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مبادرة لل�س ّيد ن�صراهلل تجمع ال�سعودية و�إيران على ال�صحن اللبناني

 د .سليم حربا
ص��در ق��رار مجلس األم��ن  2170باإلجماع والقاضي
بتجفيف منابع اإلرهاب واعتبار داعش والنصرة منظمات
إرهابية ،وقد تأخر هذا القرار ألكثر من ثالث سنوات ولم
يكن آالف الضحايا من السوريين والعراقيين واللبنانيين
كافيا ً الختصار ذل��ك ال��زم��ن أو خلق إح�س��اس ل��دى دول
وأنظمة لإلحساس بأنّ هذا اإلرهاب يهدّد األمن والسلم
ال��دول �يّ �ي��ن ،وي �ه �دّد م�ص�ي��ر ومستقبل ال�ب�ش��ري��ة والدين
واإلنسانية بك ّل شعابها وشعوبها ،أما الذي دفع بريطانيا
األميركية لتقديم مشروع القرار في هذا السياق الزمني
والتقاط اللحظة ليس حرصها على العراق وسورية وال
شعبيهما وال على دم��اء المسلمين ومسيحية المشرق
وتاريخ ودماء األقليات وال إليقاف سفك دماء االزيديين
ومسلسل أك��ل األك�ب��اد والقلوب وسبي النساء بل الذي
دفعهم إلصدار هذا القرار هو جملة أهداف أهمها:
ع �ج��ز أم �ي��رك��ا ع��ن ت��روي��ض اإلره � ��اب وت �ح��وي �ل��ه إلى
معارضة مسلحة أو معتدلة في سورية ،وتكشير اإلرهاب
عن أنيابه وتعريفه بنسبه وحسبه وسلوكه وأيدلوجياته
ال�ق��اع��دي��ة ،وب��دء اإلره ��اب رح�ل��ة ال �ع��ودة بعد انتصارات
ال�ج�ي��ش ال �ع��رب��ي ال �س��وري ل �ي��دق ب �ح��واف��ره ع�ل��ى أب��واب
الغرب ،وتعافي الحالة العراقية عسكريا ً وسياسيا ً والبدء
بامتالك المبادرة في مواجهة داعش ،ومسلسل الفضائح
ال��ذي ب��ات يقلق اإلدارة األميركية ب��دءا ً م��ن تصريحات
كلينتون التي اعترفت ب��أن داع��ش صناعة أميركية على
م��ا ت��م تسريبه م��ن دور مايكل فيكرز واع �ت �ب��اره القائد
الفعلي ل��داع��ش بالتنسيق م��ع ب�ن��در ،وص��والً إل��ى عرض
رسالة داع��ش لألميركيين من أم��ام البيت األبيض وبيد
داعشي بأن الدواعش ستمر من هنا وليس آخرها الصبي
ال��داع�ش��ي االس�ت��رال��ي ال��ذي يحمل رأس ج�ن��دي ،ك��ل هذا
بدأ يح ّمل اإلدارة األميركية وحلفاءها الذين دعموا هذا
اإلرهاب مسؤولية أخالقية وتاريخية وإنسانية وقانونية
ب��ال��ت��وازي م��ع ال� ��دور ال ��روس ��ي ال ��ري ��ادي ف��ي مكافحة
اإلره��اب ق��والً وفعالً والقرار الروسي في مجلس األمن
بمنع ش��راء النفط م��ن داع��ش ش ّكل إش��ارة إن��ذار وخطر
لداعمي اإلره��اب ،ويضاف إلى ذلك كله إن أميركا تريد
ال�ت�ق��اط اللحظة لتحمي حلفاءها ال��ذي��ن أوغ �ل��وا ف��ي دعم
اإلره��اب وت��ري��د أن تختزل اإلره��اب بأشخاص وتحمي
األنظمة وعلى رأسها السعودية وتركيا واألردن والكيان
«اإلسرائيلي» وقطر وحكومات الغرب.
ل ��ذل ��ك ج� ��اء ال � �ق� ��رار  2170ال��م��ت��أخ��ر وال��م��ت��واض��ع
واإلعالمي وكأنه بيان وليس قرار ولعله أتى بهذا الشكل
والمضمون والسياق ليشكل حالة غسيل تاريخي أليدي
الغرب وداعمي اإلرهاب من دماء السوريين والعراقيين
مسلمين ومسيحيين وال�ح�ص��ول على ص��ك غ�ف��ران من
لعنة التاريخ واإلنسانية.
ول �ك��ي ن ��رى ك ��أس ال��ق��رار ال �م �ل��يء ب��ال�ش�ك��ل وال �ف��ارغ
بالمضمون يمكن ال �ق��ول إن��ه ل��و ك��ان المجتمع الدولي
ج��ادا ً في مكافحة اإلره��اب لكان طبّق إستراتيجية األمم
المتحدة لمكافحة اإلره��اب وال�ق��رار  1373لعام 2001
ألن نفس اإلرهاب الذي ضرب أميركا وأوروبا هو نفسه
يتجدّد ويغيّر جلوده ومسمياته من الزرقاوي إلى خليفته
ال�ب�غ��دادي وال�ج��والن��ي ول�م��ا كنا بحاجة إل��ى ق��رار جديد
وعشرات آالف الضحايا والمجازر ،والعبرة ليست في
إصدار قرار بل العبرة في التنفيذ والتنفيذ المطلق وليس
االنتقائي كما جاء التفسير األميركي مباشرة لهذا القرار
في العراق عندما ن ّفذت أميركا أكثر من  25ضربة جوية
على الدواعش فقط في محيط أربيل ألن داع��ش اقتربت
من الخطوط الحمراء وهي نفط كركوك وأربيل وقواعد
ومعسكرات األميركان والصهاينة في أربيل حتى أطلق
األميركان على العملية اس��م العملية األميركية الكردية
لتحرير س��د ال �م��وص��ل ،وك��أن ق�ت��ل ال �ع��راق��ي ف��ي نينوى
واألن �ب��ار وال�م��وص��ل مسموح وف��ي أرب�ي��ل ممنوع ،وهذا
ما يقودنا للشك ب��أن أميركا تريد انتقائية في استخدام
هذا القرار في العراق وقد يكون في سورية ،من خالل
محاولة انتهاك السيادة العراقية أو السورية أو توجيه
ض��رب��ات ل �ي��س ل�م�ص�ل�ح��ة ال �ش �ع��ب ال �ع��رب��ي ف��ي سورية
وال� �ع ��راق إن �م��ا ل�ت�ع�ي��د داع ��ش إل ��ى ال��ص��راط الصهيوني
األميركي ومحاولة التسلق على القرار وتوجيه ضربات
لداعش في سورية لمصلحة ما بحثت عنه كثيرا ً ولم ولن
تجده وم��ا تسميه المعارضة المسلحة المعتدلة إلعادة
اجترار ما تسعى إليه بتغيير موازيين القوى في سورية
م �ي��دان �ي �اً ،وال�م�ض�ح��ك م��ن ش��ر ال�ب�ل�ي��ة ف��ي ه��ذا ال �ق��رار أن
صانعيه وصائغيه تعاملوا مع الدولة السورية والعراقية
المعنية بالقرار بتجاهل القاصد عندما تجاهلوا مندوب
سورية والعراق في األم��م المتحدة وإشراكهم بصياغة
ال �ق��رار وك ��أن ال �ق��رار ي��أت��ي ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال �غ��رب وليس
ع�ل��ى ش�ع��وب�ن��ا ال �ت��ي ُت��ذب��ح ب�س��واط�ي��ر داع ��ش وداعميها،
واأله��م أنهم تجاهلوا السبب الحقيقي لإلرهاب وذهبوا
�وي بذاته يبقى ضعيفا ً
إلى النتيجة ألنّ اإلره��اب مهما ق� َ
وقوته الحقيقية هي بالقوة المضافة والموضوعية والتي
تأتي من حكومة أردوغان وصفقاتها النفطية مع داعش
وح �ك��وم��ة ب�ن��ي س �ع��ود وم ��ال ق��ارون �ه��ا وس�ل�اح قابيلها
وأبلسة حاخامات الكيان «اإلسرائيلي» بتسليح اإلرهاب
ومعالجته وأدل�ج�ت��ه وتبنيه ،فبأي آالء ال�ق��ان��ون الدولي
تكذبون على العرب والمسلمين والمسيحيين واإلنسانية
وشعوبكم؟ بعد ثالث سنوات ونصف ومنظومة اإلرهاب
بفكرها ال�ت��دم�ي��ري ال�ش��ام��ل وأب ��واق سمومها اإلعالمي
الفتنوي الرخيص وسالحها التدميري الشامل ومالها
الحرام كلها تبقى وتقوى بأميركا وحلفائها ليأتي القرار
وي �خ �ت��زل اإلره� ��اب ب�ك��ل تنظيماته وم�س�م�ي��ات��ه وأذرع ��ه
وأفرعه بداعش وجبهة النصرة وستة إرهابيّين و ُيطلق
العنان لتسمين باقي التنظيمات كجيش اإلسالم والجبهة
اإلسالمية والتوحيد والفرقان والكتائب اإلرهابية التي ال
تحصى .وال توجد إدانة واحدة لكل من دعم اإلرهاب وما
زال وكأنه يقول عفا األميركان عما مضى واآلن بدأنا.
لع ّل ما استتر في هذا القرار حذر ومخيف ولعل ما ظهر
في خطوط وكلمات الكف لهذا القرار ال يتعدّى التلويح
يسر في هذا القرار أنه
بكف المجتمع الدولي ،ولعل ما ّ
يأتي ولو متأخرا ً ليؤكد مصداقية ما قالته الدولة السورية
منذ ث�لاث سنوات في توصيف ه��ذا اإلره��اب ومخاطره
ولكن لكي ال نحتاج إل��ى ث�لاث سنوات أخ��رى وعشرات
آالف أخرى من الضحايا وقرار جديد فعلى كل من يريد
صادقا ً وجادا ً وليس منافقا ً أن يبنى قراره وخياره وقوله
وفعله على ما حققه الميدان الوطني السوري وفي مقدمه
ما قاله وفعله المقاتل العربي السوري وما تملكه سورية
من بنوك صمود وخبرة وبأسس ومعلومات في مواجهة
هذا اإلرهاب والذي يتكامل مع إستراتيجية حزب الله في
دف��اع��ه خ��ارج ال�س��ور وال��ذي جنّب لبنان ال��وي��ل والثبور
وعظائم األمور وإلى أن تتوافر اإلرادة الدولية الصادقة
بمكافحة اإلره ��اب ال بمكافأته سيبقى ق��رارن��ا الوطني
بمكافحة اإلرهاب وجاهيا ً غير قابل للطعن.

خفايا
خفايا

 روزانا ر ّمال
ليس جديدا ً أن يدعو السيد نصرالله في خطابه إلى التالقي
بين الفرقاء اللبنانيين كما دعا في خطابه األخير ،المخصص
إلحياء ذكرى انتصار لبنان على العدو «اإلسرائيلي» في تموز
– آب  ،2006وذل��ك من أجل التوصل إلى حلول للمشاكل
العالقة أي�ا ً كانت ،وليس جديدا ً ترحيب حزب الله بأي حوار
بين اللبنانيين حتى لو ناقش في استراتيجية دفاعية جديدة،
تقدم حالً لمشكلة سالح يضمن الدفاع عن لبنان يود خصومه
طرحها ،كل تلك الدعوات للتالقي كانت دعوات تالقي من أجل
« السياسة» لكن دعوة نصرالله األخيرة كانت التالقي من أجل
«الوجود».
إنها الحرب الوجودية التي تحدث عنها السيد نصرالله ،من
موقع مسؤول ال يريد أن يقلل أو يسخف من قيمة ما يجري،
فيسهل انزالق األمور إلى ما هو أخطر بكثير وهو خطر تمدد
الدولة التكفيرية وتوسعها لتصل لبنان ،وبعده وقبله فهي
مشروع إنشاء كيان جديد مكتمل العناصر يمكن أن ينجح إذا
تم التساهل معه ،كما سبق وتساهل المعنيون من عرب وأجانب
في نشوء كيان «إسرائيل».
التالقي الوجودي لحماية وجود الدولة اللبنانية ما هو إال
رغبة حزب الله وموقفه مما يجري ،وهو إقرار من جهة الحزب
أن سياسته المقبلة ستكون وض��ع ك��ل األم ��ور والخالفات
جانباً ،والتعاون بوجه خطر امتداد دولة داعش آمالً أن تلقى
هذه الدعوة داخليا ً النتيجة المرجوة في لبنان ،وخارجه ،فهي
ليست فقط للبنانيين إنما لكل دولة مستهدفة من داع��ش ،في
بلدان يتصارع فيها األفرقاء ضمن الوطن الواحد ،ألن صد
مشروع التكفيريين يجب أن يتصدر على كل خالفاتهم فبقاء

دولهم هذه المرة بخطر.
من موقع المسؤولية يؤكد نصرالله ،أن حزبه لن يقف جانبا ً
أمام من ال يريد تحمل المسؤولية ،لكن أهم ما قاله نصرالله
بعد توصيفه خطورة المشهد الزاحف إلى بوابات الدول يشكل
نافذة عبور جدية وملفتة تضع لبنان في واجهة قلب أحداث
المنطقة ومتغيراتها ،وللعارفين بمواقف نصرالله وما يطلق من
معادالت وقدرة على التقاط اإلش��ارات والرسائل ،هو ما قاله
بوضوح« :المقاومة في لبنان ستغير المعادلة كما غيرتها في
حرب تموز  ،2006و«لبنان الصغير سيغير مسار المنطقة».
ال يمكن لقائد مقاومة بحجم السيد نصرالله وبحجم تأثيرها،
وبما تملك من انتصارات كبرى غيرت مسار المنطقة وحسابات
الغرب و «اإلسرائيليين» باعترافهم فيها ،أن يوازي نصر تموز
واألم��ل فيه ،بنصر من ن��وع آخ��ر مؤمل فيه س��وى يقين آخر
وإيمان بموقع لبنان.
من هنا فان دعوة السيد نصرالله هذه للتالقي مع الفرقاء
اللبنانيين ليست سوى مبادرة داخلية تمهد لمبادرة إقليمية
ك�ب��رى ،يضع السيد عمادها ف��ي لبنان وي�ك��ون ه��و واجهتها
بمعرفته وق��درت��ه على تلقف السياسات الخارجية لحلفائه
وخصومهم ،وسلوكهم الذي يتطلب نوعا ًآخر من التفكير بحجم
رموز كالسيد نصرالله قادرين على صناعة ومأسسة التالقي
من لبنان بصناعة لبنانية للقوى اإلقليمية ،وبطريقة أوضح
فانه وبعد أن فشل اإليرانيون بالتقارب مع السعوديين ،وبعد
عجز السعوديين بسبب عنادهم عن التجاوب مع عدة دعوات
مفتوحة من إيران للحوار ،وبعد أن بدأ مسار غير معلن وغير
مباشر بخطوات في العراق تمهد للتالقي وتضعه على طريق
أسهل ،قرأ نصرالله األحجام ووضعها على الطاولة بين أهمية
لبنان بالنسبة للسعوديين ،وحجم االستعداد اإليراني لتلبية
ن��داء المقاومة بال الشعور بالحرج ،وه��ي حليفهم األول في

«معادلة المقاومة فر�ضت نف�سها»

ّ
بالكف عن �إر�سال المرتزقة
الراعي يطالب
للقتل والتهجير في �سورية والعراق

الوطن ال يعمل على تسليحه أو تدعيمه» .وتابع« :ماذا
نقول عن المقاومة التي وقفت على مدى عامين تقريبا ً في
وجه هذا التكفير في جبال القلمون ،لذلك أعتبر أنّ معادلة
الجيش والشعب والمقاومة فرضت نفسها» .ولفت إلى أنّ
الهبة السعودية كانت تهدف إلى خدمة الرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند أكثر منها لخدمة لبنان كاشفا ً أنّ زيارة
أوباما إلى السعودية «طيّرت» الهبة ،وما قدمته السعودية
أخيرا ً هو كتعويض عن الهبة األساسية ،وهي ستصرف
على معدات ولكن من الذي يشتري ومن الذي يدفع وهي
على مثال «من هالك لمالك لقابض الرواح».
وعن عودة الرئيس سعد الحريري ،قال فرنجية« :أهالً
وسهالً بكل مواطن لبناني يعود إلى البلد ونتمنى أن يعود
كل المواطنين .نحن دائما ً كنا ندعو إلى عودة المواطنين».
وأك��د أنّ غياب الحريري «أدى إل��ى تشرذم كبير داخل
تيار المستقبل ،وكثيرون منهم ب��دأوا يجنحون باتجاه
هذا المناخ التكفيري ،وإذا أتى اليوم من أجل الدفع نحو
االعتدال نحن معه» .وأضاف فرنجية« :ما ال أفهمه هو أنه
علي أن أقبل بسعد الحريري كرئيس
لماذا أنا كمسيحي ّ
حكومة وأنا ال أتفق معه بالسياسة وهو يرفض أن يتعامل
مع شخص مسيحي ال يتفق معه بالسياسة؟ المبدأ مبدأ
على الجميع».
وعن تصدّره اإلحصاءات األخيرة ،أكد أنه داعم لترشيح
رئ��ي��س تكتل التغيير واإلص�ل�اح النائب ميشال عون
لالنتخابات الرئاسية حتى الساعة التي يقرر فيها عون
العكس ،عندها سيرشح نفسه لالنتخابات الرئاسية .
وردا ً على سؤال قال« :أنا رجل براغماتي ،إذا كان الخيار
بين إجراء االنتخابات النيابية والتمديد للمجلس النيابي
فأنا مع االنتخابات .وإذا كان الخيار بين التمديد والفراغ
فأنا مع التمديد».
ورأى فرنجيه أنّ إنكار رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع خطر «داع��ش» مكابرة وتجنب لالعتراف
بفشل خياراته السياسية».

�أبو فاعور :نرف�ض التمديد
ونخ�شى الوقوع في �شرك الفراغ
أشار وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور إلى أنّ «نازلة عرسال لم تحرك
المياه الراكدة في رئاسة الجمهورية»،
مشدّدا ً على أنّ «األولوية القصوى لدى
الدولة اللبنانية يجب أن تكون إلطالق
س��راح المخطوفين ،وه��ي أولوية ال
تتعدى عليها أي قضية».
وخ�ل�ال تمثيله رئ��ي��س «ال��ل��ق��اء
الديموقراطي» النائب وليد جنبالط في
االحتفالالتكريميالذيأقامهلهقاضي
المذهب الدرزي في راشيا الشيخ منير
رزق ،لمناسبة تعيينه قاضياً ،قال أبو
فاعور« :إنّ نازلة عرسال لم تحرك
المياه الراكدة في رئاسة الجمهورية،
ف��رغ��م أنّ الجميع يشعر ب��ه��ول ما
حصل ،لكن ليس الجميع يعبر عن ر ّد
فعل عقالني وطني تجاه ما حصل في
عرسال» ،الفتا ً إلى أنّ «نقاش رئاسة
الجمهورية ال يزال نقاشا ً قاصرا ً عن
الوصول إلى هذا االستحقاق وانتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،ال بل على
العكس فتح البعض ملفا ً موازيا ً هو
ملف االنتخابات النيابية والتمديد
للمجلس الحالي» .وأض��اف« :نحن
من الرافضين لمبدأ التمديد للمجلس
النيابي ولكن الحذر األساسي الذي
يخشى منه وليد جنبالط والحزب
التقدمي هو الوقوع في شرك الفراغ في
رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي
وباقي مؤسسات الدولة ،وذلك يكون
الخطر األكبر الذي يمكن أن يقود إلى
مها ٍو وأخطار أخرى أمنيا ً وسياسيا ً
واقتصاديا ً واجتماعياً ،وعلى رغم ذلك
فإنّ وليد جنبالط سيستمر في مسعاه
ولو بدا في بعض األحيان كالصارخ
في برية سياسية ال تسمع» .وأعلن أبو
فاعور أنّ جنبالط «سيستكمل جوالته
على كل المرشحين والقوى السياسية
إليجاد مخرج يحفظ لبنان ،وال يسعى
في ذلك إال لحماية لبنان واستقراره».

المنطقة ،اتضح لنصرالله أن ما يمكن فعله من لبنان اليوم هو
تماما ً بقياس حرب تموز ونتائجها ،فأطلق مبادرته ،وهو الذي
يعرف تماما ً أن الحريري لن يجرؤ من دون قبول سعودي على
تلقيها ،وه��و ،أي الحريري ،أهم رم��وز السنة العرب في بالد
المشرق المهددة بداعش.
تعرف قيادة المقاومة أو حزب الله بشخص السيد نصرالله
حجم ما تقدر عليه من لبنان ،كما تعرف ما سينتج من تجاوب
الحريري ف��ي م��زاج السنة ال�ع��رب ،بعد تفهم خلفيات إيران
وتلقفها للمبادرة ،وتعلم أس�ب��اب ع��دم ال�ت�ج��اوب السعودي
وكيفية فك إحراجها عبر بوابة الحريري.
يقول السيد نصرالله في مبادرته لإليرانيين« :نعلم ما فعلتم
وحجم حرصكم على التالقي م��ع ك��ل الفاعلين ف��ي المنطقة
وخصوصا ً السعودية ،وكم بذلتم من جهود ،ونعلم أنكم فعلتم
من البوابة العراقية الكثير الكثير ،وأنكم ال تمانعون أن تكمل
المقاومة ما بدأتم ،وتصل به إلى بر األمان تماما ً كما أسسنا من
لبنان معا ًولسنوات ما بعد الحرب ومستقبل «إسرائيل» برمتها،
ويقول للسعوديين إنكم راغبون بالتالقي لكن العناد يمنعكم
من اإلق��دام ،ونفهم إرسالكم الحريري إلى لبنان لنفهم عليكم
أنكم عبره تفكون إحراج التالقي وعبر لبنان تمدون الجسور
مع إيران ،وها نحن نقول لكم وصلت الرسالة ،وها هي يدنا،
لكن التالقي ليس مجامالت وال رسميات ،بل تنازالت متبادلة
وجدية لتأسيس مناخ جديد.
ه��ذه ال �م��رة وب�ف�ه��م ن�ص��رال�ل��ه ل��رغ�ب��ة اإلي��ران�ي�ي��ن ولحاجة
السعوديين يقدم لبنان ساحة إشعاع وأمل للتحالف على إنهاء
داعش في المنطقة ،فيجتمع تشكيل لبناني إقليمي دولي حول
الصحن اللبناني ،من واشنطن إلى دمشق وما بينهما طهران
والرياض ،لما فيه من عناصر جذب وإث��ارة وأهمية ومصدر
اهتمام فابتكر نصرالله وبادر.

«القتداء رجال ال�سيا�سة برجال الجي�ش في التفاني»

فرنجية :الهبة ال�سعودية
من هالك لمالك لقاب�ض الأرواح
دعا رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية إلى
التوحد في وجه اإلره��اب ،الفتا ً إلى أنّ الرئيس األميركي
ب��اراك أوب��ام��ا «ط� ّي��ر» الهبة السعودية األول��ى للبنان،
موضحا ً أنّ ما قدمته السعودية أخيرا ً هو كتعويض عن
الهبة األساسية وهي على مثال «من هالك لمالك إلى قابض
األرواح».
ودعا فرنجية في مقابلة عبر قناة «المنار» إلى التعقل
في تقويم موقف األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله «فالساعة ساعة وعي لمواجهة األخطار ويجب
أن نتوحد على األقل في وجه اإلرهاب الذي ن ّتفق جميعا ً
على أنه إرهاب ،أما إذا كنا سنعمل على تصنيفه أو إعطائه
أسبابا ً تخفيفية فهنا تكون المشكلة» .وقال« :على األقل
نحن اليوم مقتنعون جميعا ً انه إرهاب».
وفي موضوع عرسال ،أشار فرنجية إلى «أنه كان هناك
ضغط كبير على الجيش ،وبعد معركة أسبوع كاد أن ينهي
ذخيرته ،والسبب أنّ من يقول أنه يريد الجيش على مساحة

أفادت مصادر
سياسية أنّ قرار
إزاحة المالكي عن
رئاسة الحكومة
واختيار العبادي
لتشكيل الحكومة
الجديدة ،لم يكن
حصيلة اتفاق
أميركي ـ إيراني،
وإنما جاء نتيجة
استجابة إيرانية
لموازين القوى
الداخلية العراقية،
كما رأت فيه أميركا
أنه يستجيب
لطلبها رهانا ً على
تشكيل حكومة
تأتي بالموالين لها
الستعادة نفوذها في
العراق.

ط��ال��ب ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ال��ك��اردي��ن��ال م��ار ب��ش��ارة بطرس
الراعي الكتل السياسية ون��واب
ّ
بالكف عن مخالفة
األمة في لبنان
الدستور في عدم انتخاب رئيس
للجمهورية وعدم انعقاد المجلس
النيابي ف��ي حالة دائ��م��ة كهيئة
انتخابية ،مشيرا ً إلى أنّ انتخاب
الرئيس يعيد للمجلس النيابي
حقه في التشريع ،ويسهل عمل
الحكومة ،التي ال يمكن أن تحل
محل شخص الرئيس وأن تمارس
جميع صالحياته.
وقال الراعي خالل قداس األحد
في المق ّر الصيفي البطريركي في
الديمان« :وحده رئيس الجمهورية
يحفظ ك��رام��ة ال��دول��ة ووحدتها
وانتظام الحياة في مؤسساتها»،
معتبرا ً أنّ «ح��رم��ان لبنان من
رئيس منذ ثالثة أشهر طعنة قاتلة
في صميم الوطن».
وهنأ الراعي الجيش اللبناني
بانتصاره «على تنظيم داع��ش
ومعاونيه اإلرهابيين في معركة
ع��رس��ال ،والحكومة على الخطة
األمنية التي وضعتها وعلى ح ّل
مشكلة الطالب الذين تقدموا من
االمتحانات الرسمية وحرموا من
تصحيحها» ،آمالً «بأن تتفهم هيئة
التنسيق النقابية ه��ذا الوضع
وتدرك المسؤولية المشتركة ،وأن
يصار إل��ى ح��ل قضية المعلمين
بإقرار سلسلة الرتب والرواتب».
وطالب الراعي «الدول المعنية،
ّ
بالكف عن تمويل
شرقا ً وغ��رب�اً،
التنظيمات اإلره��اب��ي��ة بالمال
وال��س�لاح ،وع��ن إرس��ال المرتزقة
للهدم والقتل والتهجير وسائر
أن���واع االع��ت��داء على المواطنين
األب��ري��اء ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق»،
داع��ي�اً« :جامعة ال��دول العربية،
واألم��م المتحدة ،ومجلس األم��ن،
والمحكمة الدولية الجنائية ،إلى

مكافحة التنظيمات اإلره��اب��ي��ة،
وحماية األقليات الدينية ،وإعادة
مسيحيي الموصل وبلدات سهل
نينوى إلى بيوتهم وممتلكاتهم،
وحماية جميع حقوقهم».
من جهة أخرى ،رأى البطريرك
الماروني في كلمة ألقاها خالل حفل
تخريج  70طالبا ً وطالبة لبنانيين
من دول االنتشار في حفل عشاء
أقيم في البيال« ،أنّ نظام لبنان
السياسي يتميز بأنه متوسط بين
النظام الديني ال��ذي يجمع بين
الدين وال��دول��ة» ،داعيا ً «الطالب
ليطالبوا ال��ن��واب بأداء واجبهم
األساسي والجوهري ،بانتخاب
رئ��ي��س للجمهورية ال��ي��وم قبل
الغد».

قداس على نية
شهداء الجيش

وكان الراعي ترأس يوم الجمعة
قداسا ً إلهيا ً في الديمان على نيه
شهداء الجيش ،في حضور قائد

الجيش العماد جان قهوجي ،وأعلن
في العظة التي ألقاها دعمه الكامل
لمؤسسة الجيش التي توفر للوطن
سيادته وعزته .وقال الراعي« :كما
يتفانى الجيش في حماية الوطن
وال��م��واط��ن ،م��ن واج���ب الشعب
اللبناني والحكام دع��م الجيش
وال��ق��وى العسكرية ومساندتها
وال���دف���اع عنها ب���روح االم��ت��ن��ان
والتقدير لما يبذل الجيش والقوى
األمنية من جهود عبر عناصرهم
ال��ذي��ن يرتضون التضحيات من
أج��ل الخير ال��ع��ام وق��د انتصروا
على «داعش» و«النصرة» وسائر
ونجوا لبنان
التنظيمات اإلرهابية،
ّ
من مخططات إرهابية» .وتمنى:
«أن يقتدي رجال السياسة برجال
الجيش في التفاني والتضحية
بعيدا ً من المصالح الفئوية» ،راجيا ً
من ال��ن��واب «أن ي��ب��ادروا سريعا ً
وينتخبوا رئيسا ً للجمهورية لكي
ينتظم عمل المجلس النيابي ولكي
تعود الحياة الطبيعية إلى الجسم
اللبناني».

الراعي يضع إكليالً أمام لوحة لشهداء الجيش

وزراء ونواب طرابل�س ا�ستغربوا الخطاب الطائفي:
للأخذ على يد مثيري الفتنة ومروجيها
مستقبلو أبو فاعور في راشيا
وأش���ار إل��ى أنّ «مسألة الجنود
المختطفين م��ن الجيش اللبناني
والقوى األمنية ،هي مسؤولية الدولة
اللبنانية» ،مشيرا ً إلى أنّ األولوية
ال��ق��ص��وى «ي��ج��ب أن ت��ك��ون إط�لاق
سراحهم وهي أولوية ال تتعدى عليها
أي قضية أخرى».

شه ّيب :ال خالص
إال بالحوار

من جهته ،أكد وزير الزراعة أكرم
شهيبأن«الخالصللبنانإالبالحوار،
وبااللتفاف ح��ول الجيش والقوى
ومؤسساتها»،
األمنية ،وحول الدّولة
ّ
نحصن لبنان من
الفتا ً إلى أنه «بذلك
ّ
السموم الجارفة التي تعصف
رياح ّ
ف��ي المنطقة العربية ش��رق�ا ً وغربا ً
وشماال ً وجنوباً».
وخ�ل�ال حفل إزاح���ة ال��س��ت��ار عن
تمثال كمال جنبالط في بلدة بشامون،
رأى شهيب أنه «بوحدة اللبنانيّين
والتفافهم ح��ول جيشهم وق��واه��م

(أحمد موسى)
األم��ن��ي��ة ودول��ت��ه��م اس��ت��ط��اع لبنان
واللبنانيّون االنتصار على قطوع
ع��رس��ال» ،س��ائ�لاً« :فهل نك ّرس هذا
االلتفاف»؟ وأكد« :أنّ التكريس يكون
حقيقي للجيش والقوى
عملي
بدعم
ّ
ّ
الموحد
األمنية وبالعمل الوطني
ّ
جيش
لتحرير أسرانا المخطوفين من
ٍ
وقوى أمن ،وتكريس االلتفاف حول
ومؤسساتها يكون بوضع
ال �دّول��ة
ّ
ح ّد ّ
للشغور الذي تسلّل في االنقسام
بفراغ».
ويهدّد
ٍ
وش����دّد ع��ل��ى أنّ «ال���ف���راغ ق��ات��ل،
والتكريس يكون باإلقالع عن التعطيل،
المؤسسات
باال ّتفاق على تفعيل ك ّل
ّ
رئيس
وك��� ّل السلطات ،بانتخاب
ٍ
للجمهوريّة ،بتفعيل ك� ّل السلطات
التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة،
بال ّتصدّي لل ّرياح الهوج التي تعصف
حولنا وتهدّدنا وطنا ً وكيانا ً وبشراً،
بال ّتصدّي للمشكالت االقتصاديّة
واالجتماعيّة التي تستوطن لبنان
وتتوالد و ُتفاقم الفقر والهجرة وتهدّد
بتسلّل اإلرهاب».

استغرب وزراء ونواب طرابلس
«ال��خ��ط��اب ال��ط��ائ��ف��ي ال���ذي طغى
ف���ي األي�����ام األخ���ي���رة ب��ي��ن فعل
ورد ف��ع��ل» ،موجهين م��ا يشبه
ال��ن��داء إل��ى التيارات السياسية،
ال��م��رج��ع��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة ،وس��ائ��ل
اإلع�ل�ام ،والمواطنين ،للعمل كل
في موقعه على ضبط الخطابات
وعدم اإلسهام في إذكاء نار الفتنة.
كما طالبوا« :السلطات القضائية
والتنفيذية باألخذ على يد مثيري
ال��ف��ت��ن��ة وم��روج��ي��ه��ا ،ب��م��ا يحفظ
ويصون الحريات العامة والخاصة
تحت سقف القانون».
جاء ذلك في بيان وقعه ك ّل من
الرئيس نجيب ميقاتي ،والوزيران
رش��ي��د درب�����اس وأش�����رف ري��ف��ي
وال��ن��واب محمد ال��ص��ف��دي ،سمير
الجسر ،أحمد كرامي ،محمد كبارة،
بدر ون��وس ،روبير فاضل و سامر
س��ع��ادة .واس��ت��وق��ف الموقعين
«الخطاب الطائفي الذي طغى في
األي��ام األخيرة بين فعل ورد فعل،
وال��ذي زاد في تأجيجه ما تناقله
بعض اإلع�لام من مكتوب ومرئي
وم��س��م��وع ،وم���ا روج��ت��ه وس��ائ��ل
ال��ت��واص��ل االجتماعي م��ن أخبار
وردود فعل وتعليقات اقل ما يقال
فيها أنها شحن طائفي ال يمت إلى

البراءة بصلة».
وإذ أكدوا «أنّ طرابلس تأبى ك ّل
خطاب طائفي أو ظاهرة تطرف»،
ش���دّدوا على «أنّ المدينة كانت
ف��ي أحلك ال��ظ��روف ،جامعة لك ّل
الطوائف والملل وتحترم العقود
وال��ع��ه��ود وت��ح��ف��ظ ال��ج��ي��رة وك � ّل
الحرمات».
وت��وج��ه م��وق��ع��و ال��ب��ي��ان إل��ى
«التيارات السياسية كافة (،)...
لضبط ال��خ��ط��اب ال��س��ي��اس��ي في
اإلط���ار ال��وط��ن��ي وات��ق��اء ال��ل��ه في
ال���ن���اس وال����وط����ن» .ون���اش���دوا:
«المرجعيات الدينية كافة ضبط
الخطب والمواعظ في دور العبادة
ب��م��ا ي��أت��ل��ف وج��وه��ر ال��رس��االت
السماوية التي إنما ج��اءت رحمة
للعالمين».
وتمنى الموقعون على وسائل
اإلعالم كافة أن يتوقفوا عن نشر كل
ما يسيء للوطن وألهله من خطب
وتصريحات وم��واق��ف قد تساهم
ف��ي إذك����اء ن���ار ال��ف��ت��ن��ة ،مهيبين
بالمواطنين «أن يتبينوا في كل
ما يصل إليهم من قول أو فعل أو
عمل أو شائعة ،وأال يساهموا ولو
عن غير قصد ،بنشر ك ّل ما يروج
للفتن».
وط��ال��ب الموقعون «السلطات

القضائية والتنفيذية باألخذ على
يد مثيري الفتنة ومروجيها بما
يحفظ ويصون الحريات العامة
والخاصة تحت سقف القانون».
وأكدوا« :أن طرابلس كانت وستبقى
مالذا ً للتسامح والعيش المشترك،
وموئالً للتراحم والتواصل ولتأليف
القلوب».

المشنوق يزور الرافعي

وكان وزير الداخلية والبلديات
ن��ه��اد المشنوق زار عضو هيئة
العلماء المسلمين الشيخ سالم
الرافعي ،في دارت��ه في طرابلس،
مطمئنا ً إلى صحته بعد اإلصابة
ال��ت��ي ت��ع��رض ل��ه��ا أث��ن��اء قيامه
بوساطة إثر أحداث عرسال .وجرى
خالل اللقاء الذي حضره عدد من
مشايخ مدينة طرابلس ،التشديد
ع��ل��ى «ض������رورة ت��غ��ل��ي��ب منطق
االعتدال ورفض منطق التطرف».
كما ت�� ّم ال��ت��داول ف��ي الخطاب
الطائفي في أحد مساجد طرابلس
ي���وم ال��ج��م��ع��ة ال��م��اض��ي ،وال���ذي
استنكره الحاضرون ،مؤكدين أنّ
أولوية نشاطهم «تقوم على نشر
االع��ت��دال وت��أك��ي��د أهمية العيش
ال��واح��د في لبنان بين المسلمين
والمسيحيين».

