2

حمليات �سيا�سية

هل ت�ضرب �أميركا �أ�صابعها؟
 جمال العفلق
تتسارع األحداث والصحافة تجد نفسها مربكة اليوم بنقل
ال�ت�ص��اري��ح ع��ن اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ال�ت��ي ب ��دأت خطابها حول
«داع��ش» من شجب إلى استنكار إلى عدم وج��ود استراتيجية
لضربها إل��ى إع�ل�ان ح��ال��ة ح��رب عبر الحلفاء ف��اخ�ت��ارت دعم
الحليف الكردي العراقي من دون إعطاء بغداد أي دعم واضح.
وال�ي��وم ارتفع الصوت األميركي أكثر ليعلن عن ضرورة
وجود استراتيجية لمحاربة هذا اإلره��اب الذي سيهدد األمن
القومي الغربي!
ولكن كيف سيتم ضرب هذا اإلرهاب الذي يتلقى دعما ً ماليا ً
ولوجستيا ً من حلفاء أميركا ومن أميركا نفسها؟
فجبهة النصرة التي تم تصنيفها ضمن قرار مجلس األمن
على أنها جماعة إرهابية ،تتلقى اليوم دعما ً علنيا ً من ما يسمى
«إسرائيل» ،و»إسرائيل» هذه تدعي أنها ضد اإلرهاب ولكنها تمد
يد العون للجماعات اإلرهابية التي تعمل على الحدود السورية
وعلى خط وقف إطالق النار .ومع هذا لم نسمع أي إدانة دولية
وفق القرار الصادر عن مجلس األمن يدين ما يسمى «داعش»
ّ
بالكف عن دعم تلك الجماعات.
ويطالبها
أم��ا «داع ��ش» فهذه المنظمة غير المنتمية ألي فكر إال فكر
القتل واإلب��ادة ،تتلقى الدعم من تركيا عبر تسهيل بيع النفط
المسروق من سورية والعراق وكذلك تتلقى دعما ً ماليا ً وأسلحة
تصل إليها وليس سرا ً كبيرا ً أن يكشف مصدر السالح ،فيكفي
أن نأخذ نماذج من األسلحة التي تقع بيد الجيشين السوري
والعراقي وبعملية بحث وفق رقم التصنيع يمكن معرفة من
الذي اشترى هذه األسلحة وكيف انتقلت إلى يد «داعش» .طبعا ً
هذا إذا كانت أميركا ومن معها صادقين في محاربة هذا التنظيم
الذي لم يعد لدى أي عاقل ش ّك أنه من صنع أميركا نفسها.
وليس من طبيعة الواليات المتحدة أن تعطي من دون مقابل،
فإن فكرة محاربتها لإلرهاب هي فكرة قائمة ويمكن أن تكون
حقيقية إذا اقتضت المصالح األميركية ذلك .فمن الطبيعي أن
يضرب األميركيون أصابعهم وهذا ليس بالشيء الغريب عنهم،
فكثيرا ً ما تخلى األميركيون والغرب عموما ً عن أقرب الحلفاء
عندما تقتضي المصلحة بذلك.
واليوم تجرب أميركا االستفادة من عملية محاربة اإلرهاب
بمكاسب سياسية ،ولهذا نجد أن أميركا تسوف وتحور األشياء
على رغ��م وص��ول رس��ائ��ل «داع���ش» إليها بقتل الصحافيين
وبالتهديد المباشر فلماذا االنتظار؟
الواضح أن اإلدارة األميركية تبحث وبشكل ما عن قنوات
اتصال مع اإلره��اب كما فعلت سابقا ً مع طالبان والقاعدة في
أفغانستان والواضح أن هناك مهمات معينة تريد أميركا من
«داع ��ش» والجماعات اإلره��اب�ي��ة األخ ��رى ،خصوصا ً العاملة
على األراضي السورية ،تنفيذها ألخذ مكاسب سياسية دولية
مقابل تحاشي ضرب تلك الجماعات أو االكتفاء بتحجيمها على
بعض األراضي السورية.
فاستبعاد سورية أو عدم ذكرها في القوى التي يجب أن تكون
ضمن حلف محاربة اإلرهاب هو إشارات للعالم ولإلرهاب نفسه
أن إمكانية محاربته على األراضي السورية ليس قائما ً اآلن على
األقل إنما ما تريده أميركا إبعاد «داعش» عن حدود كردستان
العراق أي إبعادها عن مصادر النفط وحماية الدولة الوليدة
التي هي اليوم وفق الخريطة األميركية حليف ال بد من وجوده
على رغم أن هذا الوجود يزعج الحليف اآلخر وهو تركيا .ولكن
تقتضي مصلحة أميركا أن توازن بأهمية التحالفات التي تصب
بمصلحتها وليس بمصلحة الحلفاء نفسهم.
وعلى المقلب العربي هناك دول االع�ت��دال مثل السعودية
الحليف المالي ألميركا والتي ليس لها مصلحة في إنهاء دور
«داعش» في المنطقة فهي تعتبرها يدا ً ضاربة لها في محاربة
إي���ران وك��ذل��ك م�ح��ارب��ة ال�م�ق��اوم��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ال �ت��ي ت��رى فيها
السعودية أنها تعطل مشاريعها ومصالح الذين تدعمهم مثل
تيار المستقبل وغيره من الفرقاء السياسيين الذين يخدمون
مصالح المملكة في المنطقة .وما المساعدات التي أعلنت عنها
المملكة للجيش اللبناني لمحاربة اإلرهاب إال عملية ابتزاز لقرار
سياسي تتوقع السعودية أن تحصد نتائجه قريبا ً على رغم أن
هذه المساعدات العسكرية قد ينتج منها شق الصف في بنيان
الجيش اللبناني .فالسعودية قد تكون لديها رغبة ما في محاربة
«داعش» ولكن رغبتها بإنهاء المقاومة أكبر.
وهنا يبقى السؤال من ستحارب أميركا في المنطقة؟
إن بيان ما يسمى ائتالف المعارضة السوري حول محاربة
«داعش» تنحصر بمطالبة أميركا بفرض منطقة عازلة للطيران
ال�س��وري ،وذل��ك على حسب زعمهم أنها تساعد في محاربة
اإلرهاب ولكن حقيقة األمر أن ما يسمى ائتالف تلقى تعليمات
إلع�لان ه��ذا التصريح ليكون وس��ادة سياسية يستفيد منها
األميركيون في محاورة حلفاء سورية حول طريقة محاربة
اإلرهاب ،وكسب نقاط ترضي الغرور األميركي.
أم��ا رأي��ي الشخصي ف��إن محاربة «داع��ش» تختصر بوقف
تمويلها وتسهيل م��روره��ا م��ن قبل حلفاء أميركا واأله��م أن
تقرر شعوب المنطقة تجاوز أي خالف في ما بينها وتعلن حالة
االستنفار وتحارب هي بنفسها ه��ذا الخطر ال��ذي يطاول كل
شيء على هذه األرض التي نعيش.

�سالم التقى �إيخهور�ست وع�سيري

سالم وإيخهورست في السراي

(داالتي ونهرا)

استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية ،سفير المملكة
العربية السعودية علي عواض عسيري ،وجرى عرض األوضاع والتطورات
في لبنان والمنطقة ،إضافة إلى العالقات اللبنانية-السعودية .ثم التقى وزير
الصحة وائل ابو فاعور الذي رأى أنّ ما حصل أول من أمس« ،خطير جداً ،ويجب
عدم تحويل مأساة المخطوفين من جنود الجيش اللبناني وعناصر قوى األمن
الداخلي إلى فتنة أهلية بين اللبنانيين».
كما استقبل سالم سفيرة االتحاد األوروبي أنجلينا إيخهورست في حضور
وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج ،وجرى البحث في أوضاع
لبنان والمنطقة والشراكة بين االتحاد األوروبي ولبنان.
والتقى رئيس الحكومة وزير االتصاالت بطرس حرب ،الذي دعا وسائل
اإلعالم إلى «التعاون من أجل تجنب السقوط في المواجهة مع اإلرهابيين».
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التحالف الدولي لمحاربة «داع�ش» كذبة كبيرة
 نور الدين الجمال
ي�ع�ت�ب��ر م �ص��در دب �ل��وم��اس��ي أن ال �م �ع��رك��ة األساسية
بالنسبة إلى الواليات المتحدة األميركية هي في أوراسيا
م��ع ك��ل م��ن روس �ي��ا وال�ص�ي��ن وص ��والً إل��ى الهند نتيجة
نهوض هذه ال��دول وعلى وجه الخصوص روسيا التي
نجحت إل��ى ح � ٍد كبير ف��ي استعادة دوره��ا العالمي كما
ك��ان االت�ح��اد السوفياتي سابقاً ،ألن الغرب المتعصب
وتحديدا ً في الواليات المتحدة بدأ يشعر بتقلص نفوذه
في العالم وهذا سيكون بداية تغيير لنشوء نظام عالمي
جديد ،ولم يستوعب الغرب أن روسيا ستكون شريك ًة
ف��ي تكوين الخريطة العالمية الجديدة (يالطا جديدة)،
ولكنه في الوقت نفسه مستعد ألن تشارك في مناطق
معينة من العالم.
ويقول المصدر ،في منطقة الشرق األوس��ط الحرب
مشتعلة ولكن الالفت للنظر هو أن هذه الحرب قائمة في
البلدان التي كانت حليفة لالتحاد السوفياتي السابق ،أي
في سورية والعراق والجزائر واليمن وحتى في مصر
وليبيا .وهذه المعطيات ليست بريئة ولم تأتِ بالصدفة،
ول�ك��ن ال��والي��ات المتحدة األم�ي��رك�ي��ة ومعها «إسرائيل»
وبعض ال��دول األوروبية والعربية مشاركة في وصول
ه��ذه ال �ح��رب إل��ى ه��ذه ال� ��دول خ��دم��ة ل �م �ش��روع الشرق
األوسط الكبير الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة
الكيان الصهيوني.
ويضيف ال�م�ص��در ،إن ال�ه��دف األس��اس��ي للغرب هو

قيام تسويات إقليمية موضعية ال تسويات على مستوى
العالم ،لكي ال يكون لروسيا دور محوري فيها .فتحالف
الصين وروس�ي��ا ودول «البريكس» ومنظمة شنغهاي
وإي��ران ،يحاول األميركيون القيام بهجوم معاكس في
وجهه ومنع قيامه وخصوصا ً بين روسيا وإي��ران ،ألن
كل طرف يدعو إلى تسوية ما في مكان ما على أن يتنازل
في مكان آخر ،ومن هنا تأتي الهجمة الغربية على روسيا
سياسيا ً واق�ت�ص��ادي�ا ً وعسكريا ً ومحاولة وض��ع الثقل
الغربي في إستونيا وليتوانيا وأوكرانيا في مواجهة قوة
النجم الروسي وتصاعده في العالم .وفي المقابل ،تواجه
روسيا الواليات المتحدة والغرب بكل صالبة ،في حين أن
الغرب يحاول إغراء إيران بإعطائها دورا ً أكبر في منطقة
الشرق األوسط ،شرط ّ
فك تحالفها مع روسيا التي تطور
ً
من جانبها عالقاتها مع إيران بشكلٍ كبير ،خصوصا في
المجال النووي والملفات االقتصادية ،ناهيك عن محاولة
الغرب أيضا ً إغراء إيران في العراق واليمن مقابل تقديم
تنازالت في سورية ،وألن القاسم المشترك بين روسيا
وإي��ران هو الملف السوري ،فإن البلدين غير مستعدين
لتقديم أي تنازل في الملف السوري أو المساومة عليه.
وي� ��رى ال �م �ص��در ف��ي اج �ت �م��اع��ات ال �ح �ل��ف األطلسي
األخيرة والتي عقدت تحت عنوان «ملفا تنظيم «داعش»
اإلرهابي وأوكرانيا» ،فإن الواليات المتحدة األميركية
من مصلحتها استمرار الوضع في أوكرانيا على ما هو
عليه إلرب��اك روسيا وإشغالها في هذا الملف ،في حين
أن روسيا لن تسمح بتهديد أمنها القومي تحت أي مبرر
أميركي أو غربي.

أما التحالف الغربي والدولي الذي يحكى عنه لمحاربة
«داع� ��ش» ،ف�ه��و ك��ذب��ة ك�ب�ي��رة خ�ص��وص�ا ً ع�ن��دم��ا ال يكون
لروسيا دور أساسي فيه ،مع العلم أن القيادة الروسية
أبلغت شركاءها الغربيين أنهم إذا كانوا يريدون تحالفا ً
دوليا ً جديا ً وقويا ً في مواجهة «داع��ش» والقضاء عليه
ف�م��ن دون س��وري��ة وإي� ��ران وروس �ي��ا ل�ي��س بمقدورهم
محاربة اإلرهاب في كل عناوينه ومس ّمياته.
ويؤكد المصدر أن مصلحة الواليات المتحدة األميركية
مازالت في استمرار حرب «داعش» في سورية والعراق
للحصول على تنازالت أكثر ،باإلضافة إلى االستمرار
في إضعاف الدولة الوطنية السورية لكي تفرض عليها
ال� �ش ��روط وت �ق��دي��م ال��ت��ن��ازالت ،وم ��ا ي�ح�ص��ل ف��ي ريف
القنيطرة من تعاون وتنسيق علني بين الكيان الصهيوني
والمجموعات اإلرهابية والتكفيرية دليل واضح على أن
هذا األمر لم يكن ليحصل لوال الموافقة األميركية ،التي
ل��م تتخذ ق���رارا ً ح��اك�م�ا ً ف��ي م�ح��ارب��ة اإلره���اب وتحديدا ً
«داع���ش» وال�ن�ص��رة ع�ل��ى األرض ال �س��وري��ة ،باإلضافة
إلى الموقف التركي الذي مازال أردوغ��ان يفتح الحدود
م��ع س��وري��ة على مصراعيها أم��ام الجماعات اإلرهابية
ويقدم المساعدة اللوجستية واالستخباراتية لها .لذلك
فإن اإلدارة األميركية تكون جدية في محاربة اإلرهاب
عندما تعلن صراحة أنها ستنسق مع الدولة السورية ولو
موضعيا ً في محاربة اإلرهاب والتي تتطلب استراتيجية
وخطة متكاملة لتجفيف اإلره��اب ومنابعه فكريا ً وماليا ً
وس�لاح �ا ً ومقاتلين مرتزقة م��ع اح �ت��رام س�ي��ادة الدولة
الوطنية السورية.

حاول أحد نواب فريق
 14آذار نفي صحة
األخبار التي تتر ّدد
حول موقف سلبي
اتخذه رئيس حزب
الكتائب أمين الجميّل
من هذا الفريق ،لكنه في
سياق محاولة النفي
وجد نفسه يؤكد األمر
بطريقة غير مباشرة،
حين اعتبر «أنّ ظلما ً
لحق بالجميّل يوم
أطلق فريقنا مبادرته
الرئاسية ،حيث كان
باإلمكان سحب
ترشيح رئيس القوات
سمير جعجع وإعالن
االستعداد لترشيح
رئيس الكتائب إذا جرى
التوافق على اسمه.»...

لقاء بين ن�صراهلل وعون :لمواجهة الإرهاب
بكافة الو�سائل وعلى ر�أ�سها تح�صين الوحدة الوطنية
التقى األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله رئيس تكتل
التغيير واإلص�لاح العماد ميشال
عون .وحضر اللقاء وزير الخارجية
اللبناني جبران باسيل والمعاون
السياسي لألمين العام لحزب الله
ال��ح��اج حسين الخليل ومسؤول
لجنة االرتباط والتنسيق الحاج
وفيق صفا.
وع��رض المجتمعون ،بحسب
بيان صادر عن الوحدة اإلعالمية
في حزب الله« ،األوضاع الخطيرة

ال��ت��ي يمر بها لبنان والمنطقة،
وب��خ��اص��ة إره����اب ال��دول��ة ال��ذي
تمارسه «إس��رائ��ي��ل» وتهديداتها
ال��م��س��ت��م��رة وأف��ع��ال��ه��ا الجرمية
ال���م���وص���وف���ة ،وخ���ط���ر ال��م��وج��ة
التكفيرية اإلرهابية التي تؤسس
للفوضى الشاملة والتي يتوجب
مواجهتها».
وأك��دوا صحة رؤيتهم السابقة
لألخطار ،ودقة تقديرهم لما هو آتٍ ،
وصوابية تحذيرهم من االنقسامات
الطائفية في لبنان ومن التقسيمات

التدميرية في المنطقة ،حيث ثبتت
صحة التفاهم ال��ذي بنوه وال��ذي
يشجعون على تعميمه على باقي
القوى تحصينا ً للوضع الداخلي
في مواجهة الفتنة المرفوضة.
وشدّد المجتمعون «على تطابق
وجهات النظر في ما يخص اإلرهاب
وحتمية مواجهته بكافة الوسائل
وع��ل��ى رأس��ه��ا تحصين ال��وح��دة
الوطنية وتوفير االستقرار الداخلي
وتحقيق بناء الدولة على األسس
الميثاقية السليمة».

حزب اهلل« :داع�ش» و�صل
�إلى �سقفه الأعلى وبد�أ بالتراجع

«التغيير والإ�صالح» :لت�شريع تمويل
ت�سليح الجي�ش بدل انتظار الهبات

رعد خالل االحتفال التأبيني في حاروف
ت��س��اءل ح��زب ال��ل��ه «ع��ن معنى
المقايضة بموقوفين ارتكبوا جرائم
وفجروا سيارات مفخخة في مناطقنا
وأحيائنا وقتلوا األبرياء واألطفال
وال��ن��س��اء» ،م��ع��ت��ب��را ً أنّ «تنظيم
داعش وصل إلى سقفه األعلى وبدأ
بالتراجع».

قاسم

وفي هذا السياق ،رأى نائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
أنّ «ال��م��ق��اوم��ة الفلسطينية رأس
الحربة في عملية التحرير» ،مشيرا ً
إل��ى أنّ «غ��زة انتصرت ث�لاث مرات
وف��ي شكل ت��ص��اع��دي ،وق��د أسقط
االنتصار األخير خيار «إسرائيل»
العدواني لشرعنة الكيان».
وأكد قاسم في كلمة ألقاها خالل
مؤتمر «علماء اإلسالم لدعم المقاومة
الفلسطينية» الذي انعقد في طهران
أمس ،أنّ «المقاومة قوى متماسكة
ومتعاونة دوال ً ومنظمات وعلى رأسها
إي��ران الداعمة والمؤمنة والمدافعة
عن هذا الخيار ،ومعها سورية وحزب
الله والمقاومة الفلسطينية والعراقية
وال��ص��ح��وة اإلس�لام��ي��ة وك��ل القوى
المؤيدة لهذا المشروع».
واعتبر أنّ تنظيم داع��ش «وصل
إل��ى سقفه األعلى وب��دأ بالتراجع،
والمهم أن نعمل ونواجهه متحدين،
وبما أنّ الخطر داه��م على الجميع
فسيضطرون لمواجهته ،وهذة نقطة
إيجابية ب��أن يكون لوثة منبوذة
من الجميع على اختالف مشاربهم
ومصالحهم».
ورأى أنّ ال��م��واج��ه��ة «ال تكون
ب��أدوات حلفاء «إسرائيل» والغرب
ومجلس األمن ،أدواتهم ظاهرها إعادة
ّ
الحق إلى أصحابه ،وباطنها تضييع
الحق بشكل نهائي .ال تكون المواجهة

إال بالمقاومة والجهاد العسكري».
وقال« :عندما تكون المقاومة رديفا ً
لتحسين الشروط السياسية ،تسقط
في المستنقع وال تصل إلى أهدافها،
ولكن عندما تكون مشروعا ً للتحرير
الكامل تنجح ولو بعد حين» ،مضيفاً:
«المقاومة تغيير والقوى التقليدية
ستواجهها ،هكذا واج��ه��وا مقاومة
حزب الله ،واتهموه بالجنون والوهم
والعبثية والتخريب ،لكنه صمد».
وأش��ار قاسم إلى أنّ «ح��زب الله
لم يحرر أرضا ً فقط ،حزب الله غيّر
ال��م��ع��ادل��ة ول��م يعد لبنان محطة
للتوطين أو االستثمار «اإلسرائيلي»»،
مؤكدا ً أنه «ت ّم إيقاف صياغة المنطقة
على القياس «اإلسرائيلي» ،وحرمت
«إس���رائ���ي���ل» م���ن رس���م ح��دوده��ا
الجغرافية ،وأعيدت صورة فلسطين
إلى بداية مواجهة االحتالل».

رعد

وت���س���اءل رئ��ي��س ك��ت��ل��ة ال��وف��اء
للمقاومة النائب محمد رعد ،من جهته،
«ع��ن معنى المقايضة بموقوفين
ارت��ك��ب��وا ج��رائ��م وف��ج��روا س��ي��ارات
مفخخة في مناطقنا وأحيائنا وقتلوا
األبرياء واألطفال والنساء».
ورأى رعد خالل احتفال تأبيني في
بلدة ح��اروف «أنّ الجيش اللبناني
قادر على استخدام الدواء الناجع مع
الوحوش التكفيرية ،كذلك تستطيع
المقاومة أن تستخدم الدواء الناجع
م��ع ه�����ؤالء» .وأض�����اف« :ال داع��ي
للخوف والقلق على اإلطالق» ،داعيا ً
إل��ى «م��ع��رف��ة كيفية التعاطي مع
الوحوش الفالتة ،وأن تتم دراس��ة
ال��خ��ط��وات ال��ت��ي سنتخذها ك��ي ال
نستد َرج لما يخدم أهداف «داعش»
من حيث نريد أو ال نريد».
وتابع رع��د« :إذا كانت «داع��ش»

التفاهم أثبت صوابيته ومن الضروري تعميمه على كل القوى السياسية

تريد الفتنة وإثارة الشغب والفوضى
فيما بيننا وبين مكونات بلدنا ،علينا
أن ال ننج ّر إلى تحقيق هذا الهدف،
يجب أن نرفض االن��ج��رار للفتنة»،
مبديا ً «الحرص على سالمة كل فرد
من المجتمع ،لكن مع الحرص أيضا ً
على أن يعيش مجتمعنا بأمن وعز
وكرامة من دون أن َّ
تذل رقبته أو أن
يخضع لمقايضات يريدها اآلخرون
تسقط كل هيبة لبلدنا فال يعد هناك
هيبة ال لقضاء وال ألمن وال لحكومة».

المقداد

وتعليقا ً على اللقاء بين السيد
حسن نصر الله والعماد ميشال عون،
لفت عضو «كتلة الوفاء للمقاومة»
النائب علي المقداد في حديثٍ إلى
«المركزية» إلى أنّ اللقاء «طبيعي في
أكثر المراحل خطورة يم ّر بها لبنان»،
مؤكداً« :ضرورة عقد هذه اللقاءات في
المرحلة الدقيقة التي تستوجب أن
يكون هناك تشاور في الملفات كافة،
خصوصا ً ما يتعلق بالخطر الداهم
على لبنان م��ن الجهتين الشرقية
والجنوبية».
واعتبر «أنّ األول��وي��ة اليوم هي
النتخاب رئيس للجمهورية لكسر
الجمود والفراغ ال��ذي نعيشه .لكنّ
لبنان اليوم يم ّر في ظ��روف أمنية
صعبة ج��داً ،والحمد الله م�� ّر أمس
(أول من أمس) «قطوع» على الداخل
اللبناني ،لذلك يجب أال نغفل المشكلة
االجتماعية التي يجب أن تكون من
أول��وي��ات المسؤولين اللبنانيين
لمعالجتها ،إضاف ًة إلى ضرورة إنجاز
االستحقاق الرئاسي وتفعيل عمل
الحكومة ومجلس النواب لتنشيط
الحركة السياسية في البلد».

دع��ا تكتل التغيير واإلص�لاح إل��ى «القيام بمجهود
لبناني من داخل المؤسسات لتحصين وضع الجيش
على صعيد تجهيزاته وحاجاته» ،وعدم انتظار الهبات.
كما دعا «كل من يقول إنه مع الجيش أن يترجم أقواله
ب��ال��ن��زول إل��ى المجلس ،وق��د وضعنا الجميع ام��ام
مسؤولياتهم.
وق��ال أمين س�� ّر التكتل النائب ابراهيم كنعان بعد
اجتماعه في الرابية أمس برئاسة العماد ميشال عون:
«كان هناك توافق بين جميع أعضاء التكتل على ضرورة
القيام بمجهود لبناني من داخل المؤسسات لتحصين
وضع الجيش على صعيد تجهيزاته وحاجاته ،وعدم
االنتظار ،إل��ى ما ش��اء الله ،ما هو معلن من هبات».
وأض��اف« :ه��ذا ال يعني أنّ الهبات غير مطلوبة ،ولكن
عندما يكون هناك قانون برنامج مع ّد من قيادة الجيش
ومحال من الحكومة السابقة إلى المجلس النيابي ،لماذا
ال تتم دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي والتشريع
استثنائيا ً لمصلحة لبنان العليا لتأمين التمويل لتجهيز
الجيش؟ فبين الشحادة والبكاء والنحيب والمواقف
اإلعالمية في بعض األحيان والعمل الفعلي والمبادرة
المباشرة من خالل قرار لبنان جامع ،في ظ ّل استهداف
السيادة واألخطار الموجودة ،ما من مصلحة عليا أكبر
من هذه للتحرك للقيام بما يلزم».
وتابع كنعان« :إذا كانت هناك من هبات في المستقبل،
فيمكن أن تمول ه��ذا القانون ال��ذي يضع على السكة
الصحيحة مسألة تجهيز الجيش المنتظرة منذ عشرين
عاماً .وكل مطلع على الملف العسكري ،يعرف أنّ هناك
مشاريع قوانين برامج كانت ترفض وتوضع في األدراج
في السنوات الماضية ،وهذا األمر ملح».
وفي موضوع الالجئين السوريين ،قال كنعان« :هناك
موقف صادر عن وزير الخارجية يرفض التعارض مع
سياسة الحكومة في تشجيع النازحين على العودة إلى
بالدهم من خالل إلغاء بعض الغرامات والرسوم .وهناك
معلومات وصلت إلى الخارجية عن اعتراض المفوضية
العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المعنية بهذا الملف
على ذلك ،ونحن نطلب من لجنة الشؤون الخارجية في
المجلس النيابي القيام بواجباتها والدعوة إلى اجتماع
فوري للبحث مع المفوضية في حقيقة هذا األمر ،ووضع
النقاط على الحروف ،لجهة االلتزام بسياسة الحكومة
اللبنانية وما أعلنه وزير الخارجية جبران باسيل على
هذا الصعيد».
ودعا كنعان إلى «االلتفاف حول المؤسسة العسكرية
واألجهزة األمنية» ،وقال« :ندعوها إلى أن تكون فاعلة
وتقوم بواجباتها ،وسنتابع في الحكومة والمجلس
النيابي والخلية الوزارية هذه المسألة ،وستكون لنا
مواقف إذا لم نلمس تعاطيا ً مسؤوال ً مع هذه الملفات.
فالعسكريون المخطوفون هم أبطال ،وشهداء الجيش من
عباس مدلج إلى علي السيد ورفاقهما هم أبطال .وعلينا

مسؤولية كبيرة لنستأهل وطنا ً استشهدوا من أجله،
وذل��ك من خ�لال الحزم والحسم وتحمل المسؤوليات
وتحديدها» .وأض��اف« :لذلك ،ندعو إلى وضع األمور
ّ
الملف الوطني
السياسية الخالفية جانباً ،وأن يكون
رب له وال دين
األول مكافحة اإلرهاب التكفيري الذي ال ّ
وال قناعات».
وردا ً على س��ؤال ع��ن رف��ض بعض الكتل النيابية
النزول إلى المجلس للتشريع ،قال كنعان« :على كل
من يقول إنه مع الجيش أن يترجم أقواله بالنزول إلى
المجلس ،وقد وضعنا الجميع أمام مسؤولياتهم ونتمنى
مشاركة الجميع ،فهناك قانون محال من الحكومة ويجب
أن يناقش ويق ّر ،وهو يؤمن الح ّد األدنى من التجهيزات
للجيش .وعلينا أن نبرهن أننا لسنا عاجزين كلبنانيين.
ّ
الملف المالي واألمني والتربوي واالجتماعي ،من
ففي
سلسلة الرتب وسواها هناك عجز ،ولبنان يقع ضحية
األسر ،فهل نستمر بهذا المسار ،ونحن نعلم أننا قادرون
على الفعل إذا توافرت اإلرادة؟ وإذا لم يحصل ذلك اليوم
في ظل هذه الظروف ،فمتى سيحصل؟».

معلولي نا�شد الحكومة ّ
حل ق�ضية النازحين
ناشد النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال
معلولي مجلس ال���وزراء ،وال���ذي ي��م��ارس صالحيات
رئاسة الجمهورية «أن يضع مخططا ً زمنيا ً لحل قضية
النازحين وذلك بإقامة مجمعات سكنية على الحدود»،
كما ناشد« :القوى العسكرية استئصال البؤر التي تعبث
باألمن على الحدود كما في عرسال أو في الداخل كما في
طرابلس وغيرها».
وقال في بيان أمس« :بعد أحداث األردن  1970تسلل
إلى لبنان المقاتلون الفلسطينيون بأسلحتهم ،وعام

 1975بدأت الحروب العبثية التي دمرت لبنان مدة 15
سنة واليوم يواجه لبنان هجمة من التنظيمات التكفيرية
يزيد من خطورتها انخراط بعض النازحين السوريين
ف��ي كافة المناطق» .وأض���اف« :ت��ج��اه ه��ذه األخطار
الكيانية ن��رى فريقي  8و 14آذار يصعدون حمالتهم
ض ّد بعضهم بعضا ً بدل أن يتحدوا ويتضامنوا للوقوف
سدا ً منيعا ً ض ّد هجمات التكفيريين ومنعهم من تنفيذ
مخططهم التوسعي كما حصل في سورية والعراق ودول
عربية أخرى».

