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ريا�ض طبارة لـ«البناء» و«توب نيوز»:
ان�سحاب الأميركيين من المنطقة كان �سبب ًا في دخول المتط ّرفين!
حاورته :روزانا ر ّمال
رأى سفير لبنان السابق في الواليات المتحدة األميركية
والخبير في الشؤون األميركية ري��اض طبارة ،أ ّن��ه عندما
اندلعت المواجهات في سورية ،لم ُي��رد أحد أن يكون في
المقدمةُ ،
فطلب من أوباما أن يكون في المقدّمة لكنه انسحب.
وفي العراق طلبوا منه أن يبقي عددا ً من جيوشه كي تستقر
األمور لكنه انسحب على أمل أن تدخل القوى الخيّرة ،فدخلت
القوى الشريرة ،ولذلك اضطر اليوم للعودة إلى العراق ألن
انسحاب غيره كان سريعاً ،وهو يعرف أن داعش والقاعدة
ستنقلبان على أميركا في المستقبل.
واعتبر طبارة أ ّننا قد نكون أمام شرق أوسط جديد ،لكن
ليس الشرق االوس��ط الجديد الذي تكلم عنه الكثيرون في
الماضي والذي يعني تقسيم البالد العربية .واألحداث التي
تحصل اآلن فاجأت األميركيين كما فاجأت باقي الالعبين على
الساحة اإلقليمية .ورأى أن ما تحاول أن تقوم به الواليات
المتحدة اليوم في العراق ،جمع العراق ال تفتيته ،وسياسة
الواليات المتحدة األميركية في المنطقة ليست مبنية على
المؤامرة الكبيرة التي هي الشرق االوس��ط الكبير ،وطبعا ً
هذا حلم «إسرائيلي» لكن الواليات المتحدة لم تتبناه بعد
كسياسة طويلة االمد في المنطقة.
وقال طبارة في حديث لـ«البناء» و«توب نيوز» حول ما
أعلنته وزيرة الخارجية األميركية السابقة كونداليزا رايس
عام  2006عن شرق أوسط جديد« :في السياسة األميركية
كثير من الكالم ال��ذي ال يشكل استراتيجية ،ونسمع اآلن
الوزير جون كيري يقول أمورا ً يك ّذبها البيت االبيض .والحقا ً
تتغير االدارة وتتغير معها السياسات .لقد تحدثت رايس عن
الفوضى الخالقة ،وهذه ليست سياسة ،لكنها وصف لواقع
أنه اذا كنا ذاهبين إلى الفوضى ،فيجب أن نذهب بها إلى موقع
خالق ونغيّر االمور بشكل يتماهى مع أهدافنا».
وت��اب��ع« :السياسة األميركية في الشرق االوس��ط هي
سياسة الرئيس باراك أوباما في الوقت الحاضر ،وسياسة
أوباما تعتمد ردود الفعل ،فهو ال يريد أن يدخل في حرب،
بل أراد أن يسحب أميركا من فاعليتها في المجتمع الدولي
وانسحبت أميركا بسرعة وتركت فراغا ً في المنطقة حتى
دخلتها مجموعات متطرفة كداعش والنصرة بدل أن يدخلها
األوروبيون أو شركاء أميركا .لكن األوروبيين ال يتدخلون من
دون قيادة أميركية».
وعن طبيعة هذا الفراغ إن كان عسكريا ً أو سياسيا ً قال
طبارة« :االنعزالية جزء من السياسة األميركية ،وأوباما على
عكس الرئيس السابق جورج بوش
الذي كان يتدخل في شؤون دول العالم ،وكان يعمل من
دون أن يفكر .أوباما يفكر كثيرا ً وال يعمل ،ويقود من الخلف
كما حصل في ليبيا ومالي وال يريد التورط .وجاءت مسألة
سورية وال أحد يريد أن يكون في المقدمة ،فطلبوا من أوباما
أن يكون في المقدمة لكنه انسحب .وفي العراق طلبوا منه
أن يبقي ع��ددا ً من جيوشه كي تستقر األم��ور لكنه انسحب
على أمل أن تدخل القوى الخيّرة ،فدخلت القوى الشريرة،
ولذلك اضطر اليوم للعودة إلى العراق ألن انسحاب غيره كان
سريعاً ،وهو يعرف أن داعش والقاعدة ستنقلبان على أميركا
في المستقبل ،واألميركي انزلق في العراق النه ترك العراق
قبل أن يحين اآلوان».
وع ّما إذا كانت «داع��ش» صناعة أميركية ق��ال طبارة:
«الكالم عن إنّ داعش ممولة من أميركا غير صحيح ،والكالم
الذي تناقلته الصحف عن هيالري كلينتون في كتابها غير
صحيح ،إذ قالت إننا نحن بسياستنا الخاطئة خلقنا داعش
ألننا لم نتدخل في سورية منذ البداية وتركنا الفراغ الذي
مألته داعش ،وأنها أخبرت أوباما بذلك لكنه رفض التدخل».
وأضاف« :السياسة الخاطئة لدى الواليات المتحدة هي

التي أوصلت األمور إلى ما هي عليه ،وأميركا ساذجة في كثير
من االحيان وهذا واضح في كثير من المحطات ،تماما ً كما
حصل مع «سي آي إي» التي فوجئت بالربيع العربي».
وتابع« :إنّ إسرائيل مهمة ألميركا ألسباب داخلية ،منها
مسألة االنتخابات ،وذلك بسبب قوة اللوبي الصهيوني في
أميركا ،وال يستطيع أحد في الكونغرس أن يواجهها إال إذا
كان من منطقة بعيدة عن نفوذ اللوبي الصهيوني .كما تبين
أنّ معلومات األميركيين عن الربيع العربي خاطئة إلى ابعد
حدود ،وفي مصر ظلوا مساندين االخوان المسلمين إلى أن
أصبح السيسي رئيسا ً للجمهورية ،ولم يعرفوا أن االخوان
ال يستطيعوا حكم مصر .وفي العراق تخلصوا من نظام ولم
يبقوا لمدة كي يستقر الوضع ،وليس من مصلحة أميركا ان
يكون العراق في قبضة داعش لذلك دخلوا بجيوشهم اآلن
وطائراتهم إليقاف داعش ،وهذه أخطاء في السياسة األميركية
في الشرق االوسط ،وكثير منها مرده الحفاظ على إسرائيل،
ألنّ السياسة األميركية في المنطقة تستند إلى مسألتين:
الحفاظ على إسرائيل ،والحفاظ على النفط لمصلحة أميركا
وحلفائها األوروبيين .واالمور تطورت بغير إرادة األميركيين
ولم يستطيعوا السيطرة بالشكل الذي يريدون».
وإذا كان من الممكن أن ينتج عن شبه اإلجماع هذا على
محاربة اإلره��اب ،أرضية لبناء تسويات تجمع األميركيين
والسعوديين واإليرانيين ،لفت طبارة إلى أن القضاء على
االرهاب سيكون أحد المداخل لهذه التسوية ،والمفاوضات
األميركية ـ اإليرانية مهمة ج��دا ً وق��د تنتهي باتفاق يريح
المنطقة ككل« .ولو ترك أمر هذه المفاوضات لروحاني وأوباما
لوصال إلى نهاية حميدة ،لكنهما وصال إلى نهاية المرحلة
االول��ى السرية وبسبب السرية استطاعوا ان يصلوا إلى
تفاهمات وعندما ظهرت إلى العلن ،وظهرت معها قوى من
الجهتين تشد الطرفين إلى الخلف .من جهة إيران هناك قوى
تش ّد روحاني إلى الخلف ،ومن جهة أميركا هناك إسرائيل
والكونغرس وبعض دول الخليج .واآلن ،ثمة فرصة أخيرة،
توصال إلى اتفاق ما ،ربما يشمل هذا االتفاق حلحلة في
فإذا ّ
المشاكل المعقدة ككل ،ويستطيعان أن يجدا رؤي��ة حول
محاربة االرهاب كباب للتعاون».
وأض��اف« :االتفاق على رئيس حكومة جديد في العراق
حصل بموافقة إيرانية وأميركية ،ولكن هل ستسمع بعض
القوى بنجاح المفاوضات األميركية ـ اإليرانية؟ هل القوى

احتفال ت�ضامني مع الجي�ش
في تكريت ـ عكار

المتشدّدة ستسمح بهذا االتفاق كدول الخليج التي تريدها
بشروط أن تعود إيران إلى المجتمع الدولي ،وليس بشروطها،
أي أن ُتح ّل كل المشاكل في المنطقة التي لها عالقة بها وهذا ما
تطلبه السعودية».
وأش��ار إلى أنّ «إسرائيل» طلبها مختلف .هي تريد أن
تنهي البرنامج النووي اإليراني بشكل كامل خشية الوصول
إلى واقع امتالك إيران السالح النووي خالل أشهر ،وتريد
أال تحصل إيران على السالح النووي ال اآلن وال في المسقبل
البعيد .وأيضا ً في إيران هناك من ال يريد االتفاق مع الشيطان
االكبر كما يسمونها.
وتابع« :أوباما وصل في سورية إلى حل أنه سيتدخل
عسكرياً ،وأنهى مسألة السالح الكيماوي السوري الذي يتهدّد
إسرائيل ،فأعطى إسرائيل هذه الهدية وانسحب .أما في إيران
فه ّمه االكبر أن يوقف البرنامج النووي اإليراني ،وبعده ال يهتم
وينسحب ،وهذا هو سبب الخوف لدى دول الخليج والحلفاء
اآلخرين أن��ه كما فعل أوباما في سورية ،اهت ّم بمصلحة
إسرائيل وترك الحرب دائرة ،فإنه سيترك القضية اإليرانية
بعد ان يأخذ السالح النووي ويرضي إسرائيل ويترك االمور
في الشرق االوسط عالقة لكي تحل نفسها بنفسها».
وعن الوضع في سورية اآلن بعد أربع سنوات من الحرب،
وعن الموقف األميركي إزاء سورية قال طبارة« :أميركا اآلن
منسحبة من سورية وتركت األمور بعد أن قدمت هدية السالح
الكيماوي إلى إسرائيل ،والحالة على االرض ال تنبئ بنهاية
قريبة للحرب ،ومعظم المحللين االستراتيجيين يقولون أل
ح ّل عسكريا ً قريب».
ويشرح طبارة االمر قائالً« :إذا حسمت الحرب لمصلحة أحد
أطراف القتال في سورية ،يكون الحل العسكري قد نجح ،وإذا
استطاع الخارج في اتجاه معين أن يرضي اقله معظم القوى
التي على االرض ،فقد يواجه بالمشكلة وهي أن القوى الفاعلة
كروسيا وإيران وأميركا وتركيا قد تتوصل إلى حل في ما بينها،
لكن ثمة مجموعة ستبقى خارجة عن هذه المنظومة ،وتضم
هذه المجموعة داعش والنصرة واالسالميين المتطرفين».
وعن الجهة التي تقف خلف «داع��ش» وتدعمها أضاف
طبارة« :ماذا تريد داعش؟ خالفة إسالمية والبغدادي خليفة
على كل مسلم موجود في انحاء العالم ،وهو ضد الدولة التي
تضم كل االطراف .ولذلك أي مسلم في العالم يجب أن يبايع
هذا الخليفة ،ولن يكون هناك اتفاق بين من يريد دولة وبين

«الن�سائي اللبناني» ينت�صر للجي�ش

غبريل :لنقف يد ًا واحدة
وراء حماة الوطن

من يريد خالفة .لدى إيران وروسيا وأميركا وتركيا النظرة
ذاتها إلى الدولة التي تحتض كل أفراد الشعب ،أما الخالفة
فأمر مختلف .مثالً ،في عرسال عندما وج��دوا ان المعركة
خاسرة انسحبوا وخطفوا بعض الجنود لمقايضتهم وذهبوا
إلى الجبال ،وهذا ليس اتفاق على حل نهائي بل ح ّل لمعركة
صغيرة .المشكلة األس��اس اليوم أنّ داعش أصبحت تملك
االموال ولديها نفط وبنوك في العراق وال ننسى كيف سرقت
هذا النفط وهذه البنوك».
وحول احتمال أن يكون هناك صراع على الزعامة السنية
في المنطقة بين السعودية وتركيا ومصر أوضح« :إن داعش
ليست أردوغ��ان أي االسالم السياسي الذي تقبل به تركيا،
وحتى لو صح ما يقال عن أن تركيا تساهلت مع داعش».
وعن واقع الحدود التركية العراقية السورية التي يقول
البعض إنها تشكل مالذا آمنا ً لداعش ،وأنّ عناصرها ينتقلون
إل��ى سورية عبر تركيا ،اعتبر طبارة أن الحدود واسعة
ويصعب ضبطها كلها ،وإن سهلت تركيا لداعش تكتيكيا ً ال
استراتيجياً ،فذلك لخدمة اهداف تركيا كما سهلت أميركا لبن
الدن خالل الحرب في افغانستان .االسالم السياسي في تركيا
ال يتعايش مع داعش ،واالكراد مع العراق تعاونوا في البداية
مع داعش ثم انقلبت داعش عليهم.
وعن وجود مشروع زعامة تركية حاولت أنقرة تطبيقه
خالل ما سمي بالربيع العربي قال طبارة« :النظام التركي،
خصوصا ًبإشرافاردوغانوحزبالعدالةوالتنمية،يتعاطف
مع االخ��وان ويعتبر ان باستطاعتهم ان يتخلوا عن بعض
تعصبهم الديني لمصلحة الرفاه االجتماعي والعلمانية،
ولكن االخوان المسلمين في مصر أظهروا أن أولوياتهم ليست
أولويات الشعب ،ألن أولوياتهم دينية ،وأولويات الشعب
تتمثل في تحسين الوضع المعيشي واالجتماعي .وال أعتقد
ان تركيا ستكون في توافق كامل مع االخوان المسلمين في
المدى البعيد».
وفي الملف اللبناني ،ال سيما عودة سعد الحريري على
وق��ع األح���داث األمنية التي عصفت بعرسال ق��ال طبارة:
«ربما حصل الرئيس الحريري على تطمينات أمنية من عدة
جهات ،قد تكون االستخبارات االلمانية واحدة منها .وعودته
أصبحت مصلحة لجميع األفرقاء ال سيما بعد أن أصبحت
داعش على االبواب وظهرت الحاجة ألن يبرز الشق االسالمي
الثاني أي االعتدال .وبسبب التخوف من داعش ،أصبح من
مصلحة كل اللبنانيين أن تبرز مجموعة سنية غير متط ّرفة،
ومعتدلة ،يقودها الرئيس الحريري ،وأصبح من مصلحة
الجميع أن يعود الحريري إلى لبنان .وذلك ال يعني أ ّنه يؤثر
في المفاوضات اإليرانية ـ األميركية ،وال عالقة له باالنتخابات
الرئاسية في لبنان .لقد ُكلّف الحريري بصرف الهبة المالية
السعودية ،وهذه الهبة تعطيه الزخم الكبير في عودته إلى
لبنان ،والسعودية تتأكد أن هذه االموال لن تذهب إلى غير ما
خصصت له».
ّ
وعن عرسال قال طبارة« :في الوقت الحاضر ال أعتقد أنّ
النصرة وداعش حاضرتين ألن تفتحا معركة قوية وكبيرة،
ألن الجيش البناني وح��زب الله م��وج��ودان ،وهناك أيضا ً
الجيش السوري ،واأله��م أن ال بيئة حاضنة لهم .وكانت
عرسال بمثابة خط إمداد للمسلحين من المخيم إلى الجبل،
أحس المسلحون أنهم أصبحوا في
واآلن ُقطع هذا الخط ،لذلك ّ
خطر ،ال سيما أنّ الشتاء آت .وال أعتقد أنّ ما حدث في عرسال
كان بداية الحتالل قسم من لبنان وإعالن إمارة إسالمية كما
قال قائد الجيش».
ّ
يبث هذا الحوار كامالً على شاشة «توب نيوز»
اليوم الخميس الساعة الخامسة عصرا ً
على التردد 12034

ن ّفذ المجلس النسائي اللبناني ،وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني في
قصر االونيسكو ،حضره العقيد عثمان شمس الدين ممثالً قائد الجيش
العماد ج��ان قهوجي ،ال��وزي��رة السابقة منى عفيش وع��دد من ممثلي
الهيئات النسائية والجمعيات االهلية والشبابية.
بعد الوقوف دقيقة صمت إجالال ً ألرواح شهداء الجيش اللبناني ،رفع
المشاركون العلم اللبناني وعلم الجيش .ثم كانت قصيدة للشاعرة رندة
كاج من وحي المناسبة.

غبريل

وألقت رئيسة المجلس النسائي اللبناني جمال هرمز غبريل كلمة قالت
فيها« :يا جيشنا الباسل نحن معك ،نساء ورجاال ً كبارا ً وصغاراً .تحية
لك يوم وقفت وتقف ذودا ً عن شعبك ووطنك .تحية لك يوم استشهدت
وجرحت وأسرت في سبيل وحدة هذا الوطن أرضا ً وشعباً .تحية لك يوم
استبسلت في مواجهة اإلره��اب التكفيري حفاظا ً على الحياة والكرامة
والشرف .تحية لك يوم واجهت عجز السياسيين اللبنانيين لحل قضية
نزوح تحولت إلى احتالل تكفيري .يا جيشنا الباسل ،أنت سالحنا في
مواجهة صمت العالم عن اإلره��اب .وأنت درعنا في مواجهة استباحة
إنسانيتنا وحقنا في الحياة .أنت سياج كرامتنا عندما تنتهك أعراض
النساء والفتيات .أنت مخلصنا في زمن قطع الرؤوس ،وبيع البشر في
سوق النخاسة .أنت نورنا في هذا الظالم الحالك .أسئلة كثيرة تتزاحم
في عقولنا :من هم هؤالء اإلرهابيين؟ كيف تجردوا من اإلنسانية؟ من
ممولهم؟ من يبيعهم السالح؟ كيف ينتقلون بين الدول؟ لماذا يوجدون
حيث يوجد النفط؟ لماذا يوجدون حيث توجد المياه؟».
وأضافت« :لماذا يحاربون أعداء إسرائيل؟ لماذا يش ّوهون اإلسالم؟ أين
كانوا؟ وإلى أين سيصلون؟ هل هم أغبياء؟ أم هناك عقل جهنمي يديرهم؟
هل هذه هي الحرب ،أم أنها مجرد تحضير للحرب الحقيقية؟ لماذا يُذبح
المسيحيون في سهل نينوى ،واأليزيديون أحياء في جبال سنجار؟
هل ألنهم كفار أم ألنهم يعيشون في منطقة خصبة تروى من أالمطار وال
تحتاج لمياه األنهر؟ هل ذنبهم كذنب األرمن والسريان واآلشوريين عندما
أبيدوا ألنهم يعيشون على منابع دجلة والفرات؟ لماذا يصمت العالم
عن قطع الرؤوس وذبح األبرياء واغتصاب النساء؟ ويق ّرر أن األرهابيين
الحقيقيين هم أطفال غ��زة؟ هل أتى اإلرهابيون إلى عرسال هربا ً من
المعارك في سورية ،أم أنّ هناك ثروة ما في تلك الجرود؟».
وختمت« :أسئلة قد ال نملك اإلجابة عنها ،لكننا شعب وعى اليوم أن
عليه أن يقف يدا ً واحدة وراء جيش يبذل دمه في سبيل حماية وطنه.
شعب تج ّرع الس ّم الطائفي لعقود وظنّ أن أح��دا ً غيره سيموت .شعب
يعيش صامتا ً في بلد بال رأس ويسير على حافة الهاوية .شعب قدره أن
يتخبط في بحر هائج ،وقدرك أن تكون خشبة خالصه .الرحمة ألرواح
شهدائك والشفاء لجرحاك ،والحرية ألسراك يا جيشنا الباسل».

دوغان

ثم كانت كلمة لرئيس المجلس السابقة المحامية إقبال دوغان ،مشدّدة
على موضوع المختطفين من عناصر الجيش وقوى االمن ،معتبرة أنّ
ه��ؤالء ليسوا أس��رى ،بل مخطوفين من قبل االرهابيين .وال كرامة أليّ
لبناني طالما هؤالء لم يح ّرروا ويعودون إلى جيشهم ووطنهم وأهاليهم
مع ّززين مك ّرمين.
ون ّوهت عفيش بتضحيات الجيش الذين هم أوالدن��ا ،ول��وال وقفتهم
البطولية وتصديهم بكل قوة وبسالة لما ك ّنا عرفنا ماذا كان ح ّل بلبنان.

ندوة في «الكاثوليكي» عن الطوائف في وقفة ت�ضامنية مع الجي�ش
وت�شديد على الإفراج عن المخطوفين ورف�ض الفتن
عُ قدت أمس في المركز الكاثوليكي لالعالم ،بدعوة
م��ن اللجنة األسقفية ل��وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ،ن���دوة عن
«الطوائف اللبنانية في وقفة تضامنية مع الجيش»،
ترأسها رئيس أساقفة بيروت للموارنة رئيس اللجنة
األسقفية لوسائل اإلعالم المطران بولس مطر ،وشارك
فيها أمين عام المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى ـ دار
الفتوى الشيخ خلدون عريمط ،رئيس اللجنة الثقافية
في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وأمين
ع��ام لمؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ سامي
أبي المنى ،المسؤول في المجلس الشيعي اإلسالمي
الشيخ زهير قوصان ،ومدير المركز الكاثوليكي لالعالم
الخوري عبده أب��و كسم ،بحضور أمين سر اللجنة
البرفسور األب يوسف مونس وعدد كبير من المهتمين
واإلعالميين.

أقام نادي شباب تكريت الرياضي احتفاال ً تضامنيا ً مع الجيش ،حضره
الشيخ وليد اسماعيل ممثالً مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا ،األب نايف
اسطفان ممثالً متروبوليت عكار باسيليوس منصور ،منفذ عام عكار في الحزب
السوري القومي االجتماعي ممتاز الجعم ورئيس جمعية الرؤيا الصالحة عبد
الله غية.

اسطفان

بعد النشيد الوطني ،ودقيقة صمت إجالال ً ألرواح شهداء الجيش ،تحدّث
اسطفان وق��ال« :عكار كانت وستبقى خ��زان الجيش اللبناني ...هذا الدور
المجيد آلت عكار على نفسها أن تلتزم به ،على رغم شكواها من قلة االهتمام
الرسمي بقضاياها وحاجاتها» .واعتبر أنّ «إسرائيل» تشكل الخطر االكبر على
حضارة هذا المشرق العربي ،مذكرا ً بموقف يشهد له التاريخ للبطريرك الراحل
أغناطيوس الرابع هزيم في مؤتمر لمكافحة اإلرهاب في أوروبا ،حيث طالب
بإدراج «إسرائيل» على الئحة مكافحة االرهاب.
ودعا إلى دعم الجيش اللبناني على قدر المهام الموكلة إليه ،بكل ما يلزمه
من عتاد وعديد.

السحمراني

وألقى محمود السحمراني كلمة وفد المؤتمر الشعبي اللبناني وقال« :لقد كرم
الله بأن ارسل لهم من يحفظ لهم أمنهم ويؤمن لهم عيشهم ،لذلك نقف اليوم
لنعلن دعمنا ومؤازرتنا ومساندتنا للجيش الوطني البطل الذي ضحى بدماء
ابطاله دفاعا ً عن الوطن في مواجهة العدو الصهيوني إلى جانب المقاومة
الوطنية واالسالمية في وجه المجموعات التكفيرية».

اسماعيل

وج��ه فيها تحية من المفتي زكريا
ثم ألقى الشيخ وليد اسماعيل كلمة ّ
وقال« :نحن في تكريت الوفاء نقول إن عكار بكل أطيافها وألوانها وأشكالها
مع الجيش اللبناني الباسل» .واعتبر أنّ البديل عن المؤسسة العسكرية هي
موجها ً تحية إكبار وإجالل إلى الجيش
الفوضى والعصابات وعدم االستقرارّ ،
اللبناني الذي يستشهد في سبيل الوطن والمسلمين والمسيحيين والفقراء
والمستضعفين في لبنان.
ودعا إلى التضافر والتالقي لتفويت الفرصة على المتربصين والمفسدين
والمفتنين لدرء الفتنة بين اللبنانيين ،معتبرا ً أن جميع اللبنانيين متكاتفين
متعاونين مع الجيش اللبناني.
وتم ّنى رئيس نادي شباب تكريت الرياضي مفيد العبد الله أن تكثف الهيئة
تحركها ،وبمباركة سماحة المفتي زيد بكار زكريا ،من أجل إطالق سراح االسير
الجندي أحمد غية ،وناشد مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم أن يكون
له دور في المفاوضات الجارية إلطالق سراح العسكريين وهو الرجل الوطني
الكبير المشهود له بالتعاطي بملفات كهذه.

مطر

كما كانت كلمة لرئيسة المجلس السابقة ليندا مطر التي أ ّكدت أنّ دعم
الجيش أمر ضروري وفخرنا بشهدائه مهم ،إنما الكالم بحاجة إلى أفعال.
مقترحة على المجلس النسائي وجمعيات المجتمع المدني تشكيل هيئات
صغيرة من مختلف الجمعيات النسائية والشبابية ،والطلب الى وزير
التربية بأن تتوجه هذه الهيئات مع مطلع العام الدراسي الى المدارس
للحديث عن الجيش ،مز ّودين بصور الشهداء والمفقودين وبأفالم قصيرة
تتحدث عن تضحيات الجيش ،لكي تتعلق االجيال منذ الصغر بالجيش
اللبناني .مشيرة إلى أنّ الجيش خط أحمر.

مطر

رحب المطران مطر بالحضور ،وقال« :اليوم ،هناك
مقصرون بحق ،هناك أناس ربما يسعون الى
أناس
ّ
مصالح خاصة ،أو لهم أوضاع فئوية ،لسنا بمعرض
االعتراض وال اللوم ،إنما نقول هذا الكالم لنحيّي الجيش
الذي يعمل من أجل الكل بكل مسؤولية وبكل محبة وأال
يمكن إال أن نصدق إنسانا ً يدفع دما ً بموته ،يموتون من
أجل لبنان ويحييون أيضا ً من أجله وألجله».
وتابع« :تعرض لبنان في األيام األخيرة كما تعرض
لمرات عدة العتداء من خارج الحدود ،ما هو مقصدهم
أولئك الذي أتوا بسالحهم إلى لبنان؟ هل مقصدهم
مساعدة لبنان؟ لوضع السلم في لبنان؟ لم يكن لقاء
صداقة بينهم وبين أيّ إنسان في لبنان ،أتوا بسالحهم
وهذا أمر يرفضه الشرف وترفضه الوطنية ،تصدّى
لهم الجيش ،سقط له ضباط وجنود أكثر من  15عشر
ضابطا ً وجنديا ً دفعوا دمهم لدحر هؤالء وراء الحدود،
ما قاموا بهذا العمل ال ِباسم المسيحية أو ِباسم اإلسالم،
وف��ي ه��ذه المعركة ال ينتصر ف�لان أو ف�لان ،ينتصر
لبنان ،لذلك الجيش هو أساس في المنعة اللبنانية
وفي الكرامة اللبنانية وفي السيادة اللبنانية ،وواجبنا
أن نكون معه وأن نقول له شكرا ً لك».

عريمط

ثم كانت كلمة للشيخ عريمط ق��ال فيها« :لبنان
ه��ذا ،وط��ن الحوار واالنفتاح ،وواح��ة ال��رأي وال��رأي
اآلخر ،وملتقى الديانات اإللهية ،والنظريات الوضعية
المتعارضة والمتالقية ،يحتاج الى حصونٍ منيعة
وأسوا ٍر قوية تحمي ِه من عاديات الزمن ،وتداعيات ما
يحصل في شرقنا العربي ،وحصنُ هذا الوطن وسو ُر
هذه الصيغة ،الوحدة الوطنية والجيش اللبناني،
قياد ًة وضبّاطا ً و ُرتباء وأفراداً ،ال فرق بين هذا وذاك،
فهو جيش الوطن من شماله إلى جنوبه ،ومن جبله إلى
بقاعه ،خصوصا ً عاصمة الوطن بيروت المحروسة،
وهو جيش الوفاء والتضحية ،ليبقى هذا الوطن آمنا ً
مستقراً ،سيّدا ً ح ّرا ً عرب ّيًا مستقالًّ ،متعاونا ً ومتضامنا ً
مع أشقائه العرب ،ومناقضا ً بجوهره وعيشه المشترك
لفكر الحركة الصهيونية».
وتابع« :من أجل ذلك ،فإننا في لبنان نرفض وبشدّة
ك ّل تط ّر ٍ
ف أو غل ٍّو أ ًّي��ا كانت مس ّمياته وغاياته ،ألنه

يناقض تماما ً رسالة اإلسالم ،رسالة التوحيد والرحمة
بين الناس ،فتهجير الناس مسلمين أو مسيحيين أليّ
مذهب أو فرقة انتموا يسيء إلى اإلس�لام ،ويتناقض
تماما ً مع جوهر اإليمان ،بل يمكن القول أنّ مظاهر الغل ّو
والتط ّرف التي بدأت مالمحها تظهر على إثر االحتالل
األميركي للعراق ه��ي بضاعة صهيونية تلمودية
خبيثة ،مستوردة إلى شرقنا العربي ،بهدف تبرير
قيام الكيانات العرقية والمذهبية والطائفية ،وإعطاء
المب ّررات لوجود الكيان الصهيوني العدواني على
أرضنا المقدسة في فلسطين».
وق���ال« :جيشنا ال��وط��ن��ي ي��ق �دّم التضحيات من
ضباطه وجنوده وبالدموع والجراحات واآلالم ،أفال
يقدّم البعض وهم في موقع المسؤولية الوطنية بعض
التنازالت! ويتنازلوا عن بعض األنانيات والمصالح
اآلنية لقيام دولة المؤسسات باإلسراع النتخاب رئيس
للجمهورية! يجمع وال يف ّرق ،يبني وال يهدم ،رئيسا ً
يحمل لواء المؤسسات ،ويحمي الدستور والميثاق
الوطني».
وختم« :تحيّة إلى الجيش اللبناني وق��وى األمن
الداخلي وكل األجهزة األمنية سياج هذا الوطن ،والتحيّة
ك ّل التحيّة ،لك ّل اللبنانيين ،مسلمين ومسيحيين،
الذين يرفضون كل تط ّرف أو غل ّو ،أو انغالق ويعملون
ليالً ونهارا ً للحفاظ على لبنان ليبقى سيّدا ً ح ًّرا مستقالً
لجميع أبنائه من دون تمييز أو تفريق».

قوصان

ثم كانت مداخلة الشيخ قوصان جاء فيها« :في
عملية بناء ال��دول��ة تحتاج المجتمعات دائ��م �ا ً إلى
توفير عناصر القوة حيث ال حياة للعدل بال قوة وال
سبيل إلحقاق الحق بعيدا ً عن القوة الضامنة للحقوق
والحامية للقوانين .وقد رأينا في تطورات المحيط

وأوض���اع ال��دول المجاورة كيف تداعت مجتمعات
بأكملها ،ونزحت شعوب وإثنيات وأع��راق وأقليات،
لم تشفع لها دموعها أمام زحف األطماع لدى المحاور
الدولية واإلقليمية من جهة ،وأمام هذا الوحش القاتل
الذي يحاول أن يلبس لبوس الدين والدين منه براء من
جهة ثانية».
وقال« :أمام كل هذا االضطراب وهذه الفوضى وهذه
المتغيرات التي تلف المنطقة ال بد من خشبة خالص،
خشبة تصل بنا إل��ى ب��ر األم���ان وال نصلب عليها،
خشبة تحملنا جميعا ً وال تستثني أحداً .وقد أظهرت
التطورات واألحداث ان هذه الخشبة تتمثل بالجيش،
بهذه المؤسسة التي بقيت فوق االنقسامات المذهبية
واالصطفافات الطائفية المقيتة ،وظلت هي األمل في
مرحلة االنقسامات الكبرى والمنعطفات الصعبة
التي يكثر فيها الخطاب المتشنج ،وتتسع فيها دائرة
االتهامات واالتهامات المضادة ،ويحتمي فيها ك ٌل خلف
حواجز طائفته ،ومدافع مذهبه ،وحصونه العشائرية
والقبلية ..ولكن من أراد بناء الدولة العادلة والقادرة
وحماية ما تبقى من وطن ليس من سبيل أمامه إال ّ أن
يكون داعية وحدة وأن يقف إلى جانب من يحمي هذه
الوحدة ويرعاها ..إلى جانب الجيش الذي يمثل سياج
الوطن وحامي العرين الوطني بعدما أضحى لكل
عرينه ومتاريسه وكهوفه الداخلية».

أبي المنى

وت�لاه الشيخ أبي المنى بمداخلة جاء فيها« :إن
وقفتنا التضامنية هذه ،تعبر عن وحدة الموقف إزاء
المؤسسة العسكرية من المرجعيات الروحية كافة،
ومن قبل المؤسسات الدينية في مجتمعنا اللبناني
المتن ّوع ،إنها رسالة تأكيد أنّ والءن��ا جميعا ً يكون
أوال ً وأخيرا ً للوطن ،وأنّ ثقتنا بالجيش ال غبار عليها

وال بديل عنها .فالوطن للجميع ،وهو الحضن الجامع
ألبنائه ،وموئل العيش المشترك والتفاعل اإليجابي
بين مك ّوناته المتنوعة ،والجيش هو ال��درع الواقية
من األخ��ط��ار وال��م��ؤام��رات وال��ع��دوان ،وه��و وأخواته
المؤسسات األمنية ،مصدر األمن واألمان للوطن ،وهو
الصلب الذي يمنع الفوضى والتطاول على
الحاجز
ّ
الدولة وسيادتها وشعبها وأرضها وسلطتها الرسمية،
وهو القوة الرادعة للتط ّرف واإلرهاب واستباحة حقوق
الناس وإرادتهم وحريتهم».
وقال« :الشعب يقوى بجيش بالده ،والجيش يقوى
بالشعب والتفاف الناس حوله ،أما التشكيك بالجيش
ٌ
تشكيك بالوطن ،فمن ال يثق
ودوره ورسالته فهو
بجيشه ال يثق بوطنه ،وتلك هي الخطيئة الكبرى،
وهذه الثقة أساسي ٌة لتأكيد مناعة الوطن واستقالله
وكيانيته ،وهي في الوقت نفسه ،تح ّمله المسؤولية
ليكون على مستوى ثقة الدولة والناس به وبق ّوته
وهيبته وت��وازن��ه وتعامله ال��ص��ارم م��ع العبثيين
والخونة والمعتدين ،وبقربه من الناس ومساعدته
على إشاعة أج��واء االطمئنان بينهم وتأكيد االعتزاز
بالوطن والوالء له».
وأض��اف« :أثبت ضباط جيشنا الوطني وجنوده
وقوانا األمنية أنهم على قدر المسؤولية الوطنية ،وأنهم
ق��ادرون على حسم األم��ور لمصلحة الوطن وشعبه،
وأثبت اللبنانيون جميعا ً أنهم متضامنون مع الجيش
والقوى األمنية ،وأنهم في تضامنهم هذا يش ّكلون مصدر
ق ّوة ودعم لها ،خصوصا ً عندما يتالقى السياسيون
والمسؤولون على الثوابت الوطنية ،فال يُحرجون
الجيش وال يدفعونه إلى التدُّخل حيث ال يجب ،وعندما
يتر ّفعون عن المصالح الخاصة وسياسات الشحن
الطائفي والتشنج وتصعيد المواقف وتوزيع الوالءات
بين دول الخارج وأيديولوجياتها المتناحرة ،فينأون
بالوطن عن التجاذبات ،ويبتعدون عما تسببه لعبة
األمم من أوهام وصراعات».

أبو كسم

وقال الخوري أبو كسم في مداخلته« :نلتقي اليوم
في وقفة تضامنية مع الجيش ،كما في كل مرة وقفة ع ّز
وشموخ أمام شلوح األرز الذين يحمون بدمائهم أرض
الوطن ،ويمتنون أواصر المحبة والوحدة بين أبنائه».
وأض���اف« :نعم ،إنهم كرامة الوطن كما سماهم
البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي ،ننحني
إجالال ً أمام أرواح شهداء الجيش االبطال ،ونعاهدهم
أننا سنبقى ،مسيحيين ومسلمين ،أوفياء لتضحياتهم
الغالية ،كما وسنبقى متضامنين متحابين ورم��زا ً
للوحدة ف��ي خدمة وطننا لبنان ،نموذجا ً للعيش
الواحد».
وتساءل« :لماذا استهداف الجيش؟ وما المقصود
من هذا االستهداف؟ من هو المستفيد األول؟ وما هو
المخطط المرسوم؟ وعلى حساب من؟» .محذرا ً من أن
استهداف الجيش استهداف للكيان اللبناني ،واضعا ً
ه��ذه األسئلة برسم المسؤولين واللبنانيين على
السواء ،لئال يقع المحظور مرة ثانية ،ونخسر كما في
كل م ّرة خيرة ضبّاطنا وجنودنا ،تاركين ورآهم حسرة
األمهات واألوالد ،الذين من حقهكم أن يعرفوا لماذا
استشهد أبناؤهم؟.

