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خفايا
خفايا

الرئي�س الأميركي الذي �صرف ن�صف واليته على «فكرة» وتراجع

هل �س ُي�ستهدف �سالح المقاومة
فور انتخاب الرئي�س؟

 روزانا ر ّمال

*

أسامة العرب

يدور في الكواليس الدبلوماسية أنّ األميركيين يضعون على
أجندتهم م��ؤخ��را ً مقترحات لكيفية سحب س�لاح المقاومة بما
فيها صواريخها وأعتدتها .وم��ن أفكارهم المطروحة ممارسة
الضغط السياسي واالقتصادي على إي��ران لتحقيق ذلك ،ومنها
أيضا ً التلويح بإمكانية أن يقوم الرئيس األميركي الجديد مستقبالً
بفسخ االتفاق النووي معها ،ومنها إق��رار عقوبات مالية جديدة
عليها .على أن يتزامن ذلك مع اتخاذ إجراءات جديدة تمنع تصدير
األسلحة للمقاومة وتحارب مصادرها التمويلية ،وعلى أن تمارس
الضغوط السياسية واالقتصادية عليها كذلك ،داخليا ً وخارجياً.
ملحاً ،أشارت
في حين أنّ ك ّل ما تقدّم يشكل مطلبا ً «إسرائيلياً» ّ
إليه مؤخرا ًصحيفة «هآرتس» «اإلسرائيلية» بما يلي« :إنّ االستقرار
لن يعود الى المنطقة قبل أن نسعى لح ّل الذراع العسكري لحزب
الله ولتفكيك ترسانته الصاروخية» .ولذلك أكدّت وزيرة الخارجية
الصهيونية السابقة تسيبي ليفني وج��وب ممارسة الضغوط
األميركية على أصحاب القرار بهدف منع المقاومة من المشاركة
مستقبالً في االنتخابات النيابية في لبنان .ومن ثم نشرت صحيفة
«معاريف» الصهيونية مقاالً لهذه األخيرة ص ّرحت فيه بما يلي:
«لكي يحدث ذلك ،يتعيّن علينا أوالً أن نمنع حزب الله من الصعود
إلى السلطة ،من خالل تصنيفه منظمة إرهابية .ومن ثم ممارسة
الضغوط على الدولة اللبنانية لوضع بنود تمنعه من استخدام
القوة والسالح ،ألنّ السالح يجب أن يكون حصرا ً في يد الدولة
وحدها» .مضيف ًة بأ ّنه «يجب على ك ّل تنظيم إرهابي أو ميليشيا
مسلحة أن تق ّرر ما إذا كانت تريد أن تكون تنظيما ً إرهابيا ً أو
حزبا ً سياسياً ،ولذلك فإنّ حزب الله يجب أال يكون حزبا ً سياسيا ً
وتنظيما ً إرهابيا ً في الوقت عينه».
واستجاب ًة لإلمالءات «اإلسرائيلية» السابقة ،سارع األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون مؤخراً ،وقبل شهر واحد من زيارته
المشبوهة إل��ى لبنان ،للتصريح بما يلي «:إنّ س�لاح ح��زب الله
يق ّوض حكم القانون اللبناني ويشكل تهديدا ً للسيادة ولالستقرار
في لبنان ،فالحزب ينتهك القرار  ،1701ولذلك ال ب ّد من معالجة
مسألة سالحه فورا ً بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في
لبنان» .ومن ث ّم سارعت اإلدارة األميركية فورا ً للتصريح بأنها
بأي ثمن ،وفي أسرع وقت
تريد رئيسا ً جديدا ً للجمهورية اللبنانية ّ
ممكن ،ومهما كان.
ول��ذل��ك ب���ادرت ال��والي��ات المتحدة األميركية ب��إج��راء سلسلة
اتصاالت مع أطراف دولية ها ّمة وأخرى اقليمية لتذليل ك ّل العقبات
التي عطلت وتعطل انتخاب الرئيس منذ فترة طويلة نسبياً .ال بل
إنّ التوجه األميركي األخير باتت تتردّد أصداؤه في كافة العواصم
المعنية باألمر ،بما ُينبئ بأنّ كلمة الس ّر الرئاسية قد شارفت على
الصدور .وهكذا بتنا نرى اهتماما ً غير مسبوق من أصحاب القرار
الدولي بلبنان ،فها هو وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند يأتي
ليزور لبنان بل وليمكث فيه م��دّة يومين .وب��ان كي م��ون كذلك
يصطحب رئيس البنك الدولي ويأتي به إلى لبنان ،ال بل ويبقى فيه
ثالثة أيام أيضاً ،ومن ث ّم َيحضر رئيس الدولة الفرنسية فرنسوا
هوالند إلى لبنان ،ال بل ويق ّرر البقاء فيه مدّة يومين كذلك .هذا مع
العلم بأنّ الزيارة الفرنسية الرفيعة المستوى األخيرة تتزامن مع
دع��وة مجلس النواب اللبناني للمرة الثامنة والثالثين ،النتخاب
رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.
وال��ي��وم ،بتنا نسمع م��زي��دا ً م��ن األص����وات ال��ش��اذة ف��ي لبنان
التي تزعم ب��أنّ س�لاح المقاومة يفرض منطق الدويلة ويرهب
اللبنانيين .ال بل إنّ البعض يجاهر علنا ً بأنه ينوي العمل على نزع
المرجح
سالح المقاومة فور وصوله إلى السلطة .وبالتالي فمن
ّ
مستقبالً ،وف��ور انتخاب الرئيس ال��ج��دي��د ،أن تتوالى النداءات
األميركية وتتعالى األصوات الشاذة لمطالبة الدولة اللبنانية بتنفيذ
قرار مجلس األمن رقم  .1559على أن يت ّم ذلك من خالل السعي
الحثيث التخاذ قرار حكومي يقضي بنزع سالح المقاومة ،تمهيدا ً
لمنعه الحقا ً من المشاركة بالسلطة .ه��ذا مع العلم ب��أنّ اإلدارة
األميركية سبق لها أن وضعت هذا األمر في إطار برنامجها عن
الديمقراطية في المنطقةُ ،مك ّرر ًة المقولة «اإلسرائيلية» المشبوهة
«إنه في بلد ديمقراطي يجب أال تكون هنالك سوى سلطة واحدة»،
زاعم ًة بأنّ المقاومة تش ّكل دولة داخل الدولة.
وبالتالي ف���إنّ ه��ذه ال��م��ؤام��رة الخبيثة ت��ري��د أن تجعل سالح
المقاومة مكشوفا ً على المخاطر الصهيو  -أميركية التي أتى بها
القرار  ،1559وهذا ما أ ّكد عليه أيضا ً بان كي مون من خالل قوله
بأنه تجب معالجة مسألة سالح المقاومة فور انتخاب الرئيس
الجديد في لبنان.
في حين أننا اليوم بغنى عن مزيد من المشاريع الصهيونية
التآمرية علينا ،كما أنّ المرحلة الحرجة التي نم ّر فيها ،تقتضي منا
أن نوجه اهتمامنا الرئيسي للتصدّي للتهديدات اإلسرائيلية التي
تعلن عن رغبتها بش ّن حرب عدوانية قريبا ً جدا ً علينا ،ولمواجهة
كافة مشاريع التقسيم الفتنوية التي تعصف بنا من ك ّل صوب
وك ّل جانب ،والتخاذ المزيد من اإلجراءات الوقائية التي تمنع تمدّد
اإلرهاب التكفيري إلى وطننا.
ومن هذا المنطلق ،فإننا نؤ ّكد بأنّ مشروعنا الذي ثبُتت فعاليته
وأثمرت نضاالته ،إ ّنما يتعلق اليوم باستكمال تحرير ما تبقى
لنا م��ن أراض محتلة ،ال سيما م���زارع شبعا وت�ل�ال كفرشوبا
والجزء اللبناني من بلدة الغجر ،وكذلك بوقف كافة االنتهاكات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ألرض��ن��ا وج��ون��ا وب��ح��رن��ا ،ول���درء ت��م��دّد اإلره���اب
التكفيري إلينا.
ّ
الصف
ولتحقيق ذلك ،يجب على المقاومة أن تحافظ على وحدة
تتمسك بعالقتها المتينة والوثيقة
مع كافة حلفائها السياسيين ،وأن
ّ
معهم ،مؤ ّكد ًة بأنّ الحلول السياسية لكافة األزمات السلطوية في
البلد ،ال تكمن إال بااللتفاف على كافة القضايا الوطنية التي تتبنّاها
المقاومة.
كما أنّ من يجاهر بعدائه للمقاومة ،عاج ٌز كليا ً عن التصدّي
أي
لتلك المخاطر .إال أنّ البعض منا بغيّه وحسده ،لم يعد بحوزته ّ
برنامج سياسي جديد ،سوى ذاك القائم على نشر الفتنة المذهبية
وزرع��ه��ا ف��ي نفوس المواطنين ،وإنْ ك��ان على حساب قضيتنا
المركزية فلسطين .علما ً بأنّ هذا اإلفالس السياسي هو نفسه الذي
أوصلنا اليوم لإلرهاب التكفيري وللعمليات االنتحارية التي ُتزهق
حياة المئات من األبرياء والمدنيين ،أطفاالً ونسا ًء وشيوخاً.
بالله عليكم ،من يستطيع أن يحمينا من األطماع «اإلسرائيلية»
في أرضنا ومياهنا ونفطنا إال ثالثية الشعب والجيش والمقاومة؟
أت���ري���دون م��نّ��ا أن نجعل أم���ن وط��ن��ن��ا ومستقبله م��ك��ش��وف��ا ً على
اإلرهابين الصهيوني والتكفيري؟ أم أنكم تريدون منّا أن نتخلى
عن وطننا ومقدّساتنا وقضايانا الوطنية والمصيرية ،حتى ينعم
البعض منكم بمغانمه ومراكزه وقصوره؟
ولذلك ،فإننا مدع ّوون فورا ً للتصدّي لكافة المشاريع الصهيو
 أميركية ال��ج��دي��دة التي تخطط مستقبالً لممارسة الضغوطالسياسية الداخلية على مقاومتنا الباسلة .ذلك أنّ دولتنا اللبنانية
ال��ي��وم يجب أن تبقى الحصن الحصين للمقاومة التي ح ّررت
بدمائها ودم��اء أبنائها أرضها المحتلة ،وأطلقت س��راح معتقليها
وأعادت لها كرامتها المفقودة.
أم��ا بعد ف��دف��اع��ا ً ع��ن وطننا العظيم ،وص�� ْون��ا ً ل��دم��اء شهدائنا
أي سلطة تخفي مشروعا ً
األبطال ،يجب علينا أال نرضى بمجيء ّ
بأي رئيس
كذلك
نرضى
غربيّا ً مشبوها ً في أجنداتها السر ّية ،وأال
ّ
ينوي طعن المقاومة بظهرها بعد توكيده مواثيقها .فإما أن نأتي
برئيس يحمي أمن البلد ومستقبله ،وإم��ا أال نأتي ،شاء من شاء
وأبى من أبى!
*محام ،نائب رئيس
للمهجرين سابقا ً
الصندوق الوطني
ّ

بالحديث عن الحل السياسي المفترض ان يسلك طريقه
نحو الشرق االوس��ط بمهمات باتت محكومة باالتفاق
على الحد من نفوذ التنظيم اإلرهابي داع��ش وغيره من
الجماعات اإلرهابية التكفيرية إذا حصل اتفاق واضح على
تصنيفها غربيا ً ضمن لوائح اإلرهاب ومحكومة ايضا ً ببدء
االنتخابات الرئاسية األميركية وما يعني هذا من تجميد
قدرات الرئيس األميركي على تقديم أي جديد في مجال حل
الملفات العالقة بعد تشرين الثاني المقبل عمليا ً فيصبح
«الوقت» هو الالعب األبرز الذي يحسم التوصل إلى حلول
جدية.
لم يعد الرئيس األميركي قادرا ً على شراء الوقت الذي كان
قادرا ً على منحه لحلفائه الغربيين والعرب حجة لتقديم
رؤيتهم لسوريا الجديدة من دون الرئيس بشار االسد،
وذلك عبر اقتراحات عملية نفذت على األرض السورية بين
مساعي شق الدولة من مسؤولين وعسكريين وإنشاء جبهة
تواجه األسد بكل ما من شأنه إضعافه حتى السقوط الكامل
لنظامه ،فكانت تركيا والسعودية أكثر االط��راف مطالبة
بالمزيد من الثقة والدعم االميركيين حتى ان واشنطن
كانت قد حوكمت اكثر من مرة بتلبية رغبات المتورطين
باألزمة ،حفاظا ً منها على وضعهم السياسي في بالدهم
وتماسكهم بوجه الهجمات الشعبية ،مثل تلك التي حصلت
في تركيا وك��ادت أن تهدد اردوغ��ان اكثر من مرة بسحب
البساط من تحته باالنتخابات النيابية األخيرة ،وهي التي
شهدت دورتين أكدت اولها عجزه عن تشكيل حكومة ما
استدعى طوارئ أميركية تثبت أقدام اردوغان بالحكم في
ما يشبه تجييرا ً لحلفاء واشنطن في انقرة مع اتحادات او
كتل شعبية األصوات ألردوغان فعاد إلى الحكم .انتظرت
واشنطن ايضا ً مرحلة ما بعد وفاة الملك السعودي الراحل

عبدالله بن عبد العزيز وقدمت الحكم الجديد على أساس
انه نظام حليف يستكمل ما كانت قد بدأته معه في حياة
الملك عبدالله.
استكملت واشنطن لملمة النظام الحاكم السعودي بعد
وفاة األمير سعود الفيصل وزير الخارجية المخضرم الذي
قاد الحرب على االسد بما لم يكن ممكنا ً لمسؤول سعودي
قيادته في تعبير عن انخراط كبير في مهمة التخلص من
االسد مهما كان الثمن ،مكلفا ً وهذا كله صرف أكثر من خمس
سنوات من التكاليف المالية والمعنوية.
أمضى أوباما نصف واليته عمليا ً وهو يعمل على إسقاط
الرئيس السوري بشار األس��د ،حتى بات ذلك غير ممكن
في ظل إجهاز إدارته على الرحيل وبات الفريق الذي قدم
للرئيس األميركي كل ما يمكن ان يعتبر مخرجا ً او حالً
يسقط االسد او احد حلفائه في فخ يصبح ممرا ً لسقوط
البقية محسوما ً بالفشل .وهنا كشف اوباما في ما يعتبر
أهم ما صدر عنه من وثيقة تكشف حقائق المرحلة هذه
بعقيدة اوباما التي أجراها مع الصحافي «األميركي –
اإلسرائيلي» جيفري غولدبرغ لجريدة إتالنتيك معه عما
وقعت فيه إدارت���ه من رش��ى وإغ���راءات جيرتها لتمرير
مصالح خاصة كان يتعرض اوباما على اساسها لضغوط
لقصف سوريا والتدخل العسكري المباشر والتخلص من
االسد في ما اسماهم «المستشارين» .وعبّر عن فرحه من
انه لم يخضع لتلك الضغوط رغم دقتها.
ليس سهالً أن يصرف الرئيس األميركي اكثر من نصف
واليته على فكرة التخلص من أمر ما أكان رئيسا ً او مشروعا ً
او غيره مما كان ممكنا ً أن يقدم للرأي العام األميركي حتى
ضعفت الحجة ام��ام ه��ول تداعياتها ،فإسقاط الرئيس
االسد لم يعد مادة مقنعة لألميركيين الذي باتوا ينظرون
إلى الخطر المقبل من جهة الجماعات التكفيرية وليس من
الرئيس السوري الذي بدا حليفا للروس وبدا يقاتل معهم
في نفس ميادين القتال بوجه داعش.

بري يبحث التطورات مع ال�سفير الم�صري

زايد :الأو�ضاع الإقليمية الراهنة
تفر�ض �إنهاء الفراغ الرئا�سي
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،في عين التينة ،السفير
المصري الدكتور محمد بدرالدين
زايد ،في حضور المستشار اإلعالمي
علي حمدان ،وتناول الحديث زيارة
بري للقاهرة ولقاءاته مع المسؤولين
فيها ،وف��ي مقدمهم ال��رئ��ي��س عبد
الفتاح السيسي ،وكذلك أجواء مؤتمر
االت��ح��اد البرلماني العربي ال��ذي
ترأسه بري.
وبعد الزيارة قال السفير المصري:
«عرضت ودولة الرئيس بري الزيارة
الناجحة والمهمة ال��ت��ي ق��ام بها
للقاهرة وال��ل��ق��اءات ال��ت��ي عقدها،
خصوصا مع السيد الرئيس ،والتي
أكدت الحرص المصري الكبير على
العالقات الخاصة بين مصر ولبنان،
والحرص المصري على إنهاء الفراغ
الرئاسي في لبنان».
وأضاف« :مصر تؤمن بأنّ األوضاع
اإلقليمية الراهنة تؤكد وتفرض على
لبنان أن ينهي هذا الفراغ الرئاسي.
وكما قال دولة الرئيس في حديثه ،إنّ

جاء التحالف الروسي – السوري على أرض المعركة
ليكسر ما ك��ان التحالف اإلي��ران��ي – السوري منفردا ً قد
أرخاه من تطرف لجهة امتداد ديني او داعم لقوى اإلرهاب
المتمثلة بحزب الله وغيره من قوى المقاومة بالحساب
األميركي حتى نجح بوتين في سحب االصطفاف الدولي
تدريجيا ً من بين القوى الغربية الكبرى التي كانت تتسلح
بما يشكله االسد من عزلة وتطرف داخلي وخارجي.
يخرج اليوم الناطق باسم البيت األبيض جوش أرنست
لينفي فكرة أن يكون الرئيس األميركي باراك أوباما خطط
إلسقاط الحكومة السورية» أي الدولة والسلطات السورية،
قائالً إنه «ليس على علم بأن واشنطن كانت يوما ً قريبة من
تبني سيناريو استخدام القوة العسكرية إلسقاط الرئيس
السوري بشار األسد ،وبالتأكيد لم يؤكد أوباما يوما ً هذا
السيناريو».
يؤكد البيت األبيض على تراجع الرئيس األميركي عن
فكرة إسقاط الرئيس السوري بالقوة ،لكنه يؤكد أيضا ً
للحلفاء على ضرورة االبتعاد عن هذه الفكرة التي أصبحت
محسومة عند إدارته حتى عند أكثر من طالبوه باستخدام
اآللة العسكرية ضد األسد وهو وزير خارجيته جون كيري
كما كشف في «عقيدة اوباما» ،حيث ض ّمه للمستشارين
الذين ضغطوا بشتى الوسائل .هؤالء المستشارين الذين
كانوا على موعد مع إغ��راءات خليجية عند كل استحقاق
يدركون اليوم ضعف هذه القوى واقترابها من األزم��ات
المالية المعقدة ،ويدركون ايضا ان الخليج يتوجه نحو
افق جديد بعد توقيع االتفاق النووي مع طهران حتى ان
اكثر المرشحين الرئاسيين تشددا ً بخصوص االتفاق ،مثل
هيالري كلينتون ودونالد ترامب غير قادرين على نسف
االتفاق ،خصوصا ترامب رجل االعمال النافذ الذي يجد
في االنفتاح االقتصادي على إيران مساحة هامة للتعاون
مستقبالً وال���ذي وع��د م��ئ��ات آالف الشبان األميركيين
بتخليصهم من كابوس البطالة في أول مهامه.

�سالم يلتقي �أمير قطر و�أردوغان
في اليوم الثاني من مشاركته في
أعمال مؤتمر قمة التعاون اإلسالمي
المنعقد في مدينة اسطنبول التركية،
التقى رئيس الحكومة تمام سالم، ،
في حضور الوفد ال��وزاري المرافق،
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد
بن خليفة آل ثاني ال��ذي أك��د تفهم
ب�لاده للوضع اللبناني ومكوناته،
معتبرا ً «أنّ المهم تأكيد الوحدة
وانتخاب رئيس للجمهورية والك ّل
سواسية».
كما التقى سالم الرئيس التركي
رجب طيب أردوغ��ان ال��ذي أمل «أن
يتجاوز لبنان مشكلة عدم انتخاب
رئيس للجمهورية» مؤكدا ً «أنّ تركيا
ولبنان يتشاركان في تحمل وطأة
النازحين السوريين».

سالم مجتمعا ً إلى أمير قطر في اسطنبول

(داالتي ونهرا)

التقى ال�سفير الكويتي ووفداً من القطاع التربوي في «الم�ستقبل»
بري مستقبالً زايد في عين التينة
السيد الرئيس السيسي قال تحديدا ً
إنه يجب إنهاء هذا الفراغ بأي ثمن.
كما تطرقنا إلى العالقات الثنائية
وال��ح��رص المشترك على تدعيم
العالقات في المجاالت كافة».

وكان بري استقبل كالً من سفير
الصين جيانغ جيانغ ،وسفير سلطنة
عمان أحمد بن بركات بن عبدالله آل
ابراهيم مودِّعين بمناسبة انتهاء
مه ّماتهما الديبلوماسية في لبنان.

نواجه الإرهاب في �سورية دفاع ًا عن �أمن رو�سيا

زا�سيبكين :اال�ستحقاق الرئا�سي �ش�أن لبناني داخلي
أك���د السفير ال���روس���ي ألكسندر
زاسيبكين «أنّ دخولنا المواجهة
المباشرة في سورية هو إيمانا ً منا
بمحاربة اإلره���اب وبأننا ندافع في
نفس الوقت عن أمن روسيا ألنّ اإلرهاب
ال يهدّد منطقة بعينها بل دائما ً يتغلغل
إلى أكثر المناطق».
ورأى «أنّ على ال���دول أن تكون
واضحة في محاربة اإلرهاب إذ ال يمكن
إعالن المواقف ضدّه ومساندته س ّراً».
ك�لام زاسيبكين ج��اء خ�لال ن��دوة
نظمها منتدى الثالثاء الثقافي ندوة
سياسية ف��ي دارة رئ��ي��س المنتدى
فريد الغول في بلدة دردغيا ،حضرها
النائب عبد المجيد صالح وحشد من
الفاعليات السياسية واالجتماعية
والحزبية اللبنانية والفلسطينية
وشخصيات دينية وثقافية ورؤساء
مجالس بلدية واختيارية.
قدم الغول للندوة مرحبا ً بالسفير
الروسي «على أرض الجنوب» ،مشيدا ً
«بدور روسيا ال سيما في منطقة الشرق
األوسط وموقفها اإليجابي في سورية
وتجاه القضية الفلسطينية».
ث��م تحدث زاسيبكين ،فأكد على
«الثوابت السياسية الخارجية لروسيا
واستمرارها دع��م القضايا العادلة
انطالقا ً من الشرعية الدولية» ،الفتا ً إلى
أنّ «نظرية القطب الواحد في العالم قد
سقطت ولم تعد مقبولة وعلى المجتمع

أبدى نائب بارز أسفه
ألنّ رئيس الحكومة تمام
سالم لم يتحدّث في
خطابه أمام مؤتمر القمة
اإلسالمية في اسطنبول
عن إنجازات المقاومة
في لبنان ض ّد االحتالل
واإلرهاب ،وهي إنجازات
يجب أن تكون مصدر
فخر للبنانيين جميعاً،
خصوصا ً أنّ سالم
تحدّث عن المخاطر التي
يواجهها لبنان والدول
العربية واإلسالمية جراء
تفشي ظاهرة اإلرهاب
والتطرف والممارسات
العدوانية «اإلسرائيلية»،
وهما الخطران الماثالن
اللذان تواصل المقاومة
التصدّي لهما بك ّل
وتسجل ضدّهما
اقتدار،
ّ
اإلنجازات المشهودة
على طريق القضاء عليهما
نهائياً.

ال��دول��ي المشاركة إي��ج��اب�ا ً ف��ي ح ّل
النزاعات بما يؤمن مصالح الشعوب
ويحفظ االستقرار واألمن في العالم».
وت��وق��ف ال��س��ف��ي��ر ال���روس���ي عند
«القدرات الذاتية لروسيا وسياساتها
الداخلية واهتمامها باالقتصاد وبكل
ما يع ّزز هذه القدرات ،وهذا ما مكنها
من لعب دوره��ا الخارجي لمواجهة
اإلرهاب في الخارج والداخل».
وقال« :على الدول أن تكون واضحة
في محاربة اإلره��اب إذ ال يمكن إعالن
المواقف ضده ومساندته س� ّراً .وإننا
سنواصل المفاوضات م��ع الجانب
األم��ي��رك��ي لتحقيق ه��ذا ال��ه��دف رغم
مالحظتنا ازدواج���ي���ة ف��ي الموقف
األميركي».

أض���اف« :إنّ دخولنا المواجهة
المباشرة في سورية هو إيمانا ً منا
بمحاربة اإلره���اب وبأننا ندافع في
نفس الوقت عن أمن روسيا ألنّ اإلرهاب
ال يهدّد منطقة بعينها بل دائما ً يتغلغل
إلى أكثر المناطق».
وأك������د زاس���ب���ك���ي���ن دع�����م ب��ل�اده
«للمؤسسات في سورية وفي مقدمها
مؤسسة الجيش السوري الذي يعمل
على تحرير المدن والقرى السورية من
اإلرهابيين» ،قائالً« :إنّ دخول روسيا
مباشرة في العملية العسكرية في
سورية فسح المجال بشكل واضح
لتسوية سياسية وإق��رار الهدنة التي
نصر على تثبيتها رغم وجود محاوالت
إلفشالها وهذا ما سيحمل المسؤولية
لك ّل من يعمل على ضرب هذه الهدنة».
ور ّدا ً على سؤال حول إمكانية لعب
دور لروسيا في تحريك االستحقاق
الرئاسي في لبنان ،أجاب زاسيبكين:
«إنّ موقفنا يأتي ضمن مجموعة دعم
لبنان ال��دول��ي��ة ،وإن��ن��ا نشجع على
الحوار الداخلي إليجاد ح ّل لك ّل األزمات
ومن ضمنها رئاسة الجمهورية التي
نعتبرها شأنا ً داخلياً».
وفي ختام اللقاء ،قدم رئيس المنتدى
درع �ا ً تقديرية للسفير الروسي الذي
تسلم أيضا ً عددا ً من الدروع التقديرية
من رؤساء عدد من بلديات المنطقة.

�سليمان :لو�ضع �سيا�سة وطنية متكاملة تجاه الالجئين
أكد الرئيس العماد ميشال سليمان ،خالل اجتماع «لقاء
الجمهورية» أنّ «الحاجة باتت ملحة إلى سياسة وطنية
شاملة تجاه النازحين السوريين» ،عشية بدء الحديث
الدولي عن اقتراب الح ّل في سورية ،وضبابية المشهد بين
تقسيم وفدرلة وحل سياسي تشترك فيه المكونات السورية
كافة».
وأسف اللقاء «لهذا االستخفاف المحلي بفراغ الكرسي
ال��رئ��اس��ي م��ع م��ا ل��ه��ذا ال��ف��راغ م��ن ت��ب��ع��ات غ��ي��ر صحية
وانعكاسات سلبية على ص��ورة لبنان المتراجعة إلى
الصفوف الخلفية وم��ا دون» ،مرحِّ باً ،في الوقت عينه،
بزيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند للبنان ،والذي
«سيتسلم نسخة من الرسالة التي وجهها الرئيس سليمان
باسم «لقاء الجمهورية» إلى األمين العام لألمم المتحدة

بان كي مون ،تتضمن خمس نقاط تتعلق باألزمة اللبنانية
ـ السورية ،وتعرض التحديات والهواجس األساسية التي
يواجهها لبنان راهناً ،في ظ ّل استمرار الشغور الرئاسي
وخطر تقسيم سورية».
وأك���د أنّ «م���ن غ��ي��ر ال��م��ق��ب��ول أن تصبح المخيمات
الفلسطينية مسرحا ً لتصفية الحسابات اإلقليمية ،وال أن
يتحول بعضها إلى «داعش الند» كما بات ينظر إلى عين
الحلوة ،في حين لن يقبل الشعب اللبناني وال الفلسطيني،
بعودة عقارب الحرب إلى الوراء ،وال إلى اتفاق القاهرة وال
إلى بوسطة عين الرمانة» ،منبها ً من «خطورة اللعب على
وت��ر المخيمات» ،وداع��ي �اً ،في الوقت نفسه ،إل��ى «صوغ
سياسة وطنية متكاملة تجاه الالجئين الفلسطينيين ،تكون
أبعد من التحذير واالستنكار».

الحريري :م�ستمرون في جهودنا النتخاب الرئي�س
أكد رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري «أننا
ثابتون في موقفنا من انتخاب رئيس للجمهورية ،مهما
تعقدت األمور ووضعت العراقيل والصعاب أمام عملية
االنتخاب ،كما يحدث في الوقت الحاضر ،ألننا لن نيأس
مهما عطلوا وسنستمر في جهودنا في سبيل تحقيق
هدف انتخاب الرئيس».
وق��ال الحريري خ�لال استقباله وف���دا ً
موسعا ً من
ّ
القطاع التربوي في التيار في «بيت الوسط»« :على
السياسي أن يكون مبادرا ً مهما ُسدّت األبواب في وجهه،
وأن يسعى باستمرار إلى فتح أب��واب جديدة والبحث
عن الحلول لألزمات والمشاكل المطروحة ،ألنّ الخوف
والتردُّد والجمود يؤدي إلى تراكم األزم��ات وتعقيدها
وتردي األوضاع نحو األسوأ ،وال يفيد شيئا ً في حل أزمة
االنتخابات الرئاسية وغيرها».
وخ��اط��ب ال��ح��اض��ري��ن ب��ال��ق��ول« :أع���رف معاناتكم

في القطاع التعليمي ،خصوصا ً الرسمي منه ،جراء
السياسات الفئوية التي ينتهجها البعض ف��ي هذه
الحكومة ،ونحن على ّ
اط�لاع كامل على ك ّل تفاصيلها
وخلفياتها ولن نسكت عليها وسنتابعها ونعمل على
تصحيحها .وكل هذه الممارسات العوجاء لما كانت
لتحصل لو كان هناك رئيس للجمهورية يتولى مهامه
على رأس السلطة».
وإذ أكد حرصه على القطاع التروي وضرورة االهتمام
بتطويره وتحديثه ليتماشى مع أحدث األساليب المتبعة
في العالم ،شدّد الحريري على «أنّ االنتخابات البلدية
ستجري في مواعيدها ،وعلى ض��رورة المشاركة فيها
ألنها تجدِّد الحياة الديمقراطية».
وك��ان الحريري التقى أي��ض�ا ً السفير الكويتي في
لبنان عبد العال القناعي وعرض معه آخر المستجدات
والعالقات الثنائية بين البلدين.

ن�شاطات
 بحث الرئيس نجيب ميقاتي
مع المدير العام لمنظمة «المركز
الدولي لتطوير سياسات الهجرة»
م��اي��ك��ل سبينديلغر ف��ي دارت���ه،
في البرنامج المعد من المنظمة
للعودة اآلمنة والسريعة للنازحين
السوريين إلى بالدهم.
وأكد سبينديلغر ،خالل اللقاء،
«استعداد المنظمة لوضع عالقاتها
ال��ج��ي��دة م��ع م��ؤس��س��ات االت��ح��اد
األوروب��ي وال��دول األعضاء بهدف
خلق فهم أوس��ع للحاجات التي
حددتها وع��ب��رت عنها الحكومة
اللبنانية ،وذل��ك للمساعدة على
مواجهة التحديات ج��راء األزم��ة
السورية ،على المدى المتوسط
وال��ط��وي��ل ،وللعمل على إيجاد
الحلول الدائمة».
كما استقبل ميقاتي السفير
التركي تشاغاي آرسياز.
 ع��رض وزي��ر اإلع�لام رمزي
ج��ري��ج م��ع س��ف��ي��رة س���ري النكا
وي��ج��ي��رات��ن��ي م��ان��دس ال��ع�لاق��ات
الثنائية.
 التقى المدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم رئيس
حزب «الوطنيين األح��رار» دوري
ش��م��ع��ون وب��ح��ث م��ع��ه األوض���اع
العامة.
ث��م ال��ت��ق��ى اب��راه��ي��م وف����دا ً من
المطارنة ضم كالً من مطران جبل
لبنان للسريان األرثوذوكس جورج
صليبا ،م��ط��ران زحلة للسريان
األرثوذوكس بولس سفر ،مطران
السريان الكاثوليك في لبنان جهاد
بطاح ،مطران الكلدان في لبنان
ميشال قصارجي وأرشمندريت
كنيسة الشرق األش��وري��ة يترون
كوليانا وأمين عام اتحاد الرابطات

ابراهيم مستقبالً وفد المطارنة

بصبوص وتقي الدين
اللبنانية المسيحية حبيب افرام.
وشكر الوفد اللواء ابراهيم على
«جهوده في معالجة ملف النزوح
إلى لبنان ،إضافة إلى التسهيالت
المعطاة من المديرية العامة لألمن
العام للنازحين العراقيين».
 استقبل متروبوليت بيروت
وت��واب��ع��ه��ا ل��ل��روم األرث���وذك���س
المطران الياس عوده سفير اليابان

في لبنان سيتشي أوتسوكا يرافقه
السكرتير ال��ث��ان��ي ف��ي السفارة
س��وزوك��ي كنتا ومساعده طارق
عبد الملك.
 زار رئ��ي��س ح���زب ال��وف��اق
الوطني ب�لال تقي ال��دي��ن المدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص وع��رض معه
األوضاع العامة في البالد.

