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خفايا
خفايا

هل يدخل الرئي�س اللبناني من بوابة مكافحة الإرهاب الرو�سية؟

التدخل الرو�سي...
ونهاية الحرب على �سورية!

 روزانا ر ّمال

*

 د .نسيب حطيط

ب���دأت ب��ش��ائ��ر ان��ت��ه��اء ال��ح��رب األم��ي��رك��ي��ة ـ الصهيونية على
سورية ومحور المقاومة ،بعد فشل المشروع األميركي في
س��وري��ة وال��ع��راق ونجاحه ف��ي بعض ال���دول العربية .صمدت
سورية ومحور المقاومة طوال خمس سنوات أمام التكفيريين
والعثمانيين والرجعية الخليجية والصهيونية ،بنسخاتها
ال��م��ت��ع��دّدة األوروب���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة واألم��ي��رك��ي��ة ،وق��ات��ل الجيش
السوري وحلفاؤه ،وفي مقدمتهم المقاومة اللبنانية التي دفعت
ثمنا ً غاليا ً يقارب األلف شهيد ومئات الجرحى واأليتام والثكالى
من األمهات وال��زوج��ات ،دفاعا ً عن سورية ولبنان وفلسطين
واإلسالم ،وليس دفاعا ً عن الحزب أو الشيعة ،كما يكذب البعض
ويزور الوقائع.
أعلنت القيادة الروسية عزمها على التدخل في سورية دفاعا ً
عن حليفتها سورية ودفاعا ً عن االتحاد الروسي الذي يستولد
التكفيريين ويرسلهم إلى سورية والعراق ليعودوا إلى روسيا
بأمر أميركي لتفتيتها ،كما فككت االتحاد السوفياتي ،ويقاتل
الروس دفاعا ً عن آخر وجود سياسي وعسكري واقتصادي لهم
في المنطقة وساحل البحر المتوسط في سورية ....والسؤال
ه��ل سيحتاج ال����روس إل���ى ال��ت��دخ��ل ال��م��ي��دان��ي ،أم أنّ التوافق
الروسي ـ األميركي والهلع األوروب��ي واإلرب��اك السعودي في
اليمن سيحسم المعركة مع التكفيريين؟
المواقف األميركية واألوروب��ي��ة وآخ��ره��ا الموقف التركي،
باإلضافة إل��ى م��ا أعلنه األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله السيد حسن
نصرالله «أنّ المقاومة قد حققت ك ّل أهدافها على الحدود اللبنانية
ال��س��وري��ة» ،م��ا يعني إع�لان��ا ً غير مباشر ع��ن ع��دم ال��ت��م��دّد في
الميدان السوري ،وجاءت اتفاقية الزبداني وملحقاتها مع كفريا
والفوعة وملحقاتها لتؤكد بداية الح ّل في سورية عبر نموذجي
ح��م��ص ال��س��اب��ق وال��زب��دان��ي ك��ف��ري��ا وال����ذي سينتهي بإخراج
التكفيريين األجانب من سورية إلى بلدانهم التي ج��اؤوا منها
وذل��ك بضغط روس��ي ورعاية األم��م المتحدة وتسوية أوضاع
المسلحين السوريين مع ال��دول��ة السورية عبر المصالحات،
وخصوصا ً أنّ ال��روس سيكونون في الشمال السوري (حيث
يتجمع التكفيريون األجانب من داعش والنصرة وجيش الفتح
والشيشان والقوقازيين واألوروبيين) ،أما الجبهة الجنوبية في
القنيطرة فستخضع لحالة «ستاتيكو» وعدم إشعالها وهذا ما
ت ّم االتفاق عليه بين بوتين ونتنياهو ،وخصوصا ً أنّ مسؤولية
جبهة الجوالن هي للقيادة السورية وليس للمقاومة في لبنان
التي تدعم وتساند المقاومة السورية مع تع ُّهد أميركي باإليعاز
إلى األردن بإقفال حدوده وعدم دعم المسلحين التكفيريين.
تراجعت أميركا عن شرطها بوجوب رحيل الرئيس بشار
األس���د ،فتراجعت أوروب���ا وت��رك��ي��ا ،وص��� ّرح ك��ي��ري ب���أنّ الح ّل
السياسي الثنائي في سورية واليمن صار قاب قوسين أو أدنى
والذي سيعطي السعوديين المهزومين في اليمن جائزة ترضية
حصتهم في العملية
عبر إنقاذهم من المستنقع اليمني وتكريس ّ
السياسية عبر ممثلين مباشرين من األط���راف اليمنية مقابل
القبول ببقاء األسد رئيسا ً وعدم تمويل التكفيريين و تسليحهم.
سيربح الروس موطىء قدم على البحر المتوسط وباعتراف
دول����ي وأم��ي��رك��ي اس��ت��ث��ن��ائ��ي وألول م���رة ف��ي ت��اري��خ روسيا
القيصرية أو الشيوعية أو الحالية ،باإلضافة إلى النفط والغاز
على الساحل السوري ،وسيربح األوروبيون أمنهم المهدّد من
المهاجرين والالجئين وكذلك من التكفيريين العائدين وستربح
أميركا تقليل الخسائر بعدما فشل مشروع الشرق األوسط
الجديد عسكريا ً في تموز  2006ونوويا ً عبر االتفاق اإليراني
ـ األميركي ،ودم��وي��ا ً عبر ما ُيس ّمى الربيع العربي ،وستربح
سورية ومعها محور المقاومة ألنها صمدت واستعادت وحدتها
وسيادتها وقراراها المستقل ولتأكيد أنّ الشعوب ق��ادرة على
هزيمة الغزاة إن قاومت وتحملت األثمان وأنّ العبودية ليست
قدرا ً بل هي استسالم وعار على من يتقبلها.
العام المقبل هو عام التسويات وانتهاء دوامة الربيع العربي
األسود ،وعلى المقاومين ،دوالً وأحزاباً ،التهيؤ لهذه المرحلة
حتى ال يخسروا في السلم ما لم يخسروه في الحرب ،فأميركا
تتقن أساليب الحرب الناعمة أكثر من الحرب الخشنة والثورات
البرتقالية والخضراء والملونة التي أسقطت األنظمة خير دليل
وألنّ الحرب على سورية تشارف على نهايتها ،علينا التنبه
مما يسمى بعض الحراك المدني المسلح بالموقف والتعليمات
األميركية التي ستبدأ بالمطالب المعيشية لتثبيت موقعها في
ّ
تنقض على
المشهد السياسي والمدني واكتساب الجمهور ثم
المقاومة وسالحها بحجة تأثيره على السياحة واالقتصاد
والديمقراطية وحقوق اإلنسان وستعمل على استفزاز المقاومة.
وهل يمكن أن نقتنع أنّ مجموعة من الشباب أصبحوا ،وبقدرة
قادر ،يمثلون قيادة للشعب اللبناني وجمهور األحزاب الحاكمة
ويهدّدون الدولة ،مع استثناء بعض القوى السياسية التي ت ّم
تهميشها ورأت في هذا الحراك نافذة لها الستعادة الدور ولن
يسمح لها والتي ستتهم بالتخريب ونبش الماضي وسيترك
الذين تحضنهم السفارات في مأمن!
*سياسي لبناني

بري :لالتعاظ من حوار نيويورك
أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تثمر الجهود والمساعي التي
تشهدها أروقة مق ّر الهيئة العامة لألمم المتحدة في نيويورك والتي تقودها
روسيا والدول الكبرى مع الدول المؤثرة في المنطقة عن إنجاز تسويات
توقف حمام الدم الذي يضرب المنطقة ال سيما في سورية والعراق واليمن.
وقال بري في تصريح« :نأمل أن يكون قد أدرك الجميع بعد هذا الكم
الهائل من الدمار والقتل والتهجير والهجرة والتكفير ،أنّ أقصر الطرق وأقلها
كلفة لح ّل األزمات والخالفات يكون بالحوار وبالتسويات السياسية التي
تحفظ للدول وحدتها ودورها وسيادتها ومؤسساتها وهويتها وتنوعها
الثقافي والروحي».
وأضاف« :حريٌ بنا كلبنانيين قبلنا بالجلوس على طاولة الحوار أن
نتعظ مما يجري من حوار على مستوى الكبار في نيويورك ،فال يجوز أن
يذهب العالم بأسره على اختالفه وانقساماته إلى الحوار من أجل إنجاز
التسويات وأن يعود اللبنانيون من حوارهم خاليي الوفاض ،المطلوب أن
نقدم للعالم صورة وحقيقة مفادها ،أنّ اللبنانيين قادرون على إدارة ملفاتهم
وشؤونهم وإنجاز استحقاقاتهم بأنفسهم مقدمين مصلحة وطنهم وسلمهم
األهلى على أي مصلحة أخرى».
وتابع« :يخطئ الظن من يعتقد في الداخل أنّ طاولة الحوار هي لتضييع
الوقت أو ض ّد الحراك الشعبي المدني ،أقول أنّ طاولة الحوار هي الستثمار
الوقت ال��ذي لن يكون لمصلحة لبنان إذا لم نحسن ق��راءة المتغيرات
المتسارعة على مستوى المنطقة والعالم وطاولة الحوار قادرة على إنجاز
الكثير شرط أن تتوفر النوايا الصادقة لدى األطراف المتحاورة وإنني مؤمن
بأنّ النوايا صادقة لدى الجميع إلنقاذ لبنان».
وجدّد الرئيس بري التحذير «من مخططات إسرائيل العدوانية ،وخاصة
تجاه تهويد المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وفلسطين» ،قائالً:
«فلسطين والقدس هما المكان الوحيد الذي يجب أن تتالقى له ومن أجله
جهود العرب ك ّل العرب والمسلمين ك ّل المسلمين قبل فوات األوان».
وكان بري استقبل العالمة السيد علي مكي.
كما أبرق لمرشد الثورة اإلسالمية اإليرانية السيد علي الخامنئي معزيا ً
بضحايا الحادث المفجع الذي أصاب الحجاج اإليرانيين في مكة المكرمة
أثناء تأدية مناسك الحج .كما أرسل برقيتين مماثلتين إلى الرئيس اإليراني
الشيخ حسن روحاني وإلى رئيس مجلس الشورى الدكتور علي الريجاني.
وتلقى رئيس المجلس اتصاالت وبرقيات مهنئة بعيد األضحى.

بسالسة ملفتة وبعد تموضع الملف النووي اإليراني،
كحدث مفصلي ،يرتسم المشهد المقبل في المنطقة ،بالتوازي
مع ما عكسه االنفراج فيه ،وقد انتقل الحراك الديبلوماسي
الدولي واإلقليمي نحو رفع الملف السوري على مائدة الدول
الكبرى ،وهذه المرة بشكل مستعجل.
الملفت أنّ االنعطافات جاءت سريعة ،وعلى شكل انهيارات
متسلسلة كان من غير الممكن الوصول إليها قبل خمس سنوات
من عمر األزمة السورية التي شكلت أزمة دولية بك ّل ما للكلمة
من معنى بات أثرها يتوزع على مختلف الدول المحيطة.
إجماع ما بعده إجماع حصده الرئيس السوري بشار
األس��د من دون أن يلتفت المعنيون إل��ى ذل��ك ،فبعد تالقي
بعض دول الجوار مع سورية ،كمصر ،حول أهمية مكافحة
اإلرهاب والتنسيق والسعي إلى ح ّل سياسي يكون الرئيس
األسد أساسا ً لنضوجه ،أخذت التصريحات الدولية تتوالى
أوروبيا ً وأميركيا ً ليعود رئيس وزراء بريطانيا دايفيد كاميرون
ويؤكد أنّ الرئيس السوري بشار األسد يمكن أن يكون جزءا ً من
حكومة انتقالية في سورية .مرحلة يُفترض أن تفرز انتخابات
شعبية ال تضمن هذه الدول ،وعلى رأسها الواليات المتحدة،
أن تكون لها الكلمة الفصل بعدها ألنّ نتيجة االنتخابات،
بحسب تقارير استخبارية أميركية أكدت احتماالت مرتفعة
لفوز الرئيس األسد.
يبدو أنّ إدارة أوباما ال تريد أخذ هذه النتائج ،علنياً ،بعين
االعتبار لشدة ما بات المأزق السوري يشكل خطرا ً على األمن
ّ
بغض
الدولي وألنها على ما يبدو استنفذت أغراضها أميركياً،
النظر عن الهدف ونسبة النجاح واإلخفاق فيه بالتعاون مع
مجموعة حلفاء ب��ادرت إلى التغيير أيضاً ،وعن أنّ االزمة
السورية طالت أكثر مما ينبغي ،حسب وزي��ر الخارجية

األميركية ج��ون ك��ي��ري ،ه��ا ه��ي االجتماعات على هامش
الجمعية العامة لألمم المتحدة تتوالى سرا ً وعلنا ً لتناول
الملف السوري وهنا أشارت المعلومات إلى نوايا أميركية
بالتقدم في الملف السوري هذا األسبوع أي تكثيف النشاط
السياسي مع األطراف المعنية ،كفرصة تمنحها اجتماعات
األمم المتحدة.
ال يسع المراقب إال وضع الدخول الروسي إلى سورية،
في إطار تصعيد لموقف موسكو بشأن التأكيد على عبثية
ّ
ضخ زخم جديد لمحاوالت إح��داث خرق
المراوغة وإع��ادة
إلسقاط الرئيس السوري بشار األسد ألنّ على الحلفاء هذه
المرة توقع إطالة عمر األزمة لسنوات أكثر ،طالما أنّ الروسي
أصبح على األرض بطلب شرعي سوري ،وهذا ما يؤكد عليه
الرئيس الروسي فالديمير بوتين بقوله إنه لن يعترف إال
بالقوة العسكرية التي تأتمر بأوامر الرئيس األسد أي الجيش
تنص قوانين األمم المتحدة ،حسب الموقف
السوري ،كما
ّ
الروسي.
لم يكن للموقف الروسي قبل األزم��ة السورية هذا الزخم
الذي كرسته األزمة فيها خالل السنوات الخمس ،وبالتالي فإنّ
صمود سورية عكس رفع النفوذ الروسي إلى أعلى مستوياته
في المنطقة ،مقابل األميركي الذي لم يكن يتوقع أن يتقاسم
هذا ال��دور مع شريك روسي يفرض شروطه وهذا ما يطرح
األسئلة اليوم حول ما إذا كان هذا النفوذ سينعكس أيضا ً زخما ً
داخليا ً روسيا بالملف اللبناني الذي ال يبدو اليوم ظاهرا ً على
السطح.
االنعطافات التي فرضها التدخل الروسي في سورية،
أميركياً ،تنسيقا ً أو ارتجاالً ،ستعكس بالتأكيد انعطافات
داخلية لبنانية فرضتها بطريقة أو بأخرى مواقف واشنطن
الحازمة تجاه األسد التي عكست انعطافات إقليمية كبرى
بطبيعة الحال.
أولى االستدارات المتوقعة استداراة رئيس الحزب التقدمي

االشتراكي وليد جنبالط فهو ال يستطيع تجاهل المواقف
الغربية لفترة طويلة ولو بلغة متدرجة ،لكن مع فارق يقين
جنبالطي الستحالة أي تقارب بينه وبين السوريين مجدّداً،
لذلك سارع جنبالط منذ أكثر من سنة إلى تهيئة انكفائه عن
الساحة السياسية في لبنان بتحضير ابنه تيمور لتصدُّر
المشهد المقبل ،فجنبالط يدرك منذ أن تراجعت واشنطن عن
شنّ حرب عسكرية ض ّد سورية ،أنّ الرهان على سقوط األسد
بات نوعا ً من الفانتازيا وأنّ البقاء في الساحة السياسية،
بالزخم نفسه ،يعني المشاركة مجدّدا ً مع حلفاء سورية
ونفوذا ً سوريا ً قد يُعاد إحياؤه سياسيا ً في البالد ،لذلك ر ّتب
وضعه السياسي على هذا األساس.
الحريري ،بدوره ،ومعه وجهة  14آذار الجديدة على موعد
أكيد مع انعطافة متدرجة لناحية القبول بمرحلة انتقالية
ستقبل باالعتراف بها السعودية نتيجة الضغوط الواقعة
عليها أولها الملف اليمني وثانيها الضغوط الداخلية المنصبة
على رف��ض سوء إدارة الملك الجديد في ملفات عدة وذلك
من أجل تسوية الملف الشائك بقبولها سلة حلول سياسية
متتالية ،وبالتالي فإنّ الحريري الذي أسقط مع المحكمة
الدولية اتهامه للنظام السوري باغتيال والده سيسهل عليه
االنعطاف والعودة عبر مطار بيروت إلى لبنان بلعبة السياسة
التي دخل عالمها في أصعب ظروفها وهو سيقبل ويتقبّل.
تؤسس
االنعطافة الدولية التي فرضتها روسيا يمكن لها أن ِّ
بشكل كبير لدور روسي منتج ألول مرة على الساحة الداخلية
اللبنانية ،ربما ستسعى روسيا إلى قطف ثماره بدعم رئيس
يتماشى مع مرحلة األس��د المقبلة التي يتمحور عنوانها
العريض حول مكافحة اإلرهاب .فهل يدخل الرئيس اللبناني
من بوابة اتفاق دولي لمكافحة اإلرهاب وبالتالي يخرج من
البازار اللبناني تماماً؟

استغرب مسؤول
سابق اللغة الطائفية
والمذهبية المقيتة التي
استعملها الرئيس سعد
الحريري في «مغالطته»
التي اعتقد أنه ير ّد بها
على كالم السيد حسن
نصرالله الذي لم تصدر
عنه خالل مقابلته
التلفزيونية األخيرة،
وال خالل إطالالته
أي كلمة فيها
السابقةّ ،
ن َفس طائفي أو مذهبي،
بل كان ك ّل التركيز
على المقاربات الوطنية
للملفات والقضايا
المطروحة ،سواء في
سورية أو في لبنان...
وال سيما حين أكد
ضرورة اعتماد النسبية
في قانون االنتخاب،
وهذا هو البعد الوطني
بامتياز.

�سالم :التعاطي الدولي مع �أزمة الالجئين لم يكن كافي ًا
أعلن رئيس الحكومة تمام س�لام أنّ لبنان يواجه
تحديات عديدة ،الفتا ً إلى أنّ «الشق اإلنساني الناتج عن
أزمة الالجئين السوريين» هو «أحد أهم التحديات التي
تواجه التنمية».
ولفت سالم في كلمة ألقاها خالل قمة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة في نيويورك ،إلى «أنّ ر ّد الفعل الدولي
على أزم��ة بهذا الحجم ،لم يكن بالمستوى المطلوب».
وقال« :إن ر ّد الفعل الدولي على أزمة بهذا الحجم ،لم يكن
بالمستوى المطلوب .لقد ركزت الموارد المحدودة فقط
على تمويل العمل اإلنساني ،في وقت نحن في حاجة
إلى المساعدة اإلنمائية ،وتقاسم عبء تمويل استضافة
النازحين  .وتعتبر أزمة الالجئين التي تواجهها أوروبا
اليوم ،نتيجة مباشرة لهذه االستجابة غير الكافية».
وأضاف« :في هذا الصدد ،نحن نرحب باعتراف جدول
أعمال عام  2030بالتهجيرالقسري للسكان ،نتيجة تفاقم
النزاعات والتطرف العنيف واإلره��اب ،وكذلك االعتراف
بالحاجة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية المضيفة،
ال سيما في البلدان النامية .وذلك يكون من خالل تقويم
منهجي لتكاليف استضافة النازحين ،مع األخذ في االعتبار
احتياجات التمويل الطويل األج��ل ،واتخاذ اإلج��راءات
العادلة في توزيع النازحين وفق مبادئ تقاسم األعباء».
وت��اب��ع« :ف��ي لبنان ،كانت جهود وم��ب��ادرة القطاع
الخاص أساسية في هذا اإلط��ار ،وقد ساهم االغتراب
اللبناني بشكل رئيسي في تعزيزها من خالل التحويالت.
وفي هذا الصدد من المهم إع��ادة النظر في القيود غير
الضرورية المفروضة على التحويالت المالية ،التي
تتمثل بزيادة التكاليف غير العادلة لها ،وت��ؤدي إلى
تضرر الجهة التي تتلقى هذه التحويالت ،كما تؤثر سلبا ً
بشكل مباشر على االستهالك والتعليم ،اللذين يعتمدان
بشكل أساسي على هذه التحويالت« )...( .نحن نستثمر
بشكل أساسي في تعليم أوالدنا فقط ،لنراهم يهاجرون
عند بلوغهم سن العمل ،مما يؤثر جديا ً على إنتاجيتنا
والسبيل األمثل للح ّد من هذه الموجة ،هو تأمين تنمية
مستدامة متوازنة .في الواقع ،ال ب ّد من تجنب االنزالقات
ف��ي التنمية غير ال��م��ت��وازن��ة ،ووح���ده تعزيز التنمية
الشاملة ،يمنع نشوء بؤر بؤس تشكل أرضا ً خصبة لك ّل
التعصب».
أنواع
ُّ
أما في ما يتعلق بالمساعدات الدولية ،فاعتبر سالم أنها
«عامل أساسي في إطالق التنمية في البلدان األق ّل تقدماً،
فمن الضروري إعادة النظر في مفهوم البلدان ذات الدخل
المتوسط ،ألنها تلحق الضرر بعدد من الدول ،التي ستخسر
المساعدات في وقت هي بحاجة ماسة لها ،أكثر من دول
غير مص َّنفة ضمن هذه الفئة .وبناء على ذلك ،ينبغي إعادة
بلورة مقاربة المساعدات العالمية مع األخذ بعين االعتبار
خصوصية ك ّل بلد ،واألهم من ذلك كله ،ينبغي أن يكون

سالم مستقبالً موغيريني في مقر إقامته في نيويورك
الهدف من المساهمات دعم استدامة التنمية».
وأك��د أنّ «تعزيز الشراكة العالمية قد يكون أحد أهم
األهداف .فقد حان الوقت لتدرك المجتمعات األكثر تقدماً،
أنها تساعد نفسها بشكل مستدام من خالل مساعدتها
البلدان األق ّل نموا ً عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة .كما يجب
أن يشكل احترام البيئة والح ّد من التلوث وتصحيح أضرار
السنوات الماضية ،أهدافا ً بح ّد ذاتها ،على أن تكون كذلك
معايير للتقدم في االستدامة تساهم في ضبط ومراقبة
العملية بشكل فعال».
ّ
كحق لك ّل
وختم« :نحن نرحب باالعتراف بالتنمية
إنسان ،فهي أساس العيش الالئق ،لكننا بحاجة أيضا ً
إل��ى االع��ت��راف ،بأهمية وض��ع ح� ّد للصراعات المسلحة
واإلرهاب والعنف الطائفي والكراهية ،من أجل ضمان األمن
واالستقرار والسالم ،الذي يشكل شرطا ً ال غنى عنه لتحقيق
التنمية ،وواجبا ً أساسيا ً لك ّل القيادات والحكومات».
وكان سالم وصل مساء الخميس إلى نيويورك ،وعقد
عدة لقاءات مع رؤساء دول ومسؤولين أبرزهم ملك األردن
عبدالله الثاني ،وملك إسبانيا فيليبي السادس.
كما استقبل في مقر إقامته في فندق «والدورف أستوريا»
في نيويورك ،مساعدة وزير الخارجية األميركي لشؤون
السكان والالجئين والهجرة آن ريتشارد ،في حضور وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وقالت ريتشارد ر ّدا ً على سؤال عن احتمال استضافة
الواليات المتحدة لعدد من الالجئين الموجودين في لبنان:

خليل :ملتزمون ب�إكمال الحوار
دع��ا وزي��ر المالية علي حسن
خليل ،الحكومة ورئيسها تمام
س�ل�ام إل���ى تطبيق ال��خ��ط��ة التي
أقرها مجلس الوزراء في موضوع
النفايات ،معتبرا ً أن «ال وج��ود
لخطط مثالية لمعالجة قضايا
الناس ،مهما كانت هذه القضايا
ص��غ��ي��رة أم ك��ب��ي��رة ول��ك��ن هناك
خطط معقولة تراعي االلتزامات
االساسية على مستوى المبادئ
وق��واع��د العمل ،وبالتالي يجب
أن ال نبقى ن��دور في حلقة مفرغة
وأن نباشر ف��ورا ً في تطبيق هذه
الخطة».
ولفت خليل ،خالل احتفال تأبيني
في الخيام ،إلى أنّ «هناك اشتباكا ً
سياسيا ً كبيرا ً في البلد ،ووصل إلى
مرحلة صعبة وعميقة تستوجب
مبادرات من نوع آخر ،وهذا ما أقدم
عليه الرئيس نبيه بري ،من خالل
ال��ح��وار الموسع ال��ذي دع��ا إليه
وشمل ك � ّل ال��ق��وى السياسية من
دون استثناء ،واضعا ً جدول أعمال
ي��ت��ن��اول ك�� ّل القضايا الخالفية،
وقال في الجلسة األولى إنّ الحوار
ليس ط��رف �ا ً تلتقي ح��ول��ه القوى
السياسية ،ب��ل ه��و حاجة ماسة
وضرورية لم يعد عنها بديالً من
أجل التفتيش والبحث عن مخارج
لهذه األزم��ة السياسية العميقة
التي ارتبطت قضاياها مع بعضها
البعض من رئاسة الجمهورية إلى
أصغر تفصيل وبالتالي على القوى
السياسية أن تبادر ،وأن يرجع ك ّل
منا خطوة إلى الوراء».

خليل متحدثا في الخيام
وأض���اف« :البعض يقول إننا
نضيّع وقتا ً في هذا الحوار لكن نحن
من خالل مواكبتنا نرى أنّ هناك
تقدما ً حقيقيا ً في مقاربة القضايا
وفي انفتاح القوى السياسية على
تقديم آرائها بمسؤولية وعن البحث
عن المشترك والبناء عليه وعلى
توسيع هذا المشترك ليصبح قادرا ً
على رسم صيغ حلول للخروج من
أزم��ة الرئاسة إلى عمل الحكومة
والمجلس النيابي».
وختم خليل« :نحن ملتزمون،
وخ��ص��وص�ا ً دول���ة ال��رئ��ي��س نبيه
ب��ري بإكمال ال��ح��وار ال���ذي ب��دأه
على صعيدين ،على صعيد ح ّل

(داالتي ونهرا)
«ستأخذ  10آالف الجئ من األردن ومصر وتركيا ،على أن
تأخذ في وقت الحق عددا ً من لبنان».
كما التقى رئيس الحكومة نظيرته النروجية إيرنا
سولبيرغ ،ووصف الوضع في لبنان بأنه صعب بسبب
العدد الكبير لالجئين ،مؤكدا ً حاجة لبنان إلى المساعدة
في هذا المجال.
وإذ رحب باستضافة ال��دول األوروبية لالجئين «في
حال كان ذلك ممكنا» ،دعا إلى «مواجهة األزمة من المصدر
وإيجاد ح ّل للوضع في سورية ،وليس معالجة النتائج».
وأعربت سولبيرغ ،من جهتها ،عن تقديرها «لما قام
به لبنان من أجل النازحين السوريين» ،مؤكدة أنّ األمر
«يشكل عبئا ً كبيرا ً ما يجعل لبنان بحاجة إلى مساعدة».
كما التقى س�لام ممثلة االت��ح��اد للشؤون الخارجية
والسياسة األمنية فيديريكا موغيريني ،في مبنى األمم
المتحدة.
وفي سياق متصل ،حذر سالم ،في حديث إذاع��ي ،من
«مغبة استمرار التعطيل على مستوى السلطة التنفيذية
لما لذلك من ضرر مباشر وأكبر من شلل رئاسة الجمهورية
ومجلس النواب ،حيث أنّ جدول أعمال مجلس الوزراء بات
مزدحما ً بالملفات والقضايا العالقة التي تحتاج إلى بتها»،
آمالً «أن ينعكس الحوار القائم إيجابا ً على عمل مجلس
الوزارء».
ودعا اللبنانيين إلى «التجاوب مع خطة الوزير أكرم
شهيب بشأن النفايات لتسهيل تطبيقها ،وبالتالي رفع

فتيل متفجر تمثل بغضب الشارع».
ون��وه بـ «الجهود الجبارة التي بذلت على مستوى
االستقرار األمني» ،لكنه حذر من «أنّ االستقرار االقتصادي
والمعيشي واالجتماعي ال يزال في خطر ويتطلب الكثير من
العناية لمواجهته ،وإال انزلقت البالد في اتجاه االنهيار
نتيجة استفحال الصراع السياسي الداخلي».
على صعيد أزمة اللجوء السوري ،أمل رئيس الحكومة
في «زيادة الوعي لدى قيادات الدول الكبرى وتلك الصديقة
للبنان لدعم لبنان في ظل ما يتحمله من أعباء ومخاطر
نتيجة األع��داد الزائدة من الالجئين السوريين ،وكذلك
على مستوى األزم��ة السياسية المستفحلة في المنطقة
وانعكاساتها السلبية على لبنان».
وكان سالم ،التقى في مق ّر إقامته وكيل األمين العام
لألمم المتحدة وموفده الشخصي تيري رود الرسن في
حضور مندوب لبنان الدائم لدى األمم المتحدة السفير
نواف سالم ،وتناول البحث تطورات األوضاع في لبنان
والمنطقة ،إضافة إلى موضوع النازحين السوريين في
لبنان ،كما تطرق البحث إلى األوضاع في جنوب لبنان.
من جهة أخرى ،أعرب الرئيس سالم ،عن حرصه على
قيام «أفضل العالقات مع مملكة البحرين الشقيقة وجميع
دول مجلس التعاون الخليجي» ،مؤكدا ً أنّ «مواقف لبنان
الرسمية في شأن العالقات الخارجية تعبر عنها الحكومة
اللبنانية حصراً ،وال ينفرد بها أي طرف سياسي لبناني
حتى ولو كان هذا الطرف مشاركا ً في الحكومة».
وق��ال في تصريح« :إنّ إخواننا في مملكة البحرين
يعرفون طبيعة النظام اللبناني وتعقيدات ال��واق��ع
السياسي في لبنان التي تسمح بظهور اجتهادات كثيرة
حول مختلف القضايا ،سواء الداخلية منها أو تلك المتعلقة
بالمنطقة والعالم .لكننا نؤكد أنّ ما صدر في بيروت في ّ
حق
البحرين ال يلزم الحكومة اللبنانية وال يعبر في أي حال من
األحوال عن موقف لبنان الذي يعرف مكانته ومكانة أبنائه
في قلوب البحرينيين وعقولهم».
وأضاف« :إنّ لبنان الذي عانى طويالً من تدخل اآلخرين
في شؤونه الداخلية ،يؤكد حرصه على عدم التدخل في
شؤون الدول األخرى ،وخصوصا ً الدول العربية الشقيقة
التي تحتل مملكة البحرين مكانة مميزة بينها ،وهو
يتمنى كل الخير والتقدم لألخوة البحرينيين ،القادرين
بحكمة قيادتهم وبتكاتفهم ،على تخطي أي اختبار وطني
يواجههم».
وختم مؤكدا ً «حرصنا على مصالح أشقائنا العرب
بمقدار حرصنا على مصلحتنا الوطنية ومصلحة أبنائنا»،
معتبرا ً «أنّ المرحلة الصعبة التي تواجهها أمتنا تستدعي
منا توحيد الصفوف لحماية هذه األمة وتعزيز منعتها».
ووجه سالم ،برقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبد العزيز ،معزيا ً بضحايا حادثة منى.

با�سيل يبحث مع نظرائه ملف النازحين
ويلتقي �أبناء الجالية اللبنانية في بو�سطن

(رانيا العشي)
المشكلة اآلن��ي��ة ،أو على صعيد
ح� ّل المشكالت الكبرى في البلد،
وه��و التزام نابع من المسؤولية
الوطنية التي تفرض علينا جميعا ً
أن نتحملها في هذا الظرف الدقيق،
ألننا نعرف أنّ الخروج من أزماتنا
الكبرى ال يمكن أن يكون إال من
خالل تغيير جذري في بنية نظامنا
السياسي وهذا ال يمكن أن يبدأ إال
باعتماد قانون انتخابي جديد على
أس��اس النسبية يفرض مجلسا ً
نيابيا ً ممثالً حقيقيا ً للجميع على
اخ��ت�لاف ت��وج��ه��ات��ه��م ب��ع��ي��دا ً من
حسابات الربح والخسارة».

توجه وزير الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران باسيل م��ن ن��ي��وي��ورك إلى
بوسطن ،حيث التقى أبناء الجالية
اللبنانية ،في حضور القنصل العام
للبنان في نيويورك مجدي رمضان
والقنصل الفخري للبنان في بوسطن
ابراهيم حنا وحشد من اللبنانيين
المغتربين والمتحدرين من أصل
لبناني من بوسطن ومحيطها.
وألقى باسيل كلمة رأى فيها أنّ
«هناك من يحاول أن يفرض بالقوة
وب��ال��ح��رب م���ع���ادالت ي��ث��ب��ت فيها
المسلمون على حساب المسيحيين
في البلد ،لم تعش وستختل وستخلق
ردات ف��ع��ل .ل��ذا علينا أن نتحلى
بالقناعة التي تقول إننا محكومون
بالعيش م��ع بعضنا البعض في
لبنان مسيحيين ومسلمين ،وهذه
رسالتنا األساسية التي علينا أن
نحملنا اليوم في سبيل الحفاظ على
وطننا».
وأض�������اف« :إنّ دف���اع���ن���ا عن
المسيحيين في الشرق يندرج في
إطار المحافظة على االنسان المهدّد
ب��وج��وده م��ن خ�لال تهديد حياته
بقطع الرأس أو تهديد دوره ووجوده
السياسي بقطعه من رأس الجمهورية
ومنعه من أن يكون موجودا ً بكامل
تمثيله ودوره ،وه��ذا ما يفقد لبنان
دوره ال��رائ��د كجسر ب��ي��ن ال��ش��رق
والغرب وبين اإلسالم والمسيحية في
العالم .ومن دون هذا الدور سيصبح

باسيل ونظيره النمسوي
لبنان مجرد قطعة أرض تعيش عليها
مجموعة من الناس تتصارع وتلغي
بعضها البعض».
بعد ذلك ،شارك الوزير باسيل في
فاعليات المهرجان السنوي الذي
تقيمه كنيسة سانت تيريزا في مدينة
بركتن في والية ماساتشوستس.
وكان باسيل شارك في االجتماع
السنوي التاسع والثالثين ل��وزراء
خ��ارج��ي��ة دول مجموعة  77زائ��د
ال��ص��ي��ن ،ف��ي ن��ي��وي��ورك ،تحضيرا ً
النعقاد قمة األم��م المتحدة للتنمية
المستدامة.
وألقى كلمة لبنان في االجتماع
رأى خاللها «أنّ لبنان يُعاقب بشكل
م��زدوج :أوالً ،لتح ُّمله هذا العدد من

(داالتي ونهرا)
النازحين غير المسبوق عالميا ً من
دون تقاسم األع��ب��اء معه .وثانياً،
ح��رم��ان لبنان م��ن ال��ح��ص��ول على
المساعدات والتسهيالت المالية،
أي عبر قروض طويلة األمد وبفوائد
منخفضة».
وع��ل��ى ه��ام��ش االج��ت��م��اع ،التقى
ب��اس��ي��ل ع����ددا ً م��ن ن��ظ��رائ��ه ال��ع��رب
واألجانب .وعقد في مقر بعثة لبنان
الدائمة لدى األمم المتحدة اجتماعا ً مع
وزيرة التجارة الخارجية والتعاون
اإلنمائي في هولندا ليليان بلومان.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ن��ظ��ي��ره ال��ن��م��س��وي
سيباستيان كورتز وبحث التعاون
بين البلدين ال سيما في مساعدة لبنان
على تحمل أعباء إيواء النازحين.

