2

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة /الثالثاء  2 /كانون األول  / 2014العــدد 1650
Sixth year / Tuesday / 2 December 2014 / Issue No. 1650

حوار الم�ستقبل ـ حزب اهلل« :تحمية» محل ّية بانتظار الفرج الخارجي

رو�سيا و�سورية...
الم�ستقبل ّ
ك�شاف

 د .وفيق ابراهيم
د .فايز الصايغ

عندما أشرت في مقال سابق هنا إلى أخالقيات السياسة،
روس�ي��ا ن�م��وذج�اً ،سقت ع��ددا ً م��ن ال�م��واق��ف ال��روس�ي��ة إزاء
مسألتي دع��م ح��رك��ات ال�ت�ح� ّرر العالمية ،ومنها العربية،
واإلسهام اإليجابي في استقالل العديد من ال��دول ،وكذلك
م�س��أل��ة ال���دور ال��روس��ي ف��ي ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى األم ��ن والسلم
ال��دول �ي �ي��ن ،ع�ن��ده��ا ل��م ي�ك��ن م��وع��د زي ��ارة وزي ��ر الخارجية
السوري وليد المعلم إلى موسكو قد ُحدّد بعد.
أثبتت الزيارة من جديد ،أنّ روسيا ال تساوم وال تشتري
وتبيع في سوق المصالح ،وال يعنيها ال النفط وال الغاز وال
نواطير ال�ك��از ،كما ك��ان ُيعرف من المصطلحات الحديثة،
وإنما تعزّز قناعاتها ومواقفها ،انطالقا ً من إيمانها المطلق
بتحقيق األم��ن واالس �ت �ق��رار ف��ي العالم ك�ل��ه ،وم�ن��ه الشرق
األوسط باعتباره منطقة غير مستقرة من جهة ،وتعبث في
مستقبلها قوى موصوفة بالشر والعدوان.
رغم أنّ العالقة السورية – الروسية ،بعد سقوط االتحاد
السوفياتي تعرضت لحمالت شنيعة تهدف إلى التشكيك
واالستهداف والمراهنات ،إال أنّ الواقع ،وخصوصا ً واقع
ال �س �ن��وات األرب� ��ع ال�م��اض�ي��ة ال �ت��ي ت�ع��رض��ت ف�ي�ه��ا سورية
للضغوط وال�ت��آم��ر وال�ح�م�لات الغير مسبوقة م��ن التهديد
والوعيد ،أثبت أنّ روسيا ال تبني مواقفها على المصالح
اآلنية التي تتحكم ببوصلتها ذبذبات األوضاع في المنطقة
ودور دول المنطقة المشبوه ،ومنها عدد من الدول العربية
ال �ت��ي ار ُت �ه �ن��ت إلرادة ال�ص�ه�ي��ون��ي واألم �ي��رك��ي ،ك�م��ا أثبت
أنّ الضمانات التي تجعل الموقف ال��روس��ي ثابتا ً راسخا ً
صلباً ،هي ضمانات أخالقية مستمدّة من أخالقيات الشعب
الروسي وكفاءاته الواسعة والعميقة والعريقة في آن ،ومن
أخ�لاق وقيم ومبادئ الشعب األم ال��ذي يتساوى ويتوافق
مع أخالقيات وقيم ومبادئ الشعب السوري ،باإلضافة إلى
العمق الحضاري واإلنساني الذي تمتلكه روسيا وسورية
تاريخيا ً وإنسانياً ،وبذلك أثبت الروس ،شعبا ً وقياد ًة ،أنهم
ضمانة أخ�لاق�ي��ة للشعوب ال�ت��ي تعاملت وت�ع��اون��ت معهم
وتعاونوا معها.
م��ن ه�ن��ا ،ك��ان م��ن الممكن ال�ت��أك��د والتأكيد قبل الزيارة
وبعدها ،أنّ النتائج التي أسفرت أو ستسفر عن هذه الزيارة
ه��ي نتائج حاسمة وناجحة ومتطابقة ف��ي ك � ّل المقاييس،
فكما قلنا في مقال آخر ومكان آخر ،للمشككين والمراهنين
على الدور الروسي ،من مفاهيمهم ،ال تراهنوا على ش ّل أي
زيارة ،وال حتى على المراوحة في المكان نفسه ،نقول لهم
ال�ي��وم ،را ِه�ن��وا على النقالت النوعية التي قد تحدث اليوم
أو غ��داً ،سواء على الصعيد السياسي أو العسكري أو على
صعيد التعاون المفتوح على المستقبل ،في مختلف مناحي
مستقبل سورية الواعد ورؤيتها االستراتيجية المستقبلية،
والتي ستكون في صورتها وفي متنها وسداها ،تكريسا ً
للتعاون الثنائي القديم والعريق بين البلدين والشعبين
الشقيقين ،وأقول الشقيقين ألنّ من كنّا نس ّميهم أشقاء يوماً،
تحولوا اليوم ،بفعل تأثيرات أسواق البيع والشراء إلى أعداء
حقيقيين ،فساهموا علنا ً في سفك ال��دم السوري وتدمير
اقتصاده وبناه الوطنية بصورة لم تجرؤ «إسرائيل» على
اإلقدام عليها يوماً ،لذلك ّ
سخرتهم لهذه المواقف ونجحت
في تسخيرهم.
وع�ن��دم��ا يستقبل ال��رئ�ي��س ال��روس��ي ف�لادي�م�ي��ر بوتين،
يوجه ،من خالل هذا اللقاء
شخصياً ،الوزير المعلم ،فهو
ّ
الهام ،جملة من الرسائل إلى مختلف ال��دول والدوائر التي
تستهدف سورية ،رسائل سياسية وعسكرية واقتصادية
وتسليحية ،م��ؤك��داً ،ف��ي ال��وق��ت نفسه للعالم ،أنّ روسيا
س �ت��دع��م س��وري��ة ف��ي م��واج �ه��ة اإلره� � ��اب ،ع �ل��ى الطريقة
الروسية ،وليس على الطريقة األميركية التي لم تنل من
تنظيم «داع��ش» الهجين ،وال من ق��درات��ه ،بقدر ما ساعدت
على تناميه وانتشاره ،أكثر مما كان قبل استهدافه أميركياً.
ما قيل وكتب عن الزيارة ،وما قاله السيد وزير الخارجية
عنها ،س��واء في تصريحاته المختلفة أم في المقابلة التي
أجرتها معه قناة الميادين شيء ،وما دار خالل المحادثات،
وما ت ّم االتفاق عليه بعد ذلك ،شيء آخر يعكس حكمة المعلم
وهدوءه وحصانته السياسية من دون اإلعالن عنه ،ويبدو
للمتابع أنّ ما لم ُيقل هو األعظم واألهم والمستقبل ّ
كشاف.

لم يرفع سعد الحريري ،السياسي األقرب إلى المملكة العربية
السعودية ،من حجم الطموحات التي يبتغيها من ح��واره
المرتقب مع حزب الله .فالرجل يُجيد التمييز بين «المحلي»
و«الخارجي» ،لذلك استبعد إمكانية الحوار حول سالح حزب
الله ،بما هو أداة أساسية في الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي»،
والصراع ض ّد اإلرهاب في المنطقة ،وكذلك المحكمة الدولية،
بما هي أيضا ً أداة أميركية لمعاقبة حزب الله على تبنيه لهذه
الوجهة ،واكتفى بإثارة نقطتين تعكسان بشفافية أزمته
الداخلية في لبنان «حصراً» .فهناك من أصبح يقاسمه جمهوره
داخل الس ّنة ،كما أنه فقد قسما ً كبيرا ً من المسيحيين.
كيف عبّر الحريري عن أزمته؟ طرح حوارا ً إلزالة ما أسماه
االحتقان الس ّني ـ الشيعي ،وهو احتقان موجود ومنتشر في
أكثر من بلد في الجوار .والبراعة هنا ،أنّ رئيس المستقبل يعرف
تماما ً أنّ هذا االحتقان هو الذي أفقده القسم األكبر من جمهوره
الس ّني والمسيحي وألسباب متناقضة.
وهنا يجب العودة السريعة إلى سنين خلت ،عندما تب ّنى
تيار المستقبل مشروع إسقاط النظام السوري ،فتعامل مع
متط ّرفين من أصول قاعدية في لبنان وسورية وم ّولُ ،مسلِّحا ً
ِّ
ومذخرا ً وآوي�اً ،عناصر التط ّرف اإلسالمي ،ومستعمالً أدواته
اإلعالمية ّ
لبث التحريض والفرقة ،فأصبحت مناطق نفوذه
ملجأ للتكفيريين وقواعد إلعادة انطالقهم نحو سورية ،بانيا ً
«كتائب مسلحة» تحت راياته ،سرعان ما تماهت مع التنظيمات
السلفية اإلسالمية في الشمال وشرقي لبنان والمخيمات ،وك ّل
يتقصى في أوساط النازحين السوريين في لبنان ،يكتشف
من
ّ
دور تيار الحريري في التمويل والتحريض على نظام الرئيس
األسد.
كان «المستقبل» موهوما ً بقدرته على إدارة هذا النوع من
التنظيمات اإلرهابية ،فسكت عن هجماتها على الضاحية

والبقاع ،وصوال ً إلى حدود تغطيتها وتمويلها بذرائع إنسانية
متنوعة.
وما إن انسحبت السعودية ،جزئياً ،من «داع��ش» ،حتى
ّ
انفض الخالّن عن الحريرية ،وتبين لسعد الحريري أنه ال يمسك
إالّ «بقبض ريح» ،فشارعه موزع الوالء بين «داعش» السعودية
المقسم الوالءات ،ك ّل
سابقا ً و«النصرة» القطرية والجيش الح ّر
ّ
الدول لها في التنظيمات اإلرهابية ،إال سعد الحريري ،مغلوب
على أمره.
وما زاد الطين بلة ،أنّ هذه التنظيمات فتكت بمسيحيي
سورية والعراق وهدّدتهم في لبنان متوعّ دة من أسمتهم «أهل
الصليب».
أكل هذا اإلره��اب من رصيد «الحريرية» ،سنيا ً ومسيحياً،
مهدّدا ً بتفجير كتلة النواب التابعة لها ،حتى أنّ نائبين تابعين
له ،أصبحت تديرهما المخابرات التركية بإتقان وبراعة وهما
خالد الضاهر ومعين المرعبي ألصولهما «اإلخوانجية» ،وهناك
أيضاً ،النائب محمد كبارة الذي تعلو حرارته التكفيرية حينا ً
وتنخفض ،تبعا ً لتبدّل األحداث.
لذلك ،وحرصا ً من ابن الراحل رفيق الحريري على إرث والده
السياسي ،سارع إلى القبول بحوار مع حزب الله مدعوما ً بلغة
إعالمية تتباكى على مظلومية الس ّنة السترجاع نفوذه عندهم.
ويقال إنّ مرجعا ً دينيا ً س ّنيا ً سأل سعد الحريري :ألم تتسلموا
البالد منذ  1990؟ فلماذا لم توفروا اإلنماء لعكار والضنية
وطرابلس وعرسال؟ وأين ذهبت القروض والديون؟ ولماذا
يحتل «سوليدير» واألم�لاك في المدن موقعا ً عندكم أكثر من
الريف الس ّني؟
ونستنتج هنا أنّ «المستقبل» ي��راه��ن على ح��زب الله
ّ
الضخ المالي
السترجاع جمهوره الس ّني ،بوسيلتين هما:
واإلع��ل�ام ،وذل��ك بتسخير قسم م��ن الس ّنة أصبح برعاية
التكفيريين ،واستخدام مكرمات السعودية إلع��ادة تأسيس
قاعدة جماهيرية ،افتقرت بعد نزوح الحريري إلى الرياض
وباريس وجبال األلب وكان.

أما النقطة الثانية ،فيرجو الحريري من خاللها ،إعادة جذب
الجمهور المسيحي نحوه ،بإظهار اهتمامه بانتخاب رئيس
ماروني للبنان ،محاوال ً كعادته استغفال الناس العاديين
بالشعارات من ناحية وإعادة تظهير مدنيته الغربية من ناحية
ثانية ،و«التعكيز» على قوى مسيحية خائبة الرجاء ،وتحتاج
دائما ً إلى مكرماته.
والحريري طبعاً ،غير جاهل أنّ الموضوع الرئاسي ليس
ملفا ً داخليا ً بشكل كامل ،ويعلم أيضا ً أنّ وض��ع تياره في
حكومة صديقه تمام سالم ،ممتاز ومحوري ،وينوب عن رئيس
الجمهورية بشكل كامل .ولو كان الحريري صادقا ً في اهتمامه
بالطموحات المسيحية ،لطلب من فريقه ال��وزاري االستقالة
إلحداث أزمة وطنية تعجِّ ل في انتخاب الرئيس.
والسؤال هنا :لماذا يفعل الحريري ك ّل هذه األم��ور اآلن؟
بإيحاء سعودي مرتبط بعدة مؤشرات هي:
ُ
يعارض وجهة
ـ إقالة وزي��ر الدفاع األميركي هيغل ألنه
الرئيس أوباما «السلمية» ويؤيد التدخل العسكري السافر.
ـ التناغم األميركي ـ اإليراني الذي انتقل من مرحلة البحث
التقني إلى المشاورات السياسية حول أزمات اإلقليم.
ـ تقدم الجيش العراقي في محافظتي األنبار والموصل،
بالتزامن مع تقدم الجيش ال��س��وري في حلب والغوطتين
والقلمون.
ـ عودة روسيا إلى الشرق األوسط بمشروع مفاوضات بين
النظام السوري والمعارضة برعايتها في موسكو وتتواصل في
دمشق.
ـ اإلقرار بصعوبة إسقاط الرئيس بشار األسد ،واإلصرار على
تسوية برئاسته حصرياً.
وعلى الرغم من أنّ اإلع�لام السعودي ال ي��زال يص ّر على
إشعال الفتنة السنية ـ الشيعية من بوابة العراق ،فإنّ العالم
مستع ّد لمكافحة اإلرهاب التكفيري في ك ّل مكان .والمرتجى أن
يتمكن تيار المستقبل من تطهير بعض زواياه من التكفيريين
وااللتحاق بحركة التصدي كي يبقى حزبا ً مدنياً.

�سالم التقى نظيره البلجيكي:
لدعم لبنان في مواجهة �آفة الإرهاب
لفت رئيس الحكومة تمام سالم إلى «أنّ لبنان
يم ّر حاليا ًفي مرحلة دقيقة بسبب التحديات التي
يواجهها ،ومنها الوضع اإلقليمي المأزوم الذي
يشكل ضغطا ً كبيرا ً على األمن واالستقرار فيه،
بما في ذلك ملف النازحين السوريين ،والذين
يبلغ عددهم نحو مليون ونصف مليون شخص،
بما يوازي ثلث عدد المواطنين اللبنانيين ،وهذا
يشكل بالطبع تحديا ً أمنيا ً واقتصاديا ً وسياسيا ً
واجتماعياً .ويضاف إليه تحدي اإلرهاب الذي
يواجهه الجيش اللبناني يومياً ،وهو ما يوجب
دعم هذه المؤسسة الوطنية وسائر األجهزة
األمنية التي تواجه بشجاعة آفة اإلرهاب».
وأعرب سالم إثر لقائه نظيره البلجيكي شارل
ميشال في بروكسل ،عن أمله «أن تستمر بلجيكا
بصفتها الوطنية ،وكذلك من خالل عضويتها في
االتحاد األوروبي ،في القيام بدورها الذي يشجع
على استتباب األم��ن واالستقرار والسالم في
منطقة الشرق األوسط التي تشكل الجوار األقرب
ألوروبا» ،مشدّدا ً على «أنّ لبنان يشكل نموذجا ً
لالعتدال والعيش ال��واح��د ،وه��ي قيم بالغة
األهمية لمستقبل منطقتنا».
وتوجه بالشكر لبلجيكا على الدور الذي قامت
به ضمن قوات «يونيفيل».
وك��ان رئيس الحكومة وال��وزي��ران نبيل دو
فريج وأالن حكيم والوفد المرافق ،وصلوا إلى
بروكسل ظهر أمس ،حيث كان في استقبالهم
سفير لبنان ف��ي بروكسل وال��س��ف��راء العرب
المعتمدون في بلجيكا.
واعتبر سالم أنّ زيارته االتحاد األوروبي هي
لتوطيد العالقة مع االتحاد «الذي يعبر دائما ً
عن رغبته في مواكبة لبنان في حاجاته على
المستوى السياسي اإلنساني واإلنمائي» ،معلنا ً
عن توقيع اتفاق معه بقيمة  135مليون يورو.
كما أعلن أنّ «هذه الزيارة هي لتهنئة الرئيس
الجديد لالتحاد ووزي���رة خارجيته والبحث
معهما في المرحلة المستقبلية».
وردا ًعلى سؤال عن الحوار بين تيار المستقبل

وحزب الله ،رأى سالم «أنّ الحوار مفيد للبلد،
فالجميع يق ّر بأنّ المشاكل تح ّل عبر الحوار الذي
هو ضروري بين القوى السياسية ،ألنّ غيابه
يوصلنا إلى كثير من المشاكل والعقد».
وتمنى «أن يكون االنفراج اليوم بين تيار
المستقبل وحزب الله ،والذي يسعى إلى إدارته
الرئيس بري ،خيرا ً للبلد» .وقال« :طبعا ً األمر
ال يتم بين ليلة وضحاها ،ومن المؤكد أنّ بحثا ً
عميقا ً سيتم في موضوع االنتخابات الرئاسية
والنيابية ،واألم��ور التي يمكن أن تعيد لبنان
إل��ى السكة الصحيحة ف��ي ات��ج��اه م��زي��د من
المناعة ،علما ً أنّ الحكومة تواكب هذا األمر،
التوجه
فحكومة المصلحة الوطنية لديها هذا
ّ
السياسي».
وحول المساعدة التي يمكن أن يقدمها االتحاد
األوروب��ي للجيش والقوى األمنية ،قال سالم:
يقصر في شيء ،والدعم السياسي
«االتحاد ال ِّ
واإلنساني واإلنمائي هو األب��رز لديه .أما على
صعيد التبادل والخبرات العسكرية ،بما يع ّزز

خفايا
خفايا
الحظت أوساط
سياسية كثافة
الزيارات التي تقوم
بها وفود عدة رفيعة
المستوى من دولة
إقليمية فاعلة إلى
لبنان ،وعلى مختلف
األصعدة ،وذلك في
إطار اهتمامها به
ومتابعتها ألوضاعه،
في ظ ّل األزمات
التي يواجهها
أمنيا ً وسياسيا ً
واقتصادياً،
ولمساعدته على دفع
قطار الحوار الداخلي
الذي تشجع عليه
دائماً ،من أجل توحيد
الصف في مواجهة
التحديات الكثيرة
التي ال تزال ماثلة.

حردان يزور قائد الجي�ش
الجيش والقوى العسكرية ،فإننا ننتظر منه
مزيدا ً من التعاون والتواصل».
وإذ أك���د ال��م��ت��اب��ع��ة الحثيثة ل��م��وض��وع
العسكريين المخطوفين ،أشار إلى «أنّ الموضوع
ليس بسيطاً ،ومالبساته غير بسيطة أيضاً».
وقال« :إن شاء الله نتمكن من تحقيق تقدم ،لكنّ
األمر صعب».
وسئل سالم أيضاً ،عن «كثرة الطهاة» في
موضوع المخطوفين والتضارب في الوساطات،
فأجاب« :ه��ذا الموضوع يأخذ م��داه ،وهو أمر
طبيعي .هناك خاطفون ال ي��وف��رون وسيلة
للتشكيك واإلث����ارة والتهويل ،وه��ن��اك أه��ا ٍل
يخضعون للكالم الذي يأتي من جهة الخاطفين،
ويحاولون فيه إثارة لوعتهم ،وعلى الجميع أن
يتفهموا ذل��ك» .وأض��اف« :نحن ال نوفر سبيالً
للتفاوض ،وال نحبذ فوضى في التفاوض ،ولكن
في الوقت نفسه ال ينبغي توفير أي فرصة أو
وسيلة داخليا ً أو خارجيا ً للتوصل إلى شيء في
هذا اإلطار».

قهوجي مستقبالً حردان وقانصو

(مديرية التوجيه)

زار رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد ح��ردان ورئيس المكتب
السياسي المركزي في الحزب الوزير السابق علي قانصو ،قائد الجيش العماد جان قهوجي
في مكتبه في اليرزة أمس ،وجرى البحث في األوضاع العامة في البالد.
كما التقى قهوجي محافظ عكار عماد لبكي ،وجرى التداول في شؤون تتعلق بالمحافظة.
وكان لبكي زار ،بدوره ،المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص وعرض معه
األوضاع العامة ،ال سيّما الوضع األمني.

با�سيل التقى وزير داخلية �أبيدجان :هناك
�إ�شاعات تهدف �إلى ت�شويه �سمعة اللبنانيين

سالم ونظيره البلجيكي

(داالتي ونهرا)

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «أنّ الخطر األكبر الذي تواجهه المنطقة يكمن في
ظاهرة اإلرهاب التي تتفشى في لبنان ودول الجوار» ،داعيا ً إلى «التنبّه واتخاذ خطوات وقائية في
ظ ّل هذا الخطر».
وأثنى باسيل خالل لقائه وزير داخلية أبيدجان حمد باكايوكو «على دور الجالية اللبنانية في
أبيدجان» ،الفتا ً إلى «أنّ نشاطات اللبنانيين االقتصادية تخدم ساحل العاج».
وإذ شدّد على «أنّ اللبنانيين ال يبحثون عن افتعال المشاكل أو إثارة النعرات» ،أشار إلى
وتصب في خانة خدمة أعداء لبنان ،وال سيما
«أنّ هناك إشاعات تهدف إلى تشويه سمعتهم
ّ
إسرائيل».
وأكد «أنّ الخطر األكبر الذي تواجهه المنطقة يكمن في ظاهرة اإلرهاب التي تتفشى في لبنان
ودول الجوار» ،داعيا ً إلى «التنبه واتخاذ خطوات وقائية في ظ ّل هذا الخطر».
وشدّد باكايوكو ،من جهته ،على «أهمية توطيد عالقات الثقة والتعاون مع الحكومة اللبنانية،
على صعيد االقتصاد واألمن ومحاربة اإلرهاب ،وأهمية تقوية العالقات الثنائية» ،كما حيا الجالية
اللبنانية «المساهمة في شكل كبير في تفعيل اقتصاد البلد».
وكان باسيل اختتم زيارته إلى دكار بمشاركته في حفل استقبال نظمته سفارة لبنان في
السنغال ،بدعوة من السفير خليل الهبر وفي حضور وزير الداخلية السنغالي عبدوالي داودا
ديالو ،وسفراء حاليين وسابقين عرب وأجانب ،ومندوب لبنان الدائم لدى اليونيسكو السفير
خليل كرم ،وحشد من أبناء الجالية.
وتوجه باسيل في كلمة ألقاها إلى السنغاليين ،واصفا ً المناسبة بـ«الجميلة ،خصوصا ً وأنها
ّ
تأتي في إطار مشاركته في القمة الفرنكوفونية» ،الفتا إلى «أنّ الفرنكوفونية مناسبة ثقافية وثروة
تجمعنا».
ولفت إلى «أنّ حقوق اللبنانيين الموجودين في لبنان منتقصة» ،وتوجه إلى أبناء الجالية قائالً:
«على األرجح أنّ قسما ً كبيرا ً منكم ترك لبنان بسبب انتقاصه إلى هذه الحقوق .لذلك علينا أن نأتي
إلى بالد االغتراب لنعطيكم هذه الحقوق ونقول لكم أننا نفكر بكم ونحاول أن نؤمنها لكم».
وأضاف باسيل« :من حقكم أن تتواصلوا مع بلدكم باللغة والعلم والثقافة ،وأن تكونوا مرتبطين
به بالنقل واالنتقال ،وبالتواصل واالتصال ،وأن تكون لكم جنسية ،وأن يكون لكم ّ
حق المشاركة في
الحياة السياسية في لبنان» .وتابع« :على الدولة أن تحمل صناديق االقتراع أو البريد اإللكتروني
أو الظرف لتقول لكم أنّ من حقكم أن تشاركوا ،من خالل التعبير عن رأيكم تجاه ما يحصل في لبنان
 ،ألنكم هنا بسبب ظروفه» ،آمالً «أن تعطى هذه الحقوق للبنانيين في االغتراب ،وأن يكون لهم
نواب ومجالس اغترابية لتمثيلهم ليبقوا مرتبطين بلبنانيتهم ،ألنّ لبنان أكبر م ّنا وعلينا أن نقبل
بأن نبقى أصغر منه طوائف وأحزاباً».
ومن السنغال ،انتقل باسيل إلى ساحل العاج ،حيث شارك في افتتاح «لقاء القارة األفريقية
للديبلوماسية الفاعلة» ،الذي يجمع ك ّل رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية اللبنانية في
أفريقيا.

ن�شاطات �سيا�سية
استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة سفير جنوب أفريقيا
في لبنان شون بينيفلدت وبحث معه األوضاع العامة والعالقات الثنائية بين البلدين.
كما التقى السنيورة القائم بأعمال سفارة اإلم��ارات في لبنان رئيس البعثة محمد
الجنابي ،وجرى البحث في األوضاع الراهنة.
استقبل وزير الثقافة ريمون عريجي رئيس رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية
في إيران أبو ذر ابراهيمي تركمان في حضور السفير اإليراني في لبنان محمد فتحعلي
صحت ومستشاري الوزير ميشال دي
والملحق الثقافي في المستشارية اإليرانية محمد
ّ
شادارفيان وبطرس فرنجية.
وعرض الجانبان التعاون القائم بين البلدين ،وخصوصا ً ما يتعلق بالقطاع الثقافي
وجه المسؤول
وأهمية تطويره وتفعيله عبر تبادل الخبرات في مختلف المجاالت .كما ّ
اإليراني دعوة إلى وزير الثقافة لزيارة إيران.
عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،األوضاع العامة في لبنان والمنطقة
مع وفد من مكتب العالمة السيد محمد حسين فضل الله ،برئاسة السيد أحمد فضل الله،
وضم الوفد الشيخ زهير قوصان ومدير مكتب االعالم هاني عبدالله .وبحث مع السفير
الفرنسي باتريس باولي في العالقات اللبنانية-الفرنسية .ثم التقى المشنوق القنصل
المصري في لبنان شريف البحراوي.
استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص المنسق الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالمبلي ،وجرى عرض لألوضاع األمنية
العامة في البالد.

