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خفايا
خفايا

محمود ع ّبا�س �أعلنها فاحذروا المخيمات في لبنان

افتتاح الردّ  ...ذهول «�إ�سرائيلي»!
ُ
*

 هاني الحلبي

افتتحت المقاومة بعملية مزارع شبعا الر ّد الموعود على اغتيال
الشهيد سمير القنطار ،فدمه سيبقى دينا ً مستحقا ً ومرتفع الفوائد
واألصول يتراكم في حساب العدو حتى التحرير!
ُبعيد ظهر االثنين الماضي ( 4ال�ح��ال��ي) ،وف��ي تمام الساعة
 3:10كانت عبوة ناسفة كبيرة تطلق بدء واجب الثأر الغتيال
الشهيد سمير القنطار في جرمانا ،من دوري��ة مد ّرعة لالحتالل
«اإلسرائيلي» في م��زارع شبعا ،تحدّثت المعلومات األولية عن
أربعة قتلى بينهم جنرال من وحدة إيعوز التابعة للواء غوالني،
وجرحى عديدين.
أثارت العملية مزارع شبعا حالة هلع وخوف كبيرين في الدورية،
تخ ّوفا ً من كونها مصيدة أولية لعمليات متسلسلة تستهدف قوات
اإلنقاذ واإلسعاف والدعم التي قد ترسل إلى مكان العملية ،لكن
القلق أصاب الجيش «اإلسرائيلي» قيادة وضباطا ً وجنوداً ،ونال
من تماسك قيادته السياسية ،رغم أنها تعيش منذ أسبوعين حالة
القلق من الر ّد المتوقع ،فاجتمعت أركانه على الفور تبحث وتحلّل
ما لم تتوقعه أن تصيب المقاومة دوري��ة م��د ّرع��ة ،رغ��م التدريع
والتنصت والتشويش والمراقبة النهارية
واإلعماء األلكتروني
ّ
الليلية بأحدث التكنولوجيا في العالم كيف ط ّهرت أق��دام هؤالء
األبطال نقطة التواصل بين الجليل والجنوب والجوالن .وهي أبلغ
الرسائل من عملية مزارع شبعا.
يمكن قراءة عملية مزارع شبعا ،كما يأتي:
براعة اختيار الهدف (دورية مد ّرعة من آليات عدة بينها جرافة
نمرة  ،)9وقدرة المقاومين على تدمير عربتين تدميرا ً كامالً ،بمن
فيهما ،وهذا ع َّرى العدو إعالميا ً فلم يعترف بخسائره ألنها فادحة
من عملية واحدة ،فنسب مقتل جنرال كبير وجنود في اليوم التالي
إلى حادث سير داخل فلسطين! عد ّونا أصبح «عربياً» غبيا ً يتستَّر
على قصوره الكامل!
ذكاء اختيار موضع الهدف ،فاختارته موضعا ً مناسبا ً للمراقبة
ويتوسط الموضع شبكة مواقع عسكرية
وال��رص��د والتفجير،
ّ
محصنة ب��ال� ِّدش��م واألن �ف��اق وال�ك��ام�ي��رات الدقيقة ج��دا ً وأجهزة
َّ
والتجسس ولم تتمكن من كشف التسلل وال من كشف
التنصت
ّ
ّ
زرع العبوة في منطقة ترابية قاسية وصخرية بحيث يحتاج وقتا ً
حساسا ً ج��دا ً خالل تنفيذها وجعلها قيد العمل! ما تلزم الحاجة
لعديد ك� ٍ
�اف م��ن ال��رص��د والمتابعة والتنفيذ والحماية وتغطية
االنسحاب!
أهمية اختيار طريقة استهداف الهدف ،فلم تشأ المقاومة ضرب
هدفها من خارج المنطقة المحتلة ،برمية صواريخ ض ّد الدروع
كعملية شبعا السابقة ،أو بالتحام مباشر كما في أنصارية ،بل
أرادت تفجير عبوة كبيرة في رتل آليات ،والعبوة الكبيرة ال يحملها
رجل واحد ،بل أكثر ،بخاصة في حالة التسلّل ،وينبغي أن تكون
بوزن من عشرات الكيلوات من المتفجرات لتد ّمر عربات مد ّرعة.
اختيار حالة جوية غير داعمة للعمل المقاوم ،فال يتوقع عم ٌل
عسكري وأمني ،كحالة التسلل عبر بيئة صعبة ومعقدة ،وحالة
طقس ماطر ودرج��ة ح��رارة متدنية جدا ً على سفوح جبل الشيخ
الغربية تقارب الصفر وما دونه بدرجات ،فتن َّفس العدو الصعداء
وخ��رج من جحوره في دوري��ة تحمل قائدا ً أمنيا ً كبيرا ً تجول به
لتفقد الميدان ،فكان َّ
الش َر ُك بانتظاره ليرسله إلى الجحيم! هكذا
يبدو أنه نسي األهلية المتف ّوقة للمقاوم في بالدنا وقدرته العظيمة
على عمل لم تعتده «روبوتات» الجيش «اإلسرائيلي»!
ق��درة ال�م�ق��اوم��ة على ال �خ��رق إل��ى «ال �ح��دود» وإل��ى م��ا يتعدّى
«الحدود» ،فأقدام المقاومين ال تعترف بما يتسلّى به السياسيون
ف��ي لبنان وفلسطين وس��وري��ة بما يس ّمونها «ال �ح��دود» ،أقدام
المقاومين ستكون حيث تستطيع أن تكون؛ واستطاعتها ال حدود
لها.
استهداف االحتالل «اإلسرائيلي» في مزارع شبعا حق وطني
مقدَّس ال يتقادم في الزمن ،ويبقى حقا ً للمقاومة وللبنان حتى
أي
تحريرها ،ألنه حق نابع من حق الدفاع عن النفس الذي كفله ّ
قانون يستحق أن ُيس ّمى قانوناً.
تثبت المقاومة م�ج�دّدا ً أنها درع الوطن في لبنان وفلسطين
وسورية .تثبت أنها جيش شعبي وطني حقيقي جدير بأن يت ّوج
مكانته الجليلة وطنيا ً وتاريخياً ،إذ استطاعت عمالً بالمعادلة
الثالثية الذهبية في لبنان ،والتي انتقلت مدرستها إلى فلسطين
وس��وري��ة وال �ع��راق لتنجز م��ا أنجزنه ف��ي تحرير لبنان ،محققة
ت��وازن ال��ردع االستراتيجي مع العدو «اإلسرائيلي» ،فتحقق في
دولنا المضرجة بالدم والحرية والكرامة دفاعا ً مقدّسا ً بحشد
شعبي وبلجان دفاع وطني تردف جيشي البلدين بالدعم واإلسناد
وبحرب سكاكين تحدث في فلسطين مقدّمة لدولة الثورة بدالً من
منطرة «السلطة»!
ال يقتصر التحرير على تنظيف األرض من العدو وعسكره
وع�م�لائ��ه ،ب��ل ك��ذل��ك م��ن خ�ي��وط أخطبوطه المتل ّونة والمتغيّرة
األشكال في االقتصاد والسياسة والقانون واإلدارة وغيرها ،في
تحرير للروح الوطنية واإلنسان في قيمه وحياته ورؤاه...
عمل المقاومة ج��ذري وليس لعب تسويات تأخذ من الحلول
أنصافها وأرب��اع�ه��ا وأث�لاث�ه��ا ،ألن��ه تأسيس وط�ن��ي ،يغوص في
جذور مقومات وجودنا يفحصها يدقق ،يعتمد ما يصلح للحياة
أحب
الجديدة ويقضي على ما ال يصلح لها .كالطبيب إذ يعالج ّ
أحبائه ،فال مانع أن يستأصل العضو المريض منه ليبقى الحبيب
كائنا ً سليما ً قابالً للحياة.
هكذا ُيفهم صمت المقاومة عن التل ّهي بالتسويات الرئاسية
وغ�ي��ره��ا ،ال �خ��وض فيها إق ��رار م �ج �دِّد بحق م��ن أط�ل��ق التسوية
بالمشاركة في صنع مستقبل سيبقى على طاولة التأزيم ،كلما
يفجر ف��ي العراق
أراد مشغله وم �ح��وره ذل��ك .ب��ل ب� ّ
�أي ح��ق َم��ن ّ
والضاحية وطرابلس والبقاع وسورية ويرعى خطف العسكريين
اللبنانيين ،و َمن يشترط رحيل الرؤساء الشرعيين عن مواقعهم
قبل أي حوار ،و َمن يهدم اليمن ،يكون راعيا ً لتسوية تضيف رقعة
بالية للثوب السياسي اللبناني الرث ،وتحقن فساده مجددا ً بدم
فاسد مج َّرب؟
* ناشر موقع حرمون
www.haramoon.org@gmail.com

ن�شاطات
 دعا رئيس الحكومة تمام سالم إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء
عند العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل الموافق فيه  14كانون
الثاني  2016لدارسة جدول أعمال مؤلف من  140بنداً.
وفي نشاطه ،التقى سالم ،في السراي الحكومية ،النائب غازي
العريضي الذي قدم له كتابه «إدارة الخراب».
ورأى العريضي «أنّ المطلوب أكثر من أي وقت مضى جمع ما
تبقى من عقول في البلد واحتكام إلى ما تبقى من عقل فيه ألننا نشهد
تطورات دراماتيكية خطيرة جدا ً على مستوى المنطقة لن يكون أحد
بمنأى عن نتائجها».
ومن ز ّوار السراي :وزير السياحة ميشال فرعون وسفير السويد
بيتر سنمبي.
 زار قائد العماد جان قهوجي رئيس الحكومة تمام سالم وعرض
معه الوضع األمني .وطمأن قهوجي بعد اللقاء إلى أنّ «الوضع األمني
في لبنان جيد بالنظر إلى ما يجري من حولنا».
وكان قائد الجيش التقى ،في مكتبه في اليرزة ،المنسق الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة السيدة سيغريد كاغ وبحث معها األوضاع
العامة في لبنان والمنطقة.

 روزانا ر ّمال
لم تعد ساحات المواجهة في المنطقة مستقلة ومنفصلة
عن بعضها البعض ،على الرغم من السيادة التي سعى إليها
ك ّل الذين ن��ادوا بالحرية ابتداء من لبنان منذ عام 2005
حتى موعد “الربيع العربي”  2011في المنطقة كلّها ،حيث
لم يعد ممكنا ً االنطالق في أيّ طرح سياسي من هذه الوجهة
النّ شيئا ً ما يتأسس في هذه المرحلة ،وهناك مشهد دام
لعقود طويلة قد يصبح ماضيا ً منسياً ،فالمأزق الذي يعيشه
العالم العربي يبعده عن استقرار قريب ،ويضيف إليه بدال ً
من أزم��ة واح��دة هي أزم��ة فلسطين أزم��ات ع��دة ،وب��دال ً من
الجئي فلسطين الجئين من أكثر من دولة أبرزهم سوريون
وعراقيون.
لبنان جزء ال يتجزأ من هذه الدوامة التي يعيشها؛ وهو
ّ
وبأدق تفاصيلها ،فك ّل استحقاق فيه بات
في صميم أزماتها
ينتظر عقارب الساعة في المنطقة ودورانها ،خصوصا ً ك ّل
ما يتعلق باألزمة السورية التي ال تزال حتى الساعة “أم
المعارك” ومنها وبسببها تشابكت األزم��ات بين األحالف
المتخاصمة على ح ّد سواء ،فلو أنّ األزمة السورية قد توقفت
عند ح ّد المطالب اإلصالحية ولم تتع ّد ذلك وتدخل في معركة
سياسية دولية من أجل إسقاط الدولة السورية ورئيسها
بشار األسد بالقوة ،لكان العالم العربي اليوم ينتهج تغييرا ً
حقيقيا ً وصل فيه “اإلخوان المسلمون” إلى صعود كبير،
ما كان سينعكس نجاحا ً للسياسة التركية بشكل أساسي،
فتصبح الغريمة السنية إليران الشيعية في المنطقة ،حسب
ما ك��ان معموال ً به بإعادة رس��م ه��ذا الشرق ،إال أنّ ثبات
المشهد في سورية على استعصاء إسقاط الدولة ورئيسها
عاد ليطيل عمر األزمات في المنطقة ،ناسفا ً اإلنجاز اإلخواني
التركي ،ومعيدا ً الفرصة إلى تجربة مصرية جديدة بعيدة
عن “اإلخوان المسلمين” فجاء الرئيس السيسي بمساعدة

كبيرة وبدعم أساسي من السعودية.
سورية التي استطاعت استقدام حليفها الروسي للمشاركة
في القتال ،بعدما بات محوريا ً لدى موسكو لمكافحة اإلرهاب،
استطاعت أيضا ً أن تقحم السعودية أو تستدرجها بدقتها
إلى حرب مع اليمن ،بعدما تبيّن أنّ الفائز في سورية يعلن
نصرا ً كامالً في المنطقة .ومن هنا فإنّ عمق األزمة السورية
شبك األزمات والملفات ،وأسقط عنصر السيادة ،وباتت ك ّل
دولة لديها رؤية مصلحية في خرق سيادة أو مهابة أو حرمة
حتى المحظورات فتقدم عليه.
تط ّورات كثيرة جذورها سورية أشعلت الحرب بين حزب
الله وإيران من جهة والسعودية من جهة أخرى ،وتطورات
كثيرة أخ��ذت السعودية نحو خيارات متطرفة ت��ارة في
تشكيل أحالف عسكرية ارتجالية ،وأخرى في تنفيذ حكم
إع��دام برجل دين شيعي كاسرة ك ّل المحرمات ومتحدّية
إيران وطائفة بأكملها عن سابق تص ّور وتصميم.
العالقة اإليرانية ـ السعودية السيئة تفتح اليوم الباب
أمام اصطفافات جديدة قد تقلب الحسابات مجدّداً ،ألنه على
ما يبدو بدأت السعودية بحشد الموالين لها بشكل تراتبي
لإليحاء بأنّ هناك من يؤيد موقفها في خطواتها ،وعلى هذا
األس��اس ت ّم قطع العالقات مع إي��ران وسحب السفراء من
أكثر من دولة عربية وأفريقية ،واستعرت المواقف اإلعالمية
األكثر خطورة من بيروت بخطاب حاسم ألمين عام حزب الله
السيد حسن نصرالله ،أعلن فيه بشكل مباشر موقف الحزب
من المملكة ،معتبرا ً إياها أنها “أ ّم اإلرهاب” في المنطقة
ومم ّولته ومشغلته ،مستنفرا ً العالم من أجل تخليص نفسه
من آل سعود المجرمين.
السعودية إذا ً التي تحاصر من جهة وتسعى لحصار
ّ
بغض النظر عن فعالية
إي��ران سياسيا ً من جهة أخ��رى،
مضمون خطواتها ،تكسب اليوم صوتا ً رئيسا ً من أصل
المعضلة الشرق أوسطية بموقف يكاد يحجب ألهميته
وظروفه الصورة عن بقية التفاصيل ،فقد أعلن الرئيس

بري يلتقي رئي�س حزب الحوار و�أمين اتحاد الم�صارف العربية

مخزومي :لعدم انتظار الت�سويات الخارجية

الفلسطيني محمود عباس أنّ فلسطين مع المملكة العربية
السعودية في ك ّل ما تفعله ض ّد اإلرهاب ألنه الصواب .وقد
جاء حديث عباس في وقت تتحدّث “إسرائيل” عن احتماالت
وفرضيات النهيار السلطة الفلسطينية نتيجة االنهيارات
المالية ،وأكد أنه لن يسمح بانهيار السلطة الفلسطينية،
كما تريد “إسرائيل” ألنّ “السلطة إنجاز لن نتخلّى عنه
والفلسطينيون ض ّد التطرف والعنف واإلرهاب دائماً .نحن
عندما دعا السعوديون إلى تحالف ض ّد اإلرهاب كنا أول مَن
انض ّم .نحن ض ّد اإلره��اب ،ونحن مع السعودية في ك ّل ما
قامت به وك ّل ما فعلته ،ألننا نرى أنّ ما فعلته هو الصواب،
ونقول ذلك من دون خجل”.
إذا كانت السلطة الفلسطينية مع السعودية في ما تص ّنفه
إرهاباً ،فهذا يعني أنها تعتبر إعدام الشيخ النمر أيضا ً ضمن
مكافحة اإلره��اب ،وأنها مستعدة الفتتاح أزمة مع إيران،
خصوصا ً مع الحديث عن إمكانية أن يكون هذا الموقف وفي
هذا الوقت بالذات ،قد جاء مقابل مساعدات سعودية تنقذ
السلطة ومؤسساتها من االنهيار ،وإذا حدث هذا األمر ،فعلى
ّ
يتحضر كي يكون أول ال��دول المتأثرة بسياسة
لبنان أن
السلطة الجديدة التي ستح ّتم عليها االنصياع لك ّل ما ترى فيه
المملكة العربية السعودية مصلحة من أجل إنجاح مخططها
واستكمال مشاريعها بالتوازي في سورية واليمن قبل ظهور
أول بوادر التسويات؛ وبالتالي فإنّ المخيمات الفلسطينية
قد تكون واحدة من نقاط الفعل ور ّد الفعل الواقعة بين حزب
الله والمملكة ،وواحدة من أخطر البؤر التي يمكن إزعاج حزب
الله من خاللها في إقحامه بفتن داخلية مع الفلسطينيين،
خصوصا ً بعدما ما برزت الرغبة واضحة في تفجير برج
البراجنة وإقحام أسماء فلسطينيين من أجل تسعيرها .فهل
تتح ّرك القوى التابعة للسلطة الفلسطينية ،هذه المرة ضمن
هذا اإلطار فتدخل المعركة تنفيذا ً لرغبات سعودية وتضيّع
أيّ آمال بالتعقل ويتعقد المشهد أكثر فأكثر؟

سجل غياب عدد كبير
ّ
من مشايخ طرابلس
منذ فترة غير وجيزة
عن الساحة اإلعالمية،
علما ً أنّ هؤالء كانوا
يتولّون الحرب
اإلعالمية ض ّد القوى
األمنية ،وتحديدا ً
الجيش ،إلى جانب
الحروب العسكرية
واألمنية التي كانت
تشنّها الجماعات
اإلرهابية على
الجيش في الشمال،
وتر ّدد أن أحد هؤالء
المشايخ موجود في
دولة عربية ت ّدعي
أنها تواجه اإلرهاب،
فيما يستع ّد آخرون
للسفر إلى دولة تدعم
الجماعات اإلرهابية
المسلحة في سورية.

خليل :تعطيل الدولة انتحار �سيا�سي
رأى وزي����ر ال���م���ال ع��ل��ي حسن
خليل «أنّ القوى السياسية والكتل
البرلمانية تمارس اليوم نوعا ً من
االن��ت��ح��ار السياسي م��ا دام���ت هي
مستمرة ف��ي تعطيل عمل ال��دول��ة
ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية
التي عليها أن تهتم بقضايا الناس
واإلدارة العامة».
كالم خليل جاء خالل توقيع اتفاق
ت��ع��اون بين ق��ي��ادة الجيش ومعهد
باسل فليحان المالي واالقتصادي
التابع للوزارة.
ورأى أنّ «ال���ق���وى السياسية
والكتل البرلمانية ت��م��ارس اليوم
نوعا ً من االنتحار السياسي ما دامت
هي مستمرة في تعطيل عمل الدولة

ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية
التي عليها أن تهتم بقضايا الناس
واإلدارة العامة».
وش��دّد على أن��ه «ال يعقل ونحن
نتحدث عن إدارة رشيدة وسليمة
للمال العام أال تكون هناك موازنة منذ
 11عاما ً وهذا كالم قلناه سابقا ً ومن
المؤسف أن نكرره عاما بعد عام من
دون أن تكون هناك إرادة جدية أن
نخرج من هذه الحلقة».
وأض�����اف« :ل�لأس��ف ورغ���م أننا
قمنا بواجباتنا الدستورية على هذا
الصعيد وتقدمنا بموازنة عامة ،لم
نر أن هناك حسا ً سياسيا ً رفيعا ً يهتم
بإعادة االنتظام إلى المالية ويدفع في
اتجاه المبادرة السريعة والفورية

إلقرار هذه الموازنة في مجلس الوزراء
وإحالتها على المجلس النيابي».
ولفت الى انه «سيكون له حديث
في األي��ام المقبلة عن الشأن المالي
العام والمشاكل التي نعانيها».
ورأى أنّ «لتوقيع االت��ف��اق على
ت��واض��ع��ه رم��زي��ة م��م��ي��زة ،وه���و أن
الجيش ال��ذي يقوم ب��دور محوري
في حماية البلد واس��ت��ق��راره وأمنه
والحفاظ على سيادته وح��دوده هو
جيش ي��واك��ب ال��ت��ط��ورات العلمية
ويحرص بقيادته على تطوير قدرات
ضباطه وأف��راده لينسجموا مع ك ّل
متطلبات العمل في اإلدارة العامة
وطريقة إدارة الشأن المالي العام».

بري ومخزومي خالل لقائهما في عين التينة
زار رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي أمس،
رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وعرض معه
األوضاع والتطورات الراهنة.
وثمن مخزومي الدور الذي يقوم به بري« ،خصوصا ً في
هذه الظروف اإلقليمية المستجدة ،لجمع األطراف وإبقاء
اللقاءات الحوارية في سلم األولويات ،وال سيما بين تيار
المستقبل وحزب الله ،وكذلك الدفع في اتجاه التوافق على
تفعيل عمل الحكومة الضروري جدا ً لتلبية متطلبات تسيير
أمور الدولة والناس».
وح���ذر م��خ��زوم��ي م��ن «ال��ت��م��ادي ف��ي إه��م��ال مصالح
الناس اإلجتماعية والمعيشية» ،داعيا ً إلى «إيالء الشأن
اإلقتصادي العناية الالزمة ألنّ االقتصاد كما األمن يشكالن
حصانة للبنان من العواصف اإلقليمية الخطيرة».
وعن ترسية عقود النفايات ،قال« :ال شيء واضحا ً حتى
اآلن ،وما إذا كانت هذه العقود موجودة أم هناك قطبة

مخفية» ،محذرا ً من «االنعكاسات المؤذية لهذا الملف البيئي
في فصل الشتاء واألمطار» .ودعا إلى «رحمة الناس في
جميع المناطق والعمل على ملفاتهم التنموية واالقتصادية
والمعيشية».
ّ
حض مخزومي المعنيين على
وفي الشأن الرئاسي،
استعجال التوافق حول رئيس للجمهورية ،الفتا ً إلى أن «ال
شيء يحول دون إنجاز هذا االستحقاق» ،ومتمنيا ً «نجاح
المبادرات وعدم انتظار التسويات في الخارج ،ومحذرا ً من
تضييع الفرص».
وشدّد على «أهمية أن يكون لبنان جاهزاً ،رئاسة وحكومة
ومجلس نواب كي يتعامل الخارج اإلقليمي والدولي مع
كيان مستقر ومؤسسات عاملة وحكومة فاعلة».
ومن زوار عين التينة :األمين العام التحاد المصارف
العربية وسام فتوح الذي عرض مع بري دور االتحاد في
لبنان والمنطقة.

خالل توقيع االتفاق بين قيادة الجيش ومعهد باسل فليحان

الم�شنوق:
الحريري م�ستمر
في تر�شيح فرنجية

وزير الخارجية النم�ساوي يجول على الم�س�ؤولين

كورتز :لإيجاد ر�ؤية م�شتركة لأزمة الالجئين
با�سيل :على المجتمع الدولي الإيفاء بتعهداته
في إطار زيارته للبنان ،والتي تستمر حتى
يوم غد األحد ،جال وزير الخارجية النمساوي
سيباستيان كورتز على المسؤولين اللبنانيين
وع��رض معهم التطورات والعالقات الثنائية
باإلضافة إلى ملف النازحين السوريين.
والتقى كورتز رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة ورئيس
الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية.
وف��ي قصر ب��س��ت��رس ،اجتمع إل��ى نظيره
اللبناني جبران باسيل ،في حضور سفيرة
النمسا في لبنان أورس���وال فهرينغر ،ومدير
ال��ش��ؤون السياسية ف��ي وزارة الخارجية
النمساوية الكسندر مارسشيك ،ومدير الشؤون
السياسية السفير شربل وهبة .ثم عقد الجانبان
مؤتمرا ً صحافيا ً استهلّه الوزير باسيل الفتا ً إلى
أنّ البحث تطرق إلى األزمة السورية ودور النمسا
في «يونيفيل» واالنتهاكات «اإلسرائيلية».

األزمة السورية

وق��ال باسيل« :لقد أصبح من الواضح أنّ
األزم��ة السورية ال يجب أن ُتحل عن طريق
ال��ح��رب وال��ع��ن��ف .إنّ العنف ال يجر سوى
المزيد من العنف ،وكلما طال أمد الصراع كلما
استعصى حلّه .نحن ملتزمون بسورية علمانية
موحدة يعيش فيها جميع السوريين بسالم
ّ
جن ًبا ً إلى جنب ويمتلكون ّ
حق تقرير المستقبل
السياسي لبلدهم .تبقى الديبلوماسية والحوار
السبيل الوحيد إلح��راز التقدم .وعليه ،كانت
مشاركتنا الصادقة في مسار فيينا .من األهمية
بمكان إيجاد ح ّل لألزمة في سورية ،ليس فقط
لما تسببت به من خسائر فادحة في األرواح
والبنية التحتية والممتلكات واالقتصاد ،بل ألنّ
إنهاء الحرب يعني كذلك توجيه ضربة قوية
لإلرهاب ،والح ّد من تد ُّفق النازحين ،والتخفيف
قليالً من حدة التوتر االستراتيجي في المنطقة.
كما ر َّكزنا على أزمة الهجرة ،فنحن على علم
بوجود مجموعة من قواعد القانون الدولي
حال ّيًا تقوم على المبادئ األساسية واتفاقية

باسيل مجتمعا ً إلى نظيره النمساوي في قصر بسترس
ً
طرفا ً فيها).
جنيف لعام ( 1951التي لسنا
يلتزم لبنان بمعظم أحكام هذه االتفاقية بشكل
ط��وع��ي .حاولنا ع��دم ال��خ��روج ع��ن مجموعة
القواعد ه��ذه ،انطال ًقا ً من اعتبارات إنسانية
والتزاما ً بمبدأ عدم اإلع��ادة القسرية ومراعا ًة
للروابط التاريخية التي تجمع بين السوريين
واللبنانيين».
وأك���د «أنّ موقفنا ه��و أنّ ال��ع��ودة اآلمنة
للنازحين السوريين ،مع االلتزام بمبدأ عدم
اإلعادة القسرية ،هي الح ّل الدائم الوحيد لهذه
األزم��ة ،وأنّ الظروف لمثل هذه العودة اآلمنة
يمكن أن تسبق التوصل إل��ى ح � ّل سياسي
للصراع في سورية».
وأض���اف« :تشاركنا عزمنا على محاربة
ان��ت��ش��ار اإلره�����اب :ينبغي ك��ب��ح المنافسة
االستراتيجية من خ�لال محاولة إيجاد ح ّل
دبلوماسي لهذه الصراعات الدامية التي تعصف
بالمنطقة والمؤاتية لإلرهابيين .ينبغي تفكيك
شبكة التجنيد اإللكترونية تدريجياً ،ووضع ح ّد
لمساوئ االقتصاد األسود».

(داالتي ونهرا)

وأك��د «أنّ النموذج اللبناني في التعايش
والتسامح هو نقيض النموذج المرعب لشرق
أوس���ط غ���ارق ف��ي ال��ف��وض��ى أو منقسم على
أس��س طائفية» ،الفتا ً إل��ى «أنّ الحفاظ على
النموذج اللبناني الفريد في تقاسم السلطة
السياسية القائم على مبدأ «المساواة في التنوع
أصبح عامالً أساسيا ً في معركتنا المشتركة
لصون المنطقة مالذا ً للتنوع وحماية هويتها
التعددية».

اللجوء والمساعدات اإلنسانية

من جهته ،قال الوزير كورتز« :لبنان دولة
رئيسية في المنطقة بالنسبة الينا ،وقد تشاركنا
اآلراء ال سيما التحديات في المنطقة ،كما ناقشنا
أزم��ة الالجئين السوريين ،ولبنان هو األكثر
تأ ّثرا ً بهذا األمر».
وأض��اف« :رغ��م أنّ األع��داد عندنا ال توازي
األعداد التي تستضيفونها ،إالّ أنّ النمسا تعتبر
م��ن أكثر ال���دول المتض ّررة م��ن دول اإلتحاد
األوروب����ي ،وه��ي تستضيف مئة أل��ف ن��ازح

س��وري ،وه��ي الثانية في دول االت��ح��اد التي
تستقبل أكبر عدد من هؤالء .الموضوع الثاني
الذي ناقشناه هو الوضع في الجنوب ،و ُتشارك
النمسا بـ  200جندي ضمن ق � ّوات يونيفيل،
وهي ُتساهم بأمن الجنوب ،وأنا سعيد للفرصة
التي أتيحت لي بلقاء هؤالء الجنود».
وفي سياق منفصل ور ّدا ً على س��ؤال حول
التوتر السعودي ـ اإلي��ران��ي ،أكد باسيل «أنّ
لبنان يقوم على الديمقراطية والحريات العامة
ويشجع عليهما وعلى حرية التعبير وال يوافق
ّ
إطالقا ً على أي قمع لها ،فكيف الحال بقتل أو
بإعدام أي معارض سياسي ،إال أنه في الوقت
يتدخل بالشؤون الداخلية ألي دولة عمالً
ّ
ذاته ،ال
ّ
برغبته بعدم التدخل من قبل أحد في شؤونه
الداخلية استنادا ً لميثاق جامعة الدول العربية
ومبدأ سيادة ال��دول وقوانينها على أرضها.
وبمعنى آخر ،إنّ لبنان يدين ويرفض االعتداء
على أي بعثة دبلوماسية أو قنصلية ويستنكر
التعدي على طواقمها ويطالب بأخذ اإلجراءات
ّ
بحق المخالفين ،إال أنه في الوقت نفسه ،يعتبر
أن أم���ورا ً كهذه ،إذا حصلت من خ��ارج إرادة
السلطات المعنية ،وت ّم اتخاذ ما يلزم من قبلها،
ّ
تخطي األمر إلى اعتبارات كبرى وهو
فإ ّنه يمكن
ما يذ ّكرنا بما حصل عام  2006من اعتداء على
السفارة النمساوية في لبنان ،حيث ت ّم تخطي
المسألة من خالل التعاون بين الدولتين».
وبالعودة إلى أزمة النازحين ،أمل باسيل
«أن يلتزم المجتمع الدولي بالتعهّدات التي قام
بها» ،مؤكدا ً «أنها مسؤولية مشتركة في تح ّمل
هذا العبء».
وع ّقب الوزير النمساوي على كالم الوزير
باسيل فقال« :من الضروري إيجاد رؤية مشتركة
جامعة في المنطقة لالجئين السوريين .ونأمل
أن تكون المساعدات المالية تؤ ّمن ذهاب األوالد
إلى المدارس».
بعد ذل��ك ،ت� ّم التوقيع على إع�لان مشترك
يتعلّق بتشجيع وتعزيز العالقات الثنائية بين
البلدين ،واالستفادة الكاملة من خبراتهما.

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق أنّ الرئيس سعد الحريري
مستمر في ترشيح النائب سليمان
فرنجية ،الفتا ً إل��ى «أنّ عنوان هذا
الترشيح هو التفاهم مع اآلخرين ال
المواجهة مع اآلخرين».
وك��ان المشنوق زار أم��س رئيس
الحكومة تمام س�لام وع��رض معه
التطورات .كما زار متروبوليت بيروت
وتوابعها للروم األرثوذكس المطران
ال��ي��اس ع����ودة ،وق���ال ب��ع��د ال��ل��ق��اء:
«تناولنا الفراغ في رئاسة الجمهورية
وض���رورة ملئه من ضمن استعادة
ك� ّل المؤسسات لنشاطها الطبيعي
واستمرارها في العمل ،س��واء عبر
الحكومة أو عبر مجلس النواب».
أضاف« :األمر الثاني الذي ناقشناه
هو رغبة سيدنا في إجراء االنتخابات
البلدية في موعدها ،وه��ذا األم��ر لم
يكن على جدول األعمال ،لكن بطبيعة
ال��ح��ال أن��ا داع��م وم��ؤي��د وراغ���ب في
إج��راء انتخابات بلدية في موعدها،
وس��أس��ت��ك��م��ل ال��م��ش��اورات م��ع ك� ّل
القيادات السياسية المعنية».
وردا ً على سؤال حول نعي البعض
فكرة الرئيس سعد الحريري ،أجاب
المشنوق« :التواصل في الموضوع
ال��رئ��اس��ي مستمر ،لرغبة الرئيس
الحريري ول��ق��راره السياسي ،ومن
يمثل ،ف��ي م��لء ال��ف��راغ وع���دم ترك
الشغور الرئاسي على حاله .بطبيعة
الحال هو مستمر في ترشيحه النائب
سليمان فرنجية ،لكنّ ع��ن��وان هذا
الترشيح ه��و التفاهم م��ع اآلخرين
ال المواجهة مع اآلخرين ،وبالتالي
التواصل يحقق المزيد من التفاهم
وتحديد أط��ر مستقبل البلد .لذلك
فالحديث عن النعي مبكر وغير دقيق،
مع العلم أنّ التطورات اإلقليمية أخرت
إجراء هذه االنتخابات .لننتظر ونر.
أنا لست متشائما ً في هذا الموضوع،
وأعتقد أنّ العاصفة التي تمر ستهدأ
بسرعة ويعود النقاش إلى طبيعته».

