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ين�سق حزب اهلل مع الجي�ش الرو�سي في �سورية؟
هل ّ
 روزانا ر ّمال

محمد حمية
احتشد العونيون أول من أمس أمام القصر الجمهوري
في بعبدا وأحاطوه من كل جانب؛ أما المناسبة ،فهي ذكرى
 13تشرين األول العام  1990يوم أُخرج العماد ميشال
عون بالقوة العسكرية من قصر بعبدا ليتم نفيه إلى فرنسا
ويعود إلى لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري العام
.2005
«التغيير ٍ
آت ويليه اإلص �ل�اح» ،ه�ك��ذا وع��د ال�ع�م��اد عون
جماهير ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ال��ذي��ن ج ��اؤوا م��ن المناطق
اللبنانية ك��اف��ة وج ��ددوا ال ��والء واس �ت �ع��ادوا األم �ج��اد ،لكن
المراقبين ل��م ي �ج��دوا ف��ي خ�ط��اب ع��ون تصعيدا ً أو موقفا ً
منتظرا ً حاسماً.
ترجم
فهل أعطى عون مهلة أخيرة للحكومة؟ وكيف ستُ َ
خ�ط��وات التيار بعد تظاهرة بعبدا ،بين ال�ش��ارع ومجلس
الوزراء؟ وهل فضل عون المناورة على المغامرة؟
بعد إجهاض تيار المستقبل واللقاء التشاوري تسوية
ال�ت��رق�ي��ات العسكرية وم��ع اق �ت��راب م��وع��د إح��ال��ة ق��ائ��د فوج
المغاوير في الجيش العميد شامل روكز إلى التقاعد ،ظهرت
مؤشرات على أن عون سيتجه إلى التصعيد خالل خطابه
في ذك��رى  13تشرين وأن��ه سيُطلق مواقف عالية السقف
وسيس ّمي االم ��ور بأسمائها ،وم��ا انسحابه م��ن الجلسة
الصباحية من الجولة الرابعة للحوار الوطني وإحجامه عن
حضور الجلسات األخ��رى ،إال دليل على عالمات امتعاض
ال �ت �ي��ار ال �ع��ون��ي وب ��أن ك��ل ال �ح �ل��ول ق��د وص �ل��ت إل ��ى طريق
مسدود.
يبدو أن العماد عون اختار لغة اإلش��ارة بدالً من العبارة
والتلميح ب��دالً م��ن التصريح وال�م��واق��ف المم ّوهة ب��دالً من
الغوص في التفاصيل ،فعون لم يحدد في خطابه موقف
ت�ي��اره م��ن الحكومة وال م��ن المشاركة ف��ي ط��اول��ة الحوار
وال من المجلس النيابي وال من خطة التحرك المستقبلية،
ب��ل شكل الملف ال��رئ��اس��ي م�ح��ور خ�ط��اب��ه ،وح�س��م أحقيته
بالوصول إلى رئاسة الجمهورية بالحشود الغفيرة التي
اقترعت بأقدامها لزعيمها الذي ثبت شرعيته المسيحية التي
ال تستطيع كل التحوالت اإلقليمية والدولية أن تتجاهلها.
طمأن عون «الجميع» بلهجة تالمس التهديد ،بأن «التالعب
بالقوانين لن يم ّر مرور الكرام وسيدفعون ثمنه والتالعب
باالستحقاقات سيضعهم بموقع االتهام ويفضح عمالتهم
للخارج» ،الفتا ً إلى أن «أولئك الذين يقاتلون بسيف غيرهم،
نطمئنهم أن هذا السيف ق ُرب أن ينكسر».
وب� ّ
�ش��ر البرتقاليين واس �ت �ط��رادا ً اللبنانيين ،ب��أن هناك
مرحلة جديدة من النضال بدأت وستكون نتيجتها التغيير
ث��م اإلص�ل��اح .ال�ت�غ�ي�ي��ر م��ن خ�ل�ال ان �ت �خ��اب��ات ع�ل��ى أس��اس
النسبية وإسقاط عناصر الفساد ،وبعدها يأتي دورنا نحن
بفرض اإلصالح».
وف��ي تلويح واض��ح ب��أن ورق��ة ال �ش��ارع ستبقى سارية
المفعول قال عون «ال شيء يمنع من وقت لوقت أن نتنزّه
نحنا وإياكن في شوارع بيروت».
تؤكد مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أننا
خسرنا في  13تشرين معركة لكننا حافظنا على القضية،
وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعودة العماد عون إلى
لبنان اعتبرنا أنها فرصة حقيقية لتحقيق الحرية والسيادة
واالستقالل وكانت تظاهرة  14آذار ،لكن لألسف لبنان لم
يتح ّرر ،بل انتقلنا من تركيبة الحكم السعودية السورية
إلى هيمنة األحادية السعودية األميركية بعد خروج الجيش
ال �س��وري م��ن ل�ب�ن��ان .واآلن نشهد عملية الكيد السياسي
وانتهاك الحقوق المسيحية وض��رب الشراكة الوطنية من
قبل شركائنا في الوطن ،لذلك ال خيار لنا إال مواصلة العملية
النضالية والخالص سيكون قريباً.
وتضيف المصادر أن عون ينتظر جهود بعض األطراف
لمحاولة إنجاح تسوية الترقيات من خالل صيغة قانونية
معينة تشكل مخرجا ً يوافق عليه وزير الدفاع سمير مقبل،
وذلك في الوقت المتبقي قبل إحالة العميد روكز إلى التقاعد
في الخامس عشر من الشهر الجاري .كما أشارت المصادر
إلى أن عون لم يشأ كشف جميع أوراقه دفعة واحدة ،كما لم
يعتمد أسلوب القصف السياسي المباشر على أخصامه ال
سيما تيار المستقبل الذي كان إيجابيا ً تجاه عون في جلسة
الحوار األخيرة بين المستقبل وحزب الله في عين التينة،
كما رف��ض ع��ون أن يضع نفسه ف��ي مواجهة مباشرة مع
الرئيس ميشال سليمان كي ال يص ّور البعض أن سليمان
يشكل حالة ذات حيثية مسيحية وكي ال يظهر أن الصراع
هو على الساحة المسيحية.
بعد أن دقّ جنرال الرابية باب قصر بعبدا وحسم مصير
رئاسة الجمهورية على قاعدة :إما رئيس ينبثق من الشعب أو
ال رئاسة ،يبدو أن عون ترك الباب مشرعا ً أمام سعاة الخير
والوسطاء إلخراج تسوية ربع الساعة األخير إلى النور ،إن
على صعيد الحكومة أم على صعيد الترقيات العسكرية ،ولم
يختَ ْر المغامرة ،فدقة الوضع اإلقليمي وانشغال حلفائه في
الحرب على اإلره��اب وحساسية الوضع الداخلي ،عوامل
تمنعه من الذهاب باتجاه التصعيد وكسر الج ّرة وإحراق كل
المراكب مع الطرف اآلخر.
اقترب الجنرال وجماهير التيار أمس ،من أبواب القصر
ال �ج �م �ه��وري ،ل�ك��ن ال�م�س��اف��ة المتبقية ال�ف��اص�ل��ة ت �ب��دو هي
األصعب واألط��ول ،لكن ما بات محسوما ً هو أن نتائج 13
ت�ش��ري��ن  1990ولّ��ت إل��ى غ�ي��ر رج�ع��ة وأن م��رح�ل��ة جديدة
سينتظرها التيار ،كما كل اللبنانيين.

تسارعت التطورات العسكرية والسياسية في منطقة الشرق
األوس ��ط منذ دخ��ول الجيش ال��روس��ي ،م�ب��اش��رة ،على خط
مكافحة اإلرهاب فيها فباتت أمام مرحلة جديدة رسمها وفقا ً
الستراتيجيته بحماية جدران موسكو من زحف اإلرهاب.
ي�ب� ّرر ال��رئ�ي��س ال��روس��ي فالديمير بوتين ب��دء العمليات
العسكرية في سورية أمام وسائل اإلعالم الروسية والدولية
بوضعها ضمن إطار الضرورة القومية ،مؤكدا ً أنه ال ب ّد من
استباق وصول اإلرهاب إلى بالده ،وبذلك يبدو كأنه قد بنى
موقفه على تقارير أمنية عالية المستوى تفيد بأنّ روسيا أحد
أهداف اإلرهاب ،وهو يعلم علم اليقين أنّ بالده عانت كثيرا ً من
اإلرهاب في مرحلة سابقة.
لم يكن بوتين ق��ادرا ً على أخذ ب�لاده نحو موقف متطرف
بدعم نظام ول��و ك��ان حليفه .بمعنى آخ��ر ،إنّ دخ��ول روسيا
جبهات القتال السورية تحت عنوان دع��م النظام السوري
وعلى رأسه الرئيس بشار األسد ليس مألوفاً ،ومن الصعب
تسويقه ل��دى ال��رأي العام ال��روس��ي ،وه��و أيضا ً ليس هدفا ً
لروسيا بكل ما للكلمة من معنى .وبالتالي فإنّ العنوان جاء
منطقيا ً وج��دي�ا ً وض��روري �اً .أثبت بوتين أن��ه يدافع عن بقاء
الرئيس األسد شريك روسيا في مكافحة اإلرهاب وليس عن
الرئيس الذي تزحف روسيا بعديدها وعتادها لبقائه ،ألنّ هذا
غير واقعي.
شكلت ثنائية الرئيسين الروسي فالديمير بوتين والسوري
بشار األس ��د ،كقيادة مشتركة ،حجر أس��اس ال�م�ع��ارك مع
اإلرهاب دولياً ،تماما ً كما ش ّكل الجيشان الروسي والسوري
المحتكمان لقيادة ح��ازم��ة .وتشير المعلومات األمنية إلى

غياب كلي لصواريخ «المعارضة» التي كانت تطال العاصمة
دمشق قبل بدء العمليات الجوية الروسية .وهذا ُيعتبر دليالً
على اإلرب��اك ال��ذي تعيشه المجموعات المدعومة من الدول
الخليجية هناك ،بحيث لم ت ُعد قادرة على التحرك كما كانت،
باإلضافة إلى تدمير آالف المواقع العسكرية اإلرهابية في
مجمل المحافظات والمواقع التي سيطرت عليها المجموعات
اإلرهابية .وبالتالي ف��إنّ المتغيرات العسكرية في سورية
سريعة ج��دا ً وهي تفرض متغيرات سياسية سريعة تمثلت
أوالً بالدعم السعودي للخطوة الروسية لمكافحة اإلرهاب
بعد م��واق��ف ش��دي��دة ال �ح��ذر وال��رف��ض وال�ق�ل��ق م��ن التدخل
الروسي أو أي نيات تقدم داخل سورية .وهذا األمر كان بارزا ً
كموقف سعودي حا ّد منذ األيام األولى لألزمة .فقد تعرضت
روس�ي��ا ل��واب��ل م��ن االن�ت�ق��ادات السعودية ف��ي مجلس األمن
واشتعلت السجاالت بين الراحل سعود الفيصل والممثلين
الديبلوماسيين الروس أو الصحافيين لدى السؤال عن مواقف
موسكو.
تع ّد الخطوة السعودية تطورا ًكبيرا ًخاضعا ً للمتغير الوحيد
ال �ي��وم وه��و ق ��دوم الجيش ال��روس��ي إل��ى المنطقة ،حيث ال
تضاهيه جيوش في العالم ،والقوة تتحدث في زمن التراجع،
وإع��ادة التموضع األميركية باتت حرفة امتهنتها اإلدارات
األميركيةالمتعاقبة.
ثنائية القيادة الروسية ـ السورية ليست وحدها ،بطبيعة
الحال ،فقد كان لحزب الله اللبناني باع طويل في االنتصارات،
وهو أحد أبرز عوامل الصمود في سورية حتى الساعة .حقق
مقاتلو حزب الله تقدما ًكبيرا ًجدا ًفي وجه اإلرهاب وخسر ،في
المقابل ،عددا ً من خيرة مقاتليه ألسباب تشبه أسباب التدخل
الروسي وتس ّوغ التنسيق غير المباشر وتوازي الحسابات
وهو ش ّن ضربات استباقية قبل دخ��ول اإلره��اب األراضي

ب ّري من رومانيا :الحوار بارقة �أمل

�سالم ُيع ّزي ب�ضحايا تفجيري أ�نقرة
ويلتقي مجل�س الق�ضاء الأعلى
والمؤسسات العامة والبلديات في  1محرم  1437هـ
بمناسبة رأس السنة الهجرية المصادف يوم األربعاء
الواقع فيه  14ـ  10ـ .2015
وف��ي نشاطه ،استقبل الرئيس س�لام رئيس مجلس
القضاء األعلى القاضي ج��ان فهد ومدعي ع��ام التمييز
القاضي سمير حمود في حضور أعضاء مجلس القضاء
األعلى في زيارة بروتوكولية للمجلس الجديد.
كما التقى رئيس بعثة الحج الرسمية الشيخ محمد
عساف يرافقه الشيخ خضر قصار.
ومن زوار السراي :وفد من النادي «الثقافي الرياضي
االجتماعي» في جديدة الجومة ـ عكار ،ووف��د اللجنة
المنظمة الفتتاح قصر العدل الجديد في طرابلس ،وجه
الى رئيس الحكومة دعوة لحضور حفل االفتتاح في 19
الجاري.

قزي يبحث التطورات مع �سفيري �إيران وم�صر

ب ّري ونظيره الروماني
ج�دّد رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري التأكيد على «أهمية الحوار
واستمراره» ،واصفا ً إياه بأنه «بارقة
األمل في البالد».
وأع���رب ب��ري ع��ن «خيبته مما
انتهى إليه ملف النفايات حتى اآلن»،
مبديا ً «خشيته من الوصول إلى وقت
يصبح فيه لك ّل منطقة مشروعها في
هذا المجال».
وك��ان بري وصل عند الثالثة من
بعد ظهر أم��س ،إل��ى بوخارست في
زيارة رسمية لرومانيا ،يجري خاللها
جولة من اللقاءات والمحادثات مع
كبار المسؤولين الرومانيين تتناول
العالقات الثنائية وتطوير التعاون
البرلماني بين البلدين ،باإلضافة إلى
التطورات الراهنة في الشرق األوسط.
وم��ن ال��م��ق� ّرر أن يلتقي الرئيس
الروماني كالوس يوهانس ،ورئيس
الحكومة فيكتور بونتا .كما يعقد
اجتماعي عمل م��ع رئ��ي��س مجلس

نقل وزير لبناني
سابق عن ديبلوماسي
أوروبي بارز قوله إنّ
على أميركا وحلفائها
في أوروبا أن
يفهموا مغزى الربط
الروسي بين استمرار
الضربات الجوية
الروسية على مواقع
اإلرهابيين بمختلف
تف ّرعاتهم وبين تق ّدم
الجيش السوري
على األرض ،ما
يعني أنّ الموقف
االستراتيجي لروسيا
ودافعها األول للتدخل
العسكري هو دعم
الدولة السورية،
ووحدة كيانها
السياسي والجغرافي
والمؤسسي.

اللبنانية ،وبالتالي ارت��أت قيادة حزب الله الدخول المباشر
إلى سورية عسكريا ً وهي ال تزال ،حتى الساعة ،لكنها اليوم
مستمرة بالغطاء ال�ج��وي ال��روس��ي وال �س��وري م�ع�اً ،ليبقى
ينسق حزب الله مع القيادات العسكرية
السؤال األساس :هل ّ
الروسية ل��دى طلعاتها الجوية ف��وق مواقع اإلرهابيين في
سورية؟ هل فتح حزب الله خط التواصل المباشر والتنسيق
مع الروس؟
مصادر عسكرية معنية بالحرب في سورية ،أكدت لـ«البناء»
أنّ وح��دات ح��زب الله المشاركة في جبهات القتال هجوما ً
ودف��اع �ا ً تحظى بميزة ال�ت��واص��ل المباشر م��ع س�لاح الجو
الروسي لطلب الدعم والمؤازرة في حاالت الهجوم والتغطية
العسكرية .ه��ذه المعلومات ت��ؤك��د تشكيل غ��رف عمليات
مشتركة على األرض السورية تف ّعل العمليات على األرض
وتس ّرع نتائج الحسم بفضل تبادل المعلومات بين األطراف،
أي أنّ ك ّل «داتا» المعلومات عن مواقع وإحداثيات جمعها حزب
الله والجيش السوري أصبحت في يد روسيا.
التنسيق والتعاون سينعكسان بال شك إيجابا ً على صعيد
الحزب الداخلي ،وبطبيعة الحال مع نجاح الضربات الجوية
الروسية وارت�ف��اع نسبة التنسيق التقني المتطور بسالح
روسي ال يخفى تأثيره المضاعف ،ستتقلص نسبة الخسائر
ل��دى ح��زب الله في األرواح أيضاً ،كذلك األم��ر ل��دى الجيش
ال �س��وري والفصائل الشعبية المشاركة ف��ي ك � ّل الجبهات
السورية.
نعم ،حزب الله والجيش الروسي جبهة تنسيق جديدة،
وي �ب��دو أنّ ال�م�ت�ض��رر األك �ب��ر ،م�س�ت�ق�ب�لاً ،م��ن ه ��ذا التفاهم
العسكري سيكون «إسرائيل» العاجزة على ردع أو إيقاف
العمليات ،فكيف بالحال االعتراض على التنسيق الروسي مع
حزب الله؟

وجه رئيس الحكومة تمام سالم برقية تعزية إلى ك ّل
من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء
أحمد داوود أوغلو بضحايا التفجيرين اللذين وقعا في
أنقرة السبت الماضي وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى
والجرحى.
واستنكر سالم في برقيته «هذا العمل اإلرهابي الذي
يستهدف تركيا في أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية»،
معربا ً عن «تضامنه مع تركيا في هذه المحنة».
على صعيد آخ��ر ،أص��در الرئيس سالم مذكرة إداري��ة
قضت بإقفال اإلدارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وجاء في المذكرة« :استنادا ً إلى المرسوم رقم 15215
ت��اري��خ  2005-9-27وتعديالته ال��ق��اض��ي بتعيين
األعياد والبلديات الرسمية ،تقفل جميع اإلدارات العامة

النواب والشيوخ فاليريو ستيفان
زغونيا ،وكالين بوبيسكو لبحث
سبل تعزيز التعاون البرلماني بين
البلدين.
وق��د اقيم للرئيس ب��ري استقبال
رسمي في المطار ،وك��ان في مقدمة
المستقبلين رئيس مجلس النواب
وعدد من أعضاء البرلمان الروماني،
وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي،
وسفيرة لبنان في بوخارست رنا
ال��م��ق��دم وع���دد م��ن أرك���ان الجالية
اللبنانية.
وقال الرئيس بري من المطار« :أود
أن أبدأ بالشكر لدولة رئيس مجلس
النواب الذي سمح لي بهذه الفرصة
ووج��ه ال��دع��وة إل��ي ألزور ه��ذا البلد
الصديق ال��ذي تعود العالقات بين
رومانيا ولبنان على الصعيد التجاري
إل��ى ح��وال��ى مئة ع���ام ،والعالقات
الدبلوماسية بدأت منذ خمسين عاما ً
تقريباً ،وما بين البرلمان اللبناني

والبرلمان الروماني أيضا ً عالقات
لعشرات السنين .وآمل أن أستطيع
خ�لال ه��ذه ال��زي��ارة أن أوق��ع اتفاق
تفاهم بين برلماني البلدين للتنسيق
في شتى الميادين».
وأضاف« :تعلمون أنّ هناك جسرا ً
من التواصل اإلنساني أيضا ً بين
لبنان ورومانيا حيث يوجد أكثر من
خمسة آالف خريج درس��وا في هذا
البالد في الحقبة السابقة وحالياً،
ومنهم اآلن كبار االطباء والمهندسين
وغ��ي��ره��م ف��ي شتى ال��م��ي��ادي��ن .في
رومانيا أيضا ً جالية لبنانية مه ّمة
ج��دا ً على صعيد النشاط التجاري
ويصل عدد الشركات اللبنانية إلى
أكثر من ثالثة آالف شركة».
وختم« :ال��زي��ارة لرومانيا كانت
دائما ً في اهتماماتي وقد زرتها عام
 1997في المرة األول��ى ،ونأمل أن
تكون هناك زيارات متبادلة في هذا
المضمار».

تم�سك عون بالرئا�سة ال يزعجنا
فرنجيهُّ :

فتحعلي :ن�أمل برئي�س قوي للبنان
استقبل وزير العمل سجعان قزي
السفير اإليراني محمد فتحعلي وعرض
معه األوضاع في لبنان والمنطقة.
وقال فتحعلي بعد اللقاء« :تداولنا
ال��ق��ض��اي��ا ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن البلدين
الشقيقين واألم��ور المرتبطة ب��وزارة
العمل الموقرة .وتحدثنا أيضا ً عن
المستجدات والتطورات اإلقليمية،
وعبرنا عن أملنا في أن ت��ؤدي هذه
التطورات إلى تكريس األمن واالستقرار
في المنطقة .كما شرحت لمعالي الوزير
عن كارثة منى خ�لال تأدية مناسك
ال��ح��ج ،ون��أم��ل أن ت��ق��وم السلطات
السعودية بواجباتها ومسؤولياتها
ف��ي ه���ذا ال��م��ج��ال لكشف الحقائق
المرتبطة بهذه الكارثة اإلليمة».
ور ّدا ً على سؤال حول ما يقال بأنّ
الملف الرئاسي في لبنان لن يتحرك
بشكل جدي إال بعد االتفاق اإليراني ـ
السعودي ،أجاب:
«قلنا مرارا ً وتكرارا ً إنّ هذا الموضوع
ش��أن داخ��ل��ي ،ونعتقد أن الساحة
النخبوية في لبنان في إمكانها تلبية
هذه الحاجة ،ونأمل أن نرى في لبنان
رئيسا ً قوياً».
وعن التأثيرات اإلقليمية والدولية
على ه��ذا االس��ت��ح��ق��اق ،ق���ال« :نحن
نعتقد أنّ الساحة النخبوية في هذا
البلد الذي لديه مكانة عالية من الممكن
أن تلبي هذه الحاجة».

قزي وفتحعلي
ولفت قزي ،من جهته ،إلى أنه قدم
التعازي للسفير اإليراني «بالشهداء
اإليرانيين الذين سقطوا أثناء مناسك
ال��ح��ج ،وم��ن بينهم س��ع��ادة السفير
السابق غضنفر ركن آبادي الذي كان
صديقا ً لنا ولحزب الكتائب».
ثم استقبل قزي سفير مصر الدكتور
محمد بدرالدين زاي��د ،ال��ذي قال بعد
اللقاء« :ناقشنا العالقات الثنائية بين
البلدين ،وكان هناك حرص مشترك
على تدعيم ال��ع�لاق��ات المصرية ـ
اللبنانية .وتطرقنا إلى األوض��اع في
لبنان وأبديت لمعاليه االهتمام الدائم
ل��دول��ة مصر ب��ض��رورة إن��ه��اء الفراغ

الرئاسي وتفعيل عمل الحكومة في
ه��ذه المرحلة الدقيقة والتحديات
التي يواجهها لبنان بما يمكن الدولة
اللبنانية م��ن اإلي��ف��اء ب��ال��ت��زام��ات
وحاجات الشعب اللبناني الشقيق».
وع��ن ال��دور ال��ذي يمكن لمصر أن
تلعبه للمساعدة على انتخاب رئيس،
أك��د زاي��د «أنّ مصر تبذل ك � ّل ما في
وسعها لمساعدة لبنان في هذا الصدد.
ليس ه��ن��اك م��ب��ادرة م��ح��ددة ولكن
هناك جهودا ً مصرية وعربية ودولية
تبذل للمساعدة في هذا االتجاه ،ولن
نتأخر أبدا ً في المبادرة إذا كانت هناك
اقتراحات محدّدة».

جريج ي�ستقبل وفد «المح ّررين»

لحود :نهج الممانعة والمقاومة
يع ّزز فر�ص قيام الدولة الفل�سطينية
رأى الرئيس العماد إميل لحود أنّ نهج الممانعة والمقاومة «وحده ينقذ
األرض والشعب والكرامة الوطنية من االحتالل والمهانة ويع ّزز فرص قيام
الدولة الفلسطينية بكامل المعايير والمفاهيم».
وبحسب بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي ،استقبل الرئيس لحود في في دارته
في اليرزة «وفدا ً عربيا ً مرموقا ً يتقدمه رئيس تجمع اللجان والروابط الشعبية
معن بشور ،أعضاؤه من بالد عربية مختلفة ،وقضيته قضايا األمة العربية
وفي مقدمها القضية المركزية ،فلسطين ،ما يدل على أنّ أمة العرب ال تزال تزخر
بالطاقات واإلرادات التي ال تلين أمام هجمة إسرائيل وأعداء األمة على فلسطين،
ك ّل فلسطين ،وعلى روافد قوة العرب التي يمثلها نهج المقاومة والممانعة الذي
أثبت جدواه في لبنان وسورية معاً».
ووفق ما جاء في البيان ،تبادل لحود مع الوفد الزائر «هموم األمة العربية
والتحديات الراهنة ،ال سيما المستجدة منها والمتمثلة بالعدوان الجديد
والممنهج على القدس واألقصى وفلسطينيي  1948وغ��زة والضفة معاً،
فاتحدت فلسطين الشعب واألرض في العدوان الغاشم الذي لم يميز يوما ً
بين فلسطيني وآخر ،وبين أرض فلسطينية وأخرى من هذه الدولة التي طال
انتظارها وتوافق شعبها على نهج الممانعة والمقاومة الذي وحده ينقذ األرض
والشعب والكرامة الوطنية من االحتالل والمهانة ويع ّزز فرص قيام الدولة
الفلسطينية بكامل المعايير والمفاهيم».
وختم البيان« :إنّ أوطانا ً عربية ال تزال تنبض بحق فلسطين بالوجود
وع��ودة الشتات إليها هي أوط��ان تنبض فيها أيضا ً الحياة ولن يتمكن منها
ربيع أو خريف أو فوضى خالقة أو غموض بناء أو ما شابه من ممارسات
واستراتيجيات أتت بالويل ،ك ّل الويل على العرب أجمعين».

خفايا
خفايا

فرنجيه متحدثا ً خالل إطالق موقع المردة بحلته الجديدة
أكد رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه «أنّ
التواضع ف��ي الضعف ن��وع م��ن الهزيمة ،والتكبر في
القوة نوع من الجشع والهيمنة» ،مشيرا ً إلى أنّ «األيام
معنا والمستقبل سيكون إيجابياً» ،مشدّدا ً على «أهمية
تحالفاتنا ولو تمايزنا باألسلوب أحيانا ً لكنّ مشروعنا
واحد».
وخالل حفل إطالق موقع «المرده» اإللكتروني بحلته
الجديدة وتخريج الدفعة األول��ى من «أكاديمية المرده
لإلعالم» مع إط�لاق الموقع الخاص ب��ه ،ق��ال فرنجيه:
«صحيح أنّ ما يميزنا هو ثباتنا لكنّ إيماننا بالحوار
واالنفتاح وتبادل اآلراء يدفع بأهل الصحافة واإلع�لام
إلى التعاطي معنا بموضوعية ولو بنسبة معينة وأهم
م��ا كسبناه خ�لال ال��س��ن��وات العشر األخ��ي��رة ،أي منذ
إطالق التيار ،هو االحترام تجاه جونا السياسي وخطنا
ومشروعنا وواج��ب علينا المحافظة على هذا االحترام
واالبتعاد عن الغرور».
وأض��اف« :تفكيرنا بسيط ج��داً ،نتكبر عندما نكون
ضعفاء ونتواضع عندما نكون أقوياء ألنّ التواضع في
الضعف نوع من أنواع الهزيمة والتكبر حين القوة هو نوع
من الجشع والهيمنة وهذا ما ال نقبله أو نتقبله».

وتابع« :إنّ فكرنا ينتشر في ك ّل لبنان وهناك متابعة
وتأييد لهذا الفكر في الدول العربية والعالم وهذا ما يدفعنا
ألن نتمسك أكثر بقناعتنا ورؤيتنا ومبادئنا ،وإنّ األيام
معنا والمستقبل سيكون إيجابيا ً بإذن الله».
وش �دّد فرنجيه على «أهمية تحالفاتنا ول��و تمايزنا
باألسلوب أحياناً ،لكنّ مشروعنا واحد والتمايز يحصل بين
وتمسك الجنرال
ك ّل األحزاب المتحالفة وهذا أمر حيوي،
ُّ
ميشال عون بالرئاسة ال يزعجنا أبداً ،والكالم عن تنازله
ال يعني أنّ سليمان فرنجيه سيصبح رئيس جمهورية بل
سيقولون إننا نعرقل ونعطل وإلى ما هنالك ،فارتاحوا
إذا ً من هذه الناحية وال تقلقوا أو تدخلوا في متاهة ما .إنّ
أهم شيء لدينا هو إيماننا بمشروعنا السياسي وبخطنا
وبقناعاتنا».
وختم فرنجية مؤكدا ً «أنّ اإلعالم اإللكتروني هو مستقبل
اإلعالم في العالم ،فال يمكننا التقييم على أنفسنا بل على
الجيل الجديد ألننا نعيش مرحلة انتقالية ،فالصحيفة
الورقية مثالً في لبنان تبيع عشرة آالف نسخة فيما يدخل
إلى موقعها اإللكتروني خمسون ألفا ً مثالً ،فالمستقبل إذا ً
لإلعالم اإللكتروني ،ومن يحجز لنفسه مكانا ً يتقدم على
غيره سنوات».

استقبل وزير اإلعالم رمزي جريج
في مكتبه في الوزارة ،وفدا ً من نقابة
المحررين برئاسة النقيب الياس عون
ال��ذي ق��ال بعد اللقاء« :تناولنا ك ّل
القضايا المتعلقة بالمجتمع اللبناني
والصحافي والسياسي وك��ان��ت له
آراء تناولناها بالتفصيل ،وخصوصا ً
أن��ه كشف لنا ع��دة أم���ور لسنا في
حاجة إلعالنها أنها ع��ائ��دة لجميع
الصحافيين».
وأضاف« :كما تحدثنا عن اإلعالم
اإللكتروني ،واتفقنا مع الوزير جريج
على إدخ���ال العاملين ف��ي اإلع�لام
اإللكتروني إلى النقابة ولكن ضمن
ش��روط ،وخصوصا ً الذين يحملون
إجازة في اإلعالم».
أم��ا وزي��ر اإلع�لام ،فقال« :تداولنا
في شؤون النقابة وشجونها وتركز
البحث حول ثالث نقاط:
األول�����ى :ض����رورة تنقية ج��دول
المحررين من ك ّل من ليس له شأن في
التحرير الصحافي وقد وعدني النقيب
ومجلس النقابة بأنهم سيقومون بهذا
العمل .كما سلمني النقيب مشروع
نظام داخلي سأتولى دراسته واقدم
جوابي عليه في أقرب وقت.
النقطة الثانية التي دار البحث

جريج متوسطا ً وفد «المحررين»
حولها ه��ي ال���دور ال��رائ��د للصحافة
اللبنانية ول��ل��م��ح��رري��ن بالنسبة
إل��ى نقل الخبر الصحيح والتعليق
عليه بالرصانة والموضوعية ونبذ
الخطاب التحريضي أو الفئوي من
أجل المحافظة على المصلحة العامة
ف��ي ال��ظ��روف الدقيقة التي يمر بها
لبنان.
أما النقطة الثالثة التي تناولناها
بالبحث فهي ضرورة أن يقوم مجلس
ال��ن��ق��اب��ة بتقديم خ��دم��ات إضافية

للمحررين في الصحافة اللبنانية،
م��ن تقديمات اجتماعية وت��دري��ب
ال��م��ت��خ��رج��ي��ن م���ن ك��ل��ي��ات اإلع�ل�ام
على كيفية نقل الخبر ،باعتبار أنّ
المتخرجين في كليات اإلعالم ،بالرغم
م��ن العلوم التي تلقوها ال يزالون
يحتاجون إلى تدريب ومن المناسب
أن يكون داخل نقابة المحررين معهد
لتدريب اإلعالميين الصحافيين حول
كيفية م��م��ارس��ة المهنة على أكمل
وجه».

