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�آراء  /تتمات
ق�ص�ص من تداعيات ( ...تتمة �ص)1

تركيا واالنتخابات المب ِّكرة
} حميدي العبدالله
ل�� ّوح رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس حكومة تصريف األعمال أحمد
داوود أوغلو باللجوء إلى خيار االنتخابات المبكرة بعد أن فشل حزب العدالة
والتنمية ،صاحب أكبر كتلة برلمانية ،في تشكيل حكومة ائتالفية.
لكن هل تهديد داوود أوغلو جدي ،أم أنه دون االنتخابات المبكرة عقبات؟
وما هي هذه العقبات؟
ال ش ّك أنه منذ اللحظة األولى إلعالن نتائج انتخابات  7حزيران بدأت تراود
أذهان أردوغان وقادة حزبه فكرة االنتخابات المبكرة ،وحتى قبل استكمال
المسار الدستوري ال��ذي يلزم أردوغ���ان قبل ال��ذه��اب إل��ى انتخابات مبكرة
تكليف زعيم ثاني أكبر كتلة برلمانية بالسعي إلى تشكيل الحكومة الجديدة،
وعند فشله يمكن تعيين موعد إجراء انتخابات جديدة بعد صدور قرار بح ّل
البرلمان ،على أن يحظى هذا القرار بموافقة غالبية أعضائه ،لك ّن حزب العدالة
نص
والتنمية يلوح بخيار االنتخابات المبكرة قبل اجتياز ك ّل المراحل التي ّ
عليها الدستور.
لك ّن قرار ح ّل البرلمان ليس في يد حزب العدالة والتنمية بمفرده ،فإذا لم
توافق األحزاب الثالثة األخرى التي تشكل غالبية أعضاء البرلمان ،سيكون
من الصعب حله وتعيين موعد إلجراء انتخابات مبكرة.
يبدو أنّ حسابات األح��زاب الثالثة في هذه اللحظة ال تشجع على العودة
من جديد وفي وقت قصير إلى صناديق االقتراع .فحزب الشعب الجمهوري
ع��ارض صراحة هذا الخيار ،واألرج��ح أنّ حزب الشعوب الديمقراطي الذي
يمثل المناطق ذات الغالبية الكردية لن يوافق على ح ّل البرلمان ،حتى وإن
ك��ان��ت حساباته تشير إل��ى ع��دم خ��س��ارت��ه األص���وات ال��ت��ي حصل عليها في
انتخابات  7حزيران .أما حزب الحركة القومية ،فهو اآلخر يخشى من خيار
االنتخابات المبكرة ألنه هو المستهدف بالدرجة األولى من هذا الخيار ،فمن
المعروف أنّ المكاسب التي حققها حزب الحركة القومية جاءت من صفوف
تحتج
مؤيدي حزب العدالة والتنمية ،وتحديدا ً من العناصر القومية التي كانت
ّ
على سياسة حزب العدالة والتنمية إزاء األكراد ،وإجراء االنتخابات من جديد
يصب في
في ظ ّل الصدام بين الجيش واألكراد وسقوط قتلى من الطرفين قد
ّ
مصلحة استعادة حزب العدالة والتنمية بعض األصوات التي خسرها وعزّزت
حصة الحركة القومية في البرلمان الحالي .وفعالً ،فقد أبلغ زعيم حزب الحركة
القومية دولت بهشتلي داوود أوغلو رفض الحزب لالنتخابات المبكرة.
وإذا كانت مصالح األحزاب الثالثة التي تمثل الغالبية ال تؤيد ح ّل البرلمان،
سيكون من الصعب على الرئيس التركي ،أو أي جهة أخرى ،فرض مثل هذا
الخيار ،ثم أنّ ح��زب العدالة والتنمية ذات��ه يعيش حالة من الاليقين في ظ ّل
التدهور االقتصادي واألم��ن��ي ،وغياب ح��ال االستقرار ،وخيار االنتخابات
المبكرة هو مغامرة يجب أن ُتحسب بدقة ألنّ عدم تحقيق مكاسب في انتخابات
ويفجر أزماته.
جديدة ،أو تسجيل مزيد من الخسائر ،ينهي الحزب
ِّ
ه���ذه ال��ح��س��اب��ات ت��ج��ع��ل االن��ت��خ��اب��ات ال��م��ب��ك��رة خ���ي���ارا ً دون����ه ال��ك��ث��ي��ر من
الصعوبات.

ّ
تمخ�ضت جامعة العرب
ف�أنجبت خطة لمواجهة «داع�ش»...
} سعدالله الخليل
اجتماع عاجل لما أطلق عليه يوما ً من األيام جامعة الدول العربية لمناقشة التطورات
المتسارعة في ليبيا عقب تمدّد تنظيم «داعش» على األراضي الليبية بعد سيطرته على
مدينة درنة وتمدّده إلى وسط البالد ،مستفيدا ً من الصراع القائم بين الجيش الليبي
وقوات فجر ليبيا للسيطرة على المواقع النفطية وهو الذي بدا مقلقا ً لعربان الجامعة
فوافق أعضاؤها باإلجماع على طلب تقدمت به الحكومة الليبية للحصول على مساعدة
عسكرية في مواجهة التنظيم الذي استولى على حقل المبروك النفطي جنوب سرت
ويضع نصب أعينه منطقة الهالل النفطي حيث المخزون األكبر من النفط كونها تض ّم
مرافئ السدرة ورأس النوف والبريقة.
بالرغم من أنّ التنظيم سيطر على مدينة درنة منذ التاسع عشر من تشرين الثاني،
إال أنّ جامعة الدول العربية لم تتحرك نصرة للشعب الليبي إال حين شكل التنظيم خطرا ً
على المناطق النفطية وموانئ التصدير الحساسة حيث الخط األحمر الممنوع تجاوزه
في الفكر والعقلية التي شكلت القاعدة والركيزة األساسية في أي تحرك للجامعة ومن
ورائها القوى الكبرى في حروب المنطقة منذ مطلع القرن الحالي عندما برزت فكرة غزو
العراق ولم يجد المسؤولون الغربيون والعرب حرجا ً في التصريح بأنّ النفط هو على
رأس أهداف سياسات بلدانهم فوزير الدفاع األميركي بول وولفويتز أجاب على سؤال
في مؤتمر األمن في آسيا عام  2003حول غزو واشنطن العراق والتي لم تغ ُز كوريا
الشمالية التي تملك مفاعالً نووياً ،بالقول« :هذا البلد يعوم على بحر من النفط» ،وهو
ما أكده تشاك هجيل الذي تواجد في المؤتمر وأصبح وزيرا ً للدفاع عام  ،2013كما أنّ
رسائل البريد الكتروني لوزيرة الخارجية األميركية السابقة هيالري كلينتون تشير إلى
مخاوف بشأن موارد الطاقة والتي كانت وراء تدخل حلف شمال األطلسي «ناتو» في
ليبيا.
الجامعة التي باركت ،بل استجلبت العدوان على ليبيا بالذهاب إلى مجلس األمن
وطلب ش ّن عدوان عليها تعود إلى وضع استراتيجية عسكرية لمساعدة ليبيا في مواجهة
اإلرهاب وعودة الحديث عن إنشاء القوة العربية المشتركة ،تتطلب اجتماعات ومداوالت
وقرارات وفق منطق الجامعة ومحاوالتها ذر الرماد في العيون فيما خرج نبيلها العربي
ليزف البشرى بأنّ الدول األعضاء ق ّررت اتخاذ التدابير الالزمة إلعادة األمن والسالم
في ليبيا ،وتوفير الدعم السياسي والعسكري لصون وحماية السيادة الليبية ،من دون أن
يبلغ الرأي العام من أول من بارك اختراق السيادة الليبية وهل تقع طائرات «ناتو» والدول
العربية التي شاركت في تدمير الدولة الليبية وإيصالها إلى ما آلت إليه ضمن مفهوم
السيادة الليبية.
تجارب الجامعة الفاشلة أو المشبوهة في تدمير البلدان العربية لم تجلب سوى
الحروب األهلية وسيطرة القوى المتطرفة سواء بنموذج القوة الضاربة كما في ليبيا
أو اختطاف السلطة عبر المبادرات الفاشلة بالنموذج اليمني وفي الحالتين فعل الدور
الخليجي المسيطر على الجامعة فعله ،فتمكن تنظيم القاعدة من التمدّد في المشهد اليمني
تحت ُمس ّمى المقاومة الشعبية وبدا تنظيم «داعش» كقوة فاعلة مسيطرة وما نجحت فيه
الجامعة في ليبيا واليمن فشلت في تمريره في سورية رغم محاوالتها استجداء التدخل
العسكري أو محاولة تكرار السيناريو اليمني.
من ليبيا إلى اليمن إلى سورية تمخضت الجامعة فأنجبت استراتيجية لوقف تمدّد
«داعش» قوامها قوة عسكرية مشتركة على الورق ،وشعارات نبيل العربي يبدّد بها
صمت أروقة مبنى الجامعة وإذا عقد العرب العزم على القضاء على تنظيم» داعش» به ّمة
الجامعة فاليقين اليقين بأنه إلى تمدُّد.

«توب نيوز»

تركيا و�أوراق الخريف
 لم يكد يسمع السلطان أردوغان بالطلب األميركي بالشراكة في الحرب على «داعش»حتى اد الوهم والغرور.
 وضع أمامه قضية منطقة حظر جوي في سورية وأدار ظهره لوعوده إليران بالتوقف عنحربه العبثية في سورية واستعد لحسم ض ّد األكراد.
متمسك باألكراد ويضع له خطوطا ً حمراء.
 الحصيلة كانت أنّ الغرب كلهّ
 ثبت ثقله في سورية وقال يكفي السلطان ربح واحد. ألغى وزير الخارجية اإليراني زيارته إلى أنقرة ،ونشر مقاال ً في صحيفة المعارضة،وقال إنّ دوال ً تدعم «داعش» ستدفع الثمن ...وتوجه إلى بيروت ودمشق.
 بدأ الهجوم في الزبداني وسهل الغاب وسقطت الهدنة التي قامت بشراكة تركية. دخلت القوات السورية والمقاومة في حرب الزبداني نحو الحسم ،وبدأ مسلحو أردوغانيستصرخون للتفاوض على استسالمهم في ما تبقى لهم من جيوب.
 تقدّمت القوات السورية في قرى الغاب وح� ّررت عديدا ً منها وتزحف بسرعة لحسمالباقي.
 أعلن األميركيون أن ال منطقة حظر جوي ،وق ّرروا سحب صواريخ الباتريوت التي يريدهاالسلطان للمهمة.
 إنتهت مهلة تشكيل الحكومة وبدأ التحضير لالنتخابات المبكرة. أوراق الخريف.التعليق السياسي

من الحضن التركي إلى حضن االستخبارات األردنية ،وأنّ األخيرة معنية في هذه الفترة
بتهدئة اللعبة حتى ترى ع ّمان نتيجة مسار المساعي اإلقليمية األميركية الروسية الحامية
إلنهاء األزمة السورية.
يالحظ أن معركة الزبداني ت ّم خوضها من قبل «أحرار الشام» من دون أن يت ّم تسليط
اإلعالم على «أميرها» العسكري فيها .وسبب ذلك  -ودائما ً بحسب معلومات منسوبة إلى
المعارضات السورية  -هو أن أح��دا ً من قادتها الميدانيين لم يتج ّرأ على طرح اسمه في
اإلعالم ،ألنه منذ األيام األولى لبدء المعركة أخذ هؤالء يفكرون بمصيرهم لحظة دخول الجيش
السوري إليها ،وأيضا ً ألنهم ظنوا لفترة من بدء المعركة انه سيُسمح لهم بالخروج عبر مم ّر
آمن من الزبداني ،كما حصل في القص ْير .وجدير بالذكر أن نسبة عالية من إرهابيّي الزبداني
جاء إليها من القص ْير بعد تقهقرهم هناك.
وتضيف هذه المعلومات أنّ توقيف «الشيخ» أحمد األسير كان له صدى حتى في الزبداني.
إرهابي في «أحرار الشام» في الحي الغربي قبل تحريره،
وت ّم في هذا المجال رصد اتصال بين
ّ
يك ّني نفسه بأبي عبد الله ،بشخص في الغوطة الشرقية ،وكان األخير يطلب منه وصفا ً
للوضع الميداني ،فأجابه أبو عبد الله :حالنا ليس أحسن من حال الشيخ األسير (يقصد أحمد
األسير).
وبحسب تقدير موقف عن العبر المستفادة من حرب الزبداني ،فإنها تمتاز بأنها أول معركة
لم يت ّم فيها ترك مم ّر آمن للمسلحين لكي يخرجوا عبره من حصارهم إلى منطقة أخرى.
وتؤسس هذه الميزة لمرحلة جديدة يش ّنها الجيش السوري والمقاومة بخصوص موضوع
ّ
الحرب على اإلرهاب واإلرهابيّين في سورية ،وشعارها من يريد منهم النجاة بنفسه عليه أن
يفعل ذلك قبل أن تبدأ المعركة ،أما عند اندالع لهيبها فإنّ الحسم هو ك ّل ما معروض عليهم.
ويبدو أن هذه الرسالة التي تأتي في سياق الحرب النفسية على المسلحين وصلت إلى
ك ّل فصائل اإلرهاب فوق الميدان السوري من شماله إلى جنوبه إلى وسطه .ولوحظ كنتائج
عملية لها ،أن عمليات اإلعدام بحق فا ّرين وتحت تبريرات مختلفة من صفوف فصائل السلفيين
المختلفة ،تعاظمت في األيام األخيرة وبين هؤالء «أمراء» عسكريون وليس فقط عناصر.
العبرة الثانية التي أفرزتها معركة الزبداني تتمثل في أنّ فصيل «أحرار الشام» الذي
اعتبرها أم معاركه ،أصيب بنتيجتها بخسارة معنوية كبيرة لصورته داخل طيف المعارضة
السلفية .وعليه يتوقع أن يدخل فصيل «أحرار الشام» في مرحلة ما بعد الزبداني بنوعين من
التفاعالت :األول انشقاقات في داخله تحت مب ّرر مَن المسؤول عن الهزيمة .والثاني محاوالت
«داع��ش» و«النصرة» لمد أيديها إلى صحنه التنظيمي لتستقطب منه أف��رادا ً ومجموعات
لمصلحتهما.
الزبداني بحسب مصادر في المعارضة شكلت مقبرة لمشروع «أح��رار الشام» ،وكذلك
للرهانات اإلقليمية عليه.

يوسف المصري

دولة ونفايات (تتمة �ص)1
في ال��ش��وارع والساحات أق � ّل تأثيرا ً من روائ��ح ممارساتها
وسياساتها؟!
أي دولة هي هذه الدولة بعد أربعين عاما ً من تقنين الكهرباء
ُّ
وإنفاق المليارات من الدوالرات عليها ،يبقى التقنين مستمرا ً
والعجز في الكهرباء مستداما ً على رغم الوعود الكاذبة التي
ص��درت عن ال���وزراء المعنيين في الطاقة خ�لال السنوات
األخيرة ،وتبدو غير قادرة على مواجهة الحيتان الذين يمسكون
بصفقات واحتكارات المولدات والمازوت والبنزين ،ويمألون
بطونهم على حساب المسحوقين والفقراء والكادحين؟!
وأي نظام هو هذا النظام المهترئ
أي دولة هي هذه الدولةُّ ،
ُّ
العفن الذي تع ّم رائحته مساحة الوطن كله ،عندما يعجز عن
توفير المياه لمدنه وق��راه في الوقت الذي تسيل فيه مئات
الماليين من األمتار المكعّ بة من مياه األمطار إلى البحر أمام
رؤوس العطاشى؟!
وأي نظام هو هذا النظام الذي
أي دول��ة هي هذه الدولة ُّ
ُّ
ّ
يغض
يقف أمام مصائب شعبه وكأنّ على رأسه الطير ،وهو
الطرف عن الضالعين المنغمسين في االحتكارات والسمسرات
والصفقات واإلثراء غير المشروع على حساب الجائعين ودماء
البائسين الذين ال تفصل أكواخهم عن قصور هؤالء ويخوتهم
ونواديهم سوى مئات األمتار أو كيلومترات قليلة ال يتجاوز
عددها عدد أصابع اليد؟!
وأي نظام هو هذا النظام الذي
أي دولة هي هذه الدولةُّ ،
ُّ
تتدخل الطائفية والمذهبية في ك ّل صغيرة وكبيرة ،يح ّركها
باستمرار من ال يريد وطنا ً وال أرض ً��ا وال دولة وال نظاما ً وال
دستورا ً وال قانوناً؟!
هكذا ن��رى الطائفية والمذهبية تنتفض على ي��د ه��ؤالء
لمواجهة تحركات العمال ومطالب المعلمين المح ّقة ،وحقوق
الموظفين ،وتتصدّى للمطالبين بقانون انتخابي عصري،
وباإلنماء المتوازن والتخطيط السليم.
فك ّل طائفي ومذهبي يريد قانونا ً
مفصالً على هواه وعلى
ّ
قياسه وإنْ جاء ض ّد مصلحة وطن وشعب ،وال يتو ّرع عن
إعاقة استغالل الثروات في باطن أرض الوطن إنْ كان ال يجد
فيها منفعة أو مكاسب مباشرة له!

وأي نظام هو هذا النظام الذي يعجز
أي دولة هي هذه الدولة ُّ
ُّ
عن سنّ قانون جديد لالنتخابات ،ويفشل في إجراء انتخابات
نيابية ،وانتخاب رئيس للجمهورية ،والقيام بتعيينات إدارية
مدنية وعسكرية؟!
وأي نظام هو هذا النظام الذي أدمن على سياسة خلق الفراغ
ُّ
واألزم��ات السياسية ،وجلب لنفسه المشاكل المستعصية
ليلجأ بعد ذلك إلى الخارج يبحث معه عن الحلول.
نفايات الشوارع التي شهدناها في األي��ام الماضية هي
جزء ال يتجزأ من نفايات سياسات نظام فشِ ل وتر ّنح وتحلّل
وكشف عن روائحه الكريهة التي فاقت روائح نفايات ع ّمت
شوارع عاصمة بل ٍد ِ
نص ُف ُه بسذاجة من آنٍ إلى آن إلى آخر أنه
ِ
ونص ُف ُه بك ّل غرور وصلف بـ»سويسرا
بلد اإلشعاع والنور
الشرق»!
هل سألت الدولة يوما ً نفسها وتساءلت ع ّما تفعله الدول التي
تحترم نفسها وتحترم شعبها والتي فيها مدن تتجاوز الواحدة
منها تعداد سكان لبنان بأكمله ثالثة وأربعة أضعاف ،وليس
لديها مشكلة نفايات كالتي نعيشها اليوم؟! الجواب بك ّل تأكيد
أنّ نفايات هذه الدول ال تدخل في بازار السياسة والسياسيين
والطائفيين والمنتفعين والمرتشين ،وال حساب جيوب
المحسوبين والفاسدين والمفسدين والمقاولين المستفيدين
من النفقات والصفقات.
تجار الطائفية والمذهبية وسماسرة السياسة
إنها روائح ّ
وصفقاتها التي عبثت بوطن وأذ ّلت بشعب منذ  1943حتى
وصلت إلى ذروتها اليوم.
فلتكن روائح النفايات الكريهة التي استنشقها اللبنانيون
ُمك َرهين ،بداية النتفاضة عارمة تطيح بك ّل الموبقات التي
جثمت على صدور اللبنانيين ،علّهم يستبدلونها بعطور زكية
ّ
تعف عليهم خالية من روائ��ح الطائفية البغيضة ومن
نقية
روائح الفاسدين والمفسدين الكريهة.
آن لهذا النظام أن ينجلي ...وآن لهذه الطبقة الفاسدة
والمفسدة أن تنتهي ...فهل يعي اللبنانيون حقيقتهم اليوم قبل
فوات األوان؟!

�أردوغان ي�ست�سلم ( ...تتمة �ص)1
تتصدّى للخطر المشترك ،بعدما تراجعت الرياض
بلسان وزير خارجيتها عن التفاهمات التي أنجزها
ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان في
موسكو ،وترجمت بلقاء سوري سعودي لم تحتمله
ال��م��ؤس��س��ة ال��ح��اك��م��ة ف��ي ال���ري���اض ،ليصير الباب
الروسي البديل لدخول السعودية زمن التسويات
هو التحضير لـ«جنيف  »3حيث يجلس اإليرانيون
والسعوديون واألتراك جنبا ً إلى جنب تحت عنوان
مجموعة االتصال الدولية اإلقليمية لمرجعية جنيف
الهادفة لمساعدة األطراف السوريين في الحكومة
والمعارضة على التغلب على خالفاتهم والتوصل
لتفاهمات تنتج حكومة موحدة ،تحت شعار أولوية
ال��ح��رب ع��ل��ى اإلره����اب ،وال��ع��م��ل لصياغة دستور
جديد تجرى االنتخابات تحت لوائه.
مجموعة االتصال التي ستض ّم السعودية وإيران
وتركيا وروسيا وأميركا واألم��م المتحدة ستكون
هي الهدف من الدعوة إلى «جنيف  »3الذي لن ينعقد
ق��ب��ل أن تنجح مجموعة االت��ص��ال ب��ال��ت��وص��ل إلى
صياغة التفاهمات التي ينعقد جنيف لتتويجها منعا ً
لفشل يؤدّي إلى انفجار ال تحتمله سورية والمنطقة
وال تحتاجانه.
مجموعة االت��ص��ال ستكسر الجليد السعودي
اإلي��ران��ي ،والسعودي ال��س��وري وتفرض تشاورا ً
وح�����وارا ً وت��ق��ري��ب��ا ً ل��وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ،وسيتشارك
األميركيون وال���روس ف��ي ت��دوي��ر ال��زواي��ا لصناعة
مناخ تفاهمات تت ّم تحت عنوان مجموعة االتصال
حول سورية لكنها ستكون تفاهمات ولجنة اتصال
لإلقليم كله.
تركيا المدعوة للمشاركة في مجموعة االتصال
ال ت��ب��دو ق���ادرة على اس��ت��رداد الحيوية للمشاركة
ف���ي ال��ح��ل��ول وال��ت��ف��اه��م��ات ،ب��ع��دم��ا دخ��ل��ت األزم���ة
الحكومية فيها المرحلة الحرجة ،وأع��ل��ن رئيسها
رجب أردوغان الذهاب لالنتخابات المبكرة ،متفاديا ً
مخاطر تكليف الفائز الثاني في االنتخابات تشكيل
حكومة ،وهو حزب الشعب الجمهوري المعارض
بعد فشل حزبه كفائز أول في إنجاز المهمة ما يعني
ان��ك��ف��اء لثالثة ش��ه��ور ع��ن ال��م��س��رح اإلق��ل��ي��م��ي ،إلى
حين إنجاز االنتخابات ،والتي ال يبدو أن حظوظ
أردوغ�����ان وح��زب��ه ف��ي��ه��ا س��ت��ك��ون أف��ض��ل م��ن التي
سبقت ،ما يعني مواصلة دوامة االنكفاء نحو الداخل
واحتمال تشكيل حكومة أقليات بعد سقوط فرص
والدة غالبية راجحة في االنتخابات المقبلة كما تفيد
التقارير.
الوجه المقابل للمشهد اإلقليمي تظهره عناصر
ال��ق��وة اإلي��ران��ي��ة التي ص��ارت موضع الطلب األول
كقوة ق���ادرة على القتال ،وتملك جيشا ً استثنائيا ً
م��ج�� ّه��زا ً وم��س��ت��ع��دا ً ل��خ��وض ال��ح��روب ،فقد تف ّردت
مجلة «اإلندبندنت» بنشر تقرير يظهر أنّ الحسم
ال���ب���ري ف���ي وج����ه «داع�������ش» م��ه��م��ة ي��م��ل��ك الجيش
اإليراني وحده قدرة تنفيذها ،سواء بسبب عالقاته
المميّزة بالجيشين السوري والعراقي المرشحين
األساسيين للمهمة بحكم أنّ ساحة انتشار «داعش»
ه��ي س��وري��ة وال���ع���راق ،أو بسبب ق����درات الجيش
اإليراني والحرس الثوري اإليراني التي تسمح إذا
جرى توظيفها في هذه الحرب بحسم ال يستغرق
طويالً .وبالتزامن مع نشر التقرير كان المتحدث
باسم الخارجية األميركية يعلن تأييد ب�لاده حق
إي���ران ف��ي ام��ت�لاك ص��واري��خ «أس  »300المضادّة
ل���ل���ط���ائ���رات وال����ص����واري����خ وال���ت���ي ت��ش��ك��ل نسخة
متف ّوقة عن صواريخ «باتريوت» األميركية في هذا
المجال .وجاء التصريح األميركي ليزيد مؤشرات
التطلع نحو تح ّول ق��درة إي��ران العسكرية مصدرا ً
لالطمئنان إل��ى االستقرار في المنطقة بعدما كان
النظر إل��ى ق��وة إي���ران ينطلق م��ن توصيفها كقوة
لزعزعة االستقرار.
لبنان مضطر أن ينتظر لكن على صفيح ساخن،
حيث الفراغ الرئاسي المقيم ،والتموضع الحاكم ال
ي��زال بين رف��ض حاسم م��ن تيار المستقبل للعماد
ميشال ع��ون كمرشح رئ��اس��ي وح��زب الله يوضح
ويجدّد تأييده عون مرشحا ً وممرا ً إلزاميا ً للرئاسة،
بينما كانت تداعيات اعتقال المطلوب أحمد األسير
ال ت��زال على ال��واج��ه��ة السياسية واإلع�لام��ي��ة حيث
ب��رز م��وق��ف ال��ح��زب ال��س��وري ال��ق��وم��ي االجتماعي
مشيدا ً باإلنجاز ف��ي سياق ال��ح��رب التي يخوضها
ل��ب��ن��ان ع��ل��ى اإلره�����اب ،مضيفا ً دع��م��ه لفتح ال���دورة
االستثنائية للمجلس النيابي تدعيما ً لمنطق تفعيل

عمل المؤسسات وإحياء لغة الحوار والتوافق بين
األطراف السياسية ،مجدّدا ً دعوته التي أطلقها رئيس
الحزب النائب أسعد حردان في مهرجان إحياء ذكرى
استشهاد الزعيم المؤسس أنطون س��ع��اده ،والتي
تض ّمنت التوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري
إلطالق مبادرة حوارية إنقاذية.ن أن أ

تسلمت مخابرات الجيش الشيخ أحمد األسير من األمن
العام ،وذل��ك بناء إلش��ارة القضاء ،بعدما أح��ال مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر األسير
مع موقوفين اثنين ،إلى مديرية المخابرات في الجيش،
للتوسع بالتحقيق معهم في الجرائم المسندة إليهم.
وعلمت «البناء» أن األمن العام ضبط في أحد المخازن
في منطقة شرحبيل على خلفية اعترافات األسير 12
حزاما ً ناسفا ً معدة للتفجير وعبوات لالستعمال في صيدا.
واعترف األسير بحسب مصادر أمنية لـ«البناء» «أنه
كان من ضمن برنامج عمله بالتعاون مع االستخبارات
الخليجية ،مخطط اغتيال شخصيات سياسية ودينية
من مختلف الطوائف والمذاهب ،وتحريك خاليا إرهابية
تتعرض لمراكز الجيش في منطقة عين الحلوة ،بهدف
إبعاد الجيش عن المخيم  ،وذل��ك ضمن خطة متكاملة
للسيطرة على مدينة صيدا وقطعها في وجه حزب الله».
وتؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» أن ضغوطا ً بدأت
تمارس في شكل عنيف ج��دا ً لمنع الضابطة العدلية
والقضاء من التوسع في التحقيق ومنع شموله بعض
األمنيين والسياسيين ال��ذي ال ي��زال��ون يتولون مراكز
حساسة حتى اآلن ومنهم من غادر المسؤولية منذ سنة».

«كيدية المستقبل»

« ...القومي» :اعتقاله محطة
مفصلية في مالحقة اإلرهاب

ورأى الحزب السوري القومي االجتماعي في اإلنجاز
األمني النوعي لمؤسسة األم��ن العام اللبناني ،والذي
تمثل باعتقال اإلرهابي األسير ،محطة مفصلية في مالحقة
اإلره���اب ،لما يمثل ه��ذا الشخص من خ��ط��ورة ،نتيجة
ارتباطاته وخالياه ومصادر تمويله وحاضنيه ،ونتيجة
جرائمه اإلرهابية التي طاولت ضباط وعناصر الجيش،
وتهديده السلم األهلي في لبنان .وهي أعمال إرهابية
سيواجهه بها القضاء اللبناني ،ليكون الحكم عليه عبرة
لك ّل من اختار طريق اإلرهاب والقتل واإلجرام.
ودع��ا الحزب في خ�لال الجلسة األسبوعية لمجلس
العمد برئاسة رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان ،إلى
ضرورة أن تتضافر ك ّل الجهود األمنية لتشكيل شبكة أمان
تحصن استقرار لبنان وتحميه من خطر اإلرهاب
وطني
ّ
والتطرف.
وطالب الحزب القومي «الحكومة اللبنانية بأن تجتمع
وتتح ّمل مسؤولياتها ،وتتخذ خطوات ج��ادّة لمعالجة
المشكالت المتفاقمة .وفي مقدّم هذه المشكالت ،مشكلة
النفايات التي كشفت غياب الخطط االستراتيجية ،وعجز
هذه الحكومة عن االضطالع بمسؤولياتها» .وشدد «على
ضرورة التوصل إلى حلول علمية وعملية مدروسة لهذه
األزمة المتفاقمة ،بدال ً من الحلول االرتجالية التي ال تأخذ
في االعتبار صحة المواطن وسالمته ،وتؤدّي إلى تدمير ما
تبقى من مرافق حيوية».
ودعم الحزب القومي «االتجاه إلى فتح دورة استثنائية
للمجلس النيابي ،من أجل القيام بمسؤولية التشريع
المطلوب ،لتفعيل عمل المجلس ولمنع تمدّد الفراغ إلى
ك � ّل المؤسسات» .ورأى «أن ال��ف��راغ ف��ي موقع رئاسة
الجمهورية ،ال يجب أن يستم ّر ،والمطلوب انتخاب رئيس
للجمهورية يحوز الصفات المطلوبة لهذا الموقع».

حزب الله :دعم عون
كقوة سياسية ووطنية

ودحضا ً لكل تفسيرات الفريق اآلخر لكالم األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله من وادي الحجير في ما
يتعلق بكون العماد ميشال عون ممرا ً إلزاميا ً الستحقاق
رئاسة الجمهورية ،جدد السيد حسن نصر الله خالل لقائه
وفدا ً من «جامعة المعارف» لمناسبة انطالق عملها ،موقف
حزب الله الداعم لترشيح عون لالنتخابات الرئاسية،
مؤكدا ً «أن ال تغيير وال تعديل في موقفنا .العماد عون هو
مرشح طبيعي ومرشح قوي وله قاعدة تمثيل عريضة،
ونحن كنا وما زلنا وسنبقى ندعم هذا الترشيح».
وتقول مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «القرار النهائي عند
حزب الله هو القيام بكل ما يلزم من مواقف سياسية أو
ميدانية للمحافظة على العماد ميشال عون كقوة سياسية
ووطنية فاعلة ال تمس».
وخالفا ً لما ذكرته «وكالة األنباء المركزية» عن وزير
الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش «أننا لن ننزل
إلى الشارع حتى لو طلب العماد ميشال عون منا ذلك»،
نفى فنيش لـ«البناء» صحة الخبر موضحا ً أنه سئل هل
ستنزلون إلى الشارع مع العماد عون« ،فأجبت لم يطلب
عون منا ذلك حتى اآلن».

هل ُتعقد جلسات
بحضور  18وزيراً؟

وعلى الصعيد الحكومي ،تؤكد مصادر وزارية لـ«البناء»

د .عدنان منصور

ممنوع �أن تنت�صروا
«أن الوضع الحكومي متأزم ومستمر في التعطيل نتيجة
تشبث العماد ميشال عون في موقفه» .ولفتت المصادر
إلى «أن األم��ور ستصل إلى حد أن يقول الرئيس سالم
معصمي أو يدي ،فإما االستجابة إلى مطالب المواطنين
وتأمين الرواتب والمستحقات المالية واالستفادة من
الهبات والقروض أو الرضوخ إلى التعطيل» .وشددت
المصادر على «أن الرئيس سالم يدعو إلى التوافق ،وأن
االتصاالت من أجل حلحلة العقدة الحكومية ستستمر
األسبوع المقبل وإذا لم تأت بثمار سيُصار إلى عقد جلسات
بحضور  18وزيراً»ً.

األسير يكشف عن مخطط الغتيال
شخصيات سياسية ودينية
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إلى ذلك ،تأكد أن مشروع رفع سن التقاعد للضباط 3
سنوات دفن وأن ال احتمال لنفض الغبار عنه بعد أن اقتنع
رئيس تكتل التغيير واإلصالح باألخطار التي قد تنتج منه.
في موازاة ذلك ،انقسمت القوى السياسية حيال اقتراح
العميد أمين حطيط الذي يقوم على ترقية  12ضابطا ً إلى
لواء .وعبرت قوى  8آذار عن تأييدها بقوة لهذا االقتراح
باعتباره الحل والمخرج الوحيد بقناعة جميع األطراف
بما فيها قيادة الجيش ،في حين أن تيار المستقبل رفض
االقتراح في شكل ضمني لعدم تحمله مسؤولية الرفض
العلني .ونقلت مصادر من داخ��ل كتلة المستقبل التي
اجتمعت أول من أمس إلى «البناء» ما دار في االجتماع في
هذا الشأن ،حيث تم التأكيد وفي شكل استفزازي «أن لو
كان الحل الذي يرضي العماد عون يقضي بتطويع جندي
واحد في الجيش محسوب عليه ،فإن تيار المستقبل غير
مستعد للموافقة عليه» .وعلقت مصادر مطلعة لـ«البناء»
على هذا القول ،مشيرة إلى أن «الكيدية السياسية التي
يمارسها تيار المستقبل هي كيدية بقرار خارجي غير
مسموح لتيار المستقبل المناورة فيها».

بري :نظام المحارق معتمد
في أه ّم عواصم العالم

في سياق آخر ،أرجأت اللجنة المكلفة درس العروض
لمناقصات النفايات المنزليّة ف��ي اجتماعها ف��ي مق ّر
مجلس اإلنماء واإلعمار فض العروض المالية للشركات
التي تقدمت إلى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت
وكل المناطق الخدماتية إلى الثالثاء المقبل .وأوضح
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «أ ّنه بعد فض
العروض سيبدأ حل المشكلة في غضون أيام» ،مؤ ّكدا ً «أنّ
أي أمر لم يحسم بعد».
ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل
عنه زواره لـ«البناء» أن محرقة صيدا كلفت  40مليون
دوالر وأن طاقتها االستيعابية  500طن مما يعني أن
المحافظات اللبنانية تحتاج من  14إل��ى  18محرقة،
ما يعني أن البنية التحتية لتجهيز ه��ذه المحارق لن
تتجاوز كلفة  720مليون دوالر وأن إنجازها في أسوأ
األحوال لن يتجاوز السنتين وأن نظام المحارق معتمد
في أهم عواصم العالم من دون أن تتأثر عليه مخاطر
بيئية ومن اآلن حتى إنجاز المحارق على الدولة أن تجد
وسيلة لمعالجة مشكلة المطامر إما بإيجاد مطامر جديدة
وإما من خالل إعادة فتح المطامر المعتمدة .وشدد رئيس
المجلس على «أن هناك تسابقا ً على المستوى اإلقليمي
بين الرصاصة والحلول السياسية ،ولبنانيا ً ليس هناك
أي مؤشرات تشي بحلول للملفات الكبرى العالقة من
رئاسة الجمهورية إلى مجلسي النواب والوزراء».

آالن عون ينسحب لباسيل

من ناحية أخرى ،حسم رئيس تكتل التغيير واإلصالح
بما ال يقبل الشك رئاسة التيار الوطني الحر للوزير جبران
باسيل ،بعدما انسحب النائب آالن عون لباسيل عشية
فتح باب الترشيحات اليوم في  20آب والتي تستم ّر لغاية
 27منه .وعلمت «البناء» أن اجتماعات يوم أمس خرجت
بثابتة أن يترك للجنرال عون أن يس ّمي نائبي الرئيس
وأن تعطى ضمانات ح��ول توزيع القوى في المجلس
التنفيذي .وكانت حصلت مساء أول من أمس اجتماعات
مكثفة لتحقيق تسوية تقضي بانسحاب النائب عون من
االنتخابات مقابل انتخاب باسيل رئيسا ً للتيار وإدخال
بعض التعديالت على النظام الداخلي التي تطالب بها
المعارضة داخل التيار البرتقالي ،على أن تتم تسمية
النائب إبراهيم كنعان نائبا ً للرئيس للشؤون الخارجية
وأدونيس عكره نائبا ً للرئيس للشؤون الداخلية .وفي
سياق متصل ،أك��دت مصادر داخ��ل المعارضة العونية
لـ«البناء» «أنه يجري العمل لخطة استباقية بالتحضير
لمرشح ثالث ،وأن القرار باالستمرار في معركة انتخابات
رئاسة التيار وغيرها من المواقع مستمرة ألن القضية
ليست قضية «قوم ألقعد محلك» بل هي قضية تصحيح
الخلل واستعادة التيار لموقعه ولمناصريه ومحبّذيه
ونبذا ً للمحاصصة وتوزيع اإلرث على العائلة وتحكم
أرباب العمل وأصحاب األموال بسياسة التيار ،إضافة إلى
ضرورة استبعاد كل من تحوم حوله من هؤالء شبهات
الفساد والتجارة المشبوهة.
ّ
يحضرون
وش���دد ال��م��ص��در على «أنّ المعارضين
دعاوى قضائية للطعن بالنظام الداخلي وباالنتخابات
وبالبطاقات التي صدرت خالل أيام من الحملة االنتخابية
والحمالت الدعائية واالنتخابية المخالفة للنظام الداخلي
وم��ا وع��د به العماد ميشال ع��ون .كما علم أنّ دراس��ات
قانونية باشر بها بعض القيادات لتوضيح مستقبل ملكية
وسائل إعالم التيار واألمالك التي يُقال إنها للتيار».

سليم حنا
إذا تو ّقفتَ بصفتك «مواطنا ً عادياً»
تراقب ما يجري للناس في ب�لادك،
واستطرادا ً لك وألهلك ،بالتالزم مع
المنازعات العنيفة ،والحروب التي
ت ّتقد نارها بين الطوائف والمذاهب
والعشائر التي تعيش في داخل الوطن،
تار ًة طمعا ً في ممتلكات اآلخرين ،وتار ًة
خدمة لمستعم ٍر يطمع في ممتلكات
المتحاربين جميعاً .إذا تو ّقفت أمام هذه
المنازعات ،وأمعنت النظر والتفكير في
المسار الذي ت ّتخذه في أغلب األحيان،
ت��رى أنّ األم��ور العسكرية في بالدك
تتسم بالغرابة! على األقل من وجه ِة
نظرك ،كونك «عادياً» ،أي جاهالً في
ال��ش��أن العسكري ،إض��اف��ة إل��ى أ ّن��ك
علماني ،لستَ بالضرورة ملتزما ً دينياً،
أو مؤمناً! وإل��ى أن��ك تقيس المواقف
بمعيار القيم والمبادئ !
م��ن البديهي ال��ق��ول إنّ ف��ي ب�لادك
ط��وائ��ف وأق���وام���ا ً ال ي��س��ود ال��وئ��ام
دائما ً بينهم .فمن المحتمل أن تنشأ
خصومات ُتخرج مخزونا ً هائالً من
األحقادوالبغضاءدفينا ًلدى«مكوِّنات»
المجتمع ض ّد بعضها البعض ،فال يندر
�روب
أن تتح ّول المشاحنات إل��ى ح� ٍ
داخلية وخارجية في آن.
يتو ّكل المستعمرون ف��ي جميع
الحروب الداخلية بإمداد المتحاربين،
األخ��ي��رون ال يصنعون السالح ،لكنّ
جيش القبيلة والطائفة يستخدم
المدافع الثقيلة والمد ّرعات في ارتكاب
المجازر ض ّد القبيلة العد ّوة أو الطائفة
«الضالة» .
أضعُ هذه التوطئة ألمهِّد بها إلبداء
المالحظات التالية:
ـ ي��ب��دو ل���ي م���ن خ�ل�ال متابعة
األحداث التي تتوالى منذ أن استولى
المستعمرون «اإلسرائيليون» على
فلسطين ،أنّ ما يم ّثله األخيرون من
خطورة وجودية كبيرة على الجميع،
لم يبدّل شيئا ً في الذهنية القبلية
التي ال تحترز ،من وجهة نظري ،إال
من الخصم الداخلي ،دالل ًة على سلوك
غريزي .يُبنى عليه أنّ الكراهية للشقيق
بحصة
أو القريب الذي سوف يطالب
ّ
من المحصول أو من اإلرث ،تكون أش ّد
من تلك المضمرة للعدو الخارجي،
وه��ذا يو ّفر بالتأكيد التربة المالئمة
للخيانة واالس��ت��ق��واء بالمستعمر،
للتخلّص من المنافس الداخلي! ليس
والتوسع إلثبات
من حاج ٍة إلى البسط
ّ
هذا االستنتاج ،يكفي أن نتطلّع إلى ما
يحدث في سورية اليوم ،وفي غيرها
باألمس ،وأن نتف ّكر بحكاية التطبيع
وحوار األديان وهيمنة مجلس التعاون
الخليجي ب��ق��ي��ادة آل س��ع��ود على
الضمائر والمعتقدات!
ـ تكون الغلبة في الحرب الداخلية
ّ
ح��ظ الفئة ال��ت��ي ت��خ��ون العهد
م��ن
الوطني وتضع يدها في يد اإلمبريالية
األميركية ـ األوروب��ي��ة ،ألنها تحصل
على سالح ومعلومات أكثر ،فال تمكن
هزيمتها إال بصعوبة ،أو بعد أن يتخلّى
عنها المستعمرون ،عندما تنتهي
الحاجة إليها!
ـ ينجم عنه أنّ المستعمرين هم الذين
يق ّررون من ينتصر ،ومن ال ينتصر في
المنازعة الداخلية .أغلب ّ
الظن أنهم
هم الذين يضعون الخطوط الحمر هنا
وهناك في سورية .من يتجاوزها يكون
تحت طائلة العقاب بواسطة الطيران
المرجح
«اإلسرائيلي» أو األميركي .من
ّ
أنهم وضعوا خطوطا ً في سورية.
ـ تنتهي أحيانا ً الحرب الداخلية
فجأة ،ودون تبرير ،بمصالحة «بين
الوطني وبين الخائن» ،تحت رعاية
آل سعود أو تحت رعاية خليجية!
تفسير ذل��ك أنّ المستعمر ال يريد
الحسم وهزيمة أحد الطرفين ،إما ألنّ
تبعات الحسم ال تالئم المستعمر،
وإما ألنّ األخير يريد توظيف الطرفين
المتنازعين مرة ثانية!
ـ يحسن القول في الختام أنّ المواجهة
العسكرية التقليدية ،ت��ك��اد تكون
مستحيلة ض ّد اإلمبريالية األميركية ـ
األوروبية ،فقد ال يستطيعون هزيمتنا،
ولكننا ال نستطيع االنتصار عليهم!

