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تتمات
رهان �سعودي ـ تركي ـ «�إ�سرائيلي» ( ...تتمة �ص)1

التي أرستها عملية مزارع شبعا االستثنائية والنوعية
وال��ت��ي ي��ح��اول «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ج��اه��دا ً التملص م��ن قواعد
االشتباك الجديدة التي فرضتها.
ي��زي��د م��ن ال��ت��وت��ر م��ع «إس���رائ���ي���ل» ،وص���ول رهاناتها
على تغيير مصير التفاهم مع إي��ران بواسطة المعادالت
األميركية الضاغطة على الرئيس باراك أوباما إلى سقفها
بعد التسوية ال��ت��ي ت��وص��ل إليها أوب��ام��ا م��ع الكونغرس
بالموافقة على إط�لاع الكونغرس على االت��ف��اق النهائي
واحتفاظه بحق التوقيع في النهاية من دون إذن ،وكذلك
وصول الرهان «اإلسرائيلي» على الحرب السعودية في
اليمن بالنجاح في ج�� ّر إي��ران لمواجهة مباشرة تفرض
أي حرب
على أميركا الملتزمة بحماية السعودية في وجه ّ
ب��أن تتدخل مباشرة ويصير التفاهم في خبر ك��ان ،فال
إي��ران استدرجت وال واشنطن شعرت بالتحدّي ،فصار
ال ب ّد لـ«إسرائيل» أن تفعل شيئا ً قبل التوقيع النهائي ،وأن
يكون بحجم يسمح بتغيير قواعد اللعبة ،ولو أدّى إلى قلب
الطاولة ،من دون استبعاد المخاطرة «اإلسرائيلية» بحرب،
تنتهي بتسوية تشركها فيها واشنطن كما هو حال النتيجة
التي ستترتب على الحرب السعودية في اليمن في نهاية
المطاف من تفاوض إيراني سعودي ،فحرب «إسرائيلية»
في لبنان وسورية قد تكون مدخالً لرسم ح��دود األمن
«اإلسرائيلي» ،بفرض تسوية ترفضها «إسرائيل» اآلن،
لكنها تشكل أفضل بوليصة تأمين لمستقبلها مع فشلها
في تحقيق انتصارها المأمول في الحرب.
بالتوازي مع التصعيد «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،تصعيد تركي
يحتضن على التوالي هجومين نوعيّين لـ«جبهة النصرة»
شمال س��وري��ة ،وينجح في تمكينها من دخ��ول مدينتي
إدل���ب وج��س��ر ال��ش��غ��ور ،وتحقيق م��وق��ع ي��راه��ن األت���راك
على حفظه ورق��ة تفاوضية يحجز لهم مقعدا ً في قطار
التسويات ،حيث إذا ص��ار التوجه ال��دول��ي نحو الحسم
ض ّد «جبهة النصرة» فهو يحتاج التفاوض مع تركيا ،وإنْ
نجحت مساعي تبييض مكانتها وتقديمها مفاوضا ً يتمثل
بجناح سياسي ف��ي ال��ح�� ّل السياسي ،كما ه��و المسعى
التركي ،تتح ّول إل��ى مقعد تركي في الصيغة السياسية
الجديدة لسورية بعد الحرب.
محور المقاومة ال��ذي يبدو أن��ه ال ي��زال يتصرف منذ
توقيع التفاهم ال��ن��ووي بصيغته األول��ي��ة ،وحتى موعد
االت��ف��اق النهائي وف��ق��ا ً لمعادلة االح��ت��واء واالمتصاص
للضربات ،كما أظهر التعامل مع ح��رب اليمن ،بتحويل
صمود الثوار الحوثيين والجيش إلى مصدر لالنتصار
وإفشال الحرب السعودية بنسختها األول��ى ،يجد نفسه
أمام مخاطر ال يمكن ردّها بمجرد االحتواء ،وفتح الطرق
للتسويات خصوصا ً أم��ام الثنائي التركي ـ السعودي،

والرهان على مفعول الردع بالنسبة لـ«اإلسرائيلي».
مصادر مطلعة أك��دت لـ«البناء» أنّ ق��رارا ً على مستوى
ق��وى حلف المقاومة م��ن ال��ع��راق إل��ى اليمن إل��ى سورية
والمقاومة في لبنان وص��والً إل��ى إي��ران ،قد اتخذ بأعلى
ال��ج��اه��زي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��م��ك��اس��ب ال��م��ح��ق��ق��ة ميدانيا ً
وسياسياً ،وإيصال رسائل القوة الالزمة إلى ك ّل من يلزم
لرسم المعادالت التي يفترض أن تحكم انخراط األتراك
والسعوديين في التسويات اإلقليمية.

في سياق التصعيد ،رف��ع جيش العدو «اإلسرائيلي» من
استنفار قواته في محور القطاع الشرقي ،وبخاصة في محور
مزارع شبعا المحتلة ،ليتزامن ذلك مع تحريك دورياته المد ّرعة
والمشاة ،على طول المنطقة الممتدّة من محور الغجر غربا ً وحتى
مرتفعات جبل الشيخ شرقاً ،في حين كشفت فرق فنية عسكرية
«إسرائيلية» بمواكبة عناصر مشاة ،على جهاز اإلن��ذار المركز
قبالة بوابة العباسية.
واستهدف الجيش اللبناني تحركات وتج ّمعات للمسلحين
على السلسلة الشرقية بالمدفعية المتوسطة من عيار 130
ملم في جرود عرسال ،كما قصف مواقعهم بالمدفعية الثقيلة
والبعيدة المدى في جرود رأس بعلبك على الحدود الفاصلة بين
سورية ولبنان.
وألقت استخبارات الجيش القبض على  4سوريين وضبطت
معمالً لتصنيع العبوات المتفجرة في مرأب قرب مخيم رجب
للنازحين السوريين في بلدة المرج في البقاع.

هل من صفقة بين تسلّم السعودية
 6موقوفين وأحداث المبنى «دال»؟

وفي سياق أمني آخر ،توقفت مصادر مطلعة عند عملية نقل
الطائرة الخاصة السعودية موقوفين من لبنان ،وسلوك الدولة
اللبنانية التي لم توضح شيئا ً عن عملية تسليم الموقوفين من
سجن رومية إلى السعودية».
وإذ أش��ارت المصادر إل��ى «أيّ بيان رسمي لم يصدر عن
الجهات األمنية المعنية بالترحيل والمعنية بالمراقبة» ،لفتت
إلى «أنّ اإلعالم الغربي واإلقليمي تناقل خبرا ً مفاده أنّ لبنان
سلّم السعودية بناء على طلبها  6موقوفين ،ت ّم اإلعالن عن أسماء
ثالثة منهم ،وجرى التكتم عن األسماء الثالثة األخرى».
وربطت المصادر بين نقل الموقوفين وبين أح��داث المبنى
«دال» في سجن رومية التي أثار توقيتها الريبة والقلق» ،مشيرة
إلى «أنّ ذلك قد يكون في إطار تسوية ما إلطالق العسكريين
المخطوفين ،ال سيما أنّ الموقوفين الذين تسلّمتهم السعودية لم
تصدر في حقهم أحكام قضائية».
ورفضت مصادر مطلعة لـ«البناء» «وضع الحملة من بعض
نواب تيار المستقبل على وزير الداخلية نهاد المشنوق في خانة
التمويه على الصفقة التي ت ّمت».

بن نايف يه ّيئ
المشنوق لرئاسة الحكومة

وأشارت المصادر إلى «أنّ الهجوم على المشنوق يعود إلى
أنه بات مقبوال ً عند السعوديين أكثر من الرئيس سعد الحريري،

مذكرة ب��أنّ ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي األمير محمد بن نايف بن
عبد العزيز هو من فرض تسمية المشنوق في الحكومة ،ويهيئه
إلى رئاسة الحكومة» .وإذ توقفت المصادر عند االستقبال الحا ّر
الذي لقيه المشنوق من محمد بن نايف ،لفتت إلى العالقة السيئة
التي تربط بن نايف بالحريري بعد نعت األخير له بالسفاح».
ولفتت المصادر إلى «أنّ سياسة االعتدال التي يعتمدها المشنوق
تحظى بدعم أميركي وفرنسي».
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح لـ «البناء» «أنّ
التصعيد الذي حصل بين النائب محمد كبارة ووزير الداخلية
حول ملف الموقوفين اإلسالميين لن يتفاعل أكثر ،فتيار المستقبل
يعمل على تطويقه ،معتبرا ً «أنّ كبارة عبّر عن اعتراضه بطريقة
غير مناسبة ،وهو معروف بتأييده لوزير العدل أشرف ريفي
وبعالقته السيئة بالمشنوق».
ولفت إلى «أنّ الرئيس فؤاد السنيورة حسم النقاش في هذا
الموضوع بدعم كتلة المستقبل للمشنوق» ،مؤكدا ً «أنّ نواب
البقاع والشمال باستثناء كبارة يؤيدون ما قام به المشنوق
ويلتزمون قرار الكتلة».

وحدة  8آذار لن تتأثر
بالتباين حول ملف التعيينات

في غضون ذلك ال يزال تكتل التغيير واإلص�لاح مصرا ً على
إجراء التعيينات األمنية والعسكرية .وأكد وزير التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب من باريس «أنّ من يحاول تمرير التمديد
للقادة األمنيين من خ��ارج مجلس ال��وزراء يكون قد حكم على
الحكومة بأن تصبح حكومة تصريف أعمال».
وفي السياق ،أكدت مصادر نيابية في  8آذار لـ«البناء» «أنه
من المبكر الحديث في موضوع التعيينات األمنية والعسكرية
وعندما نصل إليه سنجد سبالً للتفاهم مع الجنرال ميشال عون،
الذي يطالب بهذه التعيينات وبرئاسة الجمهورية انطالقا ً من
حقوق المسيحيين».
ولفتت المصادر إلى «أنّ التباين في وجهات النظر ليس جديدا ً
داخل هذا الفريق السياسي ،لكننا دائما ً نجد لها الحلول المناسبة
ضمن التفاهم والتنسيق في ما بيننا ،وبالتالي لن يؤثر التباين
في وحدة قوى  8آذار كما لن يؤثر في استقرار الحكومة ،مشيرة
إلى «أنّ فريق  14آذار ال يزال يعطل العمل التشريعي في المجلس
النيابي».
وحذر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش خالل
لقاء سياسي في صور من تعطيل مصالح البلد والمواطن عبر
تعطيل المجلس النيابي أو الحكومة.
واختصر نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
الحديث عن االنتخابات الرئاسية بالقول« :فلترفع السعودية
يدها عن اسم الرئيس وعندها نستطيع أن نأتي برئيس» .وجزم
بأن «ال مكان لإلرهاب التكفيري في لبنان» ،معلنا ً «أننا سنكون
إلى جانب الجيش كمقاومة لدفع هذا اإلرهاب وحفظ لبنان من
هذا الخطر».
إلى ذلك ،يلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
اليوم الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ويسلّمه خالله مذكرة
تتض ّمن نقاطا ً عدة تتصل بوضع المسيحيين في المنطقة عموما ً
ولبنان خصوصاً.

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
إرسال وفد فلسطيني يتقدمه رئيس دائرة الالجئين في منظمة
التحرير زكريا اآلغا جاء بتوصية من اللجنة التنفيذية التي
سبق وأن حسمت موقفها برفض التدخل العسكري في المخيم،
مشددة على ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية إلنقاذه ،إلى
أن رمى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الكرة
بملعب األمم المتحدة محمالً إياها مسؤولية حماية المخيم وذلك
اعتمادا ً على قرار إنشاء وكالة غوث وتشغيل الالجئين الذي
يؤكد هذا األمر.
إلى ذل��ك ،شن الجيش السوري هجوما ً معاكسا ً على أكثر
من محور في محيط مدينة جسر الشغور الستعادتها بعدما
سيطرت عليها الفصائل المسلحة بقيادة تنظيم «جبهة النصرة»
اإلرهابي.
ون ّفذ سالح الجو السوري أكثر من أربعين غارة جوية داخل
المدينة سقط خاللها قتلى من المسلحين بحسب صفحات تابعة
لهم على اإلنترنت.
وأدت االشتباكات إلى تراجع أعداد كبيرة من المسلحين إلى
أطراف المدينة ،في حين بدأت وحدات الجيش السوري بالتوغل
داخ��ل األحياء الستعادة فرض السيطرة عليها وتثبيت نقاط
متقدمة تمهيدا ً لمتابعة الهجوم للسيطرة على مدينة إدلب.
وتمكنت وحدات الجيش السوري أمس من السيطرة على بلدة
غانيا في سهل الغاب ،وطوقت المسلحين داخل بلدات السرمانية
والمنصورة والقاهرة في ريف حماة الشمالي الغربي تمهيدا ً
القتحامها.
وأكد مصدر عسكري سوري أمس أن وحدة من الجيش «قضت
في كمين محكم على مجموعة إرهابية بكامل أفرادها في محيط
المستشفى الوطني عند المدخل الجنوبي لمدينة جسر الشغور
في ريف إدلب».

وفي ريف حماة الشمالي الغربي دمر سالح الجو السوري 6
عربات مدرعة على محور قليدين – العنكاوي ،ووجه ضربات
مركزة على تجمعات المسلحين في الحميدية وقسطون والحواش
والحويجة في ريف حماة الشمالي الغربي دمر خاللها عددا ً من
العربات بمن فيها.

كما دارت اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش والمسلحين
في محيط بلدة الزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الغربي،
الستعادة نقاط كان المسلحون قد سيطروا عليها ،فيما ترددت
أنباء عن بدء طالئع الجيش التوغل داخل البلدة بعد أن سيطر
على معظم الحواجز في محيطها.

وبالد الرافدين التي تنزف بشريا ً واقتصاديا ً منذ نحو
خمس سنوات ،إلى أوروبا التي تعاني من مآسي الالجئين
إليها والغارقين في عرض بحارها لدرجة أنّ الناطق باسم
منظمة الهجرة التابعة لألمم المتحدة جويل ملمان ،ح ّذر
أخيرا ً من أن عدد الضحايا «قد يصل ،في حال استمرار
األمور على هذا المنوال ،إلى  90ألف ضحية حتى نهاية
السنة الحالية».
طالما أنّ أطراف الصراع جميعا ً خسرت واتجهت إلى
تسويات سياسية للحروب واألزمات العالقة ،كيف يمكن
«إعادة األمل» بحزم ودونما عواصف إلى بالد العرب التي
يخوض حكامها وشعوبها حروبا ً أهليةُ ،تشعل نارها
أحيانا ً وتستغلها دائما ً قوى خارجية طامعة؟
ثمة ثالث مسائل تنهض في هذا السياق :األول��ى ،مَن
يفاوض مَن بغية التوصل إلى تسويات سياسية .الثانية،
أي موضوعات ستكون محور المفاوضات .الثالثة ،مكان
ُّ
المفاوضات.
ف��ي المسألة األول���ى ،ه��وي� ُة المتفاوضين ،تقتضي
التنبّه إلى دروس صراعات سابقة انتهت إلى االنحسار،
واالتعاظ بها .لعل أهم ال��دروس المستخلصة أنّ أحدا ً
من أطراف الصراع لم يستطع أن يفرض على اآلخر (أو
اآلخ��ري��ن) َم��ن يفاوضه .ذل��ك أن ف��رض المفاوضين من
ٍ
طرف على آخر ال يمكن أن يت ّم إالّ في حال استسالم
جهة
الطرف المهزوم .والحال في اليمن أنّ أحدا ً من األطراف
المتصارعة ل��م يستسلم بعد .وعليه ،يكون م��ن حق
األط��راف المتصارعة جميعا ً المشاركة في المفاوضات
دونما إقصاء أو استبعاد ألحد .ذلك أن التوصل إلى نتائج
في المفاوضات ال يكون بالتصويت بل بالتوافق ،ما يقلّل
من أهمية عدد المتفاوضين.
في المسألة الثانية ،موضوعاتُ المفاوضات ،يقتضي
التحلّي بالمنطق السليم حيال االختالف المتوقع بين
األطراف المتصارعة حول تقدير الموضوعات األكثر أهمية
وإلحاحاً .ذلك أن األمر يتأثر بظروف ك ّل طرف من األطراف
ومصالحه وهواجسه .وعليه ،يكون من حق األط��راف
جميعا ً طرح الموضوعات التي يرون وجوب التفاوض
بشأنها بصرف النظر ع ّما إذا كانت تسويتها ممكنة أو
متعذرة .فبقاء بعض الموضوعات أو المشاكل عالقا ً ليس
نهاية العالم.

حديد وميناء عدن.
بموازاة ذلك ،واصل الجيش اليمني واللجان
الشعبية مالحقة إرهابيي «القاعدة» في مناطق
العطيف والدحلة السفلى على مشارف مدينة
مأرب ،في حين أصيب اثنان من المواطنين في
غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة آل
العامري قرب سوق الطلح في محافظة صعدة.
وتواصلت المعارك العنيفة في مدينة خور
مكسر لدى محاولة الجيش استعادة السيطرة
على طريق خط ساحل أبين الواصل إلى قصر
المعاشيق ش��رق ع���دن .وت��م� ّك��ن الجيش من
السيطرة على عدة مبانٍ في الموقع وصوال ً إلى
مبنى ديوان رئاسة جامعة عدن.
اليمني مدعوما ً بـ «أنصار
كما يتقدّم الجيش
ّ
الله» باتجاه مدينة م��أرب بعدما سيطر على
صرواح والحمرا ،فيما تتواصل االشتباكات مع
مؤيدي الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي
في ع��دن ولحج الضالع وأبين كذلك استمرت
المواجهات الضارية في مدينة المعال ما أجبر
السكان على النزوح.
وج�����دّدت ط���ائ���رات ال��ت��ح��ال��ف ال��س��ع��ودي
استهدافها منطقة ّ
عطان ومعسكر النهدين ودار
الرئاسة جنوبا ً ومعسكر الحفا في حزيز جنوب
شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

ال�سي�سي يمدد ( ...تتمة �ص)1
اإلس�لام��ي��ة المتطرفة ف��ي سيناء ق��د شهدت
تصعيدا ً خطيرا ً خالل الشهر الجاري ،حيث نشر
تنظيم «بيت المقدس» الموالي لـ»داعش» بيانا ً
رصد فيه عملياته اإلرهابية طوال شهر نيسان
الجاري ضد القوات المصرية ،كان آخرها تفجير
قسم ثالث العريش عن طريق استخدام سيارة
يقودها أحد عناصر التنظيم جرى تفجيرها
داخل القسم.
ورصد البيان المنشور في أحد المنتديات
الجهادية ع��ددا ً من عمليات التنظيم ،ومنها

الطبيعية ،بين العراق وسورية ،بوجه اإلرهاب.
لكن بقوة تقدم محور المقاومة المؤسس على
صمود سورية في الحرب األعنف واألشرس
ال��ت��ي ل��و نجح أصحابها ف��ي زع��زع��ة سورية
لتغير كل شيء ،يبدو العراق على رغم تع ّرج
ال��ط��ري��ق ن��ح��و ن��ص��ره ع��ل��ى «داع����ش» يتقدم،
فما يجري في األنبار من تهديدات ال يعادل
م��ا ج���رى ف��ي ت��ك��ري��ت م��ن ان��ت��ص��ارات ،وفي
اليمن تمكن ال��ث��وار الحوثيون م��ن الصمود
وكسر العنجهية السعودية ،وإفشال حربها
اإلجرامية بثباتهم وتضحياتهم وصمودهم،
ول��ك��ن على خلفية أن السعودية تمثل حلفا ً
يخسر ويهزم في سورية وفي الملف النووي
اإلي���ران���ي ،وال��ح��وث��ي��ون يمثلون ح��ل��ف��ا ً يربح
ف��ي كليهما ،ول��ي��س م��وض��ع ن��ق��اش م���اذا كان
حال اليمن لو كتب للسعودية وحلف الحرب
على سورية تحقيق االنتصار عليها ،وثالث
الحلفاء وأهمهم حزب الله ،الذي كان السباق
في كشف طبيعة الحرب على سورية ،وبذل
ال��دم��اء سخية ب�لا ح��س��اب ،ووض���ع رصيده
المعنوي ومكانة سيد المقاومة ومصداقيته
على المحك بال تردد ،لبلوغ النصر في حرب
وصفها ب��ح��رب مصير ،ومستقبل ووج��ود
المقاومة ،وك��ان��ت إسهامات ح��زب الله أكثر
م��ن ك��ل اآلخ��ري��ن ،ألن��ه��ا ب��ال��دم��اء ف��ي صناعة
ال��ص��م��ود وش��ري��ك��ة ف��ي ب��ل��وغ م��رح��ل��ة زوال
المخاطر الرئيسية على مستقبل الحرب فيها
وعليها ،لكن أيضا ً بقوة الحرب على سورية
وال��ص��م��ود وال��ث��ب��ات فيها ،ومعها ك��ان بلوغ
ح��زب ال��ل��ه مرتبة اإلقليمية وه��ي استحقاق
ج��دارة ناله بتضحياته وموقع شرف صنعه
رجاله وقائده ،وبقوة هذه الحرب كانت فرصة
صناعة معادلة ردع جديدة مع «إسرائيل» ،من
خالل العملية االستثنائية النوعية في مزارع
شبعا ،بقوة الشراكة في سورية ومعها.
 ترتسم على الطاولة اإليرانية الروسيةفي وقت واحد ،مع اقتراب التسويات اإلقليمية
الساخنة التي تكتب صفحاتها بالدماء ،ثنائية
قوامها من جهة سوء وحقد األداء السعودي
مع كليهما ،حرب أسعار النفط والعبث األمني
بحق روسيا ،وعنتريات وإساءات بحق إيران،
وفي المقابل الحاجة لشريك إقليمي من حلفاء
واشنطن ،ترسو معه التسويات والتفاهمات
كشريك في النظام اإلقليمي الجديد ،فتتقدم
تركيا كبديل للدور السعودي مشروعا ً يحقق
ال��م��ط��ل��وب ،فتركيا ليست ط��رف��ا ً ف��ي اليمن،
وتركيا يمكن أن تكون عنصر تسهيل لحلول
موضعية في قضايا لبنانية مثل العسكريين
المخطوفين ،وتركيا في العراق سند يمكن
تحييده من الحرب مع «داع��ش» وهي المالذ
وخط اإلمداد ،وتغيير موقعها في هذه الحرب،
يغير روزن��ام��ت��ه��ا ،ون��ت��ائ��ج��ه��ا ،وت��رك��ي��ا جار
مباشر ومنفذ بحري تجاري لكل من روسيا
وإي��ران ،ليبدو أن الخيار قد وقع على تركيا
في ظل قبول مصر وارتضائها الوقوف خلف
السعودية ،وتخليها ع��ن مكانتها اإلقليمية
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ،وت��ص��ي��ر ال��م��ع��ادل��ة م��ع مواصلة
السعودية للعربدة والعنجهية ،النفاق والمكر
التركيين ،فتح القنوات واإلغ����راءات لتركيا
لتغيير موقعها نحو ضفة التسويات ،وتدفيع
السعودية ثمن الحروب ،ولو كانت التسويات

معها قدرا ً في النهاية ،لكنها ستكون حيث ال
مفر من ذلك وبأقل األثمان واألدوار.
 س����وري����ة وح����ده����ا ت���ب���دو خ����اس����را ً منس��ي��اس��ة اإلغ������راءات األح���ادي���ة ل��ت��رك��ي��ا ،ألن
ل��ي��س ل���دى ت��رك��ي��ا م���ش���روع إق��ل��ي��م��ي إال في
س��وري��ة ،ولذلك فقيادة رج��ب أردوغ���ان ،لن
ت��ص��رف ه���ذا ال����دالل ال��روس��ي اإلي���ران���ي لها
إال ف��ي م��ح��اوالت قضم ل��م��واق��ع وأدوار في
س��وري��ة ،كما يحدث منذ شهرين ف��ي جبهة
ال��ش��م��ال ال���س���وري ،أم ً
�ل�ا بحجز نصيب من
الجغرافيا السياسية والواقعية السوريتين،
يضعها على ط��اول��ة ال��ت��ف��اوض ح��ول مصير
سورية ،وليس تشجيع الحلول فيها ،ويعلم
ق��ادة روسيا وإي��ران م��اذا يعني نجاح تركيا
في ه��ذه الخطة ،وم��اذا لو ص��ارت الجغرافيا
المستقبلية ل��س��وري��ة ،رق��ع��ة شطرنج تملك
فيها تركيا نفوذاً ،حتى لو تكرست مرجعية
الدولة السورية بقيادة الرئيس بشار األسد،
ألن ه���ذا يعني ال��دخ��ول ف��ي لعبة السياسة
واألمن ضمن جوار جغرافي متحرك ورخو
ومعادالت ديمغرافية سكانية ودينية وعرقية
وق��وم��ي��ة يملك األت���راك ال��ع��ائ��دون عندها من
موقع مرتاح ودون ص��ورة المهزوم للعبث
بالداخل السوري ،في مكونات ،يمكن اللعب
على حبال غرائزها وفقرها وخ��راب أنتجته
الحرب ،ويمكن للسعودية بمالها أن تصطف
وراءهم لتنتقم ،وتصير االنتخابات السورية
على الطريقة اللبنانية مال وإعالم وطوائف،
وال��م��ش��ه��د ال���س���وري ع��ل��ى ط��ري��ق��ة المشهد
اللبناني في عهد الرئيس اللبناني إميل لحود،
في حالة دفاع مستمرة ،كأن الحرب لم تنته
بل توشك أن تبدأ من جديد ،وال حاجة للتكرار
أمام إيران وروسيا ،أننا هنا نتكلم عن سورية
بكل ما يعلمان أنها تمثل وتعني.
 ليس مطلوبا ً قطيعة مع تركيا من إيرانوروسيا ،وال المطلوب استبدالها بالسعودية
شريكا ً في الحلول ،بل المطلوب القناعة أن
أوان الحلول لم يحن بعد وأن الحرب ال تزال
ف��ي ذروت���ه���ا ،وأن ك��ل ش��رك��اء ال��ح��رب على
سورية يجب أن يدفعوا أثمانا ً حتى يتيقنوا
أن التسويات طريق أش��د أم��ان��ا ً فيختارونه،
وي��س��ت��وي ف��ي ه��ذا ال��ت��رك��ي وال��س��ع��ودي ،مع
ف���ارق ال��م��ك��ر وال���خ���داع وال��ن��ف��اق التركيين،
وعندما ينضج أحد أطراف الحرب للتسوية،
ي��ك��ون التموضع خ��ارج��ه��ا ش��رط��ا ً مسبقا ً ال
وعدا ً مستقبلياً ،علما ً أن األتراك ليسوا حتى
ب���وارد ال��وع��ود المستقبلية ب��ص��دد سورية،
فهم يجاهرون بما يريدون ،ويراهنون على
استغالل التقرب الروسي اإليراني ،لتحقيق
المزيد من المكاسب.
 الحرب في سورية وكانت وال تزال هيال��م��ي��زان ف��ي رس��م خ��رائ��ط المنطقة ،وهوية
ال��ن��ظ��ام اإلق��ل��ي��م��ي ال��ج��دي��د وال��ن��ظ��ام العالمي
الجديد ،وال ي��زال حلفاء هذه الحرب حلفاء،
ف��ك��ل��م��ا ح��ق��ق أح���ده���م م��ك��س��ب��اً ،س��ت��ق��وى به
اآلخ���رون ،وعلى رأسهم األميركيون ،لذلك
ي��ب��دو االس��ت��ع��داد ل��ج��ول��ة ع��ن��ف ح��اس��م��ة في
سورية لقطع اليد التركية ،مدخالً إلزاميا ً لفتح
باب التسويات الجدية مع نهاية حزيران ،هما
شهران حاسمان إذاً.
ناصر قنديل

كيف يمكن �إعادة ( ...تتمة �ص)1

العدوان م�ستمر ( ...تتمة �ص)1
وقال عبداللهيان ،إن «نتيجة استمرار العدوان
ال��س��ع��ودي على اليمن ل��ن ت��ك��ون س��وى عدم
االستقرار في السعودية ومنطقتنا المشتركة».
وأك��د أن طهران تدعم على ال��دوام الحوار بين
البلدين في المسار الدبلوماسي.
ميدانياً ،واصلت طائرات العدوان السعودي
غاراتها على عدة مناطق في اليمن موقعا ً مزيدا ً
من الشهداء في صفوف المدنيين ،حيث صعّ د منذ
الصباح وتيرة اعتداءاته على المرافق والمناطق
المتفرقة ،مستهدفا ً إدارة األم��ن في بيجان في
شبوة ،فيما احترقت طائرة مدنية في مدرج مطار
عدن الدولي جراء الغارات المك ّثفة عليه ،سقط
خاللها المزيد من الشهداء المدنيين.
وبينما ع�� ّززت ال��ق��وات السعودية وجودها
العسكري عند الحدود مع اليمن بعد استدعائها
لفيلق كبير من الجنود والمعدات العسكرية من
الحرس السعودي إل��ى مدينة ن��ج��ران ،قصف
الطيران السعودي منطقة رأس عمران في عدن
ومخزن مياه معدنية في منطقة الحوبان في تعز
وش��نّ غارتين على مقر إدارة األم��ن في مديرية
الرضمة ومنطقة الشيخ عثمان.
وش��ارك��ت ال��ب��ارج��ات ال��ح��رب��ي��ة للتحالف
السعودي في استهداف مواقع للجيش اليمني
وسط وشمال المدينة بينها جزيرة العمال وجبل

هل �أخط�أت رو�سيا ( ...تتمة �ص)1

تفجير مدرعة تابعة للجيش بمنطقة الخروبة،
وما أسماها بـ»غزوة مساء صباح المنذرين»
التي شنت هجوما ً على عدد من الكمائن التابعة
للقوات المسلحة باستخدام األسلحة الثقيلة
والمتوسطة والخفيفة.
وأش��ار البيان إلى مزاعم بمهاجمة حاجز
للجيش المصري في الجورة بقذيفتين هاون،
واستهداف مدرعة تابعة للجيش أم��ام قسم
الشيخ زويد ،واستهداف مدرعة تابعة للشرطة
المصرية بمنطقة المساعيد غ��رب العريش،

واستهداف الحاجز  101بصاروخين ،واغتيال
مجند بقسم الماسورة ،واستهداف حاجز كرم
القواديس.
كما ذكر التقرير استهداف آلية عسكرية في
وادي العمر ،وإح��راق شاحنة تابعة للجيش،
وإح���راق سيارتين تنقل المياه للمجندين،
واستهداف مأمور قسم ثالث العريش العميد
ج��اب��ر السعيد ،وتفجير عبوتين ناسفتين
بدبابتين أثناء حملة للجيش جنوب الشيخ
زويد ،وتفجير  5آليات في رفح.

من جهتها أعلنت مصادر عسكرية مصرية أن
طائرات سالح الجو المصري شنت سلسلة من
الغارات على مواقع المسلحين شمال سيناء،
أسفرت بحسب المصدر المصري عن مقتل 10
إرهابيين و إصابة  25في منطقة جنوب الشيخ
زوي��د ،كما قامت بحملة أمنية موسعة جنوب
العريش والشيخ زويد ورفح أسفرت عن مقتل
تكفيرى والقبض على  11مشتبها ً بهم ،إلى
جانب تدمير عدد من البؤر اإلرهابية و 5سيارات
و 6دراجات بخارية.

ف��ي المسألة الثالثة ،م��ك��انُ ال��م��ف��اوض��ات ،يقتضي
التحلّي في شأنه بالمنطق والواقعية .فالصراعات غير
المحسومة ،وهي واقع األمر حال ّياً ،ال تولي أ ّيا ً من أطرافها
سلطة تحديد مكان المفاوضات وفرضه على اآلخرين.
بإمكان أط��راف الصراع التوافق على مكان المفاوضات
وإذا تع ّذر ذلك ،فاألفضل اعتماد المكان المخصص بحكم
طبيعته ووظيفته وهو األمم المتحدة.
في انتظار التوافق على تسويات مقبولة للمسائل الثالث
المار ذكرها ،سيثور جدال سياسي وإعالمي طويل حول
األسباب والدوافع التي أدّت إلى إنهاء «عاصفة الحزم»
ومباشرة «إعادة األمل» ،كما حول العوامل التي قد تعرقل
المفاوضات ووصولها إلى تسويات سياسية مقبولة.
لع ّل الدافع الرئيس لوقف الحرب واالتجاه إلى التسوية
هو اقتناع أطراف الصراع ،وال سيما الواليات المتحدة ،بأن
اعتماد أسلوب «الحرب الناعمة» ،أي أشكال مختلفة من
العمل العسكري المحدود ،العقوبات ،الحصار ،العمليات
االستخبارية ،والميليشيات المدعومة بالمال والسالح ،قد
وصل إلى طريق مسدود بعد أن تجاوزت تكلفته الباهظة
مكاسبه المحدودة.
َ
ك��ان ه��ذا الفهم العقالني للواقع قد تجلّى بتوصل
ال��والي��ات المتحدة ومجموعة دول  5+1مع إي��ران إلى
«تفاهم تاريخي» في لوزان حول برنامج إيران النووي،
على أن يقترن قبل أواخ��ر شهر حزيران المقبل باتفاق
نهائي .هذا «التفاهم التاريخي» سوف ينسحب ،على
األرجح ،على سائر ساحات الصراع في المنطقة ،وال سيما
على الحروب الدائرة في سورية والعراق وليبيا ،فضالً عن
اليمن بطبيعة الحال.
إل��ى ذل��ك ،ف��إنّ ول��وج األط���راف المتصارعة ،كبارا ً
وص��غ��اراً ،طريق المفاوضات والتسويات السياسية
يؤدّي ،بالضرورة ،إلى اندالع جدال سياسي (وفكري) بين
الحكام كما بين قادة الرأي وقادة قوى المقاومة واألحزاب
السياسية ،حول ترتيب أولويات المرحلة المقبلة بغية
تقرير أيٍّ من القضايا والتحديات هو األكثر مركزية وأهمية
من غيره ،وكيف السبيل إلى مقاربته أو مواجهته.
هذا الجدال المرتقب قد يترجم نفسه إلى منازعات
وصدامات وربما إلى صراعات ساخنة.

د .عصام نعمان

«يوم النكبة» ( ...تتمة �ص)1
وفلسطين وإدراك غالبية الشعب الفلسطيني بأن
استهداف س��وري��ة وال��ع��دوان عليها ه��و استهداف
للقضية الوطنية الفلسطينية وعدوان عليها.
وب��ه��ذه ال��م��ن��اس��ب��ة ال��ت��ق��ت «ال��ب��ن��اء» ع����ددا ً من
الشخصيات الفلسطينية الوطنية الوازنة ذات الصلة
بالمسيرة ،الذين أكدوا جميعهم على هوية أرض اآلباء
واألجداد التي كانت منذ األزل وستبقى فلسطينية إلى
األبد ،على رغم قوانين االحتالل التي عملت على منع

إحياء يوم النكبة.
وللتأكيد على أن وضع «االستقالل» بين مزدوجين
ال ي��أت��ي ب��دواف��ع ال��م��راه��ق��ة السياسية ،ب��ل للقول
إن اس��ت��ق�لال «إس��رائ��ي��ل» سيظل م��ن وج��ه��ة النظر
الفلسطينية «ونظيراتها في عيون أنصارها الكثيرين»
توقيتا ً لجريمة ،ال غير ...هذا اليوم ال يزال اليوم احتفاال ً
على جثث وأنقاض وأحزان ضحايا المجازر والتهجير
والتدمير الفلسطينيين (التفاصيل في الصفحة .)12

