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ابراهيم األمين

ـجاني وظريف
ال��ذي��ن ي�ع��رف��ون ان ف��ي ذل��ك مصلحة ،وإن
يكن البعض ال يسعى اليها».
ف� ��رد روح� ��ان� ��ي« :م� ��ن خ�ل��ال االن �ت �خ��اب��ات
فتحنا آفاقًا جديدة لشعبنا على املنطقة
والعالم ،واآلن نبذل جهودًا الستثمار هذه
النافذة».
 7ـــ لفت روحاني الى ان «املنطقة حساسة،
وامل�ش�ك�ل��ة ان �ه��ا م�ن��ذ  65ع��ام��ًا ت�ع�ب��ث بها
اي ��دي االس�ت�ع�م��ار ال �ت��ي ع�م�ل��ت ع�ل��ى قيام
دول ��ة م� ��زورة .م�ن��ذ ذل ��ك ال��وق��ت تضاعفت
ّ
امل�ش�ك�لات .وال �ي��وم ،إن اي مشكلة تضرب
املنطقة ن��رى اص��اب��ع اس��رائ�ي��ل فيها .كما

ال �ت �ص ��ور ك� ��ان االت � �ف� ��اق .ون ��أم ��ل ت�ح�ق�ي��ق
الخطوة االخيرة من خالل مفاوضاتنا مع
الغرب».
 9ـ ق � � ��ال روح� � ��ان� � ��ي ل � �ب� ��ري ان «ال� �ع ��ام ��ل
االس��اس��ي ل�ن�ج��اح�ن��ا ف��ي امل �ف��اوض��ات هو
ان ال��دول الكبرى توصلت الى نتيجة هي
ان اي��ران اصبحت تملك التقنية النووية،
ولديها علماؤها وخ�ب��راؤه��ا والكفايات،
وان ت�ل��ك ال� ��دول ل��م ي�ع��د ف��ي استطاعتها
ً
منعنا مستقبال من ذل��ك بعدما اصبحت
لدينا االمكانات والقدرات الداخلية .لذلك
استنتجت ان ممارسة التهديد والحصار
لن توصل الى شيء».

الجولة

ظريف يجول
على «الدول القلقة»
لتبديد قلقها من االتفاق
النووي مع الغرب

اي بلد على تماس جغرافي مع اسرائيل،
نجد م��ن خ�لال ه��ذا الكيان ان��ه يعاني من
مشكالت» .وش��دد على ان «الحل الوحيد
ل�خ�لاص املنطقة ه��و ال�ت�ق��ارب ،واملطلوب
ال� �ي ��وم ال �ت��آل��ف وال� ��وح� ��دة ال� �ل ��ذان نتطلع
اليهما .لكن ينبغي ان ال ينتابنا الضعف
والوهن».
 8ـ اوضح روحاني ان «السياسة الخارجية
ل�ح�ك��وم�ت�ن��ا ارس� ��اء دع��ائ��م االس �ت �ق��رار في
املنطقة ،وفي سوريا خصوصًا» ،ورأى ان
اتفاق جنيف للبرنامج النووي هدف الى
«خ�ف��ض ال�ت��وت��ر وح��ل امل�ش�ك�لات بالحوار
وامل �ف��اوض��ات .ل��م يكن مهمًا ال�ت��وص��ل الى
ات� �ف ��اق ي �ض �م��ن ل �ن��ا ال �ح �ق��وق س �ت��ة اش�ه��ر
فقط ،بل عملنا كي نتفق مع الدول الكبرى
على وض��ع تصور نهائي ح��ول البرنامج
ال �ن��ووي .وب�ع��دم��ا توصلنا ال��ى رس��م هذا

جنبالط :الربط بين
تفجيري السفارة
وتدخل حزب اهلل في
ّ
سوريا غير صحيح

وض��ع امل��وق��وف�ين اإلس�لام�ي�ين في
روم �ي��ة ل�ن��اح�ي��ة ع��دم ال�ت�ش��دد في
ت �ف �ت �ي �ش �ه��م وت �ف �ت �ي��ش األغ� � ��راض
ال �ت��ي ت �ص �ل �ه��م .ون �ق��ل م�ع�ل��وم��ات

ال �ي��وم االول ال �ط��وي��ل م��ن امل �ح��ادث��ات في
ح�ض��ور ال��وف��د النيابي امل��راف��ق ال��ذي ضم
ال�ن��واب عبداللطيف ال��زي��ن وق��اس��م هاشم
وآغ��وب بقرادونيان وغ��ازي زعيتر وعلي
ف�ي��اض والسفير ف��ي ط�ه��ران ف��ادي الحاج
ع� �ل ��ي ،اس� �ت �ه ��ل ب ��االج� �ت� �م ��اع ب �خ��ام �ن �ئ��ي،
تلته خ�ل��وة اق�ت�ص��رت ع�ل��ى امل��رش��د وب��ري
والريجاني ،بعدما كشف خامنئي ان بري
طلب ال�خ�ل��وة ،ث��م اك��د رئ�ي��س املجلس في
االجتماع املوسع انه يحمل اليه اقتراحات
مل��واج�ه��ة ت�ح��دي��ات امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة .ورغ��م
ان االج�ت�م��اع ب��امل��رش��د ل��م يكن م��درج��ًا في
برنامج اليوم االول ،اال ان القيادة االيرانية
استعجلت تحديده على نحو مفاجئ في
طريق رئيس املجلس الى مجلس الشورى.
اس �ت �م ��ر االج � �ت � �م ��اع امل� ��وس� ��ع  40دق �ي �ق��ة،
اعقبته الخلوة لنحو ثلث ساعة .وبحسب
مصادر املجتمعني ،خاطب مرشد الثورة
ب��ري بعدما ع��رض ل�لأوض��اع ف��ي املنطقة
وت � �ط� ��ورات � �ه� ��ا م� ��ن غ� �ي ��ر ان ي� �ت� �ط ��رق ال ��ى
ً
االت�ف��اق االي��ران��ي ـــ ال�غ��رب��ي ،ق��ائ�لا« :ننظر
ب��دق��ة واه�ت�م��ام ال��ى لبنان ون�ع��رف ان فيه
مشكالت كبيرة ،ونأمل أن يعبر في سالم
ه��ذه امل�ش�ك�لات .نتطلع ال��ى ال��رئ�ي��س بري
وسنلتقي به بعد قليل».
ً
ورد ب � ��ري م �س �ت �ه�ل�ا ح��دي �ث��ه ب �ـ«ت��وج �ي��ه
التعزية الى سماحتكم والشعب االيراني
بالجريمة التي اودت بالشيخ االنصاري

تحدثت عن أن أذون��ات املشاهدة
ال �ت��ي تستحصل عليها ع��ائ�لات
ال�س�ج�ن��اء ل��زي��ارت �ه��م م��ن ال�ن�ي��اب��ة
ال� �ع ��ام ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ،ي �ح �ص �ل��ون
ع�ل�ي�ه��ا م��ن م�ك�ت��ب ال �ن��ائ �ب��ة بهية
الحريري في مجدليون ،علمًا بأن
أس��ود ك��ان ق��د دش��ن الحملة ضد
ن �ق��ل امل ��وق ��وف�ي�ن ،م �ن �ت �ق �دًا «ح�س��ن
االس� �ت� �ق� �ب ��ال وال� ��رع� ��اي� ��ة وص �م��ت
امل �س��ؤول�ين ال�ت��ي ال ت�ص��ب إال في
خ��ان��ة ت�س�ه�ي��ل ع�ي��ش ه ��ؤالء بعد
تنكيد عيش الشهداء».
ودع� � ��ا ال �ن��ائ �ب��ة ب �ه �ي��ة ال �ح��ري��ري
إل��ى «س�ح��ب ناخبيها إل��ى مركز
آخ ��ر ،ألن م��ا ق��ام��ت ب��ه ت �ع� ّ�د على
جزين وأهلها وكرامتها الوطنية
ال� � ��داع � � �م� � ��ة ل� � �ل� � �ج� � �ي � ��ش» .م ��وق ��ف
أس � ��ود اس �ت��دع��ى ح �م �ل��ة م �ض��ادة
م� � ��ن ب � �ع� ��ض ف� ��اع � �ل � �ي� ��ات ص � �ي� ��دا،
وال س �ي �م��ا ال �ج �م��اع��ة اإلس�لام �ي��ة
وت �ي��ار املستقبل ال�ل��ذي��ن وص�ف��اه
بـ«العنصري».
ل �ك��ن م �ل��ف م ��وق��وف ��ي ع� �ب ��را ل�ي��س
امل��أخ��ذ ال��وح �ي��د ع�ل��ى ق ��وى األم��ن
ال � ��داخ � �ل � ��ي ف � ��ي ج � ��زي � ��ن .ف ��أس ��ود
يحتج على رادار ضبط السرعة
ف��ي ك�ف��رف��ال��وس ال��ذي ح��رر أخيرًا
 150محضر سرعة زائدة في يوم
ّ
متعمدًا
واح��د ،وي��رى فيه سلوكًا
ض ��د أه ��ال ��ي امل �ن �ط �ق��ة ب �خ�ل�اف ما
يحصل في مناطق أخرى.

«املستقبل»
يطلق معركة التمديد
ون �ت��وج��ه ال�ي�ك��م ب��ال�ت�ع��ازي ب��اس�ت�ش�ه��اده.
ونتوجه باملباركة على االتفاق مع الغرب،
وه��و ات �ف��اق ل��م ي��رغ��ب ف�ي��ه ك�ث�ي��رون النهم
ك��ان��وا ي��ري��دون ال �ح��رب ،وب� ��دأوا م�ن��ذ ذل��ك
ال�ي��وم تحريض ص��دام حسني على اي��ران.
اليوم هناك صمود تدعمه اي��ران ويتركز
ً
اوال ح ��ول م �ح��ور امل �ق��اوم��ة .ان �ن��ي اطمئن
سماحتكم باسمي وباسم السيد (حسن)
نصرالله ال��ى ان�ن��ا ،ف��ي امل�ق��اوم��ة ،على اتم
التوافق على نحو مرصوص في مواجهة
املؤامرة ،وثانيًا ان املخطط ال يقتصر على
املوضوع السني ـــ الشيعي فقط ،بل ايضًا
استفراد الشعب الفلسطيني ورفض فكرة
الدولتني حتى .فكان ال بد لهم من ضرب
ح�ل�ق��ة امل �ق��اوم��ة ال �ت��ي ان �ت �ص��رت ب��دع�م�ك��م
ودع��م س��وري��ا .لقد ح��اول��وا االستفادة من
ال �ح �ص��ار ع�ل��ى اي� ��ران وم ��ا ي�س�م��ى ال��رب�ي��ع
العربي».
اضاف« :كما صمدت سوريا بفضل ايران،
ص �م��د ل �ب �ن��ان اي �ض��ًا ب�ف�ض��ل اي � ��ران .ه�ن��اك
م ��ؤام ��رة م��ن داخ� ��ل ال �ب �ي��ت ال ��واح ��د .ال��ذي
اقدم على تفجير السفارة االيرانية والدته
شيعية ،والذي اعلن االنفجار امه شيعية،
وال � � ��ذي درس� � ��ه (ال� �ش� �ي ��خ اح� �م ��د االس� �ي ��ر)
ام ��ه ش�ي�ع�ي��ة .اس�ت�ف�ي��د م��ن ه ��ذا ال �ل�ق��اء كي
ادق ن��اق��وس الخطر الن م�ح��اول��ة شرذمة
االس�ل�ام ع�ل��ى ق��دم وس ��اق .ال �ع��راق ـ�ـ�ـ معاذ
الله ـــ يريدون له التقسيم ،سوريا مهددة
باالخطار ،وكذلك لبنان معرض لالخطار.
ل��دي بضعة اق �ت��راح��ات اري ��د ان اعرضها
عليك عندما نلتقي (الخلوة)».
ورد خ��ام �ن �ئ��ي« :ات �ق �ب��ل ت�ح�ل�ي��ل ال��رئ�ي��س
ب ��ري ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��امل�ن�ط�ق��ة وم��وض��وع
امل��واج �ه��ة ،وه��و صحيح ون��أم��ل أن يكون
النصر حليفنا .يقتضي ان نتمتع بالذكاء،
الن � �ن ��ا ال ن �س �ت �ط �ي��ع امل� ��واج � �ه� ��ة ب �ط��ري �ق��ة
الشرذمة .ان اه��داف الصهيونية املناوئة
للمقاومة رسمت منذ مدة طويلة .الحمد
لله انها هزمت حتى اليوم ،وستستمر في
الهزيمة .على املجموعات املؤمنة باملبادئ
االس�ل�ام� �ي ��ة االص �ي �ل ��ة ان ت� �ع ��زز ال� �ق ��درات
وت �ح �ص��ن وج ��وده ��ا ووح ��دت� �ه ��ا .ام� ��ا ف��ي
خصوص ما قلتم عن التناغم في ال��رؤى
مع السيد نصر الله ،فهذا امر يدعونا الى
االرت �ي��اح .ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة ش��اه��دن��ا مثل
هذا التآلف بينكما وسيتعزز اكثر بعدما
ن�ل�ت��م ال �ن �ج��اح ت �ل��و ال �ن �ج��اح ف ��ي مختلف
املجاالت».
اضاف« :نحن نتابع بكل دقة دور دولتكم
ع �ل��ى رأس م �ج �ل��س ال� � �ن � ��واب ،ون� ��أم ��ل ان
تستمر االم ��ور ع�ل��ى م��ا ي ��رام ب�ف�ض��ل الله
ت �ع��ال��ى .ط�ل��ب ال��رئ �ي��س ب ��ري ل �ق� ً
�اء خ��اص��ًا
ونحن وافقنا ،وقد فوجئنا اليوم بدخول
السادة الوفد ولم اكن على اطالع مسبق».
وعقب الريجاني بأن الخلوة فور االنتهاء
من االجتماع العام.
ب �ع��د اج �ت �م��اع��ه ب �خ��ام �ن �ئ��ي ،ت ��وج ��ه ب��ري
والوفد املرافق الى مجلس الشورى وعقد
اج �ت �م��اع��ًا ح� �ض ��ره اع � �ض ��اء ف ��ي امل �ج �ل��س
ت �ح��دث ف �ي��ه رئ �ي �س��ا ال �ب��رمل��ان�ي�ن االي ��ران ��ي
وال�ل�ب�ن��ان��ي .استهله الري�ج��ان��ي ب��اإلش��ادة
ب�ن�ظ�ي��ره ودوره امل �م �ي��ز ف��ي ل �ب �ن��ان «ع�ل��ى
صعيد ادارة الظروف الحساسة جدًا على
الساحة اللبنانية بشكل دق�ي��ق ومتقن»،
م �ب��دي��ًا اع� �ت� �ق ��اده ب� ��أن ال� ��زي� ��ارة «س �ت �ك��ون
ناجحة بكل املقاييس».
ورد ب � ��ري ش� ��اك � �رًا وم� �ع ��زي ��ًا ب��امل �س �ت �ش��ار
الثقافي في السفارة االيرانية في التفجير
االخ� �ي ��ر ،وق � ��ال« :ن �ح��ن ح��ري �ص��ون ف ��ي ما
يتعلق بلبنان على املصالحة اللبنانية
ـــ اللبنانية ،وف��ي ما يتعلق بسوريا على
امل �ص��ال �ح��ة ال� �س ��وري ��ة ـ �ـ �ـ ال � �س ��وري ��ة ،وف��ي
م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ف �ل �س �ط�ين ع� �ل ��ى امل �ص��ال �ح��ة
الفلسطينية ـ�ـ�ـ ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة .ل�ك��ن دائ�م��ًا
م��ن منطلق دع��م امل �ق��اوم��ة» .واض ��اف« :ان
االتفاق النووي بني ايران والقوى الدولية
يسمح لطهران بالعمل من ضمن كل هذه
امليادين».
واع � � ��رب الري� �ج ��ان ��ي ع ��ن ده �ش �ت��ه ل �ـ«ق �ل��ق
ال�ب�ع��ض ف��ي املنطقة م��ن االت �ف��اق ال�ن��ووي
االي��ران��ي ـــ الغربي» ،وق��ال« :ان مفاوضات
اي � ��ران م��ع دول  1+5ي�ن�ب�غ��ي ان ال تبعث
على القلق ألنها ال تشكل أب�دًا أي مشكلة
للبلدان العربية».

يبدو أن فريق  14آذار يراهن بقوة على التمديد للرئيس ميشال
س�ل�ي�م��ان إذا ت �ع��ذر ت�ع��دي��ل ال��وق��ائ��ع امل�ح�ل�ي��ة امل��رت �ب �ط��ة ب��االزم��ة
السورية خالل االشهر القليلة املقبلة .لكن ّليس كل فريق  14آذار
ّ
مسيحيو ه��ذا الفريق يفضلون إط�لاق معركة
على لغة واح��دة.
ت�ه��دف ال��ى تسويق إح��دى الشخصيات املحسوبة عليهم .لكن
ه��ؤالء ال يرشحون عمليًا إال أنفسهم .حتى إن��ه يوجد أكثر من
ً
م��رش��ح داخ ��ل ال�ف��ري��ق ن�ف�س��ه .م �ث�لا ،ه��ل ي�ص��دق أح��د أن النائبة
ستريدا طوق ستعتبر نفسها معنية باالنتخابات إذا كان صعبًا
املرشحني في هذا الفريق
تسويق رئيسها سمير جعجع؟ وعجقة
ّ
تجعل فريقًا ناخبًا مثل تيار «املستقبل» يفضل املضي بالتمديد
لسليمان أو اإلتيان بشخصية تحظى بتوافق مع قوى أخرى.
ً
مثال ،يقع في بال الرئيس فؤاد السنيورة أن يسعى فريق  14آذار
م��ن اآلن إل��ى ترشيح شخصية غير ق��ادرة على مواجهة رئيس
الحكومة وتكون مستفزة للعماد ميشال عون أقله .وللمناسبة،
يعتقد السنيورة أن الوزير السابق جان عبيد مؤهل لهذا املنصب،
وأن الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبالط ّ
يؤيدانه أيضًا ،وأن
حزب الله لن يمانع .لكن للسنيورة إضافة على هذا الكالم تتعلق
بمناصب أخرى ،فهو يطمع بإطاحة حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة من منصبه واإلتيان بالوزير السابق جهاد أزعور إلى هذا
املنصب .وإن وصول عبيد الى الرئاسة ّ
يسهل إيصال أزعور الى
حاكمية املصرف املركزي ،أخذًا باالعتبار أن عبيد هو خال أزعور.
لكن إزاء ال�ت�ط��ورات امل�ع�ق��دة ف��ي س��وري��ا وف��ي ل�ب�ن��ان ،ال ي�ب��دو أن
النقاش حول مرشح مستقل ممكن اآلن .ولذلك حاول فريق  14آذار
إغراء الرئيس سليمان بفكرة التمديد إن هو وافق على االقتراب
أك �ث��ر م��ن م��واق��ف األول ال��راف �ض��ة ل�ت��دخ��ل ح��زب ال �ل��ه ف��ي س��وري��ا
والداعية ال��ى تنظيم س�لاح املقاومة
بطريقة أخ ��رى .ورب�م��ا ج��اءت زي��ارة
سليمان للسعودية في هذا السياق.
ّ
وي � �ت � �ن � ّ�در م ��ط� �ل� �ع ��ون ك� �ي ��ف أن امل �ل��ك
ال�س�ع��ودي اكتفى ب�ق��ول س��ت كلمات
ك�ت�ع�ل�ي�ق��ات ع �ل��ى م ��داخ�ل�ات ل��رئ�ي��س
الجمهورية ،لكنه أصغى الى مداخلة
الرئيس سعد الحريري الذي حرص
ع�ل��ى ال �ق��ول أم ��ام امل �ل��ك إن «ال��رئ�ي��س
سليمان معنا في املوقف من ضرورة
إخ� ��راج ح ��زب ال �ل��ه م��ن س��وري��ا ،وإن��ه
معنا ف��ي ض��رورة ن��زع ك��ل ال�س�لاح م��ن أي��دي اللبنانيني ،بما في
ذلك سالح حزب الله».
ّ
وي �ق��ول امل��ط�ل�ع��ون إن س�ل�ي�م��ان ق ��دم م��داخ �ل��ة ع��ن س�ي��اس��ة ال�ن��أي
ب��ال�ن�ف��س ،ق��اص �دًا دع ��م امل�م�ل�ك��ة ل��وق��ف ب�ع��ض األن �ش �ط��ة ال�ق��ائ�م��ة
برعايتها م��ن لبنان ،ف� ّ
�رد امل�ل��ك بكلمتني «إن ش��اء ال�ل��ه» .ث��م عاد
وأف��اض في الحديث عن أهمية دور الجيش في حفظ االستقرار
وضرورة دعمه لكي يكون قادرًا على مواجهة اآلخرين ،فرد امللك
وعندما تحدث سليمان عن حاجة البالد اآلن
«ليس ض��روري��ًا».
ّ
الى حكومة جديدة ،عقب امللك بـ«ليس اآلن».
طبعًا ،هناك أش�ي��اء كثيرة يمكن تحويلها ال��ى عنصر سخرية.
السعودية في املرة االولى
لكن األكيد أن سليمان عندما دعي الى َ
وت��م تأجيل م��وع��ده ،ك��ان يعرف أن��ه ُي�ع��اق��ب ألن��ه ل��م يقم بأشياء
«واجبة» عليه في حينه ،من تشكيل الحكومة سريعًا مع الرئيس
املكلف تمام سالم ،الى إطالق مواقف أكثر مباشرة ضد حزب الله،
س��واء بسبب مشاركته في القتال ال��ى جانب النظام في سوريا
أو بسبب أن��ه ط��رف معرقل لقيام حكومة ج��دي��دة .وعندما أعيد
ترتيب املوعد ،لم يسأل القصر امللكي رئيس الجمهورية عن الوفد
امل��راف��ق ،ألن األخ�ي��ر أدرك مسبقًا أن املناسبة ليست الصطحاب
وفد رسمي .لكن األهم أن القصر امللكي لم يبلغ رئيس الجمهورية
ولم يستأذنه لدعوة الحريري الى الجلوس الى جانبه ،كأنه هو
رئيس الحكومة الفعلي أو أن��ه الشريك ال��ذي ت��ري��ده السعودية.
ومع أن سليمان لم يجد ما يبرر فيه كيفية ّ
تقبله هذه «اإلهانة
ّ
امللكية» ،فهو اكتفى بالخبر املوزع عن اللقاء ،والذي لم يشر الى
ّ
وج��ود ال�ح��ري��ري ،ظنًا منه أن ف��ي ذل��ك م��ا يبيض صفحته أم��ام
ال �ن��اس .لكنه ل��م ينتبه ال��ى أن أح �دًا ل��م ي�ك��ن ي�ت��وق��ع م�ن��ه سلوكًا
مناقضًا.
ب �ع��د ع� ��ودة س�ل�ي�م��ان م��ن ال �س �ع��ودي��ة ،ل��م ت�ظ�ه��ر ع�ل�ام��ات ال��راح��ة
على شركاء «املستقبل» في  14آذار ،واضطر ه��ؤالء إلى مسايرة
سليمان أكثر في حديث عن إعالن بعبدا ،لكن املسيحيني من هذا
الفريق ال يريدون إنهاء السباق الى الرئاسة مبكرًا ،وهم يفضلون
خوض معركة تظهر أنهم أصحاب حيثية ال يمكن تجاوزها ،أو
أقله أن يترك لهم أمر تمثيل دور املرشح والناخب أمام الجمهور،
لكن واقع حال السعودية ال يسمح لهم بهذا الترف ،وال بهذا القدر
من التسلية ،وعليهم اآلن فقط االنصياع وانتظار القرار .وما يحق
لهم اليوم ال يتجاوز حدود املشاركة في أوركسترا الهجوم على
ً
حزب الله ،وصوال الى تبرير اإلرهاب االنتحاري في لبنان .وإذا ما
ّ
مسيحيو  14آذار ألي ضغط من قواعدهم الشعبية أو من
تعرض
جانب الكنيسة بشأن ما يجري في سوريا ،فليس لهم الحق في
مهاجمة قوى املعارضة املسلحة التي تعتدي على املسيحيني في
دمشق ،وعليهم اتهام النظام ،إما بأنه يقف خلف هذه املجموعات
ّ
يتسبب بما يتعرض له املسيحيون في سوريا اليوم.
أو بأنه
ومل��ا ك��ان الجميع ينتظر ت��داع�ي��ات األزم��ة ال�س��وري��ة على املوقف
ال�س�ع��ودي وت��داع �ي��ات االت �ف��اق ال �ن��ووي االي��ران��ي ـ�ـ�ـ ال�غ��رب��ي على
السعودية أي�ض��ًا ،ف��إن رئيس الجمهورية يبقى ال�ط��رف الوحيد
ال��ذي يأمل استمرار امل��راوح��ة في الوقائع ،ألن في ذل��ك ما يبقيه
في بعبدا .وعلينا نحن انتظار بقاء الرجل جاثمًا على صدورنا
لسنوات إضافية ...الله يعني!

السعودية أهانت
بروتوكوليًا
سليمان
ّ
لمرتين ،ثم أبلغته
عدم الحاجة إلى
الحكومة اآلن
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