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حمليات �سيا�سية

خطاب ال�سيد ن�صر اهلل:
اقتربت �ساعة الن�صر
ناديا شحادة
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،بعمامته وطلته
هو أكبر أسرار الحزب على اإلطالق .هذه الشخصية الكاريزمية
التي يتميّز بها السيد الذي إن قال صدق وإن هدّد فعل ،وقد أط ّل
على جمهوره ومحبيه شخصيا ً ف��ي مجمع سيد الشهداء في
الضاحية الجنوبية لبيروت خالل إحياء ليلة العاشر من محرم،
ويوم العاشر منه.
وإذا عدنا إلى خطابه الذي ألقاه في تلك الليلة ،نجد أنّ عوامل
القوة فاحت منه ولم نشت ّم بين ثنايا الخطاب ما يد ّل على عامل
من عوامل الضعف ،كما في جميع خطابات سماحته.
لك ّن ما يميز هذا الخطاب أنه حشد العديد من أدوات التعبئة،
فحضوره الشخصي عالمة قبول للتحدي حتى الشهادة ،وحافز
لجمهور المقاومة لالستنفار ولقبول هذا التحدي الذي تواجهه
المقاومة في المعركة التي حدّد السيد حقيقتها بأنها معركة بين
جبهتين :جبهة تقودها أميركا وك ّل من معها ،وفي الجبهة األخرى
يقف ك ّل من يرفض الخضوع لإلدارة األميركية ،مضيفا ً أنّ هذا
هو التوصيف الحقيقي لما يجري اآلن في منطقتنا.
ي ��ؤك ��د ال �م �ت��اب �ع��ون أنّ أس� �ل ��وب ال �س �ي��د ن �ص��ر ال� �ل ��ه يمتاز
�وج��ه إل��ى خصومه األميركيين
ب��ال�ق��وة ،وخ�ص��وص�ا ً عندما ي�ت� ّ
و«اإلسرائيليين» الذين وصفوه بـ«سيد الحرب النفسية» .حيث
وص��ف الخبير «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ف��ي علم النفس السياسي أودي
ليبل في صحيفة «معاريف» أمين عام حزب الله بـ«أبو الحرب
النفسية» .يدرك «اإلسرائيليون» أكثر من غيرهم أنّ السيد إن قال
فعل ،لذا يقرأون دوما ً خطاباته بكثير من التم ُّعن ويركزون فيها
على ما بين السطور ،لما تحويه من دالالت غاية في األهمية ،لذلك
حدّدوا بوصلتهم في توصيف حجم أي معركة إقليمية وربطوها
بخطابات السيد الذي لم يخطئ يوما ً في تحديد مستوى الجاهزية
ألي معركة.
فالسيد حسن نصر الله ال��ذي يستطيع ال��دم��ج بين التفكير
االستراتيجي والسيطرة الكاملة والعمل التكتيكي واستغالل
العامل النفسي ،أصبح شخصية تجذب الجميع من محبيه ومن
خصومه ،وظ �ه��وره شخصيا ً أم��ام جمهور المقاومة ف��ي ليلة
العاشر من محرم كان رسالة عبّر فيها عن قبوله للتحدي حتى
الشهادة وعدم الخضوع في هذه الحرب التي اعتبرها حربا ً مع
أميركا التي تريد وضع يدها على الغاز الموجود في بعض دول
المنطقة والباقي أدوات .هذا ما أشار إليه قائالً :إنّ أميركا ،كوريثة
لقوى االستعمار القديم ،هدفها الهيمنة على منطقتنا وبالدنا
سياسيا ً واجتماعيا ً وأمنيا ً وثقافياً ،وأن يكون ك ّل من في المنطقة
خاضعا ً ومسلِّما ً إلرادتها.
ي��رى متابعون أنّ السيد نصر الله رف��ع ف��ي خطابه األخير
مستوى المعركة ض � ّد واش�ن�ط��ن و«إس��رائ �ي��ل» وحلفائهما في
المنطقة إلى مستوى قدسية معركة الحسين التي تعتبر ثورة
س�ي��اس�ي��ة ض� � ّد ال�ظ�ل��م وه ��ي ت�ح�م��ل م �ع��ان ك �ث �ي��رة ،كالتضحية
والحرية والحق ،واعتبر أنّ الوقوف في ساحات القتال اآلن هو
بمثابة الوقوف في ساحة كربالء مع اإلمام الحسين ،حيث قال:
«الحسين علمنا أن نقول إني ال أرى الموت إال سعادة والحياة مع
الظالمين إال برما ،وفي هذه الليلة نستحضر المعركة والتاريخ
ونتخذ الموقف ونقول كما قال الحسين في كربالء :بين السلّة
والذلة هيهات منا الذلة».
ورغم اشتعال منطقة الشرق األوسط وما تشهده من أحداث
إرهابية وتهديدات من قبل الجماعات التكفيرية ،وخصوصا ً التي
يمكن أن تستهدف المناسبات الدينية ،وب��ال��ذات إحياء مراسم
ع��اش��وراء ،حيث ح��اول��ت أم�ي��رك��ا و«إس��رائ �ي��ل» وحلفائهما بث
وإعطاء النزعة الدينية للصراع الدائر في منطقة الشرق األوسط،
وهذا ما أشار إليه قائد القوة البرية اإليرانية العميد أحمد رضا
ب��وردس�ت��ان ف��ي  2أي�ل��ول  2015عندما ق��ال« :إنّ استراتيجية
أميركا الجديدة تتمثل في إثارة الحروب الطائفية من خالل إطالق
جماعات إرهابية وتكفيرية مثل داعش» ،وبرغم حجم التهديدات
التي يمكن أن تطال تلك المناسبات ،دعا األمين العام لحزب الله
الحشود إلى االحتشاد في الساحات في عاشوراء.
السيد حسن نصر الله الذي يعتبر من الشخصيات السياسية
النادرة ومن القالئل الذين يستطيعون جذب المشاهد لالستماع
إل��ى خطاباتهم وحواراتهم من دون ضجر ،أط � ّل مباشرة على
جمهور المقاومة بك ّل ثقة وشجاعة ،كما عهدناه دائماً ،غير آبه
باالستشهاد ليعزّز روح الشهادة لدى جمهوره .فخطابه كان
استثنائيا ً عن بقية خطاباته السابقة ،حيث تحدث بشكل صريح
ومباشر ،معلنا ً أنّ الحرب اآلن مع أميركا ،والباقي مجرد أدوات
وإنّ ر ّد حلف المقاومة على المخطط األميركي لمنطقة الشرق
األوس��ط هو المقاومة والصمود لتحقيق االنتصار ،حيث أشار
إلى أنّ من يراهن على تراجعنا أو تعبنا فليسمع وليع جيدا ً أنّ هذه
المعركة نشارك فيها عن بصيرة وسننتصر فيها إن شاء الله.
ي��درك المتابع لخطاب السيد نصر الله م��ن خ�لال المفاجأة
المدوية التي أعلنها وتفاعل معها جمهور المقاومة ،أنّ الحرب
أصبحت ف��ي مرحلة حاسمة وس��ري�ع��ة وأنّ س��اع��ة النصر قد
اقتربت.

ن�شاطات
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م�سقط على �أبواب دم�شق فهل ّ
تدق باب بيروت؟
 روزانا ر ّمال
منذ لقاء الق ّمة الذي جمع الرئيسين الروسي فالديمير بوتين
والسوري بشار األسد في موسكو ،بدأت المنطقة تخطو أولى
خطواتها نحو إع��ادة رس��م خريطتها السياسية ،وق��د سلكت
طريقها إلى الحسم بعد انكشاف مستقبل سورية العسكري،
وهي أبرز منافذ التوتر في الشرق األوسط ،بالخطوة الروسية
المفاجئة والتوجه إلى قتال اإلرهاب في سورية والعراق بشكل
أعمق قريباً.
هو حسم ال يتوجه بالمنظار الروسي إال نحو إتمام المه ّمة
على أكمل وج��ه لتتمظهر عناصر السياسة والعبوها بخطوة
مفاجئة جديدة من نوع سياسي هذه المرة أتت من العاصمة
ال ُعمانية مسقط .السلطنة التي تقع ضمن منظومة مجلس التعاون
الخليجي ،من دون أي إعالن مسبق فرسمت عالمات استفهام
عديدة أبرزها :هل تنتهي القطيعة الخليجية مع الرئيس السوري
بشار األس��د عبر خطوة وزي��ر الخارجية العماني يوسف بن
علوي وزيارته العاصمة السورية دمشق الواقعة تحت سيطرة
نظام الرئيس بشار األسد بعد خمس سنوات من األزمة؟
تبدو العالقة السورية ـ العمانية أبعد من زي��ارة ت ّم تتويجها
باألمس ليبدو الحديث عن توجه خليجي نحو االنفتاح على
س��وري��ة منذ فترة غير قريبة م��ؤك��داً .وك��ان اللقاء بين اللواء
السوري على مملوك ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان
ّ
وبغض النظر عن موقف السعودية كحاضن
واحدا ً منها لكن هنا
وراع لدول مجلس التعاون الخليجي ،فهي في زيارة بن علوي
لم تعلق سلبا ً وال إيجابا ً على الزيارة التي ال يبدو أنها في غير
أجوائها وهي التي سبق وقاطعت قطر عندما تخطت حدودها
وأساءت إلى ما يسمى مصلحة الدول الخليجية واألمن القومي

لها ب��دوره��ا ف��ي مصر إب ��ان حكم اإلخ� ��وان المسلمين فتمت
مقاطعتها وس�ح��ب س�ف��راء دول خليجية منها بينهم سفراء
البحرين واإلمارات والسعودية.
هكذا هي مسقط ورقة اللعب األميركية ـ اإليرانية ـ الخليجية.
صاحبة الدور اللغز الجديد بعد أن ت ّم سحبه من الدوحة ،على
ما يبدو ،فمسقط تتمتع بأفضل العالقات مع ك� ّل من طهران
وواشنطن وال��ري��اض وموسكو ودم�ش��ق ،وبالتالي يمكن أن
تكون نقطة الوصل وأرض الحلول المقبلة .فهل تشهد سورية
اتفاقا ً على غرار اتفاق الطائف اللبناني الشهير ،تكون مسقط
الراعي الرسمي له؟ أم أنّ الدور ال ُعماني يقتصر على التحضيرات
والجمع وتقريب وجهات النظر بين المتصارعين إلنزالهم عن
الشجرة؟
على أي حال وب��أي من االحتمالين ،ف��إنّ مسقط هي اقتراح
اإليرانيين األنسب لهذا الدور منذ أن فاجأت العالم باستقبالها
جولة من ج��والت التفاوض على الملف ال�ن��ووي اإلي��ران��ي ،ثم
خلوة إيرانية ـ أميركية ،حتى وصلت إلى تأثيرها في الملف اليمني
بعدما بدا أنّ الحرب تصل إلى طريق مسدود ،فتوجهت وفود
يمنية ـ سعودية وأخ��رى يمينة ـ أميركية ،وأخيرا ً المفاوضات
الرسمية ـ اليمنية ـ اليمنية.
وعليه فإنّ مقعد مسقط الرئيسي قد ت ّم حجزه وترجم أمس
لبت
بالزيارة األبرز وهي الزيارة الرسمية األولى بهذا الحجم ّ
األمر.
أم��ا لبنان ال��ذي ينتظر س��وري��ة ويتابع ،ع��ن كثب ،االنفتاح
الخليجي المقبل عليها ،فهو يعتبر أنّ أي دور متقدّم لمسقط
مؤشر على دور لدولة خليجية جديدة فيه وهو الذي يعاني من
تكدّس االستحقاقات المؤجلة ومن االنفجار الحكومي المتوقع
في أي لحظة .وهنا وبعدما ازدادت التساؤالت حول إمكانية أن
تعيد قطر ،ثانية ،رسم معادلة رئاسة الجمهورية ورعاية مؤتمر

على غ��رار الدوحة  ،2008تأتي سلطنة عمان لتقلب األوراق
وتدقّ باب بيروت من دمشق.
إنّ ت ��و ّرط قطر بقيادة ال�ح��رب على س��وري��ة يمنع تح ّولها
وسيطا ًإقليميا ًمقبوالً ،وتج ّرؤ مسقط على الحفاظ على عالقاتها
أي ح ّل لبناني .فمع
بسورية وإي��ران سيجعلها تلعب دورا ً في ّ
تط ّور الصراع انتبهت قطر إلى سقوط رهاناتها على الحرب في
سورية وعادت تسعى إلى لعب دور مزدوج شريك في الحرب
أو مشروع وسيط ،وك��ان لها في ملف العسكريين اللبنانيين
المخطوفين ومخطوفي أع��زاز تجربة ،أو دور في الحرب عبر
تبنّي «جبهة النصرة» ،كطرف «معتدل» للح ّل السياسي في
سورية.
حاولت قطر ،قبل ف��وات األوان ،إرس��ال إش��ارات إلى لبنان،
كان الحراك المدني أبرزها وما م ّولته من قنوات إعالمية رئيسية
لنقله ورعايته قطر فصعدت وأكدت أنّ إمكانية التفجير ممكنة
وإال يجب االحتفاظ بدور لها في لبنان لئال تكون قد فقدت معظم
أوراقها .فهي تريد أن تكون بين دول التفاوض في لقاءات فيينا،
خشية العزلة ،وتتحيّن فرصة تقتنصها من أجل ذلك.
إذاً ،تتقدّم سلطنة عمان ،كوسيط جديد ،نحو روسيا وإيران
فتظهر كالعب خليجي قادر على حمل رسائل الفرقاء بسالسة
نابعة من ذكاء الحرص على ضبط النفس خالل األزم��ات التي
عصفت بالعالم العربي من دون التو ّرط في معظم ما ت ّم اعتباره
إمالءات سعودية أو تكليف لك ّل دول مجلس التعاون ،وهي ،من
جهة أخ��رى ،حافظت على أه� ّم عالقاتها المنتجة لحجز مقاعد
السياسة وهي العالقة مع إيران.
وبالتالي فإنّ من يطلق مسقط حاضرة أساسية في الملف
النووي اإليراني والملف اليمني والملف السوري يقول بطريقة
أو بأخرى إنها المنتدبة من قبل األطراف جميعاً ،فما الذي يمنع
أن يكون لها الدور األبرز في رعاية الح ّل في لبنان؟

لوحظ أنّ الوفود
الرسمية الفرنسية
ال تفارق لبنان ،حيث
لم يكد رئيس مجلس
الشعب الفرنسي
جيرار الرشيه يغادر
بيروت حتى وصل
إليها وزير الداخلية
الفرنسي برنار
كازونوف في زيارة
قال إنها مخصصة
حصرا ًلملف
الالجئين ،لكن مطلعين
على ما يدور خلف
الكواليس يؤكدون
أنّ ملف االستحقاق
الرئاسي لم يغب عن
المباحثات ،علما ً أنّ
الرشيه سوف يزور
طهران قريبا ً للغاية
نفسها...

ملف النازحين محور مباحثاته مع الم�س�ؤولين اللبنانيين
قهوجي :التجاذبات ال�سيا�سية لن ت�ؤثر
كازونوف :زيادة الم�ساعدات للدول الم�ضيفة على قرارنا بحماية الوحدة الوطنية

من المؤتمر الصحافي المشترك لكازونوف والمشنوق
أك��د وزي��ر الداخلية الفرنسي ب��رن��ار ك��ازون��وف
«تضامن ك ّل من فرنسا ولبنان بالنسبة إلى ملف
الالجئين السوريين في إطار عالقات الصداقة بين
البلدين» ،الفتا ً إلى «أنّ فرنسا بالفعل تتحمل كل
مسؤوليتها في إطار الجهود األوروبية الرامية إلى
إستقبال عدد من الالجئين السوريين».
وخ�لال مؤتمر صحافي مشترك ع��ق��ده ونظيره
اللبناني نهاد المشنوق في قاعة الشرف الرئيسية
في مطار بيروت الدولي قبيل مغادرته لبنان ،أعلن
كازونوف عن «إج��راءات إضافية كزيادة المساعدة
الفرنسية العينية للبلدان المجاورة لسورية وال سيما
لبنان ،والمجتمعات التي تستقبل الالجئين لرفع
التحديات المتأتية عن هذه األزمة» ،مك ّررا ً «تضامن
ك ّل من فرنسا ولبنان في مكافحة اإلرهاب».
وش�دّد على «عزيمة فرنسا الراسخة في محاربة
هذه اآلفة وأنّ فرنسا تعبر عن تضامنها مع لبنان
بشكل خاص».
وأكد المشنوق ،من جهته ،على أهمية زيارة وزير
الداخلية الفرنسي إل��ى لبنان ،م��ش�دّدا ً على «عمق
العالقات اللبنانية الفرنسية من خالل دعم فرنسا
الدائم للبنان».
وق��ال« :بحثنا في األم��ور التي تهم كالً من لبنان
وفرنسا ،ولمسنا من وزير الداخلية الفرنسي التقدير
الكبير للجهود التي تبذلها القوى األمنية في لبنان من
جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام».
وكان في وداع كازنوف في المطار إلى جانب الوزير
المشنوق ،سفير فرنسا في لبنان إيمانويل بون وعددا ً
من أركان السفارة.
وكان كازونوف التقى خالل زيارته القصيرة للبنان

(داالتي ونهرا)
ع��ددا ً من المسؤولين ،وف��ي مقدمتهم نظيره نهاد
المشنوق ال��ذي عرض معه التطورات ،إضافة إلى
سبل تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين .ثم التقى
رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية،
في حضور المشنوق والسفير الفرنسي في لبنان
إيمانويل بون.
وتناولت المباحثات العالقات الثنائية بين لبنان
وفرنسا وسبل تفعيلها ،إضافة إلى الملفات المتعلقة
بالتطورات في لبنان والمنطقة ،ومنها ملف النزوح
السوري والمساعدة التي يمكن تقدمها فرنسا للبنان
لمعالجة عبء النزوح.
ولفت المشنوق عبر «تويتر» إلى أنّ وزير الداخلية
حصتها من استقبال
الفرنسية أكد أنّ بالده «ستزيد
ّ
نازحين سوريين وستزيد مساعداتها للبنان ،في هذا
اإلطار».
من جهة أخ��رى ،تفقد كازونوف مخيم النازحين
في البقاع ترافقه مديرة المفوضية لشؤون الالجئين
في لبنان ميراي جيرار واستمع إلى معاناتهم واطلع
على احتياجاتهم .وقال« :يجب أن نقف إلى جانب
لبنان لنخفف عن هذا البلد الذي يقوم بجهد فائق في
مواجهة أزمة الالجئين».
وإذ لفت إلى أنّ أزمة اللجوء ذات حجم علني» ،أكد
«التزامات فرنسا تجاهها في إطار اإلتحاد األوروبي.
وقال سنسعى جاهدين من أجل لبنان حيث سنزيد
من جهودنا في إطار خطة إعادة إيواء النازحين التي
التزمنا بها في االتحاد األوروبي أي أننا من أصل 300
ألف شخص الذين سنستقبلهم سنأخذ عددا ً أكبر من
األشخاص من مخيمات لبنان وذلك ألسباب تتعلق
بالمآسي اإلنسانية التي شاهدناها».

ال�سن تزور مقبل :نبذل ق�صارى جهدنا
لم�ساعدة الجي�ش في مواجهة التحديات

مقبل مجتمعا ً إلى السن والوفد المرافق
استقبل نائب رئيس الحكومة
وزي��ر الدفاع الوطني سمير مقبل
ق��ب��ل ظ��ه��ر أم���س ف��ي مكتبه في
ال���وزارة ،القائمة بأعمال رئاسة
ب��ع��ث��ة االت���ح���اد األوروب�������ي في
لبنان كريستينا السن في زيارة
بروتوكولية.
وكانت مناسبة عرض خاللها
مقبل وض��ع الجيش وجاهزيته

(مديرية التوجيه)
وق��درات��ه ف��ي ال��م��واج��ه��ة ،معربا ً
عن حاجة هذا الجيش إلى بعض
المعدات واألسلحة التي تمكنه من
مواصلة الصمود وص ّد الهجمات
اإلرهابية التكفيرية والحؤول دون
أي خرق.
وفي ختام الزيارة قالت السفيرة
الس���ن« :ن����و ّد التعبير ع��ن أش��د
إعجابنا بأداء الجيش اللبناني في

قهوجي متحدثا ً خالل اجتماعه إلى أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والضباط

(مديرية التوجيه)

العسكريين بكل السبل المتاحة».
وأكد «أنّ الجيش هو اليوم ،متماسك
وقوي أكثر من أي وقت مضى ،وقدراته
العسكرية في ازدياد مستمر ،ال سيّما
مع تسلمه كميات كبيرة من األسلحة
والذخائر واألعتدة النوعية من الدول
الصديقة ،إلى جانب الهبة العسكرية
السعودية ،التي يجري العمل على
تحقيقها ف��ي أس����رع وق���ت ممكن،
باإلضافة إلى ورشة التدريب القائمة
في الداخل والخارج» ،موضحا ً «أنّ
تسارع وتيرة المساعدات المقدمة إلى
الجيش ،هي تأكيد على ثقة المجتمع
الدولي به ،ودوره األساسي في حماية
لبنان».
وحول الوضع الداخلي ،أكد العماد
قهوجي «أنّ األزم��ات واألح��داث التي
تجتاح المنطقة وترخي بظاللها على
لبنان ،إل��ى جانب استمرار الفراغ
ال��رئ��اس��ي وال��ت��ج��اذب��ات السياسية
ال��ق��ائ��م��ة ،واإلرب������اك ال��ح��اص��ل في
أداء مؤسسات ال��دول��ة ،ف��ض�لاً عن
التظاهرات واالحتجاجات الشعبية ،ال
يمكن أن تؤثر إطالقا ً على قرار الجيش
الحازم في حماية الوحدة الوطنية
والحفاظ على االستقرار ،والجيش
جاهز للتدخل عند الحاجة لمؤازرة
القوى األمنية ،أو لدى حصول خطر
ج��ديّ على مؤسسات الدولة ،وعلى
أرواح المواطنين وممتلكاتهم».
وش����دّد ع��ل��ى «ح��ف��ظ معنويات
العسكريين في الداخل ،كونهم يؤدون

مه ّمة دقيقة على الحدود ،في محاربة
اإلرهاب والتصدي للعدو اإلسرائيلي».
وتابع« :إنّ الجيش يعمل في سبيل
كل لبنان ومصلحة أبنائه جميعاً،
وه��و ليس في موقع الخالف مع أي
جهة ،وقوته تكمن في بقائه بعيدا ً
عن السياسة وعلى مسافة واحدة من
الجميع».
وختم قهوجي داعيا ً الضباط إلى
«رص الصفوف ،والتمسك بأقصى
درج����ات ال��م��ن��اق��ب��ي��ة واالن��ض��ب��اط،
واالستعداد الدائم لمواجهة األخطار
المحدقة بالوطن».
من جهة أخرى ،تفقد قائد الجيش
بالنيابة اللواء الركن وليد سلمان قبل
ظهر أم��س ،مقري اللواء اللوجستي
ومديرية التأليل في كفرشيما ،حيث
التقى قائد اللواء اللوجستي ومدراء
الهندسة والقوامة والتأليل والعتاد،
واطلع على سير العمل في مشاغل
اآلليات واألسلحة واألع��ت��دة ،وعلى
نظم المعلوماتية وسير عمل المكننة
والتأليل مواكبة للتطور الحاصل
في ه��ذا المجال .ثم التقى الضباط
والعسكريين حيث ن � ّوه بجهودهم
وش����دّد ع��ل��ى ض����رورة ت��ك��ام��ل عمل
الوحدات اللوجستية واإلداري��ة مع
الوحدات المقاتلة ،إلنجاز المهمات
األمنية في الداخل والدفاعية على
ال��ح��دود ،ال سيّما مع تسلم الجيش
تباعا ً لكميات األسلحة واألع��ت��دة
الحديثة.

عقدقائدالجيشالعمادجانقهوجي
ف��ي ال��ي��رزة وعلى دف��ع��ات متتالية،
اجتماعات مع أرك��ان القيادة وق��ادة
ال��وح��دات الكبرى وضباطها ،حيث
عرض لهم شؤون المؤسسة واألوضاع
الدولية واإلقليمية والمحلية ،ثم أعطى
توجيهاته ال�لازم��ة ف��ي م��ا يتعلق
بمهمات الوحدات في المرحلة المقبلة،
وف��ي مقدمها الدفاع عن الوطن ض ّد
التهديدات «اإلسرائيلية» ،ومكافحة
اإلره��اب والحفاظ على مسيرة األمن
واالستقرار.
وأثنى قائد الجيش على «جهود
ال��وح��دات العسكرية وتضحياتها
للحفاظ على مسيرة السلم األهلي،
وح��م��اي��ة ال��ح��دود م��ن التنظيمات
اإلرهابية ،وتفكيك الشبكات والخاليا
اإلرهابية في الداخل» ،الفتا ً في هذا
اإلطار إلى «أنّ التعزيزات واإلجراءات
الميدانية المكثفة التي اتخذتها قوى
الجيش على الحدود الشرقية ،قد أدت
بشكل واض��ح ،إلى تقليص تحركات
المسلحين وشل مبادرتهم إلى االعتداء
على مراكز الجيش وأهالي البلدات
المتاخمة لهذه المناطق».
ولفت إلى «أنّ قضية العسكريين
المخطوفين لدى التنظيمات اإلرهابية
ال ت��زال ت��راوح مكانها ،نتيجة عدم
ال��ت��زام ه��ذه التنظيمات بالحلول
المقترحة» ،مؤكدا ً «أنّ هذه القضية
ستبقى في طليعة اهتمامات قيادة
الجيش ،التي تسعى إلى تحرير هؤالء

التدخل الرو�سي في �سورية
هدفه الدفع نحو حل الأزمة

فرعون وسفيرة كولومبيا
 عرض رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الموجود
في لندن ،مع وزي��ر ش��ؤون النازحين السوريين البريطاني ريتشارد
هارينغتون ،األوضاع في لبنان والمنطقة والمسؤوليات التي يتحملها لبنان
بمفرده إزاء النازحين السوريين نسبة إلى إمكانيات دولته وعدد سكانه
ومساحة أرضه.
كما التقى السنيورة وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط توبياس وود،
وكان بحث في أوضاع المنطقة.
 التقى وزي��ر السياحة ميشال فرعون سفيرة كولومبيا في لبنان
جورجين مالط التي هنأته بانتخابه رئيسا ً للجنة منظمة السياحة العالمية
في منطقة الشرق األوسط الذي جرى في كولومبيا منذ حوالى الشهر.
كما بحثت معه في كيفية تمتين النمو السياحي بين البلدين ،وخصوصا ً
أنّ كولومبيا تضم عددا ً كبيرا ً من اللبنانيين المنتشرين.
 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،في دار الفتوى،
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعرض معه التطورات.
 التقى المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ظهر،
في مكتبه بثكنة المقر العام ،عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار،
يرافقه رئيس بلدية الجية الدكتور جورج قزي والحاج أحمد كجك.

خفايا
خفايا

هذا البلد ،وال سيَّما في مجال حفظ
األمن على الحدود .نعلم أنَّ لبنان
يواجه تحديات كبيرة جدا في هذه
المرحلة ،ونحن ندعم عمل الجيش
اللبناني .إنّ االتحاد األوروبي يبذل
قصارى جهده لمساعدة الجيش،
كما أننا نعمل على تنفيذ مشاريع
ع��دَّة نأمل أن تساهم ف��ي تعزيز
التعاون بيننا في المستقبل».

أشار السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين إلى
أنّ «التدخل الروسي في سورية ليس لشنّ حرب وال يأتي
لمساندة فئة ض ّد أخرى ،بل هدفه الدفع نحو ح ّل األزمة
والغرض منه تنشيط الجهود في سبيل تسوية سياسية
على أساس بيان جنيف» ،الفتا ً إلى أنّ «هذه الحرب ليست
دينية ،ونحن ال نقف مع الشيعة ض ّد السنة كما يقال ،بل
نقف مع مكونات سورية كلّها».
كالم زاسيبكين جاء خالل مشاركته في مأدبة غداء
أقامها رئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط وقنصل روسيا
في لبنان جاك صراف في دارته ،لمناسبة «يوم روسيا»،
بعد قداس إلهي ترأسه المعتمد البطريركي في روسيا
المطران نيفون صيقلي ،وحضرها حشد من الفاعليات
السياسية واإلعالمية وأركان الهيئات االقتصادية تقدمهم
نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل والنائب
عاطف مجدالني وعدد من الوزراء السابقين.
وبعد كلمة ترحيبية من نيكول جاك ص��راف ،كانت
كلمة لصراف أضاء فيها على العالقات الوطيدة بين لبنان
وروسيا ،مشدّدا ً على أهميتها وضرورة توطيدها.
أما زاسيبكين فأشاد بالعالقات الثنائية ،قبل أن يتطرق
إلى الوضع السوري في ضوء التدخل الروسي ،مؤكدا ً أنّ
«موسكو ترى أنّ حل األزمة السورية كما سائر األزمات،
سياسي ،وال يكون عن طريق العنف أو الحروب ،ويتطلب
مشاركة كل األط��راف والمكونات ،من النظام السوري
وفصائل المعارضة من دون استثناء .فإشراك النظام في
الحوار أساسي ،وعلى النظام قبول إشراك المعارضة في
الحل».

وأض���اف« :التسوية التي نسعى إليها ،تنطلق من
الشرعية الدولية ومن صيغة «جنيف  »1وتتطلب إشراك
الجميع ،وإنّ الحراك الديبلوماسي الروسي هو محاولة
جدية لخلق ظروف هذا الحل».
وأعلن أنّ بالده ستواصل العمل «لوقف سفك الدماء
في سورية ،إذ ال يجوز أن يبقى هذا النزاع مفتوحا ً لمدة
طويلة».
وتابع« :إننا ،كما العالم بأسره ،ض ّد التطرف الديني
بكل أشكاله ،ويجب أن نتعاون لضرب جميع أشكال
التشدد .أوروب���ا تواجه اليوم أزم��ة تش ّكلها موجات
النزوح الكثيفة إلى دولها ،وكيفية استيعاب الالجئين
ودمجهم علما ً أنهم يأتون من خلفيات وبيئات ال تشبه
البيئة األوروبية».

