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�سيناريوجيفري فيلتمان...

تهريبة تفجير فردان

روزانا ر ّمال
حسين ح ّمود

ه ّز تفجير ف��ردان ال��ذي استهدف بنك لبنان والمهجر
مساء األحد الماضي لبنان بطبقته السياسية وأجهزته
األم �ن �ي��ة وأح ��زاب ��ه وف��اع �ل �ي��ات��ه وال س�ي�م��ا المصرفية.
وص ��درت ب�ي��ان��ات وم��واق��ف ن� �دّدت ب�ه��ذا التفجير اآلثم
محذرة من ضرب القطاع المصرفي ،معتبرة أنه الوحيد
من المؤسسات المدنية التي ما زالت واقف ًة على قدميها
ومحافظ ًة على استقراراها وسط «الخراب العام» الذي
ي�ض��رب ك � ّل مؤسسات ال��دول��ة ومنظوماتها السياسية
واالقتصادية.
وم��ع ذل��ك لم يفت «ق��وى  14آذار» االصطياد في ماء
الفتنة بالقفز م �ج �دّدا ً ف��وق التحقيقات متهم ًة غ�م��زا ً أو
تلميحا ً أو حتى علناً ،ح��زب الله بارتكاب الجريمة على
خلفية «رغبته باالنتقام من المصارف» ألنها سارت في
ركب العقوبات المالية التي فرضتها الواليات المتحدة
األميركية على ال�ح��زب للتضييق على نشاطه المقاوم
لمشاريعها االستعمارية في المنطقة واستطرادا ً زعزعة
قدرة الحزب على مواجهة «إسرائيل».
ّ
مضبطة االتهام للحزب ،إذن ،كانت جاهزة ومحضرة
مسبقا ً وك��أن أصحاب المضبطة كانوا على علم مسبق
بحصول التفجير ،بدليل ما ت��ردّد عن ّ
تعطل الكاميرات
المحيطة بالمصرف المستهدف ،وبالتالي تع ّذر التقاط
صورة له تكشف عن هويته.
إضاف ًة إل��ى أنّ التفجير تزامن مع كشف تقرير أمني
أنّ ف��ري �ق �ا ً اس�ت�خ�ب��اري�ا ً أم�ي��رك�ي�ا ً م��وج��ود م�ن��ذ ف �ت��رة في
السفارة األميركية في عوكر من دون توضيح هويات
أعضاء الفريق والمهمة المكلفون بالقيام بها في لبنان.
وبالتوازي أيضا ً عاد الحديث عن الئحة اغتياالت يزمع
تنظيم إرهابي تنفيذها وتض ّم أسماء بارزة.
وب �ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن ص�ح��ة ه ��ذه ال�م�ع�ل��وم��ات أم ال،
كان األب��رز في تداعيات تفجير ف��ردان ،هو تأييد رئيس
ال �ح �ك��وم��ة وب �ع��ض أع �ض��ائ �ه��ا س �ي��اس��ة م �ص��رف لبنان
وحاكمه رياض سالمة في ما يتعلق بالعقوبات األميركية
على ح��زب الله ومنحوه الثقة التامة في ك� ّل ما يقوم به
في ه��ذا اإلط��ار ،إنْ على صعيد التعاميم التي يصدرها
للمصارف في هذا الصدد أو في اإلجراءات التي يتخذها
المصرف المركزي .وك� ّل ذل��ك حصل بعيدا ً عن مجلس
ال��وزراء مجتمعاً ،وال سيما في ظ ّل الشغور في رئاسة
الجمهورية.
يصح ال�ت�س��اؤل ع��ن سبب ع��دم تولي الحكومة
وهنا
ّ
أي اتخاذ موقف من العقوبات
مجتمعة هذا الموضوعّ ،
األم�ي��رك�ي��ة ،م��ؤي��د أو م �ع��ارض ،على شريحة كبيرة من
اللبنانيين؟ ولماذا ت ّم «تهريب الثقة» إلى حاكم المركزي
تحت غبار التفجير الذي استهدف مصرفا ً بالذات؟ و ما
هو الموقف الذي ستتخذه الحكومة في أول اجتماع لها،
وبحضور وزراء ح��زب الله ،من ه��ذا الموضوع؟ وهل
لبنان أم��ام سيناريو أميركي لفرط الحكومة السالمية
ّ
الهش أصالً؟
ومعها السلم األهلي
ب��ان �ت �ظ��ار األج ��وب ��ة ف ��ي م �ق �ب��ل األي� � ��ام ،ان �ت �ق��د خبراء
اق �ت �ص��ادي��ون م��وق��ف م �ص��رف ل�ب�ن��ان ال�م�ن�ف��ذ للقرارات
األم��ي��رك��ي��ة ال� �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف ح� ��زب ال� �ل ��ه وج��م��ه��وره.
واستغربت في ه��ذا السياق ق��رارات إقفال مئة حساب
ألش�خ��اص وم��ؤس�س��ات قيل انها قريبة م��ن ح��زب الله،
متسائل ًة كيف تح ّقق حاكم المركزي من هذا األمر؟ ول َم ال
تعلن نتائج «التحريات» التي يفترض أنها جرت للتأكد من
إرتباط الذين أقفلت حساباتهم بالحزب.
فسرت سلوك حاكم المركزي برغبته في
األوس��اط ّ
البقاء في منصبه بغطاء أميركي بعد استحالة وصوله
إلى رئاسة الجمهورية لكثرة المعترضين عليه ورفضهم
انتخابه رئيسا ً للدولة.
إالّ أن��ه يبقى في ه��ذا المجال ،أنّ ك�لام ح��زب الله هو
الفاصل ف��ي م��وض��وع التعاطي م��ع العقوبات األميركة
والجهاز المصرفي كك ّل وما هو المطلوب من الحكومة
في المرحلة المقبلة.

زا�سيبكين :العقوبات المالية الأميركية
�ست�ؤدي �إلى نتائج ُمعاك�سة للأهداف المعلنة
أك��د السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين ،بعد لقائه أم��س رئيس حزب
«الكتائب» النائب سامي الجميّل «ضرورة إيجاد الحلول في أسرع وقت للقضايا
الداخلية اللبنانية األساسية ومنها إنهاء الشغور الرئاسي واإلنتخابات
البرلمانية واستعادة نشاط مؤسسات الدولة بشكل فعال» ،مؤكدا ً اهتمام
بالده «بأمن واستقرار لبنان».
وردا ً على سؤال حول إج��راءات مصرف لبنان بطلب من اإلدارة األميركية
واالعتداء على «بنك لبنان والمهجر» ،أجاب« :نحن ننطلق من مبدأ أنّ أي إجراء
متخذ خارج األمم المتحدة هو غير شرعي .هذه اإلج��راءات ليس بإمكانها أن
تؤثر على النهج السياسي للطرف ال ُمستهدف ،ولكن يمكن أن تؤدي إلى مشاكل
في البلد وإلى نتائج معاكسة لألهداف المعلنة».
ودعا إلى «صمود المجتمع وتنسيق المواقف بين فئات المجتمع في أطار
الدولة».
وقال« :نحن اتخذنا إجراءات بوجه العقوبات ونطور اقتصادنا في روسيا،
ونحن متفائلون بمستقبلنا االقتصادي .ونتمنى للبنان أن يتمسك بسيادة
الدولة واستقاللها ،وباألمن واالستقرار وهي أولوية في هذه الظروف».
وحول ربط الملف الرئاسي اللبناني باألزمة السورية ،قال السفير الروسي:
«إذا كان يمكن الوصول إلى القرار اللبناني فيجب إنجاز هذا األمر ،وإذا كانت
هناك مساعدة نتيجة التطورات في المنطقة فهذا شيء آخر ،ولكن أي فرصة
للقرار اللبناني يجب على جميع األطراف المعنية االستفادة منها».
وكان الجميل التقى كالً من النائب غسان مخيبر وسفير رومانيا فيكتور
ميرسيا.

الجميّل يلتقي زاسيبكين

خفايا
خفايا

(داالتي ونهرا)

كما أري َد للخبر ان ُينشر ذكرت معلومات صحافية انّ
نائب مساعد وزير الخارجية االميركية السفير جيفري
فيلتمان ال��ذي من المفترض ان يتسلّم مهمة تيري رود
الرسن المتعلقة بمهمة رعاية تطبيق القرار  1559زار
بيروت لمدة  24ساعة ،منذ عشرة أي��ام ،التقى خاللها
ع��ددا ً م��ن المسؤولين وبحث معهم ف��ي ال�ت�ط��ورات على
الساحة اللبنانية ،وما يمكن ان تشهده المرحلة المقبلة.
فيلتمان القادم على متن طائرة خاصة أقلته من قبرص
ال��ى ع��وك��ر ،طلب أن تبقى زي��ارت��ه س��ري��ة ،واج�ت�م��ع مع
القائم بأعمال السفارة األميركية ريتشارد جونز وفريق
السفارة وأج��رى معهم مباحثات ح��ول لبنان وسورية
والعالقة الروسية االميركية ،مركزا ً على الوضع العام
ف��ي ل�ب�ن��ان خ �ص��وص �اً ،ل�ي�ت��واص��ل فيلتمان م��ع ع��دد من
األصدقاء ويبلغهم انه في بيروت ويرغب في لقائهم.
اض� ��اف ال �م �ص��در ال �ص �ح��اف��ي أنّ ف�ي�ل�ت�م��ان أب �ل��غ من
التقاهم من االصدقاء انّ الفراغ الرئاسي في لبنان بات
يشغل المجتمع ال��دول��ي ،ك��ون��ه ي��زي��د م��ن المخاطر في
ظ� ّل األوض��اع المتفجرة المحيطة بلبنان على األصعدة
كافة ،وألنّ المجتمع الدولي الذي يرى انّ حزب الله هو
المسؤول عن هذا الفراغ ،فإنه سوف يزيد من ضغوطه
على ال�ح��زب وت�ح��دي��دا ً ف��ي م��وض��وع العقوبات إلجباره
على تسهيل االنتخابات الرئاسية.
هذا هو كالم جيفري فيلتمان المعلن عنه حرفياً ،وهذه
هي أج��واء الغموض التي ب��دأت تسود المشهد اللبناني
ب ��زوار ي��أت��ون ت�ح��ت ج�ن��ح ال �ظ�لام بمعابر غ�ي��ر رسمية

وكأنّ الزيارة فيها شيء من الريبة والحذر على ما يبدو،
وهذا لوحده كفيل برسم خارطة جديدة للوضع األمني
والسياسي المقبل ف��ي لبنان على ض��وء تجربة كبرى
عاشها لبنان في عهد السفير «ال�ف��ذ» جيفري فيلتمان،
واألم��ر هنا ل��م يعد يتعلق ب��أج��واء ح�ص��ول ال��زي��ارة من
عدمها ،إنما تخطاها لتصبح «هالة» االسم الحاضر بشكل
تصاعدي عند ك ّل مناسبة او تقرير او اعالن اممي رسمي
وآخ ��ره اع�لان ت�ي��ري رود الرس��ن ع��ن ع��زم��ه االستقالة
لصالح فيلتمان ليصبح راع��ي تطبيق القرار  1559مع
ك ّل ما يعنيه من مواجهة حزب الله ،وهنا تتقاطع زمنيا ً
مرحلة الضغط األميركي على حزب الله والضغط باتجاه
اي ر ّد فعل في الداخل اللبناني سياسيا ً ُيحسب او
صرف ّ
يوضع في إطار الحلف االميركي في المنطقة بمواجهة
روسيا وإيران وسورية.
ال يزال جيفري فيلتمان واحدا ً من ابرز ديبلوماسيّي
الواليات المتحدة االميركية ،وقد ارتبط اسمه بالكثير
من المحطات المفصلية في الشرق األوسط أبرزها في
لبنان عندما كان سفيرا ً في أصعب المراحل ،وأكثرها
مفصلية ،ل�ك��ن ب��االض��اف��ة ال��ى ك�� ّل ه��ذا ف ��إنّ م��ا يجعل
الديبلوماسي في اكثر مهماته خطورة هو تقاطعها مع
هجمة دولية عربية على حزب الله الذي يعتبر فصيالً
أس��اس�ي�ا ً ف��ي ملف مكافحة اإلره ��اب ف��ي س��وري��ة وهي
مهمة أضيفت اليه بعدما كان مطلوبا ً اميركيا ً بقرار أممي
شهير ت ّمت حياكته خصيصا ً لتلك المرحلة فكيف باليوم
وحزب الله يكتسب خبرات عسكرية أكبر وهو ما يتفق
عليه ضباط اسرائيليون كبار عبّروا عن «تعاظم قدرات
ح��زب الله بعد عشر س�ن��وات وت��راك��م خبراته القتالية
وهو ما تفتقده أكثر برامج التدريب صرامة في الجيش

اإلسرائيلي حسب قولهم.
مهمة فيلتمان بعد عام  2005اثناء اغتيال الحريري
أسست لحرب «إسرائيلية»
وما أعقبها من اغتياالت توالت ّ
عنيفة ع��ام  2006ك��ان ق��د ت � ّم التمهيد ال��داخ�ل��ي بحرفة
اميركية واضحة على يد فيلتمان الذي أدار مرحلة نشأة
فريق  14آذار وعمل بشكل دؤوب على توجيه الضغط
على ح��زب الله حتى تقدّمت اسرائيل م �ج �دّدا ً بأرضية
االنقسام السياسي  8و 14والضغط المم ّهد بتفجيرات
سابقة.
عمليا ً ف��إنّ عبوة ف��ردان في بيروت على «بنك لبنان
والمهجر» هي واح��دة من أص��ل أشكال الضغوط على
حزب الله بطريقة او باخرى ،وتترجم ما قاله فيلتمان
ألص��دق��ائ��ه خ�ل�ال زي ��ارت ��ه ال �م �ف �ت��رض��ة ف��ي الساعات
األخ �ي��رة ،ورب �م��ا اح��دى ت��رج�م��ات رع��اي��ة تنفيذ القرار
 1559وأهمية الضغط على الحزب داخليا ً في محاولة
إلعادة مشهد ما بعد  2005الى الواجهة ،فهل هذا يعني
انّ السيناريو الذي يعتمد على تفجيرات او خضة أمنية
م��ا س�ت�ك��ون أح��د أب��رز م�م�ه��دات ال �ح��رب «االسرائيلية»
ال�ج��دي��دة؟ ال يمكن التغاضي ع��ن حضور وازن السم
فيلتمان مجدّدا ً على الساحة اللبنانية بدون الغوص في
الهدف االميركي المقبل ،واذا كان لبنان ورق��ة مؤجلة
اميركيا ً فإنّ ك ّل المؤشرات تقول انها ستتقدّم باألشهر
المقبلة على ما سواها على ما عبّر عنه فيلتمان عن قلق
المجتمع ال��دول��ي من ال�ف��راغ الرئاسي في لبنان ،وفي
هذا اإلطار يقول مصدر سياسي مضطلع لـ»البناء» انه
يتوصل البلد إلى ح ّل أزمة الرئاسة بدون
«يستبعد ان
ّ
حدث كبير ،ما يعيد خلط األوراق من دون استبعاده ان
يكون حدثا ً خطيراً»!...

يتابع قطب سياسي
بارز بعيدا ً من
األضواء قضية أحد
الموقوفين في قضية
قانونية شائكة نظرا ً
الرتباطاتها المحلية
واإلقليمية المتش ّعبة،
ولذلك فإنّ ك ّل الجهود
التي يبذلها القطب
المشار إليه آنفا ً من
أجل إطالق سراح
الموقوف لم تجد نفعا ً
حتى اآلن ،وقد أُبلغ
من قبل مراجع عليا
سياسية وقضائية
أنّ القضية أكبر مما
يتص ّور ومما يجري
تداوله بشأنها في
وسائل اإلعالم.

بري :ق�ضية الإنترنت غير ال�شرعي لن تموت
ومن الخط�أ �إخ�ضاعها للم�صالح والنكايات ال�سيا�سية با�سيل� :أهكذا ُيكاف�أ لبنان على ا�ست�ضافة النازحين؟
بحث مع م�س�ؤولين �سويديين مو�ضوع ترحيل العائالت اللبنانية

باسيل مجتمعا ً إلى نظيرته السويدية

بري مجتمعا ً إلى نواب لقاء األربعاء
جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري «التأكيد على وجوب
الوصول إلى قانون جديد لالنتخابات» ،معوال ً على جلسة
الحوار الوطني في  21الجاري «لمقاربة ه��ذا الموضع
بطريقة إيجابية».
وإذ شدّد على إجراء االنتخابات النيابية ،رافضا ً اإلبقاء
على قانون الستين ،دعا في لقاء األربعاء النيابي أمس
«الجميع إلى قراءة الوقائع والمشهد الحالي بعد التطورات
األخيرة ،ال سيما ما حصل في االنتخابات البلدية» ،معتبرا ً
«أنّ النسبية باتت تشكل النظام المناسب للجميع وال يجوز
االستمرار بالدوران في حلقة مفرغة».
وفي شأن قضية االنترنت غير الشرعي ،قال بري« :إنّ
ه��ذه القضية لن تموت ويجب أن نتابع كما قلت سابقا ً
حتى النهاية ،وعلى القضاء أن يستكمل عمله لتأخذ األمور
مجراها».
ورأى «أنّ أكبر األخطاء هو أن نخضع مثل هذه القضية
إلى المصالح والنكايات السياسية».
وكان بري استقبل ،في إطار لقاء األربعاء النيابي النواب:
علي فياض ،الوليد سكرية ،بالل فرحات ،ميشال موسى،
عاصم قانصوه ،أيوب حميد ،عبد المجيد صالح ،مروان
ف��ارس ،ن��وار الساحلي ،علي خريس ،ياسين جابر ،علي
عمار ،علي بزي ،هاني قبيسي ،قاسم هاشم ،كامل الرفاعي،
أسطفان الدويهي ،وعلي المقداد.
كما استقبل وزي���ر ال��زراع��ة أك���رم شهيب ال���ذي أعلن
أن��ه أج��رى جولة أف��ق مع الرئيس ب��ري تناولت الوضع
السياسي والحكومي واألمني واالقتصادي ،وأن��ه عرض
القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة بوقف استيراد اإلنتاج
الزراعي والحيواني من سورية ألسباب تقنية فقط تتعلق
ّ
بحق المزارع والمواطن اللبناني ومشروع سالمة الغذاء
وبالتالي حماية اإلنتاج الزراعي اللبناني ال أكثر وال أقل».
وق��ال« :كما قلت باألمس (أول من أم��س) إنّ الموضوع
يتعلق بضبط الحدود ،المعابر الرسمية وغير الرسمية
التي دمرت االقتصاد والزراعة ،فهناك أكثر من  50معبرا ً
غير شرعي في الهرمل وعدد من المعابر غير الشرعية في

عكار .ويدخل معظم اإلنتاج ال��زراع��ي ال��ى لبنان بغطاء
رسمي سوري وهذا يؤثر على إنتاجنا الزراعي ،فالموضوع
يتعلق بضبط الحدود من الجانبين وعلى الجمارك اللبنانية
أن تقوم بدورها .وقد نسقت مع قائد الجيش ومع الجمارك
وآمل أن ينجح هذا التدبير من جهة لبنان ،وإذا لم ينجح من
جهة سورية فالقرار قائم ،والعودة عن القرار تتطلب ضبط
الحدود أوال ً ووقف التهريب فالتهريب مقتل ك ّل الزراعة في
لبنان أو مشروع سالمة الغذاء في لبنان أي صحة المواطن
اللبناني».
أضاف« :الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف
وبالتالي بحاجة إلى قرار ،ومن هذا المنطلق فإنّ سعيي
ليس له بعد سياسي بل له بعد تقني لحفظ حق المواطن
والمزارع اللبناني».
ومن زوار عين التينة :الوزير السابق ألبير منصور.
من جهة أخرى ،أصدر قاضي التحقيق العسكري األول
ري��اض أبو غيدا ق��راره الظني بالدعوى المقدمة الرئيس
بري على جيش العدو «اإلسرائيلي» بجرم قصف مدفعي
ط��اول األراض��ي اللبنانية واستهداف الكتيبة اإلسبانية
العاملة ضمن قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان ،ما أدى
إلى استشهاد العريف اإلسباني فرانسيسكو خافيير توليدو
بتاريخ  ،2015/1/28وهي جريمة إرهابية موصوفة.
والجدير ذك��ره أنّ جيش العدو «اإلسرائيلي» اعترف
في تقريره بأنّ الجندي اإلسباني ُقتل فعالً بنيران مدفعية
الجيش «اإلسرائيلي» ،وأنّ الدبابات شاركت في القصف».
وخلص قرار القاضي أبو غيدا إلى ما يلي:
أوالً :إعالن خرق إسرائيل للقرار  1701الصادر عن مجلس
األمن الدولي.
ثانياً :تسطير مذكرة تح ٍّر دائم لمعرفة كامل هوية الضباط
والجنود من الجيش «اإلسرائيلي» الذين أقدموا على قصف
مركز  ،28-UNP4وقتل أحد الجنود اإلسبان فيه.
ثالثا ً  :حفظ حق الدولة اللبنانية والمملكة اإلسبانية
بالمطالبة بأية تعويضات وأي��ة حقوق أم��ام المراجع
المختصة.

ن�شاطات
{ استقبل رئيس الحكومة تمام
س�لام نائب رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي دريد ياغي على رأس وفد
من المزارعين وأصحاب المطاعم في
بلدة رأس العين في بعلبك للمطالبة
بإقفال ثالث آبار للمياه التي حفرت في
حوض رأس العين وتسببت بأضرار
بالنبع.
{ زار رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط الوزيرة أليس
شبطيني وبحث معها شؤونا ً تتعلق
باستكمال ملف ع��ودة المهجرين،
والمراحل التي قطعها على طريق
إقفاله بالكامل ،ال سيما أنّ التأخير
ناتج عن عدم توفر األم��وال الالزمة
إلنجاز المتبقي منه والسبل اآليلة
لتأمين ه��ذه اإلمكانيات وض��رورة
ال��م��س��اع��دة م��ن ك��ل المعنيين رغم
الظروف الصعبة التي تمر بها خزينة
الدولة ،ولكن السعي سيبقى مستمرا ً
على هذا الصعيد».
{ التقى السفير البريطاني هيوغو
شورتر كالً من رئيس الحكومة تمام

سالم مستقبالً شورتر
سالم في السراي الحكومية ،ورئيس
تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري
ف��ي ب��ي��ت ال��وس��ط وع����رض معهما
التطورات.
{ عرض الرئيس سعد الحريري
األوضاع والعالقات الثنائية مع سفيرة
االتحاد األوروبي كريستينا السن.

(داالتي ونهرا)
{ بحث وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق مع القائم بأعمال سفارة
الواليات المتحدة داني هيل العالقات
اللبنانية ـ االميركية ،ومستجدات
الوضع اللبناني أمنيا ً وسياسياً.
كما استقبل المشنوق وزير الزراعة
أكرم شهيب.

اخ���ت���ت���م وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة
والمغتربين جبران باسيل زيارته
ل��ل��دول االسكندينافية بلقاء مع
نظيرته وزي���رة خارجية السويد
مارغو والستروم ومع وزير العدل
مورغن جوهانسن ،وبحث معهما
في موضوعي الهجرة واالره��اب،
وتأثر لبنان بموجة النزوح الكثيف
وانعكاساتها السلبية عليه أمنيا ً
واقتصاديا ً واجتماعياً.
ك��م��ا ج���رى ال��ب��ح��ث ف��ي مسألة
العائالت اللبنانية التي أص��درت
السلطات السويدية قرارا ً بترحيلهم
القسري من السويد ،بعد أن مضى
على وجودهم أكثر من عشر سنوات
فيها.
وس���أل« :ه��ل ه��ذه ه��ي الطريقة
ال��ت��ي يتم خاللها م��ك��اف��أة لبنان
جراء ما يتحمله من أعباء استقبال
ح���وال���ى م��ل��ي��ون ون��ص��ف ن���ازح
س��وري ،في الوقت ال��ذي يطالبنا
فيه المجتمع الدولي بإدماج مئات
آالف السوريين في لبنان» .وقد
وع��د الجانب السويدي بمتابعة
الموضوع من أجل إيجاد ح ّل لهذه
القضية.
وت��م��ن��ى ب��اس��ي��ل ع��ل��ى نظيرته
السويدية إع��ادة فتح السفارة في
بيروت بشكل مقيم ودائم.
وتطرقت المحادثات أيضا ً إلى
موضوع إستقبال السويد  163ألف
الجىء سوري ،وهي تعتبر الدولة
األوروبية التي تستقبل العدد األكبر
منهم.
من جهة أخرى ،رأى باسيل «أننا
ال نعيش في منطقة مضطربة ،بل
في منطقة منكوبة» ،الفتا ً إلى «أننا
ال نعيش في لبنان مستقر ،علما أننا
نأمل ذلك».
وق��ال في مداخلة له في جلسة
عقدت في اليوم الثاني لـ«منتدى
أوس��ل��و»« :إنّ الشرق األوس��ط هو
المنطقة التي هي ضحية للعديد من
التهديدات التي تتغذى من بعضها
البعض ،وأي جهد حقيقي لمعالجة
كل هذه التحديات يجب أن يعالج
المشاكل التالية:
أوالً ،المعاناة من جميع اآلث��ار
الجانبية للعولمة م��ن االعتماد
على النفط ،ورأسمالية المحاسيب
والصناعة المتخلفة ،وتآكل شبكات
األمان االجتماعي.
ثانياً ،الصراع االستراتيجي بين
القوى اإلقليمية وتغذية التقسيم
على كل جبهات :الشيعة والسنة
والمسيحيين والمسلمين ،العربية
ـ اإلسرائيلية ،العربية الفارسية
والعربية.
ثالثاً ،ج��ذب ألكثر اإلرهابيين
المتعصبين ف��ي ال��ع��ال��م ال��ذي��ن
يحلمون في استعادة الخالفة.
راب��ع��اً ،المنطقة ال��وح��ي��دة في
العالم التي م��ا زلنا نشهد نظام

الفصل العنصري فيها هي اسرائيل
ال��ذي يبدو أنها ف��وق النقد وفوق
ال��ت��ص��ري��ح��ات ال��ت��ي ص���درت عن
القانون.
خامساً :نشهد أعلى السجالت
في تاريخ البشرية لالجئين في
أقصر فترة من الزمن.
سادساً :التهديد بالبلقنة ،وفرض
ال��ن��ظ��ري��ات ح��ول تغيير النظام،
وصفات جاهزة للديموقراطية من
ال��خ��ارج ،وح��ق��وق اإلن��س��ان التي
فرضت من خالل التفجيرات».
وسأل« :كيف يمكن للبنان الممزق
التقدم في هذه المياه المضطربة؟
ما هو سر صمود هذه البالد والقدرة
الكبيرة لشعبه على التحمل؟»
وأش��ار إل��ى أننا «نعيش اليوم
حالة من االستقرار الوهمي ،وينبغي
أن نجعله حقيقياً» ،مشدّدا ً على «أنّ
لبنان هو من أقدم الديمقراطيات في
المنطقة ،وشعبنا يتمتع بك ّل أنواع
الحريات ،وقد ترجمت ديمقراطيتنا
من خالل التناوب السياسي الذي
ي��ق��رره االخ��ت��ي��ار ال��ح��ر لشعبنا،
وأنتج نظام احترام سيادة القانون
واالستفادة من الحكم الرشيد عام
.»1960
أضاف« :نالحظ ،يا لألسف ،أنّ
األنظمة في المنطقة تحولت الى
ديموقراطيات زائفة بفعل حكام أو
ديكتاتوريين أتي بهم إلى الحكم من
قبل أط��راف خارجية وتم تثبيتهم
بطريقة كاذبة في مواقعهم تحت
غطاء تلك الديمقراطيات .ما هو
ممنوع عندنا بسبب الداعشية
السياسية ال��ت��ي ن��واج��ه ،ه��و أن
ي��ك��ون لنا ق���ادة ورئ��ي��س منتخب
من شعبه ويمثله أحسن تمثيل.
هذا هو النموذج الصائب والقوي
ألنظمة ودول ،يمكن أن يحتذى في
المنطقة».
وتابع باسيل« :يمكن إنشاء نظام
المناعة م��ن خ�لال تأسيس األم��ن
وال��س�لام الخارجي في العالقات
ال��خ��ارج��ي��ة ،وش��ب��ك��ة األم����ان في
الداخل .في الفترة الماضية ،وخالل
االحتالل االسرائيلي والسوري ،كان
األمن في لبنان نتيجة لحكم القوة.
واليوم نعيش فترة ه��دوء بفضل
الضمانات المتبادلة بين مختلف
ال��ط��وائ��ف .إن المجتمع اللبناني
نابض بالحياة وينبغي أن يكون
نموذجا ً رائدا ً في المنطقة».
ولفت إلى أنّ «الفساد مرض ضرب
لبنان ومعظم الدول في المنطقة ،ما
يؤدي الى اإلحباط والفقر ،وبالتالي
الغضب ،فالعنف».
ورأى «أنّ الحفاظ على استقرار
لبنان ليس فقط من واجب المجتمع
الدولي ،فحماية هذا النموذج الفريد
من المساواة والتعايش في العالم،
يمثل أداة لمكافحة اإلرهاب ودحره.
فعدو اإلرهاب هو االستقرار ،فداعش

بحاجة إلى الفوضى كي تستطيع
دخول دولة أو مجتمع ما».
وق���ال« :لطالما اعتمد النظام
عندنا على البراغماتية وتقاسم
السلطة ،ونحن تجنبنا دائ��م��ا ً أن
نكون راضخين أليديولوجية .وكان
لبنان ق���ادرا ً على تطوير نموذج
ت��ع��ددي ق��ائ��م على ال��م��س��اواة في
التنوع .إذا ً االحترام الواجب ،ونظام
تقاسم السلطة فريد من نوعه بين
المسيحيين والمسلمين في اإلدارة
والحكم هو الضامن الستقرارنا.
وحتى لو ك��ان نموذج الحكم هذا
متجذرا ً بعمق في أرضنا ،فإنه ال
يزال يتطلب رعاية خارجية وبركة.
على م��ا ي��ب��دو ،إنّ ال��ق��وى الكبرى
واإلقليمية هي في الوقت الحاضر
على اقتناع بأنّ لبنان يجب أن يبقى
معزوال ً إل��ى حد معين عن حرائق
كبيرة في الشرق األوس��ط ،ويجب
أن يبقى بلد التسامح والتعايش».
وش��دّد باسيل على أنّ «لبنان
مهدد وج��ودي��اً ،والعالمات بدأت
بالظهور» ،مضيفاً« :إن التحديات
كبيرة ،وأصبحت بالنسبة إلينا
مسألة حياة ،فنحن نواجه خطرين
كبيرين كالهما يهدد استقرارنا،
األول هو اإلره��اب والثاني النزوح
السوري الكثيف .وهذان الخطران
ي��س��ي��ران ي���دا ً ب��ي��د م��ع بعضهما،
وي��ت��غ��ذي��ان م���ن ب��ع��ض��ه��م��ا .إنّ
المنظمات اإلرهابية تهاجم نموذجنا
التعددي ،ونحن ندعو ك ّل أصدقائنا
والحلفاء الى دعم قواتنا المسلحة.
كما أنّ نسبة النازحين على أرضنا
هي األعلى كثافة ،ويعتبر هذا األمر
سابقة في التاريخ الحديث وأمر ال
يمكن لبلد لديه مقدرات شحيحة
أن يتحمله .نحن نطلب من الشركاء
الدوليين اتخاذ اإلج��راءات لوضع
حد لهذه األزم��ة ولتخفيف وقعها
على لبنان من خالل تشجيعهم على
ال��ع��ودة اآلمنة إل��ى بالدهم عندما
تسمح الظروف بذلك».
وأك���د م��وق��ف لبنان «ال��راف��ض
للتوطين ال���ذي يمنعه الدستور
اللبناني» ،وق���ال« :ف��ي المقابل،
إنّ ال��دول التي تقدم ف��رص إع��ادة
التوطين للنازحين ،وصلت إلى
مرحلة لم تعد تستوعب المزيد،
لذلك الح ّل األوحد على المدى البعيد
يكون بعودة هؤالء إلى سورية».
وخ��ت��م« :إذا ل��م ي��ك��ن الشعب
اللبناني يستطيع محاربة اإلرهاب،
فلن يستطيع أحد فعل ذلك .وإذا لم
يستطع المجتمع اللبناني استيعاب
أزم��ة الهجرة ،فلن يستطيع أحد
ذل���ك .وإذا ل��م يستطع النموذج
اللبناني تخطي هذين التحديين
فلن يكون في إمكان أي دولة فعل
ذل��ك ،وبالتالي لن يكون أحد آمنا ً
على األرض».

