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حمليات �سيا�سية
�أوباما �أي�ض ًا يعرف كيف يبيع الوقت للبنانيين

بقعة �أمن
تفا�ؤل حذر بالت�سوية

 روزانا ر ّمال
حسين ح ّمود

بالرغم من االندفاعة الكبيرة باتجاه تحريك الوضع السياسي
الجامد ،عبر تسوية شاملة أو جامعة«إنقاذية» تعالج االستحقاقات
الداهمة كانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المجلس النيابي
والحكومة وصوالً إلى وضع قانون انتخاب بصيغة يتفق عليها
الجميع .بالرغم م��ن ه��ذا ال�ج��و التفاؤلي ال��ذي س��اد ف��ي اآلونة
األخ�ي��رة ،ال يبدو أنّ الظروف نضجت لمثل تسوية كهذه حتى
اآلن ،برأي أوساط سياسية مطلعة ،أو على األ ّق��ل ،ما زال الشك
قويا ً في الوصول إلى حلول للمسائل المذكورة في الوقت الراهن
بحسب أوساط أخرى.
ل��ذا ي��دع��و الجانبان إل��ى ع��دم اإلف ��راط ف��ي ال�ت�ف��اؤل ن�ظ��را ً إلى
اعتبارات محلية وإقليمية ودولية عدّة ،منها:
 1ـ انشغال العالم بمعالجة المشاكل التي ط��رأت عليه ،وال
سيما م��وض��وع اإلره ��اب ال��ذي غ��زا ال�غ��رب ب�ص��ورة عنيفة جدا ً
إل��ى ح� ّد الوحشية باستهداف المدنيين في أماكن غير متوقعة
كالمسارح والمطاعم والساحات العامة ،كما حصل في فرنسا
األسبوع ما قبل الماضي.
وهذا األمر ال يقتصر النظر إليه كعملية إرهابية فحسب ،بل امت ّد
التقييم إلى مستقبل الوحدة األوروبية وبمعنى آخر وضعت عملية
«داع��ش» في فرنسا الهيكل األمني األوروب��ي بر ّمته على حافة
اإلنهيار بعدما اكتشف التحقيق انّ العملية ت ّم التحضير لها في
بلجيكا ثم القبض على إرهابيين في قبرص وقبلها في السويد ،ما
يعني أنّ النظام األمني األوروبي يتيح حرية التحرك لإلرهابيين
وفق ما يشاؤون .هذا األم��ر يأتي اآلن في طليعة اهتمام الغرب
اي اهتمام آخر في العالم ومنه لبنان.
وهو يحجب ّ
أما االستفادة من االنشغال الغربي بمشاكله يسمح «باختالس»
االستحقاق الرئاسي بتوافق لبناني بحت ليس واقعيا ً إذ انّ عرقلته
ليست صعبة إذا كانت عواصم القرار الغربي غير راضية عن
الشخصية المتوافق عليها لبنانياً.
 2ـ وهو األهم ،ارتباط االستحقاق الرئاسي في لبنان بتطور
األوض��اع العسكرية الميدانية والسياسية في سورية ،إنْ كان
التوجه نحو إي�ج��اد تسوية بين ال��دول��ة وال�م�ع��ارض��ة ،أو حسم
الوضع العسكري وبالتالي السياسي ،لمصلحة أحد الفريقين.
 3ـ وف��ي معرض األس�م��اء المطروحة لرئاسة الجمهورية،
وبناء على ما سبق ف��إنّ مواصفات الرئيس العتيد تتحدّد وفق
التوجه المستقبلي في سورية وارتباطا ً بها ،مستقبل المنطقة
بر ّمتها .وما زال المستقبل غامضا ً حتى اآلن على األق ّل ،وال سيما
بعد «تج ّرؤ» تركيا على إسقاط طائرة «سوخوي» الروسية في
منطقة تماس على الحدود السورية – التركية وليس في األجواء
التركية.
ه��ذه األج ��واء الملبّدة تشي ب��أنّ لحظة الحسم العسكري أو
التسوية السياسية في سورية ومن ثم في لبنان لم تحن بعد،
وك��ل ما يطرح ويجري من لقاءات في باريس وال��ري��اض والتي
مخفي.
بادر بها الرئيس سعد الحريري قد تكون غبارا ً ألمر ما
ّ
وهنا تستحضر الذاكرة انقالب الحريري على االتفاق الذي ُعرف
باتفاق السين -سين الذي كان قاب قوسين أو أدنى من إبرامه
وتنفيذه ،وع��اد الحريري وأنكره فجأة بأمر سعودي ،ثم تنكر
أيضا ً لالتفاقات التي نتجت من حوار التيار الوطني الحر وتيار
المستقبل ،وال سيما اللقاءات بين الحريري ورئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون.
كل ذلك يستدعي الحذر الشديد في التفاؤل بإمكان حصول
تسوية في المدى المنظور ،وإنْ ك��ان من حسنة لهذه األجواء
المستجدة فهي مساهمتها في تنفيس االحتقان السياسي وإراحة
األوضاع من التشنّجات في مواقف قوى  14آذار ،ليس أكثر حتى
اآلن.

ن�شاطات

عريجي وكاغ
 عرض وزير الثقافة ريمون عريجي مع المنسقة الخاصة لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد ك��اغ ،األوض��اع في لبنان والمنطقة على
مختلف الصعد.
وك��ان عريجي التقى نائب رئيس منظمة ال��درع األزرق في لندن
البروفسور بيترستون أوب وبحث معه أهمية تطبيق معاهدة الهاي
 1954للمحافظة على الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
 استقبل رئيس لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه
النائب محمد قباني ،في مكتبه في المجلس النيابي ،القائم باألعمال
األلماني كارسن ماير ويفهاوسن وعرضت معه العالقات الثنائية بين
البلدين.
 التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى،
رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد وبحث معه في
الشؤون العامة.
 بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي ،مع السفراء والملحقين
العسكريين المعتمدين في لبنان ،قائد قوات األمم المتحدة الموقتة
في لبنان الجنرال لوتشيانو بورتوالنو ،الممثل الشخصي لألمين
العام لألمم المتحدة سيغريد كاغ ،تفعيل التعاون والتنسيق لمكافحة
اإلره��اب ودعم الدول الصديقة لقدرات الجيش اللبناني وجهوده في
مواجهة التنظيمات والخاليا اإلرهابية.
كما استقبل قهوجي السفير البريطاني هوغو شورتر وتناول البحث
األوض��اع العامة في لبنان والمنطقة والعالقات الثنائية بين جيشي
البلدين.
 استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
في مكتبه في ثكنة المقر العام ،المدير العام لألوقاف االسالمية في دار
الفتوى الشيخ الدكتور محمد أنيس أروادي.

قهوجي وشورتر
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يتحدّث الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن عواقب
وخيمة ستترتب على الخطوة التي أقدمت عليها تركيا
بإسقاطها طائرة «سوخوي  »24التي تقول إنها اخترقت
حدودها ،على الرغم من أن موسكو تؤكد أنها ق��ادرة على
إثبات انّ الطائرة كانت ضمن المجال الجوي السوري .تركيا
التي تتحدّث عن حقها في حماية أمنها لم تتص ّرف على أنها
وروسيا واقعتان ضمن نفس المنظومة والرؤية والهدف
في مجال مكافحة اإلرهاب ،وأظهرت أنها على النقيض من
التشخيص الروسي ،وأنها مستعدة للتدخل مباشرة لحماية
مجموعاتها التي باتت غير قادرة على المواجهة ،واأله ّم أنّ
تركيا ال تريد أن تكون واحدة من ضمن هذا المشروع والذي
يؤسس للكثير من المخاطر
جرى بإسقاط «السوخوي»
ّ
معنويا ً قبل أيّ شيء من حسابات السياسة واعتباراتها،
ألنّ اختراق طائرة لمجال جويّ إلحدى الدول قد يحصل عادة
بين األصدقاء وبين شبه األصدقاء من الدول ،وقد تم ّر مرورا ً
عادياً ،فكيف بالحال إذا كانت روسيا تنفذ مهمة معروفة
الهدف وواضحة الحسابات واألبعاد والبعيدة عن نيات
االعتداء على السيادة التركية أو أيّ من دول الجوار؟
يستغرب بوتين ويتحدّث عن طعنة من الخلف وكأنه
يتحدّث عن غدر تركي ومفاجأة هي نفسها المفاجأة ربما
التي عاشها الرئيس األسد بانقالب تركي مفاجئ على نظامه،
وهي المفاجأة نفسها التي عاشها حزب الله بعدما سبق
وكان أمينه العام السيد حسن نصرالله وقال عن الرئيس
التركي «الطيب أردوغان».
تضرب تركيا اليوم بعرض الحائط العالقة مع روسيا
ومن بعدها إيران ،على الرغم من أنّ األخيرة قد أغدقت عليها
باإلغراءات المتوازية مع رفع العقوبات عنها بين مصالح
وعقود ومشاريع كبرى.

المشهد يزداد تعقيدا ً وعلى هذا األساس تنحبس األنفاس
في المنطقة بارتباط الملفات ببعضها البعض ،فالخالف
على الملف السوري الذي من المفترض أنه السبب الرئيسي
بالخطوة التي كسرت «الج ّرة» بين تركيا وروسيا وألغت
زي��ارة وزي��ر خارجية األخيرة ف��ورا ً إلى انقرة ،هي الملف
ال��ذي تطبخ الحلول فيه على نار حامية فرضتها روسيا
في المنطقة ،وإذا كان الخالف على «تشريع» التكفيريين
وجماعات تركيا ع ّقد المشهد على طاولة المفاوضات السورية
الجامعة التي تنتظرها ك ّل الملفات المقابلة في الجوار ،فإنه
من غير المفهوم التفاؤل الذي يتحدث عنه الرئيس االميركي
باراك أوباما في لبنان وحلفاء الواليات المتحدة بعد رفضهم
م��رارا ً دع��وات فريق  8آذار في تحريك العملية السياسية
لبنانيا ً في زخم إيجابي غير مسبوق وعقد لقاءات في لبنان
وخارجه للبحث في التوافق على رئيس للجمهورية حتى
بدا الملف الرئاسي قد كسر الجمود بعيدا ً عن ك ّل الحسابات
والتعقيدات الدولية.
رئيس ح��زب الكتائب سامي الجميّل ي��زور رئيس تيار
المستقبل سعد الحريري في فرنسا ،ومن ثم يزور الرياض،
وقبل ه��ذه ال��زي��ارة الحديث عن ال��زي��ارة التي شغلت بال
الحلفاء قبل الخصوم ،وهي لقاء الوزير فرنجية بالحريري
في فرنسا ،ما اعتبر مزيدا ً من الجدية في أوق��ات كهذه ال
تحتمل المراوغة.
تأتي نصيحة ب���اراك أوب��ام��ا لتتقاطع م��ع اللبنانيين
وحراكهم ،ولتشرح ربما انفتاح قوى الرابع عشر من آذار على
تحريك العملية السياسية في البالد والتفاعل مع المبادرات
التي يطرحها الرئيس بري في الحوار والسيّد نصرالله في
تسوية شاملة ممكنة لبنانية لبنانية.
يقول أوباما في رسالة االستقالل التي بعثها إلى رئيس
الحكومة تمام س�لام نظرا ً لغياب رئيس للجمهورية إنّ
الواليات المتحدة تدعم لبنان منذ فترة طويلة في سعيه
لتحقيق السيادة الكاملة واألم��ن واالستقالل ،ويضيف انّ

بري يبحث التطورات مع �سفير �سورية

استغرب قيادي
حزبي الضجيج
اإلعالمي والحديث
عن انعكاسات سلبية
أصابت متانة التحالف
بين قوى  8آذار بعد
لقاء رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية
برئيس تيار المستقبل
النائب سعد الحريري
في باريس األسبوع
الماضي ،وقال :كأنّ
الحلفاء ال يعرفون
بعضهم بعضاً! وكأنّ
الناس ال تعرف أنّ
سليمان فرنجية ال يطعن
يجسد
في الظهر ،وانه ّ
في شخصه وتجربته
وتاريخه عنوان الوطنية
والصدق
والشهامة ّ
والرجولة...

العالقات الوثيقة بين بلدينا تكون أكثر وضوحا ً عندما يكون
لبنان في حاجة ،كما هو عليه اآلن ،بسبب اآلثار الجانبية
للصراع السوري .إننا ملتزمون استقرار لبنان ،كما يظهر من
خالل مساعداتنا ودعمنا الذي ال يتزعزع للجيش اللبناني
وقوى األمن الداخلي ،باإلضافة الى مساعداتنا اإلنسانية
واإلنمائية المستم ّرة .ولكن ،ويا لألسف ،إنّ يوم االستقالل
الوطني هذا هو الثاني على التوالي من دون رئيس منتخب
للجمهورية اللبنانية .فمن أجل استقرار لبنان وأمنه ،اآلن
هو الوقت المناسب للزعماء اللبنانيين للعمل على المصلحة
الوطنية وانتخاب رئيس.
عن أيّ وقت مناسب يتحدث الرئيس االميركي باراك أوباما
في معرض نصيحته للبنان واللبنانيين وهو الذي يربط
في سياق كالمه تأثر لبنان بالصراع السوري الذي يزداد
تعقيداً؟ هل هي مناورة اميركية تندرج ضمن اطار المساعي
لكسب الوقت؟ ام انها مسارعة لتلقف فرصة قد ال تتاح بعد
تقدّم موقع حزب الله من بوابة الملف السوري ببقاء األسد
رئيسا ً وصرفه رصيده العسكري سياسيا ً في لبنان فلن
يعود حينها ممكننا ً التوصل إلى حلول وسط؟
يعرف باراك أوباما جيدا ً أنّ األمور تزداد تعقيداً ،لكنه على
ما يبدو يؤكد على قرار رئيسي يتعلق بعدم تفجير الوضع
في لبنان لكي ال يؤخذ حزب الله نحو حسم داخلي سريع
بانتظار الحلول والتسويات ،حتى ول��و استخدم لبنان
صندوق بريد بعض الرسائل الدولية واإلقليمية على غرار
الذي جرى في تفجير برج البراجنة األخير.
نصيحة أوباما التي تجزم انه الوقت المناسب لينتخب
لبنان رئيسا ً تبدو ابعد من الواقع غير القادر على تخطي
ال��م��ت��اه��ات ال��ت��ي يدخلها ال��ص��راع ال��س��وري ،إال إذا أراد
األميركيون فصل لبنان عن النزاع ،وهو استحالة يدركونها
بظ ّل وجود حزب الله العبا ً ميدانيا ً هاما ً في سورية ومكونا ً
سياسيا ً كبيرا ً في لبنان ...أوباما أيضا ً يعرف كيف يبيع
الوقت للبنانيين.

برقيات تهنئة باال�ستقالل لبري و�سالم وقهوجي

علي عبد الكريم :حري�ص على ا�ستكمال
الدور الرو�سي ـ الإيراني

بري مستقبالً عبد الكريم في عين التينة
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة،
السفير ال��س��وري علي عبد الكريم علي ،وع��رض معه
التطورات الراهنة.
وق��ال السفير ال��س��وري بعد اللقاء« :زي��ارت��ي لدولة
الرئيس هي للتهنئة بعيد االستقالل وللحديث في ما يهم
ك ّل المعنيين بأمن المنطقة وأمن لبنان وسورية .وقد سأل
دولته عن األوض��اع التي يعرفها ،وتحدث عن حرصه
على استكمال الجهود التي تبذل اآلن والدور الذي تقوم
به روسيا وإيران ،والمراجعة التي اضطر إليها ك ّل الذين
دعموا اإلره��اب ومولوه وسلحوه .وك��ان تفاؤله كبيرا ً
للنتائج التي يحققها الجيش السوري والحاضنة الشعبية
الكبيرة له .وحرص العالم على هذه المراجعة وخوفه من
هذا اإلرهاب هو مصدر التفاؤل والذي كان مادة الحديث مع
دولة الرئيس بري واإلصغاء إلى رؤيته».
كما التقى ب��ري سفير إيطاليا ماسيمو م��اروت��ي ،في
حضور المستشار اإلعالمي علي حمدان ،ثم رئيس لجنة
الرقابة على المصارف سمير حمود ،ال��ذي عرض معه
األوضاع المالية والمصرفية.

خفايا
خفايا

وزار عين التينة أيضاً ،المنسق العام لألمانة العامة
لقوى  14آذار النائب السابق ف��ارس سعيد ال��ذي قال:
«كانت مناسبة تطرقنا خاللها إلى ك ّل المواضيع السياسية
الراهنة ،وك��ان تأكيد من قبل دول��ة الرئيس ب��ري على
ضرورة الحفاظ على الثوابت في هذه المرحلة ،فبقدر ما
تتعقد المواضيع بقدر ما تأخذ االمور اتجاهات فيها شيء
من الجنوح خارج المألوف ،بقدر ما علينا جميعا ً والرئيس
التمسك بالبديهيات ،وأول ركيزة علينا أن
بري أيضاً،
ُّ
نتمسك بها في هذه المرحلة هي اتفاق الطائف .وأعتقد أنّ
دولته من الشخصيات الوطنية اللبنانية الحريصة على
اتفاق الطائف وهو يعتبر أنّ هذا االتفاق ال يزال الضامن
لتنظيم العالقات اللبنانية ـ اللبنانية».
من جهة أخ��رى ،تلقى رئيس المجلس برقيتي تهنئة
بعيد االستقالل من الرئيس اإلرتيري اسياس أفورقي
ورئيس الحكومة العراقية السابق إياد عالوي.
كما تلقى برقية استنكار وتعزية بشهداء التفجيرين
اإلرهابيين في برج البراجنة من رئيس مجلس النواب
األرميني غالوست ساهاكيان.

با�سيل :ن�أ�سف �أن يُحا َرب من يواجه الإرهاب

�أوباما� :آن الأوان لتنتخبوا رئي�س ًا
هنأ الرئيس األميركي باراك أوباما
رئيس الحكومة تمام سالم بمناسبة
ذك���رى االس��ت��ق�لال ،م��ش��ي��را ً إل��ى أنّ
«الثاني والعشرين من شهر تشرين
الثاني ك��ان ال��ي��وم ال��ذي وق��ف فيه
جميع القادة اللبنانيين متحدين من
أجل خلق دولة ديمقراطية ومزدهرة
وذات سيادة».
وف��ي برقية وجهها إل��ى س�لام،
اعتبر أوباما أنّ «الهجوم المروع
ف��ي ب��رج البراجنة يسلط الضوء
ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات ال��ح��رج��ة ال��ت��ي
تواجهونها والتي بسببها سوف
تستمر الواليات المتحدة في دعم
ال��م��ؤس��س��ات األم��ن��ي��ة ل��ل��دول��ة في
لبنان» ،الفتا ً إلى أنّ ب�لاده «تدعم
لبنان منذ فترة طويلة في سعيه
إلى تحقيق السيادة الكاملة واألمن
واالستقالل ،والعالقات الوثيقة بين
بلدينا تكون أكثر وضوحا ً عندما

يكون لبنان في حاجة ،كما هو عليه
اآلن ،بسبب اآلثار الجانبية للصراع
السوري».
وق���ال« :إن��ن��ا ملتزمون استقرار
لبنان ،كما يظهر من خالل مساعداتنا
ودع��م��ن��ا ال���ذي ال ي��ت��زع��زع للجيش
اللبناني وق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي،
باإلضافة إلى مساعداتنا اإلنسانية
واإلنمائية المستمرة» ،آسفا ً أن «يكون
ي��وم االستقالل الوطني هو الثاني
على التوالي من دون رئيس منتخب
للجمهورية».
وأضاف« :من أجل استقرار لبنان
وأم��ن��ه ،اآلن ه��و ال��وق��ت المناسب
للزعماء اللبنانيين للعمل على
المصلحة الوطنية وانتخاب رئيس».
وف��ي السياق عينه ،وج��ه رئيس
الجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم بيتر األشقر واألمين المركزي
محمد ه��اش��م برقية تهنئة بعيد

االستقالل إلى رئيس مجلس النواب
نبيه ب���ري ه��ن��آه فيها باسميهما
وب��اس��م االغ��ت��راب اللبناني بهذه
الذكرى وتمنيا أن «يبقى لبنان في
ظ� ّل حكمتكم ورعايتكم واهتمامكم
متمتعا ً باالستقرار واألم��ن وصون
المؤسسات الدستورية وانتخاب
رئيس الجهورية».
كما وجها برقية مماثلة إلى رئيس
مجلس ال����وزراء تمام س�لام أش��ادا
فيها «بصبره ووس��ع أفقه وايمانه
العميق بهذا الوطن مما يشكل ضمانا ً
للمحافظةعلىالمؤسساتالدستورية
وانتخاب رئيس الجمهورية».
كذلك وجها برقية إلى قائد الجيش
العماد جان قهوجي هنآ فيها الجيش
«قيادة وضباطا ً وأف��راداً ،وأثنيا على
دوره «لما يقدمه من قيم نضالية
وت��ض��ح��ي��ات ك��ب��ي��رة ل��ص��ون ح��دود
الوطن وأمنه وسلمه األهلي».

زا�سيبكين ي�شكر زعيتر على التعاون
في مجال مكافحة الإرهاب
استقبل وزي��ر األش��غ��ال العامة
والنقل غازي زعيتر ،في مكتبه في
ال��وزارة ،السفير الروسي ألكسندر
زاسيبكين الذي لفت إلى أنّ اللقاء
مخصصا ً للتباحث في مجالي
«كان
ّ
النقل والطائرات والتنسيق في هذه
الموضوع ،وقد سجلنا تطابقا ً كامالً
لتطوير وت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات التي
تخص البلدين».
وشكر السفير ال��روس��ي الوزير
زع��ي��ت��ر ع��ل��ى ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ق��ام
بها ف��ي الفترة األخ��ي��رة ف��ي مجال
التعاون بين البلدين من أجل ضرب
اإلرهاب.
ورح�����ب زع���ي���ت���ر ،م���ن ج��ه��ت��ه،
بالسفير ال��روس��ي وق���ال« :كانت
ف��رص��ة للتباحث ف��ي قضايا تهم
البلدين الصديقين لتطوير العالقات
في ما بينهما» ،مثنيا ً على «ما يقوم
به االتحاد الروسي من أجل ضرب

زعيتر مجتمعا ً إلى السفير الروسي
اإلرهاب الذي يعم العالم كله».
وش����دّد زع��ي��ت��ر ع��ل��ى «ض���رورة
توثيق وتوطيد العالقات بين روسيا

ولبنان على مختلف األص��ع��دة»،
معلنا ً عن مزيد من اللقاءات بين
الجانبين.

مخزوميّ :
لحل �أزمات المنطقة �سيا�سي ًا

باسيل متحدثا ً خالل حفل االستقبال في قصر بسترس
رأى وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل أننا «نعيش اليوم
ح��رب�ا ً عالمية ض � ّد اإلره���اب ،حيث
يسعى لبنان دائما ً إلى إبعاد نيرانها
عنه ،ولكن ال يمكن أن يرتبط دوره
بالمراقب فقط ،وذل��ك باعتبار أنّ
نتائج هذه الحرب ستنعكس علينا».
وق��ال باسيل بعد اجتماع تكتل
التغيير واإلص�لاح برئاسة العماد
ميشال عون في الرابية أم��س« :إنّ
لبنان نقيض اإلره���اب ،وأي ضرر
يقع في المنطقة ،سيقع حتما علينا،
وبالتالي أي انتصار لالرهابيين هو
هزيمة للبنانيين».
وأض��اف« :نأسف أن يُحا َرب من
يحا ِرب اإلره��اب ،بدال ً من أن تتوحد
كافة الجهود الداخلية والخارجية
لمحاربة العدو األب��رز على الساحة
الدولية ال��ي��وم ،أي تنظيم داع��ش،
ول��ك��نّ ه���ذا ال��ت��ص��رف ي����ؤدي إل��ى
إضعاف الجبهة الدولية التي تحارب

اإلرهاب .ولبنان يلعب دورا ً أساسيا ً
في محاربة اإلرهاب ،من خالل شعبه
وج��ي��ش��ه ،ن��اه��ي��ك ع��ن االع���ت���داءات
اليومية التي يتعرض لها .كما أنّ
ال��دول��ة اللبنانية معنية بالمسار
السلمي المطروح لسورية ،حيث يذكر
في البند األول منه ،ضرورة إسقاط
اإلرهاب ،باإلضافة إلى إقامة الدولة
السورية الواحدة الموحدة المتعددة،
التي يوجد فيها مكان لك ّل السوريين
بعيدا ً عن اإلرهابيين .وينطبق هذا
الكالم أيضا ً على الدولة اللبنانية،
ألنّ لبنان القوي يستطيع أن يحارب
اإلره��اب ،ويستيطع أن يحافظ على
نموذجه التعددي المتناصف ،لبنان
القوي بشعبه وجيشه ومؤسساته
المنبثقة من إرادة الشعب اللبناني».
ولفت إلى أنّ «موقف تكتل التغيير
واإلصالح ثابت من ناحية أن السلطة
السياسية تنبثق من اإلرادة الشعبية
الحقيقية ،ما يسمح بتكوين مجلس

للنواب وفقا ً لقانون إنتخابي عادل
ومنصف ،وحكومة تكون متناصفة
فعلياً ،ت��ؤدي ال��ت��وازن ف��ي الحكم،
ورئ��ي��س للجمهورية ي��ك��ون ممثالً
حقيقيا لشعبه ،يسري عليه ما يسري
على رئ��اس��ت��ي الحكومة ومجلس
النواب ،وهذا المنطق دائم ،لذلك نحن
نطالب بإجراء االنتخابات ،كي يكون
االحتكام والعودة فيها إلى الشعب».
وفي قصر بسترس ،أق��ام باسيل
لمناسبة االستقالل ،حفل استقبال في
قصر بسترس حضره أعضاء السلك
الديبلوماسي ورؤس���اء المنظمات
الدولية والسلك القنصلي الفخري.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ت��ل��ق��ى وزي���ر
ال��خ��ارج��ي��ة رس��ائ��ل تهنئة بعيد
االستقالل من عدد كبير من نظرائه
ال��ع��رب واألج���ان���ب .وت��ل��ق��ى أي��ض�ا ً
برقيات تعزية من سفارات ووزراء
خ��ارج��ي��ة دول ع��رب��ي��ة وأجنبية،
بشهداء تفجير برج البراجنة.

أج����رى رئ��ي��س ح���زب ال��ح��وار
ال��وط��ن��ي ف���ؤاد م��خ��زوم��ي سلسلة
لقاءات في بيروت إث��ر عودته من
جولته األوروبية ،فالتقى في «بيت
البحر» السفير األميركي ريتشارد
ج��ون��ز إل��ى م��أدب��ة غ���داء ،وك��ذل��ك
السفير الجزائري أحمد بوزيان.
وكان التقى في باريس الرئيس
الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي،
ورئيس ال���وزراء السابق فرنسوا
فيون ،ورئيس الكتلة االشتراكية
في البرلمان النائب برونو لورو
والنائب المتحدر من أصل لبناني
هنري جبرايل ،والرئيس التنفيذي
لشركة النفط الفرنسية «توتال»
ب��ات��ري��ك ب���وي���ان ،وخ��ت��م جولته
األوروب��ي��ة بمشاركته ف��ي ال��دورة
ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��دى المتوسطي
الخليجي في العاصمة البلجيكية
بروكسل.
ورك��ز خالل لقاءاته على أهمية
قيام تعاون دولي «لمحاربة اإلرهاب
الذي يضرب في كل مكان من العالم
وليس في البلدان العربية ولبنان
فحسب» ،معتبرا ً أنّ «االتصاالت
والمؤتمرات الدولية إليجاد حلول
سياسية للدول المتعثرة ضرورة
متالزمة للحلول األمنية ،بل يجب
أن ت��أخ��ذ األول���وي���ة ألنّ مكافحة
التطرف يجب أن يوازيها التعامل
م���ع ال��ش��ب��اب ال��م��س��ل��م بذهنية

مخزومي متحدثا ً خالل المنتدى المتوسطي الخليجي في بروكسل
االنفتاح واالحتواء ،للحؤول دون
استثمار الطاقات الشبابية من قبل
المنظمات اإلرهابية ،وخصوصا ً في
سورية والعراق ،وكذلك في مواقع
اللجوء».
وأك����د أنّ «ال��ش��ب��اب ال��ع��رب��ي
يطمح إلى التغيير ويريد الحرية
والديمقراطية والعدالة االجتماعية
في بلدانه ،التي تحتاج ،بدورها،
إلى تنمية اقتصادية وفرص عمل
لفئة الشباب تحديداً».
وش����دّد ع��ل��ى أنّ «ال��ل��ج��وء إل��ى
الحلول السياسية وعبر الحوار
لقضايا المنطقة ،وال سيما في

سورية ،ستوفر الكثير من الخضات
واألزم��ات في المنطقة ،وخصوصا ً
في لبنان األكثر تضررا ً من استمرار
األزمة السورية».
وكان مخزومي أكد في كلمة خالل
المنتدى المتوسطي الخليجي أنّ
«التهديدات األمنية واسعة االنتشار
والسبيل الوحيد لمواجهتها هو
التعاون في ما بيننا» ،الفتا ً إلى
«أننا إذا أردنا فعالً هزيمة اإلرهاب،
فال بد من توفير الظروف المناسبة
وخ��ص��وص�ا ً للشباب ،وعلينا أن
نمنحهم الفرصة ليصبحوا جزءا ً من
الحياة االقتصادية والسياسية».

