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تتمات

نواز �شريف ( ...تتمة �ص)1

بين الحريري والجعفري ( ...تتمة �ص)1
م��ن مستنقع خسارتها ووح��ل هزيمتها في
اليمن ،والطبيعي أنّ الشرعية السورية ليست
شرعية منصور هادي الذي لم يجد من يحمل له
صورة في اليمن كله ،على رغم فلوس السعودية
التي ترن ،وها هي السعودية تستع ّد لعزله ،على
ك ّل ح��ال ،أما الشرعية السورية كعنوان وجسد
م��ن ال��م��ت��ان��ة وال��ص�لاب��ة وال��ق��وة ب��م��ك��ان ،يسمح
إلي��ران وروسيا بقوة معاهدات حقيقية للتعاون
العسكري تدخالً ال يرغب الحريري في رؤيته،
بحيث تق ّرر إيران التي امتنعت عن دخول حرب
ال��ي��م��ن ،أن ت��دخ��ل ح��رب س��وري��ة ،لكن ليس من
األراضي السورية ،بل في الخليج ومياه الخليج
وب��� ّر ال��خ��ل��ي��ج ،وه���ذا م��ا ك���ان س��يُ��ت��اح للحريري
اإلطالع على دراية األميركيين به من اإليرانيين،
لو سألهم رأيهم بتخيّالته قبل النطق بها ،ومثل
إيران سيكون التزام روسيا بجسر بحري إلمداد
سورية بما تحتاج من س�لاح وذخ��ائ��ر ،ووضع
مراكز الرصد والتنصت والمعلومات في اتصال
مباشر م��ع ال��دف��اع��ات ال��س��وري��ة ،كما ح��دث يوم
ج���اءت األس��اط��ي��ل األم��ي��رك��ي��ة وب��ك��ت السعودية
وانتحب الحريري لرحيلها ،قبل أن تتو ّرط في
ح���رب م��ع س���وري���ة ،ورب��م��ا ل��و س���أل الحريري
مضيفيه األميركيين ألبلغوه أنهم لن يتو ّرطوا ولن
يتدخلوا في مثل هذه الحالة ،حتى في الحدود التي
أعلنوها في الحالة اليمنية ،التي كانوا يأملون أن
تكون الحرب فيها مصدر تف ّوق وربح سعوديين،
يع ّوضان خسارة محققة للسعودية في سورية.
 لنتخيّل أي��ض��ا ً م��ع الرئيس ال��ح��ري��ري ،فيالميدان ،يراهن الحريري ومعه السعوديون أنّ
أي ف��روع تنظيم
الذين قاتلوا معهم في اليمنّ ،
«ال��ق��اع��دة» ه��م أنفسهم م��ن سيقاتل معهم في
س��وري��ة ،لكن ال��ف��ارق ف��ي س��وري��ة ،أنّ عمليات
السحق ستكون سريعة وعاجلة ،في حرب تطحن
العظام ،ألنّ تفادي العمل العسكري في المناطق
الحدودية لتفادي حروب حدودية ،هو الذي يبقي
مساحة مناورة في هذه المناطق لتج ّمعات فروع
«ال��ق��اع��دة» المستندة إل��ى دع��م م��ا وراء الحدود،
أم���ا متى وق��ع��ت ال��ح��رب ،فسيكون سحق هذه
الجماعات طريق الوصول إلى الحدود ،وستكون
حكما ً حربا ً ستتساقط فيها مئات آالف الصواريخ
على مساحة المنطقة وتنتهي ب��راب��ح وخاسر،
ويعلم ق��ادة السعودية أن زالت لسان مندوبهم
في األمم المتحدة عبد الله المعلمي و ّرطتهم في
س��ج��ال يكشف م��ح��دودي��ة ق��درت��ه��م وعجزهم،
ويفضح أكثر حقيقة فشلهم ،وربما بدالً من تهديد
السفير السوري الدكتور بشار الجعفري ،بقطع

اليد التي ستمت ّد إلى سورية ،يق ّرر السعوديون
ق��ط��ع ل��س��ان م��ن��دوب��ه��م ال����ذي ت��س��بّ��ب ل��ه��م بهذه
ال��ورط��ة وم��ن ورائ��ه��ا الفضيحة بأنهم أعجز من
ترجمة التهديدات ،وقصد الدكتور الجعفري ليس
تحديدا ً يد السفير السعودي ،بل اليد السياسية
والعسكرية التي ستتو ّرط في حرب على سورية،
فهل يبقى الرئيس الحريري عند تمنياته لو سأل
السعوديين؟
 هل يريد الرئيس الحريري أن نتابع التخيّل،ماذا سيحدث في اليمن نفسه ،بعد الذي حدث وماذا
سيحدث في السعودية نفسها ،وك ّل عاقل سيقول
إنه إذا كانت السعودية قد حققت نصرا ً كبيرا ً في
اليمن ،وتحققت لها أه��داف حزمها فسينتظرها
نصر تاريخي أكبر بكثير إلى درج��ة ال توصف
في سورية ،وستتحقق بنسبة أه ّم بكثير أهداف
العاصفة ،بذات طريقة النصر وتحقيق األهداف،
بمثل ما ستعزل الحرب الرئيس منصور هادي
ال��ذي ج��اءت لتثبيته ف��ي اليمن ،ستثبت الحرب
الرئيس ال��ذي ستأتي لعزله في سورية ،وبمثل
ما ك ّرست الحرب شرعية الحضور العسكري
البحري اإليراني في باب المندب ،بعدما جاءت
تحت شعار إبعاده ،وبمثل ما جاءت الحرب على
اليمن إلنهاء التيار الحوثي فصار هو من يفرض
ش��رط��ا ً مسبقا ً على الملك ال��س��ع��ودي باإلعالن
عن وقف الحرب كي يفتح باب الح ّل السياسي
ويتوقف عن ردّه المق ّرر مع بلوغ نهاية الشهر
األول في الحرب ،سيصير الرئيس السوري الذي
ستستهدفه حرب السعودية على سورية ،مق ّررا ً
في مستقبل الحجاز ونجد.
 إذا كانت ورقة التوت التي تغطى بها القرارالسعودي لحرب اليمن هي طلب منصور هادي،
ال��ذي سيخلعه بعد الفشل ،وثمنا ً للفشل ،فكي
يفعلها في سورية سيحتاج إل��ى غطاء أب��ي بكر
ال��ب��غ��دادي ،أو أب���ي محمد ال��ج��والن��ي أو رئيس
االئتالف ،فيكون خلع رقابهم في الحصيلة خير
على سورية وعلى المنطقة.
 المهم كما قال الحريري أننا نجحنا في تحييدلبنان وح��ف��ظ اس��ت��ق��راره ب��إب��ع��اده ع��ن تداعيات
الخالفات الناتجة بسبب ح��روب المنطقة ،فهل
يخدم هو هذا التحييد بكالمه ،وهل واثق هو من
بقاء هذا التحييد إذا ما حدث وتح ّولت تمنياته إلى
وقائع؟
 مرة أخرى نحتاج نسخة من إعالن بعبدا معإه��داء خاص للرئيس الحريري ،وقليل من الماء
البارد.
ناصر قنديل

«عا�صفة الحزم» ( ...تتمة �ص)1
الفلسطينية وحلفائها في لبنان بعد إنهاكهم في حرب داخلية
استمرت سبع سنوات.
لم يعد الكيان الصهيوني إذن قوة حاسمة وفاصلة في
المنطقة يتم استدعاؤها «غب الطلب» ،كما لم يعد قوة
قادرة على رسم السياسات وحماية منفذيها ،فهذا الكيان،
على رغم كل ما تعيشه األمة من محن وآالم وتمزق ،يعيش
بالمقابل ظروفا ً صعبة يمكن تلخيصها بحقيقة ،تؤكدها كل
المتابعات ،وهي أن هذا الكيان لم يعد مقنعا ً ألعداد متزايدة
من مواطنيه ،كما لم يعد جذابا ً ألوساط متنامية من الرأي
العام العالمي ،خصوصا ً الغربي ،كما كان الحال قبل عقود.
ثالث هذه الحقائق أن واقع الهيمنة األحادية األميركية
على العالم قد بدأ بالتصدع وهو تصدع تلخصه بوضوح
حقيقة التباين المتصاعد داخل مراكز القرار في العاصمة
األميركية في أسلوب التعاطي مع القضايا العالمية وهو
تباين بدأت معالمه بالظهور منذ تقرير بيكر – هاملتون
الشهير الذي أصدره عقالء الحزبين الجمهوري والديمقراطي
ع��ام  2006ح��ول اعتماد مقاربات جديدة في السياسة
األميركية وأوصل باراك أوباما إلى البيت األبيض ،والذي
واجه ،وال يزال معارضة عنيفة من المحافظين الجدد واللوبي
الصهيوني ،وبعض أركان المركب الصناعي – العسكري
الذي حذر الرئيس األميركي الراحل ايزنهاور من مخاطره
عشية انتهاء واليته عام  ،1961والذي يمكن أن نضيف إليه
عناصر جديدة متمثلة باالحتكار المالي والمصرفي الذي
يتنامى نفوذه داخل المجتمع األميركي.
ولقد بدأ هذا التباين يبرز بوضوح في ما نراه حولنا من
مواقف وتصريحات متعارضة ،وحتى متناقضة ،صادرة عن
المسؤولين األميركيين الذين ال نستبعد أن يكون بعضهم،
شجع أصحاب القرار في
األكثر تشددا ً وتطرفا ً وغلواً ،قد ّ
الرياض على إطالق «عاصفتهم» ،ليلتقط البعض اآلخر،
األكثر عقالنية ،ارتباك هذه «العاصفة» وارتطامهما بصمود
اليمنيين ،وتخلي الحلفاء المعقود األمل على مشاركتهم،
لينبري في إع�لان مواقف تنتقد «ال��غ�لاة» في الرياض
وتذكرهم على لسان أوباما نفسه أن «الخطر عليهم ليس من
إيران ،واستطرادا ًليس من اليمن بل من الشباب داخل بالدهم
والمحرومين من فرص العمل و «األمل» والمشاركة.
أما الحقيقة الرابعة فهي أنه قد يكون للمال السعودي
سطوته الساحرة على كثيرين ،ولكن هذه السطوة سرعان
ّ
تتبخر حين يصبح األمر متعلقا ً بالموت والحياة ،فمن
ما
يحب المال يحبه للتنعم به في الحياة ،وبالتالي ليس
ّ
مستعدا ً للموت من أجله.
ولعل في دوائر القرار في الرياض أسئلة تطرح بقوة اليوم
عن موقف البرلمان الباكستاني ،وعن تركيا التي تح ّولت من
«شريك» إلى وسيط ،وعن موقف القيادة المصرية ،التي لم
تدرك الرياض حتى اآلن ،أن أبرز ما تعتز به هو «استقاللية»
القرار المصري ،وهي استقاللية تجعل القاهرة حريصة
على االنفتاح على جميع القوى في الوطن العربي واإلقليم
والعالم ،ولكنها حريصة على أن ال تزج قواتها المسلحة في
حروب خارج بالدها ،وربما ينسى القيمون على اتخاذ القرار
في الرياض أن ما عجل في سقوط حكم الرئيس محمد مرسي
في  30حزيران  2013هو خطبته «الجهادية» في ستاد
القاهرة قبل أسبوعين على السقوط ،ودعا فيها جيش مصر
وشعبها إلى الجهاد في سورية ف ّرد عليه الجيش المصري
فوراً ،برفض هذه الدعوة ،ثم كان ما كان.
أما الحقيقة الخامسة هو أن القيمين على األمور فيها قد
ظنوا أن عطش األمة إلى صحوة عربية بعد أن طال الظالم
عليها والظلم ،وإلى مشروع عربي يوازي المشاريع اإلقليمية
الصاعدة ،قد يمكنهم من تعبئة العرب جميعاً ،ومعهم العديد
من المسلمين ،وفي مغامرة يكفي أن يكون عنوانها «مذهبياً»
ضد الشيعة أو «قومياً» ضد إي��ران ،ولكن لم يدرك هؤالء
القيمون على القرار السعودي ،أن الصحوة العربية ال تقوم
على خطاب االنقسام المجتمعي والتحريض المذهبي ،ألن
العروبة أساسا ً هي الهوية الجامعة التي ال تتنكر ألي من
مكونات الوطن العربي الكبير ،دينيا ً كان أم مذهبيا ً أم حتى
قوميا ً من األق��وام التي تساكنت مع العرب مئات السنين
وشاركتهم ثقافتهم ،وحضارتهم وكل مواجهاتهم مع أعداء
العروبة واإلسالم.
وتناسى هؤالء أيضا ً أن المشروع العربي ،وهو مشروع

استقاللي نهضوي حضاري ب��األس��اس ،ال يقوم إال عبر
مواجهة العدو التاريخي لألمة وه��و العدو الصهيوني
واالستعماري ،كما ال يقوم إال عبر مشروع تنموي عربي
مستقل لم تصرف الدول العربية النفطية عليه نسبة ضئيلة
مما أنفقته في تمويل حروب الداخل وخزائن الخارج ،كما ال
يقوم المشروع العربي المنشود إال عبر عالقات ديمقراطية
تشكل حقوق اإلنسان القلب منها ،وهي عالقات ما زالت دولنا
العربية عموماً ،وخصوصا ً النفطية منها ،محرومة منها.
وتناسى ه��ؤالء كذلك أن «العروبة» كانت على مدى
عقود ه��ي ال��ه��دف األول لحمالت المنظ ّرين والمحللين
والك ّتاب الالهثين وراء «البترودوالر» وقد نعى الكثير منهم
«العروبة» بعد كل نكسة أو هزيمة م ّرت باألمة العربية،
كما تناسى هؤالء في مجال تحريضهم ضد «الشيعة» و
«الفرس» و «الصفوية» و «المجوس» أن جمال عبد الناصر
المحفورة سيرته في وجدان األمة وضميرها وذاكرتهم قد
تعرض لحروب ومؤامرات وحمالت منهم ،على رغم أنه كان
«مصرياً» «عربياً» «مسلماً» «سنياً» .بل كان وراء اعتبار
المذهب الجعفري أحد المذاهب التي ت �دّرس في جامعة
األزهر.
الحقيقة السادسة أن الذين كانوا يحرضون الرياض
وغيرها على إي��ران ،مستفيدين من دون شك من أخطاء
وخطايا في الممارسات والتصريحات ارتكبها بعض
المسؤولين اإليرانيين ،باتوا اليوم في موقع اإلقرار بصعوبة
تجاوز إيران في كل الملفات اإلقليمية ،بل وباستحالة إسقاط
نظامها.
فقبل «عاصفة ال��ح��زم» اندفع مسؤولون سعوديون
متهورون ،وبتشجيع من بعض األوساط الفاعلة في اإلدارة
األميركية ،في إطالق «عاصفة» من المواقف والتصريحات
ضد االتفاق النووي اإليراني مع الغرب ،فقادهم اندفاعهم
وتهورهم إلى تصويب نيرانهم على إدارة أوباما نفسها التي
على ما يبدو تمهل وال تهمل خصومها في الداخل والخارج،
فأخطاء ه��ؤالء الحسابات م��ج��ددا ً إل��ى درج��ة أن بعض
المحللين رأوا في تشجيع واشنطن للرياض على غزوتها
اليمنية فخا ً انتقاميا ً من المملكة التي تميّزت العائلة الحاكمة
فيها في ظروف سابقة بقد ٍر من الحكمة والتوازن فطال عمرها
أكثر من ثمانية عقود.
لقد أدى تجاهل أه��ل «عاصفة الحزم» لهذه الحقائق
والوقائع إلى حسابات مرتبكة ،وإلى تقدير خاطئ للموقف،
فكانت لهم «عواصفهم» في ليبيا والعراق وسورية والبحرين
وص���وال ً إل��ى اليمن ،ف��ج��اءت النتائج مخيبّة «ل�لآم��ال»
و«التوقعات» التي ر ّوج لها «مستشارون» و«خبراء»
و«إعالميون» ،وشجع عليها كل من ال يريد الخير للعرب.
وبهذا المعنى ،مع احتماالت توقف «عاصفة الحزم»
عسكرياً ،هل تقوم القيادة السعودية في الرياض بالمراجعة
الجريئة والصادقة للقرارات المتخذة ،وبجردة حساب
يقوم بها كل عاقل إثر كل محطة من محطات مسيرته ،أم أن
«المكابرة» ستبقى متحكمة بالمواقف والسياسات فتقود
إلى المزيد من الكوارث على األمة ،وعلى المكابرين أنفسهم.
فهل «يبشرنا» خطاب المندوب السعودي في األمم
المتحدة قبل يومين من اإلعالن عن وقف «عاصفة الحزم»،
«بعاصفة حزم» جديدة ضد سورية (وك��أن ما جرى في
سورية منذ خمسين شهرا ً لم يكن «عواصف حزم» متواصلة
تسعى الستكمال أهوال «أم العواصف» التي هي «عاصفة
الصحراء» األميركية الكبرى ضد العراق ،أم أنه محاولة
لصرف األنظار عن الفشل في اليمن من خالل اإليحاء بمعارك
جديدة).
مثل هذه التصريحات وما يرافقها من ترويج وتحريض،
يكشف أن منطق «المكابرة» ما زال يهيمن على أصحاب
القرار في ال��ري��اض ،وه��و منطق يتجاهل جملة الحقائق
والوقائع التي أوردناها في البداية ،مضافا ً إليها أن دمشق
بشعبها وجيشها ودولتها هي قلعة صلبة ،وميدان سقوط
كل المشاريع واألحالف والمخططات العدوانية.
المكابرة هي وليدة اإلحساس بفائض القوة الذي كثيرا ً ما
قاد أصحابه إلى التهور واالقتتال والتقديرات الخاطئة ،وهو
إحساس ال يزول إال بالمراجعة المستمرة ،والتفاعل مع رأي
اآلخرين ،وهي مراجعة مطلوبة من الجميع.

معن بشور

بقرادونيان :الذكرى
انطالقة جديدة لنضال أقوى

ويؤكد األمين العام لحزب الطاشناق
النائب هاغوب بقرادونيان لـ«البناء»
أنّ الذكرى المئوية هي إحياء لذكرى
الشهداء وإح��ي��اء للذاكرة الجماعية
اللبنانية األرمنية في موضوع تحقيق
الحق والعدالة ض ّد ك ّل أنواع الجرائم
ض��� ّد اإلن��س��ان��ي��ة واح��ت��ف��اال ً بصمود
الشعب األرم��ن��ي ،وان��ط�لاق��ة جديدة
لنضال أق��وى» .ولفت إلى «أننا نعمل
لالنتقال م��ن االع��ت��راف ب��اإلب��ادة إلى
طرح التعويضات المادية والمعنوية،
مبني على
فمعظم االقتصاد التركي
ّ
الثروات األرمنية وصوال ً إلى استرجاع
األراضي».
وإذ أش���ار إل���ى «أنّ ال��ص��م��ت عن
الجريمة يدعو إلى جرائم أخرى» .شدّد
على «أنّ عدم محاسبة المجرمين يفتح
الباب أمام جرائم ض ّد اإلنسانية كالتي
تج ّرأ شارون ونتانياهو على ارتكابها
في فلسطين المحتلة ،وكالتي تحصل
اليوم في سورية والعراق».
وك���ان النائب ب��ق��رادون��ي��ان التقى
أمس مفتي طرابلس مالك الشعار في
طرابلس .وتأتي ال��زي��ارة في أعقاب
التهديدات التي أطلقت من قبل «أبناء
مدينة طرابلس» بتعطيل مهرجان
ال��ك��ورال الغنائي ال���ذي ي��ب��دأ اليوم
ويستم ّر حتى األح��د المقبل ،ألنّ قائد
«ك��ورال الفيحاء من الطائفة األرمنية

لعدم استفزاز الجانب التركي .وشدّد
المفتي الشعار على «حرية التعبير
والحق بإقامة أيّ احتفال» ،معتبرا ً
«أنّ هناك مجازر حصلت بحق الشعب
األرمني».
وش����دّدت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة على
ضرورة إجالء الحقيقة عن الجرائم التي
ارتكبت بحق إخواننا األرم��ن ،وأكدت
على إل��زام��ي��ة سلوك درب االع��ت��راف
إحقاقا ً للحق وإفساحا ً في المجال أمام
وضع ح ّد لإلفالت من العقاب وتغريم
المرتكبين تعويضا ً عن أرواح الشهداء
األبرياء الذين سقطوا بسبب انتمائهم
الديني وهويتهم االثنية.
ورأت وزارة الخارجية «توازيا ً مرعبا ً
بين النفس اإلج��رام��ي ال��ذي أدّى إلى
إب��ادة الشعب األرمني منذ قرن ،وذلك
ال��ذي نعايشه في أيامنا هذه من قبل
تنظيمات إرهابية ال إنسانية مثل داعش
والنصرة».

«القومي» :تركيا ال تزال
على النهج اإلجرامي

وأك����د ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي «أنّ ع��دم اع��ت��راف تركيا
بالمسؤولية عن ارتكاب مجازر اإلبادة
بحق األرمن ،يُعتبر تبنيا ً لنهج المجازر
اإلب��ادي��ة ،خصوصا ً أنّ تركيا اليوم،
تسير في االت��ج��اه اإلج��رام��ي الدموي
ذات��ه ،من خ�لال دوره��ا المكشوف في
الحرب العدوانية على سورية ،هذه

نائب رئي�س ( ...تتمة �ص)1
من أجل تعزيز المصالح اإلسرائيلية ،إال أن تدخل إسرائيل في النزاعات
الداخلية في لبنان ،ج ّرها إلى حرب «سالمة الجليل» ،والتورط لسنوات طويلة
ملوثة بالدماء في الوحل اللبناني».
وكشف نفوت «أن الحكومة اإلسرائيلية برئاسة مناحيم بيغن ،والجيش
اإلسرائيلي هما من سمح لحزب «الكتائب» بدخول مخيمي صبرا وشاتيال،
وارتكاب مجزرة بحق مئات الفلسطينيين المدنيين» .وأض��اف« :إن عالقة
إسرائيل بحزب الكتائب كانت قوية ،وعندما ُقتل بشير الجميّل ق ّرر الجيش
اإلسرائيلي الدخول إلى بيروت ،بهدف تمكين حزب الكتائب من السيطرة
المطلقة على لبنان».
كما كشف نفوت «أن إسرائيل بدأت بالتحضير لغزو لبنان قبل عام 1982
بسنوات ،إال أنها كانت تنتظر الذريعة ،وبعد أن اكتملت التحضيرات للحرب،
وقف بيغن وإلى جانبه وزير خارجيته اسحق شامير ،ليقول :إن إسرائيل
ستتح ّرك إلى بيروت ،وستد ّمر وتحطم ك ّل شيء كي يحيا شعب إسرائيل».

ال�سي�سي يتعهد ( ...تتمة �ص)1
الشرق األوسط وبأمن الخليج العربي والبحر األحمر ومنطقة المتوسط ...
فضالً عن األوضاع في الدول األفريقية ال سيما دول حوض النيل» ،كما أشار
السيسي إلى أن «مصر لن تسمح  -بالتعاون مع أشقائها العرب ـ ألية قوى
تسعى الى بسط نفوذها أو مخططاتها على العالم العربي بأن تحقق مآربها»،
على حد تعبيره .
من جهة أخ��رى ،استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى ،أمس،
نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس ،حيث بحث الرئيسان سبل تعزيز
العالقات المصرية  -اليونانية والقضايا الثنائية المشتركة ،وتأتي زيارة
الرئيس اليوناني الجديد بعد شهرين فقط من انتخابه ألعلى منصب سياسي
في اليونان ،وذلك في ثاني زيارة رسمية له خارج بالده بعد قبرص ،وتناولت
محادثات الرئيسين إلى جانب قضايا التعاون االقتصادي ،مسألة مكافحة
اإلرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية تجاه السواحل اليونانية.

انتهاء العمل بـ«الرورو»

وفي سياق آخر ،صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث اإلعالمي لهيئة موانئ
البحر األحمر أنه اعتبارا ً من يوم الخميس  2015/4/23يتم انتهاء العمل
باتفاقية نقل الشاحنات التركية عبر الموانئ المصرية ويتم تطبيق القرارات
والقوانين المنظمة ألعمال النقل البحري عليها .
والجدير بالذكر أن ه��ذه االتفاقية هي مذكرة تفاهم بين وزارة النقل
المصرية ووزارة االقتصاد التركية بشأن التعاون في مجال «الرورو والنقل
البري بالترانزيت» بين مصر وتركيا والتي وقعت زمن حكم الرئيس السابق
محمد مرسي ،وتحمل ميزات اقتصادية مهمة للجانب التركي حيث بدأت حيز
التنفيذ  2012/4/23واستمرت لمدة ثالث سنوات ،وأعلن الجانب المصري
أنه لن يقوم بتجديدها وذلك بعد توتر العالقات المصرية  -التركية ،على إثر
تصريحات للرئيس التركي أردوغ��ان اعترضت على اإلطاحة بحكم الرئيس
«اإلخواني» المعزول محمد مرسي .

ال��ح��رب ،التي أودت بحيات عشرات
آالف الضحايا على أيدي المجموعات
اإلرهابية المتطرفة المدعومة من تركيا
و«إسرائيل» ودو ٍل أخرى معروفة».
ودعا الحزب القومي في بيان «دول
العالمقاطبة،بمافيهاالدولالتيتمارس
سياسة ازدواجية المعايير ،إلى أن تتخذ
موقفا ً حاسما ً وحازماً ،يجبر تركيا على
االعتراف بارتكاب تلك المجازر اإلبادية،
والقيام بالخطوات الواجبة تجاه تلك
اإلبادة ،وكذلك التوقف عن القيام بأعمال
القتل والتهريب والتسليح ،كتلك التي
تقوم بها في سورية مباشرة ،وبواسطة
المجموعات اإلرهابية المتطرفة».
وش �دّد على «أن االعتراف بارتكاب
مجازر اإلبادة ليس كافياً ،بل يجب أن
تخضع تركيا للحق ،وتنهي احتاللها
للواء االسكندرون السليب بك ّل مدنه
ومناطقه وجباله ومياهه ،ألنّ استمرار
ه��ذا االح��ت�لال ،يشكل ت��ح�دّي�ا ً إلرادة
شعبنا ،واس��ت��م��رارا ً لسياسات القتل
والقهر والظلم واالح��ت�لال ،تماما ً كما
يفعل العدو «اإلسرائيلي» الذي يحت ّل
أرضنا في فلسطين والجوالن وأجزاء
من لبنان ،ويرتكب المجازر اليومية
بحق أبناء شعبنا».
وإذ دان الحزب القومي «المجازر
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ال��ب��ش��ع��ة ب��ح��ق األرم���ن
واإلث��ن��ي��ات األخ���رى التي طاولتها ي ُد
اإلج��رام الملطخة بعا ٍر تاريخي» ،أكد
«وق��وف��ه إل��ى جانب الشعب األرمني
األبي واألحزاب األرمنية المناضلة ،وفي
ّ
طليعتها حزب الطاشناق ،هذه األحزاب
الشريكة ف��ي النضال ض � ّد االحتالل
وال��ع��دوان واإلره��اب واإلج��رام والظلم
والطغيان».

بري يستع ّد لجولة عربية
وإشادة ديبلوماسية بجهوده

م��ن ناحية أخ���رى ،يستع ّد رئيس
المجلس النيابي نبيه بري للقيام بجولة
عربية على رؤساء البرلمانات العربية
واإلقليمية إليجاد مشروع إطار لحوار
يمني – يمني ،بعد جولة مشاورات
أج��راه��ا مع رئيس البرلمان الكويتي
وسفراء السعودية علي عواض عسيري
والجزائر أحمد بوزيان واإليراني محمد
فتحعلي وسلطنة عمان.
ونقلت مصادر مطلعة عن أوس��اط
ديبلوماسية لـ«البناء» إشادتها بجهود
الرئيس بري إلطفاء الحريق اإلقليمي
وتجنيب لبنان تبعات هذا الحريق».
وأش���ارت ال��م��ص��ادر إل��ى «أنّ السفير
السعودي أبدى ارتياحه لمواقف رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون التي مالت إلى الحياد في الملف
اليمني».

الحريري «يعيد الحرارة»
إلى العالقات مع واشنطن

إل���ى ذل���ك ،واص���ل ال��رئ��ي��س سعد
الحريريلقاءاتهفيالعاصمةاألميركية،
فالتقى في مبنى الكابيتول أعضاء لجنة
العالقات الخارجية في مجلس النواب
األميركي برئاسة السيناتور ايد رويس.
وش��رح الحريري األه���داف الرئيسية
لزيارته م��ؤك��دا ً أنها «تتعلق بتوفير
مق ّومات الحماية للبنان من االرتدادات
اإلقليمية» .وأشار إلى خطورة «قضية
ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن وض����رورة أن
تكون مح ّل اهتمام اإلدارة األميركية
ووضعها في صدارة أولوياتها لتفادي
انعكاساتها وضررها الفادح .وت ّم خالل
االجتماع التط ّرق إل��ى «أهمية الدعم
الذي يمكن أن تقدّمه الواليات المتحدة
للجيش اللبناني .كما التقى الحريري
كالً من زعيم الغالبية في الكونغرس
كيفين ماكارثي والسيناتور جون ماكين

والسيناتور مايك بومبيو وأجرى معهم
جولة أفق تناولت مختلف المواضيع
التي ته ّم لبنان في هذه المرحلة.
وأك��دت مصادر مق ّربة من الحريري
لـ«البناء» «أنّ زي���ارة الحريري إلى
واشنطن تأتي في سياق إعادة الحرارة
إلى العالقات مع الواليات المتحدة بعد
الفتور والتباعد الذي شهدته في المرحلة
األخيرة ج��راء إهمال هذه العالقة من
بعض أفرقاء  14آذار» .ولفتت المصادر
إل��ى «أنّ ال��ح��ري��ري يبحث ف��ي خالل
لقاءاته مع المسؤولين األميركيين في
الملفات المتعلقة باالنتخابات الرئاسية
وال��ح��وار وع�لاق��ة تيار المستقبل مع
األط��راف اللبنانية األخ���رى» .وغمزت
المصادر من االستقبال الجيّد الذي
حظي به الحريري من قبل ماكين الذي
رفض في المرحلة السابقة تقديم أيّ
دعم للجيش ألنّ حزب الله يشارك في
الحكومة ،إلى تأكيده في اللقاء أهمية
الحوار في لبنان وزيادة دعم الجيش».

لمصلحة َمن الفراغ
في المؤسسات العسكرية؟

م��ن ناحية أخ���رى دخ��ل المجلس
النيابي في شلل مقترن بالفراغ الرئاسي،
مع اتجاه المسيحيين إل��ى رب��ط عمل
المجلس بانتخاب رئيس الجمهورية،
ولم يبق إال مجلس الوزراء إلدارة البالد
وفق الح ّد األدنى المطلوب منه.
مصادر عين التينة نقلت لـ«البناء»
ج��دي��ة رئ��ي��س المجلس النيابي في
حديثه ع��ن ح � ّل البرلمان إذا استم ّر
التعطيل ،وذكرت بأن المجلس النيابي
الحالي هو مجلس ممدّد له وهذا أمر غير
شعبي على األرض وأنّ الرئيس بري
قال إنّ المجلس ال يتفعّ ل إال بمزي ٍد من
التشريع واالنطالق بورشة عمل ال تهدأ
من خالل اقتراحات ومشاريع القوانين،
لكننا وصلنا إلى مرحلة أنّ المجلس
بات معطالً وال يقوم بدوره التشريعي».
وأشارت إلى أنّ «بري حاول السير بهذه
المقترحات والمشاريع من خالل هيئة
مكتب المجلس كما يس ّميها البعض
«تشريع الضرورة» لكنه تفاجأ ببعض
م��واق��ف ال��ن��واب م��ن التشريع وك��أنّ
المطلوب تعطيل المجلس ،لذلك فهو
ال يناور وعندما يت ّم انتخاب رئيس
للجمهورية سيطلب حله» .وأكد بري
تمسكه بتعيين قائد للجيش ومدير
عام لقوى األم��ن الداخلي وغيرهم من
القيادات ولكن إذا تعذر األم��ر نتيجة
ال��خ�لاف��ات ف��ي مجلس ال����وزراء على
بعض األسماء سنلجأ إلى الخيار الثاني
أيّ التمديد لتجنب الفراغ ،وتساءلت
المصادر :هل الفراغ في المؤسسات
األمنية والعسكرية ،خصوصا ً في قيادة
الجيش ،هو من مصلحة لبنان؟

الجراح :الوطني الح ّر يربط
التعييناتبالموازنة

وأكد النائب جمال الجراح لـ«البناء»
«أن ات���ص���االت ت��ج��ري م��ع األف��رق��اء
السياسيين لض ّم النفقات وال��وردات
كأرقام إلى السلسلة ،تمهيدا ً إلحالتها
إلى مجلس النواب ليناقشها» ،مشيرا ً
إلى «أنّ الرئيس بري هو صاحب نظرية
شمولية الموازنة» .وشدّد الجراح على
«أنّ التيار الوطني الح ّر يربط تضمين
السلسلة في ال��م��وازن��ة ،بالتعيينات
األمنية والعسكرية ،في حين أننا نجري
اتصاالت إلق��رار الموازنة إفساحا ً في
المجال أمام انعقاد الجلسة العامة.

سجال درباس وباسيل

حكومياً ،ت ّمت الموافقة على طلب
وزارة الداخلية تطويع  500مأمور
متم ّرن في األمن العام ،وأيضا ً الموافقة

على اق��ت��راح القانون ال��رام��ي بإنشاء
المنطقة االق��ت��ص��ادي��ة ال��خ��اص��ة في
البترون .كذلك ،ت ّمت الموافقة على طلب
وزارة الداخلية إعفاء بعض المؤسسات
من الرسوم البلدية ،والموافقة على طلب
وزارة المالية إعفاء الهبات العينية
المقدمة من قبل األمم المتحدة من بعض
الضرائب والرسوم.
وعلمت «البناء» أنّ بند إنشاء سجن
م��رك��زي س � ُي��درج على ج���دول جلسة
مجلس الوزراء المقبلة ،بعدما طرح وزير
الداخلية نهاد المشنوق الموضوع من
خارج بنود جدول أعمال المجلس على
اثر حاالت التم ّرد المتك ّررة التي شهدها
سجن رومية أخ��ي��راً .وكانت الجلسة
شهدت سجاال ًعلى خلفية هبة للنازحين
السوريين بين وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس ووزير الخارجية جبران
باسيل الذي طلب تأجيل البحث بالهبة
إل��ى الجلسة المقبلة ،فرفض الوزير
درب���اس وانسحب م��ن الجلسة على
رغم محاوالت الوزيرين سجعان قزي
والمشنوق ترطيب األجواء.

محفوض يدعو أبو فاعور
إلى رفع الحصانة عن أزالمه

وأ ّكد نقيب المدارس الخاصة نعمة
م��ح��ف��وض «أنّ جميع السياسيين
يتح ّملون مسؤولية ما ستؤول إليه
األم��ور من اليوم وحتى نهاية العام
ال���دراس���ي ،فنحن أعطيناهم فرصة
 7أشهر ،إليجاد ح ّل لسلسلة الرتب
وال��روات��ب ،إال أنها تح ّولت إل��ى كرة
يتقاذفها ك ّل فريق في وجه اآلخر».
وطلب محفوض من «رئيس مجلس
الن ّواب نبيه ب ّري وضع السلسلة على
جدول أعمال الجلسة العامة بعد األخذ
بمالحظات هيئة التنسيق» .ودع��ا
محفوض وزير الصحة وائل أبو فاعور
إل��ى «رف���ع الحصانة ع��ن أزالم���ه في
المدارس والجامعات الذين يستخدمون
للمصالح االنتخابية للوزير بدل الطلب
بإلغاء المنح الدراسية ،ألنّ المشكلة ال
تكمن في المنح المدرسية إنما في أداء
بعض األساتذة المحسوبين عليه وعلى
سياسيين آخرين».
قضائياً ،وبعد أن ك ّرر رئيس المحكمة
العميد خليل إبراهيم استدعاء عميد
ح ّمود كشاهد للمرة األولى مع مساعده
أيمن األبرش الستجوابه في جلسة 13
أيار المقبل حول اعترافات سعد المصري
وقائد محور البرانية زياد علوكي ،لعدم
حضوره في الجلسة السابقة .سألت
مصادر مطلعة لـ«البناء»« :هل يتخذ
القضاء العسكري بحق عميد ح ّمود
اإلجراءات التي اتخذها بحق علي عيد،
من استدعائه كشاهد ،إلى مدّعى عليه،
ثم محاكمته والحكم عليه باإلعدام؟
أم أنّ ال��ت��دخ�لات السياسية لبعض
النافذين في القضاء ستقطع الطريق
على هذا المسار ،علما ً أنّ هيئة الحكم
لدى المحكمة العسكرية أثبتت نزاهتها،
ولكن يبقى دور النيابة العامة العسكرية
التي من مسؤوليتها تحريك الملف»؟

ترحيل السعودي
فهد مغامس

ومساء حطت طائرة خاصة خليجية
تابعة للخطوط الجوية السعودية في
مطار بيروت الدولي لتسلّم موقوفين
من لبنان كانوا قد أوقفوا سابقا ً لدى
األم��ن العام .وأش��ارت المعلومات إلى
أنّ ال��س��ع��ودي فهد مغامس م��ن بين
رح��ل��وا على متن
الموقوفين ال��ذي��ن ّ
الطائرة في خطوة لم تتضح معالمها
بعد ،حيث كان قد أوقف في عام 2007
بتهمة االنتماء إلى تنظيم «القاعدة» وقد
انتهت محكوميته.

العدوان ي�ساند ( ...تتمة �ص)1
األمم المتحدة إلى أداء دور فعال في هذا اإلطار.
م��ن جهته ،رأى مساعد وزي���ر الخارجية
اإليرانية حسين أمير عبد اللهيان أن «االعتداء
السعودي على اليمن هو نقطة مظلمة أخرى
لسلوك ال��س��ع��ودي��ة ف��ي المنطقة» .وأك���د أن
«استمرار االع��ت��داءات السعودية على اليمن
سيؤدي إلى إغالق باب الحوار ،وتهديد األمن
واالستقرار في المنطقة» ،على ح ّد تعبيره .وقال
عبد اللهيان في تصريح للميادين إن «طهران
تتوقع من األمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام
بواجباتهما ،وإيقاف السعودية عن إتباع المسار
الخطأ الذي تسلكه».
وف��ي السياق نفسه ق��ال رئیس لجنة األمن
القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى
اإلس�لام��ي اإلي��ران��ي ع�لاء الدین ب��روج��ردي في
تعليق له على وقف العدوان على الیمن إن «ذلك
يظهر إلحاق هزیمة استراتیجیة بالسعودیة
وانتصارا ً للشعب الیمني».
وتابع بروجردي« :إنّ وقف إطالق النار هذا
هو بمثابة انتصار الدم علی السیف» ،مضيفاً:
«نحن منذ البدایة کنا نعارض سیاسة الحرب
والعدوان العسكري علی الیمن واعتبرنا الحوار،
الوسیلة الوحیدة لتسویة المشاکل فی هذا البلد،
کما أن الخطة اإلیرانیة المكونة من أربعة بنود
أثبتت بأن الخیار العسكري لیس له أي تأثیر».
من جهته أك��د الناطق باسم «أنصار الله»
محمد عبدالسالم ،إن الحركة لن تشارك بأي
ح���وار تستضيفه ال��س��ع��ودي��ة إذا ل��م يتوقف
العدوان على اليمن وفك الحصار كلياً .وقال إن

«عدوان التحالف بقيادة السعودية لم يتوقف
حتى اآلن» ،مطالبا ً «بضرورة فك الحصار عن
اليمن كلياً».
وش����دد ع��ب��د ال��س�لام ف��ي ح��دي��ث��ي��ن لقناة
«الميادين» وموقع «العهد» ،إن الشعب اليمني
ل��ن ينسى ال��ج��راح التي تسبب بها ال��ع��دوان
ولن يقبل بأي تسوية وال عالقة مع السعودية
من دون تنازل واضح من قبلها حيال نظرتها
لبالدنا».
ميدانياً ،وعلى رغم إعالن وقف العدوان ،واصل
طيران العدوان السعودي استهداف اليمنيين
اآلمنين في قراهم وبيوتهم ،حاصدا ً المزيد من
الشهداء المدنيين ،جلهم من األطفال والنساء،
ومنع التحالف السعودي طائرة إيرانية تحمل
مساعدات طبية من دخول األجواء اليمنية ،فيما
تمضي قوات الجيش واألمن واللجان الشعبية
ف��ي معركة استعادتها لمناطق م��ن سيطرة
«القاعدة» التي تساندها طائرات العدوان في
شكل واضح وسافر لمنع تقدم الجيش واللجان
الثورية.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،ش��نّ ال��ع��دوان السعودي
غ��ارات جديدة طاولت مناطق عدة في كل من
عدن ولحج وتعز ،كما استهدف العدوان منطقة
الصبة بمديرية الظاهر الحدودية في محافظة
صعدة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة ،كما
قصفت الطائرات المعادية مبنى كلية المجتمعة
ف��ي مديرية يريم ومبنى المعهد العالي في
محافظة إب.
في المقابل ،سيطرت ق��وات الجيش اليمني

واألم��ن واللجان الشعبية على منطقة الوهط
التابعة لمديرية الحوطة في محافظة لحج
(جنوب غربي اليمن) في شكل كامل بعد محاولة
عناصر «القاعدة» استعادتها ،كما أمنت الطريق
الذي يوصل منطقة الوهط بمنطقة رأس عمران
الواصلة بين باب المندب ومنطقة بير أحمد في
محافظة عدن (جنوب اليمن) والتي كانت منطقة
إمداد لـ «القاعدة».
إل��ى ذل���ك ،ح���ررت ق���وات الجيش واللجان
الثورية اللواء  35مدرع بتعز وطردت جماعة
«القاعدة» منه ،كما سيطرت على معسكر اللواء
 312التابع للجماعات التكفيرية في كوفل
بمأرب ،وكذلك على منطقة الوهط بمحافظة لحج

في شكل كامل.
وأكدت مصادر يمنية بحسب «سبأ نت» شن
غارات للطائرات السعودية على اللواء  312في
كوفل بعد ساعات من سيطرة الجيش اليمني
عليه.
وأوضحت المصادر أنّ «عناصر «القاعدة»
الهاربين من معسكر كوفل في محافظة مأرب
يستحدثون نقاطا ً على المدخل الغربي للمدينة
ويقطعون بعض الشوارع».
كما أفادت مصادر يمنية أن طيران العدوان
السعودي استهدف مبنى المعهد العالي في
محافظة إب ،وأطلق  6صواريخ باتجاه مديرية
منبه الحدودية في صعدة.

ولد ال�شيخ �أحمد
مبعوث ًا جديداً �إلى اليمن
بلغ األمين العام لألمم المتحدة بان كي م��ون ،أم��س ،مجلس األم��ن بأنه يعتزم تعيين
الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا ً جديدا ً إلى اليمن خلفا ً لجمال
بنعمر.
وأعلن مسؤول في األمم المتحدة في  16نيسان أن المبعوث األممي إلى اليمن جمال بنعمر
قدم استقالته لألمين العام لألمم المتحدة.
وقال بان كي مون في رسالته إن ولد الشيخ أحمد سينطلق من اإلنجازات التي حققها بنعمر
الذي استقال بعدما واجه انتقادات من دول خليجية لجهود الوساطة التي قام بها ،تكريسا ً
للجهود اإلقليمية والدولية التي تبذلها األمم المتحدة لحل النزاع.
وسيصبح تعيين الدبلوماسي الموريتاني ساريا ً اعتبارا ً من االثنين إذا لم تبد أي دولة في
المجلس معارضتها على ذلك.

مو�سكو ترجح ( ...تتمة �ص)1
سورية ستيفان دي ميستورا بعض األفكار الملموسة لجهة كيفية
استئناف العملية السياسية» .وأضاف« :إن دي ميستورا وضع
خطة لعمله يقترح فيها دعوة ممثلي المعارضة وممثلي الدول
الرئيسية المهتمة بالمسألة السورية وهي الدول الخمس دائمة
العضوية في مجلس األمن الدولي والعبون خارجيون آخرون.
وهو مصمم على أن يجرى معهم مشاورات معمقة حول سبل
التسوية في سورية».
وأشار غاتيلوف إلى أن موسكو «تنطلق من حقيقة أن عملية
التشاور ستكون ذات طبيعة طويلة األجل فلن يكون لقاء واحدا ً

لكل تلك األطراف المرتبطة بالتسوية وإنما ستكون العملية عبارة
عن اجتماعات ثنائية لدي ميستورا مع الالعبين الرئيسيين ثم
يجتمع مع الجهات المانحة الرئيسية».
وقال« :إن دي ميستورا اقترح مثل هذه الصيغة للعمل وهذا
من حقه ونحن مستعدون للمشاركة في هذه الصيغة» ،الفتا ً
إلى أن موسكو ترى أن األساس في حل األزمة يبقى بيان جنيف،
موضحا ً أن «مسألة العودة اآلن حول الوضع السوري إلى صيغة
روسيا والواليات المتحدة واألمم المتحدة ال تجري مناقشتها».
من جهة أخرى حمل غاتيلوف الدول الغربية مسؤولية تمدد

تنظيم «داعش» اإلرهابي وقال« :إن روسيا وجهت قبل عامين
انتباه شركائها الغربيين إلى أن النشاط اإلرهابي في سورية
يصبح أكثر تفشيا ً ويتخذ طابع التمادي بتهديداته ولكن الغرب
غض حينها الطرف عن ذلك انطالقا ً من أن المهمة الرئيسية
بالنسبة له كانت في ذلك الوقت القضاء على الحكومة السورية».
وأض��اف« :من أجل أن ينفذوا تلك الفكرة كانت كل األساليب
بالنسبة لهم جيدة وهم لم ينأوا بأنفسهم عن أي شيء واعتقدوا
أنهم بأيدي المتطرفين سيمكنهم تحقيق هذه المسألة بسهولة
أكبر».

