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حمليات �سيا�سية
بقعة �أمن

عدم ت�سريح ال�ضباط
ال يلغي واجب تعيين بدالء منهم
حسين ح ّمود
قسمت مسألة التعيينات األمنية للقادة العسكريين
ّ
الذين شارفت والي��ة بعضهم على االنتهاء القترابه من
سن التقاعد مثل قائد الجيش العماد جان قهوجي (والية
ممدّدة حتى أيلول) ورئيس األرك��ان اللواء وليد سلمان
(آب) ،وبعضهم اآلخ��ر ال��ذي بلغ ه��ذه السن بالفعل مثل
المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص،
البلد إلى قسمين :واحد يطالب بضرورة تعيين قادة جدد
بحسب م��ا تقضي ب��ه ال�ق��وان�ي��ن ،وآخ��ر ي��رى أنّ الظرف
األمني والسياسي غير مالئم إلجراء تعيينات جديدة ،ال
سيما في ظ ّل الشغور الرئاسي ،ويجنح هذا الفريق بدل
التعيين إلى تمديد والية القادة الموجودين.
وبالفعل تجيز ال �م��ادة  55م��ن ق��ان��ون ال��دف��اع الوطني
لوزير الدفاع أن يتخذ قراراً ،بنا ًء على اقتراح قائد الجيش،
يؤجل بموجبه تسريح العسكريين المتط ّوعين بمن فيهم
الضباط ،حتى لو بلغوا السن القانونية ،وذل��ك في ثالث
ح ��االت ه��ي :دخ ��ول ال �ب�لاد ف��ي ح��ال��ة ح��رب أو ف��ي حالة
طوارئ معلنة ،أو عندما يكون الجيش مكلفا ً بحفظ األمن.
ال يرى الفريق األول المطالِب بالتعيينات ،وعلى رأسه
التيار الوطني ال�ح��ر ،أنّ ال �ظ��روف ال�ت��ي ت�م� ّر بها البالد،
تقتضي التمديد ،معترضا ً أصالً على أداء بعض القادة ،وال
سيما قائد الجيش ،أثناء الحرب مع الجماعات اإلرهابية،
وتحديدا ً في معارك عرسال التي شهدتها البلدة في الثاني
من آب العام الماضي ،والتي انتهت بانسحاب المسلحين
من البلدة إلى جرودها حاملين معهم أس��رى من الجيش
وقوى األمن الداخلي.
وي��ورد التيار سببا ً آخ��ر للمطالبة بتعيين قائد جديد
للجيش وه��و أحقية ضباط آخ��ري��ن بتولي ه��ذا المنصب
لتحاشي حال اإلحباط لدى هؤالء لحرمانهم من هذا الحقّ
ألس�ب��اب سياسية ،وبالتالي تأثير اعتماد مبدأ التمديد
السلبي على معنويات الضباط والجيش في شكل عام.
ه��ذا م��ن جهة ،وم��ن جهة أخ��رى ،يؤكد قانونيّو التيار
الوطني الحر أنّ ال�م��ادة  55ال تنطبق على قائد الجيش،
ألنّ ق��رار تأجيل تسريح الضباط يأتي بناء على اقتراح
قائد الجيش نفسه ،فال يمكن والحال هذه أن يقترح القائد
الحالي التمديد لنفسه ،ما يعني أنه يستغ ّل القانون لإلفادة
منه شخصياً ،بحسب قانونيّي التيار.
ال ي��ر ّد الفريق اآلخ��ر على ه��ذا التفسير للمادة  ،55بل
يعتبر أنّ ما يحول دون تعيين قادة جدد هو عدم التوافق
على ال�ب��دالء المطروحين ،وال سيما بالنسبة إل��ى قيادة
ال�ج�ي��ش ،ل�ك� ّن القطبة المخفية والمعلنة ف��ي آن ف��ي هذا
الموضوع هي ربط التعيين بموضوع رئاسة الجمهورية
وتقديم ت�ن��ازالت متبادلة فيه ،م��ن دون ال�ع��ودة إل��ى آلية
التعيين المتبعة.
لكن على هامش ه��ذا السجال المتفاقم إل��ى ح � ّد إعالن
أي موضوع مهما
التيار الوطني الح ّر رفضه البحث في ّ
ك��ان حجمه وأهميته وتداعياته ،ف��ي مجلس ال ��وزراء قبل
حسم مسألة التعيينات األمنية ،وبمعنى آخر تجميد العمل
الحكومي ،تبرز مسألة قانونية لم تجر مقاربتها ،وهي
هل يعني تأجيل تسريح ضابط بقاءه في الموقع الذي هو
فيه؟ وعليه هل يؤدّي قرار المشنوق بتأجيل تسريح اللواء
بصبوص إلى إبقائه حكما ً مديرا ً عاما ً لقوى األمن الداخلي؟
ي ��رى ال�ب�ع��ض أنّ ع ��دم ت�س��ري��ح ض��اب��ط م�ع�يّ��ن سبببه
التمسك به في موقعه ،وإالً ال حاجة إلى التمديد له ،لكن من
دون سند قانوني .فيما يعتبر فريق آخر أنّ هذا األمر ليس
ينص على ذلك وال
ضرورياً ،إذ أنّ قانون الدفاع الوطني ال ّ
تفسر المادة  55بحرفيتها .فهذه المادة
يفرضه ويجب أن ّ
تذكر فقط موضوع تأجيل تسريح الضباط من الخدمة
لكنها لم تقل ببقاء هؤالء في وظائفهم .فالمادة المذكورة
لم تذكر ضباطا ً في اختصاصهم أو في صفتهم أو المركز
النص عاما ً بتسمية الضباط فقط،
العاملين فيه ،بل جاء
ّ
وه��ي الصفة األس��اس والوظيفة ال�ت��ي يقومون ب�ه��ا ،أما
ال �م��راك��ز ال �ت��ي يتنقلون فيها ف�ه��ي ط��ارئ��ة ع�ل��ى الوظيفة
األساس.
انّ التطبيق الحرفي للقانون بمواده المختلفة يقتضي
في حال عدم تسريح الضباط المنتهية واليتهم العتبارات
يقدّرها المعنيون وفقا ً لنصوص المواد القانونية ،ال يطال
وال يعلق المسؤولية الحكمية على مجلس الوزراء باعتبار
مراكزهم القيادية شاغرة مع نهاية واليتهم وتعيين بدالء
منهم ووضعهم كخبرات ال يتسغنى عنها بتصرف الوزراء
المشرفين على المؤسسات التي يرأسونها طالما رأوا أنّ
عدم التسريح ضرورة مؤسساتية ،لكن الوالية القانونية
للموقع القيادي شأن ال نص على شموله بالتمديد بل هو
من نوع مهلة اإلسقاط للوالية بنهايتها حكماً.

جيرو غادر بعد لقائه م�س�ؤولين
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نعم «�إ�سرائيل» ّ
تهدد �أ ّما ال�سبب؟
 روزانا ر ّمال
ر ّد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على
«إسرائيل» وتهديداتها األخيرة تجاه لبنان وهو يعرف أنه
ي��ر ّد على فرضية وحلم «إسرائيليين» ال تقدر «إسرائيل»
على تنفيذهما أو جعلهما حقيقة تتداولها حتى في غرف
استخبارتها ،فهي ال تسطيع أن تعتبر أنّ تهديدها لحزب الله
خصوصا ً ولبنان عموما ً ال يتعدى كونه أمنيات تسعى إلى
تنفيذها وهي بالتالي هدف دائم بالنسبة إليها.
ه��ذا الهدف يتمثل في تقليب قاعدة ح��زب الله والشارع
اللبناني ضدّه ،إذ تعرف «إسرائيل» جيدا ً أنها عجزت عن فك
قاعدته الشعبية في الحروب السابقة ،لك ّن يبدو أنّ الهدف
هذه المرة هو الرأي العام «اإلسرائيلي».
وق��د تحدث ضابط كبير في جيش االحتالل خ�لال لقاء
مع مراسلين عسكريين في ختام مناورة عسكرية كبيرة
بمشاركة ع��دة أذرع من الجيش «اإلسرائيلي» ج��رت هذا
سيرحل  1.5مليون
األسبوع ،فقال إنّ «الجيش اإلسرائيلي
ّ
مواطن من جنوب لبنان في حال ش ّن عدوانا ً على لبنان في
المستقبل» ،موضحا ً أن��ه «ي��وج��د ف��ي جنوب لبنان م��ا بين
 6000إلى  10000هدف في منطقة مأهولة بالمدنيين ،ولن
يكون هناك مفر من إخالء مليون ونصف المليون مواطن،
ثم ش ّن هجوم».
ر ّد أمين ع��ام ح��زب الله السيد حسن نصرالله سريعا ً
على الكالم فقال« :أوالً هذا جزء من الحرب النفسية التي
تعودنا عليها منذ قيام ه��ذا ال�ع��دو ،ج��زء من أسلحة العدو
إللحاق الهزيمة بالشعوب العربية كانت الحرب النفسية،
ه��ذا الكيان منذ اللحظة التي تأسس فيها قائم على القتل

والتفجير والمجازر ،وهو يذكر اللبنانيين وشعوب المنطقة
بأنّ هناك عدوا ً اسمه «إسرائيل» .هذه طبيعته العدوانية وهو
يعبر عنها من خالل التصريحات .وأضاف السيد نصرالله:
«انتهى الزمان الذي كانت فيه إسرائيل تدمر منازلنا وتبقى
منازل اإلسرائيليين» ،ويفسر« :هذا انتهى عام  2006وما
هو آت أعظم من  .»2006وتابع« :بوضوح أقول إلسرائيل،
المقاومة تهدّد بتهجير ماليين «اإلسرائيليين» في الحرب
المقبلة إذا فرضت على لبنان».
في الواقع ،يعرف ك ّل من السيد نصرالله و«إسرائيل» أنّ
هذه التهديدات المتبادلة تحمل وقعا ً مختلفا ً وال تؤثر إال على
الجبهة «اإلسرائيلية» الداخلية ،أما «إسرائيل» فقد كثفت في
اآلونة األخيرة بثّ تقارير تشير إلى ما يشبه االستعداد لحرب
على لبنان وحزب الله تحديدا ً مدعمة بأرقام وخطط ونتائج
تحكي عن انتصار مؤكد لـ«إسرائيل» في حال وقوعها.
وج ��دت «إس��رائ �ي��ل» نفسها ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة مجبرة
ومرغمة على تكثيف ب��ثّ مثل ه��ذه التقارير التي أصبحت
بالنسبة إليها المنقذ من العاصفة التي تجتاح الجوار وهي
عاصفة فرضها ح��زب الله .فماذا يعني ذل��ك وم��ا هي تلك
العاصفة؟
فرض حزب الله واقعا ً جديدا ً في المنطقة ،كحالة خرجت
ع��ن التوقع وحتى ال��رص��د األم�ن��ي والعسكري وب��ات العبا ً
إقليميا ً ال يمكن حصر نطاق نفوذه في جنوب لبنان أو حدوده
الشمالية ودخ��ل فجأة إل��ى م�ع��ارك ستغير مصير المنطقة
ووجهها وخريطتها .أما العالم فكله يراقب مسار حزب الله
التصاعدي في هذه السنة تحديداً ،أي امتداده وتوسع دائرة
أهدافه بعدما أصبح تهديده بدخول الجليل تحصيالً حاصالً
بالنسبة إليه ،وبالتالي لم يعد هناك ال مف ّر من تكثيف «إسرائيل»
وتوسيع دائرة اإلقناع عندها من أجل التأثير في الرأي العام

«اإلسرائيلي» ال��ذي أصبح محبطا ً من القيادة «اإلسرائيلية»
بسبب ممارساتها التي أوصلت إلى تراجع العالقة مع الحليفة
األقرب أميركا وسط التحضيرات للتوقيع على االتفاق النووي
اإليراني على مرأى ومسمع العالم.
التقارير «اإلسرائيلية» التي تصدر ع��ن أعلى المراجع
األمنية واإلعالمية ومراكز األبحاث «اإلسرائيلية» والصديقة
ليست سوى ض��رورة ترى «إسرائيل» فيها قدرة على بثّ
األمل في صفوف الجيش «اإلسرائيلي» وقياداته وضباطه
الذين يعرفون ويراقبون مسار عمليات حزب الله ودائرة
مشاركاته ويعرفون أنّ ك ّل ما يجري بات يحتاج إلى إجابة
واضحة أمام الرأي العام «اإلسرائيلي» أو ما يعرف بالجبهة
الداخلية.
أح��رج ح��زب الله ق�ي��ادة ال�ع��دو أم��ام ال��داخ��ل وب��ات تقدمه
وإن �ج��ازات��ه ف��ي القلمون والقصير وري��ف دم�ش��ق وج��رود
عرسال ،وصوالً إلى إدلب وجسر الشغور مرورا ً بالتنسيق
والمشاركة في معارك مواجهة اإلرهاب في العراق والتنسيق
مع ثوار اليمن وأعلى أوجه التواصل االستخباراتي العسكري
الفكري والنفسي والميداني مع إي��ران يتطلب أجوبة على
هاجس تحجيم قدرات «إسرائيل» في مواجهة تلك العاصفة
المتصاعدة رغم ك ّل مساعي «إسرائيل» إلى حسرها.
ال�س��ؤال :ه��ل كانت الخطة «اإلسرائيلية» تتسم بالذكاء
عندما ج��اءت نهايتها بهذا ال��ر ّد من نصرالله ،وص��ار أليام
ق��ادم��ة م��وض��وع اإلع �ل�ام «اإلس��رائ �ي �ل��ي» األول ه��و كيف
سيهجرنا نصرالله؟ وصار ك ّل مستوطن ،حسب جغرافية
وج��وده ،يسأل :هل نحن من ماليين المهجرين المعنيين
بوعد نصرالله؟
عمليا ً ص��ارت الحرب النفسية «اإلسرائيلية» «مورفيناً»
موقت المفعول حتى تعود نوبة الوجع.

ح ّذر رئيس سابق
إلحدى الهيئات
االقتصادية من
التر ّدي المتفاقم
في األوضاع
االقتصادية
واالجتماعية ،تبعا ً
لألزمات السياسية
واألمنية التي
يشهدها لبنان،
الفتا ً إلى أنّ ذلك بدأ
يظهر في ارتفاع
حجم الشيكات
المرتجعة في
األشهر األربعة
األولى من العام
الحالي ،حيث زادت
نسبتها  2.35في
المئة عن الفترة
المماثلة من العام
الماضي.

وفد من حزب الت�ضامن في بن�شعي

�أكد من بكركي �أنّ ملف المطرانين المخطوفين قيد المتابعة

فرنجية :ن�ؤيد �أي لقاء بين الأفرقاء

ابراهيم :المفاو�ضات حول الع�سكريين انتهت

فرنجية متوسطا ً أعضاء وفد «التضامن»
استقبل رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجية
في مؤسسة «المرده» في بنشعي رئيس حزب «التضامن»
النائب إميل رحمة على رأس وفد من الحزب ،عرض معه
التطورات في البالد واألوضاع العامة.
ولفت رحمة بعد اللقاء إلى أنّ «حزب التضامن في طور
إعادة تفعيل تحركه ،وكنت أنا السبب في األفول وأتحمل
المسؤولية القصوى ،والبعض أصروا على أن نعود إلى
الحركة السياسية ،وهذه الحركة عادت بعدما تشاورت
مع رئيس تيار ال��م��رده النائب سليمان فرنجية ،وأنا
أفضل أن أكون في حزب واحد أو حزبين ،التيار الوطني
الحر والمرده ،ولكن أجبرتني الظروف واللعبة اللبنانية
المناطقية على االستمرار بحزب التضامن ،أنا الموجود
في كتلة لبنان الحر الموحد ،وحزب التضامن الموجود في
عمق المرده والتيار الوطني الحر ،وبطبيعة الحال فإنّ أول
اللقاءات مع النائب فرنجية ،وكالعادة كان اللقاء صريحا ً
ج��داً ،وكعادته وض��ع سليمان بك ال��زم�لاء في المكتب
السياسي بأمور أثلجت ص��دوره��م ،والجميع صرحوا
أنّ هذه الجلسة هي من أجمل الجلسات كما الجلسة مع
النائب العماد ميشال عون ،إذ خرجوا باالنطباع نفسه،
وهذا أمر يهمني جداً».
وأضاف« :إنّ النائب فرنجية وضعني في أجواء لقائه
مع النائب ابراهيم كنعان موفدا ً من العماد عون ،كما أنّ
النائب كنعان قال له بعد لقائه فرنجية «لقد كنت عند
فارس نبيل» ،وتابع« :مسيرتنا من الـ  2009مليئة بالجو
التضامني على المستوى االستراتيجي واألهداف ،بالرغم
من وجود تكتيك لك ّل منا ،ولكن يبقى الرأي واحدا ً وكذلك
القرار ،ولذلك نحن ما زلنا أقوياء».

وعن اللقاء بين عون وجعجع ،قال رحمة« :فرنجية
يؤيد أي لقاء يتم بين األف��رق��اء ،وبفضل ق��رار فرنجية
الخاص الذي يتمتع بأخالق عالية وفروسية في ك ّل أرجاء
الوطن ،نحن في منطقة الشمال من منطقة البترون إلى
زغرتا وبشري نعيش في أفضل األج��واء الميدانية التي
لم نكن نحلم بها ،وهنا أيضا ً أقدر قيادة القوات اللبنانية
واتفاقها مع المرده من أجل تخفيف االحتقان».
وردا ً على سؤال عن الوضع في البقاع ،أجاب رحمة« :ما
دمنا نستعمل معادلة الجيش والشعب والمقاومة ،وضعنا
بألف خير ،وأي طرح يقول إننا رسميا ً يجب أن نكون هكذا،
لكنّ الظرف القاهر ليس في حاجة إلى الرسميات ،وإنّ
الجيوش الجرارة لم تستطع إنقاذ أوطانها وحدها ،إنما
لجأت إلى تدابير استثنائية ،والتدبير االستثنائي في
حاجة إلى قوة لبنان التي تستوي تحت قاعدة الجيش
والشعب والمقاومة».
وعن التمديد للمدير العام لقوى األمن الداخلي لمدة
سنتين قال رحمة« :إنّ التمديد في أي موقع ليس فيه
تراتبية يكون طبيعياً ،أما في المؤسسات العسكرية التي
فيها تراتبية ،وإذا بات هناك مفهوم وطني ،أي أنّ المسيحي
يجب أن يخلفه مسلم والعكس صحيح ،فمن الناحية
القانونية هكذا يجب أن يحصل ،أما من الناحية الميثاقية
اللبنانية فإنّ الميثاق يطغى على القوانين المرعية».
وعن مدى ارتباط ذلك باالتفاق على التمديد فقط حتى
أيلول ليتزامن ذلك مع انتهاء والية قائد الجيش ،أجاب:
«إنهم ال يريدون أن يسيروا بهذا االتفاق إنما يريدون
التمديد أكثر ،والذي حذر منه الوزير فرنجية نراه اليوم،
وهو على حق في ذلك».

قهوجي عر�ض مع ن�صري خوري
الأو�ضاع على الحدود اللبنانية ـ ال�سورية

ب ّري مجتمعا ً إلى جيرو في عين التينة
غادر بيروت بعد ظهر أمس ،مدير دائرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في
وزارة الخارجية جان فرانسوا جيرو عائدا ً إلى باريس ،بعد زيارة استمرة ثالثة
أيام ،التقى خاللها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام
سالم ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفاعليات سياسية ،وبحث
معهم الوضع في لبنان والمنطقة.
ونقلت وكالة أنباء «المركزية» أنّ السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي
أقام مساء الخميس حفل عشاء في قصر الصنوبر على شرف جيرو وسفراء
فرنسا في المنطقة بعد اجتماع تشاوري ضمهم وجيرو لالطالع على شؤون
البلدان التي يتواجدون فيها واعطاء التوجيهات المناسبة.
وشارك في العشاء ممثلون عن مختلف القوى السياسية اللبنانية ،وحضر
وزير العمل سجعان قزي ممثالً حزب الكتائب ،ووزير الصحة وائل أبو فاعور
عن الحزب التقدمي االشتراكي ،آالن عون عن التيار الوطني الحر ،مروان حمادة
عن اللقاء الديمقراطي ،نادر الحريري عن تيار المستقبل ،بيار أبي صعب عن
القوات اللبنانية ،ومحمود بري عن حركة أمل.
وأكدت أوساط المجتمعين أنّ النقاش خالل العشاء تناول شؤونا ً عامة
تتصل بأوضاع المنطقة ولبنان ،مشيرة إلى أنّ جيرو لم يحمل أي اقتراح أو
مبادرة لح ّل األزمة الرئاسية.

خفايا
خفايا

استقبل قائد الجيش العماد جان
قهوجي في مكتبه في اليرزة ظهر
أمس ،األمين العام للمجلس األعلى
اللبناني ـ السوري نصري خوري،
وج��رى البحث في األوض��اع على
الحدود اللبنانية  -السورية.
ثم استقبل عددا ً من المسؤولين
ع��ن ال��م��واق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي��ة في
ال��م��ؤس��س��ات اإلع�لام��ي��ة ،إضافة

إل��ى ع��دد من العاملين في مجال
الصحافة اإللكترونية والناشطين
على مواقع التواصل االجتماعي،
وت ّم التداول في أساليب استخدام
المنصات
المنظمات اإلرهابية لهذه
ّ
لنشر أفكارها وترهيب الناس.
ون��اق��ش ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي مع
ال��ح��اض��ري��ن ك��ي��ف��ي��ة م��واج��ه��ة
ال��ح��م�لات اإلع�لام��ي��ة المضللة

للمنظمات اإلرهابية ،وأعلن عشية
توجهه للمشاركة في «مؤتمر حول
مواجهة األخطار اإلرهابية» ،عزم
الجيش مواصلة العمل على كل
الجبهات وم��ن ضمنها شبكات
التواصل االجتماعي واإلنترنت
ل��ص� ّد ك�� ّل م��ح��اوالت اإلرهابيين
ت��ض��ل��ي��ل ال��ن��اس وت��ره��ي��ب��ه��م أو
ترغيبهم».

بحث المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم مع البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي
ملفات ع��دة وخ��ص��وص �ا ً موضوع
النازحين السوريين والعسكريين
المخطوفين وآخ���ر المستجدات
المتعلقة بالمطرانين المخطوفين في
سورية ،باإلضافة إلى زيارة الراعي
المرتقبة إل��ى العاصمة السورية
دمشق ،ودعم الوجود المسيحي في
مؤسسات الدولة.
ون��� ّوه البطريرك ال��راع��ي «ب��دور
جهاز األمن العام ومديريته خصوصا ً
في ظ ّل النزوح الكثيف إلى لبنان».
كما أثنى على دور ال��ل��واء ابراهيم
«وج��ه��وده الحثيثة ف��ي معالجة
الملفات الدقيقة التي يتوالها» ،معربا ً
عن أمله «في وصولها إلى خواتمها
السعيدة» .كما عبر عن دعمه «لك ّل
األجهزة العسكرية واألمنية في لبنان
والتي تبقى الضمانة ألم��ن أبنائه
واستقرار األوضاع فيه».
ورأى اللواء ابراهيم بعد اللقاء
أنّ «الهموم اليومية التي يعاني
منها اللبنانيون كانت محور هذه
ال���زي���ارة ،ل��ك��ون ص��اح��ب الغبطة
يعيرها االهتمام األكبر» .وقال« :في
هذا اإلطار عرضنا موضوع النازحين
السوريين وكيفية التعاطي معه،
إض��اف��ة إل��ى م��وض��وع العسكريين
المخطوفين لدى النصرة ،وقد أكدت
لغبطته أنّ التفاوض انتهى في هذا
الملف وال يبقى سوى التوقيت وآلية
التبادل .وفي ما يتعلق بالمطرانين
المخطوفين ف��ي س��وري��ا أوضحت
لغبطته أنّ الملف ال ي��زال مفتوحا ً
وهو قيد المتابعة .كما توقفنا عند
موضوع زيارة غبطته المرتقبة إلى
دمشق».
وتابع« :أما في الشأن المسيحي،
فلقد أك��دت لغبطته ض��رورة تعزيز
دور المسيحيين وبقائهم في أرضهم،
وانخراطهم الفاعل في المؤسسات
العامة ألنّ لبنان ال يقوم إال بجناحيه

الراعي وابراهيم خالل لقائهما في بكركي
المسيحي والمسلم ،وهذا ما نحاول
ترجمته على األرض مثالً بافتتاح
مركز جديد لألمن العام في بلدة غزير
في كسروان ،ومن خالل مشاركتنا
ف��ي حفل جامعة س��ي��دة ال��ل��وي��زة،
وزيارة للرهبنة اللبنانية المارونية.
وسمعنا من غبطته ثناء وتقديرا ً لدور
المديرية وألدائها في تنفيذ المه ّمات
الموكلة إليها وتقديم الخدمات على
المستوى المطلوب».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،اع��ت��ب��ر ال��ل��واء
ابراهيم في افتتاحية العدد الجديد
لمجلة األمن العام «أنّ لبنان يواجه
حاليا ً خطرين :األول ،على حدوده
الجنوبية التي تشهد خروقا ًإسرائيلية
ب��ري��ة وج��وي��ة وبحرية موثقة من
قوات يونيفيل ،تترافق مع مناورات
تحاكي حروبا ً مستقبلية ،واآلخ��ر،
على حدوده الشرقية ومن تنظيمات
وجماعات متطرفة ال تعترف بآخر،
أي آخر ،وال بحقه في الحياة ،فضالً
عن استهداف هذه الجماعات الداخل
اللبناني ومقدساته بك ّل الوسائل
واآلليات».
وتحدث عن «خطر ثالث مموه ال
يقل عنهما ،هو العملية الممنهجة

ل��ب��ع��ض ال���ذي���ن ي���ش���وه���ون عمل
المؤسسات الرسمية والعسكرية
واألمنية ،ويضعفون ثقة اللبنانيين
بوطنهم عن قصد أو عن غير قصد .في
حين يبقى الهم األوحد تضافر الجهود
الجهود لحماية المواطن والدولة
ومنشآتها والممتلكات الخاصة
والعامة من العمليات اإلرهابية،
لترسيخ فكرة الدولة اآلمنة والدولة
الراعية لإلنسان وحقوقه».
وش���دّد ابراهيم على أنّ «لبنان
سيبقى حريصا ً على الحقوق العامة
والفردية والحق اإلنساني في إطار
القوانين ،ألنها من ذواتنا وطبيعتنا.
ه��ذه المسلمات ه��ي ال��ت��ي ستعيد
بناء لبنان .لكن من واجب المواطن
والمجتمع المدني واإلع�ل�ام انتقاد
ال��ح��االت ال��ش��اذة غ��ي��ر القانونية
ل��ت��ص��وي��ب االع���وج���اج وم��س��اءل��ة
المرتكبين ومحاسبتهم تحت مجهر
قضاء شفاف وعادل ،مع التنبه إلى
أنّ لبنان ي��واج��ه مرحلة سياسية
وأم��ن��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة واجتماعية
تتطلب منا إجماعا ً وطنياً ،نحرص من
خالله على المحافظة على المصلحة
اللبنانية الجامعة كي يبقى لبنان».

ن�شاطات �سيا�سية
استقبل رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه بري في عين التينة
النائبين أنطوان زه��را وروبير
ف��اض��ل وك����ان ب��ح��ث ف���ي آخ��ر
المستجدات.
عرض رئ��ي��س الحكومة
التطورات في السراي الحكومية
م��ع وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة األس��ب��ق
زياد ب��ارود .كما التقى وفدا ً من
فاعليات البقاع الشمالي عرض
له أوضاع المنطقة ومطالبها.
وم��ن زوار ال��س��راي :مدعي
ع���ام التمييز ال��ق��اض��ي سمير
حمود ،الممثل المقيم للصندوق
الكويتي للتنمية اإلقتصادية
قيس عبدالله الجوعان ،ومجلس
إدارة هيئة المنطقة االقتصادية
الخاصة في طرابلس برئاسة
الوزيرة السابقة ريا الحسن.
تسلم ال��رئ��ي��س حسين
الحسيني ف��ي منزله ف��ي عين
التينة ،دع���وة للمشاركة في
ال��م��ع��رض ال��س��ن��وي للكتاب
وم���ع���رض ل���ع���رض أرش��ي��ف
رؤس��اء الجمهورية السابقين
من رئيس دير مار أنطونيوس
الكبير ـ زحلة األب شربل فياض
واألستاذ كارلوس يونس.
غادر وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين ج��ب��ران باسيل،
ع��ل��ى رأس وف���د م��ن ال����وزارة
أمس ،إلى كندا في زيارة تستمر
أربعة أي��ام يلتقي خاللها كبار
ال��م��س��ؤول��ي��ن وي���ج���ول على
أبناء الجالية اللبنانية هناك

سالم مجتمعا ً إلى بارود

الحسيني مستقبالً األب فيّاض ويونس
ويدشن القنصلية اللبنانية في
هوليفاكس ف��ي ح��ض��ور حشد
من الديبلوماسيين المعتمدين

في كندا ،على أن ينتقل والوفد
المرافق إل��ى ك� ّل من مونتريال
وأوتاوا وفانكوفر.

