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باك�ستان تن�سحب ر�سمي ًا وتعلن حيادها في حرب ال�سعودية ...وتركيا لوج�ستية
مو�سكو تنهي الحوار ال�سوري بنجاح نحو جنيف ...وتل ّوح بالفيتو حول اليمن
الحوار في  14ني�سان ...ونقا�ش مفاجئ عن تعديالت د�ستورية ...يفتتحه جنبالط
كتب المحرر السياسي

ال�ضوء في نهاية النفق
د .فيصل المقداد
نائب وزير الخارجية السورية
ان��ت��ه��ت ف��ي م��وس��ك��و ق��ب��ل ي��وم��ي��ن  ،2015/4/9الجولة
الثانية م��ن ال��م��ش��اورات التمهيدية بين الحكومة السورية
والمعارضات السورية وسط أجواء تدعو إلى األمل والتفاؤل.
وقد تابع السوريون جلسات الحوار باهتمام لسببين :األول،
هو كيف يطرح المتحاورون فهمهم لما يجري على األرض،
والثاني ،هو استشراف إمكانية التوصل إلى الح ّل الذي يتطلع
السوريون للتوصل إليه.
إنّ السوري الذي واجه طيلة السنوات األربع الماضية حربا ً
ال سابق لها في تاريخه الذي يعود إلى عشرة آالف عام ،يحلل
التطورات ،ويدرس المعطيات ويخرج باستنتاجات تكون في
أغلب ال��ح��االت أق��رب إل��ى الدقة والموضوعية ،هو السوري
الذي يعي حجم الكارثة التي ت ّم فرضها فرضا ً من قبل أعدائه
للنيل من بلده .وفي نفس الوقت يعرف السوري ،ك ّل سوري،
أنّ التدخل الخارجي المباشر في شؤون بلده استخدم أدوات
داخلية أيضا ً للوصول إلى أهدافه في محاولته لتدمير سورية
والمنطقة حفاظا ً على مصالح «إسرائيل» أوالً وعلى مصالحه
ومصالح أدوات���ه ثانياً .ولذلك ف��إنّ األص��دق��اء ال��روس الذين
وع��وا بحكم تجاربهم المريرة مع ال��دول الغربية وتحليلهم
الدقيق للوضع الجيوبولوتيكي في المنطقة والعالم طبيعة
المخططات والمؤامرات التي نسجها عنكبوت الغرب إلخضاع
سورية والمنطقة إلرادت���ه ،عرفوا منذ البداية ،بداية األزمة
السورية ،أنّ الح ّل ال يمكن أن يكون إال في إطار مبادئ القانون
الدولي الذي ينبذ التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة
وفي إط��ار مبادئ ومقاصد ميثاق األم��م المتحدة والشرعية
الدولية التي تح ّرم دعم اإلرهاب .كما أكدت السياسة الروسية
أهمية وح��دة السوريين في مواجهة أعدائهم .وانطالقا ً من
أي
ك�� ّل ذل��ك منعت استخدام األم��م المتحدة كمنصة لتبرير ّ
عدوان غربي على سورية .وعندما فشل اآلخرون في احترام
تع ّهداتهم الدولية وقاموا بإشعال الحرب في سورية ومراقبة
توسع نيرانها بفضل السالح والمال والتدريب واإليواء الذي
ّ
قدّمته أدواتهم في المنطقة إلغراق سورية في الدماء ،سارع
األصدقاء الروس إلى ممارسة دورهم المسؤول واإلنساني
في إطفاء نيران األزمة أوالً ،ومن ثم اللجوء إلى إقناع الدول
المتو ّرطة في سفك ال��دم السوري بأهمية التوصل إل��ى ح ّل
يحقن الدماء ويضمن لسورية وحدتها وسيادتها .وانطالقا ً
من ذل��ك ج��اءت المبادرة الروسية بعد فشل جولتي جنيف
بسبب إص��رار الغرب وأدوات���ه على رك��وب الحصان الهزيل
والخاسر ،وهو ما ُيس ّمى «االئتالف» وفرضه كممثل وحيد
للمعارضة ال��س��وري��ة ،وب��ذل��ك أع��اد األص��دق��اء ال���روس األمل
في تجاوز مرحلة الفشل من جهة وإذك��اء روح التفاؤل من
جه ٍة أخ��رى من خالل مبادرتهم للدعوة إلى عقد مشاورات
في موسكو بعد مرور عام تام على جولتي جنيف لم نسمع
خالله بمبادرات جدية من قبل الدول الغربية ومن يسير في
أي جهد جدي لح ّل المشكلة ،وذلك ألنهم
ركبهم إلع��ادة بذل ّ
كانوا غارقين في حربهم على سورية واستنزافها وسفك دماء
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محاولة في ا�ست�شراف
ما يواجهنا من تحديات
د .عصام نعمان



ن ّظم أحد مراكز التفكير وال��دراس��ات ن��دوة بحثية لمناقشة
وتحديد موضوعات برنامج أبحاثه لمرحلة السنوات الخمس
المقبلة ،وقد ش��ارك فيها نفر من أهل الفكر والعلم من شتى
األقطار العربية.
ً
ّمت في مداخلتي ملخصا لحال األمة في المرحلة الراهنة
قد ُ
وانطلقت منها
وما يعتمل في داخلها من أزمات واضطرابات
ُ
الستشراف ما يواجهنا حاليا ً وف��ي المستقبل المنظور من
تحديات ،وذلك على النحو اآلتي:
أوالً ،ان��ط��واء تركيبة األم��ة على تعددية راس��خ��ة ومرهقة
قوامها قبائل وط��وائ��ف وم��ذاه��ب واثنيات متمايزة وأحيانا ً
متصارعة ما أسهم في إخفاق العرب ،حاكمين ومحكومين،
في بناء دول ٍة وطني ٍة مدنية ديمقراطية قادرة على إدارة التن ّوع
وتأمين العيش المشترك المستدام في ما بين مك ّونات األمة.
ث��ان��ي��اً ،اس��ت��غ�لال ال��ق��وى ال��خ��ارج��ي��ة ،وال سيما ال��والي��ات
المتحدة ،للتعددية الراسخة المرهقة وغياب الدولة الوطنية
الديمقراطية القادرة والعادلة ،وقيامها باحتالل أقطار عربية
والسيطرة على مواردها والتحكم بسياساتها.
ث��ال��ث��اً ،ن��ج��اح ال��ق��وى ال��خ��ارج��ي��ة ،م��ق��رون�� ًة بتخلّف النُ ُظم
السياسية القائمة ،ف��ي اس��ت��دخ��ال ال��ت��ح��دي الصهيوني إلى
ق��ل��ب وط��ن��ن��ا وت��ع��زي��زه ،وم���ن ث��م نجاحها ف��ي تظهير تحدي
(التتمة ص)6
 وزير سابق

تلقت ال��س��ع��ودي��ة نكسة ك��ب��رى ب��إع�لان باكستان
نتيجة التصويت في برلمانها ،ح��ول المشاركة في
ال��ح��رب السعودية على اليمن ،بعد إح��ال��ة األم��ر من
حكومة نواز شريف إلى البرلمان وتصويته على قرار
الوقوف على الحياد ،بينما تراجعت تركيا خطوة إلى
ال��وراء بإعالن حصر مساهمتها بالدعم اللوجستي
إذا طلب منها ذلك ،بعد إعالن رئيس حكومتها رجب
أردوغ��ان من طهران عن الرغبة برؤية ح ّل سياسي
قريبا ً في اليمن ،وإبداء اهتمامه بالتعاون مع إيران لهذا
الغرض ،ما يعني عودة الحلف الذي تقوده السعودية
إلى حجمه المتواضع ،بحشد عناوين حكومات عربية
ت��ع��ت��اش ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل ال��س��ع��ودي ،كيافطة للحرب،
التي تعجز في أسبوعها الثالث عن إحداث تغيير في
الخريطة العسكرية في اليمن.
ع��ل��ى خلفية ال��ش��ع��ور ب��ال��ف��ش��ل ،رك���زت السعودية
على مساعي استصدار قرار من مجلس األمن يوفر
التغطية لحربها ،فربطت مطالبة المجلس السابقة
بتسليم الحوثيين بشرعية الرئيس المستقيل منصور

ه��ادي ،لجعل الحرب تطبيقا ً للقرار السابق الصادر
ع��ن مجلس األم���ن ،م��ن دون ت��ف��وي��ض ،ون��ق��ل القرار
إلى الفصل السابع وربط وقف الحرب بتنفيذ شرط
تسليم السلطة لهادي.
موسكو التي لم تقف ض ّد القرار السابق باعتباره
ع��ل��ى ال��ف��ص��ل ال���س���ادس وق��ب��ل ال���ح���رب ،أب��ل��غ��ت وفد
ال��س��ف��راء الخليجيين منتصف ل��ي��ل أم���س أنّ وجود
القرار وفقا ً للفصل السابع وفي ظ ّل الحرب السعودية
يشكل سابقة ال يمكن التهاون معها ،ألن��ه أس��وأ من
ال��ق��رار ال���ذي ص��در ح��ول ليبيا وك���ان ع��ن��وان��ه حماية
المدنيين من قصف الطيران الليبي وتح ّول إلى حرب
تغيير النظام وتدخل للناتو.
ووف��ق��ا ً لمصدر ديبلوماسي ف��ي ن��ي��وي��ورك يتوقع
أن ت���دور م��ف��اوض��ات ط��وي��ل��ة ق��ب��ل ع���رض المشروع
ال��س��ع��ودي ال��م��دع��وم غ��رب��ي��ا ً على التصويت ف��ي ظ ّل
تلويح غير مؤكد من موسكو باللجوء إلى استخدام
الفيتو.
ً
موسكو كانت أيضا تنهي جولة الحوار بين الحكومة
ال��س��وري��ة وال���وف���ود ال��م��ع��ارض��ة ،معلنة م��ع الورقة

منظمة التحرير تتراجع عن �إنقاذ اليرموك وتفجير �إرهابي في حم�ص

«ت�شاوري مو�سكو» يحقق اختراق ًا لم يكن متاح ًا �سابق ًا
اختتمت أمس في العاصمة الروسية الجولة الثانية من
اللقاء التشاوري السوري بين وفد الحكومة السورية برئاسة
المندوب الدائم في األمم المتحدة بشار الجعفري ووفود من
أطياف المعارضات السورية.
الجعفري أعلن عن حدوث شكل من أشكال االختراق الهام في
المشاورات لم يكن متاحا ً سابقاً ،وقال« :استطعنا الوصول إلى
ورقة موحدة عنوانها تقييم الوضع الراهن في بالدنا» ،مضيفاً:
«المسنا في الورقة مشاغل المواطن السوري من خالل تقييم
خطر اإلره��اب وض��رورة توحيد الجميع لمحاربته وم��ؤازرة
الجيش السوري في ذلك».
وتابع الجعفري أن الفارق الجوهري بين موسكو 1 -
وموسكو  2 -هو االختراق في التوافق على وثيقة جدية ،مبينا ً
أن «الورقة التي اعتمدت تتعلق بالبند األول فقط ،بينما لم
نتطرق إلى البند الثالث بسبب إشكاليات سببتها المعارضة،
وناقشنا البند الثاني ولكننا لم نستكمله لضيق الوقت».
ولفت المسؤول السوري إلى أن «المعارضة وافقت على
البند األول بالتصفيق ،والمنسق الروسي شاهد على موافقة
المعارضة ،أما رفض بعض المعارضين للورقة بعد التوافق
عليها فهو لعبة إعالمية تخدم مشغليهم».
وفي معرض رده على س��ؤال أش��ار إلى أنه «ال عالقة لنا

بالتحرك نحو األمم المتحدة خارج نطاق لقاء موسكو  2وهو
لعبة إعالمية».
ولفت الجعفري إلى أنه عندما يحاول البعض إخراج مسار
موسكو عن سياقه الطبيعي ويطرح مبادرات لم يجر التشاور في
شأنها مسبقا ً مع الجميع فهذا يعتبر خروجا ً عن جدول األعمال
ولم نصل بعد إلى إنضاج مسار موسكو لننتقل إلى مسار ثان،
مؤكدا ً أن لقاء موسكو هو لقاء تشاوري بين السوريين أنفسهم
من دون أي تدخل خارجي ويتميز عن غيره بأنه ال بعد دوليا ً له
وأي حرف للمسار سواء بالنسبة لهذه الدولة أو تلك سيؤدي
حكما ً إلى التشويش على المسار األساسي ال��ذي هو مسار
سوري سوري صرف .وق��ال« :لم يستشرنا أحد في مسألة
كازاخستان وال بروناي وال بوركينافاسو وهذه الفكرة تعبر
عمن تحدث بها في شكل أحادي الجانب وال يلزمنا وال يلزم
اللقاء التشاوري في موسكو».
وفي شأن موضوع اإلرهاب الذي أخذ حيزا ً مهما ً في الورقة
المعتمدة ،قال المندوب السوري« :ناقشنا مسألة محاربة
اإلرهاب والمحافظة على مؤسسات الدولة إال أن هناك اختالفا ً
في وجهات نظر المعارضة حول بند اإلره��اب ،ولمسنا لدى
بعض المشاركين رفض االنخراط في مناقشة بند محاربة
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حدثان في ني�سان
*

معن بشور

ف��ي ذاك���رة ال��ع��رب ال��م��ع��اص��رة والمحاصرة
يحتل شهر نيسان موقعا ً ب��ارزاً ،إذ ال يمر يوم
من أيامه إالّ ونستحضر ذكرى حرب أو معركة
أو مواجهة أو استشهاد أو اعتقال أو مجزرة أو
محنة شهدتها األ ّمة في أحد أقطارها من المحيط
إل��ى ال��خ��ل��ي��ج ...خ��ص��وص��ا ً ف��ي فلسطين وبين
أبنائها وقادتها.
ولكن بين أحداث نيسان األليمة يبرز حدثان
لم يناال ما يستحقانه من ق��راءة واستخالص
لدروس وعبر ،ال بل حدثان ما زالت تداعياتهما
مستمرة حتى الساعة ،إما في شكل مباشر أو
غير مباشر ،إم��ا داخ��ل القطر المعني أو على
مستوى األ ّمة كلها.

أول الحدثين وقع قبل أربعين عاما ً في ضاحية
من ضواحي العاصمة اللبنانية ،حين استهدف
مسلحون ب��اص��ا ً فيه فلسطينيون ولبنانيون
وقتلوا أكثر من عشرين شابا ً وك��ه�لاً ،لتندلع
بعد ذلك ردود فعل أشعلت ،مع الوقت ،ما يمكن
تسميته حربا ً في لبنان وحربا ً على لبنان ،وقد
ظن كثيرون أن نارها انطفأت في اتفاق الطائف
عام  ،1990لنكتشف في ما بعد أن جمرها ما
زال تحت الرماد ،وأن تعدّدت ألوانه وأشكاله،
وأن شظاياها الطائفية والمذهبية واالثنية قد
تناثرت على امتداد المنطقة كلها ،ال سيّما في
البلدان المجاورة.

(التتمة ص)6

المنسق العام لتج ّمع اللجان والروابط الشعبية
ّ

�سر العدوان على اليمن
ّ
والأمن القومي العربي!...
محمد صادق الحسيني
إن مغامرة المملكة السعودية بل مقامرتها في
إعالن الحرب على اليمن والعدوان على شعبها
اآلمن قطع الشك باليقين بما يلي:
أوالً :إن واشنطن هي المرتكب األول لمثل
ه��ذه ال��م��ؤام��رة والحماقة م��ع��ا ً عندما حرضت
حكام الرياض الحديثي العهد بالسلطة للغرق
في رم��ال اليمن المتحركة للتخلص منهم من
خ�لال إغ��راق��ه��م ف��ي أوح���ال ح��رب ل��ن يخرجوا
منها إال مودعين للمسرح السياسي اإلقليمي
مرة وإلى األبد بعد أن أصبحوا عقبة حقيقية في
نظام عالم متغير ومتجدد ال يصلحون فيه إال

حطبا ً إلنضاج مطبخ صناعة قراره المتعدد.
 راج��ع��وا العبارة الخطيرة التي قالها لهمج��ون ك��ي��ري عشية ان��ط�لاق «ع��اص��ف��ة الحزم»
محمسا ً إياهم بحجة محاربة النفوذ اإليراني
في اليمن!
لماذا تظلكم ترددون مطالبتنا بمحاربة إيران
وال تقومون بمحاربتها انتم وه��ي باتت على
حدودكم؟!.
تماما ً كما فعلت غالسبي مع ص��دام حسين
عشية اجتياحه للكويت.
ث��ان��ي��اً :إن واش��ن��ط��ن ب��ات��ت ضعيفة وبلغت
إمبراطوريتها من العمر عتيا ً واشتعل الشيب في
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السياسية المنجزة كأرضية التفاق مشترك ،إنهاء
التحضير الذي بدأته لبلورة أرضية مناسبة لـ«جنيف
 ،»3وقال منسق الحوار فيتالي نعومكين ،إنّ موسكو
ستبلغ األم��ي��ن ال��ع��ام ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة ب���ان ك��ي مون
والمبعوث األممي ستيفان دي ميستورا ،بما تحقق
بصورة رسمية ،مقترحة بدء اإلعداد لجولة مقبلة في
جنيف تنطلق من الورقة السياسية المنجزة.
لبنانياً ،نجا الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل،
م��ن مطبات ح��رب اليمن ،وت��ح��دّدت الجلسة المقبلة
يوم الثالثاء في الرابع عشر من الشهر الجاري ،بعد
أخذ وردّ ،بدا معه للمرة األولى أنّ ثمة مخاطر تحيط
بمستقبل الحوار ،وأنّ استنقاذه حقق إنجازاً ،بعدما
بدا أنّ الحوار ضرورة داخلية وإقليمية ودولية في آن
واحد.
ال��ج��دي��د اللبناني ،ك��ان ال��ن��ق��اش ال���ذي انطلق فجأة
ب��م��ب��ادرة م��ن ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب�لاط ،ح��ول تعديالت
دس���ت���وري���ة ،ب��ع��ض��ه��ا ي��ت��ص��ل ب��ص�لاح��ي��ات ال�����وزراء
وبعضها يذهب إل��ى أبعد من ذل��ك ،من دون وضوح
السياق والتوقيت.
(التتمة ص)6

نقاط على الحروف
راقبوا حركة �أردوغان
ناصر قنديل
 هناك إجماع دولي وإقليمي على اعتبار الفترة الفاصلةعن توقيع االتفاق النهائي بين إيران ودول الغرب وعلى رأسها
أميركا ،هي آخر المهل المتاحة لتعديل وضع حلفاء واشنطن
الغاضبين من االتفاق ،سواء تركيا أو «إسرائيل» أو السعودية،
لذلك قامت تركيا بتقديم الدعم لـ«جبهة النصرة» لدخول إدلب
شمال سورية في هذا التوقيت االستباقي لالتفاق ،ولذلك
قامت السعودية بش ّن حربها على اليمن بالتوقيت نفسه،
ولهذا أيضا ً ترتفع صيحات الحرب «اإلسرائيلية».
 االحتمال األبسط أن يكون ك ّل ما يراهن عليه السعوديونواألت�����راك و«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون» ،ب�لا قيمة ،وم��ص��ي��ره الفشل
واإلفالس ،فتضطر السعودية إلى االعتراف بفشل حربها على
اليمن ،وتعجز عن إطالق دينامية يمينة داخلية تزعزع سيطرة
الحوثيين وتخلق موازين قوى جديدة ،وتتوسل بالتالي المتاح
لولوج أبواب التسويات ،سواء عبر الباب األميركي مع إيران،
أو عبر الشباك الباكستاني ،وكذلك أن تكشف «إسرائيل» عن
عجزها ف��ي ترجمة تهديداتها وتحويل أق���وال ال��ح��رب إلى
أفعال ،فترتضي حجمها الجديد ومخاطر تع ّرضها للمزيد من
االهتراء والتآكل ،بينما تقف تركيا متف ّرجة أمام تقدّم الجيش
السوري السترداد إدلب ،وهي عاجزة عن التفكير في ورطة
حرب شاملة تفادتها طوال أربع سنوات.
 االحتمال األسوأ ،أن تقف واشنطن وراء نظرية الحروبالتي يتوالها حلفاؤها بين االتفاقين ،المبدئي والنهائي،
فتضمن تحريك الموازين واختبار القوى قبل التوقيع النهائي
وتثمير نتائجها فيه ،من جهة ،وإنتاج التسويات اإلقليمية
على الساخن ،وهي ال تنتج إال كذلك ،من جهة أخ��رى ،حيث
ال السعودية وال «إسرائيل» ،تقدران على دخول التسويات
من موقع المهزوم ،وال تقدر أميركا تركهما معلقتين على
حبال االنتظار وسط موازين ستتغيّر ض ّد صالحهما تباعا ً
وبسرعة ،من دون بوليصة تأمين توفرها التسويات ،لكن
األه ّم أن تت ّم اختبارات القوة والقدرات والمصالح األميركية
خارج دائ��رة االستهداف من إي��ران وقوى المقاومة ،وهو ما
يفترض أن يحققه التفاهم على إطار للح ّل مع إيران.
 بين االحتمالين فرضية ثالثة ،أن يلجأ حلفاء واشنطنالغاضبون إل��ى محاولة نسف التفاهم النهائي عبر خلق
جبهات حرب بينهم وبين إيران ،ويضعوا على المحك التزام
أي خطر خارجي ،وهذا ما قد يكون سببا ً
أميركا بحمايتهم من ّ
سعوديا ًلحرب ال تو ّرط ب ّريا ًفيها يمنياً ،بل سعي إلى التح ّرش
بإيران ،ينتج في نهايته تسوية ،وينتج موازين قوى ،كما قد
يكون سببا ً «إسرائيلياً» لحركة مشابهة نحو إي��ران أو نحو
سورية ،من ضمن الحساب نفسه ،والهدف تحريك الموازين
واختبار التوازنات ،وتخديم المفاوضات ،لكن األه ّم أنّ هذا
التحريك الساخن يم ّهد للتسويات برعاية واشنطن بحدود ما
أظهرته التجارب.
 ما يمنح أح��د ه��ذه االحتماالت الثالثة فرصة الظهور،ويبلوره كاحتمال ج��دي ،ه��و كيف سيتص ّرف أردوغ���ان،
خصوصا ً تجاه إدل��ب ،وبدء الهجوم السوري الستردادها،
فالجيش واالستخبارات التركية ،سيعرفون قبل الكثيرين
ت��ق��دي��ر ال��م��وق��ف األم��ي��رك��ي ل��ح��رك��ة ال��ج��ي��وش السعودية
و«اإلسرائيلية» وما ي��دور حولها وفيها ،وعبر هذه المعرفة
سيُتاح لتركيا أن تضع خطوط تح ّركها ،بين االندفاع نحو
إيران ،لضمان مقعد التسوية ،أو التصعيد في سورية لحجز
كرسي النار وربط مصير الدور التركي بنتائج الحروب التي
يخوضها الحلفاء.
 من يراقب رج��ب أردوغ���ان يعرف أنّ حركته ستشكلبارومتر التسويات والحروب ،في المنطقة.
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بري رغم ا�ستيائه:
ّ
الحوار قائم ودائم
لتحقيق م�صلحة
لبنان

محليات
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القاري
الم�ؤتمر
ّ
الأفريقي ال�سابع
ينتخب عبا�س فواز
رئي� ًسا للمجل�س
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نا�صر للمحكمة:
الحريري كان يكتفي
ب�أمن حزب اهلل لدى
لقائه ن�صراهلل

تحقيقات

5

�أوباما� :س�أوقع على
االتفاق مع �إيران...
ومن بعدي الطوفان

ثقافة

11

بالحب والحبر
ّ
اختتمت «�إبداع»
معر�ضها ال�سنوي

منحوتات ح�سن
محمدٌ ...
كتل
ٌ
م�سكونة بالإن�سانية

 ...ونعود
الثالثاء
تحتجب «ال��ب��ن��اء» غ��دا ً
األحد في عطلتها األسبوعية،
وبعد غ � ٍد االثنين لمناسبة
عيد الفصح ،وذلك عمالً بقرار
نقابتي الصحافة والمحررين،
على أن تعود إلى قرائها صباح
الثالثاء كالمعتاد.

