2

حمليات �سيا�سية

هل نحن ع�شية
اندالع حرب كونية؟
د .وفيق ابراهيم
يفجر في
االنسداد النسبي في العالقات بين القوى العظمى ّ
يؤسس
العادة حروبا ً إقليمية محدودة ،لك ّن االنسداد الكامل ّ
لحروب مفتوحة قد تتدحرج إلى كوارث.
هناك حاليا ً مالمح ان�س��داد شبه كامل على خلفية إصرار
أميركي على االستمرار في «هصر» روسيا ونزع آخر ما تحتفظ
به من دسامة سوفياتية ،والوسائل هي المقاطعة والحصار
وزرع حلف شمال األطلسي «ناتو» عند حدودها مع أوكرانيا
وتدمير حليفتها سورية ،وإغراء إيران باالنسحاب من مواجهة
ال �غ��رب .وب��ذل��ك تصبح روس�ي��ا أق�� ّل ت��أث�ي��را ً م��ن أستونيا ،بعد
استكمال الطوق األميركي حولها في شرق أوروب��ا والقوقاز
وتركيا وآسيا الوسطى واليابان وكوريا الجنوبية ،واالستثناء
الوحيد هو الصين.
ولإلشارة ،فإنّ المقاطعة والحصار وخفض أسعار الطاقة،
سياسات ال ش � ّك ف��ي أنها أض��رت باالقتصاد ال��روس��ي لكنها
ليست مميتة ألنها استولدت تضامنا ً قوميا ً روسياً ،أما أوكرانيا
فإنّ رئيسها يوروشينكو الموالي للغرب ذهب بعيدا ً في استعداء
روسيا ومهاجمة المناطق ذات الغالبية الروسية واالنقضاض
على ك ّل ما هو مشترك معها :األرثوذكسية والسالفية والتاريخ،
م �ص � ّرا ً على اس�ت�ي��راد «ن��ات��و» إل��ى حيث ال تستطيع موسكو
أن تسامح ،فهي قد تساوم على الكثير من التفاصيل إال في
خاصرتها األكثر أهمية وهي أوكرانيا.
لذلك ،استعادت روسيا جزيرة ال�ق��رم ،عرين بحر آزوف،
ولن تسكت إال بعد نيل األقليات الروسية فيها استقاللها الذاتي
بما يؤدي إلى خلق منطقة أوكرانية جاهزة موالية لها ،فتسقط
األهمية االستراتيجية األوكرانية بالنسبة لـ«ناتو».
الجانب اآلخ��ر ،من اإلص��رار األميركي على السيطرة على
«اإلرث السوفياتي» هو سورية ،حيث تقود أميركا مجموعة
ح��روب مشتركة على أراضيها ،وما أن تنكشف ورق��ة إرهاب
تدعمه حتى تستبدلها بورقة إرهابية أخرى .تمنع تركيا وتسمح
لـ«إسرائيل» بالتو ّرط في سورية ،وتشجع األردن على تأدية
أدوار «سورية» وتهاجم إيران وحزب الله لدفاعهما عن النظام
السوري.
إنّ مجمل التنظيمات اإلرهابية في سورية ،إنما دُعمت من
أصدقاء أميركا الشرق أوسطيين واإلقليميين ،وك� ّل ما تفعله
واشنطن ليس أكثر من تبديل جلد األفعى ألنّ مشروعها هو
تدمير النظام السوري أي تدمير حليف لروسيا بحيث ال يعود
ألساطيلها موطئ قدم شرقي المتوسط.
والمعروف أنّ بحر آزوف هو مقدمة سلسلة بحار متصلة
تجعل موسكو دولة شرق أوسطية وهي بحار األسود مرمرة،
إيجه المتوسط ،وطرطوس حيث الميناء الروسي الوحيد في
كامل المنطقة ،لذلك يبدو المشروع األميركي بإسقاط نظام
الرئيس األسد بثالثة أهداف :إراحة «إسرائيل» ،طرد روسيا من
الشرق األوسط وكذلك من إيران.
ط�ه��ران ب��دوره��ا ه��دف أميركي كبير ،ل��ذل��ك ج��رى إدخالها
في سياق تفاوضي ال ينتهي ،يبدو وك��أنّ الجزء النووي فيه
هو أضعف حلقات النقاش ألنّ الطرفين األميركي واإليراني
مقتنعان بسلمية الملف لذلك يدور النقاش حول النفوذ اإليراني
في الشرق األوس��ط واالصطفاف اإلي��ران��ي االستراتيجي في
المنطقة ،وال�م��راد سحبها من أي اتجاه لعالقات استراتيجية
مع روسيا ،عبر لعبة إطالة المفاوضات واالستمرار في حصار
إيران حتى تختنق ،بدورها ،اقتصادياً.
هناك إذا ً عمل أميركي جاد أدواته االتحاد األوروبي ومجلس
التعاون الخليجي و«إسرائيل» واليابان لمنع استعادة روسيا
أهمية االتحاد السوفياتي أو القليل منه ،ويتضح أنّ المشكلة
الروسية مع الغرب ،ليست مسألة شيوعية وأيديولوجيات بل
مسألة أحجام ...هناك ذعر غربي تاريخي من روسيا الدولة
العمالقة التي ل��م تتمكن الثقافة األوروب �ي��ة م��ن استيعابها...
فتمردت.
ويكفي النظر إلى خريطة روسيا ليتبين المرء أنّ حدودها
مصنوعة بدقة لخدمة استيالد دولة عظمى ..لها رأس في بحر
قزوين وآخ��ر على البحر األس��ود وسلسلة بحار في شمالي
ال�ع��ال��م ،فتربط بين أالس�ك��ا األميركية وال��دان �م��ارك والسويد
وأوروب��ا الشرقية والغربية وتركيا والصين والهند والشرق
األوسط.
يتبين باالستنتاج أنّ المشروع األميركي بهصر روسيا
مستمر بوتيرة كبيرة ومفتوح على جبهات متعدّدة ،في الشرق
األوسط وأوروبا الشرقية وصوالً إلى االنفتاح األميركي على
كوبا وقريبا ً على فنزويال .إنها الحرب على اإلرث السوفياتي
المتواصلة سلماً.
وال �س��ؤال ه��و :ه��ل تبقى المجابهة سلمية؟ وم��ا ه��ي فعل
روسيا؟
تحتاط أميركا لأليام المقبلة فتص ّر على استنزاف الكرملين
قبل إع��ادة التقاط أنفاسه فتهصره م �ج �دّدا ً لعله يستسلم أو
يختنق.
إنّ ردة الفعل الروسية تبدو هادئة حتى اآلن إنما صارمة،
فأوكرانيا ليست موضوعا ً للمساومة بالنسبة إليها ،وهناك
ح� ّد أدن��ى مقبول تحاول المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند التوصل إليه مع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،قاعدته إعطاء سكان شرقي أوكرانيا
حكما ً في إطار وحدة البالد .هذا الح ّل هو الوحيد الذي يجنب
المنطقة نزاعا ً دوليا ً بين إصرارين أميركي يريد زرع «ناتو»
قرب روسيا ،وروسي يريد إنشاء منطقة أوكرانية حاجزة تضم
أبناء جلدته الروس .وما يخفف من عمق األزمة ،وجود اعتدال
أوروب��ي نسبي يحاول امتصاص االندفاعة األميركية التي قد
تؤدي إلى حروب في أوروبا.
على الجبهة السورية تقف موسكو سدا ً في وجه الضغوط
األميركية ،فتبدو الساحة السورية مجابهة مفتوحة بين حلفين:
أميركي ـ أوروبي ـ خليجي ـ تركي ـ إسرائيلي ،مقابل حلف روسي
ـ إيراني ،فالحرب مفتوحة والسجال والحلف الروسي ـ اإليراني
متين ألنّ النظام ال�س��وري ال��ذي يدعمانه هو الطرف األقوى
الممسك بالمبادرات العسكرية وال يزال يو ّفر حدا ً معقوالً من
خدمات الدولة لمواطنيه.
يتبين أنّ أميركا تقفل األب��واب في وجه التسويات وال تريد
إال استسالما ً فتتصرف وكأنها ربحت حروباً .هناك إذا ً أمران
مرفوضان روسيا ً وبك ّل المعايير :تحول أوكرانيا إلى الحلف
األطلسي ،وسقوط سورية في سلة الغرب.
هذا هو االنسداد السياسي الذي يزيد من منسوب التخوف
حول اندالع أعمال حربية قد تؤسس على أكثر من جهة لحروب
عالمية أكبر مسرحها أوكرانيا والشرق األوسط.
أما المشاركون فيها فهم تركيا وإيران و«إسرائيل» وحزب الله
وأوكرانيا واإلرهاب واألردن ،ودول الخليج والقسم الروسي من
أوكرانيا وبعض أحالف االتحاد األوروب��ي ،بإشراف الراعيين
الروسي واألميركي و«ناتو» إنما بمواقع مختلفة طبعاً.
فهل ينجو العالم من االستحواذية األميركية؟ وتحافظ روسيا
على دسامتها السوفياتية؟ يحاول االتحاد األوروب��ي يحاول
إيجاد تسويات ،لك ّن المؤشرات تبقى سلبية والخشية أنّ تصبح
مقدمة لحرب عالمية ثالثة .فهل ينتبه األوروبيون والعرب؟ يأمل
المراقبون بإجهاض الوجهة األميركية المخيفة ،فهي مشروع
تدمير لإلنسانية المعاصرة بنهم الصناعات األميركية التي
تكمل التهام ما تبقى من العالم.
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الأردن و«داع�ش»
 راسم عبيدات
لم يكن «داعش» طفرة في المجتمعات العربية أو وليد صدفة
أو لحظة عابرة ،بل هو وليد بيئة بترودوالرية وفرت له ك ّل
مقومات الوجود والنمو والتطور والتطرف لعشرات السنين.
نما «داعش» في صحراء البداوة ،وتغذى على فكر ابن تيمية
التكفيري ،فأموال النفط المغدقة عليه وحرية العمل الممنوحة
له ،جعلته يقيم بنية تحتية واسعة من المؤسسات اإلغاثية
والتعليمية واالجتماعية والدينية ،ناهيك عن قنوات ووسائل
اإلع�لام التي جرى توظيفها في خدمة هذا الفكر ،حيث جرت
صياغة المناهج التعليمية والتربوية في أكثر من بلد عربي
وخليجي وفق فكر ابن تيمية الوهابي التكفيري ،وكان هذا الفكر
ينتقل إلى المشرق العربي من خالل العاملين في دول الخليج
العربي أيام الطفرة والوفرة النفطية.
العائدون من هناك متخمون بالمال النفطي والفكر التكفيري،
وف��ي األردن غضت الدولة النظر عن أنشطتهم في المساجد
والمدارس والجامعات ،وت ّم توظيف تلك الجماعات من أجل
ّ
بث الرعب والتخويف بين الناس لحرف أنظارهم عن الهموم
والمشاكل األساسية من جوع وفقر وبطالة وغياب للحريات
ومأسسة للفساد وتدهور األوض��اع االقتصادية والمعيشية،
وشيئا فشيئا ً بفعل البترودالور وما تتلقاه تلك الجماعات من
دعم وتمويل ،وفي ظ ّل غياب ر ّد الفعل من قبل دعاة النهج الوطني
والقومي من ساسة ومفكرين وإعالميين وكتاب وأدباء ،بدأ المشهد
يظهر سيطرة هذه الجماعات التكفيرية على الوعي العام.
لكنّ الجماعات اإلرهابية والتكفيرية ،يصعب السيطرة
وتشب على طوق من يربونها ويحتضنونها ،كما حصل
عليها،
ّ
مع «القاعدة» وجماعات العرب األفغان الذين وظفتهم أميركا
وعربان مشايخ النفط الخليجي لضرب الوجود السوفياتي
الشيوعي في أفغانستان ،حيث انقلب السحر على الساحر .جرى
توظيف «داعش» وغيره من المسميات المنتمية إلى نفس المنبت

والجسم من قاعدة ولد من رحمها «داع��ش» و«جبهة نصرة»
و«جيش اإلسالم» المستولدين من «الجبهة اإلسالمية» من قبل
أكثر من طرف عربي وإقليمي ودولي ،لك ّل أهدافه ومصالحه من
هذا التوظيف ،وإن كانت جميعها تلتقي حول تدمير وتفكيك
عوامل المشروع القومي العربي في مفاصله األساسية كدول
مدنية وجيوش وطنية (العراق وسورية ومصر).
أصبح «داعش» يشكل تحديا ً علنيا ً للنظام األردني وسياسته
في الجنوب األردن���ي على وج��ه الخصوص ،وح��اول فرض
سيطرته على الوعي العام ،وبالذات في أوساط الشباب وفي
المؤسسات التعليمية ودور العبادة والمساجد وحلقات الذكر
والدروشة وغيرها.
ارتكب «داع��ش» جريمته الدنيئة والخارجة عن ك ّل القيم
والمعايير والتقاليد التي لها عالقة باإلنسانية والبشرية ،وحرق
الطيار األردن��ي معاذ الكساسبة وهو حي ،تلك الجريمة التي
يتحمل النظام األردني مسؤولية حصولها ،كونه رعى ويرعى
مثل تلك الجماعات اإلرهابية ويسمح بمرورها وعبورها إلى
سورية ويوفر لها الدعم اللوجستي لتدير عملياتها في الشام من
خالل غرفة عمليات موجودة على أراضيه.
وظف النظام األردني تلك الجريمة البشعة من أجل تحقيق
جملة من األه��داف ،الخادمة له ولسياساته ،فهو يوظف تلك
العملية من أجل تعزيز مشروعية دوره في خدمة السياسة
األميركية ،عبر تهيئة الشباب األردن��ي من أجل االنخراط في
مشروع ما يسمى التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب ،والتمهيد
للمشاركة في الحرب البرية على اإلرهاب في العراق وسورية،
ضمن جيش ترعاه الواليات المتحدة األميركية ،وقوده الجيوش
العربية ومنها الجيش األردن��ي .وهناك هدف آخر وهو طمس
وإس��ك��ات أي أص��وات وطنية وقومية أردن��ي��ة تعترض على
االنخراط األردن��ي في المشروع األميركي لمحاربة اإلره��اب،
باتهامها بالخيانة وع��دم المسؤولية ،فهي ال تريد الثأر من
«داعش» على جريمتها بقتل الطيار األردني الكساسبة ،أي كلمة
ّ
حق يراد بها باطل.

أق ّر نائب في كتلة
«المستقبل» أمام بعض
زواره بأنّ تصريحات
النائب خالد الضاهر
األخيرة ،والتي تع ّرض
فيها للرموز الدينية
للمسيحيين ،تسبّبت
بإحراج لتيار المستقبل،
خصوصا ً أنّ هذه
التصريحات جاءت
عشية االحتفال بالذكرى
العاشرة الغتيال الرئيس
رفيق الحريري ،حيث
يع ّول التيار على الحشد
المسيحي فيه ،وقد بدا
من ردود فعل النواب
المسيحيين في التيار أنّ
الحشد المطلوب قد ال
يتحقق هذا العام ،فكان
المخرج بتعليق عضوية
الضاهر في الكتلة
إلرضاء المسيحيين.

فاألردن المعني بمحاربة اإلرهاب ،ال يعقل أن يحارب «داعش»
في شرق سورية والعراق وهو يدعم «جبهة النصرة» في جنوب
سورية ،وانخراط األردن في المشروع األميركي للحرب على
«داعش» ،ال يحقق مصلحة ال لألردن وال لألمة العربية ،بل يحقق
المصلحة األميركية أوال ً قبل أي شيء آخر ،ومثل هذه المشاركة
في الحرب البرية قد تؤدي إلى زعزعة االستقرار فيه.
هناك رغبة أميركية في إضعاف الجيش األردني ،ألهداف لها
عالقة بشق الوحدة الوطنية والمجتمعية ،تمهيدا ً لتنفيذ مشروع
الوطن البديل الذي يطرحه أقطاب الحكومة اإلسرائيلية الحالية
من قوى اليمين الصهيوني المتطرف.
على األردن أن يدرك أنه سيدفع ثمن سياساته الخاطئة غالياً،
وخصوصا ً إذا ما انخرط في التحالف األميركي ،فهذه التحالفات
لم تقم من أجل محاربة اإلره��اب ،بل من أجل دعمه وتسعير
نيرانه في المنطقة ،فهناك مشروع سياسي أميركي للمنطقة
عنوانه التفتيت والتفكيك وإعادة التركيب على أساس دويالت
هشة مذهبية وطائفية ،ومحاربة األردن لإلرهاب الحقيقية
ومصلحته تكمن في االصطفاف إلى جانب سورية وجيشها
الذي يحارب اإلرهاب حقيقة ويدفع ثمن ذلك دما ً وتضحيات،
كما تتكبد دمشق خسائر كبيرة في اقتصادها وبنيتها التحتية
ومقومات وجودها ،فال اجتثاث لإلرهاب تحت المظلة األميركية،
تلك المظلة التي تغطي إرهاب الدولة الصهيونية المنظم ض ّد
الشعبالفلسطيني.
يبدو أنّ هناك من مشيخات النفط من يريدون توريط األردن
في الحرب البرية ،في إطار حقدهم على النظام السوري ،النظام
الذي وصفهم بعد الحرب العدوانية على حزب الله والمقاومة
اللبنانية في تموز 2006بأشباه الرجال ،فالذين يقولون لألردن
أنّ طريقه إلى «داعش» يم ّر عبر بشار ،يريدون أن يأخذوه إلى
طريق صعب محفوف بالمخاطر ،وقد يدفع األردن الثمن من
وحدته الوطنية واستقراره.
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�إطالق ا�ستراتيجية ال�سياحة الريفية من ال�سراي

�سالم :ال�ستكمال م�ؤ�س�ساتنا الديمقراطية وتعزيز نظامنا بانتخاب رئي�س للجمهورية
ش �دّد رئيس الحكومة تمام سالم على «ض��رورة أن
نستكمل مؤسساتنا الديمقراطية ونع ّزز نظامنا اللبناني
بانتخاب رئيس للجمهورية».
وخالل مؤتمر «إطالق استراتيجية السياحة الريفية
في لبنان» ال��ذي نظمته وزارة السياحة في السراي
الحكومية ،قال سالم« :أنا مطمئن ومرتاح ألننا على األقل
داخليا ً يمكن أن ندعي أنّ هناك واحة من األمن واالستقرار
في جميع أنحاء الوطن ،ما يسمح لنا بتحقيق أفكار
سياحية وإنمائية وغيرها في البلد» .وأض��اف« :نعم
األمن من حولنا في المنطقة غير مستقر ومقلق ولكننا
في لبنان سنستمر في تحقيق ما يجب أن يتحقق ،وهنا
ال ب ّد من أن أسجل لمؤسساتنا وقوانا المسلحة واألمنية
من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وك ّل
األج��ه��زة األمنية ،حركة دؤوب���ة ويقظة دائ��م��ة وتنبه
واستنفار ،والتعاون الوثيق بين جميع هذه األجهزة
األمنية ما يساعد على وضع ح ّد لمن يريد استهداف
لبنان أو أذيته أو إلحاق الض ّرر به .هذا أمر نسهر عليه
ليالً نهارا ً ونعتز ونفتخر به في ظ ّل ما تقدمه هذه األجهزة
وستستمر في تقديمه لتحصين الوطن ولحماية أبنائنا
في ك ّل أرجائه».
وتابع سالم« :هنيئا ً لنا بهذا الوضع ،ونتطلع أيضا ً
إلى مزيد من اإلنجازات والمستلزمات في مجاالت أخرى
تواكب السياحة ،ولكن ال ب ّد من القول أننا إلى جانب
وضعنا األمني المستتب ،ما زلنا في تعثر على مستوى
وضعنا السياسي ،وما زلنا وسط أزمة سياسية ولن
يكتمل الوضع في الوطن ،ولن يتعافى الوطن كليا ً إال
باستكمال هذا الجسم برأسه ،وبالتالي نحن ال نترك
مناسبة إال ونغتنمها لنشدّد على ض��رورة أن نستكمل
مؤسساتنا الديمقراطية ونعزز نظامنا اللبناني بانتخاب
رئيس للجمهورية .آمالي كبيرة وطموحاتنا في الحكومة
كبيرة ،ونأمل أن تتاح لنا الفرص لتثبيت ك ّل ما يعزز
ويقوي ويؤسس لمناعة وطننا وعزة وكرامة لبنان».

فرعون

وقال وزير السياحة ميشال فرعون« :نحن نقترب
من المحطة السنوية األولى لحكومتنا ،وكان ال ب ّد أن

الريفية بعد أن ننتهي من جردها من خ�لال برنامج
االستراتيجية؟ وماذا عن تشجيع نشاط جديد في هذا
االتجاه التحادات البلديات والترفع عن بعض المصالح
السياسية المعطلة؟ وماذا عن إمكانية تطوير ومراقبة
ب��ي��وت الضيافة والتنسيق الناجح بين ال���وزارات
واإلدارات»؟

عريجي

ولفت وزي��ر الثقافة ريمون عريجي إل��ى «أنّ هذه
االستراتيجية ،تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة
مجتمعة ،من وزارت وبلديات والتعاون الوثيق مع
هيئات المجتمع األهلي على تنوعها ،وصوال ً إلى تنمية
علمية شاملة لبنى السياحة في المناطق واألرياف».
وأعلن «أنّ فوائد كثيرة نأمل تحقيقها جراء تنفيذ هذه
االستراتيجية» ،وقال« :على الصعيد المعنوي من شأن
هذه االستراتيجية أن تسهم في المحافظة على معالمنا
التاريخية وعلى هويتنا وحضارتنا ،كما ت��ؤدي ،إذا
أحسنا تطبيقها ،إلى اختالط اللبنانيين وتوثيق اللحمة
الوطنية بين مكونات لبنان».

سالم والوزراء خالل اطالق االستراتجية
نعوض عن الشلل الزاحف على المؤسسات بالعمل على
التأسيس لمشاريع وخطط جديدة تتابعها لجان فاعلة
تشبك ال��وزارات وأجهزة الدولة والسلطات المحلية،
والمنظمات غير الحكومية الناشطة والنقابات والقطاع
الخاص ،على أمل أن يتسلمها قريبا ً حكومة جديدة
ورئيس جمهورية لتأمين استمراريتها» ،مشيرا ً إلى «أنّ
أهم هذه المشاريع ،تنظيم وتطوير السياحة الريفية من
خالل االستراتيجية التي اعتمدتها وزارة السياحة».
وأكد «أنّ إيجابيات تطوير السياحة الريفية متعدّدة
وال تحصر ،وإمكانية نموها من  5في المئة إلى  20في
المئة من حجم القطاع السياحي خالل بضع سنوات،
يمس
قد تكون للبعض أرقام على ورق ،إنما هذا النمو
ّ
ملفات أساسية تعنيكم وتعنينا من اإلنماء المتوازن
إلى الهجرة من الريف إلى المدينة ،ثم إلى الخارج،
كما يعني الشباب واالهتمام بالطاقات الطبيعية،

وال��زراع��ي��ة ،وال��دي��ن��ي��ة ،وال��ث��ق��اف��ي��ة ،وال��ت��اري��خ��ي��ة،
والرياضية ،والغذائية ،واالستكشافية ،والحفاظ على
البيئة والموارد المحلية للمجتمع في الريف ،وصوال ً إلى
ما يستحيل أن يقيم بأرقام ،أي العناية بجمال المناطق
وأهلها ونمو ثرواتها الطبيعية وتنظيمها سياحيا ً عبر
أنظمة جديدة ومن ثم تسويقها نحو الداخل والخارج
وف��ي شكل خ��اص نحو االغ��ت��راب بغية إع���ادة جذب
المغتربين إلى جذورهم عبر برامج سياحية جديدة
قيد التطوير ( )Packagesحاليا ً يشارك فيها الريف
والمدينة معاً ،ما قد يشجعهم أيضا ً على االستثمار في
بلداتهم في مشاريع محلية».
وأضاف« :إنّ اآلمال كبيرة والطاقات استثنائية ،فهل
تكون الدولة على مستوى المسؤولية واإلدارة الحسنة
على سبيل المثال في إيجاد التمويل ث ّم التأهيل للحفاظ
على معالمنا االثرية والثقافية الفريدة في المناطق

جريج

ورأى وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج ،من جهته« ،أنّ
األمن واالستقرار هما عامالن أساسيان في نجاح أي
استراتيجية من هذا النوع» .وقال« :نأمل بفضل وعينا
ووحدتنا الوطنية ودعمنا للجيش اللبناني وسائر قوى
األمن أن يستتب األمن واالستقرار في ربوعنا ،فتزدهر
السياحة عندنا ،في المدن واألري��اف معاً ،ويستفيد
اللبنانيون من اآلثار اإليجابية الناتجة عن ذلك».

حناوي

واعتبر وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي،
بدوره« ،أنّ الممر اإللزامي لنجاح أي استراتيجية هو
ونص الدستور نهجا ً وعمالً ،األمر
اعتمادها على روح
ّ
الذي يتطلب أوال ً استكمال تنفيذ كامل البنود المدرجة
في وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) ،وال سيما لجهة
الموسعة».
اإلنماء المتوازن والالمركزية اإلدارية
َّ

بحث �ش�ؤون ًا اغترابية مع نا�صر وخوري في بلجيكا

الم�شنوق التقى العاهل الأردني� :أبدى
ا�ستعداد ًا للم�ساعدة في اال�ستحقاق الرئا�سي با�سيل� :سيبقى لبنان منارة للت�سامح والتعاي�ش
اختتم وزير الداخلية نهاد المشنوق
زيارته إلى األردن ،بلقائه على رأس
وفد أمني كبير ،العاهل األردني الملك
عبدالله .وبعد اللقاء استمر زهاء
الساعة ،قال المشنوق« :لمسنا حرصا ً
كبيرا ً من جاللة الملك على لبنان وأمنه
السياسي والعسكري .ونقلت إليه
رسالة شكر من الرئيس تمام سالم
وم��ن الرئيس سعد الحريري ومن
الحكومة اللبنانية على المساعدات
العسكرية التي قدمتها دولة األردن
بمبادرة كريمة من جاللته» .وأضاف:
«أب���دى اس��ت��ع��داده لتقديم أي دعم
معنوي ومادي بمعنى تدريب األجهزة
األمنية من حيث الحاجات العسكرية.
والمملكة األردنية الهاشمية حاضرة
للمساعدة ،وه��ذا ليس بغريب على
جاللة الملك ،نحن نقاتل عدوا ً واحداً.
وأب��دى الملك عبدالله حرصه على

عبد الله الثاني مرحبا ً بالمشنوق وابراهيم
المساعدة ف��ي م��وض��وع انتخابات
الرئاسة اللبنانية من خالل اتصاالته

الدولية وجوالته في الدول األوروبية
التي سيقوم بها قريباً».

هبة �إيطالية للجي�ش اللبناني ومورابيتو
ي�ؤكد حر�ص بالده على ا�ستقرار لبنان
في حضور نائب رئيس األركان للتجهيز العميد الركن
مانويل كرجيان ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي،
والسفير اإليطالي في لبنان جوسيبي مورابيتو ووفد من
أعضاء السفارة إلى جانب عدد من الضباط ،أقيم قبل ظهر
أمس في قيادة اللواء اللوجستي  -كفرشيما ،حفل توقيع
مشروع اتفاقية حول تسلّم الجيش من السلطات اإليطالية
كمية من األعتدة اللوجستية الخاصة باآلليات العسكرية.
وأعلنت السفارة اإليطالية في بيان« ،أنّ الكتيبة
االيطالية العاملة في لبنان (لواء بينيرولو) ،والملحق
العسكري ف��ي السفارة اإليطالية ف��ي لبنان الجنرال
بييرلويجي مونتيدورو ،قدما هبة إلى الجيش اللبناني
تتضمن كمية كبيرة من قطع الغيار للشاحنات وطائرات

الهليكوبتر بقيمة ما يقارب  773,000ي��ورو .وتندرج
هذه الهبة في إطار اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين
الحكومتين اإليطالية واللبنانية».
وأك��د مورابيتو «أنّ إيطاليا تدعم لبنان م��ن خالل
مشاركتها في قوات يونيفيل والمساعدات المباشرة التي
تقدمها للجيش اللبناني ،ويؤدي الجيش اللبناني عمالً
ممتازا ً للحفاظ على استقرار لبنان وهذا أيضا ً من مصلحة
إيطاليا».
وكان قائد الجيش استقبل في مكتبه في اليرزة ،النائب
عماد الحوت ورئيس المكتب السياسي للجماعة اإلسالمية
ع��زام األيوبي على رأس وف��د ،وتناول البحث األوض��اع
العامة في البالد.

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «أنّ
المجتمع الذي يقدر على مقاومة المصاعب التي عايشها
المجتمع اللبناني لعقود يصبح مجتمعا ً شديد اللحمة.
وهذا ما جرى في حالة لبنان ،حيث نجد في المقابل أنّ
العديد من الدول التي ت ّم التبشير بها كنماذج للديمقراطية
واالستقرار بدأت تظهر إشارات تفكك محتمل تحت عبء
األزمة المالية العالمية األخيرة».
ولفت باسيل في محاضرة ألقاها في مركز أبحاث قصر
أجمون في بروكسل ،في حضور وزير الخارجية البلجيكي
ديدييه ريندرز ،إلى «وجود ثقافة ديمقراطية قوية مبنية
على قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع مكونات
الشعب اللبناني ،وقد قام لبنان بتطوير نظام فريد يقوم
على الديمقراطية التوافقية ،حيث ال قدرة ألية مجموعة
لبنانية على فرض قرارها على سائر المجموعات ،وبقدر
ما يعرقل ه��ذا األم��ر في بعض األح��ي��ان اتخاذ ق��رارات
سياسية واستراتيجية سلسة ،فإنه يضمن عدم شعور أي
من المجموعات اللبنانية بالتهميش».
وأض���اف« :أثبت اقتصاد لبنان مرونة في مواجهة
التحديات الكبرى التي ازدادت بفعل عدم االستقرار في
المنطقة وال��م��أزق السياسي الداخلي واألزم���ة المالية
العالمية .فقد كان لبنان من ال��دول القليلة في المنطقة
التي لم تحتج إلى مساعدة صندوق النقد الدولي لتأمين
العمالت األجنبية خالل األزمة ،كما نما اقتصادنا الوطني
بحدود  2،5في المنطقة عام  ،2015فيما كان الكساد يع ّم
مختلف المناطق في العالم».

وأك��د «أنّ لبنان كان على م ّر العصور ،نقطة التقاء
لمختلف الحضارات التي قدمت من مختلف اآلفاق» ،الفتا ً
إلى «أنّ التنوع الذي نتمسك به هو الرسالة التي نحملها،
فلبنان كان وسيبقى منارة للتسامح والتعايش ،حيث
يسخر االختالف لتعزيز مجتمعنا التعدّدي النابض».

رئيس الجامعة الثقافية

وك��ان باسيل عقد لقاء مطوال ً مع الرئيس العالمي
للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أحمد ناصر ورئيس
جامعة االنتشار أليخاندرو خ��وري في حضور السفير
اللبناني في بلجيكا واالتحاد األوروب��ي رامي مرتضى،
وكانت مباحثات معمقة وإيجابية تدعم مسيرة ل ّم الشمل
والتضامن ،وج��رى االتفاق على تشكيل لجان متابعة
للتوصل إلى قواسم مشتركة يتم االتفاق عليها قبل موعد
عقد المؤتمر في تشرين األول .2015
وحسب بيان ص��ادر عن الجامعة ،فقد ت��داول ناصر
وخوري خالل لقائهما في مدينة أنتويرب  -بلجيكا« ،في
شؤون الجامعة ول ّم الشمل االغترابي مع الجميع وك ّل
السبل اآليلة لتوحيد االغتراب».
كما «ت ّم االتفاق على عقد مؤتمر شامل عالمي في شهر
تشرين األول المقبل آملين أن يتم خالله إعالن ل ّم الشمل
ووحدة االغتراب ووضع أطر لتفعيل النشاط االغترابي
وال��ت��آل��ف وال��ت��واص��ل بين المغتربين والمنتشرين
اللبنانيين والمتحدرين من أصل لبناني وتواصلهم مع
وطنهم األم».

ن�شاطات �سيا�سية
زار السفير السويسري في لبنان
فرنسوا باراس ،يرافقه رئيس بلدية
مدينة جنيف اللبناني األصل سامي
كنعان ،كالً من رئيس الحكومة تمام
سالم ووزير الثقافة ريمون عريجي،
وجرى البحث في العالقات الثنائية
بين لبنان وسويسرا ،وال سيما تفعيل
النشاطات الثقافية والبيئية من خالل
برامج وندوات ثقافية.
كما تطرق البحث إل��ى موضوع

ال��ع��ن��اي��ة بحديقة ال��ن��ب��ات��ات في
بيروت ،من خالل االستعانة بخبرات
اختصاصيين سويسريين ،بعد أن
ت ّم توقيع اتفاق في هذا الشأن مع
المسؤولين عن حديقة النباتات في
بلدية جنيف.
 استقبل رئيس كتلة المستقبل
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ظهر
أم��س في مكتبه في بلس ،الممثل
المقيم للصندوق الكويتي للتنمية

االقتصادية العربية في لبنان نواف
ال��دب��وس ،وع��رض معه األوض��اع
العامة ومستقبل مشاريع الصندوق
في لبنان.
 زارت منسقة األم��م المتحدة
في لبنان وممثلة األمين العامة لألمم
المتحدة سيغريد كاغ كالً من رئيس
الحكومة تمام سالم ووزير الصحة
العامة وائ��ل أب��و ف��اع��ور وعرضت
معهما األوضاع العامة.

