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الغرب يحارب «داع�ش» في الإعالم فقط...
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تتغير الحكومات في ال��دول في حين يبقى الجوار ثابتاً،
ألنّ خلفياته تاريخية وجغرافية تمتد إل��ى ع��وام��ل ثقافية
وأبعاد اقتصادية مشتركة لها امتداداتها في كثير من القضايا
السياسية ،على اعتبار أنها مجموعة متكاملة ومتداخلة
العناصر .ويشكل «التعايش السلمي» بين الدول المجاورة
أدن��ى مستويات األنظمة التي ترقى إل��ى مستويات أعلى،
وصوالً إلى مراحل «التعاون» و»الدمج» و»االتحاد».
وإذا طبقنا هذا المفهوم على منطقة الشرق األوسط ،يمكننا
القول إننا لم نصل بعد إلى «نظام إقليمي» في هذه المنطقة
رغ��م الحدود المشتركة والخلفيات التاريخية والجغرافية
والتشابه في الثقافة ،وذلك لعدة أسباب تتجلى في االعتبارات
االقتصادية واالختالفات السياسية والنظرة األيديولوجية
ووج��ود انطباعات خاطئة عند بعض األط ��راف ع��ن اآلخر،
وهذه كلها تحول دون الوصول إلى بناء نظام إقليمي حتى
في أدنى مستوياته.
ف��ي ه ��ذه ال�م�ن�ط�ق��ة ،ه �ن��اك أط� ��راف أس��اس �ي��ة م�ث��ل إي ��ران
والسعودية ،وأطراف مستقلة تسعى إلى االحتفاظ بعالقات
جيدة مع الجميع ،وأب��رز نماذجها سلطنة عمان .وإنّ أكثر
المسائل أهمية ،في هذه المنطقة التي عانت خالل تاريخها
المعاصر م��ن كثير م��ن التحديات وال ت��زال ع��رض��ة لكثير
من األزم ��ات ،هي معرفة المصالح و تحديد أفضل الطرق
لحفظ االس �ت �ق��رار ورف��ع األزم� ��ات .فهناك قضايا خالفية
بين األطراف األساسية في المنطقة ،وهذا أمر طبيعي ألنها
تنشأ من االختالف في وجهات النظر ،لكن يصعب على كل
األط��راف تجنب هذه االختالفات وأصعب منه التوافق على
القضايا الخالفية.
ل�ك��ن ،ه��ل ي ��ؤدي ذل��ك إل��ى تفاقم األوض� ��اع ف��ي ظ � ّل هذه
ال� �ظ ��روف؟ ل�ي��س ب��ال �ض��رورة ،ألنّ ه �ن��اك آل �ي��ات ي�م�ك��ن أن
يستخدمها األط���راف ل�ل�خ��روج م��ن ه��ذا ال��واق��ع الخطير أو
الحيلولة على األقل دون تصاعد التوترات ،ومن هذه اآلليات
تبنّي العقالنية في السياسات ،واعتماد الدبلوماسية ،وإعادة
تعريف المفاهيم في المنطقة والتعلم من األخطاء.
ومن هنا ،تأكدت إي��ران ،كطرف أساسي في المنطقة ،أنّ
الخروج من األزمات رهن ببناء عالقات جيدة مع دول الجوار،
فاتخذت خطوات إيجابية نحو إعادة بناء هذه العالقات منذ
أكثر من عام وجعلت تطوير العالقات مع الجوار في أولوية
سياساتها الخارجية .وفي حين رحبت غالبية دول المنطقة
بهذا االتجاه اإليجابي ،أبدى بعض الدول تحفظه حيال ذلك،
واستمر في القول بأنّ تصاعد الدور اإليراني في المنطقة يتم
على حساب مصالحه.
وفي هذا السياق ،استمرت الخالفات في المنطقة حيال
قضيتين أساسيتين وهما الملف النووي اإليراني واألزمات
اإلق�ل�ي�م�ي��ة ال��راه �ن��ة ،وج� ��اءت ه��ات��ان ال�ق�ض�ي�ت��ان لتصبحا
اإلشكالية الرئيسية التي يطرحها بعض األط��راف كمحو ٍر
لجميع الخالفات ،وفي طليعة هذه األطراف المملكة العربية
السعودية التي ال تخفى خالفاتها مع إيران عن أحد.
م��ن جهة أخ��رى ،سعى أح��د األط ��راف ،وت�ح��دي��دا ً سلطنة
ع �م��ان ،أن يجعل م��ن ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات ف��رص��ة للتقريب بين
وجهات النظر في المنطقة .وقد بذلت السلطنة خالل السنوات
الماضية كثيرا ً من الجهود إلزال��ة الخالفات الموجودة في
المنطقة في إطار «دبلوماسية الوساطة» ونجحت في كسب
ثقة األط��راف كافة ،حتى استضافت مؤخرا ً اجتماعا ً ثالثيا ً
لبحث الملف النووي اإليراني في المحطة ما قبل األخيرة من
المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة السداسية.
وفي المقابل ،تبنت السعودية سياسة عدائية في المنطقة
ف��ي ك�لا الملفين ال �ن��ووي واإلق�ل�ي�م��ي ،وس�ع��ت إل��ى تحقيق
أهدافها في إط��ار سياسة غير مدروسة مبنية على الغضب
وردود الفعل المتس ّرعة وال�م��واق��ف العدائية وغيرها من
العناصر التي لم ت��ؤ ِد إلى نتيجة في المنطقة .وعلى سبيل
المثال ،إنّ اإللحاح السعودي على إسقاط النظام في سورية،
وإرسالها ك ّما ً هائالً من المساعدات المالية واللوجستية إلى ما
يسمى «المعارضة» ،ساهما في تشكيل حالة إرهابية تشكل
تهديدا ً للمنطقة بأسرها ،ورغم الجهود الكثيفة التي بذلتها
السعودية إلفشال المفاوضات اإليرانية ـ الغربية إال أنها لم
تحقق مبتغاها ،وأدت جهودها الرامية إلى إضعاف وتيرة
الحوار بين إيران والغرب إلى توتر األوضاع في المنطقة.
وف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،ه�ن��اك ن�م��وذج��ان ف��ي المنطقة :عماني
وس�ع��ودي .يخطو األول خطوات ج��ادة في سبيل التقريب
بين وج �ه��ات النظر ف��ي المنطقة ،بينما ي�ص� ّر ال�ث��ان��ي على
وجود اختالفات واسعة بين األطراف .يرى األول أنّ أضرار
االستعداء في المنطقة هائلة على الجميع ،بينما يص ّر الثاني
على مواقفه العدائية .يستضيف األول اجتماعات بين األطراف
الدولية لح ّل القضايا العالقة ،كما جهد في توفير أرضية لح ّل
القضايا النووية ،في حين يتطلع الثاني إلى إفشال المساعي
ويضغط على ال��دول الغربية لحسم األوض��اع في المنطقة،
حتى وإن ت ّم هذا الحسم بطرق غير سلمية.
يبدو أنّ هذين النموذجين قد ت ّم تجاهلهما في األوساط
الدراسية والسياسية حتى في األوساط العربية ،رغم أ ّنهما
يستحقان البحث والدراسة المقارنة .ورغم أنّ هناك تباينات
في السياسة أس��اس�ا ً بين ال��دول ،إال أنّ المراقبين لشؤون
ّ
يشخصوا أي من هذين النموذجين أفضل
المنطقة يجب أن
لمنطقتنا في ظ ّل الظروف الراهنة ،وأي منهما يلبي حاجات
المنطقة في حفظ السالم واالستقرار ،وأيهما أكثر واقعية
ويضمن مصالح المنطقة.
لقد أثبت تاريخ منطقتنا أنّ السياسات العدائية ال تخدم
مصالح المنطقة وسكانها ،بل تزعزع استقرارها وتقودها
نحو التطرف واإلره ��اب ،وعلى ه��ذا األس��اس ،كلما سارت
األم��ور على أس��اس النموذج الثاني (ال�ن�م��وذج السعودي)
المبني على ال �م �ع��اداة ،كلما تفاقمت األزم���ات وتصاعدت
التحديات.
أما إيران فقد وصلت اآلن إلى نقطة الالعودة في المفاوضات
النووية .وحتى لو لم ينجز االتفاق النهائي في  24من الشهر
الحالي ،فقد أثبتت التزامها بالدبلوماسية كأفضل طريق
سلمي لح ّل الخالفات وأظهرت براعتها فيها .ومعروف أنّ
سياسة إي��ران في المفاوضات النووية هي سياسة «حياكة
السجاد» وهي سياسة تتطلب صبرا ً كبيرا ً ومهارة عالية وهو
تشبيه مناسب ،ألنّ إيران أظهرت خالل أكثر من سنة أنّ ح ّل
القضايا المعقدة يحتاج إلى الصبر والمهارة وضبط النفس،
في إطار العقالنية والدبلوماسية الفاعلة ،وال فرق هنا بين
الملف النووي والقضايا اإلقليمية.

م�ن��ذ إع�ل�ان أم�ي��رك��ا ع��ن إق��ام��ة ت�ح��ال��ف دول ��ي لضرب
«داع � ��ش» ،وادع � ��اء ال��ق��ادة ال�ع�س�ك��ري�ي��ن ال�ق��ائ�م�ي��ن على
العمليات الجوية تحقيقهم لضربات وأه ��داف محققة،
ازدادت دموية «داع��ش» أكثر وانتقل التنظيم إلى مناطق
جديدة لم تكن في الحسبان ،رغم وجود طائرات التحالف
وما يعرف بالمراقبة الجوية ،إما عبر طائرات من دون
ط�ي��ار أو عبر األق �م��ار الصناعية ال�ت��ي تعمل على مدار
الساعة.
إنّ «داع��ش» اليوم ب��ات يشغل العالم بتنوع جرائمه،
لك ّن الغرب ال يهتم ما دام ضحاياه من العرب واألكراد،
وآخرين ال يحملون الجنسية الغربية ،فالغرب المتحالف
م��ع «داع� ��ش» ع�م�ل�ي�اً ،وإن ك��ان��ت خ�ط��اب��ات وتصريحات
الساسة الغربيين تدعي محاربة اإلرهاب ،لم يشغله قيام
التنظيم اإلرهابي بإعدام عشرات الجنود السوريين ،في
حين انشغل بجندي أميركي سابق مختطف منذ عام لدى
«داعش» وجاء الوقت للتضحية به.
لو كانت أميركا ومن معها صادقين في إعالن حربهم
على «داعش» ،لماذا ال تفرض أميركا على تركيا عقوبات
اقتصادية لشرائها النفط م�ن��ه؟ ول �م��اذا ال ي�ف��رض على
الحكومة التركية إغ�لاق المعابر التي تم ّد ه��ذا التنظيم
بالسالح واللوازم العسكرية؟
إنّ تركيا ليست الوحيده المتورطة في دعم «داعش»،
فهناك األم��وال القادمة عبر مصارف نيويورك وكذلك

الداعمين لـ»داعش» من الحكام العرب والمس ّوقين ألعمال
العنف والمتعاطفين مع التنظيم ومن يدور في فلكه مثل
«جبهة النصرة» وغيرها.
ل�ق��د وج ��دت ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ال��وق��ت الكافي
لجمع مجلس األم��ن م��رارا ً وت�ك��رارا ً الستصدار قرارات
تمس وتطال لقمة الشعب السوري ،واستطاعت أميركا
ّ
والعرب إيجاد سبب لحصار الشعب السوري اقتصاديا ً
وحرمانه من أبسط حقوقه وهي التنقل ،فمنعت الطائرات
من نقل ال��رك��اب والمسافرين إل��ى دمشق ومنعت عنهم
تأشيرات ال��دخ��ول ،لكنها لم تجد الوقت الكافي للبحث
في جرائم «داع��ش» ض ّد الشعب السوري ،فعملية إعدام
الجنود السوريين وقبلهم العراقيين ال تعتبر من أولويات
البحث لدى الضمير العالمي واإلنساني الذي يدار وفق
النهج الصهيوني المسيطر على ق��رارات األم��م المتحدة
ومجلس األمن.
إنّ الحرب اإلعالمية على «داعش» تدار اليوم من أجل
ملء الخزانة األميركية وسحب األموال العربية إلنعاش
االقتصاد العسكري األميركي ،وال يمكن فصل جرائم
«داعش» عن جرائم صانعها األصلي ،فأميركا تحمل دم
مليون ونصف المليون من أطفال العراق إبان الحصار
الغربي عليه ،واليوم تريد نقل الرقم إلى سورية ولبنان،
وفي السابق إلى الشعب الفلسطيني.
لن تؤ ِد المناورات الغربية إلى تصفية «داعش» ،فجعبة
اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ل��م ت�ف��رغ ب�ع��د ،وخ�ل�ال ال�ح��دي��ث عن
«داعش» يتم تمرير اسم جماعة أخرى تدعى خوراسان،
وه��ي ال�ب��دي��ل المنتظر ع��ن «داع���ش» ،تلك الجماعة التي

لوحظ أنّ رئيس
هيئة علماء المسلمين
مالك جديدة لم يعقد
مؤتمرا ً صحافيا ً
ليتلو بيان استقالته
العنيف من الهيئة،
بل ّ
فضل توزيع
البيان على وسائل
اإلعالم ،األمر الذي
أثار تساؤالت عن
السبب ،وهل هو
خشية التع ّرض
له من قبل الذين
هاجمهم في البيان
ونسب إليهم تهمة
استغالل الهيئة
لجمع المال وصرف
النفوذ وتسخيرها
ألهداف تنظيمات
دينية  -سياسية
أخرى؟

يدعي الغرب أنها تملك قوة خارقة ،وهي منتشرة ولها
خاليا نائمة في العواصم الغربية والعربية ،لك ّن دورها
لم يأتِ بعد على ما يبدو ،وال مشكلة لدى أميركا أن تقوم
تلك الجماعة بعملية ما يذهب ضحيتها العشرات ،لكي
تعيد جدولة العمل العسكري من جديد ،كما فعلت منذ
سنوات بعد أحداث الحادي عشر من أيلول في نيويورك،
وال ي��زال الغموض يلف ه��ذه األح��داث والجهة الحقيقية
التي نفذتها حتى يومنا هذا.
إنّ كل ما ورد يعرفه أكثر العامة وال يدركه أو يدعي
ذلك ،من هم في الصف األول من سياسيين وإعالميين،
وخ �ص��وص �ا ً ال�ج�ن��اح ال �خ��ادم للمصالح األم�ي��رك�ي��ة ،فال
يمكننا أن نفسر كيف يدّعي شخص ما الوطنية ويكون
خطابه مطابقا ً للخطاب األميركي أو «اإلسرائيلي» ،فهذه
األمور ال تأتي صدفة ،إنما وفق ترتيب ومصالح فردية .
فتعطيل الحياة السياسية في لبنان تحت ذريعة أنّ حزب
الله يقاتل في سورية ،هو عمل ال يصب إال في مصلحة
أم �ي��رك��ا ،وادع� ��اء م��ا يسمى «ال �م �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة» أنّ
الجيش والنظام يقومان بقتل المدنيين ،بموازاة المطالبة
المستمرة م��ن قبل تلك المعارضة بتدخل عسكري ،ال
يمكن تسميته إال خيانة للوطن.
أما الجامعة العربية فهي تردّد ما يطلب إليها ومن ثم
تعلن ع��ن قلقها إزاء م��ا يحدث ف��ي س��وري��ة ،وه��و إعالن
عن م��وت من هم أم��وات ،ولكن بطريقة أخ��رى أس��وأ في
النعي .فهذا العالم الذي يحارب اإلرهاب إعالميا ً ويدعمه
على األرض ،ال يمكن االعتماد عليه بعد اليوم إليجاد ح ّل
سياسي للحرب الدائرة.

تر�أ�س اجتماع خلية الأزمة وعقد لقاء حواري ًا مع طالب
�أبو فاعور زار بري موفد ًا من جنبالط:
�سالم� :إذا انتخبنا رئي�س ًا للجمهورية ومجل�س ًا نيابي ًا لإنجاز ت�سوية تعبر بلبنان هذه الفترة ال�صعبة
ن�ستطيع القول �إننا و�ضعنا حد ًا للحرب في لبنان
ج����دّد رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام
س�لام دع��وت��ه إل��ى انتخاب رئيس
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة «ف����ي أس�����رع وق��ت
ممكن» ،معتبرا ً «أنّ لبنان يتع ّرض
لحروب عشوائية متفلتة من قبل
المجموعات اإلرهابية» .ورأى أننا
«إذا استطعنا تجاوز حساسيتنا
الطائفية والمذهبية وانتخبنا رئيسا ً
للجمهورية ومجلسا ً نيابيا جديداً،
عندها نستطيع ال��ق��ول ج��دي�ا ً إننا
وضعنا ح ّدا ً للحرب في لبنان».
وخ�لال لقاء ح���واري م��ع طالب
عدد من المدارس الثانوية الرسمية
والخاصة ،أشار سالم إلى أنّ التمديد
للمجلس النيابي «فرضته الظروف
السياسية وج��اء بديالً من الفراغ،
الذي لو دخلنا فيه لكان وضع البلد
سيئا ً جداً» .وأضاف« :نريد تعزيز
الديمقراطية ال إضعافها ،ونريد
ممارستها ال التهرب منها».
وأكد أنّ القوى السياسية كافة،
ت��ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ة االس��ت��ح��ق��اق
الرئاسي ،وقال« :مع األسف ال تبذل
كل القوى السياسية الجهود الكافية.
ال��ي��وم ح��ص��ل��ت ج��ل��س��ة الن��ت��خ��اب
رئيس للجمهورية وك��ان مصيرها
كالجلسات السابقة ،لكنّ حرص
وإص���رار رئيس المجلس النيابي
على الدعوة إلى االنتخاب يؤكدان
أهمية ه��ذا االس��ت��ح��ق��اق» .وتابع:
«أنا وأنتم نطالب القوى السياسية
أن تجتمع وتتفق وتنتخب رئيسا ً
للجمهورية .ونحن كرئاسة حكومة،
نحاول قدر المستطاع تعبئة الفراغ
نتيجة شغور موقع الرئاسة ولكن

سالم خالل اللقاء الحواري مع الطالب
نلح دائ��م �ا ً وأن ال نسمح
يجب أن ّ
ألحد بنسيان أهمية انتخاب رئيس
للجمهورية».
وتحدث سالم عن مواجهة اإلرهاب،
الفتا ً إلى «أنّ هذا اإلرهاب يشنّ حروبا ً
عشوائية متفلتة وقد رأينا نموذجا ً
منها حين حاولت مجموعة من داعش
اقتحام لبنان وكانت النتيجة مواجهة
واحتجاز  26بطالً من عناصر جيشنا
وقواتنا األمنية بهدف إخضاع لبنان
وابتزازه بالتهديد بذبح أبطالنا .هذا
أمر مصيري بالنسبة إلينا ،فإ ّما أن
نقف وندافع عن كل الوطن وإما أن
نغرق».
وختم سالم« :إذا استطعنا تجاوز
حساسيتنا الطائفية والمذهبية
وانتخبنا رئيسا ً للجمهورية ومجلسا ً
نيابيا ج���دي���داً ،ع��ن��ده��ا نستطيع
ال��ق��ول ج��دي��ا ً إن��ن��ا وض��ع��ن��ا ح��� ّدا ً

(داالتي ونهرا)
للحرب في لبنان».

اللجنة الوزارية

وك����ان س�ل�ام ت����رأس االج��ت��م��اع
األسبوعي لخلية األزم��ة ال��وزراي��ة
المكلفة متابعة ملف العسكريين
المحتجزين .وش��ارك في االجتماع
نائب رئيس الحكومة وزي��ر الدفاع
سمير مقبل ،وزير المالية علي حسن
خليل ،وزير الداخلية نهاد المشنوق
ووزير الصحة وائل أبوفاعور.
وحضر االج��ت��م��اع المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم،
األمين العام للمجلس األعلى للدفاع
اللواء محمد خير ،مدير المخابرات
العميد الركن إدمون فاضل ورئيس
شعبة المعلومات ف��ي ق��وى األم��ن
الداخلي العميد عماد عثمان.

با�سيل عر�ض مع وفود �أ�سترالية و�أوروبية �أو�ضاع
النازحين وت�أكيد على اال�ستمرار في دعم للبنان
عرض وزير الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران باسيل م��ع زواره األوض���اع
العامة وأعباء النازحين السوريين على
لبنان ،واستقبل أمس وف��دا ً استراليا
ض ّم عضوين من البرلمان وعضوين
من مجلس الشيوخ.
وتحدث عضو البرلمان األسترالي
فيليب رودوك بعد اللقاء ،فقال« :نحن
كوفد من برلمان أستراليا ،في صدد
إع���داد تقرير ع��ن ال��ص��ع��وب��ات التي
يواجهها لبنان واألردن وتركيا في
مواجهة أعباء استضافة النازحين من
سورية .ونحن نعي حجم الحاجات
في كل بلد ونحرص على تفهم كل هذه
الحاجات وسبل تلبيتها في المستقبل
وح � ّل المشاكل» .وأض���اف« :أجرينا
محادثات مع المسؤولين في لبنان،
والتقينا ال��ي��وم ال��وزي��ر باسيل ال��ذي
ناقشنا معه األوض���اع بغية تكوين
فكرة أوض��ح لنقلها إل��ى المسؤولين
األس��ت��رال��ي��ي��ن وت��ق��دي��م رؤي��ت��ن��ا لح ّل
المشاكل التي يواجهها لبنان».
وتابع رودوك« :نحن في أستراليا

نستضيف ع��ددا ً كبيرا ً من اللبنانيين
الذين يقيمون في أستراليا وتربطهم
أوثق العالقات مع الشعب األسترالي،
وه���ذا م��ا ي��ح��ف��زن��ا للعمل ع��ل��ى ح� ّل
المشاكل التي يعاني منها لبنان»،
موضحا ً أنّ ب�لاده «ملتزمة بمعالجة
المشاكل بطريقة أو بأخرى ،ونتطلع
إل���ى ال��م��س��اع��دة ف��ي ه���ذه المعضلة
الكبيرة جداً».

مفوضية الالجئين

ثم استقبل باسيل وفدا ً ضم المديرة
اإلقليمية للمفوضية العليا لالجئين
نينيت كيلي والمنسق المقيم لبرامج
األمم المتحدة في لبنان روث ماونتن،
الذي أشار إلى «أنّ اللقاء تناول أوجه
ال��ت��ع��اون م��ع ال����وزارة ح��ول الخطة
الموضوعة للعام  2015التي تنفذها
وحدة األزم��ات ،ونأمل مساعدة لبنان
واللبنانيين ال��ذي��ن يتحملون إي��واء
النازحين بالتنسيق م��ع الحكومة
اللبنانية من خالل االستراتيجية التي
وضعتها».

 كاتب ومحلّل سياسي إيراني
باسيل مجتمعا ً إلى وفد البرلمان األوروبي في قصر بسترس

(داالتي ونهرا)

وأض���اف ماونتن« :ال ي��زال أمامنا
الكثير لنقوم ب��ه وم��ن ال��ض��روري أن
يقوم المجتمع الدولي بأقصى جهوده
لضمان بقاء لبنان مستقرا ً في ظ ّل جوار
غير مستقر ،وهذا أمر معروف ألنّ لبنان
تح ّمل في شكل رائع األعباء حتى اآلن».

وفد البرلمان األوروبي

والتقى الوزير باسيل وفدا ً برلمانيا ً
من االت��ح��اد األوروب���ي ترافقه سفيرة
االتحاد في لبنان أنجيلينا إيخهورست،
التي قالت بعد اللقاء« :عقدنا اجتماعا ً
جيدا ً ج��دا ً مع ال��وزي��ر باسيل ناقشنا
خالله التحديات القائمة في المنطقة،
وما يمكن القيام به في مجال مكافحة
اإلرهاب وما يمكن للبنان كونه في مقدمة
الصراع لحماية الحداثة والحضارة
واالستقرار ووقف تقدم من يريد تدمير
ه��ذه المنطقة» .وأك���دت أنّ االت��ح��اد
«مستم ّر في دعم شعب لبنان والجيش
اللبناني وكل القوى األمنية التي تقوم
بعمل جبار من أجل الحفاظ على وحدة
لبنان وتستمر في العمل في شكل فعال
مع مجلس الوزراء ومع كل الوزراء».
وأش���ار رئ��ي��س ال��وف��د فابرييو دو
ميكيللي ،من جهته ،إلى أنّ «الوفد يضم
ديبلوماسيين من كل الدول األعضاء،
إض���اف���ة إل����ى م��م��ث��ل��ي��ن ع���ن مجلس
المفوضية األوروب��ي��ة» .وق��ال « :نحن
نعمل في شكل أسبوعي في بروكسل
للتحضير للنقاشات التي خضناها
هنا .ومن هنا معرفتنا العميقة بأوضاع
المنطقة وبلبنان في شكل خاص ،نحن
مسرورون لزيارة لبنان ووجودنا هنا
كلنا ،هو إش��ارة إلى االهتمام والدعم
السياسي الذي يوليه االتحاد األوروبي
للبنان وال���ذي سيستمر ف��ي توفيره
مستقبال».

دعا وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور إل��ى إنجاز «تسوية سياسية
تعبر بلبنان ه��ذه الفترة الصعبة»،
مؤكدا ً أنّ النيات لدى األط��راف كافة،
«إيجابية وطيبة ،والجميع يشعر
بعمق المأزق الذي نحن فيه».
وقال أبو فاعور بعد زيارته رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،موفدا ً من
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط« :تشرفت بلقاء الرئيس بري
في إطار البحث والتشاور الدائم بينه
وبين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط في كل القضايا الوطنية.
وج�����رى ال��ب��ح��ث ف���ي م��وض��وع��ي��ن
أساسيين :في الموضوع السياسي،
كما أصبح معلوما ً في وسائل اإلعالم
ل��دى قسم كبير من اللبنانيين وفي
شكل أساسي ل��دى السياسيين ،إنّ
الرئيس ب��ري يبذل جهدا ً استثنائيا ً
وكبيرا ً إلع��ادة وص��ل ما انقطع بين
اللبنانيين ،وه���ذا الجهد ه��و جهد
منسق م��ع النائب جنبالط ،ونحن
ّ
والرئيس بري واحد في هذا السعي،
ألنّ لدينا اقتناعا ً مشتركا ً بأنّ األمور ال
يمكن أن تستمر على ما هي .هذا الحال
من فقدان التواصل ومن غياب الحوار
مع المخاطر المحيطة بنا أصبح أمرا ً
ال يمكن التعايش معه .لذلك فإنّ هذا
السعي من النائب جنبالط ،وفي شكل
أساسي من الرئيس بري هو من أجل
محاولة الوصول إلى حوار بين القوى
السياسية األساسية كمقدمة لتفاهم
وط��ن��ي ،إن ل��م نقل لتسوية وطنية
شاملة ،لكي نستطيع أن نصنع سلمنا
الداخلي في هذه الفترة».
وأض��اف أب��و ف��اع��ور« :إنّ أوض��اع
المحيط قلقة ومضطربة ودام��ي��ة،
ويخطئ من اللبنانيين من يعتقد أنه
ق��ادر على إح��داث فرق في ما يحصل

بري وأبوفاعور خالل لقائهما في عين التينة
ف��ي س��وري��ة وغير س��وري��ة .المنطق
الطبيعي والسليم يقول بالعودة إلى
الوطنية اللبنانية وإل��ى الجغرافيا
اللبنانية من أجل لبنان ،لكنّ النأي
بالنفس هو نأي بالنفس داخل حدود
لبنان ،فإذا لم نكن نستطيع أن نؤثر
في األح���داث في س��وري��ة ،وذه��ب من
ذه��ب وحصل ما حصل ،فليكن مبدأ
النأي بالنفس داخ��ل لبنان وداخ��ل
ح��دوده ،وه��ذا ال يمكن أن يستقيم إال
بتسوية وطنية شاملة ،بحوار جدي
بين كل القوى السياسية األساسية
وتحديدا ً بين تيار المستقبل وحزب
الله ،ألنّ هذا األمر ال يخلق فقط انفراجا ً
على المستوى السياسي والشعبي
ومظلة أمنية ،بل إنّ طموحنا أن تكون
هناك تسوية سياسية تعبر بلبنان
هذه الفترة الصعبة».
وأش���ار أب��و ف��اع��ور إل��ى أن��ه أطلع
الرئيس بري على الحملة التي يقوم
بها ،وقال« :لمست منه كل تأييد ودعم،
وقد كان سبّاقا ً في إعالن هذا الموقف.
وما بشرني به دول��ة الرئيس هو أنه

(حسن ايراهيم)

سيحدّد غدا ً موعدا ً لعقد جلسة للجان
النيابية المشتركة للبحث في قانون
سالمة الغذاء».
ور ّدا ً ع��ل��ى س���ؤال ح���ول السعي
إل��ى ال��ح��وار بعد أن أعلن ح��زب الله
استعداده للحوار مع تيار المستقبل
من دون ش��روط ،أج��اب« :ال��ح��وار لم
يبدأ حتى اللحظة ،ونحن ما زلنا في
المرحلة التمهيدية وفي مرحلة مقدمات
الحوار .الرئيس بري يبذل جهدا ً كبيرا ً
والنائب جنبالط يبذل ج��ه��دا ً أيضا ً
في هذا األمر .وما أستطيع تأكيده هو
أنّ النيات إيجابية وطيبة ،والجميع
يشعر بعمق المأزق ال��ذي نحن فيه،
والجميع لديهم مسؤولية وطنية».
وتابع« :الرئيس سعد الحريري كان
أطلق مبادرة شجاعة حول موضوع
رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ،ث��م أرف���ق ذل��ك
بكالم أعتقد أنه يتجاوز مسألة رئاسة
الجمهورية .السيد حسن نصرالله
أدلى أيضا ً بموقف وم ّد يده للمالقاة إلى
منتصف الطريق ،وهذا ما نحاول البناء
عليه نحن والرئيس بري».

