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ريفي يدفع ثمن الخطاب «المته ّور» عندما ت�أتي الت�سويات

والدب الرو�سي
الت ّنين ال�صيني
ّ
يكر�سان انت�صار محور المقاومة
ّ

 روزانا ر ّمال

*

أسامة العرب

أدركت الصين أخيرا ً ضرورة مجاراة نم ّوها االقتصادي الكبير
بتنامي قدراتها العسكرية ،وضرورة دخول الساحة الدولية للحفاظ
على مصالحها السياسية ،ال سيما بعدما ب��دأت أميركا تمارس
ضغوطها على حكومة بكين لتأييدها انفصال تايوان عنها ،في حين
أي عودة
أنّ الصين ال ت��زال ترفع شعار «دول��ة واح��دة ونظامان» ّ
تايوان إلى وطنها األ ّم مع االحتفاظ بنظامها الداخلي .لهذا ،وجهت
وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدّث باسمها هونج لي
تحذيرا ً للمجتمع الدولي ،مفاده أنّ بالده تأمل أن يحترم المجتمع
الدولي مبدأ «الصين الواحدة» ،وأن يعارض استقالل تايوان بك ّل
األشكال ويساند التط ّور السلمي للعالقات عبر المضيق ،مشيرا ً إلى
أنّ سيادة الصين ووحدة أراضيها ال تحتمالن القسمة.
فخطط «أميركا ـ أيباك» التآمرية وأالعيبها أصبحت مكشوفة لدول
العالم كلّه ،وباتت سياستها المعروفة بـ«قبّل يديه واطعنه في ظهره»
ال جديد فيها ،حيث كانت الصين على دراي��ة بمحاوالت واشنطن
استخدام ت��اي��وان كسالح لضرب مصالح بكين واس�ت�ق��راره��ا ،ال
سيما أنّ التفاهم الدفاعي األخير بين الواليات المتحدة واليابان
والذي ُسمح بموجبه للجيش الياباني بلعب دور أكبر في العمليات
ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ع��ال�م�ي��ة إل ��ى ج��ان��ب ال �ق��وات األم �ي��رك �ي��ة ،أق �ل��ق بكين
تحسس الخطر .هذا مع العلم ب��أنّ اللجنة األميركية ـ
ودفعها إلى
ُّ
تأسست باسم اللجنة
«اإلسرائيلية» للشؤون العامة «أيباك» والتي ّ
الصهيونية ـ األميركية للشؤون العامة عام  ،1953كانت أ ّول من
َرسم استراتيجية «الفوضى الخالّقة» في الشرق األوسط ،وعملت
الحقا ً على تسويقها تمهيدا ً لتمرير مشروع صهيوني جديد هو
موحدة عاصمة أبدية للدولة
«يهودية الدولة اإلسرائيلية» والقدس
ّ
المزعومة ،ك ّل ذلك على حساب االعتبارات االستراتيجية للشعب
األميركي ال��ذي يجهل تماما ً ك � ّل م��ا ي��دور ف��ي فلك «الديكتاتورية
الخارجية األميركية» ،بسبب تشويه اإلعالم الغربي حقائق األمور،
ال سيما تلك الدائرة في «الشرق األوسط الجديد».
تط ّورت معادلة روسيا والصين ،التي كان لها أثر كبير في تغيير
المناخ الجيوسياسي في الميزان الدولي ،فت ّم تفعيل معاهدة حسن
ال�ج��وار التي وضعت األس��اس القانوني الف ّعال لتطوير الشراكة
االستراتيجية بين البلدين ،كما ت ّم تفعيل منظمة شنغهاي للتعاون
والتي تض ّم ،باإلضافة إلى روسيا والصين ،كالً من طاجكستان
وأوزباكستان وقرغيزستان وكازاخستان بهدف:
ـ معارضة السياسات األميركية والعالم األحادي القطب.
ـ التشديد على ال��دور القيادي لألمم المتحدة وض��رورة تطبيق
القانون الدولي.
ـ ت��أس�ي��س م��رك��ز ق��ان��ون��ي لمكافحة اإلره� ��اب م �ق � ّره العاصمة
القيرغيزية بشكيك.
ـ وضع األساس القانوني للتصدّي لإلرهاب المشترك والتطرف
التكفيري.
ـ تركيز االهتمام والجهود على التنمية في مجاالت عدّة أبرزها
التكنولوجيا والتجارة والصناعات الحديثة.
وت � ّم أي�ض�ا ً تفعيل مجموعة دول «ب��ري�ك��س» التي ك��ان لها دور
أساسي في تحقيق ال��وح��دة االقتصادية والسياسية بين ك� ّل من
روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا .فاجتمع مجلس
رؤس��اء وزراء بلدان شنغهاي للتعاون وأق��ر خ�لال اجتماعه في
العاصمة الكازاخستانية أستانا خطة الفعاليات في إط��ار برنامج
التعاون التجاري االقتصادي بين الدول األعضاء ،من أجل مواصلة
العمل على استحداث بنك للتنمية ،وصندوق لتنمية «المنظمة» لكسر
هيمنة صندوق النقد الدولي على السياسات االقتصادية في العالم.
واليوم يجري العمل على إنشاء منظمة جديدة للغاز الطبيعي
موازية لمنظمة «أوب��ك» ،وإنما برئاسة روسية .كما يجري العمل
على إج��راء تدريبات عسكرية مشتركة روسية ـ صينية في البحر
المتوسط ،وهي المرة األول��ى التي تجري فيها الدولتان مناورات
عسكرية في هذه البقعة من العالم ،في ظ ّل تزايد األزمات فيها .علما ً
بأنّ الصين وروسيا تجريان تدريبات بحرية في المحيط الهادئ
منذ العام  ،2012إال أنّ خطوة هذه المناورات الفريدة في البحر
المتوسط ،تأتي في ظ� ّل قيام ال��والي��ات المتحدة بتعزيز تعاونها
العسكري مع حلفائها في آسيا ،لمواجهة ما تعتبره مساعي صينية
للمطالبة بح ّقها في السيادة على مناطق بحرية.
هذا التح ّول في النظام العالمي الجديد إلى عالم ثنائي القطب:
ال��والي��ات المتحدة من جهة ،والحلف الروسي ـ الصيني من جهة
أخ��رى ،يجب أالّ ُيستهان ب��ه ،ال سيما أنّ الهند وال�ب��رازي��ل تقفان
وراء القطب الثاني ،وتفلت دول أميركا الالتينية من قبضة الواليات
المتحدة.
جاءت جولة الرئيس الصيني شي جين بينغ في الشرق األوسط
والتي شملت كالً من إيران ومصر والسعودية ،لتؤكد للعالم أجمع
أنّ الصين أصبحت قوة عظمى وشريكا ً أساسيا ً في تقرير مصير
الشرق األوسط بر ّمته ،ال سيما في مجاالت إعادة اإلعمار وتحقيق
االنتعاش االقتصادي واالستقرار المفقود .وما القلق الذي يعتري
اليوم أميركا و«أيباك» والمحافل «اإلسرائيلية» من تصاعد النفوذ
الصيني ـ ال��روس��ي ون�ف��وذ محور المقاومة ،ال سيما بعد توقيع
اإلدارة األميركية ،مكرهة ،على اتفاقية تسوية ملف طهران النووي
ورف��ع العقوبات عنها ،وإذعانها مذلولة لبقاء القواعد العسكرية
الروسية في سورية للقضاء على اإلرهاب التكفيري ،إال أكبر دليل
على أنّ المنتصر األكبر في هذا التح ّول العالمي الجديد هو محور
مقاومة «إسرائيل» وإرهابيّيها لتحرير فلسطين والقدس والمسجد
األقصى من رجس الصهاينة ،ولكسر هيمنتهم على الشرق األوسط
ال ُممزّق.
المهجرين سابقا ً
*محا ٍم ،نائب رئيس صندوق
ّ

خليل :لإ�صالح حقيقي ُيعيد الثقة بالدولة
أمل وزير المالية علي حسن خليل «أن يدفع الحراك السياسي األخير باتجاه
التوافق على إطالق عجلة الدولة من خالل اإلسراع في انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ومن خالل إعادة االنتظام إلى عمل مجلس الوزراء ومجلس النواب»،
مؤكدا ً أنّ «لبنان أمام تحديات كبرى هذه السنة على الصعيدين االقتصادي
والمالي ،وهذا يتطلب وجود دولة ومؤسسات تتولى متابعتها».
وخالل حفل عشاء أقيم في فندق «هيلتون الحبتور» ،لتكريم عدد من موظفي
إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي» الذين بلغوا سن التقاعد ،قال
خليل« :في ك ّل مناسبة تتصل بعمل الريجي أشعر بالفخر واالعتزاز وأزداد
ثقة بهذا الوطن ،وفي ك ّل مرة كنا نشهد على التطوير واإلب��داع والعمل نحو
المستقبل .لم نشعر يوما ً أننا ندور في مثل الحلقة المفرغة التي ربما ندور فيها
على المستوى السياسي ،تعطيالً للمؤسسات وهدرا ً لثقة الناس بالوطن وضربا ً
إليمانهم به .كنا نرى عكس ذلك في مؤسسة نريد لك ّل مؤسسات الوطن أن
تشبهها ،وهي الريجي».
وتابع خليل« :على شاكلة استمرار هذه المؤسسة وقدرتها وابداعها ،نريد
لك ّل الذين يمارسون أدوارا ً سياسية أن يترفعوا عن خالفاتهم وانقساماتهم وأن
يؤمنوا بأنّ الوطن بحاجة إلى إرادات مخلصة تعيد االنتظام إلى عمل المؤسسات
السياسية الكبرى الضامنة لحياتنا في هذا الوطن .لهذا نتوقف بكثير من االنتباه
أمام الحراك السياسي األخير الذي حصل ونأمل أن يدفع باتجاه التوافق على
إطالق عجلة الدولة من خالل اإلسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن
خالل العمل الجاد والمسؤول إلعادة االنتظام إلى عمل مجلس الوزراء ومجلس
النواب وإعادة الثقة للناس بأنّ ثمة دولة ترعى وأنّ ثمة معالجة ورؤى مستبقلية
لمتابعة المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي عانى منها البلد».
وختم« :بكل مسؤولية أق��ول إننا أم��ام تحديات كبرى ه��ذه السنة على
الصعيدين االقتصادي والمالي ،وه��ذا يتطلب وج��ود دول��ة ومؤسسات لكي
تلتفت إلى متابعة ومعالجة هذه القضايا ،ولكي يكون في إمكانها اتخاذ القرار
بدءا ً من ضبط إنفاق الدولة والصرف العشوائي وغير المنتظم ،وصوال ً إلى رسم
السياسات اإلصالحية في ك ّل المؤسسات ،اإلصالح الحقيقي والجذري الذي
يعيد الثقة بالدولة وبالمستقبل».

وسط زحمة الخيارات وقلة القرارات وع��دم القدرة على
الحسم القريب في المنطقة تعيش التحالفات السياسية
اإلقليمية والدولية ازدواجية مواقف تثير االنتباه وتلفت إلى
أنّ المواقف تلعب على أوتار الظرف واستغالله كفرصة ،وليس
المبدأ وخلق الظرف المناسب له ،ففي الحرب المستمرة على
سورية منذ خمس سنوات ،ظهرت السعودية وتركيا متفقتين
على أهمية تنفيذ مهمة إسقاط الرئيس السوري بشار األسد
وكسر هيبة الدولة السورية ،لكن بالخروج من سورية نحو
مصر حيث اجتاح «اإلخوان المسلمون» البالد واعتلوا سدة
الرئاسة ،نجد الخصومة الكبرى بين النظام السعودي وبين
حكومة أردوغان التي يتزعّ م حزب العدالة والتنمية ،وهو األب
الروحي لحزب الحرية والعدالة المصري ،وفي هذا اإلطار
ع ّممت السعودية مفهوم العداوة الكبرى مع «اإلخوان» أينما
حلوا وفرضت عليهم إج��راءات صارمة في ك ّل دول الخليج،
حتى ت ّمت مالحقتهم لطردهم ،عائالت كانوا أم أفراداً.
االزدواجية هنا بين الحلفاء لم تؤ ّد إلى انعدام فرص التالقي،
فسورية واحدة من األمثال التي ق ّربت وبعّ دت وأعادت رسم
األولويات بين الحليف والحليف على قاعدة االنضواء تحت
رغبة األميركي القادر على ضبط إيقاع الحلفاء وتوزيع مكامن
االختالف بينهم فرصة الستخدامها في المناورات .بمعنى آخر،
فإنّ هذه الخصومة ساعدت واشنطن في توسيع الخيارات
وإطالة عمر الحروب التي أرادتها ،فالخالف التركي السعودي
في مصر ح ّتم إعطاء فرص لتركيا أوال ً لتطبيق توجهاتها،
فراقب األميركي نجاعتها ،ثم أعطى فرصة للسعودية التي
نجحت وساعدت في تثبيت حكم الرئيس السيسي ،وكانت
واشنطن خالل تلك الفترة تستفيد من المناورات السياسية
وتطيل عمر اإلرب��اك وتعطي فرصا ً لنمو تنظيمات متطرفة
استغلت أحداث المنطقة.

ف��ي لبنان تبرز ال��ي��وم خ�لاف��ات بين الحلفاء والحلفاء
المتقابلين ،وقد طرأت فجأة صيغ لقبول الخصوم التاريخيين
بعضهم لبعض ،لكن األه ّم كان قبول خصوم الرئيس السوري
بشار األسد في لبنان ،وهم حلفاء الرياض – تيار المستقبل
 بإيصال صديق الرئيس السوري النائب سليمان فرنجيةإلى سدة رئاسة الجمهورية اللبنانية ،بشكل أثار التساؤالت
ليتبعه قرار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بدعم
ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ،حيث وقعت
المصالحة المسيحية ألكبر حزبين متناحرين تاريخياً .وهنا
يم ّر لبنان بفرص إتاحة الظرف المناسب للمناورة على غرار
ما حصل إقليميا ً على مستوى الدول داخل الحلف الواحد ،لكن
موحد يمكن اعتباره في لبنان موجودا ً بين
تحت غطاء أميركي ّ
كواليس يعرف المعنيون تماما ً هويته.
ال يريد بعض صقور الحرب على سورية في فريق الرئيس
الحريري مثل وزير العدل اللبناني أشرف ريفي االنسجام مع
ما طرحه حلفه أو من ينتمي إليهم سياسيا ً بدعم الحريري
ترشيح فرنجية رئيسا ً للجمهورية ،مع انه عبّر عن رفضه
أيضا ً لطرح جعجع دعم ترشيح عون قائالً« :نريد رئيسا ً
ال يتباهى أن��ه شقيق المجرم ،ال يساوم على أم��ن وطنه،
ويصون عالقات لبنان العربية ،وليس حصان طروادة إليران
والمشروع الفارسي ،ليس مرتهنا ً للنظام السوري وإيران أيا ً
كان ،يخالف الثوابت الوطنية في  14آذار ،وقد أعلنا مرارا ً
رفضنا النتخاب رئيس من فريق  8آذار ،واالستسالم ليس
موجودا ً في قاموسنا».
في فهم كالم ريفي يجب التركيز على فرنجية كخيار ُطرح
من قبل رئيس ريفي سعد الحريري ال��ذي يعرف صفات
ّ
«فضلها» من دون األخ��ذ بعين
فرنجية كلها ،وقبل بها بل
االعتبار أولويات  14آذار التي تحدّث عنها ريفي ،وفرنجية
حتما ً مخالف لثوابتها ،وهو يدرك اليوم أنّ الحريري ضرب
بعرض الحائط هذه الثوابت معلنا ً نعيه لمشروع اس ُتنفِد
وب��ات تخطيه ض��روري�اً ،ألنّ إق��رار الحريري وجعجع معا ً

بضرورة أن يكون الرئيس من فريق  8آذار القتسام السلطة هو
إقرار بأنّ زمن التف ّرد قد ولى ،وأنّ الحساب األميركي الذي ساد
بعد اغتيال الحريري بتحويل هوية لبنان لوجهته قد انتهى.
يعرف ريفي أنّ الحريري قدّم طرحه لفرنجية بناء على
متغيّرات إقليمية يعرفها السعودي ،مرجعية الحريري
وفريقه ،لكن خروج ريفي عن السكة علنا ً وعبر وسائل اإلعالم
يؤكد أنّ هناك ما يضرب خياره الذي سلكه باألزمة السورية
وضلوعه بشيء «ما» له عالقة بسير األمور فيها .فريفي ليس
هامشيا ً في اللعبة األمنية المتعلقة بالميدان السوري من
بوابة لبنان ،وفي ك ّل ما من شأنه تأمين المساعدة للخيار الذي
يصب بمصلحة إسقاط الرئيس األسد عسكريا ً وسياسياً .وفي
ّ
الشمال وفي طرابلس تحديدا ً استطاع ريفي إثبات نفوذه لدى
مجموعات متطرفة محدّدة وقدرته على المنافسة والخصومة
بينه وبين الرئيس السابق نجيب ميقاتي ال��ذي راع��ى
الخصوصية الطرابلسية سابقاً ،تؤكد أنّ ريفي مسؤول أمامها
شماال ً ومطا َلب بوعود قطعها ،واإلرهابي ش��ادي المولوي
نموذج ،وكله مرتبط باألحداث في سورية.
اليوم ،يجد ريفي نفسه محرجا ً في حساباته أمام مَن وعدهم
بنجاح المهمة في الشمال سياسيا ً وانتخابيا ً ونفسيا ً من أها ٍل
ومنتمين ومد ّربين ومَن يرون فيه أمل الثبات والوقوف ض ّد
أيّ مشروع يعيد األمل لحلفاء األسد في البالد ،وارتأى تقديم
االعتراض الذي لن يغيّر شيئا ً في موقف الحريري الذي اتصل
بفرنجية أول أمس.
الخطاب التصعيدي «المته ّور» والمتطرف لريفي و ّرطه
بمواقف وخيارات محدّدة ،وأنتج نماذج لن يبقى لها مكان
عندما تأتي التسويات ،ألنها ذهبت بخياراتها إلى آخر الطريق.
سيدفع ريفي ثمن هذا التطرف الذي سيتعزز أكثر عندما يحين
موعد المفاوضات الذي بدأ يرخي تشققا ً بين الحلف الواحد؛
والحريري الهادئ اليوم والمقتنع بالتسويات على موعد مع
االستقواء بالمناخ اإلقليمي الجديد لمواجهة ما يحصل داخل
تياره.

خفايا
خفايا
جزم نائب «إصالحي»
بأنّ رئيس حزب
الكتائب النائب سامي
الجميّل كان سيؤيد
اتفاق «التيار الوطني
الح ّر» و»القوات
اللبنانية» لو أنّ
االنتخابات النيابية
قريبة ،حرصا ً على
مقعده النيابي .وبما
أنّ هذه االنتخابات
بعيدة ،فال بأس
من إعالء الصوت
قليالً جذبا ً لإلعالم
والكاميرات ،وحين
يأتي موعدها يحلّها
ألف حالل ،مضيفا ً أنّ
هذا األمر ينطبق أيضا ً
على عدد غير قليل من
النواب المستقلّين...

وت�صوره للمرحلة ال�سيا�سية
عقد م�ؤتمراً �صحافي ًا في دم�شق �أعلن فيه موقفه
ّ

�سوريا ً
ً
�صرفا ت�شارك فيه جميع القوى ال�سيا�سية واالجتماعية
«القومي» :الحوار ال يمكن �أن يكون �إال
ويحفظ موقع �سورية ودورها المقاوم وي�ؤكد اال�ستمرار في الحرب على الإرهاب حتى الق�ضاء عليه

العظمة متوسطا ً يازجي وسلمان واألحمد خالل المؤتمر الصحافي
أعلن المكتب السياسي للحزب السوري
القومي االجتماعي ،موقفه وتص ّوره للمرحلة
السياسية ،وذل��ك في مؤتمر صحافي عقد
لهذه الغاية في مكتب «القومي» في دمشق.
نص المؤتمر الصحافي عضو المجلس
تال ّ
األعلى ـ رئيس اللجنة السياسية في المكتب
السياسي د .صفوان سلمان ،محاطا ً برئيس
المكتب السياسي د .نذير العظمة ،وعضوي
المكتب العميد بشار اليازجي وطارق األحمد،
وبحضور منفذ عام دمشق العميد عبدالله
راشد وعدد من المسؤولين.
كما حضر المؤتمر الصحافي ،عضوا
مجلس الشعب السوري النائبان د .خليل
مشهدية وفيصل ع���زوز ،مستشار سفير
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ن��ور علي،
ال��م��س��ت��ش��ار ال��س��ي��اس��ي ل��س��ف��ارة روس��ي��ا
االتحادية تيجران ،المستشار في رئاسة
ال��ح��ك��وم��ة ال��س��وري��ة ع��ب��د ال���ق���ادر ع���زوز،
المستشار في وزارة اإلع�لام السورية علي
األحمد ،أمين عام الحزب الشيوعي السوري
الموحد حنين نمر ،رئيس حزب الشعب نواف
الملحم ،أمين عام حزب التضامن د .سليم
الخراط ،األمين العام لحزب المؤتمر من أجل
سورية علمانية والناطق باسم هيئة العمل
الوطني اليان مسعد ،وفد من قيادة حزب
الطليعة الديمقراطي برئاسة عضو المكتب
السياسي حسين يوسف ،عضو قيادة الحزب
الديمقراطي السوري فراس نديم ،عضو هيئة
إدارة جمعية سورية المدنية عمار ي��ارد،
الباحث االستراتيجي العميد د .تركي حسن،
الفنان رفيق سبيعي ،وعدد من ممثلي وسائل
اإلعالم السورية والعربية واألجنبية.
نص المؤتمر الصحافي
وفي ما يلي نص المؤتمر الصحافي الذي
ت�لاه رئيس اللجنة السياسية د .صفوان

جانب من الحضور

سلمان:
تشهد س��وري��ة ص��راع �ا ً مصيريا ً تواجه
في خض ّمه حربا ً إرهابية شاملة تستهدف
وجودها ووحدة أراضيها وشعبها وهويتها.
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي
الذي يتن ّكب مسؤولياته وواجباته القومية
تجاه هذا الصراع منتصرا ً لمصلحة سورية
العليا ،مستندا ً إلى دوره النهضوي العريق
المستم ّر منذ ثالثينات القرن الماضي ،فإنما
يرتكز إل��ى حضوره الشعبي والسياسي،
العابر للطوائف والمذاهب والمناطق بما
يشكله من مشروع قومي إصالحي وحداثي،
يؤمن بوحدة المجتمع والدولة.
وبناء على ذلك يقدّم الحزب هذه الرؤية
السياسية في مرحلة يتطلع فيها السوريون
إلى الخروج من حالة الحرب منتصرين على
اإلره���اب ومنخرطين ف��ي عملية سياسية
تؤ ّمن نهوض سورية باتجاه دول��ة قوية،
سيدة على أرضها ،ح ّرة في قرارها وقادرة
على القيام بدورها الريادي تجاه محيطها
والعالم كما كانت دوما ً عبر التاريخ.
أوالً -في الثوابت:
 1ـ وحدة الدولة السورية.
 2ـ سورية دولة مدنية تقوم على فصل
الدين عن الدولة.

لإقامة جبهة �شعبية
لمحاربة الإرهاب
و�إن�شاء مجتمع
مواجهة يكون فيه ّ
كل
مواطن خفيراً

البعثة اللبنانية في البحرين
توافق على البيان العربي ـ الهندي
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ،ف��ي بيان،
أنها «وف��ي إط��ار سياستها الثابتة بالتمسك باحترام
المعاهدات واالتفاقات الدولية لناحية حماية البعثات
الديبلوماسية ،وميثاق جامعة الدول العربية لناحية
عدم التدخل في شؤون الدول العربية ،وافقت بعثتها
في البحرين على البيان العربي ـ الهندي الذي حصر
الموضوع اإليراني ـ السعودي بنقطتي إدانة االعتداءات
على البعثات الديبلوماسية للمملكة العربية السعودية
ُّ
تدخل
في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وعلى عدم
إي��ران في الشؤون الداخلية للدول العربية ،من دون
أي نقاط أخرى متعلقة بسورية واإلرهاب والسياسات
الداخلية للدول العربية وغيرها من النقاط ،ما ح ّتم
الموافقة اللبنانية دون النأي بلبنان عن هذا الموضوع.
وهذا برهان إضافي على انسجام السياسة الخارجية
مع البيان الوزاري ومع سياسة حكومة الوحدة الوطنية
ومنطقية مواقف الخارجية ،بما يؤ ّمن اإلجماع العربي
من دون المساس بالوحدة الوطنية .كما تض ّمن البيان
فقرات متعلقة بلبنان لناحية دوره ورسالته وموضوع
النازحين السوريين وغيرها من النقاط األساسية التي
طرحها لبنان ،وت ّمت الموافقة العربية والهندية عليها».

 3ـ الحفاظ على مؤسسات الدولة ،خاصة
الجيش والقوات المسلحة الرسمية ،والحفاظ
على العقيدة القتالية لهذه القوى.
 4ـ الحفاظ على موقع سورية المقاوم
ودوره����ا األس��اس��ي ف��ي م��ق��اوم��ة االح��ت�لال
«اإلسرائيلي» وسياسات الهيمنة.
 5ـ العمل بك ّل الوسائل الممكنة سياسيا ً
وعسكريا ً السترجاع جميع األراضي السورية
المحتلة.
ثانياً -في التسوية السياسية السورية
المرتقبة
 1ـ إنّ العملية السياسية المنشودة ال
يمكن أن تكون إال عملية سورية صرفة ،تت ّم
عبر حوار سوري ـ سوري تشارك فيه جميع
القوى السياسية واالجتماعية والنقابية
وقوى المعارضة والحكومة (ال يشمل مفهوم
المعارضة أيّ ق��وة ت��م��ارس اإلره���اب ض ّد
الدولة والمجتمع).
 2ـ إنّ محاربة اإلرهاب ال ب ّد أن تتواصل
دون توقف حتى القضاء عليه بمساعدة
األصدقاء والحلفاء الحقيقيين.
 3ـ دعوة األطراف السورية المشاركة في
الحوار المرتقب إلى االلتزام بمطالبة الجهات
الدولية المعنية برفع العقوبات االقتصادية
عن سورية بالتزامن مع بدء الحوار.
 4ـ ال��دع��وة إل��ى إن��ش��اء جبهة شعبية
لمحاربة اإلره��اب وذلك عبر إنشاء مجتمع
مواجهة يكون فيه ك ّل مواطن خفيراً.
 5ـ الدعوة إلى مناهضة ومحاربة الفكر
اإلره��اب��ي والتكفيري عبر توعية فكرية
التعصب
تحصن المجتمع ض � ّد
وثقافية
ّ
ّ
والتط ّرف.
 6ـ العمل على بناء المجتمع الواحد
والموحد عبر إع��ادة تعزيز التواصل وبناء
الثقة بين كافة شرائح المجتمع مع بعضه

البعض ومع الدولة ،وتعزيز قنوات الحوار
السوري  -السوري.
 7ـ وضع خطة إلعادة إعمار سورية عبر
إنشاء صندوق وطني سوري إلعادة اإلعمار،
ومطالبة الجهات الدولية المعنية بفرض
تعويضات على الدول التي م ّولت وشاركت
في الحرب ض ّد الدولة والشعب السوري،
على أن تتناسب التعويضات مع ما ترتب
على ال��دول��ة ال��س��وري��ة م��ن خسائر مادية
بشرية واقتصادية ضمن هذه األزمة.
 8ـ العمل على إعادة المهجرين والنازحين
إلى بيوتهم في أسرع وقت ممكن.
 9ـ إطالق ورشة عمل إصالحية من خالل
ال��ح��وار لتعزيز مشروع ال��دول��ة وتحديثه
عبر إجراء تعديالت في الدستور والقوانين
وأبرزها:
أ ـ ق��ان��ون األح����زاب وب��م��ا ينسجم مع
ال��ت��وج��ه��ات القومية وب��م��ا ي��ع��زز الحياة
السياسية خارج ك ّل اعتبار عرقي ،مذهبي أو
طائفي.
ب ـ قانون اختياري لألحوال الشخصية
والزواج المدني.
ج ـ ق��ان��ون انتخابات تشريعية يعزز
االنصهار الوطني والتمثيل الصحيح للقوى
السياسية والشعبية.

العمل ّ
بكل الو�سائل
ً
�سيا�سيا
الممكنة
ً
وع�سكريا ال�سترجاع
جميع الأرا�ضي
ال�سورية المحتلة

د ـ اعتماد الالمركزية اإلداري���ة لتعزيز
اإلنماء المستدام والمتوازن في ك ّل المحافظات
السورية مع الحفاظ على مركزية الدولة.
هـ ـ الدعوة إلى تعزيز االقتصاد الوطني
القائم على اإلنتاج من خالل دعم المنتجين
وخاصة في قطاعات ال��زراع��ة والصناعة
والتقنية العالية.
و ـ العمل على إع���ادة النظر بالمناهج
التربوية بما يخدم وح��دة المجتمع وبناء
الشخصية السورية.
ز ـ العمل على تحقيق العدالة االجتماعية
وت��ع��زي��ز تكافؤ ال��ف��رص بين المواطنين
وم���ح���ارب���ة االح���ت���ك���ار وال��م��ح��اص��ص��ة
وال��م��ح��س��وب��ي��ات وك���� ّل م��ظ��اه��ر وأس��ب��اب
الفساد ،واعتماد الشفافية والنزاهة في
كافة المجاالت وتعزيز مبدأ فصل السلطات
واستقاللية القضاء.
 10العمل على تشكيل حكومة وحدةوطنية تشارك فيها ك� ّل القوى السياسية
تكون مه ّمتها الرئيسة التحضير لالنتخابات
التشريعية.
 _11ال��دع��وة إلن��ش��اء مجلس تعاون
مشرقي يشكل إط���ارا ً رسميا ً ت��ش��ارك فيه
دول المشرق للتعاون االقتصادي واألمني
عبر إنشاء مناطق للتجارة الحرة بينها،
وعبر التنسيق والتعاون لمحاربة اإلرهاب
والتطرف بما فيه اإلره��اب «االسرائيلي»
ال��ذي يهدّد المنطقة وشعوبها بشكل دائم
وخاصة شعبنا في فلسطين.
بعد ذل��ك أج��اب سلمان وعضو المكتب
ال��س��ي��اس��ي ط����ارق األح���م���د ع��ل��ى أسئلة
الصحافيين ،وك��ان��ت م��داخ�لات لعدد من
الشخصيات الحاضرة ،السادة :حنين نمر،
د .خليل مشهدية ،اليان مسعد ،علي األحمد،
العميد تركي حسن والفنان رفيق سبيعي.

ن�شاطات
 غادر رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم
بيروت أمس متوجها ً إلى بغداد ،بعد زيارة قصيرة ليوم
واحد التقى خاللها رئيس مجلس النواب نبيه بري لبحث
التطورات الراهنة في المنطقة ،ودور االتحاد البرلماني
العربي والتحضير لمؤتمر االتحاد ال ُمتوقع في آذار المقبل،
الذي يرأسه بري .وكان في وداع الغانم في المطار النائب
علي بزي وسفير الكويت عبد العال القناعي.
 زار السفير اإليراني محمد فتحعلي ،يرافقه الملحق
العسكري العقيد محمد رضا ميرزائي ،نائب رئيس الحكومة
وزير الدفاع سمير مقبل ،في مكتبه في الوزارة.
وق���ال فتحعلي ب��ع��د ال��ل��ق��اء« :ت��داول��ن��ا ال��ت��ط��ورات
والمستجدات في المنطقة خاصة في لبنان ،وشرحت
لدولته أهمية االتفاق النووي واإلمكانيات المتوفرة في
ضوء رفع العقوبات».
أضاف« :نحن نعتمد على توحيد صفوفنا في مكافحة
اإلره��اب التكفيري ،وهو من إف��رازات الكيان الصهيوني.
وللبنان وإيران في هذا المجال دور مهم في مكافحة هذا
اإلرهاب .كما أبلغت دولته بأنّ إيران مستمرة في تعاونها
لدعم الجيش اللبناني الشقيق بعد رفع العقوبات عنها».
كما زار فتحعلي قائد الجيش العماد جان قهوجي.

مقبل مجتمعا ً إلى فتحعلي والوفد

(مديرية التوجيه)

