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المشهد السياسي

ُ
ّ
واشنطن تصعد ضد سوريا ...ثم تهدأ

ّ
ص��ع��دت ال �ح �ك��وم��ة األم �ي��رك� ّ ّ�ي��ة لهجتها
ت �ج��اه س��وري��ا ف��ي وق��ت م�ت��أخ��ر م��ن ليل
االثنني الفائت ،ثم ع��ادت وخفضت هذه
اللهجة عند الصباح التالي.
ف��أول م��ن أم��س ،أدان��ت وزارة الخارجية
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ل � ��دى اس� �ت ��دع ��ائ� �ه ��ا القائم
ب��أع �م��ال ال �س �ف��ارة ال �س��وري��ة بواشنطن،
زه �ي��ر ج �ب��ور ،م��اّ وص�ف�ت��ه بالتصرفات
ال�س��وري��ة امل�س�ت�ف��زة ،ان�ط�لاق��ًا م��ن املزاعم
االس�ت�خ�ب��اري��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ب��أن سوريا
ت �ق��وم ب�ن�ق��ل ص��واري��خ س �ك��ود إل��ى حزب
الله في لبنان .وقال الناطق باسم وزارة
الخارجية األميركية في بيان مكتوب إن
هذه هي رابع مرة خالل الشهور القليلة
األخ� �ي ��رة ي �ت��م ف �ي �ه��ا اس �ت ��دع ��اء مسؤول
ال� �س� �ف ��ارة ال� �س ��وري ��ة ب��واش �ن �ط��ن إلثارة
ّ
املوجهة
هذه املخاوف لتعظيم الرسالة
للحكومة السورية.
وذكر البيان أن الحوار مع سوريا في هذا
ال�ش��أن ك��ان صريحًا ومستمرًا ،متوقعًا
الشيء نفسه من الجانب السوري.
وق ��ال ال�ب�ي��ان إن واش�ن�ط��ن ت��دي��ن بأقوى
العبارات نقل أي أسلحة ،وخاصة أنظمة
ّ
الباليستية مثل سكود ،من
الصواريخ
سوريا إلى حزب الله .وحذر من أن التوتر
امل�ت�ص��اع��د واالح �ت �م��ال امل �ت��زاي��د لنشوب
ص ��راع ي�م�ك��ن أن ت�ث�ي��ره ه ��ذه السياسة،
ي �م �ث��ل ع �ق �ب��ة أم � � ��ام ال� �ج� �ه ��ود الجارية
لتحقيق سالم شامل في املنطقة.
وقالت الخارجية األميركية في بيانها
إن كل دول املنطقة ملزمة بموجب قرار
م �ج �ل��س األم � ��ن  1701ب �م �ن��ع ت ��وري ��د أي
أسلحة م��ن أي ن��وع للبنان ،ف��ي م��ا عدا
تلك التي تسمح بها الحكومة اللبنانية،
داع �ي��ة إل ��ى وق ��ف ف� ��وري مل��ا س� ّ�م �ت��ه نقل
أي أس �ل �ح��ة إل� ��ى ح� ��زب ال �ل��ه ومنظمات
«إرهابية أخرى» في املنطقة .وأوضحت
أن توصيف سوريا كدولة راعية لإلرهاب
ي��رت �ب��ط م �ب��اش��رة ب��دع �م �ه��ا للجماعات
«اإلرهابية» مثل حزب الله.
وقد رد الناطق باسم السفارة السورية
في واشنطن ،أحمد سلكيني ،في تصريح

خاص على ما وصفه «املزاعم األميركية
التي ال أس��اس لها م��ن الصحة» ،مؤكدًا
ّ
أن �ه��ا ت ��دور ف��ي ف�ل��ك إس��رائ �ي��ل وتصدق
على ما تقول من دون أي أدلة أو محاولة
ّ
صدقيتها.
للتحقق من
وأق � � ّ�ر ب ��أن ال �خ��ارج �ي��ة اس �ت��دع��ت جبور،
نظرًا لوجود السفير عماد مصطفى في
كاليفورنيا لالحتفال بالذكرى السنوية
الستقالل س��وري��ا م��ع الجالية السورية
هناك.
وق ��ال سلكيني إن «ه ��ذه ال��زوب �ع��ة التي
تثيرها إسرائيل في الوقت الحالي ربما
تنذر بعزمها على شن عدوان جديد على
ط��رف ما في املنطقة» .وأض��اف إن بيان
الخارجية األميركية يذكر احتماالت وال
ّ
يسوق تأكيدات بنقل مثل هذه األسلحة،
ما يؤكد أنهم ليس لديهم أي معلومات.
ل �ك��ن ،الح �ق��ًا ،ن�ف��ت ال�ح�ك��وم��ة األميركية
ّ
توصلها إلى قرار قاطع إزاء ما يقال عن
أن س��وري��ا نقلت ص��واري��خ بالستية من
ط ��راز س �ك��ود إل ��ى ح ��زب ال �ل��ه ف��ي لبنان.
وق� ��ال ال �ن��اط��ق ب��اس��م وزارة الخارجية
األم �ي��رك �ي��ة ف�ي�ل�ي��ب ك ��راول ��ي ف��ي إيجازه
الصحافي أمس ،إن الحكومة األميركية
أبلغت دمشق أكثر م��ن م��رة منذ شباط
امل��اض��ي احتجاجها على التقارير التي
تحدثت عن عمليات نقل صواريخ سكود
ال��ى ح��زب الله عبر س��وري��ا .موضحًا أن
«السفير السوري لدى الواليات املتحدة
ق��ال إن��ه ل��م يسبق لنا أن تحدثنا معهم
ب �ش��أن ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ،ل�ك�ن�ن��ا ف�ع�ل�ن��ا ذلك
أكثر من مرة منذ شباط /فبراير».
ورغ��م إش��ارت��ه إل��ى «م��واص�ل��ة نقاشاتنا
مع سوريا بهذا الشأن» ،فإن كراولي أكد
أنه في الوقت الراهن ليس لدى الحكومة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة دل� �ي ��ل ي �ث �ب��ت امل� ��زاع� ��م التي
ّ
تضمنتها التقارير الصحافية.
بدوره ،قال السفير اإلسباني في لبنان،
خوان كارلوس غافو ،بعد لقائه الرئيس
ّ
الجميل إن الكالم عن حصول حزب
أمني
ال �ل��ه ع �ل��ى ص ��واري ��خ س �ك��ود ه��و «اتهام
إسرائيلي ،وهذا االتهام يجب أن يستند

دعا الحريري من روما إلى االنسحاب من الجوالن وشبعا تمهيدًا للسالم (ريكاردو دو لوكا ـــ أ ب)

ّ
ُ
حزب الله :الرسن يمالئ إسرائيل

حزب اهلل :الرسن
عضويًا بدوائر القرار
يرتبط
ّ
العالمي ذات المصالح
الموحدة مع العدو
ّ
إل��ى براهني ،وال�ق��وات الدولية املوجودة
ّ
املخولة بالقيام بالتحريات،
هي الجهة
لكن على ح��د علمي ال ب��راه�ين لوصول
صواريخ سكود إلى حزب الله».

ّ
وف ��ي س � ّي��اق م��ت �ص��ل ،أص ��در ح ��زب الله
ب�ي��ان��ًا ع��ل��ق ف�ي��ه ع�ل��ى ال�ت�ق��ري��ر الصادر
عن ناظر القرار الدولي  ،1559مستنكرًا
ّ
ب �ش��دة «م �ن �ط��وق ن��اظ��ر ال� �ق ��رار الدولي
تيري رود الرسن في بيانه
 1559املدعو ّ
األخ �ي��ر مل��ا ي�م��ث�ل��ه م��ن وص��اي��ة سافرة
ع �ل��ى ل �ب �ن��ان واس� �ت� �ح� �ض ��ارًا لعناوين
إث ��ارة ال�ف�تن ال��داخ�ل�ي��ة ل�ق��رار أص�ب��ح في
ح �ك��م امل �ن �ت �ه��ي» .وق � ��ال ح� ��زب ال �ل ��ه إنه
�ان ال �ت��ي «تمالئ
ال ي�س�ت�غ��رب ل�غ��ة ال�ب�ي� ّ
العدو الصهيوني وتتملقه بعدم إدانة
انتهاكاته اليومية للسيادة اللبنانية،
ف�ي�م��ا ه��ي ت�ك�ي��ل االت �ه��ام��ات للمقاومة
ل �ك��ون ك��ات�ب�ه��ا ي��رت�ب��ط ع�ض��وي��ًا بدوائر

ّ
املوحدة مع
القرار العاملي ذات املصالح
العدو اإلسرائيلي .ولعل أس��وأ ما ورد
في البيان محاولته الفاضحة للتعمية
على مصادره حني الحديث عن السالح
ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،وه � ��ي م � �ص� ��ادر مشبوهة
يجري تجهيلها عمدًا لكون «إسرائيل»
هي املصدر األساسي ملعلومات الرسن،
وهو ما يطرح مرة بعد أخرى عالمات
ّ
صدقية
االس �ّت �ف �ه��ام وال �ش �ب �ه��ات ح ��ول
امل �ن��ظ �م��ات ال ��دول� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ع �ت �م��د في
بياناتها ال��رس�م�ي��ة م�ع�ل��وم��ات مفبركة
ّ
ّ
ومضللة و«مجهلة» امل�ص��در م��ع سبق
اإلصرار والتصميم».
وف� ��ي امل ��وض ��وع ع �ي �ن��ه ،ت � ّ
�وج ��ه العماد
م �ي �ش��ال ع ��ون إل ��ى األم�ي��ن ال �ع ��ام لألمم
امل �ت �ح��دة ب� ��ان ك�ي�ن م� ��ون خ �ل�ال ّمقابلة
ّ
تلفزيونية من إسبانيا بالقول إن على
ّ
ب ��ان ك��ي م ��ون «وع �ل��ى م��ن ي��وج �ه��ه في
السياسة ،أن ّ
يغيروا هذا النموذج ألنه
لن يضغط علينا بعد اآلن .كفى ،خربوا
لبنان م��رات ع��دة .كلنا ال نحب الحرب.
لكن ،هناك أن��اس ال يخشونها وهناك
أن � � ��اس ي �خ �ش��ون �ه��ا .وم � ��ن ال يخشون
الحرب بعد اآلن هم األكثرية».

الحريري يلتقي برلوسكوني
على صعيد آخر ،أجرى الرئيس سعد
ال �ح��ري��ري ب �ع��د ظ �ه��ر أم ��س محادثات
م � � ��ع رئ � � �ي � ��س ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة اإليطالية
س �ي �ل �ف �ي ��و ب ��رل ��وس� �ك ��ون ��ي ف � ��ي روما.
وق��ال ال�ح��ري��ري بعد اللقاء إن املنطقة
ال �ي��وم أم ��ام ف��رص��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة للتوصل
إل��ى س�لام إقليمي يتمحور ح��ول حق
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ف ��ي ال� �ع ��ودة إل ��ى دولة
خاصة بهم ،عاصمتها القدس ،إضافة
إل��ى ان�س�ح��اب إس��رائ �ي��ل م��ن مرتفعات
�والن وم � � ��زارع ش �ب �ع��ا اللبنانية.
ال � �ج� � ّ
ورأى أن االتحاد األوروب��ي والواليات
أظهروا
امل �ت �ح��دة وال��رب��اع �ي��ة ال��دول �ي��ة
ّ
أخيرًا التزامًا ج��ادًا للتوصل إل��ى حل،
«وال وقت أفضل من اآلن ،حيث تتزايد
التهديدات ضد لبنان».

تقــرير

ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
بالقضية
الوسطية مؤمنة
ميقاتي:
أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن «الوسطية
هي صنو لالعتدال وحماية من الجنوح
نحو ال�ت�ط��رف ،وق��د غ��دت النهج ال��ذي من
خالله نستطيع مواجهة ظاهرة التطرف
التي اقتحمت بأشكال مختلفة منطقتنا
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،وأرب� � �ك � ��ت دول � �ه� ��ا وأنظمتها
وأحرجت شعوبها» .وش��دد على «أن��ه إذا
كنا ف��ي لبنان ق��د استعدنا السلم األهلي
واالس� �ت� �ق ��رار ال ��داخ �ل ��ي ب �ع��د س� �ن ��وات من
التنابذ وصلت إلى حد االقتتال واالنقسام
الحاد ،فألننا سلمنا نحن اللبنانيني بأن
الوسطية ه��ي الناظم الحقيقي ملعادالت
العيش الواحد وتوازنات الحكم في الدولة،
وهي الضامن الحقيقي للوحدة الوطنية
وم �ق �ي��اس ل�ع�لاق��ات ل�ب�ن��ان ب ��دول محيطه
العربي والعالم أجمع» .جاء كالم ميقاتي
خ �ل�ال اف �ت �ت��اح «امل ��ؤت �م ��ر ال ��دول ��ي الثالث
ل�ل��وس�ط�ي��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان» ،ال � ��ذي ح �م��ل هذا
العام عنوان «الوسطية ونهج االستقرار
في الشرق األوسط» .ورأى ميقاتي أن ّ
ثمة
ض��رورة للبحث عن طرق سلمية ملعالجة
امل �ش ��اك ��ل ال �س �ي��اس �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة في
بالذاكرة
املنطقة العربية .وقال« :لو عدنا
ً
إلى القضايا الوجودية التي واجهت دوال
وشعوبًا في منطقتنا وخارجها ،لوجدنا
أن الكثير من املواجهات وال�ح��روب كانت
ت�ج��د ن�ه��اي��ة ل�ه��ا م��ن خ�ل�ال اع�ت�م��اد حلول
وسطيةّ يلتقي عليها أف��رق��اء النزاعات».
ورأى أن اللبنانيني اقتنعوا ب��أن «الحق
املطلق ليس م��ع ط��رف منهم ،وأن الخطأ
باملطلق ليس سمة مواقف الطرف اآلخر،
فعادت لغة املنطق واالع�ت��دال لتسود في
ما بينهم».
وإذ انطلق ميقاتي م��ن أن ات�ف��اق الطائف
«ط��وى حقبة أليمة من تاريخ لبنان» ،رأى

أن� ��ه «أرس� � ��ى ص �ي �غ��ة ح �ك��م ت �ح �ف��ظ ثوابت
الكيان وتوازنات الدولة» .ودعا ميقاتي إلى
أن تكون التجربة اللبنانية «تجربة يحتذى
بها في عدد من الدول التي تواجه أوضاعًا
م�م��اث�ل��ة» .وق ��ال« :ال��وس�ط�ي��ة ال�ت��ي تلتقون
اليوم في ظل منتداها هي صنو لالعتدال
وحماية من الجنوح نحو التطرف .وإذا كان
ثمة م��ن ي��رى ف��ي التطرف خ�ي��ارًا وأسلوب
عمل يرتكزان على تعاليم الدين ،فإننا نرى
ف��ي امل�ق��اب��ل أن ه��ذه امل�ق��ول��ة ال تستقيم ألن
األدي��ان السماوية تأمر باالعتدال وتنهى
ع ��ن ال �ت��ز ّم��ت وت� �ن ��ادي ب��ال �ت �س��ام��ح» .وأكد
تجد
ميقاتي أن «منطقتنا لن ًتهدأ ًما لم
ً
القضية الفلسطينية ح�لا ع ��ادال وشامال
ي�ع�ي��د ال�ح�ق��وق إل ��ى ال�ش�ع��ب الفلسطيني،
وإذا كنا ق��د أك��دن��ا أن الوسطية ه��ي نهج
االستقرار في الشرق األوسط ،فألننا نؤمن
ب ��أن ال��وس�ط�ي��ة ل�ي�س��ت ح �ي��ادًا ب�ي�ن سيادة
وتبعية ،وال هي خيار بني احتالل ومقاومة،
بل هي املؤمنة بحق الشعب بسيادته على
أرض��ه ،وبتحريرها بكل الوسائل املتاحة،
وال س�ي�م��ا إذا ل��م ت�ج��د ال � �ق ��رارات الدولية
ال �ت��ي تحفظ ال �س �ي��ادة وال �ع��دال��ة والكرامة
واالستقالل وتحرر األرض».
ّ
التركية،
ورأى م�م�ث��ل وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ش �ك ��ري ك��وم �ي �ت��و« ،أن� �ن ��ا ن �ش �ه��د مرحلة
حساسة في منطقة الشرق األوسط املليئة
ّ
تدعو إلى إيجاد الحلول
بالتحديات التي
ّ
واعتماد نموذج للتخلي عن أحكام مسبقة
وإب�ع��اد املنطقة ع��ن ال�ن��زاع��ات ،وأن��ا على
ث�ق��ة ب��أن�ن��ا ق ��ادرون ع�ل��ى اع�ت�م��اد معايير
ب�غ�ي��ة إرس� ��اء االس �ت �ق��رار وإق��ام��ة الحوار
ال�س�ي��اس��ي وت��دع�ي��م ال �ح��وار ،وخصوصًا
ال�ح��وار املستقل من أج��ل أن يبلغ أهدافه
امل��رج� ّ�وة» .وش��دد كوميتو على «مبادرة

ميقاتي :اتفاق الطائف أرسى صيغة حكم تحفظ ثوابت الكيان وتوازنات الدولة (أرشيف)

غاب عن المؤتمر
التمثيل اإليراني
والفلسطيني ،ما أوحى
بإبعاد محور المقاومة

تركيا العتماد آلية استراتيجية لتسوية
ال � �ن� ��زاع ال �ع ��رب ��ي اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي وتطبيع
ال �ع�لاق��ات ،وإق��ام��ة ال��دول��ة الفلسطينية،
تكون عاصمتها القدس الشرقية ،وتعيش

إلى جوار إسرائيل».
ورأى رئ�ي��س امل�ن�ت��دى ال�ع��امل��ي للوسطية،
ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��اب ��ق ل �ح �ك��وم��ة السودان،
ال �ص��ادق امل �ه��دي ،أن «ال��وس�ط�ي��ة ال تعني
ن� �ص ��ف امل � �س� ��اف� ��ة ب �ي��ن ال � �ح� ��ق والباطل.
خ�ي��ر األم� ��ور أواس �ط �ه��ا ب�م�ع�ن��ى أفضلها.
االس �ت �ق��رار ال ي�ع�ن��ي ت �ك��ري��س ال ��واق ��ع ،أي
اس �ت �ق��رار امل �ق��اب��ر ،ال اس �ت �ق��رار ب�ل�ا سالم
وال س�ل�ام ب�لا ع��دال��ة» .وأش ��ار إل��ى وجود
خمسة عوامل تطيح االستقرار في الشرق
األوس��ط« :اث�ن��ان داخليان هما االستبداد
والظلم االجتماعي ،وثالثة خارجية هي
االستيطان الصهيوني الغاصب ،االحتالل
األجنبي ،والهيمنة الثقافية الغربية».
ودع ��ا رئ �ي��س م��ؤس�س��ة ث�ق��اف��ة ال �س�ل�ام في
مدريد ،فريديريكو مايور زاراغ��وزا ،الذي

ّ
ت �ح��دث إل��ى امل��ؤت�م��ر ع�ب��ر ال�ت�ل�ف��زي��ون ،إلى
ّ
«رص ال �ص �ف��وف وال �ع �ي��ش م�ع��ًا ونسيان
امل��اض��ي واس �ت �خ�ل�اص ال �ع �ب��ر واالعتراف
ب��دول��ة فلسطني وأن ي�ع��زز ال�ش�ع��ور العام
باالعتراف املتبادل».
ُ
وأل� �ق� �ي ��ت ف ��ي امل ��ؤت �م ��ر ك �ل �م��ات ملجموعة
ال��رؤي��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل��روس �ي��ا والعالم
اإلس�لام��ي وأخ ��رى ل�لإس�ك��وا ،أك��دت��ا ثقافة
ال �ح��وار وال �س �ع��ي إل ��ى ال�ت�ن�م�ي��ة والسالم،
ودعوات إلى الخروج من ّ
دوامات الحروب
ّ
ّ
وال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى أن ال� �ت ��وص ��ل إل� ��ى هذه
املساعي يكون عبر ب�ل��ورة رؤي��ة واضحة
من نهج الوسطية.
إل � ��ى ذل � � ��ك ،ن �ق ��ل م� ��راس� ��ل «األخ � � �ب� � ��ار» في
طرابلس (عبد الكافي الصمد) ،تساؤالت
بعض املشاركني الطرابلسيني في املؤتمر،
أول �ه��ا ع��ن ع ��دم ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذا امل �ن �ت��دى في
في
ع��اص �م��ة ال �ش �م��ال ك �م��ا ج� ��رت ال� �ع ��ادة ّ
السنتني امل��اض�ي�ت�ين .وث��ان�ي�ه��ا اع�ت�ب��ار أن
م�ف�ه��وم ميقاتي للوسطية يشبه مفهوم
«األخوية» السياسية املوجودة في الغرب
التي لها أبعاد أممية .فيما املالحظة األهم
تتمحور حول كثافة الشخصيات املشاركة
ف��ي امل��ؤت�م��ر ،وه��ي ذات أغلبية إسالمية،
م��ا ص� ّ�ور املؤتمر كأنه «ن��واة حلف جديد
ي ��أت ��ي ب �ع��د ت �غ� ّ�ي��ر امل� �ع ��ادل ��ة ال �ح��ال �ي��ة في
امل �ن �ط �ق��ة مل �ص �ل �ح��ة م �ح ��ور امل �م��ان �ع��ة على
ّ
وتتنوع
ح �س��اب م �ح��ور ع ��رب االع� �ت ��دال».
امل�ل�اح �ظ ��ات أي �ض��ًا ف ��ي غ �ي��اب أي تمثيل
إيراني وفلسطيني ،ما ك� ّ�رس فكرة إبعاد
استغرب
محور املقاومة عن املؤتمر ،فيما
ّ
آخ��رون ع��دم مشاركة أي شخصية ُسنية
لبنانية في املؤتمر عكس ما جرت العادة
في املؤتمرين السابقني.
(األخبار)

