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�أزمة العراق لي�ست مح�صورة في الف�ساد الأمني
ف�أين الم�شروع الوطني ـ الديمقراطي؟

 جمال العفلق
أي تحرك فيها يزعج دول االعتدال ،وأي
إنها القدس من جديدّ ،
نشاط م��ق��اوم يوقظ أق�لام المعتدلين .تخيفهم عندما   تنتفض،
وتخيفهم عندما   تتكلم .ف��ي ال��ق��دس ك�� ّل أس���رار فلسطين وأهل
فلسطين ،بل ك ّل أسرار المنطقة في القدس ،حيث التهويد واالعتداء
اليومي العلني والسري ،وحيث ك ّل شيء مباح للصهاينة وال يح ّق
إال لمن هم فوق س ّن الخمسين الوصول إلى جزء منها أو إلى باحة
المسجد األقصى.
ع��دي وغ��س��ان أب��و جمل ،ك��ان لهما رأي آخ��ر بعيدا ً م��ن الوفد
المفاوض ومن قرار رئيس السلطة أو مناورات حماس في تعطيل
االتفاق والمصالحة الوطنية الفلسطينية ،وبعيدا ً من استعراضات
أردوغ�����ان وع���رب ال��م��ال المتباكين على ال��م��ق��دس��ات اإلسالمية
والمسلمين المستسلمين لرغبة الحركة الصهيونية ف��ي خنق
القضية الفلسطينية .كان قرارهما أن يعلم تيار الرابع عشر من آذار
في لبنان أنّ المقاومة ليست خياراً ،إنما واجب وطني وأخالقي،
وأنّ محاربة «إسرائيل» والحركة الصهيونية ،ال يمكن أن تنتهي
بقرار وفد مفاوض يرضى بالقليل ويعطي الكثير ويقول انتصرنا،
في وقت كان فيه النائب اللبناني م��روان حمادة يبعد التهمة عن
«إس��رائ��ي��ل» في جريمة   اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،ويدلي
بشهادته وكأنه خمسون قمرا ً اصطناعيا ً عسكريا ً تعمل بانتظام،
وكأنه كان جالسا ً أثناء التخطيط للعملية ،يتحدث بثقة أنّ المتهمين
هم الذين ق ّررتهم اإلرادة الدولية وفرضتهم على المحكمة.
كان في القدس من يريد أن يصرخ ليصمت بعدها ك ّل العالم،
ويربك المسؤولين األمنيين ويشدّهم إلى شاشات التلفاز بانتظار
األخبار العاجلة ،علها تأتي بخبر ينفي وقوع العملية.
إنها عملية نوعية ،وإن أراد البعض توصيفها ونقلها إلى مربع
الخوف ،ورغم بيانات االستنكار والشجب خوفا ً على عملية سالم
لم تكن يوما ً موجودة ،إال عناوين أخبار وخطابات استهالكية لم
تعطِ الشعب الفلسطيني حتى اليوم أي ح ّق من حقوقه.
قد يكون ال��دخ��ول في تاريخ القضية الفلسطينية متعباً ،ألنّ
المنعطفات التي أدخلت فيها قضية فلسطين ال يقبلها عقل عاقل،
فمنذ مؤتمر مدريد واالن��ح��دار مستمر ،حتى ج��اء اتفاق أوسلو
واضعا ً الح ّد لطموحات شعب فلسطين بالحرية ،ولن أدخ��ل في
تقييم وبحث وإدان��ة ،لك ّن ما يحدث في فلسطين اليوم من أعمال
عنصرية وقمع وج��دار فاصل وحصار وتهويد للقدس ،يفرض
على الذين يتحاورون مع ما يسمى «إسرائيل» ،إعادة حساباتهم
فالعدو «اإلسرائيلي» ال يؤمن بالمفاوضات وال يهتم لها ،وكل
ه��ذه االستعراضات اإلعالمية ليست إال عمليات اب��ت��زاز وكسب
للوقت ،فالتطبيع العربي مع ما يسمى «إسرائيل» ،ال ينقصه سوى
رفع العلم «اإلسرائيلي» في العواصم العربية علناً ،واالستثمارات
العربية تض ّخ المال في الشركات الصهيونية ،لتأتي عملية القدس
مع ّرية كل هذا ومعلنة أنّ في القدس نبضا ً ال ينتهي وروح مقاومة
لم تستسلم بعد.
لقد جاءت هذه العملية في وقت صار الحديث عن المقاومة تهمة،
وأصبحت الخيانة مجرد وجهة نظر ،وصار قتال اإلخوة أقرب إلى
الله من محاربة الصهيونية ،فبعد سنوات من التطبيع اإلعالمي
وتغيير الخريطة وفرض كلمة «إسرائيل» على عقول األجيال ،على
أنها واقع وليست احتالالً ،اختصرت عملية غسان وعدي أبو جمل
ك ّل العبارات والمقاالت والخطابات ،لتقول إننا سنقاوم وال يجب
أن يعيش من سرق أرضنا في سالم ونحن مش ّردون ومبعدون.
والغريب أنّ أع��وان ما يسمى «إسرائيل» كانوا أكثر مبالغة وأكثر
حزنا ً من المجتمع «اإلسرائيلي» ،وال ننسى أنّ الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما ناشد الفلسطينيين و«اإلسرائيليين» االستمرار في
عملية السالم التي لم نفهم حتى اليوم ،ما هي وإلى أين تتجه .فأي
سالم مع كيان يدعم اإلرهاب في سورية ويقيم المستشفيات لعالج
اإلرهابيين ويسعى إلى إنشاء منطقة عازلة يجمع فيها المرتزقة
لضرب الشعب السوري وقتل أكبر عدد منه؟ أي سالم مع كيان
أراض عربية ،ويوقع على إنشاء مستوطنات
يقوم كل يوم بسرقة ٍ
جديدة؟ أهذا هو السالم الذي مازال المفاوض الفلسطيني يتحدث
عنه ،وهو يحتاج ،كلما أراد السفر ،إلى موافقة األمن «اإلسرائيلي»؟
إنّ القدس ّ
تزف اليوم إلى العالم أنها بخير ،ومازال قلبها ينبض
بالكرامة والمقاومة ،وأنّ االنتفاضة الثالثة لن تكون كما تريد
«إسرائيل» أو دول االعتدال العربي المزعوم ،فما يحدث اليوم في
فلسطين يثبت أنّ «إسرائيل» أوهن من بيت العنكبوت وأنّ المقاومة
ستنتصر ،وس��وف تشرق شمس الحرية الحقيقية م��ن جديد،
وتغرب شمس من دفع المليارات لربيع عربي لم تحمل إال رياح
السموم.

خفايا
خفايا

 د .وفيق ابراهيم
إنّ احترام المرجع العراقي السيد علي السيستاني كبير
جداً ،وتقدير رأيه الذي اعتبر فيه أنّ الفساد األمني هو السبب
ّ
يستحق المناقشة
في األزمة الحالية للعراق رصينٌ أيضاً ،لكنه
لبحث أعماق األزمة ومسبّباتها الحقيقية.
وال بأس من االستظالل بالمقولة التاريخية التي ترى أنّ
الفساد سياسي ،وينسحب على القطاعات األخ��رى ،فالفساد
هو فساد المشروع السياسي بأجهزته السياسية القيادية
يتوجب اإلقرار بوجود مشروع سياسي جديد
الحاكمة ...نعم
ّ
أعقب مشروعا ً سياسيا ً حكم العراق منذ نهاية الحرب العالمية
األول��ى ،وحتى تسعينات القرن الفائت ،بعقلية االستئثار
السياسي والمالي واألمني ،فراكم فسادا ً ديكتاتوريا ً هائالً من
المرحلة الهاشمية (فيصل) وحتى المرحلة البعثية (صدام).
لم تختلف المرحلة األميركية التي تلت احتالل األميركيين
للعراق ،الذين استخدموا إمكانات أرض الرافدين لرشوة قوى
واستعمالها ض ّد أخ��رى ،وخ ّربوا الح ّد األدن��ى من التضامن
االجتماعي بين عرب العراق سنة وشيعة ،ونسفوا آخر ما تبقى
مؤسسين لمشاريع دول وأقاليم
من وشائج بين العرب واألكرادّ ،
متحاربة ،ولم يغادروه إال بعد محن ودماء مسلّمين السلطة في
بغداد إلى حزب الدعوة المق ّرب من مرجعية السيد السيستاني
في انتخابات نزيهة نسبياً.
وكان المعتقد أنّ الحكام الجدد في صدد االستفادة من تاريخ
العراق ،وخصوصا ً من مرحلة سياسة التشظي األميركية على
المستويين المذهبي والعرقي ،لكنّ ما جرى أثبت بما يدحض
ك� ّل شك أنّ المشروع الجديد ح��اول أن يلعب ،ب��دوره ،على
التناقضات بين العراقيين ،فيستميل عشيرة ويستعدي أخرى،

يداعب األكراد مرة وينفر منهم مرة أخرى .ولمزيد من التوتير
كان ممثل المشروع الجديد نوري المالكي ،يتع ّمد زيارة المراقد
واألولياء عند ك ّل اشتباك مع أهل األنبار والموصل ،لالحتماء
بالمذهب وعصبياته ،فيضفي بذلك أبعادا ً مذهبية على لعبة
صراع سياسي ،وير ّد على المذهبية بمذهبية مماثلة.
لم يتمكن المالكي من إنتاج قواسم مشتركة مع نصف العراق
تقريباً ،فبدا الرجل الذي حكم العراق المح ّرر تسع سنوات
والمحت ّل ثالث سنوات ،كالمكتفي بالشعبية الشيعية للنظام،
ال يريد غيرها إال بأسلوب االنصياع والديكتاتورية ،فسمح
بذلك لك ّل أوكار اإلرهاب التكفيري والسياسي باالستيطان في
المنطقة المذكورة ،وأباح بذلك العراق لتدخل ثالثي أميركي _
سعودي _ تركي ،وقد وجد هذا التدخل منشطات لحركته بين
الس ّنة العرب واألكراد الساخطين على حكومة بغداد ،وبعض
الطامحين الشيعة من عرب أميركا ،فتحولت منطقة كردستان
ومحافظتي الموصل واألنبار إلى بيئات حاضنة ومعادية
للنظام الجديد.
ولتأمين المزيد من الداعمين له ،أخلى المالكي ك ّل المؤسسات
الرسمية من أجهزة رقابة ،فنخر الفساد عظم العراق وسط صمت
ال تفسير له من الحلفاء ،وتجاهل غير مب ّرر من المرجعيات التي
كانت تستقبل المالكي عند نشوب األزمات.
لقد أنتجت هذه المرحلة مشروعا ً ديكتاتوريا ً أراد اإلمساك
بتالبيب العراق ومكوناته على طريقة صدام حسين ،بدل أن
يعمل على دعم الوحدة الوطنية ،فتح ّول بموازناته الضخمة
(أكثر من مئة مليار دوالر سنوياً) إل��ى مفسدة كبرى فيها
مؤسسات بدائية مدعومة مذهبيا ً وعرقياً ،وتملك جيشا ً تبيّن
أنه ليس أكثر من هيكل عظمي على الرغم من ضخامة عديده،
نشر في مناطق تضمر له العداء والضغينة وتعامله كجيش
احتالل.

إنّ غياب المشروع الوطني الفعلي الذي يستند إلى العدالة
السياسية واالجتماعية واالقتصادية هو الذي أوصل العراق
إلى ما هو عليه ،والفساد األمني ناتج وليس سببا ً أصيالً،
فاألميركيون هم سبب أساسي لما يجري في العراق .لكن ،ماذا
عن عملنا ودورنا؟ ولماذا لم نطرح بديالً أو نتقدّم بتحسينات
عميقة في بُنى النظام السياسي؟ وكيف تركنا الفكر المذهبي
و«القاعدة» و«داع��ش» ينتشرون من دون مقاومة حكومية
ودينية؟ ولماذا لم نبنِ جيشا ً فعلياً ،ما كان ليسمح بالمهانة
الكبيرة التي حدثت في الموصل واألنبار أو كان على األقل ،ح ّد
من تداعياتها على المستوى العراقي والسوري ـ اللبناني؟
ال يرمي هذا الكالم إلى كيل االتهامات ،بل يطمح إلى إعادة
االعتبار إلى مشروع وطني فعلي ،يعيد التماسك إلى أجنحة
هذا البلد المه ّم .فالعراق غير المقيّد بأزماته الداخلية صاحب
دور إقليمي ها ّم وأساسي .فهو البلد العربي الوحيد الذي
يربط بين أه ّم أربع دول إقليمية كبرى إيران ـ تركيا ـ سورية
والسعودية ،وفيه ديمغرافيا عربية كبيرة في منطقة شبه
فارغة 35 ،مليون نسمة على مساحة تق ّل عن  350ألف كيلو
متر مربع ،مقابل  25مليون نسمة على مساحة أكثر من 2
مليون كيلو متر مربع هي مساحة مجلس التعاون الخليجي،
هذا باإلضافة إلى غناه بالنفط كمية ونوعية ،وبالمياه ،لذلك
أرادوا عرقلة بغداد من خالل إنتاج متع ّمد الحتراب بين قواها
الداخلية بهدف منعها من الخروج إلى اإلقليم .فعراق مح ّرر
سيقف إلى جانب سورية وهي تقاتل  80دولة وتنظيمات
إرهابية ،ولن يكون إال إلى جانب فلسطين ولبنان واألردن،
مداه الطبيعي وانتماؤه التاريخي.
موحد
المطلوب إذا ً وحدة المك ّونات في إطار شعب عراقي
ّ
يستطيع ضبط الجنون السعودي والخفة القطرية وغطرسة
األتراك .فمتى تعودون يا أهل الرافدين؟

شخصية سياسية
فاعلة في عكار من «فريق
 8آذار» ،تشكو من عدم
أي دعم
تقديم هذا الفريق ّ
لها لتمكينها من مواجهة
الضغوط السياسية
واألمنية التي تتع ّرض لها
من الخصوم السياسيين،
بأي جهد من
كما ال يقوم ّ
أي نوع كان ليكون لها
ّ
سندا ًيمكنها من حماية
نفسها وأنصارها في حال
ق ّرر الخصوم تصعيد
ضغوطهم ولجأوا إلى
أساليب غير «سلمية أو
ديمقراطية» ،علما ً بأنّ
هذه الشخصية هي من
أنشط فاعليـات عكـار فـي
فريـق « 8آذار» ،وتدافع
عن طروحاته وتوجهاته
في تلك المنطقة التي يغلب
عليها الطابع السلفي
والمستقبلي  .

وزير الدفاع وقائد الجي�ش �أكدا � ّأن الحرب ّ
�ضد الإرهاب م�ستمرة

مقبل :التخاذ خطوات عملية داعمة بعيد ًا من المزايدات
قهوجي للع�سكريين :بدمائكم �أحبطتم حلم �إقامة �إمارة ظالمية
اعتبر وزير الدفاع سمير مقبل «أنّ
موحد
ما نشهده من وقفة وموقف
ّ
للبنانيين للتصدي لإلرهابيين
والتكفيريين ،ينبغي أن يشكل جامعا ً
مشتركا ً يدفع الفرقاء إلى الجلوس
معا ً إلى طاولة حوار ،التخاذ خطوات
عملية داعمة للجيش» ،الفتا ً إلى «أنّ
الجيش بمحاربته اإلره��اب ال يدافع
عن لبنان فحسب ،إنما يدافع أيضا ً
عن ال��دول التي وع��ت م��دى خطورة
هذا اإلرهاب».
وأك��د قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،من جهته ،أنّ الحرب ض ّد
اإلرهاب مستمرة ،الفتا ً إلى أنّ القيادة
ستواصل ب��ذل أقصى الجهود ولن
ت��دخ��ر وس��ي��ل��ة ،ف��ي سبيل تحرير
العسكريين المخطوفين ل��دى هذا
اإلره���اب .ورأى قهوجي أنّ وح��دة
العسكريين وإيمانهم برسالتهم
والتفاف اللبنانيين حولهم ،أثبتت أال
مستحيل أمام الجيش.
وزار مقبل أمس ،قائد الجيش في
مكتبه في ال��ي��رزة .وت��ن��اول البحث
األوضاع األمنية في البالد ،ومه ّمات
المؤسسة العسكرية واحتياجاتها
المختلفة .ون� ّوه ،في بيان« ،بحماة
االس��ت��ق�لال ال��م��داف��ع��ي��ن ع��ن أرض
الوطن» .وقال« :شهد العالم بكفاءة
وجدارة وعزم هذا الجيش الذي حقق،
رغم افتقاره إلى العدة والعتاد الالزم،
انتصارات باهرة حمت البالد وحفظت
السلم األهلي ،فجاءت ثمرة نجاحاته
تأييدا ً عارما ً من كافة الفرقاء لما حققه
ولما ينتظر أن يحققه ،وبات الجميع
على قناعة راسخة بأنّ الجيش هو
خشبة الخالص».

وأضاف مقبل« :إنّ ما نشهده من
موحد للبنانيين في
وقفة وموقف
ّ
التصدي لإلرهابيين والتكفيريين
ينبغي أن يشكل جامعا ً مشتركا ً
يدفع الفرقاء إلى الجلوس معا ً إلى
طاولة حوار ،التخاذ خطوات عملية
داعمة للجيش بعيدا ً من المزايدات
الكالمية أو التشكيك في إنجازاته
ليتمكن من المجابهة والصمود ،كما
عليهم إيجاد الحلول المالئمة لتأمين
االس��ت��ح��ق��اق��ات االنتخابية س��واء
الرئاسية أو النيابية لتأمين حسن
سير عمل اإلدارات الرسمية وتأمين
الخدمات المطلوبة للمواطنين».
وف��ي م��ج��ال م��ح��ارب��ة اإلره���اب،
ت��وج��ه مقبل بالشكر «إل���ى جميع
ال�����دول ال��ت��ي س��اه��م��ت وت��س��اه��م
ب��م��س��اع��دات ع��س��ك��ري��ة للجيش
اللبناني وب��اق��ي األج��ه��زة األمنية
من عدة وعتاد وتدريب ،كما نحيي
ق��وات األم��م المتحدة التي تتعاون
م��ع الجيش ف��ي ال��ج��ن��وب وال���دور
الذي تقوم به» ،معتبرا ً «أنّ الجيش
بمحاربته اإلره����اب ال ي��داف��ع عن
لبنان وحسب ،إنما يدافع أيضا ً عن
ال��دول التي وعت مدى خطورة هذا
اإلرهاب».
وختم مقبل« :ف��ي ه��ذه الذكرى
وف��ي ظ � ّل ال��ظ��روف العصيبة التي
ي��م��ر ب��ه��ا وط��ن��ن��ا ،ل��ن��ا م���لء الثقة
بوطنية اللبنانيين وإدراكهم لمعنى
االس��ت��ق�لال الحقيقي ،وامتثالهم
ب��رج��االت االس��ت��ق�لال األوائ����ل .إنّ
لبنان بفضل جيشه وشعبه الواعي
سيتخطى ال��م��ح��ن وال��ص��ع��وب��ات
وسينتصر وسيسلم».

أمر اليوم

ووجه قائد الجيش أمر اليوم إلى
العسكريين ،فقال»:أيها العسكريون،
للمرة الثانية على التوالي ،يفرض
علينا ال��ش��غ��ور ف��ي م��وق��ع رئاسة
الجمهورية ،إل��غ��اء احتفال وطني
عزيز على قلوب أبناء الوطن جميعاً،
ففي األول من آب اعتذرنا للبنانيين
عن عدم إجراء احتفال تقليد السيوف
للضباط المتخرجين ،واليوم ألغينا
إق��ام��ة ال��ع��رض المركزي لمناسبة
عيد االستقالل ،آملين أن تشهد البالد
انتخابا ً لرئيس الجمهورية في أسرع
وقت ممكن ،ما يسهم بكل تأكيد ،في
انتظام عمل المؤسسات الدستورية
وعودة الحياة الوطنية إلى مسارها
الطبيعي» .وأض���اف« :تط ّل ذكرى
االستقالل ،ولبنان مهدّد بكيانه في
أخطر مخطط إرهابي تشهده المنطقة

جمعاء .فباألمس القريب ،أنتم من
أفشل ه��ذا المخطط ب��دم��اء رفاقكم
الشهداء والجرحى األبطال ،وأنتم
من أحبط حلم إقامة إمارة ظالمية من
الحدود الشرقية للوطن إلى البحر،
والتي لو حصلت ،ألدت إلى أحداث
مذهبية مد ّمرة تشمل لبنان بأسره،
ولدخلنا في دوامة حرب أهلية أخطر
م ّما يتصوره البعض ،فكان تصدّيكم
للتنظيمات اإلرهابية وعزلكم لها في
منطقة ع��رس��ال ،ثم إنهاء وجودها
الشاذ في مدينة طرابلس ومحيطها
ب��س��رع��ة ق��ي��اس��ي��ة ،م��ح��ط تقدير
اللبنانيين وإعجاب دول العالم».
وأكد قهوجي «أنّ الحرب ض ّد هذه
التنظيمات مستمرة ،فال ه��وادة وال
استكانة في قتال اإلرهابيين ،حتى
اقتالع ج��ذوره��م من لبنان» ،الفتا ً
إلى «أنّ القيادة ستواصل بذل أقصى
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(مديرية التوجيه)

قهوجي مستقبالً مقبل في اليرزة
الجهود ولن تدخر وسيلة ،في سبيل
تحرير رفاقكم المخطوفين لدى هذا
اإلره��اب ،وعودتهم إلى مؤسستهم
وعائالتهم».
وتابع قهوجي« :أيها العسكريون،
ف��ي م����وازاة مواجهتكم البطولية
لإلرهاب ،كونوا على أت ّم االستعداد
لمواجهة ال��ع��دو اإلسرائيلي ال��ذي
ي��ع��م��ل ع��ل��ى اس��ت��غ�لال ال��ظ��روف
اإلقليمية ل�لإم��ع��ان ف��ي خروقاته
واعتداءاته ،واحرصوا على التزام
القرار  1701ومندرجاته بالتنسيق
وال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��وات ال��دول��ي��ة،
وحماية المياه اإلقليمية من محاولة
هذا العدو استحداث منطقة بحرية
عازلة ،وواظبوا على حماية مسيرة
السلم األهلي في البالد».
وأش���ار إل��ى «أنّ األخ��ط��ار التي
تحدق بالوطن ترتب عليكم أعباء
جساماً ،يواكبها سهر القيادة على
تطوير قدراتكم وتوفير احتياجاتكم
م��ن ال��س�لاح وال��ع��ت��اد ،ال سيما من
خالل الهبات العسكرية التي قدمتها
دول شقيقة وصديقة .وهذه األخطار
وال��ت��ح��دي��ات تتطلب منكم المزيد
م��ن اليقظة والجهوزية والتمسك
بالثوابت الوطنية».
وخ���ت���م ق��ه��وج��ي« :ب��وح��دت��ك��م
وإي��م��ان��ك��م ب��رس��ال��ت��ك��م وال��ت��ف��اف
اللبنانيين حولكم ،أثب ّتم أال مستحيل

أمام الجيش .وفي الذكرى الحادية
والسبعين لالستقالل ،يتطلع الشعب
إليكم ،سياجا ً للوطن ورمزا ً لسيادته
واستقالله ،وحماة لعيشه المشترك،
ال���ذي يمثل ج��وه��ر وثيقة ال��وف��اق
الوطني .فلبوا ن��داء شعبكم في ك ّل
حين ،وكونوا له كما عهدكم دائما،
نبض أمله ،وجسر عبوره إلى رحاب
األمان واالستقرار».

أكاليل باسم
الجمهورية اللبنانية

وفي مناسبة عيد االستقالل ،وضع
عدد من الوزراء والنواب أكاليل الزهر
على أض��رح��ة رج���االت االستقالل،
وقد استبدل برنامج وضع األكاليل
هذا العام بمم ّثل واحد وإكليل واحد
باسم «الجمهورية اللبنانية» ،بدال ً
من ثالثة ممثلين عن الرؤساء الثالثة
وثالثة أكاليل ،بسبب الفراغ في سدة
رئاسة الجمهورية.
وق��ام قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،يرافقه رئيس األركان اللواء
الركن وليد سلمان وع��دد من كبار
ضباط أجهزة القيادة ،بوضع إكليل
من الزهر على نصب شهداء الجيش
في وزارة ال��دف��اع الوطني ،تقديرا ً
لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على
وحدة الوطن واستقالله.

با�سيل لر�ؤ�ساء البعثات الديبلوما�سية� :ساعدوا لبنان
ف�سواعد �أبنائه تدافع عنكم في وجه الإرهابيين
دعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
إل��ى «مساعدة لبنان بعدم التدخل في شؤونه
الداخلية ،بل بالوقوف إلى جانب كل أبنائه وجانب
دولته ومؤسساته» ،مؤكدا ً «أنّ لبنان ليس في
حاجة إلى من يجد الحلول عنه في الخارج ،بل إلى
من يقترح عليه في الداخل أفكارا ً ألكثر من أنصاف
حلول».
وف��ي حفل االستقبال ال��ذي دع��ا إليه رؤس��اء
البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية
المعتمدين في لبنان وعلى رأسهم عميد السلك
الديبلوماسي السفير البابوي غبريال كاتشا ،قال
باسيل« :لبنان ،أيها السادة ،ما عاش يوما ً من
دون حالة استثنائية ،أقوى ما فيه هو نقطة ضعفه
بالذات ،فقدرته على التعايش مع األزمات هي ما
تجعله يتأقلم معها آمال أن يتخطاها ،آملين هذه
المرة أن ال يعتاد الفراغ فيعيش ،نعم يعيش ،من
دون رأس ،بل أن يكون له ،لمرة ،رأس ،نعم رأس
واحد ،ال رؤوس ورؤساء».
وأضاف« :إنّ الديبلوماسية المستقلة هي من
استقالل البالد ،ال بل هي أحد أبهى مظاهر االستقالل.
وإنّ بلدا ً كلبنان ،متميز بموقعه وتنوعه ،ال يمكن أن
يحافظ على فرادته وعلى تعدّد جماعاته ،بأبعادهم
الدينية والحضارية ،من دون استقالل قراره ،لكي
ال يكون ملحقا ً مستتبعا ً وبالتالي أحادي األبعاد،
فيفقد توازنه علة وجوده .واالستقالل السياسي
ال يعني أن يكون البلد منعزال ً أو معزوالً ،غير آبه
بما حوله وغير متطلع بالمحيط آو ملتفت إلى
المعمورة ،بل أن يكون منفعالً متفاعالً بحريته
وإرادته بك ّل ما يعنيه من مبادئ ومصالح».
وأك��د «أنّ الديبلوماسية الفاعلة التي رفعنا
شعارها تكون مستقلة أو ال تكون ،وتكون بأن
نأخذ قراراتنا بالنظر أوال ً إلى مصلحة وطننا آخذين
بعين االعتبار مصالح اآلخرين ،دون أن تتغلب هذه
المصالح ،بأبعادها الخارجية أو أشكالها الداخلية،
على مصلحة الدولة العليا .وفي الديبلوماسية
مفردة «المصلحة» مشروعة تماماً ،كما تعلمون،
إذا ما احترمت حقوق اآلخرين وتقيدت بالقوانين

باسيل ورؤساء البعثات الديبلوماسية
الدولية والمبادئ اإلنسانية».
ولفت إلى أنّ ديبلوماسيتنا المستقلة الفاعلة
تعني أن:
«يبادر لبنان إلى اتخاذ الموقف الصائب عند
كل قضية حق تأكيدا ً لمبادئه ،وأن ال يبقى متفرجا ً
منتظرا ً فتفقد المبادئ وتضيع االستفادة.
 أن يلعب ،حيث يستطيع ،دورا ً أكبر منمساحته تأكيدا ً لرسالته الحوارية التعدّدية ،وأن
ينكفئ ،حيث يجب ،إلى داخل حدوده حرصا ً على
وحدته وحفاظا ً على تعدّديته.
 أن يحمل رسالته اإلنسانية الفريدة مع أبنائهفي االنتشار إلى كل دول األرض ،وأن يحمل منهم
إليه قصص نجاحاتهم في العالم ليكون قصة
نجاح ال دولة فشل.
 أن يحيّد نفسه عن مشاكل المنطقة والعالمالتي تطفو عليه أو تنقل عدواها إليه فتض ّر به
ّ
الحق
وبوحدته الوطنية ،دون أن يحيد عن قضايا
ال سيما قضية فلسطين.
 -أن يفاخر ويتقدم جميع األمم بانفتاحه على

العالم كله وبتفاعله مع قضاياه وبانخراطه
في المعاهدات والمواثيق والمنظومات الدولية
وباندماجه في المجتمع الدولي وقراراته المحقة
ّ
بالحق اإلنساني.
وأن يلتزم
 أن يجاهر لبنان بانخراطه في المحاور التيتخدم مصالحه وتعزز ق��درات��ه في وج��ه محور
اإلره���اب التكفيري ،وأن يكون في محور أممي
يساهم هو في تأطيره من ضمن القانون الدولي
بدل أن يكون في محاور متصارعة تنهش كيانه .
 أن يواجه إسرائيل ،عدوا ً على أبوابه ،ينتهكسيادته وأرضه وسماءه ومياهه وثرواته ،ويتمسك
بحقه في مقاومته من دون أن يغفل أنّ هدفه األسمى
ال بل حقه الطبيعي هو السالم الذي يحقق العدل
ويعيد الحقوق ويضمن الشمولية والديمومة.
 أن يقف لبنان بوجه العالم عندما يتهدّدوج��وده بتوطين فلسطيني أو نزوح س��وري ،من
دون أن يأبه بمساعدة موعودة غير محققة أو يتأثر
بتهويل أو وعيد يبقى ال شيء بالنسبة إلى زوال
الكيان.

 أن ي��ح��ول لبنان نقمة وج���وده على خطالصراعات العربية  -اإلسرائيلية ،والعربية –
الفارسية ،والعربية – العثمانية ،والشرقية
– الغربية ،واإلسالمية – المسيحية ،والسنية
 الشيعية ،إلى نعمة قدرته على فهمها والعيشمن ضمنها ولعب الدور الريادي في حلها ،فيستفيد
منها تبريرا ً لوجوده وإبرازا ً لدوره ،بدل أن يكون
حلبة م��ب��ارزة لها مستفيدة هي من تناقضاته
الداخلية.
 أن يرسم سياسته الخارجية باالستناد إلىنظامه السياسي الميثاقي التوافقي ،فيع ّززها
بالتشاور والوحدة ،من دون أن يقيدها بالشلل
حيث تتوجب المواجهة واإلقدام.
 أن تكون ل��دى لبنان سياسية اقتصاديةاغترابية متكاملة ،تنطلق بأصالتها من جذورها
المتع ّمقة في حضارة وإرث الشعب اللبناني
وتواكب حداثة العصر وسرعة تطوره متطلعة إلى
بعيد الزمان».
وتوجه إلى السفراء قائالً« :أطلب اليوم مساعدة
لبنان بعدم التدخل في شؤونه الداخلية ،بل
بالوقوف إل��ى جانب كل أبنائه وجانب دولته
ومؤسساته ،كما أنتم فاعلون ،وأن تكونوا إلى
ّ
الحق واإلنصاف فيه .ساعدوا لبنان فسواعد
جانب
أبنائه تدافع عنكم في وجه اإلرهابيين ،ساعدوا
جيشه فهو يحارب عنكم وه��و يه ّز األق��دام على
األرض بطولة ويقدم الشهداء والمخطوفين دفاعا ً
عن قيمنا المشتركة وعن إنساننا الواحد».
وأكد باسيل «أنّ لبنان ليس في حاجة إلى من
يجد الحلول عنه في الخارج ،بل إلى من يقترح
عليه في الداخل أفكارا ً ألكثر من أنصاف حلول،
وهو بحاجة إلى المساعدة في عدم رهان أي من
أبنائه على أي دولة بديالً عن دولتهم لكي يتكلوا
على أنفسهم في إيجاد الحلول من ضمن توازناتهم
الداخلية وقواهم الذاتية ويتوقفوا عن اختراع
التسويات من ضمن توازنات الخارج وق��واه».
وق��ال« :آن أوان الح ّل وليس التسوية .آن أوان
االستقالل».

