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خفايا
خفايا

الحنين �إلى االحتالل العثماني...

نهاية الرجل المري�ض
 سليم حربا
َ
تشف الدولة العثمانية من ذل��ك المرض
على ما يبدو لم
الخبيث ال��ذي الزمها في مطلع القرن العشرين ،وأصبحت
تس ّمى بنتيجته «الرجل المريض» .ال يزال هذا الداء والوباء
العثماني السلجوقي يصيب األب �ن��اء واألح� �ف ��اد ،وتتك ّرر
األع� ��راض نفسها ال�ت��ي تصيب ال��رب��ع ال�ع�ل��وي م��ن الجسم
(ال��رأس) ليصبح الربع الخالي من العقل ،وال��ذي يدفع إلى
اإلجرام والقتل ،كما حصل في مجازر األرمن واألكراد .واآلن
يتك ّرر مرض الجنون العثماني ويحصد اآلالف من السوريين
والعراقيين على أيدي العثمانيين الجدد وسلطانهم المريض
وجيشهم اإلنكشاري الداعشي الجديد.
ها هو رجب أردوغان يستنجد بما تبقى من عظام سليمان
شاه علَّها تكون ترياق الحياة وحبل النجاة من المصير المحتوم
ف��ي ظ��رف ال�ت��اري��خ المختوم ال��ذي يقول عنوانه إنّ مصير
أردوغ��ان و«داع��ش» صنوان لن يفترقان .وها هي «داعش»
تن ّكس راياتها السود وتندحر من عين عرب والحسكة ودير
الزور ونينوى وتكريت والموصل ،وتطلق العنان لهستيريا
االحتضار قتالً باآلشوريين وتحطيما ً للتاريخ وانتقاما ً من
الحضارة قديمها وقادمها .ولم يفلت من بطشها ووحشيتها
إال «المنارة» التي كانت تهتدي بها وهي ضريح سليمان شاه
في إط��ار عقد بين «داع��ش» وأردوغ��ان وحزبه لتمأل األرض
المعجل البغدادي وسلطانها
(عدالة وتنمية) ،وليكون خليفتها
ّ
المؤجل أردوغان وبشهادة الالت والعزّى!
ّ
�راح يسرق
لكن «داع��ش» اندحر ،وأردوغ��ان ب��دأ يتن ّكر ،ف� َ
أم��ان�ت��ه وودي�ع�ت��ه وس� � ّره ف��ي ض��ري��ح ج� �دّه ال ��ذي ل��م تؤتمن
«داع��ش» على ش��يء إال غ��درت به ما ع��دا ذل��ك الضريح .إنها
(عبقرية) بل هلوسة الرجل المريض الذي أراد أن ينهي رحلة
التبنّي لـ«داعش» علنا ً ويمدّدها سراً ،بعد أن أدرك أنها فقدت
أنيابها وهرمت في عز شبابها وال يمكن الرهان على الوحوش
الخاسرة الخائرة ،ع َّل أردوغ��ان يطيل عمره ويدعم جبهته
بترياق «داعش  »2من «جبهة النصرة» وأخواتها من «الجبهة
اإلس�لام �ي��ة» و«ال �ش��ام �ي��ة» ،وم��ا ملكت مس ّميات وصفحات
اإلرهاب الصفراء والحمراء ،ويقدّم شهادة حسن سلوك للع ّم
سام بتدريب «المعارضة المعتدلة المسلحة» لتكون بمثابة
«داع��ش  ،»3وي�ش� ّد ال�ع��زم لالنضمام إل��ى الحلف األميركي
المزعوم لمحاربة «داعش».
وعلى رغم الداء الذي بدأ ينخر عظام أردوغ��ان وفيروس
الحماقة وال�ج�ن��ون ال��ذي أص��اب ل �بَّ��ه ،وري ��اح ال�م�ي��دان التي
أطلقتها عاصفة الشمال للجيش العربي السوري وكأنها تقول
ألردوغان (شيخ اإلخوان شيخ القبان تخبّى مليح جاك الريح)
والتي أصابته وإرهابيّيه بالرجفة والرعشة والخوف وبئس
المصير ،وأذرت بمناطقه العازلة المزعومة .كما أصابت
عملية الجنوب السوري أشقاءه في الهيكل وبيت العنكبوت،
مما جعله يمارس لصوصيته وإرهابه وعدوانه على الدولة
السوريةُ ،منقادا ً بإخونجيته وحقده ومقامرته التي أغلقت
قبر سليمان ش��اه وفتحت مقبرة له وإلرهابييه ،وش َّرعت
وشرعنت فتح األبواب لتحرير لواء اسكندرون السليب الذي
سيبقى كالجوالن واألقصى وكنيسة القيامة عربي الهوى
والمنى والتراب واللسان واإلنسان والهوية والمصير.
وإذا ك��ان ع� ��دوان أردوغ � ��ان ت�ح��ت ش �ع��ار م�س�م��ار جحا
(الضريح) فإنه سيكون المسمار األخير في نعشه ونعش
«داعش» اللذين جنيا على نفسيهما األ ّمارة بالسوء كـ»براقش».
ولكي تشفى تركيا من الداء العثماني الخبيث ما عليها إال أن
تحجر على هذا الرجل المريض حتى يلقى حتفه ويدفن في
قلوب ومقابر الداعشيين واألجر عندئ ٍذ لالت والعزّى.

نوه ب�إنجازات الجي�ش واعتبره �صمام الأمان
ّ

ميقاتي :التنازالت المتبادلة تو�صل
اال�ستحقاق �إلى خواتيمه ال�صحيحة
أكد الرئيس نجيب ميقاتي «أنّ انتخاب رئيس للجمهورية يشكل أولوية
وضمانة أساسية لسير عمل المؤسسات الدستورية وحفظ توازنها ،داعيا ً
جميع االط��راف الى تقديم تنازالت متبادلة للوصول بهذا االستحقاق الى
خواتيمه الصحيحة ،مبديا ً «خشيته من أن نكون قد دخلنا عمليا ً مرحلة تصريف
األعمال الحكومية بعد تبعثر اإلرادات الوزارية وبعد المواقف المتشدّدة من هنا
وهناك».
وخالل استقباله زواره في طرابلس اقترح ميقاتي «األخذ بأحد حلين لضمان
استمرار عمل مجلس ال��وزراء بالح ّد المقبول الى حين التوافق على رئيس
جديد للجمهورية ،إما ترك رئيس الحكومة يختار المواضيع الوفاقية التي
ستبحث في مجلس الوزراء او تطبيق المادة الخامسة والستين من الدستور
اللبناني بحيث تتخذ القرارات توافقيا ً واذا تعذر ذلك فبالتصويت ،على أن تبقى
المواضيع األساسية بحاجة الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدّد
في مرسوم تشكيلها .وفي ك ّل األحوال ومهما كان الح ّل اعتقد اننا دخلنا جديا ً
مرحلة تصريف االعمال».
ون ّوه الرئيس ميقاتي بالعملية النوعية التي نفذها الجيش اللبناني في
منطقة ج��رود رأس بعلبك باألمس .وق��ال« :الجيش اللبناني صمام األمان
للحفاظ على سيادة لبنان ولحماية جميع اللبنانيين ،ونحن ندعمه ونقدّر
تضحياته ،ونشدّد على أهمية االلتفاف حوله ودعمه على ك ّل المستويات».
وفي الشأن االقتصادي ن ّوه الرئيس ميقاتي» بالمؤتمر الصحافي الذي عقده
وزير المال علي حسن خليل واعلن فيه عن سندات خزينة بالعملة األجنبية
بقيمة  2،2مليار دوالر آلجال طويلة تنتهي في العام  2030وبفوائد تعتبر
متدنية نسبياً» .معتبرا ً «أنّ هذا النجاح في اإلصدار يرتبط بالدرجة األولى
بثبات سياسة لبنان النقدية ورعاية مصرف لبنان الحكيمة للقطاع المالي،
وثبات لبنان في تسديد مستحقاته من الديون طوال السنوات الماضية .وهذا
يدل ايضا ً على حرص المؤسسات الدولية على استقرار لبنان أمنيا ً
اإلصدار ّ
واقتصادياً».
وكان ميقاتي استقبل وفدا ً من «جمعية تجار طرابلس» برئاسة فواز حلوة،
كما التقى وفدا ً من «المجلس المدني لمدينة طرابلس».

 جمال العفلق
ل��م يسجل ال �ت��اري��خ ال �ع��رب��ي م��رح�ل��ة أس ��وأ م��ن مرحلة
االح �ت�لال العثماني للمنطقة ،وأك�ث��ر ال��ذي��ن ع��ان��وا م��ن هذا
االح �ت�لال ه��م س�ك��ان المنطقة ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت أقرب
جغرافيا ً إلى مركز القرار أو العاصمة األستانة (اسطنبول
حالياً) ،وهي المناطق الغنية أصالً بالتراث الثقافي العريق،
إضافة إلى طبيعتها المتنوعة التي كانت هدفا ً لكل الوالة
العثمانيين .فمن سرقة األرض إلى سرقة اإلنسان ونقل
أصحاب المهن وإجبارهم على العمل في اسطنبول لبناء
المجد العثماني الذي ال يملك أساسا ً ثقافيا ً ولم يكن يعرف
إال الغزو والقتل.
واليوم وبعد مضي ما يقارب مئة عام على انهيار السلطنة
العثمانية ،وانتهاء نفوذها في المنطقة العربية ،وتحرر
ال �ع��رب م��ن اح �ت�لال دام أرب �ع��ة ق��رون ك��ان��ت كافية إلنتاج
أجيال من األميين والفقراء خرج من العرب أو المحسوبين
على العروبة من يريد إع��ادة مجد العثمانيين على حساب
وطنه فكان ما يسمى «ائتالف الدوحة» خير من يمثل هذه
األصوات التي تعيش في وهم أن تركيا اليوم هي خير من
يمثل دولة الخالفة اإلسالمية المزعومة والتي ينادي بها
األصوليون الغارقون بالفكر الطائفي والمذهبي ،معتقدين
أن تركيا تمثل حلم دولة إسالمية يعيشه البسطاء.
فما تقوم به تركيا اليوم من اعتداء على األراضي السورية
من خالل التدخل المباشر أو الدعم للعصابات اإلرهابية ال
يمكن لمن يدعي أنه وطني أن يقبل فيه ،فكيف له أن يصدر
بيانا ً يرحب بهذا االعتداء ويباركه؟ وه��ذا ما فعله المدعو
خالد خوجة رئيس م��ا يسمى ائ�ت�لاف ال��دوح��ة المعارض

الذي يعيش في فنادق أردوغ��ان وبتمويل قطري ...فزين
صفحته الرسمية بهذا البيان الصحافي:
(اق �ت �ب��س)« :ق��ام��ت ق ��وات ال�ج�ي��ش ال �ت��رك��ي ف��ي الساعة
الحادية والعشرين من ليلة أمس ،بتنفيذ عملية ناجحة تم
من خاللها نقل ضريح سليمان شاه وتأمين جميع الحراس
الذين كانوا في الموقع .تمت العملية ضمن علم االئتالف
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ،كما تم التنسيق
مع قوات الجيش الحر إلتمام العملية.
العملية ت�م��ت ض�م��ن اإلط���ار ال �ق��ان��ون��ي ،ح�ي��ث تحركت
تركيا ضمن الحدود القانونية حسب المعاهدات والمواثيق
ال��دول �ي��ة ،وت�م��ت ض�م��ن ع�ل��م االئ �ت�لاف رس�م�ي�ا ً وف��ي إطار
التنسيق مع قوات الجيش الحر.
يعبر االئ�ت�لاف الوطني لقوى ال�ث��ورة والمعارضة في
س��وري��ة ع��ن امتنانه وارت�ي��اح��ه إلت�م��ام العملية ب�س�لام .إن
تركيا التي لم تترك الشعب السوري وحيداً ،اتخذت هذه
الخطوات في إطار الحفظ على اإلرث التاريخي المشترك
للشعب السوري والتركي .من واجبي هنا أن أتقدم باسمي
وباسم الشعب السوري بالتعازي لتركيا ولعائلة الجندي
التركي ال��ذي توفي أثناء العملية إثر ح��ادث عرضي ،وكنا
نتمنى بالطبع أن ال تقع مثل هذه الحوادث ،لكن العملية تمت
بنجاح من الناحية العسكرية» (انتهى االقتباس).
بهذه الكلمات التي تدل وتثبت أن ما يسمى ائتالف الدوحة
يعيش عقدة «استوكهولم» عدا عن غرقه بالخيانة للشعب
ال�س��وري والقيم الوطنية التي ال يمكن المساومة عليها،
وأي مبرر قد يصدر عن ما يسمى ائتالف الدوحة لتبرير
هذا البيان الصحافي سيكون أكثر قبحا ً من البيان نفسه.
وه��ي ليست المرة األول��ى ول��ن تكون األخ�ي��رة ،فمن يبيع
نفسه ويرهن حياته ألعداء وطنه ال يمكن أن يتصرف غير

ذلك ،فما يسمى ائتالف الدوحة يمثل مصالح أعداء الشعب
السوري ويعبر عنها أفضل تعبير ،وما يجب أن يخجل منه
أعضاء هذا االئتالف أن المعارضة التركية والتي يعتقلها
ويالحقها أردوغ��ان اليوم رفضت هذا العدوان السافر في
وقت رحب من يدعون االنتماء لسورية فيه!
إن تركيا التي يقدمها الغارقون في التبعية لها على أنها
بذرة الخالفة اإلسالمية الجديدة ،هي التي أعدمت وقتلت
آالف المسلمين والمسيحيين على حد س��واء ،وه��ي التي
اعترفت بالكيان الصهيوني منذ تأسيسه وتربطها فيه
عالقات ما زال��ت مستمرة حتى يومنا ه��ذا ،و ُيعتبر الكيان
الغاصب موردا ً رئيسيا ً للسالح لتركيا.
فهل يعتقد العالم أن الشعب ال�س��وري سيرضى بمثل
ه��ؤالء ممثلين عنه أو يقبل بعودتهم أص�لاً إل��ى سورية؟
مخطئ من يعتقد أن السوريين سيرضون بيوم من األيام
بقبول الخونة أو يرضى بهم حكاما ً وقادة.
إن التحدي ال��ذي يعيشه الشعب السوري اليوم هو من
أكبر التحديات التي يمكن أن تمر على شعب أو أم��ة في
ال �ت��اري��خ ،فبين ع�ص��اب��ات تقتل ب��دم ب��ارد ودول تحاصر
وم��ؤام��رات دولية وإقليمية ما زال ه��ذا الشعب يقاوم ألن
فكر المقاومة ودعم المقاومة هو الخالص ليس للسوريين
فحسب ،بل خ�لاص للمنطقة من كل ه��ذه الطفيليات التي
تريد امتصاص روح الحياة .فنحن لم نعت ِد على أحد إنما
ندافع عن وطن ونقاتل من يعتدي علينا ،وندرك أن العمالء
هم فقاعات ستنتهي عاجالً أم أجالً ألن تاريخ صالحيتها
تحكمه االن�ت�ص��ارات على األرض .تلك االن�ت�ص��ارات التي
يتابعها بقلق م��ن ي��دي��ر غ��رف العمليات وإدارة العدوان
على الشعب السوري في كل من عمان وتركيا وفلسطين
المحتلة.

الم�شنوق التقى العربي في القاهرة:
الو�ضع في لبنان تحت ال�سيطرة

توحيد الجبهات ّ
�ضد «�إ�سرائيل»
هو دفاع عن ّ
كل جبهة بعينها

التقى وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق األمين العام لجامعة
الدول العربية الدكتور نبيل العربي
في مق ّر األمانة العامة للجامعة في
القاهرة ،وعرض معه األوضاع في
لبنان والمنطقة.
وعلى االثر ،أوضح المشنوق أنّ
البحث تناول «كافة األوض��اع في
لبنان ،وأراد العربي االطمئنان على
الوضع في لبنان ومتابعة أخباره
عن ق��رب» ،الفتا ً إل��ى أن الحديث
تط ّرق ال��ى «العقبات التي تمنع
انتخاب رئيس الجمهورية».
وأك��د «أهمية التفاهم العربي
خالل القمة العربية المقبلة وثقته
ب��أن��ه سيكون على درج���ة عالية
بين ال���دول العربية ،خ��اص��ة أنّ
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ت��واج��ه��ه أزم��ات
ك��ب��رى وت��ح �دّي��ات ج��س��ام تجعل
التفاهم وتصفية األج��واء العربية
مطلوبة أكثر من أيّ وقت سابق»،
معلنا ً أنّ «رئيس الوزراء اللبناني
تمام سالم سيرأس وفد لبنان في
القمة العربية المقبلة في دورتها
السادسة والعشرين والتي تعقد
في ش��رم الشيخ في آذار المقبل،
وذل�����ك ب��س��ب��ب ت��ع��ق��ي��د ال��وض��ع

د .سمير صباغ*

العربي والمشنوق خالل لقائهما في القاهرة
اللبناني الحالي وصعوبة اختيار
رئيس للجمهورية».
وع���ن ال���وض���ع األم���ن���ي ،أش���ار
المشنوق الى أنّ «لبنان تتهدّده
األزم��ات التي تهدّد ال��دول األخرى
من العالم العربي حيث التنظيمات
التكفيرية ،إال أنّ الوضع في الداخل
اللبناني تحت السيطرة» .وقال:
«نحن قادرون على معالجة األمور
بالح ّد األدنى من الخسائر».

وح�����ول أوض������اع ال�لاج��ئ��ي��ن
ال��س��وري��ي��ن ف��ي ل��ب��ن��ان ،أك��د أنهم
«ال يشكلون حتى اآلن أيّ تهديد
للوضع األم��ن��ي ف��ي لبنان ،إال أنّ
وجودهم يشكل ح��اال ً من الضغط
على البنية التحتية وعلى الوضع
االق��ت��ص��ادي ف��ي ال��ب�لاد» .وق��ال:
«ن��ع��م��ل ج��اه��دي��ن ك���ي ال ي��ك��ون
لهذا الضغط ايّ تداعيات أمنية
وسياسية».

�سليمان حيا من نقابة ال�صحافة �سالم والجي�ش:
�صالحيات الرئي�س ال تع َّو�ض اال بالتوافق
أكد الرئيس السابق ميشال سليمان أنّ صالحيات رئيس
الجمهورية ومواقفه الميثاقية ال تع ّوض إال بالتوافق،
وحيا مواقف رئيس الحكومة تمام سالم في الحفاظ على
الرئاسة ،والجيش اللبناني لحماية الوطن.
كالم سليمان جاء خالل زيارته أمس إلى نقابة الصحافة
مهنئا ً بانتخاب مجلسها الجديد برئاسة النقيب عوني
رحب به ،وتمنى «أن تكون النقابة قادرة
الكعكي الذي ّ
على استعادة عهدها القديم بتميّزها وموقعها المتقدّم وانْ
كانت ظروف الحرب قد أثرت عليها».
أما سليمان فأثنى على «الدور الكبير للصحافة في هذه
الظروف الصعبة وأولها مواجهة اإلره��اب» ،معتبرا ً «أنّ
اإلعالم اليوم أصبح تفاعليا ً ومنتشرا ً بوسائل التواصل
االلكترونية التي تع ّمم الش ّر كما تع ّمم الخير ،وعلى
اإلنسان ان يختار الخير وخصوصا ً الجيل الجديد».
وردا ً على سؤال اعتبر سليمان انّ «المجتمع الدولي
مسؤول ،وال يحق للدول الخمس الدائمة العضوية في
مجلس األمن ان تسكت على اإلره��اب بحجة او بأخرى،
و«داعش» اليوم يتخذ صفة عالمية ،والطلعات الجوية ال
تكفي واإلرهاب وصل الى فرنسا ويمكنه الوصول الى دول
وأماكن اخرى ،لذلك فإنّ محاربة اإلرهاب مسؤولية دولية
واحدة».
ووجه سليمان تحية كبيرة إلى الجيش اللبناني الذي
يملك إرادة ثابتة لمحاربة اإلرهاب ،رغم ك ّل التعثر والنقص

يالمس ال��ص��راع م��ع ال��ع��دو الصهيوني ح��دود
االنفجار الشامل خاصة بعد تهاوي وانتهاء قواعد
االشتباك التي طالما حكمت ال��ص��راع بتوازنات
وم��ع��ادالت جعلت سبل المواجهة محصورة في
إطار ردود الفعل االنتقامية .ولكن بعد أن أسقطت
المقاومة قواعد االشتباك ه��ذه ظهر داف��ع جديد
يختلف بالكامل عن القواعد السابقة ،وهذا الواقع
الجديد له بعدان :البعد األول يتعلق بشكل الصراع
ال��ذي ينتجه ألن يصبح رباعيا ً ( لبنان سورية
فلسطين العراق ...وإيران) ،أما البعد الثاني فهو أنّ
هذا الحلف بق ّوته سيؤدّي الى تقويض أركان النظام
وقواعده في المنطقة من خالل االشتباك المباشر مع
العدو الذي هز المنطقة.
يحاول العدو الصهيوني اإلمساك بزمام المبادرة
دائ��م �اً ،فيلجأ ال��ى حماية أمنه باستغالل ك � ّل ما
يضعف خصومه ،وتحديدا ً سورية التي تكافح منذ
 4سنوات ض ّد حروب داخلية تبعدها وتبعد جيشها
عن خطوط التماس مع العدو الذي لطالما سعى
إلى أن يواجه ك ّل جبهة عربية منفردة ،من دون أن
ننسى الفتن التي يسعى إلى تأجيجها في معظم
الساحات.
لجأ العدو الصهيوني مؤخرا ً الى محاولة إقامة
حزام أمني عميل من قوات «جبهة النصرة» على
غرار جيش العميلين سعد حداد وأنطوان لحد في
لبنان .لم تتأخر «جبهة النصرة» في قبول لعب
هذا الدور القذر ،فاستقدمت اآلالف من المسلحين
المز ّودين بالدبابات والمدافع وسيطرت على محاور
عدة في ريف درعا والقنيطرة تمهيدا ً للتموضع على
حدود الجوالن السوري المحت ّل ،مهدّدة بذلك منطقة
طريق درعا  -دمشق الدولية وكامل الغوطه وصوال ً
الى دمشق نفسها.
ه��ذا المخطط الصهيوني بإقامة ح��زام أمني

لوحظ صمت قوى
 14آذار حيال العملية
العسكرية النوعية التي
ينفذها الجيش اللبناني
في جرود رأس بعلبك
منذ يوم الخميس
الماضي ،وكان الفتا ً
عدم صدور مواقف
حول تلك العملية
من جانب القوى
المذكورة ،في وقت
يحتاج فيه الجيش
إلى أوسع تضامن
سياسي ووطني في
حربه المفتوحة ض ّد
اإلرهاب إلبعاد خطره
عن لبنان واللبنانيين،
وال سيما من خالل
تنفيذ الوعود ودعم
الجيش بالسالح
والعتاد.

استهدف ق��وات الفصل الدولية «ان���دوف» التي
سرعان ما انسحبت من مواقعها ولم تنجح ،حيث
كان الجيش السوري وأبطال المقاومة يحملون
ال��ع��بء األك��ب��ر م��ن ه��ذه المواجهات التي ال ت��زال
مستم ّرة حتى اآلن.
تتحصن قوات العدو الصهيوني
وهكذا بدال ً من أن
ّ
بمسلحي «النصرة» وجدت نفسها مكشوفة أمام
القوى المتقدّمة ألخذ دوره��ا على جبهة الجوالن
بعد ان انهارت خطوط دفاع وتراجع قوى حلفائها.
«إس��رائ��ي��ل» ب��دوره��ا تعيش نقاشات داخلية
تفضي الى خوض حرب رابحة .وفي الوقت نفسه ال
ترى خياراتها واستمرارها في المخطط اال بالعبور
ال��ى ح��رب توفر لها الضمانات الكافية لتأمين
أمنها ،وهي إشعال الفتن واحتضان االرهاب ونشر
الفوضى المستشرية في معظم األقطار العربية
لحسبانها أنّ الفوضى واإلره����اب المؤلف من
تصب بالكامل
«داع���ش» و«النصرة» وأخواتها
ّ
لمصلحتها في نهاية األمر .ولكن يبدو اليوم مدى
ارت��ب��اك دول��ة العدو الصهيوني حيث ب��دأ أرك��ان
دول��ة االحتالل من سياسيين وعسكريين وبدأت
شاشات المرئيات بإظهار القلق جراء ما يحصل
في جبهة الجنوب السوري ،حتى أنها تقدّمت من
هيئة األمم طالبة إعادة نشر قوات الفصل «أندوف»
سحبت منها
الى مواقعها التي انسحبت منها (أو ُ
بالقوة).
لقد ظهر اإلرب��اك كسمة مالزمة لطريقة خيارات
الدولة لألزمات الخارجية .انّ توحيد الجبهة التي
توحدت بالدم من الناقورة الى الجوالن الى فلسطين
ّ
الى بغداد فطهران تحقق طموحات من يريد مواجهة
«إسرائيل» والقضاء عليها وعلى غطرستها .انّ
مثل هذا التوحيد من شأنه ردع العدو الصهيوني
وزعزعة أركان دولته المغتصبة التوسعية.

* رئيس االتحاد البيروتي

في العتاد والعتيد واالسلحة ،ورغم ك ّل المحاوالت التي
تع ّرض لها الجيش وبقي ثابتا ً وموحداً ،وهناك إجحاف
في حق الجيش الصامد ال��ذي يشكل الصورة الوطنية
الناصعة للبنان ،ويستحق منا ان نعمل الكثير تجاهه،
أقله أن يت ّم تزويده بالسالح المتط ّور الذي يمكنه من القيام
بمهامه».
أضاف« :تالحظون انه على رغم الشغور والنقص في
عمل المؤسسات هناك استقرار سياسي مقبول واستقرار
اقتصادي ووضع امني ممسوك ،بفضل الجيش والقوى
االمنية».
وردا على س��ؤال ح��ول انتخابات الرئاسة وقانون
االنتخاب ،ق��ال« :فشلنا في إدارة الوضع العام والك ّل
يتح ّمل المسؤولية واللبنانيون يستحقون األفضل ،وعلينا
البدء بقانون انتخابي جديد ،والذي ّ
أفضل أن يكون على
اساس النسبية مع الدائرة الواحدة او الدوائر الكبرى ،لكي
تكون مشاركة اللبنانيين فعلية في انتخاب النواب مع
الحفاظ على المناصفة».
وحول آلية عمل الحكومة ،قال سليمان انه يقدر «دور
رئيس الحكومة تمام سالم عاليا ً على الجهد الذي يبذله»
معتبرا ً انه «دستوري مئة في المئة» ،مؤكدا ً «أنّ ك ّل الجهد
يجب ان يبقى في اتجاه تحفيز ك� ّل االط��راف النتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،ألن صالحيات الرئيس ومواقفه
الميثاقية ال تع ّوض اال بالتوافق».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
 زار النائبان جان أوغاسابيان وسيبوه
قالباكيان رئيس الحكومة تمام س�لام في
ال��س��راي الكبيرة ،وت��� ّم البحث ف��ي مسائل
أرمنية ،وال سيما مع اقتراب الذكرى المئوية
للمجازر األرمنية .وأك��دا «أهمية ال��دور الذي
يضطلع به الجيش اللبناني وسائر األجهزة
إلرس��اء االستقرار االمني» ،من ّوهين بما يت ّم
تقديمه من «تضحيات غالية في هذه الظروف
الصعبة للحفاظ على االستقرار».
 التقى رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
العماد ميشال عون ،في دارته في الرابية ،وفدا ً
من خريجي الماجستير في العالقات اإلسالمية
المسيحية في جامعة الروح القدس.
 عرض الرئيس أمين الجميّل مع سفير
الواليات المتحدة األميركية ديفيد هِ ْل موضوع
الفراغ الرئاسي الذي بدأ يشغل بال العديد من
المراجع الدولية وانعكاساته على مستقبل
البلد وعلى عمل الحكومة المعطلة بسببه ،وت ّم
التأكيد حسب بيان صادر عن المكتب االعالمي

للجميّل على ضرورة «إيجاد طريقة الستمرار
عمل ال��م��ؤس��س��ات لتحريك مصالح البلد
والناس» .وتط ّرق البحث أيضا ً إلى الزيارة
التي سيقوم بها الجميّل إلى الواليات المتحدة
الشهر المقبل.
 بحث المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم في مكتبه ،األوض��اع العامة
في لبنان والمنطقة ،مع وزير الدولة لشؤون
التنمية اإلدارية نبيل دو فريج ووكيل رئيس
الطائفة اآلش��وري��ة في لبنان الخور أسقف
يترون كوليانا .كما التقى اللواء ابراهيم،
سفير فلسطين أشرف دبور ،وعرض معه آخر
التطورات على الساحتين اللبنانية واإلقليمية
ال سيما أوض��اع المخيمات الفلسطينية في
لبنان.
 بحث المدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص في مكتبه بثكنة المق ّر
ال��ع��ام ،مع سفيرة هولندا في لبنان استير
سومسين ،األوضاع العامة في البالد.
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