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حمليات �سيا�سية

ّ
تت�شقق
الدرع ال�سعودية
 د .وفيق ابراهيم
ليس من قبيل المصادفة أن يجري تشبيه مملكة آل سعود
بسلحفاة م��د ّرع �ةٍ ،فهي مثلها بطيئة ،لكنها محمية ب��درع ال
ٍ
سلف
تنكسر إال حين تتش ّقق .والمصادفة األخ��رى أنّ أق��دم
معروف آلل سعود كان ُيكنّى بأبي درع .وبلدتهم األولى في
هضبة نجد أسموها الدرعية أيضاً ،تي ُّمنا ً بها.
هذه معلومات قد ال تضيف إلى السؤال السياسي ،وهو :هل
بدأ أوان تش ّقق الدرع السعودية؟
لذلك يتوجب بداية تحديد مصادر القوة التي يتمتع بها آل
سعود للحكم على متانة مملكتهم .وللتذكير فإنّ هذه المملكة
تأسس في ثالثينات القرن الفائت بعد عدة
كيان سياسي ناشئ ّ
محاوالت خائبة ألسالفهم في القرن التاسع عشر.
ما هي عناصر قوة المملكة إذاً؟
أوالً ،القوة االقتصادية :فالمملكة أكبر مصدر للنفط في
العالم تبيع  9.7مليون برميل يومياً ،وهي على استعداد لرفع
الكمية إلى مستويات قياسية ألنها البلد األول في احتياطاته،
وتزيد إيرادات المملكة منه عن  300مليار دوالر سنوياً ،وقد
تد ّنت بنسبة  60في المئة بعد انخفاض األسعار .ولدى المملكة
رجح أنها تحتوي
أيضا ً مناطق واسعة جدا ً لم ُتكتشف بعد و ُي َّ
على مختلف مصادر الطاقة والمعادن .إنّ السعودية رهينة
الريع النفطي بمعدل يفوق التسعين في المئة من موازناتها،
وقد ك� ّون آل سعود فائضا ً أودع��وه مصارف أميركا وأوروبا
ويفوق الثالثة آالف مليار دوالر وربما أكثر.
ثانياً ،القوة الدينية :تض ّم السعودية الحرمين الشريفين
وال�م��دي�ن��ة ال �م �ن � ّورة وم��واق��ع ال�ص�ح��اب��ة واألول��ي��اء والشعراء
الجاهليين وم�خ�ت�ل��ف ال �م��راح��ل اإلس�لام �ي��ة وم�ع�ظ��م التراث
اإلسالمي ،ما يمنحها سلطات كبرى ،أقلها اإلشراف على تنظيم
موسم الحج .وقد منحها هذا الوضع عالقات واسعة بالعالم
وأس�س��ت ع�لاق��ات هائلة م��ع المدارس
اإلس�لام��ي ،فاخترقت ّ
والجمعيات الدينية والمساجد والمذاهب الكبرى ،وأصبح لها
الكلمة الفصل في تحريكها واالستناد إليها في نفوذها.
وهنا تستعمل الرياض مرجعيتها الدينية للتقريب ونفوذها
المادي لإلقناع .وينبغي لفت االنتباه إلى أنّ القوة الدينية أقوى
من القوة االقتصادية عند آل سعود.
ثالثاً ،القوة األمنية :لدى المملكة قوى عسكرية وأمنية لها
مه ّمات حصرية داخلية ،تكفي للتعامل مع االضطرابات الداخلية
مهما بدت قويةُ ،يضاف إليها جهاز «المطاوعة» المسؤول عن
تطبيق نظام األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،بما يشبه دور
شرطة أخالق إسالمية.
رابعاً ،العالقة مع الواليات المتحدة األميركية التي تربطها
بالسعودية معاهدة كوينسي التي عقدها عبد العزيز مع الرئيس
األميركي روزفلت على متن ط ّراده كوينسي عام  ،1945وكانت
وتنص
صالحة لغاية  2005وج��رى تجديدها للعام .2065
ّ
المعاهدة على أن تتعهد الواليات المتحدة األميركية بحماية أمن
السعودية ،مقابل أن تتعهد األخيرة باستمرار تد ّفق النفط إلى
العالم الغربي .ولم تتوقف مفاعيل هذه المعاهدة عن العمل منذ
تأسيسها دقيقة واحدة.
خامساً ،التحالفات الدولية واإلقليمية والعربية :في هذا
اإلط��ار ،ترتبط ال��ري��اض بتحالفات أق � ّل شأنا ً من تحالفها مع
األميركيين ،لكنها ت�ع� ّول على النفوذ الفرنسي ـ البريطاني
واأللماني ولها عالقات جيدة مع ّك��ل دول ال�ج��وار ،باستثناء
العراق واليمن وإيران.
أمام هذا العرض ،ما الذي يخيف السعودية ويسبب لها أرقاً؟
هناك عدة ملفات ،أولها الملف النووي اإليراني الذي كاد يخرج
م��ن القمقم ل��وال ال�ص��راخ السعودي المدعوم م��ن «إسرائيل»
واللوبي السعودي القوي في مجلسي الشيوخ والبرلمان في
آنٍ معاً .لذلك تجد واشنطن نفسها في وضع ال ُتحسد عليه،
فهناك عرض إيراني فعلي يثبت عدم امتالك طهران أي إمكانات
نووية ،ووكالة الطاقة النووية متأكدة من هذا الموضوع ،لك ّن
عدم الوصول إلى اتفاق كامل بين دول الخمسة زائد واحد مع
إي��ران ،يجعلنا نقرأ دورا ً سعوديا ً و«إسرائيلياً» يفرض على
أميركا الحذر في هذا الموضوع ،لكن إلى متى؟
إنّ إي��ران حاجة أميركية إلع��ادة تموضع قواتها في بحر
الصين .قد يبدو األمر غريباً ،لك ّن الحقيقة هي أنّ طهران خليفة
الصين ،ويؤدي تكتل روسيا معهما إلى والدة المحور األقوى
في العالم ،وهو ما تحاول واشنطن منعه.
وبالعودة إلى التد ُّبر السعودي الذي يندرج في إطار نظام
«المعامالت» ،قدمت السعودية نفسها في مرحلة التأسيس،
«دول��ة وهّابية» مضطرة إلح��داث تعديالت ،مراعاة للعالقات
الديبلوماسية مع الغرب ،وتصدّت لغالة الوهابية بالعنف تار ًة
وبالمال طوراً ،حتى ط ّوعتهم وجابهت صعود الخط القومي مع
عبد الناصر و«البعث» برفع شعار «األمة اإلسالمية» ،ولم يهنأ
لها بال إال بعد هزيمة عبد الناصر في  ،1967وقد اقتصرت
الكلفة على أضرار مالية فقط ،باإلمكان استعادتها مع ك ّل قفزة
للذهب األسود.
ورفعت السعودية شعار الجهاديات اإلسالمية في وجه
االحتالل السوفياتي ألفغانستان ودعمتها بالمال والتدريب
والسالح إلى أن سقط االتحاد السوفياتي وانهارت دولته .إنها
لعنة «اإلسالم»!
وال ب � ّد بعد ه��ذا ال �ع��رض م��ن ال �س��ؤال :أي��ن تشققت ال��درع
السعودية؟
تشقق بعدة عوامل أولها تأثير دول الجوار عليه ،فالعراق
ُيعاد تجميعه على نحو لن يرضي آل سعود ،ولو أعيد تجميعه
ف��ي ال��ري��اض ل��ن يختلف ع��ن الموجود حالياً .والمشكلة عند
السعوديين هي أنّ الشيعة يشكلون  65المئة من سكان العراق
و 75في المئة من العرب فيه ،وأي معادلة لن تكون سارية إال
إذا أرضتهم.
أما اليمن ،فهو جار مزعج آخر لم تنفع تدخالت االستخبارات
السعودية ف��ي إلحاقه ب��ال��ري��اض ،ول��ن ت�ع��ارض حتى طهران
تقسيمه إلى دولتين هما صديقتان لها في الشمال والجنوب.
يخص البحرين ،تحتاج السعودية إلى نشر قواتها
وفي ما
ّ
في الجزيرة وقوى أصدقائها األردنيين واإلماراتيين والقواعد
األميركية والبريطانية لتحميه ،لذلك يزداد القلق السعودي على
أوضاع هذا البلد.
أم ��ا ال �ك��وي��ت و ُع� �م ��ان ،ف�ه�م��ا ي�ت�ج�ه��ان إل ��ى إق��ام��ة عالقات
ديبلوماسية مع سورية ،مع ما يعنيه ذلك من سقوط سياسة
العزل السعودية.
إنّ تراجع التدخل العسكري األميركي المباشر في العالم
واالستعانة ببدائل إقليمية ،يصيب آل سعود بالذعر ،لذلك
ي��ري��دون ت��أك �ي��دا ً ع�ل��ى اس �ت �م��رار معاملتهم ب�م��وج��ب معاهدة
«كوينسي».
وال يجب إغفال حركات التمرد في الداخل السعودي ،ومدى
اختراق «داعش» و«النصرة» والقاعدة لمناطقه .من جهة أخرى،
تتوهم السعودية أنّ إيران تتحين الفرصة الجتياحها ،لذلك تنبِّه
يومياً ،إلى أخطارها وتدعو دول العالم إلى االهتمام بها.
يبقى أنّ ال��داخ��ل ال �س �ع��ودي ال ��ذي أص �ب��ح م�ت�ص�لاً بثورة
المعلومات والتواصل ،يريد حركة تغيير قد ُتنهي هذه المملكة
ال �ق��رون أوس�ط�ي��ة ،لكي ي��ذه��ب ال�ط�غ��اة وال يبقى إال أصحاب
المصلحة الحقيقية في تحرير السعودية من هيمنة القرون
الوسطى والعصر المملوكي ونظام الحرابة.
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ال ُبعد الأخالقي لل�سيا�سة الرو�سية الجديدة
*

 فارس رياض الجيرودي

استخدم الغرب مسألة حقوق اإلنسان والديمقراطية وشعار
الحرية بمفهومها الليبرالي الضيّق ،كغطاء أخالقي غلّف به
سياساته واستراتيجياته القائمة على التدخل في الشؤون
الداخلية للدول الوطنية ح��ول العالم ،وذل��ك عبر جملة من
الممارسات التي تتناقض مع القانون الدولي ،بدءا ً من ممارسة
العزل وفرض العقوبات ،وصوال ً إلى ه ّز استقرار الدول وحتى
ضرب وحدة المجتمعات حول العالم إذا اقتضى األمر ،ك ّل ذلك
بهدف إعادة تشكيل العالم ورسم خرائطه وتوازناته ،بما يتالءم
مع المصالح اإلمبريالية الغربية.
واعتمد الغرب في تنفيذ أجندته تلك على جاذبية النموذج
الحضاري الغربي ،وعلى اللعب على الهويات ما دون الوطنية،
اإلثنية والطائفية والعرقية .ولع ّل أبرز النجاحات التي حققتها
االستراتيجية الغربية ،سابقة الذكر ،أنها كانت أحد أه ّم العوامل
التي أدّت إلى تفكيك ما كان يعرف بالمعسكر االشتراكي (إلى
جانب ما كان يحمله المشروع الشيوعي في ثناياه من نقاط
ضعف) .فقد أش��اع الغرب في روسيا بعد سقوط االتحاد
السوفياتي ،خالل ما يُعرف بحقبة يلتسين الليبرالية ،نوعا ً
من الفوضى المنضبطة والتي تمكن عبرها من تنفيذ إحدى أكبر
عمليات النهب في التاريخ ،وتقدَّر األموال الروسية التي انتقلت
إلى البنوك الغربية في المرحلة «اليلتسينية» التي تضعضعت
خاللها الدولة الروسية ومؤسساتها ،بحوالي  3تريليون دوالر.
و ُتس َّمى تلك األم��وال في الغرب بـ»أموال المافيا الروسية»،
وشملت عملية تهريب األم��وال الناتجة عن الفساد الحكومي
وعمليات تهريب ال��ث��روات الطبيعية الروسية ،وص��وال ً إلى
بيع األسلحة السوفياتية ومعدّات الفضاء .وتابع الغرب بعد
ذلك استثمار دعوات الحرية وحقوق اإلنسان لشرعنة عملية
محاصرة ومعاقبة الدول الخارجة عن إرادته والتي تص ُّر على

استقاللها الوطني ،والتي ت ّم تصنيفها كدول مارقة ،كما استخدم
ادعاءاته األخالقية تلك المتعلقة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان
في إثارة ما عُ رف بالثورات المل َّونة التي هدف من خاللها إلى
استكمال الطوق حول روسيا ،وعاد ليستغل شرارات االمتعاض
التي انطلقت في العالم العربي ض ّد أنظمة الحكم الفاسدة
والمترهلة التابعة له ،ليحولها إلى «فوضى خالقة» تحت ُمس َّمى
«الربيع العربي» ،وهو مصطلح أطلقته الصحافة الغربية.
وف��ي الحالة العربية ك��ان اللعب على عواطف الشعوب
واضحاً ،حيث جرى استغالل فساد النخب المثقفة العربية
وتبعيتها ،لتحديد أول��وي��ات ال��ث��ورات العربية ،فاستبعدت
قضية استقالل القرار الوطني والتح ّرر من التبعية للغرب،
وهي القضايا األساسية التي تعيق تطور الدول الوطنية في
العالم العربي ،واستبدلت بقضية تداول السلطة وباإلجراءات
صوِّرت على أنها الح ّل
الديمقراطية الليبرالية الشكلية ،والتي ُ
السحري لك ّل مشاكل العالم العربي .وبذلك ت ّم توجيه الغضب
الشعبي نحو مؤسسات الدولة الوطنية (الجيوش واألجهزة
األمنية) ،ألنها شكلت العقبة الحقيقية في وجه تمرير مشاريع
الفوضى ،فتحولت الحالة الثورية إل��ى ن��وع من الشعوبية
المنفلتة التي تعمل على هدم بناء الدولة الوطنية ،عوضا ً
عن إصالحها .وباإلضافة إلى ك ّل ذلك ،لعب الغرب على وتر
الهويات ما دون الوطنية في المشرق العربي بهدف ضعضعة
استقرار المجتمعات ،وكانت نتائج الممارسات الالمسؤولة لتلك
السياسة كارثية ،ليس على أمن المنطقة فحسب ،بل على األمن
العالمي بما فيه أمن المجتمعات الغربية نفسها ،حيث تغ َّولت
التنظيمات اإلرهابية وأصبحت تهدّد ك ّل بقعة على وجه األرض،
وذلك بعدما امتلكت قاعدة جغرافية في قلب العالم وفي أهم
منطقة فيه من الناحية االستراتيجية.
على الضفة األخ���رى ،ترفع روسيا العائدة إل��ى المسرح
السياسي العالمي ،بعد إتمام عملية إعادة ترميم الدولة الوطنية
فيها ،شعار االلتزام بالقانون الدولي واحترام استقالل الدول،

جل�سة عادية لمجل�س الوزراء
وال قرار في �ش�أن النفايات ال�صلبة

دقيقة صمت عن روح الرئيس عمر كرامي قبيل الجلسة في السراي
لم تسفر جلسة مجلس ال��وزراء
التي استغرقت ساعات من السجال
والنقاش عن اتخاذ أي قرار في شأن
موضوع النفايات الصلبة.
وقد ترأس رئيس الحكومة تمام
سالم جلسة عادية قبل ظهر أمس
في السراي الحكومية ،في حضور
الوزراء الذين غاب منهم وزير الثقافة
ريمون عريجي بداعي السفر.
وبعد الجلسة التي استمرت قرابة
خمس س��اع��ات ،ت�لا وزي���ر اإلع�لام
رم���زي ج��ري��ج م���ق��� ّررات الجلسة،
م��ش��ي��را ً إل���ى أنّ رئ��ي��س الحكومة
«بالترحم على المغفور
استهلها
ُّ
له الرئيس عمر كرامي ،ابن العائلة
الكريمة ،التي أعطت لبنان رجال
دولة كبار ،وقد شغل الرئيس عمر

كرامي رئاسة الحكومة في ظروف
صعبة أثبت خاللها وطنية عالية
ومسؤولية كبيرة .وبناء على طلب
دول��ة الرئيس وقف الجميع دقيقة
صمت إكراما ً لروح الفقيد الكبير».
وأض����اف ج��ري��ج« :ك���� ّرر دول��ة
الرئيس ،كما في ك ّل جلسة ،المطالبة
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية
في أقرب وقت ،بسبب اآلثار السلبية
التي يخلفها شغور هذا المركز على
عمل سائر المؤسسات الدستورية،
متمنيا ً أن يقوم المجلس النيابي
بانتخاب الرئيس ،الذي يمثل رأس
الدولة ورمز وحدة الوطن .ثم أشار
إلى الجريمة اإلرهابية التي طاولت
جريدة شارلي إيبدو في باريس،
وذه��ب ضحيتها اثنا عشر شهيدا ً

فتحعلي من دار الفتوى :العدو ال�صهيوني
الم�ستفيد من � ّأي خطاب طائفي ومذهبي

(تموز)
من بينهم عشرة صحافيين ،فأعرب
المجلس عن حزنه واستنكاره لهذه
الجريمة ،مقدما ً تعازيه للشعب
الفرنسي ولرئيسه ،ومعلنا ً تضامن
لبنان ،حكومة وشعباً ،مع فرنسا
حاملة لواء الحريات وفي طليعتها
الحريات اإلعالمية ،والتي وقفت
دائما ً إلى جانب لبنان.
وعلى األثر ،انتقل مجلس الوزراء
إل��ى البحث ف��ي ال��م��وض��وع األول
ال��وارد على ج��دول أعمال الجلسة،
وه��و م��وض��وع النفايات الصلبة،
فتمت مناقشة تقرير وزي��ر البيئة
وبعض المالحظات ال��واردة عليه،
وبعد مناقشة مستفيضة لم تصل
إلى اتخاذ قرار حول هذا الموضوع،
ق ّرر دولة الرئيس رفع الجلسة».

ن�شاطات
 شدّد الرئيس العماد ميشال
سليمان على ض��رورة اإلس���راع في
إنقاذ مرفأ جبيل قبل فوات األوان ،ألنه
من غير المسموح تركه رهين ًة للقدر
واإلهمال.
وط���ال���ب س��ل��ي��م��ان ال�������وزارات
والمديريّات المعنية« ،باإلسراع في
وضع خطة ط��وارىء ُمحكمة ُتج ِّنب
ه��ذا المعلَم السياحي ال� ُم��درج ،كما
المدينة ،على الئحة التراث العالمي،
المزيد من األضرار بعد تض ّرره وتضرر
الطاحونة التراثيّة سنة  2010وكذلك
سنة  2015بسبب العواصف.
واتصل سليمان برئيس الحكومة
تمام س�لام ووزراء الثقافة ريمون
عريجي واألش��غ��ال ال��ع��ام��ة غ��ازي
زعيتر والسياحة ميشال فرعون
ورئ��ي��س بلدية جبيل زي��اد ح��واط،
مطالبا ً بضرورة «اإلس��راع في البدء
بأعمال الترميم ضمن الشروط التي
توافق عليها اليونيسكو».
من جهة ثانية ،ع��رض سليمان
األوض���اع العامة مع ك� ّل م��ن :نائب
رئيس الحكومة السابق اللواء عصام
أب��و جمرة ،مستشار الرئيس سعد
ال��ح��ري��ري ن���ادر ال��ح��ري��ري ،الوزير
السابق مخايل الضاهر والنائب
السابق نادر سكر.
عرض رئيس كتلة المستقبل
النيابية الرئيس ف��ؤاد السنيورة
ال��ت��ط��ورات ف��ي ل��ب��ن��ان والمنطقة
وال��ع�لاق��ات الثنائية م��ع السفير
البريطاني في لبنان طوم فليتشر.
 استقبل البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي في الصرح
ال��ب��ط��ري��رك��ي ف��ي ب��ك��رك��ي ،السفير
األميركي ديفيد هل مهنئا ً باألعياد.
ومن زوار الصرح :القنصل اللبناني
في ألمانيا مروان كالب ،وكان عرض
ل��وض��ع الجالية اللبنانية وألب��رز
النشاطات التي تقوم بها ،المطران
ب��ول��س منجد ال��ه��اش��م ،ال��م��ط��ران

ورفع الشرعية عن عمليات التدخل في شؤون الدول الوطنية
الداخلية بحجة دعم الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ما يعني
وقف العربدة الغربية التي مورست من دون ضوابط في فترة
ما بعد انتهاء الحرب الباردة .باإلضافة إلى ذلك ُتشهر روسيا
مبدأ الحفاظ على استقرار المجتمعات ومحاربة اإلرهاب ودعم
الجيوش الوطنية في مواجهته ،وت َّمت ترجمة تلك الشعارات
بوضوح في الحالة السورية ،فدعمت موسكو الدولة السورية
سياسيا ً وعسكريا ً في وجه التدخالت الغربية السافرة ،كما
تعمل اليوم على ترجمة ما سبق عبر مبادرات التسوية لح ّل
النزاعات والصراعات المحلية ،وذلك بهدف فرملة عملية ضرب
وحدة المجتمعات المحلية التي عملت عليها االستراتيجيات
الغربية.
وتكتسب الدعوة األخالقية الروسية صدقيتها من تجربة
مريرة خاضها الكيان الروسي نفسه ،عندما تعرض لواحدة من
وبالحجج ذاتها التي
أكبر عمليات النهب في التاريخ ،كما ذكرنا،
ُ
ما زال الغرب يستخدمها اليوم ،وال يحتاج المواطن العادي حول
العالم سوى إلى مراجعة الماضي االستعماري للغرب خالل الـ
 300سنة الماضية وتحالفه مع أعتى الديكتاتوريات في العالم
ومع أكثر األنظمة تخلفا ً في العالم الثالث خالل القرن العشرين،
حتى يكتشف زيف االدعاءات الغربية.
تتمسك باستقاللها
من هنا يتضح س ّر التالقي الروسي مع دول
ّ
الوطني في وجه العربدة الغربية كسورية و إيران ودول أميركا
الالتينية ،وبسبب ما سبق يسهل على الرئيس بوتين تسويق
معركته مع الغرب في الداخل الروسي ولدى المواطنين الروس،
وإنّ دعم صمود الدول الوطنية المستقلة حول العالم في وجه
تسلط الغرب ،ليس في الواقع سوى استثمار يحمي روسيا
وأمنها القومي من النهم والجوع الغربي لممارسة السيطرة
والنهب ،وهو النهم ال��ذي أثبتت التجربة التاريخية أنه بال
حدود.
*كاتب سوري

الحظت أوساط
متابعة أنّ النائب
وليد جنبالط تدخل
مساندا ً الوزير
وائل أبو فاعور في
السجال الحا ّد مع
الوزير آالن حكيم،
فيما لم يتدخل
الرئيس أمين الجميّل
لمساندة وزير
االقتصاد المحسوب
عليه ،وأرجعت
األوساط ذلك إلى
حرص الجميّل على
عدم تح ّول األمر
إلى سجال بينه
وبين جنبالط ،ما قد
يؤثر على «حظوظه
الرئاسية»!!

لفت السفير اإلي��ران��ي في لبنان
محمد فتحعلي إلى أنّ تنظيم «داعش»
يشكل «خطرا ً حقيقيا ً وداهما ً على ك ّل
دول هذه المنطقة» ،مؤكدا ً «أنّ أي
خطاب مذهبي أو طائفي ،إنما يعود
في نهاية المطاف بالنفع على الكيان
الصهيوني».
وق��ال فتحعلي بعد لقائه مفتي
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ش��ي��خ عبداللطيف
دريان ،في دار الفتوى أمس« :تشرفنا
ب��زي��ارة صاحب السماحة ،وقدمنا
له التهنئة والتبريك بحلول الذكرى
ال��ع��ط��رة ل����والدة ال��رس��ول األك���رم،
وتحدثنا خالل اللقاء عن الكثير من
المواضيع السياسية المحلية منها
واإلقليمية ،وك��ان هناك توافق في
وجهات النظر على أنّ هذه الظاهرة
المشؤومة واإلره��اب��ي��ة المعروفة
بتنظيم داعش ،تشكل خطرا ً حقيقيا ً
وداهما ً على ك ّل دول هذه المنطقة».
وأضاف« :يعرف الجميع أنه منذ
اللحظة األول���ى لقيام الجمهورية
اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة ،حمل اإلم��ام
الخميني راي���ة ال��وح��دة والتالقي
وال��ت��ك��ات��ف ب��ي��ن ك��� ّل أب��ن��اء األم��ة
اإلسالمية ،وف��ي ه��ذه المرحلة فإنّ
قائد الجمهورية حمل هذه الراية أيضا ً
وعمل من خ�لال هديها ،وه��و يؤكد
على الدوام نظرية الوحدة والتكاتف

فتحعلي ودريان خالل لقائهما
ب��ي��ن المسلمين ،ويعتقد أن���ه من
خالل التحلي بهذه النظرية ،يمكننا
أن نصون جبهة المقاومة ومحور
الممانعة ،ونحن في إيران لدينا موقف
مبدئي وثابت بأنه ينبغي للجميع أن
يركزوا جهودهم وتوجهاتهم على
الخطر األساسي المتمثل في الكيان
الصهيوني الغاصب والمعتدي ،وأي
خطاب مذهبي أو طائفي ،إنما يعود
في نهاية المطاف بالنفع على الكيان
الصهيوني ومخططاته اآلثمة».
وكان المفتي دريان استقبل رئيس

هيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية
في دار الفتوى رياض عيتاني الذي
أطلعه على النشاطات التي تقوم
بها الهيئة خالل العاصفة الثلجية
التي ضربت لبنان ،وخصوصا ً تجاه
النازحين السوريين .وأثنى المفتي
دري��ان ،من جهته ،على عمل الهيئة
وطالبها بمزيد م��ن العمل إلغاثة
النازحين.
وج��ه رسالة إل��ى ول��ي العهد
كما َّ
السعودي سلمان بن عبد العزيز،
مطمئنا ً إلى صحة الملك عبدالله.

لحود التقى وفداً من «الديمقراطية»

في�صل :التوقيع الفل�سطيني على ميثاق روما
خطوة ُمه ّمة على طريق عزل «�إ�سرائيل»

الراعي والسفير األميركي
ف��رن��س��ي��س ال��ب��ي��س��ري ،ث��م رئيس
اتحاد كشاف لبنان السابق سامي
أبوجودة.
وف��ي إط��ار التهنئة باألعياد ،زار
البطريرك الراعي كالً من البطريرك
األنطاكي للسريان الكاثوليك مار
اغناطيوس يوسف الثالث يونان
ف��ي مق ّر البطريركية ف��ي المتحف،
وبطريرك كيليكيا لألرمن الكاثوليك
نرسيس ب��دروس التاسع عشر في
األشرفية في حضور عدد من األساقفة
والكهنة.

 بحث ال��م��دي��ر ال��ع��ام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم األوضاع
العامة وسبل التنسيق بين األمن
العام والسفارة الفرنسية ،مع السفير
الفرنسي في لبنان باتريك باولي.

 استقبل المدير العام لقوى
األم����ن ال��داخ��ل��ي ال���ل���واء إب��راه��ي��م
بصبوص الوزير السابق سليم وردة،
في زي��ارة تهنئة باألعياد .وجرى
خالل الزيارة عرض لألوضاع العامة
في البالد.

لحود مستقبالً الوفد الفلسطيني
عرض الرئيس إميل لحود األوضاع العامة مع زواره في
دارته في اليرزة ،حيث استقبل وفدا ً من الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين برئاسة علي فيصل ،الذي قال بعد اللقاء:
«تشرفنا بلقاء الرئيس إميل لحود وبحثنا معه في األوضاع
الفلسطينية العامة والخاصة بالالجئين في لبنان ،وتوقفنا
أمام التوقيع الفلسطيني على ميثاق روما لالنتساب إلى
محكمة الجنايات الدولية ،واعتبرنا ذلك خطوة ُمه ّمة في
بدء عزل إسرائيل في المحافل الدولية .ودعونا إلى تشكيل
موحدة قانونية باالستناد إلى
هيئة وطنية فلسطينية
َّ

قانونيين عرب وأجانب لتقديم ملفات قانونية لمحاكمة
قادة إسرائيل على المجازر التي ارتكبوها في ّ
حق شعبنا
الفلسطيني وتفعيل المطالبة ّ
بفك الحصار وهدم جدار الفصل
العنصري» .وأضاف« :أكدنا على حقنا في العودة إلى أرضنا
وديارنا ،وتوقفنا أمام الواقع الفلسطيني في لبنان ،وجدّدنا
موقفنا بالنأي بنفسنا عن الواقع الداخلي اللبناني ألنّ في
ذلك مصلحة وطنية لبنانية وفلسطينية على ح ّد سواء».
ومن زوار لحود :وفد من قدامى تالمذة مدرسة برمانا
العالية  -برمانا هاي سكول برئاسة نزيه خطار.

قهوجي زار الراعي والتقى �شهيب والنائب العام المالي

ابراهيم والسفير الفرنسي

عرض قائد الجيش العماد جان
قهوجي األوض��اع العامة مع ك ّل من
وزي��ر ال��زراع��ة النائب أك��رم شهيب،
والنائب السابق جهاد الصمد.
كما استقبل النائب العام المالي
القاضي علي ابراهيم ،يرافقه وفد من
القضاة.
وكان قهوجي زار ،مساء أول من
أمس ،البطريرك الماروني الكاردينال

بشارة الراعي في الصرح البطريركي
في بكركي ،مهنئا ً باألعياد ،وعرض
م��ع��ه ال���وض���ع األم���ن���ي ف���ي ال��ب�لاد
والجهوزية التي يتمتع بها الجيش
لمواجهة أي خطر داه���م .وتناول
البحث أي��ض �اً ،قضية العسكريين
المخطوفين ف��ي ع��رس��ال والظلم
الالحق بهم وبعائالتهم.
وث َّمن الراعي ،من جهته« ،الدور

الذي يقوم به الجيش اللبناني وسائر
ال��ق��وى األم��ن��ي��ة ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف
األمنية والمناخية القاسية في فصل
الشتاء» ،مشدّدا ً على «نزاهة ووطنية
ه���ذه ال��م��ؤس��س��ة ووج����وب دعمها
بالوسائل كافة ،وهي التي قدمت،
وال تزال ،قوافل من الشهداء األبطال
في سبيل أن يبقى لبنان ح ّرا ً سيّدا ً
ومستقالً».

