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حمليات �سيا�سية
بري يطالب �سالم بفتح
دورة ا�ستثنائية للمجل�س النيابي

زا�سيبكين لـ«البناء» :حزب اهلل لم يتغ ّير
بل مكافحة الإرهاب فر�ضت نف�سها عليه
هتاف دهام

السفير الروسي يتحدث لـ «البناء»
على أعتاب االحتفال بالذكرى السبعين النتصار
االتحاد السوفياتي على الفاشية ،في التاسع من
أيار ،تؤكد روسيا االتحادية أن هناك محاوالت من
الواليات المتحدة وحلفائها لمنع وعرقلة تطور
المجتمع الدولي نحو ما س ّمي التعددية والبقاء
في نظام القطب الواحد الذي يدير العالم بالتعاون
مع الحلفاء واتخاذ إج��راءات قمعية ضد الذين
يمانعون أو يقاومون هذا التوجه.
ش��دد السفير ال��روس��ي ف��ي لبنان الكسندر
زاسيبكين ل��ـ«ال��ب��ن��اء» على «أن الخصوم في
الغرب وف��ي منطقة الشرق األوس��ط يعتبرون
روسيا الطرف األساسي الذي يمارس السياسة
المستقلة ،ولذلك أصبحت روسيا هدفا ً أساسيا ً
للهجوم الغربي المتكامل الذي يشمل المجاالت
العسكرية واالقتصادية والمالية والتاريخية.
تحدث الدبلوماسي الروسي عن المؤشرات
العسكرية من خ�لال استخدام الغرب للجيش
األوكراني ،والمؤشرات االقتصادية التي ظهرت
في العقوبات الغربية على بالده وخفض اسعار
النفط ،والمؤشرات الحضارية والثقافية بالسعي
لتزوير التاريخ من خالل إعادة كتابة تاريخ تلك
الحقبة وتشويه وتحريف الحقائق وشطب أي دور
لالتحاد السوفياتي السابق في صنع االنتصار
على النازية.
ل��م تستطع ال��والي��ات المتحدة وحلفاؤها
االنتصار في أوكرانيا أو في الشرق األوس��ط ،إال
أنها وبحسب زاسيبكين استطاعت إشعال الفتن
بين أبناء البلد الواحد ،وصب الزيت على النار.
فعلى رغم االجماع الدولي واألممي على أهمية
الحل السياسي في سورية وأن الحل العسكري لن
يوصل إلى ما يبتغونه ،تماطل الواليات المتحدة
ف��ي التسوية السياسية ،وتشجع المقاتلين

ا�ستراتيجية الغرب
في �أوكرانيا �أو في
ال�شرق م�ستمرة من دون
انت�صار وحل �سيا�سي،
ال�ستنزاف رو�سيا
والقوى الإقليمية
الموجودين في سورية من دول مختلفة ،أو في
أوكرانيا من خالل السلطة التي قامت باالنقالب
واستولت على السلطة في كييف وأعلنت الحرب
ضد المناطق الشرقية .وها هم اليوم مستمرون في
هذه الحرب ،يكثفون قصف المدن الموالية لروسيا
غير آبهين باإلصرار الروسي على ضرورة تطبيق
اتفاق مينسك الذي وقع بين الحكومة األوكرانية
واالنفصاليين وروسيا ومنظمة األمن والتعاون
في أوروبا ،والذي ينص على إنشاء منطقة عازلة،
وسحب األسلحة الثقيلة والمسلحين األجانب،
ووقف إطالق النار.
في المفهوم الروسي ،فإن االستراتيجية التي
يعتمدها الغرب في الحرب في اوكرانيا أو في
الشرق ،مستمرة من دون انتصار ،ومن دون حل
سياسي ،وذلك بهدف استنزاف القوى اإلقليمية
وروسيا ،لكن موسكو بحسب سفيرها في لبنان،
تغض النظر عن العقوبات وعن النتائج من هذه
العقوبات.

االعتماد على الذات

بحسب زاسيبكين ال يوجد أمام روسيا إال خيار
االعتماد على القدرات الذاتية وتنشيط العالقات
مع الدول التي ال تقبل سياسة الهيمنة ،باعتبارها
أن أي تردد في الموقف أو أي خطوة نحو الخضوع
للمطالب اإلرهابية ي��ؤدي��ان أوتوماتيكياً ،إلى
مطالب أكثر وأكثر ،وسيطرة اقتصادية للغرب
تمهيدا ً لعودة األحادية.
ال يحبذ السفير الروسي تشبيه الحقبة اليوم
بحقبة الحرب الباردة التي نشبت بين االتحاد
االتحاد السوفياتي والمعسكر االشتراكي من جهة
والمعسكر الغربي من جهة أخرى .فهي تختلف من
الناحية االيديولوجية ،فإبان الحرب الباردة ،كان
الصدام االيديولوجي قويا ً والمواقف الهجومية
كانت م��ن الطرفين ،فكل معسكر أراد تحقيق
االنتصار على اآلخر ،بيد أن الواقع اليوم مختلف،

(أكرم عبد الخالق)

ال ش��ك ف��ي أن م��ت��غ��يّ��رات كثيرة ط���رأت ف��ي األع���وام
القليلة الماضية لجهة التعاطي الدولي واالقليمي مع
ملفات المنطقة ال سيما في سورية والعراق ،ما بدّل في
المعادالت الدولية واالقليمية .وه��ذا ما ظهر في الدعم
الروسي الكبير لسورية منذ بداية األزم��ة ،وجهودها
إليجاد ح ّل سياسي لألزمة وأهمية مكافحة االرهاب.
وأك��د السفير ال��روس��ي الكسندر زاسيبكين لـ»البناء»
أنّ روسيا تؤيد النظام السوري في مكافحة اإلرهاب،
وتتعاون معه ألنه يمثل الدولة ،وشدد على «أن مكافحة
اإلره��اب في سورية أصبحت من األولويات القصوى،
ولذلك على السوريين البحث في خريطة طريق لالنتقال
من حالة الحرب إل��ى حالة التوافق الوطني» .وإذ لفت
إلى أهمية «موسكو »-1الذي هو محاولة للمساعدة في
تطبيق بيان «جنيف »-1وتحديدا ً في الجزء المتعلق
بالحوار ال��س��وري  -ال��س��وري ،أك��د ض���رورة حضور
إيران في «جنيف »-3لما له من أهمية» .وشدد على «أن

روسيا تدعو وتريد الشراكة والتعاون ،والغرب ال
يريد إال السيطرة وقيادة العالم وهذا يتجسد في
انتشار «الناتو» وعدم القبول باستقاللية روسيا.
قال زاسيبكين «إن الغرب يحاول اتهام روسيا
بإعادة إحياء األمبراطورية الروسية ،على رغم أن
ذلك غير صحيح وال يمت إلى الحقيقة بصلة ،ويقوم
بتزوير مفهوم العلم الروسي الذي تم التوقيع على
مرسومه في  11كانون األول لعام  1993والذي
بموجبه أصبحت أل��وان العلم ،األبيض واألزرق
واألحمر ،رم��زا ً رسميا ً للبالد ،وال��ذي ينص على
توطيد العالقات االقتصادية والثقافية في كل
دول العالم ،في حين أن الغرب يدعي أن الرئيس
الحالي فالديمير بوتين يريد السيطرة بالسالح
على المناطق التي يتواجد ال��روس فيها ،وهذا
التزوير مؤسف جداً».
ال تريد الواليات المتحدة االميركية ،كما قال
السفير الروسي ،المجابهة مباشرة مع روسيا،
ألنها تدرك أن هذه المجابهة غير مجدية ،ولذلك
فهي استبعدت ذل��ك ،وأم���ام ذل��ك عمدت إدارة
الرئيس األميركي ب���اراك أوب��ام��ا الضغط على
روسيا من خالل إطالة األزمة األوكرانية ،كما حال
إطالة أمد األزمة السورية .وعليه يقتصر التواصل
والتعاون الروسي مع الواليات المتحدة بحسب
زاسيبكين في األمور المتعلقة بمعاهدة األسلحة
االستراتيجية ،المفاوضات النووية بين إيران
ومجموعة دول ( ،)1 + 5أما المفاوضات المتعلقة
بالدرع الصاروخية فهناك خالف عليها وبالتالي
ال يوجد تعاون ،واللجان المشتركة الروسية -
األميركية جمد نشاطها.
وبينما ك��ان البعض يصف روسيا بأنها في
محور المقاومة والممانعة ال��ذي يضم سورية
واي���ران وح��زب ال��ل��ه ،فأكد زاسيبكين بطريقة
دبلوماسية أن روسيا ال تحدد موقفها في الشرق
األوس��ط ،في محور كهذا ،وش��دد على أن دورها
ف��ي المنطقة م��ن عضويتها ف��ي مجلس األم��ن،
وف��ي تجمعات البريكس وشنغهاي واالت��ح��اد
االقتصادي األوروآسيوي ،هذا فضالً عن التعاون
الثنائي م��ع بعض ال���دول على سبيل المثال
سورية ،إيران والعراق ،والحوار االستراتيجي مع
دول الخليج ،والحوار مع العرب في إطار جامعة
الدول العربية.
وأكد السفير الروسي أن هناك نوعا ً من الحقيقة
من أن موسكو أقرب إلى إيران وسورية وحزب الله،
بالمقارنة مع بعض الدول األخرى ،اال أنه أشار إلى
ضرورة توضيح بعض األمور ،أن روسيا تتعاون
مع سورية وإيران والعراق ،ولكن في الوقت نفسه،
تريد أن يكون االستمرار في الحوار مع السعودية
في مكافحة اإلرهاب ،مذكرا ً باالجتماع التشاوري
السعودي  -الروسي الذي عقد قبل وفاة الملك
عبدالله برئاسة تركي بن محمد بن سعود بن عبد
العزيز ،وألكسندر زمييفسكي المبعوث الخاص
لرئيس روسيا االتحادية لشؤون التعاون الدولي
في مكافحة اإلره��اب والجريمة للبحث في طرق
التصدي لظاهرة اإلرهاب.
ولما كانت روسيا تتواصل مع السعودية في
هذا المجال لما لها من تأثير ،فإن التواصل مع
المملكة مقطوع في موضوع البترول بعد تخفيض
أسعار النفط.

ُبعد استراتيجي لالتفاق
بين روسيا وتركيا

ال يخفي السفير ال��روس��ي العالقات الجيدة
جدا ً كما يصفها مع تركيا في المجال االقتصادي،
والتي توجت باالتفاق األخير حول الغاز الذي
رفع العالقات إلى أعلى المستويات ،وال��ذي له
بعد استراتيجي ،ويتعلق باستراتيجية الغاز في
السنوات المقبلة في اوروبا عالوة عن االتفاق مع
الصين الذي سيبدل من أمور كثيرة في المستقبل
في ما يتعلق بهذا المجال ،اال أنه ال ينسى أن يؤكد
«أن ال تفاهم مع األتراك في الملف السوري وهذا
واضح».
وعليه ،ال يخفى على أح��د االهتمام الروسي
الكبير وال���ب���ارز ب��س��وري��ة م��ن��ذ ان����دالع األزم���ة
ال��س��وري��ة ع���ام  ،2011ف��ف��ي إط���ار مساعيها
إليجاد حل سياسي لألزمة السورية ،سعت روسيا
إلى عقد مؤتمر موسع في موسكو ضم معارضين
سوريين وممثلين عن الحكومة السورية تحت
عنوان «موسكو.»1 -
وعليه أكد السفير الروسي أن «موسكو»1 -
كان ناجحاً ،وميزته أن هذا النجاح كان مبرمجاً،

التفاهم األميركي ـ الروسي لن يكون مجدياً ،في ظل
تدهور العالقات والهجمة األميركية ضد روسيا من
خالل العقوبات االقتصادية والحرب في أوكرانيا» .وفي
الشأن اللبناني اعتبر السفير الروسي «أن حزب الله هو
مقاومة ضد «إسرائيل» ومن خالل األحداث في المنطقة
وفي سورية المجاورة للبنان وفي العراق ،أصبح الخطر
اإلرهابي التكفيري ،يعتبر أيضا ً من الهموم األساسية
عند ح��زب ال��ل��ه ،ول��ذل��ك نحن نقدر دوره وج��ه��وده في
مواجهة اإلره���اب .ولفت زاسيبكين إل��ى «أن موضوع
رئاسة الجمهورية سيكون نتيجة لتطور إقليمي معيّن
ستكون له انعكاسات على المطبخ السياسي اللبناني.
وق���ال «أن��ن��ا نقبل ال��خ��ي��ار اللبناني ال���ذي نعتقد أنه
سيأخذ في االعتبار كل المعطيات الداخلية والخارجية
والتحديات ،والمشاكل في المنطقة ،والنزاع في سورية،
ومكافحة اإلرهاب ،وكيف يمكن أن يتصرف الرئيس في
ظل هذه األجواء ،ليكون الشخص المناسب في التوقيت
والمكان المناسب ،فالرئيس يجب أن يكون األقدر على
معالجة هذه المواضيع سياسيا»..

فالفكرة قامت على أن ُتمثل المعارضة بأوسع مما
كانت ُتمثل سابقا ً في مؤتمري «جنيف 1 -و،»2
وثانيا ً تبادل اآلراء بين المعارضة والحكومة،
وثالثا ً عدم تحديد النتائج المسبقة.
ورأى زاسيبكين «أن مجرد انعقاد منتدى
موسكو أمر ايجابي» ،وأشار إلى أن روسيا تعمل
على عقد جلسة ثانية في أقرب وقت ،وتوسيع
عدد المشاركين من المعارضة الذين لم يشاركوا
في المنتدى رقم  1كهيثم مناع ،ومعاذ الخطيب.
وقال الدبلوماسي الروسي أن الرؤية األساسية
لـ«موسكو »1 -تستند إلى وثيقة «جنيف»1 -
الصادرة في  30حزيران عام  ،2012والتي تنص
الى «أن يجتمع السوريون لتأكيد قبولهم لهذه
الوثيقة لالنطالق الحقا ً لتنفيذ بنودها».
وتحدث زاسيبكين عن طريقة توزيع الدعوات
لشخصيات المعارضة وأشار إلى أن من ايجابيات
توزيع الدعوات بصفتهم الشخصية من دون التقيد
بأسماء تنظيماتهم وتكتالتهم ،أنه يمنع المنافسة
بين األطراف ،على رغم أن ال مانع من أن يتحدث
كل شخص باسم المجموعة التي ينتمي اليها.
وأوض��ح زاسيبكين ان روسيا لن تتخلى عن
«جنيف ،»1 -وتعتبره أساسا ً لجهود الجميع،
فهناك بنود معروفة وأصبحت من ق��رارات األمم
المتحدة ،ولذلك فإن «موسكو »1 -ليس بديالً
عن «جنيف ،»1 -بل على العكس هو محاولة
للمساعدة في تطبيق ه��ذا البيان وتحديدا ً في
الجزء المتعلق بالحوار السوري  -السوري ،ولفت
إلى أنه صحيح أن هناك دورا ً لألطراف الخارجية،
لكن التركيز األه��م يجب أن يكون على الحوار
الوطني السوري ،ولذلك دخلت موسكو من هذا
الباب ،لتشجيع هذا الحوار.
وأكد زاسيبكين أن موسكو ال تبحث في موضوع
الرئيس السوري بشار األس��د ألنه شأن داخلي
سوري ،فما يهمها ان تنتقل سورية من حالة الحرب
إلى حالة السلم ،وتعتبر أن مكافحة اإلرهاب في
سورية أصبحت من األولويات القصوى ،ولذلك
على السوريين البحث في خريطة طريق لالنتقال
من حالة الحرب إلى حالة التوافق الوطني ألن
اإلره��اب يهدد بلدهم ،ولذلك على أطراف منتدى
موسكو أن يتفقوا حول اآللية للوصول إلى هذا
الهدف.

أميركا ال تعارض «موسكو»1 -

وفي السياق ،أكد زاسيبكين أن روسيا تؤيد
النظام في مكافحة اإلرهاب ،وتتعاون مع النظام
السوري ألنه يمثل الدولة ،وأشار في الوقت نفسه
إلى «أننا سياسيا ً في الحوار نحن بين النظام
والمعارضة ونريد ان ينجح ،ال نضغط على أي
طرف انما نتحدث مع الطرفين لتنقية األجواء».
لم يكن في يوم من االيام «موسكو »1 -مدعوما ً
من االميركيين ،فما يصح قوله عن االميركيين ،كما
أوضح زاسيبكين ،أنهم ليسوا ضده ،ألنهم باتوا
يدركون أن هناك نقصا ً في الجهود السياسية،
لذلك ال يعارضون الجهود الروسية ،فالموافقة
األميركية على حل سياسي في سورية انطالقا ً
من مصالحها ،ويبدو أنها في حاجة إلى الخطوة
الروسية ،فكل األطراف تقول بضرورة الوصول إلى
الحل السياسي .وعلى رغم ذلك لفت الدبلوماسي
الروسي الى ان التفاهم األميركي ـ الروسي لن
يكون مجدياً ،في ظل تدهور العالقات والهجمة
األميركية ضد روسيا،

منتدى موسكو شبيه
بمؤتمر القاهرة

وفي م��وازاة ذلك ،أكد زاسيبكين أن فكرة عقد
مؤتمر «موسكو »1 -ج��اءت في وقتها ،ومفيدة
للجميع ،فهناك جهود المبعوث األممي إلى سورية
ستيفان دي ميستورا المتعلقة بتجميد القتال في
حلب ،يجب أن تكون مقرونة بحل سياسي ،على
رغم أن الجميع يعلم أن االتفاق هو بداية الطريق
ّ
يحضر للمراحل التالية للتسوية،
ليس أكثر وهو
من دون أن يستبعد االتفاق خالل التسوية على
الحكومة االنتقالية ،التي يكرر القول عنها أنها
شأن داخلي سوري».
ال ي��ع��ول السفير ال��روس��ي ع��ل��ى الموقفين
السعودي والقطري اللذين لم يتغيرا من وجهة
نظره ،فنحن نسمع أن السعوديين والقطريين
يريدون الحل السياسي ،إال أنهم يصبون جام
تركيزهم على موضوع الرئيس بشار األسد ،على
عكس مصر التي وجدت روسيا تعاونا ً من قبلها،

فالجهود المصرية كما ق��ال زاسيبكين قريبة
للجهود الروسية ،وفكرة موسكو شبيهة بمؤتمر
القاهرة ،كل واحد منهما يكمل اآلخر.
تحدث السفير الروسي الذي تربط بالده عالقة
جيدة مع طهران ،عن الموقف اإلي��ران��ي الداعم
للمبادرة الروسية ،وأكد «أن روسيا عندما تنتقل
إلى مرحلة «جنيف »3 -ستطلب حضور ايران في
المؤتمر ،ال سيما أن عدم حضورها في «جنيف-
 »2كان السبب في فشل المؤتمر ،والغرب أفشله
ع��دم دع��وة الجمهورية اإلسالمية ،إضافة الى
التمثيل الضيق للمعارضة والذي تمت معالجته
من قبلنا كروس في «موسكو ،»1 -مع إشارته إلى
«أن انعقاد «موسكو »2 -أسهل من «جنيف.»3 -

تقدير روسي لجهود حزب الله

وفيما كانت األح���داث األخ��ي��رة ف��ي الجوالن
المتمثلة باالعتداء «االسرائيلي» على مقاومين
في حزب الله وال��رد من جانبه في شبعا ال تزال
محور متابعة سياسية ودبلوماسية ،فأكد السفير
الروسي «أن ال فرق بين حزب الله منذ سنوات
واليوم ،فما تبدل وتغير وليس دور حزب الله
ونهجه إنما األحداث واألوضاع في المنطقة التي
تطورت وتغيرت ،فكل ما يحدث يفرض نفسه على
حزب الله الذي دوره لبنانيا ً ال يزال على حاله ،فهو
جزء من النسيج اللبناني السياسي واالجتماعي.
وأكد زاسيبكين أن حزب الله هو مقاومة ضد
«إسرائيل» ومن خالل األحداث في المنطقة وفي
سورية المجاورة للبنان وف��ي ال��ع��راق ،أصبح
الخطر اإلرهابي التكفيري ،يعتبر أيضا ً من الهموم
األساسية عند حزب الله ،ولذلك نحن نقدر دوره
وجهوده في مواجهة اإلرهاب ،ونؤكد أن ما قام به

مكافحة الإرهاب
في �سورية �أ�صبحت
من الأولويات الق�صوى
والتوا�صل مع ال�سعودية
مقطوع في مو�ضوع
البترول
عمل إيجابي .أما عن عملية شبعا فأشار زاسيبكين
الى «أنها كانت جوابا ً وردا ً على «إسرائيل» التي
اعتدت على حزب الله في الجوالن.
وقال السفير الروسي عن خطاب األمين العام
لحزب الله السي حسن نصرالله عقب عملية شبعا
«أنه كان متوازناً ،وكان جوابا ً وردا ً مناسبين على
ما قامت به «إسرائيل» من هجوم ،وهذا ما ظهر في
االتصاالت من قبل «االسرائيليين» عبر الـ»يونيفيل»
وتأكيدهم االلتزام بالتهدئة وتجميد الوضع ،مع
تأكيده الموقف الرسمي الروسي بعدم التصعيد
الذي يتطلب إجراءات معينة من األطراف المعنية.

الرئاسة في لبنان
نتيجة لتطور إقليمي

وف��ي الملف الرئاسي ،ق��ال زاسيبكين« :من
الممكن أن ي��ك��ون ه��ن��اك تفاهم بين األط���راف
الخارجية في إطار مجموعة دعم لبنان الدولية
لتشجيع على انتخاب رئيس من دون المناقشة
في األسماء.
وح��دد موقف موسكو الرسمي م��ن انتخاب
الرئيس وق��ال أننا نقبل الخيار اللبناني الذي
نعتقد أن��ه سيأخذ في االعتبار كل المعطيات
الداخلية والخارجية ،والتحديات ،والمشاكل في
المنطقة ،والنزاع في سورية ،ومكافحة اإلرهاب،
وكيف يمكن أن يتصرف الرئيس في ظل هذه
األج��واء ،ليكون الشخص المناسب في التوقيت
والمكان المناسب ،فالرئيس يجب أن يكون األقدر
على معالجة هذه المواضيع سياسياً.
ً
وإذ أشار إلى أن روسيا ال تقبل أن تعمل بدال من
األطراف اللبنانيين في هذا المجال ،لفت زاسيبكين
إلى أن موضوع رئاسة الجمهورية سيكون نتيجة
لتطور إقليمي معين ستكون له انعكاسات على
المطبخ السياسي اللبناني.

حضر خطاب األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله أول من
أم��س في الجلسة الخامسة للحوار
ب��ي��ن وف���دي ح���زب ال��ل��ه (ال��م��ع��اون
السياسي لألمين العام لحزب الله
حسين الخليل ،الوزير حسين الحاج
حسن ،والنائب حسن فضل الله)
وتيار المستقبل (مدير مكتب الرئيس
سعد الحريري نادر الحريري ،الوزير
نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر)
في عين التينة ،من دون أن يؤتر ذلك
على مسار ال��ح��وار .وف��ي السياق،
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري
أن حوار حزب الله – تيار المستقبل
«سيستكمل ولن يتأثر بأي تشويش
او مواقف مسعورة للعرقلة» ،مجددا ً
ال��ق��ول« :ان ال��ذي��ن يشاغبون على
الحوار لن يتمكنوا من التأثير سلبا ً
عليه .القرار الداخلي بالحوار متخذ،
وه��ن��اك اج��م��اع داخ��ل��ي وخ��ارج��ي
عليه».
وأعاد الرئيس بري في لقاء االربعاء
النيابي التأكيد «أن عملية م��زارع
شبعا التي نفذتها المقاومة ضد العدو

«اإلسرائيلي» كانت نظيفة ومدروسة
من حيث المكان ،فهي ال تشكل خرقا ً
للقرار  1701وال أح��د يملك األدل��ة
على مكان انطالق المقاومين» .وأعاد
رئيس المجلس التأكيد أم��ام نواب
الوفاء للمقاومة والتحرير والتنمية
والتغيير واالصالح التأكيد أيضا ً أن
«إس��رائ��ي��ل» ه��ي التي تخرق القرار
 1701من خالل طائراتها التي تخرق
األجواء اللبنانية».
وق��ال بري «إذا كانت «إسرائيل»
تعتبر مزارع شبعا أرضا ً سورية ،فهذا
يعني أن االعتداء حصل على المقاومة
في أرض سورية ،وأن المقاومة بحسب
االعتبارات «اإلسرائيلية» ردت من
االرض السورية ،وإذا اعتبرتها أرضا ً
لبنانية ،فهي أرض محتلة وبالتالي،
حق المقاومة الحقيقي أن تتحرك في
أرض محتلة».
وأبدى بري ارتياحه الى القرار الذي
اتخذته اللجان النيابية المشتركة
في ما يتعلق بقضية المتعاقدين،
ورأى فيه «حالً مناسبا ً لهذه المسألة
المزمنة» .وطالب رئيس الحكومة
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تمام س�لام بفتح دورة استثنائية
للمجلس النيابي بهدف عقد جلسة
تشريعية لدرس اقتراحات ومشاريع
قوانين محالة ال��ى الهيئة العامة،
بمعنى آخر توقيع مرسوم فتح دورة
استثنائية الذي يوقعه عادة رئيس
الجمهورية مع رئيس الحكومة.
وفي سياق آخر ،حضرت ملفات سد
جنة ،الحوض الرابع في مرفأ بيروت،
وكازينو لبنان في لقاء االربعاء مع
حضور نواب التغيير واالصالح (نبيل
نقوال ،عباس هاشم ،زياد أسود ،اميل
رحمة ،وهاغوب بقرادونيان) ،وفيما
أشار رئيس المجلس النيابي إلى «أنه
ال يعلم شيئا ً عن سدة جنة» ،تحدث
باختصار عن الحوض ال��راب��ع ،أكد
بحسب ما نقل عنه النواب أنه أصر
خ�لال اتصاالته م��ع المعنيين على
التفاهم مع النقابات وضرورة إحالة
الملف إل��ى مجلس ال����وزراء» .وفي
قضية الكازينو أش��ار إل��ى أن��ه «تم
تشكيل لجنة باالتفاق مع رئيس تكتل
التغيير واالصالح العماد ميشال عون
لدرس كل ملف على حدة».

دعوة الأردن للتعاون مع �سورية ال�ستئ�صال الإرهاب

غ�ضب لبناني عارم لقتل «داع�ش» الك�سا�سبة
ومطالبة ب�إعدام الإرهابيين المحكومين
جمعت جريمة قتل تنظيم «داعش» الطيار األردني معاذ
الكساسبة حرقاً ،بين لبنان واألردن ،رسميا ً وشعبياً ،في
المشاعر الغاضبة من جرائم التنظيم اإلرهابي المذكور بحق
البلدين نظرا ً الى وجود قواسم مشتركة في المعاناة منها ان
لألردن مخطوفين لدى «داعش» أحدهم الكساسبة وهو في
سالح الجو األردني ،كما ان للبنان عسكريين مخطوفين لدى
«داعش» إضافة إلى «جبهة النصرة».
كذلك في األردن يوجد موقوفون بتهم إرهابية ،وفي
لبنان أيضاً .إال أن األردن سارع إلى الرد على قتل مواطنه،
بإعدام اثنين من االرهابيين الموقوفين بينما لبنان لم يجرؤ
على تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة ضد عدد من االرهابيين
فيما «داعش» ارتكب جرائم شنيعة بحق الجيش والشعب.
فجاءت ردود الفعل اللبنانية المنددة بقتل الكساسبة على
وقع استذكار تلك الجرائم ،مطالبة بإعدام اإلرهابيين الصادرة
بحقهم أحكام من هذا النوع على غرار ما فعل االردن سريعاً.
ودعت إلى مواجهة هذه الجماعات الدنيئة والخارجة عن كل
الشرائع السماوية والمبادئ والقيم االنسانية.

سالم

وفي هذا السياق ،ان رئيس الحكومة تمام س�لام ،دان
جريمة قتل الطيار االردني ودعا إلى «وقفة على قدر التحدي
في وجه الوباء الظالمي الذي يجتاح المنطقة».
وقال سالم في رسالة تعزية وجهها الى الملك االردني
عبدالله الثاني« :بكثير من الحزن واألسى ،تلقينا نبأ الجريمة
المهولة ( ،)...ونؤكد لكم أن لبنان بأسره يشاطركم حزنكم
وغضبكم ،خصوصا ً أنه عانى وما زال يعاني من ارتكابات
هؤالء اإلرهابيين الذين اعتدوا على سيادة لبنان وقتلوا الكثير
من أبنائه ،واختطفوا عددا ً من العسكريين ما زال  26منهم قيد
االحتجاز حتى اليوم».
كما بعث سالم برسالة تعزية إلى نظيره االردني عبدالله
النسور.

دريان

وأبدى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ألمه
وحزنه الشديد «لفظاعة العمل اإلجرامي» بإحراق الكساسبة
معتبرا ً أن «هذا العمل اإلجرامي مدان بكل المعايير الدينية
واالخالقية واالنسانية وال يرضى به أي دين» .كما استنكر ندد
بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق واإلسكندرية وأورشليم
للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام الجريمة .

حزب الله

ودان «حزب الله» في بيان« ،الجريمة الوحشية النكراء»
معربا ً عن اعتقاده أنه «ب��ات ضروريا ً أن تقوم الكثير من
ال��دول في المنطقة والعالم بإعادة النظر في السياسات
التي تعتمدها ،والتي تتمثل في دعم الجماعات اإلرهابية
في سورية والعراق ،والتي ترتكب المجازر ،وتعمد ،بكل
الفظائع التي تتعمد تنفيذها ،إلى تشويه ص��ورة اإلسالم
والمسلمين وإبعادهم عن الدين من خالل اعتماد فتاوى
غريبة ومستنكرة».
واخ��ت��ت��م« :إن دع��م ه��ذه الجماعات بالمال وال��س�لاح
وبالتأييد السياسي والمعنوي ،وتغطية جرائمها ،هو ما أدى
إلى استفحال خطرها ،وبات ضروريا ً اتخاذ موقف موحد
وواضح وصريح في محاربة هذه الجماعات سياسيا ً وثقافيا ً
وعملياً».
واعتبر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية النائب فؤاد
السنيورة« :أن هذه الجريمة البربرية بحق الطيار االردني ،ال
عالقة لها باإلسالم وال بالمسلمين ،بل هي تصرفات وحشية
بربرية مناقضة لكل الشرائع والقوانين وهي بحق جريمة
ضد اإلنسانية».
وعلق النائب ياسين جابر على تنفيذ األردن حكم االعدام
بحق إرهابيين ردا ً على إعدام «داعش» الكساسبة ،مشددا ً
على «وج���وب ان يكون هناك ق��رار واض��ح م��ن الحكومة
(اللبنانية) لإلسراع في تنفيذ حكم اإلعدام بحق المحكومين
اإلرهابيين ،لردعهم عن إعدام العسكريين المخطوفين وابتزاز
األهالي».

الخازن

وقال رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن ،في برقية تعزية إلى الملك عبدالله« :لقد هالنا
نبأ استشهاد الطيار األردن��ي البطل معاذ الكساسبة على
يد أعداء البشرية والوحوش التي ال تعرف ديناً ،تلجأ إلى
أجبن وأشنع وأقبح الوسائل للتعبير عن تخلفها ووحشيتها،
«داع��ش» و»القاعدة» و»النصرة» صنيعتها .اننا ،وجميع
أعضاء المجلس العام الماروني ،نكبر بموقفكم الحازم
والصارم اإلقتصاص من المجرمين وإعدام ساجدة الريشاوي
وزياد الكربولي التابع لتنظيم «القاعدة» على خلفية أعمالهما
اإلرهابية ،والعين بالعين والسن بالسن مع هذه الطينة
القذرة من الخالئق .أخذ الله بيدكم لما فيه رفعة األردن وكسر
شوكة اإلرهاب».
واستنكر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الجريمة
البربرية البشعة وشدد على «ان انهاء اإلرهاب يبدأ بالتزام
دول الجوار وبالتحديد األردن وتركيا باتخاذ إجراءات جدية
لمنع تدفق االرهابيين».
وأب��رق رئيس «منتدى الحوار الوطني» ف��ؤاد مخزومي
إلى الملك عبدالله الثاني والنسور وأسرة الطيارالكساسبة،
م��ع��زي �ا ً وم��س��ت��ن��ك��را ً «ال��ج��ري��م��ة اإلره��اب��ي��ة ال��م��روع��ة».
وشدد على أن «الجريمة النكراء أصابت اللبنانيين والعرب
والمسلمين خصوصاً» ،داعيا ً إلى «تكاتف الجميع في مواجهة
اإلرهاب الذي ال دين له وال انتماء».

تجمع العلماء

وأشار تجمع العلماء المسلمين ،في بيان ،الى انه «في كل
مرة تقوم الجماعات التكفيرية بعمل يسيئون به أكثر إلى
الدين اإلسالمي عبر أحكام يصفونها بالشرعية ،وهي ال تمت
إلى اإلسالم بصلة».
واذ استنكر التجمع اعدام الكساسبة حرقاً .دعا النظام
االردني الى «اتخاذ موقف حاسم من هذه الجماعات والتعاون
مع القوى األمنية السورية الستئصال هذه الظاهرة ،بدال ً من
فتح معسكرات تدريب لها ،ثم ت�لاوة فعل الندامة بعد أن
تنقلب هذه الجماعات عليها».
ودعا «التجمع الوطني الديموقراطي» ،إلى «تشكيل أوسع
جبهة شعبية لبنانية وعربية واسالمية لمواجهة االرهاب
التكفيري».
وقال رئيس االتحاد البيروتي الدكتور سمير صباغ« :هذه
هي نتيجة «الربيع العربي» الذي صنعته وأطلقته أميركا
وتحول إلى فوضى عارمة في أكثر أقطار الوطن العربي ،وهي
المسؤولة عن إطالق الحركات التي تتستر باإلسالم» .وأشار
إلى أن «حرق الكساسبة هو نتيجة لحقيقة طريقة التحالف
الغربي ـ العربي بمحاربة «داع��ش» و«النصرة» بمشاركة
بعض الدول العربية كاألردن والسعودية واإلمارات وقطر،
والتحالف يعلم علم اليقين أن هذا األسلوب في القتال ال يفيد
وال يقضي على «داعش» بل بالعكس فإنه يقويها».
ودعا االمين العام للتيار االسعدي المحامي معن االسعد
الحكومة اللبنانية الى «أخذ العبرة من الحكومة االردنية
والمبادرة فورا ً لوضع الئحة باالرهابيين المعتقلين وتنفيذ
حكم العدالة واالعدام ليكونوا عبرة لغيرهم من اإلرهابيين،
ألن ذلك سيشكل رادع�ا ً للقتلة الذين يخطفون العسكريين
وسيرفع من سقف التفاوض ويحرر المخطوفين».
ودانت األمانة العامة التحاد المحامين العرب في بيان
الجريمة معتبرة «أن اإلره���اب األس���ود ال��ذي تمثله هذه
العصابات باسم الدين اإلسالمي يقتضي من جميع الدول
العربية أن توحد جهودها وأن تسخر كل إمكاناتها المادية
والفنية والبشرية والمعلوماتية في مواجهتها حتى يتسنى
محاصرة اإلرهاب ودحره».
وتقدمت جمعية الطيارين الخاصين في لبنان ،في بيان،
من أهل الشهيد الكساسبة ومن الحكومة األردنية وقيادة
سالح الجو األردني ضباطا ً وطيارين ومن الشعب األردني
الشقيق بأحر التعازي.

«المنتدى الدولي للعدالة في فل�سطين» يلتقي قبالن وال�سفيرين ال�سوري والكوبي لحام :العنف ال يخرج �إ ّال بال�صوم وال�صالة
استقبل نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األمير قبالن ،وفد «المنتدى الدولي للعدالة في فلسطين» ضم:
رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن معن بشور،
الشيخ محمد نمر زغموت ،األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب
العربية قاسم صالح ،مسؤول الجبهة الشعبية  -القيادة العامة
في لبنان ابو عماد رامز ومسؤول ملف األسرى يحي المعلم ،الذين
وجهوا الدعوة اليه للمشاركة في المنتدى الذي سيعقد في 22
شباط الجاري.
وب��ارك قبالن «ك��ل جهد ومسعى يصوب بوصلة التحرك
باتجاه فلسطين فتنتصر االمة العربية واالسالمية بدعم للشعب
الفلسطيني حتى يحرر ارضه من رجس االحتالل ويقيم الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بعد عودة الالجئين».
وأكد «ضرورة العمل لتكون فلسطين قضية العرب والمسلمين
االولى في الدعم والتحرك والنصرة لتبقى فلسطين قضية حية

في وجدان وضمير العرب والمسلمين».
وق��ال صالح« :تشرفنا كلجنة تحضيرية لمنتدى العدالة
لفلسطين بزيارة سماحته الطالعه على التحضيرات الجارية
لعقد ه��ذا المنتدى ف��ي ب��ي��روت وال���ذي يضم ع���ددا ً كبيرا ً من
الشخصيات العربية واألجنبية ويسعى في شكل أساسي
إلى إطالق حملة ضد الصهاينة حول استهدافهم ومشاريعهم
العدوانية التي يقومون بها والتي تغتال عددا ً من الشخصيات
وترتكب المجازر وتقوم بعملية تهجير للفلسطينين .فـ«إسرائيل»
هي دولة ارهابية عنصرية تمارس اإلجرام ،وعقد هذا المنتدى في
بيروت سيركز على هذه المسائل ويحضر بعض الملفات التي
نسعى الى تقديمها إلى المراجع الحقوقية الدولية خصوصا ً
المحكمة الدولية إلدان��ة هذه الدولة الطاغية والمجرمة التي
تمارس اإلرهاب في كل يوم».
وأضاف« :كما ركزنا على ضرورة مواجهة اإلرهاب الذي يطاول

أمتنا وضرورة توحيد الصفوف في وجهه ومنع الفتنة ومنع كل
المحاوالت التي تسعى إلى شرذمة األمة والسعي من أجل توحيد
القوى والجهود في مواجهة العدوان من جهة وتوجيه البوصلة
في شكل أساسي إلى فلسطين التي هي القضية األساسية لألمة،
ودعونا سماحته الى المشاركة وليكون راعيا ً لهذا المنتدى ،ووعد
أن يكون له حضور وتمثيل لهذا المنتدى».
وزار الوفد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي
والسفير الكوبي رينيه بارتس سييالو.
وأوض��ح بشور أن الوفد أكد في لقاءاته أن للمنتدى هدفين
رئيسيين ،أولهما كشف الطبيعة العنصرية واإلرهابية واإلجرامية
لهذا العدو الصهيوني .وثانيهما ،إع��ادة تسليط األض��واء على
مركزية القضية الفلسطينية في األمة وعلى أولوية الصراع مع
العدو الصهيوني ال��ذي يحتم تجاوز كل الصراعات المفتعلة
والفتن في المنطقة.

ن���دد ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر
المشرق واإلسكندرية وأورشليم للروم
الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام
بتفجير الباص في دمشق.
وق���ال ف��ي ب��ي��ان« :ن��ق��ول كلمتنا
الروحية على أثر تفجير الباص في قلب
عاصمتنا دمشق ،وقد راحت ضحيته
أرواح سقطت تتضرج بدمائها ،وجرحى
ومصابون من اللبنانيين الضيوف ومن
السوريين .ويسقط يوميا ً العشرات من
أرواح األبرياء المدنيين في كل األراضي
السورية وفي الكثير من البالد العربية
الشقيقة ضحايا اإلرهاب الذي أصبح
مستشرياً».
وأضاف« :كلمتنا وصرختنا المتألمة

ه��ي صرخة تعزية ورح��م��ة وشجب
وصالة واستنكار .وهي دعوة إلى كل
إنسان في هذا المشرق مهد الديانات
والحضارات .كفانا دماء .كفانا حرباً.
كفانا تفجيراً .كفانا س�لاح �اً .كفانا
ح��ق��داً .كفانا كراهية .كفانا متاجرة
بأرواح عبيد الله وأبناء وبنات أرضنا
المباركة».
وتابع« :هناك أمراض فتاكة كثيرة
اجتاحت عالمنا في العقود األخيرة.
أما اليوم فعالمنا مريض في عقله وفي
نفسه وقلبه وإحساسه وإنسانيته.
مرض عالمنا اليوم هو العنف .وكأنه
ال توجد طريقة للتعامل بين الناس إال
السالح والقتل والدمار واإلرهاب».

وأض���اف« :نرفع أيدينا ضارعين
ومصلين :أذك��ر يا رب كل من يحمل
ألق في قلوبهم
مسؤولية في مجتمعناِ .
م��ا ه��و ص��ال��ح ألج���ل ش��ع��ب��ك .إحفظ
الصالحين بصالحم وأصلح األش��رار
بجودتكم .إخفض صلف األمم ونجِّ يا
رب كل بلد ومدينة وقرية من المجاعة
وال��وب��اء وال��زل��زل��ة وال��ط��وف��ان والنار
والسيف وغ��ارات األجانب والحرب.
وك��ن لنا إل��ه �ا ً رحيما ً محبا ً للبشر.
وارحمنا يا رب وارحم عالمك».
وختم بدعوة «الجميع إلى الصالة
والصوم ألن هذا الجنس الشرير ،هذا
المرض الق ّتال ،ال يخرج إلى بالصوم
والصالة».

