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كيف نر ّد على مقولة:
«ال�شرق الأو�سط الذي نعرفه قد انتهى»؟
*

 المحامي عمر زين

الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي المتردّي والمتجه نحو
االنهيار الشامل في وطننا العربي من بيروت إلى طنجة ،مع ما يرافقه
من عنف وتطرف وإره��اب ،لم يحرك النظام العربي ،مع األسف ،ولو
من باب الحفاظ على حدود الدول وشعوبها ،واستطرادا ً بقاء قياداته
ّ
بغض النظر عن موقفك منها ،على رأس األح�ي��اء من هذه
الرسمية،
الشعوب وليس على رأس األموات واألنقاض.
فبدل أن يتصالح هذا النظام مع ذاته ومع شعوبه ومع العصر ،نراه
فاقد الوعي والبصر والبصيرة ،غابت الوصاية عنه التي يفترض أن
تكون راعيته ومدبرة شؤونه ،واألوصياء التاريخيون عليه ينفذون
أجندتهم الخاصة لمزيد من خدمة مصالحهم ،فهو متروك بدون حماية،
واإلره��اب يضرب فيه من ك ّل جانب ،دون أن يعمل أحد على إدخاله
العناية المكثفة لمحاولة اإلنقاذ ،وك� ّل ذلك يحصل بسبب عدم البناء
القوي لهذا النظام.
وكاألنظمة هي األح��زاب والمنظمات المحلية والعربية التي ترهلت
ولم تجدّد شبابها ،ولم تجدّد برامجها ،ولم تعمل الديمقراطية والحرية
ف��ي داخلها ،ول��م تتماشى م��ع العصر .يخاصم ه��ؤالء األنظمة وهم
يسلكون سلوكها ،خطر االنهيار في األم��ة وخطر التشتت والتهجير
والقتل والهدم سيطال هذه األحزاب والمنظمات وأعضاءها قبل غيرهم،
وعلى الرغم من ذلك ال نرى من أي منهم خطوة واح��دة نحو بعضهم
البعض ،لتجتمع حول برنامج الح ّد األدنى ،وتتنظم صفوفها ض ّد هذه
األخطار دفاعا ً عن نفسها أوالً ،وعن بلدها وشعبها ثانياً .ورغم مناداة
بعض ال ُكتّاب والمفكرين بذلك ،فإنّ هذه األحزاب والمنظمات لم يأخذ أي
منها المبادرة تجاه اآلخرين لمحاولة اللقاء الجدي سعيا ً إلى اإلنقاذ.
أق��ول للنظام العربي الرسمي وألح��زاب األ ّم��ة إنكم بالتأكيد قرأتم
واطلعتم على ما صرح به مدير االستخبارات الفرنسية برنارد باجوليه
في واشنطن في مؤتمر حول االستخبارات عقد في جامعة واشنطن منذ
يومين« :إنّ الشرق األوسط الذي نعرفه انتهى إلى غير رجعة».
وأع��رب مدير وك��ال��ة االس�ت�خ�ب��ارات المركزية «س��ي آي إي��ه» جون
برينان ،أيضاً ،عن وجهة نظر مطابقة حيث قال« :عندما تنظر إلى الدمار
علي أن أتخيّل وجود حكومة
في سورية وليبيا والعراق واليمن يصعب ّ
مركزية في هذه الدول قادرة على ممارسة سيطرة أو سلطة على هذه
الحدود التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية».
طبعا ً نسمع هذه األق��وال ون��درك تماما ً مدى دور هؤالء في تأجيج
الصراعات وض ّخ األم��وال والسالح لنقتل بعضنا البعض ،ونتساءل:
ه��ل عنت ه��ذه التصريحات لألنظمة واألح� ��زاب والمنظمات شيئاً؟
وهل أعطتهم حافزا ً لوضع برنامج وخطة للوقوف بوجه تنفيذ هذه
المخططات اإلجرامية في ح ّق األم��ة؟ طبعا ً لم يحصل من ذلك شيء،
هم ذهبوا بعد مؤتمرهم لتحقيق غاياتهم التي صرحوا عنها ونحن في
سبات عميق ،أنظمة وأحزاباً.
هذا الموقف يوجب علينا أن نتوقف في مؤتمراتنا وكتاباتنا وخطاباتنا
وصفت بما فيه الكفاية ،دون أن تضع
عن توصيف الحالة باعتبار أنها ّ
هذه اللقاءات خارطة طريق للوصول إلى الدواء المعروف ،وهذا لن يكون
إال بأخذ المبادرة من القوى الحية في مجتمعاتنا وفي مقدمتها الجامعات
ومنظمات وهيئات المجتمع المدني للدعوة والعمل على إنشاء جبهة
شعبية وطنية في ك ّل دول��ة مه ّمتها الحفاظ على ت��راب الوطن وشعبه
يهب
تحت مظلة العروبة ،وذلك بوجه الرياح العاتية ،بل اإلعصار الذي ُّ
علينا من ك ّل جانب ،ولتكن تجربة الرباعية التونسية الناجحة التي كان
في مقدمة تكوينها هيئة المحامين في تونس والجمعية التونسية لحقوق
اإلنسان وقد فرضت المصالحة الوطنية بين أطياف الشعب التونسي،
وأسست لنظام
ووقفت س � ّدا ً منيعا ً ض� ّد اإلره��اب والتطرف والعنف ّ
يخدم الوطن والمواطن ،ونالت دعم شعبها واحترام العالم لها.
فلتكن هذه التجربة حافزا ً
مشجعا ً النطالقة قوية في لبنان تقودها
ِّ
نقابتا المحامين ف��ي ب�ي��روت وط��راب�ل��س وجمعيات ح�ق��وق اإلنسان
والجامعات في لبنان ،ومثلها في ك ّل بلد عربي لص ّد حرب اإللغاء التي
قسم وتجزئة ال ُمجزّأ بقيادة أميركا
تستهدفنا أنظمة وشعوبا ً بتقسيم ال ُم َّ
ً
وفرنسا وإنكلترا وحلفائهم ،خدمة لمصالحهم وحماية ودعما للكيان
الصهيوني.
*رئيس اتحاد الحقوقيين اللبنانيين

ن�شاطات

عون وكاغ
 استقبل رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ،في دارته
في الرابية ،ممثلة األمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ،في حضور مسؤول
العالقات الديبلوماسية في التيار الوطني الحر ميشال دوشادارفيان.
 ع��رض الرئيس حسين الحسيني مع سفيرة الهند أنيتا نايار
األوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
 زار السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين النائبة بهية الحريري
في مكتبها ببيروت ،وعرض معها األوض��اع العامة في لبنان والمنطقة
والعالقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك.
 وصل إلى بيروت مساء أمس ،رئيس الوزراء العراقي السابق إياد
عالوي آتيا ً من عمان.
 عُ قد اجتماع للجنة الصداقة اللبنانية ـ األرجنتينية بعد ظهر أمس
في مجلس النواب ،حضره عن الجانب اللبناني النواب :سيبوه كلبيكيان،
فريد الخازن ،غسان مخيبر ،إيلي عون ،وعن الجانب األرجنتيني سفير
األرجنتين ريكاردو الرييرا.
وتخلل االجتماع بحث في عدد من القضايا التي ته ّم البلدين وبرلمانيهما،
وسبل تطوير العالقات الثنائية.
 التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة،
النائبين زياد القادري وجمال الجراح ،واألمين العام لـ«تيار المستقبل»
أحمد الحريري ،وتناول البحث األوضاع العامة.
كما استقبل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي
داني الزعني ،وبحثا في شؤون قضائية.

الحريري مجتمعة إلى زاسيبكين

خفايا
خفايا

حكومة المطامر!
*

هاني سليمان الحلبي

النفايات ليست قشة لتقص َم ظهر «البعير» اللبناني ،بل جبال
ذهب أسود وتيار طاقة كامنة ،برسم التشغيل أو التصدير،
فمن يشتري موتنا ونبقى فقراء العتمة؟
لم تنفع تحذيرات خبراء البيئة ونشطاء المجتمع المدني
أولي قابل الستكماله بخطة
المتالحقة ،لإلسراع بوضع حل ّ
مستديمة ألزمة النفايات ،تحمي البيئة وتصون الصحة العامة
والسياحة وصورة لبنان واقتصاده!
هكذا استمرت تجاذبات الحبال الطائفية السياسية الحزبية
بين القوى المتح ّكمة بتحالفاتها الثنائية والثالثية والرباعية
وو ،تتراشق اقتراحات المطامر والخطط واألفكار بينها أشهرا ً
عدة ،بعد أن خسر لبنان وقتا ًذهبيا ًقبل إقفال مطمر الناعمة في
تموز الماضي ولم يتم اتخاذ أي إجراء بديل ،بل بقيت وزارة
البيئة واستطرادا ً الحكومة العتيدة مراهنة على مناقصات
حملت أسباب فشلها من الخطة والشروط التي قامت عليها
تلك المناقصات واالستنسابية التي شابتها.
وأخيراً ،عانت أحياء في بيروت من جحافل إرهاب طائر،
جماهير ذباب ملون ،وبال الوان ،تقتحم البيوت والمؤسسات
بال استئذان تحتل المكان والفضاء وتحول حياة المواطنين
جحيما ً ونقمة .كيف «ستتق ّمص» النفايات أزم ��ات ،ال أحد
يدري!!
التراشق بالمطامر وعنجهية المناطق التي ترى كل منطقة
مكب ألهلها وحدهم ال شركاء
أنها ليست مكبا ً لغيرها ،بل
ّ
لهم ،بينما لم تر المكبات العشوائيات التي استضافتها جوانب
الطرق في القرى ومداخلها ،أألنها نفايات أهل الضيعة ،فيتم

الترحيب بها ولو كانت على الصدور ،بينما نفايات «الغريب»
فممنوعة؟
ٌ
حكومي في
فراغ
األهلي
ب
ي
التس
وهذا
التراشق
هذا
عزّز
ّ
ٌ
القرار وفوضى وتفكك اإلرادة إل��ى  24وزي��را ً رئيساً .وما
يؤسف له أنه لم يكن رئيس الوزراء تمام سالم رئيسا ًللرؤساء
ويوجه آلية حاسمة في معضلة النفايات.
ليحزم القرار
ّ
من جهة أخ��رى ،كانت البلديات ضحية التجفيف المالي
الحكومي في العصر الحريري السنيوري المتداعية عصوره
الجيولوجية ما بعد التاريخ ،حتى خلت م��وازن��ات البلديات
من بقايا ال�م��وارد فال تتعدى مصروف الجيب البلدي .لكن
َ
منتخبة على أساس برامج
البلديات من وجهة واقعية لم تكن
بيئية ومدنية عصرية ،وال غير عصرية ،ألنها بلديات الوزراء
والنواب ومفاتيح العائالت وتكتالت أجبابها ،فخلت انتخاباتها
إلى درجة قصوى من أي برنامج يليق بمترشح لمسؤولية
تنموية أهلية كالبلدية .فيأتي ال�ف��ائ��زون ممن ن��ال��وا الرضا
السياسي والطائفي والعائلي .وهم بالتالي غير معنيين بأكثر
من رد جميل أصحاب الرضا والفضل بالفوز.
لم تفكر الحكومة الحالية إال بعقلية طمر ،وليس بعقلية
معالجة .فكرت بعقلية تصدير وليس بعقلية تنمية .فكرت
بعقلية استيراد وليس بعقلية توطين الطاقات .وبعد أشهر
من العجز عن إيجاد مطامر لحجج سياسية أو جيولوجية،
نجد معامل فشلت و ُنكبت شركاتها المؤسسة بسبب قلة
النفايات المغ ّذية لعمل تلك المعامل ،منها معمل عكار العتيقة
العام .2000
فعلى سبيل المثال ،ش ّكل مصنع تدوير النفايات المنزلية
في بلدة عكار العتيقة نموذجا ً للفشل الذريع في إدارة معالجة
النفايات بعقلية وطنية وصديقة للبيئة .وكانت أقامت ذلك

المعمل ش��رك��ة «بيوكلين» ب��ال�ت�ع��اون م��ع «جمعية الشبان
المسيحية» المم ّولة من «وكالة التنمية الدولية األميركية» العام
 ،2000وبتعاون المجتمع األهلي ،ومساهمة من بلدية عكار
العتيقة فيه بنسبة  % 20من كلفة المشروع التي فاقت نصف
مليون دوالر.
كانت تتم معالجة النفايات في هذا المعمل حسب المبادئ
الطبيعية والبيولوجية .ول��م يتم تشغيل المعمل ألكثر من
سنتين ،وتم توقفه عن العمل بسبب فقدان الكمية التشغيلية
الكافية من النفايات والبالغة  30طنا ً من النفايات يومياً ،وكان
يلزم أن يرفده بهذا «الغذاء» اتحاد بلديات الجومة الذي يض ّم 17
بلدية لتأمين حاجته من النفايات ،لتدويرها بكلفة  15دوالرا ً
للطن الواحد ،لكن حينها رفضت البلديات تشغيله بسبب عدم
توافر األموال الالزمة ،فاضطرت الشركة المؤسسة للتوقف
عن العمل وإغالق المصنع كاظمة جرحها على خسائر كبيرة.
هكذا بمنطق االستثمار الحديث ،النفايات ثروة ،مثالً كل طن
كلفة إجمالية لمعالجته  30دوالرا ً يمكن أن ينتج أرباحا ً 125
دوالرا ً في الطن ،كما يقول خبير عليم .فالنفايات مصدر دائم
للمواد األولية المولّدة للطاقة ،مصدر لسماد عضوي بيئي
ولمواد عدة ُمعا ٌد تدويرها ،أما العوادم فيت ّم فرمها وتشكيل
إسمنت ُيباع للبلديات لرصف األرصفة .هكذا تكون النفايات
دورة اقتصادية وميدان فرص عمل وتوليد طاقة وأرباحا ً
استثمارية مع صفر تل ّوث.
ولكن السبب الرئيس وراء فـشل معامل النفايات انعدام
الوعي البلدي في البلديات والوعي الحكومي بسبب انتهازية
إدارة الشأن العام بعقلية الربح السريع وروحية السمسرة
الطائفية والحزبية.
* ناشر موقع حرمون

ّ
تي �سورية واليمن
�أكد �أن ال بديل عن
الحل ال�سيا�سي لأز َم ْ

�صدقة :المهاجرون
اللبنانيون يلقون معاملة
جيدة في قبر�ص

عبد اللهيان من عين التينة :م�ؤتمر فيينا
ال ينوب عن ال�شعب ال�سوري في تقرير م�صيره
أك��د مساعد وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي حسين أمير عبد
اللهيان أنّ إي��ران «س��وف تستمر بدعمها القوي والمتين
لسورية» ،معتبرا ً «أنّ الطريقة الوحيدة المتاحة لح ّل األزمة
السورية هي اآللية السياسية».
ورأى «أنّ مؤتمر فيينا ال ينبغي أن يكون منبرا ً ينوب عن
الشعب السوري في تقرير مصيره ومستقبله».
وكان عبد اللهيان بدأ أمس زيارة للبنان ،والتقى في مق ّر
الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،وجرى عرض التطورات في لبنان والمنطقة.
وقال بعد اللقاء« :تحدثنا عن آخر التطورات السياسية
اإلقليمية .كما قدمنا له تقريرا ً عن آخر ما آلت إليه األمور
خالل المؤتمر الذي عقد في فيينا من أجل معالجة األزمة
السورية .وكما تعرفون ،فإنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
تدعم بقوة إيجاد الح ّل السياسي لألزمة الجارية في سورية،
وذلك استنادا ً إلى ما أكدناه في البيان الختامي الذي صدر
عن مؤتمر فيينا ،ونؤكد دوما ً قضيتين مهمتين ومتالزمتين
ال يمكن أن ُتفككا عن بعضهما البعض :األولى تتعلق بإيجاد
اآللية السياسية لح ّل األزمة السورية ،والثانية ترتبط بكيفية
مواجهة اإلرهاب ومقارعته».
ورأى «أنّ مؤتمر فيينا ال ينبغي أن يكون منبرا ً ينوب
عن الشعب السوري في تقرير مصيره ومستقبله ،بل على
العكس من ذلك ،ينبغي أن يعمل مؤتمر فيينا على إيجاد
المناخ اإليجابي والمالئم والمقدمات الضرورية التي تتيح
للشعب السوري أن يُعبِّر بك ّل حرية عن رأيه ووجهة نظره
في مستقبله وحاضره ومصيره».
وأضاف« :نحن نقدر ونثمن عاليا ً الجهود الدؤوبة والمه ّمة
والجدية التي بذلتها الجمهورية العربية السورية في مجال
مواجهة ومكافحة اإلره��اب ،إن كان على مستوى الشعب
السوري أو على مستوى الحكومة السورية أو على مستوى
القيادة الرسمية والقانونية لسيادة الرئيس السوري الدكتور
بشار األسد .إنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية سوف تستمر
بدعمها القوي والمتين لسورية ،وتعتقد أنّ الطريقة الوحيدة
المتاحة لح ّل األزمة السورية هي اآللية السياسية».
وتابع« :من ناحية أخرى ،نعتقد أنه لن يكون هناك رابح
من الناحية العسكرية في اليمن .ومرة أخرى فإنّ الطريقة
الوحيدة المتاحة لح ّل أزمة اليمن هي طريقة العمل السياسي
التي تتيح الحوار الجدي والرصين والبناء بين مختلف
أطياف الشعب اليمني».

بري مستقبالً عبد اللهيان في عين التينة
وأك���د عبد اللهيان «ض����رورة استكمال آل��ي��ات العمل
السياسي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة والعمل بخطى
حثيثة من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية» ،مجدّدا ً
دعوة بالده المستمرة إلى «ضرورة المحافظة على الهدوء
واألمن واالستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق .ونحن مرة
اخرى نود ان نؤكد ان الجمهورية االسالمية تدعم بكل قوة
استكمال العملية السياسية في لبنان والعمل على انتخاب
رئيس جديد في أقصر فترة زمنية ممكنة ،استنادا ً إلى الرأي
اللبناني الحر في هذا اإلطار».
وبالنسبة إلى االنتفاضة الفلسطينية الثالثة ،أكد مساعد
وزير الخارجية اإليراني أنّ طهران تنظر إليها «على أنها
مسألة جدية ومه ّمة للغاية ،وإذا لم يبادر الكيان الصهيوني
إلى العدول عن طريقة تصرفه ف��إنّ هناك أسابيع صعبة
ومريرة في انتظاره».
كما التقى بري السفير الفرنسي ايمانويل بون في حضور
الدكتور محمود بري ،وتناول الحديث األوضاع الراهنة.

الحظ سياسي متابع
أنّ وسائل اإلعالم
اللبنانية والعربية
الدائرة في الفلك
السعودي ـ األميركي،
المرئية والمسموعة
والمكتوبة
وااللكترونية،
تجاهلت أو تعاطت
بخجل الفت مع
اإلنجاز الكبير
الذي حققه الجيش
السوري ،والمتمثل
باستعادة مطار
كويرس في ريف
حلب من أيدي
الجماعات اإلرهابية
المسلحة ،وذلك بعد
صمود أسطوري
لحامية المطار الذي
حوصر ألكثر من
سنتين...

وبعد اللقاء قال بون« :تحدثنا عن السجال والمشاورات
المتعلقة بالجلسة النيابية .ليس لدي أي تعليق على جدول
األعمال ،ولكن لدي رسالة مه ّمة إلى اللبنانيين بأنّ عليهم أن
يساعدوا أصدقاءهم لكي يتمكنوا من مساعدتهم .وأقول هذا
األمر بك ّل شفافية ألنّ من المهم لنا كفرنسيين أن يقر العديد
من المشاريع المفيدة للبنان .وما نراه مهما ً جدا ً هو أن يتفاهم
اللبنانيون على اإلجراءات الواجب اتخاذها ليتمكن لبنان في
هذه المرحلة الصعبة في العمل ،وتستمر مؤسساته في اتخاذ
اإلجراءات الضرورية ويستمر لبنان أيضا ً في االستفادة من
مساعدة المجتمع الدولي ومن دعم شركائه األساسيين .وقد
تكلمت مع الرئيس بري في هذا الخصوص بما يمكن عمله في
إقرار عدد من مشاريع القوانين في إطار التعاون بين لبنان
وشركائه األساسيين».
من جهة أخ��رى ،أب��رق بري إلى رئيس مجلس الشورى
في سلطنة عمان خالد بن هالل بن ناصر المعولي مهنئا ً
بانتخابه.

أعلن السفير اللبناني في قبرص يوسف
صدقة أنّ جميع اللبنانيين الذين لجأوا إلى
قبرص والبالغ عددهم  22مهاجراً ،وزعتهم
السلطات القبرصية على ث�لاث مج ّمعات
ك��اآلت��ي 17 :مهاجرا ً في مجمع كوفينو قرب
الرنكا ،ومهاجران في مجمع كوكينوتريميتياس
قرب نيقوسيا ،وثالثة في القاعدة البريطانية
«ديكيليا» قرب الرنكا.
ولفت صدقة في اتصال مع الوكالة الوطنية
لإلعالم إلى «أنّ المهاجرين اللبنانيين دخلوا
إل��ى قبرص على  3مراحل من طرابلس وفق
اآلتي:
الدفعة األولى تركت طرابلس في  10تشرين
األول الماضي وتألفت من  13شخصاً :شخص
من آل مخلالتي و 12من آل أفيوني».
وأوضح «أنّ مخلالتي زعم أنه أتى إلى قبرص
وكان في نيته التوجه إلى اليونان بسبب بعض
المشاكل التي واجهته مع الفلسطينين في
مخيم نهر البارد ،وبسبب الوضع المعيشي في
طرابلس.
أما الدفعة الثانية فتألفت من  6أشخاص:
 4من عائلة الغمراوي واثنين آخرين هما هالل
عبود وجمال صبيح».
وأشار صدقة إلى أنّ مظهر الغمراوي «زعم
أنه دفع لمصطفى شاكر من المنية مبلغا ً من
المال وق��دره  4500دوالر أميركي وقد وعده
شاكر بإيصاله إلى اليونان فالدانمارك» ،الفتا ً
إلى أنّ عائلة الغمراوي «قدمت اللجوء منذ ثالثة
أيام أي في  8تشرين الثاني الحالي».
وتابع« :أما الدفعة الثالثة فقد دخلت قبرص
في  20تشرين األول الماضي وتألفت من 3
لبنانيين وهم موجودون في القاعدة البريطانية
«ديكيليا» قرب الرنكا وهم أيضا ً من طرابلس
وعرف منهم أحمد النابوش ومحمد صالح».
وأضاف »:إنّ جميع المهاجرين يرغبون في
تقديم طلب الهجرة إلى قبرص ،من دون أي نية
في العودة إلى لبنان».
وأكد أنّ «جميع المهاجرين يلقون المعاملة
الجيدة والمقبولة في المجمعات» ،مشيرا ً إلى
أنه كلف أحد الموظفين في السفارة اللبنانية في
قبرص بزيارة اللبنانيين المهاجرين واالطالع
على أوضاعهم وتقديم المساعدات لهم.

رئي�س ْي فنزويال والإكوادور ونظيره الكويتي وولي ولي العهد ال�سعودي
التقى
َ

�سالم :الأزمة ال�سيا�سية لم تنعك�س على الأمن
أكد رئيس الحكومة تمام سالم «أنّ لبنان
الذي التزمت حكومته وال تزال ،سياسة النأي
بالنفس تجاه ما يجري في سورية الشقيقة،
يعتبر أنّ حل هذه المشكلة يكمن في تسوية
سياسية ،تضع ح��دا ً لسفك الدماء ،وتحقق
طموحات الشعب السوري في العيش بسالم
وح��ري��ة وك��رام��ة» ،معلنا ً تأييد «الجهود
الدبلوماسية التي تبذلها ال��دول المعنية
باألزمة السورية».
وأمل «أن تتمكن القوى السياسية اللبنانية،
من التوافق على انتخاب رئيس لوضع ح ّد
للخلل في مؤسساتنا الدستورية».
كالم سالم جاء في كلمة ألقاها خالل قمة
ال��دول العربية ودول أميركا الجنوبية في
الرياض ،حيث قال« :إنّ قادة الدول العربية
ودول أميركا الجنوبية المجتمعين هنا اليوم،
يمثلون مليار إنسان ،ووزنا اقتصاديا ً يقارب
الثمانية آالف مليار دوالر .وال��س��ؤال الذي
يطرح نفسه ه��و :كيف لنا أن نستثمر هذه
القدرة الجبارة لتحسين ظروف عيش الناس
في بلداننا؟ الجواب هو :تزخيم التعاون بين
الجانبين».
وأضاف« :في قمة ليما األخيرة ،ت ّم اقتراح
آل��ي��ات للتعاون ،م��ن بينها إق��ام��ة مصرف
استثماري يمول م��ن القطاعين الحكومي
والخاص ،ليتولى مشاريع التنمية الكبرى
في المنطقتين .إننا نعتبر أنّ من الضروري
المباشرة في تنفيذ هذا االقتراح ،لما له من
نتائج فورية ،سواء لجهة خلق فرص عمل
أو لخفض مستويات الفقر .من جهة أخرى،
نحن نحتاج ،أكثر من أي وقت مضى ،إلى
معالجة المشاكل االقتصادية واالجتماعية،
باعتبارها السبب الرئيسي وراء انتشار
التطرف والعنف» .ولفت إلى «أنّ التطبيق

العملي لهذا التصور يتم عبر إنشاء أمانة
عامة دائمة لمجموعة التنسيق التنفيذية التي
نص عليها إعالن الدوحة العام  ،2009تكون
ّ
مه ّمتها نسج عالقات أوثق بين بلداننا .ونحن
في لبنان يسرنا أن تكون عاصمتنا بيروت
مقرا ً لهذه األمانة العامة».
وأعلن «أنّ حجم التحديات التي تواجهنا
كبير .فاإلرهاب والتهجير والفقر والتنمية
واألم��ن الغذائي والصحة والتعليم والتغير
المناخي ،كلها وصلت إلى مستويات تحتم
علينا تبني ردود فورية مشتركة» ،معتبرا ً
«أنّ مفتاح هذه الردود هو اإلرادة السياسية،
وأنّ مصلحتنا المشتركة تقتضي إدراك أهمية
االستقرار الذي ال يمكن تحقيقه من دون اعتماد
السياسات التنموية الشاملة ونهج االعتدال،
ال���ذي ه��و نقيض ال��ت��ط��رف المسبب لعدم
االستقرار».
وأك��د سالم «أنّ االعتدال لن ينتصر على
ال��ت��ط��رف ،إال ب��إح��ق��اق ال��ح��ق ورف���ع الظلم
التاريخي ،الذي يتجسد في منطقتنا بمأساة
الشعب الفلسطيني .هذا األمر لن يتحقق إال
بإقامة سالم دائم وعادل في الشرق األوسط،
يعطي األم��ل للشعب الفلسطيني ولشعوب
المنطقة».
ولفت إلى أنّ الشرق األوس��ط «شكل على
ال���دوام حاضنة رائعة لتعايش القوميات
واألدي��ان ،لكنه بات لألسف مرتعا ً لإلرهاب
الظالمي ال���ذي يعيث ف��س��ادا ً ب��اس��م الدين
اإلسالمي العظيم» ،محذرا ً من «أنّ هذا المشهد
المريع معرض لالستمرار والتفاقم لسنوات
طويلة ،مع ما يعنيه ذل��ك من مخاطر على
ال���دول المحيطة بمناطق ال��ن��زاع ،ب��ل على
العالم أجمع» .ورأى «أنّ الحلول ال تكمن في
االستمرار بالتقاتل ،ولن تأتي إال من طريق

سالم وولي ولي العهد السعودي خالل لقائهما في الرياض
م��س��ارات سياسية تتوالها شعوب ال��دول
المعنية ،بمساعدة األسرة الدولية».
كما أكد أنّ ح ّل األزمة السورية «يكمن في
تسوية سياسية ،تضع ح��دا ً لسفك الدماء،
وتحقق طموحات الشعب السوري في العيش
بسالم وح��ري��ة وك��رام��ة» ،معلنا ً «تأييدنا
الجهود الدبلوماسية التي تبذلها ال��دول
المعنية باألزمة السورية ،ونأمل أن يؤدي
المسار ال��ذي ب��دأ في فيينا ،إل��ى فتح نافذة

تؤدي الى ح ّل يعيد األمن والسالم إلى ربوع
سورية العزيزة».
وفي الشأن الداخلي ،أمل سالم «أن تتمكن
ال��ق��وى السياسية اللبنانية ،م��ن التوافق
على انتخاب رئيس لوضع ح � ّد للخلل في
مؤسساتنا الدستورية» ،م��ؤك��دا ً «أنّ هذه
األزمة ،لم تنعكس على وضعنا األمني ،بفضل
التضحيات التي يبذلها جيشنا وقوانا األمنية
في المعركة مع اإلرهاب».

وتطرق سالم إلى أزمة النازحين ،الفتا ً إلى
«أننا نعاني من وجود نحو مليون ونصف
مليون نازح سوري على األراضي اللبنانية،
يشكلون عبئا ً ال مثيل له في العالم بالنسبة
إل��ى بلد بحجم بلدنا .وي��واج��ه لبنان هذا
التحدي ،بإمكاناته المحدودة وبمساعدات
من الجهات المانحة ،ال ترقى لألسف إلى
المستوى المطلوب بعد».
وختم رئيس الحكومة كلمته مؤكدا ً «أنّ
قمتنا ه��ذه ،ه��ي المكان المناسب لتقديم
مساهمتنا ،في التصدي للمشاكل الخطيرة
التي يواجهها العالم ،سواء على المستوى
األمني أو البيئي او التنموي .فلنمتلك الجرأة
للخروج بمواقف تاريخية ،واعتماد السبل
الفاعلة لتحقيقها ،لكي تكون مساهمتنا في
مسيرة التقدم العالمية ،بمستوى إمكاناتنا
الهائلة وعلى قدر طموحات شعوبنا وآمالها
في التقدم والرخاء والسالم».
وعلى هامش القمة ،كانت للرئيس سالم
لقاءات مع زعماء عرب ومن أميركا الالتينية،
وق��د التقى رئيسي فنزويال نيكوال م��ادورو
واإلكوادور رافاييل كوريا ،كما التقى ولي ولي
العهد السعودي وزي��ر الدفاع األمير محمد
بن سلمان بن عبد العزيز ،ورئيس ال��وزراء
الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح،
في حضور الوفدين اللبناني والكويتي.
م��ن جهة أخ���رى ،عقد اجتماع ف��ي دارة
الرئيس سعد الحريري ف��ي ال��ري��اض ،في
حضور رئيس الحكومة وال��وف��د ال���وزاري
المرافق :سمير مقبل ووائل أبو فاعور وعلي
حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل.
وق��د استمر االجتماع حوالي الساعتين
تخللته مأدبة غداء أقامها الرئيس الحريري
على شرف رئيس الحكومة والوفد المرافق.

