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ال�ضغوط على �إيران تت�ضاعف وقد ّ
هددت من بيروت فهل بد�أ التنفيذ؟
 روزانا رمال

حسين ح ّمود
رس��خ سليل العائلة
زحلة بعد الياس سكاف ليست كما قبله .لقد ّ
«ال�س�ك��اف�ي��ة» ذات ال�ن�ف��وذ الكبير ف��ي وج ��دان أهلها وع�ل��ى ساحتها
السياسية والحزبية ،حالة وطنية جامعة وشاملة ك ّل أطياف المدينة.
كان محبوبا ً وقريبا ً من الجميع بالرغم من خالفاته المتقلّبة والظرفية
تجسد في جنازة سكاف الحاشدة التي شارك
مع بعضهم .هذا الو ّد
ّ
فيها ك ّل األطراف من معسكري  8و 14آذار ،والمستقلون عنهما.
الكتلة الشعبية التي ورثها عن أبيه النائب والوزير الراحل جوزف
س�ك��اف ،وح� ّول�ه��ا الح�ق�ا ً سكاف اإلب��ن إل��ى ح��زب ،ظلّت كما أراده��ا
المؤسس حاضرة في أكبر مدينة كاثوليكية في الشرق ،مستفيدا ً من
إغالق زحلة أبوابها أمام األحزاب ما عدا قلة منها ،حتى «غزاها» بشير
الجميّل مطلع ثمانينات القرن الماضي ،ومن ث ّم تمدّد ميليشيا «القوات
اللبنانية» وحزب الكتائب فيها ،نظرا ً لموقعها االستراجي العسكري
أي معركة.
كما السياسي ،الها ّم والحاسم في ّ
لكن بالرغم من هذا «الغزو الخارجي» ،استعادت الكتلة حضورها
�وي ف��ي المدينة بعد زوال ال�ح��ال العسكرية فيها خ�لال الحرب
ال�ق� ّ
األهلية وبعد انتهائها مطلع التسعينات ،وليلمع نجم إيلي سكاف في
تلك الحقبة ،إنْ في التحالفات أو الخصومات السياسية محافظا ً على
حضوره القوي ،ما أبقى عيون الحلفاء والخصوم على ح ّد سواء،
على زحلة وسكاف تحديداً ،ألنه ظ ّل متمسكا ً باستقاللية قراره عن
ك ّل األطراف مع تحالفه استراتيجيا ً مع « 8آذار» والذي انعكس تحالفا ً
انتخابيا ً وسياسيا ً مع تباين في اآلراء والمواقف في بعض المحطات.
ومر ّد االهتمام بزحلة هو ألنها «جسر العبور» إلى األكثرية النيابية،
من خ�لال المقاعد السبعة المخصصة لها في المجلس النيابي (2
كاثوليك 1 ،أرث��وذك��س 1 ،م��ارون��ي 1 ،أرم��ن أرث��وذك��س 1 ،سنّة1 ،
شيعة).
وب��ال��رغ��م م��ن خ�س��ارة س�ك��اف االن�ت�خ��اب��ات النيابية صيف العام
أي
 ،2009فقد اكتسح بعدها االنتخابات البلدية التي خاضها من دون ّ
تحالف مع أحزاب المدينة وفازت كتلته بـ 21مقعدا ً من أصل  ،21ما
أكد أنّ خسارة االنتخابات النيابية لم تكن نتيجة تراجع شعبية سكاف
وكتلته بل بسبب قانون االنتخاب والدائرة التي جمعت زحلة مع قرى
بقاعية كثرت فيها عمليات نقل النفوس والتجنيس الكثيف لموالي «14
آذار» ،ما أدّى إلى فوز الئحة الفريق المذكور بالمقاعد السبعة ،وأبرز
الفائزين حزب «القوات اللبنانية».
قبيل االنتخابات البلدية اهتزت العالقة بين سكاف ورئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون لتصل إلى ح ّد القطيعة بعدها.
وب��رز ال�خ�لاف بقوة خ�لال زي��ارة ع��ون زحلة ف��ي ح��زي��ران ،2012
والتي قاطعها سكاف ،لتعود بعض الحرارة إليها في تشرين األول من
العام نفسه إثر اتصال أجراه سكاف بعون بعد تع ّرض موكب األخير
إلطالق نار في صيدا.
لكن سكاف بقي على مسافة معينة من عون وأخ��رى أوسع منها
مع حزب «ال�ق��وات» فيما سعى األخير إلى التق ّرب أكثر من سكاف.
وت��ردّدت معلومات ،في ه��ذا المجال ،عن أنّ النائبة ستريدا جعجع
تولّت التواصل معه كونها إبنة ع ّم زوجته ميريام جبران طوق ،لكن
المرض عاجل سكاف وأدّى إلى وفاته.
بعد رحيل سكاف اش�ت�دّت ال�ص��راع��ات بين األح ��زاب القائمة في
زحلة ،وال سيما بين ك� ّل من التيار الوطني الح ّر وال�ق��وات اللبنانية
وح��زب الكتائب ،الستقطاب القواعد الشعبية لسكاف المتمثّلة في
حزب الكتلة الشعبية ،فيما تتحدّث معلومات عن أنّ ميريام سكاف
تستع ّد للحلول مكان زوجها الراحل بانتظار أن يشت ّد عود ولديهما
جوزيف وجبران ،السياسي .إالّ أنّ األكثر شراسة في هذه المعركة
هو حزب «القوات» ليس إلدراكه أهمية زحلة على الخارطة السياسية
وموقعها الديني كأكبر مدينة كاثوليكية ف��ي ال�ش��رق ،فحسب ،بل
العتقاده أيضا ً أنّ من حقه االستحواذ على ما يعتبره «تركة بشير
الجميّل» في المدينة ،مستفيدا ً من تراجع حضور حزب الكتائب فيها
بسبب صراعاته الداخلية ونفور القاعدة والقيادة ،معاً ،من النائب إيلي
ماروني الذي يتهمه خصومه بمحاولة السيطرة على الحزب والتمسك
المخصص للحزب في خارطة التحالفات.
بالمقعد النيابي
ّ
لكن بحسب العارفين بمزاج أهل زحلة ،فإنّ شريحة واسعة جدا ً
تميل راهنا ً إلى التيار الوطني الحر بسبب خياراته السياسية التي
رسخها سكاف في وجدانها قبل رحيله.
تتواءم مع قناعاتها التي ّ
المعركة السياسية حامية الوطيس في المدينة التي كانت تعرف
بـ«مقبرة األحزاب» لكن من يقترب من ناسها أكثر ستكون له الغلبة و
أي أكثرية جديدة.
سيكون بيضة القبّان في ّ

بري ي�ستقبل �سكاف ووزير ال�صحة ويتلقى برقيات تعزية

�أبو فاعور :لو�ضع خريطة طريق
تقود �إلى معالجة الأزمات

بري مستقبالً سكاف في عين التينة
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات مع زواره في عين
التينة ،حيث التقى وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور الذي لفت إلى أنّ
«هناك أجواء إيجابية في البلد جرى التعبير عنها» ،مشيرا ً إلى «ما صدر
من موقف عن السيد حسن نصرالله وما ت ّم مالقاته بتصريح من الرئيس
سعد الحريري» .وقال« :هذا المناخ اإليجابي يحتاج الى تجسيده كواقع
سياسي وتثميره وهذا ال يكون إال عبر دينامية محلية تنطلق من النقاط
الخالفية وتبحث عن العالجات المطلوبة في ك ّل القضايا المختلف حولها
مع أولوية مطلقة إليجاد توافق حول رئاسة الجمهورية .وعندما تكون
هناك حاجة إلى هكذا دينامية داخلية تتجه األنظار ُحكما ً إلى الرئيس بري
الذي هو صاحب المبادرات الدائم سواء عبر الحوار الثنائي الذي يرعاه
بين تيار المستقبل وحزب الله أو عبر طاولة الحوار التي دعا إليها والتي
يرأسها».
وأض��اف« :هذان اإلط��اران بقناعتي ق��ادران على وضع خريطة طريق
داخلية لبنانية تقود إلى معالجة ك ّل األزمات الحالية ،وعبثا ً ننتظر إذا
كنا ننتظر أي مبادرات خارجية ،فأي تفاهم داخلي يمكن أن يتم تأمين
المناخات الخارجية المساعدة والمواكبة له لكن المبادرات يجب أن تكون
لبنانية واألفكار يجب أن تكون لبنانية أيضا ً ألنّ الخارج منشغل ولديه
أولويات بينما األولويات اللبنانية ال تحتمل الرفاهية».
واستقبل الرئيس بري السيدة ميريام سكاف التي شكرته على مواساتها
والعائلة بوفاة الوزير السابق الياس سكاف .
من جهة أخرى ،أبرق بري إلى رئيسة المجلس الوطني االتحادي في
دولة اإلم��ارات العربية المتحدة أمل عبدالله القبيسي مهنئا ً بانتخابها
رئيسة لالتحاد.
وتلقى برقية من رئيسة المجلس االتحادي الروسي فالنتينا ماتفينكو
 Valintina Matvienkoأعربت فيها عن استنكارها وتعزيتها بشهداء
التفجيرين اإلرهابيين في برج البراجنة.
كما تلقى برقية مماثلة من رئيس مجلس النواب البلجيكي أندريه
فالهو.

في وقت تبدو العالقات بين روسيا واألفرقاء اإلقليميين
المعنيين باألزمة السورية ،كتركيا والسعودية جيدة لجهة
التنسيق والتعاون ،تبدو إيران ابعد من أن تكون قد نسجت
أو خرقت ثغرة للجماد المسيطر على عالقاتها بهم ،على عكس
ما كان ممكنا ً كتوقع للتطورات أن تفتحه بعد االتفاق النووي
بينها وبين الغرب ،وذلك لعوائق عدة برزت فجأة ،لكنها ربما
تكون متوقعة في صراع مصيري كهذا من خصوم يسجلون
وتتجسد
النقاط ويسعون لكسر سياسات بعضهم البعض،
ّ
ابرز هذه العراقيل بكارثة حجاج منى التي فتحت على إيران
أب��واب الخالف والتحديات على مصراعيها مع السعودية،
حيث العالقات السياسية المتوترة أصالً أللف سبب وسبب.
الحديث عما كانت قد تقدّمت به روسيا لجهة مساعي
إنجاح عقد لقاء بين اللواء السوري علي المملوك ووزي��ر
الدفاع السعودي محمد بن سلمان ،وأنه قد ت ّم إفشاله إيرانيا ً
لحساسيات مع ال��روس ،ولكي ال تتك ّرس روسيا بالحدث
السوري مقللة من أهمية العنصر اإليراني في التسويات ،ال
يفسره قبول السعودية بإفشال تداعياته إذا كان فعالً الهدف
ّ
في تحجيم إي��ران مصلحة لها .وعلى هذا األس��اس كان من
األجدر على السعودية الوقوف عند الخطة الروسية واستكمال
المباحثات مع الجانب السوري بشكل س ّري ،وذلك إلبعاد أي
دور فعّ ال إليران بين الطرفين .وعليه فإنّ ما ّ
عطل هذا المسعى
الروسي بين سورية والسعودية ال عالقة له إال بالرغبة
السعودية بعدم تقديم أيّ ايجابية في الوقت الراهن.
من جهة أخ��رى ،وإذا كان هناك أيّ حديث عن أنّ روسيا
تحاول العمل على تحجيم الحضور اإليراني في الساحة
السورية ميدانيا ً بوجودها ،ف��إنّ هذا يسقط مع التنسيق
العالي الميداني بين العسكريين اإليرانيين على األرض
والعسكريين واألمنيين الروس ،وبالتالي فإنّ التعاون وحده

بشأن سورية سيد الموقف عدا عن مساعي روسيا الكبرى
في التوصل إلى أفضل الممكن من أشكال التفاهم بين الغرب
وإي��ران على الملف النووي ال��ذي يؤثر بشكل مباشر على
الوضع في سورية كحليف صمد فصمد معه حلف بأكمله،
وهنا تسقط ك ّل الحسابات في استهداف العالقة اإليرانية
الروسية في سورية.
اليوم ،وصلت العالقة اإليرانية  -السعودية إلى أسوأ
مراحلها ،فالملفات المفتوحة أو العقبات التي كان من الممكن
تذليلها أضيف عليها أزمة حجاج منى التي تعتبرها إيران في
آخر مواقفها الرسمية استهدافا ً سعوديا ً صريحا ً لها؛ وهي
المشكلة التي ال يمكنها تخطيها ،ألنّ ما فيها يشير حسب
اإليرانيين إلى محاولة اختطاف الحجاج اإليرانيين عن سابق
تص ّور وتصميم ،وكأنّ العالقة السيئة بين البلدين لم يكفها
القلق الكبير من تتويج إيران نووية خليجياً ،وال سوء العالقة
حول سورية ومصير الرئيس األسد ،وال الحرب السعودية
المفتوحة على اليمنيين والحوثيين ،تحديدا ً حلفاء إيران.
ك ّل هذه األزمات دقيقة وشديدة الخطورة وهي تحتاج وقتا ً
غير قليل ،لكي توضع على سكة الحلول ،لكن يبقى الموقف
اللغز الذي تتبناه السعودية ،بخصوص سفير إيران السابق
الحج غير مفهوم.
في لبنان وم��ن معه من المفقودين في
ّ
فالسلطات اإليرانية وعلى لسان مساعد وزي��ر الخارجية
حسين امير عبداللهيان أعلنت أنّ معلوماتها تقول إنه ما زال
حيا ً “وإنها تريد من السعودية إعادته لبالده حيا ً” ليتبعه
موقف من رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية
اإليراني عالء الدين بروجردي ،يقول إنّ “فرضية اختطاف
آب��ادي ورئيس مركز ال��دراس��ات االستراتيجية في الحرس
الثوري علي أصغر فوالدكر ،ستطرح على المحافل الدولية
إذا لم يت ّم تحديد مصيرهما .وإذا كانت الحكومة السعودية
غير قادرة على تحديد مكانهما أو مكان دفن جثمانيهما ،فنحن
سوف نتابع وبشكل جا ّد فرضية االختطاف كأقوى فرضية”.
فرضية االختطاف تزيد األم��ور تعقيداً ،وه��ي بالتأكيد

ستؤثر سلبا ً على أيّ طاولة مفاوضات سياسية س ُتعقد
بوجود السعوديين ،فإيران تشعر اليوم أنها أكثر استهدافا ً
من السعودية وحلفائها حتى أنّ تصريحات مقلقة خرجت عن
بعض مسؤوليها حول حضور مؤتمر فيينا مفادها أنّ طهران
لم تتخذ بعد قرارا ً بالمشاركة في اجتماع فيينا المقبل بشأن
سورية ،وأن المشاركة رهن بإيجابية واشنطن على تصرفات
أحادية من قبل أطراف مشاركة من دون التشاور مع البقية،
والقصد واضح.
لكن وعلى الرغم من ك ّل ذلك ال تبدو إيران في وارد الخضوع
أليّ ضغوط تمكنها من تقديم ت��ن��ازالت ال��ي��وم ،وربما هذا
يعقد فرص المسارعة بالحلول في المنطقة ،ألنه من دون
تحسين العالقة اإليرانية السعودية وتذليل العقبات ال يمكن
التفاؤل بمستقبل أفضل لمجمل الملفات .ومن هنا تعرف
إيران االستفادة “اإلسرائيلية” من المشهد كله ،ويبدو أنها
تريد فتح جبهة ضغط أكبر مما يمكن أن تتح ّمله “إسرائيل”
بحسابات خاطئة منها اعتبرت أن إيران المنشغلة بأزماتها
ّ
ستغض الطرف عما يجري في فلسطين ،لتأتي المفاجأة من
بيروت كرمزية للمقاومة وإعالن موقف بهذا الحجم منها ،على
لسان عبداللهيان لتقول “االنتفاضة الفلسطينية هي مسألة
جدية للغاية ،وإذا لم يبادر الكيان “اإلسرائيلي” إلى العدول
عن طريقة تص ّرفه ،ف��إنّ هناك أسابيع صعبة ومريرة هي
بانتظاره”..
لم تم ّر أسابيع ،وإذ بانتفاضة السكاكين تتح ّول إلى إطالق
نار وتصعيد فلسطيني يوقع قتلى وجرحى “إسرائيليين”
بينهم أميركي في مستوطنة “غوش عتصيون” في الضفة
الغربية في تطور الفت ،فهل بدأت إيران برمي أكبر أوراقها
التي قد تكون حاسمة هذه المرة في أكثر الملفات إيالما ً وتأثيرا ً
على مصير المنطقة؟

خفايا
خفايا
تعليقا ً على تغريدات
النائب وليد
جنبالط ،والتي
تناول فيها بين الج ّد
والسخرية ،زيارة
وزير الخارجية
جبران باسيل
إلى موسكو ،قال
سياسي عتيق :كنا
نعتقد أنّ «البيك» ال
يزال منتظرا ً على
ضفة النهر ،لكننا
فوجئنا به يخبرنا
أنه هائم في البراري
والوديان ومختبئ
في الكهوف! ولكن
ما هو جيّد في
المسألة إقراره بأنه
كان في مغامرة،
وأنه بخير...

افتتاح الم�ؤتمر الم�صرفي العربي في بيروت

التقى رئي�س دائرة العالقات الخارجية الكن�سية في مو�سكو

�سالم يدعو القوى ال�سيا�سية �إلى التوا�ضع
�سالمة :الليرة م�ستقرة و�ستبقى

با�سيل :للتوافق على اقتالع «داع�ش» و�أمثاله
واحترام حق ال�شعوب في تقرير م�صيرها

خالل افتتاح المؤتمر في فندق فينيسيا
رأى رئيس الحكومة تمام سالم
أن��ه «آن األوان لوضع ح � ّد للخلل
القائم ،وإلع��ادة ال��روح إل��ى الحياة
ال��س��ي��اس��ي��ة ع��ب��ر ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل
بالمؤسسات الدستورية» ،داعيا ً
«ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة ج��م��ي��ع�ا ً إل��ى
التواضع والتواصل والتوافق على
ما يسمح بتسيير العمل الحكومي
وخدمة مصالح اللبنانيين».
وف��ي كلمة ألقاها خ�لال افتتاح
المؤتمر المصرفي العربي في فندق
فينيسيا ،ق��ال س�لام« :ليس باألمر
اليسير على أي دول��ة ،أو أي سوق
مالية ،أن تستمر عجلتها في الدوران
واإلنتاج ،في الوقت ال��ذي تتعرض
إلى أزمات سياسية متوالدة وانكماش
اقتصادي وتهديدات إرهابية .لكن
لبنان ،تم َكن رغم كل الضغوط من
تثبيت اس��ت��ق��راره ال��ن��ق��دي ،ونجح
ال��ق��ط��اع ال��م��ص��رف��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي في
المحافظة على مالءة عالية ،ونسب
فوائد منخفضة ،ونمو مستمر في
ميزانيته المجمعة .إنّ هذه المؤشرات
تعكس ك��ف��اءة ال��ق��ط��اع المصرفي
اللبناني ،ونجاح السياسة الحكيمة
للمصرف المركزي ،بقيادة الحاكم
رياض سالمة .لكن ذلك ال يلغي أن
قطاعات إقتصادية أخرى ،صناعية
وزراع��ي��ة وت��ج��اري��ة واستثمارية،
تمكنت من الصمود في وجه الظروف
الصعبة ،وأظ��ه��رت شجاعة فائقة
وإص��رارا وقدرة عالية على التأقلم.
فتحية إلى جميع العاملين في الحقل
المصرفي وفي القطاع الخاص ،الذين
يشكلون نموذجا ً للنجاح اللبناني

(داالتي ونهرا)
ويقدمون أمثولة في اإليمان بمستقبل
لبنان».
وأض�������اف« :ف����ي ق��ل��ب األزم����ة
السياسية الشائكة ،سجلنا االسبوع
الماضي انتصارا ًللحكمة والمسؤولية
�س السليم .فقد أقر
الوطنية وال��ح� ّ
مجلس النواب في جلسة استثنائية،
مجموعة من مشاريع القوانين التي
ترتدي أهمية بالغة بالنسبة إلى
اقتصادنا ،وخصوصا ً إل��ى القطاع
المصرفي والمالي .لقد أمنت هذه
ال��ق��وان��ي��ن ،مظلة قانونية شاملة
ل��ق��ض��اي��ا م��ك��اف��ح��ة تبييض ونقل
األم��وال وتمويل اإلره��اب ،مع العلم
بأنّ مصارفنا كانت لسنوات طويلة،
وفي ظ ّل الرقابة الشديدة للمصرف
ال��م��رك��زي ،تلتزم ال��ت��زام �ا ً ص��ارم�ا ً
بالنظم والمعايير الدولية في هذا
المجال .ولقد ص��ادق المجلس في
الجلسة التشريعية نفسها،على عدد
من الهبات واالتفاقات مع المؤسسات
المالية ال��دول��ي��ة ،تتعلق بتمويل
مشاريع ضخمة للبنى التحتية.
نحن نعتقد أنّ مشاريع من هذا النوع
ستنعكس إيجابا ً على النمو ،وسوف
تؤدي إلى خلق فرص عمل وستحفز
الدورة االقتصادية».
ولفت إلى أنّ السلطة التنفيذية،
ب��دوره��ا« ،ستقوم بواجباتها ،ألنّ
االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��داخ��ل��ي��ة داه��م��ة
وال��م��خ��اط��ر ال��خ��ارج��ي��ة حقيقية
وخطيرة .فهناك الئحة طويلة من
ال��ق��رارات ال��ض��روري��ة التي تتعلق
ب��ال��م��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة وب���ش���ؤون
المواطنين ،وبينها ق���رارات تحتل

أول��وي��ة ق��ص��وى م��ث��ل تبني خطة
معالجة النفايات وتطبيقها».
ودعا سالم القوى السياسية «إلى
التواضع ،والتواصل ،والتوافق على
ما يسمح بتسيير العمل الحكومي
وخ��دم��ة مصالح اللبنانيين ،في
انتظار التسوية السياسية الكبرى
التي يشكل مدخلها حتماً ،انتخاب
رئ��ي��س للجمهورية اللبنانية».
وق���ال« :ل��ق��د آن األوان ل��وض��ع ح ّد
للخلل القائم ،وإلع���ادة ال��روح إلى
الحياة السياسية عبر تفعيل العمل
بالمؤسسات الدستورية».
وتابع« :لقد شكلت الدماء البريئة
التي سالت في برج البراجنة هزة
للوجدان الوطني ،وأث���ارت موجة
ع��ارم��ة م��ن ال��رف��ض واالس��ت��ن��ك��ار
لإلرهاب واإلرهابيين .إننا نعتبر أنّ
الفرصة ُمتاحة للبناء على لحظة
التضامن الوطني هذه ،واالنطالق من
المواقف السياسية المسؤولة التي
أعقبتها ،لتوسيع التواصل وتعميق
ال��ح��وارات القائمة ،أم�لاً بالوصول
إل��ى حلول تحمي بلدنا وتحصنه
إزاء م��خ��اط��ر األح�����داث االقليمية
وتداعياتها».
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض
س�لام��ة ،م��ن جهته ،خ�لال افتتاح
المؤتمر المصرفي العربي في فينيسيا
أنّ «الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى
مستقرة وك ّل الشائعات لم تترجم في
األسواق» ،مؤكدا ً أنّ «مصرف لبنان
عمل على تثبيت سعر صرف الليرة
ويعمل على توسيع أنظمة الدفع
وتطويرها».

باسيل مجتمعا ً إلى إيراليون في موسكو
التقى وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل،
في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى موسكو ،رئيس
دائرة العالقات الخارجية الكنسية المطران فولوكوالسكي
إي��رال��ي��ون ،ف��ي حضور المعتمد البطريركي للكنيسة
األرثوذكسية في روسيا المطران نيفون صيقلي.
وح ّمل إيراليون باسيل رسالة تعزية إلى رئيس مجلس
النواب نبيه بري ،بشهداء االعتداء المزدوج الذي وقع في برج
البراجنة .وشدّد خالل اللقاء على أنه «وسط ك ّل االتهامات
لموسكو عن قيامها بحرب صليبية جديدة أو مقدسة ،يبرز
موقف الكنيسة األرثوذكسية الروسية من الحملة ض ّد
اإلرهاب ،أنهم لم يقولوا أنهم يريدون حربا ً مقدسة إنما لها
طابع مقدس أي عمل مقدس بالمعنى المشروع بوجه ك ّل
عمل شرير الذي يواجه اإلرهاب والحقد».
وأضاف« :إننا اليوم بحاجة ماسة إلى تشكيل تحالف
دولي لمحاربة اإلرهاب الدولي ،وليس كافيا ً القيام بضربات
جوية رمزية ،كما فعلت بعض الدول في الماضي من أجل
تسجيل مشاركتهم فقط في النزاع ،ولكن من دون تحقيق
أي نتائج ،نحن نريد نتائج حقيقية ونريد تدمير اإلرهابيين
ألنهم يشكلون خطرا ً على اإلنسانية ،والهجمات اإلرهابية
األخيرة إن كان على الطائرة الروسية أو في فرنسا ،تؤكد أنّ
هؤالء األشخاص الذين ال يُظهرون أي رحمة ،يجب أن يتم
تدميرهم ومحوهم».
وتابع« :نحن بحاجة إلى تحالف آخر يتكون من قادة
سياسيين وروحيين ،ألنه ليس علينا فقط محاربة اإلرهاب
على األرض ،إنما أيضا ً محاربة الفكر األيديولوجي الذي
يقود إلى اإلرهاب ،والذي لألسف ،أصبح مؤثرا ً في بعض
األوساط ال سيما الشباب ،وهنا الدور األساسي الذي يجب أن
يلعبه القادة الروحيون ،طبعا ً بدعم من القادة السياسيين،
ألننا بحاجة إلى محاربة الفكر األيديولوجي اإلرهابي ويجب
أن نظهر للناس وخاصة للشباب الذي هم أكثر عرضة لهذا
الفكر ،أنه غير مرتبط وال عالقة له بأي دين وهو مناهض
لألديان وهو من طبيعة شيطانية وض ّد اإلنسانية».
وأك��د باسيل ،م��ن جهته« ،أهمية تفعيل دور ح��وار
الحضارات واألدي��ان ،وال سيما أنّ لبنان هو مركز للحوار
وثقافة التعايش والسالم في الشرق األوسط».

بعدها توجه وزير الخارجية والوفد المرافق إلى مق ّر
السفارة اللبنانية ،حيث أقام السفير اللبناني شوقي بو
نصار حفل استقبال لمناسبة عيد االستقالل ،شارك فيه عدد
من السفراء العرب واألجانب.
وك��ان باسيل حضر مساء أول من أم��س ،حفل عشاء
أقامه على شرفه السفير بو نصار ،وشارك فيه المبعوث
الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط وأفريقيا نائب
وزير الخارجية مخائيل بوغدانوف ،والمعتمد البطريركي
للكنيسة األرثوذكسية في روسيا المطران نيفون صيقلي،
وسفراء الدول العربية المعتمدون في موسكو.
وكانت للوزير باسيل كلمة رأى فيها« :إنّ مشكلتنا اليوم
هي مع اإلرهاب الذي ينطلق من آحادية التفكير ويسعى إلى
ضم الجميع تحت رايته ومن يرفض يحكم عليه بالموت».
ولفت إلى أنّ األولوية في هذه المرحلة تكمن في الجدية
التي حاربت بها موسكو اإلرهاب ،ونأمل أن ينتهي هذا األمر
بمسار سياسي سلمي» .وقال« :ال أحد يريد الحرب ،إنما
الجميع يريد السلم والحلول السياسية .وباستطاعتنا أن
نعالج الكثير من المشاكل والتي تبدو اليوم مستعصية ،من
خالل المفاهيم األساسية للشرعة الدولية وحقوق اإلنسان
والقانون الدولي واالتفاقات العربية العربية».
وأضاف« :نأمل أال نضطر إلى انتظار المزيد من الوقت
وإراقة المزيد من الدماء كي نصل إلى خالصة واحدة وح ّل
واحد ،أال وهو الديمقراطية أي حق تقرير الشعوب لمصيرها.
ونحن في لبنان ليس لدينا سوى هذا الحل لمعالجة أزماتنا
الداخلية التي لن تنتهي إال بالعودة الى الشعب اللبناني،
وفي سورية الحل أيضا ً بالعودة إلى الشعب السوري كما
حصل في مصر التي أعطتنا النموذج الذي يجب أن يُحتذى
في العالم العربي».
وش��دد على أن��ه «ال يمكن القبول بداعش وأمثاله أو
التعايش معه ،بالرغم من ك ّل ما يمكن أن يتأ ّتى عنه من ربح
سياسي ،تحت أي ظرف من الظروف ،إنما علينا التوافق
على ضرورة اقتالعه فكريا ً وإلغائه فكريا ً وماليا ً وعسكرياً.
وبالتالي ال يمكننا االختالف ح��ول ه��ذا الموضوع مهما
أختلفت آراؤنا السياسية».

وجه ر�سالة �إلى الع�سكريين في عيد اال�ستقالل
ّ

ّ
�سنظل العين ال�ساهرة والدرع الحامية
�إبراهيم:
رأى المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم «أنّ ما تشهده الدولة في الوقت الراهن
من شغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم
انتظام في عمل مؤسساتها ال يجب أن يثنينا
عن االضطالع بمسؤوليتنا الوطنية والمهنية»،
معاهدا ً «بأننا سنظ ّل العين الساهرة ،والدرع
الحامية ،واليد التي ُتمسك باالستقالل وتحميه
من السقوط في أتون التحوالت والمتغيرات».
جاء ذلك في النشرة التوجيهية التي وزعتها
المديرية العامة لألمن العام مكتب شؤون
اإلعالم إلى العسكريين لمناسبة عيد االستقالل
الـ .72
وقال ابراهيم« :أيها العسكريون :يستعيد
اللبنانيون ذكرى االستقالل الثاني والسبعين
لهذا العام بمشاعر من القلق حيال مستقبل هذا
الوطن الذي لم نحسن تعزيز مناعته وتماسكه
على أسس الوحدة بين أبنائه ،وح��دة الرؤى

واأله���داف في ظ � ّل دول��ة الحق وال��ق��ان��ون ،إال
أن��ه وعلى الرغم من ه��ذه لصورة المشوشة
والسوداوية ،فإنّ األمل بقيامة لبنان من كبوته
ومشاكله ال يزال موجوداً».
وأض����اف« :إنّ م��ا يعصف بمنطقتنا من
صراعات ومخططات تحركها أطماع الهيمنة
على المنطقة ومقدرات شعوبها تحتم علينا
ال��وع��ي والتصدي لها وليس أقلها مشاريع
التقسيم والتفتيت والفتن الطائفية والمذهبية
وذلك من أجل الحفاظ على وطننا واستقالله
وعزة شعبه ،في مواجهة عهدنا بها أن ال نتراجع
عن خوضها حتى الرمق األخير ،وبكل الوسائل
المتاحة فداء وذودا ً عن وطننا لبنان».
ولفت إلى «أنّ ما تشهده الدولة في الوقت
الراهن من شغور في موقع رئاسة الجمهورية
وع��دم انتظام في عمل مؤسساتها ال يجب أن
يُثنينا عن االض��ط�لاع بمسؤوليتنا الوطنية

والمهنية ،على ح ّد سواء ،ألن تأمين ديمومة عمل
مؤسساتنا وحده الكفيل بالحؤول دون سقوط
الدولة بالح ّد األدنى وغير ذلك يعني االنتحار
واالستسالم وتحويلنا من شعب إلى جماعات
متناحرة تتنازعها العصبيات».
وتابع ابراهيم« :لقد حسم اللبنانيون بكافة
أطيافهموبشكلنهائيرؤيتهمللكياناإلسرائيلي
المحتل على أنه العدو األخطر على وجود وطننا
ورسالته وهو ما يتطلب استنفار ك ّل الطاقات
لجبه مخططاته المتواصلة الهادفة إلى النيل من
تنوع مجتمعنا وصورته كنقيض فكري وثقافي
وح��ض��اري ألس���وأ منظومة عنصرية عرفها
التاريخ الحديث أي إسرائيل ،بك ّل ما تمثل».
وأشار إلى «خطر آخر داهم يتماهى مع الخطر
اإلسرائيلي هو خطر المجموعات اإلرهابية
التكفيرية ال��ت��ي اس��ت��ب��اح��ت ،ب��اس��م ال��دي��ن،
مجتمعات منطقتنا العربية وعاثت فيها دمارا ً

وخرابا ً وقتالً لآلخر المختلف ،أيا ً كانت هوية
هذا اآلخر وثقافته ،وذلك من دون أي طائل سوى
تفتيت هذه المجتمعات إلى دويالت وشعوب
متناحرة ،أسوة بما يسعى إلى تحقيقه الكيان
الصهيوني الغاصب منذ نشأته ،وما إيقاعنا
مؤخرا ً بالعمالء اإلسرائيلين والتكفيريين الذين
كانوا يعدّون العدة لتنفيذ المخططات اإلجرامية
وإي��ق��اد ن��ار الفتن الطائفية والمذهبية بين
اللبنانيين إال دليل على أنّ إسرائيل واإلرهاب
التكفيري وجهان لعملة واحدة».
و»ف��ي غمرة ه��ذا ال��واق��ع الكامن ف��ي قيود
الخالفات واالنقسامات» ،أكد اللواء ابراهيم
أنّ المديرية العامة لألمن العام «ستبقى إلى
جانب األج��ه��زة األمنية األخ���رى ،س��دا ً منيعا ً
في وجه اإلخطار التي ُتهدّد الوطن وتحاول
النيل من وحدة شعبه وسالمة أراضيه ،ولن
تألو جهدا ً أو تتردّد في بذل الغالي والنفيس»،

متوجها ً إلى العسكريين قائالً« :كونوا أقوياء
ال مستقوين وشجعانا ال متخاذلين ،وابقوا في
حال تأهب ألنّ لبنان أمانة ويحتاجنا في هذه
الظروف فانحازوا إلى منطق الدولة واعملوا على
تغليب روح التضحية في سبيل الصالح العام
بعيدا عن االصطفافات المذهبية والمناطقية
وعلى عدم استرهان الوطن للمصالح االقليمية
والدولية».
وختم« :باسمكم نعاهد اللبنانيين بأننا
سنظ ّل العين الساهرة ،والدرع الحامية ،واليد
التي تمسك باالستقالل وتحميه من السقوط
في أتون التحوالت والمتغيرات التي تهدف إلى
تحوير هوية هذا الشرق وتدمير ما يرمز إليه
من تنوع ديني وثراء حضاري ،على أمل أن يط ّل
رئيس
عيد االستقالل في العام المقبل بوجود
ٍ
جدي ٍد للجمهورية ومؤسساتنا الدستورية قد
استعادت عافيتها وانتظامها».

