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كامب ديفيد� :أوباما ( ...تتمة �ص)1

وا�شنطن وباري�س:
يتحول التناف�س �إلى �صراع؟
متى
ّ
} حميدي العبدالله
على ام��ت��داد أكثر م��ن سبعة عقود حكمت العالقات األميركية –
الفرنسية ،سياسة قائمة على التنافس ال��ذي يقترب من الصراع،
والتعاون على خلفية المصالح المشتركة مع هيمنة أميركية واضحة
ن��ظ��را ً إل��ى حجم االقتصاد األميركي ودور ال��والي��ات المتحدة على
المستوى الدولي.
شهدت أفريقيا والشرق األوسط على امتداد العقود السبعة تنافسا ً
حادا ً بلغ ح ّد الصراع بالوكالة ،وال سيما في بعض الدول األفريقية،
كما برز هذا الصراع بوضوح مرتين ،األولى في عهد الرئيس شارل
ديغول في عقد الستينات ،والثانية في عهد جاك شيراك عشية الغزو
األميركي للعراق ،وتع ّرض المصالح الفرنسية للخطر هناك.
لكن القانون العام الذي حكم هذه الصراعات هو إذعان السلطات
الفرنسية لمتطلبات الهيمنة األميركية والتراجع عن مواقفها في
منافسة النفوذ والمصالح األميركية ،ربما باستثناء عهد الرئيس
شارل ديغول الذي صادف التو ّرط األميركي في الحرب الفيتنامية
وحالة االستنزاف التي عانى منها األميركيون هناك.
يالحظ اليوم أن��ه ثمة ع��ودة جديدة للتنافس ،ج��رى التعبير عنها
مؤخرا ً في ثالثة مؤشرات ،المؤشر األول موقف فرنسا المزايد على
الموقف األميركي من الملف النووي اإليراني ،وتتحدّث تقارير عديدة
عن أنّ المزايدة الفرنسية على إدارة أوباما لعبت دورا ً كبيرا ً في تأخير
التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي القطيعة القائمة بين الواليات المتحدة
وإيران منذ عام .1979
المؤشر الثاني ،االن��ت��ق��ادات العلنية وال��ن��ادرة التي وجهها وزير
خارجية فرنسا إل��ى إدارة الرئيس أوب��ام��ا على موقفها م��ن األزمة
السورية ،حيث سعت فرنسا إلى توريط الواليات المتحدة بتدخل
عسكري مباشر على غرار تو ّرطها في الحرب على ليبيا ،ولكن إدارة
أوباما رفضت ذلك.
المؤشر الثالث ،سعي الرئيس الفرنسي إلى استغالل السياسة
األميركية الحالية واالنتقادات الموجهة لها من بعض حلفاء الواليات
المتحدة لتعزيز نفوذ فرنسا ومصالحها على حساب عالقات الواليات
المتحدة مع حلفائها التقليديين ،وي��ن��درج في ه��ذا اإلط��ار مشاركة
الرئيس الفرنسي في جانب من القمة الخليجية ،وتوقيع عقود لتزويد
قطر بطائرات حربية فرنسية ،وزي��ارة الرئيس الفرنسي إلى كوبا،
والمزايدة على موقف إدارة أوباما في انفتاحها الجديد على بلد فيدل
كاسترو.
قد تكون السياسة الفرنسية إزاء الملف النووي اإليراني والموقف
من سورية محمية من قبل الكيان الصهيوني ال��ذي تتطابق مواقفه
من هذه القضايا مع المواقف الفرنسية أكثر من مواقف إدارة أوباما،
ومحمية أيضا ً من جماعات النفوذ المؤيدة للكيان الصهيوني داخل
ال��والي��ات المتحدة ،لكن ال يمكن للنخب الحاكمة األميركية ،سواء
ّ
يغضوا النظر عن تمدّد النفوذ
الديمقراطيين أو الجمهوريين ،أن
الفرنسي على حسابهم ،حتى وإنْ تقاطعت رؤاه��م السياسية حول
بعض القضايا مع رؤية الحكومة الفرنسية .وفي ضوء هذا الواقع
ف��إنّ صمت واشنطن على سياسة باريس ،واستغاللها المصاعب
التي عانت وتعاني منها الواليات المتحدة بعد تعثّر احتاللها للعراق
وأفغانستان لن يطول ،وسيكون هناك رد رادع ،س��واء في الشرق
األوس��ط أو في أنحاء معينة في أفريقيا ،ال سيما في مناطق النفوذ
التقليدية لالستعمار الفرنسي .فأين سيكون هذا الردّ؟

هكذا روت الواليات المتحدة
ق�صتها مع �إيران...
«ال يكون الحفاظ على أمن الخليج سوى بمنع إي��ران من امتالك قنبلة
نووية» ،هكذا تضمن الواليات المتحدة إزالة المخاوف التي أشاعتها دول
ّ
صحتها أو عدمها بنوايا
بغض النظر عن مدى
الخليج في أروقتها السياسية
ّ
إيرانية عسكرية مبيّتة إنما في محاولة منها لتبرير العداء إليران.
النجاح في منع ايران من تهديد أمن الخليج ومصالحه يكمن في االتفاق
معها ،هذا ما حاولت واشنطن إيصاله إلى الخليجيين في قمة كامب ديفيد
أسست بشكل واضح للمرحلة المقبلة ،مع إيران تحديداً ،ورسمت وجه
التي ّ
المنطقة حسب جدول أعمال واشنطن ،وهو ما كانت تسعى اليه منذ عام
 2012عندما بعث أوباما أولى الرسائل المكتوبة الى المرشد األعلى للثورة
اإليرانية السيد علي خامنئي ،والتي كشفت عنها «إسرائيل» واعتبرتها التفافا ً
عليها ،وإنذارا ً بأنّ شيئا ً ما سيحصل بين األميركيين واإليرانيين ال محالة.
تأهّ بت «إسرائيل» منذ ذلك الوقت وعززت هجومها على المحور اإليراني
بر ّمته فتكثفت العمليات اإلرهابية في سورية ،واشتدّت وانتقلت الى العراق
وأدخلت حزب الله تدريجيا ً في ك ّل صغيرة وكبيرة من األزمة في سورية،
وأخذت وجهة الحلف بر ّمته نحو التشظي بحسابها فكان ان تلقى الحلف
الضربات الموجعة بسالسة وأفشل المخطط بفصل بعضه البعض كحلقة
متصلة تهدف إلى إضعاف نفوذ ايران في المنطقة.
بدا منذ ذلك الحين ان هناك في واشنطن رغبة حقيقية في التق ّرب من
ايران ،فنجحت القنوات في تأمين لقاءات تجمع ديبلوماسيين وخبراء نووين
إيرانيين مع نظرائهم في الغرب ،الى أن ت ّوجت اللقاءات رسميا ً مباشرة بين
ظريف كيري ،فتوالت اللقاءات حتى أصبحت تتحدّث عن نفسها في أنّ االتفاق
حول الملف العالق منذ اكثر من عشر سنوات سيخرج دخانه األبيض حتماً.
قمة كامب ديفيد التي تبعد حوالىالشهر عن التوقيع الكبير في  30حزيران
بين الغرب وطهران ،كانت مخصصة لك ّل ذل��ك ،وإذا أرادت دول الخليج
ضمان أمنها فال يمكنها سوى تقبّل إيران أمرا ً واقعا ً دولة مق ّررة في الخليج
مقموعة األهداف العسكرية النووية كحجة أميركية تقنع الخليجيين بأنهم
لم يُهزموا إنما وافقوا على ما فيه مصلحة ألمنهم االستراتيجي ،وبالتالي
لن يخرج بعد التوقيع ايّ تنديد على الطريقة الفرنسية الخليجية األخيرة،
وعرف الخليجيون اليوم انّ الحفاظ على مواقعهم ال يمكن ان يكون بظروف
أفضل من التي تسعى اليها واشنطن .
اول��ى نتائج كامب دييفد التي خ��رج بها المجتمعون تؤكد انّ الحراك
السياسي في الخليج على أعلى المستويات سيبدأ قريباً ،فالدعوة التي
خرجت عنه بضرورة الشروع في ح ّل سياسي في اليمن سريعاً ،بمعنى آخر
هو وقف للحرب بإعالن واضح وهو أول رسالة خليجية اميركية غير مباشرة
تؤكد ان ال حلول في الخليج من دون ايران ،والمسألة اليمنية لن تكون سوى
مقدمة المفاوضات واالتفاقات المباشرة والغير المباشرة مع السعوديين
ممن ترتأي الواليات المتحدة او تنتدب من شخصياتهم ليكونوا واجهتها
في المملكة في المرحلة المقبلة والحديث هنا يعني إزاحة الملك سلمان عن
العملية التفاوضية.
إي��ران تدخل الورقة الخليجية من الباب العريض ونجاح الحل لألزمة
اليمنية يعني نجاحا ً مقبال لح ّل سياسي لألزمة البحرانية عن طريق إيران
ايضا ً التي ستثبت انّ نفوذها في الخليج بات أمرا ً واقعاً.

«توب نيوز»

�أوباما و«جبهة الن�صرة» والقلمون
كان توقيت حرب القملون ذهبيا ً في التأثير على القرارات والمواقف الدولية
واإلقليمية ،فقد توهّ م قادة الخليج أنّ توقيت القمة مع الرئيس األميركي بعد
معارك إدلب وجسر الشغور سينتج فرصة لتسويق «جبهة النصرة».
الرهان على السعي إلى تسويق «النصرة» يكشفه وجود نصين مختلفين
عن «داعش» و«النصرة» في البيان المشترك األميركي الخليجي فحيث ورد
اسم «داعش» كخطر إرهابي ورد اسم «النصرة» كجهة متطرفة ال يمكن التعاون
معها.
التمييز بين «داعش» و«النصرة» ال يستقيم مع الخطاب األميركي القائم على
تصنيفهما معا ً كتنظيمات إرهابية بل ّ
يدل إلى أنّ نقاشا ً قد دار حول األمر اقتضى
فقرة مختلفة لك ّل جهة.
حرب القلمون استبعدت سبب الرهان على «النصرة» وهو أنها قادرة على
تغيير المعادلة العسكرية ،ويمكن توظيفها ليصير النقاش في كيفية وضمانات
التوظيف فجاءت حرب القلمون وقالت ال تستطيع «النصرة» تغيير المعادلة.
ما ورد بحق «النصرة» يحسم نقاش عام كامل قادته تركيا و«إسرائيل»
والسعودية وقطر مع أميركا.
حرب القلمون أسقطت فرصة الرهان على «النصرة».
لذلك كان أوباما باردا ً تجاه التحريض على سورية.

التعليق السياسي

مع الضيف ،ما يعني بصورة مباشرة عدم رغبة الرئيس األميركي بمنح
ضيوفه صفة الندية كمؤسسة ،وإب��ق��اء العالقات معهم ضمن اإلطار
الثنائي خارج نطاق البيان المشترك ،الذي أوضح في مقابالته الالحقة
أنه ال يمتلك أي قوة قانونية طالما لم توقع وثائق ومعاهدات وتعرض على
الكونغرس.
البعد العسكري الخاص بالتزامات أميركية تشوبه اللغة االشتراطية،
حيث يمتلئ البيان باستطرادات من نوع ،فعل المناسب ،وفقا ًلميثاق األمم
المتحدة وما ال يتعارض مع القوانين الدولية ،بما تقتضيه المصلحة ،وكلها
تسمى في البيانات المشتركة بصدد التعهدات ،مصطلحات التنصل.
الواضح أن الموقف األميركي تركز على شرح معنى كون التفاهم مع
إيران وفقا ًللصيغة المتداولة أفضل الممكن خليجياً ،داعيا ًإلى دعم التفاهم
ألنّ بديله هو امتالك إيران سالحا ً نووياً ،إما ردا ً على قرار حرب ،يدعو
له بعض أصدقاء واشنطن ،أو كنتيجة لوقف المفاوضات وامتالك إيران
عبر تخصيب مفتوح لليورانيوم ما يكفي ألكثر من قنبلة نووية .ووقف
المفاوضات وصفة يتبناها بعض آخ��ر من حلفاء واشنطن ،وتصف
واشنطن الفريقين من الحلفاء باألغبياء.
في الملفات اإلقليمية ساد الغموض مضمون الموقف ال��ذي عرض
الشيء ونقيضه ،ففي الشأن اليمني األشد أهمية للسعودية ودول الخليج،
أيد البيان حالً سياسيا ً لليمن تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي يعقد
في الرياض ،وأيد في مكان آخر حالً سياسيا ً تحت رعاية األمم المتحدة
وفي جنيف.
في الشأن السوري على رغم تكرار الزمة تقليدية عن شرعية الرئيس
السوري كان الفتا ً تجاهل البيان أي إش��ارة لتسليح وتدريب ما ُسمي
بالمعارضة السورية المعتدلة مقابل تأكيد رف��ض أي دور لـ«جبهة
النصرة» ،كعنوان للتطرف ،وكان الفتا ً أيضا ً دفاع أوباما في مؤتمره
الصحافي ومقابالته اإلع�لام��ي��ة ب��ع��ده ،ع��ن رف��ض األخ���ذ باالتهامات
الموجهة لسورية باستخدام أسلحة كيماوية ،والتأكيد على أن منظمات
األمم المتحدة التي أشرفت على تفكيك الترسانة الكيماوية السورية هي
الجهة الصالحة للتحقق عندما ترد تقارير ذات مصداقية من جهة ،ومن
جهة أخرى أن هناك تقارير جدية تشير إلى متطرفين معارضين للدولة
السورية متورطين باستخدام أسلحة كيماوية .الحصيلة هي أنّ واشنطن
ضبطت ساعة حلفائها الخليجيين بعد فشلهم في حرب اليمن على ساعة
توقيتها ،بانتظار نهاية المفاوضات ح��ول التفاهم النووي مع إيران،
وشجعت ضمنا ً تفاعالً إيرانيا ً خليجيا ً سياسيا ً لحلحلة الملفات الخالفية،
وفتحت الباب لحضور سالحها في الخليج كمبيعات تحتاجها السوق
األميركية بعنوان الضمانات والطمأنة.
بانتظار هذا االنخراط السياسي الخليجي اإليراني الذي ال يزال يبدو
بعيداً ،لبنان على إيقاع تطورين تصعيديين ،واحد يتصل بموقف العماد
ميشال عون من االنتخابات الرئاسية والتعيينات األمنية والثاني يتصل
بموقف وزير العدل أشرف ريفي ،من المحكمة العسكرية ،بينما الجيش
اللبناني يسجل أول مشاركة مباشرة في حرب القلمون باالشتباك مع
مواقع المسلحين في جرد راس بعلبك ،بعد رصده تحركات للمسلحين
لتحسين مواقعهم المقابلة لمواقعه.
سياسيا ً العماد عون يلوح باالنتخابات النيابية قبل الرئاسية ،وريفي

يتراجع من الدعوة لح ّل المحكمة العسكرية وإلغائها إلى الحديث عن
تعديل قانونها بعد اتساع المطالبات باستقالته ،وصدور مواقف قضائية
قاسية بحق تدخله في عمل القضاء.

يطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة عبر شاشة قناة
«المنار» عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم يتطرق فيها إلى عدد من
التطورات وال سيما األوض��اع في منطقة القلمون ،بعد االنجازات التي حققتها
المقاومة والجيش السوري في القلمون.

عون يرمي الكرة في ملعب خصومه وحلفائه

وكان رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون قال كلمته أمس ومشى.
رمى الكرة في ملعب حلفائه وخصومه ع َل من يتلقفها .أعلن أن  4وفود من التيار
الوطني الحر ستجول على المسؤولين وقادة الكتل النيابيّة لمعرفة مدى التجاوب
أم عدمه من ِقبَل المسؤولين اآلخرين على ما طرحه من حل للخروج من األزمات
الدستورية .أرجأ التصعيد ،لكنه لم يرجئ التهديد ،فهل تكون الزيارات بمثابة
الحج األخير للجنرال عون تمهيدا ً التخاذ مواقف لوح بها في الفترة الماضية؟ فهو
أعلن «أن ال داعي لبقاء الحكومة العاجزة ،ولقد دخلنا مرحلة الع ّد العكسي ،هناك
خطوات عدّة قد نلجأ إليها».
وأع��ل��ن «أن ال��ح��ل ل��ل��خ��روج م��ن األزم����ات ال��دس��ت��وري��ة ي��ت��درج كالتالي:
اعتماد االنتخابات الرئاسية مباشرة م��ن الشعب على مرحلتين األول��ى
مسيحية والثانية وطنية ،والقيام باستفتاء شعبي وم��ن ينتخب الشعب
ينتخبه المجلس النيابي ،واالن��ت��خ��اب بين ال��ق��ي��ادات المسيحية األكثر
تمثيالً ،وأخ��ي��را ً انتخاب المجلس النيابي قبل انتخاب رئيس الجمهورية،
معتبرا ً أن أول ثالثة حلول تسووية فيما الحل الرابع هو الحل الدستوري».
وشدد عون ،على أنه لن يعود إلى حل الدوحة ودعا إلى رفع الصوت بوجه الكذب
الذي واجه عدم تنفيذ غالبية بنود الطائف ،مشيرا ً إلى «أن المسيحيين هم من
دفعوا الثمن مع أنهم عنصر استقرا ٍر واعتدال فألغي تمثيلهم الصحيح بقوانين
انتخابات تخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
وعن التعيينات العسكرية ،قال عون« :تفلتوا من كل الوعود التي أعطوها في
التعيينات العسكرية ومصرون على المحافظة على المؤسسة العسكرية بالنخبة
التي تشرف الموقع».

المستقبل يسأل عون:
عن أي بيان مشترك تتحدث؟

في المقابل ،سخرت مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري لـ«البناء» من
حديث العماد عون عن تهرب تيار المستقبل من اتفاق معه حول التعيينات».
وسألت« :أين البيان المشترك الذي صدر في هذا الشأن» ،الفتة إلى «أن ما يتحدث
عنه عون يبقى في إطار الخيال والتمنيات».
وشددت المصادر في المقابل على «أن تيار المستقبل ال يضع فيتو على أحد
في موضوع قيادة الجيش ،لكننا نصر على «أن التعيين يجب أن يسبقه انتخاب
رئيس للجمهورية الذي يجب أن يبدي رأيه في التعيين» ،مشيرة إلى «أن رئيس
الجمهورية كان قبل الطائف هو من يعين قائد الجيش».
وأكد «أن إبداء رئيس الجمهورية رأيه في االسم هو من صالحيات الرئيس،
فلماذا نقوض المهام الموكلة إليه أو صالحياته؟ ولماذا التهديد دائما ً بافتعال
مشكلة في مجلس الوزراء».
واعتبرت المصادر «أن انتخاب الرئيس من شأنه أن يحل اإلشكال الحاصل قبل
أيلول موعد استحقاق التعيينات العسكرية».
ورأت المصادر «أن انتخاب رئيس من الشعب خاضع للنقاش ،ألنه يتطلب
تعديالً دستوريا ً وفي هذه الظروف ،سيؤدي التعديل الدستوري إلى الفوضى،
فكل فريق عندها سيطالب بتعديالت على قياسه» .وقالت« :صحيح أن الدستور
ليس منزالً ،لكن علينا أوال ً النتظام عمل المؤسسات والحياة السياسية أن ننتخب
رئيسا ً للجمهورية ،وبعد ذلك نبحث في أي تعديل دستوري؟ معتبرة «أن الرئيس

هل يجر�ؤ ريفي ( ...تتمة �ص)1
يعطي األوامر لعناصره وضباطه باستقبال جنود
وض��ب��اط ج��ي��ش االح���ت�ل�ال ف��ي ثكنة مرجعيون،
ويسمعون عن قيامه بالطلب من ضباطه أن يحسنوا
ضيافة جيش االحتالل ويقدّموا له الشاي وتصير
طرفة يتداولها الناس ،والناس يعلمون أنّ التعامل
م��ع االح��ت�لال أو نشر ال��وه��ن ف��ي وج��ه ق��وات��ه بين
المواطنين جريمة يعاقب عليها القانون ،فكيف بين
عناصر القوات المسلحة ،وتم ّر الحادثة ،من دون
أن يسمع اللبنانيون أو يتوقعوا سماع بيان من جهة
قضائية عن حقيقة ما جرى بعد االستماع الوافي
للمعنيين وعلى رأسهم الوزير ،يحدّد المسؤوليات
ويعلن اتخاذ اإلج���راءات المتناسبة مع الجرم في
حال وجوده ،أو ينفي مجرد هذا الوجود.
 يعلم اللبنانيون أنّ رئيس حكومة تدخل علنا ًل�ل�إف���راج ع���ن ش��خ��ص م���وق���وف م���ن ج��ه��از أمني
بتهمة االشتراك في أعمال إرهابية ،ويحتفل رئيس
الحكومة بالمفرج عنه كبطل وكبريء ح�� ّرره من
الظلم ،وبعد شهور تطارد الدولة كلها هذا الموقوف
المفرج عنه ،أو كما س ّمي يومها بـ«األسير المح ّرر»،
ألنه متلبّس بارتكاب العديد من الجرائم اإلرهابية،
وتشكيل تنظيمات إرهابية ،وال يتوقع اللبنانيون
من رئيس الحكومة المعني وضع نفسه بتصرف
القضاء على تص ّرفه المشين وال يتوقعون من
القضاء القيام بمساءلته.
 يعرف اللبنانيون أنّ قائد إح��دى الميليشياتقبع في السجن تنفيذا ً ألحكام قضائية لسنوات
عدة بأحكام إعدام ،ويسمعون بعدها أنه ت ّم اإلفراج
عنه بقانون عفو ،من دون أن يتض ّمن العفو إعادة
محاكمة إلثبات البراءة إذا كان الحكم مسيّسا ً كما
ُيقال ،ومن دون محاسبة القضاة الذين أصدروا
الحكم إذا كانوا ظالمين ،بل يكافأ أبرز القضاة الذي
أصدروا الحكم ويرسل لتمثيل لبنان في المحكمة
الدولية التي يفترض أن ينتظر منها لبنان الحقيقة
والعدل في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
فيتساءل اللبنانيون إذا ك��ان ال��م��ف��رج عنه بريئا ً
فالقاضي متالعب بالحقيقة وال��ع��دال��ة وستكون
نتيجة المحكمة ال��دول��ي��ة مناقضة لقواعد العدل
وال��ح��ق ،وإذا ك��ان القاضي نزيها ً وع���ادالً فمكان
المفرج عنه في السجن ،فكيف يثقون أنهم في دولة
قانون؟
 يعرف اللبنانيون أنّ أربعة من كبار ضباطهمورؤس����اء األج��ه��زة األمنية ج��رى إيقافهم بتهمة
ال���ت���و ّرط ف��ي اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س رف��ي��ق الحريري،
ويصمتون وينتظرون النتيجة ،فتخرج المحكمة
الدولية بقرار إخ�لاء سبيلهم واعتبارهم أبرياء،
من دون أن يسمع اللبنانيون كلمة عن كيف ستت ّم
محاسبة الذين لفقوا التهمة وصنعوا الشهود الزور
وضللوا التحقيق ،واستخدموا األط��ر القضائية
لتصفية حسابات ،أو م��اذا ع��ن ال��ذي��ن تهيأت لهم
المناصب ليرثوا المواقع التي شغلها ه��ؤالء ومن
الخط السياسي المنافس لهم ،بقوة االتهام وفعله
في الرأي العام؟
 يسمع اللبنانيون أنّ زعيما ً سياسيا ً قال فيصالون بيته إنه ال يكون فالن ما لم يضع مستشاره
األق���رب وص��اح��ب بيت ماله وأم��ي��ن صندوقه في
السجن ،ول��م تمض أي��ام حتى ح��دث ذل��ك وصار
المستشار خلف القضبان ،وال يعرف اللبنانيون ما
إذا كانت أفعال المستشار أم أوامر الزعيم هي التي
تحكم؟
 -في قضية الوزير السابق ميشال سماحة ،ك ّل
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الوفاقي ال يقف إلى جانب تدخل حزب الله في سورية ،وال يقف ضد المحكمة
الدولية ،فهو لكل اللبنانيين ،مشيرة إلى «أن ما ينطبق على العماد عون الذي ال
يحظى بموافقة  14آذار ينطبق أيضا ً عن رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي ال
يمكن أن يقبل به فريق  8آذار».
واستبعدت المصادر «أن ينسحب وزيرا التيار الوطني الحر من الحكومة،
مشيرة إلى «أن الوضع في المنطقة حساس وكل فريق مسؤول عن مواقفه
والتداعيات التي قد تحدثها هذه المواقف».

قطار بري – عون يعود إلى سكة التفاهم

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن القطار بين الرئيس نبيه بري والعماد عون
يعود إلى سكة التفاهم ،فهناك محاوالت تجري على خط الرابية – عين التينة،
والمواقف باتت أكثر مرونة» .وتحدثت المصادر عن خيارات عدة ال بد أن تنتهي
بإيجاد حل لمشكلة مقاطعة التيار الوطني الحر الجلسات التشريعية».
وش��ددت المصادر على «أن الرئيس بري مع التعيين في المراكز األمنية
والعسكرية ،ومع تعيين العميد شامل روكز قائدا ً للجيش ،لكن إذا تعذر ذلك ،فهو
مع التمديد» ،مشيرة إلى «أن رئيس المجلس بعث بإشارات إيجابية إلى العماد
عون ،عبر نوابه في لقاء األربعاء النيابي ،يؤكد حرصه على العالقة بينهما».
وفي السياق ،أكدت المصادر «أن حزب الله يتبنى موقف الجنرال عون في ملف
التعيينات ويؤيده ،ولفتت إلى «أن المشكلة ليست عند الرئيس بري إنما عند تيار
المستقبل الذي يرفض تعيين روكز قائدا ً للجيش» ،ومتسائلة عن موقف القوات
اللبنانية ،وهل تطرق الحوار بين التيار الوطني والقوات إلى هذا الموقف».

الحكومة واقفة على «صوص ونقطة»

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» أن
لبنان بال رئيس جمهورية ،والمجلس النيابي ال يجتمع بسبب مقاطعة المكون
المسيحي ،والحكومة واقفة على «صوص ونقطة» .وسأل« :كيف يمكن االستمرار
على هذا المنوال في إدارة شؤون البلد» ،الفتا ً إلى «أنه يسعى بكل ما أوتي من قوة
للحفاظ على التوازنات السياسية والميثاقية» ،مكررا ً «أن األوضاع ليست مريحة،
والنار مندلعة من حولنا ،ولذلك يجب الوصول إلى تفاهم بين الموارنة النتخاب
رئيس يتفقون على اسمه ،ونحن نبارك».

حزب الله يحرر  80في المئة من المواقع
التي كانت تحت سيطرة «النصرة»

أمنياً ،حرر حزب الله  80في المئة من المواقع التي كانت تسيطر عليها «جبهة
النصرة» في القلمون .وسيطر على جبل العطين في جرد رأس المعرة الذي يبلغ
ارتفاعه  2450مترا ً عن سطح البحر ،إضافة إلى سيطرته على مرتفعات أخرى
محيطة بموقع طلعة موسى اإلستراتيجي.
وتمكن والجيش السوري من السيطرة على كامل جرود رأس المعرة بحدود
 78كلم مربع ويتقدم في جرود فليطا وسط انهيار في صفوف المسلحين .كما
سيطر على كامل سلسلة جبال الباروح ومعبر القتلة الذي يربط بلدة رأس المعرة
السورية بجرود نحلة اللبنانية .واستهدف الجيش اللبناني بالمدفعية الثقيلة
وقذائف الدبابات تحركات المجموعات المسلحة في جرود رأس بعلبك مع تمشيط
باألسلحة الرشاشة الثقيلة في محيط مواقعه.

صقر إلى الطعن بحكم براءة سماحة

من ناحية أخرى ،تواصلت أمس الحملة على المحكمة العسكرية التي حكمت
على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة،
إن من خالل البيانات التي أصدرها تيار المستقبل أو من خالل تحريك هذا التيار
للموقوفين اإلسالميين في طرابلس .وترافق ذلك مع إعالن مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أنه سيطعن بحكم براءة سماحة من جرم
محاولة القتل.

�سورية لي�ست ( ...تتمة �ص)1

لبناني يتوق لرؤية المواجهة بين ميشال سماحة
والشاهد الواشي المد ّبر ميالد كفوري ،وك ّل لبناني
يعلم أنّ حجج حجب كفوري عن المثول أمام القضاء
نقطة ق��وة لسماحة وليس لالتهامات التي تساق
ض��دّه ،وك�� ّل لبناني يعلم أنّ ال��ذي يحجب كفوري
لديه ما يخافه ويخشاه ،ويخرج وزير العدل الذي
كان مديرا ً لقوى األمن الداخلي ويقول إنه من يمنع
مثول كفوري ،وببساطة يستسلم اللبنانيون لعدم
توقعهم السماع باستدعاء المدير الوزير ومساءلته
عنتعطيلالعدالة،ويكتفياللبنانيونبسماعالحكم،
وفجأة يصير عليهم سماع قرار إحالة القاضية التي
فكرت بطريقة لم تعجب الوزير إلى التأديب ،وهم
يعلمون أنّ ألفباء ق��وة القضاء واستقالله ،أن ال
يتجرأ وزير على تأديب قاض ألنه يفكر بطريقة ال
تعجب الوزير ،الوزير هنا رمز للنفوذ والسلطة ،قد
يكون رئيسا ً أو مديرا ً أو سواهما.
 ما دام معيار القانون هو تأديب القاضي الذييفكر بطريقة ال تعجب الوزير وح ّل المحكمة التي
تصدر قرارا ً ال يرضى عنه وزير ،فلن تكون دولة
للقانون وال من يحزنون.
 السياسة تحكم ،ل��ذل��ك أق��ت��رح مقايضة حلّالمحكمة العسكرية بح ّل المحكمة الدولية ،وتشكيل
لجنة تنسيق سياسية تنظر بأسماء األفراد المحالين
أمام القضاء ،يملك أعضاؤها الذين يمثلون القوى
النافذة حق الفيتو على أي إحالة للقضاء ،وك ّل من
ال ظهر له وال سند ُيحال للمثول أمام القضاء ،وك ّل
من يعترض أحد أعضاء لجنة التنسيق على إحالته
يعفى من المالحقة ،وينشأ للتقاضي بين الخاصة
لجنة ّ
فض نزاعات ب��دالً من القضاء ،وبين العامة
يبقى القضاء الفقير ،وعندما يتقاضى أهل الخاصة
مع العامة ،يكون الحكم مبرما ً بمحاسبة المواطن
ال��ذي تج ّرأ على مقاضاة زعيم أو صاحب مال أو
نفوذ.
 ق��ال وزي��ر الداخلية األس��ب��ق ،أحمد فتفت إنّالمحكمة العسكرية هي محكمة الحاج وفيق صفا،
رئيس لجنة االرت��ب��اط والتنسيق ف��ي ح��زب الله،
وفتفت يعلم أنه روى عشرات المرات في صالونه،
أن��ه بعد أو قبل توقيف سماحة عقد اجتماع جمع
رئيس ف��رع المعلومات ال��ذي شغل ورت��ب ونظم
ميالد كفوري بمعرفة مديره اللواء أشرف ريفي،
مع الحاج وفيق صفا ع��رض فيه الحسن أشرطة
ال��ك��ف��وري ،وك��ان��ت م��ع��ادل��ة ح��زب ال��ل��ه ،أنّ م��ا في
األشرطة يكفي للمساءلة أمام القضاء ،وأنّ حزب
الله لن يشكل عائقا ً أمام هذه المساءلة ،فهل يجرؤ
فتفت أن يقول ذلك مجدّداً؟ وهل يجرؤ اللواء أشرف
ريفي على السماح بمساءلة عميله ميالد كفوري
ألربعة أيام مقابل بقاء سماحة خاضعا ً للمساءلة
ق��راب��ة أرب���ع س��ن��وات؟ وه��ل ي��ج��رؤ ال��رئ��ي��س سعد
الحريري على السماح بمثول اللواء ريفي للمساءلة
في قضية الشاهد الزور زهير الصديق أمام القضاء
ويلتزم الصمت ،بمثل صمت حزب الله في سنوات
توقيف الضباط األربعة؟
 ن��م��ارس ال��دف��اع ع��ن حقنا بخجل ،ويمارساآلخ��رون حماية باطلهم بفجور ،فإلى متى يأكل
الفاجر م��ال التاجر ،وإل��ى متى سنبقى ف��ي زمن
عنوانه يرضى القتيل وليس يرضى القاتل ،وهل
يكفي أن يصول ويجول القاتل على هواه فقط ألنه
يحمل قميص الرئيس رفيق الحريريِ ،باسم والية
الدم؟
ناصر قنديل

حيث حشد اآلالف من اإلرهابيين الشيشان والتركمان لتنفيذ
هذه «الغزوة» وتأمين التغطية النارية المباشرة من الجيش
التركي لهؤالء اإلرهابيين .وقد ذكر بعض الناجين من مجزرة
اشتبرق وغيرها أنهم رأوا الطيران التركي وهو يؤ ّمن لهؤالء
المجرمين التغطية الالزمة لتقدمهم .ولم تكن الجريمة التي
قام بها أحمد داود أوغلو بانتهاكه المباشر لسيادة سورية
ووحدة أراضيها بذريعة زيارة ضريح سليمان شاه ،الذي
قامت الحكومة التركية بتمويله وإع��ادة بنائه على ُبعد
عشرات األمتار داخل األراضي السورية ،إال تغطية مفضوحة
على المخططات التركية وعودة األحالم العثمانية إلى العقول
المريضة لقادة حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغ��ان
السفاح.
ترافقت ه��ذه الحملة اإلرهابية التي ت� ّم التخطيط لها
في الدوائر الصهيونية وغرف العمليات السرية في تركيا
وفي األردن بحملة إعالمية رخيصة بأدواتها وبمن أشرف
عليها وخطط لها ونفذها .وقام هؤالء بتصوير الهجوم على
إدلب وجسر الشغور على أنه خطوة للوصول إلى الالذقية
والمحافظات الساحلية .ول��م يتر ّدد ه��ؤالء عن استخدام
أسقط التعابير الطائفية واإلثنية والعشائرية والعنصرية
لتضليل أبناء شعبنا بغية ال��وص��ول إل��ى األه���داف التي
ح ّددتها «إسرائيل» منذ بداية األزمة السورية وفي مق ّدمتها
تغيير النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي السوري
الذي ت ّم بناؤه على معاداة «إسرائيل» وحلفائها في الواليات
المتحدة وأوروب��ا الغربية وال��دول العربية التي تخلت عن
عروبتها وانتمائها القومي بهدف وحيد وهو الوالء المطلق
لسادتها الصهاينة وحماتهم الغربيين .وتطاولت هذه الهجمة
الصهيونية  -األوروبية الغبية لتعلن عن اغتياالت وتصفيات
في القيادتين السياسية واألمنية السورية حيث ثبت من دون
أدنى شك أنّ ذلك لم يكن أكثر من أمنيات وأوهام مبنية على
األحالم والكوابيس .وإذا كانت مثل هذه األكاذيب قد انطلت
على البعض في دول االتحاد األوروب��ي وخاص ًة الجديدة
منها حيث سقطت أنظمة سياسية قوية وانهارت على خلفية
إشاعات وحمالت إعالمية مماثلة وخاص ًة أثناء «الثورات
الملونة».
وتابعت هذه الحملة اإلعالمية – العسكرية – اإلرهابية
مهمتها لتصل إلى التشكيك بالتحالفات اإلقليمية والدولية
التي ارتبطت مع سورية بتاريخ واحد تم ّيز في الدفاع عن
قضية العرب المركزية فلسطين ،وفي رفض النفوذ الغربي
االستعماري بكافة أشكاله ،ناهيك عن هيمنة العائلة المالكة
السعودية وغيرها على دول عربية وعلى مؤسسات العمل
العربي المشترك .ففي ظل هذه الهيمنة ،أصبحت الجامعة
العربية أداة لتنفيذ سياسات الناتو ضد ال��دول العربية.
والكارثة الليبية التي كانت ق��رارات الجامعة هي السبب
األساسي فيها حيث سمحت لدول الناتو باالنقضاض على
شعبنا الليبي لتتح ّول ليبيا إلى دول��ة فاشلة تتحكم بها
المجموعات اإلرهابية التي شكلت خطرا ً بنيويا ً على األمن
القومي العربي ،خصوصا ً ضد سورية ولبنان ومصر وتونس
والجزائر والسودان ودول أخرى في المنطقة وفي أوروبا
وأفريقيا .ولم توفر هذه الحملة تناولها المغرض للسياسات
الروسية في المنطقة بما في ذل��ك عالقاتها المتم ّيزة مع
سورية وتقديم روسيا للدعم السياسي والمادي لسورية في
إطار من المبادئ القائمة على احترام ميثاق األمم المتحدة
والقانون الدولي وحقوق اإلنسان وأولوية مكافحة اإلرهاب
الدولي الذي يه ّدد ك ّل دول العالم صغيرها وكبيرها .إال أنّ
القيادة الروسية كانت سريعة في ال��ر ّد على هذه الحملة
حيث أكد وزير الخارجية سيرغي الفروف ونائبه ميخائيل
بوغدانوف بتاريخ  14أيار ما يلي« :إنّ العالقات بين روسيا
وسورية مم ّيزة وتاريخية ومبنية على العواطف المشتركة

بين الشعبين السوري والروسي» .وأضاف بوغدانوف« :إنّ
العالقات بين البلدين لم تكن تقتصر على الحوار السياسي
المع ّمق والقائم على أساس الثقة المتبادلة فحسب ،بل كانت
هناك الشراكة االقتصادية واالستثمارات والروابط الثقافية
واإلنسانية حيث كانت روسيا دائما ً مع الشعب السوري في
األوقات الصعبة وأثناء الحروب واألزمات».
وفي الوقت الذي ال نحتاج إطالقا ً إلى إعادة التأكيد على
العالقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية والمبنية على احترام سيادة واستقالل
البلدين والتنسيق المستم ّر والنزيه إزاء ك ّل ما تم ّر به المنطقة
والعالم ،فقد ع ّمقت هذه العالقات االستراتيجية دور البلدين
في مختلف جوانب الحياة على الصعيدين اإلقليمي والدولي
وفي المنظمات الدولية وأ ّدت إلى صيانة القضية الفلسطينية
وحقوق الشعب الفلسطيني من الضياع .أما الدعم المشكور
الذي يق ّدمه الشعب اإليراني وقيادته إلى سورية في هذه
الظروف الصعبة ،فإنه رمز لمشاعر التضحية التي تع ّبر عنها
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إزاء الهدف النبيل الذي تحارب
من أجله سورية أعداء األمتين العربية واإلسالمية .وال يمكن
للشعب السوري إال أن يسجل للشعب اإليراني وقيادته هذا
الدعم الذي يعكس إرادة البلدين والشعبين الصديقين للعمل
سويا ً في محاربة اإلرهاب وعلى شحذ الهمم لتمكين الشعب
الفلسطيني من تحقيق أهدافه في تحرير أرضه وبناء دولته
المستقلة على أرض��ه .كما أنّ ارتباط سورية المق ّدس مع
أشقائنا على األرض اللبنانية وفي مق ّدمهم قيادة ومجاهدي
ح��زب الله الذين نعتز بك ّل ما يقومون به في إط��ار حلف
المقاومة دفاعا ًعن لبنان أرضا ًوشعبا ًفي مواجهة المخططات
«اإلسرائيلية» وأدوات «إسرائيل» والواليات المتحدة داخل
لبنان وخارجه .إن دماء أبطال الجيش العربي السوري التي
امتزجت بك ّل ما تحمله من طهارة بدماء مجاهدي حزب الله
سوا ًء كان ذلك على األرض اللبنانية أو على األرض السورية
بما في ذلك اآلن على سلسلة جبال القلمون ،فإنها تع ّبر بك ّل
إخالص عن وحدة العرب الصادقين في مواجهة التحديات
التي تتع ّرض لها األمة بهدف تفتيتها وإخراجها من التاريخ.
وكم كانت سورية والمقاومة اللبنانية والثورة اإليرانية
تتمنى أن ينض ّم جهد الممالك واإلم���ارات والجمهوريات
العربية إلى جهد هذا التحالف ض ّد «إسرائيل» للعمل سويا ً
لتحقيق هدف جماهيرنا المشترك إلعادة الكرامة والشرف إلى
شعوبنا بدال ً من أن يقف هؤالء إلى جانب «إسرائيل» والدول
الغربية في التآمر على قضايانا وتسخير إمكانياتهم المالية
النفطية الهائلة لخدمة تحرير القدس ،بدال ً من التآمر على
القدس وعلى القضية الفلسطينية وعلى سورية وعلى إيران
والمقاومةاللبنانية.
لقد انحسرت الحمالت اإلرهابية واإلعالمية وتراجعت
وذل��ك يعود إلى صمود شعبنا وحكمة قيادتنا وإل��ى دعم
األشقاء واألصدقاء لسورية ،لكن ك ّل ذلك لم يكن ليتحقق لوال
صمود أبطال الجيش العربي السوري والقوات المسلحة التي
تؤازره وتقف إلى جانبه .فمعركة تحرير أبطالنا الصامدين
في مستشفى جسر الشغور ستنتهي خ�لال الساعات أو
األيام القليلة المقبلة .وها هم أبطال الجيش العربي السوري
ومناضلو حزب الله يوجهون الضربات التي ال ترحم إلى
إرهاب ّيي «إسرائيل» وتركيا والسعودية وغيرها من األنظمة
العربية المتواطئة والحكومات الغربية الداعمة لإلرهاب،
وانتهاء معركة القلمون سيفتح الباب أمام المقاومين لحسم
معارك أخرى في شمال سورية وشرقها وجنوبها.
إنّ النصر ٍ
آلت ،ولن تنجح الحمالت اإلرهابية والدعائية في
ثني السوريين عن السير نحو االنتصار الكبير.

د .فيصل المقداد

الأ�سد تخل�ص ( ...تتمة �ص)1
وش��دد أوباما على انه «سيكون على إي��ران أن تكسب
ثقتنا وثقة المجتمع الدولي» ،مؤكدا ً أن «دول الخليج هي
أقرب حلفائنا في المنطقة» .وقال« :نعمل مع دول المنطقة
لضمان منح الفرص للشباب ويجب حماية الشباب من
االنضمام لداعش أو القاعدة ،ونحن لدينا احترام كبير للملك
السعودي سلمان بن عبدالعزيز».
وأضاف« :عملنا مع ولي العهد السعودي األمير محمد
بن نايف لفترة طويلة في محاربة اإلره��اب ،وول��ي ولي
العهد السعودي يتمتع بحكمة تفوق سنه».

وبالنسبة إلى األزمة السورية ،قال أوباما« :الموقف في
سورية معقد للغاية وال يوجد حل قريب ،التدخل األميركي
لم يكن ليوقف الحرب األهلية في سورية بحسب تعبيره،
وجهودنا هناك يجب أن تكون عبر تحالف دولي» ،مؤكدا ً أن
«الحل في سورية ال يمكن أن يكون عسكرياً» ،وقال« :نعمل
مع دول الخليج وتركيا لحل األزم��ة السورية» ،موضحا ً
أن «الرئيس السوري بشار األس��د تخلص من أسلحته
الكيماوية ولهذا لم نقصفه» ،مضيفاً« :هناك متطرفون
معارضون لألسد متورطون في انتهاكات».

