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�سورية� :صفعة �أوباما لبوتين
} حميدي العبدالله
في أحدث تصريحاته وتعليقاته على األوضاع في سورية ،قال الرئيس
األميركي باراك أوباما إنّ الح ّل الوحيد لإلرهاب يكمن في تشكيل تحالف يشمل
حكومة سوريّة ال يكون الرئيس األسد طرفا ً فيها.
ويأتي هذا التصريح من أعلى مستويات القرار في الواليات المتحدة ،بعد
أيام قليلة من إطالق الرئيس بوتين لمبادرته التي تدعو إلى تحالف إقليمي
ودولي تشارك فيه الواليات المتحدة والحكومة السورية برئاسة الرئيس
بشار األسد.
بديهي القول إنّ اشتراط الرئيس األميركي أليّ تحالف ض ّد اإلرهاب في ظ ّل
حكومة سورية ال يكون الرئيس األسد طرفا ً فيها أو على رأسها يعني بصراحة
رفض قيام هذه الحكومة واإلصرار على الح ّل العسكري ،ورفض اعتماد أيّ
سياسة واقعية.
ذلك أنّ أيّ متابع للشأن السوري ال يستطيع تجاهل حقيقتين ،الحقيقة
األول��ى ،أنّ الدولة السورية بمؤسساتها المختلفة ،وال سيما التشكيالت
العسكرية واألمنية تضطلع بالدور األساسي في الحرب على اإلرهاب ،ولوال
الدولة السورية ومؤسساتها وتحديدا ً الجيش العربي السوري ،لكانت
التنظيمات اإلرهابية ،وتحديدا ً «داع��ش» و«النصرة» تقاسمت السيطرة
على ك ّل أنحاء سورية وتمدّدت في دولة أخ��رى .الحقيقة الثانية ،ال يمكن
أليّ شخص في سورية أو تشكيل حزبي أن يح ّل مح ّل الرئيس بشار األسد،
إنْ لجهة مستوى التأييد الشعبي ،أو لجهة التفاف مؤسسات الدولة حوله،
وبالتالي فإنّ اإلصرار على استبعاد الرئيس بشار األسد يعني اإلصرار على
االستمرار في الخيار العسكري ورفض الح ّل السياسي.
ومعروف أنّ السياسة التي تلتزمها الواليات المتحدة إزاء سورية ،سواء
سارت في طريق الح ّل السياسي ،أو واصلت حرب االستنزاف ،سوف تلتزم
بها دول المنطقة والدول الغربية التي تدور في فلك الواليات المتحدة ،ولن
تخرج أيّ دولة في المنطقة عن هذه االستراتيجية المرسومة من قبل الواليات
المتحدة.
ما تقدّم يعني أنّ اقتراح الرئيس فالديمير بوتين الذي عرضه على نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري ال يستند إلى أيّ أساس ،أو على
األق ّل استند إلى وعود هي أقرب إلى الخديعة منها إلى أيّ شيء آخر ،وبالتالي
كان المعلم على حق عندما قال إنّ جهد الرئيس بوتين على هذا الصعيد لكي
يتكلل بالنجاح يحتاج إلى معجزة ،ولكن في عصرنا ال وجود للمعجزات.
وجه صفعة إلى
موقف الرئيس أوباما الجديد إزاء ح ّل األزمة في سورية ّ
روسيا وإلى الرئيس بوتين على وجه الخصوص ،صفعة تشبه الصفعات
المتتالية التي توجهها اإلدارة األميركية إلى روسيا في أوكرانيا من خالل
رفضها التعاون الفعّ ال إليجاد ح ّل سياسي للحرب في أوكرانيا واإلصرار على
أن تكون لغة العقوبات ،ومعاملة روسيا كدولة صغيرة واحتقارها وازدراء
مكانتها الدولية ،هي البديل للتعاون.
الملح ،إذا كانت روسيا والقيادة الروسية على وجه التحديد ،تريد
بات من
ّ
مكافحة اإلرهاب رفع مستوى الدعم العسكري لسورية لتكون قادرة على دفن
ك ّل أحالم الواليات المتحدة بقلب النظام ،ألنّ ذلك أقصر الطرق للوصول إلى
وضع يقنع الواليات المتحدة بالتعاون لمكافحة اإلره��اب ،وغير ذلك تظ ّل
سياسة روسيا هي أقرب إلى الحراثة في البحر.

ا�ستراتيجية �أوباما...
نحن معكم ولكن اعطونا بدي ًال
في الوقت الذي تخوض فيه واشنطن في فيينا مفاوضات توصف بالشاقة
والصعبة حول الملف النووي اإليراني ،ويل ّوح رئيس الديبلوماسية األميركية جون
كيري من هناك ِبانسحاب الوفد األميركي من المفاوضات ما لم يت ّم التوصل إلى
التفاهم المناسب مع نهاية المهلة المق ّررة (أمس) ،يعلن الرئيس األميركي باراك
أوباما عزم إدارته على مواصلة الحرب على اإلرهاب ،وخصوصا ً تنظيم «داعش»،
ويكشف انها ستكون حربا ً طويلة بعدما اطلع على التقارير العسكرية ،والكالم
يأتي بعد اجتماع للقيادة العسكرية األميركية ،ويضيف انّ الغارات الجوية للتحالف
وعلى رأسه الطيران األميركي ال تكفي لحسم الحرب ،وأنّ التدخالت البرية هي
األساس ،مشيرا ً إلى ضعف القوى البرية القادرة على المشاركة في هذه الحرب
مؤكدا ً على مواصلة دعمها ومحدّدا ً هذه القوى بفريقين هما البيشمركة الكردية
والمعارضة السورية المعتدلة ،مضيفاً :ال زلنا نؤمن بالحاجة في سورية إلى
مرحلة انتقالية بدون الرئيس السوري بشار األسد.
من جهة مقابلة أمامنا معطيات حاسمة تقول انّ التمديد إلى ليل الخميس في
مفاوضات فيينا قد ت ّم ،وحاز موافقة أميركية واضحة ،وأنّ ك ّل شيء هناك يسير
نحو إنجاز اإلتفاق ،ويقول القادة «اإلسرائيليون» إنّ االتفاق جاهز للتوقيع ،وإنّ
واشنطن قبلت ما يهدّد أمن «إسرائيل» من دون أن تتمكن تل أبيب من القول إنها
قادرة على فعل شيء لتعطيل اإلتفاق أو ضرب البرنامج النووي اإليراني بعدما
وضعت في الخزانة ما كانت تس ّميه بالخيار العسكري على الطاولة.
على الضفة السورية أمامنا ما قاله نائب وزير الخارجية األميركية دانييل
روبنشتاين الذي يتولى تنسيق السياسات األميركية في الشرق األوسط عن
مستقبل سورية ،ونقله عنه بحضوره وتعابير رضاه بهز الرأس عندما كان
يقول نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للصحافيين إنّ شركاءنا
األميركيين متفقون معنا أخيرا ً أن ال بديل عن الرئيس السوري بشار األسد
وحكومته في الحرب على اإلرهاب إذا أردنا أن ال تتح ّول سورية إلى ليبيا أخرى أو
صومال آخر.
أما على الضفة المتصلة بالملف النووي اإليراني فأمامنا كالم أوباما ردا ً على
رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو الذي يشكل تفسيرا ً للكثير من األلغاز
في هذه التناقضات األميركية عندما قال« :نتنياهو ال يريدنا ان نوقع اإلتقاق الذي
سنتوصل إليه مع إيران ونحن لن نتوصل إلى اتفاق إال إذا ضمنّا امتناع إيران
تحت رقابة مشدّدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب مرتفع النسبة
أي نفي إمكانية
لليورانيوم واالمتناع عن تخزين ك ّل ما هو يورانيوم
مخصب ّ
ّ
امتالك فرصة تصنيع قنبلة نووية ،ويضيف ،انّ العقوبات فقدت وظيفتها التي
تمثلت بمنع إيران من بلوغ هذه المرحلة التقنية وقد بلغتها ،والعودة للعقوبات
ووقف المفاوضات يعنيان عودة إيران للتخصيب المرتفع النسبة وتخزين
المخصب وهذا يعني مساعدة إيران على امتالك القنبلة النووية بينما
اليورانيوم
ّ
الحرب على إيران ال تضمن القدرة على المنع بل تقدّم الذريعة العتبار القنبلة أمرا ً
مشروعاً.
يختم أوباما ردا ً على نتنياهو نحن معكم ومثلكم ال نريد اتفاقا ً ال يقيد مواقف
إيران في المنطقة لكننا نريد اتفاقا ً يمنعها من امتالك قنبلة نووية فاعطونا بديال
يحقق الهدفين.
يفسر لعبة كيري اإليحائية بالفشل ليصير التفاهم النووي مطلبا ً للرأي
ربما هذا ّ
العام.
في سورية كالم أوباما يقول عمليا ً نحن مع المعارضة المعتدلة والبيشمركة
لكن الحرب بهما وحدهما تعني أن تصير سورية صوماالً آخر وليبيا أخرى ،ونحن
معكم ال نريد التعاون مع الرئيس األسد لكن هل لديم بديل آخر؟
يفسر كالم بوغدانوف عن لسان روبنشتاين.
هذا ّ
استراتيجية أوباما تقوم على معادلة مخاطبة حلفائه بمعادلة نحن معكم لكن
اعطونا بديالً آخر ...وإال دعونا نذهب إلى التفاهم مع إيران واالتفاق مع الرئيس
األسد.
«توب نيوز»

اللعبة اللبنانية الخطرة
تفسر هذا التغيير.
 فجأة لبنان نحو التوتر ومن دون أسباب ّ الك ّل كان يعلم أنّ العماد ميشال عون لن يتراجع عن قراره بتجميد نشاطالحكومة حتى يت ّم اإلفراج عن التعيينات العسكرية واألمنية.
 الك ّل يعلم أنه بعدما ت ّمت االستجابة لطلب عون لثالثة أسابيع متتالية فإنّاإلصرار على المعاندة يعني ترك عون يصعّ د ث ّم ج ّر البلد إلى المواجهة.
 لو رفض طلب عون منذ البداية الشتغلت الوساطات من أجل ح ّل وسط،لكن التراخي والتصعيد يبدوان ضمن خطة.
 صحوة رئيس الحكومة تمام سالم على صالحيات تجمع بين رئيسيالجمهورية والحكومة على الطريقة التي مارسها فؤاد السنيورة بعد نهاية والية
الرئيس إميل لحود ليست أمرا ً شخصيا ً بسالم وال فئويا ً
يخص المستقبل.
ّ
 ثمة من ق ّرر في السعودية الر ّد على الترتيبات التي قام بها محمد بن سلمانفي موسكو وقال عنها الرئيس بوتين انها تح ّول كبير نحو سورية.
 السنيورة تف ّرد بالصالحيات للمواجهة مع حزب الله ،فمن يريد معركةمع حزب الله تطيح الحريري ردا ً على حليفه محمد بن سلمان سوى خصميهما
محمد بن نايف ونهاد المشنوق؟

التعليق السياسي
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�أميركا ...االنقالب المتباطئ وال تزال �أمتنا تدفع الثمن!
} محمد ح .الحاج
خمس س��ن��وات م��ن الصمود األس��ط��وري للدولة
ال��س��وري��ة ف��ي وج��ه أع��ت��ى هجمة عسكرية دولية
تستهدف جذور ووجود هذه األمة ،قد ال تبدو للبعض
كافية لمراجعة حساباته واالنعطاف باتجاه وقف هذا
الجنون الذي يخدم طرفا ً وحيدا ً على ساحة المنطقة،
رغم اعتقاد البعض بأنّ النتائج الكارثية قد تخدمهم
بشكل ما ،س��واء كانوا دوال ً أو تنظيمات ،أو عوائل
ومؤسسات ،ومن هؤالء الواليات المتحدة األميركية
وبعض من تحالف معها من العرب أو الغرب الذين
َ
المسيطر عليها باألصل.
تسيطر عليهم وهي
ق��د ت��ب��دو خجولة اآلراء والتصريحات لبعض
أرك��ان اإلدارة األميركية القائلة ب��أنّ هذه الحرب ال
يمكن االنتصار فيها ووقفها لح ّل القضية إال بالطرق
السياسية ،ومع إدراك هذه اإلدارة أن حصان طروادة
الذي ركبت صهوته انقلب غوالً ،فإنها ما زالت تستثمر
سلوكه ،إن لم يكن لمصالحها العامة ،فلمصالح
ضيقة لكنها ال تستطيع الخروج من «تابو» العالقة
المتحكمة بمفاصلها ،تخريب سورية هدفا ً وليس
غاية فقط أيا ً تكن الوسيلة ،وهنا يمكن رصد األفعال
والمؤشرات التي تنبئ بأنّ شيئا ً ما قد يحدث نتيجة
قناعة فعلية باستحالة تحقيق االنتصار ،ولهذا ال ب ّد
من االستعانة بطرف مقبول إلعادة رسم التحالفات
شرط أن ال تكون إمالء أميركيا ً بل بناء على مقترحات
تؤيدها ضمناً ،فهل روسيا هي هذا الطرف المقبول،
وهل اإلدارة األميركية خارج اللعبة مع أنها بعثت
برسائل في كل االتجاهات؟
هل ينقل «داعش» الرسائل األميركية بطريقة غير
مباشرة؟
تصريحات بعض المسؤولين في اإلدارة األميركية
ت��واج��ه اع��ت��راض��ات واس��ع��ة النطاق ف��ي األوس���اط
الرسمية األميركية – مجلسي الشيوخ وال��ن��واب،
يقابل ذلك شبه صمت في األوساط العسكرية في ما
يخص حكمية بقاء الرئيس األسد والحوار معه ودفع
بعض دول التحالف باتجاه القناعة إلسقاط المطالبة
بتنحيته وه��ذا ض��رورة .لكن ه��ذه التصريحات لم
تأخذ صفة الرسائل المباشرة في العلن ،ربما كانت
كذلك عبر القنوات السرية المباشرة ،وربما لم تشكل
قناعة كافية لدى هذه األطراف ،لهذا وجبت متابعة

سلوك تنظيم الدولة الستقراء الرسائل األميركية عبر
هذا السلوك على أرض الواقع ،فهل يمكن فهمها ضمن
السياق التالي؟
«داع����ش» ص��ن��اع��ة أم��ي��رك��ي��ة ب��اع��ت��راف وزي���رة
الخارجية السابقة كلينتون ،ولهذا التنظيم وظائف
متعددة تخدم المصالح األميركية الكبرى تحت مس ّمى
األمن القومي األميركي أه ّمها إيجاد المب ّررات والذرائع
للتدخل األميركي واستمرار حماية الكيان الصهيوني
إضافة إلى مصالح الشركات الكبرى ،وثانيها استمرار
شعور الدول التي تدور في الفلك األميركي بالحاجة
إلى الحماية من خطر هذه الفزاعة ،وثالثها قيام هذا
التنظيم بتخريب الدول المستهدفة واستثمار الوقيعة
بينها وبين جوارها المتمثل في الدولة اإليرانية على
قواعد مذهبية ،فـ«داعش» في العراق ض ّد الشيعة
ويحمل راية العداء إليران ،بينما الحقيقة تفيد بأنه
ض ّد أن تقوم دول��ة عراقية موحدة وقوية تستطيع
ال��وق��وف إل��ى جانب شقيقاتها في مقارعة العدو،
عسكريا ً أو اقتصادياً ،وما فعلته اإلدارة األميركية في
العراق من تغيير في عقيدة الجيش العراقي ونمط
تسليحه وفرض الوصاية عليه يجب أن يستم ّر ،لكن
«داعش» في الشمال ض ّد األكراد ،وهذا توظيف يخدم
الجار التركي الذي يتخ ّوف من قيام كيان كردي يشمل
أج��زاء من سورية والعراق وقد يمت ّد إلى األراض��ي
السورية المحتلة من قبل دولة أتاتورك ،حتى لو لم
تعد إلى الوطن األم – سورية  -هل لهذا السبب لم
تدخل تركيا التحالف ض ّد «داع��ش» واستم ّرت في
توفير مقومات استمراريته وتأمين مرور العناصر
ال��راف��دة له وتسهيل تمويله عن طريق بيع النفط
الذي استولى عليه مع تأمين المالذ اآلمن باعتراف
جهات تركية واسعة االطالع ،لكن «داعش» غيره في
دول الخليج ،وخاصة السعودية ،رغم إعالنه موقف
العداء الذي لم يتجاوز الكالم ،لكن ،عمليات بسيطة
هي مجرد رسائل أميركية إلقناع الحلفاء في الخليج
بأنه آن األوان للتخلي عن مشروع فاشل بعد تجربة
طويلة ،وهو مشروع إسقاط الدولة السورية ووضعها
تحت الوصاية وإقامة نظام تابع فيها ال يخرج عن رأي
العائلة السعودية التي ال تجرؤ على إشهار عالقاتها
بالكيان الصهيوني وتعهّدها بحمايته بوجود أنظمة
تعتبرها راديكالية أو قومية وطنية ال تقبل االستسالم
للمطالب األميركية التي جوهرها االستسالم للعدو

تحت مس ّمى السالم الذي لن يكون عادال ً وال متوازنا،
وال يختلف هدف «داعش» في سورية عنه في العراق،
األردن خارج الحساب!
«داعش» ومتف ّرعاته صديق مخلص للكيان العدو،
باعتراف قادة العدو ومحلليهم السياسيين كونه ال
يشكل خطراً ،وعلى هذا األس��اس يم ّد يد العون لهم
ويساندهم أحيانا ً بالتدخل المباشر في المعارك،
إض��اف��ة إل��ى اإلم���داد اللوجستي وتقديم الخدمات
الطبية ،لكن ،لماذا «داع��ش» في سيناء يعبّر عن
عدائه لكيان العدو ويقوم بإطالق قذائف أو صواريخ
لم تصب أي�ا ً من جنوده أو مواقعه في الوقت الذي
أوق��ع��ت ن��ي��ران «داع���ش» المصري ع��ش��رات القتلى
في صفوف الجيش المصري ومئات الجرحى! هل
عمليات «داعش» ض ّد الكيان الصهيوني موظفة لذ ّر
الرماد في العيون أم ماذا؟ ويبقى «داعش» اليمني،
وهو هنا تنظيم «القاعدة» دون قناع ،إنه ض ّد اليمنيّين
جميعا ً بال استثناء ،ال للسنة وال لغيرهم ،هو ض ّد ك ّل
الوطنيين ،و ...حتى ألتباع السعودية ،أما السبب
فهو الحؤول دون ارتقاء النظام اليمني إل��ى ذروة
وطنيته القومية واالنحياز رسميا ً وشعبيا ً إلى جانب
المقاومة التي شعارها فلسطين لشعبها من البحر إلى
النهر ،وحسب اعتبارنا نحن :فلسطين سورية ولن
تكون لليهود أبداً ...وهذا ما يؤرق النظام السعودي
– الوهابي – اإلخواني.
مصر ال��ت��ي ل��م تحسم أم��ره��ا حتى ال��ي��وم تجاه
القضية السورية ،وه��ي حاولت أن تكون محايدة
ف��ي المراحل األخ��ي��رة بعد حكم «اإلخ����وان» ،دعت
إلى ح��وار مع المعارضة السورية اع ُتبر في حينه
عملية سحب للبساط من تحت األق��دام الروسية ،أو
الستقطاب األطراف التي لم تقبل بمؤتمر موسكو ،وقد
أعلنت مصادر الحكومة المصرية حينها أنّ مبادرتها
استكمال لمؤتمر موسكو وما قبله – جنيف  1وجنيف
 ،2فهل نتوقع موقفا ً مصريا ً مختلفا ً يشكل انعطافة
حقيقية باتجاه سورية والمساهمة فعالً في ح ّل
األزمة السورية بما يخدم مصالح األمن القومي واألمن
المصري ،والمبادرة لفك التحالف مع السعودية ض ّد
اليمن ،هذه الورطة التي تحاول السعودية الخروج
منها ولو بمعونة روسية بعد أن شعرت بأنّ الحليف
األميركي قد نفض يديه منها؟
القيصر الروسي ما كان ليتكلم أو يطرح مشروع

تحالف محلي لمحاربة «داعش» مع معرفته الوثيقة
بأنّ من يرشحهم لهذا التحالف هم في األس��اس من
يدعم «داع��ش» لو لم يكن بين يديه ما يسمح بهذا
الطرح ،لكن هذه المبادرة ال تعني التخلي عن الدولة
السورية بحال من األح��وال – هذا ما أكده القيصر،
وأوضحه الوزير سيرغي الف��روف ،وأيضا ً السفير
الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين أكد ذلك بقوله:
ما تعمل له روسيا يهدف إلى ح ّل القضية السورية
ومحاربة اإلرهاب في المنطقة ،لكن روسيا ال تتخلى
عن سورية والرئيس بشار األسد وهي تقوم بواجبها
على أكمل وجه .الوزير المعلم كان يعلم بخلفيات
المبادرة الروسية ومرتكزاتها ،فما هي الرسائل التي
نقلها المسؤول السعودي رفيع المستوى وما هي
رغبات السعودية وخططها لوقف الحرب على سورية
وااللتفات إلى محاربة «داعش» وأخواتها وما أوقفت
التحريض والتمويل ومتى تبدأ ه��ذه الخطوات...
وهل تحتاج إلى معجزة كما قال الوزير المعلم؟ أم أنّ
المعجزة سيوفرها الجيش السوري البطل؟
م��ا ه��و ال��م��وق��ف ال��ت��رك��ي وه��ل استوعبت تركيا
مضمون الرسالتين األميركية والروسية؟ وهل تؤيد
المبادرة الروسية بعد المتغيّرات على أرض الواقع،
حيث يحقق الجيش انتصارات ويدخل إلى مناطق لم
يكن له وجود فيها منذ أربع سنوات وأكثر – الجيش
بدأ مرحلة الهجوم الشامل بعد استكمال تموضعه
وتجهيزاته والسيطرة على طرق اإلمداد اللوجستي،
مرتكزا ً على ما تحقق في القطاعين الجنوبي والغربي
من طريق دمشق  -بيروت إلى مشارف ريف حمص
بعد القضاء على تج ّمعات «النصرة» و«داعش» فيهما
أو طرد مجموعاتهما إلى مناطق ضيقة ومحاصرة
يجري العمل على إنهائها بشكل متسارع.
التباطؤ األميركي مردّه وجود أقطاب فاعلة على
ساحة اإلدارة تعرقل إظهار وجهة النظر الرسمية أو
اإلعالن عنها بشكل سافر ،وإذا كانت اإلدارة األميركية
قادرة على إقناع الدول التابعة في المنطقة بذلك فإنها
تقف عاجزة أمام حلفاء الكيان الصهيوني على الساحة
األميركية ألنهم على قناعة تامة بأنّ استمرار الوضع
الحالي يخدم مصالح هذا الكيان ،وهم ليسوا معنيين
باألثمان الباهظة التي تدفعها شعوب المنطقة ال من
وجهة نظر حقوقية وال إنسانية ...ويبقى السؤال إلى
متى يستم ّر الموقف األميركي والغربي رمادياً؟

بوتين لأوباما ( ...تتمة �ص)1
إلى ما يحاكي الواقع ،وأنّ الرئيس بوتين اتخذ من كالم الرئيس األميركي
باراك أوباما عن الحرب على اإلرهاب وتكرار معزوفة الجمع بين االعتراف
بالفشل واإلصرار على ح ّل سياسي في سورية من دون الرئيس األسد،
يعرف الرئيس أوباما أنه فانتازيا مستحيلة مثلما هي المعارضة المعتدلة
فانتازيا مستحيلة وفقا ً لوصف أوباما نفسه ،ليتحادث معه في مضمون
خطاب إعالمي يقوم على التسليم بالفصل بين دور المجتمع الدولي في
توفير فرص الح ّل السياسي وبين مستقبل الرئاسة في سورية التي يجب
أن يق ّررها السوريون وحدهم في صناديق االقتراع .وقالت المصادر إنّ
التفاهم مع عدد من الدول المعنية بالح ّل في سورية والحرب على اإلرهاب قد
ت ّم على هذا األساس كخطاب إعالمي يتض ّمن في السياسة التسليم بالتعاون
مع الدولة السورية برئاسة الرئيس األسد ،وترك الشؤون الخاصة بتركيبة
الدولة السورية ومؤسساتها والمناصب السيادية فيها للسوريين ليقولوا
كلمتهم فيها عبر صناديق االقتراع ،وتقديم المساعدة الالزمة لهم لفعل ذلك
بطريقة ترضيهم وتوفر فرصة التعامل مع الشرعية السورية المنبثقة من
االنتخابات كممثل إلرادة السوريين تستر ّد مكانتها الطبيعية في األسرتين
العربية والدولية سياسيا ًوديبلوماسيا ًوقانونيا ًواقتصادياً.
في المفاوضات الدائرة في فيينا ،وكما قالت «البناء» ،ت ّم التفاهم على
إعالن االتفاق يوم الجمعة ومنح وزيرا خارجية أميركا وإيران يومين كاملين
لخلوة ،غادر على خلفية توفير فرص نجاحها ك ّل الوزراء اآلخرين قاعات
التفاوض وعاصمة المفاوضات ،وقال بعضهم إنّ كيري وظريف يحتاجان
هذه الخلوة لرسم سيناريوات مرحلة ما بعد التوقيع ،وحلحلة بعض النقاط
اإلجرائية الخاصة برفع العقوبات وترتيباتها ،وربما الدخول في بعض
الشؤون السياسية اإلقليمية من زاوية التعاون في تسويق االتفاق وطمأنة
حلفاء واشنطن في المنطقة إلى أنّ التفاهم لن يرتب عليهم مزيدا ً من الشعور
بالتهديد.
لبنانيا ً ال تبدو مساعي الوساطة الهادفة لتبديد مناخ االنفجار في العالقة
بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة تمام سالم ،التي يقودها حزب
الله بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ،قد نجحت في تحقيق
أي اختراق ،فالعماد ميشال عون يؤكد أنّ المسألة باتت وجودية بالنسبة
ّ
إلى المسيحيين ،وال تحتمل المساومات ،ولذلك فهو ذاهب حتى النهاية،
والرئيس سالم يقول إنه يفضل أن يكون رئيس حكومة تصريف أعمال
إذا ك��ان البعض يفكر بفرط الحكومة ،على أن يف ّرط بصالحيات رئاسة
الحكومة.

النظام السياسي في العناية الفائقة

بات النظام السياسي في لبنان في العناية الفائقة ،فيما تشي الوقائع بتزايد
احتماالت عدم خروجه حياً .لقد فجر رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون أزمة نظام ،ال أزمة حكومة أو رئاسة جمهورية .يريد رئيس التيار الوطني الحر
نظاما ً جديداً ،فالطائف بالنسبة للمسيحيين بات ميتاً ،والشيعة غير متمسكين به،
ويعنيهم االستقرار واالستقرار فقط ،أما البحث في النظام فمؤجل إلى يوم آخر.
وأكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أنّ العماد عون لم يعد يعبّر عن رأي التيار الوطني
الحر فقط ،إنما بات يعبّر عن الضمير المسيحي العام» .ولفتت المصادر إلى أنه
«صحيح أنّ العماد عون ليس على توافق أو تنسيق مع األصوات المسيحية األخرى
كالكتائب والقوات ،لكن هذه األص��وات باتت تنطق بعبارات متباينة لكنها تحمل
الهدف نفسه».
ولفتت المصادر إلى «أنّ المسيحيين تع ّرضوا لخديعة اتفاق الطائف في السنوات
الـ 25الماضية ولم يكن في إمكانهم التم ّرد على هذه الخديعة ،واليوم بات في إمكانهم
العودة عن جزء من التنازالت التي قدّموها في عام  ،1989فهذه اإلمكانية متاحة لهم

بسبب عالقتهم الوطيدة بـ»الشيعة».

ذاهبون إلى النهاية

وأكد العماد عون في مؤتمر صحافي أنّ التحرك الذي أعلن عنه «ذاهب للنهاية ومن
يرد أن يسمع فليسمع ،ولم نعد نحتمل».
ّ
تتحضروا للمساهمة في معركة ،هي
وقال متوجها ً إلى البنانيين« :طلبت منكم أن
س بها والقوانين لم تعد ُتحترم».
معركة مصير» .وأضاف« :الدولة قد ُم ّ
وأكد «أنّ المتغيّرات السياسية من حولنا تفرض العودة إلى الشعب لتقرير
المصير» .وأعلن «أننا نطالب بقانون انتخاب عادل يؤ ّمن المناصفة والتمثيل الصحيح
وننتخب نوابا ً والنواب ينتخبون رئيسا ً للجمهورية».
واعتبر «أنّ المجلس النيابي غير شرعي ،بمن فيهم أنا ،وغير قادر على انتخاب
رئيس ،وال��ي��وم ،رئيس ال���وزراء يلعب دوري��ن ،دور رئيس ال���وزراء ودور رئيس
الجمهورية ،وهذا غير مقبول قطعاً» .وتابع« :أنا العماد عون قاتلت ودفعت مخاطر
و 15سنة إبعاد من أجل المحافظة على سيادة لبنان ،أنتم ماذا فعلتم سوى امتصاص
مالنا وتعبنا».

ال تراجع إال بعد احترام حقوق المسيحيين

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أنّ تذكير العماد عون باستئثار الرئيس فؤاد
السنيورة بالحكم من دون أن يس ّميه ،يعطي المطالبة بتعديل وثيقة اتفاق الطائف
مفعوال ً رجعيا ً لعام  ،2007وأنّ اتفاق الدوحة لم يشكل اإلنعاش الكافي لهذا
االتفاق».
وعلمت «البناء» أنّ أحد السفراء سأل العماد عون منذ بضعة أيام« ،كيف تندفع
«أتحصن ألدافع عن نفسي
في وجه المارد السني في لحظة هيجانه» ،فأجابه عون:
ّ
وأساعده لكي أنقذه من نفسه ،فلديّ أصدقاء صادقون معي».
وأكدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أنّ الوزيرين جبران باسيل
والياس بوصعب سيطالبان في جلسة مجلس الوزراء غدا ً بالعودة إلى اآللية التي ت ّم
التوافق عليها أوال ً التخاذ القرارات في مجلس الوزراء» ،الفتة إلى أنّ التحرك في الشارع
بات مؤكدا ً وال تراجع عنه إال بعد احترام حقوق المسيحيين وبت بند التعيينات في
مجلس الوزراء واحترام صالحيات رئيس الجمهورية التي تناط في غيابه بمجلس
الوزراء مجتمعاً».
ً
«أنّ
وأكد النائب نبيل نقوال لـ«البناء» قرار النزول إلى الشارع قد ُحسم نهائيا ،لكن
التوقيت يحدّده العماد ميشال عون» ،مشيرا ً إلى «أنّ يوم النزول إلى الشارع سيكون
يوما ً تحذيرياً ،لن يكون البداية ولن يكون النهاية».
وتوجه نقوال إلى الفريق اآلخر بالقول« :خسئتم مهما أحرجتمونا لن تخرجونا
عن المعادلة الوطنية ،نحن متمسكون بالشراكة الوطنية والعيش المشترك» ،محذرا ً
رئيس الحكومة «من أيّ خطوة في مجلس الوزراء من شأنها أن ته ّمش المسيحيين
والمعادلة الوطنية».
في وقت ال يزال حزب الله يقوم بحركة بين التيار الوطني الحر ورئيس مجلس
النواب نبيه بري لمعالجة األزمة .وترافق ذلك مع زيارة وزير الدولة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش أمس إلى رئيس الحكومة تمام سالم للبحث في جلسة مجلس
الوزراء التي دعا إليها سالم الخميس وآلية العمل الحكومية.
وتحدث فنيش لـ«البناء» عن اتصاالت وقنوات مفتوحة بين المعنيين لكي ال تصل
األمور إلى ح ّد النزول إلى الشارع ،ال سيما في ظل األوضاع المحيطة بنا في المنطقة
وتج ّنب تعريض البلد أو الحكومة إلى هزة» .ولفت إلى «أنّ مطلب العماد عون محق
ونحن ندعمه وينبغي التعاطي معه بإيجابية إليجاد ح ّل وفي الوقت نفسه متمسكون
بالحكومة وآلية عملها».

سالم ّ :
أفضل أن أكون رئيس حكومة تصريف أعمال

وأكد رئيس الحكومة بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» أنه إذا كان البعض يريد
مني أن أكون حارسا ً على حكومة ال تعمل ،فأفضل لي أن أكون رئيس حكومة تصريف
أعمال» .وأشار سالم إلى «أنه لن يقبل بحكومة ال يوجد فيها ممثلون عن حزب الله
والتيار الوطني الحر ،فإذا أرادوا ّ
فض الحكومة ،فإنه سيسبقهم ويستقيل».
ولفت رئيس الحكومة بحسب زواره إلى «أنّ الوزير فنيش تمنى عليه عدم الدعوة

ماذا قال بوتين ( ...تتمة �ص)1
قد باتت كلها على ضفة التسليم بالتفاهم النووي مع إي��ران كعنوان
حاكم للمرحلة المقبلة وبكون الرئيس األسد عنوان سورية المقبل في
الحرب على اإلره��اب .ويستغرب المسؤولون الروس أن يكون قادة
هذه الدول لم يكاشف بعضهم بعضا ً بتح ّوالت مواقفهم ،وقد كاشفوا
يفسر ك ّل منهم مواصلة مواقفه اإلعالمية المعاكسة لما
موسكو ،وأن ّ
ت�� ّم التفاهم عليه مع موسكو بالسعي السترضاء من يفترض أنهم
حلفاؤه وما زال��وا يتمسكون بالمواقف المتصلبة وال ب ّد من منحهم
الوقت لتقبّل التغيير كخيار ال ب ّد منه.
 كل اإلث��ارة عن فرضيات فشل المفاوضات النووية خطة إعالميةلمخاطبة ال��رأي العام الغربي وتهيئته لتقبّل االتفاق ،وك�� ّل اإلث��ارة عن
مخاطر الفشل في وجه «داعش» وعلى رغم ذلك التمسك بالحديث عن
معارضة معتدلة غير موجودة ،محاولة للتمهيد لقبول التغيير ،بالقول
الحقا ً إن ال بديل من التعاون مع الرئيس السوري ،كما ال بديل من التفاهم
النووي ،وهذا يعني أنّ إنجاز اإلعالن عن التفاهم النووي سيكون صافرة
االنطالق نحو التغيير في السياسات والمواقف تجاه سورية.
 يمكن الحصول على مثال مأخوذ من كالم ميخائيل بوغدانوفنائب وزير الخارجية الروسي بعد لقائه بنظيره المسؤول عن ملف
ال��ش��رق األوس����ط ون��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي ح���ول القناعة
المشتركة ب��أن ال بديل ع��ن الرئيس األس��د لمن ال يريد أن ي��رى في

سورية ليبيا أخرى وصوماالً آخر ،وفي المقابل تخيّل كالم الرئيس
أوباما عن التمسك بفانتازيا المعارضة المعتدلة ،والوصف مسجل
باسم أوباما ،كوصفة لتح ّول سورية ليبيا أو صومال آخرين ،كمثل
قول أوباما الالحق لبنيامين نتنياهو ،لقد حاولنا الحصول من إيران
على ضمانات عدم امتالك قنبلة وتغيير سياستها تجاهكم وفشلنا
وبقي أن نختار بين خسارة األمرين معا ً أو كسب أحدهما على األق ّل،
ومواقف «إسرائيل» الداعية إلى رفض االتفاق مع إي��ران هي وصفة
لتمكينها من امتالك القنبلة.
 ات��ص��ال الرئيس بوتين بالرئيس أوب��ام��ا وم��ح��وره الحديث عنالتفاهم النووي ولكن ،وبصورة خاصة عن سورية ،له مهمة واحدة
وف��ق��ا ً ل��م��ص��ادر واس��ع��ة اإلط��ل�اع ،وه��ي أن��ه ح��ان وق��ت التغيير ،ولم
يعد هناك ما يسمح بترف التصريحات المنتمية إل��ى الماضي ،وأنّ
الساحة جاهزة لإلقدام سياسياً ،والميدان سيحمل مفاجآت تجعل
تسويق التغيير كتعبير عن قناعة وخيار نوعا ً من الترف ،المطلوب
خطاب جديد يضع االتفاقات تجاه سورية تحت الضوء ويم ّهد الطريق
للتغيير ،وواشنطن مدع ّوة إلى مساعدة حلفائها الجاهزين لالنعطاف
ليتخذوا منها سببا ً للنزول عن الشجرة ،ال التذ ّرع بها سببا ً للتصعيد،
فهو التوقيت المناسب طالما أنّ ساعة التوقيت في يد موسكو.
ناصر قنديل

إلى مجلس ال��وزراء حتى إيجاد ح ّل لألزمة الحكومية» ،مشيرا ً إلى «أنه لن يكون
حريصا ً على التعطيل وال يوفر جهدا ًإليجاد ح ّل ،هو يسير بك ّل حذر بين األلغام ويحاذر
أن يستفز أحداً» .وأبدى سالم أسفه لكالم العماد عون التصعيدي ،داعيا ً الجميع إلى
تح ّمل مسؤولياتهم في ظ ّل األخطار المحدقة بلبنان».

«المستقبل» :ال مصلحة ألحد بفرط الطائف

وأكدت مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ«البناء» «أن ال مصلحة ألحد بفرط
الطائف ،وأنّ طرح العماد عون للفيديرالية خطر على ك ّل الطوائف وأولهم المسيحيون»،
مشيرة إلى «أنّ طرحه هذا يعني أنه سيعزل نفسه في كسروان» .ولفتت المصادر إلى
«أنّ ك ّل اتهامات العماد عون مبنية على أوهام».
وإذ أشارت المصادر إلى «أنّ للعماد عون الحق في االعتراض الديمقراطي والنزول
إلى الشارع سلمياً» ،اعتبرت المصادر أن ليس بإمكانه أن يفرض على األكثرية اسم
قائد للجيش وإجراء التعيينات قبل موعدها وأن يعطل مجلس الوزراء ،فالمادة  62من
الدستور تحدثت عن أنه في حال خل ّو سدة الرئاسة ألي علة كانت تناط صالحيات
رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء» ،مشددة على «أن المادة  62لم تأت على
ذكر مجلس الوزراء مجتمعاً».

الجيش السوري والمقاومة في قلب الزبداني

أمنيا ً واصل الجيش السوري والمقاومة تقدّمهما السريع في الزبداني ،وت ّمت
السيطرة أمس على بعض الكتل في حي الزهرة شمال غربي الزبداني وأوقعا في
صفوف المسلحين قتلى وجرحى ،كما ت ّمت السيطرة بالنار على كامل الشارع الرئيسي
المتداخل بحي السلطاني (شارع جمال عبد الناصر) جنوب شرقي الزبداني ،وأحكما
السيطرة على عدة مزارع وأبنية على جانبي الشارع.
وأشار مصدر عسكري لـ«البناء» إلى «أهمية حي السلطانة الذي يحيط بالزبداني
من معظم الجهات» ،وأكد «أنّ المقاومة والجيش السوري بدآ اختراق هذا الحي من
ثالث نقاط».
ولفت المصدر إلى أنّ السيطرة على حي السطانة ستمكن الجيش والمقاومة
من الوصول إلى قلب الزبداني» الذي بات  50في المئة منه في قبضة المقاومة،
باستثناء الكتل السكنية التي تحتاج إلى وق��تٍ أكثر لتنظيفها حيث يتحصن
المسلحون فضالً عن األلغام والعبوات التي يمكن أن يزرعوها بين المنازل والتي
تعيق سرعة التقدم».
وأضاف« :معركة الزبداني هي جزء من حرب القلمون وهي آخر مفصل يحكم دمشق
وأعلى النقاط الحاكمة لها وسقوطها يفتح الباب أمام معركة سرغايا التي تشهد اآلن
محاوالت للوصول إلى تسوية لخروج المسلحين وتسليمها إلى الدولة السورية ألن
معظم المسلحين الذين يقاتلون في الزبداني هم من سرغايا المحكومة بنار الجيش
السوري من جنطا ومعربون».

وفيات

�إعالنات ر�سمية

الحزب السوري القومي االجتماعي
مطرانية الطائفة الشرقية االشورية
االرثوذكسية في لبنان
زوجة الفقيد ناديا معوض
ابنته :غاده
أوالده :المحامي عصام زوجته نجد
نفوج وعائلته
(ن��ائ��ب رئ��ي��س المحكمة الروحية
ل��ل��ط��ائ��ف��ة ال���ش���رق���ي���ة االش����وري����ة
االرثوذكسية في لبنان)
نظام وعائلته
االستاذ وسام
اشقاؤه :وجيه وعائلته
الياس وعائلته
عائلة المرحوم نبيه
وعموم عائالت األس��ع��د ،معوّض،
ال��ي��ازج��ي ،ن��ف��وج ،م��ان��ي��ان ،خليل،
أح���وش ،بعقليني وأن��س��ب��اؤه��م في
الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي
المرحوم

إعالن بيع بالمعاملة 2013/683
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني نهار االربعاء في
 2015/7/22الساعة الثانية والنصف
بعد الظهر سيارة المنفذ عليه ريان جهاد
شعبان ماركة انفينتي  G35موديل 2003
رقم  /109808/ج الخصوصية تحصيالً
ل��دي��ن ط��ال��ب التنفيذ ب��ن��ك م��ص��ر لبنان
ش.م.ل .وكيله المحامي سليم المعوشي
ال��ب��ال��غ  $/20,659,8/ع��دا اللواحق
والمخمنة بمبلغ  $/4500/والمطروحة
بسعر  $/3250/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس��وم الميكانيك قد بلغت
/2,170,000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
ال��م��ح��دد ال���ى م���رآب ال��م��دور ف��ي ب��ي��روت
الكرنتينا مصحوبا ً بالثمن نقدا ً او شيك
مصرفي و % 5رسم بلدي.
رئيس القلم اسامة حمية

متى زكا اسـعـد

اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء  2قواطع  66ك.ف .مثلثة االقطاب
ن��وع خارجي قطع في الغاز  ،SF6وذلك
وفق المواصفات الفنية والشروط االدارية
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسماية
ال��ف ليرة لبنانية (ت��ض��اف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة االدارية في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  30تموز  2015الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1297

(ميشال)

رئيس ديوان المحكمة الروحية
االشورية في لبنان سابقا ً
الراقد على رجاء القيامة المجيدة
نهار الثلثاء  7تموز .2015
تقبل التعازي يوم االربعاء  8تموز
في صالون كنيسة النبي الياس للروم
االرثوذكس – الحدت إبتد ا ً من الساعة
ال��ع��اش��رة ص��ب��اح �ا ً ح��ت��ى ال��س��اب��ع��ة
مسا ًء .
ينقل جثمان الفقيد صباح الخميس
 9الجاري الى مسقط رأسه في سوريا
حيث يحتفل بالصالة ل��راح��ة نفسه
ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
ث��م ت��ع��اود تقبل ال��ت��ع��ازي يومي
االثنين والثالثاء  13و 14تموز في
صالون كنيسة الراهب بيتبو للطائفة
االشورية الحدت سبنيه من الساعة
الحادية عشرة حتى السابعة مسا ءً.

