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حمليات �سيا�سية

الم�شروع ال�صهيوني بخلق
الفتن المذهبية و�سبل ومواجهته
} أسامة العرب*
نحن ف��ي لبنان ل��م نعرف الفتنة المذهبية ،ول��و أننا عانينا في
السابق م��ن ح��رب أهلية طائفية مقيتة ،واقتتال مرير دام خمس
أي يوم
عشرة سنة ،ولكننا ما عرفنا التمايز بين سني وشيعي في ّ
من األيام! وبالتالي فال غرو بأنّ هذا االنقسام هو من صنع الخارج
ويؤججه،
ال��ذي ب��ات يتح ّكم بساحتنا الداخلية ،فيغ ّذيه ويح ّركه
ّ
وهو نفسه الذي كان وراء االنقسامات المد ّمرة في العراق .فمنذ
تفجرت الفتنة المذهبية واالثنية التي
االحتالل األميركي عام ّ 2003
ُتدمي القلوب وتنذر بتفجير التناقضات الفئوية التي راحت تتمدّد
في شتى أرجاء المنطقة.
فمشروع الفتنة بين سني وشيعي الجاري العمل على تعميمه
اليوم في سورية ولبنان وسائر أرج��اء المنطقة ،ما هو إال امتداد
لمكيدة الفتنة في العراق ورافد لها ،فإذا ما انفجرت الفتنة المذهبية
فلن يسلم من تداعياتها قطر من األق�ط��ار العربية أو اإلسالمية،
وستتفتّت إل��ى كيانات مذهبية وطائفية وإثنية ضعيفة تقع في
مجملها تحت الهيمنة الصهيونية ،من حيث إنّ الكيان الصهيوني
سيبقى الكيان الوحيد المهيمن على المنطقة بر ّمتها ،وسيُ ِق ّر حينها
مشروع «يهودية الدولة» ،وسيباشر حمالته االستيطانية الواسعة
النطاق ف��ي ال�ق��دس والضفة الغربية وق�ط��اع غ��زة وجنو َبي لبنان
وسورية ،وسيقيم الهيكل على أنقاض المسجد األقصى ،خصوصا ً
بعدما أصبحت أس��اس��ات المسجد منهكة كلياً ،بسبب الحفريات
اليومية الجارية أسفله ،في ظ ّل صمت عربي ودولي مريب.
ومن األدل��ة الحية على المشروع الصهيوني
التوسعي هذا ،أنّ
ّ
احتالل العراق ت ّم بذريعة واهية مفادها امتالكه أسلحة دمار شامل،
وعالقته أيضا ً بتنظيم «القاعدة» .ولكن عندما تبيّن عدم صحة هذه
ال�م��زاع��م ،أخ��ذت األب ��واق الصهيو ـــ أميركية ت��ر ّوج لنشر الحرية
والديمقراطية ،فما رأينا ولألسف بعد مرور ك ّل هذه السنوات إال
حرية العمليات االنتحارية وديمقراطية التحريض المذهبي واإلثني.
ومن ثم بتنا نسمع وللم ّرة األولى في التاريخ على لسان البعض منا،
مفاضلة ما بين «إسرائيل» ودول عربية وإسالمية مجاورة ،وهذا
م��ا كنا نعتبره ف��ي السابق ف��ي منزلة الخيانة بالمنطقين القومي
واإلس�لام��ي .أم��ا عن حالنا ال�ي��وم ،فكلما تع ّرضنا لمكروه اتهمنا
أي تحقيق باألمر ،من دون أي اشتباه
بعضنا بعضاً ،وقبل أن ُينجز ّ
أي أنّ مشروع المؤامرة بدأ يتمدّد من العراق
بالعدو الصهيوني! ّ
إل��ى سورية ولبنان شيئا ً فشيئاً ،ال سيما بعدما بتنا نسمع على
لسان اإلدارة األميركية علنا ً مشاريع تقسيم عنصرية ،ودويالت
يجري العمل على تحضيرها وفرضها بالقوة على الشعبين العراقي
والسوري ،من دون األخذ بعين االعتبار إرادتهما بتقرير مصيرهما
بأنفسهما ،وذل��ك باالستناد إل��ى منطق الحجج الواهية الصهيو
ـــ أميركية نفسه ،وال�ت��ي م�ف��اده��ا م�ح��ارب��ة تنظيم ال�ق��اع��دة ونشر
الديمقراطيات والحريات.
ولكن الفتنة إذا انتشرت اليوم في سورية ،فإنها سوف تتمدّد
بالتأكيد إلى لبنان ،وستؤدّي لتقسيمنا جميعا ً إلى دويالت عنصرية
متصارعة ،ال أمل لها بالخروج من حروبها الدموية إال باالستسالم
لمشيئة العدو الصهيوني ،وال��رض��وخ لنفوذه الدولي واإلقليمي
ف��ي المنطقة .ونحن ن��درك أنّ ال�م��ؤام��رة أكبر م��ن حجمنا بكثير،
والمتآمرين ق��ادرون على التعطيل ،ولهذا َع ُقمت ك ّل محاوالت وأد
الفتن السابقة ،واستفحل اإلره��اب في أوساطنا الداخلية ،وبات
يهدّدنا فعلياً .إنما ه��ذا الواقع يجب أال ُيحبط عزيمتنا ،فمعرفتنا
مخطط عدونا الصهيوني تقينا ش��روره الماحقة ،وتمدّنا بالقدر
الحيوي الالزم من المناعة التي تمكننا من التعايش مع أزمة «الشرق
األوس��ط» ،ريثما نتوصل إلى حلول جذرية لقضايانا .ونحن نعي
أنّ الحلول من المستحيل أن تتحقق إال ب��إرادة دولية ،ولذلك فإننا
نث ّمن جهود وزار َت��ي الخارجية في روسيا وإي��ران اللتين تسعيان
إلقامة عالقات الو ّد والتعاون الوثيق ما بين إيران والدول العربية
والخليجية المجاورة ،انطالقا ً من مبادئ إيران األخالقية الراسخة
على تحقيق الوحدة اإلسالمية الالمذهبية والالعنصرية.
أي عدوان
فنحن ما زلنا متأكدين ب��أنّ لنا القدرة الالزمة لدحر ّ
أجنبي عن بالدنا ،ال سيما أنّ الجميع يعلم ب��أنّ من ُيعانق األفعى
الصهيو ـــ أميركية سوف يكون من دون أدن��ى شك أ ّول من ُيلدَغ
منها ،إذ إ ّنها ال ترى من «الشرق األوسط» بر ّمته سوى أمرين :كيف
تسلب نفط الدول الشرق أوسطية ،ومن ثم كيف تحقق ما يأمر إرادة
العدو الصهيوني ،بسبب سيطرة اللجنة األميركية ـــ «اإلسرائيلية»
على سياساتها الخارجية كلياً .وبالتالي ،فإنّ سعينا لتوحيد العرب
والمسلمين على منطق مواجهة األطماع «اإلسرائيلية» ،واجتماعنا
ع�ل��ى ال�ق�ي��م ال�ق��وم�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة ال�س��ام�ي��ة ال�م�ش�ت��رك��ة ال �ت��ي تحتقر
العنصرية الطائفية والمذهبية واإلثنية ،وحدهما ال �ق��ادران على
إشاعة أجواء االطمئنان إلى مستقبلنا ومستقبل أوالدنا ،ال بل والى
سالمة أوطاننا ووحدتنا الداخلية أيضاً ،كما أنّ عملنا على جمع األمة
أي
أي مشروع وحدة غير عنصري ،هو السبيل الوحيد لتحقيق ّ
على ّ
انتصار حاسم على العدو الصهيوني.
ونحن ق��ادرون على أن نتوصل إلى ذلك في ظ ّل رواب��ط الثقافة
والمصالح المتبادلة والمشتركة في ما بيننا ،إال أنّ ما ينقصنا هو
االنفتاح على أج��واء النقاشات البناءة ،وإب��داء المزيد من االهتمام
بالقضايا الرئيسية والمصيرية لألمة.
وعلى هذه الخلفية ،فإننا نبادر إلى الدعوة لوجوب نبذ الحماقات
التي تدعو للتمايز بين العرب واألكراد والفرس واألتراك ،وما بين
السنة والشيعة والدروز والعلويين ،وما بين المسيحيين والمسلمين.
فما أعظم القيم الدينية والقومية واإلنسانية القائمة على أساس
المحبة والرحمة واألخ��وة واالنفتاح والصدق والعفو والتسامح،
وما أحقر العصبيات التي ال تتو ّرع عن ارتكاب المعاصي واستخدام
العنف وسيلة للتعبير ومناصبة العداء لآلخرين ،ولذلك فإننا نؤكد
أننا في هذا الصدام البائس والتمايز العنصري الالأخالقي ،لسنا
من هؤالء في شيء .ألم يئن لنا األوان بعد ،ألن نضع أيدينا بأيدي
بعضنا بعضا ً فال نتو ّرط بمماحكات وسياسات أنانية دنيئة تعبث
بعالمنا العربي واإلسالمي دم��ارا ً وفسادا ً وإره��اب�اً ،ولكي ننطلق
إلى آفاق وآمال جديدة نراهن فيها على وضع استراتيجية مشتركة
لحماية سلمنا األه�ل��ي واس�ت�ق��رارن��ا الداخلي ولمواجهة األطماع
الصهيو ـــ أميركية معاً ،فمتى يتحقق ذلك الحلم التاريخي بتحقيق
هذا النوع من التعاون والوحدة؟
* محام ،نائب رئيس
للمهجرين سابقا ً
الصندوق المركزي
َّ

مقبل ي�ستقبل �سفير تركيا
عرض نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل مع سفير
تركيا كاغاتاي أرسياز العالقات الثنائية بين البلدين ،ال سيما لجهة تفعيل
االتفاقات المتعلقة بالتعاون العسكري بين تركيا ولبنان.
وأعرب أرسياز عن «استعداد بالده لتزويد الجيش بما يحتاجه من معدات
وعتاد وما تعيره من إهتمام لتحقيق االستقرار واألم��ن في لبنان بما فيه
مصلحة لبنان والجوار».
وقال« :كان لي لقاء مثمر جدا مع وزير الدفاع ،نوهت خالله بالتعاون
الوثيق القائم بين البلدين في شتى أنواع المجاالت ،بما في ذلك المجالين
العسكري والدفاعي» ،مشيرا ً إلى أنه أطلع الوزير على «نية تركيا االستمرار
في دعم لبنان وجيشه .وقد قررت الحكومة التركية تقديم معونات عسكرية
بقيمة  1.1مليون دوالر ،وهي عبارة عن قطع غيار خاصة بالدبابات واآلليات
المدرعة ،ويبلغ عددها  148قطعة غيار ،بهدف تلبية احتياجات الجيش
اللبناني .كما ق��ررت الحكومة التركية إدراج لبنان ضمن برنامج تقديم
معونات عسكرية لجيوش أجنبية ،بما يمكننا من االستمرار في دعم لبنان
وجيشه في المستقبل» ،مؤكدا ً «حرصنا على تعزيز التعاون العسكري
والدفاعي بين البلدين في السنوات المقبلة».
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خفايا
خفايا

هل تك�شف ال�سعودية خالف ًا ا�ستراتيجي ًا مع فرن�ساً؟
 روزانا ر ّمال
في ك ّل مرة يتحدث فيها األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله أمام اللبنانيين والعالم يصبح من المتوقع
استغالل المناسبة لتوجيه المزيد من الضغوط المعنوية
والسياسية على لبنان ،باعتبار أنّ موقف الحزب بات
يشكل عبئا ً على الدول المجاورة التي تعتبر نفسها راعية
للملف اللبناني ،وأبرزها المملكة العربية السعودية.
تتحدّث المملكة اليوم عن سلسلة قرارات اتخذتها بحق
لبنان جراء آخر كالم للسيّد نصرالله عن عزمه تصعيد
المشهد الميداني ،إذا ما ت ّم التقدّم نحو خيار ّ
تدخل عسكري
ّ
تركي – سعودي في س��وري��ة ،راب��ط�ا ً الملف بحل أزمة
المنطقة بر ّمتها ،لكنها تضيف أنّ السبب ليس الحزب وحده
تصب في خانة دعم مواقفه ،فكان
بل ما وراءه من تحالفات
ّ
أن اعتبرت أحد أسباب هذه القرارات موقف وزير خارجية
لبنان جبران باسيل ،حليف ح��زب الله ،في الجامعة
العربية وفي منظمة المؤتمر اإلسالمي ،في معرض ردّه
على دخول لبنان في «التحالف اإلسالمي» ورفضه سلوك
السعودية وارتجالها ض ّم لبنان إلى الئحة الموافقين على
المشاركة ،معتبرا ً أن هذا األمر هو أمر سيادي.
تتخذ المملكة العربية السعودية تحديدا ً اليوم قرار
إيقاف المساعدات المق ّررة من تسليح الجيش اللبناني عن
طريق فرنسا وقدرها ثالثة مليارات دوالر أميركي ،وإيقاف
ما تب ّقى من مساعدة المملكة المق ّررة بمليار دوالر أميركي
المخصصة لقوى األمن الداخلي اللبناني.
ربما تدرك المملكة أكثر من أيّ وقت مضى ضعف نفوذها
تدريجيا ً في لبنان ،وأنها غير قادرة على التحكم بمفاصل
ق��رارات��ه ،لكنها من دون شك تعزو ذلك إلى أسباب أكبر
من اعتبار فرض مواقف حزب الله في البالد فقط ،بل إلى
تغيّرات إقليمية كبرى سحبت من تحتها البساط وإيران

الحاضر األخطر في ك ّل ذلك بالنسبة للمملكة.
استهداف التيار الوطني الحر من ضمن العقوبات
السعودية ،أيّ اعتبار أنّ مواقف التيار واحدة من أسباب
الضرر الذي يلحق بلبنان ،ليس إال رسالة غير مباشرة
إلى الشارع المسيحي بعدم اعتماده على العماد ميشال
عون الذي يلحق بمواقفه رغبات حزب الله ،متناسية أنّ
في األمر حيثية خاصة ومعنوية غير مقبولة عند وزير
مسيحي يمثل بلدا ً ال يص ّنف إسالميا ً بدستوره مثل لبنان،
لكن المملكة جعلت من خطاب السيد نصرالله االستراتيجي
فرصة لبعث رسائلها المباشرة إلى اللبنانيين ،وهذا كفيل
باعتبار العماد ميشال عون مرشحا ً غير مقبول سعودياً.
تبدو التموضعات الجديدة في أوجها في األسابيع
األخيرة إقليميا ً ودول��ي�اً ،فاألزمة السورية التي قاربت
السنوات الخمس بأقل بضعة أيام ،وبدأت ترخي ظاللها
على متغيّرات سياسية هامة استكملت طريقها اليوم
لتكشف أكبر أزمة بين السعودية وفرنسا منذ عهد نيقوال
ساركوزي وبعده فرنسوا هوالند .ضمن هذا اإلطار فصفقة
السالح ليست سعودية بحتة وليست انسحابا ً من وعود
قطعت بين لبنان والمملكة فقط ،بل هو انسحاب من اتفاقية
رعتها وزارة الدفاع الفرنسية ورحبت بها ،فقد سبق وأعلنت
السعودية عزمها تقديم هبة عسكرية للجيش اللبناني
بقيمة  3مليارات دوالر في آب عام  ،2014عبر عقود مباشرة
أبرمتها المملكة مع فرنسا لتسليح الجيش اللبناني في
 4تشرين الثاني  ،2014ليعلن بعدها الرئيس اللبناني
السابق ميشال سليمان موافقة الحكومة اللبنانية على
الهبة السعودية رسمياً ،وتسلّم الجيش اللبناني حينها في
نيسان  2015الدفعة األولى من األسلحة الفرنسية ،وكانت
عبارة عن  16منصة صواريخ ميالن مضادّة للدروع ،مع
أسلحة أخرى شحنتها طائرة عسكرية فرنسية مع تأكيد
من وزير الدفاع الفرنسي بتسليم الدفعة الثانية من الصفقة
في أيار  2015لكنها لم ُتسلّم.

الم�شنوق ير�أ�س اجتماعين تح�ضيريين
لالنتخابات البلدية والفرعية
ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعي
عمل ،األول إداري والثاني أمني ،خصصا التخاذ التدابير
العملية لتأمين سير االنتخابات البلدية واالختيارية
وسالمتها ،وكذلك االنتخابات النيابية الفرعية في قضاء
جزين.
وأص��در المشنوق قرارين ،األول إنشاء لجنة إلدارة
االنتخابات البلدية واالختيارية في ال���وزارة ،يرأسها
الوزير وتضم أمين سر مجلس األمن الداخلي المركزي
العميد الياس خوري ،على أن يتولى مه ّمة «منسق أعمال
اللجنة» ،وعضوية مدير عام األحوال الشخصية سيزان
الخوري ،ومدير عام الشؤون السياسية فاتن يونس.
وال��ق��رار الثاني أنشأ الوزير بموجبه غرفة عمليات
م��رك��زي��ة خ��اص��ة باالنتخابات البلدية واالختيارية
واالنتخابات الفرعية في قضاء جزين ،برئاسته ومرتبطة
مباشرة به .كما جرى تثبيت مواعيد إجراء االنتخابات في
كل محافظة.
ض� ّم االجتماع األول ،إل��ى المشنوق ،ك�لاً من العميد
الخوري والسيدتين سيزان الخوري وفاتن يونس .وبحث
وزير الداخلية مع المشاركين االستعدادات اإلدارية للعملية
االنتخابية والتأكد من جهوزيتها الكاملة .وطلب من اللجنة
تأمين اإلعداد اإلداري واللوجيستي لالنتخابات ،ومتابعة
مهام المحافظين والقائمقامين.
وت��ق��رر تثبيت مواعيد إج���راء االنتخابات البلدية
واالختيارية وكذلك االنتخابات الفرعية في جزين على
الشكل اآلتي :جبل لبنان في  8أيار ،بيروت والبقاع في
 15أيار ،الجنوب والنبطية في  22أيار ،والشمال وعكار
في  29أيار .كما حدد موعد انتخابات جزين الفرعية في
 22أيار.
وطلب المشنوق من اإلدارة المعنية في الوزارة إعداد
مشاريع القرارات المتعلقة بالعملية االنتخابية ،ومشروع
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ،وتوزيع أقالم االقتراع.
وقد ت ّم خالل االجتماع عرض عدد الناخبين .وذ ّكرت
مديرية األحوال الشخصية بوجود  150ألف بطاقة هوية
جاهزة للتسليم في مراكز المحافظات واألقضية ولم يتقدم
أصحابها الستالمها بعد .فدعت المواطنين للدخول إلى

موقع المديرية  www.dgps.gov.lbللتأكد من جهوزية
بطاقاتهم.
وض ّم االجتماع الثاني إلى المشنوق ،أعضاء مجلس
األمن المركزي الدائمين ،النائب العام لدى محكمة التمييز
القاضي سمير حمود ،مدير عام االمن العام اللواء عباس
ابرهيم ،مدير ع��ام ق��وى األم��ن الداخلي ال��ل��واء ابرهيم
بصبوص ،محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب،
مدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل،
نائب رئيس األركان للعمليات في الجيش العميد الركن
محمد جانبيه ،أمين سر مجلس األمن الداخلي المركزي
العميد ال��ي��اس خ���وري .وش���ارك ف��ي االجتماع مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر،
ومدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة.
وناقش وزير الداخلية مع الحاضرين الجهوزية األمنية
لتأمين حسن سير العملية االنتخابية بحيث يتولى
الجيش حماية محيط مراكز االقتراع وتتولى عناصر قوى
األمن الداخلي حماية رؤساء األقالم وصناديق االقتراع
داخل المراكز .على أن تتولى ك ّل من المديرية العامة لألمن
العام والمديرية العامة ألمن الدولة إجراء االستقصاءات
الالزمة لجهة تأمين نزاهة العملية االنتخابية ،ال سيما
ف��ي م��ا يتعلق ب��ال��رش��اوى وال��ض��غ��وط على الناخبين
والمرشحين.
كما أبلغ المشنوق أعضاء مجلس األمن المركزي قرار
إنشاء غرفة العمليات الخاصة على أن تكون مهمتها
التنسيق بين مختلف غرف العمليات العائدة للجيش
وقوى األمن الداخلي واألمن العام وأمن الدولة ،لمواكبة
العملية االنتخابية ميدانيا والسهر على سالمتها وتلقي
الشكاوى والفصل في اإلشكاالت التي يمكن أن تتخللها.
على أن تكون برئاسة أمين سر مجلس األم��ن الداخلي
المركزي وعضوية األجهزة األمنية الممثلة في المجلس،
إضافة إلى مندوبين عن المديريات العامة اإلداري��ة في
الوزارة.
وتبدأ غرفة العمليات عملها في  30نيسان ،2016
ويمكن للمواطينن ال��ت��واص��ل معها عبر خ��ط ساخن
( ،Hotline): 1766إلرسال المراجعات والشكاوى.

فرنجية يلتقي موفد الح�ص وفرعون
استقبل رئيس «ت��ي��ار ال��م��ردة»
النائب سليمان فرنجية في دارته
ف��ي بنشعي ،مستشار الرئيس
السابق للحكومة سليم الحص
رفعت بدوي حيث عقد اجتماع ،في
حضور ريبيكا الحصري.
وأك��د ب��دوي أنّ ال��زي��ارة «كانت
لنقل تحيات دول��ة الرئيس سليم
ال��ح��ص لمعالي ال��وزي��ر سليمان
بك فرنجيه ولهذا البيت العريق
ولشكره على جهوده لتهدئة األمور
ف��ي ل��ب��ن��ان وال��س��ع��ي إل���ى السير
باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية،
وبالتأكيد ل��ه محبة خاصة عند
دول��ة الرئيس سليم الحص ،وكنا
على توافق ت��ام في ع��رض األم��ور
واآلراء كانت متطابقة واتفقنا على
التواصل ال��دائ��م لما فيه مصلحة
لبنان».
وقال« :األمور الراهنة في لبنان
تحتاج إلى المزيد من الجهد ويجب
أن ننظر إلى ما يجري حولنا ألنّ
لبنان مرتبط بشكل أو بآخر بما
يجري حولنا في المنطقة واإلقليم،
وال ش��ك أنّ األم���ور تسير باتجاه
معين ويجب أن نستفيد من هذه
األم���ور التي تحصل ف��ي المنطقة
وفي اإلقليم أيضا ً وفي التقدم في
سورية ،واألم��ور حتى اآلن ال تزال
غ��ي��ر ن��اض��ج��ة ورب��م��ا ف��ي األش��ه��ر
المقبلة سيكون هناك شيء ما قد
نضج وتكون األجواء مهيأة أكثر».
وعن األوضاع العامة وموضوع
ال��ن��ف��اي��ات ،أج����اب« :ه����ذا ش��يء
مخز ج��دا ً ول��م نتطرق ل��ه ألنّ من
المفروض أنّ لبنان ال��ذي هو بلد
النور والجمال والكمال والثقافة
والعلم أن ال يتوقف عند هذه القصة
وأن يكون لها ح ّل ألننا لم نر حتى
اآلن ب��ل��دا ً ف��ي العالم ل��م يجد حالً
لمشكلة النفايات إال لبنان ،وهذا
ّ
بحق اللبنانيين وهذا
شيء معيب
يفرض علينا الخروج من طوائفنا
ومذهبيتنا لننادي بصحة أوالدنا
وأطفالنا وأجيالنا .هذا أمر معيب

فرنجية مجتمعا ً إلى بدوي في بنشعي
ج���دا ً ب��ح� ّ
�ق ك��� ّل السياسيين في
لبنان».
كما التقى فرنجية وزير السياحة
ميشال ف��رع��ون ،ي��راف��ق��ه وف��د من
المجلس األعلى للروم الكاثوليك،
ض ّم األمين العام العميد شارل عطا،
المهندسين فادي سماحه وإيلي بو
ح�لا ،في حضور المحامي شادي
سعد.
وقال فرعون بعد اللقاء« :زيارتنا
تأتي ضمن جولة نقوم بها .لقد
جئنا ن��زور سليمان ب��ك ،ال��ذي هو
اليوم مرشح أله��م مركز في البلد
وأهم مركز مسيحي أيضا ً لنتداول
معه بالمخاطر التي نعيشها من
خ�ل�ال ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي وبعض
المواضيع سواء أكانت دستورية
أم حتى ميثاقية ،إضافة إل��ى ك ّل
المخاطر التي نواجهها على أكثر
من صعيد .وستكون لدينا جولة
إن ش��اء الله م��ع المجلس األعلى
للروم الكاثوليك لنتداول ببعض
المسائل الخاصة بالروم الكاثوليك
ولنتشارك الهواجس التي تواجه
البلد ك ّل يوم إن كان على الصعيد
المسيحي أو ال��وط��ن��ي م��ن خالل
الشلل الزاحف على المؤسسات،

وإن شاء الله سنكمل الجولة غدا ً
وبعده».
وردا ً على س��ؤال حول التطابق
ف��ي وج��ه��ات النظر ،ق��ال« :أعتقد
أنّ روح المسؤولية العالية دائما ً
م����وج����ودة ،وح���ض���رت ف���ي ه��ذه
الجلسة التي استفدنا منها على
أكثر من صعيد».
وعما إذا كانت ع��ودة الرئيس
سعد ال��ح��ري��ري ستساهم ف��ي لم
شمل مجلس ال��ن��واب ،ق��ال« :لنقل
ال��ع��ك��س ،ف����إنّ غ��ي��اب ال��رئ��ي��س
الحريري ك��ان نقصا ً على صعيد
ال��ح��ي��اة السياسية ،ونتمنى أن
يبقى موجودا ً ليشارك في تفعيل
العمل السياسي ويعطي ما يمكن
أن يعطيه للبلد ،فضالً عن األبعاد
العربية التي يمكن أن يقدمها من
خالل وجوده ألنه دائما يعمل حتى
لو كان غائبا ً عن البلد».
وبالنسبة إل��ى جلسة انتخاب
الرئيس المقبلة في  2آذار ،قال« :إذا
أردنا ان نكون واقعيين لقد مرت 35
جلسة من دون أي فائدة ،فال نريد أن
نكون متفائلين لنعطي آماال ً في غير
محلها .نحن متفائلون بالبلد ،وأعتقد
أنّ البلد بال رئيس ال يمكن أن يستمر».

الموقف السعودي المرتجَ ل والسريع هو قرار بأبعاد
عدة ،ويعود ألكثر من سبب ال تستطيع الرياض تجاهله،
وإذا كانت تريد إيهام الشعب اللبناني بضرورة التنصل من
المضي بما من شأنه
مواقف حزب الله ،فهي غير قادرة على
ّ
إيهام اللبنانيين أنّ التأخر التقني واللوجستي يأتي في
سياق الخالف مع حزب الله أيضاً ،وهو الموجود أصالً منذ
أوائل األزمة السورية ،إال أنّ الصفقة تع ّقدت منذ ايار 2015
وحينها لم يكن قد صدر عن لبنان الرسمي أيّ التباس في
الموقف تجاه السعودية ،على غرار ذلك الذي حصل مع
وزير الخارجية جبران باسيل مؤخراً.
أرسل لبنان عبر معنيين ومتابعين للملف أكثر من مرة
تساؤالت إلى السفارة السعودية في معرض االستفسار عن
مساع للرئيس السابق ميشال سليمان في
الهبة ،إضافة إلى
ٍ
زياراته للرياض ،عنونت ضمن إطار متابعة قضية الهبة
ولم تفلح في حصاد المطلوب ،ما يعني أنّ قرار المملكة أبعد
من قضية عقوبات وليس إال تجسيدا ً لعجز في مكان ما.
يعبّر القرار السعودي عن نكث في تمرير االلتزامات
الموضوعة بين السعودية وفرنسا في هذه القضية .وهنا
قد تبدو هذه الخطوة إعالنا ً عن شيء غير صحي يشوب
هذه العالقة أيضاً .ومن غير المستبعَ د أن يكون االنفتاح
التجاري واالقتصادي ال��وازن بين إي��ران وفرنسا سببا ً
مباشرا ً لذلك ،وبهذا اإلط��ار تكشف السعودية عن خلل
جدي خصوصا ً بعدما تراجعت فرنسا عن مبدأ الدخول
في وساطة بين إيران والسعودية ،أو ربما أرجأت الفكرة
حالياً.
العجز المالي جراء تراجع أسعار النفط أيضا ً ساهم
بتراجع القدرات السعودية ،وتكاليف تو ّرط الرياض في
حرب َْي سورية واليمن ،وخالف المملكة مع فرنسا حول
إيران ،كلها أسباب تجعل من اعتبار القرار مقدّمة للهجوم
على مواقف حزب الله «المسلّم بها» وغير المستجدة،
وبالتالي قرار يعبّر عن مستوى المأزق السعودي.

رأى سياسي بارز
أنّ المسؤولية الوطنية
تقتضي الدعوة إلى
جلسة طارئة لمجلس
الوزراء لمناقشة القرار
السعودي بوقف
تنفيذ الهبات المق ّررة
للجيش والقوى األمنية
اللبنانية ،وإعالن موقف
واضح وصريح برفض
ألي جهة
االرتهان ّ
خارجية ،سائالً :لماذا
أي موقف من
لم نسمع ّ
جماعة الحرية والسيادة
واالستقالل ،ردا ً على
هذه اإلهانة السعودية
للبنان واللبنانيين؟
وهل يرتضي هؤالء
أن تكون مواقف لبنان
وسياساته عرضة للبيع
والشراء؟

با�سيل :عودة النازحين جزء �أ�سا�سي
من ّ
الحل ال�سيا�سي في �سورية

باسيل خالل مؤتمره الصحافي في الخارجية أمس
رأى وزي��ر الخارجية والمغتربين
جبران باسيل «أنّ أزمة النزوح تخطت
األزمة السورية وأصبح لها بعد إقليمي
ودولي» ،مشدّدا ً على أنّ الح ّل «يجب
أن يكون سياسياً».
وأكد خالل مؤتمر صحافي عقده في
مكتبه في الوزارة «أنّ أي تفكير أوروبي
أو غربي بخلفية إبقاء السوريين في
أماكن وجودهم في البلدان المضيفة
في الجوار السوري هو تفكير قاصر عن
معالجة األزمة ،ألنّ الدوافع السياسية
إلبقائهم كثيرة ومنها انتخابية ،أي
عامل االنتخابات في سورية».
وقال« :ال ح ّل إال بعودة السوريين
النازحين إلى سورية ،ويجب أن تكون
هذه العودة ج��زءا ً أساسيا ً من الح ّل
السياسي في سورية ،ال بل ممهدا ً له،
وليس الحقا ً ل��ه ،أي أن تكون عامالً
مساعدا ً للح ّل السياسي تماما ً كما
حصل في دول البلقان ،وأت��ت ضمن
قرار دولي بشكل تمهيدي».
ورأى أنه ال ب ّد من «أن يكون هناك
اقتناع سياسي بأنّ موضوع النازحين
ال يجوز أن يستخدم بعد اليوم لغايات
سياسية ،أكانت داخلية أم متعلقة
باألزمة السورية».
أض���اف« :يجب ال��دخ��ول بعملية
تفاوضية كاملة سياسية مع المجتمع
ال��دول��ي حيث ي��ل��زم ،وم��ع الحكومة
السورية حيث يلزم لتنظيم العودة
والبدء بتنفيذها تدريجا ً وجزئياً».
وت��وق��ف ب��اس��ي��ل ع��ن��د م��وض��وع
النفايات ،ف��ق��ال« :ف��ي ال��ع��ادة تقوم
الدول بشراء النفايات لالستفادة منها
في مسائل عدة مثل الطاقة وسواها،
فيما نقوم نحن اليوم بدفع األم��وال
لكي نرحلها .وبالتالي فإنّ هذا األمر هو

عكس المعتمد .حتى ولو قال أحدهم
إنّ ما يحصل حل جزئي ،ليس هناك
أي بلد في العالم يحل مشكلة نفاياته
بتصديرها وترحيلها بهذه الكلفة
العالية إلى الخارج».
ولفت إل��ى «أنّ البدائل موجودة
دائماً» ،معتبرا ً أنه «آن األوان لتطبيق
الالمركزية في هذا الموضوع بالذات
حيث يمكن ،علينا تشجيع البلديات
واالتحادات ال منعها ،من أجل إيجاد
الحلول ،ألنها أفضل م��ن النفايات
المرمية في الطرق .وإن أفضل تشجيع
لها ه��و إعطاؤها حقها م��ن عائدات
الخليوي دوريا ً بشكل كامل وبدون أي
حسم ،وذلك كل ثالثة أشهر ،وقد اتفقنا
على ذلك في مجلس الوزراء».
وتابع باسيل« :إنّ البديل الثاني
بالنسبة إلى بيروت والمدن الكبرى
هو تأمين ه��ذه اإلمكانات لها ،ألنّ
حجم ال��ن��ف��اي��ات يتطلب أن يكون
ه��ن��اك م��ح��رق��ة وي��ج��ب أن تنطلق
عملية المناقصة ف��وراً ،لكي نعوض
السنوات الست التي غبنا فيها في
الحكومة خ�لال ع��ام  ،2010عندما
اتخذنا قرارا ً في هذا الشأن ولم ينفذ.
هذا على المدى البعيد ،أما على المدى
األقصر فيجب أن يكون هناك مطامر،
فأيا يكن الحل يجب اعتمادها ،وهي
متوافرة ،وسوف نقول ما هي شروط
تنفيذها الحقاً .أما على المدى الفوري
والسريع ،لدينا مطمر الناعمة الذي
ب��إق��رار الجميع يمكن أن يستوعب
المزيد م��ن النفايات .هناك حقوق
وواجبات للدولة تجاه المنطقة عليها
أن تؤمنها ،إنما مطمر الناعمة يجب
أن يتالزم فتحه مع المطامر األخرى
المتوافرة أيضا ً وتبدأ العملية فورا.

وه��ي ف��ي حاجة إل��ى ق��رار سياسي
حينها تسقط ال��م��وان��ع السياسية
ويصبح باإلمكان تنفيذها».
وقال« :هذا الح ّل ليس تقنياً ،إنما
هو سياسي ،ألنّ القرار المطلوب ليس
فقط سياسيا ،أن نقرر وتساعد ك ّل
القوى السياسية على فتح المطامر،
إنما القرار السياسي المطلوب هو وقف
االستفادة من النفايات».
وأكد أنّ «المطلوب أن يكون هناك
قرار سياسي ألننا سنتعامل مع هذا
ال��م��وض��وع بمنطق ال��ت��س��اوي ليس
العددي أو المناطقي إنما العلمي .فأين
يكون من الممكن علميا ً ويسمح أن
تطمر النفايات ،يجب أن يتم هذا األمر،
وهناك أماكن كثيرة في لبنان يمكن
اعتمادها لطمر النفايات ،وهي أفضل
من بقائها على ال��ط��رق .كذلك يجب
أن يكون هناك منطق سياسي واحد،
ومعيار واحد للتعاطي مع اللبنانيين،
ولنكن واضحين هنا ،نحن ال يمكننا
ولن نقبل أن يصار إلى إقامة مطمر في
جبل ما أو واد ونمنع في الوقت ذاته
إنشاء سد فيه ألسباب بيئية .ال يمكننا
الدفاع عن شركة «شينوك» والقول
إنها أعظم شركة في العالم ،وأنا حقيقة
ال أعرف ما هو وضعها ،ولكنني أعرف
شركة «جي .إي» ،و«جي .بي.أفار»،
و«غوالر» التي يصل مدخولها وأعمالها
السنوية إل��ى م��ل��ي��ارات ال����دوالرات،
ولديها عقود م��ع ال��دول��ة اللبنانية
نوقفها وتدفع الدولة الغرامات وتذهب
الى التحكيم ،ونحرم اللبنانيين الماء
والكهرباء والغاز بعقود قائمة موقعة
ولها مفعولها ال��دول��ي وارت��دادات��ه��ا
وانعكاساتها القانونية الخطيرة على
اللبنانيين ،وعلى الدولة وماليتها».

ن�شاطات �سيا�سية
 عرض رئيس الحكومة تمام
س�لام ف��ي ال��س��راي الحكومية مع
القائم باألعمال األميركي ريتشارد
جونز التطورات العامة في لبنان
والمنطقة.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل ال��ن��ائ��ب عاصم
قانصو ،وسفيرة قبرص كريستينا
رافتي ،والمدعي العام التمييزي
القاضي سمير حمود.
وكان سالم التقى رئيس مجموعة
االقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكي
الذي طلب منه رعاية الدورة الـ24
من «منتدى االقتصاد العربي» الذي
تنظمه المجموعة في بيروت في 12
و 13أيار .2016
 اس��ت��ق��ب��ل وزي�����ر اإلع��ل�ام
رم��زي جريج ،نائب رئيس بعثة
«يونيفيل» إمران رزا على رأس وفد
إعالمي ض � ّم الناطق باسم القوة
الدولية أندريا تيننتي والمسؤول
في قسم الشؤون اللبنانية سلطان
سليمان.

سالم وجونز خالل لقائهما في السراي
وبحث الجانبان التعاون بين
«يونيفيل» والجيش اللبناني في
جنوب لبنان ،والتعاون مع أطراف
الحكومة اللبنانية في الجنوب.
كما زار الوفد مدير ع��ام وزارة
اإلعالم حسان فلحة.

(داالتي ونهرا)
 بمناسبة انتهاء مه ّماته
الديبلوماسية زار سفير أرمينيا
في لبنان أشوت كوتشاريان كالً
م��ن رئيس الحكومة تمام سالم
ووزي���ر الثقافة ري��م��ون عريجي
مودعاً.

