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م�صدر عربي :التجاذب على «المكا�سب» وال «انقالب» على التفاهم الأميركي  -الرو�سي

الحروب الناعمة �أ�شدُّ من القتل
*

أسامة العرب

في الحروب العسكرية يكون هدف العد ّو أن يبيد ويد ّمر مواقع
ال ّطرف المقابل أو البلد الذي يهاجمه ،أما في الحروب الناعمة فيكون
هدفه خطف قلوب الشباب وسلب عقولهم وخطف إرادات��ه��م ض ّد
العمل القومي النضالي والمقاوم ،وإبداله بالكسب المادي الفردوي،
أي أنّ العد ّو يهدف لتبديل إرادتهم الوطنية .وبالطبع ،فإنّ هذه ليست
ّ
أس��رارا ً مخفيّة ،ففي مرحلة من المراحل كان هنالك إجماع حول
تحرير فلسطين من براثن االحتالل الصهيوني ومحاربة االستعمار
أي نوع من أنواع الوحدة .ومن ثم تخلّى البعض
األجنبي وتحقيق ّ
عن ك�� ّل ه��ذه القضايا بذريعة واهية مفادها أنّ الهزيمة قد لحقت
بالسابق بنا ،وبأننا لن نتمكن من تحرير فلسطين مهما طال الزمن!
في حين أنّ أخطر ما نواجهه اليوم هو قتل األمل ،والدعوة إلى إبدال
المشروع الوطني المقاوم بمشروع الكانتونات اإلثنية والطائفية
والمذهبية الفتنوية ،وهذا ما ُيدخلنا إلى االستراتيجيّة التي يجب أن
نتّبعها لمواجهة األفكار المنحرفة التي يصدّرها العدو لنا من خالل
حروبه الناعمة.
ولكن بداي ًة ،ينبغي أن نفهم ماهية هذه الحروب ،لكي نعرف هذا
الخطر الذي يحتاج دَفعه إلى جهو ٍد مضنية وجبارة ،ولكي نستطيع
أن ننبّه شعوبنا منه .وعموماً ،فإنّ الحروب الناعمة ترفع شعارات
ودع��اي��ات محقة بالظاهر ولكنها باطلة في الباطن ،فتخلط الحق
بالباطل ،وتسعى لنشر مراكز الفساد والدعارة والقمار والترويج
للمخدرات في البالد المستضعفة إلفساد أجيالها الجديدة ،وإلحباط
عملها المقاوم ،ولطوي صفحة قضاياها المحقة كقضية فلسطين
المقسم والرضوخ
وقضايا ال��وح��دة ،للدفع قدما ً باتجاه تقسيم
ّ
للتطبيع ،فيما تدعم أع��داء ه��ؤالء كإسرائيل والمنظمات اإلرهابية
ماليا ً وعسكريا ً لتساعدهم على ش ّن مزيد من الحروب عليهم ،بغية
قضم المزيد من أراضيهم وسلبهم ثرواتهم الطبيعية .وإذا ما تحقق
ذلك ،فتكون الحروب الناعمة قد حققت أهداف الحروب العسكرية
نفسها ،وبأق ّل تكلفة .ولهذا ،يقول مدير مجلس المخابرات الوطني
األميركي السابق جوزيف صموئيل ن��اي ،وال��ذي شكلت مؤلفاته
مصدرا ً رئيسيا ً لتطوير السياسة الخارجية األميركية في عهد باراك
أوباما« :إنّ القوة الناعمة تعني القدرة على الحصول على ما تريد عن
طريق الرشوة والخداع عوضا ً عن القتال» ،كتلفيق األكاذيب ونعت
المقاومات بصفة اإلره��اب ،وإسقاط الخيارات الحرة والممانعة،
وتبنّي االزدواجية بالمعايير المطبقة دولياً ،واالدّعاء زورا ً بالرغبة
في نشر الحريات والديمقراطية في ال��دول الممانعة ،وتأسيس
وتوسل النفاق والدجل اإلعالمي
المنظمات اإلرهابية التكفيرية،
ّ
للترويج للمخططات التقسيمية ،ونشر المشاريع الفتنوية اإلثنية
والطائفية والمذهبية ،وشراء النفوس والذمم بأبخس األثمان.
وهنالك استراتيجيات عدة من الممكن اعتمادها للمواجهة ،منها
تعزيز الوعي والمعرفة ،والتصدّي للمشاريع الفتنوية ،وتنمية الثقة
بالنفس ،وإدارة المعركة المعرفيّة والثقافيّة واإلعالميّة والسياسيّة
بطريقة متوائمة ومتناسبة مع طبيعة قضايانا المحقة التي تبذل
الدماء من أجلها .فعلى سبيل المثال ،قامت رئيسة لجنة «الدوما»
الروسي لشؤون األم��ن ومكافحة الفساد سابقا ً إيرينا ياروفايا،
بتنبيه مواطنيها من أنّ وكالة االستخبارات األميركية تسعى للقيام
بعمليات اغتيال لهم في سورية ،وشرحت لهم بالتفصيل كيف أنّ
نائب رئيس وكالة االستخبارات األميركية سابقا ً مايكل موريل،
وال��ذي دع��ا عالني ًة إل��ى قتل ال��روس والسوريين واإليرانيين في
سورية ،أفشى أس���رارا ً أمنية خطيرة تفيد ب��أنّ القوات األميركية
تنوي التخفي مستقبالً بأقنعة إرهابيين تكفيريين لتنفذ عمليات
اغتيال سرية لتقسيم سورية .كما أنّ التطورات األخيرة في الميدان
المضي قدما ً بهذا المخطط .وعليه،
تنبئ ب��أنّ أميركا عازمة على
ّ
فإنّ أحد أه ّم استراتيجيات مواجهة الحروب الناعمة تكمن بتوعية
ال��ش��ع��وب وتنبيهها م��ن مخططات األع����داء ،وت��دري��ب��ه��ا على سبل
المواجهة الصحيحة والمثمرة.
إال أنّ المشكلة في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية أنها لم تستطع
حتى اآلن أن تبني استراتيجية شاملة لحماية مواطنيها من فخاخ
الحروب الناعمة ،ال سيما عندما تكون أذرع��ة األخطبوط األجنبي
تتقن ف��ن��ون التهديد وال��ت��رغ��ي��ب وتستهدف اس��ت��غ�لال البسطاء.
ولألسف فالعديد من مواطنينا ليس لديهم أدنى قدرة على التمييز
بين م��ا يستجلب الخير لهم وألوط��ان��ه��م وم��ا يوقعهم ف��ي معاظم
ال��ش��رور .وم��م��ا ت��ج��در اإلش���ارة إل��ي��ه ،أنّ روس��ي��ا والصين ق ّررتا
مؤخرا ً مراجعة وثائق عقائد جيوشهما ،ففي العام  2014قامت
روسيا بالتصديق على وثيقة مراجعة العقيدة الروسية الجديدة
والتي جعلت من المغريات التي تعرضها دول حلف الناتو على
جنودها «التهديد األس��اس��ي» لها ،أم��ا الصين فقد قامت بتحديث
كتابها األبيض الذي يشرح عقيدتها العسكرية الجديدة بغية حماية
جيوشها من االختراقات كافة .ويالحظ هنا بأنّ الجديد في العقيدة
القتالية للجيش الصيني ه��و أنها باتت تفرض على جنودها أن
يعتبروا بأنّ معركة تحرير بالدهم لم تنته أبداً ،فارض ًة عليهم اتباع
منطق المقاومة المستمرة.
فصحيح أنّ مجتمعاتنا المقاومة ق��د استطاعت أن تنتج فكرا ً
وطنيا ً ونضاليا ً متح ّررا ً وأجياالً مقاومة ،كما تمكنت من أن تح ّول
زمن الهزائم إلى زمن انتصارات وصمود وتحدّ ،إال أنها إذا ما أرادت
تحصن
أن تحافظ على سجل انتصاراتها المتتالية ،فإنها مدعوة ألن
ّ
أوطانها من الداخل لكي تمنع حصول االختراقات .فيجب أال ننسى
أنّ العدو بعد أن فشل عسكر ّيا ً في القضاء على محور المقاومة
وإحباط نتائج االنتصارات المذهلة التي حققها هذا المحور ،عمد
إلى استخدام قواه الناعمة وعالقاته مع دول الغرب للنيل منه .وهذه
القوة كانت موجودة ومستخدمة بعناوين شتّى في السابق ،لكن في
هذه المرحلة بالتحديد ،اتجه تركيز العدو كلّه إلى داخل أراضينا،
فعمد إلى توجيه أدواته ،واستخدَم ك ّل ما يملك من طاقات وإمكانات
لقلب الموازين لمصلحته .ولهذا ،نشرت صحف العدو مؤخرا ً أنّ
«الموساد» يركز عمله على االضطرابات والتح ّوالت الجارية في
الشرق األوس��ط ،وتحديدا ً ما يتعلّق بإيران وسورية وح��زب الله
وحركة حماس ،ولتحقيق هذه الغايات فقد ط ّور أساليبه وأجهزته
التكنولوجية منشئا ً غرف عمليات مشتركة مع أجهزة استخبارات
دول الغرب كافة ،بمعنى أنه بات يستطيع أن ينفذ عمليات توريط
أو اغتيال للمقاومين في أغلبية دول العالم ،ال بل إنه بات باستطاعته
أن يتعاون مع أجهزة استخبارات الدول األجنبية لتحقيق ذلك .إال
أنّ الخطر األكبر علينا اليوم ،يكمن بأن نبقى جاهلين ك ّل ما يدور
أي ش��يء ،فالكثي ُر ُكتب عن االستعمار
حولنا ،وال نشعر بوجود ّ
والصهيونية والظلم وما لحق بنا من اضطهاد ،إال أن مجتمعاتنا
كانت تر ّكز دوما ً على التصدّي للحروب العسكرية وتقلّل من أهمية
مواجهة الحروب الناعمة ،فيما يعود سبب أغلبية نكساتها ونكباتها
إلى مدى تعاظم النفوذ األجنبي داخل أراضيها بفعل حروبه الناعمة،
ولهذا ،فقد كان األجدى بها أن تقوم بمواجهة الحروب الناعمة قبل
أن تنتقل لمرحلة مواجهة العدو عسكرياً.
وأخيراً ،فإنّ من واجبنا كشعوب مقاومة أن نقوم بتوعية وتثقيف
أجيالنا الجديدة ،وسؤال يطرح :لماذا تعتدي أميركا خارج أراضيها
على م��واط��ن��ي س��وري��ة وروس��ي��ا وإي����ران ول��ب��ن��ان؟ ول��م��اذا تتع ّمد
استهدافهم بالصواريخ الجوية؟ ولماذا تطلق الدعوات الغتيالهم
عالنية؟ ولماذا تسعى لنشر الفتنة المذهبية واإلثنية في بالدهم؟
ولماذا تدعم المنظمات التكفيرية لتستعبد شعوبهم؟ ولماذا تع ّد
المخططات التقسيمية لتجزّئ أوطانهم؟ ولماذا تقدّم الدّعم المالي
والعسكري السخي لدولة االحتالل لتقضم المزيد من أراضيهم؟
وأخ��ت��م ب��ال��ق��ول ،ب���أنّ ال��ع��دو يعمل ب��وس��ائ��ل خفية مخيفة ال ب ّد
أن نحتاط منها ،كما أنّ مواجهتها ال تت ّم إال ب��ال��رؤي��ة الواضحة
وبالمقاومة المستمرة ،لكننا سننتصر عليهم بإذن الله وسنح ّرر
األرض واإلنسان معاً!
*محام ،نائب رئيس
الصندوق الوطني للمهجرين سابقا ً

 روزانا ر َّمال
يؤكد مصدر سياسي عربي مطلع لـ «البناء» انّ ما يجري
بين الواليات المتحدة وروسيا بما يبدو عليه أنه إعالن نهاية
الطريق ام��ام الح ّل السلمي في سورية ،ليس اال ذي��ول تلك
الحرب الكبرى والطاحنة التي اسست لها خمس سنوات من
ح��روب ال��دول الكبرى على ارضها ،وق��ال« :انّ المفاوضات
التي كلفت وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري ووزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف حوالي ستة اشهر من
الجهود ليست مفاوضات عبثية وال ح��راك سياسي عادي
للخارجيتين االكثر تأثيرا ً في المنطقة ،وهذا االتفاق لم يصدر
كي يت ّم التخلي عنه وهو االمر غير الوارد».
يتابع المصدر« :ما يجري من تجاذبات اليوم ال يتعلق بمبدأ
االتفاق على وجوب ايجاد ح ّل سياسي مشترك في سورية
بإشراف أميركي روسي ،إنما يتعلق بالمكاسب التي سيفضي
اليها االتفاق ،نحن في قلب تجاذب حا ّر عنوانه التفاهم حول
«تفاصيل» التفاهم ال��روس��ي -األميركي ومكاسبه وليس
«االن��ق�لاب» عليه ،وهو ما يتطلب غالبا ً مفاوضات على وقع
األح��داث الساخنة .مخطئ من يظن انّ االتفاق على تفاصيل
الح ّل السياسي في سورية لن يتطلب تصعيدا ً من هذا النوع
كالذي يجري في حلب اليوم ،والعين الدولية أصبحت على
شكل الحكم السياسي في سورية مستقبالً وعلى الحكومة
والتمثيل فيها وهي كلها أمور أبعد من االتفاق.
ويختم المصدر« :سيكتب لهذا االتفاق النجاح فال سبيل
غيره ،وأعتقد أنّ الك ّل اقتنع بذلك ،حتى ولو بدا أنّ التجاذب
قادر على أخذ األوضاع نحو حافة الهاوية».
األج���واء السياسية والميدانية المتوترة أف��رزه��ا ضرب

م��ق�� ّررات الهدنة األميركية الروسية بعد اي��ام م��ن االع�لان،
لكن االه��م في ه��ذا االط��ار قد ال يكون نتيجتها بالقدر الذي
شكله الترحيب فيها عشية االعالن عنها حدثا ً بحد ذاته ،فقد
حصد االتفاق بين الدولتين العظميين ترحيبا ً دوليا ً وإقليميا ً
وأمميا ً شامالً .ويلفت بهذا االطار الترحيب السعودي حينها
حيث عبّرت الخارجية عن استعدادها لتوفير ما يلزم من
اج��ل إنجاحه .وه��و االم��ر ال��ذي يشكل نقلة نوعية بالموقف
السعودي الذي لطالما اتهم روسيا بمساندتها لنظام الرئيس
االس��د ولعب دورا ً شديد الخطورة وسيّئا ً حسب التعبير
ال��س��ع��ودي ،خصوصا ً م��ع االمتعاض الشامل م��ن الخطوة
الروسية والدخول العسكري المباشر في الحرب السورية
في ايلول من العام الماضي.
التغيّر بالموقف السعودي والترحيب بالشراكة األميركية
والروسية والحث الفرنسي االوروبي في نيويورك على اعادة
إحياء الهدنة واعتبار باريس انه الطريق «االساسي» للح ّل،
يعني نجاح الخطوة االول��ى باالستحصال على تأييد دولي
شامل للشراكة الروسية األميركية في سورية وان االنتقادات
التي كانت موجودة في مرحلة مسبقة تتعلق بضرورة عدم
السماح ألي نوع من التهاون بموضوع الشراكة مع حلفاء
النظام السوري واإلبقاء على ما يكرس األسد رئيسا ً بالمرحلة
المقبلة ،ما يعني انّ لهذا الترحيب تكلفة بات الالعبون مقتنعين
بأنه سيت ّم دفعها ،فروسيا لم تم ّد يدها للشراكة مع أميركا
بشروط التخلي عن األسد ال بل اكدت موسكو في اكثر من
مناسبة اعتبار النظام ال��س��وري خط احمر ،ال بل ك��ان ج ّل
التدخل العسكري المباشر إبعاد الخطر عن العاصمة السورية
دم��ش��ق .ف��االم��ر بالنسبة ل��روس��ي��ا م��س��أل��ة تتعلق بحماية
أمنها الخاص وهو اس��اس الحضور باالزمة السورية دون
استسالم ،وعلى هذا االساس اول انجازات االتفاق الروسي

با�سيل من نيويورك :لتكن عودة النازحين
جزء ًا من ّ
الحل ال�سيا�سي في �سورية
ش��دّد وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل
على «أهمية عدم إغفال قضية النازحين السوريين»،
مقترحا ً «أن تكون جزءا ً من الح ّل السياسي والسلمي في
سورية».
وقال باسيل في مداخلة له في ختام زيارة نيويورك،
في اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسورية الذي دعا
اليه وزيرا خارجيتي روسيا سيرغي الفروف والواليات
المتحدة األميركية ج��ون كيري« :إنّ لبنان يؤيد ك ّل
اإلجراءات التي تؤدّي الى تخفيف التوتر أو الح ّد منه أو
وقف االعتداءات أو وقف إطالق النار ،ألنّ أوضاعا ً كهذه
تساهم في عودة النازحين إلى بالدهم .إال أنه يتضح أنّ
وقف إطالق النار من دون ح ّل سياسي لم يصمد حتى
يؤسس
اآلن ،وبالتالي فإنّ اإلتفاق السياسي يمكنه أن
ّ
لوقف إطالق النار وألوضاع مستقرة ،على أن تكون مقدمة
الح ّل السياسي بعودة النازحين».
وأعلن «أنّ هذا ما أثبتته تجارب سابقة في أزمات
مشابهة مثل البلقان» ،داعيا ً «جميع المشاركين إلى
ال��خ��روج م��ن الحلقة المفرغة القائمة على الشروط

المسبقة ،واألمور التقنية واللوجستية ،واعتماد مقاربة
سياسية عادلة ومنطقية يكون قوامها الشعب السوري
ومساهمته في صنع مستقبله وعودته إلى أرضه وبقائه
فيها لكي يساعد في إعادة إعمارها».
واعتبر أنّ «من دون عودة النازحين ال جديّة في محاربة
اإلره��اب ،وال ح ّل في سورية ،وال وحدة في سورية ،وال
مستقبل لسورية يرسمه أهلها» ،مشيرا ً إلى أنّ «لبنان
ينطلق بموقفه هذا ،ليس فقط بسبب تض ّرره من أزمة
النازحين ،بل ألنّ النزوح هو أخطر ظاهرة تصيب المنطقة
والعالم ،وألنّ العودة هي حق مقدّس تنص عليه الشرائع
الدولية ،وألنها يمكن أن تم ِّثل نموذجا ً ناجحا ً لحلول
جزئية في سورية إذا ما اعتمدت في المناطق المستقرة
وما أكثرها في الداخل السوري».
وأوضح باسيل أنّ «علينا كمجموعة دعم دولية اعتماد
هذه المقاربة اإلنسانية الجديدة ،إذا لم يكن بإمكان هذه
المجموعة ف��رض الشروط على الذين يعرقلون وقف
إطالق النار وإعادة العملية إلى المسار السياسي الذي
يحدده الشعب السوري».

في ع�شاء لفرعيها في نيويورك ونيو جير�سي

جمعة :الجامعة الثقافية
�ستعود الممثل الوحيد للمغتربين

جانب من اللقاء
شاركت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في أعمال
مؤتمر الطاقة االغترابية الذي دعت إليه وزارة الخارجية
والمغتربين في نيويورك ،وكانت مناسبة كي يطلع فيها وفد
الجامعة المسؤولين اللبنانيين والمشاركين في المؤتمر على
التحرك الذي تقوم به الجامعة في حملة التضامن مع لبنان
في موضوع النازحين السوريين.
وعلى هامش المؤتمر ،حضر وف��د الجامعة ،برئاسة
الرئيس العالمي الياس كساب ،وبرفقة الرئيسين العالميين
السابقين أنيس كارابيت وميشال الدويهي ،ونائب الرئيس
العالمي ع��ن أستراليا ستين ستانتن ،ون��ائ��ب الرئيس
العالمي عن أميركا الشمالية فرنسوا أبو نعمان ،نائب األمين
العام العالمي إيلي جدعون ،األمين العام القاري في أميركا
الشمالية فادي فرحات ،رئيس فرع نيوجرسي مراد كاريو،
ومسؤولين وأعضاء من الجامعة من نيويورك ونيوجيرسي،
وكذلك كارلو رح��ال من مؤسسي الجامعة في بريتيش
كولومبيا ،القداس اإللهي في كاتدرائية سيدة لبنان المارونية
في نيويورك ،الذي ترأسه المطران غريغوريوس منصور.
وبعدالقداس ،عقد الوفد اجتماعا ً مع المطران منصور،
أطلعه فيه على تحرك الجامعة ،وسلمه نسخة عن تقرير
الجامعة «لبنان البلد المضيف الذي تح ّول إلى رهينة».
وأبدى المطران منصور تأييده للتحرك العالمي تضامنا ً
مع لبنان ووضع إمكاناته من أجل حشد التأييد الرسمي
األميركي له.
وفي المساء أقام فرعا نيويورك ونيوجيرسي في الجامعة
حفل عشاء تكريما ً للمدير العام للمغتربين هيثم جمعة،
والرئيس العالمي الياس كساب ،بحضور المطران منصور،
رئيسة البعثة اللبنانية لألمم المتحدة كارولين زي��ادة،
قنصل عام لبنان في نيويورك مجدي رمضان ،وفد الجامعة
إلى المنظمة الدولية ،عضو المجلس العالمي باسم مدور
وشخصيات من الجالية اللبنانية.
وألقى كساب كلمة ترحيبية بجمعة ،شارحا ً نشاطات
الجامعة وتطورها عبر السنين األخيرة ،وت��داول السلطة
فيها ،وتطوير قوانينها ،وال��دور الذي تلعبه كمنظمة غير

حكومية في األمم المتحدة ،وأعطى مثاال ً على ذلك وثيقة
الجامعة التي أعدّت لتناقش في مكتب الشرق األوسط وغرب
آسيا في المنظمة الدولية ،ومن ثم سلّم ُمع ّد الوثيقة ،المحامي
ستين ستانتن ،نسخة من التقرير لجمعة كي يقدّمها إلى وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
واعتبر كساب «أنّ اللقاء مع المدير العام للمغتربين عنصر
إيجابي سوف ينسحب إيجابا ً على الجامعة اللبنانية وعلى
المغتربين ،وأنه ما اجتمع لبناني بآخر إال وكانت اإليجابية
بينهما».
وتحدث جمعة شاكرا ً الدعوة ،وشارحا ً ما حصل في
بيروت على صعيد توحيد الجامعة ،كما أعرب عن ثقته بأنّ
الجامعة ستعود كما كانت الممثل الوحيد للمغتربين.
ودعا الجميع إلى توحيد الصفوف ،محاوال ً شرح بعض
النقاط في القانون ،خصوصا ً المادة  12التي يعترض عليها
البعض ،معتبرا ً أنّ «الهدف تحصين الجامعة لتعود الممثل
الوحيدللمغتربين».
وقدّم جمعة ميدالية المغترب لكساب الذي قدّم بدوره
لجمعة كتابه «سنابل السنين» له كنموذج من الشعر واألدب
االغترابي المعاصر.
بعدها ق�دّم نائب الرئيس العالمي فرنسوا بو نعمان،
ورئيس فرع نيويورك وسام حويك ،ورئيس فرع نيوجرسي
مراد كاريو ،درعي تقدير لك ّل من المدير العام للمغتربين
وللرئيس العالمي.
ثم استدعى نعمان ،واألمين العام القاري فادي فرحات،
والدكتور حويك ،والمهندس كاريو ،ومحمود صفا ،وأعلن
فرعي نيويورك  -نيوجرسي حائزين على جائزة الرئيس
«كفرعي السنة» لسنة « 2016للدور ال��ذي يلعبانه في
توحيد الجالية ،وللمنح المدرسية التي أرسالها إلى لبنان،
ولتأسيسهما منحة حسن كامل الصباح ،ولتكريمهما
السنوي ألع�ل�ا ٍم لبنانيين مغتربين أغ��ن��وا مجتمعاتهم
وجالياتهم ،وللدور الذي يلعبانه في دعم وجود الجامعة في
األمم المتحدة ،ولعملهما الدؤوب في جمع اللبنانيين داخل
صفوفهم من ك ّل المشارب والمذاهب».

األميركي الواضحة هو تخطي مسألة عناد حلفاء الطرفين.
يتحدث بعض الموالين للنظام في سورية والمناصرين
لحزب الله وايران في لبنان والعراق وسورية عن قلق من أي
محاولة أميركية بخداع موسكو ،ما يسمح بتعزيز السالح
وتتاميه لجبهة النصرة على وج��ه الخصوص في حلب ما
يعني زخ��م��ا ً اكبر بعد الهدنة ،وه��و األم��ر ال��ذي ج��اء بشكل
عكسي تماماً ،فالهجوم االق��وى اليوم يأتي على يد الجيش
السوري وحلفائه برعاية روسية تامة ،اي انه ليس واردا ً عند
روسيا التساهل مجدّدا ً بما قد تتركه الهدنة من ثغرات ،كما
جرت االمور في مرحلة سابقة .وهنا كان االعالن الروسي
رسالة هامة لواشنطن عن االستعداد الكامل لضخ كل ما
تتطلبه معارك حلب لسحق الجماعات التكفيرية.
من الجهة األميركية ايضا ً كانت هناك محاوالت وال تزال
على فكرة الهدنة التي فرضتها العالقة األميركية الروسية
المشتركة والتي تعتبر بح ّد ذاتها تنازالً أميركيا ً واعترافا ً بدور
كبير لروسيا في سورية ،ما يعني تعويم حلفائها مستقبالً
مثل إيران وحلفاء حلفائها مثل حزب الله.
اخ��ب��ار ال��م��س��اء ال����واردة م��ن ن��ي��وي��ورك تحدثت ع��ن تقدم
«محدود» في الملف السوري ،حسبما جاء على لسان كيري
اي انّ المساعي إلعادة التهدئة امر اساسي
بعد لقائه الفروفّ ،
بالساعات المقبلة والتصعيد الجاري في حلب من قبل الجيش
السوري هو رسالة حاسمة تؤكد لواشنطن ان اع��ادة العمل
باالتفاق هي مكسب أميركي ،واال فانّ آلة الدفاع السورية لن
توفر جهدا ً في سحق ك ّل حلفاء أميركا على األرض.
بكالم آخر «باالتفاق او بدونه ال رجوع عن التقدم الميداني
والحسم العسكري ،فهل من مشاركة بهذا اإلطار قبل استفراد
روس��ي��ا وحلفائها فيه فتتالشى المكاسب وت��ذه��ب أدارج
الرياح؟».

جزمت مصادر في
قوى « 8آذار» أن تكون
جلسة انتخابات رئاسة
الجمهورية المق ّررة في
 28أيلول الحالي مثل
غيرها من الجلسات
التي فشلت في إنجاز
االستحقاق الرئاسي،
علما ً أنّ الرئيس سعد
الحريري ال يزال في
السعودية ينتظر لقاء
عدد من المسؤولين
فيها للبحث في عدد من
الملفات ،ومنها رئاسة
الجمهورية ،في وقت
عادت قيادات «التيار
الوطني الحر» و«تيّار
المردة» إلى الحديث
عن استمرار التحالف
بين الجانبين لوجود
العديد من النقاط
التي تجمعهما بمعزل
عن استحقاق رئاسة
الجمهورية.

وفد من «ال�شيوعي» زار مركز «القومي»
وت�أكيد �ضرورة �إنتاج قانون جديد لالنتخابات

الحسنية مستقبالً الوفد الشيوعي
زار مركز ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي وفد
من الحزب الشيوعي اللبناني ،ض ّم مسؤول العالقات
السياسية حسن خليل وعضوي المكتب السياسي سالم
أبو مجاهد وربيع رمضان ،وكان في استقبالهم العميد

وائل الحسنية ،حيث جرى بحث عدد من المواضيع ،ال
سميا التأكيد على ضرورة إنتاج قانون جديد لالنتخابات
النيابية يعتمد النسبية من خارج القيد الطائفي ،والتشديد
على مواجهة اإلرهاب والمشروع الصهيوني ـ األميركي.

مقبل عر�ض مع عودة لمجل�س ال�شيوخ
استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة ال��روم
االرثوذكس المطران الياس عودة نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع سمير مقبل ،الذي قال بعد الزيارة« :انشغالنا
خالل هذه المدة أخرنا عن زيارة سيدنا المطران عودة ،مع
العلم أنّ هذا تقصير م ّنا ألنّ من واجبنا دائما ً المجيء لزيارته
ولكي نستشيره ونضعه في األجواء ،إنْ السياسية في البلد أو
األمنية ،ودائما ً نحب أن نستنير من توجهاته وهكذا حصل».
اضاف« :بحثنا مع سيدنا اليوم في أمور وشجون الطائفة،
وتطرقنا خصوصا ً الى موضوع مجلس الشيوخ .إن شاء الله
يحصل تفاهم بين المكوِّنات السياسية الموجودة في البلد
لكي يقف البلد ويمشي ويصير مجلس شيوخ بالتفاهم بين
جميع األفرقاء .هذا ما يتمناه الجميع .وضعنا سيدنا أيضا
في األج��واء األمنية وطمأناه خصوصا ً انّ األجهزة األمنية

كافة مجهّزة وحاضرة وال تفكر إال بشيء واحد ،أال وهو تأمين
أمن المواطن والدفاع عن هذا الوطن».
وردا ً على سؤال قال مقبل« :األم��ن مضبوط إلى أقصى
الحدود .تحصل بعض المشاكل الفردية ،التي نحن غير
قادرين على ضبطها مئة في المئة .إنما بالنسبة لألمن فهو
مضبوط مئة في المئة والجيش والمؤسسة العسكرية
مجهّزة وحاضرة .رأيتم البارحة البطولة التي قام بها الجيش
اللبناني والكوموندوس التابع لمديرية المخابرات ،هذه أول
مرة تحصل في تاريخ لبنان .منذ سنة  1992لم تدخل أيّ
أجهزة أمنية إلى حي الطوارئ ،لم يدخل أحد من المؤسسة
العسكرية إلى الداخل ،هذه بطولة قام بها الجيش اللبناني
وهي تعكس انضباط الجيش وتدريبه وتجهيزه وخصوصا ً
وعي القيادة العسكرية».

مخزومي التقى دريان :لتطبيق الطائف
و�إنجاز قانون عادل لالنتخابات
عرض رئيس حزب الحوار الوطني
المهندس ف���ؤاد م��خ��زوم��ي م��ع مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
في دار الفتوى شؤون الدار واألوضاع
المحلية واإلقليمية ،ووضعه في أجواء
لقاءاته بكبار المسؤولين في واشنطن
ولندن.
وبعد اللقاء وصف مخزومي دريان
بأنه« :رمز لإلعتدال واالنفتاح وعلى قدر
المسؤولية الدينية والوطنية» ،مشيرا ً
الى أنه هنأه على رعايته افتتاح مسجد
األمير شكيب إرسالن في المختارة ،مثنيا ً
على «دوره في رعاية الوحدة ليس فقط
داخل الطائفة وبين المسلمين بل بين
عموم اللبنانيين».
وهنأ مخزومي «الجيش اللبناني على
مواجهته الجريئة لإلرهاب ،وال سيما
العملية األخيرة الناجحة في مخيم عين
الحلوة ،وخصوصا ً في محافظته على
المدنيين».
ونقل عن دريان تأكيده «أنّ اإلسالم
بريء مما تقوم به بعض الجماعات من
قتل وإره��اب وانتهاك لكرامة وحقوق
المدنيين اآلمنين» .وأعلن أن��ه بحث
معه أي��ض �ا ً ف��ي انتخابات الرئاسة،
وق���ال« :أك��دن��ا ض���رورة إن��ج��ازه��ا في
أسرع وقت ممكن ،وشدّدنا على أهمية
المحافظة على ال��ط��ائ��ف» ،م��ؤك��دا ً أنّ
«المطلوب تطبيقه وليس تهميشه أو
العمل بطريقة نب ّرر فيها ضرب الطائف
لنصل إلى مؤتمر تأسيسي .بل أيضا ً

دريان مجتمعا مع مخزومي
المطلوب إنجاز قانون لالنتخاب عادل
يؤدّي إلى تفعيل عمل مؤسسات الدولة
وتحصينها».
ّ
وحضمخزوميعلى«المحافظةعلى
الحكومة القائمة وتفعيل عملها» ،داعيا ً
جميع القوى السياسية إلى «االعتدال
والتخفيف من الكالم المذهبي والطائفي
والتعاون لح ّل األزم���ات االقتصادية
والمعيشية على أبواب المدارس ،فضالً
ع��ن مسألة النفايات ،وخصوصا ً ما
يتعلق بالمسلخ في بيروت».
وأب����دى ت��ف��اؤل��ه «ب��ال��ت��وص��ل إل��ى
تسوية في سورية عبر االتفاق الروسي
 األميركي ،ل��ذا على لبنان أن يكونجاهزا ً ومؤسساته حاضرة في المحافل
الدولية ،في هذه المرحلة ،مبديا ًارتياحه

لتمثيل لبنان في الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،م��ع قيام رئيس الحكومة
بالمطلوب وطنياً ،ال سيما أنّ العالم
أجمع يجتمع الحتواء أزمة الالجئين،
ولبنان في مقدّم المأزومين ويحتاج
إلى ك ّل جهد دولي وعربي لمساعدته في
مواجهة هذا الملف ،اقتصاديا ًواجتماعيا ً
وفي قطاع التعليم والصحة».
وش��ك��ر بالمناسبة تكريم زوجته
مي رئيسة «مؤسسة مخزومي» في
اليونيسكو ،بمناسبة افتتاح ال��دورة
ال��ع��ادي��ة ال���ـ  71للجمعية ال��ع��ام��ة،
الهتمامها بالمواطنين اللبنانيين
والالجئين السوريين ،وإعطائهم فرصة
جديدة في الحياة».

