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الأزهر يعلن الحرب على الإرهاب والفتنة

العقوبات االقت�صادية
�إرهابٌ �شرعي

 د .وفيق ابراهيم

ثائر أحمد إبراهيم*
لم تكن السلطة التشريعية الرقابية اإلرشادية ،غير الملزمة للجمعية
العمومية لألمم المتحدة ،في أي وقت من األوقات ذات جدوى في إحالل
السالم العالمي ،إال وفق ما ترتئيه القوى المسيطرة على المشهد الدولي
في ك ّل مراحل عملها.
هذا ما أثبتته وقائع الحال المتردّي للسالم العالمي ،وإننا ال نتج ّنى
على أحد ،إذا اعتبرنا أنّ ق��رارات الجمعية العمومية لألمم المتحدة،
وخاصة تلك التي أوجدت وابتكرت مصطلح الجزاءات الدولية ،هي األكثر
إرهابا ً في حقيقتها وفحواها ،فأسوء القرارات الهدّامة للبشرية ،تض َّمنها
ميثاق األمم المتحدة بوضوح في المواد  ،42 ،41 ،40 ،39من فصله
السابع الذي أعطى صالحية مطلقة لما يسمى مجلس األمن لتحديد
الجرائم والمجرمين ،ثم توصيف الواقعة الجرمية المزعومة وتكييفها
بما ينطبق مع تفسيرات الدول المستغِلة للضبابية المكللة لتلك المواد.
إنّ العقوبات االقتصادية ،التي ليس الحظر أولها وال الحصار أو
المقاطعة آخرها وأخطرها ،هي إرهاب شرعي يفضي في خواتيمه إلى
القضاء على المجتمعات بكليتها ويحولها من مجتمعات منتجة ،واهبة،
تمتص النتاج
ومشاركة في بناء اإلنسانية ،إلى مجتمعات مستهلكة
ّ
البشري وتشكل عالة عليه.
فما الحظر الذي يعني المقاطعة االقتصادية الجزئية أو الكلية ،وفق
ما ج��اءت به الصكوك الدولية وال��ذي ال يجوز تطبيقه إال عند وجود
إرهاب تفضحه
عدوان خارجي يهدّد أمن الدول من قبل غيرها ،سوى
ٍ
االستخدامات السياسية عند تطبيقه على من يعارض سياسات القوى
المتسلطة في العالم ،وكذلك هو الحصار البحري أو الجوي أو البري،
إجرا ٌء ال عالقة له بالشرعية حتى في نصوص اتفاقيات األمم المتحدة
وباعترافها ،وفق ما تض ّمنته المادتين الثانية والثالثة من تعريف
العدوان الذي أطلقته لجنة األمم المتحدة الخاصة عام  1974في قرارها
رقم  ،3314واألمر ذاته قائم بالنسبة إلى المقاطعة االقتصادية التي ال
تعدو كونها عمالً إرهابيا ً
بلبوس تجاري ترفضه الطبائع اإلنسانية
ٍ
الرحمانية.
إنّ الواقع يؤكد أنّ هدف العقوبات االقتصادية ال يتعدّى كونه رغبة
في اإليالم والتش ّفي من الشعوب المناهضة لإلمبريالية العالمية ،فجميع
تلك العقوبات إجراءات عشوائية مد ّمرة للتنمية البشرية ،ولم تكن بهدف
الردع كما كان يروج لها ،بل إلجبار الدول السيدة في نطاقها على تغيير
سياساتها بالمطلق ،وبما يتوافق ومصالح وغايات القوى المستبدة.
نصت المادة  51من القرار  242المؤرخ  1997في فقرتها الخامسة،
ّ
على أنّ العقوبات االقتصادية تهدف إلى تعديل سلوك الطرف الذي
نصت على
يهدّد السلم واألمن الدوليين ،وليس لمعاقبته أو أذيته ،كما ّ
أنّ فرض تلك العقوبات ال يجوز أن يكون مفتوح المدة ،بل ال ب ّد من تحديد
الفترة التي تفرض فيها ،غير أنّ التنفيذ على أرض الواقع ،وفق التأويل
الفضفاض لمعاني العقوبات ،الغالب فيه الجنوح نحو التسييس ،جعل
هذا التعريف وسيلة للتغطية على اإلرهاب العسكري الذي تمارسه قوى
البغي متى شاءت.
وفي ظ ّل االستبداد الدولي واإلره��اب المغطى بقرارات الشرعية
ّ
يغش الشعوب المقهورة ويجبرها على تصديق
الدولية ،ال يجوز ألحد أن
كذبة سلمية العقوبات االقتصادية وتجميل ظاهرها المخالف لباطنها
غير المحدّد التداعيات ،كما ال يجوز أن يخجل أحد أو يوارب ،إذا ما قال أنّ
العقوبات االقتصادية الدولية ال تعدو كونها شكالً من أشكال الحرب ض ّد
اإلنسانية ،إللحاق أكبر قدر من األذية بالشعوب ذات السيادة.
إنّ عشرات التفاسير لماهية العقوبات االقتصادية على اختالف
ّ
وبغض النظر عن تلطيف أسمائها بين عقوبات تقليدية
أشكالها،
وعقوبات ذكية ،هي أخطر أشكال اإلرهاب الدولي سواء أكان اسمها حظرا ً
أم قهرا ً أم عدوانا ً أم عزال ً أم حصاراً ،فهي المعادل االقتصادي لما يسمى
في المعارك العسكرية القصف الشامل ال أكثر وال أقل.
وعلى السواء ،ف��إنّ فرض العقوبات االقتصادية التقليدية التي
تستهدف بنيان الدولة ومؤسساتها ،أو العقوبات االقتصادية الذكية
التي تستهدف قيادات الدولة المديرة لشؤونها ،هو طريقة إرهابية
لتدمير األوط��ان اآلمنة ،ال تختلف ،إال في كون األول��ى منهما تسحق
العظام ،أما الثانية فتقطع األوتار العصبية لجسد الدولة.
إنّ مسؤولية الشعوب أن ترفض بالمطلق هذه الجزاءات الدولية،
لما فيها من انتهاك لإلنسانية وإحباط للنهضة البشرية في الدول
المستهدفة بها في تعليمها ومأكلها ومشربها وبناها التحتية ومستقبل
أبنائها وسياساتها وثقافتها.
إنّ العقوبات االقتصادية الدولية جريمة كبرى يوافق عليها القاتل
الباغي والمقتول الساكت عن الظلم الواقع بمن سبقه من مظلومين ،وهي،
وإن كانت أعلى مرتبة من االحتجاجات الدبلوماسية وأقل من الحرب
الشاملة كما يروج لها ،فإنها تبقى اتفاقا ً شيطانيا ً يقوم بين قابيلين أو
أكثر ض ّد هابيل واحد.
إنها إفصاح عن حقيقة نوايا القوى المستبدة ودول العالم ال ُمدّعية
الحضارة تجاه من يخالفونها ،لتقول لهم :لست آبه بكم.
* محام

يستعيد جامع األزه��ر موقعه القيادي في العالم اإلسالمي،
م�ع��اودا ً ج��ذب كامل المذاهب اإلسالمية على اختالف قراءاتها
الفقهية ،في حركة استيعابية ُتجهض مشاريع الحروب األهلية
بين السنّة والشيعة والمسيحيين ،من خالل التقاء هذه الفئات كافة
في موقف إنساني صارم ض ّد «خوارج» هذا العصر وسفاحيه.
إنها عود ٌة كريم ٌة من األزهر الذي استشعر خطرا ً يهدّد إنسانية
اإلسالم وعالميته .فجاء ردّه إعالنا ً عن استضافة مؤتمر يض ُّم
المسلمين السنّة والشيعة وك � ّل المذاهب المسيحيّة ،من أجل
موحد من اإلرهاب وتفشي ظواهر غريبة تحاول
إصدار موقف ّ
فرض قيمها المناقضة تماما ً للدين اإلسالمي.
إنّ أهمية هذا المؤتمر تكمن في أنه ُيعلن أوالً عن استعادة األزهر
يحترب
دوره التاريخي في تجسيد التوازن بين المسلمين ،فال
ُ
نصر ًة لسن ٍة على شيعة ،وال ي ُمالئ متطرفين حتى ولو انتموا إليه.
فما يعنيه حصراً ،هو سالمة اإلس�لام وصورته العالمية ،التي
ال تكون إال باالنسجام بين فئاته المتنوعة ،وبعالقاتها السلمية
بالطرف المسيحي.
فاجأ األزه��ر «داع ��ش» و«ال �ق��اع��دة» ،و«ال�ن�ص��رة» ،ومم ّوليهم
ب��دع��وة ممثلين ع��ن المذاهب السنية األرب �ع��ة ،والشيعة اإلثني
عشرية ،والعلويين والموحدين ال��دروز واألباضية والزيدية
والمذاهب المسيحية كافة ،إل��ى مؤتمر يعقد في رحابه اليوم
ويستمر حتى الغد.
وبذلك يف ّك األزهر عن نفسه األسر الذي بدأ منذ ذهاب الرئيس
المصري األسبق أنور السادات إلى فلسطين المحتلة ،وعودته
باتفاقية كامب ديفيد التي أدّت إل��ى سحب مصر من الصراع
العربي ـ «اإلسرائيلي» ،وسحب األزه��ر من الريادة اإلسالمية.

وظ ّل األزهر أسيرا ً في مرحلة الرئيس حسني مبارك لألسباب
نفسها ،وك��اد يفقد أهميته نهائيا ً م��ع الرئيس محمود مرسي
الذي كان يعتبر أنّ حركة اإلخ��وان المسلمين التي ينتمي إليها،
هي المرجعية للمسلمين .لذلك سعى خالل واليته القصيرة إلى
ك ِّم أف��واه علماء األزه��ر ،مع محاولة إلغاء دوره��م نهائياً .ورغم
أنّ الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي ال يزال مقيدا ً
بالعالقة م��ع السعودية وأميركا واالت �ح��اد األوروب ��ي ألسباب
اقتصادية ،ويحاول استدراج مساعدات لمصر بأسلوب «المقاومة
السياسية» ،لم يعد باستطاعة األزهر السكوت عن تدمير اإلسالم
من داخله ،وعن عالقة بعض مكوناته الشريرة مع المسيحيين
واأليزيديين ،والصابئة المندائيين ،وهم أقلية موجودة في العراق
منذ ما قبل الفتوحات اإلسالمية ،ولم يحاربها المسلمون.
إنّ الحرمين الشريفين في مكة والمدينة المن ّورة ،يعادالن
المواقع المسيحية المقدّسة في الناصرة وبيت لحم والقدس في
فلسطين المحتلة ،أما األزهر فيعادل الفاتيكان المرجع األكبر لك ّل
المذاهب المسيحية.
وه��ا ه��و األزه ��ر ال ��ذي يعترف إل��ى ج��ان��ب ال�م��ذاه��ب السنية
األربعة ،بالشيعة االثني عشرية واألباضية والزيدية ،يدعو اليوم
كالً من المسلمين العلويين وال��دروز ،وهذا اعتراف واضح بتلك
المذاهب ،إلى مؤتمر من أجل إجهاض محاوالت إثارة الفتنة بين
المسلمين من جهة ،وبينهم وبين المسيحيين وباقي األقليات من
جهة ثانية.
وبذلك يكشف األزهر عن جرائم اإلرهاب التكفيري المدعوم
من تركيا وقطر والسعودية ،نافيا ً بشدّة وج��ود أي عالقة لها
بجوهر الدين اإلسالمي وإنسانيته .فكيف سيب ّرر الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان تأييده لـ«داعش» و«النصرة» واعتبارهما أقل
إرهابية من النظام السوري؟ وماذا ستقول قطر عن دورها في
مساندة «النصرة» ،وكيف ستدافع السعودية عن تمويل وتسليح

(حسن ابراهيم)

المالكي في عين التينة
ج���ال ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ن��وري
المالكي أم��س ،على ع��دد من المسؤولين
اللبنانيين وبحث معهم التطورات الراهنة
في المنطقة والخطر اإلرهابي الذي يحدق
بها ،حيث أك��دوا «أهمية بذل كل الجهود
للحفاظ على االستقالل التام والناجز لك ّل
دول��ة ،وض��رورة التعاون لدرء كل أشكال
الفتن الطائفية والمذهبية ،ومواجهة
التيارات التكفيرية التي تهدّد الجميع».

بري

وزار المالكي ،على رأس وف��د ،رئيس
مجلس النواب نبيه بري في عين التينة،
وأوض��ح بعد اللقاء أ ّن��ه ناقش مع بري

«أوض��اع الساعة والساحة والتحديات
التي تشهدها المنطقة وال��ع��راق» .وقال:
«كانت وجهات النظر متطابقة من جهة
حماية ال��ع��راق والمنطقة ب��أس��ره��ا من
اإلره���اب ،والعمل على توحيد الموقف
والصفوف لمواجهة هذا الخطر والتحديات
القائمة».
ثم أول��م الرئيس ب��ري للمالكي والوفد
المرافق في حضور هيئة رئاسة حركة أمل،
ووزراء ونواب الحركة.

نصرالله

كما زار المالكي وال��وف��د ،األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله .وأفاد

تابع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته األفريقية ،والتقى
رئيس حكومة ساحل العاج دانيال كابالن دونكان ،معتبرا ً «أنّ اللقاء هو
فرصة لتأكيد الحرص على العالقات الثنائية وتقييمها واتخاذ ما يلزم من
خطوات لتطويرها» .كما افتتح باسيل المكاتب الجديدة للسفارة اللبنانية
في ساحل العاج.
وخالل حفل استقبال أقامه القائم باألعمال وسام كالكش على شرفه في
منزله ،ألقى باسيل كلمة اعتبر خاللها «أنّ اللبنانيين في الخارج يعطون
أهمية كبيرة للبنان وللسياسة الخارجية ،فمن دونهم ال سياسة خارجية
لبلدنا» .وقال« :إنّ القارة األفريقية هي الرئة لالقتصاد اللبناني».
وفي نيجيريا ،التقى باسيل سفير التشاد المعتمد فيها ،وت ّم البحث
في ملف المخطوفين اللبنانيين لدى بوكو حرام ،كون تشاد تقوم بدور
الوسيط .كما تفقد الموقع الذي سيشيد فيه مق ّر السفارة اللبنانية الجديدة
في أبوجا في نيجيريا.
بعد ذلك ،توجه إلى وزارة الخارجية النيجيرية حيث عقد مع نظيره
أمينو بشير والي لقا ًء ثنائياً ،أعقبه مؤتمر صحافي مشترك ،أكد خالله
باسيل «أنّ أي إعتداء إرهابي يضرب نيجيريا يعنينا» .كما دعا إلى «إنشاء
شبكة أمان» ،مشيرا ً إلى «أنّ اثنين من اللبنانيين المخطوفين في نيجيريا
منذ فترة طويلة لم يعرف عنهما شيء بعد ،رغم كل الجهود التي بذلت
من أجل تحريرهما» ،مطالبا ً السلطات النيجيرية «ببذل الجهود في هذه
القضية».

فليت�شر من عين التينة:
دع ُمنا للجي�ش لي�س �س ّري ًا

nY4nf^4
n=4qn5Unªnlni  p
888057$0.-#

...و عند السيد نصرالله

بيان صادر عن العالقات اإلعالمية في حزب
الله« ،أنّ استعراضا ً مفصالً ت ّم ،لألحداث
التي عصفت بالمنطقة عموما ً في السنوات
األخيرة ،وخصوصا ً في المرحلة الراهنة،
س��واء في ال��ع��راق أو سورية أو لبنان أو
فلسطين ،وكذلك التحديات والتهديدات
التي تواجهها حكومات وشعوب المنطقة،
والمسؤوليات الملقاة على عاتق جميع
القيادات الدينية والسياسية ،ال سيما القوى
والتيارات اإلسالمية والوطنية والقومية
في العالمين العربي واإلسالمي».
وأض�����اف ال���ب���ي���ان« :ك���ان���ت ال���ق���راءة
متطابقة حول الخلفيات واأله��داف وسبل
المواجهة وأهمية بذل كل الجهود للحفاظ

با�سيل� :أفريقيا رئة االقت�صاد اللبناني



«داعش» والجبهة اإلسالمية؟
يتطلع العرب والمسلمون ف��ي ،المشرق والمغرب ،إل��ى هذا
المؤتمر بأمل ورجاء ،آملين أال يقتصر دوره على إدانة اإلرهاب
ال��ذي يضرب مصر من «اإلخ ��وان» ،و«أج�ن��اد مصر» ،و«أنصار
بيت المقدس» ،وه��ؤالء أذرع مصرية للقاعدة و«داع��ش» ،وهم
يفسرونها على هواهم ،السترقاق النساء
يتذ ّرعون بآيات قرآنيةّ ،
ّ
يوجهها المؤتمرون في
وقتل البشر وذبحهم .كما يترقبون دعوة ّ
األزهر إلى ك ّل الدول واألمم إلدانة اإلرهاب ووقف دعمه وتمويله
وإغالق الحدود أمامه .ولعلها فرصة تاريخية لسحب المشروعية
موحد إلنسانية
اإلسالمية من هذا اإلرهاب ،وإعطاء تفسير فقهي ّ
الدين اإلسالمي وتفاعله مع األديان األخرى.
لقد ق� ّرر األزه��ر الشريف الدفاع عن اإلنسانية ،التي تترقب
حركته المعبّرة عن عظمة إمكاناته وحرصه على كرامة اإلنسان
ومنع الفتن ،علما ً أنّ قرار دعوة المذاهب اإلسالمية كافة ،تشكل
في ح ّد ذاتها موقفا ً شجاعا ً في زمن تتولى فيه مئات المحطات
اإلعالمية التابعة لدول الخليج مه ّمة التحريض على الفتن المذهبية
والعنصرية.
فأهالً ب��األزه��رَ ،يئِ ُد التحريض والفتن ،مستخرجا ً إنسانية
اإلس�ل�ام م��ن ف��م التنين التكفيري ،وم�ص��ال��ح ال ��دول العظمى
و«إسرائيل» .وها هو يعيد تظهير عالمية اإلسالم كدين أممي ال
يف ِّرق بين عرق وآخر ولون وآخر ،واضعا ً ح ّدا ً لشطط تكفيريي
السعودية ،وإخوان تركيا ،الذين ضربوا عالمية اإلسالم وجعلوه
«إخونجياً» و«قاعدياً» .فهل بدأ عصر التصحيح؟
الخشية أن تضع السلطة المصرية ح � ّدا ً التجاهات األزهر
بضغط سعودي ـ أميركي ،بينما نناشده القفز ف��وق الضغوط
والمندسين فيه
واسترداد الدين من العابثين بسالمة اإلنسانية
ّ
لغايات سياسية ودنيوية.

تر ّوج أوساط الرئيس
ميشال سليمان اسم
مدير المخابرات السابق
في الجيش اللبناني
وسفير لبنان الحالي
في الفاتيكان العميد
جورج خوري كمرشح
«توافقي» إلى رئاسة
الجمهورية ،علما ً أنّ
األخير يواجه «فيتوات»
من قبل أطراف سياسية
مؤثرة في االنتخابات
الرئاسية في معسكري
 8و 14آذار على ح ّد
سواء .وفي السياق،
أبلغ رئيس كتلة نيابية
كبرى حلفاءه أنه
يرفض في المطلق
ترشيح شخصية
عسكرية إلى المنصب
المذكور.

المالكي يزور بري ون�صراهلل وقبالن :لدرء الفتن ومواجهة الخطر الإرهابي

تابع جولته في القارة ال�سمراء
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خفايا
خفايا

أكد السفير البريطاني في لبنان طوم فليتشر التزام بالده «دعم استقرار
لبنان ،ودعم الجيش والدولة اللبنانية في محاربة اإلرهاب» ،مشيرا ً إلى «أنّ
هذا الدعم ليس س ّرياً».
وقال فليتشر بعد لقائه أمس ،رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين
التينة« :سرت تكهنات في األيام األخيرة عن دعم س ّري للجيش اللبناني،
وأريد أن أكون واضحا ً حول ما نقدمه من دعم .منذ العام  ،2012كما سبق
وأعلنت ،تدعم المملكة المتحدة جهود األفواج الحدودية للجيش اللبناني
لمراقبة وردع نشاطات المسلحين غير الشرعيين في المناطق الحدودية».
خصصنا عشرين مليون جنيه استرليني لبناء أب��راج على
وأض��اف« :لقد
ّ
امتداد  140كيلومترا ً من الحدود ،ولتوفير لوازم الحماية الشخصية وسيارات
«الندروفر» ولوازم المراقبة والحماية الباليستيه ،ونحن نعمل مع شركائنا
الدوليين على توفير التدريب للقوات المسلحة اللبنانية التي تتناسب مع
شجاعتهم».
وختم السفير البريطاني« :نحن ملتزمون دعم استقرار لبنان مئة في
المئة ،ودعم الجيش والدولة اللبنانية في محاربة اإلرهاب ،وهذا الدعم ليس
س ّرياً».

على االستقالل التام والناجز لك ّل دولة،
وض��رورة التعاون ل��درء كل أشكال الفتن
الطائفية والمذهبية ،ومواجهة التيارات
التكفيرية التي تهدّد الجميع».
كما عبّر الطرفان عن «ثقتهما المطلقة
بحتمية انتصار شعوب وحكومات المنطقة
على داعش وأشباهه من الجماعات ،التي ال
مستقبل لها وال لمشروعها التدميري في أي
من دول المنطقة على اإلطالق».

قبالن

والتقى الوفد أيضاً ،نائب رئيس المجلس
اإلس�لام��ي الشيعي األع��ل��ى الشيخ عبد
األمير قبالن في مق ّر المجلس .وأكد قبالن

«ضرورة أن يتعاون الشعب العراقي بكل
مكوناته وطوائفه ،فيعيد العراقيون الثقة
فيما بينهم ،ويعملون متضامنين للحفاظ
على وحدة العراق وسيادته واستقراره».
وتحدث المالكي ،من جهته ،فقال« :أبدى
سماحته اهتمامه الكبير ومتابعته الجيدة
لما يجري في العراق وتمنياته لهذا البلد أن
يكون في أحسن حال ،ألنّ العراق ،حسب
ما قاله ،وهذا هو الواقع مؤثر في كل دول
المنطقة».
وقد غ��ادر المالكي بيروت مساءً ،على
متن طائرة خاصة ،وك��ان في وداع��ه في
مطار بيروت ال��دول��ي ،سفير العراق رعد
األلوسي وأركان السفارة.

�سالم يلتقي رئي�س البرلمان الأوروبي
ويتمنى على �أمير قطر تفعيل الو�ساطة
تم ّنى رئيس الحكومة تمام سالم
على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني «تفعيل الوساطة القطرية
لمساعدة الحكومة اللبنانية على
تحرير العسكريين ورفع المعاناة
عن أهاليهم» ،وذلك في اتصال هاتفي
في إطار متابعته ملف العسكريين
المخطوفين ودور الوسيط القطري.
وأع����رب أم��ي��ر ق��ط��ر ،م��ن جهته،
للرئيس سالم عن اهتمامه الشديد
بمساعدة لبنان واللبنانيين في
ه��ذه المحنة ،وأبلغه أن��ه سيعطي
تعليمات ف��وري��ة للمولجين بهذا
الملف بمتابعته ،وإجراء االتصاالت
الالزمة في شأنه.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د س�لام «أنّ
انتخاب رئيس للجمهورية يبقى
ملحا ً وضرورياً» ،مشيرا ً إلى «أنّ
أمرا ً ّ
الجانب األوروب���ي أب��دى رغبته في
المساعدة لتحقيق هذا األمر».
وأشار بعد لقائه رئيس المفوضية
األوروب���ي���ة ج��ان ك��ل��ود يونكر إلى
«أنّ اللقاء كان حميما ً ج��داً ،وشكل
لنا فرصة لنعرب عن األهمية التي
نعلقها على دور االتحاد األوروبي ،إن
كان على مستوى السياسة العالمية،
أو على مستوى دوره في سياسة
المنطقة ،أو دوره المميز في لبنان».
وأوض��ح س�لام «أنّ يونكر مدرك
جيدا ً لوضع لبنان ،وأعلن أنه سيزيد
اه��ت��م��ام��ه ب��م��ا ي��س��اع��د ل��ب��ن��ان على
مواجهة أزمته المتعلقة بالنازحين
السوريين ،وسيسعى إلى المساعدة
في إيجاد حلول لألزمة في سورية،
بما ينعكس علينا إيجابياً» ،الفتا ً إلى
«أنّ االتحاد األوروبي سيواصل دعمه
االقتصادي والمالي للبنان».

لقاء مع الجالية اللبنانية

م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د رئ��ي��س
ال��ح��ك��وم��ة خ�ل�ال ل��ق��اء م���ع أف���راد

سالم ورئيس البرلمان األوروبي
الجالية اللبنانية في بلجيكا« ،أنّ
لبنان لن يخضع لالبتزاز في قضية
العسكريين المحتجزين» ،مشيرا ً إلى
«أنّ الحكومة تنطلق في المفاوضات
من قواعد وأصول ،ولن نتخلى عن
قواعدنا لنصبح رهينة لآلخرين».
وقال سالم «:أرواح أبطالنا أمانة،
ولكن لن نخضع لالبتزاز».
وت��ط��رق إل��ى ال��وض��ع الداخلي
في لبنان ،الفتا ً إل��ى «أنّ وضعنا
ليس مثالياً ،فلبنان يعاني من
الصراعات السياسية ،ونحن أحيانا ً
نسيء التصرف ونسمح للرياح
حصة في
الخارجية بأن تكون لها
ّ
صراعاتنا».
وأضاف« :من أبرز تعبيرات أزمتنا
السياسية ،الشغور في موقع رئاسة
الجمهورية .ومهما حاولت الحكومة
أن تقوم بواجباتها للتعويض عن
الشغور فال يمكن أن يستقيم الوضع
في لبنان إال عند انتخاب رئيس».
وأش���ار س�لام إل��ى «أنّ الوضع
األم��ن��ي ف��ي لبنان ت��ع� ّرض الهتزاز
ك��ب��ي��ر ،وال��ب��ع��د األخ��ط��ر ف��ي��ه ك��ان

محاولة زرع الفتنة .لكننا تمكنا
من خالل جيشنا وقوانا األمنية من
المحافظة على ال��وط��ن ،وأسقطنا
المقولة التي تقول ب��أنّ في لبنان
بيئة حاضنة لإلرهاب».

رئيس البرلمان األوروبي

وال��ت��ق��ى س�ل�ام أي���ض���اً ،رئ��ي��س
البرلمان األوروبي مارتن شولتس،
كما شارك في جلسة للجنة الشؤون
الخارجية في البرلمان األوروب��ي
خصصت لمناقشة الوضع في لبنان
ّ
من كافة جوانبه.
وتال سالم في بداية الجلسة بيانا ً
افتتاحياً ،تحدث فيه عن الوضع في
المنطقة ،ووج��ه ما س ّماه «رسالة
أمل إلى العالم» قائالً« :إنّ نموذج
االع��ت��دال وال��ت��س��ام��ح والتعايش
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ال ي���زال يعمل نسبيا ً
بصورة جيدة ،وما زال لبنان على
رغم الضغط الهائل الذي يتعرض له
نسيجه االجتماعي موئالً لالعتدال
ال��ذي يجب الحفاظ عليه من أجل
تأمين مستقبل أفضل».

