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ال�سعودية �سالح �أميركي دائم للمزيد من التفتيت
جاك خزمو*

ي��ؤك��د االت���ف���اق األم��ي��رك��ي ال��ت��رك��ي ل��ت��دري��ب م���ا ي��س��م��ى بـ
«المعارضة السورية المعتدلة» لمواجهة تنظيم «داع���ش» أنّ
األميركيين ال يراهنون على التصدي للتنظيم ومواجهته عبر
القصف الجوي ،لذلك فهم في حاجة إلى خمسة آالف مقاتل من
المرتزقة لمساعدتهم على ذلك ،وهذا يعكس في الوقت نفسه
أنهم يخدعون أنفسهم .وإذا كانت الغارات الجوية لم تستطع
أن تح ّد من خطر «داع��ش» ،فهل سيتمكن ه��ؤالء المرتزقة من
التصدي لهذا التنظيم اإلرهابي الخطير الذي هو أساسا ً صناعة
أميركية صرفة؟
والمضحك في الموضوع ،أنّ تدريب ه��ؤالء «المعارضين
المرتزقة» سيتم في تركيا المتعاونة مع تنظيم «داعش» ،والتي
توفر ال��ع�لاج المجاني لعناصره ،وعملية نقل القبر الفارغ
«لسليمان شاه» هي خير دليل على هذا التعاون.
إنّ الهدف من هذا االتفاق ،ليس التصدي لتنظيم «داعش»
وب��ق��ي��ة ال��م��ج��م��وع��ات والتنظيمات اإلره��اب��ي��ة ال��م��ش��ارك��ة في
المؤامرة على الشعب السوري ،بل تعزيز هذه القوى الظالمية
المضللة لمواصلة تدمير سورية ،وخاصة بعد أن ظهر جليا ً
للجميع أنّ الجيش السوري يحرز تقدما ً ميدانيا ً ويسحق هذه
المجموعات اإلرهابية في مناطق عديدة وخاصة في الجنوب
السوري .وما يثبت ذلك أنّ المئات من العناصر اإلرهابية،
م��ع ض��ب��اط أت����راك ،ع��ب��روا ال��ح��دود ال��ت��رك��ي��ة ال��س��وري��ة قرب
حلب مؤخرا ً من أجل دعم التنظيمات اإلرهابية في مواجهة
الشرعية السورية التي بدأت بالفعل تسيطر وتهيمن على عدة
مناطق في محافظة حلب.
إنّ ه���ذا االت��ف��اق ه��و أي��ض��ا ً س��اب��ق��ة دول��ي��ة خ��ط��ي��رة ،إذ أنّ
السكوت عليه وتطبيقه يعني أنّ من حقّ أي دولة في العالم أن
تد ّرب وتسلح المعارضة في أي بلد معاد لها ،أي أنّ القوانين
الدولية ت ّم الدوس عليها ،وهذا يب ّرر مستقبالً أن يتم تسليح
أي معارضة في دول االتحاد األوروب��ي أو العالم للدفاع عن
نفسها ،ولمواجهة ظلم وقهر الدولة لها! أي أنّ ذلك يقود إلى
«حكم الغاب» في العالم ،ليغيب عنه بالتالي حكم الشرعية
الدولية!
إنّ اإلعالن عن هذا االتفاق أكد مجدّدا ً أنّ هناك مؤامرة على
سورية ،وهي مؤامرة دولية ،وأنّ تركيا لم تكن صديقة لسورية
بل كانت عدوا ً لدودا ً لها ،تشارك في المؤامرة وبصورة واضحة
ضدّها .ويثبت االتفاق أنّ الحرب على «داعش» تهدف إلى «تلميع»
صورة التنظيم ،وما رفع راية التصدي له سوى «شماعة» من
أجل تبرير التدخل في سورية ،ومواصلة تدميرها.
وإذا كانت أميركا وحلفاؤها ودول العالم معنيين حقا ً وحقيقة
في التصدي لتنظيم «داعش» وإخوانه من التنظيمات اإلرهابية
األخ��رى ،فعليهم جميعا ً م��ؤازرة الجيش السوري في عملياته
النوعية والبطولية من أجل سحق هذه التنظيمات اإلرهابية،
فالجيش ليس في حاجة إل��ى «معارضة مرتزقة» مرتمية في
أحضان الغرب لتقاتل «داع���ش» ،بينما هي على أرض الواقع
ت��ؤازر التنظيم اإلره��اب��ي وتدعمه للصمود أكثر وأكثر حتى
يبقى النزيف مستمرا ً في سورية وف��ي شمال ال��ع��راق ،علما ً
أنّ الجيش السوري ليس في حاجة إلى هكذا دع��م ،ألنه قادر
على المواجهة ،وك ّل ما يه ّمه أن تسقط المؤامرة على سورية،
وأن «يكفوا شرهم» عن أرض كانت وما زالت ،وستبقى ،مهد
الحضارات والديانات للعالم كله.
ب��ورك��ت األي����ادي ال��ت��ي ت��واج��ه اإلره����اب ف��ي س��وري��ة وفي
المنطقة ،ولعن الله ك�� ّل ال��ذي��ن تلطخت أياديهم ب��دم��اء عربية
زكية طاهرة ...والنصر آتٍ ال محالة على اإلرهاب مهما كانت
الصعاب والمؤامرات واالتفاقات المنافقة بين حكومات دول ال
تريد إال الفوضى للمنطقة ولك ّل أنحاء العالم.
* رئيس تحرير مجلة البيادر ـ القدس المحتلة

�شبطيني :النتخاب رئي�س وحماية
ّ
الت�صدع واالنق�سام
الحكومة من
رأت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني «أنّ ما شهدناه مؤخرا ً من
أزمة على صعيد العمل الحكومي ،ال يعني بالضرورة أنّ األمور باتت مقفلة بل
كان محطة لوضع ك ّل األطراف أمام مسؤولياتهم لتدارك التعطيل ألنه مض ّر
للجميع».
وأعربت شبطيني ،في تصريح،عن اعتقادها «أنّ األمور سائرة باتجاه
الح ّل اقتناعا ً من الجميع بأنّ البديل في الوقت الحاضر يتمثل باإلصرار على
إجراء انتخابات الرئاسة األولى وبالتالي ينبغي حماية الحكومة الحالية من
أي تصدع أو انقسام».
ولفتت إلى «أنّ التفاهم والتوافق يجب أن يكونا حول كيفية العمل في
هذه الحكومة وتفعيله من أجل تسيير أمور الناس وح ّل المشكالت العالقة،
ال سيما منها االستحقاقات الداهمة وفي طليعتها ملفات النفايات والكهرباء
واالستمرار في معركة سالمة الغذاء وصحة المواطن ومحاربة الفساد وقطع
دابره ،وممكن تأجيل الملفات الخالفية الساخنة إذا لم تكن ملحة أو تض ّر
بمصلحة الوطن والمواطن في شكل مباشر».
وأضافت« :في مجال آخر كلنا يعلم ما يجري من أهوال ومذابح في دول
الجوار في ّ
حق األقليات وغير األقليات ،والتي نأمل بأن يبقى لبنان بمنأى
عن تلك األح��داث الخطيرة الجارية ،وهنا ال ب ّد من أن نتوقف عند ما جرى
لألشوريين من ذبح وتهجير وخطف ممنهج وتخريب لتراث تاريخي عريق
مبدين استنكارنا وإدانتنا لمثل هذه األعمال التكفيرية اإلرهابية والتي
ّ
تدل وتبرز ما يكنه أصحاب هذا الفكر الظالمي البعيد ك ّل البعد عن العقيدة
اإلسالمية المعتدلة السمحاء».
وتابعت« :لقد آن األوان لكي نع ّزز ونحصن وحدتنا الوطنية ونع ّزز
التضامن الحكومي ونقف صفا ً واحدا ً وراء جيشنا اللبناني وقوانا األمنية من
أجل ر ّد العدوان ومحاربة اإلرهاب والتطرف وحماية حدودنا من أي اختراق
وتمدّد».

 د .وفيق ابراهيم
يستنتج المتابع لتطور السياسات السعودية ،منذ خمسينات
القرن الماضي ،أنّ آل سعود يستكملون الفتوحات اإلسالمية التي
بدأت قبل أربع عشرة قرنا ً ونيّف .وقد يتوهم المتابع أيضا ً أنّ
هذه العائلة التي تحمل زورا ً راية «الس ّنة» ،في صدد شنّ حرب
ال هوادة فيها على ما يعتري األمة من فقر وجهل وأمية وتخلّف
وديكتاتورية.
أما سبب هذا االستنتاج ،فهو جنوح المملكة إلى تشكيل حلف
زعمت أنه «س ّني» لمحاربة «اإلرهاب» يفترض أن يضم ثالث دول
قوية هي مصر وتركيا والسعودية وعشرات الدول الصغرى.
وهنا تجدر المالحظة ،إلى أنّ أمنية العالم اإلسالمي أن يحمل
قادته مشروعا ً لتطوير أبنائه من أهل الس ّنة والجماعة ومجمل
الفئات اإلسالمية والمسيحية ،على المستويات االقتصادية
والعلمية والسياسية ،لكنّ الواضح أنّ لك ٍّل من الرياض والقاهرة
وأنقرة اهتمامات خاصة وحصرية ال عالقة لها باهتمامات الفقراء
والمظلومين .أليست األنظمة الديكتاتورية هي التي تنتج الفقراء
والبائسين وتمنع التطور العلمي واالقتصادي؟
لقد اكتشف آل سعود أنّ في إمكانهم خلق تفتيت جديد في
المنطقة يخدم الرعاة الدوليين .وهل هناك أفضل من رفع لواء
«الس ّنة»؟ إنما ض ّد مَن؟ ولمصلحة مَن؟ من هم اآلخرون المعادون
ألهل الجماعة؟
هل هي روسيا؟ وما مصلحتنا في إرباكها وإضعافها بخفض
أسعار النفط وتحريك األقليات اإلسالمية فيها؟ وما حاجتنا إلى
وضع أسوار طائفية مذهبية في وجه العمالق الصيني وإثارة
أقلياته اإلسالمية؟ وما الهدف من تحريك مسلمي الهند؟
أما إيران فقصتها كبيرة ،فلماذا نقبل بمئات الرؤوس النووية
«اإلسرائيلية» ونرفض مشروعا ً إيرانيا ً مستج ّداً؟ وكيف ننحني
أمام القواعد األميركية وتدمير العراق وأفغانستان وباكستان،
ونتهم إيران بأنّ لديها نيات توسعية؟

وإذا أردن��ا العودة إلى اهتمامات ال��دول الكبرى في المحور
السعودي «ال��وه��م��ي» ،ن��ب��دأ م��ن مصر التي يبحث نظامها
السياسي عن نوعين من االستقرار السياسي واالقتصادي :األول
يعني بالنسبة إليها القضاء على اإلرهاب «اإلخوان المسلمين»
في مصر و«اإلره��اب اإلسالموي» عموماً ،أما الثاني فهو تأمين
مساعدات لس ّد جوع نحو  50في المئة من المصريين يقبعون
تحت خط الفقر .وهناك بع ٌد ثالث يتجسد بمحاوالت مصرية
الستعادة الدور اإلقليمي المفقود منذ إقرار معاهدة «كامب دايفيد»
مع «إسرائيل».
وبالنسبة إلى تركيا ،فلها أولويات متعدّدة ،أهمها القضاء
على احتماالت نشوء دولة كردية في سورية والقسم الكردي من
تركيا والعراق والقضاء على النظام السوري الذي يشكل س ّدا ً
منيعا ً يحول دون تأسيس نظام كونفدرالي «لإلخوان المسلمين»
بزعامة ح��زب أردوغ���ان التركي أي «العدالة والتنمية» ،أما
«داعش» فهو وسيلة تركية من أجل تحقيق الغرضين المذكورين
أع�لاه .وعندما يتحققان ،يقبل الجيش التركي المشاركة في
القضاء على «داعش» وأشباهه.
على المستوى السعودي ،تتحدث أدبيات الرياض عن خطر
«إرهاب» ال تزال حتى اآلن تحوله وتساعده وترعاه ألنّ أهدافها
الحقيقية موجودة في أمكنة أخ��رى ،فأولويات آل سعود هي
كاآلتي :تحجيم إيران وإسقاط النظام السوري وسحق حزب
الله وتقسيم اليمن وإنهاكه وتقسيم العراق ،لذلك تبدو أدوات
مثل «القاعدة» و«داعش» وغيرهما ،وصفات سحرية تحقق آمال
آل سعود بتمويل مكثف وفتاوى وهابية تحرض األخ على أخيه
واألب على بنيه.
من هذه الزاوية ،يمكن فهم التحرك السعودي المتجه إلى
تشكيل حلف تدعي أن��ه «س� ّن��ي» لمحاربة إره��اب لم تحدّد
مواصفاته ،وكأنّ المذاهب األخرى تؤيد اإلره��اب ،في حين أنّ
الوقائع تظهر أنها مستهدفة منه أكثر من بلدان الخليج وتركيا،
فمن الذين يذبحهم اإلره��اب في العراق وسورية ،أليسوا من
المسيحيين واأليزديين واألشوريين واألكراد والشيعة والس ّنة

�سالم دعا �إلى جل�سة لمجل�س الوزراء غد ًا
وجه رئيس الحكومة تمام سالم
دعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء
يوم غد الخميس الواقع في الخامس
من آذار  2015الستكمال البحث في
ج��دول األع��م��ال ال��ذي ك��ان مطروحا ً
على الجلسة األخيرة للمجلس.
وك��ان س�لام ق��ال ف��ي بيان صدر
عن مكتبه أمس« :بعد التواصل مع
جميع القوى السياسية المشاركة
في الحكومة ،وانطالقا ً من القناعة
بأنّ األزمة السياسية الراهنة ،تلقي
على عاتق الجميع مسؤولية صون
الوضع الحكومي ال��راه��ن وتعزيز
تماسكه ل��ل��ح��ؤول دون تعريض
المناعة الوطنية للخطر ،وإدراك���ا ً
ألهمية التعامل مع الملفات الحيوية،
ول���ض���رورة تسيير ش���ؤون ال��ب�لاد
الملحة ،بروحية التوافق التي ت ّم
اعتمادها في مقاربة جميع الملفات،
وخصوصا ً منذ بدء مرحلة الشغور
الرئاسي االستثنائية ،فإنني أعتبر
أنّ واجبي الوطني والثقة التي أوالني
أياها نواب األم��ة ،يحتمان علي كما
على جميع مكونات حكومة المصلحة
الوطنية ،إعطاء األولوية القصوى
في المرحلة الراهنة ،لتسيير عجلة
الدولة بفاعلية وسالسة .وأؤكد أنّ
هذا الهدف ال يتحقق ،إال باالبتعاد
عن األغراض الفئوية ،وعلى أساس
التوافق الذي يشكل جوهر ميثاقنا
الوطني ،وال��ذي يتسع للتباين في

سالم وحكيم
اآلراء من دون أن يكون وسيلة للشلل
أو ذريعة للعرقلة والتعطيل».
وأض����اف« :إن��ن��ي آم��ل أن تشكل
النيات الطيبة التي عبر عنها جميع
الفرقاء ،فرصة جديدة ومثمرة للعمل
الحكومي ،مك ّررا ً دعوتي إلى اإلسراع
في انتخاب رئيس للجمهورية إلعادة
التوازن إلى المؤسسات الدستورية،
وال��ن��ص��اب الطبيعي إل���ى الحياة
السياسية في لبنان».
وف��ي نشاطه استقبل س�لام في
السراي امس وزير االقتصاد والتجارة
اآلن حكيم وبحث معه شؤون وزارته،

ثم التقى وزير الزراعة أكرم شهيّب،
في حضور رئيس مؤسسة العرفان
التوحيدية الشيخ علي زين الدين
وت��� ّم البحث ف��ي أوض���اع وش��ؤون
المؤسسة.
وزار السراي وفد من بلدة صريفا
 قضاء صور ض ّم رئيس وأعضاءالمجلس البلدي وفاعليات وممثلي
األحزاب في البلدة ،وبحث مع رئيس
الحكومة شؤونا ً ومطالب إنمائية
وم��ن��ه��ا ت��وس��ي��ع ش��ب��ك��ة ال��خ��ط��وط
الهاتفية وإع����ادة تأهيل شبكات
الصرف الصحي.

با�سيل« :داع�ش» لي�س مج ّرد تهديد
ومواجهته تتطلب هجوم ًا �شام ًال
أك��د وزي���ر الخارجية والمغترين ج��ب��ران باسيل
«أنّ لبنان يتقدم اليوم جبهة الحرب على المنظمات
اإلره��اب��ي��ة ،التي ترتكب ج��رائ��م ح��رب وج��رائ��م ض ّد
اإلنسانية».
ورأى باسيل خالل مؤتمر مجلس حقوق اإلنسان «أنّ
داعش أكبر بكثير من مجرد تهديد» ،الفتا ً إلى «أنّ هذا
التنظيم اإلرهابي يطمح في المدى البعيد إلى إعادة
رس��م الخارطة السياسية لمنطقة الشرق األوس��ط،
وإع��ادة ص��وغ هويتها ،بينما يواصل تقدمه باتجاه
أوروبا وسائر العالم ،بالتلطي وراء قناع الدولة التي
أعلنها في مناطق احتالله».
وأشار إلى أنّ «الحرب على اإلرهاب تتطلب هجوما ً
مضادا ً شامالً ،يأخذ بعين االعتبار التحديات العسكرية
والثقافية والديمغرافية المختلفة» .وقال« :من الخطأ أن
نحصر مقاربتنا لمسألة دعم األقليات في الشرق األوسط،
وال سيما المسيحيين ،بالمنحى اإلنساني للمشكلة.
فبالرغم من كون التعاطف ضروريا ً فعالً ويستحق
التنويه ،لكنه بالتأكيد ليس الطريقة األش � ّد مالءمة
للتعامل مع األخطار المحدقة بنا جميعاً» .وأض��اف:
«مسيحيو الشرق األوسط هم بالفعل الضمانة الفضلى،
كي ال نقول الوحيدة ،التي ستحول دون تحول المنطقة
إلى معينٍ لالرهاب العالمي .وحده حضورهم الفاعل ،ال
الرمزي ،سوف يحفظ الشرق األوسط من حركات إعادة
الخلط الطائفي الواسعة ،التي يقوم داعش وإسرائيل

ن�شاطات
استقبل الرئيس حسين الحسيني ،في مكتبه في عين التينة ،وفدا ً من ندوة العمل الوطني
ض ّم رئيس الندوة وجيه فانوس ،نائب الرئيس شربل شلهوب ،رئيسة اللجنة الثقافية نهى
الحسن وعضو اللجنة التنفيذية ماهر يعقوب ،وجرى البحث في األوضاع والتطورات في لبنان
والمنطقة.
بحث المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم مع سفيرة هولندا أستير سومسين في
التعاون القائم بين األمن العام والسفارة الهولندية .ثم التقى األمين العام للدوائر البطريركية
المارونية األباتي أنطوان خليفة وبحث معه األوضاع العامة.
استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص رئيس حزب الوفاق
الوطني بالل تقي الدين ،وعرض معه األوضاع على الساحة المحلية.
وأثنى تقي الدين «على الدور التي تقوم به األجهزة األمنية ،ال سيما قوى األمن الداخلي ،في
مكافحة اإلرهاب والتصدّي للحركات التكفيرية التي تحاول التعدي على أمن لبنان».
عرض مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،األوضاع العامة مع الوزير السابق إبراهيم
شمس الدين .ثم استقبل وفدا ً من «البرنامج الوطني للح ّد من التدخين» برئاسة فادي سنان ،في
حضور مديرة «البرنامج الوطني للوقاية من اإلدمان» أميرة ناصر الدين وجمعية «جاد».
وصلت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية واإلغاثة فاليري آموس ،مساء
أمس إلى بيروت ،آتية من عمان ،في إطار زيارة للبنان تلتقي خاللها عددا ً من المسؤولين والبحث
معهم في مواضيع إنسانية مرتبطة بالنازحين السوريين.
وكان في استقبالها في المطار الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي روس ماونتن.

ابراهيم وسفيرة هولندا

بإدارتها .وإنّ إجبار المسيحيين على مغادرة الشرق
األوس��ط قسرا ً سيهدّد المسيحية في صميمها .وإذا
نجحت خطط داعش ،فإنّ التوازن الجيو -سياسي في
الهش السائد حاليا ً
ّ
المنطقة سوف ينهار .وإنّ التوازن
مرشح لفتح الباب أمام سيناريوات الفوضى التي سوف
تتهدّد مصالح روسيا في المنطقة من دون شك .لروسيا
المصلحة والواجب األخالقي لضمان التوازن والتنوع.
وفي الحقيقة ،روسيا لعبت ،على امتداد تاريخها ،دورا ً
في حماية حقوق الوجود في المنطقة».
وختم باسيل« :المسيحيون متجذرون في منطقتهم
من العالم .من هنا أتينا وهنا سنبقى .نحن نعرف كيف
نتعاطى مع أشقائنا المسلمين .عشنا جنبا ً إلى جنب
على امتداد قرون ،وقد طورنا سويا ً نمط عيش مشترك
بين مجتمعينا .إنّ مجتمعات الشرق األوسط في حاجة
إلى المسيحيين في المنطقة من أجل ضمان التالقح
الثقافي الذي لطالما أسمهوا فيه ،مولدين تفاعالً إيجابيا ً
متبادال ً بين المجموعات االجتماعية والدينية المختلفة
فيها».
بعد ذل��ك ،اجتمع باسيل بنظيره الروسي سيرغي
الف���روف ،وب��ح��ث معه ف��ي ش���ؤون المنطقة واألزم���ة
السورية وانعكاساتها على دول المنطقة وخصوصا ً
لبنان .كما تناول الجانبان العالقات الثنائية بين
البلدين وتسليح الجيش والتشجيع على الحوار
الداخلي وموضوع اإلرهاب.

الرافضين لإلرهاب؟
وبالعودة إلى القواسم المشتركة بين األركان الثالثة يتضح
أن ال وجود لها بين األنظمة المصرية والسعودية والتركية،
فأنقرة لن تتخلى عن «اإلخوان المسلمين» إال ظاهرياً ،وها هو
مدير االستخبارات األميركية يقول منذ عدة أيام إنّ ستين في
س
المئة من اإلرهابيين يم ّرون بتسهيالت تركية نحو سورية ،أل ْي َ
لهذا الكالم معنى ومغزى؟
أم��ا مصر ،فلن تسمح ل��ـ«اإلخ��وان» باستئناف أنشطتهم
على أراضيها ،ألنّ أي هدنة معهم كفيلة بعودتهم إلى الساحة
المصرية بقوة.
وبذلك تبدو الرياض كمن يغ ّرد خارج سربه ،ولن تجد مؤيدين
أقوياء إلى جانبها في خطة اإلطاحة بإيران وتحالفاتها ،ويكفي أنّ
الرئيس السياسي رفض طلبها بالموافقة على طلب إسقاط النظام
السوري ألنّ هذا ال يعني ،في رأيه ،إال انهيار الدولة وتفتيتها وهذا
ما تريده الرياض بالضبط ،وهذا ما تفعله في اليمن والعراق.
وباالستنتاج يتضح أنّ ما يسمى «الحلف الس ّني» هو مجرد
تطور جديد في السياسات السعودية التي تبنت في خمسينات
القرن الماضي مشروع «اإلس�لام في وجه الشيوعية» ،وتاليا ً
مشروع «األم��ة اإلسالمية» في وج��ه الخط القومي وخصلة
«الجهادية اإلسالمية» للتصدّي للغزو السوفياتي ألفغانستان،
وها هي اليوم تتبنى شعار «أهل الس ّنة» لتحريك اإلسالم الس ّني
ض ّد روسيا والصين والهند حيث توجد أقليات إسالمية بمئات
الماليين .وتشمل الخطة أيضا ً خنق إي��ران وتوتير عالقاتها
بالس ّنة اإليرانيين والعالم العربي.
والسؤال هو :هل تستطيع الرياض أن تستفيد من ك ّل نتائج
هذا التفتيت؟ إنها واشنطن المستفيد األساسي ،وآل سعود ليسوا
إال أدوات يخدمون واشنطن مقابل البقاء في السلطة.
إنها اللعبة الجديدة الخبيثة وعسى أن يكشفها المسلمون
قبل فوات األوان ،ويضعوا ح ّدا ً للوباء المذهبي اآلتي دائما ً من آل
سعود.

رأى خبير
عسكري مشهود
له بسعة االطالع
والخبرة أنّ ما
أنجزه الجيش
اللبناني في جرود
رأس بعلبك ،من
شأنه أنّ يع ّزز الثقة
بالنفس ويوطد روح
المبادرة العالية
ويراكم المعنويات
القتالية ،تمهيدا ً
الستكمال المهمة
بالتعاون مع الجيش
السوري والمقاومة
للقضاء نهائيا ً على
مجموعات اإلرهاب
والظالم التي تته ّدد
لبنان وسورية
والمنطقة.

لحود :البالد ال تحتمل حكومة ا�سمية
ّ
وانتخاب الرئي�س ج�سر عبور الى الوفاق
لحود
أشار الرئيس العماد اميل ّ
الى «ضرورة تفعيل عمل الحكومة،
في وقت ال تحتمل فيه البالد والعباد
حكومة اسمية وص��وري��ة تتعطل
معها ممارسة السلطة اإلجرائية،
وبالتالي مصالح الناس الحيوية».
لحود أم��ام ز ّواره
وق��ال الرئيس ّ
أم��س« :ال يمكن تحميل خل ّو سدة
الرئاسة أوزار ك ّل الفراغات ،ذلك انّ
مجلس ال��وزراء إنما يمارس عندئذ
ص�لاح��ي��ات ال��رئ��ي��س وك��ال��ة ،أقله
الصالحيات غير المرتبطة بقسمه
او اللصيقة بشخصه .ال يمكن بأيّ
ح��ال ان تقف الدولة على خالفات
مستحكمة ب��ي��ن ذوي ال��ش��أن في
م��ا يُس ّمى آلية العمل ف��ي مجلس
ال�����وزراء ،فتنشأ تكتالت م��ن هنا
وتتصلّب مواقف من هناك وتتج ّذر
المحاصصة السياسية ويتفاقم
اق��ت��س��ام المغانم و ُت��خ��ل��ى الساح
للفساد ،ال��ذي ه��و مستشر أص�لاً،
بال حسيب أو رقيب ،فيصبح شبه
عميم في دول��ة تنقلب في ك ّل حين
على ذاتها ،والفتنة ال تزال تتربّص
بها ،على ما حصل في الكويخات من
اغتيال تب ّرأ منه أهلها».
أض����اف« :ان ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
الجمهورية ال يمكن إال أن يكون جسر
عبور الى الوفاق الوطني ،وتحصين
قوة لبنان وانتصار الحق على الباطل
في خياراتنا الوطنية الكبرى .أما ما
يحصل في سورية ،فهو تقدّم ميداني
ملحوظ للجيش العربي السوري
على أرضه في مواجهة إرهاب داعش
والنصرة ومثيالتهما من التنظيمات
اإلرهابية التكفيرية العدمية ،حيث
ال معارضة سلمية وال من يسلّمون
في زم��ن يستبيح فيه اإلرهابيون
القتلة البشر والحجر والحضارة

لحود واألعور
ّ
والتاريخ ،فيما بعض العالم العربي
يصب
ينظر اليهم بتغاض مفضوح،
ّ
في النهايات في مصلحة اسرائيل
ليس إال».
وت��اب��ع« :ي��ك��ف��ي انّ العنجهية
اإلسرائيلية ،التي سقطت بالرماد
المنثور على أقدام الشعب والجيش
وال��م��ق��اوم��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ،أوص��ل��ت
نتنياهو الى واشنطن في اكبر تح ّد
م��ن ال��دول��ة الصهيونية للواليات
المتحدة األميركية التي تدّعي زعامة
العالم ،فال يأذن رئيسها بالزيارة وال
يأبه رئيس وزراء الكيان الغاصب،
فيخطب في ممثلي األم��ة األميركية
لعرقلة االتفاق النووي بين إيران
وأميركا.
واع��ت��ب��ر ال��رئ��ي��س ل���ح��� ّود «أنّ
إره���اب إس��رائ��ي��ل وإره����اب داع��ش
والنصرة وجهان لعملة واحدة ،وانّ
األميركيين مح ّرضون متواطئون أو
مغلوب على أمرهم ،واألم��ر سيان،

وال��ق��ارة ال��ع��ج��وز أوروب����ا صامتة
حتى البكم ،لوال بعض المبادرات
الشجاعة وال��ت��ي شهدنا م��ؤخ��را ً
فصالً مش ّرفا ً لها من شيوخ ونواب
فرنسيّين قاموا بزيارة دمشق ولقاء
الرئيس بشار األسد».
وختم قائالً« :على لبنان ،في هذه
العاصفة الهوجاء ،ان يتل ّمس طريقه
نحو ال��خ�لاص ول��ن ي��ك��ون ذل��ك إال
بوحدة شعبه ،وبسالة جيشه الذي
أرسينا عقيدته القتالية على أسس
وطنية سليمة ،وري���ادة المقاومة
البطلة التي تضرب استباقا ً أوكار
اإلره���اب قبل أن يأتي بظالمه الى
لبنان ،ويدفع الجميع ثمنا ً غاليا ً جدا ً
ال يع ّوض .اننا والربيع على موعد
على أكثر من صعيد».
لحود قد استقبل
وك��ان الرئيس ّ
امس عضوي تكتل التغيير واإلصالح
النائبين فادي األعور ونعمة الله أبي
نصر.

الم�شنوق بحث في وثيقة الربوة
والتقى قن�صلي م�صر و�أفريقيا الو�سطى
عرض وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع
مستشار بطريرك ال��روم الملكيين الكاثوليك للشؤون
العامة المونسنيور شربل حكيم األوضاع في لبنان في
ضوء التحديات القائمة.
وأوضح حكيم بعد اللقاء أنّ «البحث تركز على الوضع
اللبناني العام في ضوء صدور وثيقة لقاء الربوة التي
صدرت في نهاية مؤتمر تحديات العصر للشرق األوسط،
بالتعاون مع حاضرة الفاتيكان وبالتنسيق مع ك ّل رؤساء
الطوائف».

وأشار إلى «أنّ البحث تطرق إلى أوضاع المسيحيين
في سورية بعد تهجيرهم ،وإمكانية تسهيل أوضاعهم
في حال وصلوا إلى لبنان».
والتقى المشنوق القنصل الفخري لجمهورية
أفريقيا الوسطى كميل فنيانوس ،وبحث معه في
«العالقات بين لبنان وجهورية أفريقيا الوسطى
وكيفية تطويرها».
وبحث مع القنصل المصري شريف البحراوي في
«أمور تتعلق بأوضاع الجالية المصرية في لبنان».

ال�س ّيد� :سورية وعدت بتوفير مم ّر �آمن
للم�سلحين �شرط الإفراج عن الع�سكريين
أك��د المدير العام لألمن العام
السابق اللواء الركن جميل السيّد
«أنّ موضوع العسكريين الرهائن،
يشكل عبئا ً على الدولة اللبنانية
وال��ج��ي��ش ،وه��ن��اك اش��ت��ب��اك��ات
داخ��ل��ي��ة ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع ملف
التفاوض» ،وأشار إلى «أنّ جبهة
النصرة متقدّمة أكثر من تنظيم
«داعش في المفاوضات ،والموقف
اللبناني واض���ح ب��أن��ه ل��ن يت ّم
التبادل م��ع موقوفين ف��ي سجن
روم��ي��ة ق��ام��وا بعمليات إرهابية
وتو ّرطوا بالدم».
وأك���د ال��س � ّي��د ف��ي ح��دي��ث إل��ى
ق��ن��اة ال���ـ أو ت��ي ف��ي م��س��اء أم��س
«أنّ المسلحين م��وج��ودون في
ج���رود السلسلة الشرقية ،لكن
عرسال البلدة ليست تحت حكم
«داع��ش» او «النصرة» ،فأكثرية
أه��ل ع��رس��ال ال ي��ن��ض��وون تحت

راية المسلحين» ،معتبرا ً أنه «ال
شيء يمنع المسلحين من خطف
عسكريين جدد ،حتى وإنْ افرجنا
ع��ن ال��ره��ائ��ن الموجودين اليوم
لديهم ،فسنواجه نفس المشكلة
ك ّل يوم».
ّ
«أنّ
الحل يكمن في
وشدّد على
أن تسمح الدولة اللبنانية للجيش
في تطويق المسلحين وتضييق
الحصار عليهم ،ال سيما أنّ الجواب
ال��س��وري ك��ان إي��ج��اب��ي�ا ً ف��ي هذا
الخصوص ،ووعد بتوفير مم ّر أمن
للمسلحين للخروج من حصارهم
واإلفراج عن العسكريين الرهائن،
برعاية مراقبين كما حصل في
حمص».
ولفت إلى «أنّ السياسة تعطي
ال��ج��ي��ش أم���ر معالجة م��وض��وع
ع��رس��ال ،وال تعطيه أمر كيفية
الدخول والخروج ،هو الذي يرى

الطريق األن��س��ب ويتص ّرف على
أس��اس��ه» ،م��وض��ح�ا ً «أنّ ال��ق��رار
الخارجي غير متوفر ال��ي��وم في
االن��ت��ه��اء م��ن أزم���ة ع��رس��ال كما
حصل في طرابلس ،وعندما ت ّم
إقفال الحدود السورية اللبنانية
من عكار إلى حمص ،أصبحت نقطة
التفاعل أكبر في الداخل اللبناني
عبر منطقة عرسال في التواصل
مع المجموعات اإلرهابية».
وشدّد الس ّيد على «أنّ عرسال ال
يمكن أن تصبح إمارة إسالمية بل
هم يستفيدون منها كونها تزعج
ح��زب الله من الجانب اللبناني
وت��زع��ج ال��ج��ي��ش ال���س���وري من
القلمون» ،معتبرا ً «أنّ في الحكومة
اللبنانية وزراء «داع��ش��ي��ي��ن»
يرتدون الزيّ الرسمي والكرافات
دون أن يرخوا لحيتهم ،وهذا ليس
أمرا ً جديدا ً على اللبنانيين».

