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خفايا
خفايا

مَن ي�سبق مَن في حلب ...الجي�ش �أم دي مي�ستورا؟

جنون �آل �سعود يهدّ د
اال�ستقرار في العالم!

 طاهر محي الدين

 د .وفيق ابراهيم
يستشعر آل سعود منذ عقد على األق� � ّل ،خ�ط��را ً داه�م�ا ً على
مملكتهم الذهبية ،فيضربون في ك ّل اتجاه من الشرق األوسط
غير مكترثين للنتائج .ولما جابهتهم قوى في المنطقة عرقلت
مشاريعهم ،استداروا إلى تحالفات هذه القوى على المستويين
اإلقليمي والدولي ،مسدّدين لها ضربات اقتصادية شديدة الضرر
واألثر ،لك ّن أذاها لن يتوقف عند حدود الدول المستهدفة.
وب��اخ�ت�ص��ار ش��دي��د ،أع�ل��ن آل س �ع��ود ،ال �ح��رب على روسيا،
مص ّرين على إلغاء إيران ،ومواصلين محاوالتهم الدؤوبة لتدمير
سورية والعراق واليمن وتفجير الوضع اللبناني وأسر البحرين
في قفص سعودي .وهم يستعملون لذلك أساليبهم التقليدية:
دعم اإلرهاب تمويالً وتسليحا ً وتدريبا ً مع حمالت إعالمية تثير
الفرقة المذهبية والطائفية والعرقية والقبلية ،واضعين آالف
المساجد وال�م��دارس الدينية على مستوى الشرق األوس��ط في
�دس ونشر األك��اذي��ب بمباركة من اإلفتاء
خدمة التحريض وال� ّ
الوهابي وأجهزة االستخبارات ،مت ّكئين على تأثيرهم وعالقاتهم
بالعالم الغربي وخصوصا ً الواليات المتحدة.
وإذا ك��ان النظام ال�س��وري وحلفاؤه اإلقليميون والدوليون
قد تم ّكنوا من استيعاب حركة التدمير السعودية ،فإنّ هجومها
االقتصادي الجديد على روسيا وإيران في آن معاًُ ،يعتبر بموجب
ك ّل ال�ق��راءات السياسية بمثابة إع�لان حرب مكشوفة على دول
وازنة لم تتمكن الواليات المتحدة األميركية ومنظومة تحالفاتها
من تركيعها .فهل تنجح ال��ري��اض في فعل ما عجز الغرب عنه
مجتمعاً؟
ال ب� ّد أوالً من اإلق��رار ب��أنّ الهجوم االقتصادي السعودي ال
يق ّل شراسة عن الحروب العسكرية الكبيرة وه��و ي��ؤدّي عادة
إلى النتائج نفسها .فإسقاط النظام السياسي اقتصاديا ً يوازي
إسقاطه عسكرياً ،لذلك رفعت موسكو صوتها واتهمت الرياض
بالتآمر عليها ،ومثلها فعلت إي��ران .فالبلدان يشعران بضرورة
التوصل إلى حلول عاجلة لهذه األزمة.
ولتوضيح ما اعتبره الروس تآمراً ،فإنّ عناصر ثالثة اجتمعت
في وقت واحد :الركود االقتصادي العالمي المتواصل ،ودخول
النفط والغاز الصخر ّيين دائرة اإلنتاج األميركي ،وتس ّرب كميات
إضافية من النفط السعودي إلى األس��واق العالمية ،ما أدّى إلى
انهيار دراماتيكي ف��ي األس �ع��ار يكاد ي��درك الخمسين دوالرا ً
للبرميل الواحد مع مطلع العام المقبل ،مقابل نحو  110دوالرات
قبل أق ّل من شهر ونصف الشهر ،وهذا يهدّد أوالً الدول المعتمدة
على بيع النفط بمعدالت تساوي أكثر من نصف موازناتها العامة،
وال ��دول المنتجة للنفط ف��ي شكل ع��ام ولكن بمعدالت نسبية،
ثانياً.
وقد رفضت الرياض اإلذع��ان لمحاوالت دول «أوب��ك» خفض
اإلن�ت��اج للمحافظة على ثبات األس�ع��ار ،وه��دّدت بزيادته إذا ما
حاولت أي دولة خفض إنتاجها .وبما أنّ روسيا تعتمد على عوائد
النفط والغاز بمعدل  50في المئة من ناتجها القومي ،وكذلك إيران
بمعدل  60في المئة ،فإنهما على رأس قائمة المستهدفين.
وال تخشى السعودية خسارة  300مليار دوالر سنويا ً من
عائدات نفطها المقدرة بـ 10ماليين برميل يومياً ،لمجرد إلحاق
األذى بروسيا وإيران ،فتبدو كمن يقطع يده لضرب اآلخر.
والخبيث في الهجوم السعودي أنه يتض ّمن ع ْونا ً لالقتصاد
األم�ي��رك��ي ال يتبيّنه الكثيرون .ف��إذا كانت كلفة إن�ت��اج البرميل
ال �س �ع��ودي ال��واح��د ع�ش��ري��ن دوالراً ،ف ��إنّ كلفة ب��رم�ي��ل النفط
الصخري األميركي تبلغ أربعين دوالراً .وم��ع توقع وصول
األسعار إلى خمسين دوالر ،ف��إنّ الربح األميركي في البرميل
لن يزيد عن عشرة دوالرات .وجدير بالذكر أنّ النفط والغاز
الصخريين هما عنصران منتجان حديثا ً في االقتصاد األميركي،
ولم يت ّم إدراجهما بعد في إطار الخطط االقتصادية األميركية،
لذلك ف��إنّ ك ّل ما يأتي من هذين الموردين ،هو دعم للموازنات
األميركية الخاسرة وليس عبئا ً عليها.
أما خسائر روسيا وإيران المتوقعة من تراجع أسعار النفط،
فهي من صميم موازناتها العامة وتؤثر على اإلنفاق الرسمي
ب�م�س�ت��وي��ات ق�ي��اس�ي��ة ت �ه �دّد االس �ت �ق��رار االج �ت �م��اع��ي وبالتالي
السياسي.
أما بالنسبة إلى الصين ،فإنّ ما تستفيد منه بعد خفض أسعار
النفط والغاز الذي تشتريه بكميات كبيرة ستدفعه في منافسات
حامية مع قوى أوروبية ودولية قد تعاود تنشيط اقتصاداتها
وم�ن��اف�س��ة ال�س�ل��ع الصينية ،ب��ال��رخ��ص وال �ج��ودة ف��ي آن معاً،
مستفيدة من انهيار أسعار النفط.
وباالستنتاج ،يتبيّن أنّ االستقرار السياسي في روسيا وإيران
مهدّد في شكل فعلي ،فهل يقنع البلدان بهذا المصير؟
هناك من يعتقد أنّ توترا ً كبيرا ً سيسود العالقات الدولية على
شاكلة تفجر أزم��ات ف��ي غير منطقة إقليمية ودول�ي��ة وحروب
�ؤس��س لمشاريع ح��روب كبيرة إذا لم
اقتصادية ضخمة ،م��ا ي� ّ
تعاود القوى الكبرى تنظيم التفاعالت االقتصادية والسياسية
ووقف الجنون السعودي الذي يحاول نقل المعركة إلى المستوى
العسكري.
ف�ه��ا ه��ي ال��ري��اض ت �ع��اود تجميع دول ال�خ�ل�ي��ج ع�ل��ى قاعدة
تجميد خالفاتها الداخلية ،بذريعة وجود أخطار خارجية عليها.
والمضحك أنّ وزير خارجية البحرين كشف عن اتفاق خليجي
على بناء قوة عسكرية من مئة ألف جندي لمحاربة اإلرهاب ،إنما
في إيران وعند حزب الله المصنّف إرهابيا ً في «منامة» آل خليفة.
ويستم ّر الجنون السعودي في أساليب جديدة :دعم األقليات
اإلسالمية في روسيا ،التي تمظهرت بعملية إرهابية جديدة في
الشيشان المعروفة بعالقاتها باالستخبارات السعودية .أال
تستثير ه��ذه األعمال جنونا ً روسيا ً م�ض��ا ّداً؟ ُمقبل األي��ام ليس
ببعيد.
أما آخر الفنون السعودية ،فهو ما جرى األسبوع المنصرم
ف��ي مؤتمر مشترك بين «ال�ن��ات��و» ومجلس ال�ت�ع��اون الخليجي،
حيث تع ّهد الحلف األطلسي بأمن مسارات الطاقة من اإلنتاج إلى
االستهالك ومكافحة اإلرهاب .أي إرهاب؟ وتشكيل جبهة موحدة
لحماية المصالح المشتركة.
أما األكثر غرابة فهو تع ّهد «الناتو» بأن يوفر للخليج حماية
جوية م��ن التحالف ال��دول��ي ،وه��ذا يميط اللثام ع��ن أنّ «الناتو»
والتحالف الدولي وجهان لعملة أميركية واح��دة .ويعكس هذا
المؤتمر أيضا ً رغبة أميركية في توسيع معاهدة «كوينسي» التي
ت ّم توقيعها عام  1945بين الرئيس األميركي روزفلت والعاهل
السعودي عبد العزيز وتع ّهدت أميركا بموجبها بحماية السعودية
مقابل تدفق النفط.
لذلك يبدو المؤتمر الخليجي المشترك مع «الناتو» توسعة
لمعاهدة «كوينسي» في شكل تشمل الخليج بأسره بل العالم
بكامله .أليس هذا هو الجنون بعينه؟
ومع عودة اإلعالم السعودي والخليجي في الداخل والخارج
إل��ى تصعيد عمليات ب��ثّ الفتنة المذهبية ف��ي ال�ع��راق وسورية
ولبنان ،يبدي المراقبون تخ ّوفا ً مضاعفا ً على مصير المنطقة
الواقعة حاليا ً بين نير اإلرهاب التكفيري ومطامع «األمبراطورية
المتوكلية األميركية» ونهم «السلطان» التركي واللعاب األوروبي
المتدفق .فكيف سيكون الر ّد الروسي ـ اإليراني؟
تحاول موسكو بناء عالقات متوازنة مع دول المنطقة على
قاعدة تأمين االستقرار وبناء توازنات رادع��ة من شأنها تقليل
فرص اندالع حروب كبيرة ،فالدول الكبرى ال تمتلك عقالً بدويا ً
ثأرياً ،وال ب ّد أنها ذاهبة في خاتمة الجنون إلى حلول براغماتية
تعيد تنظيم العالم على أساس التوازنات الجديدة.

ال يستطيع حصان دي ميستورا م�ج��اراة التسارع
الرهيب في أداء الجيش السوري على األرض في حلب
وري�ف�ه��ا ،وب��رغ��م ك � ّل م�ح��اوالت��ه ول �ق��اءات��ه م��ع ع��دد من
«قيادات» المجموعات اإلرهابية في حلب ،إال أنّ حصانه
يتعثر بين مطرقة الجيش ال��ذي أحكم الطوق في شكل
كامل حول حلب ،وبين سندان المجموعات اإلرهابية
موحد ولم تتلقف
التي لم تقدم له أي مساعدة أو قرار
َّ
مبادرته في شكل إيجابي.
وق��د كانت الرسالة واضحة في بيان القيادة العامة
للجيش وال �ق��وات المسلحة إب��ان االع �ت��داء الصهيوني
األخير على ريف دمشق ،حيث كانت الجملة األهم في
البيان« :إنّ مثل ه��ذه األع�م��ال العدوانية اإلره��اب�ي��ة لن
تثنينا عن مواصلة سحق اإلرهاب».
يدرك دي ميستورا أنّ مبادرته حول تجميد القتال في
حلب والتي القت ترحيبا ً من الرئيس األسد والحكومة
السورية ،ال يمكن لها أن تحيا من دون ضمانات كاملة
من المجموعات المسلحة بوقف كامل ألعمالها اإلرهابية
والعدائية على األرض ووقف استهداف المدنيين ،فضالً
ع��ن أنّ ال�ح��دي��ث ع��ن تجميد ال�ق�ت��ال ف��ي ال��ري��ف الحلبي
غير وارد إط�لاق�ا ً ما لم يتم إنهاء واق��ع اإلره��اب داخل
المدينة.
وق��د ب��ات معلوما ً أنّ الحراك الروسي لحلحلة العقد
على المستوى السياسي والعمل الحثيث على إقامة
م��ؤت�م��ر م��وس�ك��و ك�ب��داي��ة لمؤتمر دم �ش��ق ،ي �ع � ُّد مك ِّمالً

لمبادرة ح ّل األزمة السورية التي أطلقها الرئيس األسد
باعتبار أنّ الح ّل الوحيد سياسي بامتياز مترافق مع
المصالحات الوطنية واالجتماعية والعمل العسكري
الجاد والمستمر في الحرب على اإلرهاب بال هوادة.
الحظ أنّ دوالً منخرطة بل صاحبة اليد الطولى
و ُي َ
ف��ي ال�ح��رب الكونية على س��وري��ة ،تعلن «إع�لام �ي �اً» أنّ
الح ّل السياسي هو الطريق الوحيد إلنهاء هذه الحرب،
وف��ي نفس الوقت ت��درب وتسلح وت�م� ِّول وتس ِّهل عمل
وجرائم المنظمات اإلرهابية ،حتى أنّ أرب��اب الحريات
وال��دي�م�ق��راط�ي��ات ف��ي الخليج ب�ع��د قمتهم ف��ي القاعدة
العسكرية األميركية ف��ي ال��دوح��ة ،خ��رج��وا ببيان عن
ض ��رورة ال�ح� ّل السياسي على ق��اع��دة «جنيف  »1كما
ي��رون��ه ه��م وح �س��ب أم��ان �ي �ه��م ب�ت�ن�ح��ي ال��رئ �ي��س األس��د
عن س��دة الحكم وتشكيل هيئة حكم انتقالية ،علما ً أنّ
مشغلهم األميركي أعلن على لسان أكثر من مسؤول
رفيع أن ال نية لديه في إسقاط النظام السوري أو تنحية
الرئيس األس��د ،ال بل أكثر من ذل��ك ،ف��إنّ الجميع أيقن
اليوم أنه ال يمكن محاربة اإلرهاب الذي بدأ يقرع أبواب
أوروبا ،من دون شراكة مع الرئيس األسد.
وبالعودة إلى مبادرة دي ميستورا للح ّل والرؤيتين
الروسية والحكومية السورية يجب أن نشير إلى أنها
أتت بعد جملة أحداث هي:
العويل التركي والفرنسي لمنع سقوط غرفة العمليات
التركية والفرنسية والصهيونية واألعرابية المتواجدة
في حلب.
فشل وسقوط أوهام العثماني في إقامة منطقة عازلة
في شمالي سورية.

التقى نظيره ورئي�س مجل�س النواب الأرجنتينيين

با�سيل :نرف�ض �أن يرتبط ا�سم � ّأي لبناني
ب� ّأي عمل �إرهابي يح�صل في العالم
أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ
لبنان ض ّد أي شكل من أشكال اإلرهاب وأنه ضحية هذا
اإلرهاب ويرفض أن يرتبط اسم أي لبناني ،فردا ً كان أو
مجموعة ،بأي عمل إرهابي يحصل في العالم.
وقال باسيل بعد لقائه نظيره األرجنتيني هيكتور
تيمرمان في بيونيس أيريس« :اتفقنا على التوافق
الدائم حول القضايا التي يبحثها ك ّل من بلدينا في األمم
المتحدة .ونشكر معالي وزير الخارجية على دعوتنا
لحضور مؤتمر «ميركوسور» وتوقيع مذكرة تفاهم مع
دول هذا التكتل ،فقد قدّرنا هذا األمر في لبنان وأسرعنا
إلى إق��راره في مجلس ال��ن��واب» .وأض��اف« :نأمل أن
نتوصل إل��ى ت��ع��اون اقتصادي أكبر م��ن خ�لال هذه
ّ
االتفاقية وأن يترافق التبادل التجاري الح ّر مع تسهيالت
في النقل البري والبحري ،فضالً عن التسهيالت في
تأشيرات دخول اللبنانيين إلى األرجنتين» ،الفتا ً إلى
«أنّ هذه التط ّورات االقتصادية ،إذا حدثت ،ستجعل
من لبنان ب ّوابة األرجنتين إلى العالم العربي وستسمح
لالقتصاد اللبناني بالوصول إلى أسواق أوسع فيها
المتحدرين من أصل لبناني وكذلك اللبنانيين».
وأش��ار باسيل إل��ى أن��ه بحث وتيمرمان في أمور
سياسية مشتركة عدة أهمها اإلرهاب ،وقال« :أردت أن
أؤكد من هنا من األرجنتين أنّ لبنان ض ّد أي شكل من
أشكال اإلرهاب ال بل هو ضحية هذا اإلرهاب ،ويرفض
أن يرتبط اسم أي لبناني ،فردا ً كان أو مجموعة ،بأي
عمل إره��اب��ي حصل في العالم ،فكيف إذا ح��دث في
األرجنتين أو في بعض البلدان منذ عشرين عاماً»؟
وت��اب��ع« :سنعمل دائ��م�ا ً ومعا ً لمواجهة اإلره��اب
ألنه نقيض الصيغة األرجنتينية المتنوعة والصيغة
اللبنانية الغنية بالمشارب الفكرية واألص��ول والتي
اندمجت في مجتمع واحد متطور ومتفاعل مع المجتمع
األرجنتيني».
وأشار باسيل «أنّ لبنان واألرجنتين يقفان معا ً في
المحافل الدولية للدفاع عن الدول التي تتعرض ألنواع

الظلم كافة ،وقد وقف لبنان دائما ً إلى جانب األرجنتين،
كما وقفت هي إلى جانبه» .وقال« :أكدنا على ضرورة
استمرار ه��ذا األم��ر وتفعيل وج��ودن��ا في المنتديات
يؤسس لها عالمنا
الدولية ،وخصوصا ً القرارات التي
ِّ
ض ّد اإلرهاب».
وف��ي مق ّر الكونغرس األرجنتيني ،التقى باسيل
رئيس مجلس الن ّواب خوليان دومينيغيز وشكره «على
موقف الحكومة والبرلمان ووقوفهما إلى جانب الجالية
اللبنانية واحتضانها ودعمها» .كما تط ّرق إلى موضوع
اإلرهاب ،مح ّذرا ً «من إمكانية امتداده إلى قارة أميركا
الالتينية».
وم��ن الكونغرس ،انتقل باسيل إل��ى مق ّر رئاسة
كاسا دو س��ادا» ،حيث التقى رئيس
الجمهورية «ال
ّ
حكومة األرجنتين خورخي كابيتاليتش وجرى البحث
في خمس نقاط ه��ي :تسهيل منح تأشيرات دخول
اللبنانيين إلى األرجنتين ،والبحث في إمكانية إقامة
خط بحري وجوي بين البلدين لربط وسائل النقل،
وتعزيز التبادل التجاري لما له من انعكاسات إيجابية
على القطاع االقتصادي ،وتشجيع وتوسيع االستثمار
المباشر ،وتعزيز تبادل النشاط الثقافي.
الصحي بين
وبحث باسيل التعاون في المجال
ّ
األرجنتين ولبنان ،م��ع وزي��ر الصحة األرجنتيني
المتحدّر من أصل لبناني خوان منصور ،وسبل تفعيل
هذا التعاون عبر التوقيع على اتفاقيات مع الجامعات
وت��ق��دي��م المنح وت��ب��ادل ال��ط�لاب وإق��ام��ة ال��ن��دوات
والمؤتمرات الطبية.
واختتم وزي��ر الخارجية زي��ارت��ه إل��ى العاصمة
األرجنتينية بمحاضرة ألقاها في «المجلس األرجنتيني
للعالقات الدولية» ،تحدث خاللها عن لبنان ومعاناته
من االحتالل على م ّر السنوات ،كما من اإلرهاب اليوم،
متطرقا ً إلى «نضاله أمام المحافل الدولية إلدانة األعمال
اإلرهابية التي تعتبر جرائم ض ّد اإلنسانية ،وتشكل
خطرا ً كبيرا ً على العالم كك ّل».

ن�شاطات �سيا�سية
عرض رئ���ي���س مجلس
النواب نبيه بري الوضع األمني
م��ع وزي���ر الداخلية والبلديات
ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق .ث��م استقبل
الرئيس أمين الجميل ،وبحث معه
األوضاع الراهنة .وكان بري التقى
الوزير السابق ابراهيم نجار.
 زار نائب رئيس الحكومة
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل،
قائد الجيش العماد جان قهوجي
ف��ي مكتبه ف��ي ال��ي��رزة ،وبحثا
في األوض��اع األمنية في البالد،
ومه ّمات المؤسسة العسكرية
وحاجاتها المختلفة.
كما بحث مقبل ال��وض��ع في
منطقة عمليات قوات األمم المتحدة
الموقتة في لبنان مع رئيس بعثة
«يونيفيل» وقائدها العام الجنرال
لوتشيانو بورتوالنو.
وع����ق����ب االج����ت����م����اع ،ق���ال
بورتوالنو« :يجب أن نستمر في
العمل جنبا ً إلى جنب مع القوات
المسلحة اللبنانية والبناء على
ش��راك��ت��ن��ا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة التي
تكبر وتصبح أقوى وأكثر فاعلية
لناحية تجنب الحوادث وإيجاد
حلول للمشكالت» .وأع��رب عن
«أعلى درجات التقدير واإلعجاب
بااللتزام الهائل لجنود الجيش
اللبناني وضباطه وتضحياتهم
التي يبذلونها من أجل وطنهم في
ظ ّل ظروف صعبة للغاية».
وأك�����د ب���ورت���والن���و «دع��م��ن��ا
المتواصل لتعزيز ق��درة القوات
المسلحة اللبنانية» ،مشدّدا ً على
«ض��رورة قيام المجتمع الدولي
بتقديم الموارد التقنية والمادية
الالزمة للجيش اللبناني ،بحيث
يتمكن من القيام بمه ّماته الكبيرة
ب��ش��ك��ل ف��ع��ال ب��م��وج��ب ال��ق��رار
.»1701

بري والمشنوق في عين التينة

مقبل وقهوجي في اليرزة
 استقبل الرئيس نجيب
ميقاتي سفيرة اليونان في لبنان
ك��ات��ري��ن ب����وراز ،وع���رض معها
األوض����اع ف��ي لبنان والمنطقة
والعالقات بين البلدين.
 تسلم المدير العام لألمن

(مديرية التوجيه)
العام اللواء عباس إبراهيم هبة
من الصحافي الدكتور مصطفى
ن��اص��ر وه��ي ع��ب��ارة ع��ن سيارة
إسعاف مجهزة طبياً ،وذلك ضمن
الهبات المقدمة منه إل��ى كافة
األجهزة األمنية.

فيما يح ّمل بعض
أهالي العسكريين
المخطوفين حزب الله
وحلفاءه مسؤولية
تعثر المفاوضات
مع الخاطفين ،تبيّن
أنّ أحد الوزراء من
تيار المستقبل ،وهو
عضو في خلية األزمة
المكلفة متابعة الملف،
هو األكثر تش ّددا ً في
موضوع المفاوضات
وفي مهاجمة
الخاطفين وصوالً إلى
رفضه المقايضة من
دون شروط ،وانتقاده
األهالي على تصعيد
تح ّركهم في الشارع.

الخسائر المتتالية التي تتلقاها المجموعات اإلرهابية
على ك ّل محاور حلب وري��ف حماه وري��ف إدل��ب وعزل
المسلحين اإلرهابيين داخل مدينة حلب عن خارجها.
الصفعة التي تع ّرض لها سعود الفيصل في موسكو
وخ��روج��ه بعد اجتماعه مع القيادة الروسية من دون
المشاركة في المؤتمر الصحافي مع نظيره الفروف،
وذل ��ك ب�ع��د رف��ض ال��رئ�ي��س ب��وت�ي��ن مناقشة أم��ر رحيل
الرئيس األسد عن سدة الحكم.
الفشل الذريع على كافة محاور الصراع مع اإلرهاب
في القلمون والغوطة الدمشقية وجبهة القنيطرة والفشل
األكبر في عين العرب.
وب �ن��ا ًء على ت�س��ارع العمليات على األرض والتقدم
ال �م �ل �ح��وظ ل�ل�ج�ي��ش ال� �س ��وري وح �ل �ف��ائ��ه ع �ل��ى مجمل
الجغرافية السورية وتحديدا ً حلب ،يبدو أنّ تلك المبادرة
لن يكون لها معنى ،حيث أنّ الجيش سينهي العمليات
القتالية داخ��ل المدينة قبل أن يق ّرر ه��ؤالء اإلرهابيون
اإلص �غ��اء إل��ى ص��وت ال �س�لام ،مص ّرين على إجرامهم
وعمالتهم وتبعيتهم ألسيادهم في تركيا ومموليهم من
أمراء الخليج.
وحدها رؤية الرئيس األسد إلحالل األمن في سورية
وب�ن��ادق الجيش ال�س��وري وحلفائه تصنع ال�ق��رار على
األرض السورية .ووحدها دماء الشهداء تح ّرر األرض
وتدحر اإلرهاب.
في الختام نقول لهم  :إما أن تأتوا صاغرين ُمرغمين
إل� ��ى «موسكو »1و»دمشق ،»1أو ن��ذه��ب ب �ك��م إل��ى
«فيتنام ،»2وقد خبر مشغلكم األميركي آالم «فيتنام»1
سابقا ً  ،فاسألوا من كان بها خبيراً.

ِهل من ال�سراي :للبنانيين وحدهم
خيار انتخاب رئي�س
رأى السفير األميركي في لبنان دايفيد
هل «أنّ خيار انتخاب رئيس يجب أن
يكون للبنانيين وحدهمح ،معتبرا ً «أنّ
في عملية التعجيل في انتخاب رئيس
خدمة للبنان ولمصالحه وشعبه».
وبعد لقائه رئيس الحكومة تمام
سالم في السراي الحكومية أمس ،لفت
هل إلى أنّ الموضوع األب��رز ال��ذي ت ّم
تداوله خالل اللقاء كان إط�لاق خطة
لبنان لالستجابة لألزمة ،وقال« :إنّ
إيواء لبنان لالجئين السوريين هو أم ٌر
رائع ،لكنّ عملية تأمين حاجات هؤالء
النازحين أم ٌر بالغ الحجم».
وأض���اف ه��ل« :لقد أظهر الشعب
األميركي أيضا ً كرما ً كبيرا ً من خالل
المساعدة األميركية لالجئين والبالغة
 617مليون دوالر في لبنان وحده،
من أجل تأمين حاجات الالجئين في
لبنان .ويمكنكم االعتماد على الدعم
األم��ي��رك��ي المتواصل لمواجهة هذا
التحدي اإلنساني ،كما يمكنكم االعتماد
علينا وعلى شركائنا في الموضوع
األمني».
وأشار السفير األميركي إلى وجود
«دع��م دول��ي واس��ع للبنان في مجال
تأمين استقراره وأمنه ،وهناك العديد
من التحديات ،ولكن بفضل المؤسسات
األمنية اللبنانية والدعم الدولي لها
يمكن مواجهة هذه التحديات ،ومن بين
هذا الدعم يجب أال يتم طرح السؤال

سالم وهل خالل لقائهما في السراي
عن ضرورة انتخاب اللبنانيين رئيسا ً
لهم بعيدا ً من األجندات أو التدخالت
الخارجية».
واع��ت��ب��ر ه��ل «أنّ خ��ي��ار انتخاب
رئ��ي��س ي��ج��ب أن ي��ك��ون للبنانيين
وحدهم» ،مؤكدا ً «أنّ المجتمع الدولي
س��وف يدعم ه��ذا القرار ال��ذي يتخذه
اللبنانيون ،وال يوجد أي سبب لتأخير
عملية االنتخاب التي من شأنها أن
تؤثر سلبا ً على االستقرار في البلد ،وإنّ
في عملية التعجيل في انتخاب رئيس
خدمة للبنان ولمصالحه وشعبه».

وكان سالم ترأس اجتماعا ً للجنة
الوزارية لمعالجة موضوع النفايات
الصلبة ،وأش���ار م��ق� ّرر اللجنة وزي��ر
البيئة محمد المشنوق إلى أنّ اللجنة
أق ّرت الخطة الوطنية التي ستعرض
على مجلس الوزراء يوم غد الخميس،
«بما فيها ض��رورة إج��راء المناقصات
الخاصة لك ّل مرحلة في أس��رع وقت
ممكن».
واستقبل س�لام وزي��ر االت��ص��االت
بطرس حرب الذي بحث معه شؤونا ً
تتعلق بوزارته.

