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حمليات  /تتمات

وفدان من «القومي» يجوالن على �سيا�سيين وروحيين في �صيدا والجبل

كيري يم ّهد ( ...تتمة �ص)1

وإليضاح هذا المشهد وتفاصيله كانت إطاللة أمين عام
حزب الله السيد حسن نصرالله ،الذي تط ّرق إلى الوضع
الميداني في سورية والتموضع الروسي االستراتيجي
ومعاني التبدّالت في الموقف من الرئيس األسد ،وصوالً
إلى ما يتهدّد القضية الفلسطينية والمسجد األقصى ،وما
الحج ،وانتهاء بالملفات اللبنانية
جرى من كارثة في موسم ّ
الرئاسية وال��ح��واري��ة وف��ي طليعتها ق��ان��ون االنتخابات
النيابية.
ً
ً
لبنانيا وإقليميا بقي كالم السيد نصرالله محور ردود
أفعال ،بينما لبنان ينتظر انعقاد مجلس الوزراء الذي أكدت
مصادر متابعة أنه سيكون أمام إنجاز التفاهم على ترقية
عمداء في الجيش اللبناني من بينهم العميد شامل روكز،
كمدخل لفتح ب��اب استئناف العمل الحكومي وتزخيم
الفرص للتفاهمات على طاولة الحوار خصوصا ً ما يتصل
بقانون االنتخابات.

تنشط الحركة السياسية اعتبارا ً من اليوم بعد انتهاء عطلة
عيد األضحى وسط تكدّس الملفات واالستحقاقات الداهمة على
المستويين السياسي والمطلبي ،حيث من المرجح أن يدعو رئيس
الحكومة تمام سالم فور عودته من نيويورك إلى جلسة لمجلس
ال��وزراء ،لتفعيل العمل الحكومي ومعالجة المشاكل الحياتية،
فيما يعود المتحاورون إلى طاولة الحوار الوطني بجلسات
متتالية أيام السادس والسابع والثامن من شهر تشرين المقبل،
الستكمال النقاش في الملفات الخالفية.

إطاللة السيد نصرالله
خرقت الجمود الداخلي

رتابة المشهد السياسي الداخلي خرقته إطاللة األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله التي وجه من خاللها جملة
مواقف من التطورات المحلية واإلقليمية والدولية األخيرة ،فقد
جدد التأكيد بأن الفرصة ما زالت قائمة وستزيد النتخاب العماد
ميشال عون رئيسا ً للجمهورية ،الفتا ً إلى أنه األق��وى تمثيالً
وحضوراً ،ومشددا ً على أنه طالما عون مرشح للرئاسة فنحن
معه من دون سقف زمني.
وفي لقاء مباشر على قناة «المنار» ح ّمل السيد نصرالله
السعودية المسؤولية الكاملة عن حادث الحج في منى كونها
تدير مناسك الحج وترفض مشاركتها بذلك.
وفي الشأن السوري ،لفت نصرالله إلى أن «صمود سورية
وحلفائها لمدة خمس سنوات من الحرب الكونية هو سبب
التح ّوالت الحاصلة اليوم في المواقف الدولية» .ووصف الوجود
القتالي وليس االستشاري لروسيا في سورية بأنه تطور كبير،
الفتا ً إلى انه لم يكن وليد الساعة وتم التحضير له مع الدول
المعنية منذ أشهر وأن حركته كانت منسقة».
وفيما أوضح أنّ الزبداني لم تكن عصية على الجيش السوري
والمقاومة وأنها كانت مع ّرضة السقوط بعد أسبوعين فقط من
حصارها ،كشف السيد نصرالله بأنه ت ّم تركها لكي تكون فرصة
لمعالجة ملف الفوعة كفريا .مشددا ً على «أننا كمقاومة سنكون
حيث يجب أن نكون ولن نتخلى عن هذا المبدأ».
وتطرق السيد نصرالله إلى الملف اللبناني ،محددا ً مجموعة
مواصفات لرئيس الجمهورية وهي «الرئيس القوي والحاضر
والذي ال يباع ويشترى ،وقال« :وجدنا أن هذه المواصفات تنطبق
على عون ولكن إن عدل عن ترشيحه ورشح شخصا ً آخر فأيضا ً
سندرس مدى إمكانية تطابق المواصفات عليه».
وأشار إلى أن «من يرفض قانون النسبية هو ديكتاتوري ألنه
يرفض في منطقته وفي طائفته شريكا ً له ويفرض تمثيله على
طائفته ،بينما النسبية تتيح أن يكون له شريك» ،مشددا ً على أن
«طاولة الحوار ش ّكلها الرئيس بري وهي فكرته وهو استشارنا
كما استشار بقية األطراف» ،موضحا ً أنه «إذا لم نتفق في شأن

ملف الرئاسة سنتناقش في شأن الملفات األخرى».

أهمية ظهور السيد
في إدارة الصراع

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» في تعليقها على كالم السيد
نصرالله ،إلى أنه «في سياق المعركة الكبرى الدائرة في المنطقة
فإن شخصية السيد نصرالله تفوق االعتبار اللبناني لتصبح
شخصية محورية في إدارة الصراع الكبير في المنطقة وحضورها
في معادلة المواجهة بين محور المقاومة والمحور اآلخر الذي
يتآمر على المقاومة ،بالتالي باتت إلطاللة السيد فواصل زمنية
محددة يجب أن ال تترك أي فراغ في الخطاب اإلعالمي والسياسي
والمعنوي ال سيما أن هناك  3شخصيات تناوبت مؤخرا ً على
اإلطالالت اإلعالمية في إدارة المعركة وهي اإلمام علي الخامنئي
والرئيس األسد والسيد نصرالله وتكاملت مع إطاللة الرئيس
فالديمير بوتين خصوصا ً بعد تفعيل الحضور الميداني الروسي
في سورية والتي تشكل نقلة نوعية في قلب الصراع في سورية
والمنطقة».
ولفتت المصادر إلى التنوع في إطالالت السيد ،منبرية أو خالل
مناسبات وأحيانا ً في حلقات تلفزيونية لتبقى منظومة التواصل
بين القيادة التي تدير الصراع وبين الجمهور وكذلك توجيه
الرسائل ألطراف الصراع على مستوى المنطقة والعالم».
وأض��اف��ت« :واض���ح أنّ اإلط�لال��ة المستفيضة وال��ت��ي أخذ
السيد مداه ليتحدث عن المرحلة في زمنها الحالي واستشراف
المستقبل ،أوال ً حرص السيد على وضع حادث الحج في إطار
مباشر وح ّمل المسؤولية للسعودية ومقاربته أتت تأكيدا ً على
االشتباك السياسي مع المملكة وأسقطت رهان فريق لبناني على
أيّ حوار سعودي -إيراني قريب يكفل فرض ح ّل الملفات العالقة
ومنها رئاسة الجمهورية ،كما وضع السيد الحادثة في إطار
خطير وتشكيك بقدرات السعودية على اإلدارة المباشرة لملف
الحج ،ما سيفتح نقاشات مهمة في هذا الشأن لما للسيد نصرالله
من حضور على مستوى العالم اإلسالمي».
ولفتت المصادر إلى أن السيد نصرالله «وضع ملف الزبداني
وكفريا والفوعة في نطاقه الصحيح وكشف أس��راره وظروفه
لقطع دابر التأويل واإلشاعات وضرب ك ّل الحمالت اإلعالمية التي
ر ّوجت لسيناريوات تتحدث عن فشل الحزب والجيش السوري
في حسم هذه الجبهة بل الربط بين الزبداني وبين كفريا والفوعة
واضح وأنّ التقدّم الواسع في الزبداني استغ ّل إلنقاذ شريحة
واسعة من السوريين المحاصرين».
وركزت مصادر أخرى لـ«البناء» على حديث السيد نصرالله
في الشأن المحلي ،وأك��دت أن��ه «أف��رد الوقت لمسألة قانون
االنتخاب على أساس النسبية .وحديثه التفصيلي فيه ،وهو قائد
على مستوى المنطقة ،يعتبر ترميزا ً مستقبليا ً بأن مسار نجاح أي
نظام سياسي جديد يكون من خالل هذا القانون النسبي وبالتالي
فهو نقلة نوعية برؤية حزب الله إلى الدولة والنظام السياسي
فيها» .واعتبرت المصادر أن حديث السيد عن الحوار قطع دابر
التأويل بحصر الحوار بملف الرئاسة بل منذ تسلم حزب الله
للدعوة تبلغ تنوع عناوين الحوار.

جمود حكومي
بانتظار عودة سالم

في الشأن الحكومي ال جديد في انتظار عودة الرئيس سالم
من نيويورك ،حيث من المتوقع أن يدعو إلى جلسة لمجلس
الوزراء الخميس المقبل ،إال أن االتصاالت بموضوع تفعيل العمل
الحكومي وإنضاج تسوية التعيينات األمنية لم تلحظ أي تقدم
بل تراوح مكانها ضمن الشروط والشروط المقابلة.
وفي السياق ،أكد وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج لـ«البناء» أن
الوزراء لم يتبلغوا رسميا ً أي دعوة لجلسة لمجلس الوزراء لكنه
شدد على أن سالم سيدعو إلى جلسة فور عودته من نيويورك،
ومن المرجح أن تكون يوم الخميس المقبل ما يتيح المجال أمام
استكمال االتصاالت لحلحلة ما على الصعيد الحكومي .وأشار

إلى أن «هناك فريقا ً يربط بين ملف التعيينات األمنية وبين
حضوره لجلسات مجلس ال��وزراء على رغم أن ال ضرورة لهذا
الربط ،ودعا جريج هذا الفريق إلى حضور أول جلسة حكومية
بال شروط مسبقة».
ونفت مصادر وزارية لـ«البناء» ربط تيار المستقبل تسوية
ترفيع الضباط ومنهم العميد شامل روكز بتشكيل مجلس قيادة
قوى األمن الداخلي وتعيين مدير عام قوى األمن الداخلي.
وحذر رئيس مجلس الوزراء تمام سالم في تصريح من «مغبة
استمرار التعطيل على مستوى السلطة التنفيذية لما لذلك من
ضرر مباشر وأكبر من شلل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب»،
آم�لاً في «أن ينعكس الحوار القائم إيجابا ً على عمل مجلس
الوزراء».

طاولة الحوار قادرة
على إنجاز الكثير

واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «يخطئ الظن من
يعتقد في الداخل أن طاولة الحوار هي لتضييع الوقت أو ضد
الحراك الشعبي المدني ،بل هي قادرة على إنجاز الكثير شرط أن
تتوافر النوايا الصادقة لدى األطراف المتحاورين ،وإنني مؤمن
بأن النوايا الصادقة لدى الجميع إلنقاذ لبنان».

خطة النفايات
إلى التنفيذ اليوم

على صعيد ملف النفايات ،من المتوقع أن يبدأ اليوم تنفيذ
خطة الوزير أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات ،بعد الموافقة
النهائية ألهالي المناطق المعنية بالخطة ،على رغم استمرار
اعتراض هيئات المجتمع المدني.
وف��ي السياق ،أوض��ح أهالي عين دراف��ي��ل وف��ي بيان «أننا
استجبنا وقبلنا بفتح مطمر عين درافيل لمدة سبعة أيام فقط،
استنادا ً إلى الوعد بأن تكون هذه األيام السبعة هي األخيرة بعمر
المطمر وأن تتم فورا ً اإلجراءات الالزمة إلقفاله».
في المقابل تجمع عدد من الشبان أمام مطمر الناعمة رفضا ً
لخطة النفايات التي قدمها شهيب والتي تقضي بإعادة فتح
المطمر سبعة أي��ام فقط .كما نظمت هيئات المجتمع المدني
اعتصاما ً على طريق مجدل عنجر احتجاجا ً على إقامة مطمر
للنفايات على السلسلة الشرقية عند الحدود اللبنانية السورية.
ودعا الرئيس سالم في تصريح اللبنانيين إلى «التجاوب مع
خطة الوزير أكرم شهيب في شأن النفايات لتسهيل تطبيقها،
بالتالي رفع فتيل متفجر تمثل بغضب الشارع».
ورجحت مصادر وزاري���ة في حديث إل��ى «البناء» أن يبدأ
التطبيق العملي للخطة اعتبارا ً من اليوم.

للحراك مصلحة
باستمرار أزمة النفايات

وأشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ«البناء»
إلى أن «هناك أطراف متعددة ال مصلحة لها بالوصول إلى حل
لموضوع النفايات على رغم التوافق بين جميع األطراف داخل
الحكومة على خطة شهيب ،وأكد الحجار أن ال حلول بديلة عن
الخطة المطروحة في ظل ضيق الوقت ،قائالً :من لديه حل بديل
أفضل فليطرحه للنقاش ال أن يعمل إلى تضييع الوقت وإثارة
المشاكل ،وتساءل الحجار عن اعتراض بعض األشخاص على
إعادة فتح مطمر الناعمة طالما األمر برعاية البلديات التي سيعود
لها الحق بتولي الموضوع الحقا ً وطالما أن الخطة ستكون تحت
إشراف اتحاد بلديات المنطقة وأن فتح المطمر لـ  7أيام فقط».
وإذ أكد أن موافقة النائب وليد جنبالط على فتح المطمر وهو
الذي أعطى التوجيهات بإقفاله في تموز الماضي ،جاءت في
إطار خطة شهيب للحل ،اعتبر الحجار أن هناك مصلحة للحراك
المدني بإبقاء مشكلة النفايات قائمة لتحقيق أهداف سياسية
ولتبرير التحركات في الشارع».

م�شوار مع مغوار في �إبل ال�سقي
نظمت قائمقامية مرجعيون بالنيابة عن بلدية إبل
السقي ،وبالتعاون م��ع مغاوير الجيش« ،م��ش��وار مع
مغوار» لمسافة  12كيلومترا ً في حمى إبل السقي ،بمشاركة
قائمقامي مرجعيون وسام الحايك وحاصبيا وليد الغفير،
قائد اللواء التاسع في الجيش العميد الركن جوزف عون،
قائد القطاع الشرقي في قوات «يونيفيل» الجنرال خوسيه
كوندي ،ضباط وعناصر من الجيش والمغاوير والفرق
االسبانية واالندونيسية والهندية وحشد من أبناء البلدة
والجوار.
وبعد إش��ارة االنطالق ،سار الجميع من المحمية عبر
الهرماس نزوال ً إلى مجرى النهر ومنها مجددا ً إلى المحمية.
وكان الفتا ً مشاركة بعض فرق «يونيفيل» بالموسيقى
إلضفاء حماسة على النشاط الوطني والرياضي الذي
أشاد به المشاركون وخصوصا ً محبي الجيش والمغاوير.

كما شارك في «المشوار» كبار وصغار من مختلف الفئات
العمرية مع عناصر المغاوير ذهابا ً وإيابا ً مرددين هتافات
داعمة للجيش.
وأقيم احتفال ألقى خالله الحايك كلمة حيا فيها الجيش
وعناصره على البطوالت التي تؤدّيها عناصره ،من ّوها
بـ»هذا النشاط ال��ذي يثير بالجميع الحماسة الوطنية
والشعور باالعتزاز» ،وقال« :في ك ّل دول العالم للجيوش
مكانة خاصة وفي لبنان الجيش هو أكثر من ذلك ومغاويره
أيضا».
وبعد تبادل الدروع التقديرية قدّمت عناصر المغاوير
بإشراف النقيب شربل الفخري ،عروضا ً عسكرية شملت
مداهمات وقتاال ً والزحف على الحبال في أوضاع قتالية
والقفز داخل النيران ،أبرزت خالله قدرة عالية في القتال
واللياقة البدنية.

 مصدر ق��وة الموقف ال��دول��ي واإلقليمي تجاه هذهالنقطة ،هو أنّ تج ّذر اإلره���اب في سورية التهم البنى
المسلحة للمعارضة وفصائلها ،وص���ار ال��ح��دي��ث عن
ص���راع مسلح بين حكومة وم��ع��ارض��ة ت��ج��اوزا ً كامالً
للحقيقة ،فوسائل اإلعالم التي تستخدم هذا التوصيف،
عندما تسرد تفصيالً أسماء ه��ذه الفصائل يتبيّن أنها
«جبهة النصرة» التي تعلن أنها ف��رع تنظيم «القاعدة»،
وحركة «أح��رار الشام» التي وصفت المال عمر بالقائد
الملهم ،و«ال��ق��اع��دة» والمال عمر مصنفان ضمن لوائح
األمم المتحدة لإلرهاب ،وصار التوافق السياسي بين
الحكومة وال��ع��ن��اوي��ن السياسية للمعارضة ل��ه وظيفة
واحدة وهي فتح الباب لقبول الدول المنخرطة في الحرب
على سورية ،بالتعاون في الحرب على اإلره��اب وأداء
تنص عليها القرارات الدولية ،لجهة وقف
موجباتها التي ّ
التسليح والتمويل وإغالق الحدود أمام تدفق المسلحين،
لحساب مجموعات معلوم أنها إرهابية ويصلها اإلسناد
والدعم بصفتها فصائل معارضة ،وعندما يت ّم هذا االلتزام
بوقف دعم هذه الفصائل اإلرهابية سيكون النصر عليها
متيسراً ،بما فيها «داعش» المتعيّش على خلفيته في تركيا
ّ
وتمويله عبر تسهيالتها لبيع النفط المنهوب وتحويالت
المتب ّرعين من دول الخليج.
 واض���ح إذن س�� ّر االه��ت��م��ام ب��ال��ش��روط ال��ت��ي يمكناالتفاق عليها حول مفهوم المرحلة االنتقالية ،بصفته
إعالن فرصة النطالق عملية سياسية تبدأ بحوار ،ينتج
إما حكومة وحدة وطنية في ظ ّل رئاسة الرئيس األسد،
وتليها تعديالت دستورية فانتخابات نيابية ورئاسية،
أو ح���وار ينتج ت��وج��ه��ا ً لمجلس األم���ن ب��رض��ا ضمني
م��ن مكوناته ورف��ع الفيتو ال��روس��ي والصيني تمهيدا ً
الس��ت��ص��دار ق���رار يضع س��وري��ة تحت الفصل السابع
ويعيّن لها بعد تعليق العمل بدستورها هيئة لتتولى
إدارة الحكم والتهيئة لالنتخابات النيابية والرئاسية،
أي دور للرئيس األس��د ،والمعلوم أنّ ك�� ّل من
من دون ّ
السياقين سيعني سورية مختلفة بعد نهاية المرحلة
االنتقالية ،والمعلوم هنا يعني معلوم لدى ك ّل المتعاطين
في الشأن السوري ،ولذلك كان مفتاح الخالف واالتفاق
حول سورية هو كيف تكون المرحلة االنتقالية ،فصيغة

الشيخ أبو سليمان الصايغ مستقبالً العسراوي
قام وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي ض ّم عضو
المجلس األعلى منفذ عام صيدا ـ الزهراني خليل بعجور
والمندوب السياسي للحزب في الجنوب حنا الناشف وعدد
من أعضاء هيئة المندوبية بزيارات شملت األمين العام
للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد ،العالمة
الشيخ عفيف النابلسي ،مسؤول ق��وات الفجر عبدالله
الترياقي ،الدكتور عبدالرحمن البزري والنائب علي عسيران،
حيث قدم الوفد التهاني بمناسبة عيد األضحى.
كما قام بعجور بزيارة للشيخ سلمان شجاع في مستشفى
حمود بعد تع ّرضه لوعكة صحية ،مطمئناّ الى صحته وناقالً
إليه تمنيات رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان بالشفاء
العاجل وتهنئته بالعيد.
وفي منطقة جبل لبنان الجنوبي قام المندوب السياسي
للحزب حسام العسراوي على رأس وفد ،بزيارة المرجعيتين
الروحيتين لطائفة الموحدين ال��دروز الشيخ أبو سليمان
حسيب الصايغ والشيخ أمين الصايغ ،مهنئا ً بعيد األضحى
المبارك ،كما زار الوفد الشيخ مروان فياض للمناسبة عينها.
استهلت الجولة من منزل الشيخ أبو سليمان حسيب

الصايغ في بلدة معصريتي حيث أثنى العسراوي على دور
المرجعيات الروحية في منع االنزالق الى الفوضى والفتنة
التي كان مخططا ً لها في جبل العرب ،على اثر اغتيال الشيخ
وحيد البلعوس.
ثم زار العسراوي والوفد منزل الشيخ أمين الصايغ
في بلدة ش��ارون حيث كان تأكيد على أهمية التوحد في
مواجهة محاوالت الفتنة ،من خالل اإلصغاء الى منطق العقل
واالبتعاد عن الخطابات االنفعالية وردود الفعل المتش ّنجة،
ولفت الى أنه ت ّم اجتياز هذه المرحلة الحساسة بفعل وعي
القيادات الروحية ودعمها للقرار المتخذ بتحييد الجبل عن
الصراعات التي تدور في المحيط ،وبالتالي تجنيب المنطقة
أيّ مواجهات داخلية.
كما كانت زي��ارة للشيخ م��روان فياض في بلدة بدغان،
والذي أثنى على الدور الذي يؤدّيه الحزب السوري القومي
االجتماعي في دعم أمن واستقرار أبناء السويداء.
وأك��د ال��ع��س��راوي م��ن جهته أنّ ال��ح��زب يقوم بواجبه
والقوميون يقدّمون الدماء دفاعا ً عن بالدنا وأبناء شعبنا في
مواجهة اإلرهاب والتطرف.

طريقة مخجلة ( ...تتمة �ص)1
المرورية ،ما يؤكد أنّ من يدير ه��ذه المشاعر المقدسة
غير مؤهل وال يملك الخبرة الكافية وال التخطيط السليم
حج خا ٍل من الحوادث
وال اإلدارة المتقنة لتأمين موسم ّ
والكوارث واألخطاء.
في كثير من دول العالم يت ّم تنظيم مهرجانات واحتفاالت
ضخمة يحتشد فيها الماليين ومع ذلك ال نسمع عن ضحايا
بسبب التدافع أو الحرائق أو الضغط المروري ،واأله ّم أننا ال
نسمع عن ظاهرة إهانات وتمييز عنصري تبدأ من المطارات،
وكلنا يسمع عن المباريات الرياضية العالمية التي تنظمها
بعض ال��دول والتي يحتشد لمشاهدتها الماليين وهؤالء
يدخلون ويخرجون إلى المالعب والساحات ويتنقلون في
الشوارع من دون أن تحدث ك��وارث مميتة إال ن��ادرا ً ألنها
تتخذ أعلى درج��ات األم��ان وتؤ ّمن أرف��ع ش��روط اإلقامة
والسالمة ،فلماذا ال يُستعان بخبرة هؤالء الذين ينظمون

هذه المهرجانات التي تستوعب الماليين؟ ولماذا ال يُستعان
بخبرة الدول اإلسالمية المشهود لها تنظيم احتفاالت كبرى
لتشارك المشرفين في التنظيم وتساعد في تأمين أحدث
وسائل النقل واإلقامة إلنجاح هذه المهمة الجليلة.
إنّ خدمة بيت الله الحرام وزواره ليست منحصرة ببلد
دون بلد وال بشعب دون شعب بل هي مهمة ك ّل المسلمين
وك�� ّل م��ن يستطيع أن يقدم مساعدة ف��ي ه��ذا المجال.
والواجب يح ّتم أن تتشارك ك ّل الدول اإلسالمية بما لديها
من خبرات وإمكانات لتقديم أفضل الخدمات للحجيج التي
تضمن سالمتهم وأمنهم وتعكس صورة راقية وحضارية
الحج .لقد طفح الكيل وبات من الضروري الضغط على
عن
ّ
آل سعود لتصحيح المسار والطريقة المخجلة التي يت ّم
التعاطي فيها مع هذه الفريضة المقدسة!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

هل يغ ّيب ح�ضور ( ...تتمة �ص)1

ماذا تعني ( ...تتمة �ص)1
دستورية في ظ�� ّل رئاسة األس��د تمثلها حكومة وحدة
وطنية تعني فتح الباب لتشريع رئاسة األس��د الالحقة
لواليتين مضمونتين ب��إدراك الجميع ،يعترف خصوم
أي احتكام لصناديق االقتراع،
األسد أنه سيفوز بها لدى ّ
وم��ع��ه ت��ك��ري��س ل��م��وق��ع س��وري��ة ك��دول��ة مستقلة حليفة
لروسيا وإي���ران وح��زب الله وضمن محور المقاومة،
بينما الهيئة المعينة دوليا ً وفقا ً للفصل السابع فتعني
س��وري��ة م��ن دون األس��د وم��ن دون االستقالل وحليفا ً
للغرب والخليج.
 ال��ق��ت��ال ل��ف��رض م��ف��ه��وم م��ن المفهومين للمرحلةاالنتقالية ،كان يختصر المعركة على مستقبل سورية ما
بعد المرحلة االنتقالية ،ألنّ ما تريد ك ّل األطراف قوله عن
ما بعد المرحلة االنتقالية كان يختصره قولها عن المرحلة
االنتقالية ،فالذين كانوا يقولون ال لدور للرئيس األسد في
المرحلة االنتقالية ،كانوا يعلمون أنهم يقصدون ال دور
أبدا ً لألسد ما بعدها ،وال استقالل وال دستور وال خيار
مقاوم سيكون لها مكان في سورية التي يفتحون الطريق
لوالدتها ،وإنهم يضمنون إذا نجحوا بفرض تص ّورهم
للمرحلة االنتقالية فهم سيربحون سورية وينقلونها
من معسكر إقليمي دول��ي إل��ى معسكر مقابل ،ومثلهم
كان يعلم الذين يص ّرون على الطريق الدستوري إلدارة
مرحلة االنتقال أنهم يضمنون إذا س��ارت األم��ور وفق
ما يقولون ك ّل ما يريدونه لسورية بعد مرحلة االنتقال،
ف��األس��د سيكون ع��ن��وان س��وري��ة المقبل ومعه خيارها
المستق ّل والمقاوم وتحالفاتها اإلقليمية والدولية.
 ك�� ّل م��ا يملكه ص��ن��اع ال��ق��رار ف��ي ال��ج��ه��ات اإلقليميةوال��دول��ي��ة ف��ي مستقبل س��وري��ة ك���ان واح����دا ً م��ن اثنين،
يختصر بكلمة تحدّد موقع األسد في المرحلة االنتقالية
وينتهي بعدها دوره���م ه��م ،فالقبول ب���دور ل�لأس��د في
المرحلة االنتقالية يعني دوره الحتمي بعدها وبقاءه عنوانا ً
لمستقبل سورية ،ووضع قطار الحرب على اإلرهاب على
سكة اإلق�لاع ،ووقف التسليح والتمويل وإقفال الحدود
ووقف الحرب اإلعالمية ،والتمهيد لرفع العقوبات والحظر
المفروضين على الدولة السورية ،أما الرفض فيعني إبقاء
سورية في حرب االستنزاف ومواصلة قوى الحرب على
سورية دعم اإلره��اب رهانا ً على إضعافها ،وأم�لاً بمنح

الع�سراوي :بمنطق العقل والوعي
ن�ستطيع تجاوز هذه المرحلة الح�سا�سة

فرص للخيار اآلخر المعاكس تماماً.
 كلمة ال لألسد وال مانع بدوره في المرحلة االنتقاليةكذبة كبيرة ،ف��ـ»ال�لا» هنا تصبح تافهة وسخيفة وبال
معنى ألنّ قائلها يعلم أنّ دور األسد في المرحلة االنتقالية
افتتاح ل��دوره األكبر اآلتي بعدها حكماً ،والقول ال دور
لألسد في مستقبل سورية عملية ضحك على المعارضة
الغبية والبلهاء ومن يقف معها من حكام الخليج ،لتمرير
معادلة نعم لدور األسد في المرحلة االنتقالية ،واالنتقال
بعدها لمعادلة «نرضى ما يرضاه السوريون» ،ومعلوم
سلفا ً أنّ األسد سيكون عنوانه.
 ت��ش��ارك ه���ذا ال��ح��ش��د ال���دول���ي واإلق��ل��ي��م��ي بالنطقبالمعادلة الذهبية« ،ال مانع ب��دور األس��د ف��ي المرحلة
االنتقالية» ،يعني فتحا ً لباب الح ّل السياسي ،الذي ال قيمة
له بإنهاء المواجهات العسكرية ،بل بخلق ظروف إقليمية
ودول��ي��ة لتمكين ال��دول��ة السورية من الفوز في الحرب
على اإلرهاب ،وإعادة ما سلب من مؤسسات هذه الدولة
من اعتراف ،ورفع ما فرض عليها من حظر وعقوبات،
وتسليم بفشل ال��ح��رب واستسالم للوصفة الروسية
اإليرانية في إغالق ملفها وإعالن انسحاب من المداخلة
التي كانت أق��رب إل��ى حشد ح��رب عالمية ض�� ّد سورية
ورئيسها.
 التتابع والتكرار للمعادلة ،ال يحتاج تحليالً وتفسيراً،فال أسباب خاصة تستطيع تفسير هذا االلتقاء لك ّل هذه
الدول على ترداد العبارة نفسها في توقيت واحد ،مهما
استخدمت مب ّررات وتفسيرات منطقية ،مثل ضغط قضية
الالجئين وخطر اإلره��اب ،وكلها قائمة وصحيحة ،لكن
تفسرهما صحوة موحدة ،وال
هذا التزامن والتسارع ال ّ
يفسرها صدور كلمة س ّر أميركية،
وحي يوحى ،بقدر ما ّ
جاءت بعد الحركة العسكرية الروسية في سورية قطعت
الطريق على فرضية مواصلة حرب االستنزاف ،وتعني
إعالن استسالم حلف الحرب وإق��راره بهزيمته الكاملة
في سورية ،وانتظار حفظ ماء الوجه أو الهزيمة المشفقة،
وهما ما ال يبخل بهما الخصوم ،كما في الملف النووي
اإليراني ،ولسان حال روسيا وإيران ومعهما األسد هو
«انهزموا وال مانع من أن تقولوا انتصرنا».
ناصر قنديل

الروسية في قاعدة ج��رى إنشاؤها على ط��رف المطار
المذكور .ت���ر ّد َد أيضا ً أن وح��دات إضافية من الجيش
توجهت إلى سورية في وقت كانت قطع األسطول
الروسي ّ
شرقي المتوسط.
الروسي تقوم بمناورات قبالة ساحلها
ّ
التكثيف المفاجئ للحضور الروسي في سورية أقلق
الواليات المتحدة و«إسرائيل» .وزي��ر الدفاع األميركي
اتصل بنظيره الروسي مستوضحا ً والفتا ً إلى محاذير
حصول احتكاك بين الطائرات الروسية الناشطة في
األج���واء ال��س��وري��ة وتلك األميركية العاملة ف��ي إط��ار
«التحالف الدولي ضد اإلره��اب» .قلق واشنطن يتعدّى
مسألة االحتكاك الجوي إل��ى مفاعيل إنهاء احتكارها
مواجهة تنظيم «ال��دول��ة اإلسالمية – داع��ش» .ذل��ك أن
موسكو تعتبر الواليات المتحدة متواطئة معه لتنفيذ
مخططات جيوسياسية في سورية والعراق ،ما يستوجب
إقامة تحالف جدّي بديل لمواجهته.
«إسرائيل» تبدو أكثر قلقا ً من أميركا .مر ُّد قلقها ثالثة
تحديات .أولها احتمال عرقلة المقاتالت الروسية حركة
التجسسية في السماء السورية .ثانيها تسريب
طائراتها
ّ
بعض األسلحة الروسية المتط ّورة إلى حزب الله عبر
سورية .ثالثها قيام دمشق ،مع تدفق األسلحة الروسية،
بتمكين إيران وحزب الله من بناء منظومة مقاومة ض ّد
«إسرائيل» في الجوالن .إزاء هذه المخاطر ،لم يتأخر
نتنياهو في التوجه إلى موسكو لينقل مخاوفه إلى الرئيس
بوتين ويستحصل منه ،بحسب رواي��ت��ه ،على «اتفاق
لتشكيل آلية مشتركة لمنع أي سوء تفاهم بين الجيش
«اإلسرائيلي» والقوات الروسية المنتشرة في سورية».
بتوصلهما
هل يتبدّد قلق الواليات المتحدة و«إسرائيل»
ّ
إلى آليات مشتركة مع روسيا لمنع أي سوء تفاهم في الجو
والبحر والبر؟
المشكلة ليست في سوء تفاهم تجري معالجته بآليات
مشتركة بل في أن تكثيف الحضور الروسي في سورية
ي ّولد جملة انعكاسات وتداعيات على أطراف الصراع في
المنطقة ومخططاتهم السياسية واالستراتيجية ،ال سيما
الواليات المتحدة و«إسرائيل» وإيران وتركيا ومصر.
الواليات المتحدة كانت طليقة اليدين في المنطقة،
بحرية وراحة
تح ّرك بيادق رقعة الشطرنج اإلقليمية ُ
ملحوظتين .الحضور ال��روس��ي الكثيف قيّد حركتها
وحركة حلفائها ،وأكرهَ ها على وضع روسيا وحلفائها
في الحسبان .أكثر من ذلك ،ربما أدّى تكثيف الحضور
الروسي إلى تعظيم دور موسكو اإلقليمي ،بالتالي تعطيل
مخططات الواليات المتحدة في سورية والعراق ولبنان.
فقد دعمت واشنطن دائما ً خصوم الرئيس بشار األسد
«المعتدلين» ،كما تهاونت في مواجهة أعدائه اإلرهابيين
وفي مقدّمهم «داع��ش» و«النصرة» .مخططها كان ،وما
زال ،يهدف إلى إقصاء األس��د أو حشره ،على األق � ّل ،في
مساحة جغرافية تمت ّد من محافظة حلب في الشمال إلى
محافظتي درعا والسويداء في الجنوب ،مرورا ً بمحافظات
حماة وحمص ودمشق في الوسط ،وصوال ً إلى محافظتي
الالذقية وطرطوس على الساحل الشرقي للمتوسط.
ُ
تدفق األسلحة الثقيلة والمتطورة على سورية سيق ّوي
عزيمة األسد على تقديم الخيار العسكري ،دحر اإلرهاب،
على الخيار السياسي ،مفاوضات الح ّل االنتقالي .هو
باشر ،في الواقع ،بتصعيد هجمات جيشه على «داعش»
محافظتي الرقة والحسكة .إذا
في منطقة تدمر كما في
ّ
ما تم ّكن من دحر «داع��ش» في هذه المناطق ،سيذهب
إلى طاولة المفاوضات قويا ً وسيتمكن ،بالتعاون مع
طي مخطط تقسيم
المعارضة الوطنية المعتدلة ،من ّ

البالد.
«إسرائيل» تبدو ُمربَكة .تشعر بأنّ نفوذ أميركا ،بعد
االتفاق النووي مع إيران ،قد تقلّص .تداري ذلك بابتزاز
واشنطن للحصول على أس���راب م��ن ط��ائ��رات أف-35
المعروفة باسم الشبح ،وانتزاع تع ّه ٍد منها بعدم تزويد
أي دولة أخرى في المنطقة بأيٍّ من هذه الطائرات البالغة
التطور .غير أن هاجسها األكبر يبقى حزب الله وإيران.
فهي تخشى أن تستغ ّل إيران وسورية الحضور الروسي
المتنامي من أجل أن تس ّرب للمقاومة مزيدا ً من الصواريخ
تتحسب
البعيدة المدى والدقيقة التصويب .كما تخشى أن
ّ
إي��ران الحتمال قيامها ،أي «إسرائيل» ،باالعتداء عليها
فتس ّرع عملية بناء منظومة المقاومة في هضبة الجوالن
بالتعاون مع حزب الله .لذلك تحرص «إسرائيل» على
إقصاء حلفاء إي��ران العراقيين عن محافظة األنبار في
غرب العراق بالضغط على الواليات المتحدة لتحويلها
إقليما ً س ّنيا ً بحكم ذاتي على غرار كردستان العراق ،ليكون
بمثابة إسفين جوسياسي يفصل سورية عن العراق
وبالتالي عن إيران.
تتحسب للواليات المتحدة ولـ»إسرائيل» معاً.
إيران
ّ
تشعر بأنّ أميركا تحاول استنزافها بحروب إقليمية ال
تنتهي بغية تبديد مكاسب استردادها مليارات الدوالرات
المج ّمدة خالل مرحلة ما قبل االتفاق النووي ،كما تشعر
بأنّ مسارح استنزافها ستكون في العراق وسورية واليمن.
لذلك تحرص طهران على ش ّد أزر حلفائها ماليا ً وسياسيا ً
وعسكريا ً لتعطيل هجمات الواليات المتحدة و«إسرائيل»
عليها في شتى المجاالت.
تركيا تدرك أن سياستها المعادية لسورية قد ارتدّت
عليها .ذلك أن أكراد سورية في شمالها الشرقي (محافظة
الحسكة) ظلّوا على والئهم لحزب العمال الكردستاني
التركي المعادي لحكومة أردوغ����ان ،بالتالي قاتلوا
«داع���ش» ،حليف تركيا الظرفي ،وأب��ع��دوا مقاتليه عن
مساحات واسعة من الحدود السورية – التركية ،ثم التقوا
مع الجيش السوري ،ك ّل من جهته وألسباب خاصة به،
في التصدّي لـ ِ»داعش» بمعقله في محافظة الرقة .بذلك
يتهاوى سيناريو أردوغان بإقامة إقليم حكم ذاتي ألكراد
الحسكة السوريين خاضع لهيمنة أنقرة.
مصر ،بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،نأت بنفسها
عن تطورات األوض��اع وتعقيداتها في العراق وسورية
واليمن ،وحرصت على إبقاء أبوابها مفتوحة على القطبين
األميركي وال��روس��ي كما على مختلف دول المنطقة.
يبدو أنها أقنعت أميركا بأنّ أجواء «اإلخوان المسلمين»
وثقافتهم تخدم تنظيمات اإلره��اب وال سيما في سيناء.
ثم أن عدم انخراطها المباشر في حروب أميركا وحلفائها
في المنطقة شجعت روسيا على تزويدها أسلحة ثقيلة
ومتطورة ،وكذلك فرنسا التي وافقت على بيعها حاملتي
طائرات كانت بنتهُما لحساب روسيا.
إزاء ه��ذه الخلفية م��ن ال��م��واق��ف ،ي��ح��اول السيسي
استعادة دور مصر العربي واإلقليمي بسياسة ومسار
وسطيّين بين دول إقليمية ثالث ذات تأثير ونفوذ وازنين
هي إي��ران وتركيا و«إسرائيل» .ولعله يراهن ،في هذا
السياق ،على النجاح في بناء قوة عربية مشتركة تكون
الذراع األكثر فعالية في الساحات اإلقليمية وذلك تفاديا ً
لتدخالت الدول الكبرى.
لكن الواليات المتحدة و«إسرائيل» وتركيا ما زالت
بعيدة عن القبول بهذه المقاربة الوسطية لعالقات القوى
في الشرق األوسط الكبير.
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