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لبنان «�أكثر من عادي» بغياب رئي�س الجمهورية «الم�سيحي»!
 روزانا ر ّمال

 محمد حمية
وضع ملف الثروة النفطية والغازية على نار حامية بعد أن
علق على حبال الخالفات السياسية سنوات ،ما يطرح تساؤالت
حول توقيت خروج هذا الملف من األدراج «السياسية» إلى العلن،
وبالتالي هل سيصل إل��ى خواتيمه النهائية في ظل التجاذب
السياسي والتعقيدات اإلقليمية والدولية التي تحيطه ال سيما
النزاع الحدودي مع إسرائيل؟ وهل ستت ّم مقاربة هذه القضية التي
تتعلّق باألمن االقتصادي للبنان ،كما تم التعامل مع ملف النفايات
التي أغرقت شوارع العاصمة على مدى أشهر وهزت أمن البالد
البيئي والصحي؟
مصادر عين التينة تؤكد لـ «البناء» أن «المناخ السياسي متوفر
لالنطالق باستخراج الثروة النفطية والغازية في البحر المتوسط
ال سيما بعد المعلومات التي وردت في تقرير هيئة قطاع النفط عن
خطر إهمال هذا الملف؛ األمر الذي دفع جميع األطراف إلى استشعار
هذا الخطر» ،وذكرت المصادر بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه
بري مع مساعد وزير الخارجية األميركية لشؤون الطاقة والنفط
والغاز آموس هولشتاين ،حيث أصر بري على «حق لبنان الكامل
في نفطه وغازه وفق الرؤية اللبنانية» .وأشارت المصادر إلى أن
«جميع أقطاب طاولة الحوار تلقفوا بإيجابية كالم الرئيس بري
في جلسة الحوار وناقشوا بإيجابية الفتة وأب��دوا حرصا ً على
المصلحة الوطنية وفورا ً أبدى رئيس الحكومة تمام سالم رغبة
بدعوة الهيئة الوزارية لالجتماع األسبوع المقبل لبحث اآللية
والخطوات الالزمة لإلقالع بهذا الموضوع ال سيما إقرار المرسومين
في مجلس الوزراء».
ونفت المصادر ما يتردد عن خالفات بين الرئيس بري ورئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون حول تقاسم تلزيمات
البلوكات النفطية والغازية ،مشددة على أن «األجواء على طاولة
الحوار كانت إيجابية وأبدى وزير الخارجية جبران باسيل رغبة
ومرونة باالنطالق بهذا الملف ما يبشر بإمكان الوصول إلى خاتمة
إيجابية» .وفي السياق ،أكد الوزير باسيل أمس ،أن «المؤشرات
توحي بأن القرار السياسي المطلوب إلنجاز متطلبات الملف النفطي
يختمر شيئا ً فشيئاً».
ولم تخف المصادر التباين في وجهات النظر حيال هذا الملف
بين بري وعون حول البلوكات التي ستلزم في البداية ،لكن هناك
توافق حول ضرورة تلزيم البلوكات األقرب لجهة الجنوب ،والحقا ً
قدم الرئيس بري اقتراحا ً مضمونه عرض كل البلوكات على التلزيم
وبعدها نلزم ما نراه مناسباً» .موضحة أنه «بعد إقرار المرسومين
في مجلس ال���وزراء ستعاد دورة التراخيص لتلزيم الشركات
التنقيب عن النفط والغاز» ،مرجحة أن «يتم التلزيم على مراحل
وليس على دفعة واحدة».
الروح اإليجابية التي سادت حول طاولة الحوار ،انسحبت على
الحكومة التي دعا رئيسها تمام سالم اللجنة الوزارية المعنية إلى
االجتماع قريبا ً حتى «تبت في مسألة المرسومين ،تمهيدا ً إلقرارهما
في مجلس الوزراء» .لكن هل تستطيع الحكومة المهتزة والمصابة
بداء الشلل أن تبت في هذا الملف الحساس؟
وزير االقتصاد المستقيل أالن حكيم العضو في هذه اللجنة أكد لـ
«البناء» أنه «لن يشارك في هذه الجلسة انسجاما ً مع استقالته من
الحكومة التي وصفها بغير المنتجة والتي تستمر بارتكاب األخطاء
في ظل الفراغ الرئاسي والتمديد للمجلس النيابي مرتين وتعطيل
المؤسسات» .ونفى حكيم عودته عن استقالته ،معلنا ً أنه وحزب
الكتائب «يرفضون طرح ملف التنقيب عن النفط في مجلس الوزراء
في ظل الفراغ الرئاسي ،منتقدا ً طرح الملف من خارج طاولة الحوار
بشك ٍل ثالثي ،وشكك حكيم بإمكان التوصل إلى نتيجة على هذا
الصعيد».
ومواكبة لعمل الحكومة تحركت محركات المجلس النيابي
ودعت لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه إلى «جلسة
مخصصة إلعادة تفعيل ملف التنقيب عن النفط والغاز» الثالثاء
المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد قباني لـ «البناء» إن «اللجنة
ستطرح ملف النفط في جلستها كأهم الملفات التي تتعلق بمستقبل
لبنان وستتطرق اللجنة إلى آخر المعلومات والتوقعات والمطلوب
عمله في المستقبل وإقرار أي قوانين في المجلس النيابي لمواكبة
عمل الحكومة وتسهيل انطالق عملية استثمار النفط في البحر»،
وشدد قباني على أن «لبنان ّ
تأخر كثيرا ً في هذا الملف والمطلوب
اليوم إعطاء األولوية لهذا الملف ووضعه على قطار االنطالق
بأسرع وقت ممكن» .الفتا ً إلى أن «أج��واء طاولة الحوار توحي
بجدية جميع األط��راف بعكس المرات السابقة الستثمار ثروة
لبنان ،والسبب برأي قباني هو أن «إسرائيل سبقت لبنان بأشواط
على صعيد االستثمار في البحر وأي تأخير ستستفيد منه إسرائيل
لسرقة نفطنا بينما اإلسراع باستخراجه ضد مصلحتها».
وأك��د قباني أن «المجلس النيابي ولجنة األش��غ��ال ستقف
بالمرصاد ضد أي اتجاه لتقاسم الحصص النفطية والغازية بين
األطراف ،لكنه تساءل هل ننجح بذلك في ظل الفساد المستشري
في أكثر من قطاع؟ وهل تصفو نيات السياسيين هذه المرة ويفكرون
في المصلحة الوطنية؟».

ال يحمل الرئيس اللبناني ،بحساب المحاور إقليميا ً اي شكل
من اشكال التحدي الذي يتخذه طابع الصراع اليوم ،فالقطيعة
الحالية بين ايران والسعودية تندرج ضمن سياق كشف عن
مذهبة الصراع بالكثير من المحطات والمواقف بين دعم
ايراني كان قد انسحب على كافة الفصائل المقاتلة في لبنان
وفلسطين كحزب الله «الشيعي» على سبيل المثال وحركة
حماس» السنية ،وبين سعي السعودية وباقي الالعبين
االقليميين مثل تركيا وقطر حلفاء واشنطن المباشرين سحب
البساط االيراني من تحت حماس ،بشكل جعل االصطفاف
االسالمي الممذهب واضحاً ،فتكرست وجهة الشرق االوسط
بالمعركة السورية مخاضا ً لهوية جديدة مقبلة يكسب فيها
المنطقة من يكسب االرض والسياسة معا ً وعلى هذا االساس
تتحدد اشكال حكومات واستحقاقات دول الجوار التي تنظر
رسو سفينة االزمة السورية عند ميناء البحر المتوسط الخالي
من االرهاب تحت اطار تعاون دولي جاد بهذا االطار.
الرئاسة اللبنانية هي كرسي الرئاسة المسيحية الوحيدة
بالمنطقة ،وه��ذا ما يجعلها متميزة «شكالً» حتى الساعة
و«إط���اراً» .فالحديث عن دعم سني اقليمي معهود لرئاسة
الحكومة اللبنانية ووقوعه ضمن تفاهمات تاريخية ومحورية
في حقبات مضت مثل ما كان يعرف بالتفاهم السعودي –
السوري «السين – سين» يوازيه حديث عن دع��م ايراني
لرئاسة مجلس النواب ولو اختلف على ذلك عند بعض اآلراء،
لكن الغطاء او المظلة تبقى حاضنة للرئاسة الثانية بشكل
او بآخر محليا ً وإقليميا ً بينما تفتقد الرئاسة االولى رئاسة
الجمهورية هذا الحضور او الدعم .وهذا امر ليس مستجدا كما
يحاول البعض االيحاء .فتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية
ليس بسبب االزمة السورية ،بل ان االزمة السورية هي التي
كشفت ثغرات هذه السلطة التي ال تعتبر قادرة على االستفادة

من اي شكل من اشكال االستقالل المنشود.
كشفت االزم���ة السورية مخاطر وث��غ��رات غياب القوى
االقليمية عن المطالبة برئيس لبناني ورفع االستحقاق الى
مصاف االولويات وكشف االنتظار ايضا ً اخطر ما يمكن اخذه
بعين االعتبار اليوم ،وهو ان الرئاسة اللبنانية ليست اال
واح��دة من النقاط التي تترجم خواتيم الصراع ومخارجها
وليست حاجة رئيسية للبالد وللمنطقة عموما ً التي تحرص
بظل االزمة حرصا ً شديدا ً على الحفاظ على الحكومة اللبنانية
وس��ط استغراب محلي مريب وتتمادى في تجاهل حاجة
اللبنانيين لرئيس للجمهورية أقله «بروتوكولياً» .تكشف
االزمة السورية مدى أهمية دمشق في موقع الرئاسة اللبنانية
التي أريد لها أن تنأى بنفسها عما يجري فيها وتكشف معها
ايضا اهمية المعادلة االساسية التي انتجت رئيسا ً طيلة عقود
وهي معادلة التفاهم السوري السعودي «السين – سين»
وما يعنيه هذا من استحالة التوصل التفاق على اسم رئيس
من دون عودة هذا التعاون ،طالما ان الميثاق او التوازن الذي
يحيط بالعملية السياسية اللبنانية هو «اتفاق الطائف» -
السعودي  -السوري  -ليخلق سؤاال اساسيا ً ماذا لو لم يعَد
انتاج التفاهم مجدداً؟ وهل سيبقى اتفاق الطائف هو الذي
سيتحكم بالصيغة اللبنانية طالما ان قوى النفوذ مقبلة على
تغيير حتمي في المنطقة؟
يشرح تجاهل الملف الرئاسي اللبناني حقيقة اقلية جدية ال
تدخل في حسابات المنطقة كقوة فاعلة .ويشرح ايضا سحب
الغرب الحرص الذي كان يهيمن على واجهة الرئاسة من دول
راعية تاريخيا ً مثل فرنسا وعالقاتها الجيدة مع المسيحيين
ويؤسس لمرحلة جديدة تتقدم لتسيطر على واقع الرئاسة
اللبنانية بعد االزمة السورية بكل مفاعيلها.
يؤكد الفراغ الرئاسي والتجاذب الحاصل على سيطرة
ومذهبة الحساب السياسي بالمنطقة وتعزيزها بما يحافظ
عليها بما يشبه تفاهما ً مبطنا ً قضى بتشكيل حكومة لبنانية
من فريقين متخاصمين سياسيا ً  8و 14اذار على مضض من

اجل انقاذ الحكومة اللبنانية وعدم تفريغ البالد من سلطة
دستورية تسيير اعمال الناس.
ربما يسعى المسيحيون اليوم النتهاج هذا االمر ويحاولون
في الكثير من االحيان كقوى سياسية كبرى ووازنة في البالد
مثل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اللعب على ملف
رفع اجنداتهم الرئاسية لما يخدم حقوق المسيحيين وهم ربما
يجدون ان ذلك هو السبيل الوحيد للمحافظة على حيثيتهم
بالمنطقة وش ّد الشارع المسيحي فأخذت االص��وات تنتشر
بمفهوم االستفسار عن سبب غياب حقوق المسيحيين ومن هو
الفريق الضامن لها ومن هو صاحب االكثرية المسيحية؟
إرجاء جلسة انتخاب رئيس جمهورية الى  13تموز المقبل
واح��دة من سلسلة تأجيالت لجلسات على مدى ما يقارب
السنتين من دون او يؤسس ذل��ك ال��ى مشكلة سياسية او
اجتماعية في البالد مشكلة بذلك عنوة مشهدا ً يؤسس الى
ض��رورة إع��ادة النظر بمجمل هوية النظام الذي يحكم سير
االستحقاقات السياسية في البالد ويضيء على فكرة لطالما
جعل منها بعض االف��رق��اء فزاعة يستخدمها المسيحيون
تبين انها واقعا ً تؤكد ضعف وجودهم بالمنطقة والعمل على
اضعافهم.
ربما يخرج المسيحيون في لبنان من االزم��ة السورية
بخالصة مهمة مفادها ان وهم اعتمادهم على الدول الغربية
لم يكن يوما ً صحيا ً وال صحيحاً .ففرنسا التي تسحب يدها
اليوم من جهة من االستحقاق أظهرت قدرة على المماطلة فيه
من جهة واظهرت ضعفا ً بالحسم من جهة اخرى ،مشاركة
بوضعه على آخ��ر اهتمامات القوى الغربية .االم��ر نفسه
يتعلق بواشنطن التي ال تعير اهتماما ً شديدا ً بمسألة الوجود
المسيحي في البالد.
خ�لاص��ات االزم���ة ال��س��وري��ة كشفت م��وق��ع المسيحيين
والرئاسة معا ووضعت اتفاق الطائف بمهب الريح ،خصوصا ً
ان العالقة السورية السعودية لن تعود كما كان بافضل
االحوال.

وصف مرجع نيابي
الوضع في لبنان بأنه
معلّق بين األرض
والسماء ويعيش على
جرعات أوكسيجين
إقليمية ودولية وحسب
من دون أي اهتمام
بالمساعدة على إخراجه
من األزمات الكثيرة
والمتش ّعبة والمعقدة
التي تعصف به وتضعه
على شفير االنهيار،
وسخر المرجع م ّمن
يربط الحلول لتلك
األزمات باالنتخابات
األميركية المقبلة،
مؤكدا ً أنّ لبنان ليس في
أولويات المرشحين
األميركيين أقله قبل
مرور مئة يوم على
انتخاب الرئيس العتيد.

بري يعر�ض التطورات مع حردان و�أبو فاعور الم�شنوق يلتقي رئي�س بلدية بعبدا
ويتابع �أو�ضاع النازحين مع وفد بلدية عر�سال

بري مستقبالً حردان
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،بعد ظهر أمس
في عين التينة ،رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان وعرض معه الوضع العام.
كما التقى بري وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي قال
بعد اللقاء« :بما أنّ األفق الرئاسي في هذه اللحظة مقفل
لألسف ،وأنّ النقاش مستمر حول قانون االنتخابات الذي
يجب أن يليه انتخابات نيابية في موعدها الدستوري
في ايار  ،2017فيجب أن يكون هناك جهد مشترك من ك ّل
القوى السياسية المكونة للحكومة إلعادة تفعيل وتنشيط

عمل مجلس الوزراء .هناك الكثير من القضايا العالقة التي
تتناول المواطنين بحياتهم ،ولكن هناك أيضا ً الكثير من
الخالفات حول عدد من الملفات».
أضاف« :ستكون المرحلة القادمة مرحلة محاولة إيجاد
حلول لبعض هذه العقد على أمل أن تكون هناك انطالقة
جديدة لعمل مجلس الوزراء لتعطي بعض الثقة واألمل
للمواطنين ب��أنّ المؤسسة الوحيدة الباقية التي تمثل
معلما من معالم بقاء الدولة اللبنانية هي على قيد الحياة
وهي بخير أيضاً».

استقبل وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
وف��دا ً كبيرا ً من بلدة عرسال برئاسة رئيس البلدية
باسل الحجيري وض ّم الوفد أعضاء المجلس البلدي
ومخاتير عرسال ،وت ّم التداول في شؤون البلدة على ك ّل
المستويات.
بعد اللقاء قال الحجيري« :كان اللقاء جيدا ً مع معالي
وزي��ر الداخلية ،وشكرناه على زيارته لعرسال يوم
االنتخابات ،وقدمنا له التهنئة باالنتخابات البلدية
واالختيارية على مستوى لبنان عموما وعلى مستوى
عرسال خصوصاً ،والتي ك��ان لها الوقع اإليجابي،
ونقلنا إلى معاليه بعض مطالب أهلنا في عرسال من
استحداث قلم نفوس في البلدة وتفعيل دور الدفاع
المدني ،وض��رورة تسريع محاكمة الموقوفين وأمور
أخرى تتعلق بالشؤون العرسالية ،وقد وجدنا لدى
معاليه كل تجاوب ونشكره على ذلك».
أضاف« :أكدنا على أنّ الوضع االمني داخل البلدة
جيد ،إذ أنّ األمن في عرسال يتجاوز باستقراره األمن

خارجها أو في أي منطقة من لبنان ،وذلك بفضل وجود
الجيش اللبناني والقوى األمنية ووزارة الداخلية،
ونحن على تعاون تام مع كل القوى األمنية من جيش
ودرك ووزارة داخلية ،والوضع بألف خير».
وت��اب��ع ال��ح��ج��ي��ري« :ت��داول��ن��ا ب��م��وض��وع األخ���وة
النازحين السوريين الذين يبلغ عددهم ثالثة أضعاف
سكان البلدة ،طالبين من المعنيين العناية بهذا الملف
الكبير لقضاء المرحلة الصعبة التي تمر بها سورية
وحتى تنفرج األم��ور عليهم ،ومن المفترض أن تولي
الدولة اللبنانية اهتماما ً أكبر بعرسال الحتضانها هذا
العدد المرتفع من النازحين ،إنّ عرسال اليوم مدينة من
ثالثة طبقات بشرية بسبب كثافة السكان».
وك��ان التقى المشنوق أيضاً ،رئيس بلدية بعبدا
أنطوان الحلو وتناول معه أوض��اع البلدة ومطالب
االه��ال��ي فيها .كما بحث مع محافظ البقاع أنطوان
سليمان شؤونا تتعلق بمنطقة البقاع على المستويين
األمني واإلداري.

زا�سيبكين في عين التينة وبكفيا
زار السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين رئيس
مجلس النواب نبيه بري وعرض معه التطورات الراهنة
في لبنان والمنطقة.
كما زار السفير الروسي الرئيس أمين الجميل ،في مق ّره
في سراي بكفيا.
وأعلن زاسيبكين «أن اللقاء جرى في إطار التواصل
المستمر وال��ب��ن��اء ،ون��ح��ن نبحث ع���ددا ً م��ن القضايا،

وناقشنا اليوم مستجدات األوضاع اللبنانية واإلقليمية
والدولية ،ونحن مهتمون جدا ً بإيجاد الحلول للقضايا
اللبنانية بمعزل عن باقي قضايا المنطقة ،كما أننا نعمل
إليجاد التسوية لما يحدث في المنطقة من نزاعات وأمور
مأساوية .في نفس الوقت للبنان وضع خاص ،ولذلك من
الممكن أن يكون هناك اتفاق بين اللبنانيين بغض النظر
عما يحدث في المنطقة».

المشنوق مجتمعا ً إلى وفد بلدية عرسال

تخريج �ضباط اخت�صا�صيين في الكلية الحربية

ن�شاطات

سالم مستقبالً سفير تشيلي

خفايا
خفايا

ابراهيم :لن نتهاون مع �إرهابي �أو عد ّو
خير ممث ًال قهوجي :ب�صمودنا وت�ضحيات �شهدائنا حققنا �أعظم االنت�صارات

(داالتي ونهرا)

 استقبل رئيس الحكومة تمام سالم رئيس وأعضاء المجلس البلدي
الجديد لبلدة الناعمة ـ حارة الناعمة برئاسة شربل مطر وجرى بحث
أوضاع وشؤون البلدة.
والتقى سالم سفير تشيلي لدى لبنان خوسيه ـ ميغيل مانشكا ،في
زيارة بروتوكولية لمناسبة انتهاء مهماته الديبلوماسية.
ـ زار السفير الفرنسي إيمانويل بون وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل وبحث معه العالقات الثنائية والجهود ال��ذي تقوم بها فرنسا
لمساعدة لبنان ،والتنسيق الدائم بين البلدين ،باإلضافة إلى التحضيرات
للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إلى بيروت،
والجتماع مجموعة العمل الدولية في نيويورك.
كما زار بون وزير البيئة محمد المشنوق.
 عرض وزير اإلعالم رمزي جريج مع سفير أرمينيا الجديد سامغيل
مكرتشيان العالقات بين البلدين.
ـ استقبل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور وزير األشغال غازي زعيتر
وعرض معه التطورات.
كما استقبل السفير التركي شاغاتي أرسياز.
 التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي النائب بهية الحريري ثم
النائبين الوليد سكرية وكامل الرفاعي ،وت ّم التداول في التطورات الراهنة.
كما استقبل قهوجي رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيقوالس
هوغتون ،على رأس وفد ،في حضور السفير البريطاني في لبنان هيوغو
تشورتر ،وتناول البحث عالقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين،
ومراحل تنفيذ برنامج المساعدات البريطانية المقررة للجيش اللبناني،
خصوصا ً في مجال ضبط الحدود البرية.

أقيم حفل تخريج «دورة سالح المعرفة
للضباط االختصاصيين المتمرنين وتالمذة
الضباط في مبنى الكلية الحربية ـ الفياضية،
في حضور المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،األمين العام للمجلس األعلى
للدفاع عضو المجلس العسكري اللواء الركن
محمد خير ممثالً قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،قائد الكلية الحربية العميد فادي
غريب ،رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي
جان فهد وضباط الكلية وحشد من أهالي
الخريجين .وتم تقديم الشهادات للضباط
الخريجين البالغ عددهم  42ضابطاً.
وت��ح��دث ال��ل��واء اب��راه��ي��م ،الف��ت �ا ً إل��ى أنّ
هذه الكلية «خ ّرجت ضباطا ً كانوا مفخرة
للبنان في األداء والتضحية والعطاء ،لكي
نستحق وطنا ً جديرا بالحياة في مواجهة
الموت المدفوع من اإلرهابين اإلسرائيلي
والتكفيري».
أض��اف« :احتفالنا ه��ذا ،يكتسب أهمية
وق��ي��م��ة م��ض��اف��ة ك��ون��ه ي��ج��س��د ال��ت��ع��اون
والتكامل بين مؤسستين شقيقتين ،تعمالن
بالتكافل والتنسيق لحماية لبنان التنوع،
لبنان الرسالة ولبنان الحياة .تشكل هذه
المناسبة لحظة مهمة ومطمئنة ،وبقعة
ضوء في الجمود الذي يضرب البلد ويشله
جراء الواقع المرير الذي نمر فيه .يزداد ألق
المناسبة توهجا ً ونحن نمضي في تطوير
المديرية العامة لألمن ال��ع��ام بالخبرات
والكفاءات المتخصصة ،من ضمن األهداف
الوطنية التي وضعناها لبناء وط��ن آمن
بالحرية والكفاءة والمواطنة ،وليس بالقمع
واإللغاء».
وتوجه إلى الضباط المتخرجين قائالً:
«ستنتقلون من الحياة المدنية إلى فضاء

ابراهيم وخير والضباط المتخرجون
الحياة العسكرية وانضباطها ،حيث يمنع
ان��ت��ق��ال ف��ي��روس��ات الطائفية والمذهبية
والمناطقية والمصالح الشخصية والعائلية.
والؤك��م للبنان واإلنسان فيه أوال ً وأخيراً.
اعلموا أنّ أمن لبنان واللبنانيين والمقيمين
على أرضه ّ
حق لك ّل هؤالء .هو واجب سنؤديه
ً
ببسالة ومناقبية ،خصوصا في ظل الظروف
التي يواجهها وطننا على ك ّل المستويات
االمنية والسياسية االقتصادية والبيئية،

(مديرية التوجيه)
خصوصا ً اإلنسانية منها ،كقضية رفاقنا
العسكريين المخطوفين ،فضالً عن ملف
الوافدين السوريين وأمور أخرى .كلها عوامل
حساسة ومسائل يمنع منعا ً باتا ً التهاون في
التعاطي معها أو التغاضي عنها».
وأضاف« :تخرجكم جزء من كل .وضعناه
في خطة تطويرية منذ تولينا مهماتنا في
المديرية العامة لألمن العام ،الساعية دوما ً
إلى تطور نوعي وكمي في خدمة لبنان ،ومن

أجل بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها .ثقوا
بأنّ المستقبل لن يعطينا إياه أحد .فهو إنجاز
سنبنيه بالعرق والدم أيا تكن التضحيات.
لن نتهاون مع إرهابي أو مع عدو».
ث��م تحدث ال��ل��واء خير ،مشيرا ً إل��ى «أنّ
مؤسستي الجيش واألمن العام وسائر األجهزة
األمنية في الوطن ،هي بمنزلة األصابع باليد
فلكل دوره ومهماته ،التي قد تختلف أو تتميز
عن سواها في بعض المجاالت ،لكنه من

المحتم أنها تصب جميعا ً في خدمة الهدف
األسمى وه��و حماية لبنان ،أرض��ا ً وشعبا ً
ومؤسسات ،كما الحفاظ على استقرار أمنيا ً
كان أو اجتماعياً .فهذه التنشئة التي طالما
شكلت األساس في صنع إنجازات الجيش،
حمل شعلتها اللواء عباس ابراهيم ليجعل
من مؤسسة األمن العام ،مؤسسة ناجحة بكل
ما في الكلمة من معنى ،فرسخ قيمها وطور
أداءها ساميا ً بحضورها الوطني وبمكانتها
المحلية والخارجية إلى مرتبة مشرفة».
وتابع« :منذ نحو خمس سنوات ،والمنطقة
العربية تشهد أزمات وأحداثا ً أمنية خطيرة
غير مسبوقة ،أدت إل��ى حصول تصدعات
بنيوية في بلدان المنطقة ،وطالت بشظاياها
البلدان االخرى ،ال بل الكثير من مناطق العالم
البعيدة ،وذل��ك بفعل تداعياتها االنسانية
واالجتماعية واالقتصادية ،وتمدُّد اإلرهاب
ال��ذي م��ا ان��ف� ّ
�ك ي��م��ارس أعماله اإلجرامية
البشعة حيثما استطاع».
وقال« :لقد آلينا على أنفسنا في الجيش
وبالتعاون مع سائر األجهزة االمنية ،أن نمنع
ألسنة النار من االمتداد إلى لبنان ،فوقفنا سدا ً
منيعا ً في مواجهة التنظيمات اإلرهابية التي
حاولت جاهدة أن تخرق الحدود الشرقية
والشمالية للنفاذ إلى الداخل وإشعال الفتنة
وال��ف��وض��ى ،واستطعنا بفضل صمودنا
وتضحيات شهدائنا وجرحانا األبطال ،أن
نحقق أعظم االنتصارات على هذه التنظيمات،
ّ
نجتث شكاتها وخالياها أينما وجدت،
وأن
وال��ي��وم نؤكد م��رة أخ��رى التزامنا القاطع
حماية البالد مما يخطط له العدو اإلسرائيلي
واإلره���اب ،وهما وجهان لعملة واح��دة لن
نسمح بتداولها على أرض الوطن ،كائنة ما
كانت المصاعب والتضحيات».

