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المشهد السياسي
ّ

األسد للحريري :تأخرتم!
الحريري لألسد :لم أكن أعلم...
خطا رئيس الحكومة سعد الحريري أمس خطوة إضافية لتصحيح عالقته التي ال تزال في طور البناء
مع دمشق .تشاور بشأن زيارته املرتقبة إلى واشنطن مع الرئيس بشار األسد الذي لم ّ
يحمل ضيفه أي
رسالة إلى اإلدارة األميركية ،ألن «القنوات مفتوحة بني دمشق وعواصم القرار»
ف ��ي ك ��ان ��ون األول امل ��اض ��ي ،ك �س��ر رئيس
الحكومة سعد الحريري ،بلقائه الرئيس
السوري بشار األس��د في دمشق ،حاجزًا
ن�ف�س�ي��ًا ب �ن��اه ال �ع ��داء ال� ��ذي ش �ه��ره بوجه
ال �ق �ي ��ادة ال �س ��وري ��ة ع �ق��ب اغ �ت �ي��ال والده
ع��ام  .2005وف��ي زي��ارت��ه الثانية لدمشق
أم��س ،ك��ان أكثر ارتياحًا واطمئنانًا .في
الشكل ،بدت رحلته إلى عاصمة األمويني
«داخلية» .فبعيد مشاركته في استقبال
أم�ي��ر الكويت ج��اب��ر األح�م��د الصباح في
م �ط��ار رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ال��دول��ي صباحًا،
أقلعت طائرة الحريري لتحط بعد وقت
قصير في دمشق .مكث في قصر الشعب
س� ��اع� ��ات ق �ل �ي �ل��ة ،ث� ��م رج � ��ع إل � ��ى بيروت
ليشارك في العشاء الذي أقيم على شرف
األمير الكويتي في قصر بعبدا.

في العاصمة السورية ،كان في استقبال
الحريري وزي��ر ش��ؤون الرئاسة منصور
ع��زام ،ال��ذي اصطحبه إل��ى قصر الشعب،
ح �ي��ث ع �ق��د خ �ل��وة م��ع ال��رئ �ي��س السوري
بشار األسد دامت ساعة و 35دقيقة .وبعد
الخلوة ،أقام األسد مأدبة غداء على شرف
ضيفه اللبناني ،حضرها إلى الرئيسني
الوزير عزام ومستشارة الرئيس السوري
ب �ث �ي �ن��ة ش �ع �ب ��ان وم� ��دي� ��ر م �ك �ت��ب رئيس
ال �ح �ك��وم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ن� � ��ادر الحريري.
واألخ �ي��ر ك��ان ق��د ن� ّ�س��ق م��ع ش�ع�ب��ان ،قبل
أي��ام ،زي��ارة اب��ن خاله على قاعدة أن لقاء
ال��رئ�ي�س�ين س�ي�ك��ون م�خ� ّ�ص�ص��ًا للتشاور
ق�ب��ل زي� ��ارة ال �ح��ري��ري إل ��ى واش �ن �ط��ن في
األسبوع األخير من الشهر الجاري.
وب �ح �س��ب م �ص��ادر م��واك �ب��ة ل �ل �ق��اء ،عرض

األس��د م��واق��ف س��وري��ا م��ن آخ��ر التطورات
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،ك��امل �ل��ف ال � �ن� ��ووي اإليراني
والتهديدات اإلسرائيلية وعملية السالم،
إضافة إلى ملف املقاومة .وقال للحريري:
«ل ��م ي�ح�ت��رم�ن��ا ال �ع��ال��م إال ب�س�ب��ب دعمنا
ّ
وتمسكنا بحقوقنا وحفاظنا
للمقاومة
على وحدتنا الوطنية» ،قبل أن يلفت إلى أن
ّ
منصبة
أولوية اللبنانيني يجب أن تكون
على الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وتحادث الرئيسان في العالقات الثنائية
بني لبنان وسوريا ،فقال األسد للحريري:
«اتفقت معك على آلية إلعداد لجان وزارية
ومراجعة االتفاقيات واملعاهدات املعقودة
ّ
ب �ي�ن ب �ل ��دي �ن ��ا ،إال أن� �ك ��م ت� ��أخ� ��رت� ��م» .فرد
الحريري ّ
مقرًا باملسؤولية عن التأخير،
«ألن�ن��ي ل��م أك��ن أع��رف حجم امللفات التي

ينبغي إعدادها في لبنان» .واتفق األسد
والحريري على أن ينهي لبنان جهوزية
ملفاته املتعلقة باملعاهدات الثنائية ،على
أن يعقد بعدها اجتماع للجنة وزارية من
البلدين ،يرأسها رئيسا الحكومتني.
وبحسب مصادر مقربة من الحريري ،فإن
األخير أكد لألسد أن خطابه في نيويورك
وواشنطن نهاية الشهر الجاري سيكون
عربيًا جامعًا ،م�ش��ددًا على وح��دة لبنان
وسوريا في وجه التهديدات اإلسرائيلية.
أضافت املصادر إن األسد ّ
«عبر عن دعمه
مل��واق��ف ال �ح��ري��ري األخ �ي��رة ،م �ش��ددًا على
ضرورة التعاون الجدي بني البلدين على
جميع الصعد».
وأش� � ��ارت م �ص��ادر م��واك �ب��ة ل �ل��زي��ارة إلى
أن األس��د ل��م ّ
يحمل ال�ح��ري��ري أي رسالة

ً
سليمان مستقبال الصباح في بيروت أمس( ...هيثم املوسوي)
إل��ى اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ،مبلغًا ضيفه أن
ثمة ح ��وارًا عبر ق�ن��وات ع��دة ب�ين سوريا
واإلدارة األميركية ،وكذلك األمر بالنسبة
إل��ى معظم ال ��دول ال�ك�ب��رى ،كاشفًا ع��ن أن
موفدًا أميركيًا سيزور سوريا في األيام
القليلة املقبلة.
وب � �م � ��وازاة خ �ل ��وة ال��رئ �ي �س�ي�ن ،ع �ق��د لقاء
ب�ين م�س�ت�ش��ارة ال��رئ�ي��س ال �س��وري بثينة

