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تتمات

ال�سوريون يتجاوزون ( ...تتمة �ص)1

رو�سيا «لوقف نار يبد�أ بال�سعودية» ( ...تتمة �ص)1

إلى موسكو ،لضمان الوصول إلى ح ّل لألزمة
في سورية ،بعدما ثبتت صحة ودق��ة الرؤية
الروسية المستندة إلى المعرفة الوثيقة وليس
للتمنيات.
دي ميستورا سيتولى اإلع��داد لورقة عمل
تحضيرية لـ«جنيف  »3كما تقول المصادر
الروسية مع نهاية زيارته لموسكو ،خصوصا ً
أن الفشل الذي أصاب خطته التي كانت مق ّررة
لحلب ثبت بعد ما شهدته إدلب أنه كان مخططا ً
من األت���راك ،وأنّ السعي إل��ى جنيف يجب أن
يتقدّمه بعد نتائج ح��وارات موسكو ،ضمان
تجاوب ال��دول اإلقليمية المتورطة ،خصوصا ً
تركيا ،التي تستقبل وسطاء «جبهة النصرة»
وقادتها بالتزامن مع زيارة مدير عام األمن العام
اللبناني ألنقرة ،وي��دور تفاوض غير مباشر،
بوساطة االستخبارات التركية ،إلنهاء قضية
العسكريين المخطوفين ،في ظ ّل معلومات تشير
إلى إيجابيات سيحملها اللواء عباس إبراهيم،
قد تكون عددا ً من العسكريين المخطوفين الذين
نقلوا إل��ى الرقة قبل أسابيع ويفترض وفقا ً
للمعلومات أن بعضهم صار في أنقرة.
تموضع تركيا سيسهل إذا ت ّم لصالح منطق
التسويات ،الكثير من التعقيدات ،خصوصا ً
مع التشجيع اإليراني الحتالل المقعد الشاغر
بذهاب السعودية إلى لغة الحروب كما أوحت
وقائع زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى
طهران األسبوع الماضي.
التسابق بين الحلول التفاوضية والتفجير
ال��ذي يدق طبول الحرب في القلمون ،يجعل
لبنان وسورية في حال استنفار سياسي وأمني
وعسكري لمالقاة المفاجآت القادمة ،لكن يبقى
كل شيء مرتبطا ً بإيقاع ما سيشهده اليمن،
حيث السعودية مباشرة في حال حرب للمرة
األول��ى ،وتستنفر كل جماعاتها ،لحشدهم في
ه��ذه الحرب بمعزل عن الحسابات المحلية
لشؤون بالدهم ،فلبنان الذي تض ّرر فيه مناخ
االستقرار جراء اإلصرار على الحمالت المبرمجة
ض � ّد ح��زب الله وأمينه ال��ع��ام السيد حسن
نصرالله ،شهد اإلعالن عن تشكيل غرفة عمليات
ديبلوماسية إعالمية يقودها السفير السعودي
عبر سابقة عقد اجتماع لسفراء دول التحالف
وتحويله منصة للتهجم على السيد نصرالله.
يستع ّد حزب الله لمعركة القلمون بالتنسيق
مع الجيش اللبناني ال��ذي يواصل خطته على
حدود السلسلة الشرقيّة المتمثلة بقضم التالل
اإلستراتيجيّة ،وبالتزامن م��ع ال��غ��ارات التي
ين ّفذها الطيران الحربي السوري على المسلحين
اإلرهابيين في جرود عرسال وجرود فليطة.
وأش���ارت مصادر أمنية لـ«البناء» إل��ى «أنّ
التحضيرات لمعركة القلمون تأتي مترافقة مع
التحضيرات الستعادة ما تبقى من إدل��ب لمنع
ت��م�دّد المجموعات المسلحة المؤتمرة بغرفة
عمليات غازي عنتاب ،اتجاه القصير والقلمون»،
مشيرة إلى «أنّ االستعدادات تجري بالتزامن مع
ما حققه الجيش السوري من تقدم في الزبداني،
وفي ظ ّل ما يُحكى عن عملية تنظيف في سلسلة
جبال لبنان الشرقية ،التي ستوزع مهامها على
الجيش اللبناني وحزب الله والجيش السوري ك ّل
ضمن نطاقه».

وأشارت المصادر العسكرية إلى «أنّ الجيش
ال��س��وري مستم ّر ف��ي عمله ف��ي القلمون وفقا ً
للخطة التي يعتمدها ،والجيش اللبناني ارتفعت
معنوياته بشكل ملحوظ بعد نجاحه ف��ي 3
عمليات استباقية نفذها ،ويعتبر أنّ استمرار هذه
المنهجية العسكرية سيحقق األه��داف الدفاعية
التي يتوخاها» ،ولفتت المصادر إلى «أنّ حزب
الله مرتاح جدا ً لإلنجازات التي يحققها مع الجيش
السوري في سورية ،والتي يحققها الجيش في
لبنان».

السعودية تطلب من «النصرة»
نقل  2500مقاتل إلى اليمن

وأكدت مصادر عسكرية لـ«البناء» أنّ تنظيم
«داعش» تراجع في القلمون واضطر أن ينقل جزءا ً
من مجموعاته إلى الشمال والشرق في سورية،
وأن القوة المتبقية لهذا التنظيم ال تعادل  40في
المئة مما كانت عليه سابقا ً في القلمون».
وأش��ارت المصادر إلى «أنّ السبب يعود إلى
الضغط الذي مارسه الجيش السوري وحزب الله
بطريقة ذكية ،وطريقة تعامل الجيش اللبناني،
لجهة الحصار ومنع اإلم��دادات في شكل واسع».
ولفتت المصادر إلى «أنّ الجيش الح ّر بات وكأنه
غير م��وج��ود ،مع استمرار تمركز المجموعات
المتناثرة التي ال تشكل ثقالً عسكريا ً يغير طبيعة
المشهد».
ورأت المصادر «أنّ جبهة النصرة تكاد تكون
القوة العسكرية الرئيسية في القلمون ،لكنها
تعاني من تراجع المعنويات بسبب الحصار
والضغط العمالني بسبب الحاجة لعناصرها
في مناطق أخرى باتجاه الريف ،فضالً عن طلب
السعودية منها نقل  2500مقاتل إلى اليمن».
ورأت المصادر أنه «إذا استم ّرت المجموعات
اإلرهابية على هذه الحال فإن ال ضرورة لما يسمى
معركة القلمون إال إذا حصل متغيّر مفاجئ ،عند
ذلك تبدأ المعركة من دون إنذار مسبق».

إشارات إيجابية في ملف
العسكريين

وفيما رجحت مصادر مطلعة أن يكون هذا
األسبوع حاسما ً بالنسبة إلى ملف العسكريين
المختطفين ل��دى «داع���ش» و»ال��ن��ص��رة»  ،أعلن
األهالي عن «تأجيل تحركهم الذي كان مق ّررا ً اليوم
إلى حين عودة مدير عام األمن العام اللواء عباس
إبراهيم من تركيا».
وأكد رئيس لجنة أهالي العسكريين إلى «أنّ
خبر نقل العسكريين إلى الرقة يبعث إش��ارات
إيجابية ،فالرقة تقع على الحدود التركية ،وعملية
النقل ت ّمت بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها كل
من وزير الصحة وائل أبو فاعور واللواء إبراهيم
وأحمد الفليطي إلى تركيا» ،مشيرا ً إلى أنه «يضع
ما يجري في إطار حلحلة ملف العسكريين وإطالق
سراحهم».
أم���ا ن��ظ��ام مغيط شقيق ال��م��ع��اون األس��ي��ر
إبراهيم مغيط فأكد أنهم «تبلغوا عبر وسطاء
أنّ تنظيم داع��ش لجأ إل��ى نقل العسكريين إلى
الداخل السوري لحمايتهم من المعركة المرتقبة
ف��ي القلمون ،وأنّ «التنظيم» على استعداد

للتفاوض مع اللواء إبراهيم وخلية األزمة في شأن
العسكريين».
وإذ أشار إلى «أنّ رئيس الحكومة أبلغهم أنّ
معالجة ملف العسكريين ل��دى جبهة النصرة
وتنظيم داع��ش في سلة كاملة متكاملة» ،شدّد
مغيط على «أنّ األهالي ينتظرون المعطيات التي
سيعود اللواء إبراهيم ،ليبنى على الشيء مقتضاه،
ال سيما أنّ التصعيد أرجئ إلى حين عودته.
وأمنياً ،داهمت دورية من فرع المعلومات محالً
تابعا ً للموقوف أمير الكردي ،الذي أوقف بالتزامن
مع عملية توقيف اإلرهابي خالد حبلص ،في باب
الرمل بطرابلس .كما داهمت دورية تابعة لفرع
المعلومات في الشمال منطقة الزاهرية وأوقفت
بناء على اعترافات حبلص والكردي المدعوين
أبو متعب وأحمد محمد عبدو الملقب أبو مصعب
س��وري الجنسية ،وال���ذي يُعتبر اليد اليمنى
لحبلص وهو مسؤول عسكري مهمته تجنيد شبان
بهدف إرسالهم للقتال في سورية.

نصر الله يط ّل الجمعة

في غضون ذلك ،يط ّل اﻷمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل عند
الساعة الخامسة عصراً ،في المهرجان الذي يقيمه
حزب الله تحت عنوان «التضامن والوفاء وصرخة
الحق في وجه السلطان الجائر» في مجمع سيد
الشهداء الضاحية الجنوبية لبيروت.
ورفض عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
ن���واف ال��م��وس��وي خ�لال لقاء سياسي ف��ي بلدة
العباسية بدعوة من المنتدى الثقافي االجتماعي،
تح ّول لبنان إلى إمارة سعودية وأن يكون السفير
السعودي في لبنان مف ّوضا ً ساميا ً أو حاكما ً
عسكريا ً يفرض إرادت��ه على اللبنانيين» ،مشدّدا ً
على «الحرص على تجنيب البلد تداعيات العدوان
األميركي السعودي على اليمن ،بحيث أن تعبير ك ّل
يمس باالستقرار والحريات
جانب عن رأيه يجب أال ّ
العامة التي يحرص لبنان على الحفاظ عليها».

حلول المنطقة
تقرأ من الباب اليمني

وأش��ارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أنّ
حلول المنطقة باتت تقرأ من الباب اليمني»،
مشيرة إل��ى «أنّ المسألة في اليمن ليست من
ينتصر بل كيف سيكون حجم انتصار اليمنيين
ومن يدعمهم وحجم خسارة السعودية ومن معها
في عدوانها ض ّد اليمن».
في المقابل ،أبدى السفير السعودي علي عواض
عسيري أسفه لما وصفه بـ»الطريقة االنفعالية
التي يتعاطى فيها فريق لبناني مع موضوع
اليمن» ،سائالً خالل استضافته في دارت��ه ظهر
أم��س ،رؤس��اء بعثات دول التحالف المعتمدين
في لبنان« :أين مصلحة لبنان في المواقف التي
يتخذها هذا الفريق»؟

الحوار اليوم سيبحث في تخفيض
منسوب الخطاب التصعيدي

وم��ع اس��ت��م��رار أج��واء التصعيد ،أك��د رئيس
مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل عنه زواره
لـ«البناء» أنّ حوار حزب الله – تيار المستقبل

مستم ّر» ،مشيرا ً إلى «أنّ جلسة الحوار العاشرة
ف��ي عين التينة ال��ي��وم ستبحث ف��ي تخفيض
ومعالجة منسوب الخطاب التصعيدي الذي ظهر
عقب األزمة اليمنية ،ال سيما أن الحرب اإلعالمية
تكاد تهز االنجازات التي تحققت منذ بدء الحوار».
وت��ح��دث الرئيس ب��ري ع��ن مسعى لحل األزم��ة
اليمنية» ،متوقعا ً «أن تتجه األم��ور نحو الحل
السياسي».
وأكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح���ردان «أن التدخل العسكري
الخارجي في اليمن ،هدفه زيادة التعقيدات ،وهو
تدخل مباشر في الشأن الداخلي لليمن ،واليمنيون
لهم الحق في تقرير مصيرهم ،بعيدا ً من التدخالت
الخارجية».
وفي الشأن الداخلي أكد حردان خالل جولة في
عدد من قرى حاصبيا« ،أنّ الحزب يؤيد انتخاب
رئيس للجمهورية في أسرع وقت واليوم قبل الغد،
يصح أن تبقى الدولة بال رئيس ،خصوصا ً في
فال
ّ
منطقة ملتهبة تشهد تطورات ومتغيّرات كثيرة.
ولفت إلى «أنّ لبنان محكوم بالتوافق ،ويجب أن
يتمتع رئيس الجمهورية بالغالبية لكي يتمكن
من الحكم في هذه الظروف ،غالبية لبنانية وليس
مسيحية فقط».
وفي الشأن السوري ،اعتبر حردان «أنّ النهج
المتبع في سورية هو نهج قابل للحياة ونحن
متمسكون بهذا النهج وهذه الثوابت السياسية،
في مواجهة القوى العدوانية المختلفة التي تشنّ
حربا ً كونية على سورية ،ونحن نعتقد أنّ هذه
الحرب التي تش ّنها أميركا و»إسرائيل» وحلفاؤهما
في المنطقة وفي العالم ،تهدف إلى إخضاع سورية
وتطويقها ،فهم ال يريدون أن تكون سورية حامية
للمقاومة وأن يكون قرارها السياسي مستقالً .إنهم
يريدون القضاء على ال��دور القوي ال��ذي تلعبه
سورية في قضايا المنطقة ،وال سيما على مستوى
الصراع مع «إسرائيل».
واستذكر اللبنانيون أمس ذكرى الحرب األهلية
التي اندلعت في  13نيسان عام  1975وصدرت
م��واق��ف دع��ت إل��ى أخ��ذ العبر م��ن ال��ح��رب لعدم
تكرارها .وأكد الرئيس سعد الحريري ،أننا «لن
نسمح أبدا ً أن تعود الحرب».
من ناحية أخ��رى توقفت مصادر قيادية في
الحزب التقدمي االشتراكي عند اعتبار النائب
أحمد فتفت «أن ك�لام النائب وليد جنبالط عن
تعديل الطائف فيه خطورة» ،وأك��دت «أن كالم
رئيس الحزب االشتراكي عن تعديل اتفاق الطائف
واضح وال يحتاج إلى تفسير ،فهو دعا إلى تعديل
الطائف من دون المساس بجوهره كما انطلق من
اإلدارة وض��رورة التركيز على المعايير اإلداري��ة
ومبدأ الكفاءة وليس على المعايير الطائفية
وهذا فيه مصلحة لجميع اللبنانيين» ،وشددت
المصادر على «أن جنبالط مقتنع بأن أي تعديل
على اتفاق الطائف يحتاج إلى توافق بين جميع
المكونات الداخلية».
وذكرت المصادر بـ»تنازل النائب جنبالط عن
الموقع الدرزي في الهيئة االقتصادية في طرابلس
عندما تعرقل تشكيلها في مجلس الوزراء بسبب
الخالف بين األطراف السياسية ،وبتنازله أيضا ً
عن الموقع الدرزي في الجامعة اللبنانية لصالح
مرشح الكفاءة».

�أربعون �سنة حرب ( ...تتمة �ص)1
وال�م��ذه�ب�ي��ة بصفتها ه��وي��ة أص�ل�ي��ة آن أوان االع �ت��راف
بشرعيتها ،وحقها ف��ي ال�ت�ق��دم ،وص ��ارت الفيديرالية
شعارا ً وهميا ً لدى البعض ،بينما ما كان يراد لهذا الفالق
اللبناني الديمغرافي ،أن يشكل بداية شق يتمدد في سائر
البالد العربية ،ولما بدأت مفاعيله تظهر أدار العالم ظهره
للبنان ،بانتظار أن يفرغ من هندسة نتائج التفكك العربي
ويديرها ،بخبرته اللبنانية ،والحقا ً يمكن أن يعود الخارج
إلى لبنان ،لمسح بعض القيح من جروحه وقد ال يعود،
إذا كان هذا الجرح مفيدا ً لضخ المزيد من ارتفاع الحرارة
في الجسد العربي.
من لبنان إلى العراق ،إلى كل مكان انتشرت الحروب
األهلية ،وما تبقى إال عدد محدود من بالد العرب يعيش
ال�ح��رب ج�م��را ً تحت ال��رم��اد ،ويظن م��ن ظاهر ال�ح��ال أن
األم��ور بألف خير ،مصر انزلقت على جبهات ،وليبيا
ش��رق�ا ً وغ��رب �ا ً وال �س��ودان جنوبا ً وش��رق �ا ً وال�م�غ��رب من
صحرائها ،وسورية حرب ألن الحرب األهلية لم تنشب،
واليمن آخر حرب نعيش وطأتها ،بالنيابة عن حرب لم
تعلن في السعودية ولم تعد بعيدة ،وبالوكالة عن بحرين

يغلي ،ومتى انفجرت السعودية اشتعل الخليج وانشطر
األردن.
لوال والدة أنبل ظاهرة في التاريخ العربي من لبنان،
ه��ي ال�م�ق��اوم��ة ،ول��وال ص��دق والئ �ه��ا لخياراتها ،لكانت
جوالت الحرب اللبنانية أعنف ،وأشد ضجيجاً ،ولما بقي
للقضايا الكبرى من يتذكر ،وصارت فلسطين في مجاهل
النسيان.
ما يعصم لبنان ويحصنه أن المقاومة قوية لدرجة،
أنها موضع حساب في كل حرب ،وتصنع معادلة قوامها
«م��ن يريد الحرب ال يقدر عليها وم��ن يقدر على الحرب
ال يريدها» ،ولعل ما سيعصم العرب عن انفجار المزيد
من ج��والت ال��دم ،أن غ��ول التطرف الطائفي والمذهبي،
الذي أطعمه الغرب ليأكل بوحشية جنين الدولة الوطنية
ال��ذي كان نموه مشوها ً في البالد العربية منذ مشاريع
االستقالل المبتورة ،لم يعد يشبع من المراعي الوطنية،
وص� ��ارت ع�ي�ن��ه ع�ل��ى ب�ل�اد ال��غ��رب ،ف�س�م��ي ب��اإلره��اب،
وأعلنت الحرب عليه ،لكن استئصاله عسكريا ً لن ينهيه
كتشوه ثقافي سيبقي الحرب جمرا ً تحت ال��رم��اد ،لعل

بوتين ّ
يوقع ( ...تتمة �ص)1
وأكد ريابكوف« :كنا نتمسك ،وسنواصل تمسكنا الحقا ً خالل عملية المفاوضات
بأكملها بعدم جواز تقويض القانون الدولي ودور ونفوذ مجلس األمن الدولي».
وأشار إلى اقتراحات روسية قدمت أساسا ً لالتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع
لوزان األخير بين السداسية وإيران.
من جهة أخرى ،قال الدبلوماسي الروسي إن المفاوضات بين إيران والسداسية
ستجري قبل نهاية نيسان الجاري ،مشيرا ً إلى أنه من غير الواضح اآلن مستوى
تمثيل األطراف في الجولة الجديدة.
وأعرب ريباكوف عن قناعته بأن االتفاق المستقبلي حول البرنامج النووي
اإليراني سيسمح بتسوية «إحدى بؤر التوتر األكثر قدرة على االنفجار في منطقة
الشرق األوسط الواقعة قرب حدودنا ،وسيساهم بقسط كبير في العمل على تعزيز
نظام عدم االنتشار النووي وآلياته» ،مؤكدا ً أن ذلك يتطابق تماما ً مع مصالح
روسيا.

�إ ّنا هلل و�إ ّنا اليه راجعون
بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى
ننعى إليكم فقيدتنا الغالية المرحومة
الدكتورة

نجال ح�سين نعمان
أشقاؤها :المرحوم عفيف ،زوجته المرحومة ابتهاج الحلبي
منيف ،زوجته عايدة رسامني
الدكتور عصام (الوزير السابق) زوجته عايدة سلمان
الدكتور وجدي ،زوجته نجوى رافع
زياد ،زوجته هيثر كارترايت
شقيقتها :المرحومة نهله
يُصلّى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الثالثاء  14نيسان  2015في
دار آل حسن  -عترين الشوف.
تقبل التعازي يوم الخميس الموافق  16نيسان  2015في دار الطائفة
الدرزية – شارع رشيد كرامي ،ف��ردان ،بيروت ،من الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساء.
ويوم األحد الموافق  19نيسان  2015في دار آل حسن  -عترين الشوف
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
الراضون بحكمه وقضائه آل نعمان وعائالت حسن ،الحلبي ،رسامني،
سلمان ،رافع ،وعموم أهالي عترين.
لكم من بعدها طول البقاء

المقاومة وم��ا تمثل من بوصلة تذكر بفلسطين ال تزال
الوصفة ال��وح�ي��دة إلع��ادة تكوين هوية وطنية لكل بلد
عربي تائه في بحر دمائه ،بقوة التنازعات الوهمية بين
الطوائف واألع ��راق والعصبيات ،كما ال ت��زال فلسطين
تصلح وحدها لتظهير موقف وكيان عربيين ،وتبرير بناء
جيش عربي موحد.
الدولة الوطنية المدنية ليست مجرد وصفة للمواطنة،
ومكافحة الفساد ،وبناء المؤسسات والسلم األهلي ،بل
هوية تقدر وحدها ،أن تشكل مسارا ً عكسيا ً لما اختاره
اللبنانيون عشية الحرب ،بالنيابة عن العرب جميعهم،
بصفتهم العرب القادرين على االختيار ،وها هو الخيار
يأكل اللبنانيين وي��أك��ل ال �ع��رب ،فهل يجرؤ اللبنانيون
اليوم ،وكما اختاروا المرض عشية الحرب لهم وللعرب،
أن يختاروا باألصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن كل العرب،
ال�ت��ري��اق ال��ذي يشفي م��ن السم وال ي��داري��ه أو يجاريه،
فيعلنوا الجمع بين ثقافة الدولة المدنية وثقافة المقاومة
واالستقالل؟
ناصر قنديل

«اليرموك» هدية ( ...تتمة �ص)1
تفيد معلومات أن ق��رار التحالف بين «النصرة»
و«ح��م��اس» لم يكن مغطى من قبل القيادة الجماعية
لألخيرة ،بل جرى االتفاق عليه في شكل ثنائي بين خالد
مشعل والدوحة .وكانت حماس تؤكد دائما ً أن «أكناف
بيت المقدس» ليس لها أية عالقة تنظيمية بحماس،
ولكن المعلومات المستقاة من داخل المخيم تؤكد على
أمرين واضحين وهي أن الشخصين اللذين كانا يقودان
«األكناف» في اليرموك خالل فترة تحالفها مع «النصرة»،
هما الملقب بأبي همام الذي كان المرافق الخاص لمشعل
طوال فترة وجوده في سورية .أما الثاني ويدعى محمد
الزعموط فهو كان أيضا ً المرافق الخاص لقيادي حماس
البارز موسى مرزوق.
وبعد انقالب «النصرة» على «حماس – مشعل» داخل
المخيم وسماحها لـ«داعش» باستخدام مناطقها لشن
هجوم طرد «األكناف» من معظم مناطقها ،فإن مخيم
اليرموك دخل مرحلة جديدة من التحالفات ،بحيث أصبح

«األكناف» وبقرار ذاتي ميداني معنيين باالنضمام إلى
الفصائل الفلسطينية التي بدأت الحرب لطرد «داعش»
من المخيم.
وما يثير االستغراب في هذا المسار هو موقف الرئيس
الفلسطيني أب��و م��ازن ال��ذي ق��رر فجأة االنسحاب من
معركة إنقاذ المخيم من «داع��ش» ،وإنقاذ رمزيته ذات
ِّ
الصلة بقرار حق العودة.
تفيد مصادر فلسطينية أن أبو مازن واجه ضغوطا ً
من أجل عدم إعطاء قرار إنقاذ المخيم غطاء فلسطينياً،
وتحديدا ً من الدوحة التي انتقلت من لعبة «األكناف»
 «النصرة» لتوريط اليرموك في معركة تهديد دمشقإلى لعبة تجريب توحيد «داع��ش» ذات البعد التركي
و«النصرة» ذات البعد القطري لجر المخيم الفلسطيني
إلى االنتحار الوطني في معركة التطاول على أبواب
دمشق.

يوسف المصري

الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)1
ولعل أبرز مؤشرات فشل العدوان على اليمن هو بوادر
تفكك الحلف الذي شكلته الرياض .فباكستان وتركيا ال
تبديان استعدادا ً للمشاركة في هذه الحرب ،فيما لم يخرج
الموقف المصري عن إطار المشاركة الرمزية.
وما يشير إلى قوة المحور اآلخر ،هو مواصلة الجيش
اليمني في هذه األثناء تقدمه في محافظات الجنوب وهو
ما زال يحكم سيطرته الكاملة في الشمال.
وال يبدي اليمنيون أي إشارات ضعف أو قلق ،فيما لم
يبق أم��ام السعودية سوى البحث عن مخارج ،بعدما
أدرك��ت عدم جدوى استمرار الغارات وخطورة الدخول
في حرب برية ،والمؤشر األبرز واألخطر على فشل غارات
التحالف السعودي ،هو الهجوم الذي شنته قبيلة يمنية
على موقع عسكري ح��دودي سعودي ،وقتلت ع��ددا ً من
جنوده وغنمت كميات من األسلحة والذخائر واآلليات
وسيطرت عليه مرتين خالل أقل من  24ساعة.
وبحسب مصدر مطلع في اليمن فإن القبائل على الحدود
مع السعودية أس��رت  18سعوديا ً بينهم  8ضباط ردا ً
على اعتداء حرس الحدود السعوديين عليهم وقتل عدد

منهم ،مؤكدا ً ان القبائل ليست تابعة ألنصار الله .وأشار
المصدر الى ان اخبارا ً وصلت بأن القبائل في الحدود
استطاعت الدخول الى المناطق السعودية واالستيالء
على مركز عاكفة ودير عساكر والمناروة وأسر أكثر من 18
الميداني
سعوديا ً بينهم  8من الضباط .يأتي هذا التطو ُر
ُ
الجدي ُد في وقتٍ واصلت قواتُ الجيش اليمني واللجانُ
َ
تحقيق المزي ِد من التق ّد ِم في مواجه ِة المجموعاتِ
الثوري ُة
ّ
التكفيرية من «القاعدة» ومسلحي عبد ربه منصور هادي،
مناطق صرواح في مأرب .كما سيطرت
أغلب
فدحرتهم من
ِ
ِ
بالكامل على جبل هيالن االستراتيجي في محافظة مأرب
شرق اليمن بعد طرد المسلحين من المنطقة.
وقتل  15إرهابيا ً من «القاعدة» في محافظة مأرب ،في
وقت مشط فيه الجيش اليمني واللجان الشعبية منطقة
الزور وآل الشليف والمجمع الحكومي في المحافظة.
وتمكنت القوات المسلحة اليمنية بمساندة اللجان
الشعبية من دحر عناصر تنظيم «القاعدة» من مواقع
عسكرية واستولت على عدد من األسلحة التي انزلتها
المقاتالت السعودية لدعمهم في محافظة لحج.

من األنظمة العربية في ظ ّل «أوسلو» و«وادي عربة»،
حتى أنّ بعض القيادات الفلسطينية أصبحت ترى في
هذه المعادلة عامل تقييد حال دون تمرير اتفاق ما يمكنه
أن ينهي الصراع مع كيان االحتالل.
ثانيها ،أ ّنه كان مطلوبا ً من الدولة أن تذهب بعيدا ً في
مواجهة السالح داخ��ل المخيم ،وتأخذ المواجهة شكالً
ج��دي��دا ً يتمثل في معارك مفتوحة بين مسلحي المخيم
وال��ق��وات المسلحة ال��س��وري��ة ،وي��ت��م تصدير وتسويق
الموقف والمواجهة على أ ّنها محاولة سورية للتخلص
من الفلسطينيين ،ولم يكن يعني أطراف العدوان كثيرا ً أن
يصدّروا لمذابح يمكن أن تأخذ صفات أخرى ،ويمكنها أن
تس ّوق تحت معايير ومسميات سياسية معينة ،يبدو فيها
أنّ الدولة السورية تقتل الفلسطينيين ،وبالتالي تتشكل
أدوات ضغط جديدة على القيادة السورية ،حيث يمكن
لهذه العناوين أن تقدم في شكل إنساني وأخالقي ،وتصرف
سياسيا ً وعسكريا ً واقتصادياً ،دول ّيا ً وإقليمياً ،مما يدفع
باتجاه تثقيل الضغط الحاصل على القيادة السورية.
ثالثها ،أ ّنه في ظ ّل هذا المشهد الجديد للصراع والمواجهة
يتم تسويق إخراج الفلسطينيين من المخيم ،وباتجاهات عدة،
ويكون هذا الخروج من دمشق تماما ً كخروج الفلسطينيين
من بيروت خالل مطلع الثمانينات ،وهو الخروج الذي لم تعد
الجغرافيا فيه تشكل عامل ضمان للحقوق ،بمعنى أنّ مغادرة
الجغرافيا ،ونعني بها بيروت هنا ،إلى جغرافيات أخرى
أسقطت خصوصية الجغرافيا اللبنانية في حق العودة،
حيث كانت هناك عواصم تع ّد العدّة لمثل هذا الخروج تحت
عناوين إنسانية جديدة تتجاوز العنوان األساسي للخروج
الفلسطيني األول ،وبالتالي يضيع حق العودة الرئيسي،
بانزياح «إنساني» هام ورئيسي يتم االشتغال عليه في ظل
مشهد صاعد جديد.
قلنا هذا الكالم منذ اللحظة األول��ى للحاصل في مخيم
«اليرموك» ،ونبّهنا يومها أنّ المطلوب هو توريط الدولة
ال��س��وري��ة وال��ق��وات المسلحة ت��ح��دي��داً ،وكتبنا ف��ي هذا
العنوان ،وخيرا ً فعلت القوات المسلحة السورية حيث أ ّنها
لم تدخل المخيم ولم تذهب إلى الفخ المنصوب لها على هذا
المستوى ،فقد بقيت على أطراف المخيم مانعة أيّ تمدد لهذا
الحريق باتجاه العاصمة السياسية ،لك ّنها في اآلن ذاته
كانت قادرة على جعل المخيم «قاعا ً صفصفا»!.
موقف الدولة السورية وقيادتها حال دون أن تنتج هذه
األفخاخ ،وال أذيع س ّرا ً إذا قلت بأن قيادات فلسطينية من
الداخل والخارج كانت قد دفعت بهذا االتجاه ،وكانت قد
أعدت وشاركت في هذه األفخاخ واأللغام ،وكانت تع ّد العدّة
داخل المخيم من أجل الوصول إلى ما كان يحاك تحت ستر

ليل طويل.
وقفت ال��ق��وات المسلحة السورية على أب���واب مخيم
«اليرموك» وأدارت مواجهة من نوع آخر تماماً ،فقد تركت
للمسلحين المخيم لك ّنها منعتهم وألع���وام أن يخرجوا
خارجه ،أو أن يمت ّد حريقهم إلى بعض شوارع دمشق ،حتى
بدا المشهد واضحاً ،من خالل الصراع والمواجهة التي ت ّم
تظهيرها وفضحها وتقديمها للرأي العام والرأي الفلسطيني
تحديداً ،حيث تشكلت مجموعات تابعة ألذرع استخباراتية
إقليمية ودول��ي��ة ،ول��م تكن بعيدة عنها بعض الفصائل
الفلسطينية التي ساهمت في خريطة السالح والحريق
الجديدتين ،ظ ّنا ً منها أنّ السيناريو سوف يم ّر على دماء
السوريين والفلسطينيين!.
تورمت خريطة السالح ،وعاثت فسادا ً االستخبارات
القطرية ومالها الوسخ في استغالل حماس وقياداتها ،حتى
وصل هذا المال العفن إلى قيادات فلسطينية أخرى ،ضحت
بالفلسطينيين مقابل أن تم ّر األهداف التي ذكرتها أعاله ،غير
أنّ االستخبارات السورية كانت على إطالع كامل بالحاصل
داخل المخيم ،وكانت تضع بعض القيادات الفلسطينية
األخرى بصورة ما يع ّد تماماً.
لقد استطاعت القيادة السورية تجميد مشهد المخيم ،ولم
تسمح لسيناريو العدوان أن يم ّر منه ،أو من خالله ،األمر الذي
دفع أطراف العدوان إلى إعادة إحياء السيناريو وبشكل آخر،
وهو السيناريو الذي تدخل «داعش» من خالله كي تقوم بما
كان مرج ّوا ً للدولة السورية أن تقوم به ،باعتبار أن تجميد
مشهد المخيم لم يأت بالنتائج المطلوبة أو المأمولة ،والتي
توقفنا عندها أعاله ،فكان ال ب ّد من سيناريو «داعش» الذي
سوف ينهي مسألة المخيم من خالل استباحته ،وبالتالي
يتم «الخروج الفلسطيني» المطلوب والذي سوف يسقط
األسباب الرئيسية له في سورية ،حيث تسقط من خالله
عناوين العودة والحقوق المشروعة.
أي��ض �ا ً وم��ن ج��دي��د أدارت ال��دول��ة ال��س��وري��ة معركتها
بفرادة هائلة مع هذا السيناريو ،حيث أبقت على العنوان
الفلسطيني عنوانا ً رئيس ّيا ً في المشهد ،وكانت جاهزة لجعل
المخيم «قاعا ً صفصفاً» من جديد ،غير أ ّنها أرادت أن يكون
العنوان الفلسطيني أشد حضورا ً ووجوداً ،وبدال ً من أن يهزم
هذا العنوان في معادلة الدولة السورية وصمودها ،دفعته
كي يكون الرئيسي في مشهد الصمود والدفاع عن المخيم.
أجمعت الفصائل الفلسطينية على مواجهة «داع��ش»،
وخرج عن اإلجماع من كان جزء من سيناريو إحراق المخيم،
إضافة إل��ى من ك��ان يعمل على إسقاط الدولة السورية
وتصفية القضية الفلسطينية!

خالد الع ّبود

االتفاق النهائي ( ...تتمة �ص)1
في هذا السياق ،طرح نتنياهو جملة مطالب أبرزها تضمين
االتفاق النهائي التزاما ً من إيران باالعتراف بحق «إسرائيل» في
الوجود ،ووقف أبحاثها لتطوير أجهزة الطرد المركزي وخفض
عددها ،وإغ�لاق موقع «ف���وردو» للتخصيب ،ونقل مخزون
اليورانيوم الضعيف التخصيب المنتج إل��ى خ��ارج البلد،
والسماح للمفتشين الدوليين بزيارة أي موقع في أي وقت،
وإل��زام إي��ران بتقديم كشفٍ بك ّل أنشطتها النووية السابقة،
وعدم إلغاء العقوبات المفروضة عليها إالّ في شكل تدريجي
ووفقا ً لتقدّم تنفيذها بنود االتفاق.
أوباما كان يتوقع مقاومة شرسة من نتنياهو للتفاهم
األميركي  -اإلي��ران��ي في ل���وزان .ل��ذا وض��ع خطة متكاملة
لمواجهتها في الكونغرس كما أمام الرأي العام في «إسرائيل»
والواليات المتحدة.
��رص ص��ف��وف أعضاء
ف��ي ال��ك��ون��غ��رس ،ي��ق��وم أوب��ام��ا ب� ّ
حزبه الديمقراطي للحؤول دون انشقاق بعضهم والتحاقه
بالجمهوريين الذين يملكون الغالبية في مجلسيه .يبدو واثقا ً
من أنّ المعارضين الجمهوريين (واللوبي اليهودي) لن يتم ّكنوا
من استدراج  13سناتورا ً ديمقراطيا ً لتشكيل غالبية من 67
عضوا ً بغية تعطيل «الفيتو» الذي يمكن أن يستخدمه الرئيس
ض ّد أي قرار محتمل لمجلس الشيوخ برفض صيغة االتفاق
النهائي.
إلى ذل��ك ،يُطلق أوباما مواقف ع�دّة لتطمين ال��رأي العام
«اإلسرائيلي» كما لقسم من الرأي العام األميركي المتعاطف
مع «إسرائيل» .فقد عرض عقد معاهدة دفاع مشترك معها ،كما
تعهّد بعدم التخلي مطلقا ً عنها قائالً إن ذلك يش ّكل إخفاقا ً مد ّويا ً
لرئاسته ال يعقل أن يُقدم عليه .لكنه رفض مطلب نتنياهو
باشتراط اعتراف إيران بـ»إسرائيل» لتمرير االتفاق معتبرا ً
ذلك أشبه باتخاذ قرار بعدم توقيع االتفاق إالّ بعد تغيير النظام
اإليراني ،وهو مطلب غير واقعي.
إذ اتسعت قاعدة ال��رأي العام األميركي و«اإلسرائيلي»
المقتنعة بعدم واقعيته وبانتقاد مطالبه التعجيزية ،ا ّتجه
نتنياهو إلى مجابهة هذا التح ّول المستج ّد بمقاربتين ،سياسية
وأمنية.
المقاربة السياسية جوه ُرها السعي الحثيث سرا ً وعلنا ً إلى
إقناع من تس ّميه أجهزة اإلعالم «اإلسرائيلية» «القيادات السنيّة
في العالم العربي» بضرورة االنضمام إلى «إسرائيل» في حملة
الضغط على إدارة أوباما ،أميركيا ً وإقليميا ً وأوروبياً ،من أجل
إجهاض االتفاق النهائي أو ،على األق ّل ،إدخال تعديالت جذرية
عليه ت ّؤمن مصالح حلفاء أميركا اإلقليميين.
ال��م��ق��ارب��ة األم��ن��ي��ة ،كما كشفتها صحيفة «م��ع��اري��ف»
( ،)2015/4/7جوه ُرها جهود تبذلها المؤسسة األمنية
«اإلسرائيلية» وراء الكواليس لبلورة تفاهمات مع الواليات
المتحدة حول ما يمكن اعتباره انتهاكا ً لالتفاق بعد وضعه
موضع التنفيذ وبالتالي توضيح ما الذي ينبغي على اإلدارة
األميركية فعله في حا ٍل كهذه .يقول يوسي ميلمان ،المعلّق
األمني في «معاريف» ،إنّ هذا الحوار الجاري مع واشنطن

يعني عمليا ً مناقشة «اليوم التالي» وما بعد سريان االتفاق،
وأن مآله هو حصر مطالب «إسرائيل» بتعديل بنوده.
ليس ثمة ما يشير إل��ى حصول تجاوب علني من طرف
«القيادات السنيّة في العالم العربي» مع المقاربة السياسية
«اإلسرائيلية» إلجهاض االتفاق أو لتعديله ،ومن المستبعد أن
يحصل شيء من هذا القبيل قبل اجتماع أوباما إلى قادة دول
الخليج في «كامب دايفيد» خالل األسبوعين المقبلين .المقول
إنّ الرئيس األميركي سيكون حريصا ً على تقديم ضمانات أمنية
وافية للقادة الخليجيين وإن كان يعتقد أن «السخط داخل
بالدكم أشد خطرا ً من إيران».
المقاربة األمنية تبدو أكثر قابلية للتحقق من المقاربة
السياسية .فهي تنطوي على بعض التدابير المتوافقة في
مراميها مع استراتيجية الواليات المتحدة في المنطقة القائمة
على ثالث ركائز :حماية المصالح األميركية (ال سيما النفطية
منها) ،وص��ون أم��ن «إس��رائ��ي��ل» ،ومواجهة اإلره���اب ممثالً
بـ»القاعدة» و«داعش» ومتفرعاتهما.
إ ْذ بدا واضحا ً أن الغاية من وراء مواقف نتنياهو السلبية
هي ابتزاز الواليات المتحدة للحصول على المزيد من المكاسب
األمنية والسياسية ،فاجأ المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية،
كما رئيسها ،الواليات المتحدة وحلفاءها بمواقف حادة من
مسألتي االتفاق النووي واليمن .السيد علي خامنئي ل ّمح إلى
أن االتفاق النهائي في حزيران المقبل «قد ال يحصل» ،وأن
تمس األمور األمنية
أي عمليات مراقبة دولية مقبلة يجب أالّ ّ
والدفاعية أو «دعمنا للمقاومين حول العالم» .الرئيس حسن
روحاني أكد أن طهران لن توقع أي اتفاق نووي نهائي «إالّ إذا
ُرفعت في اليوم نفسه كل العقوبات المفروضة عليها» .إلى
ذلك ،هاجم خامنئي في شك ٍل غير مسبوق السعودية ،مؤكدا ً
أن حربها في اليمن ستكون خاسرة .روحاني حذا حذو المرشد
األعلى في انتقاد السعودية ،واشترط رفع العقوبات كل ّيا ً
لتوقيع االتفاق النهائي.
تحسبت القيادة اإليرانية الحتمال إجهاض االتفاق
هل
ّ
أو تعديله جذريا ً تحت ضغط «إسرائيل» فاستبقت هذين
االحتمالين بتهدي ٍد مكشوف بأنها ستكون األسبق إلى إجهاضه
يلب شروطها األساسية؟
إذا لم ِّ
الترصن
أحست بوطأة التهديد اإليراني ،لكنها آثرت
ّ
واشنطن ّ
في معالجته .صحيح أن وزارة الخارجية سارعت إلى إصدار
بيان تكرر فيه موقفها من أن رفع العقوبات سيكون تدريجياً ،إالّ
أنها تركت الباب مفتوحا ً لتسوية الخالف المستجد بقولها إنه
«سيت ّم رفع تدريجي للعقوبات بعد التأكد من أن إيران أوفت
بتعهداتٍ محددة» .إيران قد تجد التعهدات المطلوب الوفاء بها
معقولة فيصبح توقيعها االتفاق النهائي ممكناً ،أو قد تجدها
غير معقولة فتعود إلى المفاوضات أو إلى مقاطعتها و ...تح ّمل
العقوبات.
نتنياهو ،وح��ده ،يغتبط للتطورات المستجدّة ويأمل أن
يتولى غيره أمر إجهاض االتفاق.

د .عصام نعمان

وحدات الحماية ( ...تتمة �ص)1
وش���ارع تشرين ف��ي حلب ،كما سقطت ع��دة قذائف
صاروخية في حي جمعية ال��زه��راء بحلب مصدرها
المجموعات المسلحة اقتصرت أضرارها على الماديات.
وكان سالح الجو السوري استهدف مواقع المسلحين
في أحياء أغيور ،الشعار ،جب القبة وبستان القصر في
مدينة حلب ،وأطراف قرية دوير الزيتون ومحيط قرية
باشكوي في ريفها الشمالي.
ك��م��ا وق��ع��ت اش��ت��ب��اك��ات ب��ي��ن ال��ج��ي��ش ال��س��وري
والمجموعات المسلحة ف��ي محيط جبل ع��زان في
ريف حلب الجنوبي ،في حين قصفت مدفعية الجيش
السوري تجمعات المسلحين في حيي الشعار وقاضي
عسكر في مدينة حلب.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،اس��ت��ه��دف تنظيم «داع����ش»
بالصواريخ تجمعات «الجبهة الشامية» في قرية أم
حوش في محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي.
وفي حماة ،دارت اشتباكات بين الجيش السوري
والمجموعات المسلحة ق��رب منطقة معان في ريف
المدينة الشرقي ،في حين استهدف سالح الجو السوري
مواقع المسلحين في مدينة كفر زيتا وقرى حمادة عمر،
الدكيلة ومسعدة في ري��ف حماة ،وقصفت مدفعية
الجيش تجمعات المسلحين في قرى قليدين ،العنكاوي
وزيزون في ريف المدينة.
وج��رت اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري
والمجموعات المسلحة في حي جوبر شرق دمشق ،كما
قصفت مدفعية الجيش السوري تجمعات المسلحين
في حي جوبر في دمشق ومدينة الزبداني وبلدة زبدين
في ريفها.
وق��ص��ف��ت م��دف��ع��ي��ة ال��ج��ي��ش ال��س��وري تجمعات
المسلحين في مدينة إنخل وقريتي جنين وال��وردات
ب��ري��ف درع���ا ،كما أغ���ار س�لاح ال��ج��و ال��س��وري على
تجمعات المسلحين في مدينة إدلب ومدينتي معرة

العمان وسراقب وقريتي سفوهن وفليفل في ريفها.
وف��ي دي��ر ال���زور ،دارت اشتباكات بين الجيش
السوري ومسلحي «داع��ش» في حي الجبيلة ،وأغار
س�لاح الجو السوري على تجمعات المسلحين في
منطقة دوار التموين في المدينة .ووقعت اشتباكات
بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة على
أطراف بلدة الغنطو في ريف حمص الشمالي.
على صعيد آخ��ر ،شهدت منطقة بئر عجم بريف
القنيطرة اشتباكات بين ق���وات الجيش ال��س��وري
ومسلحي «جبهة النصرة» أوقعت ع��ددا ً من القتلى
والجرحى في صفوف التنظيم.
وذك��رت وكالة األنباء السورية «سانا» أن وحدات
أخرى من الجيش استهدفت معاقل للتنظيم في مدينة
حلب وفي محيط حندرات بريف حلب ،كما تم القضاء
على أع��داد من المسلحين في مدينة إدل��ب وقميناس
وسرمين وكورين وكفرالتا ومعرة النعمان وكفرروما
بريف المحافظة.
وفي ريف درع��ا ،دمرت وح��دات من الجيش مدرعة
تابعة «لجبهة النصرة» على طريق السد بمدينة درعا
وآلية بمن فيها من إرهابيين في قرية المليحة الغربية
بريف درعا.
من جهة أخ��رى ،تمكنت وح��دات حماية الشعب من
السيطرة على مصنع إسمنت الفارج في محافظة الرقة،
أمس ،بحسب ما ذكره ناشطون.
وتمت السيطرة على المصنع بعد اشتباكات عنيفة
مع تنظيم «داعش» الذي قام العديد من عناصره بتفجير
أنفسهم في المنطقة.
وأكد ناشطون أن الوحدات ،سيطرت على  3قرى
قرب المصنع ،ليرتفع عدد القرى التي تمت السيطرة
عليها خالل اليومين الماضين داخل الحدود اإلدارية
لمحافظة الرقة إلى .7

