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خفايا
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بوتين للحريري :الرئي�س م�سيحي ـ م�سيحي...

�أ ّيها المقد�س ّيون...
�أوقفوا حفالت التكريم

 روزانا ر ّمال

راسم عبيدات
لم يعد أحد في القدس غير مك ّرم لمرة واحدة أو أكثر ،حتى أنّ بعضنا
حصل على أوسمة ودروع وألقاب أكثر من تلك التي حصل عليها قادة
الجيش األحمر في تصدّيهم للنازية ،أو القائد الكبير هوشي منه أو الجنرال
جياب أو تشي غيفارا وغيرهم من ق��ادة الثورات العالمية والعربية
والفلسطينية.
لقد وصلت األم��ور ح ّد االبتذال واإلسفاف واإلس��اءة إلى من يجري
تكريمهم .فجميعنا ،رجاال ً ونسا ًء وطالبا ً ومؤسسات ولجان وجمعيات
وقادة مجتمعيين وسياسيين ورجال فكر وإعالم وثقافة وتربية ورياضة
وباعة متجولين مبدعون ومتميزون ومنجزون ،والقدس حماها الله خلية
نحل في ك ّل المجاالت وقلة هم غير المبدعين والمتميزين فيها.
ما يجري من «موضة» التكريم ليس له عالقة من قريب أو بعيد بالعرفان
والتقدير والشكر لمن أبدعوا أو تميّزوا في مجاالت عملهم ،بدليل أنّ جزءا ً
كبيرا ً من التكريمات يجري العتبارات لها عالقة بالجوانب والعالقات
الشخصية أو لهدف دعائي ترويجي وتلميعي أو «مسح جوخ» لمؤسسة
يتكسب ويتر ّزق منها القيّمون على حفالت التكريم .وفي
أو شخصية ما،
ّ
المقابل ،فإنّ من يقدم الدعم المادي أو يتب ّرع بتكاليف إقامة الحفل ،يسعى
يحسن
حتما ً إلى الترويج لنفسه أو مؤسسته أو إلى تحقيق استثمار
ّ
من موقعه ومكانته وصورته السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والجماهيرية بين الناس ،أيّ أنه يبحث عن استثمار واستعراض وتلميع.
في تلك الحفالت يت ّم توزيع الدروع والميداليات الصينية ،التي أغرقت
بها األسواق ،إضافة إلى المسابح وأعالم الفصائل وراياتها المصنوعة
في الصين ،وقد أصبحت هذه التكريمات ُتشعر المبدعين والمتميزين في
مختلف المجاالت والميادين ،بأنّ إنجازاتهم وإبداعاتهم ال شأن أو قيمة
لها ،ما دامت المعايير المهنية واألخالقية والوطنية المتفق عليها لقياس
معنى التميز واإلبداع مفقودة .إذا كان هناك ما يمكن تبريره أو القبول به
فهو تكريم الشهداء واألسرى أو عائالتهم ،ألنّ قضايا التميز واإلبداع في
الدول التي تحترم نفسها ،يُعبَّر عنها بجوائز سنوية ُتمنح لمبدعين كانت
لهم إسهامات وإبداعات تركت بصماتها في مجاالت وميادين مختلفة وكان
لها دور تنويري أو تثقيفي أو توعوي في المجتمع ،أو لشخصيات لعبت
دورا ً فاعالً في إحداث تغير في ثقافة ووعي المجتمع تجاه قضية ما ،أو
ألصحاب اختراعات واكتشافات متطورة انعكست على تطور المجتمع
ونجاحه وأسهمت في إيجاد عالج لمرض أو مجموعة من األمراض التي
تفتك بالناس.
لكنّ ما يجري في ساحتنا المقدسية على وجه التحديد ،أنّ حفالت
التكريم تضيع فيها التخوم والحدود والفواصل ،حتى نجد أنّ عددا ً
من المكرمين كانوا نماذج سيئة في مواقعهم ومجاالتهم ،وكان األجدر
محاسبتهم بدال ً من منحهم ألقابا ً ال يستحقونها.
فأنا ال أعرف لماذا يُك ّرم فاسد يستغ ّل الناس ويهدر المال العام أو يروج
لمنتوجات «إسرائيلية» ،أو يلعب دورا ً في تشويه وعي الطلبة ،أو يدعو
ويمارس التطبيع أو الدعارة السياسية والفكرية وغيرها ،أو يستغ ّل
حاجة الفقراء والمه ّمشين ،لكي يمثل عليهم دور أمير المؤمنين؟ كيف
ستنعكس مثل هذه التكريمات على نفسية من يُكرمون إلى جانبه ،ممن
لديهم فعالً إبداعات وإنجازات حقيقية؟
إنّ تكريم الطالب المتفوقين من باب التشجيع بهدايا وشهادات شرف
رمزية وتكريم العمال األوفياء والمخلصين في مهنتهم ،في عيد العمال
العالمي يشكل وحافزا ً لهؤالء في إطار مؤسساتهم ومدارسهم ،وهناك فرق
كبير بينه وبين التكريمات التي تجري على المستوى الوطني أو المناطقي
لمنح أوسمة ونياشين وجوائز تقديرية ألشخاص أو مؤسسات ،ليس لها
عالقة باإلبداع واإلنجاز والتميز.
عندنا في القدس أو فلسطين أصبح من ُ
ينظم بيتين من الشعر شاعر،
كذلك يُصبح من يو َّفق بكتابة خاطرة أو مقالة أو قصة قصيرة من عمالقة
األدب ،وقس على ذلك الفنانين والصحافيين وغيرهم ،الك ّل عندنا مبدع
ومتميز ،ومع ك ّل إبداعاتنا وتميزنا تزداد هزائمنا وفقرنا وجدبنا وقحطنا
الفكري والثقافي والفني والتربوي والتعليمي .
إننا نعيش في أزمة عميقة ،هي نتاج لثقافة ووعي مش ّوهين يجنحان
حب الظهور واالستعراض ،ليس فقط عند من يستغلون التكريم من
إلى ّ
أجل «البرستيج» والجاه والمكانة االجتماعية والسياسية واالقتصادية
والمجتمعية ،حتى أنّ المكرمين أنفسهم يتل ّذذون بهذه الطقوس.
هناك الكثير من الشخصيات المبدعة والمفكرة عالميا ً رفضت جوائز
تكريمية بماليين ال���دوالرات ،ألنّ ذلك ال يتفق مع قناعاتها وأفكارها
ومعتقداتها ،كما حصل مع الكاتب اإلسباني خوان غويتيسولو عندما
رفض تسلم الجائزة من مع ّمر القذافي ،في حين أنّ من يُدعى في بالدنا إلى
حفل تكريم من وزير أو وكيل أو مدير تراه يطير من الفرح ،سواء اتفق ذلك
مع قناعاته أو لم يتفق ،وهذا حال من يوجهون دائما ً سهام النقد ألميركا
وسياساتها ومواقفها وانحيازها األعمى لـ«إسرائيل» ،فما أن توجه الدعوة
إليهم في عيدها القومي حتى تجدهم أول المصطفين على أبواب سفارتها.
إنّ األموال التي ُتص َرف وتهدَر في هذه الجوانب ،يجب استغاللها في
أمور يستفيد منها المجتمع أو المؤسسات ،والتكريم يجب أن يقتصر على
من يستحقه وفق معايير صارمة مهنية ووطنية وأخالقية ،حتى ال يفرغ
من محتواه ،كما هو حاصل اآلن ،حيث أضحى «موضة» من «موضات»
العصر ،وهناك فرق بين جوائز تقديرية تمنح لألشخاص واألف��راد من
أجل حثهم وتحفيزهم على التطور والتقدم وبذل المزيد من العطاء في
مجاالتهم وتعميق وتجذير انتمائهم ،وبين تكريم أف��راد ومؤسسات
لتميزهم وإبداعهم ،كما حصل مع المد ِّرسة حنان الحروب ،أو فوز عمل
أدبي أو صحافي أو اختراع علمي على مستوى عربي أو دولي ،وحتى
خصص لذلك،
التميز والفوز على المستوى الوطني ،عبر جائزة سنوية ُت ّ
لكنّ ما يجري اليوم ال يمتُّ إلى التكريم والتقدير بصلة ،بل هو شكل من
أشكال «البرستيج» والجاه يخدم مصلحة جهة أو فرد بالدرجة األولى قبل
أن يكون هادفا ً إلى التكريم على إنجاز أو عطاء.

القدس المحتلة – فلسطين
Quds.45@gmail.com

بعد أن سادت أجواء من عدم التأكيد بأنّ الرئيس الروسي
فالديمير بوتين سيستقبل الرئيس السابق للحكومة سعد
الحريري الذي ال يتمتع بصفة رسمية تتخطى كونه نائبا ً
حالياً ،يبدو أنّ الحريري نجح في تأمين إتمام هذا اللقاء عبر
اتصاالت أجراها وهو في العاصمة الروسية بقوى غربية
أوروبية أسهمت في استقبال الرئيس الروسي له ،واالستماع
إلى ما كان قد تحدّث فيه الحريري مع وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف خالل االجتماع الذي سبق لقاءه ببوتين،
وتمحور بشكل أساس على نقاش الجهد الروسي في مكافحة
اإلرهاب في المنطقة واالهتمام الكبير الذي لمسه الحريري من
المسؤولين الروس بتعزيز ك ّل العناصر التي من شأنها لعب
دور منتج في هذا اإلطار.
وق��د تحدّث الف��روف مع الحريري عن س��وري��ة ،وتقدُّم
العمليات العسكرية بقيادة الجيش ال��س��وري ،وع��ن دعم
روسيا الجدّي للنظام ال��ذي يلتقي معها على ما تعتبره
أمنها القومي والحيوي واالستراتيجي الذي ال تتساهل فيه
ضمن إعالن الحرب على التنظيمات اإلرهابية التي سبق أن
وضعتها موسكو في أول سلّم اولوياتها منذ عقدين من الزمن،
حتى أنّ حركة «اإلخ��وان المسلمين» التي خاضت المعركة
السياسية في أكثر من دولة إقليمية كانت قد ص ّنفت إرهابا ً
من قبل روسيا.
المعركة التي كلفت روسيا أثمانا ً وخالفات كبيرة مبنية
على أرضية وموقف ثابت ،مثل الخالف مع تركيا المنطلق من
عقلية روسية رافضة النتماء الحكومة التركية الى العقيدة
اإلخوانية ،وإمعان روسيا بعدم التسليم بالمنطق التركي
ومحاوالت إصالح ما أفسد من العالقة يؤكد انّ التنازل غير
وارد بالنسبة إل��ى روسيا ،وأنّ ك� ّل ما قد يرجح تعريض
اإلنجاز العسكري واإلنجاز العسكري على االرهاب وداعميه

غير قابل للخضوع للمساومات السياسية.
يدرك الحريري أنه يزور العاصمة الروسية آخذا ً بعين
االعتبار هذا المفهوم ،وهو بالتالي يقدّم نفسه أمام القيادة
الروسية كأحد المنسجمين مع هذا التوجه بك ّل جوانبه في ما
يتعلق بالملف اللبناني ،وبالتالي ليس واردا ً عند الحريري ان
يزور موسكو بخلفية السعي الى الحصول على ايّ إشارة او
يخص
تصب في مصلحة حلف الحريري في ما
ليونة روسية
ّ
ّ
الملفات العالقة في لبنان ،من دون النزول عند رغبة حلفاء
روسيا فيه وأبرزهم حزب الله.
الحريري ال��ذي يدعو الى االعتدال يتوجه نحو خطاب
اق ّل حدية يتحدّث فيه عن ضرورة م ّد اليد الى الطرف اآلخر،
غامزا ً الى ترشيحه رئيس تيار المردة ال��ذي يعتبره أحد
أبرز الخطوات نحو نصف الطريق ،فيقول« :لقد مددنا يدنا
لآلخرين وقمنا بالمبادرة إلنهاء االنقسام السياسي الذي
يعطل مسيرة الدولة والنتخاب رئيس للجمهورية ،وسنستم ّر
في مساعينا مهما كثرت التحدّيات إلنقاذ لبنان مما يتخبّط
فيه ،ألنه في النهاية مهما تش ّنجت األجواء وتباعدت المواقف،
ال ب ّد أن يتالقى اللبنانيون مع بعضهم البعض على مصلحة
البلد التي تعني الجميع من دون استثناء».
الخطوة التي أخذت الحريري نحو ترشيح النائب فرنجية
والتي أتت برضى سعودي بات مؤكدا ً كانت هي األخرى
اشارة سعودية الى االنتقال من مرحلة التع ّنت السياسي الى
مرحلة التحضير الى المهادنة في شتى الملفات في المنطقة،
والتي يؤكدها اليوم الخضوع لحتمية الشراكة مع انصار
الله في اليمن وهو الفريق السياسي المعارض األكثر تمثيالً
وخصومة بالوقت نفسه مع السعودية ،بالتالي فإنّ الرياض
التي أسهبت في التع ّنت بالملف السوري واليمني تدرك
أنّ مرحلة التحدّي باتت وراءها منذ دخلت المنطقة جدول
األعمال الروسي.
ك ّل ذلك يتراءى أمام الحريري الذي سمع من بوتين وفق
مصادر صحافية اهتمامه الكبير بملف المسيحيين في لبنان

واهتمام القيادة الروسية بضرورة اإلس��راع في ح ّل الملف
الرئاسي لما «للبنان من ميزة خاصة كون الرئيس هو الرئيس
المسيحي الوحيد في المنطقة ،وبالتالي ال ب ّد من الحفاظ على
الموقع المتقدّم للمسيحيين في لبنان في ضوء ما يتع ّرض له
المسيحيون في سورية والعراق ،واضطرارهم الى الهجرة
القسرية الى دول يعتبرونها مالذا ً آمناً».
الحيثية الروسية في االهتمام بالمسيحيين تغمز لقناة
الحرب المقدسة الروسية التي أعلنت عنها وباركتها الكنيسة
الروسية الكبرى ،ما يعني إعطاء روسيا حيّزا ً أساسيا ً لحيثية
العماد ميشال عون وتمثيله المسيحي األكبر في لبنان بعدما
أيّد ترشيحه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ،فهل
ّ
تتحضر لزيارة
هذا يعني إمكانية ان تتقدّم السعودية التي
الملك السعودي الى موسكو نحو الخضوع للمنطق الروسي
المهت ّم بالمسيحيين والذي ك ّرر أمام الحريري حرصه على
التمثيل بأسرع وقت ممكن؟
اهتمام الرئيس الروسي ال ينسحب على فكرة اختيار
مرشح مسيحي وسطي كان او قطبا ً سياسيا ً إنما ينسحب
على فكرة تثبيت الجذور وتقديم أرضية تشعر المسيحي
في الشرق بوجود آمن سعت من خالل تقدّمها العسكري فيه
لتعزيزها ،بالتالي فإنّ تثبيت هذه االصول تتطلب استجابة
لمطالب األكثرية المسيحية في لبنان وإذا كان العماد ميشال
عون مرشحا ً اكثريا ً ف��إنّ ذلك يعني وفق هذا المنظور أنّ
حظوظه أوفر وفق النظرية الروسية ،لكنه يعني ايضا ً انه اذا
استعصى وصوله الى الرئاسة ألسباب محلية او حسابات
محددة ،فإنّ روسيا ستكون حتما ً داعمة لما يرتضيه عون
في االستحقاق كممثل مسيحي أكثري ،او ما ترتضيه األغلبية
المسيحية المارونية الممثلة باألقطاب األربعة مجتمعين،
فالكلمة مسيحية بامتياز بالنسبة لروسيا غير المستعدّة
لدعم مبادرات عربية أو إقليمية ودولية تسحب امكانية جعل
الرئيس اللبناني المسيحي «نافذاً» وتعيده ليكون «صورة»
يأتي عبر مبادرات خارجية تفرضه على الالعبين في لبنان.

تتجه االنتخابات البلدية
في حال إجرائها في
المواعيد المق ّررة لها
إلى معارك شرسة
في عدد من المدن
والبلدات الكبرى التي
تحتضن مك ّونات
سياسية متن ِّوعة ،وال
سيما بيروت وصيدا
مع اختالف نسبي في
حجم المواجهة في
المدينتين ،إذ يص ّر تيار
«المستقبل» على خوض
االنتخابات بلون
سياسي واحد مط ّعم
بمرشحين يتناغمون
معه سياسياً ،وذلك
في حال تع ّذر التحالف
بشروطه مع قوى
تخالفه في التوجهات،
لكن بعض العارفين
داخل التيار يخشون
انعكاسات سلبية لهذا
التوجه...

العري�ضي من عين التينة:
ك�أننا �أمام انهيار الدولة

مجل�س الوزراء يق ّرر متابعة مو�ضوع �أمن الدولة
وبحث مو�ضوعي المطار والإعالم في الجل�سة المقبلة

استقبل رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه ب��ري في عين التينة ،النائب
غازي العريضي الذي قال بعد اللقاء:
«بالرغم من ك ّل المواقف والنداءات
والمساعي واالتصاالت التي تجري
وتتكثف دائ��م �ا ً قبل انعقاد جلسة
للحكومة أو قبل أي استحقاق ينتظر
قرارا معينا يهم الناس ،الدولة تتعثر
مسيرتها ،وكأننا أمام حالة انهيار
لمداميكها وهيكلها بمؤسساتها
المختلفة ،لترتفع مكانها مداميك
السرقة والفساد والفوضى والمذهبية
والطائفية ،لتعمم الروائح الكريهة
التي تفوح من كل مؤسسات الدولة
وتشعر الناس كأننا لسنا في دولة».
وأضاف« :أكرر دائما ً أنه في أيام
الحرب كانت الناس تعاني وتنظم
أم��وره��ا ،لكنها تتطلع إل��ى االم��ام
وتتوق إل��ى ال��دول��ة .الحمدلله أننا
لسنا في حالة حرب ،بل في حالة من
األمان واالستقرار النسبيين ،قياسا ً
على ك� ّل ما يجري في المنطقة ،إال
أننا نشعر بغياب الدولة وتعثرها
وسقوطها ،بكل بساطة ألن ليس ثمة
مساءلة ومحاسبة .كنت وم��ا زلت
أق��ول أن ليس ثمة أح��د يجرؤ على
االستباحة وعلى مد اليد إلى المال
العام لو لم يكن يشعر بحماية من
مكان ما».
وتابع العريضي« :آن األوان لوقف
ه��ذه الوقاحة في االستباحة على

عقد مجلس ال����وزراء جلسة ع��ادي��ة ،عند العاشرة
والنصف من قبل ظهر أمس في السراي الحكومية ،برئاسة
الرئيس تمام سالم.
إثر الجلسة التي استمرت ألكثر من ثالث ساعات ،تال
وزير اإلعالم رمزي جريج المقررات الرسمية اآلتية:
«بناء على دع��وة دول��ة رئيس مجلس ال���وزراء عقد
المجلس جلسته األسبوعية عند الساعة العاشرة من يوم
الخميس الواقع فيه السابع من شهر نيسان  2016في
السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء
الذين غاب منهم الوزير رشيد درباس.
في مستهل الجلسة ك � ّرر دول��ة الرئيس ال��دع��وة إلى
ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ،مشيرا ً إلى أنّ استمرار
الشغور الرئاسي ينعكس بصورة سلبية على عمل سائر
المؤسسات الدستورية.
ثم انتقل المجلس إلى بحث البنود الواردة على جدول
أعمال الجلسة ،فتمت مناقشتها ،وأبدى الوزراء وجهات
نظرهم بصددها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات
الالزمة بشأنها وأهمها:
أوالً :الموافقة على طلب بعض ال��وزارات قبول هبات
عينية أو نقدية مقدمة لصالحها أو لصالح إدارات تابعة
لها.
ثانياً :الموافقة على طلب بعض ال��وزارات المشاركة

بري مستقبالً العريضي في عين التينة
مستوى إهدار المال العام والسرقة
والنهب في كل مكان .المشلكة أننا
أعتدنا أن نعيش في بلد ،ك� ّل ملف
فيه يبتلع ملفا ،وك � ّل قضية تبتلع
قضية ،وبالتالي ال نصل إلى حق على
المستوى الشخصي للمواطن ،وال
نصل إلى حقيقة في متابعة أي ملف.
هذا أمر ال يمكن أن يستمر ،وإذا توهم
البعض أنه بمنأى عن هذه النتائج
السلبية فهو مخطئ ،والكارثة ستحل
علينا جميعا ،وسنكون خاسرين
جميعاً ،وال��خ��اس��ر األك��ب��ر لبنان،
وسمعة مؤسسات الدولة».

وأم��ل «أن يعي الجميع مخاطر
م��ا يجري وأن نذهب إل��ى تكريس
المحاسبة والمساءلة .لم يأت غرباء
م��ن ال��خ��ارج ول���م يفتعل أح���د من
الخارج ،وليس ثمة مؤامرات تحاك
ضدنا من ال��خ��ارج في ه��ذا المجال
على كل مستوى القضايا التي أثيرت
في الفترة األخيرة».
ثم استقبل بري المديرة العامة
لوزارة العدل ميسم النويري.
واستبقل أيضا ً النائب نايلة تويني
والزميلين نبيل بو منصف وغسان
حجار.

رئي�س «المردة» يلتقي «الكتلة ال�شعبية»

�سكاف :لي�شمل التوافق الم�سيحي ّ
كل التكتالت
فرنجيه� :س�أبقى م�ساند ًا لها ولدورها الطليعي

ن�شاطات

في مؤتمرات لبنان أو معارض أو اجتماعات خارج لبنان
وعلى سفر بعض الموظفين.
ثالثاً :الموافقة على مراسيم ترمي إلى نقل إعتمادات
من إحتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس
ال���وزراء أو بعض ال���وزارات للعام  2016على أساس
القاعدة اإلثنتي عشرية تلبية لحاجاتها.
وف��ي معرض البحث بنقل بعض االع��ت��م��ادات أثير
موضوع مديرية أمن الدولة ،والطلبات المقدمة منها لنقل
بعض اعتمادات لصالحها ،وقد جرت مناقشة مستفيضة
حول هذا الموضوع أبدى فيها عدد من ال��وزراء وجهات
نظرهم بهذا الشأن ولم تتوصل المناقشة إلى قرارات حول
هذا الموضوع ،فتقرر رفع هذه الجلسة ومتابعة البحث في
الجلسة المقبلة على أن تعقد الجلسة يوم الثالثاء المقبل
في  12نيسان .»2016
وعندما سئل عن سبب عدم البحث في موضوع وسائل
اإلع�ل�ام ،أج��اب جريج« :ك��ان من المقرر أن ال تتجاوز
الجلسة الساعة الواحدة والنصف ،وقد حاولت أنا والوزير
حرب التحدث في هذا الموضوع ولكنّ موضوع أمن الدولة
استغرق ك ّل الوقت ولم يعد هناك مجال للبحث .وبما
أن الجلسة المقبلة قريبة فإننا نأمل أن نبحث ذلك فيها،
وكذلك لم يتم البحث في موضوع المطار».

بون يبحث مع رعد والحريري
�أهداف زيارة هوالند �إلى لبنان
استقبل رئ��ي��س كتلة «ال��وف��اء
للمقاومة» النائب محمد رعد سفير
فرنسا في لبنان إيمانويل بون وبحث
معه في أوضاع لبنان والمنطقة.
وأوضح بيان للكتلة ،أنّ «السفير
الفرنسي أك��د اهتمام ب�لاده الدائم
بلبنان» ،مشيرا ً إل��ى أنّ الحديث
«تطرق إلى أهداف الزيارة المرتقبة
خالل الشهر الحالي للرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند إلى لبنان وداللتها
الواضحة على العالقة القوية القائمة
بين البلدين».
وكان بون زار أيضاً ،الرئيس سعد
الحريري في «بيت الوسط» وبحث
معه في تحضيرات الزيارة.

رعد مجتمعا ً إلى الوفد الفرنسي

�إبراهيم مك َّر ًما في مطرانية الروم الكاثوليك:
لبنان المتنوع منت�صر ال محالة
دبور وسفير سويسرا
 استقبل رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل ،النائب السابق
فريد هيكل الخازن ،في حضور نائب الرئيس الدكتور سليم الصايغ ،وتم
البحث في االستحقاقات الوطنية والملفات المطروحة.
 التقى سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور ،السفير السويسري
فرنسوا باراس ،يرافقه السكرتير االول نيكوال ماسون ،في مقر السفارة.
وج��رى في هذا اللقاء ،بحسب بيان للسفارة« ،البحث في األوض��اع
الحياتية والمعيشية لالجئين الفلسطينيين في المخيمات ،وسبل
التخفيف من معاناتهم عبر المساهمة والمتابعة ،وانجاز المشاريع التي
تقوم الحكومة السويسرية بتقديمها.
كما تم البحث في اإلجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة أونروا وبتطبيق
البرنامج االستشفائي الجديد» .وثمن دبور التعاون والتنسيق الدائم بين
البعثتين الديبلوماسيتين.
 بحث المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص مع
السفير التونسي في لبنان كريم بودالي األوضاع العامة في البالد.
كما استقبل السفير األسترالي غلين مايلز يرافقه ضابط االرتباط لدى
السفارة ماركو دوكمانوفيك ،في زيارة تهدف إلى التعاون والتنسيق،
جرى خاللها عرض لألوضاع األمنية العامة في البالد.

فرنجيه مجتمعا ً إلى سكاف والوفد
اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س ت��ي��ار ال��م��رده
النائب سليمان فرنجيه ،في دارته
في بنشعي أم��س ،رئيسة «الكتلة
الشعبية» ميريام سكاف ،مع وفد من
أعضاء المكتب السياسي في الكتلة،
وذلك في إطار الزيارات التي تقوم
بها سكاف ،إلى القيادات السياسية،
حيث عقد اجتماع في حضور ريما
سليمان فرنجيه ومسؤول اإلعالم
في المرده المحامي سليمان فرنجيه
تخلله بحث ف��ي مجمل القضايا
الراهنة.
وخالل اللقاء الذي دام ساعتين
وت��خ��ل��ل��ه م��أدب��ة غ����داء اس��ت��رج��ع
فرنجيه العالقة المميزة والودية

التي كانت تجمعه بالراحل الياس
س���ك���اف ،م��ث��ن��ي�ا ً ع��ل��ى «م��س��ي��رت��ه
المشرفة وآدميته التي قل نظيرها
في هذا الزمن السياسي الذي تعلوه
األنانيات».
وأب����دى ف��رن��ج��ي��ة ث��ق��ت��ه ب��ق��درة
السيدة سكاف على «متابعة السير
والنهوض بارث الراحل السياسي
من خالل تمسكها بخطه الذي كان
خط انفتاح».
وقال فرنجيه« :إنّ رئيسة الكتلة
الشعبية اليوم ،قادرة على مواجهة
التحديات وفي طليعتها االنتخابات
البلدية والح��ق�ا ً النيابية» ،مؤكدا ً
أن��ه وف��ي ح��ال وصوله إل��ى رئاسة

الجمهورية س��وف يبقى «مساندا ً
للكتلة ودورها الطليعي».
وشكرت سكاف ،من جهتها ،زعيم
تيار المردة وأعربت عن تمنياتها «أن
يشمل الوفاق المسيحي ـ المسيحي
جميع التكتالت وأن يتم التوافق في
ما بينها على مرشح للرئاسة ألنّ
الفراغ ،أصبح وصمة عار ومعيب
لبلد يعيش عصر النزاعات على ك ّل
التفاصيل ومن هنا باتت المسؤولية
تقع على الكتل النيابية لتوفير
نصاب دستوري النتخاب الرئيس
بأسرع وقت وعدم التعويل على أي
رهانات خارجية».

أكد المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم «أنّ لبنان الغني بتنوعه
منتصر ال محالة .ولسوف ينتصر صادا ً
محاوالت اغتياله التي تتبدى بأشكال
شتى».
وخ�لال احتفال أقامه متروبوليت
ب��ي��روت وج��ب��ي��ل وت��واب��ع��ه��م��ا ل��ل��روم
الملكيين الكاثوليك المطران كيرلوس
بسترس والمجلس األع��ل��ى للطائفة
ومجلس أبرشية بيروت ،تكريما ً له في
مق ّر المطرانية في بيروت ،قال ابراهيم:
«إنّ طائفة ال��روم الكاثوليك الزاخرة
بالمبدعين في غير مجال من مجاالت
ال��ح��ي��اة ،ه��ي طائفة العيش ال��واح��د
في وطن يتميز بالتنوع ومنتشرة في
المناطق اللبنانية .تشد أبناءها إلى
ثقافة الحياة المشتركة مع مواطنيهم
من الطوائف األخ��رى ،وهذا ما ينبغي
ال��ح��ف��اظ عليه مهما ك��ل��ف األم���ر من
تضحيات .فلبنان األحادي مآله الزوال،
ولبنان الغني بتنوعه منتصر ال محالة.
ولسوف ينتصر صادا ً محاوالت اغتياله
التي تتبدى بأشكال شتى ،فلن يبخل
ابناء هذا الوطن يوما ً في الدفاع عن
وطنهم وأرضهم».
وأض��اف« :إنّ مبادرتكم تركت في

طعمة وبسترس وابراهيم وصحناوي
نفسي أثرا كبيراً ،واعتبر هذا التكريم
عبئا ً على كاهلي إن لم أثمره في متابعة
المهمات التي أقوم بها من أجل تكريس
م��ف��ه��وم «ل��ب��ن��ان اإلن���س���ان»« ،لبنان
الرسالة» العابر للطوائف والمذاهب
التي اختصه بها البابا القديس يوحنا
بولس الثاني ،وتوفير ك� ّل المقومات
الداعمة لوطننا».
وقلد المطران بسترس اللواء ابراهيم
ال��وس��ام األب��رش��ي ال��م��ذه��ب ،ف��ق��دم له
ابراهيم درع األمن.

وحضر حفل التكريم :وزير السياحة
م��ي��ش��ال ف��رع��ون ،السفير ال��ب��اب��وي
غابريال كاتشا ،النائبان نعمة طعمة
وميشال موسى ،ال��وزي��ران السابقان
نقوال صحناوي وسليم جريصاتي،
المدير العام ألمن الدولة اللواء جورج
ق��رع��ة ،رئ��ي��س المجلس االقتصادي
االجتماعي روجيه نسناس ،وحشد من
الشخصيات السياسية واالقتصادية
واإلعالمية واالجتماعية.

