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بوتين يطالب ب�إغالق الحدود التركية ..ودي مي�ستورا ي�ؤكد :لم �أقترح ثالثة نواب للرئي�س ال�سوري

همزة و�صل

الجعفري :لي�س �صدفة تالزم الت�صعيد «الإ�سرائيلي» وخرق الهدنة من قبل معارَ�ضة الريا�ض

«�صداع الأ�سد»..
يالحق ً
دوال و�إمَّعات

قال بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية للمفاوضات
في جنيف ،إنه أكد للمبعوث الدولي الخاص بسورية ،ستيفان دي
ميستورا حق سورية في استعادة الجوالن المحتل من «إسرائيل».
وأكد الجعفري أن اجتماع الحكومة اإلسرائيلية في الجوالن يعتبر
عمال استفزازيا ،مؤكدا طلب سورية من مجلس األمن الدولي إدانة هذا
االجتماع .وأضاف الجعفري أن هناك تعاونا يجمع «إسرائيل» مع
«جبهة النصرة» في الجوالن.
وكان نتنياهو قد قال خالل اجتماع عقده وحكومته في الجوالن،
األحد ،في حدث غير مسبوق ،إنه حان الوقت للمجتمع الدولي ألن
يعترف بأن «الجوالن أرض «إسرائيلية» إلى األبد» بعد مرور 50
سنة.
وقال الجعفري :كنا قد نقلنا مرارا ً وتكرارا ً إلى عناية إدارة عمليات
حفظ السالم في األمم المتحدة معلومات موثقة عن تعاون «إسرائيل»
مع إرهابيي «جبهة النصرة» و»داع��ش» في الجوالن ،وقدمنا كل
الوثائق التي ال يمكن دحضها إلى وكيل األمين العام لعمليات حفظ
السالم حول وجود تواطؤ قطري إسرائيلي يتعلق بخطف عناصر
الوحدة الفيليبينية من قوات األمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في
الجوالن «اندوف».
ولفت الجعفري إلى أن المناضل السوري صدقي المقت الذي
اعتقلته «إسرائيل» مدة  27عاماً ،وهي المدة نفسها التي اعتقلت
فيها سلطات األبارتيد في جنوب أفريقيا المناضل نيلسون مانديال،
أعيد اعتقاله مجددا ً من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي ألنه وثق
بالصورة وال��ص��وت تعاون «إسرائيل» مع إرهابيي «النصرة»
و»داعش» في الجوالن.
وأكد الجعفري أنه ليس من المصادفة على اإلطالق أن التصعيد
اإلسرائيلي الذي قام به نتنياهو في الجوالن السوري المحتل واكبته
في الوقت نفسه تصريحات غير مسؤولة واستفزازية ،لبعض أعضاء
ما يسمى وفد معا َرضة الرياض في الحوار السوري السوري بجنيف،
تدعو لمهاجمة الجيش العربي السوري وخرق وقف األعمال القتالية
وقصف المدن السورية ،مبينا ً أن تزامن كل ذلك يدعو إلى استنتاج
بوجود تعاون وعرى وثيقة بين «اسرائيل» من جهة ،وبعض العرب

من جهة أخرى واإلرهابيين في سورية.
وج��اءت تصريحات الجعفري ه��ذه في مؤتمر صحافي عقده
أمس بعد لقاء مع دي ميستورا حيث جدد التأكيد أن وفد الحكومة
السورية ما زال ينتظر رد دي ميستورا على ورقة التعديالت التي
أدخلتها دمشق على اقتراحات المبعوث األممي بخصوص التسوية
في سورية.
وكان وفد الجمهورية العربية السورية سلم ،عقب وصوله إلى
جنيف يوم الجمعة الماضي ،التعديالت السورية على ورقة دي
ميستورا حول المبادئ األساسية للحل السياسي في سورية ،وهي
الورقة التى كان قد سلمها المبعوث الدولي للوفد في آخر يوم من
محادثات الجولة السابقة من الحوار السوري السوري وكانت مبنية
أساسا ً على ورقة الوفد.
وأمس ،أكد دي ميستورا أن وفد معارضة الرياض إلى جنيف يصر
على هيئة انتقالية ،فيما يلح وفد الحكومة على حكومة موسعة.
وق��ال دي ميستورا ف��ي مؤتمر صحافي بجنيف« :رك��زن��ا في
محادثاتنا على تفسير معنى االنتقال السياسي» ،مضيفا أن
المعارضة طلبت تأجيل المفاوضات في جنيف بسبب قلقها إزاء
تفاقم األوضاع اإلنسانية.
وتابع أن المعارضة ستؤجل مشاركتها في المفاوضات وستبقى
في جنيف ،فيما أكد أنه في حال استمرار الخالفات في جنيف بين
وفدي المفاوضات فإنه سيدعو واشنطن وموسكو للتدخل.
وأشار إلى أن «هناك جدوال زمنيا حتى آب المقبل للحصول على
الدستور الجديد واالنتقال السياسي» ،نافيا أن يكون تقدم باقتراح
تعيين ثالثة نواب للرئيس السوري.
في سياق متصل ،ناقش الرئيسان فالديمير بوتين وباراك أوباما
الوضع في سورية ،وأك��دا على ض��رورة تعزيز نظام وقف إطالق
النار هناك ،وضمان وصول المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي
تحتاجها.
وجرى الحديث أمس فأكد بوتين على ضرورة ابتعاد المعارضة
المعتدلة عن الجماعات اإلرهابية مثل داع��ش وجبهة النصرة،
وكذلك ضرورة إغالق الحدود السورية ـ التركية حيث يستمر عبور

المسلحين والسالح إلى المتشددين.
وجرى االتفاق بين الجانبين على االستمرار في زيادة تنسيق
جهود الدولتين في االتجاه السوري بما في ذلك عن طريق األجهزة
األمنية المختصة ووزارتي الدفاع.
ولتحقيق ذلك سيجري بحث إجراءات إضافية في مجال رد الفعل
الميداني على انتهاكات وقف النار .وشدد الرئيسان على أهمية
المفاوضات الجارية بين السوريين في جنيف برعاية األمم المتحدة
التي يجب أن تساعد في العثور على طرق سياسية لحل النزاع.

النجيفي يك�شف م�شاركة قوات تركية في معارك المو�صل!

العبادي يدعو البرلمان لالنعقاد فور ًا لتجاوز العقبات
دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي،
مجلس النواب العراقي الى االنعقاد
«ف���وراً» لتجاوز العقبات ووض��ع
الحلول للتحديات التي تواجه البالد،
مؤكدا ً على ضرورة التصويت على
التعديل الوزاري خالل االيام المقبلة
والتصويت على الهيئات المستقلة
والوكاالت في مرحلة الحقة ،مشيرا
ال��ى أن التغيير ال���وزاري هو حلقة
ض��م��ن اص�ل�اح���ات ت��ش��م��ل تغيير
الهيئات المستقلة والوكاالت بعيدا
عن المحاصصة السياسية.
وق��ال العبادي في بيان اصدره
ص��ب��اح أم���س ح���ول االص�لاح��ات
ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة وال��ت��ع��دي��ل
ال������وزاري ،ب��ح��س��ب «ال��س��وم��ري��ة
نيوز»« ،نؤكد ألبناء شعبنا العزيز
والجماهير التي طالبت باالصالح
أننا سنواصل هذا الطريق مستندين
ال��ى دعمهم ال��ذي يستحق منا كل
التقدير واالم��ت��ن��ان» ،م��ؤك��دا بأن
«التغيير ال���وزاري ما هو إال حلقة
ضمن االصالحات الشاملة اضافة
ال���ى تغيير ال��ه��ي��ئ��ات المستقلة

وال���وك���االت الخ��ت��ي��ار شخصيات
من الكفاءات والخبرات بعيدا عن
المحاصصة السياسية مع مراعاة
تمثيل ش��رائ��ح الشعب العراقي
المختلفة».
واض��اف العبادي« :انني اتطلع
الى ان يتمكن مجلس النواب من ان

يقوم ب��دوره التشريعي والرقابي
على أكمل وج��ه والتصويت على
ال��ت��ع��دي��ل ال�����وزاري خ�ل�ال االي���ام
المقبلة وبأسرع وقت ممكن ،وكذلك
التصويت على الهيئات المستقلة
والوكاالت في مرحلة الحقة».
واش��ار العبادي الى ان «الحرب

ض��د ع��ص��اب��ة داع����ش ال���ى جانب
التحديات األمنية واالقتصادية
التي يواجهها العراق تتطلب توحيد
الجهود لتجاوزها وتخليص شعبنا
من تبعاتها على االقتصاد العراقي»،
موضحا أن «الحكومة تبذل جهودا
ومساعي متواصلة للتفاوض مع
المؤسسات المصرفية واالقتصادية
العالمية لدعم االقتصاد العراقي
والمساهمة في تحسين الظروف
المعيشية للمواطنين وتحفيز
االقتصاد ال��ذي واج��ه نقصا ً كبيرا ً
في موارده األساسية نتيجة انهيار
اسعار النفط العالمية».
وتابع« :بنا ًء عليه ،أدعو مجلس
ال��ن��واب الموقر ال��ى االنعقاد ف��ورا ً
لتجاوز العقبات والمساهمة في
وض���ع ال��ح��ل��ول ل��ل��ت��ح��دي��ات التي
تواجه البالد» ،مؤكدا «نحن واثقون
ان العراق سيخرج من أزماته بشكل
اق���وى مما ك��ان عليه ومتفائلون
بمستقبل أفضل لشعبنا ووطننا
العزيز».
(التتمة ص)14

الخروقات الم�ستمرة ُترجئ مفاو�ضات الكويت قبل بدئها

اليمن :ولد ال�شيخ لم يُظهر نزاهة في �إدارة المفاو�ضات
أع��ل��ن��ت االم����م ال��م��ت��ح��دة إرج���اء
المحادثات اليمنية في الكويت عقب
تأجيل انصار الله وح��زب المؤتمر
الشعبي االنضمام للمفاوضات التي
كان مقررا ً انطالقها أمس ،وقد اشترط
انصار الله وقف العدوان لالنضمام
إلى هذه المفاوضات.
وك���ان م��ن المفترض أن تجمع
الجولة الجديدة ممثلين عن الرئيس
المستقيل عبد ربه منصور هادي من
جهة ،وحركة أنصار الله والمتحالفين
معها كحزب المؤتمر الشعبي العام
من جهة أخرى.
وق���ال م��ص��در يمني أن ال معنى
للذهاب الى الكويت ما لم يتم احترام
وق��ف اط�لاق ال��ن��ار ،بحسب م��ا أكد
مسؤول في «حزب المؤتمر الشعبي»
ً
رافضا ورقة
اليمني لوكالة «رويترز»،
المبعوث األممي ،ومعتب ًرا ان التسليم
بها هو تسليم واذعان.
وبحسب المصدر اليمني المطلع
على المسار المتعلق بالمفاوضات،
ف��إن وف��د القوى الوطنية لم يغادر
صنعاء للمشاركة ف��ي مفاوضات
الكويت في الموعد المحدد لبدئها
اليوم (أم���س) ،بسبب ع��دم تثبيت
وق��ف اط�لاق ال��ن��ار م��ن قبل تحالف
ال����ع����دوان ال���س���ع���ودي األم��ي��رك��ي
وم��رت��زق��ت��ه ،واس��ت��م��رار الخروقات
بوتيرة كبيرة وبأشكال مختلفة.
وذ ّك����ر ال��م��ص��در ب���أن ال��ع��دوان
استهدف لجنة تثبيت التهدئة في

محافظة الجوف بغارة جوية كادت
تودي بأعضائها ،وهي لجنة منبثقة
عن اعمال اللجنة العسكرية التي
باشرت اجتماعاتها في الكويت قبل
نحو اسبوع.
ك��م��ا أوض����ح ال��م��ص��در ان ه��ذه
ال��خ��روق��ات عكست ع��دم استعداد
الطرف اآلخر والقائمين عليه لاللتزام
ب��اع�لان وق���ف ال��ن��ار ال���ص���ادر عن
األمم المتحدة ،االمر الذي استدعى
م��ش��اورات عاجلة في صنعاء بين
ح��رك��ة «أن��ص��ار ال��ل��ه» و«المؤتمر
الشعبي العام» واألحزاب السياسية
المناهضة للعدوان ،من أجل تدارس
الموقف واتخاذ الخطوات المناسبة.
وانتقد المصدر اليمني الوسيط

الدولي إسماعيل ولد الشيخ ،الذي
لم يظهر نزاهة في إدارة المفاوضات
والتحضير لها من خالل تبني النقاط
الخمس من دون العودة إلى الوفد
الوطني ،وأخذ موافقته ومحاولته
ف��رض��ه��ا ك��أج��ن��دة ل��ل��م��ف��اوض��ات
المقبلة.
وختم المصدر بتحميل ولد الشيخ
واألمم المتحدة مسؤولية عدم انعقاد
ج��ول��ة ال��م��ف��اوض��ات ال��ج��دي��دة في
موعدها بسبب انحيازهما الفاضح
لفريق ال��ع��دوان وع���دم حيادهما،
وأيضا بسبب عدم قيامهما بما يلزم
لفرض احترام وقف النار على تحالف
العدوان ومرتزقته ،األمر الذي يجعل
من الذهاب إلى الكويت في ظل هذه

الظروف والخروقات امرا ال طائل منه.
وفي السياق ،اتهمت أوساط هادي
أم��س المبعوث األم��م��ي إل��ى اليمن
إسماعيل ولد الشيخ باالنقالب على
ال��ق��رارات األممية بشأن األزم��ة في
البالد.
وك��ان ول��د الشيخ استثنى ق��رار
مجلس األمن رقم  2216الذي يلزم
انصار الله بتسليم مؤسسات الدولة
واالن��س��ح��اب م��ن ال��م��دن كمرجعية
للمشاورات اليمنية المزمع عقدها في
الكويت.
وفي البيان الصادر عنه قال« :إن
م��ن المرتقب أن تركز المحادثات
على إط��ار عملي يمهد للعودة إلى
مسار سلمي ومنظم بناء على مبادرة
مجلس التعاون الخليجي ومخرجات
مؤتمر الحوار الوطني ،دون أي ذكر
لقرار مجلس األمن».
وبحسب بعض األوس����اط ،فإن
هذا التصريح هو األخطر في مصير
ال��م��ف��اوض��ات وق���د يعيد تموضع
الحوثيين في المدن دون إلزامهم
بترك السالح.
ولقي البيان انتقادات كبيرة في
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،من
قبل كثير من المحللين السياسيين
والمتتبعين ال��داع��م��ي��ن ل��ل��ع��دوان
السعودي على اليمن ،حيث اعتبر
البعض أنه حذف كامل للقرار األممي
من مرجعيات المشاورات.
(التتمة ص)14

وفي سياق متصل ،ص ّرح المندوب الروسي الدائم لدى هيئة األمم
المتحدة وغيرها من المنظمات في جنيف أليكسي بورودافكين أن
الحكومة السورية تقدم اقتراحات بناءة حول تشكيل حكومة الوحدة
الوطنية.
وقال بورودافكين في حديث لوكالة «تاس» أمس ،إن مجموعتي
«موسكو ـ القاهرة» و»حميميم» للمعارضة السورية أعدتا أيضا
اقتراحات مهمة للتوصل إلى تسوية في البالد.
(التتمة ص)14

مو�سكو :عبا�س يبحث مع بوتين
عقد م�ؤتمر دولي للت�سوية
أعلن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين في لقائه مع رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس أن روسيا
ستدعم جهود القيادة الفلسطينية
الرامية إل��ى دف��ع عملية التسوية
الشرق أوسطية.
وقال بوتين لعباس في الكرملين
أمس« :سندعم جهودكم الرامية إلى
تنشيط كل ما هو ضروري للوصول
إلى حوار بناء».
من جهته ،أعلن عباس أن دولة
فلسطين تدعو إلى عقد مؤتمر دولي
بشأن التسوية الشرق أوسطية،
وقال« :هذا المؤتمر يجب أن يحدد
مبادئ التسوية».
وذ ّكر عباس بأن مثل هذا المؤتمر
عقد في أنابوليس األميركية عام
 ،2007وكان يجب أن يعقد مؤتمر
آخر في موسكو لكنه لم يعقد.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية
قد غادر باريس إلى موسكو صباح
أول أمس بعد زيارة استغرقت ثالثة
أيام بحث خاللها األفكار الفرنسية
ال��داع��ي��ة لعقد مؤتمر دول���ي لحل

النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
وحسب مستشار عباس للشؤون
الدبلوماسية مجدي الخالدي فإن
«ال��رئ��ي��س ع��ب��اس تلقى ضمانات
ح��ول إط�لاق المبادرة الفرنسية..
وفرنسا ستعقد في أواخ��ر أي��ار أو
أوائ��ل ح��زي��ران مؤتمرا ً وزاري���ا ً في

ب��اري��س يجمع األع��ض��اء الدائمين
في مجلس األمن الدولي إضافة إلى
عدد من ال��دول العربية واألوروبية
وغيرها من ال���دول» ،وذل��ك تمهيدا
لعقد المؤتمر الدولي ال��ذي تسعى
إليه باريس.
(التتمة ص)14

القاهرة للخرطوم :حاليب و�شالتين م�صريتان
ردت وزارة الخارجية المصرية مساء أول أمس،
في بيانٍ مقتضب ،في أول تعليق رسمي على بيان
السودان الذي دعا فيه مصر إلى التفاوض لحل أزمة
حاليب وشالتين.
وق��ال المتحدث باسم ال���وزارة أحمد أب��وزي��د في
ال��ب��ي��ان« :ح�لاي��ب وشالتين أرض مصرية تخضع
للسيادة المصرية وليس لدى مصر تعليق إضافي
على بيان الخارجية السودانية».
وك��ان ال��س��ودان دع��ا جارته مصر إل��ى التفاوض
ال��م��ب��اش��ر ل��ح��ل قضية منطقتي ح�لاي��ب وشالتين
أسوة بما حصل مع السعودية حول جزيرتي تيران
وصنافير ،أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية أنها ستواصل
متابعتها التفاق جزيرتي تيران وصنافير واالتفاقات
األخ��رى الملحقة ب��ه م��ع الجهات المعنية واتخاذ
ما يلزم من إج���راءات وترتيبات تصون «الحقوق

السودانية السيادية الراسخة» في منطقتي حاليب
وشالتين التي تفرض مصر سيادتها عليهما.
وكانت الحكومة المصرية أقرت بتبعية جزيرتي
ت��ي��ران وصنافير للسعودية وتنازلت عنهما وفق
اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين.
وأضاف البيان أن «السودان ومنذ عام  1958قد
أودع لدى مجلس األمن الدولي مذكرة شكوى يؤكد
فيها حقوقه السيادية على منطقتي حاليب وشالتين
وظل يجددها مؤكدا فيها حقه السيادي».
وت��اب��ع البيان« :ان ال��س��ودان يدعو األش��ق��اء في
جمهورية مصر العربية للجلوس للتفاوض المباشر
لحل هذه القضية أسوة بما تم مع األشقاء في المملكة
العربية السعودية أو للجوء الى التحكيم الدولي
امتثاال للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل
لمثل هذه الحاالت كما حدث في إعادة طابا للسيادة
المصرية».

ال�سي�سي يدعو ال�شركات الفرن�سية لال�ستثمار في م�صر
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،أمس،
عن أمله في مشاركة فعالة من طرف الشركات الفرنسية
في مشروعات التنمية التي تشهدها مصر.
وأضاف الرئيس السيسي خالل المنتدى االقتصادي
المصري الفرنسي ،ال��ذي جمعه بنظيره الفرنسي
فرنسوا هوالند ،أن مصر لديها رؤية اقتصادية لعام
 ،2030الفتا إلى أن فرنسا تعد أهم الشركاء التجاريين
لمصر.
وأشار السيسي إلى وجود فرص واعدة للصادرات
الفرنسية في الداخل المصري ،مضيفا أن مصر تتيح
للشركات الفرنسية النفاذ إل��ى األس���واق العربية
واألفريقية.

من جانبه ،قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند« :أنا
متأثر وفخور جدا بكالم الرئيس عبد الفتاح السيسي
بأن الشركات الفرنسية هي األفضل ،ولكن يقصد أحيانا
بأن األفضل هو األعلى سعرا ،موضحا أن التكنولوجيا
لها ثمن ،فنحن نؤكد على النوعية األفضل».
وأضاف هوالند ،أن العديد من الشركات الفرنسية
الموجودة حاليا مستعدة لالستثمار في المنطقة
االقتصادية داخل قناة السويس ،والفرص كبيرة جدا
هناك ،مشددا على مسألة التدريب المهني ،والعمل على
تدريب اليد العاملة المصرية ،بجانب تبادل الخبرات
بين الجامعات والباحثين ،مؤكدا أن مصر لديها فئة من
الشباب تتطلع لبناء مستقبل بلدها.

نظام مارديني
نجح الحلف العدواني الذي
ُي َش ّن على سورية منذ سنوات
خمس في نقل األزمة من كونها
أزم � ��ة م��ك��ان وم ��وق ��ع س��وري��ة
ودوره���ا ال �م �ح��وري ،إل��ى أزمة
�س دور الرئيس
شخصية ت �م� ّ
ب��ش��ار األس�� ��د ،ف ��ي ال �م��اض��ي،
والحاضر والمستقبل .وهو دور
ال يمكن له أن يسير ومشاريع
الشرق األوس��ط الجديد القائم
ع�ل��ى المذهبية وال�ع��رق�ي��ة ،كما
على تقسيم المجتمع جماعات
وشعوباً.
فهل هنالك اس ٌم ثانٍ للجحيم؟
ن �ع��م ،ه��ي ال �م �ع��ارض��ة الخائنة
ال�ت��ي تن ّفذ ه��ذه ال�م�ش��اري��ع عن
سابق إصرار وتصميم ،ولذلك
ل��م ت �ك��ن م �ص��ادف��ة أن يتقارب
اح��ت��دام ال �ن��ار ال�ص�ه�ي��ون��ي في
الجوالن المحتل ،وهذا التفجير
ال� ��ذي أع �ل �ن��ه اإلره ��اب� �ي ��ون في
م �ن��اط��ق س ��وري ��ة م��ت��ع��دّدة من
جهة ،وبين تلك الوجوه المقيتة
ال �م �ع��ارض��ة ال �ت��ي ط��ال �م��ا غنّت
ع�ل��ى ج���راح ال �س��وري �ي��ن باسم
االس�ت�ب��داد واألل ��م ،وك��ل ه ّمهم
تعويض النقص ال�ح��اص��ل في
منظومتهم الشخصية الخيانية،
المتل ِّوكة ،بحثا ً عن ربطة العنق،
واالم� �ت� �ي ��ازات والفضائيات..
ووجوه جديدة!
ال� �س ��ؤال ه �ن��ا ه��ل ه��ي أزم��ة
تراكم الوجوه الخيانية وسئمها
والتي باتت مستهلكة ج��دا ً في
ذاك ��رة ال �ف��رد ال �س��وري وم��ا إن
تبدِّل هذه الوجوه أقنعتها أمام
ال �ش �ع��ب ،وت �ح �ظ��ى بمباركات
من ال��ري��اض وأن�ق��رة والدوحة،
وال�ك�ي��ان الصهيوني ،تعيد لها
إنتاج نفسها بشكل جديد ،أم هو
صراع حقيقي ذو سمة تغييرية
ل�م�ع�ط�ي��ات ال �م��رح �ل��ة وقادتها
اليائسين؟
التح ّول الحاصل على مستوى
ال� �م� �ي���دان ل �م �ص �ل �ح��ة الجيش
السوري وحلفائه سيتم توظيفه
ف��ي ال �م �ي��دان ال �س �ي��اس��ي ،وهو
م��ا ل��م ُيعجب الحلف العدواني
فكان ال بد من تفجير الجبهات
عسكريا ً بطلب تركي ،وسياسيا ً
عبر الطلب السعودي من الكيان
الصهيوني بالضغط السياسي
ع� �ب ��ر ج �ب �ه��ة ال� � �ج � ��والن ل��رف��ع
معنويات المسلحين المنهارة.
ه��و مسار جديد ب�لا أدن��ى شك
في تحول السلوك العدواني عبر
اس�ت�خ��دام��ه ال �ع��دو الصهيوني
بشكل مباشر وبطلب سعودي.
ل�ك��ن ه��ل س�ي�ك��ون ه��ذا المسار
ب �م �س �ت��وى ال� �ط� �م ��وح ،لكسب
اإل َّمعات العسكرية والسياسية
ف��ي الفصل م��ا قبل األخ�ي��ر من
الحرب الكونية على سورية؟
ال شك في أن أم��ام البرلمان
ال�س��وري الجديد الكثير الكثير
من العمل لتأصيل مبدأ حقيقي
للهوية الوطنيّة للفرد والجماعة،
وإل ��زام حتى المقدس بمفهوم
المواطنة ،والرضوخ لها في بناء
مجتمع عادل .وأمامه الكثير جدا ً
لمحو أكثر م��ن مفهوم للتأكيد
بأننا لسنا جماعات وشعوباً،
واستبدال ذلك بحقيقة االنتماء
ال��وط �ن��ي ف �ح �س��ب ،وأن كوننا
م�ج�ت�م�ع�ا ً واح�� ��دا ً ي�ك�ف��ل وح��ده
بناء دول��ة حقيقية ذات أسوار
وأن � � � ��وار ..وه� ��ي ت �ل��ك ال ��دول ��ة
المدنية العلمانية ،وبدونها نحن
ال شيء.
سيقف في المستقبل القريب
ق��ادة ال�ع��دوان ،على الصعيدين
الدولي واإلقليمي ،ليؤكدوا بأن
سورية ليست سببا ً وحيدا ً لهذا
ال �ـ «ص� ��داع» ال ��ذي ينتابهم في
أحالمهم منذ خمس سنوات ،بل
ليشيروا إلى أن «الصداع» األكبر
هو ما يسببه لهم الرئيس بشار
األس � ��د ،ف �ه��ل س�ي�ط�ل�ق��ون على
الرئيس أسم «صداع األسد»؟

