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الريجاني يختتم ( ...تتمة �ص)1

انتهى اللقاء ال��ح��واري األول بين ح��زب الله وتيار
المستقبل في عين التينة أمس ،إلى إعالن نيات للطرفين
وتطمينات للحلفاء محددا ً إطار البحث وسقفه والغاية
منه ،حيث أكد الطرفان استعدادهما «للبدء بحوار جاد
ومسؤول ح��ول مختلف القضايا» ،باستثناء الملفات
الخالفية.
وك��ان اللقاء استمر حوالى الثالث ساعات ونصف
الساعة برعاية وحضور رئيس المجلس النيابي نبيه
بري ،وشارك فيه عن الحزب كل من المعاون السياسي
لألمين العام الحاج حسين الخليل رئيساً ،وعضوية وزير
الصناعة حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله.
وعن «المستقبل» مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر
الحريري رئيساً ،وعضوية وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق والنائب سمير الجسر ،وبحضور عضو «كتلة
التحرير والتنمية» وزير المال علي حسن خليل.
وبحسب البيان الصادر في نهاية اللقاء ،فقد عرض
ب��ري ف��ي مستهله «لمخاطر المرحلة ال��ت��ي تمر بها
المنطقة ولبنان ،والتي تستوجب أعلى درجات االنتباه
والمسؤولية في مقاربة القضايا المطروحة والحاجة
لمساهمة ك��ل ال��ق��وى ف��ي تحصين وصيانة العالقات
الداخلية وتنقيتها بهدف حماية لبنان واستقراره وسلمه
األهلي والحفاظ على وحدة الموقف في مواجهة األخطار
ال سيما في ظل التصعيد المتمادي على مستوى المنطقة
نحو تسعير الخطاب الطائفي والمذهبي».
وأكد الطرفان «حرصهما واستعدادهما للبدء بحوار
جاد ومسؤول حول مختلف القضايا ،وفي إطار تفهم كل
طرف لموقف الطرف اآلخر من بعض الملفات الخالفية،
وعلى استكمال هذا الحوار بإيجابية بما يخدم تخفيف
االحتقان والتشنج الذي ينعكس على عالقات اللبنانيين
مع بعضهم بعضا ً وتنظيم الموقف من القضايا الخالفية
وفتح أبواب التشاور والتعاون لتفعيل عمل المؤسسات
والمساعدة على حل المشكالت التي تعيق انتظام الحياة
السياسية».
وشدد المجتمعون على «أن هذه اللقاءات ال تهدف إلى
تشكيل اصطفاف سياسي جديد على الساحة الداخلية،
وليست في مواجهة أحد أو لمصادرة أو الضغط على موقف
أي من القوى السياسية في االستحقاقات الدستورية ،بل
هي من العوامل المساعدة التفاق اللبنانيين مع بعضهم
بعضاً».
وفيما علم أن اللقاء الثاني سيكون في العام المقبل،
أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «الجلسة أمس كانت
انطالقة متأنية ،لكن بخطوات واسعة» ،الفتة إلى «أنه
ليس سهالً أن يعقد لقاء أول لنحو أربع ساعات».
وش��ددت المصادر على «أن ال��ح��وار ن��وع من تبريد
األجواء لمصلحة الطرفين ،فحزب الله يمد يده للحوار منذ
أكثر من ثالث سنوات ،في حين أن تيار المستقبل يرى في
الحوار توطئة لمد جسور مع فريق لبناني أساسي يملك
حق الفيتو في القرار اللبناني».
وشددت المصادر على أن الحوار لن يقود إلى مواقف
متطابقة في كل الملفات ،ولذلك فإنه سيفرز الملفات بين
المتفق عليها ستكون م��دار بحث ون��ق��اش ،وأخ��رى لن
يتطرق إليها ألنها موضع خالف كبير».

توتر في مجلس الوزراء
وانزعاج سالم من الكتائب

وبينما خيم الهدوء على اجتماع عين التينة ،ساد التوتر
مجلس الوزراء على خلفية موضوع النفايات الصلبة ،ما
اضطر رئيس الحكومة تمام سالم إلى رفع الجلسة من
دون بت الملف بسبب اعتراض «حزب الكتائب» وتحفظ
الحزب التقدمي االشتراك» على التمديد لمطمر الناعمة.
وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» أن اعتراض
الكتائب على الملف ال يحمل أي أبعاد» ،مشيرا ً إلى «أن
دفتر الشروط الذي يتألف من  200صفحة أرسل قبل 24
ساعة من الجلسة إلى الوزراء ولم نتمكن من اإلطالع عليه
جيداً» ،الفتا ً إلى «أن ما قمنا به أننا طلبنا إرجاء البحث في
الملف إلى األسبوع المقبل لدراسة دفتر الشروط».
في المقابل ،علمت «البناء» أن سالم مستاء من أداء
وزراء الكتائب داخل الجلسة وعرقلتهم بعض االقتراحات
والملفات المطروحة على جدول األعمال».
وكان وزير العمل السابق سليم جريصاتي أعلن بعد

اجتماع تكتل التغيير واإلص�لاح األسبوعي في الرابية
برئاسة النائب ميشال عون «أن التك ّتل درس ملف النفايات
مع اخصائيين ،وأنه يريد حلوال ً عملية في هذا الخصوص»،
معتبرا ً أن «الحلول التقنية والعلمية موجودة ومتوافرة
ومتاحة إن سلمت النيات» ،كاشفا ً عن مشروع للمعالجة
سيبصر النور قريبا ً في إحدى المناطق.

فتح الطريق في وسط بيروت

ع��ل��ى خ��ط آخ���ر ،وب��ع��دم��ا ك���ان أه��ال��ي العسكريين
المخطوفين لوحوا بتصعيد تحركهم في الشارع ،قرروا
بعد لقائهم الرئيس سالم في السراي مساء أمس ،فتح
الطريق في ساحة رياض الصلح كـ «عيدية للبنانيين».
وأعلنوا «أن ه��ذه المرحلة ستكون مرحلة صمت من
قبلهم» ،مشيرين إلى أنهم تلقوا تطمينات من سالم في
قضية أبنائهم.
وفي السياق ،أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن أجواء
المفاوضات الجارية إلطالق العسكريين إيجابية ،مشيرة
إلى «أن نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي تبلغ من
تنظيم «داعش» أجواء ال تبعث على القلق» .وعزت سبب
عدم تفاوض أحد مع «جبهة النصرة» ،إلى أن األخيرة في
طريقها إلى الهزيمة أمام «داعش» في القلمون ،وبالتالي
فإن الملف سيكون في يد الدولة اإلسالمية».
ورأت ال��م��ص��ادر أن ه��ن��اك ات��ج��اه�ا ً لحلحلة الملف
وأن األه���ال���ي ت��ب��ل��غ��وا م��ن ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة التي
ال��ت��ق��وا ب��ه��ا موافقتها ع��ل��ى ال��م��ق��اي��ض��ة .وإذ أش���ارت
المصادر إلى «أن الملف سحب نهائيا ً من هيئة علماء
المسلمين وم��ن الشيخ وس��ام المصري ،ش��ددت على
أن المفاوضات في المرحلة السابقة لم تكن جدية».
وكان وفد من األهالي التقى ضمن جولته على القيادات
السياسية والروحية ،كالً من البطريرك الماروني بشارة
الراعي ونائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
واعتبر الراعي خالل اللقاء أن كل األثمان تسقط أمام
قضية العسكريين المخطوفين ،معلنا ً أنه سيبحث في
هذا الموضوع مع الرئيس سالم خالل لقائهما في بكركي
اليوم.
أم��ا قاسم فأكد للوفد أن ح��زب الله ك��ان منذ البداية
مؤيدا ً للتفاوض المباشر أو غير المباشر ،داعيا ً «مجلس
الوزراء إلى أن يتحمل المسؤولية الكاملة من دون التنصل
منها وعليه إيجاد السبل للتواصل مع الخاطفين وإيجاد
الحلول المناسبة».
ووعد األهالي بأن يبذل الحزب «أقصى جهد من داخل
مجلس ال��وزراء لإلفراج عن المخطوفين في أسرع وقت
ممكن».

غرف إعدام في مطار بيروت

ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،انتقلت حملة السالمة الصحية
والغذائية إلى مطار بيروت حيث كشف وزي��ر األشغال
العامة والنقل غازي زعيتر ووزير الصحة وائل أبو فاعور
عن مشاهد مقززة وغرف إعدام.
ولفت زعيتر بعد جولة مع أبو فاعور على عنابر الشحن
وبرادات التخزين «أن بعض المواد منتهية الصالحية منذ
أكثر من  3أو  4سنوات» ،مشددا ً «على ضرورة أن يتحمل
الجميع مسؤولياتهم».
وقال« :الوضع في برادات التخزين مرعب ورهيب وغير
مقبول وهو خطر على صحة اإلنسان» ،مؤكدا ً «أن هذا
المبنى يحتاج إلى صيانة وتأهيل ،مضيفاً« :من خالل هذه
الزيارة سنتخذ قرارات على صعيد اإلدارة والمبنى بحد
ذاته والبرادات والمستوردين والموردين» ،وما رأيناه أن
البرادات هي غرف إعدام».
وأش��ار أبو فاعور إلى أنه كلما توغل في ملف سالمة
الغذاء ،تأكد أن لبنان يقيم على جبل من الفساد ،الفتا ً
إلى أن «منطقة الشحن وهيكلية المبنى غير مستوفية
للشروط ،وأن قسما ً من المواد الغذائية محفوظة منذ عام
 .»1995وقال« :هناك بضائع معدة للتلف ومبعثرة وهناك
خلط لألدوية مع المواد الغذائية» ،مضيفا ً «أن األرضيات
غير نظيفة والمواد الغذائية خارج البرادات ،والزبدة في
مرمى النفايات».
وتابع أبو فاعور« :الرائحة كريهة ،وكأنك داخل مكب
نفايات» ،وقال« :أعاني من صداع رهيب ،وذلك كله بسبب
الرائحة الكريهة داخل المستودع وهذا األمر غير مقبول».

تحرير قريتين ( ...تتمة �ص)1
وأض��اف��ت موغيريني «ن��ح��ن في
االتحاد األوروب���ي نهتم بهذا التهديد
ل��ي��س ألم��ن��ك��م ف��ق��ط ،وإن��م��ا ه��و خطر
على األمن العالمي أيضاً» ،مؤكدة ان
جميع دول االتحاد االوروبي مستعدة
لتقديم المساعدة االنسانية واالمنية
والعسكرية لمنطقة كردستان.
على صعيد العمليات الحربية ضد
عصابات «داع��ش» ،شن سالح الجو
العراقي أمس غ��ارات جوية عدة على
مواقع وأرت��ال التنظيم اإلره��اب��ي في
محافظتي األنبار غرب العراق ونينوى
شمال البالد أسفرت عن تكبيده خسائر
كبيرة في األرواح والمعدات.
وق���ال أح��م��د حميد رئ��ي��س اللجنة
االمنية في محافظة األنبار «إن سالح
الجو العراقي رصد رتالً إرهابيا ً مكونا ً
من أربع دبابات وسبع مدرعات وست
عشرة سيارة رباعية الدفع قادما ً من
األراضي السورية ومتوجها ً إلى قضاء
راوة غ��رب محافظة األن��ب��ار إلسناد
العصابات اإلرهابية المحاصرة في
قضاءي هيت وراوة وأط��راف ناحية
ال��ب��غ��دادي فوجهت ل��ه ع��دة ضربات
مركزة أسفرت عن تدمير الرتل والقضاء
على جميع من فيه من اإلرهابيين».
وف��ي ال��س��ي��اق ،أف���اد م��ص��در أمني
في محافظة صالح الدين ،أمس ،بأن
القوات األمنية حررت قريتين جنوب
تكريت وقتلت  30عنصرا ً من «داعش»

جدلية الميدان ( ...تتمة �ص)1

الأ�سد رجل العام ( 2014تتمة �ص)1
مذعورا ً اليوم مع ظهور «داعش» أو في حالة إنكار
للفشل والتسليم بنصر س��وري��ة ،أو ف��ي طريق
االنخراط في التسويات والحلول التفاوضية ،فإنّ
رجالً غيّر وجه العالم هو الرئيس بشار األسد.
 ال نعلم إذا ك��ان��ت ال�ت��اي��م ق��د ق��دم��ت الرئيساألس ��د ف��ي سباقها م��ع ش��رح م�ش��اب��ه ل�م��ا فعلته
لمفهوم رج��ل ال�ع��ام ف��ي تقديمها ألمير «داع��ش»
أب��ي بكر ال�ب�غ��دادي ،بالقول إنّ اختيار شخصية
العام ال يعني تأييد أو معارضة مواقف وأفكار
الشخصية المنتقاة بل حجم تأثيرها ،لكننا نعلم

أنّ الرئيس السوري بشار األسد بمعايير البصمة
التاريخية ،هو من يسدل الستار على حقبة ربع
قرن من الفوضى نحو استيالد نظام عالمي جديد
استثمرت لبلورته روسيا والصين وإي��ران على
صمود سورية ،ونظام إقليمي جديد تراجعت فيه
مكانة «إسرائيل» وتركيا والسعودية ،الثالثي الذي
خيّم بظالله لنصف ق��رن ف��وق الشرق األوسط،
ليتقدّم حلف المقاومة كالعب م�ح��وري حاسم
وصانع أول للسياسة.
ناصر قنديل

ت�أييد دولي ( ...تتمة �ص)1
المرزوقي على  44.32في المئة من األصوات احتفل أنصار
السبسي بالشوارع تعبيرا ً عن فرحهم بفوزه .وتوجه رئيس
تونس الجديد بالشكر للمرزوقي وقال إن مستقبل تونس
يحتاج كل أبنائها من دون إقصاء ألحد أو تفرقة .وتعهد في
بيان متلفز أن يكون رئيسا ً لكل التونسيين .وقدم المرشح
الرئاسي المنصف المرزوقي تهانيه لمنافسه بالفوز وطلب
الرئيس المنتهية واليته من أنصاره الكف عن التحريض ونبذ
العنف.
وهنأ عدد من رؤساء الدول العربية والغربية رئيس حركة
«نداء تونس» بفوزه باالستحقاق الرئاسي .فأعربت سورية
على لسان مصدر رسمي في وزارة الخارجية عن تهانيها
لتونس الشقيقة رئيسا ً وحكومة وشعبا ً على نجاح استحقاق
االنتخابات الرئاسية وعن أملها بأن تشكل هذه االنتخابات
خطوة مهمة نحو استعادة تونس دورها الفاعل في خدمة
القضايا الوطنية والقومية.
وهنأ الرئيس األميركي ب��ارك أوب��ام��ا السبسي بالفوز
ووص��ف في بيان للبيت األبيض االنتخابات بأنها خطوة
مهمة في انتقال تونس الهائل نحو الديمقراطية.
كما أثنت مسؤولة السياسة الخارجية ف��ي االتحاد
األوروبي فدريكا موغوريني على االنتخابات ووصفتها بأنها
«رسالة أمل لكل المتطلعين لمستقبل أكثر سالما ً وديمقراطية
وازدهاراً».
وأثنى الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند على الشعب
التونسي لما أظهره من تصميم وإحساس بالمسؤولية
والقدرة على التفاهم.
أما في مصر فقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نتائج
االنتخابات تعكس ثقة الشعب التونسي الغالية بالسبسي.
وفي سياق آخر أمنيا ً وفور اإلعالن عن النتائج الرئاسية
وفوز السبسي الذي لم يتقبله أنصار المرزوقي الذين نزل
بعضهم إلى الشارع معبرين عن غضبهم وخيبتهم بالنتائج
ما أحدث صدامات بينهم وبين قوات األمن ،وس��ادت حالة
من االحتقان في عدد من المدن في الجنوب التونسي مما
جعل الشرطة التونسية تطلق القنابل المسيلة للدموع
لتفريق المئات من المتظاهرين المحتجين .وقام عدد من
المحتجين باالشتباك مع الشرطة في منطقة الحامة في
الجنوب حيث يحظى المرزوقي بشعبية واسعة .إال أن رئيس
«حركة النهضة» راشد الغنوشي وفي تسجيل صوتي دعا
المتظاهرين إلى قبول النتائج ،معتبرا ً أن الثورة التونسية
ه��ي ال��وح��ي��دة التي تمكنت م��ن ال��وص��ول إل��ى انتخابات
ديمقراطية .واتصل الغنوشي برئيس الجمهورية المنتخب
لتهنئته بالفوز وبالثقة التي وضعها الشعب التونسي فيه،
كما تحدث الغنوشي هاتفيا ً بالرئيس المنتهية واليته وعبر له

عن إكباره ولدوره في إنجاح الخيار الديمقراطي في تونس.
االنتخابات الرئاسية ه��ي أول عملية اختيار شعبي
للرئيس التونسي منذ الثورة ،وبحسب المراقبين للشأن
السياسي فإن البعض يستشرف خيرا ً بقدوم السبسي إلى
الرئاسة كرجل دولة وسياسي محنك ومخضرم وهو األجدر
بتثبيت االستقرار الذي تنشده البالد والبعض اآلخر يرى فيه
الوزير السابق في عهد الراحل بورقيبة ورئيس البرلمان في
عهد الرئيس المخلوع بن علي .فهو بنظر خصومه وجها ً آخر
من وجوه الثورات المضادة وأحد فلول النظام السابق كما
يصفوه.
وال شك أن الحظ في تونس هذه األيام كان حليف شخص
اسمه محمد الباجي قائد السبسي السياسي المخضرم الذي
يجد نفسه دوما ً في مواقع متقدمة كلما دفعته األحداث بعيدا ً
عن عالم السياسة وصخبها ،فهل سيحقق حلم الشعب
التونسي في األم��ن واألم��ان واالستقرار وتحسين الوضع
االقتصادي وإعادة هيبة الدولة الذي يطمح إليه شعب ثورة
الياسمين؟

احتجاجات

وف��ي سياق آخ��ر ،أطلقت الشرطة التونسية القنابل
المسيلة للدموع لتفريق المئات من المتظاهرين المحتجين
على نتائج االنتخابات الرئاسية التي فاز فيها السبسي.
وقام مئات من المحتجين باالشتباك مع الشرطة في منطقة
الحمام في الجنوب حيث يحظى المرزوقي بشعبية واسعة.
وقالت وزارة الداخلية إن المحتجين احرقوا مركزين
للشرطة خالل التظاهرات التي اندلعت مساء األحد واستمرت
يوم االثنين.
وقال حزب «نداء تونس» الذي ينتمي إليه السبسي إن
المحتجين في مدينة تطوان حاولوا إحراق أحد مقار الحزب
في المدينة.
وكانت حالة من االحتقان قد سادت ع��ددا ً من المدن في
الجنوب التونسي اثر اإلع�لان عن نتائج االنتخابات وفوز
السبسي بالرئاسة.
وأصدر المنصف المرزوقي الرئيس المنتهية واليته بيانا ً
دعا فيه إلى نبذ العنف والبعد عن جميع أشكال التحريض،
في إشارة إلى االضطرابات التي وقعت أمس في عدة مدن في
الجنوب.
ويقول المراقبون إنه سيكون على السبسي محاولة إعادة
بناء االقتصاد التونسي ،الذي يكافح من أجل التعافي من
االضطرابات التي أفضت إليها الثورة خالل السنوات األربع
الماضية.

ناديا شحادة

بوتين يدعو ( ...تتمة �ص)1
وأقرت قمة منظمة معاهدة األمن الجماعي  22وثيقة،
بينها بيان مشترك أع��رب رؤس��اء ال��دول فيه عن قلقهم
إزاء تنامي خطر اإلره���اب وانتشار التطرف في آسيا
الوسطى ،بما في ذل��ك تحت تأثير العامل األفغاني،
وأكدوا ضرورة إحالل السالم في أوكرانيا وتسوية النزاع
في إقليم ناغورني قره باغ ،المتنازع عليه بين أرمينيا
وأذربيجان.
وأكد يوري أوشاكوف ،مساعد الرئيس الروسي أهمية
القرارات التي اتخذتها القمة والمتعلقة باختبار مدى
جاهزية قوات الرد السريع المشتركة للقيام بمهامها،
وكذلك إنشاء قوات جوية مشتركة ،وتبني استراتيجية
مكافحة تهريب المخدرات ووضع جدول فعاليات في شأن
التصدي المشترك للحاالت الطارئة.
كما اتخذت القمة قرارا ً بإقامة مركز للتنسيق والتشاور
حول الرد على «الحوادث اإللكترونية» ،ووقعت بروتوكوال ً
لمواجهة «الجرائم في مجال المعلومات».
وقبل انطالق أعمال القمة قال الرئيس القرغيزي ألماز

بك أتامبايف إن روسيا ساعدت على توفير أمن بالده
منذ بداية التسعينات من خ�لال إقامة قاعدة «كا ْنت»
العسكرية ،مشيرا ً إلى أن التحدي اإلرهابي لم يقل خطورة
منذ ذلك الحين ،وأكد أهمية عضوية قرغيزيا في معاهدة
األمن الجماعي.
إلى ذلك ،دعا زعماء الدول األعضاء في منظمة «معاهدة
األمن الجماعي» إلى إحالل السالم في أوكرانيا بأسرع
وقت.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن القمة «نعتبر
ضروريا ً ترتيب عملية المفاوضات بين األطراف المتنازعة،
بما في ذلك من أجل تبني إجراءات عاجلة لتجاوز عواقب
الكارثة اإلنسانية».
وأكد البيان أن مقتل المدنيين يثير قلقا ً خاصاً ،مؤكدا ً
أهمية الحيلولة دون تصعيد الوضع ،وضبط النفس،
واستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا ً لحل
النزاع ،والعمل على تنفيذ اتفاقات مينسك من أجل تحقيق
الوفاق الوطني وتجاوز األزمة في أوكرانيا.

على حسابات ميدانية افتراضية ،حيث تم الحديث عن السيطرة على  70في
سمي
المئة من أراضي الجمهورية العربية السورية ،وعلى أ ّنها سيطرة لصالح ما
ّ
بـ «المعارضة» ،وعليه فقد تم بناء تص ّور سقوف مطالب سياسية ال تبتعد عن
مقوالت مثل «تسليم السلطة» والتي تعني أخيرا ً «إسقاط النظام» لكن بلغة ربما
كانت مرق ّقة.
عندما جاء «جنيف  »2كان هذا التص ّور سائدا ً وربما غالبا ً على كل تفاصيل
مشهد المواجهة من قبل البعض الذين حضروا إلى «جنيف» ،وهنا كانت الفارقة
الحاسمة باعتبار أن كثيرين ظ ّنوا أنّ فريق الدولة السورية حضر ضعيفا ً وباحثا ً
ميداني ،كون أنّ هناك «سيطرة» بالغة على مساحات هامة من جغرافيا
عن مخرج
ّ
الوطن السوري ،وهو األم��ر ال��ذي دفع بهؤالء أن يضعوا حساباتهم على هذه
الفرضية وهي فرضية وهمية غير حقيقية أو واقعية ،األمر الذي جعلهم يقدمون
مطالبهم السياسية التي ال توافق منجز الميدان أو خريطة ناتج االشتباك ،مما دفع
بهم إلى المربع رقم صفر في حيثيات المواجهة والعدوان ذاته.
ال نخفي اعتقادنا أنّ ه��ؤالء لم يكونوا الوحيدين الموهومين بهذا الواقع
االفتراضي ،أو قل الواقع الغامض ،بمقدار ما نجزم أن اإلدارة األميركية لم تكن
قادرة على تفكيك أو فهم خريطة االشتباك األمني واالستخباراتي على األرض،
وهو الذي جعلها تذهب مذهب أن تأخذ بالمقولة الهامة لجهة أنّ الفريق الذي يقود
الدولة السورية كان قادما ً كي يبحث عن مخرج ميداني له.
لهذا رأينا أن ناتج الميدان هو األساسي في المشهد ،وهو ما عملت به واشتغلت
عليه القيادة السورية منذ اللحظات األولى ،وهو الذي دفعها كي تكون حاضرة
ومشدودة باتجاه عناوين لها عالقة بطبيعة هذا الميدان وأفخاخه ،وهو األمر ذاته
الذي جعلها دائما ً دائمة المالحقة لفحص مادة الميدان وخريطته ،ونعتقد في هذا
السياق أنّ أهم األطراف التي كانت خابرة وفاهمة طبيعة توضعات هذا الميدان
هي القيادة السورية ،وهي التي استطاعت أن تبني عليه واقعيا ً وليس افتراضياً.
ربما كان «الح ّل العسكريّ » أساسيا ً بهذا المعنى ،كما كان الحاسم لجهة عناوين
السياسي»،
لها عالقة بالبيئة الصاعدة أو الناشئة على التي تؤسس لفضاء «الح ّل
ّ
سياسي» لن يكون بعيدا ً عن بيئة عسكرية أنجزها الميدان
وبالتالي فإنّ أي «ح ّل
ّ
وناتج االشتباك العسكري ،األمر الذي دفع «الح ّل العسكريّ » كي يكون أساس ّيا ً في
سياسي» كان يجب أن يكون
المشهد العام للمواجهة ،في حين أنّ أيّ أفق لـ «ح ّل
ّ
محموال ً على ناتج االشتباك الميداني وليس حامال له!.
هذه الجدلية األساسية والفهم الدقيق لطبيعة مجريات العدوان وصدّه كانت
واضحة في ذهن القيادة السورية ،في حين أنّ أط��راف العدوان لم تكن قادرة
على تمرير هذه الجدلية بالطريقة التي تريدها ،فقد ظل ناتج الميدان غير مفهوم
بالنسبة لها ،كما أ ّنها فقدت بعض خطوطها وأضالعها الميدانية في أشد اشتباك
استخباراتي شهده تاريخ المعارك المركبة ،وهو الذي جعل القيادة السورية واثقة
مما تفعل ،وفاهمة بدقة كيف ترعى هذه الجدلية إيجابا ً إلنتاج فضاء وبيئة ميدانية
سياسي» ال يُذهب الدولة السورية ودورها على مستوى المنطقة!
تقدم أفق «ح ّل
ّ

خالد الع ّبود

الراعي يرى ( ...تتمة �ص)1
بداية الحوار ،أي جلسته األولى ،كانت مخصصة من أولها إلى آخرها ،لتحصين
الشكل وإظهار الرسائل التي يراد تطييرها لغير جهة :الرئيس فؤاد السنيورة ليس
له مقعد حول الطاولة وبدال ً منه جلس وزير الداخلية نهاد المشنوق .نادر الحريري
كان حاضراً ،وهو المتصف بأنه من حمائم تيار المستقبل ،وبعبارة أدق أحد حمائم
الحلقة الضيقة المحيطة بالرئيس سعد الحريري .وال شك أن اسم سمير الجسر
وهو ثالث أعضاء وفد المستقبل إلى الحوار ،يتضمن رسائل لنماذج أعضاء في تيار
المستقبل في الشمال ،كخالد الضاهر وأيضا ً لفعاليات ليست في المستقبل ولكنها
في صميم المعادلة الحريرية كوزير العدل أشرف ريفي.
واألمر نفسه ،فإن تمثيل وفد حزب الله لديه إيحاءاته ،فحضور معاون األمين
العام للحزب الحاج حسين خليل للحوار ،يؤشر لجدية نظرة السيد حسن نصر
الله إليه .كما أن حضور النائب حسن فضل الله يشي بانفتاح مرغوب من الحزب
على وصل ما انقطع من حوار؛ ففضل الله كان دائما ً يشكل همزة وصل بين حارة
حريك وسفارة السعودية في لبنان أيام السفير عبد العزيز خوجة .أما حضور
وزير الصناعة حسين الحاج حسن فيمكن قياس معناه بإعطاء تعادل في التمثيل
الوزاري بين الوفدين.
بكالم آخر ،فان معنى اللياقة المتبادلة كانت موجودة من خالل تشكل كل
طرف لوفده إلى الحوار .وأيضا ً على مستوى المستقبل من خالل انتقاء أسماء لها
معناها داخل البيت األزرق الذي شهد مؤخرا ً بعض االرتباك ومحاوالت الخروج
عن االنتظام العام .ويريد الرئيس الحريري من خالل انتقاء الوزير نهاد المشنوق
كعضو في الحوار إعالن أن خيارات األول االنفتاحية والمتعاونة إلنجاح عمل
الحكومة ،ليست من رأس��ه أو بنات أفكاره ،بل هي سياسة رسمية للمستقبل
وتعبيرا ً عن رؤية رئيسه.
هل ينجح الحوار؟
السؤال األصح هل مسموح أن يفشل هذا الحوار؟
اإلجابة السائدة اآلن هي ال .واألسباب عديدة:
أولها أنه لم يتم عقده حتى يفشل ،وإال فانه كان األفضل عدم الدخول في كل
هذه التجربة .ثم إن الحوار ال يطمح لخلق المعجزات ،فهو يريد باألساس القول
إن اإلرادة الوطنية المشتركة لدى كل من الشيعة والسنة في لبنان مصرة على
عدم إلحاق الساحة اللبنانية بمشهد الفتنة المذهبية الجارية في المنطقة .وهذا
الهدف ليس مستحيالً ومدخله هو إعالن موقف مشترك من اإلرهاب التكفيري ودعم
مواجهة الجيش له.
ثانيها :هل يؤدي هذا الحوار فعالً إلى تسهيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية،
وليس فقط نقاشها .هذا األمر بحسب مصدر واكب عملية اإلعداد له ،مرهون بقدرة
المستقبل والحزب على توسيع نطاق محادثاتهما .وهنا يندرج سؤال هام؛ هل الطرفان
مستعدان للمضي إلى بحث ما هو أبعد من هدف تنفيس االحتقان ،وهل يملكان القدرة
على ذلك وسط ظروف توقع تعاظم الصراع اإلقليمي في المدى المنظور.

يوسف المصري

الأمم المتحدة 290 :موقع ًا �أثري ًا �سوري ًا تعر�ضت للتدمير

بينهم قياديان.
وقال المصدر في حديث لـ«السومرية
نيوز» ،إن «القوات األمنية اشتبكت مع
عناصر تنظيم داعش في ناحية يثرب
التابعة إلى قضاء بلد ( 80كلم جنوب
تكريت) ،ما أسفر عن مقتل  28عنصرا ً
من التنظيم بينهم أجانب وقياديان
هما أب��و دج��ان��ة الحشماوي واحمد
ياسين».
وأض��اف المصدر ال��ذي طلب عدم
الكشف عن اسمه ،أن «القوات األمنية

تمكنت من تحرير قريتي البو حشمة
والجمعية التابعة لناحية يثرب عقب
االشتباكات».
وال ت���زال بعض مناطق محافظة
صالح الدين تشهد عمليات عسكرية،
وذل���ك عقب سيطرة مسلحين على
محافظة نينوى بالكامل منذ (10
حزيران  ،)2014كما لم تكن محافظة
األنبار بمعزل عن تلك األحداث إذ تشهد
أيضا ً عمليات لقتال مسلحين انتشروا
في بعض مناطقها.

طهران ترف�ض �إعادة العالقات الدبلوما�سية
مع وا�شنطن وتع ّين �سفير ًا في المغرب
قال رئيس المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني علي
شمخاني خالل محادثاته مع ممثلي دول « »1+5حول
الملف النووي اإليراني إن طهران ال تنوي إعادة العالقات
الدبلوماسية مع واشنطن.
وأكد شمخاني أن «المحادثات تخص فقط البرنامج
النووي» ،موضحا ً أن اللقاءات الكثيرة بين الدبلوماسيين
اإليرانيين واألميركيين لن تفضي إل��ى أي تقارب بين
البلدين.
مع ذلك ،أعلن شمخاني أن إيران والواليات المتحدة
بمقدورهما أن تتجنبا استخدام القوة ضد بعضهما البعض
في المنطقة ،مشيرا ً في هذا السياق إلى أن «الوصول
إلى اتفاقية في شأن البرنامج النووي قد تكون له أهمية
خاصة» ،مضيفا ً أن النجاح في هذه المسألة «مرهون

بنزاهة األميركيين».
كما نفى شمخاني أنباء عن تعامل سري بين واشنطن
وطهران في مواجهتهما مسلحي «داعش» في العراق.
وفي السياق ،قررت طهران تعيين سفير في المغرب
تمهيدا ً إلع���ادة ال��ع�لاق��ات الدبلوماسية بين البلدين
والمقطوعة منذ عام  ،2009بحسب ما أف��اد مصدر في
الخارجية اإليرانية أمس.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن الرئيس حسن روحاني
صادق األحد الماضي على تعيين محمد تقي مؤيد الذي
عمل سابقا ً سفيرا ً في تونس وهولندا واليونان.
وكان نائب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان
صرح في شباط الماضي أن «سفارتي البلدين سيعاد
فتحهما قريباً».

ذكرت األمم المتحدة أمس ،أن  290موقعا ً سوريا ً تراثيا ً
تعود إل��ى فجر ال��ح��ض��ارات ت��ض��ررت ج��راء ال��ص��راع بين
المسلحين والجيش السوري.
وكشف تقرير صادر عن معهد األمم المتحدة للتدريب
واألبحاث عن حجم الدمار ال��ذي ط��اول المواقع التراثية
األث��ري��ة ال��س��وري��ة اس��ت��ن��ادا ً إل��ى ص��ور التقطتها األق��م��ار
االصطناعية.
وأبرز تقرير معهد األمم المتحدة من خالل صور األقمار
االصطناعية إلى أن هناك  24موقعا ً دمرت بالكامل و189
موقعا ً تضررت بشدة أو بدرجة متوسطة و 77موقعا ً ربما
تكون تضررت.
وأكد التقرير أن هذه «شهادة خطيرة على التضرر المستمر
في التراث الثقافي السوري الواسع» ،داعيا ً إلى ضرورة
تصعيد الجهود الوطنية والدولية لحماية هذه المناطق
إلنقاذ أكثر ما يمكن إنقاذه من هذا التراث الهام للبشرية.
ووثق تقرير معهد األمم المتحدة األضرار الواسعة النطاق
التي لحقت بمواقع التراث الحضاري السوري منها المواقع
التي تضعها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
«يونيسكو» في قائمة التراث العالمي ومعظمها في مدينة
حلب.
وبحسب التقرير ،فقد كشفت صور األقمار االصطناعية
أيضا ً عن تعرض مواقع في الرقة ومدينة تدمر ،وعمرها أكثر
من ألف عام ،إلى أضرار كبيرة إضافة إلى مواقع في مدينة

بصرى القديمة ومستوطنات مهجورة من الفترة البيزنطية
شمال سورية.
وك��ان مدير عام اآلث��ار والمتاحف السورية مأمون عبد

الكريم أكد أن عشرات اآلالف من القطع األثرية التي تغطي
عشرة آالف عام من التاريخ تم نقلها إلى مخازن متخصصة
حتى ال تتعرض للنهب والتخريب.

هوف :تطور طر�أ على �إي�صال ال�شحنات الطبية للمحافظات
ق��ال��ت م��م��ث��ل��ة م��ن��ظ��م��ة الصحة
العالمية في سورية اليزابيث هوف
إن تطورا ً ملحوظا ً طرأ على إيصال
الشحنات الطبية إلى المحافظات وال
سيما في اآلون��ة األخيرة األم��ر الذي
أسهم في االرتقاء بالواقع الصحي
وتقليص نسب المرضى والوفيات
في البالد.
وأكدت هوف أن المنظمة أوصلت
ما يزيد على  210شحنات طبية إلى
المحافظات ،بعضها شمل المناطق
األك��ث��ر ت��ض��ررا ً وصعبة ال��وص��ول

م��ع المتابعة الميدانية لوصول
هذه الشحنات إلى بعض المواقع،
مشيرة إلى أهمية التواصل المستمر
مع الجهات الرسمية في سورية بما
فيها وزارات الصحة والتعليم العالي
والخارجية األمر الذي سمح بزيادة
وصول المساعدات.
وأش��ارت المسؤولة األممية إلى
أن األزم��ة في سورية هي في صلب
أول��وي��ات منظمة الصحة العالمية
وعمليات المنظمة تعتمد الشفافية
والدقة المطلقة في تحديد الفئات

والمناطق األكثر تضررا ً عبر السبر
المستمر للواقع الصحي في أنحاء
ال��ب�لاد ،كما أن��ه��ا تخضع للقانون
اإلن��س��ان��ي ال��دول��ي بعيدة ع��ن أي
تأثيرات سياسية.
وف��ي سياق متصل نفت منظمة
الصحة العالمية ما أوردت��ه وكالة
«رويترز» عن أن «الحكومة السورية
ال ت���زال تمنع وص���ول اإلم�����دادات
المستخدمة في الجراحات الطبية
إل��ى المناطق ال��ت��ي تسيطر عليها
ال��م��ع��ارض��ة ال��م��س��ل��ح��ة» ،منوهة

ب��ال��ت��ع��اون اإلي��ج��اب��ي ال��ق��ائ��م بين
المنظمة ومختلف الجهات الحكومية
لتأمين التوزيع المتكافئ والعادل
لإلمدادات الطبية في أنحاء البالد.
وأكدت المنظمة أنه وخالل اللقاء
الصحافي الذي أجرته هوف «لم تشر
إلى أي من رموز الدولة السورية أو
الحكومة وأن ما ورد في هذا الموضوع
هو إضافات لم يتم ذكرها أو التطرق
إليها خالل اللقاء» ،مشيرة إلى أنه
وف��ور نشر اللقاء ب���ادرت المنظمة
باالتصال بالوكالة لتصحيح الخطأ

كما تعمل في شكل حثيث على رفع
سوية ونوعية التغطية الصحافية
لعملياتها في سورية.
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