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خفايا
خفايا

الو�سيط القطري ّ
مجدد ًا وما بعد «الو�ساطة»

اال�ستحقاق رهن
«الميدان» و«الهواج�س»

 روزانا ر َّمال

 حسين حمود
ما ت��زال أج��واء جلسات الحوار القائمة في عين التينة غير
واض �ح��ة المعالم واالت �ج��اه على صعيد رئ��اس��ة الجمهورية
وقانون االنتخاب.
والبارز في هذا المجال تعليق الموضوعين اآلنفين واالنتقال
إل��ى اإلص�لاح��ات الدستورية وتحديدا ً البحث في بنود اتفاق
الطائف العالقة وال سيما بندي مجلس الشيوخ والالمركزية
اإلدارية.
أم��ا االستحقاق ال��رئ��اس��ي فيبدو ،بحسب م�ص��در وزاري
«بعيد األمد وموعد قطاف كرسي بعبدا لم يحن بعد بسبب عدم
نضوج الطبخة الموضوعة على نار الميدان السوري».
وما إذا كان يتوقع خروج طاولة الحوار بنتائج ملموسة على
صعيد الملفات التي تبحث أجاب« :ال شيء» ،مستدركا ً بالقول:
«حتى اآلن على األقل».
وفي هذا السياق ،ترى أوساط سياسية أن رئاسة الجمهورية
معلقة على قرار تيار «المستقبل» ومن خلفه القرار السعودي،
موضحة أنّ «المستقبل» ،وبعكس ما يص ّرح في العلن حول
استعجاله ان�ت�خ��اب رئ �ي��س للجمهورية ح�ت��ى يستقيم عمل
المؤسسات الدستورية ،فإنه في الخفاء غير مستعجل على هذا
األمر ،طالما رئيس الحكومة هو المتن ّفذ األساسي في مجلس
الوزراء المنوطة به مجتمعا ً صالحيات رئيس الجمهورية ،لكن
باستطاعة رئيس الحكومة بمفرده عرقلة أي أمر ال يرضى عنه
هو أو تيار «المستقبل» ،فل َم العجلة ،إذن ،في انتخاب رئيس
الجمهورية؟ تتساءل األوساط.
إالّ أنّ المصادر تضيف إلى هذا السبب هواجس تنتاب التيار
المذكور ورئيسه سعد الحريري ،من باب فتح الثغر في جدار
االستحقاق الرئاسي .من هذه الهواجس معرفة هوية رئيس
الحكومة المقبل في حال انتخاب رئيس تكتل التغيير واإلصالح
ميشال ع��ون رئيسا ً للجمهورية ،في جلسة يحضرها نواب
التيار لتأمين النصاب من دون تصويتهم لعون .فإذا كان رئيس
الحكومة العتيد الحريري نفسه ،فما هي تركيبة حكومته من
حيث توزيع الحقائب واألهم عدد وزراء كل من فريقي  8آذار
و 14آذار ،وما إذا كان الفريق األول سيطالب بالثلث الضامن،
وفي حال التسليم جدالً بهذا المطلب ومنحه الثلث الضامن ،فما
هو الضامن لرئيس الحكومة لعدم تكرار ما حصل مع الحريري
في حكومته السابقة باستقالة فريق  8آذار الذي كان بحوزته،
آنذاك ،الثلث الضامن ،وما تبع تلك االستقالة من انهيار الحكومة
برمتها؟
وتستدرك المصادر باإلشارة إلى أن هذا النقاش الداخلي
هو في إط��ار محدود حتى اآلن ،ام��ا األس��اس في االستحقاق
الرئاسي فهو الموقف السعودي الذي يربط الوضع اللبناني
بتطورات الميدان السوري واليمني والعراقي والذي ما يزال
معقدا ً حتى اآلن ،بالرغم من أن الكفة الراجحة تميل حاليا ً إلى
محور المقاومة.
واس�ت�ط��راداً ،في ح��ال سلّمت الرياض بهزيمتها ،عسكريا ً
وسياسيا ً وبالتالي تراجع دورها في لبنان نسبياً ،فإنها ستقف
خلف مطالب تيّار «المستقبل» لعرقلة االستحقاق الرئاسي إذا
كان سيرسخ انتصار فريق  8آذار في لبنان ،وال سيما حزب
الله الذي تسعى السعودية بكل ما أوتيت من حقد عليه ،إلنهائه
وليس تهشيم وتشويه صورته وحسب.
وفي االنتظار يبقى االستحقاق الرئاسي في ثالجة «الهواجس
الزرقاء» و«الغضب السعودي األس��ود» ،إالّ أن الوضع األمني
اللبناني م��ا زال م�م�س��وك�ا ً ل�ح��اج��ة جميع األط� ��راف المحلية
واإلقليمية والدولية له ،وكل وفق حسابات ومصالح خاصة
به .وهذا دفع المصدر ال��وزاري المشار إليه آنفا ً إلى القول إن
لبنان بلد العجائب .ففي العادة أو في منطق الدولة حالة األمن
مرتبطة طردا ً بالحالة السياسية ،فإذا كانت متدهورة يتدهور
األمن وإذا كانت جيدة فيكون هو كذلك ،أما في لبنان ،اآلن ،فال
عالقة للسياسة باألمن ،فالوضع السياسي في أس��وأ أحواله
بينما األمن مستتب كلياً.

ن�شاطات

سالم مستقبالً سفير سلطنة عمان
 التقى رئيس الحكومة تمام سالم سفير سلطنة عمان بدر محمد بن
بدر المنذري في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مه ّماته الديبلوماسية
في لبنان.
ومن زوار السراي :النائب السابق صالح حنين.
 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى،
محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وعرض معه أوضاع العاصمة.
كما التقى دريان اتحاد بلديات عكار ورؤساء بلدياتها في حضور المدير
العام للبلديات عمر حمزة وعضوي المجلس الشرعي علي طليس ومحمد
مراد وعلماء عكار.
 غادر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن
اليوم ،بيروت أمس متوجها ً إلى روما.
 ع��رض قائد الجيش مع عضو البرلمان الكندي زي��اد أب��و لطيف
األوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعالقات التعاون بين جيشي البلدين،
في حضور سفيرة كندا ميشال كاميرون .ثم استقبل رئيس اتحاد بلديات
كسروان رئيس بلدية جونيه جوان حبيش على رأس وفد مرافق ،مهنئا ً
بعيد الجيش ،ومثنيا ً على «الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية
لطمأنة المواطنين والحفاظ على األمن واالستقرار».

ليس مفهوما ً حتى الساعة بالنسبة لالعبين اإلقليميين
من جهة وللبنانيين من جهة أخرى مساحة الدور القطري
المعطاة غربيا ً وخليجيا ً وتوقيت تح ّرك اإلدارة فيه نحو ملفات
ما تلبث أن تعود معها لالنكفاء بهدوء ،فقطر التي لعبت دورا ً
بارزا ً في مصر إبان ثورة اإلخوان المسلمين انكفأت لصالح
السعودية بعدما قررت األخيرة التدخل على خط الرئاسة
وتجيير سقوط االخوان لصالحها مع تتابع مجريات االحداث
على وقع خالفات خليجية – خليجية وصلت ذروتها بعد
سوء العالقة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر على
خلفية استخدامها إعالما ً مناوئا ً لسياسة الخليج وباألخص
ال��ري��اض ،التي سحبت السفراء م��ن اإلم���ارات والبحرين
والكويت في خطوة اك��دت فيها ان لقطر حيثية خاصة ال
تتالقى دائما ً مع مصلحة دول مجلس التعاون.
ه��ذه الحقيقة وحدها ق��ادرة على ترجمة أدوار وصيغ
انتهجتها الحكومة القطرية ،ودخلت على أكثر من ملف
كالعب فاعل وكطرف سياسي مقبول من االطراف االقليمية
كافة .فقطر التي اظهرت عالقة ودية مع الرئيس الروسي في
زيارة أميرها موسكو مرتين وتبادل الهدايا بينهما ،قدمت
أيضا ً نموذج العالقة الجيدة مع إيران وهي الخصم األساسي
للسعودية .وبالتالي فانّ خصوصية قطر التي تحفظ لنفسها
ما لها فيه من حق االختالف والتمايز تؤكد على تموضع
مغاير على أمرين أساسيّين ...االول قدرتها على التأقلم
السريع بوجه اي تسوية سياسية مستقبلية تحفظ إليران
وسورية وروسيا موقفا ً ونفوذا ً واضحاً ،والثاني عدم ممانعة
الدوحة في أن تخرج عن انسجام مجلس التعاون الخليجي
بل المسارعة لقطف فرص الدخول إلى «عالم المفاوضات»
والتسويات واقتناص فرص تمكنها من الجلوس على طاولة
الحسم في نهاية المطاف.

ال ينسى اللبنانيون تلك اللحظة التي سافر فيها ك ّل
األفرقاء بطائرة واح��دة الى الدوحة من اجل ح ّل معضلة
الرئاسة وإي��ق��اف «ح��رب ال��ش��وارع» التي انطلقت ألي��ام
معدودة عام  2008وكادت تحسم وتكشف الخليجيين في
لبنان وقدرتهم على الصمود لوال هذا التدخل .وهذا وحده
كفيل ان يؤكد إمكانية الحضور مجدّدا ً على الموجة الرئاسية
اللبنانية بدليل «الوقوع» وإذا كان هذا األمر واردا ً فانّ هذا
يعني التالي ،أوالً :أن يكون التدخل القطري هذه المرة مبنيا ً
على اقتناص فرصة داخلية تتقاطع مع ظ��روف واضحة
المعالم إقليميا ً تحضر وتهيّئ األج��واء للبدء ببحث جدي
بملف الرئاسة ،اما الثاني :فإمكانية ان يكون هذا الدخول
منعا ً لكشف جديد للقوى الخليجية العاجزة في لبنان عن
الحسم والمقصود السعودية غير القادرة على أخذ الملف
الرئاسي لدفتها .بالتالي تكون قطر وحدها القادرة على ابراز
الحلول بطريقة ال تعتبر نكسة للنفوذ السعودي في لبنان
رغم كل ما تشير اليه من ثغرات في االدارة السعودية للملف
اللبناني.
تشكل قطر حاليا ً بالنسبة للبنانيين طرفا ً مقبوال ً باألغلبية
العظمى منه قادرة على الدخول كعنصر عربي مفوض من
قبل الغرب والخليجيين الذين تتقاطع معهم المصلحة
في الملف السوري ،وعلى انّ الملف اللبناني واالستحقاق
الرئاسي هو األكثر ارتباطا ً وانتظارا ً للح ّل السوري ،فإنّ هذا
يعني اتفاق الخليجيين جميعا ً على المخارج اللبنانية فيه
أيضا ً كتحصيل حاصل.
يذكر اللبنانيون لقطر نجاحها في اطالق العسكريين من
يد تنظيم النصرة اإلرهابي ويذكرون ايضا ً انّ االمير تميم
لبّى سريعا ً دعوة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله
بالتدخل شخصيا ً إلطالقهم حينها؛ ووقتها لم يكن سرا ً ان
العالقة القطرية – التركية بجبهة النصرة التي ال تصنف
إرهابا ً بالنسبة للحكومتين جيدة جدا ً بعكس تنظيم داعش
األكثر قربا ً للسعوديين .واليوم تتدخل قطر مجددا ً حسب

معلومات صحافية على خط تحرير العسكريين اللبنانيين
المخطوفين على يد تنظيم «داعش» بقدوم الوسيط القطري
نفسه (أحمد الخطيب) إلى لبنان من أجل السعي للتفاوض
مع تنظيم «داعش» في القلمون السوري الذي كان قد أسر 9
عسكريين لبنانيين.
عودة االهتمام القطري الى لبنان أو إعادة طرح الموضوع
يلعب دورا ً واضحا ً في محاولة إع��ادة إحياء «ال��دور» في
أذهان اللبنانيين؛ وهذا من شأنه أن يبدأ بملف العسكريين
فيكون مقدمة لملفات أكبر تتقدّم فيها قطر لتدخل معها حسم
االستحقاقات اللبنانية.
تجدر اإلش��ارة هنا الى انها ليست المحاولة الوحيدة
لقطر بالتدخل واستغالل مسألة إطالق العسكريين محليا ً
لغايات داخلية؛ ففي لحظة تحرك الشباب اللبناني ضمن
أطر الحراك المدني كان الفتا جداً .الدعم القطري للمؤسسات
التي نقلت الحدث باهتمام واسع النطاق ،وال��ذي كان من
شأنه أخذ البالد من ضفة ألخرى ففشلت لعدم نضج الفرصة
وقتها .مرة أخرى تدخلت قطر في موقف بارز لحظة إعالن
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لترشيح العماد
ميشال عون وايصاله لرئاسة الجمهورية بتصريح سريع
وداعم لوزير خارجيتها حينها.
نجاح قطر ال��ي��وم ف��ي مهمتها م��ع العسكريين «إذا»
تبيّنت جديتها فتعني أنها اختارت توقيتا ً على وقع دخول
اللبنانيين غرفة الحوار الوطني لبحث الملف الرئاسي
وقانون االنتخاب بأرضية محلية جاهزة للح ّل ،فهل تدعم
مجدّدا ً العماد ميشال عون الذي دعمت ترشيحه أوال ً بأول؟
ام انها تحتفظ مجدّدا ً بفرصة اقتناص لحظة رئيس توافقي
جديد على غرار ميشال سليمان .وهذا يعني انتظار «خضة
أمنية» في لبنان يجتمع اللبنانيون إثرها في دوحة ثانية؟
األكيد أنّ دورا ً قطريا ً ما في لبنان يلوح في األفق..

بروجردي يزور «تج ُّمع العلماء»:
الت�صدي لمحاوالت التطبيع م�س�ؤوليتكم الكبرى باتل تعلن عن برنامج لتوفير التعليم
للأطفال بـ  60مليون جنيه ا�سترليني

بحثت مع الم�س�ؤولين تداعيات الأزمة ال�سورية و�أو�ضاع النازحين

بروجردي متحدثا ً خالل اللقاء في مقر التجمع
زار رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في
مجلس الشورى اإليراني الدكتور عالء الدين بروجردي،
يرافقه سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية محمد فتحعلي
على رأس وف��د ،مق ّر تجمع العلماء المسلمين في حارة
حريك حيث كان في استقباله هيئة مجلس األمناء والهيئة
اإلدارية وأعضاء التجمع.
وتخللت اللقاء كلمة ترحيب لرئيس مجلس األمناء
القاضي الشيخ أحمد الزين.
ثم ألقى رئيس الهيئة اإلداري��ة الشيخ الدكتور حسان
عبدالله ،كلمة التج ّمع ،فقال« :يؤسفنا أن قادة بعض الدول
العربية قد انحرفت وتآمرت وسارت بركب الشيطان األكبر
الواليات المتحدة األميركية وأعلنت جهارا ً نهارا ً مودتها
للكيان الصهيوني بزيارات واضحة وعلنية خالية من أدنى
مقومات الحياء والخجل ،ذلك ألنّ قوى الشر قد تكالبت
على خط المقاومة تريد القضاء عليه من خالل القضاء على
رأسه المتمثل بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية باعتباره
العدو األول ،كما يزعمون ويحرفون ،للعرب والصهاينة».
أض��اف« :إننا في تجمع العلماء المسلمين ورغ��م كل
الصعوبات والتحديات وضعف اإلمكانات ،استطعنا أن
نحافظ على الوحدة اإلسالمية وأن ننتقل من موقع الدفاع
إلى موقع الهجوم ،فلم يعد الخطر على الوحدة بقدر ما بات
الخطر على مفاهيم الدين الحنيف الذي يتعرض للتشويه
ّ
بغض النظر عن نوعه بل العقيدة
اليوم ليس المذهب
اإلسالمية بكاملها ،فدين الوسطية والرحمة للعالمين
والتكامل وخدمة البشرية يريدون تحويله إلى دين القتل
والتطرف والدمار ،لذلك انطلقنا اليوم لنعلن انطالق حملة
حماية الدين اإلسالمي من التحريف ومنع تشويه مفاهيمه
األساسية».
وخ��ت��م« :إن���ه لمن دواع���ي فخرنا أن يضمنا حلف
استراتيجي مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية على أن
نكون ج��زءا ً من حلف ال يعتبر العدو الصهيوني ع��دوا ً
ويسعى إلى الصلح معه واالعتراف بشرعية احتالله ألرض
فلسطين كي يبقى مستقرا ً على كرسي حكمه .ولهذا الحلف
نقول أن ال أحد على وجه األرض في أي موقع كان يمتلك
ّ
حق أن يتنازل عن شبر من أرض فلسطين التي هي وقف
إلى يوم القيامة ،سننال نحن المؤمنين شرف تحريرها».
ثم تحدث بروجردي فرأى أنّ التج ُّمع هو «تجسيد لحركة
ثورية إسالمية تتصدى للفكر الذي يتمثل في المؤامرات
األميركية والبريطانية التي كانت تعمل منذ البداية عبر
فرض مبدأ التفرق في ما بين المسلمين ،وهذا األمر إن ّ
دل
على شيء فعلى مدى الوعي والنضج والحكمة والدراية
السياسية واإلسالمية واألخالقية المتمثلة في المجتمع
اللبناني الشقيق وخصوصا في علمائه األجالء».
ّ
يحق لنا أن نمتلك الطاقة
وأضاف« :هم يقولون «نحن
النووية العسكرية الفتاكة بينما أنتم يا مسلمين ال يمكنكم
أن تحظوا بالطاقة النووية حتى في إط��اره��ا السلمي
والعلمي البحت .هم يقولون أيضا ً نحن يحق لنا كقوى
دولية متسلطة أن نصنع األقمار االصطناعية ونرسلها إلى

بوصعب وباتل خالل لقائهما أمس بحضور شورتر
الفضاء الخارجي ونستثمرها علمياً ،ولكن انتم ال يحق لكم
أن تفيدوا من حقكم الطبيعي والمشروع في مجال إنتاج
الصواريخ التي من شأنها أن تكون ق��ادرة على إسقاط
هذه األقمار ،وأنتم إذا الحظتم أنّ المعادلة ،معادلة القوة
واالقتدار في هذه المنطقة قد تغيرت حاليا ً عما كانت عليه
في الفترات السابقة».
وتابع« :نستعيد سويا ً السير التاريخي في الصراع
العربي ـ اإلسرائيلي ،منذ اللحظة األول��ى التي عمل بها
االستعمار البريطاني المشؤوم على زرع ه��ذه الغدة
السرطانية المسماة إسرائيل في قلب العالمين اإلسالمي
والعربي في فلسطين المحتلة عام  1948وصوال ً إلى العام
 2000نرى انه لألسف الشديد ومن خالل ك ّل المواجهات
العسكرية التي جرت بين دول الطوق والجيش اإلسرائيلي
كانت دائما ً جيوش دول الطوق تنهزم وتندحر وتنسحب
شيئا فشيئا ً أمام تقدم القوات اإلسرائيلية وتوسعها».
وختم بروجردي« :اليوم نرى أنّ هناك عشرات اآلالف
من الصواريخ الموجودة في حوزة المقاومة اإلسالمية
في حزب الله وبقية الحركات المقاومة في المنطقة والتي
تحولت إلى عنصر رادع ومدافع عن الحقوق اللبنانية
وحقوق بقية الشرفاء في المنطقة ،وبعدما شعر االستكبار
وإسرائيل بأنه ليس في استطاعتها أن تواجه المقاومة
والممانعة وجها ً لوجه في أرض الميدان أرادت أن تنجح
في ه��ذه المؤامرة الخبيثة وأن ت��زرع ه��ذه الشوكة في
خاصرة العالم اإلسالمي والعالم العربي وأن تتسلل إلى
بيت المقاومة عبر هذه الفتن التي أوجدتها في سورية،
وأرادت من خالل إنشاء هذه الحركات اإلرهابية التكفيرية
المتطرفة أن تقدم صورة مشوهة عن اإلسالم الحنيف،
ولكن نحن على ثقة تامة بأنّ الله عز وجل سيكتب لنا
النصر من جديد ،وأن شوكة هذا العدوان ستنكسر ،مرة
أخرى ،وأبرز دليل على ما أقول هذه التطورات الميدانية
الجديدة التي شهدناها في المرحلة األخيرة ،سواء في
العراق أو في سورية ،اليوم وجدوا أن هذه المؤامرة لن
تؤتي الثمار المطلوبة منها بالنسبة إليهم ،فبادروا إلى
اللجوء لمؤامرة دنيئة وخبيثة أخ��رى .من هنا نرى أنّ
هذه القوى المستكبرة أرادت أن تستغل وجود الحرمين
الشريفين وه��و من أه��م المقدسات الدينية اإلسالمية
وه��ي م��وج��ودة في السعودية بطبيعة ال��ح��ال ،أرادت
قوى االستكبار أن تستغل هذا األمر تحديدا ً وأوعزت إلى
المملكة العربية السعودية أن تبادر لالنفتاح ومحاولة
تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني لماذا؟ ألنها أرادت
أن تخفف من القبح الكبير الذي يعتري مثل هذا السلوك.
وألننا نعرف أنّ المملكة العربية السعودية لطالما اعتمدت
على عدوانها الظاهرة في مجال شراء الذمم ،وفي المجال
السلبي على مختلف األط��راف العربية واإلسالمية كي
تحذو حذوها في ك ّل الخطوات السياسية التي تتخذها
نهجاً ،لذلك أنا أعتقد أنّ هذا األمر بالتحديد يحمل مسؤولية
كبرى على عاتق علماء الدين اإلسالمي األجالء والغيارى
كي يتصدوا لمحاولة التطبيع اآلثمة هذه».

أكدت الوزيرة البريطانية للتنمية
ال��دول��ي��ة ب��ري��ت��ي ب��ات��ل «اس��ت��م��رار
المملكة المتحدة بدعمها الستقرار
لبنان وأمنه االقتصادي خالل إدارته
لتداعيات األزمة السورية».
وأش��ارت السفارة البريطانية في
بيان ،إثر زي��ارة باتل للبنان والتي
دامت يومين ،إلى أنّ «زيارة الوزيرة
البريطانية إل��ى لبنان تأتي كجزء
م��ن زي���ارة قامت بها للمنطقة ،في
أول زي��ارة لها للخارج منذ توليها
مهامها كوزيرة للتنمية ،حيث التقت
عددا ً من نظرائها اللبنانيين للبحث
في المساعدات التي تقدمها المملكة
المتحدة وال��ع�لاق��ة الوثيقة التي
تجمع البلدين .وشكرت الحكومة
اللبنانية وشعبها الستمرار دعمهم
واستضافتهم ألكثر من  1.5مليون
الجىء سوري .وأعلنت عن برنامج
ج��دي��د ق��ي��م��ت��ه  60م��ل��ي��ون جنيه
استرليني على مدى األربع سنوات
القادمة لدعم برنامج توفير التعليم
لجميع األطفال في لبنان بمرحلته
الثانية ،م��ع التركيز على تأمين
حماية للطفل وتعليم غير رسمي ألكثر
األطفال حاجة تحضيرا لحصولهم
على تعليم في مدرسة رسمية».
وعقب زيارتها الميدانية ،قالت
باتل« :كان مهما ً لي أن أزور لبنان في
جولتي األول��ى إلى الخارج كوزيرة
للتنمية الدولية ألجدّد التزام المملكة
المتحدة بالشراكة القوية مع لبنان.
تقف المملكة المتحدة جنبا ً إلى جنب
م��ع الشعب اللبناني ف��ي مواجهة
تداعيات األزم��ة السورية بما فيها
الشراكة الحيوية الهادفة إلى حصول
كل أطفال لبنان على التعليم».
أض��اف��ت« :إنّ اس��ت��ق��رار لبنان
وازده���اره على المدى الطويل هما
ف��ي المصلحة ال��وط��ن��ي��ة للمملكة
المتحدة ولبنان معاً .ونحن نعمل
ي����دا ً ب��ي��د ل��ل��ح��رص ع��ل��ى أن يفي
المجتمع الدولي أجمع بالتزاماته
التي نتجت ع��ن مؤتمر ل��ن��دن .لقد

مقبل يبحث مع �سالم وقهوجي الأو�ضاع الأمنية

قهوجي مستقبالً أبو لطيف بحضور كاميرون

(مديرية التوجيه)

استغرب نائب بارز
حديث رئيس حزب
الكتائب النائب سامي
الجميّل بعد خروجه
من اجتماع هيئة
الحوار الوطني في
عين التينة أمس عن
«الديمقراطية التي
نمارسها في لبنان
منذ ثمانين عاماً»!
وسأل :هل يقصد
الجميّل االبن تلك
«الديمقراطية» التي
جعلته يرث النيابة
ورئاسة حزب
الكتائب ،والتي قد
يريدها في يوم ما أن
تجعله يرث رئاسة
الجمهورية أيضاً؟

زار نائب رئيس الحكومة وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل رئيس
الحكومة تمام سالم وعرض معه
الوضع األمني في البالد.
واجتمع مقبل ،ف��ي مكتبه في
ال��وزارة ،إلى قائد الجيش العماد
ج��ان قهوجي ،ف��ي حضور مدير
المخابرات العميد ال��رك��ن كميل
ضاهر.

وج��رى خ�لال االجتماع عرض
األوض�����اع األم��ن��ي��ة ف��ي مختلف
المناطق ،ال سيما الحدودية في
ج��رود ع��رس��ال وبعلبك ،إضافة
إلى التدابير واإلج��راءات المتخذة
لحفظ االم���ن ،والمداهمات التي
ي��ق��وم ب��ه��ا ال��ج��ي��ش وم��خ��اب��رات��ه
لتوقيف مطلوبين أو مشتبه فيهم
وإحالتهم على القضاء المختص.

وأش��اد مقبل «بصمود الجيش
وت��ص��دي��ه للهجمات االره��اب��ي��ة
والتكفيرية والتي الق��ت ترحيبا ً
وتنويها ً م��ن معظم ال���دول التي
أب���دت إع��ج��اب��ه��ا ب��م��ا ي��ق��وم ب��ه».
ونوه بالعمليات االستباقية التي
ينفذها الجيش ومخابراته تداركا ً
للمخاطر التي تتهدد لبنان والسلم
األهلي.

باتل تزور مخيما ً للنازحين في البقاع

شاركت المملكة المتحدة لبنان في
تقوية قطاع التعليم منذ العام 2013
وللحكومتين الهدف نفسه ال لجيل
ضائع عبر إيصال التعليم إلى أوالد
لبنان ك��اف��ة .وق��د التزمت المملكة
المتحدة لتاريخه بمبلغ يراوح 300
مليون جنيه استرليني يستثمر في
دعم الالجئين والمجتمعات المضيفة
منذ بداية األزمة السورية».
وأوض��ح البيان أنّ «باتل زارت
تجمعا ً لخيم الالجئين وم��درس��ة
ف��ي منطقة ال��ب��ق��اع ل�لاط�لاع على
كيفية دعم المملكة المتحدة للبنان
بالتعاون م��ع ال��ش��رك��اء الدوليين
والمحليين .وقد رافقها في جولتها
وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب ،ممثلة المفوضية العليا
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في
لبنان ميراي جيرار ،ممثلة اليونسف
في لبنان تانيا شابويزا والسفير
البريطاني في لبنان هيوغو شورتر.
وقد التقت باتل خالل زيارتها تالميذ
م��ن ال�لاج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ضمن
برنامج التعليم المسرع لتعويض
أعوام التعليم الضائعة وتحضيرهم
لدخول المدارس بحسب مستواهم
التعليمي الصحيح .كما والتقت
شبابا من الالجئين السوريين الذين
شاركوها تجربة النزاعات والتهجير
وأملهم ببناء مستقبل أفضل عبر
تحسين تعليمهم ومهاراتهم».
وقالتممثلةالمفوضيةالعليالألمم
المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان
ميراي جيرار« :لقد قدمت المملكة
المتحدة ،منذ ان��دالع األزم��ة ،تمويالً
سخيا ً ساهم في تأمين المساعدة
ال��ض��روري��ة والحيوية لألشخاص
ال��ذي��ن ه��م ف��ي أش��د الحاجة إليها،
فبفضل الدعم المقدم من الحكومة
البريطانية ،تمكنت المفوضية من
تقديم المساعدة إلى األسر الالجئة
األكثر عرضة للخطر لكي تتمكن من
تلبية احتياجاتها األكثر إلحاحاً،
وإع��ادة تأهيل المالجىء ،مثل تلك

التي قمنا بزيارتها اليوم ،ومساعدة
الالجئين على الصمود خالل فصل
الشتاء وتمكينهم من الحصول على
الرعاية الصحية األساسية .فالمملكة
المتحدة هي من الداعمين الرئيسيين
لبرامجنا في لبنان وزي���ارة اليوم
تعكس التعاون الوثيق القائم بيننا
لدعم الالجئين السوريين ،فضالً
ع��ن دع���م ال��م��ؤس��س��ات اللبنانية
والمجتمعات المحلية المضيفة».
وقالت ممثلة اليونسف في لبنان
تانيا شابويزا« :إنّ الغالبية العظمى
من ال  340,000طفل خارج المدارس
في لبنان بحاجة إلى دعم تعليمي
كبير لمساعدتهم على العودة إلى،
والبقاء في المدرسة .لهؤالء األطفال
تمثل ف��رص التعليم غير النظامي
شرايين الحياة ال��ت��ي تضمن لهم
إمكانية االنضمام للمدارس الرسمية
وال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ذي
يحتاجونه لبناء مستقبل أفضل
ألنفسهم وأسرهم .كما يحتاج الكثير
منهم إل��ى ال��دع��م النفسي لتضميد
جراح حرب ال هوادة فيها وحمايتهم
من العنف واالستغالل واإليذاء».
أض��اف��ت« :لقد ك��ان��ت ،وال ت��زال،
المملكة المتحدة شريكا حريصا ً
على حماية مستقبل هؤالء األطفال.
واس��ت��م��رار ه��ذه االس��ت��ث��م��ارات في
األطفال هي السبيل الوحيد للتخفيف
م��ن ال��ع��واق��ب الطويلة األم���د لهذه
األزم��ة التي يمكن أن تطال سورية
والمنطقة».
ولفت البيان إلى أنّ باتل التقت
رئيس الحكومة تمام س�لام ووزي��ر
الخارجية ج��ب��ران باسيل وعقدت
مؤتمرا ً صحافيا ً مع وزي��ر التربية
ال���ي���اس ب���و ص���ع���ب .وت��ن��اول��ت
المباحثات أزمة الالجئين والتطورات
المحلية واإلقليمية األخيرة .وزارت
المركز اللبناني البريطاني للتبادل
التكنولوجي الذي تدعمه الحكومة
البريطانية وه��دف��ه دع��م المعرفة
االقتصادية اللبنانية ونموها».

