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ور�شة تنظيمية لـ«فتح»
والم�صالحات بعيدة

 روزانا ر ّمال

حسين ح ّمود
بالرغم من استقرار الوضع األمني في مخيم عين الحلوة
وانعكاس هذا المناخ على بقية المخيمات الفلسطينية ،ال يزال
موضوع المصالحات بين الفصائل المتقاتلة ،وال سيما بين
حركة «فتح» و«الجماعات اإلسالمية» ،عالقاً ،األمر الذي يبقي
اي لحظة.
النار تحت الرماد والتي قد تشتعل في ّ
ومتابعة لهذا الوضع تعقد اللجنة «اللجنة األمنية الفلسطينية
العليا» اجتماعا ً غ��دا ً الخميس في عين الحلوة يحضره أيضا ً
ممثلون عن تنظيم «الشباب المسلم» وق��وى إسالمية أخرى،
علما ً أنّ آخ��ر اج�ت�م��اع بين ه��ذه األط ��راف ُع�ق��د ي��وم األربعاء
الماضي في مجمع منصور عزام في المخيم ،وهو األول بعد
االشتباكات األخيرة ،لكن استبعد منه من أسرفوا في القتل،
بحسب مصادر فلسطينية شاركت في االجتماع.
ال �م �ص��ادر ال �ت��ي ع ��زت أس �ب��اب االش �ت �ب��اك��ات إل ��ى «أج �ن��دات
خارجية» لها عالقة باألوضاع في المنطقة ،لم تستبعد حصول
انتكاسات أمنية جديدة في المخيم ،تكون بمثابة رسائل أمنية
وسياسية من الجهات المتطرفة المرتبطة بقوى إقليمية ،إلى
الفصائل األخرى التي تتبنّى سياسات مختلفة.
وبشأن المصالحات العالقة ،أوضحت المصادر أنّ تأخرها
ه��و بسبب ال��دع��اوى ال�م��رف��وع��ة م��ن أش �خ��اص ت��ض�� ّرروا في
االشتباكات وتقف وراءهم تنظيمات تمنعهم من التنازل عنها
لكن اللجان الفلسطينية تبذل جهودا ً إلغالق هذه الملفات من
أجل تخفيف التشنّجات في المخيم ،وإنْ كان هذا األمر ال ينهي
الخالفات السياسية القائمة.
وبالتوازي ،ت��ردّدت معلومات عن قيام حركة فتح بورشة
تنظيمية كبرى تق ّررت بعد الزيارة األخيرة لمسؤول الساحة
اللبنانية في الحركة ع �زّام األحمد إل��ى بيروت واالجتماعات
ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة الكثيفة ال �ت��ي ان�ع�ق��دت ف��ي السفارة
الفلسطينية .كما تق ّرر في هذه االجتماعات أن يكون للحركة
وللسلطة الفلسطينية في رام الله ،حضور أقوى في المخيمات
وال سيما في عين الحلوة .ولهذه الغاية وصل إلى المخيمات
ضباط كبار من رام الله لإلشراف على التدريبات العسكرية
وإجراء تشكيالت عسكرية لمواكبة المرحلة المقبلة.
ك��ذل��ك ت �ق � ّرر ف��ي االج �ت �م��اع��ات ال �م��ذك��ورة ،رف ��ع مستوى
التنسيق ب�ي��ن ال�ل�ج��ان األم�ن�ي��ة الفلسطينية وال �ق��وى األمنية
اللبنانية للحؤول دون تكرار الصدامات في المخيمات حفاظا ً
على األمن الفلسطيني وبالتالي األمن اللبناني.
المصادر الفلسطينية أك��دت المعلومات اآلن�ف��ة ،وال سيما
تكثيف التدريبات العسكرية لعناصر حركة «فتح» تحت إشراف
ضباط من رام الله ،لكنها أدرج��ت ه��ذا األم��ر في خانة إعادة
الحركة بناء قدراتها العسكرية واألم�ن�ي��ة ،وبالتالي ترسيخ
نفوذها السياسي.
بأي شكل من
وشدّدت المصادر على أنّ هذا األمر ال يعني ّ
األشكال وج��ود توجه عسكري ميداني في المرحلة المقبلة،
أي فصيل آخر إع��ادة ترميم هيكليتها
معتبرة أنّ الحركة كما ّ
أي
التنظيمية وب�ن��اء ق��واه��ا العسكرية لحماية المخيمات م��ن ّ
ع ��دوان يمكن ان ت�ت�ع� ّرض ل��ه وال سيما م��ن ج��ان��ب التيارات
الفلسطينية التي تحمل أجندات خارجية وتسعى إلى تفجير
المخيمات وخصوصا ً عين الحلوة كما حصل في مخيم نهر
وهجر أهله وما زال من دون إعمار ولم يعد
البارد الذي د ّمر
ّ
إليه سكانه.
واعلنت المصادر عن مساع حثيثة تقوم بها الفصائل لتوحيد
الصف إلنهاء التوترات وإزالة أسبابها لمنع تفجير مخيم عين
الحلوة على نطاق واسع والذي تريده الجهات المعادية للقضية
الفلسطينية.
وأكدت المصادر انّ الوضع في عين الحلوة مستق ّر حالياً،
لكن المصالحات بين الفصائل المتقاتلة ال تزال دونها عقبات
ومنها الدعاوى المرفوعة من الجانبين.
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(مديرية التوجيه)

استقبل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل في مكتبه في
الوزارة قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي أطلعه على األوضاع األمنية في
البالد على الجبهات ،وعلى عمليات الدهم ومالحقة المخلين باألمن وال سيما
المنتمين إلى المنظمات اإلرهابية.
وأثنى مقبل على «النشاطات والمهمات التي تتوالها الوحدات العسكرية
في كل المناطق اللبنانية وبقيادتها الحكيمة ،والتي بفضلها ينعم لبنان باألمن
رغم ما يحيق به من مخاطر ودسائس لزرع الفتن ونشر الفوضى وزعزعة
االستقرار» .وتطرق البحث خالل االجتماع إلى بعض القضايا اإلدارية وما يُثار
حول موضوع الترقيات والتعيينات في المؤسسة العسكرية.
كما التقى مقبل مدير المخابرات العميد الركن إدمون فاضل الذي زاره شاكرا ً
له الثقة التي منحه أياها باستدعائه من االحتياط .
وكان مقبل لفت خالل االجتماع الذي عقده الرئيس ميشال سليمان لكتلته
الوزارية ،إلى أنّ «المشاورات واالجتماعات المتعلقة بالترقيات والتعيينات
سارية المفعول .لذلك ال ب ّد من التوضيح أنني كوزير للدفاع الوطني لن أقبل أي
تسوية سياسية على حساب الجيش وهذا األمر غير وارد على اإلطالق ،ونحن
ككتلة الرئيس سليمان ض ّد الطروحات التي تبحث .إذا كانت ك ّل المكونات
السياسية ستوافق ،حينها يعرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي عليه
اتخاذ القرار وتح ُّمل المسؤولية».
وأضاف« :إذا لم يكن هناك معيار فالتسوية ال تمشي ،وإذا لم تتوفر العدالة
والقانونية لن نمشي بأي طرح».
وسأل« :هل تحصل في أي بلد في العالم تسويات سياسية من أجل شخص
حتى لو كان زعيماً؟ هذا لم يحصل في أي بلد في العالم ،وإذا سرنا بهذه
التسوية بعد فترة يأتي زعيم آخر بمطالب مماثلة وتسوية مماثلة ،هذا غير
ممكن هناك مصلحة بلد وهناك قانون ودستور يجب أن يحترم».
وفي شأن انعقاد جلسة مجلس الوزراء ،أجاب« :ننتظر عودة رئيس الحكومة
من نيويورك وهو سيصل غداً ،والدعوة يجب أن تتم قبل  72ساعة وبالتالي ال
أعرف إذا كان المجال يتسع لعقد جلسة يوم الجمعة وربما تحدّد الجلسة يوم
السبت».
وما إذا كانت تح ّمل مجلس الوزراء المسؤولية في موضوع الترقيات يعني
الذهاب الى التصويت ،رأى مقبل أنّ «من الطبيعي أن يطرح الموضوع على
التصويت ،وإذا أراد رئيس الحكومة إصدار المرسوم بمن يوقع عليه هذا حقه
ويستطيع ذلك».

خاضت المملكة العربية السعودية ،طيلة سنوات خمس،
سياسة خارجية جديدة اتبعتها في الشرق األوس��ط بنيت
على رهانات بنجاح وضع اعتمادات في أيدي حلفاء قادرين
على تنفيذ مشاريع تحدث فرقا ً في عائد النفوذ المحسوب
عليها وه��ي التي كانت تحتاج ه��ذا النفوذ ،لعلمها المسبق
بأنّ إيران ،جارتها في الخليج ،خطت خطوات امتالك المادة
النووية القادرة على إدخالها نادي الكبار خالل السنوات اآلتية
وبالتالي فإنّ الرجوع إلى الوراء لم يكن واردا ًعند إيران ،برغم
العقوبات والعزلة التي عاشتها.
عرف السعوديون ،ومن ورائهم األميركيون أنّ هذا التقدم
سينعكس على المنطقة بر ّمتها ،وبقيت واشنطن قلقة من
دخول «إسرائيل» المشهد مرات عدة ،كان أبرزها عدوان تموز،
حيث تعالت أص��وات حينها تتهم حزب الله بدفع ثمن حرب
الضغط على الملف النووي ،باإلضافة إلى ما توالى من حروب
استهدفت المقاومة الفلسطينية ،حليفة إيران ،في ذلك الوقت
من أجل إضعافها ،حتى أيقنت «إسرائيل» ومعها أميركا أنّ هذا
الحلف ال يزال متماسكاً ،فاتخذت قرارات الفصل الكبرى.
كانت للسعودية المصلحة األساسية في أي استهداف
إليران وحلفائها ،ألنّ من شأن ذلك طمأنتها لجهة نفوذها في
المنطقة أوالً وحماية وحدتها الداخلية ثانيا ً وضمانة الحفاظ
على سطوتها على مجلس التعاون الخليجي ثالثاً ،كأكبر
وأغنى دولة قادرة على حماية مصير دول الخليج .ت ّم طرح
مشروع «الربيع العربي» ،كح ّل ناجع قادر على إحداث فرق
على األرض يؤدي إلى إعادة تموضع الرؤساء والح ّكام في
دول ع��دة ،بعد موجة تغيير أنظمة ستجلب ،من دون شك،

رؤساء ذوي خبرة أقل ،مقبلون على مواجهة مرحلة حساسة
وأمامهم استحقاق كبير للنجاح أمام شعوبهم المنتفضة فتم ّد
السعودية يد العون لهم وتأخذ بذلك جزءا ً ال يتجزّأ من النفوذ
في البلد المعني.
وضعت السعودية أكبر ج��زء من رهاناتها على سورية
ودمرت أهم رصيد ومعادلة سياسية تاريخية بنتها مع النظام
السوري منذ عهد الرئيس الراحل حافظ األسد وهي معادلة
السين ـ سين على الطريقة اللبنانية والتي عكست انسجاما ً
عالي المستوى بين الدولتين السعودية والسورية أثرت على
أكثر من ملف بينها اللبناني والفلسطيني والعراقي وغيرها
من الملفات العربية ،وبالتالي كان رهان السعودية على أنّ
إضعاف إيران هو من إضعاف سورية ،أكثر من يقين وأبعد
من مه ّمة.
قدمت السعودية ك ّل ما يمكن لدولة تقديمه من دعم مادي
ومعنوي لـ«المعارضة» السياسية والمسلحة في سورية،
فساهمت في تشكيل ألوية وكتائب عسكرية أش��رف عليها
بندر بن سلطان شخصياً ،لفترة غير قليلة قبل سحبه من
المشهد نتيجة ت �ب �دُّل م��ا ج��رى ف��ي السياسة ال�ع��ام��ة تجاه
سورية ،واستمر الدعم السياسي والعسكري واللوجستي
للمعارضة المسلحة ،وكان وزير الخارجية السعودي الراحل
سعود الفيصل رأس حربة النظام السعودي في ك ّل المحافل
الدولية الكبرى.
ولكن ،وبرغم هذه السياسة والرهانات طرحت السعودية
شكالً جديدا ً من المناورة السياسية في الدول التي خاضت
فيها تجربة المقامرة الكاملة وأب�ق��ت على خيوط رئيسية
استطاعت من خاللها التراجع عن سياساتها من دون أن
تمسكها
يشكل لها ذلك تراجعا ً لدقة الحياكة واإلحاطة بأهمية ُّ
بمواقفها المبدئية في العلن ،عكس تركيا التي أسست للهدف

بري يلتقي �سفراء �سورية واالتحاد الأوروبي وتركيا

علي عبد الكريم :نحن على �سكة الخال�ص
بف�ضل �صمود �سورية والمقاومة
ع��رض رئيس مجلس النواب
نبيه بري األوضاع مع زواره في
عين التينة ،حيث التقى السفير
السوري في لبنان علي عبد الكريم
علي الذي قال بعد اللقاء« :كانت
جولة أفق بعد الذي حدث ويحدث
في الجمعية العامة لألمم المتحدة
والمواقف الروسية واألميركية
واالستدارات األوروبية .ما يجري
في المنطقة ،والذي قرأ فيه دولة
الرئيس بأنه استثمار لصمود
�س��دت��ه س��وري��ة ،جيشا ً
كبير ج� ّ
وشعبا ً وقيادة ،وال��ذي عبّر عنه
ف��ي ه���ذا ال��ح��راك ال��دول��ي ال��ذي
ك��ان لروسيا دور م��ح��وري فيه.
ويستشرف ه��ذا ال��دور مستقبالً
فيه مصلحة لإلنسانية جميعا ً
في مواجهة إره��اب ،وك � ّل الذين
دعموا وم ّولوا وسلحوا وما زالوا
يكابرون في رعاية هذا اإلره��اب
ص���اروا يستشعرون ارت���دادات
هذا الخطر عليهم ،وبالتالي كان
هذا التوافق الدولي الذي بعضه
واض��ح وصريح وبعضه ال يزال
ي��أخ��ذ م��واق��ف ت��ح��م��ل ع��ن��اوي��ن
متعددة ولكن بغاية واح��دة هي
مواجهة اإلره���اب .لقد استشعر
الجميع ارت����دادات ه��ذا اإلره��اب
وم��خ��اط��ره عليهم وتقدير ال��ذي
يعلن هذا الموقف أو الذي يقوله
م����داورة ب���أنّ س��وري��ة وجيشها
ورئ��ي��س��ه��ا وال��ص��م��ود ال��م��ذه��ل
للشعب ال��س��وري ال��ذي احتضن
هذا الجيش وهذه المقاومة تنوب
عن البشرية جميعا ً في مواجهة
اإلرهاب» .وأضاف« :طبعا ً تحدث
دولته عن لبنان ،وعن المخارج
التي يجري البحث عنها ،وعن
الحوار والحرص على الوصول
إلى قانون انتخابي عادل يعتمد
ال��ن��س��ب��ي��ة ،وع���ن ال���خ���روج من
ال��دوام��ة ال��ت��ي يعاني منها هذا
البلد العزيز».
واعتبر «أنّ ما يقوم به الرئيس
بوتين ،وم��ا تحدث ب��ه الرئيس
روحاني وكذلك الرئيس الصيني
وم��ا تتحدث ب��ه ق��وى فاعلة في
فرنسا وبريطانيا والمسؤولة
األولى في ألمانيا ،ما يتحدث به
الجميع اآلن ،نوابا ً وسياسيين
وك ّتابا ً استراتيجيين ،وم��ا يق ّر
به الجميع من خطأ السياسات
ال��خ��ارج��ي��ة ل��ه��ذه ال����دول تجاه
أوطانهم والمصلحة اإلنسانية.
وبالتالي فإنّ هذا الكالم هو تعبير
عن ارتباك وفشل وإحباط أكثر
منه تعبير عن مواقف حقيقية».
ور ّدا ً على س��ؤال حول مواقف
دول خليجية ،رأى علي أنّ «الذي
ح��دث وي��ح��دث ك��ش��ف ال��ط��واب��ق

بري مستقبالً السفير السوري في عين التينة
كلها لذلك فإنّ هذه الدول تع ّرت
وانكشفت مواقفها وارتكاباتها
ل��ي��س ف���ي ح� ّ
���ق س���وري���ة فقط
ب��ل ف��ي ح��ق شعبها .م��ا يجري
ف��ي ه��ذه ال���دول وف��ي تركيا هو
ارت���ب���اك .ن��ح��ن ن��رج��و العافية
ل��ه��ذه المنطقة ول��ش��ع��وب ه��ذه
ال��دول ألننا حريصون على هذه
ال��ش��ع��وب .وإذا ك��ان ق���ادة هذه
ال��دول هم أع��داء شعوبهم فنحن
حريصون على هذه الشعوب لكي
تبرأ منهم ومن السياسات التي
�ج��رت
أذت س��وري��ة وشعبها وه� ّ
ود ّمرت حضارات في العراق وفي
سورية وهي تصيب مصر بأذى
كبير أيضاً ،وهي ّ
أخ��رت الحلول
للقضية الفلسطينية العادلة
وزورت الحقائق ،ولكن رغم ك ّل
هذه الخسائر والدمار نحن على
سكة الخالص والعافية بفضل
صمود سورية وبفضل المقاومة
في لبنان وانتصارها في العام
 .2006فلوال ك ّل هذه االنتصارات
وكل هذه المواقف التي جسدتها
روسيا والصين في أقدام السيادة
الدولية والشرعية لما كان العالم
اآلن ينعم بأنه وص��ل إل��ى سكة
الخالص من إرهاب يتهدّد الكون
بأكمله».
ول���دى س��ؤال��ه ع��ن النازحين
السوريين الذين يموتون غرقاً،
أج��اب« :ه��ذه نتائج السياسات
الحمقاء التي قادتها حكومات
أردوغ���ان والخليج التي م ّولت
هذه اإلره��اب وبكل أسف برعاية
أوروب��ي��ة وأميركية .إنّ مصلحة
ال����ك����ون أن ي��ش��خ��ص األم�����ور
ت��ش��خ��ي��ص �ا ً ص��ح��ي��ح �ا ً وي��س��م��ى
م��ن م � ّول ه��ذا اإلره���اب وم��ن فتح
ّ
وعطل تنفيذ القرارات
الحدود له
ال��دول��ي��ة ،وخ��ص��وص �ا ً  2170و

 .2178ك ّل هذه األمور لو طبقت
تطبيقا ً أميناً ،لو كانت السياسة
التي يتحدث فيها بالدفاع عن
ح��ق��وق اإلن��س��ان وال��غ��ي��رة على
ه��ؤالء الالجئين ،لو ك��ان هوالند
وكاميرون والرئيس أوباما وك ّل
هؤالء أمناء على حقوق اإلنسان
وعلى الشعارات التي يرفعونها
ل��م��ا ك���ان ح��ص��ل ك��� ّل ه���ذا األم���ر،
ولما كانت هذه المآسي لتحدث
ال للعراقيين وال للسوريين وال
للفلسطينيين وال أيضا ً لشعوبهم
ألنّ ه��ذه المآسي يتشارك فيها
اآلن ك ّل العالم وارتداداتها على
ك ّل العالم .أما العدل والمعايير
الواحدة لك ّل البشرية وإم��ا ظلم
سيتقاسم الجميع ارت���دادات���ه.
الموحدة
العدل أساسي والمعايير
ّ
أساس واحترام الشرعية الدولية
أس����اس ،ال ال��ت�لاع��ب ع��ل��ي��ه��ا أو
التلطي وراء عناوين كاذبة لخداع
الرأي العام».
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س ب��ري
سفيرة االتحاد األوروبي الجديدة
ف��ي لبنان كريستينا الس��ن ،في
حضور المستشار اإلعالمي علي
حمدان ،وكانت مناسبة لعرض
التطورات الراهنة.
واستقبل أيضا ً السفير التركي
ال��ج��دي��د ف���ي ل��ب��ن��ان ت��ش��ات��اي
أرجيياس وعرض معه األوضاع
ال��راه��ن��ة .ك��م��ا ن��ق��ل أرج��ي��ي��اس
للرئيس بري رسالة تهنئة بعيد
األضحى من رئيس مجلس األمة
التركي عصمت يلماز.
م��ن ج��ه��ة ،أخ���رى تلقى ب��ري
رسالة من الرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا مهنئا ً بعيد األض��ح��ى.
كما تلقى برقية مماثلة من وزير
ال��خ��ـ��ارج��ي��ـ��ة األم��ي��ـ��رك��ي جـون
كيري.

زعيتر :م�صلحة المواطن فوق ّ
كل اعتبار
وأم���ل وزي���ر األش��غ��ال العامة
والنقل غ��ازي زعيتر من «جميع
ال��ق��وى السياسية التجاوب مع
مبادرة الحوار لتعزيز التواصل
بين جميع اللبنانيين ف��ي ظل
ه��ذه ال��ظ��روف البالغة التعقيد
في لبنان والمنطقة العربية وأن
يكون هذا الحوار مجديا ً وهادفاً،
الجتياز التحديات التي تواجهنا
وتواجه المنطقة للعبور بلبنان
إل��ى ب��ر األم����ان ،ألنّ ال��ح��وار هو
الطريق السريع لمناقشة ومقاربة
ك� ّل القضايا واألزم���ات مهما كان
حجم التباعد حولها ،فاللبنانيون
محكومون بالتوافق والتفاهم بين
مكوناتهم».
وش���دد زع��ي��ت��ر ،أم���ام زواره،

على أنّ «م��ن ال��ض��روري تلبية
مطالب الشعب وإخ��راج البلد من
المأزق الكبير حيث بات المواطن
اللبناني يعاني من ذيوله» ،الفتا ً
إل��ى أن��ه «يجب معالجة األزم��ات
الحياتية اليومية للناس» ،معتبرا ً
«أنّ المواطن ال يقف عند حدود أين
تقع مسؤولية الحكومة وعلى من
ألنّ مصلحته فوق ك ّل اعتبار ،وأنّ
القوانين التي وجدت هي لخدمة
المواطن ولمصلحته».
وناشد الجميع أن «يعي خطورة
ودقة المرحلة التي تتطلب الكثير
م��ن الحكمة ،والصبر وتصويب
المطالب ،وع��دم االن��ج��رار ،وراء
ك ّل ما يؤدي إلى تعريض الساحة
للفوضى والفلتان».

وك��ان زعيتر بحث «ال��ش��ؤون
اإلنمائية المناطقية مع النواب،
ميشال موسى ،أيوب حميد ،قاسم
عبد العزيز ،عباس هاشم ،نبيل
ن��ق��وال ،ال��ن��اط��ق اإلع�لام��ي باسم
الصرح البطريركي األب عبده أبو
كسم ،ثم التقى وف��دا ً من مشايخ
وادي خالد ورئ��ي��س بلدية خط
البترول في وادي خالد.
�وس��ع �ا ً
ك��م��ا ع��ق��د اج��ت��م��اع �ا ً م� ّ
للمسؤولين المعنيين في الوزارة
بشأن تنظيف شبكات تصريف
مياه األمطار والمجاري الصحية
في مختلف المناطق اللبنانية،
وأع��ط��ى ت��وج��ي��ه��ات��ه ب��االش��راف
وااللتزام والتشدد بمتابعة الورش
التي كانت قد بدأت األعمال.

سأل وزير سابق
عن المغزى من عودة
النائب وليد جنبالط
إلى فتح موضوع
ردم الحوض الرابع
في مرفأ بيروت؟
خصوصا ً بعدما جرى
توضيح المسألة
وتأكيد عدم جدواها
االقتصادية .وأضاف:
طالما أنّ جنبالط وضع
إصبعه على الجرح
في ملف االتصاالت
الذي يتح ّكم به أحد
المديرين ،فلماذا ال
يسهم أيضا ً في إصالح
وضع اإلدارة في
المرفأ ،والتي تتوالها
لجنة موقتة مضى على
تعيينها أكثر من 25
عاماً؟

نفسه تجاه سورية وغيرها في المنطقة ،أي العزل الكامل
والقطع ،استطاعت السعودية أن ترمي خيوطها الرئيسية
لتحفظ مكانا ً لها في طريق العودة.
مصر أحد أهم الخيوط السعودية التي استرجعتها قبل فوات
األوان واحتفظ األت��راك بها ،وأدارت من خاللها ملفات عدة
في المنطقة أبرزها الملف السوري سياسياً ،والملف اليمني
عسكرياً ،واليوم وفي هذا اإلطار وبينما يتوجه العالم كله نحو
استدارة تقبل بقاء الرئيس السوري بشار بعدما كانت الفكرة
مرفوضة خالل السنوات الخمس الماضية ،تثبت السعودية
أنها كانت تتحضر لهذه االنعطافة منذ أكثر من سنة وذلك منذ
أن تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسعى جمع
المعارضة السورية ،تحضيرا ً ألرضية حوار مع النظام وهذا
ما عاد وأكده السيسي في خطابه في األمم المتحدة ،فسورية
بالنسبة إلى مصر ال يمكن جمعها إال بطرفي النزاع ،أما بيت
القصيد فهو أنّ الموقف المصري ليس سوى انعكاس لمرارة
قرار سعودي نفذه المصري اليوم ولم يكن قادرا ً على تنفيذه
في ظ ّل الحكم اإلخواني التابع لتركيا «هذا باإلضافة إلى زيارة
اللواء علي مملوك للرياض في األشهر السابقة.
لبنان أيضا ً هو أحد أبرز الخيوط التي احتفظت بها الرياض
من خالل حرصها على المحافظة المدهشة على حوار بين أش ّد
األطراف نزاعا ً وهو حوار حزب الله وتيار المستقبل الذي لم
يتوقف في أصعب الظروف وأشدّها حساسية ،وخصوصا ً
لجهة قتال حزب الله في سورية وهو الخالف األساسي.
الخيوط السعودية ه��ذه ف��ي لبنان ومصر ه��ي انعكاس
لسياسة الحذر واالنعطافة المقبلة في مجمل الملفات ،وهي
تمسك س �ع��ودي تجاهها،
ت��ؤك��د أن ال داع ��ي للقلق م��ن أي ُّ
فالرياض أكدت أنها سبقت التحوالت الدولية تجاه مفاوضات
المنطقة بأسس ُمحكمة.

لحود :نح ّيي بع�ض دول الغرب التي بد�أت
عملية تقويم ل�سيا�ساتها تجاه �سورية
رأى الرئيس العماد إميل لحود أمام زواره أمس،
«أنّ ال��ذك��رى تنفع دائ��م�ا ً ألخ��ذ العبر من التاريخ،
ذلك أنه في مثل هذا اليـوم لخمسة وأربعين سنة
خلت توفي الرئيس ال��راح��ل جمال عبد الناصر،
رئيسـا ً قوميـا ً عربيـا ً بامتيـاز ،وتلقـى مـن الغرب
في حينه كـ ّل الضربات ألنه كان نصير األمة العربية
ومناوئا ً إلسرائيــل ،إال أنّ الروس كانوا إلى جانبه
ولم يتركوه» .وق��ال« :ليس من الصدفة بمكان أن
تكون روسيـا اليوم نصيرة الحق العربـي في وجه
إسرائيل ،وهي تقف إلى جانب سورية بشار قيادة
وشعبـا ً وجيشاً ،كما كانت في عهد الرئيس الراحل
حافظ األسد حافظ الكرامة العربية ،هذه السورية
التي تواجه ،مع المقاومـة الرائدة ،إسرائيل واإلرهاب
التكفيري معا ً وهما وجهان لعملة واحدة .إال أنّ ما
استجد أنّ بعض الغرب ادرك ،ولو بعد حين ،خطر
هذا اإلرهاب الذي استقر على «أراض عربية بتسهيـل
من دول مرصـودة وتحريض وتمويـل ،فخـرج مـن

المظلة األميركية المثقوبـة وتميز عن سياسة فرنسا
غير المفقوهــة والمرتهنـة ألميركا ،فأعلن بعض
الغرب ه��ذا أنّ األنظمـة وال��ق��ي��ادات إنما تختارها
الشعوب وإنّ إن��ه��اء الحـرب الكونيـة اإلرهابيـة
على سوريـة مرتكـزه القيـادة الشـرعيــة والجيش
العربـي الســوري».
وأضاف« :لذلك ال ب ّد من توجيه التحية إلى ألمانيا
ميركل وبريطانيا كاميرون وهاموند وأمثالهما
م��ن دول ال��غ��رب التي ب��دأت عملية تقويم شاملة
لسياساتها تجاه سورية ،وحبذا لو يصل بعض
أمة العرب إلى هذه المراتب من الوعي والتصميم،
فيزيل عن العيون نقاب الحقد والكراهية وتصفية
الحسابات السياسية الضيقة وهيمنة المال».
واعتبر لحود «أن ال قيمة ألصوات من هنا أو هناك
صغيرة وتافهة تؤدي ألسيادها دورا ً مدفوع الثمن
مسبقاً .إنّ األصوات السيادية فقط هي التي تسمع
في أروقة الكبار وغرف القرار».

زا�سيبكين يلتقي الداوود :ال�شعب الرو�سي
ي�ؤيد �سيا�سة بوتين في �سورية
زار األمين العام لحركة النضال
اللبناني العربي النائب السابق
فيصل ال����داوود ،يرافقه مسؤول
م��ل��ف ال��ع�لاق��ات م��ع األح����زاب في
الحركة سليم تابت ،السفير الروسي
ألكسندر زاسيبكين.
وأكد زاسبيكن للداوود ،بحسب
بيان للحركة ،أنّ «الشعب الروسي
يؤيد تأييدا ً كامالً سياسة بوتين
وخطواته اإلجرائية في سورية،
وك ّل مواطن روسي يعتبر أنّ ما يقدم
عليه رئيسه يخدم قضيته سواء
ف��ي أوك��ران��ي��ا أو س��وري��ة والشرق
األوسط».
كما أكد أنّ «العقوبات على روسيا
التي فرضت م��ن قبل ال��غ��رب ،تم
تجاوزها وأنّ االتحاد الروسي بات
أقوى وأمتن اقتصاديا ً وهو ما أقنع
الشعب الروسي ،بصوابية موقف
الرئيس بوتين ،ألنّ هذه هي مبادئ
روسيا التي تختلف عن العقلية
األميركية والغربية ،التي تقوم على
استعمار الشعوب ونهب ثرواتها
وخيراتها ،بنما العقلية الروسية
تقوم على تحرير الشعوب الضعيفة
من الهيمنة االستعمارية ،ويشهد
ال��ت��اري��خ ع��ل��ى ذل���ك ،ول���م تنجح
م��ح��اوالت أميركا لتشويه صورة
روسيا في أوكرانيا وغيرها على
أنها استعمار ،والعالم يعرف أنّ
روسيا عملت وتعمل إلنقاذ الشعوب
الضعيفة».
وأشار إلى «القرار الجريء الذي

زاسيبكين مستقبالً الداوود في مق ّر السفارة
اتخذه الرئيس بوتين في تعزيز
ال��وج��ود العسكري ف��ي س��وري��ة،
ودع��م ال��دول��ة السورية ورئيسها
بشار األس��د ،ألنه يقود مع الجيش
السوري حربا ً ض ّد اإلرهاب الذي هو
خطر على السالم واألمن في العالم
من قبل تنظيمات وجماعات إرهابية
تكفيرية».
ون����� ّوه ال�������داوود ،م���ن جهته،
بالموقف ال��روس��ي ألنّ «روس��ي��ا
عرفت بأخالقيات قيادتها وشعبها
بالوقوف إلى جانب الشعوب التي
تح ّررت من االستعمار ،ولنا معها
تجارب ،في أكثر من محطة تاريخية،
حيث ساندت الشعب الفلسطيني

ودعمت المقاومة في وجه االحتالل
اإلس��رائ��ي��ل��ي ،وع����� ّززت الجيش
السوري» ،معتبرا ً أنّ «بوتين القائد
الفعلي لمحاربة اإلرهاب».
وق���ال« :ننظر إل��ى روس��ي��ا على
أنها ضمانة أساسية لعدم تفتيت
المنطقة ل��وج��وده��ا ف��ي المعادلة
ال��دول��ي��ة ،وه���ي ت��م��ث��ل بالنسبة
إل��ى شعوب الشرق األوس��ط رم��زا ً
لوحدتهم».
واعتبر أنّ الهدف من «اغتيال
الشيخ وحيد البلعوس في السويداء
هو خلق فتنة ،لتبرير إنشاء دويالت
طائفية وم��ذه��ب��ي��ة ت��خ��دم ال��ع��دو
اإلسرائيلي».

ن�شاطات �سيا�سية
 استقبل الرئيس نجيب ميقاتي أمس في دارته
في بيروت ،عضو مجلس ال��ل��وردات البريطاني
والمنسق الخاص السابق لألمم المتحدة في لبنان
مايكل ويليامز ،وبحث معه في األوضاع الراهنة
في لبنان وما تقوم به بريطانيا من أجل معالجة
المشكالت التي يواجهها لبنان ،ال سيما منها ملف
النازحين السوريين ،إضافة إلى ما يمكن لألمم
المتحدة أن تقدمه في هذا المجال.
كما استقبل ميقاتي رئيس مجلس إدارة شركة
طيران الشرق األوسط محمد الحوت.
 ع��رض وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد
درباس التطورات مع السفير البريطاني الجديد
في لبنان هيوغو شورتر في زيارة تعارف.
ثم استقبل الوزيرة السابقة ريا الحسن.
 التقى رئيس حزب االتحاد الوزير السابق
عبد ال��رح��ي��م م���راد وف���دا ً م��ن «التجمع الوطني
الديمقراطي» في لبنان برئاسة الدكتور غسان
جعفر ،وت ّم البحث في المستجدات على الساحة
الداخلية والعربية.
وأوضح بيان للتجمع أنّ «الجانبين أكدا دعمهما

المطلق للحراك الشبابي والشعبي ،وأنه ال يمكن
معالجة ملف النفايات إال بإعادته إلى السلطة
الحقيقية المسؤولة عنه ،وهي البلديات ،وإعادة
أم��وال الصندوق البلدي المستقل إليها كي تقوم
بواجباتها على قاعدة حماية البيئة وحفظ المال
العام ومحاسبة الفاسدين .وشدّدا على استمرار
النضال إلنتاج قيادة جديدة تعيد تأسيس السلطة
وتبني دول��ة مدنية ديمقراطية حديثة مقاومة،
دول���ة ال��رع��اي��ة االجتماعية وال��ع��دال��ة والتقدم
والمساواة .كما ج �دّدا تصميمهما على المطالبة
بإقرار قانون إنتخابي عادل على أساس الدائرة
الواحدة والنسبية واالنتخاب خارج القيد الطائفي
وتخفيض سنّ االقتراع إلى  18سنة ،ألنه المدخل
الحقيقي إلى اإلصالح الحقيقي والتغيير الفعلي،
وانتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب».
 استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي
الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي،
السفير األميركي دايفيد ه��ل ،ف��ي حضور نائب
الرئيس الوزير السابق سليم الصايغ والمستشار
جان بيار قطريب.

