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حمليات �سيا�سية
بقعة �أمن

الطائف �ضح ّية الحريري
حسين ح ّمود
ت�ط��ورات ميدانية وسياسية مقبلة عليها س��وري��ة ف��ي المرحلة
المقبلة لمصلحة محور المقاومة بك ّل أضالعه ،وال سيما لبنان الذي
يقترب من انعطافة حاسمة من تاريخه السياسي.
المتحسسين لهذا المنعطف هو رئيس اللقاء الديمقراطي
وأ ّول
ّ
النائب وليد جنبالط الذي تحدّث بمرارة ،في تصريحاته وتغريداته
ومقابالته الصحافية ،ع��ن انتصار محور المقاومة ف��ي سورية
والمنطقة ،وال ��ذي سينعكس حتما ً على لبنان ال��ذي ه��و ف��ي قلب
المحور المذكور.
ومر ّد هذه التطورات ،وفق مصادر متابعة ،إلى تفاهم أميركي -
روسي بشأن التعاطي المشترك مع األزمة السورية ،استنادا ً إلى
جملة وقائع عسكرية وسياسية وسبل مواجهة تداعياتها .وأبرز
هذه الوقائع:
 1ـ تفاقم خطر اإلرهاب ليس في سورية فحسب ،بل على امتداد
العالم ،وال سيما الغربي منه ،ما يحتِّم ضربه في معاقله المنتشرة
في الشمال السوري من دون تمييز بين التنظيمات المسلحة.
كذلك غ� ّ
�ض نظر أميركي ع��ن اإلرادة الروسية بإقفال الحدود
ال �س��وري��ة  -ال �ت��رك �ي��ة ل�ك��ون�ه��ا ت�ش�ك��ل خ �ط��وط إم � ��داد لوجستي
للمسلحين.
 2ـ ع��دم شمول التفاهم ش��رق س��وري��ة ومصيره المؤجل إلى
مرحلة الحقة.
 3ـ ال��دول��ة ال�س��وري��ة ومؤسساتها ه��ي العنصر شبه الوحيد
بالتعامل مع هذا اإلرهاب.
 4ـ األكراد يش ّكلون مساحة مشتركة روسية  -أميركية وبالتالي
دورهم محفوظ في صيغة مستقبلية لسورية.
 5ـ األزمة السورية وضعت على سكة بداية ح ّل ،ولكن في سياق
زمني طويل ،أما عناصر الح ّل فمرتبطة بتطورات الميدان السوري
في المرحلة المقبلة الكفيلة وحدها بتظهيرها ،مع التسليم ببقاء
الرئيس ّ
بشار األسد في منصبه ،أميركيا ً لسنتين على األق ّل ،بحسب
التسريبات اإلعالمية ،أما روسيا ً حتى نهاية واليته مع احتفاظه
ّ
أي صيغة ح ّل مقبلة.
بحقه
بالترشح في ّ
وتشير المصادر في هذا السياق ،إلى أنّ الروسي يمارس على
األميركي سياسة قضم التنازالت ،انطالقا ً من إدراك��ه األولويات
األميركية الحقيقية في ه��ذه المرحلة ودخ��ول إدارة ب��اراك أوباما
أي السنة األخيرة من والية الرئيس والتي
«سنة البطة العرجاء»ّ ،
تتقلّص خاللها مروحة الخيارات األميركية في الخارج والتركيز
أكثر على الداخل.
�وح��دة جغرافيا ً في
أم��ا مصير لبنان ،س��واء ع��ادت س��وري��ة ال�م� ّ
زمن قياسي بقيادة الرئيس األسد أو تكريس سيناريو الستاتيكو
الواقعي ال��ذي يبقي الشرق السوري المحت ّل من «داع��ش» خارج
قواعد التفاهم الروسي األميركي ،في الحالتين ف��إنّ لبنان كقيمة
استراتيجية وسياسية سيبقى في قلب التأثير المباشر في قوة
الدولة السورية والنظام ،مهما كان المآل النهائي ألحد االحتمالين.
وفي هذا السياق ،سيبقى منطق االنتظار يحكم مصير االستحقاق
الرئاسي اللبناني المرتبط بالتظهير النهائي ألحد السيناريوين؛
وه��ذا األم��ر لن يت ّم قبل مطلع الصيف المقبل كح ّد أدن��ى ،أو مطلع
العام  2017أو ما بعده بقليل كح ّد أقصى من دون أن يكون هناك
تحديد فعلي لموعد خروج لبنان من مأزقه الرئاسي ،بسبب ارتباط
قوى  14آذار بأجندات إقليمية سعودية  -تركية.
وتقول المصادر« :ل��و ك��ان الرئيس سعد الحريري يريد إنقاذ
اتفاق الطائف لتل َّقف عرض األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ووافق على ترشيح رئيس كتلة التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون لرئاسة الجمهورية من منطلق دفع الضرر أو التخفيف
ماض
منه .أما وقد بدا من خطابه األخير في ذكرى اغتيال والده ،أنه ٍ
المرجح أن يكون اتفاق الطائف هو ضحية
في سياسة التصعيد فمن
ّ
موضوعية للتسويات االفتراضية المقبلة».

ن�شاطات

عريجي مجتمعا ً إلى الوفد اإلعالمي اإليراني
 زار وفد وكالة األنباء اإليرانية «إرنا» برئاسة المدير العام للوكالة
محمد خدادي ،وزير الثقافة ريمون عريجي وبحث معه في تعزيز التعاون
الثقافي في مختلف المجاالت ،باإلضافة إلى تجديد دعوة وزير الثقافة
اإليراني للوزير عريجي للقيام بزيارة رسمية إلى إيران.
كما زار الوفد مبنى تلفزيون لبنان في تلة الخياط ،حيث اجتمع إلى
رئيس مجلس ادارة التلفزيون طالل مقدسي ،في حضور السفير اإليراني
محمد فتحعلي ،مديرة «الوكالة الوطنية لإلعالم» لور سليمان ،مدير وكالة
«إرن��ا» في بيروت فردان بازوكي ورئيس تحرير جريدة الوفاق مصيب
النعيمي ،حيث ت ّم البحث في تطوير سبل التعاون اإلعالمي بين البلدين.
 التقى وزير المال علي حسن خليل وفدا ً من نواب البقاع الغربي،
بحث معه في إمكان استكمال االوتوستراد العربي وملحقاته ومحطة
تكرير الصرف الصحي لمعالجة تلوث الليطاني في البقاع الغربي ،كما
طالبوا بفتح مكتب للشؤون العقارية في مركز قضاء جب جنين .ونقل
الوفد عن خليل أنه أبدى كل تجاوب وتعاون مع مطالبهم.
كذلك استقبل خليل السيدة نورا جنبالط.
 عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت
الكتائب المركزي التطورات مع سفير أستراليا غلين مايلز .ثم استقبل
النائب زياد أسود.
 استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
الوزير السابق فايز غصن ،يرافقه العميد المتقاعد نسيم أندراوس ،وعرض
معهما األوضاع العامة في البالد.
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حزب اهلل :ميول «الرئي�س» ال ت�ستف ّز المقاومة
روزانا ر ّمال
لم تكن «المعادلة الخشبية» التي أطلقها الرئيس السابق
ميشال سليمان نتاج انفعال ناتج عن عدم تبني حزب الله
حتى الساعة مفهوم تسليم سالحه للدولة والخضوع لمبدأ
تحييد لبنان عما يجري في المنطقة وإناطة ق��رار السلم
والحرب في البالد للسلطات الرسمية ،بل كانت عبارة عن
فك ارتباط سليمان الرئيس حينها وقائد الجيش المتعاون
سابقا ً مع الحزب عن المقاومة ،وهو إعالن عن بدء مرحلة
جديدة فاجأت حزب الله من دون شك ،الذي كان قد شارك
في وصول سليمان إلى سدة الرئاسة بع ْيد أحداث السابع
من أيار عام  ،2008والتي تطلبت حينها رئيسا ً يتفهّم فكرة
السالح وضرورة التفاهم ،فكان قائد الجيش اسما ً توافقيا ً
مناسبا ً للجميع.
قاس
يعرف سليمان أنه انتخب رئيسا ً بعد ظرف دموي ٍ
في لبنان ،وأنّ مرحلته تطلبت وحدة الصف والوفاق ،وأنه
خ��رج عن ه��ذه األج��واء منذ األزم��ة السورية التي تطرف
وج��ه موقف
فيها لجهة ميل واض��ح للنأي بالنفس ال��ذي ّ
لبنان نحو التغريد في السرب العربي الرسمي ،أيّ التابع
لموقف الجامعة العربية والتي كانت حينها قد تب ّنت سقوط
الرئيس السوري بشار األسد رسمياً ،وأضافت كرسي تمثيل
للمعارضة السورية.
�رص حزب الله الدائم كفصيل مقاوم ،على انتخاب
ح� ُ
رئيس للجمهورية متصالح مع فكرة المقاومة ومساند
لها كان دائما ً هدفا ً أساسيا ً له في معرض بحثه في الملف
الرئاسي منذ فترة ما بعد تحرير الجنوب ،حيث دخل الحياة
السياسية اللبنانية من بابها العريض وب��دأت مرحلة
التمثيل الشعبي النيابي وتبعها الوزاري ،وهو في ك ّل تقدّم
نحو التمثيل الرسمي كان يهدف من وراء ذلك إلى تشريع
فكرة المقاومة وترويضها في أذهان ونفوس المعترضين،

وتعبيرا ً أيضا ً أمام المجتمع الدولي على تم ّتعها بالحاضنة
الشعبية الكبرى التي تجعل منها ضرورة شعبية نابعة
من حاجة وطنية كبرى وليست حالة دخيلة على الشعب
اللبناني ،وبهذا اإلطار استطاع حزب الله تشكيل كتلة وازنة
في المجلس النيابي تحالفت في ما بعد مع العديد من
األحزاب حتى صار صانع التوازنات السياسية بعيدا ً عن
الظهور الالفت في ما قد يحسب وزارات أو مكاسب توضع
في سجله ،فنجح الحزب بالحفاظ على اكبر قدر ممكن
بتسخير تمثيله بالحياة السياسية اللبنانية خدمة لفكرة
المقاومة.
بعد تجربة الرئيس سليمان في أول��ى مراحل األزم��ة
السورية انطلق حزب الله في معرض بحثه عن اسم مرشح
لرئاسة الجمهورية من نقطة أساسية وهي دعم المقاومة
والحفاظ على صيغة التعاون المشترك بينها وبينه ،وعلى
الصيغة الذهبية التي تجمع الجيش والشعب والمقاومة
في وجه االعتداءات «اإلسرائيلية» والتي كانت قد أثبتت
ذلك بشكل كبير في عهد الرئيس اميل لحود ،فكانت تجربة
ناجحة لم تتك ّرر بالنسبة للحزب.
اختيار العماد ميشال عون مرشحا ً لحزب الله يأتي ضمن
حسابات أساسية ،أبرزها دعم المقاومة والبحث المنطقي
بضرورة حماية سالحها وتحديد أولويات البحث التي
تفترض حماية لبنان ورسم استراتيجية دفاعية تضمن من
كل النواحي الحفاظ على سيادته واستقالله أوال ً وسالمة
أراضيه ثانيا ً بشكل يريح الحزب وال يع ّرضه دائما ً لمخاطر
االستحقاقات الطارئة التي قد ت��ؤدّي إلى تغيير مفاجئ
بسلوك الرئيس أو بالحياد الشكلي الذي يُصرف سلبا ً في
سجل المقاومة ،مثل تجربة الرئيس سليمان الذي كان يدرك
أنّ عدم وقوفه إلى جانب النظام السوري الذي يعتبر ظهير
حزب الله هو تخ ٍّل عن المقاومة التي اطمأنت له كقائد جيش
سابق تعاون معها ومع سورية ضمن اتفاقيات البلدين
وضمن بعض الضرورات المستجدة ،خصوصا ً في مجال

خفايا
خفايا
مكافحة اإلرهاب ومعركة نهر البارد التي كان لسورية فيها
دور كبير في مساعدة الجيش اللبناني ،فوقع الحذر من
اسم رئيس مقبل قادر أن يتآمر على المقاومة او يتجاهل
مصالحها فال يكون متعاونا ً ويشكل استفزازاً ،لكن اليوم
كل شيء قد تغيّر ،فمنذ  5سنوات إلى الوراء تبدو حسابات
الحزب أبعد من تلك التي تتض ّمن قلقا ً على مستقبل المقاومة
وعن هاجس البحث عن مخارج فوز المرشح الداعم لها مهما
كلف الثمن.
بعد المعركة في سورية وتغيير موازين القوى ودخول
الحزب إل��ى المعركة محققا ً انتصارات كبرى ،وبعد أن
اطمأنت قيادة المقاومة إلى بقاء الرئيس السوري بشار
األسد رئيساً ،وفشل قادة الغرب في إسقاطه مع اقتناعهم
بسقوط الفكرة ،كما أك��د السيّد حسن نصرالله بخطابه
المخصص إلحياء ذكرى الشهداء القادة ،وبعد انتصار إيران
ّ
تحسن العالقة مع
في انتزاعها حقوقها بالملف النووي وبدء
ّ
الغرب ،بات حزب الله مطمئنا ً جدا ً بأنّ هوية الرئيس اليوم
لن تكون عائقا ً أمام مستقبل المقاومة ،حتى ولو جاء هذا
االسم من ضمن صيغة توافقية فرضتها الظروف والتفاهمات
بين اللبنانيين ،على غ��رار ما جرى مع ميشال سليمان،
ألنّ هذا األخير لم يغيّر أو يبدّل موقفه عندما كانت سورية
قوية ،وعندما كان الرئيس السوري في وضع قويّ حتى
أنه لم يفكر بالتحدّي بهذه الطريقة ،أما اليوم فبعد ضمان
الحزب تصور المرحلة المقبلة وتأكيد نصرالله أن المقاومة
بألف خير ال بل جاهزة لدك مواقع استراتيجية وحيوية في
إسرائيل بدقائق ،وبعد تعبيره عن جهوزيته المطلقة للدخول
التركي السعودي في سورية وتحويله فرصة لحسم مصير
المنطقة ،أي ملف «القضية الفلسطينية» إضافة لتصاعد
النفوذ اإليراني ،فان كل هذا بال شك يجعل من حزب الله
داعما ً أكبر للرئيس وليس العكس؛ فقد انتهى الزمن الذي
يحتاج فيه الحزب لرئيس يضمن سالمة المقاومة ومصيرها
وبات على الرئيس العتيد أيا ً كان أن يدرك هذا.

ُعلم أنّ قطبا ً
سياسيا ً على صلة
فاعلة باالستحقاق
الرئاسي كان ُيزمع
زيارة رئيس تيار
«المستقبل» النائب
سعد الحريري في
منزله بوادي أبو
جميل ليل أول من
أمس ،إالّ أنّ ترتيب
زيارة الحريري
إلى معراب للقاء
رئيس حزب «القوات
اللبنانية» سمير
جعجع بشكل
مفاجئ أرجأ زيارة
القطب المشار إليه
وادي أبو جميل إلى
وقت الحق.

علي عبد الكريم يزور لحّ ود ويلتقي جبري:
م�شروع تفكيك المنطقة ينهار و�سورية تنت�صر

با�سيل يبحث مع نظرائه جهود مكافحة الإرهاب
والح�ضور الم�سيحي في ال�شرق

لحود مستقبالً السفير السوري

باسيل مجتمعا ً إلى نظيره اإليطالي في روما

استقبل الرئيس العماد إميل لحود ،في دارته في اليرزة،
السفير السوري علي عبد الكريم علي ،في حضور النائب
السابق إميل إميل لحود.
وقال علي عبد الكريم بعد اللقاء« :زيارة فخامة الرئيس
إميل لحود هي فرصة لزيادة المعنويات ،خصوصا ً في
قراءة المشهد الذي تمر فيه المنطقة .رجل ،رغم التجارب
التي مر بها والصعوبات التي يعانيها هذا البلد وتعانيها
المنطقة ،وهو مستبشر كثيرا ً ألنّ الذي تخوضه القيادة
السورية والجيش السوري يعيد تشكيل المنطقة والرابح
فيه هو محور المقاومة .وتشكل سورية اليوم الواجهة التي
تنوب فيها عن المنطقة ،واالنتصار على اإلرهاب هو انتصار
على العدو الصهيوني الذي كان المستفيد األكبر من هذه
الحملة الذي اتخذت اإلره��اب التكفيري واجهة إلضعاف
المنطقة».
وأض��اف« :سورية اليوم في االنتصارات المتالحقة
والرؤية والوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت التي التزمتها،
تؤكد أنها تقطف االنتصارات ،والمستقبل لهذا المحور بإذن
الله».
وردا ً على سؤال ،قال« :المنطقة يفترض أن ينظر اليها
بمرآة متكاملة ،يعني أنّ ما يجري في سورية يؤثر في
العراق وما يؤثر في العراق يؤثر في سورية وما يجري
في العراق وسورية يؤثر في لبنان ،ومصر ليست بعيدة
عن ك� ّل ذل��ك .لذلك ما يتحقق من انتصارات في حلب
والالذقية وإدلب ودرعا وكل المناطق السورية هو لك ّل
الذين يريدون الخير لهذه المنطقة ،وخيبة للذين يريدون

الدمار ومشروع تفكيك المنطقة».
أضاف« :إنّ الصهيونية واإلرهاب التكفيري هما وجهان
لعملة واحدة ،وصمود سورية ،جيشا ً وشعبا وقيادة ،هو
في مصلحة لبنان والمقاومة التي حققت انتصارها عامي
 2000و 2006وكانت قوة لك ّل حلفائها .واألكيد أنّ ك ّل تلك
االنتصارات كانت على الذين قاموا بهذا العدوان وتفكيرهم
بهذه الصيغ لمحاربة سورية .ولكن الحمدالله هذا المشروع
سينهار وستنتصر سورية والمقاومة ،وكل ذلك يعكس
الخير واإليجابية للبنان وسورية معاً».
وكان علي عبد الكريم استقبل ،في مق ّر السفارة ،األمين
العام لحركة األمة الشيخ عبد الناصر جبري الذي قدّم
التعازي بوفاة والدة الرئيس بشار األسد ،وت ّم البحث في
آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية.
وبعد اللقاء ،أكد الشيخ جبري ،وبحسب المكتب اإلعالمي
للحركة« ،أنّ معالجة القضايا واألزمات في منطقتنا العربية
واإلسالمية ال تعالج بالنزاعات والحروب ،بل من خالل
التقارب بين الدول وتعزيز التعاون بينها ،فالعدو الصهيو-
أميركي وحلفاؤه يسعون إل��ى ض��رب االستقرار وإث��ارة
النعرات بين شعوب أمتنا ،وما المجموعات اإلجرامية
في سورية والمنطقة إال أدوات لمشاريع الفتن والتقسيم،
وتدمير كل ما يجمع هذه الشعوب في أوطانها».
ورحب السفير السوري ،بدوره ،بالشيخ جبري والوفد
المرافق له ،مؤكدا ً أنّ «المعركة التي يخوضها الجيش
العربي السوري في الشمال السوري ضربت ك ّل مشاريع
تفتيت سورية».

كاغ تزور خليل و�سفير الإمارات:
ندعم ّ
كل المبادرات الآيلة �إلى انتخاب رئي�س
بحثت المنسقة الخاصة لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ مع
وزير المال علي حسن خليل ملف
النازحين السوريين في لبنان وما
تق ّرر بشأن مساعدتهم في مؤتمر
المانحين وحصة لبنان منه ،كما
تطرقا إل��ى األوض���اع العامة في
ض��وء المستجدات ف��ي المنطقة
وأهمية انتخاب رئيس للجمهورية.
وقالت ك��اغ بعد اللقاء« :نحن
نلتقي بشكل منتظم لنبحث في
مسائل اقتصادية والوضع المالي
في لبنان ،والذي لوزير المال دور
أس��اس��ي ف��ي��ه .نحن نعتبر ،وقد
ك��ررن��ا ف��ي مناسبات ع��دي��دة ،أنه
يجب دع��م ك�� ّل ال��م��ب��ادرات اآليلة
إل��ى انتخاب رئيس للجمهورية،
وق���د بحثنا ف��ي م��وض��وع زي���ارة
ال��وزي��ر األخ��ي��رة إلي���ران وع��م��ان،
وقارنا المعطيات المتوافرة لدينا
وتطرقنا إل��ى نتائج مؤتمر لندن
واالستثمارات التي يمكن القيام
بها وضمان استدامة الدعم المقدم
إلى لبنان بشكل سريع والتحديات
االقتصادية والمالية التي يواجهها
لبنان والتي تحاول حكومة تمام
سالم إيجاد ح ّل لها».
وأض��اف��ت« :س����أزور نيويورك
وواشنطن ،وكذلك األم��ر بالنسبة
إل��ى معالي ال��وزي��ر ف��ي زيارتين
مستقلتين ،وه��ن��اك ات��ف��اق على
الرسائل الرئيسية المتعلقة بلبنان،
وهي مواصلة دعم االستقرار على
مختلف المستويات االقتصادية

خليل مجتمعا ً إلى كاغ
وال��س��ي��اس��ي��ة وال��م��ال��ي��ة .لبنان
ف��ي حاجة إل��ى مساءلة مستمرة
على صعيد العملية السياسية
تصب
والتوصل إلى اتخاذ قرارات
ُّ
ف��ي مصلحة لبنان والمواطنين
اللبنانيين والالجئين في البالد وما
يمكن أن نقوم به أكثر بالتعاون
ل��م��س��اع��دة ل��ب��ن��ان ع��ل��ى مواجهة
التحديات الكبيرة في هذه األوقات
الحرجة ،كذلك ناقشنا التطورات
السياسية االقليمية المشتركة،
وس���وف التقي ال��رئ��ي��س ب��ري في
األي��ام القليلة المقبلة لنبحث في
الشؤون السياسية».
وك��ان��ت ك��اغ زارت سفير دول��ة
اإلم����ارات حمد سعيد الشامسي

(داالتي ونهرا)
وع��رض��ت م��ع��ه األوض����اع محليا ً
وإقليمياً.
وت�� ّم خ�لال اللقاء التطرق إلى
أهمية ال��دور اإلنساني والتنموي
ال��ذي تقوم به اإلم��ارات في لبنان
لجهة المساعدات المقدمة للنازحين
السوريين والمتضررين اللبنانيين
على ح ّد سواء ،وأكدت كاغ أهمية
التعاون والتنسيق بين الطرفين
ب��م��ا ي��س��ه��م ف��ي تحقيق ال��رؤي��ة
االستراتيجية المشتركة ،وأبدت
اس��ت��ع��داده��ا ل��ش��راك��ة ت��ص��ب في
مصلحة لبنان «بعدما أثر النزوح
ال��س��وري على ال��وض��ع الداخلي
واالجتماعي والسياسي على نحو
يفوق القدرة على االستيعاب».

التقى وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل
نظيره الفرنسي جان مارك هيرو ،في العاصمة الفرنسية
باريس.
وفي مسته ّل اللقاء ،هنأ باسيل هيرو بتسلمه مه ّماته
الجديدة كوزير للخارجية ،انطالقا ً من حرصه على
العالقات المميزة مع فرنسا ،واستكمال المباحثات التي
كانا قد بدآها في بروكسل أثناء مشاركتهما في مجلس
وزراء خارجية االتحاد األوروبي ،الذي استضاف الوزير
باسيل.
وتناول باسيل وهيرو العالقات الثنائية واإلرهاب في
المنطقة ودور فرنسا في مكافحته وفي حماية التنوع في
المنطقة ،إضافة إلى دورها المهم في إعادة تحريك عملية
السالم .كما عرضا للطرق المالئمة التي يمكن أن تعتمدها
فرنسا للحفاظ على االستقرار.
وك��ان باسيل التقى في روم��ا نظيره اإليطالي باولو
جينتيلوني ،في حضور القائمة بأعمال سفارة لبنان لدى
إيطاليا رحاب أبو زين ،وتمحور الحديث حول األوضاع
السياسية السائدة في المنطقة ،مرورا ً باألزمة السورية
وص���وال ً إل��ى لبنان ،ودور إيطاليا الفعال ف��ي االتحاد
األوروبي لدعمه.
كما تطرق ال��وزي��ران إل��ى «العالقات الثنائية وسبل

التعاون بين البلدين ،واإلفادة من تشابه لبنان وإيطاليا
ف��ي المجال االغ��ت��راب��ي واآلل��ي��ات المتبعة ف��ي اق��ت��راع
المغتربين ومساهمتهم في الحياة السياسية وتواصلهم
مع ك ّل من بلديهما ،واستعادة الجنسية».
وحدّد الوزيران «مجاالت التعاون بين لبنان وإيطاليا،
ال سيما في مجال الطاقة واستكشاف الغاز في المياه
اللبنانية اإلقليمية وتعزيز التبادل التجاري».
وتوسع الحديث بين باسيل وجانتيلوني إلى «الدور
الذي تلعبه إيطاليا في تنفيذ مهمة قوات «اليونيفيل»
منذ نشأتها ،وأهمية دوره��ا في لبنان ،ونجاح قيادتها
الحالية» ،واصفين إياها «بالتجربة الناجحة».
ثم انتقل باسيل إلى حاضرة الفاتيكان حيث التقى وزير
خارجية الفاتيكان المونسنيور بول كاالغر ،في حضور
سفير لبنان لدى الفاتيكان جورج خوري .وتطرق البحث
إلى «الحضور المسيحي في الشرق ولبنان وكيفية الحفاظ
عليه من ب��اب التنوع القائم فيه» .وناقشا «موضوع
اإلرهاب وخطره على المجتمعات واألديان ،ودور الكنيسة
وتحديدا ً الفاتيكان في مواجهته على الصعد كافة ،ال سيما
من خالل التشجيع على حوار األدي��ان» .وجرى التركيز
على «الوضع في لبنان وكيفية الحفاظ على االستقرار
فيه ،وانتظام عمل الدولة والمؤسسات».

من�صور ُيثني على دور ابراهيم
في تحرير الع�سكريين وك�شف م�صير المطرانين
زار متروبوليت عكار وتوابعها
ل���ل���روم األرث�����وذك�����س ال��م��ط��ران
باسيليوس منصور ،يرافقه االب
نايف اسطفان ،المدير العام لألمن
ال��ع��ام ال��ل��واء ع��ب��اس اب��راه��ي��م في
مكتبه ،وبحث معه في شؤون وطنية
يخص محافظة عكار على
عامة وما
ّ
مختلف الصعد.
وأث��ن��ى م��ن��ص��ور ع��ل��ى «ال��ج��ه��ود
الكبيرة التي يبذلها اللواء ابراهيم
على رأس جهاز االمن العام لتثبيت
االم���ن واالس��ت��ق��رار وت��دع��ي��م السلم
االهلي على الصعيد الوطني العام
وللجهود الكبيرة التي سبق له ان
بذلها واثمرت تحرير الراهبات وما
قام به ايضا في سبيل تحرير عناصر
الجيش».
وأم���ل أن «تستمر ج��ه��ود ال��ل��واء
ابراهيم لمعرفة مصير المطرانين
المخطوفين بولس يازجي ويوحنا
ابراهيم على امل تحريرهما وتحرير
باقي الجنود اللبنانيين وغيرهم
الذين ال يزالون يعانون ظلم األسر

ابراهيم مستقبالً منصور
واالحتجاز القسري».
وك��ان منصور زار أي��ض�ا ً المدير
العام لقوى األم��ن الداخلي اللواء
اب��راه��ي��م ب��ص��ب��وص ل��ش��ك��ره على
«جهود قوى األمن الداخلي بقيادته

الحالل النظام العام والضرب بشدة
على يد مثيري الفوضى والمخلين
باألمن ،وللمساندة الدائمة لما تقوم
به ابرشية عكار االرثوذكسية لما فيه
خير المصلحة العامة».

عبيد :للإفراج عن اال�ستحقاق الرئا�سي
أكد الوزير السابق جان عبيد «أنّ االستحقاق إذا حصل
البارحة أفضل من أن يحصل اليوم ،وملء الفرغ إذا حصل
البارحة أفضل من اليوم ،والذين ينتدبون أنفسهم للمسؤولية
ال تنقصهم الكفاءات».
وق��ال عبيد بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها
للروم األرثوذكس المطران الياس عودة« :أتمنى أن تنتج
حركة الرئيس الحريري في النهاية تسريعا ً لالستحقاق
الرئاسي».
أضاف« :أتمنى اإلفراج في هذه المرحلة عن الوديعة التي

اسمها أمانة رئاسة الجمهورية ،أينما كانت سنكون نحن
إلى جانب من ستؤول إليه ،وأعتقد أنّ الرئيس الحريري
يعني في الموقف الذي اتخذه البحث عن مخرج أكثر مما
يعني فقط التوقف عند شخصه هو .هذا ما فهمته من كالم
الرئيس الحريري ،وأتمنى ،ما دام األمر فتح ،أال يغلق مجدداً،
سواء كان في بحثه مع الدكتور جعجع أو مع أرك��ان 14
آذار ،كما أتمنى أن تشمل اتصاالته مرشحين آخرين ،وهناك
العماد ميشال عون أيضا .ما دمنا نسعى إلى اإلفراج عن هذا
االستحقاق ،فلنوسع مروحة الخيارات واالتصاالت».

