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خفايا
خفايا

هكذا ذهب الحريري وهكذا يعود...

الأطر�ش وملف
الع�سكريين المخطوفين

 روزانا ر ّمال
حسين ح ّمود

على وفرة المعلومات التي أصبحت في جعبة مديرية المخابرات
في الجيش اللبناني عن الموقوف إبراهيم قاسم األطرش ونشاطه
اإلرهابي ،فإنّ ما كشف عنه من اعترافات األطرش بقي في إطار
العناوين العامة نظرا ً إلى سرية وسالمة التحقيق حتى وصوله
إلى خواتيمه والكشف عن شركاء األطرش المتو ّرطين معه في
الجرائم اإلرهابية التي أذاعها الجيش.
ّ
ملف غائب بالرغم من التلميح إليه وهو موضوع
لكن بقي
العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» الذي قاتل األطرش
تحت لوائه ض� ّد الجيش في عرسال في الثاني من آب العام
الماضي .كما ينتظر أن يدلي األط��رش بمعلومات عن رؤوس
لبنانية كبيرة تنتمي إلى «جبهة النصرة» وتنظيم «داع��ش»
اللذين تنقل بينهما األطرش وقبلهما تنظيم «القاعدة» منذ العام
 2011وتولى فيها مهمات عسكرية وأمنية في العراق وسورية
فضالً عن لبنان.
وبخالف المعلومات السابقة عن أنّ األطرش ال ينتمي إلى أيّ
تنظيم متف ّرع عن «القاعدة» األب ،فقد أكدت التحقيقات معه ،أنه
انتمى إلى «داعش» و«النصرة» ،وأقدم على المشاركة في خطف
عناصر من الجيش وقوى األمن الداخلي في معركة عرسال عام
 ،2014وعلى إطالق صواريخ باتجاه عدّة بلدات بقاعية ،وعلى
تفخيخ ع�دّة سيارات وآخرها سيارة من نوع جيب شيروكي،
باإلضافة إلى إط�لاق النار على عدد من المواطنين والتسبّب
بمقتلهم وإصابة البعض بجروح خطيرة.
كما أنشأ األطرش مجموعة إرهابية قامت بتفخيخ السيارات
لتفجيرها في سورية ولبنان ،فيما ربطت معلومات بين تفجير
جيب نوع  GMCكان مع ّدا ً للتفجير في البزالية في  11تشرين
أول عام  ،2013والذي قتل فيه عمر األطرش وسامر الحجيري،
اللذين ارتبط اسماهما بتفجير سيارة مفخخة في مرآب مبنى
في بئر العبد في الضاحية الجنوبية في  9تموز  2013وتفجير
الرويس في  15آب من العام نفسه ،وبين ابراهيم الذي كان تابعا ً
لمجموعة القتيلين المذكورين وخشي افتضاح أم��ره في حال
اعتقالهما فعمد إلى تصفيتهما لكن هذه المعلومات غير مؤكدة.
كذلك فقد كان األط��رش قريبا ً من الشيخ مصطفى الحجيري
(أبو طاقية) لكنهما اختلفا الحقا ً وافترقا بعد ترك األول «جبهة
النصرة» التي يبايعها الحجيري والتحاقه ب��ـ«داع��ش» ،علما ً
أنه عمل مع الجبهة بعد والدتها وفرض سيطرتها على منطقة
القلمون السورية ،وكانت عالقته قوية مع مسؤول «النصرة»
أبو مالك التلّي ما مك ّنه من أن يصبح أحد أبرز قياديّيها .لكن
في الفترة األخيرة وبعد خالفاته مع تنظيم «داعش» الذي اتهم
األطرش باالنشقاق عنه عاش األخير في عزلة في منزله بعرسال
قبل أن يطبق الجيش عليه وتوقيفه في عملية نوعية في  15أيلول
الماضي في بلدته.
األطرش المتنقل بين «القاعدة» والتنظيمات المتف ّرعة عنه،
وشارك في نقل السالح وتهريب المقاتلين والمفخخات إلى كثير
من الدول التي شهدت عنفا ً مسلحاً ،وال سيما سورية والعراق،
يمتلك في مخزونه الكثير من المعلومات األمنية والعسكرية فضالً
عن المتو ّرطين معه في اإلرهاب ،ومن بين أه ّم المعلومات التي
في حوزته تلك المتعلقة بالعسكريين المخطوفين لدى «داعش»
و«النصرة» .وقد بدا أنّ ملف المخطوفين ليس نائما ً في األدراج
بل ما زال في طليعة اهتمامات الحكومة والقيادات األمنية والتي
قد تكون أصبحت على دراية كاملة بهذا الملف نتيجة اعترافات
األطرش في هذا الشأن .فهل اقتربت هذه المسألة من الحسم أم ال
تزال تنتظر حصول معطيات إضافية؟

دربا�س يلتقي وزير خارجية هولندا
ويوقع اتفاق ًا مع �سفير ال�صين
شدّد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس على «ضرورة التوصل إلى
ح ّل سياسي للنازحين السوريين تشارك فيه ك ّل الدول ،داعيا ً إلى إيجاد
مناطق آمنة في سورية لتثبيت السوريين في أرضهم من جهة ،ولتشجيع
النازحين على العودة من جهة أخرى».
وقال درباس خالل لقائه وزير خارجية هولندا برت كونديرز ،أمس في
مكتبه ،حيث ت ّم البحث في موضوع النازحين السوريين في لبنان ،أنه أبلغ
ضيفه ،أنّ «أوروبا تستقبل نحو  120ألف الجئ ،وهو عدد بسيط مقابل ما
تستقبله دول الجوار ،فقرية صغيرة في لبنان مثل عرسال تستقبل نحو
 80ألفا» ،مشيرا ً إلى أنه «كان يفترض بالمجتمع الدولي أن يتوقع أن
تؤدي الحرب إلى ما أدت إليه ،وأن ّ
تدق أبواب أوروبا أمور مقلقة».
من جهة أخرى ،وقع درباس مع سفير الصين جيانغ جيانغ اتفاق تعاون
قدمت بموجبه الصين هبة للوزارة هي عبارة عن معدات طبية وتجهيزات
خاصة بالمعوقين ،سيبدأ توزيعها على عدد من مراكز الخدمات اإلنمائية
وبعض الجمعيات ،بعد عطلة األضحى.

ن�شاطات

قالوا للرئيس سعد الدين الحريري :انتبه وال تتهاون في
المسائل األمنية كي ال يصيبك ما أص��اب وال��دك ،فنخسرك
وأنت رمز لالعتدال السني في هذه المنطقة ،فاتخذ من أمنه
ذريعة تخطت ك ّل قانون ودستور وشرعة وغادر البالد.
يقول الحريري إنه غادر لبنان ألسباب أمنية يعرف أنها لم
تعد مقنعة لفئة كبيرة من اللبنانيين ،لكنهم ربما اعتادوا على
غيابه ويعرفون أنّ غيابه ال يتعلق أب��دا ً بما هو أمني طبيعي
يعيشه أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس
مجلس ال�ن��واب اللبناني نبيه ب��ري ،وحتى رئيس «القوات»
سمير جعجع ف��ي ي��وم�ي��ات��ه ،ب��ل يتعلق ب��األزم��ة السورية
فالحريري غ��ادر لبنان منذ ان��دالع األزم��ة تقريبا ً وه��و لم
يغب وحده بل غاب معه فريق مهتم أيضا ً باألزمة التي كانت
بالنسبة إلى الحريري في وقت من األوقات القضية الكبرى
وبين هؤالء المغيّبين النائب عقاب صقر الذي ارتبط اسمه
ارتباطا ً وثيقا ً باألزمة السورية وقد لمع نجمه حين خرج
يشرح مه ّمته الجديدة وي��د ّل على المعونات والمساعدات
اإلنسانية التي كان يرسلها لالجئين في سورية وخارجها،
وذلك في معرض ردّه على اتهامه بالتعاون مع المعارضة
المسلحة وخ�ص��وص�ا ً «ال�ج�ي��ش ال �ح � ّر» وت��دري��ب ف��ري��ق من
المعارضين على الظهور اإلعالمي «السليم».
يقرأ الحريري اليوم جيدا ً كالم جون كيري األخير حول
سورية ورئيسها بشار األس��د تحديداً ،ويعرف أنّ ما قاله
انعطافة أميركية هامة موقفا ً ومضموناً ،فكالم كيري حول
تنحي األسد «لكن ليس بالضرورة اآلن» ،ودعوته
ضرورة ّ
روسيا وإي��ران إلقناعه بالمفاوضات تعني الكثير بالنسبة

إلى الحريري الذي انتظر رحيله طويالً.
ان�ت�ظ��ر ال �ح��ري��ري ،م��ا ي �ق��ارب ال�خ�م��س س �ن��وات ،سقوط
الرئيس األسد لكي يعود إلى لبنان ويفتتح مرحلة جديدة،
لك ّن بقاء األسد حتم عليه االهتمام بأعماله في الرياض ،لئال
تنهار بعدما اضطر أن يغيب قسرا ً عن كتلته السياسية.
األم��ور اليوم مختلفة وع��ودة الحريري تختلف ع ّما قبل
مغادرة البالد ،فك ّل شيء يتغير واأله��م أنّ لبنان أيضا ً بدأ
يتغير ،حتى الشعب تغير والمعلومات تشير إلى أنّ شعبية
الحريري أيضا ً تغيرت ،وخصوصا ً في الشمال ،وك� ّل هذا
يزيد األمور تعقيدا ً على «المستقبل».
غ��ادر الحريري لبنان على أمل إسقاط الرئيس السوري
ووض ��ع ك�� ّل رص �ي��ده ف �ي��ه ،معلنا ً أن ال ش��يء سيثنيه عن
تقديم ك ّل ما يلزم ليساهم في تحقيق هذا األمل مع خصوم
األخير ،ولشدة اليقين أكد أنه لن يعود إلى لبنان إال عبر مطار
دمشق.
بعد كالم كيري ونوايا الح ّل السياسي في سورية التي
ُيفترض أنها باتت أكثر قربا ً وجدية في ظ ّل اتضاح مصير
الملف ال�ن��ووي اإلي��ران��ي بح ّل سياسي بعيد عن العسكرة
واالت �ف��اق على ح � ّل سياسي ألزم��ة اليمن وضعت أسسها
مؤتمرات جنيف في أي��ار وبعد التوصل إل��ى ح� ّل سياسي
ألزمة أوكرانيا أصبح الح ّل السوري يقينا ً تبعا ً للمسار نفسه
الذي تتخذه الدول الكبرى ختاماً ،وبالتالي يعود الحريري
إلى لبنان من مطار بيروت واألسد ال يزال في دمشق.
غ��ادر ال�ح��ري��ري لبنان وال�ن�ف��وذ ال�س�ع��ودي فيه بأحسن
أحواله ،وخصوصا ًبعد  ،2005أي بعد اغتيال والده الذي أفرز
معطيات جديدة في البالد علت فيها اسهم حلفاء السعودية
وال��والي��ات المتحدة وك��ان تيار المستقبل الكتلة األكبر في
 14آذار فأخذ على عاتقه إدارة البالد مع بعض الحلفاء األق ّل

نفوذا ً وعالقات منه ويعود إلى لبنان والنفوذ السعودي فيه
ملتبس ومرتبك ،فالسعودية خاضت حربا ً فاشلة على اليمن
وراهنت رهانات خاطئة في سورية والعراق واألهم من ك ّل
ذل��ك ،أنها خسرت حلفها القوي مع ال��والي��ات المتحدة بعد
انفتاح األفق أمام إيران والغرب للتطبيع والشرعية وتتويج
إيران دولة إقليمية كبرى أمام أعين الدول الخليجية وك ّل هذا
ال يمكن أن يصرف في لبنان قوة ونفوذا ً كالسابق.
غادر الحريري لبنان ،وحزب الله قلق على مصير حليفه
الرئيس ال�س��وري بشار األس��د ،وقلق أي�ض�ا ً م��ن أي عملية
عسكرية ض ّد إيران الحليف األكبر ومتهم من قبل المحكمة
الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري ،لك ّن الحزب تأقلم
اليوم مع تجاهل االتهامات تلك وسعى إلى ترويض شارعه
معها ،أم��ا ال�ح��ري��ري فيعود إل��ى لبنان وح��زب ال�ل��ه حليف
إليران الرابحة في ملفها النووي وحليف للرئيس السوري
بشار األس��د ال��ذي بقي رئيسا ً للدولة السورية وق��د حصل
على شهادة ردع جديدة وضعها لـ»اإلسرائيليين» بعد عملية
القنيطرة بعد ر ّد المقاومة في مزارع شبعا.
غادر الحريري لبنان برئيس تملص من معادلة المقاومة
الذهبية ومن غير المؤكد تكرار مواصفات ذلك الرئيس عند
خصوم الحريري ،وعلى أمل عودته رئيسا ً للحكومة ربما
يعود الحريري وربما ال يعود إليه رئيسا ً أي قد ال يعود أبداً.
غ��ادر ال�ح��ري��ري لبنان وق��د تغير عليه ك�ث�ي��راً .لقد طالت
األزم� ��ات وط ��ال ال�غ�ي��اب وره��ان��ات ال�ح��ري��ري ت��ؤك��د فشلها
ب�ت��راج��ع حلفائه عنها .ح��ري ب��ه أن ي��أت��ي ال��ى لبنان اليوم
ليشارك في جلسات ال�ح��وار ويفتح قلبه للبنانيين ويفتح
معهم صفحة جديدة إليجاد حلول ألزمات البالد فيسترجع
دورا ً قد يحمل معه أمالً جديا ً بترؤسه حكومة لبنان مجدّدا ً
بما يتناسب مع الفرقاء.

وزير خارجية النروج يجول على الم�س�ؤولين
الوفد البرلماني الفرن�سي يزور
براندي :ملتزمون دعم لبنان في تحمّل عبء النازحين رعد وال�سنيورة ودريان وقبالن
ج���ال وزي����ر خ��ارج��ي��ة ال��ن��روج
بورجي براندي ،الذي يزور لبنان
ح��ال��ي �اً ،ع��ل��ى ال��م��س��ؤول��ي��ن ،ف��زار
السراي الحكومية حيث التقى رئيس
الحكومة تمام س�لام وبحث معه
العالقات بين البلدين واألوضاع في
لبنان والمنطقة وأزمة النازحين.
وفي قصر بسترس ،التقى براندي
وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل ،في حضور سفيرة النروج
لين الند .ثم عقد الجانبان مؤتمرا ً
صحافيا ً مشتركا ً
استهله باسيل قائالً« :ناقشنا
الوضع في الشرق األوس��ط وقلقنا
إزاء ال��ت��وس��ع الخطير ل�لإره��اب،
وموجات النزوح الكثيفة التي تأتي
نتيجة تفاقم همجية العنف» ،مؤكدا ً
أنّ «اإلدارة الفعالة للحدود ومراقبة
الخاليا اإلرهابية الناشطة والنائمة
ه��ي أول���وي���ات ع��م��ل��ن��ا ،وتتطلب
استثمارات ضخمة بعد تحذيرات
كثيرة».
ورأى باسيل أنه «إلى جانب الر ّد
العسكري المباشر الهادف النتزاع
جذور اإلرهاب ،فإنّ االستجابة األكثر
م��ردودي��ة للتحديات التي يمليها
اإلرهاب والهجرة ،تقوم على االلتزام
بإيجاد ح � ّل سياسي طويل األم��د
يرتكز على تقاسم السلطة والتمثيل
ال��ع��ادل وع��ل��ى اح��ت��رام تطلعات
الشعب وخياراته المشروعة لجهة
قيادته أو ن��ظ��ام حكمه وذل��ك من
خ�لال إج���راء ان��ت��خ��اب��ات م��ن دون
ش��روط مسبقة ،باستثناء شرط
ال��ق��ض��اء ع��ل��ى اإلره����اب وتحقيق
األم��ن ،واجتثاث األيديولوجيات
اإلره��اب��ي��ة واالن��خ��راط ف��ي برامج
تربوية لمواجهة عوامل جذبها وال
سيما لدى الشباب».
وأض���اف« :ل��ن ي��ك��ون باإلمكان
تحقيق ما سبق إال من خالل تشجيع
ش��ع��وب المنطقة على ال��ب��ق��اء في
بلدانهم ،وتشجيع النازحين داخليا ً
أو الهاربين إل��ى ب��ل��دان م��ج��اورة
على العودة إلى مناطق آمنة داخل
بلدانهم مع توفير ظروف مؤاتية.
لذا ف��إنّ الخيار اآلن هو بين إعادة
ب��ن��اء س��وري��ة م��ن قبل السوريين
باستخدام البنية السورية األصيلة
وانعاش النسيج االجتماعي األصيل
من جهة ،أو تدمير المنطقة وهو ما

باسيل مجتمعا ً إلى براندي في قصر بسترس
سيؤدي تدريجيا ً وحتما ً إلى زعزعة
االستقرار في أوروبا».
وقال براندي ،من جهته« :نحن
ن��س��ع��ى إل���ى ال��ق��ي��ام ب��ك � ّل م��ا في
وسعنا لدعم بلدكم ،ولهذا السبب
دعا رئيس حكومة النروج إلى عقد
اجتماع دولي للمانحين هذه السنة،
من أج��ل مساعدة سورية وال��دول
المجاورة لها بما فيها لبنان».
وأضاف« :لقد توافقت مع الوزير
باسيل ،على ض���رورة إي��ج��اد ح ّل
سياسي قريب في األشهر المقبلة
ف��ي س��وري��ة ،وه��ذا األم��ر يجب أن
يكون على رأس الئحة األولويات
في األجندة الدولية خالل الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،والحاجة إلى
التركيز على البنى التحتية المتبقية
في سورية على أس��اس جنيف 1
وجنيف .»2
وردا ً على س���ؤال ،لفت باسيل
إلى أنّ «ما يصيب أوروبا اليوم هو
نفسه الذي أصاب لبنان ،في بداية
حصول أزم��ة فيها تدحرج األع��داد
واألك�ل�اف والنتائج السلبية على
س��وري��ة وأه���ل س��وري��ة والمنطقة
وأهلها وعلى أوروب��ا واألوروبيين.
وبالنتيجة تغيير المسار له مسيرة
واح��دة وهي إنهاء اإلره��اب ووقف
الحرب على سورية وت��رك الخيار
للسوريين باختيار من يريدون».

رعد مستقبالً الوفد الفرنسي

وق��ال ب��ران��دي ،من جهته« :لقد
رأينا أع��دادا ً كبيرة من المهاجرين
إلى أوروبا ،وموقف النروج في هذا
اإلط��ار أنها ستتحمل مسؤوليتها
في هذه األزمة .وأو ّد أن أشدّد هنا،
وهذا األمر بحثته مع الوزير باسيل،
على «أنّ هذا الوضع سيستمر طالما
ت��وج��د ح��رب ف��ي س��وري��ة ،والحل
الوحيد الحقيقي لألزمة السورية
هو بإيجاد ح � ّل سياسي فيها ،إذ
يوجد نحو  4ماليين الجىء سوري
خ��ارج ال��ب�لاد ،ورب��م��ا نحو  7أو 8
ماليين داخ��ل األراض���ي السورية،
في حين يتبقى  18مليوناً .وهذا ما
يجب أن نتنبه له إذ يمكن للوضع
أن يصبح أكثر سوءا ً على الصعيد
اإلنساني وعلى صعيد تطور األزمة
وتزايد أعداد النازحين ،ما سيؤدي
إلى المزيد من التداعيات ليس على
دول الجوار فحسب ،بل على الدول
األوروبية ككل».
كما زار وزير الخارجية النروجي
وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب الذي وضعه في تفاصيل
خطة ال���وزارة الهادفة إل��ى تعليم
جميع األوالد النازحين الموجودين
على األراضي اللبنانية .وت ّم عرض
المبادرات التي تمت من أجل توفير
المساعدات.

في إطار جولته على المرجعيات السياسية والروحية
اللبنانية ،زار الوفد البرلماني الفرنسي الذي ضم كالً من
نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب
الفرنسي ،رئيس بعثة االستعالم ع��ن لبنان أكسيل
بونياتوسكي ،بينوا هامون ،جان جاك غييه وجان رينيه
مارساك ،يرافقه السفير الفرنسي إيمانويل بون ،رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ودار الحديث
حول «آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني ،مع إطاللة
سريعة على واقع األزمة السورية والسبل الممكنة للح ّل،
وكذلك ال��دور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا لتحقيق
األمن واالستقرار وإعادة الحياة السياسية الطبيعية في
المنطقة» ،بحسب بيان للكتلة.
كما التقى الوفد رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس
فؤاد السنيورة ،في مكتبه في بلس ،وبحث معه التطورات،
في حضور النواب :عاطف مجدالني ،سمير الجسر ،خالد
زهرمان وباسم الشاب ومستشار الرئيس السنيورة
السفير مراد الجمال.
وأوض��ح بونياتوسكي بعد اللقاء أنّ «البحث تناول
الوضع السياسي الراهن في لبنان والعرقلة الحاصلة،
وخصوصا ً أن مختلف الفرقاء السياسيين يجتمعون اليوم
من أجل إيجاد ح ّل لألزمة ،ومن الواضح أننا نمر في حالة
عرقلة متشابكة ،ومن المهم بالنسبة إلينا معرفة موقف
تيار المستقبل ومواقف باقي الفرقاء السياسيين».
وأش��ار إل��ى «أنّ هناك عرقلة سياسية للمؤسسات
اللبنانية»،آمالً «بأن تتغلب المصلحة الوطنية العليا وأن
يتم إيجاد التسوية الضرورية».
وقال »:هناك أمل في ذلك وال سيما في ظ ّل تصلب الوضع
اإلقليمي الذي يجعل االتفاق ضرورياً ،قد يأخذ األمر بعض
الوقت ولكن اتفاقا ً كهذا سيكون ال ب ّد منه».
كما زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان،

�سفراء في اليرزة لبحث دعم قدرات الجي�ش
ميقاتي وفابيوس
 استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية،
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعرض معه األوضاع
األمنية في البالد.
ثم التقى وفدا ً من نواب المنية ـ الضنية ً.
من جهة أخرى ،تلقى سالم برقية تهنئة لمناسبة عيد األضحى
المبارك من ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
محمد بن زايد آل نهيان .كما تلقى برقية مماثلة من نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.
 التقى الرئيس نجيب ميقاتي ،مساء أمس ،وزير خارجية
فرنسا لوران فابيوس في مق ّر وزارة الخارجية الفرنسية ،وعرض
معه األوضاع في لبنان والمنطقة.
وقال ميقاتي بعد اللقاء« :بحثنا الوضع في لبنان والمنطقة،
وقد لمست مدى اهتمام فرنسا بلبنان وحرصها على االستقرار فيه
وعلى تعزيز مؤسساته الدستورية عبر انتخاب رئيس جديد للبنان
في أقرب وقت .كما بحثنا في أهمية أن تدعم فرنسا خالل االجتماع
المقبل للجمعية العمومية لألمم المتحدة ومؤتمر أصدقاء لبنان
موضوع ،تفعيل الدعم الدولي والعربي للبنان لمواجهة التحديات
الكثيرة الماثلة أمامه ،ال سيما منها ملف النازحين السوريين».
وأض��اف« :تطرقنا خالل اللقاء أيضا ً إلى أهمية تفعيل الحوار
بين مختلف القيادات السياسية اللبنانية من أجل الخروج بحلول
لألوضاع الراهنة في لبنان ،وفي مقدمها انتخاب رئيس جديد في
ّ
وأدق مرحلة يمر بها
هذه المرحلة التي توافقنا على أنها أصعب
لبنان .وكان وزير خارجية فرنسا مشجعا ً لهذا الحوار اللبناني».

التقى مسؤول
سابق برئيس
هيئة اقتصادية
بارزة في مناسبة
اجتماعية ،فطالبه
أمام الحاضرين
باتخاذ إجراء ما بحق
رئيس جمعية تجار
بيروت نقوال شماس،
الذي ألحق األذى
بالهيئات االقتصادية
أي أحد
نفسها قبل ّ
آخر ،معتبرا ً أنّ
كالمه عن سوق «أبو
رخوصة» وع ّمن
«الدجالين
اعتبرهم
ّ
االقتصاديين» ين ّم عن
جهل ،وهو يشبه إلى
ح ّد كبير «نصيحة»
ماري أنطوانيت
للفرنسيين بأن يأكلوا
«البيسكويت»!...

قهوجي :عازمون على محاربة الإرهاب مهما كانت الت�ضحيات
عقد ظهر أمس ،في قيادة الجيش في اليرزة،
اجتماع خ��اص للجنة التنسيق العليا المكلفة
متابعة دعم قدرات الجيش اللبناني على مستوى
السفراء ،بدعوة من المنسق الخاص لألمين العام
لألمم المتحدة سيغريد كاغ ،حضره قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،قائد ق��وات األم��م المتحدة
الموقتة في لبنان الجنرال لوتشيانو بورتوالنو،
رئيس األرك���ان ال��ل��واء الركن وليد سلمان ،إلى
جانب عدد من سفراء الدول الداعمة والمشاركة
في القوات الدولية ،وعدد من كبار ضباط القيادة.
وألقى قهوجي كلمة خالل االجتماع ،شكر فيها
«ال��دول الداعمة للجيش ومواكبتها المستمرة
ألوضاعه ،واهتمامها بتطوير قدراته العسكرية»،
مشيرا ً إلى «المه ّمات الجسام الملقاة على عاتق
الجيش في هذه المرحلة ،وأبرزها مه ّمة الدفاع عن
الحدود الجنوبية ،والحدود الشرقية والشمالية
بين لبنان وسورية ،والتي يبلغ طولها نحو 375
كلم ،إلى جانب مه ّمة حفظ األمن في الداخل ،في ظ ّل
وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري
على األراضي اللبنانية ،وما يتطلبه هذا النزوح
من إجراءات أمنية وإنسانية واستثنائية».
وأض��اف« :على الرغم من ه��ذه المسؤوليات
واألعباء ،فالجيش عازم على مواصلة مه ّماته،
كائنة ما كانت المصاعب والتضحيات ،وخصوصا ً

محاربة اإلره��اب .وقراره هذا ،ينطلق من واجبه
األساس في حماية لبنان ،كما من مشاركة الدولة
اللبنانية المجتمع الدولي ،في النظرة إلى خطر
اإلره���اب ال��ذي ب��ات يتهدّد الجميع ،وض��رورة
أن يسهم لبنان في التصدي له بكل اإلمكانات
المتوافرة لديه».
وأكدت كاغ ،من جهتها« ،قرار المجتمع الدولي
بمواصلة دع��م ال��ج��ي��ش ،وال��ع��م��ل على تأمين
احتياجاته في ضوء مسؤولياته الوطنية الكبيرة،
والتحديات األمنية التي يواجهها لبنان» ،منوهة
ب��ـ«اإلن��ج��ازات الكبيرة التي حققها في مواجهة
اإلره��اب ،وباستخدامه األسلحة والمعدات التي
تلقاها من الدول الداعمة بفعالية وكفاءة».
ثم تحدث بورتوالنو معربا ً عن «تقديره لمستوى
التعاون والتنسيق الذي يبديه الجيش اللبناني
مع القوات الدولية ،التي ستواصل بدورها دعمه
بك ّل اإلمكانات المتوافرة لديها ،للحفاظ على
استقرار المناطق الحدودية وتنفيذ القرار .»1701
بعد ذل��ك ع��رض ك � ّل من نائب رئيس األرك��ان
للتخطيط العميد الركن م��ارون الحتي ونائب
رئيس األرك���ان للتجهيز العميد الركن مانويل
كرجيان ،إي��ج��ازا ً عن مه ّمات الجيش وقدراته
الحالية ،واحتياجاته المطلوبة وفقا ً لألولويات
الملحة».

قهوجي متحدثا ً خالل االجتماع

واطلع منه على ال��دور ال��ذي تقوم به دار الفتوى في
لبنان «لتعزيز العيش المشترك اإلسالمي المسيحي
والعالقات المميزة بين كافة الطوائف اللبنانية لما فيه
خير اللبنانيين» ،في حضور األمين العام للجنة الوطنية
للحوار اإلسالمي ـ المسيحي محمد السماك .كما جرى
البحث في أوضاع لبنان والمنطقة .ون ّوه دريان بـ«الدور
الذي تقوم به فرنسا في مساعدة لبنان واللبنانيين».
وفي مق ّر المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى ،التقى
الوفد الفرنسي نائب رئيس المجلس الشيخ عبد األمير
قبالن ،الذي أكد أنّ «لبنان وطن الوحدة الوطنية والعيش
المشترك ،فاللبنانيون إخوة ونحن ال نفرق بين مواطن
وآخ��ر وطائفة وأخ��رى ،ونحن نتعاون مع الجميع لما
فيه مصلحة اإلنسان ،فاللبنانيون متعاونون على حفظ
وطنهم ومصلحته فهم منضووين في بوتقة الوحدة
الوطنية وال يفرق بينهم مفرق».
وطالب قبالن «الحكومة الفرنسية بدعم لبنان سياسيا ً
واقتصاديا ً وأمنيا ً وب��ذل الجهود لدعم مسيرة الوحدة
واألم��ن والتواصل بين اللبنانيين ،ال سيما أنّ لبنان
مستهدف من اإلرهاب التكفيري والكيان الصهيوني ،مما
يح ّتم أن تقف فرنسا مع لبنان وشعبه ،وخصوصا ً أننا
في لبنان نسير على نهج االستقامة ونعمل لما فيه خير
اإلنسان ورفع الظلم عنه».
وأكد أنّ «إسرائيل مصدر الشر في المنطقة وهي تنتهك
المقدسات في فلسطين وتهدّد لبنان ما يستدعي أن تلجم
فرنسا وأوروبا الكيان الصهيوني المتغطرس الذي يهدّد
األمن واالستقرار في المنطقة».
وأعرب أعضاء الوفد الفرنسي ،بدورهم ،عن سعادتهم
بلقاء الشيخ قبالن «واالستماع إل��ى مواقفه الوطنية
وحرصه على تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا الذين
يرتبطان بعالقات صداقة بين الشعبين والدولتين».

