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حمليات �سيا�سية

«الم�س ّلحون النازحون» يجتاحون لبنان...
ً
دعما لثورة «الأرز»؟
د .نسيب حطيط
اجتاح «المسلحون النازحون» من سورية األراضي اللبنانية لنصرة
«ث ��ورة األرز» ف��ي لبنان ،ك ��ذراع عسكرية لقوى « 14آذار» ،تكرارا ً
لسيناريو االج�ت�ي��اح «اإلس��رائ�ي�ل��ي» للبنان ع��ام  1982للقضاء على
المقاومة الفلسطينية.
اس�ت�ع��ادت ق��وى  14آذار (المسيحية) تجربتها ف��ي التعامل مع
«إسرائيل» ومشاركتها في االجتياح ومجازر صبرا وشاتيال ،وأعادت
التذكير بأنّ لبنان ال يستطيع التخلّص من المقاومة وسالحها إالّبمساعدة
خارجية ،ونجحت التجربة عام  1982ضد المقاومة الفلسطينية ،فلماذا
ال نعيد التجربة ثانية بالتحالف مع الجماعات التكفيرية مع عوامل
إيجابية جديدة ومساعدة ،بعدما تحقق التحالف الصهيوني– التكفيري
عبر بعض دول الخليج؟ فكيف إذا اجتاحت «داعش» وأخواتها األراضي
اللبنانية ،بالتعاون مع بعض الفصائل الفلسطينية في المخيمات ب ّراً،
وتدخلت «إسرائيل» ج ّوا ً وبغطاء سياسي من «المستقبل» (كممثل للسنة
في لبنان) وقوى  14آذار المرتبطة بالمشروع األميركي.
ص ّرح أحد وزراء  14آذار بأن الهدف من فتح الحدود أمام «النازحين
السوريين» توظيفهم كمسلحين ض ّد المقاومة والوصول إلى توازن
القوى بسبب عجز قوى  14آذار و«المستقبل» عن الحشد العسكري
بعد تجربة  7آيار ،ونشر «النازحون» ضمن عملية توزيع القوى ونشر
المراكز العسكرية تحت شعار «مخيّمات النازحين» ،لكن الحقيقة أنّ غرفة
العمليات المشتركة الصهيونية  -الخليجية وزعت المسلحين النازحين
وفق خطة اإلغراق البشري و«سورنة» الجغرافيا إلغراق المقاومة في
بحر «الالجئين والنازحين المسلحين» الذين يشدّهم الخطاب المذهبي
والتحريضي ،فوزّعوا في القرى والمدن ليتكاملوا مع جغرافيا المخيمات
وعلى الطرقات الرئيسية ،لقطع الطرق وخطوط التواصل واإلمداد وعزل
المناطق بعضها عن بعضها اآلخر وبغطاء أمني وسياسي لبناني.
تدخلت األم��م المتحدة بالتوافق م��ع  14آذار وأق��ام��ت المخيمات
المنظمة من دون إذن الدولة اللبنانية (ظاهراً) حيث أغمضت األجهزة
المعنية أعينها ولم تحرك ساكنا ً وتواطأت مع الجهات الدولية لتمديد
إقامة النازحين ،إذ ُيقال إنّ برنامج األم��م المتحدة ح �دّد مهلة أربع
سنوات لبرنامج مساعدة المسلّحين النازحين ،ويمكن تجديده مدة
أربع سنوات أخرى ،ما يم ّكنهم من التصرف كأصحاب أرض ومواطنين
يملكون الحصانة الدولية واألمنية ويعتاشون على كلفة الدولة اللبنانية
من جيوب مواطنيها ومن بعض المساعدات الدولية.
مارست قوى  14آذار جميع أن��واع التضليل والخداع للرأي العام
بإنكارها وج��ود «ال�ق��اع��دة» وأخ��وات�ه��ا ف��ي لبنان حتى يكبر مولودها
«الداعشي» الجديد ،وأرضعته السالح والمال ،وأ ّمنت له البيئة الحاضنة
عبر الخطاب المذهبي فحضنت ظ��اه��رة األس�ي��ر ف��ي ص�ي��دا وشكلت
ف��ري��ق المحامين للدفاع ع��ن معتقليه ال��ذي��ن قتلوا الجيش ف��ي عبرا،
فكان االنتحاريون ض� ّد السفارة اإليرانية والضاحية ...ثم احتضن
«المستقبل» المسلحين والسلفيين في طرابلس وال ي��زال ...وتنافس
معهم وزراء ونواب طرابلس لإلفراج عن اإلرهابي المولوي وإرجاعه
«فاتحاً» لطرابلس.
قامت  14آذار بتربية المفردات اللبنانية للجماعات التكفيرية كقواعد
ارتكاز لالنقالب على المقاومة في عقر داره��ا ،وج� ّن جنونها عندما
شنّت المقاومة حربا ً استباقية قبل وصول جحافل «الذباحين» وقوافل
«جهاد النكاح» إلى لبنان.
قوى  14آذار تنتحر مجدّدا ً بالمراهنة على الجماعات التكفيرية
إلرجاعها إلى السلطة والقضاء على خصومها في المقاومة .أصيبت
ه��ذه القوى وحلفاؤها بالغرور عندما ظنت أنّ «ثورتها» المزعومة
أخرجت الجيش السوري من لبنان ،وأصابتها الخيبة عندما فشلت
«إسرائيل» في القضاء على خصمها الممثل بالمقاومة ،إذ لو نجحت
«إسرائيل» لسقط لبنان بيد التمساح «اإلسرائيلي» وعبيده الصغار في
لبنان أحفاد من تعامل مع «إسرائيل» في الحرب األهلية فكان «جيش
حداد» و«جيش لحد» والقوى األخرى المتعاملة ،وها هي التجربة تعود
مجدّدا ً من الشرق عبر «الجيش الح ّر» و«داعش» و«النصرة» و«الكتائب»
المتعددة االسم ذات النبع التكفيري الواحد.
أيها «اآلذاريون» الخائبون ،ستقتلكم «داعش» وتذبحكم مثلما ذبحت
«النصرة» و«الجيش الح ّر» ،فجميعكم علمانيون ومسيحيون ودروز،
التوحش عند «داع��ش» وأخواتها،
وجميع ه��ؤالء «ك��اف��رون» وفق فقه
ّ
فانتظروا أن تذبحوا قبل أن يذبح خصومكم .وستباع نساؤكم في
أسواق الرقيق مثلما تبيع «داعش» النساء من المسيحيين واليزيديين
في زنجار ونينوى والموصل.
لن ينفعكم «إذالل» الجيش وهزيمته ،فأنتم تثقبون السفينة التي
تركبون فيها ول��ن يحميكم انتماؤكم المذهبي ،فما ح��دث للنصرة
وعشيرة الشعيطات في دي��ر ال��زور ولـ»الجيش ال�ح� ّر» أوض��ح مثال
لمصيركم.
إنكم تعاشرون األفعى فانتظروا س ّمها اآلتي ...إالّ إذا كنتم تعلمون
ما ال نعلم ،خاصة أنكم ضمن المشروع األميركي الذي قالت هيالري
كلينتون في مذكراتها «الخيارات الصعبة» ب��أنّ أميركا وبالتعاون مع
رح��ب بعضكم بحكم
«اإلخ ��وان المسلمين» ق��د صنعت «داع ��ش» ،ل��ذا ّ
«اإلخوان» وبعضكم صفق لـ«داعش» وأنتم مطمئنون إلى أنه لن يصيبكم
أي مكروه ،فالسيد األميركي وحلفاؤه الخليجيون سيمنعون «داعش»
وأخواتها من ذبحكم وستكتفي بذبح أهل المقاومة ...لتسهيل تسلّمكم
السلطة والموافقة على التوطين إلراح��ة «إسرائيل» وتأمين جيش من
الالجئين بعد تجنيسهم ،كما تفعل البحرين لتجاوز األغلبية الشعبية.
وها هي «إسرائيل» تنتظر لتعودوا وتوقعوا على اتفاقية  17آيار التي
سقطت.
نعدكم بأنّ «داعش» لن تنتصر ،وبأنكم ستصابون بالخيبة والفشل
مثلما أصبتم في حرب تموز  ،2006وسيكون النصر حليف الهالل
المقاوم.
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الحريري في بيروت ال يقدّ م وال ي� ّؤخر في «طبخة» االنتخابات الرئا�س ّية

النيابي
�أهداف العودة رعاية انتخاب المفتي وتلميع �صورة ال�سعود ّية وتهيئة الأجواء للتمديد
ّ
 حسن سالمه
مع عودة رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري إلى بيروت،
انطلقت التأويالت واالستنتاجات حول الظروف والمعطيات
التي استدعت العودة في هذا التوقيت ،بعد العدوان اإلرهابي
ع�ل��ى ال�ج�ي��ش وأه��ال��ي ع��رس��ال ،واس �ت �ط��رادا ً ع�ق��ب م��ا سمي
بـ«المنحة السعودية» لدعم الجيش وباقي األجهزة األمنية.
وفق المعلومات والتقديرات لدى مصادر سياسية بارزة
ح��ول األج���واء ال�ت��ي أح��اط��ت ب�ع��ودة ال�ح��ري��ري ف��ي الساعات
الماضية ،وم��ا سبق ذل��ك من تراجع ل��دور تيار «المستقبل»
وتباينات داخل التيار نفسه وداخل  14آذار ،فإن لهذه العودة
أسبابا ً وظروفا ً أبرزها اآلتي:
ـ أوالً :تسوية قضية «ه �ب��ة» المليار دوالر ال�ت��ي قدمتها
السعودية لدعم الجيش واألجهزة األمنية ،علما ً أن المليارات
الثالثة المقدمة سابقا ً عبر فرنسا ترتسم حولها عالمات
استفهام كثيرة.
ـ ثانياً :إن هذه العودة مطلوبة سعوديا ً إذ يمثل الحريري
جانبا ً من سعي الرياض إلى عدم تحميلها مسؤولية تفشي
ظاهرة اإلره��اب في المنطقة .فالعودة هذه تمت بعد أي��ام من
كالم الملك عبدالله والدعوة إلى مكافحة اإلرهاب وتلميع صورة
السعودية ،بعدما ح ّملتها أكثر من دولة مسؤولية تمدد «داعش»
في العراق ومعها اإلره��اب في المنطقة .وكالم الحريري في
جميع اللقاءات التي عقدها بعد عودته إلى بيروت ليست بعيدة
عن هذا التوجه.
ـ ثالثاً :انتشال الشارع السني من الشطط ال��ذي دخل فيه

نتيجة تنامي التيارات األصولية والمتشددة ،إذ يراد من هذه
العودة التأكيد على موقع االعتدال داخل الطائفة السنية بحيث
يكون «تيار المستقبل» تعبيرا ً عن هذا االعتدال ،وفق النظرة
خصت
السعودية ووف��ق معلومات ال�م�ص��ادر ،فالسعودية ّ
الحريري بمبالغ كبيرة ـ غير المليار دوالر المخصصة لدعم
الجيش ـ لصرفها داخل مناطق حضور تيار «المستقبل» للحد
م��ن تنامي ال�ت�ي��ارات المتشددة ،وإع ��ادة «ش��دش��دة» جمهور
«المستقبل» في هذه المناطق.
ـ راب�ع�اً« :ضبضبة» الوضع داخ��ل «المستقبل» نفسه بعد
حصول «تمزقات» وبروز مواقع نفوذ داخله ،وهذا ما برز من
«تفلت» النواب محمد كباره وخالد الضاهر ومعين المرعبي
حول توجهات «المستقبل» في ما يتعلق بالتعامل مع العدوان
اإلرهابي على الجيش ،باإلضافة إلى التباينات داخل «التيار»
حول ملف االستحقاق الرئاسي وسلسلة الرتب والرواتب.
وتشير معلومات المصادر إل��ى أن اجتماعات الحريري مع
قيادات «المستقبل» في األيام األخيرة ركزت على هذه المسألة
وعلى ضرورة أن يكون هناك التزام بخيارات «المستقبل».
ـ خامساً« :تمتين» الوضع داخل فريق 14آذار ،على نحو يظهره
متضامنا ً حول قيادات موحدة على مستوى االستحقاقات وما
يعتبره هذا الفريق «ثوابت» ،لذا حصل اجتماع سريع لفريق 14
آذار بعد عودة الحريري بساعات ،وت ّم هذا الجمع لتكريس قيادة
«المستقبل» الفريق الذي يتحالف معه بقيادة الحريري نفسه.
ـ سادساً :رعاية انتخاب مفتي جديد للجمهورية ،وذاك ما
حصل من خالل رعاية المشاركين في انتخاب المفتي الجديد
في منزله في بيت الوسط ،ومن خالل ذلك توجيه رسالة إلى
األصدقاء قبل الخصوم بأنه الزعيم السني األول.

لجنة النزوح اجتمعت برئا�سة �سالم:
رقابة �صارمة للدولة وو�ضع معايير
قررت اللجنة الوزارية المكلفة
متابعة أزم���ة ال��ن��زوح ال��س��وري
إلى لبنان وضع هذا الملف تحت
الرقابة الصارمة وباليد القوية
للدولة اللبنانية وحدها ووضعت
معايير لصفة النازح.
وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة اج��ت��م��ع��ت
ف��ي ال���س���راي ال��ح��ك��وم��ي��ة أم��س،
ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س الحكومة تمام
سالم وحضور وزراء :الخارجية
وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ج��ب��ران ب��اس��ي��ل،
ال��داخ��ل��ي��ة وال���ب���ل���دي���ات ن��ه��اد
المشنوق والشؤون االجتماعية
رشيد درباس.
وبعد االجتماع أوضح درباس
«أنّ البحث تناول موضوع النزوح
بعد تداعيات أحداث عرسال التي
أدت إلى ما أدت إليه من خلل أمني
وإجتماعي وكارثة بشرية أحاطت
بالمدينة وسكانها س��واء بأهلها
األصليين أو النازحين».
وأعلن أنّ المجتمعين ص ّمموا
«ع���ل���ى ض�����رورة ال��س��ي��ر ق��دم��ا ً
ب��اإلم��س��اك ب��ه��ذا الملف م��ن قبل
الدولة بصورة صارمة وبأال تترك
األم��ور ألي جهة أخ��رى» ،مشيرا ً
إل��ى وض��ع معايير دقيقة لصفة
ال��ن��ازح ،وه��ي أن «ي��ك��ون ق��ادم��ا ً
م��ن م��ن��اط��ق م��ح��اذي��ة ل�لأراض��ي

اللبنانية إذا كانت هناك دواع
أمنية أي معارك أو قتال ،تجبره
على النزوح» .وقال« :ما عدا ذلك
لن يكون باستطاعة لبنان بعد
اآلن أن يتقبل أي نازح من خارج
هذا المعيار» .وأضاف« :كما جرى
التأكيد على أنّ كل من يذهب إلى
سورية من النازحين المسجلين
على ج��دول المفوضية السامية
ل��ش��ؤون ال��ن��ازح��ي��ن يفقد صفته
كنازح ونحن أبلغنا المفوضية
بهذا القرار وطلبنا إليهم أن يجري
شطبه».
وأكد أنّ «مسألة النزوح السوري
باتت اآلن تحت الرقابة الصارمة
وباليد القوية للدولة اللبنانية»،
معلنا ً أنه «ال يوجد أي مانع أمام
الدولة اللبنانية من اتخاذ جميع
ال��ق��رارات واإلج����راءات ال��ت��ي من
شأنها حماية األرض اللبنانية
والشعب اللبناني والضيوف على
أرضه».
وعما إذا كان هناك تنسيق بين
الدولة اللبنانية والدولة السورية
في ما يتعلق بالنازحين ،كشف
درب����اس ع��ن ات��ص��ال ج���رى بين
الوزير باسيل والسفير السوري
في لبنان علي عبد الكريم علي
«ال��ذي أك��د ع��دم وج��ود أي عائق

سالم مترئسا ً االجتماع في السراي

(حسن ابراهيم)

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير العمل سجعان قزي في عين التينة أمس
الوضع العام وشؤون الوزارة.
وأبرق بري إلى مرشد الثورة اإلسالمية السيد علي خامنئي ،وإلى الرئيس اإليراني الشيخ حسن
روحاني ،وإلى رئيس مجلس الشورى علي الريجاني معزيا ً بضحايا كارثة الطائرة اإليرانية .كما
أبرق إلى الرئيس السيراليوني معزيا ً بضحايا فيروس «إيبوال».
ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا ً للمحافظين بحث في شؤون إنمائية
وخدماتية وأمنية تهم البلديات .وأوعز المشنوق إلى المحافظين التعميم على البلديات لتحضير
احتياجاتهم من عناصر شرطة البلدية ،ليتم تعيينهم الحقاً.
كما عرض المشنوق مع وفد من عشائر وفعاليات عرب وادي خالد ،السبل لمساعدة القرى التي
تستقبل النازحين السوريين.
عاد إلى بيروت أمس ،وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور آتيا ً من جدة ،بعد زيارة استمرت

المشنوق مترئسا ً اجتماع المحافظين

مازح أحد النواب
زميله في الكتلة
نفسها قائالً :يبدو
أنّ نصيبك من هبة
المليار كان كبيرا ً جداً،
إلى درجة تمنعك من
إخفاء صورة الدوالر
األخضر المرتسمة
على وجهك!

ـ سابعاً :ال تستبعد المصادر أيضا ً أن يكون أح��د أسباب
ع��ودة الحريري التسويق للتمديد لمجلس ال�ن��واب ،علما ً أن
رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في الفترة األخيرة على
ضرورة إجرائها وعلى أن ال موانع تحول دون ذلك ،وتضع
المصادر إعالن وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه الرئيس
بري يوم السبت الفائت ،بعد يومين من عودة الحريري ،من
أن «ال إمكان إلجراء االنتخابات» ،في سياق سعي الحريري
وح��زب��ه إل��ى ال�ت�م��دي��د للمجلس ،فالمعطيات كلها تظهر أن
«المستقبل» لن يتمكن من الحفاظ على عدد النواب نفسه إذا
حصلت االنتخابات.
سؤال آخر :هل تؤدي عودة الحريري إلى حلحلة في ملف
االنتخابات الرئاسية؟
وفق معلومات المصادر ،ال شيء يوحي إمكان هذه الحلحلة،
فالحريري ي��درك أن «طبخة» االنتخابات الرئاسية إقليمية ـ
دولية ،ولم تنضج بعد .وتضيف المصادر أن حصول حلحلة
بعيدا ً عن التأثيرات الخارجية أمر ال يبدو أن الحريري يريده أو
يحمل ضوءا ً أخضر سعوديا ً له ،ألن ذلك يفترض الموافقة على
دعم العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ،بينما عاد الحريري
ليقول إن هذا الملف لدى المسيحيين وحين يتفقون على مرشح
معين فهو يسير به .كما أكد أنه لن يخرج على ما يريده حلفاؤه
في قوى  14آذار ،ما يعني أحد أمرين ،إما إعادة رمي الكرة في
الملعب المسيحي ،أو توجيه رسائل إلى المعنيين باالستحقاق
مفادها أن الظروف لم تنضج للسير في التوافق حول رئيس،
وبالتالي تالحظ المصادر أن مضمون ك�لام الحريري يؤكد
أن ال�خ�ي��ار ال �ي��وم م��ا زال بين جعجع وع ��ون ،أي االستمرار
بـ«الستاتيكو» نفسه منذ ترشح قائد «القوات».

أحد أعضاء وفد
اللقاء الديمقراطي
الذي زار بيت الوسط
برئاسة النائب وليد
جنبالط والتقى رئيس
تيار المستقبل سعد
الحريري ،علّق على
أجواء اللقاء قائالً :لم
أتكلم ،ولم أر ،ولم
أسمع...

با�سيل رعى مبادرة لتوحيد الجامعة الثقافية

يحول دون ع��ودة النازحين إلى
أرضهم».
وعرض سالم مع وفد من نواب
البقاع الغربي وراشيا في كتلة
تيار المستقبل أح��داث عرسال.
وق��ال النائب زي��اد ال��ق��ادري بعد
اللقاء« :أثرنا مع الرئيس سالم
مسألة إرس���اء سياسة واضحة
وقرار سياسي صريح باحتضان
ع��رس��ال وال��م��ن��ط��ق��ة ال��ح��دودي��ة
بين لبنان وسورية من الناحية
األم��ن��ي��ة لمنع ت��ك��رار م��ا حصل،
كما تطرقنا ف��ي ه��ذا ال��ش��أن إلى
موضوع الجنود وأفراد قوى األمن
المحتجزين ،وهو الموضوع الذي
نعتبره من أولوياتنا ،وتمنينا
على الرئيس سالم عدم توفير أي
جهد الزم في سبيل تأمين اإلفراج
عنهم وإع��ادت��ه��م إل��ى عائالتهم
سالمين».
ومن زوار السراي ،رئيس مجلس
اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر ،سفير
جامعة الدول العربية في باريس
ب��ط��رس ع��س��اك��ر ،ال��م��دي��ر ال��ع��ام
ألم��ن الدولة اللواء ج��ورج قرعة
المدير العام إلدارة المناقصات
جان علية ،ورئيس مجلس إدارة
وال��م��دي��ر ال��ع��ام لشركة «طيران
الشرق األوسط» محمد الحوت.

(داالتي ونهرا)

الق�صار :النزوح ال�سوري بات عبئ ًا
دبور :ال وجود لـ «داع�ش» في المخيمات

اعتبر الوزير السابق عدنان القصار أنّ أزمة النازحين
السوريين باتت تشكل تحديا ً كبيرا ً على الدولة اللبنانية،
فيما أكد السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور أن ال وجود
لـ «داعش» في المخيمات الفلسطينية.
هذه المواقف ج��اءت من قصر بسترس حيث تمحورت
لقاءات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع زواره
على الوضع األمني وتداعيات أحداث عرسال .وشدّد القصار
بعد زيارته مع وفد من اتحاد الغرف العربية الوزير باسيل
على «وج��وب تنفيذ المجتمع الدولي تعهداته التي أعلنها
من أجل مساعدة لبنان ،عبر توفير الدعم الالزم الذي يحتاج
إليه الجيش لمواجهة ظاهرة اإلره��اب( ،)...وكذلك للتعامل
مع أزمة النازحين السوريين التي باتت تشكل تحديا ً كبيرا ً
على الدولة اللبنانية التي تعاني باألساس عبئا ً ماليا ً جراء
التدهور االقتصادي المستمر».
ثم التقى باسيل السفير دب��ور على رأس فد من فصائل
منظمة التحرير الفلسطينية .وق��ال بعد اللقاء« :لن تكون
مخيماتنا أبدا ً شوكة في خاصرة أهلنا اللبنانيين ،بل ستكون
هي العامل اإليجابي فأمن لبنان هو أمن لنا ،وأمننا هو أمن
للبنان ،قوة لبنان هي قوة لنا».
وإذ أكد أن ال وجود لـ «داعش» في المخيمات ،أشار إلى أنّ
هناك بعض الجماعات األخرى «لكنّ الخطة األمنية في مخيم
عين الحلوة( )...لن تسمح ألي أحد أو أي جهة بالعبث بأمن
المخيم أو أمن الجوار ،وهذا إنجاز أمني كبير».
ثم التقى باسيل السفير البابوي غبريالي كاتشا الذي قال
بعد اللقاء« :تحدثنا مع الوزير باسيل عما يحدث مع األقليات،
خصوصا ً في العراق ،وكل المشاكل في المنطقة ،كما تحدثنا
عما يمكن القيام به تجاه هذه األمور».

وأشار إلى أنّ الفاتيكان يشجع المسيحيين على البقاء في
أرضهم «إذا كان ذلك ممكناً ،وإنما ضمن ظروف أمنية مؤاتية
ألننا ال نستطيع إلزام أحد البقاء ،خصوصا ً إذا كانت حياته
مهدّدة».
كما التقى باسيل السفير السعودي علي عواض عسيري
في زيارة وداعية ولم يشأ عسيري الرد على سؤال عن عودة
الحريري إلى لبنان.
وأقام باسيل على شرف عسيري غداء تكريميا ً لمناسبة
انتهاء مهماته الديبلوماسية في لبنان.
على صعيد آخ��ر ،رع��ى باسيل م��ب��ادرة لتوحيد فرعي
الجامعة الثقافية ف��ي ال��ع��ال��م ،بحضور رئيسيها أحمد
ن��اص��ر ،وأليخاندرو خ���وري ،والمدير ال��ع��ام للمغتربين
ه��ي��ث��م ج��م��ع��ة ،وأع���ض���اء م���ن ال��ه��ي��ئ��ت��ي��ن اإلداري���ت���ي���ن.
وبعد اللقاء أعلن باسيل أنّ فرعي الجامعة اتفقا على أن
يتفقوا ويضعوا الخالفات خلفهم ،وقال« :وضعنا أمام أعيننا
مسارين ،األول هو كيفية توحيد الجامعة من خالل نظام
جديد ،وتوحيد الفروع ،وعملية انتخاب يشارك فيها جميع
المغتربين في كل أنحاء العالم .والمسار الثاني ،هو وضع
قانون يصدر عن مجلس النواب يتم من خالله تحديد إطار
اغترابي كامل ،يكون فيه المنتشرون الذين لديهم هيكليتهم
المنتخبة منهم ،وفيه إطار مؤسسات الدولة التي ستكون
منخرطة معهم لتأمين حاجاتهم ،كمغتربين ،ال أن تديرهم أو
تسيطر على قرارهم بكيفية انتخاب ممثليهم».
وأك��د «أننا لن نترك أي وسيلة حتى ندعو الجميع إلى
المشاركة في ه��ذه العملية التي هي أكثر من المصالحة
وال��وح��دة ،إنها عملية تثمير الطاقة االغترابية الكبيرة
للبنان».

باسيل مستقبالً القصار

ميقاتي :النار تقترب
من �أر�ضنا وعلينا وقفها

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

ب ّري وقزي في عين التينة

خفايا
خفايا

(داالتي ونهرا)

يومين أجرى خاللها مشاورات مع عدد من المسؤولين حول األوضاع في لبنان والمنطقة.
بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة ،مع السفير المصري في لبنان
أشرف حمدي ،األوضاع العامة وعالقات التعاون بين جيشي البلدين.
عقد السفير األميركي في لبنان ديفيد هِ ل خلوة مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في
الديمان استمرت زهاء الساعة خرج بعدها السفير األميركي من دون اإلدالء بتصريح.
التقى رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة في القاهرة شيخ األزهر الدكتور أحمد
الطيب وع��رض معه موضوع التشدّد والتط ّرف ال��ذي يظهر عند المسلمين وسبل مواجهته
ومكافحته ،ومسألة الوحدة اإلسالمية وسبل تدعيمها ،والعالقات اإلسالمية  -المسيحية .واتفقا
على إنشاء لجنة متابعة لبنانية -مصرية لمتابعة االجتماعات واقتراح الحلول في المواضيع
الثالثة .كما بحث السنيورة مع بابا األقباط األنبا تواضروس الثاني في سبل تدعيم العالقات
اإلسالمية  -المسيحية.

أكد الرئيس نجيب ميقاتي ،أننا «لن نتردد في التفاعل مع أي مبادرة
حوارية ،ال تلغي أحقية االختالف السياسي» .وأوضح أنّ تلبيته أول من
أمس دعوة الرئيس سعد الحريري إلى الغداء ،تأتي انسجاما ً مع قناعته
بأنّ «الخالف السياسي يجب أال يفسد في الو ّد قضية ،خصوصا ً عند
مواجهة أمور مصيرية تتطلب وحدة الجميع».
وقال ميقاتي خالل حفل أقامته «جمعية العزم والسعادة االجتماعية»
في طرابلس تكريما ً لعمداء الجامعة اللبنانية واألساتذة المتفرغين:
«جميعنا لبنانيون نؤمن بهذا الوطن ،ولكل منا حقه في مقاربة األمور
كما يراها لمصلحة بلده ،والمهم أن نصل في النتيجة إلى قواسم مشتركة
تتفاعل فيها اتجاهاتنا المختلفة لمصلحة بلدنا ،وأن يبقى الخالف
السياسي في إطاره الديمقراطي الحر ،وتكون للناس الكلمة الفصل».
ولفت ميقاتي إلى أنّ «المبادرة الوفاقية التي تالقينا عليها وت ّوجناها
بانتخابات دار الفتوى أردناها منطلقا ً لتالق أوس��ع يبدأ من بيتنا
الداخلي إلى رح��اب الوطن» .وق��ال« :كلنا أمل أن تتوج االتصاالت
الجارية واألج��واء الوفاقية بانتخاب رئيس جديد للبنان وإجراء
االنتخابات النيابية في موعدها في الخريف المقبل» .ورأى ميقاتي
أنه «حان الوقت لوقف هذا النزيف المتمادي في جسم وطننا أو الرهان
على متغيرات خارجية ألنّ النار تقترب من أرضنا بسرعة وعلينا وقف
تماديها».
وقال« :كفى مكابرة وعنادا ًوافتعال بطوالت لم تكن يوما ًحالً للمشكالت
المطروحة ،كفى تأجيجا ًللشارع في هذا االتجاه أو ذاك ،كفى إطالق مواقف
لالستهالك اإلعالمي ،فيما واقع الحال يعاكسها تماماً .لنتصارح ولو لمرة
على المأل وبمبادرة ذاتية بدل انتظار تسويات خارجية تفرض علينا()...
لنكن وسطيين وال نتطرف لئال نقع في منحنى االلتواء الشاذ».
من جهته ،اعتبر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد
حسين أنّ «الدولة التي ال تهتم بجامعتها ليست دولة وال يمكن أن تصبح
دولة».

(داالتي ونهرا)

الح�ص:
ّ
لتحرك �سريع
يحمي الم�سيحيين
اعتبر الرئيس سليم الحص «أنّ ما
تتعرض له بالدنا العربية من هجمة
شرسة لضرب التنوع الديني والفكري
والثقافي هو أم��ر في غاية الخطورة،
وأنّ ما نشهده من عمليات فرز طائفي
ومذهبي يهدّد وح��دة أوطاننا لتصبح
مبنية على أس��س مذهبية وطائفية
وعرقية تصب في مصلحة ع��دو األمة
إس��رائ��ي��ل» .وق���ال« :راع��ن��ا وأذه��ل��ن��ا ما
نشهده من تهجير إلخوتنا المسيحيين
في العراق وغيرها».
ولفت الحص في تصريح أمس إلى «أنّ
الصمت المريب لألمم المتحدة ومنظمات
حقوق اإلنسان والمجتمع الدولي وعدم
تحركها الجدي للتصدي لهذه الكارثة
االجتماعية ،يدفعنا نحو التأكد من تواطؤ
ال لبس فيه على مجتمعنا العربي ووحدته
وضرب مقومات العيش المشترك فيه».
وط��ال��ب المجتمع ال��دول��ي والهيئات
العالمية والعربية بـ«التح ّرك الجاد
والسريع لحماية إخوتنا المسيحيين ال
بل حماية ك ّل مكونات مجتمعنا العربي
من التهجير القسري والفصل العنصري
والطائفي والمذهبي ال��ذي يتعرض له
وطننا العربي بهدف تفتيت اللحمة بين
أبنائه».

