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بين حزب اهلل وتيار الم�ستقبل «�إعجاز في الال ــ �إنجاز»
 روزانا ر ّمال

 محمد حمية
يسود الهدوء الحذر والترقب مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات
عنيفة بين حركة فتح و«جند الشام» هي األعنف التي يشهدها المخيم
منذ فترة طويلة أدّت الى مقتل عنصرين من فتح وج��رح نحو 18
آخرين معظمهم من الحركة.
تكرار جوالت القتال واالشتباكات واالغتياالت في المخيم تطرح
العديد من التساؤالت حول األسباب ،فهل هي مجرد أحداث فردية
في إطار الصراع على النفوذ بين الفصائل داخل المخيم أم أنها تخفي
في طياتها مخططا ً خارجيا ً للمخيم الذي يقع في منطقة ذات حساسة
جغرافيا ً وأمنيا ً وسياسياً؟ وأيّ دور تلعبه حركة حماس؟
بات واضحا ً من خالل األحداث األمنية أنّ المستهدف الرئيس هي
حركة فتح وما يؤكد ذلك محاوالت االغتيال المتتالية التي استهدفت
قياداتها ،وأب��رزه��ا في الشهرين المنصرمين ،قائد األم��ن الوطني
الفلسطيني في صيدا العميد سعيد العرموشي واغتيال المسؤول في
الحركة العقيد طالل األردني.
مصادر مطلعة أشارت لـ«البناء» الى أنّ ما ما يجري من أحداث
أمنية واغتياالت في المخيم هو حملة تصفية تقوم بها حركة حماس
لحركة فتح ،لكنها ال تريد الدخول مباشرة في واجهة هذه األحداث،
فعمدت ال��ى استخدام الفصائل «االسالمية» التي تنضوي تحت
مس ّميات متعددة.
وربطت المصادر بين ما يحصل في المخيم وبين مفاوضات الدوحة
التي تحصل بين حماس و«إسرائيل» والتي من المتوقع أن تخرج
باتفاق مضمونه سيكون أخطر على القضية الفلسطينية من اتفاقية
ٍ
أوسلو ،أيّ إسكات المقاومة ومنعها من تصنيع واستيراد السالح
وتدريب مقاتلين ،ايّ إنهاء المقاومة ،وذلك مقابل أن تفك «اسرائيل»
الحصار عن قطاع غزة ،أيّ أن تتوفر بعض الخدمات للفلسطينيين في
القطاع ،شرط أن يعيشوا في سجن كبير وبال مقاومة.
وأوضحت المصادر أنّ أحداث المخيم تأتي ضمن اتفاقية الدوحة
التي يعمل إلخراجها ال��ى ال��ن��ور ،ألنّ مخيم عين الحلوة هو أه ّم
المخيمات الفلسطينية بعد مخيم اليرموك ،وبالتالي من يضع يده
عليه يضع يده على القرار الفلسطيني في الخارج ،فبعد أن عملت
حماس على تصفية فصائل المقاومة في فلسطين تريد أن تضع يدها
على القرار الفلسطيني في الخارج.
ولفتت المصادر الى أنه على رغم الضربات التي تع ّرضت لها حركة
فتح في فلسطين في اآلونة األخيرة ،لكنها بقيت هي التنظيم األقوى،
ألنها تمسك بمخيم عين الحلوة ،لذلك اتخذت القرار اآلن بتصفية فتح
في المخيم.
تصب في
وش �دّدت المصادر على أنّ تصفية فتح في المخيم ال
ّ
صالح قوى المقاومة و 8آذار في لبنان ،وال أن يصبح قرار المخيم بيد
جهة واحدة وعندئذ سيستعمل ض ّد المقاومة ،لذلك التعدّدية داخل
المخيم تحدث التوازن.
وكشفت المصادر أنّ قوىً حزبية ومخابرات الجيش اللبناني،
يعملون مع فتح إلفشال مخطط حماس ،لكي ال يستعمل المخيم ض ّد
المقاومة الحقاً ،وأكدت أنّ المخيم حتى اآلن ممسوك أمنيا ً وال تداعيات
على خارج المخيم.
ووصفت المصادر التنظيمات «اإلسالمية» المتطرفة في المخيم
بأنها الجناح العسكري لحماس ،نافية أيّ عالقة لتوقيف أحمد األسير
بما يجري في المخيم ،ألنّ األسير شعر مؤخرا ً بأنه لم يعد ورقة رابحة
أليّ من التنظيمات وبلّغ أن عليه ترك المخيم.
األحداث األمنية في المخيم تأتي ضمن مشروع مخطط له من قبل
بعض الفصائل والعصابات المسلحة المتآمرة والتي تحمل أجندة
خارجية لتدمير وتهجير أهالي المخيم ،كما قال مصدر في اللجنة
الفلسطنية العليا لـ«البناء» ،مضيفا ً انّ هذا ينسف ما كان الجميع
يقوله إنه ال نريد مخيم نهر بارد جديد.
وشدد المصدر على أنّ الخلل القائم في المخيم من تهجير واغتياالت
واشتباكات ،لهو دليل على وجود مشروع لتهجير جديد في المخيم،
مستتب
وأنّ هذا ما حذرنا منه سابقا ً من أنّ األمن في المخيم غير
ّ
واليد على الزناد ولكن لم تتخذ اجراءات وقائية واستباقية لتجنيبه
التفجير.
مقسم الى مربعات ما ينذر ببركان
وأوضح المصدر أنّ المخيم اآلن ّ
قائم سيجتاحه من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه ،ما ّ
يدل
على عدم وجود مرجعية فلسطينية موحدة وتخاذل بعض الفصائل
بطريقة أو بأخرى رغم وجود مرجعية أمنية موحدة ،لكن يفتقد الى
مرجعية سياسية وطنية موحدة.
وكشف المصدر عن اتصاالت مكثفة قائمة على أعلى المستويات،
أبرزها من السفير الفلسطيني وقيادة فتح في لبنان وفصائل التحالف
وأنصار الله ،لكنه نفى أن تكون قد أثمرت حتى اآلن بفك صاعق
التفجير أو وقف دائم إلطالق النار.
ولفت االنتباه الى أنّ إعادة النازحين المهجرين الى منازلهم يفرض
سحب المسلحين من الشوارع ووقفا دائما الطالق النار وإال ندفع
الفلسطينيين إلى البحث عن أدوات الحماية األمنية الذاتية داخل
وخارج المخيم ،وبالتالي ذبح هذا الشعب من الوريد الى الوريد،
وحذر المصدر من أن واقع المخيم يتجه الى التدمير ويتح ّول شيئا ً
فشيئا ً الى ساحة صراع وحرب خارجية.

ن�شاطات

خفايا
خفايا

تتكشف يوما ً بعد يوم قدرة إعجازية تحافظ على استقرار
ع�لاق��ة تشوبها ال�ع��دي��د م��ن التناقضات ف��ي أك�ث��ر المراحل
حساسية م��ن عمر العالم ال�ع��رب��ي ،وه��ي ع�لاق��ة ح��زب الله
وتيار المستقبل في لبنان ،في وقت ينتشر التش ّوه الفكري
الديني ال��ذي يعكس مخاطر جمة على األح ��زاب السياسية
التي لها لون طائفي معين في المنطقة ،خصوصا ً بعد السعي
الدؤوب من مختلف القوى الالعبة بمسار الحدث اإلقليمي الى
فرض التقسيم كأمر واقع أو قدر سيفرضه «الشرق االوسط
الجديد».
ال يمكن وصف العالقة بين حزب الله وتيار المستقبل بأقل
من «الجيدة» على الرغم من انّ المشهد العام يشير الى قطيعة
ومواقف نارية في بعض المواقع والقضايا ،فظهور اجتماعات
منتظمة االنعقاد في جلسات حوار وجدت على خلفية المخاطر
التي استشرفها الطرفان ولإلمساك بزمام األمور في البالد
ك��ي ال تنزلق ال��ى م��ا ال تحمد عقباه ،بعدما احتقن الشارع
اللبناني على خلفية األزمة السورية ،تؤكد على واقع صحي
وعالقة محمية بقوة خفية موجودة وإرادة سياسية جدية من
الطرفين بضرورة المحافظة على هذا اإلنجاز.
المفارقة انه اإلنجاز الوحيد الذي ال يمكن ان ينظر اليه بما
اي عن «جلسات الحوار» ،كمتغيّرات تنعكس
يمكن ان ينتج عنهّ ،
مواقف واقعية تفيد بتقدّم المشهد السياسي او تح ّل األزمات
العالقة واالستحقاقات المتوقفة ،إنما هو اإلنجاز الذي ينظر
اليه لمجرد االنعقاد واالستمرارية في األجواء المحتدمة.
المفارقة انّ هذه الجلسات صامدة رغم األعاصير والسيل
الهادر من التعقيدات األمنية والسياسية ،والفشل السياسي

الذريع ال��ذي يم ّر على لبنان ،وال تتأثر بشيء ال من قريب
وال من بعيد بشكل رفع االسئلة امام الطرفين بشأن القطبة
المخفية التي تمثلها هذه االجتماعات؟
إقليميا ً يمثل حزب الله الفصيل الشيعي األق��وى تسليحا ً
ونفوذا ً وتنظيما ً وإنجازات جعلت الرصيد المعنوي كبيرا ً في
وجه «إسرائيل» ،بينما يمثل تيار المستقبل كذلك االّمر على
الطرف االخ��ر أب��رز األح��زاب السنية ذات الحضور المنظم
التي تصنّف إقليميا ً معتدلة في وجه التطرف المتبعثر ،وعليه
ف��إنّ عالقة الحزبين ببعضهما البعض تمثل ق��درة حقيقية
على االعتماد على ما تبقى من أم��ل إلع��ادة النسيج العربي
اإلسالمي المتشرذم بعدما عصف بالمنطقة عربيا ً لتخرج
الصيغة اللبنانية ويتكشف ما وراءه��ا من رغبة دول كبرى
باستمرارية هذه العالقة بين الطرفين ،ولو باتت كخيط رفيع
يؤسس
مهدّد في ّ
اي لحظة ،هو هذا الخيط الرفيع القادر ان ّ
لمم ّر مريح للقوى التي تتبع لها هاتين القوتين اللبنانين وهما
إيران والسعودية.
يفيد التذكير هنا بأنّ ما يجمع بين حزب الله وتيار المستقبل
امر رئيسي يكاد يميّزهما عن باقي األحزاب اللبنانية ويؤكد
انخراطهما بالمعادالت والتسويات المقبلة ،وهو أنّ الطرفين
دخ�لا على خط األزم��ة السورية بشكل مباشر ،فحزب الله
تدخل عسكريا ً منذ أكثر من سنتين بشكل جعل منه القوة
الضاربة التي أحدثت فرقا ً في مجريات األحداث في سورية
عسكرياً ،وق��دم دم��اء أبنائه بعدما اعتبرها قضية وجود
واستهداف مباشر تتخطى معركة الدفاع عن حليف.
بدوره قام تيار المستقبل باعتبار «الثورة» في سورية منذ
أيامها االولى قضية حريات وقضية حياة او موت بالنسبة الى
مؤسسه رفيق الحريري ما لبث
النظام الذي اتهمه يوما ً بقتل ّ
ان عدل االتهام بعد عدم إثباته بالمحكمة الدولية ليعود مجددا ً

لفت مسؤول بارز
إلى اإلنجازات الكبيرة
التي يحققها األمن
العام في مواجهة
الخاليا اإلرهابية
النائمة والمستيقظة
على السواء ،حيث ال
يكاد يم ّر يوم إال ويعلن
عن اعتقال إرهابي هنا
أو كشف خلية هناك،
فضالً عن الصيد
الثمين المتمثل باعتقال
اإلرهابي أحمد األسير.
وتمنى المسؤول
البارز لو يأخذ بعض
السياسيين العبرة من
هذه المؤسسة ومديرها
وضباطها وعناصرها
الذين يؤ ّدون واجبهم
الوطني بصمت ،رغم
ك ّل الضجيج الحاصل
في البلد...

ويص ّوب على النظام واعتباره مسؤوالً عن معظم التفجيرات
ف��ي لبنان منذ أك�ث��ر م��ن  20سنة فجنّد إع�لام�ي�ا ً وسياسيا ً
للهجوم على النظام حتى غاب بعض نوابه وسافر الى خارج
البالد ليتابع األزمة السورية ويد ّرب ويؤهّل كوادر معارضة
سورية إضافة الى ما حكي عن تجنيد مقاتلين انض ّموا للقتال
في سورية وبعض المناطق اللبنانية مع جماعات متطرفة.
المثير للدهشة اليوم انّ تيار المستقبل ال��ذي يجتمع مع
حزب الله بانتظام يجتمع مع من يته ّمه بك ّل أح��داث الشغب
والتفجير واإلره � ��اب ف��ي ال �ب�لاد ،وه ��وال ي��وف��ر مناسبة ال
يتهم فيها ح��زب الله بالضلوع وراء ه��ذا التفجير او ذاك او
الضلوع وراء التعطيل السياسي والدستوري والتحريض
واالصطفاف ومبالغته في الدعم المطلق للعماد ميشال عون
كمرشح أوحد للرئاسة او حتى اعتبار طريق الرئاسة تم ّر من
عند العماد عون حصراً.
ووسط ك ّل ما ذكر يتفق الطرفان اليوم على ضرورة الحفاظ
على استقرار البالد بما تبقى من مؤسسة دستورية وهي
الحكومة ،وبالتالي يحاول حزب الله التماسك وعدم االنسحاب
على الرغم من مقاطعته للجلسة األخيرة ما يفتح االحتماالت
تصب إيجابا ً لمصلحة الوعي من الطرف
كلها والتي ربما
ّ
المقابل الراغب ايضا ً باستقرار الحكومة وثباتها بأهمية عدم
اي
تخطي األط��راف الحاضرة والمشاورة قبل التوقيع على ّ
م �ق � ّررات .واذا ك��ان استقرار الحكومة اللبنانية يمثل رغبة
الطرفين في استمرارها اذا لم يتخط أحدهما المحظور ،فإنها
بال شك تمثل رغبة إقليمية واضحة بضرورة بقائها ،وبك ّل
االحوال تبقى عالقة حزب الله وتيار المستقبل الفريدة إعجازا ً
وسط غبار المنطقة التي تكاد تؤكد على رغبة سعودية إيرانية
لالستفادة من هذه العالقة مستقبالً كمعبر أساسي للتواصل
واالتصال.

مجل�س الوزراء يقر فتح اعتمادات لتغطية الرواتب بري يتم ّنى على �سالم التريث
في غياب وزراء«التكتل» وحزب اهلل
في الدعوة للجل�سة الحكومية المقبلة
وافق مجلس الوزراء على مراسيم
نقل وفتح اعتمادات لتغطية الرواتب
واألجور ومعاشات التقاعد للموظفين
وتأمين التغذية للجيش ،خالل جلسة
عقدها أم��س في السراي الحكومية
برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم،
وس���ط م��ق��اط��ع��ة ت��ك��ت��ل والتغيير
واإلص�ل�اح وح��زب الله ،حيث غاب
الوزراء :محمد فنيش ،حسين الحاج
حسن ،جبران باسيل ،آرتور نظريان
وريمون عريجي.
وكان وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل اتصل بسالم وأبلغه
قرار عدم المشاركة في الجلسة.
ولفت وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج
بعد الجلسة ،إلى أنّ الرئيس سالم،
أكد في مستهلها «ض��رورة انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،ألنّ استمرار
الشغور الرئاسي لمدة طويلة من
الزمن يلحق ضررا ً كبيرا ً بالبالد ويؤثر
سلبا ً على عمل سائر المؤسسات
الدستورية».
وتوقف سالم «عند غياب عدد من
ال��وزراء يمثلون فريقا ً سياسيا ً عن
الجلسة ،فأعرب عن األمل في استمرار
التواصل بين القوى السياسية إليجاد
الحلول والمخارج التي تعيد الجميع
إل��ى المشاركة في جلسات مجلس
الوزراء وتحمل المسؤولية المشتركة
تلبية لحاجات اللبنانيين».
وفي موضوع النفايات ،أكد سالم
أنّ الموضوع «يتجاوز ك� ّل الحدود
واالع��ت��ب��ارات المتعلقة بالصراع
السياسي ،وق��د ب��ات أزم��ة وطنية ال
تقتصر على منطقة دون غيرها أو فئة
دون أخ��رى أو طائفة دون أخ��رى»،
مشيرا ً إلى «أنّ مجلس ال��وزراء ق ّرر
في الجلسة الماضية عدم الموافقة
على نتائج المناقصات الخاصة
بالنفايات وتكليف اللجنة الوزارية
تقديم االقتراحات البديلة».

جانب من جلسة مجلس الوزراء
وأض����اف« :ه��ن��اك أف��ك��ار جديدة
يجري تداولها حاليا ً لح ّل مشكلة
النفايات إلفساح المجال ،في إطار
الالمركزية اإلدارية ،للبلديات واتحاد
البلديات المشاركة في المعالجة،
وتحمل حسب رغباتها مسؤولية
معالجة هذا الملف».
وات��خ��ذ مجلس ال�����وزراء جملة
من ال��ق��رارات أب��رزه��ا :تكليف وزارة
الداخلية الطلب إلى البلديات اإلبالغ
عن استعداداتها وخططها لتحمل
المسؤولية ك� ّل في نطاقه .كما ق ّرر
«مواصلة المساعي الحثيثة إليجاد
المطامر وتجهيزها م��ن أج��ل إزال��ة
النفايات من الشوارع» ،وق ّرر «اإليعاز
إلى الوزارات المعنية بإنجاز المراسيم
مخصصات البلديات
الطلوبة لتوزيع
َّ
من الصندوق البلدي المستقل ،بما
فيها عائدات الهاتف الخليوي».
وأك���د مجلس ال����وزراء «حرصه
على حرية التعبير عن ال��رأي عبر
التظاهر ،وال��ت��ي يكفلها الدستور،
ورف��ض��ه االع���ت���داءات ال��ت��ي ق��ام بها

المندسون في التظاهرات التي قامت
في الوسط التجاري والتي استهدفت
قوى األمن ومحيط مق ّر رئاسة مجلس
ال��وزراء واألم�لاك العامة والخاصة،
كما أكد وجوب اتخاذ ك ّل اإلج��راءات
ال��ض��روري��ة لمنع ح���االت الشغب
واالع��ت��داءات» ،منوها ً بالدور الذي
لعبته وزارة الداخلية في المحافظة
على األمن.
ووافق المجلس على مراسيم نقل
وفتح اع��ت��م��ادات لتغطية ال��روات��ب
واألجور ومعاشات التقاعد للموظفين
وت��أم��ي��ن التغذية للجيش ،وعلى
قبول بعض الهبات المقدمة لبعض
الوزارات والمؤسسات الرسمية.
كما واف���ق مجلس ال����وزراء على
تكليف وزير األشغال العامة والنقل
ووزير العدل إجراء المقتضى لتسمية
مكتب محاماة للدفاع عن الدولة في
قضية دع��وى التحكيم المقامة من
السيد عبد الجاعوني ضد الدولة،
وعلى إج��ازة إص��دار سندات خزينة
بالعمالت األجنبية.

تمنى رئيس مجلس النواب نبيه
ب���ري ع��ل��ى رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
سالم ،خالل اتصال هاتفي «التريث
في الدعوة إلى عقد جلسات مجلس
ال����وزراء ،إفساحا ً ف��ي المجال أم��ام
المشاورات توصالً إلى حلول تضمن
حضور األطراف كافة».
وك����ان ب����ري اس��ت��ق��ب��ل ف���ي عين
التينة ،ك�لاً من سفير قبرص هومر
مافروماتيس والسفير التركي إينان
أوزيلديز في مودعين بمناسبة انتهماء
مه ّماتهما ف��ي ل��ب��ن��ان ،ف��ي حضور
المستشار اإلعالمي علي حمدان.
من جهة أخرى ،دعا الرئيس بري
في بيان إلى «المشاركة في يوم الوفاء
لإلمام الصدر ورفيقيه فضيلة الشيخ
محمد يعقوب والصحافي عباس بدر
الدين ،لرفع راية حريتهم ،يوم األحد
القادم في ساحة عاشوراء النبطية
عند السادسة مساء».
وأكد بري «أنّ ليبيا بك ّل مكوناتها
معنية كما لبنان بحرية سماحة
األم��ام القائد السيد موسى الصدر
ال��داع��ي��ة اإلن��س��ان��ي  ،رج���ل ال��دي��ن
المجتهد ،والمفسر الذي سعى دائما ً
إل��ى التقريب بين المذاهب والثائر
وال��ذي حول الحرمان من حالة إلى
حركة».
وأض�����اف« :أنّ ج��ام��ع��ة ال���دول
العربية وك ّل النظام العربي والدول
اإلسالمية ومنظمة العمل اإلسالمي ،
معنيون بوضع ح ّد لجريمة العصر
المتمادية المتمثلة بحجز حرية
ركن كبير من أركان وطننا  ،سماحة
اإلم��ام السيد موسى الصدر رئيس
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
ومؤسس أف��واج المقاومة اللبنانية
(أمل) وأستاذ المطالب الديمقراطية،
وأح���د رم���وز العمل م��ن أج��ل أماني
الشعب الفلسطيني والمسجد األقصى
الشريف».

بري مستقبالً السفير القبرصي في عين التينة
وت��اب��ع« :إنّ األم���ام وك��أن��ه ينظر
إلى صورة الساحة اللبنانية اليوم
ي��ق��ول :إنّ ال��ح��رم��ان يخلق شعور
الغضب وي��ج��رح ك��رام��ة اإلن��س��ان،
وي��ؤث��ر ف��ي ال���والء للوطن واح��ت��رام
القوانين ،وإنّ المرض اللبناني سببه
الطائفية وغياب العدالة وعدم اتفاق
اللبنانيين واالعتداءات اإلسرائيلية،
وإنّ ال��وط��ن يجب أن ال يساق إلى
الجمود باسم التوازن بين الطوائف،
وال ب�� ّد م��ن التذكير بانتباهه أنّ
أصحاب االمتيازات بالغوا في تلبية
رغباتهم وأهملوا حاجات أكثرية
الشعب».
ولفت إلى «أنّ اإلمام الصدر أدرك
قبل الجميع أنّ العدو اإلسرائيلي
يبتهج وه��و ي��رى احتضار رسالة
العرب ،رسالة المحبة والتسامح»،
مشدّدا ً على «أنّ موقف اإلمام الصدر
سيبقى نبراسا ً لنا وسنحفظ عن ظهر
قلب وف��ي القلب قوله :إنّ األقليات
في منطقتنا هم أمانة الله في أيدينا
وعلينا حمايتهم».

وختم البيان« :يا ك ّل لبنان يا ك ّل
الذين عاصروا حركة اإلم��ام الصدر
وع��رف��وه شخصيا ً وش���ارك���وا في
حركته لرفع الظلم والغبن والحرمان
في الوطن والحرمان منه ،واألجيال
األرب���ع���ة ال��ت��ي ول���دت م��ن��ذ لحظة
تغييبه واألجيال التي رضعت مرارة
تغييبه ،أدعوكم جميعا ً إلى رحاب
اإلمام الصدر ،إلى المشاركة في يوم
الوفاء لإلمام ورفيقيه فضيلة الشيخ
محمد يعقوب والصحافي عباس بدر
الدين ،لرفع راية حريتهم يوم األحد
القادم في ساحة عاشوراء النبطية
عند السادسة مساء .أدعوكم إلى
التأكيد أننا لن نتسامح مع نظام
االستبداد البائد ال��ذي حكم ليبيا
ورموزه ،وأننا لن ننسى الذين تنكروا
لضيفهم و(سرقوا) حريته وحقه في
الحياة  ،وأننا سنبقى نناضل من
أجل رمز حرية الوطن اإلمام الصدر
ورفيقيه ومن أجل ازده��ار اإلنسان
في لبنان».

رعى احتفال تخريج طالب الجامعة الأميركية للثقافة والعلوم في النبطية

ابراهيم في العيد ال�سبعين للأمن العام :ق�ضية الع�سكريين المخطوفين �ستبقى همنا اليومي
رندة بري وكاغ
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
السفير اإلماراتي حمد سعيد الشامسي ،وتناول البحث األوضاع العامة
في لبنان والمنطقة والعالقات الثنائية بين جيشي البلدين.
ثم استقبل الملحق العسكري األميركي الرائد إليوت أولمستد في زيارة
وداعية قدم خاللها خلفه الرائد روبيرت جيليسبي.
 عرض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل آخر المستجدات
مع السفير المصري محمد بدر الدين زايد.
وق��ال زاي��د بعد اللقاء« :بحثت مع النائب سامي الجميل التطورات
الراهنة والموقف الدقيق الذي تمر فيه البالد» ،مشيرا ً إلى أنّ «الظروف
اإلقليمية الراهنة ال تحتمل المزيد من ضياع الوقت والفرص أمام تماسك
المؤسسات اللبنانية ،بل تقتضي الحفاظ عليها».
 التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ،في دار
الفتوى ،سفير اليونان في لبنان تيودور باساس ،وبحث معه في الشؤون
اللبنانية وتعزيز العالقات بين البلدين.
كما استقبل وفدا ً من ملتقى الجمعيات البيروتية ،ض ّم رؤساء الجمعيات
البيروتية ،عرض معه مجمل شؤون وشجون أبناء العاصمة االجتماعية
والحياتية ،وأعرب عن أسفه لما وصلت إليه أزمة النفايات والكهرباء
والمياه والشؤون المعيشية كافة التي أصبحت أزمة وطنية بامتياز.
 في إط��ار جولتها على المرجعيات السياسية والشخصيات
االجتماعية ،زارت ممثلة األمين العام لألمم المتحدة في لبنان السيدة
سيغريد كاغ عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رندة بري في عين التينة
وعرضت معها المشاريع والنشاطات التي تقوم بها ،وخصوصا ً ما يتعلق
بقضايا ذوي االحتياجات الخاصة والبيئة والثقافة واآلثار وشؤون المرأة
والشؤون التربوية ،وآخرها افتتاح جامعة فينيسيا الدولية في الجنوب.
وأثنت كاغ على األعمال ونشاط بري ووعدت بزيارة المراكز لدراسة
كيفية التعاون.
كما زارت كاغ المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص
وبحثت معه األوضاع األمنية العامة.

ابراهيم مستعرضا ً العسكريين خالل االحتفال بعيد االمن العام
أكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم «أنّ
سلسلة النجاحات المتراكمة حققناها بحكمة التخطيط،
والتصميم في االداء والتنفيذ ،والقوة في مواجهة عدوي
لبنان :إسرائيل واإلره���اب .ال��رؤي��ة االستراتيجية التي
وضعناها مذ تبوأنا مركز المسؤولية أثمرت إنجازا ً تلو اآلخر
وعلى ك ّل المستويات األمنية والخدماتية .أما اإلخفاقات فهي
ليست مدرجة في قاموسنا ،ألننا نتحرك تحت سقف القانون،
وألنّ حماية لبنان واللبنانيين هو هدفنا الدائم ومهمتنا
الرئيسية».
وفي كلمة ألقاها خالل احتفال رمزي أقيم قبل ظهر أمس
في باحة المديرية في المتحف بمناسبة العيد السبعين
لألمن العام ،خاطب ابراهيم العسكريين قائالً« :أحصروا
همكم ومهماتكم باالنضباط الوطني الجامع على مساحة
الوطن ،فسالمة الحدود تعني االستقرار الداخلي ،واالستقرار
الداخلي يعني العيش بأمان اجتماعي ،وهذا لن يكون إال
بوعي حقيقي لخطر االستباحة اليومي لحدودنا من إسرائيل،
ولخطر أصحاب الدعوات التكفيرية ،وهما عدوان ما ميزا يوما ً

 ...ويتسلّم علما ً موقعا ً من طالب الجامعة في النبطية
بين أي لبناني ،قتلوا أهلنا وخطفوا أعزاء من بيننا ،ال يتردّدان
في إشعال الداخل متى استطاعا إلى ذلك سبيال».
وق��ال« :كنا وسنبقى على قدر التحديات التي تواجه
بلدنا ،ألننا مسؤولون أمام الوطن والناس ،ونعاهدهم أننا
سنتابع مهماتنا وننفذ ما هو مطلوب منا بمنتهى الشجاعة
واإلق��دام واإلندفاع من دون أي ت��ردد ،مدركين أنّ قسمنا
ووالءنا ممهورين بالدم .نحن نعرف أنّ تحقيق ما أنيط بنا
من صالحيات يستلزم عمالً فعاال ً وجهدا ً وطنيا ً جامعا ً من
ك ّل شرائح الوطن ،لكنّ الفراغ في المؤسسات والسجاالت
يجب أن تشعرنا بمسؤولية مضاعفة لالستمرار في الدفاع
عن لبنان ،ألنّ األمن العام وك ّل القوى الرسمية األخرى،
هم خط المواجهة األول عن لبنان ،إذا سقطوا سقط الوطن
والكيان».
وختم« :باسمي وباسمكم استذكر بإجالل وإكبار أرواح
شهداء لبنان من المؤسسات األمنية والعسكرية الذين سقطوا
من أجل لبنان ،وأحيي رفاقكم األبطال المخطوفين لدى
التنظيمات اإلرهابية ،وستبقى قضيتهم همنا اليومي حتى

تحريرهم وعودتهم إلى عائالتهم ومؤسساتهم ووطنهم».
من جهة أخ��رى ،رعى ابراهيم احتفاال ً أقامته الجامعة
األميركية للثقافة والعلوم ـ النبطية حفالً تكريميا ً لطالبها
المتخرجين في حرم الجامعة في النبطية ،بحضور ممثل
رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان الدكتور وسام قانصو ،ممثل النائب محمد رعد الحاج
علي قانصو ،ممثل النائب ياسين جابر المحامي جهاد جابر،
ممثل النائب هاني قبيسي الدكتور محمد قانصو ،ممثل
النائب عبد اللطيف الزين يوسف الحاج ،ممثل الوزير السابق
علي قانصو نجله واجب قانصو ،النائب السابق أمين شري،
المسؤول السياسي لحزب البعث العربي االشتراكي في
الجنوب فضل الله قانصو ،وشخصيات ثقافية واجتماعية
وتربوية واقتصادية.
وفي كلمة ألقاها خالل االحتفال قال ابراهيم« :كم يسعدني
أن أكون هنا بينكم راعيا ً لهذا االحتفال ،وأن أقف متكلما ً من
موقعي الرسمي عشية عيد األمن العام السبعون ،وغداة
تحقيق إنجاز أمني كبير ،وأعلن أمامكم أنّ األمن العام سيبقى

(مصطفى الحمود)
بأجهزته وقواته صلبا ً في الدفاع عن لبنان وأمن مواطنيه،
وسيبقى حاضرا ً وساهرا ً ومتابعا ً ومبادرا ً وأمينا ً على توفير
الظروف لتوحيد القرار الوطني وتدعيم سلطة القانون كما هو
شأنه عند االستحقاقات الصعبة واالستثنائية».
وخاطب اللواء ابراهيم المتخرجين من الطالب ،فقال:
«نريدكم أن تستعبروا من تجربة األمن العام في الوالء للبنان
والتجند لخدمته باألخالق والعلم واإليمان المطلق وبقدرته
على االنبعاث من رماده ،من خالل التشبث بالقيم الميثاقية،
وخصوصا ًالعيشالواحدفيوطنتسودهالعدالةوالمساواة،
ويو ّفر تكافؤ الفرص لجميع أبنائه ،ويفسح للكفايات المكان
األرحب في ك ّل المجاالت ،من هنا أدعوكم إلى أن تعيشوا قيم
وطنكم المتنوع وتستفيدوا من إمكانيات العالم المفتوح لكي
نحمي مستقبلنا معاً».
وفي الختام وزع اللواء ابراهيم ومدير الجامعة الدكتور
هاني حيدورة حيدورة الشهادات على الطالب ،ثم تسلم
من حيدورة درع الجامعة وعلما ً لبنانيا ً موقعا ً من الطالب
الخريجين.

