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انك�شاف الرئا�سة اللبنانية ...الرئي�س الم�سيحي َ«ت َرف»

هل جميع َمن يدّ عون
محاربة الإرهاب هم �صادقون؟

 روزانا ر َّمال

*

 شارل أبي نادر

يضج
في ظ ّل هذا الغليان الذي يشهده العالم حيث شرقه
ّ
بالحروب وال��م��ع��ارك العسكرية المفتوحة على االتجاهات
الميدانية واإلرهابية كافة ،وحيث تجتاح غربه موجة هستيرية
م��ن الفوضى وال��خ��وف والقتل فرضها اإلره���اب على أغلب
مجتمعاته التي أصبحت تعيش هاجس عمليات ه��ذا العدو
الغريب ال��ذي عجزوا وبالرغم من قدراتهم وإمكانياتهم على
الصعد كافة عن مواجهته واحتوائه وحصره ،فهو اآلن (أيّ
اإلرهاب) «مالئ الدنيا وشاغل الناس» وحديث الكبار والصغار
والمسؤولين والمواطنين ،بحيث ال يمكن أن تجد فئة او مجموعة
معينة تستطيع أن تنأى بنفسها أو أن تتجاهل وجوده وخطره
المحدق وتأثيره المباشر عليها.
ف��ي المبدأ ،يُعتبر ال��ش��رق وبشكل خ��اص ك� ٌّ�ل م��ن العراق
وسورية محورا ً رئيسا ً لهذا الغليان ،حيث يمارس اإلره��اب،
وبعد أن تمدّد بشكل الفت على أرض تلك الدولتين باإلضافة
إلى العمليات اإلرهابية على اختالف أنواعها وصورها البشعة
والتي أصبحوا يتف ّننون بها ويتقنون إظهارها وتنفيذها،
عمليات عسكرية وميدانية في المهاجمة والمدافعة واحتالل
األراضي وفرض السيطرة وممارسة السلطة وغيرها ،حيث تجد
أنّ هناك دوال ً فاعلة ليست بعيدة عن هذا التمدّد ،ال بل بالعكس
عملت وتعمل على حماية وصيانة وتثبيت هذا التمدّد في أحيان
كثيرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة؛ وذلك من خالل مساهمتها
في تأمين أسلحته وعتاده العسكري المتط ّور ،وخير دليل على
ذلك بواخر األسلحة المه ّربة من دول متعدّدة برعاية أميركية
ودولية ،وخاصة من دول في أوروبا الشرقية والتي تعتبر سوقا ً
سوداء مفتوحة لجميع أنواع األسلحة المعروضة للبيع بمصادر
تمويل معروفة ،حيث األم��وال الخليجية هي تقريبا ً المصدر
األغنى واألثبت واألقوى تغطية نقدية وحكومية بأموال النفط
الذي أصبحت أكثر عائداته تقريبا ً في خدمة تأمين وشراء هذه
األسلحة .كما يأتي هذا الدعم وهذه المساندة من خالل تسهيل
دول فاعلة ومعروفة لحصول اإلرهاب على تمويل مه ّم لخدمة
معركته الواسعة عن طريق بيع قسم كبير من نفط سورية
والعراق بعد سرقته من آبار وحقول حيث يسيطر.
من ناحية أخرى ،وفيما نجد أنّ هذه الدول التي تؤ ّمن تمدّد
وانتشار اإلرهاب من خالل تسهيل انتقال موارده البشرية عبر
المعابر التركية التي تلعب دورا ً محوريا ً بين أوروب��ا بشرقها
وبغربها وبين دول الخليج والساحل األفريقي من جهة ،وبين
بقعة الصراع الدموي المفتوح في ك ّل من العراق وسورية من
جهة أخ��رى ،نجد تلك ال��دول هي نفسها تشكل تحالفا ً دوليا ً
واسعا ً لمحاربة اإلرهاب ،فتقيم المؤتمرات واالجتماعات لبحث
ودراسة سبل مكافحته ،وتحشد إعالمها الواسع االنتشار والمؤثر
إلظهار خطورته وضرورة مواجهته ،وتغرق البحار والمحيطات
في الشرق وفي الغرب بمد ّمراتها وببوارجها الحربية وحتى
بغواصاتها ال��ن��ووي��ة بهدف تكوين جبهة صلبة لمحاربة
اإلرهاب.
هذا التناقض المكشوف في مواجهة اإلرهاب ال يمكن أن يستم ّر،
فمن جهة وفي الظاهر يت ّم ذلك من خالل إجراءات عملية وميدانية
وإعالمية وديبلوماسية علنية ،وهي في المبدأ ملموسة وتوحي
بالجدية ،ومن ناحية أخرى نجد في الخفاء الدعم والتسهيل
لعمل اإلرهاب بشكل فعلي بطريقة غير مباشرة وأحيانا ً بطريقة
مباشرة كما ذكرنا أع�لاه ،كما أنّ ه��ذا التأرجح في االنخراط
الجدي في مواجهة اإلرهاب من خالل اختيار ما يناسب المصلحة
الشخصية واستبعاد ما ال يناسبها من اإلج��راءات المطلوبة ،ال
يمكن أن يؤدّي الى نتيجة فعّ الة في تحقيق الهدف الذي أصبح
اآلن ال يختلف عليه اثنان والذي هو التخلص من هذا الوباء الذي
يتمدّد بطريقة شيطانية جنونية.
مَن يريد حقا ً محاربة اإلره��اب يجب أن يقتنع باإلقالع عن
تنفيذ مناورة استغالله لتنفيذ مخططات وسيناريوات للضغط
على حكومات وعلى أنظمة غير منصاعة أو غير موالية ،بهدف
تبديلها أو تغيير سياساتها وارتباطاتها الدولية التاريخية
بشكل ال يناسب مصلحتها القومية والوطنية ،ويجب أن يقتنع
أيضا ً بالتوقف عن مناورة استغالله لسرقة ثروات بعض الدول
النفطية أو غير النفطية عن طريق بيع السالح في ميادين تحتاجه
بكثرة ،أو لهدف تفتيت وتقسيم دول وشعوب ومجتمعات ،كما
ويجب عليه االعتراف ورفع رأسه من الرمال والنظر جيدا ً بأنّ
هذه المناورة المذكورة بدأت تش ّكل خطرا ً جديا ً على مَن يقوم بها
ّ
بغض النظر وبالتواطؤ ،وبأنّ مجتمعاته
أو على مَن يُسهّل لها
وشعوبه وأجهزته أصبحت مع ّرضة لخطر هذا اإلرهاب بشكل
مكشوف ،والسبب هو أنه من الواضح أنّ أصابع هذا اإلرهاب
في تلك المجتمعات وخاصة األوروبية هي فاعلة وقادرة ،وذلك
على خلفية تسهيل الهجرة من دول أفريقيا وسهولة إجراءات
التجنيس التي خلقتها تلك ال��دول سابقاً ،وأيضا ً على خلفية
األنظمة الداخلية المسهِّلة في تلك ال��دول والمتعلقة بسهولة
االنتقال عبر دول االتحاد األوروبي وبعض دول أوروبا الشرقية
وامتدادا ً إلى تركيا وعبرها ،واألنظمة األخرى المتعلقة بحقوق
اإلنسان حول إجراءات المالحقة والتوقيف واألحكام القضائية
وتنفيذها ،أو على خلفية ادّع��اءات حماية الحرية الشخصية
وحرية المعتقدات التي تؤدّي إلى فلتان في التشدّد الديني الذي
يتط ّور إلى تشدّد تكفيري فإرهاب.
وأخيراً ...المطلوب اآلن قبل الغد قرار تاريخي ،قرار لم يعُ د
يمكن االبتعاد عن اتخاذه ،وهو السير جديا ً بمحاربة اإلرهاب
واالقتناع الصادق بوقف ك ّل المناورات المشبوهة والتي يستفيد
منها اإلره��اب تمويالً وتمدّدا ً وانتشاراً ،والمطلوب أيضا ً وضع
اإلصبع على الجرح وتسمية األمور بطريقة واضحة وصريحة
وتحديد الدول أو الجهات المتواطئة في خلق ورعاية واستمرار
هذا اإلرهاب ومواجهتها بذلك والضغط عليها في اإلعالم المكشوف
وفي السياسة وفي الديبلوماسية ،حتى ولو تطلب األمر الذهاب
الى المؤسسات الدولية إلجبار تلك الدول على تغيير سياساتها
الداعمة لإلرهاب ،وعدا عن ذلك ال يمكن الوصول الى نتيجة فعّ الة
وسيتمدّد هذا اإلرهاب أكثر وسينمو وينتشر وحتما ً سيسيطر على
ميادين ومناطق ودول أكثر وأوسع...

*عميد متقاعد

�سكاف تعر�ض التطورات مع روكز
استقبلت رئيسة الكتلة الشعيية ميريام سكاف قائد فوج المغاوير السابق
العميد المتقاعد شامل روكز في مكتب الكتلة في زحلة.
واستمر اللقاء نحو ساعة وتطرق إلى الملفات السياسية والتحديات التي
تواجه زحلة والبقاع .وعبّر الطرفان في ختام اللقاء عن تالقيهما حول عناوين
كثيرة ونيتهما اللقاء مجدّدا ً حول ملفات محددة لتحويل األفكار إلى أفعال.

ال رئيس في لبنان «عنوة» وال يمكن إنجاز االستحقاق
الرئاسي حتى بشكل صوري .ك ّل شيء مرتبط بتعقيدات
خ��ارج��ي��ة ت��ع��دّت ال��ج��وار ال��س��وري لتصل ال���ى اروق���ة
الديبلوماسية الروسية التي تتكفل كنيستها بـ «الحرب
المقدسة» وبقيامة مسيحيّي الشرق في ظ ّل موجة التطرف
التي يعيشها الشرق األوسط والعالم.
تلفت في هذا اإلطار قدرة اللبنانيين على التعايش مع
مأساة من هذا النوع وقدرتهم على تلقي إش��ارات الخارج
والصبر معها حتى يحين موعد «الفرج» .يأخذ األفرقاء
اللبنانيون بين قادة وزعماء المسألة بالكثير من العقالنية،
ومن بينهم حزب الله الذي يُعتبر ُمح ّرك الرئاسة األقوى في
البالد نظرا ً لقدرته على إح��داث اإلنجاز وإيصال مرشحه
العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية ،فيما لو نزل
الى مجلس النواب مع حلفائه متخطيا ً المك ّون «السني»
األكبر في البالد الذي ال يريد حتى الساعة عون رئيساً ،وهو
«المستقبل».
لم يبذل حزب الله جهدا ً لتخطي هذا المك ّون ،وال يريد ذلك
ولم يدخل في سجال قد يفتح نافذة استغالل المتربّصين
به نحو خالفات مع حلفائه حركة أمل أو حتى باقي األفرقاء
المسيحيين مثل المرشح سلميان فرنجية «من الخندق
نفسه».
من جهته يدرك رئيس الحزب التقدمي االشتراكي انّ األمر
يتعلق بحسابات الخارج وال يتوقف عن رمي التهم تارة نحو
الرئيس السوري بشار األسد وأخرى نحو إيران وحلفائها
في لبنان ،مستسلما ً هو اآلخر لالنتظار .ا ّما الرئيس نبيه
بري الذي يتعايش مع فكرة التمديد لمجلس النواب على
أساس أنه «قدر ال مف ّر منه» فيحفظ لنفسه مكانة تسمح
له بالتدخل «كحكم» بين المتساجلين بين مطفأة للحرائق

والحساسيات وضامن للتواصل الذي كاد يهدّد بالوقوع في
قطيعة يخشى ان تتط ّور فتحمل طابعا ً مذهبيا ً انسجاما ً مع
أحداث المنطقة بين حزب الله وتيار المستقبل ،فكان لبري
«الثقل» بالحفاظ على تماسك خيوط العالقة الحذرة بين
الطرفين.
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مجتمعَ ْين فشال
كقوتين مسيحيتين بانتزاع القدرة على إنجاز االستحقاق
الرئاسي بمعزل عن األفرقاء جميعاً ،فبات التوصل الى
رئيس عبرهما محرجا ً بين حقيقة الدور وطبيعة مستقبله
وبين حجة التخلص من واق��ع مرير من سنوات الخالف
التي كان «يعتقد» أنها سبب في عدم التوحد الختيار رئيس
مسيحي قوي فما لبث ان تبيّن العكس؛ وهنا دقة القضية.
عندما تفشل قوتان كبيرتان مثل التيار الوطني الح ّر
والقوات اللبنانية عن حسم مصير الرئيس المسيحي إقليميا ً
ودوليا ً وتنجح في المقابل الوحدة بين حزب الله وحركة
أمل باحتضان رئاسة مجلس النواب وينجح الرئيس سعد
الحريري في دعم واختيار مرشح لرئاسة الحكومة تارة او
دول الخليج تارة أخ��رى ،فإنّ هذا يعني انكشافا ً واضحا ً
لعبثية دور المسيحيين المغيّب فعليا ً عن قيادة البالد
بالمعنى الحقيقي لها.
يتضح بشكل أكبر اليوم ،واقع الرئاسة اللبنانية «الهزيل»
ودورها في أحداث المنطقة وتتضح معها هشاشة المواقف
التي كانت تطرح سابقاً ،خصوصا ً تلك المتعلقة باألزمة
السورية من قبل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان
التي كانت تبدو موقفا ً حريصا ً مستقالً من قبل الرئيس
الملتزم بالنأي بالنفس عن لبنان ليتبيّن ببقاء الفرضية
«تطبيقاً» أنها لم تكن أصالً نتيجة موقف رئاسي محلي،
موحد تصدّرت دول الخليج
بل إنها ترجمة لموقف عربي
ّ
طليعة المطالبين فيه.
إع��ادة النظر باتفاق الطائف ال��ذي قلل من صالحيات
رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة بالمفهوم اللبناني

المبسط قد تكون واحدة من طرق إعادة موقع الرئاسة الى
ّ
الهالة والمكانة المفترضة ،وإال فإنها تؤكد اليوم أنها ال تعدو
كونها «ترفاً» سياسيا ً او أحد أشكال «الزينة» التي يتمايز
بها لبنان عن محيطه العربي ،لكونه الدولة الوحيدة التي
يشغل كرسيها الرئاسي «مسيحي».
إعادة النظر بدستور الطائف الذي استنفد محتواه بعد
استنفاد جدوى صدوره أيّ الحرب األهلية ال يُعتبر تعدّيا ً
على شكل الدولة أو مساسا ً بالتوازن الطائفي الذي إذا ما
استم ّر فهو يعني بطريقة أو بأخرى عزال ً تدريجيا ً للدور
المسيحي المهدّد أصالً في الشرق األوسط.
ب��ات ال��دف��اع ع��ن هيبة رئ��اس��ة الجمهورية وض��رورة
تسيير البالد في ظ ّل وج��ود رئيس أه� ّم بكثير من انتظار
الخارج ،وهنا لم يعُ د يبدو تسيير أعمال الدولة من قبل
رئيس الحكومة نوعا ً من اإلنجاز والقدرة على تخطي أزمة
الرئاسة وإنقاذ البالد من حافة الهاوية بل أصبح بمرور
سنتين وثالثة أشهر على الشغور «مبالغة في أداء الدور»
و«إجحافاً» بحق طائفة بر ّمتها.
تلفت في هذا األطار أسئلة كثيرة خلقتها أحداث عربية
وشرق أوسطية تأخذ الجواب على فراغ الرئاسة في لبنان
نحو مكان خطير جدا ً ال يتعلق باألحداث األمنية التي تعصف
بالمنطقة ،فالعراق في أسوأ أحواله األمنية لم يعِ ش فترة
شغور رئاسي أو برلماني أو حكومي وال حتى ليبيا التي
تعيش اليوم تفككا ً مؤسسيا ً وأمنيا ً يُضاف الى هذا التجربة
السورية التي عانت بدورها من حرب ضروس وال تزال من
دون أن تتخلّى عن مواعيد ومواقيت استحقاقاتها الرئاسية
والبرلمانية والحكومية ،إضافة الى إجراء تعديالت عديدة
لم تعتبر إهانة او انتقاصا ً من هالة النظام وحضوره بل
إجراء بات ضروريا ً اتخاذه من أجل الصالح العام .لبنان
نفسه لم يعش شغورا ً من هذا النوع في حروبه ال األهلية
منها وال بمواجهة االجتياح «اإلسرائيلي» ،فمن الذي يطيح
اليوم بتمايز الرئاسة اللبنانية؟

تعليقا ً على التقرير
الموسع الذي ق ّدمه
ّ
وزير االتصاالت
بطرس حرب إلى
مجلس الوزراء في
جلسته األخيرة
األربعاء الفائت ،قال
وزير سابق :لقد
ذ ّكرنا الوزير حرب
بـ«فصول» الرئيس
فؤاد السنيورة
الذي ُيع ّد األمهر
في اعتماد مثل هذه
األساليب ،وهو
حين يريد التعمية
على مسألة معينة
يلجأ إلى مثل هذه
التقارير المط ّولة
حتى ال يفهم أحد
عليه شيئاً!...

عر�ض مع وفد فاعليات القاع موا�ضيع �إنمائية والتقى حبيقة وه ّن�أ الجي�ش بعيده

حردان :القاع م�ستهدفة لأنها حا�ضنة للحالة الوطنية والقومية
والمطلوب من الجميع االلتفاف حول الجي�ش في الحرب ّ
�ضد الإرهاب
استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان وفدا ً من فاعليات بلدة القاع ض ّم
عضو الكتلة القومية النائب الدكتور م��روان فارس،
كاهن رعية القاع األب إليان نصرالله ،وديع ضاهر،
وهبي البيطار ،الياس مخلوف ،فادي شحود ،والياس
التوم.
وشكر الوفد حردان على تقديمه التعازي بالشهداء
الذين قضوا في الهجمات اإلرهابية التي استهدفت
القاع ،وث ّمن وقوف الحزب إلى جانب البلدة وأهلها،
ودوره في مواجهة اإلره��اب والتطرف ،وسعيه إلى
تحصين الناس في مناطقها.
كما ع��رض ال��وف��د لعدد م��ن المواضيع والمطالب
اإلنمائية التي ته ُّم البلدة وأهلها.
وأ ّكد حردان ،من جهته ،أنّ مواساة عوائل الشهداء
واجب ،وأنّ الموقف المتضامن مع أهلنا في القاع ،أمر
طبيعي ألنّ رابط العالقة بين حزبنا وأهل القاع ،مرتكزه
الخيار الوطني والقومي ،لذلك ال غرابة حين يستهدف
اإلرهاب بلدة القاع ،فهي تش ّكل حاضنة للحالة الوطنية
والقومية.
ورأى حردان أنّ الكالم عن أنّ القاع ليست مستهدفة،
كالم غير دقيق وال ينطبق على الواقع ،فالقاع بلد ًة
وسهالً هي كما ك ّل لبنان ،في عين عاصفة اإلره��اب،
والدليل قيام اإلرهابيّين الثمانية بتفجير أنفسهم على
صبحا ً ومساءً ،ولوال تنبُّه أهل القاع وإدراكهم
مراحلُ ،
أنهم مستهدفون ،لكان ع��دد الشهداء أك��ث��ر ،وحجم
األضرار أكبر.
واعتبر ح��ردان أنّ ما حصل في القاع نموذج عن
األعمال اإلرهابية التي تحصل في ك ّل مكان ،وقد شهدنا
قبل أيام هجوما ً إرهابيا ً استهدف كنيسة في فرنسا،
وذبح كاهنها ،وهذا عمل إجرامي جبان ندينه بشدة،
وندعو العالم كله من أجل اتخاذ خطوات جدية لمحاربة
اإلرهاب بك ّل ُمس ّمياته وعلى المستويات كافة.
ودعا حردان جميع القوى والفاعليات والهيئات في
القاع وفي ك ّل بلدة لبنانية ،إلى المساهمة الفاعلة في
عملية التحصين ض ّد مخاطر اإلرهاب ،من خالل االلتفاف
حول الجيش الوطني اللبناني الذي يدافع عن األرض

حردان مستقبال حبيقة

يح�صن لبنان
التوافق على الأولويات الوطنية
ّ
في مواجهة المخاطر والتحديات
ويحارب اإلره���اب ،ويسجل مع سائر القوى األمنية
نجاحات كبيرة واستثنائية بكشف الخاليا اإلرهابية
ومالحقتها وتفكيكها وإحباط ُم ّ
خططاتها اإلجرامية.
وأ ّكد حردان وقوف الحزب مع أهلنا في القاع ،اليوم
كما باألمس كما في المستقبل ،ودعم مطالبهم المحقة،
والعمل معا ً من أج��ل تحقيق ه��ذه المطالب ،ال سيما
اإلنمائية منها ،وأيضا ً لمعالجة المشكالت القائمة،
يحصن
التي تتطلب حلوال ً جذرية تقدّمها الدولة ،بما
ّ

�سفير ْي تركيا والبرازيل ونائب ًا كندي ًا من �أ�صل لبناني
با�سيل يلتقي
َ

�أر�سياز :الحياة في تركيا عادت �إلى طبيعتها
والإجراءات بحق االنقالبيين ال ت�ستهدف ال�شعب
اطلع وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل من السفير التركي
كاغاتاي أرسياز على األج��واء في
بالده بعد محاولة االنقالب.
وأشار أرسياز بعد االجتماع إلى
«أنّ الحياة ع��ادت إل��ى طبيعتها
في تركيا» ،وأنه أبلغ باسيل «بأنّ
فتح الله غولن ومنظمته اإلرهابية
كانا وراء محاولة االن��ق�لاب ،وأنّ
الحكومة التركية ب��دع��م م��ن ك ّل
األح����زاب ال��م��ع��ارض��ة تطلب من
الواليات المتحدة تسليمها غولن».
وق��ال« :أوج� ُ
��زت له الوضع في
ظ � ّل حالة ال��ط��وارئ التي أعلنت
منذ األسبوع الماضي واإلج��راءات
ال ُمتخذة ف��ي ح� ّ
�ق الضالعين في
محاولة االنقالب ،وأك� ُ
�دت أنّ هذه
اإلج�����راءات ال تستهدف الشعب
التركي».
ُ
«شكرت الوزير باسيل
وأضاف:
باسم الشعب والحكومة في تركيا
على البيان الذي أصدره ودان فيه
االنقالب وأع��رب فيه عن تضامنه
مع الشعب والحكومة التركية ،كما
نقدر عاليا ً ك ّل من قصد السفارة
التركية وعبر عن استنكاره لما
حصل».
وعرض الوزير باسيل للعالقات
الثنائية بين لبنان وكندا مع النائب
ف��ي ال��ب��رل��م��ان ال��ك��ن��دي اللبناني
األص��ل زي��اد أب��و لطيف ال��ذي قال
بعد اللقاء« :جئت ألشكر الوزير

صمود أهالي القاع وأهالي ك ّل البلدات في مواجهة خطر
اإلرهاب.
من جهة أخ��رى ،التقى ح��ردان في مركز «القومي»
رئيس الحزب الوطني العلماني الديمقراطي – «وعد»
جو حبيقة.
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من المواضيع ،وكان
تشديد على ضرورة الوصول إلى توافق على األولويات
الوطنية التي ُتسهم ف��ي تحصين لبنان بمواجهة

المخاطر والتحديات.
وحدّد الجانبان قائمة األولويات اللبنانية بانتخاب
رئيس جديد للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات
الرسمية كافة ،وقانون انتخابات نيابية على أساس
لبنان دائرة واحدة ،واعتماد النسبية.
ّ
بالشق االقتصادي
ولفت الجانبان إلى أنّ االهتمام
االج��ت��م��اع��ي يجب أن ي��ك��ون م��ت�لازم �ا ً م��ع األول��وي��ات
السياسية واإلصالحية ،ألنّ تفاقم األزمات االقتصادية
واألوض��اع المعيشية يؤثر سلبا ً على عملية التحصين
الوطني ،لذلك ،على الحكومة وك ّل مؤسسات الدولة أن
تتح َّمل مسؤولياتها لتخفيف معاناة اللبنانيين ،وإيجاد
الحلول ألوضاعهم ومشاكلهم االقتصادية واالجتماعية
والمعيشية ،وإط�لاق عجلة التنمية على المستويات
كافة.
وث � ّم��ن الجانبان دور الجيش الوطني اللبناني
ف��ي م��ح��ارب��ة اإلره���اب المتمثل ب��ال��ع��دو الصهيوني
والمجموعات اإلرهابية المتطرفة ،واعتبار أنّ اإلنجازات
التي يحققها الجيش في مواجهته اإلره���اب ،تح ِّتم
التفاف الجميع حوله ،دعما ً له في معركته ض ّد اإلرهاب،
وتثبيتا ً لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة.
وه ّنأ الجانبان مؤسسة الجيش اللبناني ،قائدا ً
وقيادة وضباطا ً وأف��راداً ،بمناسبة عيد الجيش الذي
وتوجها بالتحية إلى شهداء
يصادف في األول من آب،
ّ
الجيش الذين بذلوا دماءهم دفاعا ً عن لبنان.
وأكد الجانبان أنّ الجيش اللبناني يشكل ضمانة
حقيقية لوحدة لبنان وصون استقراره ،وهذا يجعل من
تسليح الجيش باألسلحة الالزمة وتوفير ك ّل اإلمكانيات
له ،أولوية ثابتة ودائمة ،ألنه يخوض مواجهة على
جبهتين ،جبهة العدو الصهيوني ،وجبهة المجموعات
اإلرهابية التي تعمل لصالح العدو.
وتطرق الجانبان إلى تحديات اإلره��اب وأخطاره،
فأدانا الهجوم اإلره��اب��ي على كنيسة فرنسية وقتل
كاهنها ،والتفجيرات اإلرهابية في سورية والعراق
وأكثر من بلد أجنبي ،وشدّدا على ضرورة أن ينخرط
العالم بأسره في الحرب ض ّد اإلره��اب ،وإرغام بعض
الدول على وقف دعمها للمجموعات اإلرهابية.

ال�سفير الم�صري يزور الحريري:
�آن الأوان لمواجهة الإرهاب ب�شكل جدي
استقبل الرئيس سعد الحريري،
ظهر أم��س في بيت الوسط ،السفير
المصري في لبنان محمد بدر الدين
زاي��د ،ال��ذي ق��ال بعد اللقاء« :بحثت
مع دولة الرئيس الحريري التطورات
اإلقليمية واألوض���اع في لبنان ،وقد
ناقشنا دقتها وأث��ره��ا بالنسبة إلى
لبنان ،واستمعنا إلى رؤيتة وتحليله
حيال الوضع الراهن».
وردا ً على س��ؤال ح��ول العمليات

اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ش��ه��ده��ا بعض
ال��ع��واص��م األوروب���ي���ة ،أج���اب« :ما
ي��ش��ه��ده ال��ع��ال��م اآلن م��ن ح���وادث
إرهابية تجاوزت ك ّل الحدود ويؤكد
وجهة النظر المصرية القائلة إنّ ك ّل
ه��ذا اإلره���اب ،ال��ذي يدّعي ارتباطه
ب��اإلس�لام واإلس��ل�ام منه ب���راء ،هو
إره�����اب م��ت��ص��ل ب��ب��ع��ض��ه البعض
ويتأثر ببعضه البعض ،وأنه ال ب ّد من
مواجهته بشكل شامل وضرورة قيام

تعاون دول��ي لمكافحته ،خصوصا ً
على صعيد المعلومات ،واأله��م من
ذل��ك تجديد الخطاب الديني وإنقاذ
الشباب العربي والمسلم في الغرب
وفي المنطقة من أثر هذا الفكر المتطرف
الذي يض ُّر بصورة العرب والمسلمين،
وقد آن األوان لمواجهته بشكل جدي».
كما التقى الحريري كالً من النائبين
محمد الحجار ومحمد قباني.

ّ
وهاب يزور قهوجي و�ضاهر مهنئ ًا بعيد الجي�ش
باسيل مجتمعا ً إلى سفير تركيا
باسيل على رسالة التهنئة التي
كان قد بعثها لي على أثر انتخابي
في البرلمان الكندي وألشكره أيضا ً
على الجهود التي يبذلها من أجل
تطوير ال��ع�لاق��ات بين البلدين.
وت��ن��اول��ن��ا خ�لال االج��ت��م��اع سبل
القيام بمزيد من التعاون في شتى
المجاالت».
وأش���ار أب��و لطيف إل��ى زي��ارة
مرتقبة لوفد برلماني كندي إلى
لبنان ال��ع��ام المقبل ،الف��ت�ا ً «إل��ى
مشاركة أبناء الجالية اللبنانية في
كندا في مؤتمر الطاقة االغترابية
الذي تنظمه وزارة الخارجية في

نيويورك في أيلول المقبل ألبناء
الجاليات في أميركا الشمالية».
ثم التقى الوزير باسيل سفير
البرازيل ج��ورج جيرالدو ق��ادري
ال���ذي ق���ال« :ت��ن��اول��ن��ا ال��ع�لاق��ات
الممتازة بين البلدين على ك ّل
األصعدة ،وتحدثنا بشكل مفصل
عن االستعدادات لمؤتمر الطاقة
االغترابية المنوي عقده في ساو
باولو في  27و 28تشرين الثاني
المقبل وج���دول أع��م��ال المؤتمر
وم���واض���ي���ع���ه .ورف���ع���ت بعض
المقترحات للوزير باسيل بهذا
الشأن».

زار رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام
وه��اب قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي
وم��دي��ر المخابرات العميد كميل ضاهر،
وهنأهما بعيد الجيش.
وق��ال وه���اب« :ال��زي��ارة للتهنئة بعيد
الجيش وتهنئة قيادة الجيش ومديرية
المخابرات على اإلنجازات التي حققتاها في
معركة مواجهة اإلرهاب والعمل الدؤوب الذي
يبذله الجيش لتفكيك الشبكات ومالحقتها
والتي كانت ستجلب خرابا ً ودم���ارا ً على
لبنان لوال العمل االستباقي الذي يقوم به
الجيش واألجهزة األمنية األخرى».
وذ ّكر بـ«ضرورة االستثمار في األمن مثلما
دعا سابقا ً الرئيس نبيه بري ،وهذا يستدعي
مراجعة بعض ال��م��وازن��ات وتحسينها،
خاصة تلك المتعلقة بمكافحة اإلره��اب
قهوجي مستقبالً وها 
ب
والتخريب».

(مديرية التوجيه)

