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حمليات �سيا�سية

المكان في تكوين الهوية
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�سورية ...عين على مو�سكو وعين على �شبعا

نظام مارديني
مقاربة موضوع «الهوية» معرفيّا ً في الفضاء السوري
وال��ه�ل�ال ال�خ�ص�ي��ب ،أش �ب��ه بعملية دخ ��ول ف��ي الفاصلة
األهم واألخطر من الطريق الطويل الشائك الذي يفترض
أن��ه يفضي إل��ى بناء ال��دول��ة الحديثة ذات الطابع المدني
الديمقراطي.
فمنذ بدايات تشكلها في القرن السابع عشر تقوم الدولة
المدنية الحديثة على ثالثة أسس رئيسية :حدود جغرافيا
سياسية تحدد كيانها ،ومواطنون من سكانها ،وقوانين
يتساوى أمامها مواطنو الدولة بغض النظر عن جنسهم أو
لونهم أو عرقهم أو دينهم أو لغتهم.
يقول الشاعر السوري أدونيس إنّ «الهوية الثقافية ،مثل
الحب ،هي حوار ،ارتباط بين الذات واآلخر .فاآلخر ليس
حاجة حوارية فقط :إنه عنصر مش ّكل للذات» .ولكن هذه
ال��ذات مرتبطة بالمكان ،أي بالبيئة الطبيعية التي تش ّكل
هوية الفرد والجماعة.
صحيح أن عملية البحث ع��ن ه��ذه الهوية ال تخلو من
ال�ت�ح��دي��ات وال �ص �ع��اب ،إالّ أن�ه��ا ف��ي ال��وق��ت نفسه فرصة
ضرورية للتع ّرف إلى ُم َواطن القوة الكامنة في داخل الفرد
والمجتمع واستثمارها ايجابياً.
يتحدث هارالد ميللر مؤلف «تعايش الثقافات» ،الحانق
على صموئيل هنتنغتون ،عن الدولة بوصفها إبنة الجغرافيا
الملموسة والتي ال يمكن تجاوزها أو تجاوز حكم األسماء
فيها ،إال أنّ «الثقب األسود» الذي تركه الصراع في العراق
وس��وري��ة ح��اول أن يسقط طرحه أرض� �اً .لكن التأسيس
الحقيقي لنظرة تعتد بجدال المكان (البيئة الجغرافية) في
تحديد مفهوم الهوية وتشكيل شخصية اإلنسان ،ينبغي
أن يتأسس على أن الهوية مفهوم مستقر وثابت ،ومفهوم
قلق يمثل نقطة تقاطع لمؤثرات عديدة وظ��روف مختلفة،
لكنها ال تتغير بتغير الزمان والمكان أوتختلف باختالفهما،
فالعناصر األس��اس�ي��ة ف��ي ت�ك��وي��ن ال�ه��وي��ة تكتسب صفة
سيرورتها وتحولها الدائم داخل حدود جغرافية واحدة.
ليس ثمة مجموعات اجتماعية منعزلة البتة ،فهي تقيم
ع�لاق��ات م��ع مجموعات أخ��رى على األرض ذات �ه��ا ،وهذا
م��ا ي��ؤدي بالتأكيد إل��ى وع��ي تمايزها ،لكنها تقيم أيضا ً
مبادالت .كما أن استعارات الهويات الجماعية وتحوالتها
هي س�ي��رورات اجتماعية ديناميكية وف��ي تط ّور مستمر،
إذ تبنى بالتجمع وال�ت�ن��اق��ض .ف��إل��ى ج��ان��ب االختالفات
الناجمة عن البعد ثمة اختالفات ناجمة عن القرب «رغبة
في التناقض والتمايز وتحقيق الذات».
م �يّ��ز ع �ل��م ال �ن �ف��س االج �ت �م��اع��ي ال �ع�لاق��ات ب �ي��ن الهوية
االج�ت�م��اع�ي��ة واالن �ت �س��اب إل��ى ال�ج�م��اع��ة ،فيمكن أن نميّز
جماعات االنتماء م��ن جماعات المرجعية .ودل��ت أبحاث
تاغفل وت��رن��ر على أن األف ��راد يميلون إل��ى ب�ن��اء هويتهم
االجتماعية انطالقا ً من معطيين ،فهم يبحثون ع��ادة عن
هوية اجتماعية إيجابية مبنية على مقارنات جيدة يمكن
أن ُتن َّفذ داخ��ل مجموعات انتماءاتهم وبعض مجموعات
مرجعياتهم ،وعندما ال تحقق مجموعة االنتماء تقويمها
إيجابيا ً ي�ح��اول اآلخ��ر م�غ��ادرة مجموعته أو جعلها أكثر
إيجابية.
الهوية ليست وجودا ً سابقا ً علينا ،يتلبسنا ويحكم إغالق
دائرته حولنا فحسب ،إنما هي وجود يتشكل بناء على ما
نتلقاه من تعليم وما نرثه من معارف وما نتعرض له من
م��ؤث��رات ،وج��ود يكبر بنا ومعنا ،نشكله ويشكلنا في آن
واح��د ،أي ه��و ذاك التفاعل العمودي واألف�ق��ي بين الفرد
واألرض وتفاعلهما ،ويحصل بالتطور ال بالخلق كما
يالحظ عالم االجتماع النهضوي أنطون سعاده في مؤلفه
القيم «نشوء األمم».
ال�ه��وي��ة ليست إذن أس ��اس وح ��دة ال�م�ج�م��وع��ة ،ب��ل هي
ح��اص��ل س �ي��رورة وتتابع التماثل والتمايز ال��ذي تسعى
المجموعة من خالله إلى تأسيس تماسكها وإبراز موقفها
بالنسبة الى مجتمعات أخرى .فالفرد من هذا المنظار هو
اب��ن البيئة الجغرافية السورية ون�ت��اج التاريخ السوري
بتحوالته التراجيدية وتناقضاته وصراعاته وإشكالياته...
وتحديات البيئة الطبيعية تفرض على السلوك وعلى طبيعة
الشخصية الفردية واالجتماعية شروطها .لكن ،بقدر ما
يتكيف الفرد والمجتمع مع معطيات البيئة بقدر ما يتكيف
م��ع تحدياتها وت�ح��والت�ه��ا ،وه��ذا ال يعني البتة أن البيئة
الطبيعية وإرث التاريخ السياسي واالجتماعي ال يكفيان
لحقيقة م�ي��ول األف� ��راد وال�ج�م��اع��ات للمجتمع السوري.
وبهذا المعنى يعتبر المكان م��ادة الذاكرة وإط��اره��ا ،وهو
منظومة تفاعل بين الجماعات واألرض ،كما يشير إلى ذلك
سعاده في كتابه «نشوء األمم» إذ يعتبر أن «األ ّم��ة جماعة
موحدة المصير،
موحدة المصالح،
من البشر تحيا حياة
ّ
ّ
موحدة العوامل النفسية  -المادّية في قطر معيّن يكسبها
ّ
تفاعلها معه ،في مجرى التطور ،خصائص ومزايا تميّزها
عن غيرها من الجماعات».
ه� �ك ��ذا ،ح �ي��ن ن��ك��ون إزاء ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال��ك��ب��رى ،األرض
واإلن �س��ان ،إنما نكون ف��ي الحقيقة إزاء وج��ود مجتمعنا
السوري ومصيره .فالجماعات البشرية تتفاعل في إطار
أمكنتها وع�ب��ره��ا .وال��ذي��ن يتفاعلون ف��ي وح��دة حياة في
المكان الواحد يخترعون عوامل وحدتهم من لغة وتقاليد
وت��اري��خ ،وه��ي ن�ت��اج ت�ج��رب��ة ح�ي��اة مشتركة ل�ف�ت��رة تمتد
أللوف السنين.
غير أن ذل��ك كله ال يعني أن ثمة عناصر جوهرية في
تركيبة الهوية تتصل بالدين واللغة والقيم االجتماعية
المختلفة ،رغ��م أن �ه��ا م��ؤث��رات ن��ات�ج��ة م��ن م �ج��رى تطور
المجتمع مع نفسه ،مؤثرات تم ّكن من استيعاب المتغيرات
ال�ط��ارئ��ة ك�م�ح��ددات ج��دي��دة للهوية أو م�ح��ددات ج��دي��دة ال
يمكن تعريف الهوية أو تحديد عالقتها بالعصر في معزل
عنها.
ال تظهر الهوية االجتماعية إذن على أنها انعكاس بسيط
أو ت �ج��اور وتجميع ف��ي ضمير ال �ف��رد وان�ت�م��ائ��ه وأدواره
االج�ت�م��اع�ي��ة .إن�ه��ا ك � ّل ديناميكي (نشيط ف��اع��ل) تتفاعل
جميع عناصره في تكاملية أو في ص��راع .وهي تنتج من
«استراتيجيات انتمائية» يحاول الفرد من خاللها الدفاع
عن وجوده ورؤيته االجتماعية ،ودمجه في المتحد ،وفي
ال��وق��ت نفسه ي �ق � ِّوم ذات ��ه وي�ب�ح��ث ع��ن تماسكه المنطقي
الخاص به.
إن أكبر تح ّد يجابه سورية هي محاولة الجماعات صناعة
مزيد من الهويات الفرعية التي ُتقسم الشعب إلى مسميات
لصناعها احتالل مقعد
جديدة وعناوين تتيح هي األخرى ُ
هنا أو هناك .غير أن اعتقاد الجماعات الطائفية والمذهبية
واإلثنية بأن انفصالها بعضها عن بعضها األخر ،سيحل
ال�م�ش��اك��ل ال�ت��ي ت�ع��ان��ي منها ه��و وه��م ه��ائ��ل ،فاالنفصال
سيحكم عليها جميعا ً بمصير الضعف واالن�س�ح��اب من
ساحة الفعل التاريخي في المنطقة الى أبد اآلبدين.
إن تثبيت الهوية ليس مج ّرد إظهار وانعكاس للوحدة
الثقافية واالجتماعية لدى مجموعة ما ،بل إحدى الوسائل
التي تحاول المجموعة ان تبني وحدتها بها .هذا المقدس
موحد
ال �م �ح��رك ي �ق �ت��رح ع �ل��ى أع �ض��ائ��ه ص� ��ورة م �ج �م��وع
َّ
متجاوزا ً التنوعات الحقيقية.

خفايا
خفايا

 د .سليم حربا
يبقى المشهد الوطني التفاعلي فاعالً من موسكو
واللقاء التشاوري إلى القنيطرة وشقيقتها شبعا ،ففي
موسكو المنتدى التشاوري بين الحكومة السورية
والمعارضات الذي كسر الجليد وأذاب الصقيع ،على
ح��رارة االت�ف��اق على الثوابت الوطنية وم ّهد الطريق
بحرفية وموضوعية ونزاهة وحرص روسي وبإراد ٍة
سورية وطنية حملها وف��د الحكومة السورية بعقلٍ
وقلب مفتوح وي��د م�م��دودة وم��روءة وحرص
منفتح
ٍ
ومرونة يتقدم فيها الوطن ،يعلو وال ُيعلى عليه ،فكان
حدثا ً نوعيا ً وق�ط��ارا ً س��وري�ا ً ب��دأ ُيقلع باتجاه دمشق
ويحمل السوريين ال��ذي��ن تنتظم دق��ات قلوبهم وفق
ساعة وتوقيت الشعب السوري وإرادت��ه ،وعلى وقع
أق ��دام ُح �م��اة ال��دي��ار وق��راره��م ف��ي م��واج�ه��ة اإلره��اب
ودحره.
أث�ب��ت ق�ط��ار ال��وط��ن أن��ه يتسع للجميع وأنّ إرادة
تحركه وع�ج�لات��ه وخ��ارط��ة طريقه إل��ى دم�ش��ق أكبر
م��ن ال�م�س��ام�ي��ر وال�ع�ص��ي ال �ت��ي ت��وض��ع ف��ي عجالته،
وأس��رع من محاولة البعض اآلخر سحبه إلى الخلف
إليقافه ،وأدقّ في توقيت إقالعه من امتعاض ورهان
البعض الذين ينتظرون في محطات أنقرة والرياض
والدوحة.
المهم أنّ صدق النوايا كان غالبا ً وأغلبية ،وأن توهّم
وتو ّرم البعض ووزنهم االفتراضي قد انكشف وذهب
ال�ش�ح��م وال� ��ورم ،وأنّ م�ن�ت��دى م��وس�ك��و ك��ان فرصة
م�ب��اش��رة ل �ق��راءة م��ا ف��ي ال�ق�ل��وب وال�ع�ي��ون ،ب�ع�ي��دا ً من

وقصاصات الورق
روب��رت ف��ورد وتالمذته األغبياء
ّ
واإلم�ل�اء وت�ه��دي��د السالجقة والمشيخات واألم ��راء
ف �ك��ان س� ��وري ال �م �ب �ن��ى وال �م �ع �ن��ى وال� �ه ��وى والمنى
وال�ه��دف والنتيجة ،لذلك سيبقى وينطلق ويتسارع
على الصراط الوطني المستقيم تاركا ً خلفه ضعاف
القلوب والنفوس األ ّم��ارة بالسوء والعقول المتكلّسة
في صحراء التيه السعودية القطرية والمتجمدة في
ثالجات أردوغان «الداعشية».
إن ��ه ل �ق��اء ت��ش��اوري ت �ش��ارك��ي ت��ح��اوري مأمول،
م��ؤش��رات��ه مبشرات لك ّل س��وري قلبه ينبض وطنية
وي��داه ي ٌد على الزناد في مواجهة اإلره��اب واألخرى
ممدودة للمصالحة والمصافحة والمسامحة ،أما عيناه
فإحداها على موسكو في حين تنظر األخرى إلى الر ّد
على ع��دوان القنيطرة بقلب يتأهب شوقا ً إل��ى شبعا
وعقل عبقري ُيحكم الخطة ورجال قهروا المستحيل
وح ّولوا الغضب الساطع والوعد الصادق إلى حقيقة
أذرت بعنجهية العدو وعربدته وغروره وقطعت يده

جاءت عملية �شبعا النوعية
الفاعلة والمح�سوبة
والدقيقة وال�سريعة
وال�صاعقة لت�ضرب
�أهم نقاط قوة العدو
بالرغم من تح�سبه وت�أهبه

استنكرت أوساط 8
آذار إطالق الرصاص
في بيروت وضاحيتها
الجنوبية أثناء إطاللة
األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله
أمس في احتفال تأبين
شهداء القنيطرة ،لكنها
استغربت أن يطلب وزير
العدل أشرف ريفي
بالذات ،من القضاء
مالحقة هؤالء ،وهو كان
يتباهى بأن قادة محاور
طرابلس هم أبناؤه رغم
ما ج ّروه من ويالت
على المدينة وأهلها،
وقد أدينوا الحقا ً بأنهم
ينتمون إلى منظمات
إرهابية تنفذ مخططات
خارجية إليقاع الفتنة
في لبنان ،تمهيدا ً
لتمزيقه وجعله إمارات
متناحرة.

التي أرادت أن تغير الموازين في الميادين.
ج��اءت عملية شبعا النوعية الفاعلة والمحسوبة
والدقيقة والسريعة والصاعقة لتضرب أهم نقاط قوة
العدو ،بالرغم من تحسبه وتأهبه وأتته من حيث ال
يحتسب ف��ي زم��ان�ه��ا ومكانها وأس�ل��وب�ه��ا وسالحها
ورج��ال �ه��ا وع �ت��اده��ا وب�ي�ئ�ت�ه��ا وت�خ�ط�ي�ط�ه��ا بإحكام
وت�ن�ف�ي��ذه��ا ب��إق��دام ،ح�ي��ث ن�ف��ذت�ه��ا م�ج�م��وع��ة «شهداء
القنيطرة» التي ب��دأت عملياتها في شبعا وال تحدّها
جغرافيا .فأين ومتى ستكون العملية التالية؟
ي ��درك ال �ع��دو أنّ ال ��ذي ض��رب ف��ي ش�ب�ع��ا ق ��ادر أن
ي�ض��رب حيثما وأي�ن�م��ا ك��ان ف��ي قلب كيانه الغاصب
وعلى أطرافه ،وقد جعلت صاعقة شبعا العدو يلعق
جراحه ويخفي حجم خسائره ويعيد حساباته ويبتلع
لسانه ،مذعورا ً من البيان رقم واحد وجردة الحساب
المفتوح في شبعا وت�لال كفر شوبا وال�ج��والن ،وما
ب�ع��د الجليل وح�ي�ف��ا .وه��ا ه��و س�ي��د ال�م�ق��اوم��ة يقول:
قدركم أيها الصهاينة أن تتألموا وعليكم أن تتعلموا.
وهو َمن قال :انتهت اللعبة وعليكم أال تلعبوا.
نعم ...إن��ه المشهد الوطني ال��ذي أراد كيان العدو
أن ي�ن�ق� ّ
�ض ع�ل�ي��ه ،ف�ك��ان��ت أع��اص�ي��ر م �ي��دان المقاومة
ورياح شبعا أقوى وأبقى من سفن العدوان .وإذا كان
العدوان «اإلسرائيلي» على القنيطرة نصرة »لجبهة
النصرة» اإلرهابية ،فإنّ عملية شبعا نصرة لألقصى
وك�ن�ي�س��ة ال�ق�ي��ام��ة وال��ج��والن وف�ل�س�ط�ي��ن والعروبة
واإلس�ل�ام والمسيحية .ج��اء ال��ر ّد كما تمنينا ،ال بل
أسرع وأدقّ وأوقع ،وكان أوجع على كيان العدو مما
وتحسب وت��أ ّه��ب ،فكان خير عقاب على ش ّر
توقع
ّ
جريمة.

بري و�سالم وبا�سيل وعر�ض معهم التطورات والعالقات الثنائية
زار ّ

بروجردي :نحر�ص على �أمن المنطقة وا�ستقرارها والرئا�سة �ش�أن لبناني داخلي
أكد رئيس لجنة األم��ن والسياسة الخارجية في
مجلس الشورى اإليراني عالء الدين بروجردي موقف
بالده «الراسخ والثابت في دعم ك ّل ما يرسخ األمن
والهدوء واالستقرار في الربوع اللبنانية» ،الفتا ً إلى أنّ
االستحقاق الرئاسي «شأن لبناني».
وج���ال ب��روج��ردي ،على رأس وف��د ض�� ّم السفير
اإلي��ران��ي محمد فتحعلي ،على المسؤولين وب��دأ
جولته من مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة ،حيث
التقى رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ،وق��ال بعد
اللقاء« :أكدنا الموقف الراسخ والثابت للجمهورية
اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة ف��ي دع��م ك�� ّل م��ا ي��رس��خ األم��ن
والهدوء واالستقرار في الربوع اللبنانية .كما أننا
حرصاء تماما ً على الوحدة الوطنية الداخلية في
لبنان الشقيق .وف��ي ه��ذا اإلط��ار نحرص دوم �ا ً على
بناء العالقات المتوازنة والمتعادلة مع ك ّل التيارات
السياسية الفاعلة والمؤثرة على الساحة اللبنانية».
وأض��اف« :اغتنمنا هذه المناسبة لكي نقدم لدولته
تقريرا ً مفصال عن آخر التطورات في شأن العالقات
الثنائية بين إيران وروسيا ،وخصوصا ً في ظ ّل الزيارة
التي قام بها مؤخرا ً وزير الدفاع الروسي للجمهورية
اإلسالمية وما أثمرته من توقيع اتفاق مهم في مجال

التعاون الدفاعي بين البلدين ،وأيضا ً الزيارة التي
قام بها كبير مستشاري قائد الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية الدكتور علي أكبر واليتي للعاصمة الروسية
موسكو واللقاءات المهمة التي أجراها مع المسؤولين
الروس».
وف��ي ال��س��راي ال��ح��ك��وم��ي��ة ،ال��ت��ق��ى ال��وف��د رئيس
الحكومة تمام سالم ،وقال بروجردي« :عبرنا لدولته
عن تقديرنا وتثميننا عاليا ً الدور اإلنساني البناء الذي
تقوم به الجمهورية اللبنانية الشقيقة طوال السنوات
الماضية ف��ي احتضان وم���ؤازرة مئات اآلالف من
المهجرين والنازحين السوريين الذين أتوا إلى لبنان
هربا ً من األزمة الدامية التي تعصف بسورية في هذه
المرحلة» .وأض��اف« :درس أفضل السبل اآليلة إلى
تطوير العالقات الثنائية ك��ان من أه��م األم��ور التي
ناقشناها خالل هذا اللقاء ،ونظرا ً الى الدور الحيوي
والمهم ال��ذي يحظى به مجلس الشورى اإلسالمي
في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في بنية النظام
السياسي في إيران ،فقد أكدنا لدولته أنّ لدينا كامل
االستعداد ألداء ال��دور الحيوي والجاد والب ّناء في
مجال دعم ك ّل ما من شأنه أن يع ّزز العالقات بين لبنان
وإيران ويطورها على مختلف األصعدة ،وخصوصا ً

(حسن ابراهيم)

بروجردي والوفد مع ب ّري في عين التينة

في المجالين االقتصادي والتجاري».
وأض��اف« :تحدثنا مع دولته ،وفي شكل مسهب،
حول مسألة األمن واالستقرار في المنطقة عموماً ،وكما
تعرفون ف��إنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تولي
عناية مميزة في مجال حفظ األمن والهدوء واالستقرار
في ربوع لبنان العزيز ،ونحن نعتبر أنّ لبنان الشقيق،
ورغم صغره جغرافيا وقلة عدد سكانه ،إال أنه يؤدي
دورا ً مه ّما ً وب��ارزا ً واستثنائيا ً على صعيد التطورات
السياسية ،ليس فقط على المستوى اإلقليمي وإنما
على مستوى العالم برمته .ونحن نعتقد أنّ التطورات
السياسية الحاصلة على مستوى المنطقة تساعد إلى
ح ّد ما في إراحة األجواء األمنية وتعزيز االستقرار في
لبنان».
ول��ف��ت ب��روج��ردي إل��ى أن��ه ع��رض م��ع س�لام آخر
التطورات في السعودية ،مؤكدا ً «أنّ السياسة الثابتة
والمبدئية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية تقوم على
نسج أفضل العالقات األخوية مع دول المنطقة عموما ً
ودول الجوار خصوصاً ،بما فيها السعودية».
وف��ي قصر ب��س��ت��رس ،التقى ب��روج��ردي وال��وف��د
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وعرض
معه العالقات الثنائية وسبل تطويرها ،ال سيما في

المجاالت االقتصادية والتجارية .وقال بروجردي:
«اغتنمنا هذه المناسبة لنقدم لمعاليه عرضا ً مسهالً
عن آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي السلمي
اإليراني ،وعن المفاوضات الجارية حاليا ً بين إيران
ومجموعة الخمسة زائد واحد في هذا اإلطار».
وأض��اف« :أك��دت للوزير باسيل أننا ،كنواب في
مجلس الشورى اإليراني ،نؤيد بك ّل قوة ،ك ّل ما من
يرسخ ويع ِّزز العالقات الطيبة مع لبنان
شأنه أن
ِّ
الشقيق».
ور ّدا ً على سؤال حول االستحقاق الرئاسي اللبناني،
أجاب« :هذا االستحقاق هو استحقـاق داخلـي لبنانـي،
لكننـا نأمـل أن نجـد حـالً سريعـا ً ومخرجـا ً قريبـا ً له».
وسئل ب��روج��ردي :أنتم متهمون بالوقوف خلف
العملية التي قام بها حزب الله في شبعا هل هذا األمر
صحيح؟ فأجاب« :أعتقد أنّ القاصي والداني يعرف
أنّ حزب الله هو جزء أساسي من مكونات المجتمع
السياسي في لبنان ولديه نواب في البرلمان اللبناني
ولديه وزراء في الحكومة اللبنانية الموقرة .ونحن في
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وعلى غرار العالقات
التي تربطنا بك ّل مكونات المجتمع اللبناني العزيز،
لدينا هذه العالقات المق ّربة والمع ّززة مع حزب الله».

 ...ومجتمعا ً إلى سالم في السراي

(ت ّموز)

�شكوى لبنانية �إلى مجل�س الأمن �ضدّ «�إ�سرائيل»

علي عبد الكريم من الخارجية :لبنان ال ي�ستطيع
مواجهة الإرهاب من دون التن�سيق مع �سورية
تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين عبر
مندوب لبنان الدائم لدى األمم المتحدة في
نيويورك السفير نواف سالم ،بشكوى رسمية
لدى مجلس األم��ن ض ّد «إسرائيل» إلدانتها
بأش ّد العبارات على القصف الذي تع ّرض له
لبنان في تاريخ  28كانون الثاني ،2015
«ل��م��ا يشكل م��ن ان��ت��ه��اك ص���ارخ لسيادته
ولميثاق األم��م المتحدة وألح��ك��ام القانون
الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس
األمن ،وال سيما القرار .»1701
كما طلبت الوزارة من مجلس األمن التحقيق
في «تع ّرض وحدات القوة الدولية لالعتداء من
إسرائيل ،مما أدّى إلى مقتل جندي إسباني»،
مطالبة بتحميلها المسؤولية المباشرة عن
«هذا العمل ال ُمدان وك ّل ما يترتب عليه من
نتائج».
وفي سياق متصل ،لفت السفير السوري
علي عبد الكريم علي إلى أنّ «إسرائيل كشفت
ومنسق وقائد
بوضوح أنها ظهير وداع��م
ّ
ل�لإره��اب ال��ذي يضرب في سورية ولبنان
والمنطقة» ،م��ؤك��دا ً «أنّ لبنان ال يستطيع
مواجهة اإلره����اب ،ال���ذي ي��ض��رب ف��ي أكثر
من منطقة ،من دون التكامل والتنسيق مع
سورية».
وزار علي عبد الكريم أمس وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل في قصر بسترس
حيث «تركز الحديث على الوضع األمني وما
حدث في م��زارع شبعا وأهميته وانعكاسه
على المنطقة ،وضرورة ما حدث من أجل لبنان

وردع إسرائيل والتفكير في عدوان أوسع».
وأشار إلى أنّ البحث تطرق «إلى األوضاع
واإلج����راءات بالنسبة إل��ى السوريين في
المطارات والسفارات اللبنانية في الخارج
وعلى الحدود وض��رورة معالجة ه��ذا األمر
في أقصى سرعة ،وبالتنسيق مع الحكومة
السورية واألج��ه��زة المعنية في الدولتين
اللبنانية وال��س��وري��ة» .وق���ال« :أطلعني
الوزير باسيل على أنه ع ّمم على البعثات
الديبلوماسية في الخارج وطلب منها إبالغ
ش��رك��ات ال��ط��ي��ران ب��أن ال ض���رورة أب���دا ً ألي
تأشيرة دخول أو سمة أو فيزا للسوريين في
الخارج بالنسبة إلى الذين يريدون المجيء
إلى لبنان أو عبره .وأبلغت الوزير باسيل أنّ
هذا األمر يحتاج إلى وضوح وتنسيق أكثر،
وخ���روج م��ن اإلج����راءات التي ص��ارت عبئا ً
على البلدين وحدوديهما وعلى المواطنين
السوريين واللبنانيين ،وشكل نقزة أو ردّة
فعل سريعة ،وه��ذا ما تحتاج إليه العالقة
األخوية بين البلدين الشقيقين .والتفاؤل كبير
بأنّ اإلجراءات ستت ّم ،سواء عبر األمن العام أو
مديره المكلف معالجة هذا األمر والتنسيق
بين الجهتين اللبنانية والسورية واألجهزة
المعنية عند طرفي الحدود».
ور ّدا ًعلى سؤال حول تط ّور األمور بعد عملية
شبعا ،لفت سفير سورية إلى «أنّ إسرائيل
هي التي تستشعر خطر ما ارتكبته في ّ
حق
سورية ولبنان والمنطقة ،وكشفت بوضوح
ومنسق وقائد لإلرهاب الذي
أنها ظهير وداعم
ّ

يضرب في سورية ولبنان والمنطقة ،لهذا
فإنّ الر ّد عليها من داخل األراضي اللبنانية
المحتلة في مزارع شبعا ،وبالكفاءة والمهنية
والجرأة والنجاح الهائل ،هذا كله جعل القيادة
المتطرفة في إسرائيل ورع��اة ه��ذه القيادة
يرتبكون ،وبالتالي يستشعرون نتائج ما
أقدموا عليه في العدوان في القنيطرة الذي
ذهب ضحيته شهداء المقاومة في لبنان أو
الذين ت ّم استهدافهم سابقا ً بالعدوان المفتوح
الذي تقوم به إسرائيل ض ّد سورية وشعبها
والمواقع فيها ،سواء مباشرة أو عبر اإلرهاب
الذي يتكامل معها ويشكل ذراعا ً في الداخل
ال��س��وري واللبناني ،أي النصرة وداع��ش
وك ّل مس ّميات القاعدة التي تضرب أيضا ً في
سيناء والعريش وفي غيرها ،هي مك ّمل لما
يجري في الجوالن وعلى الحدود السورية ـ
اللبنانية ،وفي ك ّل أذرع إسرائيل التي تحمل
اسمها مباشرة أو اسم اإلره��اب التكفيري.
كله اآلن يستشعر الخطر جراء محور متكامل
للمقاومة وج��راء وعي يكبر لدى الشارعين
العربي واإلس�لام��ي وال���رأي العام الدولي.
هذا االرت��داد الذي يستشعر خطره األميركي
واألوروب��ي وفي الخليج وتركيا ،كله يشكل
صورة مضافة إلى ما قدمته العملية البطولية
التي قامت بها المقاومة في شبعا».
وإذ اعتبر «أنّ قوة لبنان واستقراره وأمنه
في رصيد قوة سورية وأمنها» ،أكد علي أنّ
لبنان «ال يستطيع مواجهة اإلره��اب الذي
يضرب في أكثر من منطقة من دون التكامل
والتنسيق مع سورية التي صمدت طوال أربع

باسيل مجتمعا ً إلى سفير سورية
سنوات وحقق جيشها وشعبها وقيادتها أعلى
درجات النجاح في مواجهة اإلرهاب المتعدّد
الجنسيات ال��ذي استقدم م��ن أرب��ع ري��اح
األرض واستخدمت فيه ك ّل وسائل التضليل
والتحريض والمال السياسي الفاجر».
وسئل السفير السوري ما إذا كانت سورية
ستردّ ،من جهتها ،على عملية القنيطرة أم
أنها ستكتفي بر ّد حزب الله ،فأجاب« :إنّ الر ّد
ِ
نكتف .فعندما نضرب العشرات من
قائم ،ولم
النصرة ومن داعش ويط َّوقون ،فإننا نضرب
أيضا ً الجيش اإلسرائيلي ألنّ هؤالء هم امتداد
له».
وكان باسيل استقبل المدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم ال��ذي ق��ال ر ّدا ً
على سؤال ع ّما إذا كانت قضية العسكريين
المخطوفين وصلت إل��ى خواتيمها« :بعد
بكير».
ثم استقبل تباعا ً السفراء :األميركي دايفيد
هِ �� ْل ،ال��ذي سلّمه دع��وة لحضور مؤتمر في
واشنطن ،الفرنسي باتريس باولي حامالً

رسالة عاجلة من حكومته ،واألسترالي غلين
مايلز.
والتقى وزير الخارجية المفوض األوروبي
التوسع
للسياسة األوروبية للجوار وشؤون
ّ
يوهانسهان،والمفوضاألوروبيللمساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة خريستوس ستيليانيديس،
ترافقهما سفيرة االتحاد االوروب��ي أنجلينا
إيخهورست ووف��د م��ن االت��ح��اد األوروب���ي،
وجرى البحث في موضوع اإلرهاب والوسائل
التي يمكن أن يقدمها االتحاد االوروب��ي إلى
لبنان من أجل مكافحته .كما جرى البحث في
موضوع النازحين السوريين.
وف��ي مجال آخ��ر ،وق��ع وزي��ر الخارجية
مشروع قانون تعديل نظام الوزارة ،في إطار
حملته اإلصالحية لتعديل نظامها وتحديثه،
وتحقيقا ً للمساواة بين الرجل وال��م��رأة ،إذ
طلب إلغاء الفقرة  4من المادة  12من النظام
المذكور ،التي تشترط أن تكون المرشحة
إلى السلك الخارجي عزباء ،وأحال مشروع
مرسوم القانون إلى مجلس الوزراء إلقراره.

