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حمليات �سيا�سية

بوابات الم�صارف!
يقرعون ّ
ثريا عاصي
األرض الفلسطينية:
يلتهم الغول «اإلسرائيلي» تدريجيا ً األرض الفلسطينية ،ما فوقها
وما تحتها بغطاء قانوني مز ّور ،كأن اتفاقية أوسلو ص ُّك بيع عقاري.
أغنت الوظيفة في إدارات وأجهزة السلطة المزارع الفلسطيني عن
«السخي» ،جميع
وأغرت قروض السيد سالم فياض
حراثة األرض،
ْ
ّ
الفلسطينيّين فأنستهم الخطر الذي يمثله المستعمِر «اإلسرائيلي»
على وجودهم.
ول� �ك ��ن ال �ت �ن �س �ي��ق األم � �ن� ��ي وال� �س� �ي ��اس ��ي ب��ي��ن الفلسطينيين
و«اإلسرائيليين» ،لم ي ُعد منحصرا ً في فلسطين ،بل تعدّاها إلى بالد
األخوة العرب :استجابة للعصبية العربية! بين الخطر الفارسي وبين
الخطر الصهيوني ال مجال للتردّد ،فهذا األخير نعرفه وتجارتنا معه
قديمة .لقد اشترى منّا فلسطين! صحيح أ ّن��ه كمثل السوس ينخر
أس��اس المسجد األق�ص��ى ،ولكن «خطر ال�ف��رس» أكبر ألنهم مثلنا.
«اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون» ونحن ض � ّد «ال �ف��رس»! ليأخذ «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون» ما
يريدونه!
مثلما ضاعت فلسطين نتيجة لوساطات «األشقاء العرب» ،وألموال
«المنظمات اإلنسانية غير الحكومية»« .اإلسرائيليون» األوروبيون
يقطعون الزيتون ،في المقابل يساعدنا في موسم القطاف الناشطون
حص الزيتون وبين
األوروبيون .سباق بين الزيتون واألرض! بين ّ
ِمنْشار المستع ِم ْر!
مياه النيل:
األشقاء العرب ،يبنون سدا ً مائيا ً في أثيوبيا حتى ال يصل النيل إلى
مصر ،تشجيعا ً للمصر ّيين لكي يعبروا البحر مرة ثانية ،ولكن على
جسر تيران هذه المرة ،فمواجهة «الفرس» أكثر إلحاحا ً من المحافظة
على الترعات ...ردع «الفرس» أولى!
مصارف لبنان:
نصل اآلن إلى اللبنانيين ،من المعروف أنّ اللبنانيين باعوا كل ما
عندهم ،ولكن عموالت مافيا الحكم فاقت ،كما يبدو إضعاف حصيلة
البيع ،تح ّول األخيرون إلى وكالء تفليسة لبنان لدى المحكمة الدولية
التي تطبّق القوانين األميركية .لم يكن اللبنانيون على علم بأنّ جميع
المصارف اللبنانية موضوعة منذ سنوات على الالئحة السوداء،
يتعجل مصرف لبنان المركزي اآلن ف��ي تطبيق
ل�م��اذا؟ ل�م��اذا إذن
ّ
القوانين األميركية ض ّد حزب المقاومة اللبنانية (ح��زب الله) تحت
حجة «الشفافية» في كفاح «تبييض األموال» وفي كفاح «اإلرهاب»؟
يطبّق مصرف لبنان المركزي قانونا ً أميركيا ً يعتبر «أموال حزب
المقاومة اللبنانية أمواالً قذرة» ،لكون هذا الحزب في نظر الواليات
المتحدة األميركية والسعودية و«إسرائيل» «إرهابياً»! بكالم أكثر
وضوحا ً وصراحة ،لم تجرؤ «شبه الحكومة في لبنان» على الموافقة
دون تح ّفظ على «ال�ف��رم��ان��ات ال�س�ع��ودي��ة» المتعلّقة ب��ال�ح��رب ض ّد
«الفرس» ،فتوكل مصرف لبنان بااللتفاف على «التح ّفظ» الحكومي!
ما أو ّد قوله هو أنّ استحقاق مصرف لبنان المركزي للمصداقية
التي يدّعيها كان يتطلّب من حاكميّته أن تبيّن أمام اللبنانيين األسباب
التي أدّت منذ عدد من السنوات إلى وضع المصارف اللبنانية على
الالئحة السوداء .ولماذا ّ
تأخرت هذه الحاكمية إلى حين صدور قانون
أميركي حتى تتّخذ اإلج��راءات الكفيلة «بتبييض» صفحة المصارف
اللبنانية في «عالم األموال» ،وهل حرمان حزب المقاومة (حزب الله)
من خدمات المصارف اللبنانية سيُعيد لهذه األخيرة عذر ّيتها فال
تبقى على الالئحة السوداء؟!
وف��ي مختلف األح ��وال ،ف��إنّ ه��ذه المسألة تضع اللبناني حيال
إش �ك��ال كبيرِ .ن � ْع��م التربية الوطنية ال�ت��ي تتل ّقاها األج �ي��ال .احت ّل
«اإلسرائيليون» في سنة  1982لبنان بموافقة الواليات األميركية،
فتصدّت لهم المقاومة وتم ّكنت من طردهم في سنة  ،2000أثار ذلك
حفيظة الواليات المتحدة األميركية التي أعلنت الحرب على المقاومة
بموافقتنا! هل حقا ً أنّ المستعمرين احتلوا لبنان ،وأنّ «المه ّربين» و
«اإلرهابيين» ح ّرروه؟
ما يه ّم في الراهن هو معرفة األساليب وطبيعة الوسائل التي تنوي
الواليات المتحدة األميركية استخدامها ض ّد حزب المقاومة في لبنان،
وما هي األهداف النهائية التي تريد تحقيقها .ولكن مهما يكن ،على
األط��راف جميعا ً واألط��راف اللبنانية التي تحالفت علنا ً مع الواليات
المتحدة األميركية بوجه خاص ،أن تدرس جيدا ً حرب تموز 2006
على لبنان ،ثم الحرب على سورية المستمرة منذ آذار  .2011لوال
الفشل في حرب تموز لما كانت الحرب في سورية ،ولوال وصول
هذه األخيرة إلى حائط مسدود ،حيث ظهر عقمها وعبثيّتها ،لما رجعت
الواليات المتحدة إلى بيروت وراحت تقرع ب ّوابات المصارف!!
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الجميل يف�شل في �إدارة حزب الكتائب؟
 روزانا ر ّمال
ال تزال تتحكم بلبنان منذ ما بعد استقالله عن االنتداب
الفرنسي عام  43قوى إقليمية ودولية إن كان على صعيد
رئاسة الجمهورية او حكومة وحتى إدارة مفاصل البالد التي
خضعت لمتغيرات الشرق األوسط بمستجداتها ومحاذيرها
كافة حتى تكاد تغيب عنه القدرة على االستقالل والتفرد
في صناعة القرار منذ قرن من الزمن .فالوقوع تحت الحكم
العثماني فالفرنسي وذيول االحتالل «اإلسرائيلي» بمفاعيل
اختتام الحرب األهلية فتح البالد امام احتماالت االصطفاف
والتموضع بأشكاله كافة حتى االرتهان للخارج بكل ما
يتعلق بمصيره؛ وهو اليوم يقدم النموذج القادر على شرح
األزمة أكثر من أي وقت ،فلبنان غير قادر على انتخاب رئيس
للجمهورية بسبب األزمة السورية التي جعلت منه إحدى
نقاط الربح والخسارة بالمنطقة؛ وهو بالمقابل غير قادر على
إعادة تشكيل حكومة بحال انفرط عقد الحكومة الحالية التي
تعتبر السبيل الوحيد للبنانيين.
تخطي هذه المعضلة وارتجال وهم قدرة على إثبات صحة
خيار التفرد أو االنكباب نحو طموحات تغييرية من دون
األخذ بعين االعتبار هذا التاريخ الواضح للعملية السياسية
في البالد ،يشكالن اليوم مخاطرة بالوضع األمني في البالد
قبل الرسمي ،فالتوقيت الخاطئ قد يضعضع الكثير مما تم
بناؤه بدقة وعناية لهذا البلد في السنوات الماضية إلبعاده
عن محرقة المنطقة.
لم تستطع األح��زاب ايضا ً التخلص من هذا الواقع ولم
تستطع أيضا ً النجاح في إقناع اللبنانيين بعدم ارتهانها
للخارج مباشرة أو عبر تحالفات سياسية تأخذها نحو
مواقف تمثل فريق إقليميا ً أو دوليا ً واح��دا ً داخ��ل البالد،
بالتالي فإن اللبنانيين باتوا على موعد مع تساؤالت غداة

أي قرار حزبي على مستوى وطني مثل «هل هذا قرار محلي
أو إقليمي؟
وعليه إذا كانت أدن��ى خطوات وم��واق��ف األح���زاب على
المستوى الحكومي لم تفلح بإقناع اللبنانيين بتف ّردها
واستقالليتها ،فكيف عساها تكون اليوم والشرق األوسط
الملتهب وضع حكومات لبنان ومعه الجوار أكثر من مرة بخطر
حتى صار اله ّم هو حمايتها بالتي هي أحسن مثل حكومتي
لبنان او العراق او غيرهما .فالهم األساسي يرتكز عند نقطة
تقسيم المنطقة بين النافذين األكبرين روسيا والواليات
المتحدة االميركية قبل انسحاب األخيرة من افغانستان
ومعها المنطقة أواخ��ر ع��ام  2016وحسم مصير سوريا
واإلره��اب الذي عبر المحيطات .وهنا فان لبنان برئاسته
وحكومته غير حاضر على أجندة البحث اإلقليمية والدولية
حالياً ،وقد ارتضى اللبنانيون هذه المعادلة منذ اندالع االزمة
السورية حتى ان تشكيل الحكومة كشراكة وطنية تم على
مضض من قبل بعض األط��راف من اجل تسيير االستحقاق
معرفة بما يدور خارج الحدود ،فتم تسهيل تشكيلها باجتماع
الخصوم حزب الله وحلفائه مقابل المستقبل وحلفائه.
لم يتغير شيء في المنطقة ولم يتقدّم ملف لبنان قيد أنملة
على طاولة البحث الدولية .كل شيء ال يزال معلقا ً بانتظار
معارك شمال سوريا ومصير مفاوضات اليمن بالكويت ،فإذ
برئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل يتقدّم بطرح
تقديم استقالة وزرائه من الحكومة بمطالب محقة تكاد تكون
غاية كل لبناني بغض النظر عن تفاصيلها وكيفية تطبيقها؛
وإمكانية الجميل المساهمة في مكافحة الفساد من عدمه ،وهو
السبب الذي من المفترض أنه شارك بالحكومة ألجله.
ما الذي تغيّر حتى يتقدم الجميل اليوم بهذه المخاطرة غير
القابلة للصرف في أي مكان عند اللبنانيين والقوى اإلقليمية
المعنية؟ كيف يتقدم الجميل نحو القرار من دون أخذه بعين
االعتبار مخاطر تأثيره على الحكومة واهتزازها أكثر مما
هي عليه أصالً في وقت ال تزال وحدها المؤسسة الشرعية

تد�شين الن�صب التذكاري ل�شهداء الإبادة ال�سريانية في القام�شلي

�أفرام الثاني� :سورية �أر�ض ّ
لكل ال�سوريين
موحدة
ويجب �أن نتكاتف لتبقى ّ
بمناسبة الذكرى السنوية األول��ى بعد المئة لمذابح
اإلب��ادة السريانية سيفو 2016-1915دشن بطريرك
أنطاكية وسائر المشرق الرئيس األعلى للكنيسة السريانية
األرثوذكسية في العالم البطريرك مار اغناطيوس أفرام
الثاني كريم أم��س ،النصب التذكاري لشهداء اإلب��ادة
السريانية في شارع القوتلي وسط مدينة القامشلي.
وقال البطريرك أفرام الثاني في تصريح خالل التدشين:
«إنّ النصب التذكاري هو تخليد لضحايا المجازر التي
ّ
بحق الشعب السرياني ورسالة
ارتكبتها الدولة العثمانية
للعالم مفادها أننا لن ننسى شهداءنا الذين ارتقوا دفاعا ً
عن الوطن عبر التاريخ».
وأكد «أنّ ما يتعرض له الشعب السوري من إرهاب
ُممول من قبل أطراف إقليمية ودولية هو امتداد لإلرهاب
ال��ذي تعرض له الشعب السرياني قبل نحو مئة عام
على يد الدولة العثمانية» .وأضاف« :شهداؤنا يرتقون
اليوم كما ارتقى شهداء السيفو دفاعا ً عن الوطن» ،داعيا ً
«القوى اإلقليمية والدولية إلى العمل من أجل وقف الخراب
والدمار واإلرهاب في سورية وإعادة األمن واالستقرار إلى
ربوعها».
وأك��د البطريرك أف��رام الثاني «أنّ سورية أرض لك ّل
السوريين ومسؤوليتنا ال��دف��اع عنها ض��د أي ع��دوان

ويجب أن يتكاتف الجميع لتبقى بلدا ً موحدا ً ويعم األمن
واالستقرار فيها» ،منوها ً بتضحيات الجيش السوري
«الذي يسطر أروع المالحم من أجل الحفاظ على وحدة
تراب الوطن».
وأك��د الحضور تمسكهم بوطنهم واستعدادهم لبذل
الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ عليه ،الفتين إلى
أنّ األعمال اإلرهابية لن تثنيهم عن مواقفهم وسيبقون
متجذرين في أرضهم .واعتبروا أنّ المجازر التي ترتكبها
ّ
بحق الشعب السوري امتداد لمجازر
حكومة أردوغ��ان
ّ
بحق
ال��دول��ة العثمانية التي ارتكبت أبشع الجرائم
اإلنسانية منذ نحو مئة عام.
وكان البطريرك افرام الثاني أقام في وقت سابق اليوم
قداسا ً إلهيا ً في كنيسة السيدة العذراء للسريان األرثوذكس
في مدينة القامشلي وزار المواقع التي استهدفتها األعمال
اإلرهابية مؤخرا ً في المدينة.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن��ه «ف��ي ع��ام  1915أثناء وبعد
الحرب العالمية األولى شنت قوات نظامية تابعة للدولة
العثمانية سلسلة من االعتداءات استهدفت فيها مواطنين
مدنيين «سريان» وغيرهم وأدت إلى ارتقاء مئات اآلالف
منهم شهداء ونزوح اآلالف منهم عبر العالم وعرفت باسم
مذبحة «سيفو».

ن�شاطات

{ استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ،سفير فرنسا
إيمانويل بون وعرض معه التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل الوزير السابق م��روان شربل وبحث معه الوضع العام
وقانون االنتخاب.
{ عرض الرئيس سعد الحريري مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر
زاسيبكين آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعالقات الثنائية ،في
حضور مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.
{ زار وفد من حركة «حماس» برئاسة المسؤول السياسي للحركة في
الشمال أبو ربيع الشهابي ،الوزير المستقيل أشرف ريفي في طرابلس.
وأك��د ال��وف��د «تمسك الشعب الفلسطيني بمقاومة االح��ت�لال وحق
العودة» ،متوقفا ً عند االعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني
واتساع االستيطان والتهديدات اإلسرائيلية للمسجد األقصى المبارك،
موضحا ً «م��وق��ف حركة حماس وتحركها لحماية األم��ن واالستقرار
اللبناني ـ الفلسطيني وتحييد الوجود الفلسطيني عن الصراعات المحلية
واإلقليمية».

الحريري مستقبالً السفير الروسي

رئي�سة البرلمان الإيطالي في بيروت
وصلت رئيسة مجلس النواب اإليطالية لورا بولدريني
إلى بيروت بعد ظهر أمس ،قادمة من روما على رأس وفد
على متن طائرة خاصة في إطار زيارة رسمية إلى لبنان
تستمر ثالثة أي��ام ،تلتقي خاللها رئيس مجلس النواب
نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سالم ،وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل ،كما تتفقد القوات اإليطالية

تيسر» من أعمال في البالد
الوحيدة القادرة على «تسيير ما ّ
بغياب رئيس للجمهورية؟
النائب الجميل مطالب بالمسؤولية إزاء وضع مقلق يحيط
بلبنان ال يحتمل ان يقود على أساسه انتفاضة شعبية او
شبابية كما يطمح ،خصوصا ً بعدما أثبتت تجربة الحراك
الشعبي فشلها لناحية عدم التنظيم ،فهل كان بوارد الجميل
قيادة تحرك مشابه لكل بنات وشباب لبنان ،كما يقول بخطة
عابرة للوطن يستفيد منها بعد توحد الحزبين المسيحيين
األكبرين بوجه الكتائب؟
يلفت بهذا اإلطار عدم ترحيب وزرائه بما أعلن ،وهنا فإن
أزمة واضحة تكشفت للرأي العام تجبر الجميل على اعادة
حساباته ومراجعة إدارته للحزب الذي تسلم أمرته حديثاً،
حيث كان من المفترض أن يثبت رؤيوية الشباب اللبناني
الطامح للتغيير من موقعه بالسلطة ،لكن العكس هو الذي
يبرز فمع رفض الوزير رمزي جريج الفوري لطلب االستقالة
باعتبار أنه ليس عضوا ً في الكتائب برز رفض وزير العمل
سجعان ق��زي لخطوة الجميل ودع��وت��ه إلع��ادة النظر في
المسألة ،معتبرا ً أنه باقي في عمله بشكل طبيعي.
كالم قزي يؤكد خفايا خالفات داخل كادرات حزب الكتائب
من موقف الجميل ،لكنه يؤشر إلى ما هو أكبر ،فهو واحد من
دالالت عدم وقوف الجميل عند رغبة أعضاء حزبه «فالتف ّرد
واضح والتنفيذ هو المطلوب».
مراجعة خيارات الجميل وامتعاض المقربين من والده
والوقوف عند خياراتهم ورؤاهم قد تكون أكثر ما يحتاج إليه،
لئال يقدم نموذجا ً فاشالً إلدارة شاب يطمح للتغيير بدون
األخذ بعين االعتبار أهمية قراءة التوازنات قبل أن تصبح
الخطوات قنابل دخانية غير منتجة.
يستقيل الجميل من الحكومة بدون عناصر إقناع أخرى
فيبقى بمجلس النواب الممدد له بدون وجه حق دستوري
ام��ام اللبنانيين فيخضع العتبارات إقليمية تحافظ على
مجلس النواب وال تحافظ على الحكومة!!

شكا العديد من
أعضاء المجالس
البلدية واالختيارية
من الطريقة التي
يتعامل بها نجل
أحد المسؤولين
السياسيين مع
زواره ،حيث يندر
أن يتكلم طوال
المخصص
الوقت
ّ
لزيارة ك ّل وفد ،بل
يكتفي باالستماع
إلى خطابات الثناء
والمديح وإعالن
الوالء له خلفا ً لوالده
الذي ال يزال يمارس
العمل السياسي،
لكنه بدأ عملية توريث
نجله بأن أوكل إليه
مهمة استقبال الوفود
الشعبية والبلدية
في عطلة نهاية
األسبوع...

الراعي :ال ّ
لل�سيا�سيين
يحق ّ
التمادي في خراب الدولة

الراعي مترئسا ً قداس عيد اآلباء في بكركي
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أنه
ّ
يحق للجماعة السياسية ،مهما كانت األسباب ،التمادي
«ال
في خراب الدولة وقهر المواطنين وتعطيل الخير العام».
وقال الراعي في عظة ألقاها خالل قداس احتفالي في
بكركي لمناسبة عيد اآلباء« :في لبنان اليوم ،العائلة هي
الضحية األولى واألكبر لألزمة السياسية المتسببة بتفاقم
األزم��ات االقتصادية واالجتماعية والمعيشية واالمنية.
فتعاني العائالت في معظمها من الفقر ،وتتآكلها هموم
غدها ومستقبل أوالدها .والعائلة الوطنية اللبنانية هي
ضحية هذه األزمات .وكما للعائلة أب وأم يتوليان شؤونها،
هكذا أيضا ً للعائلة الوطنية أب هو رئيس الجمهورية،
ومؤسسات دستورية وعامة هي بمثابة األم .لذا ،نطالب
أيضا ً وأيضا ً الجماعة السياسية ،بكتلها النيابية ،اإلصغاء
لضيمرها الوطني ،والقيام بواجبها الدستوري بانتخاب
رئيس للجمهورية ،يكون أبا ً للعائلة الوطنية .فهو وحده
يقسم اليمين على حفظ الدستور وعلى المحافظة على
العائلة اللبنانية وعلى وحدتها ونموها ورغد عيشها،

ووح��ده يبث الحياة في المجلس النيابي والحكومة .ال
ّ
يحق للجماعة السياسية ،مهما كانت األسباب ،التمادي
في خراب الدولة وقهر المواطنين وتعطيل الخير العام».
أضاف« :العائلة في سورية والعراق وفلسطين وسواها
من منطقة الشرق األوسط هي ضحية حروب أمراء الحرب
اإلقليمين والدوليين ،الذين يتآكلهم الجشع السياسي
واالق��ت��ص��ادي واالس��ت��رات��ي��ج��ي ،وي��ف��رض��ون ال��ح��روب
ويؤججون نارها ،ويقتلعون الماليين من عائالت هذه
البلدان من بيوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم .ويشردونها
على طرقات العالم وح��دود ال��دول بالحرمان واإلذالل،
ويقتلون أوالدها وقواها الحية من مواطنيها اآلمنين».
وختم الراعي مطالبا ً «األس��رة الدولية ،وعلى وجه
التحديد ،منظمة األمم المتحدة ومجلس األمن ،إيقاف هذه
الحروب وإيجاد الحلول السياسية السلمية للنزاعات،
وتوطيد سالم عادل وشامل ودائم ،وإعادة جميع المهجرين
والنازحين والمخطوفين إلى أرضهم في وطنهم موفوري
الكرامة ،مع كامل حقوقهم كمواطنين».

وزير ْي «الكتائب»
جري�صاتي :ا�ستقالة َ
ُ�سجل �سوابق خطيرة
غير د�ستورية وريفي ي ّ

افرام الثاني متحدثا ً خالل التدشين

بري والسفير الفرنسي

خفايا
خفايا

العاملة ضمن إطار قوات الطوارىء الدولية في لبنان.
وكان في استقبالها في قاعة كبار ال��زوار في المطار،
النائب ميشال موسى ممثالً الرئيس بري ،سفير إيطاليا في
لبنان ماسيمو ماروتي وأركان السفارة.
وعُ لم أنّ بولدريني ستعقد مؤتمرا ً صحافيا ً مع الرئيس
بري في عين التينة بعد لقائهما اليوم في عين التينة.

�سفير ال�سويد في النبطية

�سيمينيبي :ال قرار قاطع ًا
بترحيل اللبنانيين
استقبل محافظ النبطية القاضي محمود المولى في مكتبه
في السراي الحكومية في النبطية ،سفير السويد في لبنان
وسورية بيتر سيمينيبي ،وبحث معه أوضاع المنطقة ومدى
قدرتها على استيعاب النازحين السوريين إليها.
وش����دّد سيمينيبي ع��ل��ى «أنّ ال��ه��دف م��ن زي��ارت��ه هو
توطيد العالقة بين لبنان والسويد لما فيه خير البلدين
والشعبين».
وردا ً على سؤال حول قرار السويد بطرد  70لبنانيا ً من
أراضيها ،أجاب« :إنّ وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
يتابع الموضوع وليس هناك من شيء قاطع».
ورحب المولى بسفير السويد في النبطية والجنوب ،مقدرا ً
له طلبه تعزيز العالقات المشتركة بين لبنان والسويد من
خالل النبطية .وقال« :أبلغناه بأنّ المنطقة تحتضن عائالت
كبيرة من النازحين السوريين وأنّ التعاطف معهم هو من
الناحية اإلنسانية فقط».

أكد الوزير السابق سليم جريصاتي «أنّ توقيت استقالة
وزيري حزب الكتائب ملتبس وكنا نرغب أن نفهمها لماذا
اختيرت بهذا التوقيت» ،مشيرا ً إلى أنه «عندما يستقيل
الوزير عليه أن يفعل ذلك خطياً ،والوزير ذات حيثية يجب
أن يستقيل خطيا ً وبنفسه وليس عبر رئيس حزبه ،الفتا ً
إلى أنّ االستقالة الخطية هي العالمة الجدية ومفاعيلها
تنجم عنها بك ّل موضوعية ،وعلى الوزير أن يمتنع عن
جلسات الحكومة وأن ال يحضر إلى مكتبه في الوزارة».
وأش��ار إل��ى «أنّ االستقالة تعني أنّ على الوزير أن
يخرج من عمل الحكومة مطلقا ً وليس كما فعل وزير العدل

المستقيل أشرف ريفي».
ولفت إل��ى أنّ وزي��ر العمل المستقيل سجعان قزي
«شرح لي أنه لم يقدم استقالة خطية وهو يعلم أنه ليس
مستقيالً» ،مشيرا ً إلى أنّ ريفي «يسجل سوابق خطيرة في
موقع دستوري».
وشدّد على «أنّ استقالة ك ّل من وزير االقتصاد آالن حكيم
ووزير العمل سجعان قزي هي خارج اإلطار الدستوري».
من جهة أخرى ،شدّد جريصاتي على «أننا نحن حراس
الميثاق ونحن الحيثية األق��وى في مكوننا ،والمكون
األساسي .وعندما نحضر تحضر الحيثية معنا».

بوحدته الوطنية �سينت�صر لبنان على ّ
كل من يترب�ص �شراً ب�أهله

�إبراهيم :لم �أقم بو�ساطة بين حزب اهلل والم�صارف
أكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،في
حديث تلفزيوني« ،أنّ الوضع األمني تحت السيطرة بالرغم
من التهديد الدائم منذ بداية األزمة السورية حتى اليوم»،
الفتا ً إلى «أنّ األجهزة األمنية اللبنانية تقوم بواجبها على
أكمل وجه».
ور ّدا ً على سؤال ،أوضح إبراهيم «أنّ ما قام به بين حزب
الله والمصارف ليس وساطة ،بل يندرج في خانة تنفيذ
التدابير األميركية ّ
بحق المصارف أوال ً قبل الحزب ،نظرا ً إلى
أنها قيدت عملها».
أما بالنسبة إلى قضية المخطوفين لدى تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،أوضح إبراهيم «أنّ هذه القضية قيد المتابعة
وهناك قنوات اتصال ليست بجديدة مستمرة بعملها».
من جهة أخ��رى ،أقيم في بلدة أنصار الجنوبية إفطار
رمضاني تكريما ً للواء ابراهيم ،حضرته شخصيات أمنية
وقضائية وإعالمية في دارة العميد حسين عاصي.
ورحب عاصي باللواء ابراهيم قائالً« :نجتمع اليوم على

شرفكم وشرف عطاءاتكم ،التي لم ولن يجف بحرها يوماً.
نجتمع اليوم وكلنا خليط من مشاعر الحب واألمل والتفاؤل
واالمتنان لما قدمتموه في سبيل الوطن وفي سبيل أمن
أبنائه .نجتمع اليوم وكلنا أمل ب��أنّ سفينة الوطن هي
بأمان ،طالما أنتم على رأس قيادييها .لقد عرفناكم المثال
في نموذج رج��االت الدولة واألم��ل لنا ولشريحة واسعة
من الشباب بغد أفضل وإنجازات أكبر .ال تتسع المناسبة
وال الوقت إلعطائكم حقكم فيما أنجزتم ،ولكني وباختصار
شديد أقول لكم إنّ أرض جبل عامل التي أنجبت العظماء
تفتخر بكم وتوصيكم بصيانة أحالم أبنائها والعدل في ما
بينهم .فالعدل فيكم لمسناه ون نبحث عن وطننا في مقابر
التاريخ».
وتابع« :ندرك أن جراح الوطن عظيمة تماما كما ندرك
انك على قدر بلسمتها .لقد كنت وما زلت درع الوطن الرادع
لكل محاوالت نشر االرهاب وتغيير وجه لبنان الحضاري
ومحاولة اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي .ولكننا

نخشى ما نخشاه ان يتم هذا التغيير عبر بوابة خلفية تحمل
عنوان التهميش والتقزيم للعنصر الشبابي وغياب العدالة
االجتماعية .لقد حارب الجنوب ومعه ك ّل لبنان ك ّل أشكال
االحتالل واالتفاقيات المشبوهة وقد بذلت دماء في سبيل
حرية أراد كل العالم انتازعها منا وفشل ،ولكن هذا االنتصار
لم ولن يكتمل إال بتحقيق مفهوم العدالة االجتماعية الذي
يعتبر المدخل الرئيس المن المجتمع اللبناني».
وختم« :صاحب السعادة نمد أيدينا المتواضعة اليكم
طالبين منكم تلقفها لنكون سويا ً جنبا ً إلى جنب مع دولة
الرئيس نبيه بري ،جنودا ً في معركة الدفاع عن الوطن
اللبناني وخدمة أبنائه الذين قدموا وبذلوا الكثير من
التضحيات في سبيل رفعة االنسان واالعالء من شأنه».
وحيا ابراهيم ،ب��دوره ،عاصي على ه��ذه «المبادرة
الكريمة» ،وتمنى أن «يبقى لبنان ينعم باألمن واألمان
وينتصر بوحدته الوطنية على ك � ّل من يتربص شرا ً
بأهله».

