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خفايا
خفايا

الم�سيحيون بال مرجعية ورئا�سة الجمهورية «فراغ من واقع»

«داع�شية» قبل «داع�ش»
والحرب في �سورية

 روزانا ر ّمال

حسين ح ّمود
«ت� ّم االتفاق على انسحاب المسلحين من ال�ش��وارع في بيروت
والمناطق وتسليم الجيش اللبناني األسلحة التي كانت بحوزة
العناصر الحزبية المنتشرة في ال�ش��وارع .في حلبا سلّم عناصر
الحزب السوري القومي االجتماعي أسلحتهم الفردية وانسحبوا إلى
مركز الحزب في المنطقة .بعد فترة وجيزة فوجئ العناصر بتقدّم
مجموعات نحو المركز حاملين العصي والحجارة .سرعان ما اقتحم
هؤالء المركز وأقفلوا الباب وانهالوا على العناصر العزّل بالضرب
باأليدي والعصي والحجارة حتى الموت بعد سحل رؤوس البعض
وطعن بعض آخ��ر بالسكاكين قبل ان يبدأ المهاجمون بالتمثيل
بالجثث ،وكانت الحصيلة  11شهيدا ً من الحزب السوري القومي
االجتماعي».
 10أيار 2008

«اح�ت�ج��اج�ا ً على ال��رس��وم المسيئة للنبي محمد ف��ي صحيفة
دنماركية ،توجهت تظاهرة حاشدة إلى القنصلية الدنماركية في
األشرفية .ولدى وصول التظاهرة إلى األشرفية تح ّولت المنطقة إلى
ساحة حرب ووغى ،بعد اعتداء المتظاهرين على المحال التجارية
والسيارات التي حطم زجاجها ،فضالً عن رشق واجهات كنيستي
مار مارون ومار متر بالحجارة ما أدّى إلى تحطيم زجاجهما .كما لم
يسلم مبنى وزارة الخارجية من االعتداءات وتح ّول زجاج نوافذها
إلى ركام.»...
 5شباط 2006

«اقتحم يوم الخميس عدد من أهالي بلدة كترمايا الجبلية الواقعة
جنوب شرقي بيروت المستشفى الذي ينام فيه قاتل أربعة أشخاص
من عائلة واح��دة ،ثم انهالوا على القاتل بالضرب حتى قتلوه ،ثم
أخرجوه من المستشفى وربطوه بإحدى السيارات وقاموا بسحبه
متجهين به الى البلدة ،ثم نزعوا عن القاتل ثيابه الخارجية وعلقوه
بقضيب من الحديد من رقبته بعمود في ساحة البلدة .وقالت مصادر
أمنية أنه أثناء تمثيل محمد سليم مسلم ،اليوم ،لجريمة قتل يوسف
ابو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتيهما والتي نفذها أمس األربعاء،
انهال أهالي كترمايا عليه بالضرب ،وأصابوه إصابات بالغة ،وبعدما
نقلته القوى األمنية الى المستشفى هاجم أهالي كترمايا المستشفى
وقاموا باالنتقام من القاتل».

 2أيار 2010

«خ��رج «ي��وم غضب» مناصري «ت�ي��ار المستقبل» ف��ي طرابلس
عن إطاره السلمي أمس ،فعاشت المدينة وشوارعها و«ساحة عبد
الحميد كرامي» فيها ،ساعات من الهرج والمرج والفوضى ،والك ّر
المحتجين الخارجين عن طورهم وبين الجيش اللبناني
والف ّر بين
ّ
الذي بذل مجهودا ًكبيرا ًفي التصدّي للحالة الهستيرية التي سيطرت
المحتجين .وأطلق النار في الهواء مرات عدة بهدف تفريقهم
على
ّ
وتجنيب الممتلكات العامة ومكاتب تابعة للرئيس نجيب ميقاتي
والوزير محمد الصفدي من االعتداءات التي طاولتها» .كما طاولت
االعتداءات وسائل اإلعالم واإلعالميين.
 25كانون الثاني 2011

«نزل مسلحون إلى الشوارع في طرابلس وأقفلوا الطرقات كما
أقيمت تظاهرات في منطقة طريق الجديدة دعما ً إلمام مسجد بالل
بن رباح الشيخ أحمد األسير في ما س ّموه بـ«يوم غضب».
«وأفادت الوكالة «الوطنية لإلعالم» أنّ «مسلحين عمدوا إلى قطع
الطريق البحرية القديمة التي تربط طرابلس ببيروت ،وتحديدا ً
عند محلة البحصاص ،كما أرغموا المحال التجارية على اإلقفال».
وسمعت أص��وات الطلقات النارية في ش��وارع المدينة .كذلك عمد
متظاهرون إلى قطع اوتوستراد طرابلس  -بيروت في محلة «البالما»
واطلقوا الرصاص في الهواء ،وقطعوا االوتوستراد عند مستديرة
السالم على مدخل مدينة طرابلس».
 28حزيران .2013

هذه بعض النماذج ،من أخبار منشورة في الصحف بتواريخها،
لممارسات جهات لبنانية في ك ّل مرة ال يعجبها الرأي اآلخر فتعمد إلى
إسكاته بالحديد والنار حتى كتم األنفاس وسحب الروح من أجسادها
بعد سحلها ،بدل االحتكام إلى القانون والوسائل الديمقراطية في
التعبير وال ��ر ّد على الخصم او االقتصاص منه ف��ي ح��ال ارتكابه
جريمة عامة أو خاصة .األمثلة كثيرة وكثيرة ،وتتميّز بسرعة التنفيذ
كالنزول إلى الشوارع وقطع الطرق باإلطارات المشتعلة ونصب
الحواجز الميليشياوية والتعدّي على حرمات المنازل كما حصل مع
الفتى أحمد محمود الذي لمجرد أنه كان مشاركا ً في اعتصام وسط
بيروت عام .2007
أي وازع
ممارسات ليست بعيدة عن «الداعشية» المتفلتة من ّ
إنساني ،والالفت أنّ معظم هذه الممارسات كانت قبل نشوء تنظيم
«داع��ش» و«جبهة النصرة» وأمرائهما ،وقبل ان��دالع األح��داث في
سورية وقبل تدخل حزب الله فيها وقبل معركة القصير والقلمون.

لم يستطع لبنان وال لمرة واحدة انتخاب رئيس للجمهورية
بصيغة لبنانية – لبنانية خالصة منذ االستقالل عن االحتالل
الفرنسي ،الذي ُس ّمي انتدابا ً ربما للتخفيف من مستوى حالة
التعدّي السائدة التي يسعى الغرب الى تجميلها دوما ً أينما يح ّل
بصفته حامي حقوق االن�س��ان وراع��ي اإلنسانية ،تماما ً مثل
محاوالت الغرب اليوم اعتبار تدخله العسكري في العراق قتاالً
لـ«داعش» ومكافحة لإلرهاب وخدمة ألهله ،واعتبار التدخالت
السياسية وحشد المؤتمرات الدولية االقتصادية والسياسية
الخاصة بليبيا وتونس وسورية واليمن والعراق وغيرها ،خدمات
من أجل مستوى سياسي ديمقراطي أكثر تمثيالً في العالم.
فرنسا التي أصبحت ف��ي م��ا بعد ب��أذه��ان بعض اللبنانيين
وال�ع��رب األم الحنون لهذا البلد الصغير ،فانقلبت العالقة من
االحتالل الى الو ّد بنوع من الوصاية المقبولة نوعا ً ما في أذهان
اللبنانيين الذين اعتادوا تقبّل التدخالت األجنبية السياسية من
تحسس وتطبيع العالقات مع تلك ال��دول كما حصل مع
دون
ّ
فرنسا بعد خروجها من لبنان على عكس ما جرى أيام ما ُعرف
بإسم الوصاية السورية في لبنان ،الى ان حوربت سورية حتى
بعد خروجها منه.
تح ّولت الوصاية الفرنسية ال��ى نفوذ سياسي داخ��ل لبنان
أسهم أكثر من مرة بانتخاب رئيس للجمهورية بمساع انطلقت
من حماية المسيحيين حينها ّ
بغض النظر عما إذا كان هذا الكالم
صحيحا ً ام ال ،إال انّ اللبنانيين يكتشفون اليوم انّ مشهدا ً آخر
يرخي بظالله على الواقع المسيحي في لبنان ،ومعه المنطقة
التي تعاني من فراغ واضح في الجهات المرجعية او الوصائية،
التي ليس ضروريا ً ان تكون مقبولة من الناحية السيادية إال أنّ

هذا الغياب يخالف الواقع السياسي اللبناني الذي يتوزّع على
السلطات التشريعية والتنفيذية ويترجم بعالقات خارجية
تدعم وتعطل وتنفذ سياسات ومشاريع تؤكد على نفوذها في
لبنان م��ن خ�لال ه��ذه المرجعيات ،على سبيل المثال المملكة
العربية السعودية التي تعتبر انّ لبنان جزءا ً أساسيا ً من نفوذها
في المنطقة ،والتي استشعرت أهمية لبنان بالنسبة اليها كملف
سياسي ت�ن��اور فيه بتسويات المنطقة ،فكان الرئيس رفيق
الحريري أحد أنجح مشاريع السعودية في هذا البلد.
يقف المسيحيون ال�ي��وم على ال��رغ��م م��ن اخ�ت�لاف تياراتهم
او أحزابهم وبشكل خاص التيار الوطني الحر وح��زب القوات
اللبنانية وحزب الكتائب وغيرهم على مسافة واحدة من أمرين
أساسين:
األول :ان ال مرجعية سياسية أو دينية قادرة على توحيدهم
من أجل حماية حقوقهم في لبنان ،واللجوء إليها في حال تل ّمس
أي خلل او استشعار الخطر المحدق قبل ح��دوث��ه ،واألخطر
ّ
إدراكهم انه ال توجد إرادة حتى في أن يكون لمسيحيّي لبنان
دولة أو جهة راعية.
ثانياً :انهم مهما اختلفوا واصطفوا تارة مع حزب الله وطورا ً
مع تيار المستقبل فليس لهم نفوذ قادر على قلب الموازين في
اي دولة من الدول ،وكأنّ وجودهم في المنطقة العربية ال يقتصر
ّ
س��وى على العيش بسكوت وه ��دوء ،وبعض ال��دول الخليجية
منعتهم من بناء كنائس ليمارسوا طقوسهم وشعائرهم الدينية،
على الرغم من سكنهم فيها كنوع من الشعور بالفضل والجميل
اي إحساس باالنتماء الى وطن عربي جامع.
من دون ّ
الربيع العربي أفرز واقعا ً استخدمته «إسرائيل» حجة لتهجير
المسيحيين من المنطقة كي تستفرد بتسويق كيانها العنصري،
ففتحت فرنسا أبوابها نحو هجرة سهلة لهم بعد ان كانت تحمي
حقوقهم في لبنان وسورية ،ومعها المانيا وغيرها من الدول،

حتى أصبح السوريون المسيحيون يعرفون انّ حظوظهم على
سبيل المثال بالحصول على موافقة للهجرة الى المانيا أوفر حظا ً
من المسلمين.
في لبنان مصير الرئاسة اللبنانية موضوع بيد المسلمين
بامتياز ،وهو قرار اقليمي واضح ،فاليد الغربية بعيدة عن هذا
الملف اليوم وقد ازدادت ابتعادا ً منذ االزم��ة السورية ،اليوم ال
بأي ح ّل،
مبادرات فرنسية أو روسية مجدية وال فاتيكانية واعدة ّ
والسبب هو انّ الدول هذه تعرف جيدا ً انّ الورقة المسيحية في
لبنان ضعيفة ألسباب سعت الدول ذاتها الى جعلها بهذا الواقع
المؤسف.
ألي
الورقة المسيحية اللبنانية ال تشكل إغراء وال مادة جذب ّ
من الدول النافذة في المنطقة ،وقد نجحت الدول الداعمة للتيارات
اإلسالمية في لبنان بجعلها طائفة تابعة سياسيا ً بشكل واضح
إليها ماليا ًومعنوياً ،حتى يكاد الزعيم المسيحي يطلق تصريحات
داعمة ومدافعة عن حليفه المسلم كتابع واضح من دون إحراج،
باإلضافة الى سروره الكبير اذا تش ّرف بالحصول على دعوة
لزيارة دولة راعية لحليفه.
العماد ميشال عون اليوم يجهد لضمان موقع مستق ّل وخاص
للمسيحيين او باألحرى هو الزعيم المسيحي الوحيد الذي يتكلم
من هذا المنطلق ،فهو ال يخجل من اعتبار كرسي الرئاسة اللبنانية
حق للمسيحيين ،وال يخجل من محاوالت إبعاد التدخل بهذا
المنصب وفكه عن الشركاء المسلمين في البالد حتى انّ دعوته
إلى االستفاء هي جزء أساسي من سعيه هذا.
ف��ي المعيار الوطني ي�ب��دو خطيرا تقبّل ال�ك�لام ع��ن حقوق
طوائف مستقلة عن حقوق الوطن ،لكن في زمن التفتت والخطط
ال�م��وض��وع��ة لتهجير المسيحيين ال �ع��رب ف ��إنّ رئ �ي��س لبنان
المسيحي القوي رسالة رفض لمشاريع التفتيت والتهجير ألنّ
لبنان هو الضمانة األخيرة لمسيحيّي المشرق.

أبلغ موفد حزبي جهة
سياسية معنية ،تأييد
فكرة إجراء استطالع
للرأي لمعرفة توجهات
المواطنين حيال رئاسة
الجمهورية ،داعيا ً إلى
توفير ثالثة عوامل
أساسيّة إلنجاح هذه
الفكرة ،األول أن يكون
االستطالع وطنيا ً ال
طائفيا ً وال مذهبياً،
والثاني أن تتوافر له
ك ّل شروط الشفافية
والنزاهة ،والثالث أن
تكون نتيجته ملزمة
لك ّل القوى السياسية،
ألنّ هناك جهات محلية
وخارجية ستعمد
«حتماً» إلى عرقلة
وصول الفائز األول
لمصلحة َمن ُيقال إنه
سيح ّل ثانياً!!

�سالم يدعو �إلى جل�سة لمجل�س الوزراء الخمي�س المقبل

�أبرق �إلى ال�سي�سي معزي ًا ب�شهداء الجي�ش

حزب اهلل :حري�صون على ا�ستمرار عمل الحكومة
«الوطني الحر»� :إذا اختاروا المواجهة فلتكن

الح�ص :ن�ؤيد اقتراح رو�سيا
ت�شكيل حلف لمحاربة الإرهاب

وجه رئيس الحكومة تمام سالم
ّ
أمس دعوة إلى عقد جلسة لمجلس
ال���وزراء في العاشرة من قبل ظهر
الخميس المقبل الستكمال البحث في
جدول األعمال السابق الذي يتضمن
 81بندا ً ماليا ً وإداريا ً عادياً.

قاسم

وف��ي السياق ،ق��ال نائب األمين
ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��ش��ي��خ نعيم
قاسم ،خالل احتفال أقامته الهيئات
النسائية ف��ي ح��زب الله بمناسبة
والدة اإلم�����ام ال��ح��س��ن ف���ي ق��اع��ة
الجنان« :نحن كحزب الله حريصون
على استمرار الحكومة اللبنانية،
ولكن عليها أن تتحمل مسؤوليتها
ب��ج��دارة وه��ذا ما سنعمل عليه مع
المخلصين ،وفي المقابل ندعو إلى
عدم تشبيك المؤسسات بما يؤدي
إلى تعطيلها جميعا ً كما حصل في
تعطيل المجلس النيابي إل��ى اآلن
بحجة عدم انتخاب الرئيس ،ألنّ في
هذا التعطيل تعطيل لمصالح الناس
وخطر على بنية البلد وقدرته على
المحافظة على االستقرار ،ليس هناك
أي مبرر لعدم انعقاد جلسات مجلس
النواب ،وسنعمل ونساهم لمعالجة
هذا الموضوع مع المخلصين».

الفرزلي

ورأى ال��ن��ائ��ب األس��ب��ق لرئيس
مجلس النواب إيلي الفرزلي «أنّ ما
حصل في جلسة مجلس الوزراء أول
من أمس «يشكل مخالفة دستورية
فاضحة ،وه��ي أخ��ط��ر م��ن الضرب
بعرض الحائط لصالحيات رئيس
الجمهورية وإس��ق��اط��ه��ا م��ن خالل
ال��ت��ف��اوض ف��ي ش���أن ال��م��ع��اه��دات
الدولية التي قام بها الرئيس فؤاد
السنيورة».
وقال الفرزلي ،في حديث لـ وكالة
«أخبار اليوم»« :ما حصل هو سرقة

لصالحيات رئيس الجمهورية ،حيث
في غياب هذا األخير تناط الصالحيات
بمجلس الوزراء مجتمعاً».
وشدّد على «أنّ رئيس الوزراء في
لبنان هو أول بين متساويين (أي
ال��وزراء) وليس متقدّما ً بمعنى إلغاء
اآلخ��ري��ن ،حيث أنّ ات��ف��اق الطائف
جعل ك ّل وزير رئيسا ً لوزارته وحاكما ً
لها ،كما أنّ النص واضح لجهة إدارة
مجلس ال���وزراء» ،الفتا ً إلى أنه «في
ظ ّل غياب رئيس الجمهورية مجلس
الوزراء يتولى الصالحيات بالوكالة».
وذك���ر ب���أنّ العماد ميشال عون
«واف��ق مع اآلخ��ري��ن لتسهيل العمل
في مجلس الوزراء على أنه إذا رفض
مكونان أساسيان في الحكومة بندا ً
معينا ً فإنه لن يم ّر».
وت��اب��ع ال��ت��س��اؤل« :ل���م���اذا اآلن
يحاولون ممارسة السياسة الشعبية
وتقليبها على العماد عون أو غيره؟
هذا أمر خاطئ».
وشدّد الفرزلي على «ضرورة النظر
إلى الموضوع بطريقة استراتيجية،
ومَن يتكلم عن الدستور واالتفاقات هو
الذي ضرب الدستور منذ اليوم األول
التفاق الطائف».
وختم« :ه��ذا األم��ر لن يُسكت عنه
ولن يتم القبول به».

كنعان

وق���ال أم��ي��ن س��� ّر تكتل التغيير
واإلص�ل�اح النائب ابراهيم كنعان،
من جهته ،في حديث إذاع��ي« :نحن
من يتم تحدينا وليس الرئيس تمام
سالم وخياراتنا مفتوحة ،إذا أرادوا
المواجهة فلتكن من داخ��ل وخ��ارج
الحكومة».
وأض��اف« :الموضوع ليس حفلة
مصارعة وال ص��راع دي��وك ،بل إنها
م��س��أل��ة دس��ت��ور وم��ي��ث��اق وق��ان��ون
وشراكة في هذا البلد ،فإما أن تنتقل
صالحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء

مجتمعاً ،وإما نحن نعيش في دولة
تنسج فيها تحالفات سياسية كبيرة
وفضفاضة تلغي الدستور والقانون».
وتابع« :نحن ال نتحدى أح��دا ً بل
نطالب فقط بشراكة وطنية انطالقا ً
مما نمثل وما نطالب به بموجب شراكة
وطنية حقيقية وفعلية».
وش �دّد كنعان على أنّ «ما يجري
هو استعمال واستغالل وجع الناس
ال��ن��ات��ج ع��ن س��ي��اس��ات اقتصادية
ومالية من أج��ل كسر إرادة ومطلب
وحقوق مكون أساسي وهو المكون
المسيحي».
وأك��د أنّ «خياراتنا مفتوحة وإذا
اختارواالمواجهةكماظهرباألمس(أول
من أمس) ،فلتكن ،ونحن سنناضل من
داخل الحكومة وخارجها ،ونحن بحال
مواكبة واجتماعات مع من نستطيع
أن نتواصل معهم ،فالموضوع لم
يعد مسألة تعيينات فقط وإنما
حضور وفعالية أن يكون هناك احترام
للدستور والشراكة وصالحيات رئيس
الجمهورية ،التي ال يمكن أن يختزلها
ثالثة عشر وزيراً».

ق ّزي

وأش��ار وزي��ر العمل سجعان قزي
إلى أنّ «جلسة الحكومة باألمس كانت
ضرورية لكسر مشروع تعطيل العمل
الحكومي إضافة إلى تعطيل رئاسة
الجمهورية ،ولتؤكد أنّ الحكومة
تريد أن تسهر على قضايا الناس
وحاجاتهم».
ول���ف���ت ،ف���ي ت��ص��ري��ح ،إل���ى أنّ
«الجلسة شكلت إثباتا ً لدور العجلة
االقتصادية في ال��ب�لاد ،وك��ان ال ب ّد
أن نتخطى التعيينات ونقر بند دعم
القطاع الزراعي ،ألنه ال يجوز من أجل
تعيين شخص أن نعطل حياة مليون
ونصف لبناني يستفيدون من القطاع
الزراعي ،بينما نحن نعيش أخطر أزمة
اقتصادية واجتماعية».

ن�شاطات �سيا�سية
بحث ق��ائ��د ال��ج��ي��ش
ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي في
مكتبه في اليرزة ،مع نقيب
الصيادلة في لبنان الدكتور
ربيع حسونه ،في مجاالت
ال���ت���ع���اون ب���ي���ن ال��ج��ي��ش
والنقابة.
ثم استقبل رئيس الرهبنة
األن��ط��ون��ي��ة األب���ات���ي داود
رعيدي يرافقه األب م��ارون
رحال.
ّ
استقبل المدير العام
لقوى األم��ن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص في مكتبه
بثكنة المقر ال��ع��ام ،سفير
س��اح��ل ال���ع���اج ف���ي لبنان
جيلبير دوه دجانهوندي،
في زيارة تهدف إلى التعاون
وال��ت��ن��س��ي��ق ج���رى خاللها
عرض لألوضاع العامة في
البالد.
تسلمــه
بمنـاسبــة
مه ّماته الديبلوماسية ،زار
س��ف��ي��ر إي��ط��ال��ي��ا ف��ي لبنان
ماسيمو ماروتي متروبوليت
ب��ي��روت وتوابعها المطران
ال��ي��اس ع����وده ،وق���ال بعد
اللقاء« :أتيت إلى لبنان منذ
 4أسابيع ،وشعرت بضرورة
التحدث إل��ى أك��ب��ر ع��دد من
المسؤولين لتكوين فكرة
عما ستكون عليه مهمتي في
لبنان».

وق����ال« :ال���ذي���ن ي��ت��ب��اك��ون على
صالحيات رئيس الجمهورية حري
بهم انتخاب رئيس للجمهورية فما
قيمة ه��ذه ال��ص�لاح��ي��ات ف��ي غياب
الرئيس».
وأض������اف« :أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة إل��ى
صالحيات رئيس الحكومة في وضع
ج��دول األعمال ،فالوقت اليوم ليس
مناسبا ً لمناقشة وتفسير الطائف،
ورئيس الجمهورية في حال وجوده
يشارك في وضع جدول أعمال مجلس
الوزراء مع رئيس الحكومة».
واعتبر أنّ «من واجب الحكومة أن
تستمر في االنعقاد ألنّ جلسة واحدة
ال تكفي لكسر مشروع التعطيل هي
بداية يجب أن تستكمل» ،موضحا ً
أنّ «هناك ات��ص��االت تجرى لتبريد
األج���واء لكن ال يبدو أنّ االتصاالت
ستؤول إلى النجاح بسبب تصلب
األطراف».

حوري

أم��ا ال��ن��ائ��ب ع��م��ار ح���وري ،ف��رأى
في حديث إذاع��ي أنّ ما حصل داخل
الحكومة «هو العودة إلى الدستور
واالحتكام إلى مطالب الناس التي لم
تعد تحتمل دلعا ً من بعض األطراف
على حساب مصالحها العامة».
وق���ال« :ال ب � ّد أن يستمر تشريع
الضرورة ألنّ هناك الكثير من الملفات
التي تحتاج إلى البت» ،مشيرا ً إلى
«أنّ فتح دورة استثناية فيه مصلحة
وطنية واس��ت��ئ��ن��اف لعمل مجلس
النواب ولو بشكل جزئي» ،الفتا ً إلى
«أنّ صبر الرئيس تمام سالم قوبل
بمطلب أن يكون العماد عون رئيسا ً
أو ال رئيس أو بجدول أعمال كما يريده
التيار أو ال جدول أعمال».
وأك��د «أنّ تيار المستقبل مقتنع
بضرورة فتح دورة استثنائية ليصار
إلى تشريع بعض األمور الضرورية
داخل المجلس لتسيير أمور الناس».

أعلن الرئيس سليم الحص عن تأييده الكامل قيام حلف إقليمي لمحاربة
اإلرهاب المستشري في المنطقة.
وقال في تصريح أمس« :بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا ً وزير الخارجية
السورية السيد وليد المعلم ولقائه الرئيس الروسي فالديمير بوتين صدر بيان
تضمن اقتراحا ً روسيا ً بقيام حلف إقليمي بين سورية والسعودية واألردن
والعراق لمحاربة اإلرهاب المستشري في بالدنا العربية».
وأضاف« :إننا نعلن تأييدنا الكامل لقيام مثل هذا التحالف بين دول عربية
شقيقة تتشاطر هذا البالء الذي ضرب بالدنا العربية ،وخرب مجتمعنا وعاث
ّ
الشق والتباعد بيننا نحن العرب ،مستفيدا ً من حال
في األرض فسادا ً وزرع
القطيعة التي تصيب دولنا العربية في ما بينها».
واعتبر أنّ «من المفيد ال بل من الضروري قيام مثل هذا التحالف اإلقليمي،
خصوصا ً لجهة التعاون في المجال األمني ألننا نتطلع ألن يكون خطوة إيجابية
لكسر الجمود في االتصال بين األشقاء العرب ،ما يؤدي إلى رأب الصدع العربي
وردم الهوة ووصل ما انقطع وإعادة تفعيل العمل العربي لمشترك وصوال ً إلى
إعادة اللحمة بيننا نحن العرب وتوجيه بوصلتنا نحو فلسطين ،وهذا ما برحنا
نطالب به لنتمكن من التصدي ومحاربة ظاهرة اإلرهاب الذي بات يشكل خطرا ً
داهما ً ليس على بالدنا العربية فقط ،بل وعلى المجتمع الدولي مع التأكيد على
صوابية الموقف السوري الداعي إلى ضرورة وقف الدعم المالي والتسليح
والتدريب العسكري من قبل بعض الدول الداعمة لهذه المجموعات اإلرهابية
التي تفتك ببالدنا».
الحص إلى الرئيس المصري عبدالفتاح
من جهة أخرى ،أبرق الرئيس سليم
ّ
السيسي معزيا ً بشهداء الجيش المصري ،وجاء في البرقية ما يلي:
«تلقينا ببالغ الحزن واألسى نبأ الهجوم اإلرهابي الغادر في سيناء وفي
أنحاء عدة من أرض مصر المحروسة ما أدى إلى استشهاد العديد من ضباط
وعسكريي جيش مصر العروبة».
وأضاف« :إننا نستنكر ونشجب وندين هذا العمل الجبان ،وندعو إلى تكاتف
الجهود والروابط الوطنية في مصر العزيزة ،وفي ك ّل الوطن العربي ،كما ندعو
إلى تضافر الجهود وتفعيل العمل العربي في مختلف المجاالت والصعد وال
سيما التعاون األمني لنقف صفا ً واحدا ً ودرعا ً متماسكا ً لمواجهة هذا اإلرهاب
الذي بات يهدّد الوطن العربي برمته».
وتابع« :إننا إذ نتقدم من شعب مصر الطيب بالعموم ومن سيادتكم في شكل
خاص بخالص العزاء ،راجين الله العلي القدير أن يلهم أهل شهداء جيش مصر
العروبة الصبر والسلوان ،وأن يلهمكم يا سيادة الرئيس حسن التدبير والرشاد
والله الموفق المعين».

مخزومي يلتقي كات�شيا
و�سفيرتي كندا والنم�سا
التقى رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي السفير البابوي في لبنان
غبريالي كاتشيا والسفيرتين الكندية ميشال كاميرون والنمساوية أورسوال
فاهرينغر في دارته بيت البحر.
ولفت مخزومي إلى «أنّ هذه اللقاءات مع البعثات الديبلوماسية تشكل سندا ً
للحكومة وتصب في اتجاه دفع الخارج لدعم لبنان في ظ ّل الظروف الراهنة ،ال
سيما على المستوى االقتصادي ،وكذلك على مستوى المساهمة في التخفيف
من أعباء النازحين على البلد».
وأشار إلى أنّ «الحفاظ على لبنان نموذجا ً لتالقي الحضارات واألدي��ان،
وعنوانا ً للعيش المشترك ،هو مصلحة دولية  -إقليمية وبالتأكيد وطنية».
ودعا إلى «مواصلة دعم الحكومة اللبنانية التي يشكل استمرارها وتفعيل
عملها ضرورة للبلد والمواطنين ولصورة البلد في الساحة الدولية».

القائم بالأعمال اللبناني في باري�س
يكرم ال�سفير الفرن�سي الجديد

قهوجي ونقيب الصيادلة

عودة والسفير اإليطالي الجديد

أقام القائم بأعمال سفارة لبنان بالوكالة في فرنسا غادي خوري ،حفل
استقبال على شرف السفير الفرنسي المعين في لبنان إيمانويل بون ،ض ّم
العديد من الشخصيات ومسؤولي أح��زاب ومنظمات وهيئات المجتمع
المدني.
وأش��اد خوري «بالخصال التي يتمتع بها سفير فرنسا المعين ،وطول
باعه في الميدان الديبلوماسي ،ال سيما أنه كان المبعوث الخاص للرئيس
إلى بيروت ومستشاره لشؤون الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا في قصر
اإلليزيه».
وتوجه بكلمة مباشرة إلى بون قائالً« :لبنان وفرنسا سيكسبان من خاللك،
فأنت تعرف الجميع تقريبا ،ومحل تقدير واح��ت��رام ،ليس فقط لخصالك
اإلنسانية وجاهزيتك للمساعدة وحفاوتك ودقتك ،ولكن أيضا ً للمهنية التي
تتمتع بها ولمعرفتك الواسعة بالملف اللبناني والوضع اإلقليمي والنفتاحك
وإصغائك لجميع اللبنانيين».
وأضاف« :ستسمح لك مهمتك بإعطاء نفحة جديدة للديبلوماسية الفرنسية
في بالدنا ،التي لن تستسلم رغم ك ّل العقبات ،لمواكبة الحوار الوطني بغية
حماية السلم األهلي ،وأنا على يقين بأنك ستشاطرنا أفراحنا ونجاحاتنا،
صعوباتنا وهواجسنا بتفهم ودعم ،وتساند جهود قياداتنا إلبقاء لبنان في
منأى عن اإلعصار الدموي والمدمر الذي يزعزع كل الشرق األوسط».
وشكر السفير بون ،من جهته ،القائم باألعمال خوري ،مؤكدا ً «رغبته في
متابعة عمل زمالئه السابقين على قاعدة التواصل واالنفتاح والحوار مع
جميع اللبنانيين ،وال سيما في هذه الظروف الداخلية واإلقليمية ،والعمل على
ك ّل ما من شأنه حماية االستقرار في لبنان رغم المصاعب التي يواجهها».
ومن المقرر أن يلتحق السفير الفرنسي المعين في مركز عمله في بيروت
أواسط شهر آب المقبل.

