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.. وكما تظهر حركة االعمار النشطة التي باشرتها الدول الصديقة العادة احلياة آثار الدمار الذي خلفه العدوان االسرائيلي على لبنان عام 2006

علي سعيد آل عواض عسيري أكد أن هناك تكاماًل خليجيًا في مساعدة لبنان والمملكة أعادت إعمار 240 قرية دمرها العدوان اإلسرائيلي

السفير السعودي الجديد في لبنان لـ »األنباء«: تشكيل الحكومة شأن داخلي 
مائة في المائة.. ولسنا من يعطلها ولن نقوم إال بما يخدم مصلحة لبنان

سعادة الس��فير، نالحظ في 
بيروت هدوء احلركة التواصلية 
ح��ول لبنان، س��واء على اخلط 
الس��عودي � الس��وري او على 
خط الداخل اللبناني الذي يحظى 

بعناية اململكة ورعايتها؟
اوال: انا متفائل بوضع لبنان، 
وتواصلنا قائم مع اجلميع، مع 
السياس���ية في  القوى  جميع 
لبنان، وهدفنا توحيد الصف 
اللبناني وايضا اشعار اجلميع 
بأننا على مس���افة واحدة من 
كل منه���م، ان ما مييز العالقة 
اللبنانية � السعودية هو انها 
عالقة شعب مع شعب، تبقى 
مهم���ا تغي���رت احلكومات او 
القيادات، وبالتالي ليس امام هذه 
العالقة اال ان تنمو وطموحنا 
ان تنمو الى ابعد من السياسة، 
الى االقتصاد وتبادل اخلبرات 

واملضي الى االمام.
وفيم���ا يتعل���ق بجزء من 
السؤال حول التواصل السوري � 
السعودي، نحن مهتمون للغاية 
باستقرار لبنان، ووحدة لبنان 
وبأمن لبنان، وبرفاهية لبنان، 
وبالتالي اي جه���د نبذله في 
هذا االطار املأمول منه حتقيق 
االهداف املنشودة التي اشرت 
اليها، وهي وحدة لبنان، ولكن 
انفسهم  اللبنانيني  ايضا على 
دورا يلعبونه، وسياستنا في 
اململكة هي عدم التدخل في اي 
شأن داخلي في لبنان، ونحن 
ن���رى ان تش���كيل احلكوم���ة 
اللبنانية شأن داخلي، ويجب 
ان يبقى ش���أنا داخليا لبنانيا 

مية باملية.

انتخابات حضارية

لكنك��م التقيتم ش��خصيات 
لبنانية م��ن مختلف االجتاهات، 
ه��ل كان مضمونه��ا بعيدا عن 
املشهد السياسي الراهن، املتمثل 

في تشكيل احلكومة؟
التقيت ش���خصيات  لق���د 
م���ن 8 و14 آذار وكانت نتائج 
االنتخابات هي الغالبة، واحلمد 
هلل انها جرت بشكل حضاري 
محترم ولم تشهد أي حوادث 
وقد اعط���ت انطباعا جيدا عن 
الوضع في لبنان، لذلك نرى ان 
السياح السعوديني واخلليجيني 
بدأوا يتواف���دون على لبنان، 
بعدما تلمس���وا االستقرار في 
لبنان، الذي نتمناه ان يستمر، 
وان نرى معه حكومة جديدة 
بوقت قريب ان شاء اهلل، وهذه 
بشكل عام صورة الوضع كما 

نراها.

الحملة على المملكة

منذ اس��بوع وني��ف الحظنا 
م��ا ميك��ن وصف��ه باحلملة من 
جانب بعض املعارضني في لبنان 
احملسوبني على اجتاه معني على 
سياسة اململكة، ومن خاللها على 
رئيس احلكومة املكلف الش��يخ 
سعد احلريري، هل ملستم شيئا 
من هذا عند لقائكم بعض هؤالء، 
وبالتالي ه��ل باتت لكم دوافعهم 

واألهداف؟
أبدا لم أملس شيئا من هذا، 
وعل���ى أي حال فإن سياس���ة 
اململكة ظاهرة واضحة، وهي لم 
تتدخل بشأن تشكيل احلكومة، 
وال بأي شأن لبناني وبالتالي 

املشاريع القائمة، والستحداث 
مشاريع أخرى متنوعة وبحسب 

األولويات.

جسر جوي

والكويت  اململكة  ان  احلقيقة 
واالم�����ارات، حتمل��ت اجلهد 
العدوان  آث��ار  األكبر ف��ي ازالة 
االس��رائيلي ف��ي ي�����ولي��و 
2006، وق��د حصلت اس��هامات 
واس������المية  عربية  دول  من 
أخرى، لكن الدعم السعودي كان 

الرافعة األقوى؟
ال ب���أس ان أش���رنا ال���ى 
الش���عبية السعودية  اللجنة 
التي تولت جمع املس���اعدات 
لضحايا العدوان اإلس���رائيلي 
على لبنان وفي بلوشس���تان، 
عندما حصل زلزال آخر، كان 
هناك جس���ر جوي س���عودي 
لنقل املس���اعدات مرفقا ب� 100 
مليون دوالر إلغاثة الناس الذين 
اصبحوا ب���ال منازل وال عمل، 
هذا اجلسر اجلوي الضخم نقل 
سيارات اسعاف وخيما واطباء 
وجمي���ع مس���تلزمات اإلغاثة 
الصحي���ة والغذائية، وكانت 
قوافل املس���اعدة الس���عودية 
اول الواصل���ني ال���ى املنطقة 
البلوشس���تانية املن������كوبة، 
وف���ور ص���دور األم���ر امللكي 

السامي.
ال غ��رو ف��ي ذل��ك، فعندما 
تق��ع كارثة طبيعي��ة او عدوانية 
يتطلع الناس في العاملني العربي 
واالس��المي الى اململك��ة تلقائيا 

طلبا للغوث.
هذا ش���رف كبير لنا، وهو 

واجب علينا نفعله.
اذك��ر ان��ه في ج��و احلرب 
في العراق كان اول مستش��فى 
ميداني اقيم في بغداد سعوديا، 

ثم تاله االردني.
ان���ه واجبنا جت���اه امتنا، 
انها سياس���ة اململكة العربية 

السعودية الثابتة.

ما مدى الش��وط ال��ذي قطعته 
حتى اآلن؟

قطعت ش���وطا طويال، فقد 
أعدنا اعمار أكثر من 240 قرية 
لبناني���ة اس���تهدفها العدوان 
االس���رائيلي عام 2006 بلغت 
كلفته���ا االجمالية 734 مليون 
دوالر. واململكة سباقة دائما في 
عمل اخلير ولنأخذ مثاال بعد 
لبنان باكستان، لقد حدث زلزال 
عام 2005، دمر املدارس واحملاكم 
واملؤسسات على نحو ال يصدقه 
العقل، وقد بادرت اململكة الى 
إنش���اء أول مستشفى ميداني 
بغ���رف عملياتها وجتهيزاتها 
وطاقمه���ا الطبي والتمريضي 
والفني الس���عودي، فضال عن 
األدوية وجميع املستلزمات، عدا 
املواد اإلغاثية األخرى، الغذائية 
والكس���ائية، ومنذ ذلك العام 
بنينا عشرين ألف وحدة سكنية 
في املنطقة التي هدمها الزلزال 
ومنذ 2005 مازالت جلنة االغاثة 

السعودية في باكستان.
مش���اريعنا  سنس���تكمل 
في لبنان ونس���تحدث أخرى 
انا واثق  وبالنس���بة للبنان، 
بأن اململكة ستواصل مساعداتها 
للبن���ان، من أجل اس���تكمال 

وقد يكون موحى به لها؟
هذا ش���أن من تشير إليهم، 
اما نح���ن ومن خالل تواصلي 
مع جمي���ع القيادات والرموز، 
فلم أجد إال كل احترام ومحبة 
للمملك���ة وفخر بالعالقات مع 
قي���ادات اململك���ة. وكانت كل 
األحاديث شيقة وأخوية، ولم 
أس���مع أي انتقاد، بل ترحيب 
بتوجه اململكة الى دعم كل ما من 
شأنه توفير األمن واالستقرار 

للبلد.

ال معطيات لدي

بالنس��ب��ة ل�زي���ارة خادم 
احلرمني الش��ريفني الى دمشق 
احملكي عنها هل من جديد حول 

توقيتها؟
ال معطي���ات ل���دي في هذا 

الشأن.
هل من تنس��يق بني س��فراء 
دول مجلس التع��اون اخلليجي 

في لبنان؟
انا مازلت جديدا في لبنان، 
لكني أرى ان هناك تكامال في 
عملية املس���اعدات اخلليجية 
خصوص���ا، واجلميع يحاول 

مساعدة لبنان.
للبنان،  السعودية  املساعدات 

لم تعطل تشكيل ال����حكومة، 
ب����أي ع����مل  ولم ولن تقوم 
إال ويك������ون هدفه خدمة هذا 
البلد، اما ما ي����قال في االعالم 
فق���د تك���ون وراءه دواف����ع 
ش���خصية، وه���ذه مش���كلة 
صاحبها. ونحن ال نقول لكل 
من يحاول ان ينال من سياسة 
اململكة إال »سامحه اهلل«، ألننا 
اململكة بشكل  واثقون مبكانة 
عام بني جميع فئات الش���عب 
اللبناني، نح���ن نعرف مكانة 
اململكة وه���م يعرفون ان كل 
هّم اململكة ه���و وحدة لبنان، 
وبالتالي ف���إن أي أصوات لم 
ولن تؤثر على مش���اعرنا أو 

على عالقتنا بلبنان.

كل االحترام والمحبة للمملكة

صحي��ح لي��س م��ن لبناني 
إال وي��درك حج��م االحتض��ان 
السياس����ي واالج�ت�ماع����ي 
واالقتص��ادي للبن��ان، وما من 
لبنان��ي إال ويعل��م دور اململكة 
ف��ي إبقاء رأس لبن��ان فوق املاء 
الدولية  املصالح  عندما حاول��ت 
واالقليمية اغراقه أكثر من مرة، 
وبال جزاء وال ش��كور، لكن ثمة 
فئ��ات أو جهات قد تكون جاهلة 

المساعدات والهبات والقروض السعودية
إلى لبنان بالدوالر األميركي

  1.197.500.000 مجم���وع املنح والقروض والودائع الس���عودية إلى لبنان قبل العام 
.2006

  634.000.000 مجموع املبالغ السعودية املخصصة ملواجهة العدوان اإلسرائيلي بني 
عامي 2008-2006.

  2.846.000.000 مجموع الهبات السعودية املسلمة إلى الهيئة العليا لإلغاثة في لبنان 
واملبالغ املقررة بحسب مقررات مؤمتر باريس 3 والودائع النقدية لدى مصرف لبنان.

)عن كتاب اململكة العربية السعودية ولبنان الصادر عن سفارة اململكة في بيروت(

بيروت ـ عدنان الراشد ـ عمر حبنجر
سفير اململكة العربية السعودية اجلديد في لبنان علي 
سعيد آل عواض عسيري وجه ديبلوماسي سعودي مرموق، 
اختاره خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ليخلف السـفير الوزير عبدالعزيز خوجة، في البلد العربي 

األعز على خادم احلرمني.
قبل بيروت عمل السـفير عسـيري في عواصم دولية 
كثيرة، كسـفير أو جزء من الطاقم الديبلوماسـي وها قد 
اسـتقر به املقام في عاصمة البلد الذي يحب اسوة بأبناء 
اململكة الذين يرون في وطن االرز بلدهم الثاني، وليتابع 
جهود من سبقه في خدمة العالقات بني البلدين التي هي 
عالقة شعب مع شعب، كما قال لـ »األنباء« مختزال العالقة 

املتداخلة واملتكاملة بني البلدين الشقيقني.
يتحدث البعض عن عالقات مميزة، بني هذه الدولة او 
تلك، واحلقيقة انه اذا كان من متايز عملي ملموس بني بلدين 
عربيني فهو بني لبنان واململكة العربية السعودية التي لطاملا 
حرصت على االسهام في استقرار لبنان ودعمه في جميع 
املجاالت، فضال عن الوقوف الى جانبه في شتى الظروف منذ 
انطالق شرارة احداثه عام 1975، وجتلى هذا التضامن عند 
كل مفترق صعب في التاريخ اللبناني احلديث، أو كما يقول 
رئيس حكومة تصريف االعمال فؤاد السنيورة »طوال ثالثة 
عقود« حيث وقفت اململكة مع لبنان في السياسة واالمن، 
في االقتصاد واالعمار، والتنمية واحتضنت بنيه وتضامنت 
معهم في الداخل اللبناني وفي شـتى املنتديات العربية 

والدولية. وفيما يلي نص احلديث:

مكـانة  يـعــرف  الكـل 
وحـدة  همـهـا  وأن  المملكـة 
ورفاهيتـه لبـنـان  واسـتقـرار 

سـباقة  دائمـًا  المملكـة 
السعودية  والمسـاعدات  للخير 
منـذ  بلغـت  الشـقيق  للبلـد 
دوالر مليون   734 نحـو   2006

أعرب عـن تفاؤلي بالوضع 
التواصل  ونـؤكـد  الـداخـلـي 
مـع الجميـع لتوحيـد الصـف

خــالل تــواصـلـي مع 
القيـادات والرمـوز لـم أجــد 
إال كل احتـرام ومحبـة للمملكة

طموحنـا االتجاه إلى أبعد 
الـعالقة  فـي  الـسياسـة  مـن 
ولّلبنانييـن دور تنمـوي يلعبونه

السفير عسيري
 في سطور

 تخرج السفير علي عسيري 
برتبة مالزم في وزارة الداخلية 
السعودية وفي عام 1981 نقلت 
خدماته ال���ى وزارة اخلارجية 
الس���عودية لتولي مهام إدارة 
األمن الديبلوماسي التي كانت 
معنية بأم���ن ممثليات اململكة 
العربية السعودية في اخلارج 
وتدرج في الرتب العسكرية الى 

ان وصل الى رتبة عميد.
 باشر مهام عمله في اسالم 
اباد قبل احداث س��بتمبر 2001م 
بعدة أش��هر، واج��ه الكثير من 
التحديات التي أعقبت س��بتمبر 
وكان الس��فير علي عسيري في 
قلب احلدث في باكستان واستطاع 
بفضل من اهلل ان يتفاعل ايجابيا 
مع إفرازات ذلك احلدث والدفاع عن 
اململكة وسياستها إعالميا وإجراء 
العدي��د من املقاب��الت اإلعالمية 
س��واء مع اإلعالم الباكستاني أو 
اإلعالم العربي أو الغربي، إضافة 
الى التواصل مع الصحافة احمللية 

والدولية واإلجابة عن أسئلتها.
 كان السفير عسيري أنشط 
سفير في العاصمة الباكستانية 
بال منافس كما يصفه الكثيرون 
اذ ال يفوته حضور أي مناسبة 
مهمة س���واء أكان ديبلوماسيا 
أم سياس���يا وحت���ى حفالت 
أفراح معارفه ومجالس تقدمي 
التعازي الى أي شخصية مهمة 
من املجتم���ع، ثم ان عالقاته ال 
تنحصر في ش���ريحة أو طبقة 
خاصة من املجتمع الباكستاني، 
بل انها شاملة تسع جميع أطياف 
املجتمع املدنية والسياس���ية 
وجمي���ع املذاه���ب والطوائف 

الدينية من السنة والشيعة.
 لعب عسيري دورا مهما في 
األزمات السياس��ية املتعاقبة في 
باكستان للمصاحلة وإنشاء الوئام 
الوطني، وكان له دور ملموس في 
عودة نواز شريف الى البالد العام 
املاضي بعد ع��ودة بينظير بوتو 
الرئيس السابق  حتت صفقة مع 
اجلنرال مشرف. وتشير املصادر 
الى ان عسيري قام بتكريس جميع 
قواه من أجل حل تلك األزمة التي 
كانت سببا لفوضى سياسية في 
باكستان، كما ان الدور الذي لعبه 
من اج��ل املصاحلة بني احلكومة 
اجلديدة ونواز شريف لن ينمحي 

من ذاكرة التاريخ الباكستاني.
 متكن عسيري من حشد 
زعماء جميع األطياف السياسية 
من الدينية والعلمانية والقومية 
والشخصيات املهمة من الشرائح 
األخرى خالل فترة 24 ساعة لدى 
زيارة رئيس املخابرات السعودية 
األمير مقرن بن عبدالعزيز إلى 
اس���الم اباد حتت سقف واحد 
� في دار س���كنه � عندما بدأت 
األجواء السياسية حتمى بسبب 
اخلالف���ات بني حزب الش���عب 
احلاكم وح���زب الرابطة جناح 
نواز شريف. ويرى اجلميع ان 
ذلك األمر لم يكن ميكن ألحد وال 
للسفير األميركي في باكستان 
بسبب تقيد عالقاتهم في شرائح 

خاصة.

)محمود الطويل(سفير اململكة العربية السعودية في لبنان علي سعيد آل عوض عسيري متوسطا نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير مكتب »األنباء« في بيروت عمر حبنجر


