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ت�سوية بقاء الأ�سد ب�سورية :مزيد من الت�أزم في �إنتاج ّ
الحل اللبناني

ّ
وضاح الزقزوق
هي انتفاضة مكتملة األركان والمالمح واألسباب والدوافع ،كما
اكتمال البدر في السماء وهي ليست هبّة ،كما يحلو للبعض أن يصفها
كي تكون حسب أهوائه ومقاساته .وإن كنت ال أؤي��د االختالفات
بالتسمية ولكن للتسمية دوافع ومكامن القلوب والنوايا ،ولكنها في
المحصلة والحصيلة انتفاضة الشعب الفلسطيني كله أينما تواجد،
ّ
وربما تكون قد ا ّتسمت بطابع جديد ،من حيث الشمولية والمساحة
والتوقيت.
وتوحدت
استنفر ف��ي ه��ذه االنتفاضة ك � ّل الشعب الفلسطيني
ّ
ق��واه وجهاته والجغرافيا الفلسطينية ف��ي الضفة وغ��زة والقدس
القائدة والعاصمة ،واستدعى االحتياط الكبير للشعب الفلسطيني
ودخل فلسطينيّو  48في سخنين والجليل والمثلث ،واستجابت بئر
السبع .ك ّل فلسطين التاريخية في مواجهه الغاصبين والمحتلين
موحدة،
العنصريين ،وتناغم الشتات واالغ �ت��راب ف��ي سمفونية
ّ
وب�ص��وت ه��ادر ردّدوا أنّ ال�ق��دس خ��ط أحمر بالفعل وال�ق��ول وهو
العنوان األب��رز النتفاضتهم الشاملة ،رافضين ك� ّل أشكال القمع
واإلذالل وقتل األطفال وحرقهم وه��دم البيوت واالستيطان الذي
استشرى في الجسد الفلسطيني ،وك ّل أشكال اإلرهاب والعنصرية
و«األبارتايد» التي يعاني منها الفلسطينيون في أراضي عام  48وفي
القدس والضفة وغزة المجروحة والمحاصرة ،وأخيرا ً وليس آخرا ً
التقسيم المكاني والزماني لألقصى واالستهتار بالشجر والحجر
والبشر والكرامة الفلسطينية وإع��دام األحياء ،وك� ّل جرائم الحرب
التي ترتكب في وضح النهار ،أمام مرأى ومسمع العالم كله ،وما من
نصير من قريب أو ضمير من بعيد.
ه��ذا كله ج��رى تحت ظ�لال «أوس�ل��و» ومفاوضات عقيمة وعبثية
امتدّت عشرات السنين بال جدوى وبال فائدة وبال ر ّد فعل ،مقابل
هذا االستهتار وهذا التدمير المبرمج لمشروع الدولة الفلسطينية.
استهانت الصهيونية الجديدة بك ّل م��ا ه��و عربي وفلسطيني،
وحتى بالقيادة الفلسطينية التي ح��اول��ت ليل نهار الحفاظ على
الوضع القائم ،ول��م يمنحها ه��ذا حصانة المحتلين .وف��ي غفلة من
العالم العربي الذي يغرق في مستنقع الحروب وتدمير قواه ودوله
الفاعلة ،خدمة للمشروع الصهيوني ،اتخذت حكومة بنيامين نتنياهو
الفاشية العنصرية قرار الحسم التاريخي في القدس والضفة عبر
االستيطان الشره في ك ّل مكان لقطع الطريق على ح ّل الدولتين وفي
ظ ّل انقسام الوطن بين الضفة التي صارت بال قرار أو خيار ودولة
غزة وأنفاقها.
من ك� ّل ه��ذه ال�ظ��روف ول��دت انتفاضة األم��ل ،لتص ِّوب البوصلة
وحدت
وتنير طريق التحرير بعد أن ضلّتها غالبيتنا .في أق ّل من شهر ّ
انتفاضة الشباب ك ّل الشعب الفلسطيني وتعانق الدم الغزاوي ودماء
فلسطينيي 48والضفة مع دماء العاصمة الرائدة والقائدة في هذة
االنتفاضة ال��رائ�ع��ة والمبدعة ،وحقق وح��دة الشعب وك��ان تناغم
الشتات واالغ�ت��راب في قصة كفاح جديدة أبطالها شبابنا وبناتنا
وكبارنا ،عزفوا معا ً لحن البقاء والحرية والكرامة أوالً ،وهو قانون
انتصار الشعوب التي ال يمكن أن تنتصر بال وحدة ،وفرضت على
العالم كله أن تكون القدس وفلسطين على رأس جدول أعماله ،فكانت
المبادرة الفرنسية بإرسال المراقبين الدولين إلى القدس ،ثانياً.
في أق ّل من أسبوعين كسرت نظريات األمن الصهيوني وانهارت
المنظومة األمنية في القدس والضفة وأراضي  ،48وعلى تخوم غزة
أصيب المجتمع الصهيوني بحالة هلع ورع��ب لم يسبق لها مثيل
وص��ار رجل األم��ن الفاشي نتنياهو وحكومته على المح ّك ،وربما
قريبا ً إلى زوال وكان هذا ثالثاً.
قسم بأيدي المحتل بعد أن كانت ،من وجهة نظره،
صارت القدس ُت ّ
موحدة عاصمة الدولة اليهودية ،جاءت انتفاضة التحرير
عاصمة
ّ
والشباب فرفعت شعارا ً عبقريا ً وهو حماية دولية للقدس وللشعب
الفلسطيني ،وهو شعار يبدو بسيطا ً لكنه يضع الدولة اليهودية في
مقتل ويوجه البوصلة الفلسطينية التي تاهت بين غزة ورام الله.
ح� �دّدت االن�ت�ف��اض��ة معالم ال�ط��ري��ق ،إنّ ال �ق��دس عاصمة الدوله
الفلسطينية المستقلة ول��ن تكون عاصمة ال��دول��ة اليهودية ،مهما
كلف األم��ر ومهما ك��ان الثمن .بالضربة القاضية والمرتدة أعلنت
االنتفاضة ،وبالملموس لن يكون للفاشيين أمنا ً وال أمانا ً من دون
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
فكيف وبعد ك ّل هذه اإلنجازات التي حققتها انتفاضة المرابطين في
والموحدين لشعبهم وثورة الشباب الشجعان ،ثورة جيل
األقصى
ّ
كامل عمره من عمر أوسلو .فكيف نس ّمي ثورة الشعب الفلسطيني
هبّة وكأنها طارئة وقصيرة ،وإنْ كانت االنتفاضات ال ُتقاس بطول
مدتها أو قصرها ،بل بما تحمله من إنجازات ونتائج وهي على أية
ح��ال ج��اءت م��ن ب��اب التخفيف والترشيد والتلفيق وال�ت��ذاك��ي ،من
البعض لتكون على مقاسهم أو ربما على ق��در عزائمهم الخوارة
وطموحاتهم ف��ي اإلب�ق��اء على مصالحهم وإنجازاتهم الشخصية
وحسم نتائجها.
هي انتفاضه كاملة وستستمر وتفلح وستخرج زرع�ا ً وسنابل
وستطيح بك ّل المتآمرين عليها ووستعانق هالل األقصى وصليب
المسيح ،وستبقى القدس برائحتها العربية األصيلة عاصمة لدولتنا
المستقلة ،ولك ّل المتردّدين والخائفين نقول :الحقوا أماكنكم في قطار
انتفاضة التحرير والنصر واخرجوا من قممكم الحزبية الضيقة إلى
رحاب العاصمة الفلسطينية العربية وال تخجلوا أن يقودكم أحفادكم
فليس لكبر السن أو صغره سلطان على القيادة ،إنما هي الحنكة
ووحدوا
والشجاعة وتقدير الموقف والحرب والمكيدة ،وقد فعلوها ّ
ووج�ه��وا الدفة نحو بر
ما عجزتم عنه وأع��ادوا الكرامة واألص��ال��ة
ّ
األمان ونحو األمل.

وفد تركي يزور �سالم وال�سنيورة
زار وفد من مجلس رجال األعمال التركي ـ اللبناني رئيس الحكومة تمام
سالم قبل ظهر أمس في السراي الحكومية ،وعرض معه العالقات الثنائية،
في حضور سفير تركيا تشآتاي أرجييس.
بعد اللقاء قال أرجييس« :المجلس هو المظلة للمجلس المشترك الذي
يرأسه عن الجانب اللبناني وجيه البزري وعن الجانب التركي محمد حباب،
وسيجتمع غدا ً (اليوم) في غرفة التجارة لتجديد اتفاقية التعاون بين
البلدين في المجالين اإلقتصادي والتجاري .وآمل أن توفر هذه الزيارة المزيد
من الفرص أمام رجال األعمال األتراك لزيارة لبنان واالستثمار فيه ،وكذلك
بالنسبة إلى رجال األعمال اللبنانيين».
كما زار الوفد رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ،في
مكتبه في بلس ،وكان عرض آلفاق التعاون واألوضاع االقتصادية والعالقات
الثنائية بين البلدين.

سالم متوسطا ً أعضاء الوفد التركي

(داالتي ونهرا)

 روزانا ر ّمال
بعد وصول الرئيس السوري بشار األسد الى موسكو ولقائه
الرئيس الروسي فالديمير بوتين في زيارته األولى منذ اندالع
اح��داث األزم��ة السورية ع��ام  2011ب��دأت الرسائل الروسية
تتوالى الى المحافل الديبلوماسية والكواليس الدولية بثوابت انّ
التنازل عن األسد غير وارد ،وانّ لقاء القمة االستراتيجي الذي
لن يتك ّرر في وقت قريب ربما كان كفيالً برسم مشهد المنطقة
بالكامل وال��رؤي��ة الروسية لمكافحة اإلره ��اب ودع��م الجيش
السوري وما بينهما من خطط اقتصادية للبلدين من غاز ونفط
وإعمار وك ّل ما يمكن ان يرد من أولويات تحكم البلدين .اذا ً هذه
القمة ليست لقاء عاديا ً في عمر األزم��ة السورية ال توقيتا ً وال
مضمونا ً وال نتائج ،إنما هي مفصل العالقة بين البلدين مستقبالً
وشكل سورية والمنطقة الجديدين.
الحديث عن لقاء خماسي وربما بات رباعيا ًبطلب روسي ،دعت
إليه الخارجية األميركية على لسان جون كيري للتباحث في ح ّل
األزمة السورية كان طرحا ً ينتظر الر ّد الروسي عليه للمشاركة
بما يمكن اعتباره نوايا جدية في الح ّل السياسي ،خصوصا ً أنه
أرفق بكالم جديد للسعودية عبر وزير خارجيتها عادل الجبير
خالل عقده مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركا ً مع وزير خارجية المانيا
فرانك شناينماير تحدث فيه عن إمكانية القبول باألسد لفترة
معينة يحدّدها السوريون أنفسهم ،اي في صناديق االقتراع،
وتصريح مشابه ألردوغان يفيد بقبول بقاء األسد لفترة زمنية
من ستة أشهر ،وهنا التح ّول الالفت في المواقف ّ
بغض النظر عن
نجاح االجتماعات ،وعلى هذا التوجه وبعد لقاء القمة بين بوتين
واألسد أفادت المعلومات انّ الرئيس الروسي أجرى اتصاالت
هاتفية بك ّل م��ن الرئيس التركي والملك السعودي والرئيس

المصري بما يشير الى استبدال دور األردن بمصر التي يبدو انّ
لها دورا ً رئيسيا ً في الحساب الروسي بعد العالقات الجيدة جدا ً
التي ظهرت بين الطرفين ،وهنا فإنّ سلسة االتصاالت هذه بال
شك تتمحور حول سورية واالجتماعات التي ستعقد من أجل
تركيبة الح ّل المرتقب الذي يبدو بعد التدخل الروسي العسكري
اي وقت مضى.
أقرب من ّ
لبنان أحد أبرز مواطن التسوية في المنطقة ،لكنه في الواقع
أه�� ّم م�س��ارح ال�ن�ف��وذ ال�س�ع��ودي ال�ي��وم خ�ص��وص�ا ً بعد ضعفه
في ك� ّل من ال�ع��راق «بقوة الحضور اإلي��ران��ي» واليمن «بقبول
المفاوضات» وسورية «بالقبول باألسد» ،وهنا يصبح لبنان أحد
أوراق التمسك بهذا النفوذ الذي أصبح مهددا ًوليس لعبة تحصيل
حاصل للتسويات التي اعتاد عليها ،خصوصا ً بعد الوصول الى
تسوية القبول باألسد إقليميا ً وعربيا ً ودوليا ً بدون لبس.
بعد اللقاء ال��ذي جمع رئيس مكتب األم��ن القومي السوري
اللواء علي المملوك بوزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان
خرجت تحليالت نشرت في وسائل إع�لام وصحف سعودية
«الشرق األوس��ط» و»الحياة» على شكل تسويق لفكرة مفادها
انّ روسيا وإيران تعرضان على السعودية معادلة اليمن مقابل
س��وري��ة ليتبيّن بعد فترة عكس ال��ذي أش�ي��ع ،وانّ السعودية
قبلت بالمفاوضات في اليمن ،واليوم تقبل باألسد في سورية،
وهذا كله اعتبر حينها رسائل من جهة لحلفاء السعودية أنه اذا
اضطررنا لالعتراف باألسد فسنأخذ مقابله ،ومن جهة أخرى
هي عروض للطرف اآلخر لتدرس.
تتك ّرر ال�ي��وم نفس ال �ع��روض السعودية بنفس األسلوب،
اي «سحب
واليوم تطرح الرياض معادلة سورية مقابل لبنان ّ
ترشيح ميشال عون إلى الرئاسة» .لكن هذا الطرح سيفشل بنفس
أسلوب ما طرحته لليمن ،والدليل انّ كالم سابق للرئيس السابق
سعد الحريري تعليقا ً على كالم أمين عام حزب الله السيد حسن

يتر�أ�س اليوم االجتماع الدوري للقاء الأحزاب

ّ
المتحدرين
با�سيل يه ِّنئ النواب
الفائزين في االنتخابات الكندية
ي��رأس رئيس التيار الوطني الحر وزي��ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل في األولى والنصف من بعد
ظهر اليوم الخميس االجتماع ال���دوري للقاء األح��زاب
الوطنية اللبنانية الذي يضم  33حزباً ،وذلك في مركز
األمانة العامة للتيار ـ سنتر ميرنا شالوحي ـ سن الفيل.
من جهة أخ��رى ،أرس��ل باسيل كتب تهنئة للفائزين
بالمقاعد النيابية في البرلمان الكندي والمتحدرين
من أصل لبناني ،وهم إيفا ناصيف (عن دائرة فيمي)،
فيصل الخوري عن دائرة الفال ديزيل ،زياد أبو لطيف
(عن دائرة أدمنتون مانيغ) وم��روان طبارة (عن دائرة

خفايا
خفايا

نصرالله جاء فيه أن «ال تراهنوا على الظروف اإلقليمية ألنها لن
تضعف عون بل تكلله أكثر» كان «انّ نصرالله يربط الرئاستين
السورية واللبنانية ببعضهما البعض ،وهذا يعني حسب منطق
الحريري حينها «بقاء االسد يعني بقاء عون».
كالم الحريري هو نفسه كالم عون وحزب الله وربما آخرين
وقد قالها عون يوما ً«كيف يمكن ان نخسر وحلفاؤنا ينتصرون»،
اي انّ هزيمة عون استحالة والسبب انّ لبنان هو ساحة االشتباك
ّ
مع «إسرائيل» بوجود حزب الله مع ما ق�دّم من تضحيات في
صفوفه في سورية ،وبالتالي واهم من يظ ّن انّ لبنان هو مكان
المساومات بالمنظور اإليراني والروسي والسوري خصوصا ً
انّ الحلف ال ينفعه لبنان مضطرب بخاصرة سورية.
وأم��ام هذين المنطقين المتناقضين هناك صعوبة للتنازل
السعودي سوريا ً مقابل لبنان وصعوبة التنازل الروسي -
االيراني ايضاً ،خصوصا ً بما يتوقف عند حزب الله وأولوية
ترشيحه لعون ،وبالتالي لن يصير لبنان الى اتفاق قريب بل
على العكس سيتوجه نحو مزيد من تشبّث الالعبين بأوراقهم
ما سيفرض تدخالً روسيا ً وأميركيا ً ان «أجلوا وجمدوا ملف
لبنان».
وعليه سيكون لبنان امام تمديد لألزمة اللبنانية ،وليس قربا ً
للفرج كما سادت المعادلة في السنوات السابقة بأنّ ك ّل انفراج
إقليمي هو انفراج لبناني ،فقد باتت االنفراجات اإلقليمية ال تعني
انفراجات داخلية ألنّ لبنان سيصبح المكان الوحيد الذي يمكن
لألطراف الفوز فيه.
الوصول الى تسوية في سورية بات قريباً ،لكن قراءة نتائجه
اللبنانية متعاكسة على الضفتين الدولية واإلقليمية والمحلية من
األط��راف المتقابلة والمتنازعة ،وبالتالي إنتاج التسوية حول
بقاء األسد في سورية هو مزيد من التأزم والتجميد في الح ّل
اللبناني.

تش ّدد مصادر في التيار
الوطني الح ّر على أنّ
المواقف التي أطلقها
العماد ميشال عون في
تظاهرة  11تشرين
األول على طريق قصر
بعبدا ،وفي المقابلة
المتلفزة بعد ذلك
بيومين ،هي خريطة
طريق لن يحيد عنها
التيار إلى أن تتحقق
األهداف المعلنة،
وتشير المصادر إلى
أنّ ك ّل المعطيات ،في
الداخل والخارج ،تؤكد
أنّ أحدا ً لم يعد قادرا ً
على تجاوز عون في
أي تسوية مقبلة ،من
ّ
شأنها إخراج البلد
من حالة االستعصاء
السياسي التي يعاني
منها...

يازجي يلتقي الرئي�س اليوناني :للحفاظ
على ّ
التعددية الح�ضارية والدينية في المنطقة

كتشنر -جنوب هسبلر).
وعبر باسيل في رسائل التهنئة عن «اعتزازه بتبوئهم
هذه المناصب القيادية في بلدان انتشارهم» ،مشيرا ً إلى
«تطلعه للعمل معهم مستقبالً من أجل تفعيل وتعزيز
العالقات الثنائية بين لبنان وكندا على جمع األصعدة ،وال
سيما الثقافية واالقتصادية منها».
وتمنى لهم «المزيد من التقدم والنجاح لما فيه خير
وازدهار العالقات بين لبنان وكندا» ،آمالً أن «يلقاهم في
المؤتمر االغترابي الثالث الذي تنظمه وزارة الخارجية
والمغتربين في  5و 6و 7أيار من العام المقبل».

كاغ في الذكرى الـ 70للأمم المتحدة:
لن نتوانى عن م�ساعدة لبنان

بافلوبولوس مستقبالً يازجي في أثينا
ف��ي إط���ار مشاركته ف��ي مؤتمر «ال��ت��ع�دّدي��ة الدينية
والحضارية والعيش المشترك السالمي في الشرق األوسط»
والذي استضافته اليونان بمبادرة من وزارة خارجيتها،
التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس
يوحنا العاشر يازجي ،الرئيس اليوناني بروكوبيوس
بافلوبولوس في القصر الرئاسي في أثينا.
وتناول اللقاء «الوضع العام في الشرق األوسط والوجود
المسيحي فيه ،وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تنام
لتطرف وإرهاب يضرب كل نسيجها بكافة األديان».
وتناول أيضا ً «العالقات التاريخية التي تجمع اليونان
وكنيسة أنطاكية وسبل تعزيزها» .وتطرق الى «قضية

المخطوفين ومنهم مطرانا حلب بولس يازجي ويوحنا
ابراهيم».
من جهته ،شدد البطريرك على أهمية المؤتمر في لفت
«انتباه ال��رأي العام العالمي إلى حقيقة ما يجري وإلى
ض��رورة إيجاد السبل اآليلة إلى الحفاظ على التعددية
الحضارية والدينية في الشرق األوسط وإعادة السالم إلى
سورية وصون استقرار لبنان».
وأشار الرئيس اليوناني ،بدوره ،إلى «أهمية وفرادة دور
كنيسة أنطاكية في مد جسور التالقي والحوار بين مختلف
األطياف الدينية» .وأكد على «أهمية تضافر الجهود للخروج
من دوامة اإلرهاب والدمار في الشرق األوسط».

زا�سيبكين يلتقي َ
وفدي
«الديمقراطي» و«تج ُّمع العلماء»
جانب من الحضور في «بيال»
نظمت األم��م المتحدة في لبنان ،وبمناسبة الذكرى
السبعين لتأسيس األمم المتحدة ،ح��وارا ً مفتوحا ً حول
قضايا تعتبر من أولويات لبنان والمنظمة الدولية في
مجمع «بيال» ،تحت عنوان «األم��م المتحدة في لبنان
ولبنان في األمم المتحدة» ،بمشاركة ممثل رئيس مجلس
النواب علي حمدان ،ممثل رئيس ال��وزراء الوزير نبيل
دو فريج ،وزير الزراعة أكرم شهيب ،وزير البيئة محمد
المشنوق ،ممثلة وزير العدل ميسم نويري ،الوزير السابق
ط��ارق متري ،القائمة بأعمال بعثة االت��ح��اد األوروب��ي
كريستين السن ،وعدد من النواب الحاليين ،وسفراء الدول
في لبنان وممثلين عن وكاالت األمم المتحدة وشخصيات
سياسية ودينية واجتماعية».
بداية ،ألقت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان
سيغريد كاغ كلمة أكدت فيها «أنّ األمم المتحدة ال تزال
تسعى جاهدة ألجل البشرية ومساعدة المحتاجين ،كما
تقدم أبناءها لحفظ األرواح وحفظ السالم في المنطقة،
فهي تضم أشخاص متفانين ضحوا بحياتهم ،وعليها
العمل على المدافعة عن كل البلدان الضعيفة».
ولفتت إلى أنّ «العيد السبعين لألمم المتحدة يذكر
ب��األح��داث الماضية وي��ع��زز األم��ن وال��س�لام ف��ي لبنان

والبلدان التي تحتاج إلى السالم» ،مشدّدة على أنّ «دور
األمم المتحدة واضح في مختلف المجاالت من حفظ األمن
وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة».
وإذ أش���ارت إل��ى أنّ «ال��ت��وت��رات ت��خ��رج العالم من
مناطقهم» ،ذ ّكرت كاغ أنّ «لبنان يستقبل ماليين الالجئين
الفلسطينيين والسوريين ،ما ح ّمله أعباء كبيرة».
وش��دّدت على أنّ «الجميع عليه أن يشارك في هذه
المسؤولية ليدعم لبنان لتحمل األعباء ،إذ أنّ األزمة في
المنطقة تحتم معالجة جذور األزمة االجتماعية».
وتابعت« :األمم المتحدة ومن أجل الوصول إلى حفظ
االمن واالستقرار تحاول تحسين حياة اللبنانيين الذين
اعتادوا على الديمقراطية ،إال أنهم يعيشون اليوم في بلد
يخوض تحيات كبيرة مع استضافته هذه األع��داد من
الالجئين».
ولفتت إلى أنّ «لبنان مؤسسات وشعب يحتاج إلى
الدعم بما في ذلك التنمية البشرية ،إذ نرى شلالً كبيرا ً في
المؤسسات في ظ ّل الفراغ الرئاسي ،وهناك  25مؤسسة
لألمم المتحدة تعمل لصالح لبنان» ،مشدّدة على أنّ
«المجتمع الدولي لن يتوانى عن تقديم المساعدة للبنان،
مذكرة أنه قدم  3مليارات دوالر إلى لبنان».

ن�شاطات
 عرض رئيس الحكومة تمام سالم التطورات مع
رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد.
كما التقى سالم النائب بهية الحريري وسفير تشيكيا
سفاتوبالك كومبا.
 لبّى الرئيس نجيب ميقاتي دعوة «المعهد الملكي
للشؤون الدولية» في العاصمة البريطانية لندن إلى جلسة
حوارية مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين تناولت
شؤون لبنان والشرق األوسط .وقدم ميقاتي مداخلة مطولة
تناولت رؤيته لألوضاع الراهنة في الشرق الوسط وأعقبها
نقاش.
يذكر أنّ «المعهد الملكي للشؤون الدولية» واسمه
الرسمي «معهد تشاتام هاوس» تأسس عام  1920ويعتبر
واحدا ً من أهم المراكز البحثية المهتمة بالقضايا السياسية
في العالم ،ومنها «برنامج دراسات الشرق األوسط» الذي
تنجز أبحاثه عن طريق التعاون والتنسيق مع ك ّل المهتمين
وينص تقليد المعهد على أن تكون
بقضايا الشرق األوسط.
ّ
مناقشاته بعيدة عن اإلعالم أو النشر.

 استقبل وزي��ر الثقافة ريمون عريجي في مكتبه
في المديرية العامة لآلثار ،السفير السويسري في لبنان
فرنسوا باراس .وكانت مناسبة تم خاللها البحث في مجمل
التطورات ،إضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين على
مختلف الصعد ،وال سيما ما يتعلق بالشأن الثقافي.
 زار النائب األلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي
وادف��ول يوهان ،يرافقه الممثل المقيم لمؤسسة «كونراد
ادي��ن��اور» في لبنان بيتر ريميليه رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون في الرابية ،وبحث معه
التطورات في لبنان والمنطقة .كما زار النائب األلماني رئيس
حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في الصيفي.
 بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه
في اليرزة ،مع قائد القوات الخاصة البريطانية الجنرال
جيمس شيزويل عالقات التعاون بين جيشي البلدين،
وبرنامج المساعدات البريطانية المقدمة للجيش اللبناني،
وخصوصا ً في مجالي التدريب ،والتجهيزات الخاصة
بمراقبة الحدود الشرقية والشمالية.

زاسيبكين مجتمعا ً إلى وفد «الديمقراطي»
استقبل السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين ،في
مق ّر السفارة ،وفدا ً من قيادة الحزب الديموقراطي اللبناني
برئاسة أالمين العام للحزب وليد بركات ،مستشار رئيس
ال��ح��زب الدكتور سليم ح��م��ادة ورئ��ي��س «منتدى الشباب
الديمقراطي» محمد المهتار ومدير اإلعالم جاد حيدر ،حيث
تركز البحث على «ال��دور الروسي في المنطقة وأهميته في
مواجهة اإلرهاب».
وبعد اللقاء لفت بركات إلى أنّ الوفد نقل إلى زاسيبكين
«تحيات رئيس الحزب األمير طالل أرسالن وتقديره للدور
المهم ال��ذي تقوم به روسيا في دعم لبنان وفي مواجهتها
لإلرهاب الذي بات يشكل خطرا ً كبيرا ً على المنطقة والعالم».
وقال« :أكدنا له أنّ الدور الروسي في هذه المرحلة الحرجة
التي نمر بها ،يشكل ضمانة لحماية سورية ولبنان والعراق
والعالم العربي من اإلره��اب الذي يهدد أمن واستقرار هذه
المنطقة ،وخصوصا ً أن روسيا تنطلق في موقفها هذا من مبدأ
حماية ونصرة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها وحماية
سيادتها ،خاصة أنّ روسيا لم يكن لها تاريخ استعماري في
منطقة الشرق األوسط على عكس بعض الدول الغربية التي
استعمرت هذه المنطقة».
وأشار إلى أنّ «الحزب الديمقراطي اللبناني الذي كان أول
من تلقف ومنذ سنوات عدة أهمية الدور الروسي في صون
هذه المنطقة وحمايتها من األحادية العالمية ،هو اليوم على
قناعة بأنّ الدور الروسي سيصب أيضا في مصلحة الشعب
والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية الموحدة في
قرارها وقيادتها ،وأن ما تقوم به روسيا اليوم في سورية
يحمي السلم واالستقرار واألمن في المنطقة والعالم».
كما التقى السفير الروسي وفدا ًمن الهيئة اإلدارية في «تجمع

العلماء المسلمين» برئاسة رئيس الهيئة الشيخ حسان عبد
الله الذي قال بعد اللقاء« :بحثنا في األوضاع السياسية في
العالم ،وخصوصا ً ما يحصل في سورية والمساعدة التي
تقدمها روسيا للدولة السورية بطلب منها ،وقد أكدنا أنّ
الحرب الدائرة في سورية منذ أكثر من أربع سنوات ال عالقة
لها بالدين من قريب أو بعيد بل هي حرب سياسية حاولت
الواليات المتحدة األميركية تكريس هيمنتها على العالم من
خاللها ونجحت في تدمير عدد من الدول العربية لكنّ المؤامرة
في سورية فشلت ولم تستطع الوصول إلى غايتها».
ورأى «أنّ المساعدة الروسية للحكومة والشعب في
سورية تأتي في إطار المصالح المشتركة ذلك أنّ نجاح القوى
اإلرهابية التكفيرية في تحقيق أهدافها في القضاء على الدولة
السورية وإدخالها في الفوضى والتقسيم سيؤدي إلى انطالق
هذه الجماعات إلى العالم بأسره ومنها بل على رأسها روسيا.
كذلك تؤكد المساعدة الروسية أنّ سياسة القطب الواحد فشلت
ولم تعد أميركا هي تلك الدولة التي تملك زمام األمور في العالم
كما كانت بعد انهيار االتحاد السوفياتي وعليها اليوم أن تكون
متواضعة وتعرف أن قراراتها ليست قدرا وال بد من مراعاة
مصالح الشعوب أوال كي تكون مقبولة في العالم»
وتابع« :طلبنا من سعادة السفير أن تعمل حكومته للضغط
على الكيان الصهيوني لوقف حربه الظالمة على الشعب
الفلسطيني المستضعف ومحاوالته تهويد األقصى الشريف
والوقوف إلى جانب المطالب المحقة للشعب الفلسطيني».
وختم« :كتجمع لعلماء المسلمين من السنة والشيعة أعلنا
تأييدنا للتدخل الروسي في سوريا ،وشكرنا الحكومة الروسية
والسيد فالديمير بوتين على مساعدته للشعب السوري في
التخلص من الجماعات التكفيرية اإلرهابية».

