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الجبير :ريفي �أقرب �إلينا من الحريري

حدود الدم
*

أسامة العرب

قال الرئيس «اإلسرائيلي» األسبق شمعون بيريز في كتابه الذي
أس�م��اه «ال�ش��رق األوس��ط الكبير»« :لقد ج � ّرب ال�ع��رب ق�ي��ادة مصر
للمنطقة مدّة نصف قرن ،فليج ّربوا قيادة إسرائيل إذن» ،ويعتبر هذا
الكتاب بمثابة أوامر بيريز «المقدّسة» لالعب الشطرنج األميركي،
ليبدأ بتنفيذ خريطة طريق جديدة تحدث التغييرات الرئيسية التي
يحلم بها ف��ي أنظمة ال��دول العربية واإلس�لام�ي��ة ،تمهيدا ً للهيمنة
عليها.
وهذه هي الرؤية نفسها التي سعى إلى إخراجها برنارد لويس،
ّ
والمنظر للسياسات الصهيو
األستاذ المتقاعد في جامعة برنستون
ّ
– أميركية في المنطقة ،وهي الرؤية ذاتها التي بشر بجزء بسيط
جدا ً منها المحافظون الجدد عام  ،2006وأخفوا الكثير ،تحت عنوان
«الشرق األوس��ط الجديد (عوضا ً عن الكبير)» ،والتي ت��دور اليوم
السياسة األميركية في فلكها .ففي العام  ،1983أق� ّر الكونغرس
األميركي باإلجماع ،في جلسة سرية« ،مشروع لويس» ،وت ّمت
بذلك قوننة هذا المشروع واعتماده وإدراج��ه في ملفات السياسة
األميركية الخارجية االستراتيجية ،لـ«تصحيح مسار حدود سايكس
بيكو بما يوفر الغطاء الحقا ً إلقامة الدولة اليهودية الكبرى».
وبحسب صحيفة «وول ستريت ج��ورن��ال» فقد أرف��ق لويس
خرائط تقسيم الدول بهذا المشروع على الشكل اآلتي:
في العراق ثالث دوي�لات هي :دويلة شيعية في الجنوب حول
البصرة ،ودويلة سنية في وسط العراق حول بغداد ،ودويلة كردية
في الشمال والشمال الشرقي حول الموصل (كردستان) وتقوم
على أج��زاء من األراض��ي العراقية واإليرانية والسورية والتركية
والسوفياتية (سابقاً).
أما في سورية ،فأربع دويالت هي :دويلة علوية ـــ شيعية (على
امتداد الشاطئ) ،ودويلة سنية في منطقة حلب ،ودويلة سنية حول
دم�ش��ق ،ودوي�ل��ة ال ��دروز ف��ي ال�س��وي��داء وال �ج��والن وج�ن��وب لبنان
(األراض ��ي الجنوبية السورية وش��رق األردن وجنوب األراضي
اللبنانية) .وبالنسبة لتركيا ،فيقترح المشروع انتزاع جزء منها
وض ّمه إلى الدويلة الكردية (كردستان الحرة) المز َمع إقامتها في
شمال العراق.
وفي لبنان ،ثمانية كانتونات عرقية ومذهبية ،هي :دويلة سنية
في الشمال عاصمتها طرابلس ،ودويلة مارونية شماالً (عاصمتها
جونيه) ،ودويلة سهل البقاع الشيعية (عاصمتها بعلبك) ،وبيروت
ال��دول�ي��ة (ال �م��د ّول��ة) ،وك��ان�ت��ون فلسطيني ح��ول ص�ي��دا حتى نهر
الليطاني تسيطر عليه السلطة الفلسطينية ،وكانتون في الجنوب
يعيش فيه المسيحيون مع نصف مليون من الشيعة ،ودويلة درزية
(في أجزاء من األراضي اللبنانية (حاصبيا) والسورية والفلسطينية
المحتلة) ،وكانتون مسيحي جنوبي خاضع للنفوذ «اإلسرائيلي».
أما األردن فيقضي المشروع بتفتيته وتحويله إلى دولة فلسطينية
تض ّم فلسطينيّي الداخل أيضاً.
وبالنسبة إل��ى شبه ال�ج��زي��رة العربية ودول الخليج فيقضي
مشروع لويس بتحويلها كلّها إلى ثالث دوي�لات فقط هي :دويلة
اإلح �س��اء الشيعية ال�ت��ي ت�ض� ّم الكويت واإلم� ��ارات وق�ط��ر وعمان
والبحرين ،ودويلة نجد السنية ،ودويلة الحجاز السنية (على أن
تذوب اليمن وفقا ً لهذا المشروع في دويلة الحجاز).
أما بالنسبة لمصر فأربع دوي�لات :سيناء وش��رق الدلتا (تحت
النفوذ اليهودي) .ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات ،ومن ثم
دولة إسالمية تمتد من شرق الدلتا إلى المنيا وعاصمتها القاهرة،
والدولة الثالثة مسيحية من غرب الدلتا إلى مطروح ووادي النطرون
وعاصمتها اإلسكندرية ،والدولة الرابعة النوبة تمتد من أسيوط
جنوبا ً إلى جزء من شمال السودان .وفي السودان أربع دويالت
أي�ض�اً :دويلة النوبة التي تتكامل مع دويلة النوبة في األراضي
ال�م�ص��ري��ة ال �ت��ي عاصمتها أس� ��وان ،ودوي �ل��ة ال�ش�م��ال السوداني
اإلسالمية ،ودويلة الجنوب السوداني المسيحية ،ودويلة دارفور.
وبالنسبة إل��ى دول الشمال األف��ري�ق��ي ،ف��إنّ «م�ش��روع برنارد
لويس» يرمي إل��ى تفكيك ليبيا والجزائر والمغرب بهدف إقامة:
دويلة البربر على امتداد دويلة النوبة في مصر والسودان ،ودويلة
البوليساريو ،ودويالت المغرب والجزائر وتونس وليبيا.
كما لم يكن برنارد لويس آخر من فتت العالم العربي واإلسالمي
بهذه الطريقة الخبيثة ،بل إنه نال كضابط أميركي سابق يدعى رالف
بيترز نشر في العام  2006مقاالً بعنوان «حدود الدم» ،حيث تحدثت
فيه مجلة القوات المسلحة األميركية بوضوح وتفصيل عن خطط
التقسيم ،وألحقت بمقالها خريطة الدويالت الجديدة التي سوف
تظهر في العالم العربي ،مشير ًة إلى وجوب إدراك الغرب أنّ كلاّ ً من
العراق وسورية ولبنان وباقي الدول العربية مخلوقات اصطناعية،
وأنّ القومية العربية هي الخطر الحقيقي على الغرب والحل يكمن
في إقامة دويالت جديدة طائفية وعشائرية.
وت��أك�ي��دا ً لصحة ه��ذا ال�م�ش��روع ،ص � ّرح م��ؤخ��را ً رئيس األرك��ان
األميركي الجنرال رايموند أديرنو ،بما حرفيته التالي« :إن تقسيم
ال�ع��راق ق��د يكون الحل الوحيد لوقف العنف الطائفي الفالت من
عقاله ،وينطبق أيضا ً على سورية الغارقة في دمائها ،وعلى لبنان
ال��ذي يعيش ح��االً من االهتراء السياسي واالجتماعي واألمني لن
أي أنّ مخططات تقسيم ال��دول العربية
تلبث أن تتفجر إال عنفاً»ّ .
والشرق أوسطية انطلقت ولم تعد عملية سرية ،بل إنها عملية قديمة
جديدة ص��ارت مكشوفة للجميع ،إنما الجديد فيها اليوم فقط هو
أدواتها وذرائعها وآلياتها ،فتتغيّر التعريفات والتنظيرات والذرائع
لمخططات التقسيم الغربية من «سايكس بيكوـ  ،»2إلى برنارد لويس
وصامويل هانتنغتون ،ومن «الشرق األوسط الكبير» إلى «الجديد»
إلى «الفوضى الخالقة» و«ص��راع الحضارات» ،إال أنّ المخطط هو
وتفسر خرائط لويس ما يجري العمل
نفسه ،وما ي��زال مستمراً.
ّ
على تحضيره مستقبالً ،ولماذا تستخدم أميركا الفتن المذهبية
والطائفية في العالمين العربي واإلسالمي إلثارة القالقل والنزاعات
العنصرية لتفتيت المنطقة.
ولك ّن ما ال تدركه الويالت المتحدة األميركية أنها م ّ��ذ خرجت
من الحرب العالمية الثانية ُمنيت بهزائم عديدة ،فهي هزمت عندما
حاولت غزو كوبا فيما ُع��رف بعملية خليج الخنازير عام ،1961
حيث يقول األميركيون إنّ تلك المغامرة كانت أسوأ عملية تقوم بها
القوات الخاصة والمخابرات األميركية .كما هُزمت أيضا ً في فيتنام
عندما عملت على اإلطاحة بالرئيس الفيتنامي الجنوبي دينديام
(نوفمبر  )1963حيث بلغت خسائرها أكثر من  78ألف قتيل ،بل
إنّ عقدة فيتنام ما زالت تشكل هاجسا ً مخيفا ً لك ّل الجيش األميركي.
وهزمت أميركا كذلك في كوريا ،حيث بلغ عدد ضحاياها هنالك 150
ألف قتيل ومن ثم تراجعت مذلولة بعد الهزيمة المد ّوية التي لحقت
بها .كما هزمت أميركا أيضا ً في العراق واضطرت لالنسحاب منه
بعدما بلغ عدد خسائرها البشرية  55ألف قتيل.
إنّ ما تقدّم يؤكد لنا كم هو سه ٌل ج��دا ً أن نهزم مشاريع أميركا
االستعمارية الواهية ،ال سيما مشروعها العبثي بنشر «الفوضى
الخالقة» أو «البناءة» في بالدنا (والتي ال نراها خالّقة اللّهم إال للفتن
المذهبية والطائفية ،وال بنّاءة كذلك إال للدولة اليهودية الكبرى من
األبي المقاوم يأبى أن ُيحقق ُحلم
النيل إلى الفرات) ،ذلك أنّ شعبنا
ّ
شمعون بيريز بإقامة دولته الصهيونية الكبرى من النيل إلى الفرات
على أراضينا ،ويأبى أيضا ً أن يبسط ه��ذا اللئيم هيمنة موساده
علينا ،ويأبى كذلك أن ُت َمارس تلك األخيرة سياسات الذ ّل والهوان
على كبارنا ونسائنا وأطفالنا ،ويأبى أيضا ً أن تهدم ُمقدّساتنا وأن
ُتدنس شعائرنا ،ولذلك فإننا سنقاوم ونقاوم ونقاوم حتى تحقيق
االنتصار ،فواه ٌم هو ك ّل من يظ ّن أنّ باستطاعته أن يح ّولنا جميعا ً
إل��ى كانتونات فئوية مذهبية متصارعة ،خاضعة مباشر ًة لمظلة
الهيمنة «اإلسرائيلية»!
*محام ،نائب رئيس
للمهجرين سابقا ً
الصندوق المركزي
ّ

 روزانا ر ّمال
يبدو وزي��ر ال��ع��دل اللبناني المستقيل أش��رف ريفي
متمسكا ً بخياره الذي يحول دون بقائه في حكومة يتهمها
بكونها «ال تح ّرك ساكنا ً في قضية ملف إطالق سراح الوزير
اللبناني السابق ميشال سماحة على خلفية ملف تورطه
بنقل أسلحة من لبنان إلى سوريا من دون التوصل إلى
محاكمة تعاقبه أو تدينه» والقصد بالطريقة التي يرغب
فيها الوزير ريفي.
لم تسمح وزارة العدل لريفي ضمان حسم القضية بما
يتوافق مع رؤيته ،فكشف أن البلد الذي كان يدار منذ مرحلة
ما بعد  2005بطريقة أحادية لصالح الفريق المناهض
لسوريا لم يعُ د كذلك وأن تغيرا ً كبيرا ً طرأ ،مرسالً إشارات
واضحة إلى ما يتعدى قضية سماحة والتي لم تكن سوى
المخرج المناسب القادر على منح ريفي هامشا ً يحفظ قدر
اإلمكان مكانته كشخصية شمالية جهدت إلنجاح ومساندة
كل ما من شأنه المساهمة في إضعاف الدولة السورية
وإسقاطها مع فريق إقليمي تقاطع ريفي مع أجندته بشكل
مباشر يتمثل بتركيا – والسعودية.
خروج ريفي من الحكومة أكد أنّ هناك ما يضرب خياره
الذي سلكه باألزمة السورية وضلوعه بشيء «ما» له عالقة
بسير األمور فيها .فهو ليس اسما ً هامشيا ً في اللعبة األمنية
المتعلقة بالميدان السوري من بوابة لبنان ،وفي ك ّل ما من
يصب بمصلحة إسقاط
شأنه تأمين المساعدة للخيار الذي
ّ
الرئيس السوري بشار األسد عسكريا ً وسياسياً.
ف��ي ال��ش��م��ال وف��ي ط��راب��ل��س ت��ح��دي��داً ،اس��ت��ط��اع ريفي
إثبات نفوذه لدى مجموعات متطرفة محدّدة وقدرته على
المنافسة والخصومة بينه وبين قوى طرابلسية بقيت على
أشدها ،خصوصا ً مع الرئيس السابق نجيب ميقاتي الذي
راعى الخصوصية الطرابلسية سابقا ً بمواجهة ريفي حين

كان رئيسا ً للحكومة.
اجتمعت اإلشارات التي تؤكد أنّ ريفي مسؤول أمام أهل
الشمال ومطا َلب بوعود قطعها في بداية الحرب.
يتحدث وزي��ر الخارجية السعودي ع��ادل الجبير عن
الهبة السعودية المخصصة لدعم الجيش اللبناني في
وتتوحد من
وقت دقيق من المفترض أن تتضافر الجهود
ّ
اجل دعم ما تبقى من جيوش في المنطقة لقتال الحركات
«الجهادية» ،فيكشف عن أحد أسباب إيقاف الهبة ويقول
«إن إط�لاق الوزير السابق ميشال سماحة ليس مؤشرا ً
الستقالل الجيش اللبناني ،والمملكة حريصة على استقرار
لبنان ،لكن الجبير يشعر باألسف لوجود «جماعة مصنفة
إرهابية ،تمسك بقرار هذا البلد والمقصود حزب الله».
يدخل الجبير بتفصيل لبناني بحجم قضية سماحة
ليكشف مدى ارتباطه باألطراف المؤيدة لمعاقبة سماحة
وتثبيت التهمة عليه ،ب��ل اس��ت��ع��داده للظهور كمتدخل
في عمل القضاء اللبناني؛ وه��و المعترض بشدة حتى
االستعداد للقتال على ما وصفه بالتدخل اإلي��ران��ي في
شأن القضاء السعودي في قضية الشيخ نمر النمر ،وهي
ّ
للتدخل ،فالمعني هو أحد رجال
قضية أشد تبريرا ً إليران
الدين الشيعة من تالمذة مدينة قم اإليرانية ،بينما المعني
هنا طائفيا ً وسياسيا ً ال يتيح للسعودية أي مبرر للتدخل.
ويتمادى الجبير في الكشف المثير عن نية التدخل بال
حرج ،عندما يربط وقف الهبات بقضية الموقف من المحكمة
العسكرية ليربطه بالموقف من الجيش ،بما في ذلك من
اتهام للمؤسسة العسكرية بالوقوف وراء أحكام المحكمة
واعتماد المحاباة السياسية على حساب استقالل القضاء،
بينما لو كان األمر مجرد سماع ما يقوله الحلفاء ،فكان يكفي
السماع لقول الوزيرة والقاضية شبطيني المحسوبة على
الحليف المعني بالهبات السعودية الرئيس السابق ميشال
سليمان التي قالت إن سلوك المحكمة كان قانونيا ً وأن حملة
حليفها وزميلها أشرف ريفي كانت عصبية ومبالغا ً بها.

ق ّزي من عين التينة:
بري حار�س االنتخابات الرئا�سية
استقبل رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه بري في عين التينة ،وزير العمل
سجعان قزي وعرض معه األوضاع
العامة.
وق���ال ال��وزي��ر ق��زي بعد اللقاء:
«زي��ارت��ن��ا ل��دول��ة الرئيس ب��ري هي
زي����ارة ل��ح��ارس م��ش��روع انتخاب
رئاسة الجمهورية ،فهو الرئيس الذي
لم يتأخر يوما ً عن تحديد جلسة بعد
جلسة على أم��ل حصول النصاب.
وهو رئيس الكتلة النيابية التي لم
يعتذر أي نائب من كتلته عن حضور
ك�� ّل الجلسات الن��ت��خ��اب الرئيس،
وهو الذي يقوم باالتصاالت العربية
والدولية واللبنانية من أجل تسهيل
االن��ت��خ��اب��ات ،وه��ي ال تحصل حتى
اآلن .لذلك ك��ان الحديث مع دولته
ح��ول ض��رورة اإلس���راع في انتخاب
رئيس للجمهورية رغم أنّ المعطيات
تحتاج إل��ى انضاج سياسي ،فيما
النضج الدستوري حاصل منذ نحو
سنتين .وق��د ش��ك��رت ب��اس��م رئيس
حزب الكتائب الشيخ سامي الجهود
التي يبذلها دولة الرئيس النتخاب
رئيس للجمهورية ،وأب���دى دولته
إعجابه بمداخالت الشيخ سامي في

جلسات الحوار».
ثم استقبل بري المنسقة الخاص
لألمم المتحدة في لبنان سيغريد
كاغ ،في حضور المستشار اإلعالمي
علي حمدان ،وعرض معها األوضاع
في لبنان والمنطقة ،وأطلعته على
أجواء مجلس األمن واألمم المتحدة.
كذلك التقى رئيس الطائفة الكلدانية

في لبنان المطران ميشال قصارجي
ورئ��ي��س المجلس االع��ل��ى للطائفة
انطوان حكيم ،وج��رى الحديث عن
األوضاع العامة وقانون االنتخابات.
واس��ت��ق��ب��ل أي���ض���ا ن���ائ���ب م��دي��ر
المخابرات في الجيش العميد مالك
شمص ،في حضور المستشار أحمد
البعلبكي.

حمدان :يحاربونه لأنه النقي�ض لف�سادهم وطائفيتهم

عون وحمدان خالل لقائهما في الرابية
ح��ك��وم��ة ال�لام��س��ؤول��ي��ن ،ال����وزراء
يتقاذفون االتهامات وكأنهم خارج
ال��م��س��ؤول��ي��ة وه���م م���ن يتحملون
ال��م��س��ؤول��ي��ة ،ورب��م��ا ف��ي ي���وم من
األي�����ام س��ي��أت��ي ي���وم ال��ح��س��اب».
ورأى أن «ليس من أحد يعمل جديا ً
من أجل إنجاز قانون انتخابي ،نحن
نتفق م��ع العماد ع��ون ب��أنّ قانون
االنتخاب يجب أن يكون على نظام
الفرز النسبي وأن يحفظ العدالة لك ّل
الفئات اللبنانية ،والظاهر أنّ هناك
مماطلة في إنتاج قانون انتخابي
جديد ،فالمرحلة دقيقة اليوم ،وهناك
تعطيل لمؤسسات ال��دول��ة ويجب
أن نكون م��ع جيشنا اللبناني من
أجل الحفاظ على األم��ن واالستقرار
ال����ذي ي��أخ��ذ األول����وي����ة ال���ي���وم».

وش���دّد على «أنّ الجيش اللبناني
ليس جيشا ً يعتمد على المعدات
وعلى اللوجستية وعلى المكرمات
وال��ه��ب��ات ،فالجيش اللبناني هو
رج���ال ،ف��ال��رج��ال ف��ي الجيش وفي
مواقع كثيرة كانوا يقاتلون بلحهم
ودمهم من دون معدات ،الجيش ليس
في وارد طلب الهبات إنما في مكان ما
الدول الكبرى مقتنعة وفيها الواليات
المتحدة األميركية تعرف أنّ هذا
الجيش هو األكفأ في محاربة اإلرهاب
والتفكيريين رغم القطيعة من الهبات
والمساعدات ولكنّ القناعة موجودة
لدى الواليات الكبرى أنّ هذا الجيش
يجب أن يكون قويا ً برجاله ومعداته
وه��ن��اك م��س��اع��دات تأتي إليه على
الرغم من ك ّل ما يحصل».

مخزومي يزور ع�سيري ونقيب ال�صحافة
زار رئيس حزب الحوار الوطني
المهندس ف��ؤاد مخزومي السفير
السعودي علي عواض عسيري في
السفارة ،ووضعه في أجواء زيارته
إلى سلطنة عمان التي رافق خاللها
الوفد االقتصادي اللبناني ورجال
األعمال لنقل ص��ورة إيجابية عن

تؤكد مواقف الجبير أيضا ً متابعة السعودية لتباينات
الحلفاء وقرارها انحيازا ً لرواية واحدة هي رواية ريفي،
ألنها على صلة بما يه ّمها بوعي وه��و م��ا يجري من
أحداث في طرابلس منذ مدّة طويلة بدأت مع استغاللها
الالفت لقضية سماحة التي تصير فجأة قضيتها ،ألنها
كانت تعتمد عليها التهام الرئيس السوري بشار األسد
بالعبث بأمن لبنان في قضية ك��ان من المفترض أن
تضيف نقطة إلى رصيدها أمام المجتمع الدولي إلثبات
إدانة موثقة للنظام السوري عبر المحاكم اللبنانية تؤكد
تدخل سوريا في جيرانهـا واعتبار النظام خطرا ً على كل
المحيطين به.
يلفت هنا موقف الرئيس سعد الحريري الذي لم يبد
موقفا ً متشنجا ً من خروج سماحة من التوقيف ،معتبرا ً
أن مواقف الوزير ريفي ال تمثله قائالً «ال يزايدنّ أحد علينا
باغتيال وسام الحسن أو محاكمة سماحة .فكل من ارتكب
جريمة سينال عقابه» .لم يبد الحريري أيضا ً اهتماما ً
بالغا ً بقضية استقالة ريفي على حد سواء ،معتبرا ً أن لكل
شخص حرية مطلقة في اختيار موقفه ومصيره ،يؤكد
مصدر في تيار المستقبل .كالم الحريري في هذه القضية
واهتمام السعودية المبالغ فيها وربط مصير الجيش
اللبناني بها ،عبر تصريح الجبير يشير إلى وضع غير
سليم يشوب العالقة بينه وبين مسؤولين سعوديين
يمثلون العهد الجديد ،لكنه يلفت أيضا ً إلى بعض التغير
في لهجته ترسم عالمات استفهام بدورها فهل تمايز
الحريري عن الموقف السعودي هو مناورة ،أم أنه رهان
على تغير ما بالمنطقة سيغلب أص��وات االعتدال ،بدال ً
ممن برزوا كرأس حربة طيلة األزمة السورية بينهم ريفي
والجبير وغيرهما من الشخصيات المحلية واإلقليمية أم
الذي تغير هو السعودي الجديد الذي يفهمه ريفي ،بينما
ال ي��زال الحريري يتص ّرف وفي باله السعودي القديم
الذي عرفه جيدا ً وما عاد يفهم عليه هذه األيام؟

�سالم يلتقي الهيئات االقت�صادية ويبحث مع �سكاف التهمي�ش الالحق بالروم الكاثوليك

الق�صار :لإعادة و�صل ما انقطع
ّ
مع دول مجل�س التعاون الخليجي

بري مستقبالً قزي في عين التينة

وفد من «المرابطون» يزور عون

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واإلص��ل�اح ال��ن��ائ��ب ال��ع��م��اد ميشال
ع���ون أم��ي��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق��ي��ادي��ة في
ح���رك���ة ال��ن��اص��ري��ن المستقلين
ـ ال��م��راب��ط��ون ال��ع��م��ي��د مصطفى
حمدان على رأس وف��د من الحركة.
بعد ال��ل��ق��اء ،ت��ح��دث ح��م��دان ،الفتا ً
إلى حرص العماد عون «على االمن
واالس��ت��ق��رار ف��ي ال��وط��ن اللبناني،
خ��اص��ة ف��ي ظ�� ّل ال��ظ��روف الدقيقة
والتاريخية التي تمر بها المنطقة
العربية».
وقال« :أكدنا أننا نقف إلى جانبه
ونعلم أنّ وطننا يكون بأمان عندما
ي��ك��ون ع��ل��ى رأس ه���ذا ال���وط���ن»،
الفتا ً غلى أنّ محاربة العماد عون
«منطلقة من كونه نقيضا ً وجوديا ً
لهذا النظام الطائفي بك ّل أرك��ان��ه،
لذلك نعتبر أنّ بداية ما قاله العماد
ف��ي أواخ����ر السبعينيات ،تجسد
فعالً هذه المرحلة ،أنّ لبنان أصغر
من أن يقسم وأكبر من أن يبتلع».
وتابع« :كانوا دائما ً يريدون إقامة
التقسيمات وال��ك��ان��ت��ون��ات خدمة
لمشاريع خارجية ،فالعماد عون هو
نقيض لفسادهم ونقيض لتبعيتهم
للخارج ال��ذي يملي عليهم ،كما أنه
نقيض للفوضى ونقيض لضياع
مستقبل أوالدن���ا ال��ذي��ن يهاجرون،
ون���ح���ن دائ����م����ا ً س��ن��ك��ون م��ع��ه».
وردا ً ع��ل��ى س����ؤال ح���ول ال��وض��ع
الحكومي ،أج��اب ح��م��دان« :ال أرى
في ه��ذه الحكومة غير االنهيار منذ
نشأتها ،هذه الحكومة نشعر وكأنها

أجرى نائب «مستقبلي»،
بمبادرة شخصية منه،
اتصاالً هاتفيا ً بوزير
العدل المستقيل أشرف
ريفي من أجل ثنيه
عن قراره والعودة إلى
حضور جلسات مجلس
الوزراء لك ّن األخير،
بحسب النائب ال ُمشار
إليه ،ر ّد بانفعال شديد
عليه من دون أن يوضح
له موقفه من الطلب
بشكل قاطع ،ومن حينها
انقطعت االتصاالت
بين ريفي وقيادات تيار
المستقبل ،مع اإلشارة
إلى أنّ وزيرة شؤون
المهجرين أليس شبطيني
لم تتسلّم حتى اآلن
حقيبة العدل بالوكالة التي
تنيطها بها مراسيم تأليف
الحكومة.

لبنان ،وتدعيم االقتصاد في هذه
الظروف اإلقليمية الصعبة.
وأث���ن���ى «ع��ل��ى ال��ج��ه��ود ال��ت��ي
يبذلها عسيري لتعزيز العالقات
بين لبنان والمملكة التي لها دور
تاريخي وأساسي في دع��م لبنان
واس��ت��ق��راره» .وتمنى أن «تعالج

قضايا المنطقة بالحوار ،لما في
ذل��ك تأثير إيجابي على مستقبل
اإلس��ت��ق��رار ف��ي ل��ب��ن��ان والمنطقة
عموماً».
كما زار مخزومي نقيب الصحافة
عوني الكعكي وبحث معه األوضاع
في لبنان.

سالم مجتمعا ً إلى الهيئات االقتصادية في السراي 
استقبل رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام س�لام ف��ي ال��س��راي
الحكومية ،رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق
ع��دن��ان القصار على رأس وف���د ،حيث ت � ّم البحث في
التحديات التي يواجهها لبنان ،خصوصا ً في ضوء األزمة
القائمة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد القصار أنّ «الزيارة إلى الرئيس سالم طبيعية
في ظ ّل الظروف غير الطبيعية التي نعيشها والتحديات
التي نواجهها» ،الفتا ً إلى أنّ «الهيئات االقتصادية تكنّ كل
التقدير للرئيس سالم وهي تدعمه في الخيارات التي يقوم
بها ،والتي تصب بالتأكيد في مصلحة لبنان واللبنانيين»،
مشيرا إلى أنه «منذ اليوم األول لترؤسه حكومة المصلحة
الوطنية ،عمل على تطبيق الشعار الذي رفعه قوال وفعال،
وهو تحمل وصبر وال يزال يتحمل من أجل الحفاظ على
ما تبقى من مؤسسات ،خصوصا ً في ظل غياب ال��دور
التشريعي والرقابي نتيجة عدم عقد جلسات للمجلس
النيابي ،هذا إلى جانب استمرار الفراغ في موقع الرئاسة
األولى كما أكدنا ضرورة مواصلة الجهود النتخاب رئيس
للجمهورية ،خاصة أنه موضوع أساسي يشكل انطالقة
لبنان من جديد ،وأكد الرئيس سالم أنه يبذل جهوده في
هذا المجال ونحن بدورنا ندعو جميع األطراف السياسية
المسؤولة القيام بدورها النتخاب رئيس للجمهورية».
ونوه القصار «بإقرار مجلس الوزراء خطة معالجة أزمة
النفايات» ،مثمنا ً «الجهود الجبارة التي بذلها الرئيس
س�لام مع كافة القوى واألط���راف السياسية ،من أجل
إيصال هذا الملف إلى الخواتيم السعيدة» ،آمالً «أال تتم
عرقلة تنفيذ هذه الخطة ،خصوصا ً أنّ عدم إيجاد ح ّل لهذا
الملف منذ تفاقمه ،كانت له تداعيات كارثية على لبنان
واللبنانيين».
وأض���اف« :طالبنا الرئيس س�لام بما يتمتع به من
حكمة كبيرة ،ومواقف وطنية مشرفة ،أن يواصل مساعيه
التي يقوم بها بالتنسيق مع دول��ة الرئيس نبيه بري
والمسؤولين كافة ،إلعادة وصل ما انقطع مع دول مجلس

(داالتي ونهرا)
التعاون الخليجي ،خصوصا ً في ظ� ّل ارتفاع منسوب
التوتر مع البلدان الخليجية ،التي لم تكن يوما سوى
السند والداعم األكبر للبنان».
وتابع« :أبلغنا الرئيس سالم أننا نرغب بتشكيل وفد
اقتصادي  ،للقيام بجولة على دول مجلس التعاون من أجل
توضيح الموقف اللبناني وتحديدا ً موقف رجال األعمال
اللبنانيين ،من ما آلت إليه العالقة بين لبنان وأشقائه
الخليجيين ،خصوصا ً أننا كلنا معنيون اليوم في اجتراح
الحلول التي قد تساعد على عودة العالقة مع دول مجلس
التعاون الخليجي إلى سابق عهدها ،نظرا ً لما يجمع لبنان
مع أشقائه الخليجيين من عالقة تاريخية كانت فيها دول
مجلس التعاون دائما إلى جانب لبنان وقضاياه».
ومن زوار السراي :مدير المخابرات العميد إدمون فاضل،
بطل لبنان والعرب وآسيا في لعبة المبارزة أنطوني
الشويري ،ووفد من «حملة عكار لعيونك توحدنا».
من جهة أخ��رى ،أعلنت الكتلة الشعبية في بيان أنّ
رئيستها ميريام سكاف أجرت اتصاال ً برئيس الحكومة
تمام سالم ،للتداول في قضية «التهميش الالحق بطائفة
الروم الملكيين الكاثوليك من خالل ما يواجهه المدير العام
لمديرية أمن الدولة اللواء جورج قرعة من إقصاء وإبعاد،
ما يشكل امتهانا ً لدور الطائفة المؤسساتي ،ال سيما أنّ هذا
االنتقاص يأتي ليت ّوج مرحلة تغييب التمثيل الكاثوليكي
عن العديد من المفاصل المهمة».
وطالبت سكاف رئيس الحكومة «بإبقاء هذا الملف تحت
رعايته النتزاع الحقوق ،ورفع اإلجحاف الكاسر للتوازن
ولمبادئ االعتدال والتوافق».
وقد وعد الرئيس سالم رئيسة الكتلة الشعبية «بأنه
س��وف يطرح على مجلس ال���وزراء في جلسته المقبلة
مشروع قانون تشكيل مجلس قيادة جديدا ً لمديرية أمن
الدولة والمؤلف من ستة أعضاء أس��وة ببقية مجالس
المؤسسات األمنية ،على أن يكون رأي رئيسها هو الحاسم
بين األعضاء الستة».

ن�شاطات
 زارت المنسقة الخاصة لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ كالً
من رئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئيس الحكومة تمام سالم وعرضت
معهما األوضاع في لبنان والمنطقة.
 أفادت بعثة االتحاد األوروبي
في بيان ،أنّ «الممثلة العليا لالتحاد
األوروب������ي ل��ل��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة
والسياسة األمنية ونائبة رئيس
المفوضية األوروب���ي���ة فيديريكا
موغريني ت��زور لبنان في  21آذار
الجاري ،وتتفقد مخيما ً غير رسمي
لالجئين السوريين ومدرسة رسمية
في بر الياس الساعة الثانية والربع
بعد الظهر ،وتعقد مؤتمرا ً صحافيا ً
في تمام الخامسة مساء في مق ّر بعثة
االتحاد األوروبي في الصيفي».
 ب��ح��ث وزي����ر اإلع��ل�ام رم��زي
جريج مع سفير كازاخستان دولت
ينبرديف العالقات الثنائية .كما
تناول البحث إمكانية التعاون بين
وزارة اإلعالم اللبنانية ووزارة اإلعالم

جريج وسفير كازاخستان
الكازاخستانية ومجاالت االستثمار
المتاحة للبنانيين في كازاخستان.
 استقبل رئيس حزب «القوات»
سمير جعجع ف��ي م��ع��راب النائب
ابراهيم كنعان ،موفدا ً من رئيس تكتل
التغيير واإلص�ل�اح العماد ميشال
عون ،في حضور رئيس جهاز اإلعالم

والتواصل في القوات ملحم رياشي.
وعرض المجتمعون ،بحسب بيان
المكتب اإلعالمي لجعجع ،على مدار
ساعتين من الوقت« ،التطورات في
لبنان والمنطقة ،ال سيما ملفي رئاسة
الجمهورية واالنتخابات البلدية
المرتقبة».

