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الث�أر للقنطار...
م�س�ؤولية فل�سطينية �أي�ض ًا
*

 د.نسيب حطيط

وملحة على حزب الله ،وجوهر األسئلة مهما
ُتطرح أسئلة عديدة
ّ
تن ّوعت صياغتها ولغتها ...متى سير ّد حزب الله على اغتيال الشهيد
سمير القنطار؟
والسؤال بح ّد ذاته يؤكد ثقة الجميع (أع��داء وأصدقاء) أنّ الر ّد
آتٍ مع جهل المكان والزمان والطريقة .وهذه ثقة كبيرة بالمقاومة
وصدقية تهديدها ،ولكنه يح ّملها ضغط االنتظار ال��ذي يعيشه
جمهورها بانتظار ال��ر ّد – الثأر في لحظة مفصلية على مستوى
المنطقة ،وهي التي ب��دأت تعيش إرهاصات الح ّل السياسي ،مما
سيجعلها في ذروة العنف واالشتباك والضربات السريعة والقاصمة
من كال المحورين المتصارعين (المحور المقاوم والمحور األميركي)
والتي كان آخرها قتل قائد ما يُس ّمى «جيش اإلسالم» زهران علوش
الذي يمثل اليد السعودية في سورية وأملها األساس في الشراكة التي
تتمناها في المشهد السوري المقبل .وال ب ّد أن نقرأ أنّ االغتيال للشهيد
القنطار ،الذي ينحصر دوره في إعداد المقاومة ض ّد العدو اإلسرائيلي،
ّ
يتدخل في األحداث السورية وفق منظومة األولويات واختيار
ولم
ً
المهام ،حيث اغتالته «إسرائيل» في جرمانا بعيدا عن جبهة الجوالن
للتملّص من المسؤولية لتج ّنب الر ّد من جهة وتحميل المسؤولية
لبعض أط��راف المعارضة السورية المسلحة ليضيع دم الشهيد
القنطار ،وقبل ذكرى استشهاده ،ت ّم قتل زهران علوش وقيادات أخرى
في الغوطة الشرقية أيضاً ،وأعلن الجيش العربي السوري مسؤوليته
عن القصف ،مما أظهر أنّ الخسائر ال تصيب جهة أو محورا ً واحداً ،بل
إنّ الخسائر تتو ّزع على المحورين (المقاومة وأميركا)؛ وهذا جزء من
الر ّد على اغتيال الشهيد القنطار من الجهة السورية ،ويبقى الر ّد على
الجبهة «اإلسرائيلية».
وهنا يُطرح السؤال ...هل الر ّد على اغتيال الشهيد القنطار مسؤولية
المقاومة في لبنان أم مسؤولية مشتركة مع حركات المقاومة
الفلسطينية أوال ً ثم المقاومة الشعبية السورية الناشئة؟
إنّ سمير القنطار يشكل نقطة تقاطع استثنائية بين المقاومات
الثالث ،حيث انطلق قبل أكثر من ثالثين عاما ً نحو فلسطين في إطار
تنظيم فلسطيني ،وح ّررته المقاومة اإلسالمية وحضنت أحالمه
بالعودة إلى فلسطين وكان المم ّر إليها من سورية المقاومة عبر بوابة
الجوالن قائدا ً
ومؤسسا ً لها ،وهو الذي ينتظر كيف ستثأر «إسرائيل»
ّ
ّ
منه ويحاول الثأر من العدو قبل أن يتمكن عد ّوه منه.
يجب على اإلخوة الفلسطينيّين العرب أن يتعاملوا مع القنطار
كضيف ش � ّد ال��رح��ال إليهم ،وقبل ال��وص��ول اغتاله ق� ّ
�ط��اع الطرق
الصهاينة .والشهامة العربية تقتضي الدفاع عن الضيف الحامل
إلى مضيفه سالل الكرامة وعناقيد الشرف ملفوفة بالحب والعشق.
وأخاطبهم كعرب ،وليس كمسلمين ،حتى ال يضيع دم «سمير» في
أودية العصبية أو ضبابية وغشاوة أفكار البعض الذين يتحالفون
مع تركيا الحليف االستراتيجي إلسرائيل وي��ع��ادون سورية في
عقوق سياسي وأخالقي ليس له مثيل ،بل يُصيبهم الحرج عند تقديم
التعازي بالشهيد القنطار!
هل تثأر المقاومة الفلسطينية للمهاجر اللبناني المقاوم «سمير
القنطار»؟
هل تكتفي المقاومة الفلسطينية بتقديم التعازي ثم يضطر البعض
لتوضيح أنه اضطر للتعازي ،بعدما علم أنّ «إسرائيل» قتلت القنطار
وليس المعارضة السورية المتحالفة مع «إسرائيل» ،وما هو الفرق في
القتل ...طالما أنّ المعارضة السورية و«إسرائيل» حليفان!
أعتقد أنّ شباب فلسطين الذين يقاتلون باللحم الحي ،وتجاوز عدد
الشهداء الـ ،130سيثأرون للشهيد القنطار مع أنهم ولدوا بعد عمليته
األولى في نهاريا ،لكنهم عرفوه اآلن عند استشهاده ...ونحن بانتظار
طعنات السكاكين وعمليات الدهس للصهاينة هدية للشهيد القنطار،
لع ّل البعض يتح ّرك ويستبدل الحجارة بالرصاص ويثأر لسمير من
الجنود الصهاينة.
كانت أحالم سمير القنطار جميلة وعديدة؛ تحقق بعضها ،والباقي
ينتظر ونحن نحلم بالر ّد المشترك لسمير بأي ٍد لبنانية وسورية
وفلسطينية ليعود سمير ويحيي عصر المقاومين العرب بمواجهة
التكفيريين والصهاينة ،حفظا ً لما تبقى من األمة وفلسطين ...هل
سيبقى ذلك حلما ً أم يحققه شرفاء فلسطين الذين لم يد ّنسهم المال أو
المذهبية والغرور وقلة الوفاء!

* سياسي لبناني

دربا�س :ال يمكن للبنان عرقلة
اتفاقات ترعاها الأمم المتحدة
علق وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس «على عبور المسلحين من
وإلى تركيا عبر لبنان تنفيذا ً التفاق الزبداني» ،موضحا ً «أنه عندما تعطل
الحكومة وتداهمنا أمور معينة فالمرجعيات مضطرة أن تتصرف على
مسؤولياتها على أن تضع مجلس الوزراء ،إذا اجتمع ،في ضوء ما حدث».
وقال في حديث إذاعي« :ك ّل يوم يظهر ما معنى الفراغ الرئاسي الذي
أفضى إلى تعطيل الحكومة ومجلس النواب ،وعندما تكون هناك اتفاقيات
كبرى ترعاها األمم المتحدة وفي ظ ّل قرار دولي ووجود إجراءات وحلول
سلمية مثل اتفاق الزبداني ال يمكن للبنان عرقلتها» ،مشدّدا ً «على «أنّ
لبنان احتفظ بسياسة النأي بالنفس ألنه لم ينخرط في قتال وك ّل ما حدث
هو عبور آمن وبريء وغير حربي».
أضاف« :أنا لم أكن على علم بالقرار الذي اتخذ ولكنني ال استطيع أن
اعترض على ما جرى ألنّ جزءا ً من المسؤولية يقع على عاتقنا بسبب عدم
تمكننا من انتخاب رئيس».
وعن غياب الضمانات لعودة السوريين الذين عبروا إلى سورية ،أشار
إلى أنّ «موقف الحكومة يقضي بأنّ اللجوء الجديد من سورية إلى لبنان
أصبح غير وارد إال في الحاالت اإلنسانية كالجرحى إذ ال ب ّد من عالجهم»،
نص اتفاق
مؤكدا ً «أنّ وجود الجئين جدد هو مخالف لقرارات الحكومة ،وإذا ّ
الزبداني على ما يخالف هذا القرار فال بد من اجتماع الحكومة واستصدار
قرار معاكس للقرار السابق».

ن�شاطات

لحود مستقبالً سكرية
 استقبل الرئيس العماد اميل لحود في دارته في اليرزة ،النائب
السابق اسماعيل سكرية في زيارة تهنئة باألعياد ،تم خاللها البحث
في التطورات المحلية واإلقليمية.
 غادر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط والنائب
هنري حلو إلى القاهرة أمس.

خفايا
خفايا

ما بعد زيارة حزب اهلل �إلى بكركي لي�س كما قبلها:
عون المر�شح اال�ستراتيجي للخط اال�ستراتيجي
 هتاف دهام
بعد الكالم الواضح لرئيس المجلس السياسي في حزب الله
السيد إبراهيم أمين السيد من على باب بكركي وما يمثل ليس
كما قبله عند من كانوا ينتظرون تغييرا ً ما في موقف حزب الله،
وتكمن أهميته أنه رسخ معطيات واضحة ستشكل مرتكزا ً
دائما ً عند طرح الملف الرئاسي بشكل عام.
حمل تصريح أمين السيد ك ّل الدالالت وحسم ك ّل الجدليات
بشأن موقف حزب الله من االستحقاق الرئاسي ،قاطعا ً لدابر
أي ت��أوي��ل أو ال�ت�ب��اس .وه��و م��وق��ف وص�ف��ه رئ�ي��س المجلس
ّ
السياسي في حزب الله أنه موقف وطني ،معنوي ،أخالقي،
أي جديد ف��ي موضوع
ونهائي لحزبه ال��ذي ل��ن يتفاعل م��ع ّ
االستحقاق الرئاسي ،إال من باب المرشح االستراتيجي الذي
هو رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون.
ُيستفاد من هذا الكالم الذي عبّر عنه المسؤول الرفيع في
ح��زب الله من الصرح البطريركي ،خ�لال تهنئته على رأس
وف��د ،ال�ب�ط��ري��رك ال �م��ارون��ي ب �ش��ارة ال��راع��ي ب�ع�ي�د َْي الميالد
ورأس السنة ،أنّ المرشح االستراتيجي للخط االستراتيجي
ال ي��زال ال�ج�ن��رال ع��ون ،كما تقول م�ص��ادر مطلعة لـ«البناء»
أي طرف سياسي أن يرهق نفسه بإقناع
وأنه ال يجب على ّ
ّ
بأي مرشح آخر ،ذلك أنّ كل سعي في هذا المجال،
حزب الله ّ
يجب أن يحصل بالمباشر مع العماد المستح ّق ميشال عون
(كما يس ّميه حزب الله) صاحب الحيثية األوسع على الساحة

المسيحية وفي الوجدان المسيحي كما على الصعيد الوطني،
أي فريق غامر
بدليل أنّ التشرذم ال��ذي ض��رب في الصميم ّ
بترشيح سواه من خارج لدنه ولم تنفع إلى حينه محاوالت
الترميم ،حتى ب��دا االحتفال بذكرى اغتيال ال��وزي��ر السابق
محمد شطح كأنه تعويم لخيارات هذا الفريق المغامر ،فت ّم
التركيز على الحفل كمناسبة شكلية للجميع بمجرد المشاركة
فيه والحضور.
قدّم كالم أمين السيد مادّة نهائية تحتسب بحاصل النتيجة،
أنه لم يعد في اإلمكان الحديث عن مبادرة من دون لحظ هذه
المعطيات لموقف الحزب خ��ارج التحليل ،فهو قطع الطريق
بشكل نهائي على ك� ّل م�ح��اوالت وض��ع ح��زب الله ككاسحة
ألغام أو رافعة لمبادرة لم تولد أصالً.
ً
أي وقت
لقد باتت األم��ور أكثر وض��وح�ا ً واس �ت �ق��رارا م��ن ّ
م�ض��ى .ل��ن يستطيع أح��د بعد ال �ي��وم ،كما ت�ق��ول المصادر،
أن يتجاوز جنرال الرابية في االستحقاق الرئاسي ،كما ال
يستطيع أح��د أن ينزل مرتبة واح��دة عن رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية .هذه هي من حسابات الته ّور القليلة
وال�ح��اس�م��ة ،عندما يلعب اآلخ���رون ويعبثون ف��ي الحديقة
الخلفية للغير.
وإذا كان العنوان إعطاء زخم لالستحقاق الرئاسي ،فهذا
األم��ر مطلوب من الجميع وليس حكرا ً على أحد والبطريرك
الماروني يعرف جيداً ،أنّ ما من أحد يرغب في استمرار الفراغ
في الموقع األول ،لكن في الوقت ذاته ال أحد يرغب باستعادة
تجربة الرئيس السابق ميشال سليمان ،أو أن يكون االستحقاق

استحقاقا ً بذاته وبمعزل عن قانون جديد لالنتخابات يعيد
تكوين السلطة ويفرز الحكومات ورؤساءها.
صحيح ،أنّ االقتراح كان جدّيا ً ومدعوما ً دوليا ً في مراحله
األول � ��ى ،وت �ب �يّ��ن م��ع ال��وق��ت أن ��ه م� �ن ��اورة ،ف�ت�ف��رم��ل بحسب
المصادر ،إال أنّ األه ّم ما هو جدّي ويتمثل بتزخيم االستحقاق
وليس السير بمرشحين بديلين ،إذ إنّ األص�ي��ل عند فريق
 8آذار والتيار الوطني الحر يبقى أصيالً ،طالما أنه مرشح
استراتيجي لهذا الخط ،والبطريرك الماروني المعني بالرئاسة
و«مارونية» الرئاسة وبالمبادرة األخيرة تبلغ موقف حزب الله
أي حديث عن تفعيل المبادرة أو الرهان
بشفافية ،وعليه فإنّ ّ
على لقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند والرئيس اإليراني
حسن روحاني في نهاية الشهر األول من العام المقبل ،نوع
من الملهاة وتعبئة الفراغ ما دام الموقف األساسي الحاسم قد
أي التباس.
جرى تقديمه بهذا الوضوح الخالي من ّ
ول��ذل��ك ،ال ي�ج��ب أن ي�ت�ح� ّول ت�ح��ري��ك ال�م�ي��اه ال��راك��دة في
االستحقاق الرئاسي إلى بركان ،بل على العكس يجب أن يهدف
إلى حصول االستحقاق في أجواء هادئة وناضجة وطبيعية،
وبنتيجة مسار ديمقراطي يأخذ بعين االعتبار المصلحة العليا
للدولة اللبنانية في إرساء قواعد الحكم القوي والرشيد.
يعيش الجنرال عون هدأة نفسية عبّر عنها باألمس ،بيان
تكتل التغيير واإلصالح عقب االجتماع األسبوعي في الرابية،
من حيث الصفح وتنقية القلوب من رواسب المناورات والهدوء
والتصميم على إنقاذ الوطن ورفض اإلمالءات الخارجية.

ح ّذرت جمعيات بيئية
من تصدير النفايات إلى
دولة أفريقية يت ّم تداول
اسمها وذلك لعدم
انضمام تلك الدولة إلى
اتفاقية بازل المتعلقة
بتنظيم حركة مرور
النفايات عبر الحدود
الدولية وشروطها ،كما
استغربت األوساط
عدم إجراء الحكومة
اللبنانية اتصاالت
حتى اآلن مع الدول
المرشحة لتصدير
النفايات إليها ،إذ
انّ هذا األمر يتعلق
بالدولة اللبنانية
وليس بالشركات
التي ستتولى عملية
اي
الترحيل ،ذلك أنّ ّ
اتفاق من هذا النوع
يجب أن يكون رسميا ً
بين دولة ودولة.

وفد من حزب اهلل يزور الراعي م�ؤكداً �أ ّنه غير معني بالعقوبات المالية الأميركية

ال�س ّيد :التزامنا مع عون �أخالقي ولن نتخلى عنه
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار
بشاره بطرس الراعي ،في الصرح البطريركي
في بكركي ،وف��دا ً من المكتب السياسي في
حزب الله برئاسة السيد ابراهيم امين السيد،
يرافقه محمود قماطي ،الدكتور علي ضاهر،
الشيخ محمد عمرو ،حسن المقداد ،والشيخ
علي برو ،في حضور المطران سمير مظلوم
وح��ارس شهاب ،في زي��ارة تهنئة باألعياد
ت ّم خاللها البحث في موضوع االنتخابات
الرئاسية وال��م��ب��ادرة التي طرحت في هذا
اإلطار.
وقال السيد بعد اللقاء« :تشرفنا بزيارة
غبطة البطريرك بمناسبة األعياد المباركة في
عيد ميالد السيد المسيح ورأس السنة .هذه
المناسبة تدفع دائما ً إلى التالقي والزيارات
وه��ي في ذاتها مباركة .وبطبيعة الحال،
هذه اللقاءات حتى ولو كانت في إطار القيام
بواجب التبريك في األع��ي��اد ،هناك قضايا
وملفات أساسية وكبرى تفرض نفسها على
أي لقاء يحصل .ومن هذا المنطلق ت ّم التط ُّرق
إلى مواضيع متعددة ،وفي مقدمتها موضوع
انتخاب الرئيس وم��ا يمكن أن نطلق عليه
بالمبادرة التي طرحت النتخاب الرئيس.
واس��ت��م��ررن��ا ف��ي ن��ق��اش ه���ذا األم���ر م��ج��ددا ً
وأعطينا رؤيتنا ورأينا في هذا األمر .وطبعا ً
غبطة البطريرك من موقع مسؤوليته الدينية
والوطنية تجاه لبنان حريص على التعمل
مع هذه المبادرة بما يحقق الحماية للبنان
ومدخل الحماية يتمثل بانتخاب الرئيس
وإع��ادة تكوين السلطات بما يحمي لبنان
واللبنانيين جميعاً».
وأض����اف« :ن��ح��ن متفقون ف��ي المقاربة
المبدئية للموضوع وهي ضرورة أن يصار إلى
انتخاب الرئيس لما لهذا االنتخاب من أهمية
وتأثير على صعيد لبنان ،س��واء أك��ان في
الداخل أو بما يعنيه من أوضاع أو تهديدات
من الخارج .ولكن هذه المبادرة التي تسمى
مبادرة ،هي ليست فقط مسألة مبدئية وإنما
تحمل قضايا تفصيلية أو بنودا ً تفصيلية».

الراعي مستقبالً وفد حزب الله في بكركي
وتابع السيد« :بالنسبة إلينا السياسة
هي أخالق وليست كذبا ً ومناورات ،وبالتالي،
عندما التزمنا مع الجنرال عون في ترشيحه
للرئاسة ،بالنسبة لنا ،ال نستطيع أن نتحلل
أمام أي معطيات جديدة أو أمام أي مفترق
سياسي جديد ،وأن نتخلى عن التزامنا هذا
األمر .وهذا االلتزام هو التزام أخالقي يتضمن
شرطين :الشرط األول هو أن يكون االلتزام
اختيارياً ،فنحن لم يلزمنا أحد أن نلتزم مع
الجنرال عون ،فكان التزاما ً اختياريا ً ونابعا
من إرادة حرة .والشرط الثاني هو أننا عندما
نلتزم ال يفهم من هذا االلتزام أننا نمنن الجنرال
عون به .هذا األمر بالنسبة إلينا معيب ،ولذلك
فإنّ الطروحات والمبادرات الموجودة ،كي

تؤدي دورها أو تصل إلى نتائجها المقبولة ،أو
كما يقال نتائجها السعيدة ،هذا األمر يجب أن
يتم عبر قبول الجنرال عون بهذا الموضوع».
وأكد السيد «أننا لسنا الطرف الذي عليه
أن يبادر ليزيل هذه العقبة أمام هذه المبادرة
أو هذه التسوية أو هذا الطرح أو هذه الفكرة»،
الفتا ً إلى «أننا لسنا معنيين بهذا األم��ر وال
نقبل أصالً أن تقوم األطراف كلها بأدوارها في
يخص التسوية في موضوع الرئاسة ،ثم
ما
ّ
يكون دورنا الوحيد هو أن نقنع ميشال عون
بالتنحي عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية».
وقال« :هذا األمر لم يكن ولن يكون .هذه الرؤية
يتفهمها صاحب الغبطة ،ولكنه ال يطلب منا
أن نتحلل من التزامنا وأخالقنا ،ولكنه يطلب

أن يكون لنا دوراً ،باعتبار أنّ لحزب الله دورا ً
وتضحيات ،وعلى هذه التضحيات أن تكون
في سبيل حماية لبنان وحفظه لبنان وقوته،
وعلى األقل أن نؤدي دورا ً في موضوع وصول
األمور في لبنان إلى النتائج في انتخاب رئيس
للجمهورية .لقد تفهم غبطته موقفنا األخالقي،
لكن برأيه هو ،ال يمانع أن يكون لنا دور ما في
هذا األمر .وبالتأكيد ،كما قلت في أول األمر ،لن
يكون هذا الدور في إقناع الجنرال عون بأن
يتخلى عن ترشيحه للرئاسة».
وعن اعتبار البعض أنّ حزب الله ال يريد
إجراء االستحقاق الرئاسي ،أجاب« :هذه من
االستنتاجات التي يتسلى بها السياسيون
ف��ي لبنان وال��ت��ي ال قيمة ل��ه��ا ،فليجربوا،

وليصلوا مع الجنرال عون الى موقف يقول
فيه إنه ال يريد االستمرار في ترشحه ،عندها
فليختبرونا إذا كنا نريد أن يكون هناك رئيس
أم ال».
وع ّما إذا كان التقارب األميركي ـ اإليراني
سيؤدي إل��ى زي��ادة الضغوط المالية على
حزب الله» ،قال« :هذه إج��راءات ال تطاولنا
ألنه ليس عندنا أموال لها عالقة بالتحويالت
المصرفية من الداخل والخارج ،وهذه نقطة
بحثت ف��ي ال��ل��ق��اء» .ورأى أنّ على الدولة
اللبنانية «أن ترسل رسالة رسمية إلى اإلدارة
األميركية ،وتطلب ملف أي مواطن لبناني
عليه إش��ارة أميركية في الموضوع المالي
مؤسساتها القضائية،
والدولة اللبنانية في
ّ
هي التي تنظر في هذا األمر وتحدّد ما إذا كان
هذا الشخص أو المواطن اللبناني ،عنده ما
يخالف القوانين اللبنانية المصرفية وتتعامل
معه بحسب م��ا تتطلب ه��ذه القضية ،من
إجراءات قضائية وعقوبات وغيرها ،وال تأتي
هذه األمور من طرف اسمه الواليات المتحدة
األميركية ،ألن هذه اإلج��راءات ،في أساسها،
سياسية وعدائية ،وبالتالي ،من تصدر عنه
إجراءات عدائية ـ سياسية ،ال يمكن أن نثق به
وال بملفاته».

سالمة

كما التقى ال��راع��ي حاكم مصرف لبنان
ري��اض سالمة ال��ذي أكد سالمة «االستقرار
النقدي في لبنان» ،مشيرا ً إل��ى أنّ «وضع
الليرة اللبنانية ممتاز ،وال��ودائ��ع ازدادت
بنسبة  4في المئة والتحويالت إلى لبنان ال
تزال مستمرة ،واستنادا ً إلى ذلك يمكننا القول
إننا ق��ادرون على ضمان االستقرار النقدي
وثبات الليرة».
وم��ن زوار ال��ص��رح :وزي��ر ال��ع��دل أش��رف
ريفي ،النائب أحمد فتفت ،الوزير السابق جان
عبيد ،سفير لبنان في فنزويال وجزر الكاريبي
الياس لبس ،ووفد من فاعليات وأهالي منطقة
دير األحمر والقرى المجاورة برئاسة المطران
حنا رحمة للتهنئة بالعيد.

بري يلتقي وزير االت�صاالت والعري�ضي واتحاد الجامعات العربية

وفد من قيادة الجي�ش يه ِّنئ وزير الدفاع بالأعياد

حرب :نرف�ض مبادلة وجود الرئي�س
بتفعيل مجل�س الوزراء

مقبل :الهبة ال�سعودية �سلكت طريقها ال�صحيح

استقبل رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه بري في عين التينة المجلس
التنفيذي التحاد الجامعات العربية
برئاسة أمينه ال��ع��ام سلطان أبو
عرابي العدوان ،وعدنان طرابلسي
رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��ال��م��ي��ة التي
استضافت اجتماع االتحاد في بيروت
وال��ذي يضم  310جامعات عربية.
وحضر اللقاء رئيس المكتب التربوي
المركزي حسن اللقيس.
ث��م استقبل ب��ري النائب غ��ازي
العريضي ال���ذي ق��ال بعد اللقاء:
«بطبيعة الحال الرئيس بري رجل
التركيبة اللبنانية وح��ام��ي هذه
التركيبة بخبرته ومعرفته وحكمته
وإدراكه ألهمية التوازنات في لبنان
ال��ت��ي تحفظها التسويات الكبرى
الشجاعة ال��ت��ي ي��ق��وم بها حكماء
وع��ق�لاء ي��ؤم��ن��ون ب��ه��ذه التركيبة
اللبنانية التي تحفظ التنوع في
لبنان ،ونحن في أمس الحاجة إلى
دولته ،الذي كان وال يزال أمينا ً على
هذه الرسالة ،ونحن إلى جانبه في
المسيرة التي ينطلق بها في اتجاه
العناوين التي ذكرت».
وأم��ل أن «نشهد ،في أق��رب وقت
ممكن ،تفعيالً لعمل الحكومة في
ب��داي��ة األم���ر ،إل��ى أن تأتي اللحظة
وتنجز عملية انتخاب رئيس جديد
للجمهورية كي نحمي ما تبقى في هذا
البلد .ونتمنى لك ّل اللبنانيين خاتمة
سعيدة للسنة وانطالقة جديدة بعمل
المؤسسات».

زار قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي ،نائب رئيس
مجلس ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع الوطني سمير مقبل في
ال��وزارة ،يرافقه أعضاء المجلس العسكري ،اللواء وليد
سلمان ،اللواء محمد خير ،مدير المخابرات العميد الركن
إدم��ون فاضل وكبار الضباط في المؤسسة العسكرية،
وقدموا له التهاني بعيدي الميالد ورأس السنة.
وجرى خالل اللقاء التداول في األوضاع األمنية الراهنة
واإلن��ج��ازات التي حققها الجيش خ�لال ه��ذا العام على
مختلف المستويات ،وما قدمه من تضحيات في سبيل
حماية الوطن والسلم األهلي ،إضافة إلى مالحقة الخاليا
اإلرهابية واعتقال رؤوسها المدبرة وعناصرها.
وأشاد مقبل بـ«اإلنجازات المحققة على يد أبطال الجيش
اللبناني الذين يضحون في سبيل الوطن وبفضلهم ينعم
اللبنانيون باألمان ،على الرغم مما يحيط بهم من قلق على
المصير جراء ما يجري إقليميا ً وما يخطط له اإلرهابيون

والتكفيريون إلشعال نار الفتنة فيه».
وأشار إلى أنّ «صمود الجيش على الجبهات ،وما قام
ويقوم به من إنجازات دفعت العديد من الدول إلى دعمه
وتسليحه» ،مؤكدا ً أنّ «الهبة السعودية سلكت طريقها
الصحيح» ،مطمئنا ً «أن ال عراقيل تعيق تنفيذها» ،متمنيا ً
للمؤسسة العسكرية «قائدا ً وضباطا ً وأفرادا ً إكمال مسيرة
الشرف والتضحية والوفاء ،فآمالنا وآمال ك ّل اللبنانيين
معقودة على صمود وبطوالت جيشنا الباسل».
كما تمنى أن «تتكلل المساعي الجارية إلطالق باقي
العسكريين المخطوفين بالنجاح والعودة إلى مؤسستهم
وذويهم سالمين».
وتوجه مقبل بالمعايدة إلى «جميع اللبنانيين ،أن يكون
العام الجديد فاتحة خير إلنجاز االستحقاق الرئاسي
وإط�لاق عجلة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية
وباقي المؤسسات».

بري وحرب خالل لقائهما في عين التينة
واستقبل ب��ري سفير لبنان في
الكويت خضر الحلوي.
وبعد الظهر ،التقى وزير االتصاالت
بطرس حرب وعرض معه األوضاع
الراهنة.
وق��ال ح��رب بعد اللقاء« :كانت
مناسبة لكي نبحث مع دولته في
ال��ح��ال��ة ال��ت��ي وص��ل��ت إليها البالد
وال��م��أزق السياسي الرئاسي الذي
تتخبط فيه ،والشعور بأنّ هذا المأزق
ي��زداد ت��أزم�اً .كانت الجلسة مفيدة
وتشاورنا في االحتماالت المقبلة.
بالطبع ال أحد منا معتاد أن يستسهل
الصعاب ،وه��ن��اك توجه لمحاولة
إيجاد مخارج لألزمة التي نمر بها.
لبنان ال يمكن أن يستمر م��ن دون
رئيس للجمهورية ،فالسلطات كلها

معطلة في لبنان ،وهناك محاوالت
إلحياء دور مجلس الوزراء ،وإن شاء
لله ننجح في ذلك ،على أمل أن نضع
قواعد لعمله ،وال تكون الموافقة على
انعقاده على أساس رغبة هذا الفريق
أو ذاك ومصالحه .وال يعني ذلك
أن��ه إذا ك��ان يعمل مجلس ال��وزراء،
نتجاهل أزم��ة كبيرة ج��دا ً هي أزمة
الفراغ في رئاسة الجمهورية .نحن
ال يمكن أن نقبل بمبادلة وجود رئيس
للجمهورية بتفعيل مجلس الوزراء،
فإذا كنا نريد أن نفعل مجلس الوزراء
لكي يبقى الفراغ مستمرا ً فهذا أمر ال
أحد يوافق عليه .سنسعى إلى إيجاد
توازن لتسيير أمور الناس ومصالح
المواطنين ،وإي��ج��اد مخرج ألزم��ة
الرئاسة».

مقبل مجتمعا ً إلى قهوجي والوفد

(مديرية التوجيه)

