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حمليات � /إعالنات
الفروف :لن تفلت ( ...تتمة �ص)1

في حلب حشود ومواقف متقابلة
تنبئ بجولة وجوالت ساخنة مقبلة،
ستتقابل فيها ال��ق��وى والمقدرات
وتتكاسر اإلرادات ،حتى ينجلي
الغبار مع نهاية آب ومطلع أيلول عن
معادلةجديدة،تجزمقوىالمقاومة،
وفقا ً لمصادر عسكرية في حلب ،أن
ما جرى خالل الشهرين الماضيين
يؤكد أنها ستكون معادلة اليد العليا
لمحور المقاومة ،فهجمات جنوب
غرب حلب ،رغم ضراوتها وحجم
االع���ت���داد اإلع�ل�ام���ي بنتائجها من
جانب جبهة النصرة ومشغليها ،ال
تستطيع إخفاء حقيقة أنّ الحصار
الذي تحقق على األحياء الخاضعة
للجماعات التابعة للنصرة ما زال
ق��ائ��م��اً ،وأنّ األح��ي��اء ال��ت��ي يسيطر
ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��ي��ش ال����س����وري تتلقى
ال���م���واد ال��ت��م��وي��ن��ي��ة والمحروقات
ويتنقل منها وإليها المسافرون،
وال صحة ل��ف��رض ح��ص��ار عليها،
كما ال تستطيع إخفاء حقيقة نسبة
واح�����د إل����ى ع���ش���رة ف���ي الخسائر
البشرية للطرفين المتقابلين ،بينما
ص��ارت النسبة واح��دا ً إلى عشرين
مع جوالت القصف الجوي والبري
الذي شهده أمس .وستخت ّل النسبة
أكثر قبل أن تكتشف هذه الجماعات
وعلى رأسها جبهة النصرة عجزها
ع����ن ت���وس���ي���ع ن���ط���اق سيطرتها،
وصعوبة ش ّن هجمات جديدة ،وأنّ
الهجوم المعاكس سيحمل مفاجآت
تغيّر طبيعة ووجهة المعركة .وربما
ال يكون على النقاط التي سقطت بيد
المهاجمين ،بل نحو إدلب أو سراقب
أو معرة النعمان أو خ��ان طومان،
فيما يكسر ظهر المجموعات التي
ت��م��رك��زت ج��ن��وب ح��ل��ب ويضعها
تحت الحصار القاتل.
ب����ان����ت����ظ����ار م�����ا س����ي����ج����ري في
ب���ط���رس���ب���ورغ ف����ي ق���م���ة بوتين
أردوغ���ان ،وم��ا سيجري في حلب
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���م���ي���دان ،واص���ل
لبنان انتظاراته المملة مع جلسات
رئاسية في مجلس النواب ال تنتج
رئ���ي���س���اً ،وم����ع ج��ل��س��ات مرتقبة
ل��ح��ك��وم��ة ت��ن��ع��ق��د ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة
وعلى جدول أعمالها ملف التخابر
واإلنترنت غير الشرعي ،وتخشى
البت بمصير مدير عام.

إرجاء الجلسة إلى أيلول

لم تعقد الجلسة  43النتخاب رئيس
للجمهورية لعدم توافر النصاب ما
دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري
إلرجائها إلى السابع من أيلول المقبل،
وكان الفتا ً تد ّني نسبة حضور النواب
عن الجلسات السابقة ما عكس أجواء
خ��ل��وة ط��اول��ة ال��ح��وار الوطني التي
لم تنجح في التوصل إل��ى حل ألزمة
ال��رئ��اس��ة ،وبالتالي سيكون مصير
الجلسة الـ 44مرتبطا ً أيضا ً بنتائج
جلسة الحوار في الخامس من أيلول.
وق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي كتلة التنمية
والتحرير لـ «البناء» إن «الكتل النيابية
ستقدّم في جلسة  5أيلول ممثلين عنها
في اللجنة التقنية ل��دراس��ة مق ّررات
خلوة آب» .وأوضحت أن «نتيجة جلسة
أمس كانت متوقعة مسبقا ً وبالتالي
عدد الحضور ليس مهما ً لمعرفة النواب
المسبقة بأنه لن يحصل انتخاب ،لذلك
الموضوع سياسي متعلّق بموقف كتلة
وليس بأفراد وعندما يت ّم التوافق على
رئيس ستنزل الكتل بكامل أعضائها
لالنتخاب».
وع��ن اح��ت��م��االت ح��ص��ول اخ��ت��راق
ما في جلسة الحوار المقبلة رئاسياً،
قالت المصادر« :يحاول الرئيس بري
فتح الباب أمام اختراق بمكان معين،
إن ك��ان ف��ي ال��رئ��اس��ة أو ف��ي قانون
االنتخاب ،لكن األم��ر رهن االتصاالت
التي ُيجريها بري مع الكتل النيابية من
اآلن حتى الجلسة ،ومتوقفة على قدرة
األط��راف على خلق اجتهادات وحلول
داخلية ،بما أن المبادرات الخارجية
معطلة نتيجة الصراع في المنطقة،
وبالتالي إن لم نصل إلى حل في أيلول،
فإن الجمود والمراوحة سيكونان سيد
ال��م��وق��ف» ،مشيرة ال��ى أن «ب��ري لن
يسرف في التفاؤل ،ولكنه غير مشائم
في الوقت عينه والتواصل مستمر مع

وفيات
أسبوع وتعا ٍز

بمناسبة مرور أسبوع على وفاة فقيدتنا
الغالية المرحومة الشريفة الحاجة شريفه
السيد عبدالله مرتضى
أرملة المرحوم الحاج يوسف هالل
ولدها :عبدالله هالل.
شقيقها :السيد حسن مرتضى.
أص��ه��رت��ه��ا :حسين ح��وي��ل��ي -غالب
برجي -عماد فاخوري -المرحوم مروان
كبي.
للمناسبة االُليمة س ُتتلى عن الطاهرة
آي���ات م��ن ال��ذك��ر الحكيم ،ومجلس ع��زاء
حسيني الساعه الحادية عشرة قبل ظهر
الجمعة  12آب .2016
للرجال :في نادي اإلم��ام الصادق (ع)
صور – البوابة.
للنساء :في حسينية الزهراء (ع) صور
الخراب.
و ُتقبل التعازي طيلة أيام األسبوع
في منزل الفقيدة في جل البحر  -بناية
صبراوي ط  2خلف صيدلية صبراوي.
اآلسفون آل الفقيدة
للفقيدة الرحمة الواسعة ولكم عظيم
األجر والثواب.

الجميع ولدينا متسع من الوقت حتى
أيلول وربما تحصل بعض المتغيرات
تساعد في حل األزمة».

ال نمانع الرئيس الوسطي

ون��ف��ت م��ص��ادر ن��ي��اب��ي��ة ف��ي تيار
المستقبل لــ «ال��ب��ن��اء» ح��ص��ول أي
تصويت في الكتلة على ترشيح رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
ع��ون ،موضحة أن «ك��ل نائب أب��دى
رأيه في الملف الرئاسي وكانت جلسة
لتداول األفكار وتقديم طروحات وجرى
تقييم للمرشحين األربعة ومناقشة
خيار مرشح م��ن خ��ارج األق��ط��اب إذا
ح��ص��ل ت��واف��ق ع��ل��ي��ه م��ن ك��ل الكتل
النيابية ،لكن لم تكن جلسة تصويت،
وال زلنا متمسكين بترشيح الوزير
سليمان فرنجيه ول��م يتغير ش��يء».
وش��ددت على أن «المستقبل ال يمانع
برئيس وسطي في ح��ال ت�� ّم التوافق
عليه وال فيتو على أح��د من ضمنهم
العماد ع��ون ش��رط أن يحصل توافق
عليه ،واآلن ال توافق على مرشح واحد
واألمور مازالت معلقة».

ولن نقف في وجه
التوافق المسيحي

ولفتت المصادر إلى أن «المستقبل
يتخلّى عن ترشيح فرنجيه فقط في
حالة حصول ت��واف��ق بين مسيحيي
 8و 14آذار على مرشح ما ،وحينها
لن نقف في وجه هذا التوافق بمعزل
ع��ن اس��م ال��م��رش��ح» ،مشيرة إل��ى أن
«التواصل مستمر بين المستقبل والتيار
الوطني الحر على صعيد النواب بشأن
الرئاسة ،لكن ال اتفاق حتى اآلن».

األولوية للرئاسة

وع���ن رف���ض المستقبل السلة
الكاملة التي طرحها رئيس المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ن��ب��ي��ه ب���ري ع��ل��ى ط��اول��ة
الحوار ،اعتبرت المصادر أن «السلة
المتكاملة تحتاج ال��ى وق��ت طويل
إلنجازها ونرى في المرحلة الحالية
أن األول��وي��ة هي انتخاب الرئيس،
والحقا ً تبحث كل األم��ور األخ��رى»،
م��ش��ددة ع��ل��ى أن «المستقبل مع
تطبيق ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف وي��ؤي��د كل
إص�لاح��ات النظام تحت سقف هذا
االتفاق» ،مرجحة أن «تس ّمي كتلة
المستقبل في اجتماعها األسبوعي
ال��ي��وم الرئيس ف��ؤاد السنيورة أو
النائب سمير الجسر ممثالً عنها في
اللجنة التقنية لبحث إنشاء مجلس
الشيوخ وق��ان��ون انتخاب الطائفي
وانتخاب مجلس نيابي وطني».

جلسة حكومية الخميس

ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،يعقد مجلس
الوزراء الخميس جلسة عادية الخميس
المقبل لن تكون التعيينات العسكرية أو
األمنية على جدول أعمالها ،ومن المقرر
أن يُستكمل خاللها البحث في ملف
االتصاالت وهيئة أوجيرو .وفي غضون
وجه وزير االتصاالت بطرس حرب
ذلك ّ
رس��ال��ة إل��ى رئ��ي��س الحكومة يطلب
فيها إلى وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل تزويد رئيس الحكومة أو
األمانة العامة لمجلس ال��وزراء نسخا ً
من ال��دع��اوى الـ 45التي أف��اد باسيل
في جلسة مجلس الوزراء األخيرة أنه
تقدّم بها ضد المدير العام للوزارة عبد
المنعم يوسف ،ومن بينها دعوى تزوير
مستند وارد م��ن الشركة القبرصية
 ،CYTAوذل��ك خ�لال تولي باسيل
وزارة االتصاالت.

 ..وال جلسة لالتصاالت

ولن تعقد لجنة االتصاالت النيابية
جلسة اليوم ،والتي أرجئت الى 29

من الشهر الحالي على أن تخصص
جلسة الثالثاء المقبل ف��ي  16آب،
للبحث ف��ي م��وض��وع تعيين رئيس
ومجلس إدارة وم��وازن��ة لتلفزيون
لبنان وستسأل اللجنة وزير اإلعالم
عن تعيين مدير ع��ام جديد من قبل
قاضي األم��ور المستجلة وليس في
مجلس الوزراء وسيقدم الوزير دراسة
متكاملة حول وضع مؤسسة تلفزيون
لبنان» .وأك��دت مصادر في اللجنة
لـ «البناء» أن «اللجنة تلقت وع��ودا ً
من القضاء في الجلسة األخيرة بأنه
سيقدّم المعطيات واألدل���ة الكاملة
عن قضية اإلنترنت غير الشرعي في
الجلسة المقبلة» ،الفتة الى أن «قضية
مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم
يوسف خرجت من مهمة اللجنة منذ
طلب وزي��ر الصحة وائ��ل أب��و فاعور
خروج يوسف من الجلسة ،وبالتالي
باتت في عهدة القضاء الذي سيقرر إذا
كان يوسف متورطا ً أم ال وعلى أساسه
ستتقرر إقالته من منصبه على أن
تتابع اللجنة ملف التخابر واإلنترنت
غير ال��ش��رع��ي» .وتابعت المصادر:
«طلبت اللجنة من وزي��ر المالية أن
يقدم لها تقريرا ً ماليا ً عن الخسائر
وال��ه��در ال��ذي لحق بخزينة الدولة
جراء التخابر الدولي واإلنترنت غير
الشرعي وسيبحث ه��ذا األم��ر خالل
الجلسة المقبلة» .وعلقت المصادر
على أج���واء جلسة مجلس ال���وزراء
األخيرة ،متحدثة عن صراع سياسي
داخ��ل المجلس بين التيار الوطني
الحر والوزير حرب وخلفيته الخالف
ح��ول التوظيفات ف��ي شركتي ألفا
وأم تي سي بشكل غير قانوني ومن
خارج مجلس الخدمة المدنية ،الفتة
الى «التنافس االنتخابي بين باسيل
وح��رب ف��ي دائ���رة ال��ب��ت��رون» .بينما
دعت مصادر مستقبلية في حديثها لـ
«البناء» الى «ت��رك ملف يوسف الى
القضاء الجهة الوحيدة التي تق ّرر إذا
كان متورطا ً أم ال وتيار السمتقبل لن
يغطي أح��دا ً في حال تورطه إن كان
يوسف أو غيره».

ت�شييع الحاجة �صبحية قان�صو
والدة زوجة رئي�س «القومي» في الدوير
شيّعت بلدة الدوير الجنوبية المرحومة الحاجة صبحية علي أحمد
قانصو ،والدة صباح قانصو زوجة رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
الوزير السابق علي قانصو .وشارك في التشييع إلى جانب الرئيس قانصو
والعائلة ،رئيس المجلس األعلى في «القومي» الوزير السابق محمود عبد
الخالق ،عضو الكتلة القومية النائب الدكتور مروان فارس ،عميد اإلذاعة
واإلع�لام وائل الحسنية ،عضو المجلس األعلى عاطف بزي ،وكيل عميد
الداخلية سماح مهدي ،عضو المكتب السياسي وهيب وهبي منفذ عام
النبطية فخري طه ،وعدد من أعضاء المجلس القومي ومسؤولي الوحدات
الحزبية ،ورئيسة تج ّمع النهضة النسائي منى فارس.
كما شارك في التشييع عدد كبير من القيادات وممثلي األحزاب والقوى
وفاعليات ورؤساء بلديات ومخاتير ورجال دين وحشد غفير من القوميين
والمواطنين.
أ ّم الصالة إم��ام البلدة السيد كاظم آل ابراهيم ،من ثم ووري جثمان
الراحلة الثرى في جبانة البلدة.
وقد تقبل قانصو بمشاركة عبد الخالق وفارس التعازي.
هذا ويستم ّر تقبّل التعازي أيام الثالثاء واألربعاء والخميس  9و  10و
 11آب في النادي الحسيني في الدوير من الساعة  10حتى  12ظهرا ً ومن
الساعة  4حتى  6مساءً.
وتقام ذكرى األسبوع يوم الجمعة  12آب عند الساعة الخامسة عصرا ً
في حسينية الدوير.

خالل التشييع

نجل توفيق طه
سلّم نفسه للجيش

يواصل الجيش اللبناني إنجازاته
األمنية ،حيث تمكن أمس من توقيف
الفلسطيني محمود د .ف��ي محيط
مخيم عين الحلوة المتهم بارتباطه
ب��ـ «ج��ن��د ال��ش��ام» وال��م��ش��ارك��ة في
القتال ض��د الجيش اللبناني .كما
سلم الفلسطيني محمد توفيق طه،
نجل قائد كتائب عبدالله عزام توفيق
طه ،نفسه الى مخابرات الجيش عند
الحاجز العسكري لمخيم عين الحلوة
قرب مستشفى صيدا الحكومي.
وقالت مصادر في اللجنة األمنية
العليا ف��ي المخيم ل��ـ «ال��ب��ن��اء» إن
«محمد ط��ه ي��واج��ه بعض القضايا
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ول��ي��س متهما ً بأعمال
إرهابية وسلّم نفسه بالتنسيق مع
وال��ده» ،لكن المصادر استبعدت أن
يحذو توفيق طه حذو نجله ويسلم
نفسه للجيش ،مؤكدة أن��ه «ال يزال
في مخيم عين الحلوة ومتهم بجرائم
إرهابية ع��دة» ،موضحة أن «كتائب
عبدالله ع��زام م��وج��ودة في المخيم
منذ دخ��ول ال��م��وق��وف نعيم عباس
الى المخيم ويتراوح عدد أعضائها
 20عنصرا ً ي��ت��واج��دون ف��ي جامع
النور لكن ال يشكلون خطرا ً على أمن
المخيم» ،م��ش��ددة على أن «ق��ي��ادة
األمن الوطني الفلسطيني عززت من
إجراءاتها األمنية في اآلونة األخيرة
وأجرت مناقالت وتعيينات في بعض
المواقع األمنية ،والوضع جيد داخل
المخيم».

لجنة الأ�سير �سكاف ك ّرمت
العميد مراد في عيد الجي�ش

سكاف يسلم الدرع للعميد مراد
زار جمال سكاف رئيس لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف مدير مخابرات
الجيش اللبناني في الشمال العميد الركن كرم مراد في ثكنة القبة في طرابلس.
وتوجه سكاف بالتحية إلى الجيش اللبناني في عيده قياد ًة وضباطا ً
ّ
وجنوداً ،وهم الذين يقدّمون الشهداء والجرحى واألسرى فدا ًء للوطن ودفاعا ً
عنه بمواجهة العدو الصهيوني والعصابات اإلجرامية ،وأكد سكاف أنّ معادلة
الجيش والشعب والمقاومة هي ضمانة أساسية لحماية الوطن.
وقدم للعميد مراد درعا ً تكريمية باسم لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف
عربون وفاء واحترام وتقدير لمراد وللجيش اللبناني.
كما سلّم سكاف إلى مراد برقية تهنئة موجهة إلى قائد الجيش العماد جان
قهوجي بمناسبة عيد الجيش.

الأ�سعد زار دم�شق:
�سورية �ستنت�صر على �أعدائها
زار األمين العام لـ «التيار االسعدي» المحامي معن األسعد
دمشق ،في إطار لقاءاته بالمسؤولين السوريين ،والتقى نائب
رئيس الجمهورية الدكتور عمران الزعبي ،ومفتي الجمهورية
الدكتور أحمد بدر الدين حسون وسفير سورية لدى األمم
المتحدة للطاقة وأمين سر مجلس الشعب السوري الدكتور
ياسر النحالوي .وتم خالل اللقاءات عرض األوضاع العامة
في سورية ولبنان.
وأشار األسعد إلى «أن اللقاءات مع المسؤولين السوريين
في هذه المرحلة هي من الضرورات الوطنية والقومية بما
تمثله سورية من ثقل عربي ودولي وما تقدمه من تضحيات
دفاعا ً عن قضايا الحق والعدل العربيين».
وأك��د «أن سورية ،مع حلفائها واألوفياء من هذه األمة،
ستنتصر على أعدائها وعلى الذين يستهدفون وحدتها وأمنها
واستقرارها بتضحيات الجيش العربي السوري الذي يسطر
مالحم في البطولة والشهادة ضد اإلرهابيين التكفيريين
المدعومين من الكيان الصهيوني وبعض العرب وأميركا».
وأعلن أنه سمع كالما ً «مطمئنا ً من القيادات السورية بأن
سورية ،بقيادتها وحكمة وشجاعة رئيسها الدكتور بشار
األسد وبجيشها وشعبها الواعي لخطورة المؤامرة وحجمها،
ستتجاوز التحديات والمخاطر وسيكون النصر حليفها
وأن ال خوف عليها مهما تعاظمت األخطار ،وتاريخها القديم
والحديث يشهد أنها أكبر من كل المؤامرات واالستهدافات».
وقال األسعد« :ال يمكن القضاء على اإلرهابيين وإفشال

المؤامرة الفتنة إال بتجسيد أعلى درج��ات التنسيق بين
الحكومتين اللبنانية وال��س��وري��ة والجيشين اللبناني
والسوري» ،وأدان االحتفاالت التي أقيمت في بعض المناطق
اللبنانية تأييدا ً للمجموعات اإلرهابية ،والمجاهرة بإعالن
ال��والء لها» ،مؤكدا ً «ارتباطها بأجندات خارجية وأحالف
تستهدف سورية ولبنان والمقاومة ،هذه الجماعات المرتبطة
بالخارج هيأت الساحة اللبنانية منذ بداية الحرب على
سورية لالنقضاض عليها».
من جهة ثانية ،اشاد األسعد «بالموقف الوطني الشجاع
لرئيس واعضاء البعثة اللبنانية الى دورة االلعاب االولمبية
ريو  ،2016الذي تصدى لبعثة الكيان الصهيوني ومنعها
من الصعود إلى الحافلة المخصصة لنقل أعضاء البعثة
اللبنانية» ،مؤكدا ً «أن هذا الموقف يعبِّر عن اللبنانيين جميعا ً
الذين لن يرضوا ولن يقبلوا بأي شكل من أشكال التطبيع مع
هذا الكيان الغاصب ال اعترافا ً وال مصافحة وال قبوال ً به في أي
محفل كان» ،داعيا ً إلى «استقبال البعثة اللبنانية لدى عودتها
إلى الوطن بحفاوة ونيلها ميداليات العزة والشرف والكرامة
الوطنية».
ون ّوه بموقف الرياضية السعودية التي رفضت مبارزة
رياضية إسرائيلية في لعبة «الجيدو» ،وقال« :هذا يثبت أن
الشعوب العربية الحية ما زالت تحمل القضية الفلسطينية
في عقلها وقلبها وهي ال تماشي األنظمة العربية في سعيها
الى التطبيع مع العدو الصهيوني».

�إعالنات ر�سمية

بوتين و�أردوغان وحلب( ...تتمة �ص)1
أن تسامح موسكو وتتهاون بإسقاط طوافتها ومقتل طياريها
الخمسة ،وتستقبل أردوغان بالورود؟ ثم ماذا عن سقوط الطوافة
بصاروخ حراري من صناعة أميركية ،تقول «نيوروك تايمز» إنه
سلّم من مستودعات السعودية بموافقة أميركية ،ويرد اسم محمد
بن سلمان وقائد المنطقة الوسطى اللذان وردا في التقارير التركية
المس ّربة حول التو ّرط السعودي األميركي في االنقالب الفاشل في
تركيا؟ وماذا عن تغيير اسم وتموضع النصرة ظاهريا ً طلبا ً لتعاون
مع واشنطن ،بعد رفض للطلب ذاته من تركيا ،ومع من في واشنطن
وما صلتهم وفقا ً ألنقرة باالنقالب؟ وهذه األسئلة مجرد أسئلة ،لكن
الجواب األبلغ هو في ما تطرحه عن تش ّوش وارتباك في العالقات
التركية األميركية على خلفية االنقالب ال يستقيم وجودهما ،مع
الحديث عن خطة حرب وتفاوض تقودها تركيا منفردة في هذه
اللحظة الحساسة والصعبة في الحرب السورية.
 سيناريو ث��انٍ ف��ي ال��ت��داول يتحدث ع��ن ازدواج��ي��ة تركية فيإدارة العالقة مع موسكو ،فيقول إنّ أردوغ��ان وصل إلى اليقين
ب�لا ج���دوى م��واص��ل��ة رب��ط مصير عالقته ب��روس��ي��ا بما سيحدث
في الحرب في سورية ،ألنّ سقف ما ستقدمه الحرب هو وضع
تفاوضي .والتفاوض يستدعي التواصل ،وأنّ الحلم الكبير قد
سقط ،وأنّ األميركي يشتغل بهذه الطريقة ،يفاوض موسكو ويم ّد
الجسور للقوى المناوئة لها ويطمئنها ،ويفتح لها أب��واب تعزيز
ق��درات��ه��ا وي��راه��ن على م��ا تنتجه ف��ي ال��م��ي��دان ،ف���إنْ نجحت يبني
على نجاحاتها تعديالً للتفاهمات أو تجميدا ً لها ،وإنْ فشلت يسير
بالتفاهمات على حسابها ،وأنّ تركيا األجدر بلعب هذا الدور ،ويقول
هذا السيناريو إنّ أردوغان وقد ز ّود جبهة النصرة و َمن معها من
الجماعات المسلحة بما يلزم لخوض الحرب ،تركها تخوض حربها
وتريه ما تستطيع ،بينما ذهب هو رغم الكلفة العالية معنويا ً إلى
مراضاة موسكو وبناء منصة تفاوض ح��ول سورية ،من موقع
التفاهم على إخراج من يمكن إخراجه من الحرب ،إلى ضفة تسوية
تنتج سقوفها وقواها من الميدان ،يتخذ فيها دور الوسيط المؤثر،
متراجعا ً عن دور المشغل والراعي ،ووفقا ً لهذا السيناريو قامت
موسكو والحلفاء بضربة موجعة لهذه الجماعات لتقدّم ألردوغان
دع��وة عملية للسير سريعا ً باالنتقال من ضفة إل��ى ضفة ،بينما
وجهت له الجماعات المسلحة ومن وراءها ،خصوصا ً في الرياض

وواشنطن رسالة معاكسة للتم ّهل والتر ّوي ،قائلة بالوقائع ال يزال
ممكنا ً فعل الكثير ،بصورة تشبه ما أرادت��ه السعودية من حرب
اليمن في مخاطبة األميركي الذي كان قد وقع اإلطار للتفاهم على
الملف النووي مع إي��ران ،كتقديم أوراق اعتماد للدعوة للتصلب
التفاوضي .وألنّ الضخّ اإلعالمي ال يصنع السياسة التركية جاءت
النصرة و َمن معها و َمن وراءها لتقول بإعالن الهجوم الشامل ،إنه
رغم فشل ّ
فك الحصار ،وفشل فرض الحصار على غرب حلب،
فهذه ليست إال البداية ،والوجبة الثانية تأتي ،ولذلك بدأت روسيا
وس��وري��ة والحلفاء ض��رب��ات قاسية واس��ت��ع��دادات نوعية لهجوم
معاكس ،يقول ألردوغان عشية زيارة موسكو ،لقد اتخذت الخيار
الصائب بالتموضع هنا ،فالرهان على ما ستفعله هذه الجماعات
خاسر ،وهي لن تستطيع تغيير المعادالت.
 إذا كان يمكن قبول هذا التقدير بقدر من الواقعية ،فإنّ القراءةاألعمق ،هي في األجوبة االستراتيجية التي يحتاجها أردوغان في
موسكو ،وه��ي أبعد م��دى من جغرافية متحركة للمعارك .وهذه
األجوبة هي على أسئلة عنوانها ،هل أولوية تركيا التي كانت ض ّم
سورية لدائرة نفوذها اإلقليمي بتموضعها في ضفة إسقاط سورية
ورئيسها وقيادة الحرب فيها وعليها ،ال تزال قائمة وتعدّلت شروطها
فقط بقدر من الواقعية ،أم أنّ تركيا ق ّررت اعتماد أولوية جديدة هي
مقايضة تو ّرطها في الحرب بضمان عدم قيام كيان كردي مناوئ
على حدودها ،وكما قال وزير خارجيتها قبل االنقالب عن أولوية
وحدة سورية وتالقي تركيا وروسيا وإيران حول هذه األولوية،
وما تعنيه من خروج من الهدف المحوري من التو ّرط في الحرب.
وهنا يصير ذا معنى التراجع الكردي على لسان زعيم أكراد سوري
صالح مسلّم علنا ً عن التطلع لالنفصال عن سورية ،وتصوير حلم
كيان كردي على الحدود بالمشروع غير الواقعي .واألجوبة من نوع
مماثل تتصل باالستراتيجيات ،مثل :هل وصلت تركيا إلى اليقين
بأنها تسعى وراء سراب أوروب��ي غربي ،وتقدم أوراق اعتمادها،
حيث ال مكان لها ،وأنّ التوجه شرقا ً هو مستقبلها ،ولو بقيت شكالً
عضوا ً في األطلسي الذي لم ينجدها ويقف معها يوم تو ّرطت في
التصادم مع روسيا ،ولم يع ّوضها خسائر اقتصادها أيام القطيعة،
ولم يتطلع صوب مواسمها السياحية الراكدة ،وال صوب بضائعها
الزراعية الكاسدة ،بل ساومها على النازحين السوريين بالع ّد

والنقد على ال��رأس ،كما ُيقال؟ فمصالح تركيا وموقعها في مكان
آخر ،وكذلك في مسألة الرهان على تنظيمات متداخلة مع تنظيم
القاعدة ،سواء داعش أو النصرة ،وقد ثبت أنها تغلغلت في تركيا
وق��ادرة على الضرب والمزيد ساعة تشاء ،وال إسالمية الحزب
الحاكم شكلت حائالً ،وال الخدمات التي قدّمها النظام التركي شكلت
د ْينا ً وعرفانا ً بالجميل ،وأنّ األمن التركي لن ُيصان وعبره السياحة
وسائر مرافق االقتصاد ما لم يت ّم حسم الموقف من مصير هذه
التشكيالت التي تتخذ من سورية غطاء حرب المعارضة الهشة،
التي تتخذها تركيا عنوانا ً لها ،وفي هذا يصير ذا معنى العودة لكالم
أردوغ��ان عن عرض الجنسية على الراغبين من السوريين إعالنا ً
عن نية الخروج من الحرب وفقدان األمل بربحها.
 ف���ي ب��ط��رس��ب��ورغ س��ي��س��م��ع أردوغ�������ان أص������وات ال���ق���اذف���اتاالستراتيجية الروسية تتجه نحو سورية ،تقصف مواقع النصرة،
كخلفية لكالم بوتين عن عزمه استئصال هذا التنظيم الجرثومة،
ودعوته لصديقه أردوغان إلى الوقوف معه في هذه الحرب ،وإقفال
ح���دوده م��ع س��وري��ة ب��إح��ك��ام ،واع����دا ً بضمان مقعد م��ري��ح ألنقرة
في تسويات المنطقة وف��ي مقدمتها سورية ،على قاعدة الخروج
والتوسع وال��خ��روج من اللعبة المزدوجة ،مع
من أوه��ام السلطنة
ّ
إرهاب جيد وضد إرهاب سيّئ ،أو إرهاب معتدل وإرهاب متطرف،
وسيسأل بوتين ضيفه بصراحة ،عما إذا كان قد حسم أمره ووثق
ّ
يختط
من خطأ الرهان على لعبة الغرب مع تركيا وفيها ،ويريد أن
طريقا ً مستقالً في عالقاته بروسيا ،وبالتالي في تسويات المنطقة،
وال��ذي يمكن قوله إنّ ك ّل هذه األسئلة في بال أردوغ��ان ،وقد نقلها
الموفدون ،وسيجيب عليها باإليجاب طالبا ً ثمنا ً موازياً ،وما يجري
وسيجري في حلب ،مكانه في تحديد األثمان وليس رسم الخيارات،
فما كتب قد كتب ،وإال لما كانت الزيارة لتت ّم ،فدم الطيارين الخمسة
ّ
يقض مضجع بوتين ،وم��ن قطع العالقات مع تركيا وعاقبها لقاء
مقتل طيار روسي سيقول ألردوغ��ان إنه مستع ّد لحرب عالمية إنْ
اكتشف تو ّرط دول وحكومات في مقتل طياريه ،وإنه يتطلّع لصديقه
أردوغان ليكون في صفه إذا ثبت تو ّرط محمد بن سلمان وهيالري
كلينتون وديفيد بتريوس وآشتون كارتر ،وإنه سيكون في صف
أردوغان إذا ثبت تو ّرط هؤالء أنفسهم في محاولة االنقالب عليه.
ناصر قنديل
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