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حمليات �سيا�سية

�سورية لي�ست تركة الرجل
المري�ض
سناء أسعد
المقارنة بين ما نرغب به وما نطمح إليه ضرورة ال ب ّد منها ،وال
سيما وسط تفاقم األزمات التي تشهدها المنطقة بالكامل .فإذا ما
قبلنا الواقع الذي نعيشه يكون استسالماً ،خصوصا ً إذا كان هذا
ال��واق��ع م��ه��زوزا ً متشرذما ً بوقائعه وفرصه وحقائقه .أم��ا رفضه
فيجب أن يكون ث��ورة في سبيل تحسينه والنهوض به لألفضل
وليس العكس ،وه��ذه ال��ث��ورة ال تدخل حيز التفاعل اإليجابي إذا
ما بقيت موازينها وأسسها مصبوبة مج ّمدة في قوالب الرغبات
واألمنيات ،فكيف إذا كانت هذه الرغبات تخدم مصالح شخصية
بحتة؟
فالمحاوالت جميعها ستبوء بالفشل المحتّم إال إذا ت ّم اللجوء إلى
سبل غير مشروعة تتم من خاللها استباحة ك ّل أمر وتبرير ك ّل فعل
باالستناد إلى القوانين واألحكام التي يتم اعتمادها والتي تعتبر
القاعدة الصحيحة و ُتبنى عليها بالتالي المعتقدات الخاطئة ،فنجد
أننا وسط استبسال في الجموح األناني ويتم استهالك ك ّل شيء،
ّ
بغض النظر عن الطباع األصلية لألشياء.
ولألسف هذا ما نعانيه مع َمن يس ّمون أنفسهم معارضة متخوفة
على مصلحة الوطن .يحاولون استهالك ك�� ّل ما يمكن استهالكه
بطرق مبتذلة رديئة حتى صرنا في مواجهة حرب كبيرة في ثورة
تقوم بالدرجة األول��ى على أسس قلب المعايير بأوجه االنحطاط
الممزوجة باالنسياق العبودي األع��م��ى ،فتم اللجوء إل��ى اعتماد
مصطلحات أبعد ما تكون عن القراءة الصحيحة ألبعادها ومعانيها،
فهم ي��ري��دون التغيير ولكن ضمن إط��ار التبعية ،ي��ري��دون تطبيق
الشريعة الدينية ولكن ضمن دائرة التكبير على ج ّز الرقاب وتقطيع
األوصال.
يطمحون إلى بلد ح ّر مستق ّل لكن بطمر هويته القومية والعروبية.
يجتمعون ويتقاتلون ليس من أجل أن يحيا الوطن بل من أجل أن
يسقط إل��ى عمق القاع ال��ذي تفنّن العدو في حفره ورس��م أبعاده
ليتناسب مع الشرخ الذي سيحدثه زلزال استهالك النفس البشرية
بعد عملية البحث غير المطولة والتنقيب ع��ن نقاط الضعف وما
أكثرها...
فالشرخ طريق إل��ى الهاوية ،والجسد المجروح بيئة حاضنة
للجراثيم ،والتفكك والتشتت سبيل لخلق هوة كبيرة بين الحقّ
والباطل .كما أنّ الصراع في المنطقة على وش��ك أن يتحول من
قبل ق��وى إقليمية دولية إل��ى ص��راع مك ّونات على أس��س طائفية
ومذهبية تتجه كلها إلف��راغ البلدان من سيادتها وتجريدها من
ه��وي��ت��ه��ا ،بحيث ت��ت��داخ��ل األح����داث وت��ت��ش��اب��ك م��ع بعضها وذلك
با ّتباع سلسلة متزاحمة من سياسات الضغوط سواء الضغوط
الخفية أو الضغوط الظاهرة وبحيث ت��ؤول ه��ذه الصراعات إلى
التناحر والتحارب إلى ح ّد التدمير واالنهماك الذي يجعل اآلفاق
المستقبلية مسدودة أمام ك ّل انفتاح لهدر الطاقات والسير بعكس
التطورات التي تحصل وفصلها عن أي عملية مطروحة أو محاولة
طرحها كموضوع للجدل والحوار.
يمنهجون أسلحة هذه الحرب بطرائق مختلفة تبعا ً لك ّل مرحلة
وكنتيجة لفشل سابقاتها ،لك ّن الهدف المراد واحد .فنحن نعيش
صراعات تدور بين جهات وأطراف متعددة وك ّل جهة تلعب دورا ً
معيناً ،جهة تقوم بالتدمير والهدم وأخرى تقوم بالبناء والترميم.
والتعصب
فكيف يمكننا اتباع ديناميكية بعيدة عن غباء الرغبات
ُّ
الجامح للمصالحُ ،تنهي هذه الصراعات وتعيد صياغة السياسات
المتّبعة بطرق تكون هي األنجع في إع��ادة رس��م خريطة المنطقة
بحدود متوازنة خالية من االع��ت��داءات التي تثير االقتتال وتنعش
استراتيجية الفوضى الخالقة في ك ّل مكان؟
أوالً ،يجب االبتعاد عن األدوات التي يؤدي استخدامها إلى منعنا
من بلوغ أهدافنا فيضعنا في وا ٍد وهي في وا ٍد آخر!
ثانياً ،التوقف عن الرقص على إيقاع موسيقى العدو والعزف
على أوتار الوطنية بطريقة فنية تتناغم مع روح الحداثة العصرية
بعيدا ً عن تناول البدائل التي من شأنها حرق المنطقة وزيادة تفككها
إلخالصها ونجاتها ،فنشهد فاجعة كبيرة تفوق سابقاتها بدرجات
كبيرة.
ثالثاً ،التخلي عن المبادئ الواهمة ب��أنّ التفكيك والتفتيت هما
ال��ح�� ّل األن��س��ب لمستقبل أفضل لسيادة أي دول��ة فيجب أن يأخذ
بعين االعتبار الظروف التي تعيشها الدولة ،ال سيما إذا كانت تعيش
ظروفا ً آنية رغم قسوة ما حصل ويحصل على األصعدة كافة فهي
ظروف آنية بدفتر زمني تتساقط أوراقه واحدة تلو األخرى.
لألسف الشديد ،ص��ار مصطلح ال��خ��وف على مصلحة الوطن
في متناول الجميع .ك ّل يبرمجه ويديره بحسب مصالحه وأهوائه
الشخصية ،وبما يتناسب ويتطابق مع مواقف الدول التي يتبعها.
فنحن ل��م نسمع المعارضة تشترط محاربة اإلره���اب ،بالدرجة
األولى ،وإعادة األمن واألمان إلى ك ّل شبر من سورية مع الحفاظ
على استقالليتها ووح���دة أراض��ي��ه��ا ضمن أط��ر م��ب��ادئ السيادة
والكرامة التي تضمن إنجاح السير والمضي في عملية التحرير
وال��خ��روج م��ن د ّوام���ة التبعية وال��دخ��ول ف��ي عملية تنمية متكاملة
تلتصق ب��ج��دران ال��وع��ي الجمعي ال��خ��ال��ص إل��ى غربلة الحاضر
وتصفيته من الشوائب والخروج من محيط السلبيات لرسم مصالح
التعصبات
األمة في ك ّل حيّز جغرافي وسياسي مشترك بعيدا ً عن
ُّ
المذهبية والدينية والعرقية والقومية ،بما يعود بالخير على الجميع
ويكفل لنا النهوض والتصدي لهذه المؤامرة الجهنمية التي وضع
في أتونها وطننا الغالي سورية ،وهذا هو الهدف األساسي الذي
طالما طالبت وتطالب به الحكومة السورية عبر المنابر كافة التي
تتفاوض فيها سواء مع ما يس ّمون أنفسهم بالمعارضة أو مع الدول
التي ُيثار معها الجدل والنقاش في الملف السوري بعيدا ً عن الفدرلة
المشؤومة والتقسيمات الموعودة ،وبعيدا ً عن ش��روط االنتداب
فأي قرار ال يكون نتاج
المغلفة بضرورة تشكيل هيئة حكم انتقاليّ .
اتفاق جماعي مشترك يمثل جميع فئات الشعب السوري لن يكون
سوى مساندة ودعم لمشروع االستيطان واالستعمار الصهيوني،
انطالقا ً من أرضية التفتيت والتآكل .فبالرغم مما تعرضت له الدولة
السورية وتتعرض له من ح��روب مفتوحة على الجبهات كافة لن
تتحول أراضيها وحدودها وجغرافيتها إلى تركة الرجل المريض
التي يتهافت الجميع لتقاسمها وتحاصصها ،وستبقى سورية دولة
موحدة ذات سيادة مستقلة رغم ك ّل االختالفات والخالفات التي
ّ
تدور حولها.
ويجب علينا أن ال نتجاهل أنّ الحروب النفسية وحروب األوهام
والتخويف هي أهم أسلحة العدو في إنجاح مخططات الحروب ،مهما
تطورت أسلحتهم األخرى وبلغت درجة من االبتكار والحداثة.

المو�سوي يلتقي كاغ
استقبل مسؤول العالقات الدولية في حزب الله ع ّمار الموسوي الممثلة
الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة سيغريد كاغ وبحث معها عددا ً من القضايا
والتطورات المحلية واإلقليمية.
وجرى خالل اللقاء التطرق إلى الزيارة التي يزمع األمين العام لألمم المتحدة
القيام بها إلى لبنان واالهتمامات التي سيجري التركيز عليها بما في ذلك
متابعة ملف النازحين السوريين والالجئين الفلسطينيين ،وكذلك سبل تعزيز
قدرات الجيش اللبناني واألجهزة األمنية في مواجهة ومكافحة المجموعات
اإلرهابية.
كما تمت مناقشة جملة من الملفات الداخلية حيث جرى االتفاق على ضرورة
تفعيل العمل الحكومي ومعالجة القضايا والملفات الملحة والضرورية ،وأكد
الطرفان على أهمية إنجاز االنتخابات البلدية في موعدها مع التشديد على
أهمية مشاركة وحضور المرأة في هذا االستحقاق ترشيحا ً واقتراعاً.
من جهة أخرى ،عبّر الطرفان عن أملهما في وجود فرص أفضل للدفع بمسار
الحلول السياسية ألزمات المنطقة وفي مقدمتها األزمة في سورية.
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ن�صراهلل وت�ضييق الخناق
 روزانا ر ّمال
قد ال يحمل ك�لام نصرالله جديدا ً أو مفاجأة بالنسبة لتل
أبيب لناحية استعداد ح��زب الله وجهوزيته للدخول في أي
حرب تفرض عليه ،خصوصا ً بعد ما س ّرب قبل يوم من أجواء
الحديث لصحف عربية عن اعتقاد نصرالله أن «إسرائيل» لن
تقدم على حرب حاليا ً مهما قيل عن أنها قد تعمل على استغالل
سحب الغطاء العربي  -الخليجي عن «ح��زب الله» واعتباره
منظمة إرهابية ،لكن وعلى الرغم من كل هذا وصفت وسائل
اإلعالم «اإلسرائيلية» مستوى الكالم «بالقفزة الكاملة».
تتجسد في
القفزة الكاملة التي جاءت في خطاب نصرالله
ّ
منطق س��اد المقابلة ظهر فيه مستعدا ً بشكل غير مسبوق
لكشف ما ت�� ّم ستره لسنوات في بعض المحطات وكواليس
لقاءات وتحليل أبعاد خطوات ت ّم التغاضي عنها ،عندما كان في
ذلك مصلحة أساسية فطغت الثقة الكاملة على الحديث وإمكانية
إرس��ال كل ما يفيد ب��أن بالنسبة لحزب الله كل األم��ور تحت
السيطرة وهو غير خاضع ال لالبتزاز وال بوارد التراجع رغم
كل الظروف.
يلفت سعي نصرالله إلى تضييق الخناق أمام «اإلسرائيليين»
أكثر من م��رة وكشفهم أم��ام ما لم يكن واردا ً أن يتحدث فيه
قبل ع��ام  2000وص���والً إل��ى ع��ام  ،2006رغ��م ك��ل م��ا حكي
حينها عن دور عربي في الضغط على «إسرائيل» لعدم إيقاف
الحرب والتحريض على الحزب؛ فقد تط ّرق ألول مرة لما من
شأنه أن يفسر اعتبارات وجودية للكيان «اإلسرائيلي» كاشفا ً
عن تساؤالت عرضها مع نفسه تضع اإلصبع حول أسباب
الشعور «اإلسرائيلي» باألمان واالطمئنان وكيف يوظف ذلك
في فرد على مساحة كبيرة من الكيان مخازن بتروكيميائية

ومصانع ذات طابع بيولوجي ،مفاعالت نووية ،ومستودعات
لما يبقى من النووي ،ومستودعات لرؤوس نووية ،وغيرها مما
يمكن أن يلعب دورا ً خطيرا ً في أي حرب قد تندلع مع العرب وإذ
بنصرالله يأخذ المعنيين نحو اتهام مباشر لتواطؤ عربي في
ضمان أمن «إسرائيل» منذ زمن بعيد أو منذ تأسيس الكيان.
هجوم نصرالله على النظام السعودي واعتباره مساندا ً
وم��م��والً ل�لإره��اب ومعطالً للحلول السياسي وم��ج��رم��ا ً في
اليمن ،يعني انه ال يجب استبعاد تورطها في تقديم ضمانات
أمنية لـ«إسرائيل» منذ فترة بعيدة؛ وهنا فإن نصرالله يضع
بعض األنظمة الخليجية في الخانة نفسها من دون أي حاجة
لمراعاة من هنا أو هناك.
ضمن تضييق الخيارات وألول م��رة يطرح نصرالله ملفا ً
أمنيا ً أساسيا ً أمام اللبنانيين ويتحدث عن انتهاكات «إسرائيل»
لألجواء اللبنانية ويعد بأن ذلك األم��ر سيتم نقاشه ،ألن هذا
غير مسموح وتعتبره قيادة المقاومة تحضيرا ً لحرب ،أي أن
كل طلعة «إسرائيلية» هي بمثابة طلعة تجسس وتدريب خدمة
العتداء مقبل بال شك على لبنان .يتقدّم نصرالله خطوة جديدة
ومتقدمة نحو حفظ سيادة لبنان وأمنه ويرفع سقف ما كان
غير متوقع عند األجهزة األمنية «اإلسرائيلية» التي اعتادت على
استباحة األجواء اللبنانية ألكثر من  25عاماً ،وإذا كان الملف
قد ت ّم التغاضي عنه سابقا ً فإن ذلك لن يدوم وسيعتبر واحدا ً
من الخروق «اإلسرائيلية» التي تحتم على حزب الله التصرف
بما يتناسب .يخرج ح��زب الله بعد خمس سنوات من حرب
دامية ليعلي من سقف شروطه مستقبالً في تح ّول كبير يشرح
تصب في خانة أهدافه وإنجازاته.
عناوين مرحلة مقبلة
ّ
نصرالله الذي أسهب بإرسال إش��ارات عن كواليس بعض
الماضي وخبأ الكثير منه يقول للعرب المهتمين إن أي ضغط
منكم على «إسرائيل» غير مجدٍ ،فهي ال تتحرك إال إذا كان هناك

مصلحة مباشرة لها أو بطلب أميركي على غرار حرب تموز،
فيكشف أسباب تراجع الضغط العسكري على سوريا في
العملية العسكرية السعودية التركية المشتركة المدعومة من
العدو التي ت ّم غض النظر عنها فجأة.
ب��دا نصرالله متحمسا ً للحديث عن بعض المستور حينا ً
ومتحفظا ً أح��ي��ان��اً ،عندما ك��اد يتعلق األم��ر بالداخل اللبناني
وبعض العرب ،لكنه لم يتراجع عن تعزيز ما تعرفه «إسرائيل»
عن انكشافها األمني أمامه هذه المرة باإلثبات والدالئل بحديثه
عما يتم ستره ع��ادة ف��ي م��ا يتعلق بمراكز البحوث العلمية،
وما تملكه من مواد محرمة دوليا ً وغيرها إثبات ذلك بالدالئل
واإلش��ارات ،فأكد متابعة حزبه الدقيقة ألماكنها وكل ما يطرأ
من تطورات وتحديثات وغيرها باعتبار أن تهديده السابق ال
يقتصر على األمونيا فحسب ،بل على كل ما يعادلها مما يعرف
عنه حزب الله الوافر إلتمام الغرض.
يرفع نصرالله سقف حضور حزبه أمنيا ً واستخباريا ً من
جهة ويرفع أيضا ً سقف تحليالته سياسياً ،مؤكدا ً أن مرحلة
بأكملها طويت وأن الحل السياسي بات هدف الكل فاألميركي
واألوروبي يتحدث بقناعة عن ضرورة الحل وبيقين أن بديل
األسد سيكون داعش والنصرة ،وبالرغم من اعتبار نصرالله
أن واشنطن ترغب من الحل ما يحقق مصالحها ،فإن هذا ال
يعني تجاهل هذه القناعة الغربية ،وروسيا انسحبت بشكل
جزئي خدمة لهذا الحل.
نصرالله يؤكد ضيق الهوامش «اإلسرائيلية» ،لكنه يرسل
بشكل مباشر ما هو مطلوب برسالة فيها الكثير من التلميح
واإلشارات بأنه ال يوجد اعتقاد لدى الحزب أن «إسرائيل» بوارد
حرب حالياً؛ ونحن كحزب الله ال نريدها أيضا ً فال تستفزونا
رغم استعدادنا إذا وقعت حتى لو كان الزمن اليوم هو بداية
دبلوماسية جدية في المنطقة.

توقع مراقبون أن تشهد
االنتخابات الفرعية في
جزين والتي ح ّدد وزير
الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق  22أيار موعدا ً
لها معركة شرسة في ظ ّل
االشتباك السياسي المحتدم
بين حركة «أمل» و«التيار
الوطني الحر» على خلفية
ملفات إدارية وسياسية،
وصوالً إلى رئاسة
الجمهورية إالّ في حال
نشطت المساعي على خط
عين التينة ـ الرابية لتهدئة
التوتر في عالقات الجانبين
تتيح التوصل إلى مرشح
توافقي علما ً أنه تر ّددت
معلومات عن نية رئيس
تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون ترشيح
أحد أبرز المقربين منه
لخوض المعركة.

جالت على بري و�سالم وبا�سيل وتفقدت مخيمات النازحين

ويثمن مواقف بري
الرئي�س العاجي يلتقي الوفد النيابي
ِّ

موغريني :لدينا م�صلحة م�شتركة للدخول
في حوار حول مكافحة الإرهاب في المنطقة

واتارا :للتعاون الدولي في مواجهة الإرهاب

جالت الممثلة العليا للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية في
االتحاد األوروبي فيديريكا موغريني،
ترافقها سفيرة االت��ح��اد األوروب���ي
ف��ي لبنان كريستينا الس���ن ،على
عدد من المسؤولين وبحثت معهم
األوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة،
وتداعيات قضية النازحين السوريين
على لبنان.
وزارت موغريني رئيس مجلس
النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين
التينة .ثم التقت رئيس الحكومة تمام
سالم ،في السراي الحكومية ،وقالت
بعد اللقاء« :عقدت اجتماعا ً جيدا ً مع
الرئيس س�لام في زيارتي الثانية
إلى لبنان والمه ّمة بالنسبة لالتحاد
األوروبي .نحن لدينا عالقات شراكة
وصداقة قوية ونعمل سويا ً بجهد
في ظ ّل الظروف الصعبة في منطقتنا
وأقول منطقتنا ألننا نتقاسمها بدءا ً
من الوضع األمني والمسارات التي
يمر فيها لبنان وك ّل منطقة المتوسط
وأوروبا».
أض���اف���ت« :ن��اق��ش��ن��ا التصميم
المشترك لتقوية التعاون بين لبنان
واالت���ح���اد األوروب�����ي ف��ي مواجهة
اإلره��اب .كما ناقشنا سياسة الدعم
ال��ت��ي يستطيع االت��ح��اد تقديمها
للبنان م��ن اج��ل تفعيل العوامل
التي من شأنها حفظ االستقرار في
ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة ،ما يتطلب
انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس
ن��واب ف��اع��ل ،إض��اف��ة إل��ى التعاون
مع الحكومة وأن تجري انتخابات
محلية قريبا ً لتعزيز صمود لبنان
وشعبه في ظ ّل هذه الظروف».
وتابعت« :كذلك بحثنا في تحديات
المنطقة التي نتقاسمها وكنا جلسنا
معا ً في مؤتمر مجموعة الدعم الدولي
من أجل سورية والرئيس سالم يُقدر
محادثات جنيف التي تحتاج إلى
بناء نهج يُخرج سورية من الحرب
م��ن خ�لال إي��ج��اد ح � ّل عبر العملية
السياسية».
وخ���ت���م���ت م���وغ���ري���ن���ي« :ك��م��ا
ناقشنا كيفية إدارة أزمة الالجئين
ال��س��وري��ي��ن ال��ك��ب��ي��رة ومساعدتنا
لبعضنا في ه��ذه األزم��ة اإلنسانية
ال��ت��ي ن��واج��ه��ه��ا م��ع �ا ً وات��ف��ق��ن��ا في
مؤتمر لندن على دعم لبنان بأشكال
مختلفة ،ال سيما من الناحية المادية
لمساعدته في مواجهة هذه األزمة.
وقد استثمرنا كثيرا ً في هذا المجال
لجعل لبنان أكثر صموداً».

بري مستقبالً موغريني في عين التينة
وف��ي قصر ب��س��ت��رس ،اجتمعت
م��وغ��ري��ن��ي إل���ى وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين جبران باسيل ،وعقد
الجانبان
مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركا ً استهلّه
باسيل ،مشددا ً على «التعاون الثنائي
لمواجهةالتحدياتالمشتركة».وقال:
«ناقشنا تأثير األزم��ة السورية في
ضوء التط ّورات األخيرة ومحادثات
السالم الجارية في جنيف برعاية
األم��م المتحدة والمجموعة الدولية
لدعم سورية ،واتفقنا على أنّ الح ّل
السياسي للصراع قادر وحده على أن
موحدة
يُمهّد الطريق لوالدة سورية
ّ
وغير طائفية يتمتع فيها السوريون
ّ
بحق تقرير طبيعة نظام الحكم في
بلدهم واختيار قيادتهم».
وأض��اف« :على المدى الطويل،
اتفقنا على مواصلة ال��ح��وار حول
التنقل بما يخدم مصلحة الجانبين،
وع��ل��ى إط�ل�اق ح���وار ح��ول التنوع
الثقافي من شأنه أن يسلط الضوء
على الدور النموذجي للبنان ،الذي
هو منارة للتعددية ومنبر للتسامح
في المنطقة .هذا التسامح مهدّد اليوم
بخطر مشترك بيننا وبين االتحاد
االوروبي أال وهو اإلرهاب ،إ ّنه تهديد
مباشر يتطلب اج��ت��ث��اث اإلره���اب
بطريقة أكثر منهجي ًة وتكامالً من
أجل تجفيف مصادر تمويله وإلحاق
ال��ه��زي��م��ة ب��ه ف��ك��ري �اً .ن��ح��ن نشكر
االت��ح��اد االوروب���ي على مساهمته
المباشرة من أج��ل المحافظة على
استقرار لبنان ،كما نالحظ التقدم
في الحوار الذي نجريه بيننا حول
مكافحة اإلرهاب».
وقالت موغريني« :لدينا كاتحاد

أوروب���ي ولبنان مصلحة مشتركة
ل��ل��دخ��ول ف��ي ح���وار ح��ول مكافحة
اإلره��اب في المنطقة ،وعلى النطاق
األوس����ع .وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،كان
الحوار حول هذا الموضوع مثمراً،
ال سيما أنّ لبنان وف��رن��س��ا شهدا
عمليتين إرهابيتين بالتزامن ،وفي
هذا المجال نؤكد أنه ما من انقسامات
بل إنّ جهودنا مشتركة لوضع حد
للتطرف وتوفير المناخ ال�لازم في
سورية الذي يم ّكننا من جمع الجهود
ل��م��واج��ه��ة داع���ش وال��ن��ص��رة وك � ّل
التنظيمات اإلرهابية».
وأضافت« :نتشارك معا ً الحاجة
األساسية للحوار والتعاون ونعمل
في إطار المنطقة ونقول إنها فرصة
ذه��ب��ي��ة ل�ل�اط���راف ل�لاس��ت��ث��م��ار في
التعاون وال��ح��وار لكي نضع ح � ّدا ً
لألزمات والصراعات التي نواجهها».
كما زارت موغريني مخيم الميس
للنازحين السوريين في بر الياس،
الفتة إل��ى أنّ «زي��ارت��ه��ا ال��ي��وم هي
ل�لاط�لاع ع��ل��ى أوض����اع الالجئين
ال��س��وري��ي��ن ف��ي المخيمات ال��ذي��ن
يعيشون ح��ي��اة صعبة وبالتالي
يجب علينا التفتيش على طريقة
لمساعدتهم وإعادتهم إلى حياتهم
الطبيعة النهم يستحقون الحياة».
وقالت« :سمعت منهم أنهم يودون
ال��ع��ودة إل��ى بالدهم ريثما يستتب
األمن».
بعد ذل��ك انتقلت إل��ى متوسطة
ب��رال��ي��اس الرسمية حيث ك��ان في
استقبالها مدير المتوسطة والطاقم
التعليمي واسمتعت إلى آلية التعليم
منهم ،بعدها تفقدت بعض الصفوف
وتحدثت إلى الطالب.

نائب وزير الداخلية الألماني :لتقديم المزيد
من الخدمات لالجئين في مجال التربية والعمل
في إطار زيارته للبنان لبحث أوضاع الالجئين ،زار
نائب وزي��ر الداخلية االلماني غونتر كرنغس ،يرافقه
السفير األلماني مارتن هوث رئيس مجلس النواب نبيه
بري في عين التينة.
كما زار كرنغس وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد
درباس الذي أعلن عقب اللقاء أنّ «الزيارة كانت مناسبة
للتداول في شأن النازحين السوريين والعالقة الطيبة
بين لبنان ألمانيا» .وقال« :عرضت له الظروف األمنية
واالقتصادية واالجتماعية التي يعيشها لبنان واألثر
الذي خلفه هذا النزوح الكبير ،وقد تفهم أنّ نسبة هذا
النزوح هي أكبر من قدرة لبنان على االحتمال ،وأجرى
مقارنة بين ألمانيا ولبنان ووجد الفارق الشاسع بين
ألمانيا ،دولة اقتصادها كبير وعدد سكانها كبير ،التي
يشكل اللجوء فيها نسبة مئوية صغيرة ،ولبنان الذي
تشكل هذه النسبة فيه  50في المئة من الشعب».
وكشف أنه طلب من كرينغس أن «يكون هناك تدخل
مباشر من ألمانيا في أمور التنمية واالستثمار اإلنساني
والتربوي والتعليمي في لبنان».
وقال كرنغس إنه بحث مع درباس في «مواضيع األمن
ومسألة النزوح في المانيا أيضاً» .وق��ال« :من وجهة

النظر األلمانية يعتبر مليون نازح في بلد عدد سكانه
 80مليونا ً مشكلة كبيرة ولكن علينا أن نعترف أنها
ليست كبيرة جدا ً مقارنة بالوضع في لبنان الذي ال يزيد
عدد سكانه على  4ماليين ويستضيف مليون نازح من
سوريا وحدها .علينا أن نعترف بما يعانيه لبنان في هذا
المجال ،وهو قام بعمل رائع لمساعدة هؤالء األشخاص»،
الفتا ً إلى ضرورة «بذل المزيد من الجهد لتقديم الخدمات
لالجئين في مجال التربية والعمل» .وتابع« :ال يجب
النظر فقط إلى التأثير السلبي على لبنان إذا سمح لهم
بالعمل بل يجب النظر إلى االقتصاد ،فإذا لم تكن هناك
استثمارات داخلية كافية أو استثمارات خارجية للتنمية
االقتصادية سيكون صعبا ً على هؤالء األشخاص إيجاد
ف��رص عمل ،وك��ل ذل��ك يمكن إيجاد حلول موقتة له»،
مشدّدا ً على أنّ «الهدف األساس هو عودة السوريين إلى
بلدهم ،وقد بدأ العمل على ذلك وبحثنا في كيفية إعادة
أع��داد قليلة من السوريين الموجودين في ألمانيا إلى
بلدهم عبر لبنان».
وكان كرنغس زار المدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء إبراهيم بصبوص وعرض معه األوضاع األمنية
العامة في البالد.

ثمن الرئيس العاجي الحسن واتارا خالل لقائه الوفد
النيابي اللبناني المؤلف من النائبين علي خريس
وسيمون أبي رميا والقائم باألعمال وسام كالكش ،ممثل
الرئيس نبيه بري في أفريقيا محمود ناصرالدين ،رئيس
غرفة التجارة والصناعة جوزف خوري ونائبه ناصيف
سقالوي وصدر داود« ،اهتمام دولة الرئيس نبيه بري
وموقف لبنان الداعم والوقوف إلى جانبنا في مواجهة
اإلرهاب» ،مؤكدا ً «أنّ العملية اإلرهابية التي حصلت في
ساحل العاج ّ
تدل على أنّ اإلرهاب الذي يضرب في أكثر
من بلد هو نفسه ويجب مكافحته على مستوى ك ّل الدول
ضمن تعاون دولي».
وسلم خريس رسالة خطية من رئيس مجلس النواب
رئيس االتحاد البرلماني العربي نبيه بري ،ونقل عنه
استعداد لبنان للتعاون مع دولة ساحل العاج في ك ّل
المجاالت ،خصوصا ً األمنية منها.
ثم انتقل الوفد إلى مبنى مجلس النواب واجتمع مع
رئيس مجلس النواب سورو غيوم وتحدث شاكرا ً بري
على إرس��ال وفد نيابي «هو األول ال��ذي ي��زور ساحل
العاج للتضامن والوقوف معنا في مواجهة اإلرهاب».
ونوه بدور اللبنانين في ساحل العاج.
تعازي في السفارة
من جهة أخ��رى ،تقبلت سفارة ساحل ال��ع��اج ،في
مقرها في منطقة الجناح في بيروت على مدى ثالثة
أيام التعازي بضحايا التفجير اإلرهابي الذي وقع في
منتجع في بلدة «غ��راد بسام» القريبة من العاصمة
أبيدجان وذهب ضحيته عدد من المواطنيين واألجانب
بينهم لبناني.
وكان في استقبال المعزين القائم باألعمال المستشار
األول في السفارة لمبار سوب إسميل والقنصل رضا
خليفة وأركان السفارة .وحضر معزيا ً النائب ميشال
موسى ممثالً رئيس مجلس النواب نبيه بري ،األمين
العام ل���وزارة الخارجية والمغتربين السفير وفيق
رحيمة ممثالً رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم ،مدير
عام المغتربين هيثم جمعة.
وتقدم بالتعازي السفير الجزائري في لبنان أحمد
بوزيان ،المستشار في السفارة المصرية عمر حمزي،
القائم باألعمال اللبناني السابق في ساحل العاج أحمد

سويدان ،ممثل عن السفارة اإلثيوبية في لبنان.
وتلقت السفارة برقيات تعزية من الرئيس السابق
ميشال سليمان ،رئيس الحكومة السابق سعد الحريري،
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط.
وشكرت السفارة ،في بيان لها ،اللبنانيين الذين
زاروه���ا معزين بالتفجير اإلره��اب��ي ،مؤكدة «متانة
ال��ع�لاق��ات بين ال��ب��ل��دي��ن» ،م��ق��درة للشعب اللبناني
خصوصا ً المغتربين في ساحل العاج لما لهم من أياد
بيضاء في تنمية االقتصاد وإعمار البالد» .كما تقدمت
السفارة من المسؤولين اللبنانيين والشعب اللبناني
بالتعازي بسقوط أحد اللبنانيين في التفجير اإلرهابي،
متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
وكان رئيس المجلس القاري األفريقي عباس فواز
قدم التعازي ،على رأس وفد ض ّم نائب الرئيس عاطف
ياسين وعضو المجلس علي النسر.
وبعدما سجل كلمة في السجل ،قال ف��واز« :قدمنا
التعازي باسمنا وباسم الجالية اللبنانية في هذه
الدولة الصديقة وباسم كل اللبنانيين المغتربين،
خصوصا ً في الدول األفريقية ،مؤكدين وقوفنا ووقوف
ك ّل المغتربين والمقيمين اللبنانيين مع ساحل العاج
رئ��ي��س�ا ً وح��ك��وم��ة وش��ع��ب�اً ،وش��ددن��ا على التضامن
اللبناني في لبنان وأفريقيا مع الدولة الصديقة ض ّد
اإلرهاب واإلجرام الذي ضربها ،معلنين استمرار العمل
على توطيد الصداقة .وأثنينا على السلطات اإليفوارية
التي تواصل العمل على تعميق العالقة بين الدولتين
والشعبين».
كما زار السفارة رئيس الجالية اللبنانية في ساحل
العاج نجيب زهر على رأس وفد من الجالية ض ّم نائب
الرئيس عاطف ياسين وعميد الجالية كمال سلهب.
وش �دّد زه��ر «على التضامن مع الدولة اإليفوارية
ومستنكرين العمل اإلجرامي االرهابي الذي أصابها».
وك��ان زه��ر طمأن ،في بيان« ،أنّ الجالية لم تكن
مستهدفة على اإلط�ل�اق ف��ي االع��ت��داء اإلره��اب��ي على
المدنيين في منتجع «غران بسام» في ابيدجان» ،وعبر
في بيان عن أسفه وأسف المجلس القاري األفريقي في
الجامعة الثقافية لسقوط الضحايا ومن بينهم اللبناني
توفيق حايك.

الم�شنوق يبحث التطورات وملف النازحين
مع وزير الدولة البريطاني ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط

إلوود مجتمعا ً إلى المشنوق وابراهيم
أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق
أنّ مجلس ال��وزراء ،أصدر بناء على
اق��ت��راح وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ،المرسوم
 3098يدعوة الهيئات الناخبة إلى
انتخاب نائب عن المقعد الماروني
بقضاء ج��زي��ن ،ال���ذي شغر بوفاة
النائب المرحوم ميشال حلو ،وذلك في
 22أيار .2016
من جهة أخ��رى ،اعتبر المشنوق
«أنّ من ال��ض��روري اكتمال النصاب
الدستوري وانتخاب رئيس جمهورية
للبنان ،ألنّ بقاء الوضع على ما هو
عليه ليس مضمونا ً أال يترك آث��ارا
جدية وعميقة على المجتمع اللبناني
والوضع في لبنان» ،مشيرا ً إلى «أنّ
البريطانيين حاضرون لبذل ك ّل جهد
في هذا السبيل».
وق����ال خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه ف��ي مستهل
جولته البريطانية ،وزي���ر ال��دول��ة
البريطاني لشؤون الشرق األوسط

توبياس إلوود« :بريطانيا هي الدولة
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي س��اع��دت الحكومة
اللبنانية مباشرة في ملف التعليم،
من دون المرور بالجمعيات الخاصة
أو البلديات .وقد بذلت جهدا ً كبيراً،
وسبق أن قدمت  300مليون دوالر على
 5سنوات ،وهي مستعدة للمساعدة
أك��ث��ر .وال��ب��ري��ط��ان��ي��ون ي��س��اع��دون
النازحين ليضمنوا أال يتحول النازح
إل��ى ف��وض��وي ،وأن يتلقى التعليم
الذي يضمن التأسيس لجيل يعترف
بالدولة وقوانينها وال يذهب باتجاه
الفوضى والتطرف».
وأك���د المشنوق أنّ «البحث مع
الجانب البريطاني كان عميقا ً جداً،
وتركز حول ثالث نقاط هي :النازحون
السوريونوالمسارالسياسياللبناني
ومفاوضات جنيف السورية» .وقال:
«يقدر البريطانيون ويثمنون خطوات
الحكومة اللبنانية تجاه النازحين

السوريين ،والعالقات الطيبة التي
تربط الشعبين اللبناني والسوري،
تلك التي سهلت استضافة هذا العدد
الكبير من النازحين السوريين في
لبنان».
أضاف« :أما النقطة الثانية التي ت ّم
التركيز عليها فهي المسار السياسي
في لبنان ،فسألني الوزير إلوود عن
مدى قدرة لبنان على احتمال الوضع
ال��ح��ال��ي لفترة ط��وي��ل��ة ،وع��ن سبل
مواجهة مصاعب هذه المرحلة ،التي
يمكن وصفها باالنتقالية في لبنان.
أما النقطة الثالثة فهي المفاوضات
السورية في جنيف ،التي يعتبرها
البريطانيون بداية إيجابية لوقائع لم
تكن ممكنة سابقاً ،وهي جلوس النظام
والمعارضة إلى طاولة واحدة».
كما التقى المشنوق مستشار األمن
القومي البريطاني السير مارك ليال
غرانت.

