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*

أسامة العرب
تتوهّم «أميركا  -األيباك» ومن ورائها «إسرائيل» بأنها َنجحت
في خلق فزاعة اإلرهاب التكفيري ضمن ما س ّمته مشروع «الشرق
األوسط الجديد» ،وذلك بواسطة فوضاها البنّاءة أو الخلاّ قة ،التي ال
تخلق اللّهم إال كيانات مجزّأة طائفيا ً ومذهبيا ً وإثنيا ً وعرقيا ً وشعوبا ً
مفتتة وم�ت�ن��اب��ذة وم�ت�ص��ارع��ة ،على أن يبقى ال�ك�ي��ان الصهيوني
متماسكا ً وم��وح��داً ،وبالتالي سبيالً لهيمنته الحقا ً على المنطقة
بر ّمتها.
كما تتوهّم «إسرائيل» بأنها سيطرت نهائيا ً على الثروة النفطية
العراقية الهائلة ،وتحاول اليوم بسط سيطرتها كذلك على الثروة
النفطية الليبية بواسطة تنظيماتها اإلره��اب�ي��ة ،ال سيما بعدما لم
ي ُعد ُي�ع��رف حجم م��وارد هاتين الدولتين النفطية وال مآلها .كما
أنها تحاول أن تستغ ّل أيضا ً تداعيات مشروع التقسيم الصهيو ت
ّ
والضفة الغربية والقدس الشرقية،
أميركي لته ّود الجوالن المحت ّل
بما ينسجم مع شعار «يهودية الدولة» الذي يرفعه رئيس حكومة
العدو بنيامين نتنياهو ،وتتزامن هذه الحملة كذلك مع مباشرة العدو
لمخطط استيطاني جديد يت ّم بموجبه تشجيع وتكريس االستيطان
اليهودي بشكل نهائي ف��ي هضبة ال�ج��والن المحتلة ف��ي غضون
األع��وام الثالثة المقبلة ،بعدما بلغ عدد المستوطنين فيها  22الف
أي ما يقارب ع��دد سكانها األصليين المقيمين في مجدل
نسمةّ ،
شمس وبقعاتا وعين قنيا ومسعدة والغجر.
ك � ّل ذل ��ك ،وم��ا ي ��زال ال��ره��ان األم�ي��رك��ي على م �ش��روع التفتيت
والشرذمة والتقسيم مستمرا ً وناشطا ً وفاعالً على كافة أجندات
لوبياتهم الصهيونية .إال أنّ ما يثير االشمئزاز حقيق ًة أنّ ك ّل هذا الغزو
الصهيوني لبالدنا يت ّم تحت شعار مز ّيف عنوانه نشر الحريات
والديمقراطية في العالمين العربي واإلسالمي! وقد علّقنا على ذلك
مرارا ً وتكرارا ً بقولنا« :إنّ هذا هراء» .فكيف ُتنشر الديمقراطية على
يد أكبر ديكتاتورية في العالم؟ أال يعلم الجميع بأن  0.2%فقط من
الصهاينة األميركيين يمتلكون ثروة  99.8%من الشعب األميركي
المغلوب على أم��ره؟ أال يعلم الجميع أيضا ً ب��أنّ أح��داث  11أيلول
 2001كان وراءها ارتباط هؤالء مباشر ًة مع تنظيم القاعدة؟ ولماذا
ال ُتح ّقق أجهزتهم األمنية مع مئات الموظفين الصهاينة الذين كانوا
يع َملون في برجي مركز التجارة الدولية في منهاتن ،والذين الذوا
بالفرار قبل ساعات قليلة من وقوع تلك العمليات اإلرهابية هنالك؟
ولماذا ال تتابع أجهزتهم القضائية التحقيق بملف محاكمة الجهة
التي اغتالت رئيسهم السابق ج��ون كينيدي بتاريخ  22تشرين
الثاني  1963بعد أن ألقوا القبض على هارفي أوس��وال��د ،والذي
ص َرح بأنه «كبش محرقة» ،والذي ت ّم اغتياله أيضا ً بعد يومين من
إلقاء القبض عليه على يد قاتل آخر ُيدعى جاك روبيَ ،تبيّن الحقا ً
أنّ اسمه الحقيقي هو جاكوب ليون روبنشتاين؟ ألم يكن السبب
الحقيقي الغتيال كينيدي إعطاءه تعليمات إلدارته بالتوجه الى األمم
المتحدة التخاذ قرارات حاسمة داعمة للقضية الفلسطينية ولمسألة
عودة الالجئين؟ ألم يؤ ّد ذلك الحقا ً إلى اصطدامه مع رئيس حكومة
العدو بن غوريون بتاريخ  15حزيران  ،1963ومن ث ّم تهديد األول
لألخير بحتمية االنصياع وإال! وألم يؤ ّد ذلك الى استقالة المهدَّد (بن
غوريون) في اليوم التالي ،والى اغتيال المهدِّد (كينيدي) بعد خمسة
فأي ُحرية ُتد ّرس «أميركا  -األيباك» ،أكبر راعية
أشهر بالتحديد! ّ
لإلرهاب الدولي والعالمي؟ ولماذا ال تقوم تلك العوراء بنشر ُحريتها
المزيفة وديمقراطيتها الملعونة على حلفائها ،أو أنّ للديمقراطية
هنالك مفهوم خاص؟ ولماذا ال نجدها ناقمة اال على الشعوب التي
اختارت خيار الممانعة والمقاومة والصمود والتحرير!
لقد بات واضحا ً لنا أنّ الطاغية «أميركا  -األيباك» تتوهّم بأنها
سيدة العالم ،وتحاول جاهد ًة أن ُتهيمن على قرار السياسة الخارجية
الحلم «إقامة دولة
لكافة الدول التي لم تركع لمشروعها الصهيوني ُ
قسمة» ،فأضحت
إسرائيل الكبرى على أنقاض الدول ال ُمجاورة ال ُم ّ
حجتها الغالبة« :أميركا-الصهيونية» أمرت أفال تأتمرون؟ «أميركا
ّ
 الصهيونية» َحكمت أفال تركعون؟ «أميركا  -الصهيونية» َقضتأفال تسجدون؟
كفى ظلماً! إنّ إرهابكم لم يعد يخيفنا أبداً! فها هو محور المقاومة
أثبت لكم م��رارا ً وت�ك��رارا ً وبعد م��رور سنوات عديدة على حربكم
السوري الح ّر يأبى أن يكون
الصهيو ت أميركية علينا بأنّ الشعب
ّ
في خدمة أهدافكم االستعمارية ،ولن يقبل بتاتا ً بانحيازكم األعمى
وأثبت
للصهيونية لكي ته ّود أرضه وتقتِّل أبناءه وتسبي نساءه،
َ
ثبت يومياً ،بأنه يتمتع بروح الصمود والممانعة،
لكم أيضاً ،كما ُي ُ
وباإليمان الراسخ ال��ذي ال ُيقهرُ ،معتصما ً بحبل العزة والكرامة
والعنفوان ،وبحصنه الحصين ال��ذي ال يتزعزعُ ،مستمدا ً قوته
هذه من حقه الوطني والقومي باإلمساك بقراره السيّد المستق ّل
وب ��إص ��راره ع�ل��ى ص��وغ ح��رب المستقبل لتحرير ك�� ّل ش�ب��ر من
أرض��ه ،سواء أكان ذلك من إرهابكم التكفيري أو ذاك الصهيوني،
وهما سيّان بالنسبة لنا .وه��و بذلك لم ول��ن يقبل بما تمليه عليه
الويالت المتحدة الصهيونية ،وسيستم ّر بدفاعه المعتاد عن قضيته
المركزية فلسطين حتى يح ّررها مع الجوالن السوري المحت ّل من
األنجاس الصهاينة.
فالنصر آتٍ لنا بالتأكيد ،وهو قدر جميع الشعوب الحرة األبيّة
والصامدة ض ّد السياسات العدوانية التي تمارسونها لتدوسوا على
حقوق شعوبنا بتحرير أرضها وباإلمساك بحرية قرارها الوطني.
وها هي انتفاضة الجوالن العربي السوري التي استشهد من أجلها
عميد األس ��رى ال�ع��رب ال�م�ق��اوم الباسل سمير القنطار ،انطلقت،
وهي تسير على خطى المقاومة في لبنان والفصائل المقاومة في
فلسطين ،وستصبح بدون أدنى شك ملحمة شعبية تاريخية تهز
أركان احتاللكم الصهيوني من أعماقه ،ال سيما بعدما أعلن الشعب
العربي السوري المنتفض رفضه لسياسات دعمكم لض ّم الجوالن
وأَس َرلَته وتجنيس (أو باألحرى تنجيس) شعبه صهيونياً ،متمسكا ً
بهويته العربية السورية وبانتمائه لوطنه األم سورية .وعلى هذه
الخطى ،فإنّ سورية ستحافظ على وحدة ترابها الوطني واستقاللها
مشروعي التقسيم
وسيادتها ،وستقاوم اإلرهاب التكفيري وترفض
ّ
والتبعية ،وستحافظ كذلك على مؤسساتها الوطنية ُمجتمعة.
كما أنّ موسكو مشكور ًة استطاعت بعد دخولها على خط تحالف
طهران  -دمشق االستراتيجي ،أن تدفع قدما ً بإطالق حركة الحوار
السياسي تمهيدا ً إلنهاء المخطط الصهيوني للحرب على سورية،
بما سيقضي بدون أدنى شك على اإلرهابيّين التكفيريين ويحافظ
على وحدة كيان الدولة السورية األبية.
إال أنّ محاوالت البعض منكم لوضع شروط مسبقة خالفا ً لما
نص عليه ق��رار مجلس األم��ن  2254وتفاهمات فيينّا  1و 2بعدما
خسرتم المعركة على األرض ،أو رهانكم على تحقيق مكاسب
تفاوضية من خالل تقديمكم مزيدا ً من الدعم للتنظيمات اإلرهابية
لتحقيق أكبر قدر من العمليات اإلجرامية على أرضنا ،كالتي طاولت
حي السيدة زينب المكتظ بالسكان ،وأودت بحياة  45شهيدا ً عشيّة
ّ
انعقاد محادثات جنيف ،فإنها بالتأكيد لن تجدي نفعا ً ولن تحقق
لكم شيئاً ،فسنستم ّر بتحرير كافة المستضعفين المدنيين الذين
حاصرتموهم في البلدات السورية ،ال سيما بعد أن فككنا مؤخرا ً
حصاركم ال َغاشم عن بلدتي ُن ُّبل وال��زه��راء ،حتى أننا لن نع ّول ال
على دي ميستورا وال على مجموعة الدعم الدولية وال على لقاءات
ميونيخ وال حتى على متابعة التفاوض ف��ي «جنيف  ،»3ب��ل إننا
سنحسم األمر كل ّ ُه في الميدان ،وهذا ما ُيخيفكم! وهذا ما ُيرعبكم!
وسنُعلن قريبا ً ج��دا ً للعالم أجمع َنصرنا اإلل�ه��ي على مخططكم
الصهيو ـ أميركي! كما أنّ خيارنا سيبقى دوم �ا ً ُممانعة وصمودا ً
الح َّرة عوضا ً عن حياة
وتحديا ً وتسلّحا ً بالحق والكرامة ،فالحياة ُ
العبودية تستحق منا النضال والتضحية والتفاني من أجل انتزاع
الحريات وممانعة أطواق وأغالل وسالسل العبودية وال ّذل والهوان
والخضوع والخنوع لالرهاب الصهيو ـ أميركي ،شاء من شاء وأبى
من أبى.

خفايا
خفايا

حزب اهلل وتوظيف انت�صاراته
 روزانا ر ّمال
دخ��ل ح��زب الله األزم��ة السورية انطالقا ً من واق��ع أمني
فرضه تاثير الجغرافيا السياسية في منطقة ترتبط مسارا ً
ومصيرا ً ببعضها بعضا ً بشكل دقيق وج �دّي ،ولبنان وفق
العالقة التاريخية مع سورية عايش هذا الشعار لفترة هامة
من تاريخه الحديث.
واستفادة من العالقة مع سورية ،المفروضة من المعادلة
التي جعلت الوجود السوري األمني في البالد وصيا ً سياسيا ً
ن��اف��ذاً ،استطاع ح��زب الله التع ّرف أكثر ال��ى نقاط القوة
االستراتيجية في سورية القادرة على خدمة مشروعه الذي
يعتمد بشكل أول على قتال االحتالل «االسرائيلي» ،فتوجه
نحو ترجمة ه��ذه المنافع رص��ي��دا ً أمنيا ً كبيرا ً يوضع في
خانة صرفه متغيّرات جدية على األرض حتى باتت سورية
بالنسبة إلى حزب الله بمثابة «الرئة» التي يتنفس من خاللها
مشروعه.
نقل السالح من سورية الى حزب الله لم يكن امرا ً عادياً،
فالعالقة بين الحزب والقيادة السورية لم تكن ترجمة لعالقة
سياسية فرضتها قوانين دولتين ال ديبلوماسيا ً وال وفق
معاهدات سياسية ،فالحزب هنا تعاطى مع دولة بمعزل عن
الحساب المتعلق بالشكليات ،وبات حليفا ً بك ّل ما للكلمة من
معنى.
انتصار عام  2000تك ّفل في تأكيد نظرية حزب الله التي
أراد تسويقها في الداخل اللبناني ،خصوصا ً لدى الفريق
المعترض أصالً على تلميع صورة سورية بزجّ اسمها في
انتصار بهذا الحجم ،وهي التي تمادت في تدخالتها االمنية
والسياسية في البالد وأسست لشرخ كبير مع جزء من الشعب
اللبناني بحسب موقفهم الثابت منها ،من هنا فإنّ اعتبار امين
عام حزب الله السيّد حسن نصرالله نفسه أمام لحظة وفاء
لسورية ورئيسها في خطابه الشهير في الثامن من آذار رسم

تساؤالت عن المرحلة المقبلة وعن ف��رادة هذه العالقة بين
أسست مع الحزب أول االنتصارات العربية على
حزب ودولة ّ
«إسرائيل».
فلسفة صرف االنتصار عند حزب الله ال توحي بأنها مستمدّة
من فكر استغاللها لرفع اسهمه داخليا ً او إقليمياً ،بمعنى آخر
لم يظهر على حزب الله حتى الساعة عالمات تجيير نفوذه
السياسي واألمني في حصد اكبر عدد من الوزارات السيادية
او المخدماتية التي تعود على الحزب بالمنفعة المادية او
حتى التأسيس لما يعرف في لبنان بـ«العادة» أو «العرف»
في تكريس بعض الوزارات توريثا ً غير قابل لتخطيه.
انتصار تموز ع��ام  2006ب��دوره ك � ّرس نظرية الشراكة
الوطنية التي أراد حزب الله ان تصبح ضمانة في المرحلة
الالحقة ،معتبرا ً انّ التف ّرد في إعالن نصره فيه ما يكفي من
الحساسية التي قد ت��ؤدّي الى شرخ بين اللبنانيين الذين
تعاطوا مع الحزب حينها كجهة تدافع عن البالد أمام وحشية
ّ
بغض النظر عن المواقف السياسية التي أطلقت
العدوان،
حينها ،إال أنّ الحزب تعاطى مع النصر على أنه صنيعة اؤلئك
الذين وقفوا معه واستقبلوا النازحين القادمين من مختلف
المناطق التي تع ّرضت لالعتداءات «االسرائيلية» باعتبار انه
لوال هذا الموقف لما كان االنتصار ،وكان حينها إطالق السيّد
نصرالله عهده األكبر للتيار الوطني الحر بشخص رئيسه
حينها العماد ميشال عون ،معتبرا ً انّ الحزب امام مسؤولية
ر ّد جميل التيار الذي أظهر أعلى مستويات الوحدة الوطنية مع
الحزب ،وكان ممكنا ً حينها فسخ التفاهم الذي نشأ بين الحزب
والتيار ،لكن عون تقدّم مع تياره الى واجهة المعركة بموقف
يضمن الوحدة المطلوبة في تلك المرحلة بشكل أكيد.
قتال حزب الله في سورية أبرز البعض من هذه الفلسفة
التي تفتقر الى االستعراض ،ويبرز اليوم في هذا اإلطار اإلنجاز
الكبير للجيش السوري وحزب الله في منطقة نبّل والزهراء
في ريف حلب التي تعتبر أبرز معابر اإلم��داد االستراتيجي
واللوجستي للمسلحين عبر األراض��ي التركية ،وفي هذا ما

�سالم من لندن :لم نتخذ �أي �إجراء
ي�ؤدي �إلى توطين النازحين
أوضح رئيس الحكومة تمام سالم أنّ «التعهدات التي
خصصة
حصل لبنان عليها بالنسبة إلى المساعدات ال ُم َّ
للنازحين السوريين ،ج��زء منها مالي وال��ج��زء اآلخ��ر
مشاريع تنموية ،وال يمكن التحدث عن أرقام حتى تستقر
هذه المساعدات على شكلها النهائي» .وقال« :نحن حتى
اللحظة ال نعرف حصة لبنان منها».
وق���ال س�لام خ�لال دردش���ة م��ع اإلع�لام��ي��ي��ن العرب
المعتمدين في لندن والوفد اإلعالمي المرافق في ختام
مشاركته في مؤتمر دعم سورية والمنطقة الذي انعقد في
العاصمة البريطانية« :لبنان قدم ورقة عمل بـ  11مليار
دوالر ،منها ما هو للعام الحالي ومنها ما هو على مدى 5
سنوات .ويأمل أن يحصل على تغطية لهذا المبلغ بالكامل،
وإن حصل على جزء منه فال بأس».
أض��اف« :لقد تبين للبنان أنّ عملية عودة النازحين
السوريين تحتاج إلى وقت حتى لو ت ّم االتفاق على ح ّل

وزير الحماية االجتماعية الأ�ستوني
يزور مقبل وبا�سيل وجعجع

سياسي .لذلك لبنان يطالب بمشاريع تنموية لسنوات
عدة وهذه المشاريع مرتبطة بخطط واحتياجات ال تحصل
بين ليلة وضحاياها».
وتابع« :لم يتخذ في لبنان حتى اللحظة أي إجراء
يؤدي إلى التوطين ،خصوصا ً أنّ لبنان لديه خبرة مع
الفلسطينيين ولم نتنازل يوما ً عن مطلب عودتهم إلى
بالدهم ،فلماذا نغير موقفنا اآلن؟ هناك اتهام ب��أنّ هذا
المؤتمر يريد التوطين ،ولكن ما شهدناه ال يشير إلى أي
معطيات في هذا السياق».
وعن محادثاته مع المسؤولين الدوليين الذين التقاهم
خالل المؤتمر ،قال س�لام« :لقد رك��زت على وعي أهمية
مساعدة لبنان ،خصوصا ً أننا دولة صغيرة ونحمل أعباء
كبيرة ،ولو تمكنا من معالجة هذا األمر منذ  3سنوات بشكل
جدي لكنا تجنبنا ما وصلنا إليه اليوم ،واألمور تحتاج إلى
ُحسن نوايا من كافة األفرقاء السياسيين».

فرنجية :لعدم االنجرار وراء ال�سجاالت الإعالمية
أكد رئيس «تيار المرده» النائب
س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة «أنّ األم���ور
إيجابية والظروف السياسية هي
التي توصل رئيس الجمهورية»،
مشيرا ً إل��ى أنّ «الرئاسة محطة
وأن ال خالف مع حلفائنا».
كالم فرنجيه جاء خالل عشاء
خميس الذكارى الذي يقام سنويا ً
في قصر الرئيس الراحل سليمان
ف��رن��ج��ي��ة ،ف���ي ح��ض��ور روب��ي��ر
فرنجية ،والوزير السابق يوسف
سعادة ،وطوني فرنجية ،وحشد
من األهالي».
وتطرق فرنجية إلى الوضع في
الشمال ولبنان والمنطقة ،داعيا ً
إلى «عدم االنجرار إلى السجاالت
اإلعالمية أو عبر مواقع التواصل
االجتماعي».
وت��وج��ه فرنجية إل��ى القاعدة

يكفي لتحويلها رقما ً صعبا ً في المعادلة ،وقد بقيت محاصرة
ألكثر من ثالث سنوات ،لكن الحزب كما تقول مصادر معنية
«لم يفرض نفسه عامالً اساسيا ً في لعبة تحرير المنطقتين
االستراتيجيتين ،مع العلم انّ المتابعين يعرفون حضوره
البارز هناك تحديدا ً والدور الذي ادّاه ،والعمل والجهد األمني
واالستخباري الذي جهد الحزب في التأسيس ألرضية تجعل
من المنطقة وتعقيداتها وحركات المجموعات اإلرهابية واقعة
تحت سيطرته الكاملة لعدة أسباب أبرزها الطابع الطائفي
الذي تنتمي إليه البلدتان اللتان تض ّمان أغلبية شيعية ،وهذا
لم يعد سرا ً بطبيعة الحال.
لم يتعامل حزب الله مع الخبر في وسائل إعالمه التي
تابعت الحدث حصرا ً قبل غيرها ،وبثت عبر إعالمه الحربي
مشاهد خاصة عن العمليات بما يوحي رغبة في فرض
معادالت تجعل منه رقما ً صعبا ً ال في نبّل والزهراء وال قبلها
في عمليات القص ْير وغيرها.
أخالق وعقيدة حزب الله القتالية تضع خصومه أمام واقع
عملوا بشكل ممنهج على ترسيخه في أذهان القاعدة الشعبية
الخصمة أيضاً ،بأنّ حزب الله مقبل على فرض شروطه عبر
االستئثار بالسلطة ،متخذين من دوره القتالي في سورية ذريعة
أصبحت تستخدم كفزاعة ضمن الحركة السياسية الداخلية.
خطاب السيّد نصرالله األخير المتعلق باألزمة الرئاسية
في لبنان ،يحكي شيئا ً من هذه المعايير التي ت ّم اعتمادها
في المجالين األمني والسياسي في البالد ،في سلوك الحزب،
وهو الذي لم يقبل بالتوجه الى مجلس النواب النتخاب رئيس
للجمهورية من دون حصد أكبر قدر ممكن من اإلجماع حول
العماد عون ،على الرغم من انه قد يكون ق��ادرا ً على تخطي
لعبة األرق��ام وجمع ما يكفي النتخاب رئيس ترسل رسالة
شافية لخصومه انّ الحزب وانتصاراته في سورية لم ولن
يتعامل معها على اساس ترسيخ هوة بين اللبنانيين بل انه
غير مستع ّد لخلق هذا الشرخ الذي يدفع مقاتلوه أرواحهم
لتفاديه.

أ ّيد وزير سابق
مطالبة رئيس كتلة
المستقبل فؤاد
السنيورة ،خالل
منسق
لقائه أمس ّ
األمانة العامة لقوى
 14آذار فارس سعيد،
أي
بضرورة رفض ّ
وصاية على لبنان،
وقال الوزير السابق:
إنّ الخطوة األولى
على هذا الطريق
تتحقق حين يصبح
السنيورة ومعه
رئيس تيار المستقبل
سعد الحريري ونواب
التيار ومسؤولوه
قادرين على مخالفة
التوجيهات والرغبات
السعودية ،ولو لمرة
واحدة!...

فرنجية متحدثا ً خالل عشاء خميس الذكارى
الشعبية ق��ائ�لاً« :أن��ت��م األس��اس
ومن هذه القاعدة انطلق الرئيس
س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ه ل��رئ��اس��ة

الجمهورية وم��ن ه��ذه القاعدة
سأنطلق إذا كانت لدي الحظوظ
للفوز بالرئاسة».

باسيل مجتمعا ً إلى تساكنا في قصر بسترس
جال نائب رئيس مجلس الوزراء
ف��ي ج��م��ه��وري��ة أس��ت��ون��ي��ا ووزي���ر
ال��ح��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة م��ارغ��وس
تساكنا على ع��دد من المسؤولين
وب��ح��ث معهم ال��ت��ط��ورات وملف
النازحين ،باإلضافة إلى مشاركة
أستونيا في ق��وات «يونيفيل» في
الجنوب.
وبعد لقائه نائب رئيس مجلس
ال������وزراء وزي����ر ال���دف���اع ال��وط��ن��ي
سمير مقبل في مكتبه في ال��وزارة،
أب���دى تساكنا تفهم ب�ل�اده لواقع
الحال في لبنان ،مؤكدا ً «التضامن
واالس��ت��ع��داد إلي��ج��اد الحلول لهذا
ال��وض��ع ال��ص��ع��ب» .وق���ال« :قمنا
خالله بتوضيح أمور عدة وتطرقنا
إلى التعاون القائم بين البلدين وإلى
ض��رورة استمرار ه��ذا التعاون في
المستقبل كما سنبذل ك ّل ما بوسعنا
لخدمة مصلحة لبنان».

(داالتي ونهرا)

وشكر مقبل ،بدوره ،تساكنا على
«هذا االهتمام إضافة إلى مشاركة
أستونيا في قوات حفظ السالم في
الجنوب» ،متمنيا ً «استمرار عمل
هذه الفرقة في إطار تنفيذ المه ّمات
الموكلة ليونيفيل».
وفي قصر بسترس ،اجتمع تساكنا
إل��ى وزي��ر الخارجية والمغتربين
جبران باسيل ،وق��ال بعد اللقاء:
«بين أستونيا ولبنان الكثير من
األمور المشتركة والتفاهمات ،فنحن
ب��ل��دان صغيران ن��ح��ارب م��ن أجل
حريتنا ،وكالنا ينظر إلى المستقبل.
إنّ أستونيا هي إحدى الدول الرائدة
ف��ي م��ج��ال الحكومة اإللكترونية
في العالم ،وه��ذه مسألة يمكن أن
نتعاون فيها مع لبنان من أجل إيجاد
الطاقات االغترابية المنتشرة ،رغم
ذلك فنحن نتمتع بطاقات منتشرة
تفوق حجم مساحة أراضينا».

وردا ً ع��ل��ى س����ؤال ع���ن وج���ود
مشاريع تعاون مع وزارة الخارجية
في ما يتعلق بالحكومة اإللكترونية،
قال« :لقد تحدثنا في هذه المسألة،
وق��د أب���دى ال��وزي��ر اهتمامه بهذا
الموضوع ،ولديه أفكار كثيرة حول
ال��ت��واص��ل م��ع المنتشرين ،وه��و
موضوع مشترك بين بلدينا».
وع ّما إذا كانت أستونيا تعاني
م��ن أزم��ة المهاجرين السوريين،
أج��اب« :ليس عملياً ،إال أننا كجزء
من االتحاد األوروبي مهتمون بدعم
الجهود كافة من أجل إيجاد الح ّل
لألزمة في سورية ،كما بالنسبة إلى
دول الجوار .فلننتظر لنر المقررات
ال��ت��ي ص����درت ع���ن م��ؤت��م��ر ل��ن��دن
للمانحين حول هذا الموضوع».
كما التقى الوزير األستوني رئيس
ح��زب «ال��ق��وات» سمير جعجع في
دارته في معراب.

معلولي :لبنان لم يتقدم بم�شروع متكامل
ميقاتي :العتماد التوازن في التوظيف والإنماء
�إلى م�ؤتمر المانحين

ط��ال��ب ال��رئ��ي��س نجيب ميقاتي
الحكومة «بالعودة إلى اعتماد التوازن
والعدالة بين ك ّل المناطق اللبنانية في
توزيع االعتمادات وتنفيذ المشاريع
اإلنمائية الضرورية».
ودعا خالل استقباله وفودا ً شعبية
ف��ي مكتبه ف��ي ط��راب��ل��س «ال����وزراء
المختصين إلى اعتماد مبدأ المتوازن
في صرف االعتمادات حتى ال يكون
هناك خلل معيب وفاضح ،كما شهدنا
في بعض المستندات التي عرضت عبر
اإلع�لام ،مما ينعكس شعورا ً بالغبن
واإلهمال لدى العديد من المواطنين
في كل المناطق اللبنانية».
وق��ال« :نحن نعتبر أنّ كل منطقة
لبنانية عزيزة علينا وم��ن حقها أن
تنال حصتها من اإلنماء ،لكنّ عدالة
التوزيع وفق معايير واح��دة تشعر
جميع المواطنين ف��ي ك � ّل المناطق
اللبنانية بأنهم ينتمون إل��ى دولة
واحدة ،قوال ً وفعالً».
وط��ال��ب ميقاتي «ب��ال��ع��ودة إلى
األص��ول في ما يتعلق بالتوظيفات
والمناقالت اإلداري��ة ،تجنبا ً ألي خلل
أو شعور بالغبن من أي كان» .وقال:
«ب��دل اللجوء إل��ى خطوات مجتزأة
تتسبب بخلل ما أو تفتح الباب على
سجاالت نحن في غنى عنها ،ينبغي
إعطاء مجلس الخدمة المدنية وسائر
ال��ه��ي��ئ��ات المعنية دوره����ا الكامل
وف��ق األص��ول المنصوص عليها في
القوانين ،تجنبا ً لسجاالت طائفية
بغيضة تزيد االنقسام الحاد القائم
حالياً».

لفت النائب األسبق لرئيس مجلس ال��ن��واب ميشال
معلولي إلى «أنّ لبنان هو الدولة الوحيدة التي يقدر
عدد الالجئين السوريين فيها بمليونين ،أي نصف عدد
السكان».
وسأل معلولي في تصريح« :أال يشكل هذا الواقع خطرا ً
على لبنان»؟
وقال« :عندما هُ جِّ ر الفلسطينيون إلى لبنان عام 1948
من قبل المحتلين اإلسرائيليين كان المسؤولون في معظم
الدول العربية يعلنون أنها هجرة موقتة وأنهم سيقدمون

ابراهيم :انتخاب الرئي�س �ش�أن داخلي

وفود شعبية ونقابية في مكتب ميقاتي
وك���ان ميقاتي التقى وف���دا ً من
المتطوعين ف��ي ال��دف��اع المدني،
م��ؤك��دا ً ت��أي��ي��ده لمطالبهم .وق��ال:
«ال ش��ك ف��ي أنّ الحكومة ستتخذ
الخطوات الضرورية لتثبيتكم ،وفي
ه��ذا السياق نطالب أيضا ً بوضع
خطة متكاملة لتزويد مراكز الدفاع
المدني في ك ّل المناطق ،وال سيما
في طرابلس ،التجهيزات المناسبة
لتمكينكم من القيام بعملكم على
أكمل وجه».
وش �دّد أم��ام وفد من نقابة عمال
الراديو والكهرباء والمشاركين في
الدورة التدريبية التي ينظمها قطاع
العزم للنقابات ،على «أهمية تنمية
م��ه��ارات ال��ط��اق��ات الشابة ف��ي كل
المجاالت ،وضرورة مواكبة العصر
وم��ت��اب��ع��ة ك�� ّل ال��ت��ط��ورات وإت��ق��ان

الدعم إلى هؤالء الالجئين حتى يعودوا إلى وطنهم ،واليوم
نشهد السيناريو نفسه في مؤتمر المانحين في لندن
حيث طلب لبنان  5مليارات دوالر لمساعدة النازحين
السوريين».
وأض��اف« :ل��م يتقدم لبنان مع ه��ذا الطلب بمشروع
متكامل يظهر بوضوح وضمن برنامج زمني أنّ هذا المال
هو إلع��ادة النازحين إلى بالدهم مع الضمانة العربية
والدولية لحماية ال ُمج َّمعات السكنية التي س ُتقام خصيصا ً
إليوائهم».

ال��ع��م��ل ،ال سيما أنّ س��وق العمل
أصبحت تتطلب كفاءة عالية ،سواء
في لبنان أو في الخارج».
واستقبل أيضا ً وف��دا ً من العمال
المياومين في اتحاد بلديات الفيحاء
ناشده المساعدة في إقرار تثبيتهم،
ثم وفدا ً من فاعليات منطقة المنية،
ووف��دا ً من تجار األس��واق الداخلية
في طرابلس ع��رض معه مواضيع
نقابية .وت � ّم التطرق إل��ى ما تقوم
ب��ه «ج��م��ع��ي��ة ال��ع��زم وال��س��ع��ادة
االجتماعية» من أجل تحسين الواقع
اإلنمائي في المدينة ،ومنها العمل
على ترميم السوق العريض.
ومن زوار ميقاتي وفود اقتصادية
وشعبية من مناطق شمالية عدة،
إضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني،
ورؤساء بلديات ومخاتير.

رأى المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ
«التسليم بأنّ الخارج أو هذه الدولة أو تلك غير متفقتين،
فال يمكننا انتخاب رئيس للجمهورية ،كالم فيه ما يكفي
ليزيد طعنا ً في سيادتنا» ،الفتا ً إلى «أنّ التسليم به يشكل
طعنا ً في كرامتنا».
وشدّد ابراهيم في افتتاحية العدد التاسع والعشرين
من مجلة األمن العام على «أنّ موضوع انتخاب الرئيس
يجب أن يكون شأنا ً داخليا ً وال يتصل سوى بدور مجلسنا
النيابي وال عالقة ألحد في الخارج به».
وقال« :ليس الخارج من انتخب نوابنا بل نحن .هذا
الكالم والترويج له يشكل طعنا ً في األمانة التي أوالها
الشعب لنوابه .لكنّ الخطير في األمر أنها باتت مسائل
نستسهل هضمها ،نمارسها ونسلم بها طالما اعتبرناها
قدرا ً وإن شكلت إلغاء لنا وألدوارنا ومسؤولياتنا وسيادتنا
وكرامتنا».
وختم اللواء ابراهيم« :أننا ال نتنكر بأنّ للخارج دورا ً
في مثل هذا الموضوع االستراتيجي واألساسي ،لكن من

غير المسموح القبول بأن يستعبدنا .هذا أمر غير مسموح
إلى المدى الذي يمكن أن نتع َّود فيه على مظاهر العبودية
والتسليم بمشيئة اآلخرين».

