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حمليات �سيا�سية

فكرة �إ�سقاط النظام ال�سوري
في العقل الأميركي
جمال الكندي
قالها وكانت مدوية ،وإن جاءت متأخرة ،لك ّن أهميتها في
أنها من المعسكر اآلخ��ر ،المعسكر المعادي لسورية ،وعلى
لسان قائد هذا المعسكر ،ومحرك أزمتها ومشغل أقزامها في
المنطقة لتدمير سورية على مدار السنوات األربع الماضية.
ه��ذا المعسكر ال��ذي ظ � ّل منذ األزم��ة ال�س��وري��ة يتغنى بجملة
شاذة تنزع الشرعية عن الرئيس السوري بشار األسد.
الرجل الذي أعنيه هنا هو مستشار األمن القومي األميركي
األس�ب��ق زبغنيو بريجنسكي ،ال��ذي تحدث ع��ن ال��واق��ع الذي
وصلت إليه األزم��ة ال�س��وري��ة بعد أرب��ع س�ن��وات ،معتبرا ً أنّ
سياسة ال��والي��ات المتحدة ت�ج��اه س��وري��ة ك��ان��ت خاطئة منذ
ال�ب��داي��ة وبعيدة ع��ن ال �ص��واب ،مشيرا ً إل��ى أنّ الرئيس بشار
األسد يتمتع بدعم كبير داخل المجتمع السوري ،سواء أعجب
ذل��ك واشنطن أم ال .وه��ذا بالطبع يتناقض تماما ً مع الكلمة
المشهورة للرئيس األميركي أوباما بأنّ الرئيس بشار األسد
«فقد شرعيته وعليه الرحيل» ،وهذا ليس مستغربا ً وقد اعتدنا
على السياسات الخارجية األميركية الماضية والحالية ،ووفقا ً
لهذه السياسات فمن ال يدور في الفلك األميركي هو إما إرهابي
أو فاقد الشرعية ،أو تقوم اإلدارة األميركية باختراع مصطلح
جديد تطلقه عليه يب ّرر لها التخلص منه ،وطبعا ً حسب األنظمة
الديمقراطية ال�ت��ي تفصل ف��ي البيت األم�ي��رك��ي وف��ي الغرف
التابعة لها.
ق��ال �ه��ا ب��ري�ج�ن�س�ك��ي خ�ل�ال م��داخ �ل��ة ل��ه ف��ي اج �ت �م��اع لجنة
الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ األميركي ،ر ّدا ً على
س��ؤال من السيناتور ج��اك ري��د في ش��أن الموقف ال��ذي كان
قد أعلنه في أيلول الماضي ،حيث اعتبر أنّ دور واشنطن في
األزمة السورية يجب أن يكون محدودا ً بعناية .وقال« :ما زلت
على هذا الرأي» ،مشيرا ً إلى أنه ال يفهم تماما ً ل َم على واشنطن
أن ت�س��اع��د أو ح�ت��ى تتبنى ف �ك��رة إس �ق��اط ال��دول��ة السورية.
وأض��اف« :ثبتت خالل العامين الماضيين حقيقة أنّ الرئيس
األسد ،سواء أعجبنا هذا األمر أم لم يعجبنا ،لديه دعم كبير في
المجتمع السوري أكبر من أي من مجموعات المعارضة التي
تقف ضدّه ،وال ب ّد من أخذ هذه الحقيقة بعين االعتبار».
وجاء كالم المبعوث الدولي استيفان ديمستورا متناغما ً مع
كالم بريجنسكي الذي أكد «أنّ األسد جزء من الح ّل ،بعد أن
كانت أميركا تعتبر أنّ األسد جزء من المشكلة وعليه الرحيل.
ل�ي�س�م��ح ل��ي ال �م �خ �ض��رم ب��ري�ج�ن�س�ك��ي أن أق���ول إنّ فكرة
إسقاط النظام السوري في العقلية األميركية قديمة ،إنما لم
تكن هناك الذريعة الكافية إلع�لان ذل��ك والعمل ف��ي سبيله،
إلى أن جاءت «الربيع العربي» فحصلت أميركا على المسوغ
القانوني ،وأقصد هنا القانون األميركي اإلمبريالي الذي يجيز
لها التدخل في ش��ؤون ال��دول لتغير أنظمتها ،كما فعلت في
العراق وغيرها من ال��دول ،وك ّل ذلك يا سيدي المخضرم من
أجل الكيان الصهيوني الذي يعتبر سورية العدو األول له في
المنطقة ،وبزوالها تضعف الدائرة المعادية له وتقطع صلتها
بقوى المقاومة في إيران وفلسطين ولبنان.
نعم إنّ ك ّل هذه األم��وال التي دفعت ،هدفها إسقاط الدولة
السورية ألنها كانت وما زالت الحاضنة األولى لقوى المقاومة
في المنطقة ،وك��ان الربيع العربي الفرصة والحجة لتغيير
نظامها بنظام آخ��ر ي��رى «إس��رائ�ي��ل» دول��ة صديقة ولها حقّ
الجوار ،ويعتبر أنّ ك ّل ما تفعله في فلسطين هو شأن داخلي
علينا أن نحترمه وأن ننسى قضية اسمها فلسطين.
لهذا السبب ،ف��إنّ األميركي مشغول ولديه هوس إسقاط
ال��دول��ة السورية ،وك��ان يظ ّن أنّ المسألة تنتهي بعد أي��ام أو
شهور ،فهو ال يعلم أنّ هناك عقيدة قتالية تر ّبى عليه المدني
السوري قبل العسكري وهي أنّ «إسرائيل هي العدو» ،وما دام
نوحد جبهتنا
هذا العدو موجودا ً وجاثما ً على صدورنا ال ب ّد أن ّ
الداخلية ،شعبا ً وجيشا ً وحكوم ًة .لهذا صمدت سورية ،بسبب
هذا الثالوت ال��ذي أرع��ب أميركا وعمالءها في المنطقة الذين
صعب عليهم ف ّك طالسم هذا الحلف الداخلي.
إنّ المؤامرة التدميرية على سورية ،كانت بأوامر أميركية
وبمعاول هدم ،لألسف ،عربية وإقليمية ها هي تظهر فشلها
وتسقط ك ّل يوم أمام إصرار شعب مقاوم يريد العيش بعزة
وكرامة .وها نحن نؤكد لهم بعد هذه السنوات أنّ من كانوا
يريدون «الحرية» للشعب السوري ،فأغرقوا البالد بالسالح
واإلرهابيين ،كانوا يحملون في أجنداتهم مصالحهم الخاصة
السياسية واالقتصادي ًة ،وما نعلمه علم اليقين أنّ آخر ما كانوا
يهتمون به هو المواطن السوري ،وهذه حقيقة بدأت تظهر في
عيون من حملوا السالح من السوريين ،وما عودة هؤالء إلى
حضن الوطن إال دليل ذلك.
هي حقيقة قالها بريجنسكي وأصبحت مسألة أخ��ذ ور ّد
في اإلدارة األميركية مفادها :ما الجدوى من إسقاط النظام
السوري؟ وكم هي التكلفة التي دفعتها أميركا وتدفعها من
أجل ذلك؟ وهل ستكون المنطقة أكثر استقرارا ً من دوم نظام
األس��د؟ هل القوى الموالية لسورية ستقف مكتوفة األيدي
تجاه أي مخطط لتغيير جغرافية المنطقة؟

ن�شاطات

فرعون وجمعة
 استقبل وزير السياحة ميشال فرعون المدير العام للمغتربين
هيثم جمعة وبحث معه في «كيفية التواصل بين لبنان المقيم ولبنان
المغترب».
ولفت جمعة إلى «أنّ اللقاء يتمحور حول الخطة التي تنوي وزارة
السياحة تنفيذها الستقطاب سياح إلى لبنان» ،الفتا ً إلى «أنّ اللبنانيين
المغتربين يشكلون رافدا ً أساسيا ً للسياحة اللبنانية وكونهم أبناء البلد،
فإنّ الدعوة لهم تعتبر أولوية لدى وزارة السياحة ووزارة الخارجية».
وأض��اف« :تأتي جلسة اليوم للتنسيق ح��ول تشجيع اللبنانيين
المغتربين لزيارة لبنان ،وفي المقابل قيام المؤسسات الرسمية بتأمين
أفضل السبل لراحتهم وتسهيل حضورهم إلى لبنان».
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة،
السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي ،يرافقه الملحق العسكري
العقيد أوليفيه الب��روس ،وتناول البحث األوض��اع العامة في لبنان
والمنطقة ،واالتفاقية اللبنانية  -الفرنسية لتسليح الجيش اللبناني ،في
إطار الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية.
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الرئي�س اللبناني �ضرورة ميثاقية ...فقط
 د .وفيق ابراهيم
ليس في العنوان نزعة إلى االنتقاص من قيمة رئيس
البالد ،بقدر ما هو يعكس حال صالحياته التي تردّت
وتراجعت إلى الحضيض بعد تح ّول اتفاق الطائف إلى
دستور للبنان ،وأصبحت بموجبه السلطة التنفيذية
لمجلس ال ��وزراء ال��ذي ه��و الحاكم الفعلي للبالد ،مع
إي�لاء رئيس الحكومة حقّ إدارة الكثير من الصناديق
السيادية وال�م�ج��ال��س ،م��ا يضخم دوره ويعطيه حقّ
التصرف باألموال والتعيينات فيها كيفما يشاء.
وب� �ق ��ي ل��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ص�ل�اح��ي��ات يؤديها
بـ«السلب» وذلك لعقد تسوية عليها ،كأن ال يوقع على
م�س��أل��ة معينة ،ف�ي��أخ��ذ ب��ال�ت��ال��ي ح�ص�ت��ه ،ك��أن يرفض
التوقيع على م��رس��وم تعيين ال ��وزراء فيرغمهم على
حصة وزارية .إنها صالحيات تشبه صالحيات
إعطائه ّ
القراصنة يأخذون ما ال يريد اآلخرون إعطاءه باإلرغام
والفرض ،وليس بقوة الدستور.
هناك سببان لهذه المشكلة ،أولهما إلغاء الصالحيات
القديمة للرئيس ،أم��ا الثاني فهو أنّ معظم الرؤساء
الموارنة ُينتخبون وهم ال ينتمون إلى تج ّمعات ضغط
سياسية .فقائد الجيش الذي تدفع به تسوية سياسية
إقليمية أو دولية ليتسلم الرئاسة ال ينتمي إلى البيئات
ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ن�ي��اب�ي��ة ال �م��وج��ودة ،ف �يُ �ح��رم ب��ذل��ك من
مصادر قوة إضافية ،كان يستطيع بواسطتها أن يوجد
توازنا ً إضافيا ً مع القوى السياسية.
ان �ط�لاق �ا ً م��ن ه��ذي��ن ال�س�ب�ب�ي��ن ،ال يمكن ال��دع��وة إلى
انتخاب رئيس للبالد وكأنه السبيل الحصري إلى إنقاذ

لبنان مما هو فيه ،ف��األزم��ات إقليمية ودول�ي��ة ،تتعدى
عادة حجم الرؤساء لترتبط بالقوى السياسية المرتبطة
باإلقليم .فالرئيس يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء
التخاذ أي ق��رار ،وبذلك نستطيع أن نجزم أنّ الرئيس
العتيد ليس قادرا ً على معالجة حتى التافه من القضايا
إال باالصطفاف إل��ى جانب قسم م��ن ال�ق��وى الداخلية،
فيستطيع عندها تحصيل مكاسب له مهما بدت ثانوية.
وإذا كان الرئيس قد أصبح على هذا القدر من التواضع،
فلماذا ه��ذا ال�ن��واح لعدم انتخابه ،بحيث ترفع بكركي
صوتها عاليا ً ويحذر مجلس المطارنة من األخطار؟
يتوجب علينا أن نعترف بأنّ لبنان هو البلد الشرق ـ
أوسطي الوحيد الذي يؤدي فيه الموارنة دورا ً أساسيا ً
حيث أنّ موقع الرئاسة األولى في لبنان محصور بهم
فقط ،وعندما ال ينتخب المجلس النيابي رئيسا ً جديداً،
فإنهم يعرضون التسوية التاريخية بين اللبنانيين
إل��ى خ�ط��ر االن �ف �ج��ار ألنّ ال�ت�س��وي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة تقضي
بتحاصص رئاسي بين ثالثة أطرف :رئيس الجمهورية
ال �م��ارون��ي ،رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب ال�ش�ي�ع��ي ،ورئيس
الحكومة السنّي .فكيف يستقيم هذا التوازن الميثاقي
بغياب الرئيس الماروني؟
ه �ن��اك م �س��أل �ت��ان ت �ث �ي��ران ق �ل��ق ال �م��راك��ز المارونية
الكبرى ،وهما احتمال تع ّود اللبنانيين على بلدهم من
دون رئيس جمهورية ف��ي ظ � ّل حكومة تسير أعماله،
وخشية الموارنة من خسارة رئاسة الجمهورية ألنّ
البالد تخضع حاليا ً كما منطقة الشرق األوسط لصراع
سنّي ـ شيعي ،وقد ال يسمح الرابح من بينهما للموارنة
باالحتفاظ بالموقع األول وطنياً.
أضف إلى ذلك أنّ عدد المسيحيين في لبنان يتناقص

بسبب الهجرة والتكيّف في بلدان االغتراب ،وهذا يعني
تد ّني عدد المسيحيين إلى أقل من عدد مذهب إسالمي
واحد من بين السنّة والشيعة ،وهي مسألة تثير القلق
على المستقبل القريب عند المسيحيين م��ن احتمال
خسارة دورهم السياسي.
لم تتمكن المرجعيات المارونية الكبرى من تقديم
إجابات حول األسباب التي تجعلها تولول لعدم انتخاب
رئيس .أل��م يسبق للسنيورة أن رف��ض تقديم استقالة
حكومته ي��وم انسحب منها ال ��وزراء الشيعة ول��م تعد
بالتالي ميثاقية ،لكنه استمر ول��م يعبأ باالنسحاب؟
يسجل مجلس المطارنة احتجاجا ً على هذا
ل�م��اذا ل��م
ّ
الخرق الدستوري آنذاك؟
أم��ام ه��ذا ال��واق��ع ،ع�ل��ى ب�ك��رك��ي ال��دع��وة إل��ى مؤتمر
ل�ب�ن��ان��ي ع ��ام ي �ع �ت��رف ب��ان �س��داد ال��ق��درة ع �ل��ى انتخاب
رئيس جديد ألسباب إقليمية ،ويطالب بميثاق شرف
يوقعه رؤس��اء الطوائف اللبنانية وال�ق��وى السياسية
الكبرى ،ش��رط أن يسلّم بمسيحية الرئيس مهما بلغ
ع��دد المسيحيين للمحافظة على ال��دور ،كما يزيد من
صالحياته الستحداث مرجعية تضبط الصراع السني
ـ الشيعي.
هذا هو المطلوب من مراكز الضغط المارونية ،وليس
مجرد النواح على وضع لن يتغير إال بقرارات إقليمية
لم تصدر وقد تكون قريبة .فأنقذوا لبنان من محنته وال
تدفعوه إلى الهاوية ألنه لن يستمر إال بميثاقيته التي
تعتبر المسيحيين جزءا ً أساسيا ً من حياته السياسية.
ادعموا لبنان في محنته بالعقل ال بادعاء القدرة غير
الصحيحة ،ول�ك��ي يبقى لبنان علينا أن نحافظ على
أدوار كامل مكوناته وخصوصا ً المسيحية منها.

ا�ستقبل المجل�س الجديد لنقابة ال�صحافة ووزيري المال وال�صحة

�سالم :لو � ّأن الجهود التي بذلت لتعطيل عمل الحكومة
ب ُِذلت من �أجل انتخاب رئي�س لكنا في ظروف �أف�ضل
أكد رئيس الحكومة تمام سالم «أنّ
تعثر العمل الحكومي يراكم سلبيات
تضاف إلى سلبية الشغور» ،الفتا ً
إلى أنّ « الجهود التي بذلت لتعطيل
عمل الحكومة ،ل��و ب��ذل��ت م��ن أجل
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س لكنا ف��ي ظ��روف
سياسية أفضل».
واس��ت��ق��ب��ل س��ل�ام ،ف��ي ال��س��راي
الحكومية أم��س ،المجلس الجديد
لنقابة الصحافة برئاسة النقيب
عوني الكعكي الذي أشار بعد اللقاء
إلى أنّ الرئيس سالم «عرض للوضع
السياسي الراهن ،فقال إنّ هناك خلالً
جوهريا ف��ي مسارنا الديمقراطي
يتمثل في الشغور في موقع رئاسة
الجمهورية .ودعا إلى معالجة هذا
الشغور ف��ي شكل ال يتعارض مع
تلبية حاجات اللبنانيين وتسيير
يؤسس في الوقت نفسه
شؤونهم ،وال ّ
لحالة ج��دي��دة خ��ارج إط��ار النظام
الديمقراطي .وإذ أشار إلى األوضاع
المضطربة في المنطقة وانشغال
ال��دول القريبة والبعيدة بها ،دعا
اللبنانيين إلى ح ّل مشاكلهم بأنفسهم
والشروع بمعالجة االستحقاقات،
وأولها االستحقاق الرئاسي».
وعن الوضع األمني في البالد قال
سالم« :منذ تشكيل الحكومة وضعنا
خطة أمنية شاملة للبلد جرى تنفيذها
على م��راح��ل ،ونستطيع ال��ي��وم أن
نقول أنّ األمن متماسك في لبنان رغم
التعثر في األداء الحكومي» ،الفتا ً
إلى «أنّ الوضع األمني هذا يترافق
مع أجواء إيجابية تتمثل في الحوار
القائم بين عدد من القوى األساسية»،
مسجالً ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال «م��واق��ف
متقدمة لبعض ال��ق��وى السياسية
ال��ت��ي دح��ض��ت نظرية وج���ود بيئة
حاضنة لإلرهاب في لبنان».
واض��اف« :إنّ الحكومة الحالية
ت��أل��ف��ت ف��ي ظ���روف صعبة وك��ان
ي��ف��ت��رض أن ت��ك��ون م��وق��ت��ة ،لكنها
استمرت بفعل التعثر ال��ذي تمثل
في الشغور الرئاسي وعدم حصول
انتخابات نيابية .ليست لدي رغبة

في أن يعتقد أحد أنني أريد ممارسة
حكومية تثبت الشغور ،لكنّ المطلوب
هوعدم تعطيل الدولة وعدم التصرف
وكأنّ تعطيل عمل الحكومة هو بديل
عن انتخاب رئيس للجمهورية».
وتابع سالم« :لو أنّ الجهود التي
بذلت في الفترة الماضية لتعطيل
ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ةُ ،ب���ذِل���ت م��ن أج��ل
انتخاب رئيس ،لكنا اليوم نعيش
في ظ��روف سياسية أفضل» ،داعيا ً
ال��ق��وى السياسية إل��ى «أن تذهب
إلى انتخاب رئيس لتريحنا من هذا
الوضع الشاذ».
وش����دّد ع��ل��ى «أنّ تعثر العمل
الحكومي ي��راك��م سلبيات تضاف
إل��ى سلبية الشغور» ،آم�لاً «بعدم
تثبيت الحالة االسثنائية الراهنة
وفي الوقت نفسه عدم تجميد شؤون
الناس وتعطيلها» ،مشيرا ً إل��ى أنّ
«دستورنا واضح وليس فيه ضعف،
الضعف في الممارسة ،وليس علينا
سوى تطبيق الدستور للوصول إلى
الحلول».
وأكد رئيس الحكومة «أنّ طبيعة
لبنان والحياة السياسية فيه ،ال

تحتمل أن ينتصر فريق وينكسر آخر،
لذلك يجب اعتماد التوافق دائماً ،وهذه
الروحية يجب أن تعتمد في انتخاب
رئيس للجمهورية» ،معربا ً عن أسفه
ألنّ «التعثر السياسي الراهن يؤخر
التعامل مع ملفات حيوية في مقدمها
ملف النفط والغاز».
ولدى سؤاله عن آلية عمل الحكومة
وعدم دعوته إلى عقد جلسة لمجلس
ال���وزراء ه��ذا األس��ب��وع ،أج��اب« :إذا
كان التعطيل والعرقلة والمشاكسة
هي أسياد الموقف ،فما الجدوى من
عقد جلسات غير منتجة؟ لقد لمست
على مدى األشهر السبعة الماضية
أنّ األجواء داخل الحكومة ال تساعد
كثيرا ً على اإلنتاج».
وأض��اف« :ت��ردّد أخيرا ً استعمال
كلمة آلية العمل الحكومي كثيراً؟ ما
هي هذه اآللية؟ منذ بداية الشغور
الرئاسي ارتأيت بالتواصل مع القوى
السياسية اعتماد التوافق الذي هو
في صلب المادة  65من الدستور .لكنّ
التوافق ال يعني بالضرورة اإلجماع،
والتوافق الذي نحرص عليه يحتمل
وجود تباينات في الرأي تحت سقفه.

لكنّ بعض الوزراء فهم التوافق على
أنه فرصة للتعطيل».
وأك��د س�لام ر ّدا ً على س��ؤال «أنّ
تسليح ال��ج��ي��ش وال��ق��وى األمنية
بموجب هبة األربعة مليارات دوالر
م��ن المملكة العربية السعودية،
سائر على قدم وس��اق» ،مذكرا ً بأنّ
«الفرنسيين أبلغوا لبنان أنّ الشحنة
األولى من األسلحة ستصل في مطلع
نيسان المقبل».
وختم رئيس الحكومة بالتشديد
ع��ل��ى «أنّ أي ح����وار ب��ي��ن ال��ق��وى
السياسية مرحب به لتفويت الفرصة
على ك�� ّل م��ن ي��ري��د أن يستثمر في
الفتنة ،وأي مكاسب يحققها الحوار
من شأنها أن تنعكس إيجابا ً على ك ّل
البلد».
ومن زوار السراي :وزير المال علي
حسن خليل ،وزي��ر الدولة لشؤون
التنمية اإلداري��ة نبيل دو فريج مع
وفد من موظفي الوزارة ،وزير الصحة
ال��ع��ام��ة وائ���ل أب��و ف��اع��ور ،ال��وزي��ر
السابق خليل الهراوي ،وأمين الس ّر
في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
داريل مانديس.

بويز من عين التينة :على الحكومة
اعتماد مبد�أ الحاجة وال�ضرورة الملحّ ة

بري مستقبالً بويز في عين التينة
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين التينة ،الوزير السابق فارس
بويز وبحث معه آخر التطورات.
وقال بويز بعد اللقاء« :ال ب ّد من أن نتوقف عند الموضوع األهم ،وهو الفراغ
الرئاسي المستفحل الذي يش ّل حركة البالد ،وخصوصا ً في هذه المرحلة الدقيقة.
ال تظهر بعد انفراجات ممكنة بمعزل عن تطورات إقليمية ودولية تساعدها ،وهذه
التطورات أيضا ً ال يبدو أنها على عجل .من هنا أعتقد أنّ دولته يسعى ،بقدر ما
يستطيع ،إلى عملية التحريك ،وإنّ إيجابيته في هذا الموضوع ترمي بالمسؤولية
على سائر األفرقاء ،وخصوصا ً األفرقاء المعنيين أكثر بقليل من غيرهم».
وتطرق بويز إلى آلية عمل الحكومة ،الفتا ً إلى «أنّ الحكومة ،حسب الدستور،
تتمتع بصالحيات رئيس الجمهورية في غيابه كسلطة تنفيذية ،إال أنها تخضع
لمبدأ العامل االستثنائي أي إلى النظرية الدستورية الدولية (الحاجة والضرورة
الملحة) ،أي ليس عليها أن تتصرف وكأنّ ال أزمة في البالد وال فراغا ً رئاسياً ،بل
عليها فقط أن تتعامل مع األمور الملحة والضرورية المتعلقة بأمن البالد السياسي
واالقتصادي واألمني ،وليس بالتصرف الطبيعي العادي .هذا إضافة إلى أنّ هناك
صالحيات خاصة برئيس الجمهورية ال تستطيع أي حكومة أن تنوب عنه فيها،
أعني بذلك قبول اعتماد السفراء أو مراسيم العفو أو األوسمة أو ر ّد قانون إلى
مجلس النواب».
وكان بري بحث مع رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا
وعضوي اللجنة ناجي غاريوس وخالد زهرمان ،في دفع مستحقات األلعاب
الفرنكفونية للعام .2009
ومن زوار عين التينة :الوزير السابق جورج قرم ،المحامي غالب محمصاني،
السيد روبير سرسق.

فار�س �س ّلم زا�سيبكين دعوة �إلى ع�شاء
«القومي» بمنا�سبة الأول من �آذار
زار عضو الكتلة القومية االجتماعية النائب د .مروان فارس السفير الروسي في
لبنان ألكسندر زاسيبكين ،وسلّمه دعوة من الحزب السوري القومي االجتماعي
للمشاركة في العشاء التكريمي الذي يقيمه في مناسبة األول من آذار ،عيد مولد
الزعيم أنطون سعاده ودعما ً لدار سعاده الثقافية االجتماعية في ضهور الشوير.
وت ّم خالل اللقاء تبادل اآلراء بشأن المستجدات على الساحتين اللبنانية
والدولية ،وكانت وجهات النظر متفقة على أنّ األوضاع الراهنة بحاجة إلى عناية
دولية كبيرة لمواجهة األخطار التي تشكلها الحركات اإلرهابية التكفيرية في
المنطقة والعالم.

سالم متوسطا ً الكعكي وأعضاء المجلس

دعا �إلى �إقرار ا�ستراتيجية وطنية متكاملة للدفاع عن لبنان

لحود :تكتل وزراء في مثلثات ت�ستعيد
ّ
زمن القحط ال�سيا�سي �أمر يثير الده�شة
أش��ار الرئيس العماد إميل لحود
إلى «مواقع تفاقم الخلل في نظامنا
ال��س��ي��اس��ي ،ع��ل��ى م���ا ي��ج��ري في
النقاشات والمواقف الحاصلة في
شأن آلية اتخاذ القرارات في مجلس
ال����وزراء ال���ذي ي��م��ارس صالحيات
رئيس الجمهورية وكالة حال خلو
سدة الرئاسة».
وق��ال أم��ام زواره ،بحسب بيان
صادر عن مكتبه اإلعالمي« :صحيح
أنّ استمرار الشغور في الموقع األول
خطير ،إال أنّ ما هو أخطر أن نستعيد
ت��ج��ارب قاسية ،كالتي نتجت عن
اتفاق الدوحة المشؤوم ال��ذي نحر
الميثاق والدستور والديموقراطية في
آن» ،مشيرا ً إلى «أنّ االتفاقات الفوقية
تفرض حلوال ً دونية على اللبنانيين،
ما يعني في آخر المطاف أنّ لبنان
س��وف يعاني لسنوات ما سبق أن
عاناه من جراء مثل هذه االتفاقات».
وأض���اف ل��ح��ود« :أم���ا أن يتكتل
وزراء من ضمن الحكومة في مثلثات
تستعيد زم��ن القحط السياسي،
فأمر يثير الدهشة ،ولبنان يعاني ما
يعاني من ف��راغ وتعطيل ،في حين
أنّ المطلوب التضامن والتوافق بين

وصفت مصادر
«القوات اللبنانية»
الحوارات الجارية
بأنها تعبئة للوقت
ليس إال ...ولن تسفر
أي حلول لألزمات
عن ّ
السياسية واألمنية
واالقتصادية التي
يم ّر بها لبنان ،طالما
أنّ التوافقات اإلقليمية
ال تزال غائبة عنه.
وأشارت المصادر
إلى أنّ الحوار «العوني
– القواتي» هو من
باب المسكنات ألنّ
الجانبين يتحاشيان
الخوض في المسائل
الجوهرية كرئاسة
الجمهورية وحسم
موضوع األسماء في
هذا االستحقاق.

لحود وقرداحي خالل لقائهما أمس
مكونات حكومة الضرورة الوطنية،
وخصوصا ً أنّ والدة هذه الحكومة لم
تسهل بتضحيات فريق سياسي ،كي
يستولد في كنفها تكتل يفوق حجمه
التمثيلي عددا ً وال أفق له».
وأك��د أنّ «المطلوب راه��ن�ا ً إق��رار
استراتيجية وطنية متكاملة للدفاع
ع��ن ل��ب��ن��ان ض��� ّد ع����دوان إس��رائ��ي��ل
وم��ك��اف��ح��ة اإلره������اب ال��ت��ك��ف��ي��ري

العدمي والمتمثل بداعش والنصرة
ومثيالتهما م��ن التنظيمات التي
تعيث القتل وال��دم��ار على مساحة
األوطان العربية ،السيما في سورية
التي يقف قائدها وجيشها وشعبها
بشجاعة فائقة وتصميم فريد في
وجه الحرب اإلرهابية الكونية التي
تخاض ضدها».
ودان ل��ح��ود «ال���ع���دوان التركي

السافر على سيادة سورية ،ما سوف
يسجل في دفتر الحساب المفتوح
مع تركيا التي ع��اد حكامها اليوم
إل��ى شبق سالطين بني عثمان في
السيطرة على ال��ع��رب واحتاللهم
وإذاللهم ،إال أنهم لم يحسبوا أنّ قلب
العروبة النابض ،سورية ،وعنوان
عنفوان التحرير واالنتصار ،لبنان،
عصيّان على التتريك والتطبيع».
وشدّد على «أن ال خالص للبنان إال
بعد أن يعرف اللبنانيون جميعا ًمن هو
عدوهم ،على ما هي عقيدة الجيش حال
قيادتنا وعهدنا ،أي الكيان الصهيوني
واإلرهاب التكفيري ،فيقفون كتفا ً إلى
كتف مع بعضهم البعض ويلتفون
حول جيشهم ومقاومتهم ويرسون
الحكم القوي والرشيد ليقود وطن األرز
إلى شاطىء االستقرار واألمان والهناء
واالزدهار».
وكان لحود استقبل في دارته في
ال��ي��رزة ،ال��وزي��ر السابق ج��ان لوي
قرداحي والنواب السابقين فيصل
ال���داود ،جهاد الصمد ون���ادر سكر،
العميد ول��ي��م مليس ،ووف���د تجمع
اإلص��ل�اح وال��ت��ق��دم ب��رئ��اس��ة خالد
الداعوق.

با�سيل� :صعود الإرهاب �شجع «�إ�سرائيل»
على مزيد من العنف لفر�ض واقع جديد
في اليوم الثالث لزيارته إلى المكسيك ،التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل نظيره المكسيكي اللبناني األصل خوسيه أنطونيو ميادي .وبعد أن عقد
الجانبان جلسة محادثات ،جرى التوقيع على اتفاقيتين ،األولى مذكرة تفاهم في
شأن األكاديمية الدبلوماسية بين وزارتي خارجية البلدين ،والثانية مذكرة تفاهم
حول التعاون في مجال تقديم خدمات الرعاية لجاليات البلدين في الخارج.
وعقد باسيل لقاءات عمل مع ك ّل من وزير الطاقة اللبناني األصل بيدرو خواكيم
كولدويل وعرض معه لموضوع تشجيع الشركة الوطنية المكسيكية على متابعة
أعمال النفط في لبنان ،وت ّم االتفاق على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون وتبادل
خبرات ،وخصوصا ً أنّ للمكسيك تجربة في ترسيم الحدود البحرية والمناطق
االقتصادية الخالصة واستخراج النفط والغاز من المياه العميقة.
وبحث مع وزير االقتصاد إلديفونسو فياريال في ضرورة تطوير حجم التبادل
التجاري وتفعيل العالقات االقتصادية بما يتناسب مع حجم الجالية اللبنانية،
وفتح مصارف لبنانية في المكسيك ،نظرا ً إلى الخبرة التي تتمتع بها المصارف
اللبنانية وتماسك الوضع المصرفي ،إضافة إلى االستعانة باللبنانيين في
المكسيك نظرا ً إلى دورهم في تفعيل هذا األمر.
وفي محاضرة ألقاها في المعهد الديبلوماسي ماتيوس روميرو حول « آفاق
السالم ..لبنان على مفترق طرق» ،أشار وزير الخارجية
إلى «وجود  3عناصر جديدة تؤدي إلى عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط
وهي ،أوال ًاالضمحالل السريع للحدود بين الدول ،ثانيا ًصعود المنظمات اإلرهابية
التي ال يمكن توقع ردّات فعلها ،ثالثا ً التنافس بين مختلف دول المنطقة» ،الفتا ً
إلى «أنّ هذه العناصر الجديدة أدت إلى جعل القضية الفلسطينية ،وهي القضية
األساسية في منطقتنا ،في مرتبة الحقة بحيث لم تعد أولوية ،ما شجع إسرائيل
على مزيد من العنف من دون أي محاسبة ومحاولة فرض واقع جديد على األرض
مخالف لروحية اتفاق أوسلو».

