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حمليات �سيا�سية

ر�سالة ظريف اللبنانية...
هل و�صلت �إلى ال�سعودية؟
 يوسف الصايغ
بديبلوماسيته المعهودة م ّرر وزير خارجية إيران محمد جواد
ظريف خالل زيارته األولى إلى لبنان بعد توقيع االتفاق النووي مع
الغرب رسائل بالده الى جيران طهران ،وكانت الرسالة األبرز التي
بعث بها ظريف من بيروت الى صندوق البريد السعودي ،والتي
تض ّمنت دعوة صريحة وعلنية للحوار بين طهران والرياض.
وج��اءت رس��ال��ة وزي��ر خارجية إي��ران ف��ي المؤتمر الصحافي
المشترك ال��ذي عقده م��ع نظيره اللبناني ج�ب��ران باسيل ،حيث
تط ّرق ال��ى «م � ّد يد التعاون إل��ى جميع الجيران للتعاون وتبادل
الثمار الطيبة م��ن ه��ذا ال�ت�ع��اون» ،ور ّد ظريف على س��ؤال حول
امكانية رؤية حوار سعودي  -إيراني لح ّل قضايا المنطقة بالتأكيد
على أنّ هناك اهتماما ً إيرانيا ً للتقدّم في الحوار مع دول مجلس
التعاون ،وانّ هذا االقتراح سيسير إلى األم��ام ونحن مستعدّون
أي مانع
دائما ً للحوار والتفاوض مع جيراننا ،وال نشعر بأنّ هناك ّ
في هذا المجال».
موقف ظريف من قصر بسترس أت��ى استكماالً لما أعلنه من
مطار بيروت ُبعيد وصوله ،حيث دعا الدول اإلسالمية في الشرق
األوس��ط ال��ى تلبية ال�ن��داء لمزيد من التعاون ،ه��ذا الكالم تربطه
مصادر مواكبة بالتسوية التي بدأت تلوح بوادرها في األفق على
صعيد ملفات المنطقة ،وفي هذا السياق يمكن إدراج إشادة ظريف
بالرئيس سالم حيث ث ّمن خالل زيارته ال��ى السراي الحكومية
«ال��دور الكبير الذي لعبه شخص دولة رئيس مجلس ال��وزراء في
لبنان لتوفير األمن ومكافحة التطرف واإلره��اب ولخلق وإيجاد
التعاون بين مختلف األفرقاء اللبنانيين».
وبينما تشير مصادر ال��ى انّ زي��ارة وزي��ر الخارجية اإليراني
الى بيروت تأتي في الوقت الذي بدأت فيه السعودية بإعادة رسم
سياستها الخارجية ،هناك من يسأل عن ماهية الموقف اإليراني
من بيروت وال��ذي يعتبر دع��وة واضحة من طهران ال��ى الرياض
للحفاظ على ال �ح � ّد األدن ��ى م��ن األم��ن واالس �ت �ق��رار على الساحة
اللبنانية ،خ�ص��وص�ا ً ب�ع��د ال �م��واق��ف األخ �ي��رة ال�ت��ي أعلنها وزير
الخارجية السعودي من موسكو ،والتي أظهرت شرخا ً واضحا ً في
الرؤية إلى الح ّل على مستوى األزمة السورية.
على هذا الصعيد ثمة من يرى انه ال يمكن الحديث عن الوضع
اللبناني بمعزل عما يدور في سورية ،ويشير بالتالي الى إمكانية
�زج بلبنان ضمن المواضيع الخالفية إقليمياً ،وهو ما يعني أنّ
ال� ّ
الهدنة السارية حالياً ،والتي تت ّم ترجمتها عمليا ً بالحوار القائم بين
تيار المستقبل وحزب الله رغم ك ّل الظروف مرشحة للعرقلة.
وعليه يبقى السؤال بعد موقف وزير خارجية إيران الذي عكس
الموقف اإليراني بالرغبة في استمرار التهدئة وعدم انفالت األمور،
فهل وصلت رسالة ظريف اللبنانية الى صندوق البريد السعودي،
وهل تر ّد الرياض على رسالة ظريف بأحسن منها ،أم أنّ حساباتها
سوف تدفعها إلى خطوة ال تحمد عقباها؟
وكذلك ال ب ّد من السؤال عن ال��دور ال��ذي يمكن أن يلعبه حلفاء
السعودية في لبنان ،وهل في استطاعتهم الدفع باتجاهات إيجابية
والتأثير في طبيعة الر ّد السعودي على االنفتاح اإليراني؟ أم أنهم
يكتفون بالتهليل للكالم اآلتي من موسكو على لسان وزير خارجية
س رغبة بالده في مواصلة سياسة
المملكة عادل الجبير ،الذي َع َك َ
الرهان على األوهام...؟

قا�سم يلتقي وفداً من «القومي»

قان�صو :وحدها المقاومة تحمي لبنان
استقبل نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفدا ً من الحزب
السوري القومي االجتماعي برئاسة رئيس المكتب السياسي المركزي في
الحزب الوزير السابق علي قانصو.
وقدّم قانصو التهاني في ذكرى االنتصار باسم قيادة «القومي» ،معتبرا ً «أنّ
هذا االنتصار العظيم خلق معادالت ليس على مستوى لبنان بل على مستوى
المنطقة كلها».
وأضاف« :إننا في هذه المناسبة نحيّي المقاومة وقيادتها ورجالها ،وننحني
ّ
الشك وال الجدل ،أنّ
أم��ام شهدائها ،ولقد أثبتت حرب تموز ،بشكل ال يقبل
معادلة القوة :الجيش والشعب والمقاومة وحدها تحمي لبنان من العدوانية
الصهيونية ومن الخطر اإلرهابي الذي يتهدّد أمنه واستقراره».
وتابع« :إننا في الوقت الذي نح ّيي فيه المقاومة في هذه المناسبة نح ّيي
ّ
والتف حول مقاومته ،كما نحيّي الجيش
شعبنا األب��ي ال��ذي صبر وصمد
اللبناني ظباطا ً وقياد ًة وجنوداً ،ونحيّي شهداءه الذي قضوا على يد العدو
اإلسرائيلي في حرب تموز».
واعتبر قاسم ،من جهته ،أنّ «قيمة المقاومة بأنها مقاومة شعب وأمة وليست
مقاومة مجموعة حزبية ضعيفة ،وأهميتها أنها ركزت على ثالثي الجيش
والشعب والمقاومة ،وح َّققت انتصارا ً كبيرا ً في تموز  2006معلنة أنه انتصار
الجميع كحاضنة حقيقية لها ولرؤيتها في التحرير والدفاع».
وأضاف« :إنّ العالقة بين حزب الله والحزب السوري القومي االجتماعي
عالقة استراتيجية لتوافق الرؤية في األسس والنظرة إلى القضايا الرئيسية
في بلدنا ومنطقتنا وعلى رأسها رفض الكيان اإلسرائيلي واإليمان بالمقاومة
وضرورة بناء لبنان المواطنة».
وأكد أنه «إذا لم نستثمر فرصة الظروف اإلقليمية التي تتجه نحو الحلول
السياسية ولو ببطء ،وذلك بتسريع التفاهمات الداخلية ،فإنّ الخسارة ستزداد
على المواطنين من دون مب ّرر مقبول» ،معتبرا ً أنه «آن اآلوان أن نخرج من
الزواريب الطائفية لمصلحة الوطن».
وتابع قاسم« :نحن كحزب الله مع أي حوار جامع لنقاش القضايا االجتماعية
أو الوطنية بما يساعد على اجتراح بعض الحلول بدل التف ّرج على انهيار لبنان
على رؤوس الجميع».

مقبل من الديمان:
ال خوف على الحكومة
أكد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل أن «ال خوف من انفراط عقد
الحكومة فك ّل الفرقاء واألفرقاء واعون لهذا الخطر وهم حريصون على استمرار
العمل الحكومي ألنه في حال انفراط العقد الحكومي فإنها آخر مؤسسة رسمية
قائمة في ظ ّل عدم وجود رئيس جمهورية وانعدام انعقاد مجلس النواب».
وقال مقبل بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في المق ّر الصيفي
للبطريركية في الديمان« :جئنا لزيارة صاحب الغبطة وللتزود بتوجيهاته
وتداولنا في األوضاع السياسية العامة في البالد».
وأضاف« :زرت ك ّل األطراف السياسية وقادة األحزاب ووضعتهم في أجواء
البلد والتعيينات ،وأوضحت لهم أنني مع التعيينات ولكن إذا لم يحصل توافق
فماذا نفعل؟ هل نش ّل عمل المؤسسة العسكرية التي ال تزال المؤسسة الوحيدة
المتماسكة في البلد ومجهزة وتعتبر خشبة الخالص له؟ علينا تأمين استمرار
عمل المؤسسة العسكرية لكي نحافظ على االستقرار واألمن وتمكين الجيش من
القيام بواجباته أمام االخطار الكبيرة المحدقة بنا».
وتابع« :ال خوف من انفراط عقد الحكومة فك ّل الفرقاء واألفرقاء واعون لهذا
الخطر وهم حريصون على إستمرار العمل الحكومي ألنه في حال إنفراط العقد
الحكومي فإنها آخر مؤسسة رسمية قائمة في ظل عدم وجود رئيس جمهورية
وانعدام إنعقاد مجلس النواب فماذا سيحصل في البلد؟»
وحول لقائه ووزير الخارجية اإليراني ،قال« :تحدثنا حول أوضاع الجيش
اللبناني وقدرته العسكرية .وأكدت له أنه جيش متماسك قوي ومجهز وحاضر،
ولم نبحث أبدا ً بموضوع الهبة اإليرانية للجيش .وطلبت إليه المساعدة في
تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وال يمكن الوصول إلى أي ح ّل إال عبر الحوار
بينهم» ،مشيرا ً إلى أنّ من «يتوصل إلى ح ّل مع أميركا حول النووي اإليراني
بإمكانه أن يساعدنا في لبنان ،فلمست منه ك ّل تجاوب وإيجابية».
وكان مقبل التقى الرئيس السابق العماد ميشال سليمان.
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بعد �إيران :حزب اهلل نحو العالمية ون�صراهلل وجهة الزوار
 روزانا ر ّمال
منذ االجتياح «اإلسرائيلي» للبنان واحتالل جنوبه ال
الحساس في خريطة المنطقة،
يختلف اثنان على موقعه
ّ
وقد بات قلب العالم السياسي منذ ذلك االحتالل الذي
تمدّد قبله إلى فلسطين وغيّر مصير المنطقة برمتها وأنشأ
قواعد جديدة للعالقات بين الدول العربية نفسها من جهة
وعالقتها بالعالم من جهة أخرى ،وباتت «إسرائيل» الشغل
الشاغل للعالم وك� ّل وما يتعلق بها من قريب أو بعيد،
كتحصيل للحاصل.
المقاومة في لبنان التي أضحت اليوم تتمثل بحزب الله
صارت وحدها الشغل الشاغل لكيان االحتالل منذ أكثر
من  20عاماً ،فقد جعلت من لبنان محور اهتمامات الدول
الغربية واإلقليمية بسبب حساسية ملف الصراع العربي ـ
«اإلسرائيلي» الذي لم ينته حتى الساعة وال تزال الحقوق
العربية مهدورة والوحدة معدومة والمبادرات ملغومة
حتى باتت آخر محاوالت فريق باراك أوباما لح ّل القضية
الفلسطينية وزيارات كيري المتك ّررة لوضع خطوة في هذا
المجال قبل انتهاء والية أوباما األكثر جدية منذ أكثر من 60
عاما ً من السبات العربي.
يتجسد قلب العالم السياسي واالستراتيجي في لبنان
ّ
بشخصية محورية تتجه إليها جهارا ً وس ّرا ً الوفود الدولية
من أجل طرح مبادرات أو التساؤل عن أجندتها المقبلة
ورؤيتها في معالجة الملفات ،وهي شخصية أمين عام
ح��زب الله السيد حسن نصرالله ال��ذي ،على ما يبدو،
باتت طائرات المبعوثين الكبار في العالم ال تتوجه سوى
لمالقاته من أج��ل حسم األم��ور ومعرفة مساراتها حتى
بات بعضها ال يتحلحل من دون موافقة الحزب وهذا أحد
المتغيرات الكبرى الجديدة في واق��ع ه��ذا الحزب على
الصعيد اإلقليمي.

أرخت األزمة السورية بظاللها على لبنان وبشكل أكبر
على حزب الله الذي انخرط بالكامل سياسيا ً وعسكريا ً
وإع�لام��ي �ا ً ف��ي��ه��ا ،كمعني رئ��ي��س��ي ت��ح��ت ع���دة عناوين
تبيّن بعدها أنّ العنوان األب��رز فيها هو ص� ّد المشروع
«اإلسرائيلي» الهادف إلى ضرب ما وصفه السيد نصرالله
بقلعة المقاومة وظهرها وسندها وعرقلة مم ّر األسلحة
للحزب وتدمير مواقع استراتيجية تح ّل مكانها الجماعات
التكفيرية من أجل ضرب حزب الله من الخلف ،فكان لهذه
الجماعات ،من ك ّل حدب وصوب ،الزخم الكبير من عتاد
وسالح وأه ّم ما في األمر عناصر مقاتلة باآلالف.
خرج حزب الله من معادلة االرتباط بمحور كفريق فاعل
فيه ليدخل مع األزمة السورية مرحلة صناعة مصير هذا
المحور ،العبا ً دورا ً أساسيا ً في المعادالت اإلقليمية وتغيير
وجهتها ،بالتالي دخل مطبخ التسويات الكبرى من بابها
العريض بزخم فرضته إنجازاته على األرض السورية
التي لم تتقدم أي من ال��دول الكبرى المعنية بالتحالف
ال��دول��ي لمكافحة اإلره���اب وغ��ي��ره��ا ب��إرس��ال مقاتلين
يحاربون وجها ً لوجه الجماعات التكفيرية بسبب ما تمليه
عليهم حساباتهم السياسية والداخلية ،فانتزع حزب الله
الراية وحده ليكون الوحيد من غير السوريين الذي يترجم
حربا ً يتحدث العالم كله عن خوضها ويته ّرب من مفاعيلها
وأكالفها ،ويخرج هذا الحزب الصغير قياسا ً بمقدرات الدول
ليقول لهذه الجماعات :ها قد أتيتكم فاثبتوا إنْ كنتم أهالً
لحربنا ويرفع وحده مقولة «نعم نستطيع» ويترجمها،
نستطيع أن نهزم اإلره��اب ،ثم يحظى بفضل هذه القدرة
وما وصفه الرئيس السوري بالمساندة النوعية في الحرب
قبوال ً
ورضى سوريين ن��ادرا ً ما تتهاون دولة بحساسية
ً
سورية بالتنازل عنهما لغير السوريين ،بأن يمتلك القدرة
على الفصل والح ّل والربط بالمعركة وينال بفضل شهادة
أبنائه وخطط حربه مقعدا ً تفاوضيا ً معقدا ً جدا ً لكونه أحد
أبرز صور الحركات اإلرهابية بالعين الغربية والعدو األول

لـ«إسرائيل» وفي الوقت نفسه القوة الوحيدة التي تر ِّكع
اإلره��اب الذي يعلنون الحرب عليه حتى اضطرت الدول
الكبرى إلى االعتراف باستحالة التوصل إلى تسويات من
دون مشاركته فيها.
وعليه ،وكما جاءت زيارة المبعوث الخاص للرئيس
الروسي فالديمير بوتين نائب وزير الخارجية ميخائيل
بوغدانوف السابقة إلى بيروت وما حكي عن لقاءات جاءت
على هامش الزيارة تبيّن أنها فقط من أجل لقاء السيد
حسن نصرالله من دون أي مبادرة لح ّل رئاسة الجمهورية
ليتحدث بعدها عن الدور اإلقليمي لحزب الله ومثله رئيس
البرلمان اإليراني علي الريجاني الذي أطلق من بيروت
مقولة أحزاب أكبر من دول ،استقبل السيد نصرالله وزير
خارجية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية محمد جواد ظريف
ووف��ده المرافق ،في حضور السفير اإلي��ران��ي في لبنان
محمد فتحعلي بعد سلسلة زيارات شكلية «هامشية» مع
مسؤولين لبنانين جاءت لتغطية ضرورة الزيارة الكبرى
المخصصة لوضع السيد نصرالله في صورة تطور األمور
ّ
بعد االتفاق النووي مع الغرب بين تداعيات وخطوات
مقبلة أوالً ،وإعالن دخول حزب الله تحالف قوى مكافحة
اإلره��اب برعاية روسية ـ إيرانية وتعاون أميركي جدي
بعد إعالن أوباما عن أفق التعاون التي فتحها ح ّل الملف
النووي اإليراني وضرورة استغاللها مع إيران أبرزها في
سورية وما يمكن لحزب الله أن يقدمه من تعاون مع القوى
الكبرى.
يستع ّد السيد نصرالله لسلسلة ات��ص��االت ولقاءات
إقليمية ب��ارزة يدخل معها مرحلة مكافحة اإلره��اب من
الباب العريض ،تماما ً كما دخلت إيران الشرعية الدولية
عبر نجاح مفاوضاتها والدول الست أمام العالم والسيد
نصرالله اليوم هو الوجهة اإلقليمية الدولية الوحيدة نحو
لبنان الذي ال يزال يعاني من تفاقم أزماته بانتظار حلحلة
حصة األسد.
الملفات اإلقليمية الكبرى التي بات له فيها ّ

أثناء عقد نائب
شمالي شاب
مؤتمره الصحافي
في المجلس النيابي
أمس ،وقف نائب
ينتمي إلى كتلة
وسطية على باب
القاعة التي كان
يتحدث فيها زميله،
فقال له صحافيون:
ّ
«تفضل أدخل
واستمع» ،فأجاب:
«لماذا تريدوننا أن
نوجع رأسنا بكالم
ال يق ّدم وال يؤخر...
نحن في هذه المرحلة
بالكاد نستمع إلى
كالم النواب المنتمين
إلى الكتل الكبيرة
الفاعلة والمؤثرة في
الحياة السياسية!»...

بري ون�صراهلل وبا�سيل والتقى مقبل والف�صائل الفل�سطينية
زار ّ

ظريفّ :
التطرف والإرهاب
نمد يد التعاون �إلى جميع الجيران في المنطقة لمكافحة
ُّ
أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أنّ
بالده «وقفت وتقف دوما ً إلى جانب الشعب اللبناني
وش��ع��وب المنطقة حيث أنها ق��وة توجد وتساهم
وتساعد ف��ي تحقيق ال��س�لام واالس��ت��ق��رار ف��ي هذه
المنطقة».
وجدّد ظريف تأكيد بالده أنها ال تتدخل في الشؤون
الداخلية اللبنانية ،معتبرا ً أنّ لبنان «ال يجب أن يكون
ساحة لتالعب الدول األخرى».
وتابع رئيس الديبلوماسية اإليرانية جولته على
المسؤولين أمس ،فزار مق ّر الرئاسة الثانية في عين
التينة ،حيث التقى على م��دى ساعة كاملة رئيس
مجلس النواب نبيه ب��ري وج��رى ع��رض التطورات
الراهنة في لبنان والمنطقة واالتفاق النووي والمرحلة
المقبلة ،وتخلل اللقاء خلوة قصيرة بين رئيس
المجلس ووزير الخارجية اإليراني.
وقال ظريف بعد اللقاء« :كانت فرصة جيدة للقاء
الرئيس بري ،وتباحثنا في الشأن اإلقليمي والتعاون
في ما بيننا في خصوص تحقيق السالم واالستقرار
والتقدم في لبنان .ونظرا ً إلى الحكمة والحنكة والدور
البارز للرئيس بري في دعم المقاومة ودعم االستقرار
نتمنى إن شاءالله أن نستفيد من هذا الدور الكبير حتى
تتجه األوضاع في لبنان وفي هذه المنطقة إلى المزيد
من الهدوء واألمن واالستقرار».
وأض��اف« :الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وقفت
وتقف دوم��ا ً إل��ى جانب الشعب اللبناني وشعوب
المنطقة حيث أنها قوة توجد وتساهم وتساعد في
تحقيق السالم واالستقرار في هذه المنطقة ،وستبقى
على هذا النهج .ونحن نعتقد أنه بمعالجة الملف
النووي والقضية النووية توفرت وتتوفر األرضية
الصالحة للمزيد من التعاون بين الدول اإلسالمية في
هذه المنطقة ،حيث أنّ الخالفات الطائفية الداخلية
والتطرف تعتبر التحدي الكبير ومن التحديات الكبيرة
في هذه المنطقة ،وال يمكن القضاء على هذه التحديات
إال بمزيد من التعاون بين الدول فيها .وك ّل الشعوب
في المنطقة تتوقع منا هذا األمر ،ونحن نعتقد أنه ال
ب ّد لك ّل الجيران ولك ّل الدول الجارة أن تتبنى الحوار
والتعاون ،ويكونان مدار اهتمام هذه الدول لتحقيق
المصالح المشتركة».

مواجهة اإلرهاب

وفي قصر بسترس ،التقى نظيره جبران باسيل،
وعقد الجانبان مؤتمرا ً صحافيا ً أكد خالله باسيل أننا

الرئاسة شأن داخلي

نصرالله مستقبالً ظريف والوفد الديبلوماسي اإليراني
«نقف سويا ً في خندق واحد في معركتنا ض ّد اإلرهاب،
إنه خندق يتسع للجميع ،والجميع مدعوون إليه».
ولفت إلى أنّ «لبنان يطمح إلى أداء دور ريادي
وحمل الرسالة التعدّدية ،ويعول على مساندة إيران
في حفظ ثروته التعددية وهو على أت ّم االستعداد
للمساهمة اإليجابية ف��ي دف��ع النمو االقتصادي
والدخول إلى األس��واق اإليرانية واالستثمار فيها.
وكذلك اإلتيان بالصناعات والطاقات واإلمكانات
اإلي��ران��ي��ة لالستفادة منها ف��ي لبنان ف��ي مجاالت
الطاقة والصناعة والنفط والمياه والكهرباء ،وهو ما
حرمنا منه سابقا ً وعملنا جاهدين لالستفادة منه ولم
نتمكن ،أما اآلن فقد سقطت الحواجز المادية وبقيت
بعض الحواجز النفسية والسياسية التي نعمل على
إزالتها وأمامنا مسار طويل من النجاحات والتكامل
بين لبنان وإي��ران ونعول عليه لنبني االنتصارات
المشتركة للبنان وك ّل اللبنانيين وإي��ران وك ّل أهل
المنطقة».
وق��ال ظريف ،من جهته« :بالوصول إلى االتفاق
ال��ن��ووي استطعنا أن نخرج حجة من يد نتنياهو
والكيان الصهيوني لالستمرار في اإلجرام والعمليات

اإلجرامية ،وعلى ه��ذا األس��اس ن��رى رئيس ال��وزراء
اإلسرائيلي قلقا ً ويائسا ً ألنّ العالم تمكن من تسوية
مشكلة من طريق الديبلوماسية والحوار .واليوم هناك
فرصة جديدة أمام دول المنطقة ،ولجيراننا ،برؤية
جديدة قائمة على الحوار ،ال ب ّد لها أن تتعاون من أجل
تطوير السالم واالستقرار والتقدم في هذه المنطقة،
وال��وق��وف أم��ام ع��دوي��ن :األول الكيان الصهيوني
والثاني التطرف واإلرهاب والطائفية».
وأضاف« :نم ّد يد التعاون إلى جميع الجيران في
هذه المنطقة ونحن على استعداد للتعاون ولتبادل
األفكار والقيام بعمل مشترك بين هذه الدول لمكافحة
التطرف واإلره���اب والطائفية ،ل��ذا ف��إنّ الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية تم ّد يد التعاون إلى جميع جيرانها
ونتمنى أن تجني شعوب ه��ذه المنطقة والشعب
اللبناني ،ث��م��ار ال��ت��ع��اون .كنا بجانب المقاومة،
مقاومة الشعب اللبناني ،ومستعدون ألي شكل من
أشكال التعاون مع اإلخوة في لبنان لتحقيق التنمية
والتطور في هذا البلد ،وكذلك التعاون في المجاالت
االقتصادية والثقافية والتي أشار إليها الوزير باسيل
في حديثه».

ور ّدا ً على سؤال حول االستحقاق الرئاسي اللبناني،
أجاب ظريف« :إننا مسرورون ،أننا سمعنا أنه قد بدأ
الحوار منذ فترة بين المجموعات اللبنانية وهناك
ساحة لتبادل األفكار في خصوص القضايا العامة
ونتمنى أن يستمر ه��ذا ال��ح��وار ،ونحن في إي��ران ال
نتدخل في الشؤون الداخلية في لبنان وال نعتقد أنّ
لبنان يجب أن يكون ساحة لتالعب ال��دول األخرى،
ونعتبر أنها قضايا داخلية وال ب ّد من معالجتها من
الشعب اللبناني .ونتوقع من الالعبين السعوديين
اآلخرين أال يعرقلوا الوصول إلى النتيجة بل أن يسهِّلوا
هذا األمر».
وعن إمكانية أن نشهد حوارا ً سعوديا ً  -إيرانيا ً لح ّل
قضايا المنطقة ،قال ظريف« :أنا مسرور جدا ً ألنني
زرت دول��ة قطر ،وك��ان هناك اهتمام إيراني القتراح
تقدم في الحوار بينها وبين دول مجلس التعاون ،وإن
شاء الله فإنّ هذا الحوار سيستمر ،وإنّ هذا االقتراح
سيسير إل��ى األم��ام ونحن مستعدون دائما ً للحوار
والتفاوض مع جيراننا ،وال نشعر بأنّ هناك أي مانع
في هذا المجال».
وفي شأن األزمة السياسية في البحرين ،تمنى ظريف
«على الحكومات في المنطقة أن تحترم مطالب شعوبها
وأن تقوم الحوارات بين الحكومات والشعوب».
وكان ظريف زار األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،حيث جرى تداول في آخر التطورات في لبنان
والمنطقة والمساعي الجارية للبحث عن حلول في أكثر
من ساحة وبلد ،وكذلك في نتائج وآثار االتفاق النووي
على مجمل األوضاع العامة.
وفي مق ّر إقامته في فندق فينيسيا ،بحث ظريف مع
نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل التطورات
والعالقات الثنائية .وع��ن الهبة االيرانية لتسليح
الجيش ،قال مقبل« :لم نتحدث عن تسليح الجيش
ولكن الجيش اليوم بجهوزية وق��وة وتماسك كامل.
وتأتي عملية التسلح في المرحلة التالية وتعالج في
حينها موضوع الهبة اإليرانية».
كما التقى ممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان،
واعتبر أنّ «ال��ك��ي��ان الصهيوني ه��و المستفيد من
الخالفات والنزاعات ،وم��ن هنا ك��ان ال ب� ّد من إقامة
العالقات الطيبة ،وإيران تم ّد يد للتعاون مع الجميع
ألننا ال��ي��وم ن��واج��ه خ��ط��را ً داخليا ً يتمثل بالتطرف
والطائفية ،وال ب ّد لنا من الوحدة لمواجهتها».

�سالم من الأردن :على المجتمع الدولي الخروج
من موقف المتفرج على الم�أ�ساة ال�سورية
دعا رئيس الحكومة تمام سالم المجتمع
الدولي «إل��ى لخروج من موقف المتفرج
على المأساة السورية ،والسعي الجدي
إلى وضع ح ّد لها عبر ح ّل سياسي يضمن
وح��دة أراض��ي سورية ويعيد إليها األمن
واالستقرار ،بما يتيح عودة فورية لماليين
الالجئين السوريين المنتشرين في لبنان
واألردن وتركيا وأصقاع األرض المختلفة».
وخ�لال مؤتمر صحافي مشترك عقده
ون��ظ��ي��ره األردن����ي عبدالله ال��ن��س��ور بعد
اج��ت��م��اع اللجنة المشتركة اللبنانية ـ
األردن��ي��ة ،اعتبر سالم أنّ انعقاد اللجنة،
يعبّر عن إرادة بلدينا في تعزيز عالقات
األخوة والتعاون بما فيه مصلحة الشعبين
اللبناني واألردني».
ول��ف��ت إل��ى أنّ ال��زي��ارة ك��ان��ت مناسبة
للتوقيع على عدد من بروتوكوالت التعاون
ف��ي م��ج��االت مختلفة ،وف��رص��ة للتباحث
في مروحة من القضايا ،وخصوصا ً تلك
المتعلقة باألوضاع الصعبة التي تم ّر بها
بلدان عربية عدة.
وق��ال س�لام« :نحن في لبنان واألردن
ن��واج��ه ،م��ن ج��راء األح���داث ال��ج��اري��ة في
جوارنا تحديين بالغي الصعوبة .األول
يتعلق بالنزوح السوري وما يلقيه من أعباء
شح المساعدات
هائلة على بلدينا في ظ ّل ّ
الدولية ،والثاني يتعلق ب��اإلره��اب الذي
يتطلب جهودا ً استثنائية للتصدي له حفظا ً
لألمن الوطني».
وأض���اف« :لقد اكتوينا م��ع�اً ،أردنيين
ولبنانيين ،بنار اإلره��اب .إنّ دماء الشهيد
الطيار معاذ الكساسبة ما زال��ت شاهدا ً
على وحشية هذا السلوك اإلرهابي الذي ال
يقبله عقل وال منطق وال يق ّره دين .ونحن
في لبنان لم ولن ننسى مواطنينا المدنيين

وختم سالم« :إننا مطالبون بإعادة النظر
في كثير من أمورنا .مطالبون بل ّم شتاتنا
وتوحيد صفوفنا وإعالء مصالح شعوبنا.
مطالبون بنشر السلم واالس��ت��ق��رار في
مجتمعاتنا وبزرع قيم االعتدال والوسطية
ف��ي صفوف ابنائنا ألننا مؤتمنون على
غدهم .وغدهم هو غد هذه األمة».

النسور

سالم والنسور يترأسان اجتماع اللجنة اللبنانية ـ األردنية المشتركة
الذين سقطوا في التفجيرات اإلرهابية ،وال
جنودنا الذين استشهدوا في المواجهات مع
اإلرهاب ،ولم ولن ننسى عسكريينا األبطال
ال��ذي��ن م��ا زال���وا محتجزين منذ ع��ام لدى
الجماعات اإلرهابية».
وتوجه بالشكر إلى األردن «على وقوفه
الدائم إلى جانب إخوانه اللبنانيين ،وعلى
المساعدة التي قدمها ويقدمها إلى جيشنا
وقواتنا األمنية في مجاالت عدة ،لتعزيزها
وتحسين قدرتها على مجابهة التحدي
اإلرهابي» ،وعلى «التجاوب والتعاون لح ّل
مشكلة سائقي الشاحنات اللبنانيين ،الذين
احتجزوا عند الحدود السورية ـ األردنية

منذ أشهر ،والذين تمت استضافتهم في
األردن ومساعدتهم على العودة إلى لبنان
سالمين».
وتابع س�لام« :إننا ندين ه��ذا اإلره��اب
ب��ش��دة ،ون��ؤك��د تصميمنا على التصدي
له .وندعو المجتمع الدولي إلى مزيد من
التنسيق وال��ت��ع��اون م��ن أج��ل محاصرته
وتجفيف منابعه وال��ق��ض��اء عليه .نحن
ف��ي ل��ب��ن��ان ،وب��س��ب��ب ال��ت��داخ��ل المتعدّد
األوج��ه بيننا وبين سورية الشقيقة ،قد
نكون البلد األكثر تأثرا ً بتداعيات المأساة
الجارية هناك ،سواء على الصعيد األمني
أو السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي.

وآخ���ر ن��م��وذج للتداعيات االق��ت��ص��ادي��ة،
ه��و ت��وق��ف ال���ص���ادرات ال��ب��ري��ة ال��زراع��ي��ة
والصناعية اللبنانية ،إلى األردن ومنه إلى
الخليج العربي ،بسبب األوضاع األمنية في
سورية».
ودعا «األس��رة الدولية إلى الخروج من
موقف المتفرج على المأساة السورية،
والسعي ال��ج��دي إل��ى وض��ع ح � ّد لها عبر
ح ّل سياسي يضمن وحدة أراضي سورية
ويعيد إليها األم��ن واالستقرار ،بما يتيح
عودة فورية لماليين الالجئين السوريين
المنتشرين ف��ي لبنان واألردن وتركيا
وأصقاع األرض المختلفة».

ثم تحدث النسور فقال« :ال نسمح النفسنا
التدخل في شوون اآلخرين .إنّ وقع االزمة
السورية على األردن كبير ج��داً ،ال سيما
أ ّن��ه يستضيف مليون و 400أل��ف ن��ازح
سوري ،باإلضافة إلى النازحين الليبيين
والعراقيين واليمنيين والفلسطينيين»،
مؤكدا ً «موقف األردن الثابت ب��أن ال ح ّل
ل�لازم��ة ال��س��وري��ة إال سياسياً» ومشيرا ً
إلى أنّ األزمة «أثرت في شكل مباشر على
التواصل بين األردن وع��دد من ال��دول ،ال
سيما برا ً ومن هذه الدول وبشكل أساسي
لبنان واألردن».
والتقى رئيس الحكومة أي��ض �اً ،أبناء
الجالية اللبنانية في األردن.
وكان سالم وصل إلى العاصمة األردنية
عمان صباح أمس ،على رأس وفد وزاري
ض � ّم وزي��ر ال��زراع��ة أك��رم شهيب ،اإلع�لام
رم��زي جريج ،السياحة ميشال فرعون،
الشؤون االجتماعية رشيد درباس ،الشباب
والرياضة عبد المطلب ح��ن��اوي ،الدولة
لشؤون التنمية اإلداري���ة نبيل دو فريج،
واالقتصاد أالن حكيم .وكان في استقباله
ف��ي المطار وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون اإلع�لام
محمد المومنة وسفيرة لبنان في األردن
ميشلين باز وسفير األردن في لبنان نبيل
مصاورة وأركان السفارة.

