 16صفحة

 1000ل.ل  20 /ل.س

يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

A L - B I N A A

الثالثاء  28نيسان  2015العدد 1768

Tuesday 28 April 2015 Issue No. 1768

محليات

4

ً
ّ
الحل ال�سيا�سي
ديبلوما�سيا في مجل�س الأمن با�ستبدال العقوبات ب�أولوية
ال�سعودية ُتهزم

المقاومة ال تعمل على ال�ساعة «الإ�سرائيلية» ...ولبنان يترنح وال ي�سقط
بري عاتب على التيار ...وتحذير عوني من ت�سوية ال�سنيورة وتطيير روكز
كتب المحرر السياسي
في اليمن يقاس نبض المنطقة ،ومن اليمن يقاس ميزان
القوى على مساحتها ،ومجلس األم��ن ك��ان قبلة األنظار
بعد طول انتظار ،فقد وضع السعوديون ك ّل بيضهم في
سلة المداوالت التي أجراها مجلس األمن يوم أمس ،وهم
يربطون وقفهم للحرب ومواصلتها في آن ،بكون الثوار
اليمنيين سيواجهون ساعة الحقيقة المرة ،ويجلبون بقوة
«المطوع» الدولي إلى «بيت الطاعة» السعودي ،وسيكونون
في مأزق ما لم يعلنوا االستجابة لقرار مجلس األمن الذي
صدر وفقا ً للفصل السابع تحت الرقم  2216وطالبهم
باالعتراف بشرعية منصور هادي وتسليم المدن للجيش
ال ��ذي يأتمر ب��أوام��ره ،وإال ،س�ي�ق� ّرر المجلس تفويض
السعودية وتحالفها رسميا ً بما يشبه االنتداب الذي حصل
عليه األميركيون في العراق بعد احتالله ،إلع��ادة تكوين
السلطة فيه ،وستصير اليد السعودية طليقة أكثر بعد هدنة
مجموعة أيام حافظت خاللها على الحصار الشديد بحرا ً
وجوا ً على اليمن ،وأكملت حضور غاراتها للحفاظ على ما
تيسر من ق��درات الموالين لها ،خصوصا ً الذين يقاتلون
ّ
في عدن وفي مقدّمهم تنظيم «القاعدة».
وبعد الصراخ السعودي ألسبوع متواصل تحت شعار

«انتظروا جلسة مجلس األمن» عقدت الجلسة الموعودة،
وكانت ك� ّل ال �م��داوالت فيها تشير إل��ى خسارة سعودية
مدوية ،فالكارثة اإلنسانية داهمة في اليمن ،والعاصفة
السعودية كارثة سياسية وإنسانية ،والحوار بال شروط
ي�ب��دو ال�ط��ري��ق ال��وح�ي��د لمجتمع دول ��ي ي ��درك محدودية
خياراته وق��درات��ه ،ويعلم أنّ ال�ق��وى اإلقليمية واليمنية
المناوئة للتدخل السعودي منفتحة على حلول واقعية
وتتقدم بك ّل إيجابية نحو أي مبادرات جدية تراعي حقائق
الوضع في اليمن ،وال تنطلق من فرضية طواها الزمن
وهي أن اليمن مستعمرة سعودية.
تجاهل المجلس ك��ل الحديث ع��ن العقوبات ،ووضع
قبالته السعي للحل السياسي كأولوية ،وكلف مبعوثا ً
جديدا ً هو الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،بإدارة
مساعي الحل السياسي طالبا ً من الجميع تسهيل مهمته.
م��ا ج��رى ح��ول اليمن ج��اء على إي�ق��اع تصعيد مرتفع
الوتيرة بين السعودية وإيران ،سعى األميركيون للدخول
على خطه تمهيدا ً لتحويله شحنة تفاوضية بينهما ،يرونها
م��دخ�لاً لالستقرار ف��ي المنطقة ،فقال وزي��ر الخارجية
األميركي ج��ون كيري إن اليمن يجب أن يقرر مصيره
أبناؤه ال القوى الخارجية ،وأن بحثا ً حول اليمن سيتم بينه
وبين وزير خارجية إي��ران محمد جواد ظريف ،بصورة

بدا معها الكالم األميركي أقرب للموقف اإليراني المندد
بمشاريع الوصاية السعودية على اليمن بقوة العدوان،
بينما تنحسر حدود الدعم األميركي للسعودية بمعادلة،
«نقف مع المملكة بوجه كل ما يعرض أمنها للخطر».
مناخ يمني جديد ،ينعكس ضعفا ً وهزيمة ديبلوماسية
سعودية ،يترافق مع تصعيد في جبهات القتال السورية
بدفع تركي سعودي ،يتخطى كل المرات السابقة ،بالزج
بكل ال �ق��درات المتاحة لهما لفرض أم��ر واق��ع ف��ي شمال
سورية ،يعوض الخسارة في اليمن ،وبالمقابل محاوالت
ت �ح��رش «إس��رائ �ي �ل �ي��ة» ب��ال �م �ق��اوم��ة ،م��ن دون المساس
بخطوطها الحمراء بعد ،أمالً بخلق اإليحاء بأن معنويات
المقاومة قد أصيبت ،فيجري االنزالق نحو جولة عرض
ق��وة ،تريدها «إسرائيل» ،فيما المقاومة تلتزم الغموض
حول ما إذا كانت ثمة غارات استهدفت سالحا ً أو مواقع
تخصها ،وما إذا كانت تعتبر استهداف مجموعة المقاومة
السورية على حدود الجوالن انتهاكا ً «إسرائيلياً» لقواعد
االشتباك التي وضعتها المقاومة أم ال؟
ال�م�ق��اوم��ة وف �ق �ا ً لمتابعي أداءه� ��ا ،مهما ك��ان تقييمها
لما ي�ج��ري ،س��واء وج��دت��ه يستحق ال��رد أم ال ،فهي كما
تقول تجربتها بعد غ��ارات جنطا وقبلها غ��ارات جمرايا،
(التتمة ص)10

الجي�ش ي�سيطر على الزيارة وق�سطون واتفاقية تعاون مع الداخلية الرو�سية

المقاومة ال�سورية في الجوالن تنعى �أربعة من مقاوميها
وقعت وزارتا الداخلية الروسية والسورية اتفاقية تعاون بين البلدين ،وذلك
في أثناء لقاء جمع بين الوزيرين الروسي فالديمير كولوكولتسيف والسوري
محمد الشعار في العاصمة الروسية موسكو أمس.
وذكرت الدائرة الصحافية التابعة لوزارة الداخلية أن كولوكولتسيف الذي
استقبل نظيره السوري في مقر ال��وزارة ،شرح له طبيعة عملها .كما بحث
الوزيران مسائل التعاون الثنائي في مجال األمن.
ونقلت الدائرة الصحافية عن الوزير الروسي قوله« :يعد تشكيل القاعدة
القانونية المتكاملة (للعالقات) ضامنا ً لتطور التعاون بين الوزارتين في
شكل ناجح .وتمثل اتفاقية التعاون بين الوزارتين خطوة مهمة في هذا
االتجاه».
وأعرب كولوكولتسيف عن ثقته بأن تأتي هذه االتفاقية بدفعة قوية لتعزيز
العالقات الروسية  -السورية في مجال كشف الجرائم ومنع ارتكابها ،باإلضافة
إلى إطالق التعاون في مجال تدريب كوادر الشرطة.
كما أكد الطرفان خالل اللقاء أهمية عمليات تبادل الخبرات والمعلومات
العملياتية ،إذ دعا كولوكولتسيف السوريين لالستفادة من الخبرات التي
اكتسبتها وزارة الداخلية الروسية في مجال التصدي للجرائم المرتبطة
بالتقنيات المعلوماتية.
(التتمة ص)10

غالب قنديل



أنجز محور المقاومة إغالق البوابة اللبنانية للعدوان على
س��وري��ة ،واس�ت�ط��اع��ت ق �ي��ادة ح��زب ال�ل��ه وح�ل�ف��اؤه��ا بالردع
وباالحتواء السياسي أن تدفع الحكومة اللبنانية إلى تفكيك
منصات العدوان المحلية التي تو ّرطت في الحرب على سورية
م��ن يومها األول باستثناء المنصة السياسية واإلعالمية
المستمرة في عملها ،خالفا ً للقوانين واألنظمة اللبنانية وللنأي
المزعوم في موقف الحكومة وسلوكها.
أوالً :الفصل المستجد من العدوان االستعماري يقوم على
ثالثي إقليمي متناغم يضم كالً من «إسرائيل» والحكومتين
التركية واألردن�ي��ة ،وهو يتلقى الدعم السياسي والمالي من
حكومتي السعودية وقطر اللتين تصدرتا الحرب الكونية على
سورية بقيادة الواليات المتحدة التي لم تخف تصميمها على
متابعة استنزاف الدولة الوطنية السورية على رغم اعترافها
بجبرية التفاوض معها وم��ع رئيسها بعد الفشل في جميع
اختبارات وهم اإلسقاط والتدمير الفاشلة والمكلفة.
االس �ت �م��رار ف��ي ح �م��اي��ة وض �م��ان ت��دف��ق ال �م��ال وال �س�لاح
واإلرهابيين إل��ى سورية تؤ ّمنه أنقرة وعمان بك ّل وضوح،
وال��دع��م اللوجستي وال�م�ي��دان��ي واالس�ت�خ�ب��ارات��ي يؤ ّمنه في
الجنوب الشريكان األردني و«اإلسرائيلي» ،ومن الشمال تتكفل
به تركيا من خالل شبكة واحدة يقودها األميركيون عبر غرف
العمليات المشتركة التي تستخدم تكنولوجيا اتصاالت متقدمة
لتوجيه جماعات «القاعدة» و«داعش» ،وتزويدها باإلحداثيات
ولترسيم طرق االختراق الممكنة في الجغرافيا السورية بناء
على صور األقمار االصطناعية المركزة في الفضاء السوري.
أما الحملة اإلعالمية السياسية المواكبة ،فهي اختصاص
منظومة العدوان نفسها بما تضمه من إمبراطوريات إعالمية
غربية وخليجية تستمر في الترويج ألكذوبة الثورة السورية
المفضوحة ،بمثل ما تروج للكذبة األميركية الخليجية التركية
عن محاربة اإلرهاب الذي يستعمل للنيل من الدولة السورية
والشعب السوري وقواته المسلحة.
(التتمة ص)10
 عضو المجلس الوطني لإلعالم
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يوسف المصري
تتوقف مراجع مسؤولة متابعة للوضع داخل مخيم عين الحلوة عند ظواهر
عدة مقلقة تحصل داخله .وتشارك أطراف فلسطينية داخل المخيم قلق المراجع
اللبنانية هذه.
وكشف مصدر مطلع ومتابع لملف مخيم عين الحلوة لـ»البناء» عن أنه
خالل هذا األسبوع سيتم اجتماع لبناني  -فلسطيني في السفارة الفلسطينية
في بيروت يضم معظم أطياف قوى المخيم ،وذلك لتدارس أوضاعه المستجدة
وأخذ االحتياطات الضرورية لكبح احتماالت ت ّفلت أمنه.
وعلمت «البناء» أن منشأ األخطار المستجدة داخل المخيم تتمثل بالتالي:
أوال ً  -وجود حالة تجرؤ وتفلت من قبل المجموعات اإلرهابية في المخيم
والمتمثلة أساسا ً بالمجموعات الخمسة التي هي بقايا تنظيمي جند الشام
وفتح اإلس�لام .ويالحظ أن هذه المجموعات تخلت عن حذرها بعد أحداث
دخول «داعش» إلى مخيم اليرموك في سورية وبعد «عاصفة الحزم» في اليمن.
وتمثل ذلك بتنفيذها لعمليات اغتياالت كقتل مروان عيسى ومحاولتها اغتيال
مسؤول الجهاد اإلسالمي في عين الحلوة .وفي مقابل ذلك يالحظ أن اندفاعة
قوى فلسطينية ألخذ تدابير لضبط هذه المجموعات تراجعت عما كانت عليه
قبل أحداث اليرموك واليمن ،ما يدل على وجود اعتبارات إقليمية مستجدة على
حساباتها.
ثانيا ً  -إق��رار كل الفصائل الفلسطينية في المخيم ،بوجود حالة انتشار
للمجموعات اإلرهابية بحيث لم يعد وجودها محصورا ً في حي الطوارئ على
أطراف المخيم بل هي تغلغلت في عمق أحيائه الداخلية ،ما جعلها قنبلة موقوتة
من شأن انفجارها أن يطيح بكل أمن المخيم .واستفادت هذه المجموعات
(التتمة ص)10

الم�شهد اللبناني
في �ضوء «عا�صفة
الحزم»...
تكاف�ؤ موازين
القوى والمعركة
الفا�صلة في
�سورية

اقت�صاد
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نقاط على الحروف
المنطقة ع�شية انفجار كبير
ناصر قنديل

قائد الحر�س الإيراني :الريا�ض تحذو حذو «�إ�سرائيل» فی المنطقة

ف�صل جديد من العدوان على �سورية

اجتماع في �سفارة فل�سطين
لتدار�س ظواهر مقلقة في عين الحلوة

ترقب في الجنوب
بعد غارة العدو
على الجوالن

�سيا�سيا ً
ً
ً
يمنيا
اتفاقا
بن عمر :عدوان التحالف �أحبط

كشف المبعوث الدولي السابق
إلى اليمن جمال بن عمر أنّ الوصول
إلى اتفاق سياسي كان وشيكا ً قبيل
بدء العدوان السعودي على اليمن،
مما ساهم في تصلّب مواقف األطراف
المتنازعة.
ونقلت صحيفة «وول ستريت
ج���ورن���ال» ع��ن ب��ن ع��م��ر ق��ول��ه إنّ
العملية العسكرية في اليمن ع ّقدت
المسار السياسي في البالد .موضحا ً
أنّ أنصار الله كانوا قد وافقوا على
سحب المقاتلين م��ن ال��م��دن التي
سيطروا عليها على أن تح ّل مكانهم
قوة حكومية.
وأشار بن عمر إلى أنّ االتفاق كان
يقضي أن يكون الرئيس المستقيل
عبد ربه منصور هادي جزءا ًمن الهيئة
(التتمة ص)10

ال�سعودية �أمام هاوية ال�سقوط والفناء!
العالمة الشيخ عفيف النابلسي
ال� �ع ��دوان ال �س �ع��ودي ع �ل��ى ال �ش �ع��ب اليمني
مستمر ع�ل��ى رغ��م اإلع�ل�ان ع��ن ت � ّوق��ف عملية
(عاصفة الحزم) التي لم تستطع أن تحقق شيئا ً
من االنجازات الفعلية ،ومع ذلك يصر إعالم (آل
سعود) على اعتبار ما حصل انتصارا ً سيغير
م�ج��رى ال �ت��اري��خ ال�ع��رب��ي ب��رم�ت��ه! لكن اإلع�لام
ال �م��ذك��ور ال ي�ب�يّ��ن ل�ن��ا ك�ي��ف سيتغير التاريخ
العربي ،أ ِم��ن خالل التنسيق األمني السعودي
«اإلسرائيلي»؟ أو عبر إطالق يد تنظيم «القاعدة»
في اليمن؟ أو من خالل عصا أميركا السحرية؟
وال علم لنا بأنّ التاريخ العربي حتى يتغير بنحو

إيجابي يحتاج إلى إرهاب «القاعدة» والصهاينة
واألم �ي��رك��ان دف�ع��ة واح���دة .وال دراي ��ة لنا بأن
التاريخ الجديد حتى يعبر إلى الزمن السعودي
يحتاج إلى هؤالء البسطاء الحفاة العراة الجياع
في اليمن ليكونوا وقوده!
لقد ظل ب��اب االنتصارات موصدا ً أم��ام أمراء
النفط في السعودية دهرا ًطويالً حتى جاء سلمان
وابنه وقد ثمال بخمر القوة واالستعالء ،ووجدا
أنّ الفرصة متاحة الستعادة القوة وبسط الهيمنة
ع��ن ط��ري��ق القتل والوحشية وإغ ��راق الجزيرة
العربية بالدم من دون أن يدركا تماما ً أي معان
وتداعيات تنطوي عليها ه��ذه العملية الحمقاء.

(التتمة ص)10

 تبدو منطقة الشرق األوس��ط مع دن � ّو منتصف العاممتجهة نحو تكريس نتائج كاسرة للتوازنات التي عاشت
عليها المنطقة خالل ثالثة عقود ،فالتفاهم الغربي مع إيران
عبر أط��ر التفاوض التي توفرها صيغة  ،1+5يعني إنهاء
لحرب ب��اردة مفتوحة بين ال�غ��رب وإي ��ران ،شكلت اإلطار
األوس ��ع ل �ح��روب وم��واج �ه��ات ك��ان��ت ت ��دور تحت غطائها،
وم��ا ع��اد ممكنا ً لها االستمرار وفقا ً ل��ذات م��وازي��ن القوى،
والمعايير الحاكمة ،حرب الزعامة السعودية للعالم العربي،
وال��زع��ام��ة التركية العثمانية للعالم اإلس�لام��ي ،والهيمنة
«اإلسرائيلية» على القرار األمني ،في هذه المنطقة التي تبدو
حيوية للغرب ،لكنها وجودية بالنسبة إلى القوى صاحبة
مشاريع الحروب ،والتي تجد نفسها فجأة أم��ام معادالت
اإلقرار بتغير القواعد بصورة نوعية في غير صالحها.
 حاولت «إسرائيل» البحث عن عنوان مناسب لصرفف��ائ��ض ال�ق��وة الهائل ال��ذي تختزنه إلع ��ادة إن�ت��اج مشروع
هيمنتها األمنية ،فاكتشفت أنه من دون نصر حاسم على
ح��زب الله فلن يكون لها ما تريد في زم��ن التفاهم الغربي
مع إي��ران .وحاولت تركيا إيجاد إطار مناسب لحجز مقعد
للعثمانية الجديدة ولو بصيغة تعويض نهاية خدمة ،أو جائزة
ترضية ،أو ورقة توت تستر خسارة المشروع الكبير ،وهي
تمثل القوة العسكرية األولى في المنطقة بجيش عضو في
الحلف األطلسي ،فلم تجد سوى االنخراط أكثر في األزمة
والحرب في سورية .أما السعودية التي تعرف أنها الدولة
الوحيدة في المنطقة التي تقدر على خوض حرب من الجو
لسنوات ،بال حساب األك�لاف وتقدر على تمويل جيوش
متعددة لمساندتها من دون أن تقيم حسابا ً للكلفة ،تعرف
أنها ال تحتمل حربا ً واحدة أليام محدودة في البر تهز أمنها
ال��داخ�ل��ي ،واس�ت�ق��رار وع �م��ران مدنها ،وه��ي تجد فائضها
العسكري والمالي والديبلوماسي ،أعجز من أن تنفع للحفاظ
على نفوذ الدولة التي تصنع السياسية بين العرب ،بل تعلم
أنه ما لم تفعل شيئا ً بعد تكريس الطريق المسدود لحربها
في اليمن فإنّ زعامتها الخليجية ذاتها تبدو مشكوكا ً فيها.
 مجموع القدرات التي يختزنها الجيش اإليراني ومعهال�ح��رس ال�ث��وري والحلفاء المحليون ف��ي س��وري��ة ولبنان
وال�ع��راق واليمن ،والطابع ال��وج��ودي للمواجهات الدائرة
بالنسبة للجيش السوري والجيش العراقي والثوار الحوثيين
وحزب الله ،واستطرادا ًإليران تكفي لفرض حسابات أخرى،
خصوصا ً أنّ إي��ران ستفقد أي معنى لنتائج مفاوضاتها
النووية إن هي تسامحت مع خصومها اإلقليميين ،الذي
د ّبروا لها المكائد لتعطيل هذا االتفاق ،ويستهدفون حلفاءها
لتوسيع نفوذهم من جهة ،لكن لتقليص نفوذها من جهة
أخ� ��رى ،ب�م��ا يجعل ال �ت��راج��ع أم ��ام ه�ج�م��ات أط� ��راف حلف
المنتفضين على مكانتها الجديدة ،طريقا ً لخسارة األه ّم وهو
المكانة اإلقليمية التي تليق بقدرات إي��ران وحجم تأثيرها،
وحجم التضحيات التي بذلتها لنيل التفاهم من دون تقديم
أي تنازل عن مواقفها من القضايا الكبرى في المنطقة سواء
موقفها من سورية أو المقاومة.
(التتمة ص)10
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�أنزور :الدراما
ال�سورية ال تزال
ً
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ّ
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ال�سيا�سة الدولية؟

