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حمليات �سيا�سية

الإيدز ال�سيا�سي؟!
 د .حسن أحمد حسن
النتائج الكارثية للحرب المفتوحة على دول المنطقة وشعوبها ال
تقتصر على ما خلّفته أو ما قد تخلفه من ضحايا ب��األرواح البريئة،
ونشر القتل والموت والخراب والدمار حيث تح ّل العصابات اإلرهابية
ال �م��أج��ورة ،ب��ل تمت ّد لتطول تشويه القناعات واألف �ك��ار وتسويق
مصطلحات ومفاهيم وصور محدّدة كأنها حقيقة قائمة ،في حين أنّ
الواقع يؤكد بحقائقه كذب أطراف التآمر والعدوان ونفاقها في ك ّل ما
تدعيه وت��ر ّوج��ه ،والغريب أنّ بعض المحسوبين على فئة المثقفين
يأخذون ما ُس � ّوق من دون إعمال الذهن في مضامينه ،وإخضاعه
للتحليل الموضوعي الكفيل بفرز الغث من السمين ،ويذكرنا ذلك بالمثل
الشعبي الذي يتحدث ع ّمن يتلقى مئة صفعة عن غفلة ،وال أد ّل عليه مما
حصل ويحصل في سورية حيث امتدّت ال ُم َه ُل المحدّدة لتفتيت هذه
الدولة الصامدة وانتقلت من أسابيع إلى أشهر فسنوات ،وال يزال هناك
أي تحرك سياسي داخلي أو خارجي
بعض المغفلين الذين يربطون ّ
بالرهان على انتصار ثقافة الكهوف وقطع الرؤوس ،على ثقافة المحبة
والسالم والتعاون الخالق والمقاومة الموضوعية المستندة إلى أرض
الكرامة والسيادة ورفض اإلذع��ان إلم�لاءات الخارج المتر ّبص شرا ً
باألرض والديار.
هؤالء أكثر من نوع ،فبعضهم مسكون بالحقد واالنتقام ،وبعضهم
مصاب من حيث يدري أو ال يدري بفيروس نقص المناعة السياسي،
ومن المسلم به أنّ اإلصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب تشكل
خطرا ً داه�م�ا ً وتهديدا ً مستمرا ً لحياة حامله ،وكذلك للمق ّربين منه
الذين يحتك بهم في حياته اليومية ،إال أنّ الخطورة الفعلية تتضاعف
مئات المرات عندما تكون اإلصابة بفيروس نقص المناعة السياسي،
وبخاصة إذا ك��ان المصاب م ّمن يشغلون مواقع قيادية أو مفاصل
رئيسة في صنع القرار الخاص لدى هذه الدولة أو تلك ،ولع ّل أولى
يتجسد في مكابرة
عالمات اإلص��اب��ة بهذا الفيروس القاتل للدول
ّ
المصابين وادّعائهم السالمة التامة ،ورفض إجراء تحاليل للتأكد ما إذا
كانت دماؤهم ال تزال وطنية أم تل ّوثت بالفعل وغدت حاملة للفيروس
القاتل .والمصيبة األكبر أنّ أولئك ال يكتفون برفض الخضوع للتحاليل
المطلوبة في مختبرات المصالح العليا للشعوب ،إ ّنما ينصبون أنفسهم
من ِّظرين في الوطنية واالنتماء الوطني ،رغم أنّ معطيات الواقع كلها
تشير إلى عكس ذلك .وال أظ ّن القارئ الموضوعي أو المواطن العادي
ف��ي حاجة إل��ى الكثير م��ن األج�ه��زة لتمييز المرضى م��ن المتمتعين
بسالمة االنتماء المستند إلى تحصين ذات��ي تفرزه الثقافة والرؤى
والقناعات التي تتراكم تلقائيا ً وتشكل منظومة فكرية تحدّد طرائق
السلوك التي تت ّم ترجمتها إلى أفعال تشير بوضوح إلى أنّ صاحبها
أعطي منذ الطفولة جميع اللقاحات المطلوبة لضمان تط ّور نم ّو دوره
السياسي ،بعيدا ً عن التأثر بحاملي نقص المناعة السياسي المكتسب.
مثلما هي الحال في التعامل مع المصابين فيزيولوجياً ،وضرورة
عزلهم لتحصين المجتمع من أذاهم وشرورهم ،كذلك مطلوب التعامل
مع مرضى اإلي��دز السياسي نظرا ً إلى تشابه األع��راض والمسببات
والنتائج ،فاإلصابة الجسدية هي في الغالب من جراء عالقات شاذة
وغير طبيعية ،وتؤدي بالضرورة إلى هالك الفرد ومن يتواصل معه.
كذلك األمر بالنسبة إلى الجانب السياسي من نقص المناعة الذي ينتقل
عبر العالقات الشاذة وغير الطبيعية ،وفي مقدمها التواصل مع أعداء
األوطان والشعوب واإلنسانية الذين امتهنوا إقامة العالقات المشبوهة
الحاملة للفيروس ،وال شك في أنّ غض النظر عن خطورة هذا األمر
يقود إلى دمار دولٍ وتفتيت شعوب .والغريب أنّ المرضى السياسيين
هم الذين يطالبون من نقل إليهم الفيروس االستمرار في إعطائهم
جرعات إضافية لضمان استمرار تدفق الدماء الملوثة في عروقهم،
األصحاء ،لذا يسعون إلى نقل المرض إلى أكبر
وأكثر ما يزعجهم وجود
ّ
فئة ممكنة من العاملين في الحقل السياسي واالجتماعي ،ويتلذذون
عندما يجدون بعض المحسوبين على المثقفين ي��ردّدون رواياتهم
المهزوزة ويتبنون مواقفهم التي تفوح منها روائح العمالة والخيانة.
ومن حق ك ّل مواطن عربي ومسلم ومسيحي مشرقي أن يتساءل :هل
التواصل مع الكيان الصهيوني بشكل مباشر أو غير مباشر والتنسيق
مع أحفاد قتلة األنبياء يصب في خانة نقص المناعة السياسي أم ال؟
وهل عقد االجتماعات األمنية في عدد من العواصم العربية واإلقليمية
واألوروبية لتوزيع األدوار وتسلّم المه ّمات التي يسندها المايسترو
األميركي لزبانيته وأدواته لتفتيت هذه الدولة العربية أو تلك ُي َع ُّد شكالً
من أشكال نقص المناعة المكتسب أم ال؟ وقبل هذا وذاك هل يخرج
عن فلك المصابين باإليدز السياسي من يدعم «داع��ش» وسواها من
التنظيمات اإلرهابية ويتعاطف مع جرائمها وما يقوم به عناصرها
من اغتصاب وقتل وتمثيل وتخريب البنى التحتية وتفجير السيارات
المفخخة بين أوساط المدنيين األبرياء وإقدام الظالميين الجدد على
محاولة تقويض ع��وام��ل ال�ق��وة الشاملة لهذه ال��دول��ة أو تلك تمهيدا ً
لتفتيتهاوتشظيها؟
في اختصار شديد يمكن القول :إنّ المصول المجرثمة التي حقنت
في أوردة بعض النظم السياسية في عدد من دول المنطقة تشكل
الخطر األكبر الذي يواجه الشعوب المؤمنة بحقها في الحياة بحرية
وكرامة ،وواه� ٌم من يظن أن ارتهان أنظمة العمالة لمشيئة األطلسي
الذي يتخذ من أمن الكيان الصهيوني بوصلة لتحركاته يستطيع أن
يوقف حركة التاريخ ،أو أن يصادر إرادة هذه الشعوب الحية المقاومة
المؤمنة بحتمية االنتصار على أعاصير الشر والغدر والتآمر والخيانة،
وإذا كان هناك من زين لهم شيطان مجونهم السياسي التالعب بمصير
المنطقة حاضرا ً ومستقبالً فعلى أولئك أن يجهزوا أنفسهم للعزل
والحجر اللذين ستفرضهما إرادة عشاق الحياة ،وأنصار اإلنسانية
الذين أثبتوا أنهم األج��در باالنتصار واألق��در على رسم معالمه رغم
أنوف الظالميين والنازيين الجدد.
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تن�صل من الحوار مع عون ورمى الكرة في ملعب الم�سيحيين
ّ
�إيجاب ّيات الحريري في ملف الإرهاب �أ�سقطها التن ّكر لدور حزب اهلل
 حسن سالمه
م��ا ط��رح��ه رئ�ي��س ت�ي��ار «المستقبل» سعد ال�ح��ري��ري في
ما وصفه «خريطة طريق» للخروج من األزم��ة ،لم يشكل
نافذة ول��و صغيرة لفتح ثغرة في ال�م��أزق المتعدد الوجه
ال��ذي تعيشه البالد ،بل هو ي��زداد تأزما ً نتيجة مواقف 14
آذار وبخاصة المايسترو الثنائي لهذا ال�ف��ري��ق ،أي فؤاد
السنيورة وسمير جعجع.
بغض النظر عن نوايا الحريري ،وما إذا كان يريد فعالً
ال��خ��روج م��ن م���أزق ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة ك�م��دخ��ل لحلحة
االستحقاق األخرى ،فإن ما طرحه ال يمكن أن يش ّكل مدخالً
للحل ،بل يأخذ البالد ،ومثلما قالت «البناء» :من الفراغ إلى
الفراغ .وهذا االستفتاء تعيده مصادر سياسية مخضرمة
إلى عدد من الثغر والتعقيدات التي تحيط بما أعلنه كخريطة
طريق ،وفق اآلتي:
ـ خال طرح الحريري من أي اقتراح ملموس يفضي إلى
ال��دخ��ول ال �ج��دي ف��ي ح��ل أزم��ة ال��رئ��اس��ة أو حتى فتح أفق
الحوار وصوالً إلى توافق حول شخصية مقبولة من أكثرية
اللبنانيين ،سواء كان العماد ميشال عون أو شخصية أخرى
تش ّكل ضمانة لـ«الجنرال».
ـ إن رمي «كرة االنتخابات» إلى ملعب األطراف المسيحية
يعني البقاء في دوامة الوضع الراهن ،بل يبقي االستحقاق
الرئاسي ره��ن مزاجية رئيس ح��زب القوات سمير جعجع
الذي يرهن هذا االستحقاق لمصالحه وحساباته الشخصية
والحزبية .وتقول المصادر إن المستنتج من كالم الحريري

ح��ول ان�ت�ظ��ار ت��واف��ق المسيحيين أم���ران ،األول أن��ه ينعي
الحوار مع التيار الوطني الحر حول الملف الرئاسي تحديداً،
والثاني أنه يقول للعماد عون :عليك أن تتفق مع جعجع على
مقاربة معينة إلنهاء أزمة الرئاسة .في حين يدرك الحريري
أن الوصول إلى توافق بين عون وجعجع شبه مستحيل،
ألن رئيس «القوات» ال يقر بما يمثله عون مسيحياً ،بكونه
األقوى نيابيا ً وشعبياً ،حتى لو ذهب «الجنرال» إلى التنازل
عن ترشيحه لمصلحة شخصية مارونية موثوقة من ِقبَله.
ـ إن م��ا ط��رح��ه ال�ح��ري��ري ل��م يفترض أن أزم��ة الرئاسة
يمكن أن تستمر لبضعة أشهر ،وبالتالي لم يطرح مقاربات
لالستحقاقات األخرى ،من تعطيل التشريع في مجلس النواب
إلى جعل مجلس الوزراء أشبه بمجلس تصريف األعمال ،إلى
جميع االستحقاقات المعيشية والمطلبية .وحتى ما يتعلق
بجزء أس��اس��ي م��ن الجانب األم�ن��ي ،رغ��م إق ��راره بمحاربة
اإلرهاب وبأن تتولّى األجهزة األمنية الرسمية الدور وحيدة
في ذلك .وتشير المصادر إلى أن تجاوز الحريري ما يحصل
من تعطيل لمجلسي النواب وال��وزراء من قِبل الفريق الذي
ينتمي إليه ،هو مؤشر سلبي إلى أن «المستقبل» لن يسير في
عقد جلسة تشريعية للمجلس إالّ وفق الشروط التي يطرحها
«المايسترو» فؤاد السنيورة ،وبحسب معلومات المصادر
ف��إن ال �ح��ري��ري س�لّ��م ف��ي االج �ت �م��اع ال ��ذي ع�ق��ده األسبوع
ال�م��اض��ي م��ع السنيورة بما ط��رح��ه األخ�ي��ر ح��ول الجلسة
التشريعية .فالسنيورة قال للحريري خالل االجتماع :ال
مصلحة لنا في السير بعقد جلسة تشريعية لقوننة الرواتب
ما لم ُيصر في خالل الجلسة إلى إج��راء قطع حسابات من
العام  2005وحتى اليوم .ألن السير في القوننة من دون

بويز :الأو�ضاع المحيطة جعلت لبنان
رهينة للتفاهمات الإقليمية
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه بري بعد ظهر أمس في عين
التينة ،الرئيس السابق ميشال
سليمان وع��رض معه التطورات
الراهنة والقضايا واالستحقاقات
المطروحة.
ثم استقبل بري الوزير السابق
ف��ارس بويز ال��ذي قال بعد اللقاء:
«ت��ن��اول��ن��ا األوض�����اع ال��م��أس��وي��ة
وال��ك��ارث��ي��ة ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق
األوس�����ط ،وال سيما ف��ي ال��ع��راق
وسورية ،وهذا الخطر الكبير الذي
يفترض بالمجتمع الدولي والمجتمع
العربي مواجهته ،وهو خطر تغيير
المنطقة ومحو جذورها وتاريخها
وتغيير معالمها ،وأعني بذلك في
شكل خ���اص ،ال��ه��ج��رة الحاصلة
من العراق ومن الموصل تحديداً،
وأعتقد أنّ هناك مسؤولية دولية
أوال ً وإقليمية ثانياً ،وأنّ على الغرب
ال��ذي ك��ان هو السبب في أخطائه
وأخ��ط��اء ق���راءات���ه المتتالية في
العراق وسورية وفتح الباب لهذه
المشكلة ،أن يتحرك ويجد الحلول

ب ّري وسليمان خالل لقائهما أمس في عين التينة
المؤاتية» .وأضاف« :تناولنا أيضا ً
ال��وض��ع ال��داخ��ل��ي ال��م��أس��وي في
غياب رئيس للجمهورية ،وشلل
ب��ع��ض ال��م��ؤس��س��ات ،واإلح��ب��اط
ال��وط��ن��ي ال���ع���ارم ال����ذي يعيشه
لبنان سياسيا ً واقتصاديا ً وأمنياً،
وأعتقد أنّ األوض��اع التي تجاوزت
الساحة اللبنانية تجعل لبنان
رهينة لتفاهمات إقليمية ال ب ّد منها،

على األق��ل قبل أن يتمكن من ّ
شق
طريقه نحو إعادة بناء دولته ،بدءا ً
بانتخاب رئيس للجمهورية ،وأن أي
مشروع يسبق ذلك يكون هرطقة،
أي أن طرح موضوع انتخابات أو
تغييرات دستورية ال اعتقده واقعياً،
قبل أن يكون هناك مشرف ورأس
لهذه الدولة يدير هذه اإلصالحات
التي ال بد منها في النهاية».

الدم في شرايين المؤسسات الدستورية وإع��ادة ّ
بث
الحياة فيها من جديد ،وهذا العمل يبدأ بالمسارعة
إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية واالنصراف إلى
مواكبة االستحقاقات الدستورية األخ��رى ،والعمل
بإعالن بعبدا ،الذي وافقنا عليه جميعا ً من أجل حماية
بلدنا».
وأكد ريفي أنّ أهالي طرابلس دفعوا «أثمانا ً غالية»
لخروجها «م��ن دوام��ة الموت المجاني ،وق��د دخلت
مرحلة من األمن واالستقرار ،فال تراجع وال تنازل عن
أمن طرابلس تحت أي ظرف أو سبب .وليكن واضحا ً
للجميع ،أنّ طرابلس أه��م منا جميعاً ،ول��ن نسمح
بعودة عقارب الساعة إلى الوراء».

قزي مستقبالً السفير اإليراني

م��ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال ق����زي« :ك��ان��ت
فرصة سانحة جدا ً أن التقي سعادة
السفير اإليراني الجديد في لبنان،
وق��د استمتعت بالتحليل العميق
ل��ت��ط��ورات منطقة ال��ش��رق األوس��ط
حيث أك��د لي سعادته م��دى إص��رار
إيران على أن يبقى لبنان دولة حرة
سيدة مستقلة وأن يكون له رئيس
للجمهورية في أقرب وقت وأنّ إيران
ال تتدخل في الشؤون الداخلية ،وإن
كان لها أصدقاء كثر في لبنان ،وليس
لديها أي مرشح أو أي فيتو على أي
طرف في لبنان ،وهي تأمل انتخاب
رئيس يكون قادرا ً على الحفاظ على
االس��ت��ق��رار واالس��ت��ق�لال والعالقات
الجيدة مع محيطه».
وك��ان السفير اإلي��ران��ي استقبل،
في مق ّر السفارة  -بئر حسن ،وفدا ً
علمائيا ً فلسطينيا ً ض � ّم المجلس
اإلسالمي الفلسطيني ورابطة علماء
فلسطين وتج ّمع العلماء المسلمين،
وعرض معه التطورات في المنطقة،
وخصوصا ً العدوان «اإلسرائيلي»
على غ��زة .واستنكر الوفد الصمت
العربي «على ما يجري في غ��زة»،
منوها ً بدعم إيران فلسطين وشعبها
على المستوى المادي والسياسي
والعسكري.

تو ّقع سياسي مخضرم
أن يتواصل سجال بدأ
باألمس حول خطاب
رمضاني لمسؤول سابق،
مبديا ً خشيته من أن يؤدي
هذا السجال إلى المزيد من
التعقيدات في األوضاع
الداخلية ،مما ينعكس تلقائيا ً
تأخيرا ً إضافيا ً في ملء
الشغور الرئاسي.

سالم مجتمعا ً إلى وفد لقاء األحزاب

(داالتي ونهرا)

عرض رئيس الحكومة تمام سالم األوضاع العامة مع
ّ
كملف سلسلة الرتب
زواره ،ال سيما القضايا المعيشية،
ّ
كملف الجامعة
والرواتب ،وغيره من القضايا الخالفية
اللبنانية إضاف ًة إلى االستحقاق الرئاسي.
واستقبل سالم في السراي الحكومية أمس ،وزير الدولة
لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ال��ذي دع��ا القوى
السياسية إلى عدم تعقيد األمور» ،مطالبا ً بـ «اإلسراع في
انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإلى عدم تعطيل عمل
مجلسي النواب والوزراء وإلى البتّ في موضوع سلسلة
الرتب والرواتب وقوننة اإلنفاق».
ثم استقبل وفد لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات
الوطنية اللبنانية ،الذي تحدث باسمه النائب السابق

كريم الراسي فقال« :لقد أتينا كلقاء أحزاب وطنية لنستمع
إلى دولة الرئيس ولنسأله عن الوضع األمني واالقتصادي
في البلد ،هناك الكثير من المشاكل العالقة منها مشاكل
ّ
ملف
سياسية داخلية ،توافقية ،أمنية ،اقتصادية ،إلى
ّ
وملف الجامعة اللبنانية ،وما
سلسلة الرتب والرواتب
لمسناه من دولته هو الجدية ومعالجة األمور بالحوار
وهو ما أكدناه وأكده دولة الرئيس بأنّ ك ّل األمور يمكن أن
تح ّل بالحوار» .وأضاف« :لقد وضعنا إمكاناتنا وخدماتنا
بتصرف دول��ة الرئيس نتيجة أدائ��ه وطريقة معالجته
األم��ور ،التي لم يسبق أن عانيناها من قبل ،ونتمنى أن
ينسحب ذلك على طاولة مجلس الوزراء وأن يبذل جهده
لتفادي تعطيل الدورة التشريعية».

مقبل يلتقي �سفراء
ال�سعودية وقبر�ص وماليزيا
استقبل نائب رئيس الحكومة وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل قبل ظهر
أمس في مكتبه في ال���وزارة ،السفير
ال��س��ع��ودي علي ع���واض عسيري،
وتناول البحث التطورات في لبنان
وال��م��ن��ط��ق��ة وخ���ص���وص���ا ً ف���ي غ��زة
والعراق.
وت��� ّم ع��رض للتعاون العسكري
بين المملكة ولبنان في إط��ار الهبة

السعودية لتسليح ودع��م الجيش
من الدولة الفرنسية والمراحل التي
قطعتها.
كما ت ّم البحث في موضوع تأمين
الحماية الالزمة والكافية لمق ّر السفارة
السعودية والمراكز التابعة لها في
لبنان في ضوء المراسالت التي تلقتها
الحكومة اللبنانية من المملكة في هذا
الشأن.

كما استقبل مقبل سفير قبرص
هومير مافروماتيس ال��ذي نقل إليه
دعوة نظيره القبرصي لزيارة قبرص،
ث��م ال��ت��ق��ى سفير م��ال��ي��زي��ا إيالنغو
كاروبانان وت ّم البحث في العالقات
الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ال
سيماعلىالصعيدالعسكريخصوصا ً
أنّ ماليزيا من ال��دول المشاركة في
قوات حفظ السالم في الجنوب.

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

فتح علي :اال�ستحقاق الرئا�سي لبناني بامتياز
استقبل وزير العمل سجعان ق ّزي
السفير اإلي��ران��ي ف��ي لبنان محمد
فتح علي ،الذي أشار بعد اللقاء إلى
أنّ البحث ت��ن��اول «آف���اق التعاون
الثنائي بين إيران ولبنان في مختلف
ال��م��ج��االت وب��خ��اص��ة ال��م��ج��االت
المتصلة بوزارته الموقرة ،وكانت
هناك أيضا ً جولة أفق حول مختلف
التطورات السياسية المحلية منها
واإلقليمية في شكل عام».
وأك��د السفير اإلي��ران��ي أنّ ب�لاده
«ت��ول��ي ح��رص �ا ً ك��ب��ي��را ً الستتباب
األمن واالستقرار في ربوع هذا البلد

(حسن ابراهيم)

ريفي :النتخاب رئي�س واالن�صراف
�إلى مواكبة اال�ستحقاقات الأخرى
أكد وزير العدل أشرف ريفي أنّ لبنان «يم ّر بمرحلة
عصيبة ج��داً ،وربما هي األدق واألخطر في تاريخه،
فالنار المشتعلة في المحيط ،من سورية إلى العراق
وفلسطين ،وص��وال ً إل��ى ليبيا واليمن ،تضاعف من
المخاطر المحدقة بنا ،وتتطلب م��زي��دا ً من اليقظة
والحذر والعمل على الح ّد من ارتداداتها على الداخل
اللبناني .وإذا كان من المستحيل منعها بالكامل ،فإننا
قادرون على إيجاد الوسائل التي تح ّد من خطورتها».
وخالل حفل إفطار أقامه في منتجع الميرامار في
طرابلس ،في حضور وزير الشؤون االجتماعية رشيد
درب���اس ،ومفتي طرابلس والشمال مالك الشعار،
ّ
ضخ
اعتبر ريفي أنّ «الح ّل يبدأ بالعمل على إع��ادة

قطع الحساب يش ّكل إدانة لسياسات الحكومات التي ترأسها
ه��و ،أي السنيورة ،وتلك التي ترأسها الحريري ،وتشكل
حتى إدانة لـ«المستقبل» .فوافق رئيس «المستقبل» على هذا
الطرح وترجم موافقته بعد عودة الوفد من السعودية عبر
بيان كتلة «المستقبل» ومواقف نواب الكتلة.
ل��ذا ،تعتقد المصادر أن «خريطة الطريق» التي طرحها
الحريري لم تأت بجديد في ما خص أزمة الرئاسة .وبالتالي
ال ت��وق�ع��ات لجهة تحريك ه��ذا الملف وال م�ق��ارب��ات جدية
لالنتخابات الرئاسية.
الشق اآلخ��ر ال��ذي تناوله الحريري في كلمته في إفطار
«المستقبل» يتعلق بمحاربة اإلرهاب والوضع في طرابلس.
فهذا الكالم يحمل بحسب المصادر شقين ،أحدهما يمكن
النظر فيه بإيجابية ،واآلخر ال يخدم إبعاد لبنان عن أخطار
األعمال اإلرهابية.
ففي الشق األول ،تقول المصادر إن اعتراف الحريري
بضرورة محاربة أوكار اإلرهاب وإبعاد أخطاره عن لبنان،
مسألة تسجل ل��ه ،وإن ج��اءت متأخرة .واألم��ر ذات��ه في ما
يتعلق بدعم عمل األجهزة األمنية لمنع خربطة األوضاع في
طرابلس من قِبل الجهات المتضررة من الخطة األمنية ،علما ً
أن ما حصل في السابق من حروب عبثية شهدتها المدينة
كان لـ«المستقبل» وقيادييه في طرابلس دور محوري في
إدارته وتغطيته وتمويله.
أما الشق اآلخر السلبي فهو أيضا ً ذو بعدين يتعلق أولهما
باألجهزة األمنية إذ تجنّب الحريري اإلشارة إلى أهمية دعم
هذه األجهزة بالعديد والعتاد ،رغم تأكيده على أن األجهزة
هي الجهة الوحيدة المنوط بها حفظ األمن ومحاربة اإلرهاب،

فوجئ وفد سياسي
موسع خالل لقائه مع
ّ
مرجع مسؤول بأنّ األخير
يشتكي من الوضع القائم،
خصوصا ً في المؤسسة
التي يرأسها ،فيما كان
أعضاء الوفد يريدون
نقل شكاوى المواطنين
ومطالبهم إليه لمعالجتها،
مما دفع أحدهم إلى القول
ساخراً :جئنا لنشكو
إلى المرجع المسؤول
األوضاع فإذا به يسبقنا إلى
الشكوى.

�سالم التقى فني�ش ووفد لقاء الأحزاب

بري عر�ض و�سليمان التطورات
ّ

ال�سفير الإيراني زار قزي والتقى وفداً فل�سطيني ًا

الشقيق ،كما أك��دت حرصنا التام
على إقامة أفضل العالقات المتوازنة
والبناءة واإليجابية مع كافة أطياف
المجتمع السياسي في لبنان».
وردا ً ع��ل��ى س����ؤال ع��ن ال��واق��ع
السياسي ف��ي لبنان ف��ي ظ � ّل عجز
السياسيين ع��ن ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ،أجاب فتح علي« :نحن
نعتبر أنّ االستحقاق الرئاسي في
لبنان هو استحقاق لبناني بامتياز،
كما أنّ النخب السياسية الفاعلة
بإمكانها أن تكون صاحبة القرار في
هذا الشأن».

خفايا
خفايا

عريجي وسفيرة اسبانيا
استقبل وزير الثقافة ريمون عريجي
في مكتبه في الوزارة أمس ،سفيرة إسبانيا
في لبنان ميال غ��روس هيرناندو ،وكانت
جولة أف��ق ح��ول ال��ت��ط��ورات الحاصلة في
المنطقة في شكل عام واألوضاع المحلية في
شكل خاص ،إضافة إلى موضوع العالقات
الثنائية بين البلدين على مختلف األصعدة ال

قهوجي والقادري في اليرزة
سيما ما يتعلق بالشأن الثقافي وعمل اللجنة
اإلسبانية للتنقيب عن اآلثار في مدينة صور.
وك��ان عريجي استقبل سفير أوستراليا
في لبنان ليكس بارتليم في زي��ارة وداعية
لمناسبة انتهاء مهماته الدبلوماسية في
لبنان ،كما التقى في وق��ت الح��ق وف��دا ً من
شعراء الزجل في أوستراليا.

استقبل وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور في مكتبه في الوزارة السفير المصري
في لبنان أشرف حمدي وت ّم عرض التطورات
العامة.
وكان أبو فاعور عاد ليل األحد من دولة
اإلمارات العربية المتحدة حيث عقد لقاءات
م��ع مسؤولي مؤسسة خليفة ب��ن زاي��د آل

(مديرية التوجيه)
نهيان لألعمال اإلنسانية ،وت ّم االتفاق على
توقيع اتفاقية بين المؤسسة ووزارة الصحة
لتشغيل مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في
بلدة شبعا في لبنان.
استقبل ق��ائ��د الجيش العماد جان
قهوجي النائب زياد القادري وعرض معه
األوضاع العامة.

