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حمليات �سيا�سية

عندما تعود �أميركا لتناور مجدد ًا
بملف الحرب على �سورية!
هشام الهبيشان
إنّ استمرار أميركا وحلفائها في حربهم المباشرة وغير المباشرة
على سورية ،يؤكد بما ال يقبل الشك في أنّ أيّ حديث عن مؤتمرات
هدفها الوصول إل��ى ح� ّل سياسي للحرب على الدولة السورية
«جنيف  »3ما هو في النهاية إال حديث وكالم فارغ من أيّ مضمون
يمكن تطبيقه على أرض ال��واق��ع ،فأميركا وحلفاؤها في الغرب
والمنطقة كانوا وما زالوا يمارسون دورهم الساعي إلى إسقاط الدولة
السورية بك ّل أركانها بفوضى طويلة تنتهي حسب رؤيتهم بتقسيم
سورية .وإلى حين اقتناع أميركا وحلفائها بحلول وقت الحلول
للحرب على الدولة السورية ستبقى سورية تدور في فلك الصراع
الدموي ،إلى أن تقتنع أميركا وحلفاؤها بأنّ مشروعهم الساعي إلى
تدمير سورية قد حقق جميع أهدافه ،أو أن تقتنع بانهزام مشروعها
فوق األراضي السورية ،وإلى ذلك الحين سننظر إلى مسار المعارك
على األرض لتعطينا مؤشرات واضحة عن طبيعة ومسار الحلول
المستقبلية للحرب على الدولة السورية ،وعلى الشعب السوري
الخاسر الوحيد من مسار هذه الحرب المفروضة عليه.
في هذه المرحلة وتحديدا ً بعد تقدّم الجيش العربي السوري
وتحريره مساحات واسعة بريف حمص الشرقي والجنوبي الشرقي
«تدمر والقريتين» ،ال يمكن الحديث أبدا ً عن أن أميركا وحلفاءها قد
قاموا بإعادة دراسة الستراتيجيتهم للحرب على سورية ،وبدون
وجود مؤشرات ميدانية وسياسية توحي بذلك ،ال يمكن أبدا ً الحديث
عن مؤشرات لتغيير استراتيجية األميركيين وحلفائهم للحرب على
سورية ،فهم اليوم يعودون مجددا ً للحديث عن تدريب مَن يس ّمونهم
بـ«المعارضة المعتدلة» «بعد وقف هذا البرنامج التدريبي ،كما أنّ
األميركان اليوم ُيعِ دّون العدّة لمعارك كبرى سنعيش تفاصيلها
قريباً ،كما تس ّرب وسائل اإلع�لام الغربية بشمال شرق سورية
سيدعمون خاللها ما تس ّمى بقوات سورية الديمقراطية في الرقة وما
حولها لقطع الطريق على إنجازات الحليفين الروسي والسوري في
مناطق شرق وشمال شرق سورية ،كما أنّ أميركا وحلفاءها ما زالوا
يحتفظون ويناورون بورقة «وفد الرياض» كورقة رابحة ،وليس كما
يعتقد البعض أنّ وفد الرياض المعارض قد انتهت مدة صالحيته
بالغرب والمنطقة.
كما أنّ أميركا وحلفاءها ما زال��وا يمارسون دوره��م بالحصار
االقتصادي على الدولة السورية ،وما زالوا يسعون لتعطيل أي مسار
أو ح ّل يضمن تحقيق ح ّل سياسي للحرب على الدولة السورية،
فهذه المؤشرات جميعها توحي بأن ال تغيير في استراتيجية أميركا
وحلفائها بحربهم على الدولة السورية ،ومن هنا فإنّ جميع األقاويل
والتحليالت التي تؤكد حدوث تغيير ما بالموقف األميركي ،ما هي إال
تحليالت فارغة من أي مضمون واقعي.
ومن هنا يبدو واضحا ً من خالل تفاصيل ووقائع أحداث الحرب
توسع رقعة المعارك بين تنظيم
على الدولة السورية ،وبالتزامن مع ّ
داعش والجيش العربي السوري على األرض السورية ،يبدو واضحا ً
اليوم أنّ أميركا وحلفاءها قد عادوا إلى تكرار اسطوانتهم المشروخة
نفسها والتي يك ّررونها منذ خمسة أعوام وإلى اليوم ،وهو ما عاد
وك ّررها مؤخرا ً المتحدث باسم البيت األبيض جوش أرنست «عن
رحيل األسد واالنتقال السياسي وأنّ أميركا تدعم ما يس ّمى بـ«وفد
ال��ري��اض» ،وه��ذا ما يدحض بشكل قطعي ره��ان بعض المحللين
والمتابعين الذين تحدّثوا عن صمت واشنطن في الفترة األخيرة على
معظم األحداث التي تجري بسورية ،أنه قبول بسياسة األمر الواقع،
وأنّ واشنطن قد أق ّرت بهزيمتها فوق األراضي السورية ،ولكن حقائق
الواقع وخفايا ما وراء الكواليس تدحض ك ّل هذه التحليالت.
ومن هنا يبدو واضحا ً أنّ مجريات الميدان السياسي السوري
ومسار المعارك على األرض ال يوحي أبدا ً بإمكانية الوصول إلى ح ّل
سياسي دولي توافقي للحرب على الدولة السورية بسهولة ،فما
زالت المعارك تدور على األرض وبقوة وزخم أكبر ،ومع دوي وارتفاع
صوت هذه المعارك ،يمكن القول إنه بهذه المرحلة ال صوت يعلو
على مسار الحسم العسكري ،من الشمال إلى الجنوب مرورا ً بالشرق
السوري .فالمعارك تسير بعكس عقارب الحلول السياسية ،فكلما
سمعنا مؤشرات عن ح ّل سياسي يأتي من هنا وهناك ،نرى حالة من
التصعيد العسكري غير المسبوق على مختلف الجبهات السورية
المشتعلة ،وهذا ما يؤكد حتمية أنّ خيارات الحسم الميداني وميزان
القوة بالميدان هو ما سيحسم في النهاية المعركة على األرض
السورية.
ختاماً ،في هذه المرحلة تحديدا ً من الواضح أنّ مؤشرات األحداث
في سورية ،تعكس حجم األه��داف المطلوب تحقيقها في سورية
ومجموعة من الرهانات األميركية المتعلقة بك ّل ما يجري فيها .وهي
أهداف تتداخل فيها حسابات الواقع المفترض لألحداث الميدانية
على األرض مع الحسابات األمنية والعسكرية والجيوسياسية
للجغرافيا السياسية السورية وم��وازي��ن القوى في اإلقليم مع
المصالح واالستراتيجيات للقوى الدولية على اختالف مس ّمياتها،
كما تتداخل فيها ملفات المنطقة وأمن «إسرائيل» والطاقة وجملة
مواضيع أخرى .وهذا ما يوحي بمسار تعقيد شائك دخلته تفاصيل
الحرب على الدولة السورية ،فطرق الح ّل والتسويات في سورية
تخضع للكثير من التجاذبات واألخ��ذ وال��ر ّد قبل وصول األطراف
الرئيسية المعنية إلى قناعة شاملة بدن ّو وقت الحلول ،وما لم
تنضج ظروف التسويات الدولية  -اإلقليمية ال يمكن الحديث عن
إمكان فرض حلول في المدى المنظور للحرب على الدولة السورية.

الخازن يزور الح�سيني:
ال يمكن البقاء في ال�شغور

الحسيني والخازن
استقبل الرئيس حسين الحسيني ،رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق وديع الخازن ،وتداوال في المستجدات المحلية والخارجية
وبعد اللقاء ،قال الخازن« :تداولنا في المستجدات المحلية والخارجية
ومفاعيلها سلبا ً أو إيجابا ً على لبنان العالق في عنق أزمات المنطقة».
أضاف »:أعرب الرئيس الحسيني عن أمله في أن تكون التطورات السياسية
القائمة حول سورية واليمن في مفاوضات جنيف والكويت ،فضالً عن التطورات
الميدانية المواكبة لها على األرض ،تنبئ بمالمح تسوية عظمى في المنطقة».
وتابع« :اعتبر دولته أنه ،لو طبق اتفاق الطائف ،منذ أكثر من ربع قرن
لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من استنسابية ،وأع��راف تخطت خطوط هذا
االتفاق وقواعده الدستورية ،وأوجدت حالة التجاذب القائمة في البالد حول
الصالحيات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وأشار إلى أنّ «الرأي كان متفقا ً على أنّ الموضوع الرئاسي ليس «حالة»
منفصلة عما يجري من ترتيبات معدة لدول المنطقة ،إال أنه باإلمكان تفعيله ،إذا
ما ت ّم التفاهم على سلة حلول تفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وختم« :ال يمكن البقاء في حالة الشغور الرئاسي ،في ظ ّل التخبط الداخلي،
على المستويات كلها ،ألنّ رئيس الجمهورية ،بما يملكه من سلطة معنوية
وسهر دستوري على عمل المؤسسات ،ينقذ الوضع من الضياع على مصير
الجمهورية».
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التخ ّبط ال�سعودي في الحرب على لبنان� :إعالن هزيمة واكتفاء بالم�شاهدة!
 جهاد أيوب
م��ا قامت ب��ه صحيفة الملك ال��س��ع��ودي سلمان وهو
صاحبها الفعلي «ال��ش��رق األوس����ط» م��ن خ�ل�ال رس��م
كاريكاتور يهين لبنان وتاريخه وشعبه وعلمه ،لم يكن
صدفة بل ضمن خطة مبرمجة من الحكم السعودي ض ّد
لبنان .وللعلم ،ال يكتب جملة واح��دة في هذه الصحيفة
الناطقة باسم السياسة الخارجية للمملكة عربيا ً وغربيا ً
إال وكان الرقيب السعودي يعلم بما يكتب ،لذلك من شطح
ونطح وصمت من مرتزقة الساسة في لبنان كان شريكا ً
في هذا التخبّط السعودي على لبنان ،أو ينتمي إلى الغباء
السياسي والجهل الوطني!
إنّ األفعال الهمجية غير البريئة التي تقوم بها مملكة
الظلمات تجاه لبنان من شحن العصب الطائفي والشعبي
ض ّد المغترب اللبناني على األراض��ي الخليجية ،وقطع
رزق���ه ،وتحجيم دور رج��ال أعماله والتضييق الفاجر
وال��واض��ح على جميع اللبنانيين ،وال��س��م��اح لكتابها
في صحفها بتدوين مقاالت معيبة بحق لبنان وشعبه
وت��اري��خ��ه ،ووص��ل��ت األم���ور ف��ي إعالمها يوميا ً إل��ى ح ّد
التهجم الفاجر على لبنان دون أيّ رقيب أو من يلفت النظر.
ّ
والتطاول الحاصل في إع�لام السعودية لم تمتعنا به
أقالم آل سعود ض ّد «إسرائيل» التي تتبادل معها زيارات
دبلوماسية .وللحق نقول إنّ بعض هذا الهجوم الحربي
والناري والبذيء كان قد طاول مصر أيام حكم الرئيس
المخلوع حسني مبارك ...هذه األفعال الهمجية ال تبشر
بالخير ض ّد الفاعل ،وتسير ضمن دوائر تعيق وجود حكم
آل سعود على المدى القريب ،ومنها:
منذ اختراع المملكة وآل سعود يسعون إلى لملمة أيّ
فضيحة تطاولهم ،ودفعوا مليارات ال��دوالرات كي تبقى
أخبار صبيانهم بعيدة عن اإلعالم ،اليوم الصورة مغايرة

و«الملق فالت» ،وفي لبنان والعالم هناك من يشنّ حربا ً
إعالمية فردية ض ّد المملكة ومن ك ّل الطوائف!
تع ّودنا في سياسة السعودية لغة المراقبة والصمت،
وقد تكون آخر دولة تص ّرح في قضية ما ،كما فعلت حينما
دخل صدام حسين إلى دولة الكويت ،وتعتبر المملكة أنّ في
ذلك التر ّوي حكمة ،وهي كانت ال تحب البهرجة والخطاب
اإلعالمي والسياسي المباشر...
اليوم ال يحكم في السعودية غير الخطاب اإلعالمي
الهمجي ،ونشر آراء وتصريحات سياسية صبيانية تنتمي
إلى الشخصانية وغير المدروسة والبعيدة عن مصالح
المملكة ،وقد ال نخفي سرا ً إذا قلنا إنّ أول طلب كان للملك
السعودي الحالي حينما زاره أوباما أنه على استعداد
لدخول الحرب مع إيران حتى لو طال أجلها بشرط التغطية
األميركية ،لكن أوباما بعد أن صدم بطرح كهذا ،وطلب
رفض الفكرة ،وأرس��ل ضابطا ً ليلجم الته ّور السعودي.
وهذا دليل على أنّ الحكمة السعودية ُفقدت ،وك ّل تصرفاتها
السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلعالمية مبنية على
الشخصانية ومصالح فرد يرغب بالتف ّرد بالحكم ،وربما
أجمل تعليق عن واقع النظام السعودي اليوم يختصر بـ
«زعامة الصبيان»!
السعودية عبر التاريخ ال تتدخل على األرض إال بالمال
وبتحريك زمرها ،الواقع مغاير كليا ً وجنودها في البحرين
واليمن وسورية والعراق!
كما ال خالف على أنّ أميركا تدفع بالسعودية إلى هذا
العنف في تص ّرفاتها الدبلوماسية واإلعالمية ،وأدخلتها
إل��ى الخسارة مهما تع ّمد إعالمها التصعيد ض� ّد لبنان
وشعوبه .السعودية حتى البرهة لن تتراجع عن غزوها
اإلعالمي واالقتصادي والسياسي رغم أنّ أميركا أبلغتها
انزعاجها دون أن تقوم بفعل ال��ردع من ه��ذا التصرف
البدوي الغبي ،وبعد هجوم «الشرق األوس��ط» وإقفال
مكاتب «العربية» ،وطرد لبنانيين من الخليج ،وعدم صرف

هبة الجيش ،والطلب من مؤسسات إعالمية خليجية بعدم
توظيف لبنانيين ،ستستم ّر سياسة المملكة بالتضييق
على لبنان خاصة أنّ النظام اللبناني بما حمل شريكا ً بهذا
التضييق العنفي ،إما لصمته أو لمباركته ك ّل ما تفعله
السعودية في لبنان!
تصرف أميركا في عدم لجم الفعل السعودي يؤشر إلى
استمرار األزم��ات في السعودية ،ولن تكون أزمات مالية
فقط بل على مستوى تكوين نظام آل سعود ،وإشكالية
استمراريته بعد تكاثر فضائحه في العالم.
إنّ أخطر ما تعانيه المملكة اليوم أنّ غالبية الصحف
واإلعالم الغربي وبعض العربي يتعاقبون على نقد مباشر
وفضائحي لسياسة السعودية وتصرف ملوكها وأمرائها،
وتكاد ال تم ّر ساعة في أوروبا إال وتسجل أحداث ومشاكل
في ب��ارات ومطاعم وأم��اك��ن مشبوهة أبطالها أبناء آل
سعود ،واعتبار الرأي العام خاصة الغربي أنّ السعودية
دولة من خارج التاريخ وال عدالة وال حقوق إنسانية فيها
خاصة حقوق المرأة ،وخطابها الدبلوماسي هجومي دا ٍم ال
يعرف الوسطية!
السعودية ،ورغم هذا الك ّم الكبير من إعالم السلطة الذي
تصحح خلل صورتها في
تملكه تحتاج إلى إعالم لبنان كي
ّ
العالم ،ومهما فعلت ض ّد لبنان فهي الخاسر األكبر ،أقله إنّ
أيّ دولة حينما تقفل مؤسساتها االقتصادية واإلعالمية في
بلد معيّن تكون قد أعلنت هزيمتها في المعركة وانسحبت
من دوره��ا السياسي فاسحة المجال لغيرها ،وتصرف
كهذا ض ّد دولة فيها مقاومة تقاتل «إسرائيل» على المدى
سيصب لمصلحة المقاومة واقتصاد البلد...
المنظور،
ّ
وفقط للتذكير لقد انتصرت المقاومة ولبنان على الكيان
الصهيوني حينما ابتعد عن لبنان بعض األعراب .واأله ّم
تنظيم الواقع السياسي اللبناني بعد انكفاء زمر سياسية
مرتزقة تعمل لصالح السعودية على حساب لبنان شعبا ً
واقتصادا ً وإعالما ً وسياسة!

خفايا
خفايا
بالرغم من التهويل
اإلعالمي الذي تمارسه
«قوى  14آذار» وال
سيما تيار «المستقبل»
حول السلبية لـ«غضب»
السعودية وبعض
دول الخليج وتحديدا ً
على الموسم السياحي
اللبناني المقبل ،أكد خبراء
اقتصاديون أنّ القرارات
الخليجية المتخذة ض ّد
لبنان ومحاولة محاصرته
اقتصاديا ً لن يكون لها
أي تأثير جديد عليه ،إذ
ّ
انّ الموسم السياحي
متراجع أصالً منذ ثالث
سنوات بسبب إحجام
عدد كبير من الرعايا
الخليجيين عن المجيء
إلى لبنان بناء على
تحذيرات بالدهم السابقة
والتي تج ّددت اليوم ال
أكثر.

بحثت التطورات مع لحود ودعت االتحاد الأوروبي �إلى وقفة جدية وم�س�ؤولة للت�صدّ ي للإرهاب ومنابعه

«الوفاء للمقاومة» :نتجه نحو تثبيت الموازين لم�صلحة قوى المقاومة والممانعة في المنطقة
استقبل الرئيس العماد إميل لحود ،في دارته في اليرزة،
وفدا ً من كتلة الوفاء للمقاومة ض ّم رئيسها النائب محمد رعد
والنائبين بالل فرحات ونوار الساحلي والنائب السابق
أمين شري ،في حضور النائب السابق إميل إميل لحود.
وجرى خالل اللقاء بحث األوضاع محليا ً وإقليمياً.
وقال رعد بعد اللقاء« :تناولنا مجمل المستجدات التي
تشهدها الساحة اللبنانية خصوصا ً في ظ ّل الفضائح التي
تتوالى وتكشف عن دويالت متعدّدة في داخل الدولة ،فيما
األوضاع السياسية تشهد ركودا ً ال يمكن أن يعالج إال من
خالل خطوة تعيد للبالد حيويتها عبر إقرار قانون لالنتخاب
يكون عادال ً ومنصفا ً يحقق آمال الشعب اللبناني وهذا لن
يكون إال من خالل اعتماد النسبية مع دائرة واحدة».
أضاف« :على المستوى اإلقليمي ،من الواضح أنّ األمور
تتجه إلى تثبيت موازين القوى لمصلحة قوى الممانعة
والمقاومة في المنطقة وهذا ينبغي أن يلفت إلى التداعيات
التي يمكن أن يخطط لها األعداء المتربصون بشعوب هذه
المنطقة».
ولفت رعد إلى أنّ «وجهات النظر مع الرئيس لحود كانت
متطابقة ،ألنه يقرأ في كتاب وطني صادق ليس لديه فيه أي
حسابات شخصية».
من جهة أخ��رى ،كشفت كتلة «ال��وف��اء للمقاومة» عن
مضمون رسالة وجهتها األسبوع الماضي إلى «رئيس
البرلمان في االتحاد األوروبي وإلى ك ّل رؤساء البرلمانات
في جميع الدول األوروبية ،وذلك إثر الهجمات اإلرهابية
التي حصلت في بروكسل على أيدي الجماعات اإلرهابية».
وجاء في الرسالة« :ننقل إلى سيادتكم ك ّل مشاعر األسف
والحزن واالدان��ة ،وهي مشاعر إنسانية صادقة أثارتها
في نفوسنا الهجمات اإلرهابية األخيرة في بروكسل التي
أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين قتلى ومصابين شكلت
تهديدا ً جديا ً مباشرا ً لألمن والحياة الطبيعية مختلف بلدان
أوروبا».
وأضافت« :إنّ هذه الهجمات اإلرهابية وما خلفته من

لحود مجتمعا ً إلى رعد والوفد
تخريب وقتلى وج��رح��ى ،وم��ا أث��ارت��ه في قلوب الناس
وخصوصا ً النساء واألطفال من هلع وقلق واضطراب،
استنفرت لدى شعبنا في لبنان ذاكرته المشحونة بصور
العديد من التفجيرات التي حصدت العشرات من القتلى
والجرحى في صفوف الرجال والنساء واالطفال اآلمنين في
عدد من أحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ،وكذلك
في الهرمل واللبوة وغيرهما من منطقة البقاع اللبناني .وهي
تفجيرات اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها تماما ً كما فعل
بعد تنفيذ هجماته اإلرهابية في بروكسل».
وتابعت الرسالة« :لقد سبق لتنظيم داعش اإلرهابي أن
د ّمر معالم الحياة المدنية واستقرار الدولة في ك ّل من ليبيا

(داالتي ونهرا)
والعراق وسورية واليمن ،وهو اآلن يتمادى في تهديد دول
ومجتمعات أخرى سواء في منطقتنا العربية واالسالمية أو
ّ
متضخم وخطير،
في بالدكم وبالد الغرب عموماً .إنه تنظيم
يشكل تهديدا ً للعالم ولك ّل الوجود اإلنساني ،ولألسف
الشديد فإنّ هذا التنظيم ما كان لينمو ويتمدّد خطره لوال
الدعم السياسي واللوجستي الذي تلقاه وال يزال من دول
اقليمية ترتبط بعالقات جيدة مع بعض دول أوروبا وتلتزم
سياسات خاطئة توفر الحماية لتنظيمات إرهابية تكفيرية
في ك ّل من لبنان وسورية والعراق وغيرها».
ولفتت الكتلة إلى أنه «لم يعد خافيا ً أنّ الفكر الوهابي
الذي يغذي ك ّل التنظيمات اإلرهابية التكفيرية ومن بينها

ّ
د�شن المراكز الم�ستحدثة بين «�أوجيرو» و«تات�ش» و«�ألفا» في البقاع

حرب :ال رئي�س قريباً ...والحوار يحفظ اال�ستقرار
أحمد موسى
عرض رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري التطورات مع زواره ،في عين
التينة ،حيث التقى وزير االتصاالت
بطرس ح��رب ال��ذي ق��ال بعد اللقاء:
«ك���ان���ت م��ن��اس��ب��ة ل���ت���داول وض��ع
البلد على الصعيدين السياسي
والدستوري وحالة الفراغ المستمرة
في رئاسة الجمهورية وتأثيرها على
عمل مجلسي النواب والوزراء .وكانت
مناسبة لكي أش��رح لدولته اإلنجاز
الذي قامت به وزارة االتصاالت بكشف
شبكة مخابرات اإلنترنت الدولية،
والتي تطرح تساؤالت عديدة حول
المسؤولين عنها ،والخطوات التي
قمنا بها ومتابعة القضاء في كشف
المرتكبين والمالبسات والنتائج التي
تهدد أم��ن لبنان ومداخيل الخزينة
اللبنانية .وأبلغت دولته أنه منذ أن
كشفت هذه الشبكة حتى اليوم زادت
مداخيلنا خمسة عشرة بالمئة من
اإلنترنت ،وهذا يؤكد أنّ هناك أضرارا ً
كانت تطال الخزينة من جراء شبكة
اإلنترنت غير الشرعية».
أض���اف« :ك��ان��ت مناسبة أيضا ً
للبحث مع دولته في اقتراح قانون
التعديل الدستوري عن اعتبار أنّ
ك� ّل نائب يتغيب عن ث�لاث جلسات
متتالية من دون عذر شرعي يعتبر
ّ
الشق الثاني
مستقيالً ،باإلضافة إلى
م��ن االق��ت��راح وه��و اعتبار النصاب
القانوني لجلستي انتخاب رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة األول����ى وال��ث��ان��ي��ة هو
الثلثين ،أما نصاب الجلسة الثالثة
في حال لم يتم انتخاب الرئيس في
الجلستين األولتين فيكون النصف
زائدا ًواحداً ،ويصار إلى انتخاب رئيس
الجمهورية باألكثرية المطلقة التي هي
النصف زائدا ً واحداً ،وبحثنا أيضا ً في
التطورات في المنطقة وما يمكن أن
تؤدي هذه التطورات منها اإليجابي
ومنها السلبي إل��ى توفير الظروف
المالئمة النتخاب الرئيس .وبحثنا
الجهود المبذولة على صعيد متابعة

حرب متحدثا ً إلى الزميل أحمد موسى
الحوار في لبنان وعدم انقطاع الحوار
بين اللبنانيين بغية المحافظة على
جو الح ّد األدنى الذي يحفظ االستقرار
في البلد ويجعلنا نراهن على متابعة
أعمالنا لنعود ونبني ال��دول��ة بكل
مؤسساتها بعد الفراغ القاتل على
صعيد رئاسة الجمهورية».
وع��ن أج��واء الجلسة التشريعية
التي سيدعو إليها الرئيس بري ،أجاب
ح��رب« :ه��ذا الموضوع مطروح في
جلسة الحوار في  20نيسان الحالي،
وسيناقش من المتحاورين .يهمنا
طبعا ً أنه إذا كنا بحاجة الى ضرورة
انعقاد مجلس النواب لتسيير أمور
البالد وتفادي الضرر الذي يمكن أن
يلحق بلبنان فهذا الموضوع يجب أن
نبحثه كمسؤولين .نتمنى أن يجرى
بحثه خارج إطار التشنجات والمواقف
الثابتة التي تضر .علينا أن نتعامل مع
هذا الموضوع من خالل رؤية مصلحة
لبنان واللبنانيين ،ألنه اذا استمررنا
بالتشنجات والمواجهات عتقد أننا
نكون نساهم أكثر وأكثر في تخريب
لبنان وإسقاط النظام السياسي في
لبنان».
م��ن جهة أخ���رى ،ج��ال ح��رب في
البقاع لتدشين المراكز المشتركة
المستحدثة بين «أوجيرو» وشركتي
«تاتش» و«ألفا» ،يرافقه المدير العام

للصيانة واالستثمار رئيس مجلس
إدراة هيئة «أوج��ي��رو» عبدالمنعم
ي��وس��ف ،وك��ب��ار م��وظ��ف��ي ال����وزارة
والشركتين.
انطلقت الجولة م��ن أم��ام مبنى
ال����وزارة ف��ي زح��ل��ة ،حيث ك��ان في
استقبال حرب ك ّل من النواب :إيلي
م��ارون��ي ،ع��اص��م ع��راج��ي ،شانت
جنجنيان ،أمين س ّر محافظة البقاع
قيصر الديراني ،وعضو مجلس بلدية
زحلة يوسف سكاف ممثالً رئيس
البلدية ،نائب رئيس غرفة التجارة
ف��ي زحلة والبقاع أن��ط��وان خاطر،
ورئ��ي��س منطقة وزارة االت��ص��االت
�ص
ف��ي ال��ب��ق��اع ع��م��ار سليمان .وق� ّ
حرب الشريط االفتتاحي في صالة
«أوجيرو» في المبنى ،ثم توجه إلى
شتورا حيث ّ
دش��ن مركز «أوجيرو»
و«ت���ات���ش» و«أل���ف���ا» ،واط��ل��ع من
ّ
ودشن
الموظفين على آليات العمل،
أيضا ً مكتب رئيس المركز الذي أعطى
حرب مالحظاته.
وردا ً على سؤال عن إقفال الصندوق
ال��م��ال��ي ف��ي ال��م��رك��ز ،أك���د ح���رب أنّ
«الصندوق أغلق بسبب االختالسات
التي حصلت من أحد الموظفين الذي
يخضع لمحاكمة» .وق��ال« :سننتظر
نتائج التحقيق ،وإذا طال األمر سنعمل
على فتحه بالتنسيق مع القضاء».

ثم انتقل الجميع إلى صغبين في
البقاع الغربي ،حيث كان في استقبال
حرب والوفد المرافق النائب روبير
غانم وقائمقام البقاع الغربي وسيم
نسبين ،رئيس مكتب أمن الدولة في
البقاع الغربي النقيب مروان منصور،
ورئيس اتحاد بلديات البحيرة طوني
أب��و ع��زة على رأس وف��د من بلديات
ومخاتير المنطقة وفعالياتها.
بعد َق��ص ال��ش��ري��ط ،أل��ق��ى حرب
كلمة أكد فيها على التغطية الشاملة
لكافة المناطق اللبنانية وق��ال« :إنّ
الوزارة لن تتوقف في وجه أية مشاكل
تواجهها في ظ � ّل التدمير الحاصل
من قبل البعض لذلك نحن مصممون
على التقدم والنجاح وال شيء يوقف
مسيرة تقدم لبنان».
أضاف« :إذا كانت القوى السياسية
تتصارع على المناصب وتخرب لبنان
بصراعها وت��ف��رغ لبنان م��ن رئيس
للجمهورية وتعطل السلطات فـإننا
يصح إال الصحيح
مؤمنون بأنه ال
ّ
ولبنان س��وف يعاد إعماره وإعمار
الدولة والمواطن له الحق بالعيش
بأمن واستقرار».
وعلى هامش جولته البقاعية ،قال
الوزير حرب لـ«البناء»« :لن نتراجع
ع��ن مالحقة شبكات اإلنترنت غير
الشرعية ،فهو واجب وطني وواجبنا
أن نحمي المال العام ونحافظ على
خزينة الدولة».
وفي سياق متصل ،أكد حرب «أننا
بدأنا العمل على مشروع استبدال
الهاتف الهوائي بالسلكي (األرضي)
قريبا ً جدا ً وقد وضع المشروع على
س ّكة التنفيذ».
وعن صلة الموساد «اإلسرائيلي»
ب��ت��ل��ك ال��ش��ب��ك��ات داخ����ل األراض����ي
اللبنانية ،فضل ح��رب «ت��رك األم��ر
لـلقضاء حفاظا ً على س ّرية التحقيق
وكشف المتورطين وحجمهم».
وفيما أمل الوزير حرب أن يُنتخب
رئيس للجمهورية في أقرب وقت ،جزم
بأنه «ال يبدو أنّ هناك رئيسا ً في المدى
القريب».

داعش ،هو سعودي المنبع والرعاية وهو فكر إلغائي لك ّل
من يختلف معه او يخالفه ،يماثل في نزعته العدوانية
الفكر الصهيوني العنصري الذي يغذي االحتالل اإلسرائيلي
لفلسطين ويح ّرض على االستيطان وارتكاب المجازر وعلى
اقتالع أصحاب األرض الحقيقيين من أرضهم».
ورأت «أنّ الخطوة األولى في مواجهة اإلرهاب التكفيري،
تبدأ بفهمه وإدراك مخاطره والعمل على تجفيف منابعه
ومحاصرته عبر وقف الدعم المالي والسياسي واللوجستي
الذي يتلقاه ،ومن ثم العمل على مواجهته ومالحقة شبكاته
وقواعده وعناصره» ،الفتة إلى أنه «بات من الضروري
للحكومات الغربية أن تعيد النظر بسياساتها الخاطئة التي
ساعدت على تعاظم قدرات التيارات التكفيرية وسهّلت لها
حرية الحركة والتنقل والدعم العسكري والسياسي متوهّ مة
أنها تستثمرها خارج أراضيها ،لكنّ هذا الوحش قد كبر
وأفلت من عقاله وتم ّرد حتى على الذين ر ّوضوه و دعموه».
وشدّدت على «أنّ حزب الله في لبنان ،ومن موقع ريادته
للمقاومة التي تمثل النقيض الكامل لإلرهاب التكفيري
والصهيوني ،والتي تعبّر عن حق شعبنا في الحياة الحرة
وفي رفض االحتالل واإلرهاب أيا ً كان نوعهما ومصدرهما،
يؤكد تعاطفه مع شعوب االتحاد األوروبي التي ترت ّد عليها
اليوم الهجمات اإلرهابية ،وتشعر بمعاناة بسبب التهديدات
التي يبدو أن ال أفق لها ،وتحتاج اليوم من حكوماتها وقفة
جدية ومسؤولة للدفاع عنها وإعادة النظر في عالقاتها مع
الدول الراعية لإلرهاب والتي تشكل بيئة حاضنة ومصدرا ً
لدعمه وانتشاره».
وأش��ارت الكتلة إلى أنّ الرسالة الموجهة إلى رئيس
مجلس النواب البلجيكي تض ّمنت فقرة أخيرة جاء فيها ما
يلي« :إنّ حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة يؤكدان تعاطفهما
مع الشعب البلجيكي في محنته األخيرة ،ويقدّمان تعازيهما
الحارة لذوي الضحايا ويشاركان المصابين والجرحى
آالم��ه��م ،وي��دع��وان إل��ى وقفة جدية ومسؤولة للتصدّي
لإلرهاب ومنابعه».

خليل :ال يمكن للدولة
�أن ت�ستم ّر من دون موازنة
رأى وزي���ر ال��م��ال علي حسن
خليل أنّ «ال��م��ط��ل��وب أن يطلق
عمل المجلس النيابي بما يلبي
احتياجات الدولة والناس ،وإقرار
ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ض��روري��ة التي
تسمح بإنجاز الكثير من المشاريع
العالقة المتصلة بمستقبل وحياة
هذا الوطن والناس».
وق����ال خ��ل��ي��ل خ��ل�ال إ ط�لاق
الخدمات األساسية اإللكترونية
ل��ل��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ش��ؤون
العقارية في احتفال أقيم في مبنى
« :TVAإذا بقينا على الموقف
المعطل للمجلس النيابي ربما لم
يعد هناك ضرورة لعمل الكثير من خليل متحدثا ً في مبنى TVA
المؤسسات ،أو ربما ال يبقى حاجة
لعمل بعض المؤسسات التي يرتبط انطالق عملها بعمل المجلس النيابي.
بمعنى آخر اليوم الدعوة للمجلس النيابي ليست ترفا ً وليست مسألة تعبر عن
حاجة فئة أو جهة سياسية الجتماع لمؤسسة دستورية ،بل عن حاجة أكيدة
لدى الدولة في إقرار المشاريع ،وحاجة أكيدة للمواطنين إلقرار القوانين التي
تسهل حياتهم وهذا األمر يرتبط أيضا ً بعمل بقية المؤسسات حيث ال يعقل
أن نسمع بعضا ً من التفسيرات الدستورية التي تربط عمل المجلس النيابي
بقضايا أخرى من دون أن تربط عمل المؤسسات األخرى بهذه القضايا .هذا
أمر في غاية األهمية ونريد للجميع أن يتعاطوا معه بأعلى درجات المسؤولية
حتى ال نقع في محظور الشلل الكامل للدولة مستقبال بما يهدد استمرار هذه
األعمال التي نقوم بها».
أضاف« :هنا عندما أتحدث عن عمل المجلس النيابي انطلق للحديث عن
قضية اساسية ومحورية في انتظام حياتنا الحكومية وحياتنا الدستورية ،وهي
مسألة إقرار الموازنة العامة التي أصبح الحديث عنها مكررا ً وبطريقة جعلت
الناس يعتقدون أنّ المسألة لم تحصل يوما ً ما .أقول من موقع المسؤولية وبعد
أن التقيت الكثير من المسؤولين الدوليين خالل زيارتي األخيرة إلى واشنطن،
إنه ال يمكن تحت أي ظرف من الظروف ان تستمر الدولة من دون إقرار موازنة
عامة ،ال يمكن أن نبقى ندور في حلقة اإلنفاق غير المتوقع واإلنفاق الذي يفرض
علينا بحكم األمر الواقع واالنفاق الذي يفرض علينا بفعل التسويق اإلعالمي
الذي تكرسه بعض اإلدارات والوزارات وتفرضه علينا كأمر واقع».
وتابع« :نحن اليوم ال نعيش بأفضل حاالتنا المالية واالقتصادية ،ربما
بعض الكالم ال يباح به ،كنا أمام تحديات جوهرية حقيقية في اقتصادنا وفي
ماليتنا وهذا األمر يعبر عنه بكثير من المظاهر التي نحاول أن نجملها حتى ال
نترك األثر السلبي على واقع بلدنا ككل .لكن هذا األمر ال يعفينا من المواجهة،
والمواجهة تبدأ بأن تتحمل القوى السياسية والكتل النيابية مسؤوليتها في
إنجاز مناقشة الموازنة العامة المحالة إلى مجلس الوزراء وإقرارها وإحالتها
إلى المجلس النيابي وإقرارها في المجلس النيابي.
وختم مجددا ً تأكيد التزامه بأن يستكمل «ما بدأناه على مستوى الدوائر
العقارية وعلى مستوى كل المديريات في وزارة المالية ،من تطوير على
المستوى االلكتروني وصوال ً إلى محاسبة دقيقة حول ك ّل ما يتصل بحقوق
الناس والمواطنين ووطننا لبنان».

