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حمليات �سيا�سية

مواجهة الإرهاب ال تكون
في المرحلة الأخيرة قبل التفجير
شارل أبي نادر*
ب��ال��رغ��م م��ن ال�ت�ح��ذي��رات ال�ج� ّدي��ة ،وم��ن المعلومات الدقيقة
والمبنية على معطيات واقعية عن األخطار شبه المؤكدة عن
تفجيرات إرهابية ستستهدف أم��اك��ن ع��ام��ة ،ومنها بالتحديد
مطارات ومحطات للمترو وللقطارات ،لم تستطع أجهزة أمن
دول االت�ح��اد األوروب ��ي وتحديدا ً البلجيكية من إبعاد أو منع
أو تعطيل العمليات اإلرهابية الدموية التي طالت أم��س مطار
العاصمة البلجيكية بروكسل وإحدى أكبر محطات المترو فيها،
حيث حصدت عشرات الشهداء األبرياء وأوقعت مئات المصابين
في واحدة من أكثر العمليات اإلرهابية رعبا ً ودموية والتي طالت
أوروبا في الفترة األخيرة.
هذا الضعف الواضح في المواجهة ،حيث بدت أجهزة األمن
عاجزة عن منع أو تخفيف النتائج الكارثية لثالث عمليات إرهابية
امت ّد تنفيذها فترة من الزمن ليست ببسيطة ،إذ من المفترض أن
يكون ر ّد فعلها أسرع في ظ ّل األجواء المتشنّجة والحساسة في
العالم بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص ،وأيضا ً على ضوء
توقيف العقل المد ّبر لهجمات باريس الدموية األخ�ي��رة ،كان
سيكون مماثالً لدى أكثر األجهزة األمنية فعالية وسيطرة ،حيث
تتد ّنى كثيرا ً إمكانية إفشال عملية إرهابية في مرحلتها األخيرة
قبل التنفيذ بعد أن تكون قد أشبعت تخطيطا ً وتحضيرا ً ودراسة،
وحيث تكون قد أصبحت ضمن خانة ال�ق��رار النهائي ال��ذي ال
رجوع عنه خاصة في العمليات االنتحارية.
من خالل إجراء دراسة واسعة ألغلب العمليات اإلرهابية التي
طالت العالم مؤخراً ،والتي جاءت على خلفيات متشدّدة ،وعلى
خلفيات تتعلّق بالحرب في الشرق األوس��ط والتي ُتش ّن على
التنظيمات اإلرهابية كـ»داعش» أو «القاعدة» ،يمكن استنتاج ما
يلي:
إنّ مواجهة اإلرهاب الصحيحة والف ّعالة هي سياسة متكاملة
للمجتمع الدولي ولك ّل دولة معنية ،هي سياسة تشريعية تطال
القوانين المتعلقة بصناعة األسلحة والمتفجرات ونقلهما،
وه��ي سياسة تطال القوانين المتعلقة بالمدارس والجمعيات
الدينية وغيرها والتي تكون مصدرا ً للتشدّد وللتحريض على
رفض اآلخ��ر وعلى تكفيره وعلى قتله ،وهي سياسة قضائية
تفرض التشدّد في األحكام التي تطال جرائم لها جذور وأصول
وامتدادات إرهابية.
أيضاً ،هي سياسة إدارية تفرض مراقب ًة وتشدّدا ً على المعابر
التي تربط ال��دول ببعضها ،وأي�ض�ا ً على المواقع االلكترونية
السلفية والمتشدّدة التي تمارس التحريض وتبثّ سموم الفتنة
والتكفير ،والتي تشكل وسيلة للتجنيد ولتنظيم وإدارة العمليات
اإلرهابية.
ه��ي س�ي��اس��ة دول �ي��ة ف��ي ف��رض ض �غ��وط ج��دي��ة ع�ل��ى ال��دول
التي ينشأ اإلره��اب في مجتمعاتها دون أن تراقبه أو تتابعه
ألسباب عقائدية ودينية داخلية ،وأيضا ً هي سياسة دولية في
الضغط على الدول التي تشكل ممرا ً ومعبرا ً لألسلحة وللذخائر
بهدف محاربة أنظمة مناوئة لها ،ألن في ذلك تهريبا ً وتسريبا ً
لمتفجرات اإلرهاب وألسلحته الفتاكة.
إنّ ال�م��واج�ه��ة ال�ف� ّع��ال��ة ل�لإره��اب ت�ك��ون ف��ي م�س��اع��دة ال��دول
واألنظمة التي تعاني من تمدّده كسورية والعراق ،وال تكون في
المساعدة والعمل على إضعاف سلطة هذه الدول خدمة لمشاريع
دولية مشبوهة ومرتهنة ،حيث بذلك يستفيد اإلرهاب وينتشر
في مدن وفي محافظات وفي مناطق خ��ارج سلطة هذه الدول
المستهدفة ،فيد ّرب عناصره ويح ّرضهم و ُيخضعهم لدورات
دينية وعسكرية متشدّدة ويطلقهم في الميادين الواسعة لتنفيذ
عملياتهم الدموية.
إنّ مواجهة اإلره ��اب الصحيحة تكون ف��ي ال�ق��رار الواضح
والحاسم في وضع النقاط على الحروف حول َمن هو المسؤول
عن تمدّده وانتشاره ،حول َمن يم ّوله و َمن يدعمه و َمن يغطيه،
حول َمن يحميه و َمن يرعاه ويحضنه بهدف االستفادة منه في
تنفيذ السياسات الخبيثة الدنيئة المجرمة.
انها في النهاية معركة مفروضة ض� ّد ه��ذا اإلره��اب ال مف ّر
منها ،حيث أصبح يشكل خطرا ً وجوديا ً على المجتمعات وعلى
ال� ��دول ،وال يمكن مواجهته بشكل منفرد أو أح� ��ادي ،وهذه
المواجهة تفترض تعاونا ً واسعا ً وصادقا ً من الجميع ،وتفترض
العمل بمسؤولية وبجدية من خالل خطة دولية مشتركة ،تضع
جانبا ً االنقسامات والخالفات السياسية والعسكرية واألمنية
واالق�ت�ص��ادي��ة ،خطة شاملة تتجاوز خ�لاف��ات ال�م��ال والسلطة
�ي والجميع
وال �س �ي �ط��رة ،فالجميع م�س�ت�ه�دَف وال�ج�م�ي��ع م�ع�ن� ّ
مسؤول.
*عميد متقاعد

التقى لجنة متابعة «م�ؤتمر بيروت وال�ساحل»

زا�سيبكين :متفائلون ّ
بحل �سيا�سي �سوري
استقبل السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين ،في مق ّر السفارة ،وفدا ً من لجنة
متابعة «مؤتمر بيروت والساحل ـ العروبيون اللبنانيون» برئاسة كمال شاتيال
وعضوية :خليل بركات ،غسان الطبش ،عدنان برجي ،عماد عكاوي وعماد
جبري ،وبحث معه األوضاع اللبنانية والعربية والدولية.
ولفت شاتيال بعد اللقاء إلى «أنّ الدور الروسي يتقدم عالميا ً للدفاع عن سيادة
الدول ورفض التدخالت الخارجية بشؤونها الداخلية واحترام استقاللها وارادة
شعوبها ،وهو دور يصحح العالقات الدولية ،فحينما كانت الواليات المتحدة
االميركية متفردة في الساحة الدولية اطلقت الفوضى المدمرة في منطقتنا
وتجاوزت منظمة األمم المتحدة».
وأع��رب عن ارتياحه «لتطوير العالقات العربية ـ الروسية من مصر إلى
سورية والجزائر والمغرب وبعض دول الخليج العربية ولبنان».
وقال« :تناول البحث أهمية تطوير العالقات اللبنانية ـ الروسية ،وتشجيع
روسيا على الحوار بين األطراف السورية للوصول إلى ح ّل سياسي سلمي بحيث
تستعيد سورية وحدتها على مستوى الدولة واألرض والوطن والمؤسسات في
إطار ح ّل وطني ديمقراطي وتجفيف منابع التطرف من أي مكان يسانده».
وأبدى زاسيبكين ،من جهته« ،تقديره لدور الوطنيين العروبيين اللبنانيين»،
مبديا ً «تفاؤله بح ّل سياسي سوري» ،مؤكدا ً «سالمة وقوة العالقات الروسية ـ
السورية ومع البلدان العربية عموما ً بما فيها لبنان».

مخزومي يلتقي بوغدانوف
التقى رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي نائب وزير الخارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف في روسيا.
وإثر اللقاء أكد مخزومي «أهمية العالقات بين لبنان وروسيا ،وعلى دور
روسيا في دعم االستقرار في لبنان في ظ ّل الظروف اإلقليمية الحرجة» ،مشيرا ً
إلى أنه «في مختلف لقاءاته الدولية يسعى إلى استقطاب الدعم للبنان والشباب
اللبناني عبر تفعيل دور البلد كمركز للعالقات االقتصادية ومحور لألنشطة
الدولية ذات الصلة باالقتصاد بما يكرس موقعه على الخريطة اإلقليمية وكذلك
الدولية».
ولفت إلى أنّ «بوغدانوف أبدى اهتماما ً الفتا ً باستقرار لبنان وإنمائه» ،داعيا ً
إلى»دعم االقتصاد اللبناني والتنمية االجتماعية» ،مؤكدا ً أنّ «لبنان يشكل
محطة لالستثمارات في مجاالت التكنولوجيا والصناعات الخفيفة والتجارة
بين الشرق والغرب».
وقال« :إنّ التطلع اليوم هو إلى جانب الحفاظ على استقرار لبنان والتعويل
على نجاح جنيف  3برعاية روسية ـ أميركية ـ دولية في التوصل إلى ح ّل
سياسي لألزمة السورية يحفظ وحدة األراضي السورية ويحقق آمال الشعب
السوري بالسالم والحرية».
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حزب اهلل ورو�سيا مرتاحان و�أوروبا قلقة
الذين يقاتلون داع�ش ارتاحوا من هجمات االنتقام
 روزانا ر ّمال
يتحدث الرئيس األميركي وه��و يهم بالرحيل عن البيت
األبيض بعد شهور في «عقيدة أوباما» لمجلة اتالنتك األميركية
عما يعيشه من ندم حيال قرار اعتبر مقدمة لتدهور األوضاع
بعيد الربيع العربي وللفتك باألمن اإلقليمي والدولي ،وهو قرار
الدخول في عملية عسكرية في ليبيا مع قوات الناتو ،فبدا في
خانة االعتراف بأن مراجعة القيادة الروسية لقرارها هو تماما ً
ما أصابه وأن رفض فكرة التدارك أوصل لتدهور أكبر باتت
حصيلته اليوم سوريا ومعها دول العالم الغربي.
يلفت غالبا ً شروع الرؤساء األميركيين قبيل نهاية عهدهم إلى
شيء يشبه المطالعة الذاتية وحالة من االنكفاء على الذات من
دون أن يجدوا في ذلك نوعا ً من االنكسار بعكس ما يبدون عليه
في أوائل عهدهم ،حيث يجلس الرئيس األميركي في أروقة البيت
األبيض وفي يده عصا التحكم في العالم ونيات الهجوم وافتتاح
المشاريع تالعب خياله المائل نحو التوسع جمهوريا ً كان أو
ديمقراطياً.
يتحدث خبير بالشؤون األميركية وأستاذ في جامعات
واشنطن لـ«البناء» عن نزعة القوة التي يعيشها كل مواطن
أميركي ،ففي بلده يسمح له بحيازة السالح في منزله بدون
الحاجة للحصول على رخصة ومن دون قيود ،والكل يعتبر أن
هذا هو إحدى ضرورات الدفاع عن النفس والحرية الشخصية؛
ولهذا السبب تكثر عمليات القتل مؤخرا ًوالعنصرية وارتفاع نسب
الجريمة ،بعكس المجتمع العربي المضطر إلى الخضوع إلى ما
أمكن من نسبة تطبيق القانون الخاص بالسالح نتيجة تغلغل
القوى االستخبارية فيه وضرورات حتمت على الحكومات فرض
نسبة من الحضور في هذا الملف ،كمبدأ غير قابل للتفريط فيه.

يتحدث أوباما ومعه الغرب عن ضرورة سحب سالح حزب
الله ال��ذي يعتبر اليوم سالحا ً منظما ً بشكل كبير ومشروعا ً
بالنسبة للجزء األكبر من اللبنانيين باعتبار أنه سالح لقتال
«إسرائيل» والدفاع عن النفس أيضا ً من دون أن يلتفت لما يسمح
به دستور بالده من فلتان في مسألة السالح التي بات يعيشها
كل بيت أميركي.
يضرب اإلره���اب ال��ي��وم بروكسيل وقبلها ض��رب باريس
بأشرس الطرق ،فبعد ما استطاع اإلرهاب استهداف مسرح مكتظ
بالمواطنين الفرنسيين واستاد ملعب رياضي نجح اليوم في
استهداف مترو للقطار في بروكسيل وتنفيذ هجوم محا ٍذ للمطار
وفي دائرته حقق عددا ً كبيرا ً من الضحايا بين قتيل وجريح،
فأعلن داعش مسؤوليته رابطا ً استهداف بلجيكا بكونها واحدة
من الدول التي تشارك في التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب
في سوريا والسؤال األساسي اليوم «لماذا يحقق داعش في
الدول الغربية نتيجة محققة وناجحة بمفهوم العمليات األمنية
ويتمكن من الوصول إلى أهداف كبرى ورئيسية في البالد وهو
غير قادر على حصد نسبة كبيرة من أهداف الشرق األوسط؟
يبدو أن داع��ش يحقق أهدافا ً أكبر في ال��دول الديمقراطية
منه إلى الدول النامية ،وهجمات أوروبا تتحدث عن الكثير من
الثغرات األمنية واالجتماعية .وهنا يؤكد خبير أمني أن األمن
األوروبي «رخو» بالدرجة األولى وغير مجهز لمثل هذه الظروف
بعكس الدول العربية التي عززت قدراتها جراء موجات إرهاب
كبرى اجتاحتها منذ أوائل التسعينيات فوقعت أوروبا في خطر
التراخي األمني.
اطمأنت أوروب���ا ومعها ال��والي��ات المتحدة التي عايشت
أحداث  11أيلول إلى أمرين يبدو أنهما السبب في القدرة على
تحقيق أكبر قدر من المكاسب لدى التيارات الجهادية :األول
«الديمقراطية والتراخي تحت مسميات الحرية الشخصية»،

والثاني الثقة بقدرة األجهزة األمنية على التحرك فورا ً وتغطية
أي خلل يقع ،ففات األوان على بعض الخاليا التي استغلت هذا
التراخي وأسست مناطق وأحياء في أوروبا بات يصعب على
القوى األمنية الدخول إلى شوارعها التي تح ّول بعضها ساحات
قتال حقيقية مثل بعض شوارع ضواحي باريس.
وسط كل هذا بقي لبنان يتمتع بأمان نسبي وال بأس فيه
في ظل دوامة اإلرهاب الذي لم يكن بعيدا ً عنه في أوائل األزمة
السورية ،لكن التصدي له وفق نظرية حزب الله باستباقه إلى
سوريا والتي انقسم حولها كثر تأخذ طريقها للتثبت من صحتها.
وهنا ال مانع من دعم بعض األفكار الشاذة في الدول المؤسسية
مثل إنشاء مربعات أمنية وغيرها في بلد جار لسوريا التي تضم
اكبر معاقل الجهاديين في شمالها ،خصوصا ً الرقة؛ وهذا ما
اتبعه لبنان ألسباب عديدة منها بعض ضرورات الحرب األهلية
التي أنشأت زعامات غير واثقة من قدرات الدولة.
يصب في خانة
سبب آخر لهذا الهدوء النسبي في لبنان
ّ
عدم قدرة داعش على قتال من أعلن الحرب الجدية عليه ،وهو
سبب أساسي يشترك فيه لبنان ،حزب الله وروسيا وإيران،
حيث التعزيزات األمنية على أشدها والجهوزية الكاملة لتوجيه
ضربات قاصمة له أثبتت جدواها ميدانيا ً وبالتالي فإن لبنان ال
يعيش نعمة قرار دولي او إقليمي في منع اإلرهاب من اجتياحه
كما تر ّوج وسائل إعالم تابعة للقرار األميركي ،بل يعيش حصيلة
«الجدية» التي ال تتمتع بها القوى األوروبية والغربية في قتال
اإلرهاب .وهذا التراخي جعل منها صيدا ً ثمينا ً وسهالً في الوقت
نفسه.
تثبت روسيا يوما ً بعد اآلخر صحة خياراتها وإبعاد شبح
اإلرهاب عنها بشكل كبير ،رغم شنها الحرب عليه وتكسر حجة
عدم دخول الدول في حرب جدية تقتص منه خشية ردات فعل
ترجمتها بروكسل اليوم.

ذكرت مصادر سياسية
شاركت في بعض لقاءات
الممثلة العليا للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية
في االتحاد األوروبي
فيديريكا موغريني في
بيروت أنّ المسؤولة
األوروبية ركزت خالل
محادثاتها مع المسؤولين
اللبنانيين الذين التقتهم
على ثالثة عناوين باتت
«فولكلورية» ،وهي :قدرة
لبنان على تح ّمل النازحين
السوريين على أرضه
وأزمة شواطئ المتوسط
التي يستخدمها النازحون
لدخول أوروبا واالستحقاق
الرئاسي اللبناني ،لكنها لم
أي مقترحات عملية
تحمل ّ
أو حتى وعود بالمساعدة
لمعالجة الملفات الثالثة،
مكتفية بالثناء على لبنان
لحسن ضيافته الالجئين
وحث اللبنانيين على إنجاز
استحقاقهم.

عر�ض التطورات مع زواره ورعى �إطالق «الريجي» م�شروع التنمية الم�ستدامة

بري :ثمرة انتخاب الرئي�س ن�ضجت و�أخ�شى �سقوطها
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري «إن حلحلة االمور
في لبنان تتوقف على انتخاب رئيس الجمهورية ،وان هذا
االستحقاق يجب ان يكون قريباً».
وفي كلمة ألقاها خالل رعايته حفل إطالق إدارة التبغ
والتنباك «الريجي» مشروع التنمية المستدامة ،2016
قال بري« :إننا نعبر من بوابة هذه المناسبة إلى الوقائع
الضاغطة على لبنان والتي يمكن أن نطلق الحلول لها ،بل
يمكنها أن تجد طريقها الدستوري بمجرد أن يعبر لبنان
فقط موضوع واحد االستحقاق الوطني المتمثل بانتخاب
رئيس الجمهورية».
وأض���اف« :ال��ع��رب يحبوننا أكثر مما نحب أنفسنا،
واألوروبيون يحبوننا أكثر مما نحب أنفسنا ،وربنا يحبنا
لكننا نحن ال نحب أنفسنا ،ألنّ ك ّل ما خلقه ربنا لنا كان من
أروع ما يكون ،هذا هو الواقع .مشكلتنا اآلن هي انتخاب
رئيس ،كي تتفكك األمور ونخلص من عقدنا .بالرغم من
أنّ الدستور ال يمنع الحكومة أن تعمل بكامل طاقاتها
وكذلك المجلس بكامل طاقاته ،دعكم من االجتهادات
«الخنفشارية» التي نسمعها .نحن لدينا صناعة وطنية
في ديمقراطيتنا ،وعندنا  18طائفة وعليك أن تراعي
الحساسيات ،لذلك ال نستطيع أن نقوم بك ّل العمل حتى
لو كان قانونياً .حلحلة هذه األمور تتوقف على انتخابات
رئيس الجمهورية .ثم أننا نعبر من بوابة هذه المناسبة
إلى الوقائع الضاغطة على لبنان والتي يمكننا ان نطلق
الحلول لها بل يمكن لها ان تجد طريقها الدستوري بمجرد
عبور لبنان لالستحقاق الوطني المتمثل بانتخابات رئيس
الجمهورية وعدم االستمرار في لعبة الغميضة الجارية
أو باألحرى لعبة إعماء لبنان ونحن ننشد من خلفه «أنا
أعمى ما بشوف أنا ضراب سيوف» ،ذلك ألنّ تغييب رأس
الدولة أمر يسحب نفسه كما الحظنا وكما قلت للتو في

بري متحدثا ً في احتفال «الريجي»
تعطيل التشريع وتقييد أيدي مجلس الوزراء أي بصراحة
تعليق عمل الدولة على انتخاب رئيس الجمهورية وكما
قلت في بلجيكا هذا االستحقاق يجب أن يكون قريبا ً وهو
ثمرة نضجت وأخشى من سقوطها».
ورأى «أن سالم لبنان وعبوره إلى الدولة ال يمكن أن
يتحقق إال خارج التحالفات والخطوط وال يمكن أن نلمس
مصلحة لبنان المقيم والمغترب كضرورة لبنانية وعربية
وإسالمية ومسيحية ودولية إال خارج االصطفافات ولعبة
ش ّد الحبال الجارية حالياً» في أكثر من مكان» ،الفتا ً إلى
«أنّ لبنان يمثل مختبر تعايش األديان والحضارات في

هذه القرية الكونية مقابل صراع الحضارات».
وأكد «أنّ لبنان إزاء تجربته الحديثة منذ نكبة فلسطين
وإزاء العدوانية اإلسرائيلية التي وضعت عليه ال يمكن له
إال أن يكون قوة مقاومة لحماية سيادته ومنع إسرائيل من
سرقة ثروته المائية وترابه واحتالل موقعه االستراتيجي
وكذلك السطو على ثروته الطبيعية البحرية وه��و ما
يستدعي تلبية مطالبة لبنان بترسيم حدود البحرية».
وتابع« :إنّ لبنان الذي كسب إعجاب العالم بمقاومته
وال��ذي صمد وه��زم آل��ه الحرب اإلسرائيلية صيف عام
 2006ال يمكن له أن يفرط بهذه المقاومة أو أن يتنازل

عنها طالما إسرائيل ال تزال في أرضنا وال تزال أطماعها
وال يتنازل عن دورها وسالحها وكذلك سيادته وال أن يقبل
التهديدات لحدوده الشرقية والشمالية كما الجنوبية كما
لن يقبل بتهديد حدوده البحرية الغربية .إن لبنان ومن
أجل ضمان سلمه األهلي ولوضع حد لإلطماع اإلسرائيلية
والخالص من واق��ع أزمته السياسية يرى أنّ المخرج
الرئيسي للفكاك مما هو فيه حاليا ً هو حواره الوطني على
خلفية استعادة العالقة السعودية ـ اإليرانية إليجابيتها
وبناء الثقة بهذه العالقة رغم ك ّل ما أسمع .إنّ استعادة
زخم هذه العالقة بين السعودية وإي��ران يمثل ضرورة
إسالمية وعربية ويمثل ضرورة لبنانية وكذلك سورية
وعراقية ويمنية وبحرانية وإلى آخر المشوار وال بد من
وقف التحديات ووقف التوترات السائدة نظرا ً إلى ما لها
من انعكاسات مرة على شعوب المنطقة».
وختم بري« :إننا إذ نؤكد ترحيبنا بانخفاض مستوى
العنف في سورية وتأييدنا لوقف اطالق النار والعودة
إلى طاولة المفاوضات ،نرى اليوم ،كما منذ اليوم األول
ألح��داث اليمن ،أنّ الضرورات تقضي بالسير إلى الحل
السياسي والتفاهم بين المكونات السياسية ،وأنّ استمرار
الحرب على اإلرهاب وعلى دولته في سورية والعراق أمر
يستدعي جهدا ً أمميا ً مشتركا ً وربما غرفة عمليات دولية
يترافق تنظيمها للحرب مع تجفيف مصادر اإلرهاب ووقف
ضخ السالح والمسلحين عبر الحدود».
وفي نشاطه ،استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري،
في عين التينة ،النائب ج��ورج ع��دوان ال��ذي بحث معه
قانون االنتخابات الجديد والتقرير الذي وضعته اللجنة
النيابية.
ثم استقبل كالً من رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام
سكاف ،ورئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد.

التقى م�س�ؤولين �أميركيين والمدير التنفيذي للبنك الدولي
الم�شنوق يبحث مع وزيرة التنمية البريطانية
خليل :الإجراءات والقوانين ال ت�ستهدف ال�شيعة التعاون الأمني في مواجهة الإرهاب
استه ّل وزي��ر المال علي حسن
خ��ل��ي��ل ل���ق���اءات���ه ف���ي ال���والي���ات
المتحدة األميركية باجتماع في
المركز الرئيسي لصندوق النقد
الدولي مع المدير التنفيذي حازم
ب��ب�لاوي وف��ري��ق ع��م��ل��ه ،وع��رض
الوضعين المالي وال��ن��ق��دي في
لبنان وال��خ��ط��وات التي اتختها
الحكومة اللبنانية تعويضا لغياب
الموازنة العامة ،عبر إقرار قانون
يشرع االنفاق في الجلسة األخيرة
التي عقدها المجلس النيابي ،كما
تمت مناقشة الوضع المصرفي،
وش��دد خليل على متانة الوضع
ومساهمته ف��ي دع��م االس��ت��ق��رار
بالبلد.
كما عرض للخطوات التي اتخذت
وم��ا تضمنته ورق��ة العمل التي
أعدها لبنان لدعمه في مواجهة
أزمة النازحين السوريين .وجرى
تحضير م��ع ف��ري��ق العمل للقاء
ال��ذي سيحصل اليوم مع رئيسة
الصندوق كريستين الغارد.
وق��ال خليل« :أك��دن��ا صوابية
اإلج���راءات التي أدت ال��ى تأمين
ف��ائ��ض أول���ي لسنة  2015بما
يعتبر مؤشرا ً إيجابياً».
وأكد ببالوي ،من جهته ،أهمية
االستقرار النقدي والمالي في لبنان
ومواكبة صندوق النقد للخطوات
التي تتخذها وزارة المال وعبر عن
ارتياحه للنتائج التي صدرت عن
الجانب اللبناني.
وعقد خليل لقاءات مع مسؤولين
في الخزانة األميركية ،وأكد أمامهم
ضرورة «االلتفات الى خصوصية
التركيبة اللبنانية التي تفرض
وج��ود ك � ّل ال��ق��وى السياسية في
المؤسسات ،وال سيما المجلس
ال��ن��ي��اب��ي وال��م��ج��ال��س ال��ب��ل��دي��ة
والنشاطات االقتصادية المختلفة،
وضرورة أخذ هذه الخصوصية في
االعتبار عند اتخاذ أي إجراءات ،ال
سيما أنّ هناك تحضيرا ً للمراسيم
التطبيقية للقرار األخير الذي صدر
عن الكونغرس األميركي».
وش����دد ال��ج��ان��ب األم��ي��رك��ي،
م��ن جهته« ،على إن��ف��اذ القانون

المشنوق مجتمعا ً إلى غرينينغ
خليل وباترسن
وتطبيقه ،مع األخذ في االعتبار أن
يكون هذا التطبيق عادال ً من وجهة
نظرهم .و ُفهم أنّ هناك وف��دا ً من
الخزينة األميركية المعني بشؤون
تمويل اإلرهاب سيزور لبنان بعد
صدور المراسيم التطبيقية».
وعقد خليل لقاء مع مساعدة
وزي��ر الخارجية لشؤون الشرق
األدن��ى واألوس��ط آن باترسن مع
فريق عملها المسؤول عن مكتب
لبنان ،وكان تأكيد ألهمية االستقرار
الداخلي في لبنان سياسيا وأمنيا
وأهمية اإلسراع في انتخاب رئيس
للجمهورية ،وال��ت��زام دع��م إج��راء
هذه االنتخابات بأسرع وقت في
أجواء حرة وديمقراطية».
كما كان تشديد على التزام دعم
الجيش اللبناني ،خصوصا ً أنّ
تقييما ً إيجابيا ً سجل لزيارة قائد
الجيش األخيرة للواليات المتحدة،
واع��ت��ب��ار لبنان شريكا ً أساسيا ً
في مواجهة االره��اب ومسؤولية
المجتمع ال��دول��ي ب��دع��م��ه بك ّل
اإلمكانات على هذا الصعيد.
كما عقد وزي��ر ال��م��ال اجتماعا ً
م���ع م��س��اع��د وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
ل��ش��ؤون ت��م��وي��ل اإلره����اب دان��ي

غاليزر ،وجرى استكمال للنقاش
ال��ذي حصل في وزارة الخزينة.
وبحسب خليل« ،فإنّ النقاش كان
مفصليا ً وعميقا ومطوالً ،خصوصا ً
أنّ الفريق الذي كان حاضرا ً مطلع
على ك ّل االج���راءات التي اتخذها
لبنان على ه��ذا الصعيد ،وهو
الفريق الذي يعمل على المراسيم
التطبيقية للقانون ال��ص��ادر عن
الكونغرس».
وأوض������ح خ��ل��ي��ل أن����ه ش��رح
بالتفصيل «الحيثيات والمخاطر
واإلج��راءات ودقة األمور التي نمر
بها ومسؤولية لبنان في مكافحة
داع���ش واإلره����اب وال��ث��م��ن ال��ذي
يدفعه على هذا الصعيد» ،منوها ً
بالقطاع المصرفي والمصرف
المركزي واألدوار التي يقومان بها
في إطار القوانين.
كما ك��ان تشديد على أنّ «أي
إج���راءات أو قوانين ال تستهدف
مجموعات بشكل عام وال تستهدف
الطائفة الشيعية ،وه��ذا الكالم
تك ّرر أكثر من مرة على لسان هذا
ال��ف��ري��ق ،وسيكون هناك تدقيق
جدي في أي اجراء سيحصل على
هذا الصعيد».

تابع وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق تداعيات الوضع األمني في
ضوء تفجيرات بروكسل اإلرهابية،
مع المسؤولين البريطانيين الذي
التقاهم في اليوم الثاني من زيارته
الرسمية إلى لندن.
وأك��د المشنوق أنّ األولوية التي
سيعطيها ف��ور عودته إل��ى بيروت
ستخصص «لمعالجة ال��ث��غ��رات
ّ
األم��ن��ي��ة ف��ي م��ط��ار ب��ي��روت ،ن��ظ��را ً
لخطورته ،فالثغرات فيه قد توازي
تلك التي كانت م��وج��ودة في مطار
ش���رم ال��ش��ي��خ ،وتسببت بتفجير
ال��ط��ائ��رة ال��روس��ي��ة ،وذل���ك حسب
التقارير الغربية» .وشكا م��ن أنّ
«التجاوب كان محدودا ً في مجلس
ال���وزراء ال��ذي لم يأخذ في االعتبار
حجم األخطار وانعكاساتها السلبية
على سمعة مطار بيروت الدولية».
وأشار إلى أنه التقى قائد جهاز أمن
المطار العميد جورج ضومط الموجود
حاليا ً في العاصمة البريطانية للقيام
بدورة تدريبية ،وأعطاه التعليمات
ال�لازم��ة ب��ض��رورة «رف��ع الجاهزية
األمنية في مطار بيروت ،إضافة إلى
الطلب من مختلف األجهزة األمنية
رفع أقصى درجات الحيطة والحذر
وتشديد اإلجراءات االحترازية».
والتقى المشنوق وزي��رة التنمية
ال��دول��ي��ة جوستين غرينينغ في

حضور كبار معاونيها ومدير اإلدارة
المشتركة في الوزارة العميد الياس
الخوري ،وبحث معها في أمن مطار
ب��ي��روت ،وق���ال« :أك��دن��ا أن��ه خالل
أسابيع قليلة ،وبناء على مشاورات
م��ع رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س�لام
ورئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري
ووزير المالية علي حسن خليل ووزير
األشغال العامة غازي زعيتر ،سيكون
لهذا الموضوع أولوية وسنعمل على
معالجته».
وشدّد المشنوق على أنّ «الخيار
الوحيد لمواجهة اإلرهاب هو بالمزيد
من التعاون األمني والتنسيق بين
مختلف الجهات األوروبية والعربية
والدولية لمواجهة التطرف».
وكشف أنّ «أس���اس البحث مع
غرينينغ كان كيفية تنفيذ مقررات
مؤتمر لندن للدول المانحة والجزء
المتعلق بلبنان .وهي من المسؤولين
المتحمسين جدا لتحقيق تقدم جدي
لمعالجة أزمة النازحين السوريين
في لبنان».
وقال« :بحثت معها في مقترحات
ع��دة قبل وص��ول��ي إل��ى ل��ن��دن ،في
اللجنة ال���وزاري���ة ،منها متعلقة
ب��إق��ام��ات ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن
وإمكانية إعفائهم من ال��رس��وم ،أو
إتاحة ف��رص عمل لهم وف��ق قانون
العمل اللبناني ،لكنّ األم��ر يحتاج

إلى تواصل أكثر ومناقشة إمكانيات
تحقيق ذلك ،بالطبع دون أن نقايض
هذا بأي مطالب».
أض���اف« :ه��م يفترضون وج��ود
الكثير من االستثمارات التي يمكن
أن توظف في قطاعات استراتيجية
داخ��ل لبنان ،كما فعلوا ف��ي قطاع
التعليم ،لتشجيع الدولة اللبنانية
على مزيد من تسهيل وجود النازحين
السوريين بشكل سلمي وآم��ن ،ألنّ
التعليم والصحة يشجعان النازح
والمواطن على أن يكونا أكثر انتماء
إلى األرض المتواجدين عليها ،وأكثر
حرصا ً على أمنها وسالمتها ،فكما
تعلمون األمن هو سيد الكالم».
وت���اب���ع« :أك���دن���ا ع��ل��ى ض���رورة
استمرار التعاون األمني القائم على
أعلى المستويات مع البريطانيين
ومع األوروبيين بشكل عام ،وتفعيله،
وأوضحنا أنّ األجهزة األمنية اللبنانية
ت��ق��وم ب��ع��م��ل ج���دي ف���ي م��واج��ه��ة
اإلرهاب ،يقدره البريطانيون ،وعلى
أنّ خيارنا الوحيد اآلن ،الحقيقي
والفعلي ،بعد ال��ذي حصل وقبل ما
يحصل ،هو مزيد من التصميم على
مواجهة ه��ذا ال��ت��ط��رف ،بالتعاون
م��ع المجتمع ال��دول��ي ،وم��ع ال��دول
العربية ،ومع ك ّل جهة تريد مواجهة
ه��ذا ال��ت��ط��رف .خيارنا الوحيد هو
المزيد من المواجهة».

