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حمليات �سيا�سية

ما يُ�س ّمى ائتالف الدوحة
مَن يمثل؟
جمال العفلق
مع بداية الحرب على سورية وشعبها كان أع��داء دمشق
يبحثون ع��ن صيغة مـا أو تشكيل سياسي يكون حاضرا ً
في المؤتمرات واالجتماعات العلنية التي تهدف إلى تكوين
صورة لدى الرأي العام بأنّ هناك قوة سياسية فاعلة تعمل
على األرض ول��ه��ا ك��ي��ان حقيقي ،ف��ج��اء مؤتمر اسطنبول
س�� ّم��ي ف��ي م��ا بعد «ائ��ت�لاف ال��دوح��ة» نسبة
ليكون ن��واة لما ُ
إلى العاصمة القطرية التي جمعت أعضاء هذا التشكيل على
أراضيها ،وحجزت لهم في الفنادق ليخرجوا بصيغة تعبِّر
عن كيانهم ،وعندما اختلفوا وتباينت اآلراء دخل إليهم في
الغرفة المغلقة من قال لهم أنتم هنا لتنفيذ التعليمات وليس
ألخذ القرارات.
وهذا ما حصل بالفعل ،فقد تشكل ائتالف الدوحة وأكثر
أعضائه ال يعرفون الهدف منه وم��ا هي سياسته ولصالح
َمن يعملون .فهو صنع في األساس لخدمة الصانع الغربي
وال��ت��رك��ي والخليجي ول��ي��س ،كما ي��زع��م أع��ض��اؤه ،لخدمة
السوريين وهم أكثر المتضررين من الحرب ومن ممارسات
التنظيمات اإلرهابية التي وفرت لها الدول الراعية لالئتالف
المال والسالح والغطاء.
بقيت قرارات االئتالف وتصريحاته تفرض عليه فرضاً،
ف�لا خيار أم��ام��ه س��وى تنفيذ رغبة الصانع م��ن دون أدنى
هامش لمن يقولون أنهم سوريين ويمثلون الشعب السوري
بوضع بصمتهم .فكان الخطاب الطائفي أساسا ً في البيانات
«األكثر اعتداالً»  ،وكان االئتالف يعكس صورة المشغل في
كسب عداء دول بعينها وجد صانعوه أنها تعطل مشروعهم
في تدمير سورية وقتل شعبها .وفي المقابل ،كانت هناك
رس��ائ��ل تبعث ب��اس��م ال��ش��ع��ب ال��س��وري تطلب ال��ت��ق��رب من
كيانات أو دول ومنظمات ال يمكن أن يفكر الشعب السوري
ف��ي ي��وم م��ن األي���ام ف��ي اللجوء إليها وال��ت��ع��اون معها وعلى
رأسها «إسرائيل».
إنّ من يتابع بيانات االئتالف وتصريحات «مسؤوليه» في
وسائل اإلعالم العربية والغربية ،يدرك تماما ً أنّ من يتحدث
يعبر عن توجهات أعداء سورية ،وبالتالي ال يمكن أن يكون
ممثالً للسوريين ومعبرا ً عن أحالمهم وطموحاتهم.
في وقت كانت التنظيمات اإلرهابية تبث أفالم القتل وتقطيع
السوريين عبر شبكة اإلنترنت ،كان االئتالف يتحدث عن قوى
الثورة وتقدمها الميداني ،قاصدا ً بذلك العصابات اإلرهابية التي
كانت تزحف باتجاه القرى السورية وتقتل وتهجر سكانها
اآلمنين .وفي وقت كانت أص��وات السوريين ترتفع ليسمعها
العالم بأسره ،بأنّ اإلره��اب ينتشر كما النار في الهشيم ،كان
ائتالف الدوحة يعيد اسطوانة وجود سالح كيماوي ويطالب
المجتمع الدولي بضرب سورية وإنزال أش ّد العقوبات بها.
ومن خالل متابعة مجريات األح��داث التي تلت تشكيله،
نالحظ أنّ االئتالف طالما صدّر إلى الواجهة من يمثل قوى
بعينها ،فعندما تكون الكرة في الملعب السعودي يكون رأس
االئ��ت�لاف م��والٍ للسعودية ومحسوبا ً عليها ومقيما ً فيها،
وعندما تنتقل الكرة إلى تركيا يصبح من يتبع تركيا هو رأس
االئتالف ،لكنه لم يكن مرة ممثالً للسوريين الذين ال يعنيهم
أن يمثلهم ال من قريب وال من بعيد ،حتى المعارضين من
السوريين لم يقولوا في يوم من األي��ام أنّ ائتالف الدوحة
يمثلهم أو شريك لهم ،إال بعض الذين بحثوا في مرحلة ما
عن امتيازات ومكاسب خاصة ،وفكروا في االستفادة من
الميزانية الكبيرة ال��ت��ي يحصل عليها االئ��ت�لاف م��ن خالل
الدعم العربي والغربي ،ومن مصادر أخ��رى منها التعاون
التركي م��ع العصابات ف��ي سرقة ب��ت��رول س��وري��ة وآثارها
وأم��وال السوريين ومصانعهم ،واألخطر من ذلك كله ،أنه
ك��ان يحصل على أم��وال م��ن ت��ج��ارة البشر واألع��ض��اء التي
ازده���رت ف��ي مناطق معينة ،وال��ت��ي ت��ورط فيها م��ن يجلس
تحت المظلة التركية بالقرب من الحدود السورية.
ه��ذا غيض من فيض ،فقصص اللجوء أكثر بكثير من أن
نحصرها ف��ي مقال أو ندونها ف��ي ك��ت��اب ،وبعد ه��ذا كله من
ح��قّ ك�� ّل س��وري أن ي��س��أل :م��ن يمثل ه��ذا االئ��ت�لاف؟ وكيف
يستمع المجتمع الدولي ال��ذي يدّعي دائما ً أن��ه حريص على
أمن وسالمة الشعوب إلى كيان متورط في ك ّل ما هو معا ٍد
لإلنسانية ومساهم في تسويق اإلره��اب في بلد دفع الكثير
من دماء أبنائه؟ وكيف يصدق إنسان أنّ كيانا ً سارع بالبكاء
والعويل على جريمة إحراق الطيار األردني وغيره من الذين
أعدمهم «داع��ش» من غير السوريين ،رغم استنكارنا الكبير
لهذه الجريمة ،لك ّن دموعه تجف عندما ُترتكب الجريمة في
حق مواطن سوري؟
أعتقد أنّ صانعي االئتالف يبحثون اليوم عن صيغة ما
لح ّل هذا الكيان الذي أثبت فشله ولم يستطع حتى اللحظة
ك��س��ب أي ت��أي��ي��د ش��ع��ب��ي ،ل��ك�� ّن المعضلة أم���ام ال��ص��ان��ع َمن
سيكون البديل؟

يازجي :الم�سيحيون باقون في �أر�ضهم
مهما كلح وجه الزمن

يازجي مترئسا ً القداس
احتفل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر
يازجي ،بالقداس اإللهي في دير مار اليان الحمصي في حي الورشة في حمص
القديمة ،بمناسبة عيد القديس إليان شفيع المدينة وقديسها .وشكلت الخطوة
إشارة رمزية هدفت إلى دعوة المسيحيين إلى العودة إلى المطارح والمدائن
التي هجروها بفعل األحداث والنزاعات.
وقد عاون البطريرك يازجي في خدمة القداس :المطارنة جورج أبو زخم
(حمص) وباسيليوس منصور (عكار) ،واألساقفة :موسى الخوري ،نقوال
بعلبكي ،أثناسيوس فهد ،ديمتري شربك وإيليا طعمة ،ولفيف اآلباء الكهنة
وغصت الكنيسة التاريخية بالمؤمنين الذين توافدوا من ك ّل حدب
والشمامسة.
ّ
وصوب للمشاركة في القداس الذي حضره ممثلون عن الكنائس الشقيقة،
بالرغم من الدمار الحاصل.
وأكد البطريرك في عظته «أنّ المسيحيين باقون في أرضهم مهما كلح وجه
الزمن» .وصلى من أجل عودة السالم إلى سورية التي عرفت دوما ً العيش
الواحد بين ك ّل مكوناتها.
وبعد القداس ،استقبل يازجي المؤمنين في صالون الدير.
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لبنان مدعو �إلى محاربة الإرهاب بالت�ضامن الداخلي �أو ًال
 د .وفيق ابراهيم
سياسة «التكاذب» لم تعد مجدية للته ّرب من االستحقاقات
التي تهدّد لبنان كيانا ً ودولة .فهناك قوى إرهابية كبيرة لبنانية
وس��وري��ة وفلسطينية وم��ن جنسيات أجنبية أخ��رى ،تتجمع
تحضيرا ً الستهداف وحدتنا الداخلية،
وتجابهها قوى سياسية داخلية تمسك بالدولة لكنها متفرقة
ومتعادية ،وفيها شرائح وازنة تؤيد اإلرهاب وتتستر عليه بضغط
إقليمي أو النسجام مذهبي ،فضالً عن ض��رورات تجانسها مع
سياسة «التعامي» الدولية التي تضع ضرب الجيوش وفكفكة
ال��دول في مقدمة أهدافها ،وتستخدم «ض��رب اإلره��اب» ذريعة
للتدخل.
إنّ مب ّررات هذه الشرائح ليست مقبولة ،ف��إذا كانت مراكز
الضغط اإلقليمي تستشعر خطورة ما تمثله إيران على مشاريعها
االستحواذية ،فإنّ لبنان آخر من يجب أن يستشعر هذا الخطر،
ألنه ال ينافس إيران على شيء وال هي تنافسه .أما بالنسبة إلى
حزب الله ،فهو يمثل شريحة لبنانية قوية ،األمر الذي يفتح الباب
واسعا ً على اتفاق داخلي عميق بين الفئات اللبنانية.
بداية ،علينا اإلق��رار بأنّ النظام السياسي اللبناني ميثاقي
يتطلب إجماع طوائفه الكبرى .قد يتقدم مذهب أو طائفة في مرحلة
ما ،كما كان الحال مع الموارنة والس ّنة بين  1948و ،2006لكنّ
الواقع يقول إنّ الطوائف تتبادل المواقع بالسلب واإليجاب منذ
تأسيس لبنان.
إنّ ما يجري اليوم ال يندرج في ه��ذا السياق ،فهناك فكر
إلغائي جديد يتسربل بالدين متسلالً إلى لبنان لتحويله إلى
والية «إسالماوية» .وهذا الفكر ال يقبل بالتباين ،بل يريد تماثالً
كامالً أو ح ّد السيف ،ما يعني عداء كبيرا ً مع مجمل المسلمين
والمسيحيين على السواء .هذا هو فكر اإلرهاب «اإلسالماوي»
الذي تنشره جمعيات التعليم الديني في شمال لبنان والبقاع

الغربي وصيدا والخاليا الدينية في مخيمات النازحين السوريين
والفلسطينيين وبعض أنحاء الطريق الجديدة.
نحن ال ننشد هنا التهويل واإلث���ارة ،إنها حقيقة وعلينا
معالجتها قبل أن يعيث اإلرهاب في األرض فسادا ً ودمارا ً ويدفع
باتجاه حروب داخلية لن تؤدي إال إلى تدمير لبنان.
المطلوب إذا ً وبسرعة ،جملة حلول سياسية وتعليمية
وعسكرية وإعالمية.
أوالً :اإلعالن عن رفض اإلرهاب فكرا ًوممارسة ،بتضامن داخلي
يرفض التناصر المذهبي على حساب اإلخوة في المواطنة.
ثانياً :إعالن وقف ك ّل أشكال التعليم الديني في اإلرساليات
وم��دارس الجمعيات الدينية عند المسيحيين والمسلمين من
الس ّنة والشيعة والدروز والعلويين.
ثالثاً :إنّ استمرار انتظار الجيش اللبناني أسلحة فرنسية
مغطاة من السعودية أصبحت مهزلة ،فاإلرهاب ي��زداد قوة
والجيش يزداد ضعفاً .فلماذا ال يقبل الجيش الهبات الروسية
والصينية واإليرانية ،وعندما تصل الفرنسية يستعملها؟
أليس هذا منطقيا ً يا أهل المنطق الحريصين على سالمة جيشنا
وتماسكه؟
رابعاً :إعالن وقف التحريض المذهبي والطائفي والعرقي وإلغاء
ك ّل ما يعكر صفو التضامن الوطني من برامج وأفالم ووثائق وعدم
تقليد اإلعالم الخليجي والغربي في التحريض على الفتنة.
خامساً :الدعوة إلى مؤتمر وطني للقوى اللبنانية على قاعدة
أنّ الوالء للبنان يستلزم حربا ً ض ّد «النصرة» و«داعش» وغيرهما.
فما يؤيده بعض الغرب والعرب ليس صالحا ً للداخل اللبناني.
وفيما كانت «النصرة» تقتل جنودا ً لبنانيين ،كان أحد الزعماء
ّ
يبشر باعتدال جبهة «النصرة» ،ويزعم وزي��ره على شاشات
التلفزيون أنّ «النصرة» تضم مهندسين وأطباء وأساتذة ،ليتبين
أنّ «إسرائيل» تتعاون معها وتزودحها سالحا ً وغذاء.
أنّ
ويؤكد لنا الموفد الفرنسي جيرو ،من جهة أخرى ،جرود
عرسال أصبحت جزءا ً من األزمة السورية ،متجاهالً ما تلقيه من

خفايا
خفايا

ثقل وأوزار على الداخل اللبناني وتهدّد بتفكيكه.
وهكذا يمكن االستنتاج أنّ تأييد الوزير جنبالط لـ«النصرة»
بالتقاطع مع تأييد «جيرو» لها ودعمها من قبل تر كيا وقطر
و«إسرائيل» إنما ترمي إلى فكفكة المنطقة على أسس مذهبية.
هناك من لديه أحالم المشيخات المستقلة في جبل العرب
والشوف ـ عاليه ،ومن يخدم بتأييده «جبهة النصرة» التي
قتلت جنودنا وتقتل ك ّل يوم سوريين وعراقيين وآخرين.
يعتقد الخبراء أنّ ارت��ف��اع أسهم التضامن الوطني بين
اللبنانيين أقوى من ك ّل المشاريع العسكرية وداعم أساسي
للجيش في حروبه ض ّد اإلرهاب ،لكن دون هذا األمر معوقات
متعددة أولها عودة حزب «المستقبل» إلى إطاره اللبناني والح ّد
من تبعيته العمياء للنفوذ اإلقليمي ،ورغبته الدفينة في استثمار
اإلرهاب لخدمة نفوذه الداخلي.
والمطلوب أيضاً ،توقف رئيس حزب «القوات» سمير جعجع
عن األح�لام الطائرة وإمكانية وقف اإلره��اب عند حدود ذبح
الشيعة فقط ،وما حدث لمسيحيي العراق وسورية واأليزيديين
والس ّنة المختلفين معهم ،أبلغ درس على طموحات جعجع غير
المنطقية.
والمطلوب أيضا ً عودة الوزير وليد جنبالط إلى تراث سلطان
باشا األطرش وكمال جنبالط ،ألنّ عصر المشيخات ولى إلى
غير رجعة ،والبديل المطروح عن الرئيس بشار األسد هم من
ساللة الخوارج الذين ال مكان ألحد إلى جانبهم.
وال ب ّد في النتيجة من تضافر إمكانات اللبنانيين إلنقاذ
مجتمعهم المتقدم على مجتمعات اإلرهاب بألف عام على األقل
على الرغم من طائفيته.
فهل ينجو لبنان؟ راقبوا سلوك القوى اللبنانية الكبرى ،فإذا
عادت إلى لبنان فاعرفوا أنّ النجاة وشيكة ،أما إذا بقيت تحت
عباءة الخوارج فإنّ مصيرا ً أسود ينتظرنا بإشراف البغدادي
والجوالني من دون أن ننسى األستاذ فؤاد السنيورة وشركاءه
في صناديق البنك الدولي وأمكنة أخرى.

نائب سابق يتولى
حاليا ً مسؤولية في
أحد اللقاءات السياسية
طرح معادلة لرئاسة
الجمهورية ،وهذه
المعادلة ،التي اعتبرها
منطقية ،تقضي
بأن يتولّى الرئاسة
صاحب الكتلة النيابية
المسيحية األكبر،
ألنّ هذا األمر يع ّوض
عن الصالحيات التي
أخذها اتفاق الطائف من
رئيس الجمهورية ،وإال
تصبح إعادة النظر في
الصالحيات واجبة ،ألنه
قوي»
ال وجود لـ«رئيس ّ
في غياب واحدة من
اثنتين :إما الصالحيات
أو الكتلة النيابية
الكبيرة.

تبلغ من فابيو�س �أنّ لبنان �سيت�س ّلم ال�شحنة الأولى من الأ�سلحة في �أول ني�سان

�سالمّ :
كل يوم يم ّر من دون انتخاب رئي�س ي�ؤثر في �صورة لبنان كنموذج للتعاي�ش في المنطقة
تبلغ رئيس الحكومة تمام سالم من وزير
الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس «أنّ
الشحنة األولى من األسلحة الفرنسية التي
ت ّم التعاقد عليها ،في إطار الهبة السعودية
ب��ق��ي��م��ة ث�لاث��ة م��ل��ي��ارات دوالر ،ستصل
إل��ى لبنان في األس��ب��وع األول من نيسان
المقبل» ،وذلك خالل اجتماع عقده سالم مع
فابيوس في ميونيخ ،قبيل مغادرته ألمانيا
عائدا ً إلى لبنان بعد مشاركته في أعمال
مؤتمر ميونيخ لألمن في دورت��ه الحادية
والخمسين ،والذي التقى على هامشه عددا ً
من القادة والمسؤولين المشاركين فيه.
وأك����د ف��اب��ي��وس ل��س�لام ح���رص ب�لاده
«على لبنان ومساندته ف��ي ك � ّل م��ا يدعم
أمنه واستقراره ووحدته الوطنية ويع ّزز
مؤسساته الدستورية».
وإذ شكر رئيس الحكومة فرنسا على
«الجهود التي تقوم بها من أجل المساعدة
في إنجاز االستحقاق الرئاسي في لبنان»،
أكد فابيوس ،من جهته« ،أنّ باريس ماضية
ف��ي مساعيها وس��ت��واص��ل اتصاالتها مع
جميع األطراف الفاعلة للوصول إلى نتيجة
إيجابية في هذا الخصوص».
وتطرق الجانبان خالل االجتماع إلى ملف
النازحين السوريين وما يشكله من عبء
على لبنان ،فأكد
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ف��رن��س��ي أنّ ب�لاده
«ستفعِّ ل مساعداتها للبنان وستدفع في
المحافل الدولية في هذا االتجاه».
والتقى سالم أيضاً ،في مق ّر إقامته في
ميونيخ ،وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد
ج���واد ظ��ري��ف وب��ح��ث معه ف��ي العالقات
الثنائية بين لبنان وإي���ران وال��وض��ع في
المنطقة ،كما أطلعه على الوضع السياسي
في لبنان والعمل الذي تقوم به الحكومة،

 ...ومجتمعا ً إلى فابيوس

سالم مستقبالً نظيره العراقي
وخصوصا ً في المجال األمني ومواجهة
اإلره���اب ،متمنيا ً على الوزير اإلي��ران��ي أن
تساهم طهران في المساعدة على انتخاب
رئ��ي��س للجمهورية مثلما دع��م��ت تأليف
الحكومة االئتالفية .وقال« :إنّ كل يوم يم ّر
من دون انتخاب رئيس الجمهورية المسيحي
الماروني ،ي��ؤدي إل��ى تراكم مجموعة من
السلبيات تؤثر في لبنان وصورته كنموذج
فريد للتعايش في المنطقة».
وأكد ظريف ،بدوره ،أنّ بالده «حريصة
على رؤية رئيس جمهورية جديد في لبنان،
وهي مستعدة لدعم أي اتفاق يتوصل إليه
اللبنانيون ،وخ��ص��وص�ا ً المسيحيين»،
الفتا ً إلى «أنّ مصلحة إيران تقضي بحفظ
االستقرار في لبنان ،وهي ال تريد حصول أي
تدهور أمني فيه أو على حدوده».

وأشاد بالدور الذي يلعبه الرئيس سالم،
معربا ً عن ارتياحه ألجواء الحوار القائم بين
قوى سياسية لبنانية أساسية.
واجتمع الرئيس سالم إلى وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف ،الذي أشاد أيضا ً
بأجواء الحوار في لبنان ،آمالً أن تؤدي إلى
«تغييرات إيجابية» في المناخ السياسي.
وبعدما أش��اد بالجهود التي تقوم بها
الحكومة ورئيسها ،أكد الف��رورف ضرورة
انتخاب رئيس للجمهورية «يكون ممثالً
حقيقيا ً للشعب وق��ادرا ً على القيام بالدور
ال��وط��ن��ي المطلوب م��ن��ه» ،م��ج��دّدا ً تأييد
ب�لاده الت��ف��اق الطائف وتمسكها بالقرار
 1701وبدور قوات «يونيفل» في الجنوب
اللبناني.
ووعد باالستمرار في مساعدة لبنان على

تحمل ع��بء النازحين السوريين ،معلنا ً
أنّ روسيا سترسل مساعدات مباشرة عبر
المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم
المتحدة.
وخالل استقباله وزير الخارجية اإلماراتي
الشيخ عبد الله بن زايد ،أشاد سالم بقرار
اإلم��ارات تعيين سفير جديد لها في لبنان
بعد شغور هذا المركز لبضع سنوات.
وج���رى خ�لال ال��ل��ق��اء ع��رض العالقات
الثنائية ،حيث أكد رئيس الحكومة األهمية
التي يوليها لبنان للعالقة مع اإلمارات ودول
مجلس التعاون الخليجي .وأعرب بن زايد،
من جهته ،عن حرص بالده على أمن لبنان
واستقراره ،وأهمية تعزيز الدولة اللبنانية
ومؤسساتها «بما يزيل أي مخاوف تحول
دون مجيء الزوار الخليجيين إلى لبنان».

وب��ح��ث رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ال��وض��ع في
المنطقة والتطورات األخيرة في مصر ،مع
وزي��ر الخارجية المصري سامح شكري
الذي أكد حرص بالده على لبنان «حاضرا ً
ومستقبالً» ،مشدّدا ً على «أنّ األمن اللبناني
هو أمن مصري» ،مشيدا ً بدور الرئيس سالم
«ف��ي تثبيت االستقرار في لبنان في هذه
الظروف الصعبة».
كما ع��رض س�لام الجهود التي تبذلها
الحكومتان اللبنانية والعراقية لمواجهة
اإلرهاب ،مع نظيره العراقي حيدر العبادي،
وال��ت��ق��ى ب��ع��د ذل��ك ك�لاً م��ن :رئ��ي��س إقليم
كردستان العراق مسعود البرزاني ،وزير
خارجية النروج بورغي بريندي ،ووزيرة
الدولة في مقاطعة بافاريا األلمانية بياتي
ميرك.

�أكد رف�ض لبنان الم�شاركة في م�ؤتمر وا�شنطن حول الإرهاب

توجه الدعوة
با�سيل من بروك�سيل :كيف َّ
�إلى «�إ�سرائيل» وهي الإرهاب بعينه؟
أكد وزير الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران ب��اس��ي��ل ،م��ن بروكسيل،
«العالقة التاريخية الطويلة مع
أوروبا ،والتعاون القائم والمرتقب
تفعيله ،ال سيما ب��ع��د م��وج��ات
اإلره���اب وال��ت��ط��رف ،ال��ت��ي ب��دأت
تضرب القارة».
وخ�لال جلسة «الديبلوماسية
الفاعلة» التي جمعت ك ّل رؤساء
البعثات الديبلوماسية اللبنانية
ف���ي أوروب������ا ،دع���ا ب��اس��ي��ل إل��ى
«تسويق النموذج اللبناني في
أوروب��ا ،في التعايش والتسامح
وال���ح���وار ،ال سيما ف��ي ض��وء ما
تشهده المنطقة» ،م��ش �دّدا ً على
«أهمية الدفاع عن مصالح لبنان
في ظ ّل التحديات التي تواجهه».
وأضاف« :عندما يبتعد الشباب
ع���ن م��ش��اك��ل وط��ن��ه��م ،ي��ف��ق��دون
التزامهم بقضايا وطنية كبرى ،ما
يدفعهم إلى الهجرة وعدم التعلق
بلبنان» ،مؤكدا ً «ض��رورة العمل
على دمج الشباب مع قضايا لبنان،
وإشراكهم في الحياة اللبنانية».
وتطرق إل��ى «قانون استعادة
ال��ج��ن��س��ي��ة ال��ع��ال��ق ف��ي مجلس
ال��ن��واب منذ أك��ث��ر م��ن  12سنة،
وحتى اآلن لم يق ّر» ،داعيا ً السفراء
إل��ى «ف��ت��ح بيوتهم وسفاراتهم
أم���ام ك��ل اللبنانيين ،ووضعها
ف��ي خ��دم��ت��ه��م ،ألن��ه��ا ب��ي��وت ك � ّل
الجالية اللبنانية .وه���ذا ليس
خيارا ً أمام السفير ،بل يدخل في
صلب تنظيمه لبيته .كذلك وضع
موحدة وواضحة لهذه
تصورات
ّ
المنهجية ومتابعتها».
وك�����ان ب���اس���ي���ل وص����ل إل��ى
بروكسيل بعد ظهر يوم السبت،
على رأس وفد وزاري يضم وزيري

باسيل متحدثا ً في بروكسيل
ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه آرت���ور نظريان
واالقتصاد والتجارة أالن حكيم،
إض��اف��ة إل���ى وف���د دي��ب��ل��وم��اس��ي
وإداري ،في زي��ارة تستمر حتى
يوم األربعاء المقبل.
ور ّدا ً ع��ل��ى س���ؤال ع��ن أوج��ه
ال���ت���ع���اون ف���ي م��ج��ال مكافحة
اإلرهاب ،أجاب« :أعتقد أنّ أوروبا
ونتيجة ما حصل مؤخرا ً في بعض
العواصم األوروب��ي��ة ،ت��درك أكثر
فأكثر خطر اإلرهاب وأهمية لبنان
ودوره الكبير في هذا المجال ،لذا
ف��إنّ التعاون ي��زداد والمساعدة
الالزمة للجيش اللبناني نتوقع أن
تتم مضاعفتها ،وبوابة العمل مع
ال��دول األوروبية تدخل من خالل
االتحاد األوروب��ي ،وآليات عمله،
والتي هي آليات عمل ديبلوماسية
م��ع��ق��دة وط��وي��ل��ة ،ول��ك��ن ن��أم��ل
أن ت��زي��د نتائجها م��ن منسوب
ال��ت��ع��اون ،ب��ح��ي��ث ي��ق��دم لبنان
الشراكة الفعلية التي تحتاجها

أوروبا ،أي بمعنى أن يكون لبنان
مصدر ازدهار واستقرار وأن يقدم
ال��ن��م��وذج النقيض ل��م��ا تخشاه
أوروب��ا أي داعش وغيره ،ولبنان
ق��ادر على لعب ه��ذا ال��دور ولكنه
يحتاج إل��ى م��س��اع��دة ،وأوروب���ا
ق��ادرة على تأمينها من النواحي
السياسية والمادية والمعنوية».
وعن سبب مقاطعة لبنان مؤتمرا ً
عن اإلرهاب في الواليات المتحدة،
فيما يبحث في أوروبا هذا العنوان
تحديداً ،أجاب باسيل« :نحن في
أوروبا من أجل مواضيع مشتركة
لها عالقة بالشراكة ،م��ن بينها
موضوع اإلرهاب .أما في الواليات
المتحدة ،فما دُعينا إليه هو مؤتمر
دُعيت إليه إسرائيل أي��ض�اً .فهل
نتكلم م��ع إسرائيل ع��ن اإلره��اب
وهي اإلرهاب بعينه وهي تمارسه
على لبنان والفلسطينيين؟ إنّ
مشاركة إسرائيل في هذا المؤتمر
بالنسبة إلينا مرفوضة أساساً».
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