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حمليات �سيا�سية

الملف النووي وعالقته ب�أزمات المنطقة
ظروف ّ
الحل لم تن�ضج بعد
 هاني قاسم
اس�ت�ض��اف��ت مسقط ج��ول��ة ج��دي��دة م��ن المفاوضات
ال �م �ب��اش��رة ب�ي��ن إي���ران وأم �ي��رك��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى وزراء
الخارجية ،شارك فيها االتحاد األوروبي ،من أجل ح ّل
النقاط العالقة في الملف النووي والتوصل إلى صيغة
اتفاق ،ألنّ أميركا أعلنت أنها ال ترغب في تمديد االتفاق
ال�م��وق��ت إل��ى م��ا ب�ع��د  24ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي ،وألنّ اي��ران
تريد التوصل إلى اتفاق كامل يؤكد حقها السلمي في
تخصيب اليورانيوم.
ت� �ف ��اءل ال �ك �ث �ي��رون ب �ه��ذه ال��ج��ول��ة ،وظ� �ن ��وا أنّ هذه
ال �م �ف��اوض��ات ستصل إل��ى ن�ت��ائ��ج إي�ج��اب�ي��ة ،ل �ك � ّن كالم
ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب��اراك أوب��ام��ا ب��أنّ ال�ف�ج��وة ال تزال
كبيرة ،وكالم مساعد وزير الخارجية اإليراني حسين
أمير عبداللهيان ب��أنّ االت�ف��اق صعب في ه��ذه الجولة،
حيث لم يصل اللقاء إلى نتائج ملموسة كما كان متوقعاً،
يجعلنا ن�س��أل :ه��ل ستصل األم��ور إل��ى نتائج ترضي
ال�ج�م�ي��ع ق�ب��ل  24ال�ش�ه��ر ال��ج��اري؟ أم س�ي�ت��م التمديد
لالتفاق الموقت مرة أخرى ،وهو األمر الراجح؟
في مراجعة سريعة لمراحل األزمة في الملف النووي،
نجد أنّ إي��ران قطعت أثناءها أشواطا ً كبير ًة في برامج
التخصيب ،فبعد أن كان عدد الطرود لديها ال يتجاوز
عدة آالف ،أصبح عددها اليوم في حدود  22000طرد،
وسوف تسير باتجاه  190ألف جهاز طرد مركزي ،إذا
لم تصل المفاوضات إلى نتيجة تقبل بها إيران ،على ما
قال عضو في لجنة األمن القومي اإليراني.
يصح أن تتم مناقشة األزمة من زاوية حقّ إيران
ال
ّ
في امتالك الطاقة النووية السلمية أو عدمه ،علما ً أنّ
هناك العديد م��ن ال��دول ومنها «إس��رائ�ي��ل» وباكستان
والهند ،ال تمتلك الطاقة النووية السلمية فحسب ،بل
تمتلك س�لاح �ا ً ن��ووي �اً ،ف��األزم��ة ف��ي ج��وه��ره��ا ،تتعلق
بالصراع ال��دائ��ر ف��ي منطقة ال�ش��رق األوس��ط بين نهج
الممانعة والمقاومة المتمثل بإيران وسورية وحركات
المقاومة في العالمين العربي واإلسالمي ،وبين النهج
األم �ي��رك��ي« -اإلس��رائ �ي �ل��ي» وم��ن يتبعهما م��ن األنظمة
العربية ،وقد اتخذت أميركا من الملف النووي اإليراني
ذريعة في مواجهة إي��ران ،من أج��ل تطويعها سياسيا ً
ودف �ع �ه��ا إل��ى ت�ق��دي��م ال �ت �ن��ازالت ف��ي س��وري��ة وال �ع��راق
وفلسطين وإلى التوقف عن دعمها لحركات المقاومة
في صراعها ض ّد الكيان الصهيوني.
ل �ق��د ح ��اول ��ت أم��ي��رك��ا أن ت �س �ت �ف �ي��د م ��ن ال �ع �ق��وب��ات
االقتصادية التي فرضتها على إي��ران وتخفيض سعر
برميل النفط إل��ى ح��دود الثمانين دوالر ،م��ا أدى إلى
عزلها تجاريا ً وماليا ً عن العالم وأثر في شكل مباشر
ع �ل��ى ال� �ظ ��روف ال�م�ع�ي�ش�ي��ة ل�ل�ش�ع��ب اإلي���ران���ي ،وذل��ك
لدفعها إل��ى تقديم ال�ت�ن��ازالت ف��ي الموضوع اإلقليمي
في مقابل رف��ع العقوبات االقتصادية عنها والسماح
لها بالتخصيب ،وإنّ الحديث عن األم��ور التي ال تزال
عالقة ،والمتعلقة بالرفع الكامل أو التدريجي للعقوبات،
واألم��ور المتعلقة باالختالف حول كمية الطرود التي
يحق إلي��ران أن تمتلكها ،يأتي في سياق الحاجة إلى
ال��وق��ت ال��ذي س��وف يتضح خ�لال��ه م�س��ار األزم ��ات في
المنطقة ،إضافة إلى رغبة كل من الفريقين في تحقيق
الح ّد األقصى من المكتسبات في أي اتفاق.
أدرك اإلم��ام الخامنئي األه��داف التي تريدها أميركا
م��ن خ�لال التفاوض م��ع إي��ران ،فرسم سقفا ً سياسيا ً
للمفاوضات بأن حصرها في اإلطار النووي فقط ،دون
غيره من الملفات المتعلقة بالصراع الدائر في المنطقة،
ودعا الشعب إلى التوكل على الله واالعتماد على الذات
لمواجهة الضائقة االقتصادية التي أوجدتها أميركا،
وبذلك فوتت إي��ران على أميركا فرصة االستفادة من
األزمات لحساب مصالحها اإلقليمية.
وف��ي تقدير للوضع ،يمكننا ال�ق��ول أنّ األزم��ات في
المنطقة ه��ي ع�ل��ى درج��ة ك�ب�ي��رة م��ن التعقيد ،وه��ي ال
ت��زال مستمرة وأنّ ال�م�ل��ف ال �ن��ووي ال ي��زال ف��ي إطار
ال�م�ف��اوض��ات ال�ت��ي ق��د ال تصل إل��ى ات �ف��اق ن�ه��ائ��ي ،ألنّ
ظروف الح ّل لم تنضج بعد.
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�صانعو م�سل�سل «داع�ش» ...ال يكترثون لعقول الم�شاهدين
 جمال العفلق
إنه تنظيم «داعش» ،ولد من رحم السجون العراقية التي
كانت تحت إشراف الواليات المتحدة األميركية ،وقد ت ّم
تجهيزه وتحضيره وفق نهج اإلسالم الغربي الذي ق ّررت
أميركا أن يكون هو الدين الجديد ال��ذي يخدم مصالحها
التوسعية تجاه مصادر الطاقة ،ويضمن استمرار حروب
داخلية لعقود .م ّوله العرب ودفعوا له ما يكفي من مال
ليتمدّد وفق خطوط جغرافية محدّدة مسبقاً .ضرب ك ّل
شيء ،لكنه لم يقترب من المصالح األميركية أو يهدّد ما
يسمى «إس��رائ�ي��ل» ول��و بكلمة أو تلميح .حلم خليفته أن
يصل إلى روما ،ووجد القدس بعيدة فلم يذكرها.
ع��اد صانعو التنظيم إل��ى لعبة التسجيالت الصوتية
التي ُتذ ّكرنا بتسجيالت بن الدن والتي كانت تأتي دائما ً
ف��ي ال��زم��ان وال�م�ك��ان المناسبين وخ�ص��وص�ا ً ف��ي ذروة
التعقيدات السياسية األميركية الداخلية.
ال��ي��وم ،وب �ع��د ان �ح �س��ار دور ال��رئ �ي��س ب� ��اراك أوباما
وم �ح��اص��رت��ه داخ �ل �ي �اً ،وإش ��اع ��ة خ �ب��ر إص��اب��ة أو مقتل
المدعو أبوبكر ال�ب�غ��دادي ،خ��رج األخ�ي��ر علينا بتسجيل
ص��وت��ي ل�ي�ك�ش��ف ض �ع��ف ال �ت �ح��ال��ف األم �ي��رك��ي وي �ك � ّذب
أخباره ويترجم ال��دور المقبل للخطة األميركية المقبلة
فصل الرجل األمور وفق الواقع ،لكنه
في المنطقة ،وقد ّ
وض��ع أول��وي��ات��ه وف��ق المصالح األميركية ول��م يكن هذا
مصادفة .فلم يهاجم البغدادي تركيا وهي الدولة الممر
للنفط ال ��ذي ي�ب�ي�ع��ه ،وف ��ي ن�ف��س ال��وق��ت م �ص��در توريد

المقاتلين وعبورهم وتسهيل إم��داده��م ،فتركيا الحالمة
ب �ع��ودة ال �خ�لاف��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ،ال ي��زع�ج�ه��ا وج ��ود خالفة
صغرى تخدمها وتفتّت ما تبقى من المنطقة ،خصوصا ً
أنّ تركيا تستفيد من النفط الخام ومن أسعاره الزهيدة،
وتبيع للتنظيم الذهب وما يلزم للبقاء.
ورغم أنّ البغدادي أكد محاربة آل سعود ،إال أنه وضع
أول��وي��ة ال �ق �ت��ال ،ع�ل��ى ح�� ّد ت�ع�ب�ي��ره ،ل�م�ح��ارب��ة «الرافضة
الشيعة» ،ومن ثم آل سعود في الحجاز ،وبذلك أطال أمد
الحرب وح ّولها إلى حرب مذهبية إلى ما ال نهاية ،من دون
أن يذكر طبعا ً تحرير القدس ومحاربة «إسرائيل» ،ونقل
الخطاب األميركي حرفياً ،ال سيما لجهة ما يتعلق بحماية
أمن ما يسمى «دولة إسرائيل» وهذا ليس عبثاً ،ألنّ أتباع
البغدادي من العامة سينفذون تعليماته وف��ق الشريعة
على اعتبار أنه خليفة وال يجوز عصيان أم��ره ،فلو ذكر
البغدادي الصهاينة قد تخرج جماعات وتحارب أو تضرب
المصالح «اإلسرائيلية» وهذا ال ينسجم مع دور التنظيم
وال أهدافه التي وجد في األساس من أجلها ،وهي تأمين
حماية كيان العدو الغاصب وضرب القوى المقاومة التي
تحاربه ،وخصوصا ً حزب الله وسورية وإيران.
إنّ تركيز البغدادي على السعودية في تسجيله ،يحمل
في طياته أمرا ً من اثنين ،فإما أنّ الرجل أراد الكشف عن
خالف بينه وبين السعودية وأراد الضغط عليها من خالل
هذا التسجيل وهو أمر مستبعد ،وإما أنّ البغدادي مكلف
اليوم بتبييض صورة السعودية عالميا ً وإسالميا ً لتخرج
المملكة بخطاب تقول فيه أنها مستهدفة م��ن اإلره��اب،
وتستند في قولها إلى التسجيل الصوتي ،لتؤكد أنها ال

تمول الجماعات المتطرفة ،فمن غير المعقول أن تمول
من يهدّدها ،وه��ذا في حقيقة األم��ر استخفاف بالعقول
وتقليل م��ن ش��أن المتابعين ،فتنظيم «داع ��ش» ال�ي��وم ال
يمكن فصله عن المدرسة الوهابية التي لها سوابق في
الحركة السياسية اإلسالمية ،فهي المدرسة نفسها التي
منعت الدعاء للمجاهدين إبان حرب تموز ،2006ولم تقبل
احتساب من سقطوا من حزب الله شهداء ،وهي أيضا ً التي
أعلنت مرارا ً وتكرارا ً أنّ محاربة الشيعة أوجب من محاربة
«إسرائيل».
وب��ال �ع��ودة إل��ى التسجيل ال�ص��وت��ي ل�ل�ب�غ��دادي ،فإننا
نالحظ أنه ينسجم تماما ً مع ما تريده أميركا وهو إبقاء
المنطقة تحت ضربات الحروب المذهبية ،كما أنّ مطالبة
البغدادي بدخول القوات البرية ،يوحي بأنه متأكد من أنّ
قوى التحالف األميركي ستضطر إلى إرسال قوات برية،
وه��و يحاول تقريب فكرة المشاركة البرية للرأي العام
األميركي والعربي ،ويدرك أنّ الضربات الجوية ال تعطل
تقدم تنظيمه وه��ذا ما اتفق عليه الجميع ،وما يحدث في
عين العرب -كوباني يؤكد ذلك ،فالغارات اليوم ليست إال
استعراضا ً جويا ًَ ومن يقاتلون على األرض هم أهل عين
العرب الذين صمدوا رغم الحصار «الداعشي» والتركي
لهم.
إنّ صانعو مسلسل «داع��ش» ال يه ّمهم عقل الجمهور
المتابع وال الصدق في األح��داث ،ألنّ قضيتهم مرتبطة
بزيادة عدد الحلقات وتشعب القصة فقط ،وهدفهم إطالة
أم��د الحرب معتقدين أنّ ق��وى المقاومة قدمت كل ما في
جعبتها.

�سالم اختتم زيارته الإمارات :الأمن متما�سك
والوحدة الداخلية �أثبتت قدرتها على تجاوز المحن
أك��د رئيس الحكومة تمام س�لام «أنّ األمن
متماسك في لبنان» ،الفتا ً إل��ى «أنّ الوحدة
الداخلية م��ن وراء ق��وان��ا األم��ن��ي��ة م��وج��ودة
وأثبتت قدرتها على تجاوز المحنة».
وق��ال سالم خالل مؤتمر صحافي عقده في
القنصلية اللبنانية في دبي في ختام زيارته
إلى اإلمارات« :نحن نتحرك في كل االتجاهات،
بداية في الداخل المتصاص ومعالجة كل األمور
التي تمر علينا اليوم ،وربما ال تضعنا في مواقع
مريحة وفي إنجازات كبيرة ،ولكن الحمد لله
األمن متماسك في لبنان والوحدة الداخلية من
وراء قوانا األمنية موجودة وأثبتت قدرتها على
تجاوز المحنة ،وخصوصا ً في األشهر الماضية
وبالتالي علينا أن نسعى في كل االتجاهات
خارج لبنان ،وفي المناسبة لن نوفر بلدا ً ولن
نوفر فرصة هنا أو هناك إال ونتابعها ونسعى
إل��ى االس��ت��ف��ادة منها وتوظيفها ف��ي تحصين
بلدنا».
ور ّدا ً على سؤال حول لقائه رئيس ال��وزراء
اإلم��ارات��ي الشيخ محمد بن راش��د ،ق��ال« :إنّ
رغبة سمو الشيخ محمد كانت واضحة وأكيدة
ب��اس��ت��م��رار دع��م لبنان واللبنانيين ،ودع��م
مسيرتنا في لبنان لمواجهة كل التحديات في
المنطقة».
ولفت سالم إلى «أنّ مشاركة اإلم��ارات في
مساعدة النازحين السوريين الى لبنان ليست
ج��دي��دة ،وه��ي قائمة ومستمرة م��ن جوانب
مختلفة .واليوم في ظل تفاقم هذا العبء واألثقال
الكبيرة التي يتحملها لبنان واللبنانيون ،ال ب ّد
من تجديد وتعزيز وتيرة الدعم في هذا الملف».
وأضاف« :لمست خالل لقائي الجالية اللبنانية
أنها تنعم برعاية وباحتضان خاصين من
الشعب والقيادات اإلماراتية ،وهذا ليس بجديد
وهو ما ساعد الجالية على االستقرار واإلنتاج،
وهناك عدد من أفرادها يساهم اليوم في شكل
فعال ومباشر في كثير من المشاريع واإلنجازات
الكبيرة .أما ما يتم الحديث عنه من وقت إلى
آخر من تسهيالت لسفر اللبنانيين من اإلمارات
وإليها ،فهذا من ضمن ما تحرص عليه األمارات

بوعي ومتابعة واستدراك للظروف التي تمر بها
المنطقة وتتطلب الكثير من اإلجراءات الحازمة
والواضحة ،ليس فقط تجاه اللبنانيين ،إنما
تجاه ك ّل من يعبر ويم ّر في هذا البلد العزيز».
وت��اب��ع س�ل�ام« :إنّ ط��م��وح اإلم����ارات بأن
تتحول إلى أكبر محطات العالم لعبور الناس
وذهابهم وإيابهم بين الشرق والغرب وفي
المنطقة ،يتطلب في شكل مواز ،وعيا ً وإدراكا ً
لكل الجوانب التي تساعد على تعزيز االستقرار
وتحصين الساحة الداخلية لإلمارات ،وهذا
أم��ر يعرفه اللبنانيون ال��م��وج��ودون الذين
يستفيدون وينعمون ب��ه .لكن إذا خرجت
قلة منهم أو من غيرهم عن القانون وأساءت
استخدام هذه الحاالت الداعمة فذلك يكون في
إطار محدود».
وع��ن دع��م القوى األمنية في لبنان ،أشار

أشار سياسي
مخضرم إلى االنتقادات
وجهها نائب
الحا ّدة التي ّ
شمالي سابق في حديث
تلفزيوني إلى وزراء
يمثلون تيارا ً سياسيا ً
وازناً ،واعتبرها
رسالة مقصودة،
خصوصا ً أنّ النائب
السابق أرفق انتقاداته
بمطالبة رئيس التيار
المعني بأخذ المبادرة
ّ
والقيام بخطوات من
شأنها أن تس ّهل عملية
انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،ال سيما
أنّ حلفاءه يدعمون
ترشيحه علناً ،وعليه في
النهاية أن يحزم قراره
إذا كانت فرص انتخابه
معدومة!

قائد �أركان الجي�ش الإيطالي
جال على الم�س�ؤولين

تقصر في تزويدنا
سالم إلى أنّ اإلم��ارات «لم
ّ
بالسالح وال سيما الطوافات .وفي ظ ّل ما يتهدّد
لبنان وما يقوم به الجيش ،أعتقد أنّ االمارات
تقصر أبدا ً في توفير المستلزمات العسكرية
لن
ّ
لهذا الجيش».
أما في شأن العسكريين المخطوفين ،قال:
«ه��ذا أم��ر كما قلت ف��ي مناسبات ع��دة دقيق
وحساس ج��داً ،ويتطلب معالجة بكثير من
العناية .وق��د ت�� ّم ت���داول ه��ذا ال��م��وض��وع مع
إخواننا في اإلمارات ،فاألسر والحجز والتعاطي
مع األسرى بمقاربة ال إنسانية ال يقبله أحد».
وك��ان س�لام التقى نظيره اإلم��ارات��ي حاكم
دب��ي الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم ،كما
استقبل ،في مقر اقامته في دبي ،وزير الدولة
للشؤون الخارجية أنور غرغاش في حضور
وزير الخارجية جبران باسيل.

رئيس الوزراء اإلماراتي مجتمعا ً إلى سالم والوفد الوزاري

(داالتي ونهرا)

ابراهيم وغراتسيانو
ن ّوه قائد أركان الجيش اإليطالي الجنرال كالوديو غراتسيانو «بالعالقات
الطيبة» بين لبنان وإيطاليا ،و«بالتعاون القائم بين الجيشين اللبناني والجيش
اإليطالي».
وجال غراتسيانو على رأس وفد عسكري إيطالي أمس ،على عدد من المسؤولين
السياسيين واألمنيين ،فزار مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث التقى رئيس
مجلس النواب نبيه بري وعرض معه التطورات وعمل «يونيفيل» في الجنوب،
في حضور المستشار اإلعالمي علي حمدان.
وفي اليرزة ،التقى الوفد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل ،الذي قال بعد اللقاء« :رحبنا بهذه الزيارة وأثنينا على العالقات الوطنية
التي تربط بلدينا ،كما شكرنا له جهوده والنشاط الذي قام به خالل توليه قيادة
القوات الدولية في الجنوب ،إضافة إلى جهود الكتيبة اإليطالية المشاركة في
هذه القوات .كما طلبنا دعم الجيش ومساعدته ،وفق االحتياجات واإلمكانات
المتاحة».
وأضاف مقبل« :إنّ الفريق غراتسيانو يتمتع بمؤهالت تولي قيادة الجيش
اإليطالي ،وقد نقل إلينا تحيات وزيرة الدفاع اإليطالية متمنيا ً علينا زيارة إيطاليا
مطلع العام المقبل».
ون ّوه غراتسيانو ،من جهته« ،بالعالقات الطيبة بين البلدين وبالتعاون القائم
بين الجيشين اللبناني والجيش اإليطالي».
ثم التقى الوفد قائد الجيش العماد جان قهوجي ،وجرى البحث في سبل
تطوير العالقات الثنائية بين جيشي البلدين ومه ّمات الوحدة اإليطالية العاملة
في جنوب لبنان .وزار بعد ذلك المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم،
وعرض معه األوضاع العامة في لبنان والمنطقة ودور القوات اإليطالية العاملة
ضمن قوات األمم المتحدة في لبنان بتنفيذ القرارات الدولية السيما القرار .1701
وكان الوفد التقى الرئيس ميشال سليمان.

لحود ا�ستقبل «الوفاء للمقاومة» واللقاء الوطني للمحامين
ّ

رعد :المحكمة الدولية ال تعنينا في �شيء
استقبل الرئيس العماد إميل لحود
في دارت��ه في ال��ي��رزة ،وف��دا ً من كتلة
الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد
رعد ،في حضور النائب السابق إميل
إميل لحود.
وق���ال رع��د بعد ال��ل��ق��اء« :س��ررن��ا
اليوم كما العادة ،بلقاء الرئيس إميل
لحود ،وكانت الزيارة مناسبة لتقييم
األوض���اع .وكما تعودنا استحضرنا
في خطاب فخامته المعايير الوطنية
والسيادة الحقيقية وقيّمنا الكثير من
األمور التي استجدّت على الصعيدين
المحلي واإلقليمي» .وأضاف« :عندما
تكون المعايير الوطنية والسيادية
واضحة وصارمة ،يهون على المرء
رؤي���ة األش��ي��اء ب��وض��وح ،ول��ذل��ك لم
نختلف على تقييم األحداث والمواقف
ف��ي ك��ل مرحلة م��ن المراحل وكأننا
نقرأ في كتاب واح��د ونلتزم معايير
واحدة».
وردا ً على س���ؤال ح��ول المحكمة
الدولية ،أج��اب رع��د« :بالنسبة لما
يسمى بالمحكمة الدولية ال يعنينا ذلك
في شيء وال نسمع وال نقرأ حولها».
أما في ما يتعلق بالعالقات المستجدة
بين دول الخليج ،فقال رع��د« :نحن
نتمنى لكل األقطار العربية أن يسودها
االس��ت��ق��رار وأن تنعم ب��رؤي��ة قومية
ّ
تشخص عدوها الرئيسي
واضحة وأن
إسرائيل».

شكر

والتقى لحود األمين القطري لحزب
البعث ال��ع��رب��ي االش��ت��راك��ي ال��وزي��ر
السابق فايز شكر ،ال��ذي علق على
اجتماع ممثلي الكتل النيابية برئاسة
الرئيس نبيه ب��ري لمناقشة قانون

لحود مستقبالً وفد كتلة الوفاء للمقاومة
ّ
انتخابي جديد ،مؤكدا ً «أنّ لبنان لن
يستمر على «الموال» القديم ،فاألساس
في لبنان هو المجلس النيابي ألنه
مصدر السلطات ،ولنخرج من األزمات
التي نعانيها» ،داعيا ً إلى «إقرار قانون
انتخابي يعتمد الدائرة الواحدة مع
النسبية ،وإذا تعذر ذل��ك فلنعد إلى
أحكام الطائف مع قانون المحافظة
على أساس النسبية».

عبد الر ّزاق والقطان

ثم استقبل لحود الشيخين ماهر
عبد الرزاق أحمد القطان الذي قال بعد
اللقاء« :نحن في هذه الظروف الصعبة
أمس
التي تعيشها المنطقة ولبنان ،في ّ
الحاجة إلى رئيس يحمل فكر وعقيدة
الرئيس لحود».
وأك��د عبد ال����ر ّزاق ،ب���دوره« ،دع��م
الجيش اللبناني ف��ي القضاء على
فلول اإلرهابيين والتكفيريين» ،مطالبا ً

 ...ومجتمعا ً إلى وفد اللقاء الوطني للمحامين
الشعب اللبناني «ب��م��ؤازرة الجيش
وااللتفاف حوله».

اللقاء الوطني
لمحامي بيروت

والتقى لحود أي��ض��اً ،وف��د «اللقاء
الوطني للمحامين في بيروت» ،وأشار
اللقاء في بيان إلى أنّ الوفد ض ّم
ال��م��ح��ام��ي ري��ش��ار ري��اش��ي مدير
دائ��رة المحامين في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،والمحامين :رمزي
دسوم عن التيار الوطني الحر ،حسين
ّ
محيدلي عن حزب الله ،أالن خوري
عن تيار المردة ،وائ��ل العريضي عن
الحزب الديمقراطي اللبناني ،سيرج
ج��وخ��دري��ان ع��ن الطاشناق ،حسن
زهوي عن حزب البعث ،حسن وفؤاد
مطر عن المؤتمر الشعبي ،معن األسعد
عن التيار األس��ع��دي ،هاني سليمان

عن اللجان والروابط الشعبية ،عبد
الحفيظ فواز عن المشاريع الخيرية،
ن��اي��ف دي���اب ع��ن ال��ح��زب ال��ع��رب��ي،
وطوني الحوراني.
وأكد الوفد ،وفق البيان« ،على الدور
المتميز والجهد الكبير الذي بذله فخامة
الرئيس في توحيد الجيش وتعزيزه
وح��ف��اظ��ه على وح��دت��ه ف��ي أصعب
الظروف وتثبيت عقيدته القتالية في
وج��ه ال��ع��دو اإلسرائيلي واإلره���اب،
وعلى تبنيه وحمايته لمعادلة الجيش
والشعب وال��م��ق��اوم��ة ،وع��ل��ى ال��دور
ال��ذي اضطلع به أثناء توليه رئاسة
الجمهورية بحزم وثبات وشفافية».
كما توجه ال��وف��د «بتحية إج�لال
واعتزاز إلى الجيش اللبناني ،قيادة
وضباطا ً ورتباء واف��راداً ،وإلى القوى
األمنية كافة ،من أمن داخلي وأمن عام
وأمن دولة ،لما يبذلونه من تضحيات
كبيرة في المحافظة على وحدة لبنان

وأمن شعبه من األخطار المحدقة به ،ال
سيما خطر التفكيريين واإلرهاب وخطر
العدو اإلسرائيلي».
من جهة أخ��رى ،ت�� ّم التأكيد على
«ت��م��س��ك ال��وف��د ب��م��ع��ادل��ة الجيش
ّ
والشعب والمقاومة لما بذلته وتبذله
من تضحيات في تحرير جنوبنا الغالي
وتعزيز صمود أهله األبطال ،ودفاعا ً
عن لبنان وشعبه» .وأكد الوفد أيضا ً
«أنّ دماء شهداء الجيش والمقاومة لن
تذهب هدراً ،ولهم كل تحيات اإلجالل
والتقدير».
كما أثنى المحامون «على ما يبذله
الرئيس نبيه ب��ري ،المحامي األول،
م��ن جهد ف��ي المحافظة على لبنان
ووحدته وتماسك مؤسساته ،وعلى
دور المحامين ونقابتهم في المحافطة
على هذه الوحدة».
وم��ن زوار الرئيس لحود الوزير
السابق جان لوي قرداحي.

