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�أين ال�صعوبة في مواجهة
االتحاد الأوروبي للإرهاب؟

 روزانا ر ّمال
*

شارل أبي نادر

ال ش��ك ف��ي أن ه�ن��اك ت�ح��دي��ات ضخمة تواجهها دول االتحاد
األوروب��ي في معركتها العنيفة ضد اإلره��اب وخاصة ضد تنظيم
داع��ش ال��ذي فرض نفسه وفي أكثر من عملية إرهابية نوعية على
الساحة األوروب �ي��ة ،ومنها عمليتا باريس األول��ى بتاريخ  7يناير
 2015في مكاتب المجلة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو ،والثانية
بتاريخ  13تشرين الثاني /نوفمير  ،2015حيث ضرب وفي عملية
أعنف وأكثر دموية الليل الباريسي بتنوعاته الثقافية والسياحية
والرياضية ،لتأتي العملية األخيرة في بروكسل بتاريخ  22آذار/
مارس من العام الحالي والتي ضرب من خاللها أمن وهيبة االتحاد
األوروب��ي في عاصمته موجها ً رسالة حاسمة وعنيفة مفادها أن
ذراعه طويلة إلى درجة أنّ له القدرة على الوصول أين ومتى وكيف
يريد.
قد تكون قوة وخطورة الرسالة التي أراده��ا «داع��ش» عبر هذه
العمليات والتي تكمن من خالل اختياره األه��داف األكثر حساسية
ف��ي المنظومة األوروب �ي��ة وه��ي الثقافية والرياضية والمطارات
وشبكات المترو والتي تميّز مجتمعهم وعصب حياتهم ،هي التي
تفرض على دول هذا االتحاد تحديات كبيرة ستضاف بالتأكيد إلى
التحديات التي خلقتها باألساس تركيبة االتحاد التنظيمية والتي
ما زالت تعاني من مشاكل إداري��ة وقانونية وسياسية ،وأول هذه
التحديات هي ضرورة تبادل المعلومات عن ك ّل ما يتعلق باإلرهاب
بين دول االتحاد األوروبي من جهة وبين دول أخرى خارج االتحاد
لها دور فاعل ومؤثر في المنظومة اإلرهابية ضبطا ً ومراقبة من جهة
أو تح ّكما ً وتوجيها ً وتسهيالً من جهة أخرى ،ومن أه ّم هذه الدول
الواليات المتحدة األميركية وتركيا وبعض الدول الخليجية ،وهذا
التبادل ال يت ّم بطريقة كاملة وشفافة بل تتح ّكم به قيود وإشكاالت
تفرضها استراتيجية ك ّل من هذه الدول ،وهي:
للواليات المتحدة األميركية استراتيجية خاصة بها حول اإلرهاب
ومواجهته ،من خالل مناورة تمكنها من استغالله لتنفيذ سياساتها
المتشعبة والتي تتوزع بين رغبتها بالضغط غير المباشر على
االتحاد األوروب��ي بشكل ع��ام ،وعلى ك� ّل من دول��ه بشكل خاص،
وذلك ألسباب متعددة منها التنافس االقتصادي ومن ضمنه صراع
ال��دوالر – ي��ورو ،ومنها سباق الفوز بأسواق لألسلحة المتطورة
والتي تساعد في رف��ع معدل النمو في تلك ال��دول ،ومنها أسباب
استراتيجية أخرى لها عالقة بـ«إسرائيل» وصراعها مع محيطها ،أو
بروسيا وشبكة المصالح المعقدة بينها وبين دول االتحاد األوروبي
من الناحية االقتصادية والسياسية والديمغرافية وغيرها.
بالنسبة للعالقة مع تركيا ،من المالحظ أنّ لحكومة األخيرة
دورا ً مشبوها ً في رعاية ودعم اإلرهاب بشكل عام ألسباب عقائدية
وتوسعية ،وهذا الدور يتجه ليكون تو ّرطا ً بالكامل في موضوع عمل
اإلره��اب على الساحة األوروبية من خالل ابتزازها لدول االتحاد
الذي تسعى الهثة للدخول فيه ،وهذا ما يدفعها لتنفيذ مناورة خبيثة
حول انتقاء أو اختيار قسم من المعلومات المتعلقة باإلرهاب لتقدّمها
لالتحاد األوروبي ،وحجب قسم آخر واأله ّم بالطبع عن هذه الدول،
وحيث تعتبر تركيا مصدرا ً أساسيا ً لهذه المعلومات لكونها المعبر
شبه الوحيد بين أوروبا وبين الساحات الملتهبة في سورية والعراق،
فهي تلعب دورا ً مؤثرا ً وفاعالً في التحكم بالمعطيات وبالمعلومات
التي تحتاجها دول االتحاد المذكور في معركتها ض ّد اإلرهاب.
بالنسبة للعالقة مع بعض الدول الخليجية وخاصة المملكة العربية
السعودية التي تعتبر من الدول األكثر تأثيرا ً وفاعلية في موضوع
اإلرهاب على الساحة الدولية ،ألنها تشكل مصدرا ً رئيسا ً للتحريض
الديني المتشدّد وللتمويل والذي هو أساس تمدّد وانتشار اإلرهاب
واإلرهابيين ،ال يمكننا القول إن لألخيرة قدرة  -حتى ولو أرادت
 على تبادل أية معلومات ممكن أن تستفيد منها الدول األوروبيةف��ي معركتها ض��د اإلرهابيين ،وذل��ك ألن معابرها مفتوحة على
مصراعيها ألنواع المقاتلين واإلرهابيين كافة على حد سواء ،حيث
تختلط األمور على أجهزتها المتورطة بتسهيل عبور هؤالء ،وذلك
على خلفية معركة المملكة العلنية ضد الدولة الشرعية في سورية
وضد الحكومة العراقية غير الموالية لها مذهبيا ً وسياسياً.
والتحدي اآلخر الذي تواجهه دول االتحاد األوروب��ي هو تبادل
المعلومات ف��ي م��ا بينها وال ��ذي ه��و اآلن ،وب��ال��رغ��م م��ن العمليات
اإلرهابية الدموية التي هزت اغلب دولها ،ما زال يتم بطريقة ناقصة
وغير شفافة ،لكون هذه الدول لم تستطع حتى اآلن من أن تواكب
االنفتاح اإلداري والسياسي داخ��ل منظومة االت�ح��اد من الناحية
األمنية ،فالخوف من المس بالسيادة يطغى على هذه العالقة ويمنع
تبادل المعلومات بشكل واس��ع ،حيث ترفض أيضا ً بعض أجهزة
استخبارات ه��ذه ال ��دول ت�ب��ادل مصادرها وط��رق عملها .وهناك
حذر متبادل بين بعضها له جذور تاريخية وعلى خلفيات الحروب
السابقة بين أغلبها ،وعلى خلفيات الصراع االقتصادي والتنافس
القومي الذي يفرض على بعض تلك الدول وضع قيود صارمة على
معلومات معينة ،مما يؤثر سلبا ًفي تكوين خطة مراقبة ومتابعة كاملة
لإلرهابيين ،وحيث إن أجهزة استخبارات بعض هذه الدول تعمل
على مراقبة األخرى والتجسس عليها في األمور الخاصة بالتصنيع
العسكري وبتقنيات التنصت والمراقبة الذكية والتكنولوجيات
المتطورة في الرصد والتصوير وتحاول االحتفاظ بالمعلومات
الناتجة عن هذه التقنيات ألسباب شخصية خاصة.
وأخيراً ...قد يكون التحدّي األهم والذي يجب أن تواجهه الدول
موحدة وفاعلة ضد
األوروبية مجتمعة للوصول إلى استراتيجية
ّ
ما يتهددها من أخطار تقترب إليها وأصبحت داهمة وشبه أكيدة،
هو نزع الغشاوة عن أعينها والنظر بجدية وبصدق إلى حيث ينمو
وينتشر ويتمدد اإلره ��اب ،وات�خ��اذ موقف شفاف وج��ريء حول
تحديد وفضح المصدر الرئيسي لهذا اإلرهاب والذي أصبح واضحا ً
وضوح الشمس ،وما زالت تتحاشى االعتراف به ألسباب دنيئة لها
عالقة بمغانم اقتصادية ومالية تحصل عليها من عقود ومشاريع مع
دول نفطية كبرى هي اآلن على طريق االنهيار االقتصادي والمالي
بعد أن تحقق انهيارها األخالقي.

�شبطيني تتفقد بلدة بريح
بعد عامين من الم�صالحة
تفقدت وزي���رة المهجرين أليس شبطيني ورئ��ي��س هيئة صندوق
المهجرين العميد نقوال الهبر والمدير العام للوزارة المهندس أحمد محمود،
بلدة بريح الشوفية بعد مرور عامين على مهرجان المصالحة والعودة في
البلدة .وكان في استقبالهم قائمقام الشوف مارلين قهوجي وأعضاء لجنة
العودة واألهالي.
وقالت شبطيني أثناء جولة على ورشة إع��ادة إعمار المنازل وبناء
كنيستي البلدة« :إنني مسرورة كثيرا ً بما شاهدته في هذه البلدة العزيزة،
التي تعتبر مثاال ً حقيقيا ً على إصرار األهالي على تعزيز مسيرة السلم
األهلي ،ورفض ك ّل أشكال االنقسام والحروب وعودة لبنان إلى سابق
عهده من التعايش والوحدة».
وأكدت أنّ «ما زرعناه باألمس نحصده اليوم ،عودة وتمسك باألرض
وبالعادات والتقاليد اللبنانية األصيلة والثابتة ،وبأننا شعب يحب الحياة
ويرفض الفتنة والتشرذم ،ويصر على أنّ لبنان هو بلد التنوع والحضارة
يؤسس لبناء أوطان عصرية ومتقدمة».
واالنفتاح وقبول اآلخر ،وهذا ما ّ
بعد ذل��ك ،شاركت شبطيني والوفد المرافق ،وبمناسبة عيد شفيع
البلدة ،بقداس هو األول بعد التهجير في كنيسة مار جرجس ،التي ت ّمت
إعادة إعمارها مؤخرا ً إنفاذا ً لمجريات تحقيق بنود العودة والمصالحة من
قبل الوزارة والصندوق ،وترأسه راعي أبرشية صيدا ودير القمر المارونية
المطران الياس نصار ،عاونه المونسنيور مارون كيوان ولفيف من الكهنة،
بمشاركة عدد كبير من أبناء البلدة.

بوضوح يؤكد الرئيس األميركي باراك أوباما نيته في نسف
احتمال اللجوء إلى العمليات العسكرية في معرض البحث
عن حلول لالزمة السورية كتلك التي كان قد اقترحها عليه
مستشاروه بداية األزم��ة الذين كثفوا االستشارات الدولية
بهذا اإلطار واستحصلوا على أكبر قدر ممكن من التأييد الدولي
إلجراء عملية عسكرية يسقط على أساسها الرئيس السوري
بشار األسد على غرار تلك التي وقعت عليها واشنطن في ليبيا
باالشتراك مع دول األطلسي .المتحدث باسم البيت األبيض
وفي مناسبتين منفصلتين يؤكد أنه لم يكن يعلم يوما ً أن
مسألة شن عملية على سورية إلسقاط الرئيس األس��د هي
أولوية أميركية ويضيف أوباما اليوم إلى ما ذكره عن فخره
من عدم قياده مثل هذه العملية في ما وثقه في «عقيدة أوباما»
انه «سيكون من الخطأ ان ترسل الواليات المتحدة والدول
الغربية قوات برية إلى سورية لإلطاحة بالرئيس السوري
بشار األسد».
هذا الخطأ الذي يتحدّث عنه أوباما ويُص ّر على تكراره لم
يكن مطروحا ً قبل توقيع االتفاق النووي مع طهران وح ّل
األزمة النووية ومساعي واشنطن بتقريب وجهات النظر قدر
المستطاع بينها وبين القيادة اإليرانية على أكثر من ملف
وهي بهذا اإلطار تقدّم ضمانات إليران أو تطمينات عن رفع
العقوبات الغربية عنها ،وكان هذا محور محادثات وزيري
خارجية إيران وأميركا باليومين الماضيين.
قبل توقيع االتفاق النووي اإليراني كان ممكنا ً الحديث
عن عملية عسكرية تستهدف سورية ،ألنّ عرقلة االتفاق أحد
ابرز مؤشرات التصعيد والهيمنة الذي كانت واشنطن تطمح
لتعميمه كخيار في حربها على سياسة بأكملها بين امتدادات
وتحالفات ،لكن لحظة التوقيع التي أتت بتماسك عوامل
وتضافرها لمصلحة إي��ران بينها صمود الرئيس السوري

بشار األسد كحليف بجيش ال يزال قادرا ً على المواجهة ،جعل
القرار األميركي باالنفتاح نحو هذا الخيار أسرع وهو الخيار
الذي يأخذ واشنطن نحو الحلول المتتابعة والذي ال يمكن أن
يتوقف عند حدود االتفاق النووي ألسباب أساسية أبرزها:
أوالً :يؤشر توقيع الملف اإليراني أو االتفاق عليه بين الغرب
واإليرانيين على نيات إدخال إيران إلى الشرعية الدولية ،أيّ
انّ إيران التي كانت بالنسبة إليهم دولة خارجة عن القانون
وباتت اليوم دولة تمارس مهامها الدولية ككيان شرعي قادر
على التحرك السياسي واالقتصادي ،ووف��ق ما تسمح به
حريات الدول.
ثانياً :إن «إدخال» إيران إلى الشرعية الدولية يعني فتح
الباب أمام «إدخالها» بالمفاوضات الرسمية األممية المتعلقة
بالشرق األوس��ط والتي ال يمكن أن تت ّم من دون إعطائها
الشرعية برفع صفة البلد المعزول عنها وتحويلها دولة
إقليمية كبرى بمجرد تحرير الملف.
يلفت بهذا اإلط���ار ومنذ لحظة توجه األميركيين نحو
مفاوضات فيينا وإيصال الملف إلى خواتيمه عجز أميركي
صريح ع��ن تخطي األزم���ة النووية أوال ً وتخطي األزم��ات
المتالحقة المرتبطة ببعضها بعضا ً ثانيا ً وأبرزها األزمة
السورية.
لم يكن واردا ً إمكانية إدخ��ال إي��ران في ملف المفاوضات
رسميا ً أمام المجتمع الدولي تحت أي مس ّمى يجعل منها دولة
قادرة على حل أو ربط نزاع نظرا ً لوقوعها ضمن هيكلية الدول
غير المرغوب فيها دولياً؛ وهي دول خارجة عن الشرعية
الدولية ،هذا ما تعيشه كوريا الشمالية اليوم وما عاشته إيران
سابقاً.
ك ّل هذا توقف عنده األميركيون بشكل جعل إدارة أوباما
تتخذ قرار رفع الحظر عن إيران رغم إعالنها «داعمة مجموعات
إرهابية» وغض النظر عن مس ّميات دأبت إسرائيل على بثها
عند ال��رأي العام الغربي جعلت بنيامين نتنياهو يتحدّى
الرئيس األميركي في خطابه التحريضي امام الكونغرس على

أهم
فرنجية :الإنجاز ال ّ
� ّأن الرئي�س من فريقنا
أك��د رئ��ي��س ت��ي��ار ال��م��ردة النائب
سليمان فرنجية «أنّ البلد أهم شيء،
وأنّ المهم أن يتجاوز لبنان المحنة
ويتغلب على ك � ّل ال��ظ��روف» ،الفتا ً
إلى «أنّ اإلنجاز األه��م تحقق ،وهو
أنّ الرئيس من فريقنا ويجب أن ال
نخسره س��واء ك��ان العماد ميشال
عون أو سليمان فرنجية».
كالم فرنجية جاء في كلمة وجهها
عبر «سكايب» خ�لال حفل العشاء
السنوي ال��ذي أقامته هيئة مكتب
المردة في أستراليا ،في حضور عدد
م��ن رج��ال ال��دي��ن وممثلي األح��زاب
والتيارات.

وق��ال فرنجية« :ج��رت العادة أن
يكون بينكم الليلة م��ن يمثلنا من
لبنان لكنّ الظروف حالت دون ذلك
وبطلب منكم أتكلم معكم من خالل
الشاشة».
وأض���اف« :تحية إليكم ولمردة
أستراليا .الفضل لكم أنتم ولو أننا
أسهمنا نحن ق��ل��ي�لاً ،صحيح أننا
تعبنا ول��ك��ن وص��ل��ن��ا .وصلنا إلى
حال تنظيمية ،مع رعاية من لبنان
ولكن رع��اي��ة وليس وص��اي��ة وه��ذا
نموذج العمل الحزبي في االغتراب.
اليوم ،كما تعلمون ،نم ّر ويمر البلد
في ظ��روف كنا نتمنى لو أنها غير

إيران متجاهالً رغباته.
ق��رار التوجه نحو الحلول السلمية أو الدبلوماسية في
سورية ومعها العراق ،أخذ قبل سنة لحظة توقيع االتفاق
النووي مع واشنطن التي أدركت عدم القدرة على تخطي إيران
في ملفات العراق وأفغانستان وسورية بشكل أساس عوضا ً
عن البحرين ولبنان ،واليمن الحقاً ،حيث رسم له أن يكون
«ساحة إعادة التوازن» ،فثبتت لألميركيين نجاعة االعتراف
بالهزيمة أمام التوجه للخيار الدبلوماسي بدال ً من الخيار
ّ
بغض النظر عن أيّ تكتيك أو
العسكري أمام إيران وحلفائها
تصعيد اتخذته السعودية وتركيا كضرورة لتعزيز الحضور
كأطراف مفاوضة تبتغي أكبر قدر ممكن من المكاسب في
يتوجه في ك ّل مرة نحو
سورية بوجه الوفد السوري الذي
ّ
المفاوضات بجدية تجعله أكثر إقناعا ً لدى الغرب بغياب
المفاوض المعارض المتوازن ميدانيا ً وسياسياً.
ق��رار ح� ّل األزم��ة السورية بالطرق السلمية أخ��ذ لحظة
توقيع االتفاق النووي مع إي��ران ،وليس العكس ،أيّ أنّ
توقيع االتفاق ليس ال��ذي استجلب نيات الحلول وقضى
على الخيار العسكري بل هو العكس تماماً ،حيث إنّ قرار
ح ّل األزم��ة السورية سلميا ً نتيجة العجز عن تثبيت قوى
المعارضة وسيطرة اإلره��اب جاء كمقدّمة وأس��اس تكوين
القناعة األميركية بضرورة ح ّل الملف النووي اإليراني الذي
التوجه إلى إيران غربيا ً من خالله إال إلجراء مباحثات
يفسر
ّ
ال ّ
حول «المزيد» وإال لكان من مصلحة الغرب اإلبقاء على إيران
معزولة ومعاقبة حتى انهيار نظامها تدريجيا ً فتتحقق بذلك
رغبة إسرائيل بالتخلص من مصدر دعم حركات المقاومة في
الشرق األوسط أبرزهم حزب الله.
ق��رار ح � ّل األزم��ة السورية وض��ع واشنطن أم��ام حائط
مسدود جعلها تتوجه نحو الدولة المفتاح التي لم يكن واردا ً
حضورها بالمحافل الدولية دون عودتها للشرعية األممية
رسميا ً فتتسهّل بعدها باقي المخارج سياسيا ً وديبلوماسياً.

رأى نائب بارز أنّ
سبب عدم التوصل
إلى التوافق على قانون
االنتخابات لم يعد
خافيا ً على أحد ،وهو
أنّ ك ّل طرف سياسي
يريد تفصيل القانون
على مقاسه الخاص،
المناطقي أو الطائفي
أو المذهبي ،معتبرا ً أنّ
في هذا األمر جريمة
بحق اللبنانيين جميعاً،
حيث المفترض أن
يكون الهدف من قانون
االنتخاب هو أن يعبّر
المواطنون عن إرادتهم،
وأن تتحقق لهم عدالة
التمثيل ،ال أن يسعى
ك ّل سياسي إلى تكبير
«لحافه» على حساب
اآلخرين!...

الراعي :غياب الرئي�س
يجعل لبنان دولة �سائبة
م��وج��ودة ،ولكن ال ب � ّد م��ن التعامل
والتفاعل معها بواقعية مع كامل
تقديري لمحبتكم وعاطفتكم .في
السياسة مواقفنا ال تتبدل وال تتغير
كيفما تحولت الظروف ،ولكن اليوم
هناك ظروفا ً خارجية طارئة ال ب ّد من
التعامل معها.
بين األح��ب��اء هناك دائ��م �ا ً عتب،
أو ل��وم ،تقارب أو تباعد كما الحال
بين ال��وال��د واب��ن��ه أو األخ وأخيه،
والصداقات الجديدة قد توصل إلى
تفاهم سياسي .اللبنانيون آجالً أم
عاجالً ال بديل لهم عن الحوار ونحن
ك��م��رده لطالما ك��ان ق��رارن��ا دائ��م �ا ً
االن��ف��ت��اح وال��ح��وار وب��ن��اء قناعات
مشتركة بالرغم من ك ّل االختالفات.
بجلوسنا مع الرئيس سعد الحريري
وجدنا قواسم مشتركة».
وتطرق فرنجية إلى االستحقاق
الرئاسي ،معتبرا ً «أنّ البلد أهم شيء،
والمهم أن يتجاوز لبنان المحنة
ويتغلب على ك ّل ال��ظ��روف» .وقال:
«اإلنجاز األهم تحقق ،وهو أنّ الرئيس
من فريقنا ويجب أن ال نخسره سواء
كان العماد ميشال عون أو سليمان
فرنجية».
وختم فرنجية« :ك�� ّل منكم راح
بحثا ً عن عمل أفضل أو حياة أفضل،
عن لقمة عيش ،عن تأمين حياته
ول��ي��س للترفيه .ف��ك��روا بحالكم،
بحياتكم بمستقبل أوالدكم وال تدعوا
خالفاتنا تنعكس عليكم بل اجعلوها
عامالً لجمعكم .فكروا بلبنان الوطن
الواحد ،فكروا برجوعكم نحن معكم
وبقربكم ،وإن شاء الله يبقى المرده
دائما ً عامل جمع بين ك ّل األط��راف،
وفققكم الله في غربتكم ولوطنكم».

الراعي متوسطا ً وفد الحركات الرسولية الشبابية في أبرشية انطلياس
رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي «أنّ
اإلحجام عن انتخاب رئيس للجمهورية ،وقد م ّرت سنتان
كاملتان على وجوب انتخابه منذ  25آذار  ،2014يهدم
شيئا فشيئا ً الوحدة الداخلية وموقع لبنان القانوني
على المستوى الدولي».
ترؤسه ق��داس عيد الفصح
كالم الراعي جاء خالل
ِّ
في كنيسة القيامة في الصرح البطريركي في بكركي.
وقال« :إنّ غياب الرئيس ،وهو وحده حامي الدستور
ووحدة الدولة وسيادتها ،يجعل من لبنان أرضا ً سائبة،
سهلة لتوطين النازحين والالجئين .هذا ما أعربنا عنه
للسيد بان كي مون في لقائنا أول من أمس ،وطالبنا من
خالله األسرة الدولية بح ّل القضية الفلسطينية وعودة
الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم األصلية ،وبإيقاف
الحرب في سورية والعراق وإع��ادة النازحين منهما
إلى بيوتهم وممتلكاتهم .فبقاء هؤالء جميعا ً حيث هم
في حاالت بؤس وحرمان ،والسيما في لبنان بأعدادهم
التي تشكل نصف سكانه ،يجعلهم عرضة الستغاللهم
السياسي والمذهبي وبخاصة من المنظمات اإلرهابية.
ول��ذل��ك يرفض «لبنان الرسمي» أن تكون عودتهم

«طوعية» كما جاء في قرار مجلس األمن .»2254
وك���ان البطريرك ال��ح��رك��ات الرسولية الشبابية
ف��ي أب��رش��ي��ة ان��ط��ل��ي��اس ال��م��ارون��ي��ة وال��ت��ي ض� ّم��ت:
رابطة األخويات «شبيبة وطالئع ال��ع��ذراء» ،الحركة
الرسولية المريمية ،حركة الشبيبة اإلفخارستية،
حركة التجدد ب��ال��روح ال��ق��دس ،حركة الفوكوالري،
كشافة لبنان ،الكشاف الماروني ،جماعة ايمان ونور،
مدرسة الحياة في جماعة رسالة حياةIrap,GVX, ،
Jeunessechretienne de Service, Guides du
.Liban
وقد رافق الحركات الشبابية راعي أبرشية انطلياس
المارونية المطران كميل زيدان ،المونسنيور روكز براك،
المونسنيور طوني ابو نجم ،والكهنة جان جرماني،
ميراب حكيم وعبده صفير ،وذلك في اطار رحلة حج
لهذه الحركات بمناسبة سنة الرحمة اإللهية ،انطلقت
من كاتدرائية القيامة في انطلياس م��رورا ً بالصرح
البطريركي ف��ي بكركي على ان تصل ال��ى الصرح
البطريركي في الديمان ،حيث ستختتم مسيرة الصالة
بالقداس اإللهي في كنيسة الصرح.

با�سيل يجول في طرابل�س :ن�أمل رفع الغبن عن المدينة وال�شمال
جال وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل على الفاعليات السياسية والمرافق
الحيوية في مدينة طرابلس ،يرافقه الدكتور
بيار رف��ول ،طوني ماروني ،الدكتور بسام
شعراني ،منسق مدينة طرابلس داني سابا،
وعضو المكتب السياسي زياد نجار.
استه ّل باسيل جولته بلقاء الرئيس نجيب
ميقاتي في دارته في الميناء ـ طرابلس ،وبحث
معه في المستجدات المحلية واإلقليمية ،ثم
زار مرفأ طرابلس وجال في حرم المرفأ ّ
واطلع
على حجم الحركة التجارية كما تفقد العمل
في المنطقة االقتصادية الحرة.
وأط��ل��ع مدير المرفأ أحمد تامر باسيل
والحضور على «تطور عمل المرفأ وتنامي
حركة دخول وخ��روج السفن من وإلى مرفأ
طرابلس ،وبالتالي زي��ادة حجم البضائع
السنوية بين إصدار وتصدير» ،واعدا ً أهالي
مدينة طرابلس وسائر المناطق الشمالية
«بمستقبل زاه���ر للمرفأ يساهم بتحريك
العجلة االقتصادية وخلق فرص عمل كثيرة
للشباب».
أم��ا باسيل ف��ق��ال« :ه���ذا ال��م��ش��روع مهم
للشمال وكل لبنان ويحتاج إلى تمويل كبير،
لكنه واعد ومؤهل ويحتاج إلى استثمارات
ضخمة .نحن سنحاول المساعدة في كيفية
تطوير ه��ذه المنطقة االقتصادية المهمة
الواقعة في عاصمة لبنان الثانية».
أضاف« :طرابلس ُحرمت كثيراً ،لكن نأمل
أن نستطيع تطوير هذه المنطقة من أجل رفع
الغبن الواقع على طرابلس وك � ّل المناطق
الشمالية».
المحطة الثالثة كانت زيارة وزير الشؤون
االجتماعية النقيب رشيد درباس في مكتبه
في ميناء طرابلس ،ثم تفقد منشآت معرض
رشيد ك��رام��ي ال��دول��ي ف��ي حضور الحسن
ورئيس مجلس اإلدارة حسام قبيطر.
ث��م ك��ان��ت م��ح��ط��ة أخ����رى ف��ي مؤسسة
الصفدي ،حيث كان النائب محمد الصفدي في
استقباله ،وعرض معه للمشاريع التنموية

ميقاتي مستقبالً باسيل في طرابلس
الكبرى في طرابلس ،والتي سبق أن درستها
الحكومات السابقة ولم يتم إقرارها بسبب
التباين السياسي.
وأك��د الصفدي خالل اللقاء أنّ «طرابلس
حاضنة ك��ب��رى وتتمتع ب��م��ق��درات عالية
وسيأتي ي��وم تنهض فيه ب��دور كبير على
صعيد االقتصاد الوطني كما على الصعد
التربوية والثقافية».
بعد ذلك زار باسيل والوفد سراي طرابلس
وكان في استقباله محافظ الشمال القاضي
رم��زي نهرا ،وعقد معه لقاء في مكتبه في
السراي .وألقى نهرا كلمة رحب فيها بباسيل،
ثم قدم له درعا ً تقديرية.
من جهة أخرى ،أكد باسيل ،خالل محاضرة
ألقاها في جامعة الجنان في طرابلس بعنوان

«لبناننا ال طوائفنا ،طائفتنا ال طائفيتنا»،
أنّ لبنان «لن تكون له قيامة إال على قاعدة
العدل حيث ال تشعر طائفة أو مجموعة بأنها
مغبونة».
وقال« :انطالقا ً من ميثاق التيار في بنده
الرابع ،فإنّ لبنان اختبار إنساني مميز بفضل
ما يتميز به من تعددية وتفاعل وانفتاح
على الحضارات» ،الفتا ً إلى «أنّ التعايش
اإلسالمي ـ المسيحي ال يجب أن يعني ذوبان
الجناح الملسم في الجناح المسيحي ،أو
ذوبان المسيحي في المسلم لكي نحافظ على
التنوع والخصوصية ولكي نبقي على قيمة
لبنان .والخطر على ك ّل ذلك هو هذه الموجة
اإلرهابية التي هي خطر على المسلمين قبل
أن تكون خطرا ً على المسيحيين ،والملسمون

هم الذين سيسقطون المشروع التكفيري
والمناقض للدين اإلسالمي».
وأشار إلى «أنّ اإلرهاب ال يلتقي مع إسرائيل
فقط بل هي من ساهمت بصناعته وال تزال
تعمل على تغذيته إضعافا ً لألمة وتشتيتا ً
لكياناتها».
وش�دّد على «أنّ النزوح واللجوء حاالت
استثنائية فرضت علينا موقتا ً لتبقى أبدا ً
طابعا ً إنسانيا ً وعمقا ً بشريا ً حقيقيا ً ل ُتخفي
وراءه���ا أب��ع��ادا ً أمنية وسياسية تغزو من
خاللها أرضنا ومجتمعنا واقتصادنا وتتجه
منه إلى غزو آخر أش ّد شراسة في استهدافاته
القارية والفكرية ،يتضرر منه ك ّل لبناني وك ّل
طائفة ومنطقة».
وأضاف« :نحن تفاعلنا بك ّل صدق وعفوية

مع المكون السني عندما اغتيل الرئيس رفيق
الحريري ،وكان لدينا الجرأة األخالقية إلزالة
ك ّل الخالفات السياسية وأسباب نفينا من
البلد ومن السلطة على مدى  15عاماً ،أزلناها
في لحظة ،فماذا كان؟ إقصاؤنا عن انتخابات
ال 2005وإقصاؤنا مباشرة عند أول حكومة
تشكلت بعد ال��خ��روج ال��س��وري وبعد بدء
انتفاضة االستقالل اللبنانية .هذا كان الر ّد
علينا .ونحن نسجنا تفاهما ً وطنيا ً مع المكون
الشيعي من منطلق وطني ودافعنا عنه في
محاولة استهدافه من عدو إسرائيلي وعدو
تكفيري متماه مع العدو اإلسرائيلي ،ودفعنا
الغالي وسنبقى ندفع إيمانا ً منا بهذا التفاهم،
فبودلنا يوميا ً بالتعدي علينا وعلى أعمالنا
وعلى نزاهتنا وصوال ً إلى كرامتنا الوطنية.
نحن نسجنا تفاهما ً وطنيا ً مع القوات ليكون
الوفاق المسيحي منطلقا ً لتفاهم وطني أوسع
ال ليلغي مسيحيا ً وال ليكون موجها ً ض ّد أي
مسلم ،فما كان الر ّد سوى نقزة وردة وتعنيف
سياسي يصل إلى ح ّد إلغاء الميثاقية».
وتابع باسيل« :فلنبادر بالعمل النيابي
والحكومي والرئاسي ألن يكون هناك ضمانة
في الممارسة وليس فقط في الدستور أو
النص ،فيكون المسلم ضمانة للمسيحي في
هذا البلد كما يكون المسيحي ضمانة للمسلم،
فتكتمل الشراكة وتتحقق المساواة».
وكان باسيل زار غرفة طرابلس حيث كان
في استقباله رئيس الغرفة توفيق دبوسي
الذي بحث معهم شؤونا ً اقتصادية .وتطرق
البحث أيضا ً إلى مؤتمر الطاقة االغترابية
الذي سيعقد في بيروت أوائل الشهر المقبل.
وفي سياق متصل ،انتقد الوزير المستقيل
اللواء أشرف ريفي ،في بيان ،مواقف وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل خالل
زي��ارت��ه ال��ى طرابلس ،معتبرا ً «أنّ أق � ّل ما
يقال أنها تشكل استخفافا ً بأهل المدينة
وباللبنانيين الذين لم تنس ذاكرتهم األحداث
التي عاشها لبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق الحريري في العام  2005وإلى اليوم».

