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خفايا
خفايا

لماذا ا�ستهداف الجيو�ش العربية؟

�إرهابيون في باري�س
و«ثوار» في دم�شق؟

 د .وفيق ابراهيم
 جمال العفلق

ليس بالعنوان الغريب ،وال هو لعب على الكالم ،بل هو حال
الواقع الدولي واإلقليمي منذ اندالع الحريق الكبير في المنطقة تحت
اسم «الربيع العربي» وال يزال مستمرا ً حتى اآلن.
فما أن تمت العملية ،حتى وصفها الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند باإلرهابية ،ولسنا مختلفين على التوصيف ،لكنّ المفارقة
أنّ هذا الوصف الجنائي لم يكن يوما ً ينطبق على ما حدث ويحدث
في سورية طوال السنوات األربع ،وخصوصا ً أنّ الشعار الذي رفع
في باريس ال يختلف عن شعارات ترفعها الجماعات اإلرهابية في
سورية ،بدءا ًمن «النصرة» وانتها ًء بـ«داعش» .لكنّ الغرب في شكل
عام وفرنسا خصوصاً ،يص ُّر على رفض وصف تلك العصابات التي
تقتل الشعب السوري باإلرهابية ،بل يعتبرها مجموعات ثورية
ويص ُّر على تسمية مجرميها ،الذين يديرون عملياتها من باريس
واسطنبول والدوحة ،بالمعارضين الذين يطالبون بحقوقهم.
وليس هذا بالغريب عن فرنسا أو عن الغرب الذي طالما كال األمور
بعشرات المكاييل ووفق مصلحته وما يناسبه ،وما التسهيالت
التي قدمتها وتقدمها فرنسا ومن معها لهذه الجماعات ،بتأمين
السالح لها وتسهيل تنقل أفرادها ودعم إيجاد كيان سياسي لهم من
خالل دعم بعض السوريين الذين يعيشون في باريس ويحملون
الجنسية الفرنسية ويتقاضون أجورهم عن ك ّل تصريح ض ّد
وطنهم األم سورية ،إال دليالً على ذلك .فالسياسة الفرنسية التي
تسعى إلى خلق مستعمرات جديدة ،بدأت في دعم االنفصاليين في
ليبيا ودعم مشروع تقسيم سورية ولبنان من خالل العمالء الذين
باعوا أنفسهم لألمسيات الباريسية.
إنّ ما ضرب فرنسا اليوم هو الفكر نفسه الذي يضرب سورية
والعراق والمنطقة العربية ،ب��األدوات نفسها ،وهو الفكر نفسه
المدعوم غربياً ،فال يمكننا تجاهل ال��دور األميركي في صناعة
«القاعدة» وأنّ حلفاء أميركا والغرب في المنطقة ،وخصوصا ً
السعودية ،هم مصدرو اإلرهاب واإلرهابيين ،ولم يعد مقبوال ً اليوم
أن تتجاهل فرنسا أنّ أهم حلفائها في المنطقة ،كان الممول األكبر
لإلرهاب ،ومن الغريب أن يلتزم الشعب الفرنسي الصمت تجاه
حكومته التي تدعم اإلرهاب من خالل تحالفها مع مموليه.
على المقلب اآلخ��ر ،خرج علينا ما يسمى «االئتالف» ببدعة
جديده أراد منها تقديم الوالء وتأكيد الطاعة لسيده في باريس،
وفي الوقت نفسه ،تثبيت دوره الغارق في الخيانة والمتاجرة
بدماء السوريين ،فكان بيانه المكتوب بأي ٍد ملطخة بالدم والعمالة،
موجها ً رسالته إلى القمة األوروبية طالبا ً من األوروبيين محاربة
سورية واعتبارها مصدر اإلرهاب ،بعبارات ّ
تدل على مدى االنقياد
والعمالة .نسي كاتب البيان أو تناسى ،أنّ فرنسا كما بريطانيا من
قبلها احتضنت وتحتضن متطرفي الجزائر من الذين قادوا عمليات
عسكرية ض ّد الجيش الجزائري ،فما الجديد إذا ً في أن يتم تنفيذ
عمليات في قلب العاصمة الفرنسية؟
لم يخجل ائتالف الدوحة من إصدار بيان اإلدانة ،في وقت كان
اإلره��اب ،وال يزال ،يحصد أرواح السوريين .ولطالما اختار هذا
الكيان تسمية العمليات اإلرهابية بالعمليات العسكرية ،ولم يح ّرك
قطع الماء والكهرباء عن المواطنين السوريين وقتل المدنيين وقطع
الطرق وسرقة البيوت مشاعره ،وهو الذي يعلن ليل نهار أنه يدافع
عن الشعب السوري ،بل ويدّعي أنه ممثل له.
ومع هذا الفصام األخالقي ال��ذي يجتاح العالم ،ق� ّرر مجلس
األمن الوقوف دقيقة صمت حزنا ً على الضحايا الفرنسيين ،في
وقت لم يكن هذا المجلس قادرا ً على إيجاد صيغه تدين مصدّري
ومموِّلي اإلرهاب الذي يحصد أرواح األبرياء في سورية ،واإلرهاب
نفسه ،الذي يحصد منذ عقود أطفال فلسطين على يد العصابات
الصهيونية في فلسطين المحتلة .وقد تناسى هذا المجلس أنّ مئات
اآلالف من األبرياء في الشرق هم ضحايا اإلرهاب نفسه والفكر نفسه
الذي ضرب قلب فرنسا وسوف يضرب قريبا ً في عواصم أخرى.
فما هو مصدر هذا الفصام األخالقي؟ ال أكون متطرفا ً إذا قلت إنّ
الغرب ال يقيم اعتبارا ً لدماء الضحايا في الشرق ،وال يعنيه العدد
الذي يُقتل ،وال يعنيه من المنتصر ،شرط أن يكون هذا المنتصر
تابعا ً له وخادما ً وفيا ً لمصالحه.
إنّ هذه النظرة لدى الغرب ،ناتجة من تبعيته العمياء للمشروع
الصهيوني الذي يسيطر على مفاصل االقتصاد األميركي واألوروبي
ويمتلك أكبر الماكينات اإلعالمية التي توجِّ ه عقل المتلقي لما يخدم
مصلحتها .فقتل الناس في سورية وسقوط الضحايا هو ثورة،
أما في باريس فهو إرهاب أسود أُدين بأش ّد العبارات ،وقد تك ّررت
كلمة إرهاب ألف مرة على لسان اإلعالميين والسياسيين خالل
ساعات فقط من وقوع الجريمة ،بينما في سورية تص ّر فرنسا على
أنّ ما يجري هو عمليات عسكرية متبادلة بين الجيش السوري
والمعارضة (المعتدلة).

إنّ ظاهرة االستهداف «الحصري» للجيوش في «الجمهوريات»
العربية مثيرة لالنتباه ومقلق ٌة ألنّ مراميها ليست عسكرية فقط،
كما يبدو ،بل تشمل األبعاد السياسية واالجتماعية والوطنية
للدول وال تزال هذه الظاهرة تكبر ككرة الثلج.
بدأت تلك الظاهرة في السودان فأنهكت جيشه وشلّته ،ما
استتبع انقسامه إلى دولتين قابلتين للزيادة إلى أربع أو خمس
دول.
وأدركت «كرة الثلج» العراق ،حيث عمل االحتالل األميركي
على تدمير جيش في شكل كامل ،وكانت النتيجة والدة ثالثة
أقاليم متنازعة على أسس قومية ومذهبية ومرشحة ألن تصبح
دوال ً كاملة في عهد قريب.
أم��ا اليمن ،فما ك��ادت السعودية تشجع قبائله وتمولها
وتسلّحها ،مدعومة من الطائرات األميركية ،حتى تش ّتت إلى
سلطات وقبائل وجهات متحاربة ،حتى أصبحت الدولة اسما ً
على غير ُمس ّمى.
ولم تستطع ليبيا مقاومة كرة الثلج طويالً ،فد ّمر التحالف
األميركي ـ الفرنسي _ الخليجي جيشها وأعادها مئات األعوام
إلى الوراء .فسقطت الدولة وعاشت األقاليم والزوايا والتكايا،
وص��ار لك ّل طرف بئر ٍ
نفط خاصة به ومشترون في أفريقيا
وأوروبا.
وها هي مصر الجار اإلقليمي ،تعرض خدماتها على مستوى
«المقاوالت العسكرية ـ السياسية» إلعادة األمن إلى «الواليات
الليبية المتحاربة» واالستفادة بالطبع من النفط المسلوب.
لم تسل ْم تونس ،ب��دوره��ا ،من المخطط ،لكنّ ع��دم وجود
تنوعات عرقية ودينية كبيرة فيها ،عطل مشروع التدمير ،فكان
أن أسقط التونسيون الخيار األميركي (اإلخوان المسلمين) في
انتخابات ديمقراطية مشهودة.
كذلك فعلت مصر ،فعلى الرغم من استهداف جيشها من

قبل شبكة تحالفات تركية ـ قطرية ـ أميركية داعمة لإلخوان
المسلمين ،جابه الشعب المصري الحملة بشجاعة ،لكنّ
الجيش المصري ال يزال يتع ّرض في شكل متواصل لهجمات
«إسالماوية» لم تسحب واشنطن حتى اآلن غطاءها عنها،
فهناك هيئات أميركية ال ت��زال تعتبر حكم المشير السيسي
انقالبا ً وتترحم على عهد مرسي «النصر السلفي» للديمقراطية
الغربية.
إنّ ما جرى ويجري في سورية ،أم��اط اللثام عن اإلص��رار
الغربي اإلسالماوي على تدمير الجيوش العربية ،حيث نشأ
تحالف غير منطقي وخ��راف��ي بين غ��رب يُفترض أن��ه وريث
الديمقراطيات ،وبين تركيا العثمانية اإلخوانية ،والخليج حيث
الممالك المشيدة والتخلف ،و«القاعدة» و«داعش» و«النصرة».
اتفق ك ّل ه��ؤالء على استهداف الجيش السوري ،حتى أنهم
أنتجوا مئات األفالم عن انشقاقات لعسكريين سوريين تبين
أنها زائفة ،ودفعوا مليارات الدوالرات من أجل ذلك.
وألنّ الجيش تصدى لهذه الحمالت ،تع َّمد اإلعالم الغربي
والخليجي إع��داد حمالت ،لشيطنته وتصويره جيشا ً فئويا ً
وطائفيا ً ومرتكب مجازر.
ولم تو ّفر كرة الثلج حتى لبنان البلد الصغير لعدة أسباب:
مجاورته لسورية والنفوذ السعودي والسلفي اإلرهابي فيه
ومحاذاته لفلسطين المحتلة ،لذلك جرى العمل على تعطيل
جيشه ،فلم يت ّم تزويده بالسالح و ُمنع من الحصول عليه
من روسيا وإي��ران .فالقوى الداخلية التي عطلت دور الجيش
محسوبة على السعودية وقطر وأميركا ،وهي ال تريد تزويده
بقوة تمكنه من مواجهة اإلرهاب ،كما أنّ هناك من ال يريد للجيش
أن يصبح ق��ادرا ً على ص ّد االعتداءات «اإلسرائيلية» ،وهذا ما
اتضح من خالل مسار الهبة السعودية التي لم تنفذ بعد ،وسط
تردّد فرنسي.
أما في الصومال وموريتانيا ،فهناك تعطيل للجيش ،كما
جرت محاوالت لتدمير الجيش الجزائري لكنها لم تنجح.
وفي المحصلة يتبيّن أنّ المستهدف هو الجيوش العربية

الوفد الوزاري العربي �أجرى محادثات مع الم�س�ؤولين

ال�ص ّباح :حري�صون على ا�ستقرار لبنان ودعم جي�شه في مواجهة الإرهاب
ح��م��ل ال��وف��د ال�����وزاري العربي
برئاسة نائب رئيس ال���وزراء وزير
الخارجية الكويتي الشيخ صباح
خالد الحمد الصباح ،ال��ذي تترأس
ب�لاده القمة العربية حالياً ،وض ّم
رئيس المجلس الوزاري العربي وزير
خارجية موريتانيا أحمد ولد تكيدي،
واألمين العام للجامعة العربية نبيل
العربي ،رسالة تضامن مع لبنان
ال��ذي يخوض مواجهة مع اإلره��اب
من أجل توفير األمن واالستقرار فيه،
وبحث مع المسؤولين اللبنانيين
ما يمكن للدول العربية أن تقدمه
لمساعدته على م��واج��ه��ة األع��ب��اء
الناجمة عن النزوح السوري الكثيف
إلى أراضيه .كما أعرب الوفد عن أمله
في انتخاب رئيس للجمهورية في
وقت قريب ،لكي يشارك «مع أشقائه
من القادة العرب» في القمة العربية
التي ستعقد في  28آذار المقبل في
القاهرة.
وزار الوفد رئيس مجلس النواب
نبيه بري في مق ّر الرئاسة الثانية
في عين التينة ،حيث جرى عرض
ال��ت��ط��ورات ف��ي ح��ض��ور المستشار
اإلعالمي علي حمدان.
وقال الصباح بعد اللقاء« :نقلنا
رس��ال��ة دع���م وت��أي��ي��د م��ن أع��ض��اء
جامعة ال��دول العربية إل��ى لبنان،
انطالقا ً من قرارات القمة العربية في
الكويت وق��رارات المجلس ال��وزاري
العربي .ه��ذه الرسالة التضامنية
العربية هي للجهود اللبنانية لتوفير
األمن واالستقرار ولمواجهة األعباء
الثقيلة تجاه نزوح األع��داد الكبيرة

من األشقاء السوريين إلى لبنان».
وأضاف« :تشاورنا مع دولة الرئيس
في ما هو مطلوب من الدول العربية
لمساعدة أشقائنا في لبنان في تعزيز
األم��ن واالستقرار السياسي وكذلك
اإلنساني والخدمات العامة المثقلة
بأعداد كبيرة من أشقائنا السوريين
في لبنان».
وتابع الصباح« :سوف نستكمل
البحث مع القادة اللبنانيين ونرفع
تقريرا ً إلى أشقائنا وزراء خارجية
ال��دول العربية لعرضها على القمة
العربية المقبلة .وت��اب��ع :أؤك��د أنّ
جميع ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى أت�� ّم
االس��ت��ع��داد لتقديم ال��ع��ون والدعم
ألشقائنا في لبنان في ك ّل ما يعزز من
استقرارنا وأمننا ،وكلنا نتطلع في
الدول العربية إلى أن يكون الرئيس
اللبناني ،إنْ شاء الله ،حاضرا ً مع
أشقائه في نهاية شهر آذار المقبل في
مصر».

في السراي

وف��ي ال��س��راي الحكومية ،عرض
ال��وف��د األوض���اع العامة م��ع رئيس
الحكومة تمام س�لام ،وق��دم رئيس
الوفد تعازيه وتعازي الدول العربية
إل��ى أس��ر شهداء التفجير اإلجرامي
ال����ذي ح��ص��ل ف���ي ج��ب��ل م��ح��س��ن،
مستنكرا ً «األع��م��ال اإلجرامية التي
تحصل في األراضي اللبنانية ،حيث
يواجه لبنان اليوم تحديات كبيرة،
ونحن كدول عربية علينا أن نكون مع
أشقائنا في لبنان ،انطالقا ً من قرارات
القمة العربية والمجلس الوزاري».

وزارة الخارجية

وف��ي م��ق� ّر وزارة الخارجية في
قصر بسترس ،أجرى الوفد الوزاري
العربي محادثات مع الوزير جبران
باسيل ،ثم عقد المجتمعون مؤتمرا ً
ص��ح��اف��ي �ا ً م��ش��ت��رك �ا ً أش����ار خالله
باسيل إل��ى «أنّ موضوع اإلره��اب
هو الموضوع األه��م وال��ذي يضعنا
كدول عربية تحت االختبار ،اختبار
التمسك وإظهار الصورة الحقيقية
لهويتنا وثقافتنا ودياناتنا في هذه
المنطقة ،ألنّ الحرب اليوم ليست على
ديانة واحدة ،إنما على ك ّل الديانات
السماوية وعلى ك ّل المعتقدات بالقيم
اإلنسانية» ،الفتا ً إلى «أنّ المسؤولية
األولى تقع على الدول العربية بأن
تقف في خط المواجهة األول وان
ت��داف��ع ع��ن نفسها وت��ك��ون صاحبة
ال��ق��رار ف��ي ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى هويتها
ونسيجها المتنوع».
وأضاف« :بحثنا مع الوفد العربي
م��س��أل��ة ال��ن��زوح ال��س��وري وج��رى
التوافق على ضرورة الح ّل السياسي
ف��ي س��وري��ة ،ون��أم��ل أن ت���ؤدي ك ّل
ال��م��ب��ادرات التي نشهدها من األمم
المتحدة وال���دول العربية ومصر
ق��ري��ب�اً ،وم��وس��ك��و ،إل��ى قناعة أوال ً
وإلى نتائج عملية ثانية لهذا الح ّل
السياسي ،وال���ذي سيكون لبنان
أول المستفيدين وه��و البلد الجار
الذي يدفع أثمانا ً باهظة جدا ً بسبب
النزوح السوري».
وأشار إلى أنّ «أحد مظاهر الزيارة
للوفد إعطاء الطمأنينة لإلخوة العرب

الراعي زار �سالم والتقى �سليمان

سالم والراعي في السراي
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ب ّري مجتمعا ً إلى الوفد الوزاري العربي
في شأن االستقرار في لبنان ،الذي ال
يريد الوقوف ضمن محاور عربية -
عربية متصارعة أو التدخل في شأن
أي بلد عربي».
وش��دّد باسيل ،ر ّدا ً على س��ؤال،
على «أنّ لبنان ال يتدخل في الشؤون
الداخلية لك ّل الدول العربية ،ومنها
ال��ب��ح��ري��ن» ،الف��ت �ا ً إل��ى «أنّ حرية
التعبير قد تؤذي لبنان».
وج�����دّد ال���ص���ب���اح ،م���ن ج��ه��ت��ه،
«ال���وق���وف إل���ى ج��ان��ب ل��ب��ن��ان في
محاربة اإلره��اب» .وقال« :رسالتنا
إل��ى لبنان هي رسالة دع��م وتأييد
لتنفيذ القرارات بدعم استقراره ودعم

جيشه وتقديم المساعدة وتح ّمل
مسؤولية إيواء النازحين».
وفي الشأن السوري ،أشار الصباح
إل��ى «أنّ ال��ح � ّل السياسي ي��وازي��ه
الموضوع اإلنساني» .وقال« :ندرس
بجدية استضافة مؤتمر المانحين
الثالث ،وسيزور مدير عام الصندوق
الكويتي للتنمية بيروت في غضون
اليومين المقبلين ،وقد توقع الكويت
مع لبنان اتفاقا ً للمساعدة في ك ّل ما
يتعلق بالخدمة المدنية».
ول��ف��ت ال��ع��رب��ي ،ب���دوره ،إل��ى أنّ
اللقاءات مع الرئيسين بري وسالم
«كانت فيها اآلراء متفقة حول التوجه

ال��ع��ام وع��ل��ى أنّ م��س��اع��دة لبنان
للتصدّي لإلرهاب يجب أن تأتي من
ال��دول العربية وليس من الجامعة
العربية».
وأضاف« :ال شك أنّ جميع األطراف
ُمنهكة في سورية ،وهناك  13مليون
س��وري يعانون منهم  9ماليين في
ال��داخ��ل ،واج��ت��م��اع المعارضة في
القاهرة سيتبعه اجتماع موسكو،
ون��رج��و أن يتبعهما اج��ت��م��اع بين
الحكومة والمعارضة السوريتين،
وال��م��ب��ع��وث األم��م��ي دي ميستورا
يسعى إلى تجميد القتال ،وخصوصا ً
في حلب».

اللقاء الوطني في بن�شعي

مراد :لحوار �شامل ي�صل �إلى حلول جذرية

(ت ّموز)

زار البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي رئيس الحكومة تمام سالم في
السراي الحكومية ،وعرض معه األوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة.
واستقبل الراعي في الصرح البطريركي في بكركي الرئيس ميشال سليمان،
الذي أشار إلى أنه عرض مع الراعي األوضاع العامة ال سيما موضوع االستحقاق
الرئاسي ،الفتا ً إلى أنّ الموضوع «ليس اتفاقا ً مسيحيا ً فقط ألنّ الرئيس هو لك ّل
لبنان» .وقال« :ال نستطيع القول فليتفق المسيحيون مع بعضهم حتى ننتخب».
ولفت سليمان إلى أنّ الشعب اللبناني برهن أنه «أوعى بكثير من المسؤولين
عنه» ،مضيفاً« :أقول للذين قالوا أنّ الجيش سينقسم ،على مدى عشرات السنين
يتعرض الجيش لصعوبات كبيرة ولم ينقسم بل بالعكس إنه يبرهن عن
وحدته.
وللذين يقولون أنّ المسيحيين والمسلمين يتقاتلون مع بعضهم أو السنة
والشيعة ،أقول :أبداً ،فقد م ّرت ظروف صعبة ولم يتقاتلوا مع بعضهم ،ويوجد
نقاط قوة كثيرة ظهرت في تركيبتنا لكن علينا أن نستفيد من هذه النقاط وأن
نحسن البلد وأن نطوِّر وأن نؤمن فرص حياة كريمة للناس».
نجرب أن
ِّ

En5Un¹»ni7

في الجمهوريات فقط ،بحيث لم تشمل الحملة جيوش ممالك
الخليج واألردن والمغرب ،ويتبيّن أيضاً ،أنّ المهاجمين هم
سلفيون مدعومون من «الغرب» وتركيا والخليج مع تواطؤ
«إسرائيلي» واضح.
والسؤال :لماذا هذه الجيوش بالذات؟
تأسست بعد الحرب العالمية
لم تنجح الدول العربية التي ّ
الثانية في تأمين آليات صهر اقتصادية وسياسية واجتماعية
لدمج مك ّوناتها .فلم يُوزع المال العام وفق خطط إنمائية عادلة،
واحتكر رهط قليل من الناس السياسة ،ما خلق هوة كبيرة بين
فئة قليلة محظوظة وبين غالبية الناس.
أما اجتماعياً ،فلم يتسا َو الناس في الحقوق ،واالستثناء
الوحيد الذي تمكن من دمج الفئات الريفية الفقيرة هو الجيوش
التي جذبت أبناء الطبقات المعوزة وربتها على عقيدة وطنية،
فاتضح للغرب وحلفائه أنّ تدمير الجيوش كاف لتدمير الدول
وإعادة الوضع فيها إلى ما كان عليه من خالفات قبلية ومذهبية
وطائفية.
أما األنظمة الملكية ،فقد استعملت إمكاناتها االقتصادية من
النفط والغاز للردم الموقت للفوارق ،إنما على أساس اقتصاد
ريعي ضعيف وحماية غربية كاملة ،لذلك رك��زت السياسة
األميركية على تأمين المناخات المناسبة لالستهداف أمام
التكفيريين وشجعتهم على ضرب سورية والعراق ومصر
واليمن ،ووفرت لملكيات الذهب األسود ك ّل أنواع الحمايات.
وألنّ هذا المخطط لم ينجح بسبب صمود الجيشين السوري
والمصري ،فقد بدّلت واشنطن لعبتها وزعمت أنها تريد قتال
إره��اب هي من شجع على تأسيسه وغ� ّ
�ض الطرف عن نموه
وسكت عن التأييد الخليجي _التركي له.
وف��ي المحصلة ،ف��إنّ الجيوش في الجمهوريات العربية
هي المؤسسات الوحيدة ذات الطابع الصحيح الذي صهر في
بوتقته ك ّل المكونات في إطار وطني مقبول ،وهي تؤدي دورا ً
أساسيا ً في حماية الدول .إنها جيوش المنطقة فحافظوا عليها،
تحافظون على المشرق العربي.

رحبت شخصية
سياسية بإنهاء
«أسطورة سجن
رومية» ،لكنها تساءلت
بعد كالم وزير
الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق أنه
ما دام األمر معروفا ً
منذ زمن ،فلماذا
ُترك اإلرهابيون إلى
اآلن؟ لكن السؤال
األه ّم هو لزميله
بقي
وزير العدل الذي َ
يعمل سنوات كمدير
عام لقوى األمن
الداخلي ،وكانت في
يده ك ّل المعلومات
التي ال نعلم متى
أصبحت متاحة للوزير
المشنوق حتى يلحقه
اللوم؟

استقبل رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية في
مكتبه في بنشعي ،وفد اللقاء الوطني ،برئاسة الوزير
السابق عبد الرحيم مراد ،وقد ض ّم الوفد إلى الوزير مراد،
النائبينالسابقينزاهرالخطيبووجيهالبعريني،والسادة:
حافظ شحاده ،د .زهير الخطيب ،عبد القادر التريكي ،أحمد
مرعي وهشام طباره ،وقد شارك في اللقاء عن المرده الوزير
السابق يوسف سعادة.
وقال مراد بعد اللقاء« :كان لقاء تناول األوضاع الراهنة
على الساحة اللبنانية ،واألح��داث األخيرة التي حصلت
إقليميا ً ودولياً ،واستمعنا إلى وجهة نظر الوزير فرنجية
وإلى مواقفه الوطنية وهو ركن من األركان الرئيسية على
ه��ذه الساحة» .وأض��اف« :نحن محتارون ما هو الح ّل
لهذا المأزق السياسي الذي نعيشه ،هناك فراغ في رئاسة
الجمهورية ،ف��راغ في المجلس النيابي ،وف��ي ال���وزارة،
وبالتالي نحن نراوح مكاننا ،واألزمة االقتصادية تزداد ،ال
أحد يفكر بالمواطن المسكين الذي يعاني األم ّرين فيما يتعلق
بهذه األزمة ،لدينا كمية ديون كبيرة ،نستطيع أن نفي قسما ً
منها بتلزيم الثروة النفطية الموجودة لدينا ،وال أحد يقدم
على هذا الموضوع ،إضافة إلى مسألة الكهرباء والمياه،
والمآسي التي يعاني منها المواطن ،وأيضا ً الخسارات التي
نتكبدها وال أحد يفكر في هذا الموضوع».
ورأى مراد أنه «آن األوان إليجاد الحلول لهذه المواضيع
وعلى رأسها كيف نصل إل��ى م��لء مؤسسات الدولة وال

ن�شاطات �سيا�سية
اطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري على توجه الحكومة لتعيين
الهيئة المنظمة لالتصاالت ،من وزير االتصاالت بطرس حرب.
ثم استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن ،والشيخ غالب
سليقة الذي قدم له كتابه «من خوابينا».
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية الوزير
السابق سليم وردة الذي أعلن أنّ الزيارة هي الستكمال البحث في ملف
إقامة معمل لإلسمنت في زحلة.
وتلقى سالم اتصاال هاتفيا ً من الرئيس أمين الجميل جرى خالله عرض
األوضاع في البالد ،وخصوصا ً الوضع األمني ،كما استقبل رئيس حزب
الحوار الوطني فؤاد مخزومي.

فرنجية متوسطا ً وفد اللقاء الوطني

يستمر هذا الفراغ فيها» .وقال« :تأسفنا على الحادث الذي
حصل مؤخرا ً في منطقة الشمال في جبل محسن ،مترحمين
على الشهداء الذين قضوا ،ونأسف أن تاتي هذه الحادثة
بعد األج��واء الوطنية الجيدة التي عشناها أثناء مرحلة
العزاء بدولة الرئيس عمر كرامي ،وأيضا ً هذه الحوارات التي
استبشرنا منها خيراً».
ودع��ا إل��ى «االلتفاف ح��ول الجيش اللبناني وتعزيز
قدراته ،ليشكل نوعا ً من الحماية على الساحة اللبنانية،
وأي��ض�ا ً يضمن أهمية التنسيق مع س��وري��ة ،ألن��ه يريح
الجيش اللبناني ويم ّكنه من القيام بدوره على كل األراضي
اللبنانية».
وإذ أع��رب عن أسفه لالعتداء على صحيفة «شارلي
إيبدو» الفرنسية ،استنكر مراد أن يكون في مقدمة التظاهرة
ض ّد اإلرهاب «أكبر جزار في التاريخ المعاصر هو نتانياهو
ال��ذي د َّم��ر وقتل من الفلسطينيين عشرات اآلالف ومئات
اآلالف وهو مستم ّر في عملية الدمار».
وختم مراد« :نحن متفائلون بأنّ إرادة الناس على الساحة
اللبنانية ستنتصر وسنحاول أن نجد حالً جذريا ً ألوضاعنا
اللبنانية ،كي ال تتك ّرر مآسينا ونراها عند ك ّل استحقاق
سياسي أو نيابي وحكومي تتحول إلى مشكلة أمنية ،وآنّ
األوان أن نتخلص من هذا الموضوع وهذا يتطلب ،ليس حوارا ً
ثنائيا ً بين هذا الفريق أو ذاك ،إنما هو حوار أشمل بكثير لنضع
حالً جذرياً ،وليس معالجة موقتة للمشاكل في لبنان».

