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 (محمود الطويل)  انتشار كثيف للجيش اللبناني لتطويق تداعيات إشكال عني الرمانة ـ الشياح

 الرئيس السوري د.بشار األسد مستعرضا حرس الشرف مع ضيفه الكبير خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز في دمشق أمس                              (أ.ف.پ)

 ترقّب لمفاعيلها على مجمل القضايا العربية واإلقليمية 

 القمة السعودية ـ السورية: اتفاق على فتح آفاق للتعاون ومواجهة التحديات العربية

 دمشقـ  هدى العبود
  خطــــوة جديدة على طريق املصاحلة العربية – العربية 
التي انطلقت شرارتها من قمة الكويت االقتصادية، تكرست 
بوصول خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
الى دمشق أمس. وتخللت الزيارة جلسة مباحثات مغلقة بني 
الزعيمني تلتها قمة موسعة، حضرها كبار املسؤولني السوريني 

والوفد السعودي الكبير املرافق خلادم احلرمني.
  وذكر بيان رئاسي ان القمة السوريةـ  السعودية تناولت 
عالقات االخوة والروابط التاريخية التي جتمع البلدين وسبل 
توطيد التعاون بينهما في جميع املجاالت وازالة جميع العوائق 

التي تعرقل مسيرة تطور هذه العالقات.
   واضــــاف البيان ان الرئيس األســــد وامللك عبداهللا «اكدا 
حرصهما على دفــــع هذه العالقات قدما من خالل البناء على 
ما مت اجنازه خالل الفترة املاضية وإزالة جميع العوائق التي 
تعرقل مسيرة تطور هذه العالقات وفتح آفاق جديدة للتعاون 
تخدم الشعبني الشقيقني ومصالح البلدين املشتركة وتساهم في 
مواجهة التحديات التي تعترض سبيل العرب جميعا في بلدان 

عربية عدة خاصة في فلسطني احملتلة والقدس الشريف».
  واشار البيان الى ان اجلانبني دعيا الى «ضرورة تضافر 
جميع اجلهود العربية واإلسالمية والدولية لرفع احلصار الال 
إنساني املفروض على الفلسطينيني ووقف االستيطان في 
االراضي احملتلة ووضع حد لتمادي قوات االحتالل االسرائيلي 

املستمر على حقوق الشعب الفلسطيني واملقدسات االسالمية 
والتي كان آخرها محاولة اقتحام املســــجد األقصى». واكد 
اجلانبان على «ضرورة اتخاذ اخلطوات التي تصون احلقوق 
العربية املشروعة وتالحق ما يرتكب بحقها من إجرام يخرق 

كل املواثيق واألعراف الدولية».
  وشدد اجلانبان خالل املباحثات على اهمية تطوير العالقات 
العربيةـ  العربية ومتابعة اجلهود املبذولة في سبيل تعزيز 
العمل العربي املشترك خدمة ملصالح األمة العربية وقضاياها 
احملقة خاصة ان جميع دول العالم تسعى الى تكتالت إقليمية 
تعطي ملوقعها وزنا على الساحة الدولية بينما مازال العرب 
يعانون من فرقة وانقسام في املواقف األمر الذي يضعفهم 
جميعا. واكد الزعيمان حرصهما على اســــتمرار التنسيق 
والتشاور بني البلدين وعلى جميع املستويات في القضايا 
وامللفات التي تهم الشعبني الشقيقني السيما ان ارتقاء العالقات 
السوريةـ  السعودية سينعكس ايجابا على مختلف القضايا 

التي تهم العرب جميعا. 
  بدورها اعلنت بثينة شعبان املستشارة االعالمية والسياسية 
للرئيس السوري ان املباحثات التي اجراها الرئيس االسد 
وخادم احلرمني «ايجابية وبناءة وودية» بحسب ما ذكرت 
وكالة االنباء السورية الرسمية (سانا). وقالت بثينة شعبان 
ان «مباحثات الرئيس السوري بشار االسد والعاهل السعودي 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز كانــــت ايجابية وبناءة وودية 

والعالقات السوريةـ  السعودية تسير في تطور ممتاز وهناك 
نية قوية خللق فضاء وجو عربي يحاول ان يســــتفيد من 
الطاقات العربية لرفع كلمة العرب على الساحتني االقليمية 

والدولية».
  واضافت ان هذا التنســــيق «يضاف الى التنسيق الذي 
تقوم به ســــورية مع الصديقتني تركيا وايران خللق فضاء 
اقليمي عربي اسالمي يستطيع ان يواجه التحديات الكبيرة 

التي تعترض االمتني العربية واالسالمية».
  وتفتح زيارة امللك عبداهللا افاقا واسعة نحو ترتيب البيت 
العربي وتعزيز التضامن العربيـ  العربي اثر اخلالفات التي 
طالت اجلسم العربي والسيما بني سورية والسعودية بعد 
حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق احلريري عام 
٢٠٠٥. واكملت دمشق استعداداتها قبل وصول خادم احلرمني 
الشــــريفني حيث وصل الى دمشق وفد امللك عبداهللا بينهم 
مستشــــار خادم احلرمني االمير عبدالعزيز بن عبداهللا بن 
عبدالعزيز ووزير االستخبارات االمير مقرن بن عبدالعزيز 
ووزير االعالم والثقافة عبدالعزيز اخلوجة ووزير العمل غازي 
القصيبي ووزير املالية السعودي ابراهيم العساف ووزير 
الدولة للشؤون اخلارجية نزار بن عبيد املدني ووزير الدولة 
لشــــؤون مجلس الوزراء السعودي عبدالعزيز بن عبداهللا 
اخلويطر ورئيس الديوان امللكي خالد التويجري عالوة على 

مسؤولني اخرين وعدد كبير من املستشارين امللكيني.

 زيارة خادم الحرمين األولى إلى دمشق
  تدشن «المرحلة الثالثة» في تطور العالقة

 بيــــروت: مــــرت العالقــــات
  السورية - الســــعودية منذ 
اعتالء خادم احلرمني الشــــريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز العرش 
في اململكة السعودية عام ٢٠٠٥ 

مبرحلتني:
   - املرحلة األولى امتدت من 
العام ٢٠٠٥ وحتى أواسط العام 
٢٠٠٨ ووصلت فيها العالقة الى 
أدنى مستوياتها وأســــوأ أوضاعها، فقد ألقى 
اغتيال الرئيــــس رفيق احلريري بظالله على 
مجمل العالقة ودفع بها الى «مرحلة القطيعة 

واالنقطاع».
  ومثلما كان وصول احلريري الى احلكم مطلع 
التسعينيات ثمرة تفاهم وتالق بني السعودية 
وسورية اللتني قدمتا الرعاية املشتركة التفاق 
الطائف، كان اغتيال احلريري ســــببا مباشرا 
لالفتراق. ومثلما شكل وصول احلريري الى 
احلكم بداية مرحلة من التعاون الســــوري - 
السعودي في لبنان وانطالقا منه، شكل غيابه 
املأســــاوي بداية مرحلة من اخلالف والتوتر 

ومسارا انحداريا دراماتيكيا في العالقات.
  وفي خالل هذه «املرحلة السوداء» من تاريخ 
العالقة، بلغ التدهور «نقطة الذروة» مع مقاطعة 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز قمة دمشق العربية، 
وما تالها في لبنان من أحداث أمنية خطيرة (٧ 
مايو) وبروز مفاجئ للمحور الرباعي (سورية 
- فرنســــا - تركيا - قطــــر) الذي رعى قيام 

«اتفاق الدوحة».
  - املرحلة الثانية من أواسط ٢٠٠٨ وحتى 
اليوم، حيث بدأت العالقات الثنائية تشهد مرحلة 
صعود من «القعر» وتســــلك طريق التحسن 
ولكن بوتيرة بطيئة وحذرة. بدأ ذلك مع اتفاق 
الدوحة الذي لم تكن الســــعودية بعيدة عنه 
ومعارضة له رغم ان ظواهر األمور دلت على 
ان عملية االتفاق متت مبعزل عنها. ومبوازاة 
استقرار الوضع في لبنان، بدأت محاوالت تطبيع 
العالقة عبر جهود توالها رئيس االستخبارات 
السعودية األمير مقرن بن عبدالعزيز، الى ان 
حصلت «املصاحلة األولى» بني امللك عبداهللا 
والرئيس االســــد في قمة الكويت االقتصادية 
مطلع العام احلالي، واستكملت في قمة الدوحة 

العربية في الربيع املاضي.
  وفي هذه األثناء برز الغياب املصري، حيث لم 
يكن الرئيس حسني مبارك على موجة املصاحلة 
والتقارب بني االسد وعبداهللا، كما تبني ان احلديث 
عن احياء احملور الثالثي املصري – السوري - 
السعودي سابق ألوانه، وان السعودية ومصر 
ترهنان موقفهما من سورية بتغييرات ملموسة 

في سياســــاتها االقليمية في لبنان وفلسطني 
والعراق، وبابتعادها عن ايران التي يتعاظم 

نفوذها ودورها في املنطقة العربية.
  وفي فتــــرة اخلالف والتأزم بني ســــورية 
والسعودية، كان العامل االميركي (أيام الرئيس 
السابق جورج بوش) في هذا اخلالف غير مفهوم 
وغير واضح متاما: من جهة لم تكن هناك عصا 

اميركية جدية في وجه سورية. 
  ومن جهة ثانية لم يكن هناك استعداد اميركي 
لفتح باب احلوار مع ســــورية التي ترى دوما 
ان واشنطن هي العنوان الصحيح لتسوية أو 
صفقة، ولكن لم يكن أمامها اال ممارسة سياسة 
كسب الوقت وانتظار خروج بوش من البيت 
األبيض. ومبجرد ان خرج بوش ودخل الرئيس 
باراك أوباما بدأت مالمح ومؤشــــرات حتسن 
العالقة االميركية - السورية بالظهور، وهو ما 
شكل عامال مساعدا في تطور العالقة السورية 
- الســــعودية الى األمام وبوتيرة متسارعة. 
وقد ترجم ذلك بتفاهم متجدد حول لبنان قبل 
االنتخابات النيابية وبعدها، ولكن التفاهم لم 
يكتمل وتوقف عند التكليف دون التأليف ووصل 
الرئيس املكلف سعد احلريري الى عتبة السراي 
من دون ان يدخلها ولم تشكل احلكومة. وقيل 
كثيــــرا ان التدخل االميركي حال دون اندفاعة 
سورية - سعودية أقوى، وان واشنطن تتحفظ 
على اراحة سورية في لبنان واعطائها أكثر مما 
تستحق طاملا لم تقدم خدمات فعلية حتى اآلن 

خصوصا في العراق.
  في فترة األشهر الثالثة املاضية (يونيو -  
سبتمبر) ساد هدوء وجمود على خط االتصاالت 
الســــورية - الســــعودية، الى ان كانت زيارة 
الرئيس بشار األسد الى جدة للمشاركة في حفل 

افتتاح جامعة امللك عبداهللا للعلوم التقنية.
  هذه اخلطوة لقيت ارتياح واستحسان خادم 
احلرمني الشــــريفني امللك عبداهللا الذي قدرها 
وقرر رد التحية بأحسن منها وزيارة سورية 
للمرة األولى منذ اعتالئه العرش بعدما كانت 
الزيارات حتى اآلن تتم من طرف واحد (األسد) 

وفي اجتاه واحد (دمشق - الرياض).
  أهمية زيارة امللك عبداهللا اليوم انها تدشن 
املرحلة الثالثة في تطور العالقة بعد مرحلتي 
«التدهــــور واملصاحلة»،  وهي مرحلة العودة 
الكاملة للعالقة واعادتها الى وضعها الطبيعي 
والى ما كانت عليه قبل العام ٢٠٠٥، عندما قرر 
امللك عبداهللا ان يأتي الى دمشق، فإنه قرر ان 
يطوي بشكل نهائي صفحة املاضي األليم وان 
يفتح صفحة جديــــدة في اطار عملية ترتيب 
البيت العربي وعلى ان تكون اخلطوة التالية 

مصاحلة سورية ومصر. 

 لبنان: بري يأمل اإلفادة من قمة «س.س»
   إلخراج الحكومة من حالة «النص نص»

  ـ النائب وليد جنبالط يتوقع ويأمل 
انعكاســــا ايجابيا للتقارب الســــوري ـ 
السعودي على مجمل الوضع اللبناني، 

ومن ضمنه احلكومة.
  ـ د.سمير جعجع يشك في ان تعطي 
القمة السوريةـ  السعودية دفعا، وال يرى 
ان فرص تشكيل احلكومة أصبحت كبيرة، 
وامنا يرى ان األمور مازالت مكانها طاملا ان 
الرئيس املكلف يصر على حكومة ائتالف 
وطني والفريق اآلخر يصر على شروطه 

التي ال تتحملها أي حكومة.
  ويتحدث مصدر ممن يزورون سورية 
عن النظرة السورية إلى امللف اللبناني، 
قائال ان «القيادة السورية تنتظر أن يتسلم 
سعد احلريري رئاسة احلكومة اللبنانية. 
وثمة في سورية من يقول إنه يتطلع إلى 
تعــــاون مع احلريري االبن يفوق ما كان 

موجودا بني سورية واحلريري األب». 

التعجيزية. وفي املقابل، تعلق أوساط املعارضة 
أهمية على القمة من خلفية أنها في مكان ما 
ستجعل السعوديني يكملون من حيث توقفوا 
ــهر ويضغطون على الرئيس  قبل ثالثة أش
املكلف سعد احلريري للتعاطي مبرونة مع 

املعارضة ومطالبها.
  أجواء ايجابية: انتشـــرت في الوسط 
السياسي أجواء وتوقعات ايجابية بشأن 
احلكومة اجلديدة وامكانية والدتها نهاية 
هذا األسبوع ومباشرة بعد مغادرة امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز دمشق، وفي حني 
يستمر الرئيس بري بالصوم عن الكالم 
حتى ال يدخل فـــي خيبة جديدة بعد 
تفاؤله املبكر في املرة السابقة، وميارس 
الرئيس املكلف سعد احلريري سياسة 
الصمت والتكتم حتى ال يفسد طبخة 
حكومية دقيقة وصعبة، ينفرد جنبالط 

وجعجع في وضعني مختلفني:

دمشق، ومن ثم مصير العالقات السعودية 
ـ السورية، ذلك أن كال من امللك عبداهللا 
والرئيس بشار األسد سيعرضان وجهة 
نظرهما حيال هذا امللف، من غير أن ينتهيا 
بالضرورة إلى تثبيــــت توافقهما عليه، 
نظرا إلى وفرة األسباب التي جتعل كال 
منهما يتسلح مبقاربة تتناقض في بعض 
جوانبها عن اآلخر. وال يحول ذلك دون 
تفاهمهما على ملفات أخرى تتعدى لبنان. 
فالعالقة السوريةـ  السعودية مرتبطة مبا 
هو أكبر من امللف اللبناني، بدءا من تعثر 
التسوية على املسار الفلسطيني، وصوال 
إلى االنفتاح الغربــــي على إيران، مرورا 

بالوضع األمني والسياسي في العراق.
ــاط    آمـال األكثريـة واملعارضة: تعلق أوس
األكثرية آماال على القمة السوريةـ  السعودية 
من خلفية أنها في مكان ما ستجعل السوريني 
يضغطون على حلفائهم لسحب شروطهم 

 عالقة الرياض بدمشق لم تعد متر بلبنان: وفق 
معلومات مصدرها دمشــــق، لن يطرح 
املوضوع اللبناني في القمة الســــوريةـ  
السعودية بندا أساسيا في جدول األعمال. 
وبحسب ما يوحيه مسؤولون سوريون 
فإن خادم احلرمني امللك عبداهللا والرئيس 
د.بشار األسد ســــيطرقان املوضوع في 
سياق احملادثات، في إشارة ذات مغزيني: 
أحدهما أن ســــورية ال تريد التدخل في 
الشؤون اللبنانية وال مفاحتة أي طرف 
عربي بها، انسجاما مع تكرارها القول إن 
تأليف حكومة وحدة وطنية مسؤولية 
لبنانية داخلية. واآلخر أن عالقة دمشق 
بالرياض لم تعد متر بلبنان الذي ال ميثل 
ـ على أهميته بالنسبة إليهما معاـ  عامال 

مباشرا للتطبيع الثنائي.
  وبالتالي، فإنه من الوهم االعتقاد بأن 
املوضوع اللبناني ســــيقرر نتائج قمة 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  القمة السعوديةـ  السورية في دمشق، 
من حيز التمني الى كبد الواقع، ورمبا يكون 
اللبنانيون اكثر ابتهاجا بهذه املناســـبة 
حتى من بعض اهلها لكونهم اكثر تشوقا 
لرؤية نهاية النفق الذي يتخبطون فيه، 
والقتناعهم بأن لقاء «سـ  س» كما يشير 
رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى سورية 
والسعودية سيكون حبل جناتهم وفرحة 

خالصهم املتاحة.
  على ان اوساطا سياسية لبنانية متنت 
لو يكون الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
حاضرا حيث مناقشـــة خـــادم احلرمني 
امللك عبداهللا والرئيس االسد  الشريفني 
للملف اللبناني وقالت هذه األوســـاط لـ 
«األنبـــاء» ان ما قيل عن احتمال انضمام 
الرئيس سليمان لقمة دمشق كان اقرب 
الى القراءات االعالمية، بدليل ان اي مصدر 
سعودي او سوري لم يلمح الى هذا االمر، 
الذي يتطلب دعوة رسمية للرئيس اللبناني 
املفترض انه املعني األول، بكل ما يخص 
األوضـــاع اللبنانية، وبالـــذات األوضاع 

احلكومية.

  وتؤكد هذه األوساط رهان اللبنانيني 
على قمة دمشـــق، من حيـــث كون ازمة 
احلكومة اللبنانية مرتبطة في اجلزء الكبير 
من مكوناتها بأزمة العالقات العربية كما 
تراهن على صدقية االهتمام الســـعودي 
والســـوري باحملافظة على االســـتقرار 
اللبناني القائم على املستويني السياسي 
واألمنـــي، وان هذه الصدقية ال تتآلف او 
تتناغم مع اي توجـــه للبحث في امللف 
اللبناني، بغياب املرجع العيناتي األول، 
فاالستقرار السياسي املسعى اليه في لبنان 
يخدشه تشـــكيل حكومة لبنان بعد قمة 
سورية ـ سعودية غاب عنها لبنان، من 

الناحية املعنوية على األقل.
  الرئيـــس نبيه بري، قـــال بعد لقائه 
األســـبوعي مع الرئيس ميشال سليمان 
في بعبدا امـــس: احلكومة «نص بنص» 
وبعد لقائه النواب قال: ال بأس من انتظار 
بضعة ايام، فإذا كان اخلارج يعمل لتشكيل 
احلكومة فعلينـــا ان نصبر، مؤكدا على 
اهمية القمة السعوديةـ  السورية، والنتائج 
التي ستترتب عليها، مشيرا الى ان امللف 
اللبناني من األساسيات، اال ان البحث فيه 

لن يدخل في التفاصيل، داعيا اللبنانيني الى 
االستفادة من هذه الفرصة، معيبا من جهة 
ثانية تأجيل مناقشة تقرير غولد ستون 

وان نتلقى اوامر ضد اإلنسان فينا.
  األمانة العامة لقوى ١٤ آذار رحبت 
بزيارة امللك عبداهللا الى دمشق ورأت ان 
االسراع بتشكيل احلكومة بات اليوم اكثر 
إحلاحا من اي وقت، اما كتلة املستقبل 
فقد اعتبرت ان استقرار العالقات العربية 
ـ العربية يفيد العــــرب ومنهم لبنان، 
منادية بتشــــكيل احلكومة في اسرع 

وقت.
  على مستوى احلراك الداخلي لتشكيل 
احلكومة كانت آخر محطاته اللقاء الليلي 
بني الرئيس املكلف سعد احلريري ورئيس 
حزب الكتائب امني اجلميل، في بيت الوسط، 
لكن املعطيات املتوافرة لم جتزم ولم تنف 

احتماالت الوالدة القريبة للحكومة.
  اجلميل: لدينا العني الساهرة

  فقد اعلن الرئيس اجلميل بعد اللقاء 
ان التمثيل املسيحي داخل احلكومة يجب 
ان يكون متوازنـــا وان فريق ١٤ آذار هو 
الذي ناضـــل وجاهد وضحى واملفروض 

ان يكون هو الضمانة للمســـتقبل، وان 
يكون لديه تأثيره داخل احلكومة وانا ال 
اعتقـــد ان الرئيس املكلف ميكن ان يقبل 
بأي امر على حسابنا، علما ان لدينا العني 
الساهرة ايضا، واملفروض بالرئيس املكلف 
ان يتحصن بهذا الفريق، ألنه اذا خســـر 
ثقة ودعم هذا الفريق ال ادري ما سيكون 

عليه مصير احلكومة.
  من جهته، رئيس الهيئـــة التنفيذية 
للقوات اللبنانية سمير جعجع استبعد 
تشـــكيل حكومة تضم جميـــع االطراف 
في وقـــت قريب محمال املســـؤولية الى 

االقلية.
  وقال جعجع لـ «رويترز» انه ال يرى 
ان فرص تشكيل احلكومة اصبحت كبيرة 
ألن الرئيس املكلف يريدها حكومة ائتالف 
وطني، بينما يصر الفريق املعارض على 
مجموعة شـــروط ومطالـــب ال تتحملها 
اي حكومة ميكن ان تشـــكل، معتبرا ان 
االمر بيد رئيس اجلمهورية الذي نطالبه 
بالتوقيع على اي تشكيلة يقدمها الرئيس 
املكلف وقال ان على رئيس اجلمهورية ان 

يستخدم قلمه. 

 اتصاالت سياسية وإجراءات أمنية طوقت الذيول

 مقتل ناشط من التيار الوطني في عين الرمانة
  برصاص شبان من الشّياح على خلفية فردية

 بيروت: شيع في منطقة عني الرمانة في الضاحية
  اجلنوبية الشرقية من بيروت امس املواطن جورج 
ابوماضي، الذي قتل على يد عناصر مسلحة قدمت من 

منطقة الشّياح املقابلة بالدراجات النارية.
  وقد اوقف اجليش الذي انتشر في املنطقة اربعة 
متورطني في احلادث، احدهم يدعى حســــني مرعي، 

وسلمهم للقضاء.
  والتقــــى وفد من األمانة العامة لقوى ١٤ اذار ضم 
املنسق فارس سعيد وممثل الكتائب ساسني ساسني 
وقائد اجليش العماد جان قهوجي حيث جرى البحث 
في االجراءات املطلوبة لتطويق احلادث الذي ميكن ان 
يدهور الوضع بني ابرز محورين من محاور احلرب 
األهلية، الشياح وعني الرمانة، كما التقى الوفد اللواء 
اشرف ريفي املدير العام لقوى االمن الداخلي للغاية 

عينها.
  وأظهرت التحقيقات ان احد الشــــبان من الشياح 

تعارك مع شــــبان في عني الرمانة قرب أحد املقاهي 
فانســــحب ليعود بعد مدة مع مجموعة مسلحة من 
رفاقه راحوا يطلقون النار فقتل ابوماضي الذي نعاه 
التيار الوطني احلر أمس بوصفه أحد نشطائه في عني 
الرمانة، داعيا، أي التيار، األهالي إلى التروي والتحلي 

بالصبر، بأمل أن يكشف التحقيق كافة املالبسات.
  وزير العدل ابراهيم جنار شــــدد في تصريح له 
على ان احلركات االســــتفزازية ووقوع ضحايا امر 
مرفوض في الظروف اللبنانية الراهنة، مبديا ثقته 
بعدم وجود جهة سياسية ميكن ان تغطي او تشجع 
هذا التحرك الذي يؤدي إلى غضب شعبي مثير لردات 

فعل مأساوية.
  بدورهــــا مصادر «الوفاء للمقاومة» أحملت الى ان 
االشــــكال فردي، مســــتنكرة اياه، ومدينة استسهال 
القتل لــــدى البعض، داعية االعالم الى تخفيف حدة 

التشنج. 

 لبنان في القمة السورية ـ السعودية
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