2

حمليات �سيا�سية

لماذا يحارب بع�ض العرب
�إيران الثورة؟
هشام الهبيشان
ما زال بعض العرب يذهبون بعيدا ً في خطابهم العدائي تجاه
إي��ران ،وهم بخطابهم هذا يمارسون أدوارا ً مختلفة ويتبعون
معايير ومعطيات تاريخية خاطئة .ورغ��م ك� ّل ه��ذه المعطيات
والمعايير ال�م��زدوج��ة ال�ت��ي ت�ح��رف م�س��ار البوصلة الحقيقي
لطبيعة وأص��ل ال�ص��راع في المنطقة المتمثل بوجود سرطان
خبيث يسمى «إسرائيل» ،هناك جملة من الوقائع المحقة التي
يتغاضى ال�ع��رب ع��ن ال�ت�س��اؤل حولها ،ف��ي إط��ار عالقتهم مع
اإليرانيين ومناهج سلوكهم في التاريخ الحديث .فلماذا صمت
العرب عقودا ً من الزمن أمام أجندة ومشاريع شاه إيران محمد
يجسد فعليا ً ال�ش��رط��ي اإلي��ران��ي في
رض��ا بهلوي ال ��ذي ك��ان
ّ
المنطقة؟ وم��اذا ق��دم العرب إلي��ران منذ  ،1979أي منذ إعالن
انتصار الثورة فيها؟ ألم يرسل العرب ،منذ ذلك الحين وحتى
اليوم ،الكثير من الرسائل التي تظهر سوء نواياهم؟ ألم يش ّن
ال �ع��رب ع �ش��رات ال �ح��روب األم�ن�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة واالقتصادية
واالجتماعية على طهران ،أسوأها الحرب اإلعالمية التي تح ّرض
علنا ً على إي��ران الشعب والدولة ،فتك ِّفر اإليرانيين وتشتمهم؟
ماذا يتوقع العرب من اإليرانيين أن يقدموا لهم بعد ك ّل هذا؟
من حقّ ك ّل عربي أن يسأل ع ّما قدمه العرب إلى اإليرانيين
منذ انتصار الثورة ،وهنا لن نفتح ملفات الماضي ولن نتحدث
عن الحرب العراقية ـ اإليرانية وعن الذي كان سببا ً في إشعال
فتيلها ،سنتجاوز ك � ّل ذل��ك ون��ذك��ر بواقعة تاريخية وه��ي أنّ
البحرية اإلي��ران �ي��ة احتلت ال �ج��زر اإلم��ارات �ي��ة «ط�ن��ب الكبرى»
و«طنب الصغرى» و«أبو موسى» في تشرين الثاني 1971أي
في عهد الشاه ،كما احتلت المناطق الحدودية وهي قوس الزين
وبير علي وال�ش�ك��ره .ع��ام  1972ب��دأ ال�ص��دام العسكري بين
إيران والعراق وازدادت االشتباكات على الحدود وزاد نشاط
الحركات الكردية المسلحة في الشمال ،وبعد وساطات «عربية»
وقعت العراق وإي��ران اتفاق الجزائر سنة  1975واعتبر على
أساسه منتصف النهر في «شط العرب» هو خط الحدود بين
ونص االتفاق على وقف دعم الشاه للحركات
إيران والعراق.
ّ
الكردية المسلحة في شمال العراق ،وهنا نالحظ أنّ معظم هذه
الملفات عالقة بين العرب وإيران منذ عهد الشاه ،أي قبل الثورة
اإليرانية ،علما ً أنّ معظم القادة العرب كانوا حينها حلفاء نظام
بهلوي.
ويعلم جميع المؤرخين ،وخصوصا ً لفترة العقد السادس
والسابع من القرن العشرين ،أنّ نظام الشاه كان ي��ؤدي فعليا ً
دور الشرطي في المنطقة واإلقليم ،برضى عربي وإقليمي،
وسبق له أن خطط لبناء وتجهيز مفاعالت نووية سلمية ولم يثر
ذلك حفيظة العرب ،كما هي حالهم اليوم.
وانطالقا ً من هذه الوقائع ،نسأل :لماذا يفتح العرب اليوم
ملفات الماضي مع إي��ران بعد ال�ث��ورة ،متناسين ما ج��رى في
عهد ال�ش��اه؟ ي��رى البعض أنّ ذل��ك يعود إل��ى ع��وام��ل سياسية
وأيديولوجية ،ليس أولها وال آخرها اتهام بعض األنظمة العربية
طهران بأنها تسعى إلى تصدير ثورتها إلى شعوب المنطقة.
نسأل أيضاً :ماذا نسمي اشتراك بعض العرب في الحصار
المفروض على طهران منذ  36عاماً؟ في أي خانة نضع دعم
بعض دول الخليج للعراق في حربه ض ّد إيران؟ لماذا أيدت دول
الخليج ودعمت سياسة تجويع الشعب اإليراني من خالل «حرب
النفط» وتخفيض أسعاره في شكل متالحق ،والذي وصفه أحد
المسؤوليين الخليجيين «بأالداه الناجعة ليثور الشعب اإليراني
ض ّد دولته؟
باإلضافة إلى ذلك ،وقف بعض العرب في خندق «إسرائيل»
أراض عربية وهجرت وقتلت شعوب المنطقة ،وها
التي احتلت
ٍ
هم يعارضون توقيع اتفاق نووي مع إيران ،ويدعون «إسرائيل»
إلى ضرب مصالح إيران النووية ،كما أنهم يمارسون التحريض
الطائفي والمذهبي عبر وسائل إعالمهم المأجورة.
هل المطلوب من اإليرانيين أن يصفقوا للعرب وهم شركاء
في حصارهم وتجويع أطفالهم؟ هل المطلوب أن يصمتوا وهم
يرون العرب في خندق واحد مع أعدائهم؟ هل يريد العرب من
اإليرانيين أن يصمتوا وهم يسمعون ويشاهدون كيف يستخدم
بعضهم منابر الدين واإلع�لام كحديقة خلفية للتحريض على
اإليرانيين وتكفيرهم وشتمهم؟
ل��ن يصمت اإلي��ران �ي��ون ح�ي��ال ك � ّل م��ا ي�ج��ري ،ول��ن يسمحوا
لبعض المتطرفين العرب بتمزيق المنطقة وتقسيمها وإدخالها
في صراعات جاهلية «صراع فارسي ـ عربي» ،خدمة لمشاريع
التفتيت والتقسيم التي ترسم لها.
وختاماً ،فإنّ مجمل هذه األسئلة في رسم األنظمة العربية،
ف�ه��ذه األن�ظ�م��ة لها أج �ن��دة خ��اص��ة ترتبط بمشاريع صهيو –
أميركية تستهدف إش�ع��ال التناقضات المذهبية والدينية في
المنطقة واإلق �ل �ي��م ،إلش��اع��ة ال�ف��وض��ى وخ �ل��ق ص ��راع مذهبي
وعرقي تستفيد منه بتقوية أعمدة حكمها ،من خ�لال تخويف
شعوبها من خطر يستهدفهم من الخارج ،وهذا ما يتم بالفعل
في هذه المرحلة.

الراعي :لو�ضع ّ
حد للحروب
بالطرق ال�سلمية والديبلوما�سية
دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي المجتمعين العربي والدولي إلى وضع
ح ّد للحروب على فلسطين وسورية والعراق «بالطرق السلمية والديبلوماسية»،
معتبرا ً «أنّ استمرارية هذه الحرب العبثية هي وصمة عا ٍر على جبينهم وجبين
هذا الجيل ،ألنها تهدف فقط إلى المكاسب السياسية والمذهبية واالقتصادية
وتجارة السالح».
وخالل ترؤسه قداسا ً احتفاليا ً لمناسبة اليوبيل المئوي األول لوفاة القديسة
رفقا ،على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي ،قال
الراعي« :كم نحن في حاجة إلى البصيرة الداخلية التي ينيرها إيماننا بالله
وحبنا للمسيح ،وروح المسؤولية وواجب الضمير المهني .نلتمسها لك ّل واحد
منا في حياته وموقعه ،ولك ّل إنسان ،وخصوصا ً للمسؤولين السياسيين عندنا
لكي يروا بقلبهم وضميرهم ما آلت إليه ممارستهم للعمل السياسي غير المطابقة
لطيبعته وغايته كفنّ لخدمة ك ّل مواطن والخير العام».
وأض��اف« :نصلي لكي يروا جسامة فراغ سدة الرئاسة منذ عشرة أشهر
ونتائجها الوخيمة على المؤسسات الدستورية والعامة ،وعلى البالد ككل،
ولكي يروا خطورة الوضع االقتصادي المتراجع والمصاب بالشلل بسبب
تعاظم الدين العام والعجز المتنامي في الموازنة ،ولكي يروا نتائج النازحين
من سورية البالغ عددهم مليونا ً ونصف ،على المستوى االقتصادي والمعيشي
واألمني والسياسي ،ولكي يروا حالة العمال ومطالبهم المحقة ،وحالة اإلفقار
والحرمان المتزايد الذي يعاني منه المواطنون وهم يحرمون من أبسط حقوقهم
األساسية لعيش كريم ،ولكي يروا موجة الهجرة التي تحرم الوطن من خيرة
أبنائه وتفرغه من قواه الحية ،ولكي يروا يأس الشباب واألجيال الطالعة أمام
آفاق المستقبل المسدودة في وجههم».
وتابع« :نلتمس البصيرة الداخلية ،بصيرة الضمير والقلب ،للحكام في
األسرتين العربية والدولية ،فيروا ش ّر الحرب المفروضة على فلسطين وسورية
والعراق وسواها ،فيعملوا على وضع ح ّد لها بالطرق السلمية والديبلوماسية.
إنّ استمرارية هذه الحرب العبثية هي وصمة عا ٍر على جبينهم وجبين هذا
الجيل ،ألنها تهدف فقط إلى المكاسب السياسية والمذهبية واالقتصادية
وتجارة السالح ،من دون أي اعتبار للمواطنين األبرياء الذين يذبحون ويقتلون
ويهجرون ويبدّدون كخراف ال راعي لها ،ولحضارات تاريخية هي ملك البشرية
جمعاء ،تحرق وتهدم وتسرق وتباد».
وختم الراعي« :إننا نجدّد النداء إلى ضمير هؤالء الحكام بواجب إعادة
النازحين من سورية والعراق إلى بيوتهم وبلداتهم ومدنهم ،بكرامة ،الستعادة
جنى عمرهم».
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كيري ...ومهازل الت�صريحات الأميركية؟
 د .تركي صقر
أض �ح��ت م �ه��زل��ة ال �ت �ص��ري �ح��ات األم �ي��رك �ي��ة المتناقضة
وال�م�ت�ض��ارب��ة م��دع��اة للتندّر واالس �ت �ه��زاء ،فما أن يصدر
التصريح من مسؤول أميركي حتى «يلحسه» تصريح آخر
أو يك ّذبه مسؤول آخر من الجهة ذاتها .ولع ّل تصريح وزير
الخارجية ج��ون كيري لفضائية «س��ي بي أس» األميركية
ح ��ول اض �ط��رار إدارت� ��ه ل�ل�ت�ف��اوض م��ع ال��رئ �ي��س السوري
بشار األس��د ونقض ه��ذا التصريح من قبل الناطقة باسم
ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة بعد س��اع��ات قليلة ،خير دل�ي��ل على
مهازل التصريحات األميركية وافتقادها إلى أية مصداقية
أو احترام.
ومع ذلك ،يوحي تصريح كيري العلني ،وبهذه الصورة،
ألول مرة بأنّ إدارة باراك أوباما لم تجد ب ّدا ً م ّما ال ب ّد منه،
فسارع رأس الديبلوماسية األميركية جون كيري ،وفي
حشرجة واضحة ال يحسد عليها ،إلى «بقّ البحصة» ،كما
يقال ،ونطق بالحقيقة التي حاولت واشنطن التهرب منها
طيلة السنوات األرب��ع الماضية ،حيث ك��ان المسؤولون
الغربيون ،على مختلف مستوياتهم ،ي ��ردّدون كالببغاء
أس�ط��وان��ة م�ش��روخ��ة ح��ول تنحي ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس��د.
أس �ط��وان��ة م�� ّل ال �ن��اس س�م��اع�ه��ا وب��ات��ت م��دع��اة للسخرية
والتندّر في ظ ّل ثبات الدولة السورية ومؤسساتها ،وفي
ظ ّل تراكم البطوالت األسطورية الخارقة لجيشها الوطني
الذي أحرز تقدما ً باهرا ً في مواجهة التنظيمات اإلرهابية
المدعومة ،ماليا ً وعسكريا ً ولوجستياً ،من عشرات الدول
والجهات ف��ي العالم ،بدفع م��ن ال��والي��ات المتحدة ،لش ّن
حرب عدوانية إرهابية كونية على سورية ،لتدميرها وبناء

شرق أوسط جديد على أنقاضها.
بالتأكيد ،لم تدخر إدارة أوباما جهدا ً إال وبذلته إللحاق
الهزيمة بسورية .جربت ك ّل الوسائل واألساليب السرية
والعلنية لتحقيق هدفها ه��ذا ،لكنها فشلت ول��م تتمكن من
تحقيقه.
كان تصريح كيري األخير بمثابة إع�لان إف�لاس لخطط
ب�لاده وفشل جميع محاوالتها ،وإق��رار ب��أن ال مناص من
التفاوض مع الرئيس األسد في نهاية المطاف .ورغم ما تبعه
من تصريحات متناقضة وتعديالت وتراجعات ،فإنّ ذلك ال
يغير من جوهر التصريح ،وهذه التناقضات ،إنْ دلّت على
شيء ،فهي تد ّل على تخبط وارتباك في السياسة األميركية
لم يسبق له مثيل ،كما أنّ المواقف التي صدرت عن الحكومة
البريطانية العاجزة والفرنسية المنافقة ال تشكل أية قيمة
أل ّنها لم تعد ذات وزن في القرار ال��دول��ي ،وال تحسب لها
أميركا أي حساب منذ زم��ن ،إذا م��ا وج��دت مصالحها في
مكان آخر ،وقد نعت وزير الدفاع األميركي األسبق دونالد
رامسفيلد أوروبا بالقارة العجوز التي ال يحقّ لها االعتراض
على السياسة األميركية ،مهما كانت ،وذلك عندما اعترضت
ب�ع��ض دول �ه��ا ع�ل��ى غ��زو أم�ي��رك��ا ل �ل �ع��راق .ح�ت��ى أنّ رئيس
الحكومة التركية أحمد داوود أوغلو ،رغم أنه ليس أكثر من
ذيل للسياسة الغربية« ،استوطى حيط أوروب��ا» ،كما يقول
المثل ،وشبّهها بالرجل ال�م��ري��ض ،تماما ً كما كانت حال
اإلمبراطورية العثمانية في أواخر أيامها.
جاء تصريح كيري صاعقا ً ألتباع أميركا ومعارضتها
«المعتدلة» بعد سلسلة من المواقف كان أبرزها تصريح
مدير وك��ال��ة االس�ت�خ�ب��ارات األميركية ج��ون بريتان أمام
مجلس العالقات الخارجية في نيويورك ،ب��أنّ الواليات
المتحدة ال ترغب ف��ي انهيار نظام بشار األس��د ،وكانت

�سالم التقى الحاكم المفو�ض
لمجل�س جوقة ال�شرف الفرن�سية

tu.saqr@gmail .com

يازجي تابع زيارته الرعوية لمدينة حماة:
ق�ساوة الأيام لن تحجب �إرادة البقاء

سالم مجتمعا ً إلى جورجوالن وباولي

(داالتي ونهرا)

استقبل رئيس الحكومة تمام س�لام في السراي
الحكومية ،الحاكم المفوض لمجلس جوقة الشرف
في فرنسا الجنرال جان لوي جورجوالن ،الذي زار
لبنان للمشاركة في الحفل السنوي الذي تقيمه جمعية
«أعضاء جوقة الشرف في لبنان» تكريما ً للمحاربين
القدامى في الجيش الفرنسي اللبنانيين والفرنسيين
المقيمين في لبنان ،في النادي اللبناني للسيارات
والسياحة في الكسليك.
حضر اللقاء سفير فرنسا في لبنان باتريس باولي،
رئيس جمعية «أعضاء جوقة الشرف في لبنان» الوزير
السابق ميشال الخوري ،عضو الهيئة اإلدارية للجمعية
رئيس الهيئات االقتصادية في لبنان الوزير السابق
عدنان القصار ،واألمين العام للجمعية رفيق شالال.

وسائل إعالم غربية وأميركية عديدة قد دأبت في األشهر
الماضية على ح��ثّ إدارة أوب��ام��ا والحكومات األوروبية
على تغيير سياساتها إزاء سورية واالبتعاد عن لغة تنحي
الرئيس األس��د وإس�ق��اط النظام التي ثبت عقمها ،ودعت
علنا ً إلى التنسيق مع دمشق لمحاربة «داعش» والتنظيمات
اإلرهابية األخرى ،مؤكدة أنّ التحالف الدولي الذي تقوده
واشنطن ال يمكن أن يحقق أية نتائج ،على صعيد القضاء
على اإلرهاب ،من دون التعاون مع القيادة السورية .وفي
السياق نفسه ،كان تصريح دي ميستورا أيضا ً بأنّ األسد
جزء من الح ّل ،وبعده سارعت وفود برلمانية إلى زيارة
دمشق وفي مقدمتها الوفد البرلماني الفرنسي ،وجرت
ات�ص��االت ،وال ت��زال ،من وراء ستار إلقامة عالقات على
الصعيد األمني ،لك ّن دمشق بقيت ثابتة على موقفها تربط
أية عالقات أمنية معها بعودة العالقات الديبلوماسية وفتح
السفارات.
وال ت �خ��رج ال �م��واق��ف ال�م�ت�ن��اق�ض��ة ل �ل��إدارة األميركية
وحلفائها الفرنسيين والبريطانيين وردود الفعل المتصادمة
م��ع تصريح كيري المثبت بالصوت وال �ص��ورة ،عن لعبة
توزيع األدوار المعروفة وإخفاء المواقف الحقيقية ،بسترها
وتمويهها بدخان كثيف من التصريحات المتضاربة ،ألنّ
أط ��راف الحلف ال��واح��د ق��د وص�ل��ت أخ �ي��را ً إل��ى قناعة تا ّمة
باستحالة إسقاط الدولة السورية ونظامها ،وأدركت أ ّنه آن
األوان ،بعد أن دخل العدوان اإلرهابي الدولي على سورية
عامه الخامس ،لالنسحاب ،ولو تدريجيا ً أو ببطء شديد ،من
لعبة خاسرة بانتهاج أسلوب الغموض البنّاء الذي طالما ت ّم
استخدامه لحفظ ماء الوجه.

لوحظ تواصل
الدعم الدولي
للجيش اللبناني
واإلشادة بمعنوياته
في مواجهة
المجموعات
اإلرهابية ،من دون
اقتران هذا الدعم
الكالمي بتقديم
مساعدات عسكرية
عينية للجيش ،علما ً
أنّ المجموعات
اإلرهابية تخوض
حرب استنزاف
معه من خالل
محاوالتها اليومية
التسلل إلى مراكزه
القريبة من جرود
عرسال ورأس
بعلبك.

وخالل اللقاء أعرب الجنرال جورجوالن عن سعادته
لوجوده في لبنان وهـو ال��ذي كان زاره قبل سنوات
عندما كان رئيسـا ً ألركان القـوات المسلحـة الفرنسية،
منوها ً بالتعاون القائـم بين جمعية أعضـاء جوقـة
الشرف في لبنان والجمعيـة األم في فرنسا ،ومشدّدا ً
علـى العالقـات التـاريخيـة التـي تجمـع فرنسـا
بلبنان.
وأك��ـ��ـ��د ال��رئ��ي��س س��ـ��ـ�لام ،ب��ـ��دوره ،علـى «أهميـة
العـالقـات اللبنانيـة ـ��ـ الفرنسيـة فـي المجـاالت
كافـة» ،معتبرا ً «أنّ ما تقــوم به جمعية اعضاء جوقة
الشرف في لبنان ،يندرج في إطـار تعزيـز التعـاون
بيـن البلديـن من خـالل النشـاطات الفكريـة والثقافيـة
والتربويـة».

بحث مع ابراهيم الو�ضع الأمني والتن�سيق بين الم�ؤ�س�ستين

حشود في استقبال البطريرك عند مدخل الكنيسة
في إطار زيارته الرعوية ألبرشية
حماة ،زار بطريرك أنطاكية وسائر
المشرق للروم األرثوذكس يوحنا
العاشر يازجي بلدة السقيلبية،
يرافقه متروبوليت حماة وتوابعها
ال��م��ط��ران إي��ل��ي��ا صليبا وال��وف��د
المرافق.
واستقبل البطريرك يازجي في
ساحة البلدة ،بنثر األرز والزغاريد
وقرع أجراس كنيسة مار جرجس
غصت بأبناء البلدة.
التي ّ
وع���ق���ب ص��ل�اة ال��ش��ك��ر ،أل��ق��ى
ال��ب��ط��ري��رك ك��ل��م��ة خ��اط��ب فيها
السقيلبية «بلد اإليمان األصيل»،
منوها ً بغيرة أبنائها ،وش�دّد على

«أنّ قساوة األي��ام الحاضرة ليس
لها أن تحجب من قلب السوريين
عموما ً والمسيحيين خصوصاً،
إرادة البقاء في أرضهم».
وأكد «أنّ وعورة الزمن الحاضر
ليس لها أن تطغى على واقع وتاريخ
عيش مكونات المجتمع السوري
الذي لم يعرف هذا التطرف والتكفير
األعمى واإلره���اب» ،واستنكر «ما
جرى في الحسكة أخيرا ً وما يجري
في األرض السورية من تفجيرات
تحصد أرواح األبرياء».
ك��م��ا ،ت��ن��اول البطريرك يوحنا
العاشر قضية المخطوفين ،بينهم
م��ط��ران��ا ح��ل��ب ي��وح��ن��ا اب��راه��ي��م

وبولس يازجي ،اللذان خطفا منذ
قرابة عامين ،وس��ط صمت دولي
مطبق.
وبعد الصالة ،اجتمع البطريرك
بمستقبليه في دي��ر السيدة ،كما
التقى أس��ر ال��ش��ه��داء ف��ي البلدة،
مواسيا ً إياهم ومقدما ً لهم دعما ً
رمزياً.
ومساء ،انتقل البطريرك مجدّدا ً
إل��ى م��ح��ردة ،حيث اجتمع هناك
بعائالت الشهداء في صالة كنيسة
القديسين يواكيم وحنة ،وقدم لهم
دعما ً رم��زي�اً ،مؤكدا ً «أنّ الشهداء
كانوا سياج محردة ،وأنهم أحياء
في ذاكرة الجميع».

قهوجي لأم ال�شهيد :دمعتك خل�صت لبنان
بمناسبة عيد األم ،توجه قائد
ال��ج��ي��ش ال��ع��م��اد ج����ان ق��ه��وج��ي
بتحية تقدير وعرفان إلى األمهات،
وخصوصا ً أم الشهيد .وقال في كلمة
على صفحته على «فايسبوك»« :ال
أح��د يفقه معنى الشهادة أكثر من
األم التي وهبت الحياة ،ف��إذا كانت
ك ّل أم ترمز إلى العطاء فأم الشهيد
ه��ي س��ي��دة ال��ع��ط��اء ،ألن��ه��ا أعطت
مرتين :مرة للحياة ،وم��رة للوطن.
فأمام عطاءات سيدة العطاء نخجل،
وإج�لاال ً لدمعتها ننحني ،لكننا في
اآلن عينه نقول لها وبكل ثقة :دمعتك
خلصت لبنان ،ودمعتك ه��ي التي
منعت العدو الغاصب واإلرهاب من
ّ
ويعشش في بيوتنا،
أن يتمدّد إلينا،
ويمحو تاريخنا ،ويتحكم بحاضرنا
ويقضي على مستقبلنا».
وأض�����اف ق��ه��وج��ي« :ف���ي ه��ذه
المناسبة نتعهد أمامك بأننا لن نقبل
بأي مساومة أو تسويات على حساب
دماء الشهداء ،وبأننا سنستر ّد جميع
أسرانا لدى التنظيمات اإلرهابية،
مهما غلت التضحيات ،ومهما سعى

(مديرية التوجيه)

قهوجي وابراهيم
بعضهم إل��ى توظيف ه��ذه القضية
المقدسة ل��م��آرب ص��غ��ي��رة .تحية
إليكن يا أمهات لبنان ،وأل��ف تحية
تقدير واعتبار إليكن يا أمهات شهداء
الجيش ،فدماء أبنائكن التي روت
أرض الوطن تفتحت ورودا ً مخملية».

م��ن جهة أخ���رى ،استقبل قائد
الجيش في مكتبه في اليرزة أمس،
مدير عام األمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،وبحث معه في التطورات
األمنية في البالد ،والتنسيق المشترك
بين المؤسستين.

فرعون :الحوارات ت�ؤ ِّمن
غطاء �سيا�سي ًا للأجهزة الأمنية
رأى وزي��ر السياحة ميشال فرعون أن «ال اتفاق
سياسيا ً في البلد بين مختلف األفرقاء ،ولكن هناك
اتفاق سياسي على األمن لتخفيف الضغط في الداخل
والخارج ،ما يساعد على الحفاظ على االستقرار».
وأسف في حديث إذاعي ألن «ال مجال اليوم لتحييد
لبنان عما يحصل في الجوار» ،مؤكدا ً «أنّ الحوارات
الحاصلـة ت��ؤم��ن أق��ل��ه غ��ط��اء س��ي��اس��ي�ا ً لألجهزة
األمنية».
وردا ً على سؤال عن احتمال تغيير النظام السياسي
في لبنان ،أجاب« :هذا غير ممكن إال من خالل حرب،
وه��و م��ا ل��ن يحصل ،ألنّ م��ن لديه مصلحة ويعمل

للحفاظ على االستقرار ويحاول تحصينه ال يمكن أن
يغير نظاماً ،علما ً أنّ هناك وعيا ً واتفاقا ً لمنع الطابور
الخامس من العبث باالستقرار».
وفي قضية العسكريين المخطوفين ،لفت فرعون
إلى «أنّ الصورة ما زالت ضبابية وغير واضحة ،وإنّ
الوضع غير مريح والملف ليس على نار حامية ،لكننا
رغم ذلك لن نسمح بأن يضرب هذا الملف استقرار
لبنان».
وعن عمل الحكومة ،قال« :ما زلنا نعمل وفق مبدأ
اإلجماع ،إال إذا شعر الرئيس سالم بأنّ ثمة من يعرقل
لمجرد العرقلة».
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