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خفايا
خفايا

عون ي�ضع «الم�ستقبل» بين الرئا�سة وقيادة الجي�ش...

هل تجاوز �أهل جبل العرب
اختبارهم الأق�سى؟

 روزانا رمال

} جمال العفلق
ما زال��ت السويداء وهي المدينة الرئيسية لجبل العرب ،في عين
عاصفة إعالمية معادية ،تعتمد على تصريحات من هنا وهناك ،ويحاول
المحللون نقل صورة عنها وكأنها مدينة ال تعرف ماذا تريد وإلى أين
تنتمي .ولم يقتصر التحريض عليها من قبل التكفيريين على اعتبار أن
سكانها مرتدّون أو كفار ،بحسب معتقد «أبو مح ّمد الجوالني» و«أبو
بكرالبغدادي» ،بل ّ
تطور األمر إلى تهديد مباشر من قبل بعض الزعماء
الذي ينتمون إلى هذه الطائفة ،كما صرح وليد جنبالط عندما قال «من
ال يقف مع الثورة سيذبح» ،وكأنه أراد أن يعلن وصايته على أهل الجبل
ويخيفهم بحليفه «الجوالني» أمير «جبهة النصرة».
وعلى رغم كل هذا اإلعالم والمنشورات التي استهدفت أهل السويداء
واصفة إياهم بالخونة أو الكفار وبعض المنشورات ألشخاص يقال عنهم
أنهم إعالميون ،وصلت إلى ح ّد لتصويرهم بأنهم ال يعرفون مصلحتهم
وأن األوان قد حان ليغدروا بالجيش ويتخلوا عنه.
فكان اإلختبار األول بمهاجمة مطار الثعلة وهو مطار عسكري على
الحدود الغربية للمحافظة ،وفشل الهجوم بفعل المساندة الشعبية
للجيش والدعم الال محدود الذي تلقاه الجنود من أهل المدينة .فما كان من
الجماعات اإلرهابية إالّ أن تنشر بيانها األول الذي وقعه ثالثة وعشرون
فصيالً مسلحاً ،بأنهم ال يريدون االقتراب من أراضي المحافظة ،وأنهم
يعطون األمان ألهل الجبل ،إعتقادا ً منهم أنهم بهذا يستطيعون فصل
الشعب عن الجيش ويكتفي الناس ببيانهم وال تعود لمساندة الجيش.
تمض أربع وعشرون ساعة حتى كان الهجوم الثاني وفي شكل أعنف
ولم ِ
بمعركة استمرت لساعات ف ّر فيها المسلحون مخلفين خلفهم القتلى من
كل الجنسيات ومعلنين فشل هجومهم.
ومنذ بداية الحرب على سورية والسويداء تأخذ دوره��ا الوطني
الحاضن للجميع ،إذ فتحت األب��واب لكل أطياف الشعب السوري ولم
يطلق اسم الجئ على أحد بل يستخدم تعبير واحد هو ضيوف ،على رغم
أن هؤالء الضيوف أعلنوا أن أوالدهم يعملون مع المسلحين وهذا لم يغيّر
في تعامل أهل المدينة معهم ،فهم مدنيون أبرياء فيهم أطفال ونساء.
ومنذ بداية الحرب على سورية نشرت قنوات «الجزيرة» و«العربية»
و«أورينت» برامج تحريضية عن المحافظة ونشرت الفتاوى حولهم
وبقي أهل المدينة بمن فيهم المعارضون الوطنيون يمسكون على جمر
إيمانهم بأن الوطن هو األول وأنهم لن يقبلوا أن يكونوا شركاء في القتل
تحت أي سبب.
وعلى رغم كل ما سبق ،فإن المدينة قالت كلمتها الفصل وأنها لن تقبل
بمثل هذا الطرح وأن السويداء ليست كيانا ً منفصالً وأن سورية هي
الوطن األم وأن تحريرها من العصابات اإلرهابية هو واجب وطني وديني
وأخالقي وأن وقوفهم مع الوطن أمر بديهي ال م ّنة على أحد فيه .ومن اعتقد
أو راهن على خاليا نائمة كانت تفكر في خلق جو من الفوضى فقد خسر
رهانه .وإذا كان جنبالط يجد في مؤتمر ع ّمان حول الطائفة الدرزية،
مالذا ً آمنا ً له ،فهو على خطأ كبير ألن دروز سورية الذين يعيشون تحت
اإلحتالل الصهيوني في الجوالن ،متمسكون بالهوية السورية وعلمهم
الوطني ،فكيف بالذين يعيشون في الداخل السوري؟ ال يتسع المجال
للغرق في التاريخ وتسجيل مواقف أهل جبل العرب من اإلحتالل ،ولكن
الجميع يعلم أنهم ال يقبلون الظلم وال يرضون بال ّذل وال الهوان وقد
عرضت عليهم في السابق دولة وكسروا حاجز تلك الدولة وقالوا سورية
هي الوطن ولن نساوم عليها.
قد يكون هذا االختبار األقسى الذي تعرضت له المدينة أمس ولكنه لن
يكون األخير ،فالواضح أن الواليات المتحدة األميركية و«إسرئيل» تريدان
المحاولة مرة أخرى .فقد نشرت الخارجية األميركية بيانا ً صحافيا ً على
لسان «مدير مكتب العالقات الصحافية ،وزارة الخارجية األميركية
جيف راثكي في  12حزيران الجاري تدين فيه الهجوم الذي قامت به
»جبهة النصرة» على قرية درزية في محافظة إدلب» .ما أدى بحسب
التقارير إلى مقتل  20شخصاً .وعلى النقيض من اإلدعاءات األخيرة لقائد
«جبهة النصرة» المدعو الجوالني بأن الجبهة لن تلحق األذى باألقليات
الدينية برهنت هذه الجماعة اإلرهابية مرة أخرى أنها مستمرة في ارتكاب
مجموعة من الجرائم في حق الشعب السوري.
وهذا البيان الذي اكتشف أن «النصرة» هي جبهة إرهابية وهذا البيان
قصد «جبهة النصرة» نفسها التي يعتبرها جنبالط «ثوار سورية» .وما
يهم في بيان الخارجية األميركية أنه بيان يغازل الدروز وكأنهم يريدون
إرسال رسالة لهم بأننا نحن نحميكم ولكن تخلوا عن الدولة السورية
وال يوجد أي تفسير آخر له ،لكن ال يعتقد أن الواليات المتحدة ال تدرك أن
النصرة هم مرتزقة يقتلون من أجل القتل كما «داعش» أو جند الشام أو أي
اسم آخر .ولكن األكيد أن جبل العرب وعاصمته مدينة السويداء ردوا في
معركة المطار على الجميع ،واليوم على رغم الهدوء الحذر تعيش المدينة
حياة طبيعية ويتابع الناس أعمالهم وحياتهم بانتظار محاوالت جديدة
قد تكون قريبة سيقدم عليها المسلحون .وهؤالء يثيرون العطف عليهم
اليوم ألن كل جهودهم اإلعالمية واإلعالنية وكل هذه المواقف عند لحظة
النفير في الجبل ،ال تساوي شيئا ً فأهل جبل العرب أدرى بشعابه .وهم
مؤمنون بسورية الوطن ويعلمون أن الوطن ليس مجرد مساحة يقفون
عليها إنما هو باتساع حلمهم القديم الجديد بأن يعود كما كان قبل جريمة
التقسيم بعد الثورة العربية الكبرى والتي أتت باإلنكليزي والفرنسي.

كانت خطة تيار المستقبل في جزء من خلفيات المماطلة
في الحوار حول االستحقاق الرئاسي مع العماد ميشال عون
ما كان يعتبره رئيس «المستقبل» سعد الحريري اكتشافا ً
مسبقا ً ألسرار عون ،والقصد هو أنّ هناك من أس ّر للحريري
ب��أنّ العقيد شامل روك��ز صهر العماد ع��ون وق��ائ��د فوج
المغاوير والذائع الصيت بفروسيته وشجاعته ومؤهالته
القيادية ونزاهته بين الضباط األعلى واألدنى منه رتبة،
سيصير عميداً ،ولن يكون سهالً أن يم ّرر عون تمديدا ً جديدا ً
للعماد جان قهوجي ،وهو يعلم انّ الدعوة للتمديد لقهوجي
ال تأتي من غياب ضباط يملكون الكفاءة لتولي القيادة،
بل إلبقاء اسم قهوجي حاضرا ً كمرشح رئاسي قادر على
التقدّم كمرشح ح ّل وسط أمام االستعصاء الذي يفترض
أن يتحقق بوضع ترشيح رئيس حزب «القوات» اللبنانية
سمير جعجع في وجه ترشيح العماد عون لمرة ومرتين
ويكفي.
رهان المستقبل كان أنّ بلوغ الزمن المناسب للتعينات
سيتكفل بتقدّم اسم روكز للقيادة وخوض عون لمعركة
تعيينه بك ّل قوة ،وأنه في المستطاع تسهيل التفاهم مع
عون على مقايضتين معاً ،األولى العقيد عماد عثمان مديرا ً
عاما ً لقوى األمن الداخلي مقابل روكز قائدا ً للجيش ،والثانية
تخلي عون عن الترشيح للرئاسة ألنه ال يُعقل ان يحصل هو
وصهره على المنصبين األه ّم للموارنة في الدولة.
حسابات عون كانت مختلفة جذرياً ،فهو يعرف نوايا
«المستقبل» ،لذلك فعل تجاه قيادة الجيش ما سبق أن
فعله تجاه الرئاسة ،فاتح قادة «المستقبل» ،وحصل على
موقف مبدئي إيجابي ،تجاه األمرين في ك ّل مرة نوقش فيها
األمر بين الطرفين ،لكن عون كان يخبّئ ثالث أوراق قوة لم
يحسبها «المستقبل» وال رئيسه.

استند عون إلى أنّ اعتبار االنتماء السياسي والعائلي
لرئيس الجمهورية وقائد الجيش شأن تافه وال يصلح كسبب
الستبعاد الكفاءات وأصحاب األهلية والصفة التمثيلية،
وفي سنوات قليلة قريبة جدا ً كان الشيخ بيار الجميّل نائبا ً
وابنه بشير رئيسا ً وابنه أمين نائباً ،لكن عون كان يستند
إلى جهوزيته لخوض معركتبن مفتوحتين لألمرين معاً،
وثقته بأنّ حزب الله حليفه األبرز سيخضوهما معه ،وانّ
الموازين اإلقليمية والدولية ستتيح لهما خوض هاتين
المعركتين.
مضى ع��ون في معكرة الرئاسة وه��و ال يأبه لتحميله
مسؤولية الفراغ ،وي��زداد تمسكا ً بترشيحه واعتباراته
الرئاسية ،ويثبت مع حزب الله أنّ لديهما ق��رارا ً واضحا ً
ونهائيا ً إنْ لم يكن ع��ون رئيسا ً فليكن الفراغ لسنوات،
وفي المقابل عندما ح ّل أجل استحقاق التعيينات األمنية
والعسكرية مضى عون ردا ً على رفض تعيين العميد شامل
روكز قائدا ً للجيش بقرار تجميد عمل الحكومة ،وذلك تعطيالً
لتعطيل التعيينات.
اليوم يح ّمل «المستقبل» عون مسؤولية تعطيل الرئاسة
والحكومة ،فير ّد عون أنّ السمؤول عن التعطيل هو الذي
يخيّر المسيحيين بين ملء مراكزهم بالنيابة عنهم بمن
يرضى به أو تركها فارغة وتحميلهم مسؤولية الفراغ،
ويقول نحن اخترنا الفراغ إنْ لم نستطع أن نحصل على
الحقوق المسيحية الموازية لما يُعتمد مع المناصب التي
يتوالها المسلمون ،وكذلك اخترنا بالنسبة إلى البرلمان
المقبل أن تكون األولوية لحسن التمثيل.
في الحصيلة ثبت انّ ورقة عون الثالثة التي ال تخترق
هي درج��ة دعم حزب الله له ،وانّ من يريد الخروج من
المأزق عليه حلحلة العقد مع ميشال عون ،كما يبلغ حزب
الله ك ّل المراجعين من الداخل والخارج.
مع تعطيل الحكومة ومخاوف الغرب من ايّ انهيارات
أمنية في لحظة مفاجئة ،تزداد الضغوط على تيار المستقبل

الخازن :تعطيل العمل الحكومي
ينعك�س �سلب ًا على الجميع
ع���رض رئ��ي��س المجلس ال��ع��ام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
ال���خ���ازن ال���ت���ط���ورات م���ع رئ��ي��س
مجلس النواب نبيه بري في عين
التينة ،وبحث معه في المساعي
التي يبذلها إلنقاذ العمل الحكومي
من حالة التعطيل القائمة وتفعيل
العمل التشريعي.
وأشار الخازن بعد اللقاء إلى أنّ
الرئيس ب��ري «م��اض ف��ي الحفاظ
على مبدأ الميثاقية ،انطالقا ً من
ّ
بحق المشاركة الوطنية،
اقتناعه
بالتساوي والقسمة التاريخية التي
عرفها لبنان خالل تاريخه الحديث.
وهو مص ّر على حمل وزرائه لحضور
ج��ل��س��ات م��ج��ل��س ال�����وزراء دع��م �ا ً
للمصلحة الوطنية التي يرعاها
الرئيس تمام س�لام ،ألنها األسلم
ل��ص��ون ال����روح ال��وف��اق��ي��ة ال��ت��ي ال
يستقيم لبنان من دونها».
وأضاف« :كان الرأي متفقا ً على
تغليب لغة التفاهم والحوار ،بعيدا ً
من أي حساسيات تثير المشاعر
الطائفية والمذهبية مهما اختلفت
التوجهات اإلقليمية .لذا ،فالرئيس
بري متمسك بدعم حوار المستقبل
وح��زب الله ورع��اي��ت��ه ،ألن��ه أثبت
ح��ت��ى اآلن ن��ج��اح��ه ف���ي اح��ت��واء
الطفرات المذهبية المشتعلة في
المنطقة .ول��ع � ّل ال���دور الطبيعي
الذي يضطلع به دولته في الدعوة
إلى جلسات انتخاب رئيس جديد

سالم مستقبالً الخازن في السراي
للجمهورية يبلور تصوره الميثاقي
األعلى على ما عداه .وبرغم الصورة
القاتمة التي ترتسم من حولنا ،ال
يزال الرئيس بري مؤمنا ً بأنّ لبنان
أقوى من أي انقسام وتشرذم ،وقد
خ��رج منتصرا ً في أخطر المراحل
والتجارب التي بقي فيها غريقا ً في
ك ّل األعاصير».
وف��ي السراي الحكومية ،التقى
ال���خ���ازن رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
س�لام ،وق��ال بعد اللقاء« :لمست
لدى الرئيس سالم تحسسا ً عميقا ً
ل��م��ا ن��ع��ان��ي��ه م��ن م��ص��اع��ب وس��ط
العواصف اإلقليمية التي ال ترحم
أحدا ً وتكاد تالمس بنارها الموسم

المضي في
إليجاد حلحلة ما ،فيجد الحريري نفسه بين
ّ
التعيينات بال وعد من عون بسحب ترشيحه ،بل بالتأكيد
على بقائه مرشحا ً رئاسيا ً قوياً ،نجح في إيصال مرشحه
لقيادة الجيش ،ووراءه حليف ال يتردّد وي��زداد ق��وة ،أو
تأجيل التعيينات وتسريع التفاهم الرئاسي وليس لدى
عون للتفاهم إال السير به رئيساً.
يحتار تيار المستقبل في تفسير كيف نجح عون في
وضعه بني خياري الرئاسة وقيادة الجيش ،كثمنين ال
يعفي دفع أحدهما من دفع التالي بل يزيده احتماالً ،كما
يحتار «المستقبل» في كيفية التصرف والخياران كالهما م ّر
ويجعل الثاني أكثر مرارة وحظوظاً ،والخيار الثالث قبول
التعطيل المفتوح الذي يبدو أنه ما عاد مقبوال ً من الخارج.
مصادر أوروبية تقول إنّ الطبقة السياسية التي تؤمن
بالصداقة م��ع ال��غ��رب ف��ي أغلبها وتصف العماد عون
بالمتطرف والعنيد عليها أن تجد طريقة للتصرف ،غير
التذ ّرع بعناد عون ،فإما عقد صفقة كبرى مع حليفه حزب
الله لبدء حلحلة الملفات العالقة وصوال ً إلى الرئاسة ،أو
الدفع نحو تفاهم سعودي إيراني يحقق الهدف.
مصادر مق ّربة من حزب الله وتتابع موقفه من العالقة
مع العماد عون تجزم بأنّ حزب الله لن يتخلى عن حليفه
ولو عرض عليه اآلخرون ايّ أثمان مقابلة ،فالخيار مبدئي
ونهائي ومحسوم ،وتضيف المصادر أنّ الحزب واثق من انّ
يحصنه ض ّد أيّ قلق من فرض
تفاهمه مع حلفائه اإلقلميين
ّ
تفاهمات تتصل بالداخل اللبناني يتو ّرط بها اإليرانيون أو
السوريون ألنهما على اطالع كاف بأنّ الشأن اللبناني هو
من مسؤولية حزب الله.
يبدو أنّ هامش مناورة تيار المستقبل يضيق ،وال ب ّد
من القبول بأحد الم ّرين األقرب واألقّ��ل اتصاال ً باإلقليمي،
فيرتضي تعيين شامل روكز قائدا ً للجيش وبقاء ميشال
عون مرشحا ً رئاسياً.

رأت مصادر وزارية
أنّ تعيين بديل لقائد
الجيش العماد جان
فسر
قهوجي سيُ َّ
على أنه عقاب له ،لذا
لن تقدِم الحكومة
على هذا األمر مهما
حصل ،وستنتظر
حتى انتهاء خدمة
قهوجي في شهر
أيلول المقبل التخاذ
القرار في هذا الشأن،
الفتة إلى أنّ مواقف
األفرقاء المشاركين
في الحكومة تظهر أن
ال فيتو على األسماء
المطروحة لخالفة
قهوجي في قيادة
المؤسسة العسكرية.

وفد من العرقوب �أطلعه على معاناة �أهل المنطقة من ت�صاعد االعتداءات ال�صهيونية

حردان :لتتح ّمل الحكومة م�س�ؤولياتها في ّ
الت�صدي للعدو
وا�ستدعاء ال�سفراء وتقديم �شكوى عاجلة لمجل�س الأمن

(داالتي ونهرا)
السياحي ال��واع��د ال��ذي ب��ات على
األبواب ،والرئيس سالم مصر على
مواجهة األح��داث اإلقليمية داخليا ً
بدراية وحكمة إلبقاء لبنان بمنأى
عن شظاياها .فالمصلحة الوطنية
ُتحتم علينا جميعا ً توخي الحذر
م��ع تنامي ال��ت��ط��ورات المقلقة من
حولنا».
وأض����اف« :ك���ان ال����رأي متفقا ً
على إيالء الشأن الداخلي األولوية
المطلقة بعيدا ً من أي استفزاز أو
عرقلة ،ألنّ ض��رر أي تعطيل في
مسار العمل الحكومي ينعكس سلبا ً
على الجميع».

ن�شاطات

استقبل رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح��ردان وف��دا ً من منطقة العرقوب،
واستمع منه إلى معاناة أبناء هذه
المنطقة ،نتيجة تصاعد االعتداءات
«اإلسرائيلية» وم��ح��اوالت العدو
الصهيوني زرع الخوف والهلع في
نفوس أه��ل المنطقة ،ومنعهم من
استثمار أراضيهم وممارسة حياتهم
الطبيعية.
ووض��ع الوفد ح��ردان في صورة
ما يقوم به العدو من فتح طرقات
وخ��روق��ات وم��ح��اوالت اختطاف،
وطالب بخطوات سريعة لحماية
أبناء المنطقة.
وأب��دى ح��ردان تفهّما ً لهواجس
ال���وف���د وم��ط��ال��ب أب���ن���اء منطقة
العرقوب ،وح ّذر من مواصلة العدو
«االسرائيلي» اعتداءاته المتك ّررة
على لبنان ،معتبرا ً أنّ قيام هذا
ال��ع��دو ب��ش� ّ
�ق ال��ط��رق��ات ف��ي ت�لال
كفرشوبا المحتلة إلى تخوم شبعا
وعلى مرأى قوات الطوارئ الدولية،
وتجاوزه خط الـ 1701ومحاولته
قبل أي��ام اختطاف رع��اة لبنانيين،
وسرقته لقطعان الماشية ،تصعيد
خطير واع��ت��داءات موصوفة على
لبنان.
وأش���ار ح���ردان إل��ى أنّ ازدي���اد
وت��ي��رة ال��خ��روق��ات واالع���ت���داءات
«االسرائيلية» ،يهدف إلى تخويف
أبناء المنطقة ومنعهم من متابعة
حياتهم وجني أرزاق��ه��م وتحصيل
مواسمهم ،وه��ذا يستوجب تحركا ً
رس��م��ي �ا ً لبنانيا ً ع��اج�لاً م��ن أج��ل
حماية أبناء هذه المناطق وتحصين
صمودهم في قراهم وبلداتهم.
وش����دّد ح����ردان ع��ل��ى ض���رورة
أن تتح ّمل ال��ح��ك��وم��ة اللبنانية
مسؤولياتها ت��ج��اه أب��ن��اء منطقة
ال��ع��رق��وب وال��م��ن��اط��ق الجنوبية
ع��م��وم��اً ،وأن ت��س��ت��دع��ي س��ف��راء

قيام العدو
ب�شق الطرقات
وترهيب
الأهالي وتنفيذ
الخروقات
المتكررة
ّ
ت�صعيد خطير
واعتداءات
مو�صوفة
ال��دول الكبرى لوضعهم في صورة
االع���ت���داءات الصهيونية وتقديم
ش��ك��وى عاجلة إل��ى مجلس األم��ن
الدولي حتى يتح ّمل مسؤولياته في
لجم عدوانية «إسرائيل» وردعها
عن مواصلة اعتداءاتها ،وتهديداتها
ال��ي��وم��ي��ة ألم���ن وح��ي��اة واس��ت��ق��رار
أبناء المناطق اللبنانية الجنوبية،
وانتهاكها سيادة لبنان.
تغاض
ٍ
واعتبر ح���ردان أنّ أيّ
رس��م��ي ل��ب��ن��ان��ي ع��ن االع���ت���داءات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،يساهم ف��ي رفع
وتيرتها ،لذلك يجب أن ال يقتصر
موقف الحكومة اللبنانية على اإلدانة
والشجب ،بل يجب أن يُترجم حراكا ً
في المحافل الدولية ،لالستحصال
على ق���رار دول���ي ي��دي��ن اع��ت��داءات
«اسرائيل» ويح ّملها ك ّل التبعات.
وأك���د ح���ردان أم���ام ال��وف��د ،على
ضرورة أن يبقى صوت أبناء منطقة
العرقوب عاليا ً ومدويا ً في التحذير
من األخطار العدوانية الصهيونية،
كما صمودهم ومقاومتهم وتجذرهم
ف��ي أرض��ه��م ب��م��واج��ه��ة االح��ت�لال
والعدوان ،مؤكدا ً ضرورة أن تسارع
الحكومة اللبنانية إلى خطوات جادّة

وفاعلة في هذا االتجاه.
وجدّد حردان أمام الوفد تأكيده
على أنّ حماية لبنان واللبنانيين
م��ن الخطر الصهيوني وم��ن خطر
المجموعات اإلرهابية المتطرفة،
مسؤولية تقع على عاتق الدولة بك ّل
مؤسساتها ،وتقع أيضا ً على عاتق
جميع القوى ،وما من أحد يستطيع
النأي عن ه��ذه المسؤولية ،إال إذا
كانت للبعض أج��ن��دات تتعارض
مع مصلحة لبنان .أما نحن فنرى
أن مصلحة لبنان ه��ي ف��ي وح��دة
�وح��د ق��واه ف��ي إط��ار
أبنائه وف��ي ت� ّ
جبهة شعبية في مواجهة االحتالل
واإلرهاب.
وت��ط�� ّرق ح���ردان إل��ى األوض���اع
الداخلية ف��ي لبنان ،ف��ش �دّد على
ض�����رورة إن���ج���از االس��ت��ح��ق��اق��ات
ال��داخ��ل��ي��ة ،ب��م��ا تمليه المصلحة
ال��وط��ن��ي��ة ال��ص��رف��ة ،وب��م��ا تمليه
الظروف االستثنائية التي يم ّر بها
لبنان وعموم المنطقة .وه��ذا يبدأ
بالتوافق على انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،ي��ل��ت��زم ب��ال��خ��ي��ارات
تصب في
الوطنية الواضحة التي
ّ
مصلحة لبنان ،كما أنّ المطلوب
ت��ع��زي��ز ف��اع��ل��ي��ة ال��ح��ك��وم��ة وعمل
سائر المؤسسات الرسمية ،وإزالة
العراقيل من أمام المجلس النيابي
حتى يتمكن من القيام بمسؤولية
التشريع.
وختم حردان بالقول :نحن على
الدوام الى جانب أهلنا في صمودهم
ومقاومتهم ،وأنّ التحديات التي
تواجه بالدنا وك ّل شعبنا تستدعي
منا بذل الجهود والدماء والتضحيات
حتى نحمي شعبنا م��ن اإلره���اب
الصهيوني وإره���اب المجموعات
ال��م��ت��ط��رف��ة ،ون��ح��م��ي ب�ل�ادن���ا من
خطر مشاريع التقسيم والتفتيت
والفوضى.

مقبل :لدعم الجي�ش وتعزيز الأمن

المشنوق وسفير اإلمارات
في إطار جولته على المرجعيات السياسية ،بمناسبة تسلمه
مهماته الديبلوماسية ،زار سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة حمد بن
سعيد الشامسي رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة وعرض
معه العالقات الثنائية.
كما زار الشامسي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وتطرق
البحث إلى األوضاع في لبنان والمنطقة وأوجه العالقات بين لبنان
واإلمارات من جوانبها كافة.
أعلنت البعثة االعالمية لالتحاد األوروبي في بيروت في بيان،
أنّ «وف��دا ً من بعثة العالقات مع دول المشرق في البرلمان األوروبي
بدأ زيارة للبنان أمس ،ويضم النواب :ماريسا ماتيا ،رامونا مانيسكو،
كريستينا وينبرغ وأندريا كوتزولينو» ،وتستم ّر الزيارة حتى 20
حزيران الحالي.
يبدأ القيادي في حزب «الجمهوريين» الفرنسي برونو لومير يرافقه
النائب اللبناني األصل إيلي عبود ،زيارة للبنان اليوم لالطالع على
األوضاع العامة واإلقليمية ،ال سيما الجهود المبذولة لمحاربة «داعش»،
وستكون في استقبالهما في المطار مندوبة فرع حزب «الجمهوريين»
الفرنسي في لبنان والمستشارة في هيئة الفرنسيين في الخارج فابيين
بلينو ـ أبي رميا.
وستكون أول��ى محطات زي���ارة لومير وع��ب��ود ف��ي زح��ل��ة ،حيث
سيستقبلهما األربعاء رئيس أساقفة الروم الكاثوليك المطران عصام
دروي��ش في سيدة النجاة ،ثم ينتقل ال��زائ��ران إل��ى مخيم الالجئين
السوريين القريب الذي تهتم به السلطات الكنسية لالطالع عن قرب
على أوضاع النازحين والالجئين وعلى ما تقدمه السلطات اللبنانية من
مساعدات.

مقبل مجتمعا ً إلى وفد المحكمة العسكرية
زار نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل
رئيس الحكومة تمام سالم صباح أمس في السراي
الحكومية ،وقال بعد اللقاء« :تبادلنا الرأي مع دولته
في قضايا سياسية والوضع في مجلس الوزراء وأبديت
له رأيي .نحن اليوم أمام مصير بلد واقتصاده ،لدينا
منتجات زراعية وصناعية علينا تصديرها وال نستطيع
ألنّ ذل��ك يتطلب ق���رارا ً من مجلس ال���وزراء ودع��م من
الدولة» .وأض��اف« :علينا تعزيز األمن ودعم الجيش
لدينا تعزيز ك ّل القضايا المصيرية في البلد ومن غير
المقبول أن نبقى هكذا ،وأعتقد أنّ الرئيس سالم أعصابه
قوية للغاية وه��و يقوم باالتصاالت ال�لازم��ة إليجاد
مخرج إيجابي لهذا الوضع».
وتابع مقبل« :بحثنا في قضية إنشاء القوة العربية

(مديرية التوجيه)
المشتركة وتكلمنا طويالً على ه��ذا الموضوع الذي
س��ن��ق��وم ب��درس��ه ،وخ��ص��وص �ا ً أنّ مؤسساتنا شبه
معطلة والدول العربية لديها فكرة عن وضعنا ،لذلك
سندرس الموضوع طويالً قبل إبداء رأينا في مشاركتنا
االختيارية».
من جهة أخرى ،اطلع مقبل من مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وهيئة المحكمة
برئاسة العميد الركن خليل إبراهيم ،على سير عمل
المحكمة ،ال سيما األحكام التي أصدرتها في اآلون��ة
األخيرة.
وعرض المجتمعون على الوزير مقبل بعض المطالب
التي من شأنها تأمين حسن سير العمل في المحكمة
العسكرية.

