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خفايا
خفايا

ّ
تتح�ضر لحرب معنا
ن�صراهلل :نعرف � ّأن «�إ�سرائيل»

دولة الرئي�س المقاوم
أسامة العرب
ترأس الحكومة ثمانية أع��وام ،وم ّثل العاصمة في المجلس
النيابي ثمانية أخرى ،وما زال حتى اليوم يقطن في بناء قديم
عمره من عمر االستقالل ،نعم ،هذا هو رئيسنا الشريف الدكتور
سليم الحص ،الذي نعت ّز به ونفتخر.
منذ أن تولى رئاسة حكومته األولى طالب الرئيس الحص بذكر
موضوع إلغاء الطائفية في اإلدارة والقضاء والجيش في البيان
الوزاري ،إال أنّ البعض سارع إلى إحباط مساعيه مردّدا ً أنّ إلغاء
الطائفية في لبنان وهم ،وقد تناسى هذا البعض مه ّماته الوطنية
بالسعي إلى إخماد الفتن وزرع روح الشراكة والمواطنة والمحبة
بين نفوس اللبنانيين ،فكان الرئيس المسلم الوحيد الذي يسارع
من تلقاء نفسه للتوقيع على مرسوم الطائفي يقضي بتعيين
أربعة عشر قاضيا ً فازوا في االمتحانات القضائية ،منهم أحد
عشر مسيحيا ً وثالثة مسلمين فقط ،إيمانا ً منه بأنّ هذه الخطوة
هي الخطوة الطبيعية األولى التي كان يتعيّن عليه أن يتخذها،
إلثبات مدى جدّيته في إلغاء الطائفية السياسية ،ال سيما قاعدة
«ستة وستة مك ّرر».
إيمانا ً منه بوحدة لبنان ،ح��ارب كافة مشاريع الالمركزية
السياسية مؤكدا ً أنها باب رئيسي للتقسيم وأنها ّ
تعطل استمرار
لبنان الواحد ،كما تقدّم بمشروع قانون يلغي الطائفية تدريجياً،
ولكن على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة ،فكانت
فكرته أن يُصار إلى انتخاب تسعين في المئة من النواب على
أساس طائفي ،وعشرة في المئة فقط على أساس الطائفي ،وبذلك
يكون قد فتح ثغرة ولو ضيّقة في جدار الطائفية البغيضة ،على
أن يُصار إلى رفع هذه النسبة تدريجيا ً مع الدورات الالحقة .إال أنّ
سائر السياسيين كالعادة أضاعوا مشاريعه اإلصالحية الواحدة
تلو األخرى ،حتى أنهم لم يتجاوبوا مع أفكاره اإلصالحية التي
وخاصة كتاب التنشئة
الموحد،
تتعلق بمسألة الكتاب المدرسي
ّ
ّ
الوطنية والتاريخ الداعي إلى توحيد فكر النشئ وبناء المواطنة
السليمة وتنمية الوالء للوطن والدولة.
إيمانا ً منه بعروبة لبنان ،كان يردّد دوما ً أنّ العروبة ،وقبل
أن تعني وحدة العرب ،فإنها تعني من دون أدنى شك وجوب
تب ّني ك ّل قضاياهم وفي مطلعها قضيتهم المركزية فلسطين ،كما
تعني أيضا ً وجوب إقامة أفضل العالقات مع كافة األشقاء العرب،
ال سيما شقيقتهم األق��رب سورية .وهو يؤكد أنّ فلسطين هي
قطب الرحى للعالم العربي ،فإذا ما انتهت انتهت األمة العربية
واإلسالمية ،وهذه معادلة خطيرة لطالما حذر منها ،رافضا ً منطق
التسويات المطروحة ،ومعتبرا ً إياها مشاريع عقيمة.
من هذا المنطلق ،كان إيمانه الراسخ بأنّ المقاومة هي واجب
وطني وقومي وأخالقي في آن ،فهي واجب وطني ألنها تح ّرر
لنا أرضنا المحتلة ،وتواجه ع ّنا كافة االنتهاكات «اإلسرائيلية»
المتك ّررة على أرضنا وفضائنا ومياهنا اإلقليمية ،وهي واجب
قومي وأخالقي أيضا ً أل ّنها تغيث شعبنا الفلسطيني المستضعف
والمضطهد من قبل سلطات االح��ت�لال الصهيونية ،وتساند
المقاومات الفلسطينية في مشروعها النضالي في تحرير أرضها.
ولهذا وقف إلى جانب المقاومة الوطنية واإلسالمية فدافع عن
المجاهدين وعن المقاومين ،كما وجه كتابا ً مفتوحا ً إلى الرئيس
وهب أيضا ً لمحاولة تأسيس موقف
باإلرهابي،
بوش يصفه فيه
ّ
ّ
ولحق لبنان بالدفاع عن أرضه مؤكدا ً
ّ
وطني جامع داعم لحزب الله
للعالم أجمع أنّ حزب الله حزب لبناني وطني ،عربي وإسالمي ،ال
سيما أنه يمارس حقا ً شرعيا ً باستكمال تحرير ما تبقى لوطنه من
أرض محتلة صهيونياً ،وواجبا ً قوميا ً ودينيا ً بالدفاع عن قضيته
المركزية فلسطين والقدس والمسجد األقصى ،مؤكدا ً أيضا ً أنه
ال يجوز لمن دعم القضية الفلسطينية ُملحِ ًقا الهزيمة بالعدو
وأصبح ق ّوة رادعة أن يُوصف باإلرهاب ،ذلك أنّ مثل هذا القرار ال
يخدم إلاّ عد ّو األ ّمة وعدو فلسطين ويزيد من اله ّوة والشقاق الذي
يتحكم بأ ّمتنا العربية.
ن��ذر عمره للوطن ولفلسطين وال ي��زال ،ولذلك ح��ارب كافة
السياسات الصهيوـ أميركية االستعمارية ،مؤكدا ً أنّ مخططات
التقسيم الجديدة التي تعدّها أميركا للمنطقة سوف تنقلب عاجالً
أم آجالً عليها ،وأنّ العرب والمسلمين يجب أن يواصلوا دعمهم
لفلسطين مهما كان الثمن ،ويجب أال يتخلوا أب��دا ً عن واجبهم
القومي واألخالقي بالصمود والتصدّي والتحرير ،ذلك أنّ خيار
الدفاع عن فلسطين هو خيار ك ّل عربي وك� ّل مسلم وك� ّل طني
وقومي شريف وصادق وأمين.
لم يطلب الرئيس الحص في أيّ يوم من األيام شيئا ً لنفسه ،ال
من السياسيين وال من الدول الشقيقة ،وال استغ ّل عالقته للتق ّرب
منهم وال لنيل مركز أو مكسب مادي .بل على العكس من ذلك ،كان
يحاول أن يستفيد من تقديرهم له واحترامهم لنزاهته واستقامته،
مسخرا ً ذلك لصالح العمل العام ،وإلخماد النعرات الفتنوية
الطائفية والمذهبية التي يعمل البعض على إثارتها لتحقيق
مكاسب دنيوية رخيصة.
لهذا فإنني أفتخر بأنّ مسيرتي الطويلة مع الرئيس سليم
الحص علّمتني أم��ورا ً كثيرة :علّمتني كيف أكون فقيرا ً فأعت ّز
وأفتخر ،وكيف أكون عروبيا ً فأقاوم وأح ّرر ،وكيف أكون وطنيا ً
فأنبذ الطائفية والمذهبية البغيضة ،وكيف أكون مسلما ً حقيقيا ً
فأحارب اإلرهاب التكفيري والصهيوني وكافة أشكال العنصرية،
ال سيما العرقية منها.
ولكن حين أخفق الرئيس في الفوز في انتخابات بيروت عام
ألفين نتيجة عوامل عديدة ،أه ّمها مواقفه الوطنية والقومية
الالطائفية والالمذهبية ،وكذلك انحراف اإلعالم والمال السياسي،
تي ّقنت بأنّ للنزاهة في وطننا ثمن ،وللوطنية ثمن ،ولنبذ الفتن
الطائفية والمذهبية ثمن ،ولبغض المال الحرام ثمن .فكم من
السهل أن نبيع مبادئنا وقيمنا لنتبوأ المناصب والمراكز ،وكم
من السهل أن نبيع آمال الناس وأحالم الفقراء والمساكين لنجمع
الثروات ونرتكب المعاصي واآلث��ام ،وكم من الصعب أن نكون
أحرارا ً شرفاء لنقاوم ونح ّرر األوطان ونتب ّنى كافة قضايا األمة
ال ُمح ّقة.
نعم ،سليم الحص حفظه الله ،رجل العزة والكرامة ،األستاذ
الجامعي ورئيس ال��وزراء لخمس مرات والوزير والنائب مرات
ومرات عديدة ،لم ي ُفز عام ألفين في االنتخابات وله الفخر بذلك!
أتعلمون لماذا؟ ألنه مقاوم بامتياز ،ألنه لم يركع للضغوط
الصهيوـ أميركية ،ألنه لم يتخ ّل عن قضية العرب المركزية
فلسطين ،ألنه آمن بأنّ مدخل العروبة يم ّر حتما ً بدمشق ،ألنه ث ّمن
مواقف سورية وإيران ودعمهما للمقاومة الوطنية واإلسالمية
لتح ّرر وطنه ،ألنه اعت ّز بانتصارات المقاومة المتك ّررة على
ّ
بحق ضمير لبنان
االحتالل «اإلسرائيلي» ،ألنّ ك ّفه نظيف ،ألنه
وفلسطين معاً! شاء من شاء وأبى من أبى!

ُمقبل ينفي تملك �شركة عقارية
للقاعدة البحرية
ر ّد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل على ما قاله رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط عبر «تويتر» ،حيث أشار إلى
تملك شركة عقارية معروفة القاعدة البحرية للجيش اللبناني «بموافقة
وزير الدفاع وغيره من كبار المسؤولين».
وجاء في بيان صدر عن المكتب اإلعالمي لمقبل« :في ضوء ما تناقلته
اليوم بعض وسائل االعالم والتواصل االجتماعي عن موافقة وزير الدفاع
على تملك شركة عقارية للقاعدة البحرية في بيروت التابعة للجيش
اللبناني ،فان وزارة الدفاع الوطني تؤكد افتقاره الكلي إلى الصحة
واألساس ومجافاته الواقع والحقيقة ،كما تشير إلى دعوى بهذا الشأن
لدى المحكمة االبتدائية في بيروت منذ عام .»2010
وفي سياق متصل ،تم ّنى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
على النائب وليد جنبالط التدقيق في معلوماته حول القاعدة البحرية ،
سائالً« :فهل يصدق عاقل أنّ وزير الدفاع قادر على بيع أمالك الوزاره؟»
وق��ال عبر تغريدة على «ت��وي��ت��ر»« :وول��ي��د ب��ك ي��درك أنّ األم�لاك
البحرية طارت نتيجة سياسة بعض الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة
األشغال».
وأض��اف« :على وليد بك عدم الضرب في سوليدير كي يصيب في
سبلين وإذا كان هناك مشكلة مع شركة عقارية فليحلها بطرقه المعهودة
مع الشركة».

 روزانا ر ّمال
الضرر «اإلسرائيلي»  -السعودي المشترك الالحق
بكليهما ج��راء ح ّل األزم��ة النووية بين إي��ران والغرب لم
يتعزز انكفاء من الطرفان لجهة اعتبار أن المرحلة المقبلة
تستدعي االنسجام مع متغيّرات جديدة ،واالعتراف بأنها
ضرورات فرضتها طرق مسدودة أمام الغرب ،فاستجلبت
التوقيع وحسمت توازنات جديدة ،بل بدت تل أبيب ومعها
المتض ّررون في الشرق األوس��ط أكثر نشاطا ً واستعدادا ً
لردود فعل في ساحات قادرة على فرض تح ّول الزم على
المشهد ويأتي بعضها مباشرا ً وآخر غير مباشر.
تجاهل أميركا لمخاوف حلفائها والذي قدّمته إدارة البيت
األبيض الحالية بتعاونها مع إي��ران بدبلوماسية أثارت
الجدل في األوساط الرسمية األميركية واإليرانية ،ورسمت
ارتياحا ً واسعا ً شكل أرضية مشجعة لدى شعبي البلدين
ليؤسس أرضية تعاون مقبلة في ملفات المنطقة ويقلل
ّ
من نسبة الحروب المفترضة ،نظرا ً لنفوذ الطرفين الذي بدأ
يتمدّد فيها ،أكد أنّ واشنطن بصدد تعزيز تعاونها مع إيران
وروسيا بشكل جدي في ما يتعلق بالشرق األوس��ط بعد
أن أيقنت واشنطن انّ مواجهة الصعود الروسي الصيني
لن تكون بأفضل من بدائل التواصل ،وبعدما تأكدت أن
استنفاد الموارد الطبيعية في الخليج خصوصا ً النفطية
يعني ضرورة إيجاد بدائل ،ك ّل ذلك رسم انقالبا ً حقيقيا ً عند
حلفائها فرض عليهم البحث عن بدائل بدورهم أيضاً.
ترى الرياض اليوم في العالقة مع «إسرائيل» حاجة
استراتيجية أكثر من اي وقت مضى ،بعد ك ّل ما يجتمع عليه
الطرفان من عداء إليران ومن رفض اعتبارها قوة إقليمية
أمرا ً واقعا ً ال بد من تلقفه والتعايش معه طالما أنّ ساحات
المقاومة للخيار الم ّر موجودة ،وهنا ال تجد القوى المتض ّررة
حرجا ً في اإلعالن عن حاجة ملحة للر ّد على تجاهل واشنطن

ما من شأنه التأثير على أمنهم الحيوي ،وبالتالي فإذا كانت
كل من تركيا و«إسرائيل» والسعودية أبرز المتض ّررين من
حل الخالف الغربي مع إي��ران ،فانّ التوقف عند خيارات
تضغط بهذا االتجاه هي األكثر منطقا ً في هذا التوقيت.
ك ّرست السعودية وتركيا منذ الشهر الماضي فكرة إنشاء
تحالف إسالمي عربي لمكافحة اإلرهاب ،مدعوما ً بدعوات
لتدخل عسكري تركي سعودي مباشر في سورية لم تتحدّد
معالمه حتى الساعة ،ولم تظهر جديته على ح ّد سواء
كخيار مطروح ما لبث أن ضغطت السعودية بشكل مكثف
تجاه حزب الله وسلوكه وممارساته ،وعملت دبلوماسيا ً
على استحصال قرارات رسمية تحيله إلى لوائح اإلرهاب
العربية واإلسالمية في ضغط اول من نوعه استهدف
الحكومة اللبنانية التي تض ّم ح��زب الله فيها كمكون
أساسي .وهنا ينذر التحرك السعودي بما يشكل فرضيات
أكثر خطورة.
التحرك ض ّد حزب الله يعني بشكل مباشر استحضار
الخيار «اإلسرائيلي» المستع ّد للحضور ،أما بشكل مباشر
او بشكل مستفيد يستغ ّل الثغرات التي تفتحها خالفات
وإعالنات رسمية من هذا النوع تريح «إسرائيل» من قيود
تمنعها من التحرك في عملياتها العسكرية .والجديد اليوم
هو القطيعة التي تنوي السعودية المضي فيها مع الحكومة
اللبنانية ما يؤشر إلى نيات حرب «إسرائيلية» تلوح جديا ً
في األفق اللبناني الرسمي هذه المرة ،فأيّ حرب مقبلة قد
ال يكون حزب الله ومناطقه فقط معنيا ً فيها ،بل هي حرب
كاملة على لبنان كخيار قادر على اإلنجاز واألذى أكثر من
حصرها بقاعدة حزب الله.
الحديث عن حرب «إسرائيلية» تحدّث عنها أمين عام
حزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه األخير الذي
أعاد فيه موقفه التصعيدي بوجه السعودية ،الفتا ً إلى انه
يعرف حجم الضغوط التي تمارس على الحزب ومواقفه
السياسية والمجهود الذي تبذله الرياض إلقناع العالم

جونز يزور بري و�سالم
ومنطقة عمليات «يونيفيل»
جال القائم باألعمال األميركي في
لبنان ريتشارد جونز على عدد من
المسؤولين وعرض معهم األوضاع
العامة والتطورات.
وزار جونز رئيس مجلس النواب
نبيه بري في عين التينة ،ورئيس
الحكومة تمام س�لام ف��ي السراي
الحكومية ،ثم التقى رئيس «حزب
ال��ح��وار الوطني» ف��ؤاد مخزومي،
والرئيس سعد الحريري.
ورأى م��خ��زوم��ي ،ف��ي ب��ي��ان ،أنّ
«اللقاءات بالبعثات الديبلوماسية،
خصوصا ً األميركية ،في ظ ّل الظروف
التي يمر بها لبنان ،وبعد مؤتمر لندن
الدولي لمساعدة الدول التي تستقبل
ال��ن��ازح��ي��ن خصوصا السوريين،
تشكل فرصة مهمة لتوضيح الصورة
حول األوض��اع السياسية واألمنية
واإلق��ت��ص��ادي��ة ،م��ن جهة وال��ت��داول
بالظروف المحيطة بلبنان من جهة
أخرى».
ولفت إلى أنّ «لبنان يعول كثيرا ً
على مؤتمر لندن لمساعدته على
تحمل أع��ب��اء ال��ن��ازح��ي��ن» ،داع��ي �ا ً
«ال��دول الغربية إلى المساهمة في
تدريب وتأهيل الشباب النازحين
ّ
وحض
تحضيرا ً لعودتهم إلى بالدهم
ع��ل��ى دع���م حكومته ف��ي مواجهة
التحديات المعيشية واالجتماعية
واالقتصادية».
ولفت إلى أنّ «أهم ما يمكن عمله
اليوم هو استقطاب الدعم للبنان
وال��ش��ب��اب اللبناني المحبط من
جراء تجاهل متطلبات تأمين فرص
عمل له والتباطؤ في تفعيل مقدرات
لبنان االقتصادية» ،ودعا إلى «بذل
ال��ج��ه��ود ،وال سيما م��ن قبل رج��ال
األعمال واالقتصاد ،لتحسين صورة
لبنان في الخارج وفي دول الخليج
العربي خصوصاً».
وفي الجنوب ،اجتمع جونز إلى
رئيس بعثة «يونيفيل» وقائدها

سالم مجتمعا ً إلى جونز في السراي
العام اللواء لوتشيانو بورتوالنو في
المق ّر العام في الناقورة.
وق���ال ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم
«يونيفيل» أندريا تيننتي «إنّ القائد
العام لوتشيانو بورتوالنو أطلع
جونز على الوضع على ط��ول خط
االنسحاب (الخط األزرق) والقضايا
ذات الصلة فقط بتنفيذ قرار مجلس
األمن الدولي .1701
وب��ع��د االج��ت��م��اع زار السفير
األميركي منطقة عمليات يونيفيل».
وأش���ار بيان يونيفيل إل��ى «أنّ
ال��وض��ع على ط��ول ال��خ��ط األزرق
وفي منطقة عمليات يونيفيل ال يزال
مستقرا ً نسبيا ً وه��ادئ �اً ،واألط��راف
م��ل��ت��زم��ة ب��ش��دة ب��ال��ق��رار 1701
وب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى وق���ف األع��م��ال
العدائية».
وك��ان جونز ش��ارك ف��ي احتفال
رعاه وزير التربية والتعليم الياس
بو صعب بتسليم شهادات لألساتذة
ال���ذي���ن ت��اب��ع��وا دورات ت��دري��ب
متخصصة بالتعاون مع مشروع
ِّ
«دراس��ت��ي» الممول م��ن «الوكالة
األميركية للتنمية الدولية» الذي أقيم
في قصر األونيسكو ،بحضور المدير

فرنجية يزور �أر�سالن
ف��ي إط��ار جولته على ع��دد من
ال��م��رج��ع��ي��ات ال��س��ي��اس��ي��ة لبحث
التطورات الراهنة إقليميا ً ومحلياً،
ال سيما ملف االستحقاق الرئاسي
وغ��ي��ره��ا م���ن األم�����ور وال��م��ل��ف��ات
العالقة ،زار رئيس «تيار المردة»
النائب سليمان فرنجية رئيس
«ال��ح��زب الديمقراطي اللبناني»
النائب طالل أرسالن ،في دارته في
خلدة.
وحضر اللقاء ال��وزي��ر السابق
ي��وس��ف س���ع���ادة ،األم��ي��ن ال��ع��ام
ل��ـ«ال��ل��ق��اء األرث��وذك��س��ي» النائب
السابق مروان أبو فاضل ومستشار
أرسالن حسن حمادة.
(داالتي ونهرا)
العام للتربية ف��ادي ي��رق ،رئيسة
المركز التربوي للبحوث واإلنماء
ال��دك��ت��ورة ن��دى ع��وي��ج��ان ،مديرة
الوكالة األميركية للتنمية في لبنان
ك��اروالي��ن ب��راي��ن ،م��دي��ري التعليم
ورؤس��اء المناطق التربوية وحشد
المتخصصين باللغة
من األساتذة
ِّ
اإلنكليزية أو الذين يدرسون المواد
العلمية واألدبية باإلنكليزية.
ور ّكز جونز في كلمة ألقاها خالل
االح��ت��ف��ال ع��ل��ى «أه��م��ي��ة ال��ش��راك��ة
اللبنانية ـ األميركية في موضوع
التربية» ،وأك��د «ال��ت��زام ال��والي��ات
المتحدة بمشروع تطوير التربية
في لبنان» ،معتبرا ً أنها «العنصر
األساس في تحقيق التطوير في أي
بلد».
وأشاد بـ«الجهود التي يبذلها وزير
التربية في هذا اإلط��ار وبالتواصل
م��ع المجتمع ال��دول��ي لتأمين دعم
التربية» ،مشيدا باألساتذة الذين
«يعملون على تطوير أنفسهم من
خالل التدريب ،فدورهم فعال جدا ً في
تنمية المجتمع».

فار�س :الفراغ الحكومي
يُدخل لبنان في مرحلة �ضياع
أشار عضو الكتلة القومية النائب مروان فارس إلى أنّ بيان
كتلة «الوفاء للمقاومة» حول رئاسة الجمهورية «تض ّمن
كالما ً جديدا ً يدعو جميع األطراف إلى االتفاق على مبادرة
معيّنة تؤدّي إلى انتخاب الرئيس» ،الفتا ً إلى «أنّ البيان
عكس ج ّوا ً جديدا ً بين القوى المقاطعة والقوى المشاركة».
وفي حديث إلى وكالة «أخبار اليوم» ،أعرب فارس عن
اعتقاده «أنّ إنجاز هذا االستحقاق بات قريباً ،خاصة في ظ ّل
التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان ،ال سيما بعد تصنيف
حزب الله كمنظمة إرهابية».
وأش��ار إلى «أنّ المخرج سيكون نتيجة اللقاءات التي

ب��ـ«إره��اب» ح��زب الله ،لكنه يعرف ايضا ً كما ق��ال «انّ
السعودية ربما تكون تضغط اليوم مع «اإلسرائيليين»
لشن حرب على لبنان» .السيد نصرالله لم يخف يوما ً أنّ
بعض العرب ح ّرضوا على حرب تموز وهو اليوم يك ّرر أنه
يعرف انّ مقدمات هذا التصعيد ض ّد الحزب مؤشر كبير على
حرب مقبلة نتوقعها ونستع ّد لها.
إشارة القناة العاشرة «اإلسرائيلية» تأتي لتؤكد كالم
السيد نصرالله على التنسيق ،وتؤكد أيضا ً انّ خيار
التنسيق نابع من قوى متض ّررة من التعاون الغربي مع
إيران ،ومن دون اإلسهاب بالتفاصيل تلفت القناة إلى أنّ
وفدا ً «إسرائيليا ً رفيع المستوى زار السعودية وانّ هناك
تنسيقا ً كبيرا ً بين تل أبيب والمملكة بقيادة الملك سلمان
واألمراء الجدد وأنّ السعوديين يؤكدون لإلسرائيليين ،في
لقاءاتهم ،أنهم يريدون «إسرائيل» إلى جانبهم بكل ما يتعلق
بإيران بعدما تركت الواليات المتحدة المنطقة.
تدرك المملكة أنّ ترك واشنطن للمنطقة يعني بطريقة
أو بأخرى تسليمها إلى روسيا وإيران ،او اقتسامها معهما
بأسوأ تقدير ،واذا كان خيار حرب «إسرائيلية على لبنان
او سورية او كليهما معا ً خيارا ً أخيرا ً سيقلب المعادلة ،فال
مانع من تحويله واقعاً .فخيار الهدنة او وقف إطالق النار
ال��ذي نجح في أسبوعه االول بين األميركي والروسي،
ليس إال مقدمة إلطالق عملية سياسية ناجحة قد ال تكون
واشنطن بعيدة عن التسريع فيها وإعطاء فرص أخيرة
لحلفائها الستعادة ما أمكن من النفوذ قبل أيّ تسوية ،هذا
من جهة ومن جهة أخرى فإنّ حاجة «إسرائيل» للدخول
على خط التسويات وتخلصها من العزل الذي وقعت فيه
يحتم عليها التحرك عسكريا ً قبل انطالق مفاوضات شاملة
تتوخى «إسرائيل» حسم مسألة الجوالن بشكل أساسي
كي ال يبقى جبهة مفتوحة ،كما اعلن الرئيس السوري بشار
األسد سابقاً.

على هامش زيارة
الرئيس سعد
الحريري إلى زحلة
صارح نائب في كتلة
المستقبل زميالً له
ينتمي إلى كتلة حليفة
في  14آذار ولكن
لها خيارات رئاسية
مختلفة ،بأنّ الوضع
داخل تيار المستقبل
ليس على ما يرام،
وأنّ الحريري كان
يأمل أن تؤ ّدي عودته
إلى تصحيح بعض
الخلل ،لكن القرارات
السعودية أربكته
وأفرغت عودته من
مضمونها ،خصوصا ً
أنّ هناك من بات
يسابقه على خطب و ّد
المملكة...

تحصل بين األط��راف ومن ضمنها الحوار بين المستقبل
وح��زب الله ال��ذي قد ي��ؤدّي إلى تسوية م��ا» ،معتبرا ً «أنّ
الضغوط التي يتع ّرض لها لبنان تدفع باتجاه إنهاء الفراغ
على رأس السلطة».
وأكد فارس «أنّ الحكومة مستمرة ،حيث يدرك الجميع
أن ال مكان لتأليف حكومة جديدة إذا استقالت الحالية ،علما ً
أنه في ظ ّل وجود رئيس للجمهورية تكون استقالة الحكومة
أمرا ً سهالً ،لكن ال بديل عن هذه الحكومة طالما الفراغ مستم ّر
على الرغم من أنها ليست منتجة» .وشدّد على «أنّ الفراغ
الحكومي يدخل لبنان في مرحلة ضياع كلي».

فرنجية وأرسالن خالل لقائهما أمس

ر�سالة من بان �إلى با�سيل:
و�ضع النازحين ي�سلتزم حماية دولية
اس��ت��ق��ب��ل وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين جبران باسيل المنسقة
الخاصة لألمم المتحدة في لبنان
سيغريد ك��اغ ف��ي قصر بسترس.
وك���ان ق��د تلقى ف��ي وق���ت سابق
رس��ال��ة م��ن األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة بان كي مون ،أكد فيها أنّ
«إع��ادة إرس��اء السالم في سورية
سيتيح لالمم المتحدة أن تساهم
في خلق الظروف التي تسمح بأن
تتم ال��ع��ودة الطوعية للنازحين
بأمان وك��رام��ة .وف��ي تلك الحالة،
ف���إنّ ال��ع��ودة تمثل بالنسبة إلى
معظم الالجئين الح ّل األمثل».
واع��ت��ب��ر أنّ «ال��ط��اب��ع الطوعي
للعودة ض��روري» ،مشيرا ً إلى أنّ
«وض��ع النازحين يستلزم حماية
دولية ،ما دام ال يمكنهم أن يحظوا
بحماية بلدهم .ل��ذا ف��إنّ عودتهم
منوطة بتغيير جذري للظروف في
سورية ،ووقتئذ سوف تبذل األمم
ال��م��ت��ح��دة ق��ص��ارى ج��ه��ده��ا لدعم
العائدين».
وإذ لفت إل��ى أن��ه أح��ي��ط علما ً
بالمالحظات التي رفعها باسيل
على القرار  ،2254أعرب عن تأييده
موقف وزير الخارجية أنّ مساهمة
النازحين في عملية السالم وإعادة
إعمار بلدهم هو أمر ال ب ّد منه في
مرحلة ما بعد النزاع .وشدّد على أنّ
«مسالة توطين الالجئين في البلد
المضيف تعود حصرا ً إلى قرار البلد
نفسه».
وأض����اف« :إنّ األم���م المتحدة
سوف تواصل العمل بحزم للتوصل
إلى ح ّل للصراع ولتخفيف األثقال
التي تتحملها بعض البلدان ،ومنها
لبنان .كذلك ف��إنّ األم��م المتحدة
تبحث بشكل متواصل عن المزيد
م��ن دع��م لبنان م��ال��ي �اً» ،وتوفير

باسيل مستقبالً كاغ في قصر بسترس
السبل لالجئين السوريين من أجل
قبولهم في دول أخرى ،أكان ذلك من
خالل إعادة توطينهم في تلك الدول
أو أي شكل آخر من أشكال القبول
الرسمي».
وأعرب األمين العام عن «امتنان
األمم المتحدة العميق لكرم لبنان
في استضافة أكثر من مليون نازح
س��وري مسجل» ،مؤكدا ً أنّ «األمم
المتحدة ستستمر ف��ي مساعدة
الحكومة اللبنانية في تحمل هذه
المسؤولية االستثنائية ،وهي تعمل
مع البنك الدولي وشركاء آخرين
لحشد الدعم وتقوية إمكانات الدول
المضيفة لالجئين ،من أجل احتواء
ال��ص��دم��ة ال��ت��ي أل��م��ت باالقتصاد
وبالنسيج االجتماعي».
ك��ذل��ك اس��ت��ق��ب��ل ب��اس��ي��ل وف���دا
م��ن مجلس ال��ع��م��ل اللبناني في
اإلم���ارات برئاسة سفيان صبحي
الصالح ال��ذي ق��ال« :إنّ اللقاء مع
الوزير باسيل ك��ان بهدف إيصال

صوت اللبنانيين في دول الخليج
عموما وف��ي اإلم���ارات خصوصاً»،
مشيرا ً إلى أنّ «الوضع يتفاقم وال
يمكن تركه كذلك .والمطلوب اليوم
إيجاد توجه يعيد تصويب العالقة
اللبنانية ـ الخليجية وتخفيف
التوتر القائم .وكما يعلم الجميع
إنّ تحويالت اللبنانيين في الخليج
الذين يعدون  500ال��ف لبناني،
والتي تقدر ب 8مليارات دوالر هي
أساس في االقتصاد اللبناني ،وال
يمكن التغاضي عنها».
وأكد الصالح أنّ «الوزير باسيل
ك��ان متفهما ً لهذا الموقف ،وك��ان
قد زار دول الخليج أكثر من مرة
والتقى الجاليات اللبنانية فيها،
وهو حاضر للقيام بما يلزم ،ويقوم
بما يلزم بقدر المستطاع لتحسين
هذه العالقة».
كذلك التقى باسيل رئيسة منظمة
«أطباء بال حدود» الدولية الدكتورة
جوان ليو.

ن�شاطات
 ت��اب��ع رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري مع
رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي ج��ان فهد،
شؤونا ً عدلية وقضائية.
 استقبل رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام س�ل�ام ،في
ال���س���راي ال��ح��ك��وم��ي��ة ،ال��م��دع��ي ال���ع���ام التمييزي
القاضي سمير حمود .كما التقى وف��دا ً من مجلس
العمل اللبناني في أبو ظبي برئاسة سفيان صبحي
الصالح وعرض معه أوضاع الجالية في اإلمارات.
وق��ال الصالح بعد اللقاء« :نثمن جهود الرئيس
يخص
سالم في الفترات الصعبة وتحديدا ً في ما
ّ
ال��ع�لاق��ات الخليجية ـ اللبنانية ،ون��ط��ال��ب بإيجاد
آلية إلع��ادة تصويب ه��ذه العالقات وإعادتها إلى
وضعها األس��اس��ي ،ألن��ه ليس واضحا ً بعد ما هي

اآللية إلعادة تصويب هذه العالقات».
 ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار
ب��ش��اره بطرس ال��راع��ي ق��داس��ا ً ف��ي بازيليك سيدة
لبنان في حريصا لمناسبة افتتاح « 24ساعة مع
الرب».
 استقبل قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي
ف��ي مكتبه ف��ي ال��ي��رزة ،المدير ال��ع��ام لجهاز األمن
األسترالي السيد دنكن لويس ،في حضور السفير
األسترالي غلين مايلز وبحث معه األوضاع العامة
في لبنان والمنطقة ،وعالقات التعاون العسكري
بين جيشي البلدين.
ثم استقبل قهوجي وفدا ً من أهالي بلدة القليعة
برئاسة األب بيار الراعي.

قهوجي مجتمعا ً إلى الوفد األسترالي

(مديرية التوجيه)

