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جعجع :الخير في حزب اهلل!

} محمد حم ّية
أن ي�ت� ّم أس��ر  14ج�ث��ة ت�ع��ود لمقاتلي تنظيم «داع� ��ش» في
المعركة ،خبر ال يصدّقه الكثيرون ل��وال وج��ود ص��ور تثبته،
العتباره مشهدا ً جديدا ً ال يتناسب مع هالة التنظيم الذي يص َّور
كفزاعة يريد غزو العالم وال ينسجم مع درجة وحشيته وبطشه
بأعدائه في ك ّل مكان.
هذا المشهد لم يحصل في العراق نتيجة ضربات التحالف
ال��دول��ي على ق��واف��ل «داع���ش» ال�ت��ي تتنقل بين ال �م��دن وتعبر
ال�ص�ح��ارى بين س��وري��ة وال �ع��راق ،كما ل��م ينقل ع��ن الحدود
التركية السورية ،حيث تفتح تركيا حدودها لعبور المقاتلين
المتعدّدي الجنسية على رغم إعالنها السماح للتحالف الدولي
باستخدام قواعدها الجوية ض ّد «داعش» ،بل كان شرق جرود
رأس بعلبك ف��ي القلمون خ�لال كمين ل�ح��زب ال�ل��ه استهدف
مجموعة من التنظيم.
فما هي الدالالت والرسائل التي تحملها هذه العملية النوعية
وف��ي تلك المنطقة ذات التضاريس المعقدة فضالً ع��ن نشر
صور جثث القتلى في اإلعالم؟
لطالما استخدم «داعش» الحرب النفسية كجز ٍء رئيسي من
حربه العسكرية ال بل فاقتها أهمية في إظهار ق ّوته وتف ّوقه لبث
الرعب في قلوب أعدائه جيوشا ً كانوا أم مدنيّين لضرب روحهم
المعنوية وقدرتهم على المقاومة.
وتجلى هذا من خالل ارتكاب أفظع أن��واع المجازر وتع ّمد
تصويرها ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي ،أبرزهها
حرق  21عنصرا ً من البيشمركة األك��راد و 150مخطوفا ً من
أطفال الحسكة وقطع رأس الرهينة البريطاني ديفيد هاينز ،و
ذبح الرهينة األميركي ستيفن سوتلوف والرهينة الفرنسي
ايرفيه غورديل ،فضالً عن ذبح المخطوفين العسكريين في
الجيش اللبناني الشهيدين علي السيد وع�ب��اس م��دل��ج .على
رغ��م إع�لان دول وحكومات غربية ال�ح��رب على «داع ��ش» إال
أنه يبدو جليا ً للمتابع كيف تر ّوج الصحافة العالمية والغربية
تحديدا ً لألعمال الوحشية التي يقوم بها التنظيم من خالل
بثها على الشاشات الفضائية وإفراد حلقات حوارية كاملة لها،
عدا الترويج للمعارك التي يخوضها وتصوير أنّ الدخول إلى
الرمادي مثالً هو تهديد للعاصمة العراقية بغداد ،وأنّ الدخول
إلى تدمر هو تقدّم نحو وسط سورية ،واالقتراب أكثر فأكثر
إلى جبال القلمون ما يشكل تهديدا ً لدمشق وألم��ن حزب الله
وقواعده الشعبية وطرق إم��داده بالسالح ،وإثبات فكرة أن ال
قوة تستطيع إيقاف زحف «داعش».
مع فشل التحالف بقيادة الواليات المتحدة في القضاء على
«داعش» تمكن الجيش السوري والمقاومة من فرض التوازن
العسكري مع التنظيمات اإلرهابية ،ال سيما في القلمون ،كما
تمكن حزب الله من فرض معادلة الردع النفسي والمعنوي مع
«داعش» وتكريسها في أرض الميدان من خالل نصب الكمائن
لمقاتليه وقتل المئات وفرار العشرات وترك جثث قتالهم في
أرض المعركة ليقعوا أسرى في قبضة المقاومة.
م�ص��ادر عسكرية أك��دت أنّ أس��ر الجثث وتصويرها لهما
دالل �ت��ان :األول��ى إظ�ه��ار ف��رار اإلرهابيين م��ن ال�م�ي��دان وكيف
أنهم هاموا على وجوههم لهول المفاجأة والخسارة ،والثاني
سيطرة حزب الله على ميدان المعركة وتف ّوقه في شك ٍل أدّى
حتى إلى مصادرة ك ّل ما تركوه في أرض المعركة من سالح
وذخيرة بما فيها جثث قتالهم.
كمين رأس بعلبك هو إحدى الصور الحقيقية لـ«داعش» التي
أراد حزب الله إظهارها من خالل عرض هذه الواقعة ،كما هو
إث�ب��ات وف��ي الميدان أنّ هزيمة ه��ذا التنظيم ليست مستحيلة
كما يص ّور ،أو معجزة تحتاج إل��ى جيوش تجمع من أصقاع
األرض ،بل عندما تتوافر الجدية واإلرادة والتخطيط واإلعداد
الصحيح تصبح هزيمته والقضاء عليه في متناول ك ّل الجيوش
والشعوب.

با�سيل من �أدمنتون:
لبنان �سينت�صر حتم ًا على الإرهاب
رأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ «هناك حقيقة ثابتة
من دونها لبنان سينتهي ،هي أنه سينتصر حتما ً على اإلرهاب ،ألنه ال يمكنه
التعايش معه ،وألننا مؤمنون بأننا سننتصر على اإلرهاب ونريد من جميع
اللبنانيين أن يكونوا ضمن دائرة االنتصار وليس خارجها ،كي ال يشعر أحد
بأنه مهزوم».
وقال باسيل خالل حفل عشاء أقامته الجالية اللبنانية في أدمنتون« :هذه
إحدى نقاط قوتنا ،أن نستند إلى بعضنا بالقوة وليس بالضعف ،ونقوي بعضنا.
هذا هو مفهومنا للبنان القوي ،وليس مفهوم الحياد األعمى إنما مفهوم االستقاللية
الفاعلة التي تفعل دور لبنان .ليس مسموحا ً ضعف لبنان لحمايته ،في عالم
اليوم الذي ال يرتكز على المبادىء إنما على القوة ،وال يمكن لضعفنا أن يحمينا».
وأشار إلى أنه «ليس مسموحا ً عدم استثمار لبنان لموارده المائية والنفطية،
علينا أن نبدي مصالح لبنان وثرواته على الفساد ونجعل اقتصادنا قوياً ،كما
علينا أن نقوي اغترابنا ،ثروتنا األكبر ،بأن نعطيه استقالليته ،ال أن ننقل إليه
خالفاتنا ومشاكلنا السياسية وال يمارس عليه أحد وصاية إن كانت وزارة أم
مديرية».
وكان باسيل والوفد المرافق زاروا في اليوم الثاني من الجولة في فانكوفر
النصب التذكاري لجبران خليل جبران في ذكرى والدته ،الموضوع في إحدى
ساحات جامعة ساميون فرايزر في مقاطعة بريتيش كولومبيا والتي تعتبر
اهم جامعة في كندا ،وكان في استقبالهم البروفسور ديريل ماكالين ،الذي قدم
لباسيل كتابا ً عن الجامعة ونسخة عن مشروع إلنجاز مركز دراسات للجالية
اللبنانية في الجامعة.
ورأى ماكالين أنه «ما من مكان مثالي للحديث عن جبران خليل جبران أكثر
من الجامعة» ،مشيرا ً إلى أنّ هذا «النصب التذكاري ليس فقط لجبران إنما
للجالية اللبنانية أيضاً ،ونحن نفتخر بوجودها في بريتيش كولومبيا».
بعدها توجه الجميع إلى النصب اللبناني في حديقة الملكة إليزابيت في
فانكوفر ،الذي وضع تحت شجرة أرز زرعت عام  ،1954تخليدا ً لذكرى ك ّل
المهاجرين اللبنانيين «الذين جعلوا من كندا موطنا ً لهم وأسسوا الجمعية
اللبنانية الكندية في بريتيش كولومبيا».
وبالقرب من الموقع ت ّم تدشين مقعدين حفر عليهما اسمين لرئيسين سابقين
للجمعية هما نجيب أصفر وشوقي راشد.
واختتمت الجولة في فانكوفر بغداء دعت إليه «الجمعية اللبنانية الكندية
في بريتيش كولومبيا» شارك فيه أبناء الجالية وأعضاء الجمعية.

عريجي :للدفاع عن حرية
الفكر واالختالف ونبذ العنف
أشار وزير الثقافة ريمون عريجي إلى أنّ «قدر لبنان وقراره أن يستمر رسالة
توهج حضاري ثقافي ونموذج تناغم إنساني بالرغم من حرائق األمس وما يحيط
به اليوم» ،داعيا ً إلى «نهضة عربية جديدة ،تعيد إلى مجتمعاتنا صفاء اإلنسانية
وجوهر األديان السماوية» ،مطالبا ً الجميع بـ«الدفاع عن حرية الفكر واالختالف
والتسامح ونبذ العنف إيمانا ً بشمولية اإلنسان وقيمة الفرد وبهاء الحياة».
وخالل مشاركته في االحتفال الذي أقيم في السفارة اللبنانية ،بدعوة مشتركة
من الجالية اللبنانية وسفارة لبنان في أبو ظبي ،تكريما ً لوزير الثقافة في دولة
اإلمارات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،أشاد عريجي بـ«دور الجالية اللبنانية
في نهضة وتطور اإلم��ارات» ،متمنيا ً «التعاون بين البلدين في المجاالت كافة،
وخصوصا ً في المجال الثقافي ،وحيا الصداقة اللبنانية  -اإلماراتية».
وت ّم عقد اجتماع عمل بين الوزيرين في دارة الوزير آل نهيان تطرقا خالله إلى
سبل التعاون بين البلدين في المجال الثقافي ،وأعقب ذلك وليمة غداء أقامها
الوزير اإلماراتي على شرف الوزير عريجي حضرها أعضاء من الجالية اللبنانية.

خفايا
خفايا

 روزانا ر ّمال
ال يذكر اللبنانيون متى كانت المرة األخيرة التي أكد
فيها رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ،لفريق 14
آذار خاصة ولهم ع��ام��ة ،أنّ مرشح ق��وى  14آذار هو
رئيس «القوات» سمير جعجع.
لم تتعاط ق��وى  14آذار مع اس��م جعجع في أي مرة
على أنه االسم الوحيد الذي يمثل الفريق ،بل انقسمت
في ما بينها بين تأييد لرئيس حزب الكتائب أمين الجميّل
ت��ارة أو للوزير بطرس حرب ط��وراً ،من دون الممانعة
في طرح أسماء توافقية عبّر سعد الحريري م��رارا ً أنه
يرحب بها كمخرج لح ّل األزمة.
لم يتعاط الحريري يوما ً مع ترشيح سمير جعجع
في شكل ج��دي ول��م يرسل ول��و لمرة واح��دة مبعوثين
ي�ج��ول��ون ع�ل��ى ال �ف��رق��اء اللبنانيين للتسويق لجعجع
وب��رن��ام�ج��ه االن�ت�خ��اب��ي ال�م�ف�ت��رض أو ل��رؤي�ت��ه للصيغة
اللبنانية أو ألسباب منطقية أخرى يرى «المستقبل» انها
السبب في اعتباره المرشح األول لفريق  14آذار.
لم يحظ المرشح األول لـ 14آذار سمير جعجع بأدنى
حقوقه المعنوية بالتمسك ب��ه ،كمرشح حلف ونضال
ومرحلة خاضها جعجع مع فريقه على أكمل وجه ،ولم
يحظ بتاتا ً ب��أي م�ب��ادرة دولية أو إقليمية أت��ت بمسعى
من تيار المستقبل أقوى األفرقاء في  14آذار ،بل على
العكس أش��ارت معلومات أوس��اط مق ّربة من الحريري
ل�ـ«ال�ب�ن��اء» أنّ األخ�ي��ر بحث غير م��رة مرشحي تسوية
أبرزهم جان عبيد مع األفرقاء اللبنانيين وخصوصا ً مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب التقدمي

االشتراكي النائب وليد جنبالط ،وبعضهم مرشحون
طرحوا أصالً من قبل بري وجنبالط فخاض الحريري
النقاش في حظوظهم وبنى حساباته ،ك ّل هذا جرى في
وقت كان الحريري يطلق تصريحات تؤكد دعم سمير
ج�ع�ج��ع ك�م��رش��ح  14آذار األس ��اس ��ي .وخ�ل�ال س��ؤال
ال�ح��ري��ري ف��ي جلساته الخاصة ع��ن جعجع ك��ان يردّ:
«مستحيل أن يقبل فريق  8آذار وخصوصا ً حزب الله
بجعجع».
وعليه ينسجم الحريري مع الواقع ،فال يعلي سقف
اعتماده على ك��ون جعجع مرشحا ً رئاسيا ً ج��دي�اً ،وال
لجس النبض في ه��ذا اإلط��ار ،واألهم
يرسل مبعوثين
ّ
أنّ الحريري ليس بصدد بذل أي جهد للتمسك بجعجع،
على اإلطالق ،وهو بذلك يؤكد أنّ أي أمل يعتري جعجع
قبل غيره بالرئاسة هو ضرب من الخيال ال يقبل به ال
جنبالط وال الجميل وال غيرهما أوالً ،قبل موقف  8آذار
المحسوم ،واألصح يبقى أنه لو أراد الحريري التمسك
فعالً بجعجع لفعل وم��ن دون بحث األس�ب��اب التي قد
ت�ك��ون خ��اص��ة ب��ه أو سياسية تتعلق بتكريس جعجع
زعيما ً مسيحيا ً ت��رى ق��وى  14آذار أن ال مصلحة من
تتويجه على أفرقائها وبينهم من هم أص�لاً مختلفون
معه تاريخيا ً وخصوصا ً حزب الكتائب.
ّ
ولكن ،هل ي��درك جعجع ،بعد م��رور ك�ل ه��ذا الوقت،
أنّ ترشحه لم يكن سوى «صورة» في الظاهر وتعطيالً
في الباطن لالستحقاق الرئاسي ريثما يتم االتفاق على
مرشح تسوية يسعى إليه الحريري داخليا ً وإقليميا ً بأي
شكل ألنّ فيه م��ا فيه م��ن أفضلية عند الحريري تمنع
ب��روز زعامة مسيحية ق��ادرة على لعب دور مستقبلي
إقليميا ً ودوليا ً كحيثية قد تخرج عن وصاية الحريري

في أي وقت تراه مناسباً؟ هل يعرف جعجع ذلك ،وهل
يرتضيه أم أنه يعرف وهو جزء من هذا الدور؟
األكيد أنّ جعجع يعرف جيدا ً أن ما يحتاجه للوصول
إلى سدة الرئاسة هو تمسك مماثل بأدنى ح ّد بتمسك
 8آذار وحزب الله تحديدا ً بترشح العماد ميشال عون
للرئاسة وي�ع��رف أن��ه يفتقد دع��م فريقه أوالً لطموحه
الرئاسي.
تهاجم ق��وى  14آذار ال�ي��وم ح��زب الله وحلفاءه في
 8آذار ب�س�ب��ب تمسكهم ب�م��رش��ح وح �ي��د وه��و العماد
ميشال عون وقد جاء آخر تصريح استفزازي في هذا
اإلطار بالنسبة إليهم ،على لسان نائب أمين عام حزب
الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال إنّ أمام الفريق اآلخر
خيارين :إما انتخاب عون رئيسا ً للجمهورية أو الفراغ
إلى أجل غير مس ّمى.
ما ال يعرفه جعجع هو أنّ تمسك حزب الله بعون هو
مصلحة حقيقية له وهو األمر الذي سيتحول بالصيغة
اللبنانية إل��ى األم��ل ال��وح�ي��د ب��وص��ول رئ�ي��س قطب أو
قائد مسيحي إلى قصر بعبدا ،وعليه يجب على جعجع
اس�ت�ش�ع��ار م�خ��اط��ر إم�ك��ان�ي��ة أن يتخلى ح��زب ال �ل��ه عن
ترشيح ع��ون ،وح��راك��ه نحو ال��راب�ي��ة ليس س��وى أحد
أوجه تيقنه من أنّ خوض اللعبة المسيحية ال يمكن أن
يكون بمعزل عن القادة المسيحيين ،حتى ولو سهلت
الوصاية اإلقليمية ل��ه م��ن السعودية وغيرها الطريق
بالسماح بالحوار واللقاء بعون الذي ال يمكن أن يحظى
من دون التوافق معه ب��أي شكل من األشكال بكرسي
الرئاسة يوماً.
أما اليوم ،بالنسبة إلى جعجع فإنّ الخير في ما يفعله
حزب الله بالتمسك بعون رئيساً.

عتب وزير يملك
مصنعا ً إلحدى السلع
الغذائية على وزير
الصحة العامة وائل
أبو فاعور خالل
إحدى جلسات
مجلس الوزراء
إ ّبان ما ُس ّمي «حملة
سالمة الغذاء»،
وسبب العتب هو
أنّ أبو فاعور لم
ُيشد خالل ظهوره
اإلعالمي اليومي
آنذاك ،بمنتوجاته
ما ف ّوت عليه أرباحا ً
طائلة بعد إقفال
مصانع شبيهة
بمصنعه ما يعني
بنظره أنّ «الصالح
ذهب في عزى
الطالح».

�سالم :لإبعاد الم�ؤ�س�سة الع�سكرية عن التجاذبات ال�سيا�سية
أش��اد رئيس الحكومة تمام س�لام ب���ـ«أداء الجيش
وكفاءته وبحكمة قيادته ف��ي التعامل م��ع المخاطر
التي تواجهها البالد» ،مؤكدا ً دعم الحكومة «الواضح
وال��ص��ري��ح» للجيش ،وداع��ي��ا ً إل��ى إب��ع��اد المؤسسة
العسكرية عن التجاذبات السياسية.
جاء ذلك في ختام زيارة قام بها الرئيس سالم لوزارة
الدفاع الوطني في اليرزة ،حيث كان في استقباله نائبه
وزي��ر ال��دف��اع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان
قهوجي ورئيس األركان اللواء الركن وليد سلمان ،وعدد
من كبار الضباط.
بعدما أدت له وحدة من الجيش التشريفات الالزمة
في باحة وزارة ال��دف��اع ،انتقل س�لام إل��ى مكتب وزير
الدفاع ،ثم إلى مكتب قائد الجيش حيث عقد اجتماع ت ّم
خالله عرض التطورات األمنية في البالد ،والمه ّمات التي
ينفذها الجيش حاليا ً لحفظ األمن واالستقرار في مختلف
المناطق اللبنانية ،وخصوصا ً على الحدود الجنوبية
والشرقية.
ثم انتقل الجميع إلى غرفة عمليات قيادة الجيش،
حيث قدم مدير العمليات العميد الركن زياد الحمصي
شرحا ً مفصالً عن مناطق انتشار الوحدات العسكرية على
الحدود الشرقية وخصوصا ً في منطقة عرسال ومحيطها،
واإلج��راءات الميدانية االستثنائية التي اتخذتها هذه
الوحدات لمنع تسلل التنظيمات اإلرهابية والتصدي لها،
وتأمين سالمة أبناء البلدات والقرى الحدودية.
بعد ذلك نوه رئيس الحكومة «بتضحيات الجيش
وأدائ��ه المميز في الحفاظ على وح��دة لبنان وسيادته
واستقالله في هذه المرحلة األكثر خطورة من تاريخ
الوطن» ،الفتا ً إلى أنّ «هذه المؤسسة قدمت وال تزال،
المثال لسائر مؤسسات الدولة في تماسكها وتجردها
وبقائها بمنأى عن التجاذبات المحلية ،ونجاحها في
تخطي الظروف الوطنية والسياسية الصعبة التي تحيط
بعملها ،وذلك بفضل حكمة قيادتها وإخالص جنودها».
وأكد أنّ «الدولة واللبنانيين جميعا ً يراهنون على دورها
اإلنقاذي لدرء العواصف اإلقليمية التي تجتاح المنطقة»،
مشدّدا ً على أنّ «الحكومة لن تألو جهدا ً في سبيل توفير
الدعم العسكري للجيش بك ّل اإلمكانات المتاحة لديها،
وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة».
وتوجه سالم «بالتحية الى هذه المؤسسة الوطنية،
قيادة وضباطا ً وأف��راداً ،لشجاعتهم وحكمتهم وقدرتهم
على م��واج��ه��ة ال��ص��ع��اب ،وال����ذود ع��ن لبنان بشرف
وبكرامة.
تحية إل��ى شهداء الجيش ،تحية ال��ى العسكريين
المختطفين وإلى عائالتهم التي نتواصل معها لنستخدم

سالم يستمع إلى شرح عن مناطق انتشار الوحدات العسكرية على الحدود الشرقية
كل السبل المتوافرة ل�لإف��راج عن أبنائهم ،وعودتهم
سالمين إلى مؤسستهم أوال ً ومن ثم إلى عائلتهم الكبرى،
الوطن .اليوم كانت مناسبة استمعنا فيها إلى عرض
في غرفة العمليات للواقع العسكري الميداني لحماية
الوطن .استمعنا إلى الخطط األمنية والتطورات على
مسرح العمليات ،من خالل المتابعة الدقيقة والتفصيلية
بالوسائل التقنية الحديثة المزود بها الجيش .هناك
تحديات كثيرة ،تحدياتنا بدأت منذ فترة في ظل خطط
أمنية اعتمدتها الحكومة في مختلف أرج��اء الوطن،
وبجهد جبار وكبير تمكنا من الوصول إلى مكان مميز

من األمن واالستقرار في البلد ،بحيث لم تعد هناك ضربة
كف .توصلنا إلى ذلك بأداء ميداني متقدم جدا ً والعدو
ال��ذي نحن نواجهه ،عدو أخذ شكالً عسكريا ً وميدانيا ً
وإرهابياً ،وهدفه األس��اس زرع الفتنة في البلد ،لكننا
قضينا على الفتنة وهذا إنجاز كبير جداً .علينا أن نتابع
الجهد ،وخصوصا ً أنّ هناك أيضا ً أخطارا ً خارجية تتمثل
بعدونا التاريخي الشرس ،إسرائيل ،ومنذ يومين كما
تعلمون ،قام هذا العدو بعمل استفزازي من خالل وضع
األسالك الشائكة في منطقة شبعا المحتلة ،وشخصيا ً
سمعت كالما ً على لسان قائد القوات الدولية ،يحيي

مقبل ينفي و�ضع قهوجي بالت�ص ّرف
أكد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ر ّدا ً على أسئلة الصحافيين عن صحة الكالم عن وضع
قائد الجيش العماد جان قهوجي بالتصرف بالقول« :هذا الكالم ليس دقيقاً».
وكان مقبل ،زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وعرض معه األوضاع العامة ،وخصوصا ً الوضع
األمني وشؤون المؤسسة العسكرية.

فيه أداء الجيش اللبناني وحكمته في التصدي لهذه
االستفزازات والخروقات».
وأض���اف« :ه��ذه مهمة كبيرة يتصدى لها الجيش
بكثير من المسؤولية والحكمة ،وأيضا ً عندنا مواجهات
أخرى وفي مناطق حدودية أخرى ،أي تلك القائمة اليوم
في منطقة عرسال وجرودها وحدودنا الشرقية كلها.
هناك مسرح عمليات للجيش اللبناني الذي يستخدم
كل ما عنده من قوة وإمكانات ،بدعم واض��ح وصريح
من الحكومة ،التي تؤكد أهلية هذا الجيش ومكانته في
المواجهات .الجيش ميدانيا ً يعرف كيف يتحرك وكيف
يحمي الوطن ،ويستخدم ك ّل قدراته لتحصين الحدود.
ونسعى في الحكومة لنوفر له ك ّل التسليح المطلوب،
وخصوصا ً السالح الحديث الذي يساعده على حماية
هذه الحدود.
هناك مناخ داخل المؤسسة العسكرية ،مناخ وطني
ووحدوي ال يعرف طائفة وال مذهبا ً وال فئة ،يعرف فقط
مهمة وطنية يقوم بها ،وه��ذه من أق��وى األسلحة التي
يتحلى بها الجيش اللبناني ،ويعود ذل��ك إل��ى قيادة
حكيمة ق���ادرة على حفظ المؤسسة ،على ال��رغ��م من
ك ّل الصراع السياسي في البلد والتجاذبات القائمة.
حمى الله جيشنا ومؤسساتنا الوطنية وقياداتها حتى
نستطيع أن نواجه هذه األخطار .أنا كلي ثقة بأنّ هذه
المؤسسة ستبقى مدعاة فخر واعتزاز لنا جميعا .حماكم
الله ألنكم تحمون الوطن وال تطلبون شيئا ألنفسكم مقابل
ذلك ،سوى المحافظة على شرف هذا الوطن وحرمته.
هنيئا ً لنا بكم ،وعهدي لكم أنه في ك ّل مناسبة وفي ك ّل
أقصر أبدا ً ألنّ ذلك
مكان ،سأساند هذه المؤسسة ،ولن ِّ
من مسؤوليتي».
وفي نشاطه استقبل رئيس الحكومة في السراي ،كالً
من وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ووزير التربية
الياس بو صعب وتناول البحث شؤونا ً حكومية.
كما التقى وفدا ً من ديوان أهل القلم ضم كالً من سلوى
األم��ي��ن ،منصور ال��خ��وري ،األب ج��ورج باليكي ،محمد
قبيسي ،فريدريك نجيم وسناء الترك.
ثم استقبل وفدا ً من نقابة مالكي الشاحنات العاملة
على الترانزيت للنقل الخارجي برئاسة أحمد الخير،
طالب «الدولة بتأمين خط بحري للشحن والتعويض
على أصحاب الشاحنات والسائقين وإعفاء الشاحنات
م��ن المعاينة ودف��ع رس��وم الميكانيك لعدة سنوات
والسماح للشاحنات بالعمل في الداخل اللبناني».
ومن زوار السراي :رئيس الهيئة اإلداري��ة للمجلس
الوطني للخدمة والرعاية االجتماعية في لبنان فيصل
حمدان.

الم�س
ميقاتي يحذر من ّ
ب�صالحيات رئي�س الحكومة

زا�سيبكين� :سنوا�صل الم�ساعي
لإطالق الحوار في �سورية

ميقاتي معزيا ً البعريني

زاسيبكين وفضل الله

المس بصالحيات
حذر الرئيس نجيب ميقاتي «من
ّ
رئيس مجلس ال���وزراء وجعل رئاسة الحكومة مكسر
عصا» ،داعيا ً إلى «اإلف��ادة من المظلة الدولية القائمة
لصياغة توافق بين ك ّل المكونات اللبنانية على أي لبنان
نريد ،تمهيدا ً لتثبيت االستقرار أكثر فأكثر ،بدءا ً بانتخاب
رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن ،ومن بدء العمل
الحقيقي لصياغة نظرة مستقبلية للبنان ،لوقف الهجرة
وتثبيت اللبنانيين في أرضهم».
وق��ال في تصريح بعد زيارته النائب السابق وجيه
البعريني في عكار معزيا ً بوفاة زوجته« :طالما أنّ الوضع
السياسي العام مجمد بانتظار جالء األمور في المنطقة،
علينا أن نهتم بالموضوع اإلنمائي ،وخصوصا ً في عكار
التي تفتقر إلى اإلنماء بك ّل معنى الكلمة ،وهذا األمر الذي
يفرض على الجميع التكاتف والتعاون من أجل الخير
بعيدا ً من الخالف السياسي».
وعن دور رئيس الحكومة في هذه المرحلة ،أجاب:
المس بصالحيات رئاسة مجلس ال��وزراء بأي
«ممنوع
ّ
شكل من األشكال .كفى تحريفا ً للدستور ،وليس مسموحا ً
أن يقرأ ك ّل طرف الدستور على هواه ،بل يجب أن تكون

لدينا ق��راءة م � ّوح��دة .ليس مسموحا ً أن تكون رئاسة
الحكومة مكسر عصا ،فالحكومة قارب النجاة في البلد».
أما بالنسبة إلى الوضع األمني ،ميقاتي أنه «قياسا ً لما
يحصل في المنطقة ،فإنّ لبنان يتمتع بوضع أمني جيد.
منذ بداية األح��داث في سورية ،كانت هناك مخاوف من
تطورات سلبية في لبنان ،ولكن الحمد لله ،هناك مظلة
دولية لحماية لبنان في هذه المرحلة .من هنا ،ندائي
للجميع أن نستفيد من هذه المظلة ،لصياغة توافق بين
كل المكونات اللبنانية على أي لبنان نريد ،تمهيدا ً لتثبيت
االستقرار أكثر فأكثر .وه��ذا األم��ر يبدأ بانتخاب رئيس
للجمهورية بأسرع وقت ممكن ،ومن بدء العمل الحقيقي
لصياغة نظرة مستقبلية للبنان ،لوقف الهجرة وتثبيت
اللبنانيين في أرضهم».
أم��ا البعريني فقال« :إنني أثني على ما قاله دولة
الرئيس ،وأك � ّرر ما قاله حول حاجة المنطقة للكثير من
االنفتاح والعمل المثمر ،الذي يجب أن تقوده الدولة .نحيي
دولته على هذه الزيارة ،إضافة إلى ك ّل من شارك في هذه
المناسبة ،ونناشد دولته أن تبقى عكار قبلة اهتمامه،
وتبقى أياديه البيضاء على المنطقة باستمرار».

أك���د السفير ال���روس���ي ف��ي لبنان
ألكسندر زاسيبكين أنّ بالده «ستواصل
مساعيها لتقريب وجهات النظر وإطالق
ال��ح��وار بين الجهات المتصارعة في
المنطقة ،وخصوصا ً في سورية» ،الفتا ً
إلى أنّ «ثمة أم��ورا ً كثيرة حدثت بعد
حوار جنيف  2زادت المسألة السورية
تعقيداً».
كالم زاسيبكين جاء بعد زيارته أمس
العالمة السيد علي فضل الله  ،وتداوال
ت��ط��ورات األوض���اع العامة ف��ي لبنان
والمنطقة.
وش �دّد فضل الله خ�لال اللقاء على
أهمية «ال���دور ال��م��ت��وازن ال���ذي تقوم
ب��ه روس��ي��ا ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ،وسعيها
لتخفيف ح��دة ال��ت��وت��رات السياسية
بين ال��دول والجماعات المتعددة ،بما
يمهّد إليجاد حلول سياسية لكثير من
األزم��ات المعقدة ،وفي طليعتها األزمة

السورية» ،مث ّمنا ً «مواصلة موسكو
لمساعيها في جمع األطراف السوريين
إلى طاولة الحوار» ،ومشيرا ً إلى أنّ «ما
تعانيه المنطقة من نزاعات وتصاعد في
حدة الحروب ،ال يمكن التخلص منه إالّ
من خالل الحوار والتسويات».
وأكد زاسيبكين ،من جهته ،أنّ «روسيا
ستواصل مساعيها لتقريب وجهات
النظر وإط�ل�اق ال��ح��وار بين الجهات
المتصارعة في المنطقة ،وخصوصا ً في
سورية» ،مشدّدا ً على «ضرورة مناقشة
األمور األساسية بروح الحوار الجدي،
بعيدا ً من أجواء التحريض».
ولفت إلى أنّ «ثمة أمورا ً كثيرة حدثت
بعد ح��وار جنيف  ،2زادت المسألة
السورية تعقيداً ،ومنها ما حصل في
اليمن ،واتساع دائرة اإلرهاب» ،مشيرا ً
إل��ى أنّ «ال��ع��م��ل مستمر لجنيف ،3
وكذلك السعي لجمع األطراف السورية،

بغض النظر عن التطورات الميدانية»،
وأنّ ب�ل�اده «س��ت��واص��ل ال��ت��ع��اون مع
كل الشركاء واألصدقاء ،من أجل فتح
الثغرات في اتجاه ح ّل سياسي لألزمة
السورية».
كما زار السفير ال��روس��ي ضريح
المرجع ال��راح��ل السيد محمد حسين
فضل الله ،في مسجد اإلمامين الحسنين,
ثم جال على المكتبة العامة في المركز،
مشيدا ً بما تحتويه من كتب ،وما تطلقه
من حركة ثقافية الفتة.
وث��� ّم���ن ف���ي ن��ه��اي��ة ج��ول��ت��ه عمل
مؤسسات المرجع فضل الله ،والتي
يرأسها السيد علي فضل الله ،مؤكدا ً
أهمية «ال���دور الكبير ال��ذي تقوم به
إلط�لاق روح ح��واري��ة انفتاحية بين
اللبنانيين ،وتقديم خدمات إنسانية
وتربوية ورعائية لحماية السلم األهلي
اللبناني».

