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حمليات �سيا�سية

هل ي�ستمر اال�ستقرار الداخلي
في ظل التطورات ال�سورية؟
محمد حمية
يبدي كثيرون استغرابهم لمستوى االستقرار األمني في لبنان في
اآلونة األخيرة ،رغم الفراغ في رئاسة الجمهورية منذ عامين وتعطيل
المجلس النيابي والشلل الذي يضرب الحكومة واستمرار مسلسل
الفضائح في المؤسسات ،فضالً عن انتظار التنظيمات اإلرهابية
المنتشرة في الجرود وعلى الحدود الفرصة لالنقضاض مجددا ً إلى
الداخل في ظل العواصف التي تجتاح المنطقة وفي مقدمتها سورية.
فهل سيستمر هذا االستقرار وإلى متى؟ وهل هناك رابط بين ذلك
وبين الوضع في سورية؟ وهل تجاوز لبنان خطر اإلرهاب والفتنة
األهلية ،أم أن الجمر ال يزال تحت الرماد؟
يجزم مسؤول سياسي كبير سابق في الدولة لـ«البناء» بأنه «عندما
تنتهي الحرب على سورية بفشل الرهانات الخارجية على إسقاط
ّ
وستنقض
النظام الحالي فيها وتقسيمها سترت ّد «إسرائيل» إلى لبنان
على المقاومة من خالل إشعال الفتنة األهلية» ،ويشرح قائالً« :رغم
االستقرار األمني النسبي ال��ذي يبدو في الظاهر بعد تطهير القسم
األكبر من الحدود اللبنانية مع سورية من التنظيمات اإلرهابية ،إال
أن لبنان يقع على برميل بارود وأرضه خصبة للفتنة وكل الظروف
الداخلية واإلقليمية مهيأة لج ّره إلى أت��ون الفتنة ال سيما السنية –
الشيعية التي تهمد وتستيقظ وفقا ً لرياح المصالح الخارجية».
ينطلق المسؤول نفسه من مخاوفه تلك من خبرته العسكرية الطويلة
ومعاصرته أهم الحقبات السياسية واألمنية والعسكرية التي مر بها
لبنان منذ الحرب األهلية عام  1975إلى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق
الحريري  2005وإبان حرب تموز  ،2006ويرى بأن «الخطر األكبر
يكمن بتج ّذر الطائفية والمذهبية أوالً منذ ما بعد التحرير عام 2000
وحتى اليوم والتي ك ّرستها قوانين االنتخابات المتتالية والمتوارثة
ال سيما قانون الستين والعوامل الخارجية .أما الخطر الثاني بحسب
المسؤول المذكور فهو وجود قنبلة نار ُم َعدّة للتفجير في أي وقت
يراه الخارج مناسبا ً متمثلة بوجود أكثر من مليون ونصف نازح من
جنسيات متعددة وليس فقط من السوريين ،ومن بينهم أكثر من 150
ألف أصولي وتكفيري يتغلغلون بين مخيمات النازحين وبين القرى
والبلدات فضالً عن العاصمة بيروت ،وهذا العدد ٍ
كاف إلحراق لبنان
عند تلقيهم إشارة االنطالق لتنفيذ عمليات إرهابية».
ويلقي بالالئمة في إدخال هذا العدد الهائل من النازحين إلى لبنان
على قوى  14آذار وعلى سياسة النأي بالنفس وإعالن بعبدا خالل
عهد الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان ،ويصف ذل��ك بـ
َّ
المخططة» ألهداف متعدّدة ،منها وضع التنظيمات اإلرهابية
«المؤامرة
في مواجهة حزب الله إلشغال المقاومة في الداخل تمهيدا ً إلنهائها.
وهذا هدف أميركي «إسرائيلي» قديم جديد ومستم ّر.
ويعتبر المسؤول أن «إسرائيل تراقب الوضع السوري عن كثب
وتنتظر سقوط النظام والرئيس بشار األسد منذ فترة ،لكنها بعد فشل
ذلك تسعى من خالل الضغط على الواليات المتحدة وبتحالفها مع
تركيا والسعودية إلى تقسيم سورية وتطييفها وتقسيم السلطة بين
المعارضة والحكومة لتقليم أظافر النظام الحالي؛ وبالتالي إضعاف
موقع سورية وجيشها ومؤسساتها» .لكن المسؤول يجزم وبمعرفته
بالقيادة السورية والشخصية بالرئيس األسد بأن األخير لن يسمح
بذلك ولن تم ّر عليه هذه األالعيب الدولية التي تصب في النهاية في
صالح «إسرائيل».
ويبدي اعتقاده بأن «سبب عدم تحريك إسرائيل ورقة الفتنة في
لبنان هو انتظار مسار التطورات في سورية بأن تأتي لصالحها ،لكن
في حال حصل العكس فسترت ّد إلى لبنان من بوابة الفتنة وليس بحرب
عسكرية أيقنت قيادتها العسكرية والسياسية بالعجز عن حسمها بعد
هزيمة تموز .2006
وي�ب��دي ه��ذا ال�م�س��ؤول الكبير مخاوفه على ال��رئ��اس��ة ف��ي لبنان
ويستبعد انتخاب رئيس في المدى المنظور ،ويقرأ التطورات الميدانية
والسياسية األخيرة في سورية على أنها مؤشر ب��أن أم��د الرئاسة
سيطول .ويشدّد على أن «حزب الله الذي ال يريد الفتنة ال يستطيع
بمفرده منعها ،ألنه عندما تستعمل كل عوامل التفجير الموجودة في
الداخل فال أحد يستطيع حينها وقف تدحرج كرة نار الفتنة» ،ويدعو
كل األطراف السياسية إلى إقرار قانون انتخاب جديد يشكل ضمانة
وطنية ويصون لبنان من األعداء الخارجيين.
ويختم المسؤول السابق ذكره حديثه بدعوة فريق المقاومة إلى
الحسم وعدم الدخول مجددا ًفي التسويات «المغرية» مع الطرف اآلخر
التي ساهمت بوصول لبنان إلى الوضع الحالي ويدعوه للعزوف عن
عقد أي تحالف سياسي أو نيابي جديد شبيه بالتحالف الرباعي الذي
وصفه بـ«الخطيئة».
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ن�صراهلل ي�ؤكد قدرة التكفير التدميرية العالية
 روزانا ر ّمال
ال يتعاطى أمين ع��ام ح��زب الله السيّد نصرالله بشكل
روم��ان�س��ي ،ل��دى حديثه ع��ن المسؤوليات التي يحيط بها
الحزب من موقع الدفاع عن لبنان أوالً والحلفاء ثانياً ،والتي
تخدم بطريقة أو بأخرى اإلنسانية في معرض القضاء على
«داع��ش» ،فال يبالي بترغيب قاعدته الشعبية بقتال الشباب
يتمسكوا بانتمائهم العقائدي للحزب،
الذين من المفترض أن
ّ
عبر تعبئة تتراوح بين الديني واإلنساني والوطني تتبعثر
النسبة فيها على المقاتلين في صفوف الحزب باختالف
طرق التفكير وأولوية الهدف الذي يدفعهم لالنضمام إلى
مسيرة من هذا النوع.
ورغم أنّ الجزء األكبر من الحشد الذي يشكل نواة حزب
الله يعتمد على وحدة الفكرة والعقيدة الدينية ،فإنّ أمين عام
الحزب ال يبدو أنه يعطي للمعارك التي تخوضها المقاومة
أي طابع مذهبي ي��ؤدّي إلى ازدي��اد أعداد
سياسيا ً وميدانيا ً ّ
المنتسبين الذين يرتضون رسم طريقة وأسلوب حياتهم
التي غالبا ً ما تكون بعيدة عما يعيشه أبناء جيلهم .فبالح ّد
األدنى ُيفترض أن يكون الشاب المتقدّم لالنتساب إلى جناح
الحزب العسكري بعنوان «مجاهد مقاتل» يتمتع بقد ٍر عالٍ
من المسؤولية واإللمام السياسي بحدّه المقبول إلى الممتاز
الذي يسمح له بمعرفة أهداف وغاية المعركة وتكتيك العدو.
فهذا «المجاهد» يحمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن أرواح
إخوته في الوطن أو المعركة أو رفاق السالح والقضية.
مخصص لجرحى ال�م�ق��اوم��ة ،ي��ؤك��د السيد
ف��ي خ�ط��اب
ّ
نصرالله أنّ الحرب التي تخوضها الواليات المتحدة األميركية
وحلفاؤها ف��ي المنطقة ه��ي ح��رب ال ت�ق��وم على المذهبية

بالمعنى المعروف وال يه ّم واشنطن الممارسة الدينية أو
العقائدية للمسلمين الذين تتحالف معهم ،بدليل تحالفها مع
السعودية التي يمارس قادتها طقوس اإلس�لام ،وترتدي
أي أنّ واشنطن
�زي اإلس�لام��ي بشكل واض��حّ ،
نساؤهم ال� ّ
والقوى الغربية ال يعانون من مشكلة مع المسلمين ال بل
يعرفون الفارق بين اإلسالم المتطرف واإلسالم الموروث
الممارس الذي أطلقت عليه اليوم واشنطن «المعتدل».
وعلى هذا األساس ُيطلع السيد نصرالله عناصر الحزب،
ومعهم المتابعون ،على خ�ط��ورة األوض ��اع التي يعيشها
ال �ص��راع م��ع التكفيريين ويعترف بنجاعة ه��ذا األسلوب
ال��ذي لجأت إليه واشنطن وتل أبيب استعاضة عن الحرب
ال�م�ب��اش��رة ،وي �ق �دّم دالئ��ل ع��ن مسؤولين أميركيين تبنّوا
خلق داعش وأخواتها منذ االتحاد السوفياتي وبينهم كالم
لهيالري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية أمام لجنة
المخصصات األميركية في شهر آب عام  2009لدى قولها:
«كنا عالقين في أزمة مع االتحاد السوفياتي فذهبنا للعمل،
وك��ان الرئيس ريغان بالشراكة مع الكونغرس اتفقوا على
تجنيد هؤالء المجاهدين بالتعاون مع المخابرات السعودية
م � ّم��ن ي�ح�م�ل��ون ال�ف�ك��ر ال��وه��اب��ي أو ال�ن�س�خ��ة ال��وه��اب�ي��ة من
اإلس�لام ،ولكن ما زرعناه كان علينا أن نحصده بعد ذلك،
تركنا باكستان ،أوقفنا التعامل مع الجيش الباكستاني ،نحن
ندفع اآلن ثمن الوقت الضائع.»...
ينطلق ح��زب الله م��ن ه��ذا ال�ط��رح األميركي ف��ي معاركه
م��ع «داع ��ش» واإلره ��اب م��ن دون أن يخصص ج��زءا ً مهما ً
من الحساب اإلقليمي ال��ذي يصبح ضيّقا ً أم��ام المشروع
المؤسس لقوى تتح ّرك بإمرة غربية وليس إقليمية منفذة
ليتبيّن الحقا ً أنّ المؤسسات االستخبارية األميركية أنشأت
«داع��ش» خصيصا ً لمواجهة حزب الله ،هذا ما قدّمه السيّد

بري يلتقي بورتوالنو وف�ضل اهلل
ووفد ًا من حا�صبيا
استقبل رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه بري في عين التينة ،قائد قوات
«اليونيفيل» في الجنوب الجنرال
لوتشيانو ب��ورت��والن��و ،في حضور
المستشار اإلع�لام��ي علي حمدان،
وج��رى ع��رض ل�لأوض��اع في لبنان
عموما ً والجنوب خصوصاً.
وك��ان بري التقى العالمة السيد
علي فضل الله والسيد باقر فضل
الله ،وتناول الحديث الوضع العام
في البالد.
كما استقبل النائب أن��ور الخليل
على رأس وفد من المخاتير والمشايخ
في حاصبيا ،لشكره على دوره وما
قدمه ويقدمه لحاصبيا والمنطقة في
ك ّل المجاالت ،وآخرها مشروع المياه
الذي يغذي البلدة ومناطق أخرى.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،دع���ا الرئيس
ب���ري ل���ج���ان :ال���م���ال وال���م���وازن���ة،
اإلدارة والعدل ،الشؤون الخارجية
وال��م��غ��ت��رب��ي��ن  ،ال���دف���اع ال��وط��ن��ي
وال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات ،اإلع�ل�ام
واالتصاالت ،إلى جلسة مشتركة في
تمام العاشرة والنصف من قبل ظهر
الخميس الواقع في  19أيار 2019
وذلك لدرس اآلتي:
ـ مشروع القانون الوارد بالمرسوم
رق��م  8913المتعلق باالنتخابات
النيابية.
ـ اق��ت��راح ال��ق��ان��ون ال��رام��ي إل��ى
تعديل قانون االنتخابات النيابية

أي تجميل.
نصرالله لمحازبيه الجرحى من دون ّ
مئة شهيد في العراق يتبنّى داعش قتلهم بتفجيرات مدينة
الصدر ،وفي اليمن تفجيرات إرهابية .وفي سورية تستمر
التفجيرات المتنقلة ضمن المحافظات التي تشكل أكبر ضغط
ممكن على النظام في ك ّل مرة يتقدّم فيها .وهذا أيضا ً ما هو
مفهوم ومعروف عند حزب الله الذي يدرك معناها ،فعندما
ويفجر في لبنان
يفجر في دمشق،
ّ
ُيهزَم داع��ش في تدمر ّ
عندما ُيهزَم في عرسال.
يرسل السيد نصرالله إش��ارات ح��ول إمكانية أن تتأزم
األوض��اع األمنية في لبنان .وه��ذا ما ُيعتبر رسالة دقيقة
ّ
لتدخل حزب
توضع برسم المعنيين وال�ق��وى المعارضة
الله في سورية .وهنا تبرز أهمية الشرح المفصل لماهية
المعركة التي يع ُمد حزب الله إلى شرحها ،كما هو ملحوظ،
وب��األح��رى إع��ادة تذكير قاعدته الشعبية بدقتها .فالسيد
نصرالله غير واث��ق على ما يبدو من اقتراب الحسم ،رغم
يقينه بالنصر على المشروع بك ّل متف ّرعاته.
النموذج التدميري الف ّعال لـ«داعش» و«النصرة» وأخواتهما
يؤشر إل��ى تغيّر طبيعة ال�ح��رب التي تحتاجها «إسرائيل»
إلعادة تجديد قدرتها على بث اإلرهاب في المنطقة ،لكن هذا
اإلرهاب بات واحدا ً من يوميات العالم العربي الذي و ّفر على
«إسرائيل» رفع مشاعر القدرة على التف ّوق فيهم أو استثمار
لحظة ان�ت�ع��اش .ال�ح��رب «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ال�ت��ي تتحدّث عنها
تقارير استخبارية أجنبية وعربية قد تكون أبعد بحساب
نصرالله أو معرض شرحه عن اإلنجاز الذي أحدثه العمل
ترجح فكرة
التكفيري الجهادي .وهذه ربما نقطة أساسية ّ
الخضة األمنية في لبنان على حرب شاملة على غرار حرب
تموز التي كان األساس فيها استئصال حزب الله وإحراجه
فتتابع القوى المحلية مهمة سحب سالحه المتبقي.

مجل�س الوزراء يُك ّلف �سالم وخليل متابعة
مو�ضوع العقوبات الأميركية على حزب اهلل

بري مستقبالً بورتوالنو في عين التينة
رقم  ،2008/25المقدم من النواب
بطرس حرب ،إيلي ماروني وجورج
عدوان.
ـ اق���ت���راح ق��ان��ون لالنتخابات
النيابية  ،المقدم من النائب عاصم
قانصوه.
ـ اق���ت���راح ال���ق���ان���ون ال��م��ع��ج��ل
المكرر ال��رام��ي إل��ى تعديل بعض
اح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق���م  25ت��اري��خ
( 2008/10/8قانون االنتخابات
النيابية) المقدم من النواب روبير
غ��ان��م ،أك��رم شهيب ،أحمد فتفت،
بطرس حرب ،ميشال فرعون ،جورج

عدوان وعاطف مجدالني.
ـ اق��ت��راح ال��ق��ان��ون ال��رام��ي إل��ى
صيغة النظام المختلط وف��ق 64
مقعد نسبي و 64مقعد أكثري ،مقدم
من النائب علي بزي.
ـ اق��ت��راح ال��ق��ان��ون ال��رام��ي إل��ى
تعديل أح��ك��ام ق��ان��ون االنتخابات
النيابية رقم  ،2008/25المقدم من
النائب سامي الجميل.
إذا لم يكتمل النصاب في الموعد
ال ُمحدّد ،تجتمع اللجان في الساعة
الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم
نفسه بثلث أعضائها.

با�سيل من الدوحة :لبنان �سيكون دائم ًا
مكون ًا �أ�سا�سي ًا من المنطقة والعالم العربي

مجلس الوزراء منعقدا ً في السراي

من قبل المصارف ،بناء على تعاميم مصرف لبنان تطبيقا ً
لقانون العقوبات األميركي على حزب الله ،فتمت مناقشة
هذه التدابير حيث أبدى الوزراء وجهات نظرهم بشأنها
وبنتيجة مناقشة مستفيضة ،ق ّرر المجلس تكليف دولة
الرئيس متابعة هذا الموضوع مع حاكم مصرف لبنان
بمشاركة وزير المالية المطلع على تفاصيل االتصاالت
واإلجراءات المتخذة وإعالم مجلس الوزراء عند االقتضاء
عن نتيجة متابعته لهذا الموضوع».
وختم جريج« :بعد ذلك تم عرض موضوع العقد الموقع
بين الدولة اللبنانية وشركة  j&pavaxمتعهدة أعمال
معمل دير عمار فتمت مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع
من الناحيتين القانونية واالستنسابية وقد استغرقت هذه
المناقشة وقتا طويال بحيث ت ّم تأجيل البحث إلى الجلسة
المقبلة التي ستعقد بعد ظهر يوم الخميس المقبل».

لحود يلتقي معن الأ�سعد و�أبو �سعيد
يقضي بمحاربة داعش على حدودها
مع سورية في الشمال ،متورطة في
المقابل مع هذا التنظيم اإلرهابي».
وحذر «المحفل الدولي من األعمال
االلتفافية التي تقوم بها أنقرة اليوم
بإعادة المشهد نفسه من خالل اتفاق
ضمني ح��ص��ل ب��ي��ن ق��ي��ادة داع��ش
العسكرية م��ع عناصر مخابراتية
داخل األراضي السورية (منطقة حلس
وب��رس��وس) يقضي بفبركة أنشطة
عسكرية داخل األراضي التركية ضمن

مخطط مسبق أعد له سلفا ً من أجل
إعطاء الذريعة للحكومة التركية برفع
سقف المطالب السياسية في األروقة
الديبلوماسية الغربية لتمرير مطلب
إعادة النظر والموافقة على قيام منطقة
حرة تمتد من مدينة «جرابلس» حتى
مدينة «م��ارع» بريف حلب الشمالي
وبعمق  40كيلومترا ً داخل األراضي
السورية».
كما التقى لحود وفدا ًمن برمانا هاي
سكول.

عقدت اجتماع ًا في مركز «القومي» لبحث الم�ستجدات

ميقاتي وشافرانك وزاسيبكين

بصبوص والفرزلي

(داالتي ونهرا)

ق ّرر مجلس الوزراء تكليف الرئيس تمام سالم متابعة
موضوع العقوبات األميركية على حزب الله مع حاكم
مصرف لبنان بمشاركة وزير المالية ،وذلك خالل جلسة
عادية عقدت عصر أمس برئاسة سالم وحضور الوزراء
الذين غاب منهم وزير الزراعة أكرم شهيب.
إثر الجلسة التي استمرت نحو ثالث ساعات ،تال وزير
اإلعالم رمزي جريج المق ّررات الرسمية ،الفتا ً إلى أنّ سالم
ك � ّرر «ف��ي مستهل الجلسة كما في الجلسات السابقة،
المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع
وقت ،آمالً أن تكون االنتخابات البلدية ،التي تمت مرحلتها
األولى بنجاح بفضل المسؤولين عنها وفي طليعتهم وزير
الداخلية ،حافزا ً إلتمام سائر االستحقاقات الدستورية ،بما
يؤمن انتظام عمل سائر المؤسسات الدستورية».
وأضاف جريج« :بعد ذلك أثير موضوع التدابير المتخذة

استقبل الرئيس العماد إميل لحود
في دارت��ه في ال��ي��رزة ،رئيس التيار
األسعدي ورئيس اللجنة الدولية في
المنظمة لدى المحاكم الدولية معن
األسعد ،وأمين عام المنظمة األوروبية
لألمن والمعلومات ومنظمة جامعة
الشعوب العربية السفير هيثم أبو
سعيد.
وت��ح��دث أب��و سعيد بعد اللقاء،
معتبرا ً «أنّ تركيا التي رفضت ك ّل
تعاون دولي منذ أيلول  ،2015والذي

التقى الرئيس نجيب ميقاتي سفير روسيا في لبنان ألكسندر
زاسيبكين ووف���دا ً ضم منسق ال��رؤي��ة االستراتيجية لروسيا ـ العالم
اإلسالمي السفير فنيامين بانوف ووزير الطاقة الروسي سابقا ً والرئيس
الحالي للصندوق الروسي للطاقة والسياسة العالمية يوري شافرانك،
وتم خالل اللقاء عرض االوضاع الراهنة في المنطقة.
 استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم النائب
السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وبحث معه األوضاع العامة
في البالد.
وكان بصبوص التقى رئيس نادي «الشرق لحوار الحضارات» إيلي
سرغاني على رأس وفد من النادي.
 بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي التطورات مع قائد «اليونيفيل»
لوتشيانو بورتوالنو .والتقى قهوجي أيضا ً وفدا ً من شركة الصناعات
العسكرية التابعة ل��وزارة الدفاع الكازاخستانية ،وجرى التداول في
مجاالت التعاون العسكري .ثم استقبل رئيس أندية الليونز الدولية
جيتسوهيرو يامادا ،يرافقه رئيس أندية الليونز في الشرق األوسط مرشاد
الحاج شاهين.

اعتبر عدد من الخبراء
العاملين على خط
االنتخابات البلدية أنّ
ك ّل الحديث الدائر عن
نسبة االقتراع في
بيروت لم يالمس بعد
عمق المشكلة ،وال يزال
البعض يتل ّهى بالقشور،
ويقف عند َمن ص ّوت
معه و َمن ص ّوت ض ّده،
أما في العمق فال ب ّد من
االنتباه إلى أنّ نسبة
االقتراع المسيحي
كانت أق ّل من تلك التي
سجلت في االنتخابات
النيابية عام ،1992
أي حين قاطعت القوى
ّ
المسيحية األساسية
ومعها البطريرك صفير،
وبالتالي يرى الخبراء «أنّ
األمور تحتاج مقاربات
مختلفة لمعالجة هذا
الخلل الوطني بامتياز»...

باسيل مجتمعا ً إلى نظيره الصيني والوفد المرافق في الدوحة
اجتمع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خالل
زيارته الدوحة ،إلى نظيره القطري وزير الخارجية محمد
بن عبد الرحمن آل ثاني ،ثم التقى نظيره الصيني وانغ يي
في حضور سفير لبنان في قطر حسن نجم.
وق���ال باسيل إث��ر ال��ل��ق��اء« :تطرقنا إل��ى العديد من
المواضيع المتعلقة باإلرهاب وأزمة النازحين وأهمية دور
الصين ولبنان بتقديم نموذج عن التسامح الذي يمكنه أن
يواجه نموذج اإلرهاب ،وتحدثنا عن ربط هذين القسمين
من العالم بأفكار التعايش والحوار بدل من فكر العنف
الذي يقدمه داعش والمنظمات الشبيهة له .وهذا االمر
نقويه من خالل عالقات التجارة ،بحيث يستطيع لبنان أن
يكون المرجع األساس للصين في المنطقة في إعادة إعمار
سورية ويمكن تقويته أيضا بهزيمة داعش من خالل منع
انتشار هذه المنظمات اإلرهابية ليس فقط في المنطقة،
ولكن هذا التهديد قد يصل الى الصين».
وأك���د «أنّ اإلره���اب وال��ن��زوح قضيتان مرتبطتان
ببعضهما البعض ،ونسعى لتعميم فكرة أنّ لبنان
بصيغته الحالية ،وهي المساواة في التعدد ،يمكنها ان
تكون الصيغة التي بإمكانها أن تواجه اإلرهاب ،والذي
يفترض أن تضع حدا ً لتمدد النزوح والمس بالنسيج
الفريد ،فالنزوح يخرب النسيج والتعدد ونحن نريد
الحفاظ عليه».
وعن لقائه نظيره القطري قال« :هذا تأكيد أنّ لبنان
سيكون دائما ً جزءا ً ومكونا ً أساسيا ً من هذه المنطقة ومن
هذا العالم العربي ،ال ينسلخ عنهما ،وهو ما يتمسك به
إخواننا العرب ودول��ة قطر ،ويتمثل هذا االمر بالحفاظ
على أفضل العالقات الثنائية ألن ما يجمع الشعبين ال

تزيله لحظة أو محطة معينة شابتها التباسات عديدة .إن
العالقة ستبقى راسخة ونعمل على تعزيزها أكثر».
وأض��اف« :هناك عالقة ثنائية بين لبنان وقطر وهي
قوية ،وه��ذا اللقاء جزء من إظهارها ولكن هناك مشكلة
على مستوى المنطقة ال يمكن أن نزيلها بمجرد لقاء وإنما
تتطلب مسارا ً سياسيا ً طويالً .في سورية هو قائم ويجب
أن يكون في المنطقة ،وهذا المسار عليه أن يزيل الخالفات
والتباينات القوية الموجودة في المنطقة من خالل الحوار
ومن خالل الحلول السياسية ،وهذا ما يرسخ الحل».
وع��ن ال��ت��ع��اون بين لبنان والصين على المستوى
االقتصادي والتكنولوجيا الحديثة أشار الوزير باسيل «إلى
أنّ ما يمكن أن يقدمه لبنان للصين هو أبعد بكثير من مساحة
لبنان .فاللبنانيون منتشرون في ك ّل العالم في  169دولة
والعالقة االقتصادية تقوم على هذا االنتشار الواسع ،إضافة
إلى أنّ اللبنانيين يمكنهم أن يقدموا الخدمات واإلبداع في
الكثير من المجاالت في تصميم األزياء ،الفن ،الفنادق ،الطعام
والمصارف حيث يمكن للخدمة اللبنانية باإلضافة إلى
بعض البضائع الزراعية والغذائية أن تدخل إلى األسواق
الصينية كون بين لبنان والصين تبادل تجاري ،والصين
هي الشريك األول للبنان ومن هذه المبادلة يستطيع لبنان
أن يستفيد من القدرات الصينية».
وعن طريق الحرير ،قال« :نعمل على تعزيز هذا الطريق،
والمنتدى العربي ـ الصيني يهدف لعودة االزدهار الى طريق
الحرير ،ويمكن للبنان ان يقدم الكثير من خالل العالقة
التجارية والعالقة االنسانية الحضارية التي يتميز بها».
وقبل مغادرته قطر اجتمع الوزير باسيل إلى عدد من
أبناء الجالية اللبنانية.

«الأحزاب» :االنتخابات البلدية في بيروت وعر�سال
عبرت عن حجم الرف�ض ال�شعبي ل�سيا�سات � 14آذار
اعتبر لقاء األح���زاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية «أنّ نتائج االنتخابات البلدية «عبرت عن حجم
االحتجاج والرفض الشعبي لسياسات فريق  14آذار»،
ورأى «أنّ المطلوب إج��راء االنتخابات النيابية بأقصى
سرعة على أس��اس قانون جديد يعتمد التمثيل النسبي
ولبنان دائرة واحدة».
وأعرب اللقاء عن إدانته الشديدة لـ«الجرائم والمجازر
الوحشية التي ترتكبها الجماعات اإلرهابية المسلحة في
حلب» ،مشدّدا ً على «أنّ الحلف األميركي السعودي التركي
يرفض إجراء الفصل بين تنظيم جبهة النصرة الذي ص ّنف
تنظيما ً إرهابياً ،وباقي الجماعات التي قيل أنها التزمت
الهدنة ما يكشف أنّ ه��ذا الحلف يعتمد بشكل أساسي
على جبهة النصرة في محاربة الجيش العربي السوري
وحلفائه».
وك��ان اللقاء عقد اجتماعه ال���دوري في مركز الحزب
السوري القومي االجتماعي ،وناقش خالله آخر التطورات
والمستجدات المحلية والعربية ،وتوقف خصوصا ً عند
النتائج التي تمخضت عنها االنتخابات البلدية في بيروت
والبقاع والدالالت التي أكدتها.
واعتبر المجتمعون ،في بيان ،أنّ نتائج االنتخابات
البلدية «عبرت عن حجم االحتجاج والرفض الشعبي
لسياسات فريق  14آذار ،خصوصا ً في بيروت وعرسال،
وبالتالي الحاجة المتزايدة للتغييّر ،ال سيما بعد تكشف

فضائح الفساد وفشل السلطة في إيجاد ح ّل حقيقي ألزمة
النفايات في العاصمة ،على الرغم من أنّ الموازنة السنوية
للمجلس البلدي تقارب المليار دوالر» ،الفتين إلى «أنّ
االنتخابات البلدية ونجاحها المدوي في بلدة عرسال،
«أسقطا ذريعة التمديد لمجلس النواب مرتين».
ورأت األح��زاب والقوى الوطنية «أنّ المطلوب إجراء
االنتخابات النيابية بأقصى سرعة على أس��اس قانون
جديد يعتمد التمثيل النسبي ولبنان دائرة واحدة ،باعتبار
ذلك هو السبيل للخروج من األزمة وحالة الشلل التي يرزح
تحت وطأتها لبنان منذ سنوات» .وتب ّنى المجتمعون ،في
هذا السياق ،ودعموا «تصريح دولة الرئيس نبيه بري أنّ ال
تمديد مطلقا ً للمجلس النيابي الحالي».
وأعرب اللقاء عن إدانته الشديدة لـ«الجرائم والمجازر
الوحشية التي ترتكبها الجماعات اإلرهابية المسلحة في
حلب» ،وأك��د «أنّ هذه الجماعات خرقت الهدنة وعطلت
محادثات جنيف للحل السياسي ،بدعم مباشر تركي،
سعودي ،وأميركي ،في محاولة واضحة لتعديل موازين
القوى وانتزاع تنازالت من الدولة الوطنية السورية».
وشدّد على «أنّ الحلف األميركي السعودي التركي يرفض
إجراء الفصل بين تنظيم جبهة النصرة الذي ص ّنف تنظيما ً
إرهابياً ،وباقي الجماعات التي قيل أنها التزمت الهدنة
ما يكشف أنّ هذا الحلف يعتمد بشكل أساسي على جبهة
النصرة في محاربة الجيش العربي السوري وحلفائه».

