً لمن يمثله ومن يتولى إدارة شؤون بلده.
= ح ّل ال مزيد من الدماء فيه ،ويحكتم إلرادة الشعب
ال��س��وري ،بتشكيل مفوضية مستقلة لالنتخابات
بالتشارك ،بين الحكومة والمعارضة ،تشرف على
تنظيم العملية االنتخابية بمعونة برلمانات العالم
وش��راك��ت��ه��ا ف��ي ت��وف��ي��ر ال��ض��م��ان��ات ال�ل�ازم���ة لعملية
نزيهة وشفافة ،وتكافؤ في الفرص بين المرشحين
والناخبين.
 توضيح للوزيرين ،ليس الرئيس األسد من ذهبإل��ى برلمانييكم وال إل��ى إعالمكم ،بل هم من جاؤوا
إليه.
ناصر قنديل

�إيران تحبط ( ...تتمة �ص)1

معايير ملزمة لضمان أمن وسالم العالم ،هو الذي
أدى إلى هذا االختالل الفاضح في الوضع العالمي
بدءا ً من األحداث التي نراها في أوكرانيا إلى أحداث
المنطقة العربية .فكيف يمكن لقادة الغرب وأتباعهم
في المنطقة العربية أن يدعوا حرصهم على إعادة
األمن واالستقرار في ليبيا وهم الذين غزو هذا البلد
العربي وقتلوا عشرات اآلالف من أبنائه ودمروا
ثرواته ويعملون على تفتيته من قبل اإلرهابيين
الذين ق ّدموا لهم المال والسالح؟ وكيف يمكن لهؤالء
أن يدعوا حرصهم على أبناء الشعب السوري وهم
يرسلون إليه عشرات اآلالف من القتلة ويتحالفون
مع كل إرهابيي العالم بشكل فاضح وير ّوجون
لمفهوم المعارضة المسلحة المعتدلة والجيوش
الحرة اإلرهابية وإعادة تأهيل المنظمات اإلجرامية
مثل «جبهة النصرة» اإلرهابية؟ إن من يعتمد
قرارات مكافحة اإلرهاب في مجلس األمن ويعود
لمخالفتها على أرض الواقع ويعطي الغطاء لتركيا
والسعودية ودوال ً أخرى لتمويل وتسليح وتمرير
وتدريب اإلرهابيين لقتل السوريين والعراقيين،
إنما هو جزء ال يتجزأ من مؤامرة كونية على أحرار
العالم في آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية وحتى
أوروبا.
أما نحن في سورية فإن كلمتنا سنقولها ومواقفنا
سنعلنها ،رضي الغربيون وأدواتهم أم لم يرضوا.
وها هو جيشنا البطل يخوض حربه الكونية ضد
اإلره��اب والتطرف والغطرسة ،ول��ن يثنينا عن
تحقيق انتصارنا على اإلره���اب أي دع��م يقدمه
الغربيون وأدواتهم لإلرهابيين من خلف ظهور
شعوبهم ،فهؤالء يدعمون اإلره��اب ويعتمدون
عليه في تفتيت وحدة أرض وشعوب البلدان التي
ترفض االنصياع إلرادة المستعمرين أو الخضوع
لسيدهم «اإلسرائيلي».

د .فيصل المقداد

األوروب��ي المتشوق الوحيد ألي اتفاق كان سواء كان
سيئا ً لنتنياهو أو سيئا ً للقيادة اإليرانية ،لكنه لن ينال من
نتائج المعركة إال غبرتها.
ما يؤكد ما ذهبنا إليه أعاله هو اإلصرار الصهيوني على
جر أوباما إلى حافة الهاوية مع إيران مرة أخرى ،من خالل
تسعير حدة الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول
الموقف من إيران وسورية ومحور المقاومة.
ما يعزز تقديرنا هذا هو بدء األميركي بالبوح بما لديه
م��ن خطة ممنهجة لتفكيك المشروع ال��ن��ووي اإلي��ران��ي
في إط��ار ما يمكن تسميته مجازا ً بـ»أوسلو ن��ووي» كما
أظهرت تسريبات «االسوشيتد برس» و»واشنطن بوست»
و»نيويورك تايمز» .وهو ما ال يمكن قبوله إيرانيا ً بأي شكل
من األشكال ،ما دفع حتى بحكومة روحاني عمليا ً لإلفصاح
عن انزعاجها العلني والشديد من سلوك األميركي غير
المنطقي في الجوالت األخيرة من الحوار.
ما يؤكد ويعزز ما ذكر آنفا ً أيضاً ،هو إعادة تشكل المحور
السعودي التركي القطري المصري ضد محور المقاومة
على قاعدة تطويب ورقة اإلخوان من جهة والعمل بمضمون
التحالف الدولي بقيادة أميركا إلع��ادة تطويب القاعدة
وأخواتها تحت عناوين معارضة معتدلة م��رة وداع��ش
معدلة ومسيطر عليها مرة أخرى.
ليس هذا كل المشهد الذي يدفع لالعتقاد بأننا ذاهبون
إل��ى اشتعال جبهات المواجهة بين المحورين المقاوم
والمساوم.
فيكفي أن ترمي ببصرك إلى أقصى الخليج جنوبا ً حتى
ترى عناصر المواجهة التي أعدت لليمن الثائر على القهر
والعبودية والتبعية واالنقياد.
فما كان يحرص عليه سيد الجزيرة العربية واليمن
الجديد السيد عبد الملك الحوثي من إظهار دبلوماسية
هادئة ولطيفة مع السعودية وأميركا ،بدا أنه لم يعد ممكنا ً
في ظل ق��رار مشترك اتخذته كل من واشنطن والرياض
بإعالن الحرب على صنعاء الجديدة ومحاولة خنقها
ومحاصرتها بمحاوالت انقالب مضاد أو العودة إلى الوراء
أو ّ
بث الفوضى ،تماما ً كما فعلت في نهاية سبعينات القرن

الماضي مع تحوالت إيران الثورة آنذاك.
كل ما تقدم يؤكد صحة ما ذهبت إليه القيادة اإليرانية
العليا منذ ال��ب��داي��ة ،عندما صرحت بما ال يقبل الشك
والترديد ،بأنها ال تثق باإلدارة األميركية ،وأنها إذا كانت قد
قبلت بالحوار معها فإن ذلك لم يكن إال من باب إتمام الحجة
عليها وإظهار كذبها واحتيالها ومراوغتها أمام الرأي العام
اإليراني والدولي.
وعليه يمكن استنتاج ما يلي:
 1ـ ال توافق وال اتفاق بين واشنطن وطهران في االفق
والصهاينة هم من سيخلط أوراق اللعبة التي خطط لها
الثنائي أوباما  -كيري ،ألهداف انتخابية أميركية ،محولين
البوصلة باتجاه أهداف انتخابية «إسرائيلية» تخدم في ما
تخدم السعودي المأزوم عربيا ً والعثماني المنكفئ إقليميا ً
واللذين خسرا معركة فتح دمشق الواحد بعد اآلخر.
 2ـ ال حوار سعوديا ً إيرانيا ً في األفق المنظور في ظل
انقالب السديريين على إرث عبد الله الشمري ،ال سيما
بعد قرار الرياض بتسليم أوراقها األساسية بيد واشنطن
والقبول بلعبة تطويب ورقة اإلخوان من جديد ومحاولة
القبض على حماس المتسللة إلى إيران وإعادتها إلى محور
أنقرة  -الدوحة ،ما يجعل إي��ران هي الخصم والمنافس
الجدي إن لم يكن العدو إذا ما تطلب األمر ،لهذا المحور بدال ً
من «إسرائيل» التي قد تتحول إلى حليف لهذا المحور عند
الضرورة.
 3ـ ال استقرار للعراق إال بعد االنتهاء من تطهير غالبية
أراض��ي��ه من «داع���ش» وأخ��وات��ه العاملة تحت الرعاية
األميركية بامتياز ،وتبلور مطبخ صناعة قرار عراقي وطني
جديد يكون فيه لقوات الحشد الشعبي الكلمة األساس.
 4ـ ال توافق في لبنان على تركيبة حكم جديدة ،وال
رئيس توافقيا ً في األفق ،نعم قد يظهر إمكان انتخاب رئيس
بقوة اإلرادة الشعبية ،تفرض نفسها على خريطة الرؤساء
اللبنانيين التقليديين ،بحكم اليد العليا لمحور المقاومة
مقابل محور التبعية واالنقياد للخارج.

محمد صادق الحسيني

