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«ملف الع�سكريين يتطلب �أثمان ًا»

�إلوود يختتم زيارته للبنان
وي�ؤكد التزام بريطانيا دعم الجي�ش

�أبو فاعور يلتقي بري:
الحوار على ال�سكة ال�صحيحة
ع��رض رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه بري األوضاع الراهنة مع وزير
الصحة وائل ابو فاعور الذي أكد
أن الحوار على السكة الصحيحة
وتسير باالتجاه السليم.
وأمل ابو فاعور «بأن يساهم هذا
المناخ االيجابي في الحوار ،حتى
لو لم يتم مقاربة أو حل المعضالت
األس��اس��ي��ة المختلف عليها في
ال��ب�لاد ،ب��إش��اع��ة م��ن��اخ ايجابي
والتمهيد للدخول في حوار أعمق
ي���ؤدي إل��ى ح��ل ه��ذه المعضالت
وإل��ى إيجاد التوافقات اللبنانية

االساسية حولها».
وف������ي م���ل���ف ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المختطفين ،ق���ال أب���و ف��اع��ور:
«موقفنا وموقف الرئيس بري هو
أن��ه يجب أن ي��ك��ون ه��ن��اك ح��راك
سريع في هذا الملف وأن ال يترك
ل��ل��ص��دف وأن ال ي��ت��رك األه��ال��ي
عرضة للتهديدات وللقلق الذي
يعيشون به في كل يوم» ،مضيفاً:
«يجب أن يكون هناك حراك سريع،
وأن يكون هناك أيضا ً اقتناع بأنه ال
بد من تقديم تضحيات ما ،ال بد من
القبول بأثمان ألنه ال توجد دولة

ب ّري وأبو فاعور خالل لقائهما

(حسن ابراهيم)

قا�سم :انطالقة الحوار مح�سومة
وال م�شكلة في التفا�صيل
أكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أن الحوار هو
الطريق الوحيد المتاح لمعالجة أوضاعنا وحل مشاكلنا ،ونحن ندعم
أي حوار بين أي جهتين أو أكثر ،ولن يكون الحوار سلبيا ً وال موجها ً
ضد أحد طالما أنه منطلق من البحث عن المشتركات والحلول».
وأش��ار خ�لال استقباله األمين العام لحركة األم��ة الشيخ عبد
الناصر الجبري ،إلى «أن الحوار مطلوب شكالً ومضموناً ،وعندما
ينطلق بحده األدنى فإنه يفتح األبواب للحلول ،وهو في كل األحوال
مصلحة أكيدة للطرفين وللبنان .وال داعي لبعض المتصدرين إعالميا ً
أن يتعبوا أنفسهم بجدول األعمال وما هو ممنوع وما هو مسموح،
فالمتحاورون قادرون على إنتاج جدول األعمال المناسب لهم ،وبما
أن التصميم على انطالقة الحوار محسوم فال مشكلة في التفاصيل».
ولفت إلى «أن الوقائع واألحداث أثبتت بأن الوحدة باب لحل قضايا
باب لمشاكل وتعقيدات ،ولطالما كنا
كثيرة ،وأنَّ التفرقة والتحريض ٌ
دع��اة الوحدة الوطنية على المستوى السياسي واالجتماعي بما
يحفظ أمن مجتمعنا ويترك حرية التعبير والخيارات مفتوحة من
الموقع اإلنساني واألخالقي».
وأ ّكد جبري من جهته «أن المطلوب من الدولة اللبنانية أن تسعى
لفرض األمن واألمان الداخلي ،وليس فقط األمن واألمان الحدودي،
إلع��ط��اء األم��ن واالس��ت��ق��رار أم��ام العصابات التي ه��ي منشأ عمل
اضطراري لألفراد واألسر والمجموعات».
وفي موضوع الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله ،قال جبري
«هذا الحوار سيكون له دور كبير في إراحة الناس وتخفيف اإلحتقان
الداخلي ،وكذلك يمكن أن يكون هناك حوار بين رئيس حزب «القوات»
سمير جعجع ورئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون،
وكل هذه ال��ح��وارات ستنعكس إيجابا ً على الناس والمجتمع في
لبنان».

�شكر :الم�ؤامرة تهدف الى و�ضعنا �أمام
خيارين �إما «�إ�سرائيل» �أو «داع�ش»
رأى األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في لبنان
الوزير السابق فايز شكر في تصريح« :أن مؤامرة الفوضى الخالقة
التي تستهدف األمة والتي أنتجها التحالف االميركي  -الصهيوني،
مستمرة في مشروعها التدميري التخريبي لضرب كل المصالح
الوطنية والقومية للشعب العربي .وما نشهده اليوم على امتداد
االرض من صراعات وتحديات يظهر حقيقة األه��داف التي يسعى
إليها هذا التحالف ،مستعينا ً بأدواته من أنظمة رجعية متخلفة
وقوى إرهابية تكفيرية ،مسخرا ً ثروات تلك االأنظمة لخدمة مشروعه
التآمري».
وأضاف في تصريح« :لقد أظهر مسار تطور األحداث في بالدنا ،ان
هذه المؤامرة تهدف الى وضع شعبنا امام خيارين ال ثالث لهما ،إما
القبول بالدولة اليهودية المهيمنة والمسيطرة على المنطقة ومقدراتها
وتصفية القضية الفلسطينية ،أو «دولة داعش» ومشروعها التكفيري
االرهابي ،وما المواقف االميركية المعلنة حول طبيعة الصراع مع
القوى االرهابية والمدة الزمنية التي تحتاجها عملية المواجهة
معها والتي حددتها بعدة سنوات ،ما هي سوى الدليل الملموس
على الغاية من ورائها ،حيث أنها ترى في ذلك فرصة سانحة لتدمير
مقومات المواجهة مع هذه القوى ،ولتفرض في المحصلة شروطها
ورغباتها».
وأكد «ان القوى الحية في االمة مطالبة في هذه اللحظة التاريخية
المصيرية أن تعي دورها ومهماتها لمواجهة هذه التحديات الخطيرة،
وأن تجدد طاقاتها في سبيل ذلك ،وهو الطريق الوحيد أمامها للخروج
من المحنة التي فرضت عليها».
وأشار الى «أن الجدال اآلن حول «جنس المالئكة» ال يخدم سوى
المتربصين بنا ويفوت الفرصة المتاحة لنا لحشد قوانا والتصدي
للمخطط الجهنمي الذي يستهدف حاضرنا ومستقبلنا .وعلينا دعم
قوانا المقاتلة في جميع ميادين المواجهة في سورية والعراق ولبنان
ومصر وفلسطين ،الذين يتصدون لهذه المؤامرة االجرامية ،ويقدمون
في سبيل ذلك أغلى التضحيات».

ف��ي العالم ف��اوض��ت م��ن دون أن
تكون هناك أثمان في مقابل ذلك».
وتابع« :رأينا هذا المشهد في
فرنسا ،الفرنسي الذي تم تحريره
م��ن م��ال��ي ،ورأي��ن��ا ه��ذا األم��ر بين
كوبا والواليات المتحدة االميركية
مع فارق األوزان وفارق األوضاع،
وس��اب��ق�ا ً بين ال��والي��ات المتحدة
األميركية وحركة طالبان ،وبالتالي
ليس هناك من مانع وليس هناك
من حل إال بالقبول بأثمان معينة».
وأك����د «أن ال��ش��يء االي��ج��اب��ي
المهم هو تأكيد القوى السياسية
ل��م��واق��ف��ه��ا ب��أن��ه��ا م��ع المقايضة
كتكتل التغيير االص�لاح ،وتأكيد
أطراف وقوى سياسية أخرى أنها
ال تمانع المقايضة ،يجب أن يكون
هذا األمر مدخالً للحكومة لكي تأخذ
قرارا ً بالسير في المقايضة» .وكرر
أن��ه ل��و ك��ان��ت ه��ن��اك أث��م��ان جرى
تصنيفها كأثمان موجعة ،فإنها
تبقى أقل ثمنا ً وأقل كلفة إذا ما تم
استعادة العسكريين».
وكان بري استقبل ظهرا ً سفير
لبنان في واشنطن انطوان شديد.
وب��ح��ث م���ع س��رك��ي��س سركيس
األوض��اع العامة .من جهة أخرى
ت��ل��ق��ى ال��رئ��ي��س ب���ري ب��رق��ي��ة من
ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري ع��ب��د الفتاح
ال��س��ي��س��ي م��ه��ن��ئ�ا ً ب��ع��ي��د ال��م��ي�لاد
المجيد.

وفد من حزب اهلل
يعزي �سليمان بوالدته
زار وفد من حزب الله ض ّم رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد ،النائب علي عمار
والنائب ن��وار الساحلي رئيس الجمهورية
السابق ميشال سليمان لتعزيته بوفاة
والدته.
وعقب اللقاء ،قال رعد« :إن هذه المناسبة
فتحت المجال لتبادل وجهات النظر في ما يهم
مصلحة لبنان ومستقبل الوضع في لبنان».
وأضاف« :كالعادة كان الحوار وديا ً وعميقا ً
وصريحاً ،وق��ررن��ا أن نبقى على التواصل
من أجل التفكير في ما يصلح شأن هذا البلد
واستقراره».
أما سليمان ،فشدد على «أهمية الحوار بين
جميع المكونات اللبنانية شرط أن يستند إلى
المصارحة والحقائق لتكون النتيجة أفضل بما
يخدم المصلحة الوطنية ،معتبرا ً أن الحوار
يسهّل ممارسة الديمقراطية والحقيقة بدورها
تقوي منطق الحوار».
واعتبر «أن مصلحة لبنان هي في التالقي،
أقله على النقاط غير الخالفية وهي كثيرة،
ألن المرحلة تتطلب بذل كل الجهود لمواجهة
األخطار وهي أيضا ً كثيرة ،وخصوصا ً الخطر
الدائم وهو الخطر االسرائيلي».

ميقاتي :الرئي�س ينتظر
جالء �أو�ضاع المنطقة
أعلن رئيس الحكومة السابق نجيب
ميقاتي «أن انتخاب الرئيس سيأخذ وقتا ً
حتى ج�لاء أوض��اع المنطقة» .وق��ال بعد
زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي
في الصرح البطريركي في بكركي« :على
اللبنانيين أن يعوا تماما ً أن هذا الوطن لنا
جميعا ً وأن علينا التطلع إلى هدف واحد
هو مصلحة الوطن ال��ذي يجمعنا .لسوء
الحظ ف��إن بعض األط���راف اليوم مرتبط
بالخارج وبأوامر من الخارج ،وأن لبنان
هو جزء من هذه المنطقة ،لألسف ال يمكن
الحديث عن حل في لبنان فيما المنطقة تعج
باالضطرابات والبحث ج��ا ٍر للتوصل إلى
حل لقضايا المنطقة» ،الفتا ً إلى «أن الحراك
الدولي يندرج في إط��ار السعي النتخاب
رئيس جديد».
واس��ت��ق��ب��ل ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي ال��وزي��ر
ال��س��اب��ق ف��اي��ز غصن ال���ذي أع��ل��ن تأييده
لمواقف البطريرك الوطنية التي تصب
ف��ي مصلحة لبنان واللبنانيين عموما ً
والمسيحيين خصوصاً .وتمنى غصن «أن
يتابع البطريرك الراعي جهوده التي عودنا
عليها للوصول الى حل لمشاكلنا في البلد،
وأن يحمل العام الجديد أض��واء الوفاق
والحياة الطبيعية للمؤسسات الدستورية
واالزده����ار وال��دع��م لمؤسسة الجيش».
ومن زوار الصرح الوزير السابق إدمون رزق
ال��ذي ش��دد على «أن المواضيع اإلنقاذية
اليوم تعني جميع اللبنانيين وليست وقفا ً
على طائفة أو مذهب أو حزب ،كل اللبنانيين
معنيون اليوم من أجل الخالص والخروج
من األزمة الكيانية والوجودية التي نتخبط
فيها ،وال يمكن أن يتم ذلك إال بوحدة الكلمة
الموضوعية والعودة إلى الوطن اللبناني».

قباني :لحل المجل�س ال�شرعي غير القانوني
و�إجراء انتخابات لمف ِتي المناطق
سأل مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمد رشيد
قباني لماذا يبطل المجلس الشرعي الممدد لنفسه قسرا ً
برئاسة عمر مسقاوي قرار مفتي الجمهورية الشيخ محمد
رشيد قباني بتكليف الشيخ أحمد نصار بإفتاء صيدا،
والشيخ أيمن الرفاعي بإفتاء بعلبك ،والشيخ زيد بكار
بإفتاء عكار ،على رغم أنني كلفت قبلهم المفتي الشيخ
سليم سوسان بإفتاء صيدا ،والشيخ خالد الصلح بإفتاء
بعلبك ،والشيخ أسامة الرفاعي بإفتاء عكار»؟
وأش��ار بيان صادر عن مكتب المفتي قباني ،إلى «أن
الحقيقة هي أن قرار المجلس الشرعي بإبطال قرار المفتي

قباني بتكليف المفتين نصار والرفاعي وبكار زكريا هو
الكيدية والقرار السياسي الذي يريد فرض إرادت��ه على
مفتي الجمهورية حتى في تكليف وتسمية مفتِي المناطق،
األم��ر ال��ذي رفضه المفتي قباني سابقا ً وفاقم الخالف
السابق ،علما ً أن تكليف المفتين هو لعدم الفراغ وتعطيل
المهمات» .وشدد على «أن الحل القانوني الجذري هو
إجراء انتخابات لمفتي المناطق ومجالس أوقاف إدارية
جديدة ،بعد حل المجلس غير القانوني الممدد لنفسه
ق��س��راً ،وانتخاب مجلس شرعي قانوني ج��دي��د» .فهل
يفعلون؟ ومتى»؟

الراعي مستقبالً الوود وفليتشر
أك��د وزي��ر ش��ؤون الشرق األوس��ط
وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية
البريطانيةالنائبتوبياسإلوودأهمية
الحوار الذي يجب أن يتم بين القيادات
السياسية النتخاب رئيس للجمهورية
لكي تعاود الحياة الدستورية عملها.
وش��دد في بيان أصدرته السفارة
البريطانية في اختتام زيارته لبنان،
على التزام المملكة المتحدة تشجيعها
الحوار ،مثمنة أهمية الحوار والتسامح
والتنوع الذي يرمز اليه لبنان .وشدد
على دعم بريطانيا المستمر الستقرار
لبنان ومكافحته اإلره��اب» ،الفتا ً إلى
«أن��ه من المهم ج��دا ً في ظل األوض��اع

الداخلية واإلقليمية البالغة التعقيد،
أن يبقى لبنان م��وح��دا ً ف��ي تنوعه
ويعمد إلى انتخاب رئيس يكون قادرا ً
على اتمام هذا الواجب المهم ،بما فيه
مصلحة البالد».
ولفت إلى «أن الجيش اللبناني يقوم
بجهد جبار في مواجهة التهديدات
المتأتية من األزمة السورية ،وبريطانيا
ملتزمةدعمالجيشاللبنانيبتجهيزات
عملية ومركزة ومالئمة وببرامج تدريب
تتماشى مع بسالة هذا الجيش.
وع��ب��ر ع��ن تفهمه للضغط ال��ذي
يعانيه اللبنانيون مع وجود أكثر من
مليون نازح سوري في البالد» ،متحدثا ً

عن المساعدات المالية التي فاقت
المئتي مليون دوالر والتي ستصرف
وف���ق ب��رام��ج م��ح��ددة تشمل اي��ض�ا ً
مساعدة الجيش اللبناني في ميادين
عدة» .وحيا جهود لبنان واستجابته
السخية لالزمة االنسانية للنازحين
السوريين.
وكان إلوود ،قبيل مغادرته لبنان،
زار والسفير البريطاني توم فليتشر
البطريرك الماروني بشارة الراعي
في الصرح البطريركي في بكركي.
وأك���د عبر ت��غ��ري��دة على «ت��وي��ت��ر»،
«دع��م بريطانيا المستمر ألمن لبنان
واستقراره وازدهاره».

لقاء الأحزاب :لماذا ال تخف�ض الحكومة
الأ�سعار بن�سبة انخفا�ض �أ�سعار المحروقات؟
اعتبر ل��ق��اء األح���زاب وال��ق��وى والشخصيات الوطنية
اللبنانية «ان استمرار خطر اإلره��اب التكفيري في عرسال
وج��روده��ا وتهديد اإلرهابيين كل فترة بذبح عسكري من
العسكريين المخطوفين بات أمرا ً غير محتمل ويفرض على
الحكومة المسارعة إلى الخروج من حالة التخبط ،بوضع
حد للمداخالت الحاصلة من قبل أكثر من طرف ،وتفويض
اللواء عباس إبراهيم ،وقيادة الجيش حصرا ً متابعة هذا الملف
وتحرير العسكريين ،وتضامن جميع اللبنانيين مع أهاليهم
وعوائلهم».
واعتبر في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري في مقر رابطة
الشغيلة في بربور ،برئاسة األمين العام للرابطة الوزير
والنائب السابق زاهر الخطيب« ،أن الحكومة اللبنانية المعنية
بمتابعة شؤون المواطنين ،واالهتمام بقضاياهم تقف متفرجة
على ما يحصل في البالد من عملية نهب متواصلة لمداخيل
المواطنين من قبل فئة قليلة من التجار الذين يحصدون هذه
األيام األرباح الطائلة غير المشروعة من جراء انخفاض أسعار
النفط بنسبة تجاوزت الثالثين في المئة من دون أن يبادر إلى
خفض أسعار المواد الغذائية».
وتساءل« :في ظل عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب ،لماذا
ال تعمل الحكومة على خفض األسعار بنسبة انخفاض أسعار
المحروقاتوتمنعاالحتكاروتحميالقدرةالشرائيةللمواطنين،
كما هي سارعت في السابق إلى السماح برفع األسعار من قبل
التجار عندما ارتفعت أسعار المحروقات بذريعة أن التجار ال
يستطيعون تحمل زيادة أكالف النقل وانتاج رغيف الخبز»؟
وس��أل« :ه��ل أن المواطنين وخصوصا ً أصحاب الدخل

المحدود والفقراء منهم أكثر ق��درة على التحمل من التجار
الذين لم يبادروا إلى خفض األسعار بنسبة انخفاض أسعار
المحروقات؟ ثم أين هي لجنة حماية المستهلك في وزارة
االقتصاد لماذا لم تتحرك لحماية مصالح اللبنانيين ،وضمان
عدم استمرار نهب مداخليهم بهذا الشكل السافر»؟
وأكد «أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن استمرار األزمة
االقتصادية لعدم مسارعتها إلى استغالل واستثمار ثروات
اللبنانيين من النفط والغاز والمياه لحل األزم��ة والتخلص
من العجز المترتب على الديون المتراكمة نتيجة السياسيات
المتوحشة النيوليبرالية الريعية التي اعتمدت على مر العقود
الماضية».
وأعلن لقاء األحزاب «أن الحكومة وعلى رغم مرور أشهر عدة
على تشكيلها لم تبادر إلى وضع ملف النفط والغاز على جدول
أعمالها ،والمسارعة إلى تلزيم الشركات التي قدمت استدراج
عروض للبدء باستثمار هذه الثروة الوطنية في المياه اللبنانية
اإلقليمية فيما العدو الصهيوني باشر سريعا ً إلى ذلك ،ويعتزم
استغالل إهمال الحكومة اللبنانية لثروتها ،والقيام بسرقتها،
وهو ما حذر منه دولة الرئيس نبيه بري».
ولفت إلى «ان الغطاسين اللبنانيين اكتشفوا في مياه البحر
في جنوب لبنان ينابيع من المياه العذبة الصالحه للشرب،
األمر الذي يشكل ثروة مهمة ال تقل أهمية عن الثروة النفطية
والغازية المكتشفة ،واللبنانيون يعانون هذه األيام من أزمة
نقص المياه ولهذا فإن المطلوب من الحكومة المسارعة إلى
البدء بجر هذه المياه إلى الشبكة الرئيسية لتزويد اللبنانيين
بها ال سيما ان ذلك ال يكلف الدولة أعباء كبيرة».

ندوة في اليرزة عن «م�س�ؤولية الإعالم في حماية الأوطان»

جريج :بالقلم وال�سالح نحمي الوطن
أك��د وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج «أن
اإلعالم ،كما الجيش ،مسؤول عن السلم
األه��ل��ي واالس��ت��ق��رار ال��ع��ام ،وال يجوز
له تحت أي ذريعة التنصل من هذه
المسؤولية الكبيرة .وأعلن «أن��ه لن
يتردد في اتخاذ اإلج��راءات القانونية
الالزمة في حال حصول أي مخالفات
من قبل وسائل اإلعالم ألحكام القانون
ولواجباتها الوطنية والمهنية».
وقال خالل الندوة التي نظمها مركز
البحوث والدراسات االستراتيجية في
الجيش بعنوان «مسؤولية اإلعالم في
حماية األوط���ان» ف��ي ن��ادي الضباط
 ال��ي��رزة« :ان الخطر اإلره��اب��ي يهددوطننا ،وهو ال يميز بين مواطن وآخر،
وب��ي��ن عسكريين وإع�لام��ي��ي��ن ،وإنما
يمارس عدوانه على الجميع من دون
استثناء .فمن واجبنا أن نكون صفا ً
واح��دا ً في مواجهته دفاعا ً عن الوطن،
بالقلم وال��س�لاح نحمي ال��وط��ن ،بهما
نصون الحريات ،ومعا ً نبني دولة قادرة
وقوية ،دولة القانون والمؤسسات ،التي
يتساوى فيها الجميع ،وتؤمن ألبنائها
األمن واالستقرار والحرية».
وش��دد على «أن المسؤولية كبيرة
على اإلع�لام ،ألن أحد أسلحة اإلرهاب
هو الحرب اإلعالمية ،وهو يستعملها
كوسيلة من وسائل عدوانه على لبنان».
وأض����اف« :علينا أالّ نفتح ل�لإره��اب
شاشاتنا ومحطاتنا وصفحات جرائدنا
ل��ك��ي ي��م��ارس ترهيبه ع��ل��ى الشعب
اللبناني ،من واجبنا أن نرفض أن يكون
إعالمنا منبرا ً مجانيا ً لالرهاب التكفيري،
أو أن يكون وسيلة يستغلها االرهابيون
لنقل صور العسكريين المخطوفين ،وهم
يتوسلون أهاليهم لكي يتحركوا ،وذلك
تحت وطأة الخوف والترهيب .هذا ليس
عمالً إعالميا ً مسؤوال ً وواعيا ً لمصلحة
البلد» .ورأى «أن��ه ليس مسموحا ً أن
يغلب التنافس والسبق اإلعالمي على
المصلحة الوطنية العليا وعلى سالمة
العسكريين».
وشدد مدير مركز البحوث والدراسات
اإلستراتيجية العميد ال��رك��ن غسان
عبدالصمد من جهته ،على «أن هناك
قطاعات وطنية فاعلة ،تلقى على عاتقها
المسؤولية الكبرى للعبور بالوطن

إلى بر األمان واإلستقرار ،وفي مقدمها
الجيش واإلع�ل�ام .فعلى الجيش تقع
مسؤولية الدفاع عن الوطن وحماية
حدوده وتثبيت اإلستقرار واألمن فيه.،
أما اإلعالم ،فمسؤوليته كبيرة جدا ً في
دعم جهود الجيش ،خصوصا ً في أثناء
تنفيذ العمليات العسكرية ،كما في
توعية المواطنين وتثقيفهم ،ودحض
الشائعات المسمومة التي يحاول بثها
ضعاف النفوس والمصطادون في الماء
العكر».
وت��ح��دث رئيس المجلس الوطني
لالعالم عبدالهادي محفوظ في الندوة
أيضا ً وأكد «أنه من الواضح أن الطائفية
السياسية ه��ي م��ص��در أس��اس��ي من
مصادر االنقسام اللبناني والنزاعات
اللبنانية .وه��ك��ذا يمكن لالعالمي
اللبناني أن يساهم في بلورة مفهوم
أننا نريد أن نكون مواطنين في وطن ال
مواطنين في طوائف وم��زارع سياسية
وه��ذا يتطلب إسقاط لغة التحدي في
العالقة بين اللبنانيين وبين المواالة
والمعارضة خصوصا ً أن تكوين لبنان
الهش يجعله أكثر عرضة من غيره في
لحظة الضغوط والتأزم التي تمر بها
المنطقة .فالتفاعل بين الطوائف على
قاعدة المواطنية يغني حوار الطوائف
ويجعل م��ن الصيغة اللبنانية التي

هي عبارة عن حوار تفاعل بين األديان
رسالة حضارية الى العالم».
ول��ف��ت ال���ى «أن ال����والدة الصعبة
لحكومة المصلحة الوطنية قد تكون
الخطوة األولى الصحيحة على طريق
األل��ف ميل ،فوالدتها سحبت عنصر
التوتر في العالقة بين الطوائف ،وعلى
الصعيد اإلع�لام��ي أق��ص��ت الخطاب
اإلعالمي الطوائفي وأنتجت خطابا ً هادئا ً
وليس متوتراً» ،معتبرا ً أنه «يمكن البناء
على فترة الهدوء السياسي الحالية
لمحاصرة التوترات األمنية وعواصف
المنطقة والفكر المتطرف .كما يمكن أن
يتيح القرار السياسي الواحد المتوافر
ف��ي ظ��ل حكومة المصلحة الوطنية
إلع�لام بناء ال يملك حماية سياسية
وطوائفية».
وكانت كلمات لكل من عميد كلية
اإلعالم في الجامعة اللبنانية الدكتور
ج��ورج صدقة ،العقيد دانيال الحداد
من مديرية التوجيه ،مديرة الوكالة
الوطنية لالعالم ل��ور سليمان ،مدير
األخبار في محطة «أو .تي .في ».طوني
شامية ،مدير تحرير صحيفة «النهار»
غسان ح��ج��ار ،مدير تحرير صحيفة
«الجمهورية» ش��ارل جبور واإلعالمي
عماد مرمل،و الخبير في الدعاية واإلعالم
السياسي واإلحصاءات ربيع الهبر.
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غد ُر الكالب...
}فهد الباشا
يترجع فيه صدى ما يستهلكه
صخب
يعلو ،مع موسم األعياد،
ٌ
ّ
ال��ن��اس ،وص��دى م��ا ه��م فيه ُيستَهلكون .وي��ض��رب العبث معاني
األس��م��اء واألش��ي��اء .وإذ ت��ح��اول أن تستجلي ال��ظ��واه�� َر أسرا َرها
تضيع في متاهة من قيل لهم «كبُر َم ْقتا ً عند الله أن تقولوا ما ال
تفعلون» ،وإذا خطر لك أن تبحث ،في عجقة المواسم ،عن مكانٍ
«يسند إليه ابن اإلنسان رأس��ه» ،أضناك طول البحث في المعابد
واألدي��رة والهياكل ،وف��ي ما حولها من ساحات واس��ع��ات ،باتت
تضيق على غير الراقصين ،في العيد ،رقصة الموت على حداء
الطوائف ...وإ ّما ن ّقلْت الط ْرف أبعد ،فالطرقات واألسواق واألحياء
ومن عليها وما عليها مشاه ُد تحتجب خلفها مشاهد ،ومسحوقون
وس��اح��ق��ون يتبادلون األدوار ،ووج���وه ُيخفي حقيقتها التب ُّر ُج
والمساحيق ،وواجهات تز ّينها أضواء خل ّ ٌب خادعة.
وق��د ال تعدم ،وس��ط ه��ذي المعمعة ،أن ُتبصر عيناك ،في هذا
أفق ما ،فتمنّي النفس أن
الليل الطويل ،بصيص نور حقيقي في ٍ
ّ
تحط عنده رحال الرجاء ،تسعى إليه علّك ترتاح عنده لحظة من
عناء هذا الحمل الثقيل ،من خوفك أن يكون الش ّر اآلتي أعظم...
ول ّكنك ال تلبث أن تصطدم في النفق الطويل بقوافل اآلتين من
االتجاه المعاكس ُمنجذبين بما في نفوسهم مطمئنين إلى السير
في الظالم ،باحثين عن وجه الله فيه ،حاجبين عنك النور ،مانعين
عليك ال��ع��ب��ور ...وإذ ُتمعن ت��أ ّم�لاً ف��ي م��آس��ي المشهد ،يطالعك،
ف��اج��ع��اً ،ه��ذا ال��م��دى ال��ذي اضطربت فيه المفاهيم ،وغ��ام��ت ،في
ا ّتساع االضطراب الرؤية إلى القيم ،وتساوت ،مع كثافة الضباب،
سفوح بقمم ،وهوى ،في الضياع ،كبار وارتفع صغار ،واختلط،
ٌ
في تبادل اآلراء واألحكام ،حابل بنابل ،حتى ليبدو ،في مجرى
نجاه رب��ه من «ال��ف��رض م��رض» ،فإنّ
التأ ّمل أن��ه ،وباستثناء من ّ
واحدنا ال يحلم على سواه إالّ بحسب االتجاه العاصف في هواه...
وألنّ ال��ه��وى ق��تّ��ال ،ف��ي غير م��ج��ال ،استُ ْكمِلت ال��وص��اي��ا الناهية
بالوصية اآلمرة« :وإذا حكمتم فاحكموا بالعدل» .ولكن ،ولحكمة
ال يدركها حتى العباد ال��ص��ال��ح��ون ،ت��رك العليم ب��ذات الصدور
الحبل على غاربه لناس يغدقون ،في أوق��ات الرضا النعم إذا هم
تغاضبوا وتباغضوا يكون المغضوب عليه ابن حرام ،وإذا ارتفع
كلب
كلب ،أما في حاالت الغضب الساطع فهو ٌ
الغضب درج ًة فهو ٌ
ابن كلب...
يصح على الكالب ،فم ّرة ،يطول
يصح على الناس ،مثله
وما
ّ
ّ
الحديث عن وفائها واألمانة ،وتضرب على ذلك األمثال ،ويروي
الذين تؤنس الكالب وحشتهم الوقائع وال��رواي��ات ،حتى لترى
س��اخ��را ً كبيرا ً مثل ب��رن��ارد شو يذهب في التعبير عن خيبته في
الناس إلى ح ّد قوله« :كلّما ازددت معرفة بالناس ،ازددت مودة
للكالب» .بينما يأخذه سواه هواه في االتجاه المضا ّد فإذا الكالب،
عند ناصيف اليازجي رمز دناءة وحقارة ،وفيها يقول:
إذا رأيت الكلب في أيام دولته
فاجعل لرجليك أطواقا ً من الزرد
تلبسه
واعلم بأنّ عليك العار ُ
الكلب ال من ّ
من ّ
عضة األس ِد
عضة
ِ
ولو أتيح للكالب أن تتكلم ال أن تنبح التهمت الناس بقلّة الحياء،
وقلّة الوفاء.
وف��ي مطلق األح��وال ،كلها مفاهيم هوائية وأحكام مبنية على
األهواء .صحيح أنّ الكالب تؤدّي لبني آدم خدمات تستحق عليها
نسب ،إنْ هي إالّ غريزة تدّجنت،
الثناء ،لكنها ليست من الوفاء على َ
لكنها ،إذا ج ّد جدّ ،وغابت عين الرقيب ،عادت إلى أصلها وأصالتها،
ٍ
خالف على تو ّقع النتيجة إذا ما نسي صاحب كلب على
وهل من
رف سيارته لحمة أو سمكا ً ك��ان اش��ت��راه مؤونة للبيت ،هل من
الكلب األمين .ال نظلم ّن الكالب ونحملها
الوفي
خالف ع ّما يفعله
ُ
ّ
يصح أن
أعباء األمانة وال��وف��اء ...فالوفاء من القيم العليا التي ال
ّ
ينفصل عامل األخالق فيها عن عمل الفعل فيه...
من هنا صحة القول بالعقلية األخالقية ،ال باألخالق مج ّردة
من نسب ،وإالّ كنا س ّمينا قاتل أخته باسم الشرف القبلي ،وفاء...
وناصر ابن الطائفة األخرى ،باسم الله ،وفاء للدين والله.
الوفاء كالفداء وقف على الناس ،على الناس الواقفين ،في سلّم
القيم ،على أعلى الدرجات ...أ ّما إذا سقطوا من هناك ووقعوا في
ف��خّ القيم االستهالكية غ��ادري��ن خائنين ،ف��إذ ذاك ،فقط استأذن
الكالب النابحة وحدّث بال حرج عن غدر الكالب.

بورتوالنو يزور الراعي ودريان

دريان وبورتوالنو
بحث قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال لوتشيانو
بورتوالنو مع البطريرك الماروني بشارة الراعي التطورات المحلية
واالقليمية ،وأك��د «أن ال��زي��ارة تأتي ف��ي إط��ار زي��ارات��ه وج��والت��ه على
المرجعيات الروحية والسياسية».
وزار بورتوالنو مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان،
وأشار إلى «ان الوضع في الجنوب هادئ وجيد وممتاز ،وتكلمنا بإسهاب
عن العوامل المشتركة التي تؤثر إيجابا ً بإبقاء الهدوء والسالم في
الجنوب» ،الفتا ً إلى «أن العوامل األساسية من أجل إبقاء الهدوء وابقاء
جنوب لبنان هادئ هي قيام اليونيفيل بمهماتها المنصوص عليها في
القرار  ،1701وفي الوقت نفسه مساعدة الدولة اللبنانية ،وتحديدا ً
القوات المسلحة اللبنانية على القيام بمهماتها لحفظ االمن ،وطبعا ً هذا
األمر منوط بقدرات الدولة اللبنانية عبر القوات المسلحة من أجل ضبط
األمن والعمل على إبقاء الهدوء واالمن والسالم في جنوب الليطاني وعلى
الحدود الدولية».

يعقوب :اال�ستحقاقات
مرتبطة بالو�ضع الإقليمي

من الحضور في الندوة

رأى النائب السابق حسن يعقوب «أن االستحقاقات اللبنانية ال سيما
الرئاسية مرتبطة بالوضع االقليمي في شكل عام ال سيما بالمعركة الميدانية
في سورية والتي لم تنت ِه ولم ينجم عنها ال رابح وال خاسر».
ورأى يعقوب في تصريح «ان معركة رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد
ميشال عون هي معركة ضد مشروع كيسنجر» ،معربا ً عن أسفه «ألن البعض
يحاول التمادي وتمرير الوقت كي ال يصل مرشح قوي يمثل الوجدان المسيحي
كالعماد عون».
وعن قضية تسليح الجيش اللبناني ،قال يعقوب« :ان الهبة السعودية
والكالم عنها ال يزال استعراضياً ،هناك أسئلة في ما خص السمسرات ،ولكن
ليست بالمهمة أمام ما جرى من تفاوض بين الفرنسيين والجيش اللبناني وما
هي نوعية السالح الذي سيعطى».

