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حمليات �سيا�سية

لقاء مو�سكو...
اختراق قابل للتطوير؟!
 د .تركي صقر
نصبت واشنطن وأتباعها وأدواتها كمائن عديدة للحيلولة
دون نجاح موسكو ف��ي عقد لقاء للمعارضات السورية
والحكومة ،رغم ادعائها دعم الجهود الروسية ،وانتظرت
فشل الكرملين بفارغ الصبر .ولكن ج��رت ال��ري��اح بما ال
تشتهي األالعيب األميركية ،وانعقد لقاء موسكو ونجحت
الديبلوماسية الروسية في ما فشل اآلخرون ،وكانت هذه
الدبلوماسية بمنتهى الحكمة والواقعية والتواضع ألنها لم
تضخم اآلمال المعقودة على اللقاء ووضعته تحت عنوان
اللقاء التشاوري.
وج���اءت نتائج ال��ل��ق��اء مشجعة حيث فتحت ث��غ��رة في
ج���دار الستاتيكو السميك أم���ام ال��ح�� ّل السياسي لألزمة
المستعصية ف��ي س��وري��ة ،ب��ل فتحت ط��ري��ق األل���ف ميل
بخطوة سجلها ال��ج��ان��ب ال��روس��ي ،غير آب��ه ب��ك�� ّل األلغام
والفخاخ التي زرعوها في طريقه.
نقول نجحت موسكو في ما فشل اآلخرون ،إذ ال يخفى
أنّ إدارة أوب��ام��ا ك��ان��ت ط���وال ال��س��ن��وات ال��م��اض��ي��ة ،وكما
وصفها أقرب المقربين ،بطة عرجاء في الداخل والخارج
وفاشلة بامتياز ،وخصوصا ً في سياستها الخارجية فال
هي عملت على إراح��ة العالم من ش��رور تدخلها المباشر
وتأجيجها ألزماته كما وعدت ،وال نجحت في ح ّل أي أزمة
من أزماته ،بل فاقمت هذه األزمات وخلفت وراءها دمارا ً
في ال��دول والبلدان التي مرت عليها ،حتى يمكن كتابة أنّ
واشنطن مرت من هنا على خرائط بلدان عديدة كالصومال
وليبيا وأفغانستان والعراق والبحرين والساحات السورية
واللبنانية والفلسطينية وحتى الساحة األوكرانية .فاإلدارة
األميركية تعمل على إطالة أمد األزم��ات وليس حلها وهي
ال ت��زال ت��وزع شرورها يمينا ً وشماالً من خ�لال « داعش
«وغ��ي��ر» داع���ش» م��ن التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي أضحت
بمثابة جيوشها الجديدة.
وبالنسبة إلى األزم��ة في سورية ،فقد بات واضحا ً أنّ
إدارة أوباما ال تريد الح ّل إال إذا جاء كما ترغب وتشتهي
وإال لن تدخر أسلوبا ً أو وسيلة ،مهما كانت قذرة ،من أجل
تعطيله .هكذا تعاملت مع الجهود الروسية التي أفضت إلى
انعقاد ملتقى موسكو واتبعت مواقف م��زدوج��ة كما هي
عادتها في حاالت عجزها واحتراق أوراقها على األرض.
فمن جهة ،أطلق وزير خارجيتها جون كيري تصريحات
بتأييد المسعى الروسي ،ومن جهة أخرى راحت األصابع
األميركية تخ ِّرب هذا المسعى وتضع األلغام في طريقه،
فعمدت في الخفاء إلى إعطاء األوامر إلى أدواتها من الذين
وجهت إليهم الدعوات بالمقاطعة ،مع أنّ بعضهم كان قد
أعلن موافقته على المشاركة ،وأرفقت ذلك بحملة تشكيك
وتشويش واس��ع��ة م��ن ناحية ،وحملة تعتيم إع�لام��ي من
ناحية ثانية ،لكي يبدو الملتقى هزيالً وال يحظى باهتمام
أحد وبالتالي ال قيمة له وال للجهود المبذولة من أجله.
ولع ّل التناقض الصارخ في الموقف األميركي تجلى
أكثر ما تجلى في ما تقوم به واشنطن من فتح معسكرات
ت��دري��ب لإلرهابيين ف��ي السعودية واألردن وت��رك��ي��ا لما
تسميهم المعارضة المعتدلة ،في الوقت ال��ذي تدعي فيه
أنها تدعم الجهود ال��روس��ي��ة ل��ل��ح�� ّل ،فضالً ع��ن تجاهلها
الس��ت��م��رار تسليح التنظيمات اإلره��اب��ي��ة وت��م��وي��ل��ه��ا من
قبل السعودية وقطر وغ ّ
��ض النظر عن الدعم المتواصل
من تركيا ل��ـ«داع��ش» و«ال��ن��ص��رة» ،ضاربة ع��رض الحائط
بقراري مجلس األم��ن الدولي  1270و 1278المتخذين
تحت الفصل السابع لتجفيف منابع اإلرهاب وإلزام دول
كالسعودية وقطر وتركيا بوقف دعمها لألنشطة اإلرهابية
وخاصة في العراق وس��وري��ة ،ما يؤكد أنّ عمل التحالف
الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» بقيادة واشنطن ليس أكثر
من جعجعة بال طحين وال يتعدى األعمال االستعراضية
الدعائية.
وح��س��ب آخ���ر ت��ص��ري��ح ل��ل��ن��اط��ق ب��اس��م ال��ب��ن��ت��اغ��ون ،لم
تسترجع ض��رب��ات التحالف خ�لال أكثر م��ن أرب��ع��ة أشهر
سوى  1في المئة مما تسيطر عليه «داعش» ...هذه حصيلة
هزيلة لتحالف من عشرات الدول األقوى في العالم ،األمر
الذي يكشف عدم مصداقية وجدية اإلدارة األميركية في
محاربة اإلرهاب.
لقد أنهى ملتقى موسكو ،مهما كانت نتائجه متواضعة،
ان��ف��راد ال��ق��وى المعادية للشعب ال��س��وري ب��ف��رض وقائع
سياسية ع��ج��زت ع��ن تحقيقها عسكريا ً وه��و تسليم من
واشنطن وجوقتها بالدور الروسي ولو إلى حين.
ت��ك��ت��س��ب ال��ن��ق��اط ال��ع��ش��رة ال���ت���ي ت��ب��ل��ورت ف���ي نهاية
مشاورات موسكو أهمية خاصة ،لجهة تأسيسها قاعدة
ستكون مرتكزا ً ألية لقاءات قادمة ،ولجهة رسمها إطارا ً
من القواسم والمشتركات بين مختلف أطياف المعارضات
السورية للخروج من األزم��ة .وفي مطلق األح��وال شكل
ملتقى موسكو التشاوري خرقا ً قابالً للتطوير والتكرار،
كما مثل أول محاولة ج��ادة وصادقة على أي�� ٍد أمينة لفتح
الطريق أمام ح ّل بطعم سوري قابل للحياة.
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عملية �شبعا تقلق التكفيريين و«الإ�سرائيليين» وحكام الخليج
 د .وفيق ابراهيم
استهداف مدنيين م��ن المسلمين الشيعة ف��ي مساجد
وأضرحة تنتشر في خمسة بلدان تبتعد عن بعضها أكثر من
آالف الكيلومترات وبالوسيلة االنتحارية نفسها ،أم ٌر ليس
بريئاً.
سقط مئات القتلى من المسلمين الشيعة المدنيين في
توقيت متزامن في ك ّل من سورية وباكستان وأفغانستان
والعراق ويسيرون على الطريق في اليمن ..كلهم مدنيون
وع ّزل استهدفتهم جماعات من «اإلرهاب اإلسالموي» لها أسماء
مختلفة ،إنما بالمضمون نفسه والراعي الموحد والتسهيالت
اآلتية من المركز نفسه.
ويبدو أنّ الراعي األميركي ـ «اإلسرائيلي» مستاء من مجريات
ما يسمى «الربيع العربي» ،وقلق على فشل مشاريعه في أكثر
من بلد ،وتح ّول الصراعات من مذهبي ـ عرقي إلى وطني عام.
فالعراق استوعب الصدمة ،معاودا ً تنظيم هجمات لتحرير
ما تبقى من أرض��ه والقضاء على اإلره��اب ،وكذلك سورية
التي يواصل جيشها تطهير مختلف المناطق من مئات آالف
التكفيريين مستعيدا ً القرية تلو األخرى.
أما نجاح الحوثيين في اليمن ،فقد أرعب الخليج بأسره
ودفعه إلى استحضار الفتنة الس ّنية ـ الشيعية لوقف انهيار
حلفائه .كذلك في باكستان وأفغانستان ،فهما جزء من ديكور
الفتنة إلثارة القبائل والطوائف وتصوير ما يجري على أنه جزء
من فتنة عالمية بين الس ّنة والشيعة ،وهما مذهبان إسالميان
متقاربان إلى حدود التماثل باألركان الخمسة.
رعب منظمي سيرك الفتنة الس ّنية
ما الذي جرى إذا ً حتى ثار ُ
ـ الشيعية؟
إنها م��زارع شبعا حيث تمكن حزب الله من تدمير قافلة
عسكرية «إسرائيلية» معيدا ً تصويب البندقية العربية إلى

وجهتها الحقيقية في فلسطين المحتلة .فأربكت هذه العودة
أطرافا ً عدّة أولها أنظمة الخليج التي كانت مزهوة بقدرتها
على المحافظة على «الستاتيكو» القائم لديها باختراع فِتن في
البلدان المجاورة (اليمن والعراق وسورية) ،نماذج لمقدرة
السعودية على تجميد وضعها الحالي الداخلي بتفجير
األوضاع في البلدان األخرى بما تسميه صراعا ً س ّنيا ً ـ شيعيا ً
أو طغيان اإلخوان المسلمين ...كما يف ّر أردوغ��ان من داخله
التركي لتأييد س ّنة ض ّد شيعة في سورية والعراق واليمن،
وتستثمر الواليات المتحدة اإلرهاب اإلسالموي صنيعة تركيا
والسعودية إلح��داث شرذمة في الشرق األوس��ط وتحويل
الصراع األساسي داخ��ل ال��دول إلى صراعات مذهبية على
مستوى اإلقليم بأسره.
لماذا أثارت عملية شبعا مثل هذا الذعر؟
أوالً :ألنها تقضي على الخطة األميركية بتدمير المشرق
العربي وتجزئته لمصلحة «إسرائيل» وتسحب من التداول
مشاريع الفتن المذهبية والقومية.
ثانياً :ألنها تثير هلع «إسرائيل» وس��وف تتسبب بفتح
جبهة الجوالن المحتل ،ما يقضي على موردين أساسيين
يستفيد منهما الكيان الغاصب :السياحة في الجوالن التي
ستتوقف فورا ً عند بدء حركات المقاومة على أراضيه ،ومياه
الجوالن إلى حدود ينابيع الحمة وبحيرة طبريا التي تشكل
 25في المئة من استهالك «إسرائيل».
ثالثاً :يفترض أن تدفع عملية مزارع شبعا العالم العربي
إلى تأييد المقاومة وتبني خياراتها وااللتحام بين مك ّوناتها.
رابعاً :تؤسس هذه العملية إلى انتهاء عصر تنظيمات
السلفيين التكفيريين النتفاء الحاجة إلى خدماتهم اإلرهابية
فيصبحون أهدافا ً سهلة لألنظمة العربية وقد يجد اإلرهابيون
أنفسهم في موسم بطالة ،مسبق ،إذا ما تعثر مشروعهم في
الشرق األوس��ط .فأوروبا تراقبهم وأميركا تطردهم وكذلك
روسيا والصين واالتحاد األوروبي من دون نسيان مصر .حتى

أنّ البلدان الداعمة لهم ليست في وارد استقبالهم بعد انتهاء
وظائفهم.
خامساً :جرت اجتماعات بين فصائل فلسطينية مسلحة في
غزة ،لبحث ضرورات التحالف مع حزب الله في جبهات تربط
جنوب لبنان بالجوالن والقنيطرة جغرافياً ،ومع غزة والضفة
بالتحالف في بدء إعالن الهجمات.
إنّ مجمل هذه النقاط أدت إلى موافقة الواليات المتحدة
األميركية على الضربة العسكرية «اإلسرائيلية» التي أصابت
موكب حزب الله في القنيطرة وقتلت ثمانية منهم ،لكنها منعت
«إسرائيل» من إعالن حرب شاملة ،لذلك تبذل «إسرائيل» ك ّل
جهودها لمفاقمة الصراع الشيعي ـ الس ّني فتتحالف مع
التكفيريين السوريين في الجوالن وأماكن أخرى.
سادساً :ال يعرف اإلخوان المسلمون ماذا هم فاعلون ،فقد
أصبحوا خارجين عن القانون في مصر يقتلون العسكريين
والمدنيين ويدمرون المباني وه��ؤالء لهم تاريخ طويل في
اإلرهاب منذ سيد قطب ولتاريخه ...ولوال يقظة عبد الناصر
الذي حاربهم لكانوا اليوم ح ّكام العالم اإلسالمي.
سابعاً :تعتبر تركيا أنّ انفجار األوضاع في سورية والعراق
واليمن يتيح لها إع��ادة تأسيس النفوذ العثماني بواسطة
اإلخوان المسلمين ،ويج ّمد لها أوضاعها الداخلية المهترئة،
فهناك عشرون مليون علوي تركي و 15مليون ك��ردي من
المضطهدين في تركيا ،واعتاد النظام معاقبتهم وإرهابهم ،وهم
يتحينون الفرصة لالنقضاص .لذلك يعتبر أردوغان أنّ الفتنة
الس ّنية ـ الشيعية تحميه ،وتعيده إلى المشرق العربي.
هذه باختصار مفاعيل عملية شبعا المتواضعة ...فكيف
ستكون الحال مع عمليات ذات دوائر أوسع؟
هكذا هم يفكرون ...لكن لحزب الله آراء أخ��رى ...وأولها
المزيد من التضامن الس ّني ـ الشيعي والكثير من العمليات
ض ّد العدو «اإلسرائيلي» ...حزب الله لديه الح ّل والترياق
فانتظروه...

كاغ التقت بري وميقاتي:
لتطبيق القرار  1701بثبات

بورتوالنو عر�ض الو�ضع الأمني
في الجنوب مع �سالم وابراهيم

ش �دّدت ممثلة األمين العام لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ «على
ض���رورة الثبات ف��ي تطبيق القرار
 1701حفاظا ً على األمن في لبنان».
وفي إطار جولتها على المسؤولين
بعد تسلم مه ّماتها خلفا ً لديريك
بالمبلي ،زارت ك��اغ رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري في عين التينة،
وع��رض��ت معه األوض���اع ف��ي لبنان
والمنطقة ف��ي ح��ض��ور المستشار
اإلع�لام��ي علي ح��م��دان .وقالت بعد
اللقاء« :بحثنا بالتفصيل الوضع
األخير في الجنوب وأهمية استمرار
االل��ت��زام بتطبيق ال��ق��رار  1701من
قبل جميع األط��راف .كما ركزنا على
الوضع السياسي الراهن في لبنان،
لجهة االستحقاق الرئاسي واعتقد أنّ
الرئيس بري ركز على أهمية انتخاب
الرئيس ودوره ف��ي ه��ذه المرحلة،
مؤكدا ً بذل الجهود المخلصة مع باقي
اللبنانيين من أجل تحقيق تقدم في هذا
المجال لالتفاق على انتخاب رئيس
للجمهورية ،في ظ ّل ما تواجهه البالد
من تحديات عديدة .فانتخاب الرئيس
كما سائر المؤسسات الدستورية له
تأثير وأهمية في هذه المرحلة أكثر من
السابق».
وأك��دت «أنّ األمم المتحدة ،وعلى
وجه الخصوص مكاتب األمين العام
والمنسق ال��خ��اص لألمم المتحدة
في لبنان ،دائما ً موجودة هنا للدعم
والتعاون وبذل الجهود الديبلوماسية
في ه��ذا االت��ج��اه .فإننا هنا من أجل
لبنان والعمل في شكل وثيق ،ليس
مع جميع المسؤولين والمؤسسات

زار رئ��ي��س ب��ع��ث��ة «يونيفيل»
وق��ائ��ده��ا ال��ع��ام ال��ل��واء لوتشيانو
بورتوالنو أم��س ،رئيس الحكومة
تمام س�لام في السراي الحكومية
لمناقشة الوضع في منطقة عمليات
«ي��ون��ي��ف��ي��ل» ف��ي ض���وء األح����داث
األخيرة في الجنوب ،بحسب بيان
للبعثة.
ورح���ب ب��ورت��والن��و بعد اللقاء
ّ
بـ«تصريح رئيس الحكومة حول
التطورات الخطيرة في  28كانون
الثاني  2015الذي أكد على التزام
الحكومة بالقرار  ،»1701وأطلعه
على االجتماعات التي عقدها مع
األط���راف لتهدئة ال��وض��ع وإع���ادة
االس��ت��ق��رار إل���ى منطقة عمليات
«يونيفيل».
وق���ال« :ك��ان ل��ي لقاء جيد ج��دا ً
م��ع الرئيس س�لام ،وق��د عبرت له
عن قلقي من الحوادث األخيرة في
منطقة عمليات يونيفيل التي أدت
إلى وفاة جندي حفظ سالم إسباني
وإل��ى زي���ادة التوتر ال��ذي تشهده
المنطقة ،فهناك حاجة ملحة إلى
منع م��زي��د م��ن التصعيد للوضع
وه��و م��ا يمكن أن ي��ق��وض السالم
واألم��ن اللذين تمكنا من تحقيقهما
والحفاظ عليهما منذ عام .»2006
وأضاف« :هذه األعمال ال تؤدي فقط
إلى إمكانية تهديد االستقرار الذي
ساد في جنوب لبنان منذ أكثر من
ثمانية سنوات فحسب ،لكنها أيضا ً
تتسبب ف��ي إل��ح��اق األذى بجنود
حفظ السالم وتع ِّرض سالمة سكان
الجنوب وأمنه للخطر».
وت���اب���ع ب���ورت���والن���و« :ش��ك��رت
رئيس الحكومة على دعمه القوي

بري وكاغ في عين التينة
الدستورية وال��ق��ي��ادات السياسية
فحسب ،بل أيضا ً من أج��ل الشعب
اللبناني .ونرغب بأن نرى االستقرار
مستمرا ً في لبنان وكذلك األمن في ك ّل
المناطق».
كما زارت كاغ الرئيس نجيب ميقاتي
الذي أكد «أنّ الحفاظ على االستقرار في
الجنوب والتعاون مع قوات يونيفيل
يشكالن أولوية بالنسبة إلى لبنان
واللبنانيين ،ال سيما في هذه المرحلة
اإلقليمية والدولية الصعبة» ،داعيا ً
األم��م المتحدة إل��ى «إج��راء مراجعة
لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701
وإل���زام إسرائيل بوقف انتهاكاتها
المستمرة للسيادة اللبنانية».

وتقدم من «األمم المتحدة ويونيفيل
وال��ح��ك��وم��ة اإلس��ب��ان��ي��ة بالتعازي
باستشهاد أح���د عناصر الكتيبة
اإلسبانية في الجنوب أخيراً».
وأش����ارت ك���اغ ،م��ن جهتها ،إلى
أ ّنها عرضت مع ميقاتي «األوض��اع
في طرابلس وض��رورة تأمين األمن
واالستقرار للمدينة ،وكذلك ضرورة أن
يع ّم االستقرار السياسي واالقتصادي
ك ّل لبنان ،ما يزيد من حظوظ تأمين
فرص العمل للبنانيين» .وأضافت:
«بحثنا أيضا ً األوض��اع في الجنوب
اللبناني وشدّدنا على ضرورة الثبات
في تطبيق القرار  1701حفاظا ً على
األمن في لبنان كك ّل».

قهوجي ّ
قدم التعازي بالنقيب ال�شهيد طبيخ

tu.saqr@gmail.com

موحد
دريان :التخاذ موقف َّ
تجاه االعتداءات «الإ�سرائيلية»
أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أنّ أمن لبنان هو فوق
موحدا ً
أي اعتبار» ،داعيا ً «جميع الفرقاء السياسيين إلى أن يتخذوا موقفا ً
َّ
تجاه هذه االعتداءات».
وقال دريان قبيل مغادرته إلى القاهرة في زيارة رسمية« :نحن اآلن
في لبنان في أجواء تستدعي منا جميعا ً أن نكون متمسكين بالحوارات
الجارية والحوارات المرتقبة ،فاإلرهاب والعمل االجرامي ض ّد المدنيين
والعزل ال يأتلف أبدا ً مع مفاهيم الدين اإلسالمي الصحيحة».
ور ّدا ً على سؤال حول الحوار المرتقب اليوم بين «تيار المستقبل»
و«حزب الله» ،أجاب« :نأمل أن ترخي هذه الحوارات بظاللها أمنيا ً على
مساحة هذا الوطن وتخفف من االحتقان المذهبي الذي بدأنا نتلمس أنه
بدأ يخف ولم يعد كما كان سابقاً».
وتعليقا ً على عملية المقاومة في مزارع شبعا ،أكد دريان «أنّ أمن لبنان
هو فوق أي اعتبار ،ونحن نعتبر أنّ إسرائيل هي دولة عدوة ،وما تقوم
به من اعتداءات على وطننا لبنان نرفضه ،ونعلي الصوت ونطلب من
الجميع إدانته وأن يلجأوا إلى معالجة هذه الخروق واالعتداءات بالطرق
الديبلوماسية ورفع الشكاوى لدى المحافل الدولية ،ألنّ هذا العدو قد د َّمر
بلدنا وبناه التحتية مرارا ً وتكراراً ،وهذا العدو لن يكون له أي مبرر ليقوم
بأي فعل تجاه اللبنانيين جميعاً ،وك ّل عمل تقوم به إسرائيل وتستهدف
من خالله لبنانيين ووطننا لبنان هو أمر نستنكره ونجرمه وندينه أيضاً،
وندعو جميع الفرقاء السياسيين إلى أن يتخذوا موقفا ً
موحدا ً تجاه هذه
َّ
االعتداءات».
واعتبر دريان تفجير حافلة تق ّل زوارا ً لبنانيين إلى العتبات المقدسة في
دمشق «عمالً الأخالقيا ً والدينيا ً والإنسانيا ً والاجتماعياً» .وقال« :نستنكر
هذا األمر أش ّد االستنكار من أي جهة أتى التطرف والغلو واإلرهاب .نستنكر
هذا العمل وندين الجهة التي قامت به وأيضا ً نج ِّرمها».

خفايا
خفايا

قهوجي خالل تقديمه التعازي بالنقيب الشهيد طبيخ
زار قائد الجيش العماد جان قهوجي بعد ظهر أمس،
مجمع اإلمام شمس الدين في شاتيال ،حيث قدم التعازي
إلى أفراد عائلة النقيب أحمد محمود طبيخ الذي استشهد
خالل االشتباكات األخيرة في منطقة رأس بعلبك ،منوِّها ً
بمناقبية الشهيد وبطولته وتفانيه ف��ي أداء واجبه
العسكري حتى الشهادة.

(مديرية التوجيه)

اعتبرت وزيرة المهجرين أليس
شبطيني «أنّ األح��داث والتطورات
المتالحقة أثبتت ض���رورة تمسك
لبنان بقرارات الشرعية الدولية،
من دون أن يعني ذلك التنازل عن
حقنا المشروع بالدفاع عن أراضينا
وحماية سيادتنا من أي اعتداء،
وذلك من خالل تعزيز قدرات الجيش
اللبناني الذي يتوجب على الدولة

ودوره المحوري على أعلى مستوى
ل��ض��م��ان ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��س�لام
واالس��ت��ق��رار ف��ي منطقة عمليات
يونيفيل .وأن��ا أق��در عاليا ً جهوده
المضنية لتهدئة الوضع ومشاركته
الفعالة مع المتحاورين اللبنانيين
والدوليين( )...كما أك��دت له على
جهود يونيفيل المستمرة ،بالتنسيق
ال��وث��ي��ق م��ع ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي،
للحفاظ على االستقرار في الجنوب،
وأدعو جميع األطراف المعنية إلى
م��م��ارس��ة أق��ص��ى درج���ات ال��ه��دوء
وضبط النفس في جميع األوق��ات.
الوضع في منطقة عمليات يونيفيل
اآلن مستقر وتحت السيطرة».
وأع��ل��ن ب��ورت��والن��و أن��ه نقل إلى
س�لام «رس��ال��ة األمين العام لألمم

 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في
عين التينة ،وزير الداخلية السابق مروان شربل.
كما استقبل رئيس لجنة اإلدارة والعدل النيابية
النائب روبير غانم.
 عرض رئيس الحكومة تمام سالم األوضاع
العامة ،وخصوصا ً الوضع األمني ،مع المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم .ثم استقبل وزير
الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس وع��رض معه
تخص مدينة طرابلس .وكان سالم
شؤونا ً إنمائية
ّ
التقى وزير السياحة ميشال فرعون وعرض معه
شؤونا ً
تخص وزارته.
ّ
 استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس
فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس ،الهيئة اإلدارية
الجديدة لدار العجزة اإلسالمية برئاسة الدكتور
محمود فاعور وحضور األعضاء ،وجرى البحث في
أوضاع المؤسسة ومشاريعها المستقبلية.
 يغادر البطريرك الماروني الكاردينال مار
ب��ش��ارة بطرس ال��راع��ي صباح ال��ي��وم إل��ى روم��ا،

�شبطيني :للتم�سك بقرارات ال�شرعية الدولية
اإلسراع في تسليحه وتجهيزه بكافة
الوسائل القتالية لالزمة للدفاع».
وقالت في تصريح أمس« :من هنا
تكمن أهمية التمسك بالقرار 1701
وما يتضمنه من بنود وفقرات تحمي
الحدود الجنوبية وتحفظ ّ
حق لبنان
في المحافل الدولية وترتب علينا
في نفس الوقت عدم إقحام لبنان في
أتون الحرب مع إسرائيل وهنا تكمن

ابراهيم مستقبالً بورتوالنو
ال��م��ت��ح��دة ال��ت��ي ص���درت األس��ب��وع
الماضي والتي عبر فيها عن قلقه من
التدهور الخطير للوضع األمني ودعا
إلى االمتناع عن أي عمل من شأنه أن
يقوض استقرار المنطقة والتصرف
بمسؤولية لمنع أي تصعيد في
البيئة اإلقليمية المتوترة أصالً».
وأوضح أنه أبلغ رئيس الحكومة
أنّ «التحقيقات في ه��ذه األح��داث
جارية على جانبي الخط األزرق
للتأكد من الوقائع والظروف حول
حادث  28كانون الثاني .»2015
وش �دّد على أن «تركيز يونيفيل
ال ي��زال منص ّبا ً على تنفيذ مه َّمتها
بموجب ق��رار مجلس األم��ن الدولي
 ،1701جنبا ً إلى جنب مع القوات
المسلحة اللبنانية».

ن�شاطات

وك��ان قهوجي التقى في مكتبه في ال��ي��رزة ،السفير
الروماني فيكتور ميرسيا ،وتناول البحث األوضاع العامة
في لبنان والمنطقة والعالقات الثنائية بين جيشي
البلدين .كما استقبل رئيس االتحاد اللبناني للتزلج شربل
سالمة ،على رأس وفد ،وجرى البحث في التعاون بين
الجيش واالتحاد.

أهمية التعلق بمرجعية الدولة،
وخصوصا ً أنّ مجلس الوزراء يمثل
جميع األطراف».
وأش���ارت شبطيني إل��ى «أنّ ما
ح��دث ف��ي دم��ش��ق يُعتبر جريمة
إره��اب��ي��ة ب��ام��ت��ي��از ،وه���ي طالت
مواطنين لبنانيين أب��ري��اء وقعوا
ضحية اإلج��رام التكفيري ال��ذي ال
يميز بين مدني وعسكري».

دار حديث بين
نائب من  14آذار
وسياسي مخضرم
بشأن التطورات
التي يشهدها
لبنان وسورية
والمنطقة ،فأسهب
األخير في شرح
وتعداد اإلنجازات
الباهرة التي
يحققها محور
المقاومة ،المتنامي
التوسع
واآلخذ في
ّ
واالتساع إلى
درجة أنه صار
يمكن القول إنّ
هذا المحور بات
يمت ّد من غزة إلى
موسكو مرورا ً بـ...
أثينا.

سالم مجتمعا ً إلى درباس في السراي

للمشاركة في اجتماعات مجمع الكرادلة وعدد من
المجالس البابوية التي يشارك في عضويتها.
كما سيحتفل الراعي بقداس عيد القديس مارون
األسبوع المقبل في كنيسة مار مارون في المدرسة
المارونية في روما.
الموحدين الدروز نعيم حسن
 تلقى شيخ عقل
ّ
كتابا ً جوابيا من السفير التركي في لبنان إينان
أوزلديز يؤكد فيه أنه نقل إلى القيادة التركية في
أنقرة طلبه من تركيا وحكومتها أن تبذل جهودا ً
للمساهمة في ح ّل ملف العسكريين المخطوفين منذ
آب .2014
وكان الشيخ حسن أرسل كتابا ً في هذا الخصوص
إلى السفير التركي في وقت سابق إثر لقائه أهالي
العسكريين ،مؤكدا ً «لهم أنه مستعد لبذل الجهود
من موقعه للمساهمة في عودة جميع المخطوفين
سالمين إل��ى ع��ائ�لات��ه��م» ،م��ش �دّدا ً «ع��ل��ى وج��وب
إنهاء هذا الملف الوطني واإلنساني ووقف معاناة
المخطوفين وذويهم».

