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ال�سعودية تتهاون ( ...تتمة �ص)1

ّ
الحل ال�سيا�سي
�سورية:
والمقوالت ال�سائدة
} حميدي العبدالله
مقولتان تردّدهما الدول والجماعات التي خاضت وتخوض الحرب
على سورية ،ويردّدهما اإلع�لام التابع لهذه ال��دول صبحا ً ومسا ًء
وعلى امتداد الليل والنهار.
المقولة األول����ى ،أنّ ال ح�� ّل سياسي م��ع ال��رئ��ي��س ب��ش��ار األس��د.
والمقولة الثانية ،عندما يت ّم التسليم بالح ّل السياسي ،فإنّ مفهوم الح ّل
السياسي هو نقل السلطة من الحكومة الحالية والنظام الدستوري
الحالي إلى نظام جديد تكون الكلمة الفصل فيه للقوى التي تخوض
الحرب على س��وري��ة ،س��واء كانت جماعات محلية ،أو دول أجنبية
وإقليمية.
بديهي أنّ من ي��ردّدون هذه المقوالت يتص ّرفون على قاعدة أنهم
ربحوا الحرب ،وما على النظام سوى االستسالم والذهاب إلى لقاء
ينظم نقل السلطة .ولكن واقع الحال هو غير ذلك ،منذ بداية الحرب
على سورية وحتى اآلن .بمعنى آخر برغم المكاسب التي حققتها
الحرب وإخ��راج مناطق عن سيطرة الدولة ،ال تزال الدولة السورية
هي الطرف األقوى في الحرب الدائرة ،سواء تلقت دعما ً من حلفائها
أم لم تتلقّ هذا الدعم .دعم حلفاء سورية في ضوء مستوى التدخل
الخارجي في شؤونها الداخلية مه ّم لتحقيق االنتصار واستعادة
السيطرة على المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة ،لكن ال يتعلق
بحقيقة كون الدولة طرفا ً رئيسيا ً في الصراع .وطالما أنّ الدولة بما
تمثل ،وما لديها من قدرات ،بدعم أو من دون دعم الحلفاء ،تشكل طرفا ً
أي ح ّل سياسي جدّي لألزمة
أساسيا ً في الصراع في سورية ،فإنّ ّ
ينهي الحرب الدائرة ويوقف سلسلة الخراب والموت ،عبر حوار بين
األطراف السورية ال ب ّد أن ينطلق من مسلّمتين ،ال ثالثة لهما:
المسلمة األول��ى ،اإلق��رار بأنه ال يكون ثمة ح ّل يوقف الحرب من
دون التفاهم وتلبية مطالب ومصالح الطرف الرئيسي ،وإال استم ّرت
الحرب سنين وسنين إلى أن يتغلب في الميدان فريق على فريق آخر،
وعندها ال حاجة إلى الح ّل السياسي.
المسلمة الثانية ،أنّ ك ّل فريق من أفرقاء الصراع السوريين ،أو
الصراع في سورية وعلى سورية هو دون غيره الذي يحدّد من يمثله
في المفاوضات وفي الح ّل ،وفي صياغة مستقبل سورية .ومثلما
أنّ الحكومات الغربية وحكومات المنطقة هي التي اختارت رموز
نصبتهم ممثلين للشعب السوري ،وهم ال يمثلون
المعارضة الذين ّ
شيئا ً ف��ي س��وري��ة ال على مستوى المعارضة وال على المستوى
الشعبي ،من حق مؤيدي الدولة في سورية أن يحدّدوا من يمثلهم في
الحوار وفي صياغة مستقبل سورية ،وفي إدارة شؤونها في حال
التوصل إلى تسوية سياسية لألزمة السورية.
في حال ت ّم رفض هذه المسلمات ،فهذا يعني أنّ الذين يتحدثون
عن الح ّل السياسي ،ويطالبون بنقل السلطة من دون اتفاق مع الطرف
الحكومي ،أو يحدّدون من يمثل ومن ال يمثل الدولة ومؤيديها في
الحوار وفي الح ّل السياسي وفي صياغة مستقبل سورية وقيادتها
في مرحلة اإلعمار ،هذا يعني أنّ هؤالء في واقع الحال يرفضون الح ّل
السياسي ،ويص ّرون على استمرار الحرب ،ال أكثر وال أق ّل.

«�أخيراً رحل طوني بلير»
ّ
وغطى جرائم إسرائيل
«أخيرا ً رحل طوني بلير الرجل الذي د ّمر العراق
في غ���زة»« ...ال أع��رف كيف تصدّق الناس أنّ بلير عظيم ،لدينا الكثير من
األغبياء» ،هكذا علق النائب وليد جنبالط على استقالة طوني بلير مبعوث
اللجنة الرباعية إلى الشرق األوسط .جنبالط الحريص على دماء العراقيين
والسوريين ،وال��ذي ال يمانع بتوصية خاصة لـ«جبهة النصرة» التي تعمل
على طول الشريط الممت ّد على طول الجوالن المحت ّل من أطراف جبل الشيخ
مرورا ً بالقنيطرة انتهاء بمنطقة الشجرة ،حماية ألمن «إسرائيل» ،ال يمانع من
تخفيف الحكم الصادر بحقها المتمثل بكونها تنظيما ً ارهابياً ...ارتاح جنبالط
أخيرا ً من طوني بلير الذي كان يوظف جهوده لخدمة «اسرائيل».
على اي حال وبغض النظر عن ارتياح جنبالط الممزوج بـ«حرص» على
القضية الفلسطينية من زاوية سياسية يرى فيها تأثير طوني بلير السلبي
اي أح��داث أخ��رى أث��رت على إضعاف الجيوش العربية
على القضية ،دون ّ
خدمة لـ«اسرائيل» ش��ارك فيها َم��ن يدعم جنبالط وجهة نظرهم ،ليس ما
يه ّم الفلسطينيون بل مؤشرات وأبعاد مثل هكذا استقالة ،وفي هذا التوقيت
الدقيق بالذات.
الملف الفلسطيني ،وبالتالي «عملية السالم» ،هما من أه ّم الملفات العالقة
التي تعا َقب على مساعي حلها عدة رؤساء أميركيون بمنظور خاص فشلت
دائما ً بسبب االنحياز إلى «اسرائيل».
باراك أوباما هو أحد هؤالء الرؤساء االميركيين ،وقد وضع على أجندة
أعماله منذ انتخابه ح ّل القضية الفلسطينية و«عملية السالم» في المنطقة،
��ص��ص ل��ه��ذا األم���ر ج���والت ع���ام  2012فشلت بسبب تعنت نتنياهو
وخ ّ
وغطرسته ورفضه قبول الح ّد مما ُس ّمي بـ«التنازالت المؤلمة» حسب جون
كيري ،والتي دعاه إليها أوباما.
لقيت استقالة طوني بلير ترحيبا ً فلسطينيا ً واضحاً ،وهي اذ تؤشر على
انّ هناك خلفا ً مقبالً يستكمل الملف ،وانّ تطورات جديدة قد تطرأ عليه ،وانّ
ّ
بغض النظر عن
مساعي ال��والي��ات المتحدة ستتمظهر بطريقة او بأخرى
واي وضع جديد.
مواقف نتنياهو ّ
بعد الملف الكوبي والنووي االيراني يبدو انّ باراك اوباما يريد ان ينهي
واليته بمحاوالت جدية يم ّهد ألرضيتها التوقيع على الملف النووي كورقة
يحملها الى «االسرائيليين» يؤكد لهم انّ واشنطن استطاعت منع إيران من
امتالك القنبلة النووية التي كانت تستخدمها فزاعة امام المجتمع الدولي،
فهيا بنا الى االستحقاق األه ّم وهو بحث «عملية السالم الشامل في الشرق
االوسط الذي ال يكون بدون ح ّل شامل بين االسرائيليين و الفلسطنيين».
ب��اراك اوباما الماضي قدما ً في تنفيذ أجندته يسعى جديا ً الى ان يكتب
تاريخ الواليات المتحدة عن قدرته على خرق ك ّل المح ّرمات التي غرقت فيها
السياسة الخارجية االميركية نتيجة عقود قديمة وخالفات أصبحت بالية
اليوم.
يأمل الفلسطينيين بخلف لبلير يكون أكثر تمثيالً وتطبيقا ً للقرارات الدولية
ذات الصلة بقضيتهم ،وفي االنتظار ...توحي المؤشرات بأن زمن تحريك
عملية السالم هو أول بند على األجندة االميركية المقبلة بعد االتفاق حول
الملف النووي االيراني وآخر بند على جدول أعمال والية باراك أوباما الطامح
الى حجز خصوصية في التاريخ االميركي بين قادة الواليات المتحدة الكبار
من دون منازع.
«توب نيوز»

�أردوغان يحتاج ن�صف حرب
منذ شهرين وك ّل اإلحصاءات تقول ألردوغ��ان أنّ رهاناته االنتخابية على
كسب ثلثي األصوات وتعديل الدستور ليصير سلطانا ً عثمانيا ً بلقب رئيس
ستخسر
ك ّل شيء يقول إنّ نصف حرب مع سورية قبل السابع من حزيران ستسمح
ألردوغ��ان بضرب خصومه واعتقال رموزهم وإقفال صحفهم وإطالق غرائز
العصبيات لتحقيق الهدف.
ما يجري وسيجري في خالل أسبوع ترجمة لتح ّرش تركي بمدى النيران
التركية إلشعال نصف حرب وإبقائها على الحدود.
ما يكسبه المسلحون ضمن مرمى النار التركية سيخسرونه خالل ما بعد
القلمون.
في القلمون الر ّد الفعّ ال على مشروع أردوغان حيث حصانه الرابح جبهة
«النصرة» في مثلث التواصل بين حزب الله ودمشق والجوالن.
كلما كسرت فقرة في ظهر «النصرة» في القلمون ير ّد أردوغ��ان بالتحرش
شماال ً حتى نهاية انتخاباته بعد أسبوع.
سيخسر أردوغان رهانه ولن تقع نصف حربه وسيسقط القلمون.
ّ
مهشما ً من االنتخابات يجرجر الخيبة ولو حاز األغلبية
سيخرج أردوغان
فالسلطنة تبخرت.
صبر سورية يقرر مصير أردوغان االنتخابي وثأر سورية الشمالي في آخر
حزيران.
سيدخل األكراد اللعبة وستدخل تركيا عصرهم.

التعليق السياسي

ول��ي��س ل��ب��ل��وغ ال��ح��رب األه��ل��ي��ة وال��ت��ق��س��ي��م كخيار
بديل للخريطة الحالية ،انطالقا ً من يقينه أن الفالق
وتتقسم سورية
سيتقسم العراق
الديمغرافي الذي
ّ
ّ
ً
ع��ل��ى أس��اس��ه سيكمالن تلقائيا لينتهيا بتقسيم
تركيا والسعودية ،حيث القضية الكردية جاهزة
لالنفجار في تركيا بمج ّرد والدة دول��ة كردية في
شمال ال��ع��راق ،وحيث تواصل الساحلين التركي
والسوري ديمغرافيا ً وجغرافياً ،وفي المقابل والدة
دول��ة الجنوب العراقي ستعني التحاقا ً سريعا ً بها
للمنطقة الشرقية للسعودية.
م��ص��در دي��ب��ل��وم��اس��ي ل��ب��ن��ان��ي م��ت��اب��ع لشؤون
المنطقة ،وخبير في الجغرافيا السياسية لمك ّوناتها،
يعتبر ما يجري في ك ّل من تركيا والسعودية جمرا ً
تحت ال��رم��اد لعنف أه��ل��ي سيضع وحدتهما على
المحك قبل سورية والعراق ،ويضيف أنّ تصرف
الجيش السوري والجيش العراقي بعيد عن الطائفية
ويطمئن المناطق التي يتواجد فيها مهما كان اللون
المذهبي لسكانها ،وع��ل��ى رغ��م ك�� ّل التحريض ال
ي��زال ينظر سكان ك ّل مناطق سورية والعراق إلى
جيشيهما كمالذ ،بينما ليس هذا هو الحال في ك ّل
م��ن مناطق ش��رق تركيا وش��رق السعودية ،حيث
ينظر السكان إلى أجهزة الدولة األمنية والعسكرية
كعدو يسفك دم��اء الناس ويعتدي على الكرامات،
وتحركات السكان هناك تقول ما هو أكثر من ذلك،
لجهة الشعور بالحرمان م��ن المعاملة اإلنسانية
بحدودها الدنيا ،على قاعدة قمع تاريخي لك ّل حراك
سلمي للمطالبة بحقوق المواطنة.
ويضيف المصدر الديبلوماسي الخبير ،إنّ ما
يتع ّرض له شرق تركيا وشرق السعودية سيطفو
ع��ل��ى ال��واج��ه��ة ق��ري��ب��ا ً ك��م��ص��در خ��ط��ر ع��ل��ى وح��دة
البلدين.
في تركيا تتعلق نتائج االنتخابات بوجهة تمثيل
شرق البالد حيث يسعى األكراد إلى تمثيل مستق ّل
سيحرم ال��ح��زب الحاكم وزعيمه رج��ب أردوغ���ان
من حلم تعديل الدستور لتحويل النظام إلى نظام
رئاسي ،بعدما جعل الحزب والرئيس هذه القضية
قضية حياة أو موت ،مقابل ما يعتبره األكراد مفترقا ً
مصيريا ً سيق ّررون في ضوئه الحرب أو السلم،
وي��ن��ظ��رون إل��ى ك�� ّل ت��دخ��ل إلب��ع��اده��م ع��ن البرلمان
هذه المرة كإعالن حرب سيردّون عليه بما يشبهه،
وب���دأت األن��ب��اء اآلت��ي��ة م��ن ش��رق تركيا تحمل م��ا ال
يبشر بالهدوء واالستقرار لأليام االنتخابية المقبلة،
فالحشود األم��ن��ي��ة ت��ت��وال��ى على ال��م��دن والبلدات،
واقتحامات التج ّمعات االنتخابية لحزب الشعوب
الديمقراطي ت��ك�� ّررت م���رارا ً م��ع حمالت اعتقاالت
للناشطين ف��ي ال��ح��م�لات االن��ت��خ��اب��ي��ة وتهديدهم
للتوقف عن النشاط ،وتبدو الحال األمنية في بلدات
مسلحة أصالً كأنها الجمر تحت الرماد ،بينما يتطلع
قادة الحزب الممثل لألكراد ورئيس الحزب صالح
ال��دي��ن دم��رت��اش نحو مفاوضهم التقليدي رئيس
االستخبارات التركية هاقان فيدان ،متسائلين هل
سيكون ف��ي مستطاع م��ن يصفونه ب��رج��ل تركيا
القوي تجنيب البالد حمام دم آتٍ ال محالة ،إذا أخليت
الساحة األمنية لهستيريا بدأت مالمحها تتقدّم على
يد جماعة أردوغان وميليشياته؟

في السعودية ،في المقابل ،نجح تنظيم «داعش»
في استثمار حملة التعبئة التاريخية الحاقدة على
المنطقة الشرقية استنادا ً إلى الثقافة الوهابية التي
تشكل ثقافة المملكة الرسمية ،وح�� ًول هذه الثقافة
إلى سلوك عملي داعيا ً مساندي الحكم على أساس
مذهبي أو عقائدي إلى نصرة أفعاله ،كما نجح في
تحويل التحريض على أسباب الحكم لنشر ثقافة
العداء إليران والعراق وسورية والتعبئة ض ّد حزب
الله على أس��اس طائفي ،إل��ى س��ؤال ال يملك وزير
الداخلية وال وزي��ر الدفاع جوابا ً عليه ،وه��و لماذا
نذهب لقتلهم في اليمن وندعو لقتالهم في لبنان
وسورية والعراق وأخيرا ً مواجهتهم في إيران وهم
بيننا هنا؟
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ي��ع��ي��ش س��ك��ان ال��م��ن��ط��ق��ة الشرقية
ه��اج��س ال��ذع��ر م��ن ت��ك��رار التفجيرات وع���دم الثقة
بأجهزة الدولة بالجدية في تقديم الحماية لهم ،وهي
ذات األجهزة التي ارتكبت بحقهم المجازر وال تزال
تعاملهم كمواطنين درجة ثانية مطعون في وطنيتهم
محرومون م��ن مواطنيتهم وحقوقها األساسية،
وي��دور السؤال حول كيفية حماية مناطقهم ودور
عبادتهم من المزيد من االعتداءات؟
نار في الهشيمين التركي والسعودي تبدو في
انتظار ريح تحملها ما لم تحدث معجزة ،عنوانها
العقالنية وم���غ���ادرة ج��ن��ون العظمة والعنصرية
والعنجهية من حكام البلدين قبل أن «تقع الفاس
بالراس» كما يقول المثل الشائع.
في لبنان هشيم آخر يهدّد باالشتعال من بوابتي
عرسال والتعيينات األمنية ،ما لم تنجح مساعي
النائب وليد جنبالط في إقناع تيار المستقبل بالسير
في تعيين العميد شامل روكز لقيادة الجيش ،وما لم
تنجح مساعي رئيس الحكومة تمام سالم لتفويض
قيادة الجيش من دون تفاصيل باتخاذ اإلجراءات
الالزمة وحفظ األمن في عرسال وجوارها ،وترك
التفاصيل لالعتبارات الميدانية التي تراها قيادة
الجيش.

«المستقبل» يخوض معركة عرسال
عسكريا ً وسياسيا ً ورسميا ً

قرر تيار المستقبل خوض معركة عرسال من ثالثة
اتجاهات :االتجاه األول عسكري عبر تصوير المعركة أنها
معركة قيادة الجيش واستبدال قائد بقائد من أجل النيل
من العماد ميشال عون ،وعبر التحضير لحركة شكلية
لبعض اآلليات العسكرية في محيط عرسال لتصوير األمر
وكأن عرسال في قبضة الجيش .االتجاه الثاني سياسي
بانتهاج هذا التيار سياسة التهويل عبر تصريحات نوابه
وقيادييه من أن معركة عرسال هي معركة ضد السنة،
وأن حزب الله يسعى من هذه المعركة إلى إثارة الفتنة
المذهبية في البلد ،أما االتجاه الثالث فهو رسمي ويتمثل
بموقف الحكومة التي قد تلجأ إلى التسويف في اتخاذ قرار
بتكليف الجيش في معالجة الحالة الشاذة ،والهدف من
كل ذلك إبقاء عرسال ومحيطها مالذا ً آمنا ً لإلرهابيين من
أجل االنتقاص من اإلنجازات التي سجلها حزب الله في
القلمون.
وتحدثت مصادر مطلعة لـ«البناء» عن أن السعودية
قررت أن تخوض حربا ً إعالمية لثني حزب الله عن معركة
الجرود والقلمون ولوضع عوائق أمام معركة عرسال».
ولفتت المصادر إلى «أن هذه الحرب اإلعالمية تمثلت
بتصريحات نواب تيار المستقبل الذين تفاعلوا معها في

شكل واضح وعلني ،في حين أن مسعى السعودية لدى
فريق  14آذار اصطدم بموقف بعض المسيحيين الذين
لم يتقبلوا فكرة الظهور بالمظهر ال��ذي يحمي النصرة
وداعش».
في المقابل ،اتخذ حزب الله كل التدابير والتحضيرات
إلنهاء معركة ج��رود عرسال بالسرعة الممكنة وأنجز
الترتيبات الالزمة من تعزيزات عسكرية وبشرية لخوض
معركة الجرود.
وكان الفتا ً أمس اللقاء الذي عقدته عشائر وعائالت
وفاعليات بلدة ب��وداي والبلدات والقرى المجاورة في
حسينية البلدة ،وإع�لان المجتمعين «التزامهم الكامل
بالدفاع ع��ن المنطقة ف��ي وج��ه الخطر التكفيري ،مع
استعدادهم لتقديم الغالي والنفيس إلزالة هذا الخطر».
إلى ذلك ،تبين «أن السوري أحمد محمود الطويل الذي
أوقفته أول من أم��س فصيلة بعلبك عند مدخل بعلبك
الجنوبي في محلة الجبلي ،ينتمي إلى تنظيم «داعش»
اإلرهابي .وكان قادما ً من بلدة عرسال حيث تم العثور على
اللباس األسود الذي يستخدمه داخل حقيبة كان يحملها.
وال يزال يخضع للتحقيق .وأوقف الجيش قائد خلية في
«داعش» سالم جاسم الناصر سوري الجنسية وعدد من
أتباعه في مداهمات نفذتها عناصر مخابرات الجيش في
بلدة تل حياة ومحيطها.

المستقبل يشترط على الجيش

وفيما تعقد جلسة ال��ح��وار المقبلة بين ح��زب الله
والمستقبل في  16من حزيران المقبل .أشار مصدر قيادي
في تيار المستقبل لـ«البناء» إلى «أن موضوع خطر اإلرهاب
في القلمون وعرسال طرح في جلسات الحوار السابقة ،لم
يغيّر ذلك في المعطيات ولم يصل المتحاورون إلى أي
نتيجة ،فكل طرف ما زال يتمسك بموقفه».
وأك��د المصدر «أن حل ملف عرسال ليس من مهمات
جلسات ال��ح��وار ب��ل م��ن اختصاص ال��دول��ة اللبنانية
ومجلس الوزراء مجتمعا ً الذي هو الجهة المولجة اتخاذ
القرار ،فعرسال ليست ملكا ً لتيار المستقبل».
وشدد المصدر على «أن تيار المستقبل سيوافق في
جلسة مجلس الوزراء المقبلة على أي قرار يتخذه المجلس
لتوفير الغطاء السياسي للجيش اللبناني للدخول إلى
عرسال وضبط الوضع وإنهاء ظاهرة المسلحين ،شرط
أن يتنبه الجيش ويحتسب كيفية دخوله كي ال يؤدي
إلى سقوط ضحايا مدنيين في البلدة» .واشترط المصدر
المستقبلي «تواجد الجيش بين عرسال وجرودها ،بانكفاء
مقاتلي حزب الله من الحدود السورية واللبنانية لكي ال
يصبح الجيش شريك لحزب الله في المواجهة».
ولفت إلى «أن الحوار بين حزب الله و«المستقبل» هو
لجنة ارتباط ،وإذا بقيت األمور في إطار السجال السياسي
فإن الحوار سيستمر ،لكن إذا قرر حزب الله القيام بأي عمل
عسكري في منطقة عرسال وجوارها حينها سيؤدي ذلك
إلى اإلطاحة بالحوار».

اجتماع ألهالي العسكريين اليوم

وطمأن المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
إلى «أن المفاوضات إلطالق العسكريين المختطفين ما
زال��ت تسير في شكل جيد ،وأن «ليس هناك أفضل من
المديرية العامة لألمن العام كمفاوض صادق في قضية
العسكريين المخطوفين» .ولفت إلى «أن التفاوض مع
«النصرة» سيصل إلى خواتيم جيدة قريباً ،أما التفاوض
مع «داعش» فال يزال قائماً».
وأكد نظام مغيط شقيق المعاون األسير إبراهيم مغيط
لـ«البناء» أن أهالي العسكريين سيجتمعون اليوم في
ساحة ري��اض الصلح التخاذ القرار المناسب في شأن
أبنائهم المختطفين لدى «النصرة» و«داعش» .وشدد على
«أن الخطوة األولى اليوم ستكون بإعادة قطع الطريق في
رياض الصلح ،بعدما تم فتحه من قبل القوى األمنية أول
من أمس من دون علم األهالي».

وعدم تردده في نعت المعارضة التركية بأبشع
األلقاب ،وأقذر الكلمات ،بل وتخوينها في الكثير
م��ن األح��ي��ان إذا تعارضت وج��ه��ات نظرها مع
أردوغ���ان ال��ذي فضح هو نفسه والءه الطائفي
المذهبي ،ونفاقه المكشوف ف��ي شكل خاص
عندما يتحدث عن الديمقراطية ،وحقوق اإلنسان،
األمر الذي ال نحتاج إلى بذل الجهد الكثير للكشف
عن ابتعاده عن الحقيقة بل والتناقض معها.
فهو يدعي من جهة أنه يقف مع السوريين من
أجل اإلصالح والديمقراطية ،بينما نعرف جميعا ً
أنه كان دائما ً يطالب القيادة في سورية بمنح
اإلخوان المسلمين اإلرهابيين دورا ً يتعارض مع
إرادة الشعب السوري الذي يؤمن بالمساواة بين
كل أطياف الشعب السوري ومكوناته ناهيك عن
انكشاف نواياه الحقيقية عندما دعم من األيام
األولى لألحداث في سورية اإلرهابيين والمرتزقة
والقتلة ،واستضاف زعماء ه��ؤالء اإلرهابيين
في اسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب وغيرها من
المدن التركية.
وقد انفضحت سياسات أردوغان الطائفية في
أبشع صورها خالل تدخله السافر في الشؤون
الداخلية لجمهورية مصر العربية ،وانحيازه إلى
القتلة من اإلخ��وان المسلمين الذين ثار الشعب
المصري وب��دع��م ك��ل السوريين ض��د تسلطهم
وتآمرهم ،وانحطاط سياساتهم ،وسعيهم إلى
حرف عجلة تقدم التاريخ ووقوفهم ضد الحضارة
والتقدم .أما السؤال الذي يطرحه كل من يتابع
السياسات التركية ،فإنه يدور حول ذلك التقارب
المفاجئ بين النظامين التركي والسعودي اللذين
كانت حالة العداء والتشكيك تحكم عالقتهما منذ
اغتصاب آل سعود للسلطة في نجد والحجاز في
الثالثينات من القرن الماضي حتى شهور قليلة
مضت .فالتناقضات اإليديولوجية والطائفية
والمذهبية والسياسية بين النظامين ال حلول
لها إال بتغييرهما .إال أن ما أصبح واضحا ً فهو
اتفاقهما على دعم اإلرهاب سوا ًء كان ذلك يتمثل
بتنظيم «داعش» أو «جبهة النصرة» أو «القاعدة»
وكافة القتلة من تنظيمات المرتزقة التي يدعمها
النظامان في سورية وال��ع��راق وليبيا واليمن
والصومال ودوال ً أخرى ال داعي لذكرها في هذه
العجالة.
أما جريمة أردوغان الكبرى ،إذ أصبح أردوغان
أق��رب إل��ى ديكتاتور منه إل��ى رئيس منتخب،
فهي الدعم المكشوف الذي يعرفه العالم والذي
يعترف به النظام التركي على رؤوس األشهاد
لـ«داعش» و«جبهة النصرة» التي تحاول األنظمة
الحاكمة في تركيا والسعودية وقطر واألردن
تعويمها كي تصبح معارضة مسلحة معتدلة
على حد زعمهم ،وذل��ك بالتعاون مع دول مثل
فرنسا وبريطانيا .أما الدعم المكشوف الذي رآه
كل صاحب بصيرة طيلة األزمة السورية من قبل
تركيا لهؤالء اإلرهابيين والقتلة ،فقد تجلى على
حقيقته في دعم اإلرهابيين ناريا ً عند اغتيال
«جبهة النصرة» لمدينة إدلب وجسر الشغور،
والمحاوالت المستمرة للنيل من وح��دة شعب
سورية واالع��ت��داء على سيادتها واستقاللها.
إن سياسات العثمانيين الجدد الذين يمثلهم
أردوغ��ان وأحمد داود أوغلو أصبحت مكشوفة

جنبالط على خط التعيينات
لكنه لم يتلق ردودا ً ايجابية

سياسياً ،دخل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط على خط التعيينات األمنية والعسكرية وبعث
برسائل إلى تيار المستقبل بوجوب إنجاز هذه التعيينات
والقبول بتعيين قائد فوج المغاوير شامل روك��ز قائدا ً
للجيش.
وإذ لفتت أوساط سياسية لـ«البناء» إلى «أن محاوالت
النائب وليد جنبالط للوصول إلى حل في هذا الملف جدية،
لكنه لم يتلق ردودا ً ايجابية» .واعتبرت «أن جنبالط
ينطلق في مبادرته من ض��رورة الحفاظ على االستقرار
وعلى استمرار عمل الحكومة باعتباره المتضرر األول من
سقوط الحكومة».

ال اعتكاف وال استقالة

ويجدد رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
ع��ون أم���ام وف��د م��ن ك��س��روان موقفه م��ن التعيينات
واالنتخابات الرئاسية ،مستبقا ً جلسة الحكومة االثنين
المقبل التي ستحدد المسار الذي ستؤول إليه األمور.
وأك��دت مصادر حكومية لـ«البناء» أنّ وزي��ري التيار
الوطني الحر لن يعتكفا ولن يستقيال ،وأن سقف المواقف
ف��ي جلسة االثنين ل��ن يتعدى التصعيد وال��م��ش��ادات
الكالمية ،األمر الذي قد يضطر رئيس الحكومة تمام سالم
إلى إرجاء البحث في الملف إلى جلسة أخرى ،جريا ً على
العادة المتبعة في الملفات الخالفية ،ال سيما أنّ المصادر
عينها تفيد بأن التمديد للعماد جان قهوجي بات شبه
مؤكد».
وأك��دت مصادر في  8آذار لـ«البناء» «أن ح��زب الله
يسير خلف العماد عون في الملفات الداخلية ويسانده في
معركته المحقة ولن يتركه ،وأن حزب الطاشناق يتجه إلى
تبني موقف العماد عون في ملف التعيينات».
واستغرب العماد ع��ون بحسب م��ا نقل عنه زواره
لـ«البناء» أن هناك أشخاصا ً ينقلون عنه ما لم يقله ال
سيما في موضوع تعديل الدستور ،فالبنود األربعة التي
طرحتها ال عالقة لها بتعديل الدستور ،ألن ما طرحته هو
آليات للخروج من األزمة يصادق عليها مجلس النواب ال
سيما االنتخاب على مرحلتين :استفتاء شعبي ،ومن ينل
األكثرية ينتخبه المجلس».
وجدد «تمسكه بتطبيق الدستور ورفضه التام لموضوع
التمديد للقادة األمنيين وضرورة تطبيق القوانين والتعيين
على أساس الكفاءة وفقا ً للقوانين التي ترعى العمل في
هذه المؤسسات ،وأنه ال يطالب بشيء لشخصه بل يطالب
محق وعادل».
بأم ٍر
ٍ

مامبرتي في لبنان
لتحريك الملف الرئاسي

ووصل وزير خارجية الفاتيكان السابق الرئيس الحالي
لمحكمة العدل في الفاتيكان الكاردينال دومينيك مامبرتي
آتيا ً من روما على رأس وفد فاتيكاني موفدا ً من قبل قداسة
البابا في إطار زيارة إلى لبنان تستمر أياما ً عدة .وأكدت
مصادر بكركي لـ«البناء» أن الزيارة تأتي في إطار تحريك
الملف الرئاسي المجمد ،وفي سياق الدفع الذي يقوم به
الفاتيكان اتجاه الدول الغربية التي لها تأثير على لبنان ال
سيما الواليات المتحدة األميركية.
ويزور مامبرتي االثنين رئيسي المجلس النيابي نبيه
بري والحكومة تمام سالم .ويشارك والوفد الفاتيكاني
األربعاء في االجتماع الموسع لبطاركة ومطارنة الشرق
في بكركي الذي سيبحث في وضع المسيحيين في الشرق.
وكان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي التقى
في الصرح البطريركي مامبرتي وأع��رب عن امتعاضه
الشديد من عدم انتخاب رئيس للجمهورية بعد عام ونيف
على الشغور الرئاسي ،ومبديا ً استياءه من طريقة تعاطي
القوى المسيحية المعنية األساس مع هذا الملف».

نهاية الحروب ( ...تتمة �ص)1

ال�سير نحو الهاوية ( ...تتمة �ص)1
للجميع ،ونثق أن المجتمع الدولي بعيدا ً عن
الحكومات المتآمرة على سورية ،سيقف ضدهما
آجالً أم عاجالً مهما كان حجم المصالح االقتصادية
والجيوبولتيكية ،ألن اإلرهاب في نهاية المطاف
يهدد البشرية جمعاء .لقد مارست بعض الدول
ضغطا ً على الحكومة التركية لالنضمام إلى ما
أسموه «التحالف الدولي لمكافحة اإلره��اب» إال
أننا كنا على ثقة أن تركيا لن تنضم ولو شكليا ً
إل��ى مثل ه��ذا التحالف ألنها من األط��راف التي
أنشأت «داعش» وخططت له عملياته وتقدم له
كل أسباب الحياة واالستمرار .إن «داعش هو ولد
مسخ لتركيا والواليات المتحدة األميركية مهما
حاول البعض إخفاء هذه الحقائق .وإال ما معنى
عدم اتخاذ «داعش» أي إجراء ضد الدبلوماسيين
األت���راك ف��ي ال��م��وص��ل وع���دم قيامه ب��االق��ت��راب
من ضريح سليمان ش��اه في سورية وحاميته
التركية؟!
لقد أصبحت س��ي��اس��ات ال��ن��ظ��ام ال��ق��ائ��م في
تركيا مكشوفة أم��ام العالم ،فاالنتقادات لهذه
السياسات تتصاعد حتى داخ��ل دول االتحاد
األوروب���ي وال��والي��ات المتحدة على رغ��م كون
تركيا عضوا ً في حلف شمال األطلسي «الناتو»،
أم��ا تصريحات أردوغ��ان وأدوات حكمه فهي ال
تثير في كل من يتابعها سوى القرف واالشمئزاز،
خصوصا ً أن النظام التركي يعبر في كل تحركاته
عن توجهات جماعة اإلخوان المسلمين اإلرهابية
وال يعبر بطبيعة الحال عن الدولة أو الشعب
التركي ومصالحه .لقد بلورت تصريحات ومواقف
النظام التركي الحاقدة على سورية وعلى مصر،
من بين دول أخ��رى ،حجم الصدمة التي تلقاها
ج��زار تركيا الجديد من ج��راء انهيار حلمه في
إقامة الخالفة الذي سقط إلى غير رجعة من خالل
صمود سورية ورفض الشعب العربي في مصر
االنصياع لحكم اإلخوان .ونحن نؤكد أن الهاوية
التي يقترب منها نظام أردوغان خصوصا ً بسبب
تنكره للقضاء التركي وتدخله السافر في شؤونه
وتعقب القضاء التركي والشرفاء في أجهزة األمن
التركية بسبب دفاعهم عن القانون ومحاولة
منعهم لشحنات األسلحة القاتلة التي أرسلها
نظام رجب طيب أردوغ��ان لإلرهابيين المرتزقة
ف��ي س��وري��ة وقيامهم بفضح ال��ت��ع��اون الكبير
القائم بين نظام حزب العدالة والتنمية و«جبهة
النصرة» و«داع��ش» .فبدال ً من توجيه أردوغان
وداود أوغ��ل��و اهتمامهما ل�لأوض��اع الداخلية
المتدهورة في تركيا في ظل تراجع قيمة العملة
التركية والتصنيف االئتماني السلبي لالقتصاد
التركي ،فضالً عن االنتهاكات السافرة لحقوق
اإلنسان والعزلة اإلقليمية المفروضة على تركيا
في ظل سياساتها العدائية تجاه جميع جيرانها
وتمويلها ومساعدتها للجماعات اإلرهابية في
دول المنطقة فإن أردوغان يصر على اإلمعان في
التدخل بشكل هيستيري في شؤون اآلخرين.
إن م��ا يثبت ت��ورط النظام ال��دم��وي التركي
وحكومته في دع��م اإلره��اب هو ذل��ك التصريح
ال��ذي أدل��ى ب��ه أردوغ����ان لصحيفة «حرييت»
التركية بعد عودته من زيارة إلى ألمانيا وبلجيكا
الذي تحدث فيه حول دعم حكومته التنظيمات
اإلرهابية في سورية بالتعاون مع السعودية
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وقطر ،مؤكدا ً أنه« :لوال هذا الدعم لما كانوا حققوا
مكتسبات» في محافظة إدلب .لقد أعلن القاضي
عزيز تاكتشي ،وهو أحد أربع قضاة اعتقلوا قبل
حوالى أسبوع أنهم طردوا من سلك القضاء بسبب
تحقيقاتهم في قضايا فساد ت��ورط فيها بعض
وزراء أردوغ��ان .وقد علق خبير دستوري تركي
كبير هو أرغون أوزبودون على األمر قائالً« :إنها
نهاية القانون» .وقال وزير سابق للعدل« :إنها
ضربة ثقيلة جدا ً لمبدأ استقاللية القضاء ودولة
القانون» .أما «جريمة» عزيز تاكتشي الذي تم
اعتقاله ،فكانت التهمة الموجهة ل��ه ه��ي أنه
أفشى أسرار الدولة ،وهو الذي كشف عن إرسال
شاحنات إلى سورية محملة باألسلحة ،بإشراف
االستخبارات التركية وبطريقة غير شرعية» .أما
«الديمقراطي» الكبير جداً ،أحمد داود أوغلو ،فقد
اتهم زعيم حزب الشعب المعارض كمال كيلجدار
أوغلو قائالً« :لو كان لديه ضمير لما أرسل وفدا ً
لمقابلة القيادة السورية» .هل هكذا يحكم الزعماء
«الديمقراطيون» بلدانهم؟ واألده��ى من ذلك أن
كل المعلومات التي تصل من مصادر موثوقة
في تركيا تشير إل��ى إرس��ال الحكومة التركية
واستخباراتها أكثر من ألف شاحنة تركية محملة
باألسلحة وأدوات القتل واإلبادة البشرية التركية
إلى أدواتهم من اإلرهابيين والقتلة والمرتزقة
في سورية .ومما يؤكد ذلك هو تصريحات وزير
خارجية النظام التركي ح��ول ت��دري��ب تركيا
لإلرهابيين على األرض التركية واستعداد تركيا
وحلفائها من داعمي اإلرهابيين لتقديم تغطية
جوية لحماية هؤالء اإلرهابيين وإنشاء مناطق
عازلة ومناطق حظر طيران على األرض السورية
لحماية اإلرهابيين وفرض تقسيم سورية.
الشعب التركي سيوجه رسالته التي نعتقد
أنها ستكون مدوية إلى أردوغ��ان خالل أسبوع
من اآلن ،وما نحن على ثقة منه هو أن أردوغان
ونظامه لن يعودا بعد هذه االنتخابات كما كانوا
قبلها .وفي انتظار نتائج ق��رار الشعب التركي
فإننا نؤكد أن مهزلة التدخل التركي لتدمير
سورية لن تمر على شعبنا ،وستحاسب الشعوب
العربية األنظمة العربية التي تتحالف مع تركيا
واإلرهابيين لتفتيت سورية والنيل من وحدة
أرضها وشعبها وأن فرض مناطق عازلة وحظر
طيران لن يكتب لها إال الفشل والهزيمة على يد
الشعب السوري وقواته المسلحة .ونؤكد أنه إذا
أرادت تركيا استعادة عالقاتها مع جيرانها وأن
تتصالح مع نفسها فإنه على مسؤوليها أن يبدأوا
بالتركيز على الوضع الداخلي فيها وأن تتصالح
مع معارضيها أوال ً ب��دال ً من توجيه النصائح
الفارغة للدول األخ��رى ،إضاف ًة إلى ض��رورة أن
تبدأ بالتصالح مع تاريخها واالعتراف بالجرائم
التي ارتكبتها بحق الشعب العربي وبحق الشعب
األرمني الشقيق إذا كانت الحكومة التركية جادة
في ما تدعيه من مبادئ وقيم وأن يكف مسؤولوها
ع��ن م��م��ارس��ة ال��دج��ل والتضليل على شعبهم
وجيرانهم والمجتمع الدولي إذا ما أرادوا التغلب
على ما بداخلهم من أدران وحقد وكراهية.

د .فيصل المقداد

يتحدّر القائد الجديد لتنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري ،ويمكن
لصالته التاريخية بالتنظيم األم أن تتيح لتنظيمه الجديد أن
يلعب دورا ً متناغما ً ومك ّمالً ،ولكن على إيقاع ترسمه معادالت
تركيا حزب العدالة والتنمية ،وتوافرت في المقابل للحزب قيادة
على رأسها ثنائي استثنائي ،هو رجب أردوغان وداود أوغلو،
وهي قيادة تملك تصورا ً امبراطوريا ً مبنيا ً على أحالم السلطنة
العثمانية ،تح ّول بسرعة إلى حلم شخصي ألردوغ��ان للعب
دور السلطان العثماني الجديد ،ما يتيح لالعبين الخارجيين
وخصوصا ً األميركي و«اإلسرائيلي» بينهم االستثمار على
هذا التطلع الحزبي والطموح الشخصي المرافق له ،لدغدغة
الحلم وإيقاظه كلما كان المطلوب المزيد من التو ّرط التركي في
سورية.
 موسم االنتخابات البرلمانية التركية ه��ذه ال��م��رة يقدّمفرصة مفصلية ستقول الكثير حول قدرة تركيا على مواصلة
لعب هذا الدور ،حيث ق ّرر رجب أردوغان وضع حلم السلطنة
قيد التنفيذ ببعده الدستوري الداخلي ،بالتزامن مع المراوحة
االقتصادية والسياسية واالرت��ب��اك كحصيلة للمخاض الذي
عرفته المداخلة التركية في المسألة السورية ،والتي تبدّلت
أحصنتها ،من الرهان على صيغ كمجلس اسطنبول و«ائتالف
الدوحة» و«الجيش الحر» ،لترسو في نهاية المطاف على ثنائية
«داعش» و«النصرة» ،والواضح أنّ هذه االنتخابات مع دخول
العامل المستج ّد الذي يمثله تنظيم الصفوف الكردية في إطار
ح��زب واح��د وف��رص اجتيازه لعتبة دخ��ول البرلمان ،ستوفر
ظروفا ً تنتهي بوضع تركيا أردوغان وأوغلو في مضيق أين منه
مضيق البوسفور ،وبحر ال يصل البحر األسود لسواده ،حيث
الفشل في نيل غالبية الثلثين صار محسوما ً بالنسبة ألردوغان
كشرط لتعديل الدستور ،والغالبية المطلقة لتشكيل حكومة لون
واحد ال تبدو في اليد ،ويصير أهون الشرور ارتضاء أردوغان
وحزبه أن تتراجع تركيا كالعب إقليمي لحساب صيغ تشارك
داخلية هشة في الحكم ،وتقع باقي االحتماالت بين الفوضى
الدستورية السياسية التي قد تنشأ عن تشكيل حكومة أقلية
والذهاب إلى انتخابات مبكرة خالل سنة .واألسوأ ما قد يج ّره
أردوغ����ان م��ن اللجوء إل��ى البلطجة ل��ف��رض ال��ف��وز ال���ذي يريد
فيشعل حربا ً ال تنتهي مع األكراد ،وربما مع المك ّونات األخرى
الطائفية أو العلمانية في تركيا.
 تبدو تركيا مدع ّوة بعد االنتخابات المقبلة ،إلى التواضعوالقبول بارتضاء دور خارج صناعة السياسات الكبرى في
المنطقة ،للتف ّرغ إلع��ادة رسم دوره��ا على قاعدة الحاجة إلى
سنوات من الهدوء والتف ّرغ للبيت الداخلي ،واستنهاض العقالنية
والبراغماتية االقتصادية مرة أخرى خارج الميكيافيلية األمنية
التي ارتضت اللعب بورقة اإلره��اب واالستثمار على أحصنة
لم تغيّر الملعب وال قواعد اللعبة ،لكنها خربت إسطبل الخيل
وبعثرت المحتويات ،ونثرت بقايا روثها لتتسبّب بأوبئة ليست
بين األيدي أدوية وأمصال قادرة على مواجهتها بعد ،فيما تبدو
المنطقة مدع ّوة إلى االستعداد لمراسم وداع السلطنة ومعها
الكثير من توظيف مكانة تركيا في دور تخريبي جلب الكثير
الكثير من الويالت على المنطقة وكياناتها.
ناصر قنديل

