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قدرة التعطيل ال�سعودية تتال�شى لأن الت�سويات قدر ال ير ّد

من يحمي لبنان
من الزلزال الإرهابي؟

 روزانا ر ّمال

علي بدر الدين
يوسع من دائرة استهدافه من دون رادع،
اإلرهاب المتمادي الذي ّ
فرض خطره على معظم دول العالم وبات يهدّد ما يس ّمى بالسالم
العالمي ،ال��ذي كشف حجم الزيف وال��خ��داع للدول التي تدّعي
حرصها على تعميم ثقافته ،والحفاظ على عالم خال من الصراعات
والحروب ،فإذا بها شريكة فاعلة في تمادي هذا اإلرهاب من خالل
تمويله وتسليحه والتخطيط له ،للقيام بعملياته اإلرهابية حتى في
دول افترضت او اعتقدت أنها بمنأى عن اإلرهاب وضرباته الموجعة
وهي التى ترفع عناوين الديمقراطية وشرعة حقوق اإلنسان ،وتتب ّنى
حرية الرأي والمعتقد ،واحترام اآلخر وتعتبر أنّ مصدر اإلرهاب هي
األنظمة المستبدة والمتسلّطة التي تقمع شعوبها وتحرمها من أبسط
الحقوق وتقيّد حرياتها.
لكن الواقع أثبت أنّ الجميع شركاء في صناعة هذا اإلرهاب وفي
تمدّده وتوفير عناصر قوته ،ألنها ببساطة شجعته من خالل التمويل
والتسليح وعدم مواجهته والتصدّي له قبل استفحاله ،وبخاصة
بعض الدول الغربية التي أرادت منه تحقيق ما تهدف إليه وتخطط
له من أجل السيطرة ووض��ع اليد على العديد من ال��دول العربية
واآلسيوية واإلفريقية .حتى وص��ل «م��وس��ى» اإلره���اب إل��ى قلب
أوروبا ،ربما أيضا ً بهدف إضعاف بعض دولها وخلخلة استقرارها
نفسر العمليات اإلرهابية
السياسي واألمني واالقتصادي ،وإال فكيف ّ
التفجيرية واالنتحارية التى ضربت باريس ثم بروكسل ،خاصة أن
هاتين الدولتين وفق الوقائع والمعلومات المستفيضة تحتضنان
مئات اآلالف من العرب والمسلمين الذين يعيشون بأمان وضمانات
اجتماعية وروات��ب ومحفزات وظيفية وصحية وتعليمية؟ وكيف
نفسر لماذا فشلت عشرات ال��دول التى اجتمعت بتحالفات دولية
ّ
وعربية في القضاء على اإلرهابيين وفي مقدمهم ما يس ّمى بتنظيم
الدولة اإلسالمية «داع��ش» حيث تطالعنا وسائل اإلع�لام الغربية
يوميا ً عن مئات الغارات الجوية وآالف الصواريخ والقذائف التى
تنهمر على مواقع هذا التنظيم وتدّعي أنها د ّمرتها وقتلت المئات؟
وكيف لهذا التنظيم اإلرهابي ال��ذي اجتمع العالم على مواجهته
ويوسع من بنك
بهدف القضاء عليه واقتالعه من جذوره يزداد قوة
ّ
أهدافه لتطال مالي ،وبوركينا فاسو وابيدجان في القارة األفريقية،
واندونيسيا في آسيا وفرنسا وبلجيكا في أوروبا فضالً عن مواصلة
إرهابه في سورية ولبنان واليمن وتونس وليبيا والعراق ،أال تثير
هذه الوقائع والمعطيات التساؤالت وتطرح عالمات االستفهام حول
جدوى التحالفات الدولية والعربية ومدى قدرة وفاعلية العمليات
العسكرية التى يبدو أنها فقط لتدمير المدن والقرى وإبادة سكانها
وربما إزالتها عن الخارطة؟
إنّ لبنان الذي استهدفه اإلرهابيون وال يزال في عين العاصفة
اإلرهابية وقلبها ،كيف له أن يخرج سالما ً من الزلزال اإلرهابي
المتصاعد في ظ ّل انكشاف العالم بأسره أمام الهجمات اإلرهابية بعد
أن ضربوا في أكثر من دولة وقارة ،حيث تساوت في دفع أثمان باهظة
في األرواح والممتلكات وفقدان الكثير من الهيبة الدولية والسياسية
ومن استقرارها بعد ان طالها اإلرهاب وضربها في عقر دارها.
ويحصن
كيف للبنان ،هذا البلد الصغير ،ان ينجو وينأى بنفسه
ّ
جبهته الداخية ويحافظ على وجوده كدولة ومصير إذا لم ترتدع
طبقته السياسية الحاكمة ومك ّوناته السياسية عن انغماسها في
صراع المصالح والتسابق على كسب المواقع المتقدّمة في السلطة
وعلى تحقيق المكاسب المالية كيف للبنان ان يخرج سالما ً وما زالت
متحجرة في مواقفها السياسة والمصلحية والطائفية
هذه الطبقة
ّ
وال تقدّم على أي خطوة إيجابية توحي بتحسين األداء السياسي
وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة؟
ألم يحن األوان لهذة الطبقة أن تستفيق وتعي حجم األخطار
المحدقة بلبنان من ك� ّل ح��دب وص��وب؟ خصوصا ً أنها تعلم أنّ
الهيكل إذا سقط لن تنجو منه ،وهي أول من سيدفع الثمن ،ألنّ انهيار
النظام السياسي الطائفي على «عالته» وسيئاته يعنى انهيارها
وسقوطها؟
إنّ الواقع المأساوي يقتضي قبل ك ّل شيء أن تفك هذة الطبقة
أو بعضها ارتهانها للخارج أي �ا ً ك��ان وع��دم انتظار الترياق من
حدوث تقارب سعودي إيراني الذي لم يأت أوانه بعد ،ومن واجبها
ومسؤولياتها ان تحرك المياه السياسية الراكدة بإحداث صدمة في
جدار الخالفات الفعلية والوهمية والمصلحية على كثير من الملفات
والقضايا .وعليها قبل فوات األوان أن تسرع الى انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،واال تكتفي بتعداد جلسات االنتخاب التي وصلت الى رقم
قد يدخلها في كتاب «غينيس» لألرقام القياسية ،وأن تفعّ ل جلسات
الحوار الجماعية والثنائية ،واال تكتفي أيضا ً بتعدادها ،وأن تعلن
للرأي العام اللبناني المتح ّمس جدا ً لهذه الحوارات عن مضمونها
ونتائجها ،وما تحقق منها وما هو غير قابل للتحقق ،أقله في المدى
المنظور ،وإذا كانت غير ق��ادرة على إح��داث ثغرة في جدار الفشل
والعجز فعليها مصارحة اللبنانيين واالستقالة من مسؤولياتها ألنها
تصبح عالة على الدولة وسببا ً لمزيد من األزمات والمشكالت التي
تنفضح يوما ً بعد يوم ...من ملف النفايات إلى الفساد المستشري
والصفقات المشبوهة والقمح الفاسد واألدوية المز ّورة وغيرها الكثير
مما فاحت رائحته وبات خطرا ً فعليا ً يهدّد األمن االجتماعي لمختلف
شرائح الشعب اللبناني.
لماذا ال تتعظ هذة الطبقة أو بعضها على األق ّل مما يحدث حولنا
وأبعد من لبنان واألمثلة كثيرة .وآخرها استقالة وزيري الداخلية
والعدل في بلجيكا بعد تفجيرات بروكسل ،ونحن لم نشهد استقالة
ايّ مسؤول فيما لبنان يغرق في المجهول بفعل فاعلين حاكمين
متسلطين ال أحد يقدر على إزاحتهم عن كراسي الحكم والتسلط سوى
الموت.
ولكن «ما أضيق العيش لوال فسحة األم��ل» ،وآم��ال اللبنانيين
معقودة على المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية وعلى المقاومة
لردع المعتدين والتصدّي لإلرهابيين.

ن�شاطات

مراد يسلم شهادة تقديرية إلحدى الفنانات المشاركات في المعرض
 جال الرئيس نجيب ميقاتي في سوق القمح في طرابلس،
حيث اطلع على مراحل انتهاء ترميم السوق الذي تكفلت به جمعية
العزم والسعادة االجتماعية ،والتقى عدد من االهالي الذين شكروه
على اهتمامه بالمنطقة.
 افتتح رئيس «الجامعة اللبنانية ـ الدولية ( »)liuالوزير
السابق عبد الرحيم مراد ،معرضا ً للفنون واللوحات الزيتية ،من
تنظيم أساتذة الفنون في الجامعة ،بحضور مدير الجامعة خالد
مراد ،وحشد من أساتذة الجامعة ،وفاعليات تربوية وثقافية.
بعد النشيد الوطني ،ألقى مراد كلمة بالمناسبة ،فأشار إلى «الذوق
الرفيع والفن الراقي واإلبداع الطبيعي في لوحات األساتذة ،والوانها
التي تحاكي الوان الحياة والطبيعة ،مؤكدا «أهمية الفن بكل انواعه
في حياة الشعوب ،ال سيما الفن األصيل وليس الفن المبتذل».
وش��ارك في المعرض أساتذة الفنون في فرع صيدا ،بلوحات
قدمت أثناء الفعالية.
في الختام ،سلم مراد شهادات تقديرية إلى األساتذة.

يختلط قياس عناصر القوة التي تمتلكها الدول والقوى
الالعبة على المسرح السياسي الدولي واإلقليمي ،بين
القدرة على صناعة الحلول والقدرة على تعطيلها ،ويكفي أن
بمستطاع مَن يقدر على التعطيل أن يعطل ليبدو بالقوة ذاتها
التي يملكها القادرون على صناعة هذه الحلول.
ال يزال الكثير من المتابعين انطالقا ً من هذا المفهوم ،يعتبر
السعودية قوة إقليمية حاسمة رغم التسليم بانتقالها من
ضفة الدولة القادرة على صناعة الحلول إلى الدولة التي
ال تملك إال ق��درة التعطيل ،ويقدّمون أمثلة سوريا واليمن
ولبنان أدلة على هذه المكانة ،حيث تنطلق محادثات خاصة
بسوريا ،لكنها ال تتقدّم ،وحيث يستع ّد اليمن لجولة مشابهة،
وربما يتم ّنى اللبنانيون أن يتط ّور حوار حزب الله وتيار
المستقبل إلى هذه المر ّتبة ،لكن وفي هذه المسارات كلها
تبدو السعودية قادرة على تعطيل بلوغ التسويات.
يتيح التدقيق بمسار التعطيل السعودي للتسويات
استخالص عناصر محيطة به تفرض حضورها بالتدريج،
أهمها أن الوقوف في صف صناعة الحلول يعبر عن هوامش
واسعة للحركة والخيارات تتيح لصاحبها التأقلم مع صيغ
تسويات تحفظ له مكانة الالعب الحاسم ،بينما الواقف على
ضفة التعطيل ،فهو مَن بلغ مرحلة صارت فيها أي تسوية
تعادل هزيمته ،فيصير عامل التعطيل منعا ً للهزيمة وتصير
التسوية التي تناسبه يحتاج فرضها إلى مصادر قوة ال
يمتلكها ،فالتسوية الوحيدة التي تحتملها السعودية في
بتنحي أو إطاحة الرئيس السوري
سوريا هي التي تنتهي
ّ
وك��ل م��ا دون��ه��ا هزيمة للسعودية ،ومثل ه��ذه التسوية
تستدعي قدرات وإمكانات فوق طاقة السعودية وحلفائها
بعدما استنهضت الحرب على سوريا حلفاء لم يكن بحساب
السعودية وحلفائها أن يذهبوا إلى المدى الذي بلغوه ،وهذا

يطال التو ّقعات السعودية واألميركية السابقة للمواقف
ّ
التدخل الروسي العسكري ما
الروسية خصوصاً ،حيث
كان في حساب أحد ،وأن حجم الدور الذي لعبه حزب الله
وإيران في تدعيم سوريا عسكريا ً واقتصاديا ً فاق التقديرات،
وبالمقابل استنهضت الحرب خطرا ً ما كان بالحسبان أن يبلغ
هذا المدى ،وكان التقدير بضمانة سعودية أن يبقى تحت
السيطرة وهو الجماعات المسلحة التي تتبع تنظيم القاعدة
والفكر الوهابي والتي تموضعت في سوريا وفقا ً لقول نائب
الرئيس األميركي جو بايدن بتقدير بقائها تحت السيطرة
وقدرتها على إسقاط الرئيس السوري ،فخرجت عن السيطرة
وبقي الرئيس السوري ،وصوال ً لقول الرئيس األميركي أنه
فخور بالتراجع عن التدخل العسكري في سوريا رغم حنق
حلفائه وخالفا ً لنصائحهم التي وصفها بالغبية والحمقاء.
كما في سوريا ،كذلك في اليمن تريد السعودية حكما ً
تابعاً ،وتريده حديقة خلفية ،وكانت تراهن أن تحسم حربها
في أيام أو أسابيع أو بضعة قليلة من األشهر قبيل حلول أجل
توقيع التفاهم على الملف النووي اإليراني ،وها هي تمضي
نهاية السنة األولى ولم تتحقق األهداف ولم ُتنجز المهمة .
وف��ي لبنان تريد السعودية رأس ح��زب ال��ل��ه ،بعدما
فشلت في إرباكه بتسوية رئاسية صنعتها لتفخيخ جبهته
المسيحية تمثلت بترشيح حليفه النائب سليمان فرنجية،
وأظهر الحزب مقدرة على االستيعاب واالحتواء وعلى إعادة
ّ
وتخطي اإلرباك الذي سبّبته المبادرة
ترتيب وضع حلفائه
السعودية ،منتهيا ً بانضباط المرشح فرنجية كحليف ال
يشارك في جلسات ،يقول الرئيس سعد الحريري الناطق
بلسان السعودية إنها جلسات مخصصة النتخاب فرنجية
رئيساً ،ويقول فرنجية ردا ً على الحملة السعودية بتصنيف
حزب الله إرهابياً ،إنه مقاومة تش ّرف رأس العرب وعار أن
يتهم باإلرهاب من بيت أهله العرب.
تحصد السعودية الفشل تلو الفشل وتمسك بسالح
التعطيل ،وهي محكومة بعامل العجز عن مواصلة الحروب،

للترجل عن
بعدما عجزت عن الفوز بها ،فصارت مستعدة
ّ
حصان رفض التفاوض وتعلن قبوله في سوريا وفي اليمن،
لكنها محكومة بعامل أخطر وهو أن تفاهما ً روسيا ً أميركيا ً
يحكم مسار التسويات والتفاوض ويرسم له مسارات
وجداول أعمال ،وروزنامة اإلنجاز ،ومثلما اضطرت السعودية
لقبول التفاوض ووقف الحروب ،يقدّم المثال السوري على
التنازالت التي تجد نفسها في قلبها ال تملك قدرة الرفض،
مثلما حدث في فيينا ،حيث حسم أمر ترك الرئاسة السورية
للسوريين ،ومن ثم في ميونيخ حيث حسم أمر تصنيف
حليفها ورهانها األول في سوريا الذي تمثله جبهة النصرة
على الئحة اإلرهاب ،وتاليا ً تطل الخطوة الثالثة من التفاهم
الروسي األميركي بتوسيع تمثيل المعارضة وضم األكراد
إلى وفدها ،وبالتالي كسر حلقة سعودية جديدة من ممانعة
الحلول هي حصرية التفاوض عن المعارضة بجماعة
الرياض.
تت ّم عملية الترويض التدريجية للعناد السعودي ،وفقا ً
لثنائية روسية أميركية تطال ثنائية عنوانها أولوية الحرب
على اإلرهاب من جهة ،وتراجع كل األولويات األخرى أمامه،
ومن جهة أخرى وضع نهاية العام كموعد إلنجاز التسويات
بخطوطها العريضة في ساحات االشتباك من سوريا إلى
اليمن وصوال ً إلى لبنان ،حيث على اللبنانيين الواثقين من أن
مكانة السعودية ثابتة ال تتزحزح أن يدققوا المشهد الرئاسي
اللبناني االفتراضي بتخيّل مناقشة الحال اللبنانية وحزب
الله يرفع شارة النصر بتثبيت درع بقاء الرئيس األسد في
سوريا ومشاركة أنصار الله في حكومة وحدة في اليمن،
والتساؤل م��اذا سيكون الحال رئاسيا ً وح��زب الله يعتمد
الصبر في الر ّد على استفزازات السعودية والردع في التعامل
مع االستفزازات «اإلسرائيلية» والحسم بوجه االستفزازات
والتهديدات اإلرهابية .
قدرة على التعطيل محكومة بالزمن والمرحلية ورؤية
نهاية الطريق ليست أبدا ً كالقدرة على صناعة الحلول.

غاب عن المحادثات
التي أجراها األمين
العام لألمم المتحدة
بان كي مون مع
المسؤولين اللبنانيين
الذين التقاهم خالل
زيارته بيروت،
موضوع التعويضات
التي أقرتها الجمعية
العامة لألمم المتحدة
للبنان والبالغة
حوالى  856مليون
دوالر أميركي ج ّراء
عدوان «إسرائيل»
على خزانات الوقود
في الجية عام 2006
ونشوء بقعة نفطية
أدت إلى تلويث البحر
واإلضرار بالثروة
السمكية والبيئة
البحرية ككل.

ت�سلم مذكرة من الراعي وجال على مخيمات النازحين في ال�شمال والبقاع

بان :ال�سلم الأهلي هو الخيار الوحيد ّ
لحل الأزمة ال�سورية
واصل األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون زيارته لبيروت لليوم
الثاني على التوالي على رأس وفد
ض ّم :رئيس البنك الدولي جيم يونغ
كيم ورئيس البنك اإلسالمي للتنمية
أح��م��د محمد علي م��دن��ي والممثلة
الشخصية لألمين العام في لبنان
سيغريد كاغ ،استهلها من مخيم نهر
البارد ،الذي وصل إليه بعدما حطت
 4ط��واف��ات اثنتان تابعتان لألمم
المتحدة وأخريين للجيش اللبناني
في قاعدة القليعات الجوية ،حيث
وص��ل إل��ى المخيم ،بمواكبة أمنية
مشدّدة.
وألقى سفير فلسطين أشرف دبور
كلمة رح��ب فيها ب��زي��ارة ب��ان إلى
المخيم ولبنان ،وسلمه مذكرتين
األولى باسم القيادات الفلسطينية في
لبنان والثانية من قبل لجنة المتابعة
ألعمال إعمار مخيم نهر البارد ،كما
قدم إليه درعا ً باسم فلسطين.
وبالتزامن ،نظم أهالي المخيم
ت��ظ��اه��رات ع��دة ف��ي بعض األح��ي��اء
بعدما منعوا من الوصول إلى األمين
العام لألمم المتحدة وطالبوه بإعمار
المخيم ورددوا نداءات «بان كي مون
دخيلك خدنا من هون».
وسمع بان مطالب المتظاهرين،
عندما صعد إلى سطح مدرسة عمقة
الذي يكشف أحياء المخيم.
بعد ذلك ،انتقل المسؤول األممي
والوفد المرافق من نهر البارد إلى
مدينة طرابلس التي شهدت تدابير
أمنية مشدّدة أيضاً ،واسته ّل جولته
في المدينة بافتتاح مركز الشؤون
االجتماعية في البقار في منطقة القبة،
في حضور وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس ،محافظ الشمال رمزي
نهرا ،الممثل المقيم سيغريد كاغ،
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم،

الراعي مستقبالً بان في مطرانية بيروت للموارنة
السفير نواف سالم.
بعد االفتتاح قال بان كي مون« :أنا
مندهش من الذي رأيته اليوم ،ونحن
هنا لدعم شعوب المنطقة ولتحسين
ح��ال��ت��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة ولتحقيق
ذل��ك نحن بحاجة إل��ى دع��م الدولة
اللبنانية .إنّ األمم المتحدة تعمل مع
حكومة لبنان لدعم المجتمع وما تقوم
به مراكز الرعاية االجتماعية هام جدا ً
كونه يستهدف فئة من الناس تنتهك
حقوقهم اإلن��س��ان��ي��ة .وأن���ا مرتاح
لزيارتي لهذا المركز وبعد ّ
اطالعي
على ما يقدمه من خدمات التعليم
والدعم النفسي والرعاية الصحية
واالجتماعية وهذا يدخل ضمن أهداف
األمم المتحدة ومنظماتها العاملة في
لبنان والمنطقة».
وألقى رئيس البنك الدولي كلمة
ق��ال فيها« :نريد أن نساعد ونقدم

تراي�سي �شمعون تبحث مع الخازن
التطورات و�أزمة الفراغ الرئا�سي
زارت رئيسة حزب «الديمقراطيون األحرار» ترايسي شمعون ،المجلس العام
الماروني ،حيث استقبلها رئيسه الوزير السابق وديع الخازن وعضوا المجلس
المهندس ميشال متى وأنطوان رميا ،وتناولوا مجمل التطورات على الساحة
المحلية ،خصوصا ً «ما يتعلق بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ينهي
الفراغ ،ويعيد انتظام عمل المؤسسات وأهمية التوصل الى توافق على قانون
جديد لالنتخابات ،تنتج عنه سلطة مؤهلة لمحاربة الفساد».
وتوقف الخازن وشمعون ،بحسب بيان من مكتب الخازن ،عند أهمية زيارة
ّ
«لحث المجتمع الدولي على
األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون للبنان
مساعدته في تحمل عبء النازحين السوريين في ضوء التقارير التي رفعتها
إليه ممثلته الخاصة الى لبنان سيغريد كاغ ووضعته في الصورة الحقيقية
لما يعانيه لبنان».
وتطرقا إلى «الهجومات اإلرهابية ض ّد المجتمعات المدنية وآخرها تفجيرات
بروكسل» ،وشدّدا على «ضرورة معالجة المجتمع هذه الظاهرة الخطيرة التي
تهدّد العالم».

الدعم لكن أش�دّد على ض��رورة إقرار
القوانين التي تسمح بذلك .طرابلس
يجب أن ت��ك��ون منطقة اقتصادية
�ص��ص��ة وي��ج��ب تفعيل عمل
م��ت��خ� ِّ
الحكومة والبرلمان م��ن أج��ل دعم
النازحين».
وأش���ار رئ��ي��س البنك اإلس�لام��ي
للتنمية إلى «أنّ البنك الدولي والبنك
اإلسالمي للتنمية سيرسالن بعثة
خ�لال أس��اب��ي��ع إل��ى لبنان للبحث
في ك � ّل األم��ور واالستماع إل��ى رأي
المعنيين لتقدير ما ينبغي تقديمه
وتحديد المسائل التي يجب التركيز
عليها .نحن ج��اه��زون للمساعدة
وسنفعل ذلك».
وب��ع��د ج��ول��ة ف��ي أرج���اء المركز
توجه األمين
واالطالع على أوضاعهّ ،
ال��ع��ام وال��وف��د المرافق إل��ى منطقة
الميناء ،حيث اطلعوا على أوضاع

دبور متحدثا ً خالل جولة بان في نهر البارد
حي التنك ،ومنه انتقلوا
النازحين في ّ
إل��ى مخيمات النازحين السوريين
العشوائية ضمن بلدة بحنين ـ المنية،
برفقة ممثلي «أونروا» و«يونيسيف»
وممثلي وزارات الصحة والتربية
وال��ش��ؤون االجتماعية المتعاونة
مع جمعية بيوند لحماية وتأهيل
وإعداد األطفال للدخول إلى المدارس
ّ
واطلع
والتخفيف م��ن معاناتهم.
الوفد على نشاطات األطفال في تلك
المخيمات ،وج��ول��ة على العيادة
الطبية واالس��ت��م��اع إل���ى ش��ك��اوى
النازحين.
كما جال األمين العام لألمم المتحدة
ف��ي بعض مخيمان النازحين في
البقاع ،والتقى بان كي مون في مخيم
ف��ي الدلهمية ،العائالت السورية
واستمع إلى شؤونهم ومتطلباتهم.
وتمنى في تصريح أدل��ى به في

ختام ال��زي��ارة ،أن «ت��ؤدي مساعي
األم��م المتحدة إل��ى نتائج إيجابية
�ص وق��ف إط�لاق النار في
في ما خ� ّ
سورية».
وأك��د أنّ «األم��م المتحدة تسعى
ل��م��س��اع��دة ال��ن��ازح��ي��ن السوريين
والفلسطينيين في المنطقة ،ليس
في لبنان وحسب» .وش �دّد على أنّ
«السلم األهلي هو الخيار الوحيد لح ّل
األزمة السورية».
والتقى بان في مطرانية بيروت
ال��م��ارون��ي��ة ،ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي ،في حضور
رئيس أساقفة بيروت المطران بولس
م��ط��ر وال��ن��ائ��ب ال��ب��ط��ري��رك��ي ال��ع��ام
المطران بولس صياح وممثلة األمين
العام في لبنان سيغريد كاغ.
وت��ن��اول اللقاء أب��رز المواضيع
المطروحة على الساحتين اللبنانية

واإلقليمية ودور المجتمع الدولي
في المساهمة بح ّل أزمات المنطقة.
وتطرق البحث إلى موضوع رئاسة
الجمهورية ،وكان توافق على وجوب
تعاون ك ّل اللبنانيين من أجل تسهيل
عملية االنتخاب ألنّ استمرار الفراغ
يزيد من أزمات لبنان ويسير به إلى
الوراء ،إضافة إلى مسألة النازحين
التي تثقل كاهل لبنان بتداعياتها
االقتصادية والسياسية واألمنية.
وكان تشديد على ضرورة استئصال
أسباب اإلرهاب وتعزيز الحوار بين
األديان وتنمية االعتدال في مواجهته
وقد بات يهدّد العالم بأسره.
وخالل اللقاء سلم الراعي بان كي
مون مذكرة مفصلة تتضمن عرضا ً
للمواضيع الشائكة الراهنة في لبنان
ومنطقة الشرق األوس��ط ترافق مع
اقتراحات لحلها.

اختتم زيارته الأميركية بلقاء المديرة المنتدبة في البنك الدولي

خليل :اال�ستحقاق الرئا�سي يحتاج دفع ًا �إقليمي ًا

اختتم وزير المالية علي حسن خليل لقاءاته
في العاصمة األميركية ،باجتماع مع المديرة
المنتدبة في البنك الدولي سري مولياني أندرواتي
وفريق عملها ،بحث معهم في اإلصالحات المطلوب
تنفيذها والتزام البنك الدولي مشاريع للبنان بقيمة
أربعة مليارات دوالر ،إضافة إلى التزام المليار
دوالر للمشاريع التي بحثت في مؤتمر لندن.
كما ت ّم البحث في الخطة الخمسية التي ستق ّر
في تموز وفق االستراتيجية التي وضعها لبنان.
وقال خليل إنّ «نقاشا ً عميقا ً ت ّم في اإلصالحات
الضرورية التي يجب أن تواكب هذه العملية.
وللمرة األول��ى كان هناك بحث جدي في تأمين
البنك الدولي ضمانات لتغطية فوائد إص��دارات
الخزينة ،بما يخفف عبئا ً أس��اس��ي�ا ً ف��ي عجز
الموازنة .وكان التشديد من فريق البنك الدولي
على عمل الحكومة والعمل السياسي بشكل
صحي وجيد كي يكون التعاطي سهالً بين الدولة
اللبنانية والبنك الدولي».
وكانت القائمة باألعمال في السفارة اللبنانية

ك��ارال ج��زار ق��د أق��ام��ت على ش��رف خليل مأدبة
عشاء ،شارك فيها عدد من المسؤولين األميركيين
في وزارات الخارجية والخزانة ومسؤولون في
المؤسسات الدولية.
وأعرب خليل في كلمة له في العشاء عن ارتياحه
لنتيجة محادثاته مع المسؤولين األميركيين،
بعدما سمع منهم «الحرص على استقرار لبنان
واالستمرار في دعمه والمساعدة في تحريك ملف
رئاسة الجمهورية ال��ذي يشهد تعقيدات كثيرة
والذي بات واضحا ً أنه يحتاج الى دفع إقليمي،
ربما يكون مفتاحه العالقات السعودية ـ اإليرانية
التي أصبح الباب إليها تسوية في اليمن وليس
في سورية ،ونأمل أن تكون تباشيرها قد بدأت مع
اإلعالن عن مفاوضات مباشرة بين األط��راف في
الكويت .فهذا سيساعد كثيرا ً على دفع مستقبلي
للعملية السياسية».
وتوجه في كلمتة إلى األميركيين ،قائالً« :ما زلنا
نتطلع إلى دور أكبر في دفع العملية السياسية
في لبنان ،ونحن نعيش مرحلة من الصعب فهم

عناصرها ،إذ ال رئيس للجمهورية ،ومجلس
النواب معطل والحكومة تعطلت مرارا ً وال تعمل
بكامل طاقتها».
وأض���اف« :إنّ معركتنا واح��دة مع اإلره��اب،
ولبنان دف��ع ثمنا ً قبل ك��ل العالم ف��ي مواجهة
اإلره���اب .فنحن تعرضنا لتفجيرات وجيشنا
وشعبنا يواجهان ه��ذا اإلره���اب بشكل مباشر
ويومي في ك ّل المناطق ،وأجهزتنا األمنية تحقق
إنجازات كبيرة على هذا الصعيد .لذا بات واضحا ً
أنّ اإلره���اب يتطلب ج��ه��ودا ً عالمية بعد ال��ذي
شهدناه في بلجيكا».
وكان خليل قد شدّد في ك ّل لقاءاته على وجهة
نظر لبنان حول «الحاجة إلى التأني في اآلليات
التطبيقية للقانون الذي صدر عن الكونغرس»،
مشيرا ً إلى أنه لمس «دعما ً للبنان في مؤسسات
التمويل الدولية والسيما البنك الدولي لمواجهة
أعباء النازحين» .وقال «نحن بحاجة إلى تطبيق
ما تم االتفاق عليه في مؤتمر لندن ،وقد حصلنا
على وعود بالدفع في هذا االتجاه».

بزي :لإزالة االنق�سامات وانتخاب رئي�س
دعا عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزي إلى إزال��ة االنقسامات
واألحقاد والبناء على المشتركات النتخاب رئيس الجمهورية.
وخالل رعايته مهرجان الربيع السنوي في ثانوية البرج الدولية في الضاحية
الجنوبية لبيروت تحت شعار «الحياة للجميع» ،شدّد بزي على «أهمية الوحدة
الوطنية في مواجهة التحديات ألنّ ما يجمعنا واحد وجرحنا واحد وحرفنا
واحد» ،وقال« :نحتفل اليوم بالربيع الحقيقي وليس مثل الربيع العربي الكاذب
فهذا ربيع العلم والفكر والحرف والحرية والمقاومة».
أضاف« :من ّ
حق اللبنانيين علينا أن نش ّد على أواصر الوحدة بينهم ونحقق
طموحاتهم وأن ندعم جميعنا جيشنا الوطني .علينا أن نعمل على إزال��ة
االنقسامات وأن نزيل األحقاد من نفوس اللبنانيين وأن نبني على المشتركات في

ما بينهم وال نطرح على بساط البحث مواضيع تزيد االنقسامات وأال نطرح قضايا
تعقد الخالفات وخاصة المقاومة ،فما حصل في بروكسل من إرهاب هو عابر
للقارات ،فاإلرهاب ال دين له وال دولة وال طائفة ،وال يجوز أن نقارن بين اإلرهاب
والمقاومة ،فالمقاومة تقارن بالحرية أما اإلرهاب فال يقارن إال باإلرهاب».
وختم« :كنا نتمنى أال تمر سنتان وكرسي الرئاسة شاغرة فاالنتخابات شيء
والوقائع شيء آخر .علينا أن نرتقي بأنفسنا وننزل إلى المجلس النيابي وننتخب
رئيسا ً للبالد ،وليس إلى الشارع فهذا البلد يستحق منا الكثير ،وبالتالي علينا أن
نفعل عمل المجلس النيابي ،خصوصا ً أنه بدأ العقد العادي وك ّل الكتل مؤتمنة
على بذل ك ّل جهد من أجل النزول إلى المجلس النيابي ونش ّرع ما هو حاجة
للناس ،كذلك يجب أن نعمل على تفعيل عمل الحكومة».

