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حمليات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن ال رئا�سة في لبنان قبل االنتخابات الأميركية وح�سم الو�ضع ال�سوري

حمدان :الحريري ا�ستجدى الذهاب �إلى مو�سكو
وزيارته «فرقعة» �إعالمية ولن يعود رئي�س ًا للحكومة
حاورته روزانا ر ّمال
تحرير محمد حم ّية
أك����د أم���ي���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال���ق���ي���ادي���ة ف���ي حركة
الناصريين المستقلين ـ المرابطون العميد
مصطفى حمدان أنّ «الرئيس سعد الحريري
ل���م ُي��س��ت��دع إل���ى م��وس��ك��و ،ب���ل م����ارس ك ّل
وس��ائ��ل االس��ت��ج��داء للذهاب إليها» ،مشدّدا ً
على «أنّ زي���ارة ال��ح��ري��ري فرقعة إعالمية
إلثبات الوجود ومحاولة لتحسين أوضاعه
السياسية وتقديم أوراق اعتماده لروسيا».
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء»
وشبكة «ت��وب ن��ي��وز» ت��س��اءل ح��م��دان« :من
هي الجهة التي كلفت الحريري ،وهو رئيس
وزراء سابق ،بالذهاب إلى موسكو والتحدث
عن دعم الجيش اللبناني؟ ولماذا ذهب وزير
الداخلية نهاد المشنوق معه وبأي صفة?».
ولفت إلى «أنّ السعودية خسرت في سورية
وبالتالي ستدفع هي وحلفاؤها الثمن ،ومن
يق ّرر اليوم على مستوى سورية والمنطقة
وحتى العالم هي انتصارات الجيش السوري
وت���ض���ام���ن ال��ش��ع��ب ال����س����وري م���ع جيشه
وقيادته التي أثبتت قوتها وصمودها».
وأشار حمدان إلى أنّ «اإلنتخابات الرئاسية
في لبنان ليست من ضمن أولويات موسكو،
وبالتالي ف��إنّ زي��ارة الحريري ال تقدّم وال
تؤخر ،وحركته الداخلية والخارجية حركة
ب�لا بركة وه��و ي��ح��اول ال��ع��ودة م��ن مكان ما
إلى رئاسة الحكومة وهذا صعب ألنّ رئاسة
الحكومة تتطلب انتخاب رئيس للجمهورية
وقانون انتخاب جديدا ً وإعادة تركيب النظام
اللبناني».
وأعرب حمدان عن اعتقاده بأنه «ال يمكن
ت��ص��ور وج���ود ال��رئ��ي��س األس���د ف��ي ظ�� ّل هذه
{ ب��داي��ة ك��ي��ف ت��ق��يّ��م زي���ارة ال��رئ��ي��س سعد
ال���ح���ري���ري إل����ى م��وس��ك��و وت��ص��ري��ح��ات��ه عن
م��س��ت��ق��ب��ل ال���رئ���ي���س ال����س����وري ب���ش���ار األس���د
التي تنسجم مع توجه السعودية ،وه��ل هي
استرضاء للمملكة؟

ال��رئ��ي��س سعد ال��ح��ري��ري ل��م ُي��س��ت��دع إلى
موسكو ،بل مارس ك ّل وسائل االستجداء للذهاب
إلى روسيا .زيارة الحريري «فرقعة» إعالمية
إلثبات الوجود ومحاولة لتحسين أوضاعه
السياسية وتقديم أوراق اعتماده لروسيا .لكنّ
السؤال :من هي الجهة التي كلفت الحريري،
وهو رئيس وزراء سابق ،بالذهاب إلى موسكو
والتحدث عن دعم الجيش اللبناني؟ أما األخطر
فهو لماذا ذهب وزير الداخلية نهاد المشنوق
ضمن وفد برئاسة الحريري وبأي صفة؟ زيارة
الحريري خاطئة بالشكل والمضمون ،يجب أن
يكلف من قبل مجلس الوزراء مجتمعاً .الحريري
يتلقى األوام��ر من السعودية وينفذها ،وعليه
أن يرتب الوضع الداخلي في تيار المستقبل
ال سيما مع وزي��ر العدل أش��رف ريفي وغيره
وأوض��اع��ه المالية ومطالب أه��ال��ي الطريق
الجديدة وعكار قبل أن يفكر بمستقبل الرئيس
األسد .الحريري عاد إلى لبنان ليرتب وضعه
المالي ،عليه أن يدرك أنّ السعودية خسرت في
سورية وبالتالي ستدفع هي وحلفاؤها الثمن.
من يق ّرر اليوم على مستوى سورية والمنطقة
وحتى العالم هي انتصارات الجيش السوري
وتضامن الشعب السوري مع جيشه وقيادته
التي أثبتت قوتها وصمودها.

{ هل يريد الحريري من روسيا المساعدة
في الملف الرئاسي؟

ـ االنتخابات الرئاسية في لبنان ليست من
ضمن أولويات موسكو ،وزي��ارة الحريري إلى
روسيا ال تقدم وال تؤخر ،وحركته الداخلية
والخارجية «ح��رك��ة ب�لا ب��رك��ة» وه��و يحاول
العودة من مكان ما إلى رئاسة الحكومة وهذا
صعب ألنّ رئاسة الحكومة تتطلب انتخاب
رئ��ي��س للجمهورية وق��ان��ون ان��ت��خ��اب جديد
وإعادة تركيب النظام اللبناني.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،وم����ن خ��ل�ال ال���واق���ع
االستراتيجي الروسي بات واضحا ً أنّ الرئيس
األس��د ج��زء ال يتجزأ م��ن المعركة المستمرة
للقضاء النهائي على اإلره���اب ول��دى محور
المقاومة أيضاً ،واليوم لدى الغرب بعد العمليات
اإلرهابية المستجدة في أوروبا .ال يمكن تصور
وجود الرئيس األسد في ظ ّل هذه المعادالت في
المنطقة مع وجود الحريري في أي معادلة على
الساحة اللبنانية .الحريري ومن خالل مساره
السياسي أداة وليس مقررا ً ولديه أزمة مالية
كبيرة وه��ذه الزيارة إلى روسيا ال نتائج لها
ألنه لم يستوعب التحوالت في المنطقة بعد.
ال انتخاب للرئيس في لبنان قبل شهر تشرين
المقبل موعد االنتخابات الرئاسية األميركية وال
انتخابات رئاسية لبنانية قبل بلورة الوضع
في س��وري��ة .باختصار ،ال اهتمام بموضوع
الرئاسة ف��ي لبنان بحجم االهتمام بقضية
اليمن وملف سورية وبما تريده «إسرائيل» من
ضمانات في المرحلة القادمة ضمن إعادة رسم
الخريطة في الشرق األوس��ط والتي أساسها
الميدان السوري.

{ ن��ش��ه��د م��ن��ذ أس���ب���وع زي������ارات ع���دد من
المسؤولين الغربيين والدوليين إلى بيروت،
آخ��ره��ا زي���ارة ل��وزي��ر ال��خ��ارج��ي��ة البريطاني
فيليب ه��ام��ون��د وق��ب��ل��ه��ا األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة ب��ان كي م��ون .ما هي مؤشرات هذه
الحركة الدولية باتجاه لبنان؟

ـ بان موظف في وزارة الخارجية األميركية،
وك��وري��ا الجنوبية تحت االح��ت�لال األميركي
ويمكن أن يكون موظفا ً في وكالة االستخبارات
األميركية قبل أن يأتي إل��ى األم��م المتحدة.
زيارات بان تخفي خلفها مكاسب مادية ،ال سيما
في ظ ّل وجود فساد في األمم المتحدة بلغ 35
مليار دوالر وتخضع رئيسة القسم المالي في
األمم المتحدة للتحقيق بسبب اختالس أموال
الالجئين السوريين ومنظمة «أون��روا» وقوات
األمم المتحدة المنتشرة في دول عدة .بان جزء
من هذا الفساد ويريد من خالل زياراته السمسرة
في قضية الالجئين ،وهو ال يستطيع ح ّل الملف.

حمدان متحدثا ً إلى الزميلة رمال

المعادالت في المنطقة مع وجود الحريري
ف���ي أي م��ع��ادل��ة ع��ل��ى ال��س��اح��ة اللبنانية»،
واع��ت��ب��ر أنّ «ال��ح��ري��ري وم��ن خ�لال مساره
ال��س��ي��اس��ي أداة ول��ي��س م���ق��� ّررا ً ول��دي��ه أزمة
مالية كبيرة ول��م يستوعب ال��ت��ح��والت في
المنطقة» .واستبعد انتخاب رئيس في لبنان
قبل انتخابات الرئاسة األميركية في شهر
تشرين المقبل وال قبل موعد بلورة الوضع
في سورية».
وأش����ار ح��م��دان إل���ى وج����ود ص����راع بين
األجنحة داخل العائلة المالكة في السعودية،
قائالً« :األمير محمد بن سلمان ال��ذي يقود
معركته ف��ي ال��ي��م��ن يسعى م��ع روس��ي��ا إلى
ح���� ّل األزم������ة ،ب��ي��ن��م��ا ي��ن��ت��ظ��ر األم���ي���ر محمد

ال�سعودية وحلفا�ؤها
�سيدفعون ثمن
الهزيمة في اليمن
و�صراع الأجنحة
في المملكة يمنع
التقارب مع �إيران
تركيا ،ب��دوره��ا ،استخدمت قضية الالجئين
بأبشع ال��ص��ور ال�لاإن��س��ان��ي��ة ك��ورق��ة ضغط
على أوروب���ا لتنفيذ بعض األغ���راض المالية
واالقتصادية التي تتعلق بالدخول إلى السوق
األوروبية المشتركة وعقد اتفاقات تجارية على
حساب الالجئين .تركيا قادرة على استيعاب
الالجئين لديها لكنها استخدمتهم للضغط على
الحدود األوروبية وعقب نيلها األم��وال أغلقت
الحدود بعد أن أدخلت  50ألف مشروع إرهابي
إل��ى أوروب����ا ،بحسب ت��ق��اري��ر االس��ت��خ��ب��ارات
األلمانية .نحن اليوم في حالة جمود وتوازنات
معينة حتى االنتخابت الرئاسية األميركية.
ال انتخابات رئاسية ف��ي لبنان وال تشكيل
حكومة وعلى جميع القوى السياسية دعم
الجيش ليتابع حربه مع اإلرهاب والحفاظ على
االستقرار األمني الحالي لتقطيع هذه المرحلة.

{ بعد التفجيرات اإلرهابية التي حصلت
في فرنسا ،هل أصبح القرار الفرنسي وطنيا ً
أم ال ي��زال تابعا ً لقرار ال��والي��ات المتحدة ،ال
سيما بعد انخفاض التصعيد تدريجيا ً تجاه
سورية والرئيس األسد؟

ـ بعد خلق خط تماس إره��اب��ي في فرنسا
هناك ق��رار بحماية أوروب��ا من اإلره��اب الذي
استخدمته في المراحل السابقة للحرب على
سورية .بعد تفجيرات بروكسل انتقلت وزيرة
خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني
م��ن األردن إل��ى جنيف لتقابل ممثل سورية

رو�سيا و�سورية
�ستقدمان تحرير
الرقة هدية
للرئي�س الأميركي
الجديد
في األمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في
مق ّر إقامته لعقد محادثات معه ،هذه الزيارة
حملت دالالت سياسية وك��ان��ت أح��د أشكال
تبدُّل المناخ المعادي لسورية في أوروب��ا.
فرنسا ،بدورها ،تدرك أنّ أجهزة االستخبارات
األميركية استخدمت االستخبارات األوروبية
لتعزيز وضع التنظيمات اإلرهابية من «داعش»
و«النصرة» لتدمير سورية وارت ّد السحر على
الساحر ،ول��ن تنتهي عاصفة التفجيرات في
أوروب���ا ب��ل ستتنقل م��ن عاصمة إل��ى أخ��رى،
وإذا استمرت الدول األوروبية في السير خلف
المشروع األميركي واستخدام اإلرهاب لضرب
ال��واق��ع ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ستنقلب عليهم
الشعوب ،وف��ي االنتخابات سنشهد التغيير
السياسي ال���ذي سيعكس رف��ض استخدام
اإلرهاب لضرب الشرق األوسط.

{ ُيقال إنّ ح ّل الملفات العالقة في المنطقة
ال يتم إال بحوار وتفاهم إيراني ـ سعودي ،فهل
يمكن تحقيق ذلك وهل يمكن أن تكون فرنسا
جسر عبور بين الطرفين؟

علينا أن نسأل من يحكم السعودية اليوم؟
ف��ي إي���ران ه��ن��اك م��رش��د أع��ل��ى وتركيبة حكم
معنية نتيجة االنتخابات ورئيس جمهورية
وتسلسل حكم يستطيع اتخاذ قرار التفاوض
مع السعودية أو ق��رار الحرب .لكنّ من يتخذ
القرار في السعودية ليس الملك ،بحسب اإلعالم
الغربي ،الذي قال أن ال دور للملك السعودي في
قرار المملكة ،بل هناك صراع بات واضح بين
األجنحة داخل العائلة المالكة التي تتصارع

ب���ن ن��اي��ف خ���س���ارة ب���ن س��ل��م��ان ف���ي اليمن
لالنقضاض عليه ،فضالً عن األم��راء الذين
رفضوا مبايعة الملك سلمان وهم يتحركون
بقوة داخ��ل المملكة» ،الفتا ً إل��ى «أنّ الواقع
السعودي اليوم ال يسمح بأي تقارب إيراني
– سعودي».
ورأى ح��م��دان أنّ «ال��وج��ود ال��روس��ي في
س��وري��ة وص��م��ود ال��ق��ي��ادة وال��ش��ع��ب وأداء
ال��ج��ي��ش ال���س���وري ف���ي م��ك��اف��ح��ة اإلره����اب
معطيات ترجح إعطاء هدية تحرير الرقة إلى
الرئيس األميركي الجديد ألنّ االنتخابات
الرئاسية األميركية ستحدّد مستقبل منطقة
الشرق األوسط».
نص الحوار كامالً..
وفي ما يلي ّ
بشدة .فاألمير محمد بن سلمان يقود معركته
في اليمن ويسعى مع روسيا إلى ح ّل مشكلة
اليمن وهناك تقدم في المفاوضات بمساعدة
بوتين ،في حين ينتظر األمير محمد بن نايف
خسارة بن سلمان في اليمن لالنقضاض عليه،
وهناك أيضا ً األمراء الذين رفضوا مبايعة الملك
سلمان وه��م يتحركون بقوة داخ��ل المملكة.
إذا ً هناك خلل في مركزية القرار لدى الملك لم
نعهده سابقاً ،وال مفاوضات إيرانية ـ سعودية
قبل أن يتبيّن من يدير المملكة فعلياً ،ألنّ الواقع
السعودي اليوم ال يسمح بأي تقارب إيراني ـ
سعودي.

ال�سجال ال�سيا�سي وال�سيناريوات غير المبا�شرة
التوطين  ...بين ِّ
الصايغ
يوسف ّ
توجه دولي
تصاعدت التحذيرات من وج��ود
ُّ
لتوطين آالف النازحين السوريين والفلسطينيين
السجال الدائر على هذا الصعيد،
في لبنان ،واحتدم ِّ
ال سيما بعد المواقف األخ��ي��رة لوزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل ال��ذي رأى أنّ «زي��ارة
بان كي مون إلى لبنان تأتي في إطار السعي إلى
توطين النازحين» ،داعيا ً إلى «اتخاذ اإلج��راءات
الالزمة والفورية لضمان عدم ح��دوث ذل��ك» ،في
حين أكد رئيس الحكومة تمام سالم في كلمة ألقاها
نيابة عنه وزير البيئة محمد المشنوق في افتتاح
«المؤتمر المصرفي العربي السنوي» لعام 2016
أنّ «لبنان بك ّل فئاته يرفض توطين السوريين ،وأنّ
النازحين يجب أن يعودوا إلى ديارهم فور زوال
األسباب التي أبعدتهم عنها».
ور ّد س�لام على باسيل ،من دون أن يس ّميه،
قائالً« :كفى تلويحا ً بشبح التوطين ،وتخويف
اللبنانيين بهذه الفزاعة ،كفى تحريكا ً لغرائز فئة من
اللبنانيين ،وإغراقها بكوابيس الخلل الديموغرافي.
كفى إدّع��اء باحتكار الحرص على لبنان ،واتهام
اآلخرين بالتفريط فيه ،كفى التعاطي مع األولويات
الوطنية ،وكأننا في حملة انتخابية ال تنتهي ،كفى
مزايدات كالمية تفاقم األزمة السياسية المستفحلة
في البالد».
ورأى سالم أنّ «السياسات الخارجية للدول،
ُترسم وفق معايير المصلحة الوطنية ،وليس أي
اعتبار آخ��ر» ،مشيرا ً إلى أنّ «المصلحة الوطنية
للبنان ،التي تحتاج ك � ّل أن��واع ال��دع��م ،تقتضي
التعامل بأكبر قدر من اإليجابية مع المؤسسات
الدولية ،وبأكبر ق��در من االح��ت��رام مع المقامات
الدولية ،مع التنبه الدائم إلى عدم التفريط بالصالح
الوطني».
كما اعتبر أنّ «م��ن المعيب للبنان ،أن نطلب
المساعدة لتحمل عبء النازحين ،وعندما تأتي
ننتقد حاملها ونشكك في نواياه ونتهمه بالتآمر
علينا ،وم���ن المعيب أي��ض��اً ،أن ن��دع��و ف��ي ك� ّل
المحافل الدولية إلى تقديم الدعم للدولة اللبنانية
وللمجتمعات المضيفة للنازحين ،ثم نعلن أنّ هذا
الدعم يرمي إلى توطين السوريين على أرضنا»،
موضحا ً أنّ «أداء من هذا النوع يلحق ضررا ً بالغا ً
بلبنان وبمصالحه وموقعه وعالقاته ،ويه ّز صورته
وصدقيته» ،داعيا ً الجميع «في موقع المسؤولية أو
خارجها ،إلى عدم التسبب باإلساءة إلى لبنان ،مهما
كانت االعتبارات».
وف��ي ظ � ّل ال��م��واق��ف المتضاربة باتت مسألة
التوطين عنوانا ً جديدا ً للسجال داخ��ل الحكومة
وج��اء كالم الرئيس سالم ليزيد الشرخ الحاصل
على هذا المستوى .فهل نشهد مزيدا ً من التصعيد
الحكومي على خلفية التباين في وجهات النظر
حيال مسألة التوطين؟
غاريوس :سالم لم يتعلم من التجارب السابقة

علوش

غاريوس

وفي السياق ،يرى عضو تكتل التغيير واإلصالح
ناجي غاريوس ،في حديث لـ«البناء» ،أنّ الرئيس
سالم «يجب أن يتعلم من التجارب السابقة في عهد
والده الرئيس الراحل صائب سالم ،خصوصا ً في ما
يتعلق بمسألة توطين الفلسطينيين في لبنان حيث
كانت الوعود لهم بالمكوث مدة ال تتعدى الشهر قبل
أن يعودوا إلى أرضهم».
ويضيف« :الظروف اليوم مشابهة لما حصل
آنذاك في ما يتعلق بتوطين الفلسطينيين في لبنان،
خصوصا ً لجهة عقد المؤتمرات العالمية وجلسات
مجلس األمن التي ال تقدم وال تؤخر».
ويلفت غاريوس إلى الوضع الذي وصلت إليه
القضية الفلسطينية بعد مرور عشرات السنوات
وعقد االجتماعات والمؤتمرات التي لم تثمر شيئاً،
ب��ل على العكس ت � ّم تخفيض قيمة المساعدات
والدعم الدولي للالجئين الفلسطينيين عبر منظمة
يصب في خانة التوطين ،واليوم
أونروا وهذا كله
ُّ
وبعد مرور  5سنوات على األزمة السورية نرى أنّ
األسلوب نفسه يت ّم تكريسه ولألسباب عينها».
أما في ما يتعلق بالربط بين زيارة األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان ومشروع
توطين الالجئين ،ال سيما السوريين منهم ،يعود
عضو تكتل التغيير واإلصالح إلى اجتماع ميونيخ
في ألمانيا قبل ع��ام ،حيث دع��ا وزي��ر الخارجية
األلماني فرانك شتاينماير اللبنانيين إلى «التكيّف
مع وجود الالجئين السوريين بينهم» ،متعهِّدا ً بدفع
المبالغ التي يحتاجها هؤالء الالجئين ،وهذا األمر
استدعى ر ّدا ً من وزير الخارجية اللبناني جبران
باسيل ،الذي أكد «رفض لبنان القاطع ألي خطوة
من شانها أن تقود إلى توطين الالجئين السوريين
في لبنان».
ويختم غاريوس ،مشيرا ً إلى االجتماعات الدولية
التي عقدت في جنيف للبحث عن ح ّل سياسي لألزمة
السورية «التي لم تصل إلى نتيجة حتى اآلن» ،كما

يشير إلى المفاوضات الجديدة التي س ُتعقد في
نيسان للبحث عن اتفاق سياسي الفتا ً إلى ما يُحكى
عن «أنّ األزم��ة السورية يمكن أن تستمر لعشر
سنوات ،ما يعني أنّ أزمة الالجئين وتوطينهم في
لبنان ستبقى قائمة في المدى المنظور».

الطريقة التي ُيعالج بها ملف النازحين ستؤدي حتما ً إلى توطينهم

{ هل سيستغ ّل الرئيس األميركي باراك
أوباما تحرير الرقة من اإلرهاب ليقدمها ورقة
لحزبه في االنتخابات األميركية؟ وبالتالي هل
يستغ ّل ال��ح�� ّل السياسي ف��ي س��وري��ة كورقة
ُتحسب في إرثه السياسي؟

والية أوباما انتهت وبالتالي فقد تأثيره في
السياسة الخارجية ،بانتظار اإلدارة الجديدة.
ورقة تدمر والرقة الحقا ً ليست في يد الرئيس
األميركي بل في يد الرئيسين الروسي والسوري
والجيش السوري والشعب السوري .أهمية
تدمر االستراتيجية عالية جدا ً فقد أغلقت ك ّل
المنافذ التي قد تشكل خطرا ً على دمشق وتهدّد
الحكم السوري .تحرير تدمر هو تثبيت ميداني
لسورية وللرئيس األسد وتمهيد لالنطالق منها
إلى دير ال��زور وعندما يصل الجيش إلى دير
ال��زور ت��زداد قيمة هذه الورقة في االنتخابات
الرئاسية األميركية .وإذا أراد بوتين واألسد
منح هدية لإلدارة األميركية الحالية حينها تبدأ
عملية القضاء النهائي على «داعش» في الرقة
قبل االنتخابات األميركية بشهر وإذا كان هناك
رجاحة كف للمرشح دونالد ترامب يمكن إعطاء
هذه الهدية إلى الرئيس الجديد وبالتالي تبدأ
معركة الرقة بعد االنتخابات األميركية .الوجود
الروسي في سورية وصمود القيادة والشعب
وأداء الجيش ال��س��وري في مكافحة اإلره��اب
معطيات ترجح إع��ط��اء الهدية إل��ى الرئيس
الجديد ألنّ االنتخابات الرئاسية األميركية
ستحدّد مستقبل منطقة الشرق األوسط.

{ ث��ن��ائ��ي��ة وزي�����ري ال��خ��ارج��ي��ة األميركي
والروسي جون كيري وسيرغي الفروف من
جهة ،وكيري ووزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف من جهة أخرى ،أنتجت حلوالً في
الملفات الكبرى .إذا تغيرت اإلدارة األميركية
وبالتالي وزير الخارجية ،أال يشكل ذلك خطرا ً
على الملفات ال سيما السوري؟

ـ يمكن أن تعيّن المرشحة هيالري كلينتون
ف��ي ح��ال ف��وزه��ا ك��ي��ري نائبا ً للرئيس ،ومن
مصلحة بوتين واألس��د إعطاء ورقة انتخابية
قوية لتحالف كلينتون ـ كيري من خالل القضاء
على «داعش» في الرقة ،من خالل إشراك رئيس
جديد ألميركا في تحرير الرقة التي أصبحت
ورقة كونية.
س��وري��ة ه��ي ع��ام��ود االس��ت��ق��رار ف��ي الشرق
األوس��ط ،وعدم استقرار الحكم الوطني فيها،
خصوصا ً أنّ جيشها أثبت جدارة في مكافحة
اإلره���اب ،ي��ؤدي إل��ى اه��ت��زاز المنطقة وب��روز
تنظيمات إرهابية جديدة بمسميات مختلفة.

وي��رى النائب السابق ع��ن تيار «المستقبل»
مصطفى علوش ،من جهته ،في حديث لـ«البناء»
أنّ «ما بات مؤكدا ً هو عدم صدور أي موقف من األمم
المتحدة أو جهة خارجية تطرح التوطين في لبنان،
وبحسب المعطيات التي ظهرت بعد المباحثات
بين أمين عام األمم المتحدة بان كي مون والحكومة
اللبنانية فإنّ مسألة التوطين لم ُتطرح ،ولهذا فإنّ
كالم وزير الخارجية غير مسؤول وهو يقوم فقط
بالتشويش على الواقع الديبلوماسي والعالقة مع
األمم المتحدة».
وبعيدا ً عن الربط بين زيارة كي مون إلى لبنان
وموضوع التوطين ،يشير علوش إلى أنّ الوزير
باسيل «يعمل وفق أجندة خاصة لتحريك المنطق
المذهبي والطائفي» ،متهما ً التيار الوطني الحر
«بإثارة الحساسية الطائفية بهدف إيجاد سبب
لوجوده» .كما يرى «أنّ موقف التيار ورئيسه قد
يكونا أحد مسوغات التوطين في حال كان مطروحاً،
وإذا كانوا يريدون منع التوطين عليهم النزول إلى
البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ
القائم».
وح��ول م��ف��اوض��ات جنيف ال��ق��ادم��ة وإمكانية
التوصل إلى ح ّل سياسي لألزمة السورية ،يعتبر
علوش أنّ اجتماعات جنيف «ل��م تكن جدية في
التوصل إلى حلول لألزمة» ،ويرى أنه «كان يجب أن
يُفرض على النظام في سورية ،الذهاب إلى الحلول
نص عليها جنيف ،»1معتبرا ً «أنّ وجود حكم
التي ّ
ديمقراطي هو السبيل الوحيد إلعادة السوريين إلى
منازلهم».

سيناريو توطين غير مباشر

{ كيف سيتم التوصل إلى ح ّل سياسي في
اليمن؟

ـ م��ع دخ���ول ال��والي��ات المتحدة ف��ي فترة
االنتخابت الرئاسية سيتقلص الدور األميركي
يخص الملفات الخارجية ،ما يعني انكفاء
بما
ّ
السياسة األميركية عن السياسة الخارجية.
هذه المرحلة ليست مرحلة حلول بل مرحلة
استكشاف روسيا وإيران و«إسرائيل» وأوروبا
ل��ي��ع��رف��وا م��ع م��ن سيعالجون ال��م��ل��ف��ات في
الواليات المتحدة .هل يعطون هذه اإلدارة أم
اإلدارة المقبلة؟ نحن في مرحلة تثبيت للواقع
والحفاظ على التوازن ،السعودية تنتظر تغير
اإلدارة األميركية ،فإذا تسلم الجمهوريون الحكم
تخضع سياسة أميركا الخارجية لشخصية
الرئيس ،أما إذا تسلمها الديمقراطيون فإنها
ستخضع لتأثير المستشارين ،وعلينا اليوم في
لبنان والمنطقة أن نحافظ على الوضع الحالي
باتنظار نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية.

علوش :باسيل يش ّوش
على واقع لبنان الديبلوماسي

بان دعا دول العالم إلى اإلعالن عن استعدادها الستضافة الالجئين

�إطالق مجل�س الأعمال اللبناني ـ البلغاري في غرفة بيروت

ديميتروف� :سن�ضع ّ
كل الإمكانيات المتاحة
لإنجاح عمله وتنمية العالقات االقت�صادية

أطلق رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير
ممثالً بنائب رئيس الغرفة محمد لمع مجلس األعمال اللبناني ـ البلغاري في مؤتمر صحافي عقد أمس في
مقر الغرفة ،بمشاركة سفير بلغاريا في لبنان بيتكو ديميتروف ،رئيس مجلس األعمال اللبناني ـ البلغاري
أحمد عالء الدين ،وفي حضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع االستثمارات في لبنان (ايدال) نبيل
عيتاني ،رئيس غرفة التجارة الدولية  -بيروت وجيه البزري ،رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل،
رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار ،رئيس المجلس الوطني لالقتصاديين اللبنانيين سمير
رحال ،الملحق التجاري في سفارة بلغاريا في لبنان جورجي نديالكوف ،رئيس جمعية تجار ومنشئي
االبنية في لبنان إيلي صوما ،وحشد من رؤساء الجمعيات والنقابات التجارية واالقتصادية ورجال األعمال
اللبنانيين.
بداية ،ألقى لمع كلمة أشار فيها إلى «أنّ العالقات االقتصادية بين لبنان وبلغاريا ال تزال ضعيفة ،إال أنه
في الحقيقة هناك الكثير من المجاالت والفرص التي يمكن أن تشكل محط اهتمام مشترك من قبل القطاع
الخاص في البلدين».
وأشار عالء الدين إلى أنّ «المجلس وضع مجموعة من األهداف االستراتيجية التي سيعمل جاهدا ً على
تحقيقها ،ويأتي في مقدمتها تشجيع تبادل المعرفة والخبرات وتسهيل التواصل بين المؤسسات االقتصادية
والتجارية في كال البلدين ،وتوفير الدعم والمساندة لرجال األعمال في البلدين من خالل توفير المعلومات
والبيانات الالزمة حول فرص التعاون واالستثمار ،واألطر القانونية واألدوات المالية واألحكام المنظمة
للتجارة واإلستثمار ،وكذلك السعي باستمرار إلى إزالة العقبات التي قد تنشأ بوجه تبادل االستثمارات
والخدمات والسلع ،والحث على ابرام اتفاقيات التعاون الثنائي».
وأكد سفير بلغاريا أنّ بالده «ستضع ك ّل اإلمكانيات المتاحة إلنجاح عمل المجلس بما يؤدي إلى تنمية
العالقات االقتصادية بين البلدين إلى مستويات تكون محط اعتزاز من قبل الجميع».

وفي سياق الحديث عن مشاريع التوطين ،تفيد
معلومات بأن «ال وجود لمشروع دولي لتوطين
النازحين السوريين أو الالجئين الفلسطينيين
في لبنان بشكل صريح ،لكنّ الطريقة التي ُتعالج
فيها الدول الكبرى والدول المانحة ملف النازحين
ستؤدي حتما ً إلى توطينهم أو توطين اآلالف منهم»،
وتكشف في هذا السياق أنّ بريطانيا تعمل على
إع��داد استمارات لتشغيل النازحين السوريين،
ووضع األطر المناسبة التي تبقيهم في البلدان التي
لجأوا إليها وتحديدا ً في الدول المحيطة بسورية،
غير أنّ هذا المشروع ما زال قيد الدرس ،وقد بُحث مع
مسؤولين لبنانيين زاروا العاصمة لندن في اآلونة
األخ��ي��رة ،وتأتي ه��ذه المعلومات وس��ط مخاوف
من وضع سيناريو من خالل المساعدات الدولية
المشروطة يهدف إلى توطين ما يقارب الـ 300ألف
نازح في مناطق إقليم الخروب والشمال».

كي مون

وأعاد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون،
ب��دوره ،التذكير ب��أنّ  480أل��ف الج��ئ س��وري في
أوروب��ا يحتاجون إلى إعادة توطينهم ،ودعا دول
العالم إل��ى اإلع�ل�ان ع��ن استعدادها الستضافة
الالجئين.
ولفت في كلمة ألقاها في مؤتمر دعم الالجئين
السوريين في جنيف ،إلى «أنّ األمم المتحدة تعمل
بالتعاون مع شركائها على توفير فرص عمل جديدة
لالجئين السوريين وإعادة األطفال السوريين إلى
مقاعد الدراسة» ،وشدّد على ضرورة «قيام األمم
المتحدة بك ّل ما في وسعها لمساعدة الالجئين
السوريين» ،وذك��ر أن��ه اضطر هو شخصيا ً إلى
النزوح قبل  60عاما ً بسبب الحرب الكورية ،مشيرا ً
إلى أنّ األمم المتحدة قدمت المساعدات له ولغيره
من الالجئين الكوريين آنذاك.
وتفيد ب��ي��ان��ات المفوضية األم��م��ي��ة لشؤون
الالجئين ،بأنّ  6.6مليون نسمة في سورية اضطروا
للنزوح داخل بالدهم وأنّ  4.8مليون آخرين لجأوا
توجه مئات اآلالف إلى
إلى دول الجوار ،فضالً عن ُّ
أوروبا.

وفد من البنك الدولي
يزور نقابة خبراء
المحا�سبة
استقبل نقيب خبراء المحاسبة المجازين في
لبنان إيلي عبود وأعضاء من مجلس النقابة في
دار النقابة ،مديرة الحوكمة في مجموعة البنك
ال��دول��ي سامية م��ص��ادق ،ترافقها ممثلة البنك
الدولي في لبنان ريما قطيش.
جاء هذا االجتماع ،في سياق زيارة مصادق إلى
لبنان للتواصل مع مسؤولين من وزارة المالية،
مجلس النواب ،ديوان المحاسبة ،مصرف لبنان،
المعهد المالي ونقابة خبراء المحاسبة المجازين
في لبنان ،بهدف تقييم التقدم الذي جرى حول
تعزيز إعداد التقارير المالية والمساءلة والتقارير
في القطاعين العام والخاص ،والعمل على االتفاق
على إج���راءات تهدف ال��ى تسريع دع��م برنامج
االصالح في لبنان.
وتقدمت مصادق خالل االجتماع باقتراح باسم
البنك الدولي «من أجل مساهمة النقابة ،من خالل
لجنة متخصصة مستقلة بالتعاون مع وزارة
المالية في القيام بدراسة متخصصة تهدف إلى
تقييم األسس والقواعد التي بموجبها تم تحضير
حسابات الدولة عن السنوات السابقة» ،حيث أكد
النقيب على «استعداد النقابة الدائم وضع كل
طاقاتها في خدمة القطاع العام».

