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حمليات �سيا�سية

حتمية انتقال محور المقاومة
من الدفاع �إلى ا�ستراتيجية الهجوم
جمال رابعة*
كنت قد كتبت بتاريخ  2014/12/27مقاالً بعنوان «أذرع
اإلرهاب األميركي من روسيا إلى سورية» ،وختمته بسؤال:
هل سنشهد تغيّرا ً في قواعد االشتباك واالنتقال من الدفاع
إلى الهجوم من قبل الدول المستهدفة؟
لقد شهدنا تطورات في األح��داث والمستجدات اإلقليمية
والدولية في المواجهة بين حلف المقاومة والحلف المعادي
الصهيو -أميركي ،وما عكسه واقع المواجهات بعد حادثة
اغ�ت�ي��ال ش �ه��داء ح��زب ال �ل��ه وال �ج �ن��رال اإلي��ران��ي ع�ل��ى أرض
الجوالن في القنيطرة ،فها هي القناة العاشرة «اإلسرائيلية»
تعلن أنّ «إسرائيل» بعثت رسائل تهدئة إلى إيران وحزب الله،
عبر روسيا ،تؤكد فيها أنها غير معنية بالحرب وأنّ حزب الله
سير ّد على هجوم الجوالن لكن ال أحد في «إسرائيل» يعرف
متى وأين وكيف سيردّ .فيما نقلت القناة «اإلسرائيلية» الثانية
عن مسؤولين أميركيين أنه سيكون من الصعب االعتماد على
نتنياهو في المستقبل.
إنّ استراتيجية ال�ك�ي��ان الصهيوني تتلخص ف��ي إطالة
األزمة السورية وتعطيل مفاوضات النووي اإليراني ،ومن
هنا نفهم التنسيق الكبير وال��دع��م ال�لام �ح��دود للعصابات
التكفيرية وعلى رأس�ه��ا «جبهة ال�ن�ص��رة» ف��رع ال�ق��اع��دة في
بالد الشام .وفي السياق ذاته ليس خافيا ً على أحد أن وجود
تعاون استخباراتي بين أنظمة ومشيخات وممالك الخليج
وأجهزة استخبارات العدو الصهيوني وأدوات�ه��م من قوى
اإلره��اب التكفيرية (داعش والنصرة وغيرهما) ،وقد قدمت
تلك القوى معلومات من خالل رصدها تحركات حزب الله
في القنيطرة.
هذه األنظمة لم تعد تمثل إرادة ومصالح الشعب العربي،
وهي التي ترتبط بعالقات وثيقة مع الكيان الغاصب وتستمد
قوتها وشرعيتها من حكام تل أبيب ،وهذا ما أكده الرئيس
بشار األس��د في لقائه مع مجلة «ف��ورن أف�ي��رز» األميركية،
حين ق��ال :إن �ه��م ي�ق��دم��ون ال��دع��م للجماعات المسلحة في
سورية ...هذا واضح تماما ً كلما حققنا تقدما ً في مكان ما،
يقوم «اإلسرائيليون» بالهجوم من أجل التأثير على فعالية
الجيش ال �س��وري ...ه��ذا واض��ح ج��دا ً ول��ذل��ك يسخر بعض
السوريين ويقولون :كيف يزعمون أنّ القاعدة ال تملك قوات
ج��وي��ة ...في الواقع لديهم ق��وات جوية هي القوات الجوية
«اإلسرائيلية».
أم��ا استراتيجية ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا ،فهي
استراتيجية الوقت لتحقيق المصالح ،وتهدف في الدرجة
األولى إلى استنزاف أعدائه في الشرق األوسط ،وهنا يلتقي
الهدف الصهيوني مع الهدف األميركي في استنزاف محور
ال�م�ق��اوم��ة ،لكنه يختلف معه ف��ي أه ��داف أخ ��رى ،فالرئيس
األميركي يريد أن يقول للشعب األميركي ،وألسباب انتخابية
رئاسية قادمة ،أنه جنب الواليات المتحدة حروب اآلخرين
وق��ام��ت العصابات التكفيرية م��ن «داع ��ش» و«ن �ص��رة» بهذا
الدور ،وأنه استطاع خالل هذه المرحلة أن يطوي صفحة مع
كوبا طال فيها الصراع مع هذه الجزيرة المقاومة في وجه
اإلمبريالية األميركية .كذلك يحاول أوباما أن يطوي صفحة
الملف النووي اإليراني من أجل هذه األسباب وغيرها ،وتاليا ً
ل��ن يسمح لنتنياهو وال�ك�ي��ان الصهيوني ب��إش�ع��ال الحرب
تتورط فيها أميركا ،بحكم تبنيها المطلق لهذا الكيان الغاصب
فتغوص في رمال متحركة ،ال تعرف وال تستطيع أن تقدر
نتائجها.
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ك��ان��ت ه �ن��اك م� �ح ��اوالت ت��وس��ط من
األميركيين ومن ق��ادة الصهاينة لدى ال��روس للتخفيف من
ردّة فعل حلف المقاومة على العملية الغادرة لهذا العدو في
القنيطرة ،ولهذه األسباب ذهب الوزير الصهيوني المتطرف
ليبرمان إلى موسكو للتوسط ،فعاد بخفي حنين.
ج��اء البيان رق��م  1للمقاومة م��زل��زالً ف��ي شبعا ف��ي عملية
نوعية ت ّم فيها استهداف موكب عسكري «إسرائيلي» ،كما أعلن
أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أنّ قواعد االشتباك
م��ع االح�ت�لال سقطت وس�ن��ر ّد م��ن دون ت��ردّد وأنّ المقاومة
اإلسالمية ال تعنيها أي قواعد اشتباك ولم تعد تعترف بتفكيك
الساحات والميادين ومن حقها الشرعي والقانوني الردّ.
وأعلن قائد الحرس الثوري اإليراني محمد علي جعفري،
من جهته ،أنّ على كيان االحتالل أن ينتظر الر ّد التالي على
غ��ارة القنيطرة .مضيفاً :ال��ر ّد سيكون ساحقا ً وأك�ث��ر قوة
ول��ن يكون فقط عند ح��دوده��م بل في أي مكان يتواجد فيه
صهيوني أو أحد من أتباعهم.
وأك��د نائب قائد الحرس حسن سالمي ،ب��دروه ،أنّ إيران
تحضر نفسها لحرب مع القوى الكبرى ،الفتا ً إلى أنّ الكيان
«اإلسرائيلي» أصغر من أن يشكل تهديدا ً إليران ،وما تشهده
ساحات القتال على ه��ذه العصابات التكفيرية في سورية
والعراق والتقدم الذي يحققه الجيشان السوري والعراقي
وانتصاراتهما ض� ّد ق��وى اإلره��اب والتكفير ،يؤكد بالدليل
القاطع أنّ هناك انتقال لحلف المقاومة من التكتيك الدفاعي
إل ��ى اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ه �ج��وم .وان �ت �ص��ارات ال�ج�ي��ش العربي
ال �س��وري ف��ي الحسكة ودي��ر ال ��زور والقامشلي وف��ي عين
ال�ع��رب وف��ي ري��ف ال��رق��ة وح�ل��ب وال�ج�ن��وب ال �س��وري ،دليل
على ذلك ألنه مهما كانت تكاليف الحرب بالنسبة إلى الدولة
السورية ،فهي بك ّل األحوال والظروف أق ّل كلفة من الوضع
ال��راه��ن .أم��ا بالنسبة إل��ى إي��ران والتيار المحافظ ،ف��إنّ كلفة
أي حرب أفضل من صعود الليبراليين المتفقين مع اإلدارة
األميركية ،أما روسيا فإنّ أي حرب قادمة لن تكلفها أكثر مما
كلفها هبوط أسعار النفط الموجه من قبل اإلدارة األميركية
وبالتنسيق م��ع السعودية وال��ذي ك��ان ل��ه األث��ر البالغ على
اقتصادها .ويعتبر حزب الله أنّ أي حرب ستكون كلفتها أق ّل
من خسارة مصداقيته أم��ام جمهور المقاومة ومحبيها في
العالم العربي واإلسالمي.
يقول السيد نصر الله في الخطاب نفسه« :إنّ ه��ذه الثلة
م��ن ال �ش �ه��داء (ش �ه��داء ال�ق�ن�ي�ط��رة) ت�ع�ب��ر ،م��ن خ�ل�ال امتزاج
ال��دم اإلي��ران��ي واللبناني على األرض ال�س��وري��ة ،ع��ن وحدة
القضية ووحدة المصير ووحدة المعركة التي عندما جزأتها
الحكومات والتيارات السياسية والتناقضات واالنقسامات،
دخلنا زمن الهزائم في الستينيات وعندما وحدها ال��دم من
فلسطين إلى سورية إلى لبنان و إيران وإلى كامل المنطقة،
دخلنا زمن االنتصارات».
باعتقادي في ما يتعلق بمالمح المواجهة ،وحتى يستكين
الذيل ويتوقف تماما ًعن الحراك ،ف��إنّ ضرب رأس األفعى
المتمثل ب �ه��ذا ال �ك �ي��ان ال �غ��اص��ب ي�ج��ب أن ي �ك��ون م��ن ضمن
األج�ن��دات الرئيسية في برنامج عمل جبهة المقاومة خالل
المرحلة القادمة.
وفي انتظار البيان رقم  2الصادر عن المقاومة الشعبية
لجبهة الجوالن ،وهذه المرة من أرض الجوالن .بيان سيكون
صفعة شديدة على الوجه الصهيوني ،ال سيما بعد إنهاك
كالبه المسعورة من قوى اإلره��اب والتكفير ،وتاليا ً تحرير
الجوالن ك ّل الجوالن ،ومن أجل بناء قاعدة قوية من المقاومة
الشعبية تض ّم األح��رار من العرب والمقاومين الشرفاء في
العالم لتحرير فلسطين ك ّل فلسطين.
* عضو مجلس الشعب السوري
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�سورية عنوان التوازنات الجديدة
 د .وفيق ابراهيم
تؤدي سورية دورا ً متسارعا ً في بناء التوازنات الدولية الجديدة،
تصب
المبنية على تعدّد المحاور ،انطالقا ً من تضافر عوامل شتى
ّ
في خانة تقييد «األحادية األميركية» ،وإعالن انتصار نظام الرئيس
بشار األسد على مناوئيه.
ففيما كان المراقبون يعتقدون بقرب هجوم الجيش السوري
على مواقع اإلرهاب في منطقة حلب ،فوجئوا بهجومه الكاسح على
الجهات األكثر سخونة وتعقيدا ً في األزمة السورية ،أي المناطق
القريبة من «إسرائيل» حيث تنتشر قوات لـ«النصرة» و«داعش»
بتغطية من العدو الصهيوني.
وه��ك��ذا أسقط الجيش ال��س��وري ،بمعونة حلفائه« ،فزاعة
إسرائيل» ،معلنا ً استعداده لك ّل أنواع النزال ،مواصالً تحرير القرى
والبلدات وسط ذهول أربك «اإلسرائيليين» وج ّمد دورهم إلى حين،
ألنّ «إسرائيل» أصبحت تعرف أنّ اعتداءاتها العسكرية قد تؤدي
إلى فتح جبهات عربية في لبنان وغزة والجوالن ،وربما فلسطين
المحتلة والضفة .وهذه ليست مجرد تهديدات لفظية ،فقد سمعت
«إسرائيل» من «القسام» و«الجهاد» كالما ً مماثالً ،ورأت ماذا حدث
في الضفة الغربية مؤخراً ،أما جبهة لبنان فذاقت لوعتها في 2000
و .2006واستنادا ً إلى تقارير غربية ،تص ّر واشنطن على منع تل
أبيب من الهجمات المباشرة ألنها قد تؤدي إلى تأليب العالم العربي
ضدّها ،وبالتالي انهيار المشروع األميركي المركز على الفتن
المذهبية.
المؤشر الثاني ،هو دور حزب الله الذي أعلن استعداده للقتال
على الجبهتين السورية واللبنانية ،أما إيران فيسجل لها دعمها
لحركات المقاومة في المنطقة ،وللجبهات المعادية للسياسة
األميركية ،فدورها في دعم الحوثيين واضح لكنه يندرج في إطار
«المستحبّات» ألنه يستهدف نظاما ً يمنيا ً حجرياً .ويلجم هذا
االنتصار الحوثي ال��دور السعودي التدميري في دعم اإلره��اب
«اإلسالموي» في سورية والعراق والبحرين .إنها لعبة توازنات

تفرض على آل سعود مراجعة حساباتهم .فسورية مركز الحدث
وبناء هذه التوازنات الجديدة ،وال يمكن تجاهل موضوع الملف
النووي اإليراني وعالقته باألزمة السورية ،فطهران ليست على
استعداد ألي مقاولة في هذا الخصوص ،ولو أرادت النتهى ملفها
النووي منذ عدة سنوات ،لكنها تعرف أنّ نظام الرئيس األسد له
عدة مميزات:
أوالً :أنه نظام شعبي يستند إلى قاعدة عريضة .فال يمكن لنظام
أن يقاتل أربع سنوات نحو  90دولة وينتصر إال بالدعم الجماهيري.
وهذه حالة نظام األسد.
ثانياً :هو النظام الوحيد المقاوم الذي يواصل تأييد المقاومات
منذ عصر الرئيس الراحل حافظ األسد ،من العراق إلى فلسطين
ولبنان وإيران أيضاً.
ثالثاً :أنه يمتلك جيشا ً متماسكا ً له عقيدة قتال وطنية واضحة،
لوالها لما صمد هذا الجيش في وجه مئات آالف اإلرهابيين.
رابعاً :أنّ النظام السوري دعم المقاومة اللبنانية حتى أصبح
يشكل معها ثنائيا ً عربيا ً يمنع سقوط الشرق األوسط في السلة
«اإلسرائيلية».
لمجمل هذه األسباب ،لم تتورع طهران عن إعالن استعدادها
للقتال إلى جانب الجيش في سورية ،وليس في مضيق هرمز ،وهكذا
تبقى سورية عنوانا ً للتوازنات الجديدة حتى في عملية مزارع
شبعا التي لقن فيها حزب الله «إسرائيل» فنونا ً في القتال العسكري
المكشوف.
كذلك ال يمكن نسيان ال��دور الروسي الذي يؤكد ،ب��دوره ،على
محورية سورية .فموسكو الحريصة على العودة إلى المسرح
الدولي تعتبر سورية «المقابل» الموضوعي لبحر آزوف ،وال يمكن
من دونها بناء استراتيجيات لمواجهة الغطرسة األميركية والتف ّرد
في إدارة العالم.
لذلك بنت موسكو سياسة موزعة على أوروب��ا الشرقية ،على
قاعدة التصدي في الملف األوكراني وصوال ً إلى الحلول العسكرية
التي تثير الذعر في أوروبا.
الجبهة الثانية ،هي أميركا الجنوبية حيث يزداد عدد المتضررين

من عنجهية واشنطن في األرجنتين والبرازيل وفنزويال ودول أخرى.
وترتبط معظم هذه الدول بمعاهدات ذات طابع اقتصادي وتجاري
مع روسيا ،وتدين اإلرهاب في سورية داعية إلى حلول سياسية.
أما الجبهة الثالثة ،فهي أوروبا الغربية ،وقد أفهمتها موسكو أنّ
واشنطن تريد إثارة الحروب على أراضيها فقط ،ما يتسبب بأضرار
أوروبية حصراً .ويبدو أنّ آثار المقاطعة الغربية لروسيا ،أصبحت
تشكل عبئا ً على االقتصادات في أوروبا الغربية التي بدأت تمنى
بخسائر في قطاعاتها الزراعية ،بعد أن كانت تصدر منتوجاتها إلى
روسيا.
وبالسؤال عن أسباب تدهور عالقات الغرب مع روسيا ،نرى أنّ
الجواب موجود في تأييد موسكو لنظام الرئيس بشار األسد .لذلك ال
نخطئ عندما نقول إنّ روسيا هي مركز التوازنات الدولية الجديدة.
فلو لم تكن دمشق مه ّمة على هذا المستوى ،لما استحقت اهتماما ً
كبيرا ً من إيران وروسيا معاً.
وت��دخ��ر موسكو للشرق األوس���ط ال��ج��زء األك��ب��ر م��ن حركتها
االستراتيحية ،ألنّ «الجيوبوليتك» الروسي يتعاطى مع األحداث
على أساس أنّ روسيا دولة أوروبية وآسيوية وشرق أوسطية في
آن معاً .وسورية هي التي تؤكد على شرق أوسطيتها ،لذلك تبني
موسكو عالقات عميقة مع مصر في محاولة إلعادة جذبها إلى التاريخ
القريب ،فتبدأ باالقتصاد وقد تساعدها في هذا المضمار الصين ودول
البريكس ،فمصر ميزان ،كما سورية ،وال يمكن تجاهلها.
تنكشف البراعة الروسية في نيل روسيا ّ
حق إقامة قاعدة جوية
في قبرص لتط ّل أكثر على شرقي المتوسط ،وتتوغل عميقا ً في
اليونان السياسية استنادا ً إلى رفض أثينا الهيمنة الغربية ،إضافة
إلى أرثوذكسية عميقة تربطهما.
إنّ عصر االنفكاك من األحادية األميركية قد بدأ .ويقول الخبراء إنّ
عودة الدول إلى مواقعها األساسية ستؤدي إلى انهيار األمبراطورية
األميركية الثنائية التي أنشئت عام .1990
فهل انطلق عصر المحاور؟ معركة سورية هي المؤشر انتظروا
نتائجها لتعلنوا انكماش التسلط األميركي على العالم وبدء عصر
المحاور المتوازنة.

تساءل مراقبون
ما إذا كان القضاء
والمجلس النيابي
سيتحركان من أجل
ر ْفع الحصانة عن
النائب خالد الضاهر
الذي ر َفع حلفاؤه
السياسيون أخيرا ً
الغطاء عنه ،وذلك
تمهيدا ً لمحاكمته
أمام القضاء في عدد
من الدعاوى المقدمة
ض ّده على خلفية
تصريحات كان أدلى
بها في وقت سابق
وتع ّرض فيها للجيش،
فضالً عن إثارته
النعرات الطائفية
والمذهبية واتهامه
أيضا ً بإقامة عالقات
مع مطلوبين للقضاء.

جل�سة �صاخبة في ال�سراي وخالفات بين الوزراء حول �آلية العمل

بري التقى وفداً من المجل�س العام الماروني
ّ

�سالم :لتنفيذ حازم وحا�سم للخطة الأمنية
وانتخاب رئي�س في �أ�سرع وقت

الخازن :انتخاب الرئي�س هو العروة الوثقى
في نظامنا الديمقراطي

ج��دّد رئيس الحكومة تمام سالم المطالبة «بانتخاب
رئيس جمهورية يشكل رأس البلد ورمز الوحدة الوطنية
وحامي الدستور» ،آم�لاً «أن يجرى انتخاب الرئيس في
أقرب وقت» ،وذلك خالل الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء
التي ترأسها صباح أمس في السراي الحكومية ،والتي غاب
عنها الوزيران آرتور نظريان ونهاد المشنوق .وقد حصلت
سجاالت حادة بين بعض الوزراء خالل الجلسة حول آلية
اتخاذ القرارات ،دفعت رئيس الحكومة إلى رفع الجلسة.
ولفت وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج إلى أنّ سالم «يجري
بعض المشاورات مع األط��راف من أجل البحث في تعديل
اآللية التي اعتمدت في األصل بالتوافق ،وبناء على طلب
طرفين من األطراف الممثلة في الحكومة ،ولكن بعد وقت تبين
أنها تعرقل الحكومة ،لذلك من المتوقع أن يسهل الرجوع عن
اعتماد هذه اآللية عمل الحكومة».
بدأ الخالف عندما طرح وزير الشؤون االجتماعية رشيد
درب��اس مسألة المنطقة االقتصادية في الشمال وتعيين
مجلس إدارة من أجل هذه المنطقة ،فحصل سجال بين
الوزيرين درب��اس ومحمد المشنوق ،ما دف��ع ب��األول الى
االنسحاب من مجلس الوزراء وأيده وزراء طرابلس.
أما الخالف الثاني ،فوقع عندما تحدث وزير االتصاالت
بطرس حرب عن التعطيل ،مشيرا ً إلى وجود ق��رارات لها
عالقة بوزارته يتم تعطيلها ،فر ّد وزير التربية الياس بو
صعب متهما ً حرب بأنه هو الذي كان يعرقل ويمنع التوقيع
على عدد من المراسيم التي لها عالقة بوزارات يتوالها وزراء
«تكتل التغيير واإلصالح».
وقال بوصعب بعد الجلسة« :اضطررت لتذكير حرب
بأنه هو من عرقل في السابق عمل مجلس الوزراء مرات عدة،
كما عرقل توقيع مراسيم تابعة لوزارة التربية ليوقعها بعد
شهرين .نحن ال نعامل بالمثل وال نريد عرقلة أي عمل .نحن
نسير بناء على طلب رئيس الحكومة بتوقيع ك ّل المراسيم
على أمل أن يتصرف الوزير بمسؤولية لتسهيل أمور الناس.
وكان وزير التربية أشار قبل الجلسة إلى «أنّ حرب هو من
أبرز العوامل الداعية إلى المطالبة بتعديل آلية التصويت في
الحكومة إذ إنه من المعرقلين في شكل مستمر».
وق��ال وزي��ر الصناعة حسين الحاج حسن ،من جهته:
«نحن مع تفعيل عمل الحكومة والمشكلة ليست في اآللية
بل بالعقلية».
وقبل تالوة مق ّررات الجلسة ،أشار وزير اإلعالم إلى أنّ
رئيس الحكومة ك�� ّرر «المطالبة بضرورة انتخاب رئيس
جمهورية يشكل رأس البلد ورمز الوحدة الوطنية وحامي
الدستور ،مؤكدا ً أنّ التأخير في اتمام هذا االنتخاب ينعكس
سلبا ً على المصلحة الوطنية العليا وعلى عمل سائر

المؤسسات الدستورية ،آمالً أن يجرى انتخاب الرئيس في
أقرب وقت».
وأض��اف« :أش��ار دول��ة الرئيس إلى أنه بدأ اعتبارا ً من
اليوم(أمس) ،تنفيذ الخطة األمنية في البقاع وهو يأمل أن
يكون هذا التنفيذ حازما ً وحاسماً ،بحيث يتم استتباب األمن
في هذه المنطقة وسائر المناطق في لبنان .ثم تطرق إلى
المؤتمر الذي حضره في ميونخ ،وشارك في أعماله وال سيما
فيما يتعلق بالنزوح السوري ،وقد كان حضور هذا المؤتمر
ضروريا ً لنقل صورة موضوعية عن الوضع في لبنان ،وعما
يمكن أن يقدم له من دعم على الصعيد األمني للتصدي لما
يتعرض له في هذا المجال .كذلك أشار دولة الرئيس إلى
العاصفة التي نزلت على لبنان منذ يومين وما ألحقت من
أضرار كبيرة ،مطالبا ً الوزراء ،ك ّل ضمن اختصاصه ،بإجراء
مسح لتلك األض���رار ،وب��أن يكونوا على أهبة االستعداد
لمواجهة ومعالجة نتائج وآثار هذه العاصفة».
وتابع جريج« :بعد ذلك ،انتقل مجلس الوزراء إلى البحث
في المواضيع ال��واردة على جدول أعمال الجلسة ،فتمت
مناقشتها وبنتيجة ال��ت��داول ،اتخذ المجلس في صدّدها
القرارات الالزمة ،وأهمها:
 الموافقة على طلب مجلس اإلنماء واالعمار الموافقة علىاتفاقية قرض من دون فائدة مع حكومة جمهورية الصين
الشعبية ،للمساهمة في مشاريع التعاون االقتصادي والفني.
الموافقة على مشروع قانون باإلجازة للحكومة عقد
اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية ،بقيمة  30مليون
يورو ،للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في
مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
 الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة تجديد اإلجازةلها بشراء األدوية والمواد المخبرية والمستلزمات الطبية
والصيدالنية لزوم المرضى بموجب اتفاقيات رضائية.
 الموافقة على طلب وزارة االقتصاد والتجارة تعديل قرارمجلس الوزراء تاريخ  2014/11/27المتعلق بتفويض
عقد اتفاقيات بالتراضي مع شركات لتنظيم المشاركة
اللبنانية في معرض ميالنو .2015
 الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتماداتمن احتياطي الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات
للعام  2015على أساس القاعدة اإلثنتي عشرية.
 الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانونرقم  272تاريخ  2014/4/15المتعلق بإنشاء مجلس
لكتاب العدل في لبنان.
 مشروع مرسوم يرمي إل��ى إنهاء خدمة مدير عامموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بسبب بلوغه السن
القانونية».

عرض رئيس مجلس النواب نبيه
بري األوضاع العامة مع زواره في
عين التينة ،حيث استقبل المجلس
ال��ع��ام ال��م��ارون��ي برئاسة رئيسه
الوزير السابق وديع الخازن ،الذي
قال بعد اللقاء« :تشرفت وأعضاء
الهيئة التنفيذية في المجلس العام
الماروني بلقاء دولة الرئيس نبيه
بري ،الذي لم يترك مناسبة روحية
ووطنية إال شاطرنا فيها حضورا ً
وتمثيالً ،وآخرها القداس اإللهي في
كنيسة مار مارون شفيع الطائفة».
وأض����اف« :خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ،عبر
دول��ت��ه ع��ن م��رارت��ه وام��ت��ع��اض��ه
م��ن ال��م��راوح��ة ف��ي االس��ت��ح��ق��اق
ال��رئ��اس��ي ب��رغ��م ك�� ّل م��ا ب��ذل��ه من
محاوالت لتأمين النصاب ،لما لهذا
االستحقاق من بعد ميثاقي ووطني
ي��م��س ان��ت��ظ��ام حلقة ال��رئ��اس��ات
ّ
التي تتوجها رئاسة الدولة .وكان

ال���رأي متفقا ً م��ع دول��ت��ه على أن
يفهم الجميع ويستوعب أنّ هذا
االنتخاب ليس مقصورا ً على فئة
بعينها ،بل إنه العروة الوثقى في
نظامنا الديموقراطي ،والتي عبر
عنها النائب وليد جنبالط بالبعد
الوطني ،وهنا قصد النائب جنبالط
أنّ العملية هي عملية وطنية ،ولكن
لها مميزات مسيحية ومارونية
تحديداً ،ولكنّ الكل معني بانتخاب
رئيس الجمهورية .من هنا موقف
النائب جنبالط الذي صدر حرصا ً
منه على مراعاة المناصفة ،ألنه
رك��ز على المناصفة وال��ت��وازن��ات
التي تحكم تاريخ لبنان».
وتابع« :لم يسبق أن استنزفت
االنتخابات الرئاسية هذه الفترة
الزمنية للتوصل إلى تصور وإطار
رؤي���ة ت��ت��ج��اوز ال��م��رش��ح��ي��ن إل��ى
مواصفات الرئيس المطلوب إلعادة

بري متوسطا ً الخازن وأعضاء المجلس الماروني

اللحمة الدستورية إلى مؤسسات
الدولة التي أعرب رئيس الحكومة
تمام سالم عن استحالة تعافيها إال
بانتخاب رئيس للجمهورية».
وخ��ت��م ال��خ��ازن« :تمنينا على
دولة الرئيس بري أخيرا ً مواصلة
مساعيه ف��ي ه��ذا االت��ج��اه ال��ذي
يعيدنا إل��ى م��ص��اف ال���دول التي
ت��ح��ت��رم م��واع��ي��ده��ا ال��دس��ت��وري��ة
ودورات��ه��ا االنتخابية .وشكرناه
ع��ل��ى ح���ف���اوة اس��ت��ق��ب��ال��ه وع��ل��ى
الوقت الطويل ال��ذي منحنا إياه
لكي نتشاور معه ونتفاهم على
أمور عديدة ،وتفهم الجميع موقف
دولته».
وك����ان ب���ري اس��ت��ق��ب��ل م��ط��ران
ص��ور وص��ي��دا ل��ل��روم األرث��وذك��س
ال��م��ت��روب��ول��ي��ت ال���ي���اس ك��ف��وري
واألرشمندريت ج��اك خليل واألب
غريغوريوس سلوم.

(حسن ابراهيم)

ن�شاطات
 اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س «كتلة
المستقبل النيابية» الرئيس فؤاد
السنيورة ،في مكتبه في بلس،
السفير األميركي في لبنان دايفيد
هل ،وكان بحث في أوضاع لبنان
الراهنة والتطورات في المنطقة.
 استقبل وزير الثقافة ريمون
عريجي ،في مكتبه في ال��وزارة،
ال��س��ف��ي��ر ال��ف��رن��س��ي ف��ي لبنان
باتريس باولي وكبارالمسؤولين
في السفارة ،حيث عقد اجتماع
جرى خالله البحث في برنامج
مشروع الميثاق اللغوي للعام
(ت ّموز)

جانب من جلسة مجلس الوزراء

«الحزب العربي الديمقراطي» زار فرنجية:
لقطع الطريق على محاوالت زرع الفتنة
استقبل رئيس «ت��ي��ار ال��م��رده»
النائب سليمان فرنجيه في دارته
ف��ي ب��ن��ش��ع��ي ،وف����دا ً م��ن المكتب
ال��س��ي��اس��ي ف��ي «ال��ح��زب العربي
الديمقراطي» شكره «لوقوف المرده
إلى جانب أهالي جبل محسن خالل
محنتهم األخيرة وتقديم وفد منه
التعزية بشهداء االن��ف��ج��ار ال��ذي
طاول المنطقة».

وتخلل اللقاء ال��ذي ش��ارك فيه
عضو المكتب السياسي في «المرده»
مسؤول طرابلس رفلي دياب ،بحث
في التطورات واألوض��اع التي تم ّر
بها المنطقة في شكل عام ولبنان
في شكل خاص.
وك���ان ت��أك��ي��د ع��ل��ى «اس��ت��م��رار
التواصل بين تيار المرده والحزب
العربي الديمقراطي» ،وتشديد على

ضرورة «التحلي بالوعي والحكمة
لقطع الطريق على من يحاول ج ّر
البلد إلى الفتنة التي لن تجلب إال
الخراب على لبنان وأمنه».
كما ك��ان «إص���رار على الوقوف
خلف الجيش اللبناني وال��ق��وى
األمنية في مواجهة اإلره���اب ،بما
يضمن أمن لبنان عموما ً والشمال
خصوصاً».

عريجي متحدّثا ً خالل االجتماع

 2015الموقع بين لبنان والدولة
الفرنسية ب��ع��د ت��م��دي��ده لعام
واحد.
ك��م��ا ح��ض��ر االج��ت��م��اع م��دي��را
المشروع ميشال دو شادرافيان
عن الجانب اللبناني ،والسيدة
آن لور بواسون تابت عن الجانب
الفرنسي وممثلون عن الوزارات.
 اس��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د الجيش
العماد ج��ان قهوجي في مكتبه
ف��ي ال��ي��رزة ،النائب قاسم عبد
العزيز ،وتناول البحث األوضاع
العامة في البالد.

ثم استقبل نائب حاكم مصرف
لبنان رائ��د ش��رف الدين وم��ازن
حمدان.
 استقبل المدير العام لقوى
األم��ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء ابراهيم
ب��ص��ب��وص ،ف��ي مكتبه بثكنة
المقر العام ،المنسقة الخاصة
لألمين العام لألمم المتحدة في
لبنان سيغريد ك��اغ ،في زي��ارة
بروتوكولية تهدف إلى التعارف
وال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق ،ج��رى
خاللها ع��رض األوض��اع العامة
في البالد.

