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خفايا
خفايا

بين فيدان و�أوغلو وتميم بن حمد ...اكتمل الم�شهد

«�س َّلة» الماء اللبنانية
وحريق المنطقة

 روزانا ر ّمال

خليل إسماعيل ر َّمال
بلدة القاع وأختها دير األحمر لهما مكان ٌة خاصة في التراث
الشيعي وبالتحديد ل��دى حركة اإلم��ام المغيَّب السيِّد موسى
الصدر ،حيث دخل اسم البلدتين وغيرها من القرى المسيحية
ف��ي البقاع الشمالي ال �م��وروث ال �ص��دري ،عندما ذك��ره��ا اإلمام
في كلمته المؤثرة بعد اضطراره لفك اعتصامه بسببها ،والذي
ب��دأه في الكلية العاملية وتض ّمن صياما ً حتى الموت احتجاجا ً
على الحرب األهلية اللبنانية العبثية المجنونة .فقد بقي اإلمام
معتصما ً رغم تقاطر ك ّل شخصيات لبنان إليه وتأييدهم الكلي له
في محاولة لثنيه عن قراره ،لكنه لم يتخ َّل عن اعتصامه بسرعة
إال فور سماعه باحتمال وقوع فتنة طائفية في تلك القرى ،فقال
كلمته الشهيرة وافتدى القرى المسيحية بنفسه .فهل يتذ ّكر أهل
القاع اليوم يا ُت��رى موقف اإلم��ام الصدر التعايشي التاريخي،
عندما يتص ّور البعض منهم بالسالح مع أنطوان زهرا ،الذي بدا
وكأنه ما زال مسؤول حاجز البربارة؟
هذا الموقف المتقدّم لإلمام يساوي مواقف ك ّل ساسة لبنان
المز ّيفة اليوم ،الذين د ّبت فيهم الحمية فجأة وهم يتص ّورون أمام
الكاميرات في القاع بعد الهجوم اإلرهابي عليها ،ذلك ألنّ نصف
مشاكل لبنان هي نتيجة عجز الحكومة والسياسيين والفرقاء عن
منع تمدّد «داعش» وأخواتها أمنيا ً إلى لبنان ،بل وتأييد بعضهم
العلني للتكفيريين بحجج عنصرية ومذهبية واهية.
إن لبنان ُمقدِم على صيف ساخن زادت
قلنا في المقالة السابقة َّ
حرارته تطورات المنطقة المستجدة التالية:
 - 1رفع مظلة األمان الدولية عن لبنان بسبب انكفاء أميركا
داخل شرنقة انتخاباتها الرئاسية وتف ُّرغ «إسرائيل» دوما ً للفتنة
أي خ��روج بريطانيا من
وانشعال فرنسا وأوروب��ا بالبريكزتّ ،
االتحاد األوروب��ي واحتمال تقسيمها ،إنْ شاء الله ،لثالث دول
ل�ت��ذوق س � ّم تاريخها االستعماري البغيض عبر ال�ق��رون الذي
أطعمته لدول العالم .فإذا انهارت أوروبا ،بعون الله ،لن ّ
يرف لنا
أي حال بأفضل من االتحاد السوڤياتي
جفن وهي ليست على ّ
السابق!
 - 2ع��ودة التطبيع الكامل بين السلطنة العثمانية والعدو
الصهيوني بعد أنْ باعنا أردوغان باشا الس َّفاح المواقف اللفظية
أن »حماس» وهي أكبر ناكرة
الكاذبة تجاه فلسطين .والعجيب َّ
للجميل السوري ،مثل «قرطة حنيكر» في  14آذار ،ما زالت تب ِّرر
لزعيمها اإلخونجي بيع فلسطين ببرميل نفط صهيوني وال تمنع
بعض أف��راده��ا من تفجير أنفسهم باألبرياء في سورية بينما
«إسرائيل» تد ّنس المسجد األقصى يومياً.
 - 3احتمال تطبيع ال�ع�لاق��ات بين تركيا وروس �ي��ا نتيجة
الموقف الروسي المتذبذب ،خصوصا ً لناحية العالقة الخاصة
م��ع «إس��رائ�ي��ل» ورئ�ي��س وزرائ �ه��ا نتنياهو ال��ذي زار موسكو 4
م��رات .ويبدو أنّ دخول تركيا و«إسرائيل» على الخط الروسي
سوف يؤدّي إلى المزيد من تفريغ الحملة الروسية من مضمونها
وإطالة األزم��ة السورية التي هي لصالح العدو «اإلسرائيلي»!
فوجود التكفيريين واستنزاف سورية والمقاومة يشكالن أفضل
وضعية للصهاينة ،ولهذا السبب أميركا غير جدية في حملتها
المزعومة للقضاء على «داع ��ش» ف��ي ال�ع��راق وس��وري��ة وتضع
أمامها العراقيل تلو األخرى.
مضي آل سعود في العدوان على اليمن رغم المفاوضات
-4
ّ
في الكويت مستفيدين من الوقت الضائع ،لعلهم يحصلون على
مكاسب يمكن تقريشها لحفظ ماء وجههم في سورية والعراق
ولبنان وحتى ف��ي اليمن .ول��و كانت حكومتنا ج��ادّة بمحاربة
اإلرهاب لقامت بالتنسيق مع الحكومة السورية ،لكن آل سعود
يمنعون ذلك.
 - 5ب ��رودة أع �ص��اب الدبلوماسية اإلي��ران �ي��ة ال�ت��ي ليست
باندفاعة وهجومية آل سعود ألسباب عديدة داخلية وخارجية،
مما يعطي االنطباع للغير بوهن وضعف موقف محور الممانعة.
لكن يبقى الرهان على المقاومة والشعب والجيشين اللبناني
والسوري وقدراتهم نتيجة دعم طهران.
بالعودة إلى لبنان ،الدنيا غارقة من حول السياسيين وتشتعل
بالتطورات أم��ا ه��م فما زال��وا يختلفون على «جلد دب» قانون
االنتخاب و«سلة الماء» ومطمر الزبالة.
حمى الله هذا الشعب من حكامه أما أعداؤه فهو كفيل بهم!

ن�شاطات

عام  2013بدأ انحسار الالعبين السياسيين وانكفاء الوجوه
«الالمعة» عن الساحة السورية التي كانت قد كرست لألزمة ما
يكفي إلنتاج مشروع جديد يقلب هوية المنطقة ويغير شكل
أنظمتها االقتصادية ويؤسس لطريق امتداد الغاز فيها .وهي
تلك األنابيب التي يرتبط مرورها بسورية بأهم اسباب التمسك
بانشاء نظام سياسي جديد بعنوان تحرير الشعوب من ظلم
الحكام.
ت��درك روس�ي��ا وتركيا معا ً ان ال�خ�لاف االق�ت�ص��ادي القائم
ضمن الحسابات الجديدة التي رسمتها المحاور المتخاصمة
تبقى اكثر ما يدعو للتمسك باالنتصار او الهزيمة عند الغرب،
خصوصا ً األوروبيين الذين ساهموا بكل ما يسهم في إنجاح
مساعي اسقاط الرئيس السوري بشار االسد .وهذا االمر نفسه
تكرس في ليبيا حيث دخل الناتو عسكريا ً بشكل كاسح ليحسم
التغيير لصالح التطرف والسلفية ،من دون أي مانع أميركي في
ذلك ،الن ما تحويه ليبيا من موارد ومكتسبات نفطية بدت اكثر
الحاحا ً من متابعة مصيرها وهي حتى الساعة األكثر ضياعا ً
وضبابية.
تصل ال�ي��وم أوروب ��ا للحظة الصفر وينفرط عقد اتحادها
تدريجيا ً بقوته السياسية الحاضرة؛ والسبب بباطنه وظاهره
اقتصادي مالي من دون أن تستطيع اي دولة تقديم المساعدة
لدولة بحجم بريطانيا؛ فهي ليست اليونان التي جهدت دول
االتحاد إلنقاذه .وهنا يهتز االتحاد ومعه أوروبا .وهذا ما لم يكن
ممكنا ان يحصل في ما لو تم إسقاط األس��د وتمرير مشاريع
النفط والغاز التركي ال��ذي يجير للغرب بالحساب السياسي
واالقتصادي ويصل أوروب��ا بآسيا ليبقى األمل في المشروع

الروسي األكثر حضورا ً وواقعية على التنفيذ وه��و بحد ذاته
انتصار روسي.
ال�ح�ض��ور ال��روس��ي ال��ى س��وري��ة س��رع ان�ك�ش��اف االتحاد
األوروب ��ي ال��ذي راه��ن كثيرا ً على مكتسبات االزم��ة السورية
واستنزفت دوله عسكريا ً بشكل مرهق بالسنوات االولى ،فقد
حضرت القوات الفرنسية واالستخبارات االلمانية وعناصر
بريطانية الى االرض السورية وعملت بشكل دؤوب لمشروع
مماثل لليبيا حتى فشله وانكفائه منذ إعالن الخطوة الروسية
الجريئة التي لم تكن بالحسبان .فأي تدخل او مشاركة روسية
في ليبيا عسكريا ً لمكافحة اإلرهاب رغم طردها بشكل واضح لم
تكن واردة وأي صدمة ألوروبا من هذا الحجم الذي أهدر الجهد
ونسفه لم يكن متوقعاً.
لحظة االع�لان عن اع��ادة الهيكلة الكبرى للعائلة الحاكمة في
قطر وتسلم تميم ب��ن حمد ع��ام  2013كانت لحظة مصيرية
بالمنطقة لحالة السلفية التي تسيطر على قطر وحكمها الحليفة
مع العدالة والتنمية التركي .وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر سلم ابنه مقاليد الحكم تميم بن حمد بن خليفة آل
ثاني الذي أخرج رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر
آل ثاني من الصورة أيضا ً وانكفأ بعدها بشكل واض��ح الدور
القطري التصعيدي ،لكن الخطوة لم تكن يتيمة فمصر أحبطتت
بدورها مشروع األخوان المسلمين وعزلت مرسي وكذلك األمر
في تونس حيث انكفأ « النهضة».
تكتمل اليوم آخ��ر سلسلة من التحوالت عند حلفاء العدالة
والتنمية التركي في أروقته نفسها فيعيّن «بن علي يلدرم» رئيسا ً
للحزب و ُيقال احمد داوود اوغلو رئيس الوزراء ووزير الخارجية
من المشهد ومعه معلومات عن تنحية رئيس جهاز االستخبارات
هاكان فيدان ونائب وزير الخارجية فريدون سينيرلي أوغلو.
ليس عاديا ً إزاحة رجل االستخبارات األكثر قدرة ومنافسة

شعبيا ً بوجه اردوغ��ان الذي عايش فترات هواجس انتقاله من
عالم المخابرات الى السياسة .وهي حالة اولى وفريدة في تركيا
يخشى قانونيون أت��راك من تكريسها او التطبيع معها ليبقى
األهم ما ذكر عن تقارير «إسرائيلية» حول األمر.
تضع صحيفة يديعوت اح��رون��وت ال�ق��رار التركي المتمثل
بتحويل مهمة هاكان من أمنية الى ديبلوماسية كسفير لبالده
أنه إحدى البوادر التي سبقت توقيع االتفاق بين تل أبيب وانقرة
كشرط اساسي.
ي�ش�ت��رك ه��اك��ان وداوود اوغ �ل��و ه�ن��ا ب�ح�س��اب��ات التضحية
واالت�ف��اق��ات المشروطة .فتنحية اوغ�ل��و ه��ي اح��د اب��رز شروط
روسيا للمصالحة والثاني ضحية المطلب «اإلسرائيلي» .وكل هذا
واحد من ذيول ازمة المنطقة التي عقدها سلوك العدالة والتنمية.
مصدر مق ّرب من القيادة السورية يقول لـ «البناء» إن مناورات
اردوغ���ان وخ�ط��وات��ه المتعددة االت�ج��اه��ات بالتطبيع ال تسمح
بالتعليق قبل خ�ط��وات ملموسة وحتى الساعة ال ي��زال الدور
التركي تخريبيا ً وتركيا تعلم ان المطلوب منها أفعال ال اقوال،
واولها اقفال الحدود فهاكان مثالً تخطى دوره المعقول ولعب
دورا ً اقليميا ً بارزا ً على مستوى الدول التي توقع العدالة والتنمية
فيها سيطرة حلفائه على االرض مترجما ً الدور التركي الضخم.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ي�ت�ح��دث م �ص��در س�ي��اس��ي م�ت��اب��ع ل �ـ «ال �ب �ن��اء عن
مصير الرجلين فيقول يعتبر اوغلو وفيدان «رمزا حراس الدور
العثماني» في مرحلة الصعود التي كانت قد عاشتها تركيا عقب
احداث الربيع العربي .وهنا فإن رحيلهما اليوم هو تأكيد على
ان هذا الزمان انتهى وع��اد عصر «الرجال الموظفين األتراك»
الذين يحتلون صفات رئيس حكومة ورئيس مخابرات بمفهوم
الدور األمني والسياسي التقليدي ..انتهى زمن السلطنة فرحل
رجالها.

هامون :فرن�سا ال ّ
تدعي �أداء
دور �صانعة الملوك في لبنان

�سالم خالل جل�سة مجل�س الوزراء:
علينا ال�صمود والثقة بقدرات جي�شنا وقواتنا الأمنية
حذر رئيس الحكومة تمام سالم،
خالل اجتماع مجلس ال��وزراء أمس،
«من المضي في منحى ربط ما حدث
بالنزوح السوري لوضع لبنان بأكمله
في مواجهة النازحين» ،مؤكدا ً «أنّ
الجيش والقوى األمنية على جهوزية
تامة لمواجهة أي طارىء وأنّ هناك
ثقة كبيرة بها وبقدرتها على مواجهة
اإلره���اب واستباقه وتعقبه وأطلع
مجلس ال��وزراء على نتائج االجتماع
األمني الذي عقد برئاسته».
وأعلن عن جلسة مقبلة لمجلس
ال������وزراء ف���ي  12ت���م���وز ،ستكون
مخصصة للبحث في الوضع المالي،
وأنّ جلسة ثانية ستعقد للبحث في
جدول األعمال العادي في  14تموز.
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية،
قبل ظهر أمس في السراي الحكومية،
برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم.
إث��ر الجلسة التي استمرت نحو
ثالث ساعات ،تال وزير اإلعالم رمزي
جريج المقررات الرسمية ،الفتا ً إلى أنّ
الرئيس سالم «توقف عند موضوع
الشغور الرئاسي ،وأك��د ع��دم جواز
التعامل مع هذا األمر باعتباره واقعا ً
يجب التعايش م��ع��ه» ،داع��ي �ا ً إلى
«انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع
وقت ممكن».
وت���وق���ف س�ل�ام «ع��ن��د االع���ت���داء
اإلرهابي الذي جرى في القاع ،فوجه
تحية إلى أهالي البلدة لصمودهم في
مواجهة اإلرهاب وللثمن الكبير الذي
دف��ع��وه ،وك��ذل��ك لسلوكهم الوطني
الراقي ،إذ إنهم عضوا على جراحهم
وتصرفوا بحكمة وسط أجواء ومواقف
سياسية لم تكن جميعها مالئمة».
وحذر رئيس الحكومة «من المضي
ف��ي منحى رب��ط م��ا ح��دث بالنزوح

سالم مترئسا ً جلسة مجلس الوزراء
ال��س��وري لوضع لبنان بأكمله في
مواجهة النازحين» ،وأكد «أنّ الجيش
والقوى األمنية على جهوزية تامة
لمواجهة أي ط��ارىء وأنّ هناك ثقة
كبيرة بها وبقدرتها على مواجهة
اإلره���اب واستباقه وتعقبه وأطلع
مجلس ال��وزراء على نتائج االجتماع
األمني الذي عقد برئاسته».
وخ��ت��م س�ل�ام« :اإلره����اب مصيبة
كبرى والتصدي له يتطلب مسؤولية
عالية .ليست هناك ضمانات أمنية
مئة في المئة في أي بلد في العالم،
واألمثلة كثيرة من حولنا عن العمليات
اإلرهابية في دول أكبر وأكثر قدرة من
لبنان ،لكن علينا الصمود والثقة
بقدرات جيشنا وقواتنا األمنية».
بعد ذل��ك ،انتقل مجلس ال��وزراء

(داالتي ونهرا)
إل��ى البحث في المواضيع ال��واردة
على ج��دول أع��م��ال الجلسة ،فتمت
مناقشتها ،وبنتيجة البحث والتداول
ات��خ��ذ المجلس بصددها ال��ق��رارات
الالزمة ومنها:
ـ ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى اس��ت��ط�لاع رأي
المجالس البلدية حول بعض مشاريع
ال��م��راس��ي��م المتعلقة بالتصاميم
التوجيهية الواقعة في نطاقها.
ـ الموافقة على مشاريع مراسيم
ترمي إلى نقل اعتمادات من احتياط
الموازنة العامة إلى موازنة بعض
ال��وزارات للعام  2016على القاعدة
االثني عشرية تلبية لحاجاتها.
ـ ق��ب��ول ه��ب��ات مقدمة م��ن بعض
الجهات الى بعض الوزارات واإلدارات
العامة.

أكد وزير سابق أنّ
األجواء الو ّدية التي
ت ّم ترويجها بعد
السحور الرمضاني
الذي جمع رئيس
تيار المستقبل سعد
الحريري ورئيس
حزب القوات سمير
جعجع ال تعكس ك ّل
الحقيقة ،حيث ال يزال
التباين قائما ً وكبيرا ً
بشأن الترشيحات
الرئاسية ،وإنْ حاول
الطرفان االلتفاف على
هذا التباين بتكرار
المعزوفة الممجوجة
بتحميل إيران وحزب
الله مسؤولية عدم
انتخاب رئيس
للجمهورية حتى اآلن.

ـ ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب بعض
ال��وزارات المشاركة في مؤتمرات في
الخارج وسفر ممثلين عنها لحضور
هذه المؤتمرات.
وف��ي ختام الجلسة ص��رح سالم
أنه بسبب حلول عيد الفطر السعيد
األس��ب��وع المقبل ستعقد الجلسة
المقبلة لمجلس ال�����وزراء ف��ي 12
ت��م��وز ،وستكون مخصصة للبحث
في الوضع المالي ،وأنّ جلسة ثانية
ستعقد للبحث ف��ي ج��دول األعمال
العادي في  14تموز ،مقدما ً التهاني
للبنانيين.
وف��ي ن��ش��اط��ه ،استقبل الرئيس
سالم ،في السراي الحكومية ،رئيس
ب��ل��دي��ة ب��ع��ب��دات ال��دك��ت��ور أن��ط��وان
الخوري الحلو.

أكد مق ّرر بعثة االستعالم النيابية حول لبنان النائب الفرنسي بونوا هامون أن
«ليس من شأن فرنسا أن تؤدي أو تدّعي أداء دور صانعة الملوك في لبنان» ،في
إشارة إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
وحذر ،خالل مؤتمر صحافي عقده في باريس أمس« ،من تراكم المخاطر على
ك ّل الجبهات في لبنان» ،داعيا ً الحكومة الفرنسية إلى «المزيد من الجهود لمساعدة
لبنان اقتصاديا ً وأمنيا ً ألنّ ما تقدمه أق ّل من المطلوب ،وإلى أداء دور لدى األميركيين
والسعوديين واإليرانيين من أجل رفع مرتبة لبنان على قائمة أولوياتهم».
وأبدى قلقه «جراء إعادة نظر القيادة السعودية في عقد تمويل تسليح الجيش
اللبناني».
وقال« :حاولنا فهم األسباب الكامنة وراء قدرة مقاومة الضغوط التي يتمتع بها
النموذج اللبناني وما هي حدود هذه المقاومة ،وأقتبس قوال ً ألحد قدامى السفراء
الفرنسيين في لبنان« :إنّ هذا البلد على شفير الهاوية ،لكننا ال نعرف أين هي هذه
الحافة ،وهنا ميزة لبنان».
أضاف هامون« :هذا يختصر االنطباع بأنّ ما من بلد آخر يمكنه تحمل ما يتحمله
لبنان ،فهو يراكم عدم انتخاب رئيس للجمهورية ،أي ما يسمى بالفراغ الرئاسي،
وحكومة مكبلة وبرلمان غير قادر على عقد جلساته ،وثلث سكانه من النازحين
والالجئين ونسبة نمو معدومة وتهديدات خارجية .وأي بلد آخر لكان انهار
كلياً».
ولفت إل��ى «أنّ فرنسا ال تبذل جهودا ً كافية لمساعدة لبنان في الميدان
االقتصادي وفي مجال التعاون ،وما تقدمه هو أق ّل مما هو مطلوب في المجال األمني
والمساعدة في التنمية وإعانة الالجئين السوريين ودعم برامج األمم المتحدة في
هذا الخصوص» ،مشيرا ً إلى أنّ فرنسا «يمكنها أن تعمل أكثر من ذلك بكثير».
وتابع« :نستنتج حتى قبل األزمة في سورية ،أنّ ثمة بلدانا ً كالواليات المتحدة
وبريطانيا قدمت مساعدات أكثر إلى لبنان مما قدمته فرنسا في مجال التسليح
وحماية أمن الحدود وتمويل المشاريع ،فالمطلوب ليس العناية فقط في القطاع
التربوي بل مده أيضا ً بالمياه أي بالتمويل الكافي».
ونوه بـ«الموقع المتقدم للعديد من الشركات الفرنسية للفوز في عقود في لبنان،
وعلى سبيل المثال توتال وغاز دوفرانس في التنقيب واستخراج النفط والغاز في
الساحل اللبناني وكذلك النقل ومعالجة المياه إلخ ،لكن هناك عقبات ناجمة من
الجمود المؤسساتي قد تؤثر سلبا ً على العديد من المشاريع التي قد تمولها الوكالة
الفرنسيةللتنمية».
ولفت إلى أنه «يمكن فرنسا على الصعيد السياسي أن تقوم ب��دور إلقناع
اإليرانيين والسعوديين واألميركيين بوضع لبنان في مرتبة أعلى في أولوياتهم
الراهنة وروزناماتهم السياسية والديبلوماسية ،مع أننا نشعر بأن لبنان أصبح
مسألة ثانوية وذلك بسبب النزاعات المسلحة في اليمن والعراق وسورية».
وختم« :هناك فرصة سانحة كبرى لفرنسا سواء أكانت ثقافية أو سياسية
وسواها لتعزيز شراكتها مع لبنان ،وهذا ليس فقط لمصلحة لبنان ،بل أيضا ً
لمصلحة فرنسا .وإذا كانت فرنسا تريد فعالً أداء دور في الشرق األوسط يبدو لي
أنّ بيروت هي المدخل الذي ال مناص منه».

بحث مع نظيره الدنماركي التطورات وتداعيات الأزمة ال�سورية

با�سيل :توطين النازحين لي�س خيار ًا مطروح ًا

فرنجية مستقبالً سفيرة النمسا
 تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصاال ً من الرئيس الفلسطيني
محمود عباس استنكر خالله الهجمات اإلرهابية على بلدة القاع مؤكدا ً
«التضامن مع لبنان».
 عرض رئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجيه مع سفيرة النمسا
أرسال فاهرينغر األوضاع الراهنة ،في حضور الدكتور جان بطرس.
كما التقى فرنجية سفيرة الفيليبين ليا رووز.
 بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي مع السفير اإليطالي في لبنان
ماسيمو ماروتي األوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعالقات التعاون بين
جيشي البلدين.
 استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية النائب نبيل دو فريج ،في زيارة جرى
خاللها عرض لألوضاع العامة في البالد.

قهوجي وسفير إيطاليا

(مديرية التوجيه)

استقبل وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل
نظيره الدنماركي كريستين جنسن في حضور سفير
الدنمارك في لبنان سفيند وويفر والوفد المرافق ،وعن
الجانب اللبناني حضر مدير الشؤون السياسية شربل
وهبة ،مديرة المراسم السفيرة ميرا ضاهر ،ومستشار
الوزير رامي عدوان.
بعد االجتماع عقد باسيل وجنسن مؤتمرا ً صحافيا ً
استهله باسيل بالقول« :إنها فرصة لنا إلع��ادة النظر
بعالقات الصداقة القائمة بين بلدينا .لقد زرت الدنمارك
أخيرا ً وأود أن أشكر المملكة وشعبها على الضيافة الكريمة
للجالية اللبنانية .عبرت عن إدان��ة لبنان لالنتهاكات
اإلسرائيلية المتواصلة واليومية للسيادة اللبنانية
وناقشنا التطورات المحلية واإلقليمية ،ولفت نظر السيد
جنسن إلى المخاطر المشتركة التي تواجه بلدينا وأعني
بها التدفق الكثيف للمهاجرين واالنتشار السريع لإلرهاب.
واتفقنا على أنّ المنظمات اإلرهابية أصبحت عابرة للحدود
وقد أدنا بأشد العبارات نشاطها اإلجرامي ،إن كان في
كوبنهاغن أو في القاع ،واالعتداء األخير في اسطنبول».
أض��اف« :اتفقنا أيضا ً على أنّ الكالم وح��ده ال يكفي
لمحاربة انتشار ورم اإلره��اب الخبيث ،كما أنّ البنى
اإلجرامية يجب أن يتم انتزاعها من جذورها وتجفيف
مصادر تمويلها ،والتغلب على رعاتها األيديولوجيين».
وتابع« :ناقشنا خطر النزوح السوري الكثيف إلى لبنان
وتأثيره المقلق عليه ،وك ّررنا دعوتنا من أجل ح ّل سياسي
في سورية .وشرحنا للسيد جنسن الحقيقة اللبنانية
نتيجة ال��ع��بء ال��ذي ال يحتمل باستضافة النازحين
السوريين رغم إمكاناته المتواضعة والقليلة».
ورأى باسيل «أنّ الح ّل السياسي الدائم ألزمة النازحين
هو إعادتهم إلى بالدهم بما في ذلك األخذ باالعتبار أنه منذ
اآلن وإلى حين تحقيق العودة ،بأنّ توطينهم ليس خيارا ً
مطروحاً».
وق��ال« :نتوقع من ال��دول الصديقة مساعدتنا على
الصمود ب��دال ً من أن ننكسر تحت ه��ذا الضغط الهائل.
نحن ال نرى في ك ّل نازح سوري إرهابيا ً محتمالً ،ففي هذه
األثناء برهنت الوقائع على األرض أنّ التنظيمات اإلرهابية
ناشطة في تجنيد متطوعين في صفوفها ضمن مجتمعات
النازحين ،مستفيدة من حالة الفقر المدقع واليأس التي

باسيل متحدثا ً خالل المؤتمر الصحافي المشترك
تصيب هؤالء .فضالً عن أنّ اإلرهابيين يتسللون بين أفواج
النازحين ،مستغلين الهجرة كغطاء من أجل نشاطاتهم
المتنقلة عبر األوط��ان .إنّ هذا األم��ر قد ي��ؤذي أصحاب
العقول السليمة ،إال أنها حقيقة ال يمكن نكرانها».
وجدّد وزير الخارجية دعوته إلى «أن تكون المساعدات
موجهة
ف��ي المستقبل ،م��ن حيث النوعية والكمية،
ّ
للمؤسسات اللبنانية ب��دال ً من أن تقدم لمنظمات األمم
المتحدة أو المنظمات غير الحكومية» ،الفتا ً إل��ى «أنّ
الدمج بين الهجرة الجماعية للمهاجرين واأليديولوجيات
اإلرهابية المظلمة مع األفعال قد تصبح متفجرة وتتحول
إلى تهديد وجودي للبنان والدنمارك ،األمر الذي يؤدي
إلى زعزعة ك ّل من الشرق األوس��ط وأوروب���ا .في لبنان
إنّ ال��ت��وازن الدقيق لنظامنا هو في خطر ديموغرافي،
اقتصادي ،سياسي ،وأمني أيضاً».
وأشار باسيل إلى أنه ناقش العالقات االقتصادية مع
نظيره الدنماركي وت ّم االتفاق على «زيادة حجم التبادل

(داالتي ونهرا)
التجاري بين البلدين .وجرى التشديد على الدور اإليجابي
الذي تلعبه الشركات الدنماركية ال سيما في مجال الطاقة
وقطاع األدوية».
وختم بالقول« :تشاركنا مع ضيفنا حاجة لبنان إلى أن
يكون لديه قيادة قوية نابعة من اإلرادة الحرة للشعب من
أي تدخل أجنبي خصوصا ً أنّ مثل هذه القيادة الشعبية هي
الضامن الستقرار لبنان الذي هو ضرورة بالتالي للمنطقة
وألوروبا وللعالم .ونحن ندعو إلى الحفاظ على النموذج
الفريد للحكم في لبنان وال��ذي هو قائم على المساواة
بين المسلمين والمسيحيين .إنّ تعميم ه��ذا النموذج
من اإلنسانية والتسامح بدال ً من المشاريع التقسيمية
الطائفية التي تهدد الشرق األوسط هي الجواب األفضل
للتهديدات التي تطال اليوم السلم واألمن الدوليين».
وقدم وزير الخارجية الدنماركي ،بدوره ،تعازي بالده
الحارة بشهداء تفجيرات القاع التي حصلت يوم االثنين
الماضي ،وقال« :شهدنا أحداثا ً إرهابية أخرى في اسطنبول

ودول أوروبية وكوبنهاغن .نحن نرى أنّ اإلرهاب يضرب
أينما كان ،بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الدين أو
اإلتنيات ،إنهم جبناء يضربون األبرياء ،وعلينا القيام
بكل ما بوسعنا ،وجميعنا لمحاربة اإلرهاب مهما كان وأيا
يكن خلفه .نحن نعمل معكم لمساعدة لبنان على تحمل
هذا العبء الهائل الذي يتحمله الشعب اللبناني جراء
استقباله عددا ً كبيرا ً من النازحين من الدول المجاورة ،من
فلسطين والعراق ومن سورية في السنوات األخيرة .نحن
سنبقى أصدقاء ثابتين للبنان ونستمر في دعمه بأفضل
السبل لمساعدته على استضافة هذا العدد الهائل من
النازحين».
أضاف« :اتفقنا على أنّ المكان األفضل للسوريين هو
وجودهم في سورية ولذلك علينا االستمرار في العمل
وتوحيد جهودنا من أجل إيجاد ح ّل سياسي في سورية
ينهي النزاع القائم فيها ،لكي يتمكن السوريون من العودة
إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن .ثمة خطر مشترك يهدد
بلدينا هو التطرف إذ أنّ األشخاص يميلون ألن يكونوا
أكثر تطرفاً ،ونحن نرى ذلك في أوروبا من خالل المقاتلين
األجانب لدى تنظيم «داع��ش» ،وقد رأينا ذلك في أماكن
أخرى في العالم .لقد تحدثنا عن كيفية العمل معا لمحاربة
التطرف ،وأعتقد أنه من المهم جدا ً تخفيف حدة النزاعات
وليس تصعيدها وتقسيم المواطنين وأن نكون منفتحين
على إقامة الحوار مع الجميع».
تابع« :لدى لبنان نظام فريد جدا ً وقائم على توازن
دقيق بين رجاالت السياسة واألديان .ونحن نحترم ونثمن
هذا النظام المميز جداً ،والذي يجب المحافظة عليه في
بلدكم ،وسنستمر بالقيام بما في وسعنا لدعم المجتمعات
المضيفة للحصول على المساعدات المالية والعينية.
ونأمل أن تأتي شركات دنماركية أخرى إلى لبنان ،وسوف
نضاعف عدد العاملين في السفارة الدنماركية لمساعدة
الشركات الدنماركية للمجيء إليه لتستثمر أكثر فيه ال
سيما في مجال الطاقة ،وهكذا نقدم لكم المساعدة على
الصعيد االقتصادي».
وختم جنسن ،مؤكدا ً «أنّ الدنمارك جاهزة ومستعدة
دائما ً للوقوف إل��ى جانب لبنان إلرش��اده على الصعد
كافة».

