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«الن�صرة» ذراع ع�سكري لوفد الريا�ض...

مهجّ ر ّ
يتحدى
«محدلة» الدكوانة

 جمال محسن العفلق

 حسين ح ّمود
ليس غريبا ً أو مفاجئا ً أن يشهد بعض المدن والبلدات
الكبرى معارك انتخابية بلدية ،لكن أن ُتفرض المعركة
على الدكوانة في ربع الساعة األخير وبعد إتمام التحالفات
واالستعداد لفوز الئحة أنطوان شختورة بالتزكية ،فهو
مهجر من
ليس منتهى الغرابة بل األغرب أن يفتح المعركة
َّ
بترشحه منفردا ً
ّ
الدكوانة يقطن على الساحل الجنوبي،
لالنتخابات البلدية.
ول �ي��س ه ��ذا أي��ض��ا ً ك� � ّل م��ا ف��ي األم� ��ر ،ب��ل ي �ن �ط��وي هذا
الترشيح على ما هو أكثر من مسألة ربح أو خسارة مقعد
في المجلس البلدي ،ليذهب إلى ما هو أبعد بكثير من ذلك،
�ج��ري ال��دك��وان��ة منذ
وه��و تسليط ال �ض��وء على قضية م�ه� ّ
بدء الحرب األهلية عام  1975وعددهم يناهز المئات من
العائالت التي لم ت ُعد حتى اآلن إلى منطقتها ،برغم ارتفاع
الصوت بحماية حقوق األقليات في المناطق التي يقيمون
فيها بدءا ً من لبنان إلى عموم الشرق األوسط.
وب��ال �ع��ودة إل��ى ال�م��وض��وع ال�ب�ل��دي ،ف��إنّ ع��دد أص��وات
المهجرين وه��م م��ن الطائفة السنية ،يبلغ ح��وال��ي 500
ص��وت م��درج على ل��وائ��ح ال�ش�ط��ب ،ينتخبون إل��ى جانب
 3500صوت مسيحي مجلسا ً بلديا ً مك ّونا ً من  15عضواً.
وقد أنشئ تحالف قوي في البلدة بين النائب ميشال المر
والتيار الوطني الحر والكتائب و»القوات اللبنانية» ،وصف
بـ»المحدلة» لدعم الئحة برئاسة رئيس البلدية الحالي رجل
المهجر محمد
األع�م��ال أن�ط��وان شختورة .لكن المواطن
ّ
سل ّوم وقف في وجه «المحدلة» بترشحه للمجلس البلدي،
علما ً أنّ حظوظه معدومة بالنجاح بل حتى حصوله على
عدد من األصوات يكفل إعادة مبلغ التأمين للترشح والذي
استدان قسما ً منه لتوفيره مع قسم من مدخوله من عمله
كعامل بسيط في الورش.
فرض ،إذن ،مح ّمد سلوم إجراء انتخابات مع ما يستتبعه
ذلك من إم��داد لوجستي إداري وأمني ،مثل تأمين مراكز
االقتراع واستقدام عناصر أمنية لحمايتها وتوفير األوراق
واألق�ل�ام للناخبين وس �ت��ارات ال�ع��زل لهم ،ه��ذا باإلضافة
إل��ى النفقات االنتخابية التي ستتكبّدها الالئحة في نقل
الناخبين القاطنين خ��ارج الدكوانة إليها وف��رز مندوبين
سيحتاجون إلى الطعام والشراب وغيرها من المستلزمات
للقيام بمهامهم في مراقبة سير العمليات االنتخابية في
مراكز االقتراع.
لكن إلى جانب ذلك ،فتح المواطن مح ّمد سلوم ملفا ً قد
يصعب إغالقه وهو موضوع استمرار غياب المهجرين عن
منطقتهم الغنية اقتصادياً .فهي تض ّم مؤسسات تجارية
ضخمة كما مؤسسات رسمية مه ّمة وال سيما مصلحة
تسجيل السيارات أو ما ُيعرف بـ»النافعة» .ويسأل هؤالء
المهجرون لماذا ال نستفيد من منافع بلدتنا ونؤ ّمن فيها
َّ
حيا ًة كريمة أفضل بكثير من حالة البؤس التي نعيش فيها
من خلدة إلى الناعمة ومناطق أخرى؟
وي��ؤك��د ه ��ؤالء أن��ه رغ��م وج ��ود ع�ض��و واح ��د منهم في
مجلس البلدية إال انّ أحدا ً ال يهت ّم بنا أو يلتفت إلى أحوالنا
المتردية ،علما ً أنّ بعض الجهات يأخذ معونات ومساعدات
من الدولة من أجلنا وباسمنا لكن ال يصلنا شيء ولو كان
قليالً من منها.
وس��ط ه��ذا ال��وض��ع ت�ق�دّم محمد سلوم بترشيحه وهو
مص ّر عليه إذ عرض عليه االنسحاب من االنتخابات لقاء
تقديم منصب مختار في الدكوانة له ،لكنه واجه هذا اإلغراء
بالرفض قائالً« :هذا األمر كان ممكنا ً قبل ّ
ترشحي أما اآلن
فال أقبل».
مع ذلك المحدلة ستسير ،فهل يبقى محمد سلّوم واقفا ً
أمامها أم يسير ،في النهاية ،وراءها؟

وزير ال�ش�ؤون المغاربية الجزائري
في ال�سراي وق�صر ب�ستر�س
في إطار جولته على عدد من المسؤولين ،زار وزير الشؤون المغاربية
واالتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية في الجزائر عبد القادر مساهل،
على رأس وفد يرافقه سفير الجزائر أحمد بوزيان ،رئيس الحكومة تمام
سالم في السراي الحكومية ،وبحث معه العالقات الثنائية بين لبنان
والجزائر واألوضاع اإلقليمية والعربية.
كما زار مساهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قصر
بسترس ،وقال بعد اللقاء« :تطرقنا إلى العالقات الجزائرية ـ اللبنانية،
وهي متميزة وربما تحتاج إلى أكثر من ذلك ،نسبة إلى طاقة ك ّل من البلدين.
تناولنا األوضاع أيضا ً في العالم العربي ،وتحدثنا عما يحصل من نزاعات
في هذه األيام بالذات ،وتحدثنا كثيرا ً عن كيفية الخروج من هذه األزمات.
بالنسبة إلينا في الجزائر ،ووفقا ً لتجربتنا ،مهما بلغت النزاعات ليس
من بديل إال الح ّل السياسي والمفاوضات واإلخ��راج الوطني مهما كانت
الحاالت».
أضاف« :إنّ العالم العربي اآلن مستهدف من اإلرهاب ،وأظن أنه عندما
نتكلم عنه ،ونحن نعرف ما معناه الحقيقي ،نجد أنه يجب أن تتم مقاومته
داخليا ً وخارجياً ،داخليا بقدرات كل العالم العربي الذي يواجه حقيقة هذه
الخطورة ،وخارجيا ً باإلجماع الدولي حول اإلرهاب .ويجب أن يكون لدينا
التفسير نفسه لإلرهاب ،فنحن في الجزائر نعرفه ونعرف كيف نقاومه،
عندما نتكلم عن الحلول السياسية انطالقا ً من تجربتنا ،فقد قمنا بإصالحات
سياسية عميقة ،والرئيس قام بسياسة الوئام والمصالحة الوطنية ،وهي
مهمة جدا ً لمعالجة االوضاع ولرفع ك ّل التحديات».
وتابع مساهل« :هذه هي العزيمة ربما التي سمحت بأن تعيش الجزائر
في استقرار كامل على الرغم من النزاعات في الدول المجاورة والتهديد
لألمن واالستقرار ،ومع ذلك نحن نؤمن بالحوار واإلصالح الوطني».
وختم« :لقد شرحنا مفهومنا لإلرهاب والمصالحة الوطنية ،بما يكمل
السياسات التي ربما تدع دولنا تسترجع استقرارها وأمنها .فالتحديات
كبيرة وقائمة على التنمية والعمل والصحة والتعليم ،لذلك إنّ السياسات
االستراتيجيات واالقتصادية ال يمكن أن تكون إال في مناخ يسوده األمن
واالستقرار والسلم والوئام واإلجماع الوطني».

منذ إعالن وقف إطالق النار في سورية والتزام الجيش
السوري بالقرار ،مستثنيا ً الجماعات اإلرهابية أو محاوالت
متف ّرقة لكسر الهدنة ،كانت تأتي على شكل عملية استفزازية،
والمجتمع ال��دول��ي يراهن على نجاح المساعي السياسية
للموفد األممي ستيفان دي ميستورا ،وقبل البدء باجتماعات
جنيف هذا الشهر كانت األوس��اط الدولية المعنية بالحرب
على سورية ترفع من مستوى تصريحاتها لتعطيل أو منع
السوريين من إتمام االنتخابات البرلمانية في موعدها ،ومع
انتهاء العملية االنتخابية راهن داعمو العدوان على سورية
على ما أسموه «عملية تحرير حلب» ،والتي تبنّتها «جبهة
النصرة» المدعومة من تركيا والسعودية ،ذلك الهجوم الذي
أي تقدّم بل تكبّدت تلك الجماعات خسائر
فشل ولم يحقق ّ
بالجملة لم تستطع أن تخفيها ،بل أعلنت عبر وسائل إعالمية
أنّ «النصرة» فتحت تحقيقا ً داخليا ً لشعور القادة الميدانيين
أنّ الجبهة مخترقة أمنيا ً
وك ّل حركاتها مرصودة من قبل الجيش السوري.
في هذه األثناء ق ّرر مشغلو وفد الرياض سحب الوفد من
التفاوض من دون حجة مقنعة سياسياً ،ولكن الرسالة كانت
واضحة ومفادها أنّ وفد الرياض يعتمد على «جبهة النصرة»
ك� ��ذراع ع�س�ك��ري ل��ه م��دع��وم م��ن ت��رك�ي��ا ف��ي ال�ش�م��ال ومن
«إسرائيل» في الجنوب ،باإلضافة إلى التسهيالت اللوجستية
من األردن والتمويل السعودي الذي وصل إلى ح ّد إمداد تلك
الجماعات بالمضادات الجوية و«جبهة النصرة» المصنّفة
دوليا ً ضمن الجماعات اإلرهابية والتي ا ّدع��ت أميركا أنها
تحاربها وتعتبرها رديفا ً لـ«داعش» رغم ما ُيشاع عن تناحر

بين األخوين التوأم اآلتيين من رحم «القاعدة» ،التي كانت
السبب األول في دخول أميركا إلى أفغانستان تحت شعار
محاربة اإلرهاب ،هذا اإلرهاب الذي صنّع أميركيا ً وبالمال
العربي منذ نحو أربعة عقود وما زال ُيدار من غرف سوداء
موزعة بين عواصم عربية مهتمة بتمويله وعواصم غربية
تس ّهل له المرور والعبور بين مشارق األرض ومغاربها.
فما ُيس ّمى وفد الرياض مكبّل تماما ً بالتعليمات السعودية
التي ترفض الح ّل السياسي في سورية ،وينفذ هذا الوفد
رغبة السعودية في السير إلى آخر الطريق موعودا ً بزيادة
دع��م ال�ج�م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة أو م��ا يس ّميها ه��و «الجماعات
المعتدلة» ،تلك الجماعات التي تستهدف المدنيين وتالحقهم
في لقمة عيشهم وتمنع وصول المساعدات اإلنسانية إليهم،
فالوفد بشكله الديمقراطي يض ّم السلفيين والتكفيريين وال
أي ح��وار حتى من المعارضة السورية التي ال يتفق
يقبل ّ
معها ،وعمليا ً يتهم الوفد ال��وف��ود األخ��رى بأنها من صنع
النظام ،ويدّعي وف��د الرياض أن��ه الممثل الشرعي للشعب
ال �س��وري ف��ي م�ف��اوض��ات جنيف ،ه��ذا اال ّدع���اء ج��اء نتيجة
تسهيالت أميركية للحليف السعودي ولم يأت نتيجة إجماع
الشعب السوري أو الجزء المعارض من الشعب السوري
على هذا الوفد.
وما تراهن عليه السعودية اليوم هو عامل الوقت إلى حين
انتهاء فترة حكم أوباما ،فالخالفات بين الرياض وواشنطن
أصبحت علنية وباراك أوباما يسير اليوم ،حسب ما يدّعي
من أجل مصالح أميركا حتى لو تخلى عن حلفاء تقليديين مثل
السعودية وقطر ،في المقابل تهدّد الرياض بسحب أصولها
المالية المقدرة بمئات مليارات ال��دوالرات من أميركا ،تلك
األص��ول التي لم تفكر الرياض بسحبها في يوم من األيام
إلل��زام أميركا بالضغط على «إس��رائ�ي��ل» لتنفيذ القرارات

الدولية ووق��ف اعتداءاتها على أبناء الشعب الفلسطيني،
كما لم تل ّوح السعودية سابقا ً لمنع أميركا من استخدام حق
يصب في مصلحة «إسرائيل» ،ولم
أي قرار ال
النقض ض ّد ّ
ّ
تستخدمها حتى عندما اعتقل سعوديون في غوانتانامو.
ولكنها اليوم تهدّد بسحبها للضغط على اإلدارة األميركية؛
وطبعا ً من محاور الخالف الحرب على سورية.
ما ينتظره وفد الرياض و«النصرة» اليوم هو المحافظة
على ما تملكه «النصرة» ميدانيا ً إلى حين خروج أوباما من
والتوصل مع اإلدارة األميركية الجديدة إلى
البيت األبيض،
ّ
اتفاق قد يكون دع��م التدخل البري في سورية من خالل
التحالف ال��دول��ي وع��دم االكتفاء بالضربات الجوية التي
أي موقع م��ن م��واق��ع «داع ��ش» أو
ل��م تستهدف حتى ال�ي��وم ّ
«النصرة» بشكل حقيقي.
لقد حان الوقت أن تعلن الحكومة السورية رفض التفاوض
مع وفد الرياض ،فهذا الوفد يمثل الجناح اإلرهابي المسلح
في سورية ،وهذا الوفد من خالل تصريحاته مرتبط دون
أدنى شك مع جميع العصابات اإلرهابية ،وعلى السوريين
تحريك قضايا دولية لمالحقة هذا الوفد ال��ذي يتحدّث في
جنيف وعلى وسائل اإلعالم باسم الجماعات اإلرهابية.
فالقصف العشوائي ال��ذي يطاول المدنيين والسيارات
المفخخة وق �ط��ع ال �ط��رق ه��ي ج��رائ��م ح��رب وج��رائ��م ض ّد
اإلن�س��ان�ي��ة ،فكيف س�ن�ف��اوض م��ن ي��دع�م��ون ه��ذه األعمال.
ول��ن ننسى تصريحات أعضاء ما يس ّمى ائتالف الدوحة
الخائن حول بنادق «النصرة» والتي أطلق عليها في حينه
وأي ش��رف ه��ذا ال��ذي تحمله تلك
اس��م «البنادق الشريفة»ّ ،
البنادق؟
إنّ إطالة الحرب أم��ر مؤلم ،ولكن مصافحة اإلرهابيين
أكثر إيالما ً من الحرب نفسها.

أضاف نائب بارز
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وبالتالي وضع ح ّد
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لحود ي�ستقبل ّ
القطان وعبد الر ّزاق
الم ّر من عين التينة :البع�ض ي�ستعجل
قانون االنتخاب لي�ستغله في االنتخابات البلدية ووفد ًا من رابطة �شباب البقاع الغربي ورا�شيا
رأى رئيس مؤسسة اإلنتربول
ال��وزي��ر السابق الياس الم ّر «أنّ
البعض يستعجل قانون االنتخاب
ل��ك��ي يستغله ف��ي االن��ت��خ��اب��ات
البلدية ،والبعض اآلخ��ر مقتنع
بضرورة إقرار قانون االنتخابات»،
معتبرا ً «أنّ توقيت الموضوع اليوم
غير بريء».
وق���ال ال��م � ّر بعد لقائه رئيس
مجلس ال���ن���واب نبيه ب���ري في
عين التينة أم��س« :هناك هجمة،
ولسوء الحظ البعض يستعجل
قانون االنتخاب لكي يستغله في
االن��ت��خ��اب��ات البلدية ،والبعض
اآلخر مقتنع بضرورة إقرار قانون
االنتخابات ،ونحن منهم ،ولكنّ
ت��وق��ي��ت ال��م��وض��وع ال��ي��وم غير
ب��ريء ،وسأقول لماذا .فقد أحال
الرئيس بري  17قانون انتخاب
على اللجان المشتركة لدرسها
والتوصل الى قانون يناقش في
الهيئة ال��ع��ام��ة ،وح��ت��ى اآلن لم
ّ
الشق
ن��ر ق��ان��ون�ا ً م��ن الـ .17أم��ا
الثاني وهو األه��م ،فهل يجوز أن
ننزل إلى المجلس ونصوت على
قانون انتخاب وال ننتخب رئيسا ً
للجمهورية في هذه الجلسة؟ ما
ه��ذا المنطق؟ البعض يتكلم عن
ق��ان��ون االنتخابات ،وه��ذا طبعا ً
أول��وي��ة ومهم لمستقبل أوالدن��ا،
ولكنّ األه��م للبلد ،ليبقى أوالدن��ا
ومستقبلهم ،هو أن ننتخب رئيسا ً
للجمهورية».
وأضاف« :لمن يصعدون اليوم
ويطالبون بإقرار قانون انتخاب،
فليتفضلوا إلى المجلس وينتخبوا
رئيسا ً للجمهورية ،قبل الظهر
وبعده ،وليقروا قانون االنتخاب
ال���ذي ي��ت��ف��ق��ون ع��ل��ي��ه .ي��ج��ب أن
يكون هناك رئيس في البلد يرعى

بري والمر خالل لقائهما في عين التينة
ه��ذا االت��ف��اق ،فهو رئيس الدولة
المسيحي ال��ب��اق��ي ف��ي ال��ش��رق
األوسط .لماذا علينا أن نستغيبه
ونقر قانون انتخاب في غيابه؟»
واعتبر أنّ «من غير الالئق ونحن
ع��ل��ى أب����واب ان��ت��خ��اب��ات بلدية،
أن نسرق ه��ذا االستحقاق ال��ذي
يعبر فيه الناس عن أنفسهم في
بلداتهم وقراهم بمزايدات ال حاجة
إليها ،فلنترك الناس تهتم بقراها
وبانتخاباتها ،ولنسلط الضوء
اآلن ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات البلدية
ألنها مه ّمة للناس كاالنتخابات
النيابية».
ولفت إل��ى «أنّ لبنان يتعاون
بشكل عظيم وفعال في موضوع
مكافحة اإلرهاب ،أكان من الجيش
أم األمن العام أم فرع المعلومات
وبقية األجهزة ،والرئيس بري في
هذا الجو .والتنسيق مع اإلنتربول
في أحسن حاالته».

وحول ما يقال عن ارتباط ملف
رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ب��ال��خ��ارج،
أجاب« :يمكن أن يرتبط هذا الملف
بانتخابات ال��رئ��اس��ة االميركية
أو بالح ّل ف��ي س��وري��ة ،وإذا كنا
نعقد األم��ور داخليا ً فإنه سيكون
مرتبطا ً بملف اليمن وملف سورية
وباالنتخابات األميركية ،وعندما
ينضج الح ّل في المنطقة يفرض
على لبنان .ولكن أؤكد أنه إذا كان
هناك قرار لبناني جدي أن ينتخب
رئيس الجمهورية فإنه سيُنتخب
غداً ،وال أحد من ك ّل هذه الدول إال
سيكون معنا ،واؤكد لكم ذلك وفق
معلومات دولية».
واستقبل أيضا السفير األرميني
الجديد سامفيل مكردشيان في
زي��ارة بروتوكولية ،ف��ي حضور
المستشار اإلعالمي علي حمدان.
وم��ن زوار عين التينة :رئيس
بلدية جبيل زياد حواط.

وفد من «اللقاء الوطني للنهو�ض والتغيير»
ي�سلم رئي�س الحكومة مذكرة حول النازحين

سالم مجتمعا ً إلى نعمان و الوفد في السراي

باسيل مستقبالً مساهل في قصر بسترس

خفايا
خفايا

استقبل رئيس الحكومة تمام
س�لام في ال��س��راي الحكومية ،كالً
م��ن ال��ن��ائ��ب أح��م��د فتفت والنائب
محمد قباني وبحث معهما األوضاع
والتطورات.
كما التقى سالم وف��دا ً من «لجنة
المتابعة للقاء الوطني للنهوض
والتغيير» برئاسة الوزير السابق
عصام نعمان الذي قال بعد اللقاء:
«سلمنا الرئيس س�لام مذكرة عن
أبعاد قضية النازحين السوريين

المتفاقمة وضعف المساعي الفعلية
لمواجهتها ،خصوصا ً أنها قضية
ال تواجه لبنان فحسب بل تواجه
لبنان وسورية معاً ،ومع ذلك يبدو
أنّ سياسة النأي بالنفس مطبقة
تجاه جميع القضايا والتحديات،
في حين أنّ الواجب يقضي بتعاون
لبنان وسورية لمواجهة هذا التحدي
المشترك .فقضية النازحين ليست
قضية سياسية ،بل هي اجتماعية
بالدرجة األول��ى ،وتهدد بمفاعيلها

(داالتي ونهرا)
كال البلدين ،هذا ما أردنا توضيحه.
أملنا أن ترفع هذه القضية لمجلس
الوزراء ليصار إلى بتّ مسار التعاون
بين البلدين».
وكان سالم التقى رئيس مجلس
األعمال اللبناني ـ العماني شادي
مسعد ونائبه بسام برغوث ،اللذين
أطلعاه نشاطات المجلس.
ومن زوار السراي :رئيس مجلس
اإلدارة المدير العام لمرفأ بيروت
حسن قريطم.

لحود مستقبالً القطان وعبد الرزاق
استقبل الرئيس العماد إميل لحود في دارته في اليرزة،
رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيح أحمد القطان ورئيس
«حركة اإلصالح والوحدة» الشيخ ماهر عبد الرزاق.
وقال القطان بعد اللقاء« :تشرفنا بلقاء الرئيس لحود
الذي نعتبره الضمان والحريص على الوحدة الوطنية،
وكم نحن في حاجة في هذه الظروف الصعبة التي تمر
بها المنطقة عموما ولبنان خصوصا الى رئيس جمهورية
كالرئيس لحود ال��ذي ك��ان الضمان للمعادلة الذهبية
الجيش والشعب والمقاومة».
وأض��اف« :إذ نؤكد حرصنا على إج��راء االنتخابات
البلدية في موعدها ،نتمنى على ك ّل اللبنانيين أن يشاركوا
في االنتخابات لتفرز من خاللها مجالس بلدية على
مستوى تطلعات جميع اللبنانيين».
ولفت إلى «وجوب دعم كل االجهزة االمنية وعلى رأسها
الجيش اللبناني ألنهم يقومون بدور مهم لحفظ لبنان،

ونحن مع المقاومة لجهودها التي تحمي لبنان كله ضد
الفكر التكفيري».
أما عبد الرزاق ،فقال« :كانت فرصة لتداول المستجدات.
وبالنسبة إلينا الرئيس العماد إميل لحود يمثل قيمة
وطنية عالية .ونحن أحوج ما نكون إلى رئيس برتبته،
ويهمنا في هذا اللقاء التركيز على وعي خطورة المؤامرة
على لبنان والمنطقة وض��رورة دعم الجيش والمقاومة
ألنهم يشكلون الضمان لحماية لبنان وما تقدمه المقاومة
لمصلحة لبنان».
وختم« :نحن ندعو الجميع إل��ى تحمل مسؤولياته
وال��ذه��اب إل��ى تشريع حقوق الناس وحلحلة الملفات
التشريعية القائمة ألنه ال يجوز تعطيل حقوق اللبنانيين،
وما الحاجة إال إلى رئيس لديه حس وطني».
كما التقى لحود وفدا ً من رابطة شباب البقاع الغربي
وراشيا برئاسة خالد أحمد ،قدم إليه درعا تقديرية.

مقبل في مو�سكو لبحث احتياجات الجي�ش:
نريد �أفعا ًال ال وعود ًا
غ��ادر نائب رئيس الحكومة وزي��ر ال��دف��اع الوطني
سمير مقبل على رأس وفد إلى روسيا في زيارة رسمية
للمشاركة في مؤتمر األمن الدولي حيث سيعقد سلسلة من
اللقاءات وكان في وداعه سفير روسيا في لبنان الكسندر
زاسيبكين.
وقال الوزير مقبل قبيل مغادرته إن الزيارة «تندرج أوال ً
في إطار حضور مؤتمر لألمن الدولي حيث سألقي كلمة
لبنان وأوضح لهم ما نقوم به لمكافحة اإلرهاب .وسأطرح
خالل لقائي وزي��ر الدفاع الروسي حاجات الجيش وما
نحتاجه من دعم لمكافحة اإلرهاب إذ نحن على خط الدفاع
األول في مواجهة اإلرهاب وأول ما نحارب اإلرهاب نكون
نخدم لبنان أوال ً ودول المنطقة ثانيا ً ودول أوروبا ثالثا ً
لوق هذا التسلل إلى الدول األوروبية».
وردا ً على سؤال حول وعود بمساعدة الجيش اللبناني
قال مقبل»:سأحاول أن آخذ وعدا ً تنفيذيا ً إذ إنّ ما نحتاجه
هو التنفيذ على األرض وليس الوعود فقط وفي جعبتي
الئحة ودرس��ت المطالب والحاجات وراجعت القيادة

العسكرية حول هذه االحتياجات لبحثها في روسيا».
اما السفيرالروسي فلفت إلى «أنّ الزيارة للمشاركة
في المؤتمر للبحث مع الجميع في القضايا المطروحة
المشتركة مع المجتمع الدولي كما أنّ هناك عالقات مميزة
بين لبنان وروسيا ونتمنى النجاح لهذه الزيارة».
أضاف زاسيبكين« :مكافحة اإلرهاب باتت قضية تهم
الجميع لذلك فإنّ القواسم المشتركة واسعة وعريضة
ما بين جميع ال��دول ودور لبنان متميز في الصف األول
لمكافحة اإلره��اب وهناك أمور مشتركة روسية لبنانية
لتطوير العالقات وم��ن الواضح أنّ ال��دور الروسي في
المنطقة مهم على أساس المشاركة الميدانية في النزاع
السوري وهذا النزاع السوري خطير ليس فقط لهذا البلد
إنما أيضا ً للدول المجاورة ونحن نريد منع امتداد هذا
اإلره��اب فيما عدونا واح��د داع��ش والنصرة والفصائل
القريبة لهم وهو عدو في ك ّل مكان لذلك يجب أن يكون
هناك تفاهم بين الجميع ويبدو أنّ مستوى التفاهم عال
جدا ً أما أشكال التعاون فسنراها في المرحلة القادمة».

الخازن :ال ّ
بد من �إجراء االنتخابات البلدية
لتكون مدخ ًال �إلى الرئا�سية والنيابية
استقبل رئيس أساقفة بيروت
للموارنة المطران بولس مطر ،رئيس
المجلس ال��ع��ام ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر
السابق وديع الخازن ،حيث تشاورا
بحسب بيان للمجلس في األوضاع
الداخلية واالستحقاق الرئاسي.
وقال الخازن« :تداولنا في ضرورة
تحريك االستحقاق الرئاسي وبته
وعدم إشكاله بتطورات إقليمية ،ألنّ
إنجازه يشكل القفزة الحقيقية إلى
سائر المشكالت العالقة في مجلس
ال���وزراء والمجلس النيابي ،ال��ذي

كان للرئيس نبيه بري أمس موقف
وطني حريص على أال يكون تشريع
ال��ض��رورة عقبة أم���ام االع��ت��ب��ارات
الميثاقية والوطنية ،والتي تشكل
وحدة متوازنة لكل المكونات».
أض��اف»:ك��ان ال���رأي متفقا ً على
اح��ت��رام الموقع الرئاسي في فترة
مس أو إخ�لال فيها
الوالية ،ألنّ أي ّ
يشكل سابقة ويغدو الدستور جملة
أعراف وعرضة للشبهات التي تلحق
األذى بهيبة نظامنا البرلماني .وعلى
أي ح��ال ،فقد ق��ال غبطة البطريرك

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
كلمته في إقتراح رئيس السنتين،
رافضا ً االنجرار إلى خرق دستوري
غير مسبوق في حياتنا الديمقراطية
التي لم تألف ،في أحلك الظروف،
مثل هذه االلتفافات على دستورنا.
ورأينا أن ال ب ّد من إجراء اإلنتخابات
البلدية واالخ��ت��ي��اري��ة م��ع اق��ت��راب
موعدها واإلع��داد لها لتكون مدخالً
صالحا ً إلجراء االنتخابات الرئاسية
والنيابية فور انتخاب رئيس جديد
للجمهورية».

