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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

إيران تشكر ترامب ضمني ًا على االنسحاب من االتفاق النووي
م��ع انط�لاق المرحل��ة الرابع��ة م��ن
تقلي��ص التزامه��ا باالتف��اق الن��ووي
الخمي��س  ،تك��ون إي��ران ق��د تخلص��ت من
الكثي��ر م��ن القي��ود الت��ي فرضه��ا عليه��ا
االتف��اق أو م��ا ُيع��رف بخط��ة العم��ل
الش��املة المش��تركة ال س��يما م��ا يتع ّل��ق
منه��ا بتطوي��ر أجه��زة الط��رد المرك��زي
وعدده��ا وزيادة كمي��ات إنت��اج اليورانيوم
المخص��ب ورف��ع نس��بة التخصي��ب ،بم��ا
يعن��ي ان إي��ران اس��تفادت م��ن االنس��حاب
األميرك��ي م��ن االتف��اق الن��ووي ،وإن
كلفها ذلك خسائر نسبية على مستوى
إجراءات الحظر األميركي.
فعل��ى س��بيل المثال ،ف��إن االتفاق يلزم
إي��ران بخف��ض اجه��زة الط��رد المرك��زي
 CENTRIFUGESبنس��بة الثلثي��ن
خ�لال عش��ر س��نوات والس��ماح بتش��غيل
 5000جه��از فق��ط ف��ي منش��أة نطن��ز
بنس��بة  3.67بالمئة خ�لال فترة  15عاماً،
ويلزمه��ا ايضاً بخفض مخزون اليورانيوم
الضعي��ف التخصيب م��ن  10آالف كيلو
غ��رام إل��ى  300كيلوغرام عل��ى مدى 15
عام �اً .كذل��ك يطل��ب االتف��اق إج��راء
تعدي�لات على مفاع��ل المياه الثقيلة قيد
اإلنش��اء في آراك كي ال يتمكن من إنتاج
البلوتونيوم من النوعية العسكرية.
غي��ر أن إي��ران تح � ّررت م��ن معظ��م ه��ذه
الش��روط مع عدم التزام األطراف الموقعة
عل��ى االتف��اق بالتزاماته��ا حيال��ه .فق��د
اختص��رت طه��ران المه��ل الزمني��ة م��ن
عش��ر س��نوات وم��ا ف��وق ال��ى اش��هر قليل��ة،
ورفع��ت نس��بة التخصي��ب م��ن  3.67ال��ى 5
م��ع قدرتها عل��ى رفعها أكثر عند الحاجة
كان��ت  20قب��ل توقي��ع االتف��اق  ،وكثفت
من استخدام أجهزة الطرد ،متجاوزة شرط
التخصي��ب باجهزة الجي��ل االول من طراز
 IR1ال��ى التخصي��ب بالجي��ل الس��ادس
م��ن ط��راز  IR6بم��ا يوفر قدرة اس��رع على
التخصيب تصل الى عشرة أضعاف.
دش��نت إي��ران ايض �اً س��تين جه��ازاً
وق��د ّ
م��ن ن��وع  . IR6وعلي��ه ف��ان إي��ران كانت
تنت��ج يومي �اً  450غرام �اً م��ن اليوراني��وم
بات��ت ومنذ ش��هرين م��ع اس��تخدام الجيل
الس��ادس تنت��ج عش��رة كيلوغرام��ات
يومي �اً .واذا م��ا اس��تخدمت أجه��زة الطرد
م��ن الجيلي��ن الس��ابع والثام��ن اللذي��ن
صنعتهم��ا م��ع األجي��ال األخ��رى ،ف��ي

مصان��ع وخب��رات إيراني��ة خالص��ة ،ف��إن
نس��بة التخصي��ب واإلنت��اج س��تكون
مضاعفة أكثر أيضاً..
وكشف رئيس منظمة الطاقة النووية
اإليراني��ة عل��ي اكب��ر صالح��ي ع��ن أن
العلم��اء اإليرانيي��ن يعمل��ون اآلن عل��ى
تطوير نموذج  IR9الذي يعمل أس��رع من
أجهزة  IR1بخمسين مرة.
كذل��ك أعلن��ت إي��ران انه��ا حقق��ت
االکتف��اء الذات��ي ف��ي مج��ال تخطي��ط
وإنش��اء مختل��ف أن��واع أجه��زة الط��رد
الم��رکزي وتصني��ع أي ن��وع منه��ا دون أي
مشکل��ة .وأكدت توفر الكعكة الصفراء
الت��ي تعتبرها اهم من أجهزة الطرد ،اذ ان
إيران باتت تنتج  25طناً من الماء الثقيل،
بعد تدش��ين المدار الثانوي لمفاعل اراك
للم��اء الثقي��ل الذي يش��كل  50ف��ي المئة
م��ن ق��درة تش��غيل المفاع��ل .وبات��ت إيران
ت��زوّد  190مستش��فى ف��ي الب�لاد باألدوية
النووية وتصدّر بعضها الى الخارج.
المرحل��ة الرابع��ة لتقلي��ص طه��ران
التزاماته��ا باالتف��اق الن��ووي ،ب��دأت م��ع
تش��غيل مفاع��ل ف��وردو ف��ي ق��م ،والش��روع
ف��ي عملي��ات ض��خ  2000كل��غ م��ن غ��از
س��ادس فلورايد اليورانيوم  UF6بإش��راف

الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ،ف��ي
 1044جهاز للطرد المركزي فيه بنس��بة
تخصي��ب  . 4.5وكان االتف��اق الن��ووي
يقض��ي بتحويل هذا المفاعل الى مفاعل
بحثي فقط ال إنتاجي نووي.
وأعلن الرئيس اإليراني حس��ن روحاني
ان لدى بالده وفقاً لالتفاق النووي 1044
جهازاً للطرد المركزي في منشأة فوردو،
وكان م��ن المفت��رض وفق �اً لالتف��اق،
أن ت��دور اجه��زة الط��رد المرك��زي في��ه،
دون ض��خ الغ��از ،مش��يراً الى ان��ه طلب الى
منظم��ة الطاق��ة ب��دء عملي��ات الض��خ ف��ي
األجه��زة ابت��داء من ي��وم األربعاء  .وذلك
بع��د ي��وم واح��د عل��ى اع�لان عل��ي اكب��ر
صالح��ي تدش��ين سلس��لة ثالثي��ة ألجهزة
الط��رد  IR6ف��ي مجموع��ة اس.ب��ي ف��ي
مفاعل نطنز وضخ الغاز فيها.
الجدي��ر بالذك��ر أن المس��ؤولين
اإليرانيي��ن يربط��ون دائم �اً بي��ن تقلي��ص
التزام��ات بالده��م باالتف��اق والتعن��ت
األميرك��ي باس��تمرار االنس��حاب من��ه
والتصعي��د بف��رض مزي��د م��ن إج��راءات
الحظ��ر عل��ى طه��ران ،ويؤك��دون دوماً أن
إيران مس��تعدّة للتراج��ع فوراً عن عمليات
التقلي��ص الت��ي اتخذته��ا ،بمج��رد أن

الحرب على سوريا اشبه بفانوس سحري

ق��ادة الجماع��ات المس��لحة او م��ا يس��ميهم
الغ��رب بالمعارض��ة المس��لحة ،ه��م االن من ابرز
رجال االعمال والمستثمرين في اوروبا وتركيا،
ورأس مالهم يزداد يوميا ليس بسبب التجارة ،بل

بس��بب الحرب الدائ��رة في البالد ،ولهذا الس��بب
يعرقل��ون اي جه��د من اجل انهائها ،ألنه بمجرد
ايقاف المعارك س��وف يغلق صنبور المال الذي
يتدف��ق عليه��م ،وع��دد ه��ؤالء كبير ج��دا ولكن

حي��ن تس��أل المتابعي��ن لش��ؤون الحكوم��ة ع��ن
أح��وال تش��كيلها ،يأتي��ك الج��واب مغ ّلف �اً بالح��ذر.
هن��اك حرك��ة اتصاالت ومش��اورات «مكوكي��ة» على
أكثر من صعيد .فحوى تلك الحركة تش��ي بش��يء
م��ن االيجابي��ة م��ن ش��أنه أن يم ّه��د لتحدي��د موع��د
لالستشارات النيابية الحقاً .إال ّ
أن التجارب اللبنانية
أثبت��ت ّ
أن الذه��اب بعي��داً في التف��اؤل و»الجزم» يبدو
أم��راً غي��ر واقعي ،في بلد اعتاد على دخول الش��ياطين
ف��ي التفاصي��ل ف��ي الرب��ع الس��اعة األخي��ر .الحدي��ث
م��ع األوس��اط المختلف��ة يدفع��ك الى الق��ول :هناك
إيجابية حذرة وترقب لما تحمله حصيلة المش��اورات،
إال انن��ا ال نس��تطيع الق��ول «فول ليصي��ر بالمكيول».
فكيف يمكن اختصار المشهد الحكومي اليوم؟
مصادر رفيعة متابعة لالتصاالت التي تحصل على
الس��احة الحكومي��ة تش �دّد لموق��ع «العه��د» اإلخباري
ّ
أن ال ش��يء جدي��داً ط��رأ اليوم عل��ى صعيد االتصاالت.
تختصر المصادر الطروحات التي يجري تداولها اليوم
ف��ي صيغتي��ن« « :التكنو ـ سياس��ية» ـ و»التكنوقراط».
األخي��رة مرفوض��ة م��ن قب��ل كت��ل سياس��ية كب��رى
تطال��ب بتطعيمه��ا سياس��ياً ،م��ا يجعل حظوظ الس��ير
بها «سيئة جداً» .رئيس حكومة تصريف األعمال سعد
يتمس��ك ـ وفق المصادرـ بتلك الصيغة ،ما
الحريري ّ
جع��ل النق��اش ـ وف��ق المصادر ـ يتمح��ور حول خيارات
جدي��دة تحظ��ى برض��ى كاف��ة األط��راف بم��ن فيه��م
الحري��ري س��واء رأس الحكوم��ة أم ل��م يرأس��ها .وتع��زو

ما هدف سيطرة القوات االميركية على النفط والغاز

تتراج��ع واش��نطن ع��ن إجراءاته��ا ب��دءاً
م��ن االنس��حاب م��ن االتف��اق .أيض �اً تق��وم
طه��ران بإب�لاغ الوكال��ة الدولي��ة ب��كل
خط��وة تقليص تقوم بها ،وهي أعلنت أنها
تعطي مهلة ش��هرين إضافيين األوروبيين
واألميركيي��ن لتنفي��ذ تعهداته��م الواردة
ف��ي االتف��اق وإال ستس��تمر ف��ي تقلي��ص
التزامها ،وتبدأ بعد هذه المهلة ،بالمرحلة
الخامسة من عمليات التقليص.
وال يزال لدى إيران الكثير من الخيارات
الت��ي يتضمنه��ا البن��د  36م��ن االتف��اق
الن��ووي ،وبينه��ا رف��ع نس��بة التخصي��ب
واس��تخدام مزي��د م��ن أجهزة الط��رد ورفع
زي��ادة االنت��اج واالنس��حاب م��ن معاه��دة
الحد من انتشار األسلحة النووية NPT
NON-PROLIFERATION
 ،TREATYوغيرها كثير..
ولع��ل المتاب��ع يمك��ن ان يس��تنتج ان
إي��ران ربم��ا توج��ه ش��كراً ضمني �اً لترام��ب
لع��دم التزام��ه باالتف��اق ،مم��ا ح ّرره��ا من
قي��ود االتف��اق التي تمتد لس��نوات طويلة،
وأبق��ى عل��ى االعتراف الدول��ي بحقها في
تخصي��ب اليوراني��وم لألغ��راض الس��لمية
وه��و ال��ذي كان��ت تفتق��ده قب��ل توقي��ع
االتف��اق .وبالتال��ي وإن ع��ادت إي��ران اآلن
ال��ى االلت��زام باالتف��اق ،ه��ذا إن وف��ى
المو ّقع��ون بتعهداته��م ،فه��ي تك��ون عل��ى
المس��توى االس��تراتيجي ق��د قطع��ت
أش��واطاً كبيرة جداً في مسار التخصيب
والتصني��ع واإلنت��اج ،واختب��رت برعاي��ة
واش��راف الوكالة الدولية ،أجهزة جديدة
مصنع��ة محلي �اً بالكام��ل ،وه��ذا ل��م يك��ن
بمقدوره��ا تنفي��ذه فيما لو كانت ال تزال
متلزمة باالتفاق.
وس��ط ه��ذا التصعي��د المتب��ادل بي��ن
واش��نطن وطه��ران ،يبق��ى االوروبي��ون
مكتوف��ي األي��دي ،عاجري��ن ع��ن تغيي��ر
المعادل��ة ،فه��م غي��ر قادري��ن عل��ى تغيي��ر
الموق��ف األميرك��ي وال قادري��ن عل��ى
الضغ��ط عل��ى إي��ران لاللت��زام م��ن ط��رف
واح��د باالتف��اق ،معادل��ة يب��دو ان��ه
م��ن المس��تحيل كس��رها اال بتراج��ع
واش��نطن ..وإال ف��إن إي��ران ماضي��ة ف��ي
طريقه��ا نح��و تحقي��ق اهدافه��ا ف��ي
االس��تفادة م��ن الطاق��ة النووي��ة الس��لمية
وتصديرها الى العالم.
حكم أمهز

سوف استعرض بعضهم فقط.
خالد سراج او كما يعرفه اهالي حلب بخالد
الحيان��ي ،هو اص��دق مثال على أغني��اء الحرب،
هذا الرجل كان عبارة عن بائع س��مك وتحول
فيم��ا بع��د الى مرافق الح��دى الراقصات وذلك
قبل الحرب ،اما بعدها فقد اصبح قائدا لما بات
يعرف باسم «لواء شهداء بدر”.
الملياردير الصغير كما كان يس��مى ،بدأت
قصت��ه ف��ي ع��ام  2012عندم��ا ق��اد عملية س��رق
المعام��ل وخط��وط االنت��اج الت��ي تق��در قيمتها
بعش��رات الماليي��ن م��ن ال��دوالرات ف��ي منطق��ة
الليرم��ون والمنطق��ة الصناعي��ة وت��م تهريبه��ا
الى تركي��ا ،اضافة الى بيعه لمولدات الكهرباء
الحكومي��ة والخاص��ة ف��ي المنطق��ة للمافي��ات
التركية ،والتي تقدر قيمتها بعشرات الماليين
من الدوالرات.
العملي��ة الكب��رى للحياني كانت في الش��هر
الثامن لنفس العام وكانت س��رقة سوق الذهب
ف��ي المدين��ة القديم��ة لحل��ب ،وتق��در قيم��ة م��ا
سرق بـ  400كيلو ذهب.
والمدين��ة القديمة كانت تحتوي على 300
ورش��ة لتصني��ع الذه��ب و 500مح��ل للبيع ،وقد

في سوريا؟

بالرغ��م م��ن إع�لان الرئي��س األمريك��ي ،دونالد
ترامب ،انسحاب قوات بالده من الشمال السوري،
إال أن��ه أك��د بق��اء قس��م منه��ا ف��ي س��وريا به��دف
«حماية» حقول النفط.
وتس��يطر الق��وات األمريكي��ة عل��ى أه��م حق��ول
النف��ط والغ��از ف��ي ش��رق س��وريا ،وأك��دت وزارة
الدفاع األميركية ،في وقت س��ابق ،أنها خططت
لتعزيز وجودها العس��كري في شمال شرق سوريا،
م��ن أج��ل من��ع إرهابي��ي تنظي��م «داع��ش» ودول
أخ��رى م��ن الوص��ول إلى حقول النف��ط ،موضح ًة
أن واش��نطن ت��درس كيفي��ة نقل الق��وات في هذه
المنطق��ة لتعزي��ز حماية النفط ،م��ع أن الرئيس
األمريك��ي دونال��د ترام��ب أعلن منذ ش��هور أنه تم
القضاء على «داعش”.
بدوره��ا ردت موس��كو عل��ى تصريح��ات الرئيس
األمريكي دونالد ترامب حول إبقاء قوات أمريكية
ف��ي س��وريا لحراس��ة النف��ط ،حي��ث ق��ال نائ��ب
وزي��ر الخارجية الروس��ي ،س��يرغي فيرش��ينين ،إن
روس��يا ال تن��وي التع��اون م��ع الوالي��ات المتح��دة
ح��ول مس��ألة تأمي��ن مناط��ق إنت��اج النف��ط ف��ي
ش��مال س��وريا .وأك��د فيرش��ينين ،أن النف��ط
ه��و مل��ك للش��عب الس��وري بأكمل��ه ،مضيف��ا:
«نح��ن مقتنع��ون ب��أن الش��عب الس��وري ه��و
ال��ذي يج��ب أن يدي��ر م��وارده الطبيعي��ة ،بم��ا ف��ي
ذلك النفط”.
وكانت مصادر سورية ،أفادت بإطالق الواليات
المتحدة ،العمل على إنشاء قاعدتين عسكريتين

تعرض��ت كله��ا للس��رقة ف��ي ذل��ك الش��هر بعد
دخول الجماعات المسلحة لمدينة حلب ،وتمت
س��رق الس��وق باش��راف الحياني وبالتنس��يق مع
قيادات ما يس��مى بالجيش الحر وتركيا ،حيث
هربت المسروقات إليها.
وحت��ى مقتل الحياني ق��درت ثروته بمليارات
ال��دوالرات ،ه��ذا ان ص��دق خب��ر مقتل��ه ،ألن
كثيري��ن يش��ككون ف��ي مقتل��ه ويقول��ون ان��ه ال
ي��زال يعي��ش ف��ي تركي��ا تحت اس��م آخ��ر ويدير
امواله.
ابو محمد الجوالني ،زعيم جبهة النصرة فرع
القاع��دة في س��وريا ،حلمه من��ذ الصغر ان يكون
رج��ل اعم��ال ،وق��د تحق��ق ل��ه ذل��ك ولك��ن على
دماء الس��وريين .يمتلك الجوالني اس��تثمارات
ف��ي ع��دة دول وعل��ى رأس��ها تركي��ا بقيم��ة 200
ملي��ون دوالر ،وه��ي أم��وال أخذها م��ن عدة طرق
بينهما  100مليون كمنحة من الدول العربية،
واألخ��رى ه��ي ع��ن طري��ق الجباي��ة م��ن اهال��ي
ادل��ب ،ال��ى جان��ب مصادرة عق��ارات م��ن يعارض
النص��رة ف��ي المحافظ��ة وبيعه��ا لغيره��م ،وبيع
ق��رى باكمله��ا للمقاتلي��ن الشيش��ان وااليغ��ور
واالفغان.

جديدتين شرق سوريا ،تزامنا مع استمرار عملية
انسحاب القوات األمريكية من البالد.
م��ن ناحي��ة أخ��رى ق��ال نائ��ب وزي��ر الخارجي��ة
الروس��ي س��يرجي فيرشينين إن روس��يا االتحادية
مس��تعدة لتس��هيل المفاوض��ات بي��ن األك��راد
ودمش��ق بش��أن انضم��ام الوح��دات الكردي��ة م��ن
«قسد» إلى الجيش السوري.
وق��ال المحل��ل السياس��ي غس��ان يوس��ف إجابة
ع��ن ه��دف الوالي��ات المتح��دة م��ن إبق��اء ق��وات
له��ا ف��ي حقول النفط الس��ورية« :إبق��اء الواليات
المتح��دة لق��وات له��ا في حقول النفط الس��ورية،
يؤك��د أنه��ا لم تك��ن يوما تريد مس��اعدة الش��عب
الس��وري ،وكل م��ا تري��ده ه��و الس��يطرة عل��ى
النف��ط الس��وري ،وعندم��ا يق��ول دونال��د ترام��ب
إن��ه يح��ب النف��ط وقم��ت بتأمي��ن النف��ط ،ولندع
األتراك واألك��راد يتقاتلون مع بعضهم البعض،
ولن��دع كل م��ن يتواج��د عل��ى األرض الس��ورية
يتقاتل��ون ،ونح��ن نأخ��ذ النفط ،وه��ذا يكفي ،في
حقيق��ة األم��ر فالرئي��س ترامب تحدث بش��فافية
ع��ن نه��ب الش��عوب وه��ذه خط��ط كل رؤس��اء
الوالي��ات المتح��دة ،وكل ذل��ك تح��ت ش��عارات
الحري��ة والديمقراطي��ة وحق��وق اإلنس��ان ،لك��ن
كالم ترامب س��يزيد من لحمة الش��عب الس��وري
مع بعضه ،وخاصة بين الحكومة الس��ورية وقوات
سوريا الديمقراطية من أجل التصدي لمن يريد
نهب ثروات البالد”.
نزار بوش

جم��ال زيني��ة والمع��روف باب��و مال��ك التلي،
امي��ر النصرة الس��ابق ف��ي القلم��ون ،ثروته تقدر
ب �ـ 30ملي��ون دوالر ،جمعها من ع��دة طرق ابرزها
ح��االت الخط��ف التي كان يمارس��ها مس��لحوه
بين سوريا ولبنان ،اضافة الى أن جزء منها كان
م��ن دول عربي��ة دعمت جماعته ف��ي وجه الدولة
الس��ورية ،وبع��د ذهاب التلي ال��ى ادلب تضاعفت
ثروته ،بش��كل كبير بعد ازدهار سوق المخدرات
ف��ي المحافظ��ة ،واموال��ه تس��تثمر عل��ى هيئ��ة
فنادق ومطاعم في تركيا.
محم��د عل��وش القي��ادي ف��ي جي��ش االس�لام
وأخ مؤسس��ه زه��ران ،ثروت��ه تق��در ب �ـ 100ملي��ون
دوالر ،جمعه��ا من الضرائب التي كانت تفرض
عل��ى المدنيي��ن ف��ي الغوطة الش��رقية ،ومن بيع
المس��اعدات الغذائي��ة التي كان��ت تدخل اليها
للمدنيي��ن ،وتج��ارة االدوي��ة ،وتهري��ب مول��دات
الكهرب��اء ف��ي الغوط��ة الش��رقية والمنطق��ة
الجنوبية الى دول الجوار وبيعها لهم ،وجزء من
هذه الثروة كان من السعودية الداعم الرئيسي
لجيش االس�لام ،واستثماراته تتوزع بين سلسلة
مطاعم وفنادق في مدينة اسطنبول ،اضافة الى
ش��ركات صرافة وتجارة وأغذية وتأجير سيارات

فارهة في تركيا ،ومصنع لألدوية في الس��ودان،
وسلسلة مطاعم في السعودية.
أب��و هم��ام البويضان��ي قائ��د جي��ش االس�لام،
ثروت��ه تق��در ب �ـ 100ملي��ون دوالر أيض��ا ،جمع��ت
بنفس طريقة محمد علوش الذي كان شريكه
الدائ��م ف��ي ه��ذه االم��وال ،اضاف��ة الى أن��ه اخرج
معه من الغوطة الش��رقية الى منطقة جرابلس
ف��ي ري��ف حل��ب كمي��ات م��ن الذهب تق��در بـ30
ملي��ون دوالر ،تركي��ا وضع��ت يده��ا عل��ى 70
ملي��ون دوالر العام الماضي ه��ي للبويضاني أراد
استثمارها في بناء مول تجاري ضخم في مدينة
انطاليا ،وبعد موافقته على مش��اركة انقرة في
عمليتها بالش��مال الس��وري أفرجت ل��ه عن هذه
االموال.
ه��ذا ج��زء بس��يط م��ن األم��وال الت��ي هرب��ت
من س��وريا ،وهذه عينة بس��يطة أيضا من أثرياء
الح��رب ،الذي��ن كدس��وا االم��وال عل��ى جث��ث
السوريين ودمائهم ،وجميعهم يتحدثون بالدين
وجماعاتهم تحمل أسماء دينية.
وبعد كل هذا هل ال يزال هناك من يتساءل
لماذا لم تنته الحرب في سوريا حتى االن ؟
ابراهيم شير

الى أين وصلت املشاورات واالتصاالت في امللف الحكومي؟
المصادر المشكلة األساسية في حكومة «التكنوقراط»
في عدم االجابة عن سؤال أساسي:
َم��ن يس��مي ه��ؤالء ال��وزراء ف��ي ه��ذا الن��وع م��ن
الحكومات؟
هن��ا تب��رز ـ بالنس��بة للمص��ادرـ وجهت��ا نظ��ر،
أول��ى تق��ول ب��أن تس��مي االح��زاب السياس��ية ال��وزراء
«التكنوقراطيي��ن» كتجرب��ة وزي��ر الصح��ة جمي��ل
جب��ق ،بمعن��ى أن ت��دار الحكوم��ة سياس��ياً ،وثاني��ة بأن
يص��ار ال��ى تس��ميتهم عل��ى اعتب��ار أنهم معروف��ون في
لبن��ان ويحمل��ون صف��ة االختصاصيي��ن تلقائي �اً.
وتوض��ح المص��ادر ّ
أن رئي��س تكت��ل لبن��ان «الق��وي»
الوزي��ر جب��ران باس��يل أبل��غ الحري��ري ّ
أن األط��راف
يفضل��ون حكوم��ة «تكن �وـ سياس��ية» ،واألخي��ر طل��ب
مزيداً من الوقت لدرس الموضوع.
ال تنك��ر المص��ادر أن األج��واء الحكومي��ة ق��د تكون
كل س��اعة في شأن ،فهذا األمر بات مألوفا في لبنان،
وتاريخ تش��كيل الحكومات يش��هد على ذلك .باألمس
مث� ً
لا كان الج��و أكث��ر إيجابي��ة م��ن الي��وم وكن��ا
أق��رب الى االستش��ارات ،إال ان التفاصي��ل تعود لتأخذ
وقت �اً إضافي �اً ،م��ا يدفعن��ا ال��ى التش��ديد عل��ى ضرورة
ع��دم الذه��اب بعيداً ف��ي التفاؤل .ورغ��م ذلك ،توضح

المص��ادر ّ
أن فت��ح قن��وات الح��وار بي��ن الحري��ري بم��ن
يم ّثل وباس��يل بمن يم ّثل ش � ّكل صدمة إيجابية يمكن
البناء عليها ،وكانت سببا أساسياً في إشاعة األجواء
االيجابية .وتلفت المصادر الى ّ
أن الرئيس عون يُشدّد
على ضرورة النقاش والحوار بشكل متالزم بين خطي
التكلي��ف والتألي��ف .وف��ق قناعات��ه ،ال يج��وز تك��رار
تجرب��ة التس��عة أش��هر ف��ي حكوم��ة تصري��ف األعمال،
وبن��اء عل��ى ذل��ك ُيش��دد الرئيس على ضرورة تس��هيل
عملي��ة التألي��ف ،وحس��م ش��كل الحكومة قب��ل تحديد
موعد االستشارات النيابية.
مص��ادر أخ��رى متابع��ة للش��أن الحكوم��ي ،تبتس��م
ل��دى س��ؤالها ع��ن تدخ�لات خارجية س��واء ف��ي الملف
الحكوم��ي أو ف��ي مل��ف الش��ارع ،تق��ول «فلتراجع��وا
مقابل��ة نش��رت ف��ي صحيف��ة «األخب��ار» م��ع الس��فير
الروس��ي في لبنان ألكس��ندر زاس��بكين والتي قال فيها
إن واش��نطن ّ
تحض��ر لفوض��ى في لبن��ان .وبالفعل هذا
م��ا حص��ل» .وف��ي ه��ذا الس��ياق ،توض��ح المص��ادر أن
العم��اد ع��ون ومن��ذ البداي��ة كان مؤيداً لكل م��ا يُرفع
ف��ي الس��احات م��ن مطال��ب محق��ة ،وأب��دى ذل��ك ف��ي
الرس��ائل الت��ي ألقاه��ا ،حي��ث قارب قضي��ة التظاهرات
بإيجابي��ة ودع��ا الح��راك ال��ى الح��وار .وف��ي المقاب��ل

لطالما م ّيز بين حرية الساحات وحرية التنقل.
تتو ّقف المصادر عند حركة الطالب االحتجاجية،
الفت��ة ال��ى أنه��ا موضع متابع��ة من قب��ل الرئيس عون
الذي يش��دد عل��ى ضرورة درس المطال��ب التي يرفعها
الط�لاب ّ
لكن الخوف األساس��ي يكمن في «اندس��اس»
عناصر غريبة تحرف المسارات الى أهداف أخرى.
مص��ادر الس��راي الحكوم��ي توض��ح ف��ي حديثه��ا
لموق��ع «العه��د» أن التكت��م ف��ي بي��ت الوس��ط س��يد

الموقف ،وتكتفي باالشارة الى ّ
أن بعض ما يتم تداوله
في وسائل االعالم غير دقيق.
ال أح��د ينكر أن القط��ار الحكومي انطلق مع صورة
اللق��اء األول ال��ذي عق��د بي��ن باس��يل والحري��ري ف��ي
بي��ت الوس��ط ،إال ّ
أن ال أح��د يمل��ك كلم��ة الحس��م
بش��أن تحديد موعد االستش��ارات النيابية ،بانتظار ما
تحمله مشاورات ولقاءات الساعات المقبلة.
فاطمة سالمة

