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حمليات �سيا�سية

لهيب تموز
يحرق «�إ�سرائيل» مرة ثانية...
} جمال العفلق
إن��ه تموز م��رة أخ��رى ،بشمسه وح��رارت��ه وب�ح��ره وصفاء
سمائه ،ولكنه ليس كذلك بالنسبة إلى ما ُيس ّمى «إسرائيل»،
فمنذ سنوات تسع كان عدوان تموز على لبنان في وقت ق ّرر
قطعان الصهيونية تدمير بلد كامل وتغيير قواعد لعبة الحرب
من أجل عملية أسر جنديين ،في  2006ق ّررت حكومة العدو
الصهيوني ش� ّن ح��رب واسعة على المقاومة ،وك��ان قرارها
ه��ذا مرتبطا ً بضوء أخضر أميركي وبريطاني وعربي حيث
حصلت «إسرائيل» وألول مرة في تاريخها على تفويض عربي
شبه معلن تقوم بموجبه «إسرائيل» بش ّن هجوم كان يتوقع
جنراالتها أن ينتهي خالل خمسة عشر يوما ً بتدمير المقاومة
وك �س��ر شوكتها وإن �ه��اء ح��زب ال �ل��ه ووج��وده��ا ف��ي الجنوب
اللبناني وإزالة الخطر عن شمال فلسطين.
اخ�ت��ارت «إس��رائ�ي��ل» أهدافها بعناية فائقة ،البنية التحتية
كانت هدفا ً مشروعاً ،وال��واض��ح أنّ االنقسام العربي حينها
وم��ن ف��وض «إسرائيل» بهذا ال�ع��دوان قد تع ّهد لفريق لبناني
أن��ه سيقوم بالتعويض بمجرد انتهاء الحرب والتخلص من
المقاومة إلى األبد وتحويلها إلى الشتات ،في وقت كان خطاب
المقاومة هادئا ً وثابتا ً وم�ح�دّدا ً في حينها ،ب��أنّ ه��ذا العدوان
سيكسر وأنّ «إس��رائ �ي��ل» س�ت��دف��ع ال�ث�م��ن غ��ال �ي �اً ،وع�ل��ى رغم
الضغط العربي والدولي ومحاوالت بعض األفرقاء في لبنان
الطعن بالمقاومة وإضعاف روحها المعنوية ،إال أنّ الميدان
كان له رأي آخر.
بدأت «إسرائيل» بضرباتها الحاقدة وفي ك ّل يوم كان اإلعالم
الصهيوني يعلن إص��اب��ات محققة ،وأع�ط��ي ال�ض��وء األخضر
لالجتياح فكانت المعركة ودخلت الميركافا «فخر» الصناعة
الصهيونية المعركة لتتحطم على جبهة المقاومة ،وتفشل في
تحقيق الهدف الذي أُرسلت من أجله ،و ُد ّمرت البارجة «ساعر
 »5في عرض المتوسط .وبدأ حلفاء «إسرائيل» يبحثون عن
مخرج لهم ،فالخمسة عشر يوما ً انتهت ولم تحقق «إسرائيل»
أي ش��يء على األرض وب��دأت المماطلة وط�ل��ب الفرصة تلو
األخ ��رى ،ج � ّرب األميركيون خلط األوراق سياسيا ًَ وحاول
ال�ع��رب إف��راغ المقاومة م��ن مضمونها ،فأطلقوا على عملية
أس��ر الجنود اس��م مغامرة .واختير موقع عسكري ُق �دّم فيه
الشاي للجنود الصهاينة .ولكن جمهور المقاومة لم يسلّم
ولم يستسلم وكان يترقب ك ّل يوم بيان انتصار جديد ،ج ّربت
«إس��رائ�ي��ل» تدمير مبنى قناة «المنار» ونجحت ولكن صوت
«المنار» عاد من جديد وفي وقت قياسي .وانتهى العدوان بعد
ثالثة وثالثين يوماً ،وع��اش جمهور المقاومة حالة ال أعرف
كيف أصفها ،إذ اختلط فرح النصر مع ألم الخيانة ،تلك الخيانة
التي ل��م يخجل األخ��وة واألش�ق��اء م��ن إعالنها ،ووص��ل األمر
ببعض الدول إلى منع إطالق كلمة شهيد على شهداء المقاومة
وعدم الدعاء للمقاومة.
ف��ي ال�ن�ت�ي�ج��ة ،ان �ت �ه��ى ع� ��دوان ت �م��وز ب�ه��زي�م��ة الصهيونية
والمتحالفين معها .ال�ي��وم وب�ع��د تسع س�ن��وات ت��و ّق��ع إي��ران
اتفاقها التاريخي حول برنامجها النووي السلمي .واليوم في
تموز  2015تعلن إي��ران انتصار محور المقاومة بعد حرب
ديبلوماسية واقتصادية ت�ج��اوزت العشر س�ن��وات ،فإضافة
إلى تذكره أحزان تموز  ،2006يعيش العدو الصهيوني اليوم
حزنا ً جديدا ً هو إعالن االتفاق اإليراني مع مجموعة الخمسة
زائدا ً واحداً ،وتفشل «إسرائيل» مرة أخرى في تحقيق هدفها
وك ّل التهديدات بقصف المواقع اإليرانية مج ّرد كالم إعالمي
حتى الساعة ،فاتفاق إيران الذي وصفه المراقبون بأنه اتفاق
«رابح رابح» وال خاسر فيه ،لم يكن صدمة لـ«إسرائيل» وحدها،
بل لنفس الجوقة التي وقفت معها إب��ان ح��رب تموز ،2006
فاليوم ال نعلم إذا اكتشف العرب كيف يعاملهم الغرب وكيف
تنظر إليهم ال��والي��ات المتحدة األم�ي��رك�ي��ة ،ف�خ�لال السنوات
األرب��ع األخ�ي��رةُ ،عقدت صفقات بالمليارات من أج��ل تشكيل
ق��وة عسكرية لمحاربة «ال�خ�ط��ر» اآلت��ي م��ن إي���ران ،وفتحت
فرنسا م�خ��ازن أسلحتها لعقود عسكرية م��ع ال�ع��رب ،ولهث
العرب خلف وعود أميركا بأنّ االتفاق لن يت ّم ،فخ ّفض سعر
النفط للضغط على روسيا ودفعت الرشاوى لشراء المواقف
وتعطيل االتفاق ،وأخذت السعودية الضوء األخضر للعدوان
على اليمن بحجة الشرعية ،وهي كانت تهدف من هذه الحرب
إل��ى الضغط على حلفاء إي��ران كما تس ّميهم .ورف�ع��ت وتيرة
المعارك في سورية من أج��ل كسب نقاط في الميدان تكون
ورقة ضغط بالتفاوض النهائي في محاولة إلقناع إيران بأنّ
حليفها العربي سوف يسقط ولن يعود لها وجود أو نفوذ.
ح ّر تموز هذا الصيف كان لهيبه السياسي أش ّد على «إسرائيل»
وحلفائها المعروفين والمتخفين منذ تموز  ،2006فماذا استفاد
العرب من وعود أميركا ومن خطابات الفرنسيين الفارغة؟ إيران
حصلت على ما تريد ،وهي متأقلمة مع العقوبات االقتصادية،
وما سيحدث اآلن من رفع فوري للعقوبات سيكون له بالغ األثر
في التنمية وفي الصناعة العسكرية اإليرانية .وبالتأكيد ستكون
أي وقت سبق على دعم حلف المقاومة،
إي��ران ق��ادرة أكثر من ّ
فاليوم هي في مجموعة الدول الكبرى ونجحت سياسة النفس
الطويل في تجاوز ك ّل العقوبات.
ح��اول ويحاول بعض اإلع�لام العربي التخفيف من أهمية
االت�ف��اق ،ولكن اإلع�لام الصهيوني اعترف بالهزيمة التي لم
يعترف بها الحلفاء في إعالمهم على األق ّل.
فالخريطة الدولية عموما ً وفي «الشرق األوسط» خصوصاً،
لن تكون بعد تموز هذا العام مثل ما كانت قبله ،واالنتصارات
التي تحققها المقاومة والجيش السوري والحشد الشعبي في
أرض الميدان سوف تضيف قوة جديدة لالتفاق اإليراني مع
ال�غ��رب ،وس��وف تتبدّل المواقع ويتغيّر الخطاب السياسي،
النجاح الذي تحقق في فيينا سيعطي روسيا وإيران وسورية
أفضلية في العمل على إنهاء الحرب على سورية ووقف تدفق
اإلرهابيين وأم��وال اإلره��اب .وال ب ّد أن يعيد المجتمع الدولي
حساباته م��ن أج��ل وق��ف ال �ع��دوان على اليمن وإن�ه��اء مجازر
القتل الجماعي التي ُتما َرس ضدّه.
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حزب اهلل بين انت�صاري ت ّموز  2006و2015
 روزانا ر ّمال
نجحت إي��ران ف��ي ف��رض أج��واء االرت �ي��اح واالن�ت�ص��ار لدى
الدول والقوى الحليفة االستراتيجية لها كسورية وحزب الله
والتيار الحوثي في اليمن وبعض القوى الفلسطينية المقاومة،
باإلضافة الى تعزيز موقف الدول التي دعمت االتفاق وساندته
بمن فيها روسيا والصين وغيرهما من الدول التي كانت تتابع
عن كثب هذا الملف.
نجحت إيران في التأكيد للدول النامية أنّ بإمكانها التعويل
على القدرات العلمية والموارد البشرية إذا لم تتوفر لها الموارد
الطبيعية وأه ّمها النفط والغاز ،وانه من حقها البحث عن طاقات
بديلة ُتجاري فيها الدول الكبرى في العالم بالتمسك بهذا الحق
وعدم المساومة عليه.
األه� ّم واألخطر بالنسبة إلى بعض ال��دول العربية انّ إيران
نجحت في الكشف عن واق��ع جديد يتمثل في تكريس نفسها
دولة عظمى تستطيع ان تتعاون مع دولة عظمى أخرى وكبرى
في العالم ،وهي الواليات المتحدة األميركية من دون أن تكون
كمؤسس لعالقة توزع الواليات
المصلحة االعتماد على النفط
ّ
المتحدة على أساسها النفوذ في الشرق األوس��ط كما جرت
العادة بالنظر إلى العالقة بين الواليات المتحدة والسعودية
وغيرها ،فإيران التي ال تمتلك رصيدا ً نفطيا ً يمكن التعويل عليه
في التوازنات السياسية في العالم ،كشفت انّ الواليات المتحدة
لم تعد تعتمد في سياساتها على أولوية تفيد حماية الدول النفطية
توجه
ومصالحها لسبب أساس وهو علمي بحت يتمحور حول ّ
العالم نحو الطاقات البديلة ،فمعظم الشركات والمصانع وحتى
السيارات لفترة غير بعيدة ستكون قد لجأت ال��ى استخدام
الطاقات البديلة عن النفط مثل المياه والغاز والطاقة الشمسية،

وقد بدأ عدد كبير من المصانع والشركات في ال��دول الكبرى
بالتأسيس لهذا العصر الجديد المقبل.
ل ��م ت �ع��د دول ال �ن �ف��ط ه ��ي ال�� ��دول ال �ت��ي ت �ح �ك��م سياسات
واستراتيجيات واشنطن في المنطقة ،والتأسيس على عالقة
متينة بين دول صاعدة فيها مثل إيران ،بات ضرورة بالنسبة
إلى األميركيين ،خصوصا ً بعدما الح في األفق ثبات إيراني غير
محدود رغم العقوبات وك ّل ما تع ّرضت له وحلفاءها من حروب
وتمادي في البحث عن ثغرات لكسرها.
حلفاء إيران بطبيعة الحال ومنذ اللحظة األولى بدأوا بتذ ّوق
طعم ه��ذا االنتصار العلمي ومنهم م��ن سيؤكد مستقبالً انه
سيخطو نفس خطوات إيران للتعايش مع متطلبات العالم المقبل
بالطاقة النووية ألغراض سلمية على عكس ما تحاول إشاعته
بعض ال��دول الخليجية عن مخاوف من أن تحذو دول أخرى
حذو إيران أو تشجع المعادلة الجديدة على التسلح النووي في
المنطقة متجاهلين امتالك «إسرائيل» القنبلة منذ سنوات طويلة.
الشعور باالنتصار الذي فرضته إيران اقتنص جزءا ًهاما ًمنه
حزب الله بحيث شعرت فيه قاعدته الشعبية بشكل أوحى انّ ما
يجري يعنيهم في المباشر ألنهم يدركون جيدا ً أنّ الذي ينتصر
على الغرب اليوم هو من مدهم بالسالح يوما ً ما ومن ساهم في
رفع الركام عن أجسادهم بعد حرب تموز .2006
حزب الله اليوم الذي يجمع بين تموزين تموز عام 2006
وتموز عام  2015يترتب عليه مسؤوليات لطالما حرص على
االلتفات اليها ضمن فلسفة النصر التي قدّمها ويقدّمها إلى
حي في أذهانهم
اللبنانيين في ك ّل انتصار ،فحزب الله نموذج ّ
منذ أول صباح بعد تحرير جنوب لبنان عام  2000وتعاطيه
مع العمالء اللبنانيين لـ«إسرائيل» أوالً ،ثم تقديمه االنتصار لك ّل
اي مظهر من
اللبنانيين بدون استثناء مع مفاعيله ثانيا ً رافضا ً ّ
مظاهر استثماره اياه على شكل تف ّرد في السلطة او استقواء امام

ال�سفير ال�سوري من عين التينة:
االتفاق النووي لم�صلحة الإن�سانية

ب ّري مجتمعا ً إلى السفير السوري في عين التينة
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات مع
ز ّواره في عين التينة ،حيث التقى السفير السوري علي
عبد الكريم علي الذي قال بعد اللقاء« :الزيارة لتهنئة دولة
الرئيس بري بعيد الفطر المبارك ،وكانت فرصة للحديث
عن األوضاع في المنطقة وسورية ،وخصوصا ً بعد االتفاق
النووي اإليراني وانعكاساته على المنطقة ،وتفاؤل دولته
بأنّ تستكمل انعكاسات هذا االتفاق قوة في المحور الذي
يواجه اإلرهاب والذي يتهدّد الجميع بمن فيهم الدول التي
توافقت عليه».
وأض��اف« :كان الحديث عن النجاحات التي يحققها
الجيش السوري والمقاومة والحاضنة الشعبية التي
تكبر ك ّل يوم في درعا والسويداء وإدلب وحماه وحمص

وحلب والالذقية والقلمون وفي ك ّل المناطق التي تكثر
فيها اإلنجازات التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه
والحاضنة الشعبية الكبيرة .وعلى الذين دعموا وم ّولوا
وسلّحوا هذا اإلرهاب أن ي ّتعظوا ،وخصوصا ً أنّ الخشية
من ارت��داد هذا اإلره��اب عليهم كبيرة .ومن نتائج هذه
الجهود التي بذلها الذين تمسكوا بالعدالة والسيادة
وبكرامة الشعوب في مواجهة هذا اإلرهاب كان هذا التوافق
على االتفاق النووي الذي هو لمصلحة اإلنسانية».
من جهة أخرى ،تلقى بري مزيدا ً من برقيات التهنئة
بعيد الفطر ،من وزير الخارجية األميركي جون كيري،
ورئيس مجلس األم��ة الجزائري عبد القادر بن صالح،
ورئيس الحكومة العراقي السابق إياد عالوي.

كاغ :ا�ستمرار الفراغ م�صدر قلق
أك���دت المنسقة الخاصة لألمم
المتحدة ف��ي لبنان سيغريد كاغ
«استمرار ال��ت��زام المجتمع الدولي
بالحفاظ على االستقرار في لبنان»،
الفتة إلى أنّ استمرار الفراغ الرئاسي
«ال يزال مصدر قلق» لمجلس األمن
الدولي.
وجاء في بيان صادر عن مكتبها
اإلعالمي« :عقب عودتها من مشاورات
مجلس األم��ن ف��ي ن��ي��وي��ورك ،قامت
المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في
لبنان سيغريد ك��اغ بمناقشة آخر
التطورات في لبنان والمنطقة مع
مجموعة واسعة من الشخصيات
اللبنانية والدولية.
وتضمنت لقاءاتها رئيس مجلس
ال��وزراء تمام سالم ورئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري ورئ��ي��س تكتل
التغيير واإلصالح النائب ميشال عون
ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب
وليد جنبالط ،والسيد نادر الحريري،
ومسؤولين من حزب الله وسفراء ك ّل
من مصر وإيران والواليات المتحدة.

عون وكاغ خالل لقائهما في الرابية
كما تحدثت كاغ هاتفيا ً مع الدكتور
سمير جعجع وسفير فرنسا.
ون��ق��ل��ت ل��م��ح��اوري��ه��ا اس��ت��م��رار
ال��ت��زام المجتمع ال��دول��ي بالحفاظ
على االستقرار في لبنان .كما نقلت
رس��ال��ة مجلس األم���ن أنّ استمرار
ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي ال ي���زال م��ص��درا

للقلق ،خصوصا ً كونه يقوض قدرة
ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ال��ت��ص��دي للتحديات
األمنية واالقتصادية واالجتماعية
التي يواجهها .وأك��دت أهمية قدرة
مؤسسات ال��دول��ة اللبنانية على
العمل بشكل فعال لمواجهة هذه
التحديات».

باولي يوا�صل جولته الوداع ّية

ماروتي يزور ق ّزي :انتخاب
الرئي�س يحفظ ا�ستقرار لبنان

أك��د السفير الفرنسي باتريس
ب��اول��ي دع��م ب�ل�اده ال��ق��وي للبنان
واستقراره ،وحرصها على تعزيز
سبل التعاون بين البلدين.
وبمناسبة ق��رب انتهاء مه ّماته

أعلن السفير اإليطالي الجديد في لبنان ماسيمو ماروتي أنّ بالده
«عازمة على مواصلة التحرك الديبلوماسي من أجل لبنان».
وخالل لقائه وزير العمل سجعان قزي في مكتبه في ال��وزارة ،حيث
السفير االيطالي جرى عرض لسبل تفعيل العالقات بين البلدين ،أطلع
ماروتي قزي على طبيعة الزيارة التي قام بها وزير الخارجية اإليطالي
للبنان بداية هذا األسبوع ونتائجها.
وكشف السفير اإليطالي لوزير العمل أنّ بالده «عازمة على مواصلة
التحرك الديبلوماسي من أجل لبنان انطالقا ً من اقتناع الحكومة اإليطالية
بأنّ استمرار االستقرار في لبنان يم ّر عبر انتخابات رئيس الجمهورية».
وأثنى الوزير قزي ،من جهته ،على «التحرك اإليطالي في هذه الفترة،
وخصوصا ً أنّ إيطاليا تساهم في الحفاظ على سيادة لبنان عبر دور
قواتها العاملة في «يونيفيل» في الجنوب».
واتفق الجانبان خالل اللقاء على أن «تدعم إيطاليا المؤسسات اإلنمائية
واالجتماعية في لبنان» ،وأكد قزي للسفير ماروتي «استعداد وزارة العمل
المؤسسات والجمعيات».
لتسهيل مه ّمة الخبراء اإليطاليين في هذه
ّ

باولي يتسلم درعا ً تقديرية من بصبوص

الديبلوماسية ف��ي لبنان ،واص��ل
باولي زياراته الوداعية للمسؤولين
اللبنانيين ،فزار مق ّر الرئاسة الثانية
في عين التينة ،حيث التقى رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري وج��رى

التطرق إلى التطورات األخيرة على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
وق��ال باولي بعد اللقاء« :جئت
ألودّع الرئيس بري ،وفي المناسبة
أج���دّد دع��م فرنسا ال��ق��وي للبنان
وإستقراره ،وسنتابع مع السعودية
تنفيذ برنامج الهبة المقدَّمة إلى
الجيش اللبناني وفقا ً لما هو متفق
ع��ل��ي��ه .ك��م��ا ن��ؤك��د ال��ع��م��ل لتعزيز
التعاون على الصعد االجتماعية
والثقافية والسياسية طبعاً».
وأض������اف« :أش���ك���ر ال��ق��ي��ادات
اللبنانية لحسن استضافتها على
م���دى ث�ل�اث س��ن��وات ،وأت��م��ن��ى أن
مؤسساتهم
يتوحد اللبنانيون حول
َّ
ّ
وي��ن��ج��ح��وا ف���ي ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
الجمهورية».
كما زار ب��اول��ي ،م��ودّع �اً ،ك�لاً من
رئيس الحكومة ت ّمام سالم والمدير
العام لقوى األمن الداخلي ابراهيم
بصبوص.

خفايا
خفايا
الخصوم ،ليصل الى هذا اليوم وهو اليوم الذي ت ّم فيه االعالن
أنّ ايران دولة كبرى في الشرق االوسط ،وحزب الله هو حليفها
االستراتيجي فكيف سيتصرف الحزب في هذا اإلطار؟
ال شك أنّ فلسفة االنتصار هذه ستبقى حاضرة وسيقدّم
حزب الله ج��زءا ً أساسيا ً منها للداخل اللبناني ،لكن هذه المرة
وبال شك فإنّ سياسة حزم أكثر حضورا ً ستطفو على حسمه
لالستحقاقات التي ال يمكن له المساومة عليها او اعتباره انه
من الممكن التعاطي معها مثل ما ت ّم التعاطي معها سابقاً ،وربما
يكون منها ملف االنتخابات النيابية او التحالفات او الرئيس
اللبناني المقبل ،فحزب الله يعرف انّ صناعة هذا االتفاق الذي
حظيت به طهران لم يكن صناعة ايرانية خالصة إنما صناعة
إيرانية ساهم في تعزيزها صمود حلفائها االستراتيجيين في
سورية ولبنان ،وتقديمهم الدماء الزكية والتضحيات الكبيرة،
وكانت إيران سندا ً لهم وكانوا هم سندا ً لها في حلقة متسلسلة
يؤدّي ك ّل دوره فيها على الطريق نفسه ،لذلك لن يكون ممكنا ً
هذه المرة التفريط بدماء شباب لبناني بذل في سبيل حماية
لبنان م��ن غ��در اإلره���اب والتكفير ،فسياسة ال�ي��د الممدودة
ستحضر بالتأكيد ،وهي التي تحرص على بثها قيادة حزب الله
في ك ّل الظروف ،ولكن لن تراعي هذه المرة تدخالت خارجية
او تسويات تجلب رئيسا ً وسطيا ً الى البالد كتجربته مع العماد
ميشال سليمان الذي ت ّوجته الدوحة رئيسا ً وسطياً ،ليجد حزب
الله نفسه في نهاية المطاف أمام معادالت الخشب والذهب.
يعرف ح��زب الله انّ العالم اعترف بالقانون بحق امتالك
طهران للسالح ال�ن��ووي ألغ��راض سلمية ،لكنه يعرف ايضا ً
ان على خصومه ف��ي ال��داخ��ل االع �ت��راف بحقه ب�ص��رف هذا
االنتصار ضمن لعبة القانون ايضا ً وبدقة من دون «استهتار
وال استئثار».
حزب الله وشهر تموز ...معادالت االنتصار.

كشف نائب
«مستقبلي» أمام
مق ّربين منه أنّ
مسؤوالً سعوديا ً
أبلغ اإلدارة األميركية
رسالة مفادها أنّ
الرئيس األميركي
باراك أوباما «يبيعنا
بضاعة منتهية
الصالحية» حين
يعتبر أنّ االتفاق مع
إيران يمنعها من
إنتاج أسلحة نووية،
فيما الجميع يعرف
أنّ إيران ال تسعى
إلى ذلك ،وأبلغ دليل
الفتوى التي أصدرها
المرشد السيد علي
خامنئي قبل سنوات
والتي تح ّرم إنتاج
مثل تلك األسلحة!

التقى ابراهيم والهيئات االقت�صادية وبلحاج

�سالم :ق�ضية الع�سكريين المخطوفين
�أمانة في �ضمائرنا
بمناسبة عيد الفطر ،أصدر رئيس
الحكومة تمام س�لام بيانا ً ق��ال فيه:
«أت��ق��دم من اللبنانيين عموماً ،ومن
المسلمين خصوصاً ،بأح ّر التهاني
وخالص األمنيات ،راجيا ً المولى ع ّز
وج ّل أن يعيد هذه المناسبة ،ولبنان
واللبنانيون في حال أفضل ،ينعمون
باألمان واالستقرار والرخاء».
وأضاف« :إنني في هذه المناسبة،
أنحني أمام ذكرى شهداء لبنان الذي
سقطوا دفاعا ً عن أرضه ،وأحيي ضباط
ورتباء وجنود الجيش والقوى األمنية
الساهرين على األمن الوطني في مدننا
وقرانا من أقصى الشمال إلى آخر نقطة
حدودية جنوبية.
وأغ��ت��ن��م مناسبة ال��ع��ي��د أي��ض �اً،
ألوجِّ ��ه تحية إلى أبنائنا المظلومين
المحتجزين لدى المنظمات اإلرهابية
وأش ّد على أيديهم فردا ً فرداً ،مؤكدا ً أنّ
قضيتهم هي أمانة في ضمائرنا».
وفي نشاطه ،عرض رئيس الحكومة
التطورات ،وخصوصا ً الوضع األمني
مع المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم .ثم استقبل وف��دا ً من
رؤس��اء وممثلي الهيئات االقتصادية
برئاسة الرئيس الفخري لالتحاد العام
لغرف التجارة والصناعة والزراعة
للبالد العربية الوزير السابق عدنان
القصار ال��ذي أش��ار إل��ى «أنّ الزيارة
تأتي في إط��ار إط�لاع دول��ة الرئيس
على التحرك ال��ذي تقوم به الهيئات
االقتصادية  ،رفضا ً الستمرار التدهور
الحاصل على الواقع االقتصادي ،وقد
أكدنا للرئيس سالم أننا ماضون في
تحركاتنا الرامية إلى إنقاذ اقتصادنا
الوطني من ج��راء األوض��اع التي يمر
بها ،وأبدينا له حرصنا على رغبة
الهيئات االقتصادية باستمرار التعاون
معه وم��ع كافة أرك���ان الحكومة من
أجل اجتراح الحلول التي من شأنها
أن تساعدنا على الخروج من الواقع
الراهن وال��ذي أرخى بثقله على كافة

سالم مستقبالً ابراهيم في السراي
القطاعات االقتصادية واإلنتاجية في
البالد».
وق��ال« :تناولنا مع الرئيس سالم
عمل الحكومة ،وخصوصا ً في ضوء ما
شهدته جلسة مجلس الوزراء األخيرة،
وف��ي ه��ذا المجال أك��دن��ا على ال��دور
اإليجابي والبناء ال��ذي يلعبه دولة
الرئيس مع كافة األط��راف السياسية
ف��ي سبيل ت��ق��ري��ب وج��ه��ات النظر،
وتفعيل عمل الحكومة ،وخصوصا ً أنها
تمثل اليوم حصن الدفاع األول عن ما
تبقى من مظاهر دول��ة ،في ظ ّل غياب
رئيس للجمهورية منذ أكثر من عام،
وعدم انعقاد جلسات مجلس النواب».
وأض���اف« :دع��ون��ا دولته إل��ى أن
يستمر في مساعيه الب ّناءة مع دولة
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ودولة
الرئيس سعد الحريري ،ورئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون،
ورئيس الحزب التقدمي االشتراكي
النائب وليد جنبالط ،وسائر المكونات
الحكومية والسياسية ،من أجل إيجاد
مخرج لتفادي التعطيل الحكومي،
على اعتبار أنّ أي اهتزاز في العمل
الحكومـي من شأنه أن يدخل البالد

في نفق مجهول».
القصار أنه «ال يجوز تحت أي
واعتبر ّ
ذريعة من الذرائع تعطيل عمل الحكومة
 ،ألنّ المرحلة تتطلب تفعيل عملها للبتّ
في مشاريع واتفاقيات استراتيجية
أمس الحاجة إليها
وحيوية ،لبنان في ّ
من أجل تسيير أمور البلد والمواطنين،
لذا على كافة القوى السياسية عدم
المغامرة بمستقبل الحكومة  ،على
اعتبار أنّ المرحلة اليوم تقتضي تفعيل
الحوار والتواصل بين كافة المكونات
الحكومية والسياسية من أجل الوصول
بالبالد إلى ب ّر األمان».
ودع����ا إل���ى «ت��غ��ل��ي��ب المصلحة
ال��وط��ن��ي��ة وع�����دم ت��ع��ري��ض األم���ن
السياسي واالقتصادي لالهتزاز ،وأن
تسارع القوى إلى انتخاب رئيس جديد
للجمهورية في أق��رب فرصة ممكنة،
وذلك عبر اختيار رئيس توافقي يحظى
بقبول الجميع ،األمر الذي من شأنه أن
يشكل مفتاح الح ّل األساسي لما تعانيه
البالد اليوم من مشكالت».
ومن ز ّوار السراي :المدير االقليمي
لمنطقة ال��ش��رق األوس���ط ف��ي البنك
الدولي فريد بلحاج.

