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حمليات � /إعالنات

فرصة التقدّم في عدد من المواقع التي
ق��ات��ل ف�ي�ه��ا ال �ح��وث �ي��ون ق �ت��االً تراجعيا ً
قال فيه السيد عبد الملك الحوثي أنه ال
يفسر ربما التراجع
يغيّر التوازنات ،ما ّ
ال�س�ع��ودي ف��ي ك�لام المصدر الرسمي
ع��ن وض��ع ال�ع�لاق��ة ال �س��وري��ة اإليرانية
ع��ائ�ق�ا ً أم ��ام تطبيع ال �ع�لاق��ات السورية
يفسر ك�لام المبعوث
ال�س�ع��ودي��ة ،كما
ّ
األم �م��ي ف��ي ال �ي �م��ن ،ع��ن ت �ف��اؤل��ه بقرب
وضع مبادرة مقبولة من جميع األطراف
قيد التطبيق.
ف ��ي ل �ب �ن��ان ت �ح � ّول��ت ق �ض �ي��ة التمديد
ل�ق��ائ��د ال�ج�ي��ش ورئ �ي��س األرك� ��ان وأمين
ع��ام مجلس الدفاع إل��ى منصة تصعيد،
سيط ّل اليوم العماد ميشال عون ليحدّد
موقف تياره منها وكيفية تعامله معها،
بعدما كان التيار البرتقالي قد قال إنّ ما
جرى تخط للخط األحمر ويعني إعطاء
ال�ض��وء األخ�ض��ر للتحرك ف��ي الشارع،
ف��ي ال �م �ق��اب��ل ك��ان��ت ع �ي��ن ال�ت�ي�ن��ة تبحث
فرص تخفيض منسوب التوتر ،والتأكيد
على الحوار والتالقي لمالقاة مناخات
اإليجابيات اإلقليمية ،بينما ك��ان رئيس
ال �ح��زب ال �س��وري ال �ق��وم��ي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان يؤكد على الثوابت
نفسها م��ن عين التينة التي التقى فيها
رئيس مجلس ال�ن��واب نبيه ب��ري ،حيث
جرى عرض منطلقات دعوة المشاركين
في مهرجان الوفاء لزعيم الحزب أنطون
س �ع��اده للرئيس ب��ري إلط�ل�اق مبادرة
حوارية إنقاذية في ظ� ّل الفراغ الشامل
المخيّم على البالد وال�ت��داول في اآلفاق
واالحتماالت انطالقا ً من التمسك بخيار
الحوار كطريق وحيد للخروج من األزمة
مهما كانت أطره وصياغاته وتفصيالته.

حلول عونية مدروسة
في العمق

لن تظهر مالمح الح ّل السياسي في لبنان
قبل نضوج حلول المنطقة ف��ي شكل عام
والح ّل السوري في شكل خ��اص .ومن اآلن
حتى وضع األزمة السورية على مسار الح ّل
السياسي الصحيح ،فإنّ لبنان محكوم بقاعدة
االنتظار ،لكن هذا ال يعني أنّ االنتظار سيكون
هادئا ً دائماً ،فسياسات بعض األط��راف قد
تؤدّي إلى تعقيد األمور من غير جدوى وخلق
العراقيل ذات الصفة اللبنانية الخاصة التي
ال ترتبط بعوامل إقليمية ،والمثال على ذلك
قرارات وزير الدفاع الوطني سمير مقبل التي
أدّت إل��ى إح��داث بلبلة في الج ّو السياسي
وقطعت الطريق على مشاريع التسويات التي
طرحت.
وبعد الذي حصل من تمديد لقادة األجهزة
األمنية والعسكرية يرى التيار الوطني الحر
بحسب ما أكدت أوساط سياسية لـ«البناء»
أنّ «الوضع ازداد تعقيدا ً وبات يفرض عليه
اختيار حلول مدروسة في العمق ،بعيدة عن
االرتجال ويكون من شأنها وضع ح ّد لالنهيار
من دون أن يتسبّب لنفسه بخسائر إضافية».
وال تزال المساعي إليجاد ح ّل شامل لملف

البيت الأبي�ض ي�صفع ( ...تتمة �ص)1
ح��ردان «أنّ الحوار هو الطريق الصحيح
الذي يجمع اللبنانيين حول رؤية واحدة
لمواجهة ما يتهدّد بلدهم من مخاطر ومن
إرهاب يدق أبواب الجميع» ،وطالب حردان
بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة ك ّل
المسؤولين ب��أن يتح ّملوا مسؤولياتهم
إلع��ادة تفعيل المؤسسات ،لما لهذا األمر
م��ن ان��ع��ك��اس��ات إي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى مصلحة
المواطنين الذين ال حول لهم وال قوة ،ألننا
ال نريد أن نوصل اللبنانيين إل��ى اليأس
ببلدهم ،بل نريد أن يبقى لديهم األمل بهذا
البلد ومؤسساته ،وهذه مسؤولية يتح ّملها
الجميع».

الجي�ش :توقيف  6مطلوبين
في عمليات دهم في بريتال

ّ
فض العروض انتهى

ماذا سيقرر تكتل التغيير واإلصالح اليوم؟
التعيينات مستم ّرة ،انطالقا ً من محاولة
إق��رار مشروع قانون تعديل قانون الدفاع
وت��م��دي��د س��نّ التقاعد  3س��ن��وات لجميع
الضباط من ك ّل الرتب ،ورفع المهل الزمنية
الفاصلة بين رتبة وأخرى».

ك ّل الخيارات مطروحة

ويعقد تكتل التغيير واإلصالح اجتماعا ً
استثنائيا ً عند العاشرة من صباح اليوم،
تليه كلمة عند الثانية عشرة للعماد ميشال
ع��ون ،ال��ذي كان اجتمع أمس إلى منسقي
األق��ض��ي��ة ف��ي «ال��وط��ن��ي ال��ح��ر» واقتصر
النقاش على الخطوط العريضة من دون
التط ّرق إلى التخطيط الميداني.
وأكدت مصادر «التيار» لـ«البناء» «أننا
بصدد التحرك ف��ي ك � ّل النواحي قانونيا ً
ودستوريا ً وشعبياً» ،الفتة إلى «أنّ التحرك
في الشارع بات أمرا ً واقعا ً قد نلجأ إليه».
وأكد وزير العمل السابق سليم جريصاتي
بدوره لـ«البناء» «أنّ ك ّل الخيارات مطروحة
ال��ي��وم ،والمهم أن ال تكون المبادرة التي
يس ّوقها المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم قد ُوئ��دت في مهدها ،وإنْ
حصل ذلك ،تكون المواجهة مفتوحة لوضع
ح� ّد لالنقالب على الدستور والقانون من
قبل فريق سياسي مثلث األضالع متعجرف
ومتسلط وأرعن».

التمديد سنة والرهان
على إنضاج تسوية رئاسية

في المقابل ،أكدت مصادر قيادية في تيار
المستقبل لـ«البناء» أنّ التمديد لقائد الجيش
العماد جان قهوجي ولرئيس األركان اللواء
وليد سلمان ولرئيس المجلس األعلى للدفاع
محمد خير ،تتح ّمل مسؤوليته ك ّل القوى
السياسية المتمثلة في الحكومة وليس تيار
المستقبل فقط» .ولفتت المصادر إلى «أنه
لو لم يكن حليف العماد عون (حزب الله)
راضيا ً عن التمديد ،لما ك��ان ه��ذا التمديد
ليم ّر» .ودعت المصادر الجنرال إلى تحميل
حلفائه أوال ً المسؤولية ب��دل أن يح ّملها
لآلخرين» .ولفتت إل��ى «أنّ التمديد لمدة
سنة يعود إلى الرهان على إنضاج تسوية
رئاسية ،ربطا ً بالجو اإلقليمي بعد االتفاق
ال��ن��ووي واألج���واء االنفتاحية ف��ي إيجاد

الحلول ألكثر من ملف».
وش �دّدت مصادر عين التينة لـ«البناء»
على «أنّ الرئيس نبيه ب��ري واف��ق على
التمديد بعدما تأكد له تعذر التعيين ،وبتنا
أمام أمرين التمديد أو الفراغ وعلينا االختيار
بين السيّئ واألسوأ» .وأشارت المصادر إلى
«أنّ رئيس المجلس ال يمكن أن يقبل أن نصل
إلى مرحلة تكون خاللها قيادة الجيش من
دون قائد لها ،فهي المؤسسة الوحيدة التي
نراهن عليها ،فكان تأييد التمديد للحفاظ
عليها».
وشددت المصادر على «أنّ بري ينطلق في
تقييمه ومعالجته األمور انطالقا ً من مصلحة
البلد أوال ً التي ال تكون بالشلل الحكومي
وبتعطيل م��ج��ل��س ال���ن���واب ،فالتعطيل
يصب في خانة تعطيل شؤون المواطنين،
ّ
فهناك قروض وهبات مع الدول ومع البنك
اإلسالمي ،خسرها الشعب اللبناني بسبب
سياسة التعطيل».

بري :للتالقي على اإليجابيات

وأوضح بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ
«البناء» أنّ «األزمة االجتماعية التي يعاني
منها المواطنون يفترض أن تكون األولوية
لمعالجة الملفات ذات الصلة ،وعامل جمع
بين القوى السياسية ،فالكهرباء ال تف ّرق بين
منطقة وأخرى والنفايات أيضاً .وأمل بري
«بأن تتالقى القوى السياسية وتتساعد من
أجل وضع حلول للملفات ذات األثقال على
توحد هذه الملفات بين
اللبنانيين ،فإذا لم
ّ
سيوحدهم»؟
اللبنانيين ما الذي
ّ
وأك��د ب��ري «أن المناخ اإلقليمي ذاه��ب
باتجاه تسويات وتفاهمات ما يجعل من
الواجب على القوى السياسية أن تالقي
االيجابيات بمناخات من التالقي والتفاهم
والحوار على خالف ما هو قائم حاليا ً من
انقسامات حادة» .وأيد بري بحسب زواره
الحوار الوطني بين األفرقاء السياسيين،
لكنه رأى «أنّ ه��ذا ال��ح��وار بحاجة إلى
تحضير وتجاوب من قبل ك ّل األفرقاء».

حردان :إلعادة تفعيل
المؤسسات

وف��ي سياق متصل ،أك��د رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب أسعد

وكما كان متوقعاًّ ،
فضت اللجنة المكلفة
اإلش�����راف ع��ل��ى ال��م��ن��اق��ص��ات لمعالجة
النفايات ،ع��روض المناقصة ف��ي منطقة
بيروت وضاحيتيها في دورتها الثالثة ،في
مقر مجلس اإلنماء واإلعمار ،وتم قبول ثالثة
عروض ورفض رابع ،والشراكات المقبولة
هي :شركة  CETوشركة WEST COST
وش��رك��ة  SOUBERMECHERفي
عرض مشترك .شركة  BATCOوشركة
«ال ف��اج��ي��ت» و«دان��ي��ك��و» أي��ض �اً ،وشركة
«الجنوب لإلعمار» وشركة  AMAوهي
شركة مصرية.
وقال وزير البيئة محمد المشنوق« :إننا
سنعطي اللجنة المكلفة اإلش���راف على
المناقصات الوقت ل��درس العروض كي ال
نسلق األمور ،وقد يستغرق األمر يومين أو
ثالثة إضافية ليس أكثر» .وذ ّكر بـ«أنه ُطلب
أساسا ً من شركة سوكلين متابعة تسيير
المرفق وتأمين النظافة م��ن دون عقود
جديدة أو تمديد ،والمشكلة تكمن في تأمين
مطمر نعمل على إيجاده».
وأك���د وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون التنمية
اإلداري����ة نبيل دو ف��ري��ج ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «أن
المرحلة األخيرة من فض العروض لعد ٍد
من الشركات لمحافظة بيروت وضاحيتيها
انتهت أمس ،على أن تجري الثالثاء المقبل
المناقصات لجميع المناطق ،و ُتقدم إلى
مجلس ال��وزراء الخميس المقبل للتصديق
عليها».
وأشار دو فريج إلى «أن اختيار المطامر
موجود في دفتر الشروط الذي يستوجب
تأمين المطامر ،وف��ي ح��ال عجز الشركة
ع��ن ذل��ك ،فالمسؤولية تقع على الدولة
لتأمينها».
ولفت إلى «أن ملف النفايات على طريق
الحل على المدى المتوسط ،لكنه ليس على
طريق الحل على المدى القصير ،فاألزمة
يمكن أن تتكرر في أي وقت قريب».
وأض��اف دو فريج «إن البلديات ال تقوم
ب��أي عمل لحل أزم���ة ال��ن��ف��اي��ات وال تقوم
بمساعدة الدولة تحت ذريعة أنها ال تملك
األم��وال ،في حين أن  18وزي��را ً وقعوا منذ
شهرين م��رس��وم تخصيص مبالغ مالية
للبلديات ،ولم يوقعه وزيرا التيار الوطني
الحر اللذان يتح ّمالن المسؤولية».
وأوض��ح دو فريج «أنّ شركة سوكلين
ل��م تتقدّم للعروض بعد أن أعلن رئيس
مجلس إدارتها ميسرة سكر أنه ال يستطيع
تطبيق دفتر الشروط» ،نافيا ً أن تكون جهة
سياسية ما ضغطت على شركة سوكلين
للخروج من المناقصات».

قوات مؤللة للجيش في بريتال
أعلنت قيادة الجيش  -مديرية
التوجيه في بيان أن اعتبارا ً من
ف��ج��ر أم���س ن��ف��ذت ق���وى الجيش
عمليات ده���م واس��ع��ة ف��ي بلدة
بريتال ومحيطها بحثا ً عن مطلوبين
للعدالة ،تمكنت خاللها من توقيف
ستة أشخاص مطلوبين بجرائم
مختلفة ،منها احتجاز مواطنين
بقوة السالح ،وأعمال مخلة باألمن
وس��ل��ب وس��رق��ة وإط�ل�اق ن��ار من
أسلحة حربية في أوقات مختلفة،
وضبطت خالل عمليات الدهم كمية
م��ن األسلحة الحربية والذخائر
الخفيفة ،وسيارة جيب مسروقة
نوع «ران��ج روف��ر» بداخلها مبلغ
من المال ،باإلضافة إلى عدد من
أجهزة اإلتصال الالسلكية وكمية
من األمتعة العسكرية المتنوعة،
وق��د تعرضت ه��ذه ال��ق��وى أثناء
تنفيذ مهمتها إلى إطالق نار من قبل
مسلحين ،فردت على مصادر النار
بالمثل من دون تسجيل إصابات
في صفوف العسكريين.
وأوض��ح البيان أن��ه تم تسليم
الموقوفين مع المضبوطات إلى
المراجع المختصة إلجراء الالزم،
وتستمر ق��وى الجيش بمالحقة

(أحمد موسى)
مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم
على القضاء المختص.
م��ن جهة أخ���رى ،ده��م الجيش
بلدة الطيبة البقاعية بحثا عن
مطلوبين متورطين ف��ي عملية
الخطف.
كما اتخذ إجراءات امنية مشددة
ف���ي م��ح��ي��ط وع��ل��ى م���داخ���ل حي
ال��ش��راون��ة على خلفية اختطاف
مارك الحاج موسى.

تكريم أبناء الشهداء

على صعيد آخ���ر ،أق���ام فندق
برمانا ،بالتعاون مع «مؤسسة دعم
الجيش اللبناني» ،حفالً تكريميا ً
ألبناء شهداء الجيش ،برعاية قائد
الجيش العماد جان قهوجي ممثالً
بالعقيد الركن المهندس ابراهيم
درن��ي��ق��ة ،وح��ض��ور رئ��ي��س جهاز
الرعاية في الجيش العميد حسن
ح��س��ان ،رئ��ي��س «ن����ادي ال��ش��رق
لحوار الحضارات» إيلي السرغاني
واالعضاء ،رئيسة اتحاد السفراء
الدوليين ف��ي ال��والي��ات المتحدة
السفيرة غرازييال سيف ،رئيس
ال��م��ؤس��س��ة ن��ج��ي��ب أب���و دي����وان،
زوجات وأبناء الشهداء وفاعليات

اجتماعية واقتصادية.
بداية تم إش��راك أبناء الشهداء
ف��ي نشاطات ترفيهية ،ث��م القى
ابو ديوان كلمة المؤسسة تال فيها
وصية شهيد الجيش قائال»:حافظوا
على أمانتكم وهي األرض والشعب
لتكونوا مع األرض التي أنبتتكم
ومفخرة ألبناء شعبكم».
بدوره القى درنيقة كلمة قيادة
الجيش ،وق���ال»:أن تكرموا أبناء
عسكريينا ال��ش��ه��داء ،فهو تكريم
ل��ل��ج��ي��ش ول��ل��وط��ن ،وه���و أي��ض��ا
تكريم لكم ،ألنكم تدركون معاني
الشهادة ودورها في الحفاظ على
ال��وط��ن ،وب��ه��ذا اإلدراك يتجلى
التضامن الوطني واإلنساني بين
الجيش وأهله ،فتزداد مؤسستنا
ق��وة ومناعة في مواجهة المحن
والشدائد ،وإص��رارا على مواصلة
أداء رسالتها الوطنية ،رسالة
الشرف والتضحية والوفاء».
بعدها تم تقديم درع الجيش
إلى أبو ديوان وإلى «مؤسسة دعم
الجيش» نظرا لمبادرته في تكريم
أب��ن��اء ال��ش��ه��داء ،ت�لاه حفل غ��داء
وقطع قالب حلوى بالمناسبة،
وتوزيع شهادات وهدايا لألوالد.

«لقاء الفكر العاملي» يجول في �صيدا:
الوحدة والتن ّوع والمقاومة لمواجهة التكفير

�أخيراً :اعتراف �سعودي ر�سمي( ...تتمة �ص)1
 أم��ا ع��ن ال �م �ب � ّررات ال �ت��ي ي�س��وق�ه��ا ال �م �ص��در فيالتوضيح ور ّد التزوير ،والقول إنّ هدفه من قبول اللقاء
كان تعرية القيادة السورية أمام المسؤولين الروس،
فنسأل هل يصدّق المصدر السعودي الرسمي أنّ أحدا ً
سيصدّق قوله أنّ المعركة على كسب روسيا واقعة
بين س��وري��ة وال�س�ع��ودي��ة ،وأنّ روس�ي��ا ف�ع�لاً حائرة؟
وك��ان ينقصها م�ب��اراة بالحجج بين الفريقين ليتغيّر
ال�م��وق��ف ال��روس��ي فيكسبه ال�س�ع��ودي ألن��ه نجح في
تعرية الموقف السوري كما يريد التوضيح الساذج
منا أن نصدّق ،بعد أرب��ع سنوات من الكالم عن كيف
تخسر روسيا العرب كلهم بسبب موقفها من سورية،
وعروض المال والتهديد األمني بتنظيم «القاعدة» الذي
وص��ل ح� ّد استهداف األل�ع��اب األولمبية في سوتشي
على لسان بندر بن سلطان ،ووصل ح ّد تقديم عرض
استثمارات وصفقات سالح بمئة مليار دوالر بعرض
قطري سعودي مشترك لحمد بن خليفة وبندر معاً،
وإذ يبلغنا المصدر أنّ األم��ر ك��ان يتوقف على ما هو
أب�س��ط بكثير ك��ي تغيّر روس �ي��ا موقفها وتتخلى عن
الفيتو وتستر ّد األس أس  300والياخونت وصواريخ
اإلس �ك �ن��در ،أن يستعمل محمد ب��ن س�ل�م��ان عبقريته
الكالمية ويحاجج اللواء المملوك أمام مندوب روسي
فيفوز بالضربة القاضية؟ أهذه هي السياسة الدولية
بفهم ولي ولي العهد في الدولة التي يفترض أنها تقود
السياسة العربية؟ وإذا كانت كذلك فكما ُيقال بالبلدي
«يدنا في زنار األمير» لمناظرة مع «اإلسرائيليين» أمام
الرئيس أوباما حول حق العرب بفلسطين وننهي األمر
العالق منذ سبعين عاماً.
 يعترف األمير باللقاء ويعترف أنه ترجمة لمبادرةروس �ي��ة ،وال��س��ؤال ه�ن��ا م��ن ك��ان ي��رف��ض م �ب��دأ اللقاء
وتغيّر؟ من كان يدعو إلسقاط نظام الحكم في بلد اآلخر
وارتضى لقاء النظام الذي قال إن ال ح ّل إال بإسقاطه،
ما يعني ببساطة لك ّل ع��ارف وبسيط ،أنّ السعودية
التي وضعت ك� ّل مالها وهيبتها وعالقاتها ووصلت
ح � ّد ت��وظ�ي��ف تنظيم «ال �ق��اع��دة» ب�م�ت�ف� ّرع��ات��ه ،م��ن أجل
هدف واحد لخمس سنوات متتالية هو إسقاط الرئيس
ال�س��وري بشار األس��د ،ق��د ع��ادت وتراجعت وسلّمت
بالفشل وق ّررت أن ال حول وال قوة إال بالله ،وأنّ قدرها
االعتراف بأن هذا النظام وهذا الرئيس أقوى من خطط
اإلسقاط ،ويعرف األمير أن أحدا ً في سورية لم يتحدّث
ع��ن إس�ق��اط ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي ،وإع�ل�ان ال�ح��رب عليه
وتحريض جيوش العالم وإرهابييه للقتال ض�دّه وال
قام بقيادة حملة لمقاطعة السعودية ديبلوماسياً ،بينما
يعرف أن العكس هو ال��ذي حصل ،فالتراجع هو من
الموقع السعودي وليس من الموقع السوري إطالقاً،
بل العكس سورية عند ما قالت وتقوله منذ البدء ،ال
تراهنوا على سقوط سورية فتسقطون قبلها وكأس

الس ّم التي أعددتموها لها ستتج ّرعونها قبلها واإلرهاب
الذي استنجدتم به إلسقاطها سيشعل النار في ثوبكم
وتحترقون بلهيبه أوالً ،فتعالوا لكلمة س��واء تحفظنا
وت�ح�ف�ظ�ك��م ،ي�ع�ت��رف األم �ي��ر ض�م�ن�ا ً أنّ ال�ل�ق��اء تراجع
سعودي عن قرار القطيعة والعزل واإلسقاط ،وإعالن
فشل خمس سنوات من الجهد السعودي المتواصل
تحت هذه الشعارات ،أما الكالم عن إلقاء الحجة كمب ّرر
للقاء فتشبه حكاية رجل دين شوهد يحمل حقيبة مال
وهو يخرج من السفارة األميركية فاضطر لالعتراف
أنه كان بداخلها ،ولما سئل عما كان يفعل قال :عرضت
عليهم اإلس�لام ،ولما سئل :وما المحفظة التي بيدك؟
ق��ال :هذا مال حالل فقد عرضت عليهم اإلس�لام ولما
أبوا فرضت عليهم الجزية ،تماما ً كما أراد األمير ونجح
ف��ي تعرية ال�م��وق��ف ال �س��وري أم��ام ال�ق�ي��ادة الروسية
وكسب الجولة.
�ب
 ف ��ي ال �م �ض �م��ون ال �س �ي��اس��ي ال � ��ذي ي �ش �ك��ل ل� ّالموضوع ال��ذي استدعى التوضيح أو لنقل الرسالة
التي أراده��ا المصدر وم��ن ورائ��ه األمير ،إزال��ة اللغط
واالستغالل الداخلي من المنافسين حول حدوث اللقاء
بتأكيد الحدوث من جهة ،وربطه بالحوار السعودي
الروسي عمليا ً ولو بلغة من المبالغة والعنجهية اللتين
يتسم بهما ال�خ�ط��اب ال�س�ع��ودي ع�م��وم�اً ،ه��ذا واضح
وب��ات مفهوماً ،لكن ف��وق ذل��ك يتط ّرق المصدر عمليا ً
لمضمون النقاش ،فينفي ما يبدو أنه صحيح ،ما يعني
أن��ه يعدّل ،ينفي أن يكون قد ناقش العالقة السورية
بإيران وطرح مقايضتها بالعالقة السورية السعودية،
والمنطقي أنه فعل وعرض ذلك فهو يتهم إي��ران علنا ً
ب�م�ش��روع الهيمنة وي �ق �دّم عالقتها ب�س��وري��ة مثاالً،
فأق ّل المتوقع عندما يلتقي بالمسؤولين السوريين
أن يفعل وي �ق��ول م��ا نسب إل�ي��ه فعله وق��ول��ه ،لكن ها
هو بعد التفاهم النووي ومفاعيل لقاءات الدوحة مع
وزيري خارجية أميركا وروسيا يعدّل الخطاب ويتهيّأ
للحوار مع إيران كما يبدو ،فيقول إنّ العالقة السورية
اإليرانية ليست موضع اعتراض سعودي ،وهذا تط ّور
إيجابي في الموقف السعودي وتسهيل للوصول إلى
تفاهم مع سورية عمليا ً ألنه إنْ بقي كموقف جدي بما
يتخطى حدود مجرد تسجيل موقف وتح ّول إلى خط
مق ّرر في العالقات يعني انسداد األفق لتطور الحوار
السوري السعودي ،لمعرفة السعوديين أنّ سورية
منذ ستة وثالثين عاما ً وف��ي ظ��روف ال تق ّل خطورة
تمسكت بعالقتها ب��إي��ران ،والسعودية أكثر
عن ه��ذه
ّ
من يعرف ذلك في فترة الحرب العراقية اإليرانية التي
م ّولت السعودية جزءا ً كبيرا ً منها ووقفت سورية مع
إي��ران ،وكانت النتيجة تسليط السعودية لميليشيات
«اإلخ��وان المسلمين» البتزاز سورية في هذه النقطة
المبدئية ،وعلى رغم عشر سنوات من القتال تراجعت

السعودية واختارت التطبيع مع سورية وما تراجعت
سورية.
 أن تعيد السعودية تقديم خطابها نحو سورية،والحرب فيها وعليها ،بما يحيّد إيران كعنوان وقضية،
هذا تح ّول هام وكبير ،ولو من باب التوضيح والنفي،
والسؤال ما هو إذن الذي طرحته وتطرحه السعودية،
إن��ه عمليا ً ع��رض تفاوضي ي�ق��ول بانسحاب متزامن
ل�ل�س�ع��ودي��ة م��ن األزم� ��ة ال �س��وري��ة ودع ��م المعارضة
فيها مقابل انسحاب مقاتلي ح��زب الله وم��ن معه من
متط ّوعين ،تس ّميهم السعودية بالميليشيات التابعة
إليران ،وعندها تصير الحرب سورية سورية أو الح ّل
س��وري�ا ً س��وري�اً ،وه��ذه ب��داي��ة تفاوضية ج�ي��دة ،فربما
لو قال األمير هذا للواء علي المملوك فعالً وليس في
التوضيح ،لما طلب ال�ل��واء المملوك مهلة ،كما يقول
ال�ت��وض�ي��ح ،ك��ي تفكر س��وري��ة ،ل�ق��ال ال �ل��واء المملوك
نحن وحزب الله واحد ،فهل تطرحون مبادرة عنوانها
انسحاب ك� ّل مقاتل غير س��وري من سورية وحصر
القضية بالسوريين؟ وتسألون عن موقفنا عن إمكانية
تطبيق ذل��ك ع�ل��ى ح��زب ال �ل��ه؟ ع�ل��ى م��ا أذك ��ر ،سيقول
ال�ل��واء المملوك ،إنّ أمين ع��ام ح��زب الله السيد حسن
نصرالله قال شيئا ً شبيها ً قبل ثالثة أع��وام ،ردا ً على
وزير الخارجية األميركي بعد معارك القصيْر ،داعيا ً
إلى سحب المقاتلين غير السوريين من سورية ليكون
ح��زب الله أول المنسحبين ،لكن لألسف فالسعودية
كانت تملك خيار عدم جلب هؤالء المسلحين وتمويلهم
وتسليحهم لكنها ال تملك خيار إخراجهم ،وم��ن حق
سورية بوجود هذا الك ّم من المقاتلين من خارج سورية
أن تستعين بأصدقائها األوف �ي��اء م��ن خ��ارج سورية
ل��ر ّده��م وص � ّده��م ك��ي يصير ال �ح � ّل س��وري �ا ً س��وري �اً،
وليست الحرب التي لم تكن يوما ً سورية سورية.
 يبقى أن��ه ع�ل��ى رغ��م ع��دم واق�ع�ي��ة ال �ط��رح بعدماصدّرت السعودية النفايات السامة إلى سورية وتعجز
عن استردادها ،أنّ هذا العرض هو تح ّول نحو واقعية
س�ع��ودي��ة تقترب م��ن البحث ع��ن نقطة يمكن للحوار
معها في اللقاء الرابع أو الخامس والتوضيح الثاني
أو الثالث أن تقع على خط تماس إيجابي لبدء صناعة
التفاهمات.
ّ
 في كل حال التوضيح السعودي أنّ اللقاء ت ّم فيج��دة وليس في الرياض يكشف التزوير والتشويش
الذي تريده الوسائل اإلعالمية المق ّربة من سورية كما
قال التوضيح ،واألمير يعلم أن مصدر التسريب ،ولد
عمه ولي العهد وليس أحدا ً مق ّربا ً من سورية ،وفي ك ّل
حال حسنا ً فعل األمير بأن أوضح ذلك فاستفدنا من
تحديد المكان الذي تحيّرنا في معرفته طويالً.
 خطوة ثانية سريعة في النزول عن الشجرة.ناصر قنديل

حمود وفضل الله يتوسطان أعضاء الوفد
ضمن جوالته على المرجعيات الدينية في لبنان
وتحضيرا ً لمؤتمره الوطني الجامع لتعزيز العيش
المشترك في وجه الفتنة والتكفير مطلع أيلول المقبل ،جال
رئيس «لقاء الفكر العاملي» وإمام بلدة عيناثا السيد علي
عبد اللطيف فضل الله على رأس وفد من اللقاء فاعليات
صيدا الدينية.
وفي هذا اإلطار ،زار الوفد راعي ابرشية صيدا ودير القمر
للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد الذي
أكد أن «ال خوف على التعايش المشترك بين المسلمين
والمسيحيين في لبنان ألن الديانتين الكريمتين تحترمان
الواحدة قيم األخرى وتدعوان إلى المحبة والتسامح».
واعتبر أن «التكفير هو ظاهرة جديدة على المجتمع
العربي والشرق أوسطي وليس له جذور او بيئة حاضنة
وهو فكر مصطنع وطارئ وسيموت وسيزول سريعاً ،فكل
ما هو أصولي ومتطرف وضد اإلنسان ال يمكن أن يستمر».
ب��دوره ،أكد فضل الله أن «منهجنا التنوير في وجه
التكفير وكل نشاطنا متركز على الوحدة والتعايش وتعزيز
المساحات المشتركة بين كل األديان والمك ّونات اللبنانية،
فال غنى عن الوحدة والتضامن لمواجهة التكفير والهمجية
التي تريد النيل من قيمنا ومفاهمينا السامية وهي تستهدف
كل الطوائف واألديان والمذاهب والقوميات».
كما زار الوفد دار إفتاء صيدا حيث التقى مفتي صيدا
واقضيتها الشيخ سليم سوسان ،الذي أشار الى أن «صيدا
عاصمة للتنوع وفيها تلتقي أج��راس الكنائس وآذان

الخير يحذر
من انفجار اجتماعي
طالب رئيس «المركز الوطني» في
الشمال كمال الخير بـ«الخروج من
حالة الغيبوبة السياسية ألن الوضع
المعيشي لم يعد يحتمل أي تأجيل»،
وحذر من «إنفجار اجتماعي وشيك اذا
لم يت ّم تدارك األمور».
واتهم «السياسة الحريرية بإيصال
البلد الى االنهيار الذي نعيشه اليوم،
نتيجة سياسات اإلف��ق��ار المتع ّمدة
للناس وخ��ن��ق ك�� ّل ال��ق��ط��اع��ات ،من
أجل مصلحة المصارف والشركات
الرأسمالية المتوحشة على مدى اكثر
من ربع قرن».

المساجد وكل ما هو غير ذلك هو دخيل» .وأكد أن «أبناء
صيدا ونحن جزء منهم ،لم يضيعوا البوصلة فهم يحملون
قضايا األمة والمسلمين وفي مقدمها قضية فلسطين وكل
القضايا الوطنية اللبنانية األخرى».
وش��دد على أن «م��زاج مدينة صيدا هو م��زاج مقاوم
وع��دوه��ا إسرائيل ،ولصيدا تاريخ طويل في ساحات
المقاومة والصمود في وجه العدو».
أم��ا فضل الله ف��رأى أن «رغ��م معرفتنا بالتعقيدات
اللبنانية الكبيرة ،نحن متأكدون أن التكاتف الوطني
والعودة الى االسالم الرسالي والقيمي هو خشبة الخالص
وترس المواجهة مع الفتنة والتكفير وخط الدفاع األول عن
جذورنا وهويتنا اإلسالمية والوطنية».
والتقى الوفد رئيس «اتحاد علماء المقاومة» الشيخ ماهر
حمود في صيدا .وهنأ فضل الله حمود على نجاح مؤتمر
االتحاد الذي انعقد في بيروت األسبوع الماضي ،مشددا ً
على «أهميته في إبقاء البوصلة نحو فلسطين والتمسك
بالبندقية لتحرير كل التراب الفلسطيني من االحتالل وال
سيما أن هناك محاوالت من بعض دول ال��ردّة العربية
لحرف البوصلة وتحويل الصراع إلى أمكنة أخرى».
ب��دوره ق��ال حمود« :بانتظار توفر جميع الوثائق،
نحن متأكدون أن المؤامرة األميركية والصهيونية على
المقاومة وسورية ومنطقتنا وقضية فلسطين كبيرة وأن
من أنشأ «داعش» و«النصرة» و«القاعدة» هم األميركيون
والصهاينة ولهم قرارها وتمويلها وتسليحها وإدارتها».
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