حمليات �سيا�سية

السنة الثامنة  /اخلميس  14 /متوز  / 2016العــدد 2126
Eighth year / Thursday / 14 July 2016 / Issue No. 2126

الم�ؤتمر الإقليمي ال�ساد�س حول ال�شرق الأو�سط يوا�صل �أعماله

مقبل :محاوالت المتربّ�صين بلبنان �ش ّر ًا لن تنجح
زعيتر� :سيبقى البوابة للم�شاريع الإنمائ ّية واالقت�صاديّة في المنطقة
شدّد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل أنّ
محاوالت المتربّصين بلبنان ش ّرا ً لن تنجح بفضل صمود جيشه،
ووع��ي اللبنانيّين لمخاطر إشعال الفتن والفوضى ،فيما أ ّكد
وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،أنّ االعتدال سينتصر
في لبنان الذي سيبقى المفتاح بين الشرق والغرب ،والب ّوابة
المستقبليّة للمشاريع اإلنمائيّة واالقتصاديّة التي ستنطلق بعد
استتباب األوضاع في المنطقة.
برعاية رئيس الحكومة تمام سالم مم َّثالً بالوزير مقبل ،استكمل
المؤتمر اإلقليمي السادس بعنوان« :الشرق األوس��ط في ظ ّل
النظام العالمي الجديد وتداعيات الصراع العالمي على المنطقة»،
والذي ّ
ينظمه مركز البحوث والدراسات االستراتيجيّة في الجيش
وبدعوة من قائد الجيش العماد جان قهوجي ،جلساته أمس في
فندق «مونرو» في حضور عضو المجلس العسكري اللواء الركن
جورج شريم مم ّثالً قائد الجيش ،وعضو مجلس أمناء «ملتقى
التأثير المدني» نعمة أفرام إلى جانب فاعليّات المؤتمر وحشد من
المدع ّوين.
وألقى مقبل كلمة ،قال فيها« :إنّ المواضيع التي تعالجونها
في ُمحاضراتكم و ُمناقشاتكم ُتشغِ ُل با َل العالم بأجمعه في األيام
الراهنة ،ويزداد اهتمام العالم بتط ّورات هذه المنطقة ،أل ّنها تحم ُل
في وقائِعها إنعكاسات أمنيّة ،وسياسيّة دراماتيكية ،على حياة
مجتمعات َلطالما اعتبرت نفسها ،خالل فترات طويلة من الزمن،
حصنة
بمنأى عن اإلشكاليّات السياسيّة العالميّة ،معتبر ًة نفسها ُم َّ
بقوانينها وبالمستوى ال ُمرتفع لتط ّورها االقتصادي واالجتماعي.
وفجأ ًة جاء الصراع اإلقليمي في الشرق األوسط لينتشر ويُصبح
صراعا ً عالميا ً ليس فقط على مستوى الدبلوماسية ،بل خاص ًة
على مستوى القيَم ونظرة دول العالم إلى التط ّرف وحصو ِل ما
يحصل من حوادث أمنيّة».
اضاف« :أنّ نسيان أو تجاهل أوضاع الشرق األوسط خالل
فترات طويلة من الزمن ،وخصوصا ً عدم إيجاد الحلول الجديّة
للصراع «اإلسرائيلي»  -الفلسطيني ،إضاف ًة إل��ى ع��دم تلبية
حاجات اإلنماء االقتصادي واالجتماعي في بعض ال��دول ،أدّت
مع انفجار الصراع السياسي واألمني في قلب ال��دول ،وتداخ ِل
المصالح اإلقليميّة والدوليّة ،إلى تأجيج ِ
الصراعات والدُخول في
مظال ِم السياسة العالميّة التي سبق لهذه المنطقة أن عانت من
َ
ضراوتِها خالل القرنين الماضيين ،حيث إذا تمك ّنا من تحديد ِبدء
َ
تاريخ وطريق َة حلّها ،م ّما يعني أنّ أجياال ً من
الصراعات فيها َنجه ُل
المواطنين في الشرق األوسط ُمهدّدين بأن يعيشوا أياما ً صعبة
قبل حلول فجر األمل .وإذا كانت المصالح االقتصادية هي التي
َتحك ُم العالقات بين الدولَ ،ب َر َز عام ٌل جدي ُد يَتمث ُل باإلرهاب الذي
وهاجسا ً أمن ّيا ً
ُ
تحتاط له معظم الدول ال ُمستهدفة
بات هَ ّما ً عالمياً،
ِ
وتعم ُل لدرء مخاطره».
وبالنسبة إلى لبنان ،رأى مقبل أ ّنه « ُرغ َم َتكرار ال ُمحاوالت من
سواء على الحدود اللبنانيّة السوريّة أو
قِبل ال ُم َتربّصين ش ّرا ً بهَ ،
في الداخل ،لج ِّره إلى أتون الفتنة والفوضىُ ،كلُها باءت بالفشل
صمود و َتصدّي جيشِ ه الباسل لهذه المحاوالت ،بالتنسيق
بفضل ُ
مع بقيّة األجهزة األمنيّة وبفضل وَعي اللبنانيّين لمخاطر إشعال
الفتن والفوضى».
وق��ال« :أم��ام التحدّيات التي ُتواجهها المنطقة ،يبقى لبنان
نموذجا ً ح ّيا ً ومميّزا ً بين دول ح��وض المتوسط ،للتعايُش
الحضاري واإلنساني بين األديان ،نتيجة التزام ال ُمجتمع اللبناني
ُ
يملك من طاقات وع��زم ل ُمجابهة
والجيش خصوصاً ،بكل ما
التط ُّرف و ُمكافحة اإلرهاب بشجاعة وحكمة».
وختم قائالً« :ثِقوا بأنّ لبنان لن يَستسلِم ولن ي َ
َرضخ أو يَس َتكين
مهما ك ُب َرت التحديات َ
ُ
والتاريخ خي ُر شاهِ دٍ».
وغلَت التضحيات
من جهته ،طالب نعمة أفرام بإعالن «حالة طوارئ اقتصادية –
اجتماعية ،وإنشاء حرس وطني».
وأطلق في الكلمة التي ألقاها باسم «ملتقى التأثير المدني»
سلسلة من ال��ن��داءات ،تتعلّق بانتخاب رئيس للجمهورية،
الحي لدقائق كل بحث يجري حول قانون
و«بالنقل المباشر
ّ
مخصصة
االنتخابات ،وبعقد جلسات مفتوحة لمجلس النواب
ّ
للقانون االنتخابي مع مهلة محدّدة في الزمن ال ترفع خاللها إلاّ مع
دخان أبيض ّ
يبشر بمولود جديد .وفي حال انقضاء المهلة الزمنيّة
ّ
المحدّدة ،يكون للشعب حقه الطبيعي في اختيار القانون األفضل
من خالل استفتاء عام».

أبي فراج

ث ّم ألقى مدير مركز البحوث وال��دراس��ات االستراتيجية في
مرحبا ً
الجيش العميد الركن ف��ادي أب��ي ف��راج كلمة ،استهلّها
ّ
بالحاضرين ،وقال« :يُعتبر التردّي االقتصادي وصعود الحركات
األصوليّة من أبرز العوامل التي ساهمت وتساهم في التغيّرات
الجارية في العالم العربي ومحيطه ،ولم يع ْد استقرار المجتمعات
مقتصرا ً على أمن الحدود أو األمن الداخلي فحسب ،بل تعدّى ذلك
إلى األم��ن االجتماعي واالقتصادي والسياسي ،والحفاظ على
الخصوصيّات الثقافيّة والدينيّة واإلثنية .إنّ رؤى دول منطقة
الشرق األوسط ،وخصوصا ً العربيّة منها ،للمخاطر والتهديدات
تمس أمنها ،هي رؤى متفاوتة إلى ح ّد كبير ،تشير إلى عدم
التي
ّ
اتفاق على استراتيجيّة للمواجهة ،ونقص في توفير المتطلّبات
واألدوات الالزمة لتحقيق هذا األم��ن ،وبالتالي هي بحاجة إلى
ح��وارات ونقاشات ،تش ّكل قاعدة االنطالق لوضع استراتيجيّة

مقبل ومشاركون في المؤتمر
موحدة في مواجهة جميع المخاطر».
ّ
أضاف« :لقد اعتاد مركز البحوث والدراسات االستراتيجية
في الجيش اللبناني على أخذ المبادرة في كل عام ،بتنظيم مؤتمر
إقليمي يض ّم نخبا ً فكريّة وثقافيّة على مستوى عال ،بُغية إطالق
نقاشات وحوارات ح ّرة ومنتجة ،وذلك لقناعتنا وإيماننا بأنّ هذه
النقاشات والحوارات ،ومقارباتها الموضوعيّة لمختلف القضايا
االجتماعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة واألمنيّة ،هي الحجر
األساس في االنتقال من موقع المتل ّقي إلى موقع المدرك للحدث،
وبالتالي اقتراح المناسب لمواجهة مختلف التحدّيات واألحداث
ومعالجتها».
وتابع« :أ ّن��ه لقاء جديد في كنف الجيش اللبناني ،نناقش
ونتداول فيه سو ّيا ً األفكار والرؤى حول موضوع المؤتمر اإلقليمي
السادس وعنوانه« :الشرق األوسط في ظل النظام العالمي الجديد،
وتوجه بالشكر إلى «كل
وتداعيات الصراع العالمي على المنطقة»،
ّ
شجع على انعقاد هذا المؤتمر وأسهم في تحضيره ،وخصوصا ً
من ّ
العماد جان قهوجي قائد الجيش على توجيهاته الرشيدة ،وسهره
على إنجاح نشاطات مركز البحوث والدراسات االستراتيجيّة في
الجيش ،كما شكر الراعين الماليّين الذين ساهموا في توفير الدعم
المعنوي والمادي للمؤتمر».

االفتتاح

وكان الموتمر الذي سيستمر حتى  15الحالي ،افتتح أول من
أمس أعماله في حضور وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر،
مم ّثالً راعي االحتفال رئيس الحكومة وفي حضور وزير الصناعة
حسين الحاج حسن ،النائبين أحمد فتفت وجان أوغاسابيان،
قائد الجيش العماد جان قهوجي ،المدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء إبراهيم بصبوص ،مدير المخابرات العميد كميل ضاهر،
المساعد األول لمدير المخابرات العميد مالك شمص ورئيس فرع
والتجسس العميد عبد المنعم مكة ،وحشد من
مكافحة اإلرهاب
ّ
الشخصيّات العسكريّة واألمنيّة واإلعالميّة.

زعيتر

اس ُته ّل المؤتمر بداي ًة بالنشيد الوطني ،ث ّم ألقى زعيتر كلمة
ومتوجها بالشكر والتقدير إلى
سالم ،ناقالً تحيات رئيس الحكومة
ّ
«جميع الذين شاركوا في تنظيم هذا المؤتمر ،والمحاضرين من
نخب فكريّة واقتصاديّة وأكاديميّة محلّية ودوليّة مختلفة».
وقال« :إنّ األعباء األمنيّة والدفاعيّة الكبيرة ال ُملقاة على عاتق
الجيش لم ولن تثنيه في يوم من األيام عن القيام بواجبه اإلنمائي
ونشاطاته الثقافية والفكرية ،فالجندي اللبناني يعتبر الوطن بيته
الكبير والمواطنين أهله وإخوته ،وهذا ما يجعله أكثر استبساال ً في
الدفاع عن وطن شارك في نهوضه وإنمائه وتطويره».
وق��ال« :إ ّننا في لبنان ،في هذه المنطقة الواقعة حاليا ً على
صفيح ساخن في هذا البلد المميّز ،الفريد الذي يمتلك دستورا ً
ديمقراط ّيا ً يدافع عن الحريات ،فهو الذي يؤمن أنّ االعتدال هو
ما سينتصر في بالدنا ،وهذا الدستور الذي حورب خالل عقود
وعقود أثبت أ ّنه وبتطبيقه واحترامه والمحافظة عليه ،سيبقى بلد
االعتدال والمحبّة والتسامح واللقاء وملتقى الحضارات ،والمفتاح
بين الشرق والغرب ،والبوابة المستقبليّة للمشاريع اإلنمائيّة
واالقتصاديّة التي ستنطلق بعد استتباب األوضاع في المنطقة،
ألنّ ما تعانيه باختصار تفرض علينا كلبنانيّين لعب دور المنقذ
في خ�لاص ه��ذه المنطقة ،وعلينا أن نستعيد دورن��ا كعنصر
خالصي وإنقاذ».
ّ

قهوجي

وختاماً ،تحدّث العماد قهوجي فقال« :يأتي انعقاد هذا المؤتمر
في لبنان وللمرة السادسة على التوالي بتنظيم من الجيش

مؤسستنا العسكريّة في التفاعل
اللبناني ،ليعبّر مجدّدا ً عن إرادة ّ
مع الطاقات العلميّة والفكريّة ،الوطنيّة منها والخارجيّة ،وتبادل
الخبرات واألفكار والطروحات ،بما يسلّط الضوء على واقعنا
العربي والشرق أوسطي عموماً ،وذلك إدراكا ً م ّنا أ ّنه ليس بالبندقية
وحدها ُتحمى األوطان ،بل أيضا ً بالمعرفة التي تحدّد وجهة تلك
البندقية وتنير الطريق إلى الحقيقة ،كما أ ّنه ليس بالقوة وحدها
يُصان األمن و ُتح ّل المشكالت والمعضالت ،بل أيضا ً بالرؤية
الصائبة والتخطيط الجيد القائم على أ ُ ُسس علميّة وواقعيّة».
وأضاف« :أ ّنه لمن المؤسف حقاً ،بعد مرور نحو خمس سنوات،
والعالم العربي ال يزال ينزف دما ً وخرابا ً وتهجيراً ،في ظل رؤية
ضبابيّة لما يمكن أن تؤول إليه األحداث والتط ّورات المتسارعة،
فمشهد النزاعات العسكريّة ال يزال غير واضح ،وصورة الحلول
السياسيّة المنشودة لم تكتمل بعد ،فيما يستم ّر اإلره��اب في
ممارسة جرائمه الوحشيّة داخل المنطقة وخارجها ،على الرغم من
الضربات القاسية التي تل ّقاها خالل األشهر األخيرة على ي ِد أكثر
من جهة.
إنّ هذا الواقع المأساوي الذي تعيشه منطقة الشرق األوسط،
يدفعنا إلى البحث بالعمق عن األسباب الحقيقية التي تقف خلفه،
ومن بين هذه األسباب بالتأكيد ،ما يرتبط بموضوع مؤتمرنا
اليوم ،الذي يتناول مسألة الشرق األوسط في ظل النظام العالمي
الجديد ،وتداعيات الصراع العالمي على المنطقة».
وتابع« :ال ّ
شك في أنّ اإلرهاب يش ّكل الخطر األول على بلدان
المنطقة ،كونه يسعى بفكره اإللغائي الهدّام إلى تفكيك النسيج
ومؤسساتها ،تمهيدا ً
االجتماعي للشعوب ،وضرب بُنية الدول
ّ
لتقويض استقرارها وإخضاع إرادتها ،وبنتيجة انتشاره الواسع
في المنطقة والعالم في عصرنا الحاضر ،باتَ من الضرورة وضع
استراتيجيّة شاملة لمواجهته ،تشمل باإلضافة إلى الجانب
العسكري واألمني الجانب الثقافي والتربوي ،وهذه مسؤولية
والمؤسسات التعليميّة واالجتماعيّة والدينيّة
مشتركة بين الدول
ّ
على اختالفها ،تقضي في نهاية المطاف إلى تنشئة األجيال تنشئة
صحيحة ،ترتكز على المبادئ اإلنسانيّة والوطنيّة ،وال ِقيَم الدينيّة
التي تدعو إلى التسامح وقبول اآلخر ،والحوار الب ّناء بين مختلف
أبناء الديانات السماويّة».
وقال« :لقد ك ّنا في الجيش اللبناني سبّاقين في إدراك حجم هذا
الخطر ،فواجهناه بكل ما أوتينا من إمكانات وقدرات ،وقدّمنا للعالم
ّ
مخططاته ،بدءا ً من
نماذج حيّة حول كيفيّة االنتصار عليه وإحباط
معركة الضنيّة في مطلع العام  ،2000إلى معارك الحدود الشرقيّة
اعتبارا من العام  ،2014وصوال ً إلى األمس القريب ،إذ حالت يقظة
قوى الجيش وأهالي بلدة القاع دون تمكين االنتحاريّين من تنفيذ
ّ
مخططاتهم ،وجعلتهم يتساقطون الواحد تلو اآلخر داخل البلدة،
كما قامت مديريّة المخابرات بتفكيك عشرات الشبكات اإلرهابيّة،
بعضها على درجة عالية من الخطورة ،كان بصدد ضرب مرافق
حيويّة وتج ّمعات شعبيّة في أكثر من منطقة لبنانية».
وأش��ار إلى أنّ «جسامة المه ّمات الدفاعيّة واألمنيّة الملقاة
على عاتق الجيش لم تحل لحظة دون قيامنا بواجباتنا الوطنية
األخرى ،ومنها على وجه الخصوص قيام الجيش ّ
مؤخرا ً بتوفير
الشروط األمنيّة الصحيحة لالنتخابات البلديّة واإلختياريّة ،ما
أدّى إلى إنجازها في مناخ من الحرية والديمقراطية ،ومن دون
تسجيل أيّ حادث يُذكر».
وجدّد التأكيد «أنّ لدينا كامل القدرة واإلرادة على مواصلة الحرب
ض ّد اإلرهاب ،وأنّ أيّ عمل إرهابي قد يحصل هنا أو هناك ،ومهما
كانت طبيعته ونتائجه ،لن ينال قيد أنملة من عزيمتنا وإصرارنا
على حماية لبنان ،والحفاظ على وحدته وسيادته واستقالله .هذا
ما أثبتناه في أصعب الظروف ،بتماسك الجيش وكفاءته القتاليّة،
واستعداده الالمحدود للتضحيّة ،وهذا ما نعاهدكم على إثباته
مستقبالً مهما كلّفنا ذلك من جهود وتضحيات».

مزيد من المواقف الم�شيدة بانت�صار ت ّموز:
الثالث ّية ودعم �إيران و�سورية منعا �سقوط لبنان ّ
مجدد ًا في براثن االحتالل
توالت أمس المواقف المشيدة بانتصار
ت ّموز  2006على العدو «اإلسرائيلي».

ّ
«الشغيلة» و«تيارالعروبة»

توجهت قيادتا «رابطة
وفي هذا اإلط��ار،
ّ
ّ
الشغيلة» و«تيار العروبة للمقاومة والعدالة
االجتماعية» في بيان ،بعد اجتماعهما أمس
برئاسة األمين العام للرابطة النائب السابق
زاهر الخطيب« ،بتحيّة االعتزاز واالفتخار
إل��ى قائد المقاومة السيد حسن نصرالله
ّ
سطروا طوال أيام
وجميع المقاومين الذين
ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» الغاشم في تموز
 2006مالحم البطولة والفداء في ساحات
المواجهة م��ع جيش االح��ت�لال ،وأحبطوا
أه��داف العدوان الج ّوي والبحري والب ّري،
وم� ّرغ��وا أن��ف الجيش الصهيوني بالوحل
وأذ ّل��وا هذا الجيش وأذاق��وه م��رارة الهزيمة
واالنكسار مرة ثانية ،وبفضل هذا الصمود
ال��ذي ارتكز إل��ى معادلة الجيش والشعب
والمقاومة ،نع َم لبنان وال زال ينعم باألمن
واالستقرار ،وت ّمت حمايته من االعتداءات
واألطماع الصهيونيّة في ث��روات لبنان من
نفط وغاز ومياه في البحر والبر» .
ورأى البيان ،أنّ «الصمود األسطوري
للمقاومين وبسالتهم ف��ي إط���ار معادلة
الجيش والشعب والمقاومة المدعوم من
الجمهورية اإلسالمية اإليرانيّة والجمهورية
العربية السورية ،وشجاعة وصالبة وثبات
قادة المقاومة وفي مقدّمهم السيد نصرالله
في إدارة المعركة ،هو الذي أسهم في منع
سقوط لبنان م��ج �دّدا ً ف��ي ب��راث��ن االحتالل
والهيمنة االستعمارية الغربية ،وهو الذي
حمى ويحمي سيادة واستقالل لبنان».

وأشار إلى «أنّ األصوات التي عادت اليوم
لتط ّل من جديد ،محاولة عن قصد إغفال الدور
الكبير والهام للمقاومة في تحقيق هذا اإلنجاز
الوطني ،هي األص��وات نفسها التي تآمرت
ض ّد المقاومة طيلة أيام العدوان ،وتعمل هذه
األيام على توظيف الخطر اإلرهابي التكفيري
لمحاولة النيل من هذه المقاومة التي صنعت
مجد لبنان واألمة ،واليوم تح ّقق اإلنجازات
االستباقي
واالنتصارات ،وبفضل الهجوم
ّ
للمقاومة بالتنسيق م��ع الجيش العربي
السوري والجيش اللبناني ت ّم درء خطر قوى
اإلرهاب عن لبنان واللبنانيين».
ودعا البيان إلى «مزيد من االلتفاف خلف
المقاومة والجيش اللبناني ،تماما ً كما كانوا
أثناء عدوان تموز لتحرير الجرود اللبنانيّة
من احتالل القوى اإلرهابيّة التكفيريّة ووضع
ح ّد لخطرها المستمر والداهم على المناطق
اللبنانية» ،معتبرا ً أنّ «االنتصار على قوى
اإلرهاب التكفيريّ في سورية ولبنان إ ّنما هو
انتصار على العدو الصهيوني الذي يستخدم
اإلرهاب وسيلة لالنتقام من هزيمته في حرب
تموز ،ومحاولة تحقيق ما عجز عنه في هذه
الحرب».

الخازن

بدوره ،حيّا رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن ،في بيان« ،قائد
المقاومة وأمينها العام السيد حسن نصرالله
ف��ي ال��ذك��رى ال��ع��اش��رة النتصار المقاومة
اللبنانية على ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» في
تموز  ،2006الذي أوصل هذه المقاومة إلى
إسقاط مقولة العجز العربي عن التصدّي
لـ«إسرائيل» في الحروب ،والذي ش ّكل تح ّوال ً

نوع ّيا ً في الحروب العربية ض ّد إسرائيل».
واعتبر أنّ «هذه المناسبة ،في أبعادها
الوطنيّة ،من أهم المآثر اللبنانيّة في تاريخ
ّ
التف
الحروب العربية ض ّد «إسرائيل» ،حيث
الشعب اللبناني حول النازحين من إخوانه
في ذروة التعاطف والوحدة الوطنية» ،الفتا ً
إلى أ ّنه «لع ّل أهم ما في هذه الذكرى عبرتها،
وح��دت اللبنانيّين جميعا ً في وجه
أل ّنها ّ
الخطر «اإلسرائيلي» الجاثم دائماً ،وأسقطت
الخفي من عدوانه في تموز 2006
الهدف
ّ
التجسسية ،حيث ق��ام رئيس
وشبكاته
ّ
النيابي نبيه ب� ّري ب��دور أساسي
المجلس
ّ
في توحيد الصف الداخلي للحؤول دون
أيّ خرق واستغالل للتأثير على أيّ فئة في
الداخل اللبناني».

«علماء صور»

من جهته ،رأى رئيس «لقاء علماء صور»
العالمة الشيخ علي ياسين ،في بيان أصدره
إثر لقائه في صور مع عدد من رجال الدين
والفاعليّات في المنطقة بمناسبة الذكرى
العاشرة لحرب تموز« ،أنّ ما يجري اليوم في
المنطقة من ظهور الجماعات التكفيريّة ما هو
إلاّ ر ّد من أصحاب المشروع الصهيو -أميركي
على النصر اإللهي الذي تح ّقق في تموز من
العام  2006على أيدي رجال الله وبمؤازرة
من الجيش والشعب في لبنان ،والدعم المطلق
من محور المقاومة المتم ّثل بإيران وسورية
وكل ّ
الشرفاء في المنطقة والعالم» .
وقال« :إنّ ذلك النصر اإللهي أعطى منعة
للبنان كان يفتقدها بسبب عدم التنسيق بين
القوى السياسية فيما بينها ،وبسبب غياب
مشروع الوطن لدى بعض السياسيّين الذين

يتص ّرفون بعقلية تقاسم الحصص».
ون��اش��د المسؤولين اللبنانيّين كا ّفة
«أن ي ّتقوا الله ف��ي وطنهم ،ويسعوا بكل
إخالص لتسليح الجيش بالعديد والعتاد
واالبتعاد عن الحسابات السياسيّة الضيّقة
والمشبوهة».

«حوار األديان»

وأ ّك��د رئيس «هيئة حوار األدي��ان» محمد
شعيتاني ف��ي ت��ص��ري��ح ،أنّ ن��ص��ر تموز
«ش� ّك��ل مفترقا ً استراتيج ّياً ،وأع���اد رسم
توازنات القوة وش ّكل مظلة حماية للبنان،
ووضع «إسرائيل» في مأزق فقدان الوظيفة
العدوانيّة الهمجية في لبنان والمنطقة».
واعتبر أنّ «انتصار تموز  2006ش ّكل
سجل في كتاب األمة أسطرا ً
موقفا ً تاريخ ّيا ً ّ
مضيئة من الع ّزة والكرامة .ففي هذة الحرب
انتصر الدم على السالح الف ّتاك ،وانتصرت
اإلرادة الصادقة في المقاومة على آلة حرب
ال��ع��دو ،فكانت لجيش ال��ع��دو الصهيوني
هزيمة ،فاندحر مخذوال ً يج ّر أذيال الخيبة،
وانتصارنا كان من أساساته وحدتنا الوطنيّة
شعب ّياً ،وجيشنا الوطني ال��ذي نحيّيه،
ومقاومتنا الوطنية واإلسالميّة عنوان ع ّزة
الوطن وصانعة ت��وازن الرعب الذي وضع
ح ّدا ً لتجاوزات العدو وتعدّياته».
وختم شعيتاني ،داعيا ً اللبنانيّين إلى
«ت��ش��دي��د وح��دت��ه��م ،وت��ح��دي��د أول��و ّي��ات��ه��م،
�ي
وتثبيت استقرار نظامهم ال��ع��ام واألم��ن� ّ
ّ
مخططات
وال��ن��ق��دي ،وف��ت��ح أعينهم على
اإلره��اب التكفيري الذي يم ّثل أحد الوجوه
ال��وح��ش � ّي��ة إلره����اب ال���دول���ة ال���ذي تم ّثل
«إسرائيل» أعلى درجاته».
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الراعي تر�أّ�س اجتماع ًا للم� ّؤ�س�سات المارونية
لتفعيل دورها وطن ّي ًا واجتماعي ًا

ترأّس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
اجتماعا ً في الصرح البطريركي في بكركي للمؤسسات
المارونية ،بمشاركة رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق وديع الخازن ونائبه إميل مخلوف ،المطرانين
سمير مظلوم وبولس عبد الساتر ،رئيس الرابطة المارونيّة
النقيب أنطوان إقليموس ،رئيس المؤسسة االجتماعية
المارونية األب نادر نادر ،مدير المركز الكاثوليكي لإلعالم
األب عبدو أبو كسم ،أمين عام الدوائر البطريركيّة األباتي
أنطوان خليفة ،القيّم البطريركي في الديمان األب طوني
آغا ،رئيس مؤسسة البورا األب طوني خضرا ،مدير عام
إذاع��ة «ص��وت المحبة» األب ف��ادي تابت ،مدير مركز
األب��ح��اث والتوثيق المونسنيور سعيد سعيد ،رئيس
الصندوق الصحي االجتماعي األب جورج صقر ،رئيس
رابطة قنوبين للرسالة والتراث نوفل الشدراوي ،رئيس
حركة األرض طالل الدويهي ،هيام البستاني وميشال أبي
نادر عن المؤسسة المارونيّة ،أنطوان واكيم عن المؤسسة
للمؤسسات
المنسق العام
البطريركية لإلنماء الشامل،
ّ
ّ
الكنسيّة أنطوان أزعور وأمين السر الزميل حورج عرب.

بداي ًة ،صالة االفتتاح فكلمة ترحيب للراعي ،ث ّم ت ّم
عرض لتقرير االجتماع السابق استكماال ً لبحث المواضيع
التي تتعلّق بالمؤسسات.
وبعد االجتماع ،قال الخازن« :ج��اء االجتماع ،الذي
دعا إليه غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
المؤسسات المارونيّة الرئيسيّة ،للتداول بشؤونها
جميع
ّ
والمستكملة بالبحث في االستحقاق الرئاسي ليؤ ّكد على
تفعيل دور ه��ذه المؤسسات على الصعيدين الوطني
واالجتماعي ،فضالً عن مواكبة القضايا المتعلّقة بمصير
لبنان».
نتوجه بالشكر
وتابع« :أ ّننا في هذه المناسبة ،إذ
ّ
َ
والتقدير لصاحب الغبطة ،نؤ ّكد أ ّن��ه لم
يتوان في أيّ
لحظة عن الدفاع عن مصلحة الدولة العليا ومق ّوماتها،
وعلى ج��دوى الميثاقية والشراكة أل ّنها األه��م في إبقاء
الصيغة اللبنانيّة حيّة وراسخة في وج��دان الجميع.
وما لم تج َر اإلنتخابات الرئاسية في أسرع وقت ،فعبثا ً
يتعب البناؤون المخلصون الستعادة أيّ ملمح ديمقراطي
وحضاري بفرادته في هذا الشرق».

التقى دريان ورعى تخريج طالب في طرابل�س

مراد :لتهيئة جو �سيا�سي ي�ساعد الأمن
رأى رئ��ي��س ح��زب االت��ح��اد عبد
الرحيم م��راد بعد لقائه أمس ُمفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري��ان بدار الفتوى لمعايدته بعيد
الفطر ،أنّ «األوضاع المحليّة الراهنة
تتطلّب تحريك العجَ لة السياسيّة،
وال يجوز أن يستمر الوضع على ما
هو عليه من هذا الجمود ،خصوصا ً
بالمؤسسات ال��ت��ي تنهار إضافة
إلى األزمة االقتصادية التي تتفاقم،
وعلى الصعيد األمني ،االنفجارات
التي حصلت في القاع فعلينا تحريك
ال��ع��ج��ل��ة ال��س��ي��اس��ي��ة لتهيئة جو
سياسي ليساعد األم��ن» ،الفتا ً إلى
أنّ «الوضع السياسي الحالي غير
مساعد لألمن».
ودع��ا إل��ى «ح���وار س ّني س ّني ال
طائفيا ً أو مذهبياً ،لنعيد إلى الشارع
ال��س � ّن��ي دوره ال��وط��ن��ي ال��ج��ام��ع
والعروبي أيضاً ،الذي هو دائما ً حامل
لواء العروبة على الساحة اللبنان ّية
وناشرها ،أو يؤ ّثر على الساحات
العربية األخ���رى» ،آم�لاً أن «تلتقي
القوى السنيّة ويت ّم االتفاق والتعاون
لما فيه المصلحة العامة والمصلحة
الوطنية ،ومصلحة الشارع الس ّني
الذي يحتاج إلينا جميعاً».
من جه ٍة أخرى ،اعتبر مراد خالل
رعايته حفل تخريج طالب الجامعة
اللبنانيّة الدوليّة  -ف��رع طرابلس
وع��ك��ار ف��ي طرابلس« ،أنّ ال��م��وارد
البشريّة هي فرس الرهان إلى الغد
األفضل ،وأنّ تقدّم األمم والشعوب،
إنما يقاس بمدى الغنى والفقر في
هذه الموارد التي تقدّمت على الموارد
الطبيعية وعلى رأس ال��م��ال ،على
أهمية كل منهما».

مراد متحدثا ً في طرابلس
وق��ال« :كانت الجامعة اللبنانية
الدولية إطاللتنا على التعليم العالي
في اختصاصات :الصيدلة والهندسة
واإلدارة والتربية والعلوم والفنون،
والتي سرعان ما انتشرت في جميع
محافظات لبنان ،من خالل فروعها
ال��ت��س��ع��ة ،ث��� ّم ام��ت��دت إل���ى ال��وط��ن
ال��ع��رب��ي ،بفروعها ف��ي موريتانيا
/ن��واك��ش��وط /وال��ي��م��ن /صنعاء
وتعز وعدن /والسودان والمغرب،
وف���ي ال��س��ن��غ��ال ح��ي��ث ل��دي��ن��ا كلية
طب متميّزة ،بالتعاون مع جامعة
السنغال الرسميّة ،م��ع موافقات
مبدئ ّية لفروع في مصر والسعودية
وال��ع��راق وس��وري��ة ،وف��ي رومانيا
وال��ب��رازي��ل ودول أخ����رى ،خدمة
لالنتشار اللبناني والعربي».
وقال« :إ َّننا من خالل هذا االمتداد
واال ّت��س��اع محل ّيا ً وعرب ّيا ً ودول � ّي �اً،
نحاول أن نؤ ّكد المقولة الشهيرة:
هم رجال ونحن رج��ال ،ونحاول أن
نساهم بالوصول إلى وحدة تربويّة

عربية ،يمكن أن تساعد بالوصول
إل���ى وح����دة ع��رب��ي��ة ع���ام���ة ،أل ّن��ن��ا
بالتربية والتعليم نبني اإلنسان،
ونقلّص الفجوة العلميّة والمعرفيّة
بيننا وبين األم��م المتقدمة ،ونعمل
على أن ال يفوتنا عصر التكنولوجيا
والمعلوماتيّة كما فاتتنا العصور
األخ�����رى ،ك��ع��ص��ر ال��ب��خ��ار وعصر
الكهرباء وعصر النهضة الصناعية».
وتط ّرق إلى األوضاع في المنطقة،
معتبرا ً أ ّن��ه «يجب أن يكون للدول
العربية مجتمعة وقفة مع النفس،
وعمل ج��اد ونشيط لوحدة الصف
العربي ،حماي ًة لما تبقى ،وحرصا ً
على وحدة المصلحة العربية وعلى
ق��ض��اي��اه��ا ال��ع��ادل��ة ال��ت��ي م��ازال��ت
فلسطين على رأسها ،والتي ستبقى
مهما طال االستيطان ،عربية عربية،
ل��ن ي��ت � ّم ال��ت��خ�لّ��ي ع��ن��ه��ا ،ول���ن تت ّم
مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني
وال��ش��ع��ب ال��ع��رب��ي باسترجاعها
وعودة الالجئين إليها».

عر�ض التطورات مع قهوجي وف�ضل اهلل

حمدان :لدعم الجي�ش في مواجهة التهديدات
استقبل قائد الجيش العماد جان
قهوجي في مكتبه باليرزة أمس ،أمين
الهيئة القيادية لـ«حركة الناصريّين
المستقلين  -المرابطون» العميد
مصطفى ح��م��دان ،وت��ن��اول البحث
األوضاع العامة والتط ّورات الراهنة
في البالد.
وكان حمدان زار على رأس وفد من
الهيئة السيد علي فضل الله ،قدَّم له
التهنئة بعيد الفطر ،وكانت مناسبة
للتداول في التط ّورات العامة.
كما قدّم حمدان التعزية إلى فضل
الله في الذكرى السنويّة السادسة
ل��رح��ي��ل ال��ع�لام��ة ال��م��رج��ع السيد
محمد حسين فضل الله ،مشيرا ً إلى
أنّ «الساحة اإلسالمية واللبنانية
واإلنسانية افتقدت هذه الشخصية
الوحدويّة الجامعة التي كانت جسرا ً
يجمع بين ال��ط��وائ��ف وال��م��ذاه��ب،
ويفيض ح ّبا ً على الذين يختلفون
معه ،كما على الذين يت ّفقون معه».
وأش��اد حمدان «بالحيويّة التي
تستمر بها م��ؤس��س��ات ال��س� ّي��د في
العطاء وال��ت��ق�دّم» ،م��ؤ ّك��دا ً «أنّ ذلك
يرجع إلى سببين ،األول هو صدقيّة
ال��م��رج��ع ال��راح��ل واح��ت��رام الناس
وتقديرها له ،واآلخر هو عمل ا َّلذين
المؤسسات من
حملوا أعباء ه��ذه
َّ
بعده ،وعلى رأسهم نجله سماحة
السيد علي فضل الله».

فضل الله مع «وفد المرابطون»
ودع����ا ح��م��دان إل���ى أن «نعمل
جميعا ً لحماية لبنان في ظل األزمة
االجتماعية المتفاقمة والتهديدات
األم��ن��ي��ة» ،م���ش���دّدا ً ع��ل��ى «إع��ط��اء
األول���ويّ���ة ل��ل��وق��وف م��ع الجيش
اللبناني ودعمه ،لكونه عنوان حماية
إلى جانب الشعب والمقاومة».
م��ن جهته ،أش��ار فضل الله إلى
«أنّ الوقت لم يحنْ بعد في لبنان
إلنجاز الحلول والخروج من حالة
المراوحة التي يعيشها البلد على
مختلف المستويات ،رغم كل الحركة
السياسيّة التي جرت ،والوفود التي
تأتي من الخارج ،بعدما بات واضحا ً
أنّ الح ّل في لبنان لن يكون بعيدا ً عن

الحلول التي ُترسم للمنطقة».
ودعا إلى «الخروج من االستثمار
السياسي والطائفي ف��ي موضوع
النازحين السوريّين ،وعدم تحويله
إشكالي ،وإبقائه في إطاره
إلى ملف
ّ
اإلنساني ،ومنعه من أن يكون مشكلة
ألمن البلد واستقراره ،وحمايته من
عبث العابثين».
وش����دّد ع��ل��ى «ض����رورة ب���ذل كل
الجهود للتخفيف من تفاقم الواقع
االجتماعي واالقتصادي ،حيث تزداد
المعاناة على مختلف المستويات.
وم��ن هنا أهميّة التعامل م��ع ملف
النفط ببعده الوطني ،بعيدا ً عن أيّة
أبعاد أخرى».

