2

حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /السبت  30 /كانون الثاني  / 2016العــدد 1993
Seventh year / Saturday / 30 January 2016 / Issue No. 1993

ن�صراهلل للحريري :طريقك لرئا�سة الحكومة «واحدة»...

� ّأي رئي�س جمهورية
َي�ستحق �أن يُنتخب؟

 روزانا ر ّمال

*

أسامة العرب

كثرت في اآلونة األخيرة وفي ظ ّل غياب طويل جدا ً لوجود رئيس
جمهورية للبنان ،إشكالية َم��ن ينتخب الرئيس؟ المسلمون أم
المسيحيون؟ وك��أنّ هنالك خالفا ً بين ما يريده هؤالء وأولئك ،مما
يجعلنا نستنبط وجود تشكيك في وجود لبنان الوطن لجميع أبنائه!
فإذا كان ما يريده المسلم مغايرا ً لما يريده المسيحي ،فهذا حكم
إعدام للبنان .ذلك أنّ الحديث عن مسلم ومسيحي معناه إلغاء لما
أمس الحاجة
يس ّمى مواطنة ،وبالتالي وطن ،في حين أننا اليوم في ّ
إل��ى تعميم لبنان النموذج الحضاري ال��راق��ي للعيش اإلسالمي
المسيحي الواحد في الشرق األوسط ،وذلك لمحاربة الفكر اإلرهابي
العنصري التكفيري ،بش ّقيه الصهيوني وذل��ك ال��ذي يلوي لسانه
بالدين ،والدين منه براء.
فلبنان الذي يرتكز على قواعد الحرية والديمقراطية واحترام حقوق
اإلنسان ،والمحبة والتراحم والعدالة واالنفتاح والصدق واألمانة
واإلحسان والخير ،ال يمكن أن تختلف وجهات نظره حول شخص
الرئيس .ذلك أنّ المسلم كالمسيحي ،ال يرضى بأن ُتهدر حقوقه في
وطنه ،فال يرضى برئيس ال يعرف قيمة المعادلة الذهبية التي ح ّررت
جنوب لبنان من االحتالل «اإلسرائيلي» ،وأطلقت سراح مواطنيه
المعتقلين في سجون التعذيب الصهيونية ،وحمته من التهديدات
واالنتهاكات اليومية «اإلسرائيلية» ،برا ً وجوا ً وبحراً .وفي المقابل
فإنّ المسيحي كما المسلم ال يرضى برئيس ال يعرف كم يُشكل اإلرهاب
التكفيري من هواجس مخيفة له لجهة ما يتع ّرض له سائر أشقائه
المسيحيين في الشرق األوسط من اضطهاد وتنكيل وتعذيب ،بغية
طردهم وتهجيرهم من أوطانهم.
مشكلتنا في لبنان أننا ُنساق عبثا ً إلى أن نعيش الدين ،ال رسالة
قيم سامية جامعة ،وإنما عصبيات متنافرة متصادمة فحسب .وما
يُقال عن الدين يُقال عن المذاهب ضمن الدين الواحد ،بل جعلنا من
المذاهب عصبيات عمياء متناحرة.
ولذلك عندما ُنسأل جميعا ً أيّ رئيس نريد لوطننا الواحد ،فهنا يكون
جوابنا التالقي على ما فيه الخير الجامع لك ّل المواطنين اللبنانيين،
للتالقي على ما يضمن أمن لبنان واستقراره وتطلعاته ،ولكن ليس من
منطلقات فئوية ،وإنما من منطلقات وطنية وقومية مسؤولة.
فنحن نرى في عروبة لبنان أواصر قومية ذات أبعاد هامة ،ونترجم
هذه القومية باحترام تعدّدية الفئات والمشارب ،وبصيانة الحريات
العامة والخاصة على قواعد العدالة والمساواة واحترام حقوق
اإلنسان كافة ،وااللتزام بالديمقراطية والتوافق الذي يُمليه واقع
التعدّدية ،وبااللتزام بخط الدفاع عن أمن لبنان وحريته في مواجهة
األطماع الصهيونية ،وذلك بأمانة تامة تترجم في سياسة الدولة
وتوجهاتها وعالقاتها مع أشقائها العرب والمسلمين.
وعروبة لبنان تعني بالتأكيد االلتزام بقضية فلسطين باعتبارها
قضية العرب ،وبإقامة أفضل العالقات مع األقطار العربية واإلسالمية
كلّها ،ال سيما الشقيقة األقرب سورية .ولذلك ال يمكن أن نقبل برئيس ال
يعيد بناء أفضل العالقات مع أشقائه العرب كافة على قاعدة التكافؤ
واالحترام المتبادل لسيادة البالد وإرادة شعوبهم الحرة.
وأخيراً ،ف��إنّ لبنان بلد العيش المشترك ،بقاؤه رهن بالوحدة
الوطنية بين أبنائه ،أما حديث البعض عن «أسلمة» لبنان والشرق
األوسط ،فهذا هراء ،وهو غير بريء ويُراد منه إضرام الفتنة وتقويض
الوحدة الوطنية ،وبالتالي القضاء على لبنان والدول العربية مجتمعا ً
وأوطانا ً ودوالً.
ولذلك ،ال ب ّد من محاربة الفكر التكفيري ،بحكم اآلية القرآنية الكريمة:
«ال إك��راه في الدين» ،وقد عُ رف تاريخ العرب باالنفتاح والتعايش
البناء ،وكان أبرز عباقرة هذا الفكر من المسيحيين .كذلك فال ب ّد من
محاربة الفكر الصهيوني الذي يريد قلب الشرق األوسط إلى معسكرين
ليفرض علينا بال ًء متمادياً ،ال ب ّد من أن نواجهه ونتغلب عليه.
الرئيس الذي يريده ك ّل لبناني ح ّر ،هو ذاك الرئيس الملتزم بسلوك
والتوجهات واالستراتيجيات التي تمليها العروبة حيال
السياسات
ّ
القضايا القومية العربية كافة ،يقدّر ذهبية المعادلة الثالثية التي
ح ّررت وطنه ،وأطلقت سراح أبنائه من معتقالتهم ،وحافظت على
هيبة دولته من الخروق واالنتهاكات «اإلسرائيلية» الجوية والبحرية
والبرية اليومية .رئيسا ً وفيا ً لوطنه ولك ّل من يدافع عنه بدمائه ودماء
أبنائه ،رئيسا ً ال ينقض المواثيق ،رئيسا ً يجعل لبناننا مدعاة فخر
واعتزاز وعبرة ،بل نموذجا ً يُحتذى به للعيش اإلسالمي المسيحي
الواحد في الشرق األوسط ،بل في العالم كله.

المهجرين سابقا ً
* محا ٍم ،نائب رئيس صندوق
ّ

ن�شاطات

انتهت والية مجلس النواب الحالي في حزيران عام ،2013
أيّ قبل عشرة أشهر من انتهاء مدة والية الرئيس ميشال سليمان
في أيار  ،2014لكن لم تحصل االنتخابات النيابية ،فطرحت
أسئلة كبرى عن سبب التعطيل والذهاب إلى اختيار التمديد
بديالً ،فلماذا عُ طلت االنتخابات النيابية عام 2013؟ بالرغم
من أنّ الحكومة وقتها وصلت إلى لحظة كان يجب فيها أن تدعو
الهيئات الناخبة وتق ّرر إجراء االنتخابات وفق قانون «الستين»،
ايّ القانون القديم ،وكان حزب الله مستعدا ً للقبول به.
لماذا رف��ض الحريري حينها وق��ال لن أش��ارك في هذه
االنتخابات ،فما كان من الرئيس بري إال أن رفض هو اآلخر
المشاركة فيها من دون مك ّون سني أساسي مثل «المستقبل»،
فتحصل فتنة سنية ــــ شيعية؟
الذي عطل االنتخابات الرئاسية هو تعطيل انبثاق «المجلس
النيابي الجديد» ،ولو ت ّمت االنتخابات النيابية لكان إجباريا ً
أن تت ّم االنتخابات الرئاسية .والفراغ الناتج عن عدم قبول
المقاومة وحلفائها التمديد لميشال سليمان على غرار التمديد
للمجلس النيابي ،كما كان مق ّرراً ،وقد شهدت البالد حينها
حركة داخلية وإقليمية ناشطة للرئيس سليمان في هذا اإلطار،
ولو كان ت ّم انتخاب مجلس نواب ،لم يكن احد قادرا ً حتى على
طرح فكرة التمديد للرئيس سليمان من األساس.
التمديد للمجلس النيابي في ظرف لم يكن هناك ايّ خطر
أمني في البالد كما أشيع ،ولم يكن إال ق��رارا ً سياسيا ً تمثل
بعقوبة حزب الله ال��ذي كان يقاتل في سورية ،لكن األه ّم
معرفة أسباب عدم تقدّم الحريري نحو القبول بانتخابات
نيابية وفق القانون القديم ،والذي يشكل ضمانة أكثر ،وهي
معرفة الحريري أنّ إج��راء انتخابات نيابية في ظ ّل وجود
الرئيس نجيب ميقاتي سيعطي لميقاتي فرصة الفوز بمقاعد
إضافية لكونه رئيسا ً للحكومة ،فالناس تنتخب وفق مهابة

الرئيس الحاضر أيضاً ،هذه إحدى مآثر الرئيس الراحل رفيق
الحريري ال��ذي لم يكن يفضل إج��راء انتخابات وهو خارج
السلطة ،وبالتالي فإنّ رفض سعد الحريري إجراء انتخابات
وهو خارج السلطة بات مفهوماً ،فهو كان يعرف انه لو جرت
لكانت خسارته مؤكدة لعدد من المقاعد ،ولظهر ميقاتي زعيما ً
متمكنا ً من قاعدته التي ستعطيه مقاعد إضافية في طرابلس
والشمال.
يسعى الحريري المتنقل بين فرنسا والسعودية إلى إجراء
انتخابات نيابية وهو على رأس السلطة الحكومية ،فهو هكذا
سيضمن بمهابة كرسي رئاسة ال��وزراء استعادة جزء من
شعبيته المتشرذمة والتي تقلّصت إلى ح ّد كبير بات يهدّد
زعامته.
وجد الحريري طريقه إلى رئاسة الوزراء معبّدة بوصول
فرنجية إلى سدّة الرئاسة ،فكان أن ل ّوح باألفق ترشيحه إياه
من فرنسا باعثا ً أجواء من الجدية من جهة ومن الالجدية في
نواح أخرى ،فهذا الترشيح الذي لم يبصر النور رسميا ً أعقبه
ٍ
اتصال من الرئيس الفرنسي دعما ً وإشادة بالجهود.
الحديث عن ترشيح فرنجية حينها رافقته معلومات
تتحدّث عن موافقة سعودية على ترشيحه في مقابل رفع فيتو
سعودي على العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر عموماً،
فسر أنّ دعم عون هو دعم لحزب الله الذي مثل رأس
وهو ما ّ
حربة لقلب الموازين العسكرية في سورية ض ّد السعودية
وحلفائها ،وتغيير نتائج الميدان والحسابات معاً ،وتصاعد
دور حزب الله على خلفية انتصاراته في القص ْير في حزيران
 2013مشكالً بدء المرحلة الجديدة.
إعالن جعجع دعمه ترشيح العماد عون جاء بتح ّول آخر،
فقد أرخى مصالحة مسيحية من جهة ،لكنه أرخى أجواء
إرباك عند فريقي الثامن والرابع عشر من آذار ،فبقي انتظار
موقف حزب الله سيّد المشهد ،إلى أن أط ّل أمين عام الحزب
السيّد حسن نصرالله أمس ،واضعا ً النقاط على الحروف
بخطاب شامل ف ّند فيه ك � ّل تفاصيل وأج���واء الملف منذ

المخالفي يبحث مع الم�س�ؤولين
التطورات والأو�ضاع في اليمن
ج��ال نائب رئيس الحكومة وزير
الخارجية اليمني عبد الملك المخالفي،
يرافقه وكيل ال���وزارة أوس��ان العود
والسفير اليمني علي الديلمي ،على
المسؤولين وبحث معهم التطورات
في لبنان والمنطقة.
والتقى المخالفي رئيس مجلس
النواب نبيه ب��ري ،في عين التينة،
في حضور المستشار اإلعالمي علي
حمدان .كما زار رئيس الحكومة تمام
س�لام في السراي الحكومية ،وقال
بعد اللقاء« :نقلت إلى دولته تحيات
الرئيس اليمني عبد رب��ه منصور
هادي ورئيس الوزراء خالد البحاح،
ووضعته ف��ي ص���ورة األح���داث في
اليمن لناحية االنقالب على الشرعية
الدستورية وما دار من حرب ،وكذلك
في أجواء جهود الحكومة في استعادة
ال��دول��ة وتثبيت األم���ن واالس��ت��ق��رار
والسالم .ووضعته في صورة ما دار
م��ن محادثات ف��ي سويسرا ونوايا
الحكومة اليمنية في استمرار العمل
من أجل إح�لال السالم وع��ودة األمن
واالستقرار إل��ى اليمن ،وفقا ً للقرار
األُممي  2216الصادر تحت الفصل
السابع واستكمال المبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية ،إضافة إلى تنفيذ
م��ن��درج��ات ال��ح��وار ال��وط��ن��ي .وق��د
وجدت من دولة الرئيس سالم تفهُّما ً
لهذه األوضاع وشكرته على الموقف
اللبناني المؤيد لليمن والستعادة

هان :م�ؤتمر لندن فر�صة لتنبيه المجتمع الدولي

بري والمخالفي خالل لقائهما في عين التينة
األمن واالستقرار فيه».
أض���اف« :ن��ح��ن ف��ي الجمهورية
اليمنية نقدر للبنان موقفه ،وقد عبرت
في لقاءاتي عن تقديري للبنان أيضا ً
لناحية الرعاية التي يقدمها للرعايا
اليمنيين الذين يأتون إليه».
وف����ي ق��ص��ر ب��س��ت��رس ،اج��ت��م��ع
المخالفي إلى نظيره وزير الخارجية
والمغتربين ج��ب��ران باسيل حيث
أك��د الجانبان «أهمية الحفاظ على
الشرعية في اليمن ووحدتها ،كما في
سائر الدول العربية».

وش���دد باسيل والمخالفي على
«احترام ال��دول العربية لسيادة كل
منها ،وع���دم ال��ت��دخ��ل ف��ي شؤونها
الداخلية ،فضالً عن ض��رورة اعتماد
الح ّل السياسي كخيار وحيد لح ّل
األزمات في المنطقة».
وكان السفير اليمني علي الديلمي،
أقام حفل عشاء أول من أمس في دارته
في بئر حسن على شرف المخالفي ،في
حضورشخصياتسياسيةوعسكرية
واجتماعية وعدد من السفراء العرب
واألجانب وإعالميين.

با�سيل :عدم تعيين قائد للجي�ش خ�سارة للجميع
عون مستقبالً وفد «ديوان أهل القلم»
 عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات مع زواره في
عين التينة حيث التقى وزير االتصاالت بطرس حرب .كما استقبل
بري سفير اإلمارات حمد بن سعيد الشامسي.
 استقبل رئيس الحكومة تمام سالم الوزير السابق وئام وهاب
وعرض معه األوضاع والتطورات.
ومن زوار السراي :المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.
 التقى رئيس «تكتل التغيير واإلصالح» العماد ميشال عون ،في
دارته في الرابية ،السفير األلماني مارتن هوت ،في حضور المسؤول
عن العالقات الديبلوماسية في «التيار الوطني الحر» ميشال
شادارفيان.
ثم التقى عون وفدا ً من ديوان أهل القلم برئاسة الدكتورة سلوى
الخليل األمين وحضور الدكتور عماد األمين ،الشاعر صالح حرفوش،
األديب نبيه األع��ور ،المهندس نبال جوزيف نصر والمهندسة رشا
األمين.
«تصب
وهنأ الوفد عون على ورقة التفاهم مع «القوات» معتبرا ً أنها
ّ
في الخانة الوطنية وفي مصلحة بناء الدولة».
 استقبل المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم قائد
قوات األمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» الجنرال
لوتشيانو بورتوالنو ،وبحث معه في الوضع على الحدود الجنوبية
وسبل التنسيق بين قوات األمم المتحدة واألمن العام.

رأى وزي��ر الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران ب��اس��ي��ل أنّ جلسة مجلس
ال��وزراء أعادت «تفعيل عمل الحكومة
على قاعدتين :أوال ً إعادة العمل بمبدأ
التوافق وبآلية القائمة على الدستور
وعلى التوافق في ظ� ّل غياب رئيس
للجمهورية ،األم���ر ال���ذي اعتمد في
السابق وسمح لنا بتسيير أمور البلد.
والنقطة الثانية ،وهي كانت مطلبنا
أيضاً ،التعيينات العسكرية بأن تكون
على البند األول ف��ي أول جلسة من
أجل تصحيح خطأ كان قائماً ،وحتى
لو لم يتم تصحيح هذا الخطأ بشكل
كامل ،ألننا نعرف أننا لم ننجح ال بل
فشلنا في تعيين قائد للجيش ،إنما تم
التوافق واالتفاق على تعيين الشغور
والنواقص في المجلس العسكري».
وقال باسيل خالل مؤتمر صحافي
أم��س« :هناك خسارة كبيرة للبنان
للجيش ولنا جميعا ً بأنه لم يتم تعيين
قائد للجيش ،ال سيما االسم الذي كان
مطروحا ً من قبلنا ،إنما من الممكن
تعويض هذا األمر الحقا ً من خالل خيرة
ضباط الجيش اللبناني».
وتطرق باسيل إلى مؤتمر النزوح
ال��س��وري ال��ذي سيُعقد في لندن في
 4شباط ،وقال« :هذا المؤتمر يعتبر
محطة دول��ي��ة ج��دي��دة ل��ن��رى كيفية
الترجمة وال��وع��ي واإلق����رار ال��دول��ي
بالغبن والتقصير الواقع على لبنان،
نتيجة ال��ن��زوح ال��س��وري .وال��ي��وم،
هناك اعتراف بأنّ هذا الموضوع ليس
فقط إنسانياً ،بل يجب إدخال العامل
التنموي عليه .وعلينا اآلن أن ندخل
في مفهوم عودة النازحين إلى بالدهم،
فهو الح ّل الوحيد والمتوافر وال�لازم
لهذه االزمة ،وهذا األمر بات اليوم أكثر
إدراكا ً لدى الدول األوروبية ،التي كانت
تتسابق على فتح حدودها ،فيما اليوم
تتسابق على إقفالها».
أضاف« :لقد استقبل لبنان النازحين
ب��ج��م��اع��ات منفصلة ع���ن بعضها
البعض ،ولم يضع حدا ً ألعدادهم ،ولم

باسيل متحدثا ً خالل المؤتمر
يقفل الحدود في وجههم .كما لم يرحل
أو يبعد أح��داً ،في الوقت ال��ذي نرى
فيه اليوم أنّ دوال ً أوروبية عدة تقفل
حدودها مثل مالطا والمجر ،وألمانيا
التي سترحل  20ألف محكوم ومقيم
غير ش��رع��ي ،وال��س��وي��د ال��ت��ي أق��رت
آليات إبعاد  50في المئة من الالجئين،
إضافة إل��ى دول ق��ررت طردهم مثل
ال��ن��روج .وأخ��ي��راً ،سمعت م��ن وزي��ر
خارجية النمسا أنها اتخذت ق��رارا ً
بوضع سقف محدّد ألع��داد الالجئين
الذين ستستقبلهم في عام .»2016
وشرح «فكرة  stepالتي ستطرحها
وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي مؤتمر لندن
كخطوة لعودة النازحين السوريين إلى
ديارهم» ،مشيرا ً إلى أنها «تلخص فكرة
برنامج العودة التوظيفي والمدعوم،
الذي يقوم على ثالث أفكار رئيسية:
أوالً :تنشيط االقتصاد اللبناني
من خالل دعم قطاعات إنتاجية مثل
الزراعة.
ثانياً :خلق فرص عمل للبنانيين
والسوريين في القطاعات المسموح
للسوريين العمل فيها كالزراعة والبناء
والصناعات األخرى.
ثالثاً :تشجيع السوريين وتحفيزهم
للعودة إل��ى ب�لاده��م م��ن خ�لال دعم

الشغور الرئاسي إلى اليوم.
يعرف السيّد نصرالله أن��ه بقي أم��ام معادلة تقول إنّ
هذا الطرف ال��ذي تباكى على الرئاسة دُف��ع إلى الفراغ في
البالد ،ألنه يريد تدفيع حزب الله ثمن المشاركة في سورية،
والتعطيل على أمل أن يتغيّر الوضع ،فقدّم شرحا ً مط ّوال ً أكد
فيه أنّ حزبه غير مربك ،و«أنّ الرهان على تح ّول إقليمي للمرة
األلف لن يكون لصالحكم بل لصالحنا».
وبعد انتظار موقف الحزب من الترشيحين أكد السيد حسن
نصرالله التزامه بترشيح رئيس «تكتل التغيير واإلصالح»
العماد ميشال عون ،معلنا ً «أنّ لدينا التزاما ً أخالقيا ً – أخالقياً،
وأخالقيا ً  -سياسيا ً بدعمنا لترشيح العماد عون ،وهذا ليس
س ّرا ً بل هو علني وبعلم الحلفاء».
وقال إنّ «الحوار بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل
سبق إعالن دعمنا لهذا الترشيح ،وأيّدنا هذا الحوار ألننا نريد
أن يكون هناك رئيس للجمهورية .ونؤيد أيّ حوار وتواصل
وتفاهم ،إذ إنّ ال طائفة قائدة وال حزبا ً قائداً ،وهذا البلد ال يسير
إال بالتفاهم والتوافق» ،مؤكدا ً أنه حتى لو نزل النواب اليوم
النتخاب عون رئيسا ً فإنّ األمر ليس بهذه السهولة ،إذا كان
مك ّون أساسي مثل المستقبل مقاطعاً ،وهنا لفتة تعيد المشهد
إل��ى السبب نفسه ال��ذي جعل الرئيس ب��ري غير ق��ادر على
خوض انتخابات نيابية من دون المستقبل.
وضع السيّد نصرالله الك ّل أمام الحقيقة ،وأفسح المجال
للحريري بالتفكير بعدم االعتماد على الخارج ،واأله ّم إيحاء
السيّد نصرالله بعدم االستعجال حتى أنه مستع ّد لالتهام
بالتعطيل على أن يم ّر رئيس دون موافقة األغلبية في البالد
على وصوله.
يدرك الحريري اليوم أنّ طريق وصوله إلى رئاسة الوزراء
مرتبطة فقط بوصول عون إليها ،ومن اليوم فصاعدا ً باتت
الكرة في ملعبه ...فليحدّد ويخ َت ْر مستقبله السياسي من دون
رهانات ،فكلمة السي ّد نصرالله بدت حاسمة وجازمة ونقطة
على آخر السطر.

قال مسؤول في تيار
المستقبل إنّ الرئيس
سعد الحريري كان
قد دعا العماد ميشال
عون ،حين حصلت
اللقاءات بينهما
في روما وباريس
وبيروت ،إلى العمل
على كسب تأييد
«القوات اللبنانية»
حتى يسهل عليه
تأييد ترشحه لرئاسة
الجمهورية ،ألنّ
الحريري «ملتزم»
بترشيح حليفه
(آنذاك) سمير جعجع،
وتابع المسؤول إياه:
لو أنّ لقاء معراب
حصل في تلك الفترة
لما وصلت األمور إلى
ما هي عليه اليوم...

المفو�ض الأوروبي ل�سيا�سات الجوار يتابع �أزمة الالجئين

�شرح ما �سيطرحه لبنان في م�ؤتمر لندن

ابراهيم وبورتوالنو

خفايا
خفايا

(داالتي ونهرا)
اللبنانيين المستضيفين للقيام
بمشاريع إنتاجية يتم م��ن خاللها
إنشاء صندوق خاص يوظف سوريين
ولبنانيين في هذه المشاريع ،على أن
يكون للسوريين اختياريا ً العمل في
هذه المشاريع ضمن أفق زمني معين
يعودون بعده إلى بالدهم مع أموال
من عائداتهم يستخدمونها في سبيل
عودتهم الكريمة».
ولفت باسيل إلى «أنّ الهدف من هذا
المشروع مساعدة االقتصاد اللبناني
واللبنانيين على البقاء ف��ي بلدهم
كي يتمكنوا من استقبال السوريين
وم��س��اع��دت��ه��م للتفكير ال��ج��دي في
العودة إلى ديارهم» .وقال« :إنّ لبنان
يتفهم اإلجراءات التي قامت بها الدول
األوروب��ي��ة .كما أعتقد أنّ األوروبيين
أصبحوا ال��ي��وم ف��ي وض��ع يتفهمون
وضعنا .ونحن اليوم م��دع��وون إلى
اتخاذ اإلجراءات التي تميز بين النازح
األمني واالقتصادي .وبالتالي ،تقع
المسؤولية على إدارت��ن��ا ف��ي البدء
بتصنيف من ال يستحق أن يكون نازحا ً
ويحمل بطاقة نازح ،وهو يبعد الفوائد
للنازحينالحقيقيين».

بدأ المفوض األوروب��ي لسياسة
ال���ج���وار وم���ف���اوض���ات ال��ت��وس��ع
جوهانس ه��ان ،على رأس وفد من
االتحاد والسفيرة كريستينا السن،
جولة على المرجعيات السياسية
لبحث أزم��ة الالجئين وتحضيرات
مؤتمر لندن المزمع عقده في شباط
المقبل.
وزار ه��ان رئيس الحكومة تمام
س�ل�ام ال��س��راي ال��ح��ك��وم��ي��ة ،وق��ال
ب��ع��د ال��ل��ق��اء« :ك��ان��ت ل��ي الفرصة
ل��ل��ق��اء ال��رئ��ي��س س�ل�ام لمناقشة
التحضيرات لالجتماع الدولي الذي
سيعقد الخميس المقبل في لندن
والمخصص لمناقشة أزمة الالجئين
والذي سيكون للبنان مكانة مهمة فيه
ولهذا أنا هنا  ،وهذا االجتماع يجب
أن ينظر في هذا الملف الملح إنسانيا ً
وال��ت��ع��اون م��ع لبنان والسوريين
وبالنسبة إلينا فإنّ األم��ور المهمة،
هي االستقرار وال��س�لام واالزده���ار
وك � ّل ما يساهم في إنجاح الجهود
في هذا اإلطار وكذلك بالنسبة للبنان
وت��ح��دي��د ال��م��ن��اط��ق ح��ي��ث يساهم
التعاون فيها إلى األهداف المرجوة
م��ن خ�لال معرفة كيفية توظيف
األم����وال بشكل صحيح وبطريقة
م��ح��ددة ليتم صرفها ف��ي األم��اك��ن
التي تساهم في تحقيق االستقرار
واالزدهار في السنوات المقبلة».
أضاف« :مرة جديدة ولكي تكون
لنا أه��داف م��ح�دّدة يجب أن نكون
دقيقين في كيفية صرف هذه األموال
للمساهمة في تأمين أهدافنا أال وهي
السالم واالستقرار واالزدهار واعتقد
أنّ األوروبيين لديهم صدقية ووعيا ً
عاليين للتعامل في ه��ذا المجال،
ولكن أيضا ً إذا حافظنا على البيئة
ف��ي نفس ال��وق��ت يكون ه��ذا أفضل
وهذا جانب واحد ،ولكن في جوانب
أخ��رى يجب علينا أيضا ً االستثمار
ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م وع��ل��ي��ن��ا أن ن��دع��م
المؤسسات في ه��ذا البلد  ،لبنان
يقوم بعمل ال يصدق وسأشير إلى
ما يفعله الشعب اللبناني بشكل ال
يصدق ،خصوصا ً أنه من دون رئيس

سالم مجتمعا ً إلى هان في السراي
للجمهورية وعلينا التفكير في لحظة
انتهاء الصراعات في المنطقة وكيفية
مساهمة لبنان في تحقيق السالم
واإلعمار وأيضا ً في فرص اقتصادية
أخرى في المنطقة».
وف���ي ق��ص��ر ب��س��ت��رس ،اجتمع
ال��م��ف��وض األوروب�������ي إل����ى وزي���ر
ال��خ��ارج��ي��ة وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ج��ب��ران
باسيل.
كما اجتمع إل��ى وزي���ر التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب،
في وزارة التربية ،وبحث معه ملف
النازحين ومؤتمر لندن للمانحين
وتعزيز عوامل االستقرار في لبنان
وتجنيبه مخاطر وضغوط األزم��ة
السورية من خ�لال دع��م استقراره
وتوفير الدعم المالي المستدام لخطة
وزارة التربية لتعليم النازحين
وت��أم��ي��ن دع����م ل��ب��ن��ان كمجتمع
محتضن.
وش�����رح ب��وص��ع��ب ل��ل��م��ف��وض
األوروب��ي كيف استقبلت المدارس
اللبنانية «نحو مائتي أل��ف تلميذ
ن��ازح ه��ذا ال��ع��ام وبقي نحو 250
أل��ف تلميذ خ��ارج ال��م��دارس ،وإنّ
خطتنا وسياستنا هي إلدخالهم في
التعليم» .وشرح معاناة السوريين
واللبنانيين على السواء ومعاناة

(داالتي ونهرا)
المدارس وتقسيم وتوزيع التالمذة
على الدوامين .وقال« :هناك تحديات
كبيرة أمامنا إذ أننا شعب من أربعة
ماليين نسمة ونستقبل مليوني
نازح».
وت��ح��دث ع��ن فتح ب��اب التعليم
المهني أم��ام النازحين لتأهيلهم
لسوق العمل ،وقال« :إننا نسعى إلى
إضافة غرف إلى المدارس الصغيرة
القائمة لمضاعفة إمكانات استقبالها
للنازحين» .وش��دد بوصعب على
«أنّ هذه الخطة تستوجب استمرار
التمويل وال يمكن قطعها في منتصف
الطريق خوفا ً من انهيار المنظومة
التربوية».
وتحدث المفوض األوروب���ي ،من
جهته ،عن حجم ضغط النازحين
على أوروبا وتأثيره على االستقرار
فيها .وق��ال« :إنّ سياستنا للجوار
وكيفية تحركنا ومقاربتنا ك ّل مشاكل
ال��ج��وار تنطلق م��ن تحقيق األم��ن
واالس��ت��ق��رار واالزده����ار والشراكة،
ومؤتمر لندن هو فرصة ها ّمة إلعطاء
الدفع والدعم .وإنه مناسبة لتنبيه
المجتمع الدولي لضرورة التحرك
أسرع».
وك��ان الوفد األوروب���ي زار أيضا ً
وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم.

مقبل يت�س ّلم دعوة من نظيره الأردني للم�شاركة
في م�ؤتمر معدات العمليات الخا�صة في ع ّمان
تسلم نائب رئيس الحكومة وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل من السفير
األردن���ي ف��ي لبنان نبيل مصاروة
دعوة من رئيس الوزراء وزير الدفاع
األردن���ي الدكتور عبد الله النسور
للمشاركة في معرض ومؤتمر معدات
العمليات الخاصة الذي سيقام في
عمان خالل أيار المقبل.
وك��ان��ت مناسبة تخللها عرض
التطورات الراهنة ،ال سيما موضوع
النازحين السوريين في البلدين،
إضافة إلى موقف األردن الداعم للبنان
وللجيش وما قدمه من معدات وعتاد.
وشكر مقبل المملكة على «ك ّل ما قدمته
وتقدمه للمؤسسة العسكرية» .كما
خص رئيس الحكومة وزي��ر الدفاع
ّ
بشكر على دعوته.
واس��ت��ق��ب��ل م��ق��ب��ل أي���ض���اً ،سفير
أستراليا غلين مايلز ،وبحث معه
في المساعدات التي قدمتها وتقدمها
خصصت 44
أستراليا للنازحين ،إذ ّ
مليون دوالر كمساعدات إنسانية
ل���ه���ؤالء ،ب��ح��ي��ث ن��اه��زت المبالغ
المخصصة لهم منذ العام  2011في
ّ
ك ّل من العراق وسورية ولبنان الـ
 230مليون دوالر.
ون��� ّوه مقبل بالمساعدات التي

مقبل وسفير األردن
قدمتها أستراليا للنازحين ،شاكرا ً
«دعمها للجيش اللبناني وما قدمته
م��ن م��س��اع��دات ل��ل��ق��وات ال��ج��وي��ة
اللبنانية وس��واه��ا» ،مقدرا ً «ك � ّل ما
قامت وتقوم به أستراليا من دعم
للمؤسسة العسكرية».
وق�����ال م���اي���ل���ز« :ت��ح��دث��ن��ا عن
اإلن��ج��ازات التي يقوم بها الجيش
اللبناني ،خصوصا ً على الحدود
الشمالية الشرقية ل��ل��ب�لاد ،وعن

(مديرية التوجيه)
ال��دع��م ال���ذي يمكن ألس��ت��رال��ي��ا أن
تقدِّمه للجيش اللبناني .وه��ذا ما
ب���دا ل��ي خ�ل�ال ال���زي���ارة الميدانية
لمعاينة الجهود اإلض��اف��ي��ة التي
يبذلها الجيش اللبناني لمواجهة
الجماعات اإلرهابية التي تحاول
التسلل إلى أراضيه .هنا ،أود التنويه
بقوة الجيش اللبناني وبالدعم الذي
يقدمه في الظروف الصعبة ،وبثباته
وبسالته في حماية لبنان وأراضيه.

