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حمليات �سيا�سية

خفايا
خفايا

بين لقاء البابا فرن�سي�س و�شيخ الأزهر ...هل ثبتت مذهبية ال�صراع؟

التحالفات االنتخابية:
ال�ضرورات تبيح المحظورات
علي بدر الدين
لم تختلف المرحلة الثالثة من االنتخابات البلدية واالختيارية
في دائرتي صيدا والنبطية عن المرحلتين السابقتين من حيث
صياغة التحالفات الثنائية بين القوى السياسية األكثر حجما ً ونفوذا ً
وسلطة وتأثيرا ً في بيئاتها الحاضنة ،وإنْ رفع بعضها سقف عناوين
وشعارات لم يعتد عليها الشعب اللبناني في يومياته الحياتية
قبل االستحقاق االنتخابي على مستوى الخدمات واإلنماء وحتى
في األداء السياسي العام وفي إدارة ش��ؤون البالد والعباد ،وهي
تحت مظلة االنتخابات تصبح الزمة وضرورية ،علّها ُتحدث تغييرا ً
ولو جزئيا ً في م��زاج الناخبين وفي تلميع صورتها التي تش ّوهت
بفعل التراكمات واإلخفاقات والعجز أو التقصير أو الفشل في إيجاد
الحلول ولو في حدّها األدنى لكثير من الملفات الخالفية واألزمات
الدستورية واالقتصادية والمشكالت االجتماعية والمعيشية التي
باتت عصية على أيّ ح ّل في ظ ّل العقلية السياسية الحاكمة التي
تدير محركات عقلها وعملها باتجاه واحد وأهداف محدّدة ومختصرة
هي :كيف تحافظ على مواقعها السلطوية ونفوذها ومصالحها التي
رسخت هذه
هي من أولوياتها وشغلها الشاغل ،وال ه ّم سواها ،وقد ّ
االنتخابات لدى هذه القوى فرضية التعاون والتماسك والتحالف
من خالل مواقف استباقية دفاعية في مواجهة بعض الدخالء الجدد
على الساحة السياسية ورفعهم شعارات أكبر منهم في محاولة لسلب
ضحت كثيرا ً من أجل
هذه القوى «حقوقها ومكاسبها وامتيازاتها التي ّ
الحصول عليها وهي مستأسدة أو مستذئبة اليوم وغدا ً للدفاع عنها
مهما كلفها ذلك من أثمان ،وهي القادرة على الوفاء بوعدها ،ألنها تملك
أطنانا ً من األموال المنقولة وغير المنقولة.
ال مجال لالستغراب أو الدهشة ف��ي طريقة حبك التحالفات
االنتخابية التي اعتمدت مقولة الضرورات تبيح المحظورات ،وال
مجال للتهاون أو إفساح المجال أمام أيّ دخيل على السياسة ،أو
حالم بالسلطة والمال والنفوذ ،ألنّ لهذه المغريات أربابها ورموزها،
ّ
يحق للمتنعّ مين بها ال يحق لغيرهم حتى قيام الساعة ،واالقتراب
وما
منها ممنوع.
فالقوى السياسية الحاكمة على مساحة لبنان نجحت في تحويل
وهم سلطتها إلى حقيقة ،وكأنها خارج الزمان والمكان والتح ّوالت،
وليس بمقدور أحد زحزحتها عن تسلّطها ومواقعها مهما بلغ شأنه،
ألنها واثقة بأنها المالكة الحصرية الوحيدة للبنان وما فيه وما عليه،
ولها الحق وحدها دون غيرها في تحديد الوكيل عندما يغيب األصيل،
مع أنها ال تفكر للحظة أنها ستغيب يوما ً ما عن المشهد السياسي وحتى
عن الدنيا ،وأنّ الموت حق على الجميع وأنّ اآلخرة خير من األولى ،وقد
يكون الغرور واالستعالء ومالذ الدنيا أفقد الحكام والحاكمين بأمرهم
أي �ا ً كانوا على الكرة األرضية الشعور بحتمية الوصول إلى خط
النهاية ،وأنه لو دامت لغيرك لما آلت إليك...
التفكير المغلوط والمش ّوه أوه َم اللبنانيين بأنّ القوى المتح ّكمة
والمهيمنة منذ عقود ،بل منذ تشكل النظام السياسي الطائفي الفاسد
الذي أفرز أحزابا ً وأسماء ال تزال حاضرة ومسيطرة على عقول معظم
اللبنانيين ،وتح ّولت عبر الزمن إلى رموز وطنية يُعت ّد بها ،والقدوة
أسست
أليّ حراك أو طموح لدخول المعترك السياسي ،وهي التي ّ
لالهتزازات السياسية واألمنية وأنتجت سياسيين التزموا النهج ذاته
في إدارة الحكم وأمعنوا في السيطرة والتحكم واالستئثار بالسلطة
ومؤسساتها ومواردها ،وبقوة نفوذها أرعبت اللبنانيين وجعلت من
ك ّل مرشح لالنتخابات النيابية والبلدية واالختيارية بطالً مقداما ً
وشجاعا ً ألنه تجرأ على الترشح والمنافسة في مواجهة مباشرة
مع المحادل والبوسطات والتحالفات العجيبة والغريبة المدعومة
تحصنها ،ألنه
بالذرائع والتبريرات واألحكام والسلطة والمال التي
ّ
في االنتخابات تتوه التوجهات وتسقط المحرمات و ُتباح المحظورات
وتش ّوه األخالقيات ،وحدها األرق��ام في صناديق االق��ت��راع تحدّد
األحجام والوالءات وك ّل ما يسبقها أو يلحقها ال قيمة له على اإلطالق
حتى تح ّول خرق لوائح التحالفات الثنائية أو الزعائمية أو األحزاب
يؤسس
الطائفية بامتياز بمرشح أو اثنين إلى بطولة خارقة قد
ّ
عليها لالستحقاقات المقبلة بخروق أكثر ،وكأنّ طموح المرشحين
المعترضين واألح��زاب التغييرية يقتصر على هذا الخرق المحدود
ّ
يؤخر في ق��راءة النتائج ،فضالً عن أنهم مشتتون
الذي ال يقدّم وال
موحدة تجمعهم ،فكيف لهؤالء الذين
عاجزون عن تشكيل الئحة
ّ
يفتقدون إلى القاسم المشترك أن يقلبوا المشهد السياسي السائد
في لبنان واالدّعاء بدنو التغيير واالنتفاض على الواقع ،وهي عاجزة
الموجه وإلى برنامج سياسي
مرتبكة ومشتتة ،وتفتقد إلى القائد
ّ
ووطني واضح وهادف ساهمت هي عن قصد أو من دونه بإنتاج هذه
الطبقة السياسية واستمرار طغيانها واستبدادها وتسلّطها ،والتي
من حقها أن تدافع عن وجودها بك ّل الوسائل المتاحة والمتوفرة لها.
وهي ما زالت موجودة ومؤثرة في ثباتها وتموضعها السياسي وفي
استعالئها على اللبنانيين ،والمشكلة ليست فقط في هذه الطبقة ،بل
لدى من يرفع شعارات التغيير وهو عاجز وغير قادر على فعل أيّ
ّ
بالترشح وادّعاء الفوز لمجرد أنه خرق هنا أو
شيء سوى المجاهرة
هناك لما يس ّميه بلوائح السلطة أو إذا حصل على نسبة مقبولة في
أقالم االقتراع.
هذه اإلنجازات االنتخابية ليست كافية لدق مسامير التغيير في
جدار الطبقة السياسية ،ألنه عملية مستدامة وطويلة ونجاحها مرهون
بتو ّفر األرضية والوضوح واإلمكانيات وقوة اإلقناع والتأثير في الرأي
العام الذي وإنْ كان ضمنا ً يريد الخالص من قيود المتح ّكمين ،ولكنه
لم يجد المشروع السياسي الوطني البديل الذي يبدأ بأول خطوة
تتمثل بالضغط بقوة على السلطة السياسية إلبطال مفعول قانون
الستين االنتخابي األكثري الظالم الذي يجيّر لصالح القوى السياسية
والحزبية والطائفية الحاكمة في طول البالد وعرضها ،والذي يُحرم
فئات واسعة من اللبنانيين من حضورها التمثيلي الوازن .واألمثلة
كثيرة عبّرت عنها االنتخابات البلدية واالختيارية في مراحلها الثالث،
حيث تقاربت نسب االق��ت��راع ،ولكن الغلبة فيها لمن فاز بأكثرية
األصوات ،حتى لو كان بفارق صوت واحد ،وهذا هو الظلم بعينه الذي
تمارسه السلطة ومك ّوناتها وشركاؤها وتتمسك به ألنه صمام أمان
لصوالتها وجوالتها وتثبيت دعائم سلطتها.

�سالم يختتم زيارته ال�سطنبول
بلقاء الرئي�سين القبر�صي والفنلندي
عاد رئيس مجلس الوزراء تمام سالم والوفد المرافق إلى بيروت من اسطنبول
أمس ،بعد أن ترأس وفد لبنان إلى القمة العالمية للعمل اإلنساني.
وقبيل عودته ،التقى س�لام ،في مقر إقامته في اسطنبول ،رئيس وزراء
جمهورية فنلندا يوها سيبيال ،في حضور وزيري الشؤون االجتماعية رشيد
درباس والتربية والتعليم العالي الياس ابو صعب ومندوب لبنان لدى االمم
المتحدة السفير نواف سالم.
كما التقى رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس ،في حضور بو
صعب ونواف سالم وقنصل لبنان في اسطنبول هاني شميطلي ،واستقبل نائب
المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين كيلي كليمنتس.

سالم مجتمعا ً إلى أناستاسيادس بحضور بوصعب
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(داالتي ونهرا)

 روزانا ر ّمال
يُشيد رئيس مجلس النواب نبيه بري باللقاء الذي جمع
بين البابا فرنسيس وشيخ األزه��ر وال��ذي ت ّم في الفاتيكان
قبل يومين ،لما له من تأثير على ّ
بث روحية التالقي والمحبة
والتعاون بين األديان ،خصوصا ً في هذه األوقات ...األكيد أنّ
الرئيس بري ال يغفل عن الكثير من األمور التي باتت ترتسم
كعالمات استفهام على وجوه شعوب المنطقة ،فك ّل الدماء
التي تسيل من الساحل السوري حتى حلب وصوال ً إلى العراق
وليبيا واليمن ،إذا لم تكن دماء مذهبية ودينية فما هي إذاً؟
تتحدّث التقارير األمنية األميركية ،منذ ما بعد حادثة 11
شيعي في المنطقة
سني
أيلول /سبتمبر  2001عن صراع
ّ
ّ
يُعمل معه على أجندة تهجير منظمة للمسيحيين فيها حتى
تبقى خالية من أيّ عنصر يترك حرجا ً ما في المجتمع الدولي،
فالمسيحيون في الشرق يشكلون للحكومات األجنبية حجر
عثرة لتنفيذ المشاريع التي من المفترض أن تقوم على أساس
طائفي يسهّل قيام الكيانات الموعودة ،والتي على أساسها قام
مشروع «تنظيم الدولة ـــ داعش» أو «النصرة» وأخواتهما من
بقية القوى التكفيرية.
يكاد ال يغيب ملف ال��ص��راع الطائفي عن أب��رز الملفات
المطروحة في معهد واشنطن للدراسات أو ندوات رئيسية
مثل جامعات كامبريدج ون��دوات شهرية تعقدها مجالت
كبرى معنية بسياسات الشرق األوسط ،مثل فورين بوليسي،
وهي غالبا ً تستضيف ديبلوماسيين ووزراء خارجية حاليين
وسابقين عايشوا فترة هامة من عمر ال��ص��راع وعاينوها
عن ق��رب بالشرق األوس���ط ،أو في التج ّمعات واللوبيات
اإلسرائيلية في الواليات المتحدة التي ُتعقد للغرض عينه
مثل «معهد األمن القومي اإلسرائيلي» وغيرها من المهتمين
وه��ذا اإلج��م��اع األكاديمي على تعزيز حضور ال��ص��راع في
المطبوعات والمنشورات والوثائق ّ
يدل على اعتبار العنصر

المتمثل بالخالفات داخ��ل الدين الواحد عنصرا ً أساسيا ً ال
يجب سحبه من التداول كركيزة لخرق مجتمعات المنطقة
العربية وتنفيذ المشاريع الممكنة فيها ،وهنا فإنّ الحديث
عن أحداث  11أيلول /سبتمبر  2001كنقطة بداية للمجاهرة
بالمخاوف الغربية من التطرف اإلسالمي ال يبدو أنه انتهى
عند األميركيين الذين يشكلون مثاال ً واضحا ً على نيات إبقاء
روح التطلع لكشف الحقيقة حتى ال يُغلق الملف أو الصراع،
وها هو يص ّوت اليوم مجلس الشيوخ األميركي باإلجماع على
ما أسماه «قانون العدالة ض ّد رعاة اإلرهاب» ليفتح مواجهة
محتومة مع السعودية إذا «م ّر» من دون اعتراض الرئيس
أوباما الذي يعد بإيقافه .وهي نفسها هنا المواجهة التي كان
قد ت ّم فتحها مع العراق إبان حكم صدام حسين.
ال يه ّم هنا نيات األميركيين بمحاسبة السعودية جدياً ،لكن
األه ّم هنا وضوح استخدام هذه الفزاعة للتلويح في ك ّل مرة
أرادت واشنطن تهديد دول شرق أوسطية أو كـ «فركة اذن»
يمكنها أن تقلب مواقف حلفائها لصالحها .فهذا األمر يشكل
هاجسا ً كبيرا ً عند السعوديين اليوم الذين يخشون مثل هذا
التب ّني ،وعلى هذا األساس تم ّرر المشاريع الغربية بالمنطقة
بين ابتزاز واستدراج وتلويح بفزاعة التطرف .فاالتهام الذي
وجهه أوباما ،في «عقيدته» المنشورة في مجلة «أتالنتيك»،
ّ
إل��ى السعودية بتغذية اإلره���اب ه��و اح��د اب��رز اتهاماتها
بالتطرف والمذهبية واستخدام االسلوب نفسه التهام قوى
تصب في خانة
معادية إليران بتغذية اإلره��اب أيضاً ،كلها
ّ
استخدام الملفات الدينية المعدّة سلفا ً ألجل هذه الغاية.
السؤال هنا يناقض نفسه بطبيعة الحال ،فمثالً اذا كان
الصراع في الشرق االوس��ط مذهبيا ً بامتياز ،لماذا ال تشكل
لقاءات من هذا النوع بمستوى لقاء شيخ األزهر وبابا روما
محطة أساسية تؤثر على تنفيس االحتقان المذهبي او الديني
بين الغرب والشرق؟ لماذا تم ّر زيارات كهذه اليوم على أنها
«األض��ع��ف» ،بعدما كانت تشكل زي���ارات كبرى برمزيتها
وتداعياتها التي غالبا ً ما كان يبنى على أساسها أجندة عمل

وتعاون وتقريب بين المذاهب والشعوب إلرس��اء السالم
والمحبة؟
إذا كانت الدماء التي تسيل في المنطقة هي دماء مذهبية
بامتياز ،لماذا ال تشكل لقاءات بعض القوى اإلسالمية السنية
ّ
بغض النظر عن
والشيعية في مؤتمرات ش��رق أوسطية،
التش ّنج الحاصل فيها مثل مؤتمر ال��دول اإلسالمية ،حيث
تحضر فيها ايران بك ّل رمزيتها الشيعية ومعها العالم السني
برمزيته ،أيّ دفعة باتجاه تأسيس مؤتمر شيعي  -سني
جامع في المنطقة ،أو حتى لماذا ال تؤثر على إرخ��اء أجواء
من الطمأنينة في نفوس مسلمي المنطقة؟ وبالعكس ،إذا ت ّم
التسليم جدال ً بفكرة أنّ مسألة انعدام وجود قمم روحية سنية
شيعية مشتركة كبرى هو الذي يساهم في التباعد الديني
والطائفي في المنطقة ،فإن الجواب هو أساس البحث برمته
يصب في خانة اعتبار هذا الرفض لمثل هذه المؤتمرات
ألنه
ّ
الدينية الكبرى نتاج تباعد سياسي غير قادر أن يكون تابعا ً
للسلطة الدينية أو للشرع اإلس�لام��ي ال��ذي يدعو للوحدة
والمثال هنا العالقات السيئة اإليرانية السعودية التي تحول
دون عقد لقاءات كهذه مع مرجعيات كبرى من الطرفين،
يضاف إليهما آخرون من العالمين العربي واإلسالمي ،فتبرز
العقدة األساسية ،حيث يخفت حضور السلطة الدينية مقابل
السلطة السياسية بعكس ما ير ّوج عن انتشار حرب مذهبية
لم تحصل حتى الساعة بدليل التماسك الذي يكشفه لبنان
ّ
كمصغر عن تفاهمات سنية شيعية مسيحية داخل محور موا ٍل
إليران من جهة ،وتفاهمات سنية شيعية مسيحية داخل محور
موا ٍل للسعودية من جهة أخرى.
زيارة شيخ األزهر للبابا فرنسيس على أهميتها تفقد اليوم
لألسف قدرتها على التأثير وخلق أيّ جو من أجواء السالم
المنشود ،فالمشروع الغربي سياسي بامتياز لم ينجح
حتى الساعة بمذهبة الصراع ورفعه عن الحساب السياسي
البحت ،بدليل انكفاء التطرف وتقليص حضوره بمجرد توقيع
تسويات دولية وإغالق الملفات سياسياً!

استغرب سياسي شمالي
مخضرم أن يصل الوزير
المستقيل أشرف ريفي
إلى هذه الدرجة من
التشنّج تجاه الرئيس
نجيب ميقاتي ،مع العلم
أنّ األخير هو الذي و ّقع
مرسوم تعيينه مديرا ً
عاما ً لقوى األمن الداخلي
حين ترأس الحكومة في
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ا�ستقبل الرابطة المارونية وعر�ض الو�ضع الأمني مع �إبراهيم

بحث التطورات مع نظيره ال�سوي�سري و�سفراء

بري :لقاء �شيخ الأزهر والبابا فرن�سي�س
ير�سخ الحوار وي�شكل ر ّد ًا على الإرهاب
ّ

با�سيل بعد اجتماع التكتل:
«الأرثوذك�سي» ي�ؤ ّمن المنا�صفة الفعلية

بري متوسطا ً قليموس ووفد الرابطة المارونية
استقبل رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ،في عين
التينة ،وفد الرابطة المارونية برئاسة رئيسها أنطوان
قليموس الذي قال بعد اللقاء :الزيارة لشكر دولته على
تهنئتنا بعد انتخابنا ،واستعرضنا المواضيع الوطنية
المطروحة وأهمها موضوعي النزوح السوري والتوطين
ال��ذي نشهد فصوله ب��دءا ً من تقرير األمين العام لألمم
المتحدة وصوال ً إلى ما جرى في مؤتمر اسطنبول حيث
كان لرئيس الحكومة موقف الفت خالله .وعرضنا أيضا ً
الهواجس التي ته ّم اللبنانيين كافة انطالقا ً من حرص
الرئيس بري على العيش المشترك الكريم لكافة شرائح
المجتمع اللبناني».
وأض��اف« :أطلعنا دولته أيضا ً على فكرة عقد مؤتمر
وطني للتعاطي مع مشكلة النزوح السوري بطريقة
إجرائية وعمالنية بدال ً من البقاء في الخطابات الر ّنانة
غير المفيدة .وك��ان لدولته رأي في هذا الموضوع في
خانة الفكر المشترك تجاه هذه القضية ،وشجعنا على
المضي قدما ً ألنّ الموضوع هو موضوع وطني بإمتياز
وعابر للطوائف والمصالح السياسية .وأو ّد أن أقول إنّ
زيارة الرئيس بري دائما ً تشهد خصوبة في المواضيع
وال��ط��روح��ات ،وق��د وضعنا في الجو السياسي العام
خصوصا ً عشية انقضاء سنتين على الفراغ في سدّة
رئاسة الجمهورية ،التي يعتبرها عنوان الوطن والحوار
األس��اس��ي ال��ذي يجب العمل عليه وال��خ��روج من كافة

(جورج مطر)
األنانيات وصوال ً إلى انتخاب رئيس للجمهورية».
ثم استقبل بري الوزير السابق محسن دلول ،ثم عرض
الوضع األمني مع المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم.
من جهة أخرى ،اعتبر بري أنّ اللقاء الذي جمع شيخ
األزهر والبابا فرنسيس يرسخ الحوار ويشكل ردا ً على
اإلرهاب.
وقال بري في بيان أصدره أمس« :نتطلع في لبنان بأمل
كبير إلى اللقاء التاريخي الذي جمع بين صاحب السماحة
شيخ األزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا
فرنسيس ،ونرى أنّ هذا اللقاء يرسخ الحوار بين األديان
والتعايش المشترك ويشكل ردا ً مناسبا ً على اإلرهاب
التكفيري التهجيري».
وأضاف« :إننا نعبّر عن سرورنا ألنّ هذا اللقاء يفتح
الباب لتوحيد جهود جميع المؤمنين على مساحة العالم
للتصدي لإلرهاب والحروب والفتن والنزاعات وخصوصا ً
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وهي وقائع راهنة تهدّد
األمن واالمان وتزيد من أخطار النزوح واللجوء».
وختم بري« :إننا نتمنى أن يؤسس هذا اللقاء إلنعقاد
مؤتمر عالمي مرجعي للسالم كنا وال زلنا نسعى إلى
ان��ع��ق��اده لتحقيق نتائج ملموسة للحوار اإلسالمي
المسيحي ،وكذلك يبحث السبل اآليلة له للتخفيف من
حدة الفقر والمرض والجهل والتردي األخالقي».

الحريري يلتقي القائم بالأعمال الأميركي والبزري

جونزّ :
ترهل الم�ؤ�س�سات خطر على لبنان
استقبل الرئيس سعد الحريري
في «بيت الوسط» ،القائم باألعمال
األميركي في لبنان السفير ريشارد
جونز الذي قال« :تبادلنا بشكل جيد
وجهات النظر مع الرئيس الحريري
ح��ول األوض���اع الراهنة ف��ي لبنان
وخصوصا ً السياسية منها ،كما فعلت
باألمس مع رئيس ح��زب الكتائب،
وقد هنأت الرئيس السابق للحكومة
سعد ال��ح��ري��ري على ال��ن��ج��اح في
االنتخابات البلدية ،وقد تحدثنا عما
قد يعنيه ذلك بالنسبة لالنتخابات
النيابية ،وأرى أنّ االق��ت��راح ال��ذي
قدمه رئيس البرلمان مثير لالهتمام
وأنه يجب على الجميع أن يأخذوه
ج��دي �ا ً بعين االع��ت��ب��ار ،واعتقد أنّ
ال��رئ��ي��س ال��ح��ري��ري يفعل ذل���ك».
وح��ول إج��راء االنتخابات النيابية
قبل الرئاسية ،أج���اب« :لست من
األشخاص الذين يقولون إنّ شيئا ً
يجب أن يحصل قبل اآلخر ،المهم أن
تحصل األمور».
وأض����اف« :تحدثنا ع��ن ال��ف��راغ
ال��رئ��اس��ي وأح� ّ
���ث م��ج��ددا ً الشعب
ال��ل��ب��ن��ان��ي ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��ك��ل ما
ب��اس��ت��ط��اع��ت��ه ل��م��لء ه���ذا ال��ف��راغ،
وأع��ت��ق��د أنّ ت��ره��ل ال��م��ؤس��س��ات
يشكل خطرا ً كبيرا ً على لبنان ومن
ال��ض��روري أن يجد اللبنانيون حالً
النتخاب الرئيس ،وقد تفتح مبادرة

الحريري مستقبالً جونز
رئيس البرلمان الباب أم��ام ذل��ك».
ك��م��ا استقبل ال��رئ��ي��س ال��ح��ري��ري،
الدكتور عبد الرحمن البرزي الذي قال:
«تطرقنا اليوم لمواضيع عديدة أهمها
وضع مدينة صيدا ،ونحن نرى أنّ
هذه المدينة بعد أن أنجزت استحقاقا ً
إنمائيا ً هاماً ،تكرس بإظهار وجهها
اإلنمائي ،تحتاج إلى مزيد من الدعم
الحياتي واإلنمائي ،ألنها تمثل ثقالً
في محيطها وفي وطنها .وعليه فإننا
نتمنى على الرئيس الحريري ،الذي
هو ابن مدينة صيدا ،أن يساعدنا في
الكثير من األمور التي تهم المدينة».
وأض��اف« :كذلك تطرق البحث إلى
ال��وض��ع السياسي ،ف��ي ظ � ّل غياب

(داالتي ونهرا)
االستحقاقات الرئيسية واألساسية
ف��ي ال��ب��ل��د ،وتمنينا على الرئيس
الحريري أن يبذل مزيدا ً من الجهد
لتوحيد الساحة ،ألنه من األشخاص
القالئل القادرين على التواصل مع
مختلف القيادات في مختلف المناطق
اللبنانية ،كما تمنينا عليه أن يبقي
مبادرته قائمة ،من أجل إيجاد صيغة
النتخاب رئيس للبنان .صحيح أنه
أطلق مبادرتين حتى اآلن لم تتكلال
بالنجاح ،وقد وعد باالستمرار فيهما.
وقد اتفقنا على متابعة التواصل من
أجل مصلحة مدينة صيدا».
وم���ن زوار ب��ي��ت ال��وس��ط :وزي��ر
السياحة ميشال فرعون.

اعتبر رئيس «التيار الوطني الحر»
وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران
باسيل «أنّ ملف سد جنة هو أبعد
من سد ،إنما يطال ك ّل مشروع حيوي
يتقدم به تكتل التغيير واإلص�ل�اح،
فهذه حقوق استراتيجية في المياه،
ولن نقبل بالمساس بها تحت أي حجة
بيئية مختلفة».
وقال باسيل في تصريح بعد اجتماع
تكتل التغيير واإلصالح برئاسة النائب
العماد ميشال عون في الرابية« :لقد
تداولنا في قانون االنتخاب ،وأكدنا
موقف التكتل الثابت م��ن المطالبة
بقانون اللقاء األرثوذكسي ،الذي يؤمن
المناصفة الفعلية الكاملة».
وت��اب��ع« :طالبنا أك��ث��ر م��ن فريق
ب��إدراج ملف اإلنترنت غير الشرعي
على ج��دول أعمال جلسة الحكومة،
إال أننا أفدنا بأنه يتم إرجاؤه لما بعد
االنتخابات البلدية».
م��ن جهة أخ���رى ،استقبل باسيل
نظيره السويسري ديدييه بورخالتر،
على رأس وفد يرافقه سفير سويسرا
فرنسوا باراس وبحث معه التطورات
في لبنان والمنطقة وأزمة النازحين.
وبعد اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا ً
صحافيا ً مشتركاً ،استهله باسيل
الفتا ً إلى «أنّ ديبلوماسية سويسرا
ال��م��وض��وع��ة ف���ي خ���دم���ة ال��س�لام
تحرص على الدفاع عن مجتمعاتنا
وح��ض��ارات��ن��ا .وق���ال« :إنّ المقاربة
الواقعية تظهر أنّ الحيادية ليست
جيدة لالستخدام أينما كان وفي ك ّل
األوق���ات ،والدليل أنّ ع��ددا ً قليالً من
الدول يعتمدها .إنّ الحيادية في الواقع
هي خيار سياسي خارجي ،ال يمكن أن
يولد من العدم ،وهذا الخيار يقوم على
شرطين أساسيين:
أوالً :تفاهم واس��ع على المستوى
ال��داخ��ل��ي ب��ي��ن م��خ��ت��ل��ف األف���رق���اء
السياسيين ومكونات الشعب.
ث��ان��ي �اً :م��ن��اخ ج��غ��راف��ي سياسي
إقليمي ودولي مناسب».
وأض���اف« :أم��ا في لبنان فلطالما
ارتبطت القوى السياسية بعالقات
م��ع ق��وى إقليمية وخ��ارج��ي��ة ،وه��ذا
م��ا أبعدها ع��ن الحيادية وحجبت
عن الشعب اللبناني ثقافة الحياد
الحقيقي .كذلك ف��إنّ الالمركزية لم
تطبق في معناها الواسع ،ويصعب
علينا في ه��ذه المنطقة التي تشهد
الصراعات ،أن نكون حياديين وأن
نقول إنّ الصراعات التي تحيط بنا ال
تعنينا ،كما أنّ لبنان واقع في منطقة
مقلقة أصبحت مسرحا ً لصراع القوى
اإلقليمية والدولية ،ويصعب على بلد
صغير مثل لبنان أن يعلن حياده من
دون أن يكون هناك ضمانات مالئمة

أبو زيد إلى جانب عون مشاركا ً في اجتماع التكتل
من القوى المؤثرة في الشرق األوسط،
من دون التوافق الداخلي».
ورأى أنّ «لبنان يواجه تحديات
وجودية ،وال يمكنه تطبيق الحيادية
بشكل أعمى ،والتي قد تقوده إلى ذوبان
هويته وحدوده» ،الفتا ً إلى «أنّ اإلرهاب
األعمى يضرب من دون أي تفريق في
بيروت وطرطوس وبروكسل وباريس
وأن��ق��رة ول��ن��دن وموسكو والقاهرة،
وال��ض��ح��اي��ا ال��م��دن��ي��ة م��ه��م��ا كانت
جنسياتها ال يمكن أن نعتمد إزاءه��ا
الحياد ،فكيف نكون حياديين عندما
تفكك الموجات المكيافيلية واإلرهابية
مجتمعاتنا؟ بل على العكس ،فإنه في
مواجهة إرهاب «داعش» و«النصرة»،
علينا أن نعمل في وجه هذا اإلرهاب ال
أن نكون حياديين».
وأش�����ار ب��اس��ي��ل إل���ى أنّ «أزم���ة
النازحين على أرضنا تشيع جوا من
القلق وال��خ��وف ،فلبنان يستقطب
اليوم أكبر نسبة من النازحين ،ولدينا
هذا االنطباع المحبط أن الحالة في
سورية ،حتى مع تحسنها ،لن تقود في
شكل تلقائي إلى عودة النازحين إلى
بالدهم».
وتابع باسيل« :نحن نشكر األسرة
الدولية لدعمها ،لكننا نستنكر أنها
فقدت معناها في ما يتعلق بالتضامن،
ومبادئها اإلنسانية كذلك .ونرى دوال
تبحث بشكل آحادي عن النأي بنفسها
ع��ن األزم���ة وتستفيد منها طالما لم
يهاجر النازحون ال��ى أراضيها ،وال
تأبه بانتشار اإلرهاب ما دامت أراضيها
بمأمن .هذا التصرف غير مقبول أخالقيا ً
وال إنسانياً ،بل إنه أمر مؤسف ،إذ تظن
هذه الدول أنها تخمد النيران ،وهي في
الواقع توقظ بركانا في مكان آخر».
وخ��ت��م ب��اس��ي��ل« :ن��ح��ن ف��ي لبنان
نأمل أن يكون لدينا أدوات للحيادية
اإليجابية واإلستباقية والمؤثرة ،وهي
تحتاج الى حشد كل شبكات تعاوننا،
والمساعدة المتبادلة على المستوى

الدولي التي سوف تسلط الضوء على
هذه القيمة المضافة للبنان ،وعلى مالذ
السالم والتسامح والتعددية في عالم
يغلي .نحن نعتمد على سويسرا لنقل
هذه الرسالة والمحافظة على بالدنا،
لكي يبقى لبنان رس��ال��ة للمجتمع
الدولي».
وأك��د بورخالتر ،م��ن جهته« ،أنّ
سويسرا ليست بلدا ًحياديا ً في مواجهة
اإلره��اب ،إنما ال تتدخل في حرب بين
دولتين .في هذه األيام ،لدينا على سبيل
المثال مساعدات إنسانية سترسل إلى
أوكرانيا ،وسويسرا هي الدولة الوحيدة
التي سوف تقدم المساعدات والتقنيات
بهدف حصول المواطنين فيها على
ال��م��ي��اه ال��ع��ذب��ة ،ف��ي كلتا الجهتين
القائمتين على خط التماس».
وأض��اف« :نحن نحاول أن نترجم
هذه الحيادية بشكل فعال ،ونستخدمها
لمصلحة السالم ،وقد أردت ثانيا ً زيارة
لبنان ألطلع على المشاريع الفعلية التي
تدعمها سويسرا مع شركاء آخرين،
ومنظمات لبنانية وغير لبنانية من
أجل إنشاء الرابط بين القمة اإلنسانية
ال سيما بموضوع الشباب .نحن نود
القيام بمشاريع خاصة بالشباب في
المناطق التي تعاني توترات بشكل
خاص ،وهذا يعطي األمل لهؤالء .وفي
هذا اإلطار أو ّد أن أحيي اإلرادة اللبنانية
لتعزيز العالقات الثنائية مع سويسرا،
وأن أشيد كذلك بالعالقات المميزة
والتعاون بين بلدينا ،وقد وقعنا مذكرة
تفاهم بين الدولتين ،ويجب أن نترجم
هذا الحوار السياسي بطريقة فعالة،
على سبيل المثال ،برامج لمكافحة
اإلرهاب».
وك��ان باسيل التقى ك�لاً م��ن وزي��ر
شؤونالالجئينالسوريينفيبريطانيا
وشمال إيرلندا ريتشارد هارينغتون،
وسفير فنلندا ماتي ال سيلال مع وفد
من سفراء ب�لاده المعتمدين في دول
المنطقة.

الم�شنوق يتابع ملف النازحين مع كاغ وهارنغتون
استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ممثلة
األمين العام لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ،التي أثنت
على «أداء الوزير المشنوق في إدرات��ه الناجحة وبإخالص
لالنتخابات البلدية واالختيارية ،ما يؤكد إصرار اللبنانيين
ومعالي الوزير على إج��راء هذه االنتخابات بأفضل صورة
ممكنة» .وأملت أن «تكون هذه االنتخابات قاعدة تنطلقون
منها إلجراء االنتخابات النيابية في العام المقبل».
كما بحث المشنوق وكاغ في محتوى التقرير الذي أصدره
األمين العام لألمم المتحدة حول الالجئين في العالم ،والذي
سيناقش خ�لال الجمعية العامة خ�لال أيلول المقبل في
نيويورك ،حيث سيشارك لبنان وبقية األعضاء .كما ناقشا
«ضرورة التزام المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على تخطي
تداعيات أزمة النزوح السوري ،وكيفية تأمين المساعدات
للمجتمع اللبناني المضيف».
وأش���ارت إل��ى أنّ «على المجتمع الدولي أن ي��درك مدى
الصعوبات التي يواجهها لبنان نتيجة هذا النزوح ويعمل على

هذا األساس».
كما استقبل المشنوق ،الوزير البريطاني المكلف بملف
الالجئين السوريين ريتشارد هارنغتون ،يرافقه السفير
البريطاني هوغو ش��ورت��ر .وت��ط��رق البحث إل��ى «الخطة
البريطانية الستقبال  20أل��ف ن���ازح س���وري م��ن لبنان
والمنطقة».
وتحدث هارنغتون فشكر اللبنانيين لـ«استضافتهم
النازحين السوريين» ،مشيرا ً إلى «حسن معاملتهم بطريقة
نموذجية في لبنان» ،ومثمنا ً «مدى تسامح البيئة اللبنانية
المضيفة معهم».
وأك��د أنّ ب�لاده «ستستمر في القيام بالجهود المطلوبة
لمساعدة لبنان على مواجهة األزمات الناتجة من استضافة
النازحين وستستمر في دعمهم».
من جهته ،ن ّوه المشنوق بـ«الدعم البريطاني للقطاع التربوي
اللبناني ،القطاع الذي يقوم بجهود استثنائية لتمكين األطفال
السوريين من تلقي التعليم ،أسوة باألطفال اللبنانيين».

