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خفايا
خفايا

الخطيئة :حزب اهلل يط ّوق «�إ�سرائيل»

المعادلة الذهبية
 جمال الكندي

 روزانا ر ّمال

لم تكن اإلدارة األميركية تتوقع المشهد العام الذي نراه اليوم
على الساحة العراقية من تالحم الجيش العراقي والحشد الشعبي
والعشائر .إن��ه ال��ث��ال��وث ال��ع��راق��ي المرعب ال��ذي كسر المخطط
األميركي في المنطقة .فمنذ ظهور «داع��ش» بصورته اإلرهابية
التوسعية في سورية والعراق خاص ًة ،وبعلم أميركا وحلفائها
ومباركتهم ،ارتفعت أصوات القادة األميركيين التي اعتبرت أنّ
الجيش العراقي ال يمتلك القوة التي يستطيع بها محاربة «داعش»
وأنّ الحرب على التنظيم سوف تستغرق ما يقارب الثالث سنوات،
ومنهم من رفع المدة إلى عشر سنوات ،وال أدري لماذا هذه ال ُمدد
الزمنية الطويلة ،هل هي الستنزاف العراق وابتزازه سياسيا ً في
قضايا المنطقة؟ أم أنها محاولة إلخراجه من الحاضنة المعادية
ألميركا ،ال سيما أنّ التقارب العراقي _اإليراني يزعج أميركا
وحليفتها الكبرى في الخليج.
إنّ انسحاب أميركا من العراق لم ُين ِه وصايتها عليه ،لذا كان ال
ب ّد من إيجاد الذريعة للتدخل السريع فكان «داعش» هو العنوان،
وه��ذه إح��دى االستراتيجيات الخاطئة ألميركا ،فـ»داعش» تمدّد
ووص��ل إل��ى مناطق النفوذ األميركي في ال��ع��راق ،وبذلك خالف
األوام����ر وال��م��ه��م��ة ال��م��وك��ل��ة إل��ي��ه وه���ي إح����داث فتنة ف��ي مناطق
معينة فقط ،فكان ال��ر ّد عبر تحالف أميركا المزعوم لمحاربته.
وال ُمستغ َرب أنّ التحالف ض�� ّم من كانوا يدعمون ه��ذا التنظيم
اإلرهابي ،وهذا من المفارقات السياسية الغريبة لدى تلك الدول
التي ُتقاد حسب المزاج األميركي ،والمشكلة هنا تكمن في غياب
الرؤية المستقلة خارج الطوق األميركي.
لقد أربكت االنتصارات التي حققها الجيش العراقي والقوات
المساندة له ،المشهد في عيون أميركا وحلفائها ،فما كان ُمع ّدا ً
للعراق أفشله ه��ذا التالحم بين الجيش والشعب العراقي ،كما
َّ
تبخرت أكذوبة الجيش الطائفي أمام تعاون ك ّل المك ّونات العراقية
في محاربة «داعش».
كان ُي��راد للعراقيين أن يدخلوا في نفق الطائفية المقيت ،لك ّن
تضافر الجهود بين ك�� ّل الشرائح العراقية التي أدرك��ت مؤخرا ً
أنّ «داع��ش» ال يميّز بين سني أو شيعي أو مسيحي ،فكك هذه
الحاضنة الوهمية ال��ت��ي نسج خيوطها المستعمر وم��ن يقف
وراءه.
ّ
ال��ع��راق لكل العراقيين وال��ع��دو واح���د .عندما أدرك الساسة
وع��ل��م��اء ال��دي��ن ال��ع��راق��ي��ي��ن ه���ذه ال��ق��اع��دة ت��ك��ون��ت ع��ل��ى األرض
المعادلة «الذهبية» (الجيش والحشد الشعبي وقوات العشائر)،
تكسرت على صخرتها أح�لام أميركا بعد انسحابها من
التي
ّ
وحدت العراقيين وك َّونت هذه المعادلة
العراق ،فجرائم «داعش» َّ
الصعبة الكسر واالختراق ألنّ أساسها مصلحة العراق ووحدته
ومستقبله ،بعد زوال االحتالل األميركي.
أرادت أميركا بعد انسحابها من المنطقة ،أن تجعل العراق
ساحة حرب طائفية ،فخلقت هذا الكيان «الداعشي» ليكون رأس
حربة لتفتيت ب�لاد الرافدين وزرع ب��ذور الفتنة فيها ،لكنها لم
تحسب حساب اللحمة العراقية والمشاركة من جنوبه ووسطه
وشماله في محاربة ذلك التنظيم اإلرهابي.
إنها معادلة يصعب أن يفهمها العقل األميركي ،أي أن يتوحد
الجيش العراقي مع الحشد الشعبي والعشائر مع قوات البشمركة
من أجل مواجهة عدو واح��د وهو «داع��ش» ،كما أنّ االنتصارات
المتتالية للجيش العراقي والقوى المساندة له وخاصة االنتصار
الكبير في منطقة الضلوعية ومطارها والمناطق المحيطة بها
وسهل نينوى في الشمال ،أربكت من أوج��د «داع���ش» .ويضع
المشهد المتك ّرر إلل��ق��اء ط��ائ��رات التحالف األم��ي��رك��ي المزعوم
مساعدات عسكرية لهذا التنظيم ،عشرات عالمات االستفهام
حول جدية هذا التحالف وأهدافه الحقيقية.
إنّ التقدم الميداني للجيش العراقي ودع��م الشعب له ،أرخيا
بظاللهما على الوضع العراقي ،وسيثبتان أنّ تحرير العراق هو
في يد العراقيين أنفسهم بكافة شرائحهم ،وأنّ التحالف األميركي
هو فقط إلطالة أم��د ه��ذه األزم��ة واب��ت��زاز ال��ع��راق عن طريق هذا
التحالف الذي عجز عن تحقيق أي انتصار ملموس منذ تشكيله،
وهذا ما يد ّل على عدم جدية هذا التحالف .ولو بحثنا عن سبب
اإلخفاق األميركي في الساحة السورية ،لوجدنا أنه الرهان على
الحصان الخاسر وع��دم تقدير ق��وة وص�لاب��ة العقيدة القتالية
للجيش السوري ومعادلة الجيش والشعب والحكومة السورية،
والمشهد نفسه انسحب على العراق ،الذي اتحد ،بك ّل مكوناته،
ض ّد عدو زُرع من أجل إبقاء العراق ضعيفا ً
ومقسما ً تتالعب به
ّ
دول ال تريد له أن ينهض اقتصاديا ً وسياسيا ً وأن يكون مستقرا ً
من الداخل.
إذاً ،المبادرة اآلن في يد الجيش العراقي والقوى المساندة له،
ومدة تحرير العراق من «داعش» والتي حدّدها التحالف األميركي
بثالث س��ن��وات أو أك��ث��ر ،ب��دأت تتغير بفضل س��واع��د العراقيين
وتالحمهم ض�� ّد ع��دوه��م ،وق��د قلب التقدم الكبير لهذا الجيش
المخطط األميركي الذي يريد للعراق أن يغوص في وحل الطائفية
المظلم ،لك ّن الرياح جرت بما ال تشتهي السفن األميركية ،فخيَّبت
معادلة الجيش والحشد الشعبي وق��وات العشائر مع البشمركة
آمال أميركا في العراق ،وسوف تط ِّهر هذه المعادلة العراق من
رجس اإلرهاب من دون مساعدة تحالف أميركا المزعوم.

في ك ّل مرة تعمل «إسرائيل» على تقويض قدرة حزب
الله ،تسيء الحساب ،كما في ك ّل مرة تش ّن حربها على
لبنان وعلى مواقع حزب الله.
لك ّن الحساب ه��ذه المرة مختلف ،فقد اندلعت حرب
مضنية في المنطقة مع التنظيمات التكفيرية المتطرفة،
وإذا كان هناك من جهة استفادت من تلك الحرب ،فقد
استفادت من خالفات العرب وتناحرهم مع عدو متطرف
ه��و «إس���رائ���ي���ل» ،ل��ذل��ك غ���ذت األخ���ي���رة ت��ل��ك التنظيمات
بالسالح وأ ّمنت لها المم ّرات االستراتيجية ،بمشاركة
معلنة في أكثر من م�� ّرة ،فكان لها في القصيْر مشاهد
وشواهد وبقايا لعتادها ،باإلضافة إلى غ��ارات متعدّدة
على سورية ،وص��والً إلى دعم موشي يعالون لـ«جبهة
النصرة» رسميا ً في أحد تصريحاته حين قال «إنّ جبهة
النصرة الموالية لتنظيم ال��ق��اع��دة تمتنع ع��ن االقتراب
من السياج ال��ح��دودي مع إسرائيل ،وإنّ إسرائيل تم ّد
الميليشيات المتطرفة التكفيرية بمساعدات إنسانية».
أي من الطرفين،
لم يكن االعتراف ُمحرجا ً بالنسبة إلى ّ
وه���و اع���ت���راف بالمصلحة ال��م��ت��ب��ادل��ة ب��ي��ن «إسرائيل»
والجماعات التكفيرية التي أعلنت بدورها أنّ الهجوم على
«إسرائيل» ليس أولوية لديها على اإلطالق ،بل األولوية
إيران وحلفاؤها ،بذلك عرفت «إسرائيل» أنّ الخطة سلكت
طريقها ،وخالفا ً لحلفائها العرب والغربيين كانت فرحة
بما تسميه «تو ّرط حزب الله في الحرب السورية».
وبينما كان الضغط على حزب الله قد بدأ منذ معارك
القصيْر لالنسحاب من سورية في تصريحات كيري

الخازن :حوار «الم�ستقبل» وحزب اهلل
�إطار مت ّمم لال�ستحقاق الرئا�سي
رأى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ودي��ع الخازن «أنّ
جلسات الحوار القائمة بين تيار المستقبل وحزب الله تشكل إطارا ً متمِّما ً للح ّل
الرئاسي وبعض الملفات العالقة» ،معتبرا ً «أنّ بإمكاننا أن نستبق أي تدخل
خارجي يمكن أن يأتي الحقا ً فارضا ً علينا حلوال ً وشروطا ً تنزع الصفة اللبنانية
عن هذا المقام الرفيع».
وتحدث الخازن خالل لقائه وفدا ً من الجمعيات التابعة للمجلس في دارته
في الرابية ،عن «الصعوبات المعيشية التي تثقل كاهل المواطن» ،معتبرا ً «أنّ
المؤشرات اإليجابية على لسان القادة الروحيين والسياسيين ِّ
تبشر بانفراجات
على الصعيد العام والتي يشكل االستحقاق الرئاسي المدخل اإللزامي إليها».
وأعلن «أنّ ثمة بشائر خير تنبئ بمفاجآت سارة على أكثر من صعيد ،وفي
طليعتها اللقاء المنتظر بين رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والذي جاء ثمرة االتصاالت التي
قامت بين القطبين المارونيين للتفاهم على ح ّل رئاسي ينقذ الجمهورية من
مهب التالعب الخارجي ألنّ بإمكاننا أن نستبق أي تدخل خارجي يمكن أن
ّ
يأتي الحقا ً فارضا ً علينا حلوال ً وشروطا ً تنزع الصفة اللبنانية عن هذا المقام
الرفيع».
ورأى الخازن «أنّ جلسات الحوار القائمة بين تيار المستقبل وحزب الله
تشكل إط��ارا ً متمِّما ً للح ّل الرئاسي وبعض الملفات العالقة» ،معتبرا ً «أنّ
اإلط�لاالت الروحية للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ومفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان هي بمثابة نفحات وطنية دافئة كعباءة
لهذه اللقاءات الجامعة لتغليب منطق التوافق على ما عداه من تجاذبات».
وختم الخازن متسائالً« :هل يعود لبنان إلى ذاته ورشد قياداته السياسية
لتوخي الحذر من التهديدات الجاثمة على حدوده الشرقية والجنوبية حيث
إرهاب العدوين يتربص بنا في ك ّل لحظة»؟

وهوالند ،ووصل إلى ح ّد اختراع لوائح إرهاب خليجية
سمي «الجناح العسكري» للحزب في صدارتها،
ُوضع ما ُ
كانت «إسرائيل» تراهن على أنّ هذا التو ّرط سيشتِّت قوة
الحزب ويضعف قدرة الردع لديه ،وكشفت تصريحات
رؤس���اء األرك���ان ع��ن متغيّرات ف��ي ال��م��وازي��ن تبيّن أنها
ُبنيت على ما ترتب على المشاركة في سورية.
وم ّرت سنتا  2012و 2013تحت هذا العنوان إلى أن
أعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في أحد
خطاباته جاهزية الحزب للحرب ،لتبدأ مرحلة جديدة
بعد عملية مزارع شبعا ،عندها أيقنت «إسرائيل» أنّ قوة
الحزب لم تتاثر وأنّ جبهتها الشمالية ال ت��زال رازحة
تحت الخطر نفسه.
لم توفق «إسرائيل» في حساباتها ،ولم تضعف قوة
حزب الله كما كان محسوباً ،بل تبيّن أنّ األمور لم تختلط
لدى الحزب ولم ُيعمِه غبار الفوضى في المنطقة ،ولم
��ص��ب ب��ال��ره��اب م��ن ال��ت��ط��رف ال��ق��ادم ،وت��ب��يّ��ن أي��ض��ا ً أنّ
ُي َ
وحداته مجهزة لك ّل المه ّمات فال نقص وال قلق.
أساءت «إسرائيل» تقدير حجم النفوذ الخارجي لحزب
ال��ل��ه وج��اه��زي��ت��ه على أك��ث��ر م��ن خ��ط ،ورب��م��ا ل��م تخطئ
وح��ده��ا ،خصوصا ً أن��ه ال يمكن ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» أن تعبث
بأرض عربية بال مساعدة عربية ،والمساعدة هنا غير
الدعم المعنوي أو الموافقة ،فهذه هي المرة األولى التي
يجتمع فيها الحلفاء ماديا ً وعسكريا ً على الهدف نفسه.
أغفلت «إسرائيل» أنّ حزب الله لم يعد بعد حرب 2006
ح��زب��ا ً لبنانيا ً ب��ل ص��ار إقليمياً ،وه��ي ال��ت��ي ت��م��ادت في
مساعدته على التمدّد من دون حسبان نتيجة خطيئتها
الكبرى.
بعد تفاقم األزم��ة السورية وت��م��دّد اإلره���اب ،أصبح
حزب الله موجودا ً اليوم في العراق بين تدريب وتواصل

زار الح�ص معايداً وم�ؤكداً �أنّ ال�صمود عالمة لميالد الن�صر

وتواجد مع فصائل المقاومة العراقية ،وهو موجود في
البحرين بين دع��م معنوي وت��واص��ل وت��ش��اور ،وفي
اليمن مع الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر ،واأله ّم
من ذلك كله أنّ الحزب نفسه موجود في فلسطين بين
ع�لاق��ات م��ع فصائل فلسطينية وم��س��اع��دات وتدريب
وتنسيق على أعلى مستوى ،وبين وع��ود على لسان
أمينه العام بقدرته على دخول الجليل ،وليس بالضرورة
أن يكون دخول شمال كيان العدو هو دخول ألنه ربما
يكون ظهوراً.
تطورت النظرة «اإلسرائيلية» إلى الدور اإلقليمي لحزب
الله اليوم ،بعد الخطيئة الكبرى والرهان عليها ،فانتقلت
من مرحلة التشجيع والحشد ضدّه إلى مرحلة الذعر من
تمدّده ،حيث باتت «تل أبيب» تعلم أنّ حزب الله موجود
في العراق واليمن مثلما هو موجود في سورية ،وأنها
عندما تقول «الحرس الثوري على حدودنا» فهي تعرف
أنّ القوة الضاربة التي ترمز إليها كلمة الحرس الثوري
لجهة الدور اإلقليمي ،هي وحدات النخبة في حزب الله،
وأنّ الحزب صار له مريدون ومقاتلون يحملون راياته
م��ن أب��ن��اء اليمن وال��ع��راق وس��وري��ة ،وتعلم أي��ض��ا ً أنها
ستُفاجأ في ي��وم من األي��ام ب��وح��دات بحرية تأتيها من
البحر األح��م��ر عبر األراض���ي اليمنية وم��ن األردن عبر
العراق ،فقد صار الحزب بديالً في عين «إسرائيل» عن
جبهة عربية متكاملة تط ِّوقها من ك ّل جهة.
ل��ق��د ك��ان��ت «إس���رائ���ي���ل» ت��خ��ش��ى ت��ع��اون��ا ً ب��ي��ن جيوش
المنطقة ك��ي تضمن حصر جبهات القتال الجغرافية،
لكنها اليوم حسب محلليها تواجه جيشا ً عابرا ً لحدود
الدول من الشمال والجنوب والشرق والغرب يط ّوقها.
خطيئة «إسرائيل» اليوم وجودية وهي اليوم مط ّوقة
جراءها.

أرجعت مصادر
مطلعة الخالف الذي
ظهر إلى العلن في
اليومين الماضيين
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الصحافي الذي
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من طريقة تعامل
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معه بأسلوب فوقي
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فرنجية ا�ستقبل ال�سفير الإيراني في بن�شعي

علي عبد الكريم :دخول ال�سوريين وخروجهم فتحعلي :ب�إمكان النخب اللبنانية �إنجاز
اال�ستحقاق الرئا�سي بال�شكل الناجح والمطلوب
يحتاج تن�سيق ًا وتكام ًال بين لبنان و�سورية
زار السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم الرئيس
سليم الحص في دارت��ه في عائشة بكار ،مشيرا ً إلى أنّ
الزيارة هي «للمعايدة بمناسبة عيدي رأس السنة والمولد
النبوي الشريف ،وللتعزية أيضا ً بصديقه ورفيقه الرئيس
الراحل عمر كرامي ،الرجل الذي ودّعه لبنان بحشد ش ّكل
استفتاء على ال��رؤي��ة الوفاقية والوطنية والتح ّررية
ورفض التكفير واالنقسام على أسس مذهبية وطائفية،
وكان استفتاء على انتساب الناس إلى العيش الواحد ،إلى
الكرامة ،إلى الرؤية التح ّررية ،إلى الموقف ،إلى احترام
الذات واحترام الوطن.
أضاف :ك ّل هذا كان محور اللقاء مع الرئيس الحص،
الذي كنت مصغيا ً الى أفكاره ،إلى صورة الوطن في نظرته،
جسده في تاريخه ،إلى الضمير الحي
إلى الموقف الذي ّ
الذي كان مثاال ً في مرآة اللبنانيين والسوريين والعرب،
وك��ان الرئيس عمر كرامي رحمه الله الصورة األخ��رى
للوطنية والموقف واالنتماء ،محور حديثنا المشترك،
وللعالقة األخوية بين سورية ولبنان».
جسدتها سورية وما زالت
وأضاف« :إنّ المواجهة التي ّ
تجسدها في مواجهة إرهاب عابر للحدود يشكل تهديدا ً
ّ
للمنطقة كلها ،وصمود سورية والرؤية القيادية والجيش
الكفوء المقاوم الثابت الذي وقف بقيادة الرئيس بشار
األس��د لمواجهة هذا اإلره��اب المتعدّد الجنسيات الذي

استحضر فيه اإلرهابيون من ك ّل الكرة األرضية لتدمير
تجسده من موقف داعم وحاضن لك ّل قيم األمة
سورية وما
ّ
ولك ّل مقاوماتها ،ليس فقط لمواجهة اإلره��اب التكفيري
بل ك � ّل خطط التصفية للقضية الفلسطينية وقضايا
جسده الرئيس األسد في
العدالة والعيش الواحد ،وإنّ ما ّ
عيديته في رأس السنة ،حين جال على المواقع القتالية
للجنود بدل أن يكون في سهرة مع أسرته ،ك ّل هذا كان
محور اللقاء ،وكذلك قضية فلسطين إذ هناك أمة ال تزال
صامدة وقوية ورافضة للتفكك أمام الفكر المتطرف ورفض
االستسالم للمخططات التي تحملها القوى التي تريد
االستئثار بثروات هذه المنطقة ،ك ّل هذه األفكار كانت هي
المحور وهي العيدية التي تبادلناها مع الرئيس الحص».
وأمل علي «أن تنتصر األمة على األفكار الجهنمية التي
تقسم المجتمعات» ،مشدّدا ً على «أنّ سورية
تريد أن
ّ
ولبنان قويان وسينتصران على ك ّل التحديات ،وسورية
بصمودها شكلت عالمة ميالد لنصر نرجو أن يشمل ك ّل
المنطقة وأن يع َّم ك ّل دولها».
ور ّدا ً على سؤال عن اإلجراءات األمنية اللبنانية المتخذة
لناحية دخول السوريين وخروجهم ،رأى السفير السوري
«أنّ موضوع دخول السوريين وخروجهم يحتاج تنسيقا ً
وتكامالً بين الجهات المعنية في البلدين .وه��ذا األمر
يحتاج تشخيصا ً صحيحا ً وتنسيقا ً يتكامل فيه البلدان».

اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س ت��ي��ار ال��م��رده
النائب سليمان فرنجية ،في دارته
في بنشعي ،السفير اإلي��ران��ي في
لبنان محمد فتحعلي ،في حضور
المحامي يوسف فنيانوس والسيد
أنطوان مرعب ،وج��رى البحث في
األوض��اع الراهنة محليا ً وإقليمياً.
وق��د استبقى فرنجية ضيفه إلى
مائدة الغداء.
�وج��ه السفير اإلي��ران��ي بعد
وت� ّ
ال��ل��ق��اء «ب��أح�� ّر ال��ت��ع��ازي للبنان
حكومة وشعباً ،برحيل الرئيس
عمر كرامي» .وقال« :تشرفنا بزيارة
ال��وزي��ر سليمان فرنجية ،وكانت
فرصة سانحة وثمينة للغاية ،وقد
جرى التداول خالل هذا اللقاء الكريم
بالعديد م��ن الملفات السياسية
واإلقليمية ،وأن��ا ف��ي ه��ذا المجال
أسال الله أن يجعل السنة الميالدية
الجديدة سنة مليئة بالخير واألمل
واالس���ت���ق���رار للشعب اللبناني
العزيز».
ور ّدا ً على س��ؤال عن المساعي
الن��ت��خ��اب رئ���ي���س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة
اللبنانية ،أج��اب فتحعلي« :نحن

فرنجية مستقبالً فتحعلي في بنشعي
نعتقد حقيقة أنّ ال��ج��م��ه��وري��ة
اللبنانية الشقيقة من خالل المجتمع
اللبناني واألح�����زاب وال��ت��ي��ارات
السياسية الفاعلة والمؤثرة في هذا
البلد والنخب السياسية والفكرية
الموجودة في هذا المجتمع ،بإمكانها
أن تتعاطى م��ع ه���ذا ال��م��وض��وع
ب��ال��ش��ك��ل ال��ن��اج��ح وال��م��ط��ل��وب».

وأض���اف« :ف��ي ك � ّل ال��ل��ق��اءات التي
جمعت المسؤولين اإليرانيين مع
المسؤولين اللبنانيين عبّرنا بشكل
رسمي ع��ن ه��ذا الموقف الرسمي
وال��ث��اب��ت للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،آملين أن تتعاون كل هذه
القوى من أجل الوصول إلى النتيجة
المرجوة في هذا اإلطار».

الم�شنوق :المفاو�ضات ب�ش�أن
الع�سكريين المخطوفين لم تتراجع

الحص والسفير السوري

ال�سنيورة :لرئي�س قادر على جمع اللبنانيين
رأى رئ��ي��س كتلة المستقبل
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة
«أنّ استمرار الشغور في موقع
الرئاسة األولى يبيّن لنا األهمية
المحورية التي يلعبها من يشغل
هذا المكان في الحياة السياسية
والوطنية ،وأي��ض �ا ً االقتصادية
واالجتماعية واألمنية في البالد».
وق��ال بعد لقائه متروبوليت
ب����ي����روت وت���واب���ع���ه���ا ل���ل���روم
األرث���وذك���س ال��م��ط��ران ال��ي��اس
عودة« :حتى تستقيم األمور يجب
أن يكون هناك جهد كبير يبذله
اللبنانيون وك ّل الذين يتعاطون
الشأن العام لإلسراع في انتخاب
رئ���ي���س ج���دي���د ل��ل��ج��م��ه��وري��ة،
يستطيع أن يجمع اللبنانين ال أن
يفرقهم ،ويستطيع أن يأتي بهم
إل��ى مساحات مشتركة وتكون
لديه القدرة القيادية والقدرة على
ال��رؤي��ة الصحيحة ل��دور لبنان
في هذه المنطقة بالذات وقدرته
على أن يجمع اللبنانيين إلى هذه
المواقع المشتركة».
كما أع��رب السنيورة عن أمله
أن «تحمل السنة المقبلة أيضا ً
إدراك مزيد من اللبنانيين أهمية
استعادة الدولة دوره��ا وهيبتها
وسلطتها ع��ل��ى ك��ام��ل األراض���ي
اللبنانية ،ألن��ه م��ن دون دول��ة
يحترمها اللبنانيون وتكون دولة
ق���ادرة وع��ادل��ة ف��ي آنٍ م��ع�اً ،ف��إنّ

مطر مستقبالً المشنوق في دار المطرانية
طبعاً ،إنه أمر من الضروري تحقيقه
ولكنه يحتاج الى بعض الوقت .أنا
على المدى المتوسط متفائل كثيرا ً
وآمل أن نتجاوز ،على المدى القصير،
المرحلة الصعبة التي نم ّر بها وهذا
يتحقق بتماسك اللبنانيين وبالحوار

بين ك�� ّل األط����راف وه���ذا م��ا يحمي
لبنان».
وكان المشنوق زار أيضاً ،الرئيس
ال��س��اب��ق ال��ع��م��اد ميشال سليمان
وع��رض معه األوض���اع العامة في
البالد.

ابراهيم :ال خيار �إال المواجهة
�أ ّي ًا تكن الت�ضحيات

عودة مستقبالً السنيورة بحضور متري
األم��ور ال يمكن أن تستقيم ،وهذا
األمر الذي يجب أن نشدّد عليه ،أن
تستعيد الدولة دورها وهيبتها في
لبنان وأن يؤكد اللبنانيون مجدّدا ً
أن ليس لديهم أي خيار آخر غير
العيش معا ً والعمل معا ً وبالتالي
بناء سلمهم األهلي معاً».
ورأى «أنّ التحديات الكبرى
ال��ت��ي نعيشها ،بسبب تصاعد
ال��ت��وت��ر ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة العربية
وتصاعد اإلشكاالت الكبرى التي

أش��ار وزي��ر الداخلية والبلديات
ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق إل���ى وج���ود تقدم
في ملف العسكريين المخطوفين،
الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ المفاوضات حاليا ً
باتت متقدمة ولم تتراجع ولم تعد
مفاوضات باردة».
وقال المشنوق بعد زيارته رئيس
أساقفة بيروت للموارنة المطران
بولس مطر مهنئا ً باألعياد« :هناك
تقدم ف��ي ه��ذا ال��م��وض��وع ولكن لن
أعلنه اليوم بانتظار التصور النهائي
حوله .من الواضح أنّ المفاوضات
حاليا ً باتت متقدمة ولم تتراجع ولم
تعد مفاوضات ب��اردة .آمل أن ُتح ّل
ه��ذه القضية م��ع ب��داي��ة ه��ذا العام
الجديد إن شاء الله».
وأك��د المشنوق «أنّ لبنان مهما
اهتز لن يقع ،وأنا أطمئن اللبنانيين
أنّ مستقبل لبنان سيكون ممتازاً،
ل��ك��ن ل���ن ي��ت��ح��ق��ق ذل���ك ب��ال��س��رع��ة
المطلوبة» .وأض��اف« :الرغبات في
تحقيق ذلك كثيرة ،وكلنا يعمل من
أج��ل تحقيقها لكي يكون مستقبل
لبنان أفضل مما هو عليه اليوم ،كما
يستأهل اللبنانيون الناجحون في
ك � ّل المجاالت في لبنان وخارجه.

نمر بها والمصاعب االقتصادية في
هذه المنطقة وفي لبنان ،تتطلب
ال��م��س��ارع��ة ف��ي إي��ج��اد ال��ح��ل��ول
الحقيقية التي تؤمِّن للبنانيين
طريقا ً نحو المستقبل .فالتصرف
غير المسؤول من قبل الجميع ،في
هذا الظرف الذي تزيد فيه الشقة
بين ما يجري في العالم من حولنا
وم��ا يجري في بلدنا ،ي��ؤدي إلى
مزيد من ضياع الفرص والموارد
واإلمكانات على اللبنانيين».

أشار المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
إلى أنّ األم��ن العام أصبح «ج��زءا ً من المعادلة األمنية
في البالد» ،مؤكدا ً «أن الخيار لنا إال المواجهة أي ً��ا تكن
التضحيات من خالل صف واحد مع األجهزة العسكرية
واألمنية األخرى».
ولفت ابراهيم في افتتاحية العدد الخامس عشر من
مجلة األمن العام إلى «أنّ لبنان الذي يعيش زمن االستقالل
المتفجرة من داخل وخارج،
في هذه األيام ،وسط البراكين
ّ
يسعى ما أمكن إلى درء نارها ،ودفع حممها بعيدا ً منه،
وتزخيم دورة الحياة في أحوال صعبة ومعقدة» .وقال:
«يزيده إصراراً ،وعي أبنائه لعظمة رسالته ودوره الحاضن
يترسخ يوما ً بعد يوم رغم المشككين
للعيش الواحد ،وهو
َّ

موحدا ً ذا سيادة .يتكىء على تاريخه
في إمكان استمراره َّ
العريق في التواصل واالنفتاح والحوار بين مكوناته،
لصون جغرافيته من التقسيم أو الذوبان أو االقتطاع».
واعتبر اللواء ابراهيم «أنّ ال��دور ال��ذي اضطلعت به
القوى العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام
وأمن دولة ،كان هو العاصم عن سقوط لبنان في أتون
الحروب الداخلية ،وبراثن اإلرهاب أ ّنى تعدّدت تسمياته
وتبدلت وجوهه» .وخاطب ضبّاط المديرية قائالً« :ال
خيار لنا إال المواجهة أيا ً تكن التضحيات من خالل صف
واحد مع األجهزة العسكرية واألمنية األخ��رى» ،مشيرا ً
إلى أنّ األمن العام أصبح «جزءا ً من المعادلة األمنية في
البالد».

