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«الأمرا�ض ال�سيا�سيّة تزداد انت�شاراً في الج�سد اللبناني»

ريت�شارد بعد لقائها الراعي:
لدينا م�ستقبل طويل مع لبنان
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال
ب���ش���ارة ال����راع����ي ،أم����س ف���ي ال��ص��رح
البطريركي في بكركي ،سفيرة الواليات
المتحدة األميركية إليزابيث ريتشارد ،في
زيارة بروتوكوليّة امتدّت نحو ساعة وربع
ساعة ،وكانت مناسبة لقراءة سريعة
للوضع العام في المنطقة ولبنان.
بعد ال��ل��ق��اء ،ق��ال��ت ري��ت��ش��ارد« :لقد
ت��ش� ّرف��ت بلقاء ص��اح��ب الغبطة ،وأن��ا
مسرورة جدا ً لوجودي هنا اليوم ،فغبطته
واحد من أكثر الشخصيّات المحترمة في
البلد والجميع يُصغي إليه .وبعد مرور
نحو شهر على وصولي إلى لبنان ،أردتُ
أن ألتقي كل شخص له تأثيره الكبير على
سير األمور المستقبليّة على نحو جيد في
البالد .ولهذاُ ،سررت كثيرا ً بلقاء غبطته،
حيث تحدّثنا عن كل المكوِّنات والمشاكل
والتحدّيات والفرص العديدة في لبنان».
أضافت« :وأ ّكدت لغبطته ،أنّ الواليات
المتحدة موجودة هنا لمساندة لبنان،
والقيام بما أمكنها لمساعدة اللبنانيّين
في التقدّم إلى األمام على كل المستويات:
السياسيّة واالقتصاديّة واألمنيّة .كما قلتُ
لغبطته ،إ ّننا هنا على المدى الطويل،
ولدينا تاريخ طويل مع لبنان ،وكذلك
لدينا مستقبل طويل معه أيضاً».

�إبراهيم� :سننت�صر على الإرهاب
ل ّأن الهزيمة تعني نهايتنا
لفتَ المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،إلى «أنّ توطين النازحين
ّ
الكف عن المراهنات
يساوي مباشر ًة الحرب» ،مشيرا ً إلى أنّ «المطلوب هو
الخارجيّة واستجداء الحلول المستوردة» ،مؤ ّكدا ً «أ ّننا نعمل على بناء الدولة
اآلمنة ،ال الدولة األمنيّة البوليسيّة».
وأعلن «أ ّننا سننتصر في المعركة على اإلرهاب ،ألنّ الهزيمة تعني نهاية لبنان»،
مشدّدا ً على أنّ «األمن أولوية ثابتة ،أل ّنه ضمان بقاء الدولة واستمرارها» .وقال:
«خضنا أصعب المواجهات مع اإلرهاب ،وال يزال ينتظرنا الكثير واألقسى».
وأوض��ح «أنّ األمن العام أوجد نظريّة «األم��ن االستباقي» ،وجعله شعارا ً
إرهابي قبل وقوعه» ،الفتا ً إلى «أنّ الوضع
ونموذجا ً بالقدرة على منع أيّ عمل
ّ
الحالي غير مريح ،وتغلب عليه صفة الحرج كح ّد أدنى والخطر كح ّد أقصى».
وقال« :المعركة ض ّد اإلرهاب تزداد صعوبة ،ألنّ البيئات والبؤر اإلرهابيّة تزداد
توسعا ً وانتشاراً ،والواقع أنّ العالم بر ّمته ينكشف يوما ً بعد يوم على صعوبة
ّ
هذه المعركة .إذا كان صحيحا ً أنّ دول العالم ق ّررت خوض هذه المواجهة حتى
الموحد ما زال مفقودا ً ج ّراء التباين السياسي في عواصم
النهاية ،لكنّ التخطيط
ّ
القرار ،مضافا ً إليه الفوارق في اإلمكانات بين الدول ،بل وحتى نقصها أحياناً .أ ّما
في ما يعنينا ،فأؤ ّكد بتواضع أ ّننا سننتصر في هذه المعركة».
والحظ أنّ «لبنان في حال االستقرار الحرج ،يواجه ك ّما ً كبيرا ً ونوع ّيا ً من
التناقضات التي أضحت عصيّة بسببب الواقع الداخلي غير المقبول ،وأحيانا ً
ج� ّراء عمل خارجي يريد لبنان ساحة أو مستودعا ً لألزمات ،أو حقل تجارب
لألفكار التي يمكن إسقاطها على المنطقة» .وختم إبراهيم« :المفارقة األكثر حدّة
ّ
محطة مفصليّة ينتقل لبنان واللبنانيّون من موقع إلى آخر
تتجلّى في أ ّنه بعد ك ّل
مشابه يمنع تح ّول الوطن إلى دولة وجمهورية بك ّل ما للكلمة من معنى .األسوأ أنّ
ّ
مخططات
األمراض السياسيّة تزداد انتشارا ً في الجسد اللبناني وتعطبه ،في ظ ّل
دولية تجعل استقرارنا حرجاً .األخطر من ك ّل ذلك ،أنّ هناك نوعا ً من التكيّف مع
األزمات والفراغ الرئاسي والشلل الحكومي».

الراعي والسفيرة األميركية

رعى م�ؤتمر «�إر�ساء ا�ستراتيج ّية لمكافحة الإتجار بالب�شر»

ميقاتي :طاولة الحوار معبر �أ�سا�سي
�إلى الحل عندما يحين القطاف
رأى ال��رئ��ي��س نجيب ميقاتي،
«أنّ ط��اول��ة ال��ح��وار ه��ي المعبر
األساسي نحو الحل عندما يحين
موعد القطاف الذي أتم ّنى أن يكون
قريباً ،لنشهد انفراجات على كل
المستويات» .وأم��ل «أن ُتترجم
هذه النقاشات بحلول سريعة بدءا ً
بمسألة انتخاب رئيس للجمهوريّة،
التي لم تع ْد ترفا ً يحتمل االنتظار،
ّ
والتدخالت
أو المزايدات واألنانيّات
الخارجيّة أو تغيُّر موازين القوى
اإلقليميّة ،بل باتت عنوانا ً للحفاظ
س���س ال��دول��ة
على م��ا تب ّقى م��ن أ ُ ُ
�ؤس��س��ات��ه��ا ال��م��ت��ه��اوي��ة بفعل
وم� ّ
االه��ت��راء االقتصادي واالجتماعي
ِّ
وتفشي الطائفية».
والفساد
وق����ال خ�ل�ال رع��اي��ت��ه اف��ت��ت��اح
مؤتمر «نحو إرس��اء استراتيجيّة
عربيّة شاملة لمكافحة اإلت��ج��ار
ّ
تنظمه المنظمة
بالبشر» ،ال��ذي
العربيّة للمحامين الشباب  -فرع
لبنان بالتعاون مع قطاع محامي
«العزم» ،في فندق «كواليتي -إن»
في طرابلس« :تم ّر المنطقة كلّها
بأكثر األوضاع حساسيّة واهتزازاً،
وخ�لال السنوات الخمس األخيرة
تفاقمت األوض���اع س���وءا ً وتوالت
األزم��ات ،حتى باتَ وجودنا مهدّدا ً
نتيجة الصراعات التي تتوالد من
دون تل ّمس مخرج حقيقي على أيّ
مستوىً كان .فعلى الصعيد اللبناني
ال نزال نعيش الفراغ في سدّة رئاسة
المؤسسات
الجمهوريّة وتعطيل
ّ
ال��دس��ت��ور ّي��ة ،ونختلف ع��ل��ى كل
ش��يء عند اق��ت��راب أيّ استحقاق،
الوطني
فيما الفساد ينخر جسمنا
ّ
والمحاسبة في أدنى مستوياتها،
حتى ال نقول معدومة .وتبقى طاولة
الحوار هي المعبر األساسي نحو
الحل عندما يحين موعد القطاف،
الذي أتم ّنى أن يكون قريبا ً لنشهد
ان��ف��راج��ات على ك��ل المستويات.
ونحن ،كما تعلمون ،دعاة حوار ولن
ّ
نتأخر عن حضور أيّ لقاء بقصد
الجمع والتوفيق ،ألنّ التصعيد
أثبت عقمه ،والخطاب االنفعالي
ث��ب��ت بالمحسوس أ ّن���ه ال يخدم
متمسكون
لبنان ،وبالتالي نحن
ّ
بالحوار والتالقي بين كل المكوِّنات
حتى ينقشع الحل».
وأض�����اف« :ل��ق��د أن��ه��ي��ن��ا ال��ي��وم
ثالثة أيام من النقاش على طاولة
الحوار ،وقاربنا تقريبا ً كل الملفات
المطروحة ،وكلّنا أم��ل أن ُتترجم
هذه النقاشات بحلول سريعة بدءا ً
بمسألة انتخاب رئيس للجمهوريّة
التي لم تعد ترفا ً يحتمل االنتظار،
ّ
والتدخالت
أو المزايدات واألنانيّات
الخارجية ،أو تغيُّر موازين القوى
ّ
اإلقليميّة ،بل باتت عنوانا ً للحفاظ
س���س ال��دول��ة
على م��ا تب ّقى م��ن أ ُ ُ
�ؤس��س��ات��ه��ا ال��م��ت��ه��اوي��ة بفعل
وم� ّ
االه��ت��راء االقتصادي واالجتماعي
ّ
وتفشي الطائفيّة».
والفساد
وع��ن م��وض��وع ال��م��ؤت��م��ر ،ق��ال:

ميقاتي يتسلم لوحة تذكارية للمؤتمر
«إ ّننا نحيّي الجهد ال��ذي تقوم به
المنظمة العربيّة للمحامين الشباب
بالتعاون مع ّ
قطاع محامي العزم،
ونرحِّ ب بأي عمل يساهم في دعم
أواص��ر التعاون العربي المشترك
لمواجهة كل التحدّيات والمخاطر
التي تتهدّد وطننا العربي ،وإرساء
ِقيَم الحق وال��ع��دل بين الشعوب
وحماية مجتمعاتنا».
ودعا رجال القانون إلى المساهمة
في وضع ح ٍّد لظاهرة اإلتجار بالبشر
الالإنسانيّة ،مشيرا ً إلى أنّ الحكومة
األخيرة التي ترأّسها أرسلت إلى
المجلس النيابي عام  2012مشروع
قانون بعنوان «الحماية والوقاية
والمحاسبة من اإلتجار بالبشر»،
وكان هذا األمر موضع تقدير الهيئات
الدوليّة المعنيّة.
وق����د ح��ض��ر ال��م��ؤت��م��ر رئ��ي��س
المحاكم الشرعيّة السنيّة في لبنان
عساف ،مم ّثالً ُمفتي
الشيخ محمد ّ
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان ،مصطفى الحلوة مم ّثالً النائب
محمد ال��ص��ف��دي ،رئ��ي��س المكتب
السياسي لـ«الجماعة اإلسالميّة»
ف��ي لبنان النائب السابق أسعد
هرموش ،رئيس المنظمة العربيّة
للمحامين الشباب محمد هرموش،
األم��ي��ن ال��ع��ام الت��ح��اد المحامين
ال��ع��رب ع��ب��د اللطيف بوعشرين
مم َّثالً بالمحامي أحمد شندب ،نقيب
محامي بيروت أنطونيو الهاشم،
نقيب محامي طرابلس فهد المقدم،
نقيب أطباء طرابلس عمر عيّاش
وحشد من الفاعليّات السياسيّة
واالجتماعيّة والنقابيّة ومم ّثلي قادة
األجهزة األمنيّة.
وكان تحدّث في افتتاح المؤتمر
رئيس المنظمة العربيّة للمحامين
الشباب محمد ه��رم��وش ،فطالب
«ق����ادة ال����دول ال��ع��رب � ّي��ة ب��ال��ت��زام
م��ا ورد ف��ي ميثاق جامعة ال��دول
العربيّة ،والمعاهدات واالتفاقات
التي صادقت عليها الدول العربيّة،
وال��رام��ي��ة إل���ى ت��وط��ي��د ال��ع�لاق��ات
العربيّة  -العربية وتمتين أواصر
العالقات القائمة بين الدول العربية

م��ن أج��ل االرت��ق��اء ب��أوض��اع األ ّم��ة
العربيّة وتعزيز مكانتها وع�لاء
دورها على الصعيد اإلنساني».
وف��ي كلمته التي ألقاها باسم
بوعشرين ،تط ّرق المحامي شندب
إل���ى «ال��ت��ح��دّي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه
األ ّم��ة العربية ودور المحامين في
وتوجه إل��ى الشباب
مواجهتها».
ّ
بالقول« :اعلموا أنّ رهاننا عليكم
أ ّي��ه��ا الشباب ب��أن ترفعوا الراية
م��ج�دّدا ً في وج��ه الجهل والتخلف
واإلرهاب .رهاننا أن تنتصروا لهذه
األ ّمة ،وعهدنا لكم كا ّتحاد للمحامين
ال��ع��رب دع��م ال��ط��اق��ات الشبابيّة
المنتمية لمهنة المحاماة بكل ما
أوتينا من قوة ،وأن نسلّمكم الراية
خ ّفاقة ،وأن نكون دائما ً حصن هذه
األ ّمة وعنوان وحدتها».
وألقى النقيب الهاشم كلمة ،دعا
وموحد،
فيها إل��ى «موقف ص��ارم
ّ
بُغية تسليط ال��ض��وء على هذه
الملحة ،وال����زجّ بهؤالء
القضيّة
ّ
المتاجرين بأرواح وكرامات الناس
وراء ال��ق��ض��ب��ان ،وال��ع��م��ل دائ��م �ا ً
لتوفير أق��ص��ى درج���ات الحماية
للمستضعفين» ،مسلّطا ً الضوء
على استراتيجيّات مكافحة اإلتجار
ب��ال��ب��ش��ر ف��ي ل��ب��ن��ان ،وال��ق��وان��ي��ن
والتشريعات ذات الصلة.
وق����ال ال��ن��ق��ي��ب ال���م���ق���دّم« ،إنّ
استراتيجيّة عربية شاملة لمكافحة
اإلتجار بالبشر هي ضرورة لواقعنا
العربي الحالي ،هذا الواقع الذي
نتصارع فيه مع أنفسنا خدمة ألفكار
سوانا».
وأض��اف« :أنّ مؤتمركم ه��ذا هو
فرصة للتذكير وال��ت��ذ ّك��ر بواقعنا
المرير لكل النواحي االقتصادية
واالجتماعية ،فإضاف ًة إلى وجوب
إنشاء استراتيجيّة عربيّة شاملة
لمكافحة اإلتجار بالبشر ،ندعو إلى
استراتيجيّة عربيّة شاملة مماثلة
لمنع اإلتجار ببقيّة األقطار ،خشية
أن نصل إلى هاوية يصعب علينا
ال��رج��وع ع��ن االن���زالق ف��ي وادي��ه��ا
السحيق».

ال�شام�سي التقى دريان :للإ�سراع
في انتخاب رئي�س الجمهوريّة
استقبل ُمفتي الجمهور ّية الشيخ عبد اللطيف دريان،
في دار الفتوى ،سفير دول��ة اإلم��ارات العربيّة المتحدة
حمد سعيد الشامسي ،ال��ذي أش��ار أنّ اللقاء كان مثمرا ً
للغاية ،وأش��اد ب��ـ«دور دار الفتوى في ترشيد الخطاب
الديني المعتدل الذي هو من أولويّاتها في مواجهة الغل ّو
والتطرف ،بالتعاون مع المرجعيّات الدينيّة كا ّفة في
لبنان والمنطقة العربيّة».
وتم ّنى الشامسي «إن��ج��از االستحقاق اللبناني في

انتخاب رئيس للجمهور ّية في أسرع وقت ،م ّما يساهم
في تخفيف االحتقان السياسي الراهن وحلحلة األوضاع
اللبنانيّة».
وشكر دريان دولة االم��ارات على «دعمها ومساعدتها
ووقوفها إلى جانب لبنان واللبنانيّين» ،وأ ّك��د أنّ «دار
الفتوى وعلماءها هم مع مجلس التعاون الخليجي ،الذي
هو ص ّمام األمان للعرب جميعا ً في شؤونهم وشجونهم
العربية».

يزبك :الم�شكلة لي�ست بالطائف والميثاق ّية
� ّإنما بالت�شكيك وعدم الثقة
اعتبر الوكيل الشرعي العام لإلمام علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد
يزبك ،أنّ «اآلمال عُ لِّقت على طاولة الحوار ،وبعد جلسات ثالث متتالية عادت،
«إذا» ،والجملة الشرطية ال تستلزم وقوع طرفيها ،بل هي فرضيّة ،ولكن عندما
يُنظر إلى الواقع فال يُرى إلاّ السراب ،فالمشكلة ليست بالنصوص والطائف
والميثاقيّة ،وإنما المشكلة بما تنطوي عليه القلوب من تشكيك وعدم الثقة،
وقيمة الحوار بما يتر ّتب عليه أن ينطلق من الثقة وعدم االتهام ،وأن تكون
المصلحة العامة حاكمة على كل مصلحة شخصيّة أو طائفيّة أو مذهبيّة».
أضاف« :ك ّنا كلبنانيّين نتو ّقع من المتحاورين وفي أول جلسة من جلسات
الحوار ،وكانت الذكرى السبعون والنيّف لتأسيس الجيش ،المطالبة بدعم
الموحدة والحامية للسيادة الوطنيّة ،بالتصدّي
المؤسسة الوطنيّة
الجيش
ّ
ّ
لإلرهاب من الجرود إلى حدود لبنان مع فلسطين ،وقد استكثروا على الجيش
ما أُعلن من هِ بة حتى اس ُترجعت ،وممنوع تقديم ما يم ِّكن الجيش على التصدّي،
ولكن العدو «اإلسرائيلي» يرفض ،وأميركا تقدّم المليارات لمساعدة جيش
االحتالل ،فذرائع المنع من مساعدة الجيش اللبناني خوفا ً على السالح ،هي
للمؤسسة وللّبنانيّين».
إهانة
ّ
وحيّا األسير الفلسطيني كايد على موقفه وإضرابه عن الطعام ،واستخدام
كل األسلحة في مواجهة العدو «اإلسرائيلي» المحتل ،كما حيّا تضامن المئات
من األسرى بإضرابهم عن الطعام دعماً ،وحيّا جورج عبد الله المتضامن وهو
في سجنه في فرنسا ،و «كل من يتضامن ويشعر بمعاناة األسرى ،ولكن أين
العرب؟ وأين الذين يلهثون وراء التطبيع مع العدو «اإلسرائيلي»؟ فأين القيم
والشهامة العربية؟».
وبقي من يستجدي ال ُملك بال ِّرضى
وق��ال يزبك« :لقد م��اتَ من يستحي
َ
الصهيوني ،أما يخجل هؤالء م ّما يمارسه العدو بحق الشعب الفلسطيني من
استباحة المناطق قتالً واعتقاالً ،وحماية قطعان االستيطان للتمادي أكثر،
وحادثة الحريق المفتعلة إلحراق الطفولة واألنعام».
وأشار إلى أنّ «كل المصائب مصدرها أميركا الشيطان األكبر ،وهي تدعم
كل اإلرهاب من «ال ّنصرة» و«جيش الفتح» والتفريعات ،وقد تصاعد الموقف
األميركي ،وهذا ما حدث بعد حصار حلب ،فأين الديمقراطية وادّعاء السعي من
السياسي في اليمن أو ليبيا والعراق والتريّث
السياسي؟ وهل الحل
أجل الحل
ّ
ّ
في مواجهة «داعش» في الموصل؟ أما آن األوان لأل ّمة أن تعتبر وتستيقظ من
غفلتها ،فالخالص بالوحدة واالعتصام بحبل الله المتين والنصر آتٍ ال محال».

«رابطة ّ
ال�شغيلة» :ال مخرج من الأزمة
� اّإل ب�إجراء �إ�صالحات في ُبنية النظام
عقدت «رابطة الشغيلة» اجتماعا ً لكوادرها في البقاع ،في ذكرى انتصار
المقاومة في حرب تموز.
وتحدّث عضو قيادتها ،مسؤول منطقة البقاع حسن عباس ،فأ ّكد أنّ «ال
مخرج من األزمة التي ترزح تحت وطأتها البالد إلاّ بإجراء إصالحات حقيقيّة في
بُنية النظام اللبناني ،تبدأ بإقرار قانون عصري لالنتخابات على قاعدة التمثيل
النسبي الكامل ولبنان دائرة انتخابية واحدة ،وخارج القيد الطائفي».
ّ
ولفتَ إلى أنّ «اجتماعات طاولة الحوار ستكون نقاشاتها عبثيّة ومضيعة
للوقت ،إذا لم تق ّر مثل هذا القانون الذي ينسجم مع دستور الطائف».
وتو ّقف عند ذكرى انتصار المقاومة في حرب تموز  ،2006معتبرا ً أ ّنه «أحدث
تح ّوال ً ها ّما ً في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني ،وما كان ليتح ّقق لوال
بسالة المقاومين في الميدان ،والصمود األسطوري للشعب اللبناني والتكامل
مع الجيش اللبناني».
ورأى أنّ «ما ح ّققه الجيش العربي السوري ورجال المقاومة وحلفاؤهم من
إنجازات نوعيّةُ ،ت ّوجت أخيرا ً بإحكام الحصار على اإلرهابيّين في شرق حلب،
إ ّنما يذ ِّكر باإلنجازات التي ح ّققها المقاومون خالل حرب تموز في مارون الراس،
وبنت جبيل ،والخيام ،وعيتا الشعب ،والغندورية ووادي الحجير».
وأ ّكد عباس ،أنّ «ما حصل في تركيا من انقالب فاشل ،وما أعقبه من حملة
ومؤسسات الدولة ،من المعارضين
تطهير واسعة داخ��ل الجيش التركي
ّ
لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان ،هو نتيجة إصرار أردوغان على السعي
إلى أخونة الدولة التركيّة ،وتوتير عالقات تركيا مع دول الجوار ،وارت��داد
اإلرهاب على الداخل التركي».
وأشار إلى أنّ «تركيا دخلت في مرحلة من االضطراب وعدم االستقرار ،وأنّ
أردوغان الضعيف والمستنزف هو في مصلحة سورية والعراق ،أل ّنه يُضعِف
ّ
التدخل النشط والفعّ ال في سورية ،ويجعل أولويّات
من قدرة تركيا على
أردوغ��ان التركيز على وضعه الداخلي والحفاظ على سلطته ،األمر الذي قد
يضط ّره إلى االقتراب أكثر من روسيا وإيران».

لجنة �سكاف :لم�ساندة الأ�سرى
في �سجون العدو
توجهت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف بـ«التحيّة إلى آالف األسرى في
ّ
سجون العدو الصهيوني الذين يتع ّرضون ألبشع أنواع العزل والتعذيب ،تحت
ّ
والمنظمات التي تدّعي الدفاع عن حقوق اإلنسان».
مرأى المجتمع الدولي الظالم
وخصت بالتحيّة «األسرى المضربين عن الطعام ،وفي مقدّمهم األمين العام
ّ
«للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» أحمد سعدات واألسير بالل كايد».
ودعت «كا ّفة األحرار والشرفاء في أ ّمتنا إلى مساندة األسرى ،ورفع الصوت
عاليا ً من أجل نصرتهم وفضح جرائم العدو الصهيوني بح ّقهم ،لما لهذه
الجريمة اإلنسانيّة الكبرى من خطر على حياة اآلالف من األسرى في سجون
الكيان الصهيوني الغاصب».
وأ ّكدت اللجنة «تضامنها مع قضيّة األسرى حتى تحريرهم وعودتهم إلى
أوطانهم مرفوعي الرأس والجبين ،وعلى التضامن مع قضيّة األسير المناضل
جورج عبد الله ال ُمضرب عن الطعام داخل أقبية السجون الفرنسيّة».
وطالبت «الشعوب العربيّة واإلسالميّة مساندة قضيّة األسير اللبناني يحيى
سكاف المعتقل في سجون االحتالل منذ أكثر من  37عاماً ،والذي يعاقبه العدو
البطولي الذي قام به داخل فلسطين المحتلّة».
على العمل
ّ

نوهت بعلم ّية عر�سال النوع ّية
مواقف ّ
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قهوجي عر�ض الو�ضع الأمني مع مقبل
�سلمان :لن تنال من عزيمة جي�شنا و�إرادته � ّأي قوة
زار نائب رئيس الحكومة وزير
ال��دف��اع الوطني سمير مقبل ،قائد
الجيش ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي في
مكتبه في اليرزة ،وبحث معه أوضاع
المؤسسة العسكريّة واحتياجاتها
ّ
المختلفة ،والعمليات األمنيّة األخيرة
التي ن ّفذتها قوى الجيش على الحدود
الشرقيّة.
من جه ٍة أخ��رى ،استقبل قهوجي
وزير السياحة السابق فادي عبود،
ال��ذي ق�دّم له التهنئة بمناسبة عيد
الجيش ،وبحث معه األوضاع العا ّمة
في البالد ،ث ّم استقبل راعي أبرشيّة
زحلة والبقاع للسريان األرثوذكس
المطران بولس سفر ورئيس الرابطة
ال��س��ري��ان� ّي��ة حبيب أف����رام ،وإميل
ح��ن��وش ،ال��ذي��ن ق �دّم��وا ل��ه التهنئة
بمناسبة العيد ،وأعربوا عن تقديرهم
ل��ـ«ال��دور الوطني ال��ذي يضطلع به
الجيش في هذه المرحلة ،وحفاظه
على مسيرة األم��ن واالستقرار على
الرغم من التحدّيات الكبيرة التي
يواجهها الوطن».

تخريج رتباء

على صعي ٍد آخ��ر ،أُقيم قبل ظهر
أم���س ف��ي معهد التعليم  -ثكنة
محمد مكي  -بعلبك ،حفل تخريج
دورة ت�لام��ذة رت��ب��اء ،أن��ه��وا بنجاح
فترة التدريب المق ّررة لهم .ت��رأّس
الحفل رئيس األرك��ان اللواء الركن
وليد سلمان مم ّثالً العماد قهوجي،
وحضره عدد من الفاعليّات الرسميّة
والروحيّة واالجتماعيّة في المنطقة،
إل���ى ع���دد م��ن ك��ب��ار ض��ب��اط ق��ي��ادة
الجيش ،وق��ادة ال��وح��دات الكبرى،
وضباط من مختلف األجهزة األمنية،
وأفراد عائالت المتخ ّرجين.
بدأ االحتفال بعزف النشيد الوطني
ونشيد الشهداء ،ث ّم ت ّم تسليم بيرق
المدرسة من المتخ ّرجين إلى تالمذة
رتباء السنة الثانية ،تال ذلك إعالن
رئيس األرك��ان تسمية ال��دورة باسم
ال��م��ع��اون ال��ش��ه��ي��د ري����اض قاسم
عبدالله ،ث ّم تسليم الشهادات وأداء
القسم من المتخ ّرجين.
وأل��ق��ى سلمان كلمة ،ه� ّن��أ فيها
المتخ ّرجين وذوي��ه��م ،م��ش�دّدا ً على
أه��م� ّي��ة دور ال��رت��ب��اء ف��ي الجيش،
«لكونهم يش ّكلون عصب الجسم
العسكري وحلقة الوصل بين األفراد
والضباط».
أضاف مخاطبا ً المتخرجين« :أنّ
تسابق شباب الوطن لالنخراط في
الجيش وفي هذه المرحلة الدقيقة
من تاريخه ،هو مدعاة فخر واعتزاز
للّبنانيّين جميعاً ،ألنّ أبناءهم
وإخوتهم سيكونون جزءا ً فاعالً من
الجيش الذي يخوض اليوم أشرس
المواجهات مع اإلره��اب دفاعا ً عن
لبنان .وك��ون��وا على ثقة أ ّن���ه كما
اس��ت��ط��اع ال��ج��ي��ش س��اب��ق �ا ً إح��ب��اط
ّ
مخططات العدو «اإلسرائيلي»
جميع
واإلره��اب ،وصان البالد والعباد من
أخطار الفوضى والفتنة والتشرذم،
سيحمي لبنان مستقبالً بفضل سواعد
جنوده والتفاف الشعب حوله».
وختم« :لن تنال من عزيمة جيشنا
وإرادته أيّ قوة مهما عال شأنها ،فنحن
أص��ح��اب ه��ذه األرض وسياجها،
ونحن سيوف الحق الممشوقة دائما ً
في وجه كل معت ٍد على سالمة الوطن
وكرامة أبنائه».
وف��ي ختام الحفل ،ج��رى عرض
ع��س��ك��ري ش��ارك��ت ف��ي��ه ال��وح��دات

مقبل مجتمعا مع قهوجي
المتخ ّرجة.
من جه ٍة أخرى ،أوقفت وحدات من
الجيش عددا ً من النازحين السوريّين
إثر المداهمات ،ن ّفذتها صباح أمس
في مشاريع القاع.
وق��د ت� ّم نقل الموقوفين إل��ى أحد
الثكنات العسكريّة للتحقيق.
ب��دوره ،أوق��ف مكتب أم��ن الدولة
في جزين السوريين ف.ح وش.ع
واعترفا بانتمائهما إلى مجموعات
إرهابية ،والتواصل مع عناصرها في
سورية وتزويدها بمعلومات.

تح ّيات للجيش

إل��ى ذل��ك ،ص��درت مواقف ن ّوهت
بالعمليّة النوعيّة التي ن ّفذها الجيش
في بلدة عرسال ،وأسفرت عن صيد
«داعشي» ثمين.
وفي السياق ،اعتبر عضو «كتلة
التحرير والتنمية» النائب ياسين
جابر في بيان« ،أنّ الجيش اللبناني
ح ّقق ف��ي ع��رس��ال وف��ي وادي عطا
إنجازاتٍ نوعيّة من الناحية األمنيّة،
وتم ّكن من إنجاز صيد ثمين قد يساهم
ف��ي إم��اط��ة اللثام ع��ن العسكريّين
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ل���دى اإلره��اب��يّ��ي��ن،
واإلن��ج��از النوعي ال��ذي ح ّققه هو
بالوصول إلى أخطر مطلوبَين تل ّوثت
ي��داه��م��ا ب��دم الجيش وق��ت��ل ال��رائ��د
بشعالني والرقيب زه��رم��ان ،وهما
ّ
المفخخة التي
مهندسا السيارات
كانا يرسالنها إلى الضاحية ،فضالً
عن خطف العسكريّين وال��درك في
عرسال منذ سنتين ،والعشرات ،ال
بل المئات من األعمال اإلرهابيّة التي
ن ّفذاها ض ّد مناطق لبنانيّة عديدة».
ودعا إلى االلتفاف حول الجيش
ودعمه معنو ّيا ً وسياس ّيا ً ولوجست ّياً،

موجها ً التحية إلى «جيشنا الباسل
ّ
ال��م��ق��دام ال��ش��ج��اع ،وإل���ى قيادته
الحكيمة ،وإل��ى ضباطه وجنوده
ورتبائه الذين يصنعون االنتصارات
واإلشراقات الوطنيّة ،ومن رصاص
البهي والفجر
بنادقهم يشرق الصباح
ّ
األبي على وطننا لبنان».
كما ح� ّي��ا عضو كتلة «التنمية
والتحرير» النائب الدكتور قاسم
ه��اش��م« ،ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي على
إن��ج��ازه ال��وط��ن��ي ال��ج��دي��د وال���ذي
يضاف إلى إنجازاته الوطنيّة ،والتي
يراكمها يوما ً بعد ي��وم ،ليؤ ّكد أنّ
المؤسسة العسكريّة والقوى األمنيّة
ّ
ت��ب��ذل الجهد للمحافظة على أمن
واستقرار الوطن في مواجهة اإلرهاب
ومشروعه التخريبي».
وق���ال ه��اش��م ف��ي ت��ص��ري��ح ،بعد
ل��ق��اءات ف��ي مكتبه ف��ي مرجعيون:
«ما حصل في عرسال ،وفي أجواء
اح��ت��ف��االت الجيش ف��ي ع��ي��ده وفي
ذك��رى االع��ت��داء على الجيش ،ليس
ومؤسساتنا
إلاّ تأكيد أنّ هذا الجيش
ّ
األمنيّة هي ضمانة وحماية لوطننا،
وه��و م��ا يحتم على اللبنانيين أن
يلت ّفوا ح��ول ال��ج��ي��ش ،وأن تعمل
�ؤس��س��ات األم��ن� ّي��ة
ال��ح��ك��وم��ة وال��م� ّ
على تقديم كل أن��واع الدعم وتأمين
مؤسساتنا
متطلّبات واحتياجات
ّ
األمنيّة ،سياس ّيا ً وماد ّيا ً ومعنو ّياً».
ب��دوره��ا ،دع��ت أمانة اإلع�لام في
حزب التوحيد العربي «إلى ضرورة
تأمين ك ّل الدعم ال�لازم للجيش في
حربه على اإلره��اب ،وضربه البؤر
التكفيريّة التي ت��ه�دّد أم��ن الوطن
والمواطن» ،مشدّد ًة على «ض��رورة
االستثمار في األمن لتفويت الفرصة
أم��ام الفتنويّين والمتآمرين على
الوطن ،وتهديد أمنه واستقراره».

سلمان متحدثا في بعلبك

«المرابطون» �أحيت ذكرى تحرير بيروت

�أبو عف�شّ � :أي بو�صلة خارجة عن فل�سطين م�شبوهة

جانب من االحتفال
أحيا مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريّين
المستقلين -المرابطون ،الذكرى« 34لدحر العدو الصهيوني
عن سيدة العواصم بيروت في  4آب  ،»1982أمام لوحة
«التحدّي والصمود» في منطقة المتحف ،بحضور عدد من
الشخصيّات الحزبيّة اللبنانيّة والفلسطينيّة.
وتحدّث في المناسبة أمين مجلس محافظة بيروت في
الحركة ،غسان الطبش ،الذي قال« :نقف اليوم على بوابة
بيروت أمام لوحة الشرف التي تعني لنا الكثير من ذكريات
البطولة والشرف لنتذ ّكر الشهداء الذين رفعوا رؤوسنا
عاليا ً،وح �دّدوا لنا نهج حياتنا .هذه الذكريات أصبحت
نادرة اليوم في هذا الزمن العربي ال ّرديء ،والذي أصبحت
فيه العمالة والتطبيع مع العدو الصهيوني وجهة نظر
ودليالً على الحضارة واالنفتاح واالعتدال».
أضاف« :ك ّنا جميعاً ،مرابطون وفصائل فلسطينيّة وقوى

ِّ
نحطم مقولة
وطنيّة ،نشعر بالفخر والعظمة والع ّزة ونحن
الجيش األسطورة الذي ال يُقهر ،والسبب أنّ في تلك األيام
كان العدو ومن يسانده ،واضحين ومعروفين لدينا ،ومن
ينعم بروح المقاومة ض ّد هذا العدو كان معنا ومعروفا ً
لدينا».
من جهته ،أ ّكد أمين سر «حركة فتح» وفصائل منظمة
التحرير في بيروت سمير أبو عفش« ،أنّ المخيمات في لبنان
لن تكون خنجرا ً في ظهر الدولة ،وال الجيش ،وال المقاومة وال
الشعب اللبناني الذي احتضننا على مدى  68عاماً».
وقال« :إنّ أيّ بوصلة خارجة عن بوصلة فلسطين هي
بوصلة مشبوهة ،وأ ّولها هذه التنظيمات اإلرهابيّة التي
تدّعي اإلسالم واإلسالم منها براء» .
كما تحدّث رئيس «تيار المقاومة» جميل ضاهر ،ومحمد
عاصي باسم المجلس الثقافي اإلنمائي لمدينة بيروت.

