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َهل �أخلت �أميركا ال�ساحة اللبنانية لخ�صومها؟
} محمد حمية

ف��ي خ �ط��وة م�ف��اج�ئ��ة ق � � ّررت ال ��والي ��ات المتحدة
األميركية ،نهاية األسبوع الماضي ،إنهاء خدمات
سفيرها في بيروت دايفيد ِه ْل.
ه��ذا التطور الديبلوماسي الق��ى اس�ت�غ��راب�ا ً لدى
األوساط السياسية والديبلوماسية في لبنان وترك
غموضا ً وأسبابا ً مجهولة ،لكن مصادر أف��ادت بأنّ
ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا رش��ح ِه�� ْل لشغل
منصب سفير الواليات المتحدة الجديد في باكستان
ليح ّل مكان السفير األميركي المنتهية واليته في
إس�ل�ام آب ��اد ري�ت�ش��ارد أول �س��ون ،ال ��ذي يشغل هذا
المنصب منذ عام .2012
وبحسب المعلومات فقد تق ّرر أن ُيس ّمى الملحق
السياسي الموجود حاليا ً في سفارة بيروت قائما ً
بأعمال السفارة لحين تعيين سفير جديد مكانه،
ولكن هل فعالً ستسمي ال��والي��ات المتحدة سفيرا ً
جديدا ً لها في لبنان ال سيما في ظل الشغور في سدة
الرئاسة األولى؟
ت�ن��ص ال �م��ادة  53م��ن ال��دس �ت��ور ع�ل��ى أن رئيس
الجمهورية هو الذي يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم
ويتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها
باإلتفاق مع رئيس الحكومة .ما يعني أن عدم انتخاب
رئيس جديد للبنان ،سيمنع الحكومة االميركية من
تسمية سفير جديد في لبنان في الفترة الراهنة.
من المؤكد أن الواليات المتحدة تعرف أن تعيين
سفير جديد لها في لبنان يقترن بانتخاب رئيس
جدي ٍد للجمهورية ،لكن ما هي األسباب التي دفعتها
لسحب ِه ْل من بيروت رغم معرفتها استحالة تعيين
بديل له؟
سبق ه��ذه الخطوة تصريح للسفير ِه � ْل وصف
ب��ال�ن��اري وال�م�ف��اج��ئ ،حيث ش��ن حملة على حزب
ال�ل��ه ،معتبرا ً أن ال�ض��رر على االس�ت�ق��رار اللبناني
الناجم عن انتهاك حزب الله لسياسة النأي بالنفس
ال يزال مستمرا ً وانتهاك المعايير الدولية وقرارات
مجلس األم��ن ال��دول��ي ،معتبرا ً أن ال�ح��زب ال يزال
يتخذ ق ��رارات الحياة وال�م��وت نيابة ع��ن ك��ل لبنان

فال يشاور أح��داً ،وال يخضع لمساءلة أي لبناني،
ويرتبط بقوى خارجية ،فهل يكون تصريح ِه ْل تم
من دون التنسيق مع وزارة خارجية ب�لاده فأدى
إلى سحبه أم هي خطوة منسقة مسبقاً؟
وف��ي ه��ذا السياق تجدر اإلش��ارة إل��ى ان التقرير
السنوي لوكالة االستخبارات القومية األميركية الذي
نشر أول من أمس أسقط إيران وحزب الله من قائمة
التهديدات اإلرهابية للواليات المتحدة ،مشيرا ً إلى
أن سبب حذف إيران هو جهودها في محاربة تنظيم
«داعش».
كما تزامنت ه��ذه الخطوة األميركية مع تصريح
وزير الخارجية جون كيري حول ضرورة التفاوض
م��ع ال��رئ�ي��س ال �س��وري ب�ش��ار األس ��د إلن �ه��اء األزم��ة
السورية.
فهل ي�ك��ون سحب السفير ِه� � ْل خ�ط��وة ف��ي إطار
ترتيبات االت�ف��اق ال�ن��ووي بين أميركا واي ��ران الذي
ينتظر اللمسات األخيرة للتوقيع النهائي؟
وه ��ل ي�ع�ن��ي س �ح��ب ِه � � ْل م��ن ب��ي��روت إنسحاب
الواليات المتحدة من المشهد السياسي اللبناني،
وإخالءه لحزب الله وحلفاء إيران لفرض شروطهم
السياسية على حلفاء أميركا ،ال سيما أن السفير ِه ْل
أكد أمام أصدقائه اللبنانيين ،عدم وجود استراتيجية
أميركية واضحة للملف اللبناني؟
بإنهاء عمل سفيرها ف��ي لبنان تكون الواليات
المتحدة قد أنهت وختمت عهدا ً من الوصاية التي
مارستها في الحياة السياسية في لبنان عبر دعم
فريق الرابع عشر من آذار ضد فريق آخر ال سيما أن
هذه الخطوة تزامنت مع ذكرى تأسيس حركة 14
آذار التي استغلت إلحداث انقالب سياسي في لبنان
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في  14شباط
ع��ام  ،2005فها هو السفير ِه � ْل ي��ودع لبنان و14
آذار معا ً تاركا ً فقط الذكريات بين جدران السفارة
في عوكر مصنع الثورة المزعومة ع ّل قوى  14آذار
تستهوي يوما ً ما البكاء على االطالل!
وتجدر اإلشارة ،أخيراً ،إلى أن فرنسا أيضا ً قررت
انهاء خدمات سفيرها في بيروت باتريك باولي.

تر�أ�س اجتماع الأمن المركزي

الم�شنوق يح ّول �إلى وزارة المال
الدفعة الأولى من عائدات البلديات
ترأس وزير الداخلية والبلديات
ن��ه��اد المشنوق إجتماعا ً لمجلس
األمن المركزي في مكتبه في الوزارة،
بحضور المدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص،
المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،المدير العام ألمن الدولة
اللواء جورج قرعة ،مدير المخابرات
في الجيش اللبناني العميد إدمون
ف��اض��ل ،م��دع��ي ال��ع��ام التمييزي
ال��ق��اض��ي س��م��ي��ر ح��م��ود ،محافظ
بيروت القاضي زياد شبيب ،مفوض
الحكومة ل��دى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر وأمين سر مجلس
األمن المركزي العميد الياس خوري،
وجرى البحث في ملفات أمنية.

وعرض وزير الداخلية مع النائب
سامي الجميل األوض���اع العامة،
ومع السفير المصري محمد بدر زايد
العالقات بين البلدين وملفات ذات
اهتمام مشترك .وأوض��ح زاي��د «أن
الحديث تطرق لثقتنا في إج��راءات
األمن اللبناني ،في ما يتعلق بتعزيز
االجراءات لحماية السفارة المصرية
وكل السفارات العاملة في لبنان».
سئل :تردد ان تهديدات وصلتكم
ال��ى ال��س��ف��ارة ،ه��ل بحثتم ف��ي هذا
الموضوع؟ أجاب« :هذه التهديدات
ل��م نتوقف ع��ن��ده��ا ،نحن نمارس
عملنا على نحو طبيعي تماما ً ولدينا
ثقة كبيرة في قدرة األمن اللبناني
على مواجهة مثل هذه التحديات».

من جهة أخ��رى ،ح� ّول المشنوق
إل��ى وزارة ال��م��ال ال��دف��ع��ة األول��ى
م��ن رص��ي��د ع��ائ��دات ال��ب��ل��دي��ات من
ال��ص��ن��دوق ال��ب��ل��دي المستقل عن
ع��ام  ،2013وال��ذي يمثل الرصيد
ال��م��خ��ص��ص ل��م��ش��اري��ع التنمية
لإلتحادات كافة ،وعددها  53اتحادا ً
على سائر األراضي اللبنانية.
إل���ى ذل���ك ،ن��اش��دت «الجمعية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ن أج���ل دي��م��ق��راط��ي��ة
االن��ت��خ��اب��ات» ف���ي ك���ت���اب ،وزي���ر
الداخلية والبلديات «دعوة الهيئات
الناخبة لملء المقعد الشاغر في
جزين» ،معتبرة أن «الوضع األمني
في جزين مستقر وال يستدعي أي
حذر».

مناق�شة درا�سة عن الالجئين
بين دربا�س ومعهد فار�س
التقى وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس وفدا ً من باحثي «معهد عصام
فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» ،لمناقشة مسودة دراسة أجراها
المعهد بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة للمساكن البشرية ،وتتناول مسألة
بناء مخيمات رسمية لالجئين السوريين في لبنان.
واتفق الجانبان على استمرار التعاون بينهما ،وعلى التكاتف والعمل على
تطوير المسودة المقترحة ،من أجل دراس��ة أكثر دقة لقضية إي��واء الالجئين
السوريين خصوصا ً في ظل أوضاعهم الصعبة وهواجس البلد المضيف لبنان.
كما عرض الجانبان مسألة وضع سياسات بديلة إليواء الالجئين ،وتحسين
مستوى األحياء والمناطق التي تستضيفهم وتقع تحت وطأة األزم��ة ،وتب ّني
استراتيجية متوسطة األجل تس ّوي العالقة بين المستأجرين السوريين وبين
مالّك العقارات ،وذلك لحماية حقوق الجانبين وصوغ مقاربة أمنية شاملة
تضمن أمن الالجئين وأمن البلد المضيف وتصميم مشاريع تستهدف المجتمعات
المضيفة والالجئين معاً ،وتخدم االقتصاد المحلي.

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان «أننا مع الحوار
بين تيار المستقبل وحزب الله ،ومع استمراره ،وال يجوز في حال من األحوال أن
يتوقف هذا الحوار طالما أننا وضعنا مصلحة لبنان أوال ً في مقدمة كل حواراتنا
وجلسات حوارنا».
وأشار إلى «أن الوحدة اإلسالمية في لبنان خط أحمر ،ولن نسمح ألي كان
التالعب بها ،من هنا كان خطابنا بمد اليد إلى الجميع ليكون هناك خطاب
معتدل ،خطاب ليس فيه من التش ّنج الطائفي والمذهبي أي بعد ،وعرضنا على
الجميع أن نفتح أيدينا إلى بعض لنتصارح ونتصالح ونبني وحدة إسالمية
حقيقية على مستوى الشعارات والواقع والتنفيذ».
ولفت دريان في حفل العشاء التكريمي الذي أقامه على شرفه رئيس «جمعية
األعمال اللبنانية  -الهولندية» محمد خالد سنو في دارته ،إلى «أن وطننا في
حاجة إلينا جميعاً ،ما يم ّر به من أزمات يستدعي أن نتالقى جميعا ً للتفكير
بكيفية إيجاد الحلول للخروج من هذه األزمات المتالحقة في هذا الوطن ،آن
األوان لكي يحسم العقالء والحكماء في هذا البلد موقفهم من أجل إنهاء الكثير
من االستحقاقات التي تساعد لبنان على أن يكون وطنا ً آمنا ً مستقرا ً مطمئناً».
وشدد على ضرورة «أن نعلي جميعا ً الصوت عاليا ً بأن علينا أن ننجز هذا
االستحقاق ،ألن رئيس الجمهورية رمز لوحدة لبنان ،ورمز ألمنه واستقراره،
ورمز لعمل مؤسساته في إطارها الدستوري والقانوني».
وأجرى دريان اتصاال ً برئيس مجلس الوزراء تمام سالم وآخر برئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط وعرض معهما األوضاع العامة.

تقديم م�ساعدات للكلدان العراقيين
سلمت «هيئة من أجل الدفاع عن المسيحيين» ( )IDCصباح أمس كمية
من المساعدات اإلنسانية المقدمة إلى الالجئين العراقيين المسيحيين من
الطائفة الكلدانية في مطرانية الكلدان في بعبدا ،في حضور رئيس الطائفة
الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي وممثل الهيئة ألكسي مكرزل
الذي تحدث قبل توزيع الحصص الغذائية التي تبلغ  300حصة من اصل
.4000
وأوضح مكرزل أن الهيئة «تعنى بالدفاع عن مسيحيي المشرق في تثبيت
هويتهم وفي تفعيل دورهم ،جئنا من أجل أن نساهم في دعمكم ونتضامن مع
كنائسكم وهدفنا مساعدتكم في الميادين كافة ،لتستعيدوا دوركم التاريخي في
مناطقكم بما كنتم تتمايزون به من تفاعل بناء في إطار الحضارة العربية».
ثم تحدث المطران ميشال قصارجي ،فشكر للهيئة مساعدتها ،وقال« :إن
مسيحيي العراق هم من عمق الحضارة ،وهم التاريخ واألمل ،وهذه الفرحة
في أعينكم هي امتداد تاريخ نضال كنائسنا المشرقية وشهدائنا ودمائنا ومهما
فعلنا لكم وقدمنا من مساعدات ،نظل مقصرين ألنكم فخرنا على رغم المأساة
التي نعيشها في كل الدول العربية».
وتابع« :وهذه المساعدة اليوم ما هي إال لنقول لكم ،نحن معكم ونحبكم
واصمدوا في أرضكم وال تغادروا العراق ولبنان وسورية .وباسم الكنيسة
الكلدانية أرحب بكم انتم أبناء العراق والحضارات ولغة المسيح أقول لكم
أوطاننا تنادينا وكلنا أمل بأننا جميعا ً سنبقى في أرضنا».
وأشار إلى أن «عدد العراقيين المسيحيين الكلدان في لبنان بلغ  2500عائلة
وهناك  500عائلة على الئحة االنتظار».

في إطار الحملة إلزالة الشعارات الحزبية من الشوارع ،باشرت بلدية
الشياح بالتعاون والتنسيق مع القوى السياسية المحلية ،منذ صباح أمس
بإزالة الشعارات واألع�لام الحزبية الممتدة ضمن نطاق البلدية .وشملت
طريق صيدا القديمة إلى كنيسة مار مخايل تجاه الحدت  -كاليري سمعان
حتى المشرفية.

«يونيفيل» تحتفل باليوم الوطني االيرلندي

وزير البيئة لبلديات ال�شحار:
مطمر الناعمة �سيقفل

أحيت الكتيبتان الفنلندية وااليرلندية العاملتين في إطار القوات الدولية
المعززة «يونيفيل»« ،اليوم الوطني االيرلندي» بحفل تقليد أوسمة األمم
المتحدة لحفظ السالم ،لضباطها وجنودها وذلك في باحة مركز الطيري -
قضاء بنت جبيل ،في حضور قائد القطاع الغربي العميد الركن ستيفانو ديل
كول ،سفير فنلندا في لبنان ماتي السيال ،قائد أركان قوات الدفاع االيرلندية
اللواء كونور أوبويل ،كما حضر ممثلون عن أجهزة أمنية وعسكرية وفعاليات
اجتماعية.
وألقى العميد كول كلمة أثنى في مستهلها على «مهنية واحتراف جنود حفظ
السالم من الكتيبتين الفنلندية وااليرلندية اللتين ساهمتا في إنجاح مهمة األمم
المتحدة في لبنان.
وقال« :لقد نفذت الكتيبتان الفنلندية االيرلندية مجموعة من األنشطة التي
لها صلة بقرار  1701بحزم وإصرار» .وعبر عن «امتنانه ألربعة عشر جنديا ً
فنلنديا ً وسبعة وأربعين جنديا ً أيرلنديا ً لتضحيتهم بحياتهم لحفظ األمن
واالستقرار والسالم في جنوب لبنان».

الطيور تجبر طائرة �ألمانية
على العودة �إلى المطار
عادت إلى مطار بيروت طائرة تابعة لشركة الطيران األلمانية «لوفتهانزا»
وهي من نوع «ايرباص  ،»321كانت قد أقلعت من المطار في الرحلة الرقم
 1307عند الساعة  4:48فجر أمس ،وبعد إقالعها بثالث دقائق ،أبلغ قائد
الطائرة السلطات المختصة في المطار انه مضطر للعودة إلى المطار بعد
اصطدام مجموعة من الطيور بالمحرك الرقم  1في الطائرة ،ما أدى إلى تضرره
في شكل كبير وتعطله كليا ً وهي كانت تحلق فوق البحر.
وقد هبطت الطائرة بسالم عند الساعة  5:04صباح أمس وتم إنزال الركاب
البالغ عددهم  148راكبا ً في شكل طبيعي .فيما خضعت الطائرة التي تضرر
محركها للصيانة في مرأب شركة «طيران الشرق األوسط».

المشنوق مجتمعا ً مع وفد الشحار
ترأس وزير البيئة محمد المشنوق ظهر أمس في مكتبه
بالوزارة ،اجتماعا ً التحاد بلديات الغرب األعلى والشحار،
شارك فيه رؤساء بلديات بيصور ،عيناب ،كيفون ،البنيه،
مجدليا ،بعورته ،الناعمة ،دقون ،البساتين ،رمحاال ،سلفايا،
عرمون ،وكفرمتى .وبحث المجتمعون في موضوع مطمر
الناعمة والتطورات المستجدة في شأن الخطة الوطنية
الشاملة للنفايات الصلبة.
وأوضح وزير البيئة «أن الخطة اآلن هي في مرحلة تسليم
العروض إلى الشركات المهتمة ،وسيتم فض هذه العروض
عند انتهاء المهلة المحددة» ،مؤكدا ً «أن مطمر الناعمة ليس
ضمن الخطة الوطنية ،وأن إقفال المطمر سوف يتم بناء على

ما تم االتفاق عليه في مجلس الوزراء».
واستوضح المجتمعون ما إذا كان تم تحديد مطامر
جديدة ،فقال المشنوق« :ه��ذا األم��ر قيد ال��درس ،وستتم
معرفته عند فض العروض» ،مشيرا ً إلى «أن دفاتر الشروط
لمنطقتي الجنوب والبقاع يتم تحضيرها اآلن ،إضافة إلى
دفاتر الشروط لالستشاريين الذين سوف يكلفون بمتابعة
المتعهدين خالل أعمالهم».
وتناول البحث إمكانات وزارة البيئة في مساعدة اتحادي
البلديات وبلديتي الناعمة وبعورته في مختلف المجاالت
البيئية ،وأبدى المشنوق تجاوبه ،مؤكدا ً دعمه لمساعدة
البلديات بكل الطرق المتاحة.

النا�صر :م�ؤتمر طهران �أول منتدى
�سوري ناجح للحوار

دريان :ال يجوز �أن يتوقف
حوار حزب اهلل ـ الم�ستقبل

�إزالة ال�شعارات من ال�شياح

اجتماع مجلس األمن المركزي

في حديث �إلى «البناء» و«توب نيوز»

احذروا االقتراب من �ضفاف الأنهر
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من االقتراب من ضفاف األنهر
والسباحة فيها نظرا ً الى ارتفاع منسوب المياه بسبب ذوبان الثلوج على الجبال
في مثل هذه األوقات من السنة ،مما يسبب خطرا ً على حياتهم .كما تنبه األهالي
إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة لناحية األوالد الذين يرافقونهم في تمضية عطل
نهاية األسبوع وعدم السماح لهم باالقتراب من المياه نهائياً.
وذ ّك��رت المديرية العامة برقم الطوارئ  125لإلتصال بها عند حصول أي
حادث.

الناصر متحدّثة إلى الزميل الخليل

حاورها سعد الله الخليل
بعد أرب��ع سنوات من الحرب على سورية ،والتي
شاركت فيها عشرات الدول ومنها الواليات المتحدة
األم �ي��رك �ي��ة ،أق ��ر وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة االم �ي��رك��ي جون
كيري ب�ض��رورة التفاوض مع الرئيس بشار األسد
إلن�ه��اء ح��رب شنتها تحت شعار إس�ق��اط األس��د .لم
تتوانَ واشنطن خ�لال تلك الحرب عن استعمال كل
وفي هذا اإلطار ،رأت األمين العام
لحزب «س��وري��ة الجديدة» سناء
الناصر أن تصريحات الوزير كيري
حول ضرورة التفاوض مع الرئيس
األسد لحل األزمة السورية ليست
إال محاولة للتحايل من جديد على
جهود بالده لمنع الوصول إلى حل
حقيقي في الداخل السوري.
وأش�����ارت ال��ن��اص��ر ف���ي ح���وار
م��ش��ت��رك ب��ي��ن صحيفة «ال��ب��ن��اء»
اللبنانية وشبكة «توب نيوز» ،أن
«أميركا إذا كانت جدية فعالً في
السير بحل األزمة السورية عليها
القيام بخطوات جدية ال التصريح
ب��أن لدينا ع���دوا ً مشتركا ً يتمثل
بتنظيم «داعش» الذي هو صنيعة
أم��ي��رك��ا وه��و م��ا أق���رت ب��ه وزي��رة
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة السابقة
هيالري كلينتون».
وتابعت الناصر« :التصريحات
األميركية هدفها صرف النظر عما
تقوم به من اتفاقات في األسبوع
المنصرم مع تركيا حول تدريب 5
آالف مقاتل مما يسمى المعارضة
المعتدلة التي لم تقنع أحدا ً بأنها
معتدلة ،ألنها تحمل السالح تحت
ظل ديمقراطية الواليات المتحدة».
وتمنت الناصر على الواليات
ال��م��ت��ح��دة أن «ت���ع���ام���ل ه���ؤالء
المسلحين وفق القوانين المعمول
بها في أوروبا أو أميركا نفسها من
حيث حمل السالح خارج شرعية
ال��دول��ة وال���ذي يعد خطا ً أحمر»،
موضحة «أن ال��س�لاح المعترف
به في قانون الجمهورية العربية
ال��س��وري��ة ه��و ال��س�لاح المرخص
وال��م��داف��ع ع��ن ال��وط��ن والمواطن
سالح الجيش العربي السوري».
وأص��اف��ت« :انتصارات الجيش
ال��ع��رب��ي ال���س���وري ع��ل��ى ح���دود
القنيطرة ودرعا المحاذية للجوالن
المحتل أج��ب��رت ك��ي��ري على هذا
التصريح بعد انسداد أف��ق الدعم
«اإلسرائيلي» للحرب على سورية،
إضافة الى إنشاء جبهة المقاومة
ال���ذي أع��ل��ن عنها سيد المقاومة
األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله األخير بموافقة الحكومة
السورية لتمتد تلك الجبهة من رأس
الناقورة حتى الجوالن».

فشل المشروع األميركي

ورأت الناصر أن «أميركا تشعر
بالعجز ألنها لم تستطع أن تروج
لما خططت له فيما يسمى «الربيع
العربي» سواء بالتسليح والدعم
واستجالب اإلرهابيين عبر تركيا
وغ��ي��ره��ا ،وه���ذا المخطط ح��و ّل��ه
الجيش العربي السوري والقيادة
السياسية السورية إل��ى خريف
لهم» .وأعربت عن اعتقادها بأن
اللعبة األقليمية وال��دول��ي��ة اآلن
هي أكبر بكثير مما شكلته أميركا
م��ن ك��رة ن��ار وح��اول��ت أن تكون
بعيدة منها ولم تستطع أن توقفها
وبالتالي يأتي التصريح كحاجة
أميركية لتحقيق نصر وهمي لها
ولحلفائها».

انسحاب أميركي

والح��ظ��ت الناصر أن «أميركا
ع��ن��دم��ا ف��ج��رت خلية األزم����ة في
دم��ش��ق ك��ان��ت تعتقد أن سورية
سوف تنهار بكليتها عبر االجتياح
بمرتزقتها اإلره��اب��ي��ي��ن الحتالل
دمشق والقضاء على الرئيس األسد
أو إب��ع��اده ع��ن ال��داخ��ل ال��س��وري،
ول��ك��ن م��ا ف��اج��أه��م ه��و أن ه��ذه
التي تسمى خلية األزم���ة ليست
عماد ال��دول��ة السورية التي هي
دول��ة مؤسسات وال تعتمد على
أف��راد أو أشخاص ،فهي منظومة
قائمة بذاتها وتعتمد على الثبات
وموجودة في كل مفاصل الحياة».
وأك���دت أن ال��ج��ه��ود األميركية
للقضاء على «داع���ش» ال تتعدى
االستعراض ،وقالت« :بعد تشكيل
ال��ت��ح��ال��ف ال���دول���ي ض���د داع���ش
واإلع�ل�ان ع��ن القضاء على أع��داد

أساليبها القذرة في حرب يبدو أنها تستعد للخروج
منها مرغمة ،ال على أس��اس مبدأ ال �ض��رورات تبيح
المحظورات ،بل من صعوبة السير في حرب عبثية
استعملت فيها كل أدواتها اإلقليمية والمحلية وحرقت
أوراقها الواحدة تلو األخرى.
تصريح ك�ي��ري شغل األوس���اط السياسية ليس
في سورية فحسب ،بل في كل العواصم اإلقليمية
والدولية المعنية باألزمة السورية.

من عناصره ،فإن الجيش العربي
السوري في كل عملية برية بعيدة
م��ن الطيران يقتل م��ا ي��ق��ارب هذا
العدد إن لم يكن أكثر» .وتساءلت:
«ل��م��اذا ُقتل الطيار األردن���ي معاذ
ال��ك��س��اس��ب��ة؟» ،الف��ت��ة إل����ى أن
«التقارير الغربية التي تؤكد أنه
رأى طائرات التحالف ترمي لداعش
المساعدات وعندما أخبر قيادته
بذلك جاءت األوامر للطائرة بايلوت
اإلماراتية التي كانت خلفه بقصفه
كي ال يتكلم عما حدث».
وأض��اف��ت ال��ن��اص��ر« :أم��ي��رك��ا ال
تستطيع اإلن��س��ح��اب مما روج��ت
له أمام شعبها وفي الوقت نفسه
ت��ري��د ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال��س��ع��ودي��ة
عبر تصريح ك��ي��ري ع��ن ض��رورة
ال��ح��ل السياسي وال��ت��ف��اوض مع
ال��رئ��ي��س األس�����د ،ف��ه��ي ت��ض��رب
عصفورين بحج ٍر واحد ،فهي تخنق
مجموعاتها المدفوعة الثمن من
الخارج وتضغط على السعودية
لزيادة التمويل من بوابة التدريب

ف�شل حرب
�أميركا على
�سورية دفعها
�إلى طرح الحلول
التفاو�ضية
ل��ل��ج��م��اع��ات ال��م��ع��ت��دل��ة وآخ��ره��ا
اس��ت��ع��داد تركيا ل��ت��دري��ب 1500
مقاتل بمدربين أميركيين وضمن
ه��ذا السياق تأتي المبالغ التي
دُف��ع��ت األس��ب��وع الماضي للهيئة
الجديدة لما يسمى األئتالف بعد
أشهر من صرف عدد من موظفيه
لعدم وجود اعتماد مالي ودعم».

حلول دبلوماسية

وأشارت الناصر إلى أن «الوفود
الديبلوماسية التي ت��زور دمشق
م��ن��ذ زم���ن غ��ي��ر قصير م��ن ال���دول
الشريكة في حلف داع��ش والتي
تتدعي مقاتلته ،تزور دمشق إلعادة
سفاراتها إليها ،وه��ذا إدراك لدى
اإلدارة األميركية بعدم القدرة على
إس��ق��اط س��وري��ة ول��ه��ذا استعملت
كلمة حلول ديبلوماسية وليست
سياسية بعد كل الرهانات التي
راهنوا عليها إلسقاط سورية من
إنشقاق الديبلوماسية السورية
واغتيال خلية األزم��ة والمناطق
العازلة وغيرها من الرهانات التي
فشلت فشالً ذريعاً».

اإلرهاب
والمجتمعات الغربية

ف��ي ال��ش��أن ال��س��ي��اس��ي أك��دت
الناصر أنه «بعد جنيف -2ومؤتمر
موسكو ،خرج األصيل ليحل محل
الوكيل وي��دع��و لتطبيق جنيف1
والذي لم يتم حتى اآلن تطبيق البند
األول منه وهو مكافحة اإلرهاب بعد
أن أدرك أن ه��ذا اإلره���اب مستعد
للدخول إلى المجتمعات الغربية».
ولفتت االنتباه إلى أن «القيادة
ال��س��وري��ة واف��ق��ت ف��ي جنيف2 -
على ب��ن��ود جنيف 1 -وتعاملت
معه وفقا ً لما يتالءم مع القانون
السوري وفتح الباب أمام مشاركة
كل األطراف السياسية في الحكومة
وال��ت��ي ش��ارك��ت فيها شخصيات
من المعارضة مثل الدكتور علي
ح��ي��در وال��دك��ت��ور ق���دري جميل»،
معتبرة «أن مشاركة أي فصيل
معارض يجب أن ينسجم مع مبدأ
الديمقراطية بحيث يتمتع بتمثيل
في الشارع يمكنه من الدخول في
انتخابات برلمانية تؤهله لنيل
وزير بمعزلٍ عن مرجعيته» ،داعية
«المعارضة الخارجية إلى دخول

الشارع السوري لكي نرى تمثيلها
الشعبي».

أميركا ترسخ التفرقة
بين السوريين

وشددت الناصر على أن موسكو
وأميركا وضعتا الخطوط العريضة
لما تريدانه من الشرق األوس��ط،
وتمنت أن يجمع السوريون على
مؤتمر حوار دمشق -1لحل األزمة
الداخلية ،منبهة إلى أن واشنطن
تريد ترسيخ التفرقة بين الفرقاء
السياسيين.
وأكدت أن «الدعوات إلى مؤتمر
موسكو -1وج��ه��ت إل���ى أس��م��اء
وشخصيات م��ح��ددة ول��ي��س الى
كيانات سياسية وتيارات وأحزاب
وهذا ال يساعد في إيجاد حل للداخل
السوري» ،وأضافت« :نحن كحزب
س��ي��اس��ي ن��ت��س��اءل أي���ن النتائج
التي ص��درت ع��ن موسكو-1؟»،
الفتة إلى أن «أول منتدى سوري
ناجح للحوار عقد في طهران وهو
ال��ذي تمثل فيه المجتمع المدني
والهيئات السياسية والتيارات
ال��ح��زب��ي��ة وب��ح��ض��ور أع��ض��اء من
مجلس الشعب والحكومة ،ولو
استمر الحوار في طريقه الصحيح
لك ّنا اليوم في خضم نتائج جيدة».
وتابعت الناصر« :كل من تابع
م��ؤت��م��ر ط��ه��ران الح���ظ إل��غ��اء كل
اللجان واألس��م��اء ال��م��وج��ودة في
مؤتمر طهران والتي تم تزويدها
للخارجية السورية وت��م تعيين
أس��م��اء أخ���رى ع��وض �ا ً عنها بناء
على رغبات أشخاص موجودين
ف��ي مؤتمر ط��ه��ران ل��ل��ح��وار وهو
م��ا أضعف مفعول مقرراته على
األرض».
وأعلنت الناصر أن اسمها موجود
في اللجنة التنفيذية ولجنة صياغة
الميثاق الوطني المنبثق عن مؤتمر
طهران وفي اللجنة اإلعالمية ومع
ذلك لم تتم دعوتها إلى أي من تلك
االجتماعات.

قلق األمم المتحدة

وحول مشاركة األمم المتحدة في
ملتقى موسكو -2أوضحت الناصر
أن «ألمم المتحدة لم تقدم شيئا ً من
مساعداتها المفروضة سوى قلق
أمينها العام على السوريين ،فكل
الموفدين الذين دخلوا إلى سورية
منذ بداية الحرب عليها حتى اآلن،
أتوا بأجندات جاهزة ولم يلتفتوا
إل���ى أي ورق����ة ق��دم��ت��ه��ا ت��ي��ارات
سياسية في الداخل ليعملوا عليها،
وأضافت« :قدمنا للمبعوث األممي
السابق األخضر اإلبراهيمي ورقة
عمل لم ينظر إليها ،بل اكتفى بطرح
أسئلة اعتيادية عن وضع الشارع
وما يحصل فيه» .وتابعت« :اآلن
هم المبعوث األممي الحالي ستيفان
دي ميستورا هو المنطقة الشمالية
السورية وما يحصل فيها بالسعي
إليجاد منطقة عازلة وتجميد القتال
في منطقة محاذية للدولة التركية
التي نراها عدوة للشعب السوري
وهذا ما ال نقبله أبداً».
واع��ت��ب��رت ال��ن��اص��ر أن «ه��ن��اك
تهميشا ً لبعض التيارات السياسية
ف��ي ال��داخ��ل ال��س��وري ف��ي مقابل
تضخيم اإلئ��ت�لاف والهيئة على
حساب أح��زاب الداخل السوري،
وق��ال��ت« :نستطيع ال��وص��ول إلى
ال���ش���ارع وإي���ص���ال ط��ل��ب��ات��ه إل��ى
القيادة السياسية السورية سواء
كنا في موسكو أو لم نكن» ،مؤكدة
أن «العمليات العسكرية التي
تجري في الشمال والجنوب من
قبل الجيش العربي السوري هي
التي تحكم مصير موسكو.»2 -

يبث ه��ذا الحوار كامالً
ال�س��اع��ة الخامسة مسا ًء
ويعاد بثه الحادية عشرة
ليالً على قناة «توب نيوز»
على التردد .12034

