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حمليات �سيا�سية

لبنان من جمهورية الف�ساد
�إلى جمهورية البرغ�ش
علي بدر الدين
كشفت فضائح الفساد المعلنة والخفية التي طاولت بعض
ومؤسساتها االنغماس الكلي للطبقة السياسية
مرافق الدولة
ّ
ال�ح��اك�م��ة والمتح ّكمة م�ن��ذ أك�ث��ر م��ن ع�ق��دي��ن ف��ي مصير البالد
وال�ع�ب��اد وق��درت�ه��ا السحرية على تطويع الشعب اللبناني أو
تحييده في لعبة الصراع القائم بين مك ّوناتها لإلمساك بالقرار
السياسي وللسيطرة المطلقة على ال�ث��روات والمواقع ،أو أقله
لتحقيق المكاسب التي تغيّر ف��ي ال�م�ع��ادالت القائمة وتفرض
أمرا ً واقعا ً جديدا ً يتيح لها التفاوض من موقع القوة في كثير من
االستحقاقات والمحطات السياسية المفصلية ،ووضع اليد على
ملفات تفتح أمامها آفاق ربح إضافي في السلطة وخارجها.
وأظهرت هذه الطبقة قوتها الفعلية حينا ً والمصطنعة أحيانا ً
من خالل اللجوء إلى الطائفة أو المذهب أو إلى النفوذ وسلطة
الهيمنة والمال لترمي أحمالها على جشعها الذي ال ينتهي ،وقد
ح ّولت الطائفية والمذهبية والزعائمية إلى مطية تركب موجاتها
كلما شعرت أنها في حالة ضعف ،أو أنّ كفة الميزان مالت لغير
مصلحتها ،وه��ذا ما حصل في كثير من القضايا واألم��ور على
مستوى السياسة واالق �ت �ص��اد واألم ��ن وح�ت��ى ف��ي الخيارات
المرتهنة لدول إقليمية ودولية.
كما أنّ هذه الطبقة المتسلّطة بامتياز عرفت كيف تح ّول غالبية
الشعب اللبناني إلى عجينة مطواعة ال حول لها وال قوة وال قدرة
نص عليها الدستور وأمعن في
للدفاع عن نفسها وحقوقها التي ّ
شرحها بالتفاصيل المملة ،غير أنّ هذا الشعب الحاضر الغائب
على هامش الصراع السياسي الدائر والمحتدم بين مك ّونات هذه
الطبقة للفوز بمناقصة إجراء حصر إرث للبنان في مرحلة توحي
فيها المعطيات السائدة والمؤشرات الظاهرة للعيان أنه بات على
«قاب قوسين» من االحتضار ،واألمثلة كثيرة ويعرفها اللبنانيون
ويتداولونها في صباحاتهم وأمسياتهم وفي ك ّل مناسباتهم مع
قناعتهم بأن ال أحد أقوى من هذا البلد الذي برأيهم لن يموت،
وأن��ه كطائر الفينيق ق��ادر على الحياة من جديد واالنتفاض في
مواجهة موجات الجراد السياسي الذي من عاداته وطبائعه أن
يأكل األخضر واليابس ومن بعده الطوفان.
ال شك في أنّ لبنان يغرق بفعل فاعلين ،ولكن ه��ذا ال يعني
اليأس واإلح�ب��اط واالستسالم لمشيئة ورغ�ب��ات وأه��داف َمن
يسعى إلغراقه محليا ً أو إقليميا ً أو دولياً ،وقد م ّر بظروف أقسى
وأكثر خطراً ،ولكنه خرج منها ناجيا ً متحامالً على نفسه لتجاوز
المؤامرات والصدمات والتحدّيات واألخطار الداهمة والمرتبطة
بفعل فاعلين أيضا ً حرصاء على ديمومته وبقائه مرتعا ً هادئا ً هانئا ً
لشعبه على اختالف تن ّوعه الطائفي والمذهبي والسياسي ،وكما
يقول المثل اللبناني «لو خليت خربت» ،ألنّ فيه َمن هم أمناء على
المصلحة العامة وقدّموا في سبيل الدفاع عنه الغالي والنفيس
من الشهداء والدماء ،وفي مقدّم هؤالء المقاومون الذين سطروا
البطوالت وقدّموا ال ُمهج واألرواح وهزموا العدو اإلسرائيلي
ودح��روه ذليالً عن أرضه ومن مدنه وبلداته ،كما الجيش الذي
يتفانى ضباطه وعناصره وقيادته ،ول��م يبخلوا بدمائهم في
سبيل صونه وحمايته م��ن اع �ت��داءات الكيان الصهيوني ومن
اإلره��اب التكفيري ال��ذي فشل وسيفشل في تحقيق مخططاته
المشبوهة لإليقاع بين اللبنانيين وتحويله إلى منصة لهم أو إلى
أرض لجهادهم المز ّيف.
هذا األمل المعقود على القوى الوطنية الحية ال ُيعفي الطبقة
السياسية م��ن مسؤولياتها ف��ي إي�ص��ال لبنان إل��ى م��ا ه��و عليه
اليوم من تفكك وانقسام وفساد وع��وارض وإف��رازات خطيرة،
إذا ما تمادت ستصيب منه مقتالً ،ومن مآثرها السيئة أنها تركت
«الحبل على غاربه» وساهمت عن قصد أو من دونه بتعميم ثقافة
الفساد وحماية المفسدين والمرتكبين ،حتى ضرب الفساد في
ك ّل موقع ،فتاجروا بالمحظورات والممنوعات واألدوي��ة وغذاء
ال�ن��اس وب��أج�س��اد ال�ن�س��اء وبالنفايات وغ�ي��ره��ا ،وكلها ملفات
ساخنة فاحت منها روائ��ح الصفقات والسمسرات ،والمواطن
وحده يدفع الثمن ألنه وضع ك ّل «بيضه» في سلة طبقة سياسية
خانت أمانة المسؤولية وانشغلت بالبحث عن حصصها وتراكم
أرباحها وتكديس األموال في مصارف خارجية كأنها في سباق
مع الزمن اآلتي وقد يداهمها الجوع بعد أن تغرق وما جمعته في
المجهول الصادم .وهذا ال ب ّد أنه آتٍ ولو بعد حين ألنه «ما ُجمِع
ٌ
شح أو حرام» ،وأنّ هذه الطبقة المرتهنة كليا ً ألنانيتها
مال إال من ٍّ
ول�لآخ��ر ب��ات��ت ع��اج��زة ع��ن ان�ت�خ��اب رئ�ي��س ج��دي��د للجمهورية،
وح ّولت جلسات الحكومة إل��ى حلبة لصراع الديوك يتمترس
معظم مك ّوناتها خلف المصالح والمنافع بذريعة الحفاظ على
مكتسبات ه��ذه الطائفة أو تلك في مناصب ال��دول��ة ووظائفها،
وتجعل من «الحبّة قبّة» وهي بالنسبة للبعض مسألة حياة أو
موت .وفشلت في تفعيل دور ووظيفة مجلس النواب التشريعي
والرقابي ،وعطلت القوانين وع ّقدت مصالح المواطنين وح ّولت
المجلس إلى ملتقى لبعض «ن��واب األم��ة» يتبادلون فيه القبالت
والمجامالت وارت�ش��اف القهوة ،وجلسات ال�ح��وار إل��ى مج ّرد
أحاديث متبادلة ال تقدّم شيئا ً بل ّ
تؤخر في مسيرة التوافق على
إيجاد الحلول المرجوة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ،كما ح ّولت لبنان
مكب للنفايات وموئل للكالب الشاردة
من أقصاه إلى أقصاه إلى ّ
والقطط والجرذان والفئران والحشرات القاتلة الموبوءة التي
تدخل البيوت واألب��دان من دون استئذان لتزيد من األمراض
القاتلة التي بدأت تفتك بأجساد اللبنانيين ،وقد علت الصرخة
مؤخرا ً من البرغش الذي يهدّد مصائر الناس ويقلق حاضرهم
ومستقبلهم .وم ��اذا ع��ن األغ��ذي��ة المسرطنة وال�ق�م��ح المع ّفن
واألدوي��ة الفاسدة والكثير الكثير من الفساد المستشري الذي
تح ّول إلى فضائح بالجملة والمف ّرق.
لكن األسئلة المحيّرة إزاء ما يحصل ،أين الطبقة السياسية أو
السلطة الحاكمة المتح ّكمة من ك ّل ما يجري ،ماذا فعلت لوضع ح ّد
لهذا الفلتان القاتل؟ ما هي اإلج��راءات التي أقدمت عليها لحماية
لبنان وشعبه من التداعيات الخطيرة؟ لماذا لم يتجرأ أو ُيقدِم
أي مسؤول بوحي من ضميره (إذا ُوجد) أو من مسؤولياته ،أن
ّ
يقول كفى متاجر ًة وكفى استخفافا ً بهذا الشعب الطيب وبهذا البلد
الجميل الذي يتغنّى العالم بجماله وإبداع شعبه وتوقه الدائم إلى
السالم؟ وبالتالي أين هو الشعب؟ لماذا لم يتحرك؟ ولماذا انكفأ
إلى أحضان الطوائف والمذاهب والزعامات والمرجعيات؟ مع أنه
يشعر في قرارة نفسه أنه الضحية وأنه َمن سيدفع الثمن!...
ألم يحِ ن األوان ليقول هذا الشعب كلمته ويقف على رجليه
ويتصدّى لمن يصادر قراره وحريته وحقه بالعيش الكريم في
وطنه وبين أهله بدالً من الرحيل الموجع؟
ومتى يستفيق ه��ذا الشعب م��ن تخديره وينتفض ف��ي وجه
ج�لاّدي��ه وك��ل َم��ن ش � ّل ق��درت��ه وح � ّول��ه إل��ى م�ج� ّرد إن�س��ان يأكل
ويشرب وينتظر الراتب آخر الشهر ،إذا ما بقي متوفرا ً في ظ ّل
إفراغ خزينة الدولة لمصلحة الطبقة السياسية التي راكمت ديون
لبنان إلى أكثر من مئة مليار دوالر.
هل نشهد والدة لبنان جديد فتتبدّل المعادلة السائدة ويعود
إلى الوطن سالمه وعافيته ويكون الحكم للمؤسسات الفاعلة
وال�م��ؤث��رة ال�ت��ي تحكم ب��ال�ع��دل وال�ح��ق وت �ق �دّم ال�ن��زي��ه والكفوء
وتحاسب الفاسد والمرتشي واألزع��ر ومغتصب الحقوق ،أم
أنّ هذا الشعب دخل في «الكوما» وفقد الشعور باألمان والسالم
ورف ��ع ال�ع�ش��رة للحاكمين واستسلم ل �ق��دره واك�ت�ف��ى بالدعاء
«وحسبي الله ونعم الوكيل» .وهذا يعني إطالق رصاصة الرحمة
على لبنان واللبنانيين الذين ارتضوا بواقع الحال «ألنّ التغيير
ّ
حب خنّاقه» و«فالج ال تعالج»؟
محال» أو كما ُيقال
«القط ُي ّ
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ال�سعودية ت�ستعجل �سيناريوات متكاملة لل�ضغط على حزب اهلل
 روزانا ر ّمال
مع تقدّم حظوظ العملية السياسية في الشرق األوسط
يخص مل ّفي اليمن أوال ً وسورية ثانيا ً تزامنا ً مع ما كانت
بما
ّ
قد أرخته أجواء نجاح توقيع االتفاق الغربي مع إيران وما
عزز من آمال في إمكانية نجاح المساعي السياسي للتوصل
إلى أرضية من شأنها إيضاح المرحلة الجديدة وتزخيم
ف��رص السالم فيها ،يلفت توالي الخطوات السعودية
وتكثيف الحملة على حزب الله بشكل أصبح شبه يومي
يعكس استعجال السعودية لتنفيذ المهمة ما يؤكد على
انها محكومة لفترة زمنية محددة ومحاصرة ضمن مهلة
مفترض ان تستفيد منها قدر الممكن في هذا الملف.
يتضح اليوم أن أكبر معارك السعودية بات حزب الله
وكيفية الحصول على انجاز بوجهه ربما ال يعكس ذلك قدرة
السعودية المطلقة وهيمنتها على األحداث والسيطرة عليها
إنما يعكس بشكل مباشر ضعفها أمام تحقيق انجازات
بوجه دول أو حكومات ،فحزب الله أوال ً وأخيرا ً هو تنظيم
بغض النظر عن تصنيفه السعودي العربي المستجد.
يلفت تركيز المملكة على وضع جام قدراتها ونفوذها في
هذا الملف وتحجيم قدرتها على التأثير السياسي وكأن احد
المخارج المرسومة في أي تسوية مقبلة تتمثل في انتزاع
نقطة بوجه حزب الله لحفظ ماء الوجه نظرا لما في ذلك من
قيمة معنوية يمكن للسعودية اعتبارها ورقة نافذة بوجه
إيران أوال ً وأخيراً.
تتجاهل السعودية تقدمها نحو الحل السياسي في
اليمن وقبولها بمشاركة الحوثيين الحكم في اليمن مع
المعارضين الموالين لها؛ وهو ال��ذي يعتبر بشكل أدق
«ع��ج��زاً» عن حسم األم��ور في الحرب هناك لمصلحتها
وتتمسك بك ّل ما يحمل هالة معنوية تستخدمها لحرف
األنظار وبث الغبار بوجه الالعبين في الشرق األوسط

والمتفرجين على تحجيم نفوذ السعودية فأتت زيارة
الملك سلمان إلى مصر والهدايا والمكاسب المعنوية التي
تحمل الكثير من «اإلبهار» وتأتي أيضا ً معها حمالت إعالمية
مكثفة ضد حزب الله وكل مصالحه وارتباطاته في مسلسل
يومي بات ك ّل لبناني وعربي على موعد مع جديد في إطاره
عند كل طلعة شمس.
بدأت الحملة اإلعالمية المناهضة لحزب الله عبر وسائل
إعالم سعودية أمعنت وتمادت في نشر رسوم كاريكاتورية
مسيئة ألمينه العام السيد حسن نصرالله إضافة إلى
اإليحاء بأجواء متوترة مقبلة على لبنان ،فأغلقت مكتب
قناة العربية فيه وأكملت مساعي إنزال قناة «المنار» عن
قمر نايل سات المصري ونجحت في توجيه إنذار لباقي
القنوات اللبنانية التي تدعم أو تنقل خطابات نصرالله
مباشرة على الهواء ،وكان الفتا ً هنا اعتبار تلفزيون لبنان
الرسمي من ضمن المجموعة التي تم ضمها للقنوات التي لم
تدفع مستحقات للمعنيين حسب ما جاء اإلعالن األول عن
ّ
تتوضح الصورة
الخطوة المصرية بصورته المبهمة قبل أن
وهي استهداف الحزب .وهنا يفيد أن تلفزيون لبنان ال ينقل
خطاب السيد نصرالله سوى ما ندر من المرات ،وكان فيها
نقل خطاب لنصرالله وجه فيه انتقادا ً الذعا ً بل هجوما ً على
آل سعود قدّم على أثره اعتراض من قبل السفير السعودي
وجهه رسميا ً إلى الحكومة،
في بيروت علي عواض عسيري ّ
بالتالي إنّ الضغط على حزب الله وداعميه إعالميا ً بات
مفروغا ً منه .تستكمل السعودية بهذا اإلطار الضغط الذي
بدأته الحملة األميركية «اإلسرائيلية» على حزب الله في
آخر لقاء جمع بين نتنياهو وباراك أوباما والذي صدر عنه
بيان ثنائي يشدد على أهمية تعزيز القدرات على مواجهة
داعش وحزب الله؛ وهي القمة المفصلية بهذا اإلطار التي
ساوت بين التنظيمين.
ضغوط كبيرة يتع ّرض لها مناصرو حزب الله في الخليج
وإجراءات مصرفية أميركية تتخذ بحق أفراد متهمين بالوالء

لحزب الله بالرأي أو الموقف أو شبهة الطائفة في الخارج.
واليوم يخرج من مصر وعبر صحيفة «روز اليوسف» ما
كان متوقعا ً من استغالل لمنبر المحكمة الدولية الستهداف
حزب الله بشخص أمينه العام بأكبر القضايا وأكثرها
حساسية عند اللبنانيين وهي اغتيال رئيس وزراء لبنان
األسبق رفيق الحريري فتتحدث الصحيفة عن إش��ارات
من العاصمة اللبنانية بيروت ،تؤكد أن المحكمة الدولية
الخاصة باغتيال الحريري ،قد انتهت قبل أيام ،من صيغة
ق��رار بض ّم كل من األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،وبعض رموز النظام السوري الحاكم إلى الئحة
المتهمين باغتيال الحريري ،في تط ّور خطير ،للقضية،
وسط توقعات بمزيد من التوتر في كل من لبنان وسورية،
في الوقت الذي اعتبرت مصادر سعودية ،صدور القرار،
يعجل سريعا ً بتغيير الوضع القائم في سورية.
تضيف السعودية اليوم أكثر الملفات جدال ً في األوساط
اللبنانية على ما يمكن أن يُسهم بتزخيم المشهد وتعزيز
فرص التحريض في البالد ،وما يمكن أن يشكل من فتن
متنقلة أو اشتباكات تسعى إليها السعودية بشكل غير
مباشر لعجزها عن خوض معركة خاسرة سلفا ً بوجه
حزب الله ،لكن بدون توفير جهد يمكن التوصل إليه فيها
وسط تحذير من نصرالله لقاعدته الشعبية لعدم النزول
عند أي استفزاز تريده المملكة بأي ثمن.
الثمن نفسه يمكن لحزب الله أن يدفعه بما من شأنه
أن يعتبر أحد أب��رز أوج��ه االنتصارات الوهمية المقدمة
للسعودية مقابل دخولها المفاوضات الجدية لحل األزمة
السورية .وهنا ف��إن تتالي سيناريوهات الضغط على
الحزب وما يوحي باستعجال سعودي يعكسه التصويب
المكثف على الحزب يفتح س��ؤاال ً حول وج��ود حزب الله
في سورية ،وإمكانية أن يكون إحدى الفرضيات المقبلة
انسحابه من سورية بإعالن إتمام المهمة كما أعلنت روسيا
لالنصراف إلى العملية السياسية.

أشار نائب سابق إلى
معلومات وردت إليه من
مصادر مطلعة ،مفادها
أنّ السفير السعودي
في لبنان علي عواض
عسيري يقوم بما يشبه
الوساطة بين الرئيسين
سعد الحريري ونجيب
ميقاتي( ،وهو التقى
االثنين يوم أمس) من
أجل التوفيق بينهما
في االنتخابات البلدية
في طرابلس ،ألنّ عدم
التوافق يعني معركة
كسر عظم لن يخرج
منها تيار المستقبل
سالماً ...وفق معطيات
وحسابات انتخابية
مختص
أكدها أكثر من
ّ
في هذا المجال.

بري ي�ستقبل بوكاري و ُيطلع نواب لقاء الأربعاء
على �أجواء م�ؤتمر االتحاد البرلماني العربي مو�سكات :ال يمكن ترك لبنان يواجه
وحده تداعيات �أزمة النازحين

رئي�س الوزراء المالطي يلتقي �سالم ويزور غرفة بيروت

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ،في عين التينة ،نائب رئيس
سيراليون فيكتور بوكاري فو والوفد
المرافق ،في حضور النائب علي بزي
والمستشار اإلع�لام��ي علي حمدان
وسفير لبنان في سييراليون نضال
يحيى ،وت��ن��اول الحديث العالقات
الثنائية وت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون بين
البلدين ،ودور الجالية اللبنانية في
سييراليون.
وركز الحديث خالل لقاء األربعاء
النيابي ال��ي��وم على أج���واء مؤتمر
االت��ح��اد البرلماني ال��ع��رب��ي ال��ذي
ترأسه بري في القاهرة ،وقد أطلع
ال��ن��واب على تفاصيل م��ا دار في
المؤتمر وال��م��ق��ررات ال��ت��ي ص��درت
عنه ،أك��ان بالنسبة إل��ى لبنان أم
ال��ى ال��ت��ط��ورات ف��ي ال��وط��ن العربي
والقضية الفلسطينية.
وأط��ل��ع��ه��م أي���ض���ا ً ع��ل��ى أج���واء
اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين
المصريين وفي مقدمهم الرئيس عبد
الفتاح السيسي.
وك����ان ب���ري اس��ت��ق��ب��ل ف��ي إط��ار

بري ونائب الرئيس السيراليوني خالل لقائهما في عين التينة
لقاء األرب��ع��اء ال��وزي��ر غ��ازي زعيتر
والنواب :اميل رحمة ،بالل فرحات،
اي��وب حميد ،قاسم ه��اش��م ،حسن
فضل الله ،ميشال موسى ،علي بزي،
ن��وار الساحلي ،علي خريس ،علي

المقداد ،عبد المجيد صالح ،علي
عمار ،وهاني قبيسي.
م��ن جهة أخ���رى ،أب��رق ب��ري إلى
رئ��ي��س أفريقيا ال��وس��ط��ى فوستن
ارشنج توادير مهنئا ً بانتخابه.

بحث مع مايلز مو�ضوع اختطاف الأم الأ�سترالية لطفليها

با�سيل :لت�أليف لجنة م�شتركة ّ
لحل النزاع الق�ضائي
التقى وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل سفير أستراليا غلين
مايلز وأطلعه على االت��ص��االت التي
تقوم بها الحكومة اللبنانية إليجاد
ح ّل لمسالة اختطاف األم األسترالية
لطفليها« ،لكي يسلك هذا األمر مساره
القانوني بحسب القوانين اللبنانية،
وبشكل يأخذ باالعتبار قضية األم
ت��ج��اه طفليها م��ن ج��ه��ة ،وم��ن جهة
أخرى قضية المصورين الذين كانوا
يقومون بعملهما من أجل تحقيق سبق
صحافي».
وأك���د ل��ه أن��ه «ي��ق��وم بالعمل من
أجل تسريع ح ّل المسألة بما ال يض ّر
بالعالقات اللبنانية ـ األسترالية بما
يحفظ صورة لبنان وكيفية تعاطيه
مع القضايا اإلنسانية».
ورأى باسيل أن��ه «يتوجب على
األوسترالييناحترامالقوانيناللبنانية
كما اح��ت��رام اللبنانيين القوانين
األسترالية» .كما وضعه في صورة
االتصاالت التي قام بها مع الجهات
المعنية واعطى توجيهاته لتأليف
لجنة مشتركة لبنانية أوسترالية
لح ّل النزاع القضائي في قضية رعاية
وحضانة الطفلين من آل األمين.
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،وق���ع ال��وزي��ر

باسيل مجتمعا ً إلى مايلز في الخارجية
باسيل مع سفير سويسرا فرانسوا
ب��اراس مذكرة تفاهم عن المشاورات
السياسية بين وزارت���ي الخارجية
اللبنانيةوالسويسرية.
بعد اللقاء ق��ال ب���اراس« :وقعنا
اتفاقية حول المشاورات السياسية
بين بلدينا ،على أن نتبادل دوري��ا

األفكار في ك ّل المجاالت ذات االهتمام
المشترك بيننا» ،مؤكدا ً أنّ «العالقات
بين سويسرا ولبنان ممتازة ج��دا ً
وت��ع��ود إل��ى زم��ن ط��وي��ل ،وإنّ هذه
االتفاقية تضفي عليها طابعا ً رسميا ً
من خالل التبادل الذي سيحصل سنويا ً
في بيروت وفي برن (سويسرا)».

ع�سيري يزور الحريري وميقاتي :ن�شجع
تعجل انتخاب رئي�س الجمهورية
�أي مبادرة ّ
زار السفير السعودي علي ع��واض عسيري الرئيس
سعد الحريري في بيت الوسط وع��رض معه التطورات.
وأك��د عسيري «ح��رص المملكة على لبنان ووح��دة الصف
فيه ،وعلى الحوار اللبناني اللبناني كي يصل إلى الحلول
البناءة في ظ ّل مرحلة إقليمية ودولية صعبة» .وقال :من
هذا المنطلق نتمنى أن نرى ك ّل إخواننا في لبنان يعملون من
أجل المصلحة العليا لهذا البلد الشقيق الذي عانى في الفترة
الماضية ،والمملكة شجعت وال تزال أي مبادرة وأي تحرك
جدي يؤدي إلى تعجيل انتخاب رئيس للجمهورية».
وردا ً على سؤال حول العالقات اللبنانية ـ السعودية،
أجاب« :لطالما كانت المملكة قيادة وحكومة وشعباً ،تكنّ
للبنان ولألشقاء اللبنانيين المحبة والتقدير واالحترام ،أنا
أعتقد أنّ الحرارة موجودة ولم تختف وال أحد يستطيع أن

ينكر هذه العالقة التاريخية التي لن تشوبها شائبة ،وحرص
قيادة المملكة على لبنان وشعبه مستمر وواض��ح في كل
المواقف التي صدرت عن حكومة المملكة ،وهي تؤكد على عمق
العالقات األخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين
وتدعو إلى تحقيق مصلحة لبنان وأمنه وازدهاره».
كما زار عسيري الرئيس نجيب ميقاتي ،في دارت��ه في
بيروت ،وبحث معه التطورات اإلقليمية الراهنة وانعكاساتها
على لبنان والعالقات بين لبنان والمملكة.
وشدّد ميقاتي خالل اللقاء ،بحسب مكتبه اإلعالمي ،على
«أهمية التضامن بين اللبنانيين في هذه الظروف الدقيقة
واالبتعاد عن لغة الشحن السياسي والطائفي ومحاولة
التالقي على الح ّد األدنى من التفاهم لتمرير المرحلة الصعبة
التي تمر بها المنطقة».

زار رئيس الوزراء المالطي جوزيف
م��وس��ك��ات ،على رأس وف��د ،رئيس
الحكومة تمام س�لام ،ف��ي السراي
الحكومية ،وبحث معه العالقات
الثنائية والمشاريع المشتركة بين
البلدين ،في حضور وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل.
بعد ذلك أقام الرئيس سالم مأدبة
غ���داء ع��ل��ى ش���رف رئ��ي��س حكومة
مالطا وال��وف��د المرافق ف��ي حضور
باسيل ووزيري االقتصاد آالن حكيم
والسياحة ميشال فرعون.
ثم عقد سالم وموسكات مؤتمرا ً
صحافيا ً مشتركا ً استهله سالم الفتا ً
إل��ى القواسم المشتركة بين لبنان
وجمهورية مالطا .وقال« :نحن بلدان
صغيران ضعيفا ال��م��وارد ،يكافح
ك ّل منهما لتثبيت موقعه ولتعزيز
اق��ت��ص��اده م��س��ت��ن��دا ً إل���ى رأس��م��ال
أساسي هو الموقع والطبيعة والثروة
البشرية».
أض������اف« :ن��اق��ش��ن��ا إم��ك��ان��ات
ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ل��ب��ن��ان وجمهورية
مالطا ،خصوصا ً في مجال السياحة
ال��ت��ي حققت فيها ب�ل�اده إن��ج��ازات
كبيرة مستفيدة من موقعها المميز
وطبيعتها الجميلة وك��رم شعبها
الطيب .وتعرفون أنّ لبنان لديه الكثير
مما يقدمه في هذا المجال ،األمر الذي
يجعل تبادل المعارف والخبرات
والخطط أمرا ً جوهريا ً يعود بالمنفعة
على البلدين .كذلك بحثنا إمكانية
تسهيل ودعم االستثمارات المشتركة
في مختلف المجاالت بين مؤسسات
القطاع الخاص في البلدين .وأكدنا
والجانب المالطي على أهمية جعل
البحر المتوسط بحيرة سالم ،يسمح
بالتبادل التجاري والثقافي الحر
والمثمر بين الدول المشاطئة له».
وختم« :عرضنا أيضا ً موضوع
ال��ن��زوح ال��س��وري ،وال��ع��بء الكبير
ال���ذي يمثله ه��ذا الملف بالنسبة
للبنان واستمعنا إلى آرائ��ه في هذا
الشأن ،خصوصا ً أنّ مالطا شكلت
في فترات معينة محطة لموجات
نزوح من أفريقيا في اتجاه أوروبا.
وبطبيعة الحال ،كان لنا نقاش حول
األوضاع في الشرق األوسط ،خاصة
األزم���ة السورية وظ��اه��رة اإلره��اب
التي عانينا وما زلنا نعاني منها في
منطقتنا ،والتي انتقلت عدواها اليوم
إلى أوروبا».
وقال موسكات« :إننا معجبون بما
تقومون به بالنسبة إلى النازحين
( )...أنا مقتنع ويمكنني أن أتحدث
باسم حكومتي ب��أنّ هنالك شعورا ً
ف��ي أوروب���ا بأنه ال يمكن أن نترك
لبنان بحاله وب��م��وارده الشحيحة

سالم ونظيره المالطي خالل المؤتمر الصحافي المشترك
لكي يتجاوب مع هذه األزمة ،وهنالك
اتفاقيات يجب على الدول الصغيرة
مثل لبنان أن تلتزم ب��ه��ا ،ونحن
نؤيد ما قاله الرئيس سالم بأنّ هذه
المسألة ليست مسألة مساعدة دولة
للتكيف والتأقلم مع الوافدين إليه
وإنما المساعدة على تطوير البنية
التحتية االقتصادية والمجتمعات
المضيفة من أج��ل خلق ف��رص عمل
والبيئة المؤاتية ليس فقط للحؤول
دون المعاناة جراء هذا الوضع وإنما
من أجل ضمان االستدامة والبقاء».
وتوجه إلى سالم قائالً« :كن على
ّ
ثقة دول��ة الرئيس بأننا لسنا فقط
نفهم ه��ذه ال��رس��ال��ة وإن��م��ا سنقوم
بإرسالها إلى غيرنا ونحن نؤكد لكم
التزامنا ودعمنا الكاملين لمفهوم األمن
واالستقرار في لبنان ،فهذا أمر أساسي
ال بل هو من الدعائم األولى والشروط
األساسية ليس فقط من أجل النمو
االق��ت��ص��ادي وال��رف��اه االجتماعي.
وال يغيب عنكم أن مالطا هي دولة
م��ح��اي��دة ،ون��ح��ن ك��دول��ة محايدة
تقضي مهمتنا باتخاذ ك ّل التدابير
واإلج��راءات الالزمة للمساعدة ليس
على الصعيد العسكري ألننا لسنا
قوة عسكرية ،وسنبذل جهدنا لكي
نساعد عندما يطلب منا ذلك لتحقيق
السالم بين ك ّل االطراف المعنية».

الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت
وجبل لبنان محمد شقير ،وعقدت
جولة محادثات مع شقير واجتماع
مع القطاع الخاص اللبناني ،اختتما
بلقاء اقتصادي لبنان ـ مالطي.
وأكد شقير أنّ لبنان «رغم األوضاع
التي تمر فيها المنطقة ،ال يزال يتمتع
بدرجة عالية من األمن واألمان ،وهو
محط أنظار الكثير من الدول لدوره
االقتصادي المميز في المنطقة ،وال
سيما أنه يشكل بوابة أساسية لدخول
أسواق الشرق االوسط وافريقيا ،كما
أنه يمتلك الكثير من الفرص الكبيرة
وال��واع��دة ،لع ّل أب��رزه��ا استخراج
النفط والغاز ،ودوره األساسي في
إعادة إعمار سورية».
وأكد موسكات ،من جهته ،اهتمامه
الكبير بتعزيز التعاون االقتصادي
بين مالطا ولبنان« ،اللتين تربطهما
ع�لاق��ات ص��داق��ة ق��وي��ة» ،الف��ت�ا ً إلى
أن��ه «ان��ط�لاق �ا ً م��ن م��وق��ع الدولتين
هناك إمكانات كبيرة لزيادة التبادل
التجاري ورف��ع مستوى التعاون
االقتصادي على مختلف المستويات،
وم���ؤك���دا ً ح��رص��ه ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل ك� ّل
العقبات التي تعوق تنمية العالقات
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة وات��خ��اذ
ك� ّل اإلج���راءات الالزمة لتحقيق ك ّل
األهداف االقتصادية المشتركة».

في غرفة بيروت

فيال يلتقي باسيل

من جهة أخرى ،زار موسكات يرافقه
وزير االقتصاد واالستثمار كريستيان
ك���اردون���ا ،وزي���ر السياحة إدوارد
ل��وي��س ،وزي��ر ال��ش��ؤون الخارجية
ج��ورج فيال ،ووف��د اقتصادي يضم
 50شخصا ً من كبار رجال األعمال
المالطيين ،غرفة التجارة والصناعة
وال��زراع��ة في بيروت وجبل لبنان،
وك��ان في استقبالهم رئيس اتحاد

ن�شاطات
 استقبل المدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم األمين
العام للمجلس األعلى السوري ـ
اللبناني نصري خ��وري وعرض
معه ملف ال�ن��ازح�ي��ن السوريين
وقضايا مشتركة.
 ت��اب��ع النائب ياسين جابر
زيارته إلى واشنطن حيث يشارك
ف ��ي م��ؤت �م��ر ح� ��ول «ال �ت �ح��دي��ات
المالية واالقتصادية في منطقة
الشرق األوسط» ،بدعوة من البنك
ال��دول��ي وص�ن��دوق النقد الدولي،
وترأس جلسة خاصة عن النزوح
ع��ال�م�ي�ا ً وت��أث �ي��رات��ه االقتصادية
والسياسية.

ابراهيم مستقبالً خوري

وف���ي ال��س��ي��اق ع��ي��ن��ه ،استقبل
وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل نظيره في دولة مالطا جورج
فيال وال��وف��د ال��م��راف��ق ،وت�� ّم البحث
في العالقات الثنائية بين البلدين
والتعاون السياسي والتشابه بينهما
فضال عن الخطر اإلرهابي الذي يقترب
من مالطا ويطال أوروب��ا والتعاون
بين لبنان ومالطا لمواجهته.

