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ّ
ّ
ي�ستعد لمبادرة �سعودية
ت�ستعد لمبادرتها اليمنية من بيروت ...و�أوباما
�إيران
بري ينتظر ما يحمله بلينكن من الريا�ض والت�شريع ينتظر ما تقوله الكتل
ّ
يتقدم في الجرود
�سجال الرابية ـ بكركي على �إيقاع حوار التيار والقوات ...والجي�ش
كتب المحرر السياسي
ت��داخ��ل المحلي باإلقليمي ف��ي الخبر
اللبناني ،ب��ات م��ؤش��را ً على دخ��ول لبنان
خط الحسابات في الحلول ،كمثل دخوله
خطوط التماس ف��ي االشتباكات ،وبقدر
م�ح��وري��ة م��وق��ع ل�ب�ن��ان ف��ي االشتباكات،
ستكون محوريته ف��ي الحلول كما يأمل
اللبنانيون ،فلبنان سيبقى الخط األمامي
ف ��ي االش� �ت� �ب ��اك ،ان��ط�ل�اق��ا ً م ��ن المخاطر
«اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» ال �ت��ي دع ��ا رئ �ي��س مجلس
ال�ن��واب نبيه ب��ري إل��ى إب�ق��اء العين عليها،
ح �ت��ى ال �ص �ي��ف م��وع��د ال �ت��وق �ي��ع النهائي
لالتفاق النووي اإليراني ،بعدما أفصحت
«إس ��رائ� �ي ��ل» ع �ل �ن �ا ً ع��ن ال �س �ب��ب الحقيقي
العتراضها على االتفاق بعيدا ً عن شروطه
أي
ومواصفاته ،بل طلبا ً الشتراط الغرب ّ
تفاهم م��ع إي ��ران بمنح «إس��رائ �ي��ل» صكا ً
لـ«تشريع» وجودها ،واالعتراف بـ«أحقية»
اغتصابها لفلسطين ،وه��و م��ا استغربه
ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب� ��اراك أوب ��ام ��ا ،ليس
للزج
لمعارضته للطلب طبعاً ،بل استغرابا ً ّ

به في ملف التفاوض مع إيران ،الذي ،كما
قال أوباما في حديث تلفزيوني أميركي،
كانت حكومة بنيامين نتنياهو في صورة
ك ّل تفاصيله ،وهي تعلم استحالة إضافة
م�ث��ل ه ��ذه ال�م�ل�ف��ات ال �ت��ي ال يلتقي عليها
المشاركون في التفاوض ،وهم الخمسة
زائ��دا ً واح��داً ،إلى ج��دول األعمال ال��ذي لم
يتض ّمن أي نقطة سياسية ،بقدر ما كان
ن��ووي�ا ً ص��رف�اً ،وق��د ق��دم «اإلسرائيليون»
مالحظاتهم تباعا ً وجرى األخذ ببعضها.
وهذا الكالم الجديد يعني عدم الرغبة في
رؤية إيران تلتزم ببرنامج نووي سلمي،
األم� ��ر ال� ��ذي ي �ف �ت��رض أن ي�ش�ك��ل مصدر
اطمئنان لـ«إسرائيل» ،وفقا ً لكالم أوباما.
ف��ي قلب ال�ح��دث لبنان ،ال��ذي يحتضن
ال�م�ق��اوم��ة ال�ت��ي تشكل م�ص��در ق�ل��ق دائم
لـ«إسرائيل» ،وهو قلق سيرتفع منسوبه
مع اقتراب نتائج التفاهم الغربي مع إيران،
وتطبيع العالقات معها ،في لحظة يتقدّم
خ�ط��ر اإلره� ��اب ليصبح ع �ن��وان �ا ً لتعاون
إق�ل�ي�م��ي دول ��ي ت �ب��دو واش �ن �ط��ن وطهران

طرفيه الرئيسيين ،وه��و ت�ع��اون م��ا كان
ممكنا ً أن يت ّم ل��وال التفاهم ال�ن��ووي ،وهو
كذلك تعاون يخشى حلفاء واشنطن وعلى
رأسهم «إسرائيل» والسعودية ،أن يؤدّي
إل��ى تهميشهم في ظ� ّل تح ّولهم إل��ى عبء
على هذه الحرب على اإلرهاب.
أي حرب
موقع «إسرائيل» كعبء على ّ
تريدها واشنطن بالتعاون مع حكومات
وشعوب المنطقة ،ليس جديداً ،لحساسية
القضية الفلسطينية ودرجة اإلحراج التي
يسبّبها ح�ض��ور «إس��رائ �ي��ل» ،فكيف مع
احتضان «إسرائيل» علنا ً لـ«جبهة النصرة»،
ال �ف��رع ال��رس�م��ي لتنظيم «ال �ق��اع��دة» .لكن
الجديد يبدو ت�ح� ّول السعودية إل��ى عبء
آخ ��ر ،ك�م�ص��در ت ��راه واش �ن �ط��ن ،لتصدير
ال�ل�اإس �ت �ق��رار ب�س�ب��ب ال �س �خ��ط الشعبي
ال���ذي تعيشه ش�ع��وب�ه��ا ب��وج��ه حكامها،
ك �م��ا ق ��ال أوب ��ام ��ا ف��ي م�ق��اب�ل��ة تلفزيونية
أخ ��رى ،وبسبب ت �ج � ّذر الفكر التكفيري
مؤسستها الدينية ،حتى بدأت مراكز
في
ّ
الدراسات األميركية التي تشكل الطالئع

المتقدّمة لصناعة السياسات األميركية
تخصص ن��دوات وبرامج ورش عمل عن
ّ
ش�ك��ل ال �ن �ظ��ام ال �ج��دي��د ل�ل�س�ع��ودي��ة ،ال��ذي
يحقق االستقرار في المنطقة.
م � ��اذا س �ي �ق��ول ال��س��ع��ودي��ون للموفد
األميركي معاون وزي��ر الخارجية طوني
ب�ل�ي�ن�ك��ن ،ه ��ذا م��ا دع ��ا ال��رئ �ي��س ب ��ري إلى
ان �ت �ظ��اره ،وه��و ك�م��ا ي �ب��دو م��ا س�ي�ح�دّد ما
سيقوله أوباما للملك سلمان وسائر قادة
الخليج ف��ي ف�ط��ور «ك��ام��ب داي�ف�ي��د» مطلع
الشهر المقبل.
لبنان ف��ي قلب ال�ح��دث ول�ه��ذا يستقبل
موفدا ً إيرانياً ،هو معاون وزير الخارجية
مرتضى سرمدي كموفد رئاسي لبلورة
خ�ط��وط عريضة ل�م�ب��ادرة إي��ران �ي��ة ،لح ّل
األزم� ��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ،واس �ت �ع��راض للخطوط
العريضة للتفاهم النووي.
لبنانياً ،انشغال متواصل بملفات األمن
وال �س �ي��اس��ة ،ال �ت��ي ع ��اد ي �ت �ص �دّره��ا ملف
العسكريين المخطوفين والمفاوضات
إلط�لاق�ه��م ،بينما نجح الجيش اللبناني

(التتمة ص)10

كين�شاك ي�ؤكد تزويد رو�سيا الحكومة ال�سورية بما يلزم لمكافحة الإرهاب

مجدالني� :سنوافق على �أي قرار تتخذه دم�شق في �ش�أن اليرموك
بحث ميخائيل بوغدانوف ،نائب وزير الخارجية ،مبعوث الرئيس الروسي
إلى الشرق األوسط وأفريقيا ،هاتفيا ً مع حسين أمير عبد اللهيان ،مساعد وزير
الخارجية اإليراني األوضاع في سورية واليمن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن المكالمة أتت بمبادرة من الجانب
اإليراني و«ج��رى خاللها تبادل وجهات النظر حيال تطورات األوض��اع في
سورية واليمن».
وأضافت أن الطرفين «أكدا على موقفهما الداعي إلى تسوية سياسية عاجلة
لألزمتين السورية واليمنية من خالل حوار وطني شامل بمشاركة كافة األطراف
السياسية واإلثنية في هذين البلدين».
في غضون ذلك يتوجه رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية
في مجلس الشورى اإليراني عالء الدين بروجردي يومي  13و 14نيسان
الجاري إلى موسكو يلتقي خالل زيارته رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي
ناريشكين ،ورئيسي لجنتي الشؤون الدولية في الدوما ومجلس االتحاد لبحث
المسائل الثنائية واإلقليمية والدولية.
جاء ذلك في وقت استأنفت وفود المعارضة السورية أمس اجتماعاتها في
إطار المنتدى التشاوري الثاني الذي تستضيفه موسكو للخروج بورقة عمل
موحدة ،قبل لقائها الوفد الحكومي اليوم.
(التتمة ص)10

غالب قنديل



الفكرة المحورية حول الوضع السوري التي شدد عليها
السيد حسن نصرالله في حديثه إلى قناة «اإلخبارية السورية»
هي أن ضرب استقالل سورية هو الهدف الرئيسي للعدوان
الكوني الذي استهدفها قبل أربع سنوات.
نوه السيد نصرالله بالحقيقة التي أبرزتها أح��داث خمسة
عشر عاما ً مضت ،وهي أن الرئيس بشار األسد يمتلك إرادة
وطنية وقومية حازمة دف��اع�ا ً عن ه��ذا االستقالل ،وه��و بات
اليوم كزعامة شعبية وكرئيس للجمهورية العربية السورية
رم��زا ً الستقالل سورية ولدورها القومي الفاعل انطالقا ً من
صمودها ضد الحلف االستعماري الصهيوني الرجعي.
ما لفت إليه قائد المقاومة أن سورية بقيادة الرئيس بشار
األس��د عبرت عن تمسكها باستقاللها تاريخيا ً في التفاوض
وفي إدارة الصراع ،فهي رفضت الرضوخ للترغيب والترهيب
وتناول السيد نصرالله ما تلقته القيادة السورية من عروض
وتهديدات منذ احتالل العراق عام  .2003وقد بات معلوما ً
كيف واجه الرئيس األسد الجنرال األميركي كولن باول حين
ج��اء إل��ى دمشق م��ذك��را ً ب��وج��ود ق��وات ال�غ��زو األميركية على
الحدود الشرقية لسورية طالبا ً اإلذعان لشروط حكومته وعاد
بخفي حنين.
وأش� ��ار ق��ائ��د ال �م �ق��اوم��ة إل ��ى أن خ�ط��ة ال �ح��رب األميركية
«اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» ف��ي ت �م��وز  2006ك��ان��ت تقضي باستهداف
س��وري��ة بعد تدمير المقاومة ف��ي لبنان ،وه��و ال�ه��دف األول
الذي أعلنته قيادة العدوان الذي مني بالهزيمة والفشل بفضل
صمود المقاومة التي دعمتها سورية بال حدود .ول ّمح السيد
نصرالله إل��ى الفخ االستراتيجي ال��ذي نصبه ثالثي فرنسا
وقطر وتركيا بين العامين  2006و ،2011ويمكن بالعودة
إل��ى وقائع تلك السنوات استرجاع ما دبرته تلك الحكومات
بكل دهاء وخبث متلبسة محاولة التقارب مع دمشق والتوسط
بينها وبين واشنطن وت��ل أبيب في سعي م��دروس الختبار
فرص جر سورية إلى تقديم تنازالت عن استقاللها السياسي
واالقتصادي وعن ترابها الوطني.
(التتمة ص)10
 عضو المجلس الوطني لإلعالم

يوسف المصري
كشفت شخصية سياسية لـ«البناء» أن نائب وزي��ر الخارجية
األميركية أنطوني بلينكن ،يأتي إلى لبنان في زيارة استطالعية تشمل
دوال ً عدة في المنطقة .وأكد أن بلينكن أس ّر لمحادثيه داخل فريق عمل
السفارة األميركية أن زيارته بيروت ت ّم إقرارها من أجل منع التأويالت
بصدد أن واشنطن تكثف في هذه المرحلة اتصاالتها السياسية مع كل
دول المنطقة ،ما عدا لبنان ،وهذا يعني أن بلد األرز في هذه المرحلة
وحتى إشعار آخر مداه إلى ما بعد المفاوضات األميركية اإليرانية
غير موجود على خريطة االهتمام السياسي الدولي وبالتالي مكشوف
دولياً.
وبحسب هذه الشخصية إن أميركا وجدت من خالل تكليف بلينكن
بالمرور على لبنان في إطار جولته الشرق أوسطية ،إنما بذلك تمنع
أطرافا ً عدة من اعتباره ساحة مفتوحة لمشاريعها .بكالم آخر بلينكن
زار لبنان «ليخدع» األط��راف التي لديها أجندة تخريب في لبنان،
بأن واشنطن معنية ،علما ً أن إدارة أوباما وأيضا ً خارجية كيري
ليستا معنيتين في هذه المرحلة ببذل أي جهد يخص لبنان .وحده
البنتاغون مكلف بمتابعة الح ّد األدنى من شؤون الجيش اللبناني،
علما ً أن وزارة الدفاع األميركية كلفت األردن بتقديم مساعدات عسكرية
ضرورية للبنان إن احتاجها األخير.
وتضيف الشخصية عينها أن بلينكن الحظ خالل زيارته إلى بيروت
أن اللبنانيين باتوا مستسلمين لوضعهم داخ��ل الثالجة الدولية
واإلقليمية ،وأن هواجسهم تتصل بمسألة عدم تردي الوضع األمني
وإبقائه عند حافة االستقرار النسبي.
ونقلت الشخصية عن أجواء محيطة ببلينكن بأنّ واشنطن لديها
الترتيب التالي الهتمامها في المنطقة:
(التتمة ص)10
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الإمام :تحالف
�آل �سعود ّ
�ضد
اليمن يفقد
المواطن العربي
بو�صلته الحقيقية

تحقيقات

5

نقاط على الحروف
كالم ال�سيد ن�صراهلل
وازدواجية المعايير
ناصر قنديل

�أردوغان في طهران ...اتفاقات اقت�صادية وبحث في ال�ش�ؤون الإقليمية

الأ�سد وا�ستقالل �سورية

حقيقة خلفيات زيارة بلينكن للبنان

علي عبدالكريم
من الرابية:
الأميركي م�ضطر
لالعتراف
بخطاياه في قراءة
الم�شهد ال�سوري

خامنئي :الحل في اليمن يتم عبر وقف التدخل الخارجي
أكد مرشد الثورة اإليرانية السيد
علي خامنئي ،إن الصهاينة وأميركا
والدول الغربية سعيدون بما يجري
في المنطقة وأن ال قرار لديهم بإنهاء
«داع��ش» ،معتبرا ً أن من ال يستطيع
أن يشاهد األيادي الخفية لألعداء في
قضايا المنطقة هو يخدع نفسه.
وأع��رب خامنئي خالل استقباله
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
عن معارضة الجمهورية اإليرانية
التدخالت األجنبية في كافة الدول
ومن ضمنها اليمن ،مشددا ً على أن
الحل في اليمن يتم عبر وقف الهجمات
والتدخل الخارجي ،وأن اليمنيين هم
من يجب أن يقرروا مستقبل بالدهم.
ورأى أنه يجب ح ّل مشاكل العالم
اإلسالمي من الداخل وم��ن دون أي
تدخل غربي.
(التتمة ص)10

حروب عربية من �أجل «�إ�سرائيل»
العالمة الشيخ عفيف النابلسي
تزداد األمور خطورة عندما نعلم أن الحروب
ب�ي��ن ال �ع��رب س ��واء أخ ��ذت ط��اب �ع �ا ً س�ي��اس�ي�ا ً أو
دينيا ً تصب في النهاية في خدمة كيان العدو
«اإلسرائيلي».
حرب اإلمامة والثوار في اليمن قبل نصف
قرن كانت تخدم الحفاظ على موقع استراتيجي
لـ«إسرائيل» في اليمن وما يتصل بخطوط وطرق
اإلم��داد البحري .الحرب األهلية في السودان
التي طالت عقودا ً هي األخرى أرادت أن تحفظ

ل�ـ«إس��رائ�ي��ل» حصة استراتيجية واقتصادية.
الحرب األهلية اللبنانية التي استمرت لخمسة
عشر عاما ً حققت أمنا ً لـ«إسرائيل» عندما أشغلت
اللبنانيين بعضهم ببعض لئال تتشكل مقاومة
يمكن أن تمس أمنها وسيادتها!
ح��روب الفلسطينيين الكثيرة داخ��ل لبنان
أيضا ً كانت تهدف إلنهاء القضية الفلسطينية
وتشتيت الفلسطينيين وتوطينهم وتهجيرهم،
بالتالي إنهاء ما ُيعرف بـ«البندقية الفلسطينية
المقاوِمة ضد العدو اإلسرائيلي».
(التتمة ص)10

 من ركام حفالت الشتائم التي طاولت الكالم المعبر عنرأي وموقف وتحليل ،والمستند إلى معادالت صاغها السيد
حسن نصرالله م��ن ال�ح��رب السعودية ف��ي اليمن وعليه،
يصعب على الباحث عن حجة ومنطق في مواجهة ما قاله
السيد إيجادهما ،حتى عندما يقع على شيء من المحاوالت
المستندة إلى إطار وسياق يريد المحاججة ،سيجد نفسه
مضطرا ً لتنظيف النص من الشتائم التي يبدو أنها الشيء
الوحيد الذي يحسب لصاحبها عند الديوان الملكي كإعالن
موقف .فكل من يتجرأ ،نعم يتجرأ ،على المناقشة سيصنف
في دائرة الخائفين أو المترددين ،ويحسب كالمه االنتقادي
للسيد عليه ال له ،ويصير لضمان الرضا ،مضطرا ً لحشو
مقالته بسيل من الشتائم يضيع فيها ما جهد به عقله لتقديم
مشروع رأي.
 الحديث ع��ن م�ش��روع إي��ران��ي ،وع��ن خطر على األمنالقومي العربي ،استعادات سابقة للكالم الوارد في البيان
السعودي األصلي ،بما فيه الكالم عن دعم الشرعية مرة
وعن حماية األمن السعودي مرة أخرى ،وكل هذه الحجج
يعرف السعوديون أنها تستدعي استقامة ف��ي ممارسة
السياسة على أساسها ،لتصح تسميتها معايير ،فلم تكن
السعودية موجودة لتحمي الشرعية ،لما هرب إليها الرئيس
التونسي الشرعي آن��ذاك زي��ن العابدين بن علي ،الصديق
الصدوق للمملكة الذي تأويه كالجئ عندها اليوم ،ولم تكلف
نفسها عناء إصدار بيان تضامني معه ،ثم فليقولوا ما هي
المعايير التي تشكل اختالفا ً عن الحالة اليمنية تبرر التدخل
هنا وتحجبه هناك ،بينما ثمة رئيسان شرعيان تصدرت
المملكة الئ�ح��ة ال�ح�ك��وم��ات ال�ت��ي س�ع��ت للتدخل األجنبي
فيها ،خالفا ً ألي معايير لألمن القومي العربي إال إذا صار
جلب األميركي والبريطاني والفرنسي أمنا ً قوميا ً عربياً،
وتم التدخل بأشكاله المختلفة ضدهما بدعم وتشجيع من
ال�س�ع��ودي��ة ،ب�ه��دف إزاحتهما كحكمين شرعيين ،ففازت
السعودية وم��ن معها ف��ي ح��ال��ة ليبيا بإسقاط الشرعية،
وفشلت في حالة سورية .تبخر مفهوم الدفاع عن الشرعية
طبعا ً في الحسابات السعودية ليحل مكانه السعي إلسقاط
ال�ش��رع�ي��ة ،وب �ق��وة ال�ت��دخ��ل العسكري األج�ن�ب��ي ،ول��و أدى
للمساس باألمن القومي العربي.
 ال يعتد هنا بالحديث عن كون الشرعية التي يتحدثونعن الدفاع عنها ترتبط باالنتخاب ،بغض النظر عما نعرفه
ويعرفه السعوديون عن ه��ذا االنتخاب ،فكل ش��يء يقول
أن ه��زال حالة ه��ادي أشبه بالرئيس األوك��ران��ي المخلوع
والشرعي والذي لم تكلف روسيا ،روسيا الدولة العظمى،
نفسها عناء المغامرة للباس ث��وب الشرعية لتبرير تدخل
لتثبيت حكمه ،ببساطة ألن الشرعية الواقعية ت�ق��ول إن
الرئيس الهزيل غير شرعي ،ومن قاتلتهم السعودية وغطت
قتالهم إلسقاط شرعيتهم كحالة ليبيا ،قالت األح��داث في
بالدهم ،أن حجم شرعية وشعبية الرئيس الليبي المخلوع
وج��دت م��ن يقاتل وي�م��وت ف��ي سبيلها م��ن آالف الليبيين،
(التتمة ص)10
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