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� 14آذار وازدواجية المعايير...
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الواليات المتحدة� :إدارة مبا�شرة لتر�شيح فرنجية وعون للرئا�سة

محمد حمية
منذ توقيف ال��وزي��ر السابق ميشال سماحة ف��ي  8آب العام
 2012بناء على إشارة المحامي العام التمييزي القاضي سمير
حمود على خلفية نقل متفجرات من سورية إلى لبنان والقيام
بأعمال إرهابية ،والقضية في دائرة الجدل القانوني والسياسي
وموضع انقسام حاد بين اللبنانيين.
أص��درت المحكمة العسكرية في أي��ار الماضي حكما ً قضى
بسجن سماحة  4سنوات ونصف وج ّردته من حقوقه المدنية،
ما أث��ار حينها اعتراضات قضائية وسياسية وشعبية واسعة،
واعتبر الحكم مجحفا ً لناحية الجرائم التي كان يخطط سماحة
لتنفيذها مع المخبر ميالد كفوري .األمر الذي دعا حينها مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى تمييز
الحكم وإعادة المحاكمة.
بعد ثالث سنوات ونصف على توقيفه وبعد ستة أشهر ونيف
على بدء إعادة المحاكمة ،قررت محكمة التمييز العسكرية أمس،
إط�لاق س��راح سماحة بكفالة مالية مقدارها  150مليون ليرة
لبنانية .بينما رفضت النيابة العامة التمييزية بشخص القاضي
سمير حمود قرار تخلية سبيل سماحة ،لكنها اعتبرت أن القرار
النهائي يعود إلى المحكمة العسكرية.
على الرغم من أن الحكم األول على سماحة صدر عن المحكمة
العسكرية االبتدائية والحكم الثاني اليوم عن المحكمة التمييزية
وب��إج�م��اع أعضائها ،إال أن فريق  14آذار وعلى رأس��ه وزير
العدل أشرف ريفي شن حملة عنيفة على الحكم وعلى القضاء
العسكري الممثل بالمحكمة العسكرية.
بين ق��رار «العسكرية» وتحفظ النيابة ال�ع��ام��ة ،ف��ي أي إطار
ٌ
محض أم يدخل ضمن إطار
ُيوضع هذا القرار؟ هل هو قانوني
تسوية إلطالق سراح سماحة؟ وما هي مبررات حملة فريق 14
آذار على القرار والعسكرية معاً؟
مصادر مطلعة على القضية أش��ارت لـ«البناء» إل��ى أن «قرار
المحكمة العسكرية بخصوص قضية سماحة قانوني بامتياز
ف�ه��و أم �ض��ى المحكومية ال �ت��ي ح �دّدت �ه��ا ال�م�ح�ك�م��ة» ،ووصفت
ال �م �ص��ادر ال�ح�م�لات ع�ل��ى ال �ق��رار ب��أن��ه «أم ��ر ع�م�ل�ي��ات سعودي
كالحملة التي استهدفت حزب الله والنظام في سورية في قضية
حصار مضايا».
ولفتت إل��ى أن «ك�ل�ام وزي��ر ال �ع��دل بحق ال�ق�ض��اء العسكري
هو بداية نهاية القضاء في لبنان» ،وتساءلت :أي��ن مخبر فرع
المعلومات الذي استدرج سماحة ميالد كفوري؟ هل تح ّول إلى
الشاهد الملك كمحمد زهير الصديق؟ وأش��ارت إل��ى استعمال
«العسكرية» واستغالل هذه القضية الحساسة والدقيقة ألهداف
سياسية وتوتير الساحة الداخلية مذهبيا ً تمهيدا ً لخلق مشاكل
أمنية.
مصدر وزاري وقضائي سابق وصف قرار «العسكرية» في
حديث ل�ـ«ال�ب�ن��اء» بأنه قانوني ،وه��و ص��ادر ع��ن جهة قضائية،
خصوصا ً أنها الجهة التي أصدرته هي محكمة التمييز العسكرية
بعد إع ��ادة المحاكمة وال ي�ج��وز التشكيك فيها ،ف�ض�لاً ع��ن أن
المحاكم العسكرية موجودة في معظم دول العالم ،وهي جزء
من الجسم القضائي للدول.
المحامي رشاد سالمة يؤكد في حديث لـ«البناء» أن «هذا القرار
ح��ق ممنوح للمحكمة العسكرية ،كما ه��و ح��ق ممنوح للقضاء
ال�ع��دل��ي» ،م��وض�ح�ا ً أن «س�م��اح��ة أم�ض��ى ث�لاث س�ن��وات ونصفا ً
ف��ي السجن والسنة السجنية  9أشهر م��ا يعني أن��ه أنهى فترة
محكوميته التي توضع في إطار نقل أسلحة باالستناد إلى المواد
 72و 73عقوبات ،وبالتالي من الطبيعي إطالق سراحه».
واستغرب سالمة تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق و«هو
الرجل المعتدل والذي يملك الحكمة واالتزان» ،مؤكدا ً أن «المحكمة
العسكرية هي جزء من العدالة في لبنان» ،واعتبر سالمة أن ليس
للوزير ريفي أي صالحية مطلقا ً بالتدخل بأحكام القضاء العدلي
وال بالقضاء العسكري وال بمحكمة التمييز العسكرية».
وعن مآل القضية ،أوضح أن «المحاكمة لم تنته ،بل ستستكمل
والمحكمة ستستدعي سماحة إلى جلسات أخرى على أن تصدر
حكمها النهائي في القضية والتي لها الحق وتملك الصالحيات
المطلقة من التبرئة إلى اإلدانة ،وبالتالي يمكن أن تبرئ سماحة».
وأشار سالمة إلى أن «المحكمة العسكرية تملك الحق بمقاضاة
كل الذين تع ّرضوا لها بالقدح والذم كهيئة قضائية» ،الفتا ً إلى أن
«القاضي العدلي في هيئة محكمة التمييز العسكرية لم يعترض
على القرار».
ع�لام��ات اس�ت�ف�ه��ام ُت��رس��م ح ��ول ح�م�ل��ة  14آذار ع�ل��ى حكم
العسكرية بمعزل ع��ن قانونية ال �ق��رار م��ن ع��دم��ه ،لكن أليست
المحكمة العسكرية مؤسسة قضائية؟ لماذا لم تش ّن هذه الحملة
على الجهة القضائية ال�ت��ي أص ��درت أح�ك��ام العفو ع��ام 2005
للموقوفين اإلس�لام�ي�ي��ن (م �ج��دل عنجر وال�ض�ن�ي��ة وغيرهما)
المحكومين بجرائم القتل واإلره��اب؟ ولماذا لم تثُر ثائرة هذا
الفريق على الجهة القضائية التي أخلت سبيل شادي المولوي
الذي تبين الحقا ً أنه أمير تنظيم «النصرة» في الشمال؟ أو على
الجهة القضائية التي أخلت سبيل متورطين بأعمال إرهابية
خ�لال صفقة تبادل العسكريين اللبنانيين؟ وأليست المحكمة
نفسها هي التي أخلت سبيل زياد حمصي العام  2012الذي أدين
بالعمالة للعدو «اإلسرائيلي»؟
في ظل ازدواجية المعايير هذه ،يبقى السؤال ،في حال برأت
المحكمة الدولية في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري حزب
الله من تهمة اغتيال الحريري ،هل ستشن «القوى العابرة للدولة»
حملة على هذه المحكمة أم أنها سترضخ ألحكامها؟

ن�شاطات

ب ّري مستقبالً بعاصيري وصفا
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين التينة ،نائب حاكم
مصرف لبنان محمد بعاصيري وعضو مجلس الرقابة على المصارف
أحمد صفا ،وكان عرض لألوضاع المالية والمصرفية في البالد.
وكان بري التقى رجل األعمال سركيس سركيس ،وعرض معه االوضاع
العامة ،ال سيما االقتصادية منها.
 عرض الرئيس ميشال سليمان التطورات مع السفير السعودي علي
عواض عسيري.
وبحث سليمان األوض��اع المحلية مع الوزير السابق خليل الهراوي
ورئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه.
 زار القائم باألعمال األميركي ريتشارد جونز رئيس حزب «القوات»
سمير جعجع ،ف��ي م��ع��راب ،وع��رض معه المستجدات الراهنة على
الساحتين اللبنانية واإلقليمية.

خفايا
خفايا

 روزانا ر ّمال
متوجهين نحو
ال يبدو الوضعان اإلقليمي وال��دول��ي
ّ
انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في وقت سريع ،وال
يبدو أنّ أحدا ً يضع الملف الرئاسي اللبناني على طاولة
ّ
األدق القول إنّ هذا الملف وضع
األول��وي��ات لحسمه ،بل
جديا ً على طاولة البحث األميركية الستخدامه مناورة
تصب في خانة الفائدة
أساسية باحتساب نقاط لها وعليها
ُّ
من ارتباك داخلي تستثمره «إسرائيل» في مكامن عدة.
أطلق الرئيس األميركي ب��اراك أوباما صفارة انطالق
الحراك السياسي في لبنان النتخاب رئيس للجمهورية
وانطلقت معه ال��م��ب��ادرات الكبرى ،وك��ان ذل��ك من خالل
إرساله رسالة معايدة لرئيس الحكومة تمام سالم بمناسبة
عيد االستقالل أي منذ أواخر شهر تشرين الثاني من العام
 .2015وج��اء في الرسالة« :لألسف ،إنّ يوم االستقالل
الوطني هذا هو الثاني على التوالي من دون رئيس منتخب
للجمهورية اللبنانية .فمن أج��ل استقرار لبنان وأمنه.
اآلن هو الوقت المناسب للزعماء اللبنانيين للعمل على
المصلحة الوطنية وانتخاب رئيس».
س ّمي
وبالفعل منذ تلك الفترة تحركت المبادرات التي ُ
ُ
بعضها أفكاراً ،تارة تطرح فرنجية رئيساً ،كطرح الرئيس
سعد ال��ح��ري��ري ،وط���ورا ً تتحدّث عما يشبه النكايات
السياسية التي أدّت إل��ى والدة مبادرة أخ��رى بترشيح
جعجع لعون ،ما أثار الريبة.
مخصصة
أكدت واشنطن ،عبر تلك الرسالة ،التي لم تكن
ّ
فقط لتقديم واجب بتهنئة لبنان بعيد استقالله أنّ استخدام
ملف الرئاسة كإحدى أوراق الضغط الرئيسية في لبنان قد
آن أوانها ،وقد قال ذلك أوباما صراحة.
على هذا األساس إذاً ،ال مانع من الحديث عن مبادرات
أميركية في الحالتين ،فطرح فرنجية فجأة كمرشح تسووي

وهو حليف وصديق الرئيس السوري بشار األسد ال يمكن
أن يكون ارتجاال ً داخلياً ،بل ين ّم عن قبول أميركي مطروح
اليوم ببقاء الرئيس بشار األسد أوال ً وعن رغبة داخلية على
الصعيد السياسي بدعم هذا المرشح ثانياً ،وقد بدا األكثر
حماسة إلنجاح طرح الحريري ليس الحريري نفسه بل
وليد جنبالط الذي استقبل فرنجية كشريك معادلة جديدة
مقبلة ،لكنّ خفايا العالقات السياسية تجعل قراءة الحدث
مختلفة .فجنبالط لطالما اع ُتبر «ساعة توقيت الواليات
المتحدة في لبنان» وهو الذي ع ّزز صداقاته بسفرائها منذ
ما بعد اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري العام
 2005وأبرزها عالقته الفريدة بجيفري فيلتمان والتي
تط ّورت شراكة مع األميركيين في تنفيذ مشاريعهم في
سورية ولبنان عبر تنظيمات يسعى إلى تشريعها بغية
دخوله شريكا ً في المكاسب السورية.
تك َّفل جنبالط بتعميق ترشيح فرنجية كخيار ،مستفيدا ً
م��ن ليونة رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري وترحيب
الحريري ،لكنّ ما يُضاف إلى تعزيز الترشيح أميركيا ً هو
اتصال الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ،ال ُمنقاد كليا ً إلى
الخيار األميركي ،وهو يعرف أنه يدعم المرشح األكثر قربا ً
للرئيس السوري بشار األس��د ،أي أنه يدعم خياره ،لكنّ
هوالند الذي قدّم الدعم المباشر يعرف أنه ال يُخالف هنا
الرغبة األميركية والخيار الواضح الذي قبلته ،وهو أنّ
الرئيس األسد لن يرحل مع الفترة االنتقالية ،وهذا ما أُعيد
تكراره في الخطاب السنوي ألوباما أول من أمس الذي لم
يتحدث أبدا ً عن رحيل األسد.
ً
ترشيح فرنجية فيه اعتراف أميركي أوال بقبول خيار
الرئيس اللبناني القريب من األسد ،لكنّ فيه ما هو أعمق
يصب في خانة
وأهم بالنسبة إلى واشنطن التي تفعل ما
ّ
المصلحة «اإلسرائيلية» وه��و إح��راج فريق ح��زب الله
وإبهاره بالخيار ،ووضعه ،في الوقت نفسه ،أمام العجز
عن القرار.

الحر» يُقاطعان
مجل�س الوزراء ينعقد و«حزب اهلل» و«الوطني
ّ

�سالم :خطة ترحيل النفايات
ت�سير في االتجاه ال�صحيح
أكد رئيس الحكومة تمام سالم
«أنّ عملية ترحيل النفايات يجب
أن تبدأ في فترة قريبة بعد استكمال
التحضيرات» ،مشددا ً على «أهمية
المضي في البحث عن ح ّل مستدام
لموضوع النفايات ،بالتوازي مع
انطالق خطة الترحيل الموقتة».
وخ�لال ترؤسه جلسة لمجلس
ال����وزراء ف��ي ال��س��راي الحكومية
أمس ،في غياب وزراء حزب الله
والتيار الوطني الح ّر محمد فنيش
وحسين ال��ح��اج حسن وج��ب��ران
باسيل وآرت��ور نظريان وريمون
ع��ري��ج��ي وال���ي���اس ب��و ص��ع��ب ،ا
حتجاجا ً على عدم تضمين جدول
أعمالها ملف التعيينات األمنية،
أبلغ سالم المجلس أنه تبلغ «قرار
فريق سياسي تغيب وزرائ��ه عن
جلسة اليوم ،رابطا ً ذلك بموضوع
سياسي ،من دون االعتراض على
ما سيتم إق���راره في الجلسة من
بنود جدول األعمال».
وق��ال« :نعلم جميعا ً أنّ هناك
م��واض��ي��ع خ�لاف��ي��ة ع��دي��دة بين
القوى السياسية ،لكنني أك�� ّرر ما
أقوله دائما ً عن عدم جواز تحميل
مجلس ال��وزراء أكثر مما يحتمل،
وأنه من الواجب أن يترك له القيام
بعمله ف��ي إدارة ش���ؤون البالد
والمواطنين».
وأض��اف« :صحيح أنّ مجلس
ال��وزراء هو المرجعية السياسية
خ��ص��وص��ا ً ف��ي ظ�� ّل ال��ش��غ��ور في
رئاسة الجمهورية ،لكن في هذه
المرحلة الصعبة يجب تجنيبه
األم��ور الخالفية التي يتعين أن
ُتح ّل بين القوى السياسية».
وأوض����ح أن���ه س��ي��ح��رص على
ال��دع��وة إل��ى اجتماعات لمجلس
الوزراء في المرحلة المقبلة لتفعيل
العمل الحكومي ،مشيرا ً إلى «أنّ
م��س��اع حثيثة وات��ص��االت
ه��ن��اك
ٍ

مكثفة يقوم دول��ة رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري ب��دور محوري
فيها ،من أجل تسوية المواضيع
ال��خ�لاف��ي��ة ب��م��ا ي��س��ه��ل م��ش��ارك��ة
الجميع ف��ي الجلسات المقبلة،
وبالتالي إع��ادة العافية الكاملة
إلى مجلس الوزراء».
وش��دّد سالم على «أنّ المدخل
الطبيعي لمواجهة االستحقاقات
ال��داه��م��ة والستكمال مؤسسات
نظامنا الديموقراطي ،يكمن في
انتخاب رئيس للجمهورية .وقال
انه في انتظار إنجاز هذا االستحقاق
س��ت��واص��ل ال��س��ل��ط��ة التنفيذية
القيام بعملها» ،م��ك��ررا ً مطالبته
بـ«انتخاب رئيس جمهورية في
أقرب وقت ،كي ينتظم عمل جميع
المؤسسات الدستورية».
وك���ان���ت ال��ج��ل��س��ة اس��ت��ه��ل��ت
بالوقوف دقيقة صمت عن روح
ال��وزي��ر وال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ف��ؤاد
بطرس.
وبعد أن ق��دم رئيس الحكومة
ع���رض���ا ً ل��م��ا وص����ل إل���ي���ه ملف
النفايات ،موضحا ً أنّ األمور سائرة
في االتجاه الصحيح وفقا ً لما أق ّره
المجلس ف��ي جلسته األخ��ي��رة،
جرت مناقشة عامة أبدى خاللها
الوزراء وجهات نظرهم في مختلف
ال��م��واض��ي��ع ال��ت��ي تناولها دول��ة
الرئيس ف��ي ع��رض��ه ف��ي مستهل
الجلسة ،كما أبدى المجلس ثقته
ب��ال��وزي��ر أك���رم ش��ه��ي��ب ،م��ن�� ِّوه��ا ً
بالجهد الكبير ال���ذي ب��ذل��ه في
معالجة موضوع النفايات.
ث��م باشر المجلس البحث في
المواضيع ال����واردة على ج��دول
األع���م���ال ،فتمت مناقشتها من
ال�����وزراء ،ال��ذي��ن أب����دوا وج��ه��ات
ن��ظ��ره��م ف��ي ش��أن��ه��ا ،وبنتيجة
البحث اتخذ مجلس ال���وزراء في
صدد البنود المعروضة القرارات

ال�لازم��ة والموافقة على ع��دد من
المشاريع.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أوض��ح
وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون مجلس
النواب محمد فنيش في تصريح
لـ«المركزية» «أن��ن��ا على تفاهم
مع التيار الوطني الحر في شأن
مقاطعة جلسة الحكومة وضرورة
إج���راء التعيينات ف��ي المجلس
العسكري» .وق��ال« :قبل أن يتم
وضع بند التعيينات على جدول
أعمال الجلسة المقبلة للحكومة
يجب أن تسبقه تفاهمات ،ف��إذا
تبيّن لنا أن��ه سيتم العمل على
إيجاد مخرج للقضية فال مشكلة
لدينا بحضور الجلسة المقبلة».
وك��ان رئيس الحكومة ت��رأس
ع��ص��راً ،ف��ي ال��س��راي الحكومية،
اجتماعا ً مشتركا ً للجنة الوزارية
لمكافحة الفساد واللجنة الفنية
المكلفة بمعاونتها والتي تضم
ال�����وزارات وال��ه��ي��ئ��ات الرقابية
المعنية ،في حضور مدير مشروع
مكافحة الفساد في الدول العربية
التابع لألمم المتحدة ،تم خالله
اس��ت��ع��راض م��ا ت��م إن��ج��ازه على
الصعيد التشريعي والتنفيذي
تطبيقا ً التفاقية األم��م المتحدة
لمكافحة الفساد واالت��ف��اق على
خطة العمل المقبلة.
وف�����ي م��س��ت��ه��ل االج���ت���م���اع،
اعتبرالرئيس سالم «أنه ،وإن كان
الفساد مستشرياً ،إال أنّ من واجب
الجميع أن يبذلوا م��ا بوسعهم
للح ّد من انعكاساته على الوضع
ال��داخ��ل��ي وس��م��ع��ة ل��ب��ن��ان على
المستوى الدولي».
وط��ل��ب م��ن المجتمعين إع��داد
م��ق��ت��رح��ات م��ح��ددة ت��ع��رض في
اجتماع الحق ،تمهيدا ً إلعداد خطة
وطنية تسهم في مواجهة ظاهرة
الفساد المستشري.

الحالة نفسها تتك ّرر اليوم واألج��واء تشير إلى إمكانية
أن يرشح رئيس حزب «القوات» سمير جعجع رئيس تكتل
صحت
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون للرئاسة ،وإذا
ّ
المبادرة أو حتى طرحها بالطريقة الخطيرة نفسها من
دون اإلعالن عنها علناً ،أي عبر لقاءات بين جعجع وعون،
على سبيل المثال ،وحركة سياسية ضمنية إلنجاحها في
وجس نبض حزب الله وحلفائه
محاولة الستمزاج المواقف
ّ
قبل اإلعالن عنها ،فإنّ ذلك سيكون فصالً جديدا ً من فصول
لعبة إح���راج ح��زب الله المضافة إل��ى سلسلة ضغوط
ُممارسة عليه اليوم .وانطالقاً ،تصبح الواليات المتحدة
األميركية مساهما ً أساسيا ً في تحجيم قدرة حزب الله أمام
حلفائه واضعة أمامهم عالمة استفهام ومشروعية سؤال
جدي ،هو :مَن قال إنّ حزب الله قادر على أن يأتي برئيس
مسيحي أو حتى على حسم موضوع الرئاسة؟ وبالتالي
لماذا تتمسك أيها الحليف المسيحي بوهم التحالف مع
الحزب القادر على ضمانك رئيساً ،وهو ما لم يحصل ال مع
طرح فرنجية وال طرح ميشال عون؟
أما مَن يعتبر أنّ ترشيح جعجع للعماد عون ليس إال
عمالً أو طرحا ً نابعا ً من كيدية سياسية ،فإنه في هذه الحال
يتجاهل أنّ العماد ميشال عون كان قد ت ّم طرحه تلميحا ً
ونية من قبل سعد الحريري ،وقد التقى الطرفان في أماكن
عدة ولم تكن العقدة حينها قبول جعجع بعون ،ألنه ليس
قادرا ً على اإلتيان بعون رئيسا ً بل كانت العقدة سعودية
بحتة ،أما اليوم ف��إنّ جعجع أضعف سياسيا ً من األخذ
على عاتقه إعادة ترشيح اسم بهذه الحساسية ،متحدّيا ً
السعودية ومعها الواليات المتحدة مرة أخرى .من هنا ،فإنّ
ترشيح العماد عون أو حتى الحديث عنه كترشيح جدي
في كواليس السياسة واإلعالم ليس إال محاولة ثانية من
محاوالت الواليات المتحدة األميركية الخطيرة ،بالتعاون
مع «إسرائيل» لعزل حزب الله عن حلفائه وتغيير حسابات
الرئاسة.

تل ّقى نائب في
تيار المستقبل
جوابا ً صادما ً من
قيادي في حزب
القوات» حين سأله
عن بديل للمبادرة
الرئاسية التي
طرحها الرئيس
سعد الحريري ،في
ظ ّل موازين القوى
التي تمنع إيصال
رئيس جمهورية
من فريق  14آذار،
حيث قال القيادي
القواتي :هناك
معادلة بسيطة
تم ّكننا من تحقيق
هذا الهدف ،وهي أن
يأخذ فريق  8آذار
رئاسة الحكومة!...

لحود ودريان
فتحعلي يزور ّ

لحود مستقبالً فتحعلي
زار السفير اإليراني محمد فتحعلي الرئيس العماد إميل
لحود ،في دارته في اليرزة ،حيث جرى عرض التطورات،
في حضور النائب السابق إميل إميل لحود.
وقال فتحعلي بعد اللقاء« :تشرفنا بزيارة الرئيس لحود،
وقدمت له التهنئة بعيدي الميالد ورأس السنة .وحقيقة
أنا أكن إعجابا ً خاصا ً وتقديرا ً كبيرا ً لفخامة الرئيس لحود
ألنه يجمع في شخصيته صفحات مشرقة في تاريخ لبنان.
ولهذا السبب استمع باهتمام كبير لمقاربته المستجدات في
المنطقة ولبنان ،وأيضا ً بينتُ لفخامته السياسة الخارجية
اإليرانية حول الملفات اإلقليمية».
كما زار فتحعلي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد
اللطيف دريان ،في دار الفتوى.
وش��دّد دري��ان على «تعزيز وحدة المسلمين لمواجهة

التحديات الداهمة واألخطار المحيطة بالعالمين العربي
واإلسالمي».
وقال فتحعلي ،من جهته« :قمنا بزيارة سماحته ،وكما
تعرفون وتعلمون نحن في أج��واء ميالد الرسول األكرم،
واألع��ي��اد المجيدة المباركة ،وهنأته بهذه األع��ي��اد ،وقد
تحدثنا حول األمور التي ته ُّم العالم اإلسالمي وما نشهده
من الخطر اإلرهابي التكفيري واالره��اب الصهيوني في
منطقتنا يستهدف ك ّل المنطقة برمتها ،ونحن نعتقد أنّ دور
العلماء في هذه الظروف دور مهم وحساس جداً ،ويجب
علينا أن نوحِّ د صفوفنا ونبادر بتضافر الجهود ،ومن هنا
نعتبر أنّ الوحدة بين الشعوب ودول المنطقة هي الطريقة
الوحيدة لمكافحة هذه األخطار التي تهدِّد منطقتنا ومع
األسف الشديد ال تستثني من شرها أحداً».

ال�سابقين :ال�ستمرار الحوار
رابطة النواب ّ
شدّدت رابطة النواب السابقين
«على ض���رورة اس��ت��م��رار الحوار
بين جميع الفرقاء السياسيين
مع التأكيد على تمسكهم بضرورة
انتخاب رئيس للجمهورية في
أس���رع وق����ت» ،م��ؤك��دة «وج���وب
م��واج��ه��ة ال��واق��ع الخطير ال��ذي
ي��واج��ه لبنان م��ن ج���راء تواجد
الالجئين الفلسطينيين والنازحين
السوريين ،باإلضافة إلى الحركات
التكفيرية والتي ظهرت تداعياتها

على األوضاع اللبنانية في معظم
المدن والبلدات وما قضية عرسال
اال نموذجا فاضحا عنها».
جاء ذلك في بيان بعد اجتماع
الهيئة اإلدارية للرابطة في مق ّرها
ف��ي ب��ي��روت ت�لاه رئيسها النائب
األس��ب��ق لرئيس مجلس ال��ن��واب
ميشال معلولي.
وأض��اف البيان »:ل��ق��د تقدمت
ال��ه��ي��ئ��ة اإلداري������ة ل��ل��راب��ط��ة من
المختصة بحلول ناجعة
السلطات
ّ

لهذين الخطرين من خالل مؤتمرات
صحافية ومقابالت مع الرؤساء
والوزراء المختصين».
وأبدت الرابطة «قلقها من عدم
تجاوب السلطات المختصة لهذه
الحلول أو تقديم حلول بديلة»،
معلنة أنها «ستتابع سعيها لدفع
السلطات المختصة إل��ى اتخاذ
اإلج������راءات اآلي��ل��ة إل���ى إي��ص��ال
لبنان إل��ى ب�� ّر األم��ان واالستقرار
والسالم».

قهوجي ي�ستقبل رابطة الملحقين الع�سكريين :نتوقع ا�شتداد الحرب
على الإرهاب عالمي ًا بعد �إدراك الجميع خطره على ال�سلم الدولي
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في
اليرزة ،لمناسبة حلول العام الجديد ،وفد رابطة الملحقين
العسكريين العرب واألجانب يتقدمهم الملحق العسكري
النمساوي العميد أندرياس ميمبور ،إلى جانب ممثلين
عن هيئة مراقبة الهدنة وق��وات األمم المتحدة الموقتة
في لبنان ومساعديهم ،الذين وضعوا في حضور قهوجي
إكليالً من الزهر على اللوحة التذكارية للضباط الشهداء
في ساحة العلم تكريما ً ألرواحهم الطاهرة.
وألقى قهوجي خالل اللقاء كلمة بالمناسبة قال فيها:
«كما جرت العادة ،يجمعنا هذا اللقاء السنوي بمناسبة
انطالقة العام الجديد ،وآم��ل لكم المزيد من التوفيق
والنجاح في أداء مسؤولياتكم ،متمنيا ً لبلدانكم وجيوشكم
الصديقة أن تنعم باالستقرار والسالم واالزده��ار ،وأن
يسود مناخ الثقة والتعاون بين الجميع ،لمواجهة
مختلف األزمات والتحديات الراهنة».
وأضاف« :أيها الضباط األصدقاء ،في اللقاء الذي ضمنا
خالل العام المنصرم وللمناسبة عينها ،أك��دت لكم أنّ
الوضع األمني ممسوك وتحت السيطرة ،وأنّ الجيش لن
يسمح لإلرهاب بالتمدد إلى أي بقعة لبنانية ،وسيحبط
جميع محاوالته الهادفة إلى إلحاق لبنان بالساحات
اإلقليمية المشتعلة من حوله ،وبالفعل ،التزمنا هذا العهد
الذي قطعناه على أنفسنا حتى النهاية ،واستطعنا تحقيق
إنجازات كبيرة على هذا الصعيد .فبالنسبة إلى الحدود
الشرقية بين لبنان وسورية ،واصلنا تشديد الحصار
وتضييق الخناق على الجماعات اإلرهابية ،واستهداف
تحركاتها وتجمعاتها باألسلحة الثقيلة ،ما أدى إلى ش ّل
حركتها إلى الح ّد األقصى ،كما تمكنا من تحرير عدد من
التالل االستراتيجية في هذه الحدود ،ما أسهم في تأمين
حماية مراكزنا الخلفية بصورة أفضل ،ومنع اإلرهابيين
من التسلل بإتجاه القرى والبلدات اللبنانية».
وتابع« :بالنسبة إلى الحدود الجنوبية ،فعلى الرغم
من استمرار الخروقات اإلسرائيلية بحرا ً وجواً ،وبرا ً في

قهوجي مجتمعا ً إلى رابطة الملحقين العسكريين
بعض األحيان ،تشهد هذه المنطقة بصورة عامة استقرارا ً
مميزا ً ونشاطا ً إنمائيا ً متصاعداً ،وهذا يعود إلى جهوزية
الجيش ،والتنسيق الفاعل مع القوات الدولية لمعالجة تلك
الخروقات ،ومساعدة المواطنين في المجاالت اإلنسانية
واإلنمائية لتعزيز صمودهم في بلداتهم وقراهم».
وأردف« :أم��ا على صعيد الداخل ،فتابعنا جهودنا
األمنية المكثفة بالتعاون مع باقي األجهزة األمنية ،والتي
أسفرت عن تفكيك عشرات الشبكات والخاليا اإلرهابية
الخطرة ،وإلقاء القبض على رؤوسها المدبرة ،ومن هذه

(مديرية التوجيه)
الشبكات تلك التي كانت تعمل في إطار مخطط إرهابي
كبير إلنشاء إم��ارة إرهابية في بعض مناطق الشمال
والبقاع ،وتلك التي استهدفت قوى الجيش والمدنيين
األبرياء ،كما حصل في منطقة برج البراجنة في شهر
تشرين الثاني المنصرم ،كما أولينا األمن الوقائي أهمية
قصوى ،أفضت إلى إحباط الكثير من العمليات اإلرهابية
قبل تنفيذها».
وأوض��ح قهوجي أنّ «م��ن اإليجابيات التي حصلت
خالل العام الفائت ،تحرير  16عنصرا ً من قوى األمن

الداخلي والجيش الذين كانوا أسرى لدى تنظيم جبهة
النصرة اإلرهابي ،وسنعمل بك ّل الوسائل المتاحة لتحرير
العسكريين المختطفين لدى تنظيم داعش اإلرهابي».
وقال« :في ما يتعلق بالوضع الدولي واإلقليمي ،شهدت
السنة الفائتة كما تعلمون ،عمليات إرهابية خطيرة ،طالت
فرنسا والواليات المتحدة وبلدانا أخ��رى ،وفي المقابل
برزت خالل األشهر األخيرة إرادة دولية قوية لمواجهة
اإلره��اب ،بدأت تعطي ثمارها بشكل واضح في العراق
وسورية ،ونحن نتوقع في المرحلة المقبلة اشتداد الحرب
على اإلرهاب عالمياً ،خصوصا بعد إدراك الجميع خطره
على السلم الدولي والمجتمعات اإلنسانية كافة».
أضاف« :لقد حققنا خالل السنوات الفائتة ،قفزات نوعية
في مجال تعزيز قدرات الجيش القتالية واللوجستية،
خصوصا ً من خالل المساعدات العسكرية التي تسلمناها
تباعا ً من الواليات المتحدة األميركية والدول األوروبية
والعديد من ال��دول األخ��رى الصديقة ،ونحن نتطلع في
األشهر القادمة إلى استكمال تسلم األعتدة واألسلحة
الفرنسية المقررة في إط��ار الهبة السعودية المقدمة
للجيش اللبناني».
وختم« :إنني إذ أشكر جيوشكم الصديقة على تعاونها
الدائم مع الجيش ،ال بد أن أنوِّه بجهودكم لترسيخ هذا
التعاون والدفع به قدما نحو األم��ام ،ولنقل الصورة
الحقيقية للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني،
واحتياجاته العسكرية المختلفة ،أكرر ترحيبي بكم ،وكل
عام وأنتم بخير».
وألقى رئيس الرابطة العميد أندرياس ميمبور كلمة
أشاد فيها بـ«دور الجيش اللبناني الذي أثبت أنه ركيزة
قوية جدا ً في مواجهة التهديدات الخارجية أو الداخلية»،
مؤكدا ً «متابعة ال��دول الصديقة ،تقديم الدعم الكامل
للجيش اللبناني في جهوده الهادفة إلى الحفاظ على
وحدة لبنان وإستقراره ،ومناخ الديمقراطية والحرية
الذي يتمتع به».

