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حمليات  /تتمات

حزن و�أ�سى في القليعة لمقتل �ألك�سندرا مزهر في ال�سويد
مرجعيون -رانيا العشي
ع ّم الحزن واألسى الشديدان بلدة
القليعة في قضاء مرجعيون ،بعد
شيوع خبر مقتل إبنة البلدة الشابة
ألكسندرا بيار مزهر (مواليد السويد

 22عاماً) .والمغدورة تحمل إجازة
ف��ي ع��ل��م ال��ن��ف��س وت��ع��م��ل ف��ي مركز
إلي��واء الالجئين القاصرين من دول
عدة (تتراوح أعمارهم بين  14و17
سنة) ،وهو تابع لدائرة الهجرة  -قسم
الشؤون االجتماعية في دولة السويد.

وق��ض��ت أل��ك��س��ن��درا ،المقيمة مع
عائلتها في بلدة مولندال السويدية،
صباح أم��س ،في أحد المستشفيات
القريبة م��ن م��ك��ان إقامتها متأثرة
ب��ج��راح��ه��ا ج����راء ط��ع��ن��ات سكين
تلقتها من الجئ لم تفصح الشرطة

أقارب المغدورة مزهر في القليعة

باق
«تال�سا» تنح�سر وال�صقيع ٍ

السويدية ،التي اعتقلته ،عن اسمه
ولم تنشر صورته ،ألنه قاصر وعمره
 15عاماً ،وهو يخضع للتحقيق من
قبلها كما لم تعرف حتى اآلن دوافع
قتله الكسندرا.
وف��ور شيوع خبر الجريمة ،زار
رئيس ال���وزراء السويدي ستيفان
لوفين ،مركز إيواء الالجئين مطالبا ً
الشرطة بإجراء تحقيق سريع لمعرفة
دوافع القتل.
وفي تفاصيل الخبر ،كما روت عمتها
نهى مزهر المقيمة في القليعة «أن
ابنة أخيها ألكسندرا تعمل في مركز
إيواء الالجئين القاصرين في السويد
وأث��ن��اء خدمتها ف��ي المركز سمعت
ضجيجا ً في المركز ،فركضت لترى
ما حدث ،فوجدت إشكاال ً قد وقع بين
هؤالء الالجئين القاصرين فحاولت
فض الخالف إال أنها تلقت  3طعنات
م��ن سكين يحملها أح��د الالجئين.
فنقلت على وجه إلى السرعة إلى أحد
المستشفيات للمعالجة  ،لكنها توفيت
متأثرة بجراحها».
وطالب عمها الياس بإجراء تحقيق
سريع في هذه الجريمة التي ذهبت
ضحيتها الكسندرا من دون ذنب،
الفتا ً إلى أن ال أحد من وزارة الخارجية
اللبنانية قد اتصل بالعائلة لمعرفة ما
جرى.

حادث مر ّوع في �ضهر البيدر:
انزالق � 15سيارة و� 7شاحنات على الجليد

«الهندية» جنوب ًا احتفلت بالعيد الوطني
نقار كوكبا -سعيد معالوي
احتفلت الكتيبة الهندية الـ  17في مقرها في
نقار كوكبا بعيد الهند الوطني السابع والستين
بحضور نائب قائد قوات «يونيفل» الجنرال الهندي
سانديب باجاج ،قائد الكتيبة الكولونيل باتا
ساها ،قائمقام حاصبيا وليد الغفير ،قائد اللواء
التاسع في الجيش العميد جوزيف عون ،رئيس
لجنة االرتباط مع القوات الدولية العميد حمدان
نجار ،القنصل الفخري لغانا في لبنان ميشال
حداد ورؤساء بلديات المنطقة ومخاتيرها.
وبعد دخول الوحدات إلى باحة االحتفال والقيام
بعرض عسكري وفلكلوري أيضا ً تال الكولونيل
ساها كلمة رئيس جمهورية الهند برناب موخرجي
وجهها لألمة الهندية بالمناسبة .كما تحدّث
التي ّ
الجنرال باجاج فقال «خالل السنوات الماضية
شكلت الكتيبة الهندية ج��زءا ً أساسيا ً من قوات
حفظ السالم ،وإن التفاني المطلق في تطبيق قرار
مجلس األمن  1701واإلخالص للجهود اإلنسانية
في إطار تنفيذ مهمة األمم المتحدة قطعت أشواطا ً
طويلة في تحقيق نجاح مهمتنا».

(سعيد معالوي)

فتح طريق شبعا راشيا الوادي بسيارات الدفع الرباعي
انحسرت العاصفة الثلجية «تالسا» أم��س ،لكنها تركت وراءه��ا جليدا ً
وصقيعاً ،امتد من الجبال إلى السواحل ،فيما استمرت بعض الطرق الجبلية
مقطوعة بسبب تراكم الثلوج عليها .وقامت البلديات في بعض القرى بفتحها
فيما تولى األهالي في بعضها اآلخر هذه المهمة بأنفسهم.
في البقاع فتحت البلديات واالتحادات البلدية وفرق وزارة األشغال الطرق
الجبلية التي تعلو عن  1250مترا ً في حين تولت فرق أخرى رش مادة الملح
على الطرقات للح ّد من تك ّون الجليد .كما أقفلت المدارس في الشمال والبقاع
والجبل والجنوب.
وفي زحلة أجلت الجامعة اللبنانية ـ الفرع الرابع االمتحانات التي كانت
مقررة أمس ،إلى موعد يحدد الحقاً.

حادث ضهر البيدر

وأدّى تك ّون طبقات قاسية من الجليد على طريق ضهر البيدر إلى انزالق سبع
شاحنات واصطدامها بعضها ببعض ،كما صدمت حوالى  15سيارة كانت تسير
على الطريق عند محلة جسر النملية ،ونتجت عن الحادث أضرار مادية جسيمة
بالسيارات والشاحنات التي جرفت بعضها بعضا ً وثالثة جرحى عملت فرق
الصليب األحمر على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة .وأدى الحادث إلى زحمة

من العرض العسكري للكتيبة الهندية

توقيف �ضابط متقاعد لتهريبه مطلوبين من بريتال
أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبة العالقات
العامة في بالغ أن «معلومات توافرت عن قيام أحد الضباط
المتقاعدين بنقل أشخاص مطلوبين للقضاء من بريتال وجوارها
إلى بيروت مستغالً وظيفته السابقة.
الساعة  15.00من تاريخ اليوم ( 2016/1/26أم��س)،
ونتيجة للمتابعة الدقيقة وال��رص��د المكثف ،تمكنت إح��دى

دوريات شعبة المعلومات من توقيفه على متن سيارة مستأجرة
تحمل لوحة مزورة في محلة كفريا ،بعد أن حاول السائق الفرار،
فتم إطالق النار باتجاه اإلطارات ،وألقي القبض على من بداخلها،
وهم:
 العميد المتقاعد ج.م( .م��وال��ي��د ع��ام  ،1956لبناني)وبمعيته:

ميشال ع��ون يقوم نجاح مسعاه وقيمته في خدمته
بمشاركة من تجمعهم هيئة الحوار أوالً وأخيرا ً في
خيار رئاسي يؤدّي إلى تحقيق النصاب.
ِّ
ف��ي ظ�� ّل ال��م��ب��ادرات الرئاسية ال��ت��ي ُيعطل بعضها
بعضاً ،يرجح متابعو الحوار أن يصير البحث في أمور
جانبية تقليدية مثل تفعيل العمل الحكومي ،المتوقف
عند ع��ق��دة المجلس العسكري ،بينما سيذهب تيار
المستقبل إلى إثارة ملف المحكمة العسكرية من باب
قضية إخ�لاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة،
وس��ط ال��ت��س��اؤل أم��ام االن��س��داد السياسي ع��ن سبب
تفادي الدخول على خط نقاش جدّي لقانون انتخابات
يعتمد النسبية ،بعدما زاد التالقي بين القوات اللبنانية
والتيار الوطني الحر من األس��ب��اب الموجبة لتفكير
ج��دي��د ل��دى كتلتي ال��رئ��ي��س سعد ال��ح��ري��ري والنائب
ول��ي��د جنبالط يجد ف��ي التمثيل النسبي ض��م��ان��ا ً من
مخاطر طغيان طائفي في بعض الدوائر يغيّر جذريا ً
في المشهد النيابي ،ما قد يساهم في اصطفاف كتلة
رئ��ي��س المجلس ال��ن��ي��اب��ي نبيه ب���ري ع��ن��د مشروعها
األصلي القائم على النسبية ،بدالً من صيغة القانون
المختلط الهجينة التي تفقد النسبية مهابتها دون أن
تحقق شيئا ً من أهدافها ،ويكتمل العقد نحو النسبية
بمواقف التيار الوطني الحر وح��زب الله والقوميّين
والبعثيّين وعدد من القوى والشخصيات.

العقدة األرثوذكسية

حوار على وقع لقاء
معراب بغياب عون

ق ّوة المرشح في بيئته

على وق��ع لقاء معراب والسجال ال��ذي دار بين رئيس
المجلس النيابي نبيه ب��ري ورئيس ح��زب القوات سمير
جعجع على خلفية دعمه ترشيح رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون تعقد اليوم جولة جديدة من
الحوار الوطني في عين التينة ،بغياب رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون ال��ذي سيحضر عنه رئيس
التيار الوطني الحر جبران باسيل ،وبغياب رئيس حزب
القوات .وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن جلسة الحوار
اليوم ستكون أقل من عادية فالضوضاء الذي يحيط بها
ألنها تلتئم بعد لقاء معراب».
وإذ أكدت مصادر المتحاورين لـ«البناء» «أن ملف تفعيل
الحكومة سيحضر في الجلسة اليوم من باب التعيينات
األمنية في المجلس العسكري» .ورجحت المصادر «أن يكون
موقف رئيس الحكومة تمام سالم الذي أث��اره في دافوس
محور النقاش وإن كان حزب الله ينظر نظرة إيجابية إلى
رئيس الحكومة وال يريد إثارة أي مشكلة».
وعلى ضوء ما يتم التوصل إليه اجتماع هيئة الحوار
سيتحدّد مصير مشاركة وزراء التيار الوطني الحر وحزب
الله والطاشناق في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس
التي ستبحث في جدول أعمال من  379بندا ً أبرزها ملف

وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» «أنه من الصعب أن يطرح
بند التعيينات في المجلس العسكري على طاولة مجلس
الوزراء إذا لم يتم التوافق اليوم في جلسة الحوار على حل
هذه العقدة» ،مشيرة إلى عقدة تعيين العميد األرثوذكسي
الذي سيرقى إلى رتبة لواء ال تزال مستعصية ،واتصاالت
األي��ام الماضية لم تتوصل إلى نتيجة ،واللقاء ال��ذي عقد
بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع سمير مقبل لم يغيّر في
واقع المشكلة ال سيما أن وزراء اللقاء التشاوري يص ّرون
على تعيين العميد سمير عسيلي في المقعد األرثوذكسي في
المجلس العسكري».
ونفى وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» ما يتم التداول به
أن الكتائب يعرقل التعيينات في المجلس العسكري .وشدّد
على «أن ال مطلب لدينا سوى تعيين األقدم واألكثر كفاءة أيا ً
يكن االسم في المقعدين الكاثوليكي واألرثوذكسي».
وأك��د أمين سر تكتل التغيير واإلص�لاح النائب إبراهيم
كنعان «أن موقف التكتل م��ع��روف لناحية آلية العمل
الحكومي بالتوافق والتعيينات األمنية التي ت� ّم بحثها
والتفاهم عليها .فإذا ما ترجمت المواقف إلى أفعال ،فالتكتل
سيشارك في الجلسة» .وش �دّد على الثوابت الدستورية
والميثاقية لمواصفات الرئاسة ،والتي ت ّم التوافق عليها على
طاولة الحوار الوطني وأبرزها قوة المرشح في بيئته ،ومبدأ
العودة إلى الشعب ،للوصول إلى رئيس يتمتع بشرعية
شعبية واسعة غير قابلة للتشكيك .ولفت إلى «أن التكتل
سيتواصل مع مختلف الكتل النيابية بهدف دعم االتفاق
المسيحي ـــ المسيحي والذي يشكل بمضمونه أساسا ً اللتقاء
كل من الثامن والرابع عشر من آذار ،على ثوابت وطنية
مشتركة أبعد من الحزبين ومن التمثيل المسيحي الكبير
الذي يتمتع به كل من الطرفين.
وأكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي بعد عودته من الفاتيكان أن «قداسة البابا وأمين
سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين واألمين العام
للعالقات مع ال��دول كلهم يحملون ه� ّم لبنان ،وبخاصة
هم انتخاب الرئيس فيه ،ويناشدون اللبنانيين والكتل
السياسية والبرلمانية انتخاب رئيس ،ألن��ه ال يجوز أن
يستم ّر لبنان هكذا ،وهذا االهتمام هو اهتمام على األرض،

شبعا

وفي الجنوب ،تمكنت مجموعة من السائقين يقودون سيارات رباعية الدفع
من فتح طريق شبعا ـــ راشيا الوادي التي غطتها الثلوج وطبقة سميكة من
الجليد .وقد عالجت بلديات العرقوب ظاهرة الجليد برش الملح داخل القرى
تسهيالً لحركة المواطنين وإلعادة فتح المدارس اليوم.

الطقس اليوم

إلى ذلك ،توقعت مصلحة األرص��اد الجوية في المديرية العامة للطيران
المدني أن يكون الطقس اليوم قليل الغيوم إجماال ً مع ارتفاع طفيف في درجات
الحرارة على الجبال ،بينما تبقى من دون تعديل على الساحل ،مح ّذرة من خطر
تك ّون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية بخاصة خالل ساعات الصباح
األولى والليل ( 700متر وما فوق).

مئة عام ( ...تتمة �ص)1
 م .س( .مواليد عام .)1978 ح .م( .مواليد عام  )1979لبنانيون. م .ع( .مواليد عام  ،)1989ومطلوبون للقضاء بجرائممختلفة.
 ع .ي( .مواليد عام .)1988والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص».

معار�ضة «ببكي وبروح» ( ...تتمة �ص)1
إحالة الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي
الذي يُص ّر وزير العدل عليه.
وأكدت مصادر وزارية لـ «البناء» أن األمور ستبقى تحت
السيطرة وج ّل ما يستطيع أن يقوم به تيار المستقبل في
هذه القضية هو اإلسراع في محاكمته مما يؤدي إلى إصدار
حكم جديد وإن كان هذا األمر غير مضمون أيضاً» .ولفتت
المصادر إلى «أن إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي لن
يمر ،ال سيما أن الهمروجة التي حصلت عقب اإلف��راج عنه
المستهدف األول منها كان حزب الله» .واعتبرت «أن األمور
ستبقى تحت السيطرة والحوار الذي جمع تيار المستقبل
وحزب الله أول أمس ،بكثير من الصمت ومن دون مشاكل
وبإرادة من الطرفين خير دليل على ذلك».

سير خانقة ما دفع بعناصر قوى األمن الداخلي في مخفر ضهر البيدر والجيش
اللبناني على حاجز جسر النملية ،إلى رفع الشاحنات والسيارات التي اصطدمت
ببعضها من المكان ،وعملت على فتح الطريق وتنظيم السير ،وتحويله إلى طريق
فرعية من المريجات إلى بوارج فالنملية وبالعكس باتجاه شتورا.

وهم يتابعونه مع كل األطراف الذين لهم دور في هذا الشأن،
ولكن يبقى على اللبنانيين الدور األساس.

إيران :الشأن الرئاسي داخلي

وف��ي ه��ذا السياق ،بحث البابا فرنسيس مع الرئيس
اإليراني حسن روحاني أمس ،في الدور المهم الذي من الممكن
أن تضطلع به إيران في الشرق األوسط بشكل طبيعي مع ما
يعنيه ذلك من ممارسة قوتها لحل الموضوع الرئاسي لما له
من انعكاسات على الوضع المسيحي ،في ظل المتغيرات
الحاصلة في المنطقة وما يتعرض له المسيحيون».
وذك��رت مصادر مطلعة على الزيارة األوروبية للرئيس
روحاني لـ«البناء» بدعوة الراعي قبل أيام البابا فرنسيس
«التوسط لدى إيران والعواصم الفاعلة التدخل إلنهاء الفراغ
الرئاسي».
وإذ لفتت المصادر إلى «أن الملف اللبناني ليس سبب
الزيارة» ،جددت القول إن إيران أكدت أكثر من مرة استعدادها
العمل لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين حيال
الملف الرئاسي من دون التدخل لدى أي طرف».
وفيما تتجه األنظار إلى القمة اإليرانية الفرنسية في األليزيه
التي يتوقع أنها ستبحث في االستحقاق الرئاسي ،أشارت
المصادر إلى «أن الرئيس روحاني سيستمع إلى وجهة النظر
الفرنسية من الرئيس فرنسوا هوالند ،لكنه سيجدد وجهة
النظر اإليرانية في أن القرار في الملف الرئاسي شأن لبناني
بحت وأن طهران تدعم مساعي األفرقاء اللبنانيين إليجاد
حل للفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس .وش��ددت المصادر
على «أن الموقف اإليراني الثابت هو أنه لن يتم الدخول في
أسماء المرشحين ،وإن كان هناك نية فرنسية للدخول في
المبادرات الرئاسية وما قد يخرج عنها من ترشيحات».

لجنة االنتخاب ..
إلى التمديد

انتخابياً ،تتجه لجنة قانون االنتخاب إلى تمديد فترة
عملها إل��ى نهاية شهر آذار .وعلمت «البناء» من مصادر
نيابية في اللجنة «أن القرار اتخذ داخ��ل اللجنة من دون
اعتراض من أحد بسبب سفر عدد من النواب األعضاء إلى
واشنطن ضمن اللجنة النيابية المكلفة القيام بالجولة من
العاشر إلى الخامس والعشرين من شباط المقبل» ،مشيرة
إلى «أن قرار التمديد ينتظر موافقة الرئيس نبيه بري الذي
سيلتقي منسق اللجنة النائب جورج عدوان في الساعات
القليلة المقبلة لوضعه في أجواء عمل اللجنة ،ال سيما أننا ال
نستطيع أن ننهي إعداد التقرير في الجلسة المقبلة» .ورأت
المصادر «أنه كلما اقتربت االجتماعات من النهاية تصبح
النقاشات حساسة ودقيقة» ،مشيرة إلى «أن اللجنة نجحت
ورجحت
في تحديد نقاط التالقي وفي تظهير الخالفات».
ّ
المصادر مشاركة رئيس الحزب الديمقراطي النائب طالل
تحسنت صحته ألنه يعاني
أرسالن في الجلسة المقبلة إذا
ّ
من وعكة صحية ليكون على دراي��ة من فحوى النقاشات
الدائرة حيال تقسيم الدوائر لكونه غير ممثل في اللجنة
على غ��رار األمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب
بقرادونيان الذي شارك مرة واحدة».

س��اي��ك��س ب��ي��ك��و ،ت���ر ّن���ح���ت ت��ح��ت ض��رب��ات
العولمة ،لكنها لم تسقط ،ألنّ البديل اآلتي
أدن����ى م��ن��ه��ا م��رت��ب��ة ف��ي ال��س��ل��م التاريخي،
فصيغة االستتباع التي يحملها المشروع
العثماني الجديد ،سقطت رغم غطاء المال
والدين ،وصيغة التوطين المحلي للوهابية
لم تنتج سوى نماذج «النصرة» و«داعش»،
فتمكن م��ش��روع ال��دول��ة الوطنية بنموذجه
األق��وى ال��ذي تمثله سورية من موقعها في
الصراع مع «إسرائيل» وموقعها في محور
المقاومة ،ومكانتها في مراتب متقدّمة بين
ال����دول ال��م��س��ت��ق��ل��ة ،م��ن اس��ت��ج��م��اع مصادر
للقوة م ّكنته م��ن تشكيل تحالفات وتنظيم
هجوم معاكس ،يشكل نواة صياغة مشروع
وط��ن��ي وق��وم��ي ف��ي آن واح���د ،ب��ع��دم��ا صار
أكيدا ً أن ال شيء سيعود إلى ما كان عليه.
 ف���ي م����راس��ل�ات ال��ق��ن��ص��ل الفرنسيف��ي ب��ي��روت ج��ورج بيكو وم���ارك سايكس
ال���م���ف���وض ال��ب��ري��ط��ان��ي ل���ش���ؤون ال��ش��رق
األدن��ى في القاهرة والسفير الروسي في
ط��ه��ران سيرغي س��ازان��وف منذ شهر آب
في العام  ،2015رسم لخرائط النفوذ بين
اإلمبراطوريات الثالث في الشرق األوسط،
روس���ي���ا ال��ق��ي��ص��ري��ة ال��ت��ي ش��ك��ل��ت ضامن
التفاهمات آن��ذاك كانت حصتها السواحل
التركية على البحر األس��ود وه��ي التفاحة
ال���ت���ي ل���م ت��ق��ع ف���ي ح��ض��ن��ه��ا ب��ف��ع��ل ت��زام��ن
ثورة مصطفى كمال أتاتورك التي صارت
شريكا ً بديالً لإلمبراطورية العثمانية ،مع
ث��ورة البالشفة ف��ي موسكو ال��ت��ي أطاحت
حكم القياصرة ،وب��دالً من جائزة روسيا
ال��ت��رك��ي��ة ،ن��ال��ت ت��رك��ي��ا ال��ج��دي��دة تعويضا ً
ي��ت��خ��ط��ى ت��ث��ب��ي��ت س��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى سواحل
البحر األسود بمنحها حصصا ً من العراق
وس���وري���ة ،ت��م��ث��ل��ت ب��إق��ل��ي��م اإلس��ك��ن��درون
السوري ،ومحمية الموصل العراقية ،وفقا ً
التفاقية سيفر ومن بعدها اتفاقية لوزان.
 يدخل سيرغي الفروف مئوية سايكسبيكو س��ازان��وف ،وإل��ى جانبه ج��ون كيري
م��ن ج��ه��ة وم��ح��م��د ج����واد ظ��ري��ف م��ن جهة
أخرى ،لكن كيري ليس وريث سايكس وال
بيكو ،الوافدين لتقاسم التركة العثمانية،
بل ضامن التفليسة األميركية نفسها التي
يشبه نفوذها المتداعي في الشرق األوسط
بعد عقد ونصف العقد م��ن ال��ح��روب حال
اإلم���ب���راط���وري���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة غ����داة اتفاقية
س��اي��ك��س ب��ي��ك��و ،وم���ن ي��ح��ب اإلس��ق��اط��ات
الشكلية ولعب الكالم سيفرح بالحديث عن
ثالثية كيري ظريف الفروف بديالً لثالثية
س��اي��ك��س ب��ي��ك��و س���ازان���وف ،بينما مصدر
التشابه الوحيد هو في أنّ الحالتين قبل مئة
عام واليوم تنطلقان من محاولة ملء فراغ

استراتيجي ناتج عن فشل إمبراطوري في
منطقة حساسة لألمن اإلقليمي والدولي،
والفشل كان عثمانيا ً من قبل وهو أميركي
اليوم ،ومن ضمنه نسخة عثمانية متجدّدة،
وت��ح��ت�� ّل واش��ن��ط��ن م��ق��ع��د ال��رج��ل المريض
والوريث الشريك معاً ،فهي شريك الصيغة
الجديدة وصاحب حصري للصيغة القديمة
التي فشلت وتتهاوى.
 وج����دت أم��ي��رك��ا ن��ف��س��ه��ا ف���ي ال��م��أزقألنّ ال��م��ول��ود ال��وح��ي��د ال���ذي ن��ج��ح��ت نسخ
ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي ب��اس��ت��ي�لاده كبديل
للدولة الوطنية هو نموذج «داعش» ،فصار
ترميم ال��دول��ة الوطنية مطلبا ً دول��ي��اً ،منعا ً
لتفشي المرض الذي يهدّد العالم ،وصارت
ال��م��ع��ون��ة ال���روس���ي���ة اإلي���ران���ي���ة للدولتين
الوطنيتين ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة أب��ع��د من
مجرد األم��ر المقبول أميركياً ،إل��ى درجة
التح ّول إل��ى المطلب األميركي ،ول��و كانت
النتيجة والدة نمط من الصيغة االتحادية
ال���س���وري���ة ال��ع��راق��ي��ة ال���ت���ي ي��ت��ح��دّث عنها
الرئيس الروسي م��رارا ً من بوابة التكامل
بين الجيشين السوري والعراقي كضرورة
للنصر على اإلرهاب.
 س���ي���رغ���ي س�����ازان�����وف ك�����ان ش���اه���دا ًوشريكا ً في التقسيم والتقاسم ،وسيرغي
ّ
ليصحح الخطأ التاريخي
يحضر
الفروف
ّ
ويمنع الخطأ الجغرافي ،فالدولة الوطنية
المستقلة في عصر العولمة ،جزء من بيئة
دول���ي���ة ،ت��ق��وم ع��ل��ى االس��ت��ت��ب��اع القسري،
أو ال��ت��ع��اون ال��ط��وع��ي ال����ذي ي��ن��ت��ج��ه ق���رار
مستق ّل مع األصدقاء ،الذين بادلوا الوفاء
بالوفاء ،فتنسج روسيا مكانتها على القيم
باعتباره مفهوما ً عصريا ً مديدا ً للمصالح
واالستراتيجيات ،بينما ال زال��ت واشنطن
تعيش ان��ت��ه��ازي��ة ال��ع�لاق��ات بمنطق القدم،
وك ّل شيء قد تغيّر.
 ف�����ي  16أي�������ار  1916ول�������دت فيب��ط��رس��ب��ورج ع��اص��م��ة روس��ي��ا القيصرية
ات��ف��اق��ي��ة س��اي��ك��س ب��ي��ك��و ،ب��رع��اي��ة وشراكة
س��ي��رغ��ي س����ازان����وف ال�����ذي ص����ار وزي���ر
خارجية القيصر ،ومع أيار  2016ومرور
م��ئ��ة ع����ام س��ي��ك��ت��ب ال���ت���اري���خ أنّ سيرغي
الف����روف وزي���ر خ��ارج��ي��ة ال��ق��ي��ص��ر النبيل
واالس��ت��رات��ي��ج��ي ف�لادي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن ،رعى
حماية مشروع الدولة الوطنية في سورية
وال��ع��راق م��ن مخاطر التقسيم والتقاسم،
ف���أس���ق���ط���ت ال����ن����ي����ران ال����روس����ي����ة أح��ل�ام
السلطان العثماني الجديد بتقسيمهما أو
تقاسمهما مع وهابية «داعش» و«النصرة»
و«إس��رائ��ي��ل» ،أو على األق�� ّل ال��ف��وز بجائزة
ترضية في حلب والموصل.
ناصر قنديل

