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بدمنا يكتبون ...وعلى �أج�سادنا يرتفعون!

محمد شريف الجيوسي
يحمل إع��ادة تكليف رئيس ال��وزراء السوري د .وائل الحلقي بإعادة
تشكيل الحكومة السورية الجديدة دالالت معينة ،من بينها إلى جانب أن
الحلقي وغالبية طاقمه الحكومي حققوا نجاحات تسجل لهم ـ إن الظروف
والمعطيات التي كلف الحلقي في ظلها بترؤس الحكومة السابقة ما زالت
مستمرة بشكل أو بآخر ،على رغم االنتصارات الكبيرة المتحققة على
األرض السورية ،حيث مخاطر اإلرهاب والحرب الدولية على سورية
وضرورات مواجهته ال تزال مستمرة.
بل إن المرحلة الراهنة ـ المقبلة ستكون أشد مصاعب ،فاإلرهاب الذي
تتوالى خساراته على األرض السورية ،ح��اول التمدد باتجاه العراق
عبر ارتكاب تصفيات عرقية ومذهبية وطائفية واسعة ،ستتيح تدخالت
أجنبية أميركية وغيرها ابتدأت بضربات جوية ستتوسع على األرض
(على رغم النفي األميركي) مباشرة أو من خالل أدوات محلية وإقليمية
ودولية ،ما قد يتيح قيام كيانات مجهرية متخاصمة.
وفي كال الحالين انتصار اإلرهاب في العراق ولبنان ،ومن يقف خلفه،
أو هزيمته ،سيعود لالرتداد على سورية والمقاومة اللبنانية (وربما
إي��ران) في محاولة (شبه) نهائية لتحقيق نصر ولو بالنقاط ،ومحاولة
تحويل فشلهما (اإلرهاب ومن خلفه) الى نصر سياسي ،وهمي.
وال بد ان (النتيجة النهائية) لما يحدث في كل فلسطين المحتلة عام
( 1967مبدئياً) وليس في غزة فحسب ،سيتعلق كثيرا بما يجري على
األرض السورية وبالعكس.
من هنا فالحرب اإلرهابية والدولية على سورية والمقاومة اللبنانية
مستمرة وألجل غير منظور ،ليس على قاعدة انقسامات داخلية او حرب
طائفية او مذهبية او أهلية ،او تفكك في الجيش العربي السوري ،كما
يظن البعض انه قد حدث ،بل على قاعدة فشل مخطط جعل سورية دولة
فاشلة ،وعلى قاعدة فشل تحقيق المخطط االمبريالي األوروبي الغربي
االنكشاري الرجعي العربي على األرض السورية وألن جيشها امتلك
قدرات إضافية في حرب العصابات.
ومن هنا ال بد من أن ترعوي الجماعات اإلرهابية ويعود من تبقى ممن
قدم منها من بالد قريبة وبعيدة إلى بالده ،وأن يدرك من تبقى ممن ضل
السبيل من السوريين (أن اإلصالح على افتراض حسن النية ال يكون إال
من الداخل وبطرق سلمية ومن دون تبعية والتحاق باألجنبي).
أقول أن مجابهة اإلرهاب والحرب الدولية على سورية أولى أولويات
الحكومة السورية الجديدة برئاسة الحلقي ،كما هي األولوية السابقة
على انتخابات الرئاسة والفترة القصيرة التالية ،وكما هو بناء اقتصاد
ال�ح��رب ،بمواجهة ال�ع��دوان الوهابي التكفيري اإلخ��وان��ي االنكشاري
الرجعي العربي االمبريالي الصهيوني.
أم��ا األول��وي��ة الثانية فتتمثل ف��ي تعزيز اإلص�لاح��ات الديمقراطية
والمصالحات الوطنية والتشاركية في الدفاع عن الوطن بتعزيز دور
العمل الشعبي وق��وات الدفاع الشعبي والمنظمات الشعبية والنقابات
المهنية واألحزاب السياسية ،وتكريس البناء المعرفي العلماني المعزز
للحمة الوطنية ،وتولي المسؤولية وفق القدرات العلمية الوطنية.
وضمن ه��ذه األول��وي��ة ال بد من ق ��راءات معمقة لألخطاء والثغرات
التي سادت المرحلة السابقة التي استطاع أعداء الوطن من استثمارها،
باالعتناء األمني بالقراءات الشاملة الكلية لألحداث المحلية واإلقليمية
والدولية وليس بالتتبعات الفردية واالهتمامات الجزئية.
إن بناء عقود من استقالل القرار السياسي واألمن الغذائي السوري
كاد يتالشى ،بفعل قراءات خاطئة لالقتصاد الوطني ،واألمن القومي،
باتجاه تراجع االهتمام بالزراعة والتوجه نحو الخصخصة ولو جزئياً.
وقد استغلت الجماعات التكفيرية واإلخوانية ،البيئات المتضررة على
نحو بشع ،فيما كانت قبل ذلك بيئات حاضنة للدولة الوطنية السورية
مرتدة إلى النقيض.
لكن معظم البيئات المتأرجحة عادت إلى حضن الوطن وقد اكتشفت
بملء العين حقيقة الجماعات اإلرهابية وما هي عليه من تخلف وجهل
وتطرف؛ وارتباط باألجنبي ،وما كان عليه الوطن من رغد وأمن واستقرار
بالقياس لما أصبح عليه الحال في المناطق التي تسيطر عليها.
من هنا يستوجب إيالء الزراعة األولوية على صعيد البناء االقتصادي
سواء منه اقتصاد الحرب أو االستراتيجي ،فالصناعات الغذائية (بما فيها
صناعة المعجنات والحلويات والمربيات والزيوت واألجبان واأللبان)
والنسيجية والدوائية والجلدية تعتمد على الزراعة بخاصة.
وهناك العديد من القطاعات التي تعتمد عليها كـ النقل والتبريد والري
والبذار واألع�لاف واألسمدة والمشاتل والبيطرة والهندسة الزراعية
والورود والحراج والحدائق وأشجار األرصفة وأدوات ومواد مكافحة
األمراض الزراعية ...والمراعي والثروة الحيوانية والسمكية والدواجن...
واألهم من كل ذلك التنمية المستدامة.
ال بد أنه يتوجب إيالء الزراعة بمعناها الواسع أعلى درجات االهتمام،
لضمان استقرار حلقات واسعة من الصناعات الزراعية والقطاعات
المباشرة وال��ردي��ف ،واأله��م استقرار والتصاق الشعب في األرياف
ببيئاتهم المحلية ،بشكل عزيز كريم وحضاري ،ولتحصين هذه البيئات
من أن تستغل من قبل جماعات معادية وهابية تكفيرية إخوانية انكشارية
ومن يقف خلفها من امبرياليين وصهاينة وأوروبيين غربيين .ولتجنيب
الوطن هزات اجتماعية جراء هجر الزراعة واألرض وما يتصل بها.
إن استقرار التعليم المجاني والعالج الحكوميين ودعم المواد الغذائية
الرئيسة والمحروقات وقطاع النقل ،ال ينبغي النظر إليها من منظور
تجاري بحت ،ففي ظل هذه السياسات الشعبية االستراتيجية استقر
االقتصاد السوري وتحقق األم��ن الغذائي وتحققت البيئات الحاضنة
للدولة وف��ي ظل تراجعها جزئيا ،نمت الجماعات التخريبية وحفرت
األنفاق وتدفق السالح ...مستغلة الفقر وتراجع اهتمام الدولة ببيئاتها
الحاضنة المستفيدة من االشتراكية متحولة إل��ى ما اسمي اقتصاد
السوق االجتماعي.
ومع استمرار النهج االشتراكي للدولة ،منح القطاع الخاص دوره
المكمل ،في إط��ار من التنافسية النظيفة في القطاعات التي ال تتصل
بالثروة العامة للدولة كالنفط والمياه والفوسفات الخ وال بد من إصالح
اإلدارة ومحاربة الفساد حيثما وجد والمحاذرة الشديدة من نمو األفكار
والعقائد المتطرفة أي �ا ً ت�ك��ون ،وتكريس العلمانية واالن�ت�م��اء الوطني
والقومي.
ال بد أن أمام حكومة د.الحلقي مهمات ليست سهلة لكنها جديرة بها،
منها إعادة البناء ،وباستمرار ،إعادة بناء ما تهدم وما قد يتهدم مجدداً،
فالحرب طويلة على سورية ال تتصل بها فحسب ،وإنما بإقليم كامل...
يمتد من أواس��ط آسيا حتى المغرب العربي ،لكن حسمه سيكون على
أرض سورية.
إن توقف قطار ما يسمى مشروع الشرق األوسط الجديد في المحطة
ال�س��وري��ة ،وفشله المبدئي ،ت��رك غصة ف��ي حلق مدبريه وصانعيه،
وسيعملوا بكل الوسائل واألسلحة واألدوات ،لتحقيق ولو مكسب بسيط
يواجهوا به شعوبهم التي بدأت تتحرك ضدهم ،ما يتوجب عدم الركون
لالنتصارات المتحققة على األرض ،والتركيز على نسج أوسع قاعدة
شعبية للدولة ،بالمصالحات الوطنية االجتماعية ،والعناية باألرياف
وجيوب الفقر والزراعة ،وإعطاء العاصمة دمشق والمدن التي رفضت
اإلره��اب أو اصطلت بناره كحلب تلك المدينة العظيمة ما تستحق من
عناية واهتمام.
ومثل ذلك العسكريين ورجال األمن والتجار والصناعيين والحرفيين
والنقابيين واإلعالميين والفنانين الذين صمدوا وانتصروا للوطن ولم
يبيعوه بـ  5من الفضة.
إن الخلط الجاري لألوراق وتداخل المواقف في المنطقة حد التنافر
والتناقض (غير المفهوم) أحيانا ً كثيرة ،يزيد من مصاعب الحكومة
السورية الجديدة ،كالسير اإلجباري في حقول ألغام تعلم أنك وسطها
لكنك مجبر على السير فيها بأكبر قدر من الحنكة والشجاعة والخبرات
السياسية االستراتيجية والروح االستشهادية.
لسنا بصدد رسم خريطة طريق للحكومة السورية العتيدة الجديدة
فهي أدرى بكل تأكيد بشعابها ومهامها وواجباتها وما سيواجهها من
مصاعب وطرائق مواجهتها ،ومن هم األصدقاء ومن هم األعداء ،لكننا
على يقين بأنها ستفاجئ المنطقة والعالم بقدراتها ،وبأن الرخ السوري
قادم ال محالة بكل جدارة ،أكثر أمنا ً واستقرارا ً ودورا ً أعظم.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

خفايا
خفايا

 جمال العفلق
ما أن يخرج أحد لترشيح نفسه أو لتقديم نفسه لجمهوره
إال ويذكر شعوب المنطقة ،فهذه الكعكة التي أطلقوا عليها
اسم «الشرق األوسط» هي مصدر إلهامهم وورقة نجاحهم،
ومن يستطيع حصد أكبر عدد من األرواح البريئة يضمن
لنفسه مقعدا ً في الصف األول.
ه��م ت�ج��ار ال ��دم وب��ائ�ع��و ال �س�لاح ومشعلو ال �ح��روب ،ال
تختلف أفعالهم مهما اعتقدنا أنهم مختلفون ،ديمقراطي
جمهوري ،عمال محافظون ،إسالمي علماني(( ،ليكود –
عمل – كاديما)) كلها وجوه لعملة واحدة.
إذا كنت في أميركا وق ّررت دخول عالم السياسة وهدفك أن
تسكن البيت األبيض ،فالشرط األول هو تقديم الوالء للوبي
الصهيوني ،وأن تعترف بما يسمى «إسرائيل» – وتمرر عبارة
القدس عاصمة أبدية للكيان الغاصب ...حينها ستكون قد
قطعت أكثر من نصف المسافة وأثناء حملتك االنتخابية – ال
بد أن توافق على عمليات القتل المنظم التي تقوم بها قطعان
المستوطنين في فلسطين المحتلة وتغض الطرف عن جرائم
المرتزقة الذين انتشروا بالمنطقة واألسماء كثيرة – (جند
الشام – جبهة النصرة – داع��ش – كتيبة أب��و ع�م��ر ....الخ)
فالجميع يعمل في إطار واحد هو خدمة أميركا والغرب بما
يضمن دائما ً األمن لـ «إسرائيل» ويزيد من عدد الضحايا الذين
يصبحون بقدرة قادرة حاالت إنسانية ال بد من مساعدتها.
في بعض الحاالت وبما يخدم الهدف .وال بد أن تشدد على
متانة العالقات مع ممولي تلك الجماعات وال تذكر طريقة
حكمهم وال استبدادهم وال تراجع حقوق اإلنسان في بالدهم
أو ذكر عدم وجود تلك الحقوق أصالً».

اليوم تتناقل الصحف العربية وباهتمام كبير تصريحات
وزي ��رة ال�خ��ارج�ي��ة السابقة وال�م��رش�ح��ة للرئاسة 2008
هيالري كلينتون حول سورية والتي قالت فيها« :إن قرار
الواليات المتحدة عدم التدخل مبكرا ً في الحرب الدائرة في
سورية أخفاق كبير» ،ليكمل المسرحية المتحدث باسمها
بتصريح آخر أن السيدة كلينتون اتصلت بالرئيس أوباما
وشرحت وجهة نظرها بأنها ال تهاجم سياسته ولكنها
شرحت أسبابها التي نشرتها في مذكراتها التي صدرت
منذ وقت قصير ،حيث اعترفت فيها بأن ما يحدث اليوم
في العراق وسورية ولبنان هو ممهور بعبارة «صنع في
أميركا» ،فالسيدة كلينتون ما زالت تسعى للسكن في البيت
األبيض ولكن هذه المرة ليس كسيدة أولى مخدوعة إنما
كرئيس للواليات المتحدة األميركية .فالتحضير لالنتخابات
المقبلة ال بد أن يبدأ من اآلن ووقود حربهم السياسة هو
شعوب المنطقة ودماء أطفالها ،فال يمكن أن تسمع اليوم
من سياسي يريد البقاء في منصبه أي تصريح أو إدانة
لألعمال الوحشية التي تقوم بها قطعان المستوطنين في

هيالري كلينتون اعترفت
في كتابها ب�أنّ ما يحدث
اليوم في العراق و�سورية
ولبنان ممهور بعبارة
«�صنع في �أميركا»!

بري :لم �أتب ّلغ عودة «الم�ستقبل»
�إلى المجل�س وحلحلة الأمور العالقة

بري مترئسا ً لقاء األربعاء النيابي في عين التينة

والتجمع العكاري
التقى الخازن وبالمبلي
ّ

�سالم� :سنتجاوز الأخطار
والحوار �أ�سا�س لإيجاد الحلول

(حسن ابراهيم)

هتاف دهام
أث��ارت ع��ودة الرئيس سعد الدين الحريري مناخات
انفراجية تعود إلى تج ّنبه الحديث عن حزب الله ،وتأكيده
والمملكة العربية السعودية على مكافحة اإلرهاب .فث ّمن
رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء االربعاء النيابي
تركيز الحريري على مكافحة اإلرهاب واستعادة شارعه
من التيارات المتطرفة ،إال أنّ أحد النواب استغرب كالم
الرئيس ب��ري فسأله :كيف للحريري مثالً أن يستقبل
رئيس بلدية عرسال علي الحجيري على رأس وفد ،فيما
هو مطلوب للقضاء ومتهم بالتآمر على الجيش اللبناني.
إال أنّ بري اعتبر أنّ ما جرى في عرسال أدى الى استردادها
كبلدة لبنانية ،م��ش �دّدا ً على أنّ المدخل إل��ى مواجهة
اإلرهابيين هو وحدة اللبنانيين ،معلنا ً رفضه مهما اشتدّت
الظروف التفاوض مع المسلّحين ،األمر الذي يؤدي لو
حصل إلى سقوط للجيش ،الذي يجب دعمه وتسليحه،
إال أنه أعاد التذكير بشكوكه في أن تكون هناك ضغوط
«إسرائيلية» تمارس على الفرنسيين وتضع فيتوات على
تسليح الجيش.
ه���ذه ال��م��ن��اخ��ات اإلي��ج��اب��ي��ة ال تنعكس ع��ل��ى عمل
المؤسسات وتفعيل العمل التشريعي وانتخاب الرئيس.
فال تبدّل ملموسا ً عند تيار المستقبل ،على رغم ما تنقله
أوساطه النيابية عن إمكانية العودة الى المجلس النيابي
وحلحلة األمور العالقة.
ه��ذه األج���واء التي سمعها النائب ياسين جابر في
دردش��ة مع ن��واب المستقبل أول من أم��س ،في ساحة
النجمة ،لم تصل بعد الى عين التينة ولم يتبلّغها رئيس
المجلس الذي أكد أمام النواب أن ال جديد في ما يتعلق
بانتخاب رئيس الجمهورية ،رغ��م اتفاقه مع الرئيس
الحريري على ان االستحقاق الرئاسي أولوية .وأكد أنه ال
يناور في موضوع التمديد للمجلس النيابي ،سائالً :لماذا
التمديد اذا كانت المقاطعة للمجلس وللتمديد مستمرة.
ور ّد على الرئيس فؤاد السنيورة من دون أن يس ّميه قائالً:
«موقفي من التمديد ال يندرج في إطار المناورة السياسية
كما يتراءى للبعض».

فلسطين المحتلة – حتى القرار األميركي المـتأخر فعالً في
وضع داعش والنصرة على قائمة اإلرهاب ليس إال خطوه
نحو إع��ادة التدخل ف��ي ش��ؤون المنطقة بما يتناسب مع
مصالح الصهيونية العالمية .وليس كما يشاع أن أميركا
تحارب اإلرهاب.
وهذا ال ينطبق فقط على السياسيين األميركيين فدماء
الشعب الفلسطيني كانت ورقة رابحة بيد أردوغ��ان الذي
استثمر العدوان الصهيوني على غزة أفضل استثمار –
وق��دم هدية أخيرة بعد ف��وزه أن ينقل بعض الجرحى إلى
تركيا للعالج إليهام البسطاء بمدى أهمية فلسطين عنده
وحقيقة األم��ر أن أردوغ ��ان أراد أن يلعب دور البطل من
ج��دي��د ف��ي محاولة إلح��راج ق�ي��ادة مصر ال�ت��ي يشعر أنها
تنافسه ،خصوصا ً بعد قرار المحكمة المصرية حل حزب
العدالة التابع لحركة اإلخوان المسلمين اإلرهابية ،أما في
أوروبا وجد الرئيس الفرنسي ونظيرته األلمانية بوجوب
التدخل «اإلن�س��ان��ي ف��ي ال �ع��راق» ف�لا يريد ال��رج��ل تضييع
فرصة في أخذ حصته من كعكة العراق كما فعل شيراك
سابقا».
في كل تصريحاتهم ال نجد ما ينسجم مع تطلعاتنا ،وال
نجد ما يخدم أدن��ى مصالحنا – فنحن بالنسبة لهم وقود
لمعاركهم السياسية ،يختلفون على إدارة ه��ذه المعارك
ولكنهم متفقون دائما ً أن قتلنا ال ينقص من إنسانيتهم وال
يقلل من بريق حريتهم التي أوهموا العالم فيها.
بدمنا يكتبون مذكراتهم وعلى أجساد الضحايا ترتفع
أسهمهم دائماً .وليس هذا لقوة فيهم بل لوجود من يضعف
مشروعنا ال�ت�ح��رري بيننا ،وإن كنا مؤمنين أن�ن��ا والحق
أكثرية ولكن يبقى السؤال من المسؤول عن تقديمنا لمذابح
الصهيونية العالمية أفراد وجماعات؟

بعد هدوء جبهة
عرسال وخروج
ا لمسلّحين
اإلرهابيين منها
وتمركزهم في
جرود البلدة،
عمدت شخصيات
في قوى  14آذار
على عالقة مباشرة
أو غير مباشرة
بالمجموعات
اإلرهابية
المسلّحة ،إلى
تسريب أخبار
عن توترات أمنية
ستحصل قريبا ً
في أكثر من منطقة
على الحدود بين
لبنان وسورية.

وت��ح��دث ب��ري ال��ى ال��ن��واب ع��ن لقائه الرئيس سعد
ال��ح��ري��ري ،وأن��ه ش��رح ل��ه الموقف م��ن سلسلة الرتب
والرواتب ،وأوضح له الخيارات التي تقدم بها من تخفيض
مي
السلسلة الى تقسيطها ،وأنه وزع خياراته على ُسلّ ْ
تسهيالت ،وأنه على استعداد لمعالجة بعض القضايا
العالقة في موازنة  ،2014وأنّ الحريري في اللقاء كان
مستمعا ً جيدا ً ومستوضحاً.
ينظر رئيس المجلس الى التحركات المطلبية التي
تنفذ على مقربة من عين التينة أمام وزارة التربية في
االونيسكو ،ويشدّد على ان الح ّل الوحيد للسلسلة ال
يكون من طريق إعطاء اإلفادات ،وال من طريق دعوة هيئة
التنسيق الى التصحيح ،إنما من طريق دعوة الهيئة العامة
الى جلسة إلق��رار السلسلة .في مقابل ذلك يبدي رئيس
المجلس انزعاجه من المسار الذي سلكه ملف المياومين.
لم يغب العراق عن دردش��ه الرئيس بري األسبوعية
مع ن��واب الوفاء للمقاومة ،التحرير والتنمية ،التغيير
واإلص�لاح والكتلة القومية االجتماعية ،فهو يقول إنّ ما
يجري في العراق يساعد على تشكيل حكومة وحدة وطنية
وإعادة توحيد الجيش وإشراك المعنيين جميعا ً في القرار
السياسي األمر الذي سيساعد على مواجهة «داع��ش»،
ال سيما أنّ تغييرا ً حصل في شخصية رئيس الحكومة
وهذا يلبّي مطلب السعودية ،ويشكل نقطة تقاطع بين
اإليرانيين والسعوديين.
ويأمل ب��ري ب��أن ينعكس ذل��ك انفراجات على مجمل
األوض��اع في المنطقة ومنها لبنان .وي��رى انّ الصعود
السريع لـ«داعش» يمكن أن يتح ّول إلى سقوط سريع
إذا أحسن العراقيون توحيد الجهود وتجاوز الخالفات
الس ّنية  -الشيعية.
ومن عين التينة ،أكد الرئيس السابق للحكومة نجيب
ميقاتي أنّ األفق ال يزال مسدودا ً في ما يتعلق بانتخابات
رئاسة الجمهورية ،ولكن استمرار اللقاءات والحوار يمكن
ان يؤدي الى شيء ما قريباً ،الفتا ً إلى أن االتصاالت التي
قام بها النائب وليد جنبالط ،والحضور السياسي الفاعل
تصب كلها
للرئيس سعد الحريري وزيارته الرئيس بري،
ّ
في حوار من دون طاولة.

نقل رئيس المجلس العام الماروني
ال��وزي��ر السابق ودي��ع ال��خ��ازن عن
رئيس الحكومة تمام سالم قوله إنّ
الحوار هو األساس في إيجاد الحلول
لألزمات التي نتخبط فيها.
وأش��ار الخازن بعد زيارته سالم
في السراي الحكومية إلى أنّ األخير
أبدى ثقته بقدرة لبنان على تجاوز
األخطار ،وأمل في التوصل إلى تحرير
العسكريين المحتجزين ،معتبرا ً أنّ
الحوار هو األساس في إيجاد الحلول
لألزمات التي نتخبط فيها .كما أكد
سالم أنه سيسعى إلى حل األزمات
المعيشية بما يضمن االستقرار في
البالد.
وأوض���ح ال��خ��ازن أن��ه ع��رض مع
رئيس الحكومة التطورات المحلية
واإلقليمية واالستحقاقات الداهمة
رئ��اس��ي �ا ً ون��ي��اب��ي �اً ،الف��ت��ا ً إل���ى أنّ
س�لام اعتبر «أن ال استحقاق يعلو
االستحقاق الرئاسي وأنّ الفراغ في
س �دّة الرئاسة أح��دث خلالً في عمل
المؤسسات التنفيذية والتشريعية».
وقال« :أكدت لدولته تفاؤلي باقتراب
م��وع��د الحلحلة اإلقليمية اآلت��ي��ة
إلينا من التطورات العراقية ألنها
ستنعكس على سائر األوض��اع في
سورية ولبنان كون تنفسها هناك
ينم عن تفاهمات دولية إقليمية على
نار حامية».
واستقبل الرئيس س�لام سفير
فلسطين ف��ي لبنان أش���رف دب��ور
الذي قال« :بحثت مع الرئيس سالم

الوضع في األراض��ي الفلسطينية،
وال��ع��دوان «اإلسرائيلي» على غزة
وم���ا ي��ح��ص��ل م��ن م��ح��ادث��ات غير
مباشرة بين الجانبين عبر اإلخوة
في مصر» .وأضاف « :بحثنا أيضا ً
ف��ي األوض�����اع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��م��وم�ا ً
واألوض���اع الفلسطينية خصوصا ً
وأكدنا الموقف الفلسطيني الموحد
داخ�����ل ف��ل��س��ط��ي��ن وف����ي ال��م��س��ار
التفاوضي وأي��ض �ا ً ف��ي المخيمات
الفلسطينية في لبنان».
المنسق
والتقى رئيس الحكومة
ّ
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
ف��ي ل��ب��ن��ان دي��ري��ك بالمبلي ال��ذي
رح��ب بعودة ال��ه��دوء إل��ى عرسال،
وأش����اد ب����دور ال��ح��ك��وم��ة وج��ه��ود
الجيش والقوى األمنية في تحقيق
ذل��ك .وق��ال« :أك��دت للرئيس سالم
التزام األم��م المتحدة القوي بدعم
م��ؤس��س��ات ال��دول��ة اللبنانية بما
فيها الجيش وق��وى األم��ن الداخلي
وناقشنا المساعدة التي يحتاجها
لبنان وجهود مجموعة الدعم الدولي
في هذا اإلطار».
وأك��د بالمبلي أهمية «أن تعمل
جميع األطراف السياسية اللبنانية
على تفعيل عمل الحكومة ومجلس
ال���ن���واب وان��ت��خ��اب رئ��ي��س جديد
للجمهورية م��ن دون ال��م��زي��د من
التأخير».
وبحث سالم مع وفد من «التجمع
الشعبي العكاري» برئاسة النائب
السابق وجيه البعريني ،مطالب

سالم مستقبالً الخازن

تتعلق بمحافظة عكار ومنها إنشاء
س���راي ف��ي المنطقة ،إض��اف��ة إل��ى
التطورات العامة والظروف الدقيقة
التي يمر بها لبنان والمنطقة.
على صعيد آخ���ر ،أج���رى سالم
اتصاال ً بالرئيس التركي رجب طيب
أردوغ��ان لتهنئته بانتخابه رئيسا ً
للجمهورية .وكان االتصال مناسبة
لتأكيد أهمية العالقات اللبنانية -
التركية ،وح��رص الرئيسين على
تعزيزها في المجاالت كافة.
كما ترأس اجتماع اللجنة الوزارية
المتعلّقة بمعالجة الخطة الوطنية
للتخلّص م��ن ال��ن��ف��اي��ات الصلبة،
وأوضح وزير البيئة محمد المشنوق
أنه تق ّرر خالل االجتماع الدفع الفوري
للحوافز المقررة للبلديات المحيطة
بمطمر الناعمة ،ألنّ هذا الموضوع
سينتهي في .2015/1/17
وم��ن زوار ال��س��راي :عضو تكتل
التغيير واإلص��ل�اح ال��ن��ائ��ب فريد
ال��خ��ازن ،واألم��ي��ن ال��ع��ام للدوائر
البطريركية ال��م��ارون��ي��ة األب��ات��ي
ان��ط��وان خليفة ال��ذي سلم رئيس
الحكومة نسخة من بيان اجتماع
بطاركة الكنائس الشرقية ال��ذي
انعقد األس��ب��وع ال��م��اض��ي ،ونائب
رئيس المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان ال��ق��اض��ي رال���ف ري��اش��ي،
ورئ��ي��س مجلس ال��ق��ض��اء األع��ل��ى
القاضي جان فهد ،وب��ول أيانيان،
واألمين العام لمركز البحوث العلمية
معين حمزة.

(داالتي ونهرا)

ن�شاطات �سيا�سية

ميقاتي والعسيري
استقبل الرئيس نجيب ميقاتي أمس
السفير ال��س��ع��ودي ف��ي لبنان علي ع��واض
عسيري ،في زي��ارة وداعية ،لمناسبة انتهاء
مهماته الديبلوماسية كسفير لبالده في لبنان.
ون ّوه ميقاتي بـ«دور السفير عسيري وجهوده
لتمتين العالقات الثنائية بين لبنان والمملكة»،
معتبرا ً أنّ السعودية «هي على الدوام خير سند
وعضد لبلدنا».
من جهته ،أب��رق رئيس «منتدى الحوار

(داالتي ونهرا)
الوطني» المهندس فؤاد مخزومي إلى السفير
عسيري ،شاكرا ً له جهوده في تعزيز العالقات
اللبنانية  -السعودية ،ومتمنيا ً التوفيق ودوام
النجاح في مهماته الديبلوماسية المستقبلية.
استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية
النائب فؤاد السنيورة رئيس البرلمان العربي
السابق رئيس مجلس ال��ع�لاق��ات العربية
وال��دول��ي��ة محمد جاسم الصقر وك��ان بحث
في العالقات واألوض��اع العربية من مختلف

السنيورة وسفير اليابان

الجوانب .واستقبل السنيورة ،صباحاً ،السفير
الياباني سيتشي أوتسوكا ،ثم السفير الكوري
شوي جونغ.
أكد عضو كتلة نواب لبنان الح ّر الموحد
يصب
النائب سليم كرم «أنّ أي حراك سياسي
ّ
في مصلحة البلد يجب أن يشمل جميع األطراف
السياسية إذا كان الهدف منه دفع لبنان إلى
األم���ام» ،ووص��ف العالقة بين «المستقبل»
و«المردة» بـ«الفاترة» ألن ليس هناك أي نوع

(داالتي ونهرا)
من التقارب أو من تسيير لألمور نحو وجهة
معينة.
زار أمين الهيئة القيادية ف��ي حركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون العميد
مصطفى ح��م��دان ،المفتي المنتخب الشيخ
عبداللطيف دري��ان في منزله ،حيث ق��دم له
التهنئة باسم المرابطون ،مؤكدا ً «الدور الوطني
لدار اإلفتاء» ،ومثمنا ً الخطاب الذي ألقاه المفتي
يوم االنتخاب.

ودع���ا حمدان «ك��ل األط��ي��اف االجتماعية
والسياسية واالقتصادية في لبنان إلى دعم
المفتي ودوره الرائد في ل ّم الشمل ،وإدارة شؤون
المسلمين على الصعيد الوطني والديني».
دعت رابطة الروم الكاثوليك إلى «الحوار
الجدي والبناء للتوصل إل��ى إع��ادة تكوين
السلطة ومؤسساتها ف��ي لبنان بانتخاب
رئيس للجمهورية والخروج من هذه الدوامة
العبثية».

