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هل يحمي مي�شال �سليمان الجي�ش اللبناني؟
 روزانا ر ّمال

 محمد حمية
وجه األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انتقادات
ما أن ّ
للنظام في البحرين في مقابلته على قناة «المنار» يوم الجمعة الماضي،
حتى انهالت التصريحات وال�م��واق��ف المستنكرة لكالمه م��ن فريق
المستقبل و« 14آذار» والمدافعة عن النظام البحريني.
إذا كان لهذه المواقف ما يب ّررها ويضعها في خانة الخالف السياسي
والمزايدات اإلعالمية وإثبات التبعية لهذا النظام أو ذاك ،فإنّ ما هو غير
مب ّرر هو الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية المتمثلة برئيسها تمام
سالم إذا ما ت ّمت مقارنته بموقفه وأسالفه والحكومات السابقة تجاه
سورية.
بعد حديث السيد نصرالله عن البحرين أبدى سالم في تصريحه
حرصه على قيام «أفضل العالقات مع مملكة البحرين الشقيقة وجميع
دول مجلس التعاون الخليجي ،وأنّ مواقف لبنان الرسمية في شأن
العالقات الخارجية تعبّر عنها الحكومة اللبنانية حصراً» ،مؤكدا ً أنّ «ما
صدر في بيروت في حق البحرين ال يلزم الحكومة اللبنانية».
موقف الرئيس سالم يطرح س��ؤاالً :هل اتخذ الموقف نفسه حيال
تمادي تدخل قيادات في قوى الرابع عشر من آذار في الشؤون الداخلية
السورية؟
سؤال يفترض إبراز أوجه الشبه واالختالف بين الحالتين البحرانية
وال�س��وري��ة ليتضح اهتمام س�لام ب��األول��ى وتجاهله وتقصيره في
الثانية.
أوالً :إنّ ح��دود تدخل حزب الله في الحالة البحرانية ينحصر في
نطاق االنتقاد السياسي واإلعالمي للنظام البحريني ،مقابل الدعم
السياسي واإلع�لام��ي فقط للمعارضة البحرانية ،أم��ا تدخل فريق
 14آذار في الشأن السوري فقد تعدّى ذلك الى الحمالت اإلعالمية
والسياسية المركزة والمتواصلة والتعابير النابية التي ساقها ض ّد
النظام في سورية وض� ّد الرئيس بشار األس��د شخصياً ،فضالً عن
ال�ت��و ّرط العسكري المباشر من خ�لال تمويل المجموعات المسلحة
السورية وإرسال مقاتلين لبنانيين وتوفير البيئة الحاضنة لإلرهابيين
في مناطق نفوذ تيار المستقبل وكمين تلكلخ و«مساعدات عقاب صقر»
للنازحين السوريين خير دليل.
ثانياً ،إنّ المصالح اللبنانية مع الدولة السورية الممثلة بالنظام الحالي
ال��ذي يستند إلى شرعية االنتخابات تفوق بأضعاف المصالح التي
تربط لبنان بالبحرين التي لم تحصل فيها انتخابات منذ نشوء نظام
الحكم فيها ،فبين لبنان وسورية مصالح مشتركة سياسية واقتصادية
وأمنية واجتماعية متجذرة ال تع ّد وال تحصى وال يمكن فصلها ،أما مع
البحرين فتقتصر على بعض اللبنانيين العاملين في المملكة.
ثالثاً ،حافظت المعارضة البحرانية على سلميتها ول��م تجنح الى
استخدام أساليب العنف والقوة ،وسقف ما تطالب به هو المشاركة في
أي دعم خارجي ،أما معظم قوى المعارضة السورية
الحكم كما لم تتلق ّ
تعاملت مع دول غربية وإقليمية ض ّد بلدها وطالبت منذ بداية األحداث
بإسقاط النظام وتسلّم الحكم واستخدمت ك ّل أنواع الحرب مع النظام
وص��والً الى عسكرة المعارضة وانصهارها في صفوف التنظيمات
اإلرهابية التي عملت على تدمير الدولة في سورية.
ه��ذه المقارنة تكشف المعايير ال�م��زدوج��ة ف��ي موقف س�لام بين
الحالتين ،فضالً عن أنّ موقفه يشكل إدانة للرؤساء السابقين للحكومة
خالل األزم��ة السورية الذين لم يتخذوا المواقف نفسها من التدخل
السياسي واإلعالمي والعسكري لفريق  14آذار في سورية.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار انتقد مصدر وزاري سابق في حديث لـ«البناء»
موقف س�لام بعد ك�لام السيد نصرالله عن النظام البحراني ،ورأى
أنّ ه��ذا الموقف إم��ا أن يكون بالتوازي مع تصريحات بعض القوى
السياسية اللبنانية التي تتهجم على الرئيس االسد وإما أال يدلي سالم
بأي موقف من المسألتين ،ألنّ السيد نصرالله ليس مسؤوالً رسميا ً
ّ
أي قضية.
في الدولة اللبنانية ويحق له إبداء الرأي السياسي في ّ
إذا كان موقف سالم من قضية البحرين الخطأ األول ،فإنّ الخطأ
الثاني تمثل بمشاركة لبنان عبر سالم ووزير الخارجية جبران باسيل
في مؤتمر لمكافحة اإلرهاب الذي تقوده الواليات المتحدة االميركية
ومن دون التنسيق مع أطراف الحكومة.
وتعليقا ً على هذه المشاركة ،يرى المصدر أنّ لبنان معني بمكافحة
اإلره��اب ومشاركته في مؤتمرات مكافحة االره��اب ضرورية ،لكنه
تساءل عن أي نوع من اإلرهاب نتحدث؟ فهل يوجد اتفاق دولي على
مفهوم موحد لالرهاب وتحديد للجهات اإلرهابية ،ال سيما وأن هناك
دوالً ال تعتبر أنّ «جبهة النصرة» إرهابية كما ال تعتبر ما تقوم به
«اسرائيل» من جرائم أنها إرهابية كما أنّ لجنة حقوق اإلنسان في جنيف
تضع حزب الله اللبناني على الئحة اإلرهاب وتتجنّب وضع «النصرة».
وش�دّد المصدر الدبلوماسي السابق ،على ض��رورة أن يثير لبنان
هذه النقاط قبل مشاركته في المؤتمر ،خصوصا ً انّ بيان جنيف الذي
سيصدر خالل األيام القليلة المقبلة خالل اجتماع لجنة حقوق اإلنسان
سيضع حزب الله في خانة اإلرهاب.
أما الخطأ الثالث الذي ارتكبه سالم هو ،إن صحت المعلومات التي
تحدثت عن أنّ الوفد اللبناني في االم��م المتحدة ال��ذي يرأسه رئيس
الحكومة ،تجنّب اللقاء بالوفد السوري.
يصحح
فهل
أسبوع،
خالل
سورية
ثالثة أخطاء ارتكبها سالم بحق
ّ
ً
ه��ذه األخ�ط��اء ويعلن بالح ّد األدن��ى موقفا من تهجمات البعض على
سورية مشابها ً لموقفه من انتقاد السيد نصرالله للنظام في البحرين؟
فهل يذهب سالم حيث لم يجرؤ اآلخرون؟

مخزومي يلتقي م�س�ؤولين م�صريين
التقى رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي في القاهرة ،كالً من
مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية رئيس مجلس الوزراء
السابق ابراهيم محلب ،وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة محمد شاكر،
والسفير البريطاني في مصر جون كاسون .وتناول خالل لقاءاته التطورات
في لبنان.
ولفت مخزومي إلى أنّ «الشعب اللبناني يتطلع إلى دعم عربي ودولي في
هذه الظروف الصعبة التي تم ّر بها المنطقة» ،مؤكدا ً «دور مصر األساسي في
ح ّل األزمات العربية ،ودعم لبنان أمام المحافل الدولية» .وقال« :صحيح أنّ
حفظ استقرار لبنان وتحصينه ض ّد المخاطر التي تحيط به مهمة لبنانية،
لكنها أيضا ً ضرورة عربية ودولية».
وش���دّد على أهمية تعزيز العالقات م��ع لبنان ،وتطوير العالقات
االقتصادية والتجارية معه« ،بما يدعم االقتصاد في البلد والتنمية ويخفف
األزمات االجتماعية عموماً ،والبطالة خصوصا ً ويساهم في تعزيز تيار
االعتدال والحوار فيه».
وأمل أن «تنجح االتصاالت الدولية ـ اإلقليمية ـ العربية في وضع ح ّد
للمشاكل والحروب في المنطقة وبالوسائل السلمية وعبر الحوار ،وال سيما
في سورية».

مخزومي ومحلب خالل لقائهما في القاهرة

خفايا
خفايا

في وقت كانت تسوية ملف التعيينات األمنية ُتطبَخ على
نار حاميةُ ،مترافقة مع بوادر إيجابية ومواقف تشارف
على إبصار النور ،خرج الرئيس اللبناني السابق ميشال
سليمان بلقاء تشاوري جمع فيه وزراءه ووزراء حزب
الكتائب ووزي��ري االت�ص��االت بطرس ح��رب والسياحة
ميشال فرعون ،ورفض التسوية التي كادت تح ّل أزمة
عطلت مسار عمل الحكومة التي أضيفت ،بدورها ،إلى
بقية المؤسسات المعطلة في البالد.
ي��درك الرئيس سليمان حساسية الموضوع ويدرك
أي �ض �ا ً أنّ التعطيل ال��ذي ي�ع� ُّم ال �ب�لاد ف��ي ه��ذه الظروف
اإلقليمية وال��دول �ي��ة ي��زي��د اح�ت�م��االت ت��ده��ور األوض��اع
األمنية فيها ،وال سيما أنّ المجلس النيابي مقفل والحوار
مهدّد بالفشل والحكومة معطلة ،لحين ح ّل هذا الملف
العالق ،وال�ح��راك الشعبي في الساحات قد يتطور إلى
شارع منفلت.
وال��واض��ح أنّ تعطيل سليمان ل��ه خلفيات وأسباب،
ف�ه��و تعطيل م�ط�ل��وب ورس��ال��ة واض �ح��ة إل��ى م��ن يعنيه
األمر ،فاالتفاق بين الفرقاء وتحرير الحكومة ليس هدف
المرسل على اإلطالق ،وهذا التعطيل يتقاطع مع أحداث
ومواقف عدة ت��ؤدّي جميعها إلى إفشال عمل الحكومة
وتعطيلها والمطالبة بحلها وح � ّل مجلس ال�ن��واب ،وقد
علت أصوات بعض محركي الشارع اليوم بهذه المطالب،
ما يبعث على القلق ويرسم عالمات استفهام كثيرة.
يتماشى موقف سليمان اليوم مع المواقف التي تؤدّي
مه ّمة التعطيل العام المطلوب ،وه��و يواجه اللبنانيين

بذريعة حرصه على المؤسسة العسكرية .وانطالقا ً من
ذلك لم يمانع من ظهور العداء الحاد بينه وبين رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ،ونجح في
إعاقة التصويت على االتفاق ،لعدم اكتمال النصاب في
مجلس الوزراء.
وب�ع�ي��دا ً م��ن ذل��ك كله ،ال ب � ّد م��ن التذكير ب��أنّ انتخاب
سليمان رئيسا ً جاء نتيجة اتفاق إقليمي وذلك بعد أحداث
 7أيار التي كان يمكن أن تتطور وتأخذ البالد نحو األسوأ،
ل��وال ه��ذا االت�ف��اق وال�ي��وم يعيش لبنان أخ�ط��ارا ً مشابهة
قد تنتج عن تطور التحركات في الشارع نحو دم��اء قد
ت��أخ��ذ ال �ب�لاد نحو تسوية ال يمكن لسليمان أن يكون
قد استبعدها من حساباته ،وه��ي التسوية التي تخدم
الحراك الشعبي بتبنّي رئيس منبثق عن إرادت��ه ويكون
ميشال سليمان الراعي الروحي له ،بطلب إقليمي.
قبل س �ن��وات ،ل��م يكن واردا ً عند اللبنانيين اعتبار
س�ل�ي�م��ان أح ��د أب���رز ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ق��ادرة
على فتح ع�لاق��ات سياسية ت��أخ��ذه إل��ى م��واق��ف حادة،
ك��ال�ع�لاق��ات ال�ج�ي��دة م��ع ال�س�ع��ودي��ة وق�ط��ر وال �ت��ي بقيت
ف ��ي أح �س��ن أح ��وال� �ه ��ا ،خ �ص��وص �ا ً م ��ع ت� �ص� �دُّر األزم���ة
السورية ،بتشعباتها وتعقيداتها ،المشهد العربي ،ولم
يكن اللبنانيون يتصورون قبل ك� ّل ه��ذا أن يتم اختيار
أضعف ضابط في الجيش اللبناني ،كما أس ّماه الوزير
السابق الياس المر ،أمام لجنة التحقيق الدولية ،بحسب
تسريبات «ويكيلكس» قائدا ً للجيش.
ميشال سليمان اليوم ،رقم صعب في حكومة منهكة
وقد كشف عن أولى محاوالت التعطيل لمخرج كاد يكون
منقذا ً للبالد ليرسم تساؤالت أبعد بكثير من سليمان
ن�ف�س��ه .وإذا ك��ان��ت ال �س �ع��ودي��ة ق��د ش � �دّدت ع�ل��ى لسان

وفد برلماني �أوروبي يبحث التطورات
وملف النازحين مع بري ولجنة حقوق الإن�سان

بري متوسطا ً أعضاء الوفد البرلماني األوروبي
جال الوفد البرلماني األوروبي الذي ض ّم النواب :إيلينا
فاالنشيانو ،بيير أنطونيو بابنزيري ،جوزف ويدينهويز،
بريجيت باتيللي ،فرانسيسكو جورجي ،وسفيرة االتحاد
األوروب��ي في لبنان كريستيان الس��ن ،على المسؤولين
وعرض معهم التطورات.
والتقى الوفد في مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة،
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في حضور المستشار
اإلعالمي علي حمدان.
وفي مجلس النواب في ساحة النجمة ،اجتمع الوفد
إلى رئيس لجنة حقوق اإلنسان النائب ميشال موسى
الذي قال بعد اللقاء« :اجتمعنا اليوم مع وفد األحزاب
االشتراكية في االتحاد البرلماني األوروب���ي وتداولنا
م��واض��ي��ع ع���دة ،وخ��ص��وص �ا ً م��وض��وع ال��س��اع��ة وه��و
اللجوء السوري الذي يهتم به االتحاد األوروبي كثيراً».
وأضاف« :شاركنا من فترة قصيرة في اجتماع في بروكسل
صصلمناقشةاللجوءالسوريوقدتداولنااليوممعالوفد
ُخ ِّ
ّ
في هذا الملف وحجمه الضاغط على بلد كلبنان وفي ظل ما
يعانيه من أوضاع اقتصادية وحياتية وأوضاعه العامة.
أكدنا في هذا اللقاء خطين :األول احترام حقوق اإلنسان
ومعيشه هؤالء الناس وضغط كرامتهم ،ومن ناحية ثانية
قدرة لبنان على استيعاب هذا الكم من اللجوء وتح ُّمله،
باإلضافة إل��ى األوض��اع األمنية المحيطة بهذا األم��ر».
وت��اب��ع« :ش��رح��ن��ا للوفد ك�� ّل ه��ذه األم���ور بتفاصيلها
وطلبنا منهم االهتمام ومساعدتنا في ه��ذا الموضوع

وح��� ّل ه��ذه األزم���ة ب��ك� ّل تداعياتها وال��س��ع��ي إل��ى ح ّل
س��ي��اس��ي ل�ل�أزم���ة ال���س���وري���ة ،وه����ذا ه���و األم����ر األه���م
للسوريين وللبنانيين للح ّد من هذا الكم من اللجوء».
ولفت موسى إلى «أنّ الوفد األوروبي طرح مسألة المقاربة
بين هذا الموضوع ،أي حقوق اإلنسان ،واألمن في أي بلد،
وهذا الموضوع مطروح اليوم بشكل واسع وكبير نتيجة
اللجوء ووصوله إلى أوروبا ،وتحدثنا عن هذا الموضوع
وتأثيراته في لبنان والوفد حريص على أن يعرف ماذا
يجري في لبنان فأكدنا لهم أننا في لبنان سيبقى نحافظ
على كرامات الناس والعيش الكريم لهم ،مع سعي األجهزة
األمنية كافة في لبنان إلى توفير األمن للبنان ولهؤالء
وللقضاء على الشبكات اإلرهابية والتفكيرية التي تخرق
لبنان .وقلنا لهم إنه بالرغم من الضائقة االقتصادية
الكبيرة التي يشهدها لبنان وبالرغم من الكم الكبير من
النزوح السوري ،فليس هناك أي مجال النطالق هؤالء
النازحين والسفر عبر الحدود اللبنانية وإنّ القوى االمنية
تسهر على حماية ك ّل الحدود وتضبط ك ّل المخالفات
لألعراف والقوانين الدولية وتمنع أي سفر لهؤالء من
لبنان إلى أوروبا ،بينما نشهد دوال ً أخرى مجاورة ش ّرعت
لهؤالء اللجوء وسمحت به .وأكدنا لهم أنّ لبنان يتقيد بك ّل
األنظمة والقوانين المرعية ،وأنه ،في المقابل ،في حاجة
إلى مساعدة فعلية وجدية وقوية من ك ّل المجتمعات
الدولية من أجل مساعدته لتوفير القدرة على تحمل هذا
الملف الضاغط عليه».

فرنجية ي�ستقبل �صحناوي وال�سفير الفرن�سي
استقبل رئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية ،في دارت��ه في بنشعي ،نائب رئيس
التيار الوطني الحر للشؤون السياسية الوزير
السابق نقوال صحناوي ،في إطار جولته على
األحزاب اللبنانية حيث ت ّم استعراض التطورات
الراهنة.
كما استقبل فرنجية النائب البطريركي
الجديد على أبرشية زغرتا المارونية المطران
بول عبد الساتر والنائب البطريركي على أبرشية
جبة بشري المارونية المطران مارون العمار.
وكان فرنجية التقى ليل أول من أمس السفير
الفرنسي في لبنان إيمانويل بون ،حيث عُ قد
لقاء شارك فيه وزير الثقافة ريمون عريجي،
عضو المكتب السياسي في المرده الدكتور ألبير
جوخدار والمهندس زياد مكاري.
وق��د استبقى فرنجية ضيفه إل��ى مائدة
العشاء.

با�سيل :الحرب على الإرهاب يجب �أن تكون عالمية
دعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى
«أن تكون محاربة اإلرهاب عالمية كشرط لوقف تمدّده»،
مؤكدا ً أنه «ال يمكن أن تنجح أي حرب على اإلرهاب في
المنطقة من دون الدول التي تتكون منها».
وقال باسيل في كلمة له في مجلس األمن الدولي الذي
انعقد برئاسة روسيا ُ
صص لمكافحة اإلرهاب وسبل
وخ ِّ
مكافحته« :يعتبر لبنان أنّ الحرب على اإلرهاب يجب أن
تكون عالمية ألنّ اإلرهاب يمثل تهديدا ً عالمياً» ،الفتا ً إلى
«أنّ القضاء على اإلرهاب في المنطقة هو شرط أساسي
لوقف تمدُّده في العالم ،وال يمكن أن تنجح أي حرب على
اإلرهاب في المنطقة من دون الدول التي تتكون منها».
وأك���د «أنّ لبنان يقف ف��ي ال��خ��ط األول لمواجهة
اإلرهاب» ،مذكرا ً بأنّ «النصرة» و«داعش» قاما بخطف
« 26عنصرا ً من جنودنا ،ويقوم جيشنا بالقتال يوميا ً
على حدودنا الشرقية ،وتقوم أجهزتنا األمنية بمالحقة
ك ّل الخاليا الناشطة والنائمة داخل البلد».
وأضاف« :إنّ استراتيجيتنا في محاربة اإلرهاب تقوم
على تسويق قيمنا ونشر رسالتنا .نحارب للحفاظ على
شعبنا ألنّ تمدُّد اإلرهاب ،معطوفا ً على االنتقال القسري
للنازحين إلى بلدنا ،يشكل تهديدا ً وجوديا ً ونحارب
للحفاظ على حقوق األقليات».
واعتبر «أنّ انتصار الحرب على اإلرهاب بحاجة إلى
شرعيتين :أوالً ،الشرعية المعنوية :شرعية القيم وهذه
الشرعية مبتوت بها ،وثانيا ً الشرعية السياسية :شرعية
األنظمة وهذه بحاجة إلى جهود كبيرة».
وختم باسيل« :الساعة تدق والعنف يفيض ،اإلرهاب
يفيض ،والنازحون يفيضون .إنّ هذا األمر ال يمكن امتداده
في الجغرافيا ،إنها إيديولوجيا يمكن مقاربتها بنماذج
معاكسة لها كلبنان والوقت هو لألفعال الحاسمة إذ
أنّ التوازن الدقيق بين شعوب الشرق األوسط هو على
ّ
المحك ،والسالم في العالم ُمهدّد».

وواص��ل باسيل لقاءاته مع المسؤولين الدوليين،
فالتقى كالً من نظيره النيوزيالندي م��وراي ماكوالي
والمدير التنفيذي للجنة الدولية لمكافحة اإلره��اب
التابعة لمجلس األم��ن الدولي ،ومعاون األمين العام
لألمم المتحدة جان بول البورد الذي لفت بعد اللقاء إلى
«أنّ لبنان هو البلد النموذج الذي يمكن لمواطنيه على
مختلف طوائفهم أن يعيشوا بتناغم معا ً على الرغم من
الصعوبات التي اجتازها بلدكم».
وأض��اف« :ال يمكن محاربة اإلره��اب ولن يتم تثبيت
ال��س�لام واألم���ن ف��ي ال��ع��ال��م ،إذا ل��م ن��ش��رك مكونات
المجتمع المدني في هذه المواجهة ،بمن فيهم النساء.
ويجب عدم حصر محاربة اإلرهاب باألدوات القضائية
واالستخباراتية والعسكرية ،بل يجب التفكير بالقطاعات
التربوية والحوار ما بين الحضارات ،وهذا ما يتميز به
اللبنانيون».
ور ّدا ً على سؤال حول الهجمات التي بدأتها روسيا في
سورية على المعارضة من دون التنسيق مع التحالف
الدولي ض ّد اإلرهاب ،أجاب« :إنّ هذا الموضوع مدار بحث
اآلن بين المعنيين ،وشكل محور نقاش ممتاز و ُمع َّمق دار
هذا الصباح في مجلس األمن .وآمل أن يتم التوصل إلى
االتفاق حول ك ّل هذه المسائل من أجل تمكين التحالف
الدولي ض ّد اإلرهاب من العمل بفعالية».
وك��ان ال��وزي��ر باسيل ش��ارك ف��ي جلسة الجمعية
العمومية لألمم المتحدة حيث ألقى رئيس الحكومة
تمام س�لام كلمة لبنان ،وسبقها اجتماع المجموعة
الدولية لدعم لبنان ،وحضر االجتماعين اللذين ضما
الرئيس سالم إلى ك ّل من رئيس وزراء السويد استيفان
لوفن ووزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير،
وشارك في احتفال رفع العلم الفلسطيني في مبنى األمم
المتحدة.

«النواب ال�سابقون» :نتائج الحوار ال تب�شر بالخير
استغربت راب��ط��ة ال��ن��واب السابقين م��ا وصفته
بـ«استمرار انهيار الدولة في ظ ّل تأكيد يومي من الجميع
بالمحافظة على الدستور والقانون والديموقراطية».
وأسفت خالل اجتماع هيئتها اإلداري��ة برئاسة نائب
رئيس الرابطة النائب والوزير السابق طالل المرعبي،
«لحالة الفساد والفشل الذي أصاب ك ّل المرافق اإلدارية»،
آملة «أن تتمكن جلسات الحوار من إيجاد حلول لك ّل هذه
المشاكل ،علما ً بأنّ النتائج حتى اآلن ال تبشر بالخير».
وأك��د المجتمعون أنّ «ق��ط��ار ال��خ�لاص يتعلق أوال
بانتخاب رئيس جديد للبالد يستطيع أن يضع األمور في
نصابها وأن يشكل حكومة جديدة ويهيىء النتخابات
نيابية حرة وفق قانون جديد على أساس النسبية يحقق
آمال وطموحات اللبنانيين».

واعتبروا «أنّ الشعب اللبناني لم يعد يستطيع أن
يتحمل المزيد من المآسي وهو يعيشها ويواجه أعباء
كبيرة ب��وج��ود أكثر م��ن مليون ونصف ن��ازح س��وري،
باإلضافة إلى الفلسطينيين وغيرهم» .وناشدوا «المجتمع
الدولي واألم��م المتحدة مساعدة لبنان لمواجهة هذه
الكارثة الكبيرة».
كما توقفت الرابطة «عند الحالة المتردية التي وصلت
إليها البالد جراء شغور مركز رئاسة الجمهورية وعدم
قدرة المجلس النيابي على ممارسة مسؤولياته بانتخاب
رئيس جديد» .وأسفت لـ«عدم تمكن الحكومة من معالجة
كل القضايا االجتماعية الملحة بدءا بالنفايات وانتهاء
بالكهرباء ،م��رورا ً بالبطالة وسلسلةالرتب والرواتب
وغيرها».

ن�شاطات

فرنجية مستقبالًَ صحناوي في بنشعي

�شورتر يزور مقبل والجم ّيل وجعجع
واصل السفير البريطاني الجديد
ف��ي لبنان هيوغو ش��ورت��ر جولته
البروتوكولية على المسؤولين،
بمناسبة تسلم مه ّماته الديبلوماسية،
فزار أمس نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل في
مكتبه في ال���وزارة ،يرافقه الملحق
ال��ع��س��ك��ري ،ح��ي��ث ج���رى البحث،
بحسب بيان المكتب اإلعالمي للوزير
مقبل« ،ف��ي األوض���اع الراهنة على
الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي
وتركز بصورة خاصة حول العالقة

سفيرها في بيروت علي عواض عسيري على أهمية دعم
الحكومة اللبنانية والحوار أثناء اشتداد الحراك الشعبي
ف��ي ال �ش��ارع ،ف ��إنّ م��ا ك�ش��ف ع�ن��ه سليمان ال �ي��وم أكثر
تقاطعا ً مع مجمل األحداث والتغطيات اإلعالمية الداعمة
لما يجري في لبنان.
ه��و دور قطري واض��ح يلعب على وت��ر التعطيل من
أجل محاولة التقاط فرصة انتخاب رئيس للجمهورية
ب��وس��اط��ة ق�ط��ري��ة م��ج��دّداً ،وخ �ص��وص �ا ً ب�ع��دم��ا خسرته
قطر وحليفتها تركيا إقليمياً ،وبعدما أصبحت العيون
الخليجية اليوم تتركز على دور ف ّعال لمسقط ،العاصمة
السياسية الواعدة خليجيا ً على منابر التسويات.
أما الرئيس ميشال سليمان الذي أخ ّل بوعود قطعها
أم��ام المقاومة وأهلها وه��ي الوعود التي قدمته رئيسا ً
توافقياً ،بما صدر عنه من كالم ُمجحف في حقّ الجيش
والشعب والمقاومة ،فال يقبل تبريره اليوم جزء أساسي
من الشعب اللبناني الذي يرى فيه أول ال ُمص ِّوبين على
محمي بالمقاومة .فكيف
معادلة ذهبية قوامها جيش
ّ
يقدّم نفسه اليوم حريصا ً على الجيش أم��ام الدستور
وهو الذي وضعه ،بما تبنّاه ،وجها ً لوجه أمام المقاومة؟
ال يمكن لسليمان االعتراض على ما يحسبه اللبنانيون
أول ��وي ��ة ،وإذا ك ��ان ه��و َم ��ن ي��دع��و إل ��ى ان �ت �خ��اب رئيس
للجمهورية وينتقد المعطلين ال��ذي��ن ال ي��ري��دون تكرار
تجربته ،فإنه اليوم أمام مساءلة من اللبنانيين أنفسهم
بعد تعطيله تسوية كادت تكون مخرجا ً للبالد من فوهة
البركان الذي سينفجر بالجميع بتعطيل آخر مؤسسات
البالد .وها هم اللبنانيون يسألون ميشال سليمان :ما
هو دورك الجديد بعد انتهاء واليتك؟

كشفت أوساط مطلعة
أنّ رئيس إحدى الهيئات
االقتصادية الفاعلة،
وبدفع من تيار سياسي
تابع لدولة خليجية
معروفة ،يحاول عرقلة
التحضيرات التي
بدأها رؤساء وأعضاء
هيئات أخرى تمهيدا ً
لزيارة وفد كبير إلى
إيران الستكشاف
فرص التعاون وتبادل
االستثمارات والخبرات
بين لبنان وإيران ،ال
سيما أنّ االقتصاد
اإليراني مقبل على
تطورات إيجابية
مهمة بعد التوصل إلى
االتفاق النووي ورفع
العقوبات بشكل نهائي
عن إيران...

بين البلدين على صعيد التعاون
العسكري ودعم الجيش اللبناني».
وقال شورتر بعد اللقاء« :تطرقنا
إل��ى الشراكة المتينة القائمة بين
الجيشين البريطاني واللبناني .وأو ّد
التعبير عن افتخارنا بهذه الشراكة
وبتقديم ال��دع��م للجيش اللبناني
الباسل والتنويه بالنجاح الكبير
ال��ذي ُي��ح��رزه ف��ي حماية األم��ن في
لبنان».
وأض���اف« :ف��ي م��ا يتعلق بأحد
المشاريع الرئيسية التي نقوم بها

على ال��ح��دود الشمالية والشرقية
للبالد ،نؤكد متابعتها ون��رى أنها
مثال للتعاون الفعّ ال ،كما أننا نعمل
م��ع الجيش اللبناني ف��ي مجاالت
أخ���رى ومنها ال��ت��دري��ب ف��ي لبنان
وبريطانيا على ح � ّد س��واء ونحن
ننوي المضي قدما ً في هذا التعاون،
ونتوق إلى إنجاز المشاريع القائمة
بيننا في األيام المقبلة».
كما زار شورتر رئيس حزب الكتائب
النائب سامي الجميل ،ورئيس حزب
«القوات» سمير جعجع.

 اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه بري في عين التينة،
رئ��ي��س الجامعة األميركية في
لبنان ال��دك��ت��ور فضلو خ��وري،
ووكيل الشؤون األكاديمية الدكتور
محمد حراجلي ،ومستشار رئيس
الجامعة للعالقات الخارجية
ابراهيم الخوري.
 بحث قائد الجيش العماد
ج���ان ق��ه��وج��ي األوض�����اع على
ال��ح��دود اللبنانية – السورية
م��ع أم��ي��ن ع��ام المجلس األعلى
اللبناني السوري نصري خوري.
كما التقى قهوجي نائب رئيس
م��ج��ل��س ال���ن���واب ف��ري��د م��ك��اري
ورئيس جمعية الصناعيين في
لبنان المهندس نعمت افرام.
 التقى المدير العام لقوى
األم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء إبراهيم
بصبوص ف��ي مكتبه ف��ي ثكنة
المقر العام ،وف��دا ً من بلدة جون
في اقليم الخروب ،قدم له التهانئ
لمناسبة عيد األضحى.
 تابع المدير العام لألمن
ال��ع��ام ال��ل��واء ع��ب��اس إب��راه��ي��م
أوضاع حقوق اإلنسان في لبنان
ومدى مراعاتها للمعايير الدولية،
مع مدير العمليات الدولية في
منظمة العفو الدولية مينار بمبل.

قهوجي مستقبالً خوري في اليرزة
كما التقى إبراهيم مدير برنامج
تسوية النزاعات في مركز كارتر
للسالم ه��راي��ر ب��ال��ي��ان ،يرافقه
رئيس الفريق العربي اإلسالمي ـ
القس رياض جرجور
المسيحي
ّ
وعرض معهما األوضاع العامة.
 أع��ل��ن المكتب اإلع�لام��ي
ف��ي س��ف��ارة دول��ة فلسطين ،في
ب��ي��ان ،أنّ السفير أش���رف دب��ور

(مديرية التوجيه)
تلقى اتصاال ً هاتفياً ،من رئيس
رابطة العروبة والتقدم الدكتور
سمير صباغ هنأه فيه على رفع
العلم الفلسطيني ف��وق مبنى
األمم المتحدة» ،معتبرا ً أنّ «هذا
الحدث هو إنجاز كبير للشعب
الفلسطيني وان��ت��ص��ار ج��دي��د
للديبلوماسية الفلسطينية بقيادة
الرئيس محمود عباس».

