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حمليات  /تتمات

مزيد من التنديد بحرق الر�ضيع الدواب�شة في نابل�س:
الر ّد على الجرائم ال�صهيونية ب�سلوك خيار االنتفا�ضة والمقاومة
تواصلت ردود الفعل المستنكرة لقتل العدو
الصهيوني الطفل الفلسطيني علي دوابشة مع ذويه
في منزلهم في قرية دوما جنوب نابلس.
وأكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
أن «الجثة المحترقة للطفل الفلسطيني الشهيد
الرضيع تشكل وصمة ع��ار على جبين المجتمع
الدولي الذي يسكت على جرائم إسرائيل المتمادية
خوفا ً من تهمة الالسامية وتشكل وصمة عار على
جبين المجتمع العربي أوال ً وقبل كل شيء ،الذي
يتقاتل ويسرف في التقاتل بعيدا ً من مواجهة العدو
الحقيقي الذي ينتهك المقدسات واألعراض ويصادر
األرض والممتلكات ويزهق األرواح من دون حسيب
أو رقيب».
وق��ال دري��ان في تصريح« :ك��ل أطفال العرب
والمسلمين ،بل كل أطفال العالم يجب أن يكونوا
حملة رسالة الحق والعدل التي ذه��ب ضحيتها
الطفل الشهيد الرضيع علي ال��دواب��ش��ة حرقاً.
والساكت عن الحق شيطان أخرس».

لقاء األحزاب

وأكد لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية «أن ه��ذه الجريمة ت��ن��درج ف��ي سياق
مسلسل اإلره��اب الصهيوني ض ّد الشعب العربي
الفلسطيني والذي يتناغم هذه األيام مع الجرائم
التي ترتكبها العصابات اإلرهابية التكفيرية في
سورية والعراق ومصر وغيرها من الدول العربية
بهدف تمكين الصهاينة من االستفراد بالشعب
العربي الفلسطيني ومواصلة المحرقة الصهيونية
ض��ده لمحاولة إج��ب��اره على ه��ج��رة أرض���ه أو
االستسالم للمشروع الصهيوني القاضي بتصفية
القضية الفلسطينية».
وأض���اف اللقاء ف��ي ب��ي��ان« :أن ه��ذه المحرقة
الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني
يشجع عليها تجاهل وصمت العالم واألنظمة
العربية المتخاذلة والمتواطئة م��ع المشروع
األميركي الصهيوني ،وأن المراهنة على الحلول
السلمية والمفاوضات مع الكيان الصهيوني إنما هي
مضيعة للوقت ولن تؤدي سوى إلى زيادة الصهاينة
تشددا ً وبطشا ً واره��اب �اً ،وأن خيار المقاومة هو
السبيل للرد على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم
الصهيونية ،فاالحتالل الصهيوني وعصابات
المستوطنين ال يمكن ردعهم ،فضالً عن تحرير أرض
فلسطين وحماية عروبتها ،سوى بسلوك طريق
االنتفاضة الشعبية والمقاومة المسلحة.
ودع��ا اللقاء «الجماهير العربية إل��ى نصرة

الشعب الفلسطيني ومقاومته ،والتنديد بالجريمة
الصهيونية ،والتأكيد بأن اإلره��اب التكفيري لن
يحول دون أن تبقى فلسطين ه��ي قبلة العرب
والمسلمين ،وأن اإلرهاب الصهيوني إنما هو الوجه
األخ��ر لهذا اإلره��اب التكفيري ،والمعركة ضدهما
واحدة ال تتجزأ».

دار الندوة

وب��دع��وة من الحملة األهلية لنصرة فلسطين
وقضايا األم���ة ،وبحضور شخصيات وهيئات
وفصائل لبنانية وفلسطينية وعربية ،انعقد في
«دار ال��ن��دوة» اجتماع ط��ارئ لتدارس سبل الرد
على جريمة حرق الدوابشة ،استهله منسق الحملة
معن بشور االهلية لنصرة فلسطين وقضايا االمة
االجتماع بالدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت إجالال ً
لروح الشهيد الرضيع وكل شهداء فلسطين واألمة.
ثم تال بشور ورقة عمل مقدمة من الحملة األهلية
واستهلها بتحية الجيش اللبناني الباسل بعيده
مشيرا ً إلى تزامن عيد الجيشين اللبناني والسوري
«كتعبير عن وحدة المصير التي تربط الشعبين
والبلدين السمتهدفين اليوم مع مصر وبقية أقطار
األمة بالعدوان ذاته الذي استهدف الطفل علي سعد
دوابشة وكل شعب فلسطين».
وأض���اف ب��ش��ور« :حين يضطر مجرم الحرب
اإلرهابي نتنياهو المسؤول بسياساته وثقافته
وعقيدته عن كل الجرائم االرهابية في فلسطين
وال��وط��ن ال��ع��رب��ي إل��ى ال��ت��ب��رؤ م��ن جريمة حرق
الرضيع علي سعد دوابشة مع ذويه في منزلهم،
وحين تضطر االدارة األميركية المسؤولة تاريخيا ً
عن تغطية كل جرائم هذا الكيان الجماعية والفردية
بذريعة الدفاع عن النفس ،إلى ادانة هذه الجريمة
المتوحشة ،فذلك يعني أن جريمة حرق الرضيع
الشهيد علي سعد دوابشة قد تخطت كل المقاييس
واالعتبارات االنسانية واالخالقية».
وق �دّم بشور جملة افكار للر ّد على الجريمة
أبرزها دعوة القيادة الفلسطينية إلى تنفيذ قرار
المجلس المركزي الفلسطيني بإلغاء التنسيق
األم��ن��ي م��ع ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��ون��ي وت���ج���اوز كل
االعتبارات والعوامل التي تعيقه .ودعوة فصائل
العمل الوطني الفلسطيني جميعاً ،وكل الهيئات
الشعبية الفلسطينية إلى إطالق انتفاضة عارمة
ال تتوقف إال بتحرير األرض المحتلة واستعادة
القدس المنتفضة .والمباشرة الفورية بالمالحقة
القضائية الدولية للكيان الصهيوني عن كل
جرائمه ،بما فيها جرائم االغتيال والقتل التي

وصلت إل��ى معدل ال��ف جريمة تقريبا ً كل عام
منذ سنة  .2004وتجاوز كل العقبات والحواجز
والعوائق أمام تنفيذ كل اتفاقات الوحدة الوطنية
وتوافقاتها المرتكزة على ثوابت العمل الوطني
الفلسطيني ،مهما كانت التضحيات الفئوية
والفصائلية كبيرة .وال��وق��وف بحزم أم��ام كل
مخططات التوتير وإث���ارة الفتن في مخيمات
الشتات تمهيدا ً لتدميرها وإسقاط حق العودة.
كما دعا بشور الحكومات العربية واإلسالمية
إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه العدوان الصهيوني
المستمر بحق الشعب الفلسطيني واألمة  ،عبر قطع
كل العالقات العلنية والسرية مع هذا العدو ،وتنقية
العالقات البينية العربية من كل الشوائب والثغرات
التي يستخدمها أعداء فلسطين والعروبة لإلمعان
في تشتبت األمة وتمزيقها وحرف األنظار عن العدو
الرئيسي لها.
وقد تبنى المتحدثون االقتراحات ال��واردة في
ورقة العمل مع تأكيد أولوية الكفاح المسلح لتحرير
األرض ومقاومة التطبيع رسميا ً وشعبياً ،كما شددوا
على وحدة الجهد والموقف الفلسطيني على قاعدة
المقاومة التي بتكاملها مع الوحدة تحقق االنتصار.
وقد كلف المتحدثون الحملة االهلية متابعة تنفيذ
مقررات االقتراحات المتفق عليها وإجراء االتصاالت
الالزمة.

رابطة الشغيلة

وأكدت رابطة الشغيلة «أن تمادي الصهاينة في
ارتكاب مثل هذه الجرائم ،التي تضاهي الجرائم
النازية والفاشية ،ما كان ليتم لوال الدعم األميركي
للكيان الصهيوني ،وصمت العالم وع��دم تحركه
لمحاسبة ومعاقبة الصهاينة على المجازر التي
يرتكبونها ،ولوال تواطؤ األنظمة العربية الرجعية
المنشغلة في شن الحرب اإلجرامية ضد الشعب
العربي اليمني ،ودعم الحروب اإلرهابية في سورية،
والعراق ،ومصر ،مما
يوفر للصهاينة البيئة المواتية الرتكاب المزيد
من الجرائم بحق الشعب العربي الفلسطيني».
ورأت الرابطة «أن هذه الجريمة الجديدة يجب أن
تشكل حافزا ً جديدا ً لكل القوى الوطنية واإلسالمية
في الساحة الفلسطينية لضرورة البحث في سبل
النهوض بحركة النضال الوطني الفلسطيني،
ومغادرة الخالفات الثانوية ،واالبتعاد عن كل ما
يعيق تكتل الجميع في جبهة مقاومة مسلحة قادرة
على توحيد وحشد طاقات الشعب للرد على جرائم
المحتل ومستوطنيه».

هل يمكن حكم ( ...تتمة �ص)1
الحقيقة أن ن��ظ��ر ًة م��د ِّق��ق��ة إل��ى ت��اري��خ لبنان
السياسي تو ّفر للدارس شواهد عدّة على صحة تلك
المقولة .ففي متصرفية جبل لبنان ذات الحكم الذاتي
من العام  1861لغاية انهيار السلطنة العثمانية
العام  1918حَ َكم اللبنانيون أنفسهم بصعوبة تحت
وصاية مباشرة من متص ّرف عثماني مرتبط مباشر ًة
بالباب العالي.
بعد إقامة دولة لبنان الكبير العام  1920بقرار
من المفوض السامي الفرنسي الجنرال غورو ،أدار
اللبنانيون شؤونهم الداخلية تحت وصاية سلطة
االنتداب إلى أن احتلت جيوش ألمانيا النازية فرنسا
ف��ي ال��ح��رب العالمية الثانية فاضطرت سلطات
«فرنسا ال��ح��رة» بقيادة الجنرال دي��غ��ول ،تحت
الضغط الشعبي (المدعوم من بريطانيا منافسة
فرنسا ووريثة نفوذها في المشرق العربي) ،إلى
اإلقرار باستقالل لبنان العام .1943
حَ َك َم «رجاالت االستقالل» لبنان بصعوبة بالغة
تحت وصاية مستترة بريطانية وفرنسية إلى أن
تهاوى حكم الرئيس كميل شمعون ،الموالي لحلف
بغداد و«مبدأ ايزنهاور» ،بفعل االنتفاضة الشعبية
الداخلية المتعاطفة مع وح��دة مصر وسورية في
إطار الجمهورية العربية المتحدة العام .1958
بعد هذا الحدث التاريخي ،تكيّف الحكم اللبناني
ف��ي مختلف ع��ه��وده م��ع وص��اي��ة ناعمة مارستها
القاهرة الناصرية لغاية أواخ��ر العام  1961ومن
ثم مارستها دمشق ،م���داور ًة ،في ظ� ّل حكم حزب
البعث لغاية اتفاق الوفاق الوطني في الطائف العام
 1989وبعده ،مباشر ًة ،بالتفاهم مع السعودية
لغاية اغتيال الرئيس رفيق الحريري العام .2005
منذ ذلك التاريخ ،تع ّثر الحكم اللبناني بالتزامن مع
خروج القوات السورية من لبنان وانحسار وصاية
دمشق المباشرة وصعود نفوذ السعودية التي
باتت مناهضة لسياسة سورية المندرجة في محور
المقاومة مع إيران.
حاولت الواليات المتحدة و«إسرائيل» ،باغتيال

الحريري ومن ثم بالحرب العدوانية على لبنان
العام  ،2006إنهاء المقاومة اللبنانية (حزب الله)
لكن من دون جدوى .غير أن حملتهما المتواصلة على
قوى المقاومة وحلفائها أدّت إلى اضطراب الحكم
في لبنان وتعثره ،بالتالي عجز حكوماته االئتالفية
المتعاقبة عن الوفاء بمتطلبات الشعب والبالد في
مختلف الميادين .ومع فضيحة النفايات األخيرة
اتضح في شكل ساطع أن الشبكة الحاكمة بمختلف
أركانها وتالوينها قد وصلت إلى ح��ا ٍل مزرية من
العجز عن اتخاذ القرار ما أدّى إلى انحدار البالد تاليا ً
إلى حال من التسيّب والفوضى واالضطراب األمني
والضائقة المعيشية المتفاقمة.
وبسبب منها ،ب� ُ
�زوغ ظاهرات
رافق هذه الحال،
ٍ
من التم ّرد الشعبي على القيادات التقليدية وانفجار
ات��ه��ام��ات بتواطئها على صحة ال��ن��اس والبيئة
خصوصا ً بفعل سوء إدارتها ألزم��ة النفايات وما
تكشفت عنه من فساد مالي وإداري .فالتم ّرد على
مشروع طمر نفايات بيروت في سبلين ثم في كسارات
ضهر البيدر تصاعد في منطقة إقليم الخروب ومنطقة
عين داره إلى مستوى يقارب تش ّكل عاميّة عابرة
للطوائف ومعادية ألرك��ان الشبكة الحاكمة .األمر
نفسه حدث في قضاءي المتن الشمالي وكسروان
حيث رفض الناس محاوالت بعض القوى السياسية
طمر النفايات ف��ي ك��س��ارات وأودي���ة جبل لبنان
الشمالي .ويبدو أنّ شيئا ً من هذا القبيل حدث في
عكار ،شمال لبنان ،في وجه قوى سياسية تقليدية
ح��اول��ت إم���رار مسألة طمر نفايات ب��ي��روت هناك
بدعوى التعاطف المذهبي.
مع تر ّنح الحكومة وانكشاف عجزها وعجز أركان
الشبكة الحاكمة وغياب سلطة وصاية قادرة على
مساندتها لتغطية العجز المتفاقم ،شعرت القوى
الوطنية واالجتماعية الحية بأنّ ثمة فرصة نادرة
لتعبئة الناس في إطار جمهور عابر للطوائف وقادر
َ
النفس على الشبكة
على ممارسة ضغط طويل
الحاكمة بغية حملها على وقف مسلسل التمديد

للعجز المتمادي والمتم ّثل بإعادة إنتاج نفسها
وتدويم تح ّكمها بالبالد والعباد.
إنّ نجاح القوى الوطنية واالجتماعية الحية في
تكوين جمهور عابر للطوائف وق��ادر على ممارسة
ضغط شعبي شديد ومتواصل على أه��ل النظام
سيحمل هؤالء اضطرارا ً على الرضوخ واالستجابة
بالتضحية ببعض االم��ت��ي��ازات أم�لاً باالحتفاظ
ببعضها اآلخر.
لع ّل مسار تراجع الشبكة الحاكمة يبدأ بقبولها
اقتراح رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان الداعي إلى قيام رئيس مجلس
النواب نبيه بري بالدعوة إلى مؤتمر طائف وطني
للحوار يشارك فيه ممثلون لجميع القوى السياسية،
وال سيما تلك غير الممثلة في البرلمان الممدّدة
واليته ،من أجل التفاهم على اعتماد قانون ديمقراطي
النتخاب أعضاء مجلس النواب ،تكون البالد كلها
بموجبه دائرة واحدة يجري فيها ،على أساس نظام
التمثيل النسبي ،انتخاب ال��ن��واب من بين قوائم
مرشحين متنافسة ذات برامج سياسية واضحة.
البرلمان الجديد ،المنتخب على أساس النسبية،
سيتمتع بالتأكيد بطابع تأسيسي وستكون له
األهلية الشرعية النتخاب رئيس الجمهورية وإنتاج
حكومة وطنية قادرة على إجراء التعيينات األمنية
واإلصالحات الدستورية والسياسية المستحقة.
إنّ ال��ظ��روف االستثنائية التي تعانيها البالد
تتطلب اتخاذ قرارات استثنائية إلخراجها من المحنة
إلى الحرية والديمقراطية وحكم القانون والتنمية
واالستقرار.
آن األوان لتدشين مرحلة جديدة في حكم لبنان
بال سلطة وصاية خارجية من أي نوع ك��ان .ذلك
أن ال��دول التي كانت تفرض وصايتها على لبنان
أصبحت منشغلة بنفسها في حروب داخلية أو في
حروب مع دول مجاورة ،بالتالي غير قادرة ،وربما
غير راغبة ،في فرضها اآلن.

د .عصام نعمان

كيري والفروف ( ...تتمة �ص)1

اللقاء ال�سوري ـ ال�سعودي (تتمة �ص)1
 في تقييم موقف الطرفين ال يتوه عاقل في تبيان أنّ األمربالنسبة إلى الحكومة السعودية هو تح ّول خطير ونوعي في
موقعها من صراعات المنطقة ،وهو إنْ لم يكن هزيمة واعترافا ً
بالهزيمة فعلى األق � ّل مراجعة شاملة لخطاب وخيار وموقف
ورؤي��ة وره��ان ارتبط مصير مكانة السعودية بها كلها خالل
السنوات الماضية بعدما وص��ل الخطاب السعودي الرسمي
إلى ربط االستقرار في العالم العربي برحيل النظام في سورية
وتنحي الرئيس بشار األسد أو إسقاطه بالقوة ،سواء كانت قوة
ّ
ال�غ��زو العسكري ال��ذي سعت الحكومة السعودية إليه وبكت
وندبت حظها يوم رحلت أساطيل هذا الغزو ،ووصلت ح ّد الحرد
من الحكومة األميركية لهذا السبب ،أو قوة اإلرهاب المتف ّرع من
تنظيم «القاعدة» و«اإلخ��وان المسلمين» اللذين حظيا بك ّل دعم
سياسي وم��ال��ي وإع�لام��ي وتسليحي وم�خ��اب��رات��ي م��ن حكام
المملكة على أعلى مستوى .ولذلك كله فاالنخراط في حوار
مع ممثل للرئيس األس��د مهما كانت التعقيدات واالشتراطات
التي يتض ّمنها ،هو أقرب ليكون بداية النزول عن الشجرة ،ألنّ
األصل لم يكن يوما ً البحث عن التطابق السوري السعودي في
السياسات ،بل كيفية إدارة الخالف ،واالنتقال السعودي من
خيار إدارة الخالف بالحرب إلى الحوار هو تغيير إقليمي كبير
وهو القرار الذي يترجمه اللقاء.
 بالنسبة إل ��ى س��وري��ة األم ��ر س�ه��ل وب �س �ي��ط ،فالحكومة�أي موقف
ال�س��وري��ة بتوجيه م��ن الرئيس األس��د ،ل��م ت�ت��و ّرط ب� ّ
أو عمل عدائي تجاه النظام السعودي ،ولم تتخط في الخطاب
الرسمي ال��دع��وة المستم ّرة لحكام المملكة إل��ى ال�ت��راج��ع عن
ال �ت��و ّرط ف��ي دم ��اء ال�س��وري�ي��ن وال��ره��ان ع�ل��ى س�ق��وط سورية
والتحذير من أنّ اإلره��اب الذي يصدّره حكام الرياض لتدمير
سورية سيرت ّد يوما ً ما عليهم ،وربما بعد فوات األوان ،كما أنّ
سورية كانت دائما ً تدعو السعودية للتوقف عن تمويل وتسليح
ومساندة اإلرهاب كمدخل للتعاون في إطار حلف إقليمي دولي
لمحاربة اإلرهاب ،خصوصا ً بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس
الروسي فالديمير بوتين وتجاوبت معها سورية علناً ،والتي
تبدو أنها تحقق نجاحها األه�� ّم بعقد ه��ذا ال�ل�ق��اء ،ألنّ م��ا عداه
يصبح أق ّل تبعات وإحراجا ً للسعودية.
 في عناوين الخالف ال��واردة على رغ��م ما تظهره شكالًوك ��أنّ ال �ط��رف ال �س �ع��ودي ي�ض��ع ش��روط �ا ً مستحيلة لتطبيع
العالقات مع سورية فإنّ جوهرها يقول إنّ السعودية تعود
إلى موقعها قبل الحرب على سورية ،بل وقبل أكثر من خمسة
وثالثين عاما ً غداة انتصار الثورة في إي��ران ،التي ناصرتها
سورية وتعاونت معها لدعم المقاومة في لبنان بوجه االحتالل
«اإلسرائيلي» ،بينما ناصبتها السعودية العداء وصوالً إلى دعم
الحرب التي شنها عليها لنحو عشر سنوات النظام العراقي
السابق ،كما تقول السعودية عبر ما ورد على لسان أميرها،
تمس بنية الدولة السورية
ضمنا ً إنها اختارت العناوين التي ال
ّ
ومكانة رئيسها ،وهي تحتاج إلى تبرير الخالف الذي وصل
حربا ً مفتوحة ويحتاج قضية كبرى تصير هي موضوع الحوار
بدالً من الحرب ،فالتفاوض السوري السعودي ال يجري حول
ماهية التغييرات الواجب إجراؤها في بنية الدولة في سورية،
وهذا لو كان عنوان الطرح السعودي لكان االستنتاج الوحيد
هو أنّ الحرب مستمرة وأنّ التلبية السعودية لطلب اللقاء الذي
عرضه الرئيس بوتين ال يتخطى رفع العتب ،أما االبتعاد عن
هذا المساس والتدخل في شؤون سورية الداخلية فهو تسليم
بفشل ح��رب إسقاط النظام والرئيس ،وارت�ض��اء ال�ع��ودة إلى
عناوين الخالف التي حكمت عالقة الدولتين قرابة األربعة
عقود وتمكنتا من إدارتها من دون أن تستبيح إحداهما دماء
مواطني وجنود الدولة األخ��رى ،وبالتالي من دون أن تربط
االستقرار باالنتصار في الحرب الهادفة إلسقاط نظام الحكم
فيها.
ً
 الطبيعي أن ت�ق��ول ال�س�ع��ودي��ة م��ا ق��ال��ت وف �ق �ا للرواياتالمتداولة وأن تر ّد سورية بما ردّت ،والطبيعي أيضا ً أن يكون
اللقاء الثاني قد شهد إذا كان قد ُعقد أو أن يشهد عندما ُيعقد،
م��واص�ل��ة للنقاش ف��ي النظرتين المتباعدتين لمفهوم األمن

القومي ،وتحميل ك ّل طرف لآلخر مسؤولية إضعاف فرص
التعاون ،ومن خالل ذلك إضعاف الموقف العربي العام ،لكن
في لقاء ت ّم أو سيت ّم ،سيصل الفريقان إلى سؤال وماذا بعد؟
وسيجدان بسرعة أنّ الجواب هو الجواب التقليدي لمثل هذه
الحاالت المشابهة ،أو سيتدخل الشريك الروسي في اللقاءات،
إنْ لم يكن قد تدخل ليقول ،فلنضع آلية ح��وار ح��ول قضايا
ال �خ�لاف وكيفية إدارت��ه��ا ،ف�خ�لاف��ات مستحكمة ف��ي قضايا
مفصلية ال يمكن توقع زوالها في لقاء أو اثنين ،ولنضع في
المقابل العناوين المشتركة التي يمكن تحويلها إل��ى جدول
أعمال لعمل مشترك يحقق مصلحة الفريقين ،ومن السهل هنا
توقع التفاهم على عنوانين ،هما اإلدارة السلمية للخالف من
دون التو ّرط في أعمال عدائية ،والبحث في سبل التعاون في
الحرب على اإلرهاب.
 في العنوانين سيكون األمر أسهل بالنسبة إلى سورية منهبالنسبة إلى السعودية ،فلدى سورية خطاب جاهز من الذاكرة
حول مراحل إدارة خالف تاريخي بين القيادتين محور تقييم
مكانة إيران من األمن القومي ومثله العالقة بأميركا والصراع
مع «إسرائيل» ،وقد شهدت األعوام بين  1980و 1988تو ّرطا ً
سعوديا ً شبيها ً في الرهان على نزيف سورية ،وكان عنوانها
يومها حرب «اإلخ��وان المسلمين» ،الذين تمركزوا في األردن
في معسكرات تم ّولها وتسلحها وتديرها السعودية ،وانتصرت
سورية عليهم ،بصورة تشابه ما يحصل اليوم ،وت ّم التوصل
إلى صياغة تفاهم قضى بالتعاون السوري السعودي سرعان
ما أنتج اتفاق الطائف في لبنان ،وتسليما ً سعوديا ً بالتوقف عن
العبث بأمن سورية وارت�ض��اء رب��ط النزاع وإدارة الحوار مع
سورية ،والتسليم بقاعدة أنّ االنفتاح على سورية ينتج وحده
توازنا ً إيجابيا ً مع إيران وحزب الله ،وينقل الصراع السعودي
معهما من المواجهة والخوف والقلق إلى الحوار .وفي عنوان
ال �ح��رب ع�ل��ى اإلره � ��اب ي�ك�ف��ي س��وري��ة م��ا ي�ق��ول��ه ال �ع��ال��م كله،
خصوصا ً ما سبق وقاله نائب الرئيس األميركي جو بايدن عن
دور المملكة وحكومات الخليج في دعم اإلرهاب والرهان على
إسقاط سورية بواسطته لتطلب بوضوح ترجمة قطع الصالت
بك ّل أشكال وتنويعات اإلرهاب كعالمة على نية ترجمة المعلن
من المواقف السعودية ِباستشعار خطر هذا اإلرهاب على األمن
السعودي الداخلي.
 سيكون ل�س��وري��ة ال�ش�ع��ور بالمصداقية م��ع نفسها ومعحلفائها وهي تنظر إلى االنخراط السعودي في هذه اللقاءات
كإعادة تموضع في ضوء المتغيّرات التي يتصدّرها التفاهم على
الملف النووي اإليراني واالنتصارات التي تحققها سورية على
اإلرهاب بدعم من إيران وروسيا والمقاومة التي يمثلها حزب
الله ،وأن يساندها حلفاؤها في إيران وحزب الله بمواصلة هذه
اللقاءات أمالً بترجمة الموقف السعودي عملياً ،وهذه البداية كما
كانت مع اتفاق العام  1988ستعني مرة أخرى نتيجة مشابهة،
ال�ت�ق�دّم خطوة نحو لعب س��وري��ة دورا ً ف��ي ال�ح��وار السعودي
اإليراني انطالقا ً من تعاون يبدأ بح ّل في لبنان تقوده سورية
ويكون حزب الله هذه المرة الشريك الرئيسي فيه.
 يمكن لمن يرغب بالمزيد من التحليل أن يتو ّقع أن الجانبالسعودي هو من قام بتسريب خبر اللقاء وروايته ،وضمان
وص��ول �ه��ا ون �ش��ره��ا ف��ي ص �ح��ف ت �ص �نّ��ف ص��دي �ق��ة لسورية،
للتمهيد أم��ام جعل ل �ق��اءات مقبلة علنية ،طالما أنّ اإلح��راج
األكبر هو للطرف السعودي ،وأنّ التكتم السوري هو مراعاة
ل�ل�ج��ان��ب ال �س �ع��ودي ،ب��ال�ت��ال��ي ال مصلحة ل�س��وري��ة بتسريب
يعتبره السعوديون وال��روس تس ّرعا ً وت�ه� ّورا ً ي��ؤذي الحوار
إذا كانت السعودية ترغب بالتكتم ،وليست الدولة السورية
من هذا النوع من األطراف في تاريخ سلوكها المليء بالقدرة
الديبلوماسية على إدارة دقيقة ومحافظة على سرية الملفات،
ول��و أرادت س��وري��ة التسريب ك��ان يفترض أن نشهد النشر
في أكثر من صحيفة أوروب�ي��ة تملك سورية عالقات واسعة
مع العاملين فيها ويتش ّوق صحافيوها لتخصيصهم برواية
مثيرة كهذه وسبق
مهني كهذا.
ّ
ناصر قنديل

السيسي مجتمعا ً إلى كيري في القاهرة

وتوتر األجواء التركية بـ«النصرة»
ع�ل��ى خلفية ال �ح��دث ،فيما أدّت
عمليات «داع ��ش» ف��ي تركيا إلى
م�ن��ح واش �ن �ط��ن ف��رص��ة الضغط
إلق �ف��ال أب� ��واب ت�م��وي��ل «داع ��ش»
عبر تركيا ،خصوصا ً في مجال
بيع النفط المنهوب ،وبدء تنظيف
الداخل التركي من خاليا «داعش»
ون�ق��اط ارت �ك��ازه��ا ،م��ا يعني بعد
حسم حلف األطلسي وأوروب ��ا
وأميركا لسقوط نظرية المنطقة
العازلة ومنطقة الحظر الجوي من
جهة والدعوة إلى ح ّل سياسي مع
األكراد من جهة أخرى ،تحجيما ً
ل�ل�م��داخ�ل��ة ال�ت��رك�ي��ة ف��ي سورية
عسكريا ً وسياسيا ً وتسهيل عقد
موسكو  3ال��ذي يستعد الجانب
ال� ��روس� ��ي ل �ت��وج �ي��ه ال� ��دع� ��وات
لحضوره وربما بمشاركة عدد
من التنسيقيات التي تنتمي إلى
مجموعات المعارضة بعد إعالن
انسحابها من االئتالف.
ويبقى الميدان العسكري في
سورية هو صاحب الكلمة الفصل
ح�ي��ث يسجل ال�ج�ي��ش السوري
والمقاومة إنجازات الفتة ممتدة
ع�ل��ى ط ��ول ج�ب�ه��ات ال �ق �ت��ال ،من
ال��ص��م��ود وإف � �ش� ��ال م� �ح ��اوالت
التقدّم واالختراق التي تع ّرضت
ل �ه��ا م �ح��اور ح �ل��ب ودرع � ��ا ،إلى
التقدّم المتواصل لقوات الجيش
والمقاومة في جبهات الحسكة
التي أعلنتها دمشق منطقة آمنة
ب �ع��د ط� ��رد ج� �م ��اع ��ات «داع�� ��ش»
منها ،وتدمر حيث تمكن الجيش
ال� �س ��وري م ��ن وض���ع ي���ده على
المزيد م��ن المواقع التي جعلت
تنظيم «داع ��ش» ف��ي حصار تا ّم
تقريبا ً بعد النجاح في السيطرة
على مواقع شمال شرقي تدمر
ب ��اإلض ��اف ��ة ل��ل��ط��وق الجنوبي
وال �غ��رب��ي ،بينما ف��ي الزبداني
سجلت وقائع المعارك سيطرة
ال�ج�ي��ش وال �م �ق��اوم��ة ع�ل��ى أحياء
ج ��دي ��دة ح �ص��رت المجموعات
المسلحة ف��ي آخ��ر ال�ن�ق��اط التي
تتمركز فيها ض�م��ن م�س��اح��ة ال
تتعدّى ثالثة كيلومترات مربعة،
ت��دور فيها المعارك من بيت إلى
بيت ومن شارع إلى شارع.
ل�ب�ن��ان ال ��ذي اج�ت��اح�ت��ه موجة
ح� � ّر ش��دي��د ت �خ �يّ��م ع �ل��ى حوض
المتوسط ،ينتظر ح��رارة عالية

لجلسة الحكومة ي��وم األربعاء،
على خلفية اقتراب موعد تسريح
رئ� �ي ��س األرك� � � ��ان ف� ��ي الجيش
وترجيح اللجوء إلى تمديد بقائه
في الخدمة لسنتين ما قد يفجر
ال�ح�ك��وم��ة وي�ض��ع مصيرها في
المجهول م��ا ل��م ت�ح��دث معجزة
أو مفاجأة سريعة تقطع طريق
التدهور.

ويبدو أن الحرارة المرتفعة التي
وصلت إلى أكثر من أربعين درجة،
ستترافق مع ح��رارة حكومية يوم
األرب��ع��اء ،ف��ي ظ��ل أج��واء ال��ت��ش��اؤم
التي ال ت��زال مكانها ف��ي م��ا يتعلق
بالتعيينات العسكرية وآلية العمل،
وط��رح وزي��ر الدفاع الوطني سمير
مقبل تأخير تسريح رئيس االركان
اللواء وليد سلمان لسنتين.
وت��ج��ري االت��ص��االت مكثفة على
أعلى المستويات لمعالجة الوضع
القائم ضمن سلة متكاملة تنهي
الشلل الحكومي وتعطيل المجلس
النيابي.
وش����ددت أوس����اط سياسية في
 14آذار لـ«البناء» على «أن ال خيار
إال التمديد لرئيس األرك���ان وقائد
الجيش ،ولن نسمح أن يتمدد الفراغ
إلى المؤسسة العسكرية» .وشددت
على «أننا كفريق  14آذار لن نقبل
بإجراء أي تعيينات عسكرية قبل
انتخاب رئيس للجمهورية».
ورجحت مصادر التيار الوطني
الحر أن يكون األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله الشخصية
التي يتداول وسائل اإلعالم بها أنها
ت��ق��وم ب��وس��اط��ة بين ك��ل األط���راف
السياسية لحل األزمة الحكومية ألن
السيد نصرالله هو الوحيد في لبنان
ال��ق��ادر على لعب ه��ذا ال���دور أو من
ينوب عنه.

محاوالت إيجاد المخارج

ولفتت المصادر إلى أن اتصاالت
مكثفة تجري على أكثر من صعيد
لمحاولة إيجاد مخرج لألزمة وخلق
أج���واء م��ن ال��ه��دوء وه���ذا م��ا يفسر
التأجيل المتكرر لجلسات مجلس
ال��وزراء ،لكنها نفت الوصول إلى أي
نتيجة تذكر.
وأسفت المصادر أن تأتي ذكرى
عيد الجيش هذا العام في ظل هذه
األجواء التي تعيشها البالد والجيش
ال���ذي ال يعطى القيمة والتقدير
الالزمين للقيام بدوره وواجبه وهو
ال��ذي يبدي اس��ت��ع��دادا ً تاما ً في كل
المواجهات التي تطلب منه.
ودع��ت المصادر إلى تأمين الجو
السياسي المالئم للجيش للقيام
بدوره الوطني من خالل الوصول إلى
تسوية شاملة وتفاهمات في ملف
التعيينات األمنية وتسليح الجيش

والحفاظ على عناصره وضباطه
ول��ي��س فقط م��ن خ�لال التصاريح
بل بالفعل ،كما عبرت المصادر عن
أسفها من عدم تنفيذ الوعود المتكررة
لتسليح الجيش باألسلحة المتطورة
ف��ي ح��ي��ن ال��م��ط��ل��وب م��ن��ه مواجهة
اإلره��اب على الحدود ،والسبب كما
أش���ارت ال��م��ص��ادر إل��ى أن ال إرادة
سياسية بتسليح الجيش وفيتو
«إسرائيلي» على التسليح ف��ي ما
«إسرائيل» تتجهز وتستعد وتتسلح
بأحدث أنواع األسلحة من الواليات
المتحدة وغيرها».
ولفتت المصادر إل��ى «أن االتفاق
ال���ذي ت��م بين ال��ع��م��اد ميشال عون
ووزي��ر الدفاع سمير مقبل يخالف أي
خيار بالتمديد لرئيس األركان الحالي،
فاالتفاق بين عون ومقبل تم على طرح
ثالثة أسماء لمنصب رئيس األرك��ان
والتوافق على تعيين أحدهم ،إال أن
المصادر حذرت من أن التمديد لرئيس
األركان الحالي يعتبر تمهيدا ً للتمديد
لقائد الجيش جان قهوجي في منصبه.
ورأى وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل أن الفرصة ال تزال
سانحة للعودة عن الخطأ ،وق��ال:
«بيدهم أن يعطلوا عمل الحكومة
وأيضا ً بيدهم أن يصححوا بالعودة
إلى الحكومة وإلى إنتاجيتها».
وأش��ار باسيل خالل زي��ارة له في
قضاء الكورة إل��ى «أن��ه من واجبنا
عند مخالفة القانون أن ننتقد ،نحن
ال نعطل بل نقف في وجه المخالفات،
ونحن ال نسكت وال نتفرج نحن نهاجم
لنعمل ولنصل إلى نتيجة».
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش لـ«البناء» أن
مجلس ال���وزراء سيجتمع األربعاء
المقبل ،الفتا ً في الوقت نفسه إلى
«أن االتصاالت ال تزال تراوح مكانها
ول��م تتقدم» .وش��دد على أن السيد
نصرالله لم يهدد بموضوع استقالة
الرئيس تمام سالم بل نبه إلى مخاطر
الذهاب إلى هكذا خيارات متوقعة أو
مسربة عبر اإلعالم ونصح بأن ذلك ال
يعالج المشكلة».
ولفت إلى «أن البحث حاليا ً يدور
ح��ول اقتراح تصدير النفايات إلى
الخارج كأحد الحلول لألزمة لكن ال
نعلم كم يحتاج من الوقت وما هي
الكلفة ،متسائالً« :م��اذا سنفعل في
هذه الفترة بـ  1400طن من النفايات
يوميا ً في بيروت وضواحيها»؟
وطرح وزير االقتصاد أالن حكيم
م��ع رئيس الحكومة أول م��ن أمس
ترحيلها إل��ى ألمانيا بعدما كان
بحثه م��ع السفير األل��م��ان��ي كحل
موقت للمعضلة ،وعلم أن الرئيس
س�لام ك��ان متجاوبا ً مع ال��ط��رح ،إال
أن الشروط الدولية تعيق تصدير
النفايات اللبنانية إل��ى ال��خ��ارج،
م��ن طريقة ال��ف��رز إل��ى التوضيب،

خصوصا ً أن الحكومة اللبنانية لم
توقع على االتفاقية الدولية المعنية
بهذا الشأن.

احتفال رمزي
بعيد الجيش

وفيما اقتصر احتفال عيد الجيش
على مراسم رمزية في ثكنة شكري غانم
في الفياضية ،بسبب شغور منصب
رئاسة الجمهورية فإن يوم أمس كان
الذكرى األول��ى لمعركة عرسال التي
خاضها الجيش ضد اإلرهابيين ،وذهب
ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى،
وما أعقب ذلك من ق��رار سياسي كان
س��ب��ب�ا ً أول ف��ي خ��ط��ف المجموعات
اإلرهابية ع��دد من العسكريين ومن
عناصر األمن الداخلي.
وأك��د قائد الجيش العماد جان
قهوجي «أن الجيش اليوم ال يزال
ف��ي ظ��ل ك��ل م��ا يحصل ف��ي ال��ج��وار
والمنطقة وفي ظل اجتياح موجات
التفكيك والشرذمة ،الجامع المشترك
بين اللبنانيين ،ال بل حجر الزاوية في
إعادة بناء لبنان القوي ،لبنان القيم،
لبنان البقاء واالزدهار».
وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب محمد رعد في احتفال تأبيني
في بلدة قليا في البقاع الغربي أن
«جيشنا ق��وي وش��ج��اع ال تنقصه
قيادة وال ينقصه ضباط وال جنود،
لكنه يحتاج من سلطتنا أال تكون
تابعة ألعداء أمتنا وأن تبني قرارها
الوطني بيدها ،وأن تمنحه حرية
التحرك من أجل الدفاع عن شعبنا
والتعاضد والتفاهم والتنسيق مع
مقاومة هذا الشعب ،حتى يجلو كل
خطر عن أرضنا وع��ن دي��ارن��ا وعن
وطننا».

�إعالنات ر�سمية
اعالن
إعالن بيع بالمعاملة 2014/1139
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني نهار االثنين في
 2015/8/17ابتداء من الساعة 2:00
بعد الظهر سيارة المنفذ عليه عفيف سعيد
صالح م��ارك��ة ب ام ف  CI 328موديل
 2000رقم  /176431 /و الخصوصية
تحصيالً لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
والمهجر ش.م.ل وكيله المحامي رامي
باسيل البالغ  $/8294/ع��دا اللواحق
والمخمنة بمبلغ  $/4088/والمطروحة
بسعر  $/2850/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس��وم الميكانيك قد بلغت
/317,000/ل.ل .فعلى الراغب بالشراء
الحضور بالموعد المحدد الى مرآب مشيلح
في بيروت جسر الواطي مصحوبا ً بالثمن
نقدا ً او شيك مصرفي و % 5رسم بلدي.
رئيس القلم اسامة حمية

