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خفايا
خفايا

الحريري يواجه منطق «الزعامات» من ريفي �إلى جعجع...

«�إ�سرائيل» «تت�آمر»
على �سورية َع ْبر �أقزامها

 روزانا ر ّمال

*

 جاك يوسف خزمو

بعد أن بدأ الحوار األميركي مع منظمة التحرير الفلسطينية أواخر
ع��ام  ،1988ق �دّم الخبراء والمستشارون نصيحة لرئيس وزراء
«إسرائيل» وقتئذ اسحاق شامير مفادها أنه يجب على «إسرائيل»
العمل الجا ّد ليكون لديها «فصيل» داخل منظمة التحرير تابع لها حتى
تحصل على معلومات عما يجري بين المنظمة وأميركا ،وكذلك حتى
يكون لها نفوذ أو يد غير مرئية أو مستترة داخل القيادة الفلسطينية.
وأوصى هؤالء الخبراء بأن يسمح شامير للشخصيات الفلسطينية
البارزة بالسفر الى تونس ،ولقاء الرئيس ياسر عرفات ،وتشجيع هذه
القيادات على تشكيل قيادة بديلة ،لكن هذا التشجيع لم ينجح.
نصيحة الخبراء ما زالت قائمة وسارية المفعول وتطبّق حاليا ً في
سورية ،إذ إنّ «إسرائيل» تتابع وباهتمام ما يجري فيها من خالل
إقامة عالقات مع «إرهابيين» أو مع مَن يدعمهم ،وكذلك إيجاد موالين
لها من داخل ما تس ّمى «المعارضة» السورية.
العالقة «اإلسرائيلية» مع اإلرهابيين ت ّمت وتت ّم من خالل تقديم ما
يُس ّمى بـ«مساعدات إنسانية» لهم من خالل السماح لبعض هؤالء
«المقاتلين» الجرحى بتل ّقي العالج في المستشفيات «اإلسرائيلية»،
وهناك حوالى ألفي مصاب تلقوا العالج في «إسرائيل» استنادا ً الى
بعض المصادر ...وهؤالء المصابون يز ّودون «إسرائيل» بمعلومات
عن القتال وطبيعته ،وعن الجيش السوري ومقاومي حزب الله على
حدود الجوالن المحت ّل.
وتحصل «إسرائيل» على معلومات عن اإلرهابيين والقتال من خالل
األقمار الصناعية ،وكذلك من خالل العالقة الوطيدة مع بعض دول
الخليج الداعمة لإلرهابيين وخاصة قطر والسعودية!
أما في ما يتعلق بإيجاد وكالء عمالء داخل ما تس ّمى بـ«المعارضة»،
فإنها على اتصال دائم مع عدد منهم ،والذين لم يستحوا فطلبوا من
«إسرائيل» أكثر من مرة التدخل عسكريا ً إلسقاط الدولة السورية،
وكذلك أب��دوا ارتياحهم من الغارات العدوانية «اإلسرائيلية» على
بعض المواقع التي ادّعت «إسرائيل» أنها لحزب الله ،أو انها شحنات
من السالح للحزب المقاوم.
هؤالء المرت ُمون في أحضان «إسرائيل» يبلغونها عن ك ّل ما يجري
من اتصاالت ،وبعضهم قام بزيارة «إسرائيل» ...وفي مقدّمتهم المدعو
كمال اللبواني الذي لم يخجل من هذه الزيارة األخيرة ،بل جاهر وفاخر
بها .ويبدو أنه أحد قادة هذه المجموعة الموالية لـ«إسرائيل» التي
ال تريد مصلحة سورية ،بل تدمير سورية ،علما ً أنّ هذه المجموعة ال
تملك نفوذا ً أو وجودا ً في الميدان ،بل هي تتحرك سياسياً ،مدعومة من
الدول المتآمرة على سورية.
المضي قدما ً في هذا التعامل مع
ومما شجع اللبواني وغيره على
ّ
«إسرائيل» هي العالقة واالتصاالت ما بين «إسرائيل» ودول الخليج،
وخاصة في المرحلة الحالية.
من هنا يمكن التأكيد أنّ «إسرائيل» موجودة ال بل هي في قلب
المؤامرة على سورية عبر بعض األدوات االنتهازية الرخيصة التي
تشكل مجموعة موالية لها قلبا ً وقالباً ،ظنا ً من أعضاء هذه المجموعة
أن «إسرائيل» قادرة على حسم الوضع لمصلحتهم ،ولكنهم في الواقع
يعرفون أنّ هذا غير ممكن ،وأنهم منبوذون شعبيا ً ووطنياً ،وهذا ال
يؤثر عليهم ألنّ من ال يستحي يفعل ما يشاء من التص ّرفات الرخيصة
والدنيئة والخسيسة جدا ً جداً!
هؤالء وكالء «إسرائيل» ،أو باألحرى أقزامها ،سيلفظهم التاريخ،
ولن ينجحوا في المهمات الملقاة على عاتقهم من قبل أسيادهم...
ألنّ سورية عصية على مؤامرة كونية كبيرة ،واستطاعت الصمود
خمس سنوات .ويتع ّزز صمودها يومياً ،وسيكون النصر حليفها على
اإلرهابيين ومن يدعمهم من المتآمرين ،وعلى األقزام العمالء ألعداء
سورية ولعدوها األول «إسرائيل».

*رئيس تحرير مجلة البيادر ـ القدس

الم�شنوق :ال خيار للبنان �إال عروبته

العربي مستقبالً المشنوق في القاهرة
بعد أن أعلن رئيس الحكومة تمام سالم أنه «تلقى كتاب استقالة وزير العدل
اشرف ريفي .وت ّم إعداد مرسوم بقبول هذه االستقالة وفقا ً لألصول» ،غرد
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر تويتر فقال »:طرحت في اجتماع
الرياض االستقالة من الحكومة والخروج من الحوار في حضور الصديق اللواء
اشرف ريفي والنائب فتفت والرئيسين الحريري والسنيورة .وكانت توجيهات
الرئيس الحريري أال نقوم بأي خطوة تحرج الرئيس بري ووليد بك جنبالط،
والحقا ً طلب منا الرئيس الحريري تأجيل الخطوات ،أنا والصديق الوزير ريفي
وهذا ما حدث».
أضاف« :التزامي هو بعدم االنفصال عن قيادة التيار السياسي الذي أمثله
بالحكومة وأترك للرئيس الحريري خيار نشر وقائع االجتماع ،باعتبارنا كنا
في منزله».
من جهة أخرى ،التقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق األمين العام
لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ،في مق ّر األمانة العامة للجامعة
في القاهرة ،وقال بعد اللقاء إنّ «البحث تناول األزمة السياسية اللبنانية،
خصوصا ً أنها بدأت في اجتماع القاهرة لوزراء الخارجية العرب ،وتدور حاليا ً
حول سياسة لبنان الخارجية».
وأكد المشنوق أنّ «الرأي كان متفقا ً مع معالي األمين العام للجامعة على أن
ال خيار للبنان إال عروبته ،وال خيار لهذه العروبة إال أن يكون الدور الرئيسي فيها
إلى جانب المملكة العربية السعودية ،لدولة مصر ،التي هي الدولة العربية
الكبرى ،والدولة العربية القائدة ،التي تستطيع أن تحفظ ،من خالل سياستها
الهادئة وديبلوماسيتها المعهودة ،االستقرار اللبناني وهوية لبنان العربية».
وردا ً على سؤال حول مدى قدرة الجامعة العربية على لعب دور فعال في
إنهاء أزمة الفراغ الرئاسي اللبناني ،قال المشنوق« :دور الجامعة العربية
مطلوب دائماً ،لكن دون الثقل المصري الطبيعي ،والمشارك مباشرة ،ال تستطيع
الجامعة العربية وحدها القيام به».
وعن «القلق من موجة استقاالت في حكومة لبنان» ،أكد المشنوق «عدم
وجود موجة استقاالت ،بل هناك فقط استقالة وزير العدل ،وهي ألسباب محلية
بحتة وسابقة الجتماع الجامعة العربية والموضوع السياسي».
كما التقى المشنوق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ،وناقش معه موضوع
المخيمات الفلسطينية في لبنان واألزم��ة التي يعانيها الالجئون مع وكالة
«أونروا» منذ فترة.

م�ؤتمر �صحافي لفتحلي اليوم
حول مبادرة دعم االنتفا�ضة
يعقد سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان السيد محمد
فتحعلي ،مؤتمرا ً صحافيا ً عند الثانية من بعد ظهر يوم اليوم األربعاء
يخصصه لموضوع تنفيذ إعالن طهران المتعلق بدعم اإلنتفاضة
الفلسطينية بمشاركة ممثلين ع��ن األح���زاب وال��ق��وى والفصائل
والشخصيات الوطنية واإلسالمية ،وذلك في مق ّر السفارة اإليرانية ـ
بئر حسن.

ال يبدو أنّ الرئيس سعد الحريري القادم حديثا ً إلى
بيروت مستعدا ً إلعادة ك ّل شيء إلى نصابه ،وال يبدو أنه
مستع ّد لتصحيح الخلل أو التفكك الذي يشوب حلفه.
تبدو مواقف الحريري من حلفائه أقسى من تلك التي قد
يتلقونها من الخصوم السياسيين ،فالحريري لم يبا ِل كثيرا ً
باستقالة ريفي ،والتي ال يبدو أنها شكلت بالنسبة إليه
ثغرة سياسية في تياره ،تبدو أيضا ً خصومته مع جعجع
التي يحاول إخفاءها قوال ً وإظهارها فعالً وفي كل مناسبة
تتع ّمق أكثر من أيّ وقت مضى.
الحريري الذي لم يظهر الحفاوة الالفتة بجعجع بعد
انتهاء خطاب «بيال» والتي قدّمها لرئيس حزب الكتائب
عوضا ً عنه ،ال يزال يتقدّم نحو تحجيم الحليف المسيحي
خطوة بخطوة حتى ول��و ازدادت مناسبات اللقاءات .ال
تجمع الحريري وجعجع اليوم الفكرة نفسها التي جمعت
جعجع بعون ...لن يجتمع الحريري مع جعجع الذي ال
يقدّم الرؤية السياسية نفسها في الملف الرئاسي ،األمر
ليس سهالً والمسألة هنا ليست خيارا ً شخصيا ً مثل ذلك
الخيار الذي انتهجه ريفي باالستقالة.
ريفي وجعجع حالتان نافرتان وخطيرتان بالنسبة
للحريري ،الذي يبدو أنه أراد مواجهتهما بالتحجيم ،لكنه
أيضا ً عاجز عن حصر حرية حركتهما ،فاستقالة ريفي
على ما يبدو كانت مق ّررة سلفا ً ضمن برنامج تصعيدي
تابع للخطوات السعودية المفترضة اآلتية والمنسجمة
مع التصعيد في سورية اثر سقوط ريف حلب بأبرز مدنه
وق��راه بيد الجيش السوري ،وهنا فإنّ تغريدة الحريري
بعدم مزايدة ريفي عليه ليست وليدة موقف مستج ّد بل
فكرة مسبقة يعرفها جعجع ع��ن ريفي وع��ن مشروعه
الشمالي المرتبط بالصراعات اإلقليمية الذي يجعل من

فكرة االستقالة ضرورة.
أشه َر الحريري خالفه مع ريفي بتغريدته الشهيرة بعدما
أيقن التباعد الحاصل وتغريد األخير في سرب لم يعد ممكنا ً
سحبه منه .يبدو الحريري اليوم عاجزا ً عن إعادة حليفيه
إلى الحضن الذي كان يغلّف حضورهما السياسي ،غياب
الحريري أ ّثر من دون شك بدون أن يحسب حسابا ً لنتائجه،
ّ
تبشره باألسوأ،
وها هي االنتخابات البلدية إذا حصلت
والمشاكل المالية المتراكمة ،وها هو جعجع يخرج هو
اآلخر عن المنطق الحريري في الرئاسة.
يدرك الحريري اليوم أنّ هناك زعامتين جديدتين تطفوان
على السطح ،األولى زعامة مستجدّة في الشارع السني،
والثانية زعامة باتت أكبر من فريق الرابع عشر من آذار،
بعد مصالحة المسيحيين الكبرى .يستعيض الحريري عن
االنفراط الحاصل والعجز عن السيطرة السياسية بمواقف
حادّة ونبرة تح ّد ملموسة في مجمل تصريحاته وخطاباته،
حتى بات اق ّل صبرا ً وهدوءا ً من ذلك الذي كان مع الصحافة
والمواقف ،ال يرسل الحريري هنا رسالة نضج بل رسالة
غضب جادّ.
يتعامل الحريري اليوم مع مواقف ك ّل من يخرج عن
الطاعة وفق منطق «ال حول وال قوة» ،إال انه من جهة اخرى
ال يبدو مستعدا ً ليسامح أو حتى لتقبّل أو تلقي ما يحاول
الخارجون فعله ،فسمير جعجع الذي كان من المفترض
أن يحضر اجتماع «بيت الوسط» األخير ،أرسل بدال ً منه
النائب جورج ع��دوان .وهنا تقول المصادر إنّ الحريري
الذي اجلس إلى جانبه النائب سامي الجميّل معيدا ً التذكير
بحفاوة «بيال» وزي��ارة الصيفي فور عودته قبل معراب،
أجلس السنيورة على الجانب اآلخر والى جانبه عدوان
ممثل جعجع ،وتستم ّر هنا حكاية الرسائل المعنوية
يحجم جعجع مسيحيا ً ويحاول
والقرار واضح «الحريري
ّ
ّ
ضخ زخم أكبر لعالقته مع الجميّل فهل ينجح؟ هل ينجح
الحريري في الحالتين؟ حالة ريفي وحالة جعجع؟ بتحجيم

دوريهما وسحب اليد من مشروعيهما المفترضين؟
في حالة ريفي يبدو أنّ الحريري استسلم لفكرة انّ ريفي
يو ّد ان يستغ ّل فكرة الزعامة الشمالية حتى آخر لحظة،
خصوصا ً إذا حصل على دعم إقليمي ،وتحديدا ً سعودي،
ويبدو أنّ ذلك جرى حسب المصادر المعنية في أجواء
االستقالة.
يعرف الحريري أنّ فكرة التحجيم تعتمد على قدرته
بتقديم ما يبهر فريقه ويش ّد عصب الشارع السني معه،
وبالتالي قد يحتاج الحريري إلى بعض أساليب التصعيد
المفترض ،هذا يعني أنّ ذلك لن يكون موجها ً اال نحو حزب
الله وإي���ران .وف��ي ه��ذا اإلط��ار يقول وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق إنه وخالل اجتماع الرياض «طرحت االستقالة
من الحكومة والخروج من الحوار في حضور الصديق اللواء
أش��رف ريفي والنائب أحمد فتفت والرئيسين الحريري
والسنيورة ،وكانت توجيهات الرئيس الحريري أال نقوم
بأيّ خطوة ُتحرج الرئيس بري ووليد بك جنبالط .التزامي
هو بعدم االنفصال عن قيادة التيار السياسي الذي أمثله في
الحكومة» ،وإذا كانت فكرة االنسحاب من جلسات الحوار
واردة ،فهذا يعني انّ فكرة االنسحاب من جلسات الحوار مع
حزب الله اكثر حضورا ً مع تط ّور المشهد.
أما في حالة جعجع فيصعب على الحريري مواجهة
الهالة التي أرخ��اه��ا ق��رار رئيس ح��زب ال��ق��وات بإتمامه
المصالحة ،والشارع الذي أضاف إليه تأييدا ً قد ال يحتاج
أسس
بعد اآلن دعما ً سنيا ً في الحساب االنتخابي ،فقد ّ
جعجع ألولى خطوات تثبيت زعامته عند الطرف اآلخر،
وبمواجهة ال��وح��دة المسيحية يصعب على الحريري
حصن
التح ّرك؛ يضاف إلى ذلك يقين الحريري بانّ جعجع ّ
موقفه إقليميا ً بمباركة قطرية تلت إعالنه دعم ترشيح
عون.
الحريري يواجه «الزعامات» وير ّمم الثغرات بصعوبة
بالغة وعقارب الساعة قد ال تعود إلى الوراء...

قيادي بارز
سئل
ّ
في أحد أحزاب
 14آذار المشاركة
في الحكومة عن
سبب عدم زيارة
أي وفد من الحزب
ّ
المشار إليه السفارة
السعودية في بيروت،
على غرار ما فعلت
األحزاب والتيارات
والشخصيات
األخرى ،فأجاب:
«فلقونا ...خلصنا...
شو القصة تعازي،
وإذا كانت كذلك
فالتعازي تنتهي
في يومين أو ثالثة
وخلص.»...

دعا �إلى ّ
حل �سيا�سي يُعيد اال�ستقرار �إلى �سورية ويُنهي �أزمة الالجئين

بري من بروك�سل :الحكومة باقية وحزب اهلل مقاومة وال ي�سيطر على القرار اللبناني
اس��ت��ه� ّل رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه بري زيارته لبلجيكا والبرلمان
األوروب���ي باستقبال نائب رئيس
الحكومة وزير الخارجية البلجيكي
ديدييه ريندرز في مق ّر إقامته ،في
حضور الدكتور محود بري والسفير
اللبناني رامي مرتضى.
كما ح ّل ضيف شرف لدى لجنة
ال��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي مجلس
النواب البلجيكي برئاسة رئيسها
ديرك فان مالن ،وفي حضور عدد من
أعضائها.
وألقى بري كلمة استهلها بشكر
بلجيكا الس��ت��ض��اف��ت��ه��ا الجالية
اللبنانية وعلى مشاركتها في قوات
«يونيفيل» ودع���م عملية السالم
واألم����ن ع��ل��ى ال��ح��دود الجنوبية
للبنان.
كما ج�دّد «إدان��ة لبنان الشديدة
للتهديدات اإلرهابية ألوروبا ولبلدكم
بشكل خ���اص» ،داع��ي �ا ً «إل��ى عمل
مشترك بين أجهزة االتحاد األوروبي
واألجهزة األمنية اللبنانية».
الحوار الداخلي وملف النازحين
وت���ط���رق ب����ري إل����ى م��وض��وع
النازحين السوريين ،مشيرا ً إلى
«أنّ قرارات مؤتمر لندن ال يمكنها أن
تغطي إال ثلث ما يحتاجه بلدنا الذي
يقع عليه ك ّل هذا ال��وزر ،خصوصا ً
السكن في أماكن االنتشار الباردة
وتأمين الطبابة وشبكات الكهرباء
وال���م���اء وال���م���واص�ل�ات وال��ب��ي��ئ��ة
النظيفة».
وأض��اف« :سياسيا ً كسبنا عدم
ان��زالق لبنان إلى وقائع دامية ،إال
أنّ ذلك يستدعي أدوار ودعم األشقاء
واألص��دق��اء لصياغة ح � ّل سياسي
ل��ل��ح��وار .إن��ن��ا ف��ي لبنان اعتمدنا
سياسة الحوار الوطني حول القضايا
الخالفية االساسية والحوار الثنائي
بين المستقبل وح��زب الله حول
المسائل الداخلية المتوترة ونوازع
الفتنة بما مكن لبنان من عبور الكثير
من االستحقاقات ،وآخرها استحقاق
األمس بالنسبة إلى الحكومة».

وإذ ذ ّكر بموعد إنجاز االنتخابات
البلدية في أي��ار المقبل ،ش�دّد بري
على «أنّ ذلك ال يمثل أبدا ً تعويضا ً
عن إنجاز االستحقاق األساسي وهو
انتخاب رئيس جمهورية للبنان».
وتابع« :على المستوى السياسي
العربي واإلقليمي فإننا اذ نؤكد دعمنا
لمق ّررات فيينا ولمق ّررات جنيف،
ونرى أنه حتى مع بداية وقف النار
في سورية ال��ذي أُعلن عنه أمس،
ال ب ّد من بناء قناعة حول إيجابية
عالقة ال��ج��وار العربية ـ اإليرانية
كما الجوار األوروبي ألنّ إعادة بناء
الثقة في هذه العالقات ،خصوصا ً
السعودية ـ اإليرانية سيدعم دون
شك الحلول السياسية للمشكالت
اللبنانية وال��س��وري��ة واليمنية
والعراقية والبحرانية وغيرها».

القضية الفلسطينية

وأكد «أنّ قضية الشرق األوسط
األساسية التي تشكل أ ّم القضايا
هي الح ّل العادل والشامل للقضية
الفلسطينية إذ إنّ االستيطان وجدار
العزل وعنصرية الدولة وإرهابها
كلها أمور كما تؤكد الوقائع تزيد من
تنامي شعور الغضب واالنتفاضات
وال ح ّل في األساس إال بمنح الشعب
الفلسطيني حقوقه الوطنية .وقد
ب��دأت بلجيكا ولو في خطوات وإنْ
خجولة في مجال االعتراف».
وختم ،بري بالدعوة «إلى جعل
ال��ع�لاق��ات البرلمانية اللبنانية
البلجيكية أنموذجا ً لعالقات الحوار
البرلمانية العربية ـ األوروبية وإلى
إعطاء زخم للديبلوماسية البرلمانية
لما فيه مصلحة شعوبنا وتطوير
العالقة بين برلمانكم والبرلمان في
لبنان».
ور ّدا ً على س��ؤال حول استقالة
وزي��ر العدل أش��رف ريفي ،أج��اب:
«ه��ذه ليست المرة األول��ى تحصل
فيها استقاالت في حكومات لبنان
وأعتقد أنّ الحكومة ال تقف عند هذه
االستقالة م��ع اح��ت��رام��ي لها ،اوال ً

وأيّ لبناني آخر».
وعن الموقف السعودي األخير،
ق��ال« :في الحقيقة ،إنّ السعودية
هي دولة عربية ،ونحن أيضا ً دولة
عربية ،وليس هناك م��ن مصلحة
على اإلط�ل�اق ف��ي أن ي��ك��ون هناك
خالف بين لبنان وأي دولة عربية،
وم���ا ح��ص��ل ه��و نتيجة م��ع��ادالت
س��واء في سورية أو العراق .نحن
لدينا ف��ي لبنان أط���راف وأح���زاب
ونتمتع بحرية ال��رأي ،وم��ا حصل
أنّ السعودية تأثرت وأوقفت الهبة،
وقد جرت معالجة األمر في الحكومة
وخرجنا بصيغة واحدة لتالفي أي
خالف مع أي بلد عربي ،فنحن بلد
عربي ونؤكد هذا الموضوع».
بري متحدثا ً خالل اجتماع لجنة الشوون الخارجية في البرلمان االوروبي
الوزير المستقيل ال ينتمي إلى كتلة
نيابية ،فهو ق��ال إن��ه خ��ارج إط��ار
الكتلة ،وقبل مجيئي إل��ى بلجيكا
تكلمت مع الرئيس الحريري ،لعله
بعد ح ّل مشكلة الحكومة من األفضل
أن يعود الوزير عن استقالته وإال
يُعيّن وزير آخر وفقا ً للدستور .وفي
ك ّل الحاالت هذا الموضوع ال يؤثر
على بقاء الحكومة».
أض��اف« :الحكومة ستبقى وهي
استطاعت حيال موضوع حساس
أن تقف موقفا ً موحداً ،وال يوجد خطر
إيقافها».
ورأى بري أنّ المساعدات الدولية
للنازحين في لبنان «هي عبارة عن
أسبيرين لمرض ال يق ّل عن السرطان
مهما بلغ حجمها» ،مؤكدا ً «أنّ الح ّل
المطلوب هو الح ّل السياسي الذي
ينهي م��وض��وع الالجئين ويعيد
االستقرار إلى سورية ،بل يؤثر على
العراق ولبنان وسواه .ال ننسى أنّ
سورية اآلن هي في خطر التقسيم
ألكثر من دولتين ،وهناك مخططات
ح��ول ه��ذا الموضوع .وأيّ تقسيم

سيؤثر على المنطقة عموماً ،كما أنّ
العراق يواجه هذا الخطر» .وقال:
«لقد سبق وتقدّمت باقتراح على
غرار ما جرى بين الغرب وإيران في
ح ّل الـ  ،1+5وبدال ً من هذه الصيغة
لماذا ال يكون  ،1+6دولتان كبريان
ودولتان إقليميتان ودولتان عربيتان
واالتحاد األوروبي يكون المق ّر إلجراء
هذه المحادثات .إذا جرى فرض ح ّل
وفقا ً لألصول يمكن ال��وص��ول إلى
نتيجة ولدينا تجربة لبنان».

الحوار السوري ـ السوري

وق���ال« :لست ض � ّد ال��ح��وار بين
السوريين ولكن الحوار مع من .نفهم
أنّ هناك فريقا ً (النظام) ولكن من هو
الفريق اآلخر .المعارضة المعتدلة
أمر جيد ،ولكننا كلنا نعلم أنّ األرض
ممسوكة اآلن من اإلرهابيين وهم
غير مستعدّين للحوار .في القرآن
توجد آية لوالدة المسيح وال توجد
آي��ة ل��والدة النبي محمد ،واإلس�لام
طبعا ً ي��ؤم��ن بالمسيح وم��وس��ى،
لكنّ اإلرهابيين يك ّفرون المسيحي

لحود :العودة عن الهبة للجي�ش مع�صية
ّ
أك��د الرئيس العماد إميل لحود في
بيان ،أنّ «وثيقة الوفاق الوطني التي تم
التوافق عليها بين نواب األمة في مدينة
الطائف في المملكة العربية السعودية
سنة  ،1989ومقدمة الدستور اللبناني
المستقاة منها وال��ت��ي أُض��ي��ف��ت إلى
الدستور حرفياً ،حسمتا مسألة هوية
لبنان وانتمائه العربي والتزامه مواثيق
الجامعة العربية الذي هو عضو مؤسس
لها وعامل فيها».
وسأل« :ما استجد كي يضطر لبنان
إل��ى إج���راء فحص دم ج��دي��د إلثبات
عروبته بهذه الطريقة التي يغلب عليها
اإلم�لاء واإلذع���ان في حين أنّ الكرامة
الوطنية والمصلحة اللبنانية العليا
تسموان ك ّل اعتبار؟ هل يمكن تصور،
ولو للحظة واح��دة ،وفي غفلة من زمن
رديء ،أن يحاسب لبنان أو يُتهم بأنه
ينال من التضامن العربي أو يتبرأ من
قضايا العرب المشتركة ،في حين أنه
حقق للعرب ما لم يحققه هؤالء طوال
عقود من الصراع مع العدو اإلسرائيلي،
بأن حرر أرضه بالقوة من االحتالل سنة
 2000وانتصر على العدوان اإلسرائيلي
انتصارا ً مدوِّيا ً في صيف  2006ولم
يتخ ّل يوما ً عن القدس وفلسطين ،قضية
العرب المركزية األولى ،وأص ّر على ّ
حق
العودة في المبادرة السعودية لقمة
بيروت ،متجاوزا ً ك ّل االعتراضات من
أصحاب المبادرات وحلفائهم ،وك ّل ذلك
يعود إلى أن شعب لبنان هو شعب أبي
وجيشه بطل ومقاومته مقاومة رائدة
ترسي معادلة ت��وازن الرعب مع عدو

ام��ة العرب جمعاء ال��ذي يلقى تفهما
لدى بعض هذه األمة في حين ينكر على
لبنان أن يأخذ بالحسبان روافد قوته
ووحدته وتماسك نسيجه الوطني على
ما عدا ذلك من اعتبارات».
أض��اف« :إنّ ظلم أه��ل القربى أشد
ق��س��اوة ،وم���ا ه��و أده���ى م��ن ذل���ك أن
يذهب بعض أبناء جلدتنا من صغار
المتنطحين إلى دور في حياتنا العامة،
إلى جلد الذات ومطالبة وطنهم ودولتهم
بأكثر م��ا يطالب ب��ه أه��ل المكرمات
المفترضة .إنّ من يهب أسلحة للجيش
اللبناني الذي يقاتل اإلرهاب التكفيري
والعدمي على تخومنا الشرقية وفي
الداخل ،ثم يعود عن هبته هذه ألسباب
ال صلة لها بلبنان الوطن والدولة إنما
ّ
بحق الوطن
هو ال��ذي يرتكب معصية
المقاوم وراف���ع جبين األم��ة العربية
عاليا ً في المحافل الدولية بإنجازاته
وانتصاراته على العدو المشترك لهذه
األم��ة ،ذلك أنّ ما هو مشترك حقا ً بين
ال��دول العربية جمعاء هو ه��ذا العدو
ول��ي��س أي ش��يء آخ���ر .أي��ن ك��ان هذا
االجماع العربي وأين هو اليوم عندما
تعرضت سورية وال تزال لحرب إرهابية
كونية على أرضها تقتل البشر وتدمر
الحجر ومعالم الحضارة والتاريخ،
وأين هو هذا اإلجماع من حروب العراق
واليمن وليبيا»؟
وت���اب���ع »:ك��ف��ان��ا إن���ك���ارا ً للحقائق
الساطعة وتزلفا ً واستعطافا ً واستجداء
واس��ت��رض��اء ف��ي ح��ي��ن أن��ن��ا أق��وي��اء
وال يستطيع أح��د مهما ع�لا شأنه أن

يوجه التهديد إلينا أو أن يعيب علينا
موقفا ً مستمدا ً م��ن كرامتنا الوطنية
وح��رص��ن��ا على المصلحة اللبنانية
العليا وعلى روافد قوتنا المستمدة من
معادلة الشعب والجيش والمقاومة.
إن أطاحوا بمثل هذه الهبات ألسباب
تتعلق بهم وبقرارهم السيادي على
ما أعلنوا صراحة ،فهذا أم��ر يعنيهم،
وإن كان مؤسفا ً ألنه يستهدف الجيش
اللبناني البطل واألمن اللبناني الساهر
في ال��داخ��ل وال��راص��د لخاليا اإلره��اب
النائمة ،كما يستهدف العمل المقاوم في
هذا الوطن الذي أثبت للعالم أنه قادر
على حماية ذاته بذاته .أما أنّ نخشى
على اللبنانيين المنتشرين في األقطار
العربية والذين يعملون بجهد دعما ً
القتصادات ه��ذه األق��ط��ار وازده��اره��ا،
إنما مرده إلى موقف بعض المسؤولين
اللبنانيين بما ل��م تلوح ب��ه المملكة
العربية السعودية أو دول الخليج ،ذلك
أنّ هذه الدول التي يعمل فيها االنتشار
اللبناني ت��ع��رف ج��ي��دا ً أنّ الترحيل
الجماعي لليد العاملة اللبنانية فيها أو
تنفير الرساميل اللبنانية منها ،دونهما
ع��وائ��ق وع��واق��ب م��ن ن��وع خطير على
التضامن العربي الذي ينشدون ،ولن
يكون لبنان قطعا المتضرر الوحيد من
هكذا تدابير متهورة».
وخ��ت��م»:اس��أل��وا ش��ع��ب ب�ل�ادي يا
م��روِّج��ي ال��ع��رائ��ض وال��زاح��ف��ي��ن على
وق��ع التهويل وتحت شعار الواقعية
السياسية المزيفة ،إن كان يهوى الهوان
أو يؤثر الكرامة والعزة الوطنية».

(حسن ابراهيم)
واليهودي والمسلم الشيعي والمسلم
السني .إذا لم يكن مؤمنا ً بما يؤمنون
به ،وهم طبعا ً ال يمثلون اإلسالم».
وعن اتهام حزب الله بأنه يصادر
ال��ق��رار في لبنان ،ق��ال« :علينا أن
نفصل بين ما يقوله بعض اإلعالم
وبين موضوع المقاومة .من دخل
أراضي اآلخر ،نحن أم إسرائيل؟ هي
التي ش�� ّردت الشعب الفلسطيني،
وب��ذري��ع��ة وج���ود الفلسطينيين
اجتاحت لبنان ع��ام  ،1978وفي
حينه م��اذا فعل لبنان؟ هل كانت
توجد مقاومة .لقد ذهبنا إلى األمم
المتحدة ومجلس األمن وصدر القرار
 425بناء لمشروع أميركي ،وبدال ً من
أن ينسحب ش��ارون قام بعد أربع
سنوات باجتياح العاصمة بيروت،
األم��ر ال��ذي أجبر الشعب اللبناني
على أن يقاوم وكانت هذه المقاومة
من أطراف عدة ،واآلن يحمل رايتها
ح���زب ال���ل���ه ،وه���و ال ي��ه��دف إل��ى
السيطرة على القرار اللبناني .حزب
الله يحرص تماما ً على الصيغة
اللبنانية كما أنا وسعد الحريري

الدور األوروبي
في مواجهة اإلرهاب

وح ّل بري أيضا ً ضيف شرف على
البرلمان األوروبي ،حيث تحدّث عن
الوضع الراهن في لبنان والمنطقة
في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية
ل��ل��ب��رل��م��ان ب��رئ��اس��ة ال��م��ار ب��روك
وبمشاركة رؤس��اء لجان الشؤون
الخارجية في برلمانات دول االتحاد
األوروب���ي وحشد من البرلمانيين
والمهت ّمين.
وطالب المجتمعين «بالضغط
على حكوماتكم من أجل خفض سقف
التوترات في الشرق األوسط وتحديد
الهدف فقط بالقضاء على اإلره��اب
من دون زيادة التوجهات ،ألنّ هذه
التجربة فشلت ،وألنّ إقامة النظام
مه ّمة ال��ش��ع��وب» .وق���ال« :أك��دت
التدخالت األجنبية في شؤون غير
بلد ع��رب��ي وآس��ي��وي وإف��ري��ق��ي أنّ
التدخالت ذات الطابع السياسي
لم تح ّل أزم��ة العالقة بين النظام
والشعب ،حيث ال يمكن للديمقراطية
إال أن تكون كلها أو جزء كبير منها
صناعة وطنية .ويجب أن تتحقق
لك ّل شعوب منطقتنا ،غير أنّ اللعب
بالنار ال يجعل النار لعبة».

الخازن :لو�ضع ّ
حد للتالعب بالرئا�سة
أسف رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
وديع الخازن ،من باريس« ،لألجواء المحيطة بتع ّذر
الوصول إلى تفاهم النتخاب رئيس جديد للجمهورية،
وما يعتري ذلك من مخاطر على وحدة المؤسسات
والبالد يمكن أن ُتدخل لبنان في دوامة توتر وصدامات
قد تطيح الصيغة التي عرفها لبنان».
وقال« :ما دام الجميع يدرك حجم المخاطر من أي
ان��زالق قد يُطيح بالصيغة التي عرفها لبنان طوال
تاريخه الحديث ،فال يجوز أن  تبقى الرئاسة األولى
خالية من الشريك الماروني األساسي في تركيبة
الحكم ،إذ يستحيل أن تبقى أزمة الفراغ في هذه الدوامة
من الشذوذ عن قاعدة المشاركة ،وكأنّ لبنان يستطيع

الصمود بهذه الوتيرة من االختالل واالهتزاز ومواجهة
التطورات الخطيرة المحدقة بنا».
ورأى «أنّ اإلمعان في تغييب الدور الرئاسي إنما هو
مؤشر ضعف لرمزية الوحدة الوطنية».
وختم الخازن« :إذا ما سلمت النيات ،فبمقدورنا أن
ننتخب رئيس جديد إلنقاذ موقع الرئاسة من الدخول
في غيبوبة يُسهَّل معها تمرير المشاريع التي لن تكون
في صالح بقاء لبنان صيغة فريدة في هذا الشرق.
وحتى ال يبقى ال��ت��وازن مهتزا ً على وق��ع التطورات
األخيرة في المنطقة وتداعياتها علينا ،فمن المهم جدًا
أن نضع حدا ً لهذا التالعب بمصير المقام األول لئال يفرغ
لبنان من آخر مق ّوماته كوطن ودولة».

ال�سفير الفرن�سي يزور �سالم والحريري:
الحوار مع الريا�ض م�ستمر
أكد السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون أنّ
بالده تتابع الحوار مع السلطات السعودية من جهة
ومع السلطات اللبنانية من جهة أخرى« ،للوصول
إلى الهدف الذي نعمل عليه والذي يهم الجميع ،أال
وهو حماية لبنان وتنفيذ برنامج تجهيز الجيش
اللبناني».
وزار بون أمس رئيس الحكومة تمام س�لام ،في
السراي الحكومية ،وقال بعد اللقاء« :أجرينا تقييما ً
للوضع السياسي والوضع في المنطقة ،وبشكل
خاص ضرورة حماية لبنان وضمان أمنه واستقراره
في ظل الظروف الصعبة .كما بحثنا في مسألة تأمين

تجهيزات للجيش اللبناني وأبلغت الرئيس سالم
وقوف فرنسا المستمر إلى جانب لبنان لحمايته من
نتائج الصراعات في المنطقة ،وجميعنا لدينا فائدة
استراتيجية من االستقرار في لبنان .وذكرته بأنّ
برنامج تجهيز الجيش اللبناني الذي قررت فرنسا
تنفيذه مع المملكة العربية السعودية لديه هدف
محدد هو تجهيز الجيش اللبناني بهدف تأكيد تأمين
أمن لبنان واستقراره بكل استقاللية».
كما زار السفير الفرنسي الرئيس سعد الحريري،
في بيت الوسط ،حيث جرى عرض التطورات في
حضور نادر الحريري.

