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حمليات �سيا�سية

بندقية الجندي ال�سوري
ت�صنع ال�سالم...
جمال محسن العفلق
على وق��ع االنتخابات التشريعية في سورية ،وبعيدا ً عن بكاء
وعويل المش ّككين فيها والنادبين حظهم ،بعد فشلهم في إدخال
س��وري��ة ب �ف��راغ دس��ت��وري ي �ع� ّ�ط��ل واح� ��دة م��ن أه� � ّم المؤسسات
التشريعية في البالد ،وتوقع البعض أنّ الشعب السوري لن يخرج
للمشاركة في عملية االقتراع ،حيث تواجدت مراكز االنتخاب خوفا ً
من التهديدات األمنية أو قذائف الهاون وغدر العصابات المسلحة
صاحبة السبق في هذا األمر ،وجدت كاميرات اإلعالم والمراقبون
أنّ السوريين خرجوا للمشاركة وق ّرروا أن تم ّر االنتخابات بسالم
حتى عند حدود أقرب المناطق لخط النار ،وهذه المشاركة هي نتيجة
ثقة السوريين بجيشهم ال��ذي استطاع أن يعيد إليهم اإلحساس
باألمان في كثير من مناطق البالد التي تشهد تقلبات أمنية على مدار
الساعة .ورغم تسريب أميركا لمشروع الخطة (ب) والتحدث عن
قرب التوصل لتوقيع اتفاق مع تركيا لتدريب وتسليح العصابات
اإلرهابية بسالح متط ّور ،من ضمنه سالح مضاد للطائرات .كما
تحدثت التقارير ،عشية ليلة االن�ت�خ��اب��ات ،ع��ن وص��ول دفعة من
السالح إلى ميناء العقبة.
تزامن ه��ذا مع انقالب أميركي على الح ّل في سورية والعودة
إلى البداية برفع سقف الشروط ،ومن ثم االنسحاب من التصريح
في عملية تالعب وإرب��اك الهدف منها إحباط معنويات السوريين
وتهديدهم بالحرب من جديد .ولكن السوريين الذين تج ّرعوا مرارة
الحرب لخمس سنوات أدركوا تماما ً اليوم أن بقاء مؤسسات الدولة
هو شرط لصمودهم وشرط من شروط انتصارهم على اإلرهاب.
لقد تسارعت األح ��داث العسكرية ف��ي حلب م��ن خ�لال انقالب
الفصائل اإلرهابية على بعضها البعض ،وإشاعة أخبار عن رغبة
الفصائل المسلحة القيام بهجوم واس��ع الحتالل حلب ،في وقت
ينقلب ال�م��رت��زق��ة ف��ي ري��ف دم�ش��ق م��ن «ن �ص��رة» إل��ى «داع���ش» أو
العكس ،حيث نقل البندقية من كتف إلى كتف هو سمة واضحة اآلن،
أصبحت موجودة لدى المرتزقة والمستفيدين من عمليات القتل.
وبين انتخابات جرت بسالم ،وتم ُّكن الحكومة السورية من تأجيل
موعد جنيف إلى حين االنتهاء من العملية االنتخابية ،وبيان القيادة
العامة للجيش والقوات المسلحة حول حلب ومعركتها المنتظرة،
تبقى البندقية السورية هي صانعة السالم للمنطقة ،ويبقى االعتماد
اليوم على الجيش السوري لتثبيت شرعية الدولة واستعادة المناطق
المحتلة ورسم خارطة طريق للخروج من األزمة السورية ،فالجيش
الذي قبل بالهدنة كبادرة منه على رغبته بالسالم قادر اليوم على
فتح النار وإشعال األرض تحت أقدام الجماعات اإلرهابية.
واالنتخابات التشريعية ما كانت لتت ّم برعاية دولية أو تحت حماية
المارينز أو قوات التحالف الدولي ،وما كان الشعب السوري ليخرج
تحت حراسة ق��وات أجنبية للمشاركة في االنتخابات التشريعية
لمجلس الشعب ،ولكن السوريين خرجوا تحت راي��ة الوطن و َمن
يحميهم هو الجيش السوري والقوى األمنية التي استطاعت تطويق
أي اختراق قد يعكر يوم االنتخابات.
جميع المناطق للر ّد على ّ
في الوقت ال��ذي يحارب السوريون فيه اإلره��اب بك ّل أشكاله،
ويقاتلون م��ن أج��ل ال�ب�ق��اء ورف��ض ال �ع��ودة إل��ى ع�ص��ور الجاهلية
والظالم ،نجد أنّ الربيع العربي «يزهر» في األقطار العربية ،ولكن
زه��وره س ّم على شعوب تلك األقطار ،حيث تباع جزر وتستبدل
أراض ،وش��رك��ات ك�ب��رى تحصل على ترخيص لالستثمار في
ٍ
ش��واط��ئ ال �ع��راة ،وأط �ن��ان م��ن األسلحة تصل إل��ى ليبيا لتمزيقها
وتشريد شعبها ،وفلسطين تغيب عن أفعال قمة التعاون اإلسالمي
وربما تكون على الورق ،ولكن لن نصدق أنها ستكون على جدول
األعمال الفعلي بعد إعالن الصحافة «اإلسرائيلية» عن قرب إعادة
إط�ل�اق ال�ع�لاق��ات «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» التركية وتطبيعها .كما س ّربت
الصحف العبرية عن قرب خروج العالقات العربية «اإلسرائيلية»
إلى العلن قريباً.
ولهذا ،نجد أنّ الهجمات تكون أكثر شراسة من سابقتها في ك ّل
م��رة ،فالهدف اليوم هو إضعاف الجيش ال�س��وري وإخ��راج��ه من
المعادلة العسكرية بالمنطقة ،وهو العمق الداعم للمقاومة ،ومنع
أي ارتباط بين القوى المقاوِمة من بغداد إلى بيروت ...فهذا الربط
ّ
ال ُيرضي الكيان الصهيوني الذي استطاع تدجين بعض القيادات
الفلسطينية وتحويلها أداة بيده.
إنّ صناعة الحرب أمر ممكن ،لكن السالم يحتاج لرجال ترفعه،
وه ��ذا ال �س�لام ال ��ذي ي�ت�ح�دّث عنه الجميع ال يمكن أن ي�ك��ون بعد
تصريحات نتنياهو وطلبه الوقح من السوريين أن ينسوا الجوالن!
وال يمكن أن يكون السالم بيد َمن يدعم اإلرهاب ويدفع المليارات
إلرضاء أميركا وحماية الكيان الصهيوني.
اليوم ،حسم السوريون أمرهم ،فالرهان على بندقية الجندي
السوري والرهان على صمود السوريين خلف جيشهم ،فلم ي ُعد
مقياس األيام أو الشهور والسنوات هو مقياس الحرب ،إنما الهدف
بالنتائج المحسومة بضمير السوريين وه��ي النصر على أعداء
اإلنسانية والنصر على ق��وى الظالم والتكفير .وك��م هو مؤلم أنّ
مليارات ال��دوالرات دفعت من أجل خدمة أمن «إسرائيل» ولم ُيدفع
خمسة في المئة منها من أجل نشر كتاب أو تحسين وضع معيشي
لإلنسان العربي .من كابول إلى بغداد إلى دمشق وعموم العواصم
العربية كان وما زال مشروع التدمير والقتل تحت رعاية صانعة
الموت الواليات المتحدة األميركية.

كاغ تلتقي وزير الخارجية الفرن�سي

إيرولت مجتمعا ً إلى كاغ في باريس
أعلنت المنسقية الخاصة لألمم المتحدة أنّ المنسقة الخاصة لألمم المتحدة
في لبنان سيغريد كاغ التقت في باريس وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرولت
وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والكي دورسيه.
وأوضحت في بيان ،أنّ الزيارة إلى باريس هي «ضمن مشاورات المنسقة
الخاصة الجارية مع الجهات اإلقليمية والدولية الفاعلة» ،وأنّ المباحثات
ركزت على «ضرورة استمرار الدعم الدولي المنسق للبنان لمواجهة التحديات
المتعدّدة التي تواجه البالد ،خاصة تلك الناجمة عن تداعيات الصراع في
سورية».
وتناول البحث مع وزير الخارجية «الوضع السياسي في لبنان والحاجة
الملحة ألن تقوم جميع األط��راف بتسهيل عمل مؤسسات الدولة وتقديم
الخدمات العامة ،إضافة إلى معالجة الفراغ الرئاسي المطول والذي أدى إلى
تقويض قدرة لبنان على معالجة التحديات األمنية واالقتصادية واالجتماعية
واالنسانية التي تواجه البالد».
وأشادت كاغ «بالجهود التي تبذلها حكومة فرنسا منذ أمد طويل في دعم
لبنان».
وفيما ك ّررت دعم األمم المتحدة القوي لسالمة لبنان اإلقليمية وسيادته
واستقالله السياسي» ،شدّدت على «الدور الحيوي الذي يلعبه الجيش اللبناني
والقوى األمنية في بسط وحفظ سلطة الدولة وفي دعم استقرار البلد».
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ج�سر التوا�صل ال�سعودي  -الإيراني
 روزانا ر ّمال
لم يكن واردا ً في بداية أزم��ات الشرق األوس��ط المعروفة
بـ«الربيع العربي» التي غ� ّي��رت ف��ي الكثير م��ن الثوابت
والوقائع ،الحديث عن تعاون ما بين الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية والمملكة العربية السعودية؛ فاالشتباك كان يتضخم
ويشتد عند كل استحقاق يرى فيه الطرفان مصلحة بالتف ّوق
والحضور .فأخذ الملف السوري يُعلي سقف التجاذب يضاف
إليه الملف العراقي وبعده البحراني ،وصوال ً إلى الملف اليمني
الذي اختتم بحرب شاملة على انصار الله حلفاء إيران ،يضاف
إلى المشهد أكثر الملفات خطورة وحساسية بالنسبة إلى دول
الخليج والسعودية تحديداً ،وهو تسوية الملف النووي مع
الغرب ،والذي كان يستخدم كضمان يعرقل التقارب الغربي
– اإليراني أراح السعودية حوالي العقد من الزمن فتف ّردت
بفرض سياساتها في المنطقة مستندة إلى تف ّرد نابع من
«عقدة» ح ّل ملف شائك وحساس من هذا النوع بالنسبة
للغرب المؤمن بأنّ سالمة «إسرائيل» أوال ً وأنّ ك ّل ما من شأنه
زعزعة االستقرار فيها غير وارد.
لم يكن مطروحا ً عند الجانب السعودي إمكانية أن يقبل
الغرب باقتراح يخرج اإليرانيين من األزمة بشكل يعفيها من
ك ّل ما ترتب عليها جراء تمسكها بحق امتالك القدرات النووية
لألغراض السلمية واقتناعه برؤية إيران وشرحها المتالك
القدرة على اإلنتاج الذري ،بالتالي بقيت السعودية مرتاحة
لعقدة كانت متأكدة ان��ه يصعب حلها فتمادت في تقديم
خيارات تدخلها األزمة السورية من بابها العريض بضمان
نجاحها السريع على اعتبار أن إيران غير مستعدة لفتح المزيد
من النوافذ التي تزيد الضغوط عليها وغير مستعدة إلعادة أي
فرصة لتحريك المفاوضات حينها إلى الوراء إذا تدخلت إلى
جانب الرئيس السوري بشار األسد.
ك��ان م��ن المستحيل ط��رح فكرة أي ت��ع��اون بين طهران

والرياض الذي تعرض للكثير من العوائق حتى بلغ اليوم
مرحلة كشفت عن أدوار الطرفين بأزمات المنطقة بشكل أكبر
يمكن على أساسه طرح الحلول برؤاها المقبلة.
ال��دخ��ول ال��روس��ي على خط المواجهات العسكرية في
سورية يعتبر الحدث المفصلي من عمر األزمة الذي استدرج
القوى الغربية بقيادة الواليات المتحدة نحو تعاون محتوم
بينها وبين روسيا وهو ال��ذي كان غير ممكنا ً قبل سنوات
األزم��ات هو اآلخ��ر وبالتالي فإن أي نجاح إلمكانية توصل
اإليرانيين والسعوديين ألرضية تعاون كان غير ممكنا ً لوال
توصل األميركيين والروس إليه.
بنجاح التعاون األميركي الروسي افتتحت حلول األزمات
على مصراعيها وكان أول بوادرها االتفاق النووي اإليراني
الذي كان لروسيا فيه دور ديبلوماسي بالغ األهمية بغض
النظر هنا عن ظروف ارتفاع مستوى النفوذ العسكري الروسي
بالمنطقة وتحقيق إنجاز عبّد الطريق للحل.
االتفاق النووي اإليراني يعتبر إقليميا ً نافذة العبور نحو
حل باقي الملفات حتى ولو فصل بينها وبينه وقت مطلوب
إلج��راء الممكن من أجل جمع األط��راف إال أنه وبدقته يؤكد
إلى حتمية نجاح الحل السياسي السلمي في سورية بنهاية
المطاف بدليل ال��وق��وع .العملية الدبلوماسية التي تلت
االهتمام األميركي الروسي بعد األزمة النووية كانت سورية
التي تحركت فيها المساعي بشكل حثيث وجهود متتالية
لجمع المعارضات السورية المتشرذمة وفرض قبول عناوين
َ
طرفي النزاع باالعتراف بضرورة
أساسية تدرجت من قبول
الحوار أو اقتسام السلطة وصوال ً اليوم إلى اإلعالن األميركي
بأن مصير الرئاسة السورية بيد السوريين بعد جملة مطالبات
كبرى ببدء المفاوضات بعيدا ً عن األسد.
الحل اليمني ب��دوره بات محكوما ً بسير عملية سياسية
اعترفت بضرورة ح��وار األط��راف وبينها فريق أنصار الله
حليف إيران األساسي باألزمة الذي شنت السعودية الحرب
على بهدف التخلص النهائي من حضوره ورفض مشاركة

حلفائها وإي��اه السلطة في اليمن ،لكن هذا االعتراف بقبول
الحضور الحوثي كقوة واقعية ال بد من الحوار معها من اجل
الحل يعتبر بح ّد ذاته أول تعاون سعودي إيراني غير مباشر
سينسحب تدريجيا ً على سواه من الملفات.
حل الملف النووي اإلي��ران��ي أك��د نيات غربية للخضوع
للعمليات السلمية بعد تغيّر موازين القوى ،بشكل كبير فرض
صيغة التشارك فرضا ً على المعترضين الذين تف ّردوا سنوات،
وفق منطق ميزان قوى سمح لهم بذلك.
أوروبياً ،لم يكن واردا ً عند الفرنسيين التخلي عن الموقف
الحاد ج��دا ً من الملف النووي اإلي��ران��ي حتى آخ��ر لحظات
يتوجه
توقيعه ،كان ذلك من دون استشراف الفرنسيين أنه
ّ
نحو الحل السياسي .وهنا ب��رزت انعطافة فرنسية كبرى
لفتت األنظار بمجيئها مباشرة بعد اعتبار إيران قوة داعمة
لإلرهاب وملفها خطر على المنطقة ،فبرز هنا نموذج االنعطافة
المصلحية السريعة عند ال��دول الغربية التي ال تتأخر عن
إعادة تموضعها إذا سبقها األميركي نحو ذلك.
لقاء القمة الفرنسي اإليراني جاء بزيارة تاريخية للرئيس
اإليراني الشيخ حسن روحاني إلى باريس أعلن فيها الطرفان
عن مرحلة مزدهرة من العالقات التجارية بمليارات الدوالرات
التي يتعطش لها السوق الفرنسي.
القمة الناجحة بين هوالند وروحاني انعكست إيجابيا ً حتما ً
على حلفاء الطرفين بشكل تلقائي ،والمقصود هنا على الصعيد
اللبناني ما كان مرفوضا ً بالنسبة لحزب الله عند الفرنسيين
أصبح مقبوال ً بعد التعاون بين باريس وطهران؛ وبالتالي
فإن أي لقاء ممكن بين الرئيس الفرنسي القادم إلى لبنان
وشخصيات من حزب الله ،إذا تم حسب التوجهات ،يفترض
أن يتمتع بقدرة إنتاجية جدية على الصعيد الرئاسي في لبنان،
إذا أرادت فرنسا استخدام عالقاتها الجيدة مع الرياض كجسر
عبور نحو التقارب بين اإليرانيين مستخدمة الملف اللبناني
كركيزة لذلك ،ومتسلحة باقتناع السعودية لضرورة الحوار
بين حلفائها وحلفاء إيران «الحوثيين في اليمن».

حردان ا�ستقبل وفد ًا من تكتل «التغيير والإ�صالح»
تهم المواطنين
وت�أكيد �أهمية معالجة الق�ضايا التي ّ

توقع سياسي
شمالي أن تشهد
االنتخابات البلدية
في طرابلس معركة
ضارية إذا لم يت ّم
التوافق بين الرئيسين
نجيب ميقاتي وسعد
الحريري والنائب
مح ّمد الصفدي
والوزير السابق فيصل
كرامي ،علما ً أنّ معركة
التشطيب ستكون
حامية بين الحريري
ووزير العدل المستقيل
أشرف ريفي ربطا ً
بالخالف الحا ّد الذي
نشب بين الرجلين
على خلفية استقالة
ريفي من الحكومة من
دون مشورة الحريري
بذلك.

�أولم لوكيل ال�سي�ستاني

بري :لإطالق ثقافة التوحيد والتقريب
ومقاومة م�شروع «�إ�سرائيل»

بري متحدثا ً خالل المأدبة في عين التينة

حردان مستقبالً وفد «التغيير واإلصالح» أمس
استقبل رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان وفدا ً من تكتل
التغيير واالص��ل�اح ض�� ّم النائبين د .ناجي
غاريوس ود .نبيل نقوال ،والوزيرين السابقين
فادي عبّود وغابي ليّون ،ونقل الوفد إلى حردان
تحيات رئيس التكتل النائب العماد ميشال
عون.
حضر اللقاء إلى جانب حردان رئيس المكتب

السياسي المركزي الوزير السابق علي قانصوه،
مدير الدائرة اإلعالمية العميد معن حمية وعضو
المجلس األعلى قاسم صالح.
جرى خالل اللقاء تأكيد على العالقة القائمة
بين الجانبين والرؤية المشتركة حيال العديد
من القضايا ،وأهمية ترجمة ه��ذه العالقة من
خالل التعاون والتنسيق المشترك.
واستعرض المجتمعون األوضاع العامة ،وت ّم

التشديد على أهمية إنجاز االستحقاقات وتفعيل
عمل المؤسسات وض���رورة معالجة الملفات
والقضايا األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ت��ه� ّم المواطنين،
ومواجهة قضايا الفساد.
وتطرق المجتمعون إل��ى تحديات اإلره��اب
التي تواجه لبنان ،وك��ان تأكيد مشترك على
أولوية مواجهة الخطر اإلرهابي تحصينا ً لوحدة
لبنان وأمنه واستقراره.

دعا من ا�سطنبول �إلى �إنجاز االنتخابات الرئا�سية في �أقرب وقت

�سالم :لبنان يلتزم بالإجماع العربي ويرف�ض ّ
كل �أ�شكال التوطين
أم��ل رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام سالم
«إنجاز االنتخابات الرئاسية في أقرب
وق��ت ممكن لكي ي��ع��ود ال��ت��وازن إلى
المؤسساتالدستوريةوتستقيمالحياة
السياسية في بلدنا ولكي يأتي الرئيس
الماروني إلى المحافل الدولية متحدثا ً
باسم بلد العيش المشترك لبنان».
وطالب سالم في كلمة ألقاها مساء
أمس في قمة منظمة التعاون اإلسالمي
الثالثة عشرة في اسطنبول «ال��دول
االسالمية بدعم لبنان بتحمل أعباء
النازحين السوريين» م��ؤك��دا ً «على
رفض التوطين» ومشدّدا ً على «التزام
لبنان باإلجماع العربي».
وق��ال« :اسمحوا لي أن أعبّر عما
أشعر به من ألم ،ألنني أتحدث من على
هذا المنبر باسم لبنان ،بديالً من متحدث
أصيل ،هو رئيس الجمهورية اللبنانية
ال��ذي ما زال مقعده شاغرا ً منذ قرابة
عامين .إننا نأمل في إنجاز االنتخابات
الرئاسية في أقرب وقت ممكن ،لكي يعود
التوازن إلى المؤسسات الدستورية
وتستقيم الحياة السياسية في بلدنا،
ولكي يأتي الرئيس المسيحي الماروني
إلى المحافل الدولية متحدثا باسم بلد
العيش المشترك ...لبنان».
أض��اف« :تنعقد قمتنا ه��ذه وسط
تحديات غير مسبوقة تواجه عالمنا
اإلسالمي ،يأتي في طليعتها تحدي
اإلرهاب الذي ينشر الموت والخراب في
بلداننا وخارجها باسم اإلسالم ،ملحقا ً
إساءة بالغة بصورة الدين الحنيف،
ومتسببا ً بموجة من العداء لإلسالم
والمسلمين في العالم يصعب حصر
أضرارها .نحن في لبنان دفعنا ثمنا ً
غاليا ً في مواجهة هذا الشر ،وما زال
عدد من أبنائنا العسكريين محتجزا
لدى المنظمات اإلرهابية .ومع ذلك،
فإنّ قواتنا العسكرية وأجهزتنا األمنية
تواصل التصدي لإلرهاب في الداخل
وع��ل��ى ال��ح��دود ،محققة ق���درا ً عاليا ً
م��ن النجاح ،رغ��م ضعف اإلمكانات
ومحدوديتها».
وتابع« :يواجه لبنان ،بإمكانات
محدودة أيضاً ،عبئا ً هائال يتمثل في
وج��ود ق��راب��ة مليون ونصف مليون

محادثة بين سالم وأمير الكويت وخلفهما باسيل وشهيب
نازح سوري على أراضيه ،في ظاهرة
غير مسبوقة في العالم إذا ما قيست
بمساحة بلدنا وعدد سكانه .لقد سبق
أن حذرنا من أنّ عدم توفير المعونة
المطلوبة للنازحين وللمجتمع اللبناني
المضيف ،قد يؤدي ليس فقط إلى مزيد
من إضعاف االقتصاد اللبناني المنهك
أص�لاً ،بل إلى حال من عدم االستقرار
األمني ،ألنّ الفقر والحرمان والبؤس
هو المولد األول للتطرف .إنّ مقتضيات
األخوة والتضامن التي تقع في صلب
روحية منظمة التعاون االسالمي منذ
تأسيسها ،تفترض أنّ هذا العبء هو
أي��ض �ا ً مسؤولية أخ�لاق��ي��ة ،يجب أن
تساهم ال���دول اإلسالمية جميعا في
تحملها».
ودعا سالم «إلى إيالء هذه المسألة
العناية التي تستحق» ،م��ؤك��دا ً «أنّ
لبنان يرفض أي شكل من أشكال توطين
النازحين السوريين ،ويعتبر وجودهم
على أراضيه وجودا ًموقتا ً يجب أن يزول
ب��زوال مسبباته» .وق��ال« :إننا نتابع
بكثير من األمل ،الحركة الديبلوماسية
الناشطة الرامية إلى إنهاء الحرب في
سورية ،ونتطلع إلى يوم يتوصل فيه
السوريون إلى ح ّل سياسي ينهي هذه
المأساة ،ويحقق طموحات الشعب
السوري في العيش بحرية وكرامة في
دولة سيدة موحدة».
وأض��اف« :تشهد المنطقة العربية

ت��وت��رات سياسية ح��ادة ومواجهات
عسكرية نتيجة عوامل متعددة .ويشكو
العديد من الدول الشقيقة ،وتحديدا ً دول
مجلس التعاون الخليجي ،من تدخالت
خارجية تؤجج هذه الصراعات .إننا
نرفض محاولة فرض وقائع سياسية
في ال��دول العربية عن طريق القوة،
بما ي��ؤدي إلى تعريض االستقرار في
المنطقة للخطر ،وإث����ارة الضغائن
بين شعوب ودول لديها ما يجمعها
أكثر بكثير مما يفرق بينها .إننا نعلن
تضامننا الكامل مع أشقائنا العرب،
ف��ي ك � ّل م��ا يمس أمنهم واستقرارهم
وسيادة أوطانهم ووحدة مجتمعاتهم،
ونؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب اإلجماع
العربي».
ورأى «أنّ المصلحة العليا لألمة
اإلسالمية ،ال تتحقق إال بالعودة إلى
ال��م��خ��زون العظيم ل�لاس�لام ال��ح��ق،
وباالبتعاد عن سياسات التربص وزرع
الفرقة ،وبتجنيد ك ّل الطاقات والثروات
في خدمة الصالح العام للمسلمين».
ووج���ه «ن���داء ص��ادق �ا ً إل��ى ال��دول
ّ
اإلقليمية ،من أج��ل اعتماد مقاربات
مختلفة ل��ل��ع�لاق��ات ف��ي م��ا بينها،
بما يعيد الثقة المفقودة ،ويخفض
التوترات المذهبية ،ويفتح الطريق أمام
عالقات تحقق الخير لبلدان المنطقة
وشعوبها».
وإذ لفت إلى ما تتعرض له القدس من

«اعتداءات يومية ممنهجة على ماضيه
وح��اض��ره ومستقبله ،ف��ي محاولة
لطمس هويته وم��ع��ن��اه ،ولتغييب
ّ
حق أصحابه إلى األب��د» ،اعتبر «أننا
ُمطالبون بعدم السماح لألحداث التي
تعيشها أمتنا ،ب��أن تنسينا قضية
العرب والمسلمين األولى ،ومدعوون
إلى إيجاد السبل لوضع ح ّد للهجمة
االستيطانية اإلسرائيلية ،وإلحياء
العملية السياسية الهادفة إلى إيجاد
تسوية على أس���اس ح�� ّل الدولتين
ومرجعية م��دري��د وم��ب��ادرة السالم
العربية» ،الفتا ً إلى «أنّ إسرائيل ،العدو
األول لهذه األمة ،تتفرج على حروبنا
وانهياراتنا .إنها تحقق علينا االنتصار
تلو االنتصار ،من دون أن ترفع إصبعا ً
أو تحرك جنديا ً واحداً ،وتسعد بتفتت
مجتمعاتنا وتفكك أوطاننا ،وتحتفي
بنزيف دمائنا وثرواتنا ومقدراتنا .إنّ
ما نحن فيه من أوضاع بالغة الخطورة،
يضع على عاتقنا مسؤوليات تاريخية
كبيرة».
وختم س�لام« :إنّ العالم اإلسالمي
يعج بالطاقات البشرية المبدعة،
ُّ
ويفيضبمواردطبيعيةوإمكاناتمادية
هائلة ،ويستند إلى تراث ديني وفكري
وحضاري غني .ولذا ،فإنّ التاريخ لن
يرحمنا ،إن ك��ان اإلرث الوحيد الذي
سنتركه ألبنائنا هو الخراب العميم.
بمقدورنا أن نمنع ذلك ،ولن يستطيع
أح��د ،إن نحن عقدنا ال��ع��زم ووحدنا
اإلرادات ،أن يحول دون خروجنا من
البؤس الراهن ،إلى موقع في هذا العالم،
يليق بنا ويفتح أمام أبنائنا باب األمل»
وفي اليوم األول للقمة التقى الرئيس
سالم على هامش المؤتمر الملك سلمان
بن عبد العزيز .كما عقد لقاء ثنائيا ً مع
رئيس وزراء تركيا أحمد داوود أوغلو
في مركز اسطنبول للمؤتمرات وتناول
البحث في األوض���اع وال��ت��ط��ورات في
المنطقة.
وب��ح��ث ال��رئ��ي��س س�ل�ام العالقات
الثنائية خالل لقائه كالً من نائب رئيس
جمهورية إندونيسيا محمد يوسف كاال
و رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد
الر ّزاق.

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري ،في عين التينة ،الوكيل العام
للمرجع الشيعي األعلى السيد علي السيستاني السيد جواد شهرستاني ،ثم
أقام مأدبة غداء حاشدة تكريما ً له وللوفد المرافق ،في حضور مفتي الجمهورية
الشيخ عبد اللطيف دري��ان ،نائب رئيس مجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن ،شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن ،رئيس
الطائفة العلوية الشيخ أسد عاصي ،ممثل البطريرك الماروني المطران بولس
مطر ،ممثل بطريرك الروم األرثوذكس المطران الياس كفوري ،ممثل بطريرك
األرمن األرثوذكس المطران شاهي بانوسيان ،ممثل بطريرك األرمن الكاثوليك
المطران جورج أسدوريان ،السفير اإليراني محمد فتحعلي ،السفير العراقي
علي عباس بندر العامري ،رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد،
ممثل السيستاني في لبنان حامد الخفاف ،والمفتي الجعفري الممتاز الشيح
أحمد قبالن ،وعدد من النواب وقيادة حركة «أمل».
وألقى بري خالل المأدبة كلمة قال فيها« :إننا في هذا الوقت الضاغط على
األمتين اإلسالمية والعربية بالحرب الهادفة للسيطرة على مواردنا البشرية
والطبيعية ،وهي الحرب التي استهلكت الكثير من أرواح مواطنينا في مختلف
أقطارنا وتسببت بالدمار الهائل الذي أصاب أوطاننا ومدننا وال تزال تضغط
بالفتنة على الشرق .إننا نعبر عن حاجتنا إلى صوت وموقف المرجعية متمثلة
بصوتكم الصارخ في برية الله من أجل بناء وهي لمنع االستخدام السياسي
لإلسالم ،ومحاولة جعله غطاء لتفتيت بالدنا وإشعال الحروب والفتن ومن أجل
إصالح نظامنا».
وأضاف« :إنني في هذا اإلطار أنقل عن صاحب السماحة الدكتور الشيخ
احمد محمد طيب شيخ مشايخ األزهر الشريف الذي تشرفت بلقائه منذ أيام
تأكيده وجوب الحفاظ على إسالم الوحدة والتصدي لثقافة التكفير والتدمير
والتهجير التي هي األداة األساس الستراتيجية الفوضى البناءة .إننا يا صاحب
السماحة ومن لبنان نتطلع بعين األمل إلى دور المرجعية في حفظ وحدة
األرض والشعب والؤسسات في العراق الشقيق ،وترتيب األولويات انطالقا ً
من منع سقوط العراق وجعله رهينة التطرف وقاعدة ارتكاز له وحفظ صيغة
التعايش التي هي ميزة المنطقة ،ومنع اإلرهاب التهجيري من تخريب صيغة
وحدة وتماسك مجتمعاتنا ،وكذلك إلسقاط المشروع الذي يحاول أن يرسم
نهاية للتاريخ الذي كان منطلقه من هذا الشرق ومن بالد ما بين النهرين ،ومن
حوض النيل وممالك الشاطئ في لبنان».
وتابع بري« :نوابكم يعتصمون داخل المجلس في هذه األي��ام ،ونوابنا
يعتصمون خارجه.
إننا نبحث عن ثقافة أصولية متجدّدة تنبع من النجف االشرف وقم واألزهر
الشريف ،في مواجهة الثقافة التي أرساها االنتداب ومخلفاته من أنماط النظام
العربي المتنوعة من منطقتنا ،سلطات العشائر والقبائل والفئات والجهات
والطوائف والمذاهب .هذه الثقافة هي التي أنتجت داع��ش والنصرة وك ّل
المسميات القاتلة والمجرمة .ونحن نريد أن تتمكنوا يا صاحب السماحة من
إطالق ثقافة التوحيد والتقريب ورفع الظلم والحرمان ،وباألساس إطالق
ثقافة المقاومة لمشروع إسرائيل وتحقيق األماني الوطنية للشعب الفلسطيني
الشقيق الذي حرمناه .لقد باتت الحاجة ملحة يا صاحب السماحة وأنتم
تؤسسون في هذا المجال لنشر واستخدام وسائل االتصاالت العصرية لمحو
األمية المعلوماتية ولتحرير اإلسالم من احتالله بالجهل ،وهزيمة دويالت
الوهم التي أُقيمت باالستثمار على اسم اإلسالم ،وتحرير العالم من محاوالت
خلق «اإلسالم فوبيا» ،ونشر وعي ثقافي لإلسالم الحقيقي».
وختم« :إننا في ذلك نراهن على مؤسساتكم ومؤسسات األزه��ر لحفظ
اإلسالم ومكانته والقرآن الكريم وتفسيره واألبحاث العقائدية ،وإقامة مكتبات
تخصصية للتاريخ ،وعلوم الحديث ،وفقه الحقوق التخصصية ،الكالم ،الفلسفة
ُّ
والعرفان .ولكم دائما ً الجميل والعرفان».
ومن زوار عين التينة :رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد.

زعيتر :لالبتعاد عن ال�شحن الطائفي
ش�دّد وزي��ر األشغال العامة والنقل غ��ازي زعيتر أم��ام زواره على «أهمية
التضامن بين اللبنانيين في هذه الظروف الدقيقة واالبتعاد عن لغة الشحن
السياسي والطائفي ومحاولة التالقي على الحد األدن��ى من التفاهم لتمرير
المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة».
وأكد أنه «يجب التعامل مع هذه المرحلة بمسؤولية عالية ألنّ المرحلة
الحالية حساسة وعلينا حماية االستقرار اللبناني من خالل التماسك الداخلي.
وعلى جميع الجهات القيام بتسهيل عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات
العامة ،ومعالجة الفراغ الرئاسي لمعالجة التحديات األمنية واالقتصادية
واالجتماعية واإلنسانية التي تواجه البالد».
وبحث زعيتر مع النائب قاسم عبد العزيز الشؤون اإلنمائية لمنطقة المنية ـ
الضنية وتكملة أوتوستراد المنية ـ عزقة الذي يربط المنية بالضنية إلى بعلبك
الهرمل .وتناول شؤونا ً إنمائية مناطقية مع النائب محمد الحجار ،وعدد من
فاعليات المناطق.

