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خارج الأ�صول الد�ستوريّة والتعامل بين الدول!

عاد �سعد...
فهل �سيغيب �سعد لبنان؟

 نور الدين الجمال

 جمال العفلق
طالما ك ّرر السيد سعد الحريري أنّ عودته إلى بيروت ستكون عبر
مطار دمشق الدولي ،وطالما رفض التنازل عن مطالبه و«السما زرقا»،
لكن السماء بقيت زرقاء ولم تسجل أي ظاهرة غير طبيعية بتغيّر لونها
– والمطار الذي عاد منه لم يكن مطار دمشق بل كان مطار بيروت.
الحريري الذي كان مقيما ً بين فرنسا والسعودية ،في األولى كان
يناضل من خالل ممارسة رياضة التزلج على الثلج في جبال األلب
الفرنسية حيث ت�ع� ّرض لكسر ف��ي ال �س��اق ،وللصدفة يتواجد في
سجون بلد الثورة الفرنسية المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله
ال��ذي ك��ان يجب أن ُيطلق سراحه منذ ع��ام  ،1999ولكن بطلب من
«إسرائيل» ال يزال الرجل معتقالً هناك ،وال أعتقد أنّ الحريري يعرف
عنه شيئاً .أما عن إقامته في السعودية فك ّل ما وصل من نضاله إلى
اإلعالم صورة التقطها أثناء ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية
مع بعض األشخاص.
عاد سعد بطلب أو بدفع من السعودية ،فأساس خروجه من لبنان
كان بحجة الخوف على حياته .فهل انتهى سبب الخوف أم أنّ قصة
الخوف على حياته أصالً كانت سيناريو من أجل خلق صورة حول
الرجل أنه مستهدف؟
ال أح��د ي�ع��رف ،وإن كنت أعتقد أنّ مسرحية تهديد ح�ي��اة سعد
الحريري كان فيها شيء من المبالغة.
إن ع��ودة الحريري اليوم وبعد افتعال أح��داث عرسال التي يعلم
الجميع أن لتيار المستقبل دورا ً ما فيها ولو من بعيد وحاول من هم
محسوبون على تيار المستقبل و 14آذار تحميل الجيش وحزب الله
المسؤولية – على رغم وضوح الصورة واكتمال المشهد أنّ العمل هو
لمتط ّرفين حاولوا بطلب من جهات إقليمية قد تكون السعودية واحدة
من تلك الجهات لخلط األوراق من جديد.
فت ّم تحضير عودة الرجل وتصويره وكأنه يملك عصا سحرية،
وسبق وصوله خطابه الذي ذكر فيه الفوج «المجولق» وهو ما دفع
بقائد الجيش إلى البحث في سجالت الجيش عن هذا الفوج وإذا ما كان
نسي
ش ّكل في زمن ما ومن دون علم منه! وذكر المغاوير ...وثالث
َ
اسمه.
ولكن الرجل عاد في النهاية ،بورقة رئيس الحكومة التي ستلعب
السعودية بها ربطا ً بأحداث عرسال ،فإما القبول به أو ُيعاد تحريك
الملف األمني في عرسال .وعلى رغم ما ح ّل بلبنان النأي عن النفس،
أحب أن أس ّميه – من اختراقات أمنية ،وان التطرف
أو لبنان الض ّد كما ّ
العامل في سورية سيرت ّد على المنطقة عموما ً وعلى لبنان خصوصاً،
إال أنّ الحريري ومن معه يص ّرون على تحميل حزب الله المسؤولية
عن أح��داث عرسال متخذين من الخطاب المذهبي «ال�ف��ارغ» ركيزة
لهم.
ولن تجد السعودية أفضل من سعد الحريري لكبح الحلم اللبناني
في استخراج ثروات البحر من النفط والغاز فهذا الملف طالما عطلته
المملكة أو هكذا نقل عن بعض السياسيين المطلعين عليه ،فتعطيل ملف
استخراج الثروات الطبيعية يصب بمصالح الدول النفطية و«إسرائيل»
التي بدأت باستثمار تلك الحقول من على شاطئ فلسطين المحتلة.
فهل غاب سعد لبنان على حساب سعد الحريري؟
إن فشل الرجل في ملف التحقيق الذي كان يجب أن يكشف المتهم
الحقيقي بقتل والده وليس المتهم الذي قررته كل من أميركا وفرنسا
والسعودية و«إسرائيل» ،وفشل الرجل في إدارة ثروة والده ،كما أنه
بالتعاون مع السنيورة حرم لبنان من ضريبة التركة وكان األوجب
عليه أن يكون مثاالً للشعب ال��ذي يمثله في دفع كل ما يجب لمالية
الحكومة التي يقاتل من أجل ترأسها.
ويبقى السؤال األهم أال يستحق لبنان الخروج من معادلة التجاذبات
اإلقليمية والدولية بعد عقود طويلة من الحرب والتقسيمات الطائفية
التي ال يدفع ثمنها إال المواطن البسيط الذي ينتظر فرصة للهجرة؟

الفرزلي :المقاومة حققت ن�صر ت ّموز
ب�شجاعتها و�صمود �أهلها
أكد نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي أنّ المقاومة بشجاعتها
وصمود أهلها استطاعت أن تحقق النصر في حرب تموز .2006
وتحدث الفرزلي خالل ندوة حوارية في مركز اإلمام الخميني الثقافي في
صور ،في أجواء ذكرى االنتصار في تموز ،في حضور عدد من علماء الدين
والفاعليات وجمع من المهتمين ،عن أهم الوقائع واألحداث التي ساهمت في
تحقيق االنتصار .وأشار إلى أنّ «المؤامرة كانت عالمية على المقاومة لسحقها
وتهجير شعبها من أرضه ،لكنّ المقاومة بشجاعتها وصمود أهلها استطاعت أن
تحقق النصر الذي أسهم في تغيير االستراتيجية «اإلسرائيلية» وواقع التعامل
معها في المنطقة ككل».
ولفت إلى الترابط الوثيق بين ما حصل في تموز  2006في لبنان وبين ما
حصل في غزة ،مؤكدا ً أنّ «المقاومة في لبنان قد ساهمت في بناء ثقافة جديدة
في تحدي العدوان «اإلسرائيلي» ورسم معادالت جديدة لن يستطيع أحد
تغييرها».

اعتبرت مصادر سياسية أن هبة المليار دوالر من
المملكة العربية السعودية إل��ى لبنان لدعم المؤسسة
العسكرية واألجهزة األمنية ،عنوانها الرئيسي سياسي
بامتياز ،خاصة لناحية وضع هذه الهبة في حساب النائب
سعد الحريري ،فهذه سابقة خطيرة على المستويين
ال��دس�ت��وري وال�ق��ان��ون��ي ول��م تحصل ف��ي ت��اري��خ تقديم
هبات من دولة إلى دولة أخرى إال عن طريق الحكومات،
وهذا ما لم يحصل .ولذا ال يمكن وضع هذه الهبة إالّ في
خانة التعويم السياسي للنائب سعد الحريري ولتياره
ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي ب��دأ م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ح��وادث ف��ي سورية
يعاني مشاكل داخلية بلغت درج��ة وض��ع فيها بعض
ن��واب تيار «المستقبل» في الشمال أنفسهم جنبا ً إلى
جنب مع األه��داف التي تعمل لـ«تحقيقها» المجموعات
اإلره��اب�ي��ة التكفيرية وإي �ج��اد ال�م�ب��ررات وال��ذرائ��ع لها
حيال األعمال اإلجرامية التي ترتكبها داخل األراضي
اللبنانية ،ولم يجرؤ تيار «المستقبل» وال النائب سعد
ال�ح��ري��ري على وض��ع ال�ن�ق��اط على ال �ح��روف بالنسبة
إلى المواقف العدائية والعلنية للنواب الشماليين الذين
ينتمون إلى «المستقبل» ولم يتخذ أي تدبير في حقهم
بشأن تلك المواقف م��ن المؤسسة العسكرية واتهام
الجيش اللبناني بمواجهة السنّة في عرسال ،وهذا غير
صحيح على اإلطالق.
تضيف ال �م �ص��ادر ال�س�ي��اس�ي��ة م�ت�س��ائ�ل��ة :ب��أي صفة
يحضر النائب ال�ح��ري��ري ل �ق��اءات م��ع ال�ق�ي��ادات األمنية
والعسكرية بحضور رئيس الحكومة تمام سالم ،حتى

ال بدّ من ح�صول التن�سيق
والتعاون على الم�ستويين
الع�سكري واال�ستخباري بين
لبنان و�سورية للق�ضاء ب�صورة
نهائية على المجموعات
الإرهابية

رأى وزير بارز أنّ الرئيس
المعني
سعد الحريري
ّ
بكيفية صرف هبة المليار
دوالر السعودية ،وتوزيعها
على المؤسسات العسكرية
واألمنية ،سيحرص على أن
يكون مردودها السياسي
عليه وعلى تياره أكبر بكثير
من قيمتها المالية ،وفق
القاعدة القائلة« :ال تعط
التسعة إال إذا أكلت العشرة».

الرسمية بين البلدين أن يحصل مثل هذا االتصال إما
مع رئيس الحكومة لكون الحكومة مجتمعة تمأل الفراغ
الرئاسي ،وإما مع شخصية مارونية مسؤولة في هذه
المرحلة ومتمثلة بقائد الجيش العماد قهوجي .وطالما
أن هذا األمر لم يتحقق ،فهذا يعني أن العالقة السعودية
مع لبنان تتم عبر جهات مقربة منها وليس من خالل
المؤسسات الدستورية ،ه��ذا شكل جديد في التعامل
بين دولة ودولة أخرى ،والهدف النهائي منه تعويم تلك
الجهات سياسياً.
عن المرتقب على صعيد حل مسألة عرسال ،تشير
المصادر السياسية إلى أنه في غياب التنسيق الفعلي
والمباشر بين الجيشين اللبناني والسوري في مواجهة
عدو مشترك متمثل في المجموعات اإلرهابية ،سيبقى
ال��وض��ع ف��ي ع��رس��ال ومحيطها خ��اض�ع�ا ً ألج �ن��دة تلك
المجموعات والجهات التي تشغلها ،فالجيش اللبناني
ف��ي ظ��ل ال��ق��درات ال �ت��ي يملكها تصعب عليه مواجهة
«داع���ش» و«ال �ن �ص��رة» وال�ق�ض��اء عليهما ،ل��ذا ال ب��د من
حصول التنسيق والتعاون على المستويين العسكري
واالس�ت�خ�ب��اري بين لبنان وس��وري��ة للقضاء بصورة
نهائية على تلك المجموعات اإلرهابية.
في هذا السياق ،تؤكد المصادر السياسية أن بعض
السفراء األوروبيين نصحوا الحكومة اللبنانية بوجوب
التنسيق مع سورية وإن بصورة غير مباشرة لمواجهة
«داعش» و«النصرة» وباقي فصائل اإلرهاب والتكفير،
كما أن هؤالء السفراء أبلغوا المسؤولين اللبنانيين أن
حكوماتهم تتواصل مع القيادة السورية ،وثمة تفكير
جدي لديها في إعادة فتح بعض السفارات في سورية،
فهل تقبل الحكومة تلك النصائح؟

اهت ّم متابعون للحراك
السياسي الداخلي بقول
عضو تكتل التغيير
واإلصالح النائب عباس
هاشم «أنّ البلد قادم على
خطوة إيجابية خالل أيام»،
تقصي المعلومات
وحاولوا ّ
في هذا الشأن ،خصوصا ً
إذا كان االستحقاق الرئاسي
هو المقصود بـ«الخطوة
اإليجابية».

لحود التقى علي عبدالكريم والأ�شقر و«المرابطون»

�سالم :الحوار وحده قادر على �إنتاج الت�سويات قان�صوه :لت�شكيل «�أن�صار الجي�ش»
دعا رئيس الحكومة تمام سالم
إلى معالجة جدية لالنشطار القائم
على مستوى الوطن ،مؤكدا ً أنّ «ال
حل إال بالحوار القادر وح��ده على
إنتاج التسويات».
وقال سالم خالل مأدبة تكريمية
للسفير ال��س��ع��ودي ع��ل��ي ع��واض
عسيري لمناسبة انتهاء مهماته
في لبنان ،حضرها الرؤساء أمين
الجميل ،ميشال سليمان ،حسين
الحسيني ،ميشال ع���ون ،نجيب
ميقاتي ،ف��ؤاد السنيورة ،ووزراء
ون���واب ،إنّ «م��ا ش � ِه �دَه لبنانُ في
األسبوع الماضي في عرسال ،كان
انتهاكا ً خطيرا ً لسيادتِنا ،واعتدا ًء
سافرا ً على جيشِ نا وقواتِنا األمنية،
وأف��ت��راء على بلدة لبنانية آمنة،
م��ن ق��ب��ل ق��� ّوة إره��اب��ي��ة مشبوهة
التكوين والمسلك ،أرادَت إلحاق
لبنان بمسرح الفوضى والعبث
الذي أقامته في بالد أخرى ،مع ما
يعنيه ذلك من تبعات خطيرة على
النسيج الوطني ،بل على الكيان
برمته» .وأض��اف« :تمكنا ،بفض ِل
قرارنا السياسي الحاسم وبسالة
جيشنا ،وصمود أهلنا في عرسال،
م��ن تخطي ه��ذه المحنة ،التي لم
تصل إل��ى خواتيمِها بعد ،بسبب
وجود عدد من أبنائنا العسكريين
في األسر» .ودعا سالم إلى «البناء
على وقفة اإلجماع الوطني ،التي
تجلت في أحداث عرسال لالنطالق
في معالجة جدية ،لالنشطار القائم
على مستوى الوطن ،مشدّدا ً على
«أن ال حل إال بالحوار القادر وحده
على إنتاج التسويات ،وأي مشروع
غلبة ه��و م��غ��ام��رة ت��ه �دّد تماسك
الوطني» .وتابع« :ال حل
البنيان
ّ
إال بالتمسك بالدولة ،دولة القانون،
وال��ت��ش��ب��ث ب��ن��ظ��ام��ن��ا ال��ب��رل��م��ان��ي
الديموقراطي عبر التزام الدستور،
والحفاظ على المؤسسات السياسية

فرنجية مستقبالً وفد الطاشناق في بنشعي
أكثر من اي وق��ت مضى ،التفكير
مجددا ً في ما يمكن القيام به لدعم
جهود لبنان في تثبيت استقراره
وسيادته» .وأضاف« :في ضوء ذلك
تشاركت ووزير الدفاع رغبتنا في
تقديم المزيد من الدعم الى الجيش
اللبناني ،كما سنساعده على إعادة
تمركزه في سياق تثبيت سيادته
خالل المراقبة اآلمنة على الحدود،
وس��ن��ق��دم ال��م��زي��د م��ن ال��دع��م على
صعيد التدريبات والتجهيزات».
كذلك بحث السفير البريطاني مع
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي
النائب وليد جنبالط في دارته في
كليمنصو المستجدات السياسية.
وأب����رق ج��ن��ب�لاط إل���ى الرئيس
ال��ت��رك��ي ال��م��ن��ت��خ��ب رج���ب طيب

لو كانت الهبة باسمه ،فهذه سابقة خطيرة أخرى ترتكب
في حق المؤسسات الدستورية في لبنان ،وكان األجدى
بالمملكة العربية السعودية لو كانت فعالً حريصة على
تقوية ودع��م الجيش اللبناني وباقي القوى األمنية أن
تضع هذه الهبة في حساب الدولة اللبنانية عبر المصرف
المركزي أو في حساب المؤسسة العسكرية ،لكن أن
توضع في حساب سياسي لبناني فهناك أكثر من عالمة
استفهام تطرح فالنائب الحريري ف��ي ه��ذه الحالة هو
الذي يختار كيف توزع الهبة السعودية لألجهزة األمنية
والعسكرية ،وليس الحكومة اللبنانية من خالل وزيري
الدفاع والداخلية وقائد الجيش العماد جان قهوجي!
ت�ل�ف��ت ال �م �ص��ادر ال�س�ي��اس�ي��ة ب��اه�ت�م��ام إل ��ى م��ا سبق
اإلعالن عن هبة المليار دوالر ،كاالتصال الذي حصل
بين الملك عبدالله ب��ن عبد ال�ع��زي��ز وال��رئ�ي��س السابق
م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان (ال� ��ذي ل��م ت�ع��د ل��ه أي ص�ف��ة رسمية
بحسب تعبير تلك المصادر) ،الستنكار ما حصل من
أعمال إرهابية في بلدة عرسال ،وعلى هذا الصعيد ترى
المصادر السياسية أن المطلوب على صعيد العالقات

�أولم لل�سفير ال�سعودي والتقى الجم ّيل

وتنشيطها .ال ح��ل إال بتحصين
ل��ب��ن��ان ،وإب��ع��اده ع��ن ك��ل معادلة
أكبر من قدرته على التحمل .ال حل
إال بااللتفاف حول الجيش وجميع
القوى األمنية ،التي تشكل السياج
الشرعي الحامي للوطن ،والضمانة
الوحيدة ألمن اللبنانيين».
وب��ع��د إن��ه��اء كلمته ،ق��دم سالم
درع�ا ً تذكارية إلى العسيري الذي
ت��وج��ه إل���ى اللبنانيين ب��ال��ق��ول:
«أحبّوا لبنان ،احرصوا على لبنان.
تعالوا على خالفاتكم ،ت��ح��اوروا
وت��ص��ارح��وا وت��ص��ال��ح��وا ،ع���ززوا
حصنوا لبنان،
وحدتكم الوطنية،
ّ
ع � ّم��روه ،أ ّم��ن��وا ألبنائكم مستقبالً
جميالً زاهراً ،وسلموهم بالدا ً آمنة،
م��زده��رة ،ال ت��ورث��وه��م الخالفات
والمشكالت السياسية واالقتصادية
واألمنية».

لقاءات سالم

وف��ي نشاطه السياسي ،بحث
س�ل�ام م��ع رئ��ي��س ح���زب الكتائب
أم��ي��ن الجميل ف��ي ال��ظ��روف التي

سالم والجميّل خالل لقائهما في السراي

مقبل وفليتشر
أردوغان مهنئا ً بانتخابه.
استقبل ق���ائ���د ال��ج��ي��ش
ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي ف��ي مكتبه
ف��ي ال��ي��رزة ،رئيس أرك���ان الدفاع
النمسوي الجنرال أوتمار كومندا
والسفيرة النمسوية ف��ي لبنان
أورسوال فاهرنجر يرافقهما الملحق
ال��ع��س��ك��ري ال��ن��م��س��وي ووف���د من
الضباط .وتناول البحث العالقات
الثنائية بين جيشي لبنان والنمسا
وسبل تعزيزها ،وأوض��اع الوحدة
النمسوية العاملة في إط��ار قوات
األمم المتحدة الموقتة في لبنان.
لمناسبة قرب مغادرته لبنان،
زار السفير السعودي علي عواض
عسيري المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم مودعاً.

يمر بها لبنان إضافة إلى الوضع
الحكومي.
ودع��ا الجميل بعد اللقاء جميع
أش���ق���اء ل��ب��ن��ان وأص���دق���ائ���ه إل��ى
تفهم ض���رورة مساعدته ف��ي هذه
المرحلة معتبرا ً أنّ األزمة اللبنانية
واألوض���اع األمنية الخطيرة التي
تحصل ف��ي ل��ب��ن��ان ه��ي «ام��ت��داد
لصراعات خارج الحدود اللبنانية
والتي تتخذ طابعا ً دولياً».
ور ّدا ً على سؤال عن االنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة ،أج���اب الجميل« :إنّ
األم��ور غير مغلقة على رغم من أنّ
البعض يعتبرها صعبة ،ولكن
من الضروري جدا ً أن يتم انتخاب
رئيس للجمهورية قبل شهر تشرين
األول المقبل ،أي قبل ال��وص��ول
إلى مشارف نهاية والية المجلس
النيابي ،وإذا لم يتحقق ذلك سيكون
هناك خطر كبير على لبنان وعلى
مؤسساته».
والح��ق��اً ،التقى ال��رئ��ي��س سالم
النائب بهية ال��ح��ري��ري ،وسفيرة
بلجيكا كوليت تاكيه.

ع��رض الرئيس إميل لحود مع
زواره أم��س ،األوض���اع السياسية
واألم��ن��ي��ة .وال��ت��ق��ى ف��ي دارت���ه في
اليرزة في حضور النائب السابق
إميل إميل لحود ،السفير السوري
علي عبد الكريم علي الذي غادر من
دون اإلدالء بأي تصريح.
ث���م اس��ت��ق��ب��ل ع��ض��و ال��م��ج��ل��س
األعلى في الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب السابق غسان
األش��ق��ر ،فالنائب عاصم قانصوه
ال��ذي ق��ال بعد اللقاء« :ال ش��ك في
أنّ الوضع في لبنان يمر بمرحلة
عصيبة ج��دا ً ومتنوعة األخ��ط��ار»،
مشيرا ً إلى «أنّ منطقة عرسال اليوم
ال تزال تحت سطوة «داعش» ،ال سيما
أنّ األش��خ��اص ال��ذي��ن ت��آم��روا على
الجيش وسلموا العناصر األمنية
إلى المسلحين ما زالوا يتنقلون من
دون رقابة» .واستغرب« :أن تعطى
أم��وال لرئيس بلدية عرسال علي
الحجيري المعروف دوره في تغذية
اإلرهاب».
وأك���د ق��ان��ص��وه« :أنّ المشروع
الداعشي الخطير ال ي��زال قائما ً في
ل��ب��ن��ان ،وعلينا جميعا ً أن نكون
خلف الجيش اللبناني ،ونشكل
قوى «أنصار الجيش» ،وال سيما في
القرى المسيحية في محيط عرسال
والشمال وتأمين السالح للحماية
من الخطر الداعشي».
وعن االستحقاق الرئاسي ،رأى أن

لحود مستقبالً األشقر
ّ
«ال جدوى من أي كالم اليوم ،والحل
األمثل يكون بانتخاب الرئيس من
الشعب وأن ي��ك��ون ه��ن��اك قانون
انتخابي نيابي على أساس الدائرة
الواحدة مع النسبية».
وأعلن قانصوه تأييده المطلق
لمطالب هيئة التنسيق النقابية.
واستقبل لحود وف��دا ً من الهيئة
ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي ح��رك��ة ال��م��راب��ط��ون
برئاسة العميد مصطفى حمدان قدم
له واج��ب ال��ع��زاء بشهداء الجيش
اللبناني الذين سقطوا في عرسال
ض ّد اإلرهاب.
ودع�����ا ح���م���دان ال��ج��م��ي��ع إل��ى
«ال��وق��وف صفا ً واح���دا ً إل��ى جانب
الجيش وخلفه وخلف قائده العماد

(داالتي ونهرا)
جان قهوجي ،لما لذلك من مصلحة
وطنية وح��م��اي��ة ل��ل��وط��ن» .وق��ال:
«على اللبنانيين االتعاظ مما يجري
على أرض سورية العربية» ،معتبراً:
«أنّ االن��ت��ص��ار اآلت��ي ف��ي س��وري��ة،
مردّه إلى أنّ الشعب السوري يقف
خلف جيشه» .ورأى« :أنّ النظام
السياسي اللبناني فاسد وك��اذب،
بدءا ً من مجلس النواب والحكومة»،
مستغرباً« :تحويل هبة لتسليح
الجيش إلى حساب شخصي».
وعن االستحقاق الرئاسي ،أشار
حمدان إلى أنّ الوضع اإلقليمي لم
يعط الضوء على الساحة اللبنانية.
لحود ،الوزير السابق
ومن زوار ّ
يعقوب الصراف.

التقى الهيئات االقت�صادية ومه ّنئين

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

زار وفد من حزب الطاشناق
ض ّم األمين العام للحزب هاكوب
خ���ت���ش���اري���ان ،ال���ن���ائ���ب آغ���وب
بقرادونيان والوزير السابق سيبوه
هوفنانيان ،رئيس الحكومة تمام
سالم في السراي الحكومية .كما
زار الوفد رئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجيه في بنشعي.
بحث نائب رئيس الحكومة
وزي��ر الدفاع الوطني سمير مقبل
م���ع ال��س��ف��ي��ر ال��ب��ري��ط��ان��ي ط��وم
فليتشر يرافقه الملحق العسكري،
المستجدات المحلية واالقليمية
خ���ص���وص���ا ً دع�����م ال��م��ؤس��س��ة
العسكرية.
وقال فليتشر بعد اللقاء« :نحن
كحلفاء لبنان ،يتعين علينا اآلن،

خفايا
خفايا

ابراهيم وعسيري

(داالتي ونهرا)

الحريري :ال�سل�سلة قنبلة موقوتة يجب �سحب فتيلها
و�إذا ا�ضطررنا للتمديد للمجل�س النيابي ف�أنا معه
واص��ل الرئيس سعد الحريري
استقبال المهنئين بعودته ،والتقى
في بيت الوسط ،وف��دا ً من الهيئات
االقتصادية برئاسة الوزير السابق
عدنان القصار ،الذي أكد باسم الوفد،
أنّ «لبنان أكثر ما يحتاجه في هذا
الوقت بالذات هو تالقي اللبنانيين
وتوحدهم ،وذلك كمفتاح أساس في
سبيل تحصين االستقرار ،ومواجهة
األخ���ط���ار ال��ت��ي ت��ت��ه �دّده��م م��ن ك� ّل
جانب».
�ص��ار «وج���وب انتهاج
ورأى ال��ق� ّ
الحوار كقاعدة لمعالجة الخالفات ،أو
بالح ّد األدنى عدم تسعير االحتقان في
الشارع» ،معتبرا ً أنّ «الظروف تح ّتم
جلوس جميع األقطاب السياسيين
تحت سقف واح���د ،وال��ت��واف��ق على
القضايا التي من شأنها أن تحمي
لبنان وتحصن ساحته الداخلية،
وتبعد عنه شبح الفتنة».
من جهته ،تحدث الحريري عن
ال��ش��ؤون االقتصادية والسياسية
واألمنية .وق��ال« :ال يمكننا أن نقول
اليوم إن ليست هناك سلسلة رتب
وروات��ب ،وبالتالي ال ب ّد من البحث
عن حلول ،والرئيس فؤاد السنيورة
ما زال يتفاوض على هذا الموضوع».
واع��ت��ب��ر أنّ «ه���ذه ال��م��س��أل��ة التي
أصبحت بمثابة قنبلة موقوتة ،تشكل
وسيلة للضغط على االقتصاد ككل،
لذلك علينا أن نعرف كيف نسحب
فتيلها».
وف���ي ال���ش���أن ال��س��ي��اس��ي ،أك��د
الحريري أنّ «التطرف هو عدو لبنان
ونحن سنحاربه خصوصا ً عندما
يشكل خطرا ً على حياتنا الوطنية»،
م���وض���ح���اً« :أنّ ال��ج��ي��ش وق���وى
األم��ن الداخلي واألم��ن العام وأمن
ال��دول��ة وضعوا اللوائح المطلوبة
الحتياجاتهم لمكافحة اإلره���اب».
وقال« :ستكون لدى الجيش أسلحة
نوعية ومعدات ليتمكن من حماية

الحريري مجتمعا ً إلى وفد الهيئات االقتصادية
ال��ح��دود وإغ��ل�اق ب��ع��ض ال��ث��غ��رات
الخطرة في بعض المناطق المتفلتة،
كما أننا سنبذل ما في وسعنا إلعادة
تأهيل السجون ن��ظ��را ً ال��ى أهمية
ه��ذا ال��م��وض��وع ،وال��م��ي��زة ف��ي األم��ر
أنّ األم���وال متوافرة ،وال���دول التي
ستزودنا بك ّل هذه المعدات جاهزة
ل��ذل��ك أي���ض���اً» .وأم���ل «ب���أن تظهر
النتائج خ�لال األسابيع أو األشهر
المقبلة» ،معتبرا ً أنّ «االستثمار في
األمن هو أيضا ً موضوع أساسي على
ك ّل الصعد ،ألنه يساهم في تطوير
االقتصاد الذي يستفيد من استتباب
األمن واالستقرار في البلد».
وك��رر الحريري أن��ه «م��ع إج��راء
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة أوالً ،وإال
فال انتخابات نيابية» ،واستدرك
قائالً« :لكن إذا وصلنا إل��ى مرحلة
اضطررنا للتمديد لمجلس النواب
فأنا مع التمديد ،حتى وإن كان ذلك
آخر خيار أري��ده .هذا األم��ر طرحته
مع الرئيس بري ،ووجدت أنه أيضاً،
ال يريد التمديد للمجلس ،وال نحن
كتيار مستقبل نريده ،لكننا أيضا ً ال
نريد أن نكون كمن يطلق النار على

رجليه أو ينحر نفسه .هذا الموضوع
ّ
بحق البلد».
هو جريمة
كما التقى الحريري الوزير السابق
مروان شربل مهنئا ً بسالمة العودة
ثم توفيق سلطان .وأبرق إلى الرئيس
التركي المنتخب رجب طيب أردوغان
مهنئاً ،وم��ع��رب�ا ً ع��ن أم��ل��ه ف��ي «أن
تلعب تركيا دورا ً متقدما ً في معالجة
األزمات المتفاقمة في منطقتنا».
وال��ت��ق��ى م��س��اء ،م��ن��دوب لبنان
ال��دائ��م ل��دى األم��م المتحدة السفير
نواف سالم ،ثم العالمة السيد هاني
فحص.

اجتماع كتلة المستقبل

وحضر الحريري االجتماع الدوري
لكتلة المستقبل التي ح ّملت حزب الله
وتكتل التغيير واإلص�لاح مسؤولية
تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية،
معتبرة أنّ «األولوية المطلقة يجب
أن تستمر في المسارعة الى انتخاب
رئ��ي��س ج��دي��د ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ،وه��ي
القضية األساسية التي تتقدم على
ك ّل المواضيع السياسية المطروحة
في هذه المرحلة».

