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وحصر مداخلته في اعتبار أن المجتمع
معني بما يجري في سوريا من
الدولي
ّ
ب��اب أول��وي��ة ال��ح��رب على اإلره����اب ،وأن
ال���ح���رب ع��ل��ى داع����ش وح����ده ال تختصر
ال����ح����رب ع���ل���ى اإلره����������اب ،وأن جبهة
ال��ن��ص��رة ال��ت��ي ش��ك��ل��ت ح��ص��ان ال��ره��ان
ال��رئ��ي��س��ي إلس��ق��اط س��وري��ا ع��س��ك��ري��ا ً أو
تفخيخ دولتها عبر إدماجها في العملية
ال��س��ي��اس��ي��ة ،ق��د ُح��س��م أم��ره��ا ،وص���ارت
الحرب السورية عليها جزءا ً من التنسيق
الروسي األميركي ،ال��ذي أعلنت سوريا
أنها ستكون م��ن ضمنه ف��ي خ��وض هذه
الحرب المزدوجة على النصرة وداعش،
في إشارة ذات مغزى ،سواء لجهة درجة
ث��ق��ة س���وري���ا وق��ي��ادت��ه��ا ب��م��ا ت���م االت��ف��اق
عليه ،أو لجهة ما تمنحه من شرعية لهذا
ال��ت��ف��اه��م ،وه��و م��ا رف��ض��ت إس��ب��اغ��ه على
الغارات األميركية المنفردة.
ال����وض����وح ال��م��ت��ص��اع��د ف���ي ال���ص���ورة
سيكون م��ع اإلع�ل�ان م��ن جنيف ع��ن بدء
غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات ال��م��ش��ت��رك��ة الروسية
األميركية ضد داعش والنصرة في األول
من شهر آب المقبل ،بينما يبدأ المبعوث
األممي ستيفان دي ميستورا مع فريقه
ال���م���ع���اون ج���ول���ة م����ش����اورات تمهيدية
الس��ت��ئ��ن��اف م���ح���ادث���ات غ��ي��ر مشروطة
ب���ي���ن وف������دي ال���ح���ك���وم���ة وال���م���ع���ارض���ة،
ال��ت��ي ل��م تتضح ال طبيعة تركيبة وفدها
بعد ال��ه��زات ال��ت��ي أص��اب��ت وف��د الرياض
والتفاهم األميركي الروسي على إضافة
تمثيل لقوات سورية الديمقراطية إليه،
وال توضحت مواقف أط��راف المعارضة
ال��ت��ي انسحبت م��ن ال��م��ح��ادث��ات السابقة
حول العودة ،بينما الوضع الذي تذرعت
ب��ه لالنسحاب ل��م يتغير ،ف��ي حين تبذل
ال��س��ع��ودي��ة ج��ه��ده��ا ل��ت��س��وي��ق م��ع��ادالت
تبريرية لتشجيع جماعتها على العودة
إل���ى ج��ن��ي��ف ،بالتمهيد لتقبل أن البحث
بمستقبل الرئاسة السورية ص��ار عبثيا ً
وم��ض��ي��ع��ة ل��ل��وق��ت ،ف��ال��ت��ف��اه��م األميركي
ال��روس��ي ق��د تخطاه لجهة تثبيت مكانة
ال��رئ��ي��س ال���س���وري ف���ي ق��ل��ب ض����رورات
ال��ح��رب ع��ل��ى اإلره����اب ،ف��ت��م�� ّرر ل��ه��م مرة
أن األوروبيين يسعون إلقناع واشنطن
ب��ع��دم ق��ب��ول ت ّ
���رش���ح ال��رئ��ي��س ال��س��وري
في االنتخابات الرئاسية المقبلة ،وم ّرة
ت��س�� ّرب ل��ه��م أن ب��ق��اء ال��رئ��ي��س السوري
سيكون مقيَّدا ً ببعض من صالحياته فقط
ولفترة انتقالية.
لبنانياً ،يخيّم القلق األمني من وضع
متقلب وم��ت��وت��ر ف��ي المخيمات ع��اد إلى

ال����واج����ه����ة ،وم�����ن م���خ���اط���ر ب���ق���اء وض���ع
ال��ج��رود الشرقية م��ن ع��رس��ال إل��ى القاع
خارج دائ��رة قرار حكومي حاسم ،بينما
سياسيا ً ينفد الوقت قبل خلوة آب التي
س��ت��ض��م أرك����ان ه��ي��ئ��ة ال���ح���وار الوطني،
من دون أن تتبلور إش��ارات يمكن البناء
عليها لتح ّوالت تخرج تفاهما ً يطال إنجاز
االستحقاق الرئاسي وقانون االنتخابات
النيابية ،ليبدأ االس��ت��ع��داد للتعايش مع
بحر األزمات حتى حزيران العام المقبل
وإجراء االنتخابات النيابية وفقا ً لقانون
الستين ،بصفته ال��ق��ان��ون ال��ق��ائ��م ،وترك
ش���أن اخ��ت��ي��ار ال��رئ��ي��س ال��م��ق��ب��ل للمجلس
النيابي الجديد.

تحصين لبنان أولوية وطنية

اع��ت��ب��ر رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان أنّ الظرف
الراهن ال��ذي يم ّر به لبنان حساس ودقيق،
وعلى القوى السياسية كافة أن ت��ؤدّي دورا ً
إي��ج��اب��ي �ا ً ل��ت��ج��اوز ه���ذا ال��ظ��رف ،وتحصين
أم��ن البلد واس��ت��ق��راره ف��ي مواجهة األخطار
والتحديات.
وشدّد على أنّ تحصين لبنان ض ّد االحتالل
وض ّد اإلرهاب أولوية وطنية .وهذه األولوية ال
تتحقق من خالل المواقف وحسب ،بل من خالل
اإلرادة التي تدفع باتجاه إتمام االستحقاقات،
وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وإق��رار
قانون انتخابات نيابية على أساس الدائرة
ال��واح��دة والنسبية واالنتخاب خ��ارج القيد
الطائفي ،وصوال ً إلى تفعيل عمل المؤسسات
الرسمية األساسية.
ولفت حردان إلى أنّ االعتداءات والتهديدات
اإلرهابية التي تستهدف لبنان ،ليست منفصلة
عن سياق اإلره��اب ال��ذي يضرب في سورية
وال��ع��راق والمنطقة والعالم ،لذلك ال ب � ّد من
التسريع في اتخاذ ك ّل الخطوات واإلجراءات
المطلوبة صونا ً ألمن لبنان واستقراره.
وف��ي م���وازاة ذل��ك ،دع��ا ح���ردان الحكومة
اللبنانية إلى التنسيق مع الحكومة السورية
ف��ي م��وض��وع ال��ن��ازح��ي��ن ،وأن ت��ك��ون األم��م
المتحدة جزءا ً من هذا التنسيق ،بهدف إيجاد
ح ّل لمعاناة النازحين السوريين ،بما يخرج
موضوعة هؤالء النازحين من دائرة االستثمار
السياسي ،ويجعل التعاطي معها تعاطيا ً
قانونيا ً وإنسانيا ً بحتاً ،وهذا في جانب منه
يسهم في انتفاء العوامل التي تمثل تهديدات
أمنية .وأضاف حردان :إنّ مثل هذا التنسيق
يضمن ع��ودة العدد األكبر من النازحين إلى
مناطقهم ،خصوصا ً أنّ الحكومة السورية
لديها اإلمكانات الكافية لتأمين أماكن اإليواء
لمواطنيها وهي أكدت باستمرار موقفها بهذا
الخصوص .وعندها تستطيع األمم المتحدة
أن تتح ّمل مسؤولياتها في إيصال المساعدات
لمستحقيها عبر الحكومة السورية ،وليس
عبر هيئات ومنظمات تقاسم النازحين على
المساعدات.

وأشار حردان إلى ضرورة أن يتح ّول شعار
مساعدة السوريين الذي ترفعه دول عديدة
واقعاً ،وذل��ك عبر رفع العقوبات المفروضة
على سورية.

خلوة آب لن تأتي بمعجزات

تجمع القوى السياسية أن خلوة  2و 3و4
آب المقبل لن تأتي بأية معجزات .لم تثمر
االت��ص��االت المتقطعة حتى اللحظة إيجاد
مخرج لألزمة الرئاسية ،ألنها لم تصل إلى
مرحلة النضوج .لم تغيّر مواقف النائب وليد
جنبالط في واقع الفراغ شيئاً ،ولم تأت ثنائية
الرئيس نبيه بري ووزي��ر الخارجية جبران
باسيل النفطية على إبرام اتفاق رئاسي ،رغم
ما ش ّكله ه��ذان التطوران من ضخ لجرعات
تفاؤل صورية عن اقتراب إنهاء الفراغ الرئاسي
خالل األشهر الثالثة المقبلة.

الطلقة األخيرة

وأك��دت مصادر عين التينة لـ «البناء» أن
«خلوة آب ستكون الطلقة األخيرة وإال سندخل
في النفق المجهول ،وسيصبح من الصعب
إنجاز أي تفاهم أو اتفاق ،لكن ذلك ال يعني
انتهاء ال��ح��وار .فتركيبة لبنان تستدعي أن
يكون لدينا ح��وار دائ��م ومستمر» .واعتبرت
المصادر أن «التعويل وال��ره��ان على بعض
التطورات اإلقليمية وعلى التقدم في أكثر من
مسار وما يمكن أن تفتح من أب��واب ،من أهم
األسباب التي تؤخر أي تسوية محلية» .ورأت
أن «استمرار الجو السلبي داخليا ً مع استمرار
المواقف الداخلية على ما هي عليه في ملفات
الرئاسة والنفط والموازنة وقانون االنتخاب،
لن يساعد في الحل .ورغم اإليجابيات في ملف
النفط يبدو أن هناك مَن ال يريد لهذه اإليجابيات
أن تستكمل وتتط ّور ألغراضه وأهدافه التي في
مجملها إذا استمرت على ه��ذا النحو ليست
أسبابا ً وأهدافا ً وطنية ،إنما خدمة ألغراض
وارتباطات خارجية».

الفيتو السعودي مستم ّر

وقالت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر
لـ «البناء» إن ال تطور في الملفات الخالفية
التي ستشكل محور البحث على طاولة الحوار،
وبالتالي ف��إن إح��داث خ��رق في آب مستبعَ د
ما يدخل لبنان في داوم��ة وف��راغ كاملين في
المؤسسات» ،وأكدت أن حضور العماد ميشال
ع��ون الجلسات لم يُحسم بعد ،لكن حضور
رئيس التيار جبران باسيل محسوم».
ولفتت المصادر إل��ى وج��ود ت��واص��ل بين
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر وت��ي��ار المستقبل ف��ي الملف
الرئاسي ،لكن لم يصل إلى أي مكان حتى اآلن،
ونفت أي جدية لدى الرئيس سعد الحريري
والنائب وليد جنبالط للسير بالعماد عون،
مشككة بكالم السعودية التي أعلنت على لسان
سفيرها في لبنان أن «ال مشكلة بوصول عون
الى الرئاسة» ،مؤكدة أن «الفيتو السعودي
على عون مازال موجوداً».
وش��ددت المصادر على أن موقف التيار
الوطني الحر لم يتغير في موضوع قانون

جوانب خفية ( ...تتمة �ص)1
لذلك فهو يكون قد دفع وج��وه االنقالب
عمليا ً دفعا ً إلجراء الترتيبات بشكل متس ّرع
وغير متكامل أيّ استدرجهم عمليا ً الى
ان��ق�لاب مكشوف وم��ف��ض��وح ف��ي محاولة
هؤالء (الجنراالت) استباق عملية اإلطاحة
بهم حتى يمنعوه من تعزيز سيطرته على
مؤسسة الجيش ،وه��و ال��ذي ك��ان يخطط
لتسليم المفاصل القيادية المهمة في هذه
المؤسسة لضباط من لونه السياسي نفسه
(وال��ذي��ن كانوا مستثنيين من المناصب
العليا في الجيش قبل تم ّكن أردوغ��ان من
التأثير داخل هياكل المؤسسة العسكرية
بادّعاء ضرورة مطابقتها لشروط الدخول
في االتحاد األوروبي.)...
راب��ع�اً :أم��ا الدليل اآلخ��ر على أنّ خطط
االنقالب األردوغ��ان��ي ،الهادف ال��ى تعزيز
قبضته على البالد والعباد ،وص��وال ً الى
تغيير نظام الحكم لنظام رئاسي ،فيتمثل
في حقيقة انّ حملة االعتقاالت الواسعة ض ّد
العسكريين ورجال القضاء قد بدأت الساعه
الرابعة فجر يوم  ،2016/7/16وفي ك ّل
أنحاء تركيا وليس في المدن الرئيسية
فقط ،وقبل إعالن أيّ جهة كانت عن فشل
االنقالب ،مما ّ
يدل على انّ ميليشيا أردوغان
كانت جاهزة للتنفيذ ،ودليلنا على ذلك
حالة االستنفار الشاملة التي كانت معلنة
في صفوف ه��ذه الميليشيات (ال نس ّميها
غير ذل��ك رغ��م أنها تابعة شكليا ً ل��وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة) ،واألوام���ر ال��ص��ادرة م��ن غرف
عملياتهم بالمحافظة على أعلى درج��ات
الجهوزية ،وذل��ك قبل أس��ب��وع م��ن بداية
«االنقالب».
خامساً :إنّ النفاق الغربي ،ومن خالل
التصريحات الداعية الى احترام القانون
وعدم العودة الى تطبيق قوانين اإلعدام ،ال
يمكن أخذه على محمل الج ّد وهو لن يقدّم وال
يؤخر في تغيير مواقف أردوغان.
أما ما يجب أخذه بجدية كبيره وتفكير
عميق ،فهو موقف ق��ادة الجيش التركي
الذي تع ّرض منتسبوه من ضباط وجنود
إلهانات وإذالل لم يسبق لجيش في العالم
أن تع ّرض لمثلها وأم��ام عدسات الكاميرا
عندما ك��ان «شبّيحة أردوغ���ان» يقومون
برمي الجنود أرضا ً مكبّلي اليدين ويقومون
بدوس خوذاتهم الحربية باألرجل ،رغم أنّ
هؤالء الجنود لم يُطلقوا طلقة واح��دة ض ّد
المواطنين.
كما أن��ن��ي ال أعتقد ب���أنّ ق���ادة الجيش
ّ
وبغض النظر
التركي سيكونون سعداء،
عن انتماءاتهم السياسية ،بصور ضباطهم
وق��ادت��ه��م ،ال��ذي��ن ك��ان��وا يُساقون م��ن قبل
شبّيحة أردوغان المسلحين ،وكأنهم تجار
مخدرات وليسوا ضباطا ً وق��ادة في ثاني
أكبر جيش في حلف شمال األطلسي!...
فرغم ما يُقال إنّ أفراد «الشرطة» هؤالء
ال��ذي��ن ن��ف��ذوا عمليات اخ��ت��ط��اف (وليس
اعتقال) لهؤالء العسكريين ،رغم ما يُقال
عن أنهم من منتسبي وزارة الداخلية ،إال
أنّ اعتقال أو توقيف أيّ عسكري ليس
م��ن اختصاص الشرطة التابعة ل��وزارة
الداخلية ،وإن��م��ا يقتصر ه��ذا العمل على
ال��ش��رط��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ق��ط؛ وه���و األم��ر
المتعارف عليه حتى في الدول التي يخضع

فيها الجيش للقضاء المدني.
وعليه فإنه لم يتع ّرض شرف العسكرية
ال��ت��رك��ي��ة ل��ل��دوس ب��األح��ذي��ة ،ك��م��ا حصل
صباح  2016/7/16حتى خالل الهزائم
التي تع ّرض لها هذا الجيش إبان الحرب
العالمية األولى على يد الحلفاء.
وبالتالي ،فإنّ ثمة مَن يعتقد بأنّ هذا
«االنقالب» اذا ما فشل فإنّ االنقالب المقبل
سيكون أدق تخطيطا ً وسينجح ،ليس فقط
ألنّ الجيش س��وف يعمل على استعادة
شرفه العسكري الذي ت ّم دوسه باألحذية
من قبل سوائب ميليشيات أردوغان ،وإنما
ألنّ الجيش هو القوة الوحيدة في تركيا
ال��ق��ادرة على وض��ع ح� ّد لجنون أردوغ��ان
المسكون بعقدة السلطنة .كما أنّ الجيش،
بعقيدته الكمالية ،ومهما أض���اف إليه
أردوغ��ان من أدوات��ه ،من ضباط من لونه
السياسي ،فإنه سيبقى جيشا ً مقاوما ً
لمغامرات أردوغان التي لم تج ّر على تركيا
س��وى ال��وي�لات خ�لال ال��س��ن��وات الخمس
الماضية.
إنّ ما يه ّم الجيش هو الحفاظ على وحدة
الدولة التركية وسيادتها على أراضيها،
وذلك من خالل التصدّي لمحاوالت تفتيتها
ال��ت��ي ي��ق��وم بها مَ��ن أت��ى ب���أردوغ���ان الى
السلطة ،أيّ الكاوبوي األميركي.
وفي هذا الصدد علينا النظر بشكل عميق
ٍّ
ومتأن الى خطة الكاوبوي األميركي الرامية
ال��ى إقامة «دول��ة كردستان الكبرى» في
المناطق الكردية في ك ّل من تركيا وإيران
والعراق وسورية ،بهدف تفتيت هذه الدول
وتحويلها محميات أميركية كما يحلو له.
وقد وجدت هذه الخطط والسياسات القائمة
عليها تجلياتها في ما يلي:
 1ـ عقود التسليح التي وقعتها الواليات
المتحدة مع مسعود البرازاني ،ما يعني
ب��ال��ض��روره زي����ادة ال���وج���ود العسكري
األم��ي��رك��ي ف��ي ك��ردس��ت��ان ال��ع��راق ،بحجة
التدريب وتقديم المشورة ...فهل تسمح
الواليات المتحدة بأن تقوم والية تكساس
مثالً بتوقيع عقود تسليح مع كوبا دون
موافقة واشنطن؟
 2ـ التدخل األميركي السافر في الشأن
الداخلي ال��س��وري وإرس��ال كميات كبيرة
من السالح للكرد هناك ،إضافة الى مئات
العسكريين وج��واس��ي��س «س��ي أي آي»
ال��ى داخ��ل األراض��ي السورية ،مما يشكل
خرقا ً فاضحا ً للقوانين الدولية واعتداء
صارخا ً على سيادة الدولة السورية على
أراضيها...
 3ـ قيام أذن��اب ال��والي��ات المتحدة ،آل
سعود ،ب��إرس��ال مجموعات إرهابية الى
المناطق الكردية وغيرها في إيران ،والذين
ت ّم تجهيزهم وتمويلهم من خالل قنصلية آل
سعود في أربيل ،بهدف إثارة الفتن الطائفية
خدمة لمشروع التفتيت األميركي.
وبناء على ما تقدّم فإنّ الخالصة المنطقية
الوحيدة التي يجب أن نخرج بها مما جرى
في تركيا خالل األيام القليلة الماضية إذا ما
تقصر ليلها الطويل هي ما
أري� َد لتركيا أن
ّ
يلي:
أ ـ أن يعود أردوغ��ان الى رش��ده ويوقف
حملة القمع غير المسبوقة في تركيا ،وال حتى

إب��ان فترات حكم الجنراالت في هذا البلد،
وأن يبدأ مشروع مصالحة وطنية حقيقية
مع الشعب التركي أوال ً والذي يشكل األكراد
مك ّونا ً أساسيا ً من مكوناته ،وان يقوم بعملية
كي لعقله المسكون بمرض جنون العظمة،
ّ
وذلك حفاظا ً على تركيا واستقرارها ألنّ ذلك
من عوامل االستقرار في اإلقليم.
ب ـ أن يعيد تقييمه لسياساته التي
ثبت فشلها في سورية وفي اإلقليم ،بدليل
ِّ
بمنظر تلك السياسة ،ايّ العثمانية
اإلطاحة
الجديدة .أحمد داود أوغلو وسقوط مشروع
أخونة المنطقة بعد سقوط نظام اإلخوان
في ك ّل من مصر وتونس .ذلك السقوط الذي
أسس له صمود الدولة السورية وحلفائها
ّ
ف��ي وج��ه ال��ح��رب العالميه التي تخاض
ضدّها.
يصحح عالقة تركيا مع الدول
أيّ عليه أن
ّ
المحيطة ويبدأ بالتفكير في إيجاد آليات
لتعويض الخسائر المادية الفادحة التي
سبّبها للشعب السوري...
ج ـ عليه أن يبدأ بالتفكير جديا ً بالتوجه
شرقا ً بإرادة تركية ،وليس بتكليف أميركي
لخلق الفوضى واالضطرابات ،وأعني هنا
التوجه الصادق إلقامة عالقات حسن جوار
ّ
وتعاون متين مع الجار الروسي واستبدال
عضويته في الناتو بعضوية فعّ الة في
مجموعتي «بريكس» و»شنغهاي» ،بخاصة
أنّ ما يس ّمى المظلة النووية األميركية التي
يوفرها الناتو لتركيا ال تتعدّى كونها أكذوبة
كبرى ،إذ انّ تركيا ليست مع ّرضة أليّ تهديد
من قبل أية دولة في العالم غير الواليات
المتحدة االميركية .خاصة أنّ العقيدة
العسكرية الروسية عقيدة دفاعية محضة
وليست عقيدة هجومية إال تجاه من يع ّرض
األمن القومي الروسي للخطر .مضافا ً الى
ذلك انّ روسيا ليس لها ايّ أطماع توسعية
وال أطماع في ثروات اآلخرين ،إذ إنها قائمة
على بحار من الثروات.
وختاماً ...وبنظرة موضوعية لشخصية
أردوغان فإنني ال أعتقد أنه قادر على مداواة
أم��راض��ه ،وعليه ف��إنّ فرصة التوصل الى
تفاهمات استراتيجية مع ج��اره الروسي
خ�لال اللقاء المرتقب مع الرئيس بوتين
أوائ��ل الشهر المقبل لن تستغ ّل كما يجب،
�ؤس��س لعالقة مشتركة تهدف،
بحيث ت� ّ
باإلضافة الى التعاون الثنائي ،الى تعزيز
األم��ن واالستقرار في اإلقليم لخلق قاعدة
متينة للتعاون االقتصادي المثمر والمفيد
لك ّل دول اإلقليم...
فالج ال تعالج.
وعليه فإنّ تجربة االنقالب ستتك ّرر ثانية
قبل نهاية هذا العام ،أو في العام المقبل على
أبعد تقدير ،ألنّ في تركيا رج��اال ً يفضلون
مصلحة ال��وط��ن ع��ل��ى م��ص��ال��ح جيوبهم
وأنسبائهم (بن علي يلدرم نسيبه وكذلك
وزير الطاقة) ،لكنه سيكون مختلفا ً عن الذي
حدث قبل أيام ألنه سينفذ بطريقة مختلفة
وسينجح س��واء بدعم خارجي أو بدونه،
أي�ا ً كان رأينا بانتهاء عصر االنقالبات أو
معارضتها للديمقراطية!...
وفوق ك ّل ذي علم عليم.

محمد صادق الحسيني

االنتخاب أال وهو تمسكه بالنسبية ،مستبعِ دة
«ال��ت��وص��ل ال���ى صيغة مشتركة م��ع ح��زب
القوات لوجود حسابات انتخابية مختلفة
بين الفريقين ال سيما على استقطاب النواب
المسيحيين».
واعتبرت أن «االتفاق على ملف النفط لن
يغير شيئا ً ف��ي الملفات المفصلية ال سيما
قانون االنتخاب ورئاسة الجمهورية وبالتالي
التسوية في لبنان لم تنضج بعد بانتظار
التطورات السورية».
ونقلت المصادر عن ع��ون ارتياحه لجهة
عدم انتخاب رئيس ،كيفما كان تحت الضغوط
األمنية والسياسية واالقتصادية والتهديد
بالفراغ ،لكنه متخوف من جمود الوضع دون
أي تقدم منذ أكثر من عامين .وأكدت أن مسألة
انتخاب رئيس من خارج األقطاب األربعة غير
وارد وغير قابل للنقاش عند ع��ون تحت أي
ظ��روف .وش��ددت على أن «الوضع سيحافظ
على المراوحة ولن يتنازل التيار حتى يقتنع
الجميع بأن ال رئيس للجمهورية في لبنان إال
العماد عون».

القوات :الغياب ال يعني
تعطيل التفاهم

وأك��د عضو كتلة القوات اللبنانية النائب
انطوان زهرا لـ «البناء «أن غياب رئيس حزب
القوات سمير جعجع عن جلسات الحوار ال
يعني تعطيل إمكانية الوصول إلى تفاهمات،
ً
أص�لا ،ال أجواء
فهذه اإلمكانية غير متوافرة
ج��دي��دة ت��وح��ي أو تبشر أن��ن��ا على مشارف
تسوية قريبة على صعيد كل ما هو مطروح،
نحن نسعى النتخاب العماد ميشال عون ،لكن
هل تتكلل المساعي بالنجاح في جلسات مطلع
آب أشك في ذلك».
وقال« :ال نتوقع أي تفاهم خالل الجلسات
المقبلة ،فالسلة كما هي مطروحة ال تلتزم
بالدستور وب��األول��وي��ات ال���واردة بالدستور
وال��وج��ب��ات ال��دس��ت��وري��ة» ،مضيفا ً «طرحها
م��ن خ���ارج األط���ر ال��دس��ت��وري��ة ت��ج��اوز ل��دور
ال��م��ؤس��س��ات م��ع ع��دم ممانعتنا إذا توصل
المتحاورون الى تفاهم أن نشارك في نتائجه،
فعندما غابت ال��ق��وات ع��ن ال��ح��وار ف��ي قصر
بعبدا وتوصل المتحاورون الى إعالن بعبدا،
تبنته ،وكأنها موجودة ودافعت عنه أكثر مما
دافع المتحاورون».
وفي ملف قانون االنتخاب ،قال زهرا :إذا لم
تتوصل اللجان المشتركة الى التزام نهائي
من كل األط��راف بالعمل على إق��رار القانون
المختلط أو اإلع�لان أن القانون هو المختلط
والتفاصيل يجري العمل عليها ،يعني ذلك أن
ال نية في إقرار قانون انتخابي جديد» .وتابع:
االستمرار في تكرار المواقف األساسية ال يعني
االقتراب من التفاهم على قانون جديد» ،مشيرا ً
إلى «أننا مص ّرون على الوصول الى قانون
مختلط يؤمن صحة التمثيل ،لكن في حال عدم
توصل مجلس النواب إلى إقرار قانون جديد،
ف��إن االنتخابات ستجري حكما ً على أساس
القانون النافذ».

المستقبل :تفاؤل عون
في غير محلّه

ت��ؤك��د م��ص��ادر م��ق��رب��ة م��ن ال��رئ��ي��س سعد
الحريري لـ «البناء» أن أي ثغرة لم تفتح
بعد في ج��دار األزم��ة ،فال مؤشر إيجابي ألي
مستجدات ،ال يوجد تفاهم على انتخاب رئيس
أو على إق��رار قانون انتخابي جديد أو على
الموازنة في ظل اإلص��رار على رب��ط إقرارها
بقطع الحساب» .وشدّدت المصادر على «أن
االتفاق على قانون انتخاب أسهل من االتفاق
على رئيس جمهورية» .ورأت المصادر «أن
ال��وض��ع سيبقى على م��ا ه��و عليه بانتظار
أن تنجلي ال��ص��ورة اإلقليمية» ،معتبرة أن
ال فرصة ام��ام انتخاب العماد ميشال عون،
وت��ف��اؤل اوس��اط��ه بانتخابه قريبا ً ف��ي غير
محله ،فموقف الرئيس الحريري لم يتبدل ولن
يتبدل .ورفضت المصادر «الحديث عن السلة
المتكاملة المنافية لالصول الديمقراطية ،ألنه
ال يجوز دس��ت��وري�ا ً رب��ط أي ملف بموضوع
رئاسة الجمهورية».

الجميل :ترشيح عون
أمام طريق مسدود

واعتبر الرئيس أمين الجميل ف��ي حديث
إذاع��ي أن «ترشيح العماد ع��ون أم��ام طريق
مسدود» ،موضحا ً «أن المرشح ي��درك سلفا ً
أن ال حظوظ ل��ه» ،معتبرا ً «ترشيح الدكتور
جعجع للعماد ع��ون ردة فعل على ترشيح
الرئيس الحريري للنائب فرنجية».
ولفت الى «أن ترشيح جعجع لعون جعل
األخير يرفع من منسوب تشبثه بالتعطيل
مستندا ً الى ذراع مسيحية لم يكن يحلم بها.
هكذا يكون جعجع قد أمن الغطاء المسيحي
ولو عن حسن نية إلطالة أمد الفراغ ،وأعطى
العماد عون ذريعة استمرار معادلته ،أنا او ال
احد».

تح ّفظ على بند توصيف
حزب الله بـ «اإلرهابي»

إل��ى ذل���ك ،ي��ش��ارك رئ��ي��س الحكومة تمام
سالم اليوم في أعمال القمة العربية السابعة
وال��ع��ش��ري��ن ال��ت��ي ستنعقد ف��ي العاصمة
الموريتانية نواكشوط.
ونفى الرئيس س�لام وج��ود أي خ�لاف مع
رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري ،وق��ال امام
الوفد اإلع�لام��ي المرافق ال��ى القمة العربية
في نواكشوط« :إن ما أثير هو ك�لام إعالمي
فقط ومختلق وال أس��اس ل��ه م��ن الصحة».
اضاف« :انا وبري حريصان على إخراج ملف
النفط ،وانعقاد اللجنة الوزارية رهن استكمال
معطيات الملف».
واعتبر التمديد لقادة األجهزة األمنية هو
كحال البالد في كل شيء وص��وال ً الى تمديد
األزمة والتعثر والعرقلة.
وعن بند تحفظ القمة عن التضامن مع لبنان
قال« :عندما تنعقد القمة نرى».
أما عن موقف لبنان من توصيف حزب الله
باإلرهابي ،فأكد أن الموقف واضح وهو يقضي

بالتحفظ ع��ن ه��ذا البند ش��أن��ه ش��أن القمم
السابقة».

المسلحون المم ّوهون
داخل المخيمات

أمنياً ،تم ّكن الجيش من إلقاء القبض في
ع��رس��ال على ال��س��وري ج.ش��رف ال��دي��ن وهو
الطبيب الخاص ألبو مالك التله.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن بعض المعلومات
السابقة كانت قد تحدثت عن أن الجيش تم ّكن
م��ن اعتقال م��س��ؤول لوجستي كبير لجبهة
«النصرة» اإلرهابية على أحد حواجزه على
أطراف بلدة عرسال في البقاع الشمالي ،الفتة
إلى أن التدابير األمنية المشددة ال تزال قائمة
داخ��ل عرسال ومحيطها بحثا ً عن مطلوبين
وإرهابيين.
كشفت م��ص��ادر أمنية رفيعة ل��ـ «البناء»
أن وح��دة خاصة ف��ي الجيش كانت تتعقب
تحركات غير ع��ادي��ة لمسلحي النصرة في
محيط بلدة عرسال ،وبعد البحث والتدقيق
تبين أن قياديا ً ميدانيا ً عسكريا ً بين مجموعة
م���ن س��ب��ع��ة أف����راد ك���ان ف���ي «م��ه��م��ة أمنية
استكشافية وروتينية في محيط بلدة عرسال
وهي منطقة محاذية لمواقع ووحدات الجيش
المنتشرة في المنطقة».
ولفتت المصادر إل��ى «أن��ه بعد المتابعة
الميدانية والتحقيقات التي تجرى لحيثيات
التسلل واأله��داف ،كان الطبيب الخاص ألبو
مالك التلي زعيم تنظيم النصرة اإلرهابي على
موعد غير مسبوق ،حيث كان يحاول الفرار
فأوقف على أحد حواجز الجيش في عرسال».
وتشير معلومات أمنية خاصة وأولية «أن
الطبيب كان في مهمة طبية مستعجلة ألبو
رج��ح��ت معلومات ع��ن إصابته
م��ال��ك ال��ذي ّ
بجروح خطيرة».
وقالت مصادر عسكرية لـ «البناء» إن وضع
تحسن ال��ى ح � ٍد كبير وب��ات يمسك
الجيش
َّ
بالميدان واستعاد زم��ام المبادرة من أيدي
المسلحين في ال��ج��رود الذين ب��ات وضعهم
أس���وأ ،ول��ذل��ك يتحينون ال��ف��رص للدخول
الى أي قرية أو منطقة سكنية لبنانية ،لكن
الجيش وض��ع الخطوط الدفاعية وينصب
الكمائن لقيادات التنظيمات اإلرهابية ويرصد
تحركاتهم ومراكز األسلحة األساسية التابعة
لهم» ،وحذرت المصادر من أن الخطر ال يأتي
من المسلحين في الجرود بقدر ما يكمن في
المسلحين المم ّوهين الذين يقطنون داخل
مخيمات النازحين والمناطق السكنية في
البقاع الشمالي واألوسط والغربي وفي عكار
وب��ي��روت ،فتح ّرك ه��ؤالء المسلحين بمثابة
مقدّمة ألي عملية من مسلحي الجرود باتجاه
الداخل اللبناني ،وأش��ارت الى أن «التواصل
بين المسلحين في سورية ولبنان قد ضاق الى
حد كبير إال أن هناك قنوات بين جرود عرسال
والقاع وبين عرسال والقلمون الغربي ،وطالما
وادي بردى مفتوح فإمكانية تس ّرب المسلحين
من الضمير ال��ى البادية ال��ى لبنان احتمال
قائم».

قدم وا�شنطن ( ...تتمة �ص)1
هل ُت ِ
وال���ذي أق��� ّره ال��ك��ون��غ��رس األم��ي��رك��ي ع��ام  2000كخلفية للخطة
االستراتيجية للحملة اإلمبراطورية الثانية ،موضحا ً أهمية حوض
بحر قزوين ،ومكانة إيران وكازاخستان فيه ،وحيوية مكانة العراق
وص��والً لنفط وغ��از البحر المتوسط ،وخطوط استراتيجية تعزل
غاز إيران عن الصين بواسطة أفغانستان ،وغاز روسيا عن أوروبا
ببديل قطري عبر سورية وتركيا ،ويمكن القول بقدر من التصرف
أن الحملة الثانية كانت استنتساخا ً يعوزه اإلب��داع للحملة األولى،
وتطبيقا ً سيئا ً ومبالغا ً ب��ه ل��دروس��ه��ا ،فبمثل م��ا كانت أفغانستان
وال��ع��راق نماذج فاشلة لحروب تفتيت وإخضاع تشيكوسلوفاكيا
ويوغوسالفيا ،وكانت ثورات مصر وتونس نماذج هزيلة لثورات
جورجيا وأوك��ران��ي��ا ،ك��ان الثالثي التركي ال��س��ع��ودي اإلسرائيلي
نموذجا ً كاريكاتوريا ً للثالثي األلماني الفرنسي البريطاني ،وجاء
االستخدام المفرط وقليل الحياء لتنظيم القاعدة في حربي سورية
والعراق تكراراً ،لدور التنظيم في حرب كوسوفو بقدر من التكتم
والتحفظ والريبة.
 كان معلوما ً أنّ نجاحات الحملة األولى ستبقى مع ّرضة لالهتزازما لم تحقق الحملة الثانية النجاح المنتظر ،فبدون إخضاع إيران
وسورية ،لن يكتمل حصار روسيا والصين ،ولن تتنفس أوروبا
وتلقى ع��ائ��دات استثمارها وتضحياتها وف��وات��ي��ره��ا العالية لض ّم
دول أوروب��ا الشرقية إلى اتحاد يفتح األس��واق لبضائعها الزراعية
ويدمر الزراعة المحلية ،ويجلب آالف العاملين والمهنيين لمنافسة
الطبقات الوسطى والفقيرة في مصادر رزقها .والحلم األوروبي
ينتظر ال��غ��از الرخيص المتدفق م��ن روس��ي��ا الضعيفة المحاصرة،
ومن قطر بعد إخضاع سورية ،والبضائع األوروبية المنتجة بكلفة
أق ّل ستهزم البضائع الصينية التي سيحاصرها سعر الطاقة لتنتج
بجناحيْها العسكري ،المتمثل
بكلفة أعلى .ولما فشلت الحملة الثانية
َ
بحر َب ْي ال��ع��راق وأفغانستان ،والناعم المتمثل ب��ال��ث��ورات الملونة
المشفوعة بتدخل القاعدة ،على خلفية مشروع شبيه بحلم االتحاد
األوروبي ،يتخذ عنوان العثمانية الجديدة .وفي المرتين ،كان الفشل
سورية ،بدأت تتداعى رماح الحملة األولى والثانية ،فظهرت أعراض
التفكك والضعف على المشروعين الصاعدين ،االتحاد األوروبي
والعثمانية الجديدة ،وانفلتت القاعدة من قواعد الضبط والسيطرة
وصارت مشروعا ً له خصوصية أهداف بفرعيه الرسمي والمنقح،
النصرة وداعش ،وصعدت مكانة روسيا كالعب فاعل ومتمكن يمتد
نفوذه من الشرق األوسط إلى أوروب��ا ،وصار ثابتا ً في عمق العقل
األميركي أن إيران وسورية خرجتا من دائرة الخطر ،وان االعتراف
بهذه الحقيقة وترجمتها ف��ي السياسة يتوقف على ق��درة الحلف
الثالثي اإلس��رائ��ي��ل��ي التركي ال��س��ع��ودي على االم��ت��ص��اص وتح ّمل
النتائج ،وعلى استثمار مكابرة وعناد هذا الثالثي لتحسين شروط
هذا االعتراف.
 كانت الحرب على اإلره���اب هي المخرج الوحيد المتاح لتبريراالن��ع��ط��اف��ة األم��ي��رك��ي الحتمي ،ف��رغ��م صحة ك��ل م��ا ُي��ق��ال ع��ن المكر
والخداع األميركيين ،يشكل االعتراف بحدود القدرة على التغيير ،سمة
للبراغماتية األميركية ،واالنتقال إلى الخطة «ب» تقليدا ً راسخا ً ال يحتاج
إلى رفة جفن ولحظة ندم .والخطة «ب» هنا هي التهيؤ لمعركة تسلِّم
بالفشل في المعركة الراهنة .وف��ي الحالة السورية ،هي االستعداد
النتخابات برلمانية ورئاسية تحجز مقعدا ً وازنا ً في مستقبل سورية،
والتعاون مع روسيا في التخلّص من داع��ش ،ولو كان الثمن القبول
والشراكة بالتخلص من النصرة ،ومحاولة توظيف االستثمار األميركي
المنفرد عن الحلفاء في التفاهم على الملف النووي اإلي��ران��ي .وهذا

االنفراد لم يكن عبثا ً وال صدفة ،لبلوغ صفقة متكاملة تتيح استيالد
نظام إقليمي يضمن االستقرار في الحوض الممت ّد من حدود روسيا
مع تركيا إلى حدود أفغانستان مع الصين ،ال يمكن إتمامها بدون تهيئة
إسرائيل لتسوية قابلة للتسويق للقضية الفلسطينية تتيح التحدث عن
شراكة مع روسيا حولها ،وبدون تهيئة تركيا والسعودية لتقبل أدوار
إقليمية أق�� ّل وزن��ا ً وأهمية ،وال يغفل أي متابع للمشهد اإلقليمي عن
تركيب المنصات وتجهيز المسارح لهذه التغييرات.
 ألنّ عقدة الحروب كلها في سورية ،فعقدة التسويات كلها فيس��وري��ة ،والتناقض بين م��ا ي��درك��ه األم��ي��رك��ي وم��ا يستطيع البوح
به للحلفاء ،وللعلن هي القضيةَ ،من سيجرؤ على القول علنا ً ال ب ّد
من التعاون مع الرئيس السوري واالعتراف بالفشل في إسقاطه،
والتسليم بصفته ركنا ً مؤسسا ً للنظام اإلقليمي الجديد ،وهنا كانت
تقع مهمة المبعوث األممي إلى سورية ،ستيفان دي ميستورا وقبله
المبعوث األخضر اإلبراهيمي ،مع تبلور بدايات المشهد الجديد في
نهايات مهمته ،وكالهما كان بيده لو كان مجرد سياسي خبير يلتقط
اإلشارات وال ُيحرج األميركي بطلب التصريح بما ال يمكنه التصريح
به ،أن يجترح المخارج ،كما يفعل المبعوث األممي في اليمن بربط
القرار األممي  2216بتسوية تقوم على حكومة وحدة وطنية تشكل
شرطا ً لنجاح التسوية ،وال��ق��رار ال��ذي يشكل وح��ده دع��وة ضمنية
لليمنيين لالستسالم أمام الغزوة السعودية التي فشلت .ولذلك فهو
يشبه بيان جنيف واحد لجهة والدته في ظ ّل موازين قوى تغيّرت،
وال يالئم المتغيّرات ،والذي يدعو سورية ضمنا ً لالستسالم للغزوة
األميركية برماحها السعودية التركية اإلسرائيلية ،والتي فشلت،
والذي يحتاج لربطه بالدعوة النتخابات تجري بعد الفوز في الحرب
على اإلرهاب ،في ظ ّل دستور ينتجه الحوار السوري السوري؛ بينما
بقي دي ميستورا ومن قبله اإلبراهيمي على الضفة األش ّد تطرفا ً في
العداء لسورية في قلب الحلف ال��ذي تقوده واشنطن ،وبقي المال
السعودي يضعهما في موقع التسبّب باإلحراج لواشنطن بادّعاء
ترجمة خطابها العلني ،وليس تطلعاتها الفعلية ،لما يجب أن يقدّمه
المبعوث األممي وتتظلل به واشنطن.
 في الزيارة األخيرة لموسكو قال وزير الخارجية األميركي جونكيري في مجلس وصلت أص��داؤه إلى إعالميين روس فاعلين ،إنّ
وزير الخارجية السعودية غبي ومبتدئ في ك ّل ما يقوله حول روسيا،
وتوقع تخلّيها عن الرئيس السوري والتقدّم لروسيا بعروض مالية
وبوعود مشاركتها في النفوذ في الشرق األوسط وتقديم المغريات
لها بالتعاون في أسواق النفط .وأضاف كيري أنه يتوقع من روسيا
أخذ ما يه ّمها من السعوديين من تحسين للعالقات ،وترك الباقي في
السياسة حول سورية بإظهار عدم إمكانيته وليس رفضه ،فروسيا
تستطيع القول إنها ال تمانع برحيل الرئيس السوري ولكنها ال تقدر،
أو أنها ال تمانع بتنحي الرئيس لكنه ال يقبل ،لكنه قال إنّ األميركيين
غير متفاجئين بغباء عادل بقدر مفاجأتهم بأنّ ستيفان رخيص .وقد
حدث هذا بعد نهاية التفاهم الروسي األميركي ،الذي قالت أوساط
روسية مطلعة إنه أكبر من توقعات حلفاء واشنطن وما سيسمعونه
بالتقسيط من المسؤولين األميركيين خالل الشهور المقبلة المتبقية
م��ن والي���ة ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب���اراك اوب��ام��ا .وبالمختصر المفيد،
تك ّرس األس��د ركنا ً إقليميا ً دون إع�لان صاخب ،فهو الشريك الذي
ال غنى عنه في الحرب على داعش التي تحتاجها واشنطن أكثر مما
تحتاج نظريات الجبير ومبادرات دي ميستورا ،الذي يبدو مدعوا ً
لحزم حقائبه بعد جولة فاشلة جديدة في محادثات جنيف!
ناصر قنديل

