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تتمات

دي مي�ستورا ( ...تتمة �ص)1

لمرة �أخيرة ( ...تتمة �ص)1
ه��ذه المخاطر ،بعد إع�لان قائد الثوار اليمنيين
عن الخيارات المفتوحة ،والرسائل الواضحة
عن نهاية شهر الحرب األول ،سيعني بدء الردّ،
ه��ذا إضافة إل��ى أنّ م��رور شهر تقريبا ً على بدء
الحرب من دون ظهور نتائج حاسمة ،ترافق مع
تساؤالت عن جدوى استمرارها ،من واشنطن
إل���ى ن��ي��وي��ورك وم��وس��ك��و ،وم���ع ت��ح��ذي��رات من
ط���ه���ران ،فيصير ف��ي أح��س��ن األح������وال ،حسم
مصير ه���ذا االس��ت��ق��واء ب��ع��دم ال����ر ّد م��ن الثوار،
كعامل قوة ألحد المتحاربين ،مرهونا ً بما تظهره
سائر أرك���ان التبرير ال��س��ع��ودي لوقف الحرب
كونها حققت أهدافها ،بما سيقوله في الجوهر
منطقهم وفرضياتهم ،وفقا ً لركني نظرية النصر
التي يسوقونها.
 ال��رك��ن��ان ال���ل���ذان ي��س��ت��ح��ق��ان ال��ن��ق��اش فيالخطاب السعودي حول النصر هما ،األول هو
االستقواء بواقعة مواصلة الطيران السعودي
غ���ارات���ه ،ع��ل��ى م��واق��ع الحوثيين لتقديم الدعم
للمجموعات المناوئة لهم وللجيش ال��ذي يقف
ف���ي أغ��ل��ب��ه م��ع��ه��م ،وف����ي ال��م��ن��اط��ق ال���ت���ي عجز
مساندو السعودية عن السيطرة عليها في ظل
ال��ح��رب وع��ل��ى رغ��م م��ش��ارك��ة تنظيم «القاعدة»
بين صفوفهم بكل م��ق��درات��ه وق��وت��ه ،ويخشى
يستتب أمرها للثوار والجيش
السعوديون أن
ّ
م��ع وق��ف ال��ح��رب ،وال��ث��ان��ي ه��و التأشير لربط
وقف الحرب باقتراب نهاية المهلة التي حدّدها
مجلس األم��ن لتطبيق بنود ق���راره ،ال��ذي صدر
سابقا ً قبل الحرب وفق الفصل السادس مطالبا ً
الثوار باالنسحاب من المدن ،خصوصا ً صنعاء
وعدن ،وتسليم األسلحة التي حصلوا عليها من
الجيش ،واالع��ت��راف بشرعية منصور هادي،
وقبول المبادرة الخليجية والدعوة للحوار وفقا ً
لرعاية مجلس التعاون الخليجي في الرياض،
ومع نهاية المهلة يقول السعوديون أنّ الثوار في
المأزق ،وأنّ سالح الجو السعودي يتابع مهامه،
وسيتابع تأديبهم إذا لم يستجيبوا لمندرجات
القرار ،بقوة تكليف أممي يصير أقوى من القرار
وقت صدوره ،والحرب قد بدأت بغطاء التحالف
الذي تقوده السعودية ،من دون تكليف أممي أو
تغطية القانون الدولي ،فكيف عساها تكون إذا
حصلت عليهما؟
 إذا أخذنا الغارات السعودية بمعزل عن مهلةقرار مجلس األمن ،فال قيمة لها كدليل على قوة
أو نصر ،ألنّ الذي يخوض حربا ً لتركيع خصمه،
ال ينتقل من ضربات مكثفة إلى ضربات منتقاة،
وم��وض��ع��ي��ة وت��ذك��ي��ري��ة ،إال ف��ي س��ي��اق النزول
ع��ن الشجرة وال��خ��روج التدريجي م��ن الحرب،
مع حفظ ماء الوجه بأق ّل خسائر ممكنة ،طالما
أن النسخة األصلية للحرب ل��م تنجح بتركيع
الخصم وتحقيق األه��داف ،فلن يكتب لنسختها
المنقحة النجاح وه��ي دونها مرتبة في القدرة
على ممارسة الضغط ،ويكفي اإلعالن عن وقف
ال��ح��رب س��ب��ب��ا ً إلض��ع��اف ق��درت��ه��ا ع��ل��ى مواكبة
الضغط الميداني بضغط نفسي م��واز ،فتصير
عسكريا ً أق�� ّل ونفسيا ً صفر ،وهي تشبه هنا ما
فعلته «إسرائيل» في حرب غزة األخيرة عندما
كانت التسوية مكلفة ،فتركتها إلى ما بعد اإلعالن
ع��ن وق��ف ال��ح��رب م��ن دون ت��س��وي��ة ،وواصلت
ال��غ��ارات المتقطعة ،حتى ت�� ّم الوقف التدريجي
بالتزامن م��ع التسوية ال��ت��ي ال ت��أت��ي ف��ي لحظة
عاصفة فتقع كفضيحة ،فالمواصلة هنا تبدو
أق���رب ل��م��ح��اول��ة ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ت����وازن ميداني،
لحساب الحليف اليمني ،بانتظار خروج التسوية
إلى الضوء.
 رب��ط اإلع�ل�ان ع��ن وق��ف ال��ح��رب ومواصلةالغارات بنهاية المهلة األممية للثوار للرضوخ
لشرعية منصور ه���ادي ،ه��و األم��ر األه��م الذي
يركز عليه السعوديون والذي يستحق المناقشة،
وهذا يعني وفق الترويج السعودي أننا سنكون
أم��ام أح��د احتمالين خ�لال يومين ،إم��ا أن يعلن
الحوثيون االنسحاب من المدن وقبول شرعية

منصور ه��ادي والقبول ب��ح��وار ال��ري��اض تحت
راية مجلس التعاون الخليجي وفي الرياض ،وإال
فمجلس األم��ن سيصدر ق���رارا ً ح��ازم��ا ً حاسماً،
بحق الحوثيين ،أبعد وأق��وى وأه�� ّم من سخافة
تجميد أرصدة غير موجودة ومنع سفر عن غير
مسافرين ،لمستوى تصير الغارات السعودية
حربا ً كاملة أين منها الحرب بنسختها األولى،
ولكن بتفويض أممي هذه المرة ،حتى سحقهم
أو تركيعهم وجلبهم إلى بيت الطاعة السعودي،
فهل هذه هي الصورة؟
 من يواكب الوقائع والمتغيّرات في المواقفال��س��ع��ودي��ة ،س��ي�لاح��ظ االن��ت��ق��ال م���ن الحديث
ال��س��ع��ودي ع��ن ال م��ك��ان للرئيس ال��س��اب��ق علي
عبدالله صالح في أي تسوية وح ّل سياسي ،إلى
بدء الحوار معه ومع حزبه ،واالنتقال من ال مكان
إليران في الح ّل السياسي في اليمن إلى الرسائل
العلنية غير المباشرة ،التي من ضمنها ت ّم االتفاق
أن تعلن ط��ه��ران بلسان نائب وزي��ر خارجيتها
حسين أمير عبد اللهيان عن وق��ف الحرب قبل
أن يعلنها الناطق السعودي أحمد العسيري ،كما
سيالحظ المتابع أنّ األم��م المتحدة تتحدث عن
تعيين مندوب جديد لبدء ال��ح��وار اليمني ،وأن
مسقط التي كانت في صورة قرار وقف الحرب
تعلن نيتها إطالق مبادرة للحوار ،وسيالحظ أنّ
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ك��ان شريكا ً
ف��ي ت��رت��ي��ب��ات م��ا ق��ب��ل وق���ف ال��ح��رب ،ف��ه��ل هذه
مؤشرات تصعيد؟ أم مؤشرات تراجع الحوثيين
واس��ت��س�لام��ه��م ل��م��ن��ص��ور ه����ادي؟ ث��م م����اذا عن
منصور هادي نفسه؟ أليست عملية تعيين خالد
بحاح نائبا ً ل��ه ف��ي حمأة ال��ح��رب تمهيد لرحيله
وت��س��ل��ي��م ب��ح��اح ض��م��ن ال��ت��س��وي��ة م��ه��ام رئاسة
انتقالية يعلن الحوثيون قبولها؟ فمن خاض
ح��رب��ا ً لتثبيت شرعية ه��ادي وح��از على القرار
األممي الذي يمنح الشرعية للحرب لتثبيته كما
يقول السعوديون ،ال يتنازل عن هذه الورقة إال
مرغما ً بقوة الفشل.
 طبعا ً بيننا وبين ما ُيسمى نهاية المهلة وماسترتب ،ساعات وأي��ام ،ستقول أجوبة نهائية،
ال تحتاج إل��ى التحليل ،وسيكون السعوديون
أمام ساعة الحقيقة ،لكنهم يراهنون على تضييع
الطاسة عندها ،بأنّ التسوية تكون قد ت ّمت وهم
يعلمون أنّ مجلس األم��ن ل��ن ينعقد إال إلعالن
مندرجات خطواتها ،وم��ن ضمنها رف��ع وضع
اليمن من الوقوع تحت الفصل السابع بما في
ذلك الحصار البحري السعودي ،وربما التراجع
عن العقوبات لكن بالتأكيد ليس بتصعيدها.
 الح ّد الفاصل بين النصر والهزيمة في الحربعلى ال��ي��م��ن ،إذا قبلنا المنطق ال��س��ع��ودي ،ولم
يحصل ما يبشرون به من استسالم للحوثيين
وال من تصعيد أممي ضدّهم ،وتكشفت األيام
ع��ن مسار تسوية ،ه��و ف��ي اإلج��اب��ة ع��ن سؤال،
عندما تنتهي الحرب بتسوية ضمنية ،متد ّرجة
التطبيق ب��روزن��ام��ة م��ت��ب��ادل��ة ،ت��ف��رض الخطوة
التراجعية األول��ى على المهزوم ،فمن أعلن قبل
اآلخر التراجع عن خطواته العدائية ،السعودية
أم خصومها؟ هل سمعنا بيانا ً للحوثيين يعلن
االع��ت��راف بشرعية منصور ه���ادي ،أم سمعنا
بيانا ً سعوديا ً يعلن وقف الحرب؟
 قبلت ال��س��ع��ودي��ة روزن��ام��ة تتض ّمن البدءب��اإلع�لان ع��ن وق��ف ال��ح��رب ،واالس��ت��ع��داد لخلع
منصور هادي ،مقابل قبول الحوثيين بخالد بحاح
رئيسا ً موقتاً ،واإلع�لان عن تسلّم الجيش الذي
يعرف السعوديون والءه للحوثيين ،مسؤولية
األم���ن ف��ي ال��م��دن اليمنية ،وب���دء ح���وار يمني ـ
يمني ،برعاية واسعة تكون البصمة اإليرانية فيه
واضحة ،ويكون عنوانه حكومة توافقية تمهد
النتخابات نيابية ورئاسية ودستور جديد ،وفقا ً
لما قاله الحوثيون في إعالنهم الدستوري ،وال
ترد المبادرة الخليجية وسائر المعزوفة إال من
قبيل رفع العتب.
 من يكون المنتصر؟ناصر قنديل

الإرهاب يقتل ( ...تتمة �ص)1
بالتدمير الساحق الماحق.
ثمة مفارقة غريبة :اإلرهابيون،
ت��ف��ك��ي��را ً وت���دب���ي���راً ،م��اض��وي��ون
متحجرون .لكنهم يقومون بإعدام
ّ
ماضي العرب التراثي والحضاري.
وفوق ذلك ،يصدّرون ضحايا إرهابهم
ال��ش��ب��ان م��ن ال��ف��ق��راء وال��م��ع��وزي��ن
واليائسين إلى الغرب األوروبي بحثا ً
عن لقمة العيش.
تصدير هؤالء يت ّم منهجياً ،بواسطة
مه ّربين محترفين يتقاضون ،لقاء
فعلتهم ،أجورا ً عالية ما م ّكن بعضهم
م��ن أن يصبح مليارديرا ً ف��ي وقت
قصير.
التهريب يجري في البحر بسفن
متهدّمة وقوارب مترهّ لة .والهاربون
يتطلعون إل��ى أن يصبحوا ،بعد
وصولهم إلى اليابسة في اليونان أو
إيطاليا أو فرنسا ،الجئين طامحين
إلى شرعنة وجودهم في مهاجرهم.
غير أنّ قلة من ه��ؤالء تنجح في
بلوغ اليابسة .كثرة منهم يبتلعها
البحر فتقضي غرقاً .حجم الغرقى
كارثي .الناطق ِباسم منظمة الهجرة
التابعة لألمم المتحدة جول ملمان
ح � ّذر أخيرا ً من أنّ ع��دد الغرقى من
ضحايا التهريب البحري قد يصل في
حال استمرار األمور على هذا المنوال
إلى  90الف ضحية في نهاية السنة
الحالية.
اليابسة ليست أرح��م من البحر.
فالمسؤولون األوروب���ي���ون الذين
هالتهم م��وج��ات الالجئين العرب
واألف��ارق��ة ت��ن��ادوا مطلعَ االس��ب��وع
إل��ى عقد اجتماع ف��ي لوكسمبورغ
لمواجهة ما اعتبروه «كارثة» .شارك
ف��ي االجتماع  41وزي���را ً للداخلية

والخارجية .الغاية من اجتماعهم
لم تكن إيجاد وسائل وآليات للبحث
ع��ن الالجئين التائهين ف��ي البحر
وإنقاذهم بل وقف تدفقهم إلى بالدهم
بوضع خطة عسكرية لتدمير السفن
وال��زوارق والقوارب التي يجرى بها
تهريب هؤالء إلى شواطئ أوروبا.
الخطة العسكرية تتضمن إجراءات
لمضاعفة التمويل واألدوات التي
تستخدمها وكالة مراقبة الحدود
األوروبية «فرونتكس» .أكثر من ذلك،
تق ّرر توسيع نطاق عمل «فرونتكس»،
المحصور أساسا ً بالمياه اإلقليمية
األوروب��ي��ة ،ليشمل المياه الدولية
وصوال ً إلى شواطئ ليبيا .لماذا؟ ألنّ
ليبيا باتت المصدر الرئيس لتهريب
العرب واألفارقة اليائسين إلى دول
أوروبا.
إلىذلك،تتضمنالخطةآليةخاصة
لترحيل «الالجئين المرفوضين»،
أي أولئك الذين «أسعفهم» الحظ
وبلغوا اليابسة وتقدّموا بطلبات
لجوء ف��ي بعض ال���دول األوروب��ي��ة
بحسب أحكام قوانينها النافذة ،لكن
السلطات المختصة فيها رفضت
طلباتهم .المفوضية األوروب��ي��ة
شرحت آلية الترحيل بأنها تتضمن
تنظيم رحالت جوية إلعادة الالجئين
المرحلين قسراً .لكن ،ماذا لو رفضت
الدول التي يحمل الالجئون جنسيتها
استقبالهم؟
ي���ق���ول م���س���ؤول���و ال��م��ف��وض��ي��ة
األوروبية إنّ ص ّد موجات التهريب
واللجوء سيكون عبر إقامة «تعاون
وش����راك����ات» م���ع دول ال��ع��ب��ور،
خصوصا ً مع لبنان واألردن ومصر
وال���دول المحيطة بليبيا ،وإن ثمة

مشروعا ً تجريبيا ً إلقامة مخيمات
تجميع لالجئين ف��ي النيجر ،كما
يخطط ال��م��س��ؤول��ون األوروب��ي��ون
لمشاريع شبيهة إذا قبلت دول أخرى
هذا التعاون.
دول العبور محرجة وقلقة .فهي
ملزمة وف��ق قوانينها باستقبال
مواطنيها المبعدين من دول أجنبية،
لكنها مضطربة أمنيا ً ومتراجعة
اقتصادياً ،فال يضيرها أن «يدبّر»
م��واط��ن��وه��ا أم��ر لجوئهم إل��ى دول
م��ق��ت��درة ب��ح��ث�ا ً ع��ن ال����رزق واألم���ن
واالستقرار.
م��ن المنتظر ،وال��ح��ال ه���ذه ،أن
ترفض ه��ذه ال���دول أق��ام��ة «تعاون
وش���راك���ات» م��ع ال���دول األوروب��ي��ة
«المتضررة» من موجات الالجئين.
ولع ّل بعضها سيجرؤ على مطالبة
حكومات أوروب��ي��ة ب��أن تخجل من
نفسها فعالً فتتشدد ف��ي المراقبة
وبالتالي منع مواطنيها من السفر إلى
تركيا لالنضمام إلى تنظيم «داعش»
الذي يقاتلها في عقر دارها ،وال سيما
في سورية ولبنان والعراق.
أجل ،إذا كانت دول أوروبا تجد أن
من حقها وقف «تصدير» الالجئين
إلى ربوعها ،أال يكون من حق الدول
العربية ،وال سيما سورية والعراق
ول��ب��ن��ان وليبيا ،المطالبة بوقف
تصدير إرهابيين أوروبيين لالنضمام
إلى «داعش» في محاربتها؟
متى تجتمع دول العالم و ُتجمع
على وقف عملية االستيراد والتصدير
المخزية :استيراد اإلرهابيين األشرار
من أوروبا وتصدير الالجئين األغرار
إليها؟

د .عصام نعمان

س����وري����ة ،وه����ا ه���ي السعودية
ت��واج��ه س��اع��ة الحقيقة ،فمجلس
األم����ن سيكتفي وف���ق���ا ً لمصادر
دي���ب���ل���وم���اس���ي���ة رف���ي���ع���ة بتعيين
مبعوث جديد للح ّل السياسي في
اليمن ،هو الموريتاني إسماعيل
ول����د ش��ي��خ أح���م���د ال�����ذي رشحه
األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم المتحدة بان
كي مون لهذه المهمة ،وسيصدر
المجلس دعوة إلى جميع األطراف
اليمنيين ،واألط�����راف اإلقليمية
ال��م��ع��ن��ي��ة ب���األزم���ة ال��ي��م��ن��ي��ة لبذل
ك��� ّل ال��ج��ه��ود ال��م��م��ك��ن��ة لمساعدة
المبعوث األممي على دفع العملية
السياسية إل���ى األم����ام ،بصفتها
الطريق المؤدي إلى تحقيق أهداف
قرار مجلس األمن بعودة الشرعية
واالستقرار لليمن.
االت��ج��اه نحو التسويات الذي
ي��ف��ت��رض أن ي��ن��ط��ل��ق م���ن اليمن
م��ع ال��ت��واف��ق على رح��ي��ل الرئيس
المستقيل منصور هادي وحلول
ن��ائ��ب��ه خ��ال��د ب��ح��اح م��ك��ان��ه ،وب��دء
عملية تفاهم سعودية ـ إيرانية،
سيفتح الباب لتغييرات تنتظرها
المنطقة الحبلى بالملفات المعقدة
م��ن ال��ع��راق إل���ى س��وري��ة ولبنان
وال����ب����ح����ري����ن ،ب���س���ب���ب ش���ع���ور
ال���س���ع���ودي���ة وت���رك���ي���ا بالخيبة
والخسران جراء التفاهم النووي
المتوقع توقيعه بشكله النهائي
في نهاية شهر حزيران.
ت�����زام�����ن ت���ح���ج���ي���م ال����ع����رب����دة
ال���س���ع���ودي���ة ،م���ع ن��ه��اي��ة سعيدة
ل��ل��ت��ف��اوض ح���ول ال��م��ل��ف النووي
اإليراني ،سيعززان ميالً تركيا ً إلى
تموضع أكثر وسطية كما يؤكد
ديبلوماسيون إي��ران��ي��ون واكبوا
زي���ارة ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي األخيرة
إل���ى ط��ه��ران ق��ب��ل ث�لاث��ة أسابيع،
م��ا سيعني مشهدا ً جيوعسكريا ً
جديدا ً في سورية ،يم ّهد الطريق
نحو توقعات رسم عبرها المبعوث
األم���م���ي س��ت��ي��ف��ان دي ميستورا
خريطة طريق لمشاورات تستم ّر
لشهرين ،هما الفترة الفاصلة عن
توقيع التفاهم النووي في الثالثين
من حزيران ،ليعلن أنّ شهر تموز
س��ي��ك��ون م��رش��ح��ا ً الن��ع��ق��اد جولة
جديدة من مؤتمر جنيف ،مضيفا ً
حضور إي���ران كشريك ف��ي الح ّل
ه��ذه ال��م��رة ،مستفيدا ً من النتائج
التي بلغتها الحوارات التي جرت
في موسكو.
ً
ل���ي���س واض�����ح�����ا ب���ع���د م�����ا إذا
ك���ان���ت ال��م��ن��ط��ق��ة ق���د رس����ت على
ضفة التسويات ،وف��ق��ا ً لمصادر
ديبلوماسية متابعة ،فـ»إسرائيل»
ت���خ���وض ح���م�ل�ات ق���اس���ي���ة ض��� ّد
الرئيس األميركي وتنظم لوبيات
ض��اغ��ط��ة داخ����ل أم��ي��رك��ا ،وال ب ّد
من بقاء فرضية قيامها بمحاولة
لتغيير قواعد اللعبة أو قلب الطاولة
قبل التسليم بالفشل والخسارة.
لبنان متوتر على ك ّل الجبهات
أم���ام ضبابية ال���ص���ورة ،وتباين
القراءات والتوقعات ،فالجلسات
التشريعية المعطلة تزيد التشنّج
بين المك ّونات التي يتشكل منها
ال��م��ش��ه��د ال��ن��ي��اب��ي وال��س��ي��اس��ي
ب��ال��ت��ال��ي ،ب��ص��ورة ال يختصرها
االن���ق���س���ام ب��ي��ن ف��ري��ق��ي الثامن
والرابع عشر من آذار ،والحكومة
ليست بحال أحسن ،والحوارات

تجرجر من جلسة إلى أخرى بقوة
وصعوبة ،والشارع يعيش ضغطا ً
استثنائيا ً أمام األزمات المعيشية
وتعقد سلسلة الرتب والرواتب.
ف����ي ه�����ذا ال���ض���ب���اب ح��ض��رت
ال��ذك��رى ال��م��ئ��وي��ة ل��ل��م��ج��زرة التي
ارتكبها العثمانيون بحق األرمن،
في مسيرة ومهرجان حاشدين،
ع��بّ��ر خاللهما األرم���ن بأحزابهم
وش��خ��ص��ي��ات��ه��م وم��ع��ه��م أط���راف
ل��ب��ن��ان��ي��ة رئ��ي��س��ي��ة ع����ن التنديد
بالموقف ال��ت��رك��ي ال���ذي يستعيد
صورة األجداد العثمانيين برعايته
لإلرهاب الذي يضرب في العراق
وس��وري��ة ولبنان من دون تمييز
بين الطوائف وال��م��ذاه��ب ،لتكون
الكلمة األبرز في المناسبة لألمين
ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ط��اش��ن��اق النائب
آغ��وب بقرادونيان ال��ذي اعتبر أنّ
مجازر اإلب��ادة العثمانية متمادية
ول��م تتوقف طيلة أرب��ع��ة ق��رون،
وأن تركيا ليست حليفة للعرب
وال للبنانيين بدليل حفاظها على
تحالفها المعلن مع «إسرائيل» عدو
العرب واللبنانيين األول.
انشغل لبنان الرسمي والشعبي
بالذكرى المئوية على اإلبادة األرمنية،
التي تأتي بالتوازي مع ما يتع ّرض
له المسيحيون واألرم���ن والسريان
والكلدان واألش��وري��ون واإليزيديون
ع��ل��ى ي���د ال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة
المدعومة من الدولة التركية وريثة
السلطنة العثمانية ،من قتل وتهجير
وتنكيل واس��ت��ه��داف ال��ك��ن��ائ��س في
سورية والعراق وتدنيس المقدسات.
والكنيسة األرم��ن��ي��ة ف��ي دي��ر ال��زور
التي كانت تضم بقايا رفات ضحايا
مجزرة  1915خير دليل على األعمال
اإلرهابية .وأجمع المشاركون الذين
رف��ع��وا ش��ع��ار ن��ت��ذك��ر ون��ط��ال��ب في
المسيرة الحاشدة ،التي انطلقت من
كاثوليكوسية األرم���ن األرث��وذك��س
في أنطلياس إل��ى ب��رج حمود ،حيث
أقيم مهرجان خطابي ،أنّ الصراع
مع العثمانيين ال عالقة له بالدين أو
المذهبية.

النصب التذكاري
من دير الزور إلى أنطلياس

ودش�����ن ك��اث��ول��ي��ك��وس األرم����ن
األرثوذكس لبيت كيليكيا أرام األول
كيشيشيان النصب التذكاري الذي
ح��ض��ن ب��ع��ض �ا ً م��ن رف����ات ضحايا
ال��م��ج��ازر ،ونقل م��ن دي��ر ال���زور عقب
تدمير الكنيسة على يد التنظيمات
اإلرهابية المدعومة من تركيا.
واعتبر «أنّ اإلب���ادة ض � ّد الشعب
األرميني قد خططت ونفذت من قبل
السلطنة العثمانية التركية بحسب
المخطط الطوراني ،أي األيديولوجية
الوطنية ل��ح��زب اإلت��ح��اد والترقي
ال��ح��اك��م آن����ذاك ال��ت��ي ك��ان��ت تهدف
إل��ى إزال���ة شعب بأكمله م��ن أرض��ه
والتخلص منه بإبادة جماعية».
وط���ال���ب األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ح��زب
الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان
الدول العربية «باالعتراف بمسؤولية
تركيا عن اإلبادة ،فالشعوب العربية
ع��اش��ت ال��ظ��ل��م وال��ق��ه��ر  4ق���رون من
االحتالل وقتل المسيحيين والمسلمين
في لبنان وسورية والعراق والمجاعة
المفروضة على جبل لبنان ،ومشانق
 6أيار تجعل من قضية اإلبادة عربية
أرمنية واح���دة ،أق��وى من المصالح
االقتصادية والتسويات م��ع دول��ة
قامت على أش�لاء الشهداء األبطال
وأب��ق��ت على تحالفاتها م��ع العدو
اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،معتبرا ً أنّ «الحلم
التركي االستعماري ل��ن يتحقق».
وقال بقرادونيان إن «هناك مسؤولية
دول��ي��ة ع��ل��ى الجميع أن يتحملها
ألن جريمة واح���دة م��ن دون عقاب
تفتح ال��ب��اب أم���ام ج��رائ��م ك��ب��رى».

روحاني :مكافحة ( ...تتمة �ص)1
أهمية نموذج تعاون دول آسيا وأفريقيا في الظروف العالمية الراهنة وقال:
«إن تعاون دول هاتين القارتين يعد خطوة مهمة جدا ً على الصعيد العالمي في
مواجهة التوجهات األحادية في العالم».
ونوه روحاني باللقاءات التي جمعته على هامش القمة مع قادة العالم مبرزا ً
تأكيد قادة الصين وإندونيسيا وفيتنام واليابان على تعزيز العالقات مع إيران
ودعمهم للمفاوضات حول ملفها النووي الجارية مع مجموعة دول .1+5
وأشار الرئيس اإليراني في حديثه إلى أن التعاون االقتصادي بين إيران
والصين خالل العام الحالي سيشهد حركة نحو إلى األمام وقال إن «محادثاته
مع نظيره الصيني تناولت مواضيع مختلفة بينها المفاوضات في شأن الملف
النووي والمشاريع االقتصادية وتطوير العالقات االقتصادية بين طهران
وبكين فضالً عن القضايا اإلقليمية».
يذكر أن العاصمة اإلندونيسية جاكرتا شهدت وعلى مدار يومين القمة
اآلسيوية األفريقية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة دول آسيا وأفريقيا
والذي عقد عام  1995بمشاركة  29بلدا ً في مدينة باندونغ بإندونيسيا.

القوات الم�شتركة ( ...تتمة �ص)1
والمسلحين التابعين للرئيس عبد ربه منصور هادي إلى االنسحاب من جميع
المحافظات وتسليمها للجيش واألمن.
قيادي في حركة «أنصار الله» قال إن نداء الرئيس السابق يعبر عن قناعاته
ومصالحه وال يعني الحركة في شيء .واعتبر القيادي في الحركة أن بيان علي
عبدالله صالح يؤكد عدم وجود تحالفات لـ«أنصار الله» معه.
ميدانياً ،على رغم الغارات السعودية المتواصلة على الطرق المؤدية إلى
مدينة مأرب ،واصلت القوات المشتركة مالحقة عناصر تنظيم «القاعدة» بعد
انسحابها من المناطق المشرفة على وسط المدينة .وباتت القوات المشتركة
على بعد  6كيلومترات من مدينة مأرب ،وسط توقعات باستعادة السيطرة
عليها خالل الساعات القليلة المقبلة .في حين أعلن عن استشهاد  13يمنيا ً
في غارات سعودية على تعز والضالع جنوب اليمن .التي أغارت أيضا ً على
المحافظات اليمنية ال سيما في عدن ،واستهدفت مأرب ومدينة زبيد في الحديدة
غرب البالد.
إلى ذل��ك ،نشر تنظيم «داع��ش» شريط فيديو على اإلنترنت زعم أنه تم
تصويره في اليمن ،وتظهر في الفيديو مجموعة من المسلحين الملثمين يقومون
بتدريبات عسكرية في الصحراء.
قائد المجموعة توجه بكلمة أعلن فيها والءه ألبي بكر البغدادي زعيم تنظيم
«داعش» ،كما توعد الحوثيين بالذبح.

وأش���ار إل��ى «أن��ن��ا ف��ي زم��ن الصمت
والشعارات الرنانة وإنكار الحقيقة،
وف���ي زم���ن ارت��ك��اب ال��ج��رائ��م باسم
الدين ،والدين بعيد عن هذه الجرائم،
واالستغالل الدائم لمصالح اقتصادية،
وفي زمن الهروب من تحمل المسؤولية
ورف��ض معاقبة المجرمين ،نجتمع
لنتذكر كي ال يتكرر ،ولنطالب ونجتمع
نحن ضحايا اإلبادة وضحايا الصمت
الدولي ومصالح الدول التي تتحدث
ع��ن ال��ع��دال��ة وتشن ال��ح��روب باسم
حقوق اإلنسان».
في سياق آخر ،يستأنف الحوار بين
حزب الله وتيار المستقبل االثنين في
الرابع من أيار المقبل في عين التينة.
وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن
الحوار مستمر وقائم إل��ى أن يخرج
تيار المستقبل منه» ،مشيرة إلى «أن
حزب الله لن ينسحب من الحوار على
رغم كل السجاالت اإلعالمية».
وإذ أشارت المصادر إلى «أن تيار
المستقبل يبغي من تصعيده اإلعالمي
أن ينسحب ح��زب ال��ل��ه م��ن ال��ح��وار
ليح ّمله تبعات فرطه ،إال أنّ الحزب
لن ينج ّر إلى ذلك ،فهو أصالً ال يخسر
شيئا ً في ح��واره مع تيار المستقبل
ول��ن يخسر ،على عكس رئيس تيار
المستقبل سعد الحريري الذي ال يزال
يسمع اعتراضات داخلية على جدوى
الحوار».
وفي السياق ،علقت المصادر على
ك�لام ال��ح��ري��ري« :أن��ن��ا ن��ح��ارب قوى
التطرف على اختالفها س���واء كان
اسمها «ح��زب ال��ل��ه» أو «ال��ق��اع��دة»،
بالقول« :إسرائيل تعتبر حزب الله
متطرفا ً وتريد محاربته ،فهل أصبح
الرئيس الحريري في الخندق نفسه
مع إسرائيل لمحاربة ح��زب الله»؟
ورأت المصادر« :إذا ك��ان الحريري
يريد محاربة حزب الله «المتطرف»،
لماذا يجلس معه إلى طاولة الحوار»؟
وشددت المصادر على «أن الحريري
يريد محاربة داعش كونه أصبح على
أبواب السعودية».
وكان الحريري استهل اليوم الثالث
من زيارته للواليات المتحدة األميركية
باجتماع عقده وال��وف��د المرافق مع
رئيسة لجنة االعتمادات الخارجية في
مجلس النواب األميركي كاي غرانغر
في مبنى الكابيتول ،حيث عرض معها
سبل مساعدة لبنان لتأمين حاجات
النازحين الضرورية ال سيما ما يتعلق
منها بالتعليم والتربية ،إضافة إلى
دعم الجيش والقوى األمنية .والتقى
الحريري نائب الرئيس األميركي جو
ب��اي��دن ،زعيمة األقلية الديمقراطية

في مجلس النواب األميركي نانسي
بيلوسي ،وعضو الكونغريس آدام
كينزينغر ،وج���رت خ�لال اللقاءات
مناقشة تطورات األوضاع في المنطقة
ال سيما في لبنان وسورية والعراق
واليمن.
وش���دد ال��ح��ري��ري على «أن مركز
قيادة الجيش بأهمية موقع رئاسة
الجمهورية ،وفي هذا األمر ليس هناك
مجال للتسوية ،ومصلحة الجيش
والوطن هي األساس».
وقال نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم« :من كان ينتظر
انتخاب رئيس الجمهورية نتيجة
للتطورات اإلقليمية ،نقول له :بأنها
بعيدة ج��دا ً ألن التطورات لن تكون
لمصلحته ،والخيار الوحيد المطروح
أمام اللبنانيين أن يتفقوا .نحن أعلنا
بوضوح بأن خيارنا بالرئاسة خيار
لبناني ،ولكن جماعة  14آذار ينتظرون
األوام��ر السعودية من أجل أن يقرروا
في مسألة الرئاسة ،وق��راره��م ليس
بيدهم ،وعلى هذا األساس هم يعطلون
انتخابات الرئاسة ،وعلى هذا األساس
األمر طويل إذا كانوا سيعتمدون على
رهانات خاسرة لطالما دخلت فيها
السعودية في سورية وفي المنطقة
وفي كل المواقع».

بري غير مق ّيد بمهلة
للدعوة إلى جلسة عامة

وع��ل��ى صعيد الجلسة العامة،
أكدت مصادر عين التينة لـ«البناء»
أنّ ت��وزي��ع دوائ���ر المجلس النيابي
جدول أعمال الجلسة التشريعية على
النواب ال يعني تقيد رئيس المجلس
بمهلة للدعوة إلى جلسة تشريعية
ألن الدعوة وعدم الدعوة هي صالحية
مطلقة لرئيس المجلس وغير محكوم
ب��أي مهل دستورية ،مشيرة إل��ى أن
توزيع جدول األعمال ليقول الرئيس
للنواب أن��ه ت��م االت��ف��اق على ج��دول
األعمال».
وأكدت المصادر تمسك الرئيس بري
بالميثاقية في عقد أي جلسة تشريعية
والذي كان على الدوام يتمسك بها».
وش�دّدت على «أنّ حديث بري عن
ح� ّل المجلس النيابي ج �دّي وهدفه
حث المجلس النيابي على حضور
الجلسة وإن��ه��اء المقاطعة أكثر من
هدف التهديد ،وهو لن يقدم على هذه
الخطوة إال ضمن األصول الدستورية
أي عند انتخاب رئيس للجمهورية».
وأكدت أنّ بري لن يجري اتصاالت
بأحد بعد اآلن وينتظر تغيّر مواقف

األطراف السياسية ليبني على الشيء
مقتضاه ،م��ح��ذرة م��ن «أنّ تعطيل
جلسات المجلس عمل غير طبيعي
في ظ ّل تقييد عمل الحكومة والفراغ
الرئاسي».

«الوطني الح ّر» :ال تفاوض
ال مساومة

وأك��دت مصادر مطلعة في التيار
الوطني الحر لـ«البناء» «أن التيار
أخرج من قاموسه مسألة التفاوض في
الملفات العالقة ال سيما ملف التعيينات
األمنية» .ولفتت إلى «أنه لم يعد هناك
مجال للتفاوض أو المساومة على
المراكز األمنية والعسكرية» .واعتبرت
المصادر «أن الملف الرئاسي هو الملف
الوحيد ال��ذي ي��دور حوله أخ��ذ ورد
وتفاوض على مرحلة ما بعد الرئاسة
ال سيما أن الفريق اآلخر يعيش هاجس
أن يؤدي وصول العماد ميشال عون
وإق��رار قانون االنتخاب إلى تفرد في
الحكم « .ولفتت المصادر إل��ى «أن
القوات اللبنانية باتت بحاجة إلى دعم
عوني إلقرار قانون انتخابي يؤ ّمن لها
الغالبية من دون منة من أحد».
ويعقد وزي��ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق أوائل األسبوع المقبل،
م��ؤت��م��را ً صحافيا ً يتحدث فيه عن
عملية سجن رومية األخيرة« ،ليوضح
بالصور واألرقام والتقارير ،ك ّل الحقائق
التي تكشف المغالطات والمبالغات
التي س��ادت بعض التصريحات في
الفترة األخ��ي��رة» ،وف��ق ما أف��اد بيان
لمكتبه اإلعالمي .وكان المشنوق تابع
مسألة التحقيق في ما حدث في سجن
روميه ،مع اللجنة العسكرية المكلفة.
وطالب باإلسراع في إنهاء التحقيق
لتحديد المسؤوليات.

الموقوف لحيدان
إلى الرياض

إلى ذلك ،ال تزال عملية نقل الطائرة
السعودية التي َّ
حطت مسا َء أول من
أمس في مطار بيروت الدولي مطلوبين
ر ّحلتهما المديرية العامة لألمن العام،
محور تساؤل في ظ ّل الغموض الذي
يشوبها ،ال سيما أنّ أيّ جهاز أمني أو
قضائي لم يتحدّث عن العملية التي
طي الكتمان .وأشارت المعلومات
بقيت ّ
إل��ى «أنّ الموقوف السعودي أحمد
لحيدان الذي دخل منذ أسبوعين إلى
لبنان عن طريق الشمال مستخدما ً
رح��ل أمس
ج��واز سفر سوريا ً م��زورا ً ّ
على متن الطائرة نفسها».

مو�سكو �أو ً
ال ( ...تتمة �ص)1
جاءت مساعي موسكو الحميدة لتقريب وجهات النظر
بين الحكومة السورية ،وعدد من فصائل المعارضة التي
شاركت في جولتي الحوار اللتين شهدتهما موسكو،
وثبت أن عدم مشاركة الذين يتلقون التعليمات إلفشال
ال��ح��وار وتعطيل الحلول السياسية يعطي للمساعي
الحميدة فرصا ً أفضل ،كما ثبت أنّ ثمة ما يمكن أن يتفق
عليه السوريون حكومة ومعارضة إذا توافر شرطا ،عدم
وج��ود من يتلقى التعليمات بتخريب الح ّل السياسي،
ووج��ود وسيط نزيه مستع ّد لبذل الجهود ل��ردم الهوة
والبحث عن المخارج والحلول ،كما كان األصدقاء الروس
يؤدّون المهمة بإخالص وجدية وبروح عالية من الحرص
والمسؤولية.
أظهرت الحكومة السورية ووفدها المشارك في اللقاءات
التشاورية التي شهدتها موسكو ،ك ّل اإليجابية واالهتمام
والحرص ،على الوصول إلى تفاهمات تقرب الطريق نحو
الح ّل السياسي ،ولكن من دون أوهام ،ومن دون مساومة
على الحقائق التي م��ن دون��ه��ا ال تقوم قائمة ألي حل
سياسي ،خصوصا ً من دون مساومة على مسائل تتصل
بالسيادة السورية ،فسورية تحتاج الحل السياسي،
لكنها لن تذهب لحل بأي ثمن يضيع معه القرار السوري
المستقل أو تتعرض عبره وحدة سورية الوطنية لألذى،
أو تصاب به مصادر القوة السورية لحساب «إسرائيل».
ثبت أنّ سورية لم تكن تذهب للقاءات الحوار التي تدعى
إليها من قبيل رفع العتب ،وتسجيل المواقف .فنجاح
لقاءات موسكو مقابل فشل لقاءات جنيف درس وعبرة
يعنيان ويهمان المبعوث األممي الستخالص خريطة
الطريق التي تضمن النجاح لمسعاه ،وفرصة الكتشاف
وتحديد مكامن الخلل ومصادر التعطيل للمبادرات الهادفة
للحل السياسي.
يحتاج المبعوث األممي إلى إعادة تكوين ورسم عملية
جنيف وفق منطلقات تسمح لها بعبور حقل األلغام ،الذي
وضعه من أرادوا لها الفشل وخططوا لبلوغه ،وهم يضعون
أيديهم بأيدي اإلرهابيين ،ويته ّربون من مسؤولياتهم في
مكافحة اإلرهاب وفق القرارات التي ذكرناها والتي يؤتمن
المبعوث األممي على وضعها قيد التطبيق.
أول ما تحتاجه عملية جنيف بصفتها عملية دولية
لمساعدة السوريين على إدارة ح��وار س��وري سوري
خ��ال��ص ،ح���ول م��س��ائ��ل ت��خ��ص ال��س��وري��ي��ن وح��ده��م،
وي��ق � ّررون عبرها مصير بلدهم بأيديهم ،أن تشرك كل
الجهات الدولية واإلقليمية ذات الجهود الخيرة واأليادي
البيضاء تجاه معاناة الشعب السوري ،فلن تكون عملية

صادقة بإدعاء الحرص على سورية والسوريين تلك
التي تستبعد أصدقاء سورية الحقيقيين مثل الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،ولن تكون عملية محمودة العواقب
باسم جنيف ،تلك التي ترمي إللغاء مسارات موسكو ،أو
المضاربة عليها ،والتشويش على ما حققته وأنجزته ،بل
شرط النجاح ألي مساع سياسية هو أن تضع الخبرة التي
امتلكها األصدقاء الروس ،والعزيمة واإلرادة اللتين عبرت
عنهما النتائج اإليجابية للقاءات موسكو في قلب عملية
التحضير واإلعداد لجنيف لمن يريد النجاح.
ما أنتجته موسكو في الحوارات ،يجب أن يشكل خريطة
طريق ،هذه هي الحقيقة التي تختبر النوايا اإلقليمية التي
يستطيع السيد دي ميستورا التز ّود بها قبل المخاطرة
بمؤتمر ،يحصد الفشل ،ويكون وباال ً وخرابا ً على كل جهود
الحقة تحت عنوان الح ّل السياسي ،حيث الفشل ممنوع
هذه المرة ،والتحضير المدروس هو الوصفة الضرورية،
بالحصول على موافقة الدول المعنية على تنفيذ االلتزامات
التي تلقيها عليها القرارات األممية المذكورة ،والتي اتفق
المشاركون في حوارات موسكو على اعتبارها مسؤولية
دولية يجب أن تسبق متابعة السعي للح ّل السياسي،
وعندما يحمل المبعوث األممي ورقة مبادئ موسكو إلى
العواصم المعنية وإل��ى األط��راف التي سيلتقيها ممن
يحملون عناوين معارضة ورفضوا المشاركة في اللقاءات
التشاورية في موسكو ،سيتمكن من معرفة نسبة النجاح
والفشل التي تنتظر أي تفكير بمسار للحل السياسي.
من دون توافق على اعتبار اإلره��اب الخطر الرئيسي
الذي يهدد السوريين ،والحرب على اإلرهاب هي المهمة
المشتركة للمتحاورين ،وبالتالي اعتبار الجيش العربي
السوري العمود الفقري لهذه الحرب والوقوف خلفه في
هذه المهمة كما اتفق المشاركون في لقاءات موسكو ،لن
تكون فرص لمسار سياسي يحصد نجاحا ً مأموالً ،ومن
دون موافقة الدول المتورطة بدعم اإلرهاب ورعايته على
إقفال كل مصادر وموارد الدعم والرعاية واإليواء وإقفال
الحدود أم��ام السالح والمسلحين ،ووق��ف تدفق المال
وإنهاء التضليل والنفاق اإلعالميين ،ووضع حد لسياسات
التذاكي ،سيكون الذهاب لحلقة سياسية جديدة ،مخاطرة
بفشل يعرف السيد دي ميستورا أن سورية بغنى عنه
والسوريون ال يحتاجونه ،بقدر ما يحتاجون طريقا ً
واضحا ً وخطوات محددة ومدروسة نحو وقف العنف
وإنهاء اإلرهاب وصياغة ح ّل سياسي قابل للحياة.

د .فيصل المقداد

�إعالنات ر�سمية
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/3/31على المتهم محمد خالد
المصري سجله /912المصيطبة
جنسيته لبناني محل إقامته االوزاعي
قرب محطة سليم ملك الزين طابق 2والدته
ايمان عمره  1988أوقف غيابيا ً بتاريخ فار
من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية االش��غ��ال الشاقة
المؤبدة والزامه بتسليم المسدس.
وفقا ً للمواد  640/639و 257/392من
قانون العقوبات و 72اسلحة
الرتكابه جناية سلب وانتحال صفة
واسلحة
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015ٍ/3/31
الرئيس
التكليف 823

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/3/31على المتهم عباس سامي
مظلوم سجله /16بريتال
جنسيته لبناني محل إق��ام��ت��ه برج
البراجنة  -حي الجورة والدته كفا عمره
 1980أوقف غيابيا ً بتاريخ 2014/5/5
وهو فار من وجه العدالة
بالعقوبة التالية خمس سنوات اشغال
شاقة وعشرة ماليين ليرة غرامة
وفقا ً للمواد  129مخدارت من قانون
العقوبات .
الرتكابه جناية مخدارت
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/4/7
الرئيس
التكليف 823

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/3/31على المتهم علي زيد
اسماعيل سجله  185/57بريتال
جنسيته لبناني محل إقامته بريتال
والدته زينب عمره  1987أوق��ف غيابيا ً
بتاريخ  2014/5/5وه��و ف��ار من وجه
العدالة
بالعقوبة التالية اشغال شاقة مؤبدة
وماية مليون ليرة لبنانية غرامة
وفقا ً للمواد  125مخدارت من قانون
العقوبات .
الرتكابه جناية مخدارت
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/4/7
الرئيس
التكليف 823

