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زار بكركي و�شارك وزعيتر باجتماع �أمني في المطار

مقبل :الرئي�س الوطني �ضمانة ال�ستقرار لبنان

مقبل وزعيتر خالل االجتماع األمني في المطار
أكد نائب رئيس الحكومة ،وزي��ر الدفاع سمير مقبل
أنّ الوضع األمني في لبنان «ليس كما يصوره البعض،
فجاهزية الجيش اللبناني والقوى األمنية الكاملة ويقظتهم
وتنبههم الشديد خير شاهد على الحفاظ على هذا األمن»،
مؤكدا ً أنّ لبنان «سينعم قريبا ً بمستقبل باهر بعد انتخاب
رئيس للجمهورية».
وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي في بكركي أمس قال مقبل« :على رغم
حدوث عدد من المتفجرات ،إال أنّ الوضع األمني ممسوك
بطريقة أكيدة ،وفي هذا اإلطار ال ب ّد من اإلشارة إلى أنّ
أية دولة كبيرة في هذا العالم ،كانت لتعجز عن ضبط
ما يحدث من عمليات إرهابية على أرضها ،على رغم
تملكها ألح��دث المعدات المتطورة في مجال مكافحة
اإلرهاب ،لكن األمن ممسوك في لبنان بيد قوية ،وجميع

األجهزة واعية ولن تتراجع عن أي أمر هدفه تثبيت األمن
واالستقرار».
وأعرب عن تفاؤله «بخالص لبنان من األزمة التي يمر
بها ،إذا ما تمت عملية االنتخاب الرئاسية» ،الفتا ً إلى أنّ
«الرئيس الوطني والمسؤول يبقى الضمانة األكيدة ألمن
واستقرار وازدهار هذا البلد».

اجتماع القاعدة الجوية

وكان مقبل شارك في اجتماع موسع عقد أمس ،في مقر
القاعدة الجوية في مطار بيروت الدولي بحضور وزير
األشغال العامة والنقل غازي زعيتر.
وت ّم خالل االجتماع االطالع على الخرائط الموضوعة،
ودرسها والتعديالت األساسية المقترحة داخل نطاق حرم
المطار ،تمهيدا ً لبحثها مع القيادة العسكرية.

جريج التقى «رابطة النواب ال�سابقين»:
تقديم االنتخابات النيابية على الرئا�سية غير منطقي
أك���د وزي���ر اإلع��ل�ام رم���زي جريج
«أن��ه يجب التعويل على الداخل في
انتخاب رئيس للجمهورية أكثر من
التعويل على الخارج» ،معتبرا ً أنّ «من
واجب النواب حضور جلسة انتخاب
الرئيس وممارسة حقهم وواجبهم
باالنتخاب».
ولفت جريج في تصريح إل��ى أنّ
الحكومة «اع��ت��م��دت ال��وف��اق نهجا ً
لتسيير أعمالها» ،مؤكدا ً «أنّ طرح
تقديم االن��ت��خ��اب��ات النيابية على
الرئاسية طرح غير منطقي».
وأكد أنّ «انتخاب رئيس للجمهورية
أمر ملح وض��روري ،فهو رأس البالد،
وقائد القوى المسلحة ورئيس مجلس
الدفاع ،وله دور في إعطاء التغطية
السياسية ألي خطة أم��ن��ي��ة ،إنما
في حال شغور مركز الرئاسة تقوم
الحكومة بملء هذا الشغور عبر تسيير
األعمال».
وأضاف« :خالل  5أشهر لم يحصل
تصويت إال في حاالت ن��ادرة ،وأثناء
وج��ود رئيس الجمهورية كنا نأخذ
أغلب االمور بالتوافق ،بحكم أنّ هذه
الحكومة تمثل معظم القوى السياسية.
واآلن في ظل خلو مركز الرئاسة ،أصبح
التوافق ملحا ً أكثر وضرورة أكبر».
وعن مبادرة العماد ميشال عون
وإم��ك��ان ط���رح ت��ق��دي��م االن��ت��خ��اب��ات

النيابية على الرئاسية ،قال« :أنا أرى
م��ن غير المنطقي إج���راء انتخابات
نيابية قبل االنتخابات الرئاسية،
ألس��ب��اب ع���دة .أوال ً ن��ص الدستور
وروحه يفرضان على المجلس النيابي
أن ينكب كهيئة ناخبة على انتخاب
رئيس الجمهورية ،وال يمكنه أن يشرع
إال في حاالت الضرورة ،مثل سلسلة
الرتب وال��روات��ب ،فكيف يمكن غض
النظر عن كل هذه األم��ور الدستورية
واالن��ص��راف إل��ى إج���راء انتخابات
نيابية في هذا الجو؟ وإذا تم انتخاب
مجلس جديد ،فمن يجري االستشارات
النيابية الملزمة ،وكالة عن الرئيس،

مجلس ال��وزراء الحالي مجتمعاً؟ ال
أعتقد أنّ هذا الشيء ممكن ،فضالً عن
أننا سنصل إلى فراغ أكبر ،ألنه عند
انتخاب مجلس نواب تصبح الحكومة
مستقيلة وت��ف��ق��د ك��ل صالحياتها
وتصبح حكومة تصريف أعمال ،وهذا
يزيد الفراغ».

رابطة النواب السابقين

وك���ان وزي���ر اإلع�ل�ام استقبل في
مكتبه في ال���وزارة ،وف��دا ً من رابطة
ال��ن��واب السابقين برئاسة النائب
األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال
معلولي.

هيئة التن�سيق ّ
تجدد الدعوة
لإقفال الإدارات اليوم وغد ًا
ج��ددت هيئة التنسيق النقابية دعوتها إلى «إقفال ال���وزارات واإلدارات
والمؤسسات العامة والسراي الحكومية في المحافظات اليوم وغدا ً في  1و2
تموز على مختلف األراض��ي اللبنانية ،بالتزامن مع استمرار مقاطعة أسس
التصحيح والتصحيح لالمتحانات الرسمية».
وأشارت الهيئة في بيان أمس ،إلى «أنّ المسؤولين يستمرون في تجاهل
مطالب هيئة التنسيق النقابية ،رغم اعترافهم بأحقيتها ،فمنذ  19حزيران
وحتى اليوم ،لم يستكمل عقد الجلسة النيابية إلق��رار حقوقنا في مشروع
سلسلة الرتب والرواتب ،وإلغاء بنود التعاقد الوظيفي والتخلي عن زيادة
الضريبة على القيمة المضافة وفرض الضرائب على الفقراء ،لقد ضرب هؤالء
حقوق كل العاملين في القطاع العام على مدار  18عاماً ،وهم اليوم يضربون
حقوق ومصالح  108آالف طالب ينتظرون نتائج امتحاناتهم الرسمية ،وأكثر
من ذلك يمتنع بعضهم عن حضور الجلسات التشريعية في حجة واهية أال
وهي عدم توافق الكتل النيابية».
وأكدت أنها «لن تتراجع عن إضراباتها في الوزارات واإلدارات العامة وعن
مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح ما لم يقر مجلس النواب مشروع سلسلة
الرتب والرواتب ،وفق المذكرة التي سبق أن قدمتها الهيئة إلى السادة النواب»،
ودعت الموظفين اإلداريين واألجراء والمتعاقدين والمياومين وجميع العاملين
بالساعة والفاتورة ،إلى «إقفال ال��وزارات والسرايات الحكومية واإلدارات
والمؤسسات العامة اليوم وبعده في  1و 2تموز ،وإلى عقد لقاءات مشتركة بين
األساتذة والمعلمين والموظفين وفق البرنامج اآلتي:
الثالثاء  1تموز :عند التاسعة والنصف صباحاً ،في وزارة المال  -مبنى
القيمة المضافة – العدلية ،وعند الحادية عشرة والنصف في مبنى مصلحة
تسجيل السيارات في الدكوانة.
األربعاء  2تموز :عند التاسعة والنصف صباحاً ،في وزارة االقتصاد بناية
اللعازارية – بيروت ،وعند الحادية عشرة والنصف في وزارة االتصاالت -
رياض الصلح».
ودعت الهيئة األهالي وطالب الشهادات الرسمية إلى «حضور اللقاءات
المشتركة مع األساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة ،الخميس
في  3تموز ،العاشرة والنصف صباحاً».
وحيت الهيئة «أحد أعضائها المهندس علي برو لصموده واعتصامه وإضرابه
عن الطعام منذ أسبوعين وأكثر» ،معتبرة« :أنّ برنامجها التصعيدي هذا ،هو
فعل تعزيز لصمود كل المعنيين بالسلسلة وببناء دولة للرعاية االجتماعية».

«الأحزاب» :لتح�صين ال�ساحة
في مواجهة الإرهاب
رأى لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية «أنّ لبنان
مستهدف من القوى اإلرهابية والعدو الصهيوني لضرب أمنه واستقراره،
ومحاولة إشعال فتنة طائفية ومذهبية للنيل من المقاومة ،وهو الهدف الذي
يلتقي عليه «داع��ش» وكيان العدو الصهيوني ،فيما الواليات المتحدة ال
تخفي سعيها توظيف خطر تنامي اإلرهاب ألجل استعادة نفوذها المتراجع
في المنطقة».
وأك��د اللقاء بعد اجتماع أم��س« ،الحاجة الملحة لتحصين الساحة
اللبنانية في مواجهة اإلرهاب وخالياه النائمة ،من خالل تعزيز دور األجهزة
األمنية والجيش ،بخطة سياسية اجتماعية اقتصادية تحرم اإلرهابيين
من االستفادة من بيئات الفقر والحرمان ،التي تعاني منها بعض المناطق
اللبنانية ،مدعمة بخطوات قضائية تحظر وتجرم أي خطاب سياسي طائفي
ومذهبي وجميع وسائل اإلعالم ،وخصوصا ًَ الوسائل التابعة لقوى  14آذار
من نشر التصريحات المؤججة للنعرات والعصبيات التي يطلقها النواب،
ال سيما خالد ضاهر ،محمد كبارة ومعين مرعبي ،إل��ى جانب بعض من
يتسترون بعباءة دينية ،أمثال الداعية الشهال ،والشيخ سالم الرافعي،
ورف��ع الحصانة عنهم ،ومحاسبتهم الرتكابهم فعل الخيانة بحق الوطن
وتهديد وحدته الوطنية ،مما يستدعي أعلى درجات الوعي الوطني وارتقاء
المسؤولين والقوى السياسية إلى مستوى المسؤولية الوطنية لمواجهة هذا
الخطر الداهم على اللبنانيين جميعاً».
على صعيد آخر ،دان المجتمعون «االعتداءات الصهيونية المتصاعدة ضد
الشعب الفلسطيني في غزة والقطاع واألراضي المحتلة عام  ،»1948واعتبروا
«أنّ الحديث عن تحضر صهيوني لعدوان واسع على األراضي المحتلة يعبر
عن عجز وفشل حكومة العدو ،وفشلها في العثور على المجندين الصهاينة
المخطوفين في الضفة الغربية منذ أكثر من أسبوعين على رغم الحملة األمنية
والعسكرية غير المسبوقة التي قامت بها بحثا ً عنهم» ،كما دعوا «فصائل
المقاومة الفلسطينية لمواجهة العدوان الصهيوني بموقف فلسطيني واحد».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
جريج مجتمعا ً إلى وفد رابطة النواب السابقين

(داالتي ونهرا)

ب ّري مستقبالً المشنوق في عين التينة
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ،وزير
الداخلية نهاد المشنوق ،وعرض معه لألوضاع الراهنة والوضع األمني
في البالد.
كما استقبل بري الوزير السابق طالل المرعبي.
استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سالم في السراي الحكومية
أمس ،وزير العمل سجعان قزي ،وبحث معه في شؤون وزارت��ه ،ثم
التقى النائب غازي العريضي.
كما التقى سالم كالً من النواب السابقين :جهاد الصمد ،أمين شري
ومحمد أمين عيتاني.
بحث رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في
مكتبه في بلس مع السفير المفوض فوق العادة لجنوب أفريقيا في
لبنان وسورية شون بينفلدت في األوضاع العامة والعالقات الثنائية
بين البلدين.
استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص،
في مكتبه بثكنة المقر العام ،رئيسة لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية
لطيفة اللقيس ،فيليب أبي عقل وجورج خوري ،في زيارة عرضوا خاللها
للمهرجانات التي ستنطلق يوم الخميس المقبل في المدينة ،وتمنوا أن
توفر قوى األمن الداخلي األمن لهذه المهرجانات.

السنيورة وسفير جنوب افريقيا

(داالتي ونهرا)
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ال�سعودية ـ �إيران� ...إلى الحلبة
} الدكتور الشيخ صادق النابلسي*
جميع ال�ح�ل��ول ال �ت��ي ُوض �ع��ت ف��ي ط��ري��ق عالج
العالقة الشائكة بين إي��ران والسعودية كانت إما
ملغومة أو مبتورة أو في أفضل األح��وال مفتقدة
الحظ والفرص المالئمة لنجاحها .فشلت محاوالت
الترويض والتدجين والتوليف كلّها ف��ي تحسين
شروط العالقة بين البلدين بنقلها من حال ٍة ضدّية
صراعية إلى مستق ّر التفاهمات الدولتية المصالحية،
ومن مدار األيديولوجيا إلى دوائ��ر السياسة ،ومن
عوالم الهواجس إلى آليات التنافس .خريطة األزمات
وتوسعت حتى وصلت
طوال ثالثة عقود وأكثر نمت
ّ
مفرزاتها السلبية إلى انبعاث الحقد والكراهية في
معظم العالمين العربي واإلسالمي ،وفتحت المجال
واسعا ً للتناقضات التي عكست صورة التغاير الحا ّد
والعميق بين نشأتين ،إحداهما إسالمية شعبية
والثانية مذهبية عصبية ،وبين مسارين أحدهما
يقوم على الثورية ومواجهة االستكبار بإمتداداته
كلّها ،واآلخر يعيش على مماألة الدول االستعمارية
القديمة والحديثة التي أعطت المنطقة شكلها الجيو-
سياسي المعروف منذ سايكس ـ بيكو.
تعتبر ال�ت��داع�ي��ات األخ �ي��رة ف��ي مدينة الموصل
العراقية ت�ط� ّورا ً مفرطا ً غير مسبوق في خطورته
على العالقات بين البلدين .السعودية المتض ّررة
م��ن ت�ق��دم ال�م�ف��اوض��ات ال�ن��ووي��ة بين ك � ّل م��ن 1+5
وإي��ران ،ومن تفاهمات ب��دأت تخرج تفاصيلها إلى
العلن بين األميركيين واإليرانيين حول ملفات أه ّمها
مكافحة اإلره��اب ،ومن اتفاقات اقتصادية واسعة
بين ط�ه��ران وأن �ق��ره ،وم��ن أه ّمها احتفاظ الرئيس
ال �س��وري ب�ش��ار األس��د ورئ �ي��س ال� ��وزراء العراقي
نوري المالكي بالسلطة في بلديهما ،وجدت ومعها
بعض ال��دول في مقدمها «إسرائيل» أنّ عرقلة تلك
النتائج كلها تكمن في دعم «الداعشيين» والتركيز
على بث النزاعات الطائفية والمذهبية والعرقية التي
من شأنها إضعاف الثقل االستراتيجي لما ُيسمى
بــ«محور المقاومة والممانعة».
رأت السعودية التي تقع اليوم على قمة التشاؤم
ب �ع��د ورط �ت �ه��ا ال��دم��وي��ة ف��ي س��وري��ة وإخفاقاتها
الجسيمة في العراق أن تستم ّر في لعبتها االنتحارية
ال�ه��ذي��ان�ي��ة ب��االن�ت�ق��ال ت �م��ام �اً ،وع �ل��ى ن�ح��و فاضح،
م��ن م�ج��ال ال�س�ي��اس��ة إل��ى م�ج��ال اإلره� ��اب .طبيعة
ال�ت�ه��دي��دات ال��وج��ودي��ة ال�ت��ي ت�ت�ع� ّرض لها المملكة
الشائخة المشابهة لتلك التي تتع ّرض لها «إسرائيل»
المضطربة جعل الطريق بين الكيان الوهابي والكيان
الصهيوني لضرب إيران وحلفائها معبّدة.
يشترك الكيانان في كثير من األفكار واألهداف،
ف�ل ِ� َم ال يترجمان ذل��ك ف��ي مهمة تستهدف القضاء
على العدو المشترك؟ يقول وزير الدفاع األميركي
األسبق دونالد رامسفيلد« :المهمة هي التي تحدّد
شكل التحالف وليس العكس» .كال الكيانين ينتابهما
هاجس يومي حول أمنهما الوجودي والجغرافي.
«إس��رائ�ي��ل» س � ّورت نفسها ب�ج��دار م��ن العنصرية،

وال �س �ع��ودي��ة ب �ج��دار م��ن ال�ع�ص�ب�ي��ة ،ور ّدت � ��ا على
«صحوة» اإلم��ام الخامنئي (اإلسالمية) بــ«صحوة
عنصرية» و«ص �ح��وة مذهبية» أم��ا االستراتيجية
المعلنة التي ُيراد منها إحداث تغيير كبير في صورة
المنطقة فهي استراتيجية اإلره��اب كتدبير للبقاء
واالستمرارية والتحكم والهيمنة .ولع ّل في تجربة
بن غوريون وعبد العزيز آل سعود في العدوانية
والقتل الجماعي واالنتقام والتدمير المنهجي ما
يعزز هذه الرؤية.
التساكن المضطرب الذي حكم العالقات اإليرانية
ـ السعودية يتجه اليوم إلى دخول مسار انفجاري
يمس األمن
بعد التطورات في الموصل .ما حصل
ّ
القومي اإلي��ران��ي في الصميم .إن��ه قطعا ً أخطر من
ال�ق��واع��د األميركية المنتشرة على أرض الممالك
العربية وال��دول المتاخمة إلي��ران ،لكونها محكومة
بسقوف استراتيجية شديدة التعقيد والحساسية،
وأي تهديد يخرج منها ستكون ارت��دادات��ه كارثية
النتائج على مستوى العالم كله ،بينما سيكون إطالق
س��راح ال�ب��راب��رة «الداعشيين» ل�ي��ذرع��وا على طول
الحدود مع إيران بال سقوف وضوابط سياسية أو
أخالقية ،وستكون أضراره أكيدة لناحية استنزاف
ال�ق��درات اإليرانية مثلما حصل إب��ان ح��رب الخليج
األولى .في التقديرات التي يمكن جمعها من خالل
التج ّرؤ السعودي على تجاوز الخطوط الحمر في
العراق نجد مجموعة من العوامل النفسية والتدابير
الثأرية التي تشي بذهنية بدوية قبلية فحسب ،بعدما
أبانت التحوالت الجيوبوليتكية أنّ عصر الممالك
آخذ في الضمور والزوال .تظن السعودية أنها تلعب
«البولينغ» منفردة ،فيما تغوص إيران في برودتها.
ظنٌ في الواقع ال يغني عن الحق شيئاً .فإيران لن
تسمح بوصول النار إلى أسوارها مهما كلّف األمر،
وستتصدّى للتكفيريين ول��و اقتضت الضرورة
دخول العراق ،وهذا الموقف عبّر عنه صراحة وبال
وج��ل الرئيس حسن روحاني في إش��ارة إل��ى عزم
إيران التحرك واتخاذ اإلجراءات كافة لحماية أمنها
والدفاع عن سيادتها.
المفارقة أ ّنه في حين كانت تسعى إيران إلى إعادة
التوازن إلى عالقتها مع السعودية ص ّعدت األخيرة
استراتيجياً .تصعيد غير مأمون الجانب إذ يقوم
على خراب القيَم قبل خراب البلدان ،وعلى تالشي
ال�ح��دود التي لن تكون بعدها إم��ارات وكيانات بل
س�ف��اح��ون ي �م��ارس��ون ط�ق��وس ال�ق�ت��ل ع�ل��ى ك�� ّل من
يخالفهم ال ��رأي ،وعلى جهلة يفتون بقطع التيار
الكهربائي طيلة شهر رمضان أل ّن��ه شهر للعبادة!
يمكن للسعودية ال�ع�ث��ور على إره��اب�ي�ي��ن ينفذون
مخططاتها ،ويمكن لها أن تقول «دع اإلرهاب يعمل،
دعه يمر» .وستنجح في أن يعمل ،لكن قطعا ً لن يم ّر
إالّ على جثتها!
 كاتب وأستاذ العلوم السياسية
في الجامعة اللبنانية الدولية

الراعي :الدولة غير قادرة
على العي�ش من دون ر�أ�س
رعى البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي
حفل تخرج دورة التنشئة الروحية واإلنسانية االولى
لمسؤولي الحركات الرسولية ول��ج��ان الشبيبة في
األبرشيات في الصرح البطريركي في بكركي ،بدعوة من
مكتب رعوية الشبيبة في الدائرة البطريركية المارونية،
وبالتعاون مع المعهد العالي للعلوم الدينية في جامعة
القديس يوسف.
وألقى كلمة للمناسبة قال فيها« :تمنياتنا هي أن يبقى
شبابنا عالمة الفرح مهما اكفهرت األج��واء في لبنان».

وتابع« :نحن مع البابا القديس يوحنا بولس الثاني
الذي كتب بجرأة اإلرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان،
و قال« :لبنان بحاجة إلى ذهنيات جديدة ،بحاجة إلى
قيادات جديدة ».ونحن نقول انه كان على حق ،نريد
ذهنيات جديدة ،وشخصيات جديدة .الكيان هو الدولة
اللبنانية ،بدءا ً بالرأس ،اي برئيس الجمهورية .يؤسفنا
أن يكون المجلس النيابي ،غير قادر أن يفهم بأنّ الدولة
اللبنانية ال يمكن أن تكون قادرة على العيش من دون
رأس.

