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التجربة الحريرية في مراحلها الأخيرة :م�أزق كبير �أم احت�ضار �أخير؟

انتظروا ...والزمن بيننا

 د .وفيق ابراهيم

 د .فايز الصايغ
ف��ي المراجع أنّ هنري كيسنجر وزي��ر خارجية الواليات
المتحدة في عهد الرئيس نيكسون أبدى سعادته الغامرة عندما
سمع بقرار الرئيس أن��ور السادات بطرد الخبراء ال��روس من
مصر ،لكنه ل��م يكتم ش�ع��وره باالستغراب وال أخفى مالمح
الدهشة عندما تساءل ...لماذا لم يتصل بنا السادات ويطلب
مقابالً؟
وعندما زار السادات القدس المحتلة في عام  1977نقل عن
أي أساس أجرى السادات
الرئيس كارتر قوله متسائالً :على ّ
حساباته؟ وكيف يرى وحده النتائج؟
أي أساس وما هي النتائج التي
والسؤال اليوم ...ترى على ّ
ستسفر ع��ن التعاون االستخباري الخليجي ،وف��ي المقدمة
السعودية مع «إسرائيل» يوميا ً ولم تنفه أية دولة خليجية ،ولو
كان من باب النفي أو الخجل أمام الرأي العام العربي عموماً...
والخليجي على وجه التحديد.
لم يعد التعاون االستخباري السعودي مع «إسرائيل» سراً،
فقد كشفت األح��داث أنّ االن�خ��راط في المشروع الصهيوني
الذي يستهدف محور المقاومة ،وفي مقدم المحور سورية،
لم يعد خافيا ً على أح��د ...وه��ذا يعني أنّ تكوين ن��واة «داعش»
ودعمها ومساندتها بالمال والسالح والمعلومات هو تكوين
صهيوني أميركي بالتنسيق والتعاون مع السعودية منبت
اإلرهاب والتكفير وتوفير مختلف أنواع الدعم اللوجستي لهذه
المجموعات المسطحة فكريا ً والمغسولة عقولها والساعية
للبحث عن المتعة في غياهب الغيبات الساذجة...
لم تستطع «إسرائيل» وال الواليات المتحدة األميركية وال
التنازالت التي قدمها الرئيس السادات إنقاذه من المصير وكان
فأي مصير ينتظر الذين سخروا ك ّل ما لديهم لخدمة
ما كانّ ...
الصهيونية واستهداف آخر قالع العرب في مواجهة االجتياح
الصهيوني _ األميركي للمنطقة العربية.
الريح الصفراء بلون الصحراء تعصف في المنطقة فيما
تردّد الريح في اتجاهات مختلفة لن تستثني حركتها وسرعتها
دول المال والنفط التي سخرت ثروات الشعوب وبدّدتها على
األح�ق��اد الزمنية وال�خ��رق السياسي وش��راء الذمم والنفوس
وت��وري��ط الشعب وتضليل األم��ة لصرف األن �ظ��ار ع��ن تهديد
القدس وتهديد المسجد األقصى ،والتسليم للقدر األميركي
المرسوم على مقاس مصالح «إسرائيل» ،واستمرار احتاللها
لألرض والمقدسات.
الريح الصفراء بدأت هبوبها في أربع رياح المنطقة ،وعندما
تتشابك المصالح عالميا ً وإقليميا ً وعندما تتالشى الحدود أمام
منظومة «داعش» وصناعها ومم ّوليها ،لتكون على هذا القدر من
اإلرهاب غير المسبوق ،لم يعد في إمكان هذه الدول بمن فيها
أميركا وأوروبا ودول الخليج وك ّل من ساهم في إيجاد التنظيم،
حماية نفسها أو مصالحها ال من دخل منها التحالف وال من
تم ّرد لحساباته الخاصة ...المرض يجتاح المنطقة وال اعتقد أنّ
أحدا ً يملك أية مناعة ،ال سياسية وال عسكرية وال جغرافية.
وضحت وانتظرت...
وحدها سورية التي واجهت وصمدت
ّ
وحدها القادرة على اجتياح الريح الصفراء والمرض المحمول
على األجنحة ،وق��د أثبتت أح��داث السنوات األرب��ع الماضية
نجاعة ال ��دواء العسكري ال��ذي أن�ج��زه الجيش ال�س��وري على
األرض وفي السماء.
انتظروا ،والزمن بيننا...

علي عبدالكريم زار الح�ص:
الإرهاب �إلى اندحار

الحص مستقبالً سفير سورية

خفايا
خفايا

(داالتي ونهرا)

جدّد السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي تضامن سورية مع لبنان
«شعبا ً وجيشا ً وحكومة لدحر هذا اإلرهاب التكفيري واالنتصار عليه» ،الفتا ً إلى
«أنّ ك ّل أحرار العالم لهم مصلحة في التضافر والتعاون مع لبنان وسورية وكل
القوى التي تواجه هذا اإلرهاب ألنّ خطره يتهدّد الجميع بما فيها الدول التي
دعمت اإلرهاب ورعته ومولته وسلحته».
وقال علي عبدالكريم بعد لقائه الرئيس سليم الحص في دارته في عائشة
بكار« :إنّ سورية تعبّر بكل شدة ووضوح عن تضامنها مع لبنان شعبا ً وجيشا ً
وحكومة لدحر هذا اإلرهاب التكفيري واالنتصار عليه ،ونحن واثقون من قدرة
لبنان وشعبه وجيشه والقوى الوطنية في لبنان والتكامل بين سورية ولبنان
في دحر هذا اإلرهاب التكفيري واالنتصار عليه ،سورية التي خاضت وال تزال
أشرس حرب وأقوى صمود جسدته بجيشها وشعبها وقيادتها ،واثقة من أنّ هذا
اإلرهاب إلى اندحار .وكما يندحر اليوم في كل المناطق في سورية سيندحر في
طرابلس وعكار وبيروت وصيدا وكل المناطق» .وأضاف« :إنّ ك ّل أحرار العالم
لهم مصلحة في التضافر والتعاون مع لبنان وسورية وكل القوى التي تواجه
هذا اإلرهاب ألنّ خطره يتهدّد الجميع بما فيها الدول التي دعمت اإلرهاب ورعته
ومولته وسلحته» ،الفتا ً إلى «أنّ استشعار هذه الدول بارتداد هذا الخطر عليها
وتتوحد في جبه هذا اإلرهاب الذي ال
هو أيضا ً عالمة صحية كي تراجع نفسها
ّ
يستثني بلدا ً وال أمة وال دينا ً وهو ال وطن له وال دين» .وتابع علي عبدالكريم:
«نحن واثقون بأنّ وعي الشعب اللبناني وكل شعوب المنطقة سيكون قوة
إضافية لالنتصار على هذا اإلرهاب .ونحن واثقون اليوم بأنّ الجيش اللبناني
اليوم بحسمه وثباته وكفاية مقاتليه وبالحاضنة الشعبية له وبالغطاء الذي
يلتف حوله ،واثقون بانتصاره ،بإذن الله ،وعودة األمان إلى لبنان وسورية
والمنطقة كلها في مواجهة هذا اإلرهاب».
وعن مواصلة التحالف الدولي ضرباته الجوية ض ّد تنظيم «داعش» ،قال« :إنّ
سورية تطمئن إلى تماسك بنيتها الداخلية وإلى الرؤية الشعبية والكفاية لدى
جيشها ومواطنيها وإلى الحاضنة الشعبية التي تكبر كل يوم في دول المنطقة
والرأي العام الدولي الذي يشكل رديفا ً ويجب معالجة الفكر الذي يتغذى منه
هذا اإلرهاب ،هذا ما قالته سورية وما نبهت إليه منذ البداية .لذلك فإنّ الجهد
الذي تقوم به بعض الضربات الجوية قد يفيد في جانب ولكنّ الفائدة األساسية
التي نبني عليها ونرجوها ونع ّول عليها هي الجيش السوري والشعب السوري
والقوى التي تجبه هذا اإلرهاب في لبنان والعراق وفي كل المنطقة .ونحن نرى
أنّ الحصار يزداد على هذا اإلرهاب ،كما يزداد اقتناع الرأي العام الدولي في
أميركا وأوروبا وآسيا وتركيا والخليج ،جميع هذه الدول صارت تدرك أنّ هذا
اإلرهاب ارت ّد على من رعاه وهو الذي يشكل رديفا ً جديدا ً لالنتصار على اإلرهاب
ومراجعة مواقف هذه الدول القوى ولكل من رعى هذا اإلرهاب وموله وسلحه.
وسورية بصمودها شكلت عامالً جعل الجميع يعيد القراءة ويستدرك الخطايا
الكبيرة التي ارتكبها البعض في رعاية هذا اإلرهاب وإمراره إلى سورية».
وعن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في مواجهة خطر اإلرهاب،
لفت علي عبدالكريم إلى «أنّ سورية قالت منذ اليوم األول أنّ الخطر الذي يتهدّد
البلدين سواء عبر العدو اإلسرائيلي المتربص بالبلدين هو خطر واحد ونحن
نرى الخطر بعين واح��دة وما يتهدّد لبنان يصيب سورية لذلك فإنها قالت
بالتضامن الكامل مع الجيش اللبناني وبالتعاون معه وهناك تنسيق ،وكلنا
يرجو أن يكون أكثر تكامالً ألنّ سورية حريصة على دعم الجيش اللبناني وحده
بكل أسباب القوة والتكامل معه لجبه خطر اإلرهاب التكفيري».

يكشف الهجوم اإلرهابي على الجيش اللبناني في مناطق الشمال،
عن تراجع حا ّد للحريرية السياسية كتجربة جدية للسيطرة على
النظام السياسي اللبناني من خالل القوة االقتصادية السعودية
والسياسة الخارجية األميركية.
لقد تسلّلت الحريرية بداية إلى لبنان بعناوين إنسانية على
مستوى تعليم الطالب في الداخل والخارج ومساعدة المناطق
المتض ّررة .وانتقلت لتشكل جزءا ًمن السلطة كممثلة حصرية للحصة
السعودية في مؤتمر الطائف ( )1989إلى جانب الحصة السورية
وبإشراف أميركي.
وسرعان ما أماطت اللثام عن مشروعها الخفي فباشرت بتفكيك
البنى التقليدية في الطائفة السنية فقبضت على زعاماتها التاريخية
وتوسعت نحو القوى الفلسطينية
واستوعبت القيادة الدينية.
ّ
فأسست مواقع نفوذ كبيرة فيها كانت تراهن من خاللها على تحقيق
ّ
التوازن العسكري مع حزب الله.
فتجسدت ب��اإلف��ادة من التناقضات بين
أم��ا المرحلة الثانية
ّ
القوى المسيحية ،فاستطاعت من خالل الدبلوماسيتين الفرنسية
واألميركية من السيطرة على قوى روحية مسيحية ومعظم الفئات
المرفوضة وطنياً.
وإلضفاء قوة على مشروعها ،فتحت «خزائن قارون» على الوزير
وليد جنبالط ومعظم القوى الشيعية فأصبح الرئيس الشهيد رفيق
الحريري بذلك سلطان اللبنانيين والممثل الحصري والوحيد لكل
اتجاهات الطائفة السنية .وهو يساري ويميني ومدني وسلفي في آن
معا ً يتسربل بلبوس الحدث الطارئ وله القدرة على فكفكته مستغالً
ك ّل المجريات لمصلحة نفوذه .وينطبق األمر على مختلف األحداث،
الحريرية تمثل الجميع اشتباكات المخيمات يجب أن تنضبط في
إطار مصلحة الحريرية وتصعيد التطرف في البقاع األوسط وطريق
الجديدة والشمال ...كلها أحداث تصب في خانة السلطان الحريري.
لكن األم��ور خرجت من «النطاق البلدي اللبناني» ب��والدة تيار

إرهابي متطرف يعمل على مستوى الشرق األوسط وربما العالم
اإلسالمي ،لديه مشروعه الخاص األوسع من الطموح السعودي
والحريرية .فتسليح «حزب المستقبل الحريري» لمجموعات كبيرة
يدجن ضبعاً ،لكن
من هذا التيار في مختلف أنحاء لبنان بدا كمن ّ
الضبع يحاول اليوم أكل صاحبه قبل األعداء.
والبيئة السنية الكبيرة التي عملت الحريرية على صناعتها،
ماليا ً وإعالميا ً أصبحت تحت رحمة التيارات اإلرهابية ،رئيس بلدية
عرسال علي الحجيري يتباهى بعالقاته مع اإلرهابيين الموجودين
في جرود عرسال وعالقاته بالرئيس رفيق الحريري التي تعود إلى
مطلع األلفين.
ولإلشارة فإن حزب المستقبل اليوم يضم أجنحة متناقضة
تجمع بين تكفيري إرهابي كمعظم نواب الشمال والوزراء وآخرين،
وبين يساريين ومدنيين وإقطاع .فبينما يؤيد سعد الدين الحريري
الجيش من طرف لسانه وينتقد مهاجميه ،يدعو جناح المستقبل
في شمال البالد الجيش إلى عدم االستعمال المفرط للقوة ،ويقوم
وزير العدل أشرف ريفي المحسوب على الحريري بنقل اإلرهابيين
من شارع إلى شارع آخر في طرابلس .ويدعو النائب خالد ضاهر
مدعوما ً من النواب المرعبي وكبارة وفتفت وكلهم من الحريريين..
يدعون العناصر السنية في الجيش إلى االنشقاق ،ويعلن الشيخ
داعي الشهال صديق الحريريين إلى «الثورة السنية» في ك ّل لبنان،
مدعوما ً من الشيخ خالد حبنص «رجل الدين» الذي يقود الهجمات
ضد الجيش اللبناني.
فأين هي الحريرية اليوم؟ زعيمها مهاجر منذ عدة سنوات بين
السعودية وفرنسا وأعالي جبال األلب ،وأجنحتها متناقضة إلى
حدود االحتراب وقوتها المالية إلى تراجع ...ومشروع سيطرتها على
الدولة تراجع تحت ضغطين ،نجاح حزب الله في حروب تصديه
لـ«إسرائيل» واإلره��اب ،وصعود اإلره��اب التكفيري في المناطق
الحريرية.
لقد بدا مشهد زعامات شمال لبنان السياسية والدينية مثيرا ً
للشفقة وهم يظهرون عجزهم عن إصدار بيان يستنكرون فيه قتل
عناصر جيش وطنهم فيمكرون مستعملين لغة خبيثة ومتحايلة ال

تر�أ�س اجتماع ًا �أمني ًا وغادر للم�شاركة في م�ؤتمر برلين

بري التقى الفرزلي و�سالمة وه ّنـ�أ رو�سيف
ّ

�سالم :قرار الح�سم مع الإرهاب ا ُتخذ
ّ
ال�صف الوطني تبقى مالذنا
ووحدة

أكد رئيس الحكومة تمام سالم
«أنّ الحكومة تقف صفا ً واح��دا ً
وراء القوى العسكرية واألمنية
ال��ش��رع��ي��ة ف���ي ال��م��ع��رك��ة ال��ت��ي
تخوضها لضرب اإلرهابيين»،
م��ش�دّدا ً على رف��ض «ال��ع��ودة إلى
حالة التفلت األمني التي كانت
ف��ي��ه��ا ط��راب��ل��س وأه��ل��ه��ا ره��ائ��ن
لمصلحة مشاريع مشبوهة».
كالم سالم جاء خالل االجتماع
األمني ال��ذي ترأسه صباح أمس
في السراي الحكومية ،وحضره
نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع
سمير مقبل ،وزير الداخلية نهاد
ال��م��ش��ن��وق ،وزي���ر ال��ع��دل أش��رف
ريفي وقائد الجيش العماد جان
قهوجي.
وش���ارك ف��ي االج��ت��م��اع األمين
ال��ع��ام للمجلس األع��ل��ى للدفاع
اللواء محمد خير ،المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم،
المدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص ،المدير
العام ألمن الدولة اللواء جورج
ق���رع���ة ،م��دي��ر ال��م��خ��اب��رات في
ال��ج��ي��ش العميد إدم����ون فاضل
ورئيس شعبة المعلومات العميد
عماد عثمان.
وب��ع��د أن وق���ف المجتمعون
دقيقة صمت ح��دادا ً على شهداء
الجيش وال��ض��ح��اي��ا المدنيين،
ع��رض العماد قهوجي وال��ق��ادة
العسكريون واألمنيون تطورات
األوض����اع األم��ن��ي��ة ف��ي طرابلس
وعمليات التصدي لإلرهابيين في
عاصمة الشمال وبعض مناطق
المنية.
وأكد الرئيس سالم في االجتماع
«ض��رورة متابعة المواجهة التي
يقوم بها الجيش والقوى األمنية
ض ّد الخارجين عن القانون إلى
أي ج��ه��ة ان��ت��م��وا وم��ه��م��ا كانت
الشعارات التي يتلطون خلفها»،
ورفض «العودة إلى حالة التفلت
األمني التي كانت فيها طرابلس
وأهلها رهائن لمصلحة مشاريع
مشبوهة».
وش�����دّد ال��رئ��ي��س س�ل�ام على
«أنّ الحكومة تقف صفا ً واح��دا ً
وراء القوى العسكرية واألمنية
ال��ش��رع��ي��ة ف���ي ال��م��ع��رك��ة ال��ت��ي
ت��خ��وض��ه��ا ل��ض��رب اإلره��اب��ي��ي��ن
وإعادة األمن واألمان إلى طرابلس
وال��ش��م��ال» ،م��ؤك��دا ً أن��ه «ي��ول��ي
عناية خاصة لألوضاع اإلنسانية
المتأتية عن المعارك» ،موضحا ً
أنه «طلب من ال��وزارات المعنية
ومن الهيئة العليا لإلغاثة القيام
بواجباتها في هذا المجال وعدم
توفير أي جهد إلص�لاح األض��رار

وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات األه��ال��ي
والتعويض عليهم».
ونوقشت في االجتماع الخطط
العسكرية الموضوعة واتخذت
في شأنها القرارات المناسبة.

إلى برلين

وم��ن الطائرة التي أقلته إلى
ب��رل��ي��ن ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي اجتماع
مجموعة الدعم الدولية للبنان
وف��ي مؤتمر برلين ح��ول وضع
الالجئين السوريين ،أكد رئيس
الحكومة «أنّ الوضع في طرابلس
ب��ات ف��ي نهاياته ،وأنّ الجيش
قطع شوطا ً كبيرا ً في فرض األمن
واالستقرار في المدينة» .وقال:
«ال��ق��رار ات��خ��ذ ،وه��و الحسم مع
اإلره���اب واإلرهابيين .وال يمكن
ال��رض��وخ أو ال��رج��وع إل��ى ال��وراء
في هذا الموضوع .هناك تصميم
ع��ل��ى ف���رض األم����ن واالس��ت��ق��رار
على الجميع .وال ب ّد من تسجيل
الموقف الشعبي الحاضن للجيش
والموحد وراء هذه
وق��وى األم��ن
ّ
ال��ج��ه��ود .المواجهة العسكرية
ف��رض��ت علينا م��ن اإلره��اب��ي��ي��ن،
ل��ك��نّ ال��م��واج��ه��ة الوطنية كانت
خ��ي��اراً ،وه��ي التي أعطت فرصة
للجيش وقوى األمن لخوض هذا
ال��ت��ح��دي الكبير وال��ن��ج��اح فيه.
الكلفة ليست بسيطة ،وهناك
شهداء أع��زاء ومواطنون أبرياء
وخسائر في الممتلكات وغيرها.
ولكنّ وحدة الصف الوطني تبقى
مالذنا» .وأض��اف« :ال يمكن ألحد
أن يتنبأ بما يخطط له اإلره��اب،
لكن أعتقد أننـا قطعنـا شوطـا ً
كبيـرا ً فـي فرض األمن واالستقرار
في طرابلس وفي الشمال وفي كل
لبنان ،ونأمل بأن تتكثف الجهود
م���ن ج��م��ي��ع ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة
ب��داي��ة ،وم��ن ال��دول��ة مدعومة من
هذه القوى ،إلنهاء حالة الفوضى
والتطاول على الجيش والقـوى
األمنيـة».

مخطط اإلرهابيين

ولفت إلى أنّ مخطط اإلرهابيين
هو «نشر الفوضى وزرع الفتنة
ب��ي��ن اللبنانيين» ،وق���ال« :م��ع
اإلرهاب واإلرهابيين ليست هناك
ق��واع��د ول��ي��س ه��ن��اك وض��وح وال
أس��س للتعامل ،س��وى أن تكون
موحدة وقرارانا
جبهتنا الداخلية
ّ
واضحاً».
وردا ً على سؤال عن الكالم عن
ح��ص��ول ت��س��وي��ة ف��ي ط��راب��ل��س،
قال« :هناك الكثير من الكالم عن
هذه المواجهة .وربما هناك الكثير

تنطلي على اللبيب ،ويقعون في شر محاوالتهم.
إن مصير الحريرية السياسية كقوة أصبحت تمثل ج��زءا ً من
الطائفة السنية ،مرتبط بنتائج المعركة الدائرة بين الجيش اللبناني
وقوى اإلرهاب التكفيري المنتشرة من البحر األبيض المتوسط حتى
أعالي عرسال ،إضافة إلى بعض البؤر في المخيمات الفلسطينية
وضواحيها اللبنانية وأنحاء من مخيم عين الحلوة وتقاطعاته في
أحياء طرابلس.
فإذا تمكن اإلرهابيون من البقاء في مناطق انتشارهم فإنّ انهيار
الحريرية السياسية سيكون سريعا ً لمصلحة السيطرة الكاملة
للمشروع التكفيري على كامل مناطق الحريرية .وه��ذا البقاء
يؤسس لحروب بين المناطق مع انهيار للمؤسسات األمنية
قد
ّ
والسياسية الوطنية ،واإلنقاذ الوحيد الذي يسمح لـ«المستقبل»
بالمحافظة على شيء من رصيده ،ال يكون إال بإعالنه موقفا ً صريحا ً
وعلنيا ً بتأييد الجيش معنويا ً ومادياً ،وبرفض المشروع التكفيري،
مع طرد النواب والوزراء والقيادات السياسية ورجال الدين الموالين
لهذا المشروع.
فهل تنجو الحريرية من مأزقها الكبير أم تواصل مسيرتها نحو
االحتضار؟ األمور مرهونة بتطور الموقف السعودي ،وكلما ذهبت
الرياض بعيدا ً في رفض «داعش» و«النصرة» كلما توسعت حظوظ
«المستقبل» في «البقاء السياسي» .ويبدو أنّ الرياض مص ّرة على
تبني «موقف ملتبس» حتى تاريخه ،وتأمل من «اإلرهاب» أن يد ّمر
لها العراق وسورية وإيران ،على أن تتكفل الواليات المتحدة بالقضاء
عليه في مراحل الحقة وهم نائمون مستلقون يواصلون أحالمهم.
لمجمل المذكور ،فإنّ المرجح أن تنهار تجربة الحريرية ،لمصلحة
ق��وى أق��رب إل��ى المشروع الوطني والقومي .فتستقيم األوض��اع
اللبنانية بما ي��ؤدّي إلى إع��ادة تعزيز الكيان السياسي وقابليته
لالستمرار.
باق بتنوعاته وقواه الحية ،ونموذجه
اإلرهاب إذا ًإلى زوال ولبنان ٍ
األقرب إلى الحضارة من النماذج التي تتمسك بالقرون الوسطى
و«مطاوعة» التفنيش والقتل والذبح واإلرهاب الجنسي واسترقاق
النساء واألطفال والرجال.

قلّص تيار المستقبل
خدماته الصحية في
بعض المناطق ،ال
سيما في بيروت وجبل
لبنان ،حيث أقفل عددا ً
من المستوصفات
الطبية في األشرفية
والشويفات .ولوحظ
أنّ هذا التقليص في
الخدمات لم يأت فقط
نتيجة الضائقة المالية
التي ال يزال يعاني
منها التيار ،بل هو
بدأ فعليا ً مع حسم
موضوع التمديد
للمجلس النيابي ،حيث
لم تعد هناك حاجة
مرحليا ً الستمالة الناس
بالخدمات كما اعتاد تيار
المستقبل أن يفعل مع
ك ّل استحقاق انتخابي.

ِه ْل :م�ستم ّرون في دعم الجي�ش والحكومة

من اإلج���راءات والترتيبات التي
تتخلل دائما ً المواجهات العسكرية
واألمنية وتواكبها .وما يه ّمنا هو
أن يستتب األمن وتستقر البالد،
موحدين
وأن نكون كلبنانيين
ّ
وكل الباقي تفاصيل».

ملف العسكريين
المخطوفين

وف��ي ش��أن التطورات في ملف
العسكريين المخطوفيين ،أكد
رئ��ي��س الحكومة «أنّ المساعي
والجهود التي تبذل في هذا األمر
لم تتوقف ،ولكن قلت منذ البداية
إنها صعبة وإنه ال يمكنني أن أعد
بشيء فيها» ،مضيفاً« :ال مبرر
أب��دا ً لبقاء ه��ؤالء العسكريين في
اإلره��اب ،ولكنّ اإلره��اب ليس في
حاجة إلى مبررات».
ول��ف��ت س�لام إل��ى «أنّ الموفد
ال��ق��ط��ري ي��ت��ح��رك وي��س��ع��ى إل��ى
نتائج .هناك كثير من ال��ت��داول،
ولكن لم يستقر األم��ر على شيء
واض���ح ب��ع��د .ون��ح��ن م��ن جهتنا
مستمرون ف��ي التعامل م��ع كل
المعطيات التي تتوافر من أجل
توظيفها في شكل مناسب لإلفراج
عن العسكريين».
وس��ئ��ل س��ل�ام :م��ا ردّك على
الكالم الذي يقال بأنّ األحداث في
طرابلس هي ر ّد فعل من البعض
في الطائفة الس ّنية ،ألنّ هناك غبنا ً
يطاول الطائفة؟ فأجاب« :الصراع
السياسي في لبنان يأخذ أحياناً،
وي���ا ل�ل�أس���ف ،أب���ع���ادا ً طائفية
ومذهبية ،لكنّ ه��ذا األم��ر لم يكن
م��وج��ودا ً في المواجهة الحالية.
م���ا ك���ان م���وج���ودا ً ه���و تصميم
موحد في
اللبنانيين على موقف
ّ
مواجهة اإلرهاب».
وعن أهداف مؤتمر برلين ،قال
س�لام« :الموضوع األساسي هو
كيفية تجنيد كل الطاقات الدولية
لمساعدة لبنان واللبنانيين .وما
هو مطلوب تحديدا ً من المؤتمر،
هو مساعدة شعب لبنان والبيئة
الحاضنة ،أي الشعب اللبناني
والدولة اللبنانية ،كما مساعدة
النازحين السوريين ،وأن يتم
ت��خ��ص��ي��ص دع����م م���ال���ي ك��ب��ي��ر
لمواجهة ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات ،ألنه
خصص م��ن دعم
إل��ى ال��ي��وم ،م��ا
ّ
ال يقارب حتى عشرين في المئة
من حاجاتنا ،والمطلوب المزيد
إذا أرادت ال��دول وحزمت أمرها
لتأمين األمن واالستقرار واحتواء
التحديات المتمثلة بهذا النزوح
غ��ي��ر ال��م��س��ب��وق ع���ددا ً وك�� ّم��ا ً في
لبنان».

أك��د السفير األميركي ف��ي لبنان
دايفيد هِ ��� ْل أنّ ل��ب�لاده «م���لء الثقة
بالجيش اللبناني» ،الفتا ً إل��ى «أنّ
الجيش والقوى األمنية وحدها لها
ال��دور الشرعي في الدفاع عن لبنان
تحت سلطة الحكومة».
وق��ال هِ � ْل بعد لقائه أم��س رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ف��ي عين
التينة« :التقيت دول��ة الرئيس بري
وكانت محادثات جيدة حول األوضاع
في المنطقة والتحديات التي يواجهها
لبنان اليوم .وإنّ الواليات المتحدة
تثني على دور الجيش اللبناني الذي
يعمل م��ن أج��ل أن يحفظ طرابلس
وعكار آمنتين لك ّل سكانهما» .وأضاف:
«نحن نشارك لبنان ونعزيه في فقدانه
ضباطا ً وجنودا ً استشهدوا يدافعون
ع��ن ل��ب��ن��ان ف��ي وج���ه المجموعات
اإلره��اب��ي��ة .كما نشجع بقوة وقفة
رئيس الحكومة تمام س�لام في هذا
المجال وباقي القيادات اللبنانية».
وتابع هِ ْل« :إننا ندين هؤالء الذين
يزرعون الفوضى والخالف في لبنان
ونثق بوقوف اللبنانيين صفا ً واحدا ً
في وجه هذه التهديدات .إنّ الجيش
وال��ق��وى األمنية وح��ده��ا لها ال��دور
الشرعي في الدفاع عن لبنان تحت
سلطة الحكومة .وب��اس��م ال��والي��ات
المتحدة أستطيع أن أقول لدينا ملء
الثقة بالجيش اللبناني وسنستمر
في دعمه ودعم الحكومة اللبنانية في
معركتهما لبقاء لبنان آمنا ً وسالماً.
إنّ أمن ووح��دة لبنان هما مهمان له
وللعالم ،وسيجتمع ه��ذا األسبوع
ممثلو عدد من الدول في برلين لبحث

ب ّري مجتمعا ً إلى ِه ْل في عين التينة
سبل دعم لبنان ودول أخ��رى تتأثر
نتيجة الحرب في سورية».
وختم هِ ْل« :إنّ لبنان يستطيع أن
يعتمد على استمرار الدعم والتضامن
من الواليات المتحدة».
والحقاً ،عرض بري التطورات مع
النائب السابق لرئيس مجلس النواب
إيلي الفرزلي ،الذي قال بعد اللقاء:
«لم يكن هناك مجال للبحث في أي
موضوع سوى الوضع األمني الذي
تعيشه البالد ،وال��دور الذي يضطلع
به الجيش في مسألة ف��رض األمن
في منطقة الشمال ،على أمل فرضه
على األراضي اللبنانية كافة ،بحيث
ال يكون هناك خلل أمني وخلل في
العالقة مع السلطة ومع الدولة».
كما استقبل ب��ري حاكم مصرف
لبنان ري��اض سالمة وع��رض معه

(حسن ابراهيم)
األوضاع المالية واالقتصادية .وأبرق
إلى الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف
مهنئا ًبتجديد انتخابها ،ومؤكدا ًتعزيز
العالقات وال��ت��ع��اون بين البلدين.
واستقبل بعد الظهر اللجنة النيابية
التي شكلها أخ��ي��را ً لمتابعة تنفيذ
القوانين ،برئاسة النائب ياسين جابر
وعضوية النواب :محمد قباني ،فريد
الخازن ،علي فياض ،سامر سعادة
وجوزف معلوف.
وق��ال جابر بعد االجتماع« :لقد
زودنا دولته توجيهاته ،وسنزور قريبا ً
رئيس الحكومة تمام سالم لمتابعة
هذا الموضوع معه .هناك الكثير من
القوانين التي ص��درت عن المجلس
النيابي والتي لها عالقة بأمور مهمة
تمس حياة المواطنين اليومية ،ال
جدا ً ّ
يجري تنفيذها حتى اليوم».
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