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ال�سعودية ال ُتعاقب «المنار» ب�سبب فل�سطين...

الأ�سد في بعبدا؟
محمد حمية
تعبر مصادر مق ّربة من الرابية لـ«البناء» عن استغرابها من ترشيح
الرئيس سعد الحريري الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية
وهو المعروف في خطه السياسي الوطني المقاوم وتحالفه مع سورية
والصديق الشخصي للرئيس السوري بشار األسد ،في الوقت الذي
كان الحريري وحلفاؤه في  14آذار وال يزالون يعيبون على العماد
ميشال ع��ون مواقفه م��ن المقاومة وسالحها وم��ن س��وري��ة وإي��ران
ويرفضونه رئيسا ً للجمهورية لهذه األسباب؛ ولطالما صرح قيادات
ومسؤولو هذا الفريق منذ عام ونصف بأننا «ال مشكلة شخصية مع
عون ،بل نرفضه رئيسا ً بسبب تحالفاته السياسية وارتباطه بالمحور
اإليراني السوري».
عالمات استفهام عديدة تطرح حول خلفيات مبادرة الحريري :لماذا
تجاوز الحريري حزب الله وهو الفريق األول في قوى  8آذار وموافقته
أساسية في تأمين النصاب السياسي لجلسة االنتخاب وإن تأ ّمنت
األغلبية القانونية والدستورية؟ لماذا لم يبحث الحريري مع حزب الله
هذا األمر أو مع العماد عون المعني الرئيسي بالملف الرئاسي قبل بحثه
مع فرنجية؟
لماذا يربط الحريري عودته إلى بيروت بنجاح المبادرة؟ أال يستحق
جمهوره وتياره وطائفته ووطنه أن يكون في لبنان لمتابعة أزمات بلده
وآالم ومعاناة شعبه؟ وهل عودته إلى لبنان تتعلّق فقط بوصوله إلى
رئاسة الحكومة؟
تعلّق مصادر متابعة على هذه التساؤالت بالقول« :ه��ذا يعني أن
الحريري وم��ن ورائ��ه لم يعد يكترث للمواقف والتحالفات المحلية
واإلقليمية ألي مرشح للرئاسة ،بل لمدى مرونته في الملفات الداخلية،
لذلك اعتقدوا أن فرنجية هو الشخص المناسب لهذه المرحلة ،فهو
تمايز عن حليفه وعضو تكتله النيابي في ملفات عدة في األشهر القليلة
الماضية ،ال سيما في مجلس ال��وزراء وملف التعيينات األمنية وملف
التمديد للمجلس النيابي وفي حضور الجلسات التشريعية األخيرة ،ما
يعني بحسب المصادر أن الحريري يعول على فرنجية لوصوله إلى
رئاسة الحكومة وإحكام قبضته على الملف االقتصادي ال سيما قطاع
النفط للخروج من أزمته المالية.
يبقى س��ؤال افتراضي يطرح في األوس��اط اإلعالمية وهمسا ً في
الصالونات السياسية ،ماذا لو انتخب فرنجية رئيسا ً أو أي رئيس آخر
وبدأ توافد الرؤساء إلى بعبدا لتقديم التهاني ومنهم الرئيس األسد،
ما هو موقف  14آذار حينها؟ كيف ستستطيع تحمل مشهد األسد
وفرنجية معا ً في القصر؟
تؤكد مصادر تيار المردة لـ«البناء» أنه «في حال زار الرئيس األسد
فرنجية في حال انتخابه سيستقبله في بعبدا ولن يشكل له ذلك أي
إح��راج ،خصوصا ً أن العالم كله اعترف ب��دور الجيش ال�س��وري في
مكافحة اإلره ��اب من دون رحيل األس��د ال بل االع�ت��راف ب��دوره في
المرحلة االنتقالية».
وتلفت المصادر إل��ى أن «الرئيس الجديد سيتعامل م��ع الرئيس
الشرعي في سورية ،وهو األس��د ،ومع الحكومة السورية الشرعية
المتمثلة بالحكومة الحالية ،ألن سورية دول��ة شقيقة وتربطنا معها
اتفاقات وعلى أي رئيس أن يحترمها ،وليس كما يتحدث البعض عن
االعتراف بما يسمى المعارضة المعتدلة».
أم��ا م�ص��ادر تيار المستقبل فتعلّق بالقول «ال يستطيع الرئيس
السوري اليوم أن ي��زور الرئيس الجديد في لبنان النشغاله بأزمات
بلده» ،وترى المصادر أنه «في حال زار الرئيس األسد بعبدا ،فهذا يعتبر
شأن الرئيس الجديد ،لكن في كل األحوال موقفنا واضح من النظام في
سورية ولن يتغير».
وماذا عن موعد االنتخاب؟
تستبعد م�ص��ادر مقربة م��ن ال��راب�ي��ة انتخاب رئ�ي��س للجمهورية
في القريب العاجل ،بل تذهب المصادر بتوقعاتها ليس إل��ى ما بعد
االنتخابات السورية فحسب ،بل لجالء التطورات على صعيد المنطقة.
وترى أن الوضع في لبنان مرتبط بالتطورات على الساحة الخليجية،
وإذا ما انفجر الوضع في الخليج ودخل في حرب مع اإلرهاب الذي بدأ
يهدده ،فالتسوية في لبنان ستكون في مكان آخر.
وتدعو المصادر نفسها اللبنانيين والقوى السياسية واإلعالميين إلى
أن «ال يعيشوا أجواء أن انتخاب الرئيس سيكون غدا ً أو في هذا الشهر أو
الذي يليه» ،وتستبعد أن يكون لقاء بكركي ّ
فخا ًللتمهيد لترشيح فرنجية
وتوضح أن االتفاق في بكركي كان على أن يأتي الرئيس الذي يمثل
المك ّون المسيحي أفضل تمثيالً وعلى اختيار المرشح الذي يتفق عليه
الزعماء الموارنة األربعة وليس َمن يتفق عليه المسلمون.
وتضيف ال�م�ص��ادر «ق��د ي�ك��ون العماد ع��ون منزعجا ً م��ن الوزير
فرنجية وعاتب عليه وكان يفضل أن يأتي فرنجية فور تلقيه العرض
من الحريري إل��ى ع��ون الزعيم األكبر في الواقع المسيحي ويضعه
في األجواء ويطلب تأييده وترشيحه للرئاسة ،ال أن يذهب لكي يأخذ
موافقة الحريري أوالً ثم يطلب تأييد عون ،لكن توضح المصادر أن
ع��ون ال يحاسب وال يتعاطى م��ع الملفات بشخصنة ،ب��ل بمقتضى
المصلحة المسيحية أوالً والوطنية ثانياً».
وت��رج��ح ال�م�ص��ادر أن ي��رش��ح ال�ح��ري��ري فرنجية ع�ل�ن�اً ،إذا شعر
ب��اإلح��راج ،لكن ف��ي ال��وق��ت نفسه ي�ح��اول إي�ج��اد خ�لاف بين المك ّون
المسيحي والمكون الشيعي ،ال سيما مع حزب الله.

ن�شاطات

 روزانا ر ّمال
بعيدا ً عن المقدّمات في نهج قناة «المنار» المقاوم حيث ال
حاجة إلى التكرار ،ال يمكن التعاطي مع قرار «عربسات» الذي
يستهدف حجب القناة عن متابعيها ،ضمن إط��ار العداء القائم
دائما ً لقوى المقاومة وسلوكها ،وخصوصا ً لجهة ما تتع ّرض له
الجبهة التابعة لها من استهداف قديم ومستم ّر سياسيا ً وفكرياً.
وها هو «الربيع العربي» الذي استهدف سورية قد «أب��دع» في
استهداف الخط المقاوم حتى د ّمر الحجر والبشر في سورية.
لم ُتعا َقب قناة «المنار» بسبب فلسطين ،ففلسطين منسية،
حتى من العقوبات ،عند العرب والخليجيين تحديداً ،وعند بعض
الفلسطينيين «المقاومين» ،فحركة حماس على سبيل المثال التي
ُتعتبر واجهة اللعبة الفلسطينية المقاومة لم تعلن حتى الساعة
عن امتعاضها من القرار السعودي ــــ الخليجي ض ّد قناة المقاومة
التي تفاخرت ببطوالتها وقادتها أمام العالم العربي .فلسطين
َمنسيّة ،لكنها وإرادة أبنائها مثل «المنار» شعلة لن تنطفئ...
ُيالحظ أنّ القرار السعودي بحجب قنا َت ْي «المنار» و»الميادين»
عن قمر «عربسات» قد أتى نتيجة اعتراض على تع ٍّد أو تجاوز
ارتكبته القناتان في فترة تعود إل��ى ما قبل خمسة إل��ى سبعة
أشهر من اإلع�لان عن قرار الحجب ،وهي الفترة التي بدأ فيها
ال�ع��دوان السعودي على اليمن ،وتحديدا ً على حركة «أنصار
الله» (الحوثيون) ،ويؤكد ه��ذا حجب قناة «المسيرة» اليمنية،
بالتوازي مع حجب القناتين ،وهي قناة الحركة الرسمية ال ُمرادفة
لـ»المنار» والتي لها دور ها ّم بالنسبة إلى «أنصار الله» ،تماما ً كما
هي «المنار» عند ح��زب الله ،كصوت ينقل وجهة نظر الحزب
وتح ّركاته وخطابات أمينه العام وإن�ج��ازات المقاومة لشعبها
وض ّد العدو «اإلسرائيلي».

إذا ً أص��درت المملكة ق��رارات في ح ّق ثالث وسائل إعالمية
دفعة واحدة وبفترة متقاربة ،نظرا ً لما شكلته القنوات المذكورة
من تكامل وت��وا ٍز في كشف حقائق الحرب على اليمن ،وهذا ما
لم يكن متوفرا ً إ ّبان العدوان «اإلسرائيلي» على لبنان ،فلم تحظ
«المنار» حينها برديف ،ولم يكن هناك صوت للمقاومة غيرها،
أما اليوم ف��إنّ القلق ال��ذي يرتاب السعودية ينبع من اتجاهات
عدة:
أوالً :ال تريد السعودية أن يحظى التيار الحوثي «أنصار
الله» في اليمن بما حظي به حزب الله في لبنان من دعم شعبي
ورس�م��ي م��ا جعل منه ب�ط�لاً ف��ي ع�ي��ون ال�ع��رب وأظ�ه��ر ضعف
«اإلسرائيليين» ،فكان أول َمن يلقنهم درس�ا ً ويرسم لهم حداً.
وربما تدرك السعودية اليوم أنه كان من األفضل محاربة حزب
الله فكريا ً وإعالميا ً منذ ذلك الحين ،لئال يصل إلى ما وصل إليه
اليوم ،وخصوصا ً لما يمثله من امتداد لحلف إيران ونهجها في
المنطقة.
تخشى السعودية هذا االمتداد وهذه الشعبية التي بات يشكلها
قائد الحركة السيد عبد الملك الحوثي والرمزية التي بات يتمتع
بها عند اليمنيين .وهي مشكلة تدرك الرياض أنها لن ُتح ّل بختم
أي ح ّل سيكون على أساس
الحرب على اليمن بح ّل سياسي ألنّ ّ
تقاسم األدوار بين النفوذ السعودي وبين الحوثيين ،ألنّ الزمان
الذي كانت تستفرد فيه السعودية قد انتهى.
إذاً ،تخشى السعودية هذا التغيير الذي تلحظه شعوب الخليج،
وبطبيعة الحال إنّ حجب القنوات الثالث تقنيا ً عن «عربسات»
هو حجب للمشاهد الخليجي بالدرجة األول��ى وليس لجمهور
المقاومة ،وك��أنّ المملكة ال تريد لشعوبها أن تعرف ما الذي
يجري من خالل هذه القنوات التي نجحت في دخول بيوتهم،
وه��ذا أخ�ط��ر م��ا ف��ي األم��ر بعد أن اس�ت�ف��ردت قناتا «الجزيرة»
و»العربية» لسنوات بالبيت الخليجي.

خفايا
خفايا
ال تأبه السعودية كثيرا ً لصورتها اليوم ،وهذا واضح ،فهي
أي شعار
تجرأت على اتخاذ قرارات سياسية بحتة أه ّم بكثير من ّ
ال تعيره اهتماماً ،مثل رعاية الحريات اإلعالمية أو أن تكون في
صدارتها ،فلدى السعودية قائمة من االنتقادات التي تتع ّرض
لها بسبب تعاطيها مع مسألة الحريات ،وليس آخرها مثالً عدم
السماح للمرأة بقيادة السيارة.
تتابع السعودية الشأن اإلعالمي ،عربيا ً ودولياً ،بشكل جيد
وه��ي تهت ّم كثيرا ً لهذه الناحية بعكس ما قد ُي��ر ّوج ،وعلى هذا
األساس عبثت باإلعالم اللبناني بطريقة من ّفرةّ ،
فتدخل سفيرها
واعترض عندما أزعجته بعض الصحف اللبنانية و ُكتّابها وقدّم
اعتراض المملكة على نقل خطاب ألمين عام حزب الله السيد
حسن نصرالله على تلفزيون لبنان الرسمي ،واألحداث المشابهة
كثيرة ،وقد اشترت السعودية أقالما ً وأنقذت مؤسسات إعالمية
من اإلف�لاس ،إضافة إلى أنها اشترت مراكز وسلّمتها لبعض
الشخصيات اإلعالمية المستفزة تحت مس ّميات مراكز بحثية
وأوهمتهم بألقاب وحجزت لهم مكانة في هذا الوسط.
استهداف قناة «المنار» اليوم هو آخ��ر ما بقي للمملكة من
يقض مضاجعها ويكشف خساراتها ،وخصوصا ً
الفريق الذي ُّ
في األيام القليلة التي سبقت القرار ،فالحلف العربي ـ األميركي
في اليمن وشركة «بالك ووتر» ،والمشاهد المذلة التي يظهر فيها
الجيش السعودي يوميا ً على خط الحدود مع اليمن ،وال تجد
أخبارها مكانا ً في سائر الفضائيات التي لم يطاولها قرار المنع.
ي ��وم ال�ت�ض��ام��ن م��ع «ال �م �ن��ار» ك ��ان م�ن��اس�ب��ة إلظ �ه��ار وح��دة
اللبنانيين حول قضيتها المحقة ،رغم أنّ بعضهم يختلفون مع
خطها السياسي ،وهذا مه ّم جدا ً في هذا الوقت بالذات .أما عن
أهل المقاومة ،فيكفيهم أنّ «المنار» هي مرآتهم مع السيد نصرالله
فعبرها ُيط ّل عليهم و ُيسعد قلوبهم وعبرها أخبرهم الكثير ...مثل
أنهم غيّروا مصير المنطقة.

االجتماعات الدولية المرتقبة حول �سورية
بري يت�سلم دعوة ر�سمية لزيارة ال�سعودية
ويبحث ملف النفط مع نظريان ولجنة الطاقة و�سيا�سة الجوار الأوروبي محور لقاءات با�سيل

بري مستقبالً عسيري في عين التينة
تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري دع��وة رسمية
من رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله
بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ لزيارة المملكة العربية
السعودية نقلها إليه السفير السعودي في لبنان علي
عواض عسيري.
ووع��د الرئيس ب��ري بتلبية ال��دع��وة ،وكانت مناسبة
لعرض التطورات الراهنة.
من جهة أخرى ،عقد الرئيس نبيه بري اجتماعا ً حول
ملف النفط في لبنان في حضور وزير الطاقة آرتور نظريان
ولجنة األشغال والطاقة النيابية برئاسة النائب محمد
قباني ،والنواب :اسطفان الدويهي ،الوليد سكرية ،جوزف
معلوف ،حكمت ديب ،ونضال طعمة.
كما حضر االجتماع رئيس وأعضاء هيئة إدارة قطاع
النفط والمستشار اإلعالمي للرئيس بري علي حمدان.
وبعد االجتماع قال نظريان« :بحثنا مع دولته اليوم
موضوع مرسومي النفط الموجودين في مجلس الوزراء،
والحقيقة أنّ الناس ينتظرون لكي يعرفوا أين سنصل
في هذا األمر .وكما هو معلوم فإنّ دولة الرئيس بري داعم
ألقصى الدرجات إق��رار المرسومين لكي نباشر العمل».
وأض��اف« :هناك بلدان أخ��رى في الجوار تسير بقطاع
البترول والعمل في التنقيب وغيره ونحن ال نزال ننتظر،
عالدعسة ،كما يُقال» .وأعلن نظريان عن اجتماع سيعقد
اليوم الجمعة ،آمالًَ إقرار هذين المرسومين قريبا ً في جلسة
لمجلس الوزراء.
ورأى قباني ،بدوره« ،أنّ من أولى إيجابيات هذا االجتماع
هو أنه يُظهر أنّ السلطتين التنفيذية والتشريعية يدا ً بيد
لمعالجة هذا الموضوع الخطير» .وقال« :نحن هنا لسنا

فريقين يراقبان بعضهما البعض ،نحن فريق واحد نتعاون
في هذا الموضوع».
أض��اف« :وجدنا دولة الرئيس بري متقدما ً علينا في
موضوع متابعة المخاطر بالنسبة إل��ى الغاز والنفط
وأعطانا دولته هذا العدد من جريدة األهرام المصرية اليوم
كما تعلمون فهي جريدة رسمية وذات طابع مميز فعندما
تصدر المانشيت الرئيسية في هذا الشأن تعلمون حجم
المخاطر الجدية التي تواجه لبنان .دولة الرئيس بري
سيبادر إلى مجموعة من الخطوات ونحن طبعا ً معه وإلى
جانبه ،وسيتكلم مع دولة الرئيس سالم ،وسيطرح أيضا ً
هذا الموضوع يوم االثنين المقبل في جلسة الحوار ألنّ هذا
الموضوع يجب أن يُعالج على أعلى المستويات ويهتم به
ك ّل األفرقاء اللبنانيين للوصول إلى نتيجة إيجابية».
سئل :ماذا بشأن حالة الطوارئ في شأن النفط التي
تحدثت عنها؟
وكان الرئيس بري التقى الوزير السابق عبدالله فرحات
ال��ذي أكد بعد اللقاء أنّ مبادرة ترشيح النائب سليمان
فرنجية «ما زالت مطروحة بالجدية التي كانت عليها منذ
البداية ،ومما ال شك فيه أيضا ً أننا انتقلنا إلى مرحلة ثانية
تزيدها جدية هي مرحلة األفكار» .وقال« :هذه المبادرة
تحتاج إل��ى سلة من األفكار وق��د ك��ان الرئيس ب��ري منذ
شهرين طرح هذا الموضوع في جلسات الحوار ولم يعط
هذا الكالم حقه في وقته ،ولو دخلنا في حينه جديا ً في إقرار
جدولة عامة لألفكار الوطنية الرئيسية ،وال سيما قانون
االنتخاب والالمركزية وغيرها لكان لدينا اليوم مرشح
بقامة سليمان بك الوطنية الكبيرة ،إضافة إلى سلة أفكار
وكان الحظ حالفنا وانتخبنا رئيساً».

بحث وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل مع المنسقة الخاصة
لألمم المتحدة في لبنان سيغريد
ك����اغ ،ف��ي االج��ت��م��اع��ات ال��دول��ي��ة
المرتقبة ومنها مؤتمر نيويورك
األس���ب���وع ال��م��ق��ب��ل ح���ول س��وري��ة،
وم��ؤت��م��ر ل��ن��دن ح���ول ال��ن��ازح��ي��ن،
والجهود التي تبذلها األمم المتحدة
في موضوع سورية وإعادة إعمارها
وع��ودة النازحين إليها ،فضالً عن
إيجاد ح � ّل سلمي وسياسي فيها.
كما جرى التشديد على أهمية الدور
اللبناني في ما يحصل في المنطقة
وض����رورة اس��ت��ق��رار ال��وض��ع فيه
لمواجهة اإلرهاب.
كما التقى باسيل القائمة باألعمال
رئ��ي��س��ة بعثة االت��ح��اد األوروب����ي
كريستينا الس��ن ال��ت��ي ق��ال��ت بعد
اللقاء« :عقدت اجتماعا ً جيدا ً مع
وزير الخارجية جبران باسيل ،وأنا
هنا اليوم ألقدم المراجعة الجديدة
لالتحاد األوروب����ي ف��ي م��ا يتعلق
ببرنامج سياسة الجوار التي سبق
وأن أطلقتها وزيرة خارجية االتحاد
األوروب�����ي فيديريكا موغيريني
والمفوض األعلى لسياسة الجوار
جوهانس ه��ان ف��ي بروكسل منذ
أسابيع .وتتناول ه��ذه المراجعة

باسيل مجتمعا ً إلى كاغ في قصر بسترس
إعادة صياغة لعالقاتنا مع ك ّل دول
الجوار لالتحاد».
أضافت« :إن��ه مسار عملنا عليه
لفترة ،وك��ان لبنان ناشطا ً ج��دا ً في
هذه المراجعة ،إذ أنّ الوزير باسيل
دعا إلى عقد مؤتمر خالل الصيف،
وك��ان لبنان هو ال��ذي نسق بين ك ّل
الدول العربية بهدف االستجابة له.
ونحن اليوم متحمسون ج��دا ً إلطار
العمل الجديد لبرنامجنا والذي يركز

بحث القائم باألعمال األميركي ريتشارد جونز مع
الرئيس أمين الجميل تطورات األوضاع السياسية في
لبنان والمنطقة ،وخصوصا ً االستحقاق الرئاسي.
وق��ال جونز« :إنها زيارتي األول��ى للرئيس الجميل
وك��ان��ت ه��ن��اك ج��ول��ة أف��ق ج��ي��دة تبادلنا فيها اآلراء
بخصوص أوضاع لبنان والمنطقة .اطلعت على موقف
حزب الكتائب من االستحقاق الرئاسي وتكون لدي فهم
أفضل لموقف الحزب ال��ذي هو موقف مسؤول يقارب
األم��ور بتأن وبروحية تهدف إل��ى جمع اللبنانيين»،
مشيرا ً إلى أنّ «المواقف كانت متطابقة على حتمية
الحاجة النتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وهذا األمر
مهم جداً».

وأك��د أنّ «المؤسسات اللبنانية بحاجة ألن تعمل
وتتجدد ألنّ الرئاسة شاغرة منذ زمن طويل .الوقت
اآلن هو للعمل من أجل إنتاج حل لبناني لهذه المشكلة
وبذلك يستعيد لبنان سيادته ويلعب دوره في محاربة
التطرف في المنطقة».
وردا ً على س��ؤال عن هوية المرشح للرئاسة ،قال
جونز« :إننا ندعم اآللية اللبنانية وعلى اللبنانيين أن
يختاروا من سيكون رئيسهم ولكن نعتقد ،أنّ اآلن هو
التوقيت المناسب لالختيار».
كما زار جونز رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ،في
دارته في معراب ،وبحث الجانبان تطورات االستحقاق
الرئاسي.

ابراهيم :ال يجوز �أن تبقى الدولة قائمة على الهيكليات الأمنية

 استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية،
مجلس نقابة الصيادلة الجديد برئاسة النقيب جورج صيلي ،وت ّم
البحث في آلية تطوير مهنة الصيدلة وحمايتها.
 زار وزير الثقافة روني عريجي وطوني فرنجية رئيس حزب
الوطنيين األح��رار النائب دوري شمعون وبحثا معه المواضيع
السياسية الراهنة .وأكد عريجي بعد اللقاء «أنّ وجهات النظر كانت
متقاربة ،رغم وجود نقاط سياسية متباينة ،لكننا نلتقي على مصلحة
وحماية لبنان من المخاطر».
وكان عريجي وفرنجية ،زارا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم
األرثوذوكس المطران الياس عودة.
 ع��رض وزي��ر الصناعة حسين الحاج مع سفير العراق في
لبنان علي العامري نتائج الزيارة التي قام بها على رأس وفد رسمي
وصناعي إلى بغداد الشهر الماضي.
 غادر النائب آالن عون إلى روما للمشاركة في مؤتمر «حوارات
المتوسط» ( )MEDال��ذي ينظمه المركز اإليطالي للدراسات
السياسية الدولية ( ،)ISPIبالتعاون مع وزارة الخارجية اإليطالية.
يتطرق المؤتمر إلى التحديات السياسية ـ االقتصادية واألمنية
والثقافية واالجتماعية التي تواجهها بالد المتوسط ،باإلضافة إلى
أزمة الالجئين التي تحولت إلى أزمة عالمية اليوم.

زار المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم الرابطة المارونية
والمجلس ال��ع��ام ال��م��ارون��ي ،وك��ان
في استقباله ك ّل من رئيس الرابطة
س��م��ي��ر أب���ي ال��ل��م��ع ون��ائ��ب رئيس
المجلس المحامي إميل مخلوف ممثالً
رئيسه الوزير السابق وديع الخازن
الموجود خ��ارج البالد ،في حضور
أعضاء المجلسين التنفيذيين للرابطة
والمجلس.
وبعد جولة قصيرة على مقري
الرابطة المارونية والمجلس العام
الماروني ،عقد لقاء حواري مع ابراهيم
في قاعة المحاضرات ،استهله عضو
المجلس التنفيذي مقرر لجنة االعالم
ف��ي ال��راب��ط��ة أن��ط��وان قسطنطين،
مشيدا ً برؤية اللواء ابراهيم «للدور
المسيحي ،وخصوصا ً الماروني في
الوطن».
وتحدث أبي اللمع منوها ً بنجاح
المدير العام لألمن العام «في تحرير
جنودنا من األسر ،وبخفر وبتواضع
المؤمنين ،بلسما ً للجراح وأمثولة
وطنية تحتذى».
وأل��ق��ى مخلوف كلمة ال��خ��ازن،
فأشاد بابراهيم الذي «يتحلى بخلقية
عالية في التعامل مع ملفات شائكة
للغاية وه��و ال���ذي تمكن ف��ي فترة
وجيزة من أن يحقق إنجازات حافلة
بالمآثر باكتشاف خاليا إرهابية
وفي اإلفراج عن المعتقلين اللبنانيين

في أع��زاز وإط�لاق راه��ب��ات معلوال،
وأخيرا ً إنجازه الكبير بتحرير األسرى
العسكريين ل���دى جبهة النصرة
رص الجهود في ملف األسرى
ليتابع ّ
لدى داعش».
وبعد أن شكر للرابطة والمجلس
حفاوة االستقبال ،تحدث ابراهيم عن
زيارته إلى حاضرة الفاتيكان ،شارحا ً
تحضيراتها والحفاوة التي وجدها في
الحاضرة والترحيب الخاص بالوفد
اللبناني خ�لال ال��ق��داس ال��ذي أقيم
تذكارا ً وتكريما ً للحرس السويسري
ف��ي حضور ألفي شخصية م��ن ك ّل
أنحاء العالم.
وقال« :لقد وضعت قداسة البابا
ف��ي حقيقة ال��وض��ع اللبناني الفتا ً
انتباهه إلى أنّ لبنان هو آخر معقل
لمسيحيي ال��ش��رق ورئ��ي��س��ه هو
الرئيس المسيحي الوحيد في هذه
المنطقة من العالم ،وإنّ استمرار
الشغور في سدة الرئاسة يشكل خطرا ً
على لبنان الرسالة ويهدد الوجود
المسيحي بأخطار محققة ،والمطلوب
مساعدتنا على انتخاب رئيس جديد
للجمهورية .فأجابني قداسته أنه
تحدث مع الرئيس ب��اراك أوباما في
األمر ولم يترك مناسبة إال وسعى إلى
ذلك ،لكنّ المشكلة أنّ المسيحيين غير
وحدين».
ُم َّ
أض��اف« :طلبت من قداسة البابا
الدعوة إلى مؤتمر لمسيحيي الشرق

ابراهيم وابي اللمع في مقر الرابطة المارونية
يعقد ف��ي الفاتيكان لبحث وضع
هؤالء في ظ ّل التطورات الخطيرة التي
تعصف بالمنطقة ،وضرورة الحفاظ
على وجودهم ألنّ السيد المسيح هو
من هذه األرض ،وليس من روما وال
باريس وال واشنطن».
وردا ً على سؤال حول االنتخابات
الرئاسية ،ق��ال اب��راه��ي��م« :إن شاء
ال��ل��ه ت��ك��ون ب��رك��ة ق��داس��ة البابا قد
انسحبت على المساعي الجارية
النتخاب الرئيس ،وسواء نجحت هذه
المساعي أم لم تنجح ،فإنها ستستمر،
وإنّ القطار أصبح على سكة الح ّل وال
يجوز أن تبقى ال��دول��ة قائمة على
الهيكليات األمنية ،بل يجب أن ينتظم
عقد مؤسساتها بانتخاب الرئيس».
وع�����ن ت���ح���ري���ر ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المختطفين لدى «جبهة النصرة»،

بشكل أساسي على خطوط عريضة
مهمة ج���دا ً م��ن أج���ل ل��ب��ن��ان ككل،
واستقرار المنطقة التي نتطلع من
أجل تقدمها وازدهارها االقتصادي،
وإيجاد فرص عمل للشباب في مجال
الثقافة والعلم ،وب��ذل الجهود من
أجل االنتصار على التطرف العنيف،
وأم��ور أخرى مثل الهجرة والقدرات
بين لبنان وأوروبا ،وسنتابع الحوار
بيننا بعد عيد الميالد».

جونز :لإنتاج ّ
حل لبناني للرئا�سة

زار قبالن والرابطة والمجل�س العام المارونيين

عودة مستقبالً عريجي وفرنجية

فوجئ موظفون في
مؤسسة إعالمية
َمدينون بقروض
مقسطة من مصرف
ّ
«شقيق» للمؤسسة
اإلعالمية ،إذ إنّ
المساهمين األساسيين
في المصرف هم
أنفسهم المساهمون
األساسيون أيضا ً في
المؤسسة المشار
إليها ،بإلقاء المصرف
حجوزات على منازلهم
بسبب تخلفهم عن دفع
أقساط الديون التي
باتوا يئنّون من عبئها
عليهم ،وذلك لعدم دفع
المؤسسة رواتبهم
منذ فترة طويلة تقارب
السنة ،والمصرف
«الشقيق» يعلم ذلك
جيداً ،ألنّ رواتب
الموظفين ّ
موطنة لديه.

قال« :هذا الموضوع أخذ لغطا ً كبيراً،
ولكنّ القرار بالموضوع ك��ان ق��رارا ً
سياسيا ً وأن��ا التزمت به وفاوضت
تحت هذا السقف».
بعد ذلك ،دار حوار حول التعاون
ب��ي��ن األم����ن ال���ع���ام وال��م��ؤس��س��ات
المارونية في شأن طلبات التجنيس
واستعادة الجنسية ،فأكد ابراهيم
«جاهزية األم��ن العام لمواكبة هذا
الملف وف��ق ما تسمح به القوانين
ال��م��رع��ي��ة ب��ه��دف ت��س��ري��ع إن��ج��از
المعامالت والبتِّ بها ،وذلك بمرونة
وانفتاح».
وفي نهاية اللقاء ،أولم أبي اللمع
على ش��رف اب��راه��ي��م ومنحه درع
الرابطة تكريما ً له.
من جهة أخرى ،زار اللواء ابراهيم
ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس اإلس�لام��ي

الشيعي األعلى اإلم��ام الشيخ عبد
األمير قبالن في منزله ،وت ّ��م البحث
في ما آلت إليه االتصاالت في قضية
العسكريين المختطفين لدى تنظيم
«داعش» اإلرهابي ،في حضور المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن
والمفتي الشيخ عباس زغيب ومدير
ع��ام المجلس اإلس�لام��ي الشيعي
األعلى نزيه جمول.
وأث��ن��ى قبالن على جهود اللواء
إبراهيم قائالً« :نحن معك في متابعة
ه��ذه القضية وف��ي ك � ّل م��ا تقوم به
وتبذله م��ن أج��ل إن��ه��اء ه��ذا الملف
الوطني واإلنساني ،ووضع ح ّد لهذه
المأساة».
وتوجه بالتقدير والشكر إلى ك ّل
من شارك وساهم بعملية اإلفراج عن
العسكريين الذين كانوا مختطفين
ل���دى «جبهة ال��ن��ص��رة» ،وخاصة
اللواء إبراهيم معتبرا ً أ ّنها «إنجاز
وطني يستحق منا ك ّل دعم وتأييد
ومباركة».
وق��ال ق��ب�لان« :ه��ذا البلد بلدنا،
ونحن جميعا ً مسلمين ومسيحيين،
م��س��ؤول��ي��ن وق���ي���ادات وزع���ام���ات
ومرجعيات ،مسؤولون عنه ،وعلينا
واج��ب الحفاظ عليه بكل م��ا نملك
ونستطيع ،كما علينا أن نتنازل
لبعضنا البعض ك��ي ننقذ لبنان
ون��ب��ق��ي��ه وط���ن ال��ت��آخ��ي والمحبة
والتشارك بين الجميع».

ّ
لتخطي
معلولي:
الخالفات وانتخاب رئي�س
اعتبر رئيس رابطة النواب السابقين النائب
األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي «أنّ
استمرار الوضع دون انتخاب رئيس الجمهورية
بعد م��رور ما يزيد عن السنة والنصف أصبح
يؤثر سلبا ً على جميع القطاعات ويعطل مصالح
المواطنين ويمنع معالجة األمور األساسية في
البلد وهي على سبيل المثال ال الحصر تجميد
قطاع النفط وال��غ��از وانتشار الفساد بجميع
أشكاله السياسة واإلدارية ،وما قضية النفايات
األخيرة إال خير دليل على األوض��اع المهترئة،
إضافة إلى تعطيل المؤسسات الدستورية وحتى
هيئات الرقابة األدارية».
كالم معلولي جاء في بيان تاله بعد ترؤسه
اج��ت��م��اع ال��راب��ط��ة أم���س ،ف��ي ح��ض��ور ال��ن��واب
السابقين :أحمد عجمي ،ناصر نصرالله  ،طالل
المرعي ،جورج نجم ،هاغوب جو خدريان ،أنطوان
حداد ،أسعد هرموش  ،هاغوب قصارجيان ،بهاء
الدين عيتاني ،بيار دك��اش ،ج��ورج قصارجي،
جميل شماس ،حبيب حكيم ،زهير العبيدي،
زاهر الخطيب ،صالح الخير ،صالح الحركة ،عمر
مسقاوي ،فوزي حبيش ،محمد يوسف بيضون،
مسعود الحجيري ،وجيه البعريني.
وناشد معلولي «جميع المسؤولين بضرورة
تخطي الخالفات في ما بينهم وتغليب المصلحة
الوطنية العليا وانتخاب رئيس للجمهورية
في أقرب فرصة لتفعيل دور المؤسسات للقيام
بواجباتها الوطنية».
ورأى أن���ه «ال ب��� ّد م��ن إق����رار ق��ان��ون جديد
لالنتخابات من أجل إعادة الحياة الديمقراطية
للبالد» ،معلنا ً أنّ الهيئة العامة للرابطة «تتعهد
بأن تواصل مساعيها لدى الجهات المختصة
إليصال البالد إلى بر األمان والسالم».

