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ٌ
فرنسا «قادت» العدوان :ثأر مع «ثالثي أستانا»
قبل يوم واحد من ذكرى
جالء القوات الفرنسية عن
سوريا ،أكدت باريس على
لسان رئيسها أن قيادتها
العدوان األخير على سوريا
جاءت لضرب تفاهمات
ومنجزات روسيا وتركيا
وإيران ،عبر مسار أستانا.
باريس تريد أن تحجز لنفسها
مقعدًا أساسيًا في «ملفات
المنطقة» وأن ّ
تتصدر
المشهد ،فيما كشفت أنقرة
رفض طلب حضور الرئيس
الفرنسي للقمة الثالثية
األخيرة ،ليبدأ بعدها جهد
فرنسي واسع للثأر على األرض
السورية ،بلغ إحدى ذراه في
نشوة فرنسا بقيادة ضربة
ُعسكرية على العاصمة التي
طردت منها قبل  72عامًا
«هذه مهمة كنا نستعد لها منذ عدة
أشهر ،ووافق الشركاء على تنفيذها
ضمن إطــار مسؤولية فرنسا» ،هذه
الجملة التي استخدمها رئيس أركان
سالح الجو الفرنسي الجنرال أندريه
الن ــات ــا ،ف ــي حــدي ـثــه ع ــن دور ب ــاده
«ال ـق ـي ــادي» ف ــي الـ ـع ــدوان الـعـسـكــري
األخير على سوريا ،تختصر الكثير
من النقاش عن أسباب هذا االعتداء
وم ـب ــررات ــه وأهـ ــدافـ ــه .الـتـصــريـحــات
الـ ـت ــي خ ــرج ــت عـ ــن املـ ـس ــؤول ــن فــي
باريس أخيرًا ،أوضحت حجم الجهد
الذي بذلته فرنسا في تهيئة األجواء
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك ،ورس ـ ـمـ ــت تـ ـص ــورًا
لــدورهــا املستقبلي املـفـتــرض ،ومــن

خلفها «حلف شمال األطلسي» ،في
سوريا واملنطقة .الرئيس إيمانويل
م ـ ــاك ـ ــرون ،خ ـ ــرج بـ ـع ــدد م ــن ال ـن ـقــاط
الالفتة جدًا خالل حديث تلفزيوني،
ب ـ ــدأت ب ــإق ـن ــاع ــه ن ـظ ـي ــره األم ـي ــرك ــي
ب ـ ـع ـ ــدم االن ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــاب م ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا،
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ت ــأكـ ـي ــده أن ال ـض ــرب ــة
ّ
مــك ـنــت م ــن «ال ـت ـف ــري ــق» ب ــن روس ـيــا
وت ــركـ ـي ــا .هـ ــذا الـ ــوضـ ــوح ال ـفــرن ـســي
بـشــأن األه ــداف الحقيقية لـلـعــدوان،
ي ـش ـي ــر إل ـ ـ ــى أن ه ـ ـ ــدف الـ ـتـ ـح ــرك ــات
األطلسية ـ األميركية (بمشاركة دول
إقليمية) هــدم منجزات التفاهمات
ال ـ ـتـ ــي شـ ـه ــده ــا املـ ـ ـي ـ ــدان ال ـ ـسـ ــوري
خ ــال الـعــامــن املــاضـيــن ،الـتــي كــان
للتحالف الثالثي ،الروسي ـ التركي
ـ ـ اإلي ــران ــي ف ــي م ـســار أس ـت ــان ــا ،دور
مهم في تحقيقها .الحديث الفرنسي
تــرافــق مــع إش ــارة إيــرانـيــة واضـحــة،
أمــس ،عبر وزارة الخارجية ،إلــى أن
ال ـع ــدوان هــدفــه «إحـ ــداث ش ــرخ» بني
«ث ــاث ــي أس ـت ــان ــا»؛ ول ـقــي اسـتـنـكــارًا
موسكو وأنقرة على حد
واضحًا من
ّ
سواء ،ونفيًا لتأثر العالقات الثنائية
بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا .واسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــى ال ـت ـص ـع ـي ــد
ال ـف ــرن ـس ــي ك ـش ــف وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الـ ـت ــرك ــي مـ ــولـ ــود جـ ــاويـ ــش أوغـ ـل ــو
حقيقة أن الــرئ ـيــس الـفــرنـســي طلب
ح ـضــور «ق ـمــة أن ـق ــرة» األخ ـي ــرة (16
آذار) ،ال ـتــي جـمـعــت رؤسـ ــاء روسـيــا
ّ
وإي ـ ــران وتــرك ـيــا ،ول ـكــن طـلـبــه قــو ّبــل
بــالــرفــض .وهــو تـصــريــح الفــت كــذب
روايــة مــاكــرون عن أن تـطــورات ملف
استخدام الكيميائي هي التي حالت
دون حضوره القمة .هــذا التوضيح
التركي ،وإن لم ّ
يبي أسباب الرفض،
فـ ــإنـ ــه يـ ـف ـ ّـس ــر ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ال ـف ــرن ـس ــي،
بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة مـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـل ـ ـفـ ــاء ،خـ ــال
ال ـش ـه ــري ــن امل ــاضـ ـي ــن .ف ـف ــي مـ ـ ــوازاة
انـعـقــاد الـقـمــة حـيـنـهــا ،خ ــرج رئيس
األركان الفرنسي فرنسوا لوكوانتر،
ل ـي ـهــدد بـ ــ«ق ــدرة» قـ ــوات بـ ــاده على
الـتـحــرك «مـنـفــردة» فــي حــال تجاوز
«الخط األحمر» الذي حدده الرئيس،

وهــو «االستخدام املؤكد» لألسلحة
الـكـيـمـيــائـيــة .كــذلــك ات ـخ ــذت فــرنـســا
مــوقـفــا م ـضــادًا ل ــأت ــراك فــي عـفــريــن،
ّ
ودخلت على خط منبج عبر الحديث
عن إرسال قوات خاصة إضافية إلى
ً
هناك ،وصوال اليوم ،إلى مشاركتها
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدوان ال ـع ـس ـك ــري ،وبــدئ ـهــا
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات س ـح ــب «وس ـ ـ ـ ــام ال ـش ــرف
ال ـف ــرن ـس ــي» ال ـ ــذي س ـبــق أن منحته
لـلــرئـيــس ب ـشــار األسـ ــد .وبــال ـتــوازي،
بدأ «حلف شمال األطلسي» مسلسل
ّ
م ـغ ــازل ــة ت ــرك ـي ــا ،وم ـن ــذ أيـ ــام ال يـكــل
أمـيـنــه ال ـعــام يـنــس ستولتنبرغ من
التشديد على محورية الدور التركي

ضمن الـحـلــف .وخ ــال زيــارتــه أمس
لـهــا لـلـقــاء وزيـ ــر دفــاع ـهــا والــرئـيــس
رجب طيب أردوغ ــان ،أكد أن «تركيا
مهمة لحلف االطلسي ،والحلف مهم

ُرفض طلب ماكرون
حضور «قمة أنقرة» األخيرة
ّ
الجو
بالنسبة إليها» .ولم يمنع هذا
األط ـل ـســي ال ــداف ــئ وزيـ ــر الـخــارجـيــة
التركي مــن ال ـ ّ
ـرد على كــام مــاكــرون،
ب ـل ـه ـج ــة ح ـ ـ ـ ــادة ،إذ قـ ـ ــال إن أنـ ـق ــرة
«تتوقع تصريحات تليق برئيس»،

مـضـيـفــا أن ـهــا «تـمـلــك ع ــاق ــات قــويــة
م ــع روسـ ـي ــا ...وه ــي لـيـســت ضعيفة
إلــى درج ــة يمكن الــرئـيــس الفرنسي
أن يقوضها» ،قبل أن يستدرك أنها
ً
«ل ـي ـس ــت بـ ــديـ ــا مـ ــن الـ ـع ــاق ــات مــع
الحلف األطلسي» .وبــالـتــوزاي ،جاء
ال ــرد ال ــروس ــي عـلــى ل ـســان املـتـحــدث
باسم الكرملني ديمتري بيسكوف،
الــذي أكــد أن تباين مــواقــف موسكو
وأن ـق ــرة ح ــول ع ــدد مــن الـقـضــايــا «ال
يؤثر في التعاون» بينهما.
الالفت أمس أيضًا ،كان ّ
الرد األميركي
على تصريحات ماكرون حــول بقاء
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي س ــوري ــا ،إذ

في أحد شوارع مدينة دوما أمس (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

العدوان الثالثي بتوقيت دمشق ...السوريون يضحكون
مــن ّ لعنة الــدم إلــى رطــوبــة النكتة ،هــذا هــو حــال السوري
يتنقل بــن الضفتني مـنــذ أطـلـقــت املـعــارضــة برنامجها
في  2011وحمل عنوان« :نريد إسقاط النظام ولو جاء
ً
الشيطان» .جاء الشيطان فعال ،وبدأ الجميع بالحفر ،وبدأ
البلد يحترق ،وبــدأنــا نحصي عــدد السوريني املهجرين
واملهاجرين والنازحني واملخطوفني واملـشــرديــن ،وبدأنا
نــرصــد االحـتـمــاالت ونعيش على التوقعات والتنبؤات.
كبرت األزمة ودخلت املدرسة ،بلغت السابعة وتجاوزتها،
لم تعد دمشق قادرة أن تكون لنفسها كما كانت لبيروت
وبغداد ولكل مدينة عربية سبقتها في الزلزال ،ولم يعد
لسكانها القدرة على أن يكونوا سوى موظفني على قيد
ّ
مصدري
املوت واالحتمال ،ومستهلكي وهم بعد أن كانوا
قمح ومنتجي نفط ورافعي شعار صفر ديــون .ضاقت
املساحة وتقلصت أحــام من تبقى ملساحة قدم واحدة
حــافـيــة وفـسـحــة لـصــرخــة تـصــل مـســامــع الـلــه وت ـقــول له
«كفى ،أوقفوا هذه املحرقة» .نريد أن نمأل البطون الخاوية
ونكسي األيدي العارية ،نريد معطفًا وقفازات ال قاذفات،
نــريــد قبعة يطير منها الـحـمــام .نــريــد أن نـقــرأ قصص
ً
ألــف ليلة وليلة ونضحك خجال من لغتها البذيئة؛ نريد
أن نسترق النظر إلــى شـقــاء قبلة اختطفها عــاشــق من
جنون عاشقة؛ نريد أن نمأل الفراغ باألفكار ال الثارات؛
نريد أرضًا باردة ال ساخنة ودمًا يغفو وينام؛ نريد أيدي
معقمة ال أيدي تصنع النكبة؛ نريد ضميرًا ال يذوب في
ً
سحر املــال؛ نريد أطـفــاال يمتطون ظهر الحياة ال املــوت؛

المخالفي :خالفنا مع اإلمارات يمنع عودة هادي

أكدت املتحدثة باسم البيت األبيض
أن «املهمة األميركية لم تتغير .قال
الرئيس بوضوح إنه يريد أن تعود
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي أق ـ ــرب وقــت
ممكن ...ونتوقع أن يتحمل حلفاؤنا
وش ــرك ــاؤن ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــون مـســؤولـيــة
وماليًا من أجل تأمني
أكبر عسكريًا
ّ
املنطقة» ،وهو ما علق عليه الرئيس
الفرنسي بأن املشاركة األميركية في
ال ـضــربــات أظ ـه ــرت إدراك واشـنـطــن
أن «مـســؤولـيـتـنــا ت ـت ـجــاوز مكافحة
داعــش» .وترافق ما سبق مع حديث
ت ــرك ــي ع ــن ال ـت ــوص ــل إلـ ــى «خــري ـطــة
طريق» مع الجانب األميركي بشأن
م ــدي ـن ــة م ـن ـب ــج .وأوض ـ ـ ـ ــح ج ــاوي ــش
ّ
ستطبق عندما
أوغلو أن «الخريطة
يـتــولــى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األمـيــركــي
الجديد (مايك بومبيو) مهماته».
وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي ،مـ ــع مـ ـح ــاول ــة فــرن ـســا
تـســويــق م ـشــروع ق ــرار «ش ــام ــل» في
ّ
مجلس األم ــن ،يغطي «كــل جوانب»
الـنــزاع الـســوري ،بما فيها التحقيق
بشأن استخدام األسلحة الكيميائية،
كشفت عــن ورق ــة «تقييم» صاغتها
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـتــأط ـيــر األدل ـ ـ ــة ال ـتــي
دفعتها إلــى قـيــادة الـعــدوان األخير.
وت ـع ـت ـم ــد تـ ـل ــك الـ ـ ــورقـ ـ ــة ،حـ ـص ـ ّ
ـري ــا،
ُ
على مــا نـشــر على مــواقــع التواصل
االج ـت ـمــاعــي م ــن ص ــور وتـسـجـيــات
فيديو ،بعد أن قامت االستخبارات
الفرنسية بتحليلها .وترافق ذلك مع
ّ
تعثر في جدول أعمال منظمة «حظر
األسلحة الكيميائية» ،التي كان من
املـ ـق ــرر د ُخ ــول ـه ــا إلـ ــى مــدي ـنــة دومـ ــا،
أمــس .إذ أ ِّجــل املــوعــد ،وفــق املنظمة،
ً
مبرر
بناء على طلب روسي ـ سوري،
ٍ
بأسباب تتعلق بأمن الفريق .وأكد
مسؤول روسي أنه سيجري تفحص
ال ـ ـطـ ــرق امل ــوصـ ـل ــة إل ـ ــى مـ ـك ــان جـمــع
األدل ـ ــة ف ــي دوم ـ ــا ،م ــن ق ـبــل األج ـهــزة
األمنية لــدى األمــم املـتـحــدة ،على أن
يصل فريق التحقيق إلى املوقع غدًا
األربعاء.
(األخبار)

ُ
خطط «التحالف» تثير االنقسامات :تعز على خطى عدن؟
في تصريح هو الثالث من
نوعه في غضون أسابيع ،أقرّ
وزير خارجية حكومة عبد ربه
منصور هادي بوجود خالفات
معترفًا
قيادة «التحالف»ِ ،
مع َ ً
مواربة بأن رئيسه ممنوع من
العودة إلى عدن .تصريح
يضاف إلى سلسلة تعقيدات ال
تفتأ تتفاقم داخل المعسكر
السعودي  -اإلماراتي ،لتجعل
ترجمة الخطط العسكرية
الجديدة ضد «أنصار الله» على
األرض أكثر صعوبة ،خصوصًا
على جبهة الساحل
َ
الوزيرين عبد العزيز جباري وصالح
بعد
ال ـص ـي ــادي ،جـ ــاء الـ ـ ــدور ع ـلــى ع ـبــد املـلــك
املخالفي ،الوجه األبرز من وجوه حكومة
الرئيس املنتهية واليته عبد ربه منصور
ه ـ ــادي ،وع ـم ـيــد دبـلــومــاسـيـتـهــا ،لـيــؤكــد
أن رئـيـســه شـبــه مـحـجـتــز ف ــي الـعــاصـمــة
السعودية الــريــاض .يــأتــي ذلــك فــي وقت
يـثـيــر فـيــه ت ــواج ــد نـجــل شـقـيــق الــرئـيــس
السابق ،طارق محمد عبد الله صالح ،في
مدينة املخا في محافظة تعز احتجاجات
م ـت ــزاي ــدة ،خـصــوصــا ف ــي ه ــذه املحافظة
ال ـت ــي ال ي ـ ــزال ل ـح ــزب «ال ـت ـج ـمــع الـيـمـنــي
ل ــإص ــاح» (إخ ـ ـ ــوان م ـس ـل ـمــون) تــواجــد
وازن فيها .تـطــورات تأتي ّ
لتتمم مشهد
ّ
التعقيدات التي ولدها التدخل السعودي
 اإلمــاراتــي في اليمن ،الــذي  -وللمفارقة رفـضــت قمة الـظـهــران املنعقدة أول منأم ــس «ال ـتــدخــل ف ــي ش ــؤون ــه الــداخـلـيــة»،
ّ
وت ـجــلــي م ــرة أخ ــرى ال ـعــوائــق املنتصبة
أمام «التحالف» في طريقه إلعادة توحيد
معسكره ،الذي يواجه انتكاسات ميدانية
متتالية آخرها في الجوف.
لم يماثل وزير خارجية حكومة هادي ،في

َ
تصريحاته األخـيــرة ،زميليه (الصيادي
ّ
وجـ ـب ــاري) ف ــي صــراح ـت ـه ـمــا ،إن ـم ــا ثــبــت
مـ َ
ـواربــة مضمون ما كانا أعلناه .إذ قال،
في مقابلة مع «بي بي سي» ،إنه «في ظل
واملشكلة مع اإلمــارات
األوض ــاع األمنيةّ ،
فضلنا أن نـ ّ
ـؤجــل هذا
بـشــأن ع ــدن ،نحن
األمر لكي ال تكون العودة مشكلة ،وإنما
ً
تـ ـك ــون حـ ـ ـ ــا» .ع ـ ـبـ ــارة أراد مـ ــن خــال ـهــا
امل ـخــافــي جـعــل ال ـع ــودة مـســألــة متصلة
بـ ـ ـ ــإرادة ه ـ ـ ــادي ،ال ـ ــذي «إذا قـ ــرر ال ـع ــودة
يستطيع أن يعود في أي وقت» بحسبه،
إال أن ربطه األمر بالخالف بني «الشرعية»
ً
وبني اإلمارات ُي ّ
عد دليال إضافيًا على أن
«هادي ال يستطيع العودة إلى عدن» وفق
مــا أعلن جـ َبـ ٌـاري قبل حــوالــى شهر .وهو
حـظـ ٌـر مـتــوافــق عليه ،على مــا يـبــدو ،بني
السعودية واإلمارات اللتني تتجهان نحو
مزيد من االنسجام والتالقي ،على وحي
تصريحات ول ــي عهد أب ــو ظـبــي ،محمد
بن زايد ،أمس ،في حفل اختتام مناورات
«ردع الـخـلـيــج امل ـش ـتــرك  »1ف ــي املـمـلـكــة،
حيث قال إن «اإلمارات والسعودية تقفان
دائمًا في خندق واحــد» ،وإن «تحالفهما
يقوم على أسس ثابتة وقواعد صلبة من
التفاهم والرؤية والعمل املشترك».
عمل الــريــاض وأبــو ظبي املتواصل على
تـحـســن ص ــورة مــا تـسـمــى «املـحــافـظــات
املـ ـح ــررة» ،و«غ ــرب ـل ــة» بـنـيــة «الـشــرعـيــة»
بما يجعلها أكثر اتساقًا وقابلية للقتال
بــروحـيــة عــالـيــة ،يتتابع فــي مدينة عدن
الـ ـت ــي وص ـل ـه ــا رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة ه ـ ــادي،
أحمد عبيد بــن دغــر ،ووزراؤه قبل أيــام.
وتتجلى ماهية تلك املساعي ،بوضوح،
فــي مــا خلص إلـيــه اجـتـمــاع انعقد أمس
في املدينة ،بني بن دغر وأعضاء اللجنة
الـعـسـكــريــة واألم ـن ـي ــة .إذ ش ــدد ب ــن دغ ــر،
خ ــال االج ـت ـمــاع ،عـلــى ضـ ــرورة «تـجــاوز
خالفات املاضي ،والعمل بصورة مشتركة
ملواجهة عدونا» ،الفتًا إلى أن ثمة توجهًا
إلنـشــاء «غــرفــة عمليات مشتركة لتبادل
ً
املـ ـعـ ـل ــوم ــات االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة» ،ف ـضــا
عــن «إي ـج ــاد خـطــة أمـنـيــة شــامـلــة لتأمني
املحافظات ومديرياتها ،وإيجاد مناطق
خضراء» .وفي موازاة تلك الخطط األمنية،
الـتــي تكتسب دالل ــة إضــافـيــة مــن كونها

(أ ف ب)

ّ
تمكنت «أنصار الله»
من تحقيق تقدم
باتجاه مدينة حيس

تــأتــي فــي أع ـقــاب إل ـغــاء املـبـعــوث األمـمــي
إلى اليمن ،مارتن غريفيث ،زيارة له كانت
مقررة إلى عدن بسبب «األوضاع األمنية
في املدينة» ،يتواصل العمل على خطط
عـسـكــريــة تـسـتـهــدف مـخـتـلــف الـجـبـهــات
ع ـلــى ال ـســاحــل والـ ـح ــدود وف ــي ال ــوس ــط.
لكن ه ــذه األخ ـيــرة ال تلقى إجـمــاعــا لدى
القيادات والـقــوات املوالية لـ«التحالف»،
وه ــو م ــا يـصـ ّـعــب مـهـمــة تــرجـمـتـهــا على
األرض ،خ ـص ــوص ــا أن «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»
ت ـ ـحـ ــاول االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ه ـ ــذا ال ــوض ــع،
واستباق أي تصعيد محتمل بعمليات
مضادة ال تزال تنهك التشكيالت التابعة
َ
للسعودية واإلمــارات .وتظهر الخالفات،
أكثر ما تظهر ،في محافظة تعز ،التي أفيد
قبل أي ــام عــن أن ط ــارق صــالــح وضباطه
وج ـن ــوده وص ـل ــوا مــديـنــة امل ـخــا الــواقـعــة
غربيها ،حيث ّ
ّ
تهيئ لهم أبو ظبي منصة
انطالق لقيادة عمليات الساحل الغربي.

وشـهــدت املحافظة ،خــال األي ــام القليلة
املــاض ـيــة ،سلسلة ت ـحــركــات دع ــت إليها
حــركــات ومـكـ ّـونــات موالية ل ــ«اإلصــاح»،
رفضًا لـ«تواجد أي قوات لطارق صالح».
ٌ
تحركات أثــارت ردود فعل ساخطة على
ض ـفــة الـشـخـصـيــات والـ ـق ــوى املـحـســوبــة
على اإلم ـ ــارات ،خصوصًا منها محافظ
ت ـ ـ ـعـ ـ ــز ،أم ـ ـ ـ ــن م ـ ـح ـ ـم ـ ــود ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي وصـ ــف
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ب ــأن ـه ــم «ط ـ ــاب ـ ــور خــامــس
يعمل على إشعال الحرائق والـفــن» ،في
حــن استغربت ق ـيــادات «مــؤتـمــريــة» من
«الجناح اإلمــاراتــي» خــروج مسيرة ضد
الــرجــل ،قائلة إن «ط ــارق يعلم أن تحرير
تـعــز ال يحكمه الـخـيــار الـعـسـكــري» ،وإن
«هدفه أكبر من ذلك وفي مكان آخر» .وهو
م ــا اس ـتــدعــى حـلـقــة ج ــدي ــدة م ــن املــواقــف
«اإلص ــاحـ ـي ــة» امل ـ ـضـ ــادة ،ال ـت ــي ت ـ ّ
ـوع ــدت
بـ«إسقاط أي مشروع» من شأنه «إعــادة
خـصــوم ال ـثــورة والـشــرعـيــة» ،فــي تهديد
رأى فيه البعض نذيرًا بتكرار سيناريو
مواجهات عدن األخيرة في تعز ،مع فارق
أن «اإلص ـ ـ ــاح» ال ي ـ ــزال ،بـحـســب ه ــؤالء،
«رقمًا صعبًا يعسر تجاوزه في تعز».
في ظل تلك االنقسامات ،تعمل «أنصار
الـ ـل ــه» ع ـلــى اس ـت ـغ ــال ال ـت ـض ـع ـضــع في
صـفــوف ق ــوات «الـتـحــالــف» لصالحها،
ع ـبــر ات ـخ ــاذ مــوقــع ه ـجــومــي ع ـلــى غير
جبهة ،بهدف استعادة ما كانت خسرته
س ــاب ـق ــا ،وع ــرق ـل ــة أي ع ـم ـل ـيــات يخطط
«ال ـت ـحــالــف» إلطــاقـهــا ضــدهــا .وتمكن
ال ـج ـيــش وال ـل ـج ــان ،أول م ــن أمـ ــس ،من
تحقيق تقدم باتجاه مدينة حيس غربي
ال ـحــديــدة .وبـحـســب م ـصــادر مـيــدانـيــة،
ف ــإن الـجـيــش والـلـجــان بــاتــا يـحــاصــران
املــديـنــة مــن عــدد مــن االت ـجــاهــات .ويــوم
أمــس ،أفيد عن هجمات واسعة شنتها
ال ـقــوات اليمنية املـشـتــركــة عـلــى مــواقــع
الـتـشـكـيــات الـتــابـعــة لــ«الـتـحــالــف» في
ع ــدة م ـحــاور فــي محافظة ال ـجــوف ،في
وقـ ــت أع ـل ـنــت ف ـيــه الـ ـق ــوة ال ـصــاروخ ـيــة
في الجيش واللجان استهداف القوات
املــوالـيــة للسعودية فــي صـحــراء البقع،
قبالة منطقة نجران ،بصاروخ باليستي
من نوع «زلزال .»2
(األخبار)
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نريد أن ننظر إلى داخلنا ،هناك ،حيث تصنع التسويات
الكبرى ،وهناك ،حيث يتسلل الحلم الى عظام املستحيل،
ل ــم ت ـعــد تـسـحــرنــا الـلـحـظــة األولـ ـ ــى ،يـقـتـلـنــا ال ـش ــوق إلــى
اللحظة األخـيــرة ،اللحظة التي يتوقف فيها إطــاق النار
على الحقيقة ،اللحظة التي تتوقف فيها قهقهات جنيف
والــريــاض واسـتــانــة ،اللحظة الـتــي تتوقف فيها ثــرثــرات
الشاشات ومفارقات األرصفة ،اللحظة التي تتوقف فيها
العازبات عن قراءة النعوات ،اللحظة التي تعلن موتنا من
الضحك والدهشة ،اللحظة التي تعلن سورية مهرجانًا
للياسمني.
ج ـ ّـرد «الـشـيـطــان» الـســوري مــن كــل مــا يملك ،وب ــات كما
مـنــزل عـلــى الـعـضــم يتيمًا إال مــن النكتة الـتــي أصبحت
وسيلة اإليضاح األبرز في حياته بعد األزمة ،والنكتة هنا،
ال تأتي بمعنى اإلضحاك ،بقدر ما تأتي حاملة معها ِح ّس
املفارقة ،يحدث ذلــك ،ليس بعد سبع سنوات من الحرب
فقط ،وليس بسبب التهجير والقتل والتدمير أيضًا ،بل ما
يتجاوز ذلك بكثير ،وهو إدراك السوري وبكثير من جرأة
الوقائع ووقاحتها حجم األثمان القاتلة التي دفعها مقابل
اإلنجازات امليتة التي ّ
هجرت هي األخرى نصف السكان
وأزاحت من تبقى.
هي النكتة ،سالح السوري األخير املضاد للحزن والخيبة
والصواريخ العابرة للمحيطات ،يرميها ويمشي ،فيغرد
ويبكي ويضحك في آن معًا ،يعيش الحقيقة تمامًا كما
يمد يــده للحزن تمامًا كما ّ
يعيش الــوهــمّ ،
يمدها للفرح.
بــاألمــس كــان بإمكانك أن تــرى شعبًا بأكمله متعاطفًا
يبكي أبًا التهم الخيبة بعدما فقد أمله بالعثور على ولده

املخطوف في دوما ،تقمص السوريون الحالة وعاشوها،
رأى الجميع االبن املخطوف تمامًا كما رآه األب في الحلم،
بوجه مختلف ،استيقظوا بعدها متعبني ،بحثوا عنه ،ثم
عادوا ليغرقوا في وجه الوسادة وفي تفاصيل ذاك الوجه
النحيل املـتـعــب ،عــاشــوا مــع أهــالــي املخطوفني اللحظات
األسوأ التي كانت تنتظر خارج الحلم ،هناك ،على املعابر،
وعلى الشاشات ،في وسائل التواصل االجتماعي ،وعلى
لسان املحللني وفــي كل املحطات التي استمرت في بيع
الــوهــم منذ بــدايــة األزمـ ــة ...حتى وقـفــوا أخـيـرًا على باب
الحقيقة التي عثروا عليها ممددة في صالة الفيحاء حادة،
جارحة ،وصادمة ،ولم يستطيعوا فعل شيء سوى ّ
تقبل
الخبر بروح رياضية كما تتقبل الجماهير طعم الخسارة
في مباراة ودية ...أن تتجمد في املكان وأنت تسمع خبر
اإلعــدام« :لم يعد هناك مخطوفون» ،ثم تعود لتجلس من
دون أن تستطيع النظر الى وجه تلك السيدة الخمسينية
وكما
التي جاءت لتخلع سوادها بعد سنوات من االنتظارّ ُ .
حــال األب املتعب الــذي عــاد وحـيـدًا ،عــاد الـســوريــون ،كــل
ّ
إلى غرفته الضيقة ،إلى سجن نفسه ليكذب وهم العدالة،
وليمزق عباءة تلك العبارة الفضفاضة «كلو فدا الوطن»
التي يرميها فــي وجــه الكاميرا فــي لحظة قــوة ،وبعدها
بثوان ّ
يترجل عن حصان ضعفه وكذبته الكبيرة.
ٍ
انتهى الجزء األول من الفيلم التراجيدي السوري بطي
ملف املخطوفني ،ليبدأ بعدها وبفاصل يوم واحد الجزء
الثاني من الفيلم السوري «الكوميدي» هذه املرة .الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب غ ـ ّـرد عـلــى تــويـتــر أن ــه سيوجه
ضربة إلــى ســوريــا ،خــرج السوريون من الحزن وعــادوا

ليغرقوا مرة أخرى في الضحك وفي مجازفة النكتة التي
باتت سيدة اللحظة .وها هنا سنعثر على الحس العالي في
السخرية والتقاط املفارقة في تعليقات السوريني الذين
يخاطبون بعضهم على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
حائرين بني النكتة التي تضحك والنكتة التي تبكي .نقرأ:
«ضــربــة تــرامــب تذكرنا بضربات الكابنت ماجد ملــا كان
يضل يــوم كامل رافــع رجلو ليشوط الطابة ويــوم كامل
تبقى الطابة بالهواء ويــوم كامل رعــد شالف حالو على
الطابة وآخــر شي يضرب الكرة بالعارضة وتطلع بــرا».
«يرحم بيكن بعتو شي قرش ّ
يعض الكبل تبع االنترنت
ّ
عـنــده أو طــفــو الــراوتــر بالبيت األب ـيــض»« .ملـعــرفــة موعد
الضربة األمريكية أرسل رسالة فارغة على الرقم ١٢١٣
بقيمة  ٥٠ليرة سورية واشترك في الخدمة ...سيرياتيل
معك على طــول»« .رئيس دولــة وبضل فاتح تويتر وأنا
بــس يشوفوني فتحت نــت بقلولي ضيعت مستقبلك».
«قال رضينا بالضربة والضربة ما رضيت فينا».
ً
وحـ ــدث الـ ـع ــدوان ف ـع ــا ،لـكــن روح الـنـكـتــة بـقـيــت مـمــددة
وسـخـ ّـيــة كـمــا روح الـسـخــريــة وه ــذا تعليق ي ـقــول« :طلع
العدوان متل الـترامب عالبالط» .وآخر يقول« :اللي كانوا
نــايـمــن ومــو حــاســن عـلــى شــي كـيــف بــدك تقنعهن أنــو
أمريكا كانت عم تضربنا؟».
هــذه هي سوريا التي تشبهنا قبل األزمــة وبعدها ،قبل
العدوان الثالثي وبعده ،سوريا التي تزغرد فيها سيدة
للدفاعات الجوية فتمسح غبار الصواريخ الغبية وعارها
القادم من دولة عربية« .أعيدوا إلينا مسروقاتنا من األمل
والفرح والحلم والهذيان» تقول صبية شامية.

أوروبا ترفض العقوبات :كرة «النووي» في ملعب ترامب
طـغــت ال ـت ـطــورات ال ـســوريــة وال ـنــزاع
الغربي مع روسيا ،على ملف إيــران
ف ــي أروق ـ ــة اج ـت ـمــاع وزراء خــارجـيــة
االتـحــاد األوروب ــي في لوكسمبورغ.
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ب ـع ــض امل ـج ـت ـم ـعــن،
وبــرغــم الضغوط األميركية فــي هذا
االتـجــاه ،بند فــرض عقوبات جديدة
عـلــى ط ـه ــران «ل ــم يـكــن أول ــوي ــة» .من
ه ـ ـ ــؤالء وزيـ ـ ـ ــرة خ ــارجـ ـي ــة االت ـ ـحـ ــاد،
فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي ،ال ـتــي كــانــت
واضحة قبيل دخولها االجتماع« :ال
أتــوقــع قـ ــرارات بـشــأن ه ــذا املــوضــوع
الـيــوم» .أمــا وزيــرة خارجية النمسا،
ك ــارن كنيسل ،فقالت إن «املــوضــوع
ليس بندًا مهمًا على جدول األعمال».
عــارضــت النمسا مــع إيطاليا ودول
أخرى ،مشروع العقوبات ضد إيران،
م ــن بـيـنـهــا بـلـجـيـكــا ال ـت ــي ل ــم يكتف
وزي ــر خــارجـيـتـهــا ،ديــديـيــه ري ـنــدرز،
بالتقليل مــن أهـمـيــة امل ـش ــروع الــذي
يـ ـف ــرض إجـ ـ ـ ـ ــراءات ض ــد امل ـس ــؤول ــن
اإلي ــران ـي ــن ال ـنــاش ـطــن ف ــي س ــوري ــا،
ب ــل أكـ ــد أنـ ــه ف ــي غ ـي ــاب فـ ــرص الـحــل
العسكري في سوريا ال بد من «إجراء
حوار مع إيران وروسيا».
فــي املـقــابــل ،تمسكت ال ــدول املــروجــة
لـ ـلـ ـعـ ـق ــوب ــات ،ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا وأمل ــانـ ـي ــا
وفــرن ـســا ،بــامل ـشــروع ال ــذي ي ــراد منه
إنـ ـق ــاذ االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ب ــال ـت ــوازي
م ـ ـ ــع إرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن امل ـ ـ ـهـ ـ ــددة

بـ ــاالن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ،بـ ـق ــائـ ـم ــة حـ ـظ ــر مــن
داخ ــل االت ـحــاد تستهدف دور إيــران
الخارجي وبرنامجها الصاروخي.
وأبـ ـ ـ ــدى وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمل ــان ــي
هيكو م ــاس ،أم ــس ،قلقه مــن «ال ــدور
ال ــذي تضطلع بــه إي ــران فــي املنطقة
وبـ ـسـ ـب ــب ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا ل ـل ـص ــواري ــخ
الـبــالـيـسـتـيــة» ،م ـشــددًا عـلــى ض ــرورة
بـ ـح ــث «ك ـي ـف ـي ــة ات ـ ـخـ ــاذ مـ ــوقـ ــف مــن
هــذا األم ــر» .كذلك بــدا موقف كــل من
لتوانيا ولوكسمبورغ متماشيًا مع
ّ
توجه الترويكا لبحث العقوبات.
لكن ،وسط أجواء االنقسام الحاد بني
أعضاء االتحاد ،لم تتقدم املفاوضات
في اجتماع لوكسمبورغ ،ما أدى إلى
إخ ـف ــاق ك ــان مـتــوقـعــا مل ـســاعــي لـنــدن
وبــاري ــس وبــرل ــن ،الـتــي تـحـتــاج إلــى
إج ـم ــاع الـتـكـتــل األوروبـ ـ ـ ــي .عـلـمــا أن
الدول الثالث حاولت تنسيق املواقف
قبيل االجتماع فــي لقاء جمع وزراء
خارجية هــذه الــدول مع موغيريني.
وهــو مــا تجلى خيبة أمــل فــي أروقــة
االجتماعّ ،
عبر عنها دبلوماسي من
القوى الثالث بالقول إن الوقت الباقي
أرب ـعــة أســابـيــع ،و«م ــن الــواضــح أننا
نـتـجــه إل ــى ذل ــك رغ ــم حــاجـتـنــا لوقت
ـا» ،فــي إش ــارة إلــى السباق
أكثر قـلـيـ ً
األوروب ـ ــي مــع الــزمــن لـعــدم الــوصــول
إل ــى م ــوع ــد  12أيـ ــار امل ـق ـبــل م ــن دون
التوصل إلى اتفاق مع األميركيني.

وال ي ـب ــدو أن ال ـن ـق ــاش ف ــي اج ـت ـمــاع
وزراء خارجية االتحاد قد ســار بما
يـش ـت ـهــي ال ـث ــاث ــي ال ـغ ــرب ــي ،وخـلـفــه
الواليات املتحدة .إذ وفق تصريحات
وزيـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة إيـ ــرل ـ ـنـ ــدا ،س ـي ـمــون
كــافـيـنــي ،ي ـبــدو أن األم ــر ت ـحــول إلــى
«استجواب» لوزراء خارجية اململكة
امل ـت ـح ــدة وف ــرن ـس ــا وأمل ــانـ ـي ــا ،ب ـشــأن
مـفــاوضــات الـثــاثــي مــع األميركيني.
وإن كــان الـســائــد أوروب ـيــا التماشي
مع املـخــاوف األميركية ،إال أن الكفة
األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة تـ ـمـ ـي ــل بـ ـ ــوضـ ـ ــوح إلـ ــى
ال ـح ــرص عـلــى فـصــل م ـســار االت ـفــاق
النووي عن باقي امللفات ،وهو محل
االفـ ـت ــراق ع ــن واش ـن ـطــن ،بـحـســب ما
وملـ ــح كــافـيـنــي إل ــى أن
أك ــد كــاف ـي ـنــيّ .
ال ـن ـقــاشــات ف ــي االج ـت ـم ــاع ت ـجــاوزت
مــا هــو مـطــروح إلــى كيفية التعامل
األوروبي مع االتفاق في حال خروج
األميركيني منه.
وحـتــى مــوعــد ق ــرار تــرامــب منتصف
الشهر املقبل ،ال مؤشرات على قدرة
األوروبـيــن على التوصل إلى اتفاق
مــوحــد ،مــع أن امل ـشــاورات األوروبـيــة
األميركية ستستمر ،وستبلغ ذروتها
مع زيارة كل من املستشارة األملانية
والرئيس الفرنسي لواشنطن أواخر
الشهر ال ـجــاري .ومــن غير املــؤكــد أن
يـتـمـســك ال ـت ـي ــار املـ ـع ــارض أوروبـ ـي ــا
لـ ـلـ ـعـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ـ ــران ب ــامل ــوق ــف

الرافض للمشروع ،خصوصًا أن قرار
تــرامــب املـحـتـمــل ع ــدم الـتــوقـيــع على
تعليق العقوبات ضد إيران ،وإعادة
ال ـع ـق ــوب ــات م ــن ال ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي
ُ
ـرف ــق بــإعــان
عـلــى ط ـه ــران ،ول ــو لــم ي ـ َ
انسحاب أميركي رسمي من االتفاق،
سيعني بالضرورة تفجير الصفقة،
وهو ما سينسف املصالح األوروبية
الناجمة عنها على صعيد االقتصاد
واالستثمارات .كذلكّ ،ملحت واشنطن
إل ــى نـيــة وزارة ال ـخــزانــة اسـتـحــداث
ع ـقــوبــات ج ــدي ــدة ص ــارم ــة ستعرقل

عمل الشركات األوروبية في إيران.
بذلك يكون مآل امللف واح ـدًا ،في ظل
تمسك ترامب بالتصعيد ضد إيران،
ما قد يعني جـ َّـر األوروبـيــن إلــى هذا
التصعيد فــي الحالتني :اإلبـقــاء على
االتفاق مع عــودة العقوبات وإضافة
أخرى مستحدثة ،أو االنسحاب منه.
وف ـ ــي ال ـح ــال ـت ــن« ،الـ ـ ــورطـ ـ ــة» س ـت ـعـ ّـم
ال ـج ـم ـي ــع :ال ـ ـ ــدول الـ ـث ــاث وإي ـطــال ـيــا
وب ــاق ــي امل ـع ــارض ــن لـلـعـقــوبــات على
السواء.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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