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ّ
المقد�سة
عون بين حماية حقوق الم�سيحيين في لبنان والحرب

محمد حمية
يشهد لبنان حركة موفدين أوروبيين غير مسبوقة ،أبرزها كانت
زي ��ارة موفدين فرنسيين األس �ب��وع ال�م��اض��ي ،وه�م��ا رئ�ي��س مجلس
الشيوخ الفرنسي جيرار الرشيه على رأس وفد ،تلتها بعد أيام زيارة
لوزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف ،ثم وزير الخارجية المجري
بيتر سزيجارتو الذي غادر بيروت أمس.
هذه الحركة الديبلوماسية ترافقت مع دعوة تلقاها لبنان من الواليات
المتحدة األميركية للمشاركة في مؤتمر دول��ي  -إقليمي في فيينا،
يناقش األزمة السورية.
فما هي أسباب هذا الحراك األوروبي؟ وهل تحمل زيارات الموفدين
حالً لقضية الالجئين السوريين ،أم أنّ األمر يتعلق باألمن األوروبي
فقط للحؤول دون تدفق نازحي لبنان والمنطقة الى أوروبا؟
يؤكد وزير الخارجية األسبق عدنان منصور لـ«البناء» أنّ زيارات
الموفدين األوروب�ي�ي��ن لم تقتصر على لبنان فحسب ،بل ال��ى الدول
المحيطة بسورية أيضاً ،ال سيما األردن ،غير أنّ لبنان لديه خصوصية
معينة ألنه يستوعب الكثير من النازحين الذين وصل عددهم الى أكثر
من مليون و 200الف نازح ،ومن الطبيعي أن يقف المجتمع الدولي على
رأي الدول المعنية بهذه األزمة ،وأن يطلع على أحوال النازحين فيها إذا
كان يريد ح ّل هذه األزمة.
ً
وأوض��ح منصور أنّ دول الغرب وأوروب��ا تحديدا ،لم ترتق بداية
األزمة الى مستوى التعامل الجدّي مع تدفق النازحين الى دول المنطقة
ومنها لبنان ،حتى انّ نسبة المساعدات األوروب �ي��ة لم تتع ّد  30في
المئة مما تحتاجه هذه الدول إليواء النازحين ،ويضيف منصور :لكن
مع ت��ردّي الوضع األمني في سورية وتدفق عشرات آالف النازحين
تحسس الغرب أمنه وبدأ يركز على
الى أوروبا ومن بينهم إرهابيونّ ،
المسألة األمنية أكثر من المسائل اإلنسانية ،وب��دأ يفكر جديا ً باتخاذ
إجراءات لتقليص تداعيات األزمة عليه ،أولها التعاون مع دول المنطقة
لوقف تدفق النازحين من لبنان واألردن والعراق الى أوروبا ريثما يت ّم
إيجاد ح ّل سياسي لالزمة السورية.
واستبعد منصور ح�لاً قريبا ً ألزم��ة النازحين ف��ي لبنان وال��دول
المجاورة ،بسبب استمرار العمليات العسكرية في سورية ،ال سيما
أي ح ّل يفرض عودة
بعد التدخل العسكري الروسي ،ويضيف :ألنّ ّ
النازحين الى بلدهم وهذا يفرض إيجاد ح ّل سياسي لالزمة السورية،
وه��ذا ال�ح� ّل يتطلب مواجهة االره ��اب بالدرجة االول��ى لفرض األمن
واإلستقرار ،وهذا يحتاج الى وقت».
وزير الخارجية المجري وخالل ندوة بمشاركة نظيره اللبناني الوزير
جبران باسيل حول «أزم��ة الالجئين السوريين في لبنان وأوروب��ا»،
أش��ار ال��ى أن «المجر استطاعت التغلب على أزم��ة المهاجرين ،ألنها
تطبق إج��راءات صارمة ،لذلك لم يعد يدخل البالد أي شخص بطريقة
غير شرعية ،على ك ّل المهاجرين احترام قوانين البالد التي يأتون اليها،
اال أنهم يرفضون ك ّل ذلك ويريدون عبور الحدود وتكسير الحواجز
وهذا مرفوض ،المسألة ليست احترام حقوق اإلنسان واإلنسانية ،إنها
األصول التي يجب أن تتبع».
وهنا يطرح السؤال التالي ،لماذا لم يتخذ لبنان هذه اإلج��راءات منذ
بداية األزمة لتنظيم عملية النزوح السوري؟
مصادر في التيار الوطني الح ّر ح ّملت في حديث لـ«البناء» ،الرئيسين
ميشال سليمان ونجيب ميقاتي مسؤولية ما آلت اليه أزمة النازحين
اليوم ،بسبب سياسة النأي بالنفس التي اعتمدت في حكومة ميقاتي
التي سمحت لعد ٍد كبير من النازحين بعبور الحدود بطريقة عشوائية
الى ح ّد ال يستطيع لبنان تح ّمله ،عدا عن تشجيع جهات داخلية النازحين
على المجيء ال��ى لبنان الستثمارهم ماليا ً من خ�لال االستفادة من
المساعدات الدولية وسياسيا ً وأمنيا ً ض ّد المقاومة والدولة السورية.
وكشفت المصادر أنّ وزي��ر الخارجية المجري أب��دى خ�لال لقائه
باسيل مخاوف جدية من تدفق النازحين الى بالده التي ترى في لبنان
مصدر انطالق ألع��داد كبيرة من المهاجرين ما يفرض على المجر
وغيرها التعاون مع دول المنطقة الستباق ذلك بإجراءات.
ولفتت المصادر الى أنّ الوزير باسيل يبذل جهودا ً كبيرة في جميع
لقاءاته من خالل الضغط على ال��دول األوروبية ومطالبتها بمساعدة
لبنان على تح ّمل عبء النزوح ،وتكثيف جهودها اليجاد ح ّل سياسي
لألزمة السورية ،موضحة أنّ لبنان يلعب دورا ً محوريا ً في الضغط
إليجاد معالجة لهذه المشكلة االنسانية التي تقف خلفها أسباب سياسية
وحروب في المنطقة.
اليوم من المتوقع أن يحضر لبنان في مؤتمر فيينا لبحث األزمة
السورية ،فما الملفات التي يجب أن يطرحها الوفد اللبناني؟
ت��رى المصادر أنّ لبنان في طليعة ال��دول التي تعاني من مشكلة
الالجئين والتي ال يمكن أن يتح ّملها وحده ،فهي ليست كارثة طبيعية،
بل صراع دولي وإقليمي ،فهناك دول تدفع األم��وال وترسل السالح
والمقاتلين ال��ى س��وري��ة وبالتالي ال��ى لبنان ،لذلك أزم��ة اللجوء هي
إفرازات هذه الحرب والمؤامرة التي د ّمرت سورية والمنطقة .وتعتبر
المصادر أنّ على لبنان مطالبة الدول في لقاء فيينا بتح ّمل مسؤولياتها
بوقف تدفق النازحين وإي�ج��اد ح� ّل سياسي يعيدهم ال��ى بالدهم ما
يفترض القضاء على ك ّل التنظيمات اإلرهابية وليس التمييز بين معتدلة
ومتطرفة.
ويرى منصور أنّ مشاركة لبنان في اللقاء إيجابية ،ألنه يقع على
محاذاة الحدود السورية وما يجري في سورية من أعمال عنف وإرهاب
تشكل تداعيات خطيرة على الساحة اللبنانية ،ال سيما احتالل عدد
كبير من المسلحين لجزء من أراضيه في شمال شرق لبنان ،وتغلغل
بعض الخاليا اإلرهابية في الداخل ووج��ود كثيف لالجئين ما يشكل
أعبا ًء كبيرة عليه ،لذلك أنّ مشاركته ضرورية لتظهير حجم األعباء التي
يتح ّملها.
ودع��ا منصور الديبلوماسية اللبنانية إل��ى أن توضح في المؤتمر
أنّ ال�ص��راع األول ه��و م��ع اإلره ��اب ،وأن تبرز ض��رورة وق��ف تدفق
االرهابيين والدعم المالي وإرسال السالح والمقاتلين الى سورية قبل
البحث بمطالب اخ��رى ،ثم ايجاد الح ّل السياسي لالزمة السورية ما
ينعكس ايجابا ً على األمن واالستقرار في المنطقة وبالتالي في لبنان.
من الواضح أنّ الموفدين الغربيين ال يأتون الى لبنان لمساعدته
على تح ّمل أزمة النزوح وال دعمه لتحرير أراضيه من االرهابيّين ،بل
يأتون للبحث عن مصالح بالدهم ليأخذوا ضمانة المسؤولين اللبنانيين
التخاذ إجراءات لمنع تدفق النازحين في لبنان الى دولهم ،لكن لماذا ال
يتعامل لبنان مع هذه الدول بمنطق المصالح ،ويطرح مقايضتها على
هذه الضمانة مقابل أخذ ضمانة هذه الدول بالضغط الجدي على الدول
الداعمة والمم ّولة لإلرهاب كالسعودية وقطر وتركيا لوقف هذا الدعم
والتمويل ،ما يساعد في القضاء على اإلره��اب وبالتالي إنهاء أزمة
النزوح؟

ن�شاطات
ـ عرض رئيس الحكومة تمام سالم التطورات مع زواره في السراي
الحكومية ،حيث استقبل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب.
ثم التقى وزير االقتصاد والتجارة أالن حكيم.
ومن زوار السراي :وفد من الرابطة المارونية برئاسة النقيب سمير أبي
اللمع.
 التقى مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ مالك الشعار رئيس
«تيار المردة» النائب سليمان فرنجيه ،إلى مائدة عشاء في دارة رجل
األعمال سامر هالل بطرابلس ،في حضور وزير الشؤون االجتماعية رشيد
درباس ،الوزير السابق يوسف سعاده ،والنقيب السابق للمحامين بسام
الدايه .وكانت جولة أفق حول التطورات الراهنة.
 استقبل المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم السفير
البريطاني هيوغو شورتر في زيارة تعارف ،وبحث معه في سبل التنسيق
والتعاون بين األمن العام والسفارة البريطانية.
كما التقى وفدا ً من حركة حماس ،برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق
وع��رض معه الوضع الفلسطيني العام ،إضافة إلى أوض��اع الالجئين
الفلسطينيين في لبنان.

خفايا
خفايا

 روزانا ر ّمال
يتواجد المسيحيون في المنطقة منذ نشأة الديانة المسيحية
فالمشرق هو مهد المسيحية وفيه ول��د السيد المسيح ،ما
يعني انّ المسيحية كانت الديانة الرئيسية فيه «يوما ً ما» ،لكن
اليوم ك ّل شيء تغيّر وانطلقت مفاهيم جديدة تحاكي الواقع
المسيحي فيه حتى بات الجزء اآلخر من العالم يحوي النسبة
األكبر من المسيحيين لتصبح نسبتهم في الشرق نحو 5%
مقارنة بـ 20%في أوائل القرن العشرين.
يعتبر لبنان المركز األول لتجمعات مسيحيّي الشرق ،بينما
تشكل مصر أكبر تج ّمع من حيث العدد .وهناك وج��ود هام
للمسيحيين في سورية واألردن وفلسطين والعراق كما في
بعض البلدان المجاورة مثل تركيا وإيران ايضاً.
إذا ً ال يزال الوجود المسيحي في المنطقة حاضرا ً حتى مع
انخفاض العدد بسبب عوامل عدة منها معدالت المواليد مقارنة
مع المسلمين ،والهجرة الواسعة النطاق بسبب االضطهادات
واألوض� ��اع االق�ت�ص��ادي��ة ،وق��د اس�ت�ق� ّر ع��دد كبير منهم في
المغتربات ،اضافة الى سبب ها ّم منه معاداة المسيحية التي
ظهرت اليوم على ألسنة وممارسات الجماعات المتطرفة
التكفيرية اإلرهابية ،التي عاثت وتعيث فسادا ً وإجراما ً في
سورية والعراق وأينما حلت في البلدات المسيحية ،ما فتح بابا ً
من التساؤالت حول الغايات من هذه الممارسات انْ لم تكن لها
عالقة بشعارات الحرية والديمقراطية التي قيل إنها سبب بدء
نشأت االحتجاجات في العالم العربي ،ومن هنا فإنّ استهداف
المسيحيين أصبح عبارة تتك ّرر على ألسنة القادة المسيحيين
في لبنان ،وكان االتفاق على أهمية التنبّه لهذا الخطر الداهم
بين كافة المذاهب المسيحية.

لبنان الذي يمثل الكرسي المسيحية الوحيدة في الشرق
اي إمكانية في فصل ملء
يعاني من فراغها اليوم من دون ّ
فراغها عن استحقاقات المنطقة ،واأله ّم من هذا انّ مؤسسات
البالد المتبقية القادرة على س ّد بعض من هذا الفراغ متهمة
بالتشيع على تكريس صحة العمل السياسي في البالد من
دون رئيس ،كاشفة انّ صالحيات الرئيس ال تؤثر كثيرا ً على
صيرورة القرارات ،منها مثالً الندوة البرلمانية القادرة على
تغطية ملفات أساسية في البالد ،لذلك يتردّد اليوم مصطلح
«تشريع الضرورة» الذي يمكن ان يكون أحد المخارج.
وبالعودة الى استهداف المسيحيين الذي ال يمكن ان يكون
من دون البدء في لبنان ،يالحظ انّ االستقرار الموجود فيه
نسبيا ً يؤكد على انه محيّد عن هذا الخطر بغطاء دولي ال يريد
توسيع تمدّد اإلره��اب ال��ذي سيفتح بابا ً واسعا ً لمسيحيّيه
للهجرة الى دول أوروبية ،خصوصا فرنسا التي لم تبال تظهر
للمرة األولى عدم مباالة بهذا الوجود الذي لطالما رعته ،بل
على العكس هي ترعى تمدّد االرهاب في سورية ،وتعرف انها
قادرة على نقل ذلك الى لبنان ،وبالتالي تعريض المسيحيين،
الذين اعتبروها يوما ً «األم الحنون» ،للخطر األكبر.
التدخل العسكري الروسي في سورية يض ّم الى األبعاد
اي ت��دخ��ل اجنبي في
السياسية واألم�ن�ي��ة ب �ع��دا ً دي�ن�ي�ا ً مثل ّ
ً
المنطقة ،انْ كان فرنسيا ً او «إسرائيلياً» او روسيا ،فهو ُيحسب
في المنطقة البعيدة عن العلمنة لحساب الطوائف التي تتنتمي
هذه ال��دول واقعا ً اليها وبالتوازي مع الدخول الروسي نقل
بعض المواقف للكنسية الروسية بهذا اإلطار كمباركة بطريرك
موسكو لقتال القوات الروسية في سورية ،معتبرا ً انه لحماية
تعسف اإلرهابيين،
الشعب ال�س��وري من العلل التي جلبها ّ
مضيفا ً انّ «الشعب االورثوذكسي الحظ العديد من حوادث
العنف ف��ي المنطقة فيما ت��وات��رت التصريحات والمصادر

بري ي�ستقبل الهيئة الإدارية الجديدة للجامعة الثقافية

الأ�شقر� :أتعهد �أن ن�ستمر بالحوار

بري متوسطا ً وفد الجامعة اللبنانية الثقافية
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه بري ظهر أمس في عين التينة،
وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم برئاسة رئيسها المحامي
بيتر األشقر ،في حضور المدير العام
للمغتربين هيثم جمعة والمستشار
اإلعالمي علي حمدان .ودار الحديث
حول هموم وشؤون االغتراب ودوره
على ك ّل المستويات.
وق��ال األشقر بعد اللقاء« :بعد
مؤتمرنا السادس عشر وانتخاب
ال��ه��ي��ئ��ة اإلداري�����ة ال��ج��دي��دة ،من
الطبيعي أن تكون زيارتنا األولى
للرسميين ه��ي ل��رئ��ي��س السلطة
التشريعية األس��ت��اذ نبيه ب��ري
الذي رعى مؤتمرنا مشكورا ً ورعى
ال��ج��ام��ع��ة الثقافية م��ن��ذ بدايتها
مؤمنا ً باالغتراب اللبناني وبوحدة
الجامعة م��ن دون أي تمييز على
اإلط�لاق بين مكون وآخر أو عقيدة
وأخرى أو طائفة وأخرى».
وأضاف« :هذا اإليمان هو إيماننا
أيضا ً ألنه من هذه اللحظة العصيبة
والمأساوية التي يمر بها لبنان،
األم��ل الوحيد اآلن هو في اغتراب
موحد يكون الرافعة االقتصادية
ّ
وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ه��ذا المجتمع ال��ذي
دمرته الصراعات العبثية .فنحن
في الجامعة الثقافية رأس حربة
لصد هذا الويل وإبعاده عن أهلنا
ّ
في الخارج فمن دمر الوطن بفكره
ّ
يحق له أن ينقل هذا الويل
وعمله ال
إلى الخارج .نحن نؤمن بأننا شعب
واح��د ف��ي مجتمع واح��د ومصيره
واح����د م��ه��م��ا ت���ع���دّدت ال��ط��وائ��ف
وال��م��ذاه��ب وال��م��ل��ل واالن��ت��م��اءات.
لذلك أتعهد أن نستمر بالحوار الذي

لفت مرجع إعالمي
إلى تجاهل وسائل
إعالمية بارزة لقضية
«أمير الكبتاغون»
السعودي ،واكتفاء
هذه الوسائل بنقل
تصريحات السفير
السعودي في
لبنان علي عواض
عسيري المتعلقة
بالموضوع ،من دون
أي تعليق أو موقف.
ّ
وسأل :ماذا لو كان
الموقوف من غير
األسرة الحاكمة في
السعودية؟ ألم تكن
تلك الوسائل لتتحفنا
بعظات أخالقية
ومحاضرات قانونية
تفنّد أصول التوقيفات
والمحاكمات...؟

عن الكنيسة تباعا ً أي��دت ال�ق��رار ال��روس��ي معتبرة ان��ه «يأتي
لحماية الضعفاء ،مثل المسيحيين في الشرق األوسط ،الذين
يتع ّرضون لحملة إب��ادة ،ك� ّل ح��رب ضد اإلره��اب هي حرب
تتمتع بميزة أخالقية ،ويمكن حتى تسميتها بحرب مقدسة».
لبنان الذي تعايش مع ك ّل الحقبات التي تواترت عليه سجل
فيه احتفاظ الدول التي حضرت فيه كسلطة وصاية او احتالل
تعاطيه مع الحقبة على أساس صبغة طاغية على ك ّل المشهد
السياسي واألمني في البالد ،أي تأثيرها المباشر على ك ّل
استحقاقات البالد ،ففي زمن الوجود السوري كانت لسورية
اليد الطولى في اختيار رئيس الجمهورية ،وبالعودة الى الوراء
كذلك كان للفرنسيين لفترة غير قليلة بعد االنتداب ،من هنا فإنّ
القلق اليوم على هذا الكرسي مشروع لكنه منوط بالظروف
المحيطة ايضا ً التي تميل اليوم لصالح التماهي او التعايش
مع فكرة تواجد روسي جدي ،وهو منظم بين قواعد عسكرية
بالمنطقة وحراك سياسي يشمل أبرز ملفاتها ،وبالتالي فإنّ
تغاضي اللبنانيين عموما ً والمسيحيين خصوصا ً على فكرة
انّ المسيحيين في الشرق لن يتأثروا بهذا التواجد إيجابا ً على
الرغم من انّ الحرب المقدسة التي حكي عنها كنسيا ً قصد
منها قدسية المعركة وليس الديانة او أتباعها كما بدا ،فإنّ هذا
سيكون لغطا ً يتوجب ان يكون قد بات وراء المسيحيين ألنّ
روسيا حسمت بدخولها وضع المسيحيين الذين سيعودون
الى سورية ،ال بل الى العراق إذا نجحت عمليتها العسكرية
في دحر اإلره��اب ،ومن هذا المدخل سيتأثر اختيار الرئيس
اللبناني بالموقف الروسي والرغبة في إحداث توازن في هذا
الكرسي لصالح الحفاظ عليه كممثل ألكبر شريحة مسيحية
في المنطقة ،وعلى هذا األساس سيحظى العماد ميشال عون
بالحظ األوفر وفق هذه االستراتيجية وأثرها الذي سيرخي
بظالله حكماً...

وفد من «القومي» يلتقي زا�سيبكين
وت�أكيد �أهمية م�شاركة رو�سيا في محاربة الإرهاب

زاسيبكين مجتمعا ً إلى الوفد القومي
ب��دأن��اه ،وكنت شخصيا ً المحاور
للطرف اآلخ��ر ،وأستطيع أن أؤكد
أنني لم أجد موضوعا ً خالفيا ً واحدا ً
جديرا ً بكلمة ح��وار ،فقط شكليات
تافهة ال قيمة لها أدت إل��ى عرقلة
ه��ذا ال��وف��اق ف��ي اللحظة األخ��ي��رة،
لكن ل��ن أي��أس أب��دا ً وسأستمر مع
رفاقي في الحوار وقلبنا مفتوح،
وإن��ن��ا ع��ل��ى اس��ت��ع��داد لمالقاتهم
ليس عند منتصف ال��ط��ري��ق إنما
عند تسعين في المئة من الطريق
ألنني في الحوار الذي حصل سابقا ً
وج��دت أشخاصا ً رفيعي األخ�لاق
صادقين ومحبيين للوفاق ،وحتى
الذين عرقلوا العملية الوفاقية كان
تصرفهم ضمن أخالقية جيدة».
وتابع« :إننا في الحوار األخير
أعطينا كل شيء لدرجة أننا وافقنا
منذ البداية على انتخاب رئيسهم
الحالي السيد أليخاندرو خوري
ف��ارس رئيسا ً للجامعة الموجودة
أي رئيسا ً علينا أيضاً ،وك ّل المراكز
بالتساوي ،وكان موقفنا صلبا ً فقط
في المواضيع التي يمكن أن تكون
لها انعكاسات قانونية سيئة على
الجامعة .وف��ي م��وض��وع المؤتمر
التوحيدي نحن نعتبر بيروت قبلة
المغتربين في ك ّل العالم .ومن هنا
فقط يجب أن يشعّ ن��ور التوحيد
وليس من أي مكان آخر».
ول��ف��ت األش��ق��ر إل��ى أنّ الرئيس
ب���ري أك���د «اه��ت��م��ام��ه ب��االغ��ت��راب
اللبناني وك � ّرر ما قاله ويقوله إنّ
لبنان بجناحيه المغترب والمقيم.
إن��ه إب��ن االغ��ت��راب وي��ع��رف قيمة
االغتراب الذي هو أساس االقتصاد
اللبناني وأساس الوحدة اللبنانية.

كان دائما ً داعما ً لتوحيد االغتراب
بكل فئاته ،وك��ان داعما ً لنا أيضاً،
وطلب منا أن نستمر في هذا االتجاه
ونوحد األطراف والفئات كافة ضمن
الجامعة».
ثم استقبل بري وف��دا ً من مؤتمر
ب���ي���روت وال��س��اح��ل للعروبيين
اللبنانيين برئاسة كمال شاتيال،
في حضور عضو المكتب السياسي
في حركة أمل محمد خواجة.
ولفت شاتيال بعد اللقاء إلى أنّ
ال��رئ��ي��س ب��ري «ي��ق��وم ب���دور فعال
إلن��ق��اذ ال��ب��ل��د ف��ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة
العصيبة )...( ،وهناك أم��ل كبير
شعبي ووطني بدولة الرئيس بري
ومبادراته المتواصلة إلنقاذ هذا
الوضع من التصدع».
ومن زوار عين التينة :الشيخ عبد
الحليم شرارة.
وت���ط���رق ش��ات��ي�لا إل���ى ال��ح��راك
الشعبي ،قائالً« :م��ن الطبيعي أن
نعتبر أنّ ه��دف ال��ح��راك الشعبي
وه��دف ال��ن��اس جميعا ً ه��و تطوير
النظام واإلص�ل�اح وذل��ك ال يتم إالّ
ع��ن طريق ق��ان��ون انتخابات قائم
على النسبية والنسبية المطلقة
ولبنان دائرة واحدة ،والرئيس بري
أول م��ن ط��رح ه��ذا األم��ر منذ فترة
طويلة ،والحركة الشعبية تلتقى مع
طروحاته منذ وقت طويل ومع قوى
وكتل سياسية أخرى ،إال أنّ بعض
الكتل ،لألسف الشديد ،ال تزال تتمنع
عن التزام النسبية ،نظرا ً العتقادها
أنّ ذلك يؤدي إلى استمرار االحتكار
السياسي ،وهذا األمر أدى إلى تفاقم
أزمة النظام وال يح ّل األمر إالّ بقانون
انتخابات قائم على النسبية».

التقى وفد من قيادة الحزب السوري القومي االجتماعي
سفير روسيا االتحادية في لبنان ألكسندر زاسيبكن في مق ّر
السفارة الروسية ،وض ّم الوفد إلى عميد الخارجية حسان
صقر ،عضو الكتلة القومية النائب الدكتور مروان فارس،
ونائب رئيس المكتب السياسي الدكتور كمال النابلسي.
جرى خالل اللقاء ت��داول في األوض��اع والمستجدات،
وتشديد على أهمية المشاركة الروسية إلى جانب الدولة
السورية في محاربة اإلرهاب ،وما تحققه هذه المشاركة

من نتائج مهمة ،تق ّوض بنى اإلرهاب ،وتكبّد المجموعات
اإلرهابية المتطرفة خسائر كبيرة.
وأكد المجتمعون ضرورة أن تتشكل إرادة دولية صادقة
لمكافحة اإلره��اب والتطرف ،على قاعدة احترام سيادة
الدول وسلطة قرارها.
وفي الموضوع اللبناني كان تشديد على أهمية صون
االستقرار والسلم األهليّين ،وانتظام المؤسسات ،وإتمام
االستحقاقات ،ال سيما انتخاب رئيس للجمهورية.

ال�سفير ال�سوري يلتقي وفد «الديمقراطي»
زار وف���د م���ن ق���ي���ادة ال��ح��زب
الديمقراطي اللبناني ،برئاسة
أمين ع��ام ال��ح��زب وليد بركات،
ض ّم مستشار رئيس الحزب سليم
حماده ،رئيس «منتدى الشباب
ال��دي��م��ق��راط��ي» محمد المهتار،
ومدير اإلعالم جاد حيدر ،السفير
السوري في لبنان علي عبد الكريم
علي ،حيث تناول الطرفان آخر
المستجدات اإلقليمية والمحلية.
وت��ح��دث ب��رك��ات بعد اللقاء،
فقال« :نقلنا إليه تحيات رئيس
ال���ح���زب األم���ي���ر ط�ل�ال أرس�ل�ان
وتقديره للدور ال��ذي ق��ام ويقوم
به طوال هذه السنين المنصرمة،
وخصوصا ً في الظروف الصعبة
التي مرت بها سورية ،والمؤامرة
الكونية التي تعرض لها الشعب
السوري والدولة في سورية».
وأض�����اف« :إن��ن��ا ف��ي ال��ح��زب
ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي أدرك��ن��ا
منذ اليوم األول أنّ ثمة مؤامرة
خارجية تستهدف سورية ،وأعلنا

السفير السوري مجتمعا ً إلى وفد «الديمقراطي»
وقوفنا إلى جانب الدولة بكل ما
تمثل ،وأكدنا على ضرورة توحيد
ال��ص��ف والكلمة لمواجهة هذه
المؤامرة».
وختم بركات« :أبدينا لسعادته
ارتياحنا للتدخل ال��روس��ي في

سورية ،وما حققه هذا التدخل من
نتائج مهمة في مواجهة اإلرهاب
ال��ذي يعمل على تدمير سورية
وضرب وحدتها الوطنية ودورها
القومي في مواجهة المخططات
اإلسرائيلية في المنطقة».

ندوة لبا�سيل ونظيره المجري عن �سبل ّ
حل �أزمة الالجئين
عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع نظيره وزير الخارجية
المجري بيتر سزيجارتو ندوة حول «أزمة الالجئين السوريين في لبنان وأوروبا»،
في قاعة المحاضرات في الحرم الرئيسي لجامعة الحكمة في فرن الشباك،
حضرها رئيس الجامعة الخوري خليل شلفون ونائبه الخوري دومنيك لبكي
والوزير السابق سليم الصايغ وعمداء الكليات في الجامعة وأساتذة وطالب.
بداية ،لفت باسيل إلى أنّ المجريين استطاعوا «التعاطي مع موضوع
حساس هو الهجرة ،مع محافظتهم على مصالح بلدهم» .وقال« :لقد اتهمنا
بالعنصرية ألننا فضلنا اللبنانيين على أي جنسية أخ��رى ،ألننا فضلنا أن
نحفظ حق الشعب السوري في العيش بكرامة وقلنا إنه ال يمكن لمليوني نازح
سوري المجيء إلى لبنان والعيش فيه وحيث ال توجد مصادر كافية لنا كشعب
لبناني فكيف نؤ ّمنها لهؤالء»؟
ورأى أنّ «ما يحصل في أوروبا من تخليها عن جذورها سيجعلها من غير
جذور ،وهذه نصيحتنا ألصدقائنا األوروبيين وذلك انطالقا ً من خبرتنا ،لهذا
السبب نحن ندعو اللبنانيين للتجذر في وطنهم ،وتراثهم وثقافتهم ومعتقداتهم،
ألننا حين نتخلى عن ذلك سيكون من السهل اقتالعنا من جذورنا ،ألننا نواجه
موجة «تسونامي» من الكراهية المتكررة والعنف وااليدولوجية التي تستعمل
الله كي تقتلع ك ّل الجذور اإلنسانية والثقافية والدينية وتراث منطقتنا وأوروبا
أيضاً ،وإذا لم نكن نعي هذا الخطر الكبير الذي يهدّدنا أكان اسمه داعش أو
النصرة أو القاعدة أو الشباب ،ونستغ ّل هذه االيدولوجية من الشرق او الغرب،
حينها سنكون على أبواب حرب عالمية جديدة حيث ستكون الخسائر البشرية
ضخمة في أوروبا ومنطقتنا».
وختم باسيل متوجها ً إلى سزيجارتو« :سنعمل معا ً لحماية التنوع في لبنان،

وحماية المسلم والمسيحي معا ،لحماية هذا النموذج الفريد والمتنوع ،وعندما
يعي المجتمع أن الحفاظ على لبنان المتنوع هو الحفاظ على الشرق األوسط
وأوروبا ،حينها سيسعى الجميع لمساعدتنا ،ولكن لألسف لم يحصل هذا األمر
حتى اآلن من معظم أصدقائنا في المنطقة والعالم ،حينها الخطر لن يصيبنا وحدنا
إنما سيصل إلى كل العالم .إنّ المجر استطاعت اليوم التغلب على أزمة المهاجرين
ألنها اتخدت الخطوات المناسبة ،وأعتقد أنّ األمر يمكن أن يحصل في ك ّل أوروبا
والمنطقة ،من خالل الحوار مع بعضنا البعض والجهود المشتركة لمحاربة كل
أنواع الكراهية واإلرهاب وتعزيز رسالة لبنان ،فخالصنا ال يكون بالتعصب إنما
بالحفاظ على القيم المشتركة التي تحمي المسلمين والمسيحيين والملحدين،
فلك ّل شخص حرية اإليمان والمعتقد شرط أال يؤذي اآلخرين».
وشرح الوزير المجري ،من جهته ،التحديات التي تواجه أوروبا اليوم نتيجة
أزمة الهجرة على الصعيد االجتماعي واالقتصادي واألمني ،وقال« :منذ سنوات
كنا نشاهد على شاشات التلفزة ما يحصل هنا في الشرق األوسط ونقول إنّ األمور
بخير وما يحدث بعيد عنا آالف الكيلومترات ،وال يمكن أن تحصل هذه المشاهد
لنا أو عندنا .إنما اليوم بعد االعتداءات اإلرهابية على باريس وكوبنهاغن ،ومع
اقتراب داعش من دول قريبة من الدول األوروبية ،أصبح خطر اإلرهاب عندنا
مرتفعا ً جداً».
وقال« :لدينا حتى اآلن نحو  400ألف مهاجر ،لم يهربوا بسبب األوضاع
السياسية إنما من أجل حياة أفضل بالمعنى االقتصادي ،إنهم مهاجرون
اقتصاديون ،وما يحثهم على مغادرة بالدهم ليس الهرب من الحرب واألخطار
األمنية».
ودعا إلى معالجة جذور األزمة «بإحالل السالم واالستقرار في سورية ،إذ في

ظ ّل استمرار الحرب فيها ليس هناك من ح ّل للهجرة الجماعية».
وأض��اف« :نحن نقدر ونثمن ونحترم إنجازات لبنان وما يتحمله نتيجة
استضافته لمليوني نازح سوري ،إنما من غير العدل أن نتوقف عند المديح ،ألنّ
لبنان يتحمل عبئا ً كبيرا ً على كتفيه وال توجد أي مساعدة حقيقية من الجانب
األوروب��ي .لذلك السبب أدعو الدول األوروبية إلى تقديم المساعدة الفورية
للبنان واألردن وتركيا وكردستان العراقية من أجل المشاركة في حمل األعباء
الضخمة على المدى الطويل والقصير».
وتابع« :إذا لم تكن أوروبا قادرة على حماية حدودنا الخارجية فلن يكون
بإمكاننا معالجة أزمة الهجرة ،واليونان نقطة انطالق هؤالء ،ليست قادرة على
حماية حدودها .والمجر تطبق اليوم إجراءات صارمة في هذا الصدد لذلك لم يعد
يدخل البالد أي شخص يطريقة غير شرعية .نعم لقد انتقدنا لذلك ،ولكن برأيي
هذا نفاق وازدواجية في المعايير ألننا نطبق األنظمة األوروبية واتفاقية الشنغن.
ّ
«يحق لكل دولة اختيار إذا ما أرادت مشاركة حياتها
وختم سزيجارتو:
مع مجتمع آخر كبير الحجم ،أم ال ،إنه حق ألي دولة ،وألمانيا وفرنسا اتخذتا
قرارهما ،وقالتا إنهما تودان مشاركة حياتهما ،نحن نحترم قرارهما وال نعلق
عليه إنما نتوقع من الجميع احترام خيارنا ،وهذا الخيار ال عالقة له بالعنصرية
والفاشية أو الديكتاتورية او الديمقراطية ،إنه حق لكل دولة ونحن نمارسه .إنّ
أوروبا تضعف اليوم بسبب ابتعادها عن قيمها وجذورها المسيحية ،لذا من
المهم لها أن تع ّزز وتقوي هذه الجذور ،ألننا اذا كنا ال نحترم جذورنا وقيمنا فكيف
يمكننا احترام جذور وقيم اآلخرين .وستستمر المجر في تحمل مسؤوليتها في
حماية كل المجتمات المسيحية التي في خطر أينما كان في العالم ،وال سيما هنا
في الشرق األوسط».

