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حمليات �سيا�سية

قنبلة النازحين وخطر التوطين
محمد حمية
ترسم مصادر مطلعة عالمات استفهام حول الزيارات المتتالية
للمسؤولين الغربيين والدوليين إلى لبنان بدءا ً بوزيرة خارجية االتحاد
األوروبي فيدريكا موغريني مرورا ً باألمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون وصوال ً إلى الزائر الحالي وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند
وال انتها ًء بالرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند المتوقع وصوله منتصف
الشهر الجاري.
ال شك في أن خطر اإلرهاب على أوروبا وتفاقم أزمة المهاجرين ،هما
محور هذه الزيارات إلى المنطقة ،لكن ماذا تريد هذه الدول من لبنان؟
وهل توطين النازحين الذين تح ّولوا قنابل موقوتة في الدول المتواجدين
فيها بات ضرورة غربية ودولية؟ وكيف ستواجه الحكومة هذا الواقع؟
يرى مصدر وزاري ودبلوماسي سابق في حديث لـ«البناء» أن «خطر
الالجئين السوريين على أوروبا والوضع في الشرق األوسط ال سيما
بعد تحرير تدمر ،سيدفع الغرب والمسؤولين األمميين للتحرك باتجاه
المنطقة للوقوف على حقيقة ما يجري ولمحاولة التخفيف من حجم
األخطار على أوروبا من خالل التعاون والتنسيق مع دول المنطقة للحد
من تنامي اإلرهاب والنزوح».
ويتابع المصدر أن «زي��ارة هاموند إلى لبنان بهدف اإلط�لاع من
المسؤولين األمنيين على حجم تهديد التنظيمات اإلرهابية على المنطقة
واستكشاف الوضع المستجد في سورية والواقع األمني على الحدود
اللبنانية  -السورية بعد اشتباكات داعش والنصرة والحديث عن
هجمات ُي ِع ّد لها داعش على مناطق لبنانية ،ما يشكل تهديدا ً ألمن أوروبا
في ما لو وصل التنظيم إلى المتوسط».
ويشدد المصدر الدبلوماسي على أن «بان كي مون لم يتحدث عن
التوطين عالنية خالل زيارته إلى لبنان» ،موضحا ً أن «مصطلح العودة
الطوعية يعني أن ال تأخذ السلطات اللبنانية إجراءات ضد من ال يريد
العودة من النازحين إلى سورية ،ألن األمم المتحدة تعتبرهم معارضة
وعودتهم ستشكل خطرا ً على حياتهم».
ويدعو المصدر الحكومة اللبنانية إل��ى «أن تواجه المسؤولين
الغربيين والدوليين بالحقائق ،بأن التوطين مرفوض والعودة الطوعية
أيضاً ،وتبلغهم بأن وجود النازحين في لبنان بصورة مؤقتة فقط وليسوا
الجئين سياسيين بل هم نازحو حرب وبقاؤهم نتيجة للظروف األمنية
في سورية وعودتهم حتمية ،ألن لبنان ال يستطيع توطينهم وال حتى
توطين قسم منهم في ظل ظروفه االقتصادية واالجتماعية الصعبة».
ويضيف أن «على الحكومة أن تطلب من المجتمع الدولي ومن الزائرين
توفير كل ما يحتاجه النازحون طيلة وجودهم في لبنان والمساعدة على
إيوائهم المؤقت ثم على إعادتهم إلى بلدهم».
من جهة أخرى تنفي مصادر وزارية لـ«البناء» أن يكون أي مسؤول
دولي أو غربي قد فاتح رئيس الحكومة أو أي مسؤول في الدولة اللبنانية
بموضوع توطين النازحين السوريين في لبنان ،وتجزم بأن التوطين
مرفوض وب��أن المسؤولين الغربيين من ضمنهم هاموند يدركون
استحالة هذا األمر.
يحذر مصدر مطلع في  8آذار من مخطط غربي لتوطين النازحين في
لبنان ألهداف متعددة ،إال أنه يقلل من تنفيذ ذلك على أرض الواقع بسبب
رفض جميع األطراف السياسية والطوائف ذلك ،ويضيف لـ«البناء»:
«رغ��م دخ��ول الرئيس ال��راح��ل رفيق الحريري ف��ي م��ؤام��رة توطين
الفلسطينيين في لبنان إال أن الحريري اإلبن ال يستطيع تكرار ذلك مع
النازحين السوريين بسبب تغير الظروف الداخلية والخارجية» ،ويضع
المصدر تفكير بعض القوى بذلك في خانة الحصول على األموال من
الخارج .ويتساءل المصدر« :أين األموال التي أعلن عن تقديمها للبنان
في المؤتمرات الدولية إليواء النازحين؟ ومن سيصرفها؟ أين الـ 134
مليون دوالر التي جاءت كدفعة أولى؟».
ويلفت إلى أن «أوروبا أظهرت في البداية صورة اإلنسانية تجاه قضية
النازحين وعندما ضربها اإلرهاب وبات النازحون عبئا ً عليها ،أرادت نقل
المسؤولية إلى دول أخرى في المنطقة ورأت في لبنان الخاصرة الرخوة
للتوطين مقابل المساعدات المالية» ،ويسأل« :إذا ما حصل التوطين وت ّم
َّ
الموطنون
التوصل إلى حل سياسي في سورية ،هل سيعود النازحون
في لبنان إلى سورية؟ يجيب المصدر :بالتأكيد ال؟».
ويتحدث المصدر عن وصول عدد النازحين في لبنان إلى ما يربو عن
مليون وأربعمئة وثمانين ألف نازح «لديهم مشاكل اجتماعية ال ُتحصى
وتركت تأثيرات سلبية على لبنان ما يجعلهم أهدافا ً أمنية لإلرهاب ،ومن
ضمنهم نسبة عالية من الشباب تناهز  400ألف وعاطلون عن العمل
ويعانون من الفقر ،ومن السهل تكليفهم بأي مهمة أمنية ،خصوصا ً أن
الجزء األكبر منهم أجرى الخدمة العسكرية ومَن ترك بالده خالل األزمة
إما هو مع «المعارضة» أم مع الدولة السورية وخروجه من بالده يعني
غياب انتمائه الوطني».
ويلفت المصدر إلى أن «األجهزة األمنية والجيش اللبناني يبذلون
جهودا ً كبيرة في احتواء هذا الخطر األمني» ،ويتحدث عن «والدات في
أماكن النزوح غير مسجلة رسميا ً في ما تقوم بعض العائالت اللبنانية
بشراء بعضهم من ذويهم مقابل مبالغ مالية».
ويرى المصدر أن نسبة الالجئين في لبنان هي األعلى بين كل الدول،
ويرى «أن ما طرحه وزير الخارجية جبران باسيل في موضوع النازحين
بداية الحل» ،داعيا ً الحكومة اللبنانية إلى التواصل مع السلطات
السورية في هذا الموضوع إلعادة الجزء األكبر من النازحين إلى سورية
في ظل غياب أي حل آخر».
ويتوقع المصدر أن يعود نصف النازحين فور التوصل إلى حل لألزمة
السورية ،أما النصف الثاني فستعمل األجهزة األمنية على اعتقالهم
وتسليمهم إلى السلطات السورية.
ويختم المصدر حديثه بدعوة الجميع إلى االلتقاء على دعم الجيش
اللبناني في ظل الخالف السياسي المستحكم علّه يكون األمل الوحيد
ضمن الواقع اإلقليمي الذي يحافظ على األمن واالستقرار ،وذلك لتقطيع
هذه المرحلة بأقل الخسائر وانتظار مرحلة االنتخابات األميركية والحل
السياسي في سورية.

ن�شاطات

بري مستقبالً خجستيه وفتحعلي
 قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري التعازي لرئيس الحكومة تمام
سالم بوفاة والدته ،في دارته في المصيطبة.
وفي نشاطه ،استقبل بري ،في عين التينة ،وفدا ً برلمانيا ً إيرانيا ً برئاسة
رئيس لجنة المجالس والشؤون الداخلية في مجلس الشورى اإليراني
أمير خجستيه والسفير اإليراني في لبنان محمد فتحعلي ،وجرى عرض
للتطورات في المنطقة.
 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،في الصرح
البطريرك في بكركي ،وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم .كما استقبل الراعي
سفير هنغاريا السلو فارادي يرافقه السفير السابق شربل اسطفان ،وكان
بحث في الزيارة التي سيقوم بها للبنان رئيس مجلس األساقفة الكاثوليك
في هنغاريا الشهر المقبل.
ومن زوار الصرح :الوزير السابق جان عبيد ،السفير المصري الدكتور
محمد بدر الدين زايد ،ورئيس اتحاد بلديات البترون طنوس فغالي.
 زار وفد من البرلمان األوروبي برئاسة النائبة ماريا غبريال ،وعضوية
النائبين ستيفانو موللو وكريستيان سيلفيو بوسوا رئيس مجلس النواب
نبيه بري في عين التينة ،حيث جرى البحث في األوضاع الراهنة في لبنان
والمنطقة والتعاون بين مجلس النواب اللبناني والبرلمان األوروبي ،ونتائج
الزيارة التي قام بها الرئيس بري إلى بروكسل والبرلمان األوروبي.
كما التقى الوفد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قصر
بسترس ،والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في الصرح
البطريركي في بكركي وعرض معهما التطورات محليا ً وإقليمياً ،خصوصا ً
مسألة النازحين السوريين.
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بين انتخابات الثورة وانتخابات ال�صمود
 محمد شادي توتونجي
بين انتخابات الثورة وانتخابات الصمود ينتصر المحور بك ّل
ما أوتي من قوة ،فإيران التي خاضت  37مهرجانا ً انتخابيا ً من
انتخابات رئاسية إلى برلمانية ومجلس الخبراء وبلدية وغيرها
تؤجل مواعيدها الدستورية يوما ً واحداً ،حتى في أيام السنوات
لم ّ
الثماني العجاف إبان حربها التي خاضتها ض ّد ك ّل أنظمة الخليج
الرجعية يمثلها صدام حسين في ذلك الوقت ،والتي لم تؤ ّد إال
إلى إضعاف قوة العرب والمسلمين ،فاستنزفت إيران اإلسالمية
والجيش العربي العراقي ولم تحقق هدفها المنشود ،بالرغم من
مئتي مليار دوالر أنفقتها السعودية حينها كما أخبر نايف بن عبد
العزيز ،واستم ّرت الثورة وانتصرت ،ولم تأكل أبناءها ،بل نقلتهم
إلى مواطني دولة نووية متط ّورة وقوية ومحورية في المنطقة،
بينما أحرقت الثورات البترودوالرية المدعومة بمكرمات أميرية
وذهب أسود بلداننا وقتلت أبناءنا.
وألحقت الخيبة والهزيمة بك ّل المراهنين على ظهور عالمات
الشيخوخة على وجه الثورة اإلسالمية ،وقال الشعب اإليراني
كلمته للعدو والصديق ،عبر أكبر عرس انتخابي حشد له اإليرانيون
أكثر من ستين بالمئة من الناخبين ليفقأوا عيون األعداء ،ويفرحوا
قلوب الحلفاء واألصدقاء ،بثبات الثورة واستمرارها نهجا ًمنتصراً،
بالرغم من ك ّل الحصار والحرب المستمرة على أبناء إيران الثورة.
فكانت روعة المشهد االنتخابي يومها بتنظيمه من قبل أكثر من
مئتين وخمسين ألفا ً من رجال األمن ،بدون أن يلحظهم أو حتى
يشعر بهم أحد ،واألكثر روع ًة وجماال ً أنه وفور إغالق الصناديق
نزل أكثر من ثالثين ألف عامل من البلديات على مساحة الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية إلزالة ك ّل الملصقات والمناشير االنتخابية منعا ً
لتح ّول الشوارع مكبات للنفايات ،وانتصرت الجمهورية من جديد
وأثبتت للعالم كله أنها في عز الصبا.
أما في سورية فتفصلنا أيام قليلة عن موعد العرس السوري
بانتخاباته البرلمانية التي أصدر مرسومها الرئيس الدكتور

بشار األسد وفقا ً للمواعيد الدستورية الحاكمة في سورية ،وعمالً
بأحكام الدستور السوري الناظم لعمل المؤسسات في سورية
التي تخوض أعتى الحروب الكونية ،ض ّد اإلرهاب نفسه الذي ما
زال يحاول القضاء على ك ّل الجيوش والديمقراطيات العربية التي
ّ
مشغل
تقف في وجه الكيان الصهيوني وترفض الخضوع لرغبات
الرجعيات العربية الداعمة والمصدّرة لإلرهاب والتكفير في العالم
المتمثل بأميركا.
ولذلك يتوجب على ك ّل أبناء الشعب السوري الذي دخل عامه
السادس في حربه على اإلرهاب التوجه لصناديق االقتراع ،بعد أن
اقترع بالدم على خياراته ومبادئه ولقمة عيشه وحريته وسيادته
حي وعريق في
وكرامته ،ليؤكد للصديق قبل العدو أنّ هذا الشعب ٌ
الديمقراطية ،وح ٌر ال يقبل الخضوع ،وبأنّ ما لم يستطع عدوه أخذه
منه ومن كرامته وسيادته واستقالله بالحرب واإلرهاب والتكفير،
فلن يستطيع أن يأخذه منه في زمن االنتصارات ،ولحظات إعادة
رسم خرائط التاريخ وحدود الجغرافيا العالمية الجديدة التي
صنعت بصموده وبدمه.
ُ
وليؤكد للعالم من جديد أنّ مبادئ السيادة والمقاومة والكرامة
حظي بشرف أنه
ستكون هي الخيار الوحيد لهذا الشعب الذي
َ
س��وريٌ نسبة إلى سورية والتي تعني السيدة والسوري هو
السيد.
وه��ذا ما أثبتته ع��ودة مدينة تدمر إلى أمها السيدة سورية،
صب بالشيخوخة ولم تأكل أبناءها أو
وأثبتت هذه األ ّم أنها لم ُت َ
تتركهم بين أنياب ذئاب البشر وشياطينهم ،وأكدت بأنّ األ ّم التي
عاصمتها أقدم عاصمة في التاريخ ،وابنتها حلب أقدم مدينة
في التاريخ ،باقية أبد التاريخ بأبنائها الذين أثبتوا وسيثبتون
للعالم أجمع أنهم أهل الحضارة والعراقة بالحرية والديمقراطية
والسيادة ،وبأنّ من صمد بدمه وماله وولده لتبقى سورية حرة
أبية ،سيتابع الدرب وينتخب نوابه ليستكمل صموده ويفقأ أعين
ك ّل من راهن على تركيعه وإذالل��ه ،وليؤكد للعالم أجمع أنّ دم
الشهداء لن يذهب هدراً ،وأنّ الخيار مقاومة ،وأنّ الصوت مقاومة،
وأنّ المستقبل مقاومة.

وبك ّل تأكيد ستكون أصوات السوريين لمتابعة درب الكرامة
على قدر ما قدّمه ويقدّمه أبناء الجيش العربي السوري وقائده.
وسيص ّوتون ليؤكدوا أنّ البوصلة السورية خلف قيادة الرئيس
األسد لم تتغيّر في فلسطين والجوالن واللواء السليب ،ولينتخبوا
خيارهم في تحرير أرضهم من احتالل اإلرهاب الصهيو  -تكفيري،
وليؤكدوا وحدة األرض السورية ،وسيادة الدولة على أراضيها
كافة ،وأن ال تنازل عن شبر واحد من ترابها ولو استم ّرت الحرب
الكونية عليها ألف سنة مما يحصون.
وبالتأكيد ف��إنّ ك� ّل أبناء سورية يدركون أنّ االنتخاب هو
واج��ب وواج��ب وواج��ب قبل أن يكون حقا ً في مثل هذه األي��ام،
وبأنهم لن يتم ّكنوا من الحفاظ على نتائج انتصاراتهم في الميدان
العسكري ما لم يت ّمموا إنجازها على الجانب الحياتي المدني
والسياسي والبرلماني ،ليتح ّول النصر والصمود واقعا ً ملموسا ً
عبر التصويت لك ّل البرامج االنتخابية التي تؤكد هذه االنتصارات
عن طريق مكافحة الفساد ،والتنمية االقتصادية ،وتحقيق
العدالة االجتماعية ،والتأكيد على خيار الدولة المقاومة سياسيا ً
واقتصاديا ًواجتماعياً.
وفي النهاية وفي رسالة لك ّل السوريين الذين اتخذوا خيارهم
بمقاطعة االنتخابات ألس��ب��اب منها أنهم يعتقدون أنّ هذه
االنتخابات ال طائل منها ،ألنّ المجلس ال يقدّم أيّ تغييرات ملموسة
للمواطن عملياً ،أو ألنّ ما يسمعونه قبل االنتخابات من برامج ال
يطبّق فعليا ً من قبل كثير من المرشحين عندما يصلون إلى كرسي
البرلمان ،أقول:
من ال يشارك في االختيار والتصويت واالنتخاب ،ال يحق له النقد
والمحاسبة بعدها ،ألنه هو وحده من ق ّرر أن يكون صفراً ،وبدون
رأي ،أو حسبما يص ّنف نفسه أنه «محايد» ،مع أنّ الحياد في زمن
الحرب على الوطن والوجود يعتبر بمثابة الخيانة العظمى.
أيها السوريون العظماء ...فليكن يوم الثالث عشر من نيسان
عام  2016هو يوم تأكيد الخيار ،وتأكيد الثبات ،وتأكيد االنتصار،
ولنتعاهد أن يكون صوتنا وخيارنا على قدر محبة الوطن وسيد
الوطن ،وعلى قدر دماء الشهداء.

استغرب سياسي
بارز ما تض ّمنه بيان
صادر عن مكتب
مسؤول حكومي
سابق يقوم حاليا ً
بزيارة إلى دولة
كبرى ،حيث برز
التناقض فاضحاً،
إذ أورد البيان في
فقرة أولى اعتراض
المسؤول الحكومي
السابق على
التدخالت الخارجية
التي تمنع انتخاب
رئيس للجمهورية
في لبنان ،وفي فقرة
ثانية دعوة للدولة
الكبرى إلى أن يكون
لها دور سياسي
أكبر في لبنان!...

ّ
وتفقد قاعدة حامات الع�سكرية
بري و�سالم وبا�سيل
جال على ّ

هاموند :لبنان ال يجب �أن ينتظر التطورات الإقليمية لينتخب رئي�س ًا
جال وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند ،يرافقه
القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان بنجامين
واستنيدج ،على عدد من المسؤولين وبحث معهم
التطورات الراهنة وملف النازحين السوريين.
واسته ّل هاموند جولته الرسمية ،بلقاء رئيس
الحكومة تمام سالم في دارته في المصيطبة ،وقال:
خصصه لي اليوم الرئيس سالم
«أق��در الوقت الذي
ّ
رغم ظروفه الشخصية الصعبة ،وقدمت له التعازي
بوفاة السيدة والدته».
أضاف« :بحثنا خالل اللقاء في الدعم الذي تقدمه
بريطانيا للقوى اللبنانية المسلحة وستستمر بذلك
في المستقبل .ونحن سعداء ب��أنّ الجيش اللبناني
يترجم هذا الدعم البريطاني في تعزيز أمن الحدود
وتمكين الجيش في مواجهة تنظيم داعش حفاظا ً على
سالمة لبنان وإبقائه بمنأى عن هجماته».
وت��اب��ع« :ك��ذل��ك بحثنا ف��ي الوضعين السياسي
واالقتصادي ،وكانت المباحثات جيدة و لبنان هو جزء
مهم من جبهة مواجهة اإلرهاب ،وتحدثنا عن التعاون
مع الحكومة اللبنانية في هذا المجال بما في ذلك
الخطة التي أُقرت في مؤتمر لندن لدعمه في مواجهة
أزمة النازحين السوريين في لبنان .كما بحثت مع
الرئيس سالم في كيفية إدارة الخطط مستقبالً».
وفي عين التينة ،اجتمع وزير الخارجية البريطاني
والوفد المرافق إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري،
في حضور المستشار اإلعالمي علي حمدان وعرض
معه األوضاع والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
وقال هاموند بعد اللقاء« :كانت محادثات جيدة
للغاية حول عدد من التحديات السياسية واألمنية
التي تواجه لبنان وبعض الفرص الجيدة .وكانت
ل��ي ال��ف��رص��ة أي��ض �ا ً للحديث ع��ن ب��رن��ام��ج المملكة
المتحدة لمساعدة لبنان بما فيه برنامج دعم الجيش
اللبناني».
أضاف« :بحثنا في ك ّل هذه القضايا الراهنة بما في
ذلك نتائج مؤتمر لندن وكيف يمكن ترجمتها بالنظر
إل��ى االلتزامات التي حصلت .وق��د التزمت المملكة
المتحدة بمبلغ مالي للسنوات المقبلة ،ونستعجل
اآلخ��ري��ن لتنفيذ التزاماتهم المالية ف��ي إط��ار هذا
البرنامج».

مواجهة تداعيات النزوح

وفي مق ّر وزارة الخارجية والمغتربين في قصر
بسترس ،عقد هاموند مع نظيره اللبناني جبران
باسيل مؤتمرا ً صحافيا استهله باسيل قائالً« :ناقشنا
مجموعة من القضايا منها األزمات اإلقليمية وآثارها،
فضالً عن التطورات األخيرة في لبنان .لقد ك ّررنا إدانتنا
لالنتهاكات اإلسرائيلية اليومية لسيادتنا ،وشدّدنا
على ض���رورة االنسحاب اإلسرائيلي م��ن األراض��ي
اللبنانية المحتلة ،وأك��دن��ا على الموقف المبدئي
للبنان الذي يدعو إلى عودة الالجئين الفلسطينيين
إل��ى دي��اره��م ،ال سيما أنّ الدستور اللبناني يمنع
التوطين».
أض��اف« :عبرنا عن تقديرنا للدور ال��ذي تلعبه
المملكة المتحدة في التخفيف من ح��دة التوتر في
المنطقة ،وال سيما في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق
إيران النووي ،واستضافتها مؤخرا ً المؤتمر الدولي
لدعم سورية والمنطقة .في هذا السياق ،بحثنا في
تفاصيل الوسائل واآلل��ي��ات التي تهدف إل��ى تنفيذ
المشاريع والبرامج التي قدمها لبنان بموجب إعالن
النوايا في مؤتمر لندن ،وأكدنا أنّ لبنان سوف يفي
بالتزاماته إذا ما وفى شركاؤنا الدوليون بتعهداتهم.

باسيل مجتمعا ً إلى نظيره البريطاني في قصر بسترس
لم تحترم هذه ال��دول تعهداتها ،وقد أش��ارت منظمة
أوكسفام البريطانية إلى أنّ الدول الغنية وهي كثيرة
استقبلت فقط  67ألف نازح سوري ،ما يشكل  1.6في
المئة من عددهم اإلجمالي».
ولفت باسيل إلى «أنّ لبنان ،وعلى الرغم من بلوغه
نقطة االنهيار ،ما زال يعمل على توفير مستوى تعليم
جيد لجميع األطفال في سن الدراسة المقيمين فيه ،من
خالل برنامج تديره وزارة التربية والتعليم العالي».
وتابع« :نحن نرى أنّ برامج المساعدة اإلنسانية
التي أنشئت لتقاسم األع��ب��اء الناجمة عن النزوح
السوري الكثيف إلى أراضينا ،ينبغي أن تترافق مع
برامج تنموية طويلة المدى تهدف إلى تنمية قدرتنا
على مواجهة تداعيات األزمة .ونحن نعتقد أنّ تداعيات
هذه األزمة يمكنها أن تؤدي الى مرحلة مأساوية في
لبنان ،ونحن نتكلم هنا عن توطين الالجئين وهذا
األم��ر ممنوع من قبل دستورنا ،ونحن نرفضه ،فقد
حصل ذلك مع الالجئين الفلسطينيين منذ أكثر من
 60عاماً ،ويحصل اليوم مع النازحين السوريين.
هذا الواقع المأسوي سوف يتحقق إذا لم نتصرف».
واستذكر موقفا ً للسفير البريطاني السابق طوم
فليتشر منذ سنة قال فيه إلحدى الوسائل اإلعالمية إنّ
«خطر توطين النازحين السوريين ليس بوهم».
وشدّد باسيل على «أنّ الح ّل الوحيد لألزمة السورية
هو ح ّل سياسي ،وأنه يعود للسوريين تقرير شكل
الحكم وطبيعة القيادة التي يريدونها لبلدهم .يؤمن
لبنان ،الذي يستضيف  1.5مليون سوري ،أنّ عودتهم
يمكن أن تساهم في بناء الثقة بين األطراف المتقاتلة،
وينبغي بالتالي أن تسبق التوصل إلى ح ّل سياسي
شامل».

مكافحة اإلرهاب

وأكد «أننا نكافح اإلرهاب هنا في لبنان ،وهذا األمر
يصب في مصلحة ك ّل شركائنا ،خصوصا ً األوروبيين
منهم .لقد تعاظمت آفة اإلره��اب وانتشرت انطالقا ً
من المنطقة إل��ى سائر أنحاء العالم ،وه��و أم��ر كنا
قد حذرنا منه منذ البداية .إنّ مكافحة التنظيمات
اإلرهابية مثل داع��ش وجبهة النصرة تتطلب جهدا ً
دوليا ً موحدا ً من شأنه أن يؤدي إلى تجفيف مصادر
تمويلها ،ووقف تدفق المقاتلين األجانب ووضع ح ّد
ل ُرعاتها اإليديولوجيين .إنّ لبنان والمملكة المتحدة
شريكان في مجمل هذه الجهود ،واتفقنا على ضرورة

تعزيز هذه الشراكة في إطار تحالف من الدول التي
تشاطر التوجهات واألفكار نفسها .إنّ عدم استئصال
آفة اإلرهاب من منطقتنا سيعرض تنوع مجتمعاتنا
للخطر ،وسيبقي لبنان في مواجهة تهديد وجودي».
ودع��ا «أص��دق��اءن��ا وش��رك��اءن��ا إل��ى دع��م النموذج
اللبناني الفريد القائم على التسامح والتعايش ،على
أساس المساواة في التمثيل والحكم بين المسلمين
والمسيحيين ،وذل���ك دون ال��ت��دخ��ل ف��ي شؤوننا
الداخلية» ،الفتا ً إلى «أنّ لبنان القوي بمؤسسات
فعالة وقيادة شرعية تعكس خيار الشعب ،سوف
يخدم هذا الغرض ،في حين أنّ الدولة الضعيفة سوف
تجر المنطقة بأسرها نحو المزيد من عدم االستقرار.

دعم الجيش

ث��م ت��ح��دث ه��ام��ون��د ف��ق��ال« :أري���د أن أنتهز هذه
الفرصة لكي أشكركم عن رحابة الصدر التي عبرتم
عنها لالجئين الذين تستقبلونهم في دولتكم ،وأكدت
اليوم للقادة اللبنانيين الذين التقيتهم أنّ بريطانيا
ستؤدي دورها عبر جهودنا السياسية المتواصلة بمد
الجيش اللبناني بالدعم ،ومع تضامنها مع الشعب
اللبناني».
أضاف« :شكرت الوزير باسيل على مساهمته البناءة
في المؤتمر حول سورية الذي عقد منذ بضعة أسابيع
في لندن ،وأرحب خصوصا ً ببرنامج «خطوة» الذي هو
برنامج عمل على المدى القصير للنازحين السوريين
الذي يقر أنه عندما نجعل من الالجئين أكثر اكتفاء فإنّ
ذلك يساهم في تخفيف األعباء االقتصادية عن لبنان،
ويصب في مصلحة الالجئين والمجتمعات المضيفة.
ُّ
علينا أيضا ً أن نقر بأنّ الالجئين هم ضيوف موقتون
إلى حين استقرار األوضاع في بالدهم ،وقد ركزنا على
أهمية توفير الظروف المالئمة واآلمنة في سورية من
أجل عودتهم والمشاركة في إعادة إعمارها».
وأشار إلى أنّ «بريطانيا قدمت مبلغ  140مليون
جنيه استرليني هذا األسبوع لدعم برنامج «خطوة»،
وقامت دول أخرى بتعهدات مماثلة خالل مؤتمر لندن،
وسنقوم بما يمكننا من أجل أن تفي بالتزامها وتدفع
المبالغ نقدا .من هنا ،فإنّ مجموع ما قدمته بريطانيا
اليوم من أجل دعم االستقرار في لبنان يصل إلى 385
مليون جنيه استرليني ،وهي مستمرة في أن تكون من
بين أكبر الدول المانحة للدول المتض ّررة من األزمة
السورية».

وقال« :نحن نعمل عن كثب مع الحكومة اللبنانية
من أجل تفعيل فرص االقتصاد اللبناني بما يخدم
الشعب اللبناني والالجئين المقيمين على أرضه،
وذلك من أجل خير البلد وتمكين الالجئين بالمهارات
التي سوف يحتاجون إليها لدى عودتهم اآلمنة إلى
بالدهم إلع��ادة بنائها .وتق ُّر بريطانيا أيضا ً بأنّ من
المهم ج��دا ً المحافظة على المؤسسات اللبنانية،
وسنواصل دعمنا للقوات المسلحة اللبنانية لتأمين
حماية سيادة وسالمة حدود لبنان ،وسعدت اليوم
بتقديم مبلغ  19.8مليون جنيه استرليني من أجل
دعم هذه القوات ،وسنقوم بتدريب خمسة آالف عنصر
منها في منطقة حامات .إنّ هدفنا اليوم أن يتمكن لبنان
من إح�لال األم��ن مئة في المئة ،على ك ّل ح��دوده مع
سورية ،ونريد أن ندرب الجيش اللبناني على كيفية
مكافحة اإلرهاب ،وحتى العام  2019نكون قد دربنا
نحو  11ألف عنصر على تقنيات خاصة لمكافحته.
ونحن نقدم المساعدات للجيش اللبناني منذ العام
 2012من معدات وتدريبات من أجل حماية سيادة
لبنان ومساعدته في مراقبة ح��دوده ومنع التوغل
عبرها ،وأريد هنا أن أحيي شجاعة وبطولة عناصر
الجيش اللبناني الذين يصدون بنجاح العملية تلو
األخرى ،ومحاوالت «داعش» للدخول إلى لبنان».

الفراغ الرئاسي

أضاف هاموند« :عقدت أيضا ً اجتماعا ً ممتازا ً مع
رئيس الحكومة وأكدت له أننا سندعم ك ّل جهوده لكي
تعمل الحكومة اللبنانية بشكل فعال .كما التقيت الرئيس
نبيه بري وناقشت معه الفراغ الرئاسي وضرورة أن
ينتخب المجلس النيابـي رئيسـا ً للجمهوريـة ،لكي
يكـون ممثـالً في األس��رة الدولية .بالنسبة لنا ،إنّ
لبنان ال يمكنه االنتظار لكي يتم التخفيف من التوترات
اإلقليمية .إنّ بريطانيا تتطلع للعمل مع الرئيس اللبناني
المستقبلي .بالطبع إنّ هذه األي��ام صعبة بالنسبة
للبنان ،ولكنني أعرف أنكم على إلفة مع هذه األوضاع،
وثمة أمور إيجابية جدا ً مثل شجاعة القوات المسلحة،
وقد سمعت عن ابتكار الشباب اللبنـانيين ورأيـت أيضـا ً
ثمـار المبدعيـن اللبنانييـن».
وختم« :أنتم فعالً شعب مقاوم وتمكنتم من المضي
بدولتكم رغ��م الصعوبات ،وأؤك��د لكم أنّ بريطانيا
ستبقى شريكا ً قويا ً للبنان بينما يطمح بلدكم إلحالل
السالم واالستقرار في المستقبل».
وكان هاموند بحث مع قائد الجيش العماد جان
قهوجي في مكتبه في ال��ي��رزة برنامج المساعدات
البريطانية المقدمة للجيش اللبناني ،خصوصا ً
ف��ي مجال تجهيز بعض وح���دات الجيش بمعدات
مراقبة متطورة لضبط الحدود الشمالية والشرقية،
من التعديات اإلرهابية وأعمال التسلل والتهريب
باالتجاهين.
وشكر قهوجي «السلطات البريطانية على المساعدات
المهمة التي قدمتها للجيش ،والبالغة قيمتها 19.8
مليون جينه استرليني خالل ثالث سنوات».
وعبّر هاموند ،من جهته ،عن «تقديره الكبير لدور
الجيش اللبناني في مكافحة اإلرهاب ،والحفاظ على
وحدة لبنان واستقراره» ،مؤكدا ً «التزام سلطات بالده
مواصلة الدعم العسكري له».
ثم توجه هاموند برفقة مدير العمليات في الجيش
العميد ال��رك��ن زي��اد الحمصي إل��ى م��درس��ة القوات
ال��خ��اص��ة ـ ح��ام��ات ،حيث ح��ض��را ت��م��اري��ن قتالية
متنوعة ،نفذتها وح��دة من الجيش بمشاركة فريق
تدريب بريطاني.

التقى وفد «لقاء التن�سيق الإعالمي المقاوم»

لحّ ود� :أعيدوا تكوين ال�سلطة قبل فوات الأوان
أع��رب الرئيس العماد إميل لحود ،أم��ام زواره ،عن
استهجانه بل هوله «لما تناوله اإلعالم من موقف أممي
أوحى به األمين العام لألمم المتحدة (بان كي مون) في
زيارته األخيرة للبنان ،ورئيس البنك الدولي الذي رافقه،
والذي وضع شروطا ً سياسية المنحى على هبات وقروض
تخص النازحين السوريين ،بأن يُصار إلى توطين قسم
ّ
كبير من هؤالء في بلدان النزوح ،وعلى األخص لبنان،
الحلقة األضعف بينها».
وأض��اف« :أن يكون لبنان متلقيا ً من دون أن يكون
لحكومته موقف حازم وحاسم وجامع لرفض التوطين
بأشكاله كافة وبالتعامل مع مالمحه بسلبية مطلقة
وبالتواصل مع ال��دول��ة السورية الشقيقة ل��وأد بذور
التوطين وح ّل مسألة النزوح ،أمر فيه الكثير الكثير من
التواطؤ والتخاذل في موضوع كياني بامتياز».
وتابع« :إنّ الذاكرة عادت بي إلى مرج الزهور عندما
كنت ق��ائ��دا ً للجيش ،ورفضت دخ��ول بعض الالجئين
الفلسطينيين ممن طردهم كيان العدو ،فمكثوا أشهرا ً على

الحدود ،ولم يدخلوا إلى لبنان ،بالرغم من ضغوط الطبقة
السياسية في حينه ،وهي طبقة تسووية تمتهن سياسة
النعامة ،كما عادت بي الذاكرة إلى قمة بيروت العربية
بحيث فرض رئيس الجمهورية في حينه بند العودة في
صلب المقررات ،بموقف وازن تحدى فيه بعض العرب
ورعاتهم األميركيين».
وقال« :إنّ غياب القرار الرسمي القاطع طيلة األعوام
الماضية وحتى يومنا ه��ذا والتلطي في الفيء خوفا ً
من التداعيات وسياسة النأي بالنفس وم��ا شابه من
نهج تخاذلي ساهم ال بل أوجد هذه المعضلة وفاقمها.
المطلوب اليوم قبل الغد هبة لبنانية واحدة ض ّد التوطين
الفلسطيني والسوري والذهاب إلى إنتاج طبقة سياسية
تليق بالشعب اللبناني المتوثب إل��ى سيادة حقيقية
وكرامة مصونة وحياة الئقة ،ولن يكون ذلك إال بإقرار
قانون انتخاب وطني وميثاقي يعتمد النسبية على أساس
لبنان دائرة واحدة».
وختم« :أعيدوا تكوين السلطة قبل فوات األوان!».

لحود مستقبالً الوفد في دارته في اليرزة
وكان الرئيس لحود استقبل ،في دارته في اليرزة ،وفدا ً
من «لقاء التنسيق اإلعالمي المقاوم» ،ض ّم :الدكتور محمد
صادق الحسيني ،اإلعالمي فيصل عبد الساتر ،بالل عبد
الساتر ،حسان فرحات ،قاسم حدرج ،عباس الحلباوي
والشيخ صهيب حبلي.

وقدم الوفد إلى الرئيس لحود المعايدة بعيد الفصح،
مشيدا ً بـ«مواقفه الوطنية ووق��وف��ه ال��دائ��م إل��ى جانب
المقاومة التي قهرت العدو اإلسرائيلي» ،مؤكدا ً «أنّ الوطن
في هذه الفترة الحرجة من تاريخه ،في حاجة إلى رجال
أمثال الرئيس لحود».

