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حمليات �سيا�سية

ممالك...
تريدنا طابور ًا من الخدم!
د.صادق النابلسي
ّ
بقضهم وقضيضهم لحضور اجتماع طارئ
جاء القوم
لمواجهة ع��دوٍ صبروا عليه أل��ف ليل ٍة وليلة .هكذا قالوا:
صبوات
عظيم .وجب إذا ً االنحناء والشكر! الروح الوطنية
ُ
قلب ،والقومية زوبع ٌة من نار ،واإلسالمية اقتلوهم حيث
�ض وق��ت ط��وي��ل ح�ت��ى ص��در الموقف
ثقفتموهم .ل��م ي�م� ِ
الفصل والبيان المبين :ال تفاوض ،ال صلح ،ال اعتراف
بـــــ«منظمة حزب الله اإلرهابية».
ولّت الرثاثة ،وحاجيات البطن ،وطقوس النوم ،وصار
للقوم أق��دام وأجنحة وغضب كغضب عنترة ب��ن شداد.
على الفور ،أظهر عطوفة الباشا العثماني ارتياحاً ،وأشاد
الحامي الجديد للعروبة السيد بنيامين نتنياهو بالخطوة
الحكيمة ال�ت��ي ُتشبه بعنفوانها عنفوان ال �س��ادات خالل
زيارته القدس المحتلة عام  ،1977أ ّما الساحر األميركي
فتبسم ماكرا ً وأبدى ملحوظات ضرورية ناشئة من
األكبر
ّ
تجرب ٍة في المواجهة قديمة.
ها هو مجلس التعاون (الهالمي) قد ق ّرر أخيراً .والقرار
ف��ي ح �دّه ال�ح� ّد بين ال�ج� ّد وال�ل�ع��ب! ِم��ن قبل ك��ان مضطرا ً
البتالع القذى خوفا ً من شعوب ولّت األدبار عن فلسطين
بصورة بائسة ،أ ّم��ا اليوم ،فال شيء مثل نشوة الهجوم
والولوج إلى الحرب المقدّسة التي ترخص فيها النفوس
واألموال وذهب الصحراء األسود! ال مشكلة في النفقات
وحشد اإلمكانات ولو بلغت مليارات الدوالرات ،وال حاجة
للتدقيق في قوائم المتعهدين ولو كانوا من شياطين اإلنس
والجن وأكثرهم تطرفا ً ووحشيةُ .حزمة من الجبناء ،تريد
من مضاربها في قلب الجاهلية ،أن تمسك الوطن الممت ّد
من البحر إلى البحر بشريعة الوهابية الدكناء ،وأن تجعل
من «إسرائيل» الماريشال الذي إنْ شاء أطعمنا من جوع
وإنْ ش��اء آمننا من خ��وف! وتريد أن نمنحها البركة على
كسلها وتخلّفها وتنفيذ مشيئتها ف��ي قتل أط�ف��ال اليمن
وسبي نساء سورية وتمزيق أش�لاء العراقيين وتقسيم
ليبيا وإنتاج حرب أهلية في لبنان.
ثم جاء دور الجامعة العربية التي يختلف أعضاؤها على
تفسير كل شيء وذهبوا في قضية فلسطين مذاهب شتى
حتى يتملصوا من واجباتهم وتبقى مناصبهم مصونة
باسم ال��رب األميركي .كائنات هرمة ،هزيلة ،تبحث عن
ج��دوى جلوسها على ع��روش ال��دم��ى بالفتنة والتخريب
ومحاربة ك��ل َم��ن يسعى لمقاتلة «إس��رائ�ي��ل» ،وتصنيف
الناس بين معتدلين وإرهابيين ،وتبرير االن�ه��زام تحت
مس ّمى مشروع السالم في المنطقة! فصارت عملية إزالة
الجريمة الصهيونية عن فلسطين ضربا ً لألمن الوطني
وال �ق��وم��ي وال�خ�ل�ي�ج��ي واإلس�ل�ام ��ي .وال �م �ط��ال �ب��ة بالحق
تشدّداً ،والدفاع عن األرض مغامرة ،والتنازل عن التراب
ال��ذي ارت��وى بدماء آالف الشهداء واقعية .وب��ات بإمكان
إسرائيل أن تعيش بهدوء وأمان ،لكن ال مكان لفلسطيني
على أرض ،وال أمل له بأمتا ٍر من الكرامة.
م��اذا أت��ذ ّك��ر عنكم جميعا ً وأي لغة تستطيع أن تصف
عاركم حين قلتم لبوش األب وه��و يطأ ش��رف الصحراء
شئت ال
ويزرع سهوبها وواحاتها بالقواعد العسكرية :ما
ْ
ما شاءت األقدار /فاحكم فأنت الواحد القهار.
م ��اذا أت��ذ ّك��ر؟ ح�ي��ن اح �ت��رق��ت ب �ي��روت ب�ق�ن��اب��ل ش��ارون
وكادت تتحول حفنة من رماد ،أم قبل ذلك بسنوات حين
صيّرتم بالدنا للفوضى واللصوص ،أم بعد مجازر صبرا
وشاتيال ،ووقفتم كالعادة تتفرجون بال تعليق! أو حين
أرادت «إسرائيل» تصفية حسابها ،أو حين قذفت بعناقيد
غضبها ،أو حين دعا أئمة نفطكم ووعاظ سالطينكم على
المقاومين أن تنزل عليهم صاعقة كصاعقة عاد وثمود!
ماذا أتذ ّكر؟ أت ّذكر الفلسطينيين ونصف قرن من الشتات
والمنافي والحصار لكي يكون لكم قصور فارهة وحدائق
غنّاء وأرصدة ال تأكلها النيران!
ف��ي ك��ل ش��رخ وخ�ي��ان��ة وج��ري�م��ة ون�ه��ب وب�ط��ر ونشاز
وخسة روح وعجرفة لكم نصيب .أردتم استعباد الناس
ّ
ب �ف��وائ��ض أم��وال �ك��م وت��دن �ي��س ج�س��د األم ��ة وس� ّم�ي�ت��م ذلك
مكرمة ،وش��راء والءات دول ورؤس��اء وزعماء من شرق
األرض وغربها تحت مس ّمى الهبات ،ولكنّكم لم تحصلوا
إال على طابور من الخدم!
ممالك من رمال تستكمل صورة تيهها بما في محفظتها
م��ن ب��ت��رودوالر .قضت حياتها وه��ي تنهش ف��ي العرب
والعروبة والمسلمين واإلس�لام مثلما ينهش الصدأ في
الحديد .ممالك ،تستطيع شراء فضائية ومذياع وصحيفة
وبندقية تكفيرية واستئجار «إسرائيل» لشن حرب على
المقاومة ،ولكنّها ال تستطيع أن تج ّر إليها الهوان والذلة!
تالقى المترفون وأصحاب المصالح ومتّعوا أنفسهم
ببيانين عربيّين بشعين م�ق�زّزي��ن من ّفرين ،ك��ان��وا بذلك
يختبرون قدرة بعضهم بعضا ً على إدعاء القوة ،لكنهم في
الحقيقة كانوا يكشفون سوءتهم على نحو كامل ،وكيف
أنهم في خفاياهم السوداء أرادوا لنا الضعة والموت كيما
يعيشوا أطول مدة ممكنة في أبراجهم العاجية.
ّ
ليحطموا أيقونة
ه��ا ه��م األع ��راب يجتمعون ب�لا خجل
المقاومة المقدسة .فعلوها من قبل أكثر من م��رة .كانوا
يرشدون الغزاة إلى كل مقاوم يحمل حجرا ً أو سكينا ً أو
بندقية حتى بلغ بهم مقام الشؤم أن يكونوا هم األداة التي
تضرب أجمل وجه في هذه األمة.
المقاومة هذا التيار العميق من النبل والشهامة والصدق
سيستمر في االمتداد واالتساع ،من الضاحية إلى صعدة
حتى الضفة ،ليصحح الخريطة التي صيّرتها الممالك
المتهالكة وال� ��دول ال�ت��اف�ه��ة ح� ��دودا ً وم�خ��اف��ر بوليسية،
ونريدها هواء نقيا ً وحري ًة وكرامة من البحر إلى البحر!
المقاومة ليست من النوع الذي تصيبها لعنة أوالد النفط
والسحرة .المقاومة ستكتب قصتها وستقرأها أجيال كان
يتراءى لها نور العالم من دماء أروع الشهداء!

بري يُبرق لرئي�س �ساحل العاج
معزي ًا ب�ضحايا الهجوم الإرهابي
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،وعرض معه االوض��اع العامة .كما إستقبل وزير
الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي .وقدمت له الزميلة ريتا شرارة كتابها
«لبنان الوطن الملتبس».
من جهة أخرى ،أبرق الرئيس بري إلى رئيس ساحل العاج الحسن و ّتارا
مستنكرا ً الهجوم اإلرهابي الذي استهدف المدنيين األبرياء في منتجع «غران
بسام» ،ومعزيا ً بالضحايا ومتمنيا ً الشفاء للجرحى.
كما بعث ببرقية مماثلة إلى رئيس البرلمان غيوم سورو.
وكلف أيضاً ،بصفته رئيسا ً لالتحاد البرلماني العربي ورئيسا ً للمجلس
النيابي اللبناني ،وفدا ً برلمانيا ً لبنانيا ً وعربيا ً لزيارة ساحل العاج تضامنا ً
معها في وجه اإلرهاب.
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حزب اهلل ّ
يحذر من الحرب النف�سية
 روزانا ر ّمال
في لحظة انسحاب القوات الروسية من سورية تستغل
القوى الجهادية التكفيرية في سورية الفرصة لبث الرهاب
بين صفوف السوريين ،موحية بما يشي بأن روسيا تركت
الساحة خالية من أي رادع بوجه هؤالء وأنهم عائدون بزخم
ال��ى ملعب العمليات االمنية الكبرى ،على غ��رار تلك التي
رافقت بدايات االزمة .وبهذا اإلطار أعلنت جبهة النصرة عن
نيتها القيام بعمليات في سورية خالل  48ساعة.
اعتمد داعش بشكل خاص على الحرب النفسية أكثر من مرة
ومعه فصائل تكفيرية مشابهة مثل النصرة ،وقد اظهر ذلك
في شتى أساليب القتال وأنواعه في معرض ترويجه لقدراته
على االنتقام بما ال يتصوره منطق ،فكان في ليبيا مشهد ذبح
أثيوبيين على شاطئ البحر وح��رق لطيار اردن��ي وه��و حي
وإغراق وتقطيع وصلب وقطع رؤوس وعرض اعضاء لتجار
توالوا على اإلمعان في تغذيتها على طريقتهم.
حزب الله يدرك مخاطر مثل هذه الحرب التي تتقاطع فيها
المجموعات الجهادية مع «إسرائيل» التي خبرها الحزب
في معرض استهدافها لتجمعات تحوي معظمها اطفاالً او
نساء لزيادة الرهاب في صفوف كل من يحاول مقاومتها،
باإلضافة الى بث هالة من الخوف بصفوف سكان المنطقة
التي يجب عليها أن تتّعظ من تجربة لبنان وفلسطين دائما ً
ف��ي نظر «اإلس��رائ�ي�ل�ي�ي��ن» وع��دم التفكير ب��ال��وق��وف بوجه
الرغبات «اإلسرائيلية» ومنطقها.
ال�ح��رب النفسية وه��ال��ة داع��ش وال�ن�ص��رة وغيرها التي
عايشتها شعوب المنطقة أدت��ا في كثير من المحطات الى
ح ��دوث خ �ي��ان��ات أودت ال ��ى تسليم م��راك��ز ع�س�ك��ري��ة الى

خفايا
خفايا

تلك المجموعات حتى سقطت محافظات عراقية وبعض
المناطق ال�س��وري��ة بيدها ف��ي محطات شابها الكثير من
اللغط والمفاجآت من ردة فعل سكان المناطق التي دخلها
االره��اب ومعظمها سكان ع��زل وم��ن تسليم بعض القوى
األمنية لمراكزها وال�ه��رب .الحرب النفسية تشكل نصف
الحروب في العقائد العسكرية الغربية وكثيرة هي مدارس
التأهيل العسكري التي تعمد إلى التركيز على مكامن ضعف
الهدف والعوامل السيكولوجية المؤثرة .والتعامل بالنسبة
للمجموعات االرهابية شابه الكثير من الجدية والدقة في بث
عقيدة محددة والترويج لها واالعتماد على اإلبهار.
اعالن روسيا بدء سحب قواتها من سورية بشكل جزئي
فتح ال�ب��اب على ك��ل االح�ت�م��االت وال �ت��أوي�لات ،وك��ان بينها
بعض القلق ال��ذي عاشته الساحة السورية ،ج��راء الخطوة
ـــ المفاجأة التي كانت تحتاج لبعض الشرح المفصل اكثر
ولمزيد من االطمئنان ال��ذي أخذ الشارع السوري يعيشه
مع تقدم الساعات .وهنا بدت المجموعات التكفيرية تسارع
الى استغالل لحظة الحدث للمباغتة ببث شائعات تو ُّغل وما
شابه وعمليات أمنية كبرى انتشرت على المواقع االجتماعية
كافة؛ وبعضها مباشر مثل اعالن جبهة النصرة عن عمليات
مقبلة .وكل ذلك عمالً بنجاح تجارب الجماعات السابقة التي
كانت تعمل على تنفيذ مجازر قبل الدخول الى مناطق مأهولة
فيرفع سكانها العزل الراية البيضاء.
توحي النصرة في تهديدها بأن الواقع االمني والثغرات
االم�ن�ي��ة ف��ي س��وري��ة س �ت��زداد وان ال��وض��ع االستخباري
بخروج ال��روس سيتقدم لمصلحة القوى التكفيرية ،علها
تحصد مكاسب تحملها قبل التسويات فتفاوض عليها.
حزب الله الفصيل األساسي المشارك في سورية يراقب
ع��ن كثب ه��ذه ال�ت�ه��دي��دات ،وي��دع��و إل��ى ع��دم االن �ج��رار إلى

الشائعات التي عمدت الجماعات المسلحة لترويجها منذ
ص��دور ال�ق��رار ال��روس��ي ،والتي ج��اء بينها «انسحاب جزء
من مقاتلي ح��زب الله» وإع�لان «جبهة النصرة» اإلرهابية
بتحضير «هجوم كبير على سورية خالل  48ساعة» ،معتبرا ً
أن كل هذه اإلشاعات ليست سوى في إطار الحرب النفسية
الفاشلة ،كما جرت العادة مطالبا ً وسائل اإلعالم بعدم الوقوع
في فخ الترويج لتلك األكاذيب والشائعات ،وأن تبقى الكلمة
الفصل للميدان السوري الذي ُيحرز تقدما ً يوما ً بعد يوم في
عزل اإلرهابيين وتخبّط الدول الداعمة لهم.
ال �ت��روي��ج الن�س�ح��اب ح��زب ال�ل��ه ف��ور إع�ل�ان االنسحاب
ال��روس��ي يشكل بطريقة أو ب��أخ��رى عملية رب��ط بالخطوة
الروسية ،بما يعبر عن تشكيك بقدرته على الصمود ويعلن
بشكل او بآخر نوعا ً من االع�لان عن االنهاك واالستنزاف
من قبل المجموعات المسلحة والتي يبدو أنها تريد استغالل
المكانة والضمانة التي زرعها واسس لها الحزب بالتعاون
مع الجيش السوري في سنوات الحرب ،وضربها ضمن
اشاعات التخلي الروسي عن دعم النظام السوري ومعها
حزب الله بما يشبه بث الشكوك حول نيات الحلفاء.
يدرك حزب الله أن الحرب النفسية هي نصف الحرب التي
خاضها مع «إسرائيل» في كل جوالته ،ويدرك أيضا ً أن التنبه
لمثل ه��ذه اإلش��اع��ات ،وس��ط ال�ح��راك السياسي المتسارع
يصب في خانة إبعاد مخاطر نسف كل ما من شأنه أن يعيق
ّ
العملية السياسية وكل ما ُبني من ثقة اسست لكل انتصارات
حلفه التي ال تقتصر على سورية ،بل تنسحب على ما يضيفه
هذا التعاون بين الحلفاء من دعم للمقاتلين في اليمن بوجه
االعتداء السعودي والتالحم بين الجيش واللجان الحشد
الشعبي والجيش في العراق ،فالحرب قطعة كاملة ونصر
كامل بالنسبة للحلف.

انتقد نائب شمالي
في كتلة «المستقبل»،
أمام زواره ،قرار دول
مجلس التعاون الخليجي
تصنيف حزب الله منظمة
إرهابية ،بالرغم من تبني
الرئيس سعد الحريري هذا
التصنيف ،فور صدور بيان
المجلس ،لك ّن النائب رأى
أنّ القرار يض ّر بالمصلحة
الوطنية اللبنانية ،مؤكدا ً
أنه ال يمكن أن ننعت حزب
الله باإلرهاب ،لكونه
أحد المك ّونات السياسية
والشعبية األساسية في
لبنان وله ممثلون في
المجلس النيابي والحكومة
التي يحرص الجميع على
التمسك بوجودها ،كما أنّ
ُّ
بيننا حوارا ً تؤكد الكتلة
ضرورته من أجل الحفاظ
على االستقرار ،لذا ،القرار
الخليجي يناقض مصلحة
لبنان واللبنانيين.

وفد رو�سي يبحث مع الم�س�ؤولين تعزيز العالقات الع�سكرية
أق�صر في اتخاذ المواقف
�سالم :لن � ِّ
�إيزايكين :هدفنا التعاون في مواجهة الإرهاب التي تحمي المواطن والوطن
ج��ال وف��د روس��ي برئاسة المدير
ال��ع��ام لهيئة التصدير والتصنيع
الحربي الروسي أناتولي إيزايكين،
يرافقه السفير ال��روس��ي ألكسندر
زاسيبكين ،على عدد من المسؤولين
وعرض معهم التعاون بين البلدين.
والتقى الوفد رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،في عين التينة ،ثم التقى
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س�ل�ام في
السراي الحكومية.
وفي وزارة المال ،اجتمع إيزايكين
والوفد المرافق إلى الوزير علي حسن
خليل ،وأوضح إيزايكين أنّ «الهدف
األس��اس��ي م��ن ال��زي��ارة ه��و تعزيز
التعاون مع وزارة ال��دف��اع ووزارة
المال بين روسيا ولبنان».
ور ّدا ً على سؤال عن إمكان أن تسلح
روسيا الجيش اللبناني ،قال« :هدفنا
األساسي من هذا التعاون هو أن تعزز
العالقات العسكرية الدفاعية بين
روسيا ولبنان ،والتي هدفها األول
مكافحة اإلرهاب في سورية».
وق��ال زاسيبكين ،من جهته ،ردا ً
على سؤال عن قرار روسيا االنسحاب
من س��وري��ة« :ال��ق��رار وزي���ارة الوفد
ج���اءا بالصدفة .أري���د أن أؤك���د أنّ
هناك تنسيقا ً كامالً بين الجانبين
الروسي والسوري ،ويعود ذلك إلى
المصلحة المشتركة ول��ي��س فقط
مصلحة الجانب الروسي والسوري،
بل األمن واالستقرار في هذه المنطقة،
ألنّ هناك الجانب العسكري والجانب

إيزايكين يسلّم بري لوحة تذكارية
السياسي ،ونتمنى أن يكون ذلك
داف��ع �ا ً للجميع إلح���راز التقدم في
العملية السياسية في سورية .وكان
التوقيت جيدا ً مع بداية التفاهم».
أضاف« :نتصرف من موقع القوة،
على أس��اس أنّ ك � ّل ش��يء مضمون
عسكرياً ،وهناك هدنة تع ّززت ،لذلك
ه��ن��اك م��ج��ال لسحب ه��ذه ال��ق��وات
ومكافحة اإلرهاب».
وردا ً على سؤال عن تهديد «جبهة
النصرة» لشنّ هجوم على سورية
خالل  48ساعة ،ق��ال« :إذا حاولت
جبهة النصرة أن تهاجم كما قالت،
فسيكون ه��ن��اك أم��ر م��ح��س��وم ،مع

التذكير بأنه ت ّم قطع طرق التموين
لإلرهابيين بشكل ملموس ،فلذلك إذا
تحركوا م��ج�دّدا ً فهذا سيكون تحت
المراقبة الشديدة».
وأكد أنّ «األط��راف المتحالفة مع
سورية كدولة ال تتدخل في أمرها،
ونحن نتعامل مع الدولة السورية
ونتفق م��ع قيادتها» ،م��ش��ددا ً على
أنّ «الخطوة الروسية مدروسة من
ك ّل النواحي ،ألنّ الجانب العسكري
يسمح ل��ن��ا بتنفيذ ال��م��ه��م��ة وف��ق�ا ً
لمكافحة اإلرهاب .وفي الوقت نفسه،
هناك التقليص لحجم المواجهة،
لذلك يمكن سحب القوات».

خليل :الرئا�سة مفتاح ّ
حل الأزمات ال�سيا�سية
اعتبر وزير المال علي حسن خليل
«أنّ التحدي اإلسرائيلي يفرض علينا
أن نبقى متحدين بما يُحاك ،إسرائيل
تستعيد وتتحين الفرص حتى تنقض
علينا ،وربما تريد أن تقاطع األمور
ال��ي��وم بين م��ا يحدث ف��ي المنطقة
وم��ا يمكن أن يحدث على مستوى
الداخل» ،معتبرا ً «أنّ المطلوب من
القوى السياسية اللبنانية جميعها
أن تبقى متيقظة ومنتبهة أنّ المعركة
مع ه��ذا العدو لم تنته ،وبالتالي،
علينا أن نحصن ساحتنا وأن نستعد
أكثر على مستوى مقاومتنا وشعبنا
وجيشنا».
وقال خليل ،خالل احتفال أقامته
حركة أمل في ذكرى «القسم المبين»
الذي أطلقه االمام موسى الصدر في
 17اذار  1974في بعلبك في قاعة
المؤتمرات في الجامعة اللبنانية في
الحدث« :نعم ،نحن نمارس الحكمة
في مقاربة الملفات بوسطية وانفتاح
ومسؤولية ،لكن ليس مطلوبا ً منا أن
نكون ضد العرب ،نحن أبناء العروبة
األصلية تماماً ،كما ليس مطلوبا ً منا
أن نكون ض � ّد ال��دول التي ساعدت
المقاومة ووقفت معها ودافعت عن
المقاومة في لبنان».
وأضاف« :دورنا اإليجابي ،دوركم
أيها الطالب ،ال يعني التراجع أبدا ً أمام
العدو اإلسرائيلي مهما هدّد أو ض ّد ك ّل
ما يضر بمصلحة لبنان ومصلحة
ه��ذا ال��وط��ن .نحن عندما طرحنا
شعار الثالثية لم نكن نطرحه شعارا
لمرحلة ،بل ألننا نؤمن به ،واليوم
نستعيده ألنّ فيه قوة لبنان ،شعار
تضامن وتعاضد الجيش والشعب
والمقاومة مع بعضهم البعض .نحن
ال نقبل نأيا ً بالنفس وال الوقوف ض ّد
المقاومة ،بل المطلوب إرادة ودراسة
ووعي والتزام بطبيعة المعركة مع
هذا العدو اإلسرائيلي .هذا من جهة،
ومن جهة أخرى ،ألننا في قلب هذه
الثالثية علينا مسؤولية كلبنانيين أن
نقف إلى جانب جيشنا ،فهو أساس
في هذه الثالثية وأساس في المعركة
ض ّد اإلرهاب وض ّد التكفير».
وتابع خليل« :نحن نعيش في
هذه األيام أزمة سياسية عميقة ،قبل

سالم متحدثا ً في اليوم العالمي لحقوق المستهلك
أكد رئيس الحكومة تمام سالم «المضي قدما ً في تطبيق
خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء» ،مجددا ً الدعوة
إل��ى «انتخاب رئيس للجمهورية إلع��ادة النصاب إلى
المؤسسات الدستورية».
وخالل رعايته احتفاال ً بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق
المستهلك» في السراي ،قال سالم« :إنّ الشغور الرئاسي
هو تعثر وإحباط وتقصير في أدائنا لمسؤولياتنا ضمن
نظامنا الديموقراطي ،فالديمقراطية وأنظمتها ليست لوحة
معلقة على الحائط نتفرج عليها بل هي ممارسة تتطلب
إجراءات يكون في مقدمها إعطاء الفرصة النتخاب رئيس
للجمهورية و إجراء االنتخابات العامة وإعطاء الفرصة
لتداول السلطة ومحاسبة الحكومة».
وأضاف« :الحكومة تعمل اليوم بشكل متعثر في ظل
الشغور الرئاسي والشلل التشريعي .الحكومة تخطئ
واألج���واء ليست كما نتمنى ونشتهي .وإل��ى جانب ك ّل
المتاهات واألخطار السياسية الجاثمة على صدور ك ّل
اللبنانيين نعيش هذه األي��ام قضية النفايات التي هي
أبرز ما يجثم على صدور اللبنانيين .هذه القضية هي
تركة عمرها عشرون عاماً ،كان يجب أن يكون هناك ح ّل
جذري لها ،لكنّ اإلهمال والتعثر والتأخر أدى إلى تراكم
األم��ور ووصلت إل��ى ما هي عليه .البلد كله تحول إلى
مزبلة كبيرة .في مناسبات عديدة قلت نحن في وسط
نفايات ليست عضوية فقط وإنما نفايات سياسية ونحن

(داالتي ونهرا)
في وسط تلوث سياسي في البلد يعوق المضي بحلول
جذرية و مستدامة ما أفقد المواطن الثقة بك ّل الطروحات
والمقاربات التي سعينا إليها في األشهر الستة أو السبعة
ّ
بشق األنفس إلى ح ّل موقت في
الماضية .لقد توصلنا
انتظار وضع ح ّل مستدام».
وتابع« :الح ّل الذي اعتمد اليوم ليس مثاليا ً ولكن هذا
هو الموجود ،وسنعمل بك ّل ما لدينا من إمكانات لتنفيذه
وإزالة هذا السم الجاثم على صدور اللبنانيين ،على األق ّل
مرحليا ً ولمدة بضع سنوات كي نتمكن من التقاط أنفسنا
والذهاب إلى الحلول المستدامة والجذرية».
وق��ال« :نحن نصارع ونكابد الجو ولن نستسلم بل
سنمضي إن شاء الله في اعتماد األفضل واألحسن ،ولكن
لن نتوقف أمام السلبيات التي تقول «ال للمطامر ال للترحيل
ال للمحارق ال لك ّل شيء» .فقط لنسمع صوتنا ونقول نحن
هنا اسمعونا .نحن لن نتوقف عند ذلك ومن يريد أن يعلي
الصوت وم��ن يريد أن يُظهر في بعض الغوغائية هنا
وهناك أو القيام بممارسات تعوق ك ّل الحلول لن نوقفه
فهذه حريته يمارسها كاملة ولكن أنا على ثقة بأنّ  99في
المئة من اللبنانيين صابرون معي في تحمل المسؤولية
وأنا سأستمر في هذه المسؤولية معتمدا ً على هذا الصبر،
وفي اللحظة التي اعتبر فيها أن الصبر لم يعد ينفع وأن
األم��ور نفدت لن أقصر في اتخاذ المواقف التي تحمي
المواطن والوطن».

�إبراهيم من غرفة ال�شمال:
الأمن �شرط البناء االقت�صادي
خليل متحدثا ً خالل احتفال ذكرى القسم في مجمع الحدث الجامعي
أن نتحدث عنها أؤكد التزامنا بميثاقنا
ال��وط��ن��ي وب��ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف ال��ذي
ارتضيناه وما زلنا نؤمن بأنه يشكل
قاعدة ارتكاز النتظام عمل مؤسساتنا
السياسية والنتظام عالقاتنا مع
بعضنا البعض كلبنانيين» ،الفتا ً
إلى «أنّ أي إصالح سياسي حقيقي
لن يتحقق في هذا البلد إال من خالل
إقرار قانون انتخابات نيابي يكون
على أساس النسبية مع لبنان دائرة
انتخابية واح���دة أو النسبية مع
أوسع دائرة انتخابية ممكنة كمرحلة
انتقالية في هذا البلد».
وأك��د أ ّن��ه «ف��ي موضوع الرئاسة
وهو مفتاح لح ّل الكثير من أزماتنا
السياسية ،ال يمكن أوال ً أن نتجاوز
قواعد الدستور ونخلق قواعد لخدمة
لحظتنا السياسية أو مصلحتنا
السياسية».
وق��ال« :نحن ندعو في ك ّل لحظة
إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وبصراحة أقول اليوم لم يعد هناك
الكثير م��ن ال��م��ب��ررات ،فنحن من
موقعنا السياسي نرى أنّ من واجب
الجميع االنتقال إلى المجلس النيابي
لممارسة هذا الدور .وعلى المستوى
السياسي ،نحن مرتاحون للمرشحين
وتوجهاتهم الوطنية ونقارب األمر من
موقع قناعاتنا والتزاماتنا وموقفنا
المبدئي أكثر من موقفنا المصلحي.

ولهذا ،الح ّل أن نذهب إلى المجلس
النيابي وأن ننتخب المرشح الذي
نؤمن بأنه يحقق مصلحتنا الوطنية
على المستوى االستراتيجي وعلى
المستوى الذي يحفظ مصلحة هذا
ال��وط��ن ،وم��ج��ددا أق��ول نحن الذين
آم��ن��ا ب��ال��ح��وار مستمرون بالدفع
باتجاهه».
أض��اف« :ي��وم غد (ال��ي��وم) هناك
ح��وار بين تيار المستقبل وح��زب
الله ،وسيستكمل وسيكون في اعلى
درج��ات الحرص على أن يصل إلى
نتيجة تخفف بعضا م��ن التوتر،
نتيجة االش��ت��ب��اك السياسي على
مستوى المنطقة .يجب أال ننتظر أن
تح ّل أزمات المنطقة حتى نعود إلى
وعينا ونصاب موقفنا الوطني».
وف��ي ملف النفايات ،ق��ال خليل:
«ن��ع��رف ال��ق��ل��ق ع��ل��ى س���وء إدارة
ال��دول��ة ومؤسساتها ،لكن باألمس
اتخذت الحكومة قرارا ً حول موضوع
ال��ن��ف��اي��ات .وب��س��رع��ة أق����ول ،حتى
نخرج من جو النفايات السياسية
ال��ت��ي نعيش ،علينا أن نصل إلى
اللحظة التي تتحمل فيها الحكومة
مسؤولياتها تجاه تنفيذ ق��رار رفع
ال��ن��ف��اي��ات م��ن ال���ش���وارع ،م��ن دون
االلتفات إلى ك ّل ما يعيق هذا األمر
ألنّ ف��ي��ه مصلحة للبنانيين ك� ّل
اللبنانيين».

لفت المدير ال��ع��ام لألمن العام
ال���ل���واء ع��ب��اس اب��راه��ي��م إل���ى أنّ
«العولمة االقتصادية أفرزت عوامل
شرعية وغير شرعية ساهمت في
تهديد األم���ن االق��ت��ص��ادي ،وه��ي ال
تقتصر على أولوية األخطار المتأتية
من التالعب االقتصادي بين الدول
المتنافسة ،كاستخدام التقلبات في
أس��ع��ار ال��ص��رف وتطبيق سياسة
القوة الناعمة ،أو العصا والجزرة في
تقديم المساعدات وفرض العقوبات،
بل تجاوزتها لتركز على الربط بين
العولمة واألمن اإلقتصادي بطريقتين:
الطريقة األول��ى تلقي الضوء على
دور الشبكات غير الحكومية في
تقويض سلطة ال��دول��ة ،عن طريق
التبادالت غير المشروعة العابرة
للحدود والمعامالت الجرمية ،وفي
طليعتها عمليات تبييض األم��وال
وتمويل اإلره��اب ،حيث يقدر حجم
عمليات تبييض األم����وال سنويا ً
على مستوى العالم بمئات مليارات
الدوالرات .أما الطريقة الثانية فتعنى
بالتشريعات ومدى مالءمتها لحجم
الحركة االقتصادية ومرونتها بإزاء
االقتصادات العالمية».
وق��ال ابراهيم خ�لال حفل نظمته
غرفة التجارة والصناعة والشمال
بعنوان «دور األمن العام في حماية
االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي»« :إنّ حماية
االق��ت��ص��اد الوطني تتطلب تضافر
وتكامل الجهود المؤسساتية على
مستويين :األول يتعلق ب��األم��ن
ال��ع��ام وب��ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع السلطة

ابراهيم ودبوسي
القضائية لمواجهة ك� ّل من يحاول
زع��زع��ة االس��ت��ق��رار ف��ي ال��ب�لاد ومن
خ�لال��ه االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي ،وذل��ك
ضمن ما حدّدته القوانين واألنظمة
والصالحيات.».
أض���اف« :ي��واج��ه لبنان مخاطر
تهدّد أمنه الوطني ومن أهمها تدهور
الوضع االقتصادي ،ارتفاع معدالت
اإلفالس واالمتناع عن سداد الديون،
اإلره��اب والجرائم المالية ،وغيرها
الكثير من مشاكل صارت معضالت،
وه���ذا م��ا يتطلب ال��ت��ح��رك سريعا ً
لتحديد هذه المخاطر وإيجاد الحلول
لها ،فال الخطابات تبني أوطانا ،وال
المزايدات الشعبوية تحمي اقتصادا ً
وتثبت أمناً ،وأول ما يجب العمل عليه

هو تحفيز عودة االستثمارات الوطنية
واألجنبية م��ن دون إغ��ف��ال مخاطر
أخرى كاليد العاملة غير اللبنانية،
والفساد الذي يعتبر مسؤوال ً أساسيا ً
عن ضيق عيش اللبنانيين».
وتابع« :في األمن ،نحن والمؤسسة
العسكرية األم (الجيش وقوى األمن
الداخلي وأم��ن ال��دول��ة) ،مسؤولون
أمامكم لتوفير األم��ن الصلب الذي
يحمي لبنان ،ألننا نعتبر أنّ األمن هو
شرط البناء االقتصادي ،واالقتصاد
القوي يوفر استقرارا ً أمنياً ،والمديرية
العامة لألمن ال��ع��ام تملك الكفاءة
وال��ج��ه��وزي��ة لتقديم االق��ت��راح��ات
لحماية االقتصاد الوطني في شتى
المجاالت ووفقا ً للقوانين».

