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خفايا
خفايا

نقطتان ل�صالح ال�سعودية في وجه حزب اهلل؟

ّ
حق العودة ...خط �أحمر!
*

أسامة العرب

ب�ت��اري��خ  2003/7/16ات�خ��ذ الكنيست «اإلس��رائ �ي �ل��ي» ق ��رارا ً
بضرورة تعميق فكرة يهودية الدولة وتعميمها على دول العالم،
موحد ،مفاده المطالبة
وقد انطلق مؤخرا ً خطاب إعالمي «إسرائيلي» ّ
باعتراف الفلسطينيين ب�ـ«إس��رائ�ي��ل» دول�� ًة ي�ه��ودي� ًة ،ب��ل إنّ وزير
الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان ذه��ب أبعد م��ن ذل��ك ،مطالبا ً
باالعتراف بها «دول ًة يهودي ًة وصهيوني ًة» ،واتفقت أحزاب «الليكود»
و«البيت اليهودي» وحزب «إسرائيل بيتنا» الحقا ً على صياغة وإقرار
قانون يهودية الدولة و ُثبّت ذلك ،كجزء من االتفاق االئتالفي المو ّقع
بين ه��ذه األح ��زاب ،ما م ّهد الطريق أم��ام تشكيل حكومة نتنياهو
الجديدة في آذار .2013
ه��ذا االتفاق لم ي��أتِ من عبث ،بل حمل في طياته هدفا ً رئيسيا ً
مه ّما ً أال وهو الرفض المباشر لحقّ ع��ودة الالجئين إلى ح��دود ما
قبل حرب  ،1948ألنه ووفق المنطق الذي ينتهجه «اإلسرائيليون»،
ينبغي على الفلسطينييّن العودة فقط إلى الضفة الغربية وغزّة ،ال
إلى الدولة اليهودية المزعومة.
سعت «إس��رائ�ي��ل» وتسعى منذ ال�ع��ام  1948ولغاية ال�ي��وم إلى
القضاء على بنية الشعب الفلسطيني من خالل تشتيته وتجزئته
من أجل القضاء عليه .وإن كان الحديث مرة عن ثالثة أجزاء للشعب
الفلسطيني :فلسطينيو  ،48الشتات والمناطق المحتلة عام ،1967
فقد أصبحت الضفة الغربية اليوم معزولة تماما ً عن قطاع غزة
المحاصر ،وكالهما معزول عن القدس المحتلة ،وميدانيا ً فإنّ شمال
ّ
مقطعة بالحواجز وجدار
الضفة معزول عن جنوبها وأوصالها
الفصل العنصري الصهيوني.
وذلك فإنّ مشروع «الفوضى الخالقة» الصهيوني بامتيازُ ،وضع
ليم ّهد لطمس حقّ عودة الفلسطينيين إلى حدود ما قبل حرب ،1948
وذلك من خالل إعالن العدو الحقا ً إقامة الدولة اليهودية ،فور إشعال
نص مشروع
المنطقة بنيران الحروب المذهبية ،ومن ي ّطلع على ّ
خارطة الطريق يتأكد من ذل��ك ،ويالحظ أنّ هدف المشروع ،منذ
نشأته ،طمس حقّ العودة ،مشترطا ً نزع سالح المقاومة والحفاظ
على أمن «إسرائيل» كشرط مسبق الستئناف المفاوضات.
تق ّر القيادات الصهيونية كافة بما تقدّم ،الفتة إلى أنها ترفض
حقّ العودة ألنه سوف « ُيغرق إسرائيل بالديموغرافيا الفلسطينية
ويقضي عليها ويلغي هويتها اليهودية بالكامل».
قدّم وزير الخارجية األميركي جون كيري للقيادة الفلسطينية
مؤخرا ً خيارات عدة لح ّل قضية الالجئين الفلسطينيين ليس من
بينها حقّ العودة .وتتمثل هذه الخيارات في تخييرهم بين الهجرة
خاصة أن الغالبية التي تتواجد في
إلى كندا أو التوطين حيث هم،
ّ
األردن ولبنان .وعلى ما يبدو ،فقد أتت زيارة بان كي مون مؤخرا ً
إلى لبنان بصحبة رئيس البنك الدولي ،تنفيذا ً لهذا المخطط القذر.
من ناحية أخرى ،فمنذ «كامب دايفيد» مرورا ً باتفاق «وادي عربة»
و«مؤتمر مدريد» ،ووصوالً إلى «مبادرة بيروت» عام  2002والمبنية
أي من تلك االتفاقيات
كلّها على مبدأ األرض مقابل السالم ،لم ُتشدّد ّ
والمبادرات على حقّ العودة ،ذلك أنّ الجانب العربي بات يتمسك
بتبني ك ّل ما ين ّم عن جزع وخوف أمام «اإلسرائيلي» ،مع تسليمه
المعلن بروحه االنهزامية ،متظاهرا ً بانحيازه إلى استقرار المنطقة
والتعامل معها كخيار وحيد ال ثاني له ،وكأنه يريد أن يمنح نفسه
مب ّررات وأع��ذارا ً واهية ال وجود لها من أجل االستسالم والتخلي
ع��ن القضيّة ،ف��ي حين أنّ ستة ماليين الج��ئ فلسطيني اعترفت
دول العالم أجمع بحقهم بالعودة إلى حدود ما قبل العام  1948من
خالل القرار  194الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في
ألي كان أن يساوم
 .1948/12/11وعليه ،فمن غير المسموح ٍّ
بأي شكل من األشكال.
على حقوقهم تلك أو أن يتنازل عنها ّ
وبالتالي ،كان اندالع االنتفاضات الفلسطينية الشاملة والعامة
خير وسيلة لهذا الشعب المقاوم للدفاع ع��ن أرض��ه ومقدساته،
وللر ّد على مشاريع التسوية االنهزامية كافة ،ذلك أنّ خيار الجهاد
ومقاومة االحتالل كان الخيار األوحد واألنجح لمواجهة االحتالل
الصهيوني الغاشم ،والستعادة الحقوق المسلوبة منه كافة .حتى
أنّ الدعم األميركي لـ«إسرائيل» وال��ذي ال تحدّه ح��دود ،لم يستطع
أن يوقف ال االنتفاضات الفلسطينية المستمرة وال الهبّات الشعبية
المتواصلة .كذلك ،وبالرغم من ك� ّل ما قدّمته أميركا لـ«إسرائيل»
من سالح جو حربي متط ّور وقنابل ذري��ة وهيدروجينية عديدة،
بأي
وغطاء مالي وسياسي وإع�لام��ي مستم ّر ،لم ُتفلح األخ�ي��رة ّ
شكل من األش�ك��ال ب��أن توقف مسار الكفاح الفلسطيني المسلح
وال انتصارات مقاومته الباسلة .كما أنّ ج��دار الفصل العنصري
والحصار االقتصادي اللذين ما زال��ت تفرضهما «إسرائيل» على
الشعب الفلسطيني ،لم يكسرا بتاتا ً عزيمة المقاومين ،بل زاداهم
التمسك بخيار الصمود والتحدّي .حتى أنّ إغالق
ق ّو ًة وإصرارا ً على
ُّ
معابر قطاع غ�زّة كافة لم يج ِد نفعا ً أيضاً ،وال حتى ك ّل التنديدات
والتهديدات اإلقليمية والدولية .كما أنّ «الحروب الثالثة» التي شنتها
«إسرائيل» على قطاع غزة باءت جميعها بالفشل الذريع ،بل لقيت
المقاومة هناك التفافا ً شعبيا ً ح��اش��داً ،تأ ّكد بفوزها الساحق في
االنتخابات التشريعية عام  ،2006وهذا ما أكره االتحاد األوروبي
على شطب «حماس» عن الئحة اإلرهاب ،بعدما صدر قرار بذلك من
محكمة العدل األوروبية ،حيث أوضحت تلك المحكمة في بيانٍ أنّ
إدراج حركة «حماس» على هذه الالئحة عام  2001لم يستند إلى
أسس قانونية ،بل إلى معلومات من الصحافة واإلنترنت فقط.
أي ُ
والمفارقة هنا بالنسبة إلى قيام مجلس التعاون الخليجي ووزراء
الداخلية العرب بوضع المقاومة اللبنانية على الئحة اإلرهاب ،أننا
نحن العرب بال عدل ،وال حتى محكمة عدل عربية.
من جهة أخ��رى ،ف��إنّ المقاومة الفلسطينية في غ�زّة استطاعت
مؤخرا ً أن تطال الكيان «اإلسرائيلي» في األعماق ،فألول مرة في
التاريخ أطلق المقاومون صاروخا ً محلي الصنع أسموه «آر،»160
وص��ل م��داه إل��ى  160كيلومتر ،حيث ض��رب مدينة حيفا وزعزع
صورة «اإلسرائيلي» أمام العالم أجمع ،كما أطلقوا صواريخ عدة
أخرى كصاروخ «براق  »70الذي سقط في تل أبيب ،وسيّروا أيضا ً
طائرات من دون طيار في المجال الجوي الصهيوني .ومن ثم انتهت
المفاوضات في حروب غزّة الثالثة بإقرار وقف إطالق النار ،من
دون أن تحصل «إس��رائ�ي��ل» على وع��ود بتحقيق أهدافها من نزع
سالح المقاومة ووقف إطالق الصواريخ .والحقا ً جاءت المطالب
الفلسطينية المتعلقة بف ّك الحصار وفتح المعابر وإنشاء ميناء ومطار
وباإلفراج عن األسرى كافة لتشكل صدمة حقيقية لـ«اإلسرائيلي»،
ذلك أنّ الجميع كان يعتقد أنّ السياسة االنهزامية لدى معظم الدول
العربية س��وف تنعكس سلبا ً على موقف الفلسطيني ،ف��إذا بهذا
األخير يص ِّعد ويربح ويصبح رقما ً صعبا ً تعجز «إسرائيل» عن
التصدي له.
كلمة ح��قّ ُت �ق��ال ،ثبت ف�ع�لاً أنّ م�ش��اري��ع ال�ت�ف��اوض عبر بوابة
«أوسلو» فاشلة بامتياز ،ذلك أنّ ك ّل مشاريع التسوية مع االحتالل
ل��م ول��ن ت�ق��دم شيئا ً لفلسطين وال �ع��رب أك�ث��ر م��ن التبعية المطلقة
لالحتالل الصهيوني ولالستعمار األميركي .كما ثبت أيضا ً أنّ
ق��درة المقاومتين الفلسطينية واللبنانية على الصمود والتصدي
أبهرتا العالم ،حيث شكلتا معا ً الحصن الحصين للقوى الوطنية كافة
في مواجهة عوامل التراجع والتش ُّتت .فتحية خالصة إلى هاتين
المقاومتين الباسلتين ،ال سيما أنّ كلتيهما استطاعتا أن تأسرا
جنودا ً «إسرائيليين» في الحروب األخيرة على وطنيهما.
ح ّقا ً إ ّنكم بإنجازكم النوعي هذا أيها األبطال األش��اوس ،أعطيتم
أمالً جديدا ً للشعب العربي الرازح بمعظمه تحت سياسات انهزامية
لن توصله إال إلى مزيد من ال��ذ ّل والخنوع لالستعمار األميركي،
أدامكم الله فخرا ً وع ّزا ً ألمتنا يا ُبناة المجد وحماة الوطن!
*محام ،نائب رئيس
الصندوق الوطني للمهجرين سابقا

 روزانا ر ّمال
يزور الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز جمهورية
مصر العربية لخمسة أي��ام ف��ي زي���ارة ت� ّ
�أخ��رت ألسباب
مجهولة ،حتى أتت اليوم مترافقة مع ما بدأته السعودية من
تقدّم دبلوماسي نحو العملية السلمية في اليمن ،ولو بشكل
يفسر النيات باختتام حرب عجزت على مدار
بطيء ،لكنه ّ
سنة عن إيقافها ،ليس ألنها غير قادرة على وقف ماكينتها
العسكرية ،بل ألنها لم تستطع تحقيق هدفها الرئيسي ،وهو
القضاء على حركة أنصار الله أو إضعافها بما ال يم ّكنها من
المشاركة نهائيا ً في الحكم ،ألنّ ذلك كان مرفوضا ً بالنسبة
للرياض التي لم تتعامل لعقود مع فكرة أنّ اليمن قادر على
أن يستحوذ على مساحة من العمل السياسي يخرج فيها عن
التف ّرد السعودي في تحديد مصيره .بالتالي فإنّ تصاعد
حركة أنصار الله وغيرها من الحركات التي أفرزتها ثورات
«الربيع العربي» ،خصوصا ً تلك التي تنادي بالقومية أو
العلمنة من جهة ،أو تلك التي تلتقي مع إي��ران من جهة
وتوجهه الفكري
أخرى ،تشكل أكبر تهديد على هوية الخليج
ّ
والسياسي ،فاليمن بالنسبة للسعوديين دول��ة خليجية
استطاعت جذب إيران كقوة إقليمية قادرة على اعتبار أيّ
إنجاز سياسي فيها أساسا ً النطالق حملة إصالح مماثلة في
يتيسر من الدول الخليجية التي تتوقع
البحرين ،وربما بما
ّ
تحركات تغيّر األنظمة أو بعض ما فيها.
لم يكن الموقف المصري تجاه الدخول في الحرب على
اليمن ضمن التحالف العربي ال��ذي تقوده الرياض عند
مستوى التوقع ،فمصر ّ
فضلت البقاء خارج دوامة المواقف
المتطرفة التي قد تكلفها في المستقبل دفع أثمان ومواقف
سياسية باهظة واصطفافا ً مرهقاً ،خصوصا ً مع دول إقليمية
ودولية كبرى مثل روسيا وإي��ران مقابل عدم ضمان تقدّم
السعودية نحو هدفها ،هذا كله باإلضافة إلى ما ستشكله

من إمعان في تعزيز تقديم الحركات اإلخوانية في اليمن
وتثبيت حضورها مع ما تحويه من اتصاالت وعالقات مع
قوى جهادية متطرفة تنافس مع «القاعدة» هناك.
زيارة الملك إلى القاهرة كلفت مصر المشاركة في حملة
الضغط على حزب الله التي تقودها المملكة بشكل غير
مسبوق انعكس استفزازا ً إعالميا ً شديد الحساسية على
مسامع اللبنانيين من كاريكاتورات إلى إيحاء بخطورة
أمنية تحيط بالفرق اإلعالمية السعودية ،فت ّم إغالق مكاتب
قناة «العربية» ،ومن غير المستبعَد التقدّم نحو تقليص
الحضور السعودي الدبلوماسي في بيروت.
تقدّم مصر موقفا ً مباشرا ً من حزب الله ،لكنه يكاد يكون
على أهميته بمثابة ته ّرب من التو ّرط في مكان ما بموقف
رسمي يضع القاهرة في خانة الالرجوع .فمع أهمية القرار
تفسر
المتمثل بحجب «المنار» وغيرها من القنوات التي ال ّ
إال نية بعدم نقل خطاب السيد حسن نصرالله ،ومع أهمية
«المنار» وقيمتها ،فإن لجوء مصر إلى لعب دور مباشر على
صعيد العقوبات المفروضة على حزب الله لم تترجم كما
تفترض هالة الحدث ،بالتالي فإنّ اإلنذار الموجه للمشتركين
من القنوات بقمر «نايل سات» بقي ضمن إطار التحذير من
دفع االشتراكات منعا ً من خسارة مصر فرصة العودة إلى
الوراء.
كان ممكنا ً إطالق موقف أكثر وضوحا ً ومباشرة ض ّد حزب
الله في الجامعة العربية وفي اجتماعات وزراء الخارجية
العرب والداخلية واعتبار الحزب تنظيما ً إرهابياً ،يدرك
الرئيس السيسي أن��ه غير وارد تمريره عند المصريين،
وعلى أنّ هذا الهامش هو الذي يتح ّكم بالعالقة بين الرياض
وال��ق��اه��رة ،بحيث تبدو النقطة األول��ى المسجلة لصالح
السعودية قد قدّمتها مصر ،ولو أتت بشكل قابل للتعديل،
لكنها تعتبر بالنسبة للسعودية نقطة هامة تضعها في
مرمى حزب الله ضمن حربها عليه «فالقليل أفضل من الال
شيء عند مصر التي تختلف مع السعودية في ك ّل شيء».

في لبنان ،فجأة يُعاد الحساب في ما كان ممكنا ً أن يتح ّول
واقعا ً يتلقفه اللبنانيون ويتقبّله كحكم ص��ادر عن هيئة
قضائية تتمتع بمكانة ال يُستهان بها في أوساطهم بعدما
أفرج القضاء العسكري عن الوزير السابق ميشال سماحة
حتى استكمال التحقيق بالقضية ومعرفة مصيره ،فكان أن
بقي بضعة أشهر حرا ً ثم عاد إلى السجن هذه المرة مع حكم
لـ  13عاماً.
قضية سماحة التي يشوبها الكثير من السياسة في
التأويالت والتحقيقات لم تغب عن االهتمام السعودي هي
األخ��رى ،فوزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان قد
تحدّث في معرض سؤاله في وقت سابق عن سحب الهبة
السعودية المخصصة للجيش اللبناني وعن أسباب عقاب
السلطات الرسمية واألجهزة األمنية ضمن موجة العقوبات
الخليجية على ح��زب ال��ل��ه ،ق��ال« :كيف يمكن أن نرسل
مساعدات للجيش اللبناني وهي ستقع بيد حزب الله؟ ثم
كيف نثق بدولة قضاؤها بيد حزب الله وهو القضاء الذي
أطلق ميشال سماحة؟».
ّ
بغض النظر عن الحساب القضائي والملف بح ّد ذاته
يعتبر الحكم الصادر بحق الوزير السابق سماحة من قبل
المحكمة العسكرية واح��دا ً من أب��رز ما كانت تصبو إليه
المملكة العربية السعودية ضمن إطار ما تعتبره عناوين
عريضة الستهداف النظام السوري في لبنان ومعه حزب
الله الذي اتهمته بوضع اليد على القضاء فيه .وبالتالي فإنّ
نقطة جديدة تحسب لصالح الرياض في األسبوع نفسه الذي
ّ
تتحضر فيه لمؤتمر جنيف السوري ومعه محادثات الكويت
التي تض ّم أنصار الله والفريق الموالي للسعودية.
وعلى الرغم من أنّ الملفين ال يعت ّد بهما لجهة تغيير مسار
سياسي أو عسكري ميداني في سورية أو اليمن ،إال انه من
غير المستبعَد أن يكونا أحد أوج��ه تلقف القوى المعنية
للمشهد وإنزال السعودية عن أعلى السطح في زمن التوجه
نحو الدبلوماسية.

تعليقا ً على استقبال وزير
اإلعالم رمزي جريج
رئيسة المحكمة الدولية
ايفانا هيريدليكوفا،
اقترح نائب بارز أن
يضيف جريج بندا ً
على المقترحات التي
سيطرحها على مجلس
الوزراء بشأن مساعدة
الصحافة الورقية ،بأن
ُيصرف للصحف مبل ٌغ
مقطوعٌ يوازي مثالً
 20%مما تتكلفه الخزينة
العامة على المحكمة
الدولية سنوياً ...مضيفا ً
أنّ الصحف على اختالفها
وتن ّوعها تقدّم نوعا ً من
الخدمة العامة للمواطنين،
فيما ال تقدّم لهم المحكمة
أي نتيجة تذكر في
ّ
القضية التي أنشئت من
أجلها...

فولكر يجول على بري و�سالم وبا�سيل
ويبحث مع الراعي �أو�ضاع الم�سيحيين

وفد برلماني �أوروبي في الخارجية وبيت الو�سط:
ا�ستقرار لبنان �أولوية

بري وفولكر خالل لقائهما في عين التينة

باسيل مجتمعا ً إلى الوفد البرلماني

جال وفد برلماني ألماني ،برئاسة رئيس كتلة االتحاد
الديمقراطي المسيحي في البرلمان فولكر ك��اودر ،يرافقه
السفير األلماني مارتن ه��وت ،على ع��دد من المسؤولين
اللبنانيين وع��رض معهم التطورات الراهنة في لبنان
والمنطقة والعالقات الثنائية والتعاون البرلماني بين
البلدين.
والتقى الوفد كالً من رئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئيس الحكومة تمام س�لام ووزي��ر الخارجية جبران
باسيل.
وفي الصرح البطريركي في بكركي ،اجتمع الوفد إلى
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي .وأشار كاودر
إلى أنّ «الحديث مع صاحب الغبطة تناول الوضع في
المنطقة ،خصوصا ً أنّ الكثير من الالجئين من هذه المنطقة
يأتون إلى ألمانيا» .وقال« :اتفقنا على وجوب البحث عن ح ّل

سياسي» ،الفتا ً إلى «أنّ لبنان بشكل خاص يمثل نموذجا ً
للتعايش السلمي بين األديان في ما بينها ،وبالتالي ال ب ّد من
بذل الجهود كافة من أجل تحقيق السالم في سورية».
أضاف« :شدّد البطريرك الراعي على أنه ال يجوز أن ننتظر
أكثر نظرا ً لما يعانيه الناس من أوضاع صعبة يومياً .وانا
تشرفت اليوم بتقديم دعوة لغبطته لزيارة ألمانيا لكي يرفع
صوته عندنا في ألمانيا وفي أوروبا أيضا ً في هذا االتجاه،
فنحن نريد االهتمام أكثر وأكثر بهذه المنطقة».
وع��ن وض��ع المسيحيين في الشرق وف��ي لبنان وسط
األزمة التي تعيشها المنطقة ،قال كاودر« :إنّ مسيحيي لبنان
يتعايشون مع غيرهم من األديان وال يتعرضون لخطر هنا،
أما في سورية والعراق فإنّ الخطر يطال وجودهم هناك».
وختم« :نحن نقدر لبنان ونحترمه كثيرا ً الستقباله هذا
العدد الكبير من الالجئين».

زا�سيبكين :رو�سيا تبذل الجهود
للت�سوية ال�سيا�سية في �سورية
استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس
المطران الياس عوده ،سفير روسيا ألكسندر زاسيبكين
الذي قال« :ت ّم اللقاء مع المطران عوده في أجواء ودية،
وكان هناك تعاطف كبير بيننا وتفاهم حول كافة األمور،
ألننا نريد الخير للبشر ،نريد الرفاهية للدول ،لروسيا
وللبنان ،كما نريد إيجاد حلول للقضايا الكبيرة المطروحة
اآلن ،وهناك تحديات وال بد من التالحم بين الجميع في
المجتمع لمواجهة التحديات ،وال بد من التعاون الدولي
لتحقيق هذه األهداف».
أضاف« :نريد تنقية األجواء في منطقة الشرق األوسط.
ه��ذا ك��ان جوهر الحديث في إط��ار المبادئ األساسية

والثوابت مثل العيش المشترك والمحبة بين الناس .هذا
ما يجمعنا».
وردا ً على س��ؤال ،قال« :نحن كروسيا نعمل في إطار
مجموعة دعم لبنان الدولية وهذا اإلطار مناسب جدا ً دوليا ً
لتأييد لبنان في إيجاد الحلول في كافة المجاالت ابتداء
من مهمة تثبيت األمن واالستقرار ،إلى المجاالت األخرى
وتعزيز قدرة الدولة اللبنانية على التغلب على المشاكل
وتحمل أعباء وجود النازحين السوريين .روسيا تبذل
الجهود في سبيل إيجاد التسوية السياسية في سورية
وهذا يضمن عودة النازحين إلى وطنهم والمشاركة في
إعادة إعمار سورية».

زار وفد من األعضاء الليبراليين في البرلمان األوروبي
ب��رئ��اس��ة سيسيليا وي��ك��س��ت��رون��غ ،وزي���ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل في قصر بسترس وعرض معه
التطورات في لبنان والمنطقة ،خصوصا ً ملف النازحين
السوريين.
بعد اللقاء تحدث النائب اإلسباني خبير نرد ،وقال»:
أعتقد أننا لسنا في أزمة الجئين إنما في أزمة استراتيجية
يشكل الالجئون جزءا ً منها .وإذا أخذنا في االعتبار فقط
الوضع اإلنساني نكون نعطي بذلك ج��واب�ا ً من نظرة
ويمس الماليين .إنّ لبنان في وضع
ضيقة لوضع يتخطى
ّ
حساس جدا ً ودقيق ،ونحن في حاجة إلى المحافظة على
االستقرار فيه ،إذ أنّ ما يحصل في بلدكم هو نتيجة للزلزال
الحاصل في المنطقة وليس فقط في سورية .ورأينا أيضا ً
أنّ هناك مشاكل أخرى مهمة مثل الفراغ الرئاسي وتأجيل
االنتخابات النيابية مرتين ،واأله��م أنّ لديكم القدرة
واإلرادة لالستمرار في الحوار وليس بالضرورة التوافق
وإنما النقاش على طاولة الحوار ،وهذه مقاربة سلمية
لوضع صعب جدا ً داخليا ً وخارجياً ،ومرتكز مهم لكم».
أضاف« :إنّ التاريخ يعلمنا أنّ بلدكم بلد يثير اإلعجاب
من خ�لال قدرته على االستمرار في التعايش السلمي

ووحدته ونتمنى لكم المستقبل الزاهر».
وردا ً على سؤال عن سعي أوروبا إلى توطين النازحين
السوريين في لبنان ،قال« :ال يمكننا اإلجابة على الوضع
في لبنان ألنه لدينا مشاكلنا في ما يتعلق بأزمة الالجئين
في أوروب���ا ،والتفجيرات التي حصلت عندنا وهنا في
لبنان .أعتقد أنه علينا النظر إلى ما هو أبعد من أنوفنا،
وأال نتصرف فقط بناء على ما يحصل معنا اليوم ،إنما
ما يحصل مع الجميع ،ليس فقط من منطلق التضامن مع
بعض وإنما من باب الحاجة إلى ذلك ،ألنّ االستقرار في
لبنان يعني االستقرار في أوروبا .علينا أن نعطي األجوبة
من أجل األمور األخالقية واالستراتيجية».
كما التقى الوفد الرئيس سعد الحريري ،في بيت الوسط،
في حضور النائبين أحمد فتفت وعاطف مجدالني.
وأش��ارت ويكسترونغ بعد اللقاء إلى أنّ الوضع في
لبنان «صعب ومعقد للغاية في ظ ّل المراوحة السياسية
وع��دم استقرار المؤسسات ،إضافة إلى التدفق الهائل
ألعداد الالجئين السوريين الذين يشكلون عبئا ً هائالً على
لبنان .لذا نحن نرى من الضروري أن يبادر أحد لمساعدة
بأمس
لبنان ووضعه على سكة النمو واالزده���ار ألن��ه
ّ
الحاجة إلى ذلك».

ّ
وهاب يلتقي مقبل وقهوجي:
مه ّمة الجي�ش �أكبر من الح�سابات ال�صغيرة

جونز :االنتخابات البلدية في موعدها
استقبل وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق القائم باألعمال األميركي
في لبنان ريتشارد جونز ال��ذي قال
بعد اللقاء« :بحثنا مواضيع عدة ،لكنّ
الموضوع الرئيسي كان االنتخابات
البلدية في لبنان ،التي أعلن الوزير
أنها ستجري على أربع مراحل خالل
شهر أي���ار المقبل ،على ال��رغ��م من
وجود بعض الشكوك في البالد حول
إجرائها .لكن معالي الوزير أكد لي أنها
ستجرى في مواعيدها ،وهذا ما كنت
متأكدا منه ايضا ،وهو أنها ستمضي
قدما وستجري في موعدها».
وأضاف جونز« :االنتخابات البلدية
مؤشر مهم على استمرار الديموقراطية
في لبنان وتتيح للناس أن يعبروا عن
رأيهم وهذا هو المهم ،كما أنّ اللبنانيين
يعبرون عن رأيهم بشكل جيد ،وقد
عبرت عن سعادتي ألنّ التحضيرات
واالس��ت��ع��دادات إلج���راء االنتخابات
البلدية جارية على قدم وساق».

قهوجي مستقبالً وهاب في اليرزة

المشنوق مستقبالً جونز
وختم« :كذلك بحثنا الوضع األمني
وال أظن أنّ هناك أي إشكاالت أمنية قد
تؤدي إلى عرقلة االنتخابات البلدية،

التي هي من أُسس الديموقراطية ،وأنا
سعيد ج��دا ً ب��أنّ االنتخابات البلدية
ستجري فعالً».

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل قبل ظهر أمس ،في مكتبه في الوزارة ،رئيس
تيار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب ،الذي قال بعد
اللقاء« :زيارتنا اليوم لدولة الرئيس هي فقط للتأكيد على
أننا جميعا بتصرف الجيش وجميعا ً نقف إلى جانب هذه
المؤسسة ،ونحن في هذا الوقت بالذات في أمس الحاجة
لنكون الى جانب المؤسسة العسكرية .هذه المؤسسة
التي تواجه االرهاب عنا جميعا وتقع عليها مسؤوليات
كبيرة».
أض��اف« :زي��ارت��ي لدولة الرئيس هي لتقدير موقفه
الوطني الشجاع في كثير من القضايا التي تطرح في
موضوع المؤسسة العسكرية ،خصوصا لجهة التعيينات،
إذ أنّ دولته يأخذ في االعتبار الكفاءة واألحقية من دون
االلتفات إلى الحسابات السياسية ،وهذا أمر مطلوب في
المؤسسة العسكرية ،ألننا إذا أدخلنا المؤسسة العسكرية

(مديرية التوجيه)
في حسابات السياسيين ،فاألمر ينعكس سلبا ً على هذه
المؤسسة».
وختم« :نحن نقدر دور دولة الرئيس في تأمين الكثير
من الدعم للجيش ،خصوصا ً عبر مجلس النواب وإقراره
مبلغا ً كبيرا ً لدعمه وتسليحه نحن دولة غنية ولكن دولة
منهوبة .نشكر ك ّل من يساعدنا كائنا ً من كان ،خصوصا ً
من يساعد المؤسسة العسكرية ويؤمن الدعم لها ويقوم
بتدريب عناصرها وضباطها ،لذلك نحن أتينا لنشد على
يد دولة الرئيس ولنؤكد وقوفنا إلى جانب الجيش ،ولندعو
ك ّل السياسيين لالبتعاد عن إدخال الجيش في الحسابات
والصراعات السياسية .أمام الجيش مه ّمة أكبر من ك ّل هذه
الحسابات الصغيرة».
كما زار وهاب قائد الجيش العماد جان قهوجي وعرض
معه التطورات وأوضاع المؤسسة العسكرية.

