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خفايا
خفايا

ال�سعودية تر ّد على ال�س ّيد ن�صراهلل وتنف�صم ر�سمي ًا

عولمة مقاومة التكفير...
ّ
حق وواجب!
} د.نسيب حطيط

*

انقسم العالم في القرن الماضي بين جبهتين ،الرأسمالية
والشيوعية وت ّم بناء المؤسسات االقتصادية والعسكرية والبنى
االجتماعية والسلوكية ،وفقا ً لمنظومة القيم لكال النظريتين،
ف�ظ�ه��ر ح�ل�ف��ا «ن ��ات ��و» و«وارس � � ��و» وال �ع��دي��د م��ن المؤسسات
االقتصادية والمالية ،ونشبت ال�ح��روب ال �ب��اردة والساخنة،
وغ��اب عن هذه الحروب الصفة الدينية الواضحة ،وقد أخذت
الصفة السياسية واالقتصادية واألمنية حتى الغزو السوفياتي
ألفغانستان ،حيث اصطنع األميركيون ما يسمى «القاعدة» أو
األفغان العرب ،ك��أول حركة إسالمية مسلحة لمقاومة الغزو
السوفياتي والدفاع عن المسلمين ،كفكرة تنصر الحقّ ظاهرا ً
من شباب مسلم مندفع ومهمش في بلدانه ومحروم من حقوقه
المدنية وبائس من كثرة الهزائم التي منيت بها هذه األمة ،فوقع
لألسف في فخّ الخداع األميركي وتواطؤ األنظمة حيث استطاع
األميركيون نسج معادلة ذهبية تحقق أهدافهم المتعدّدة من
دون أي خسارة أميركية مباشرة ،سواء على المستوى البشري
أو المادي ،بل على العكس تحقق أرباحا ً عالية:
قاتل األميركيون الغزو السوفياتي بواسطة الشباب المسلم
الذي ال رؤية استراتيجية لديه ،كقطيع هائم يقوده راع مخادع
وشرير.
التخلص م��ن فائض القيمة الجهادية التكفيرية ف��ي الدول
التابعة ألم�ي��رك��ا م��ن مصر إل��ى ال�س�ع��ودي��ة والخليج وغيرها
إلراح��ة هذه األنظمة وإطالة عمرها بما يتماشى مع المصلحة
األميركية.
تشكيل ق��وة عالمية م��ن ال�ج�م��اع��ات التكفيرية ت�ش��اب��ه في
وحشيتها محاربي (الفايكنغ) البرابرة (القراصنة) في أوروبا
ال��ذي��ن ك��ان��وا يضحون بفتاة ع ��ذراء م��ن أج��ل إرض ��اء الوحش
األس �ط��ورة ال��ذي يعتقدون ب��ه ،وه��ا ه��ي الجماعات التكفيرية
من «داع��ش» و«نصرة» و«بوكو ح��رام» تذبح ضحاياها لكسب
رضى «وحشها» الراعي المتمثل بأميركا وحلفائها من الوهابية
والصهيونية.
يرزح العالم اليوم تحت المنظومة التكفيرية التي انتقلت من
الدائرة المحلية إلى اإلقليمية ثم العالمية ،للبدء بمرحلة عولمة
التكفير ال��ذي ب��دأت ب��ذوره��ا تؤتي بعض ثمارها ف��ي عمليات
مبعثرة هنا وهناك ،قبل البدء بالموجة الكبرى كما يحصل اآلن
في العالم العربي.
إنّ الرأسمالية ترعى وتقود المنظومة التكفيرية العالمية
ك�ق��وة ردع وغ��زو مقابل ال�ع��دو االف�ت��راض��ي «اإلس�ل�ام» ومنع
ع��ودة القوة الروسية وحصار القوة الصينية ال��واع��دة والتي
تتقدم بثبات للسيطرة على االقتصاد العالمي وتتهيأ لحماية
انتشارها االق�ت�ص��ادي بالقوة العسكرية ،ل��ذا ف��إنّ المنظومة
التكفيرية العالمية تشكل ال��ذراع العسكرية واألمنية لزعزعة
أعداء أميركا ،بتمويل خليجي ،والمنظومة التكفيرية ال تقتصر
على الشباب المنتمي عقائديا ً إلى الوهابية التكفيرية بل تضم
عشرات اآلالف من المرتزقة المسلمين وغيرهم عبر شركة
(بالك ووتر) وغيرها من الشركات األمنية التي تعاقدت معها
أميركا في العراق وغيرها بعنوان خصخصة الغزو العسكري
والذين يقبضون رواتبهم ،باإلضافة إلى ما يسرقونه من غنائم
وآثار وتجارة من جميع األنواع.
والسؤال :هل يقاتلنا «داعش» وسواه من التكفيريين أم تقاتلنا
أميركا و«إسرائيل» وحلفاؤهما والمرتزقة من ك ّل العالم ؟
هل المعركة معركة إسقاط نظام أم إبادة أمة ومحو هوية؟
هل المحايدون أو المتواطئون والداعمون آمنون من القتل
واالنهيار؟
هل مقاومة التكفير مسؤولية حزبية أو جهوية أو مذهبية ،أم
أنها مسؤولية جماعية؟
إنّ مقاومة التكفير تعتمد على استراتيجية «عولمة مقاومة
التكفير» ألنّ التكفير أصبح ظاهرة عالمية ،وهو ليس محصورا ً
ب�ي��ن المسلمين وم��ذاه �ب �ه��م ،ب��ل ي �ط��ال ال�ج�م�ي��ع ع�ل��ى اختالف
دياناتهم وعقائدهم وجنسياتهم ،فالعولمة حولت العالم إلى
قرية صغيرة ينتشر فيها التكفير في شكل تدريجي ،بسبب
استخدامه م��ن قبل األميركيين «ك�ف�ي��روس» ش��رس أكثر فتكا ً
من الحرب الجرثومية أو النووية حيث تقوده أميركا ،وفق ما
تريده ،وتأخذ الجغرافيا والثروات سالمة بعد إسقاطها ،خالف
الجغرافيا التي تحترق بما فيها في الحرب النووية.
التكفيريون ه��م «القنبلة النووية الذكية» التي تقتل البشر
المخالفين ألميركا وتبقي على ك ّل شيء من ث��روات ومنشآت
وزراعة من دون أي ضرر ،وبذلك فإنّ المنظومة التكفيرية هي
الحرب العالمية الثالثة الطويلة األمد والواسعة في الجغرافيا
وستطال الجميع ،ل��ذا ال ب � ّد أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم
لمقاومة التكفير الذي يمكن هزيمته وحصاره اآلن بكلفة أق ّل
من المستقبل إذا بادرنا لمواجهته.
ال ب ّد من إطالق الجبهة العالمية لمقاومة التكفير بك ّل السبل
الثقافية ،في شكل أساسي ،لتخفيف المنابع الفكرية والعقائدية
للتكفير المتمثل بالمدرسة الوهابية في السعودية والمواجهة
اإلع�لام �ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة واألمنية
واالجتماعية.
المعركة مع التكفيريين صعبة وطويلة وباهظة الثمن ،ومن
ينتظر وصول النار التكفيرية إلى دياره حتى يتحرك يكون أكثر
خسارة وعليه التحرك منذ اآلن إلى حصار النار المتوحشة،
فلك ّل بلد «دواعشه» تجمعهم اللغة الواحدة (الذبح واالغتصاب
والتدمير).
*سياسي لبناني

زا�سيبكينّ :
تمدد الجماعات
الإرهابية مثير للقلق
زار األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل
ال��داود ،يرافقه المسؤول في الحركة سليم تابت ،السفير الروسي ألكسندر
زاسيبكين ،وعرض معه «األوضاع والتطورات السياسية والعسكرية في عدد
من دول المنطقة ،إضافة الى األحداث الدولية وما يجري في أوكرانيا» ،حيث
استمع الداود إلى الموقف الروسي منها ،وأكد له زاسيبكين «أنّ الوضع دقيق
وخطير في منطقة الشرق األوسط عموماً» ،وأن بالده «قلقة مما يحصل لجهة
تمدّد الجماعات اإلرهابية التكفيرية ،التي كانت روسيا أول المتصدين لها منذ
عقود».
كما أكد السفير الروسي «أنّ العالقة مع تركيا اقتصادية والخالف جذري
معها حول الوضع في سورية».
وأثنى الداود ،من جهته ،على «دور روسيا الثابت والداعم للقضايا العربية
ومساندتها لسورية في حربها ض ّد اإلره��اب ،والجسر البحري الذي أقامته
معها يؤكد وقوفها إلى جانب الدولة السورية ورئيسها بشار األسد ،والسعي
إلى الح ّل السياسي عبر جمع األطراف المتصارعة على طاولة حوار ،وهو دور
حريص على وحدة سورية دولة وشعبا ً وجيشا ً والعمل على إخراجها من
ازمتها المدمرة».
موحد من الوضع
كما أكد زاسيبكين «التوافق الروسي ـ اإليراني على موقف ّ
في سورية وحرصهما على الثوابت المشتركة األخالقية والمبدئية في مواجهة
اإلرهاب».
وشدّد الجانبان على «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بعد عام
على الشغور في هذا المنصب الذي يؤثر سلبا ً على الوضع السياسي» ،وأثنيا
على «دور الجيش اللبناني في التصدي لإلرهاب ،وطرد المقاومة لإلرهابيين
من السلسلة الشرقية لجبال لبنان».

 روزانا ر ّمال
يعرف أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أنّ
تصعيده الموجه ض ّد السعودية ونظامها الحاكم ليس
تصعيدا ً ك�لام�ي�ا ً ع��ادي �ا ً وي �ع��رف أنّ للسعودية موقف
وت�ح��رك ت��واج��ه فيه ه��ذا ال �ن��داء ال��ذي أطلقه ض��ده��ا ألنّ
الكالم صادر عن من كان يوما ً ما قائدا ً عربيا ً للمقاومة،
ولو اختلفت اليوم معه بعض الحكومات العربية.
اتهم السيد نصرالله في خطابه األخير السعودية بأنها
مسؤولة عما ج��رى في القطيف في المنطقة الشرقية،
معتبرا ً أنّ السبب يعود إلى الالمسؤولية السعودية أوالً
في حماية أبناء منطقة واقعة تحت سلطتها عمدا ً وثانيا ً
بدعمها وتمويلها ال�ح��رك��ات التكفيرية ،على اختالف
تسيماتها وكلها فرع من فروع «القاعدة» ،حسب السيد
نصرالله ،وبركات يوزعها مسؤولون في الحكم بينهم
بندر بن سلطان حيث اعتبر السيد نصرالله أنّ ك� ّل ما
يجري في العراق وسورية «هي مسؤوليتكم وبركات
بندركم».
لم يكن موقف السيد نصرالله التصعيدي نتيجة حرب
اليمن ،كما يبدو للبعض ،بل سبق ذلك بأشهر وقد عبر
خصصها للحديث عن البحرين
عنه في ع��دة خطابات
ّ
وكيفية مواجهة «داع��ش» في لبنان ،لتتوالى المواقف
نفسها وتشت ّد مع حرب اليمن التي أسفرت عن استشهاد
أبرياء جراء االعتداء السعودي المستمر.
وض�ع��ت السعودية ال �ي��وم القياديين ف��ي ح��زب الله

محمد قبالن وخليل حرب على قائمة اإلرهاب ،معتبرة أنّ
الرجلين مسؤوالن عن عمليات عدة في الشرق األوسط،
وأعلنت قرارها هذا على طريقة هوليودية ،ويبدو أنّ ما
دفع السعودية إلى هذا القرار هو التالي:
أوالً :أنّ ك�لام السيد حسن نصرالله للشعوب ض ّد
المملكة يشكل أزمة كبيرة بالنسبة إليها ،وخصوصا ً أنها
تعرف أن ال شيء قادر أن يردعه عن موقف يود إطالقه
وهو الذي واجه «إسرائيل» من دون جزع.
ثانياً :إنّ السعودية العالقة بين استجداء المفاوضات
وبين إطالة أمد الحرب والضغط على المبعوثين األممين
وإفشالهم ،ت��رى مصلحة لها ف��ي إش��اع��ة أنّ الحوثيين
يتلقون دع�م�ا ً م��ن ح��زب ال�ل��ه ،األق��وى خ�ب��رة وتاريخاً،
ف �ت��واس��ي فشلها ب�س�ح��ق ال�ح��وث�ي�ي��ن وم�ص��ال�ح�ه��م في
اليمن.
ثالثاً :إنّ أخطر المعادالت أطلقها السيد نصرالله عربيا ً
وه��ي التي تتمثل بثالثية الجيش والشعب والمقاومة
والتي جربت ونجحت في لبنان ودع��ا إليها في العراق
واليمن وسورية لتكون الح ّل لمواجهة اإلره��اب وهذه
المعادلة وح��ده��ا ق��ادرة على أن تقلب المعايير وعليه
وجب التصويب على حزب الله.
فوق ك ّل هذه األسباب يكشف مصدر متابع عن كثب
للعالقة السعودية بملف ح��زب ال�ل��ه ،ع��ن سبب الغيظ
ال �س �ع��ودي ال�ك�ب�ي��ر م��ن ال�س�ي��د ن�ص��رال�ل��ه ب�ع��د الخطاب
األخير ،وهو الخشية من أن يضع خطته لتوحيد الجبهات
م��وض��ع التنفيذ ،وه��ي خطة ال يمكن تنفيذها بتوحيد
ال�ج�ي��وش ال �س��وري وال�ع��راق��ي واليمني واللبناني ،بل

الخازن يك�شف عن زيارة وفد فاتيكاني
في �إطار م�سعى ّ
لحل الأزمة الرئا�سية

افتتح غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات

�سالم :ن�سعى �إلى الحفاظ على ما ي�ؤمن
ّ
الحد الأدنى من وحدتنا الوطنية

خالل افتتاح الغرفة في السراي
افتتح رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية
«غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث واألزمات» ،في
حضور وزراء اإلعالم رمزي جريج ،الشؤون االجتماعية
رشيد درب��اس والبيئة محمد المشنوق واألمين العام
لمجلس الوزراء فؤاد فليفل واألمين العام للهيئة العليا
لإلغاثة اللواء محمد خير وسفراء وعدد من المديرين
العامين في ال��وزارات المختصة والجمعيات األهلية،
وممثلون للمؤسسات والجمعيات التي تعنى ب��إدارة
الكوارث واألزمات.
بداية ،تحدث المدير القطري لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي لوكا راندا معتبرا ً «أننا نعيش في أوقات صعبة
ج��داً ،فالمنطقة برمتها تشهد أحداثا ً دراماتيكية ال بل
مأساوية أحياناً ،وتغييرات يمكن أن تحدث بسرعة
قصوى وفي شكل غير متوقع ،هذه الظروف باإلضافة إلى
الهشاشة اللبنانية تجاه الكوارث الطبيعية تحضنا على
إيجاد طرق لتخفيف حدة المخاطر وتعزيز جهوزيتنا».
ولفت السفير السويسري فرنسوا باراس إلى أنّ بالده
ساهمت بنحو  5ماليين فرنك سويسري في إطار األزمات
في لبنان.
وأش��ار السفير األلماني كريستيان كالجس إلى أنّ
«السراي الكبير هو مكان للقيادة ،وإنّ الهدف كان وال
يزال تقليص اآلثار في حال حدوث األزمات والكوارث».
ثم تحدث الرئيس سالم فقال« :أهالً بكم اليوم انطالقا ً
من المسؤولية ،مسؤولية الدولة في التصدي لهذا األمر،
وهذه المسؤولية هي مسؤولية سواء كانت على مستوى
السلطة التشريعية أو التنفيذية أو ك ّل مؤسسات الدولة،
ولبنان عمل وجهد في التحضير إلنجاز هذه المقاربة
وإلنجاز هذه اآللية التي علينا أن نختبر مستقبالً مدى
جاهزيتها وفاعليتها الحتضان الكوارث إذا ما واجهتنا
ال سمح الله».
وأض���اف« :إنّ رئ��اس��ة مجلس ال���وزراء تسعى إلى
مأسسة ه��ذا العقد ،وه��و في جانب منه عمل ميداني
إجرائي عمالني ،لكنه أيضا ً عفوي بقدر ما هي األخطاء
والكوارث في كثير من األحيان عفوية في الطبيعة ،تأتي
من دون سابق إنذار ،ولكن بقدر ما نتمكن من جهتنا من
مأسسة هذا العمل سنرتقي إلى ما هو مطلوب لمواجهة
هذا التحدي».
وتابع« :عام  2010شكلت لجنة وطنية لوضع إطار
عام للخطة الوطنية إلدارة الكوارث لتمثيل التوجهات
االستراتيجية للحكومة اللبنانية ،وتم ذلك بالتعاون
مع جهات دولية ،على أن يتم ضمن فترة زمنية حددت
بين عامي  2012و ،2017ونشطت وتقدمت الطاقات
وال��ك��ف��اءات اللبنانية على المستوى الرسمي ،وب��دأ

(داالتي ونهرا)
التواصل مع كل الجهات التي لديها تجارب وخبرة
في هذا المجال ،وبالتالي نحن اليوم أمام افتتاح غرفة
العمليات الوطنية التي تعتبر إنجازا ً كبيرا ً في إطار
الورشة التي تمت في السنوات الماضية ،وهذه الغرفة
ت ّم التوافق على أن يكون مركزها في السراي الكبير لما
لهذا الموقع من وزن وثقل عملي في التواصل مع كل
أجهزة الدولة وقطاعاتها ،كذلك بما هو متوافر أيضا ً في
بناء هذا السراي الكبير من مكان أكثر أمانا ً في ظ ّل ظروف
كارثية قد تحيط بنا».
وأك��د «أن��ن��ا ملتزمون المضي بتحصين لبنان من
الكوارث ،والحكومة تسعى أيضا ً الى تطبيق إطار عام
(سانداي  2015و )2030حول الح ّد من مخاطر الكوارث
الذي أقر في اليابان في آذار  ،2015والذي يتضمن كما
قلت مأسسة إدارة مخاطر الكوارث كما يتطلب تفعيل
وتعزيز دور المراكز العلمية والبحثية لتحديد األخطار
والمخاطر إدم��اج القطاع الخاص وإش��راك��ه ،فالقطاع
الخاص قطاع كبير في لبنان في مجال العمل الميداني
وف��ي مجال عمل المشاركة ،في كثير من المؤسسات
األهلية في إغاثة ومساعدة المواطنين والمناطق ،كذلك
محصنة ما بعد
أيضا ً إمكان إعادة اإلعمار بطريقة علمية
ّ
الكارثة».
وأكد أنّ «ك ّل ما ت ّم وسيتم إنجازه لم يكن ممكنا ً لوال
دعم شركائنا وأصدقائنا .صحيح أنّ هناك إرادة لبنانية
وبذل وعطاء لبناني تمثل في كل الذين التزموا إنجاز
هذا المشروع ،ولكن ال ب ّد لنا من التوجه بالشكر إلى
برنامج األم��م المتحدة وإل��ى مسؤولي األم��م المتحدة
في لبنان الذين واكبونا وأمنوا لنا أفضل المعطيات
إلنجاح هذا التصور كذلك ال ب ّد من التوجه بالشكر إلى
الوكالة السويسرية للتنمية وإلى السفارات السويسرية
واأللمانية واألميركية واليابانية والفرنسية واإليطالية
والتركية واإلسبانية وجميع الذين تجاوبوا معنا».
وختم« :باسم الشعب اللبناني أشكركم وأشكر دعمكم
لنا وللبنان ،وان شاء الله نستمر معا في مواجهة العديد
من التحديات ،وتعلمون جميعا أننا في لبنان ،في هذه
المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة ،نسعى جهدنا
مع جميع القوى السياسية والمسؤولين للحفاظ على
ما يؤمن الح ّد األدنى من وحدتنا الوطنية ،لنعبر في ظ ّل
أزمتنا السياسية الى ما يمكن أن يفرج عن مستقبل أفضل
لنا وللبنانيين».
بعد ذلك افتتح سالم غرفة العمليات الوطنية إلدارة
الكوارث واألزمات ،واستمع إلى شروحات من اللوء خير
الذي أكد أنّ «الغرفة ستكون صلة الوصل بين الغرف
الموجودة كافة في جميع المحافظات والوزارات».

دريان يحذر من اال�ستمرار في دوامة الفراغ
حذر مفتي الجمهورية الشيح عبد اللطيف دريان من
«استمرار لبنان في دوامة الفراغ في سدة الرئاسة األولى
بعد مضي عام على شغورها» ،داعيا ً «القوى السياسية
في لبنان إلى اتخاذ خطوات عملية جريئة وشجاعة
وتضحيات وتنازالت النتخاب رئيس للجمهورية».
وك��ان دري��ان غ��ادر أم��س إل��ى تركيا ،تلبية لدعوة
رسمية .وفور وصوله إلى أنقره ،التقى وزير الشؤون
الدينية في تركيا محمد كورماز ،وقال بعد اللقاء« :إنّ
ري��اح الفتنة تعصف في المنطقة العربية ،ونخشى
على لبنان من التأثر بها وهي تشكل مصدرا ً للقلق على
النسيج الوطني اللبناني ،ولبنان يمر في أدق الظروف،
وخصوصا ً على ح��دوده ،ما يتطلب وعيا ً في تحمل

طريقها الوحيد توحيد جهود وخطط وإمكانات واألهم
قيادة الكيانات التي أورد تسمياتها السيد نصرالله في
خطابه كاللجان الثورية اليمنية والحشد الشعبي في
العراق والدفاع الوطني في سورية ،وإن تفجر الوضع
في المنطقة الشرقية من السعودية ونشأت لجان ثورية
على الطريقة اليمنية سيكون مشروع نصرالله قد ضمها
إلى ما أسماه توحيد الجبهات ،لذلك هي ستجعل الحقا ً
كل اتصال ألي مواطن سعودي بأي عضو أو قيادي من
حزب الله جريمة يعاقب عليها القانون.
عمليا ً وف��ور إع�لان الخبر ،ر ّد أح��د وزراء ح��زب الله
في الحكومة حسين الحاج حسن على ق��رار السعودية
بتصنيف قياديين م��ن ح��زب ال�ل��ه كإرهابيين بالقول:
«ال يحقّ لمصدّر اإلره��اب اتهام اآلخرين باإلرهاب» ،و
بالتالي فإنّ موقف حزب الله من المملكة واضح جدا ً من
سياسيين وق��ادة ومقاتلين ،فهي بالنسبة إليهم إرهاب
بإرهاب.
رغم الحملة السعودية على حزب الله ،الدهشة تقع في
لبنان نفسه ومع حزب الله تحديداً ،فالسعودية حريصة
على ال �ح��وار بين ت�ي��ار المستقبل وح��زب ال�ل��ه ال��ذي لم
تنسفه حتى الساعة ،ما يرسم تساؤالت عدة ،فهل وقع
االنفصام الرسمي السعودي في المواقف المزدوجة؟
ارتباك السعودية جدي وواضح ،فعرابة تيار المستقبل
وهو الحزب نفسه الذي رفع صور ملكها السابق عبدالله
يوما ً ما في وسط مدينة بيروت أثناء خطاب الرئيس سعد
الحريري ال تزال حتى الساعة تلزمه بأجندة الرياض في
الحفاظ على شعرة التواصل مع حزب الله.

تفاعل ما قاله رئيس
تكتل نيابي في
حديث تلفزيوني،
في أوساط تيار
سياسي مناوئ،
حيث دعا بعض
نواب هذا التيار إلى
إصدار بيان ينفي
وقائع أساسية
وردت في الحديث
عن العالقة بين
الطرفين ،إال أنّ
المعني
رئيس التيار
ّ
رفض األمر جملة
وتفصيالً ،وأبلغ كلّ
َمن راجعه باألمر
أنّ تلك الوقائع
صحيحة مئة في
المئة ،وليس هناك
ما يستدعي النفي.

المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة تداركا ً للوقوع
في فخ المؤامرة التي تستهدف أمن وسالمة واستقرار
أهلنا».
ولبى دريان دعوة سفير لبنان في تركيا منصور عبد
الله الذي أقام على شرفه والوفد المرافق مأدبة تكريمة،
حيث ألقى كلمة حذر فيها من «استمرار لبنان في دوامة
الفراغ في سدة الرئاسة األول��ى بعد مضي عام على
شغورها واالكتفاء بالنية لالنتخاب وليس العمل على
إجراء االنتخاب»  ،داعيا ً «القوى السياسية في لبنان
إلى اتخاذ خطوات عملية جريئة وشجاعة وتضحيات
وتنازالت النتخاب رئيس للجمهورية ووقف هذا الفراغ
المعيب في ّ
حق اللبنانيين».

ك��ش��ف رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
ال��خ��ازن أنّ وف���دا ً فاتيكانيا ً رفيع
المستوى ،يترأسه المونسنيور
دومينيك مامبرتي ،سيزور لبنان
قريباً ،الفتا ً إلى أنّ الزيارة «ستكون
مناسبة للبطريرك الماروني بشارة
ال���راع���ي ل��ج��م��ع ك��� ّل ال��م��رج��ع��ي��ات
ال��روح��ي��ة المسيحية ف��ي بكركي
للقاء الوفد الفاتيكاني في سبيل
الخروج بتصور حاسم وصوال ً إلى
استنهاض االستحقاقات ،وعلى
رأسها االستحقاق الرئاسي الذي
دخ��ل ،في الفترة األخيرة ،العناية
الفائقة».
وأوض����ح ال���خ���ازن ،ف��ي حديث
لـ»النشرة» ،أنّ المونسنيور مامبرتي
والوفد المرافق سيقومون بجولة
على المرجعيات السياسية المعنية،
وبتوجيه م��ن البطريرك ال��راع��ي،
لوضع الجميع أم��ام مسؤولياتهم
التاريخية ،الفتا ً إلى «أنّ الراعي على
تواصل دائم وتنسيق مع الفاتيكان،

كما أن��ه زار فرنسا واج��ت��م��ع إلى
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
على الوقع الديبلوماسي القائم ما
بين العاصمة الفرنسية وحاضرة
الفاتيكان من أجل إنقاذ االستحقاق
الرئاسي بانتخاب رئيس جديد».
وأشار الخازن إلى أنّ «الفاتيكان،
ب����دوره ،وب��ع��ن��اي��ة ال��ح��ب��ر األع��ظ��م
البابا فرنسيس ،تداول مع الرئيس
األم��ي��رك��ي ب����اراك أوب��ام��ا ف��ي أول
اجتماع منذ أكثر من سنة في هذا
الموضوع ،وفي الوضع المسيحي
المهدّد في المنطقة عموماً».
وفي الملف األمني ،شدّد الخازن
على وج��وب الثقة ب��ـ»ق��درة العين
الساهرة للجيش اللبناني على مدار
الحدود الشرقية ،ألنّ استعداداته
في أعلى درجات التأهب وإالّ ما كان
ليقصف ب ًرا وجوًا أي تسلّل في اتجاه
األراض��ي اللبنانية على الحدود»،
الفتا ً الى أ ّنه «أثبت تف ّوقه العسكري
ال��ن��وع��ي ف��ي ال��ت��ص��دي للهجمات
اإلرهابية مع مسلّحي الجرود».

أم���ا ع��ن ال���ج���رود ال��ع��ل��ي��ا التي
تطاول مساحتها المئتي كيلومتر،
جدّد الخازن مخاوفه من «أن يلجأ
اإلره��اب��ي��ون ال��ه��ارب��ون إل��ى ج��رود
ع��رس��ال باعتبارها م�ل�ا ًذا ساب ًقا
لهؤالء مع وجود مخيّمات النازخين
على أط���راف ع��رس��ال» .وأض���اف:
«أستطيع القول بما أعرفه من مصادر
موثوقة أن ال سبيل أو مجال لتكرار
ما حصل ساب ًقا وأدى إلى اختطاف
العسكريين الذين ما زالوا في حوزة
جبهة النصرة وتنظيم داعش ،ما دام
الجيش له اليد الطولى على أي شبر
يمكن أن تخرقه هذه الجماعات ،ألن
ال بيئة حاضنة لها في عرسال وال
يمكن تاليا ً التس ّتر عليها».
وعبّر الخازن عن اطمئنانه على
«األمن في لبنان وعلى حرص حزب
الله وتيار المستقبل على تحييد
الساحة اللبنانية عن مرمى الضرر
من أية فتنة مذهبية ،وإال فما فائدة
اجتماع الطرفين المتواصل الحتواء
أي استغالل على هذا الصعيد»؟

مخزومي يلتقي م�ست�شار الأمن القومي البريطاني:
ّ
لمد الج�سور مع الفعاليات الدولية والعربية
التقى رئيس حزب الحوار الوطني
ف��ؤاد مخزومي كيم دورك مستشار
األم����ن ال��ق��وم��ي ل��رئ��ي��س ال�����وزراء
البريطاني ديفيد كاميرون ،في لندن،
وع���رض معه األوض����اع ف��ي لبنان
والمنطقة.
وأش���ار م��ح��زوم��ي ،بعد اللقاء،
إل��ى «أنّ اه��ت��م��ام ال���دول الغربية،
وخصوصا ً بريطانيا ،باستقرار لبنان
بات من الثوابت المهمة التي يمكن
البناء عليها ،إذا أحسن المسؤولون
ف��ي لبنان م��لء ال��ف��راغ��ات وتفعيل
عمل المؤسسات الدستورية ،ال سيما
الحكومة ومجلس النواب ،والتوافق
على رئيس للجمهورية».
وقال« :هذا ما نلمسه في مختلف
لقاءاتنا مع المسؤولين الغربيين»،
داعيا ً «إلى م ّد الجسور مع مختلف
الفعاليات الدولية والعربية لنقل
صورة إيجابية عن البلد».
وأضاف« :إنّ اآلمال معقودة على
فتح آف���اق ج��دي��دة أم���ام االقتصاد
ال��ل��ب��ن��ان��ي ف���ي م���ج���االت ع��دي��دة
يمكن أن تشكل فرقا ً على مستوى
التجارة واألعمال واالستثمارات»،

مخزومي ودورك خالل لقائهما في لندن
مشيرا ً «إلى ض��رورة إيجاد الحلول
االقتصادية العملية بعد تعسر النقل
البري للصناعات اللبنانية الخفيفة
والزراعات تحديدا ً عبر العمل على
تعزيز قطاع النقل البحري بالتعاون
مع الدول الصديقة والشقيقة».
ودع��ا «إل��ى خطة وطنية عمادها
ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ع��ام

ن�شاطات
استقبل رئيس تكتل «التغيير
واإلص�ل�اح» النائب العماد ميشال
عون ،في دارته في الرابية ،السفير
الفرنسي في لبنان باتريس باولي،
في حضور المسؤول عن العالقات
الدبلوماسية في «التيار الوطني
الحر» ميشال دي شادارفيان.
بحث ق��ائ��د الجيش العماد
جان قهوجي األوضاع على الحدود
الجنوبية مع قائد قوات األمم المتحدة
الموقتة في لبنان الجنرال لوتشيانو
بورتوالنو .كما ج��رى التطرق إلى
التعاون المشترك بين الجانبين
للحفاظ على استقرارهذه المناطق.
كما استقبل قهوجي وفدا ً من لجنة
مهرجانات جونية السياحية برئاسة
السيد فادي فياض.

عون وباولي

والخاص الستقطاب االستثمارات
واالستفادة منها في احتواء الشباب
وتأمين فرص العمل» ،مجدّدا ًالمطالبة
«بخطة اقتصادية استباقية ،تجعل
البلد جاهزا ً وقادرا ً على المزاحمة إذا
ما نجحت التسويات السياسية في
إيجاد حلول للملفات الساخنة في
المنطقة».

