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�أميركا ت�سعى �إلى �ضبط �أردوغان لأنّها محرجة دولي ًا
من الدعم التركي لـ«داع�ش»

هدى رزق
ترى إيران أن أمورا ً كثيرة يمكنها أن تتغيّر إذا ما تعاونت
معها تركيا لح ّل األزم��ة السورية .هي تعتبر «داع��ش» العدو
المشترك للبلدين ،مما يدعو برأيها إل��ى مزيد م��ن التعاون
م��ع أن�ق��رة .يأتي ه��ذا ال�ك�لام ك��ر ّد على تصريحات أردوغ��ان
األخيرة ،ال سيما تلك المتعلقة بالمرشد األعلى للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية علي خامنئي ،الذي اعتبر «أنّ األسد هو
الرئيس الوحيد ال��ذي يتحدّى إسرائيل» .اتهم أردوغ��ان بعد
عودته من أفغانستان إيران بأنها «طائفية» ،وأشار إلى عدم
إيفائها بالتزاماتها في التنسيق مع تركيا .لكن ر ّد أردوغان
على المرشد أتى قاسياً ،إذ زعم «أنّ األسد لم يطلق رصاصة
واحدة على إسرائيل ،بل قتل أكثر من  250ألف سوري وما
زلت تدعمه وتمدّه بالسالح والمال».
َ
لم تعط الصحف اإليرانية أهمية لهذا التصريح – الهجوم بل
إنّ الصحف العربية استعملته ض ّد إيران ،التي ال تريد توترا ً في
العالقة بين البلدين .بل هي أكدت أهمية التشاور حول التطورات
في المنطقة التي تتسارع وتيرتها .هذا الهدوء اإليراني مقابل
التوتر التركي .أك��د اإليرانيون أنّ تصريحات أردوغ ��ان غير
مسؤولة وهي تصلح لالستهالك المحلي.
اعتبرت إيران أن زيارة أردوغان في كانون الثاني من العام
الماضي عززت العالقات االقتصادية والسياحية والثقافية بين
البلدين .ويمكن إعادة بناء جسور الثقة بينهما .وهي تعلم أن
أردوغان يمكنه أن يجد الجواب في السياسة التي اعتمدها في
سورية طيلة ثالثة أعوام.
لكن انعطافة جديدة في المعادالت األمنية والسياسية على
مستوى المنطقة قد تشكلت اليوم بعد هجوم تنظيم «داعش»
في الموصل وأرب��ك حسابات تركيا التي سعت إلى استخدام
الجماعات المسلحة إلسقاط النظام ال�س��وري ،وعليه جعلت
أراضيها ممرا ً لها وحاولت استخدامها في حربها ضد أكراد
سورية .هذه السياسة ساهمت في ارتفاع الضغط على الحكومة
التركية بعد أن ب��ات أك��راد سورية اليوم ق��وة حقيقية ،وطرح
تساؤالت حول إعراضها عن المشاركة الفعالة في الحرب ضد
اإلرهاب وزاد موجة انتقاد حليفتها الواليات المتحدة لها .لقد
تحولت تركيا بفضل طموحات أردوغان التي فشلت بالتحقق
إلى دولة وظيفية بيد السياسة األميركية التي أغرقت المنطقة
ف��ي ح��ال م��ن الفوضى والتفكك ،يخشى أردوغ���ان ال�ي��وم أن
تطاوله في الموضوع الكردي.
تبدو تصريحات أردوغان كأنها تعكس عدم رغبة تركيا في
التعاون من أجل إنهاء األزمة السورية .بل هي تترك «داعش»
ينقض على جيرانها األك��راد وال تحرك ساكناً .بيد أن صعود
«داعش» وتشكيل التحالف الدولي باتا يحتمان على كافة أفرقاء
الصراع إع��ادة النظر بمشاريعهم ،فما قبل «داع��ش» ليس كما
بعده .ال سيما أنها ال تعترف بحدود الدول والخريطة الجديدة
باتت أوضح ،صحيح أن لكل من تركيا وإيران سياسته اتجاه
سورية .لكن األوضاع اليوم باتت متغيّرة وتقتضي التشاور،
بعد تقييم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وتصريحه
أن تركيا ال تريد أن تصبح حارسا ً لحدود «سايكس ـ بيكو»،
وكأنه يطالب بدور لبالده في النظام اإلقليمي الجديد .تؤكد هذه
القراءة أن مخطط «داعش» قد تغيّر ،وأن تركيا ال تريد المشاركة
عسكريا ً في القتال ضده ،قبل أن تتأكد من مكتسباتها جراء هذا
التدخل .إذ ال يمكنها فرض شروطها بعد التدخل .وهذا جوهر
خالفها مع األميركي.
م��ن جهة أخ ��رى ي��ري��د اإلي��ران �ي��ون التخلص م��ن «داع ��ش»،
رفضوا دعم التحالف ،وانتقدوا الضربات الجوية التي تطاول
اإلرهابيين .هم كتركيا يفكرون في ما بعد زوال اتفاقية «سايكس
ـ بيكو» .وال يريدون خسارة ما ربحوه في االستراتيجية خالل
العقود الماضية .يأتي تمسكهم باألسد من هذا الباب ومن دونه
سيفقدون التواصل مع ح��زب الله ،ال��ذي سينكفئ إل��ى داخل
الحدود اللبنانية .كما أن إيران ستفقد تأثيرها في بغداد .وهذا
ما جعلها تغيّر تكتيكاتها في شأن التدخل بقفازات ،خلعتها،
وأكدت وجودها على األرض ،كذلك أكدت تدخلها في العراق،
دافعت عن البيشمركة وأرس�ل��ت إش��ارات أنها ستكون حيث
فسره المراقبون في تغيير الحوثيين للمشهد
يناسب وهذا ما ّ
العسكري والسياسي في اليمن.
تستطيع الدولتان اللتان تشكالن قوتين إقليميتين لعب دور
محدد في مسار الشرق األوسط ،وتشدّد إيران على أن تعاونا ً
إيرانياً -تركيا ً سيغيّر أمورا ً كثيرة في الشرق األوسط .يترك
اإلره��اب آث��ارا ً سيئة على بالد المنطقة بأسرها لكن للعالقات
الشخصية والمصالح الحيوية مكانة كبيرة في إصالح األمور
بين البلدين.
م��ا زال��ت ب �ل��دان الخليج تقاتل إي ��ران ف��ي س��وري��ة ولبنان
واليمن والعراق .وما زالت الحرب الدائرة في المنطقة تعكس
ه��ذا ال �ص��راع .وضعت ه��ذه ال��دول اإلخ ��وان المسلمين على
الئحة اإلره��اب ،واعتبرت أن تركيا تمارس الحرب الناعمة
لتفجير الدول العربية من الداخل بغية التأثير فيها وتشكيل
مشهدها السياسي من جديد عبر دع��م اإلخ��وان المسلمين.
ه��ذه العوامل يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على العالقة
التركية –اإليرانية ...على أبواب تغيير الخرائط.

عون يزور دريان
ويتلقى ر�سالة من الحريري
تلقى رئيس تكتل التغيير واالص�لاح النائب العماد ميشال عون ،رسالة
شفهية من الرئيس سعد الحريري ،معلنا ً «أنها رسالة سالم وكالم ،وأن العالقة
مع الحريري لم تنقطع ،غير أن المحادثات تجمدت ببسبب أوضاع استجدت»،
مؤكدا ً بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أنه ضد التمديد
للمجلس ،ولن يوافق عليه وهذا هو حق االختالف والديمقراطية» ،وقال« :نحن
متفقون على سياسة عامة تحفظ البلد ،وان شاء الله غدا ً ستعرفون ماذا فعلنا
حتى ال تشتعل النيران».
وعن زيارته الى دار الفتوى ،قال عون« :إننا في مرحلة سياسية جديدة
تتميز بالوحدة الوطنية والسياسية الهادئة ،وهذا مبتغانا».
وأشار إلى «أن األزمة في طرابلس انتهت لكنها لم تنته في الجوار ،ألن هناك
خاليا نائمة يمكن أن تظهر من وقت الى وقت ،وال شك في أن التأثيرات اآلتية من
الدول المجاورة تؤثر في لبنان الذي يتفاعل مع مجريات األحداث ،على رغم أننا
ال نريد للبنان ان ينفعل مع االشياء السيئة ،تماما ً كما حصل مؤخراً».
وأشار إلى «أن عمل تأمين استمرارية ،أكثر ما هو عمل ادارة وعمل مخطط»،
داعيا ً إلى تخطي هذه المرحلة بأقل قدر ممكن من األضرار وبدء مرحلة تتميز
بالوحدة الوطنية».
وع��ن قضية العسكريين المخطوفين ،ق��ال ع��ون« :قضية العسكريين
المخطوفين تتطلب صبرا ً وحكمة في المعالجة ،وتأخذ وقتاً».
وفي نشاطه في الرابية ،ترأس العماد عون اجتماع تكتل التغيير واإلصالح،
الذي نوه بالعملية النوعية للجيش في طرابلس والمنية ،مؤكدا ً «أن الخطة
األمنية يجب أن تنفذ ميدانيا ً للقضاء على بؤر اإلجرام واإلرهاب».
وأمل التكتل وفق البيان الذي تاله وزير العمل السابق سليم جريصاتي بـ»أال
تستنسخ حاالت العبسي واألسير على المجرمين الحقيقيين في طرابلس».
وشدد على اإلفراج السريع عن الهبات للجيش اللبناني المتعثرة ألسباب
مجهولة أو مشبوهة.
ولفت التكتل إلى «أن مشروع بناء الدولة هو مشروع الوطن وال يمكن
التصرف به بالمقايضة أو انصاف الحلول» ،وأشار التكتل إلى «أن ال مخيمات
للنازحين السوريين بعد اليوم وال حتى صفة نازح».

خفايا
خفايا

 نور الدين الجمال
في ضوء التباين الواضح بين اإلدارة األميركية وتركيا،
ت �ح��اول األخ �ي��رة ال �ت��وص��ل إل��ى ت�س��وي��ة م��ا م��ع ال��والي��ات
المتحدة ،وه��ذا التباين ف��ي وج�ه��ات النظر م��ن موضوع
اإلره ��اب واالن��دف��اع التركي للتدخل ميدانيا ً ف��ي سورية
من خالل ما يجري في عين عرب ينسحب على الواليات
المتحدة األميركية والكيان الصهيوني بخصوص الملف
اإليراني النووي باإلضافة إلى الملف السوري.
مصادر سياسية أميركية ترى أن المسؤولين األتراك
يحاولون تجاوز الدور المرسوم لهم في المنطقة بصورة
ع��ام��ة وس��وري��ة بشكل خ ��اص ،ك�م��ا أن �ه��م ي��راه �ن��ون على
االس�ت�ف��ادة إل��ى أب�ع��د ال �ح��دود م��ن تنظيم «داع ��ش» لفرض
منطقة عازلة وحظر طيران داخل األراضي السورية ،وفي
حال نجحت تركيا في تحقيق هذا الهدف فإن «إسرائيل»
تكون جاهزة هي أيضا ً إلنشاء منطقة عازلة في جنوب
سورية.
وتضيف المصادر أن المحافظين في الواليات المتحدة
ال ي �ت��رددون ف��ي ات �ه��ام رج��ب طيب أردوغ� ��ان ف��ي حماية
«اإلخوان المسلمين» في أكثر من دولة عربية تشهد حاالت
من الصراع واإلرهاب على يد مجموعات إرهابية مدعومة
من ال��دول التي س ّماها نائب الرئيس األميركي جو بايدن
في وقت سابق ،كما أن اإلدارة األميركية تشعر بأن هناك
اتفاقا ً ما بين «إسرائيل» وتركيا وقطر حول جملة ملفات في

المنطقة وفي طليعتها الملف السوري ،ولذلك فإن التركي
ي��رى ف��ي م��ا ي �ج��ري ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق ب��أن��ه الفرصة
المالئمة له لكي يكون المحور الرئيسي في المنطقة ،ومن
هنا تتضح الصورة أكثر من خالل لعبة اإلحراج المتبادلة
بين اإلدارة األميركية من جهة وكل من تركيا و«إسرائيل»
من جهة أخرى بهدف أن ينجح كل طرف في ج ّر الطرف
اآلخر إلى ملعبه من أجل تنفيذ مشروعه في سورية وفي
العراق.
تفيد بعض التقارير الدبلوماسية بأن مقياس التقدم بين
روسيا وال��والي��ات المتحدة باإلضافة إلى الملف النووي
اإليراني هو األزم��ة السورية ،مع العلم أنّ الملف النووي
بحسب تلك التقارير سينجز ف��ي م��وع��ده ،وه��ذا بالطبع
يشكل إزعاجا ً لك ّل من المملكة العربية السعودية والكيان
الصهيوني وتركيا أي �ض �اً ،وروس �ي��ا م��ن جهتها م��ا زالت
تتصرف حيال معالجة الملفات الشائكة في المنطقة والعالم
على قاعدة أنها دولة عظمى وليس بمقدور األميركيين أن
يتعاطوا معها إال على هذا األساس.
وكشفت التقارير ،عن أن اإلدارة األميركية تحاول منذ
فترة العمل على «مغازلة» سورية في محاولة لعزلها عن
إيران وروسيا ،ولكن هذه المحاولة ولدت ميتة ،ولو كانت
س��وري��ة ف��ي وارد تطيير مواقفها وتحالفها م��ع روسيا
وإيران لما كانت دفعت هذا الثمن الكبير من خالل العدوان
والتآمر الدولي عليها.
وت�ض�ي��ف ال �ت �ق��اري��ر :األم �ي��رك��ي يعتبر أن ال �ب��دي��ل عن
«داع��ش» هو «جبهة النصرة» المدعومة من قطر وتركيا،

كشفت مصادر
متابعة عن قيام عناصر
من «جبهة النصرة» في
بلدة شبعا ،بتسوية
الطرق التي يسلكها
المه ّربون بين لبنان
وسورية أثناء عمليات
نقل األسلحة والعتاد،
وأشارت المصادر إلى
أنّ هذه الطرق تربط
شبعا بجبل الشيخ،
وان الجبهة تستقدم
أثناء الليل ،جرافات
لـ«تنعيم» الطريق
ليصبح عبورها
سهالً .ورجحت ان
يكون هذا العمل في
إطار التحضير لعمل
أمني ما في المنطقة،
وبالتنسيق مع جيش
العدو الصهيوني.

والسعودي صحيح أنه نجح في إبعاد المالكي عن السلطة
ولكنه حتى اآلن يبدو أن التركي هو ال��ذي حقق مكاسب،
وفي اليمن جاء رد الفعل اإليراني من خالل الحوثيين وهذا
األمر يقلق السعودية وال يقلق تركيا ،والسعودي فتح خطا ً
على إي��ران ،لكنه لم يعرف كيف يستفيد منه ،ولذلك يريد
التعويض عما حصل في اليمن فرفع السقف مجددا ً وزاد
في تصلبه من إي��ران وسورية .وفي م��وازاة ذلك ف��إنّ ك ّل
هذا التصعيد التركي يهدف إلى إقامة منطقة عازلة وحظر
ط�ي��ران ف��ي ش�م��ال س��وري��ة واس�ت�ك�م��ال المعركة إلسقاط
األسد ،ولكن السعودي يريد أن يكمل المعركة في سورية
من خالل «الجبهة اإلسالمية» وتنظيمات إرهابية أخرى.
وم��ن ه�ن��ا ت�ب��دو ال �ص��ورة أوض ��ح لطبيعة ال �ص��راع داخل
المحور الواحد الذي تقوده الواليات المتحدة.
وكشفت التقارير عن أن ألمانيا تلعب دور الوسيط في
الملفين األوكراني والنووي اإليراني بين اإلدارة األميركية
وك��ل م��ن روس �ي��ا وإي� ��ران .وأل�م��ان�ي��ا ه��ي األك �ث��ر ج��رأة في
مواجهة األميركي حيال كيفية معالجة أكثر من ملف في
ال�ع��ال��م .ف��ي حين أنّ روس�ي��ا م��ا زال��ت ت�ص� ّر على موقفها
أي تحالف ض� ّد اإلره��اب بعيدا ً ع��ن قرار
المبدئي م��ن أنّ ّ
لمجلس األمن الدولي لن يكون جديا ً وناجحا ً إال في إطار
التعاون مع ال��دول المعنية ،كما أنّ ال��روس��ي واألميركي
معا ً على قناعة تامة بعدم إس�ق��اط األس��د .ونقل ع��ن أحد
المسؤولين ال��روس ح��ول الموقف األميركي من سورية
ومن محاربة اإلره��اب :يجب أن ننتظر نتائج االنتخابات
النصفية للكونغرس.

م�شاورات مكثفة في عين التينة

االنتخابات الرئا�سية غير م�ؤاتية والمجل�س �إلى الفراغ �أو التمديد
شهد لبنان أمس حراكا ً سياسيا ً الفتا ً على خط عين
التينة – الرابية  -معراب – بكفيا ،وس��ط الحديث
ومساع حثيثة لتمرير التمديد للمجلس
عن محاوالت
ٍ
ال��ن��ي��اب��ي ،ال���ذي ل��ن يبصر ال��ن��ور ف��ي غ��ي��اب المكون
المسيحي ،وفق ما أشار رئيس المجلس النيابي نبيه في
وقت سابق ،بتأكيده أن الميثاقية التي هي شرط إلجراء
االنتخابات النيابية هي شرط أيضا ً إلقرار التمديد.
وعلى رغم أن هذا الحراك تزامن أيضا ً مع الموعد
الرابع عشر لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ،والتي
دعا إليها رئيس المجلس عند الساعة  12:00من ظهر
اليوم ،فإنّ ظروف االنتخابات الرئاسية غير مؤاتية،
بحسب ما أعلن رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون بعد لقائه بري ،متمنيا ً «أن تصبح الظروف
أفضل وقريباً».

واآلخرين ،وستكون لي في االي��ام المقبلة اجتماعات
ولقاءات عديدة ،خصوصا ً مع الرئيس بري لنرى كيفية
التعاطي مع هذا الموقف».

نفض البلد من أساسه

وفيما غ��اب ح��زب الكتائب عن لقاءات عين التينة
أم��س .ح��ط النائب سامي الجميّل ف��ي م��ع��راب ،وأك��د
بعد لقائه رئيس «القوات» سمير جعجع «أنه ال يجوز
لمجلس فشل في ك ّل شيء ،وأن البديل عنه هو
التمديد
ٍ
نفض البلد من أساسه».

الفراغ على الرئيس الضعيف

إنهاء الفراغ في موقع الرئاسة

وفيما كشف العماد ع��ون أم��س عن «ات��ص��ال سالم
وك�لام من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ،وان
العالقة بينهما لم تنقطع» دع��ا رئيس المستقبل في
بيان الى «المباشرة فورا ً في إطالق مشاورات وطنية
لالتفاق على رئيس جديد للجمهورية وانهاء الفراغ
في موقع الرئاسة االول��ى» .اال ان هذه المشاورات لن
تبدأ قبل التمديد للمجلس النيابي الذي خطف األضواء
من بعبدا مع تعذر اجراء االنتخابات النيابية ألسباب
لوجستية وتقنية وأمنية ،ما دفع رئيس المجلس كما
نقل عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان
الى القول« :إن الخيار بات بين الفراغ او التمديد وليس
بين االنتخاب والتمديد».

ال للتمديد

وعلى رغم ذلك ،ال يزال التمديد المرتقب موضوعا ً
إشكالياً .ويص ّر العماد عون ال��ذي استبقاه بري إلى
مائدة الغداء والنائب األسبق لرئيس مجلس النواب

بري مجتمعا ً إلى عون والفرزلي في عين التينة
ايلي الفرزلي ،على موقفه الرافض للتمديد ،ويشير
إلى «أن لدينا موقفا ً مبدئيا ً بمعارضة التمديد لمجلس
النواب ونحن منسجمون مع أنفسنا في هذا الموقف»،
مؤكدا ً «معارضته التمديد وأنّ الطعن موضوع نبحثه
ضمن التكتل».

البالد أمام مأزق

وف��ي مقابل موقف التيار الوطني الحر الرافض
للتمديد ،ال ي��زال موقف «القوات» غير واض��ح .وأعلن
نائبها جورج عدوان من عين التينة موقفا ً ملتبساً ،وأشار
إلى «أن الحكومة مع األسف الشديد لم تقم بدورها ولم
تتخذ االجراءات الالزمة لكي تجري االنتخابات مثل عدم
تشكيل هيئة اإلشراف على االنتخابات ،ونحن وصلنا

(حسن ابراهيم)
الى هذا الوضع» ،ولفت إلى «أنّ الرئيس بري قال له
«تفضلوا تح ّملوا مسؤولياتكم كنواب وكأفرقاء وكقوات
لبنانية ،انتم اليوم أمام خيار إما الفراغ وما يستتبعه،
وكلنا نعلم ما يستتبعه ،او ان تتخذوا موقفاً .وقلت ما
هو موقفنا من التمديد .أجابني بك ّل وضوح «انت تعلم»
أيضا ً أنّ هناك موضوعا ً ميثاقيا ً وطنيا ً كبيراً ،وانا احترم
هذه الميثاقية ،وفي حال شعرت بأن القوى المسيحية
الفاعلة مص ّرة كلها على موقفها فأنا ال اعرف ما الذي
سيكون عليه موقفي أمام الفراغ او التمديد».
وختم ع��دوان :الحقيقة ،نحن أم��ام م��أزق ،والبالد
أمام مأزق ،ومع االسف لم نستطع ان نتدارك ما وصلنا
إليه .وان��ا سأنقل بكل صدق الجو ال��ذي وضعني فيه
الرئيس بري وحملني الى حزب «القوات» والى حلفائنا

وعلى مقلب  8آذار ،أكد رئيس تيار المرده النائب
سليمان فرنجية «أن التمديد واقع ،انما هناك من يتجرأ
ويقول هذا األمر ،فيما البعض يختبئ وراء المزايدات».
وقال فرنجية في حديث لموقع المرده« :لو كنا في بلد
فيدرالي كان باإلمكان إجراء االنتخابات بوالية من دون
أخرى ،إنما نحن اآلن وسنظ ّل في بلد واحد موحد .هناك
مناطق يمكن إجراء االنتخابات فيها وأخرى من المتعذر
ذلك .من هنا نقول إنّ تأجيل االنتخابات واقع ،لبنان
ال يتح ّمل انتخابات ،ولو كنا نتمنى عكس ذلك ،هناك
خيار من اثنين أو الفراغ أو التمديد وسنكون واقعيّين
وصادقين مع الناس».
ام��ا عن ميثاقية التمديد فقال« :الميثاقية تفرض
مشاركة ك ّل المك ّونات ،وانا كمسيحي سأشارك وهناك
عدد من النواب المسيحيين بات معروفا ً أنهم سيشاركون
ما يمنح الميثاقية المطلوبة ،ولننتظر لنر من سيعدّل في
رأيه ومن سيشارك».
وردا ً على سؤال حول الفراغ في رئاسة الجمهورية
وارتباطه بالتمديد ،قال رئيس تيار المرده« :ال يمكن
ربط شيء بآخر ،انّ الظروف هي التي تق ّرر اذا كان هناك
رئيس ام ال ،الرئيس سيبقى مارونياً ،والمسيحيون اليوم
فضلوا الفراغ على الرئيس الضعيف وهذا أمر إيجابي».

با�سيل :نرف�ض اندماج النازحين في المجتمعات الم�ضيفة

�سالم ي�شارك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية:
دعما ً
لبنان يحتاج ً
قويا لمواجهة �أزمة النازحين
نبه رئيس الحكومة تمام سالم من
تداعيات أزمة النزوح السوري على
لبنان أمنيا ً واقتصاديا ً واجتماعياً،
داعيا ً مجموعة الدعم الدولية لزيادة
التمويل للبنان لمواجهة تداعيات
ه��ذه االزم���ة وتقاسم أع��ب��اء الذين
يشكلون منافسة غ��ي��ر مشروعة
ويشكلون عامل ع��دم استقرار في
البلد.
ك�لام س�لام ج��اء في كلمة ألقاها
خالل مشاركته في اجتماع مجموعة
ال��دع��م الدولية للبنان ف��ي حضور
م��م��ث��ل��ي ال�����دول ال��خ��م��س ال��دائ��م��ة
العضوية في مجلس األمن والمانيا
واالتحاد األوروب��ي وجامعة الدول
العربية.
وقال« :نلتقي اليوم (أمس) بدعوة
من جمهورية المانيا االتحادية ،بناء
على م��ب��ادرة م��ن وزي��ر خارجيتها
فرانك -فالتر شتاينماير الذي أشرف
على تنظيم ه��ذا اللقاء ،وساعد في
وض��ع إط���اره ال��ج��دي��د ال��ق��ائ��م على
تحقيق الهدفين المتمثلين في رفع
المعاناة االنسانية وتحقيق تنمية
مستدامة في آن معاً».
وأم��ل س�لام ف��ي أن يكون الوقت
قد حان للنظر في الطرق الملموسة
لترجمة م��واق��ف ال��دع��م ه���ذه إل��ى
إج���راءات فاعلة ،من أج��ل مساعدة
الدول المدعوة الى مؤتمر برلين حول
النازحين السوريين الذي سينعقد
بعد هذا االجتماع.
وأش�����ار إل���ى «أن ل��ب��ن��ان ال���ذي
يستضيف أع�����دادا ً م��ن النازحين
السوريين تفوق ثلث عدد سكانه،
يحتاج دعما ً قويا ً لمواجهة االزمة،
فهو يشهد ي��وم��ا ً بعد ي��وم ت��ده��ورا ً
ل��وض��ع��ه االق��ت��ص��ادي ،وت��راج��ع��ا ً
ل��خ��دم��ات��ه ال��ع��ام��ة ف���ي م��واج��ه��ة
المتطلبات الضخمة غير المتوقعة،

وتهديدا ً خطيرا ً الستقراره.
وأكد سالم «أن الحكومة غير قادرة
على مواجهة هذه التحديات من دون
مساعدات كبيرة وعاجلة» ،مقدرا ً
بثالثة مليارات دوالر قيمة المساعدة
المطلوبة للمجتمعات األكثر حرماناً،
ولمعالجة التهديدات التي يتعرض
لها اللبنانيون المضيفون والنازحون
على حد س��واء ،ولتأمين حد أدنى
من النمو المستدام» ،الفتا ً إلى «أنه
من الضروري أن يخصص ثلث هذا
المبلغ على األقل الى لبنان ،عبر منح
تقدم على مدى العامين المقبلين ،أما
الباقي فيمكن تأمينه في شكل قرض
خ��اص طويل األم��د تكفله مجموعة
من ال��دول ،وه��و خيار تم بحثه في
اجتماع مجموعة الدعم الدولية في
باريس في شهر آذار».
وأكد «أن التمويل رغم أهميته ،ال
يكفي وحده لمساعدتنا على مواجهة
الصعوبات الملقاة على عاتقنا،
فالضغط الذي يمثله الحجم الكبير
للوجود السوري في بلد صغير مثل
لبنان ،دفع معظم األطراف المعنيّة
تدريجيا ً إلى االقتناع بأنه ال يمكن
الشروع في حل لهذه المشكلة من
دون إع���ادة توطين ع��دد كبير من
السوريين الموجودين في لبنان ،في
دول أخرى أو في مناطق آمنة داخل
سورية نفسها».
وأشار سالم إلى «أن بعض الدول
بدأت برامج جديرة بالثناء ،تسمح
بتوطين مواطنين سوريين على
أراضيها .لكن الطبيعة الرمزية لمثل
هذه البرامج التي تسمح باستيعاب
بضعة آالف فقط م��ن النازحين،
هي بحد ذاتها دليل على الصعوبة
التي تالقيها ال���دول ذات السيادة
ف��ي السماح باستيعاب اع���داد من
المواطنين االج��ان��ب ،ودل��ي��ل على

حجم التضحية التي يقدمها الشعب
اللبناني».
وإذ لفت إلى «أن��ه يتعين البحث
ع��ن آل��ي��ات مبتكرة إلع���ادة إسكان
النازحين ،وقد يكون ذلك عبر التوجه
إل��ى ال��دول ال��ق��ادرة على استيعاب
أع���داد كبيرة منهم ،ش��رط توفير
المتطلبات المالية إلت��م��ام عملية
إع��ادة التوطين ضمن ظ��روف آمنة
ومناسبة ،شدد سالم على «أن الحل
الحقيقي ،يكمن في تأمين عودة آمنة
وكريمة لهم الى وطنهم ،داعيا ً جميع
ال��دول المعنية بالنزاع في سورية
أن تبدأ بحثا ً صادقا ً وجديا ً عن حل
لألزمة عبر المفاوضات والتنازالت
من جميع االطراف».
وق��ال س�لام« :لقد آن األوان لمنع
تجار السالح عن إمداد المتصارعين
ب���أدوات ال��م��وت ،لقد آن األوان لكي
ن��ت��ص��دى ب��ق��وة ألول��ئ��ك العاملين
على إشعال حروب جانبية ،تجعل
إنجاز أي ح ّل أكثر تعقيدا ً وصعوبة،
لقد آن األوان للكف عن التضحية
وزجها في أفخاخ األالعيب
بالشعوب ّ
األقليمية ،لقد آن األوان لكي نمتلك
ارادة التحدي من أجل إدخال البعد
االخالقي والتعاطف والشفقة الى
قلب العالقات الدولية».

الصورة التذكارية

وك��ان سالم وصل إلى مقر وزارة
الخارجية األلمانية حيث ك��ان في
استقباله وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ذي
صافحه وأخ��ذا الصورة التذكارية.
وأش��ار شتاينماير إلى «أن المؤتمر
في برلين اليوم لديه سببه الخاص،
فنحن نحتاج الى تغيير وجهة النظر
وإلى توسيع رؤيتنا التي ال يمكن أن
تحدث فقط عبر اإلغاثة اإلنسانية
للنازحين بل علينا أن نهتم باالستقرار

سالم وباسيل في اجتماع مجموعة الدعم الدولية
في البلدان المستقبلة لهم» .وأكد «أن
الحرب في سورية لم تنته والناس
ما زالوا يلوذون بالفرار من هذا البلد،
المؤتمر اليوم هو للتضامن ،وإعالن
للتضامن مع النازحين من ناحية
ولكن عليهم التضامن مع البلدان
المستقبلة لهم خصوصا ً مع لبنان».
أما سالم فأشار إلى «أننا تمكنا
ب���األم���س م���ن م��واج��ه��ة اإلره����اب
واالرهابيين ،ووضعنا حدا ً للتطاول
على السلطة وتحدي هيبة الدولة
وك��ان معنا ف��ي ذل��ك ق��وان��ا األمنية
من جيش وأج��ه��زة أم��ن ال��ى جانب
مواطنين لبنانيين م��وح��دي��ن في
مواجهة هذه الواقعة».
بعد ذلك ،عقد لقاء في مكتب الوزير
االلماني ثم ش��ارك س�لام في فطور
عمل للمجموعة الدولية لدعم لبنان
في حضور وزيري الخارجية جبران
باسيل والشؤون االجتماعية رشيد
درباس والوفد المرافق.

ايزابيل لوفين

كذلك التقى سالم في مقر اقامته
وزي��رة التعاون السويدية ايزابيل
لوفين التي أعلنت «ع��ن مساهمة
بقيمة  800مليون ي��ورو للصندوق
االئتماني ال���ذي ك��ان شكله البنك

ال��دول��ي ،وسبقتها في ذل��ك النروج
وفنلندا وفرنسا».
وأوض���ح س�لام ردا ً على س��ؤال
مندوبي الصحافة العربية في المانيا
عقب لقائه الوزيرة السويدية «أن
الدعم المالي ما زال بعيدا ً من حجم
األع��ب��اء انطالقا ً م��ن ال��دراس��ة التي
أجراها البنك الدولي والتي خلصت
الى خسارة لبنان ما يقارب  7مليارات
دوالر» .وقال« :طلبنا مساعدات بقيمة
 3مليارات دوالر ،منها مليار كهبات
وملياران ضمانات من الدول للتمكن
من االقتراض ،ونأمل بأن يؤخذ ذلك
في االعتبار».

مؤتمر «تعزيز االستقرار
في المنطقة»

أم��ا ال��وزي��ر باسيل ف��ش��ارك في
المؤتمر الصحافي ال���ذي عقد في
نهاية المؤتمر ع��ن النازحين في
سورية بعنوان «تعزيز اإلستقرار في
المنطقة» .وأكد «أن الحل السياسي
لألزمة السورية سيساهم في حل
أزم��ة ال��ن��زوح ،لكن ح�لاً كهذا ليس
شرطا ً لعودة النازحين ،إذ يمكن ان
تجتمع ش��روط ال��ع��ودة قبل بلوغ
الحل السياسي المنشود».
وأش��ار إلى «أن لبنان يشدد على

(داالتي ونهرا)
رفضه القاطع ألي شكل من أشكال
ان��دم��اج النازحين في المجتمعات
ال��م��ض��ي��ف��ة ،ب��ط��ري��ق��ة م��ب��اش��رة أو
غير مباشرة ،بطريقة واض��ح��ة أو
ض��ب��اب��ي��ة ،ق��د ي���ؤدي ال���ى توطين
ال��ن��ازح��ي��ن وي��ت��ع��ارض م��ع الهدف
األسمى ،وهو ع��ودة النازحين ،كما
أن��ه يتسبب باحتكاكات وضغوط
على المجتمعات المضيفة والنازحين
على حد سواء .سنعمل مع اآلخرين
ل��وض��ع آل��ي��ات تساهم ف��ي تقاسم
األعباء الديموغرافية المترتبة على
ل��ب��ن��ان م��ن خ�ل�ال زي����ادة ملموسة
لمبادرات إعادة التوطين التي يبقى
حجمها رم��زي��ا ً لغاية اآلن ( 4في
المئة من مجموع أعداد النازحين في
لبنان) ،ونلح على تفعيل تعهدات
الدول حيث ان المساعدات المالية ال
تزال دون اإليفاء بالحاجة».
وط��ال��ب باسيل ك��ل المشاركين
ب��االع��ت��راف باالنعكاسات األمنية
والسياسية وتحدياتها على الدول
المضيفة ،وخصوصا ً مع تزايد أخطار
اإلره���اب ال��ذي يستهدف المدنيين
اللبنانيين والجيش اللبناني .وطالب
بتقديم الدعم لإلجراءات التي اتخذتها
الحكومة اللبنانية واإلج��راءات التي
يتخذها الجيش اللبناني.

