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يشكل مؤمتر القمة العربية املقبل عىل
مستوى القادة محطة مهمة جدا يف
تاريخ العمل العريب املشرتك ،نظرا اىل
حجم التحديات التي تواجه العامل العريب
السيام تداعيات العقد االخري ،موصولة
باملتغريات االقليمية والدولية

ورحبت الورقة بالجهود املحلية والعربية والدولية،
وعىل رأسها املبادرة الفرنسية املبذولة لتشكيل
حكومة املهمة برئاسة الرئيس سعد الحريري ،ومبا
ورد يف خطاب القسم لرئيس الجمهورية ،وبالجهود
التي يبذلها لبنان حكومة وشعبا حيال موضوع

اجتامع مجلس جامعة الدول العربية.

القمة العرب ّية في حزيران املقبل
ّ
املجلس الوزاري العربي أق ّر الورقة اللبنانية
مل تنعقد القمة العربية يف موعدها الدوري
االعتيادي اواخر اذار املنرصم ،بل جاء التوجه
يف اجتامع مجلس جامعة الدول العربية عىل
املستوى الوزاري يف دورته العادية ( )155املنعقد
يف القاهرة يف االول من اذار  ،2021بأن تلتئم بعد
شهر رمضان ،واالرجح مطلع حزيران املقبل يف
ظل الحاح من دولة الجزائر عىل استضافتها .اال
ان االمر مل يحسم بعد ،يف ظل وجود اراء متعددة
ابرزها ان تعقد يف الجزائر او يف دولة املقر مرص.
يحفل جدول اعامل القمة املرتقبة بجدول اعامل
واسع وشامل ،من بيانات واوراق تضامن وقرارات.
ما يهم لبنان هو االجامع عىل ورقة التضامن معه
وقد تضمنت توفري الدعم السيايس واالقتصادي
له ولحكومته ولكل مؤسساته الدستورية ،مبا
يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار
لبنان وسيادته عىل كامل اراضيه ،وتأكيد حق
اللبنانيني يف تحرير او اسرتجاع مزارع شبعا وتالل
كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناين من بلدة الغجر،
وحقهم يف مقاومة اي اعتداء بالوسائل املرشوعة،
والتأكيد عىل اهمية ورضورة التفريق بني االرهاب
واملقاومة املرشوعة ضد االحتالل االرسائييل التي
هي حق اقرته املواثيق الدولية ومبادئ القانون
الدويل ،وعدم اعتبار العمل املقاوم عمال ارهابيا.
كام اكدت دعم موقف لبنان يف مطالبته املجتمع
الدويل بتنفيذ قرار مجلس االمن رقم  1701املبني
عىل القرارين  425و 426عرب وضع حد نهايئ
النتهاكات ارسائيل وتهديداتها الدامئة له ومنشآته
املدنية وبنيته التحتية ،مع دعم الخالصات

الصادرة عن االجتامعات املتتالية ملجموعة الدعم
الدولية للبنان .كذلك التزام مساعدته يف ضوء
التحديات االقتصادية واملالية والنقدية الراهنة.
وشددت الورقة عىل التضامن مع لبنان ومساندته
بعد انفجار بريوت يف  4آب  ،2020وما ترتب
عليه من تدمري ضخم للمرفق الحيوي واالبنية
السكنية والبنى التحتية واالمالك الخاصة والعامة،
وسقوط االف الضحايا بني قتيل وجريح ،باالضافة
اىل عدد كبري من املفقودين واملرشدين ،والتأكيد
عىل رضورة كشف التحقيقات الجارية ملالبساته
ومحاسبة املسؤولني عن حصوله ،وعىل دعم لبنان
وعاصمته وشعبه العادة بناء ما تهدم والتخفيف
عن املترضرين ،وعىل اهمية مرفأ بريوت
ودوره التاريخي كصلة وصل تجارية ومدخل
للبضائع والسلع اىل الدول العربية ،واالشادة
عبت عنها الدول العربية
مبشاعر التضامن التي ّ
ومسارعتها اىل تقديم املساعدة .واشادت بالدور
الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناين والقوى
االمنية يف صون االستقرار والسلم االهيل ،ودعم
الجهود املبذولة من اجل بسط سيادة الدولة
اللبنانية حتى الحدود املعرتف بها دوليا ،وتوجيه
التحية اىل الشهداء والجرحى وتثمني التضحيات
التي يقدمها الجيش اللبناين يف مكافحة االرهاب
ومواجهة التنظيامت االرهابية والتكفريية .ودانت
االعامل االرهابية والتحركات املسلحة والتفجريات
االرهابية التي استهدفت عددا من املناطق
اللبنانية واوقعت عددا من املواطنني االبرياء،
ورفض كل املحاوالت االيلة اىل بث الفتنة وتقويض

اسس العيش املشرتك والسلم االهيل والوحدة
الوطنية وزعزعة االمن واالستقرار ،ورضورة
محاربة التطرف والتعصب والتكفري والتدخل يف
الشؤون الداخلية اللبنانية.
وشددت الورقة عىل رضورة الحفاظ عىل الصيغة
اللبنانية التعددية الفريدة القامئة عىل املناصفة
بني املسلمني واملسيحيني ،وكذلك صيغة التعايش
بني االديان والحوار بينها والتسامح وقبول االخر،
والرتحيب مببادرة رئيس الجمهورية ميشال
عون جعل لبنان مركزا دامئا للحوار بني مختلف
الحضارات والديانات عرب انشاء اكادميية االنسان
للتالقي والحوار ،ودعم املؤسسات الدستورية
اللبنانية يف تعزيز حضور لبنان العريب والدويل ونرش
رسالته الحضارية وتنوعه الثقايف ،السيام يف مواجهة
ارسائيل ،والحفاظ عىل االقليات كمكونات اصلية
واساسية يف النسيج االجتامعي لدول املنطقة،
ودعم املؤسسات الدستورية اللبناين يف امليض
بااللتزام باحتكام الدستور لجهة رفض التوطني
والتمسك بحق الالجئني الفلسطينيني بالعودة اىل
ديارهم ،وحرص السلطات اللبنانية عىل احرتام
قرارات الرشعية الدولية وعىل مسار احقاق العدالة
يف ما يختص بجرمية اغتيال الرئيس رفيق الحريري
ورفاقه ،بعيدا من اي تسييس او انتقام ومبا ال
ينعكس سلبا عىل استقرار لبنان ووحدته وسلمه
االهيل ،ودعم جهود الحكومة اللبنانية يف متابعة
قضية سامحة االمام موىس الصدر ورفيقيه من اجل
التوصل اىل تحريرهم والعمل عىل مساءلة مسؤويل
النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجرمية.

النازحني السوريني ،وبالخطوات املتخذة من قبل
السلطات اللبنانية للبدء بالتنقيب عن النفط،
ومامرسة لبنان لحقه السيادي يف استثامر موارده
الطبيعية ورفض وادانة التهديد االرسائييل للبنان
من خالل محاولة منعه من مامرسة سيادته عىل

مياهه االقليمية واالدعاء بأن القطاع رقم ( )9من
مياهه الوطنية يعود اىل ارسائيل خالفا للحقيقة
التي وثقها لبنان بالوثائق واملستندات لدى املراجع
الدولية املختصة والتي تثبت ان هذا القطاع هو
جزء ال يتجزأ من مياهه االقليمية اللبنانية.

وهبه :التأكيد العربي
على مبادرة السالم بالغ االهمية

يف حديث اىل "االمن العام" ،اعترب وزير الخارجية
واملغرتبني رشبل وهبه انه "المر بالغ االهمية
يف ظل التطورات الجارية ،اعادة تأكيد االجتامع
الوزاري العريب عىل اهمية مبادرة السالم العربية
الصادرة عن قمة بريوت  2002بكامل مندرجاتها،
والقامئة عىل مبدأ االرض يف مقابل السالم،
وقرارات االمم املتحدة ذات الصلة كاساس للحل
العادل والشامل يف املنطقة .مع االشارة اىل اهمية
االستمرار يف دعم االونروا ودورها وصالحياتها
وفق التفويض املمنوح لها يف قرار انشائها ،يك
تبقى تقدمياتها االنسانية االساسية تجاه الالجئني
الفلسطينيني الذين عانوا ما عانوه منذ اكرث من
 70عاما ،يف انتظار استعادتهم حقهم يف العودة".
وقال انه اثار القضية اللبنانية من زاوية ان
"االرايض اللبنانية تبقى حتى عمقها تعاين من
االنتهاكات االرسائيلية املتكررة واملتزايدة عىل نحو
يرهب اللبنانيني يف املناطق املأهولة ،بينام ال يزال
االحتالل االرسائييل رافضا االنسحاب من اراض
لبنانية يحتلها هي مزارع شبعا اللبنانية وتالل
كفرشوبا والجزء الشاميل من قرية الغجر .كذلك
تتزايد الضغوط عىل لبنان وقد فاقمها انفجار
مرفأ بريوت الذي كان مثابة زلزال عىل املستويات
كافة من انسانية واقتصادية واجتامعية وصحية،
يف الوقت الذي يعاين فيه اللبنانيون من ازمات
اقتصادية ومالية غري مسبوقة وانعكاسات جائحة
كورونا ،ويف ظل نزوح كثيف لالشقاء السوريني،
مع تأكيدنا عىل ان الحل الوحيد املستدام يبقى
يف عودتهم االمنة والكرمية اىل املناطق املستقرة
داخل سوريا".
واشار وهبه اىل انه اطلع املجلس الوزاري العريب
عىل "تعرض الشواطئ اللبنانية لكارثة بيئية عىل
قياس الوطن ،بسبب ترسبات نفطية مصدرها
الجغرايف معروف بينام ال نزال نجهل خلفياتها

وزير الخارجية واملغرتبني رشبل وهبه.

تجديد التضامن الكامل
مع لبنان وتوفير الدعم
السياسي واالقتصادي

التقنية ،وتلوث يهدد التنوع الطبيعي عىل طول
الشاطئ اللبناين بشكل عام وعىل سواحلنا الجنوبية
خصوصا ،وطلبت مواكبة جهودنا لكشف الحقيقة
واجراء التحقيقات الالزمة لتحديد املسؤوليات
ومعاقبة املسؤولني".
واكد "ارتياح لبنان اىل ما شهدناه من مصالحة
خليجية نرجو لها ان تتعمق ملا فيه مصلحة للجميع،

وان ينعكس ذلك عىل عموم البيت العريب الواحد،
مع توجيه التحية اىل دور الكويت وامريها ،للجهود
التي بذلها وصوال اىل هذه الغاية ،مع الرتحيب
بالتطورات االخرية يف اطار الجهود املبذولة لتحقيق
املصالحة الفلسطينية ،وعودة الحياة اىل رشايني
اللجنة الرباعية الدولية بعد طول انسداد .ونأمل
يف ان يساهم ذلك يف اعادة تصويب مسار التوصل
اىل الحل املنشود للقضية الفلسطينية".
يبقى القول ان جامعة الدول العربية كاطار
مؤسسايت نشأ مع بدء الدول العربية تحقيق
استقاللها ،ال تستطيع ان تستمر بطريقة العمل
ذاتها ،يف ظل تطورات كبرية وتحوالت جذرية
شهدتها املنطقة العربية والعامل ،واملطلوب تطوير
الية العمل يف اتجاه اطر مؤسساتية اكرث مرونة
وفاعلية وانتاجية ،يتقدم فيها البعد االقتصادي
عىل االبعاد االخرى.

19

