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مضمون خطة موسكو:
«سوريا انتصرت على اإلرهاب»

لبنان يتبلغ ضمانات روسية لعودة آمنة للنازحين
خلصت المحادثات اللبنانية ـ ـ الروسية،
أمس ،إلى إبداء االستعداد المتبادل إلنجاح
الخطة الروسية إلعادة النازحين السوريين
إلى ديارهم ،وهي الخطة التي فاجأ
الرئيس الروسي فالديمير بوتين نظيره
األميركي دونالد ترامب بطرحها في
قمة هلسنكي ،من زاوية توفير الدعم
الدولي لها ،لكن األميركيين طلبوا
التمهل من أجل درسها
داود رمال
أشـ ـ ــاعـ ـ ــت زي ـ ـ ـ ـ ــارة املـ ـ ــوفـ ـ ــد الـ ــرئـ ــاسـ ــي
ال ــروس ــي أل ـك ـس ـنــدر الفــرن ـت ـي ـيــف إلــى
لـبـنــان ،أم ــس ،ج ـوًا إيـجــابـيــا ج ـدًا إزاء
امل ـبــادرة الــروسـيــة الـهــادفــة إلــى إعــادة
الـ ـن ــازح ــن الـ ـس ــوري ــن إلـ ــى دي ــاره ــم،
مـ ّ
ـدعـمــة بـضـمــانـتــن ،األول ــى روسـيــة،
والثانية سورية ،خصوصًا أن بيروت
هي أول محطة يزورها الوفد بعد أن
أطـلــع الرئيس الـســوري بـشــار األســد،
على حيثيات الخطة الروسية إضافة،

م ـق ـصــودوف ،ال ـج ـنــرال ستانيسالف
غادجيما غوميدوف ،الجنرال سيرغي
فانسييف ،وعدد من الديبلوماسيني
والـضـبــاط واملستشارين فــي وزارتــي
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ــروسـ ـيـ ـت ــن
والسفارة الروسية في بيروت.

ماذا في محضر اجتماع القصر
الجمهوري؟
في مستهل االجتماع ،نقل الفرنتييف
إل ــى ع ــون ،تـحـيــات بــوتــن وتمنياته
بــالـتــوفـيــق وال ـخ ـيــر لـلـبـنــان وال ـت ـقــدم
للشعب الـلـبـنــانــي الـصــديــق ،وعــرض
تفاصيل املقترحات الروسية إلعــادة
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،وفـ ـ ــق مـ ــا تــم
التفاهم عليه في قمة هلسنكي.
وقــال عــون إن لبنان يرحب باملبادرة
الــروسـيــة القاضية بــإعــادة النازحني

السوريني إلى بلدهم ،وهي تتجاوب
مــع الــدعــوات اللبنانية لتأمني عــودة
آمنة للنازحني ،ما يؤدي تلقائيًا إلى
الـحــد مــن تــداع ـيــات ال ـن ــزوح الـســوري
على الوضع في لبنان ،وشكر لبوتني
دعمه للبنان وأيضًا الدور الذي لعبته
روسيا االتحادية في مكافحة اإلرهاب
ومنع تمدده ،وأكد أن لبنان استطاع
الـقـضــاء عـلــى املـجـمــوعــات اإلرهــابـيــة
ال ـتــي احـتـلــت ج ــزءًا مــن أراض ـي ــه على
الـ ـح ــدود ال ـشــرق ـيــة م ــع س ــوري ــا ،كما
تــواصــل الـقــوات املسلحة (اللبنانية)
الـ ـقـ ـض ــاء عـ ـل ــى الـ ـخ ــاي ــا اإلره ــابـ ـي ــة
النائمة وتعمل على كشفها.
وأض ـ ـ ـ ــاف عـ ـ ــون أن لـ ـبـ ـن ــان عـ ـل ــى أت ــم
االسـتـعــداد لتقديم املـســاعــدة الــازمــة
لتنفيذ املـقـتــرحــات الــروسـيــة بــإعــادة
النازحني السوريني سواء عبر اللجان

الـتــي ستتشكل لـهــذه الـغــايــة أو عبر
اآلل ـيــة الـتــي ستعتمد ،واملـطـلــوب من
املجتمع الدولي املساعدة في تحقيق
ع ــودة ال ـن ــازحــن ،ال سـيـمــا أن األزم ــة
الـ ـس ــوري ــة ب ــات ــت ع ـل ــى أبـ ـ ـ ــواب ال ـحــل
ال ـس ـيــاســي م ــا ي ــوف ــر أج ـ ــواء مــؤات ـيــة
لتحقيق العودة اآلمنة والطوعية.
وبـ ـع ــدم ــا ش ـ ــرح ع ـ ــون األعـ ـ ـب ـ ــاء ال ـتــي
تكبدها لبنان وال يــزال جــراء النزوح
الـ ـس ــوري ع ـلــى ال ـص ـعــد االق ـت ـصــاديــة
وامل ـ ــال ـ ـي ـ ــة واألم ـ ـن ـ ـي ـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالجتماعية ...وعدم توافر املساعدات
الدولية التي تعني لبنان في مواجهة
ه ــذه األعـ ـب ــاء ،ع ـلــى رغ ــم ك ــل ال ــوع ــود
الـتــي قطعت لــه ،أكــد أن الـبــدء بــإعــادة
الـ ـن ــازح ــن ال ي ـل ـغــي حـ ــق ل ـب ـن ــان فــي
تعويضه عن الخسائر التي تكبدها
فــي كــل مرافقه وبـنــاه التحتية والتي

فــاقــت الـعـشــريــن مـلـيــار دوالر ،وهــذه
م ـس ــأل ــة س ـت ـب ـقــى فـ ــي ص ـل ــب امل ــوق ــف
وال ـت ـحــرك الــرس ـمــي الـلـبـنــانــي فــي كل
االتجاهات.
ثم تحدث الفرنتييف فأكد أن تفصيل
ال ـخ ـط ــة ال ــروسـ ـي ــة «س ـي ـب ـحــث الح ـقــا
ع ـنــدمــا تـتـشـكــل ال ـل ـجــان ف ــي ال ـب ـلــدان
املـعـنـيــة بـمـلــف الـ ـن ــزوح ألن ل ـكــل بلد
ظــروفــه واع ـت ـبــاراتــه» ،وش ــدد عـلــى أن
روسـيــا االتـحــاديــة تتفهم جـدًا وتقدر
الـ ـع ــبء ال ـث ـق ـيــل ع ـل ــى ل ـب ـن ــان نـتـيـجــة
النزوح السوري.
وتابع أن األزمة العسكرية في سوريا
شــارفــت عـلــى االن ـت ـهــاء وعـمـلـيــة بناء
االسـتـقــرار بــدأت وهــذا يسمح بعودة
ال ـن ــازح ــن ألن عــودت ـهــم م ــن الــركــائــز
األس ــاسـ ـي ــة ل ـب ـن ــاء ه ـ ــذا االسـ ـتـ ـق ــرار،
واملــوقــف الـثــابــت لبلدنا هــو الحفاظ

الموفد الروسي :عودة النازحين من الركائز األساسية لبناء اإلستقرار في سوريا (داالتي ونهرا)

تأييد لبناني مطلق للمبادرة
الروسية والتفاصيل في عهدة
اللجان عند تشكيلها
إلى املوافقة األميركية عليها في قمة
هلسنكي.
تـ ـ ــرأس رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة مـيـشــال
ع ــون امل ـحــادثــات مــع الــوفــد الــروســي،
فـ ــي حـ ـض ــور ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ن ـب ـي ــه ب ــري
وسعد الحريري ،وزير الدفاع يعقوب
الصراف ،قائد الجيش العماد جوزف
عــون ،املدير العام لألمن العام اللواء
عـ ـب ــاس إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،م ــدي ــر املـ ـخ ــاب ــرات
ف ــي ال ـج ـيــش ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن أن ـط ــوان
منصور ،مدير الشؤون السياسية في
وزارة الخارجية السفير غدي خوري،
املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة
ال ــدك ـت ــور أنـ ـط ــوان ش ـق ـيــر ،وع ـ ــدد من
املـسـتـشــاريــن فــي الـقـصــر الـجـمـهــوري
ووزارة الخارجية.
وحـ ـض ــر ع ــن ال ـج ــان ــب الـ ــروسـ ــي إل ــى
الفــرن ـت ـي ـيــف ،نــائــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
سـيــرغــي فـيــرشـيـنــن ،ال ـقــائــم بــأعـمــال
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ــات ـ ـشـ ــاف

ع ـلــى س ــوري ــا م ــوح ــدة أرضـ ــا وشـعـبــا
مما يعني إعــادة النازحني السوريني
إلى ديارهم.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :ال بـ ــد مـ ــن ت ـش ـك ـيــل ل ـجــان
م ـش ـتــركــة لـبـنــانـيــة روسـ ـي ــة وأردنـ ـي ــة
روسية وتركية روسية تشرف عليها
لـجـنــة مــركــزيــة تــديــر وتـنـســق عملية
إع ــادة النازحني مــن هــذه ال ــدول ،وإذا
وجــدنــا حــاجــة لتشكيل لـجــان أخــرى
م ــع ب ـل ــدان أخـ ــرى يــوجــد فـيـهــا ن ــزوح
سـ ـ ــوري ف ـل ــن ن ـت ــأخ ــر ب ــذل ــك ،ع ـل ــى أن
يـ ـح ــدد م ـس ـت ــوى ال ـت ـم ـث ـي ــل فـ ــي ه ــذه
اللجان الحقًا ،وهذه العملية ما زالت
في بداياتها األولى ،وما يشجع على
امل ـضــي فـيـهــا أن ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
أبدت استعدادها الستقبال النازحني
وخلق الظروف اإليجابية للعودة.
وأوض ـ ـ ـ ــح الف ــرن ـت ـي ـي ــف أن الـ ــواليـ ــات
املتحدة األميركية على علم باملوضوع
وكــان محل حديث فــي قمة هلسنكي،
ون ـح ــن ع ـلــى اس ـت ـع ــداد ل ـل ـت ـعــاون مع
أصدقائنا اللبنانيني لتحسني أوضاع
اللبنانيني والسوريني ،وعلى الصعيد
العملي سيتم تشكيل لجنة لبنانية
روسية إلعطاء زخم للمبادرة ،وأعلن
أن روس ـيــا االت ـحــاديــة عـلــى اسـتـعــداد
تــام لتقديم الدعم الـضــروري ملكافحة
اإلرهــاب ألنه يهدد كل املنطقة وليس
سوريا وحدها ،وقال مخاطبًا الرئيس
عـ ــون« :ي ـم ـكــن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى دعـمـنــا
وهذه رسالة الرئيس بوتني إليكم».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة الـتــي
تستضيف نــازحــن ســوريــن معنية
بتسهيل العودة وتقديم الدعم ،وكذلك
امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي ،وال ـج ـه ــد يـنـصــب
عـلــى إن ـج ــاز املـصــالـحــة ون ـحــن نــؤكــد
االستمرار في العمل إلنجاز العملية
السياسية (في سوريا) ،لقد أبلغتنا
الحكومة الـســوريــة أن أولــويــاتـهــا في
تـسـهـيــل عـ ــودة ال ـنــازحــن تـتـمـثــل في
أربع نقاط:
ً
أوال ،توفير األمن والسالمة للعائدين.
ثانيًا ،تفادي اتخاذ أي تدابير قاسية
بحق املقاتلني.
ث ــالـ ـث ــا ،خ ـل ــق ظ ـ ـ ــروف م ــؤاتـ ـي ــة ل ـهــذه
العودة عبر مبادرات عمالنية.
رابعًا ،بذل الجهود لتحقيق املصالحة
ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـس ــوري ــة وإط ـ ـ ــاق ورش ــة
إعادة اإلعمار.
وبعد انتهاء االجتماع املوسع ،اختلى
املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إب ــراهـ ـي ــم ب ــال ـف ــري ــق األم ـ ـنـ ــي امل ــراف ــق
ل ـل ـمــوفــد ال ــرئ ــاس ــي ال ــروس ــي ،وتــركــز
ال ـحــديــث عـلــى اآلل ـيــة ال ـتــي يعتمدها

ّبري :المبادرة تحظى برعاية دولية
عكست أج ــواء رئيس مجلس الـنــواب نبيه ب ـ ّـري ،مساء أمــس ،ارتـيــاحــه الكبير
للمحادثات التي دارت مــع املــوفــد الرئاسي الــروســي ألكسندر الفرنتييف في
القصر الـجـمـهــوري ،ال سيما أن الــرســالــة الـتــي نقلها املــوفــد مــن دمـشــق أكــدت
«استعداد الدولة السورية في املساعدة والتساهل إلى أبعد الحدود ،بما يخدم
إنجاح املـبــادرة الروسية» .وكذلك التشديد على «عــدم التعرض للعائدين بأي
شكل من األشكال».
وتـكـمــن أهـمـيــة امل ـب ــادرة ،بحسب أج ــواء عــن الـتـيـنــة ،فــي أنـهــا «ج ـ ّ
ـديــة وتشمل
ملف النازحني في كل املنطقة ،وتحظى برعاية دولية وإال ملا كانت قد سلكت
طريقها نحو التنفيذ» .الــوفــد الــروســي ال ــذي جــاء مطالبًا بموقف واض ــح من
الجانب اللبناني ،سمع بحسب مصادر الرئيس ّبري «موقفًا موحدًا جعل من
االصطفافات الداخلية حول هذا امللف ال قيمة لها».

األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي إعـ ـ ــادة
النازحني لالستفادة منها في وضع
أسس العودة وفق املبادرة الروسية.
وأط ـلــع إبــراه ـيــم الــوفــد ال ــروس ــي على
ال ــدور ال ــذي يـقــوم بــه األم ــن ال ـعــام من
أجـ ــل إحـ ـص ــاء ال ــوج ــود الـ ـس ــوري في
ً
ل ـب ـنــان ،ف ـضــا ع ــن تــواص ـلــه بتكليف
م ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ــع ال ـق ـيــادة
ال ـســوريــة ،ملتابعة هــذا املـلــف رسميًا،
وأك ـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ي ـق ــدم
تـسـهـيــات كـبـيــرة لـلـجــانــب اللبناني،
وكلما اكتملت خطة ع ــودة ملجموعة
مـ ــن ال ـ ـنـ ــازحـ ــن ،يـ ـت ــم إرس ـ ـ ـ ــال ل ــوائ ــح
اسمية إلــى الجانب ال ـســوري ،فيدقق
فــي األس ـمــاء ويـعـطــي مــوافـقــة نهائية
لألمن العام ،وعلى هذا األســاس ،يتم
تسيير قوافل العودة ،وستكون واحدة
منها يوم السبت املقبل من شبعا إلى
بيت جن في الجانب السوري .وقال إن
األسماء التي ال يوافق عليها الجانب
السوري ،يجري التدقيق في أوضاعها
القانونية في مرحلة الحقة.
وف ــي ت ـصــريــح ل ــه م ــن ب ـع ـبــدا ،وصــف
الفرنتييف املـحــادثــات بأنها «كانت
ب ـ ـنـ ــاءة وم ـ ـث ـ ـمـ ــرة» ،وق ـ ـ ــال إن ل ـب ـنــان
ً
واألردن «يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــان ك ـ ـ ــا م ـن ـه ـمــا
ن ـح ــو م ـل ـي ــون ن ـ ـ ـ ــازح ،وت ــركـ ـي ــا نـحــو
ثــاثــة مــايــن ونـصــف املـلـيــون ن ــازح،
ولكن الـعــدد اإلجمالي لكل النازحني
الـســوريــن فــي مختلف أنـحــاء العالم
يبلغ نحو  6مــايــن ونـصــف املليون
وفـ ـ ــق إح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة».
ورأى أن الحرب على تنظيم «داعش»
وصلت إلى نهايتها ،ودعا إلى تهيئة

األج ـ ـ ــواء امل ــائ ـم ــة لـ ـع ــودة ال ـن ــازح ــن،
وق ـ ــال« :ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة أبلغتنا
(أول مـ ـ ــن) أمـ ـ ــس مـ ــن خـ ـ ــال ل ـقــائ ـنــا
م ــع ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـش ــار األس ــد،
اسـتـعــدادهــم الستقبال كــل مــن يرغب
مــن الـســوريــن فــي ال ـعــودة إلــى أرضــه
وت ــوفـ ـي ــر ك ــل ال ـ ـشـ ــروط الـ ــازمـ ــة لـهــم
للعودة إلى وضعهم الطبيعي».
وقــال الفرنتييف« :لقد أبلغت رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ورئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة أنـنــا
ت ـل ـق ـي ـنــا إش ـ ـ ـ ــارات إي ـج ــاب ـي ــة جـ ـ ـدًا مــن
السلطات الـســوريــة ،وهـنــاك نــازحــون
ي ـ ـعـ ــودون ف ــي ش ـك ــل ي ــوم ــي بــدف ـعــات
ص ـغ ـيــرة ،ويـعـلــم ال ـعــائــدون أن ــه ليس
ه ـن ــاك أي ت ـهــديــد م ــن ق ـبــل الـحـكــومــة
والـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـش ــرعـ ـي ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ال ـت ــي
ت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى امل ـن ــاط ــق الـ ـت ــي تـشـهــد
ع ــودة ال ـنــازحــن» .وأك ــد أن املـهــم «هو
الـقـيــام بالخطوة األول ــى وســرعــان ما
ستتحول إلــى كــرة ثلج ستكبر حتمًا
مع الوقت».
وردًا ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـ ـ ــؤال ح ـ ـ ـ ــول املـ ــوقـ ــف
األميركي ،قال املوفد الروسي إنه تمت
إث ــارة هــذا األمــر خــال قمة هلسنكي،
«ولــم يكن هناك مــن نتيجة ملموسة
ول ـك ــن الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ق ــرر الـقـيــام
ب ــال ـت ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق ع ـل ــى أس ــاس
املـ ـس ــاع ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .أم ـ ــا ف ــي مــا
خ ــص ال ـن ــازح ــن ،فــأعـتـقــد أن اإلدارة
األمـيــركـيــة تـحـتــاج إل ــى وق ــت لتبلور
بعض األفكار» ،مشيرًا إلى أن املناطق
ال ـت ــي س ـي ـعــود إل ـي ـهــا ال ـن ــازح ــون هي
«تـلــك الـتــي تسيطر عليها الحكومة
السورية».

طوال السنوات السابقةّ ،
تحولت قضية النازحين السوريين إلى مادة
دسمة للمزايدة في موضوع التنسيق ًالمباشر بين لبنان وسوريا.
مدخال أساسيًا لعودة العالقات
ومن ثم أتت الخطة الروسية لتكون ّ
على رغم المعاندين لقدر التعاون المحتم بين الدولتين
ميسم رزق
ُ
لم يكتب النجاح لرفض رئيس الحكومة
امل ـك ـل ــف س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ال ـت ـن ـس ـيــق مــع
دم ـشــق س ــواء فــي م ــوضــوع ال ـنــازحــن أم
في غيره من امللفات .اصطدم هذا الرفض
بإصرار فريق لبناني وازن على التعاون
والتنسيق مــع الــدولــة الـســوريــة مــن جهة
وبــاشـتــراط ال ــروس على كــل دول الـجــوار
أن تـكــون ع ــودة الـنــازحــن ج ــزءًا مــن خطة
منسقة مع السوريني ،من جهة ثانية.
من الباب الروسيَ ،
حاول رئيس الحكومة
ّ
ّ
َ
املـكــلــف ال ـهــروب مــن ق ــدر الـتـعــاون املحتم
ب ــن ال ــدولـ ـت ــن .وم ـ ــن الـ ـب ــاب ن ـف ـســه ع ــاد
والتحق بالبوسطة ،بعدما ّأمن له رئيس
الجمهورية العماد ميشال عــون ورئيس
مجلس النواب نبيه بـ ّـري مخرجًا لبداية
التعاون اللبناني ـ ـ الـســوري ،بوضعهما
ّ
ال ـخ ــط ــة ال ــروس ـي ــة لـ ـع ــودة ال ـن ــازح ــن في
إط ــار عــام ووطـنــي تفاديًا إلحــراجــه .وأيــا
كانت املسميات والتبريرات التي ّ
يسوقها
امل ـعــانــدون إلعـ ــادة تطبيع ال ـعــاقــات بني
ً ّ
البلدين ،ملصلحة لبنان أوال ،فإن قبولهم
بالخطة الروسية يصبح له عنوان واحد:
«انتصار الدولة السورية على اإلرهاب».
وفي انتظار أن تتوافر التغطية الدولية
وخـصــوصــا األميركية للخطة الــروسـيــة،
ع ـلــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن م ـس ــاع ــدة أن ـف ـس ـهــم في
قـضـيــة عـ ــودة ال ـن ــازح ــن ،بـ ــدءًا بـصـيــاغــة
ً
موقف رسمي موحد وصــوال إلى اعتماد
آلية محددة للتعاطي مع املبادرة الروسية
م ــرورًا باعتماد قـنــاة م ـحــددة ،وهــي على
األرجح القناة التي يجسدها املدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،انطالقًا
من ثقة مزدوجة به :لبنانية وتحديدًا من
رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،وســوريــة ،وتحديدًا
من الرئيس بشار األسد .في هذا السياق،

مصادر ديبلوماسية
روسية :للتعاون المباشر
بين لبنان وسوريا بغض
النظر عن أي اعتبارات

جـ ـ ــاءت ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي ع ـك ـس ـهــا امل ــوف ــد
الــرئــاســي الــروســي ألـكـسـنــدر الفرنتييف
أم ـ ــام «ال ـت ــروي ـك ــا» ال ــرئ ــاس ـي ــة الـلـبـنــانـيــة
ومفادها أن «التنسيق اللبناني ـ ـ السوري
ً
ال ُيمكن أن يكون مؤجال حتى إشعار آخر
بعد اآلن».
م ــا ط ــرح ــه امل ــوف ــد ال ــروس ــي خـ ــال لـقــائــه
الـ ــرؤسـ ــاء ال ـث ــاث ــة ه ــو «خـ ـط ــة مـتـكــامـلــة
لـلـنــازحــن امل ــوج ــودي ــن ف ــي ك ــل املـنـطـقــة».
وبـحـســب م ـصــادر ديـبـلــومــاسـيــة روسـيــة
«ت ـتــرك مــوسـكــو لـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة خيار
الـ ـتـ ـع ــاط ــي مـ ــع هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــة ،ألن لـيــس
ب ــاإلم ـك ــان ف ــرض خـ ـي ــارات م ـحــرجــة على
أي ـ ــة دولـ ـ ــة م ــن دول ال ـ ـجـ ــوار ال ـ ـسـ ــوري».
ت ـقــول امل ـص ــادر لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن «روس ـيــا
لـيـســت وسـيـطــا ب ــن لـبـنــان وس ــوري ــا ،بل
ه ــي تـنـقــل وج ـه ــة ن ـظــر ال ــدول ــة ال ـســوريــة
ّ
الـتــي نتبناها بــالـكــامــل» ،مــؤكــدة أن «من
جملة األمــور التي ّ
تم التشديد عليها من
الــوفــد الــروســي كــان التنسيق مــع الــدولــة
السورية وحــث اللبنانيني على التعاون
املباشر بني الدولتني بغض النظر عن أي
اعتبارات لبنانية داخلية»ّ .
مهمة الروس
هــي «العمل مــع الجانب الـســوري لتأمني
أرض ـي ــة آم ـنــة ل ـل ـنــازحــن» ،وم ــع ّ الـجــانــب
اللبناني «تنفيذ اآللية التي ستؤمن هذه
العودة إلى دولة قائمة ولها مؤسساتها».
وبحسب املصادر الروسية ،فــإن ما نقله
امل ــوف ــد ال ــروس ــي ه ــو رس ــال ــة تـطـمــن من
الرئيس السوري بشار األسد إلى رئيس
الجمهورية اللبنانية ميشال ع ــون ،من
ّ
جهة يؤكد فيها األسد «استعداد سوريا
لـلـتـعــاون مــع ل ـب ـنــان» ،وم ــن جـهــة ثــانـيــة،
«االلـتــزام بالعودة الطوعية واآلمـنــة إلى
ّ
امل ـنــاطــق الـخــالـيــة مــن اإلرهـ ـ ــاب» .الـخــطــة
ال ــروس ـي ــة ال ـت ــي بـ ــدأ ال ـع ـمــل عـلـيـهــا منذ
ّ
ســتــة أشـهــر كـمــا تـقــول امل ـص ــادر ،ال تــزال
آل ـي ـت ـهــا ع ــام ــة ،وم ــن ض ـمــن مـنــدرجــاتـهــا
إقامة مراكز الستيعاب النازحني تتواجد
فـ ـيـ ـه ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــات روس ـ ـي ـ ــة ع ـس ـك ــري ــة
ّ
ودي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة تـ ـت ــول ــى ال ـت ـن ـس ـيــق مــع
ّ
اللجنة اللبنانية التي تــم االتفاق عليها
ب ــرئ ــاس ــة ال ـ ـلـ ــواء ع ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــم ،عـلــى
أن ي ـت ـقـ ّـرر ف ــي م ــا ب ـعــد طـبـيـعــة الـتـمـثـيــل
ّ
اللبناني فيها» .وعــادت املـصــادر لتؤكد
أن هـ ــذه ال ـخ ـطــة ه ــي «خ ــدم ــة لـلـنــازحــن
ال ـس ــوري ــن ول ـل ـب ـن ــان ،وم ـخ ــرج ــا ل ـبــدايــة
ً
التعاون مع الدولة السورية ،ال بل مدخال
أساسيًا له».

المشهد السياسي

الحريري ينتزع من عون  3وزراء لجنبالط و 4لجعجع
ال ج ــدي ــد ح ـكــوم ـيــا سـ ــوى اس ـت ـمــرار
ضخ مناخ إيجابي عن رغبة رئاسية
بــوالدة الحكومة الجديدة قبل األول
من آب عيد الجيش اللبناني .هذا في
النوايا ،أمــا في الوقائع ،فــإن مشهد
امل ـش ــاورات فــي الـســاعــات األخ ـيــرة ال
يشي بأي تطور ،سوى ما نقله زوار
رئيس الحكومة سعد الحريري عنه
ب ــأن ــه تـبـلــغ م ــن رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون ع ــدم اعـتــراضــه
بأن يتمثل اللقاء الديمقراطي بثالثة
وزراء ،م ــن دون م ـعــرفــة م ــا إذا كــان
املقصود بالثالثة من يمثلون الطائفة
ال ــدرزي ــة أو أن رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ينوي مقايضة أحد املقاعد الدرزية
الثالثة بمقعد مسيحي .ونقل زوار
الـ ـح ــري ــري ع ـن ــه أن ـ ــه ي ـت ـب ـنــى وج ـهــة

نـظــر ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة بــوجــوب أن
تتمثل بــأربـعــة وزراء فــي الحكومة
الثالثينية ،وبينهم حقيبة سيادية
أو م ــوق ــع ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة.
وج ــدد ال ـحــريــري ال ـقــول إن ــه ال مانع
لــديــه ب ــأن يتمثل ال ـن ــواب الـسـنــة من
خــارج تيار املستقبل بمقعد وزاري
من ضمن حصة رئيس الجمهورية،
وأك ــد الـحــريــري أنــه سيلتقي رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة مـ ـج ــددًا ف ــي ال ـســاعــات
امل ـق ـب ـلــة ،م ـبــديــا أم ـل ــه ف ــي أن يلتقي
وزير الخارجية جبران باسيل الذي
سيعود الليلة من واشنطن ،قبل أن
يزور بعبدا.
وك ـ ـ ــان الـ ـح ــري ــري قـ ــد ت ـ ـنـ ــاول امل ـلــف
ال ـح ـك ــوم ــي ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـثــاثــي
ال ــذي ضمه والــرئـيــس عــون ورئيس

عون يبرق إلى
األسد معزيًا بشهداء
السويداء

مجلس النواب نبيه بري ،في القصر
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،أم ـ ــس ،ب ـع ـي ــد ان ـت ـه ــاء
جلسة املحادثات الرسمية مع الوفد
ال ــروس ــي بــرئــاســة امل ــوف ــد الــرئــاســي
ألكسندر الفرنتييف.

وقـ ّـيـمــت الـتــرويـكــا الــرئــاسـيــة نتائج
امل ـح ــادث ــات ال ـتــي أج ــري ــت م ــع الــوفــد
ال ـ ــروس ـ ــي ،ك ـم ــا تـ ـط ــرق ال ـب ـح ــث إل ــى
آخـ ـ ــر ت ـ ـط ـ ــورات ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
الـجــديــدة فــي ضــوء االت ـصــاالت التي
أجراها الحريري بعد زيارته القصر
الجمهوري أول من أمس.
وتوافق الرؤساء الثالثة على ضرورة
ـراع في تشكيل الحكومة ،وعلى
اإلسـ ّ
أن ي ـكــثــف ال ـح ــري ــري ل ـق ــاءات ــه خــال
الساعات الثماني واألربـعــن املقبلة
ل ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف .ك ـم ــا عـلـمــت
«األخ ـ ـبـ ــار» أنـ ــه جـ ــرى عـ ــرض ســريــع
ملسار تأليف الحكومة ،شارك الرئيس
بري في جزء منه ،حيث ّ
تعمد القول
فــي االج ـت ـمــاع إن ــه بــاإلم ـكــان تشكيل
الحكومة أمس قبل اليوم.

أم ـ ــا ف ــي الـ ـلـ ـق ــاء ال ـث ـن ــائ ــي ب ــن ع ــون
والـ ـح ــري ــري ،ف ـتــم ع ــرض ال ـت ـطــورات
ال ـتــي حـصـلــت مـنــذ لقائهما األخـيــر
(أول من أمــس) واتفقا على اجتماع
ثـ ــالـ ــث ُيـ ـعـ ـق ــد ف ـ ــي خ ـ ـ ــال ال ـث ـم ــان ــي
وأربعني ساعة املقبلة.
وقد ُعلم أن االتصاالت التي حصلت
فـ ــي الـ ـي ــوم ــن ا ّمل ــاضـ ـي ــن أدت إل ــى
تقدم ملحوظ ،لخصه مصدر مطلع
ب ــالـ ـق ــول إن هـ ـن ــاك ت ـ ـصـ ــورًا طــرحــه
الـحــريــري على عــون لحل العقدتني
املسيحية والسنية ،وكــذلــك العقدة
الـ ــدرزيـ ــة ،م ــن خ ــال اس ـت ـب ـعــاد اســم
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي
ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـن ــائ ــب طـ ـ ــال ارسـ ـ ــان
عــن الـتـشـكـيـلــة امل ـطــروحــة .وق ــد كــان
الــرئـيــس ع ــون متفهمًا لـهــذا الـطــرح

لكن شيئًا لن يحصل قبل عودة باسيل
من الخارج.
في هــذه األثـنــاء ،ثمن تكتل الجمهورية
القوية الجهود الـتــي يبذلها الحريري
فــي سبيل تشكيل الـحـكــومــة الـجــديــدة،
ودعــا التكتل ،بحسب البيان الــذي تاله
رئيس الـقــوات سمير جعجع «األطــراف
امل ـع ــرق ـل ــة إلـ ــى ال ـك ــف ع ــن م ـمــارســات ـهــا،
ً
تسهيال لعملية تشكيل ســريـعــة باتت
الـبــاد فــي أمــس الحاجة إليها ،فــي ظل
األوضــاع الراهنة» .كما استنكر التكتل
«محاوالت الضغط والتهويل والوعيد
الـ ـت ــي ي ـم ــارس ـه ــا املـ ـع ــرقـ ـل ــون أن ـف ـس ـهــم
على الــرئـيــس املـكـلــف ،والـتــي تصب في
ه ــدف واحـ ــد ،أال وه ــو الــدفــع بالرئيس
املـكـلــف إل ــى اع ـت ـمــاد تـشـكـيـلــة حكومية
بعيدة عن الواقع التمثيلي الذي أفرزته

االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وال ت ـن ـس ـجــم
بالتالي مع قناعاته».
ك ـمــا أك ــد جـعـجــع أن الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
لن تقدم على أي تحالفات في مواجهة
الـعـهــد ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ل ــن نتمكن من
تأليف الحكومة مــن دون تدخل رئيس
الجمهورية ميشال عون».
من جهتها ،أشارت كتلة الوفاء للمقاومة،
فــي بـيــان ص ــادر عــن اجـتـمــاعـهــا ال ــدوري
برئاسة النائب محمد رعد ،أمس ،إلى أنها
تداولت في «تعقيدات التأليف الحكومي
وأسـبــاب املــراوحــة والتسويف في لحظة
سياسية تفرض فيها التطورات السورية
م ـل ـف ــات أس ــاسـ ـي ــة ي ـن ـب ـغــي أن ت ـقــارب ـهــا
ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بــان ـف ـتــاح وإي ـجــاب ـيــة
لـتـحـقـيــق م ـصــالــح م ـش ـتــركــة ل ـل ـب ـلــديــن».
واعتبرت أن ذلك يقتضي وجود عالقات

دافـئــة وقـنــوات تــواصــل سياسي تنهض
بـمـســؤولـيــة معالجة املـلـفــات الـضــروريــة
امل ـط ــروح ــة ملـصـلـحــة الـشـعـبــن الـلـبـنــانــي
والسوري على حد سواء».
وفي خطوة ال يمكن عزلها عن مساعي
رئاسة الجمهورية لتثبيت العالقة مع
ســوريــا ،أب ــرق ع ــون ،أم ــس ،إل ــى نظيره
بضحايا
الـســوري بـشــار األس ــد معزيًا
ّ
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ش ــن ـه ــا
مسلحو تنظيم «داع ــش» فــي محافظة
ال ـس ــوي ــداء أول م ــن أمـ ــس ،مـسـتـهــدفــن
األط ـفــال وال ـن ـســاء األب ــري ــاء فــي مـجــزرة
مـ ـ ّ
ـروعـ ــة «ت ــؤك ــد مـ ــرة ج ــدي ــدة ضـ ــرورة
بــذل كــل جهد ممكن للقضاء على هذا
الـتـنـظـيــم امل ـت ـطــرف والـخـطـيــر وأف ـك ــاره
التكفيرية العنيفة» .كما أبرق عون إلى
شيخ عقل طائفة املوحدين الــدروز في

ســوريــا الشيخ يوسف جــربــوع ،معزيًا
ب ـض ـح ــاي ــا املـ ـ ـج ـ ــزرة .وأع ـ ـ ــرب ع ـ ــون فــي
بــرقـيـتــه ،عــن تـضــامــن لـبـنــان مــع أهــالــي
الضحايا.
وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،دان «حـ ــزب الـلــه»
ه ـج ـمــات الـ ـس ــوي ــداء ،وق ـ ــال ،ف ــي ب ـيــان،
«إن ه ــذه الـعـمـلـيــة إذ تــأتــي ف ــي أع ـقــاب
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات الـ ـب ــاه ــرة الـ ـت ــي حـقـقـتـهــا
ســوريــة وحلفاؤها فــي اآلون ــة األخـيــرة،
خصوصًا في الجنوب السوري وعودته
إلى كنف الدولة والشرعية واألمان ،فإن
قـ ــدوم ه ــذه ال ـع ـصــابــات بـكــل أسلحتها
وع ـ ـتـ ــادهـ ــا وآلـ ـي ــاتـ ـه ــا ومـ ـع ــداتـ ـه ــا مــن
منطقة الـتـنــف ال ـس ــوري حـيــث تتواجد
قــوات االحتالل األميركي وأمــام أعينها
وبتسهيالت واضحة منها ،هو مؤشر
خطير على اشتراك هذه القوات ودعمها

لـهــذه الـجــريـمــة اإلرهــاب ـيــة ضــد ســوريــة
وش ـع ـب ـه ــا ووح ــدتـ ـه ــا وض ـ ــد األبـ ــريـ ــاء
وامل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــن» .ك ـم ــا رأى أن ذلـ ـ ــك يــؤكــد
ف ــي ش ـكــل واضـ ــح أن ال ـق ــوى اإلقـلـيـمـيــة
وال ــدولـ ـي ــة ال تـ ـ ــزال ت ــواص ــل اس ـت ـخ ــدام
ه ــذه ال ـع ـصــابــات امل ـجــرم ــة ف ــي تحقيق
أغراضها الخبيثة وأهدافها العدوانية».
وتقام «وقفة تضامن ومشاركة ومؤازرة
مــع أب ـنــاء جـبــل ال ـعــرب وص ــاة الـغــائــب
ع ـلــى أرواح ال ـض ـح ــاي ــا ،ب ـعــد األح ـ ــداث
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ب ـ ــدع ـ ــوة م ـ ــن م ـش ـي ـخ ــة ع ـقــل
ال ـط ــائ ـف ــة الـ ـ ــدرزيـ ـ ــة» ،ف ــي مـ ـق ــام الـشـيــخ
أحمد أمني الدين في عبيه ،عند الساعة
الرابعة من بعد ظهر اليوم ،فيما يتقبل
النائب طالل ارسالن التعازي في دارته
في خلدة.
(األخبار)

